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 فصل اول

بود که در دل  غریدند و صدای موتورهایشان مانند زنبورهایی عصبانیباالی سرمان میهلیکوپترها  

د شدیم. آخرین ری دو ومپایرسی که برای شکار ما فرستاده شده بودند کشیدند. از کنار الشهشب جیغ می

 دو شب پیش تمام شده بود و مورفی، پاتر و لوک نیاز به غذا داشتند. 13بطری الت 

دادیم. چشمانم قدرت کشتند، سر کوچه نگهبانی میها را میدور وقتی آنها داشتند شکارچیمن و ایزی 

کردم. شنیدن گاه میندید در شب پیدا کرده بودند، به همین خاطر سرم را برگردانده بودم و به جای دیگری 

اه کردم، دستش را نگ ها و درد و رنجشان برایم کافی بود. به ایزیدورهای شکارچیصدای تکه تکه کردن بدن

 .شان را استشمام نکندیی تکه تکه شدهجلوی بینی و دهانش گرفته بود تا بوی دل و روده

شهر  - 1تابید که در سرتاسر کندالدرخشید و روی قطرات بارانی مینور فانوس در آسمان شب می 

شد. در رخشیدن قطرات باران میبارید و باعث دمی -کوچکی در شمال انگلستان که به آن فرار کرده بودیم 

کشیدند و هایی که با عصبانیت فریاد میتوانستم صدای پلیسهای هلیکوپترها میپسِ صدای چرخش پره

 هایشان را بشنوم.صدای خش خش سیگنال بیسیم

 «جا!اون»یکی از آنها فریاد کشید:  

 «از این طرف!»دیگری فریاد کشید:  

ها به غالهای از شکل افتاده و آت و آشهای نوشیدنی شکسته، قوطیبطریشان روی هایصدای قدم 

هایی دن چکمهی در ورودی یک فروشگاه پنهان شده بودیم و منتظر شنیرسید. پنج نفری در سایهگوش می

 ند.هایی که دوستانم پشت سر گذاشته بودند، بروبودیم که ما را رد کنند و به سمت جنازه

ر و صدا نکنین و از راه بیوفتین. ولی حواستون باشه که س»ی در تاریکی زمزمه کرد: وقتی رفتند مورف 

 «ها حرکت کنین.توی سایه

 «خورده.تن به هم میدیگه داره حالم از این یواشکی این طرف و اون طرف رف» غرید:  با عصبانیتپاتر  

                                                            
1 Kendal 
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 م.اش شدهای جلوییبه او نگاه کردم و متوجه تکه گوشتی میان دندان 

چرا باید بتونم بیشتر از حد »ی چندش آور فرو ریخت و با خودم گفتم: دلم به خاطر دیدن این صحنه 

 «الزم ببینم؟

دستم را گرفت و « بیاین از این شهر بریم.»اش گفت: لوک با همان صدای آرام و خونسرد همیشگی 

 «شه.وقتی استراحت کنیم همه چیز بهتر می»اضافه کرد. 

کرد و داخل جدول کنار ها بیرون آمدیم و در زیر بارانی که به سطح جاده برخورد میهاز زیر سای 

ریخت؛ مورفی را دنبال کردیم. آن سوی خیابان یک بارید و چلپ چلپ کنان داخل آب گذر میخایابان می

به سمت خوردند. پارک قرار داشت و پشت سرش انبوهی از درختان که با وزش باد به عقب و جلو تکان می

پارک رفتیم، مورفی عالمت داد که خم شویم و ما هم تا جایی که ممکن بود در کنار سرسره و چرخ و فلک 

خوردند جوری که انگار ارواح کودکان مرده روی آنها بازی ها به سمت عقب و جلو تاب میخم شدیم. تاب

 کردند.می

ی حلقه« ماشین دارن این سمتی میان. چند تا»ایزیدور مانند یک حیوان هوا را بو کشید و گفت:  

 درخشید.تابید، میآویخته به ابرویش در نور ماهی که از میان ابرها می

 «هیچ ماشینی نمیاد.»پاتر گفت:  

تونم ماشین پلیس... دو تا هستن. می»ایزیدور اهمیتی به حرف پاتر نداد و برگشت و به من نگاه کرد.  

 «کنم.بوی موتور دیزلشون رو استشمام 

 «بود...اگه اینجور بود پس باید آژیر و چراغی هم در کار می»پاتر حرفش را قطع کرد:  

 «نه اگه بخوان بی سر و صدا نزدیک شن.»لوک رو به او گفت:  

 «کنن؟چرا باید بخوان بی سر و صدا نزدیک شن؟ چرا اینکارو می»مورفی با خودش زمزمه کرد:  

 «که ما فرار نکنیم.» ایزیدور در جوابش زمزمه کرد: 
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چقدر خوبه که تو رو اینجا داریم تا اینجور چیزا رو »پاتر با نگاهی غیر دوستانه به او خیره شد و گفت:  

 «برامون توضیح بدی!

ی بیست فوتی از جایی و به ماشین پلیسی که با فاصله« این بچه رو ول کن.»مورفی به پاتر گفت:  

پارک کرد، نگاه کرد. همانطور که ایزیدور گفته بود آژیر ماشین پلیس خاموش که پنهان شده بودیم در خیابان 

 بود.

ی کتش نگاه کردم و یک افسر پلیس زن را دیدم که از ماشینش خارج شد. وقتی یقه تاریک به خیابان 

گیست. دانستم که دیوانرا باال کشید دوباره به یاد آوردم که چقدر دلم برای پلیس بودن تنگ شده است. می

شد؟ چون هرگاه که های سرد و مرطوب تنگ میچرا باید دلم برای گشت زدن با ماشین گشت زنی در شب

کشد. و من دانستی چه چیزی در گوشه و کنار خیابان انتظارت را میرفتی نمیبا همکارت برای گشت زدن می

 آمد.ی کارم خوشم میاز این جنبه

دم که یک گروهبان است. هلیکوپترهایی که مثل یک گله زنبور ی آن پلیس متوجه شاز نشان سرشانه 

کردند از محل دور شدند، ایزیدور نفسی از سر آسودگی کشید و کردند و سر و صدا میباالی سرمان پرواز می

حاال که هلیکوپترها رفتند  هایش، بلند شد. صدای سوت مانندی بخاطر خروج هوا از میان دندان

 بت کردن آن پلیس را داخل بیسیمش بشنوم.توانستم صدای صحمی

 ـ میخوام محوطه رو ببندم ولی نیروی کافی برای کشیدن نوار دور محوطه ندارم. 

کنه، افراد بیشتری آلفا زوال سه هفت از اتاق کنترل صحبت می»ای از داخل بیسیم گفت: صدای زنانه 

 «رسن اونجا.رو فرستادیم. تا بیست دقیقه دیگه می

هایی کردم. یاد شبپلیس آهی کشید و کالهش را روی سرش گذاشت. عصبانیتش را درک میافسر  

ها درگیر ها و ولگردهای بیرون میکدهافتادم که در حالی که منتظر رسیدن نیروی پشتیبانی بودم، با مست

 شدم.می

اش به هایش را روی سینهبیسیمش را داخل کت شبرنگش گذاشت و به ماشینش تکیه داد و دست 

ی این بود که قرار است مدتی را منتظر رسیدن قوای کمکی بماند. هم گره زد. حالت ایستادنش نشان دهنده
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های پلیسی روی باران سطح جاده تابید و باعث کردیم نور جلوی ماشینسپس، زودتر از آنچه که فکرش را می

 درخشیدن قطرات باران شد.

 «سرتونو پایین نگه دارین.»فت: ی سرسره به ما گمورفی از زیر سایه 

اش را از ماشینش گرفت و دستش را بخاطر نور ماشین جلوی چشمانش گرفت. از افسر پلیس تکیه 

توانستم ببینم که حرکتشان را آهسته کردند ها را ببینم ولی میتوانستم ماشینجایی که مخفی شده بودیم نمی

هایشان روی آسفالت خیس حکم بسته شدند. صدای قدمها باز، و سپس مو سپس توقف کردند. در ماشین

تر شد تا اینکه چهار پلیس در دیدرسم آمدند. ولی یونیفرمشان متفاوت بود... بیشتر شبیه یونیفرم خیابان نزدیک

پشت یونیفرمشان نبود، ممکن بود فکر کنم که سرباز ارتش هستند.  ”POLICE“ارتش بود و اگر عالمت 

 یدند بطور ناگهانی ایستادند.جلوی گروهبان که رس

 مشخص بود که برای او آشنا نیستند.« شماها کی هستین؟»گروهبان از آنها پرسید:  

های شلوارشان شان یک لباس سرهمی سیاه رنگ بود و پاچههمگی لباس سیاه پوشیده بودند. لباس 

هر کدام یک اسلحه  هایشان فرو کرده بودند. دستکش ضخیم مشکی به دست داشتند ورا داخل چکمه

 اتوماتیک ام پی فایو در دستشان گرفته بودند.

 «هستیم که درخواست کرده بودین. S.T.Uما تیم »یکی از مامورها به گروهبان گفت:  

 «؟S.T.U»گروهبان با گیجی پرسید:  

 «واحد ویژه...»مامور شروع به صحبت کرد:  

 «چیه. ولی من شما رو نخواستم! S.T.Uدونم می»گروهبان حرفش را قطع کرد و گفت:  

 تونین برین. از حاال به بعد این منطقه تحت کنترل ماست.ـ شما و بقیه مامورهاتون االن می 

 ـ طبق چه اختیاری؟ 

 ـ تا جایی که الزم بود گفتم بهتون. 

 ی مامورها پشت سرش ایستادند و به گروهبان خیره شدند.این را که گفت بقیه 
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 و دستش را به سمت بیسیمش دراز کرد.« باید اینو با مرکز چک کنم.:»گروهبان گفت  

اش بود را بزند، آن مردی که ی صحبت کردن بیسیمی که روی شانهپیش از آنکه بتواند حتی دکمه 

 آمد مچ دستش را گرفت و دستش را از بیسیم دور کرد.به نظر رهبر بقیه می

دم. تمام این منطقه باید در سکوت جازه این کار رو نمیا»با صدایی آرام و در عین حال محکم گفت:  

کنیم هادسون تر اینه که ما فکر میکامل باشه. دو تا بدن تیکه تیکه شده اون پشت داریم، ولی از اون مهم

 «باید این اطراف باشه.

 نامم را که شنیدم یکه خوردم و لوک دستم را در دستش گرفت و فشرد. 

 وان؟خـ اونا از من چی می 

 مخاطبم شخص خاصی نبود. 

 «هیس!»اش گذاشت و به من چشم غره رفت و گفت: مورفی یک انگشتش را روی بینی 

حتی اگه اینجا »دستش را از دست آن مامور بیرون کشید و ادامه داد: « هادسون؟»گروهبان پرسید:  

اس که دنبال اون دختر های این کشور لعنتی چند هفتهپلیس تونین گیرش بندازین. تمام باشه نمی

 «گن به همراه...گردن و حتی نتونستن بهش نزدیک شن. میمی

شی و بند و اون همین نزدیکیاس و همراه مورفی و افرادشه. حاال چرا دختر خوبی نمی»مامور گفت:  

 «ات تا امشبو زودتر بخوابی؟کنی و بری خونهبساطت رو جمع نمی

 «این مرده نسبت فامیلی چیزی باهات نداره؟!»تر برگشتم و گفتم: این حرف را که شنیدم به سمت پا 

 «نمک.لوسِ بی»پاتر بدون اینکه به من نگاه کند در تاریکی زمزمه کرد:  

دونم شماها فکر کردین نمی»گروهبان به مامورهایی که مقابلش ایستاده بودند نگاه کرد و گفت:  

 «میخوام و... اتون روکدوم خری هستین ولی من اسم و درجه

ولی پیش از آنکه فرصت کند حرفش را به اتمام برساند، آن مامور به سمت جلو خیز برداشت و با  

 هاش یک تکه گوشت از گردن گروهبان کند.دندان
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ای از گوشت این اتفاق آنقدر سریع رخ داد که گروهبان فقط ایستاده بود و به آن ماموری که تکه 

شد را حس کرد یکی از دستانش کرد. سپس، وقتی چسبناکی خونی که جاری میمی گردنش را کنده بود، نگاه

 را به سمت گردنش برد و بعد جلوی کاپوت ماشین افتاد.

 از ترس چیزی که دیده بودم نفس بلندی کشیدم و پارت از جا پرید و دستش را جلوی دهانم گرفت. 

صدا نکن و آروم باش تپلی. دلمون  سر و»در گوشم زمزمه کرد و نفسش روی صورتم پخش شد:  

 «خواد صدامونو بشنون.نمی

 و دست پاتر را از جلوی دهانم کنار زد.« االن آرومه.»لوک با صدایی آرام گفت:  

به سمت ماشین پلیس نگاه کردم و آن مامورهای پلیس را دیدم که روی گروهبان خیمه زده بودند و  

کرد جلویشان زد و سعی میانه و از سر درماندگی زیر آنها دست و پا میکردند. گروهبان ناامیداز او تغذیه می

 ی جلوی ماشین پاشید.ای بعد خون در هوا فواره زد و روی شیشهرا بگیرد. لحظه

وقتی گروهبان دست از تقال برداشت مامورها عقب کشیدند و دهانشان را با پشت دستکششان پاک  

 «همراهاش نباید زیاد دور شده باشن. پیداشون کنین.هادسون و »کردند. رهبر گروه گفت: 

 همگی در جاده پخش شدند و به سمت پارک حرکت کردند. 
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 فصل دوم

کنار دوستانم چمباتمه زدم و نفسم را نگه داشتم. وقتی صدای حرکت کردنشان به سمتمان را در  

ها نخورم. قبال متوجه شده بودم که ومپایرس تاریکی شنیدم، سعی کردم آرام بمانم و حتی یک اینچ هم تکان

کردند، های اجتماعی نفوذ کنند... رام و فیلیپس و تیلور این مسئله را اثبات میها و قدرتاند در موقعیتتوانسته

ولی انتظار دیدن چیزی که شاهدش بودم را نداشتم. دیدن پلیس نماهایی که با آن وحشیگری گروهبان را 

 و واج کرده بود.کشتند، مرا هاج 

توانستم صدای بوم بومش را در گوشم بشنوم. به کوباند و میام میی سینهقلبم خودش را به قفسه 

کایال فکر کردم و با خودم گفتم اگر او در این لحظه کنار من بود بدون شک صدای ضربان قلبم گوشش را 

 کرد.کر می

دوشش را آزاد کرد. بازوی راستم به بازوی لوک  ها نزدیک شدند ایزیدور حفاظ کمان رویوقتی پلیس 

شنیدم، شد، بازویش به سفتی سنگ و بی حرکتی یک مجسمه بود. صدایی از جانب مورفی و پاتر نمیفشرده می

ی خیز حتی صدای نفس کشیدنشان. هر دویشان روی چهار دست و پایشان خم شده بودند و هر لحظه آماده

 برداشتن و حمله کردن بودند.

های تر جایی که مخفی شده بودیم صدای خش خش بلند شد، صدای قدموقتی از کمی آن طرف 

ها درست چند اینچی ما روی زمین افتاد و زمین ها و همینطور قلب من متوقف شد. ناگهان نور چراغ قوهپلیس

ش را آماده کرد و را روشن کرد. نگرانی و اضطراب غیر قابل تحملی بر ما حکمفرما شده بود. ایزیدور کمان

 ی دو کمرشان را خم کردند. لوک هم شروع کرد به فشردن دست من.های مسابقهمورفی و پاتر مانند دونده

 نور چراغ قوه به سمت ما حرکت کرد و بعد متوقف شد. 

 «فقط یه روباه بود.»یکی از آنها گفت:  

 «کجا؟»آمد پرسید: یکی دیگر از آنها که به نظر مطمئن نمی 

 ببین! اونجا! ـ 



 خون آشامشکار                 

 ایمانی. صبا  اورورکتیم      
 

www.sabaimni.blogsky.com 

10 

آره. دیدمش. بیاین به راهمون ادامه »ای همه جا ساکت بود. سپس، آن مرد شکاک گفت: برای لحظه 

 «بدیم.

هایشان از ما فاصله گرفت و ناپدید آرام و بی حرکت در تاریکی مخفی شدیم تا وقتی که صدای قدم 

 شد.

اف را دید زد. وقتی احساس امنیت کرد و مورفی با احتیاط روی پاهایش بلند شد و از زیر سرسره اطر 

 «بریم!»محیط اطراف را دور از خطر دید، برگشت و به ما نگاه کرد و زمزمه کرد: 

با اعتماد به مورفی روی پاهایمان بلند شدیم و او را تا بیرون از پارک دنبال کردیم. درحالی که خم  

ان دنبال کردیم و به سمت جسد بی جان گروهبان رفتیم رفتیم مورفی را تا خیابشده بودیم و دوال دوال راه می

که کنار کاپوت ماشینش افتاده بود. چتری خیس موهایم را از جلوی چشمانم کنار زدم و به صورت بی جان 

گروهبان نگاه کردم. چشمانش گشاد شده و با نگاهی خالی به آسمان شب خیره مانده بود. در ابتدا با دیدن 

کرده ولی بعد متوجه ی مرگ داشته گریه میچشمش جاری شده بود فکر کردم که لحظهقطراتی که از کنار 

 هایش جاری شده است.ی چشمانش بر روی گونهشدم که قطرات باران بود که از گوشه

ی ماشین را باز کرد و داخلش و در سمت راننده« دونی که باید چکار کنی.پاتر می»مورفی زمزمه کرد:  

 را نگاه کرد. 

ای سیاه از خون و کنار کاپوت ماشین پاتر باران را از صورت زن پاک کرد و روی جسد که در دریاچه 

 ولو شده بود، خم شد.

تونی نمی»وقتی فهمیدم قصد انجام چه کاری را دارد او را کنار زدم و خیره در چشمان سبزش گفتم:  

 «این کار رو کنی.

ی جرم نوار ورود ممنوع بکشیم و این منطقه رو مهر و ر صحنهـ ببین ما االن وقت اینو نداریم که دو 

های جرمت نیست موم کنیم و به دنبال مدرک این اطراف چهار دست و پا بگردیم. این صحنه یکی از صحنه

 که...
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چ دست گروهبان را مبعد دستم را دراز کردم و « منظورم که این نبود.»به او چشم غره رفتم و گفتم:  

 ضربانش را چک کردم.گرفتم و 

 «مونه!باقی نمی مردهی مدت زیادی مرده. ولی واسه»پاتر گفت:  

الن نابود نشه دونم کار جالبی نیست کیرا ولی اگه امی»ام گذاشت و گفت: لوک دستش را روی شانه 

 «دونی...شه به... خودت که میخیلی زود تبدیل می

ب گروهبان مرده را و کمانش را برداشت و قل« ه خون آشام.ی»اش را اینطور پایان داد: ایزیدور جمله 

 نشانه گرفت.

هروقت اینو از پشت کمرت بیرون »ای رفت و گفت: پاتر کمان را از دستش بیرون کشید و چشم غره 

 .«2کنی، پسر شگفت انگیزمیاری منو عصبی می

اونو »گفت:  نیتبا عصبارد و ایزیدور کاله بیسبالش را روی سرش چرخاند و پا به پای پاتر حرکت ک 

 «ای.رچیز دیگههیا  "پسر شگفت انگیز"یا  "ون هلسینگ"یا  "بچه"بدش به من، ضمنا اسمم ایزیدوره. نه 

ی گروهبان ی ایزیدور به سمت سینهپاتر بدون اینکه چشم از ایزیدور بگیرد کمان را از باالی شانه 

 .«3تقدیم شما، رامبو»داد و با لبخند گفت:  نشانه رفت و شلیک کرد. کمان را به ایزیدور پس

رد به جیغ کقبل از اینکه ایزیدور فرصت کند جوابش را بدهد، گروهبان سر جایش پرید و شروع  

رتش را پایین کرد جوری بود که انگار در غذابی دردناک است. صوکشیدن. صدایی که از خودش تولید می

اش ش را روی سینهاش فرو رفته بود. با انگشتان خونینش دستهگرفت و چشمش به تیر چوبی خورد که در سین

، جیغی کشید هایش گشاد شد و در حدقه چرخیدکشید و به تیر رسید. سرش را به سمت عقب خم کرد، چشم

ر بلند شد و برف پاک ی ماشین را پوشاند. به دنبالش صدای جیرجیو بعد منفجر شد و بارانی از خاکستر بدنه

 ی ماشین پاک کرد.وع به کار کرد و خاکستر باقی مانده از خون آشام را از روی شیشهکن ماشین شر

                                                            
2 Wonder boy نام قهرمانی کمیکی  
3 Rambo نام یک شخصیت قهرمانی در یک فیلم امریکایی با بازی سیلوستر استالونه   
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خواین تموم شب اونجا وایسین و با هم می»مورفی درحالی که پشت فرمان ماشین نشسته بود گفت:  

 «بریم؟ یا قراره قبل از اینکه برگردن از اینجا» بعد موتور ماشین را روشن کرد و ادامه داد:« حرف بزنین؟

و روی صندلی جلو  ای به سرعت جلوی ماشین را دور زدم. پاتر را از سر راهم کار زدمبدون هیچ وقفه 

 کنار مورفی نشستم.

آروم باش گربه وحشی! من قراره جلو بشینم. من باید راه رو به مورفی »پاتر با صدای آرامی گفت:  

 «نشون بدم.

اش های بینیر را محکم بستم. از پنجره به من نگاه کرد، سوراخبعد لبخندی زدم و د« امروز نه.»گفتم:  

 خوبه!باد شده بودند. مشخص بود که از دستم خیلی عصبانی شده. 

و روی صندلی عقب ماشین نشست. سرم را چرخاندم و پشت « کنم.دیگه دارم واقعا قاطی می»گفت:  

رسید که ایزیدور بین بدن عضالنی ند و به نظر میسرم را نگاه کردم، لوک و پاتر دو طرف ایزیدور نشسته بود

 آن دو در حال له شدن است.

سرم را به سمت جلو برگرداندم، دوباره به جایی که گروهبان تکه تکه شده بود نگاه کردم و به آخرین  

 بقایای او روی کاپوت ماشین خیره شدم.

بعد از حرکت ایستاد و بعد، دوباره حرکت مورفی موتور ماشین را روشن کرد. کمی به سمت جلو پرید و  

 کرد.

 «کنه ها.زود باش گروهبان. خورشید داره طلوع می»پاتر از صندلی عقب نالید:  

 «خیلی خب. خیلی خب. این ماشینه دنده داره. من به دنده اتوماتیک عادت دارم!»مورفی فریاد کشید:  

 «تونم رانندگی کنم.من می»گفتم:  

 «نه مرسی. حال و روز ماشینت رو دیدیم!»انداخت گفت: ه دنده را جا میمورفی درحالی ک 

پایش را روی گاز فشار داد و دنده را به حالت اولیه برگرداند و ماشین از جا کنده شد و تقریبا در مسیر  

 آمد. مورفی ماشین را به سمت چپ کشاند و از سر راه ماشینیماشینی قرار گرفت که داشت به سمتمان می
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آمد کنار رفت. از آیینه بغل ماشین به عقب نگاه کردم و متوجه شدم ماشینی که رد کرده که از رو به رو می

بودیم یک ماشین پلیس دیگر بود. با قلبی که داخل دهانم آمده بود به ماشین پلیس نگاه کردم که در جاده 

 آمد.بود به سرعت به دنبالمان می کشید و فضا را روشن کردهدور زد و با آژیری که در خیابان جیغ می
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 فصل سوم

راند. ماشین تکانی خورد و چرخید کشاند و با نهایت سرعت میمورفی ماشین را به چپ و راست می 

ام جدا شدم و به سمت باال پرتاب شدم. دست پاتر از صندلی و به سمت باال و پایین تکان خورد. از روی صندلی

ام مرا سر جایم نگه داشت و با آن یکی دستش هم کمربند ایمنی را روی سینهعقب ماشین دورم حلقه شد و 

 کشید.

 «محکم بشین گربه وحشی!»کمربند را بست و در گوشم زمزمه کرد:  

دونم از این یکی چجوری نمی»مورفی نگاه سریعی به من انداخت و لبخند ناجوری زد و گفت:  

 ام دیده بود.هرهاحتماال ترس را در چ« خوایم خالص شیم.می

کرد از پشت به ما کوبیده شد و ما به سمت جلو پرت شدیم. ناگهان ماشین پلیسی که تعقیبمان می 

کرد که کنترل ماشین را به خورد و مورفی نا امیدانه تالش میعقب ماشین به نوسان افتاده بود و تکان می

 دست بگیرد.

به سمت چلو پرت شدیم. این بار نزدیک بود داخل یک بار دیگر از عقب به ما کوبیدند و بار دیگر  

 چاله بیوفتیم.

 «تونن همچین کاری کنن! اونا پلیسن!اونا نمی»ایزیدور از صندلی عقب فریاد کشید:  

 «ی پیش همکارشون رو خوردن!مثل اینه متوجه نشدی انیشتین، همین چند دقیقه»پاتر به او تشر زد:  

خورن هرکاری از پسشون برمیاد، اینطور های دیگه رو میی که پلیسهایپلیسبا خودم فکر کردم  

معمولی نبودند، تنها  دانستم که حق با پاتر است... آنها پلیسو هرچقدر هم که دردناک بود ولی می نیست؟

 خواستند کشتن ما بود.چیزی که می

کت کردیم. تایرهای مورفی پایش را بیشتر روی پدال فشرد و با سرعت بیشتری به سمت جلو حر 

شد و مورفی نا امیدانه خورد و صدای جیغ مانندی از آنها بلند میماشین روی آسفالت خیس از باران لیز می

ی ماشین به جلو خیره شدم و کمی جلوتر یک پیچ را کرد ماشین از جاده منحرف نشود. از پنجرهتالش می

آخر که به پیچ رسیدیم مورفی ترمز گرفت و در حالی ی دیدم و مورفی با سرعت به سمتش راند. درست لحظه
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ها صدای جیغ و بوی سوختن بلند شده بود، فرمان را چرخاند و پیچ را دور زد و به سمت که از الستیک

 بزرگراهی دوطرفه راند.

کردیم، مورفی پایش را تا ته روی پدال گاز فشرد و تر حرکت میای مستقیم و پهنحاال که در جاده 

های هایت سرعت پرواز کنان روی جاده راندیم. در نور ضعیف داخل ماشین نگاهی به مورفی انداختم، چشمبا ن

شد. مثل اینکه ای محکم و جدی دیده میآبی براقش به جاده دوخته شده بود و در صورتش حالتی از اراده

 کردند خیال نداشتند بی خیالمان شوند.هایی که داشتند تعقیبمان میپلیس

متنفرم از اینکه من اون کسی باشم که قراره اینو بهت بگه گروهبان، »لوک از صندلی عقب گفت:  

 «شن.های بیشتری دارن بهمون نزدیک میولی ماشین

ی ام چرخیدم و لوک، پاتر و ایزیدور را دیدم که گردنشان را چرخانده بودند و از شیشهروی صندلی 

 دند.کرعقب ماشین پشت سرمان را نگاه می

 «این تنها مشکلمون نیست.»مورفی فریاد کشید:  

ی جلو ماشین به رو به رو نگاه کردم. مستقیما روی صندلی چرخیدم و به حالت قبل درآمدم و از شیشه 

 شد، خیره شدم.به باالی سرم و هلکوپتری که در آسمان بود و نورش روی جاده باال و پایین می

 «شوخیتون گرفته؟!»با ناباوری فریاد کشیدن:  

 «تموم شد! قرار نیست از این مهلکه قسر در بریم!»ایزیدور غرید:  

 «چرا نتونیم؟»مورفی سرش را برگرداند و رو به او تشر زد: 

آمد، بشنویم، فریاد ایزیدور برای اینکه صدایش را از میان صدای جیغ آژیری که از پشت سرمان می 

 «رو توی تلویزیون ندیدین؟ "اهپلیس"ی نا حاال برنامه»کشید: 

 «ها؟پلیس»مورفی با گیجی گفت:  

خواست در کنارمان براند ماشین را به سمت راست منحرف کرد و سعی کرد راه ماشین پلیسی که می 

 را سد کند.
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تماشا کنیم... خودمون  "هاپلیس"ی کنی بچه؟ ما نیازی نداریم برنامهداری چی بلغور می»پاتر گفت:  

 «م!پلیسی

تونی هر چقدر دلت خواست منو مسخره کنی. ولی اون هلیکوپترها می»ایزیدور در جوابش فریاد کشید:  

تونین از دستشون های عکاسی حرارتی مادون قرمز دارن... و یه عالمه چرت و پرت دیگه! هرگز نمیدوربین

 «در برین.

 «م!تونیم از این هلیکوپترها جلو بزنیحق با اونه! نمی»گفتم:  

 «خواهیم دید!»مورفی با نیشخند گشادی نگاهی به من انداخت و گفت:  

 خندد.ی پاتر را شنیدم جوری که انگار به جکی بین خودشان دو نفر میاز پشت سرم صدای خنده 

 «؟بریلذت میواقعا داری از این شرایط »به سمت عقب برگشتم و نفس نفس زنان گفتم:  

 «کردم از هیجان خوشت میاد تپلی.فکر می»ه شده، چشمکی زد و گفت: از میان تاریکی به من خیر 

 «شه دهنت رو ببندی؟می»لوک با آرنجش به پهلوی پاتر کوبید و رو به او غرید:  

او را نادیده گرفتم و به سمت جلو برگشتم. مورفی ماشین را به سمت راست کشاند و پهلوی ماشین  

ما جلو بزند کوباند. هر دو ماشین از جا پریدند و از هم فاصله گرفتند.  خواست ازرا به ماشین پلیسی که می

ی ماشین خودش را کوباند و باعث شد مورفی به سمتم ماشین پلیس دوباره به سمتمان آمد و به سمت راننده

 کرد ماشین را در خط مستقیمی نگه دارد.وار تالش میپرت شود. به او نگاه کردم که دیوانه

هایی شبیه اند. لباسماشین پلیس خیره شدم و متوجه شدم دو نفر روی صندلی جلو نشستهبه داخل  

هایی بود که در پارک از دستشان مخفی شده بودیم. هایشان شبیه همان پلیسبه هم پوشیده بودند و لباس

 های سیاهی پوشیده بودند و صورتشان به سفیدی صورت یک بیمار بود.هر دو لباس

ه روی صندلی شاگرد نشسته بود سرش را به آرامی چرخاند و به من نگاه کرد. بعد، پنجره آن پلیسی ک 

های پوشیده در دستکشش داشت شروع کرد به ای که در دسترا پایین داد، دستش را بیرون آورد و با اسلحه

 شلیک کردن.
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 تیرها به او اصابت نکند.ی سمت مورفی شکسته شد و او هم سرش را پایین برد تا در یک آن، پنجره 

 «تونن همچین کاری کنن! اونا پلیسن!نمی»اش برداشت و گفت: ایزیدور کمانش را از شانه 

ولی شبیه اون »کرد رو به او با تمسخر گفت: اش را باز میهای کت بلند تیرهپاتر درحالی که دکمه 

 «هایی که توی تلویزیون دیدی نیستن، مگه نه؟پلیس

های معمولی نیستن ایزیدور. اونا پلیس»آورد رو به او گفت: ی که کتش را از تنش در میلوک در حال 

 «شبیه همونایی هستن که اون زن گروهبان رو کشتن.

وزید موهایم را به بازی گرفته بود و تارهایش را روی صورتم ی شکسته به داخل میبادی که از پنجره 

 «حق با تو بوده. کنمفکر می»کرد. فریاد کشیدم: پخش می

 «منظورت چیه؟» ایزیدور فریاد کشید:  

قبل از اینکه فرصت کنم جوابش را بدهم مورفی سرعت ماشین را کم کرد و ماشین را کنار ماشین  

ای کوچکی پلیس کشاند. وقتی کنارش رسیدیم مورفی دستش را با سرعت از پنجره بیرون برد و صلیب نقره

 صورت پلیسی که به ما شلیک کرده بود گذاشت.که در دست داشت را روی 

برد. های گوشخراش کشید که انگار از دردی طاقت فرسا رنج میبالفاصله، آن افسر پلیس جوری جیغ 

های آبی رنگ بود. با حالت خفگی به هوا به صورتش نگاه کردم، رنگش به سفیدی برف شده و پوشیده از رگ

اش ترکید و صورتش کم کم شروع کرد به پوسیدن. صورتش شبیه ر لثهاش دهای تیز و برندهچنگ زد، نیش

ای شنی شده بود که از قسمت دهان به سمت داخل فرو ریخته باشد و گودال بزرگی وسط صورتش به مجسمه

اش مرا ترساند، چشمان خونین و قرمز رنگش بود ایجاد شده بود. ولی چیزی که بیشتر از صورت از هم پاشیده

خیره شده بودند. پلیس خون آشام دستان پوشیده در دستکشش را روی صورتش گذاشت و ناله سر  که به من

 داد.

شنوم. با ی وحشتناکی را میتمام بدنم یخ زده بود و دعا کردم بار اول و آخری باشد که همچین ناله 

 اش نگاه کردم.انیترس و بیزاری به دست و پا زدن و تکان خوردن دیوانه وارش نگاه کردم و تشنج ناگه
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و کورکورانه دستش را به سمت پلیسی که ماشین را به سرعت « یکی کمکم کنه!»فریاد کشید:  

 راند تکان داد.می

کرد کنترل ماشینش کردم که دیوانه وار تالش میی ماشین پلیس نگاه میاز پشت سر مورفی به راننده 

شین از جا کنده شد و از ما فاصله گرفت. سرم را برگرداندم را حفظ کند. ولی کنترل ماشین را از دست داد و ما

و به پشت سرم نگاه کردم، ماشین به مانع کنار خیابان برخورد کرد و به هوا پرتاب شد و مانند یک ماشین 

آمد قرار اسباب بازی در هوا چرخید. به سقف روی زمین فرود آمد و در مسیر ماشین پلیسی که به سمتمان می

شین دومی به ماشین اولی برخورد کرد و روی زمین کشیده شد و بعد، هر دو با هم آتش گرفتند و گرفت. ما

منفجر شدند. موج انفجار ماشینمان را به سمت جلو هل داد و باعث شد هلیکوپتر باالی سرمان دور خودش 

 بچرخد.

از « ن هم ندیدی.بندم همچین چیزی رو توی تلویزیوشرط می»پاتر رو به ایزیدور فریاد کشید:  

 ی اتفاقاتی که افتاده لذت برده است.صدایش مشخص بود که به شدت ذوق کرده و از لحظه به لحظه

 «گروهبان! بغل دستت رو بپا!»ناگهان لوک غرید:  

بطور غیر ارادی همگی به سمت راست نگاه کردیم و ماشین پلیس سومی را دیدیم که کنارمان  

ای لی جلو نشسته بود پنجره را پایین کشاند و دستش را بیرون آورد و با اسلحهراند. پلیسی که روی صندمی

ی ماشین اصابت کردند و بعضی از آنها هم از ها به بدنهکه در دست داشت به سمتمان شلیک کرد. گلوله

 باالی سرمان رد شدند.

ه ماشین ضربه بزند مورفی ماشین را به سمت ماشین پلیس سومی کشاند و با درماندگی تالش کرد ب 

 های کنار جاده بکوباند.و آن را به مانع

 «کمانت کجاس بچه؟»پاتر رو به ایزیدور فریاد کشید:  

 «اینجاس.»ایزیدور کمانش را بیرون کشید و گفت: 

پس همینجوری »آن افسر پلیس دوباره شروع کرده بود به شلیک کردن. پاتر سر ایزیدور داد کشید:  

 «کن! شلیک کن!نشین و منو نگاه 
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 کرد شلیک کرد.ایزیدور بدون هیچ مکثی به سمت ماشین پلیسی که تعقیبمان می 

 «یکی دیگه داری؟»لوک فریاد کشید:  

 «چی؟»ایزیدور بدون اینکه چشم از هدفش بگیرد گفت:  

 «ره رو مخما! منظورش کمانه!!این پسره داره بدجوری می»پاتر فریاد کشید:  

لیس و صدای پها روی آسفالت جاده، صدای آژیر ماشین صدای کشیده شدن الستیکایزیدور از میان  

 «نه، معلومه که ندارم!»های هلیکوپتر فریاد کشید تا صدایش به گوش برسد: چرخش تیغه

تو فکر کردی من کی هستم؟ بافی قاتل »بعد نیم نگاهی به پاتر انداخت و با لبخند مصنوعی گفت:  

 «؟4هاخونخوار خون آشام

ا رو دور نگه دارما! من قرار نیست بتونم تا ابد این»مورفی با فریادی که کشید حرفشان را قطع کرد:  

 «یکیتون بیاد کمک!

شت استخوانی سیاه پاتر کتش را از تنش درآورد و دست راستش را باال گرفت. جایی که زمانی چند انگ 

کشد سرش را به و جوری که انگار دارد درد می شد، االن یک جفت چنگال تیز وجود داشت. غریددیده می

دیف نیش درخشان اش را باال داد و یک رسمت عقب خم کرد. ناگهان سرش را با شدت صاف کرد و لب باالیی

سته کرد و شروع کرد بهایش را باز و های روی بالو تیز در دهانش دیدم. داخل ماشین سر پا ایستاد و چنگال

برید که انگار دارد با یک کشید و فلز را میهایش روی فلز میین. جوری با ناخنبه سوراخ کردن سقف ماش

ی کافی بزرگ شد، از آن باال کند. وقتی سوارخ سقف ماشین به اندازهدر باز کن یک قوطی کنسرو را باز می

 کشید و ناپدید شد.

او را دیدم که جلویمان  شنیدم، بعد از پنجره جلوی ماشینصدای بال زدنش را از باالی سرمان می 

هایش از پشت سرش آویزان شده بودند. هنوز ظاهر شد و روی کاپوت ماشین فرود آمد. لباسی تنش نبود و بال

هایی که چند هفته پیش در عمارت هالووید به ما حمله ور شده هایش به خاطر درگیری با خون آشامهم بال

اتر را روی کاپوت ماشین دید او را به رگبار گلوله بست. ایزیدور بودند، پاره پوره بود. وقتی پلیس خون آشام پ

                                                            
 شد.میپخش  2003می  20تا  1997مارس  10ی تلویزیونی آمریکایی است که از نام یک مجموعه 4
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ی جلوی ها به سمت پاتر را بگیرد. پاتر هم به شیشهبه سمت ماشین پلیس شلیک کرد تا جلوی شلیک گلوله

ماشین تکیه داد و چنگال راستش را در کاپوت فرو کرد و آن را از جا کند و جلوی خودش نگه داشت و از آن 

 های پلیس خون آشام استفاده کرد.وان سپری دست ساز درمقابل حمالت گلولهبه عن

از جلوی دیدم برو کنار »کشید تا جلوی رویش را ببیند رو به پاتر غرید: مورفی درحالی که گردن می 

و ماشین را به چپ و راست حرکت داد تا مانع ماشین پلیس شود که هنوز هم سعی داشت با ماشینش « لعنتی!

انداخت و کنار ماشینمان بکوبد. هلیکوپتر هنوز هم باالی سرمان در حرکت بود و نورافکنش را روی ما می به

 گرفت.هر حرکتمان را زیر نظر می

از پشت سرم صدای حرکت کردن چیزی را شنیدم. سرم را چرخاندم و چشمم به پاهای لوک افتاد که  

رفت. از پنجره جلوی ماشین به بیرون نگاه کردم و دیدم که لوک به هوا پرید داشت از سوراخ سقف بیرون می

هایش از کمرش د و بالکرد فرود آمد. تیشرتش را پاره کرو روی سقف ماشین پلیسی که درکنارمان حرکت می

های پاتر به طور کامل بهبود پیدا نکرده بودند های او هم مانند بالبیرون زدند و دو طرف بدنش باز شدند. بال

ی شدند. روی شیشههای روی سینه و کمرش هنوز هم دیده میهایش، زخمو عالوه بر پاره پوره بودن بال

هایش را در آن فرو کرد. در عرض چند ثانیه دستش را نجهجلوی ماشین خم شد و به پنجره مشت زده و پ

 های خون آشام را گرفت و او را بیرون کشید.ی یکی از پلیسداخل برد و یقه

زد، فرو برد. پلیس هایش را درون گردن خون آشامی که داشت دست و پا میسرش را جلو برد و نیش 

کرد به لوک که وحشیانه زد و سعی میشد دست و پا میخون آشام بدون اینکه کنترلی روی حرکاتش داشته با

کرد، چنگ بزند. چند لحظه بعد خون آشام از بین رفت و خاکسترهای باقی مانده از او داشت از او تغزیه می

اش را لیس زد و به های خونیهای لوک بیرون ریخت. لوک با حالت گرسنگی لبمانند شن از میان پنجه

پلیس چرخید. راننده را پشت فرمان گیر انداخت و شروع به تغذیه کردن از او کرد. ی ماشین سمت راننده

ماشین از جاده خارج شد و محکم به موانع کنار جاده برخورد کرد و مثل یک دستمال کاغذی خیس مچاله 

 شد.

 «لوک!»هایم را روی صورتم گذاشتم و فریاد کشیدم: دست 
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ی را دیدم که قبل از اینکه ماشین شروع به سوختن کند از میان الشهی میان انگشتانم او ولی از فاصله 

 ماشین خودش را بیرون کشید و در هوا اوج گرفت.

 «حالش خوبه! اومد بیرون!»ایزیدور فریاد کشید:  

 مورفی پایش را روی پدال گاز فشرد و با سرعت بیشتری ماشین را راند. 

 «االن از پشت سر در امانیم...»ماشین جلو آورد و گفت: ایزیدور سرش را از میان دو صندلی جلوی  

ای که هلیکوپتر مورفی با حالتی از حواس جمعی روی صورتش، سعی کرد از میان نور خیره کننده  

 روی ماشین انداخته بود و از پشت هیکل پاتر که جلوی دیدش را گرفته بود، جاده را ببیند.

تونیم از دستش در ولی این هلیکوپتره رو چکارش کنیم؟ نمی»داد: اش ادامهایزیدور با فریاد به جمله 

 «بریم!

ها به جاده جوری که انگار ذهن ایزیدور را خوانده باشند، هلیکوپتر ما را به رگبار گلوله بست. گلوله 

یک  اصابت کردند و مسیر شلیک به سمت ما آمد تا اینکه به کاپوت ماشین رسید، کاپوتی که پاتر هنوز مانند

سپر جلوی ماشین نگهش داشته بود. روی موتور ماشین خم شد و پشت کاپوت خودش را مخفی کرد و نگاهی 

درخشید. هیچ احساسی در چشمانش وجود نداشت. به ما انداخت. چشمان سبز رنگش مانند چشمان گربه می

هایش با وزش باد مثل امواج آب یمان در جاده ادامه دادیم. بالروی موتور ماشین ایستاد و ما هم به رانندگی

خوردند. در کاپوت ماشین را همچنان باالی سرش نگه داشته بود و از ما و خودش در مقابل رگبار تکان می

ای دست از شلیک برداشت و وقتی دوباره شروع کرد به شلیک کرد. هلیکوپتر لحظهها محافظت میگلوله

ام حبس شد، یک اش، تلوتلو خورد. نفسم در سینهه سپر موقتیها بکردن، پاتر یک آن به خاطر اصابت گلوله

های ماشین بیفتد. ولی دوباره روی پاهایش ایستاد لحظه ترسیدم که نکند کنترلش را از دست بدهد و زیر چرخ

ولی خیلی ناگهانی و بدون هیچ هشداری در کاپوت ماشین را به هوا و به سمت هلیکوپتر پرتاب کرد. کاپوت 

توانست با چرخید و چرخید و مانند یک دیسک بزرگ که با سرعتی بیش از سرعتی که یک انسان میدر هوا 

 پرتابش باعثش شود، در آسمان شب حرکت کرد و چرخید و به سمت هلیکوپتر رفت.

ی فلزی به کابین خلبان برخورد کرد و شکافی در آن ایجاد کرد. هلیکوپتر از ی از ریخت افتادهورقه 

هایش همچنان رج شد و چرخید و چرخید و به سمت جاده سقوط کرد. وقتی با جاده برخورد کرد پرهکنترل خا
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کردند. دم هلیکوپتر با صدای بلندی به جاده کوبیده چرخیدند و صدای ناله مانندی از خودشان ایجاد میمی

اصله از سطح زمین جدا شد و هایی به آسمان بلند شد. هلیکوپتر بعد از برخوردش با جاده با کمی فشد و جرقه

 بعد روی هوا با سرعت به سمتمان آمد.

آمد، پاتر با عجله روی سقف چرخید و جلو میهلیکوپتر مثل یک سنجاقک گیج در هوا دور خودش می 

اش نشست، ماشین پرید و از سوراخی که روی سقف ایجاد کرده بود داخل ماشین شد. وقتی روی صندلی

چرخیدند سقف ماشین هایش که همچنان میک توپ آتشین از باالی سرمان گذشت و پرههلیکوپتر هم مانند ی

را از جا کندند. هلیکوپتر پشت سرمان به جاده کوبیده شد و آسمان شب با نور نارنجی رنگ انفجار هلیکوپتر 

 روشن شد.

« هم دارین؟ جا برای یه نفر دیگه»لوک سرش را از شکاف ایجاد شده روی سقف داخل آورد و گفت:  

 و داخل ماشین شد.

ی فرعی و مورفی تغییر جهت داد و ماشین را از بزرگراه دو طرفه خارج کرد و وارد یکی از چند جاده 

گرداندم و به دود خاکستری رنگی که از هلیکوپتر سوخته شده به صورت تاریک شد. گهگداری سرم را بر می

م. وقتی دوباره سرم را به عقب برگرداندم پاتر را دیدم که با حالتی کردرفت، نگاه میمارپیچی در آسمان باال می

ام اش جوری بود که انگار نگران است. متوجه نگاه خیرهکرد... حالت چهرهعبوس از پنجره به بیرون نگه می

 شد، ولی فقط با چشمان سبزش به چشمان کنجکاوم نگاه کرد و بعد رویش را از من برگرداند.
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 رمفصل چها

زد و به صورت مارپیچی به هوا بلند شدیم، دور از موتور ماشین بیرون میبا سرعت از شهر دور می 

 شد. ماشین کمی لرزید، حرکتش آهسته شد و بعد متوقف شد.می

و ماشین درب و داغان و سوراخ سوراخ را از جاده خارج کرد و « موتور ماشین سوخت.»مورفی گفت:  

 نزدیکی هدایت کرد.ای در همان به مزرعه

ی کتش را برای محافظت از خودش در برابر و یقه« از اینجا به بعد رو باید پیاده بریم.»به ما گفت:  

 باران شدید، باال کشید.

کردند هایشان را زیر کتشان مخفی میکنار ایزیدور ایستادم و به لوک و پاتر نگاه کردم که داشتند بال 

 یشان را پشت سرشان روی جاده انداخته بودند.پوشاندند. پیرهن پاره پارهمیی لختشان را و سینه

مان جاری شده بود. ایزیدور کمانش را روی دوشش انداخت و کاله هایقطرات باران روی صورت 

تونیم خیلی راحت پرواز کنیم و این همه راه فهمم چرا نمینمی»بیسبالش را تا ابروهایش پایین کشید و گفت: 

 «و مجبوریم پیاده بریم.ر

ببین »مورفی دستی به صورتش کشید و آب باران را از صورتش پاک کرد، به او نگاه کرد و گفت:  

تونی گی جامون کجاست. به جاش میای که دنبالمونن میهای لعنتیبچه، اگه پرواز کنی به تمام اون ومپایرس

بعالوه، بدن من هنوز به خاطر اتفاقاتی که توی  "اینجاییم!هی، ما "تونی بلند فریاد بزنی تا جایی که می

 «های اونا...عمارت هالووید افتاد بهبود پیدا نکرده. بال

فهمم چرا لوک و اون پاتر عقل کل های من اوضاعشون خوبه. نمیبال»ایزیدور میان حرفش پرید:  

 «مامانم به پیدا شدن اون بستگی داره.ذارن برم کایال رو پیدا کنم... زندگی گیرن و نمیجلوی منو می

خوای چکار کنی، ها؟ واقعا فکر وقتی کایال رو پیدا کنی می»هایی باریک شده پرسید: مورفی با چشم 

خوای کایال رو در ات چیه؟ چجوری میذارم واسه برگردوندن مادرت ازش استفاده کنی؟ نقشهکردی من می

 «ازای مادرت معاوضه کنی؟

 «دونم.نمی»ت: ایزیدور گف 
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 «دونی.خیلی چیزا هست که نمی»مورفی زیر لبی زمزمه کرد:  

 «ولی مامانم...»ایزیدور شروع کرد:  

 «احتماال تا االن مرده.»پاتر میان حرفش پرید:  

با خواست به پاتر مشت بزند، ولی به جایش دست ایزیدور را دیدم که جوری مشت شد که انگار می 

 «مزخرفات رو تحویل من نده. من به خاطر مادرم اینجام.این »گفت:  عصبانیت

کنه که ببینم داری پرواز خوب گوش کن واندر بوی! هیچی بیشتر از این خوشحالم نمی»پاتر گفت:  

گردی، ولی همونطور که گروهبان گفت، اگه بخوای بری ری و هیچوقت هم بر نمیکنی و از اینجا میمی

 «تکون بدی و بال بزنی و... های خوشگلت روباید اون بال

 «و چی؟»ایزیدور بدون آنکه کوتاه بیاید گفت:  

ایزیدور چیزی که دوستام سعی دارن بگن اینه »لوک برای آرام کردن جو قدمی جلو گذاشت و گفت: 

هایی که برای شکار کردن ما فرستاده شدن به یه دلیل انتخاب شدن. اونا از پژواک یابشون که اون ومپایرس

 «کنن.ای تعقیب کردن ما استفاده میبر

 «چی چی یاب؟»ایزیدور پوزخند زد:  

صدایش برخالف پاتر آرام و صبور « پژواک یاب. یه چیزیه شبیه به ردیاب آوایی.»لوک توضیح داد:  

ی همین ارتعاشات هست شه. یه اکو. و به وسیلهزنی یه ارتعاش تولید میهر وقت که بال می»بود. ادامه داد: 

 «کنن.گیرن و پیدامون میها رد ما رو میکه شکارچی

مزخرفه! اگه حقیقت داشته باشه پس »اش کشید و گفت: های کوتاه روی چانهایزیدور دستی به ریش 

 «ها و...ها و کالغها رو شکار کنن. به تمام گنجشکی پرندهاونا باید همه

تره های ما از تمام موجودات پرنده بزرگبالاینجوری نیست. »لوک میان حرفش پرید و توضیح داد:  

 «کنن.و ارتعاش خیلی خیلی بیشتری رو به نسبت تمام موجودات پرنده ایجاد می
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گفت:  کردنش داشت و در همان حین به لوک ی لبش گذاشت و سعی در روشنپاتر سیگاری گوشه 

 «دی.بیخیال، داری وقتت رو هدر می»

زنه گوش کن. می به حرفی که لوک»گذاشتم، به او نگاه کردم و گفتم: دستم را روی بازوی ایزیدور  

 «خوایم.خوای کایال رو نجات بدی... هممون میدونم میتونی بهش اعتماد کنی ایزیدور. میمی

فاس. اونا مامانمو ولی قضیه بیشتر از این حر»ی کالهش به من نگاه کرد و گفت: ایزیدور از زیر لبه 

 «گرفتن.

خوایم اونایی که دوستشون مامان منم گرفتن. ولی اگه می»امی بازویش را نوازش کردم و گفتم: به آر 

ای برای هیچکسی ایدهداریم رو نجات بدیم اول از همه باید مراقب باشیم خودمون گیر نیوفتیم وگرنه هیچ ف

 «نداریم.

بعد سیگارش « شه بریم؟می؟ اگه آره پس 5حرفت تموم شد دکتر فیل»پاتر به من نگاه کرد و گفت:  

 را روی زمین انداخت و از ما دور شد.

 «میای؟»با لبخندی محو بازوی ایزیدور را نوازش کردم و گفتم:  

رکت کرد. مورفی از بدون اینکه حرفی بزند راه افتاد و در همان مسیری که پاتر رفته بود شروع به ح 

 «منونم.م»بازویم را گرفت و زمزمه کرد:  تاریکی نگاهی به من انداخت، چشمکی زد و رفت. لوک

 «برای چی؟»پرسیدم:  

 و در کنار هم دنبال بقیه رفتیم.« برای بودنت.»لبخند زد:  

بدل نشد. باران  وبرای مدتی هر چهار نفرمان در تاریکی راه رفتیم، و حتی یک کلمه هم بینمان رد  

هایمان روی زمین خیس و گِلی کرد. قدمرا کم می متوقف شده بود ولی زمین خیس و ناهموار بود و سرعتمان

 کرد.صدای شلپ شلپ ایجاد می

                                                            
ی تلویزیونی ن برنامههای تلویزیونی در آمریکاست. وی میزبان مشهورتریفیلیپ کالوین مگ گراو نویسنده، روانشناس و میزبان نمایش 5

 شود.امریکاست که بیشتر با نام فیل شناخته می
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برد، سر کشور می از چند هفته پیش که رگد کوو را ترک کرده بودیم، مورفی ما را به شهرهای سر تا 

و روزها  ای پیاده بود،کردیم. بیشتر سفرمان در شب و با پهای اصلی اجتناب میالبته از شهرهای بزرگ و جاده

های دست دوم اشینخوابیدیم. یکی دوبار پاتر موفق شده بود با چانه زدن مهای ارزان قیمت میهم در هتل

سفرمان بودند، چون  ها سپری کردیم. آن روزها بهترین روزهایجور کند و قسمتی از سفرمان را در آن ماشین

 خوابیدم.دادم و کنار لوک میاغلب روی صندلی عقب لم می

بودیم، و دو روز بود که داشتیم از  6مورفی ما را به شمال غربی کشور برده بود و االن در کامبریا 

ها گذشتیم و به دریاچههای مرتفع میکردیم. گاهی که از میان قلهعبور می 7های ناهموار لیک دستریکتزمین

کردیم، از دیدن این گذشتند نگاه میا میهای رنگ از میان تپههای ابریشم نقرهو جویبارهایی که مانند باریکه

 آمد.مناظر زیبا نفسمان بند می

ها ی بچهبقیه ی دو دخترش ومورفی بیشتر سفرمان را در سکوت سپری کرده بود. از وقتی که جنازه 

 رسید ... سرد و نچسبرا در اتاق زیر شیروانی عمارت هالووید پیدا کرده بود، متفاوت از همیشه به نظر می

ای از د یا خالصهزد، یا فرمان و دستور بوکرد و وقتی هم که حرفی میشده بود. به ندرت با ما صحبت می

ر هم نگفت به کجا رفتیم ولی یکباجایی که قرار بود برویم. با اینکه ما هم همراهش بودیم و دنبالش می

 پرسیدیم.رویم، ما هم چیزی نمیمی

ها بدون آنکه بخوابد رانندگی کرد. برای ساعتزمانی که ماشین داشتیم، اغلب مورفی رانندگی می 

انداختم. در نور ماندم. گاهی نگاهی به مورفی میکرد و معموال وقتی دیگران خواب بودند من بیدار میمی

شد که انگار از آمد، صورتش به حدی جدی و عبوس و خشک میضعیف ماشین به نظر رنجور و خسته می

درخشید. رنگش با درنده خویی می های آبیاش، چشمی رنگ پریدهمرمر سفید ساخته شده. ولی برخالف چهره

توانستم ناراحتی و رنجش را درک مثل دو تکه یخ، انگار که روحش از سرِ خشم و دیوانگی یخ زده بود. نمی

ی پسرها عقب ماشین هایی که بقیهار بیاید؟ آن شبتوانست با غم مرگ دو دخترش کنکنم. چطور یک پدر می

                                                            
هایی ورلند و بخشکه کامبرلند، وستمشهرستان تشریفاتی و غیر شهری در ناحیه شمال غربی انگلستان و در مرز با اسکاتلند است  6

 شود.از النکشایر را شامل می
 یک پارک ملی در انگلستان. 7
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دانستم چه حرفی بزنم. پس چشمانم را خواست با او حرف بزنم ولی نمیخواب بودند، بیشتر اوقات دلم می

 گذاشتم.اش تنها میکردم که من هم خواب هستم و او را با درد و ناراحتیبستم و وانمود میمی

کردم. از وقتی کایال و ایزیدور درم و اینکه در آن لحظه کجا بود، فکر میها به مامعموال در آن لحظه 

اند. همانطور که اغلب به درد دل را دیده بودم فهمیده بودم من تنها کسی نیستم که یکی از والدینم را ربوده

یمان لدین گم شدهافتادم که با ایزیدور درمورد واها هم به این فکر میکردم، خیلی وقتکردن با مورفی فکر می

توانستم حرف دانستم چه حرفی باید بزنم. شاید نمیصحبت کنیم. ولی درست مثل مورفی، به ایزیدور هم نمی

 توانستم درک کنم چه اتفاقی برای خودم افتاده است.بزنم چون نمی

های آتش کردم، برخالف رفتار مغرورانه و اعتماد بنفسش، خالکوبی شعلهگاهی به ایزیدور نگاه می 

ی اینها ی ابرویش و ریش کوچک آخرین مد روزش... برخالف همهسیاه که گردنش را پوشانده بودند، حلقه

خواستم با خودم صادق باشم، از دانستم که اعتماد بنفسش دروغین، و شجاعتش ظاهریست. ولی اگر میمی

بود، من از چیزی که ممکن بود به آن آن بخش وجود خودم هم متنفر بودم. البته چیزی بیشتر از تنفر داشتن 

. هر سه نفرمان، من و کایال و ایزیدور نقاط مشترک زیادی داشتیم و تا جایی که خبر ترسیدممیتبدیل شوم 

 داشتم فقط ما سه نفر این شرایط مشابه را داشتیم.

همدیگر  توانستم بهتوانستم کمک کنم، شاید میکاش فرصت داشتم با کایال صحبت کنم، شاید می 

خواست ها داشتم که دلم میکمک کنیم تا با این حقیقت که هردویمان دورگه هستیم کنار بیاییم. خیلی حرف

ترین چیزی که خواست به او بگویم، ولی سختدرموردشان با او صحبت کنم ، خیلی چیزها بودند که دلم می

ت، اینکه مادرش مرده است... آن هم به گشدادم این بود که مادرش هیچوقت بر نمیباید برایش توصیح می

 من اسپارکی. "دوست"دست 

های خورشید از میان ابرهای بارانی نمایان شدند، از سرما تقریبا بی حس شده بودم. وقتی اولین اشعه 

هایم هنوز به خاطر باران تقریبا خیس بودند و مثل یک الیه پوست اضافی به من چسبیده بودند. موها و لباس

گفت پیدا کردن پناهگاه هنگام روز خیلی ینکه چند مایل در شب سفر کرده بودیم. مورفی همیشه میمثل ا

 مهم است. چون از وقتی که از هالوز تبعید شده بودند، پوستشان به نور خورشید حساس شده بود.
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نتوانیم  وقتی آسمان شب شروع به خاکستری شدن کرد، توانستم ترس مورفی و لوک و پاتر را از اینکه 

به موقع پناهگاهی برای در امان ماندن از نور خورشید و خوابیدن پیدا کنیم، را حس کنم. ولی هنگامی که پاتر 

های صورتش افتاده بود و آنها را کرد و لوک به جان زخماز سر اضطراب یکی بعد از دیگری سیگار روشن می

رسید و فقط یک سیدیم. انبار بی استفاده به نظر میی یک مزرعه رکند، به انبار درب و داغانی در حومهمی

ی تراکتور از کار افتاده در آن وجود داشت. در نهایت خوش شانسی متوجه شدم که انبار انباشته از کاه و علوفه

ی ای روستایی را در فاصلهتوانستم خانهتوانستیم روی آنها استراحت کنیم. از جلوی در انبار میخشک است. می

آمد. خودم را درحالی تصور کردم تابید و دود از دودکش بیرون میهای خانه میببینم. نور گرمی از پنجرهدور 

ام. نه تنها سردم ام و به خواب آرامی فرو رفتهام، روی یک صندلی راحتی ولو شدهکه کنار آتش شومینه نشسته

آوردم و ری که غذا خورده بودم را به یاد نمیام هم بود. آخرین بابود و خسته شده بودم، بلکه به شدت گرسنه

 توانند سر کنند.دانستم لوک و پاتر و مورفی پیش از آنکه عطش پیدا کنند، چند روز را بدون خون مینمی

مورفی با اشاره از ما خواست وارد انبار شویم و در را پشت سرمان بست. به آرامی عقب انبار رفتیم،  

در کنار هم دراز کشیدیم. ایزیدور به دیوار تکیه داد. کاله بیسبالش را تا روی  من و لوک روی یک دسته کاه

چشمانش پایین کشید و کمانش را روی پاهایش گذاشت. مورفی مثل یک نگهبان کنار در انبار نشست و پاتر 

 هم کنارش رفت.

 «حالت چطوره؟»لوک در گوشم زمزمه کرد:  

 «ام.خسته»اش گذاشتم و گفتم: دستم را روی سینه 

 و یک دسته از موهایم را پشت گوشم داد.« پس سعی کن بخوابی.»پچ پچ کنان در گوشم گفت:  

دادم، به آن طرف انبار نگاه کردم، ی قلبش گوش میاش گذاشتم و به ضربان آهستهسرم را روی سینه 

ه کرده بود، و از دستانش ایزیدور خوابش برده بود. زانوهایش را جمع کرده بود، دستش را دور پاهایش حلق

بعنوان بالشت استفاده کرده و سرش را به آنها تکیه داده بود. صدای آرام نفس کشیدن لوک را شنیدم و فهمیدم 

هایی که زیر سقف انبار به که خوابش برده است. بدون اینکه بیدارش کنم به پشت چرخیدم و به تخته چوب

 هم چسبیده شده بودند، نگاه کردم. 
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ین فکر کردم که کایال االن کجاست و امیدوار بودم هرجا که هست حالش خوب باشد. فیلیپس به ا 

او را کجا برده بود؟ با او چکار کرده بود؟ بعد فکرم را معطوف اسپارکی کردم، هنوز هم فکر کردن به اینکه 

که آن ندیده بودم طور ی ما خیانت کرده بود، برایم دردناک بود. چچطور به من خیانت کرده بود... به همه

ی اخیر ؟ ولی از یک چیز خوشحال بودم. در این یکی دو هفتهدیدممیافتد؟ مگر نباید همه چیز را اتفاق می

چشمانم دیگر بعد از دیدن آنها  دیدم، ولی را می تصاویر خونریزی چشمانم متوقف شده بود. هنوز هم آن

بینم را کنترل توانم چیزهایی که میرسید می، به نظر میکرد و من بابتش خوشحال بودم. حاالخونریزی نمی

کردم دیدم، ولی از یک جهاتی حس میکنم. هنوز هم آنها را ناگهانی و زمانی که اصال انتظارشان را نداشتم می

 بینمکردم از پشت لنز دوربین آنها را میدیدم حس میقدرتم بیشتر از آنهاست. حاال، هروقت آن تصاویر را می

توانستم روی تصاویر توانم دوربین را به صورت افقی، کج و سیصد و شصت درجه بچرخانم. حتی میو می

 توانم لنزهای دوربین را به سمت جلو و عقب زوم کنم.تمرکز کنم... تقریبا جوری که انگار می

نها تصاویر ی آدیدم، ولی االن دیگر مداوم نبودند و کمتر شده بودند... همههنوز هم کابوس می 

اند و دنیا به پایان رسیده است را ها به دنیا حمله کردهای تباه شده و زمانی که ومپایرسای از آیندهپیچیده

ایست که هایی از آیندهبینم قسمتها و این تصاویری که میدانستم این کابوسدادند. هنوز هم نمینشان می

خوردند که به خواب هستند. این افکار در ذهنم چرخ می ی ترس و اضطراب منهنوز نیامده یا فقط ساخته

 رفتم.

 

 

 

 

 

 

 



 خون آشامشکار                 

 ایمانی. صبا  اورورکتیم      
 

www.sabaimni.blogsky.com 

30 

 فصل پنجم

ام رخنه کرد، مثل صدای گریه در ابتدا خیلی آهسته و ضعیف بود. هق هقی آرام که در حالت بیهوشی 

هایم را با دقت یکی پس از دیگری صدای شیرآبی که به خوبی بسته نشده بود. در تاریکی حرکت کردم، قدم

های سبز کمرنگی پوشانده شده بود که پاره پوره شده بود و به داشتم. دیوارهای راهرو با کاغذدیواریبرمی

ی کپک بود. وقتی در راهرو های تیرهصورت نوارهایی دراز از دیوار آویزان شده بودند. دیوارها پوشیده از لکه

ا تاریکی محض محاصره شده بودم، ولی کردند. هرچند بهایم صدای جیرجیر ایجاد میداشتم کتانیقدم برمی

 توانستم به وضوح ببینم.نیازی به فانوس یا چراغ قوه نداشتم تا راه را ببینم... در تاریکی می

جلو رفتم، صدا را دنبال کردم... صدایی که شبیه ناله کردن کسی بود که صدمه دیده است. قلبم  

 شد.فسم به شکل ابرهایی کوچک از دهنم خارج میکوباند، نام میی سینهچکش وار خودش را به قفسه

 «کسی اینجا نیست؟»صدایم در راهرو اکو شد. « سالم؟»صدا زدم:  

آمد. چرخیدم، نگاهم به چیز ولی مثل اینکه صدا از پشت سرم می« کمک!»صدایی در جوابم آمد:  

 بزرگی افتاد که در راهرو تکان خورد.

 «کی اونجاست؟»فریاد کشیدم:   

هایم را در هم پیچاندم، راه آمده را برگشتم و به سمت آن چیزی کسی که بود، چیزی نگفت. دست هر 

 که در راهروی تاریک مخفی شده بود حرکت کردم.

هایی صدای هق هق دوباره آمد، ولی این بار چیزی بیشتر از هق هق کردن بود، این بار شبیه به ناله 

 دردناک بود.

این بار صدا زمخت و دورگه شده بود... صدایی دردناک مثل صدای کسی « کمک!»دوباره صدا آمد:  

 کشد.که دارد عذاب می

تونم تا وقتی ندونم کجایی نمی»لرزید. صدایم از شدت ترس و وحشت می« کجایی؟»فریاد کشیدم:  

 «کمکت کنم!
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 مد.این بار دوباره جهت صدا عوض شد و از پشت سرم آ« این طرف.»صدا در جواب گفت:  

تر از بار قبل ی آن چیز بزرگ را در تاریکی دیدم... ولی این بار کمی طوالنیچرخیدم، دوباره سایه 

 خودش را نشانم دادم. بزرگ و پشمالو بود. دوباره ناپدید شد، و در تاریکی پنهان شد.

شود میکردم قلبم هر آن منفجر کردم پاهایم به سنگینی سرب شده است، جلو رفتم، حس میحس می 

 زند.ام بیرون میو از سینه

 «عجله کن!»صدای دردناک دوباره به گوش رسید و در راهرو اکو شد:  

دانستم کردم و نمیتر قدم برداشتم و به سمت انتهای راهرو رفتم، این بار احساس گیجی میسریع 

 کجا هستم.

توانستم تشخیص دهم صدای ولی صدایش غیرعادی بود و نمی« کنم!خواهش می»صدا دوباره آمد:  

 یک زن است یا صدای یک مرد.

رسید ای که از دیوار آویزان بودند به نظر میهای پاره شدهدر تاریکی به سمت صدا رفتم، کاغذ دیواری 

هایم را جلویم دراز های یک حیوان. در راهرو شروع کردم به دویدن، دستزنند، مثل چنگالبه من چنگ می

 توانستم یک در ببینم. دری قدیمی بود و در قابش کج شده بود.رویم در تاریکی می کرده بودم. مقابل

 «کمک!»صدا دوباره آمد:  

اش چرخید و باز شد. داخل اتاق ام در را هل دادم و در روی لوالهای زنگ زدهبه در رسیدم، با شانه 

 پرت شدم و نزدیک بود تعادلم را از دست بدهم، صدا دوباره آمد.

 مک!ـ ک 

 ی اتاق یک تخت قرار داشت و کسی رویش دراز کشیده بود.اتاق تاریک را بررسی کردم. گوشه 

 «زودباش!»صدا دوباره آمد:  

 ی یک....توانستم روی تخت سایهبه سمت تخت رفتم، به وضوح می 
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 فصل ششم

زد. بعد صدای حرف میبا صدای مورفی و بوی دود چپق از خواب بیدار شدم. داشت زمزمه وار با کسی  

موقعیت خیلی بدتر از اون چیزیه که »گفت. بعد مورفی ادامه داد: پاتر را شنیدم که داشت در جوابش چیزی می

 «کردم.اولش فکر می

ی آن دو گوش هایم را بسته نگه داشتم، و کنار لوک که هنوز خواب بود باقی ماندم. به مکالمهچشم 

 دادم.

 «منظورت چیه؟»د: پاتر پچ پچ کنان پرسی 

اون پلیساییی که دنبالمون بودن... بعضیاشون واضح بود که »مورفی با صدایی آمیخته به ترس گفت:  

 «ومپایرسن.

های ها توی موقعیتدونستیم که بعضی از ومپایرسما همیشه می»پاتر بدون هیچ احساسی گفت:  

 «پلیس جا زده بودیم.باالی اجتماعی نفوذ کردن.  خودمون هم یه مدت خودمون رو 

دونم. وای ما سعی کردیم زندگی درستی باالی زمین خودم می»مورفی تقریبا به او تشر زد و گفت:  

 «داشته باشیم. ما همدیگه رو نخوردیم.

 «رام و فیلیپس چی؟ اونا هم کشت و کشتار راه انداختن.»پاتر گفت:  

فقط همونان که وارد نیروی پلیس شدن و  کردمحرف منم همینه. من فکر می»مورفی جواب داد:  

ولی »آه کشید و ادامه داد: « سعی کردن از قدرتی که توسط شغلشون نصیبشون شده به اهدافشون برسن.

 «ها نفوذ کردن تا راه باز کن کسایی بشن که...های بیشتری هستن که به اینجور شغلمثل اینکه ومپایرس

 «اهاش طرفیم کیه؟کنی اونی که بفکر می»پاتر پرسید:  

سوال خوبیه پاتر. اگه جوابش رو بدونیم دیگه نیازی نیست از هالوز تبعید بشیم و »مورفی جواب داد:  

نیازی نیست از این سر کشور تا اون سرش هر جا که بریم تحت تعقیب باشیم، و خودمون رو توی یه انبار 

 «متروکه مخفی کنیم.
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ش هم نشدیم. مامورهایی که فرستاده دنبالمون از مامورهای ولی ما حتی نزدیک»پاتر زمزمه کرد:  

 «گیرن. مثل اینکه اونی که باید گیرش بندازیم نامرئیه!ای دستور میدیگه

اش چیزی فراتر از اون چیزی باشه که ما فکر ترسم نقشههرکسی که هست، می»مورفی گفت:  

 «کنیم.می

 «ها؟به خاطر اون پلیس»پاتر پرسید:  

رسه چند قدم جلوتر از ماست. اون تونست کاری کنه فقط به خاطر اونا. اون همیشه به نظر میـ نه  

که افرادش خیلی راحت بتونن به ما نفوذ کنن... فیلیپس، رام، خانم پین، اون دوست کیرا اسپارکی. تقریبا به 

 رسه که اون...نظر می

 ـ اون چی؟ 

 «اس.هم نگران کننده حتی فکر کردن به جوابش»مورفی زمزمه کرد:  

ای هر دویشان ساکت شدند، تا جایی که ممکن بود بی حرکت ماندم تا نفهمند که به برای لحظه 

گروهبان، داری ما رو »کنم. بعد از چند لحظه سکوت، صدای پاتر را شنیدم که پرسید: یشان گوش میمکالمه

 «بری؟کجا می

خوای بدونی یه نفر داره کرد، اگه میبرام تعریف میوقتی بچه بودم بابام یه چیزی »مورفی گفت:  

 «برت باید ازش جلو بزنی.دونی داره کجا میره پشتش بمون. ولی اگه میکجا می

 «و؟»پاتر گفت:  

تونه کاری کنه افرادش اون یارو، هر کسی که هست، تنها کسی نیست که می»مورفی زمزمه کرد:  

 «همه جا نفوذ کنن.

 «گی یعنی چی؟اینی که می»ی گفت: پاتر با کنجکاو 

 «من یه دوستی دارم... کسی که... بذار اینجوری بگیم که به من یه لطفی بدهکاره.»مورفی گفت:  

 ـ چه لطفی؟ 
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 «دونم کایال کجاست!من می»مورفی گفت:  

 هایم تیز، و تمام بدنم منقبض شد.با شنیدن این حرف گوش 

 «کجاست؟»پاتر پرسید:  

 «نیازی نیست بدونی... هنوز نه.»ب داد: مورفی جوا 

 «تونی بهم اعتماد کنی.گی؟ میچرا بهم نمی»پاتر با گیجی پچ پچ کرد:  

تونم اعتماد دونم به کی میخوام پاتر، ولی دیگه نمیمعذرت می»مورفی کمی مکث کرد و بعد گفت:  

 «کنم.

 شنوم!این حرف رو میشه دارم ـ بعد از تمام این اتفاقاتی که افتاد باورم نمی 

 «صداتو بیار پایین! نگفتم که بهت اعتماد ندارم... فقط...»مورفی غرید:  

صدای بلند شدنش را شنیدم. « چیزی که گفتی دقیقا یعنی تو بهم اعتماد نداری.»پارت جواب داد:  

گی ری میمن همیشه پشتت بودم جیم... همیشه بی چون و چرا هر کاری که گفتی رو کردم و حاال دا»

 «تونی بهم بگی اونا کایال رو کجا بردن!نمی

 ـ مطمئنم کیرا هم همین فکر رو درمورد اون به اصطالح دوستاش داشت... فیلیپس و اسپارکی و... 

ولی پیش از آنکه فرصت داشته باشد لیست کسانی که به من خیانت کرده بودند را کامل کند، پاتر  

و بعد، صدای باز شدن در انبار و بسته شدنش پشت سر پاتر را « دوستتم. من مثل اونا نیستم... من»گفت: 

 شنیدم.

آرام و بی حرکت دراز کشیدم و به آنهایی که بهشان اعتماد داشتم فکر کردم... فیلیپس و اسپارکی که  

 خواست نام دیگری هم به لیست اضافه کند که پاتر حرفش را قطعدوست و همکارم بودند. ولی مورفی می

 کرد. دیگر چه کسی به من خیانت کرده بود؟

هایم را باز کردم و او را دیدم که سر جایش نشسته بود، ناگهان ایزیدور از جا پرید و فریاد کشید. چشم 

کرد و چشمانش به اش چکه میزد. عرق از پیشانیاش چسبانده بود، و نفس نفس میکمانش را به سینه
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ی ز جا پرید و به سرعت به سمت ایزیدور آمد. یک بازویش را دور شانهگشادی نعلبکی شده بود. مورفی ا

 ایزیدور انداخت و با دست آزادش جلوی دهان ایزیدور را گرفت.

 «افتیم.هیسسس... اگه کسی صداتو بشنوه تو دردسر می»پچ پچ کنان گفت:  

دانست کجاست. نمیایزیدور با اضطراب به اطرافش نگاه کرد، حالت نگاهش جوری بود که انگار  

 خودم را از بین بازوهای لوک بیرون کشیدم و ایستادم. به سمت آنها رفتم و مقابل ایزیدور نشستم.

 «چی شده؟»ها پرسید: لوک با چشمانی پف کرده از روی کاه 

 «هیسسس.»مورفی به او گفت:  

 «ایزیدور منم، کیرا.»دست ایزیدور را در دستم گرفتم و گفتم:  

 توانستم ترس را در آنها ببینم.به چشمانم دوخته شد، میچشمانش  

 «آروم باش. همه چیز مرتبه... ما در امانیم.»سعی کردم به او اطمینان خاطر دهم:  

تنفسش کم کم آرام شد و بدنش شل شد. مورفی که این را دید، دستش که هنوز روی دهان ایزیدور  

 نگه داشته بود را برداشت.

 «دیدم... وحشتناک بود...داشتم کابوس می»م بیرون کشید و نفس نفس زنان گفت: دستش را از دست 

 ـ همه چیز مرتبه... تو در امانی... فقط یه کابوس بود. 

 ـ نه متوجه نشدی... اونی که توی خطر بود من نبودم... کایال بود... 

 «کایال؟ منظورت چیه؟»زمزمه کردم:  

و نگهش داشته بودن. روی یه تخت دراز کشیده و با فریاد از ما ـ توی یه اتاق تاریک ته یه راهر 

 خواست کمکش کنیم.می

 این را گفت و  با چشمانی گشاد شده به من و مورفی نگاه کرد. 

 «فکر کنم منم همین کابوس رو دیدم.»به او نگاه کردم و گفتم:  
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 آمد.وبی باال نمیهنوز هم نفسش به خ« اس؟دونی که این یه تلهپس توام می»پرسید:  

 «منظورت چیه بچه؟»مورفی گفت:  

 ریم اونجا!ـ یه نفر بهشون گفته که ما داریم می 

 «وسایلتون رو جمع کنین. راه میوفتیم.»مورفی این را که شنید به ما نگاه کرد و گفت:  
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 فصل هفتم

انبار بیرون گذاشتیم، در زمین گل زمانی که خواب بودیم باران بیشتری باریده بود و وقتی پایمان را از  

های درخشان شده بود. ماه کامل در آسمان آلود فرو رفتیم. ابرها کنار رفته بودند و آسمان شب پر از ستاره

زد. زد در تاریکی چشمک میدرخشید. پاتر به درختی همان نزدیکی تکیه داد، سیگارش با هر پکی که میمی

کرد. قسمتی از وجودم مرا به سمتش وجودم به خاطرش احساس ناراحتی می رسید و قسمتی ازتنها به نظر می

کشاند. از این احساسی که داشتم متنفر بودم. سرم را برگرداندم و چشمم به لوک افتاد که داشت مرا نگاه می

 کرد. به او لبخند زدم و او هم در جوابم چشمک زد.می

آمد و در هوا ه افتاد. دود آبی رنگی از پیپش بیرون میو در مزرعه به را« از این طرف.»مورفی گفت:  

 گرفت.اوج می

ام به پاتر انداختم، از درخت فاصله گرفته بود و سرم را برگرداندم و نگاه کوتاه دیگری از باالی شانه 

 هایش را در جیب کتش فرو کرده بود و صورتش اخم آلود و عبوس بود.آمد. دستدنبالمان می

. و لبخندی با خودم زدم و دنبال مورفی به راه ای بدعنق شدهشبیه یه پسر بچه مدرسهکردم: با خودم فکر 

 افتادم. 

 «ی روستایی رو چک کنم.خوام اول خونهصبر کن! می»لوک فریاد کشید:  

 «چرا؟ ضروری که نیست...»مورفی پرسید:  

 «میرم!دارم از گرسنگی می»ای زد و گفت: لوک لبخند نصفه نیمه 

 «منم همینطور.»ایزیدور گفت: 

خوام به راهمون باشه. ولی بهتره عجله کنیم. می»مورفی نگاهی از باال تا پایین به آنها انداخت و گفت:  

 ی روستایی دنبال کردیم.رسید. چرخیدیم و او را تا خانهقرار به نظر میعصبانی نبود ولی بی« ادامه بدیم.

ز دیوار عقبی داخل خانه را دید زدیم. به سمت یک در رفتیم و ایزیدور به آرامی خانه را دور زدیم و ا 

 شدند.به چند ردپا روی زمین گل آلود اشاره کرد که از خانه به سمت مزرعه دور می
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 «فته.رد پاها تازه هستن. مال هرکسی که هست، معلومه تازه از اینجا ر»ایزیدور گفت:  

 «یکی دیگه نه!»پاتر نالید:  

گاه کرد و پرسید: نتابید به او ی روستایی به بیرون میهای خانهر در نور ضعیفی که از پنجرهایزیدو 

 «یکی دیگه چی؟»

توی تیممون داریم، یکی  8ما همین االنش هم یه دونه نانسی درو»پاتر نگاهی به من انداخت و گفت:  

 «خوایم.اش رو نمیدیگه

و پیش از « ک کنم.ینجا صبر کنین تا برم جلوی خونه رو چهم»او را نادیده گرفتم و به بقیه گفتم:  

 آنکه کسی از آنها بتواند حرفی بزند، رفتم.

رودی خانه یک وای کوچک جلوی خانه بود، و از در از کنار دیوار اطراف خانه را چک کردم. باغچه 

آمدم و به سمت  شد. از جایی که پنهان شده بودم بیرونگل آلودی می راه باریک منتهی به راه اختصاصی

نار یک سطل کچرخیدم، از  بود. ها داخل را نگاه کردم، خانه در تاریکی فرو رفتهجلوی خانه رفتم. از بین پنجره

ا رداخل ماشین  آشغال و دو کیسه زباله رد شدم. ماشین کوچکی خارج از یک اتاقک چوبی پارک شده بود.

اال انداخت و گفت: بنگاه کردم و بعد پیش بقیه برگشتم. وقتی به آنها رسیدم مورفی یکی از ابروهایش را 

 «خب، منطقه امنه؟»

 ـ فعال آره. 

 «یعنی چی؟»ت: پاتر گف 

 «هیسسس. بذار حرف بزنه.»لوک گفت:  

. یه دختر دارن. یه کودکه 9کنه. یه مرد و یه زن ـ متاهل ـ خانم و آقای کنرـ سه نفر اینجا زندگی می 

که تازه راه افتاده... نهایتا سه سالشه. دو تا ماشین دارن، یکی از اونا جلوی خونه پارک شده و اون یکی از اون 

اس که قدرت موتور روی چهار چرخشه، فکر کنم یه رنجرور باشه. حدودا یک ساعت پیش با اون هماشین

                                                            
8 Nancy Drew نام شخصیت زن یک مجموعه رمان اسرار آمیز 
9 Kenner 
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ی اقوام. مادر و بچه اش رو برده یه جایی... احتماال بردشون خونهماشین اینجا رو ترک کردن. مرده زن و بچه

 «گرده.مونن ولی خودش خیلی زود بر میاونجا می

 «خیلی خوب بود خانم مارپل.»ند و با نیشخندی گفت: هایش را به هم کوباپاتر دست 

خوردن، غذاشون هم توش قبل از اینکه برن داشتن غذا می»با نگاهی سخت به او خیره شدم و گفتم:  

های بیانسه کنه و از گوش دادن به آهنگاستفاده می L’Orealمرغ کبابی و ذرت داشته. خانم کنر از شامپوی 

خونده و همین اواخر موهاش که کمی خاکستری شده بودن رو ی تایمز میوزنامهخوشش میاد. آقای کنر ر

 «رنگ کرده...

 «گی؟فهمی چی داری میکیرا داری از خودت درمیاری؟ خودت می»مورفی گفت:  

اش به در خانه کوباند و وارد شد. اطراف را نگاه و با شانه« فقط یه راه هست که بفهمیم.»پاتر گفت:  

 مطمئن شویم کسی آن اطراف نیست، و بعد به دنبالش وارد خانه شدیم.کردیم تا 

 «دونم ولی درمورد مرغ کبابی حق با کیراست.بقیه رو نمی»ایزیدور هوا را بو کشید و گفت:  

 «پاتر، اطراف رو نگاه کن. ببین کسی خونه نباشه.»مورفی گفت:  

 «من که بهت گفتم...»به مورفی نگاه کردم و گفتم:  

 «خوام مطمئن شم.به خودت نگیر. فقط می»ورفی گفت: م 

همونطور که مورفی گفت، به خودت نگیر کیرا. این مردک فقط با اعتماد »پاتر نیشخندی زد و گفت:  

 قبل از اینکه مورفی بتواند حرفی بزند، پاتر رفت تا خانه را بگردد.« کردن یه کم مشکل داره.

ال و میز و صندلی چوبی داخل آشپزخانه قرار داشت. یک بشقاب وارد آشپزخانه شدیم، یک گاز، یخچ 

که تا نیمه پر از غذا بود و یک چاقو چنگال روی میز بود. چشمم به یک مرغ پخته افتاد و با خوشحالی به 

ای گوشت از کنارش کنده شده بود. بوی خیلی خوبی داشت. خودم لبخند زدم. تا نیمه خورده شده بود و تکه

 شکمم به قار و قور افتاد و آب از دهانم راه گرفت.با دیدنش 
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های پر گوشت مرغ را کند و مثل یک گرگ ای مکث دستش را دراز کرد و یکی از رانلوک بدون ذره 

 گرسنه آن را بلعید.

 «کنی درسته که ازش بخوری؟فکر می»از او پرسیدم:  

اش دید. با دیدن صورتش، شد در چهرهمیهیچ جوابی نداد، دهانش پر بود و سرمستی و شور و شعف را  

ای ی فوق العادهدستم را دراز کردم و آن یکی ران مرغ را کندم و داخل دهانم گذاشتم. هنوز گرم بود و مزه

آشپزخانه ایستاده بودیم، آب مرغ  ای گوشت کند و داخل دهانش چپاند. هر سه وسط داشت. مورفی هم تکه

ی دیگر کرد. ایزیدور که ما را دید فهمید تا چند لحظههایمان چکه میز چانهاز دهانمان جاری شده بود و ا

 ماند، به همین خاطر او هم به مرغ حمله ور شد.چیزی از مرغ باقی نمی

های همونطور که کیرا گفت خونه خالیه... خوک»ی پاتر در چهارچوب در پیدا شد و گفت: سر و کله 

ی بی گوشت مرغ باقی جش ما را از سر راهش کنار زد و چیزی که از الشهبعد با آرن« خودخواه! پس من چی!

 «شه. همشو خوردین!باورم نمی»اش بلند شد. مانده بود را برداشت و ناله

او را نادیده گرفتم، انگشتم را لیس زدم و سراغ یخچال رفتم. داخل یخچال یک بطری شیر سرد پیدا  

 جایی که توانستم یک نفس شیر را سر کشیدم. کردم. مرغ مرا تشنه کرده بود پس تا

گفت نباید اون مرغو بخوریم؟ خیلی زود با تو همون کسی نیستی که می»لوک کنارم آمد و گفت:  

 «غذای دزدی کنار اومدیا!

برد. بطری را ام هنوز هم احساس گناهم را از بین میولی گرسنگی« کنم!بهش افتخار نمی»گفتم:  

داد به باال و پایین به او دادم و او هم بطری را روی دهانش گذاشت. وقتی داشت قلپ قلپ شیر را قورت می

اش وک انگشتم لب باالییاش برطرف شد بطری را پایین آورد، با نشدن سیب گلویش خیره شدم. وقتی تشنگی

 که شیری شده بود را پاک کردم. و بعد لوک بطری را به ایزیدور داد.

 «چه حسی داری؟»از لوک پرسیدم:  

 ـ حاال که غذا خوردم بهترم. 

 گم.ـ منظورم این نبود... عطشت واسه خون رو می 
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ل یه جور حقه بود و ـ هرچند خیلی مطلوب نیست، ولی خونی که از اون خون آشاما نوشیدیم مث 

 عطشمون رو برطرف کرد. من و مورفی از پسش برمیایم... مجبوریم که بربیایم.

 تونه با خون اون خون آشاما از پس عطشش بربیاد؟کنی میـ پاتر چی؟ فکر می 

تونه از پس امیدوارم. پاتر بیش از حد عادی درنده خو و وحشیه. ولی می»به من نگاه کرد و گفت:  

اشون کنه، همه چیز ربیاد. تا وقتی اون بیرون اون همه خون آشام واسه پاتر هست تا تیکه پارهعطشش ب

 «مرتبه.

ها رو در رو شویم، ولی ته دلم امیدوار بودم باز هم سر خواست دیگر هیچوقت با آن خون آشامهرچند دلم نمی

 ی آنها پیدا شود... فقط به خاطر پاتر.و کله

ای که روی خورد و مورفی داشت روزنامههای مرغ را میپاتر داشت استخوان به سمت میز برگشتم، 

کرد. سرش را باال گرفت و توانستم نگرانی... نه چیزی بیشتر از میز آشپزخانه پیدا کرده بود را مطالعه می

 اش ببینم. نگرانی بود، توانستم ترس را در چهره

 «ه درمورد متروی لندن دیدی رو یادته؟اون کابوسی ک»روزنامه را به من داد و گفت:  

 روزنامه را گرفتم، و به سرتیتر روزنامه که به رنگ پررنگ نوشته شده بود خیره شدم: 

 حمالت غیرقابل توضیح یک حیوان به مردم در مترو! 

 کوبید و دهانم خشک شده بود، خبر را خواندم: قلبم محکم می 

 ت حیوانی...ی حمالمرگ وحشتناک صدها نفر به وسیله 

 ی مقاله را بخوانم پاتر روزنامه را از دستم بیرون کشید و خودش خواند.ولی پیش از آنکه بتوانم ادامه 

تو یه »ولی آنقدر مجذوب خبر شده بود که جوابم را نداد. با عصبانیت گفتم: « چی نوشته؟»پرسیدم:  

 مبل راحتی نشستم. و به سرعت از آشپرخانه بیرون رفتم. روی یک« عوضی خودخواهی!

سوخت و این مسئله به من یادآوری کرد که آقای کنر خیلی دور ی اتاق آتش در شومینه میگوشه 

اش را روشن رها اش را نداشت شومینهگردد. کسی که قصد زود برگشتن به خانهنشده است و به زودی برمی
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ه بودند؟ رو به رویم یک تلویزیون بود، از آمد نشدکرد. چطور بقیه متوجه دودی که از دودکش بیرون مینمی

ی آنها درمورد ها را باال و پایین کردم. همهجایم بلند شدم و تلویزیون را روشن کردم. کنترل را برداشتم و کانال

کردند و معتقد ها در مترو با خبر میی آنها جهان را از حمالت حیوانزدند. همهخبر داخل روزنامه حرف می

 حمالت خارج از انگلستان هم رخ خواهد داد.بودند این 

شدند. های لندن میدویدند و وارد خیابانهای زیر زمین میداد که در تونلدوربین مردمی را نشان می 

هایی شبیه به همان شدند که لباسهایی همراهمی میداد که ترسیده بودند و توسط پلیسمردمی را نشان می

ها را باال و پایین کردم و روی کانالی توقف مله کرده بودند، پوشیده بودند. کانالهایی که دیشب به ما حپلیس

 داد.ی مورفی را نشان میکردم که چهره

 «بیاین اینو ببینین!»فریاد کشیدم:  

همگی به سرعت وارد اتاق شدند و همگی دور تلویزیون حلقه زدیم. فیلمی که توسط یک هلیکوپتر  

ها کرد که با ماشین پلیس از دست پلیستلویزیون فیلمی از شب پیش را پخش می ضبط شده بود، پخش شد.

کردیم. با دیدنش شوکه شدیم. ایزیدور را نشان داد که سالحش را از ماشین بیرون آورد و به سمت فرار می

ماشین کردند شلیک کرد. بعد فیلم قطع شد و دوباره تصویری از تصادف هایی که تعقیبمان میماشین پلیس

ای جوری ادیت شده بود که ما را خاطی و ها و منفجر شدنشان پخش شد. فیلم به طرز هوشمندانهپلیس

 پرخاشگر نشان دهد.

نگاهی به مورفی انداختم، « اینجوری نبود که! اونا سعی کردن ما رو بکشن!»ایزیدور معترضانه گفت:  

 دادند.شمان نافذ آبی رنگش هیچ احساسی را نشان نمیکرد. چبا نگاهی سرد و بی احساس به تلویزیون نگاه می

 «مشخصه که فیلم رو دستکاری کردن.»لوک با عصبانیت گفت:  

 «ولی چرا؟»پرسیدم:  

 «تا ما رو قاتل جلوه بدن. تا کاری کنن مردم از ما بترسن.»مورفی رک و بی پرده گفت:  

 ی تلویزیون دیدم.به سمت تلویزیون چرخیدم و تصویری از پاتر را روی صفحه 
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گندش بزنن! چرا این عکسمو گذاشتن؟ بین اون همه عکسی که از من موجوده و »پاتر گفت:  

 «تونستن بذارن چرا اینو انتخاب کردن؟ توش شبیه منحرفا افتادم!!می

ی این کارا به خاطر اینه که ما رو همه»ی او را نادیده گرفت و گفت: های احمقانهلوک غر زدن 

 «های فاسد و سنگدل قاتل نشون بدن.پلیس

 «خوان!می اونااین دقیقا همون چیزیه که »مورفی با عصبانیت گفت:  

 «گی؟کیا رو می»پاتر پرسید:  

 «!اونا»مورفی به تلویزیون اشاره کرد و گفت:  

بود. ها با پلیس چرخیدم و فیلیپس را دیدم که پشت یک میز دراز نشسته بود. کنفرانس خبری رسانه 

 ای رنگ بود.های یونیفرم پلیسی که به تن داشت، سه نشان نقرهروی سرشانه

 «مثل اینکه بعضیا ارتقا درجه پیدا کردن.»هایش را به هم فشرد و گفت: پاتر دندان 

ای فیلیپس به یک سمت شانه شده بودند، صورتش را اصالح کرده بود و به جز موهای پرپشت و نقره 

توانستم لبخند کمرنگی رسید. میورتش را پوشانده بود، کامال شیک و مرتب به نظر میهایی که صآن زخم

برد. ها به خودش لذت میکه کنج لبش جا خوش کرده بود را ببینم. پشت میز نشسته بود و از توجه رسانه

و نام  های زیادی روی تریبون قرار داشت. هر میکروفون متعلق به یک شبکه خبری بود و آرممیکروفون

شد. آرم بی بی سی، آی تی وی، اسکای نیوز، سی ان ان، فاکس و ها دیده میها روی میکروفونشبکه

 شد. مثل اینکه تمام دنیا در آن نشست خبری حضور داشت.ها دیده میهای دیگری روی میکروفونشبکه

 «گفتی لوک، فیلیپس زنده مونده.راست می»ایزیدور گفت:  

 «شکی توش نداشتم.»لوک زمزمه کرد:  

 «اش!دوست توام همینطور کیرا، با اون قیافه»ی تلویزیون اشاره کرد و گفت: پاتر به صفحه 

به سمت تلویزیون چرخیدم، اسپارکی یونیفرم پلیس شیک و تر و تمیزی پوشیده بود و آنجا حضور  

 زدم و صدایش را باال بردم. داشت. وقتی فیلیپس شروع به حرف زدن با مردم کرد، کنترل تلویزیون را چنگ
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دونین توی بیست و چهار ساعت اخیر چند حادثه توی انگلستان رخ داده. در حال ـ همونطور که می 

حاضر، هنوز به طور کامل از ماهیت حقیقی این حوادث آگاه نشدیم. طی تحقیقات اولیه مشخص شده که این 

 شاید هم چند حیوان وحشی بوده و...حوادث به خاطر از خود بیخود شدن یک حیوان وحشی یا 

 «دروغه....»پاتر شروع به حرف زدن کرد:  

 «گه.خوام ببینم چی میهیس! می»مورفی گفتن:  

ای توسط امون متوجه تصاویر ضبط شدهدیروز صبح، در تحقیقات اولیه»... فیلیپس ادامه داد:  

دقیقه قبل از حمله به مردم، داخل مترو حضور داشتن از این افراد شدیم که درست چند  های مداربستهدوربین

 «دادن.و رفتار شک برانگیزی از خودشون نشون می

های ما پایین تلویزیون به نمایش درآمد، و گفت، عکسهمانطور که فیلیپس داشت به مردم دروغ می 

 ی تلویزیون نشان داده شد.روی صفحه "مظنونین فراری"عبارت 

 «من که فراری نیستم!»ی تلویزیون آمد، زیر لب غرید: ور روی صفحهی ایزیدوقتی چهره 

 «هیسس!»مورفی دوباره گفت:  

ـ این پنج مورد مشکوک به سرعت شناسایی شدن. جیمز مورفی، شان پاتر، لوک بیشاپ، ایزیدور  

 اسمیت، و کیرا هادسون.

ت داره که چهارتا از مظنونین افسر معاون کالنتر، این حقیق»یکی از خبرنگارها با صدای بلند پرسید:  

 «پلیس هستن؟

 «!بودنافسر پلیس »فیلیپس حرفش را اصالح کرد:  

این حقیقت داره که اون زن ـ هادسون ـ به خاطر مرتبط بودنش با »یکی دیگر از خبرنگارها پرسید:  

های زیادی روشن نو به دنبال این سوالش فالش دوربی« مفقود شدن یه عده توی هونتسفیلد، تحت تعقیبه؟

 و خاموش شد.
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های مقابلش هایش را روی میز به هم گره زد و با نگاهی عبوس و ترسناک به دوربینفیلیپس دست 

کنم که کیرا هادسون به خاطر ارتباطش با افرادی که توی هونتسفیلد ناپدید بله، تایید می»نگاه کرد و گفت: 

 «شدن، تحت تعقیبه.

چرا دستگیر کردنش انقدر طول کشیده؟ این »از پشت دوربین فریاد کشید:  یکی دیگر از خبرنگارها 

ده؟ یا شاید هم یکی از افراد خودتونه و به خاطر همینه که به دستگیریش بی بی کفایتی پلیس رو نشون نمی

 «توجهین.

تغییر  به هیچ وجه. بازرسی که مسئول این پرونده بود»فیلیپس با اعتماد به نفس لبخند زد و گفت:  

 «ای بهشون محول شده...ی دیگهکرده و پرونده

 «معلومه که تغییرش دادی!»پاتر میان حرفش گفت:  

 «این پرونده االن به کی محول شده؟»یکی دیگر از خبرنگارها با صدای بلند پرسید:  

ث باع»ای مکث کرد، بعد با نیشخندی رو به دوربین گفت: فیلیپس پیش از آنکه جواب دهد لحظه 

ی مفقود افتخارمه که سرپرست جدید واحد ویژه رو بهتون معرفی کنم، جسیکا ریوز. ایشون نه تنها پرونده

 «ی حمالت مترو هم هستن.کنن، بلکه سرپرست تیم در پروندهشدن هونتسفیلد رو سرپرستی می

و دعوت بعد ایستاد، به سمت راستش نگاه کرد و دستش را برای خوشامدگویی به سرپرست جدید،  

کردنش به پیوستن به او پشت میز، دراز کرد. رفتارش مرا به یاد مسابقات درجه دوی تلویزیونی انداخت که 

 گفت.به رقبا خوشامد می مجری

سرپست پشت میز آمد و قلب من ایستاد. تلوتلوخوران عقب رفتم و تقریبا به یک صندلی پشت سرم  

گذاشتم و به مادرم نگاه کردم که در کنار فیلیپس نشست. یاد آن هایم را جلوی صورتم برخورد کردم. دست

روز در رگد کوو افتادم که فیلیپس به من گفت مادرم نامش را تغییر داده و نام جعلی ریوز را روی خودش 

 گذاشته است.

این که جسیکا »ها با او در رگد کوو کار کرده بود به همین خاطر سریع او را شناخت. مورفی مدت 

 «.هادسونهیوز.... ر
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کردم. نمیدرک دیدم را کردم. چیزی که میدیدم را باور نمیسرم را با کرختی تکان دادم. چیزی که می 

های برجسته، چشمان فندقی درخشان، که کامال شکی نداشتم که مادرم است، موهای سیاه پر کالغی، گونه

 شبیه به من بود.

 «نقدر جذاب نبود!واو! قبال ا»پاتر سوتی کشید و گفت:  

 «پاتر، دهنت رو ببند!»مورفی غرید:  

 «کنه؟ اون مامانمه!اونجا چکار می»آمد. زمزمه کردم: نفسم به سختی باال می 

 «این غیرممکنه.»لوک کنار صندلی راحتی چمپاتمه زد و دستم را گرفت و گفت:  

 «چرا با فیلیپسه؟»ترسیدم. از حقیقت می« چرا؟»پرسیدم:  

ام ی سینهبه چشمان لوک نگاه کردم و امیدوار بودم او جواب سوالم را بداند. قلبم محکم به قفسه 

آورم. ولی پیش از آنکه لوک فرصت کند حرفی بزند کسی از کردم هر آن باال میشد و حس میکوبیده می

 «کنم!! تکون بخورین وگرنه بهتون شلیک میمعتادای کثیف»پشت سرمان فریاد کشید: 
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 فصل هشتم

اس و فربه بود، تگان را نگه داشته بود گان نگاه کردم. مردی که شاتی بلند شاتچرخیدم و به لوله 

ای سیاه رطبیعیهایی درهم و برهم داشت که چانه و گردنش را پوشانده بودند. موهایش به طرز غیو ریش

 ه موهایش را رنگ کرده است.گفتم کرنگ بود و متوجه شدم حق با من بود و درست می

بار این طرفا  دونم شماها کی هستید. خبرنگار تلویزیون گفت که آخرینمن می»با عصبانیت غرید:  

 «هامون رو محکم ببندیم.دیده شدین و ماها باید در و پنجره

ا در مقابل خواست از اوناش رو از اینجا برد... میپس به همین خاطره که زن و بچهبا خودم فکر کردم:  

 ما حفاظت کنه.

 در همچین شبی. ولی فهمیدن اینکه دراین مورد هم حق با من بود اصال خیالم را راحت نکرد... نه 

 «کنین نیستیم آقای کنر.ما اون کسی که شما فکر می»مورفی گفت:  

 رسید.صدایش تقریبا مثل خرناس خوک به نظر می« دونی؟اسم منو از کجا می»گفت:  

 10احیانا زنت شبیه بیانسه»و کبریتی درآورد تا سیگارش را روشن کند. « از این تپلی بپرس.»گفت: پاتر  

 «نیست؟

یه اونجوری که قض»ای رفتم و به مرد گفتم: کرد چشم غرهبه پاتر که فقط داشت شرایط را بدتر می 

 «کنین نیست...فکر می

ت داد و گفت: اش را رو به ما حرکاسلحه« بزنی!تونی منو گول دهنت رو ببند زنیکه، نمی»غرید:  

 «برین اونجا. همگی جلوی دیوار بایستین.»

رق تروق تای که پشت سرمان با صدای هیس هیس و کاری که گفت را انجام دادم و جلوی شومینه 

 سوزاند، ایستادیم.ها را میهیزم

                                                            
10 Beyonce خوانندهای مشهور 
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 «!منهی گار بکشی؟ اینجا خونهتونی اینجا سیسیگارتو خاموش کن! کی گفته می»به پاتر گفت:  

گار را از بینی و پک عمیقی به سیگار زد و دود آبی خاکستری سی« باشه، اشکالی نداره.»پاتر گفت:  

 «بیا بگیرش!»دهانش بیرون داد، بعد سیگار نیمه سوخته را به سمت مرد کشاورز پرتاب کرد و گفت: 

رتش محافظت کند و با این کار، تیری به طور اتفاقی کنر به طور غیرارادی دستش را باال آورد تا از صو 

شلیک شد. گلوله در سقف خانه فرو رفت و بارانی از خورده گچ بر سرمان ریخت. پیش از آنکه بفهمم چه 

اتفاقی افتاده، پاتر به سرعت برق در اتاق حرکت کرد و اسلحه را از دست کنر قاپید. وقتی سرش را باال گرفت 

 ی اسلحه را به سمت صورتش گرفته است تازه متوجه اتفاقی که افتاده بود، شد.لولهو متوجه شد پاتر 

رسونی. پس بگیر بشن و انقدر هیجان زده آرو باش سرباز ! وگرنه به یکی آسیب می»پاتر گفت:  

 «نباش!

شلیک »کنر دستش را در هوا باال گرفت و مثل یک تکه سنگ سرجاش خشکش زد. جیغ کشید:  

 «منو نکش! کنممی خواهشنکن!

هیچکسی »مورفی عرض اتاق را طی کرد و اسلحه را از دست پاتر گرفت و روی زمین گذاشت. گفت:  

 «دم.خواد به شما آسیب برسونه آقای کنر. بهتون قول مینمی

 کنم...کنم منو نکش! من زن و بچه دارم... خواهش میـ خواهش می 

 «زنه.ر که دوستم گفت، هیچکسی بهتون آسیل نمیهمونطو»لوک سعی کرد او را آرام کند.  

 ـ ولی من شماها رو توی تلویزیون دیدم... اونا گفتن که شما... 

 «ما قاتل نیستیم.»اش انداخت و گفت: ایزیدور کمانش را روی شانه 

 «اسمت چیه؟»مورفی از او پرسید:  

 ـ تام... اسمم تامه. 

گن چکدوم از اون چیزایی که توی تلویزیون درمورد ما میگم تام... هیـ خب، گوش کن ببین چی می 

 زنیم، ما دشمنت نیستیم.حقیقت ندارن... ما بهت صدمه نمی
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 «ولی توی تلویزیون... تو رو دیدم که...»ای به پاتر انداخت و گفت: نگاه وحشت زده 

گه رو تلویزیون میکسی تا حاال بهت نگفته هر چیزی که »پاتر حرفش را قطع کرد و از او پرسید:  

 و در همین حین سیگار دیگری روشن کرد.« باور نکنی؟

وقتی این کارش را دیدم با خودم فکر کردم چرا پاتر انقدر آدم به درد نخوریست، ولی بعد فکری به  

 پاتر، کتت رو»ذهنم رسید و با خودم گفتم شاید باالخره پاتر به یک دردی بخورد. به همین خاطر به او گفتم: 

 «دربیار.

آروم باش گربه وحشی، االن وقت مناسبی نیست اینجا هم جای »نیشش تا بناگوش باز شد و گفت:  

 «مناسبی نیست، تپلی. بذار واسه یه وقت دیگه...

 «گفتم کتت رو دربیار.»رو به او فریاد کشیدم:  

 کردم انقدر آدم سلطه جویی باشی...ـ هیچوقت فکر نمی 

شماها هم »بعد به سمت بقیه چرخیدم و گفتم: « فقط کاری که گفتم رو بکن.» دوباره فریاد کشیدم: 

 «همینطور.

بدون هیچ سوالی، مورفی و لوک و پاتر و ایزیدور تا کمر برهنه شدند. به محض آنکه کت و پیراهنشان  

 شان بیرون زد.های سیاهشان باز شد و از کمر رنگ پریدهروی زمین افتاد، بال

 «فکر نکنم منظورش به تو هم باشه، رفیق.»تر به گوشم رسید: بعد، صدای پا 

های پیراهنش را باز کرده است. ی پاتر را دنبال کردم و متوجه شدم که کنر هم دکمهرد نگاه خیره 

 شکم بزرگش مثل یک خمیر سفید رنگ روی ران پاهایش افتاد.

 «درآوردین؟شما برای چی لباستون رو »سرم را تکان دادم و گفتم:  

هامون رو دربیاریم! ببینم... نکنه اونا... نکنه خودت گفتی همگی لباس»لرزید، پرسید: لب پایینش می 

 «خوان جلوی چشم من دسته جمعی باهم رابطه داشته باشن؟!!!اونا می



 خون آشامشکار                 

 ایمانی. صبا  اورورکتیم      
 

www.sabaimni.blogsky.com 

50 

ن چی؟! تو با کی بودی؟! م»پاتر جوری که انگار کنر فحش خیلی بدی به او داده است، فریاد کشید:  

 «اهل این جور کارا نیستم!

 «وای خدا! منظور من به شما نبود آقای کنر. و اینا هم اهل اونجور کارا نیستن! اینا ومپایرسن!» نالیدم:  

 مقابلنگاهش را از من گرفت و به دوستانم که  های پیراهنش را بست،دکمه« ومپایرس؟»کنر گفت: 

های سیاه تازه آن لحظه بود که چشمش به بال« یگه چیه؟ومپایرس د»رویش ایستاده بودند، دوخت و گفت: 

های مورفی و پاتر و لوک که پشتشان روی زمین آویزان شده بود گرفت و به پسرها افتاد. نگاهش را از بال

های ایزیدور دوخت که مانند تار عنکبوت بین بازوهایش باز شده بودند. و ناگهان، دوباره شروع به جیغ بال

 کشیدن کرد.

 «ببین چی کار کردی؟»پاتر به من تشر زد:  

خواستم بهش نشون بدم درسته که شماها هیوالیین... ولی هیوالهای خوبی هستین فقط می»گفتم:  

دار نکرده امیدوار بودم با گفتن هیوال احساساتشان را جریحه« فهمی؟کشین، منظورمو که میو کسی رو نمی

 باشم.

 «توام هیوالیی. اینو هیچوقت فراموش نکن کیرا.»شید و گفت: ایزیدور پیراهن و کتش را پو 

 تونم فراموش کنم؟ چطور میبا خودم فکر کردم:  

 «خب؟»لرزید روی صندلی راحتی نشسته بود، چرخیدم و گفتم: سپس، به سمت کنر که درحالی که می 

 «خب چی؟»زیرلب گفت:  

... ولی کشته شدن اون مردم توی مترو کار اینا تنمتفاوبینین، اینا با شما ـ همونطور که دارین می 

 نبوده... و قرار هم نیست شما رو بکشن.

 «تونم حرفاتو باور کنم؟ولی چجوری می»کنر بدون آنکه چشم از آنها بردارد زمزمه کرد:  
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خواستن شما رو بکشن پس چرا تا االن این کار رو نکردن؟ هم وقتش رو داشتن و هم ـ اگه می 

دادین. بعالوه، اینجا منطقه متروکه و رو، چون داشتین شاتگانتون رو جلوی صورتشون تکون میدلیلش 

 تونه صدای داد و فریادتون رو بشنوه؟خلوتیه... منظورم اینه که اگه به شما حمله کنن کی می

ث نور شومینه باع« حاال متوجه شدین که ما دشمنتون نیستیم؟»لوک کنار شومینه ایستاد و گفت:  

هایش را به آرامی تکان داد تا به آقای کنر نشان دهد که های سینه و صورتش بدرخشند. بالشده بود زخم

گه، ما متفاوتیم... کیرا درست می»هایی ساختگی و مصنوعی. سپس جلو آمد و گفت: هایش واقعیست، نه بالبال

 «تون توی خطر هستیم.ی شما و خانوادهههیوالییم، ولی این به این معنا نیست که قاتلیم. ما هم به انداز

 «خطر؟»هایی گشاد شده پرسید: کنر با چشم 

االن وقت نداریم اینو توضیح بدیم، فقط هرچه زودتر اینجا رو ترک »لوک کتش را پوشید و گفت:  

 «اتون و تا جایی که ممکنه از اینجا دور شین... و هیچوقت هم برنگردین.کنین. برین سراغ زن و بچه

 ـ ولی چرا؟ 

ببین، نژاد بشر در خطره و در حال »بست، گفت: های پیراهنش را میمورفی درحالی که داشت دکمه 

گن قاتل، دشمن واقعی تونیم بهتون کمک کنیم. اونایی که به ما میحاضر ما تنها کسایی هستیم که می

اینجا رو ترک کنیم و به راهمون ادامه خوایم هستن. ما قصد آسیب رسوندن به هیچ انسانی رو نداریم. فقط می

شه بهمون قول بدی که به محض اینکه از این در خارج شدیم به پلیس بدیم و به ماموریتمون برسیم. پس می

 «زنگ...

ام دیدم به دیگه دیر شده. به محض اینکه شماها رو توی خونه»کنر با صدایی آرام و شرمسار گفت:  

 «پلیس زنگ زدم!

ه آن کلمات از دهانش خارج شدند، صدای آژیر ماشین پلیس و صدای غرش هلیکوپترها به محض اینک 

 شدند.ی دور به گوش رسید که نزدیکمان میاز فاصله

 «متاسفم.»کنر گفت:  
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ی تاریک و مستقیما به سمت پنجره رفت. پرده را کنار زد و به مزرعه« آره منم متاسفم.»پاتر گفت:  

 خارج خانه نگاه کرد. 

و بعد پرده را انداخت و به مورفی نگاه « یه عالمه مهمون داریم.»ای ترس در صدایش گفت: بدون ذره 

 کرد. نگاه مورفی به سمت لوک، ایزیدور و من چرخید.

 «وسایلتون رو جمع کنید. باید از اینجا بریم.»با صدایی مضطرب گفت:  

نگاهم را به سقف دوختم و به صدای غرش اش انداخت و من اش را روی شانهایزیدور کوله پشتی 

 هلیکوپترهای باالی سرمان گوش دادم.

 «دنبالم بیاین!»اش پرید و فریاد کشید: کنر به سرعت از روی صندلی راحتی

برین پایین. یه تونل اون پایینه که طولش چند »ها را باز کرد. طول راهرو را دوید و دری زیر راه پله 

 «کرد.شه. مادربزرگم زمان جنگ ازش استفاده مید میمایله و از زیر زمین ر

ها که رسیدیم سرم را های سست و زهوار در رفته پایین رفتیم. پایین پلهبه سرعت وارد شدیم و از پله 

 باال گرفتم و کنر را در ورودی راه پله دیدم.

 «موفق باشین!»دستی تکان داد و فریاد کشید:  

ز باالی سرمان به گوش رسید. کنر در را محکم بست و شنیدم که ناگهان، صدای شکستن شیشه ا 

 سر کسی فریاد کشید.

ی پیش اینجا رو ترک کردن... از مزرعه رد شدن و به سمت شرق ـ خیلی دیر کردین! پنج دقیقه 

 رفتن!

برو »صدای کوبش و شکستن بیشتری از آن باال شنیده شد. بعد دوباره صدای فریادش را شنیدم:  

و بعد، صدای بلند شلیک شاتگانش هوا را شکافت. ناگهان صدای جیغ « کنم!برو عقب وگرنه شلیک می عقب!

شان به هم بلند شد. به دنبالش صدای های تیز و برندهآشام و ساییدن دندانهای خونی پلیسکر کننده

های کرد. تصویر پلیسآور ملچ ملچ کردن و مکیدن خون فضا را پر شکستن استخوان، و صدای کریه و چندش
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دانستم کنر به زودی به چه چیزی تبدیل کردند جلوی چشمم آمد و میخون آشامی که از کنر تغذیه می

 شود.می

از حالت خلسه خارج شدم و به سمت لوک چرخیدم که « بیا کیرا، از این طرف!»کسی فریاد کشید:  

 کشاند.داشت مرا به ورودی تونل تاریک می

ها پیدا باالی پله هاپلیسی دای شکستن در و تکه تکه شدنش را شنیدم و سر و کلهاز پشت سرم ص 

 شد.

 و به دنبال بقیه به سمت تونل تاریک دویدم.« فرار کنین!»جیغ کشیدم:  
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 فصل نهم

که برای روشن کردن پیپش از آن  11کرد و تونل را با فندک زیپوییمورفی جلوتر از ما حرکت می 

 آمدند.هم به دنبالمان می های خون آشامدویدیم و پلیسکرد. در تونل میکرد، روشن میاستفاده می

 «تر بدوین. درست پشت سرمونن!سریع»جیغ کشیدم و تقریبا گلویم را پاره کردم:  

دویدند. نبالمان میدببینم که به سرعت توانستم آنها را ام به پشت سرم نگاه کردم، میاز باالی شانه 

ک کرد. از میان تاریکی ایزیدور مرا پشت سرش کشاند و کمانش را بیرون آورد و رگباری از تیر در تاریکی شلی

هایی که دنبالمان می بعضی از آن خون آشاتوانستم آن تیرهای تیز و ظریف را ببینم که داخل سینهتونل می

هایشان چنگ زده بودند به دیوار ند. به سمت عقب پرتاب شدند، و درحالی که به سینهکردند، فرو رفته بودمی

یزیدور دوباره شلیک کرد، اتونل کوبیده شدند و بعد، منفجر شدند و چیزی جز خاکستر سفید از آنها باقی نماند. 

خوردند یع تکان میسر ای که بازوهایش آنقدرکرد به گونهبا سرعت و چابکی زیادی پشت سر هم تیر پرتاب می

ای از خون اره عدهشد در تاریکی تونل دید. دوبکردند که فقط حرکت محوی از آنها را میو کمان را پر می

د. سر یکی از شها به سمت عقب پرتاب شدند، جیغ کشیدند و صدای جلز ولز سوزش گوشت تنشان بلند آشام

ی خون تادند و بقیهرد کرد و متالشی شد. روی زمین افآنها با صدای چندش آوری به دیوار سنگی تونل برخو

 ها جوری که انگار آنها وجود ندارند آنها را لگد کردند و از رویشان رد شدند.آشام

ی به نور برای دویدن دوباره به دویدن ادامه دادیم. روشنایی فندک مورفی را دنبال کردم، هرچند نیاز 

 دید.ه راحتی اطراف را میدر آن تاریکی نداشتم و چشمان خودم ب

 «از این طرف!»مورفی سرش را به سمت عقب برگرداند رو به ما فریاد کشید:  

شد. به ما ی کمتری از تاریکی پشت سرمان شنیده میها با فاصلهصدای نفس کشیدن خون آشام 

ن تنها چند فوت چوام نگاهی به عقب انداختم و وحشت کردم، تر شده بودند. دوباره از باالی شانهنزدیک

 یکی عقب راند.ای از آنها را در تارتر از من بودند. ایزیدور دوباره با کمانش شلیک کرد و عدهعقب

                                                            
 ست.امیالدی در پنسیلوانیا امریکا تولید شده  1932زیپو مارک تجاری معروف فندک بنزینی است که از سال   11
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رفت را دید و به سمت دیوار تونل خودش را کنار کشید. با ای که به سمتش مییکی از آنها تیر چوبی 

مثل یک عنکبوت بزرگ روی دیوار خزید  بهت و تعجب متوجه شدم که خون آشام به دیوار چنگ انداخت و

و جلو آمد. از دیوار باال کشید و روی سقف رفت و از روی سقف به سمتم آمد. صورتش شبیه کسی که درد 

کشد چین افتاده و مچاله شه بود. وقتی به سمتم خیز برداشت چشمان قرمزش در تاریکی درخشید. ناگهان می

و به سمت عقب کشیده شدم. سرم را چرخاندم و پاتر را پشت سرم حلقه شدن دستی را دور کمرم حس کردم 

دیدم، مرا در آغوشش فشرد. اتفاقاتی که در آن اتاقک نگهبانی بینمان رخ داده بود را به خاطر آوردم. پیش از 

آنکه فرصت کنم آن تصاویر را از ذهنم کنار بزنم، لوک از باالی سرم در هوا اوج گرفت و به سمت خون 

 که برایم خیز برداشته بود، حمله ور شد.آشامی 

 «ولم کن.»مرا نزدیک خودش نگه داشته بود، با خشم گفتم:  

توانستم چشمانش ی کمی از صورتم حس کنم. در تاریکی میاش را در فاصلهتوانستم صورت اصالح نکردهمی

ی میان بازوانش آن ترس زیاد که به من خیره شده بودند را ببینم. برقی که در چشمانش بود ترسناک بود، ول

 دوام نیاورد و احساس ترس و خشمم فروکش کرد و نرم شدم.

 «کنم، بذار برم.االن وقتش نیست. خواهش می»به چشمانش نگاه کردم و گفتم:  

دانستم که متوجه گیج تر کرد، میمرا رها کرد. هیچ شوخی و تمسخری در رفتارش نبود و این مرا گیج 

یمان را شکستم و سرم را برگرداندم. به لوک نگاه کردم، داشت به پلیسی که چند نگاه خیرهشدنم شده است. 

کرد. ناگهان چشمم به ایزیدور اش میانداخت و تکه تکهور شود چنگ میخواست به من حملهلحظه پیش می

 ها کشانده شد.افتاد که زیر دست و پای خون آشام

 «کمکش کن!» بدون آنکه به پاتر نگاه کنم گفتم: 

ولی به جای آنکه به کمک ایزیدور برود سر جایش ماند. چرخیدم تا دوباره به او نگاه کنم، گفتم:  

 «دونم ازش خوشت نمیاد، ولی به خاطر من کمکش کن!کنم پاتر. میخواهش می»

طرف  با این حرفم رفت، آنقدر سریع که حتی نفهمیدم چطور از جلوی چشمانم ناپدید شد. سرم را این 

ها خیز برداشت و جوری و آن طرف چرخاندم و او را دیدم که روی هوا اوج برداشت و بعد به سمت خون آشام

اند. قبال دیده ها از کاغذ ساخته شدهکرد که انگار خون آشاماشان میزد و تکه تکهسر راهش به آنها صربه می
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عا وحشی شده بود و وحشیانه با چنگ و دهد، ولی آن لحظه واقبودم که چطور کنترلش را از دست می

کرد. این درنده خویی را از اشان میزد و تکه تکهشدند ضربه میهایی که نزدیک میهایش به خون آشامنیش

زد، انگار که ها ضربه میکرد و به خون آشاملوک هم دیده بودم، ولی او با دقت و احتیاط بیشتری حرکت می

 تر بود.ر کنترل شدهخشم و عصبانیتش برخالف پات

ها از بقیه جدا شد، به سمتم خیز برداشت و به هوا پرید. سرم را دزدیدم، همان لحظه یکی از خون آشام 

تیری به او اصابت کرد و از باالی سرم رد شد و کف تونل افتاد. از روی او پریدم و با سرعت به سمت لوک 

ی گشته بود درگیر شده بود. صدای جیغ و داد کر کنندهدویدم. با یک خون آشام که صورتش به سمت باال بر

ها روی لوک پرید و لوک داد. یکی از خون آشامها که فضای تونل را پر کرده بود، گوشم را آزار میآشام خون

زد، لوک سرش را چرخاند و با ام بیرون میتلو تلو خورد و روی زمین افتاد. از شدت ترس قلبم داشت از سینه

اش از دل تاریکی به من خیره شد. با سرعت به سمتش رفتم، ناگهان گردنم سوخت سبز و گشاد شدهچشمان 

و نفس داغی را پشت گردنم احساس کردم. دوباره سرم را چرخاندم، و دستی را دیدم که از دل تاریکی دراز 

ادم. خون آشام از ام چنگ زد. جیغی کشیدم و با دو دستم خون آشام را به سمت عقب هل دشد و به شانه

جلوی چشمانم ناپدید شد! روی هوا به پرواز درآمد و عقب عقب رفت و کف تونل کوبیده شد. در ابتدا متوجه 

نشدم چه اتفاقی افتاد و تقریبا انتظار داشتم مورفی را جایی که چند لحظه پیش خون آشام ایستاده بود، ببینم. 

یان انگشتانم حس کردم. سرم را پایین گرفتم و متوجه شدم ولی او آنجا نبود. سپس، حرکت چیز گرمی را م

 دست راستم پوشیده از خون است. دستم را تکان دادم و خون روی دیوار تونل پاشید.

تونسته این خون چیه؟ واقعا من اون خون آشام رو اونقدر دور پرت کردم؟ کار من نمیگیج شده بودم.  

 اومد؟باشه. این همه قدرت یهویی از کجا 

 تر از تونل صدایی به گوشم خورد.از کمی پایین 

زد و تکان ی فندکی که دستش بود در هوا موج میشعله« زودباش کیرا! بدو!»مورفی فریاد کشید:  

 خورد.می
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پشتش را به من کرد و از من دور شد. از اینکه توانسته بودم یک خون آشام را با دستان خالی هل  

توانستم تکان رتاب کنم شوکه شده بودم. پاهایم به زمین میخکوب شده بود. نمیدهم و آن سوی تونل پ

 بخورم.

 کنم؟چه اتفاقی برام افتاده؟ یعنی دارم کم کم شروع به تغییر کردن می 

ناگهان از پشت سر کسی مرا هل داد، سرم را برگرداندم، لوک بود که سعی داشت مرا در تونل به  

هایی که سالخی کرده بود روی صورتش ها و خون آشامنگاه کردم، خون ومپایرس سمت جلو حرکت دهد. به او

 پاشیده و صورتش را قرمز کرده بود.

 و مرا از خلسه بیرون کشید.« تکون بخور!»فریاد کشید:  

 «تونیم بدون اون اینجا رو....پاتر؟ نمی»با گیجی گفتم:  

چرخیدم و پاتر را دیدم که ایزیدور « نیت ممنونم.بابت نگرا»کسی مثل برق از کنارم رد شد و گفت:  

 کشاند.را با خودش به سمت مورفی می

 «بدو کیرا! بدو!»لوک غرید.  

آمد. به سمت چپ تغییر جهت چرخیدم و در تونل شروع به دویدن کردم، لوک هم از پشت سرم می 

یر یک نردبان چوبی که به سمت باال دادیم و به سرعت پیچیدیم. در انتهای تونل چشمم به مورفی افتاد که ز

 و خارج از تونل راه داشت، ایستاده بود.

 «بدویید! زود باشین!»مورفی فریاد کشید:  

هایی غول پیکر از دیوارهای تونل باال کشیده دویدند و مثل عنکبوتوار دنبالمان میها دیوانهخون آشام 

 کردند. بودند و به سمتمان حرکت می

 «از نردبون برین باال!»کشید:  دوباره فریاد 

ی نردبان را گرفتم و با سرعت از نردبان باال رفتم، بدون اینکه نیازی به گفتن برای بار دوم باشد، نرده 

رفتم، صدای ی کمی از من به دنبالم از نردبان باال کشیدند. وقتی داشتم از نزدبان باال میبقیه هم با فاصله
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کرد و آنها را تکه تکه شدند مبارزه میهایی که نزدیک میشنیدم که با خون آشام های مورفی رابرخورد دندان

 کرد.می

ی یک چاه بود بیرون رفتم و قدم به زمینی خیس به باالی دیوار رسیدم و از تونل که انتهایش دهانه 

ین افتاد. سپس سر و و گل آلود گذاشتم. ایزیدور نفر دومی بود که از تونل بیرون آمد و با سر و صدا روی زم

 ی پاتر پیدا شد، و به دنبالش لوک و بعد مورفی از تونل بیرون آمدند.کله

هایش سر ی سریع با چنگالی چاه بیرون آمد، مورفی با یک ضربهها از لبهسر یکی از خون آشام 

های ، در ابتدا رگتوانستم پوست سفید سر خون آشام را ببینمخون آشام را از تنش جدا کرد. در نور ماه می

 آبی رنگش به هم پیچ خوردند، سپس سر خون آشام پالسیده شد و بعد به تلی از خاکستر تبدیل شد.

ی چاه را تا نیمه پوشانده بود. مورفی درپوش آمد دهانهای که به نظر محکم و قوی میدرپوش چوبی 

 ی چاه را بطور کامل بست.را حرکت داد و  دهانه

ای که در آن قرار داشتیم قدم برای نفس گرفتن صبر کنیم، مورفی در دشت متروکهبدون آنکه حتی  

از »اش فریاد کشید: کرد. وقتی از باالی شانههایی که با ما فاصله داشتند حرکت میبرداشت. به سمت درخت

 همگی به دنبالش شروع به دویدن کردیم.« این طرف! از این طرف!

های سر به فلک کشیده دور تا دورمان را گرفته گل عمیقی بود. درختبه درختان انبوه رسیدیم، جن 

فرستاد. مورفی به یک درخت های درختان به داخل جنگل میای رنگش را از میان شاخهبودند و ماه انوار نقره

 تکیه داد و نفسی تازه کرد.

که اون درپوش چوبی کشه کنیم. ولی فقط دو دقیقه. خیلی طول نمیدو دقیقه استراحت می»گفت:  

 «رو بشکنن.

هایم کشاندم. سپس متوجه روی زانوهایم افتادم، نفس عمیقی کشیدم و هوای سرد شب را درون ریه 

هایی که هایم شدم. با دیدنش حالت تهوع پیدا کردم، یک مشت از برگخطوط سیاه رنگ خون روی دست

هایم را پاک های خون روی دستسعی کردم لکههایم مالیدم و روی زمین ریخته بودند برداشتم و به دست

 کنم.
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 «خوبی؟»لوک کنارم خم شد و پرسید:  

 ی خون که روی انگشتم بود را پاک کردم.و آخرین لکه« نه. اصال خوب نیستم.»به او گفتم:  

 ام کنار زد.هایم را از روی پیشانیو به آرامی چتری« خوای درموردش با هم حرف بزنیم؟می»پرسید:  

اش که هنوز آثار زخمی که در رگد کوو برداشته ایستادم و بازوهایم را دور او حلقه کردم. به آرامی گونه 

 «بعدا.»بود رویش نمایان بود را بوسیدم و زمزمه کردم: 

ای از وقتی درحالی که مرا در آغوشش نگه داشته بود ایستاد، چشمم به ایزیدور افتاد که تکه پارچه 

کرد بست. خراش بزرگی که روی کتش پاره کرد و دور دستش که داشت خونریزی میقسمت داخلی 

ریخت. با آستین لباسش خون را پاک کرد و به کرد و خونش داخل چشمانش میاش بود خونریزی میپیشانی

 کشید.سمت پاتر رفت که جلوی یک درخت قوز کرده بود و سیگار می

اومدم ازت بابت اینکه جونم رو نجات دادی تشکر »و گفت: دست سالمش را به سمت پاتر دراز کرد  

 «کنم.

 «من چکار کردم؟»ای که به سمتش دراز شده بود نگاه کرد و گفت: پاتر به دست دوستی 

جونم رو نجات دادی. امیدوارم که... »ایزیدور با دستی که هنوز به سمت پاتر نگه داشته بود گفت:  

 «د بتونیم با همدیگه بهتر کنار بیایم.دونی چیه، از این به بعخب، می

از این فکرای خنده دار »ی دهانش آویزان بود زد و گفت: پاتر پک عمیقی به سیگاری که از گوشه 

من اون کار رو به خاطر تو »سپس دود سیگار را به سمت صورت ایزیدور فوت کرد و ادامه داد: « نکن بچه.

ای پرت کرد. از سپس نگاهی به من انداخت و سیگار را به گوشه« .نکردم. به خاطر یه نفر دیگه نجاتت دادم

 کنار ایزیدور رد شد و به سمت مورفی رفت.
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 فصل دهم

کرد. گهگاهی کرد و در تاریکی ما را راهنمایی میتمام شب را دویدیم. مورفی جلوتر از همه حرکت می 

خزیدیم کرد. بیشتر اوقات طی فرار روی زمین میتر میی اصلی دورکرد که ما را از شهر و جادهراهی پیدا می

کردیم. یکبار، چندین مایل برخالف جهت رودخانه حرکت کردیم تا رد پایمان را و از میان درختان حرکت می

 از هر خون آشامی که ممکن بود ما را تعقیب کند مخفی کنیم.

ه با هم حرفی بزنیم در افکار خودمان شد، و هر کداممان بدون آنکبیشتر سفرمان در سکوت سپری می 

 شدیم. افکار من پر از شک و تردید و احساس خیانت بود.غرق می

تونه کنه؟ نمیچرا مامانم کنار فیلیپس و اسپارکی توی تلویزیون بود؟ برای اون مرد نامرئی کار می 

 همچین کاری بکنه!

ی آن پسرک افتادم کرد پس چه نقشی در این قضایا داشت؟ یاد جنازهولی اگر مادرم با او همکاری می 

که در رگد کوو زیر یک درخت پیدا کرده بودیم، انگشتان کوچکش به تار موهای مادرم چنگ زده بود. مادرم 

شناختم... هیچوقت کاری و را میآن پسربچه را کشته بود؟ هرگز! امکان نداشت! مادرم را خوب به یاد داشتم، ا

کرد که قسمتی از این ماجراهاست... شاید این کارها را کرد که به کسی صدمه برساند. شاید وانمود مینمی

کرد که جان خودش را نجات دهد. احتماال همینطور بود... شاید هم هنور متوجه خطری که در برای این می

 آن قرار داشت نشده بود.

شناسم. در ذهنم کردم خودم را هم دیگر نمیکردم. حس میکشید و احساس تهوع میسرم تیر می 

دانستم من بودم توانستم آن خون آشامی را ببینم که داخل تونل هل دادم و به سمت عقب پرتاب شد. میمی

کردم؟ ییر میکه مرتکب آن کار شدم، ولی چگونه؟ آیا ومپایرس درونم بود که آن کار را کرد؟ باالخره داشتم تغ

های سیاه با آن انگشتان ولی این چه معنایی داشت؟ من هم قرار بود مثل بقیه نیش در بیاورم؟ آیا آن بال

خوردند قرار بود از کمرم بیرون بزند؟ حتی از فکر کردنش هم لرز به تنم افتاد. کوچک که در هوا تکان می

یعنی قراره منم ردم کسی به من مشت زده است. ناگهان فکری با چنان شدتی به ذهنم خطور کرد که حس ک

 به خون عطش پیدا کنم؟
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شدیم با خواست جواب این سوالم را بدانم. به همین خاطر وقتی داشتیم از نهر رد میخیلی دلم می 

 هایم گذشته و پاهایم را بی حس کرده بود ولی خودم را به لوک رساندم.وجود اینکه آب سرد نهر از میان چکمه

 کنی مامانم توی این قضایا دست داره؟فکر میـ  

 «دونم درمورد این قضیه چه فکری باید بکنم.دونم کیرا. واقعا نمینمی»به آرامی گفت:  

 ـ اصال چطور همچین چیزی ممکنه؟ 

 دونم.ـ نمی 

که ولی تو یکی از آخرین کسایی بودی که اون شب توی رگد کوو مامانم رو قبل از این»مصرانه گفتم:  

 «ناپدید بشه دیده.

رود که چطور توانستم ببینم که با خودش کلنجار میمی« وقتی رفتم اونجا مامانت رفته بود.»گفت:  

 «فیلیپس و تیلور مامانت رو بردن. خودشون هم بهت همین رو گفتن.»مرا آرام کند. 

انند دیوی عظیم الجثه در ی بزرگی رسیدیم که مبه حرکتمان ادامه دادیم، نهر را رد کردیم و به تپه 

کرد، و باد سردی موهایم که روی مقابل آسمان تاریک شب قد علم کرده بود. آب زیر پاهایمان چلپ چلپ می

 گرفت.هایم ریخته بودند را به بازی میشانه

 «شم.کنم دارم عوض میلوک، من فکر می»دیگر نتوانستم ترسم را نادیده بگیرم. به لوک گفتم:  

 «چطور مگه؟»آهسته شد، به من نگاه کرد و گفت: حرکتش  

ها رو توی تونل، یکی از اون خون آشام»توانستم در چشمانش نگاه کنم، شروع به صبحت کردم: نمی 

پرت کردم و تقریبا صد یارد یا شاید هم بیشتر اونو عقب پرت کردم. ولی فقط همین نیست، فکر کنم موقع 

هام نگاه کردم دیدم با آوردم که پوست بدنش ترکید. آخه وقتی به دستهل دادنش انقدر محکم بهش فشار 

 «خون قرمز شده. من نباید انقدر قدرت داشته باشم، مگه نه؟

 «دیگه چی؟»لوک پرسید:  
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تونم خیلی خوب همه جا رو ببینم. یجورایی انگار اطرافم رو سیاه خب، االن توی تاریکی می»گفتم:  

ها و همچین چیزایی رو توی تاریکی تشخیص بدم. در کل بخوام بگم، اجسام، صورت تونمبینم. میو سفید می

 «برای اینکه توی تاریکی بخوام راهم رو پیدا کنم نیازی به چراغ قوه ندارم.

 «بینی وضع چشمات چطوره؟وقتی کابوس می»پرسید:  

بینم هم یی که میها هم کمتر شدن. ولی هموناکنن. کابوسدیگه خونریزی نمی»جواب دادم:  

 «یجورایی فرق کردن.

 ـ چجوری شدن؟ 

سعی کردم برایش توضیح دهم هرچند خودم « تونم یجورایی کنترلشون کنم.انگار االن می»گفتم:  

بینم، ولی یجورین که انگار دارم از هنوزم تصاویری رو می»توانستم این شرایط را درک کنم. هم واقعا نمی

تونم این طرف و اون طرف بچرخونمش. باال، پایین... دید سیصد و شصت درجه . میکنمتوی دوربین نگاه می

 «به محیط اطرافم دارم.

آخرین چیزی که دیدی چی »لوک از روی چند سنگ که از آب بیرون زده بودند پرید و از من پرسید:  

 «بود؟

د. ترسیده بود و اسم منو کایال رو دیدم. روی یه چیزی شبیه تخت بیمارستان دراز کشیده بو»گفتم:  

 «زد، ولی...فریاد می

و دست مرا گرفت و برای اینکه لیز نخورم کمکم کرد از روی سنگ رد « ولی چی؟»لوک پرسید:  

 شوم.

 «اونجا از اون جانورها هم بود.»صدایم را پایین آوردم تا کس دیگری صدایم را نشوند.  

 ـ از کدوم جانورها؟ 

 «بودن. بزرگ بودن و بدنشون پوشیده از مو بود. مطمئن نیستم چی»گفتم:  

 «درست شبیه من وقتی که توی عمارت تغییر کرده بودم؟»در چشمانم نگاه کرد و گفت:  
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او را به یاد آوردم که در آن اتاق تاریک روی زمین دراز کشیده بود، بدنش پوشیده از موهای تیره و  

 «فکر کنم آره.»ه بود. سپس به او نگاه کردم و گفتم: هایی تیز و برندبراق بود و دهنش پر از نیش

هایی بودن که کایال رو دزدیدن و االن دارن اونجا نگهبانی احتماال همون ومپایرس»لوک جواب داد:  

 سپس چرخید و به سمت بقیه رفت.« دن.می

کردم. حس نمی ولی در اعماق قلبم نسبت به این موضوع اطمینان کافی« احتماال آره.»دوباره گفتم:  

کنی وقتی تغییر کنم... تون قسمت ومپایرس درونم خودش فکر می»دنبالش رفتم، بازویش را کشیدم و گفتم: 

 «ده؟رو نشون می

ها توی سنین نوجوانی ی دورگهدونم که بقیهشاید آره شاید هم نه. می»به من نگاه کرد و گفت:  

ونجایی که فقط شما سه نفر تونستین سونزده سالگی رو رد کنین کنه. ولی از اهاشون افزایش پیدا میتوانایی

 «پس گفتنش سخته.

 «شدم؟من بیست سالمه. نباید تا االن متوجه یه چیزی می»غریدم:  

 دوباره در لحنش حس کردم که مطمئن نیست چه حرفی باید بزند.« شدی.فکر کنم باید می»گفت:  

 «چی شده؟»پرسیدم:  

دونم گیج شدی و ترسیدی و دونم جواب سوالت چیه کیرا. مینمی»تاط گفت: با صدایی نرم و مح 

 «تونستم کمکت کنم.متنفرم از اینکه تو رو در این حال ببینم. کاش... کاش می

 «کمکم کردی.»زمزمه کردم:  

 ـ چطوری؟ 

ه بودم. ولی حق با لوک بود. گیج شد« هام.با گوش دادن به حرف»لبخندی نصفه نیمه زدم و گفتم:  

یمان تنگ شده بود. او بهتر از هر کسی های دخترانهترسیده بودم. کاش کایال االن پیشم بود. دلم برای بحث

 توانست مرا درک کند.می

 ولی حرفش را نیمه تمام گذاشت.« شاید... شاید...»لوک شروع کرد به صحبت کردن:  
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 «کنم.خواهش میکنی... حرفتو بزن... بهم بگو به چی فکر می»گفتم:  

ـ ایزیدور هم این شرایط رو داشته. منظورم اینه که، اونم مجبور بود با دورگه بودنش کنار بیار. شاید  

 کنی.باید باهاش صحبت کنی و بهش بگی چقدر احساس گیجی می

سرش رفت، سرم را باال گرفتم و به ایزیدور نگاه کردم که جلوتر از ما و در تاریکی به تنهایی راه می 

رفت. پسر خوبی به نظر را پایین گرفته بود و کمانش را روی دوشش انداخته بود. به تنهایی زیر نور ماه راه می

دانستم. دوباره به لوک نگاه کردم و آمد و دلیلش را هم نمیرسید ولی مثل اینکه پاتر از او خوشش نمیمی

 «رو گم کرده. شاید بعدا باهاش صحبت کنم. باالخره اونم مامانش»گفتم: 

ها و های کمبریا گذشتیم. روزها در ساختمانها و کوهدو روز و دو شب بعدی به دنبال مورفی از تپه 

خوابیدیم. مورفی همیشه اولین کسی بود که دم غروب از خواب کردیم میای که پیدا میهای متروکهآلونک

از این طرف بیاین! از این »کشید: فریاد میکرد و در تاریکی شب شد و جلوتر از همه حرکت میبیدار می

 «طرف!

در روز سوم، در یک اتاقک کنترل راه آهن متروکه که کنار یک ریل قطار بالاستفاده قرار داشت،  

مستقر شدیم. دوباره احساس خستگی و گرسنگی شدیدی کردم. از کت بلندم به عنوان پتو استفاده کردم، دراز 

 شکمم گوش دادم. کشیدم و به صدای قار و قور

لوک کنارم دراز کشید، به محض آنکه سرش به زمین کثیف و گرد و خاکی رسید چشمانش بسته شد  

اش باال آورده بود و سرش را روی و به خواب رفت. پاتر آن طرف اتاقک نشسته بود، زانوهایش را تا زیر چانه

خواند. اش بیرون آورده بود را میبی که از کوله پشتیبازویش گذاشته بود. ایزیدور با فاصله از او نشسته بود و کتا

آنطور که خیالش را داشتم فرصت صحبت کردن با او نصیبم نشده بود، به نظرم زمان مناسبی نبود... شاید هم 

دانستم چه چیزی جلویم را گرفته... ولی یک چیزی وجود داشت که مانع صحبت شجاعتش را نداشتم. نمی

داد. تصمیم گرفتم منتظر بمانم تا مورفی کنار در نشسته بود و یکجورایی نگهبانی می شد.کردنم با او می

 خوابش ببرد و اگر تا آن زمان ایزیدور هنوز بیدار بود، با او درمورد دورگه بودن صحبت کنم.

اده سعی کردم چشمانم را باز نگه دارم تا خوابم نبرد، به پاتر نگاه کردم. هرچند راحت روی زمین لم د 

توانستم فشار عصبی و اضطراب را از صورتش بخوانم، انگار داشت از بود و به دیوار تکیه زده بود، ولی می
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شد. یا به تنهایی پشت کشید. این دو روز اخیر ساکت بود و به سختی با کسی همکالم میچیزی رنج می

سیم. گاهی مچش را هنگامی که به من ماند تا به او برزد و منتظر میکرد یا از ما جلو میسرمان حرکت می

گرداند و اش شدم، سرش را برمیفهمید متوجه نگاه خیرهگرفتم، ولی به محض اینکه میخیره شده بود می

خواست بدانم در کرد. کتش را روی سرش کشید و چشمانش را بست. خیلی دلم میجهت دیگری را نگاه می

 ذهنش چه خبر است.

از کشیدم... و فقط به او خیره شدم. ذهنم به آن روزی که مرا در اتاقک مدت زیادی روی زمین در 

کردیم قرار نگهبانی بوسیده بود پر کشید، یاد آن روزی افتادم که در خانه تابستانی گیر افتاده بودیم و فکر می

نکنم. شور و  است بمیریم، یادم افتاد که چطور مرا بوسیده بود. چشمانم را بستم و سعی کرد به آن بوسه فکر

ی کافی تا ام شد... به اندازهاشتیاقی که از فکر کردن به آن بوسه در وجودم حس کردم باعث ترس و گیجی

ها به کنار، پس لوک چی؟ هر زمان که آن ی اینبه آن لحظه ترس و گیج شدن را حس کرده بودم. همه

ساس گناه به خاطر لوک به گلویم چنگ شد احکردم باعث میاحساسات گیج کننده را نسبت به پاتر حس می

هاست. شاید فکر خوبی دانستم که لیاقت لوک بیشتر از اینکنم و میکردم دارم به او خیانت میبزند. حس می

ی من و لوک زیر درخت داخل جنگل کرد...  شاید هنگامی که بوسهاش را با من حفظ میبود که پاتر فاصله

 خواهم نه او را.لوک را میرا دیده بود فکر کرده بود من 

هایم را باز کردم و دوباره به مورفی نگاه کردم، هنوز سعی کردم فکر پاتر را از ذهنم پاک کنم، چشم 

هایش باز است. به دانستم که چشماش تکیه داده بود ولی میاش را به سینهکنار در نشسته بود. با اینکه چانه

خواند. کتاب را نزدیک صورتش نگه داشته بود تا بتواند در نور کم میایزیدور نگاه کردم، هنوز داشت کتاب 

کشد پس جیب کتم را زیر و رو کردم و آیپادم کلماتش را بخواند. متوجه شدم تا خوابشان ببرد مدتی طول می

رسید یک عمر گذشته است. دلم برای را بیرون کشیدم. از آخرین باری که آهنگ گوش داده بودم به نظر می

ام. برای یک یا دو های دیگر زندگی گذشتههنگ گوش دادن تنگ شده بود... همینطور برای خیلی از جنبهآ

دقیقه چشمانم را بستم ـ بستشان برای مدتی کوتاه که ضرری نداشت ـ و به صدای ویل یانگ که آهنگ 

 خواند، گوش سپردم.را می حسادت
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 فصل یازدهم

... زیرِ زمین بودم. نه، جایی که بودم یکجورایی شبیه به یک گودال بود. گودالی به بزرگی یک غار.  

شد. چیک...چیک...چیک... تنها بودم... ولی نه صبر کن، چکید و روی دیوارها جاری میمیآب از باالی سرم 

 ها پنهان شده بود.کس دیگری هم همان نزدیکی بود. کسی که میان سایه

 «کی اونجاست؟»ریاد زدم: ف 

 رسید.سکوت. فقط صدای مداوم چک چک آب به گوش می 

سپس، چشمم به چیزی افتاد. بزرگ و پوشیده از موهای براق تیره بود. میان تاریکی به آرامی به سمت  

 داشت.عقب و جلو گام برمی

 «خوای؟چی می»فریاد کشیدم:  

 سکوت. 

هایم عقب نگه داشته بود. پایین را نگاه کردم و متوجه شدم دستسعی کردم جلو بروم، ولی چیزی مرا  

 با زنجیر به تخته سنگی بسته شده است...

 «هامو باز کن!هی! دست»فریاد کشیدم:  

 سکوت. 

زنجیرها را کشیدم، صدای تلق تلقی مثل تکان خوردن خورده شیشه داخل یک جعبه، از زنجیرها بلند  

 ، نه... صدای غرش بود. صدای غرش شکمم از سر گرسنگی بود.شد. صدای تلق تلق دیگری آمد

کرد سعی کردم دوباره فریاد بکشم، تا بگویم مرا آزاد کند ولی گلویم به حدی خشک شده بود و درد می 

که گویی روزهاست آبی از آن عبور نکرده است. لبم ورم کرده بود، کبود شده بود، ترک خورده بود. نگاهم را 

ها بیرون ها دوباره تکان خوردند و از میان آنها کسی بیرون آمد. ولی کسی که از سایهوختم، سایهبه مقابلم د

هایش و مجعدش را روی شانه آمد آن موجود پشمالو با موهای تیره و براق نبود... مادرم بود. موهای تیره

بیه چشمان من بود، در هایش به سرخی خون بود و چشمان براق فندقی رنگش که درست شریخته بود. لب
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ای از پوست ای پوشیده بود که تنگ او را در بر گرفته بود، انگار که لباس الیهدرخشید. لباس تیرهتاریکی می

 چکید.هایش را به سمت جلو دراز کرده بود و از آنها خون روی کف غار میبدنش بود. دست

 چیک... چیک... چیک... 

 «مامان!»نم: باالخره توانستم زیرلب زمزمه ک 

تر شد، به من لبخند زد، لبخندی دقیقا شبیه به همان لبخندی که سه سال پیش قبل از اینکه نزدیک 

هایم را دورش حلقه کنم، به او نزدیک شوم. خواست به سمتش بدوم، دستناپدید شود به من زده بود. دلم می

 توانستم چون به زنجیرها بسته شده بودم.ولی نمی

ی من. باهات چکار دختر کوچولوی بیچاره»شد با صدای آرامش بخشش گفت: نزدیک می درحالی که 

 «کردن؟

 «کمکم کن!»با صدایی خش دار گفتم:  

 ـ چرا باهات این کارو کردن؟ 

 کرد.هنوز از دستانش خون چکه می 

خراش  کردم گلویمزد و حس میسرم از شدت درد نبض می« کی این کار رو با من کرده؟»پرسیدم:  

 کند.برداشته و خونریزی می

 «مورفی و بقیه. ببین با دختر باارزش من چکار کردن!»گفت:  

 «ولی اونا دوستای منن!»سعی کردم به او بگویم:  

اگه دوستت بودن اینجا غل و »تر شد، چشمان درخشانش را مستقیما به من دوخت و گفت: نزدیک 

 «دادن.میکردن و بهت گرسنگی و تشنگی نزنجیرت نمی

 شکمم دوباره غرید و گلویم سوخت. 

 «گرسنته کیرا؟»با صدایی سرشار از حس همدردی و دلسوزی پرسید:  
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ی تایید صحبت کردن برایم دردناک بود، پس نگاهی التماس آمیز به او انداختم و سرم را به نشانه 

 تکان دادم.

کیرای زیبای من. برات یه چیزی  دیگه نیازی نیست گرسنگی بکشی»با صدای آرامش بخشش گفت:  

 چکید در دستانش قرار داشت.ای گوشت که از آن خون میبعد دستش را مقابل صورتم تکان داد، تکه« آوردم.

کردم یک جعبه گیره سر قورت سرم را برگرداندم، نفسم را حبس کردم، حس عجیبی داشتم، حس می 

 «تونم.ینم»اند. زیرلب گفتم: دادم و در گلویم گیر کرده

 «ای. بخور تا حس بهتری پیدا کنی.ولی تو گرسنه»پچ پچ کنان گفت:  

ریخت توانستم خونی که از داخل گوشت بیرون میسرم را پایین گرفتم و به تکه گوشت نگاه کردم، می 

ارم، خواست به سمت گوشت خیز بردشد را ببینم. قسمتی از وجودم میو از میان انگشتان سفید مادرم جاری می

 خونش را بمکم و سوزش گلویم را برطرف کنم.

فقط یه گاز کوچیک بزن و ببین »گوشت را بیشتر سمت دهانم آورد. « زود باش کیرا.»اصرار کرد:  

 «شه.چقدر حالت بهتر می

سرم را با انزجار تکان دادم، ولی دست خودم نبود... بوی گوشت خیلی برایم وسوسه برانگیز بود. آب  

دهانم جمع شده بود، حس خیلی خوبی داشت. شاید حق با مادرم بود، یک گاز کوچک که ضرری نداشت. داخل 

منظورم این بود که، قرار که نبود این اتفاق دوباره تکرار شود، فقط همین یک بار تا این حس گرسنگی و 

 تشنگی زجرآور تمام شود.

نه! بهش دست نزن! »سرم فریاد کشید: ولی قسمت دیگر وجودم، همان قسمتی که هنوز انسان بود  

شه... اش! اگه بخوریش دیگه راه برگشتی نیست! اگه بخوریش گرسنگی و تشنگیت برطرف نمیحتی یه قطره

 «شه!از قبل هم بدتر می

زود باش کیرا. تا بحال شده چیزی بهت بدم که بد باشه؟ که بهت صدمه »سعی کرد مرا وسوسه کند:  

 «بزنه؟
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گوشتی که مقابل صورتم نگه داشته بود برداشتم و به چشمان مادرم دوختم. به من لبخند چشم از تکه  

 هایم جاری شد را حس کردم.هایی که روی گونهزد و گرمای اشک

 «دوستت دارم کیرا.»لبخند زد:  

به محض شنیدن این حرف ـ خدای من! چقدر در این چند سال اخیر نیاز داشتم که صدایش را موقع  

هایم را در تکه گوشتی که خونش از میان انگشتان این جمله بشنوم ـ به سمت جلو خیز برداشتم و دندان گفتن

 کرد فرو بردم.مادرم چکه می
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انگیزی که در ... سر جایم نشستم، سرفه کردم و آب دهانم را تف کردم، سعی کردم از شر طعم نفرت 

داد، انگار چند سکه پنی قدیمی را قورت داده بودم. با نم طعم مس میکردم خالص شوم. زبادهانم حس می

هایم گلویم را مالیدم، خم شدم و عق زدم، ولی چیزی باال نیاوردم. کابوسی که دیده بودم هنوز جلوی دست

 چشمانم بود، و یک آن حس کردم مادرم کنارم است.

ولی البته که او آنجا نبود و وقتی نگاهی به « مامان؟»آیپادم را داخل جیبم برگرداندم و زمزمه کردم:  

اطراف آن اتاقک درب و داغان انداختم، به یاد آوردم که کجا بودم. لوک هنوز خواب بود. پاتر روی پهلو دراز 

طاق باز دراز کشیده بود، کتابش کنارش  کشیده بود و کتش را روی سرش انداخته بود. به ایزیدور نگاه کردم،

قرار داشت و کمانش را محکم چنگ زده بود. در خواب تکان خورد و به خودش پیچید. شاید او هم داشت 

ی آرامی از گلویش دید که من دیده بودم... درست مثل گذشته. چیزی زیرلب گفت و نالههمان کابوسی را می

خواستم بیدارش کنم و کرد. از جایم بلند شدم و به سمتش رفتم، مییبرخاست، انگار داشت در خواب گریه م

 او را از کابوسش بیرون بکشم، ولی همان لحظه متوجه شدم مورفی نیست.

خواستم مطمئن شوم جایی در تاریکی از چشمم دور نمانده به سرعت اطراف اتاقک را نگاه کردم، می 

 مطمئن شدم که نیست به آرامی در اتاقک را باز کردم، قدم به است. باز هم چک کردم، ولی نبود. وقتی کامال

کرد و انوار بیرون اتاقک گذاشتم و در را پشت سرم بستم. خورشید داشت خودش را پشت کوه مخفی می

ی اتاقک پایین آمدم، و قدم به ریل های زهوار دررفتهتاباند. از پلهصورتی رنگش را روی آسمان دم غروب می

توانستم ریل قطار را کرد میک گذاشتم. نگاهی به مقابل رویم انداختم، تا جایی که چشم کار میقطار مترو

ها به سمت های مورفی را کنار ریل دیدم، رد چکمهگذشت. چرخیدم، رد چکمهها میببینم که از میان تپه

 رفت.خالف جهتی که آمده بودیم، می

کردند. عوارضی را هایم سر و صدا میخوانی رنگ زیر قدمهای استرد پاها را دنبال کردم، خرده سنگ 

رد کردم و در جهتی به راهم ادامه دادم که بی شک مورفی آن را طی کرده بود. زیاد دور نشده بودم که متوجه 

اند. بی شک مورفی پس هایی که روی خاکریزها رشد کرده بودند لگدمال شده و شکستهها و سبزهشدم علف

از مسیر ریل، از آن مسیر رفته بود. چهار دست و پار از خاکریز باال رفتم. وقتی به باالی خاکریز از خارج شدن 
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ها خم شدم و به این فکر کردم که رسیدم، ایستادم و همه جا به دنبال مورفی چشم چرخاندم. میان خار و بته

م که برای دستشویی کردن به آنجا دانستچرا وقتی ما خواب بودیم مورفی پنهانی از اتاقک خارج شده بود. می

نیامده بود، چون آنجا از اتاقک فاصله زیادی داشت و برای دستشویی کردن نیازی به طی کردن این مسافت 

خواد دستشویی کنند، آید هرجایی که دلشان میدانستم اکثر مردها خوششان میطوالنی نبود از طرفی هم می

 داشت.لیل دیگری میاش باید دپس این ناپدید شدن ناگهانی

ها را کنار زدم و به سمت جلو حرکت کردم. آن سوی خاکریز یک توالت صخرایی مخروبه و در علف 

کنارش بقایای یک خانه روستایی ساده قرار داشت. تنها چیزی که از خانه باقی مانده بود سه دیوار از سنگ 

ی مخروبه حرکت چیزی به چشمم خورد. خم گرانیت و بخشی از یک سقف سیاه رنگ بود. ناگهان میان خانه

ی دو نفر کرد ... نه ... سایهی شخصی داخل خانه حرکت میشدم و پشت خاکریز خودم را مخفی کردم، سایه

 بود.

ها سر دادم و از خاکریز پایین آمدم. پایین خاکریز که رسیدم، روی زمین نشستم و باسنم را روی سنگ 

ی در پنهان شدم، از قاب ی متروکه حرکت کردم. میان چهارچوب شکستهنهخم شدم و با سرعت به سمت خا

 رفت.در نگاهی به داخل خانه انداختم تا ببینم چه کسی بود که داشت داخل خانه راه می

چشمانم را تنگ کرد و داخل را نگاه کردم، وقتی چشمم به مورفی افتاد که از جلوی قاب یکی از  

توانستم او را ببینم، ی گرانیتی تعبیه شده بود، رد شد، نفسم بند آمد. به سختی میهایی که در دیوارهاپنجره

دید، ولی ها مخفی شده بود و هوا تقریبا تاریک بود. هرچند چشمانم به خوبی در تاریکی میخورشید پشت کوه

از دیدم بود. سپس،  توانستم مورفی را به خوبی ببینم چون بیشتر بدنش پشت دیوار پنهان شده بود و خارجنمی

ی دوم را دیدم که به سمت مورفی رفت. بلند و تاریک بود. آنقدر بلند که انگار کش آمده بود؛ مشخص سایه

 بود که یا سایه و یا شخصی که این سایه به آن تعلق داشت، عظیم الجثه بود.

شد. حق با من بود، او ی دوم نگاه کردم که از جلوی پنجره رد از جایی که پنهان شده بودم به سایه 

هایش را هر کسی که بود، خیلی عظیم الجثه بود. وقتی مورفی از کنار پنجره رد شده بود توانستم سر و شانه

اش بودم. ی دوم از جلوی پنجره رد شده بود فقط قادر به دیدن قسمت باالیی سینهببینم ولی وقتی سایه

دوم متعلق به هر کسی که بود، باید بیش از هفت فوت  یمورفی حداقل شش فوت قد داشت، ینابراین سایه
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ی آنها بود که از توانستم ببینم سایهداشت. ناگهان از جلوی دیدرسم دور شدند و تمام چیزی که میقد می

 گذشت.های هرز روییده شده اطراف بقایای ساختمان، میها و علفروی سبزه

کردم کایال پیشم بود و به گویند، آرزو میمیشنیدم چه یشان از من زیاد بود و نمیفاصله 

ترسیدم دیده شوم. بنابراین، در درگاه در تر بروم ولی میخواست نزدیکداد. دلم میهایشان گوش میصحبت

توانستم متوجه شوم که با هیجان و هایشان نگاه کردم. از همان فاصله هم میورودی قوز کردم و به سایه

یشان دادند.  مکالمههایشان را حین صحبت کردن تکان میند، چون دستکنجوش و خروش صحبت می

ی بلندتر چیزی را دست مورفی داد، و مورفی آن را گرفت و در جیب شلوارش مدتی طول کشید، تا اینکه سایه

 گذاشت.

صورت مورفی جلوی پنجره آمد، از پنچره به دوردست نگاه کرد تا مطمئن شود کسی آنها را تماشا  

کند. سریع خودم را عقب کشیدم و به سمت توالت صحرایی رفتم تا دیده نشوم، و همان لحظه حس کردم ینم

 کسی مرا گرفت و داخل کشید.

 ای بزنم و او را از خودم دور کنم.و سعی کردم به هر کسی که مرا گرفته بود ضربه« ولم کن.»گفتم:  

 «نباید تک و تنها میومدی اینجا. امن نیست.آروم باش گربه وحشی. »پاتر در گوشم زمزمه کرد:  

باشه. االن »هایش را محکم دور کمرم حلقه کرده بود. سعی کردم از او فاصله بگیرم. گفتم: دست 

تر کرد. در نور ضعیف ولی مرا رها نکرد، درعوض صورتش را به صورتم نزدیک« تونی ولم کنی.دیگه می

 نم.توانستم درخشش چشمانش را ببیتوالت می

توانستم گرمی نفسش را روی گردنم حس می« خواد ولت کنم.تو که واقعا دلت نمی»زمزمه کرد:  

 کنم. پوست تنم دون دون شده بود.

دانستم لحنم قانع کننده نیست و به خاطرش از خودم متنفرم ولی می« خوام.چرا می»جواب دادم:  

 بودم.

چون تو »م را حس کردم. جواب دادم: تنگ شدن آغوشش و فشرده شدن بدنش به بدن خود 

 «خطرناکی.
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 تر کرد.هایم نزدیکهایش را به لبو لب« تو که از خطر خوشت میاد.»گفت:  

 کردم.احساس هیجان عجیبی در وجودم حس می« نه خوشم نمیاد.»در جوابش زمزمه کردم:  

سمتم خم شد و با  سپس به« اومد االن اینجا نبودی.چرا خوشت میاد. اگه خوشت نمی»گفت:  

شد و با دستانش پشت گردنم را به هایم را در بر گرفت. ته ریش زبرش روی صورتم کشیده میهایش لبلب

 بازی گرفته بود. مرا بیشتر به سمت خودش کشید.

کوباند و تمایل شدیدم برای تسلیم شدن به او آنقدر زیاد ام میی سینهقلبم محکم خودش را به قفسه 

بود که مرا گیج کرده بود. ناگهان چیزی در اعمام وجودم گفت کاری که در حال انجامش هستیم  و ناگهانی

 هایش جدا کردم و به آرامی او را از خودم دور کردم.هایم را از لباشتباه است، بنابراین لب

 «تونم.تونم... نمینمی»زمزمه کردم:  

 رسید گیج شده باشد.نظر می آمد ... بیشتر بهبه نظر عصبانی نمی« چرا؟»گفت:  

 و نهایت سعیم را کردم که به او نگاه نکنم.« کنی؟خودت چی فکر می»گفتم: 

دوباره نزدیکم شد، آنقدر نزدیک که « پس اون اتفاقی که توی اتاقک نگهبانی افتاد چی؟»پرسید:  

 بدنش با بدنم مماس شده بود.

تالش کردم لحن صدایم بی تفاوت به « دونی.وب میاون یه اشتباه بود و خودتم اینو خ»جواب دادم:  

 دانستم که تالشم جواب نداد.نظر برسد ولی می

 ـ خونه تابستونی چی؟ اونم یه اشتباه بود؟ 

ولی بالفاصله متوجه شدم این حرفم چقدر ناراحت کننده « کردم قراره بمیرم...فکر می»جواب دادم:  

 «ببین، منظورم این نبود که...»گرفتم حرفم را پس بگیرم. تواند باشد به همین دلیل تصمیم می

 و از من فاصله گرفت.« بیخیال فراموشش کن.»گفت:  

 «منظورم این بود که من به لوک عالقه دارم.»سعی کردم توضیح دهم:  

 «اس، مگه نه؟ولی اون خیلی خسته کننده»به سمتم چرخید، سیگاری روشن کرد و گفت:  
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 «لوک دوستته ها!»کردم: به او یادآوری  

 «منظورم این نبود.»سرش را تکان داد. « دونم.می»گفت:  

 «پس منظورت چی بود؟»دست به سینه شدم و پرسیدم:  

 «هیچی.»ای زد و گفت: لبخند نصفه نیمه 

 «اون کیه پاتر؟»تر شدم و پرسیدم: قدمی به او نزدیک 

 «گی؟کیو می»و گفت: ی سیگارش به من خیره شد از پشت درخشش فیتیله 

 ـ کیه که بهت آسیب رسونده؟ 

گی، چرا باید از کسی آسیب دیده چی داری می»هایش برداشت و تشر زد: سیگارش را از بین لب 

 «باشم؟

 ـ فکر کردم که... 

خب، اشتباه فکر کردی تپلی. من »آمد با صدایی غرش مانند گفت: درحالی که داشت به سمتم می 

م کسی اونقدر بهم نزدیک بشه که بتونه بهم آسیبی برسونه... ولی تو بهتره حواست به دور ذارهیچوقت نمی

 «و برت باشه.

ی توالت و به او نگاه کردم که داشت به سمت در شکسته« منظورت از این حرف چیه؟»پرسیدم:  

 رفت.می

 «عتمادی ندارم.ایزیدور. من اصال و ابدا بهش ا»سرش را چرخاند و به من نگاه کرد و گفت:  

 «چرا؟»با سردرگمی پرسیدم:  

دونی؟ به رو چه حسابی خودت رو یه کارآگاه خوب می»نگاهی پیروزمندانه به من انداخت و گفت:  

کنیم ها از هر حرکتی که مینظرت یه کم عجیب نیست که از وقتی که واندربوی اومده همراهمون ومپایرس

 «شن؟باخبر می
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 ـ خب، اممم... 

 خواست بگوید را باور کنم.توانستم چیزی که درمورد ایزیدور مینمی 

کنی اینکه فکر نمی»خواهد دوباره مرا ببوسد. گفت: انقدر نزدیک شد که یک لحظه فکر کردم می 

اش پیدا شد که فیلیپیس کایال رو دزدید، یه ذره عجیبه؟ بعدش تمام خون آشاما رو درست زمانی سر و کله

های دورگه شناسه، کسی که تمام بچهبعدش اعتراف کرد که اون یارو ـ همکارت اسپارکی ـ رو می نابود کرد و

 «و اون پیرزن رو به قتل رسوند و دکتر راونوود رو دزدید.

 ـ ولی... 

 کنم مورفی هم بهش اعتماد داشته باشه.ـ بهش فکر کن کلمبو، فکر نمی 

 د و توالت را ترک کرد و در تاریکی شب ناپدید شد.دوباره به آرامی لبم را بوسید و بعد چرخی 

 نه، کسی که مورفی بهش اعتماد نداره تویی!یاد صحبتش با مورفی افتادم و با خودم فکر کردم:  

حواسم را جمع کردم تا توسط مورفی و آن شخص عظیم الجثه دیده نشوم و به سمت اتاقک راه آهن  

 به راه افتادم.
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 فصل سیزدهم

وقتی به اتاقک برگشتم لوک بیدار شده بود. نشسته بود و کمرش را به دیوار تکیه داده بود. ایزیدور  

 هنوز هم روی زمین خوابیده بود و پاتر دور از آنها نشسته بود و از دل تاریکی به من خیره شده بود.

 «؟کجا رفته بودی»بستم لوک از من پرسید: وقتی داشتم در اتاقک را پشت سرم می 

رفتم یه کم عضالت »دزدکی نگاهی به پاتر انداختم سپس دوباره به لوک نگاه کردم و به دروغ گفتم:  

 «دست و پامو بکشم.

 «خوبی؟ به نظر...»دستش را به سمتم دراز کرد و گفت:  

زیاد خوب »و دستش را گرفتم و کنارش روی زمین خاکی نشستم. « ام.خوبم فقط خسته»گفتم:  

 «نخوابیدم.

توانستم ببینم که ام را بوسید. میو به سمت جلو خم شد و پیشانی« بازم کابوس دیدی؟»پرسید:  

 نگران من است و از این بابت از خودم متنفر بودم.

 ی تایید تکان دادم.سرم را به نشانه 

 خوای درمورد حرف بزنی؟ـ می 

 «درموردش حرف بزنیم.نه حالم خوبه. شاید بعدا »ای زدم و گفتم: لبخند نصفه نیمه 

تقریبا « ریم.وسایلتونو جمع کنین. داریم می»ناگهان در اتاقک باز شد و مورفی لنگ لنگان وارد شد.  

ی محکمی که از زمان مرگ دخترش در وجودش حس کرده کند. آن ارادهرسید که با ما غرش میبه نظر می

 شد.بودم االن تقریبا داشت از وجودش سرریز می

اس که داری کل گروهبان، چند هفته»ایستاد، گرد و خاک را از روی شلوارش زدود و گفت: پاتر  

بری؟ چرخونی ما هم بی هیچ سوالی همراهت میایم.... ولی داری ما رو کجا میانگلیس ما رو دنبال خودت می

 «قرار نیست کایال رو پیدا کنیم؟



 خون آشامشکار                 

 ایمانی. صبا  اورورکتیم      
 

www.sabaimni.blogsky.com 

77 

دونم کایال کجاست، دیگه نیازی نیست من می»مورفی نگاهی به اطراف اتاقک و ما انداخت و گفت:  

 «دنبالش بگردیم.

 «کجاس؟»به سرعت ایستادم و به سمتش رفتم و پرسیدم:  

 «خیلی از اینجا دور نیست.»گفت:  

 «دقیقا کجاست؟»ساعد دستش را گرفتم، به او خیره شدم و گفتم:  

 ای رنگش فرو برد.موهای نقره های قدرتمندش را درچرخید و یکی از دست« دم.نشونت می»گفت:  

 «ولی گروهبان، شما چطوری پیداش کردین؟»لوک جلو آمد و کنارم ایستاد و گفت:  

ما تنها کسایی نیستیم که دنبالش »مورفی بدون اینکه سرش را برگرداند و به ما نگاه کند گفت:  

 «گردیم.می

 لوک نگاه کرد.و با گیجی به من و « گرده؟دیگه کی دنبالش می»پاتر گفت:  

 ـ کسی که بهم یه لطفی بدهکاره. و االن وقت جبرانه. 

 «کی؟»لوک پرسید:  

کنم ی من هستین. هیچوقت کاری نمیشما مثل خانواده»سپس به سمتمان چرخید. « نپرس.»گفت:  

 «که بهتون صدمه....

 «ولی...»پاتر میان حرفش پرید:  

 «بهتون بگم کیه که در پیدا کردن کایال کمکم کرده...تونم ولی و اما نداریم، نمی»مورفی گفت:  

به خاطر همون موضوع اعتماد و اینجور چیزاس که بهمون »پاتر با لحنی تلخ و رنجیده گفت:  

 «گی؟نمی
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اون بچه رو بیدار کنین. باید »مورف با چشان نافذ آبی رنگش نگاه سرسختی به او انداخت و گفت:  

 و از اتاقک خارج شد.سپس در را باز کرد « بریم.

 نگاهی به لوک انداختم و او شانه باال انداخت. 

توانستم مقاومت کنم، ام کرده بود که نمیتوانستم دوباره کایال را ببینم آنقدر هیجان زدهفکر اینکه می 

ود ای دردآلپس چرخیدم و به سمت در خروجی اتاقک راه افتادم. به محض اینکه به راه افتادم، صدای ناله

بیدارشو زیبای »زد. شنیدم. به سمت چپم نگاه کردم، پاتر به پهلوی ایزیدور که روی زمین خوابیده بود لگد می

 «ریم.خفته، داریم می

سپس، ایزیدور را که گیج و مبهوت روی زمین افتاده بود و دستش را به پهلویش گرفته بود رها کرد  

 ک کرد.ی دهانش گذاشت و اتاقک را ترو سیگاری گوشه

در عرض چند ثانیه، همگی بیرون از اتاقک دور هم جمع شدیم. همانطور که انتظار داشتیم مورفی با  

رفت و در کشید. دود غلیظ پیپش به سمت آسمان باال میای ایستاده بود و پیپ میفاصه از اتاقک گوشه

درخشید. ول پیکر در آسمان شب میای رنگ غشد. ماه کامل بود و مانند یک دیسک نقرهتاریکی شب ناپدید می

و کمانش را روی دوشش انداخت و به پاتر چشم غره رفت. پیش از اینکه دوباره  ایزیدور ایستاد، کوله پشتی

 شروع به دعوا با هم کنند مورفی به راه افتاد.

 «از این طرف.»اش به ما گفت: سرش را برگرداند و از باالی شانه 

ای رد شدیم و وارد دشتی در همان نزدیکی شدیم. پاتر در سکوت تقاطع متروکهاو را دنبال کردیم، از  

کردم. فکر کردن به اتفاقی که بین آمد و من احساس معذب بودن میآمد، لوک کنارم راه میپشت سرمان می

 کنم.شد حس کنم دارم به او خیانت میمن و پاتر افتاده بود باعث می

 ولی من پاتر رو پس زدم.: سعی کردم خودم را توجیه کنم 

مالیدم. از ته دل خودم که خبر داشتم ـ همانجایی که رازهایی نهفته ولی داشتم سر خودم را شیره می 

دانستم از اینکه توسط پاتر بوسیده شده خواد حتی برای خودتان برمال شوند ـ میاست، رازهایی که دلتان نمی
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اش را داده بودم هم بیشتر لذت برده بودم. او همیشه اینکه جواب بوسهبودم لذت برده بودم و از آن بدتر، از 

داشت... همزمان بوسید، و نزدیک خودش نگه میکشید، میکرد، ولی وقتی مرا در آغوش میمرا عصبانی می

زدند. ولی صدایش می "جذاب"کردم. او مردی بود که همه احتماال استرس، ترس و هیجان را احساس می

ـ بارها دیده بودم که دوستانم  برای من ـ مردهای پرمدعا  اینطور نبود. مردهایی مثل پاتر برای من جذاب نبودند 

خواست این اتفاق برای خودم هم بیفتد. درعوض لوک از آن دیدند و دلم نمیاز همچین مردهایی صدمه می

 خواستم. قابل اعتماد، باوفا و صادق.دسته مردهایی بود که همیشه می

 اس.ولی لوک خیلی خسته کنندهای پاتر در سرم پیچید: صد 

پس دست لوک را گرفتم و فکر پاتر را از ذهنم خارج کردم. لوک سرش را پایین انداخت و به من نگاه  

کرد، سپس دستم را فشرد و چشمکی به من زد. سرعت راه رفتنمان را بیشتر کردیم تا به مورفی و ایزیدور که 

 کردند، برسیم.میجلوتر از همه حرکت 

*** 

ی یک تپه رسیدیم، مورفی به ما دو مایل یا بیشتر را در سکوت حرکت کردیم. سپس، وقتی به دماغه 

ی یک درخت عالمت داد که پایین برویم. با دریافت دستورش، به سرعت خم شدیم و خودمان را پشت تنه

کردیم. مورفی به آرامی به سمتمان حرکت کرد ی تپه قد علم کرده بود، مخفی بزرگ که به تنهایی در دامنه

 و خم شد.

 درخشید.وار بود و چشمانش در تاریکی میصدایش زمزمه« رسیدیم اینجا.»مورفی گفت:   

 «گی کجاست؟!یی که می "اینجا"این »پاتر پرسید:  

 «صومعه قلب مقدس.»مورفی در جوابش زمزمه کرد:  

 «صومعه؟»ایزیدور پرسید:  

االن باید بگی هیچ »درخشیدند اشاره کرد و گفت: های تسبیحی که از زیر کت ایزیدور میانهپاتر به د 

 «شه!ی خود آدم نمیجا خونه
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 «چرا کایال رو آوردن به یه صومعه؟»ایزیدور او را نادیده گرفت، به مورفی نگاه کرد و گفت:  

هاییه که برای درواقع یکی از قلعهاس. این فقط اسما یه صومعه»مورفی کنارش چمپاتمه زد و گفت:  

 «ها طراحی شده. درست مثل عمارت هالووید.ها در مقابل خون آشامحفاظت از ومپایرس

ی ی پشت سرش نگاه کردم. پایین تپه، ساختمان سنگی بزرگی میان سایههایش به تپهاز باالی شانه 

س بلندش که در آسمان شب قد برافراشته های ناقودرختان اطرافش قرار داشت. ساختمان سنگی با آن برج

 رسید.بودند، شبیه به کلیساهای قرون وسطایی به نظر می

هایی که اس. ومپایرسکنن اینجا یه صومعهمردم هنوز هم فکر می»مورفی با صدایی آهسته گفت:  

پدران "وان شناسن... بین مردم محلی به عنهای صومعه میکنن رو همه به عنوان راهباینجا زندگی می

ها زندگی بینین، اینجا واسه زندگی کردن کامال مناسبشونه. مثل عزلت نشینشناخته شدن. می "مطرود

 «کردن تا اینکه...گیرن. اونا اینجا با آرامش و بی دغدغه و درگیری زندگی میکنن، و از جامعه فاصله میمی

 «تا اینکه چی؟»لوک حرفش را قطع کرد:  

هایی کردن که به رهای اون مرد نامرئی صومعه رو گرفتن... و اینجا رو پر از ومپایرسـ تا اینکه مامو 

ها و جایی برای اعتقادات ناپسند مرد نامرئی باور پیدا کرده بودن. اینجا به محلی برای زاد و ولد خون آشام

 «یه.هایی مثل کایال تبدیل شد. اینجا براشون یه پوشش خیلی عالآزمایش کردن روی دورگه

خوای بهمون بگی کی تو رو خب، حاال می»کرد پرسید: پاتر در حالی که خیره به مورفی نگاه می 

 «کشوند اینجا؟

 «قبال در این مورد صحبت کردیم.»مورفی با صدایی آهسته گفت:  

 «ولی از کجا معلوم بشه به اونی که آوردت اینجا اعتماد کرد؟»پاتر مصرانه گفت:  

 «اعتماد کنی. منخوام به خوام به اون اعتماد کنی، ازت میازت نمیمن »مورفی گفت:  
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توانستم ازحالت صورتش بفهمم که از پاتر سرش را برگرداند و نگاهش را به پایین تپه دوخت، می 

 جواب مورفی خوشش نیامده است.

بحث را عوض خواست بیرون آوردن کایال از آن صومعه بود، بنابراین موضوع تنها چیزی که دلم می 

 «خب، قراره چجوری بریم اون تو؟»کردم و گفتم: 

شه اینجا هم مثل عمارت هالووید یه دیوار بلند داره که نمی»مورفی به من نگاه کرد و جواب داد:  

 «ازش رد شد... ولی فکر نکنم برامون مشکلی ایجاد کنه.

آمد. شباهتی به مکانی برای من میی درخت به صومعه نگاه کردم. به نظر بدشگون و بد یاز پشت تنه 

 عبادت خدا نداشت، بیشتر شبیه به پرستشگاه شیطان بود.

 «نقشه چیه؟»پاتر پرسید:  

 «نقشه؟»اش را باال انداخت و گفت: مورفی یکی از ابروهای خاکستری 

 «کنیم؟آره نقشه. بطور مثال وقتی تونستیم از دیوارها رد بشیم قراره چکار »پاتر آه کشید و گفت:  

 «کنم.رفتم بهش فکر میدونم. تو راه که داشتم مینمی»مورفی با لبخندی ضعیف گفت:  

 این را گفت و لنگ لنگان از تپه پایین رفت و به سمت صومعه به راه افتاد. 

 «حیف شد که ماده منفجره نداریم.»وار با خودش گفت: ایزیدور زمزمه 

 «ماده منفجره؟»لوک پرسید:  

زدم. ولی خودتم داشتم با خودم حرف می»با شرمندگی نگاهی به لوک انداخت و گفت: ایزیدور  

 «تونیم خیلی راحت دیوار رو منفجر کنیم و راهمون رو به داخل صومعه باز کنیم.دونی حیف شد که نمیمی

گم جناب خوب گوش کن ببین چی بهت می»پاتر ایستاد، به ایزیدور نگاه کرد و تشر زنان گفت:  

عبده باز! قراره وارد اونجا شیم نه اینکه بزنیم بترکونیمش. آخه مواد منفجره؟! فیلم که نیست! وای خدا... البد ش

 «خوای پیشنهاد بدی با کش پل بسازیم و از دیوار بکشیم باال!بعدش می
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 ـ منظورم این بود که... 

دونم، ولی من دو تا رو نمیشما »پاتر او را نادیده گرفت و به من و لوک چشم غره رفت و گفت:  

خوام برم به حساب خوام تمام شب اینجا وایسم و به چرت و پرتای این پسره خل وضع گوش بدم. مینمی

 «چندتا خون آشام برسم.

سپس از تپه پایین رفت و به سمت صومعه به راه افتاد. به ایزیدور نگاه کردم، به نظر رنجیده و  

 آمد.سرافکنده می

 «هاش نداره.بهش توجه نکن ایزیدور. منظوری از حرف»فشردم و گفتم:  اش راشانه 

 «خیلیم منظور داره.»ایزیدور ایستاد، به من نگاه کرد و گفت:  

پیش از آنکه فرصت کنم حرف دیگری برای آرام کردنش بزنم، از تپه پایین رفت. من و لوک هم به  

 رکت کردیم.دنبال آنها از تپه پایین رفتیم و به سمت صومعه ح
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 فصل چهاردهم

 به دیواری که صومعه را محاصره کرده بود رسیدیم، مورفی به ما اشاره کرد تا دوباره خم شویم. 

ای بودیم پیشنهاد اگه تو هر موقعیت دیگه»وقتی روی زمین نشستیم، مورفی به ما نگاه کرد و گفت:  

تونیم همچین حاال که تا این حد به کایال نزدیک شدیم نمیدادم پرواز کنیم و از روی دیوار رد بشیم، ولی می

 «ریسک بزرگی کنیم.

دانستم که دیوار آنقدر بلند است که حتی مورفی به دیواری که سر به فلک کشیده بود نگاه کردم، می 

 توانند از روی آن بپرند.و بقیه هم نمی

 یره شد.و به مورفی خ« دی چکار کنیم؟پس پیشنهاد می»لوک پرسید:  

هایی هایش داد و وقتی انگشتانش داشتند تبدیل به پنجهسپس، جلوی چشمان ما تکانی به مچ دست 

 شدند، صورتش را در هم کشید.حیوانی که قبال بارها در او دیده بودم می

ی آنها های همهمثل اینکه متوجه شده بود پیشنهاد مورفی چیست. سپس دست« خب.»لوک گفت:  

تر شد ـ و این تغییر آنقدر ادامه یافت تا اینکه هایشان تغییر شکل داد و بزرگیر کرد ـ دستشروع به تغی

هایی تیز و برنده از نوک انگشتانشان هایی بلند و استخوانی تبدیل شد و ناخنی آنها به  چنگالهای همهدست

 بیرون زد.

ی صورتش گرفت و به من گفت: هایش را جلوهای من کرد و لبخندی زد. دستپاتر نگاهی به دست 

 «یادم نبود که پنجه نداری، هنوز البته.»

حتی فکر کردن به اینکه به انگشتانم که دارند « خوام!نمی چیزاهنوز! من اصال از اون »با خشم گفتم:  

 شوند نگاه کنم، هم باعث شد موهای تنم سیخ شوند.های زرد رنگ تبدیل میبه چنگال

زد، و صورتش را به سمت دیوار برگرداند. از اینطور نگاه کردنش به خودم متنفر پاتر نیشخندی به من  

بودم، ولی پیش از آنکه فرصت واکنش نشان دادن پیدا کنم، لوک مرا روی کولش گذاشت و مرا به سمت 
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و از  دیوار حمل کرد. سرم را برگرداندم و به پشت سرم نگاه کردم، مورفی و ایزیدور دویدند، روی هوا پریدند

رفتند، و با وجود صاف و هموار بودن دیوار، در عرض چند دیوار باال رفتند. داشتند به سرعت از دیوار باال می

 ثانیه به راحتی توانستند به باالی دیوار برسند.

هایش را باز کرد، آنها را مانند قالب و میخ ی لوک حلقه کردم. پنجههایم را محکم دور شانهدست 

رفت و مرا سنگی فرو کرد و به سرعت از دیوار باال کشید. با ظرافت یک عنکبوت از دیوار باال میدرون دیوار 

 برد.هم همراه خودش می

های لوک آویزان شده بودم خیره سرم را برگرداندم و پایین دیوار را نگاه کردم. پاتر به من که از شانه 

هایش سرعت برق از کنارمان رد شد و انتهای دیوار را با ناخنشده بود. زانوانش را کمی خم کرد، و باال پرید. به 

 گرفت. سپس داخل صومعه پرید و از روی دیوار ناپدید شد.

ی دیوار آویزان شد و از دیوار پایین رفت. انگشتانش را به سرعت باالی دیوار رسیدیم، لوک از لبه 

یم مرا از روی کولش پایین گذاشت، خوشحال رفت. وقتی به زمین رسیدکرد و پایین میداخل دیوار فرو می

 کردم.بودم که دوباره زمین را زیر پاهایم حس می

توانستم ها مخفی کرده بودند. این سوی دیوار، میبقیه کنار دیوار خم شده بودند و خودشان را در سایه 

های خاکستری ا سنگصومعه را در چند قدمی خودم ببینم. ساختمان بلندی بود، مثل یک کلیسای جامع، و ب

های کامبریا وجود داشت. شاخ آمد، انگار از دوران خیلی دور روی تپهرنگ ساخته شده بود. به نظر باستانی می

های نوک تیز را احاطه کرده بود. برج ناقوس و برگ از دیوارهای ساختمان تا سقف باال رفته بود و پنجره

روی دیوار برج بود و ترس به دلم انداخته بود که هر آن صومعه درست باالی سرمان بود، یک شکاف بزرگ 

 فرو بریزد و ما را زیر خودش له کند.

 «حاال چی؟»کنار هم خم شده بود، پاتر از مورفی پرسید:  

ی کوچک چوبی از جیبش بیرون آورد و به هر مورفی دستش را داخل جیب کتش کرد، پنج جعبه 

 کداممان یکی از آنها را داد.
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خودم را باز کردم و داخلش را نگاه کردم، چیزی نرم و چسبناک داخل جعبه قرار داشت، تفاوت  یجعبه 

 چندانی با آب بینی نداشت.

 «این چیه؟»اش نگاه کرد و پرسید: پاتر با چندش و بیزاری به محتویات جعبه 

هالووید مالیدیم  ای که با سیر ترکیب کردیم و به دیوارهای عمارتکوییتز. همون ماده»مورفی گفت:  

 «ها رو دور نگه داریم.تا خون آشام

 «تا جایی که من یادمه اصال این شکلی نبود.»پاتر چهره در هم کشید:  

 ـ این کوییتز خالصه. 

 «خب، قراره با این چکار کنیم؟ بمالیمش به پوستمون تا ازمون حفاظت کنه؟»لوک پرسید:  

 «نه، باید بخورینش!»تکان داد و گفت: ای مورفی سرش را با لبخند بازیگوشانه 

 «امکان نداره اینو بخورم!»و جعبه را به کناری پرت کرد. « شوخیت گرفته؟»پاتر با عصبانیت گفت:  

تونه ازت در مقابل هر خون آشامی که ممکنه توی این صومعه باشه این ماده می»مورفی گفت:  

 «محافظت کنه.

 «چطوری؟»ه در هم کشید و سرش را با بیزاری برگرداند و گفت: ایزیدور از بوی محتویات جعبه چهر 

شه. هر خون آَشامی که شما رو گاز بگیره ـ وقتی بخورینش، در عرض چند ثانیه وارد خونتون می 

ها رو مدت زیادی دووم نمیاره. فقط یه قطره از خون بدنتون که به این ماده آغشته شده کافیه تا خون آشام

 «تی متوجه بشن تبدیل به خاکستر کنه.قبل از اینکه ح

 «از کجا اینو فهمیدی؟»پرسیدم:  

 ـ یه دوست قدیمی بهم گفت. 

 ی متروکه چیزی به مورفی داد.ی عظیم الجثه افتادم که در آن مزرعهبه یاد آن سایه 
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ی خودش را جلوی دهانش مورفی برای اینکه به ما نشان دهد خوردن کوییتز خطری ندارد جعبه 

فت و سرش را به سمت عقب خم کرد و خورد. ناگهان صورتش سرخ و چشمانش خیس شد. سرش را پایین گر

آورد و سرفه کرد و آب دهانش را تف کرد. بعد از چند لحظه نفس عمیقی کشید. سپس اشک چشمانش را 

 «عجب طعم قوی و تندی داره!»پاک کرد، به ما نگاه کرد و گفت: 

سپس با انگشت « خورمش!اگه واقعا تاثیر داره پس به درک، می»گفت: ایزیدور آه عمیقی کشید و  

اش را گرفت، دهانش را باز کرد و محتویات جعبه را داخل دهانش ریخت. درست مثل اشاره و شستش بینی

اش هم مثل حباب از مورفی، ایزیدور هم به سرفه افتاد، ولی نه تنها از چشمانش اشک آمد، بلکه آب بینی

 اش بیرون زد و روی لبش ریخت.نیسوارخ بی

« کردی!درمورد تند بودن طعش شوخی نمی»با چشمان سرخش به مورفی نگاه کرد و نفس نفس زنان گفت: 

 «منتظر چی هستی کیرا؟»اش را با آستین لباسش پاک کرد، به من نگاه کرد و گفت: سپس آب بینی

یدم. سرد و لیز بود و مثل ژله روی زبانم ی کوچک چوبی را بلعنفس عمیقی کشیدم و محتویات جعبه 

ی اش را حس کردم، مثل اسید از گلویم پایین رفت و وارد معدهلیز خورد و از گلویم پایین رفت. ناگهان تندی

هایم جاری شده بود. ام شد و تمام وجودم را سوزاند. به سمت جلو خم شدم و عق زدم. اشک روی گونهخالی

به همین خاطر پشت دستم را جلوی دهانم گرفتم. کم کم احساس سوزش از بین رفت.  ترسیدم باال بیاورم،می

 «نوبت توئه.»به لوک نگاه کردم و گفتم: 

 ی ما، صورتش سرخ و چشمانش خیس شد.چشمانش را بست و کوییتز را قورت داد. درست مثل بقیه 

 «بگیرش.»داد.  ی پاتر را که یک گوشه پرت شده بود برداشت و به پاترمورفی جعبه 

ها امتحان شانسم رو با خون آشام»سپس مستقیما به مورفی نگاه کرد و گفت: « نه ممنون.»گفت:  

 «کنم.می

شود پس جعبه را داخل جیبش گذاشت و شانه باال انداخت. دانست که حریف روی پاتر نمیمورفی می 

زیاد موندگار نیست. پس باید تا جایی که  تاثیر این ماده»سپس به ما نگاه کرد و گفت: « هر جور مایلی.»
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سپس ایستاد و به سمت « تونیم سریع وارد صومعه شیم و کارمون رو انجام بدیم و زود بیایم بیرون.می

 ساختمان رفت.

خم شدیم و در یک صف دنبال مورفی رفتیم. سکوت مرگبار و ترسناکی بر محوطه حکمفرما بود.  

ی بیرونش ساکت و خلوت باشد، بهرحال، صومعه مکانی برای د محوطهزدم داخل صومعه هم ماننحدس می

شد. کردم... هیچ نشانی از زندگی در آنجا دیده نمیعبادت و تفکر بود. ولی چیز دیگری هم در محوطه حس می

 ی بزرگ مخفی شدیم.از پشت به ساختمان نزدیک شدیم و پشت چند سطل زباله

 «چه بوی خوبی میاد!»وشاند و گفت: اش را با دستانش پایزیدرو بینی 

 و تمام بدنش منقبض شد.« هیس!»مورفی گفت:  

رسید آنجا منتظر ماندیم، هیچکدام جرات تکان خوردن نداشتیم. مدتی طوالنی که به نظر یک عمر می 

شنیدم صدای ضعیف نفس کشیدنم و گوشمان را برای شنیدن هر صدایی تیز کردیم ولی تنها صدایی که می

 بان قلبم بود.ضر

ها بیرون آمد. از وسط یک و جلوتر از ما از پشت سطل زباله« دنبالم بیاین.»ناگهان مورفی گفت:  

شد. آشپزخانه باریک و دراز بود، حیاط سنگفرش شده رد شدیم و به سمت دری رفتیم که به آشپزخانه باز می

ی ظروف اشغال کرده بود. نور ماه با انوار شیری هایکی از دیوارها را چند اجاق گاز و آن یکی دیوار را قفسه

تابید. به مورفی نگاه کردم که آشپزخانه را از نظر گذراند، سپس چیزی را های بلند به داخل میرنگی از پنجره

آویخته شده بودند،  ای رنگ را که به چند چوبلباسیپیدا کرد و به سمت دیوار رو به رویی رفت. پنج لباس قهوه

 برداشت.

 «اینا رو بپوشین.»آنها را به سمت ما گرفت و زمزمه کرد:  

 «تونم وانمود کنم که یه راهبم!شوخیت گرفته؟ من نمی»پاتر ردا را از دست مورفی گرفت و غرید:  

 «باید سعی کنی بتونی.»مورفی گفت:  
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دم رجیح میدونی که، من بیشتر تچه نیازی به این همه مخفی کاری هست؟ می»پاتر اعتراض کرد:  

 «یهو بریم داخل و دخلشونو بیاریم.

نه! باید سعی کنیم بدون اینکه توجه کسی رو »مورفی یک انگشتش را به سمت پاتر گرفت و گفت:  

به سمت خودمون جلب کنیم بریم داخل و کارمون رو انجام بدیم و بیایم بیرون. باید دختره رو پیدا کنیم، فقط 

 «اتر.ی همین اومدیم اینجا پواسه

 «هر چی تو بگی. رئیس تویی، رئیس!»پاتر ردا را پوشید و گفت:  

ردا را پوشیدم و بالفاصله از بوی ماندگی لباس جا خوردم. بند ردا را دور کمرم محکم کردم و کالهش  

را روی سرم گذاشتم. بقیه هم همین کار را کردند. از زیر کالهم به آنها نگاه کردم و لرزیدم. هرچند 

هایشان در تاریکی زیر کاله مخفی شده بود، ولی چشمانشان مانند فانوس کدو حلوایی شب هالووین صورت

 درخشید.می

زدم به مرکز وقتی رداها را پوشیدیم، مورفی را دنبال کردیم و به سمت دری رفتیم که حدس می 

ای از لوالهای در بلند شدن نالهی در را گرفت و به آرامی آن را باز کرد. با صومعه راه داشت. مورفی دستگیره

 ضربان قلبم تندتر شد.

کنیم و میایم بیرون! با کمترین سر و ریم تو و کارمون رو مییادتون بمونه، می»مورفی هشدار داد.  

ای که و به تاریکی« کنیم. قهرمان بازی نداریم! نباید بذاریم متوجه ما بشن.صدای ممکن دختره رو پیدا می

 کشید، قدم گذاشتیم.می انتظارمان را
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 فصل پانزدهم

کردند. صومعه متروکه و تهی از میان چند راهروی سنگی گذشتیم، رداهایمان در تنمان خش خش می 

های شیشه رنگی روی دیوارهای سنگی راهرو رسید. گهگاهی، نور ماه از میان پنجرهاز زندگی به نظر می

 تابید.می

های مارپیچی گیج رفتیم و ولی نکشید که میان راهروها و راه پلهکجا میدانستیم داشتیم به نمی 

 شدیم و راه را گم کردیم.

ها را بشنوم. از زیر کاله ردایم توانستم صدای هوهوی باد و برخورد قطرات تند باران به پنجرهمی 

کردیم. کمی جلوتر دو یای که مخفیانه در آن حرکت منگاهی انداختم، شب دلگیری بود، درست مانند صومعه

کوباند، سرم را پایین ام میی سینهراهب وارد راهرو شدند و به سمتمان آمدند. قلبم محکم خودش را به قفسه

گفتم: شدند، بیشتر و بیشتر زیرلبی با خودم میتر میانداختم و دعا کردم به ما شک نکنند. هر چه نزدیک

 «نارمون رد شین و برین!کنم رد شین و برین! فقط از کخواهش می»

دعاهایم جواب داد و لخ لخ کنان از کنارمان رد شدند. ردایشان به ردای من کشیده شد. هر آن ممکن  

دونه اصال کسی می»ترسیدم. زمزمه کردم: های صومعه به ما شک کند و از این بابت میبود یکی از راهب

 «چرخیم!ور خودمون میدونم همش داریم دریم؟ تا جایی که میداریم کجا می

ها را سپس، سمت چپمان دری پدیدار شد. چوبی بود و چند ردیف لوالی فلزی سیاه رنگ تخته چوب 

توانستم حدس بزنم ممکن است پشت آن چه چیزی در کنار هم نگه داشته بود. دری معمولی بود و اصال نمی

 پنهان شده باشد.

 «ببینیم چی پشت این دره! بیاین»ی در را گرفت و گفت: پاتر دستگیره 

ولی دیر شده بود. پاتر در را هل داد و وارد شد. در عرض چند لحظه، « نه! صبر کن!»مورفی غرید:  

 دوباره به راهرو بازگشت و با اشاره از ما خواست جلو برویم.

 و ما هم او را دنبال کردیم و وارد اتاق شدیم.« بیاین داخل.»زمزمه کرد:  
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 سرمان بست. کاله رداهایمان را از روی سرمان برداشتیم. لوک در را پشت 

اتاق نیمه تاریک بود و تنها چند شمع کوچک به آن روشنایی داده بود. بوی تند شمع سوخته در هوا  

و مریم مقدس در جای جای  12های قلب مقدسی دیگری، مجسمهرسید. درست مانند هر صومعهبه مشام می

توانستم احساس رچند در طول عمرم به کلیساهای زیادی رفته بودم، ولی به خوبی میاتاق قرار گرفته بود. و ه

های زیبایش، کردم را به یاد بیاورم. اما این مکان، علی رغم مجسمهصلح و آرامشی که در تک تکشان حس می

 انداخت.کرد دلشوره به جانم میمرا معذب می

یلی متفاوت و که در برابر وسایل قدیمی اطرافش خآنسوی اتاق یک میز و یک لپ تاپ قرار داشت،  

میز نگاه کردم،  رسید. پشت میز یک صندلی چرم مشکلی قرار داشت. آنسوی اتاق رفتم، بهعجیب به نظر می

 توانستم ببینم.به لپ تاپ، به هرچیزی که می

 «این چیه؟»صدای لوک را از آنسوی اتاق شنیدم:  

سمتش رفتند و  یک صفحه کنترل عجیب غریب ایستاده بود. بقیه بهسرم را باال گرفتم، لوک مقابل  

زن ند المپ چشمکچاش به صفحه کنترل نگاه کردند. صفحه کنترل روی دیوار نصب شده بود و از باالی شانه

 دادند.و مانیتور رویش داشت. مانیتورها زوایای مختلفی از خارج و داخل صومعه را نمایش می

تر ش را نزدیکو چشمانش را باریک کرد و صورت« ینکه یه جور سیستم امنیتیه.مثل ا»مورفی گفت:  

 برد تا نگاه بهتری بیندازد.

 «مشخصه اینجا رو مثل یه زندان زیر نظر دارن.»لوک گفت:  

اش روشن فحهصهای لپ تاپ را زدم. کردند، دکمههنگامی که بقیه داشتند صفحه کنترل را نگاه می 

 اندم:نیمه نوشته شده نمایان شد. روی صندلی چرم نشستم، و ایمیل را خو شد و یک ایمیل تا

 

                                                            
 اش به انسانیت در دست گرفته است.ی عالقهای از عیسی مسیح که قلب خود را به نشانهمجسمه 12
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 دکتر،

هایی که هانت های ژنتیکی به چندتا مشکل برخوردیم. آنالیز ژن دی ان ای دورگهبا نسخه

تونیم تعیین توالی و راونوود آماده کرده بودن ظاهرا کامل نیستن. بدون همکاری اونا، نمی

 کامل کنیم.دی ان ای دختره رو 

ره... البته هنوز روزاهای اولیم. مال پسره، تا اینجای کار که ظاهرا همه چیز خوب پیش می

 ی قطعی برسیم.تونیم به نتیجهاش رو کامل به انجام برسونه میوقتی وظیفه

و کیرا هادسون، خیلی زود باید گیرش بندازیم. امیدوارم ارزیابیتون درست باشه و وقتی که 

 و چه زنده گیرش انداختیم، بتونیم ازش استفاده کنیم. گچه مرده

 قراردادی که با 

کشید که آن را نوشته ایمیل در اینجا نصفه رها شده بود، و انتظار کامل شدنش توسط کسی را می 

 خواند.ام ایمیل را میبود. ایزیدور کنارم ایستاده بود و از باالی شانه

 «درمورد چیه؟»پرسید:  

 ماست.ـ درمورد  

 و ایمیل را بررسی کرد.« بینم.من که اسمم رو داخلش نمی»ایزیدور گفت:  

 با چرخیدنم به سمت ایزیدور صدای غژغژ از صندلی بلند شد. به ایزیدور نگاه کردم. 

 «ای، درسته؟تو یه دورگه»از او پرسیدم:  

 «خودم که اولش گفتم.»گفت:  
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خواست در این مورد با او صحبت کنم، و حاال مدت زیادی بود که دلم می« دیگه چی گفتی؟»گفتم:  

که حرفش پیش کشیده شده بود وقت کافی برای صحبت کردن نداشتیم و از این بابت احساس ناامیدی 

 کردم.می

 ایزیدور به من نگاه کرد، دهانش را برای حرف زدن باز کرد ولی دوباره بست. 

امیدوار بودم با پیش کشیدن بحث دورگه بودنش او را ناراحت نکرده باشم. به « چی شده؟»سیدم: پر 

تواند دربرابر شخصی به مغروری پاتر هایش و اینکه میهایش، استفاده از بالرسید کامال به توانایینظر می

ش نقش بسته بود را درک بایستد، اعتماد داشته باشد. به همین دلیل بهت و حیرتی که ناگهانی در صورت

 کردم.نمی

شه یه وقت دیگه درموردش حرف بزنیم؟ یه وقتی که فقط متاسفم کیرا، می»با صدایی آرام گفت:  

 «خودمون دوتا باشیم.

فهمم منظورت چیه. شاید باید وقتی تنهاییم در می»ایستادم و دستم را روی بازویش گذاشتم و گفتم:  

 «این مورد صحبت کنیم.

 و چرخید و رفت.« ممنونم کیرا.»د زد و گفت: لبخن 

و به پاتر نگاه کردم که هنوز داشت صفحه کنترل را بررسی « کنم.خواهش می»با لبخند گفتم:  

کردم. یاد درد و رنجی کرد. اکراه ایزیدور را از صحبت کردن درمورد چیزی تا این حدی شخصی درک میمی

افتادم، هنگامی که به من گفت به خاطر متفاوت بودنش در مدرسه مورد که در صورت کایال نقش بسته بود 

گرفت. با اینکه ایزیدور اعتماد به نفس باالیی داشت، ولی شاید او هم آزار و اذیت باقی دانش آموزان قرار می

را تحقیر نکند، ها را تجربه کرده بود و به همین خاطر بود که از ترس اینکه پاتر او مانند کایال آن آزار و اذیت

توانست در این مورد صحبت کند. خودم هم برای کنار آمدن با تغییراتی که درونم به وجود آمده بود خیلی نمی

دیدم، باخبر بودن از وجود آن انگشتان سیاه و سختی کشیده بودم، خونریزی چشمانم، تصاویری که می

ه آن خون آشام را در تونل پرتاب کرده بودم، هایم، و ترسی که آن شب وقتی کاستخوانی ترسناک در دنده

 حس کرده بودم.
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داد را بفهمم، بیست سالم بود، یک فرد بالغ بودم، و در تالش بودم تا اتفاقاتی که داشت برایم رخ می 

بنابراین فکر کردن به اینکه کایال و ایزیدور در سن نوجوانی با تجربه کرد این اتفاقات وحشتناک چه حسی 

ماندم تا با ایزیدور صحبت کنم و در این مدت از آورد. پس منتظر زمان مناسب میقلبم را به درد میداشتند، 

 خواستم دست از سر او بردارد و بگذارد پسرک نفسی بکشد.پاتر می

فکرم را معطوف ایمیلی کردم که خوانده بودم. لوک و مورفی را صدا زدم تا نگاهی به آن بیندازند.  

دختر و پسری بود که در ایمیل به آن اشاره شده بود، شاید منظورش همان دو نوجوانی بود  فکرم مشغول آن

ترساند، ی مرا بفرستند و این مرا میکه در عمارت هالووید دیده بودم. در ایمیل ناتمام گفته شده بود زنده یا مرده

ها بود. ومپایرس قراردادی ترساند کلمهیترساند. چیزی که بیش از همه مرا مولی به آن اندازه که باید، مرا نمی

 با چه کسی قرارداد بسته بودند و چرا؟

 «یه نگاهی به این بندازین.»به مانیتور لپ تاپ اشاره کردم و گفتم:  

 مورفی و لوک از پشت سر من ایمیل را خواندند. 

 «ای؟کدوم پسر؟ چه وظیفه»لوک زمزمه کرد:  

ای ندارد، تکان داد. سپس به مانیتور ی اینکه هیچ ایدهرا به نشانه مورفی شانه باال انداخت، و سرش 

 «قرارداد؟ چه قراردادی؟»اشاره کرد و گفت: 

 «ی من هم سواله.واسه»گفتم:  

 ترس را در صدایش حس کردم.« دیگه چی توی این کامپیوتره؟»مورفی گفت:  

ها رآمد. نگاهی به پوشهکلیک کردم و چند پوشه روی صفحه به نمایش د Documentsروی  

، قراردادها، کایال، ایزیدور یا من اشاره کرده باشد. درحالی که DNAانداختم و دنبال هرچیزی گشتم که به 

 «این کلید واسه چیه؟»کردم، صدای پاتر را از آن سوی اتاق شنیدم. ها را بررسی میبه سرعت پوشه

 مچ دستش را گرفت و سعی کرد او را عقب بکشد. و« نه! به هیچی دست نزن!»ایزیدور فریاد کشید:  
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ی ولی دیر شده بود. پاتر یکی از کلیدهای روی صفحه کنترل را فشرده بود. بالفاصله صدای کرکننده 

 آژیر تمام صومعه را فرا گرفت.

 «چکار کردی؟»مورفی رو به پاتر غرید:  

 «تقصیر من نبود!»پاتر گفت:  

 «قصیر تو بود! تو اون دکمه رو فشار دادی!چرا، ت»ایزیدور فریاد کشید:  

دونستم چه اتفاقی قراره بیوفته، من که نمی»پاتر با صدایی بلندتر از صدای آژیر فریاد کشید:  

 «دونستم؟می

 «باید از اینجا بریم!»مورفی کاله ردایش را روی سرش گذاشت و فریاد کشید:  

و کشوهای میز را زیر و رو کردم. « رو کپی کنم. خوام این اطالعاتصبر کنین، می»فریاد کشیدم:  

 ها را آپلود کردم.یک دیسک پیدا کردم. آن را داخل لپ تاپ گذاشتم و فایل

ی آژیر به گوش برسد با صدای بلند فریاد کشید: لوک برای اینکه صدایش از میان صدای کر کننده 

 «وقت نداریم! هر لحظه ممکنه سر برسن!»

 شه.کـ زیاد طول نمی 

 مورفی به سمت در رفت، آن را نیمه باز کرد و نگاهی به بیرون انداخت. 

کردم و حس به مانیتور لپ تاپ نگاه کردم، به کپی شدن اطالعات از روی لپ تاپ به دیسک نگاه می 

 شود.ام کوبیده میی سینهکردم قلبم مثل پتک به قفسهمی

 گرفت و به اتاق برگشت.از در فاصله « دارن میان!»مورفی هشدار داد:  

 «عجله کن کیرا!»لوک سرم فریاد کشید:  

 ـ فقط چند ثانیه مونده! 
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 «کالهاتون رو بذارین روی سرتون!»مورفی با لحنی آمرانه گفت:  

 و همان لحظه در با شدت باز شد.« اطالعات کپی شد!»با صدایی جیغ مانند گفتم:  
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 فصل شانزده

ر سر داشتند با عجله وارد اتاق شدند و مقابل رویمان ایستادند. هرچند زیر لباس دو راهب که کاله ب 

اشان مخفی شده بودند، ولی مشخصا هر کسی ـ یا هر چیزی ـ که بودند، بسیار عظیم الجثه ای تیرهقهوه

 بودند. مانند دو کوه میان در ایستاده بودند و چارچوب در را اشغال کرده بودند.

ی کالهش مخفی شده صورتش در سایه« کنین؟اینجا چکار می»از زیر کالهش غرید: یکی از آنها  

همگی « اسمتون چیه؟»راهب دومی پرسید: « اومدیم ببینیم این صدای آژیر برای چیه.»بود. مورفی گفت: 

. برای یک لحظه بی آنکه حرفی بزنیم سر جایمان باقی ماندیم، هیچکداممان مطمئن نبودیم چه باید بگویم

تا اینکه پاتر تکانی خورد و فریاد دردناکی کشید. هنگامی که وحشیانه دست و پا زد و به خودش پیچید، از جا 

 پریدم و پشت میز رفتم.

 «بهم غذا بدین!»فریاد کشید:  

هر دو راهب به او نگاه کردند، از فرصت استفاده کردم و دیسک را از لپ تاپ بیرون آوردم و داخل  

 ردم.ردایم پنهان ک

مورفی به سمت لوک و ایزیدور که پاتر را به دیوار چسبانده بودند و او را نگه داشته بودند، اشاره کرد  

دونین بینین، این ومپایرس امروز غذا نخورده و این باعث شده که یه کم... میهمونطور که دارین می»و گفت: 

 «اش شده باشه.که، یه کم گرسنه

از »هتری بگذارد تا جایی که در توانش بود صدایش را باال برد و فریاد کشید: پاتر برای اینکه تاثیر ب 

تر کند، دستانش را که لوک و ایزیدور محکم سپس، برای اینکه نمایشش را طبیعی« خوام!اون چیز قرمزا می

 گرفته بودند، تکان داد و تند تند در هوا چرخاند.

گرانی و اضطرابی که در اتاق پراکنده شده بود، غیرقابل دو راهب دوباره نگاهی به یکدیگر انداخت، ن 

ی کلیسا. اونجا برادر، اونو ببرش به سردابه»تحمل بود. یکی از آنها به آرامی به سمت مورفی چرخید و گفت: 

 «یعالمه گوشت انسان هست.
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 «همین چند ساعت پیش گوشت تازه برامون فرستاده شد. هنوز گرمه.»راهب بعدی گفت:  

شنیدن این حرف حالت تهوع پیدا کردم، با حال بدم مبارزه کردم، دست خودم نبود ولی شنیدن این از  

آلود را در دست گرفته بود و به من پیشنهاد کرده حرف باعث شد به یاد مادرم بیوفتم که یک تکه گوشت خون

شود، از اتاق بیرون برویم. ها نظرشان عوض خواست این بود ک پیش از آنکه راهببود. تنها چیزی که دلم می

وقت را تلف نکردم و پشت سر بقیه از اتاق خارج شدم و قدم به راهرو گذاشتم. سعی کردیم پیش از آنکه 

دانستم به محض اینکه نگاهی به صفحه ها به ما مشکوک شوند تا حد امکان از آنها دور شویم. میراهب

ی را دستکاری کرده است. قلبم خودش را محکم به قفسهشوند که یکی از ما آن کنترل بیندازند متوجه می

 کوباند، امیدوار بودم پیش از آنکه آنها متوجه شوند پاتر چکار کرده است، به حد کافی دور شویم.ام میسینه

ها فاصله گرفتیم، زمزمه احتماال ایزیدور فکرم را خوانده بود، چون به محض اینکه چند قدم از راهب 

 «کشه که متوجه بشن...، خیلی طول نمیدونیمی»کرد: 

 «برگردین اینجا!»ها از پشت سرمان فریاد کشیدند: اش را تمام نکرده بود که راهبهنوز جمله 

ها ایزیدور به سرعت نور چرخید، کمانش را از زیر ردایش بیرون آورد و و پشت سر هم به سمت راهب 

زدند و ا صدا به زمین افتادند. درحالی که دست و پا میها به سمت عقب پرتاب شدند و بشلیک کرد. راهب

کرد. هایشان داشت آنها را خفه میی زبر لباسکشیدند که انگار پارچهکشیدند، جوری رداهایشان را میجیغ می

نگاهم به زیر ردایشان افتاد، دست و پاهایشان پوشیده از موهای کوتاه ضخیم و سیاه شده بود. سپس هر دو 

 ماندند. حرکتبی

ی یک گله راهب از انتهای راهرو پیدا شد که پیش از آنکه حتی فرصت کنیم نفسی بکشیم، سر و کله 

 دویدند.با سرعت به سمتمان می

 «کایال رو پیدا کن! زودباش!»مورفی رو به من فریاد کشید:  

هایی که اهبو رگبار دیگری از تیرهای چوبی را به سمت ر« کنم.منم کمکش می»ایزیدور گفت:  

 شدند، شلیک کرد. سپس چرخید و در راهرو دوید.داشتند به ما نزدیک می
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هایی که دو طرفش محکم مشت شده بودند، ایستاده نگاهی به مورفی انداختم، با کمری صاف و دست 

ها کرد. راهبشدند، آماده میدانستم که داشت خودش را برای نبرد با راهبانی که نزدیک میبود. می

شان رداهایشان را از تنشان درآوردند، و چهار دست و پا های تیز و برندههایشان را عقب زدند و با چنگالکاله

از دیوارها و سقف راهرو باال کشیدند و جلو آمدند. مثل همان شبی که لوک را در اتاق عمارت هالووید دیده 

هایی که پوشیده از موهایی بدنشان با ماهیچهشان درآمده بودند. ها هم به شکل حقیقیبودم، این ومپایرس

ی حیوان هایشان شبیه به پوزههایشان تیز شده بود، و بینیسیاه و براق بودند، ورزیده شده بود. باالی گوش

کرد، دهانشان درخشید و خون از آنها چکه میهایشان به رنگ قرمز میآمدند، نیششده بود. به سرعت جلو می

هایشان پشت کمرشان باز شده بود. پاتر با سه حرکت کوتاه لباسش را در تنش پاره پاره د و بالرا باز کرده بودن

 کرد و روی زمین انداخت.

مثال قرار بود سریع کارمون رو »پاتر کالهش ردایش را از سرش برداشت، به پاتر نگاه کرد و گفت:  

 «انجام بدیم و بریم و قهرمان بازی هم درنیاریم!

شدند چرخید و گفت: هایی که داشتند نزدیک میرا باز کرد، سپس به سمت ومپایرس پاتر نیشش 

 «دی انکار نکن!خودتم همین راهو ترجیح می»

شد، چهار دست هایی که نزدیک میسپس به سمت دیوار پرید و روی دیوار به سمت یکی از ومپایرس 

اه کردم، با یک دست ومپایرس را گرفت و او را از و پا دوید. همانجا ایستادم و به دویدن پاتر روی دیوار نگ

ی بدن ومپایرس روی دیوار راهرو پاشید و خون از دیوار جاری شد و وسط نصف کرد. گوشت تکه تکه شده

روی کف سنگی راهرو ریخت. به سمت ومپایرس دیگری خیز برداشت، ولی ناگهان ایستاد، سرش را چرخاند 

 رسیدند.رخشانش سیاه شده بودند، تهی از زندگی به نظر میو به من نگاه کرد. چشمان سبز د

این حرفش بیش از آنکه حالت سوالی داشته باشد، « کنی باید بری دنبال کایال؟!فکر نمی»گفت:  

خوام بکنم خواد کاری که االن میمطئنم دلت نمی»حالت دستوری داشت. سپس نیشش را باز کرد و گفت: 

 «رو ببینی.
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ی سریع با دستان چنگال مانندش دو پاتر چرخید و با یک ضربه« آره... ام... مطمئنا...»من من کردم.  

 ومپایرس را تکه تکه کرد. سپس مورفی و لوک هم به دوستشان پیوستند.

ی پا چرخیدم و به دنبال کایال در راهرو دویدم. صدای پاره شدن، تکه تکه شدن، و جیغ و روی پاشنه 

 زد.ها را پوشیده بودند، در گوشم زنگ میی که لباس راهبهایفریادهای ومپایرس

دانستیم هایی مارپیچی رسیدیم و به سرعت از آن باال رفتیم. نمیخودم را به ایزیدور رساندم. به پله 

گرفتف رسانند، جای مورد نظرمان است یا نه. وحشت داشت تمام وجودم را فرا میها ما را به کجا میاین پله

ها که رسیدیم با دو راهب کالهپوش عمیقی کشیدم و سعی کردم ترسم را کنار بزنم. به باالی پلهولی نفس 

دیدند، رو به رو شدیم. پیش از آنکه به ما برسند ایزیدور با کمانش به آنها که فریاد کشان به سمتمان می

دیوار انتهای راهرو کوبیده ها به هوا پرتاب شدند و محکم به شلیک کرد و تیر در صورتشان نشست. ومپایرس

 شدند.

 «شنوی؟کایال؟ صدامو می»با صدای بلند فریاد کشیدم:  

ولی در این هیاهو صدایی به گوشم نرسید. با وجود صدای بلند آژیر و صدای جیغ و فریادی که از  

 شنیدم.آمد، حتی صدای فریاد خودم را هم به سختی ی پایین میطبقه

این بار ایزیدور هم به من پیوست و درحالی که در راهرو حرکت « کایال؟»دوباره فریاد کشیدم:  

کردیم. به اینکه پشت آن شدیم، آن را باز میکردیم، هردو نامش را فریاد زدیم. از کنار هر دری که رد میمی

کردیم، ترسیدیم. ولی هر دری را که باز میدادیم و یا نمیدرها ممکن بود چه چیزی باشد هیچ اهمیتی نمی

کردیم. ناگهان سر جایم ایستادم و ایزیدور هم به من کوبیده شد. گفتم: به جز یک اتاق خالی چیزی پیدا نمی

 «ایزیدور، اون خوابی که دیده بودی... منم همون خواب رو دیدم.»

به  و کاله بیسبالش را عقب زد. با صدای بلندی که از میان صدای آژیر خطر« چی؟»با نگاهی گیج پرسید: 

 «توام مثل من درمورد کایال خواب دیده بودی. توی خوابت کجا بودی؟»گوش برسد، فریاد کشیدم: 

 «توی یه راهرو.»با گیجی گفت:  
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 اون راهرو چه شکلی بود؟ - 

هاش کنده شده بود. انتهای راهرو هم یه دیواراش سبز لیمویی بود و بعضی جاهاش کاغذ دیواری - 

 در بود.

ببین »نگاهی به اطرافم انداختم و ادامه دادم: « بینی؟نمی»به صورت گیجش نگاه کردم و گفتم:  

سپس به « های سبز لیمویی داره.ایزیدور، این راهرو همونیه که توی خوابمون دیدیم. اینجا هم کاغذ دیواری

 اینم همون دره!انتهای راهرو اشاره کردم و با خودم گفتم: 

ای باز کردم و به ر ایزیدور بمانم، با نهایت سرعتم به سمت در دویدم. در را با تنهبدون اینکه منتظ 

ی اتاق یک تخت بود و با اینکه صدای سرعت وارد شدم. درست مانند خوابم، اتاق دلگیر و تاریکی بود. گوشه

 ی هق هق یک نفر را بشنوم.توانستم صدای آهستهآژیر همه جا پیچیده بود، ولی می

 «کایال؟ تویی کایال؟»یجانی آمیخته با ترس فریاد کشیدم: با ه 

بدون اینکه منتظر پاسخش بمانم، به سمت تختش دویدم. کایال برگشت و به من نگاه کرد. اولش  

 رویم است، خود اوست. تقریبا شناختنش غیرممکن بود.برایم سخت بود باور کنم کسی که روبه

ولی جوابی نداد. فقط سرش را روی « باهات چکار کردن؟»هایش را گرفتم و فریاد کشیدم: دست 

ام گذاشت و هق هق کرد. به کایال که خودش را در آغوشم مخفی کرده بود، نگاه کردم. موهای درخشان سینه

و به رنگ آتشش را تا ته کوتاه کرده بودند. تنها چیزی که از موهایش باقی مانده بود، دسته موهای کوتاه و 

لرزید. پوست تنش شد. بدنش سرد بود و در آغوشم میهای سرش دیده میدر بعضی قسمتزبری بود که 

 هایش کشیده شده است.رسید روی استخوانخشک شده بود و به نظر می

دیگه نیازی نیست بترسی کایال، اومدیم »صورتش را در دستانم گرفتم، او را نزدیک آوردم و گفتم:  

 «نجاتت بدیم.

 ای از انتهای گلویش بیرون آمد و درآغوشم غش کرد.تکانی خورد، صدای خفه ناگهان در آغوشم 
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دستانش را گرفتم و او را مثل « کایال؟»لنگید. دوباره فریاد کشیدم: یک جای کار می« کایال؟»گفتم:  

 ای تکان دادم. چیز گرم و چسبناکی را روی دستانم حس کردم. او را از خودم دور کردم،یک عروسک پارچه

 اش بیرون زده.سرش به سمت عقب خم شد. آن لحظه بود که متوجه شدم یک تیر چوبی از سینه

سرم را چرخاندم و ایزیدور را وسط اتاق دیدم. کمانش را به سمت کایال گرفته بود. حس کسی را  

 «ر؟!وای خدا... چکار کردی ایزیدو»داشتم که یک ماشین به او کوبیده شده، به او خیره شدم و گفتم: 

 «متاسفم کیرا!»تیر دیگری در کمانش گذاشت و آن را به سمت من گرفت و گفت:  
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 فصل هفدهم

جان کایال را روی تخت گذاشتم و به آرامی به سمت ایزیدور چرخیدم. هنوز هم کمانش را به بدن بی 

شد و حس ام کوبیده میسینهی توانستم لرزش دستانش را ببینم. قلبم به قفسهسمت من نشانه گرفته بود. می

خواست به سمتش آورم. موجی از خشم در وجودم جریان پیدا کرد، بند بند وجودم میکردم دارم باال میمی

 اش بیرون بکشم.بدوم و قلبش را از سینه

همونجایی »ور شدن را حس کرده بود، چون کمانش را به سمتم تکان داد و گفت: انگار میلم برای حمله 

 «تی بمون کیرا.که هس

هایم اشک روی گونه« تونی همونطور که کایال رو کشتی منو هم بکشی؟چرا؟ می»با عصبانیت گفتم:  

 جاری شده بود.

 «اون کایال نبود.»درحالی که کمانش را همچنان به سمتم نگه داشته بود، گفت:  

داری درمورد »شم، گفتم: کردم جیغ نکدستانم را کنارم مشت کردم و درحالی که به سختی تالش می 

 «زنی؟!چی حرف می

هرکسی که اون ایمیل »متوجه شدم که کمی ترسیده. ادامه داد: « اون ایمیل رو که خوندی،»گفت:  

ی دورگه DNAهای ژنتیکی مشکلی پیدا کردن... یه چیزی درمورد اینکه گفت با کپیرو نوشته بود، داشت می

 «گفت.مونث کامل نیست، می

 «؟ تو اونو کشتی بدون اینکه...نبوددونستی اون کایال تو از کجا می»با جیغ گفتم:  این بار 

اون چیزا رو درمورد اون مزرعه از کجا »ایزیدور میان حرفم پرید و با صدایی مملو از عصبانیت گفت:  

 «دونستی؟می

 «خوای برسی؟با این سوال به کجا می»گفتم:  
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فاقی که چند شب پیش خواست درمورد اتاز اینکه کایال را کشته بود میزبانم بند آمده بود، درست بعد  

 افتاده بود، سوال بپرسد.

ز بیانسه خوشش ادونستی؟ اینکه اون کشاورز یه دختر دوساله داره، زنش از کجا اینا رو می»گفت:  

که برگردن، موهاشو کشه میاد، واسه نهار مرغ خوردن، دوتا ماشین دارن، خیلی دور نرفتن و زیاد طول نمی

 «دونستی؟رنگ کرده و نام خانوادگیش کنره. اینا رو از کجا می

 «پرسی؟این مزخرفات چیه از من می»با ناباوری پرسیدم:  

خونه هم نشده  دونستی. تو حتی وارد اونبهم بگو این چیزا رو از کجا می»با لحنی آمرانه گفت:  

کردن، زندگی می ای که توی اون مزرعهالعات درمورد خانوادهبودی. فقط یه دقیقه رفتی و با اینهمه اط

 «برگشتی.

 «خیلی ساده بود!»با عصبانیت گفتم:  

 «کجاش ساده بود؟»او هم با عصبانیت جواب داد:  

خواست به این زودیا برگرده آتیش رو روشن از توی دودکش دود میومد، اگه کسی نمی»فریاد کشیدم:  

ذاشت. فقط همین نبود، یه انباری اونجا بود و درش هم باز بود و یه عالمه ابزار گرونقیمت اونجا بود. اگه نمی

ذاشت مینجوری در دسترس نمیخواست واسه مدت طوالنی جایی بره اونهمه وسایل گرونقیمت رو هکسی می

روی  13ها دیدم. برچسب کودکباقی بمونه. فهمیدم دوتا ماشین دارن چون رد دو نوع الستیک روی خاک

ی عقب ماشین چسبیده بود ولی صندلی کودک روی صندلی عقب ماشین ندیدم، این یعنی صندلی شیشه

لی عقب بود و روش عکس گل و پروانه کودک رو بردن توی یه ماشین دیگه. یه شیشه شیر خالی روی صند

خورد باعث شد بفهمم حدودا چسبونده شده بود. یه شیشه شیر دخترونه. اینکه هنوز داشت از شیشه شیر می

 «دوسالشه، یا حداقل بیشتر از سه سال سن نداشته.

 «از کجا فهمیدی زنه از بیانسه خوشش میاد؟»پرسید:  

                                                            
 ن ماشین است.شدار دهد که احتیاط کنند چون یک کودک سوار ایها هی ماشینشود تا به رانندگان بقیهها چسبانده میبرچسبی که روی ماشین 13
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 رست باالی سی دی پلیر.چون یه سی دی روی داشبورد بود، د - 

 ممکن بود مال شوهرش باشه. - 

 نه ماشین مال زنه بود. در داشبور باز بود و داخلش یه کیف لوازم آرایش بود. - 

 «از کجا فهمیدی مرده موهاشو رنگ کرده؟»درحالی که کمانش را به سمتم نگه داشته بود پرسید:  

 ."مناسب آقایان"نوشته شده بود توی سطل آشغال یه جعبه رنگ مو بود که روش  -  

 درمورد ناهارشون که مرغ بود چی؟ - 

 ی مرغ....دل و روده و پرهای کنده شده - 

 شون؟نام خانوادگی - 

 «روی صندوق پستی نوشته شده بود.»با عصبانیت گفتم:  

 «هست؟کنی دیدن این چیزا آسونه. ولی نیست کیرا. فکر می»بدون آنکه چشم از من بگیرد، گفت:  

 تونه این چیزایی که من دیدم رو ببینه.هرکسی می - 

تونن اینا رو ببینن. ولی تو تمام اینا رو در عرض چند ثانیه متوجه شدی و معلومه که همه می - 

کردن، ای رو که توی اون مزرعه زندگی میهمشون رو تونستی به هم ربط بدی... تونستی تصویری از خانواده

 هبته کیرا.بسازی. این یه مو

 «نه اینطور نیست. خیلی هم آسونه.»زمزمه کردم:  

 «برای منم آسونه که بفهمم این دختر کایال نیست.»گفت:  

تو حتی درست »هنوز هم تمام وجودم مملو از خشم و سردرگمی بود. ادامه دادم: « چطوری؟»پرسیدم:  

 «و حسابی هم بهش نگاه ننداخته بودی.

 «داد!کایال رو نمی بوینیازی نبود بهش نگاه کنم. »گفت:  
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 «منظورت چیه؟»به او خیره شدم و گفتم:  

تونم بوی همه چیز رو استشمام کنم، منظورم به دونی که میمی»ای زد و گفت: لبخند نصفه نیمه 

 «ده کیرا.موهبتیه که دارم. اون بوی ما رو نمی

مثل اینکه قصد داشت سرم را با یک مشت « زنی؟چی حرف میداری درمورد »با عصبانیت گفتم:  

 مزخرفات پر کند.

ها ها دارن. دورگهها هم بوی متفاوتی از ومپایرسها بوی خاصی دارن. انسانومپایرس»توضیح داد:  

 «ها.ها و انسانی ومپایرسبوی منحصر بفردی دارن. ترکیبی از بوی هر دو گونه –ما  –

 کنم.یی حس نمیمن که هیچ بو -  

تونی بینی، اطرافم رو ببینم، تو هم نمیتونم اونطور که تو مینباید هم بکنی. همونطور که من نمی - 

ی تمبر روی پاکت تونی اینطور تصور کنی که حس بویایی خودت اندازهمثل من بوها رو استشمام کنی. می

کنم و این مسئله گاهی ن بوی همه چیز رو حس میی یه زمین فوتباله. مهاس ولی حس بویایی من اندازهنامه

 «شم.کنه... انگار دارم زیر دریایی از بو خفه میام میدیوونه

 «داد؟پس کایال چه بویی می»سرم را برگرداندم و به کایال که روی تخت افتاده بود نگاه کردم و گفتم:  

و با سر به سمت جنازه « ،اون. ولی بوداگه اون کایال بود باید بوی تنش مثل من و تو می»گفت:  

 «داد. هیچ بویی نداشت کیرا، انگار اصال اینجا نبود. اصال وجود نداشت.هیچ بویی نمی»اشاره کرد. 

 ولی این غیرممکنه... - 

هر چی که هست، کایال نیست.  چیزی همینم هست که فهمیدم اون کایال نیست. اون دقیقا. و واسه - 

 کایال ساختنش. DNAیه موجود مصنوعیه که با 
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ها به خاطر توانایی های متحصر بفردی گفت ومپایرسهای دکتر راونوود افتادم که میناگهان یاد حرف 

خواستند ارتشی از آنها بسازند. ولی همچنان شک داشتم که نکند ایزیدور به من ها داشتند، میکه دورگه

 گوید.حقیقت را نمی

 «گی پس چرا هنوزم کمانت رو به سمت من گرفتی؟اگه اینطوره که تو می»پرسیدم:  

تونم بوی ترس و عصبانیتت رو استشمام کنم کیرا. چون می»با صورتی عبوس و درمانده گفت:  

 «توضیح....خوای منو بکشی. پس باید انقدر تو رو دور نگه دارم تا باالخره بتونم بهت دونم میمی

 «بکشمت؟!»میان حرفش پریدم و گفتم:  

دیدم توی تونل چه بالیی سر اون خون آشام آوردی. دیدم چجوری هلش »به من خیره شد و گفت:  

دونم اصال خودت متوجه شدی یا نه، فهمیدی چقدر سریع این کار رو کردی؟ متوجه شدی که دادی. نمی

 «دستات توی شکم خون آشام فرو رفت؟

هایم را به شلوارم کشیدم، انگار دستان خودم افتادم که پوشیده از خون شده بود، ناخودآگاه دست یاد 

 خواستم خونی که روی دستانم بود را پاک کنم.می

شاید نخوای قبولش کنی کیرا، ولی تو داری تغییر »ایزیدور به آرامی کمانش را پایین آورد و گفت:  

 «وام مثل من و کایال بشی.کشه که تکنی و زیاد طول نمیمی

 «خوام تغییر کنم.ولی من نمی»گفتم:  

ترسوند. ولی مجبور نیستی تنهایی باهاش خواستم. منو تا حد مرگ میمنم نمی»با صدایی آرام گفت:  

 «کنار بیای. من در کنارتم، کیرا.

نم چیزی که درمورد تونم بهت اعتماد کنم؟ از کجا بدوولی من چطور می»به او نگاه کردم و گفتم:  

 «کایال بهم گفتی حقیقت داره؟
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این شباهتی به دوستت »از کنارم رد شد و به سمت تخت رفت. به دختر روی تخت اشاره کرد و گفت:  

 «داره؟

اش و به سر تاسش که در بعضی از جاهایش کمی مو بیرون زده بود، نگاه کردم. به بدن استخوانی 

ی شد. صورتش را نوازش کردم. به کایال فکر کردم، به صورت زیبایش، به هایم جاراشک دوباره روی گونه

شد. قلبم به درد آمده هایش سرازیر میای مایل به قرمزش که مانند آبشاری روی کمر و شانهموهای قهوه

 «نه. این دختر شباهتی به دوست من نداره. ولی مجبور بودی بکشیش؟»بود، زمزمه کردم: 

کشید... ترسیده کشید. داشت درد میاین موجود داشت زجر می»را گرفت و گفت: کنارم آمد، دستم  

 «بود.

 ؟موجودگی چرا بهش می - 

این موجود اینجا »زد ولی صدایش آرام بود. هرچند داشت تلخ حرف می« چون همینطوره.»گفت:  

 «اس... یه هیوال.ساخته شده، توی آزمایشگاه. یه موجود جهش یافته

 «زنن.خیلیا همین حرف رو درمورد خودمون می»اه کردم و گفتم: به او نگ 

ای که شدیم، ساخته نشدیم. ما با آزمایشات پیچیده متولدکیرا، ما هر چیزی هم که باشیم، »گفت:  

خواد ارتشی ی آزمایشات یه آدم حریص نیستیم که میروی یه نفر دیگه انجام شده، به وجود نیومدیم. ما نتیجه

 «نسل بشر رو نابود کنه. ما حق زندگی داریم. بسازه که

 کنی کی حق زندگی داره و کی نداره؟کنی؟ تعیین میپس داری نقش خدا رو بازی می - 

خوام وارد بحث سیاسی بشم. این موجودات من نمی»دستم را رها کرد و قدمی از من فاصله گرفت.  

هایش را به من نشان ه به تن داشت را کنار زد و بالردایی ک« فقط به یه دلیل ساخته شدن، فقط برای کشتن.

ی پسرای عادی هم سن و سالم برم خواد مثل بقیهکنی دلم نمیکنی من اینو خواستم؟ فکر میفکر می»داد. 

کنی دوست خواد با دخترها دوست بشم و با دوستام برم فوتبال بازی؟ فکر میکنی دلم نمیدانشگاه؟ فکر می

 «ن کارها مثل یه حیوون وحشی تحت تعقیب باشم؟دارم به جای ای
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خواستم قضاوتت خوام ایزیدور، نمیمعذرت می»رنجش را که در نگاه و صدایش حس کردم، گفتم:  

 «کنم.

 کنن.کیرا، به اینا رحم نکن، چون اینا هم به تو رحم نمی - 

 پس کایال کجاست؟ - 

دونم و اونم اینه که دونم، ولی یه چیزی رو مینمیجواب این سوالت رو »شانه باال انداخت و گفت:  

 «تونستم بوش رو حس کنم.کایال اینجا نیست... اگه بود می

 ولی به مورفی اطالع داده بودن که کایال اینجاس. - 

 هرچیزی که بهش گفتن اشتباه بوده. - 

دیدم. به محض دیدن او دلم ای میان چارچوب در ایستاد. سرم را باال گرفتم و پاتر را ناگهان، سایه 

 خواست به سمتش بدوم و خودم را در آغوشش بیندازم، ولی به سرعت این احساسات را کنار زدم.

ی دختر روی تخت دوخت. تمام به من و ایزیدور نگاه کرد و بعد نگاهش را به جنازه« خب؟»گفت:  

توانستم تشخیص دهم خودش زخمی میبدن پاتر پوشیده از خون بود. خون روی بدنش آنقدر زیاد بود که ن

 هایی بود که شکار کرده بود.ها متعلق به ومپایرسشده یا آن خون

 «این چیه؟»پاتر به دختر اشاره کرد و گفت:  

 «چی چیه؟»ایزیدور گفت:  

 «گم، جناب شرلوک هلمز!این جنازه رو می»پاتر غرید:  

 «کایال نیست.»به پاتر نگاه کردم و گفتم:  

 شبیهشه... ولی - 

 «اون کسی که به مورفی گفته بود کایال اینجاست اشتباه کرده، یا....»میان حرفش پریدم و گفتم:  
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 یا چی؟ - 

 به سرعت از کنارش رد شدم و به سمت راهرو دویدم.« یا دروغ گفته!»گفتم:  
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 فصل هجدهم

راهی که آمده بودیم، برگشتیم. کمی  داخل راهرو که با نور شمع روشن شده بود، دویدیم و از همان 

ی دو راهب پیدا شد و با سرعت به جلوتر یک پیچ بود، به محض اینکه به پیچ راهرو نزدیک شدیم سر و کله

 سمتمان دویدند.

 «اینا رو بسپرین به من. همه چیز تحت کنترلمه.»پاتر من و ایزیدور را کنار زد و گفت:  

های کج و کوله و روی هوا پریدند. کاله ردایشان کنار رفت و صورت در عرض چند ثانیه به ما رسیدند 

کشید و آب و خفاش مانندشان را به نمایش گذاشت. چشمانشان قرمز رنگشان مثل مواد مذاب شعله می

پاشید. راهب اولی دستش را دور گردن پاتر کرد و روی زمین و دیوارها میهایشان چکه میدهانشان از نیش

دومی بازوی مرا محکم گرفت، آنقدر محکم که حس کردم هر آن ممکن است بشکند. راهب مرا  حلقه کرد و

هایم به چشمانش داد. با ناخنبه دیوار کوباند و به سمت صورتم خیز برداشت. نفس بوی گوشت فاسد می

نگشتانم های زبرش افتاد. داغی و لزجی تخم چشمش را زیر اهایش درآمد و روی گونهچنگ زدم. تخم چشم

کردم. راهب فریاد دردناکی کشید. من را رها کرد و صورتش را با دستانش پوشاند و تلوتلوخوران عقب حس می

 رفت.

اش، صدای سرفه کردن پاتر به گوشم خورد. راهب دومی پاتر را از روی هاش کریهمیان صدای جیغ 

پراند و به ومپایرس چنگ پاتر لگد میهایش را در گلویش فرو کرده بود. زمین بلند کرده بود و چنگال

تر. نگاهی به من و سپس به شد و نفسش بریدههایش کمتر میگذشت تالشانداخت، ولی هر ثانیه که میمی

 هایش سرخ شده بود.ی راهرو در سایه ایستاده بود، انداخت. چشمایزیدور که یک گوشه

 «کمانت.»خس خس کنان به ایزیدور گفت:  

 «فکر کردم گفتی همه چیز تحت کنترلته!»نش را پر کرد و به آرامی گفت: ایزیدور کما 

 «ایزیدور، االن وقت...»گفتم:  

 و کمانش را باال آورد.« خوام برای یکبار هم که شده باهام درست رفتار کنه.می»ایزیدور گفت:  
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هایی بریده به جز نفس هایش کبود شده بود. سعی کرد چیزی بگوید ولیدوباره به پاتر نگاه کردم، لب 

 چیزی از دهانش خارج نشد.

 «ایزیدور!»جیغ کشیدم:  

اش را سوراخ ناگهان ومپایرس به سمت عقب پرتاب شد و از پاتر دور شد. دو تیر چوبی وسط سینه 

هایم کرده بود. پاتر روی دیوار سر خورد و روی زمین افتاد. به سرعت به سمتش دویدم و صورتش را میان دست

 خورد.هایش تکان نمیهایش بسته بود و لبفتم. چشمگر

 از وحشتی که در صدایم بود متنفر بودم.« پاتر؟! پاتر؟!»فریاد کشیدم:  

 یک چشمش را باز کرد، به من نگاه کرد و چیزی گفت. ولی صدایش خیلی آرام بود. 

 «پاتر؟!»او را تکان دادم و دوباره فریاد کشیدم:  

 سعی کرد چیزی بگوید. 

 «خوای بگی؟ حالت خوبه؟چی می»سرم را خم کردم، گوشم را نزدیک صورتش بردم و گفتم:  

« انقدر نترس گربه وحشی... من حالم خوبه.»ی گوشم را بوسید. گفت: از فرصت استفاده کرد و الله 

 سپس به آرامی در گوشم خندید.

 «!خیلی عوضی هستی»او را روی زمین انداختم و با عصبانیت گفتم:  

هایش را خورد، دستایستاد و با دو دستش گردنش را مالید. راهب کور کمی دورتر داشت تکان می 

 کشید.اش گذاشته بود و جیغ میروی چشمان از حدقه درآمده

 صدایش گرفته و خشن شده بود.« ره روی مخم.این جونور بدجوری داره می»پاتر گفت:  

و « بهتر شد؟»شلیک کرد و ومپایرس را ساکت کرد. پرسید: ایزیدور بدون اینکه حرفی بزند تیری  

 برای پاتر ابرو باال انداخت.
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معلومه چه »ای به ایزیدور رفت و گفت: مالید چشم غرهپاتر درحالی که کبودی روی گردنش را می 

 «مرگته؟ نزدیک بود اون جونور منو بکشه! چرا انقدر لفتش دادی؟

کمانش را روی دوشش انداخت و ادامه « بفهمی که بهم نیاز داری.خواستم فقط می»ایزیدور گفت:  

 «ی احمق نیستم.خواستم بفهمی که من یه بچهمی»داد: 

ایزیدور، من »پاتر دستش را از روی کبودی گردنش برداشت، به ایزیدور خیره شد و لبخند زد. گفت:  

 «ی احمقی.کنم تو یه بچهفکر نمی

 «کنی؟واقعا اینجوری فکر نمی»نگاه کرد و گفت:  ایزیدور با غافلگیری به او 

 و نیشخندی زد.« کنم تو مخت کال تعطیله!نه. من فکر می»پاتر گفت:  

 ایزیدور بدون آنکه حرفی بزند چرخید و به سمت انتهای راهرو رفت. 

تویی! نه پاتر. اونی که مخش تعطیله »به سمت پاتر چرخیدم، مستقیما به صورتش خیره شدم و گفتم:  

 «کنی؟!چیه؟ به ایزیدور حسادت می

 «حسادت؟!»پاتر با تمسخر گفت:  

ترسی آره حسادت! یه نگاهی بهش بنداز، خوش تیپه، از تو جوونتره و اون تیرکمان باحال رو داره! می - 

باعث بشه زیاد به چشم نیای؟! بذار با هم صادق باشیم، از وقتی که اون شب توی رگد کوو منو دیدی یه 

 لحظه هم نتونستی چشم از من برداری.

بودی که هیچوقت نتونستی چشم از من  تومن نتونستم چشم ازت بردارم؟! »پاتر با غافلگیری گفت:  

 «برداری، گربه وحشی!

سپس بدون اینکه به او فرصت دهم چیز دیگری بگوید در راهرو دویدم و خودم را به « واقعا؟»گفتم:  

 ایزیدور رساندم.



 خون آشامشکار                 

 ایمانی. صبا  اورورکتیم      
 

www.sabaimni.blogsky.com 

113 

ی پایین که ی پایین راه داشت، پایین رفتیم. طبقههایی که به سمت راهروی طبقهمن و ایزیدور از پله 

دویدند و یک گروه خون آشام و ومپایرس آنها رسیدیم، لوک و مورفی را دیدیم که با سرعت به سمتمان می

 کردند.را تعقیب می

به سمت جانورهایی که پشت سرش بودند، و چرخید و چنگالش را « بدویین!»مورفی فریاد کشید:  

هایش را در تر بود، خودش را روی مورفی پرت کرد و نیشها از مورفی سریعتکان داد. ولی یکی از خون آشام

هایش آغشته به خون مورفی شد، خون آشام منفجر شد و به ی مورفی فرو کرد. به محض آنکه دندانشانه

 خاکستر تبدیل شد.

خاستند نگاه کردم های مورفی به هوا برمیپیکر سر از روی شانههای غولمانند شورهبه خاکستری که  

 «درمورد کوییتز حق با مورفی بود.»و گفتم: 

دونیم تاثیر کوییتز تا چه مدت نمی»ها گفت: لوک با صدایی بلندتر از صدای جیغ و داد خون آشام 

 «مونه پس عجله کن!توی خون باقی می

ها پایین رفتم. ها ظاهر شد، چشم از او گرفتم و پشت سر لوک در سرسرا دویدم و از پلهلهپاتر پایین پ 

لوک یک در بزرگ چوبی را هل داد و وارد شد، پشت سرش وارد شدیم، یک اتاق بزرگ مدرو بود که سقف 

ف آویزان بلندی داشت. سرم را باال گرفتم و متوجه شدم وارد برنچ ناقوس شدیم. چهار طناب ضخیم از سق

 خوردند.بود و در وسط اتاق تاریک تاب می

مورفی آخر از همه وارد اتاق شد و در را محکم پشت سرش بست. پشتش را به در فشار داد، خون  

های بلند و شد، ناخنکردند وارد شوند. در داشت تکه تکه میکوبیدند و سعی میها خودشان را به در میآشام

 ی در بیرون زده بود.هازردشان از میان سوراخ

 «تونم نگشون دارم!تا ابد نمی»مورفی رو به ما فریاد کشید:  

 لوک و پاتر وسط اتاق سنگی رفتند و به اطراف نگاه کردند. هیچ راه خروج دیگری نبود. 

 «عالی شد! گیر افتادیم!»ایزیدور فریاد کشید:  
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 «ای داری؟نقشه»پاتر با عصبانیت به او گفت:  

هایمان را ها را گرفت و کشید. ناقوس باالی سرمان به صدا درآمد و همگی گوشاز طنابلوک یکی  

 ای داشت.هایمان پوشاندیم. ناقوس صدای کرکنندهبا دست

 «ها رو بگیرید.طناب»لوک گفت:  

ها را گرفت و لوک طناب دیگری ها را گرفتم. پاتر هم یکی از طنابوسط اتاق پریدم و یکی از طناب 

 شد.دور کمرش بست. در داشت زیر فشار جانورهای خارج اتاق خرد میرا 

ها را دور بازویش پیچاند و به مورفی که هنوز در را نگه داشته بود، نگاه کرد. ایزیدور یکی از طناب 

 «زودباش سرگروهبان، بیا طناب رو بگیر.»فریاد کشید: 

ها داخل اتاق فت در باز شد و خون آشاممورفی به سمتمان دوید، به محض اینکه از در فاصله گر 

ی طنابی که دور کمرش بسته شده بود اطمینان ریختند. مورفی محکم لوک را گرفت. لوک از محکم بودن گره

محکم »هایش یک سیم ضخیم را برید و فریاد کشید: حاصل کرد، سپس دستش را باال برد و با چنگال

 «بگیرید!

های بزرگ صومعه به ی با بریده شدن سیم ما به هوا رفتیم و ناقوسها به ما رسیدند، ولخون آشام 

ها افتاده بود و آنها ها روی خون آشامها سقوط کرد. نگاهی به پایین انداختم، یکی از ناقوسسمت خون آشام

 شان به دیوارهای برج پاشید.ها به هوا برخاست و دل و رودهرا زیر خود له کرده بود. خاکستر خون آشام

ی برج قرار ی چوبی که لبهبا سرعت باال رفتیم و به محض رسیدن به برج ناقوس کلیسا، چند نرده 

ها را نگه داشتم و خودم را از آنها باال کشیدم. ایزیدور به سمتم پرید، ولی داشتند را گرفتم. با تمام توانم نرده

کردم و او را گرفتم و با تمام توانم سعی کردم  هایی که از آنها آویزان شده بودم نرسید. دستم را درازبه چوب

 او را باال بکشم.
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هایم چنگ انگار مرگش را حس کرده بود، سرش را باال گرفت و در تاریکی به من نگاه کرد. به دست 

شد و طناب هم داشت از میان آن یکی زد. او را محکم گرفتم ولی حلقه دستم دور دستش داشت شل می

 شد.کشیدند، نزدیک میها باال میهایی که از دیوارها و طنابکم کم داشت به خون آشام خورد.دستش لیز می

توانست دستش خورد، راه فراری نداشت. نمیوحشت زده شده بودم. دستش داشت از بین دستم لیز می 

ی یک فاصلهکرد. اگر سقوط از کرد پایین برج سقوط میرا به سمت کمانش دراز کند چون اگر این کار را می

 کشتند.هایی که آن پایین بودند حتما او را میکشت، خون آشامکیلومتری او را نمی

کردم او را نگه دارم ولی انگشتانش داشت از بین دستم وار تالش میلرزیدم و دیوانهی برج میلبه  

 اش به من نگاه کرد.زدهخورد. سرش را باال گرفت و با چشمان وحشتلیز می

 «کمکم کن کیرا!»فس زنان گفت: نفس ن 

ی هایی که به لبهسرم را به اطراف چرخاندم تا از کسی کمک بگیرم ولی لوک و مورفی با خون آشام 

توانم نگهش دانست که بیشتر از این نمیتر شد. میبرج رسیده بودند، درگیر بودند. حلقه دستم دور دستش شل

 «رو کایال رو پیدا کن.کیرا... نگران من نباش. ب»دارم پس گفت: 

 «کنم!کنم! ولت نمیولت نمی»زده گفتم: وحشت  

کنم کیرا. کایال رو نجات خواهش می»کنان گفت: هایش با وحشت گشاد شده بودند. التماسچشم 

 «بده. اون خواهرمه!

 خواهرت؟! - 

درآمد و به  هایمان برای یک لحظه به هم برخورد کردند و سپس دستش از میان دستمنوک انگشت 

 هایی که پایین برج بودند، سقوط کرد.سمت خون آشام

 ولی کار از کار گذشته بود.« دستمو بگیر!»فریاد کشیدم:  
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هایم پوشاندم و اشک از چشمانم جاری شد. احساس سنگینی روی زانوهایم افتادم، صورتم را با دست 

 «متاسفم ایزیدور.»کردم. هق زدم: ام میی سینهدر قفسه

مشکل شما دخترا همینه، همیشه »میان صدای هق هق کردنم صدای کسی را شنیدم که گفت:  

 «درحال گریه کردنین.

هایش را محکم در تخته دستم را پایین آوردم و به پاتر نگاه کردم که به من خیره شده بود. پنجه 

 ها فرو کرده بود تا پایین برج سقوط نکند.چوب

 «احساسی نداری؟! تو هیچ»کنان گفتم: گریه 

 «خورم. اصال بهم نمیاد.من هیچوقت حسرت چیزی رو نمی»احساس گفت: با صدایی بی 

دونم یه خفاش خون آشامی، ولی می»احساس باشد، سرش فریاد کشیدم: شد تا این حد بیباورم نمی 

 «محض رضای خدا... واقعا هیچ احساسی نداری؟!

گه اگه همین االن را منم احساس دارم، یه احساسی که بهم میچ»ای زد و گفت: لبخند منزجر کننده 

 «میریم.از اینجا نریم هممون می

ی برج باال کشید و روی که خودش را از لبه« تونی انقدر سنگدل باشی...چطور می»گفتم: داشتم می 

ب کشیدم و با ها به پشتش چسبیده. عقها پرید. همان لحظه بود که متوجه شدم یکی از راهبتخته چوب

 «پاتر! یه ومپایرس پریده روی کمرت!»دستم به او اشاره کردم و جیغ کشیدم: 

 «منم کیرا!»راهب با شنیدن صدایم کاله ردایش را عقب زد و گفت:  

 «ایزیدور! فکر کردم از دستت دادم!»کوبید، جلو رفتم و گفتم: قلبم محکم می

 ین انداخت. جلو رفتم و دوستم را درآغوش کشیدم.پاتر ایستاد و ایزیدور را از روی کمرش پای 

 «شه!باورم نمی»فریاد کشیدم:  
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فکر کنم پاتر بدجوری خاطرت رو »ایزیدور من را محکم در آغوش کشید و در گوشم زمزمه کرد:  

 «خواد!می

 «چطور مگه؟»در گوشش زمزمه کردم:  

کنه، ام میجدا از اینکه هر وقت نزدیکته بوی گند هیجان زدگیش خفه»ای گفت: با صدای آهسته 

سپس از من فاصله گرفت، چشمکی به من زد و « این بار دومی بود که توی این هفته جونم رو نجات داده.

 «ده پسر بدی باشه.کنم اونقدری که نشون میفکر نمی»ادامه داد: 

 «دونم.آره می»ی زدم و با صدای آهسته گفتم: من هم به او چشمک 

، فکر کنم بهتره این دل و قلوه دادنتون رو بذارین برای سنگدلگی اگه دوباره بهم نمی»پاتر گفت:  

 کردیم.خواست بداند چه چیزی در گوش هم زمزمه مینگاهی از سر کنجکاوی به ما انداخت، انگار می« بعد.

 «من حرفام تموم شد.»رم برداشت، لبخندی به پاتر زد و گفت: ایزیدور دستش را از دور کم 

 «تونیم از اینجا بریم!خوبه. پس فکر کنم االن دیگه می»پاتر گفت:  

 «خب، نقشه چیه؟»های صورتم را پاک کردم. به پاتر گفتم: ایزیدور را رها کردم و اشک 

شیده از خون بود و گوشت و خون هایش پوهایش را باال گرفت. دستبدون آنکه حرفی بزند پنجه 

هایش جمع شده بود. با چشمان سرد و سیاهش به من خیره شد، دوباره ها زیر ناخنی خون آشامخشک شده

لبخند کمرنگی روی صورتش نقش بست. با شنیدن یک صدا حواسم از او پرت شد، چرخیدم و به لوک نگاه 

کوباند. دیوار لرزید و ترک خورد و گرد و خاک به هوا ج میها را به دیوار برکردم که داشت یکی از خون آشام

برخاست. دوباره خون آشام دیگری به سمتش خیز برداشت، ولی در یک چشم برهم زدن لوک او را در هوا 

قاپید و به دیوار برج کوباند. با چنان قدرتی این کار را کرد که تمام برج به لرزه افتاد. مورفی چنگی به موهای 

ی لوک شده بود. یک شکاف عمیق ی یک خون آشام زد و او را به سمت دیوار پرتاب کرد. متوجه نقشهژولیده

کردند و برج را به این سو و آن سو تکان پایین برج ایجاد شده بود. باد و باران از شکاف به داخل برج نفوذ می

 دادند.می
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گرد و خاک و خرده سنگ همه جا را فرا  ی چوبی را محکم گرفتم و با سرعت کنار دیوار دویدم.نرده 

 گرفته بود.

ها به گوش بقیه ها و صدای ریزش سنگصدایم را باال بردم تا از میان صدای جیغ و داد خون آشام 

 «ریزه!دیوونه شدین؟ االن کل ساختمون می»برسد. 

 «م همینه!هدفمون ه»کوباند، فریاد کشید: لوک درحالی که خون آشام دیگری را به دیوار می 

 شد از آن عبور کرد.تر شده بود، آنقدر که به سختی میشکاف خیلی بزرگ 

کرد، با صدای بلند به پاتر گفت: تر میانداخت و شکاف را بزرگمورفی درحالی که به دیوار چنگ می 

 «پاتر! بیا اینجا یه کم کمک کن!»

تر کرد. انداخت و شکاف را بزرگپاتر در یک چشم برهم زدن کنار مورفی رفت و به دیوار چنگ  

داد. شدند کرده بودند و ایزیدور هم با کمانش آنها را پوشش میهایی که نزدیک میپشتشان را به خون آشام

 ناگهان برج با شدت به سمت راست کج شد، تعادلم را از دست دادم و با صدای محکمی به دیوار برخورد کردم.

ساختمون »هایم سفید شد. فریاد کشیدم: حدی که بند انگشت ی چوبی را محکم چنگ زدم بهنرده 

 «ریزه!داره می

انداختند، تخته دادند، به دیوار چنگ میهایشان را حرکت میمورفی، لوک و پاتر مثل فرفره دست 

هایی که همچنان سعی داشتند از برج باال بکشند، پرتاب کندند و به سمت خون آشامها را از جا میسنگ

 ردند.کمی

بار برج به سمت چپ کج شد، نگاهم را به ایزیدور دوختم که خودش را محکم نگه داشته بود تا این 

ای ها را هدف بگیرد. صدای گوشخراشی بلند شد و برج به سمت جلو کج شد. درست لحظهبتواند خون آشام

 «بریم!»کند، مورفی فریاد کشید: کردم هر آن برج سقوط میکه فکر می

های چوبی دویدم و به سمت آنها رفتم. از سوراخی که داخل دیوار درست کرده بودند به نردهروی  

 ای که با زمین داشتیم نفسم بند آمد.پایین نگاه کردم. با دیدن فاصله
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 «االن چکار کنیم؟»نفس نفس زنان گفتم:  

 از روی برج پرید.من را محکم گرفت و « منو محکم بگیر.»لوک لبخند دندان نمایی زد و گفت:  

شد و باد هایش دو طرفش باز شدند و در آسمان اوج گرفت. قطرات باران به صورتم کوبیده میبال 

اش فشردم. از باالی ریخت. لوک من را محکم در آغوش گرفته بود، صورتم را به سینهموهایم را به هم می

کردند. برج واژگون شده بود سرمان پرواز می شدیم، برگشتم و مورفی و پاتر را دیدم که پشتها رد میدرخت

های اسباب بازی روی زمین ریخته بود. ولی هرچه سر چرخاندم ایزیدور را هایش مانند بلوکو تخته سنگ

هایش را باز کرد و در هوا اوج ندیدم، ضربان قلبم سریع شد. ناگهان چشمم به او افتاد، لباسش را پاره کرد، بال

هایش دیدم. از دیدن این صحنه نفسم بند آمده بود... بالبود که او را حین پرواز کردن میگرفت. اولین باری 

 خوردند.های خفاش بود و زیر بازوهایش با وزش باد تکان میمانند بال

آوردم؟ کردم چند وقت دیگر من هم مانند او بال درمیکردم و به این فکر میبه پرواز کردنش نگاه می 

 آوردم؟هایی زیبا درمیشد یا مثل کایال بالهای ایزیدور میمانند بال های من همبال

با صدای بلندی روی زمین فرود آمدیم. از آغوش لوک بیرون آمدم. آن طرف دیوارهای صومعه بودیم.  

 سرم را باال گرفتم و به بقیه نگاه کردم که کنارمان فرود آمدند.

های کتش لشان برگشتند و ایزیدور مشغول بستن دکمههایشان سر جای اودر عرض چند ثانیه بال 

 شد.

 اش را پوشید و سیگاری روشن کرد.کت پاره پوره« همه چی خوب پیش رفت.»پاتر گفت:  

 «کایال چی شد؟»مورفی از من پرسید:  

 و نگاهی به ایزیدور انداختم.« یه چیزی پیدا کردیم.»گفتم:  

 «منظورت چیه؟»لوک به سمتم آمد و گفت:  
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ها رو واسه تولید مثلشون یادته دکتر راونوود بهمون گفته بود دی ان ای دورگه»به او یادآوری کردم:  

 «خوان؟می

 «آره.»ردای پاره را از تنش درآورد و گفت:  

 «روع کردن.خب، فکر کنم تولید مثل رو ش»نگاهم را از او گرفتم و به مورفی دوختم و گفتم:  

د و پرسید: شای رنگش را به شکل عدد هفت درآورد به من خیره های نقرهمورفی با اخمی که ابرو 

 «مگه چی پیدا کردین؟»

 یه دختر پیدا کردیم. شبیه کایال بود ولی اون نبود. - 

 «از کجا انقدر مطمئنی خودش نبود؟»مورفی پرسید:  

 «حرفم رو باور کنین، اون کایال نبود.»ایزیدور گفت:  

 «دونی خودش نبود؟از کجا می»و گفت: پاتر وسط حرفش پرید  

لی خودش نبود. اش شبیه کایال بود وببین، من دیدمش. درسته که قیافه»به سمتش چرخیدم و گفتم:  

 «کرده.اونی که به سرگروهبان گفت کایال اونجاست اشتباه می

 «اس.امکان نداره. با اطمینان گفت که کایال توی صومعه»مورفی گفت:  

 «کی بهت گفت؟»ه سیگارش زد، به مورفی نگاه کرد و پرسید: پاتر پکی ب 

 «شم.متوجه نمی»مورفی سوال پاتر را نادیده گرفت و با خودش گفت:  

دم که در ی بلند و سیاهی افتایاد آن سایه« کی بهت گفت کایال اونجاس؟»لوک مصرانه گفت:  

 ی متروکه همراه مورفی دیده بودم.مزرعه

 .«14الیکنتروپ»ما انداخت و گفت: نگاهی به تک تک  

                                                            
14 Lycanthrope 
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هایش بود تف کرد و گفت: اند سیگاری را که میان لبپاتر جوری که انگار به صورتش مشت زده 

 «کنی دیگه، درسته؟؟واقعا درست شنیدم؟ داری باهامون شوخی میالیکنتروپگفتی »

 مورفی نگاهی به پاتر انداخت و برای اولین بار صورتش را شرمسار دیدم. 

 «نه سرگروهبان، بگو که این کارو نکردی...»لوک با صدایی خفه و گرفته گفت:  

من ناامید شده »حالت شرمساری صورتش ناپدید شد و جایش را به عصبانیت داد. رو به آنها غرید:  

 «خواستین چکار کنم؟ اونا دخترام رو کشته بودن!فهمین؟! میبودم. می

ای! اگه واقعا فکر کردی تونم بگم... تو دیوونهپ؟! فقط یه چیز میولی یه الیکنترو»پاتر هم غرید:  

 «کنن پس یعنی عقلت رو از دست دادی!کمک می -به ما  -اونا به تو 

 «بگو که واقعا این کارو نکردی.»ی مورفی گذاشت و گفت: لوک جلو رفت، دستش را روی شانه 

شه زمان رو به کار رو کردم و االن هم نمیمن این »مورفی دست لوک را کنار زد و فریاد کشید:  

 «عقب برگردوند، پس محض رضای خدا بیخیال شین!

 «الیکنتروپ دیگه چیه؟!»با سردرگمی و گیجی گفتم:  

حتی او هم « !نماگرگدونی که منظورم چیه؟ الیکنتروپ معادل یونانی آدم گرگیه. می»ایزیدور گفت:  

 کرد.داشت با عصبانیت به مورفی نگاه می
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 فصل نوزده

هایی که سعی داشتند از دیوار صومعه خودشان را باال بکشند در تاریکی شنیده صدای خون آشام 

ها پنهان شده بودیم، از آنجا به ها بود. زیر درختها در فاضالبشد، صدایشان مانند صدای دویدن موشمی

شان روی های سیاه و بزرگگشتند، بالبودند و دنبال ما میهایی نگاه کردم که در آسمان اوج گرفته ومپایرس

 زمین سایه انداخته بودند.

 «کشه که بفهمن کجا قایم شدیم. باید به راهمون ادامه بدیم.زیاد طول نمی»مورفی زیرلب گفت:  

نگرانی پیش از آنکه فرصت داشته باشیم حرفی بزنیم مورفی خم شد و سینه خیز از ما دور شد. نگاه  

شان رفتند. من و ایزیدور هم مابین لوک و پاتر رد و بدل شد. سپس آنها هم خم شدند و پشت سر گروهبان

 بدون هیچ حرفی دنبال آنها رفتیم.

ها روی زمین دانستم چقدر دیگر باید پشت سر مورفی و میان بوتهسوخت، نمیهای پاهایم میماهیچه 

سرم کردیم. هایی شده بود که از میانشان حرکت میها و گزنهخراش تیغها و صورتم پر از جای بخزیم. دست

توانستم صومعه را در دوردست ببینم. پشت صومعه آسمان بخاطر به پشت سرم نگاه کردم، میرا برگرداندم  و 

با دانستم طلوع خورشید به رنگ نارنجی درآمده بود. با دیدن آن نور تمام وجودم را امید فراگرفت چون می

دانستم بعضی از آنها ها، میتوانستند ما را تعقیب کنند. ولی ومپایرسها دیگر نمیآشاموجود نور خورشید خون

ها بود از توانستند به جستجوی ما ادامه دهند. مورفی و پاتر و لوک به یک پناهگاه نیاز داشتند، چون مدتمی

خورشید در امان باشند به همین خاطر حساسیت پوستشان هالوز تبعید شده بودند و جایی را نداشتند که از شر 

ها شد. دوباره مقابلم را نگاه کردم و به خزیدن میان بوتههای فرابنفش خورشید روز به روز بیشتر میبه اشعه

توانستم کوهستان های مقابلم میها و درختسوخت. از میان بوتهادامه دادم. کمرم درد گرفته بود و پاهایم می

 اش تابیده بود و باعث درخشش شده بود را ببینم.های خورشید که روی قلهولین اشعهو ا

رفت. رفت، تازه فهمیده بودم که به دنبال پناهگاه به آن سو میمورفی به سمت کوهستان جلو می 

سمت  آب و علف گذشتیم و بهسرعتمان را بیشتر کردیم، از روی زمین بلند شدیم و با سرعت از میان دشت بی

ی باریکی که کنار کوهستان قرار داشت، دویدیم. به گردنه رسیدیم، به سمت یک فرورفتگی در کوه گردنه
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های گرانیت سیاه رنگ پنهان شدیم. گردنه از سه جهت بسته بود و دوستانم را از رفتیم و میان تخته سنگ

ر دست و پا به دورترین قسمت کرد. مورفی روی زمین زانو زد، چهاسوختن زیر نور خورشید محافظت می

دانستم آخرین باری که خوابیده بود رسید، نمیگردنه رفت و به دیوار سنگی تکیه زد. خیلی خسته به نظر می

 هایش خسته و خمار شده بود.کِی بوده. چشم

لوک، پاتر و مورفی همدیگر را نادیده گرفتند و هرکدام یک گوشه رفتند. تنش و کدورت میانشان  

 ابل تحمل شده بود. پاتر از آنها فاصله گرفت، اخمی کرد و به انتهای سیگارش پک زد.غیرق

زدم فقط حدس می« کنم.رم ببینم آب پیدا میمی»لوک بدون آنکه به کسی نگاه کند گفت:  

شد های باالی سرمان محافظت میسنگخواست چند لحظه تنها باشد. هرچند زمین خشک بود و با تختهمی

هایم را دور بدنم حلقه کردم تا گرم شوم. شکمم به قار و قور ا سرد بود و لرز به جانم انداخته بود. دستولی هو

کردم. آوردم. کم کم احساس ضعف و خستگی میافتاده بود، آخرین باری که غذا خورده بودم را به یاد نمی

« گردم.تا یکی دو دقیقه دیگه برمی» وقتی دوباره صدای شکمم بلند شد ایزیدور نگاهی به من انداخت و گفت:

 مثل سگ هوا را بو کشید و از پناهگاهمان خارج شد.

پاهای دردناکم به استراحت نیاز داشتند بنابراین روی زمین نشستم. سر و وضعم کثیف و به هم ریخته  

های که از چشم توانستم آن مایع قرمز رنگ چسبناکی راهایم انداختم، هنوز هم میشده بود. نگاهی به دست

هایم رفته بود، حس کنم. سرم را میان هایم ریخته بود و زیر ناخنی ومپایرس روی دستاز حدقه درآمده

خواست به ی کوچک و دنجم در هونسفیلد فکر کردم. دلم میهایم را بستم و به خانههایم گرفتم، چشمدست

خواست لباس گشادم را بپوشم، یک فنجان چای یخواست، دلم مام را میآنجا برگردم.... دلم گرمای خانه

ها پیش شروعش کرده بودم ولی هیچوقت ی سینا رز را بخوانم که مدتشیرین بنوشم و رمان میا نوشته

 فرصت تمام کردنش را نداشتم.

 «حالت خوبه؟»لوک کنارم نشست و پرسید:  

 «نه زیاد.»آهی کشیدم و گفتم:  

 خوای درموردش حرف بزنی؟می - 
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 دم!به من نگاه کن. افتضاحم. سر و وضعم کثیفه و بوی گند خوک می - 

 لوک لبخندی زد و صدای خوک از خودش درآورد. 

 «دار نبود!اصال هم خنده»با عصبانیت گفتم:  

 «دنبالم بیا.»دستم را گرفت، من را از روی زمین بلند کرد و گفت:  

 خواستم استراحت کردن بود.میخیلی خسته بودم و تنها چیزی که « کجا؟»گفتم:  

 گردونه.یه چیزی پیدا کردم که لبخند رو به صورت زیبات برمی - 

ها اشاره کرد خرهدستم را کشید و من را به انتهای فرورفتگی داخل کوه برد. به شکاف باریکی در ص 

 و از میانش رد شدیم.

 «ببند.هات رو چشم»هایم گذاشت و زمزمه کرد: هایش را روی چشمدست 

شد و زمین  شود. وقتی سرازیری تمامکردم شیب زمین بیشتر میبرد حس میهر چه من را جلوتر می 

 صاف شد ایستادیم.

به محض « نگاه کن کیرا.»هایم برداشت و در گوشم زمزمه کرد: هایش را از جلوی چشملوک دست 

ای که در عمرم دیده بودم مقابل ن منظرههایم را باز کردم نفسم از شدت حیرت حبس شد. زیباتریاینکه چشم

که باالیش قرار داشت، روشن  15رویم قرار داشت، یک دریاچه زیرزمینی که توسط یک ردیف استاالگمیتی

 هایی سروته از سقف غار آویزان شده بود.ها مانند شمعشده بود. استاالگمیت

 «خیلی زیباست.»نفس عمیقی کشیدم و گفتم:  

 «های هالوز اینجوریه.ندازه. بعضی قسمتام مییاد خونهمن رو »آه کشید:  

                                                            
 شود.کنند، ساخته میهایی که از سقف آب چکه میشود و از آبهای درازی که از سقف غارها آویزان میتکه سنگ 15
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ت تنگ شده، دلت برای خونه»به او نگاه کردم، ناراحتی روی صورتش سایه انداخته بود. گفتم:  

 «درسته؟

درخشیدند هایی درخشان باالی سرمان میهایی که مانند الماسبا تحسین و شگفتی به استاالگمیت 

گاهی اوقات دلم براش »زد، خیره شد و گفت: ای مقابلمان برق میی شیشهیک صفحهای که مانند و دریاچه

 «شه.تنگ می

 «شد یه روزی خونت رو ببینم.کاش می»زمزمه کردم:  

 «نظرت چیه شنا کنیم؟»سپس لبخندی زد و ادامه داد: « شاید یه روز بتونی.»به من نگاه کرد و گفت:  

هایش را از تنش درآورد. به محض آنکه برهنه شد به سمت دهم لباسپیش از آنکه جوابی به سوالش  

دریاچه رفت و داخل آب شیرجه زد. زیر آب ناپدید شد و از دیدرسم خارج شد. پس از چند لحظه سرش را از 

 «ده!بیا کیرا، خیلی کیف می»زیر آب بیرون آورد. با لبخندی بچگانه رو به من فریاد کشید: 

ها و لباس گِل و الی و اندوهی که من را پوشانده بود تنم را پاک کنم، پس لباسخواست از دلم می 

زیرم را درآوردم و داخل آب پریدم. با اینکه آب به حدی سرد بود که نفسم را بند آورده بود، ولی سرمایش 

آب کردم ترسی که این چند روز گذشته تمام وجودم را در برگرفته بود توسط حس خوبی داشت. حس می

گشت که در یکی از آن شد. آخرین باری که چنین حس خوبی داشتم به زمانی برمیدریاچه داشت پاک می

 Runهای ارزان قیمت کنار جاده اقامت داشتیم. داخل وان دراز کشیده بودم و با چشمانی بسته به آهنگ متل

 دادم.با صدای لئون لوئیس گوش می

 «خیلی سرده!»و به لوک گفتم:  روی آب دست و پا زدم، نخودی خندیدم 

 و به سمتم شنا کرد.« ولی حس خوبی داره.»خندید.  

 «اس!معرکه»با لذت جیغ کشیدم و گفتم:  

هایش را دورم حلقه کرد و من را به خودش نزدیک کرد. من را روی آب خم دست« بیا اینجا.»گفت:  

 هایش روی موهایم آب ریخت.کرد و با یکی از دست
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 «کنی؟داری چکار می»گفتم:  خندیدم و 

 «خوام موهات رو بشورم.گفتی کثیف شدی، می»لبخندی به من زد و جواب داد:  

ریخت. مدتی طوالنی هایم را بستم و با آرامش در آغوشش ماندم. به آرامی روی موهایم آب میچشم 

 .شدهایم داشت از من دور میها و نگرانیبه این کار ادامه دادیم، تمام ترس

های قدرتمندش را روی کمرم گذاشت و کمی من را باال آورد و روی گردن و کمرم آب ریخت. دست 

با حرکاتی آرام و مدور انگشتانش را روی ستون فقراتم حرکت داد. سپس دستش را جلو آورد و نوک انگشتانش 

چند میلی متر با هم فاصله هایمان تنها ام حرکت داد. به سمتش چرخیدم. نوک بینیرا روی شکم و قفسه سینه

ام را داد که حس کردم پوستم آتش گرفته. هایش را بوسیدم. با چنان ولعی جواب بوسهداشتند، خم شدم و لب

هایش کرد. سرش را تر کرد و صورتم را غرق در بوسهدستش را در موهایم فرو برد، من را به خودش نزدیک

کردم ام بوسه زد. شور و اشتیاقی که در وجودم حس میی سینههها و قفستر آورد و روی گردن و شانهپایین

های کرد. منگ شده بودم، بازوهاش را دور تنم حلقه کرد و سرم را روی ماهیچهداشت من را در خودش خفه می

 اش گذاشت.سفت سینه

 «دوستت دارم کیرا.»زمزمه کرد:  

 ولی نتوانستم حرفم را تمام کنم.« من...»گفتم:  

 «چی شده؟»ای گفت: ام گذاشت و با صدای آهستهایش را روی گونههلب 

توانستم گفتم. از خودم متنفر بودم که نمیاز خودم متنفر بودم که به او دروغ می« هیچی.»گفتم:  

توانستم به او بگویم دوستش دارم، چون جایی در اعماق قلبم، میان آن بگویم من هم او را دوست دارم. نمی

 میق و قدرتمندی که به لوک داشتم، به پاتر هم احساساتی داشتم.احساسات ع

 احتماال چیزی را حس کرده بود، چون دست از بوسیدنم برداشت و از من فاصله گرفت. 

 متوجه درد و رنجی که در چشمانش بود، شدم.« همه چیز مرتبه کیرا؟»پرسید:  
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گفتم هر بار که من را در فتم؟ باید میگولی چه می« یعنی باید بهش بگم؟»با خودم فکر کردم:  

توانستم خودم را درک کنم به همین خاطر توان به آن پاتر عوضی فکر نکنم؟ نمیکشید نمیآغوش می

دانستم که احساساتی به لوک دارم، احساساتی قوی، ولی اگر توانستم بفهمم واقعا چه حسی به او دارم. مینمی

به پاتر هم فکر کنم؟ شاید واقعا عاشق لوک بودم ولی بخشی از وجودم توانستم عاشقش بودم پس چطور می

داد کامال خودم را در اختیار لوک قرار دهم. شاید بحث اعتماد درمیان داشت و اجازه نمیمن را از او دور نگه می

گفت. می کرد و دروغکرد، خیانت میشدم به شکلی من را ناامید میبود. این اواخر به هرکسی که نزدیک می

 یعنی دلیلش نبودِ اعتماد بود؟

مشکل از تو نیست لوک، مشکل از »بنابراین به آرامی به سمت جلو خم شدم، او را بوسیدم و گفتم:  

منه. فقط به یه کم زمان احتیاج دارم تا خودم رو جمع و جور کنم. توی این شش ماه اخیر اتفاقای زیادی برام 

 «و رو شده.کنم زندگیم زیر افتاده. حس می

خوام کنم کیرا. میدرک می»ام را بوسید و گفت: هایش نگه داشت، نوک بینیصورتم را میان دست 

 «بدونی من کنارتم.

 اش تکیه دادم.و سرم را به سینه« دونم.می»زمزمه کردم:  

 «خواد؟کی یه کم غذا می»کسی از باالی سرمان فریاد کشید:  

 زیر آب رفتم و فقط سرم را بیرون نگه داشتم. من و لوک از هم فاصله گرفتیم.

دونستم وای! ببخشید! نمی»ایزیدور نگاهی به ما انداخت، صورتش از فرط خجالت سرخ شد و گفت:  

خورین، خرگوش وحشی کباب کردم. اگه می»پشتش را به ما کرد و فریاد کشید: « که... اممم... ببخشید.

 ها ناپدید شد.نگسپس رفت و میان شکاف تخته س« بیاین.

 «خوای غذا بخوری؟می»نگاهی به لوک انداختم و خندیدم. لبخندی زد و گفت:  

 «میرم!خوام؟! شوخیت گرفته؟ دارم از گشنگی میمی»لبخند دندان نمایی زدم و گفتم:  
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هایمان را پوشیدیم. لرزیدیم لباسها شنا کردیم، درحالی که از سرما به خودمان میبه سمت سنگ 

 هایم را عقب بردم و سعی کردم آن را ببندم.وتینم را پوشیدم، دستس

 «بذار کمکت کنم.»لوک جلو آمد و گفت:  

 «تونم.نه خودم می»قدمی عقب رفتم و گفتم:  

 پیراهنش را پوشید و به سمت بقیه به راه افتاد.« هر جور مایلی.»گفت:  

هایی که از وسط ستون خواست استخوانخواست کمکم کند، فقط دلم نمیمسئله این نبود که دلم نمی 

شان شده بودم را ببیند. برایم سوال بود چطور هنگامی که داشت من فقراتم بیرون زده بود و به تازگی متوجه

ها کشیدم. خیلی سفت رآمدگیشست آنها را ندیده بود. دستم را عقب بردم و نوک انگشتانم را روی برا می

خورند. دستم را عقب کشیدم، از چیزی بودند و مطمئن بودم اگر با نوک انگشتانم آنها را فشار دهم، تکان می

 که زیر انگشتانم حس کرده بودم احساس تهوع بهم دست داده بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خون آشامشکار                 

 ایمانی. صبا  اورورکتیم      
 

www.sabaimni.blogsky.com 

129 

 فصل بیست

کنم و پشت سر لوک راه افتادم. هرچند های روی کمرم را از ذهنم بیرون سعی کردم فکر آن استخوان 

کرد. کردم و این حس حالم را بد میکردم به آنها فکر نکنم، ولی حضور آنها داخل کمرم را حس میسعی می

شدند، از کمر من هم بیرون کشید تا آن انگشتان استخوانی سیاهی که در هوا آویزان میچه مدت طول می

توانستم آنها را به او نشان دهم و د نداشته باشد. کاش کایال پیشم بود و میبزنند؟ درد داشت؟ امیدوار بودم در

ای بمانم که با هم تنها شویم و بتوانم با او درددل کنم. ولی من ایزیدور را داشتم، تصمیم گرفتم منتظر لحظه

دانستم پاتر ند یا نه. میی شروع تغییراتم هستها واقعا نقطهآنها را به او نشان دهم و از او بپرسم این استخوان

 آمد و به او اعتماد نداشت، ولی من خوشحال بودم که ایزیدور با ما بود.از ایزیدور خوشش نمی

کرد. یک جا میهای داخل آتش را جابهپاتر آتش کوچکی درست کرده بود و با یک شاخه درخت هیزم 

کشیده بودند. ایزیدور به آرامی آنها را سیخ چوبی درست کرده بودند و سه خرگوش پوست کنده را به سیخ 

کردند واقعا خوشحال دیدم پاتر و ایزیدور بدون جروبحث در کنار هم کار میچرخاند. از اینکه میروی آتش می

 بودم.

رسید. مورفی هنوز هم با فاصله از بقیه یک گوشه نشسته بود، صورتش خسته و رنگ پریده به نظر می 

ی پیرتر از چهل و پنج سالی که داشت. لوک بدون هیچ حرفی از کنارش گذشت و کنار انگار پیر شده بود، خیل

انقدر بد بود که حتی لوک و پاتر هم تا این حد از  -گرگنما  -دانستم چه چیز الیکنتروپ آتش نشست. نمی

 مورفی عصبانی شده بودند. رفتارشان جوری بود که انگار مورفی به آنها خیانت کرده.

ها را از روی نشستم و با انگشتانم گره موهای مرطوبم را باز کردم. پاتر یکی از خرگوش کنار لوک 

هایش به عنوان چاقو استفاده کرد و گوشت خرگوش را از استخوانش جدا کرد. گوشت آتش برداشت، از ناخن

هایشان از چانهخرگوش را جلوی ما گذاشت، لوک و ایزیدور بالفاصله با ولع مشغول خوردن شدند. آبِ گوشت 

شد. به گوشت صورتی رنگی که پاتر بهم داده بود نگاه کردم کرد و میان انگشتانشان جاری میچک چک می

ام، احساس تهوع کردم. حال بدم به خاطر غذا نبود، گوشت خرگوش بوی خیلی خوبی رغم گرسنگیو علی

 ها روی کمرم بود.جستگی استخوانآمد، حال بدم به خاطر فکر کردن به برداشت و به نظر خوشمزه می
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ی بعدی که غذات رو بخور. واسه نقشه»های آتش به من خیره شد و گفت: پاتر از آنسوی شعله 

 «کشه باید تا حد ممکن انرژی ذخیره کنی.گروهبان واسمون می

 «ای ندارم.من هیچ نقشه»مورفی با شنیدن این حرف پاتر از آنسوی غار گفت:  

 «شنیدنش خیالم رو راحت کرد.»رسید، زمزمه کرد: آرامی که به گوش مورفی نمیپاتر با صدای  

 «چی گفتی؟»مورفی با عصبانیت غرید:  

 هایش گوشت خرگوش دوم را تکه تکه کرد.و با ناخن« هیچی.»پاتر گفت:  

 یک تکه از گوشت را برداشتم و به مورفی نگاه کردم که جلو آمد و کنار ما مقابل آتش نشست. 

توانست به سرش را پایین انداخته بود، انگار نمی« خوام.به خاطر کاری که کردم معذرت می»گفت:  

 صورت هیچ کداممان نگاه کند.

 «بیا بخور.»پاتر یک تکه گوشت جلوی صورت مورفی تکان داد و گفت:  

کرد. نگاه میبه مورفی نگاه کردم، کمرش خمیده شده بود و به تکه گوشتی که در دستش قرار داشت،  

 «دونم باید چکار کنم.دیگه نمی»با صدایی گرفته گفت: 

و محکمی داشت، او رهبر و راهنمای ما بود و  شنیدن این حرف من را ترساند. مورفی شخصیت قوی 

 خواست او را ناراحت ببینم.من به او اعتماد داشتم. حتی از جهاتی برای من مثل یک پدر بود. دلم نمی

 «شه.اشکالی نداره، همه چیز درست می»گفتم: به او  

 «شه.نه نمی»پاتر گفت:  

 «کنه.کرده داره بهترین کار رو میچرا؟ مطمئنم گروهبان فکر می»پرسیدم:  

سپس به سمت مورفی چرخید « مگه کاری بدتر از کاری که گروهبان کرد هم وجود داره؟»پاتر گفت:  

 «یکنتروپ؟چرا اونا؟ چرا یه ال»و ادامه داد: 
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اونا بهم بدهکار بودن. عصبانی بودم... از اینکه فیلیپس و بقیه ومپایرسا دخترای نازنینم »مورفی گفت:  

های من بودن. من االن دیگه هیچکسی رو ندارم. آخرین رو کشته بودن ناراحت بودم. اونا بچه 17و مرن 16نسا

 «ام رو هم از دست دادم.های خانوادهبازمانده

الن وقت مناسبی ی او هستیم، ولی اواست به او بگویم این حرف حقیقت ندارد و ما خانوادهخدلم می 

الی دخترهایش را توانستم جای خنبود و از جهتی هم مطمئن نبودم این حرفم درست باشد. هیچکداممان نمی

 برایش پر کنیم.

 «روپ...بان، الیکنتولی گروه»خورد. لوک گفت: ایزیدور در سکوت نشسته بود و غذایش را می 

 «مشکلتون با گرگنماها چیه؟»پرسیدم:  

بینی ها میتوی فیلم باید بپرسی چه مشکلی باهاشون نداریم. اونا اصال شبیه اون چیزی که»پاتر گفت:  

های نقره و زنن. از گلولهها پرسه نمینیستن. اونا با بدن برهنه و خالکوبی شده و لبخند جذاب توی خیابون

 «نجا!شیدن وقتی ماه کامله هم خبری نیست. این گرگنماها واسه بازی کردن نیومدن ایزوزه ک

 «پس چجورین؟»پرسیدم:  

 ها را برای من تعریف کرد.پاتر جلو آمد، از آنسوی آتش به من خیره شد و داستان حقیقی الیکنتروپ 

گیم قاتالی هشون میاین روزا ب شون پیدا شده. اونا دقیقا همون چیزین که ماچند قرنه که سر و کله - 

ه کردن بهت تو رو توی ای. هرچند یه زمانی انسان بودن، ولی االن این قدرت رو دارن که با خیره نگازنجیره

کنن و جسد سالخی شون میهاشون رو از پا درمیارن و بعدش هم تکه تکهخلسه فرو ببرن. اینجوریه که قربانی

 دزدن!ها رو میکنن. ولی از این بدتر اینه که، اونا بچهها میشون رو رشده و نیمه خورده شده

 «ها؟ چرا؟بچه»پرسیدم:  

                                                            
16 Nessa 
17 Meren 
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ها بهشون زندگی طوالنی معتقدن معصومیت قلب بچه»بدون اینکه چشم از من بردارد، گفت:  

ی شه. ولی این طلسم فقط در صورتشون میها باعث جاودانگیهاشون معتقدن قلب بچهبخشه. حتی بعضیمی

ش رو دودستی تقدیم هاشون رو به اونا تقدیم کنن. ولی کدوم مادری بچهکنه که مادرها خودشون بچهکار می

شن، مادرها رو بیدار ها میها نصف شب یواشکی وارد خونهکنه؟ به همین خاطر الیکنتروپیه گرگنما می

دن و مادرها که مادرها رو فریب میبرن. اینجوریه کنن و با یه نگاه خیره اونا رو توی خلسه فرو میمی

ها داشته از کنن. این روال ادامه داشت تا اینکه یه شب وقتی یکی از این قاتلهاشون رو تقدیم اونا میبچه

شه و کرده، گیر میوفته. مادره زودتر از موعد از خلسه خارج میزده فرار میی یه زن پریشان و وحشتخونه

ها، کشنش. طبق افسانهندازن و میمردهای روستا هم الیکنتروپ رو گیر میآالرم رو به صدا درمیاره. 

های وحشتناکشون دچار عذاب الهی شدن و خدا اونا رو از مرگ برگردونده. اونا ها به خاطر جنایتالیکنتروپ

ده. گردونه، با یه عطش خیلی شدید. چون ازشون عصبانی بوده یه قطره آب هم بهشون نمیرو به زمین برمی

گه برای رفع عطششون آب بارونی که توی جای پای اولین حیوونی که باهاش رو در رو خدا بهشون می

کنن و از آب بارونی که داخلش جمع شده شه رو بنوشن. اولین ردپایی که بهش برخورد میشن، جمع میمی

ده بودن خودشون هم فریب نوشن، ردپای یه گرگ بوده. همونطور که تمام اون مادرها رو فریب دابوده می

خورن. چون بهشون گفته نشد از آب جمع شده داخل ردپای هر حیوونی که بنوشن مابقی عمرشون رو باید می

زندگی  -همون حیوونی که از ردپاش آب خوردن یعنی نیمه گرگ -به صورت نیمه انسان و نیمه حیوان 

 «کنن.

اش خاست. پاتر نگاه خیرهرنجی رنگ به هوا برمیهای ناشد و جرقهصدای ترق تروق از آتش بلند می 

دانستم چه بگویم. داستانی که برایم تعریف کرده بود باورنکردنی و ترسناک بود را از روی من برنداشت، نمی

خندیدم. من آدمی منطقی بودم و به باور کردن شنیدم توی صورتش به او میو اگر شش ماه پیش آن را می

کردم . ولی االن در دنیایی زندگی میببینمشتم، چیزهایی که بتوانم لمس کنم، ببویم و مسائل منطقی عادت دا

های صحرایی زدند. من هم یکی از آن هیوالها بودم، در توالتها پرسه میکه هیوالها جلوی چشم انسان

پختم و یزدم، حیوانات وحشی را روی آتش مهای متروکه و غارها پرسه میکردم، در ساختمانزندگی می

کردم. آن لحظه بود که متوجه شدم چقدر سریع از زندگی های زیرزمینی حمام میخوردم و در دریاچهمی



 خون آشامشکار                 

 ایمانی. صبا  اورورکتیم      
 

www.sabaimni.blogsky.com 

133 

کردم، تحت تعقیب بودم ام. مانند هر حیوان دیگری متکی به هوش و غرایزم زندگی میام فاصله گرفتهعادی

ام عوض شده بود و شک داشتم زندگیشد. ای عادی برایم تبدیل میو این مسئله کم کم داشت به مسئله

 ام بازگردم.روزی بتوانم به زندگی قبلی

گی درمونده شده بودی گروهبان. کنم که میدرک می»صدای لوک من را از افکارم بیرون کشاند.  

های به او نگاه کردم. صورتش در نور آتش خیلی زیبا شده بود، سایه« ها؟ولی قاتالی سریالی؟ قاتل بچه

نارنجی، کهربایی و طالیی رنگ روی صورتش افتاده بود. باور کردن اینکه او یک هیوال بود، سخت بود. باور 

 ی ما سخت بود.کردن هیوال بودن همه

 «کنن. صدها ساله که دیگه مرتکب قتل نشدن.دیگه اونجوری زندگی نمی»مورفی گفت:  

شن زنن هیچوقت عوض نمیکثیفی میها و مردایی که دست به همچین کارای زن»پاتر گفت:  

دونیم. اونقدر الیکنتروپ شکار کردیم و اونا رو زندانی کردیم که ای میگروهبان. ما اینو بهتر از هر کس دیگه

 «ان.بدونیم اونا قاتل سریالی

شناسم اینجوری ولی این گروه گرگنماهایی که من می»مورفی سعی کرد پاتر را قانع کند و گفت:  

 «نیستن.

 «کنن.ها تغذیه میولی هنوزم از خون انسان»لوک به او یادآوری کرد: 

 «گم اینجوری نیستن.ولی این گروهی که من می»مورفی مصرانه گفت:  

 «مونن؟پس چطور زنده می»لوک پرسید:  

 خورن.کشن و میهای تازه دفن شده رو از توی قبرهاشون بیرون میجنازه - 

خوان کارهای اشتباه ای خدا! االن قضیه فرق کرد! فکر کنم اینجوری میو»پاتر با تمسخر گفت:  

 ی گوشت خرگوش را داخل آتش انداخت.ماندهو باقی« کنن!شون رو جبران گذشته
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فریاد کشید:  شد، از آنسوی آتش رو به پاترهای پاتر خسته میمورفی کم کم داشت از مسخره بازی 

کنی؟ اونم درست بعد از اینکه گیرم؟ واقعا اینطور فکر میها کمک میبچهتو واقعا فکر کردی من از قاتل »

 «دخترهای خودم به قتل رسیدن؟!

 پاتر روی از مورفی برگرداند و به آتش خیره شد. 

کنن درست زندگی کنن. شناسم دارن سعی میاین گروه گرگنماهایی که من می»مورفی ادامه داد:  

 «گیرشون شده رو از بین ببرن.دامنکنن نفرینی که سعی می

 «قرارتون چی بود؟»داد، گفت: ایزیدور درحالی که دو تیر داخل کمانش قرار می 

 «ببخشید؟!»شباهت به غرش نبود، گفت: مورفی با لحنی که بی 

مانش را روی دوشش ک« تو گفتی با یکی از این گرگا یه قرار گذاشتی، قرارتون چی بود؟»ایزیدور پرسید: 

 کرد ممکن است الزم شود از کمانش استفاده کند.انداخت. احتماال فکر می

مورفی برای یک لحظه مکث کرد و به لوک و پاتر نگاه کرد. رفتارش جوری بود که انگار خبر بدی  

 «قرار گذاشتم... 18با جک سث»برای آنها داشت. 

 «کنی!داری باهام شوخی می»پاتر از جا بلند شد و فریاد کشید:  

 «جک سث!»لوک با نفسی بند آمده از تعجب و یا شاید هم ترس گفت:  

 «ده بودیم؟ما اون عوضی رو به خاطر دوازده بار ارتکاب قتل دستگیر نکر»پاتر فریاد کشید:  

 «درسته، ما زندانیش کردیم.»لوک هم بلند شد و گفت:  

ش داشتیم خیلی کی که علیهاگه درست یادم باشه مدار»مورفی هم از سرجایش بلند شد و گفت:  

 «جزئی بودن.

                                                            
18 Jack Seth 
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رو شکوندیم و  جزئی؟! وقتی ما اون در لعنتی»پاتر با صدایی تقریبا جیغ جیغو و گوشخراش گفت:  

 «خورد!هاش رو میوارد شدیم داشت یکی از قربانی

قتلی  اطر دوازدهزنه؟ مگه بزرگان به خیعنی االن داره این اطراف پرسه می»لوک از مورفی پرسید:  

 «که انجام داده بود براش حبس ابد نبریده بودن؟

 «گفت براش پاپوش درست کردن.می»مورفی گفت:  

انقدر »سپس به من اشاره کرد و ادامه داد: « پاپوش؟! خدایا خودت بهم صبر و تحمل بده!»پاتر غرید:  

که اینجا ایستاده هم وقتش رو برای تحقیق کردن روی این  19ش داریم که حتی این دانا اسکالیمدرک علیه

 «ده. همه چیز کامال واضح و مشخصه!پرونده هدر نمی

گو که در ازای ن»لوک آتش را دور زد، به مورفی نزدیک شد و مستقیما در چشمانش خیره شد. گفت:  

 «پیدا کردن رد کایال آزادی زودتر از موعد مقرر رو بهش پیشنهاد کردی.

ی کافی پاسخ لوک را مورفی چیزی نگفت، فقط سرش را برگرداند، هرچند همین حرکتش به اندازه 

 داد.می

 «رتیکه واقعا روانیه!وای خدا! گل بود به سبزه نیز آراسته شد! این م»پاتر لگدی به زمین زد و گفت:  

 «گفت براش پاپوش درست کردن!گناهه... میگفت بیمی»مورفی مصرانه گفت:  

ه جنیفر لوپز دوست آره، بابانوئل هم قراره کاری کن»پاتر درحالی که سیگارش را روشن میکرد، گفت:  

 «دخترم بشه!

کنم باید به حرف دونین چیه، من فکر میمی»ایستادم، به مورفی و سپس به بقیه نگاه کردم و گفتم:  

 «گروهبان گوش بدیم. تا حاال رهبر بدی برامون نبوده.

                                                            
 ست.. دانا اسکالی در این سلایر یک مامور اف بی آی و پزشک ا Files-XTheشخصیتی داستانی در یک سلایر علمی تخیلی به نام   19



 خون آشامشکار                 

 ایمانی. صبا  اورورکتیم      
 

www.sabaimni.blogsky.com 

136 

فی به هممون یه لط»ی دهانش بیرون داد، به من نگاه کرد و گفت: یگارش را از گوشهپاتر دود س 

 «دونی با کی طرفیم.بکن تپلی، توی این مسئله فضولی نکن... تو نمی

 شاید باید به جک سث یه فرصتی بدیم و اگه گروهبان... - 

جک سث »ایستاد.  رید و مقابلمام را تمام کنم، پاتر از روی آتش پولی پیش از آنکه فرصت کنم جمله 

 «یه حیوونه... یه انگل! دوست دخترش زیر زبونش مو داره!

 «مینجورین.ههای ماده زیر زبونشون مو داره! کال همشون ی الیکنتروپهمه»مورفی فریاد کشید:  

یه شه زنن رو میببین، دخترایی که موهای زیر بغلشون رو نمی»پاتر به سمت مورفی چرخید و گفت:  

 «جوری تحمل کرد، ولی زبون پشمالو؟! خیلی چندشه!

ی رو حل های پشمالو چیزبس کنین! اینجا ایستادن و بحث کردن درمورد زبون»فریاد کشیدم:  

 «کنه. باید کایال رو پیدا کنیم.نمی

نی او 20آره ولی ببین کارمون به کجا رسیده. طبق حرف خودت و ایندیانا جونز»پاتر با عصبانیت گفت:  

مثل اینکه رفیقت جک سث »سپس به سمت مورفی چرخید و گفت: « که پیداش کردین اصال کایال نبوده.

 «بهت دروغ گفته.

 «ست.فقط یه راه واسه فهمیدنش ه»مورفی با چشمان آبی سردش به پاتر خیره شد و گفت:  

 «منظورت چیه؟»لوک قدمی به من نزدیک شد و از مورفی پرسید:  

دم، اگه معلوم شد بهم باید بریم و ازش بپرسیم. بهتون قول می»حالتی جدی و اخمو گفت: مورفی با  

کنم که اری میکدروغ گفته و توی صومعه برامون تله گذاشته بوده به محض اینکه کارم باهاش تموم شه 

 «اون حکم حبس ابد آرزوش بشه!

                                                            
 اشاره به ایزیدور. 20
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عصبانیت صدایش از بین رفته بود و « شه بهش اعتماد کرد، مگه نه؟دونی که نمیمی»پاتر گفت:  

 کرد مورفی را متقاعد کند.سعی می

بگیرین بخوابین. »ی پشت غار ناپدید شد. گفت: مورفی او را نادیده گرفت، به ما پشت کرد و در سایه 

 «کنیم.خورشید که غروب کرد حرکت می
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 فصل بیست و یک

کردم. یک صورت در چند سانتی متری صورتم قرار داشت،  هایم را باز کردم و باالی سرم را نگاهچشم 

کرد. سعی کردم تکان بخورم و آن لحظه بود که متوجه شدم روی زمین انگار داشت با دقت به من نگاه می

توانستم تکان بخورم. گلویم خشک و کردم، آنقدر ضعف داشتم که حتی نمیام. احساس ضعف میدراز کشیده

 زبانم سنگین شده بود.

 اتاق با نور ضعیف المپی که از وسط سقف سنگی اتاق آویزان بود، روشن شده بود. 

 چرخید.، ولی زبان خشک و سنگینم داخل دهانم نمی"من کجام؟"خواستم بگویم: می 

هایم سنگین شده بود. در تمام عمرم فقط یکبار این حس را دوباره به آن صورت نگاه کردم، پلک 

هم زمانی بود که در دانشکده نظامی بودم و مست کرده بودم و هنگام رژه از حال رفته  تجربه کرده بودم و آن

کردم دارو به من تزریق شده. فقط کرد. حس میبودم. حال آن روزم به خاطر مستی بود، ولی این بار فرق می

اسک جراحی آبی ی باالیی صورتش. یک متوانستم ببینم، نیمهنیمی از صورت کسی که باالی سرم بود را می

 به صورتش زده بود و چشمانش از باالی ماسک به من خیره شده بود.

 «حالت چطوره کیرا؟ خوبی؟»رسید، از من پرسید: با صدایی که از پشت ماسک گنگ به گوش می 

کرد، به چشمانش نگاه کردم و ام سنگینی میچه اتفاقی افتاده بود؟ صدمه دیده بودم؟ قلبم توی سینه 

ی نفی تکان دادم. سرم هم سنگین بود. دوباره سعی کردم حرف بزنم، ولی نتوانستم پس سرم نشانهبه سرم را

 را به آرامی به سمت چپ و راست تکان دادم تا به او بفهمانم اصال خوب نیستم.

شه حالت خوب می»ام را فشرد و گفت: آن شخص احتماال ترس را در چشمانم دیده بود، چون شانه 

 «گذره.ز عمل جراحیت زمان زیادی نمیکیرا. ا

 عمل جراحی! وحشت کردم. چه عملی؟ 
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ام را فشرد و دردی در ستون فقراتم پیچید. دوباره شانه -البته اگر واقعا یک پزشک بود  -پزشک جراح  

 با اینکه زبانم خشک شده بود و ورم کرده بود ولی جیغی از سر درد کشیدم و روی تخت نیم خیز شدم.

 «دم که دردت رو کم کنه.آروم باش کیرا. یه چیزی بهت می»پزشک جراح سعی کرد من را آرام کند.  

ای رفت که کنار تخت قرار داشت. به محض اینکه از چرخید و به سمت یک چرخ دستی کوچک نقره 

اق مخفی ی اتی گوشهی اتاق شدم. هر کسی که بود، خودش را در سایهمن فاصله گرفت متوجه چیزی گوشه

توانم ببینم، که در تاریکی می -دانست می -کرده بود. در تاریکی به او خیره شدم، احتماال حس کرده بود 

چون پشتش را به من کرد تا نتوانم صورتش را ببینم. به جز تختی که رویش دراز کشیده بودم و المپ کم 

ای اتاق ساده و بدون طرح و از جنس یک نوع نوری که از سقف آویزان بود، چیز دیگری در اتاق نبود. دیواره

 سنگ خاکستری رنگ بودند.

 خواست این را با فریاد بگویم ولی باز هم نتوانستم.دلم می "من کجام؟" 

 پزشک چرخید، از چرخ دستی فاصله گرفت و با سرنگی در دست به سمتم آمد. 

خواستم دوباره ه من تزریق کند؟ نمیخواست ببالفاصله ذهنم فریاد کشید: نه! نه! نه! چه چیزی می 

خواهند می -ببینم  -خواستم بدانم خواستم بیدار بمانم، میکرد ولی میبیهوش شوم. هرچند کمرم خیلی درد می

ای و با من چکار کند. به آرامی به سمتم آمد و برای اولین بار چشمم به بازوهایش افتاد، بازوهایش عضله

راق بودند. سرنگ را باالی صورتم نگه داشت، مایع داخل سرنگ به رنگ آبی پوشیده از موهای سیاه و ب

 کمرنگ و شبیه مایع ظرفشویی بود.

سرم را به دو طرف تکان دادم، سعی کردم از روی تخت بلند شوم و از او فاصله بگیرم. ولی به محض  

فقراتم منفجر شده. شدت تکان خوردن، درد در تمام بدنم پیچید به حدی که حس کردم یک بمب در ستون 

اند. درد من ها و ستون فقراتم از کمرم بیرون زدهدرد به حدی بود که حس کردم پوست کمرم پاره شده و دنده

 را روی تخت نگه داشت و جراح هم بازویم را در دست گرفت.
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کردم  و سرنگ را نزدیک آورد. سعی کردم خودم را عقب بکشم، سعی« آروم باش کیرا.»دوباره گفت:  

کشیدند که از جراح و آن کسی از او دور شوم ولی دردم خیلی شدید بود. با اینکه تمام غرایزم سرم فریاد می

 توانستم تکان بخورم.ی اتاق ایستاده بود، فاصله بگیرم، ولی نمیکه گوشه

 .هایم از ترس گرد شده بود، جراح دستم را باال آورد و از نزدیک نگاهی به آن انداختچشم 

ی اتاق ایستاده بود، انگار داشت با کسی که گوشه« توی این شرایط چطور یه رگ پیدا کنم؟»پرسید:  

 کرد.صحبت می

 احساس بود.صدایش عمیق و بی« سریع کارت رو بکن.»ی اتاق غرید: ی گوشهسایه 

 «نور الزم دارم.»کرد، گفت: جراح با دقت گودی آرنجم را نگاه می 

 «تم کارت رو بکن!گف»سایه غرید:  

 «دم.شه کیرا، بهت قول میحالت خوب می»جراح به چشمانم نگاه کرد، لبخندی زد و گفت:  

هایم کم کم سوزش چیزی را در بازویم حس کردم و سپس مایع گرمی در بدنم جاری شد. چشم 

ها ناختم... آن چشمهایی که از باالی ماسک جراحی به من خیره شده بودند را شسنگین شد و ناگهان آن چشم

 را در یک تصویر دیده بودم... در یک عکس... عکسی که باالی یک بخاری قرار داشت... عکسی که...
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 فصل بیست و دو

هایم روی انحنای آرنجم را خراشیدم، انگار سریع نشستم و انحنای آرنجم را در دست گرفتم. با ناخن 

دستم تزریق کرده بود را چنگ بزنم و از دستم خارج کنم. دلم خواستم هرچیزی که آن پزشک به می

ی دیوار دور ی گوشهرفتم، باید از آن پزشک و آن سایهخواست دوباره بیهوش شوم، باید از اتاق بیرون مینمی

شدم. با تقال از روی زمین بلند شدم و لوک را که کنارم دراز کشیده بود، لگد کردم. حتی دیدن لوک هم می

 قاعدم نکرد که بیدار شدم و آن پزشک فقط یک کابوس بوده.مت

 «کیرا؟»کسی از آنسوی غار زمزمه کرد:  

 چرخیدم، تصویر آن سرنگ، آن ماسک جراحی و آن سایه مدام جلوی چشمانم بود. 

 «کیرا؟»صاحب آن صدا دوباره گفت:  

 «بشم!خوام دوباره بیهوش از من فاصله بگیر! نمی»با عصبانیت غریدم:  

آمد، نگاه کردم و او را دیدم که به دیوار در تاریکی به سمتی که صدا می« منم، ایزیدور.»صدا گفت:  

خواند. حتی با اینکه با چشمان اش جمع کرده بود و یک کتاب میغار تکیه داده بود. زانوهایش را توی سینه

گفت آن کسی که کنار دیوار نشسته زم میرفت و مغدیدم ولی آن کابوس از ذهنم بیرون نمیخودم او را می

 همان پزشک است و خودش را جای ایزیدور جا زده تا من را فریب دهد.

 «من رو تنها بذار!»با عصبانیت گفتم:  

 «کیرا؟ حالت خوبه؟»از جایش بلند شد و به سمتم آمد. گفت:  

 دوباره به من چیزی تزریق کند. خواستمو با احتیاط از او فاصله گرفتم، نمی« کنم.خواهش می»گفتم:  

کیرا، داشتی کابوس »هایم گذاشت و من را به خودش نزدیک کرد. هایش را به آرامی روی شانهدست 

 «دیدی. تموم شد.می
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های آبی و شفاف هایش را به آرامی بست و باز کرد. همان چشمهایش نگاه کردم، چشمبه چشم 

وبی شده روی گردنش تقریبا زیر ته ریشی که نیمه پایینی صورت و های سیاه خالکایزیدور را داشت. شعله

 «منم کیرا.»گردنش را پوشانده بود، مخفی شده بود. لبخندی زد و گفت: 

کابوسم کم کم از ذهنم پاک شد تا اینکه متوجه شدم دیگر در آن اتاق بی اسباب و اثاثیه با یک  

 یستم.زند، نی اتاق پرسه میپزشک و یک سایه که گوشه

یه جراح توی کابوسم »من را به سمت جایی که چند لحظه پیش نشسته بود، برد. زیر لب گفتم:  

سرم را برگرداندم و به شکافی که از آن وارد غار شده بودیم، نگاه کردم. نور سرخ رنگ خورشید از میان « بود...

کشد که بقیه هم بیدار طولی نمیدانستم کرد و میتابید. خورشید داشت غروب میشکاف به داخل غار می

 شوند.

کتاب را روی زانوهایش گذاشت و « بیا اینجا بشین.»ایزیدور جلوی دیوار غار قوز کرد و زمزمه کرد:  

 «خوای درموردش حرف بزنی؟می»نگاهی به من انداخت. 

 «خونی؟داری چی می»خواست، بنابراین بحث را عوض کردم. دلم نمی 

 اش گذاشت.سپس کتاب را بست و داخل کوله پشتی« ا مالونی.رایدر از گرت»گفت:  

خواستم موضوع دیگری برای صحبت کردن پیدا کنم تا مجبور نشوم می« داستانش خوبه؟»پرسیدم:  

 درمورد کابوسم حرف بزنم.

 «ترسناکه.»لبخندی زد و گفت:  

افی ترس رو توی زندگیت تجربه ی ککردم به اندازهفکر می»ای به او زدم و گفتم: لبخند نصفه نیمه 

 «خصوص بعد از اتفاقایی که این اخیرا افتاد.کردی. به

 «تونی بگی به اندازه کافی ترس رو تجربه کردی.هیچوقت نمی»در جوابم لبخندی زد و گفت:  

 گی.فکر کنم همینطوره که تو می - 
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 و سرم را برگرداندم. 

بخواهم از او درمورد دورگه بودنش سوالی بپرسم االن  دانستم اگرزدیم، میهیچکداممان حرفی نمی 

 «گفتی تو و کایال خواهر برادرین. چطور ممکنه؟»فرصت خوبیست. بنابراین به سمتش چرخیدم و گفتم: 

من »هایش را دور زانوهایش انداخت و انگشتانش را به هم گره کرد. گفت: به جلو خیره شد، دست 

رم ولی اون از وجود من خبر نداره. منم تا همین اواخر چیزی درمورد اون تتقریبا دو سال از کایال بزرگ

دونستم. مامان و بابام بانو هانت و لرد هانت هستن، درست مثل کایال. طبق چیزی که بهم گفتن، وقتی نمی

ده. گذرونمامانم من رو باردار بوده اوقات سختی داشته. همیشه مریض بوده و بیشتر اوقاتش رو توی تخت می

کنه که نکنه بارداری مامانم مشکلی داشته باشه. درمورد کرده ولی شک میدکتر راونوود از مامانم مراقبت می

گه زندگی مامانم ممکنه توی خطر بیوفته چون داره یه دورگه رو کنه و بهش میترسش با بابام صحبت می

یه ومپایرسه. یه روز که مامانم داشته از شدت ترسه چون به مامانم نگفته بوده که کنه. بابام خیلی میحمل می

جور دستگاه عکس برداری نگاهی به کنه و با یهکشیده دکتر راونوود بهش آرام بخش تزریق میدرد جیغ می

 «ندازه.من که داخل شکم مامانم بودم، می

ی منظورت یه چیزی مثل دستگاه فراصوتیه که توی سونوگراف»حرفش را قطع کردم و پرسیدم:  

 «شه؟استفاده می

ترسونه. من بینن بابام رو میآره فکر کنم. بهرحال، چیزی که می»بدون اینکه به من نگاه کند، گفت:  

ها تا دوران بلوغ هیچ حتی توی مرحله جنینی هم بال داشتم. همچین چیزی تا بحال رخ نداده بود. اکثر دورگه

کشه. ولی من قبل از اینکه متولد بشم و رات اونا رو میدونیم این تغییکنن و همونطور که میتغییری نمی

ترسه و تا چند روز توی فکر وقتی هنوز توی رحم مامانم بودم شبیه یه ومپایرس بودم! ظاهرا بابام بدجوری می

گفت یه خفاش خون تونست چیزی به مامانم بگه... اصال چی داشت که بگه؟ میکرد؟ نمیبوده. باید چکار می

اینهمه سال خودش رو یه انسان جا زده و روی سطح زمین زندگی کرده؟ نه، اون بدجوری عاشق آشامه و 

ترسید با گفتن حقیقت مامانم ترکش کنه. به همین خاطر دکتر راونوود و بابام تصمیمی مامانم بود و می

ه اونا بهش آرام کردکنه. وقتی مامانم داشته زایمان میگیرن که زندگی هممون رو برای همیشه عوض میمی
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ده و ازش ام میفرسته، منو به عمهکنن و وقتی من به دنیا میام بابام منو به هالوز میبخش قوی تزریق می

 به اینجای حرفش که رسید صدایش آرام شد.« ی خودش بزرگ کنه.خواد من رو مثل بچهمی

 پس بانو هانت... مامانت چی؟ به اون چی گفتن؟ - 

بهش گفتن به محض اینکه به دنیا اومدم »هاش خیس از اشک بود. گفت: به سمتم چرخید، چشم 

اومد به همین خاطر شد و به هوش میمردم. تا چند روز بهش آرام بخش تزریق کردن، مدام بیهوش می

ده بودن رو هایی که آماده کرشه دروغتونست حقیقت رو بفهمه. باالخره بعد از چند روز که هوشیار مینمی

گن من رو توی قبرستون زیر بیدهای مجنون عمارت هالووید دفن کردن. مامانم دن. بهش میتحویلش می

شه هایی که بهش گفته پشیمون میشه و تا جایی که خبر دارم بابام خیلی زود از دروغبدجوری افسرده می

ابل بخشش نیست. مامانم وقتی توی دونست کاری که کرده قهاش رو پس بگیره... میتونست حرفولی نمی

خواد. بعد یکی دو سال گه یه بچه دیگه میکنه و بهش میناامیدی و افسردگی غرق بوده به بابام التماس می

ی چشمانش جمع شده بودند، هایی را که گوشههایش که تمام شد اشکحرف« خواهرم کایال به دنیا میاد.

 پاک کرد.

لرد هانت ریسک بزرگی کرد. ممکن بود کایال »ایزیدور بند آمده بود. گفتم: های نفسم از شنیدن حرف 

 «هم مثل تو بشه.

تمام مدتی که مامانم کایال رو باردار بوده بابام اخماش توی هم بوده. هر هفته دکتر راونوود میومد  - 

یال هیچ شباهتی به یه دیدن کاکرد. ولی هربار وقتی میبرداری نگاه میو مامانم رو با اون دستگاه عکس

 شد. همین.دورگه نداره خیالشون راحت می

دار تونستم بفهمم که احساساتش جریحهکرد وانمود کنه با تمام این وقایع کنار اومده ولی میسعی می 

کرد فرقی با بقیه دخترها نداره، دونی. کایال بزرگ شد و فکر میش هم که خودت میبقیه»شده. ادامه داد: 

 «کنه.شه و همه چیز تغییر میکرده. تا اینکه کایال شونزده سالش میم هم همینطور فکر میمامان

 «تو چی؟»قلبم به خاطر ایزیدور به درد آمده بود. پرسیدم:  
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 من چی؟ - 

 رفت؟ باید خیلی سخت باشه.تو یه بچه بودی، اوضاع واسه تو چطور پیش می - 

کردم فکر می»ولی حرفش را باور نکردم. ادامه داد: « ت نبود.خیلی هم سخ»شانه باال انداخت و گفت:  

ها توی هالوز بزرگ ی ومپایرسای بکنم. در کنار بقیهم مامانمه. هیچ دلیلی وجود نداشت که فکر دیگهعمه

 حرفش را قطع کرد.« شدم، ولی...

 «ولی چی؟»مصرانه گفتم:  

های بقیه فرق هام با بالمثل اونا بودم ولی بال ها فرق دارم.ی ومپایرسدونستم با بقیهمی»گفت:  

شدن. به همین خاطر وقتی دوستام واسه گشت و گذار روی شد و تا نمیهای من زیر بازوهام باز میداشت. بال

خواستن ها، دوستام میی ومپایرسی من سخت بود همراهشون برم. مثل همهرفتن واسهسطح زمین می

ها رو تماشا رفتیم روی سطح زمین و انسانوریه، به همین خاطر یواشکی میبدونن زندگی روی زمین چط

ی من کار سختی بود. حتی ها قاطی بشن، ولی واسهتونستن با انسانکردیم. دوستام خیلی راحت میمی

های رفتن، عضو تیمهای روی زمین میهاشون اجازه گرفته بودن و به مدرسه و دانشگاهها از خانوادهبعضی

 تونستم این کارها رو بکنم.ذاشتن، ولی من نمیشدن و با دخترها قرار میفوتبال می

گفت کرد و میپرسیدم چرا من با بقیه فرق دارم بحث رو عوض میم... میهر وقت از مامانم... عمه 

ود. حتی گاهی هام نبود، حس بویاییم هم بم. ولی تفاوتم با بقیه فقط بالمن به چشم اون یه پسر فوق العاده

تونم واسه ردیابی هرچیزی داد. ولی خیلی زود فهمیدم ازش میبه خاطرش احساس خفگی بهم دست می

ها یا پیدا کردن دوستام صرفا به خاطر سرگرمی. به همین خاطر کمانم رو استفاه کنم. مثال ردیابی حیوون

رفتم شکار و ذاشتن، من مینسان قرار میکردن یا با دخترهای اساختم و وقتایی که دوستام فوتبال بازی می

ام از بقیه شد، از یه جهاتی از این کردم. ولی این کارم فقط باعث بیشتر شدن فاصلهتمرین تیراندازی می

خواستم با بقیه متفاوت باشم. پس بدنم رو خالکوبی کردم و موضوع راضی بودم... منظورم اینه که، من می

 کردم تا با بقیه متفاوت باشم. حلقه زدم و از اینجور کارها
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بهرحال، یه روز که پشت خط کنار زمین فوتبال ایستاده بودم و فوتبال بازی دوستام با دوستای  

کردم، یه مرد دراز و الغر اومد کنارم ایستاد. یه عینک پالستیکی ارزون قیمت به شون رو تماشا میانسان

 «چشمش زده بود و صورتش پر از جوش بود.

 «اسپارکی؟»را قطع کردم:  حرفش 

 "چه حیف شد."آره، همکارت اسپارکی. بهم گفت »ایزیدور شکلکی درآورد و گفت:  

 "چی؟"ازش پرسیدم:  

 "ها بشی.تونی قاطی انسانحیف شد که مثل دوستات نمی"گفت:  

ز کجا درمورد هام گرد شده بود و دهنم باز مونده بود. ااز حرفی که زده بود شوکه شده بودم کیرا. چشم 

 دونست؟ما می

 "زنی.دونم داری درمورد چی حرف مینمی"بهش گفتم:  

 "هایی.بیشتر از اونا شبیه انسان"لبخندی زد و گفت:  

 "از اینجا برو."با عصبانیت بهش گفتم:  

 و بعدش نیشخند زد. "ت.تونی از مامانت بپرسی. یا شایدم بهتره بگم از عمهمی"گفت:  

 ولی انگار یه چیزایی برام روشن شده بود. "ام؟عمه"گفتم:  

زد، تنها گذاشتم و به سمت هالوز دویدم پس اسپارکی رو که پشت خط ایستاده بود و داشت لبخند می 

کردم مادرمه. اولش انکار کرد، گفت مامانمه و وقتی بچه بودم بابام مرده. ولی و پیش کسی رفتم که فکر می

کنم و از هالوز کنم و اگه حقیقت رو بهم نگه اون رو برای همیشه ترک مییبهش گفتم حرفش رو باور نم

گردم. ولی باز هم حقیقت رو بهم نگفت. پس کمانم و چندتا از وسایل شخصیم رم و به دنبال حقیقت میمی

 رو برداشتم و هالوز رو ترک کردم.
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بمونم، گفت گاهی اوقات دونستن  ام... دنبالم اومد، بهم التماس کرد که کنارشولی مامانم... عمه 

ش گرفتم، روی سطح زمین برگشتم و اون هم دنبالم اومد. به محض اینکه حقیقت خوب نیست. ولی نادیده

پاش رو از هالوز بیرون گذاشت اسپارکی گرفتش و اون لحظه بود که فهمیدم با پای خودم رفتم توی تله. 

پره، از ام بیرون میکردم قلبم داره از توی سینه. حس میبعدش اسپارکی با خوشحالی همه چیز رو بهم گفت

ی ام پرسیدم که حرفای اسپارکی حقیقت دارن یا نه، بدون اینکه بهم نگاه کنه سرش رو به آرومی به نشونهعمه

 تایید تکون داد.

ولی هنوز هم  -کردم همشون بهم خیانت کردن حس می -کردم بهم خیانت کرده با اینکه حس می 

ام ثل یه مادر دوستش داشتم. به همین خاطر وقتی اسپارکی بهم گفت اگه خواهرم کایال رو پیشش نبرم عمهم

خواستم تونم بکنم. با اینکه خواهرم رو هیچوقت ندیده بودم، ولی نمیدونستم دیگه چکار میکشه، نمیرو می

رم دنبال کایال، رفتم به عمارت هالووید، کردم. پس موافقت کردم که ببهش خیانت کنم... ولی باید یه کاری می

ولی هدفم تحویل دادن کایال به اسپارکی نبود. هدفم نجات دادن زنی بود که باور داشتم مادرمه. امیدوار بودم 

 من و کایال درکنار هم بتونیم یه راهی پیدا کنیم. بتونیم یه نقشه بکشیم.

کردم. یه ها از دشت به عمارت نگاه میکشید. شبپیدا کردن یه راه به داخل عمارت چند روز طول  

شب نزدیک بود توسط پاتر که تغییر قیافه داده بود و خودش رو به شکل نگهبان عمارت درآورده بود، گیر 

 بیوفتم. ولی یه نفر دیگه هم بود که عمارت رو زیر نظر داشت، تمام صورتش پر از زخم بود.

 «اسمش فیلیپسه.»گفتم:  

دونستم یه فکری تو سرشه. یه شب وقتی عمارت رو زیر نظر حاال هر چی. می»امه داد: ایزیدور اد 

داشتم یه صدای رعدمانند اومد، سرم رو باال گرفتم و دیدم یه ومپایرس توی آسمونه، همون رفیقت فیلیپس 

ها حرکت کردم بود. کنجکاو بودم بدونم یه ومپایرس چه ارتباطی به عمارت داره، به همین خاطر از بین بوته

زد. اون لحظه بود که متوجه شدم خواهرم و اون رو تعقیب کردم که نزدیک دیوارهای عمارت داشت پرسه می

 «کایال توی خطر بزرگیه.

 «چرا؟ مگه چی دیدی؟»پرسیدم:  
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ها! صدها خون آشام. داشت از طریق یه تونل که از زیر خندق خون آشام»با چشمانی گشاد شده گفت:  

کرد. از دور تعقیبشون کردم و متوجه شدم که فیلیپس اونا رو گذشت اونا رو به داخل عمارت هدایت میمی

فهمیدم چطور اون همه خون آشام توی اون خونه جا شدن. آخه داخل خونه تابستونی مخفی کرد. ولی نمی

موندم تا فیلیپس بره،  ها مخفی شدم و منتظرخونه تابستونی خیلی کوچک بود. به همین خاطر بین درخت

ی کف خونه شدم. متوجه شدم فیلیپس یه بعدش وارد خونه تابستونی شدم. اون لحظه بود که متوجه دریچه

 «گذشت، برگشتم.ها درست کرده، با عجله به سمت دیوار و تونلی که از زیر خندق میارتش از خون آشام

ی گذشت و به دریچهشد و از بین جنگل میمییاد آن ردپاهایی افتادم که از خانه تابستانی شروع  

 «دویدی، درسته؟»شد. از او پرسیدم: توتل ختم می

 «دونی؟آره. تو از کجا می»پرسید:  

 «مهم نیست.»لبخندی زدم و گفتم:  

ها دونستم، فقط در حد چیزایی که توی کتابها نمیچیز زیادی درمورد خون آشام»ایزیدور گفت:  

ها دیده بودم. به همین خاطر روز بعدش به کلیسای کاتولیکی که توی یه روستای ی فیلمخونده بودم و تو

دورافتاده قرار داشت، رفتم. هرچی سکه همراهم داشتم توی صندوق خیریه کلیسا انداختم، و هرچی مهره 

نشون و به ی روز رو صرف شکستن شاخه و تیز کردتسبیح توی فروشگاه اشیای کادوئی بود رو برداشتم. بقیه

ی روز رو زیر چندتا تخته سنگ استراحت کردم و منتظر موندم تا شب بشه شکل تیر درآوردنشون کردم. بقیه

دونی. خیلی ش رو هم که خودت میبقیه»سپس به من نگاه کرد و ادامه داد: « و برم خواهرم رو نجات بدم.

 «دیر رسیدم و تو و پاتر رو توی خونه تابستونی پیدا کردم.

 «دم.کنیم. بهت قول میما پیداش می»گفتم:  

 «کنم درمورد یه چیز حق با پاتره.امیدوارم. ولی فکر می»درجوابم گفت:  

 درمورد چی؟ - 

 مامانم... منظورم عممه. احتماال تا االن مرده. - 
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 «تونی با اطمینان بگی.نمی»اش دهم. سعی کردم دلداری 

 «شه.بعدا معلوم می»گفت:  

 «ازش دلخوری؟»پرسیدم: از او  

 م؟کی؟ عمه - 

 آره. - 

 نه. چرا باید ازش دلخور باشم؟ بابام بود که ترکم کرد. - 

های لباسم را باز کردم. گفتم: برای چند لحظه درسکوت نشستیم، سپس، پشتم را به او کردم و دکمه 

هایی هایم کنار زدم که بتواند برآمدگیپیراهنم را به حدی از روی شانه« هام کم کم دارن درمیان.فکر کنم بال»

 را که به تازگی کشفشان کرده بودم، ببیند.

 «درد داره؟»به آرامی آنها را با نوک انگشتانش فشار داد و گفت:  

 «نه. نظرت چیه؟»سرم را تکان دادم و گفتم:  

 دوباره پیراهنم را پوشیدم.« فکر کنم حق با توئه.»زمزمه کرد:  

 «چه حسی داره؟»کوبید. پرسیدم: کردم قلبم محکم میکه داشتم میاز ترس تغییری  

 چی؟ داشتن بال منظورته؟ - 

 نه فقط این. منظورم پنجه و نیش هم هست. - 

هات درمیان... منظورم وقتیه که ها و پنجهمن هیچوقت تفاوتی رو حس نکردم. ولی وقتی که نیش - 

 هات باشه. پس نگران نباش.نداره. فکر کنم مثل خم کردن ماهیچهبهشون نیاز داری، دراومدنشون هیچ دردی 

خوام مثل قبلم باشم، نه یه هیوالی خوام یه... منظورم اینه که... میترسم. من نمیولی نگرانم. می - 

 وحشتناک.
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ولی کیرا، تو همیشه یه هیوالی وحشتناک بودی. فقط خودت خبر »ایزیدور به من نگاه کرد و گفت:  

 «تی!نداش
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 فصل بیست و سه

زدند ای در غار حکمفرما شد. هیچکدامشان با هم حرف نمیبقیه هم بیدار شدند و سکوت ناراحت کننده 

انداختند؛ انگار همگی در افکار خودشان غرق شده بودند. مورفی پکی به انتهای و حتی به هم نگاه هم نمی

گرگنماها آماده کرد. لوک نزدیک من ماند، احساس پیپش زد و خودش را برای بردن ما پیش جک سث و 

خواست در مقابل خطری که توسط مورفی به سمتش هدایت خواهد از من مراقبت کند... انگار میکردم می

هایی ی غار ایستاد و به ماه نگاه کرد که داشت باالی کوهشدیم، از من محافظت کند. ایزیدور کنار دهانهمی

سوز آتش درخشید. پاتر لگدی به خاکستر نیمهآسا در مقابلمان گسترده شده بودند، میکه مانند موانعی غول 

 «حاضرین؟»ی ما انداخت و گفت: زد. مورفی نگاه سریعی به همه

در سکوت پشت سر او راه افتادیم و در تاریکی حرکت کردیم. خیلی از غار دور نشده بودیم که صدای  

احتماال »ان شنیدیم. لوک من را نزدیک خودش کشید و در گوشم زمزمه کرد: را از باالی سرم برخورد چند بال

ها هستیم پس سعی دونن همین نزدیکیها حدس زدن که دیروز نتونستیم زیاد دور شیم. احتماال میومپایرس

 «کن توجه جلب نکنی حواست هم به پشت سرت باشه.

نگاهی به آسمان انداختم و یک دسته ومپایرس تایید تکان دادم. سپس به او نگاه کردم و سرم را به 

 چرخیدند.دیدم که مانند الشخورهایی که منتظر مردن حیوانات از سر گرسنگی بودند، در آسمان می

آلود گذشتیم، سپس وارد جنگلی شدیم که ها و زمین گلبه صف شدیم و پشت سر هم از بین صخره 

اه سیاه رنگ هر دو طرفمان قرار داشتند. درست مانند دشتی که ها مانند دو پرتگبین دو کوه قرار داشت. کوه

شد، این قسمت از کامبریا هم به همان اندازه لم یزرع و خالی از سکنه بود، اطراف عمارت هالووید دیده می

هایی بود که مانند سنگ قبرهای باستانی از زمین بیرون زده شد صخرهتنها چیزی که در این دشت دیده می

ها به حرکات زیگزاگ مانندشان در آسمان تاریک ادامه دادند، ولی پشت سر ما قرار داشتند و ومپایرس بودند.

 وقتی وارد جنگل شدیم دیگر آنها را ندیدم.

تونن ها نمیحداقل بین اینهمه درخت ومپایرس»بازوی لوک را لمس کردم، لبخند محوی زدم و گفتم:  

 «ما رو ببینن.
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 «تونن.ها میولی خون آشام»صت کند حرفی بزند، پاتر از کنارمان رد شد و گفت: پیش از آنکه لوک فر 

بهش توجهی نکن. »ای باال انداخت و گفت: ای به او که پشتش به ما بود، رفتم. لوک شانهغرهچشم 

 «االن اعصابش از دست مورفی خورده. باالخره با این مسئله کنار میاد.

 «تو چی؟»کردیم، از لوک پرسیدم: می درحالی که پشت سر بقیه حرکت 

 من چی؟ - 

 ای؟توام هنوز از مورفی عصبانی - 

نه، »شدند، کشید و گفت: های صورتش که کم کم داشتند محو میآه کشید و دستش را روی زخم 

 «کنه.فقط امیدوارم گروهبان بدونه داره چکار می

هایی که روی های سوزنی کاجشیرین برگبه راهمان ادامه دادیم و از وسط جنگل گذشتیم، بوی  

های زیادی روی زمین ریخته بود، مانند موکتی سبزرنگ که خاک زمین ریخته بودند، مست کننده بود. برگ

دانم چقدر راه رفتیم، ولی انگار زمان در جنگل متوقف شده بود. به خاطر ها را پوشانده بود. نمیو گِل و الی

ای بر جنگل حکمفرما ی کمی با یکدیگر داشتند، جو مضطرب کنندهکه فاصله فضای تاریک جنگل و درختانی

ی کوچکی رسیدیم، سرم شده بود. با اینکه هوا خنک بود ولی هوای داخل جنگل گرم و ناخوشایند بود. به تپه

سیاه تکان  ی میان درختان مانند مهیرا برگرداندم و به راهی که از آن آمده بودیم، نگاه کردم. تاریکی فاصله

 رسیدند، انگار فرم بدن انسان به خودشان گرفته بودند.خوردند و مانند اشباح به نظر میمی

هایم را باریک کردم و به فضای تاریک میان درختان نگاه کردم. حاال که با دقت بیشتری نگاه چشم 

 کرد.ها حرکت نمیکردم، ظاهرا چیزی میان درختمی

سوی تپه سرم را چرخاندم و به مورفی نگاه کردم که از آن« از این طرف.»مورفی از پشت سرم گفت:  

اش خیره شد، صورتش ناراحت و شد. پاتر به رفتن گروهبان بازنشستهرفت و میان درختان ناپدید میپایین می

کردم نمیچون هیچوقت او را اینگونه ندیده بودم. هیچوقت فکر  -ناراحت کرد  -گرفته شد و این من را ترساند 

به این مسئله اعتراف کنم، ولی دلم برای آن پاتر آزاردهنده تنگ شده بود. دیدن او که به یک جا تکیه زده و 
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بخش بود. این همان پاتری بود که کند، برایم آرامشی لبش گذاشته و دیگران را مسخره میسیگاری گوشه

درمورد این پاتر جدید مطمئن نبودم. او همیشه آمد. ولی زیاد شناختم... همان پاتری که ازش خوشم میمی

 ترساند. ولی االن زیاد درموردش مطمئن نبودم.بود و هیچ چیز او را نمی -خود بزرگ بین  -مردی مغرور 

 هایم برای پاتر پرت کرد.و حواسم را از افکارم و نگرانی« حالت خوبه؟»لوک از من پرسید:  

 «آره.»پشت سر دیگران حرکت کردم و گفتم:  

ها حرکت کردیم، تا اینکه مورفی ما را به سمت یک چمنزار هدایت از تپه پایین رفتیم، از میان درخت 

ی زیبا ایستادیم. دریاچه مانند گیر بود. در ساحل شنی کنار یک دریاچهی چمنزار در تاریکی نفسکرد. منظره

نگ ماهِ کامل درونش افتاده بود. درختان ی سبزرنگ مقابل رویمان قرار داشت و انعکاس قرمز ریک ملحفه

شد، سربه آسمان کشیده بودند. کامال دریاچه را محاصره کرده کاج و صنوبری که اطراف دریاچه دیده می

آور بود و خواستند دریاچه را از تمام دنیا پنهان کنند. صدای آرام برخورد آب به ساحل خلسهبودند، انگار می

رسید دریاچه یک مایل عرض دارد و از هر طرف که نگاه ننده کرده بود. به نظر میفضا را رویایی و افسون ک

 کردیم، انتهای قابل رویت نبود.می

ی ماه سرخ رنگ شده بود که هایم میخِ زیبایی خیره کنندهنفسم بند آمده بود، چشم« وای!»گفتم:  

ت خون روی سطح دریاچه حرکت نورش روی نوک درختان تابیده بود و انعکاس سرخ رنگش مانند قطرا

 کرد.می

تا حاال همچین چیزی ندیده بودم. »ایزیدور کاله بیسبالش را روی سرش چرخاند، سوتی زد و گفت:  

 «های خوشگل داره.کردم فقط هالوز دریاچهفکر می

بشان ای نه تنها اضطراهایشان منقبض شد. دیدن چنین منظرهلوک و پاتر نگاهی به هم انداختند و بدن 

 را کم نکرده بود، بلکه آن را تشدید هم کرده بود.

 «دونه؟ای درمورد اینجا چیزی میکس دیگه»از مورفی پرسیدم:  

 «مونن که بخوان به کسی چیزی بگن.بقیه گاهی گذرشون به اینجا میوفته ولی انقدر زنده نمی»گفت:  
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 «خیلی زیباست.»زمزمه کردم:  

این تازه اولشه هنوز همشو »ماه روشن شده بود، حرکت کرد و گفت: مورفی روی ساحل که از نور  

 «ندیدی.

ی کمی پشت سرش حرکت کردیم، چیزی شبیه به یک انگشت شکسته از وسط دریاچه با فاصله 

تر شدیم، متوجه شدم آن شی انگشت شکل یک اسکله بود که مقابلش یک بیرون زده بود. ولی وقتی نزدیک

آمد. چوبی بود و خته بود. مورفی ما را به سمت اسکله برد، به نظر قدیمی و کهنه میقایق کوچک لنگر اندا

هایی که مسیر راه رفتن اسکله را تشکیل بیشتر آن مدتها بود که داخل دریاچه فرو رفته بود. بیشتر تخته

 هایش شکسته شده بودند.دادند، کنده شده بودند و بیشتر نردهمی

حواستون باشه کجا قدم »رفت، به ما هشدار داد: ه به سمت قایق میمورفی درحالی که باعجل 

 «ذارید.می

هایم را یکی پس از دیگری برداشتم و به دقت پشت سرش رفتم و سعی کردم تا جای ممکن قدم 

ای بردارم. مورفی درون قایق پرید و شروع کرد به باز کردن طنابی که قایق را به اسکه بسته های آهستهقدم

ی قایق پریدم و بقیه هم پشت سرم آمدند. یک قایق ماهیگیری کوچک بود و انتهایش یک . روی عرشهبود

ی قایق چند تور ماهیگیری گره خورده قرار داشت، ولی پاره پوره و کهنه بودند و مشخص کابین داشت. گوشه

 بود مدت زیادست از آنها برای ماهیگیری استفاده نشده.

د، با پاهایش فشاری به اسکله آورد و قایق را از اسکله دور کرد. با سرعت روی مورفی طناب را باز کر 

رنگی ی قایق حرکت کرد و به سمت کابین رفت. چند لحظه بعد، با روشن شدن موتور قایق، دودهای سیاهعرشه

 رفت.مت ساحل میهایی نگاه کردم که از قایق به ساز قایق بیرون زد و به راه افتاد. همانجا ایستادم و به موج

کرد. ایزیدور به تنهایی جلوی لوک جلوی کابین ایستاده بود و به مورفی در هدایت قایق کمک می 

 کشید.قایق ایستاده بود، کمانش را در دست گرفته بود و هوا را بو می
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فتم: پاتر هم به تنهایی یک گوشه ایستاده بود و به دیواره قایق تکیه داده بود. به سمتش رفتم و گ 

 خواستم با پاتر حرف بزنم.صاحب این قایق برایم اهمیتی نداشت، فقط می« این قایق مال کیه؟»

 «دونم.نمی»سیگار دیگری روشن کرد و گفت:  

 «کشی؟چرا انقدر سیگار می»پرسیدم:  

ا ای برات اهمیت نداره من توی روز چندتدونم ذرهکیرا، می»اش را به من دوخت و گفت: نگاه خیره 

 «خوای؟کشم، رک و راست بگو چی میسیگار می

به دالیلی استرس گرفته « خوام بدونم حالت خوبه یا نه، همین.فقط می»لبخند ضعیفی زدم و گفتم:  

بودم، انگار تنشی بینمان وجود داشت. رفتارمان جوری بود که انگار قبال عاشق و معشوق بودیم و دعوا کرده 

ره ذره یخ بینمان را بشکنیم، با هم آشتی کنیم و دوباره عاشق و معشوق شویم. به خواستیم ذبودیم و االن می

 هم خیره شدیم، نگاهش آنقدر پرحرارت و مشتاق بود که مجبور شدم رویم را برگردانم.

 «چی شده؟»با صدایی آهسته گفت:  

 «بره، مگه نه؟مورفی داره ما رو به سمت مرگ حتمیمون می»لبخندی زدم و گفتم:  

با اینکه رویم را برگردانده بودم و او را « دونی.منظورم این نبود کیرا، خودت هم خوب می»گفت:  

 دانستم که به همان پرحرارتی چند لحظه پیشش به من خیره شده.دیدم، ولی مینمی

 «دونم داری درمورد چی....نمی»گفتم:  

 «رم خودمون بود.دست از طفره رفتن بردار. منظو»حرفم را قطع کرد و گفت:  

سرم را باال گرفتم و به او نگاه کردم. چشمان سوزانش را به من دوخته بود، درخشش نور ماه درون  

سوختند. یک دسته چشمانش منعکس شده بود و حالت چشمانش طوری شده بود که انگار داشتند در آتش می

پوشیده از ته ریش بود. نگاه کردن به او ی مربعی شکلش از موهای سیاهش روی ابرویش افتاده بود و چانه

هایمان را به یادم آورد و احساساتی که با او تجربه کرده بودم، به من هجوم آوردند. قلبم با سرعتی تمام بوسه
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خواهم ولی عقلم گفت او را میغیرقابل کنترل کوبید و ترسیدم نکند صدایش به گوش پاتر برسد. قلبم می

 نباید لوک را آزرده کنم.کشید که سرم فریاد می

 «وجود نداره. ماییگی. هیچ فهمم داری چی مینمی»اش گرفتم و زمزمه کردم: چشم از نگاه خیره 

 «هی کیرا، بیا اینجا اینو ببین!»ایزیدور از آن طرف قایق فریاد کشید:  

اینکه این کار را خوشحال از اینکه ایزیدور من را صدا زده بود، از پاتر فاصله گرفتم، ولی به محض  

لبخند زد ولی چشمانش « مطمئنی تپلی؟»کردم پاتر بازویم را گرفت و من را به سمت خودش برگرداند. گفت: 

 زیاد خوشحال نبودند.

ی قایق رفتم تا کنار ایزیدور و بازویم را از دستش بیرون کشیدم. به آن سوی عرشه« مطمئنم.»گفتم:  

 انستم پاتر مطمئن نبودنم را حس کرده یا نه.دبایستم. ولی مطمئن نبودم و نمی

 «اونو ببین!»کنار ایزیدور ایستادم، به مقابلش اشاره کرد و گفت:  

به مسیری که اشاره کرده بود، خیره شدم و در دوردست یک آبشار متالطم دیدم. شبیه هیچکدام از  

کنم، و بسته کردم تا مطمئن شوم اشتباه نمیآبشارهایی که تا به آن روز دیده بودم، نبود. دوبار چشمانم را باز 

ریزد... از سطح دریاچه جاری ولی وقتی دوباره به آبشار نگاه کردم، متوجه شدم آب آبشار به سمت باال می

اش نبود که عجیب ریخت. ولی فقط حرکت برخالف جاذبههای باالی سرش میشد و به سمت صخرهمی

بشار سرخ رنگ بود، یک رنگ سرخ تیره و درخشان درست مانند ماهی اش هم بود. آبود، بلکه رنگ سرچشمه

 درخشید.که باالیش در آسمان می

 «بینم واقعیه یا توهم زدم؟چیزی که دارم می»نفسم بند آمده بود. گفتم:  

 «خیلی عجیب و زیباست، مگه نه؟»لوک از پشت سرم گفت:  

 ی مقابلش بردارد.توانست چشم از منظرهنمی« نه!کآبشار داره به سمت باال حرکت می»ایزیدور گفت:  

 «تازه آبش هم قرمزه!»با حیرت زمزمه کردم:  
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ها ریختن رو پس گرفته و دردی که ها معتقدن خدا خونی که الیکنتروپومپایرس»لوک گفت:  

شایعاتی »ی مقابلش بردارد. توانست چشم از منظرهحاال لوک هم نمی« هاشون کشیدن رو ازشون گرفته.قربانی

 «کردم واقعا وجود داشته باشه.شنیده بودم، ولی فکر نمی ی ارواحچشمهدرمورد 

 «خیلی قشنگه.»م: گفت 

شدیم، به اطرافم نگاه مورفی قایق را به سمت آبشار هدایت کرد. وقتی داشتیم به آبشار نزدیک می 

حس شده بود، شد. بدنم از شدت تعجب بیها کوبیده میکردم. آب دریاچه با امواج سرخ و درخشانی به صخره

گهانی پایین آمده بود و موهای تنم سیخ شده بود. هایم را دور تنم حلقه کردم زیرا دمای هوا به طور نادست

ها بود، کردم سیخ شدن موهای تنم به خاطر ترس از نزدیک شدن به محل زندگی الیکنتروپابتدا فکر می

ولی چند لحظه بعد متوجه مه رقیقی شدم که از بین درختان کاج بیرون خزید و از همه طرف سطح دریاچه را 

آمد. به قایق که رسید، از حرکت چرخید، انگار عمدا به سمت ما میروی سطح آب میدربرگرفت. مه مانند دود 

 و چرخش ایستاد.

 «چه هوا سرد شد.»بازوهایم را مالیدم و گفتم:  

ولی پیش از آنکه بتواند حرفش را تمام کند، « شیم...ها نزدیک میداریم به الیکنتروپ»لوک گفت:  

 .پاتر از آن طرف قایق فریاد کشید

 «فکر کنم مهمون داریم.»به دریاچه خیره شده بود، فریاد کشید:  

ی با عجله روی عرشه قایق دویدیم و کنارش ایستادیم. به مه نگاه کردم، چند نور قرمز رنگ با فاصله 

 چند سانتیمتر از سطح دریاچه روی هوا معلق بود.

 «اون نورها مال یه قایقه؟»ایزیدور پرسید:  

 تر شدند.نورها نزدیک« ر نکنم.فک»پاتر گفت:  

 «پس چین؟»دلشوره گرفته بودم. پرسیدم:  
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خت که هنوز سرش را برگرداند و نگاهی به مورفی اندا« حس بدی بهشون دارم.»لوک زمزمه کرد:  

تر ن قایق از این سریعگروهبان، ای»هم داخل کابین بود و در نقش کاپیتان فرو رفته بود. لوک فریاد کشید: 

 «نمیره؟

های چشمش به نور اش به لوک نگاه کرد.سرش را برگرداند و از باالی شانه« تر؟سریع»مورفی پرسید:  

ای رنگش گرد شد و فریاد کشید: شدند. چشمانش زیر ابروهای نقرهقرمز رنگ افتاد که داشتند به ما نزدیک می

 قایق بیشتر شد. غرشی بلند شد و سرعت ناگهان از موتور قایق صدای« این بال دیگه از کجا نازل شد؟!»

ا مخاطب اش برداشت و مقابلش گرفت. بدون آنکه شخص خاصی رایزیدور کمانش را از روی شانه 

 «های قرمز دیگه چین؟اون چراغ»قرار دهد، پرسید: 

 «!چشمناصال خوشم نمیاد ناامیدت کنم، ولی اونا چراغ نیستن. »پاتر گفت:  

 «چشم؟! چشم کیا؟!»گفتم:  نفسم از ترس بند آمد. 

کردند و به سمت ما هایی اشاره کرد که در آب شنا میو به خون آشام« چشم اونا!»لوک فریاد کشید:  

 آمدند.می

ها که نصفش درون آب و نصفش بیرون های الغر و استخوانی خون آشامچرخیدم و با دیدن صورت 

به سرشان چسبیده بود و چشمانشان مانند زغال داغ  آب بود، از ترس عقب پریدم. موهای سیاه و خیسشان

هایشان هایشان شدم، پوست صورتدرخشید. وقتی نزدیکتر شدند، متوجه صورتی چشمانشان میدرون حفره

مانند کسی که مدتی طوالنی زیر آب مانده، چروک شده بود. از همه طرف با سرعت به سمت قایق شنا 

 رفتند.شد به سمت ساحل دریاچه میپشت سرشان ایجاد میبزرگی که  21کردند، آبشیارهایمی

کرد، ایق پمپ میوار بنزین بیشتری داخل موتور قپاتر سرش را برگرداند و بر سر مورفی که دیوانه 

 «ره؟تر نمیاین لگن از این سریع»فریاد کشید: 

                                                            
 شود.آبشیار: ردی که از حرکت قایق و غیره بر روی سطح آب ایجاد می 21
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بلندی از موتور  ناگهان صدای« کنه.با نهایت سرعتش داره حرکت می»مورفی با عصبانیت گفت:  

 خارج شد و پس از آن یک صدای هیس بلند و درنهایت دود سیاه رنگی از موتور بیرون زد.

 «کنی؟حرف بزن گروهبان، اونجا داری چکار می»پاتر فریاد کشید:  

تقصیر »همگی به سمتش چرخیدیم. با عصبانیت تشر زد: « موتور خراب شد!»مورفی فریاد کشید:  

 «من نبود!

کردند. قایق از حرکت هایی نگاه کردم که زیر آب شنا میت دریاچه برگشتم و به خون آشامبه سم 

 ایستاد و همه جا را سکوت فراگرفت.

 «اونا کجا رفتن؟»ایزیدور درحالی که کمانش را به سمت دریاچه گرفته بود، گفت:  

من « زیر قایقن.»زمه کرد: لوک روی میله چوبی کنار قایق خم شد، با دقت به دریاچه نگاه کرد و زم 

توانستم ببینم انعکاس تصویر خودم درون هم خم شدم و به آب سیاه دریاچه خیره شدم ولی تنها چیزی که می

آب بود. آنقدر به دریاچه خیره شدم تا اینکه دریاچه آرام گرفت و دوباره سطح آب صاف شد. صدایی شنیده 

ها بلند شود و شاید مکانشان ترسیدم صدایی از خون آشامیکردم نفس بکشم چون مشد، حتی جرات نمینمی

 شنیدم صدای برخورد آب به کف قایق بود.در زیر آب را نشانمان دهد ولی آن را نشنوم. تنها صدایی که می

تونن این همه نفسشون رو حبس کنن. غیرممکنه، خفه اونا نمی»ایزیدور سکوت را شکست و پرسید:  

 «شن.می

 «شن!ها که خفه نمیاونا همین االنش هم مردن احمق. مرده»بانیت سرش تشر زد: پاتر با عص 

و درست همان لحظه قایق به آرامی به این طرف و آن طرف « هیس!»مورفی روبه آن دو گفت:  

 تکان خورد.

 «میخوان قایق رو چپه کنن! یه چیزی رو محکم بگیرین!»لوک فریاد کشید:  
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دادند به سمت ها به قایق میهایی که خون آشامرا محکم چسبیدم، با تکانی چوبی کنار قایق میله 

سخت »هایم دیده بود، چون نیشخندی زد و گفت: جلو و سپس عقب پرت شدم. احتماال پاتر ترس را در چشم

 «تونن این قایق رو چپه کنن.نگیر گربه وحشی، عمرا نمی

ندارم ولی دقیقا برعکس حرف پاتر اتفاق افتاد،  خواستم سرش جیغ بکشم و بگویم حرفش را قبولمی 

قایق به یک سو کج شد و داخل دریاچه پرت شدم. آب دریاچه خیلی سرد بود، سریع نفسی کشیدم ولی با این 

هایم را در هوا تکان دادم و ناامیدانه تالش کردم سرم را بیرون آب نگه هایم شد. دستکارم آب وارد شش

شوم. سرم که زیر آب رفت همه جا را سکوت فراگرفت و دارم زیر آب کشیده میکردم دارم، ولی حس می

پایین را نگاه کردم تا ببینم چه چیزی من را زیر آب شنیدم، خاموش شدند. تمام صداهایی که پیش از آن می

ن زیر ها که قوزک پایم را گرفته بود فریادی از سر ترس کشیدم. ولی چوکشیده، با دیدن یکی از خون آشام

هایی بود که ناشی از خروج اکسیژن از صدا بود و تنها چیزی که از دهانم بیرون آمد حبابآب بودم فریادم بی

 هایم بود.شش

حس شده بودند. دوباره لگد زدم و حس با ترس و وحشت به خون آشام لگد زدم، پاهایم سنگین و بی 

وار به آب پایم چنگ زده بود از پایم جدا شد. دیوانهام به چیزی برخورد کرد، دستی که به قوزک کردم چکمه

چنگ زدم و سعی کردم دوباره روی سطح آب بروم. به محض اینکه سرم را از زیر آب بیرون آوردم چشمم به 

های یک نفر دور لوک و پاتر افتاد که درون آب شیرجه زدند و به سمتم شنا کردند. درست همان لحظه دست

گرفتم ا از آب بیرون کشید. حتی فرصت نکردم نفس بکشم، درحالی که در هوا اوج میکمرم حلقه شد و من ر

 سرم را پایین انداختم و به دریاچه که زیر پاهایم قرار داشت، نگاه کردم.

آمد، انگار آن کسی من را نگه داشته سپس سقوط کردم، ولی به نظر حرکتی عمدی و کنترل شده می 

کرد. سرم را باال گرفتم و چشمم به صورت پاتر افتاد، ولی آنقدر یین پرواز میبود داشت دوباره به سمت پا

دیدم. پیش از آنکه فرصت کنم روی صورتش تمرکز کنم، من اش را تار میکردیم که چهرهسریع حرکت می

 را روی ساحل شنی دریاچه گذاشت و رفت، با فاصله کم از سطح دریاچه با سرعت به سمت بقیه پرواز کرد.
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هایی سیاه از بدنه قایق ها مانند خرچنگدوباره قایق به یک سو کج شد و آب واردش شد. خون آشام 

هایم خارج و از کنار دهانم جاری شد. باال کشیدند و واردش شدند. زانو زدم و سرفه کردم، آب دریاچه از شش

سرما به خودم لرزیدم. آب تیره دریاچه  دهانم را با آستین لباسم پاک کرد، لباس خیسم را دور خودم پیچیدم و از

را چک کردم و سعی کردم دوستانم را پیدا کنم. ناگهان مانند موشکی که از یک زیردریایی شلیک شده، 

هایش را باز کرد. مانند هایش کتش را پاره کرد و بالایزیدور از آب بیرون پرید. در آسمان اوج گرفت، با پنجه

. چرخی در آسمان زد و به سمت دریاچه شنا کرد و کمان به دست باالی آب ی تاریکی شده بودیک فرشته

 متوقف شد.

ناگهان لوک از دریاچه بیرون آمد و آب به این طرف و آن طرف پاشیده شد. چند خون آشام به او  

شان هایش به آنها چنگ انداخت و سعی کرد خودش را از شر آنها خالص کند ولی تعدادچسبیده بودند، با پنجه

ور شد. با دیدن این صحنه ها حملههایش به خون آشامها و نیشخیلی زیاد بود. کله معلقی در هوا زد و با پنجه

 «اونجا! اونجا رو ببین ایزیدور!»رو به ایزیدور فریاد کشیدم: 

هایی که ایزیدور چرخی در هوا زد، برگشت و چشمش به لوک افتاد که داشت به همراه خون آشام 

کرد. به سرعت برق و باد جلو رفت و با کمانش پشت سر هم نش شده بودند، به سمت دریاچه سقوط میآویزا

ها جیغی از شدت درد کشیدند و منفجر شدند. خاکستر ها شلیک کرد. خون آشامتیر چوبی به سمت خون آشام

ز روی بدنش پاک کرد، کتش ی آنها سرتا پای لوک را پوشاند. خودش را تکان داد و خاکسترها را اباقی مانده

هایش کامل باز شدند، هایش را باز کرد. چند سانتیمتر با سطح دریاچه فاصله داشت که بالرا پاره کرد و بال

 در آسمان اوج گرفت و باالی رفت.

زودتر از لوک آن خون آشام را دیدم. پیش از آنکه فرصت کنم دهانم را باز کنم و فریاد بکشم، خون  

ی قایق کوبیده شدند و از شدت ت قایق بیرون پرید و لوک را همراه خودش پایین کشاند. به عرشهآشام از پش

ی قایق به این سو و آن سو پرتاب شد. قایق تکانی خورد و کامال کج شد و موج های عرشهبرخورد تکه چوب

 بزرگی را به سمت ساحل شنی فرستاد.
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هایم را به سمت آب دویدم، چکمه« لوک!»د. جیغ کشیدم: هایش را درون گردن لوک فرو کرخون آشام نیش

درآوردم و داخل آب پریدم. به سمت لوک شنا کردم. کمی که جلو رفتم سرم را باال گرفتم و چشمم به لوک 

 شد. یک خون آشام به پاهایش چنگ انداخته بود.افتاد که داشت داخل دریاچه کشیده می

کردم پاهایم مثل دو تکه آهن سنگین شده بودند، ولی با سوخت و حس میهایم میبا اینکه شش 

حس شده بود. کم کم سرعتم هایم بیتمام توانم به سمت لوک شنا کردم. اما آب به شدت سرد بود و دست

 آهسته شد.

 تر!تر! سریعسریعبه خودم گفتم:  

هایی افتاده بود که امفقط چند سانتیمتر با قایق فاصله داشتم، لوک با مشت و لگد به جان خون آش 

ی قایق فرو کرد، ولی این کارش جلوی خون هایش را در بدنهخواستند او را زیر آب بکشد. لوک پنجهمی

 ی قایق ایجاد شد.هایش روی بدنهها را نگرفت و فقط صدای گوشخراشی بخاطر کشیده شدن پنجهآشام

هایم شد، . آب وارد دهان و بینی و گوشناگهان کسی از زیر آب من را کشید« لوک!»فریاد کشیدم:  

ها مانند یک دسته ماهی پیرانا وحشیانه به از ترس داخل آب دست و پا زدم. نگاهم به لوک افتاد، خون آشام

خوردند. آب اطراف لوک کم کم سرخ شد و من را به یاد ور شده بودند و داشتند گوشت تنش را میلوک حمله

 رفت.هت برعکس از آبشار باال میآب سرخ رنگی انداخت که در ج

با نهایت توانم سعی کردم به سمت لوک شنا کنم و او را نجات دهم ولی باز هم به سمت پایین کشیده  

شدم، انگار وزنه به پاهایم وصل شده بود. سرم را پایین انداختم و متوجه شدم دو خون آشام به من چسبیده، 

خواستند آنقدر من را زیر انداختند. میدند و به شلوار جینم چنگ میهر کدامشان به یکی از پاهام چسبیده بو

 آب نگه دارند تا غرق شوم.

ی ام را از آب خارج کنم و کمی نفس بکشم. چشمم به سایهسرم را باال گرفتم، امیدوار بودم بتوانم دهان و بینی

انستم تشخیص دهم آن سایه متعلق به توکرد. از زیر آب نمییک موجود بالدار افتاد که باالی آب پرواز می

 شوم.ام و دارم غرق میکدام یک از دوستانم بود، حتی مطمئن نبودم آنها بدانند زیر آب گیر افتاده
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آلودگی هایم بود به صورت حبابی از دهانم خارج شد و احساس خوابآخرین ذره اکسیژنی که در شش 

چشمانم را ببندم... پس چشمانم را بستم و حس کردم کم خواست این بود که کردم. تنها چیزی که دلم می

کردم. ناگهان با سرعت خیلی زیادی از زیر آب شوم. به طرز عجیبی احساس آرامش میکم زیر آب کشیده می

هایم افتاد و از شدت سرعت و نیرویی که به خاطر باال بیرون آمدم. باد به صورتم شالق زد، موجی به لباس

 شد، پوست صورتم به سمت عقب کشیده شد.ارد میرفتن به صورتم و

نفس عمیقی کشیدم و هوا را بلعیدم، سرم را پایین انداختم و دریاچه را زیر پاهایم دیدم. آنقدر باال رفته  

رسید. حدس زدم یکی از دوستانم من را نجات بودم که قایق واژگون شده شبیه به یک اسباب بازی به نظر می

گرفتم تا ببینم کار کدامشان بوده ولی درنهایت تعجبم کسی را ندیدم... خودم به تنهایی  داده، سرم را باال

های کالغ کردم. به سمت چپ و راستم نگاه کردم و با دیدن دو بال سیاه مانند بالداشتم در آسمان پرواز می

 در دو طرفم جیغ کشیدم.
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 فصل بیست و چهار

ها کج شدند و وقتی حس خوردند به شدت ترسیده بودم. بالمیها که دو طرفم تکان با دیدن بال 

هایی سرد روی کمرم کشیده کردم ناخنگردند از ترس لرزیدم. حس میها دارند به داخل کمرم برمیکردم بال

شد و خودش را به زور بین شکاف میان شوند. انگار چیزی مثل یک مار دور ستون فقراتم پیچیده میمی

 کرد.خورد و تغییر میکردم چیزی درون بدنم تکام میداد. حسی که داشتم درد نبود، حس میمیهایم جا دنده

توانستم پرواز کنم و هایم نمیناگهان مانند یک سنگ به سمت دریاچه سقوط کردم. بدون بال 

توانستم آنها را دوباره از کمرم بیرون دانستم آنها را چطور دوباره از کمرم بیرون بیاورم. آیا به میل خودم مینمی

ت این کار را بکنم، هر اتفاقی هم که برایم خواسآمدند؟ نه، دلم نمیبیاورم؟ آیا با فکر کردن به آنها بیرون می

هایی که درون کمرم قرار داشتند فکر کنم. در هوا دور خوردم چرخیدم و خواست به بالافتاد اصال دلم نمیمی

حس کرده بود. بدون آنکه کنترلی روی حرکات شد و صورتم را بیام کوبیده میی سینهچرخیدم، باد به قفسه

چرخیدم، سرم را پایین انداختم و به زیر پاهایم نگاه کردم، سطح دریاچه مانند ر خودم میبدنم داشته باشم دو

شد. ناگهان قطرات آب تر میگذشت بزرگ و بزرگدرخشید و هر لحظه که میی غول پیکر مییک آیینه

سمت ساحل دریاچه به صورتم پاشیده شد و در چند سانتیمتری سطح دریاچه تغییر جهت دادم و با سرعت به 

هایم نبود که من را شنی و درختان کاج غول پیکری که سر به فلک کشیده بودند، برده شدم. ولی این بار بال

 برد.به سمت ساحل برد، ایزیدور بود که من را در هوا قاپیده بود و به سمت ساحل می

 «چی شد؟»ها گذاشت، به من نگاه کرد و پرسید: ایزیدور من را روی شن 

کردند و ان از پشت سرش چشمم به مورفی و پاتر افتاد که در آسمان به جلو و عقب پرواز میناگه  

زدند. ولی هر چه چشم چرخاندم لوک را ندیدم. قلبم توی دهانم آمده بود، با چشمانی ها را میسر خون آشام

 «لوک! لوک کجاست؟!»گشاد از ترس به ایزیدور نگاه کردم و گفتم: 

 «اممم... من....»به پشت سرش انداخت و من من کنان گفت: ایزیدور نگاهی  

 «ها بردنش زیر آب...دیدمش که کشیدنش زیر آب... خون آشام»هایش را گرفتم و گفتم: شانه 
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 «کجا؟»ترس را در چشمانم دید. پرسید:  

 دریاچه را از نظر گذراندم و دنبال نشانی از او گشتم.« کشیدنش زیر آب.»فریاد کشیدم:  

ایزیدور بدون آنکه حرفی بزند در آسمان اوج گرفت. سپس بازوهایش را به پهلوهایش چسباند و در  

 آب شیرجه زد.

 «پاتر! پاتر!»بازوهایم را در هوا تکان دادم و سعی کردم توجه پاتر را به خودم جلب کنم. فریاد کشیدم:  

توجه من نشد. به مورفی نگاه کردم، هایی بود که اطرافش بودند و مولی مشغول بریدن سر خون آشام 

 درید.چرخید و گلوی خون آشامی که بهش چسبیده بود را میداشت در هوا می

آید، به سمت دریاچه دویدم و به آب خیره شدم. ولی حتی با دانستم کمکی از دست آن دو برنمیمی 

 توانستم زیر دریاچه را ببینم.ام هم نمیبینایی اخیرا کشف شده

 «کنم!لوک، خواهش می»ترس تمام وجودم را گرفته بود. دوباره فریاد کشیدم: « لوک!»کشیدم:  فریاد 

کیرا! »هایش را برای پرواز کردن باز کرد و فریاد کشید: ایزیدر از زیر آب بیرون آمد، بازوها و بال 

 «تونم پیداش کنم!نمی

 «!کنم ایزیدور! دوباره دنبالش بگردخواهش می»التماس کردم:  

ایزیدور نفس عمیقی کشید، چرخید و دوباره زیر آب رفت. کنار دریاچه باال و پایین پریدم و دوباره پاتر  

 شنیدند.و مورفی را صدا زدم، ولی انگار کر شده بودند و صدای فریادهایم را نمی

از زیر  هایی که روی سطح آب دریاچه ایجاد شده بود همان جایی که ایزیدور چند لحظه پیش سرموج 

آب بیرون آورده بود، ناپدید شده بود. صدایی شبیه به صدای رعد از اعماق جنگل بلند شد. چرخیدم و به 

فضاهای تاریک میان درختان نگاه کردم. صدای غرض دوباره آمد و این بار زمین زیر پاهایم لرزید. به جایی 

خوردند. آنها را پوشیدم ها تکان میروی شن هایم را انداخته بودم، به خاطر لرزش زمیننگاه کردم که چکمه

 و چرخیدم. مورفی و پاتر توجهشان به صدای غرش جلب شده بود و وسط درگیری متوقف شده بودند.
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هایم پوشاندم چون صدای غرش تقریبا کر هایم را با دستو گوش« این صدای چیه؟»فریاد کشیدم:  

 کننده بود.

هایی و به جنگل دوختند، سپس به همدیگر نگاه کردند. خون آشام پاتر و مورفی نگاه از من گرفتند 

که مشغول تکه تکه کردنشان بودند را کنار زدند و به سمت ساحل آمدند. هرچند صدای غرش ترسناک بود 

ی دریاچه ها با شنیدن صدا داخل آب برگشتند و زیر آب تیرهولی کمک بزرگی به ما کرد، چون خون آشام

 دانستند چیز ترسناکی در حال نزدیک شدن است.انگار میناپدید شدند. 

مورفی و پاتر دو طرفم فرود آمدند و به جنگل تاریک خیره شدند. ناگهان از پشت سرمان صدای شلپ  

شلوپ بلند شد، ایزیدور دوباره از زیر آب بیرون آمده بود. باالی سرمان در هوا چرخی زد و فریاد کشید: 

 «نتونستم لوک رو پیدا....متاسفم کیرا، ولی »

 «لوک! لوک کجاست؟»مورفی با عصبانیت به من گفت:  

ولی پیش از آنکه فرصت کنم جوابی دهم دوباره آن صدای رعد به گوش رسید و چهار گرگ غول  

ها نگاه کردم که درست رو به روی ما داخل ساحل پیکر از جنگل بیرون پرید. از ترس عقب پریدم و به گرگ

ها به بزرگی خرس بودند. سرهای هایی که تا به آن روز دیده بودم، این گرگبودند. برخالف تمام گرگ ایستاده

های درازشان را به سمت ما چرخاندند. یکی از آنها جلو پرید و با چنان قدرتی غرش کرد که حتی بزرگ و پوزه

 افتاد.از آن فاصله هم گرمای نفسش را روی صورتم حس کردم و موجی به موهایم 

ی خشم به سمت باال خم شدند. با حالتی مبارزه خواهانه مقابل هایش به نشانهپاتر جلو پرید و بال 

گرگ ایستاد و به چشمان زرد درخشانش خیره شد. سه هیوال گرگی دیگر غرشی کردند و به سمت پاتر خیز 

شان نداد. مورفی با سرعت برق برداشتند ولی پاتر عقب نرفت و عکس العملی که نشان ترس باشد از خودش ن

ها و هایشان را باز کردند و نیشکنار پاتر رفت ایزیدور هم آن طرف پاتر ایستاد. هردوی آنها مانند پاتر بال

 ها نشان دادند.هایشان را به گرگچنگال

نش شان باشد غرشی کرد و آب دهارسید سردستهتر بود و به نظر میها که از بقیه بزرگیکی از گرگ 

ی هایش را به نشانهدرخشید. پنجهاش جاری شد. خزهای سیاه و براقش در نور ماه میبیرون پاشید و از پوزه
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ها دورمان حلقه زدند. غرش عمیق و خشمگینی ی گرگهای ساحل کوباند. بقیهاخطار به دوستانم روی شن

ال کردم. با آن قدهای بلندشان از باال به هایم آنها را دنباز گلوهایشان خارج شد. سر جایم چرخیدم و با چشم

های زردشان را به ما دوخته خورد. چشمهای پهلوهایشان با نفس کشیدن تکان میکردند، ماهیچهما نگاه می

ی دهانشان بیرون آوردند. بودند، انگار منتظر فرمان حمله بودند. هوا را بو کشیدند و زبان بلندشان را از گوشه

تایشان همان ای، خاکستری و سفید بود. ولی هرسهیاه، خزهای آن سه گرگ قهوهبرخالف گرگ خز س

ها فقط با یک نگاه الیکنتروپگفت های زرد و همان نگاه خیره را داشتند. یاد حرف پاتر افتادم که میچشم

 ردم.توانند هرکسی را در خلسه فرو ببرند، بنابراین چشم از آنها گرفتم و جای دیگری را نگاه کمی

ترم اتفاقی بود که برای لوک افتاده ترسیدم ولی ترس بزرگپیکر میبا اینکه از این هیوالهای غول 

ها او را تکه تکه کرده بودند یا موفق شده بود فرار کند و خودش را به ساحل برساند و االن آشامبود. آن خون

 کرد جایی در جنگل افتاده بود؟هایی که خونریزی میبا زخم

جک سث، »ورفی انگار ذهنم را خوانده بود، چون به گرگی که خزهای سیاه و براق داشت، گفت: م 

االن وقتش نیست که این گرگای کله خر پرخاشگریشون رو به نمایش بذارن، یکی از افرادم رو گم کردم و 

 «باید پیداش کنم.

 اش را باال داد و رو به مورفی غرید.های گوشتیگرگ لب 

 «ها رو بلد نیستم!ببخشید، چی گفتی؟ من زبون سگ» پاتر گفت: 

های براقش را که مانند یک دسته گرگ سیاه به سرعت روی پاهای عقبش بلند شد و غرید و نیش 

 چاقو بودند، به نمایش گذاشت.

خواد شکمش رو براش آهان! فکر کنم این توله سگ کوچولو می»پاتر نیشخندی زد و به مورفی گفت:  

 «بخارونم!

ای به پاتر زد. پاتر عقب پرت های بزرگش ضربهگرگنما غرش گوشخراشی کشید و با یکی از پنجه 

شد و داخل دریاچه افتاد. از جا پرید و از آب بیرون آمد و با سرعت به سمت ساحل دوید. گرگنما با دیدن او 
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فرود آمد و باالی سر پاتر ایستاد. خیزی برداشت، تغییر شکل داد و به شکل یک مرد درآمد. روی پاهایش 

ها دیده بودم. جک سث کم کمش دو متر و های عجیب و غریب سیرکچنین مرد قدبلندی را فقط در نمایش

ها افتاده بود متوجه شدم او همان مردیست که مورفی اش که روی شنصد سانتی متر قد داشت. با دیدن سایه

 یره شد، پاتر از روی زمین بلند شد و با هم چشم در چشم شدند.مخفیانه مالقات کرده بود. سث به پاتر خ

با دیدن این صحنه، سه گرگنمای دیگری که آنطرف ساحل بودند، به سمت پاتر و جک سث خیزی  

 برداشتند و به پاتر غریدند.

لوک دیگه کافیه! این دلقک بازی احمقانه و بچگانتون به پیدا کردن »مورفی با عصبانیت فریاد کشید:  

 «کنه!کمکی نمی

مشخص بود هیچکدامشان قصد عقب نشینی ندارند، نفس عمیقی کشیدم و به سمت پاتر رفتم. به  

هایشان را به سمت من برگرداندند و رو به من غریدند. ایزیدور جلو آمد ها رفتم پوزهمحض اینکه وسط گرگ

 و با کمانش آنها را نشانه گرفت.

 «خوبی باشین و آروم بگیرین! هی! توله سگای»فریاد کشید:  

هایشان را به منظور ضربه زدن به ایزیدور در هوا گرگنماها با دیدن این صحنه به هوا پریدند و پنچه 

 داد.شد، ایزیدور با نیشخندی روی لبش جاخالی میهایشان نزدیک ایزیدور میتکان دادند. ولی هر بار که پنجه

البته اگر اصال شانسی برای نجات لوک وجود داشت   -ی ماند دانستم که وقت کمی برایمان باقمی 

شاید دوستت ته دریاچه باشه و تنها چیزی که برات اهمیت »بنابراین به سمت پاتر رفتم و فریاد کشیدم:  -

 «داره اینه که یه درسی به این... این...

در چشمانش نگاه کردم، نگاه « حواست باشه چی به زبون میاری!»گفت:  با عصبانیتجک سث  

های ضربدری سفید رنگ بود و ته اش خطرناک بود... نگاهش نگاه یک روانی بود. صورتش پر از زخمخیره

ی بینی بلند و کجش به هم پیوند خورده اش را پوشانده بود. ابروهای سیاهش انتهای تیغهریش نامنظمی چانه

هایش بود. خیلی پایین بودند و پشت فکش ترساند گوشند. ولی چیزی که بیشتر از هر چیزی من را میبود
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اش های گونههای بیمار و نحیف بود. استخوانای الغر بود، درواقع شبیه به آدمقرار داشتند. به طرز غیرعادی

کردند. انگشتانش بلند و تر میناکاز صورتش بیرون زده بودند، و نگاه جنون آمیز یک قاتل سریالی را ترس

هایش را باز گذاشته های کج و معوج بودند. یک پیراهن جین آبی رنگ پوشیده بود و دکمهاستخوانی و ناخن

بود و یک دستمال گلدار قرمز رنگ دور گردنش بسته بود. یک شلوار جین به پاهای دراز و چوب مانندش 

بود و کمر شلوارش را محکم کرده بود. پاهایش برهنه بود و مانند کرده بود و یک طناب دور کمرش گره زده 

 های پاهایش هم کج و معوج بودند.های انگشتانگشتان دستش، ناخن

توانست من را از خود بیخود کند، پس سرم را برگرداندم و به پاتر نگاه ی جک سث مینگاه خیره 

 کردم.

 «کنم! باید لوک رو پیدا کنیم.خواهش می»تقریبا به التماس کردن افتادم:  

 پاتر بدون اینکه به من نگاه کند عقب کشید و به سمت مورفی بازگشت. 

حقته گلوت رو به خاطر اینجا اومدن پاره کنم... قرارمون این نبود »سث به مورفی نگاه کرد و گفت:  

 «که بیای اینجا.

م ما رو فرستادی به یه صومعه توا»مورفی با لحنی تحقیرآمیز درست مانند لحن جک سث گفت:  

 «متروکه و کاری کردی الکی دور خودمون بچرخیم، اینم بخشی از قرارمون نبود.

دختره اونجا بود. به خاطر گندی که زدین من رو سرزنش نکن، اول یه »سث با عصبانیت گفت:  

 «نگاهی به خودت بنداز! خیلی رقت انگیزی و....

 «لطفا! باید لوک رو پیدا کنیم!»بازوی مورفی را کشیدم و گفتم:  

 «زنی؟!لوک بیشاپ؟! نگو که هنوز با اون احمق سروکله می»سث نیشخندی زد و گفت:  

هایش را در گوشت گلویش فرو ناگهان پاتر از جا پرید و به گلوی جک سث چنگ انداخت و پنجه 

 دند.ی گرگنماها روی دو پا بلند شدند و وحشیانه رو به پاتر غریکرد. بقیه
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مال گردن گلدار هایش را بیشتر در گلوی الغر و استخوانی جک سث فرو کرد و خون از دستپاتر ناخن 

وب توی گوشت کنم. یه چیزی رو هم خسگات رو آروم کن وگرنه گلوت رو پاره می»جک چکید. پاتر گفت: 

کنه... ا منو خوشحال نمیهی تیکه تیکه کردن قاتل بچههیچی به اندازه»در گوشش زمزمه کرد: « فرو کن،

 «دونم چرا خیلی وقت پیش این کار رو نکردم.نمی

هایی که جک سث چشمانش را در حدقه چرخاند، دست به شدت الغرش را باال آورد و به گرگنما 

تونیم مطمئنم می چیزی نشده دوستای عزیزم. فقط یه سوتفاهم پیش اومده،»کشیدند، گفت: داشتند زوزه می

 «حلش کنیم.

شم از پاتر چگرگنماها با شنیدن این حرف آرام گرفتند و عقب رفتند. هرچند برای یک لحظه هم  

 ث را شل کرد.سی دستش دور گردن جک برنداشتند. پاتر که عقب رفتن گرگنماها را دید، با آرامی حلقه

 «یم.نباید دوستمون رو پیدا ک»شد، گفت: پاتر با عصبانیتی که به وضوح در لحنش حس می 

ه توی اگ»ی بلند و شیطنت آمیزی کرد و ادامه داد: سپس خنده« غیر ممکنه.»جک سث گفت:  

 «تونیم پیداش کنیم.س پس نمیدریاچه

 «تونیم؟چرا نمی»خواست حرفش را باور کنم. پرسیدم: دلم نمی 

نت قایق من هباچون گرو»جوری به من نگاه کرد که انگار لباسی بر تن ندارم. لبخندی زد و گفت:  

 «ای ندارم.رو غرق کرد و چه باور کنی و چه نکنی، من قایق دیگه

لنگید و درواقع موقع جلو آمد، بیشتر از قبل می« باید یه راه دیگه هم وجود داشته باشه.»مورفی گفت:  

 کشید.راه رفتن پای راستش را روی زمین می

 «شاید.»ای باال انداخت و گفت: سث شانه 
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خوب گوش کن ببین چی »تر کرد و با عصبایت گفت: ی دستش دور گردن سث را تنگحلقهپاتر  

، من نیومدم اینجا که وقتم رو با تو و این سگات حروم کنم، پس انقدر روی اعصابم نرو و بگو 22گم لیسیمی

 «تونیم لوک رو پیدا کنیم.چطوری می

لویش دورگه های پاتر روی گفشار ناخن صدایش به خاطر« خورشید به زودی باال میاد.»سث گفت:  

ن، پس اگه توی نور با توجه به وضع ظاهریتون مشخصه خیلی وقته به هالوز برنگشتی»شده بود. ادامه داد: 

دنبال دوستتون  گم اطراف دریاچهسوزه. من به گرگام میزنه و میخورشید بیرون باشید پوستتون تاول می

 «بگردن.

 «کافی نیست.»تر کرد و گفت: تنگ ی دستانش راپاتر حلقه 

. شاید گم جنگل و محیط اطرافش رو هم بگردنباشه، باشه. بهشون می»سث خس خس کنان گفت:  

 «از رودخونه اومده باشه بیرون.

داختم، متوجه شدم ولی وقتی سرم را برگرداندم و نگاهی به مهی که سطح دریاچه را پوشانده بود، ان 

ها از سرتاپایش باال مرا به ساحل رسانده باشد. داخل دریاچه دیده بودم که خون آشاامکان ندارد لوک خودش 

 ید.رفتند، ممکن نبود توانسته باشد خودش را از شر آنها خالص کند و از آب بیرون بیامی

م اد و قلبم را از سینهام چنگ انداخته بوبا فهمیدن این موضوع قلبم ریخت، انگار دستی نامرئی به سینه 

ها، ولی ین قاتلاخصوص جلوی چشمان خواست گریه کنم، بهام لرزید. دلم نمیبیرون کشیده بود. لب پایینی

 ام را خیس کرد.ها و چانههای جاری شد و گونهاشک

 هایم حلقه شد و ایزیدور من را به سمت خودش کشید.یک دست دور شانه 

تونیم لوک رو زیر نمی اینجا بمونیم و دنبالش بگردیم. باید»اش چسباندم و آرام گفتم: سرم را به سینه 

 «آب ول کنیم.

                                                            
جان  هاپخش شده بودند، شخصیت اصلی بود و در این فیلم 1951تا  1943سگی که در یک سری فیلم هفت قسمتی که بین سالهای  22

 داد.مردم را نجات می
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 «کاری از دست ما برمیاد؟»ایزیدور گفت:  

راستشو بخوای هیچی بیشتر از دیدن جزغاله شدن شماها زیر نور خورشید »سث نیشخندی زد و گفت:  

کنم گناهان نجایی که دارم سعی میکنه، ولی از اوگردین من رو خوشحال نمیوقتی دارین دنبال دوستتون می

دم توی غارهای ما پناه بگیرین. هنگامی که دارین استراحت م رو جبران کنم، پس بهتون پیشنهاد میگذشته

بینین؟ منم االن پسر خوبی شدم... فرستم. میهام رو برای جستجوی دوستتون میکنین بهترین گرگمی

 «درست مثل شما.

 «تو هیچ شباهتی به ما نداری، مرتیکه قاتل.»رد و عقب رفت. گفت: پاتر گردن سث را رها ک 

اش گردنش را مالید و لبخندی زد ولی خشم درون چشمانش جک سث با یکی از دستان استخوانی 

ها تونید قبول کنید یا نکنید. ولی به لطف تو مورفی، پای خون آشاممی»کرد. گفت: اش را برمال احساس واقعی

شه. بمونین و کشه که تعدادشون هم بیشتر میا به مخفیگاه ما کشیده شده و خیلی طول نمیهو ومپایرس

میرین. یا اینکه با من بیاین و بذارین آتش دنبال دوستتون بگردین ولی مطمئن باشین وسط کار همتون می

 «بس اعالم کنیم. بیشتر از اون حدی که فکرش رو بکنین به هم نیاز داریم.

 «ما به کمک شماها نیازی نداریم.»بانیت گفت: پاتر با عص 

واقعا؟! پس چرا گروهبانتون واسه کمک گرفتن از »ها شد: اش شبیه دیوانهسث نیشخندی زد و قیافه 

 «من اومده بود سراغم؟

ی چشم نگاهی به مورفی که سرش را برگردانده از آغوش ایزیدور نگاهی به پاتر انداختم، از گوشه 

 بود، انداخت.

 «یا با ما بیاین یا همینجا بمونین و جزغاله بشین. واسه من فرق چندانی نداره.»سث گفت:  

نفسم از ترس بند آمد وقتی دیدم سث چنگی به صورتش انداخت و پوست صورتش را کند و سر یک  

اش ای کشید و چنگی به سینهگرگ بزرگ از زیر گوشت و پوست صورتش بیرون آمد. سرش را عقب برد، زوزه

اش بیرون زد. موهای تنش در نور اش را کند، موهای سیاه رنگی از زیر پوست سینهکشید. پوست سینه
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ای پرتاب کرد، تا درخشیدند. تمام پوست و گوشت تنش را کند و گوشهخورشیدی که درحال طلوع بود، می

عقبش بلند و با چنان شدتی  اینکه کامال تبدیل به همان گرگی شد که از جنگل بیرون پریده بود. روی پاهای

هایشان روی زمین های درختان کاجی که همان نزدیکی بودند، به لرزش افتادند و برگزوزه کشید که شاخه

ها ی گرگریخت. روی چهارپایش فرود آمد و برای آخرین بار با چشمان زرد براقش به ما نگاه کرد. رو به بقیه

 سپس چرخید و به سمت آبشار دوید.اش بیرون داد، کرد و نفسش را از بینی

های های ساحل زیر پنجهها نگاه کردیم که پشت سر او دویدند. شن و ماسهی گرگبه بقیه 

خاست. مورفی بدون اینکه حرفی بزند یا حتی نگاهی به ما بیندازد، دنبالشان رفت. با قدرتمندشان به هوا برمی

ن کشیدم و دنبال مورفی دویدم. بازویش را گرفتم و او را به دیدن این صحنه خودم را از آغوش ایزیدور بیرو

 سمت خودم برگرداندم.

 «باید بمونیم و دنبال لوک بگردیم.»التماس کردم:  

 ها دوید.بازویش را از چنگم بیرون کشید، چرخید و دنبال گرگ 

ل لوک بشی. کنم مورفی. نباید بیخیاخواهش می»هایم از شدت ناراحتی جاری شدند. گفتم: اشک 

 «ری.کنی و میشه داری رهاش میباورم نمی

فکر کردی فقط خودتی که لوک رو دوست داری؟ اون »نگاه خشنی به من انداخت و فریاد کشید:  

خواد ولش کنم. ولی هرچقدر هم که گفتنش واسم دردناک باشه، حق واسم مثل پسرمه. منم مثل تو دلم نمی

 «میریم.ممون میبا جک سثه. اگه اینجا بمونیم ه

 «خوام از دستش بدم.ولی نمی»گریه کنان گفتم:  

درمورد از دست دادن با من حرف نزن. بیشتر از اون چیزی که فکرشو کنی توی »با عصبانیت گفت:  

خوام بازم کسایی میریم، نمیزندگیم اونایی که دوستشون داشتم رو از دست دادم. اگه اینجا بمونیم هممون می

 «مهمن رو از دست بدم.که برام 



 خون آشامشکار                 

 ایمانی. صبا  اورورکتیم      
 

www.sabaimni.blogsky.com 

174 

هایش راه گرفته بود هایی که در سکوت روی گونهسرم را باال آوردم و به او نگاه کردم، با دیدن اشک 

 یکه خوردم.

حرفم رو باور کن کیرا. هرچقدر هم که لوک واسم مهم باشه ولی زندگی »تر گفت: با صدایی نرم 

خواد بخاطرش زندگی شماها رو به خطر وک هم دلش نمیندازم. مطمئنم لشماها رو به خاطرش به خطر نمی

خواد اون مردی که باعث و بانی تمام این درد و دونم میخواد به راهمون ادامه بدیم... میدونم میبندازم، می

 «هاست رو پیدا کنیم.رنج

کردم میکرد. حس کردم کم نمیست ولی باز هم چیزی از دردی که حس میدانستم حق با مورفیمی 

آمد. دیگر نتوانستم دهم و کاری هم برای جلوگیری از آن از دستم برنمیدارم عضوی از بدنم را از دست می

کنم را تحمل کنم و بدون اینکه کنترلی روی خودم داشتم زیر گریه زدم. مورفی دردی که در قلبم حس می

 من را به سمت خودش کشید و محکم در آغوش کشید.

 «واقعا متاسفم کیرا.»گفت:  با صدایی آرام 

 «واسه چی متاسفی؟»هق هق کنان گفتم:  

واسه اینکه تو رو درگیر این ماجرا کردم. اون شبی که وارد اداره پلیس رگدکوو شدی باید »آرام گفت:  

 «گفتم با نهایت سرعتی که در توانته فرار کنی و از اون شهر بری.گفتم از اونجا بری... باید بهت میبهت می

 «همچین هم بهم خوشامد نگفتی!»ام را باال کشیدم و گفتم: آب بینی 

 کردم.باید بیشتر تالش می - 

 پس چرا این کار رو نکردی؟ - 

 چون خودخواه بودم. - 

 اش بود.صورتم هنوز هم روی سینه« شم.متوجه منظورت نمی»گفتم:  
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دونستم توی خطری ای. میستم یه دورگهدوندونستم تو چی هستی... میچون از اون اولش می»گفت:  

کردم این بود که بفهمم کی پشت این اتفاقاس و امیدوار بودم تو بتونی اون رو ولی به تنها چیزی که فکر می

 «از مخفیگاهش بیرون بکشی.

 ت بودم؟پس یجورایی طعمه - 

 «آره.»زمزمه کرد:  

 «شهر فراری بدی؟تونستی من رو از اون کنی میواقعا فکر می»پرسیدم:  

 شاید. تقریبا تو رو بیرون انداخته بودم... ولی لوک برت گردوند. - 

ها هایی افتادم که میان برفیاد آن خون آشام« گردوند االن مرده بودم.اگه من رو برنمی»گفتم:  

 «تونم اینجا ولش کنم.ی همینه که االن نمیواسه»دنبالم افتاده بودند. 

اش جدا کرد تا به صورتم نگاه کند. من را از سینه« اینجا بمونی و دنبالش بگردی،اگه »مورفی گفت:  

ها تنها بذاره. ولی جونش تونست اون شب تو رو با اون خون آشامیعنی اون جونت رو بیخودی نجات داده. می»

 «کنی.ارزش میرو به خاطر نجاتت به خطر انداخت، با اینجا موندنت کارش رو بی

را گرفت و من را به سمتی که گرگنماها رفته بودند، برد. در سکوت همراهیش کردم.  سپس دستم 

آمد، پاتر به تنهایی در ساحل ایستاده بود و به دریاچه خیره شده سرم را برگرداندم، ایزیدور پشت سرمان می

 گشت.بود، انگار داشت دنبال دوستش می
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 فصل بیست و پنج

کردند. رو های خیس ساحل زیر پاهایمان شلپ شلوپ میدویدیم، شن و ماسهدنبال گرگنماها  

داشتم، با میل برای برگشتن به سمت دریچه و دنبال برگرداندن از دریاچه سخت بود و با هر قدمی که برمی

د گشتم؟ با باال آمدن خورشیگشتم؟ چطور دنبالش میکردم. اصال کجا باید دنبالش میلوک گشتن مبارزه می

 ی دیگری جز رفتن نداشتیم.آمدند چارههایی که به سمت دریاچه میو ومپایرس

گرداندم و به دریاچه کردم، ولی هر چند لحظه یکبار سرم را برمیهرچند با میل به برگشتن مبارزه می 

د. ولی تنها کشکردم و ناامیدانه امیدوار بودم شاید لوک را ببینم که دارد خودش را از آب بیرون مینگاه می

دویدند، ایزیدور آمدند. جدا از هم میدیدم ایزیدور و پاتر بودند که داشتند از پشت سرمان میکسانی که می

هایی خمیده. مشخص بود او هم مثل من بخاطر از دست دادن کمان به دست و پاتر با سری پایین و شانه

او را دلداری دهم ولی ترسیدم اگر از مسیری که دوستش ناراحت بود. به این فکر افتادم کنارش بروم و کمی 

های بزرگ آمده بودیم برگردم دیگر نتوانم همراه بقیه فرار کنم. پس مقابل رویم را نگاه کردم و ردپاهای پنجه

 ها را دنبال کردم.گرگ

شدیم و این من را متعجب اش میشدیم، بیشتر متوجه سایز اصلیهرچه بیشتر به آبشار نزدیک می 

کرد، انگار کسی با یک نی رده بود. آب با امواج سرخ رنگی از جلوی کوهستان به سمت باال حرکت میک

مکید. تماشای این صحنه هیپنوتیزم کننده بود. صدای حرکت آب به سمت باال کرکننده نامرئی داشت آب را می

 بود و تقریبا شبیه به صدای غرش گرگنماها بود.

ها ایستادند و به سمتمان برگشتند. جک سث فرو رفته بود رسیدیم، گرگبه آبشار که در مه غلیظی  

خواین می»اش را لیسید و گفت: ی بسیار بزرگش را باز کرد، با زبان گوشتالوی صورتی رنگش پوزهآرواره

 «نظرتون رو عوض کنین؟

پایش جک سث با اینکه روی چهار دست و « درمورد چی نظرمون رو عوض کنیم؟»مورفی پرسید:  

 ایستاده بود ولی باز هم خیلی بزرگ بود. هر دو چشم در چشم هم شدند.
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 «درمورد پناه گرفتن توی مخفیگاه ما.»اش خارج کرد و گفت: سث نفسش را از بینی 

به مورفی نگاه کردم، سرش را برگرداند و به مسیری که آمده بودیم نگاه کرد، سپس نگاهی به خورشید  

 ها مشخص بود.ی رنگش از پشت کوهانداخت که انوار طالی

 «ای هم داریم؟ی دیگهچاره»عبوسانه گفت:  

 ها بدون هیچ حرفی وارد آبشار شدند.ی گرگجک سث و بقیه 

 ایزیدور کنارمان آمد، سرش را باال گرفت و با حیرت به آبشار نگاه کرد. 

 پاتر به مورفی نگاه کرد. 

 «چیه؟»مورفی گفت:  

رسید، فقط سردرگم و صدایش عصبانی به نظر نمی« جک سث کمک خواستی؟ چرا از»پاتر گفت:  

 «تو شرایط بدی که داشتیم رو از قبل هم بدتر کردی.»گیج بود. 

ای نداشتم. درمونده و ناامید شده بودم. بعد از اتفاقی که توی عمارت ی دیگهچاره»مورفی گفت:  

گفت... گاهی اوقات داریم. همونطور که پدرم همیشه می هالووید افتاد، فهمیدم با یه قاتل سنگدل سروکار

ها و خون مجبوری با آتش به جنگ آتش بری. تعداد ما خیلی کمه پاتر. ما درمقابل ارتشی از ومپایرس

هایی که خلق کردن. یکی یکی ما رو از سر راهشون برمیدارن. به همین خاطر تصمیم گرفتم با گرگنماها آشام

 «ر ازای آزادی جک سث قول دادن کمکمون کنن کایال رو پیدا کنیم.یه قراری بذارم. د

 «ها متنفرن.ولی چرا باید به ما کمک کنن؟ اون از ومپایرس»پاتر میان حرفش پرید:  

ها زمین رو تصاحب کنن. گرگنماها خوان ومپایرسدقیقا همینه! اونا هم مثل ما نمی»مورفی گفت:  

ها مخفی کردن. ولی اگه اون مرد کنن... خودشون رو از چشم انسانمی ها دارن زندگیتوی این کوهستان

 «کنه.نامرئی همه چیز رو تصاحب کنه زندگی گرگنماها هم تغییر می
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گفتی، مطمئنا دونیم رو میرفتی پیش بزرگان هالوز. بهشون چیزی که میباید می»پاتر مصرانه گفت:  

 «هامون زمین رو تصاحب کنن.نوعوان همخکردن. اونا هم مثل ما نمیبهمون کمک می

اونا ما رو از هالوز تبعید کردن، یادت رفته؟ ما خار توی چشمشونیم. دردسر »مورفی به او یادآوری کرد:  

 «خوان درگیر مشکالت سیاسی بشن.خوان. نمیاضافه نمی

بشن و بفهمن روی  پس قراره به گند کشیده بشن، چون وقتی باالخره بیدار»پاتر با عصبانیت گفت:  

موقع دیگه هیچ موقع دیگه خیلی دیر شده. اونزمین چه اتفاقی افتاده دیگه کاری از دستشون برنمیاد، اون

 «رن.قدرتی ندارن. به فنا می

واسه همینه که اومدم سراغ گرگنماها. گرفتن این تصمیم خیلی هم برام راحت نبود. خیلی بخاطرش  - 

خواد با این آشغاال هم درد بخوری نیستن. منم مثل شماها دلم نمیاونا متحدای بهدونم که عذاب کشیدم. می

 خوایم از این مخمصه جون سالم به در ببریم باید باهاشون همکاری کنیم.پیمان بشم. ولی اگه می

ها کمک کنن خودت رو گول نزن، کامال مشخصه خوان به ما یا انسانبا فکر کردن به اینکه اونا می - 

خوان از دنیای کوچکی که برای خودشون داخل این که فقط به خاطر خودشون درگیر این ماجرا شدن. می

 ها ساختن محافظت کنن.کوه

خب واسه همینه که بهشون نیاز داریم. چون اونا هر »مورفی با سرسختی به پاتر خیره شد و گفت:  

ای واسه دفاع از کنن. این قاتالی زنجیرهکسی و هر چیزی که نژادشون رو به خطر بندازه، قتل عام می

 «خودشون هیچ رحم و مروتی ندارن.

اش هایش تیره و چانهسپس چرخید و سرش را خم کرد و وارد آبشار شد. به پاتر نگاه کردم، چشم 

به هیچ عنوان به گرگنماها اعتماد نکنین. مثل »منقبض شده بود. صورتش را به سمت ما چرخاند و گفت: 

گروهبان رو فریب دادن، ولی نذارین شما رو هم فریب بدن. زندگیتون به همین بستگی داره... مطمئن اینکه 

 سرش را باال گرفت و به آبشار سرخ رنگ نگاه کرد و سپس واردش شد.« باشین.

 «حاضری؟»نگاهی مضطرب به ایزیدور انداختم و پرسیدم:  
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 «ها!اول خانم»د و گفت: دستش را به سمت آبشار دراز کرد، لبخند کمرنگی ز 

و قدمی به سمت آبشار برداشتم. به محض اینکه خواستم وارد « واقعا ممنون!»غرغری کردم و گفتم:  

 «آسیب دیدی کیرا؟»آبشار شوم ایزیدور مانعم شد و پرسید: 

 «نه. چطور مگه؟»سرم را برگرداندم و به او نگاه کردم. جواب دادم:  

 «آخه دوتا پارگی گنده پشت کتته.»گفت:  با چشمانی مملو از نگرانی 

به « هام پاره شده.خاطر بالهیس! ساکت باش ایزیدور. به»یک انگشتم را روی لبم گذاشتم و گفتم:  

 سمت آبشار برگشتم و واردش شدم و ایزیدور هم پشت سرم وارد شد.
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کوهستان حفر شده بود. مقابلمان چیزی  مقابل ورودی یک تونل عظیم ایستادیم، تونلی که در کنار 

به جز تاریکی نبود ولی وقتی کمی به تاریکی نگاه کردم، توانستم طرح کلی اندام گرگنماها که منتظر ما بودند 

آمد و از سنگ و خاک ساخته شده بود. خزه سرتاسر تونل را را مقابل رویم ببینم. تونل به نظر ناهموار می

هایمان را گرفتیم، رسید. بقیه کنارم ایستادند، آب موها و لباسکپک به مشام می پوشانده بود و بوی نم و

 قطرات آب روی زمین ناهموار کف تونل ریخت.

ی بزرگ کوه از اندازه« اسم این کوه چیه؟»بدون آنکه شخص خاصی را مخاطب قرار دهم، پرسیدم:  

شناختم قرار دم، دنیایی که آنسوی دنیایی که میشگفت زده شده بودم. انگار قدم به دنیای دیگری گذاشته بو

 داشت.

صدایش در تونل اکو شد و به گوش ما رسید. در تاریکی مقابلم « !سخونهاسمش »جک سث غرید:  

 ها هم پشت سرش حرکت کردند.جک سث را دیدم که چرخید و رفت و دیگر گرگ

 «این؟آماده»مورفی نفس عمیقی کشید و گفت:  

ها به راه افتاد. ما هم در سکوت پشت سرش و پشت سر گرگ« فکر کنم.»گرفت و گفت: پاتر نفسی  

 حرکت کردیم.

مسیر تونل به طور پیوسته سرباالیی بود، با اینکه شیب تونل چندان شدید نبود ولی طولی نکشید که  

حو شد، همینطور پاهایم خسته شد و کم کم درد گرفتند. جلوتر که رفتیم صدای آبشار پشت سرمان کم کم م

 تابید. کمی که بیشتر باالتر رفتیم، چند فانوسآخرین اشعه نور خورشیدی که از پشت آبشار به داخل تونل می

 گازی روی دیوارهای ناهموار تونل دیدیم که فضای تاریک تونل را با نور نارنجی رنگی روشن کرده بودند.

ودم این کوه مگر چقدر عمق و ارتفاع دارد. هنگامی شد، در این فکر برفتیم تمام نمیهرچه جلوتر می 

ای که ی فوق العادهتوانم بردارم، به فالتی سنگی رسیدیم که به منظرهکه فکر کردم دیگر یک قدم هم نمی

نفسم را بند آورده بود، چشم انداز داشت. ایزیدور کنارم ایستاد و سوتی از شدت حیرت کشید. سعی کردم تک 
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شد دنیایی تابید و باعث میها مینه را در ذهنم حک کنم، هر اشعه نوری که از آن فانوستک جزئیات آن صح

 سوزد، بدرخشد.که زیر پاهایمان قرار دارد مانند خاکستر نیمسوزی که در آتش می

 «بینم.شه دارم چی میباورم نمی»زمزمه کردم:  

اش کل گرگیدیگر به ش« کنی؟ر نمیم قشنگه، اینطور فکخونه»جک سث ناغافل کنارم آمد و گفت:  

 شد به او انسان بگوییم.اش برگشته بود... البته اگر مینبود، به فرم انسانی

سپس به چشم « س.فوق العاده»گردن کشیدم تا به او که باالی سرم ایستاده بود، نگاه کنم. گفتم:  

 انداز ناهموار زیر پاهایم نگاه کردم.

 «به زیبایی هالوزه.»کشید، گفت: حیرت به سختی نفس می ایزیدور درحالی که از شدت 

رار نگرفته است. قرسید تحت تاثیر منظره به نظر می« هیچ جایی به زیبایی هالوز نیست.»پاتر گفت:  

گن چند روز شن. میگن مردم با دیدنشون هیپنوتیزم میبعضی مناطق هالوز خیلی قشنگن. به حدی که می»

 «ی مقابل روشون بگیرن.تونن چشم از منظرهنه و نمیزسرجاشون خشکشون می

آورتر از ا حیرترتوانستم دنیایی به سختی می« به نظر میاد خیلی فوق العاده باشه.»زمزمه کردم:  

 ای که در حال دیدنش بودم، تصور کنم.منظره

ودم مامان بوقتی بچه »از لحن صدایش مشخص بود در خاطراتش گم شده. « همینطوره.»پاتر گفت:  

 «بردن تالس وارینریس.و بابام من رو می

 زد.اش حرفی میاولین باری بود که درمورد گذشته« اینی که گفتی چیه؟» با حیرت پرسیدم:  

شما در مقایسه باهاش مثل یه شکاف کوچولو بین  23ی دنیا. گرند کنینترین درهبزرگ»گفت:  

د که زیادی حرف زده به همین خاطر نگاهش را به جای دیگری به من نگاه کرد، متوجه ش« سنگفرش خیابونه.

 دوخت.

                                                            
 ای عمیق که میان آن رود کلرادو قرار دارد و در ایالت آریزونا، امریکا قرار دارد.دره 23
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 پاهایم درد گرفته بودند.« شه یه لحظه استراحت کنیم؟می»پرسیدم:  

چرا که نه؟ بشین، استراحت کن و یکی دو دقیقه از تماشای »ای زد و گفت: جک سث لبخند احمقانه 

 «ای ندارم.این منظره لذت ببر. من هیچ عجله

های درازش ی زمین ولو شدم و به جک سث نگاه کردم که پرسه زنان از ما فاصله گرفت، دسترو 

دو طرف بدنش آویزان شده بودند. ایزیدور کنارم نشست، ولی مورفی و پاتر ایستاده باقی ماندند و حتی یک 

های سرخ لحظه هم چشم از سه گرگی که نزدیک جک سث بودند، برنداشتند. نگاهی به دریایی از صخره

 شد.کرد، دیده میرنگ انداختم که تا جایی که چشم کار می

کردند و ی گرگنماها هستند، جایی که در آن زندگی میدانستم آنها خانههای عادی نبودند. میصخره 

های ناهمواری که کردند. سوراخخوابیدند. اینجا همان جایی بود که به صورت مخفیانه با هم زندگی میمی

یب و غریب چندین کوچه های عجها حک شده بودند، حکم در و پنجره داشتند. بین این خانهداخل صخره

های سرخ رنگ نصب شده بود، آویزان بود. نور هایی که درون صخرهقرار داشت. چندین فانوس از تیرک

ی های شهرهای بزرگ در شب. چشم چرخاندم و چندین برکهزدند، درست مثل نور المپها چشمک میفانوس

اش پوشیده از برف یه به دو کوهی بود که قلهی دور چشمم به چیزی افتاد، شبسنگی و رود دیدم. در فاصله

 است. کوهستانی درون یک کوه... اصال چنین چیزی ممکن بود؟

 «اسم اون کوهستان چیه؟»به کوهستان اشاره کردم و پرسیدم:  

 «کوهستان نیست یخچال طبیعین!»جک سث گفت:  

 «ان.یخچال طبیعی! فوق العاده»نفسم از شدت حیرت بند آمد.  

گیم دو قولوها! و بر ما بهشون می»سث با لحنی که لجبازی و عداوت در آن مشخص بود گفت:  

سپس کنارم خم شد و به چشمانم زل « شن!های ما آب نمیهای شما یخچال طبیعیخالف یخچال طبیعی

غ خودش ای که در یک متروی شلوکرد، مانند غریبهزد. خیلی به من نزدیک شده بود و این من را معذب می

خواست از جا بپرم و از او فاصله بگیرم ولی در چشمانم خیره چسباند. بدنم منقبض شد، دلم میرا به شما می
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کرد مانعش خواهم از او فاصله بگیرم. اگر دستش را به سمتم دراز میشد و ناگهان احساس کردم دیگر نمی

بپیچد و من را تنگ در آغوش بکشد. من هم به  اش را دورمدادم دستان دراز و استخوانیشدم، اجازه مینمی

چشمانش خیره شدم و تمایلی ناگهانی و دردناک نسبت به او حس کردم... شهوتی که تا به حال حسش نکرده 

فرار کن زد: خواست من را لمس کند و در آغوش بکشد. با اینکه جایی در ذهنم صدایی فریاد میبودم. دلم می

به سمتش دراز کردم تا او را به سمت خودم بکشم. تصاویری در ذهنم نقش بست،  ، دستم راکیرا! فرار کن!

دیدم خواست با من بکند. ولی با وجود این تصاویر، با اینکه در آنها میتصاویری از کاری که جک سث می

ا او را به خواستم. دستم را دراز کردم تکند، باز هم او را میرساند و من را شکنجه میچطور به من آسیب می

تر کنم، ناگهان روی پاهایم بلند شدم و عقب کشیده شدم. ناگهان طلسمی که جک سث با آن خودم نزدیک

کردم، بلکه چشم در چشم من را به خلسه برده بود درهم شکست، دیگر به نگاه خیره و جنون آمیز او نگاه نمی

 پاتر شده بودم.

و به آرامی « گم؟شا کردیم کافی باشه، درست نمیفکر کنم دیگه هرچی این منظره رو تما»گفت:  

خواست خواست من را از خواب عمیقی بیدار کند. ناگهان متوجه شدم جک سث میمن را تکان داد، انگار می

فهمیدم منظور پاتر چه بود وقتی که تر، حاال میبا من چکار کند... شرارتش بهم ثابت شد. ولی از این مهم

برد و آنها را وادار اش قربانیانش را به خلسه فرو میایست که با نگاه خیرهل زنجیرهگفت جک سث یک قاتمی

کرد، آنها به اسباب بازی او اش قربانیانش را طلسم میکند همراهش بروند. به محض اینکه با نگاه خیرهمی

سرم را برگرداندم و  خواست.توانست آنها را مجبور به هر کاری کند که قلب فاسدش میشدند و میتبدیل می

فهمیدم که باید اش کشید. حاال میهای ترک خوردهبه او نگاه کردم، نیشخندی زد و نوک زبانش را روی لب

 از او بترسم، خیلی بترسم.

ها ی فالت دور شدیم و پشت سر جک سث و گرگپاتر من را نزدیک خودش نگه داشت، از حاشیه 

کردیم... به سمت همان شهر زیبا و درعین حال عجیبی یین حرکت میحرکت کردیم. ولی این بار به سمت پا

 های سرخ رنگ و خاک ساخته شده بود.که از صخره
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 فصل بیست و هفت

پشت سر جک سث در غار بزرگ حرکت کردیم و به سمت پایین رفتیم، به مقابلم نگاه کردم، تا جایی  

های های بزرگ و شکافها پر از گودالبود. صخره های سرخ رنگ پهنکرد، غار پر از ضخرهکه چشم کار می

 عمیق بودند.

خورد. کردیم، کنار یک صخره حفر شده بود. داخل کوهستان پیچ میمسیری که در آن حرکت می 

مسیر را پایین رفتیم، و نورهایی را دنبال کردیم که با نور ضعیفی مقابلمان را روشن کرده بودند. بوی هوای 

انداخت که وقتی بچه بودم هنگام تابستان به همراه پدر و مادرم هایی میرا به یاد کباب داخل کوهستان من

توانستم بوی گوشتی شدیم، بیشتر میتر میخوردم... هر چه به شهری که زیر پاهایمان قرار داشت نزدیکمی

خته بود، ناگهان متوجه شد را استشمام کنم. بوی کباب آب دهانم را راه انداکه روی زغال سنگ داغ کباب می

 ام خرگوشی بود که پاتر در غار برایمان پخته بود.شدم آخرین چیزی که خورده

هایم به تاریکی عادت کرده در مسیر پیچ در پیچی که سراشیبی داشت به راه رفتن ادامه دادیم، چشم 

و به کارهایشان رسیدگی زدند هایی را ببینم که در شهر پرسه میتوانستم الیکنتروپبود و به وضوح می

توانستم کردند. تا وقتی که به آن نورها نزدیک نشدیم متوجه نشدم چه تعداد الیکنتروپ آن پایین هست، میمی

کردند و بقیه در ها حرکت میشان در خیابانصدها ـ نه هزارها ـ گرگنما ببینم. بعضی از آنها به شکل گرگی

چه شکل انسانی  -بودند  کدام شکل را برای زندگی کردن انتخاب کردهشان بودند. ولی مهم نبود شکل انسانی

 ای بزرگ بودند.در هر صورت تمامی آنها به طرز غیر عادی -و چه شکل حیوانی 

ها سرعت قدم شدیم، جک سث و بقیه گرگهرچه بیشتر به پایین مسیر پیچ در پیچ نزدیک می 

فهمیدم چه بود که شک و تردیدم را داشت کاسه بود، ولی نمیای زیر نیم شد. کاسهشان بیشتر میبرداشتن

 کشید.کرد. نگاهی به ایزیدور انداختم، او هم چیزی حس کرده بود و داشت هوا را بو میبیشتر می

های باالیی کوهستان انداختم، چشمانم را باریک کردم و در تاریکی به اطراف خیره نگاهی به قسمت 

های غار و میان بر سیاه باالی سرمان معلق بود. برخالف تاریکی و نور ضعیف گوشهشدم. تاریکی مانند یک ا

 کشید.آمد، انگار داشت نفس میها، تاریکی باالی سرمان به نظر زنده میشکاف
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پاتر هم مشکوک بودن چیزی را حس کرده بود، چون وقتی مسیر را کامل پایین رفتیم و مقابل شهر  

 م، بازویم را گرفت و من را به سمت خودش کشید.سنگی پهناور قرار گرفتی

ولی پیش از آنکه فرصت کند حرفش را تمام کند صدای عمیق و « لنگه...یه جای کار می»گفت:  

 غرش مانندی از باالی سرمان شنیده شد.

شان های سیاه و چرم مانندکردند. بالسرم را باال گرفتم و صدها ومپایرس دیدم که در تاریکی پرواز می 

شان هایشان بود. به شکل حقیقیخورد و آن صدای غرش مانند هم به خاطر همین حرکت بالدر هوا تکان می

ی های تیز و برندههای تیز و دهانی پر از نیشهای برجسته و گوشدرآمده بودند، با همان موهای سیاه و پوزه

 خون آلود. محاصره شده بودیم.

فیلیپس بود، با نیشخندی بر « خب، خب، خب! ببین کی اومده اینجا؟»ها آمد: صدایی از میان سایه 

 روی لب از تاریکی بیرون آمد و مقابلمان روی زمین فرود آمد.

ایزیدور کمانش را از روی کمرش برداشت و به فیلیپس نشانه گرفت. فیلیپس با دیدن این صحنه  

کرد. سپس به ما نگاه کرد، لبخند زد و گفت:  وانمود کرد ناراحت شده و با نگاهی دلخور به ایزیدور نگاه

ای کنه منو بکشه؟ زیاد رفتار دوستانهشیم یکیتون سعی میدوستای عزیزم، چرا هر بار که با هم رودررو می»

 سپس نیشخند زد.« دونین که؟نیست، می

کنار  ساکت و مصمم به همان صورت باقی ماندیم و فقط به او خیره شدیم، ایزیدور هم کمانش را 

 نگذاشت.

های او بهبود پیدا های لوک، زخمبرخالف زخم« تونین پیروز بشین.شما نمی»فیلیپس با کینه گفت:  

به اطرافتون »رسید. ای که صورتش را نابود کرده بود هنوز هم تازه و دردناک به نظر مینکرده بودند. سوختگی

هایی که باالی ده باال و پایین پرید و ومپایرسسپس مانند یک کودک هیجان ز« نگاه کنین. محاصره شدین!

 سرمان در تاریکی اوج گرفته بودند را شمرد.

 کنم... صدها ومپایرس اینجاست!ای دارم مییک! دو! سه... چه کار بیهوده - 
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 حتی از آخرین باری که او را دیده بودم هم بیشتر به یک روانی شباهت داشت. 

ی ه شوم، ایزیدور با سرعت جلو رفت و کمانش را محکم روی شقیقهناگهان پیش از آنکه حتی متوج 

های وار زیر خنده زد و لبای ترس از خودش نشان دهد دیوانهراست فیلیپس فشرد. فیلیپس بدون آنکه ذره

ی ایزیدور ای هم از کار شجاعانهترسناکش باال رفت. نگاهی به اطرافم انداختم، متوجه شدم چرا حتی ذره

ها محاصره شده بودیم، بلکه از اطراف هم با صدها گرگنما محاصره شده . نه تنها از باال با ومپایرسنترسید

درخشید و صدای غرششان زمین را زیر پاهایمان های زردشان در غار میغریدند. چشمبودیم که رو به ما می

 تر شدم.انداخت. با دیدن آنها یک قدم به پاتر نزدیکبه لرزه می

ور با فهمیدن موقعیتی که در آن گیر افتاده بودیم نگاهی به مورفی انداخت، به امید هر نشانی از ایزید 

آمد. با رهبری در مورفی بود... هر نشانی از اینکه قدم بعدی چیست. ولی مورفی به نظر شکست خورده می

 ان را از دست ایزیدور قاپید.دیدن این صحنه ایزیدور سالحش را پایین آورد. یکی از گرگنماها جلو پرید و کم

چه اتفاقی واست »فیلیپس قدمی به سمت مورفی برداشت و با نگرانی دروغینی به او نگاه کرد و گفت:  

 «افتاده؟ ظاهرت خیلی وحشتناک شده پیرمرد.

مورفی او را نادیده گرفت و با احتیاط به ما نگاه کرد. چشم در چشم شدیم، از حالت نگاهش متوجه  

 توانستم حالت نگاهش را تحمل کنم به همین خاطر سرم را برگرداندم.تسلیم شده. نمیشدم که 

گرگنما با سه قدم بلند « بگیرش.»فیلیپس به یکی از گرگنماهایی که نزدیکش ایستاده بود، گفت:  

ز نزدیک مورفی شد، او هم مانند جک سث پاهایش بزرگ بود. موهای بلندی داشت که مانند یک بافت بلند ا

های اش برداشت و مچ دستی کمربند شلوار جین پاره پورهپشت سرش آویزان شده بود. زنجیری از حلقه

 مورفی را بست. زنجیر فلزی سنگین و ضخیمی بود.

متاسفم دوست قدیمی، »ای ایستاده بود به سمت مورفی آمد و گفت: جک سث که به آرامی گوشه 

 «و پیشنهاد بهتری بهم داده بود. فیلیپس درست قبل از تو اومده بود پیشم

 «واقعا؟ چه پیشنهادی؟»پاتر با عصبانیت گفت:  
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هام دن من و همنوعدر ازای تحویل دادن شما، وقتی زمین رو به تصرف خودشون درآوردن اجازه می - 

 در آرامش و صلح زندگی کنیم.

 «چرا با هردو طرف معامله کردی؟»ایزیدور فریاد کشید:  

ها دست ای نداشتم. بهم قول داد اگه شما رو تحویلش بدم ومپایرسی دیگهچاره»شید: سث فریاد ک 

 «از سر ما برمیدارن!

 «تو هم باور کردی؟»پاتر فریاد کشید:  

منظورت چیه؟ این حرف یعنی چی؟ یعنی »فیلیپس وانمود کرد احساساتش جریحه دار شده و گفت:  

 «من مورد اعتماد نیستم؟

کنی بعد از اینکه ما رو بکشه سر قولش واقعا فکر می»دیده گرفت و رو به سث فریاد کشید: پاتر او را نا 

ها ایسته؟ چندتا گرگنما باقی مونده؟ هزارتا؟ حداکثر دو هزارتا؟ جمعیت ما چندین میلیونه! میلیونبه تو می

کنن. خودشون رو بین کنن و تقریبا همون تعداد هم روی زمین زندگی میومپایرس توی هالوز زندگی می

کنه به هایی دارن که بهشون کمک میها جا کردن، بین مقامات باالی کشورها نفوذ کردن، جایگاهانسان

هایی که تبدیل ها تموم بشه میان دنبال شما. با وجود نصف انسانها حمله کنن و وقتی کارشون با انسانانسان

 «ونه جک سث؟!مبه خون آشام شدن چه شانسی برای شما باقی می

های پاتر او را به برای یک لحظه جک سث با چشمانی باریک شده به پاتر نگاه کرد، مثل اینکه حرف 

های خودم باشم. من باید به فکر همنوع»ای باال انداخت و گفت: فکر فرو برده بود. ولی چند لحظه بعد شانه

 «باید از شهرم دفاع کنم.

 «کنی.ی. چون بعدا بدجوری به شانس نیاز پیدا میامیدوارم شانس بیار»پاتر گفت:  

 «مردمم االن اینجا در امانن.»جک سث با چشمان زردش به پاتر نگاه کرد و غرید:  

 «ممنونم سث. واقعا به خاطر همه چیز ازت ممنونم!»ناگهان مورفی با لحن خشکی گفت:  
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 منظورت چیه؟ - 

 یر خنده زد.و ز« تو یه قهرمان واقعی هستی.»مورفی گفت:  

 این حرفت یعنی چی؟ - 

بینی؟ البته به چشمت مثل تمام این دختر رو می»مورفی سرش را به سمت من تکان داد و گفت:  

دوباره زیر خنده زد. ولی « س، ولی با آوردنش پیش فیلیپس حکم مرگ خودت رو امضا کردی.های دیگهزن

 شد.اش حس میسث در خندهی خوشحالی نبود، خشم و نفرت به جک اش خندهخنده

آید کسی احمق فرضش مشخص بود خوشش نمی« درست بگو ببینم منظورت چیه.»جک سث گفت:  

 کند.

کردم. این دختر خیلی خاصه ولی احمق بودم که بهت اعتماد کردم. باید به حرف دوستام گوش می - 

از قدرت واقعی این  -این قضایاست همون مردی که پشت تمام  -خودش خبر نداره تا چه حد خاصه. یه نفر 

 سوزه.شه و به همین خاطر خیلی دلم برات میدختر باخبره. قدرتی که داره خیلی به ضررت تموم می

 «کنی؟داری چی زر زر می»سث با عصبانیت گفت:  

این دختر همین االنش هم خیلی قدرتمنده، ولی فقط یه تیکه از بین سه تیکه پازله، فکرش رو بکن  - 

شه. اگه هر سه تیکه کنار هم قرار بگیرن... کسی که قدرت این سه تا رو به دست بگیره شکست ناپذیر می

 شه!تعداد بیشتری مثل اینا ساخته بشه... صاحبشون خدا می

ابتدا صدا را شنیدم و بعد متوجه شدم چه اتفاقی افتاد. صدایی وحشتناک بود که حتم داشتم تا ابد در  

ی مورفی فرو کرد. با یک حرکت سریع، دستش را اند. فیلیپس جلو پرید و دستش را در سینهمذهنم باقی می

اش بیرون کشید. خیلی سریع اتفاق افتاد، مورفی ی مورفی بیرون آورد و قلب مورفی را از سینهاز داخل سینه

لبی که هنوز در اش نگاهی انداخت، سپس شوکه شده به قی داخل سینهسرش را پایین انداخت و به حفره

 تپید نگاه کرد.مشت فیلیپس می

 و جلو رفت.« نه!»پاتر فریاد کشید:  
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دانست چه ولی خیلی دیر شده بود، مورفی سرش را به سمتم چرخاند و لبخندی حاکی از اینکه می 

ط اتفاقی قرار بود برایش رخ دهد به من زد. صدای خرخری از انتهای گلویش خارج شد، روی زانوهایش سقو

 کرد و با صورت در گل و الی افتاد.
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 فصل بیست و هشت

 جان مورفی زانو زد. دوستش رو بین بازوهاش گرفت و در آغوش کشید.پاتر جلو پرید و کنار جسم بی 

تو مورفی رو کشتی »آب دهانش بیرون پاشید: « چکار کردی؟!»با عصبانیت سر فیلیپس فریاد کشید:  

 «کثافت!

پس چی فکر کردی؟ فکر کردی داریم بازی »همان عصبانیت درجوابش فریاد کشید: فیلیپس هم با  

 «کنیم؟! همتون قراره بمیرین!می

حال او را انقدر بیچاره ندیده بودم. حالت صورتش ترکیبی بود از عصبانیت، درد به پاتر نگاه کردم، تا به 

توانستیم. نگاهی به ایزیدور هیچ کداممان نمیتوانست اتفاقی که افتاده را درک کند. و آشفتگی. انگار نمی

انداختم، با دهانی باز و چشمانی گشاد شده ایستاده بود، حالت صورتش جوری بود که انگار یکی به شکمش 

ی مورفی که در آغوش پاتر قرار داشت، نگاه کردم. زانوهایم مشت کوبیده. سرم را پایین انداختم و به جنازه

هایم جاری خواستند روی گونههایی را که میوی صورتم گذاشتم، سعی کردم جلوی اشکهایم را رلرزید. دست

 شوند، بگیرم.

کردیم؟ او گروهبان و دوست ما بود. بدون او چکار می چطور ممکنه مرده باشه؟ذهنم فریاد کشید:  

هایی دراز شده کنم با دستمورفی بود که ما را کنار هم نگه داشته بود. پیش از آنکه متوجه شوم دارم چه می

اش خواستم قلب ظالمش را از سینهخواستم چشمانش را از حدقه دربیاورم... میبه سمت فیلیپس دویدم. می

حال در عمرم چنین خواستم به خاطر کاری که کرده درد بکشد. تا بهخواستم او را بکشم، میمی بیرون بکشم.

نفرتی را حس نکرده بودم. ولی پیش از آنکه به او برسم جک سث قدمی برداشت و مقابل فیلیپس ایستاد و 

شدم و با باسن روی ی ناچیز هستم. به عقب پرتاب جوری من را با یک ضربه پرتاب کرد که انگار یک حشره

دود و پیش از هایم خارج شد. جک سث متوجه نشد که ایزیدور به سمتش میزمین فرود آمدم. نفسم از شش

پرد. ایزیدور فریاد آنکه متوجه شود ایزیدور روی کمرش پرید، درست مانند کودکی که روی کول پدرش می

ی مورفی بود. جک سث وحشیانه اطر دیدن جنازهدردناکی کشید، ولی فریادش از سرِ درد نبود، فریادش به خ

هایش را در کمر سث باال و پایین پرید و سعی کرد ایزیدور را از روی کمرش پایین بیندازد ولی ایزیدور پنجه
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هایی که ایزیدور روی کمرش ایجاد کرده بود فرو کرده بود و خیال رها کردنش را نداشت. خون و مو از زخم

 بیرون زد.

 چرخید.های زردش وحشیانه در حدقه میچشم« این رو ازم دور کنین!»رید: جک سث غ 

ای به ایزیدور زد و او را کمر جک سث ی بزرگش ضربهها جلو آمد و با پنجهبا دستورش یکی از گرگ 

ای کشید ولی به جای اینکه عصبانیتش را سر ایزیدور های کمرش با عصبانیت زوزهجدا کرد. سث با دیدن زخم

 الی کند، به سمت فیلیپس چرخید.خ

صدایش به حدی باال بود که فکر کردم هر آن چشمانش بیرون « اینجا چه خبره؟»فریاد کشید:  

 «تو که گفتی هیچکس قرار نیست بمیره!»زنند. می

 ای باال انداخت.فیلیپس نگاهی به صورت عصبانی جک سث کرد و شانه 

ایزیدور رو میخوای. گفتی مورفی و پاتر اینجا زیر کوهستان  گفتی فقط کیرا و»سث با عصبانیت گفت:  

 «پیش من میمونن.

 «دروغ گفتم! اگه دوست داری به خاطرش باهام دعوا کن!»فیلیپس گفت:  

 «کنم آشغال خائن!سرت رو از تنت جدا می»سث به سمت فیلیپس رفت و گفت:  

 «تونی من رو بکشی.تو نمی»تفاوتی به جک سث خیره شد و گفت: فیلیپس با بی 

کشمت فیلیپس ولی اگه یه بار دیگه نه نمی»جک سث هم به او خیره شده و با صدایی سرد گفت:  

تونی کنم. حتی نمیبهم خیانت کنی به تمام مقدساتم قسم هر چیزی و هر کسی که برات مهمه رو نابود می

های آخرشون ن تموم شد و وقتی دارن نفسکنم. بعد از اینکه کارم باهاشوتصورش رو کنی باهاشون چکار می

کنن از عذاب خزن و بهت التماس میکنم و وقتی دارن به سمتت میهاشون رو قطع میکشن دسترو می

 «کنم. منظورم رو خوب متوجه شدی کثافت آشغال؟راحتشون کنی تماشاشون می
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قدمی به سمتش فیلیپس که به خاطر تهدیدهای ترسناک جک سث سر جایش خشکش زده بود،  

بهتره دعا کنی قراردادی که با هم بستیم رو تغییر »اش خیره شد و گفت: برداشت و در چشمان زد و عصبانی

 «ندم. کشتن مورفی اصال اهمیتی نداره. چرا انقدر قاطی کردی؟

ی مورفی را در آغوش گرفته بود، فیلیپس سرش را پایین انداخت و نگاهی به پاتر انداخت که جنازه 

ی پاتر زد و او را روی زمین پرت کرد. پاتر برخالف انتظاری که داشتم از روی زمین بلند نشد لگدی به سینه

جان دوستش حس همانجا نشست و به جسم بیو مثل همیشه با چنگ و دندان به جان دشمنش نیوفتاد، بی

 خیره شد.

او را به سمت خودم کشیدم  وقتی متوجه حالت روحی وخیمش شدم به سمتش رفتم، کنارش نشستم و 

وای خدا »و سرش را در آغوش کشیدم. فیلیپس که این صحنه را دید صورتش را با انزجار جمع کرد و گفت: 

 «االن باال میارم! یکی اینا رو از جلوی چشمام دور کنه.

 هایم را با زنجیر ضخیمی بست. بعد از اینکهها دستپیش از آنکه متوجه شوم یکی از ومپایرس 

های ایزیدور و پاتر را هم بستند ما را از روی زمین بلند کردند و به سمت تونل باریکی هل دادند. وقتی دست

به ورودی تونل رسیدیم سرم را برگرداندم و نگاهی به فیلیپس انداختم. دستش را به سمت مورفی دراز کرد و 

 یدند.کشهایی انداخت که با گرسنگی انتظار میاش را جلوی گرگجنازه

*** 

ما را داخل یک سلول پرت کردند و در را پشت سرمان محکم بستند. سلول باریکی بود و از سنگ  

 کرد مشعلی بود که یک گوشهای نداشت و تنها نوری که سلول را روشن میساخته شده بود. هیچ پنجره

 انداخت.های نارنجی رنگی روی دیوارها میسوخت و سایهمی

کشید. به پاتر نگاه کردم، به دیوار تکیه داده بود به ایزیدور نگاه کردم، جلوی در قوز کرده بود و بو می 

ها اش قرار داشت. شبیه شکست خوردهاش روی سینهو نشسته بود. سرش به سمت جلو خم شده بود و چانه

هایم را نبسته کرد. اگر دستبدتر می شده بود. دیدن او به این شکل موقعیت ترسناکی که در آن قرار داشتیم را
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کشیدم. روی زمین نشستم، تازه آن لحظه بود که متوجه شدم تمام رفتم و او را در آغوش میبودند جلو می

 لرزد. سردم نبود و دیگر چیزی برای ترس وجود نداشت... شوکه شده بودم و لرزشم به خاطر این بود.بدنم می

بودند را درک  توانستم اتفاقاتی که این چند ساعت اخیر رخ دادهمی کرد و به سختیمغزم کار نمی 

زد. حتمال را پس میگفت مرده است، هرچند ذهنم فکر کردن به این اکنم. لوک گم شده بود و قلبم به من می

دانستم، ام پدر خودم میمورفی درست مقابل چشمانم کشته شده بود و من کسی را که بعد از مرگ پدر واقعی

ه راه کردنش باید چه دانستم برای دوباره رو بام از هم پاشیده و نمیکردم زندگیاز دست داده بودم. حس می

 کنم.

گ شکاری بو سهای در را مثل یک دوباره به ایزیدور نگاه کردم، چهار دست و پا شده بود و لبه 

 کشید.می

 «کنی؟داری چکار می»از او پرسیدم:  

 «دوتا ومپایرس اون بیرونه.»ا از روی زمین بلند کند، گفت: اش ربدون آنکه بینی 

 «خب که چی؟»آهی کشیدم و گفتم:  

 باالخره به من نگاه کرد.« تو که تسلیم نشدی، مگه نه؟»گفت:  

 «تونیم از این سلول خارج شیم ایزیدور.ما حتی نمی»با صدایی عصبی گفتم:  

 «االن وقت ترسیدن نیست.»یک طرف سرش را به در فشار داد و گفت:  

 «اتفاقا االن وقت کامال مناسبی برای ترسیدنه!»با عصبانیت گفتم:  

 «د داشته باشه.ما نباید تسلیم بشیم. باید یه راهی واسه خارج شدن از اینجا وجو»مصرانه گفت:  

دم و چرخی« . از اینجا برو بیرون.24پس پیداش کن هودینی»ی اتاق زمزمه کرد: صدایی از گوشه 

متوجه شدم کسی که این حرف را زد پاتر بود، حالت نشستنش عوض شده بود و سرش را مثل کسی که منتظر 

                                                            
 نام جادوگری آمریکایی که به خاطر آزاد کردن خودش از شر زنجیرهایی که به دور دستش بسته شده بودند مشهور است. 24
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ترساند. پاتر باید یه جالد است، میان دستانش گرفته بود. دیدن او به این شکل بیش از هر چیزی من را می

 برایش مهم نبود از آن سلول خالص شود. کرد، نه ایزیدور. ولی مثل اینکهراهی برای خالصی از اینجا پیدا می

هایش بسته شده بود، ایزیدور از در فاصله گرفت و مقابل پاتر ایستاد. صدای زنجیرهایی که دور دست 

 «منو چی صدا زدی؟»بلند شد. پرسید: 

 «بروگمشو. االن حوصله مسخره بازی ندارم.»پاتر زیرلبی گفت:  

 صدایش مملو از عصبانیت بود.« زدی؟منو چی صدا »ایزیدور دوباره پرسید:  

 «بروگمشو.»پاتر چشمانش را بست، روی پهلویش چرخید و گفت:  

حرکت ماند. ایزیدور دوباره های پاتر زد. پاتر غرید ولی همانطور بیایزیدور پایش را عقب برد و لگدی به دنده

دربوی، هودینی، ون هلسینگ یا فیس چندبار باید بهت بگم اسم من بچه، وان»لگدی به او زد و فریاد کشید: 

 «نیست؟! 25من

گفتم فیس من هیچوقت بهت ن»اش گذاشت و زمزمه کرد: پاتر یک دستش را از شدت درد روی دنده 

 «من. فیس من آدم باکالسیه.

هایش جاری شد و فریاد ایزیدور با شنیدن این حرف با مشت و لگد به جان پاتر افتاد، اشک از گونه 

وا گرفت و او را به هسپس لگد محکمی به پاتر زد ولی پاتر پایش را در « متنفرم! ازت متنفرم!ازت »کشید: 

اش را باالی سر ایزیدور برد و های عضالنیعقب پرتاب کرد. پاتر از جا بلند شد و روی ایزیدور پرید. دست

 زنجیری را که مچ دستانش را به هم بسته بود، روی گردن ایزیدور فشار داد.

شمانش ببینم که توانستم در چهمان عصبانیتی را می« آروم باش بچه.»گوش ایزیدور زمزمه کرد:  در 

 قبال بارها دیده بودم.

                                                            
 Team-The A اکشن ماجراجویی نام شخصیتی داستانی در سلایر تلویزیونی 25
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تر شدم ایزیدور چشمک ایستادم تا جلوی پاتر را از کتک کاری با ایزیدور بگیرم. ولی وقتی کمی نزدیک 

 و لبخندی به من زد.

هیچوقت فکر »زنجیر روی گردنش دورگه شده بود، گفت: ایزیدور با صدایی که به خاطر فشار  

 «بینم.کردم همچین چیزی رو به زبون بیارم، ولی خوشحالم که همون پاتر قبلی رو دارم مینمی

 «منظورت چیه؟»پاتر با عصبانیت در گوش ایزیدور غرید:  

 «سرت رو بزنی؟ خواستی چکار کنی؟ موهایافسردگی گرفتن بهت نمیاد. بعدش می»ایزیدور گفت:  

به محض اینکه فهمید ایزیدور عمدا تحریکش کرده فشار زنجیرها را کم کرد و با فشاری که به  

 ای پرت کرد. های ایزیدور آورد، او را به گوشهشانه

 «خیلی بانمکی.»گفت:  

ازت مطمئنا مورفی دوست نداره تسلیم بشی. اگه اینجا بود »ایزیدور با لحنی آرام و مشوق گفت:  

 «خواست یه راهی واسه خالص شدن از اینجا پیدا کنی.می

دونی بچه؟ همین تازگیا باهاش آشنا شدی ولی من تو از مورفی چی می»پاتر با عصبانیت غرید:  

 «شناسمش. واسم مثل پدرم بود.هاست که میسال

بشی.  خواست توی حس ترحم نسبت به خودت غرقشناسمش که بدونم دلش نمیاونقدری می - 

هایی که کشتنش تقاص کارشون رو پس بگیری. اگه تسلیم بشی خواد از اون حرومزادهمطمئنم دلش می

 دی.خوای این کار رو بکنی؟ اگه تسلیم بشی فقط مورفی رو از دست ندادی، ما رو هم از دست میچطوری می

 «گی.فهمی داری چی میخودتم نمی»پاتر سرش را برگرداند و گفت:  

فهمه. تو تنها کسی نیستی که به مورفی عالقه داشت. اون دوست چرا می»را قطع کردم: حرفش  

 «هممون بود... واسه هممون مثل یه پدر بود.
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سرش را کج کرد تا به من نگاه کند، نور مشعل روی صورتش افتاده بود، چشمانش پر از درد بود.  

 «من دیگه هیچکس رو ندارم.»گفت: 

بروم و او را در آغوش بکشم ولی به محض اینکه یک قدم جلو رفتم در سلول خواست پیشش دلم می 

 اش انداختم و به سمتش خیز برداشتم.لکهباز شد و اسپارکی داخل شد. نگاهی به صورت سرخ و لکه

 و به او چنگ انداختم.« لعنتی!»جیغ کشیدم:  

 ولی ایزیدور من را گرفت و عقب کشید. 

 «تو نیست باهاش گالویز بشی.نه کیرا، در شان »گفت:  

ور شد که انگار از جلوی و آنقدر سریع به سمت اسپارکی حمله« هست. منولی در شان »پاتر غرید:  

چشمان ما ناپدید شد و ناگهان آن سوی سلول ظاهر شد. پیش از آنکه اسپارکی فرصت کند واکنشی نشان 

 را کند. دهد پاتر چنگی به صورتش انداخت و پوست نیمی از صورتش

هایش را باال آورد. ولی خون نبود که از زیر انگشتانش بیرون زد، با اسپارکی فریادی کشید و دست 

هایش را زدند از شدت وحشت عقب رفتم. دستدیدن خزهای خاکستری ضخیمی که در نور مشعل برق می

ند خاکستری رنگی که ی بلپایین آورد، سرش را عقب برد و زوزه کشید. گوشت صورتش کنده شد و پوزه

های بلند و قالب مانندش چنگی به های سفیدرنگی داشت، از زیر پوست صورتش بیرون زد. با ناخنسیبیل

اش را پوشانده بود، از جا کند و بدن یک گرگ نمایان شد. ایزیدور ی استخوانیگردنش زد و پوستی که سینه

سرم تکیه دادم و به اسپارکی نگاه کردم که روی چهار  را کنار زدم، تلوتلوخوران عقب رفتم و به دیوار پشت

ی بزرگش فرود آمد. مانند سگی که از دریا بیرون آمده تکانی به بدنش داد و خرخر کنان به من نگاه پنجه

 کرد.

به یاد آن روزهایی افتادم که در آپارتمانم در هونسفیلد با هم « شه.باورم نمی»من من کنان گفتم:  

هایی که در کردیم، قهوههایی که با هم تماشا میخوردیم، فیلمدیم، پیتزاهایی که با هم میگذرانوقت می

 نوشیدیم... تمام آن مدت او یک گرگنما بود.استارباکس می
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داشت، سپس چشمش به پاتر افتاد که دوباره داشت به سمتش خیز برمی« باور کن.»رو به من غرید:  

 «برو عقب پاتر.»نشان پاتر داد. غرید:  های تیزش راغرشی کرد و دندان

ما دوست »دانستم سوالم احمقانه است ولی تنها چیزی بود که توانستم بگویم. می« چرا؟»پرسیدم:  

هم بودیم... ولی تو بهم خیانت کردی. تو دخترهای مورفی و خانم الولیس بیچاره رو کشتی... اون دیگه چه 

 «گناهی داشت؟

 «وری؟ تو که توانایی دیدن خوبی داری پس چطور تا حاال متوجه نشدی؟چرا انقدر ک»پرسید:  

هنوز هم چیزی « خواستی من رو بکشی پس چرا باهام دوست شدی؟تو که می»آمد. نفسم باال نمی 

 کردم.دیدم را باور نمیکه می

خوایم ما نمی نه،»سر بزرگش را تکان داد و ادامه داد: « کنم.بکشمت؟ من دارم ازت حفاظت می»گفت:  

 «بکشیمت.

خودم را تا حد ممکن به دیوار پشت سرم چسباندم چون داشت با « چیه؟ مامنظورت از »پرسیدم:  

 آمد.های آهسته به سمتم میقدم

کسی که »صورتش را به من نزدیک کرد، آنقدر نزدیک که زبری سبیلش را روی صورتم حس کردم.  

اها از مخفیگاهشون بیان بیرون و فرمانروای زمین بشن. تو و این ها و گرگنمکنه وقتشه ومپایرسفکر می

 «پسره ایزیدور و اون دختر خوشگله کایال قراره به ما کمک کنین.

ها و گرگنماها از هم متنفرن. چطور کردم ومپایرسولی من فکر می»ایزیدور از آن طرف سلول گفت:  

 «کنین؟دارین با اونا کار می

اینکه مورفی بیاد پیشمون و »ی بزرگش کشید و نگاهش را به ایزیدور دوخت. زبانش را روی پوزه 

ها اومدن سراغمون و با قابل پیش بینی بود. به همین خاطر ومپایرس -قرارداد ببندیم  -ازمون کمک بخواد 

 «هم متحد شدیم.
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وراخ ماتحتت به خاطر کاری که کردی حقته همچین بزنمت که س»پاتر جلو آمد و به اسپارکی گفت:  

 «بشه دوتا!

تا آخرین لحظه شجاعت داری پاتر. ولی این شجاعت به دردت »گرگنما چرخید و به سمت پاتر آمد.  

 «کشه که میری همونجایی که دوستت مورفی رفت.خوره. باالخره گیر افتادی و زیاد طول نمینمی

اگر قراره من رو بکشی »و گفت: پاتر محکم سرجایش ایستاد، به چشمان زرد براق اسپارکی خیره شد  

 «شی؟ از صبر کردن خسته شدم.چرا زودتر دست به کار نمی

 کنم.چی؟ همین االن بکشمت؟ نه، این کار رو نمی - 

 چون جراتش رو نداری خودت این کار رو بکنی؟ - 

 تونیم بکشیمت. اگه بکشیمت سر چی معامله کنیم؟نه پاتر. فعال نمی - 

 «ای؟چه معامله»آمد. گفتم: قلبم توی دهانم  

 «خواد پاتر بمیره؟دلت می»غرید:  

 البته که نه! - 

خوایم وگرنه عاقبت پاتر هم مثل مورفی کنین که ما ازتون میپس تو و این پسره دقیقا کاری رو می - 

 شه!ها میشه... غذای سگمی

 زند.ند میتوانستم حس کنم که به من نیشخبا وجود اینکه پوزه داشت ولی می 

 «اول تو ایزیدور.»سپس چرخید و به سمت در سلول رفت. گفت:  

 «اول چی؟»ایزیدور آب دهانش را با مشقت قورت داد و گفت:  

 گذره.شه! اینجوری خوش نمیاگه بگم که دیگه سورپرایز نمی - 
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را به سمت خودم و او « باهاش نرو.»کنان گفتم: به سمت ایزیدور رفتم و بازویش را گرفتم. التماس 

 کشیدم.

مجبورم برم کیرا. »ایزیدور انگشتانم را از دور بازویش باز کرد، به چشمانم نگاه کرد و با لبخند گفت:  

 سپس چرخید و به سمت در سلول رفت.« دونستم که باالخره یه روزی باید برم.می

 راه ایزیدور را سد کرد. کرد. ناگهان جلو پرید ونگاهی به پاتر انداختم، به ایزیدور نگاه می 

 کشن.ذارم این کار رو بکنی. اونا که باالخره منو مینمی - 

 شه با اطمینان اینو گفت.نمی - 

به خاطر من، یکبار هم که شده اسمم »به آرامی پاتر را از سر راهش کنار زد، سپس برگشت و گفت:  

 «رو بگو.

 «ایزیدور.»پاتر گفت:  

 لبخندی زد و رفت.« ممنونم.»ایزیدور گفت:  

 در سلول با صدا بسته شد و من زیر گریه زدم. 
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 فصل بیست و نه

هایش که مقابلش بسته بودند در آغوش کشیدنم برایش سخت پاتر به سمتم آمد، ولی با وجود دست 

 «شه.نمیگریه نکن کیرا. مطمئنم چیزیش »هایم را پاک کرد و گفت: بود. پس به جایش به آرامی اشک

 «دونی.شه، خودتم خوب میچیزیش می»گویم: کنم و میبه او نگاه می 

 خوان به هدفشون برسن باید ایزیدور رو زنده نگه دارن...منظورم اینه اگه می - 

 با این حرفات حالم رو بهتر نمیکنیا! - 

 و رویش را برگرداند.« شه.آره، فکر کنم حالت بهتر نمی»گفت:  

سپس به « دونم سعی داری حالم رو بهتر کنی.خوام. میمعذرت می»رود، گفتم: دارد میوقتی دیدم  

 ام باال آوردم. پاتر برگشت و کنارم نشست.دیوار سلول تکیه دادم و زانوهایم را تا زیر چانه

 «همه چیز تموم شد، مگه نه؟»اش تکیه دادم و گفتم: سرم را به شانه 

 «چی تموم شده؟»ش کرد و پرسید: موهایم را با انگشتانش نواز 

 «تالشمون برای نجات دادن دنیا.»با تمسخر گفتم:  

 کنی؟ی آخر نهایت تالشمون رو کردیم. اینطور فکر نمیما تا لحظه - 

خواستم به موقعیتی که در آن قرار داشتیم فکر کنم. فکر نمی« فکر کنم همینطوره.»زمزمه کردم:  

خواست آخرین وقتی که برایم باقی مانده را با ناامیدی هدر بدهم. بود و دلم نمی فایدهکردن به این شرایط بی

 میرد.اند و احتماال پاتر هم به زودی مینهایت تالشم را کردم تا به این فکر نکنم که لوک و مورفی مرده

 «درمورد خونت بهم بگو.»گفتم:  

 «هالوز؟»پرسید:  

 ام احساس کنم.توانستم گرمای نفسش را روی گونهمیبه همدیگر تکیه داده بودیم و  
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 درمورد اون دره بهم بگو. گفتی اسمش چیه؟ تالس... - 

 «خوای درموردش بدونی؟تالس وارینریس. چی می»میان حرفم پرید:  

ها چشمانم را بستم و در دل گفتم کاش مایل« خوام توی ذهنم تصورش کنم.چه شکلیه؟ می»گفتم:  

 ایم، دور بودم.ی که در آن حبس شدهاز این سلول

دره چند مایل طول داره. مثل »داد. نفس عمیقی کشید، انگار یادآوری خاطراتش از جهاتی آزارش می 

ها سفرهای اکتشافاتی شروع کردن تا ابتدا و انتهای دره رو پیدا کنن یه شکاف وسط زمین. خیلی از ومپایرس

های پیچ در پیچی ها دره کوچک و تونلگن اونا توی میلیونها میلیولی هیچکدومشون نتونستن برگردن. خی

 «که در اعماق تالس وارینریس هست گم شدن یا مردن یا دیوونه شدن.

 «چرا دیوونه شدن؟»سعی کردم دره را در ذهنم تصور کنم، پرسیدم:  

 «به خاطر نور.»با صدای آرامی گفت:  

 نور؟ - 

بینی، ولی اگه مدت زیادی اونجا بایستی و پایان میتاریکی مطلق و بیی دره بایستی فقط اگه لبه - 

خوره گن اون نور تکون میها میبینی... یه نور درخشان نارنجی رنگ. بعضیبه تاریکی خیره بشی یه نور می

انگار گن ای درمیاد. اونایی که دیدنش میالعادهگن به شکل چیزهای خیلی زیبا و فوقکنه... میو حرکت می

 کردن.به روح زمین نگاه می

 «تا حاال اون نور رو دیدی؟ وقتایی که با مامان و بابات میرفتی کنار دره میدیدیش؟»پرسیدم:  

 خواست نگاه کنم.نه. دلم نمی - 

 چرا؟ - 

 ای یه چیز شخصیه. یه چیز مقدس، نباید توش سرک بکشی.روح هر موجود زنده - 
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دانستم... یک او من را شوکه کرد. من همیشه او را شخصی تک بعدی میها از زبان شنیدن این حرف 

ام درمورد او بیشتر شده مرد عاقل و زبان دراز، فقط همین. ولی االن دیگر چندان مطمئن نبودم و کنجکاوی

 بود.

 بیشتر بگو. - 

 کرد.باال و پایین رفتن بدنش موقع نفس کشیدن آرامم می 

دونی که، بلد نیستم چیزی رو توصیف زیاد اهل حرف زدن نیستم... می دونم چی بگم.دیگه نمی - 

 کنم.

 ولی خیلی زیبا برام توضیفش کردی. - 

 «برمت اونجا.یه روزی می»ام چسباند و گفت: اش را به گونهگونه 

 به هالوز؟ - 

 ی تالس وارینریس.هم هالوز هم دره - 

 «دی؟قول می»عجب گفتم: سرم را عقب بردم تا بتوانم نگاهش کنم، با ت 

 «دم.قول می»به چشمانم خیره شد و گفت:  

ای آرام و اش مثل قبل با ولع و هوس نبود... بوسهسپس جلو آمد و به آرامی لبم را بوسید. بوسه 

اش های بستهآمد. صورت و گردنم را بوسید و موهایم را با دستبامحبت بود... چیزی که اصال به پاتر نمی

 رد.نوازش ک

خواست این بار خبری از آن احساس گناهی نبود که همیشه از بودن با او داشتم. درعوض دلم می 

بیشتر به او نزدیک شوم، بیشتر به من عشق بورزد و بیشتر احساس امنیت کنم. االن وقت فکر کردن به 

همین نستم بهش فکر کنم تواوجدانم یا نتایجی که این بوسه ممکن بود داشته باشم، نبود؛ تنها چیزی که می

 ترسیدم دیگر هیچوقت نتوانم پاتر را ببینم.کشید تا آنها سراغمان بیایند. میبود و اینکه چقدر طول می لحظه
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ام را از های بستهوار بود. دستام با ولع و دیوانهاش را دادم، بوسهپس چشمانم را بستم و جواب بوسه 

ی ن و قفسهدادم و او را به سمت خودم کشیدم، صورت و گرد باالی سرش رد کردم و پشت گردنش قرار

ین خواباند. کورمال اش فشاری به من آورد و به آرامی من را روی زماش را بوسه باران کردم. با شانهسینه

ز تنم درآورد و شکمم های کتم را باز کرد، کتم و پیراهن زیر کتم را اکورمال دست روی لباسم کشید و دکمه

ا باز کند. ری شلوار جینم کرد دکمهکشید و همزمان تالش میهای گرمش را روی شکمم میید. لبرا بوس

 هنگامی که شلوارم را از پاهایم درآورد، او را به سمت خودم کشیدم.

ل روی های روی دیوارهای سلوبا اشتیاقی عمیق در تاریکی به هم عشق ورزیدیم. نور مشعل 

دادم. تنها هم نمی دانستم و اهمیتیکردیم درست بود؟ جواب سوالم را نمیکه می تابید. کاریهایمان میبدن

به تو اهمیت  دانستم و برایم اهمیت داشت این بود که چه حس خوبی داشت کسیچیزی که در آن لحظه می

 دهد و به تو عشق بورزد.

بزنم. ناراحت نبودم، خواست زیر گریه خیس عرق در آغوش هم دراز کشیده بودیم، بدجوری دلم می 

دانستم هر آن ممکن است بیایند و ما را از هم جدا کنند و این شادی برای همیشه خوشحال بودم. هرچند می

 توانم این احساسات را رها نکنم.از بین برود. بنابراین خودم را به پاتر چسباندم و سعی کردم تا هر وقت که می

 .«26سوفی»ناگهان پاتر گفت:  

 ؟!ببخشید - 

 «ازم پرسیدی کی احساساتم رو جریحه دار کرده بوده.»زمزمه کرد:  

وستت دسوفی کیه؟ » خودم را باال کشیدم و به او که روی زمین دراز کشیده بود، نگاه کردم. پرسیدم: 

 «بود؟

 «اون واسم بیشتر از یه دوست بود.»بدون اینکه به من نگاه کند، گفت:  

                                                            
26 Sophie 



 خون آشامشکار                 

 ایمانی. صبا  اورورکتیم      
 

www.sabaimni.blogsky.com 

204 

خواست بیشتر درمورد پاتر و زندگیش پیش از آنکه من را ببیند، دلم می« چه اتفاقی افتاد؟»پرسیدم:  

خواست بدانم چه چیزی زیر خواست بدانم چه چیزی او را تا این حد سرسخت کرده بود، دلم میبدانم. دلم می

 این ماسک غرور و خودبینی پنهان شده است.

 «ل هم همین بود.راستش اتفاق خاصی نیوفتاد و مشک»لبخند کمرنگی زد و گفت:  

 دوستش داشتی؟ - 

 و به من نگاه کرد.« آره.»گفت:  

 دانستم باید این سوال را بپرسم یا نه.نمی« اون... اون هم تو رو دوست داشت؟»پرسیدم:  

خوند و من... کردم اون هم دوستم داره. اولین بار توی دانشگاه دیدمش. اون موسیقی میفکر می - 

گذروندم. دانشگاه برای من فقط یه خوشگذرونی بود، هر شبم رو با مستی به الکی میخب من بیشتر وقتم رو 

رسوندم. ولی بعدش سوفی رو دیدم و همه چیز عوض شد. اون شبیه هیچکدوم از دوستام نبود. آروم صبح می

 بود، مهربون بود، و لبخندی داشت که...

 «خواد اینا رو بشنوی.لت نمیمتاسفم، مطمئنا د»سپس به من نگاه کرد و ادامه داد:  

 «خوام بدونم. سوفی هم یه ومپایرس بود؟نه... ادامه بده. می»سرم را تکان دادم و گفتم:  

 نه، انسان بود. مشکل هم همین بود. - 

 چرا؟ - 

تونم این راز رو کردم میدونست من واقعا چیم. فکر میدونست. نمیسوفی هیچی درمورد من نمی - 

دونستم. از همون موقعی که یه بچه بودم دونستم با بقیه فرق دارم، همیشه این رو میازش مخفی کنم. می

ها روی زمین و بین انسان خوام برمپدر و مادرم این فکر رو توی سرم فرو کرده بودن. وقتی بهشون گفتم می

ها بفهمن من باهاشون فرق دارم ممکنه بخوان زندگی کنم سعی کردن من رو منصرف کنن. گفتن اگه انسان

روی من آزمایشاتی انجام بدن... من رو مثل یه حیوون توی یه قفس بندازن و روی من تحقیقاتی انجام بدن. 
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خواست بیشتر دوستام هالوز رو ترک کرده بودن و دلم میخواستم برم. ولی من فکرام رو کرده بودم و می

ام رو ترک کردم. ولی نتونستم با هرچیزی که خودم هم روی زمین بودن رو تجربه کنم. پس خونه و خانواده

ها همه چی داشتن! خیلی چیزها برای دیدن بود و خیلی کارها ها داشتن کنار بیام. منظورم اینه که، انسانانسان

خواست همه چیز رو بچشم، بشنوم، بو کنم... خیلی زیاده روی کردم. بعدش سوفی جام دادن، دلم میبرای ان

های مونث های مونث خیلی زیبا هستن، ولی انسانرو دیدم و همه چیز عوض شد. من عوض شدم. ومپایرس

گیم چیزی فراتر از ن، سوفی یه چیز دیگه بود. ولی فقط همین نبود، برای اولین بار توی زندیه چیز دیگه

دیدم، من عاشق خودش شده بودم. شاید بگی من احمق و خام بودم، ولی بدجوری عاشقش زیبایی رو داشتم می

کردم... یه رازی رو کردم وقتی باهاشم کامال خودم نیستم. انگار یه چیزی رو پنهان میشده بودم. اما حس می

کردم. به همین خاطر یه شب زمستونی، وقتی روی می داشتم، و واقعا هم این کار روازش مخفی نگه می

 تختش کنار هم دراز کشیده بودیم خودِ واقعیم رو نشونش دادم.

 چی گفت؟ - 

 !برو گمشو - 

 نه! واقعا؟ - 

گوید. یاد آن روزی افتادم که لوک در کند یا جدی میدانستم شوخی مینفسم بند آمده بود، نمی 

 ایرس است و احساسی که آن لحظه داشتم را به یاد آوردم.مسافرخانه به من گفت یک ومپ

ولی دست کمی هم از این نداشت. حالت نگاهش موقعی  "گمشو"نگفت »لبخند کمرنگی زد و گفت:  

ها ها و کتابهای بیرون اومده به سمتش چرخیدم رو یادمه. اصال شبیه توی فیلمهای باز شده و نیشکه با بال

 «نبود.

 ؟منظورت چیه - 

خودش رو جلوی پاهام ننداخت، جوری رفتار نکرد که انگار من یه نیمه خدا هستم، تک تک حرفام  - 

تونه زندگی کنه. نه، با صدای بلند جیغ کشید، انقدر بلند رو با جون و دل گوش نداد و نگفت که بدون من نمی
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توی چشماش معلوم بود و های گوشم پاره بشه. وحشت و سردرگمیش که فکر کردم هر لحظه ممکنه پرده

احساساتم  "ذاشتم!وای خدا تا حاال با یه هیوال قرار می"تونستم حرف دلش رو از توی چشماش بخونم: می

کرد، از من چندشش دار شد کیرا. هیچوقت همچین دردی رو نکشیده بودم. با بیزاری به من نگاه میجریحه

تونم ازش دور شم و دیگه ه بود. بهم گفت هرچقدر که میشد، ولی از این بدتر این بود که از من ترسیدمی

 گه.هیچوقت برنگردم. گفت اگه بازم برم سراغش همه چیز رو به پدر و مادرش می

 چرا مستقیما نرفت پیش پدر و مادرش؟ - 

اقعا سختگیری وکنه؟ بعدشم، سوفی پدر و مادر کنن. کی باور میدونست حرفش رو باور نمیچون می - 

گرفتن و بعدشم گفت ازش تست اعتیاد میدونی که منظورم چطور آدماییه اگه بهشون میمی داشت،

 فرستادنش پیش روانپزشک.می

اش کشیدم ینهدستم را روی موهای س« احتماال حس خیلی وحشتناکی داشتی.»با صدای آرامی گفتم:  

 اش حرکت دادم.و تا شکم عضالنی

ک کنم و توی شهر بمونم. ممکن بود به دوستاش بگه و اونا هم تونستم ریسهمون موقع آره. نمی - 

زد، شهر رو ترک کردم و کل کشور رو سفر حرفش رو باور کنن. هشدار پدر و مادرم توی گوشام زنگ می

موندم که بتونم یه شغلی پیدا کنم و یه پولی ذخیره کنم و بعدش رسیدم انقدری میکردم. به هر شهری که می

 دونم چی چی توی فیلم هالک هیوالی سبز رو داشتم.نمی 27رفتم. حس بروسنجا میدوباره از او

 «بود. 28فامیلیش بنر»لبخندی زدم و گفتم:  

دونستم تونستم به هالوز برگردم، خیلی مغرور بودم و میحاال هر چی. نمی»شانه باال انداخت و گفت:  

بارید و باد تندی که یه شب که برف شدیدی می. تا این"ما که بهت گفتیم"گن اگه برگردم همه بهم می

مردم و از سرما یخ خواستم خودم رو گرم کنم. داشتم از گرسنگی میاومد، وارد یه انبار قدیمی شدم. میمی

زدم. بهرحال، احتماال ورودم به اونجا باعث به صدا دراومدن هشدار شده بود چون یه پلیس اومد توی انبار. می

                                                            
27 Bruce 
28 Banner 
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هام رو باز کردم و توی هوا اوج گرفتم. ولی یر بشم به همین خاطر کتم رو پاره کردم و بالخواستم دستگنمی

وقتی پلیسه دنبالم اومد و من رو توی هوا گرفت خیلی تعجب کردم. زیاد طولی نکشید که من رو گرفت و 

مورفی آشنا  توی آسمون دنبال خودش کشوند و روی زمین فرود اومدیم. اینجوری بود که با گروهبان جیم

کرد و من رو وارد نیروی پلیس کرد. ولی حتی شدم. مورفی از همون اولش با من مثل پسرش رفتار می

 «های اولیه رو هم درست و حسابی ندیدم.آموزش

 چطور مگه؟ - 

من همیشه زبون درازی داشتم و بعد از ماجرایی که با سوفی پیش اومده بود وحشی شده »گفت:  

دونستن چطوری از پس من بربیان. وقتی مورفی کنترل بودم، استادای دانشکده نظامی نمیبودم، غیر قابل 

گیره و من رو با خودش به رگد خوان من رو بندازن بیرون گفت خودش آموزش من رو به عهده میشنید می

ه من سپس ب« دیدن.کوو برد. فکر کنم استادای دانشکده نظامی خیلی خوشحال بودن که رفتن من رو می

 «دونی تپلی.ش رو هم که خودت میبقیه»نگاه کرد و ادامه داد: 

 سوفی چی شد؟ - 

بارها براش نامه نوشتم ولی هیچ جوابی نگرفتم. پنج سال از اون روزها گذشته دیگه باهاش کنار  - 

 اومدم.

 گرفتی؟چرا انقدر به ایزیدور سخت می - 

های خودم رو. یه پسر پر از امید و انتظار از آینده. نوجوونیدیدم. چون خودم رو توی ایزیدور می - 

 دوست نداشتم یاد اون روزای خودم بیوفتم.

 «سوفی... هنوزم بهش احساساتی داری؟»از نگاه کردن به چشمانش اجتناب کردم و گفت:  

 «شی؟اگه بگم آره ناراحت می»به من خیره شد و گفت:  

تو گفتی دختر خوشگلی »کردم، سوالش را نادیده گرفتم و گفتم: اش را روی خودم حس مینگاه خیره 

 «های مونث هم خوشگلن.بود. گفتی ومپایرس
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 «خب؟»با سردرگمی گفت:  

ام. من یه دورگه»توانستم به چشمانش نگاه کنم. هنوز هم نمی« خب من هیچکدوم نیستم.»گفتم:  

 «من از نظر زیبایی چطورم؟

 «بهتر از هر دو.»ت، به من خیره شد و گفت: صورتم را بین دستانش گرف 

هایش را هایی از بیرون از سلول آمد. پاتر یکی از دستپیش از آنکه بتوانم چیزی بگویم صدای قدم 

در جیب شلوارش فرو برد، جیبش را زیر و رو کرد و چیزی بیرون آورد. به محض اینکه در سلول باز شد، پاتر 

 «اینو واسم نگه دار.» چیزی میان دستم گذاشت و گفت:

ای کوچک مورفی افتاد. دوباره به پاتر نگاه کردم، سرم را پایین انداختم و چشمم به صلیب نقره 

 چشمکی به من زد.

وقتی بغلش کرده بودم اینو از دور گردنش باز کردم. حسابی مراقبش باش. به خاطر »زمزمه کرد:  

 «مورفی... و من.

صلیب را در جیب کتم کنار آیپاد و سی دی ای که در صومعه کپی کرده های لباسم را بستم و دکمه 

 بودم، قرار دادم. کنار هم ایستادیم و با حالتی خصمانه به جک سث که وارد سلول شد، نگاه کردیم.
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 فصل سی

جک سث با چشمان زرد درخشانش به ما خیره شد، چشمانش را باریک کرده و بود و با حالتی  

اش به گرگی نگاه کردم که بیرون از سلول کرد. پاتر مقابلم ایستاد. از پشت شانهما نگاه میتهدیدآمیز به 

 داد.کرد، مثل اینکه نگهبانی میایستاده بود و به انتهای راهرو نگاه می

خواین همونجا می»جک سث انگشت شستش را داخل حلقه کمربند شلوار جینش انداخت و گفت:  

 «خواین از اینجا برین بیرون؟نین یا میوایسین و من رو نگاه ک

 برای یک لحظه فکر کردم اشتباه شنیدم. ولی ناگهان پاتر جلو پرید و از باال به جک سث نگاه کرد. 

ببین، االن اصال حوصله بازی کردن باهات رو ندارم، پس چطوره من رو از اینجا ببری و این بازی  - 

 رو تمومش کنی؟

متوجه « خوای از اینجا بری بیرون یا نه؟ زیاد وقت نداریم.می»کرد و گفت: سث دوباره به او نگاه  

 استرس در صدایش شدم.

 «تو یه خائنی! چرا باید بهت اعتماد کنیم؟»فریاد کشیدم:  

 «ای داری؟انتخاب دیگه»سث لبخند دندان نمایی زد و گفت:  

ردن و اعتماد نکردن به تو باشه باز هم حتی اگه زندگیم وابسته به اعتماد ک»پاتر با عصبانیت گفت:  

 «کنم!بهت اعتماد نمی

 لبخندش ناپدید شده بود.« ولی واقعا زندگیت وابسته به اعتماد کردن به منه.»جک سث گفت:  

 ی پاتر ایستادم.جلو رفتم و شانه به شانه« از کجا بدونیم اینم یه تله نیست؟»گفتم:  

مان بسته شده بود را هایاو اعتماد کنیم زنجیرهایی که دور دستسث برای اینکه نشان دهد باید به  

تونی مطمئن بشی این یه تله نمی»باز کرد. سپس کمان ایزیدور را از پشتش برداشت و به من داد. گفت: 

 «خوای این کوهستان رو زنده ترک کنی، پس مجبوری به من اعتماد کنی!نیست، ولی اگه می
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یه دلیل خوب بهم بده که چرا نباید همین »اپید و جک سث را نشانه گرفت. پاتر کمان را از دستم ق 

 «االن بکشمت؟

باهام میای یا نه؟ وقت زیادی نداریم. حتی شاید تا »جک سث سوال پاتر را نادیده گرفت و گفت:  

 «االن هم برای نجات دادنشون دیر کرده باشیم!

 «رو نجات بدیم؟کیا »پاتر با سوءظن به جک سث نگاه کرد و گفت:  

 ها درخشید.هایش در نور مشعللبخندی زد و دندان« کایال و ایزیدور.»جک سث گفت:  

 «کایال اینجاست؟»فریاد کشیدم:  

 «تمام این مدت اینجا بوده. صومعه فقط یه تله بود.»پاتر با عصبانیت گفت:  

 «کایال کجاست؟»نه گرفتم. با شنیدن این حرف کمان را از دست پاتر قاپیدم و سر جک سث را نشا 

 و سلول را ترک کرد.« دنبالم بیاین.»نیشش را باز کرد و گفت:  

*** 

کرد. بیرون سلول آن گرگ بزرگی که قبال دیده بودم، ایستاده بود و با چشمان درخشانش به ما نگاه می 

د و آنقدر بزرگ به نظر غرشی از اعماق گلویش برخاست. روی چهار دست و پایش در تاریکی راهرو ایستاده بو

 شد با یک شیر او را اشتباه گرفت.رسید که به راحتی میمی

 «این واسه چی اینجاست؟»پاتر به گرگ نگاه کرد و گفت:  

 همراه ما میاد. - 

 «چیه؟ مامنظورت از »پرسیدم:  

 صدایش نازک بود... یک زن.« ما هم با شما میایم.»گرگ گفت:  
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شوکه شدم و تلوتلوخوران عقب رفتم. گرگ تغییر شکل داد و به شکل یک زن درآمد. به قدبلندی  

اش روی سث نبود، ولی هنوز هم بیش از یک متر و هشتاد سانتی متر قد داشت. موهای بلوند استخوانی

وار جین پوشیده هایش ریخته بودند. الغر بود ولی مثل جک سث استخوانی نبود. با اینکه سوییشرت و شلشانه

بود، ولی مشخص بود که اندام خوبی دارد. ولی صورتش... صورتش به طرز نفسگیری زیبا بود، تعجبی نداشت 

روند. او هم مانند سث چشمان زرد براقی داشت و مردمک چشمانش دو چرا مردم با دیدنش در خلسه فرو می

و مشخص بود بیشتر مردها برای بوسیدن  هایی گوشتی و به رنگ خون داشترنگ بود. لبخط باریک سیاه

 دهند.ها جان میآن لب

کرد، دهانش باز مانده بود. به آرامی با آرنجم به پهلویش نگاهی به پاتر انداختم، او هم به زن نگاه می 

 «یادت رفته زبونش پشمالوئه؟!»کوباندم و زمزمه کردم: 

 «ه؟این کی»از خلسه بیرون آمد، به سث نگاه کرد و گفت:  

 «مهمه؟»سث گفت:  

 «اگه قراره بهت اعتماد کنیم، آره مهمه.»پاتر گفت:  

مانندش های قالبدستش را دراز کرد و با ناخن« این الوییزاست، عشق من.»سث لبخندی زد و گفت:  

 صورت الوییزا را نوازش کرد.

 «یر درازی بذارم.برای جبران اشتباه گرگنماها باید قدم به مس»الوییزا با صدای نرمی گفت:  

 «اشتباه؟! خیانت شما به نظرم از اشتباه بیشتر بود!»پاتر فریاد کشید:  

ببین، منم باید به مردم خودم فکر کنم. به لطف آدما با انقراض »سث به سمتمان خم شد و گفت:  

کنن چرا نباید ها از راه رسیدن و گفتن نقشه دارن زمین رو تصاحب فاصله چندانی نداریم. پس وقتی ومپایرس

کردم؟ فیلیپس بهم قول داد اگه کمکشون کنم وقتی زمین رو تصاحب کردن اجازه میدن ما هم با قبول می

 «حقوق برابری با اونا روی زمین زندگی کنیم. ولی...

 «ولی چی؟»پاتر حرفش را قطع کرد:  
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هاست. بعدش بهم گفت اعضای ی ومپایرسفیلیپس گفت یه گروه کوچک هست که مخالف نقشه - 

ی آروم و همراه با اون گروه تو و مورفی و بقیه هستن. بهم گفت اگه کمکشون کنم شما رو گیر بندازن آینده

ردن اون دختر بهش صلحی برای گرگنماها به وجود میاد. مورفی منو از زندان آزاد کرده بود تا توی پیدا ک

 کمک کنم، به همین خاطر همش ذهنم درگیر بود که باید بهش خیانت کنم یا نه. 

 «درگیری ذهنت زیاد طول نکشید!»پاتر با عصبانیت گفت:  

اشتباهت همینجاست. من با فیلیپس امنیت شما رو معامله کردم. بهم »سث پوزخندی زد و گفت:  

ها رو گیر و میخواد، به همین خاطر توافق کردیم اگه کمکش کنم دورگهگفت فقط کایال و کیرا و ایزیدور ر

بندازه تو و لوک و مورفی رو به من تحویل میده. به این شرط موافقت کرد که هیچوقت اجازه ندم از زیر 

 «کوهستان خارج بشین و قدم روی زمین بذارین.

 «چه معامله خوبی!»پاتر با عصبانیت گفت:  

 «از مردنتون که بهتره بود!»د: جک سث فریاد کشی 

 «واقعا؟ برو اینو به مورفی بگو!»پاتر هم فریاد کشید:  

ببین، من اصال دلم نمیخواست مورفی بمیره. قرارمون »عصبانیت جک سث کمی فروکش کرد و گفت:  

ماد کنم و این نبود. فیلیپس همونطور که شما رو فریب داد من رو هم فریب داد. االن دیگه نمیتونم بهش اعت

ها زمین رو تصاحب کنن نسل گرگنماها رو مون پایبند بمونم. میترسم به محض اینکه ومپایرسبه معامله

 «منقرض کنن.

 «خوای ما رو با خودت ببری؟چرا می»پرسیدم:  

میدونم باورش براتون سخته ولی میخوام جبران کنم. بابت اتفاقی که برای مورفی و دوستات افتاده  - 

 .متاسفم

منم بابت اون روزی که مورفی برای کمک گرفتن ازت اومد پیشت »پاتر به او خیره شد و گفت:  

 «متاسفم!
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درسته که حس خوبی به سث نداری ولی برای اینکه خودت و دوستات »الوییزا با صدای آرامی گفت:  

اعتماد داشته بشی و چه نداشته بتونین از اینجا خارج بشین و از فیلیپس دور بشین بهش نیاز دارین. چه بهش 

 «باشی.

ای بهش اعتماد ندارم و به محض اینکه از زیر این کوهستان بریم بیرون راهمون من ذره»پاتر گفت:  

شی شخصا برای مورفی توضیح از هم جدا میشه. جک سث، اگه یه بار دیگه چشمم بهت بیوفته مجبور می

 «بدی چقدر از خیانت بهش متاسفی!

 «کنی؟داری تهدیدم می»: سث پرسید 

 «تونیم از اینجا خارج بشیم؟نه، دارم بهت قول میدم! حاال بگو ببینم، چطور می»پاتر گفت:  

*** 

های پیچ در پیچ به راه افتادیم. دو گرگنما خیلی سریع پشت سر سث و الوییزا در هزارتویی از تونل 

و برای من و پاتر سخت بود که گمشان نکنیم. کمی کردند و به راحتی در تاریکی ناپدیدی میشدند حرکت می

 جلوتر یک پیچ بود و سر یک چهارراه به سث و الوییزا رسیدیم.

چشمان زردش « دوستاتون یه جایی همینجان ولی از اینجا به بعدش رو دیگه نمیدونم.»سث گفت:  

 درخشیدند.در تاریکی می

شک و تردید در لحن صدایش مشخص « ان!فکر کردم گفتی میدونی کج»پاتر با عصبانیت گفت:  

 بود.

ها چند کیلومتر طول دارن. حتی من هم گفتم یه جایی زیر کوهستان نگهشون داشتن. این تونل - 

 نمیدونم نصفشون به کجا میرسه!

چرا از هم جدا نشیم؟ اینجوری میتونیم جاهای بیشتری رو بگردیم. زیاد طول »الوییزا پیشنهاد کرد:  

 «ها میان تا دنبالتون بگردن.فیلیپس بفهمه شما دو تا گم شدین... هر وقت بفهمه ومپایرسنمیکشه که 
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 «شیم!نه جدا نمی»پاتر با عصبانیت گفت:  

خوایم حق با اونه پاتر. اگه می»دستم را روی بازویش گذاشتم، به چشمانش نگاه کردم و گفتم:  

 «دوستامون رو نجات بدیم باید از هم جدا بشیم.

 «نه. این کار خطرناکه.»اتر فریاد کشید: پ 

کایال و ایزیدور تنها دوستایی هستن که برامون باقی موندن. »او را به سمت خودم کشیدم و گفتم:  

 «تونیم دووم بیاریم.اگه اونا رو هم مثل مورفی و لوک از دست بدیم نمی

 ا عوض کرد.خواست چیزی بگوید ولی نظرش رطوری به من نگاه کرد که انگار می 

 «ریم دوستاتون رو نجات بدیم یا نه؟چکار میکنیم؟ می»سث گفت:  

 «فقط یه دونه تیر داره.»پاتر کمان ایزیدور را به من داد و گفت:  

 «امیدوارم بیشتر از یه ومپایرس سر راهم نبینم.»لبخند ضعیفی زدم و گفتم:  

 «خودته... فقط محض احتیاط اگه... ها نیست. واسهواسه ومپایرس»زده گفت: با صدایی وحشت 

ها دوید و از من دانستم منظورش چیست. ولی پیش از آنکه بتوانم حرفی بزنم داخل یکی از تونلمی 

 دور شد.

 «پنج دقیقه دیگه بیا همینجا. بیشتر از این وقت نداریم.»سث گفت:  

 ولی پنج دقیقه که... - 

 ریم!ون تو از اینجا میفقط پنج دقیقه. وگرنه من و الوییزا بد - 

 سپس از هم جدا شدند و هر کدام وارد یک تونل شدند. 

ناپدید شدنشان در تاریکی را تماشا کردم، سپس چرخیدم، دویدم تا دنبال کایال و ایزیدور بگردم. وقتی  

و مرتبط ی تودرتو ها چندین جادهدویدم متوجه شدم در یک مورد حق با جک سث بود، این تونلدر هزارتو می
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خواستم من را راهنمایی میکرد. می دیدنمرفتم، توانایی با هم بودند. هرچه بیشتر و بیشتر در دل تاریکی فرو می

 ام برگردم که صدایی را از دوردست شنیدم.تسلیم شوم و از راهی که آمده

داشت  دانستم صدای کیست ولی هر کسی که بود،درست مثل خوابم صدا در تونل اکو میشد، نمی 

دانستم فرصت زیادی ندارم و باید زودتر برگردم، به همین خاطر با بیشترین می« کمک! کمک!»گفت: می

ی سرعتی که در توانم بود در تونل دویدم. در تاریکی متوجه دری شدم که انتهای تونل قرار داشت. دریچه

ی اتاق بود، کنار دیوار چیزی گوشهمربعی شکل کوچکی روی در بود، بازش کردم و به داخل اتاق خیره شدم. 

 داد.کز کرده بود. صورتش را با دستانش پوشانده بود و مانند یک دیوانه بدنش را به عقب و جلو تاب می

 «کمک! کمک!»گفت: پشت سر هم می 

 «کایال؟ تویی؟»صورتم را به دریچه چسباندم و گفتم:  

من نگاه کرد. ضربان قلبم از شدت خوشحالی  ناگهان آن شخص دست از تاب دادن بدنش برداشت و به 

 «کایال! واقعا خودتی؟»افزایش یافت و بعض گلویم را گرفت. نفس نفس زنان گفتم: 

 «کیرا! کیرا!»ناگهان به سمت دریچه دوید و جیغ کشید:  

ام دستش را از داخل دریچه بیرون آورد و به من چنگ زد. دستش را محکم گرفتم و روی گونه 

برخالف آن دختر در صومعه پوست کایال گرم بود، زندگی در بدنش جریان داشت. ولی این گرما  گذاشتم،

 فهمیدم، ولی چطور؟کافی بود؟ واقعا کایال بود یا یکی دیگر از آنها بود؟ باید می

 «ات چیه؟آهنگ مورد عالقه»به چشمان ناامیدش نگاه کردم و پرسیدم:  

 «دتر یه راهی پیدا کن از اینجا من رو بیاری بیرون.چی؟ منظورت چیه؟ زو»آهسته گفت:  

به چشمانش خیره شدم و دنبال هر نشانی گشتم که « ات چیه؟آهنگ مورد عالقه»دوباره پرسیدم:  

 بگوید او کایال نیست.

 «مرد موشکی از التون جان! تو چت شده کیرا؟ زودتر من رو از اینجا بیار بیرون!»جیغ کشید:  
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واستم را پیدا کردم. قلبم ریخت، پیدایش کردم! ناگهان درست مانند کسی که رعد و خمدرکی که می 

کرد. در برق به او اصابت کرده دوباره همان نور را در ذهنم دیدم. نوری سفید و کورکننده که مغزم را داغ می

ر انتهایش داشت. همان آن نور، دوباره خودم را در آن خواب دیدم. دوباره در آن راهرو بودم، راهرویی که یک د

دانستم این همان لحظه متوجه شدم راهرویی که در کابوسم دیده بودم این تونل بود نه راهروی صومعه. می

راهرو است... همین راهرویی که زیر کوهستان قرار داشت، چون در خوابم چیز بزرگی را دیده بودم که با 

دیدم من را شمانم بسته بود و آن نوری که در ذهنم میموهای سیاه براق پوشیده شده بود. حتی با اینکه چ

 بینم...دانستم اگر بازشان کنم و برگردم چه چیزی را میکور کرده بود، می

 کرد.... یک ومپایرس به سمتم پرواز می 

کمان را باال آوردم و سر ومپایرس را نشانه « یه کاری کن کیرا!»کایال از آن طرف در فریاد کشید:  

هایش به دیوارهای کرد، دهان سرخش باز بود و آب دهانش از روی نیشدر تاریکی به سمتم حرکت می گرفتم.

پاشید. ماشه را کشیدم، تیر از جایش رها شد و میان چشمانش فرو رفت. ومپایرس به سمت عقب تونل می

مان ین ومپایرس به سمتپرت شد و روی چیزی افتاد. چشمانش را باریک کردم تا بتوانم در تاریکی ببینم، چند

 آمدند.می

 «کیرا!»کایال از پشت سرم فریاد کشید:  

جایی برای رفتن نبود. در سلول کایال قفل بود و هیچ گذرگاه دیگری در این بخش از تونل وجود  

نداشت. برگشتم و رو به کایال کردم. چشمانش آکنده از وحشت بود و به چیزی که از پشت سر به من نزدیک 

 «متاسفم کایال.»کرد. دستش را گرفتم و گفتم: ، نگاه میشدمی

کردم که در ها را حس میهای ومپایرسناگهان از پشت کشیده شدم و از او فاصله گرفتم. چنگال 

ی کوبید، به صورت رنگ پریدهام میکشیدند. قلبم محکم توی سینهگوشتم فرو رفته بودند و من را عقب می

 ز پشت دریچه به من خیره شده بود.کایال نگاه کردم که ا

خواست دستش را از دریچه بیرون آورد و در هوا تکان داد، طوری که انگار می« کیرا!»فریاد کشید:  

 خودش را به من برساند.
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شنیدم، ها میپس از چند لحظه دیگر نتوانستم او را ببینم و تنها چیزی که میان صدای غرش ومپایرس 

ها من را به همان تقاطعی بردند که پاتر و سث و الوییزا زد. ومپایرسد که نامم را صدا میصدای فریاد کایال بو

دوند. را برای آخرین بار دیده بودم. وقتی به تقاطع رسیدیم، چرخیدم و هر سه نفر آنها را دیدم که به سمتم می

 شان ضربان قلبم تند شد.با دیدن

 «پاتر!»فریاد کشیدم:  

دانستم ها از ما جدا شدند و به سمتش خیز برداشتند. میبا سرعت به سمتم دوید، ولی چندتا از ومپایرس 

که این فرصت آخرم برای فرار است، پس لگد پراندم، جیغ کشیدم و به جانورهایی که من را نگه داشته بودند 

های سیاهی که دورتادورم ها و بالتمشت زدم. ولی تعدادشان خیلی زیاد بود و خیلی قوی بودند. از میان دس

کرد راهش را به سمت من باز کرد و سعی میها مبارزه میرا گرفته بودند چشمم به پاتر افتاد که با ومپایرس

دانستم همانطور که نتوانسته بودم کایال را نجات دهم آنها هم نتوانسته بودند کند. ایزیدور بینشان نبود، می

 .ایزیدور را نجات دهند

ی بزرگش را هایی که من را نگه داشته بود پنجهولی یکی از ومپایرس« پاتر!»دوباره فریاد کشیدم:  

هایش چشمم به سث و الوییزا افتاد که جلو رفتند و پاتر را عقب کشیدند. روی دهانم گذاشت. از باالی ناخن

کرد، چند ومپایرس دیگر جایش خی میدانستند محال است پاتر بتواند به من برسد. تا یک ومپایرس را سالمی

 گرفتند.را می

 «گردم!کیرا! به خاطرت برمی»برای بار آخر به سمتم چرخید، چشم در چشم شدیم، فریاد کشید:  

 سپس به همراه سث و الوییزا در تونل دوید و رفت. چشمانم را بستم و خدا را شکر کردم که رفت. 
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 فصل سی و یک

سلول برگرداندند و در را محکم بستند. از شدت کوبش در، چهارچوب در به لرزه ها من را به ومپایرس 

 افتاد و صدایش در تونل پیچید.

آنقدر آنجا ایستادم و به در « من رو از اینجا بیارین بیرون!»به در آهنی مشت کوبیدم و فریاد کشیدم:  

ستم فکر کنم دور شدن پاتر از اینجا توانمشت زدم که دستم درد گرفت و خسته شدم. به تنها چیزی که می

 بود.

هایی را روی ی سلول بود سایهعرض سلول را طی کردم و مقابل دیوار نشستم. فانوسی که گوشه 

ها نگاه کردم متوجه شدم تنها نیستم. کس دیگری هم آنجا بود و خودش را انداخت، وقتی به سایهدیوار می

 پنهان کرده بود.

کردم در تاریکی به تاریکی خیره شدم. داشتم سعی می« کی اونجاست؟»گفتم: از جایم بلند شدم و  

 کرد، کیست.او را ببینم که تکانی خورد و فهمیدم کسی که به من نگاه می

 «مامان؟ خودتی؟»با ناباوری زمزمه کردم:  

احساس بی ی دیوار فاصله گرفت و لبخند زد. ولی لبخندش گرم نبود... لبخندش سرد ومادرم از گوشه 

 بود. با این وجود، به سمتش دویدم و در آغوشش پریدم.

 «مامان! اینجا چه خبره؟»فریاد کشیدم:  

هایش دو طرف بدنش ماندند و باال نیامدند. نه خبری از گرما ولی من را در آغوشش نکشید، دست  

بازوهایم دور تنش را شل  یام. حلقهکردم یک مجسمه را در آغوش کشیدهبود نه مهربانی نه عشق. حس می

اش را بوسیدم ولی رویش را از من برگرداند، این کارش بیشتر از هر چیزی درد داشت. کردم، به آرامی گونه

اش در سه و ناپدید شدن ناگهانی -شدیم اصال از هم جدا نمی -من و مادرم قبال خیلی با هم صمیمی بودیم 

 سال پیش قلبم را شکسته بود.
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و به چشمانش نگاه کردم، دیگر چشمانش مثل چشمان من فندقی نبودند، بلکه سیاه و عقب کشیدم  

 دیدم.احساس بودند. انگار روحی در بدن نداشت. هیچ چیزی در او نمیبی

 هایم جاری شد.هایم روی گونهاشک« مامان؟»زمزمه کردم:  

 «من رو اینجوری صدا نکن.»احساس گفت: با صدایی سرد و بی 

 تو مامانمی، نیستی؟ولی  - 

 فهمیدم.بعد از تمام چیزهایی که دیده و شنیده بودم باید جواب این سوال را می 

حسی یک تکه سنگ برای یک لحظه سرش را برگرداند، سپس دوباره به من نگاه کرد. صوتش به بی 

لیسای سنت ماری توی از همون روزی که توی سردابه زیر ک»مرمر بود. تا به حال او را اینطور ندیده بودم. 

 «رگد کوو غسل تعمید داده شدم دیگه مادرت نبودم.

 «گی؟مامان، چی داری می»خواست از شدت درد فریاد بکشم. هایش خیلی درد داشت، دلم میحرف 

هرچند صورتش به سفیدی یک ورق کاغذ بود، ولی هنوز هم زیباترین زنی بود که در تمام عمرم دیده  

هایی که وقتی به رگد کوو رسیدم، با تمام وجود تصمیم داشتم درمورد قتل»بودم. به من نگاه کرد و گفت: 

ر خیلی هم باهوش نبودن. ش پاتداد تحقیق کنم. بذار با هم صادق باشیم، مورفی و اون نوچهاونجا رخ می

گروه شدم. مدت زیادی از رفتنم مشخص بود لوک یه چیزایی از تحقیق کردن بلده به همین خاطر باهاش هم

هاییه که... به رگد کوو نگذشته بود که قرار شد بریم سر اولین صحنه جرم. بالفاصله فهمیدم کار ومپایرس

هایی که خون انسان همچین باوری داشتم. ومپایرس های بدی شدن؟ همیشهدونم چی بگم، ومپایرسنمی

ولی وقتی داشتم »احساسی به من زد. ادامه داد: دوباره لبخند بی« ! قربانی یه دختر نوجوان بود.بدنخورن می

کردم، لوک رفت قدمی اون اطراف بزنه و دنبال سرنخ بگرده. من رو تنها گذاشت. ی جرم رو بررسی میصحنه

 «اتفاق افتاد.همون لحظه اون 

 چه اتفاقی؟ - 



 خون آشامشکار                 

 ایمانی. صبا  اورورکتیم      
 

www.sabaimni.blogsky.com 

220 

تیلور و فیلیپس من رو دزدیدن. اولش مقاومت کردم، حرفم رو باور کن واقعا باهاشون مبارزه کردم.  - 

ولی من رو به زور به سرداب زیر کلیسای سنت ماری بردن و من رو به رونالد و رام معرفی کردن. چند ماه 

 ای تا مرگ نداشتم.شدم و فاصلهتر میعیفمن رو اونجا زندانی کردن، هر روز ضعیف و ض

 چرا زندانیت کردن؟ - 

 کردن.مهم نیست باور کنی یا نه، ولی اونا داشتن بهم کمک می - 

 کردن؟کردن؟ در چه مورد کمک میکمک می - 

تونم یه ومپایرس واقعی باشم. بهم کمک کردن تا بفهمم چطور می»به چشمانم خیره شد و گفت:  

فهمیدم که چطور تمام گذروندم، بیشتر میتوی تاریکی زندان زیر کلیسای سنت ماری وقت می هرچه بیشتر

گذرونن. هممون اسیر زیرِ زمین بودیم، ها زندگیشون رو میزندگیم رو همینطور زندگی کردم... چطور ومپایرس

که همیشه داشتم چه فرقی  ایکردن. زندگیکردیم و اونا هم ما رو لگدمال میها زندگی میزیر پاهای انسان

 «با کاری داره که فیلیپس و تیلور با من کرده بودن؟

 ها زندگی کنن...تونن بیان روی زمین و بین انسانها میمعلومه که فرق داره. ومپایرس - 

زیر »اش باعث شد با ترس عقب بپرم. عصبانیت ناگهانی چهره« شی؟اصال متوجه منظورم می»غرید:  

ها اسمش زندگی نیست! یه شدن و تالش برای پیدا کردن یه زندگی برای خودت بین انسانزمین پنهان 

 «ها حق زندگی روی زمین رو نداریم؟ی انسانفریبه! چرا باید مخفیانه زندگی کنیم؟ یعنی به اندازه

که ولی پیش از آن« ها نشون بدن...کنن خودشون رو به انسانها سعی نمیپس چرا ومپایرس»گفتم:  

 حرفم تمام شود مادرم زیر خنده زد.

ها با آغوش باز به ما خوشامد انقدر احمق نباش کیرا. واقعا فکر کردی انسان»مادرم با لحنی تمسخر آمیز گفت: 

دن با حقوق برابر خودشون بینشون زندگی کنیم؟ چطور ها بهمون اجازه میمیگن؟ واقعا فکر کردی انسان

 «هم متنفرن، ما رو بپذیرن؟ممکنه وقتی حتی از خودشون 
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هاشون و شهرهاشون و از بین خودشون راه حل مشکل پس خراب کردن خونه»با عصبانیت گفتم:  

 «ماست؟

 کنن؟کنی اگه از وجود ما باخبر بشن خودشون هم این کار رو نمیفکر می - 

ها اونا دارن انسانخوان بکنن! هرکاری هم که بکنن بدتر از کاری نیست که فیلیپس و دوستاش می - 

رو تبدیل به خون آشام میکنن! بعدشم، بابا چی؟ اون هم یه انسان بود، تو با یکی از همینایی که داری 

 گی ازدواج کرده بودی!درموردشون اینجوری می

 اون قضیه واسه قبل از این بود که خون بنوشم. - 

 دانستم منظورش چیست.هرچند می« خون؟»پرسیدم:  

خون انسان. اولیش یکی از اعضای کلیسای سنت ماری »و به راز کثیفش اعتراف کرد.  لبخندی زد 

بود. پدر تیلور اون رو آورد به سردابه تا به اعترافش گوش کنه... زنه به خیانت به شوهرش اعتراف کرد. به 

باز  همین خاطر حس بدی از نوشیدن خونش نداشتم. ولی به محض اینکه یک بار خون نوشیدم حس کردم

هم نیاز دارم. سه سال از خون اهالی شهر رگد کوو تغذیه کردم، بعدش تو اومدی و جنازه اون پسر بچه رو پیدا 

 «تر از حد انتظارم بود!کردی، هنری بلیک. شیرین

 های هنری بلیک پیدا کرده بودم، افتادم.یاد موهایش که زیر ناخن 

کنم، رویش پریدم ز آنکه متوجه شوم دارم چکار میو پیش ا« تو اون بچه رو کشتی!»فریاد کشیدم:  

فشرد نگاه کردم شوکه شدم، هایم را دور گلویش حلقه کردم. وقتی به دستم که داشت گردن او را میو دست

ی دیدم. به آرامی حلقههایی تیز میام نبود و به جای آنها چنگالهای مانیکور شدهدیگر خبری از ناخن

 .هایم را شل کردمدست

خب، خب، خب! فکر کنم درموردت اشتباه »روخش لبخندی به من زد و گفت: با چشمان سیاه و بی 

 «کردم یه ومپایرسی!کردم! مثل اینکه بیشتر از اون حدی که فکر می

 «منظورت چیه؟»با عصبانیت گفتم:  
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االن میبینم که تغییرات تو دیر شروع شد. برخالف کایال و ایزیدور تو کم کم تغییر کردی. ولی  - 

 تغییرت کامل شده. این خیلی خوبه!

 های بیشتری شبیه ما بسازی؟تونی از ما استفاده کنی تا دورگهپس االن می - 

تونیم اشتباهی که آره. کار سختیه ولی ما االن هر سه نفرتون رو داریم. می»لبخندی زد و گفت:  

 «مرتکب شدیم رو درست کنیم.

 ای باشه که توی صومعه پیدا کردیم، درسته؟شتباه همون دختر بیچارهفکر کنم منظورت از ا - 

ی تاسف بود. هنوز یه چیز دیگه مونده و بعد از آره، اون دختر واقعا مایه»ای دلسوزی گفت: بدون ذره 

 «تونیم کارمون رو شروع کنیم.اون می

 ترسیدم.از پاسخی که ممکن بود بشنوم می« چی؟»پرسیدم:   

 نفرتون باید خون انسان بنوشید!هر سه  - 

 «کنم.من این کار رو نمی»فریاد کشیدم:  

 «کنی هم بد نیست.اونقدرها که فکر می»آهی کشید و گفت:  

تونه لوک بهم گفته حتی یه جرعه هم میتونه باعث اعتیاد بشه. عطش به خون می»فریاد کشیدم:  

خوای. بهم گفت عطش به خون انسان هیچوقت از بیشتر میم کنه. یه بار که خون رو بنوشی بیشتر و دیوونه

 «ره!بین نمی

 پیچم؟ ظاهرم شبیه یه معتاده؟من االن دارم روی زمین به خودم می - 

خوای ها رو بکشی! بعدش چطور میخوای همه انسانات رو بفهمی؟ تو میتونی ایراد نقشهنمی - 

 عطشت رو برطرف کنی؟
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ها برای تهیه کردن دونی انسانرو نگران این چیزها نکن کیرا. مگه نمی خودت»لبخندی زد و گفت:  

داریم که زاد و ولد کنن و کنن؟ اونقدری ازشون زنده نگه میها و مزارع استفاده میغذاهاشون از کارخونه

 «غذامون تامین بشه.

ین دلیل زنده هستند شوند و فقط به اهایی که مانند حیوان در قفس نگهداری میفکر کردن به انسان 

حق با »روحش خیره شدم و گفتم: کرد. به چشمان بیها را تامین کنند هم حالم را بد میکه غذای ومپایرس

ای که توی سردابه زیر کلیسای سنت ماری تسلیم شد و توئه، تو دیگه مادر من نیستی. مادرم همون لحظه

ا غسل تعمید داده شدی، ولی غسل تعمید به معنای خون هنری بلیک رو نوشید برای من مرد. تو گفتی اونج

 «آغاز یه زندگی جدیده. اون اتفاق برای تو آغاز مرگت بود.

زدی. با نوشیدن خون مرگ رو دونستی نوشیدن خون چه حسی داره اینطوری حرف نمیاگه می - 

ه بتونی تصورش رو کنی. بیشتر از اون حدی ککنی، بلکه برای اولین بار زنده بودن رو حس میحس نمی

 کنه.بکنی قدرتمندت می

خوام قدرتمند باشم. فقط تفاوت من و تو همینجاست. من نمی»به چشمانش خیره شدم و گفتم:  

 «خوام خودم باشم، کیرا هادسون.می

هایش را از پشت سرش جلو آورد، با دیدنشان از جا پریدم. درست مثل بدون آنکه حرفی بزند دست 

چکید، خون تکه گوشتی که در دستش بود. لبخندی زد و تکه گوشت را به من دستانش خون میکابوسم از 

 تعارف کرد.

 «بیا کیرا. فقط یه گاز کوچولو.»آمیز گفت: تر آورد و با لحنی تحریکگوشت را نزدیک 

هانم راه دادم ولی بوی خون برایم خوشایند بود، آب دبا اینکه سرم را با بیزاری به دو طرف تکان می 

 کرد.افتاده بود. شاید حق با او بود، شاید یک گاز کوچک آسیبی به من وارد نمی



 خون آشامشکار                 

 ایمانی. صبا  اورورکتیم      
 

www.sabaimni.blogsky.com 

224 

نه. بهش دست نزن کیرا.  ولی بخش دیگر وجودم، همان بخشی که هنوز انسان بود سرم فریاد کشید. 

ش اش رو هم لمس نکن! اگه این کارو بکنی دیگه راه برگشتی نیست! عطشت هیچوقت فروکحتی یک قطره

 شه.کنه... مدام بدتر و بدتر مینمی

بیا کیرا. مگه من تا حاال بد تو رو خواستم؟ مگه تا حاال کاری کردم که »مادرم با چرب زبانی گفت:  

 «بهت آسیب برسه؟

چشم از تکه گوشتی که مقابل صورتم گرفته بود، برداشتم و به چشمانش نگاه کردم. به من لبخند زد.  

 هایم حس کردم.ا روی گونههای گرمم رخیسی اشک

 «دوستت دارم کیرا.»لبخند زد:  

امکان نداره! هیچوقت »با اینکه خیلی نیاز داشتم این جمله را از زبانش بشنوم ولی مقاومت کردم.  

 «تونی مجبورم کنی خون انسان بخورم!نمی

شاید یکی دیگه اگه به خاطر من این رو نخوری »چشمان سیاه و مرگبارش را به من دوخت و گفت:  

 «بتونه مجبورت کنه!

 «کی؟»ضربان قلبم تند شد. پرسیدم: 

 «بیارینش داخل.»بدون آنکه جوابم را بدهد نگاهی به در سلول کرد و گفت:  

 فیلیپس و اسپارکی وارد شدند و کسی یا چیزی را همراه خودشان به داخل سلول کشاندند. 

 و لوک را روی زمین انداختند.« کردیم.ببین کی رو توی دریاچه پیدا »فیلیپس گفت:  

 و به سمتش دویدم.« لوک!»فریاد کشیدم:  

او را به سمت خودم چرخاندم و جیغی کشیدم. صورتش له و لورده و کبود شده بود و قابل شناسایی  

شد اش پر از جای دندان و پارگی و خراشیدگی بود و به سختی میی سینههایش و قفسهنبود. گردنش، دست

 قسمتی از پوستش را پیدا کرد که آسیب ندیده باشد.
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 «لوک، منم کیرا.»او را در آغوش کشیدم و زمزمه کردم:  

 ای کرد.بدون آنکه چشمانش را باز کند در آغوشم چرخید و از شدت درد ناله 

 «ها؟!باهاش چکار کردین حیوون»فریاد کشیدم:  

االن حال و روزش خیلی بده پس احتماال حتی فکرش کنی اگه فکر می»مادرم لبخندی زد و گفت:  

اش را به سمتم دراز دوباره دست خونی« کنن.تونی بکنی اگه اینو نخوری دوستام باهاش چکار میرو هم نمی

 کرد.

چکید نگاه کردم و دوباره به لوک چشم دوختم. به تکه گوشتی که در دستش بود و از آن خون می 

نخورش کیرا... هرکاری هم که با من کردن... »رد، به من نگاه کرد و زمزمه کرد: چشمانش را تا نیمه باز ک

 «نخورش...

ی خون آلودش زد، نصفه ماند. لوک فریادی از شدت ی سینهاش با لگدی که فیلیپس به قفسهجمله 

 درد کشید، از آغوشم بیرون پرت شد و روی زمین افتاد.

 «کنم کاری بهش نداشته باشین!خواهش می»رو به مادرم التماس کردم:  

 صبرش تمام شده بود.« پس اینو بخور.»فریاد کشید:  

ای احساس به به چشمانش نگاه کردم و امیدوار بودم هنوز ذره« کنم مامان.خواهش می»ناله کردم:  

 من در وجودش باشد... امیدوار بودم اعتیادش به خون انسان روحش را کامال تصاحب نکرده باشد.

ام گرفت. با بیزاری چهره در هم کشیدم و گوشت را زیر بینی« کنی!م میدیگه داری خسته»غرید:  

 «!شبکشین»سرم را برگرداندم. با دیدن این کارم فریاد کشید: 

بالفاصله اسپارکی و فیلیپس به سمت لوک حرکت کردند. به او مشت و لگد زدند و صورت درب و  

هایم پوشاندم هایم را با دستکشید. گوشکوباندند. لوک از شدت درد فریاد می داغانش را به زمین سنگی سلول

 توانستم صدای فریادهای دردناکش را بشنوم.و چشمانم را بستم ولی هنوز هم می
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خورمش! می»توانستم صدای فریادهایش را تحمل کنم، با صدای بلند جیغ کشیدم: دیگر نمی 

 «کنم بیشتر از این بهش آسیب نزن!خواهش می»ردم و فریاد کشیدم: سپس به مادرم نگاه ک« خورمش!می

هایم را در گوشت خون آلودی که میان انگشتان مادرم بود، فرو چشمانم را بستم، جلو رفتم و دندان 

 کردم.

 پایان جلد سوم

 ای بعدی به وبالگ مترجم مراجعه کنید.هبرای خواندن جلد
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