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 رمان : خالصه

که کالرا را  نیکاتر شوند؛یبه خون آشام م لیتبد ایتالیدر ا ۱۷۴۳و کالرا، در سال  نیکاتر یهاخواهر به نام دو
ها را برهم انسان انیاو در م یعاد یزندگ خواهدیو م ردیگیبه انتقام از او م میتصم داندیاتفاق م نیمقصر ا

 یمعمول یکه انسان شودیآشنا م زیمون نیبه نام ساب یخ مرموزیبا معلم تار لیمارس و رستانیزند؛ اما کالرا در دب
به خون آشام  لیتبد یخواهد آمد که علت اصل انیبه م یگذشته او کس یدارد و از زندگ یاو پشت پرده ستین

 شدن آن دو خواهر است.

 

 :مقدمه

که به  اتلیگرانج معروف بود، اکنون شهر س یقیبه زادگاه ژانر موس یواشنگتن، زمان التیدر ا یشهر اتل،یس
 مبدل شده است. یتکنولوژ یاز مراکز اصل یکیبه  راتییسرعت در حال تغ

را به خود جلب  یدیشهر هر ساله شهروندان جد نیا ۀشبان یهاحیها و تفرتورانرس ها،یسرگرم با،یز عتیطب
 .کندیم

 

 یاز طرف سرنوشت، آغاز هیهد کیشانس دوباره،  هینو هست،  یزندگ هیمن  یشهر برا نیآره؛ ا گم؟یم درست
چون آن مدام  ،یشومت فرار کن ۀاز گذشت یتوانینم ،یکه باش ایدن ینو، سرنوشت نو، اما در هر کجا ینو، زندگ

 .زندیو حالت را برهم م یزندگ یبه دنبال تو است و روز

 یو روز ماندیاز کمان رها شده م یریاند، همانند تحالت آمده یکه از گذشته به زندگ یاز گذشته و کسان زیگر
 .دیخواهد انجام یکیبه مقصد تار

 یرحمیام، جان و روحم را از من گرفت با بخانوداه م،یاهایام شده است و روساله نیکسم دشمن چند نیزتریعز
 .زمیاز خودم بگر توانمینم یکرد که حت یابه درنده لیتمام مرا همانند خودش تبد

دشمن  طورنیو رنج و عذاب من است و هم یاو مظهر بدبخت ن،یشده است؛ کاتر یبه شکارچ لیتبد شکار
من  م؟یاز ما گناهکار هست کیکدام  یکه به راست امدهیسوال را از خودم پرس نیمن؛ بارها و بارها ا ۀقسم خورد

 او؟ ای

عذاب بارها و بارها با  نیآن را در سر دارد؛ ا ۀجانم را گرفته است، اما هنوز عطش گرفتن دوبار بارکی نکهیا با
خواهد کرد و انتقام گذشته را  دایا پکه باشم مر  ایدن یهر کجا ابد؛ییادامه م امیبه زندگ نیکاتر ۀرانیورود غافلگ

در وجود  یتیانسان چیاو ه انجامد؛یهرگز به اتمام نم ردکه از من دا ینفرت و خشم ۀپس خواهد گرفت؛ شعل
مرا  یهرلحظه از خوش یکه بو یوانیدرنده شده است؛ همانند ح کیبه  لیکلمه تبد یواقع یندارد و به معنا

 گردد و آن را نابود سازد. داریتا پد کشدیم

از شرارت او مرا در برگرفت و  یکیتار ۀمیو ن دیرس انیاو به پا نیو خشمگ رحمیمن در دستان ب یانسان یزندگ
 رقابلیدردناک و غ یاو جان باختم و به شکل یطانینو را به وجود آورد؛ من در دستان قدرتمند و ش یطانیش
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 یگرید زیو عطش چ یکه به جز گرسنگ ینو متولد شدم، موجود یتیچشم به جهان گشودم و با ماه ف،یتوص
و  گناهیب یهاانسان یکه زندگ یخواراز دست دادن نداشت؛ خون یبرا یزیکه چ یمفهوم نداشت، کس شیبرا
 بود. نیو هر لحظه در عذاب و نفر رد؛یرا پس بگ شیخو ۀاز دست رفت یتا زندگ دیدزدیرا م دفاعیب

 منه... یداستان زندگ نیخون آشام هستم و ا کیمردم و دوباره متولد شدم، من  من

که  یو قاشق آمدیکه از آشپزخانه م ییآشنا یپاها یصدا دنیبودن با شال گردنم بودم که با شن زیحال گالو در
فکر افتادم که چقدر  نیو به ا آمدمیم نییها پااز پله قیعم یزدم و با نفس یلبخند شد،یم دهیفنجان کوب ۀبر لب

 یمیدارد، اما گرم و صم یکیتار طیو مح دشتساخت و درن یمیخانه را دوست دارم؛ درست است که قد نیا
 شانش آورده است. میبرا شهیشهر هم نیاست؛ و ا

 خورد؛یهم در آن به چشم م زانسیب یاست و البته معمار یخانه کارولنژ نیاستفاده شده در ا یمعمار شتریب
 نجایا کایمت و مون ۀخانه را شخصا با نظارت خودش ساخته است؛ قبال خان نیا کایمون ،ییآره سبک اروپااوه 

 ام.کرده جادیا تیپاراز کشانمشتر  یدر زندگ نجایبا ورود من به ا کنمیفکر م ییجورا هیبوده و 

 یاز دور صدا توانیو م میبرو میهر کجا که بخواه میچون ما آزاد ستیدورش ن یخانه بزرگ است و حصار باغ
 .یخون آشام یهاالبته با گوش د،یرا شن ایدر

 نیا د؛یکاج و بلوط سف یهادرخت شتریشده است و ب یآوردور عمارت جمع یادیز یهاو درختچه هادرخت
همراه با مادرم  یدوران کودک ادیسبز مرا  یمطبوع و خوش افرا یبو شتریدوست دارم و ب یلیها را خدرخت

 .ندازدایم

 تشکر از او را دارد. یجا نیو ا رسدیبه باغ م اریبس مت

گفتم  دهد،یصدا آزارم نم نیاما ا کند،یم یادیز ریج ریج شیهااست و پله یمیخانه قد نیکه گفتم ا طورهمان
 میهنوز در آن دوران قد کنمیو فکر م کندیگذشته م یهاروز ادآوردیدوست دارم؛ چون مرا  یلیخانه را خ نیکه ا
 .کنمیم یزندگ

مقابل  اشیو با چشمان نگران آب انهیگوحتینص یانمانده بود که مت با چهره یدر خروج نییپله تا پا چند
 دیب بگشا*ب از لــ*لــ خواستیتا م کرد،یکه بلند م یو در همان حالت برابر با من بود و با سر ستادیپله اراه

 گفتم: یبا متانت و استوار

 .یچند دهه رو مدام تکرار کن یهاحرف ستیمت، الزم ن دونمیم -

 گفت: دیکشیم یکه از آسودگ یزد و با نفس یلبخند مت

 پس بهت اعتماد دارم. ،یکه مواظب خودت هست دونمیم نمیو ا یکنینم ییکه کار خطا دونمیم -

از او به سرعت از خانه  یمت کردم و با خداحافظ ۀبر گون عیسر یاآمدم و بوسه نییآخر پا ۀاز چند پل شتابان
 خارج شدم.

 .طورنیهم زیشدند، پدر ن یقربان نیور خشم کاتردر آتش شعله کایو مون مت
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به  یام؛ از شهرخود را از او پنهان کرده یدوباره باز خواهد گشت، سه سال است که به خوب کنمیم احساس
برد.  نیاند را از ببوده زانمیکه جزو عز یکرده و تمام کسان میدایاما او پ گر؛یبه کشور د یاز کشور گر،یشهر د

که احساس  ییدومم شده است، جا ۀکه خان ییجا ل،یهستم؛ دوستانم در مارس و نایو ن یلیحال نگران ل
اما فکر  انجام دهم، توانمیانجامشان بودم را م یدر آروز یکه در نوجوان ییبه آنجا تعلق دارم و کارها کنمیم
 .کندیروبهرو خواهم شد، مرا آشفته م نیو دوباره با غضب کاتر دیبه سر خواهد رس یخوش نیا یکه روز نیا

 د؟یخواهد رس یروز نیچن ایآ ابد،ی انیو نفرت پا نهیک نیا یروز دوارمیام فقط

از  جانیکه با ه یلیرا به ل یدر حال باز کردن آن و نگاه سرد دشیو با کل ستادیکنار کمدش ا یبا کالفگ ناین
 دوخته بود: زدیجشن امشب حرف م

همون  نایآره ن ام؟یامشب مدرسه ب یازم خواسته که با اون به مهمون مزیکه ج شهیباورت م نا،یمن! ن یاوه خدا -
 باور کنم... تونمینم وجهچیمن که اصال و به ه گم؛یرو م پیخوش ت سیمور مزیج

را به خرج  یوسواس خاص زیچاست که در همه یباال شهر ۀناز پرود یهادارد و از دختر یباحال تیشخص یلیل
لوح است، ساده یحساس، زودباور و کم ن،یریاو ش ستیکه ضدحال باشد ن یو کس یااما ابدا افاده دهد؛یم

 یکدر یشمان آبچ با؛یز ییکایاست مثل هر دختر آمر بایاو کامال ز کند،یاوقات عقلش خوب کار م یاما گاه
 م؛یزنیصدا م ینسبت به من دارد و او را بلوند یبلوند روشن شیاست، موها یآب یایدر یبه ژرفا یدارد و عمق

من  یبرا نیاو پر نفوذ است و ا ۀخانواد کند؛یکار م هیریاست و مادرش در امور خ اتلیس دیپدر او شهردار جد
قصد  گاهچیاما من ه ؛یدارچشمت نگه یدشمنت رو جلو دیاند باگفته میخطرناک؛ از قد اریام بسو خانواده

کنم؛  یروانهیدارم م یحال سع نیام و نخواهم داشت، او دوست من است و در عسوءاستفاده از او نداشته
 یشهراز  ینیرمهاج یعاد یاحد که همانند خانواده نیو فقط در ا دانندیام نماز من و خانواده یادیز زیها چآن

 .میهست گریبه شهر د

 گفت: یشد و با اضطراب و خوشحال کینزد نایبه ن او

 !ستم؟یخواب ن نمیبب ریبگ شگونمین کنمیخواهش م -

 انیرا در م شیهاکه کتاب یگرفت و در حال یلیو الغر ل فینح یمحکم از بازو یشگونیسر داد و ن یاقهقهه ناین
 گفت: گذاشتیو داد او به کمد م غیج

 دعوت کرده. یکه تو رو به مهمون شهیباورم م یلیآره ل -

 و لبخند زنان گفت: دیدورن چشمانش دو یاز خوشحال یمن موج دنیکنان به اطراف نگاه کرد و با د خنده ناین

 .ادیکالرا داره م -

 یهرسخت است که در مقابل یدختران ریدوست وفادار، باگذشت و مهربان است؛ او از آن ش کی ۀاون نمون نا؛ین
 .شوندینم میو هرگز تسل کنندیمقاومت م یاز زندگ

 ت،یبدنش احساس کنم؛ امن یهادر تمام سلول ندیبیاو را نسبت به خود هرگاه که مرا م یقلب ۀعالق توانمیم
 ند،یبیاش ممرا همانند مادر نداشته دیشا کند؛یگرم نگاه م یا. او به من به عنوان پشتوانهیآرامش و شاد
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اما سن کل  رسد،ینظر مشانزده ساله به یرظاهرم دخت نکهیاما خب با ا رسد،یمسخره به نظر م یو کم بیعج
 را دارم! نایاجداد ن

است  یبلوند نارنج شیموها کند؛یم خکوبتیم یده فرسخ ۀها از فاصلدارد و برق آن یروشن یچشمان عسل او
متوسط دارد و درکل  یرنگ پوستش برنز است و قد کند؛یم شیصدا یکند قرمز یاو را عصبان نکهیا یبرا یلیو ل
و خشک  یبه شدت رسم یبود و مرد اتلیشهردار سابق س لر،یجک م یاست؛ پدرش آقا کنندهرهیو خ بایز

 ایخانم گلور شیاش، پخاله ۀغالبا در خان یمیگرم و صم یاهم به علت نداشتن خانواده نایاست؛ فکر کنم ن
 بیعج نینگفته است و فکر کنم ا شیبرا یو پدرش هرگز در مورد او سخن آوردینم ادیرا به او مادرش  ماند،یم

 باشه. یرمنطقیو غ

او بودند رد  یوارد و ارشد که در حال تماشاتازه یهایرستانیدب انیبرگشت و به کالرا که از م زدهجانیه یلیل
دوان دوان سمت او رفت و در آغوشش  یلیها لبخند زنان سمتشان آمد و لآن دنینگاه کرد و کالرا با د شدیم

 :فتگرفت و کالرا از شدت برخورد او تلو تلو خورد و خنده کنان گ

 !نیزم فتادمیم ؟داشتمیکنیم کاریچ یدار ،یلیآروم باش ل -

 از او جدا شد و گفت: جانیبا ه یلیها آمد و للبخند زنان سمت آن ناین

اما تو خودت رو  رون؛یب میریو م میذاریهمش با هم قرار م نایکالرا؛ من و ن متیبود دهیبود که ند یوزچندر -
 یکنیم وونهید یو من رو حساب یدیهم به تلفنت جواب نم ایشهر  رونیب یریهم م ای یکنیخونه حبس م یتو

 .نایبه جون ن یندازیو م

 را گرفت و گفت: یلیسر داد و دستان ل یاقهقه کالرا

 بعد رینفس بگ یکمی ؛یلیآروم باش ل -

 وش گرفت و گفت:*خنده کنان کالرا را در آغـ ناین

 .زمیسالم عز -

 وش گرفت و گفت:*او را در آغـ یفراوان ۀبا عالق کالرا

 .نایسالم ن -

 گفت: بود شیکه در صدا یگرفت و با دلتنگ نایرا از پشت ن یلیچشمانش را باز کرد و دستان ل او

 دلم براتون تنگ شده بود. یلیخ -

 

 یمدرسه آقا ییبازگشا یاز جشن امشب که برا یلیو ل میرفتیم یشناس ستیسمت کالس ز نایو ن یلیل با
که  دیپرسینظر ما را م جانیاز او کرده بود با ه مزیکه ج یو از دعوت کردیبود صحبت م دهیتدارک د لدیمکس ف
 گفت: یلیو ل میستادیدم در ا

 ن؟یایم یخب؟ شما با کس -
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 با لبخند گفت: ناین

 .ارمیرو با خودم م ایمن خاله گلور ارنیرو با خودشون ب یهرکس توننیکه همه م ییخب از اونجا -

کوچک به اطراف نگاه کردم  یحرف او لبخندش خشک شد و به سرعت به من نگاه کرد، من با اخم نیبا ا یلیل
 شد و گفت: ترکیسمت من برگشت و بهم نزد انیبا متوجه شدن جر نایو ن

 کالرا؛ اصال حواسم نبود که اون... خوامیمعذرت م -

 کننده و آروم گفتم:قانع یبا لحن عیادامه بده و خودش رو ناراحت کنه و سر نذاشتم

 ات سرد بشه.ات با خالهبه خاطر من رابطه خوامینم ست،یمهم ن فهمم،یباشه. م -

 شد و گفت: رهیبه من خ یاو ملتمسانه بایز یدستانم را گرفت و با چشمان عسل یشتریب یبا پافشار ناین

بهش ثابت کنم که چقدر دختر  تونمیم اد؛یازت خوشش ن لیدلیب دیاون نبا کنم،یاتون رو درست ممن رابطه -
 .یهست یخوب و دوست داشتن

 وسط و گفت: دیبا لبخند پر یلیمانع بشوم که ل خواستمیم

تو چقدر  نکهیتر امهم نیو از ا یهست یکه تو چقدر دختر خوب میکنیما بهش ثابت م گه،یراست م نایآره، ن -
 .یینایمن و ن یبرا یقیدوست ال

فشار  شتریدستانش را ب نایشدند و ن رهیبهم خ دواریگذاشتند و با چشمان ام یسخت طیشرا یمن رو تو دوباره
 :گفتم یو ناچار قیعم یداد و با نفس

 باشه. -

 چشمانش گشاد شد و گفت: ترزیپ یآقا دنیبا د یلینگاه کردند و ل گریبه همد یو خوشحال یروزیبا پ نایو ن یلیل

 کالس. میبر دیدخترا؛ با ادیداره م ترزیپ یاوه، آقا -

بر  یسوزن انداختن یاست که جا یطور شهیدارد و سالن هم یشلوغ طیدوست دارم، مح یلیمدرسه را خ نیا
 نیدلنش اریاند بسکاشته یاطراف به تازگ نیکه ا پتوسیو اکال ایپلومر یخوشبو اهانیسبز و گ ینباشد، فضا نیزم

از  زانیدار از هدست آوو مشکل وونهیآموزان دکه دانش یراک و متال یقیموس یو خرسندکننده است، صدا
احساس  نه؛یبرام جالب و دلنش اد،یم رونیکه از دهنشون ب یزشت یهاآن فحش یو حت شودیگوششان پخش م

هستم،  وونهید ییجوراهیمنم مثل اونا  کنمیها، حس مگرفتم و زنده هستم، همانند انسان یاجان تازه کنمیم
 یرستانیو دختر دب یانسان عاد هیحکومت کنم، مثل  ایو بر کل دن نمیکنتز خون آشام بش هیمثل  نکهیا یبه جا

 یمتماد یهااگر سال یحت ن،یاست و دلنش نیریش میکالس بشم؛ برا ۀرد نمونمدرسه و درس بخونم و شاگ امیب
 .زنمیخودم را گول م دیاحساس انسان بودن؛ شا کنم،یکار را تکرا کنم؛ چون احساس زنده بودن م نیا

است که امروز به شدت ذهنم را  بیعج د؛یآیساکت و آرام خوشش م یاز جا شهیبرخالف من هم نیکاتر اما
 نسبت به امروز دارم. یبیحس عج د؛یاین شیپ یمشکل دوارمیام کند،یمشغول م
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کالس، با تپش  ۀکه در گوش یکس ۀریو با احساس چشمان خ میخود نشست یو در جاها میبه کالس رفت یهمگ
به من  قایکه عم نیآدر ۀشد به چشمان سبز و مردمک گشاد یاز شانه نگاه ینامنظم نشسته، به آرام یقلب
 شتریضربان قلبش ب فمیلط هو با نگا دیکه در سر داشت پر ییایبه خودش از رو یبودند کردم و با تکان رهیخ

 زدم و به جلو برگشتم. یانداخت. لبخند نییکه در لبخند و چشمانش بود سرش را پا یشد و با اضطراب

 به سخنان او گوش دادم. بیعج یبه کالس و شروع گفتگو با حس ترزیپ یورود آقا با

اش خانم که با خاله نایآمد مرا به خود مشغول کرد و جواب ن میخواه یبه مهمان یکه با چه کس یلیل سوال
 خواهد آمد. ایگلور

نسبت  یحس بد اندازد،ینسبت به سنش؛ مرا به شک م بایز یلیاست؛ درواقع خ ییبایز ۀخانم چهل سال او
 چرا، دارم. یریگو کناره اطیبه او ندارم اما حس احت

شدن، نتونستم ذهنش  درکیو ب قیعم یلیکه خ دمید دم،یچشماش رو د ادمه؛یکه با او دست دادم  یباراولين
 یدفع شد؛ اون جزء کسان ندفعهیربا اکار رو بکنم؛ گفتم که، آهن نیبه خودم جرات هم ندادم ا یرو بخونم، حت

 د،یترسیرو شدم هم اولش از من مروبه نایکه با ن رستانیروز اول دب یبود که از طرفش دفع شده بودم؛ حت
ندارم و هواش رو  یکه براش خطر دیاما بعدش د گرفت،یازم فاصله م یزیکه به طور غر یاگهیمثل هرکس د

شد؛  ترکیازم دور نشد و بهم نزد هگیارشد که تو سالن بسکتبال بودند داشتم د یعوض یدر برابر اون دخترا
شروع  ناینکرد و همراه با ن یمن مقاومت یخون آشام ۀاغواگران یهادر مقابل نگاه نایرام شدن ن دنیهم با د یلیل

 به معاشرت با من کرد.

 یزیبفهمم چ دیبا کنم،یکرده؛ امشب به ذهنش نفوذ م ریذهنم رو درگ زایچ یلیخ ترسم،یهرحال امشب م به
 م؛یکن دایرو پ گهید یجا هیو  میبر اتلیدوباره از س دیاگه بدونه با م؟ینقل مکان کن دینه؟ دوباره با ای دونهیم

به هر حال نقل مکان  م؛یو آواره بش میریفاصله بگ میو باهاشون کنار اومد میشناسیکه م ییاز کسا دیدوباره با
 خودش را به همراه دارد. یهایسخت ،کنندیم یها زندگانسان نیکه در ب ییهاخون آشام یبرا

رفت و با  رونیاز کالس ب ترزیپ یزنگ به صدا در آمد و آقا یک دمیبودند که نفهم شانیدر ذهنم آنقدر پر افکار
 بود نگاه کردم و گفت: ستادهیو به او که طلبکارانه مقابلم ا دمیاز فکر پر یلیو داد ل غیج

 انگشت نمونده. یرو یزیچ گهید یدییاول کالس جومعلومه حواست کجاست؟ ناخنت رو از  -

 که هنوز در ذهنم بودند گفتم: یرا از دهانم جدا کردم و با افکار انگشتم

 بوفه. میبر نیایخب، ب یلیخ -

تلو سفت برخورد کردم و به عقب تلو یزیها به راه افتادم و همچنان در فکر بودم که با چشدم و همراه آن بلند
چشمانم را سمت او سوق داد و با  نیو گوشنواز آدر میمال یدور کمرم گره خورد و صدا یکه دستان خوردمیم

 رو شدم.جنگل سرسبز روبه

شده بودند فورا از او جدا شدم و با  رهیبه ما خ جانیدر باه کیو نزد نیکه پشت سر آدر نایو ن یلیل دنید با
 و گفتم: ستادمیآن داشتم مقابل او با فاصله ا یسازبر پنهان یکه سع یدستپاچگ

 نی! سالم آدریه -
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 شد و گفت: رهیب داشت به من خ*که بر لــ یو سپس با لبخند جذاب یجیبا گ نیآدر

 اِم، سالم کالرا. -

 گفت: کردیزور او را از کالس خارج مرا گرفته و به ناین یکه بازو یبود در حال شیکه در صدا یطنتیبا ش یلیل

 کالرا. میبوفه منتظرت یما تو -

 شده گفتم: رهیخ نیبه آدر یزدم و با کالفگ یعصب یلبخند

 که بهت خوردم. خوامیمعذرت م -

 انداخت و گفت: نییسرش را پا یعصب نیآدر

 !شدمیرو به روت ظاهر م یمثل چ دینبا خوام؛یاِم، درواقع من ازت معذرت م -

 پرسشگرانه گفتم: یامکث با چهره یزدم و با کم یکجک لبخند

 ؟یبگ یخواستیم یزیچ -

 شد و گفت: رهیزده بهم خذوق یچشمان با

 بکنم. یدرخواست هیازت  خواستمیآه، م -

 نباشه. کنمیکه فکر م یزیچ لطفا

شده بودم،  رهیشده به او خ زیر یداشتم بدنم سفت و سخت شده بود و با چشمان شیهاکه از حرف یهراس با
 به چشمان ترسانم لبانش را باز کرد و گفت: یرگیزبانش را دور لبانش چرخاند و با خ نیکه آدر

 ؟یایامشب با من ب یمهمون یبرا شهیم -

آور عطش یهاانسان نیدر کنار ا یزندگ یکاف ۀببرم؟ به انداز یشکارم رو به مهمون تونمیآخه چطور م ،یلعنت
به دنبال خودم بکشم  پروراندیبا من بودن را در سر م یایکه رو نیبخوام با آدر کهنیسخت است، چه برسه به ا

 .یکنم، باشه، لعنت کسانیبا خاک  روکه تو چشماش هست  یدیام نیا تونمیبدم، اما نم یدیو بهش ام

 گفتم: یناچار یاز رو یو با لبخند دمیکش یقیعم نفس

 آم، باشه. -

 گفت: دهیبر دهیشد و بر رهیکه در چشمانش بود به من خ یو ناباور رتیبا ح نیآدر

 دنبالت. امیپس؛ من شب ساعت هشت م -

 زدم و گفتم: یلبخند

 .مونمیباشه، منتظرت م -
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 یزیچ دنیخر ۀرا با وعد یاپسر بچه ییافتادم، گو نیا ادیبلند سمت در رفت و  ییهامکث با گام یبا کم نیآدر
 کردندیکه مرا بدرقه م رهیمت بوفه راه افتادم و در راه آنجا دوباره آن چشمان خخنده به س یو با کم یشاد بکن
 ...دمیشنیکه راجبم م ییو صداها

 تره.دو سال از ما بزرگ یکیو اون دوم حداقل  میپسر، ما سال اول الیخیب -

 خوامیم کنه،یربا همه رو به خودش جذب ممثل آهن نیخوشگل و جذابه؛ بب یلیخ یکنم خب، لعنت کاریچ -
 تره.دو سال ازم بزرگ ای کیدعوتش کنم، فوقش  یمهمون یامشب برا

ترم پسر که چقدر ازت بزرگ یکنیها رد شدم و با خودم گفتم )فکرش رو هم نمکردم و از کنار آن یاخنده تک
 جون.(

چرخاندم و با  یکالفگ یاز رو یاند سرشده رهیمعنادار خ یهاکه با نگاه نایو ن یلیل دنیبوفه شدم و با د وارد
 زبان باز کرد: یلینشستم و ل تیرفتم و با جد زیاستوار و محکم سمت م ییهاگام

من،  یخدا یوا ؛یمعلومه که قبول کرد ؟یقبول کرد ؟یمهمون یازت خواست تا باهاش بر نمیخب، بگو بب -
 یهاچه بچه یشما دوتا؛ وا نیبش یچه زوج ،یخوشگل یلیجذابه، تو خ یلیاون خ ؟یقبول نکن یتونیچطور م
 داشت. نیهم خواه یخوشگل

که من داشتم  ینگاه کردم و او هم با همان حالت تعجب نایشد و من هم به ن رهیمشتاق به من خ یچشمان با
 زانیها لبانش آومثل بچه یدیبا ناام یلیشدند. ل رهیهمه به ما خ میکه سر داد یبلند ۀشد و با قهق رهیبه من خ

 شدند و گفت:

 ست؟ین یطورنیا ه؟یمگه چ -

 گفت: دهیبر دهیبر شیهاخنده نیاز ب ناین

 .یکنیذهنت مجسم م یاگه به تو باشه، سنگ قبرشون رو هم تو ه،یطورنیآره ا -

 شد. رهیخ نایداد و با اخم به من و ن هیتک اشیغرغرکنان به صندل یلیاز سر گرفتند و ل میهاخنده

 را تمام کردم و گفتم: میهاخنده

 نکهیفقط به خاطر ا کنم؛یکار رو م نیبرم، منم ا یازم خواست که باهاش به مهمون ،یلیل نیباشه، بب -
 .نیدلش رو بشکنم، هم خواستمینم

 ن؟یهم -

 آدم خوب. هیبه عنوان  اد،یندارم؛ فقط ازش خوشم م یمن نسبت بهش حس ن،یهم -

 فاصله گرفت و گفت: یاز صندل یلیل

فقط با ما دوتا و تمام،  ؛یباهاش حرف بزن ای ،ینبوده که فکرت رو بهش مشغول کن یدو سال کس نیا یاما تو -
و تو هم  میدونیازت نم یادیز زیچ ،یمرموز و تودار یلیتو خ نا؛یمثل من و ن ،یباش تریتو اجتماع خوامیمن م

 .شناسمتیاصال نم کنمیها حس موقت ی؛بعضیگیمن
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 گفتم: یدادم و با حالت عاد هیتک امیافسوس به صندل با

 .نیدونیکه شما م یطورمن ساده است، همون یاما زندگ دونم،یم -

 بحث گفت: رییتغ یبرا نایما حکم فرما بود که ن نیب یطوالن یو سکوت دمیکش یقیعم نفس

 ن؟یرو خوند اتلیس دیجد یخبرا -

 گفتم: یالیخیبه او کردم و با ب رو

 چطور مگه؟ -

 به آن نگاه کردم و او ادامه داد: یدرآورد و به من داد. با کنجکاو فشیرا از ک یااو روزنامه -

که کار  گنیشده؛ اونا م دایگذشته پ ۀسه هفت یط نجایجسد اطراف ا یخبرنگار شهر تعداد ۀخب، طبق گفت -
از خون  یشدن خال دایپ یکه اون جسدها وقت دهینشون م یهم قتل، اما مدارک پزشک دیشا ایبوده؛  وونیح هی

 بودن.

 شدم. رهیروزنامه خ یخشکم زد و به جسدها یالحظه یحرف برا نیا دنیشن با

 با حالت انزجار و ترس گفت: یلیل

 ادیها زو شب میبه بعد درا رو قفل کن نیااز  دیکار رو بکنه؛ با نیا یریقاتل زنج هی دیواقعا وحشتناکه، شا -
 .مینمون رونیب

عمو و زن عمو هم  ست،یگفته سه هفته قبل؛ کار من ن نایاومده؟ ن یشهره؟ ک یتو یاگهیخون آشام د یعنی
نگران کننده  اریباشه؟ ضربان قلبم به شدت باال رفت و احساس سوزش چشمانم بس تونهیم یکار ک ستن،ین

 .آمدمیم رونیب قیحالت عم نیاز ا دیبود؛ با

 یبا نگران آمدیبه نظر م دهیکه به شدت ترس یلیل دنیو با د دمیدستم از فکر پر یرو نایقرار گرفتن دست ن با
 گفتم:

 شده؟ یزیچ -

 گفت: یبا گنگ ناین

 .یترسناک به نظر اومد یکمینه، فقط،  -

 .رفتمیبه فکر م قیعم قدرنیا دیاحساس کردم، نه، نبا سوختندیم یکه کم چشمانم

 و گفتم: دمیها را مالآن یکم

 ام.خسته دمیخواب ریفقط شب د ست،ین یزیآه، نه، چ -

 داشتم از محلکه فرار کنم گفتم: یکه سع یزنگ بلند شدم و با حالت عصب یصدا دنیشن با

 نشه. رمونیسر کالس د میبهتره بر -
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 مانیزهایسر م یبه دنبالم آمدند و همگ یلیو ل نایدم و نبه راه افتا خیشدم و به سرعت سمت کالس تار بلند
دانش آموزان داخل  یهامکث کردم و به صحبت یکم خیتار دیمعلم جد ۀدربار ییهاپچ پچ دنیو با شن مینشست

 کالس گوش فرا دادم:

 ش؟یدیآره، د -

 ه؟ینه،چطور -

 داره... یامردونه ۀقد بلند و چهر ه،یگریچه ج یدونینم -

 یکه مرد کردند،یم فیخاص تعر یبودند با ولع دهیکه د یکه با حسرت از کس ییتعجب برگشتم و به دخترها با
تخته با  یگذاشت و رو زیم یرا رو فشیکم سن و سال وارد کالس شد و ک بایو تقر یجد یابلندقد با چهره

 نوشت: بیعج یو کم بایز یخط

 .زیمون نی  ساب

 سرد گفت: یاش، با چشمان و نگاهمردانه یجد ۀرو به ما کرد و با چهر او

من به جاش اومدم.  نیهم یمنتقل شدن و برا دیجد یجا هیوود به  یهستم، آقا دتونیجد خیمن معلم تار -
 خوامیکردم و م یهستم. خب، خودم رو معرف ییایتالیا ستم؛اصالتاین ییکایهمونطور که از اسمم مشخصه من آمر

 با همتون آشنا بشم.

اما نسبت بهش  دونم،یشدم باشه؛ نم دیتشد یهااز حس دیشا کنم،یرو حس م نیو مرموزه، ا بیعج یلیخ
چرا به من  زنهیشده؟ مشکوک م دایاش پاز کجا سر و کله کنه؟یم کریچ نجایا ؟ییایتالیندارم، ا یحس خوب

 .گهیم یزیچ هیشده؟  رهیخ

شدم و به خودم آمدم و به مرد منتظر  رهیبرگشتم و به صورت نگرانش خ کردیکه مرا صدا م ناین یصدا دنیشن با
 شدم و گفتم: رهیخ د،یکاویام را م عیرا باال انداخته و با دقت چهره به مطمئن ضا شیابرو یکه تا

 بله؟ -

 شد و گفت: رهیبه من خ یمتعجب و جد یابا چهره مرد

 ن؟یکن یخودتون رو معرف شهیم -

 شدم و گفتم: رهیبه او خ یجد یاو چهره قیعم ینفس با

 کالرا کالرکسون. -

 کالس کرد. یۀبا بق ییتشکر کرد و شروع به آشنا دیکشینگاهش را از من م یکه به آرام یدرحال

 یاعتمادیو ب اطیجذاب است وادار به احت اریمرا نسبت به مرد ناشناس که الحق بس امیخون آشام احساس
نظر داشتم،  ریتمام حرکاتش را در هنگام درس ز اریاختیعلتش اخبار گذشته باشد. ب نمکیاما فکر م کند،یم

وجود دارم و قلبم از شدت تپش لرزه بر  دراست که  ینگران امیفکر ۀکنم، دغدغ ریذهنم را با او درگ دیاما نبا
 باز گردم...را به اتمام برسانم و به خانه  یروز لعنت نیهرچه زودتر ا دی. بااندازدیروحم م
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موضوع مهم صحبت کنم،  ۀتا با مت دربار رومیبه سمت خانه م بیروز پر از استرس و عج کیبعد از  باالخره
 به شکار بروم. خواهمیاما اول از همه م

 مت را صدا زدم: یباز کردم و با سرخوش یبود و در خانه را پر انرژ شب

 سکوت -

 کردم: شیرفتم و دوباره صدا ییرایرا بستم و به راه پله ها نگاه کردم و سمت پذ در

 سکوت -

 حرکتیب نیزم یکه رو کایمت و مون دنیکه با د رفتمیم ییرایبدنم فعال شد و آماده باش سمت پذ یدفاع حالت
گردنش  یشکستگ دنیم و با دوش گرفتم و تکانش داد*را در آغـ کایمون یو با نگران دمیافتاده بودند سمتشان دو

هستند و  هوشیشدم فقط ب طمئنبه او و مت وارد نشده است، م یجد بیکه زنده است و آس دمیفهم
 اند.نمرده

دو  دنیاست فورا بلند شدم و با د ستادهیکه در پشتم ا یکه با حس کس دمیکش قیعم یآسوده نفس یالیخ با
بودند، تمام خاطرات دوباره زنده  شده رهیخ طنتیو به من با ش زدندیبرق م لهیکه از شدت ح یاچشم قهوه

 شد.

 آمده. نجایچه ا یبرا دانستمیشده بود و م رهیشرارت به من خ با

 زمزمه کردم: دیچیپ میکه در صدا یو با لرزش عاجزانه

 ...نیکاتر -

 کل صورتش را پوشاند و گفت: نشیزهرآگ شخندیلبش باال رفت و ن ۀگوش

 !یس یسالم س -

 دیپلکیکه مثل شغال دوروبرم م یو درحال دیپر نییهمانجا خشکم زده بود که به راه افتاد و سالنه سالنه از پله پا
 گفت: اشیبا حالت قبل

 اونم بدون مشورت با خواهر بزرگت؟ یکنیدست و پا م یخودت زندگ یخب؛ دور از چشم من برا -

و  دیگز یکند به جلو خم شد و لبش را کم هیمرا تنب خواستیم ییکه گو یچشمانش را گشاد کرد و با حالت او
 گفت: یدیبا حالت بع

 خواهر کوچولو. یباهام مشورت کن دیواقعا برات اوف داره؛ تو با -

 یبرا د،یو فهم دیمک فمیاش افکارم را از ذهن ضعو فوق العاده رینظیشد و با قدرت ب رهیدقت به چشمانم خ با
 م زُل زد و گفت:به شخندیبا ن نمیهم

 خواهر جون... یندار یکنم؟ خب؛ تو استتار خوب داتیپ یانتظار نداشت ه؟یچ -

 ادامه داد: یحالت تمسخر با
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 .یاتجربهیب نکهیا یبرا دیشا -

 گفتم: دواریشدم و تهد رهیتمام خشمم به او خ با

 ؟یدار کاریچ نجایا -

 کرد و دوباره آن لبخند مضحک را به لبش آورد و گفت: یمکث

 پر از شغال و گرگ گرسنه ول کنم به امون خدا. یایدن نیا یخواهر کوچولوم رو تو تونستمینم -

بهش  تونمیتحملش رو ندارم؛ اما نم گهینقطه ضعفم؛ د یکنه، دستش رو گذاشت رو کاریچ دونهیم خودش
 کنم. شده عملحساب دیحمله کنم، با

 داشت گفت: یشتریب کیبر تحر یکه سع یابا چهره نیکاتر

 درنده است. هینبود خواهر کوچولو خودش  ادمی د؛یاوپس، ببخش -

کند و  کیدارد تا مرا تحر یگریبه تالش کوچک د ازیکه ن دیفهم دادمیم رونیکه به ب یپر از شتاب یهانفس با
 شد و گفت: کینزد

 دوستاتن نه؟ ؛یزنیقدم م اطیتو ح یدار گریبا دوتا ج دمیات؛ دو اومدم مدرسه دمیامروز رس -

 بود گفتم: یزیدآمیکه همراه با غرش تهد ییکردم و با صدا یبه اطراف نگاه یاحساس نگران با

 ...نیگم کن کاتر نجایگورت رو از ا -

 شده و حرکات دستش گفت: زیت یوسط و با چشمان دیپر او

در مقابل  یتونیچطور م فهممینم ؟یو باهاشون دوست بش یشکارهات جا بد نیخودت رو ب یچطور تونست -
چطور  ؟ینکن یو کار ینیرگشون رو بب دنیپر نییباال پا یتونیچطور م ؛یخون وسوسه کنندشون مقاومت کن

ن حمله بهشو یترس چیهتصور کن؛ فقط تصور کن که بدون  ؟یخونشون مقاومت کن یدر مقابل گرما یتونیم
 ...یرو بخور شونیلعنت ۀتا خون وسوسه کنند یکنیم

او نکنم و آرامش خودم را حفظ کنم،  یطانیش یهاوسوسه ریافکارم را درگ کردمیم یو سع رفتمیعقب م عقب
نتوانستم تحمل کنم و  گریکردنم داشت د ریبر تحق یو سع دادیام که مرا هل ماما با ضربات دستش به شانه

 ور شدم.آمد سمتش حمله رونیب امیکه از اعماق درون جهنم یبا غرش

بدنم شکسته باشد  یهاتمام استخوان ییگو یو با درد فراوان میآشپزخانه برخورد کرد واریبه د یدو به سخت هر
 واریاشتباه کردم؛ فقط من بودم که به د بارنیو ا ختندیر نیزم یکتفم رو یگچ از رو یهابلند شدم و تکه نیاز زم

 !دمیبرخورد کردم و صدمه د

 داده بود گفت: هیتک واریآسوده به د یالیکه با خ یو در حال برگشتم

 ..یرو بدون نیاما، بهتره ا ؛یکنم آبج نتیتحس یکه دار یابه جربزه دیواقعا که؛ با -
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بزرگ خود را  یاعروسک پنبه کیبلند کردن  یو به راحت دیچسب یرا با فشار فراوان میسرعت سمتم آمد و گلو به
 که در چشمانش معلوم بود اما هنوز ظاهر شوخش را حفظ کرده بود و گفت: یو با خشم دمیمعلق در هوا د

 .یخودت رو کنترل کن یلحظه نتونست هیهوا برت داشت؛  یادرنده هیگفتم  یانگار وقت -

به خود  یشتریچشمانش برق ب میوکوچک گل یهاشکستن استخوان دنیکرد و با شن ادیدستش را ز فشار
 گفتم: دهیبر دهیگرفتند و بر

 ازت متنفرم. بخشمت؛یهرگز نم ؛یبالرو سرم آورد نیتو ا -

 بشود. یاحساسات نیباور کنم که کاتر توانمیدر چشمانش خشم نبود؛ اما نه، نم بارنیا

 گفت: شخندیگذاشت و با ن نیزم یشل کرد و مرا رو یرا به آرام دستش

 بزنم. یسر هیو پاش کردم؛ فقط اومده بودم  ختیهمه ر نیا دیببخش -

 شدم و گفت: رهیحفظ کنم، ناباورانه به او خ میپاها یداشتم تعادلم را رو یکه سع یزنان و در حال نفس

 .یدار یبه ظاهر آروم یزندگ -

و  زیت شین یهادانکه دن یزرد رنگ و درخشان درحال ن،یخون یاش عوض شد و با چشمانچهره بارهکی به
 آمدند با خشم گفت: رونیبه سرعت ب دشیسف

 .خوادیم جانیه یکمیفقط  -

 دیشد یبرخورد کردم و با درد ییظرفشو نیبه صورتم زد که با شدت به ماش یمحکم ۀبا پشت دستش ضرب او
 ختهیکه آم دمیرا شن شیکردم و فقط صدا یبه اطراف نگاه دیتپیکه قلبم به شدت م یدرحال بازمهین یو چشمان

 گفت: یبود م یو خرسند یروزیبا پ

 خواهر. مینیبیرو م گهیدوباره همد -

 که سر داد لرزه بر تمام وجودم انداخت. یطانیش یهاقهقهه و

 

*** 

 نهیدور شد و سمت من که کنار شوم کردیمچاله شده نگاه م ییشوظرف نیبه ماش یرگیکه با خ یدرحال مت
 بودم آمد. ستادهیا

 ...میبر نجایدوباره از ا دیشد؛ با داشیاز کجا پ دونمیاصال نم -

 نه... -

 مت را قطع کردم و با خشم گفتم: یهاحرف

 مقابلش سکوت کردم. یکاف ۀهم بزنه؛ به اندازرو به میو کل زندگ ادیب ذارمینم گهید م؛یرینم ییجا چیه -
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 گفت: دیمالیدردمند گردنش را م یاکه با چهره یدر حال یبا نگران کایمون

و مکاره و  یقو یلیاون خ م؛یایاز پسش بر ب میتونیهم نم گهیتا با همدما سه ست؛یبردار ن یشوخ نیاما کاتر -
درضمن اون  م؛یکه ما ندار گهید یایمزا یشده و کل لیو زودتر از ما تبد انهیهاش در جرخون انسان تو رگ

 که اطرافته. یکرد کالرا؛ با دوستات؛ با هرک دتیتهد

جسد پشت سرش  یکل ومدهیبکنه؛ هنوز ن خوادیکه دلش م یهر کار ذارمینم گهید کا؛یمون ستیبرام مهم ن -
 .میمتوقفش کن یجوری دیجا گذاشته؛ با

 گفت: یام گذاشت و با مهربانشانه یدستش را رو مت

 .میکنیپس ما هم کمکت م -

 گریدکه پشت در پارک شد همه به هم ینیماش یصدا دنیبا شن بارهکیشدم و به  رهیخ کایبه او و مون یدلگرم با
 خشکم زد و با لکنت گفتم: نیآدر دنیزنگ در بلند شدم و در را باز کردم. با د یو با صدا میکرد ینگاه

 نیآدر -

سوخته  یابه رنگ قهوه یچرم یو ژاکت دیسف یراهنیپ ره،یت یتنگ آب نیاسپورت و شلوار ج بایتقر یپیبا ت نیآدر
بود و موجب  ختهیر اشیشانیپ یبلوند رو زیانگالیخ ۀهمانند هال شیخندان، موها یابه تن داشت و با چهره

 یبودم و به رو ستادهیاحمقانه ا یالحظه یبرا شدمیمتوجه مردها م یکه به سخت زیمن ن یو حت شدیوسوسه م
 بود که گفت: رهیبودم که، مشتاقانه به من خ رهیسبزش خ ۀکنند رهیو چشمان خ بایز

 سالم کالرا. -

 پرسشگرانه گفت: یانگاه کرد و با تعجب و چهره میهابه لباس او

 ؟یآماده نشد -

فکر از  یام سبز شده است و با کممقابل در خانه بارهکیبه  یاو تعجب کردم که به چه علت دنیلحظه با د هی
 داشتم گفتم: یبر شرمندگ یکه سع یاخوردم و با چهره یمشب تکانا یمهمان یادآوری

 من؛ فکر نکنم امشب... دیببخش ن،یسالم آدر -

و شوکه به نظر  جیکه گ نیبرگشتم و او خنده رو سمت آدر دیآیمت که به سمت ما م یپاها یصدا دنیشن با
 آمد و با او دست داد و گفت: دیرسیم

 کالرا. یکالرکسون هستم؛ عمو وسیسالم مرد جوان، من مت -

با او  زدیاو برق م داریکه از د یب داشت ابروانش را باال انداخت و با چشمان*که به لــ یبا لبخند جذاب نیآدر
 دست داد و گفت:

 م؛یمدرسه بر یبه مهمون گهیکالرک هستم؛ اومدم تا من و کالرا با همد نیمن آدر وس،یمت یخوشوقتم آقا -
 .دیه بدالبته اگه اجاز 

 و مشتاق گفت: یکامال راض یالبخند زنان با چهره وسیمت
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 البته مرد جوان. -

 شده بودم کرد و گفت: رهیبه او خ انهیرو به من که به شدت مخالف و سرزنش گرا او

 ؟یرینم نیچرا با آدر زم،یعز -

 و بدون کش دادن گفتم: دیبگو خواهدیکه چه م دمیفهم شیهااشاره با

 شد بهم زنگ بزن. یزیاگه چ رم،یدارم مپس من  -

 و گفت: دیکتفم دو بار کوب یدستش را رو مت

 نگران نباش؛ برو. -

 مکث گفت: یبرگشتم، او لبخند زنان به من نگاه کرد و با کم نیزدم و به سمت آدر یلبخند

 ؟یلباسات رو عوض کن یخوایصبرکن؛ نم -

 گفتم: یبه سر و وضع امروزم با ناچار ینگاه با

 دونم.آه؛ نمي -

 کرد و گفت: قیرا تصد نیسخن آدر زیدر خود، مت ن زهیانگ جادیا یکم با

 .یلباس خوب بپوش هی دیبا ؛یمهمون یریم ینباشه دار یهرچ زمیآره عز -

باال هل داد و با  ۀطبق ۀمت به زور مرا طرف راه پل دمیدیکار را در خود نم نیا ۀکه اصال حوصل یکج خلق با
 سرم بگذارد گفت:سربه خواستیو م بردیحال من لذت م نیاز ا ییکه گو یحالت

 زود باش دختر تنبل. -

برگشتم و دست او را که به  یاش را فرو خورد که با لبخندتا خنده دیحرف مت به زور با خود جنگ نیبا ا نیآدر
بار  نیشد و ا دهیباال کش ۀهمراه من تا طبق یشده بود گرفتم و او همانند ربات رهیشدت متعجب به حرکاتم خ

متعجب  یحرکت ناگهان نیخودم با ا یبلند سردادم و حت یاخشکش زده بود، خنده شیمت که در جا دنیبا د
 بودم.

 توانستمیراه و حرف گوش کن تا اتاقم آمد و هنوز دستش را رها نکرده بودم و مسربه یاهمانند پسر بچه نیآدر
چشمان گشاد  یرگیکه در وجود دارد را حس کنم و تپش نامنظم و شدت دار قلبش را بشنوم و خ یاضطراب

 یاو لبخند زنان با چهره برگشتم نیبستم و سمت آدر یشده و متعجبش را به خود حس کنم که در را به نرم
 گفتم: یعاد

 .یبنداز ینگاه هیبه اتاقم  ایتختم  یرو ینیبش یتونیم کنمیتا لباسم رو عوض م -

 بود گفت: شیکه در صدا یبه خودش آمد و با لرزش بارهکیشده بود که به  رهیها به من خهمانند احمق نیآدر

 .نمیشیآره م نم؛یشیباشه؛ من م -
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و  فشردیبود که به شدت آن را م نیکه به زور در حال فرو خوردنش بودم هنوز دستم در دست آدر یاخنده با
 کبارهیکه به  رفتمیمنم به دنبالش م رفتیکه سمت تخت م یو درحال ستیکه هنوز متوجه آن ن دانستمیم
از من  یسمتم برگشت و دو وجب عجبو با ت ستادیا زین نیداشتم آدر ستادنیکه در آن ا یو از قدرت ستادمیا

 و گفتم:شدم  رهیبه او خ ستیکه خودم هم متوجه نبودم از چ بیعج یطنتیبلندتر بود که با ش

 ن؟یآدر -

شد و با قورت دادن  رهیکننده قرار گرفته بود بهم خخون آشام وسوسه  یهانگاه ریکه به شدت تحت تاث نیآدر
 آب دهانش گفت: یپر سروصدا

 بله؟ -

 مجذوب کننده زدم و گفتم: یلبخند -

 دستم! -

 و گفت: دیتامل منظورم را گرفت و با عجله دستش را از دستم کش یو بعد با کم یجیسپس با گ او

 ومد؟یحواسم نبود؛ دردت که ن د؛یآه؛ ببخش -

 گفتم: یپوزخند با

 لباسم رو عوض کنم. رمینه؛من م -

خش خش  دنیبلند برداشتم و با شن یها گامسمت کمد لباس کردم،یخودم احساس م یکه رو یارهینگاه خ با
بود که چند دست  رهینشست و هنوز مشتاقانه به من خ نیآدر دمیفهم آمدیز پشت سرم مکه ا ییهالباس

 بدنم گرفتم و گفتم: یو مقابل خودم رو دمیکش رونیلباس ساده ب

 ؟یکی نیا ایخوبه؟ نیا -

ها خوشش کوتاه که معلوم بود از آن یخورده و نوک مداد نیباز و دامن چ یکم یازد و به تاب سرمه یلبخند او
 زد و گفت: یآمده لبخند

 فکر کنم اونا خوب باشن. -

 یخوب ۀقیکردم و با خود گفتم خوبه؛ هم سل زانیآو شیزدم و سمت کمد برگشتم و لباس دوم را سرجا یلبخند
 .ستین نایو ا یرتیغ یکه انتخاب کرد معلومه از اون مردها یاز لباس نکهیداره هم ا

 یها را رولباس بارهکیمن بود که به  ۀریزد و خ یلبخند زین نیکردم و آدر ینخود یاکه زدم خنده یحرف به
شد و  رهیگشاد شده به من خ یبا چشمان نیلباسم بودم که آدر یهاانداختم و درحال باز کردن دکمه یصندل

تا شوکه  دیجنگیخود داشت م اکه ب یمکث به سرعت برگشت و پشتش را به من کرد و درحال یسپس با کم
 زدم و گفتم: یبدجنس یاز رو ینشود، لبخند

 .پوشمیم ییدستشو یتو رمینگران نباش م -
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رجوع کرده بود را حس  نیکه به آدر یو شوک دمیخز امیکنار ییرا گفتم و به سرعت باد از اتاق به دستشو نیا
زدم  یام لبخندخود درست کرده یرا برا یعجب سرگرم نکهیبلندم را مهار کنم و به ا ۀکردم تا خند یکردم و سع

 متوقف شدم و گوش فرا دادم: آمدیم نییپا ۀکه از طبق ییصدا دنیبا شن بارهکیو به 

 نشده. کینزد یمرد چیهمه مدت تا حاال به ه نیا یکارو کرد؟ تو نیچرا ا یعنی -

 نگران من شده. زمیبود که عز کایمون یصدا نیا خب

 گرسنشه. دیشا کا؛یمون دونمینم -

 شنهادیکه مت پ یرمنطقیغ یهالیچرخاندم و به دل یکالفگ یاز رو آوردمیرا در م راهنمیکه پ یرا درحال چشمانم
 خشکم زد: کایحرف مون دنیکردم و با شن ییصدایب ۀخند کردیرد م کایو مون دادیم

 کنن؟ینم یکار خاک تو سر نیمت گوش کن بب -

به وضوح بشنود  توانستیرا م میهادرآوردن لباس یو صدا دیفهمیمت م دانستمیگشاد شدند و م چشمانم
 بشنودند جواب دادم: توانستندیها مکه آن ییکه فورا با صدا

 .کنمیلباسام رو عوض م ییدستشو یمت؛ من دارم تو نیتمومش کن -

زدم  یکردم و لبخند یپوف یرا حس کردم و با کالفگ شدیها ساطع ماز آن یو آسودگ تیکه همراه با رضا یسکوت
اجازه دادم تا هوا داخل  قیعم یآشفتهام را شانه زدم و با نفس یموها یو کم دمیرا پوش میهاو فورا لباس

در را چرخاندم و  ۀکند و مصمم دست انگذشت را جبر  قهیچند دق یکه ط یبه استرس یشود و استراحت میهاهیر
زدم و  یلبخند ستادهیکتابخانه ا یبزرگ و طوالن ۀاو که کنار قفس دنیبه سرعت سمت در برگشت و با د نیآدر

بود که  نیو تحس تیاز رضا یلبانش نشسته بود حاک یکه رو یاو شدم و لبخند ۀریدر را بستم و متوجه نگاه خ
که نشان از  یاه با حالت مردانهسرش بگذارم کو سربه اورمیدرب یبدجنس باز خواستمیشدم و م کیبه او نزد

من به تپش قلب افتادم و حرکات  بارنیشد و دستانش را دور کمرم حلقه کرد و ا کیبود نزد یمجذوب کنندگ
 خمار گفت: یگرم و چشمان یینظر داشتم که با صدا ریاو را با دقت ز

 .یخوشگل یلیخ -

 ورزشکار و گنده گذاشتم و گفتم: نیبر آدرسخت و ست ۀنیس یاسترس زدم و دستانم را رو یاز رو یلبخند

 .میکنینم یمن به مت گفتم که نگران نباشه،چون کار اشتباه -

 سرش را عقب برد و گفت: یشوکه کم نیآدر -

 دم؟یمن نفهم یحرفو زد نیا یک -

 زدم و گفتم: یلبخند -

 بود. یپاتتله ییجورایخب؛  -

 گفت: یفتگیرا به دست گرفته باشد با ش یکه او باز ییزد و گو طنتیش یاز رو یلبخند نیآدر

 داده باشم. یقول نیکه من چن ادینم ادمی ؛یبود که تو بهش داد یقول نیخب ا -
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شدم  رهیخ شدیم کینزد طنتیکه با ش نیحبس شده بود به آدر امنهیکه در س یگشاد شد و با نفس چشمانم
آب دهانم را قورت  یبه سخت داد،یرا انتقال م یشروع و به صورتم داغ میو بدنم همانند مواد مذاب که از پاها

 شیهاب*گداختهام چسباند و لــ صورتمانکن ها بود را به  هیاش که شب یصورت نرم و استخوان نیدادم و آدر
 گفت: کردیگوشم را نوازش م یکه به نرم

 یاتاقت و بخوا یتو یاریشب ننصف یجورنیا با تو بودن رو داره؛ یایپسر نوجوون رو که رو هیباشه  ادتی -
 .یلباست رو جلوش عوض کن

از کمرم  نیکه اگر بازوان قدرتمند و ستون مانند آدر دانستمیرا م نیرفته بود و فقط ا ادمی دنیکش نفس
 خواهم خورد. نیبرداشته شوند؛ مطمئنا با صورت به زم

 نیکه آدر یآن قدر نکهیبه علت ا دیام؛ شانداشته یمن چم شده بود؟ هرگز در مقابل مردها ضعف ح؛یمس ای
قدر که انکار کنم نسبت به او دارم؛ هرچه یبیعج یفتگیش دانمیاند؛ اما نمنبوده کیاست نزد کیاالن به من نزد

 یشب لعنت نیهرچه زودتر از او جدا شوم تا ا دیبا. رمیبگ دهیکه نسبت به او را دارم ناد یکشش توانمیباز هم نم
 وش او جاودان نکنم.*ا در آغـر 

را که لرزه بر تنم انداخت که باز  نیتلخ عطر تن آدر یکه همراه هوا بو قیعم یکردم و با نفس یرا عمل گفتهام
 از او جدا شدم و دستش را گرفتم و گفتم: یگرفتم و به نرم دهیکننده بود را ناد جیهم گ

رو بشم وگرنه مطمئنا سر تو رو مت روبه یشاک ۀا اون چهرب خوامیچون نم ؛یدردسر ننداز یبهتره من رو تو -
 آب کنم. ریمجبورم ز

 زد و گفت: یبرود لبخند رونیاز اتاق گرم و نرمم ب خواهدیکه نم ییسالنه سالنه گو نیآدر

 شانس. نیباشه؛ لعنت به ا -

 انهیشاک یبان دیرو د یگارد محافظت آمدیم نییها پاکه از پله یو درحال دمیزدم و او را دنبال خودم کش یلبخند
گرم و  یوش اتاق*را در آغـ تجربهیب یکه نوجوانان ییچشم دوخته بودند گو نیبه من و آدر انهیو سرزنش گرا

 انداخته باشند. مزاحمیب

را به او بدهم  یحیبه من بود تا توض رهیبه مت که خ یازور نگه داشتم و با چشم غرهام را به! خندهحیمس ای
 باشد گفت: نیکه دلنش یمودب با لحن نیدادم و در را باز کردم و آدر لیتحو

 آقا و خانم کالرکسون. ریخبه شب -

که مطمئن بودم او را  یچاپلوسانه و چشمک یبه او تکان داد و دوباره چشم به من دوخت و لبخند یسر مت
خلوت  اطیو باهم از ح میآمد رونیخانواده ب ۀانیسرزنش گرا یلعنت یبه او زدم و باالخره از آن فضا کندیشوکه م

 نیداغون آدر ی)کاستون( کم یمیقدسمت وانت  رکهایرجیج یصدا نیاز ب ،یزییسرد پا یو ساکت باغ و کم
 .میشد یراه

بود؛ اونم  یاز هر مال و ثروت شتریکه اون داشت ب یزیداشت، اما چ یمشکل مال یکم نیکرد؛ آدر شهیم کاریچ
 نگهش داره. شهیهم دوارمیدرونش بود، ام تیانسان
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 شد بهم زنگ بزن. یزیاگه چ یبود گفت یمنظورت چ -

 مکث گفتم: یصورتم را سمت او برگرداند و با کم نیآدر سوال

 گفتم. نیهم یسرماخورده برا یکمیخب، حال زن عموم خوب نبود، انگار  -

 کرد. یکارروغ و پنهانبه د لیرو تبد میدروغ؛ ازش متنفرم؛ اون تمام زندگ بازم

که گفتم حالش خوب  یو به هرحال اون قسمت کردیدرد م یلیخ کایهم دروغ نگفتم، خب گردن مون ادیز البته
 شکوندیتو دستاش م یانسان اونطور هیخرد کرده بود اگه گردن  یگردنش رو حساب نیدرست بود؛ کاتر ستین

 یچاره خال یب یکایرو سر مون نشچند سال تنها بود یانگار دق و دل گذاشت؛یجسد بدون سر به جا م هیحتما 
 کرده.

 هرچه زودتر خوب بشه. دوارمیام -

 گفتم: یکردم و با مهربان نیبه آدر رو

 .نیممنون آدر -

 شد و گفت: رهیزد و به جاده خ یلبخند او

 بپرسم؟ یسوال هیازت  شهیم -

 محتاط شدم و گفتم: یکم

 باشه. -

 ن؟یهست کایآمرشما اهل  -

 زدم و گفتم: یلبخند

 میاومد میچهار سالگ یتو م،یبود سیانگل یتو یچندسال هی. سیبود و پدرم اهل انگل ییایتالینه درواقع؛ مادرم ا -
 و تا... ایتالیا

 کرد و گفت: یام نگاههم رفته یتو ۀبه چهر یبا نگران نیکردم و آدر یمکث

 تا؟ -

 گفتم: کردیم جادیلرزش ا میکه در صدا یبه او کردم و با ناراحت ینگاهمین

 اونا رو از دست دادم. نکهیتا ا -

از تاسف و  یکه حاک ییشد و با صدا رهیمن داشت بهم خ یبر تسل یکه سع یناراحت و چشمان یابا چهره او
 بود گفت: یناراحت

 متاسفم. -

 نداره. یاشکال -
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 یبود را به نرم میپاها یدستم را که رو نیدستان بزرگ آدر یکه گرما کردینگاهش تمام وجودم را نوازش م یگرم
به  یمیگرم و صم یشدم و لبخند رهینامنظم به او خ یبر آن زد و با تپش قلب نیگرم و دلنش یابرداشت و بوسه

مجبور  نکهیبابت خوشحال بودم؛ از ا نیاز ا و شتراه با سکوت گذ یۀهمانند او زدم و بق یتاباند و لبخند میرو
 یقابل احترام یمردا ندهیهست که در آ ییاز اون پسرا نیمسائل بهش دروغ بگم آدر یدر مورد بعض شمینم
 من رو داشته باشه. یهادروغ اقتیو فکر نکنم ل شنیم

 آوردیرا به لرزه درم لیکه چهل ستون ساختمان مارس و یمتال یقیوحشتناک بلند و گوش پاره کن موس یصدا
 .شدیم دهیمدرسه هم شن رونیاز ب

 گفت: یبا لبخند و سرخوش زین نیزدم و آدر یلبخند

 .امیم کنمیرو پارک م نیتو برو تو من ماش -

 زدم و گفتم: یلبخند

 باشه. -

و  تمرفیمدرسه م یسمت ورود یزییسقف آسمان پر ستاره و سرد پا ریو قدم زنان ز یشدم و به آرام ادهیپ
گوش فرا دادم که دوباره آن پسر  شدندیله م میپاها ریکه ز یزییپا یهاخش برگخش یلبخند زنان به صدا

 مضحک گفت: یاو با چهره دظاهر ش محلیمقابلم همانند خروس ب انهیگرا فتهیخودش یبا حالت یسال اول

 سالم. -

 را تحمل کنم و گفتم: ختشیکردم باهاش خوب باشم و تا حدامکان ر یسع

 سالم. -

 کنم؟ تیهمراه یمهمون یبرا شهیم ستین یابدونم، اگه مسئله خواستمیم کله؛یام، من اسمم ما -

 یالحظه یبرا کرد،یاعصابم وز وز م یکه رو یکه در سر داشت همچون مگس یزدم و افکار منحرف یلبخند
 یزیطور غربه زدندیبرق م دیم که مطمئنا از خشم و تهدچشمان دنیخشمم را به چشمانم انتقال داد و پسر با د

 یتالف نکهیلحظه با فکر ا کیو  نداش که تنها دو وجب از من بود را حفظ کبه عقب برداشت تا فاصله یقدم
و  نیدلنش یلمیچون فکنم هم یپسرک نادان خال نیجان کرده بودم را بر سر انوش نیکه از کاتر ییهاکتک

 گفتم: یکه با همان حالت قبل رفتیبر ذهنم رژه م زیانگهوس

 اومدم. گهینفر د هیمن، با  کل؛یفکر نکنم ما -

حس  توانستمیرا م اشانهیرا نباخته بود و حس رقابت جو اشهیهنوز روح ه؛یعجب سمج یجاخورد ول یکم او
 تامل گفت: یجستجو کند که با کم یکیرا در آن نزد بشیتا رق دیکاویکنم که چشمانش اطراف را م

 خب؛ پس اون کجاست؟ -

 گفتم: امیشده و حالت قبل زیر یبا چشمان فورا

 .ادیاالن م کنه،یرو پارک م نشیداره ماش -
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که همراه با خط و نشان  ییرا پشتم حس کردم و با صدا اشیجذاب شاک ۀو چهر نیحضور آدر نیح نیهم در
 بود گفت: دنیکش

 اومده کالرا؟ شیپ یمشکل -

زدم و  نیدلنش یشده بود که لبخند رهیدعوا طلبانه به او خ یبود که با نگاه فتهیسخنش پسرک خودش منظور
 رو به پسرک گفتم: یزیرآمیو تحق یعاد یبا حالت

 ...تویم یااگه آماده زم؛ینه عز -

 به چالش دعوت کند گفت:را  نیآدر خواستیکه م ییجلو آمد و گو یوسط و قدم دیپر تیبا عصبان کلیما

 وسط بوقلمون؟ نیا یگیم یتو چ زدمیدختر حرف م نیمن داشتم با ا -

ور به شعله یچون آتشبه شدت خونم به جوش آمده بود و هم یعوض کلیما ۀو گستاخان فتهیحالت خودش از
 کلیسمت ما بارهکیگل کرده باشد مرا سمت او برگرداند که به  رتشیغ نیآدر نکهیشده بودم که حس ا رهیاو خ

که زود  یخنک شد و با پوزخند بارهکیبه  نمیخوش فرمش زد و دل آتش ۀمحکم به چان یبرداشت و مشت یزیخ
 کلیکه ما یو به سرعت مشت ستادمیا نیآدر یشد به سرعت جلو لیبه خشم و نفرت تبد کلیما ۀبا افکار حمل

به چشمانم که به او پوزخند  رتیاحمق با تعجب و حبزند را با دستم گرفتم و پسرک  نیبه فک آدر خواستیم
بلند و زانو زدنش  ۀکردم باعث نال یاش وارد مدست مشت شده هکه آرام آرام ب یشد و فشار رهیخ زدندیم

 رتیبا بُهت و ح نیخودش از خشم و نفرتم را داشت که آدر ییبر رها یسع یاملتمسانه یمقابلم شد و با صدا
 گفت:

 بسه ولش کن. کنم؛یخواهش مکالرا؟  -

 یاتفاق ییکه گو یو با حالت دمیکش رونیب یعوض کلیمکث از انگشتان درحال شکستن ما یدستم را با کم
 گفتم: یشد و به سرد رهیمتعجب و هراسان به من خ ینگاه کردم و او با چشمان نیباشد به آدر فتادهین

 فکر کنم ادب شد. م؛یبر ایب -

و ترس را  تیو عصبان دهیوش کش*و دستش را به آغـ کردیم هیپشت سرم گر یاچون بچهناله کنان هم کلیما
چرا؟ من  یحال او احساس لذت و قدرت داشتم؛ به راست نیاز ا بیدر وجودش حس کنم که عج توانستمیم
 نبودم! گونهنیا

مان پر تنش یهاگام یو صدا مید مدرسه شدکه هردو وار  کردیهنوز در شوک بود و با اخم به من نگاه م نیآدر
را گرفت و مرا سمت خودش  میکه او بازو انداختیم نیقطع شده بود در سالن طن کیکه موز یالحظه یبرا

نظر انتظار نداشت به عقب سختش برخورد کردم و او که به ۀنیحرکت را نداشتم که به س نیبرگرداند و انتظار ا
چسباند و با تعجب و  اشنهیو مرا به س دیچیدور کمرم پ یچکیچون پرا هم شیبازوکه فورا  خوردمیتلوتلو م
صورتش را به  توانستمیاش بودم که نمبه چهره کینزد یشده بودم و به حد رهیشده به او خگشاده یچشمان

 گفت: فیو لط منر  ییو او با صدا نمیوضوح بب

 ؟یکردیاز من محافظت م یداشت -



 

 23 

 نفس افتاده بودم که با اضطراب گفتم:که چه موقع به نفس دمینفهم اصال

 سالن بسکتبال. میبر دیبا ن؟یآدر یکنیم کاریچ یدار -

 یبا حرکت ناگهان بارهکیرا حفظ کنم که به  یلعنت ۀفاصل خواستمیگذاشتم و م نشیبازوان پوالد یرا رو دستانم
 نیگذاشتن خود در ا یرا به باق لمیبر عقلم شد و ممانع  نیبدنم سست شد و لبان داغ آدر یهاتمام سلول

 دادم. حیترج تیوضع

 یتا مرا در خود حل کند به نرم آوردیکه بر کمرم م یاز شدت فشار اشیو احساس یطوالن ۀاز اتمام بوس پس
 خواستمیو نم بردمیلذت م تیوضع نیاز ا ییزدم و گو یکه گرفته بودم لبخند یاجهیکاست و باحالت سرگ

 عوض کنم. یگرید زیوجه با چچیکه آن زمان داشتم را حاضر نبودم به ه یو احساس خوب ابدی انیهرگز پا

 گفت: آسودهیالیشد و با خ رهیداشتم خ دنیبر دزد یبه چشمانم که سع یزد و با خمار یلبخند زین او

صورت به  ۀریکه هنوز خ یفاصله گرفت و درحال یلیمیزدم و او با ب یسالن بسکتال. لبخند میبر میتونیحاال م -
و  یخودکار دستش را گرفتم و با شادمان زیگرفتنش دراز کرد و من ن یمطمئن سرخم بود دستش را به معنا

خواهم از دستش دربروم مرا به خودش یم ییگرم فشرد و گو یشدم و دستم را با لبخند رهیبه او خ یخرسند
 شهیپجذاب و عاشق نیآدر یهاگذاشتم تا در برابر خواسته یالیخیبا ب بارنیو ا کرد و کمرم را گرفت ترکینزد

 همانند خودش عاشق کند. زیرها شوم و مرا ن

 

بودند و هرکدام  زیم یرو یهایدرحال لذت بردن از جشن و خوردن هایرستانیو دب میسالن بسکتبال شد داخل
 یقیموس د؛یکشیدر سالن زبانه م هایروب و انواع خوردن*مـش عرق و یخود را سرگرم کرده بودند و بو یبه نحو

 زیبرانگنیتحس یهادنس در وسط سالن نگاه کبا بر  یاو عده کردیرا در وسط سالن وادار به رقص م یاپاپ عده
که درحال  یفراوان به اتفاقات خوب ۀو عالق یاز شاد ینشدن فیتوص یرا به خود جلب کرده بودند. با احساس

 یعاد یهاام همانند انسانتوانسته رایبود؛ ز یو آسودگ یگذرانوقت خوش گریآمد گفتم و دوقوع بودند خوش
 کنم. یزندگ اهآن انیرفتار کنم و م

 

**** 

 

 ایتالیا

 1743سال  زیون

 

شد  رهیبود خ جانیکه در آن غوغا و ه یزیقماشته شده دور م تیشد و به جمع خانهیوارد مِ  یبا کالفگ نیکاتر
 سمت آنجا رفت. دیکوبیم نیرا با شدت به زم شیکه پاها یدرحال تیو با اخم و جد

 انداخت و گفت: وانیرا داخل ل یچوب یهاتاس یو مست یبا خوشحال کالرا
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که من  نیباور کن دیبا ن؛یشیت م*همتون لــخــ نکهیا ۀعالوبه خوامیطال م ۀاومد ده سک شیاگه جفت ش -
 خوش شانسم.

 وانیها را داخل لکه او تاس کردندیها مبه انداختن تاس قیاو را تشو اهویقبول کردند و با ه زیدور م مردان
 دیباال پر جانیشدند و کالرا با ه زدهجانیه زیم یرو شیجفت ش دنیانداخت و مردم با د زیم یتکان داد و رو

 و گفت:

 .زیم یها روخب؛ حاال سکه -

و  رهیخ خانهیمردان مِ  ۀبه گردن و دستان گازگرفته شد یبا نگران نیپرت کردند و کاتر زیم یرا رو ییهاسکه همه
 گفت: تیکالرا را گرفت و محکم به طرف خودش چرخاند و با عصبان یشد بازو تیداخل جمع تیبا جد

 ؟یکنیم یدار یمعلومه چه غلط -

 انهیرا ناش شیشد و بازو کیبود به او نزد یمست یکه از رو ییهاخنده شد و با ریاو جوگ دنیکالرا خنده کنان از د
 دور گردن او انداخت و گفت:

 .نجایا ایب زم؛یآه؛ خواهر عز -

 با عصبانت او را از خودش دور کرد و گفت: نیوش گرفت و کاتر*را در آغـ نیکاتر انهیناش او

 خونه. میریم فت؛یراه ب -

 و گفت: دیکش رونیرا از دستش ب نیدست کاتر کالرا

 به هم؟ یزیریمنو م یخوش یولم کن؛ تو به چه حق -

 دردمند گفت: یزد و با چهره و چشمان یشخندین نیکاتر

 ؟یخوش -

 از کالرا را داشت گفت: تیبر حما یکه سع یو با حالت ستادیپشت کالرا ا کلیه یقو یمرد

 اومده خانوم؟! شیپ یمشکل -

 شد و گفت: رهیبه او خ تیبا عصبان نیکاتر

 !یبرو به درک عوض -

 نیزم یمرد را با ناله رو دیزبانه کش رونیبه ب نیکاتر یکه از خشم درون جهنم یجلو آمد و غرش تیبا جد مرد
 یاگوشه یزانو افتادند و با عجز و ناتوان یحس کرده باشند رو خانهیهمه آن خشم و قدرت را در م ییانداخت؛ گو

 .ردیرا نگ هاآن بودند که خشم خون آشام مونث دامن آن یروزو در آ دندیخز

ت *و مـسـ یعاد یشد و کالرا با نگاه رهیسرد به او خ یبا خشم و غرور سمت کالرا برگشت و با نگاه نیکاتر
او را گرفت و با  یبازو نیکه کاتر کردیم قیو او را تشو دیهم کوببه انهیشده بود که دستانش را ناش رهیبه او خ
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 نیکاتر یبهار ۀتاز یو در سکوت شب و هوا دندخارج ش خانهیها از مو آن دیکش یاو را سمت در خروج یفشار
 زنان گفت: ادیبود فر شیکه در صدا یو با خشم و ناراحت دیکوب خانهیم ۀپشت کالرا را به در بست

 ؟یدیشن ؛یبه من نگاه کن؛ بهتره خودت رو جمع و جور کن -

 که صبرش به سرآمده باشد گفت: ییاو را به عقب هل داد و گو راکال

 ...یرو نابود کرد میجمع و جور کنم؟ تو زندگ یچطور -

 دردمند ادامه داد: یابا چهره او

 گهید م؛یندار یاخونه گهیما د ؛یتو خانوادمون رو نابود کرد ؛ی. تو بهش تهمت زدیتو اون رو ازم گرفت و،یجول -
 .میبرگرد ششونیکه پ میندار یاخانواده

 گفت: آوردیبدنش را به لرزه درم یهاکه تمام سلول یشد و با عذاب رهیبه او خ یبا ناراحت نیکاتر

 شهیبرو؛ هم رش،یباشه؛بگ ؛یخوایکه م هیایزندگ نیمن نبودم که نابودشون کردم؛ اگه ا نیا ؟یدیهنوزم نفهم -
 کن. ینجاتت بده باهاش زندگ تیاز واقع تونهیم یالیخیو ب یمست نکهیا الیبه خ

 یهاشد و اشک رهیپر از اشک آنجا را ترک کرد و کالرا با بغض گلو به رفتن او خ یبا افسوس و چشمان نیکاتر
و غم و اندوه بزرگش  سوزاندیرا م فشیپوست لط شدندیم ریسراز فشیسرخ و ظر یهاگونه یداغش که بر رو

 کند؛یها خواهرش را بدرقه ماشک مانکه از دست داده است؛ و حال با ه ییزهایچ ادآوری کرد؛یم ادآوریرا 
 .اشیدوست داشتن ۀعضو خانواد نیآخر

 

*** 

 

 بردیبه سر م ییدر جشن به تنها نکهیبود و از ا شیهایاهم مدرسه یدر حال تماشا یحوصلگیکه با ب یلیل
و کالرا که داخل  نیآدر دنیکرد و با د یارا مزه اشوهیو کالرا بود که آب م نایمنتظر ورود ن صبرانهینبود و ب یراض

شدن به او بود  کیکه در حال نزد نایو به ن ذاشتگ زیم یرا رو اشوهیسالن بسکتبال شدند به سرعت آب م
 گفت: زدهجانیکرد و ه یعینگاه سر

 اونجا رو. نا؛ین یه -

 نیو دست آدر دندیرسیو خندان به نظر م یمیکه صم نیکالرا و آدر دنید کرد و با یبا بُهت به اطراف نگاه ناین
 زد و گفت: یکه دور کمرش و او را به خود چسبانده بود لبخند

 من! یاوه خدا -

شده بودند و  رهیبه او خ طنتیسمت او آمدند و با ش نیشدند و دوستان آدر رهیخ گریلبخند زنان به همد هاآن
که کالرا را به لبخند  کردندیم ییهاپچپچ گریزده بکنند دم در گوش همداو را معذب و خجالت نکهیا یمدام برا

 .کردیزدن وادار م
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حال  نیمعذب و در ع زیکالرا را ن کردندیکه دم گوشش نجوا م نیدوستان آدر ۀمنحرفان یهاو حرف هاطنتیش
 و گفت: دیکش یقید کرد و کالرا نفس عمها دوستانه برخور لبخند زنان با آن نیآدر کرد؛یخندان م

 کنم. دایرو پ یلیو ل ناین رمیمن م ؛یه -

 خواستیشد و م رهیمعصومانه به او خ یااز او جدا شود با چهره یالحظه خواهدیکه نم ییزد و گو یلبخند نیآدر
 دم گوشش گفت: یکه کالرا با لبخند و نرم دیبگو یزیچ

 .شتیپ گردمیزود بر م -

 در چشمان کالرا گفت: رهیزد و خ یمندتیرضا یاز رو یلبخند نیآدر

 .شتیپ امیم گهید ۀقیباشه؛ تا چند دق -

 زد و گفت: یلبخند کالرا

 باشه. -

 مایمستق نیهم یو برا دیشنیرا که در همان اطراف بودند را م یلیو ل ناین یهادار بود و او حرفدروغ شاخ هی نیا
فرصت استفاده کردند و شتابان به سمت او رفتند و در دو طرف کالرا  نیاز ا یلیو ل نایها رفت و نبه سمت آن

 ن باز کرد:*دوباره دهـ یلیاو را احاطه کردند و ل

 هم شد؟ یزیچ نمیخب؛ اون آوردتت مدرسه؟ بگو بب -

 گفت: جانیبا ه ناین

 .گهیبگو د ره؛بهمونیم ادشی زیاالن همه چ ؛یلیآروم باش ل -

 کیخشکش زد و با چشمان تار ینیو خشمگ یمنف یحرف بزند که با احساس انرژ خواستیزد و م یلبخند کالرا
زمستان  یهاشب یاهیو س یبه سرد یخشک و چشمان ۀبا چهر یرو شد و همراهش دخترروبه ایگلور روحیو ب

ما ظاهر شدند و  یجلونا هم بود ین هیشب ییجوراهیو  آمدیبه حساب م ناینام داشت و خواهر بزرگ ن سیکه آل
 با لکنت و شوکه گفت: ناین

 ...یخاله گلور -

 را قطع کرد و گفت: نایرا به من دوخته بود حرف ن اشرهیو خ قیکه نگاه عم یدرحال ایگلور

 ببر. نجایخواهرت رو از ا س؛یآل -

 ایرا بدرقه کرد و گلور ناینگران ن یهانگاه امرهیزور با خودش برد و چشمان خرا گرفت و او را به نایدست ن سیآل
 بود گفت: رهیکه هنوز به من خ یحالجلو آمد و در یقدم

 ؟یلیل یانجام بد یندار یتو کار -

 گفت: یباشد با دستپاچگ دهیکه انگار از شوک پر یلیل

 ها؟ آره من... -
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 دور شد. یبزند به راه افتاد و به سرعت و نگران یگریحرف د نکهیبدون ا و

 گفت: یطوالن یتامل و مکث یبا کم ایگلور

 .میبا هم حرف بزن دیفکر کنم ما با -

 نیاز زم رونیآموزان بدانش یمکث به دنبالش افتادم و مرا همراه خودش تا کمدها یبه راه افتاد و با کم او
 ت:و گف ستادمیو سمت من برگشت و مقابل او با دو قدم فاصله ا ستادیا نایو کنار کمد ن دیبسکتبال کش

 نتونه ازت جدا بشه. نایکه ن یکرد یکار ؛تویریفاصله بگ نایفکر کنم بهت گفته بودم از ن -

اون  ا؛یبکنمش خانم گلور یمجبور به کار نکهیا ایبهم وابسته بشه؛  ناینکردم که ن یمن کار ست؛ین طورنیا -
 .زنمینم یبیکه من بهش آس دونهیخودش م

 گفت: دواریو تهد تیشد و با جد کیبه من نزد او

 .یبکن یهارو مجبور به چه کارآدم یتونیکه م دونمیکامال م -

 :دمیشدم و با تمرکز پرس رهیشدم و کارم را کردم؛ به چشمانش خ کیبه او نزد تیجد با

 ن؟یدونیم یشما چ -

 که قصد تمسخر داشت گفت: یبه عقب برداشتم و با حالت یزد و متعجب قدم یشخندین او

 ؟یاریرو به دست ب یخوایکه م یزیتا چ یذهنم رو کنترل کن یخوایواقعا؟ م -

 چطور؟ یاز اولش؛ ول دونست؛یرو م یچاون همه دونست؛یشدم. اون م رهیتعجب به او خ با

 را بخوانم گفت: یزیها چاز آن توانستمیکه هرگز نم یشد و با چشمان کینزد او

مثل دخترام هستن؛ و مثل دخترام ازشون در  سیاون و آل ؛یریفاصله بگ نایمن محفوظه؛ اگه از ن شیرازت پ -
 .کنمیمراقبت م یو هرکس زیمقابل هرچ

 اون دوستمه. زنم؛ینم یااما من بهشون صدمه -

 زد و گفت: یلبخند ایگلور

 .یکه از کنترل خارج نش یتا وقت یزنینم ؛یزنینم -

 یعاد یحفظ زندگ یبرا دنیاز جنگ گهید گفت؛یداغ درون قلبم فرو رفت؛اون درست م یخیمانند س قت؛یحق
بازم  یول یدونستیرو م نیو ا یستین یعیچون طب یها تعلق ندارانسان یایدست بردار کالرا؛ تو به دن

 .یریبگ دهیکورکورانه ناد یخواستیم

 منعطف گفت: ییشد و با صدا کینزد ایگلور

 .یشیدر امان نگه داشتن اون ازش دور م یبرا ؛یدوستش باشاگه واقعا  -

 و اشک در چشمانش جلو آمد و گفت: یظاهر شد و با ناراحت یلیهمراه با ل ناین نیح نیهم در
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 .یباهاش رفتار کن یطورنیا دیکالرا دوست منه، نبا ا؛یچرا خاله گلور -

 چون... یدونیتو نم -

 گفتم: سشیدر چشمان خ یرگیرا گرفتم و با خ نایاو را نصفه گذاشتم و دستان ن حرف

 .میباهم دوست باش دیما نبا نا،ین استیحق با گلور -

 شد و گفت: رهیو ملتمسانه به من خ ریسراز ناین یهااشک

 یدوستا نیدوست دارم چون بهتر یلیرو خ یلیمن تو و ل ،یدوستم نینه؛ لطفا؛ من دوست دارم کالرا، تو بهتر -
 .یازم دور بش یخوایبگو که نم ن،یشما رازدار من ن؛یمن

 که همراه لرزش بود گفتم: ییشروع به سوختن کرد و اشک در چشمانم جمع شد و با صدا میگلو

 بهتره. یطورنیا -

شروع به رفتن داخل سالن بسکتبال کردم و  دانهیبلند و ناام ییهارها کردم و با گام یلیمیرا با ب دستانش
دستم را  نمیو غمگ شانیپر ۀچهر دنیبا د نیپشت سر گذاشتم؛ آدر خواندندینامم را م یدیبا ناام که ییصداها

 که در چشمانش بود گفت: یگرفت و با نگران

 ؟یریم یدار شده؟یچ ؛یه -

 را پاک کردم و گفتم: میهااشک -

 آره. -

 رونیبه ب میهمانند دوزخ بود، دور شدم و به محض گذاشتن پا میکه برا یبلند فورا از آن مهمان ییهاگام با
و اشک  سوزاندیم شتریو چشمانم را ب کردیاصابت م سمیخ یهاشالق زنان بر گونه یزییساختمان، باد سرد پا

که در دستم نشست و مرا  یقدرتمند ستاند یگرما شدمیکه از مدرسه دورتر م ی. درحالشدیم یها جاراز آن
خلوت  یروادهیدر پ یستبر و سفت کس نهیهق که از برخورد تنم با س یو با صدا دیت خودش کشدرجا سم

گشاد شده، که مرا به شدت متعجب  یبا چشمان قیو عم زیشد، با دقت و تعجب به چشمان اسرارآم اندازنیطن
 شدم. رهیساخت و به شخص مقابل خ

رقم خواهد  میرا برا یخطر ییگو یریگاحساس ترس، کناره به،یغر کیها است؛ چشمانش که پر از راز پشت آن
همانند  نمیبیدرد و عذاب را م اهشیس ییطال یهادر رگه کند؛یاش گمراهم مزنندهزد، اما ظاهر آرام و گول

به نظر  نکهیاو را از پا درآورده است؛ با ا هاناگوار بار  یدور اتفاق اریبس یادر گذشته ییگو ن؛یچشمان من غمگ
 . کشدیبار غم هزار سال را بر دوش م ییندارد اما گو یادیسن ز رسدیم

 حالت خوبه؟  -

بود؛ اما فورا از  قیعم ارینواز و بسکه داشت بر تمام جان و روحم رخنه کرد؛ گوش یامردانه فینرم و لط یصدا
 آمدم و گفتم:  رونیب کردمیخود را فرض م ۀاحمقان ۀکه چهر یحالت

 آره، راستش؛ من خوبم.  -
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 اش را سمت چشمانم سوق داد و گفت: اشاره انگشت

 . یکنیم هیگر یاما دار -

 را پاک کردم و گفتم:  میهاخودم آمدم و اشک به

 نه؛ من خوبم.  -

 شدم و گفت:  رهیدر آن بود خ یناباور یاش که کمزد و به چهره یکجک یلبخند

 ... یراجبش حرف بزن یخوایکه نم فهممیخب؛ م یلیخ -

 شده ادامه داد:  زیر یاغواگرانه و چشمان یگرم زد و با نگاه یلبخند او

قدرا اون یو هنوز اول راهه؛ زندگ ؛یجوون یلیتو خ گم؟یم یکه چ یدونیم ؛یخودت رو، ناراحت کن دیاما نبا -
 . ستیهم سخت ن

 اما...  ستیروانشناس ن هیمطمئنا  ه؟یاون واقعا ک کنه؛یآرومم م چقدر

 به راه افتاد و گفت:  او

 ها؟  م؟یو قدم بزن میدورش نجایاز ا یخوایم -

 گفتم:  یتیزدم و با احساس رضا یلبخند

 آره. -

که  یکیتمیمحکم و ر یهاگام یو صدا میو به سمت اسکله در حرکت بود میزدیقدم م گریکدیدر کنار  یبه آرام
 .شدمیمرد مرموز و جذاب م نیا ۀفتیبودم ش یدختر عاد هیبود و فکر کنم اگه  نیدلنش داشتیبرم

معلم  نیو دلنش یمخمل یجذاب دوباره صدا یکه به او دوخته بودم شد و با لبخند یااحمقانه ۀرینگاه خ متوجه
 گوشم را نوازش کرد:

 م؟یراجبش حرف بزن یخوایم -

 دم را به آن راه زدم:و خو زندیراجب چه حرف م دانستمیبه او انداختم و م ینگاهمین

 ؟یراجب چ -

 تو رو ناراحت کرده. یچ نکهیا -

را به مرد  میهاو حرف زمیبر رونیکه در دلم بود را ب ییهاحرف ینیو خواستم تا سنگ دمیکش یقیعم نفس
 مقابل بزنم: یداشتندوست

به  یهم بکن یاما هر کار ،یاز نو شروع کن یو بخوا یایبعدا به خودت ب یول ؟یبد بود تیزندگ یتا حاال تو -
 .یهمون آدم بده باش هیچشم بق

 گفت: شیابروها نیب نیزد و با چ یلبخند
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 ؟یخودت یزنیاش حرف مکه درباره ینکنه اون شخص ؟یپرسیسوال رو م نیچرا ا -

 زدم و گفتم: یشخندین

 .دونمینم -

 به چشمانم گفت: رهیو خ ستادمیو منم مقابل او ا ستادیا او

 ؟یهست یاالن آدم خوب یگیم یعنیخب؛  -

 گفتم: یشدم و با گنگ نیدر زم یابه نقطه رهیخ

 شن؟یاز کنترل خارج بشن بد م یکه آدما وقت یرو قبول دار نیا دونم؛یبازم نم -

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 از کنترل خارج بشم. یروز هیمنم  دیشا -

 زد و خونسرد گفت: یلبخند او

 هنوز مونده. ا؛یب -

 .میرفتیراه م یبه تند بارنیقدم شدم و اراه افتاد و منم با او هم به

و  یر بهش بگ تیزندگ یکه تموم رازها یکیبه  ؛یکه باهاش حرف بزن یدار اجیاحت یکینظر من تو االن به به -
 کنه. تییتر درکت کنه و راهنمااز همه مهم

که  هیآدم مرموز اون کس نیا یعنی م و خوشحال بودم؛آرا اریبس کردیکه م ییهاییزدم و از راهنما یلبخند
 م؟یبهش بگم که من چ تونمیاما چطور م شه؟یمن م یراهنما

 شده؟ یزیچ -

 خودم آمدم و سوزش چشمانم مرا به عقب انداخت و به او پشت کردم و گفت: به

 شدن. یجورهیچشمات  -

 گفتم: نمیزدم و تا بهبود چشمان خون یعصب یشدم؛لبخند یاز حدم احساسات شتریبازم ب یلعنت

 هم چشمام سرخ شدن. نیهم یداشتم؛ برا یانه؛ امروز روز خسته کننده -

 گفت: یعاد یاو با چهره برگشتم

 .مینیبش مکتهین هی نجایا اینداره. ب یخب، اشکال -

چشمانم را بستم  قیعم یکه با نفس دیرسیبه گوش م ایدر یو صدا مینشست یصندل یمانده به اسکله رو یکم
 که گفت: بردمیکه داشتم لذت م یآرامش نیو با تمام وجودم از ا

 هست؟ یکس نیهمچ هیخب؛  -
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ظاهر شد و لبخند زنان  یو مت در ذهنم به آرام کایمهربان مون ۀشدم و چهر رهیکنجکاوش خ ۀو به چهر برگشتم
 گفتم:

 .خوامیاز اون م هاموییوقتا راهنما یعموم هست؛ بعض ،یعنی ؛ییجورا هیآره؛  -

 بود گفت: شیکه در صدا یرتیو با ح دینظر رسکنجکاو به شتریب او

 بازم از اونا؟! یعنی ؟یچ -

 اصالح کرد و گفت: عیکه سر دیرسیم داریبه نظر مشکوک و معن سوالش

 ته؟یات پر جمعخوانواده یعنیکه  نهیمنظورم ا دیخب؛ ببخش -

 گفتم: ییروشنا یرهاینور چراغ ت ریدر ز زشیبرانگ ایرو ۀشده و چهر زیدر چشمان ر رهیزدم و با خ یلبخند

 .مینه؛ فقط زن عموم، عموم و من -

 به ذهنم آمد و گفتم: یکه سوال دیاینظر ببه یکرد عاد یزد و سع یلبخند او

 ن؟یکنیم یتنها زندگ ؟یخب؛ شما چ -

 تامل گفت: یگرفت و با کم زیو اسرارآم نیغمگ یحالت اشییو اروپا بایچشمان ز دوباره

 آره؛ من تنهام. -

 شدم و گفتم: کنجکاوتر

 ن؟یرو ندار یکس نجایا ایهستن  ایتالیخانوادتون تو ا -

 به خود گرفت و گفت: یزیاسرارآم یهانور ماه، نگا ریو درخشانش در ز رهیت یچشمان عسل دوباره

 مردن. شیها پام سالنه؛من تنهام؛ خانواده -

 بپرسم. یشریب یسواال دیمشکوکه، با یلیانگار چند صدساله؛خ شیها پسال گهیم یجور

 بفرستن. نجایبه ا ایتالیکه از ا ستیمعلم ن یمطمئنا قحط نجا؟یا نیخب؛ شما چرا اومد -

 به من کرد و گفت: یتفاوتیزد و نگاه ب یلبخند او

 .ادیهستم و از سفر کردن خوشم م کایآمر یوقته تو یلیخ -

 .گهیم یاپا افتاده شیپ یهامشکوکه؛ جواب یلیخ

ربا چشمانش به شدم و او هم مثل آهن رهیکردم و به چشمانش خ یبا خود چه فکر دونمیشدم و نم کینزد
 :دمیمن قفل شد و پرس

 ؟یدار کاریچ نجایا پرسم؛یدوباره م -

 و گفت: دیپر رونیب یرگیزد و از حالت خ یتامل لبخند یکم با
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 دوست دارم. یلیگفتم که، من سفر کردن رو خ خب -

 یلعنت اهیگ نیگل شاهپسند، ا دونه،یم ییزایچ هی دونه،یاون م ست،یدوباره؟ امروز روز شانسم ن اشتباهه؛
 از اون استفاده کرده باشه. دیها شده؟ باداره که نقطه ضعف خون آشام یچ

 به او کردم و گفتم: رو

 ؟ینکیاستفاده م یخاص اهیاز گ -

 را در چشمانش خواندم و گفت: ینگران بارنیبه من شد و ا رهیخ

 ؟یپرسیم یچ یبرا د،یشا -

و منتظر  رهیخ گریو به چشمان همد میشده بود روشیپ تیهردو متوجه وضع ییبود گو یطور رمانیخ یهانگاه
 کرد و گفت: اشیبه ساعت مچ یکه با لبخند نگاه گر،یکدیاز  یعکسالعمل

 کنم. حشونیتصح دیبرگه دارم که با یبرم خونه؛ کل دیبا فکر کنم -

 بلند شد و گفت: او

 خونه. رسونمتیبلند شو؛ من م -

 هست؟ حیتصح یبرا یاست و چه برگهروز مدرسه نیهنوز اول نکهیفکر ا بارهکیتامل بلند شدم و به  یبا کم

در پوست گردنم تعادلم را از  یبا فرو شدن سوزن بارهکیبرگشتم تا فکرم را بازگو کنم که به  یاحساس بد با
 .دیوش کش*مرا در آغـ یکیمرا احاطه کرد و تار یدست دادم و دستان

 

*** 

 

 اتلیس یگرما را به دل اهال شبیسوزناک د یپس از سرما نشیدر آسمان پخش شده و نور دلنش دیخورش
 بلند گفت: ییکه با صدا رفتیشپز خانه مآمد و به سمت آ نییها پااز پله ینشانده بود و مت با شاداب

 شده. رمونیزود باش د کا،یمون -

 سکوت -

که  نیکاتر دنیمتوقف شد و برگشت و با د ییصدا دنیبا شن ییرایبه راهش ادامه داد و درحال عبور از پذ او
 شخندیو ن یطانیش ییهابا نگاه نیشد. کاتر رهیباش به او خو با حالت آماده ستادیکاناپه لم داده است ا یرو

 زنان گفت:

 عمو جون! ریخبه فیصبح شر -

حمله  یبدنش برا شتریو هرلحظه ب رفتیکه ضربان قلبش باال م یشد و درحال رهیخ نیمتعجب به کاتر او
 گفت: شدیتر مسفت
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 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 فت:که گ شدیم کینزد یکاناپه بلند شد و به آرام یزد و از رو یلبخند نیکاتر

 .یمثل کالرا دوسم داشته باش دیات هستم و باعمو جون؛ منم برادر زاده یسنگ دل یلیخ -

 به عقب برداشت و گفت: یقدم مت

 نجایاز ا ن؛یکاتر یستیتو عضو خانوادمون ن ؛یکردیفکرش رو م دیبا یکرد انتیکه بهمون خ یهمون موقع -
 برو.

 گفت: زانیآو یبه خود گرفت و با لبان یامندانهافسوس یاچهره نیکاتر

 بزنه. بیآس هایلیکه دلش بشکنه ممکنه به خ یخون آشام هیو  یشکنیدلم رو م یدار -

روشن و  ییطال یهاو رگه کردیرنگ م رییشروع به تغ دیباریزد و چشمانش که شرارت از آن م یشخندین او
 شین یهاچشمانش به رنگ خون شده و دندان ۀدیو سف کردیاش رشد مسوخته یابراق از چشمان قهوه

او را در  کایمون بارهکیور شد و به آمدند. او به سمت مت همانند رعد و برق حمله رونیبه سرعت ب دشیسف
 یمشت خواستیزد و م نشیبه زم آوردیسخت که ساختمان خانه را به لرزه درم یاهوا شکار کرد و با ضربه

 کایمون کلیه ریاش از زالعادهفوق یکند که او با سرعت خون آشام نیو نقص کاتر بیعیو ب بایصورت ز ۀحوال
 شیکه صدا یدرحال زدهجانیگشاد شده و ه یزنان با چشمان فسو ن ستادیخودش را سراند و در آشپزخانه ا

 گفت: شدیبلندتر م

 iقرار گرفتم زن عمو! ریتاثاوه، تحت -

 داد و با آرامش گفت: هیتک واریاو به د

 .یکرد رمیترفندهام کار کنم؛ البته ناگفته نمونه که غافلگ یرو دیبا -

 گفت: کردیکه با نفرت به او نگاه م یبلند شد و درحال نیزم یاز رو کایمون

 .یرو نابود کن مونیو زندگ یایکه دلت بخواد ب یهر موقع یتونینم ؟یکنیم یچه غلط نجایا -

 نفسیب شدیو پر از خشم و نفرت م کردیم رییلحظه به لحظه تغ شیکه تن صدا یزد و درحال یلبخند نیکاتر
 گفت:

احمقم  یاون خواهر کوچولو ن؛یمن رو نابود کرد یکار رو و بکنم، چون که شما زندگ نیا تونمیآه؛ البته که م -
بندازه گردن من و خودش رو پشت نقاب  رهارویتقص ۀهم تونهیم کنهیزرنگه؟ فکر م یلیکه خ کنهیفکر م

رو به خاطر  مونیدرواقع اون بود که زندگ ره؟ترفتار کنه که انگار از همه معصوم یکنه و طور یاش مخفمعصومانه
 حرومزاده به باد داد. هی

 کردند و مت جلو آمد و گفت: گریجانب به همدبهحق یو مت با نگاه کایمون

 ...دیبا م،یاخانواده هیلطفا تو بدترش نکن؛ ما  یول م؛یداشت یما اشتباهات ۀهم ن؛یکاتر -
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آور سررفته کننده و خوابخسته یاش از کنفرانسکه حوصله ییو گو یمانع حرف زدن او شد و با کالفگ نیکاتر
 باشد گفت:

 نکهیا یبه جا میباهم باش دیو با میاخانواده هیحرفا که ما  نیرو شروع نکن عمو جون؛ از ا تیلطفا روضه خون -
 درضمن... زت؛یکالرا جون عز یدار برامقابل هم، نگه

 کایبه مون طنتیبا ش نیادامه دهد که زنگ در به صدا درآمد و توجه همه به آن جلب شد و کاتر خواستیم او
 و مت نگاه کرد و گفت:

 ...میانگار مهمون دار -

 زدندیبرق م لهیکه از شدت ح یگشاد شده درحال یخاص چرخاند و با چشمان یزبانش را دور لبانش با ولع او
 گفت:

 دسر. هی ای -

پشت سرش  زیبرد و آن را باز کرد و مت ن ورشیبه سمت در  ردیرا بگ شیمت جلو نکهیبه سرعت قبل از ا او
 نیشدند و کاتر رهیباز کردن در کورس گذاشته بودند خ یبرا ییها که گوبا تعجب به آن یلیو ل نایترمز کرد و ن

 که باال انداخته بود نگاه کرد. یها با تعجب و ابروانبه آن زین

 زانیکه از سقف آو ییهایمهتاب ن،یزم ۀو باال آمد دهیخراش یهاباز کردم و به پارکت ینیچشمانم را با سنگ
ح همه برود و به وضو نیاز ب دمید یگذرا کردم و دوباره چشمانم را بستم تا تار ینگاه کرندیبودند و سوسو م

 ادیکردم تا ز یسوراخ کرد و سع یدیاس انندرا هم میهامچ ییو سوزش آشنا دمیو دستانم را کش دمیرا د زیچ
است که او  نیمحوطه اطرافم را فرا گرفته نشان بر ا ییهاکردم و خون یتکان نخورم و با دقت به اطراف نگاه

به  میرویتنم است؛ ن یو سست یخستگ یبرا یاقانع کننده لیشوم که دل فیکرده تا ضع یتمام خونم را خال
 .آمدیزور در منفسم هم به ینبودم و حت یکار چیانجام ه هرفته و قادر ب لیشدت تحل

تا به دادم برسد؛  ستیاطراف ن نیا یمتروکه است و مطمئنا کس یانبار نجایا دمیبه اطرافم فهم ینگاه با
 صدا کردم: ییرویزم نو با ع کنمینم ییتقال نیبنابرا

 ؟ییکجا ،یه -

 سکوت -

 یداریتنم مانع بر ب یتا به حسابم برسد؛ خستگ اوردیرا ب یزیچ نیهمچ هی ایرفته است تا ابزار شکنجه  دمیفهم
 مرا در برگرفت. یکیرا تحمل کنم و تار میهاپلک ینیشد و دوباره نتوانستم سنگ امیاریو هوش

 

*** 

 

 .میبا کالرا حرف بزن میاومد م،یکه مزاحمتون شد میخوایمعذرت م ر،یخصبح به وس؛یمت یآقا دیآم؛ ببخش -

 ان باز کرد:*دهـ نیشده بودند نگاه کرد و کاتر رهیبه او خ دوارانهیکه ام نایو ن یلیبه ل مت
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 تو؟ نیایچرا نم -

 نیکه به شدت از ا یلیو ل نایو در را بست. ن دیها را به داخل کشرا با قدرت گرفت و آن یلیو ل نایدست ن او
 نظر داشت گفت: ریرا ز نیکه حرکات کاتر یشدند و مت درحال رهیحرکت او شوکه بودند به او خ

 ن؟یخب؛ کالرا رفته مدرسه، چرا شما نرفت -

 گفت: یدیبه او نگاه کرد و با ناام ناین

 .ومدهیمت؛ اون مدرسه ن ینه آقا -

 گفت: یبا ناراحت نایکه ن دیبگو یزیچ خواستیکرد و م ینگاه نیو کاتر کایمت مشکوکانه به مون

نداره و کالرا رو  یکه اون قصد بد نیباور کن دیبهش زده؛ اما با یبد یهاحرف ایکه خاله گلور دونمیم -
 .هیکه چه دختر خوب دونهیو نم شناسهینم

بلند به سمت اتاق کالرا شتافت  ییهاها باال و با گامچشمانش را چرخاند و مت از پله یحوصلگیب یاز رو نیکاتر
 و گفت: ستادیآخر ا ۀچند پل یآمد و رو نییپا ۀتخت خواب مرتبش مشکوکانه به طبق دنیو با د

 .ستیاون خونه ن -

 گفت: یبا نگران ناین

 ومده؟یخونه ن شبید یعنی -

 یرا تکرار کرده باشد با چهره و نگاه نایفاصله گرفت و رو به مت کرد و با چشمانش که سوال ن واریاز د نیکاتر
 رو به مت کرد و گفت: کاینگاه کرد و مون نایبه ن یبه او نگاه کرد و مت با نگران انهیگراسرزنش

 .ادیکه اون ب دمینشن شبیمن د -

 خجالت گفت: یباشد از رو دهیفهم یزیکه انگار چ یلیل

 باشه. نیآدر ۀتو خون دیاوه؛ شا -

 رو به او کرد و با انزجار گفت: نیکاتر

 ه؟یکدوم خر گهید نیآدر -

 تامل گفت: یبا کم نایشدند و ن رهیخ نیکاتر تفاوتیحرف او جا خورده بودند به چهره ب نیکه از ا همه

 .دیشا -

 نیکاتر زیآمطنتیشده بود با نگاه ش رهیخ نیبه کاتر یاطور مشکوکانهکه به یلیدرآورد و ل فشیتلفنش را از ک او
 گفت: نایحرکت داد و ن یگریبه او چشمانش را سمت د

 ؟یاتو مدرسه ن،یسالم آدر ؛یه -
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را  شیهامدرسه همراه با دوستانش درحال رفتن به داخل ساختمان بودند که گام اطیلبخند زنان در ح نیآدر
 و گفت: فتندیب کوتاه کرد تا دوستانش جلوتر از او

 ن؟یدار یازش خبر دم؛یمن؟ کالرا رو ند ن؟یومدیآره شما چرا ن نا؛یسالم ن -

 نگاه کرد و گفت: یدیبا ناام یلیبه مت و ل ناین

 بهم زنگ بزن باشه؟ یدیشن یاگه ازش خبر نمیهم یبرا م؛یگردیدنبالش م مینه؛ ما دار -

 گفت: یبا نگران نیآدر

 شده؟ یزیچ -

 فعال. ست؛ین یزینه؛ چ -

 گفت: یتلفن را قطع کرد و با ناراحت ناین -

 نداره. یاون ازش خبر -

 گذاشت و گفت: ناین یهاشانه یآمد و دستانش را رو نییاز چند پله آخر پا مت

که بهت زنگ  یهست ینفر نیکردم اول داشیو اگه پ میگردیمدرسه؛ ما دنبالش م نیشما بر نا؛یخب ن یلیخ -
 باشه؟ زنم؛یم

 کرد و گفت: ینگاه یلیتامل به ل یبا کم ناین

 باشه. -

 زد و گفت: یلبخند مت

 .نیمواظب خودتون باش -

 گفت: نیبه صدا درآمد و ساب حیتفر زنگ

 فعال روزخوش. ن؛یکنیآماده م ندهیآ ۀکه بهتون دادم رو تا هفت یفیخب؛ تکال -

با  نیکه آدر شدیتر مرفته خلوتو کالس رفته کردند یخداحافظ نیاز ساب ییروآموزان با خوشاز دانش یاعده
 رفت و مودبانه گفت: نیساب زیآموز از کالس بلند شد و سمت مدانش نیبا خروج آخر نیبه ساب یارهینگاه خ

 بپرسم؟ یازتون سوال تونمیم ز؛یمون یآقا دیببخش -

 اش گفت:شده زیو ر رهیت یسرش را بلند کرد و لبخند زنان با چشمان عسل نیساب

 .نیبله؛ البته آدر -

 مکث گفت: یبا کم نیآدر

 ن؟یاومده بود یبپرسم؛ شما به مهمون شبید ۀدربار خوامیم -
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 گفت: یتامل و اخم کوچک یبا کم نیساب

 نه؛ چطور مگه؟ -

 رهینگاه خ دنیبا د نیبود جلب شد و ساب ختهیر نیساب وریپل نیآست یکه رو یخون ۀبه لک اریاختیب نیآدر نگاه
 او گفت:

 شده؟ یزیچ ؛یه -

 خود را آشکار نسازد که گفت: رتیرفتار کند و ح یکرد عاد یسع نیآدر

بعدا  تونمیم ست؛یمهم ن ادیکتاب بپرسم که ز یتو یخیتار یدادهایاز رو یکی ۀدربار یسوال هی خواستمینه؛ م -
 .رمیگیبپرسم؛ االن وقتتون رو نم

 زد و گفت: یها کرد و لبخندبه جزوه ینگاه نیکرد و ساب نیمقابل ساب یهابه برگه یااشاره او

 .نیآه؛ ممنونم آدر -

 رفتیم نشیکه سمت ماش یزد و از کالس خارج شد و به سرعت از مدرسه خارج و درحال یلبخند نیآدر
 گوشش گذاشت. یتلفنش را رو

 

*** 

 

 گفت: یدیبا ناام بستیرا م نیدر ماش یلیکه ل یحالشدند و در ادهیپ نیاز ماش یلیو ل ناین

 چشم باشه. یتو خوادینم یمدت هیاز ما دور باشه  نکهیا یحتما برا -

 گفت: یبرسد با ناراحت یلیتا به ل زدیرا دور م نیکه ماش یدرحال ناین

 اش هم نگران بودن.آره؛ اما خانواده -

 افتاده باشد گفت: یزیچ ادیکه انگار  یلیل

 بود؟ ینظرت اون ککه در رو برامون باز کرد؛ به یهمون ش؟یدیدختره رو دها؛ اون  -

 گفت: یبا کالفگ ناین

 کنم. دایکالرا رو پ خوامیفقط م ست؛یبرامم مهم ن دونم؛ینم -

 جواب داد و گفت: نینام آدر دنیآورد و با د رونیب فشیبا زنگ تلفنش فورا آن را از ک ناین

 .نیبله آدر -

 .دمیفهم یزیچ هیمن  نا؛ین یه -
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 گوش سپرد و گفت: نیآشفته آدر یبه صدا یبا نگران ناین

 شده؟ یزیچ -

 گفت: رفتیم نششیکه شتابان سمت ماش نیآدر دنیبا د یلیل

 اونجاست. نیآدر -

 گفت: یبا نگران نایدوان سمتشان آمد و نها دوانآن دنیبا د نیو آدر دیبلند کش یسوت یلیل

 ن؟یآدر یقدر مضطربچرا ان -

 نفس زنان و نگران گفت: نیآدر

 نه؟ ایبوده  یمهمون یکه اونم تو دمیپرس زدم؛یحرف م زیمون یبا آقا شبیمن، داشتم از د -

 گفت: یبا گنگ یلیل

 خب؟ -

 گفت: یبا اضطراب و عصب نیآدر

 اومده بود. یاونجا نبوده، ول شبیاون دروغ گفت؛ گفت د -

 گفت: یتفاوتیو ب یبا کسل یلیل

 .میگردیدنبال کالرا م میما دار ن؛یآدر میکنینم دایجذابمون رو پ خیخب ما االن معلم تار -

 هم باهاش بود. زیمون یرفت؛ آقا یکالرا از مهمون یوقت زنم؛یحرف م نیمنم دارم درمورد ا -

 شتابان گفت: ناین

 ؟یبعدش چ -

سر کالس  ریشدم؛ اون امروز د ورشیپل نیآست یخون رو ۀکه متوجه لک زدمیحرف م زیمون یمن داشتم با آقا -
 .دیرسیمضطرب به نظر م یلیاومد و خ

 گشادشده و هراسان گفت: یبا چشمان یلیل

 باشه؟ دهیکه ممکنه کالرا رو دزد میمعلم جذاب قاتل دار هیکه؛  یگیتو م یعنیمن؛  یاوه خدا -

 که گرفته بود گفت: یدیداد و با تپش قلب شد یچشمانش را چرخ یبا کالفگ ناین

 ؟یسر کالرا آورده باشه چ ییاگه بال -

بلندقد که  یمرد دنیکردم و با د ینگاه یکنار ۀبه راه پل بازمهین یو با چشمان دمیاز خواب پر ییصدا دنیبا شن
و توان باال کردن  ستادیفاصله ا یسرم با کم یشد و باال ترکیجا شدم و او نزدبهجا ی. کمدیآیم نییها پااز آن

 شد. رهیو به من خ شستن شیپاها یسرم را نداشتم تا به او نگاه کنم که رو
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 نبودم گفتم: دنشیقادر به شن یکه حت ییباال آوردم و به او نگاه کردم و با صدا یرا کم سرم

 ؟یکنیکار رو م نیچرا ا -

 شد و گفت: رهیخ یمدت نیساب

بدون  ن،یرحمیآدما؛ شما ب یخونه، زندگ ؛یخوریکه تو م یزیاما تنها چ م؛آوردیم یزیبرات چ یاگه گرسنه بود -
که اصال زنده  یدرحال ن،یتا خودتون زنده بمون نیریگیرو ازشون م گناهیمردم ب یزندگ یعذاب وجدان چیه
 .نیستین

اما  ست؛ین گناهیب یکس ایدن نیتو ا گفتیبود م نجایاالن ا نیافتادم، اگه کاتر نیزدم و به فکر ا یشخندین
 اعتراف کردم.

 رو انتخاب کردم؟ یزندگ نیخودم ا ایهستم؟  یراض نیاز ا یکنیفکر م م،یستیآره، حق با توئه، ما زنده ن -

 شد و گفت: رهیفهم بهم خ رقابلیو غ قیعم یبا نگاه او

 .یکنیفرق م دمیکه د ییاونا ۀتو با هم ؛یدونیم -

 به جلو خم شد و گفت: او

 ؟یحمله رو داشته باش یبرا یفکر کنم هنوزم قدرت کاف ؟یکنیتقال نمچرا  -

 زدم و گفتم: یلبخند

 .ارمینم ریرو گ یحمله کردن آدم اشتباه یبرخالف تو برا -

در حال جنگ بود که با خشم رو به من کرد و  یزیبا چ ییبه عقب رفت و بلند شد و گو یجیو گ رتیبا ح او
 گفت:

نداره. شما همتون  یو برام فرق ییاز اونا یکیاما تو هم  ،یها متفاوت باشون آشامخ یۀهرچقدر هم با بق -
 .نیبش لیتبد طانیش کیو هرلحظه ممکنه به  نیتو وجودتون دار یدیپل

 :دمیپرس یجیو گ یبا گنگ

 بهت محول شده؟ یافهیوظ ؟یکنیکار رو م نیا یچرا دار ؟یخوت چ -

 به سمت من برگشت و گفت: او

 درمورد تو هست که... یزیچ هیممکنه؛ اما  -

به  گشتیکه در چشمانم م یبر کاوش پاسخ سوال یکه سع ینشست و با چشمان شیپاها یکنار من رو او
 شد و ادامه داد: رهیام خو خسته بازمهیچشمان ن

 دایدوست پ ،یکنیم یها زندگکنار انسان یعطش چیبدون ه ،یساخت یزندگ هی یمعمول یهاتو؛ مثل انسان -
بودم؛  دهیحرفات رو با اون زن نشن شبیاگه د ؛یکنیرو م تیزندگ ،یعاد یرستانیدختر دب هیو مثل  یکرد
 .یخون آشام هیکه تو  دمیفهمینم
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 انداختم و گفتم: نییسرم را پا یو با سست دمیکش قیعم ینفس

 یون انسان کنترل کنم؛ تا دوباره مثل زمانتا عطشم رو در مقابل خ دمیکه صد و هفتاد سال جنگ نهیبه خاطر ا -
 کنم. یکه انسان بودم زندگ

 شدم و گفتم: رهیفهمش خ رقابلیدر چشمانم جمع شد و به چشمان سرد و غ اشک

بار رو داشته باشم؟ نکبت یزندگ نیا خواستمیم یکنیخون آشام باشم؟فکر م هی خواستمیم ؛یکنیفکر م -
 منه متنفرم. یکه تو یخون آشام زیمن از هرچ

 انداختم و گفتم: نییشد و سرم را پا ریاز چشمانم سراز اشک

 تمومش کن. یتا هممون رو نابود کن یو اومد یخون آشام یشکارچ هیحاال هم اگه  -

 براقش گفت: ییشده بود و با چشمان طال رهیبه من خ نیساب

 .یجواب بد پرسمیکه م ییبه سواال دیفعال نه؛ با -

 و گفتم:زدم  یشخندین

 ؟ یاریراجب خون آشاما اطالعات به دست ب یخوایم ه؟یچ -

 شد و گفت: رهیاز اسرار در چشمانش به چشمانم خ یزد و دوباره با کوله بار زیآمطعنه یاو لبخند

 ...دونمیاز خودت راجب خون آشاما م شتریب یحت -

 ادامه داد: خوردیتاسف م میبرا ییکه گو یسرش را خم کرد و با حالت او

 رو از حفظم. اتتونیوقته خصوص یلیخ -

 :دمیپرس دمیترسیکه خودمم از جوابش م یبا سوال ستین یکه اون معمول نهیغلط بود؛ اونم ا نجایا یزیچ هی

 تو چند سالته؟ -

از  یطوالن یو با مدت دمیرا د یکیتار ییطال یداخل آن گو انتهایب یچشمانم ثابت ماند و با عمق یرو نگاهش
 بار گفت:سکوت مرگ

 ؟یکنیفکر م یتو چ -

 ؟یهست یجواب سوالم رو بده؛ تو چ -

 گفت: قیعم یداد و با نفس هیکه پشتش بود تک یکهنه و داغون یچوب زیم به

 ؟یاریازم سر درب یخوایم -

 گفت: یمنتظر ماندم و با لبخند مرموز یو کنجکاو بیعج یصبریب با
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 یهستم و چه کس یچ دونمیکه خودمم نم یخودم بهت بگم؛ درحال ای میکه درمورد زندگ بهیعج یلیخ نیا -
 هستم!

 گفتم: یرا خواندم و با کالفگ یحرف مطمئن بود؛ از عمق چشمانش سردرگم نیشدم؛ اون از ا جیگ

 ؟یزیچ نیهمچ هی ایبره،  نیبه ذهنت نفوذ شده که خاطراتت از ب یعنی -

 به خود گرفته بود گفت: یزیآمو اسرار  یکه ظاهر عاد او

 خودم همشون رو پاک کردم. دمیشا د؛یشا -

مثل  اشیتمام وجودم را درمورد او و زندگ یکنجکاو ه؟یاون ک دم؛یرا نفهم شیهااز حرف یاکلمه ی! حتحیمس ای
 .دادینم یجواب منطق دمیپرسیکه م ییاز سواال کدومچیو اون به ه خوردیخوره م

 که دور گردنش بود افتاد و گفتم: یبیبه صل چشمم

 .یهست یآدم معنو هینگو که  ه؟یاون چ -

که با  زدیمقابلم موج م زیو درخشان مرد اسرارآم ییغم و درد در چشمان طال دمیسوال را پرس نیکه ا یهنگام
 همانند بختک نشسته باشد گفت: شیکه بغض در گلو ییگو نیو غمگ فیظر ییصدا

 اون رو داشته باشم. دیاست و با هیهد هی ستم؛ین یمذهب ادینه؛ من آدم ز -

 یو دوباره با کنجکاو دیرا در انگشت وسط دست راستش را کاو بشیو عج یمیقد اریانگشتر بس فمیضع چشمان
 :دمیپرس

 ؟یاون چ -

 دگانمیمقابل د زیو دوباره آن چهره اسرارآم ندیباال آورد تا آن را بب یمرا دنبال کرد و دستش را کم رهینگاه خ او
 گفت: یدیرا فرا گرفت و با ناام

 .دونمینم -

چطور  ت،یهویبود، سرگردان و ب بیتا با من؛ اون واقعا عج زدیبا خودش حرف م ییبود گو یطور شیصدا لحن
که  یقاتل خودم رو بشناسم؟ درحال تونمینم گهید یعنیرا گذرانده بود؟  اشیزندگ پاسخیب یهاسوال نیبا ا

 است. دکنندهیناام یلیخ ه؛یک دونهیهم نم خودش

ورق  ییگو بارهکیکه به  دمیکشیرا انتظار م بیو عج رمنتظرهیکه انتظار مرگ غ ییبدنم سست شد گو اریاختیب
 .دیدرخشیم انیکوچک در م یدیاز ام ییسرنوشت برگشته باشد و هنوز کورسو

 یادر انبار باشه فورا با چهره دیبا کنمیو زوار دررفته،که فکر م یزنگ یباز شدن در آهن یصدا دنیبا شن نیساب
 بایز ولوریبه سرعت ر نیح نیها چرخاند و در هماش سرش را سمت پلهشده زیسرد و چشمان ر یو نگاه یجد

مسحورانه اطراف  تیبا جذاب یاو چهره تیکه با دقت و جد یو درحال دیکش رونیرا از کمرش ب اشیاو گنده نقره
 گفت: یبلند و خشن یبا صدا د،یکاویرا م

 اونجاست؟ یک -
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 سکوت -

و ناتوان بودم که جز نفس  فیضع یقدررا حس کنم، بشنوم، بو کنم، هرچه که باشد، اما به یزیکردم چ یسع
 از دستم ساخته نبود. یگریکار د دنیکش

که  دیرسینظر ممشتاق به نیساب د؛یرسیبه گوش م یزیتند و ت یهاقدم ینفس افتاده بودم و صدابه نفس
و  نواختکی یواروانهیشده بود؛ او کامال خونسرد و ضربان قلبش به شکل د رتمیموجب تعجب و ح تینهایب

 یزیچ بارهکیو گنگ بود که به  آوررساست زینواز. همه چآور و گوشخواب ،یمادر ییبود، همانند الال نیدلنش
 شد. دیاز نظرها ناپد بارهکیو به  دیچرخ یو نامرئ عیهمانند باد سر نیبه مه به سرعت اطراف ساب هیشب

 یکالفه و مشتاق برا گریکه حال د نیبود؛ ساب ینیکه باعث دلنش دیچیو متروک پ فیدر انبار کث ییآشنا یبو
را  ولوریاو لوله دراز ر ستاد؛یبلند و خشن سمت من آمد و مقابلم ا ییهابود با گام میآشنا یبا ناج ییارویرو

لذت را  تینها تیوضع نیاز ا ییکه گو ییهدف قرار داد و با صدا زدیتند م یاانهیسمت قلبم که به شکل وحش
 گفت: بردیم

 .ایاون دن فرستمشیم ایخودت رو نشون بده  ای -

انبار شد و  یهاکه منجر به لرزاندن تمام ستون دیچیانبار متروکه پدر  میآشنا یاز ناج تینهایب یو غضب خشم
 نیانبار را بر سرش آور کند؛ در ا خواستیکه زد م یتشنه خون داشت؛ با حرف یکه از شکارچ یبا خشم ییگو

بود که  دهیچیبدنم پ یهادر تمام سلول یاز شاد یباشم؛ موج نیساب یکه جا خواستیاصال دلم نم تیوضع
او را از مقابلم دور  عیسر یظاهر شد و با حرکت نیدرشت و ستبر ساب کلیچون کابوس بر ههم فیظر یکریپ

 یگلوله چوب نکهیگلوله انبار مخروبه را به لرزه درآورد و حس ا یماجرا جان سالم به در نبردم و صدا نیکرد که از ا
که سردادم بار  یث شد تا ناله بلند و دردمندسمت قلبم است تا مرا از پا درآورد باع هبار در حال حرکت بمرگ

 انبار مخروبه را به لرزه درآورد. گرید

 انیخود را چرخاندم تا ناج یمرا به آن سمت جلب کرد و با زحمت آمدیسمت راستم م یهاکه از پله غیج یصدا
باال آمده  یهاپارکت یبود با کله رو کینزد آمدیدوان مکه دوان ییهراسان گو نایارزشمندم را مالقات کنم که ن

 یریدرگ یشدم و صدا رهیلبخند زنان به او خ وو داغون انبار سقوط کند؛ او به سرعت خود را به من رساند 
 نیبا تعجب به کاتر میپاها نیجلب کرد و از ب نییبودند مرا به سمت پا زیکه به شدت باهم گالو میو ناج نیساب

 بارنیاول یشدم و برا رهیها خو تعجب به آن رتیگربه به جان هم افتاده بودند، با حکه همانند سگ و  نیو ساب
که باعث  یزیدر لبانم جوانه زد؛ اما چ یلبخند اریاختیب ،یتیموقع نیو در چن نجایا نیکاتر دنید ازها بعد سال

که در  یزیآن چ توانستمیبود که نم رحمیبا خون آشام قدرتمند و ب یشکارچ دنیجنگ ییشده بود، توانا رتمیح
 را باور کنم. افتادیاتفاق م دگانمیمقابل د

 یزیخون ر یتا با شالگردنش جلو کردیم یو برنزش سع فیشده بود و با دستان ظر رهیناله کنان به من خ ناین
 دوم در انبار مخروبه ساطع شد. کیشل یصدا بارهکیکه به  ردیرا بگ امنهیس

به  ولوریکه ر نیرخ داده است و با تعجب به چهره خشنود کاتر یچه اتفاق نمیشدم تا بب رهیخ نییهراسان به پا
به  یروزیپ یاز رو یبود و پوزخند نیساب جانیجسم ب یبا غرور درحال تماشا نیدست در مقابل جسد ساب

شده  رهیخ نیزم یرو نیساب سدو همانند چوب خشکش زده بود و به ج دهیبه شدت ترس نایب داشت و ن*لــ
 شده بود. رهیرا نجات داده خ ایتمام دن ییباز به خون آشام مغرور که گو یو با دهان
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 نیشدن به قلبم را داشت تا آن را از هم بدرد کردم، کاتر کیدرحال نزد یکه هرلحظه گلوله چوب یفیناله خف با
و اعتماد در  یاحساس گرم یکم زخمم یبه سرعت خودش را به من رساند و با قرار گرفتن دستان گرمش رو

 باورانه بود!و نا بیم عجیمرا نجات دهد. برا تواندیکه تنها اوست که م دانستمیو م دیچیدلم پ

رو به  شدیم ریبراقش سراز یهااز گونه امانیب یلیچون سکه قطرات اشک هم یناله کنان و هراسان درحال ناین
 گفت: نیکاتر

 .مارستانیب مشیهرچه زودتر ببر دیبا م؟یکن کاریچ دیحاال با -

 گفت: ییزد و با اعتماد به نفس باال یپوزخند نیکاتر

 پا دکترم عشقم! هیمن خودم  -

صحنه مقابلش  دنیشده بود از د رهیو خطرناک او خ بیزده به حرکات عجکه بهت نایدست به کار شد و ن او
 رونیتا گلوله را ب دهیرا کاو امنهیکه س نیو به عقب افتاد و ناباورانه به انگشتان قدرتمند کاتر دیکش یکوتاه غیج

 انیبه پا نیکاتر انهیناش یدرد باالخره جراح از یادیباز خشکش زده بود که با فر یشده و با دهان رهیکشد خ
 رو به من گفت: شخندیبا نشده بود  رهیآغشته به خون خ زیت یکه به گلوله چوب یو او درحال دیرس

 .یجون بهم بدهکار هیفکر کنم  -

 ییآساکه به صورت معجزه امنهیگشاد شده به س یکه با چشمان نایبه ن یحالیافتاد و با ب نییزنان سرم پا نفس
فرو رفته و قادر  رتیدر بهت و ح ییشده و ناله کنان نامش را صدا زدم؛ اما گو رهیبود خ امیدرحال الت یبه آرام
 شیهااشک رتیو با ح دیاز جا پر ینیخواندم که با ه رابلند نامش  ینبود که دوباره با صدا یالعملعکس چیبه ه

 گفتم: یفیضع یو صدا یحالیشد و با ب رهیکه خشک شده بودند به من خ

 لطفا. ؟یدیشن ؛یبگ یرو به کس یدید نجایکه ا یزیچ دیتو نبا نا؛ین -

 یبرا یاپرده گریسنگ فرش خانه ما د چیدر هنگام پارک مقابل جاده مارپ نیوحشتناک موتور کاستون آدر یصدا
 یمشک یو ویو مت از اس  کایشدند و مون ادهیپ هانیاز ماش یو خستگ یحوصلگیگوشمان نگذاشت و همه با ب

 نیشده بود از ماش دیسف هادهیوح در ثلو رنگش م بردیکه هنوز در بهت به سر م نایرنگ خود به همراه من و ن
آمد تا در وارد کردن من به خانه کمک کند که  نییبه سرعت پا نیآدر نیبا نگه داشتن ماش یلیو ل میشد ادهیپ

 رسا گفت: یینشسته بود با صدا نشیکه در ماش یدرحال نیآدر

 .رمیبا اجازتون م گهیمت من د یروزخوش آقا -

 به سرعت برگشت و گفت: مت

 .رهیدرم تیم؛خستگیباهم بخور یاقهوه هیتو  ایب ن؛یآدر نه -

 گفت: یلیمیو ب یاز خستگ یابا چهره نیآدر-

 .سیاداره پل رمیبهتره کالرا هم استراحت کنه منم م شم؛یمت مزاحمتون نم ینه آقا -

ها ن توجه به آنبه من شدند. بدو رهیکه از حرکت توانمندم جا خورده بودند خ نایو ن یلیسرعت برگشتم و ل به
 اغواگرانه گفتم: یبا نگاه نیرو به آدر
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 .یباش شمیپ خوامیتو؛ م ایلطفا ب ن؛یآدر -

 جست و همراه ما وارد خانه شد. رونیب نیاز ماش یبدون معطل نینداشت و آدر یادهیفا گرید مقاومت

 تا به شبیبا افکار اتفاقات د دنیشده بودم و درحال جنگ رهیاز خانه خ رونینامعلوم در ب یاپنجره به نقطه از
 فکر کنم. کدامشانچیبه ه خواستمیحال بودم و نم

ها که از آن یرا نداشتم. اتفاقات یزیفکر کردن به چ یذهن و تن و روحم خسته و گنگ بود که نا یقدر به
 .جاکیو  یسرم آمدند؛ همه به صورت ناگهان دمیترسیم

رنگ اتاقم شدم و صورت  یریبه در ش رهیلحظه پاره شود و خ کیافکارم در  که به در خورد باعث شد رشته یاتقه
جا بشم و جابه یباعث شد کم کردیبه من نگاه م یرگیبود و با خ ستادهیدر ا مهیکه در ن نایزده نو بهت دیسف
 و ناله کنان گفت: دیوش کش*محکم در آغـ رادوان سمتم آمد و مداخل شد و در را بست و دوان بارهکیبه 

 .فتهیبرات ب یاتفاق دمیترس یلیخ -

زدم و با  یوش را ترک کند؛ لبخند*آغـ نیا خواهدیهرگز نم ییبود گو یجور میهافشار دستانش دور شانه
 وش خود حل کردم و گفتم:*آرام او را در آغـ یاچهره

 .شهینم میمن طور نا،ینگران نباش ن -

 گفت: احساسمیدر چشمان ب رهیتامل از من فاصله گرفت و خ یاو با کم -

 انبار افتاد؛ تو... یکه تو یاتفاق -

 گفت: یشد و با ترس و ناباور امنهیگلوله در س یبه جا رهیخ او

 زحمت کرد و گلوله رو... یاون دختر؛ دستش رو تو دمیمن د -

 یکابوس زیعنوان باور ندارد و همه چ چیرا به ه زدیمکه  ییهابود، حرف دهیکه د ییزهایچ ییادامه نداد؛ گو او
 ترسناک در ذهنش بود.

ها را به سرعت آن ناین یالحظه ینکردنم به شدت سرد بودند که برا هیرا گرفتم و به علت تغذ ناین دستان
در  رهیخسته خ یکند و با لبخند میسه امیرا با دستان منجمد خون آشام فشیدستان لط یتا گرما دیچسب

 گفتم: تیچشمانش با جد

 .یبگ یموضوع رو به کس نیا دیتو نبا -

 فورا جواب داد: او

 کالرا. گمینم یزیچ یمن هرگز به کس -

 کردم و او مصمم جواب داد: دیسرم تائ با

 .خوامیم حیاما توض -
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راسخ  یاش نشان از ترس و هراس بود شدم و با عزمکه مردمک گشاد شده اشیو عسل یدر چشمان جد رهیخ
 گفتم:

 خون آشامم. هیمن  نا،ین -

 با لکنت تکرار کرد: دیرسیکه به شدت شوکه به نظر م او

 خون آشام؟ -

 ادامه دادم: تیدر چشمانش با جد رهیکردم و خ دیتائ یسرم به آرام با

ازت دور بشم؛ چون که من موجود  خواستیهم م ایگلور نیهم یازت دور بشم؛ برا خواستمیم نیهم یبرا -
 ؟یفهمیرو م نیا د،یتهد هیهام؛ انسان یبرا یخطرناک

را از  یکیتمیو سوت ر خوردندیدر هوا تکان م آمدیم نییها پاکه از پله یسالنه دستانش را درحالسالنه نیکاتر
 یجا دنیو با د دیپر نییاز چند پله آخر پا رفت؛یکه منتظر خاک شدن بود م یسمت جسد زدیم یخرسند یرو

 شد و با انزجار و نفرت گفت: رهیگشاد شده خ یبا چشمان نیساب یو خال نیخون

 ه؟یچه کوفت گهید نیا -

 جسد گم شده بود! دنیشد و درحال کاو رهیبه اطراف خ یو عصب تیبا جد او

 نیکاتر ریدلگ یبوق تلفن صدا نیبود با آخر رهیخ رونیو به ب ستادهیبزرگ اتاقش اکه مقابل پنجره  یدرحال کالرا
 :گفتیکه م دیکند را شن یمخف کردیم یکه سع یدرحال

 جونم؛ حالت چطوره؟ یسالم آبج -

 گفت: تیبا اخم و جد کالرا

 ؟یرو دفن کرد نیساب شد؟یچ -

 یگرفته و شکلک یبا حالت گذاشتیاش مکننده رهیو خ یمیرا در صندوق عقب جگوار قد لیکه ب یدرحال نیکاتر
 را که زده است کالرا بداند گفت: یگند خواهدینم ییکه گو

 .میجسد گمشده دار هیفکر کنم  زمیعز یس یاوه س -

شد و با بهت  یکیبه تار لیها تبددرخشش در آن بارهکینور را از دست داده باشد و به  ییکالرا گو چشمان
 گفت:

 ه؟یمنظورت چ -

 گفت: دیلغزیرا باز کرده بود و داخل جگوار محبوبش م نشیکه در ماش یدرحال نیکاتر

 .زمیعز گمیم دمیرس یرو وقت اتیجزئ -
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با  نایشده بود که ن رهیخ یاکنار پنجره گذاشته و با بهت و هراس به نقطه وتریکامپ زیم یرا رو لشیموبا کالرا
تخت بلند شد و سمت او  یاز رو رتیو با ح دیبه خود لرز یو چشمان بدون برقش کم دهیچهره رنگ پر دنید

 و گفت: ستادیبرداشت و مقابل او ا یگام

 اومده؟ شیپ یمشکل -

 گفت: یزور آب دهانش را قورت دهد. به سردبه نایدوخت که باعث شد ن نایبه ن یکالرا نگاه سرد

 .ستین یزینه چ -

 تامل گفت: یبا کم ناین

 کالرا؟ اون دختر؛ خواهرت... -

 گفت: یفورا حرف او را نصفه گذاشت و به سرد کالرا

 اسمش رو بگو. ن؛یکاتر -

 کالرا گفت: تیجلب رضا یمطلع شده بود برا یکه از رابطه سرد و دور آن دو خواهر، حال به خوب ناین

 ؟یقدر سرد و دورچرا باهاش ان ن؛یباشه؛ کاتر -

 و گفت: دیکش یکالف یاز رو یقینفس عم کالرا

 .گمیبعدا بهت م ه؛یداستانش طوالن -

از سواالت  ینینشنخواست موضوع را کش بدهد و با عقب گریچهره خسته و کالفه کالرا د دنیبا د ناین
 و مبهمش گفت: دهیچیپ یدرباره زندگ شمارشیب

 بگم؟ یچ یلیبه ل دیحاال من با -

 فورا جواب داد: کالرا

 .مونهینم ادشانی یزیاونا از اتفاقات امروز چ نا؛ین یبگ یزیچ ستیتو قرار ن -

 گفت: زدیکه در چشمانش موج م یرتیبا بهت و ح ناین

 ه؟یمنظورت چ -

 گفت: اشیو حالت قبل یبا خونسرد کالرا

 بودم و ضیکه من امروز مر کننیو مت خاطرات اونا رو از امروز پاک کردن؛ اونا فکر م کایگفتم، مون کهنیهم -
 .دوننینم شبیو اتفاقات امروز و د نیاز ساب یزیچ چیاومدن و ه ادتمیع یبرا

 گفت: رفتیباال م تیو ضربان قلبش به علت عصبان دیکشیم ادیکه در صورتش فر یبا حالت ناباور ناین

 ؟یپس چرا خاطرات من رو پاک نکرد ؟یگیم یچ یمعلومه دار -
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 شده بود که کالرا گفت: رهیبه او خ یبا ناباور نایو ن زدیم ادیرا فر یکالرا ناتوان چهره

 .تونمینم -

 ؟یتونیکه نم یچ یعنی -

 تامل گفت: یبا کم کالرا

 .ستیمهم ن -

 تمام گفت: تیشد و با جد رهیبه او خ خی یبه سرد کالرا

 نجایاز ا میچون که ما دار ؛یبه اسم کالرا کالرکسون داشت یفراموش کن که دوست نا؛ین طورنیتو هم هم -
 .میریم

 یهااز گونه شیهااشک یکالرا را نداشت همانند ابر بهار نیزهرآگ یهاحرف نیا دنیطاقت شن گرید ییکه گو ناین
 شد و با ناله گفت: یجار اشیداشتنپر و دوست

 لطفا. تونم؛یمن بدون تو نم ؟یزنیکالرا لطفا؛ تو چرا همش از رفتن حرف م -

که بذارم اون  میرا تحمل کنم. من چطور دوست نایملتمسانه ن یهااشک تونمینم گهیهم مقاومت کنم د هرچقدر
 نیاز ا شتریماجرا ب نیا یتو خوامیفقط به خاطر خودشه؛نم کنمیکه م یعذاب بکشه؟ اما هرکار یطورنیا

 .افتنیتو خطر ب یادیز یهاآدم

 گفتم: نایاشک ن البیملتمسانه به چشمان س ینگاه با

رو بکشم  یادیز یهاآدم کمیتار یبه خاطر زندگ خوامیمن نم نا؟ین یذاریسخت م طیشرا یچرا من رو تو -
 یمعمول یهاکردم که خواستم مثل آدم یهمه شما؛ اشتباه بزرگ ن؛یو آدر یلیتوش؛ دوستامم هستن. تو، ل

 کنم. یزندگ

 گرفت و گفت: تیدستانم را با جد ناین

. ما از پسش میکنیباهم حلش م کنم؛یکمکت م یداشته باش یاگه مشکل ستم،ین راهمهین قیرفمن مثل تو  -
 .میایبرم

اون با تمام وجودش وفادار است. نه تنها نسبت به من بلکه نسبت  ه،یدوست واقع هیاون واقعا  زم؛یعز یناین آه
 .کردیکار را م نیمن بود هم یهم جا یلیبه همه دوستانش. اگر ل

 دهیفایکامال ب زمیو شرط دوست عز دیقیو احساسات خالص و ب مانهیوش گرم، صم*مقاومت در مقابل آغـ گرید
ها را تا به حال از آدم یاریکه بس یاغوا شده بودم؛ درحال نایخالص ن یمن در مقابل دوست بارنیشده بود؛ ا

ن آشام ظالم درونم مانع بشود و پا بر خو ات شدندیم نیمانع از ا امیکنترل کرده بودم؛حال احساسات انسان
 بگذارد. زیهمه چ یرو
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با  کرد؛یمرا کالفه م زدندیچشمک م میبه سو یدور و باور نکردن اریبس یاشب که از فاصله یهاستاره دنید
 قراریهم وجود دارند مرا ب یادغدغهیآرام و ب یزهایاز اتفاقات درحال وقوع چ یآشوب نیا انیدر م دمیدیم نکهیا

 .ساختیو آشفته م

و از همه  فمیفرو رفتن دوباره در گذشته کث زانم؛یچون ترس از دست دادن عزهم یوجودم را احساسات تمام
 نیخودش از ب یزندگ ینداره و حاضره همه رو برا یاحساس چیبشم که ه یابه درنده لیدوباره تبد نکهیتر امهم

 .کنهیکالفه و هراسان م یببره من رو حساب

 ینامعلوم ندهیشوم گذشته و آ یتوجهم را جلب کرد و از تصور زندگ نییباز شدن در از طبقه پا یصدا دنیشن با
 جستم. رونیبه سرعت از اتاقم ب نیکاتر یصدا دنیآمدن از آن بود که با شن رونیب یبرا یدارم تلنگر یکه در پ

 نیآمدم و توجه هردوشان به من جلب شد و کاتر نییها پابودند که از پله ستادهیو مت مقابل در خانه ا نیکاتر
 به من شد و گفت: رهیخ اشیشگیخطرناک هم یطبع با شوخ

 ؟یس یس یچطور -

 که داشت گفتم: یریبه حالت مرموز و متغ توجهیب

 بود؟ یگم شده چ نیساب نکهیمنظورت از ا ،یگفت یچ دمیپشت تلفن نفهم -

 یراحت یلبه پشت ینشست و دستانش را از هم باز و رو یراحت یرفت و رو ییرایسالنه سمت پذسالنه او
 گفت: یخاص یگذاشت و با بشاش

 .رهیبگ یهمکار داره که براش مراسم ختم بزرگ هیحتما  اتونوونهید خیبود که معلم تار نیخب منظورم ا -

 :دمیشدم و با اخم پرس جیگ

 ون رو از اونجا برده؟هم دست داشته باشه که ا هیممکنه  یگیم یعنی -

 گفت: دواریتاک نیکاتر-

 .قایدق -

 بدنم را به لرزه درآورد. یهامت تمام سلول دهیسکوت حاکم بود که ا یالحظه

 ممکنه نمرده باشه و فرار کرده. ای -

 را باال انداخت و گفت: شیهابه او کردم و او شانه رو

 خون آشامه. هی دیشا -

 انکار کردم: فورا

 یکه چ دونستینم یبود مت؛ کامال مرموز. اون حت بیعج یلیاون خ یول ست؛یخون آشام ن هینه اون  -
 هست.

 گفت: یبا کسل نیکاتر
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 که شاخ و دم نداره. وونهید گه؛ید وونهیمعلم د گمیم نیهم یبرا زمیخب عز -

 آمده باشد گفت: ادشی یزیچ ییکه گو او

 کیتوش بودن شل یچوب یهاگلوله ینیاگر هم خون آشام باشه من درست وسط قلبش با اسلحه خودش که  -
 مسئله حل شد. نگو؛یدر ببره، ب از دست من جون سالم به تونهینم یعشقم؛ کس ادیکردم؛ فورا داخلش درم

 .نیهم دست داره رو بچسب هی نکهیا هینظر پس؛

 م؟یکن کاریچ دیم دست داشته باشه؛ من مطمئنم که اون کامال تنها بوده، باه تونستیدرست نبود اون نم نیا

 یهاشدم و باز با نگاه رهیبه او خ تیو با جد دمیخز رونیب قیکاناپه از افکار عم یاز رو نیکاتر عیبلند شدن سر با
 گفت: یبا ولع خاص دیو دستانش را به هم مال رهیبه من خ دارشیو معن یطانیش

 .یس یبود؛ فعال س یاامروز روز خسته کننده ارمیاز عزا درب یدل هی رمیمن م گهیخب د -

 یبا حالت عاد نیبه خود گرفت و رو به کاتر یبه مت حالت آماده باش نامحسوس یداریو معن رهیبا نگاه خ
 گفتم:

 .یرینم ییتو جا ن؛ینه کاتر -

 به من کرد و گفت: یزیآمطنتینگاه ش او

وقت خواب بد از اون  هیباشم تا  شتیپ یخوایم ؟یشب رو با خواهر بزرگت سر کن یخوایم زم؟یعز هیچ -
 ؟ینینب اتوونهیمعلم د

 در چشمانش گفتم: رهیزدم و خ یپوزخند

 .ینیبیمن کابوس م یخوابت برات عوض بشه؛ متاسفانه تو به جا یجا یمدت هی دینه؛ فعال با -

 گفت: یو آماده باش یبا حالت جد نیکاتر

 ه؟یمنظورت چ -

 یدست و پا زدن با حرکات یبا کم نیشاهپسند را در گردن او فرو کرد و کاتر یهوشیمت سوزن ب نیح نیهم در
ماند و من  حرکتیدست و پا بسته ب یمت همانند گربه وحش یدر بازوان عضالن شدندیسست م یکه به آرام

 شدم و گفتم: رهیمت به او خ ندیهمانند چهره ناخوشا

 .نیرزمیز ارشیب -

 یمحکم یرهایساده که دستانش را به زنج یتخت یخانه رو نیرزمیز زیتم یو کم کیرا در سلول تار نیکاتر او
 ستادهیزندان مخوف و سرد بود ا یهمانند درها یبود رها کرد و کالرا که مقابل در آهن دهیکنار تختش به بند کش

 رهیخواهرش خ ریسامان و اسنابه تیدرخشانش نقش بسته بود به وضع یو اخم که در چشمان آب یو با ناراحت
 گفت: زدیتخت غلط م یکه رو یبا ناله درحال نیشده بود که کاتر

 ؟یبریلذت م تیوضع نیاز ا -
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 جمع کرده بود گفت: اشنهیس یرو یکه دستانش را با حالت شاک یدرحال کالرا

 .نیتوئه کاتر اتیها از خصوصلذت جورنیا -

 گفت: رفتیدر قلبش فرو م یهمانند خنجر شهیکه هم نیکاتر نیزهرآگ شخندیشد و به ن کینزد او

که دوستشان داره رو به  یکسان یدربنده تا زندگ کهیخواهر بزرگه به دست خواهر کوچ ن؛یبب تمونهیوضع نیا -
 رو داغون کنه. شیخطر نندازه و نخواد زندگ

شرورش که برق  یاو قهوه بازمهین یشد و با چشمان رهیکالرا خ نیزد و به چشمان غمگ یشخندیدوباره ن نیکاتر
 گفت: زدندیم

 تو بود. یاشتباه خرک د؛یرو به گند کش مونیمن نبودم که زندگ نیا ،یکنیاشتباه م شهی! تو همیس یآه س -

خواهر من  نیا ست،ین یاصال عاد نیسنگدل شده. ا یلیکنه؟ خ یادآوریگذشته تلخ رو هربار  تونهیچطور م
 یو هرکس زیرو در مقابل هرچ کشیخواهر کوچ شهیکه هم یدلسوز و خواهر بزرگ نیکاتر گهیاون د ست؛ین

 .ستین کردیم تیحما

 

**** 

 

 1743سال  ایتالیا

 یولتر

 

روانه  رونیبلند سمت ب ییهاها به سرعت و با گاممجلل عمارت کالرکسون منیاز سالن نش تیبا عصبان کالرا
 .ابدی ییپدرش جوزف رها یهاسرزنش ریتا از ز شدیم

 یدونینم ست؛یتو ن یبرا یاون آدم مناسب یازدواج کن ویبا کُنت جول دیتو نبا کنمیدخترم؛ کالرا؛ خواهش م -
 !گنیم ییزهایمردم درموردش چه چ

 گفت: یبلند یو خشم تمام وجودش را فرا گرفته بود که رو به پدر نگرانش کرد و با صدا یبه شدت عصبان کالرا

که  یفیعقل و کثو اما درمورد اون مردم کم هیفیشر اریآدم بس ویپدر؛ کُنت جول یگیم یدار یچ فهممیمن نم -
 واقعا برات متاسفم. یزنیدرموردشون حرف م

شده بود که تنها دو  یاز طرف مرد مرموز یشوم یکه گرفتار اغوا زشیبه دختر عز یاز ناچار یابا چهره جوزف
حال بود  شانیکالفه و پر اریبس بردیهفته بود که او را مالقات کرده است و حال در فکر ازدواج با او را به سر م

 گفت: یاکه دوباره با لحن ملتمسانه

به خودت  کنمیده سالت هم نشده، خواهش مهنوز هف یجوون یلیتو هنوز خ کنم؛یکالرا؛ دخترم؛ خواهش م -
 .شنومیم یبیعج یهاحرف ویمن درمورد کُنت جول ا؛یب
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اش و ملتمسانه یداشتنش داشت را گرفت و با چشمان آبنگه یبر آرام و راض یدستان جوزف را که سع کالرا
 گفت:

 کنهیف و قابل اعتماد داره ازدواج مآدم معرو هیبا دختر  ویکنت جول ننیاگه مردم بب نیبب کنم؛یپدر خواهش م -
پدر نگران  امی. درمورد سنم؛ من از پسش برمرهیم نیاز ب هاثیو حرف و حد شهین همشون بسته م*مطمئنا دهـ

 .دیتا فردا مراسم ازدواج ما رو اعالم کن خوامینباش م

چند روز عوض شده بود در بهت  یدستور بود و جوزف به شدت از رفتار دختر عاقل و مهربانش که ط کی نیا
 ماند. رهیبه رفتن کالرا خ یو با کالفگ بردیبه سر م رتیو ح

زده و ظاهرا  هیکه به ستون با شکوه عمارت تک گرشیرا از دختر د کیتار یاهیجوزف سا رهیت یاقهوه چشمان
براق دختر عاقل و جسورش کرد  یادر چشمان قهوه رهیخ یو با ناچار افتیرا  کردیرا از دور نظاره م عیتمام وقا

مادرش را به ارث  یکه عطوفت و مهربان کالراخودش است و برعکس  هیکامال شب نیکه کاتر دانستیرا م نیو ا
 بود که جوزف گفت: داریو معن یقو یها به قدرآن یکرد و ارتباط چشم ستیبرده است ن

 خواهرت رو نجات بده. ن؛یکاتر -

 

**** 

 

 حال زمان

 

 رهیعذاب دادنش خ یحماقتش در گذشته برا یادآوریبه خاطر  روزمندانهیکه پ نیدر چشمان کاتر رهیخ کالرا
 شده بود که کالرا با آرامش گفت:

 رو داره. کایاون تمام خانوادش رو از دست داد و حاال فقط مت و مون ۱۷۴۳تو سال  ن؛یاون کالرا مرده کاتر -

کالرا را نداشت که به سرعت  یگرفته شدن از سو دهیو تحمل ناد ردکیمنقبض م تیفکش را از عصبان نیکاتر
 شدیساطع م شیاز گلو یکه غرش جهنم یدرحال تیرا به چنگ گرفت و با عصبان شیور شد و گلوسمت او حمله

 گفت:

 .رونیب اریب نجایمن رو از ا -

و  دیترسیاو نم یپوچ و خال یدهایاز تهد گریاما کالرا د شد،یو سرد م کیموجب لرزش سلول تار بشیمه یصدا
بودنش نتوانست  فیبه علت ضع نیآن را از جا کند و کاتر یو با فشار دیکش شیدستش را از گلو یبه آرام

 و با نفرت گفت: ختیانگرا بر  نیکاتر ادیفر آوردیدستش م یکه کالرا رو یمقاومت کند و با فشار

 .یکار کن تیگریوحش یرو دیبا رون؛یب یایب نجایاز ا یتونیفعال نم -

بسته  یرا پشت سر گذاشت و با صدا نشیخشمگ یکنار تختش پرت کرد و ناسزاها نیزم یرا رو نیکاتر او
 .دیباال خز کیو بار کیکامال تار یهاشدن در سلول از پله
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ها باال ز پلها یو ناراحت یدیبه کالرا که با ناام ندیناخوشا یها گذاشته و با حالتدر راه پله یمت آرنجش را رو
 رهیمت خ یو به چشمان نگران آب ستادیپله اول ا یشده بود که کالرا سرش را بلند کرد و رو رهیبه او خ آمدیم

 شد و گفت:

 ؟یکنینگام م یجورنیچرا ا -

 در چشمان کالرا گفت: رهیخ مت

 ...رونیب ادیاگه از اونجا ب ه؛یعصبان یلیخ نیکاتر -

 بود ادامه داد: یکه جد یفورا با چهره و چشمان کالرا

 مت. رونیب ادیاز اونجا ب ستیقرار ن -

 شد و با لکنت گفت: رهیبا تعجب به او خ مت

 ؟یحبسش کن نیرزمیز یتا ابد تو یخوای! مه؟ی! منظورت چ؟یچ -

 و گفت: ستادیو مقابل مت ا دیکش یاز پله باال آمد و پوف طوالن کالرا

 .مونهیکه الزم باشه، آره مت اونجا م یآره، تا وقت -

 و گفت: دیکش یقینفس عم مت

 .یکنیم کاریچ یدار یبدون دوارمیام -

 

*** 

 

مدام سراغت رو از من  نیو آدر یلیمدرسه؛ ل یومدیهفته است ن هیکالرا؛ لطفا به تلفنت جواب بده؛ االن  -
بهشون بگم  دیبا یهام تموم بشن چکه اگه بهونه رسمتیم نیو از ا کنمیجور م یاو من هردفعه بهونه رنیگیم

 بهشون بده لطفا. یحیتوض هیمدرسه و  ایپس ب

 یکه از رو یگذاشت و با پوف فشیبه کالرا داخل ک امیپ ستیرا پس از گذاشتن حدود ب لشیموبا یدیبا ناام ناین
در کمدش را بست به  یو وقت دیکش رونیرا ب اشیدرس یهادر کمدش را باز کرد و کتاب دیکشیم یکالفگ

گذاشت  اشنهیس یترس دستش را رو باو  دیبلند کش ینیه یلیل نفسیب یهااز حرف یرگبار دنیبا شن بارهکی
 دوخت. یشاک یلیاش را به لو چشمان گشادشده

رو پنهون  یزیچ هی نیبهتون گفته باشم دار ن،یکنیاز من فرار م نیمدام دار نا؟یتو و کالرا چتون شده ن -
 .فهممیکه هست باالخره م یاما هرچ ن،یکنیم

 اشیقبل یو عصبان یبا حالت شاک زین یلیبه راه افتاد و ل قیعم یآرامشش بود که با نفس یابیدرحال باز ناین
 گفت: یعاد یبا حالت نایهمراه او هم قدم شد و ن
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 .کنمیرو از تو پنهون نم یزی. من چیلیفعال شده ل تیکاراگاه دیتو بازم د -

 فورا جواب داد: یلیل

 کنه؟یکه کالرا پنهون م نهیمنظورت ا یعنیآها پس  -

 و گفت: دیکش یپوف ناین

 .زنهیدرمورد خودش حرف نم ادیو ز هیدختر تودار ،یشناسیتو که کالرا رو م کنه؛یرو پنهون نم یزینه؛ اونم چ -

 :شده بود گفت یزیچ ادآوری ییکه گو یلیل

 بود؟ یک اهیاون دختر چشم و ابرو س یدیتو فهم نمیبگو بب -

 د؟یبگو یلیبه ل بارهنیرا در ا قتیحق تواندیم ایکرد که آ نیبا خود سبک سنگ یکم ناین

 تامل گفت: یبا کم او

 خب؛ آره اون خواهرشه. -

 گفت: جانیمنفجر شد و با ه یهمانند بمب ساعت یلیل

 بهمون نگفته بود خواهر داره؟خواهرشه؟ پس چرا تاحاال  -

 گفت: یلیزده لدر چشمان بهت رهیخ نفسیو ب یشاک ستاد،یا یکالفگ یاز رو ناین

! اصال یلیل دمیبهت اخطار م ؟یدیحاال فهم ست،یخوب ن وجهچیاونا رابطشون اصال و به ه نکهیبه خاطر ا -
رو ندارم که جلوش  نیباشه؟ اگه مثل گربه بهت چنگ انداخت حوصله ا ،یزنیبا کالرا حرف نم نیدرمورد کاتر

 .رمیرو بگ

باشد  نیغمگ نکهیا یاز خشم او به جا ییکه گو یزده و با حالتشوکه بود شگفت نایکه به شدت از خشم ن یلیل
 گفت: جانیخوشحال بود با ه

 .یبش یبودم که عصبان دهیدختر! تا حاال اصال ند ولیا -

دانش آموزان سمت  تیپر جمع یتکان داد و دوباره از راهرو یخل و چل بودن دوستش سر یبا افسوس برا ناین
 گفت: زدهجانیه یلیکه ل شدیم یکالس راه

 .گمینم یزیخب باشه درمورد خواهرش به کالرا چ -

 گفت: یاصبود و دوباره با وجد و شور حال خ یمعنیب یلیهم چون ل یجانیدختر پر شور و ه یبرا سکوت

خاص؛ اصال همه  ییخرما یداره با موها یبراق و خاص یاقهوه یاما خواهرش هم مثل کالرا خوشگله؛ چشما -
 شرق. یکیغرب  یبارویز یکیتکن؛  ییبایدوتا خواهر واقعا از نظر ز نیخاص بود؛ ا زشیچ

 زد و گفت: شیآرام به بازو یاش گرفت و مشتخنده یلیل یهااز حرف ناین

 .یلیدست تو لاز  -
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 گفت: یخاص جانیو ه نیریش یبا لبخند یلیشدند و ل خیخنده کنان وارد کالس تار هاآن

 .زیمون یآقا ریخصبح به -

معلم که بر  یصندل یقفل شده بر رو یمتعجب و چشمان یابود خشکش زد و با چهره دهیچه که شناز آن ناین
 ستادهیچون چوب خشک در چارچوب در انقش بسته بود هم نیساب کلیچون هو بلند هم میعظ یکریآن پ یرو

 به صورت روح مقابلش ماند. رهیخ نایاز مقابل چشمان ن یلیو با رد شدن ل

آموزان که از دانش یاعده دنیکه با د شدمیبلند وارد مدرسه م ییهاباال جستم و با گام یهابه سرعت از پله
ها هنوز شروع نشده و به موقع سر کالس درس حاضر خواهم کالسکه  کردیم یتداع زدندیدر سالن پرسه م

است  دهیکالسمان تدارک د یرا برا یدیخ جدیمعلم تار لدیمکس ف یآقا ایدارم و آ خیشد؛ اما من امروز درس تار
او  یشدن ناگهان دیناپد ریگیپ سیپل ایشک کرده است؟ آ نیساب یشدن ناگهان دیبه ناپد یکس ایآ ای ر؟یخ ای
 شود؟یم

 یام و از طرفگذرانده یچون حاال که به ذهنم هجوم آورده است را به دشوارهم یهفته سواالت کی نیا تمام
 .کردیام را محاصره مذهن خسته یچون مگسکه هم نیکاتر یناسزاها

دوان خود را لبخند زنان دوان نیو آدر ستادمیاواسط سالن ا کلیورزشکار خوش ه کیرمان ت یصدا دنیشن با
و  یخوابیبه چشمانم که مطمئنا از فرط ب درخشدیچون الماس که مهم یبه من رساند و با چشمان سبز

 گفت: ندخرس یو با لحن رهیگوسفند شده بود خ کیچشمان مرده  هیهفته شب کی نیاسترس ا

 سالم کالرا. -

را پوشاند و با اضطراب  نیآدر زیبرانگالیچهره خ بارهکیه ب یکردم و نگران یخشک و خال یتامل سالم یکم با
 گفت:

 ؟یهفته خوب نشد هیکالرا؟ هنوز بعد  یخوب -

 زدم و گفتم: یمصنوع یلبخند

اومدم و فکر کنم اصال  رید نیهم یبرا شه؛یمدت مدرسه خسته کننده م هیکه بعد  یدونینه خوبم فقط؛ م -
 .نجایبه خودم زحمت بدم تن لشم رو بکشونم ا یهفته مرخص هیکه بازم بعد  خواستیدلم نم

مقابلم  کلیچهره ورزشکار خوش ه گذاشتیم شیرا به نما شیبایو ز دیسف یهاکه دندان یینمادندان لبخند
 :دمیپرس میابروها نیب نیو با چ دیبخش یخاص ییبایرا ز

 ؟یاومد ریخب؛ تو چرا د -

 گفت: اش مچاله شد وچهره یبا خستگ نیآدر

 برم خونه و حاال هم کمبود خواب دارم. ریو مجبور شدم د دیازم کار کش یلیتو بار خ شبید سمیخب رئ -

 یلیگونه خوش فرمش را ببوسم م نکهیفکر ا بارهکیتاباندم و به  نیبخش به صورت خسته آدر یتسل یلبخند
کاشتم و  اشیگونه عضالن ینرم بر رو یاخم شدم و بوسه یدرونم جوانه زد و بدون معطل یدیو شد بیعج

برده بود،  نیرا از ب انشدرخش یسبز اشییکایو آمر بایمردمک گشادشده چشمان ز ستادمیصاف ا نکهیبعد ا
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زده به من نگاه دور شدم و او بهت یاز او به آرام یسر دهم و با دو قدم چرخش یکه باعث شد خنده نخود
دست  کی یکریپ دنیو با د ستادمیبود که لبخند زنان مقابل در کالس اصورتش را پوشانده  یو لبخند کردیم
که صورتش را  یاو شرورانه یمعلم نقش بسته بود سرم را باال کردم و به چهره عاد یصندل یکه رو اهیس

 شدم. رهیآشکار خ یو تعجب رتیام به روح مقابلم با حزدهمسحورانه ساخته بود با چشمان و چهره بهت

صفات در چشمان  نیاست؛ همه ا ریناپذاو شکست نکهیاز ابهت نشان از ا یموج ان،یپایب یاسرار ،یفتگیش
 خفته بود. دهیکه چشمانم را تسلط به چشمانش بخش اشرهیت ییطال

در وجودم قالب شده بود؛  رتیاز شوک و ح یابد ینینفر ییگشته بود گو انیپایو ب تریدر آن لحظه طوالن زمان
از بهمن به خود حس  یکوله بار ینیچون سنگمتمرکز شده بود را هم میکه رو یتفاوتیمتعجب و ب رهیچشمان خ

 .کردمیم

 گفت: یبه نرم بردیلذت را م تینها رتمیکه هنوز از شوک و ح اشیشگیهم نیدلنش یبا صدا یشکارچ

 شده. رید یکنم به اندازه کاففکر  م؛یکنیکالس رو شروع م نینیبش تونیصندل یسالم خانم کالرکسون؛ اگه رو -

 دیدرخشیها مدر آن یخاص یکه نشان از اخم و خشم بود به چشمانش که بشاش میابروها نیب نیو با چ متعجب
به من  رتمیتعجب و ح یبرا یاکهیقفل شدم و متوجه شدم که ت دیکاویمرا م وقفهیو از ورود تا هم اکنون ب

 قدرتش را داشت. دنیبه رخ کش یپرانده است؛ که هدف برا

 یهانگاه نکهیدر گوشه کالس روانه شدم و کم کم حس ا یخال یسمت صندل اریاختیآشکار ب یرتیبهت و ح با
در وجودم جوانه زد و با  یبیتقر یآرامش شدیکاسته م دیچرخیبدنم م یهاتمام سلول یکه رو ینیسنگ رهیخ

 روزمندیپ یبرده بود که صدا ادمیرا از  دنینفس کش یشکارچ رهیهنوز نگاه خ دمیلغز یصندل یلرزان رو ییزانوها
 و شروع به درس دادن کرد. دیبخش رییبه معلم را تغ یشکارچ فتیو ش دیچیدر کالس پ

؛ اما نه، هرگز "مرگ" شدیم یکلمه در ذهنم تداع کیشد مدام  یقرن سپر کیآن لحظه کوتاه که به اندازه  در
در وجودم نهفته؛ اما من آن قدرت را  میعظ یخون آشام هستم و قدرت کیباشم؛ من  فیضع گونهنیا دینبا
 کنم. یسپررا  یعاد یها زندگانسان انیام تا بتوانم در مخاموش کرده تیابد یبرا

 افتم؛ی امیلحظه تنها راه نجات را در تنها کس زندگ نیدر ا شود؟یم ممیتصم هیبر عل زیچرا همه چ یراست به
خانواده  افتهیچون نسل انقراض او را هم نکهینفرت دارم و هم ا یبیکه هم به شدت از او به شکل عج یکس

 .نمیبیکوچکم م

 زیها از هر چچون قهرمان داستانها که مرا هماست؛ همانند گذشته تیوضع نیدر ا دمیتنها ام نیکاتر ن؛یکاتر
 سازد؛یبه او دارم مرا به شدت خرسند و متعجب م که اکنون نسبت یحس یبه راست کرد؛یحفظ م یبد و خوب

 در وجود داشتم )عشق و نفرت.( نیرا نسبت به کاتر یرو شده بودم حس متضادروبه ویکه با کنت جول یاز روز

 شیصدا برا نیا ییکه گو یاناله کنان با چهره نیباز شد و کاتر یامنزجرکننده یو سرد با صدا کیدر سلول تار
 زد و گفت: یشخندیبخش است نلذت

 عمو جون. مونهیم هالمیصدا رو دوست دارم؛ مثل ف نیچقدر ا -

 ولو شده بود گفت: یداربه شکل خنده یتخت آهن یکه رو نیبار به کاترتاسف یبا نگاه مت
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 واست خون آوردم. -

 شد و گفت: رهیبه او خ شخندیزد و با ن اشیتخت آهن یرو یغلط نیکاتر

 عمو جون، زهرماره! ستیخون ن نیا -

 زد و گفت: یشخندین مت

 ...یکرده که رو دییتاک یلیموضوع خ نیا ی. کالرا رویعادت کن وانیبه خون ح دیبا -

 و گفت: دیحرف او را بر نیکاتر

 احمقه. هیخدا ول کن مت؛ کالرا  یمحض رضا -

 کشینزد نیزم یکوچک از خون که رو یاشهیش یرا سو اشدهیکش ریسکوت کرد و به او که دست به زنج مت
 شیبایچهره ز نیح نیو در ا دیآن را سر کش نیشد و کاتر رهیرا برطرف سازد خ دیشد یتا تشنگ کردیبود دراز م

ها که گوشه سلول بودند پرت کرد آن هیرا کنار بق شهیگشته بود که با انزجار ش لیخون آشام مخوف تبد کیبه 
 و گفت: دیسیلبش جا خوش کرده بود را ل یکه رو یو قطره خون

 ؟یدیبهم نم شتریمنزجرکننده است؛ الاقل چرا ب نیا -

 ابروانش را باال انداخت و گفت: یزد و با ناباور زیآمطعنه یشخندین مت

سرمون  یخونه رو رو نیا یکنیم یو سع یشیم یبهت بدم قو یشتریاگه خون ب یدونیخودت نم یعنیواقعا؟  -
 ؟یخراب کن

چون کابوس ظاهر شد و زده بود هممت که بهت یبر رو یفیضع یزد و با سرعت خون آشام یشخندین نیکاتر
 امر کرد: دیکه کش یرا به چنگ گرفت و با غرش جهنم شیگلو

 .رونیب اریب نجایمن رو از ا -

چون هم کایکه مون زدیم یبه کبود بایخون آشام ز یهاچنگال یو فشار طاقت فرسا یخفگ یاز رو یاسرفه مت
 نیخشمگ یغرش نیبه آن کاتر یمت کند و با فشار یرا از گلو نیو قدرتمند کاتر دیباد ظاهر شد و دست سف

 :فتپرت کرد و گ نیزم یاو را رو کایزانو افتاد و مون یاز درد سرداد و رو

 .ییحاالها مهمون ماوگرنه فکر کنم حاال نیکاتر یکار کن تیگریوحش یبهتره رو -

 یشدند که با صدا رهیبه او خ یبا نگران کایو مت و مون ختیدر سلول لرزه برانگ یخون آشام عصبان خشم
 :گفتیم اشیجهنم

 .کشمیهمتون رو از دم م رونیب امیب نجایاز ا یوقت -

 اهیدست س کی کریپ دنیبستم و با د یور بودم در کمدم را به تندکه هنوز در بهت غوطه یو کالفگ یبا سردرگم
دور  زیو خطوط ر دمیزده با بهت به عقب پر هیکمدها تک یبر رو کنندهرهیخ یکه با ژست یو مسحورانه شکارچ

 یشدم و با لحن رهیباش به او خ ادههراس من در مقابل خود بود که با حالت آم یچشمانش نشان از خرسند
 ب گشود:*ب از لــ*لــ یعاد
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 شده کالرا دیرنگت مثل گچ سف -

 زد و گفت: یشخندیبه من که با سکوت به او چشم دوخته بودم شد و ن رهیخ او

 .یتشکر رو کن تینها یکه دار ییهااز دوست دیبا -

 گفت: شیابروها نیب نیشده باشد با چ یزیچ ادآوری ییکه گو او

 داشت یو فر ییخرما یکه موها یاون دختره؛ همون -

 ادامه داد: یبه من شد و با نگاه وحش رهیخ

 شدم. زدهرتیبگم که ح دیبود؛ با یقو یلیخ یعوض -

برق  دیکه حال مطمئنا از تهد امیخی یبه او شدم و با خشم و چشمان آب رهیخ نیاز کاتر انهیجوتیحس حما با
 شدم و گفتم: یشکارچ احساسیو ب ییقفل چشمان طال زندیم

نابودت کنم؛  تونمیبفهمم چطور م یوقت کشه،یطول نم ادیو مطمئن باش ز یهست یتو چه کوفت فهممیمن م -
 .کنمیم اتکهیتکهیسراغت و ت امیم

 ظاهر شد و گفت: یلبان شکارچ یرو نیاز تحس یشخندین

 ؟یاریاز من سر درب یخوایم -

از من بلندتر بود که  یو دو وجب ستادیو مقابلم ا دیکمدها کش یرا از رو اشهیشدم و تک رهیتعجب به او خ با
برجا نگذارم و او که  یترس چیاز ه یشوم و رد رهیبه چشمانش خ دیشد یسرم را بلند کردم تا با مقاومت یکم
 نجوا کرد: یشده بود به آرام کینزد اریبس

 .گمیبهت م گذرهیاون افکار قشنگت م یکه تو یهرچ ل؛یر تیال ایامشب؛ ساعت هفت شب ب -

 کرد؟ فیجذاب االن ازم تعر یشکارچ یعنیرد شد. خشکم زده بود،  یکنارم به نرم از

 پرت شوم که جواب سوالم را دادم: رونیاحمقانه ب الیخ نیتکان دادم تا از ا یسرم را به تند فورا

 .هیروان یشکارچ هیاون  -

 خشیاش کالرا و معلم تارمرموزانه دختر موردعالقه یگووشاهد گفت یکیاز همان نزد یبا تعجب و گنگ نیآدر
دوستش  نیبهتر دنیبرگشت و با د تیفورا با عصبان یکس یاز سو یگردنبا خوردن پس نیح نیبود که در هم

به خود داشتند و  ییبایو ز صروشن که حالت فشن خا یاقهوه یرنگ با موها یشیچشمان م یرایکه نگاه گ
نگاه  خوردیساله به چشم م ۱۷پسر  نیکه در ا یاورزشکارانه یکلیو ه یکه همانند خودش کامال عضالن یاچهره

 یهاها تنهآن یکنترل رقابلیغ یگشت و با خرسند رهیخ کردیرا گرفتار خود م لیآموزان مارس وتمام دانش
 رقابلیبا خنده غ نیو آدر دندیوش کش*را در آغـ گریهمد شاننهیس رباتو با ض دندیهم کوب بزرگشان را به
 کنترل گفت:

 ام؟یا حاال لت یبود یکدوم گور -
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نقش بست و ساک  امیچهره جذاب ل یرو دیکشیرا به رخ م زشیو ت دیسف یهاکه دندان ییمادندان لبخند
 دوشش بود را نشان داد و گفت: یکه رو یبزرگ ورزش

 روم بود. یچه فشار یدونیبرگشتم پدرمم باهام بود. نم زونایتازه از آر -

 به او نگاه کرد و گفت: دیبع یابا چهره نیآدر

 چطور بود؟ تیباز -

 گفت: یاز شاد ییماو بعد با لبخند دندان بندهیابتدا با چهره فر او

 پسر. میکننده رو گرفتپرتاب نیبهتر زهیما جا -

 او زد و گفت: یبا افتخار دستش را به بازو نیو آدر دندیوش کش*را در آغـ گریمردانه همد وهیدوباره به ش هاآن

 درسته؟ یلیکل مارس و یتو سبالیب کنیباز نیس تو بهترپ -

 زد و گفت: یلبخند امیل

از مدرسه  بتیسه هفته غ نیا یمرخص یبرم دفتر و گواه دیصدام کرده با لدیمکس ف یآره فکر کنم؛ االن آقا -
 اون صورت نحسش. یرو بکوبونم تو

 کیبارز  یهایژگیکه و امیل زشیدوست عز یبرا کردیچه که فکر ماز آن شیسرداد و دلش ب یاقهقهه نیآدر
 پسر باحال را دربرداشت تنگ شده بود.

 

*** 

 

 شدم و گفتم: رهیگشت را حس کردم و فورا به او خ داریکه به سرعت کنارم پد ناینگران ن حضور

 ؟یبود دهیرو د نیهفته قبل ساب هی نیا یتو -

 ام در بهت بود گفت:چون چهرهکه هم ناین

 ست؟ین یمشکل یکالرا؛ اون چطور زنده مونده؟ مگه نگفتنه  -

نگذاشته  یرا در من باق دنیدهانم را به زور قورت دادم و اضطراب تمام وجودم را فرا گرفته و توان نفس کش آب
کند که خود را  ادآوریصدا زد که باعث شد سوزش چشمانم  یو هراسان نامم را به بلند رتیبا ح نایبود که ن
 یشلوغ انیپرت کنم و به سرعت باد از م رونیبودند ب دنمیو هزاران چشم که در حال د تیسالن پر جمعفورا از 

را به  فمیو نفس زنان ک دمیخز یپشت اطیسمت ح مایاز ساختمان انداختم و مستق رونیخود را ب لیمارس و
 رسند بودم.را آشکار سازم خ امینبود تا چهره واقع یمزاحم نکهیپرت کردم و از ا یاگوشه

فراوان که از چشمان و جسمش زبانه  یرا در پشتم حس کردم و فورا برگشتم و او با وحشت نایحضور ن بارهکی به
سمت او  ی. با نگراندیکش یاخفه غیج دیخزیبه عقب م یکه با بهت و تند یافتاد و درحال نیزم یرو دیکشیم
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 زمیبر آرام ساختن دوست عز یو سع دادم رییرا تغ امیبار خون آشامبرداشتم و چهره مخوف و دهشت یگام
 داشتم که گفتم:

 تو رو بترسونم. خواستمیمن نم نا؛یآروم باش ن -

که او را  دادیعذابم م نیبه ترس و وحشت شده بود؛ا لیتبد زمیدوست عز یو دوست داشتن نیریش یهانگاه
 رهیخ یاز آرامش و دوست یو به چشمانش با موج ابمیکردم آرامشش را باز  یام؛ سعقرار داده یتیموقع نیدر چن

 شتریانتقال دادم و به مرور هر چه ب زمیبدن دوست عز یهاکه در وجودم بود را به تمام سلول یحس نیشدم. ا
 گفت: یو نفس زنان به تند افتیآرامش را در خود 

 .دیکارو با من نکن کالرا؛ زهرم ترک نیا گهید -

 دمیوش کش*بود او را محکم در آغـ دهیکش رونیمخوف ب تیمرا از آن عصبان نکهیم و از ابلند سر داد یاخنده -
 و گفتم:

 !؟یکرد کاریکه با من چ یدیتو نفهم زم؛یعز ینایآه ن -

 گفتم: یرا در وجودش حس کردم و با لبخند از او جدا شدم و جد یو گنگ تعجب

 .زنمیبهت زنگ م زم؛یبرم خونه عز دیبا -

 ام.هرگز آنجا نبوده ییمحو شدم؛ گو یپشت اطیسر دهد از ح یبگذارم اعتراض نکهیبدون ا و

سخت  یروز یمرا از رفتن به سو کلیخوش ه نیگوشنواز آدر یکه صدا شدمیم یراه نمیسرعت سمت ماش به
 شد و کیب داشت نزد*که به لــ یبا لبخند جذاب نیسمت او برگشتم، آدر یچرخش یباز داشت. فورا با حرکت

 گفت: یبه نرم

 ؟یریم یدار -

 به خود زدم و گفتم: زیآمطئنه یلبخند

 نه. ایبه باغ کمک کنم  یدگیرس یاقل به مت توال تونمیم نمیبرم خونه بب اد،یآره از من درس خوندن بر نم -

 بلند سر داد و گفت: یاخنده او

 .یشیم یمطمئنم باغبون خوب -

تند که هر لحظه  یخوشحال بودم. با تپش قلب کردیسرگرمم م کلیخوش ه نیآدر کهنیباز شد، از ا شمین
 گفت: شدیبلندتر م

 بگم. یزیچ هی خواستمیم -

 که با تر کردن لبانش گفت: دینگریم دوارانهیام اشیو دوباره با چشمان سبز جنگل دیبه گردنش کش یدست

 دعوتت کنم؟ رونیشام ب یامشب برا شهیم -
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کند؟  تریمان را جدرابطه خواهدیم ایاز ذهنم خطور کرد؛ قرار مالقات؟ آ وقفهیخشکم زد، سواالت ب یالحظه
قرار مالقات ساده باشد،  کی دیشا ایبا او بمانم؟  شهیهم یکه برا خواهدیواقعا م کلیورزشکار خوش ه نیا ایآ

از اون لحظه  یراحت نیبخواهد به هم واقعا هفکر نکنم ک نیهم یبود و برا دهیاما او در شب جشن مرا بوس
 بگذره.

 دم؟یانجام م یاگه پشنهادشو قبول کنم کار درست یول

 گفتم: دیرا که نبا یزیچ فکریزبان باز کردم و ب اریاختیب

 آره چرا که نه. -

 کودن؛ خاک تو سر نفهمت. یکالرا

گشت. با لبخند  داریو آرامش در وجودش پد یاز خوشحال یو موج دیچون الماس درخشهم نیآدر چشمان
 گفت: یینمادندان

 دنبالت. امیپس من شب ساعت نه م -

شدم.  کلیخوش ه نیبخش آدر تیشاد و رضا یهانگاه میکرد، تسل شدینم یکار گریزدم و د یکجک یلبخند
 یو موها زیبرانگ الیگرم به صورت خ یام گذاشت و آن را نوازش کرد، لبخندگونه یدستش را رو یبه آرام

لبانم کاشت و نفس در  یبر رو رمن یاشده بود، تاباندم. او بوسه ییکامال طال دیبلوندش که با تابش نور خورش
 حبس گشت. امنهیس

گذاشت و به  زیم یرا رو فشینشست، ک یصندل یرو نایکه ن کردینگاه م رشیاخ یهاامیبه پ یدیبا ناام یلیل
 ا تعجب گفت:شد و ب رهیخ یلیل یهااخم

 شده؟ یزیچ -

مچ او گذاشت و  یدستش را رو نایبود که ن رهیهنوز به تلفنش خ نشیغمگ یبلوند با چشمان خاکستر دختر
 گفت:

 ؟یه -

 :دیپرس نایُسراند و ن زیم یرا رو لشیموبا یبا کالفگ یلیل -

 شده؟ یزیچ -

 کایبا اون جوجه اردک زشت آن ایو تازگ کنهیهم نداده، همش ازم فرار م امیپ هی یچند روزه بهم حت مزیج -
 .پرهیم

 و گفت: دیخند ناین

 زشته؟ کایکه آن یحاال مطمئن -

 داد و گفت: هیتک اشیصندل یبا اخم به پشت یلیل
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 رفته سمتش. نیهم یتره برااون از من خوشگل نکهیبه خاطر ا دیشا -

 گفت: یلیکه ل دادیاو گوش م یهابه دقت به حرف ناین

 انتخاب کرده بود. یدوست یهمه دختر منو برا نیا نیخوشحال بودم که از ب یلیخ نا،یجذابه ن یلیاون خ -

 گفت: یدستان او را گرفت و با چشمان سرزنشگر ناین

چشمات  ،یدار شمیمثل ابر ینگاه به خودت بنداز. موها هی ،ییبایز یلیتو خ ؟یلیل یزنیکه م هیهاچه حرف نیا -
هستن،  یطور نیمردها ا ۀهم نن،یب یکه تو رو نم مزهیکور ج یهاچشم نیا ،یخوشگل هاییو مثل اروپا هیآب

 گه.ید یکیدنبال  رنیو بعدش م کننیبا دخترها حال م یمدت هیاونا 

 بدنش را شل کرد و گفت: یکم یلیل

 هستم. یدختر سبک یلیخ خورم،یساده هستم، زود گول پسرها رو م یلیحق با توئه، من خ -

 زد و گفت: یلبخند ناین

 .یکنیخوشحال م یلیمن و کالرا رو خ شهیو هم یهست ینگرتو دختر شاد و مثبت ،یلیل ینیتو بهتر -

 گفت: بارهکیزد و به  یلبخند یلیل

 ما؟ شیپ ومدهیاوه، کالرا کجاست؟ چرا ن -

 گفت: قیعم یداد و با نفس هیتک اشیبه صندل ناین

 داره، رفته اونو انجام بده. یکار هی -

 

*** 

 

نگران  ۀچهر دنیآمد و با د رونیب ییرایقهوه در دستش از پذ وانیداخل خانه شد و مت را صدا زد، او با ل کالرا
 کالرا با تعجب گفت:

 شده کالرا؟ یزیچ -

 نگاه کرد و گفت: آمدیم نییکه از پله ها پا کایبه مون کالرا

 .میدار یمشکل هی -

 

*** 
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 یدرب آهن ریج ریج یصدا دنی. با شنکردیب نجوا م*لــ ریرا در ز یبود و آهنگ دهیتخت دراز کش یرو نیاترک
که  کایشده به کالرا و مت و مون زیو ر یطانیش ینصفه زد، با نگاه یو کوچکش لبخند کیسلول تار ۀو زنگ زد

 تخت زد و گفت: یرو یبعد از او داخل شدند، با تعجب سمت آنها برگشت و غلط

 که وقت اعداممه. نینگ -

 یاخواهر شوخ طبعش را نداشت و فورا با چهره یهاپراندن کهیت یبرا یداد. وقت کاف یچشمانش را چرخ کالرا
 گفت: یجد

 .میدرموردش حرف بزن دیهست که با یموضوع مهم ن،یبلند شو کاتر -

 شیها براآن یهاکه حرف ییکرد. گو زانیرا آو شیتخت نشست و پاها یرو نیسه وارد سلول شدند و کاتر هر
 بود گفت: شیکه در صدا یو لرزش تیشد، کالرا با جد رهیها خبه آن یتفاوتیب یاز رو یمهم نباشد با نگاه

 نمرده، اون امروز تو مدرسه بود. نیساب -

 گفت: دهیو رنگ پر دهیخشک یبا لبان کردیکه حرف او را اصال باور نم ییشد و گو رهیبا تعجب به کالرا خ نیکاتر

 ممکنه! ریغ نیا ؟یچ -

 .هینطوریممکنه، اما ا ریآره غ -

 که مسئله را حل کرده باشد گفت: ییبا اخم و گو نیکاتر

 خون آشامه؟ هیاون  -

 به سرعت جواب داد: کالرا

 .کنهیم وونهیکه داره منو د نهیهم ست،ینه، اون خون آشام ن -

 قبلش گفت: یتفاوتیبا ب نیکاتر

 جون؟ یآبج ادیاز دست من بر م یچه کار ن؟یگیبه من م نویخب حاال چرا ا -

و متعجب کالرا  یبه چشمان جد زدیها موج مدر آن رنگیو ن لهیاش که حمظلومانه یاو چشمان قهوه یرکیبا ز او
 شد. رهیاش خشده ریناچارانه به دستان زنج یکرد. کالرا با نگاه یاشد و به دستان در بندش اشاره رهیخ

 

*** 

 

 ییو گو زدیاو که به شدت ضربان قلبش تند م ن،یآدر یمیقد نیاز کار افتادن موتور خرناسه کشان ماش با
 شیکه دختر آرزوها نیزده بود، غافل از ا جانیقرار به شدت خوشحال و ه نیداشت و از ا یادیاظطراب ز

 مالقات عاشقانه به ناچار قال گذاشته است. نیا یامشب او را برا
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جذاب و  اریاو را بس یورزشکار پیکه ت اشیو کت چرم مشک نیو شلوار ج یاسرمه یراهنیلبخند زنان با پ او
مکث  یدر عمارت در حرکت بود که با کم یهابلند سمت پله ییهاشد. با اضطراب و گام ادهیپ دادینشان م بایز

 لرزان فشرد و منتظر ماند. یرا با انگشتان زنگ در قیعم یو نفس

 اشیشگیهم نیزد و با لحن دلنش یکند، لبخند یکه لبخند زنان به او نگاه م نیآدر دنیدر را باز کرد و با د کایمون
 گفت:

 .نیسالم آدر -

 زد و گفت: یچشمانش برق نیآدر

 سالم خانم کالرکسون. -

 

 مزاحم نشده باشم، کالرا آماده است؟ دوارمیام -

 غافل باشد گفت: یزیاز چ ییمتفکر گو یاتعجب و چهره یبا کم کایمون

 .ستیکالرا خونه ن ن،یآدر دیببخش -

را  نیشد و در افکارش فکر ا رهیخ نیدر زم یالبش خشک شد، شوکه و جا خورده به نقطه یرو نیآدر لبخند
شد و با  رهیاو خ ۀآشفت ۀبه چهر یبا ناراحت کایعروس در حجله داماد را جا گذاشته باشد. مون ییکه گو کردیم

 عذاب وجدان گفت:

 ن؟یآدر -

با  یبه او دست ندهد نصفه برگشت و به آرام یشتریب یشدگ طیبرگشته تا احساس خ یکه به آرام نیآدر
 گفت: نیغمگ یاچهره

 مزاحم شدم. دیببخش -

 رهیبه رفتن او خ یبا ناراحت کایحرکت کرد و به سرعت از آنجا دور شد، مون نشیبلند سمت ماش ییهابا گام او
 ماند.

 

*** 

 

در حال حرکت بودند  یاکننده وانهیکه با سرعت د ییهابه مترو اطیبود و با احت دهیرس لیر تیال یکیبه نزد کالرا
دور مشکل نبود و  یدر جاها یکیاو تار یکرد، برا یرا ط ستگاهیسالن ا کیتار مهیو ن یطوالن یشد. راهرو رهیخ
ضربانات تعداد  ی. او صداندیرا بب هازیچ نیکوچکتر یحت اشیآشامخون زیبا چشمان فوق العاده ت توانستیم

بود به  نیدلنش بیعج شیکه برا ییضربان قلب آشنا دنیو با شن دیشنیکه در آنجا بود را م ییهااز آدم یکم
 به راه افتاد. یزیطور غر
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قد و قامت درازش که به شدت جذاب و  یبه بلند یو کت مخمل اهیس دستکی یهابا لباس یمرد دنید با
آشام خون یشکارچ نیاز ضعف که در مقابل ا یرا در دل احساس کرد و با حالت ی. ضعفدیرسیم زیهوس انگ

به راه افتاد و حالت  قیعم ی. با نفسکردیبه شدت متعجب و او را آزرده خاطر م کردیجذاب در خود احساس م
خلوت و  یبه اطراف سالن ینشست، با نگاه یصندل یرو ادیز یاآماده باش بدنش فعال بود و کنار او با فاصله

خش  یسکوت مرگبار آنجا را شکست و با صدا نیتعجب داشت. ساب یجا شیکه برا دیدیاز مردم را م یخال
 گفت: دانستین مدارش که کالرا سرما را علت آ

 نگران نباش. ست،ین نجایا یکس

 نیدر قلب پر تپش او هراس را افکنده بود و در ع شدیها رد مکه از مقابل آن ییهادوباره سکوت و مترو یمدت
انسان  کیآشام از خون کی دیمسخره بود که چرا با شیبه شدت شوکه و برا یحال از تپش دلنواز شکارچ

 بترسد؟

 نبود. زیآشام ننبود و مسلما خون یاو به سرعت جوابش را پاسخ داد، او انسان عاد اما

پاره و  یو بنرها لبوردهایبود، اما او مسلما به ب رهیدر مقابل خ یابه نقطه قیمردانه و عم یبا نگاه جد نیساب
مقابلش را شکافته و در  واریو معنادارش د قینشده بود، بلکه نگاه عم رهیمقابلش خ یآن سو وارید تیاهمیب

درد،  ،یاحساسات او را که همراه با خوش نشیغمگ اهاز نگ توانستیاما م دانست؛یبود که کالرا آن را نم ییجا
 بود؟ یدلتنگ چه کس رحم،یب یشکارچ یبه راست ؟یو ترس بود را حس کند. دلتنگ یعذاب، دلتنگ

 کرد: زشیاسرار آم یشروع به گفتن داستان زندگ یادار و گرفتهخش یصدا با

 م؟یبود که من ک نیو اون ا دم؛یکه به ذهنم اومد از خودم پرس یسوال نیاول -

 نیزم یزمستان خودم رو رو یکه تو سرما یبودم؛ در حال یبود و من تنها و زخم شیگرگ و م یهوا هوا
گرفتم  دهیآور و وحشتناک پشت سرم رو نادعذاب ادیفر یصداها کردم،یکشون دور و فقط به فرار فکر مکشون

 و تو مه خودم رو گم کردم.

بود و هنوزم در حال  کردیم فیکه تعر یشدم؛ انگار هنوزم تو اون جهنم رهیبه چشمان متمرکزش خ یناراحت با
 فرار.

 فرو رفت. اشیمکث دوباره در داستان زندگ یکم با

 نیو خوشحال از ا دمیکشیبه خصوص باال م یجا میعظ یهاو خسته بودم خودم رو از پله یکه زخم یدرحال -
 یاز حد ناج شیب یبتونم از خستگ نکهیهم بود؛ قبل ا طورنیکردم و ا دایکمک خواستن پ یرو برا ییبودم که جا

 یکه از سو یبخوابم فکر به حرف نکهیا بلمن رو در برگرفت؛ اما ق یطوالن یخواب یاهیس نمیرو بب میاافسانه
 شد: یالحظه یداریزده شد باعث ب انمیناج

 «طانیش همدست»

 یاز خود او برا شتریو به شدت وحشت زده شدم. ب دیچیدر تمام بدنم پ میعظ یاحرف آخرش لرزه نیا با
 :دمیکنجکاو شدم و پرس دنشیفهم
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 چرا؟ -

چون هم زیشد، نگاهش به روحم رخنه کرد و مرا ن رهیمن خ از اسرار به قیعم یو چاه زیاسرار آم یچشمان با
 خودش خسته ساخت و گفت:

 که خودمم سالها دنبالش گشتم کالرا. هیزیچ نیا -

 شد و گفت: رهیدر مقابل خ یادوباره به نقطه او

 دمیفهمیو من نم کردیرو مدام زمزمه م یزیسرم که چ ینفرو باال هی یبودم؛ ول یداریدر خواب و ب ییمدت طوالن -
 .دمیدیم زدیحرف م یبه چه زبون

 اش گفت:در چهره یبیعج یسکوت کرد و دوباره با شاد یمدت

که براش  یزیاون چ یاعتقاد داشتم و برا زیچ کیهستم؛ فقط به  یک دمیکامال به هوش اومدم و فهم یاما وقت -
 .کنمیم یبه وجود اومدم هر کار

 خند گفت: شیرا به چشمان من دوخت و با ن اشنهیچشمان خطرناک و پر از ک او

 ها.آشامکشتن خون -

زد و دستانم را  مهیمن خ ی. رومیافتاد نیزم یبودم که به سمتم حمله ور شد و هر دو رو امدهیهنوز به خودم ن
 دیکش رونیرا ب یچوب خیاز کتش م بارهکیکه داشت مقاومت کنم، به  یو نتوانستم در مقابل قدرت دیچیدر هم پ

 بود گفت: چشمانشکه در  یبه چوب شد و با نفرت رهیو با باال بردن آن چشمانم خ

 .طانیش ریبم -

من کنار رفته  یاو به سرعت از رو نیح نیآمدن چوب چشمانم را بستم و در هم نییسست شد و با پا دستانم
بر مانع فرو رفتن چوب در قلبش است بلند  یکه سع نیکاتر دنیشد و چشمانم را به سرعت باز کردم. با د

زد و من به  امنهیبه س یاربهرفتم و بازوان مثل سنگش را گرفتم، او با قدرت ض نیشدم و به سرعت سمت ساب
 عقب پرت شدم.

که در حال خفه کردنش بود  نیرا گرفت و از کاتر نیساب یآشامو با سرعت خون دیمت از راه رس نیح نیهم در
فرصت استفاده کرد و گردن  نیبه عقب رفت، او از ا یقدم نیبه صورت او زد و ساب یمشت نیکاتردور کرد. 

 را شکست. نیساب

رفت. او را بلند  دیچیپیبا درد به خود م نیزم یشد و سمت کالرا که رو رهیبه او خ تیبا نفرت و عصبان نیکاتر
 ها کرد و گفت:کرد و مت رو به آن

 .میببر نجایو از ا مشیببند دیبا -

 از کالرا فاصله گرفت و گفت: نیکاتر

 .نیبرینه عمو جون، شما م -

 با تعجب رو به او کرد و گفت: کالرا
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 ؟یچ -

 در آورد و گفت: یشکلک نیکاتر

 کوچولو و عمو جون. یآبج یبود؛ فعال با نجایسفرمون تا ا -

شد و  رهیخ نی. نفس زنان به سابردیرا بگ شیاز آنجا دور شد و کالرا نتوانست جلو یبا سرعت خون آشام او
 راه به او کمک کند و فلنگ را بسته است. هیتا در بق ستین ینیکاتر گریکه د دانستیرا م نیا

 

*** 

 

شد و با  رهیمقابلش نشسته بود خ یصندل یباز به کالرا که رو مهیچشمانش را باز کرد و ن یبه آرام نیساب
 گفت: شخندین

 ؟یکنیم کاریچ یدار -

 محکم هستن. یلیکه به دستات، پاهات و دورت بستم خ ییهاریتالش نکن، چون زنج یخودیب -

 زد و گفت: یشخندین نیساب

 بکنم. یتالش خواستمینم -

 و گفت: دیرا در هم کش شیهااخم کالرا

 قاتل بشم. لیمثل تو بدون دل خوامیاما من نم ؛یمنو بکش یخواستیم کهنیبا ا -

 ث کرد و دوباره گفت:مک یکم او

 .یداستانت رو بهم گفت یۀکه بق یزمان یبرا ذارمیپس قضاوت رو م دونم؟یو من نم یدار لیهم دل دیشا ای -

 ناباورانه گفت: یازد و با چهره یلبخند نیساب

 رو بهت بگم؟ میداستان زندگ یۀبق یخوایم -

 و گفت: دیکش یقینفس عم او

 داره؟ یتیبکنم؟ برات چه اهم نکارویا دیچرا با -

چطور  کهنیتر، او از همه مهم یها بشخون آشام هیداده تا عل یذهن یتو رو شستشو یبدونم ک خوامیچون م -
 ؟یانقدر قدرتمند

 شد و گفت: رهیخ یابه نقطه نیساب

 بود. 1720سال  -
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 ادامه داد: یبا خونسرد نیداد و ساب هیاش تکبه صندل یبه آرام کالرا

 زن. هیدور و برم بودند؛ و  یچشمام رو باز کردم چند تا خواهر روحان یوقت -

 به جلو خم شد و گفت: یبا کنجکاو کالرا

 بود؟ یزن؟ اون ک هی -

 شد و گفت: رهیبه او خ نیساب

 ها.ها از دست خون آشامتمام انسان یناج است؛یدن یاون گفت ناج -

 :دیپرس یبه تند کالرا

 رو بهم بگو. یبود؟ همه چ یبود؟ اسمش چ یاون ک -

 گفت: یزیآمبا لبخند طئنه نیساب

 قبل مرگم اعتراف کنم؟ یخوایم ؟یخوایازم اطالعات م -

 بلند شد و گفت: یصندل یاز رو کالرا

 دم،یفهم نمیا ستیدر وجودت ن یرحم چیکه ه دم،یرو فهم نیا ،یها هستخون آشام یکشتار برا نیماش هیتو  -
 .ستیکارت ن یتو یکه چرا منطق فهمم،یو نم نیاما ا

 و گفت: دیخند نیساب

 کالرا کالرکسون؟ یزنیاز کدوم منطق حرف م -

 گفت: تیبا عصبان نیو ساب دیرا در هم کش شیهااخم کالرا

 برام نموند. یمنطق چیه گهیصورت به قتل رسوند، د نیترانهیاز شما خانوادم رو به وحش یکی یوقت -

 از درد و رنج. یاون تنها بود و با کوله بار زانش،ی. حسرت، غم عزدمیدیدرد و رنج رو تو چشماش م حاال

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 .ستیکه ذات همه مثل هم ن یرو بدون نیا دیبا م،یستیاما ما مثل هم ن -

 نشستم و با خود تکرار کردم. نیزم یرو یاز سلول خارج شدم و مقابل در آهن یناراحت با

 م،یشیدور م یو از نابود میکنیکنترل م ایرومونه،  شیتشنه به خون؛ اما دو راه پ ۀدرند کی م،یهست زیچ هی ما
 .میشیم لیتبد رحمیب وونیح هیو به  میگیآمد مهم بهش خوش ای

خون آشام  کهنیقبل بشم، قبل ا دوباره مثل خواستمیآمد نگفتم، مکارو نکردم، من بهش خوش نیمن ا اما
 تر از اون انسان بودم.داشتم و مهم زیهمه چ کهنیبودم، قبل ا
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*** 

 

نشسته  دیرسیکه مسلما آشفته به نظر م یبا افکار یصندل یکالرا که رو دنیآمد و با د رونیاز آشپزخانه ب مت
 سمتش رفت و کنارش نشست و گفت: قیعم یاست. با نفس

 شده؟ یچ -

 را به مت دوخت و گفت: رمقشیو چشمان ب دیپر رونیاز افکارش ب کالرا

 .ادیکه اصال خوشم نم میبر شیپ یاگهیراه د هیبا  دینگفته، با یزیفقط هنوز چ ست؛ین یزیچ -

 مچ کالرا گذاشت و گفت: یرو یدستش را با دلگرم مت

 .رمیبار من م نینگران نباش ا -

 زد و گفت: یها آمد و لبخندسمت آن کایمون

 زنگ زد کالرا. نایامروز ن -

 رو به او کرد و گفت: کالرا

 گفت؟ یچ -

 .یومدیدو روز مدرسه ن نیبدونه چرا ا خواستینگرانت بود و م یلیخ -

 انداخت و گفت: نییسرش را پا یتفاوتیو ب یبا خستگ کالرا

 .زنمیبهش زنگ م -

 فکر گفت: یبا کم کایمون

اومد دم در و ظاهرا قرار  یپسر هی ن،یریرو بگ نیساب نیرفته بود بهت بگم، اون شب که رفته بود ادمیاوه؛  -
 .رونیب یبود باهاش بر

 گفت: انهیسرزنش گرا نیکه مسلما از فراموش کردن قرارش با آدر یامکث با چهره یبا کم کالرا

 .یلعنت -

 :دیبلند شد و مت پرس او

 ؟یریکجا م -

 حرف بزنم. نیبا آدر دیمدرسه، با رمیدارم م -

 زد و گفت: یلبخند کایمون

 .لهیاست، مدرسه تعط کشنبهیاما امروز  -
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 گفت: دیرسیبه نظر م جیمکث که گ یبا کم کالرا

 قدم بزنم، فعال. یکمی رونیب رمیباشه، م -

کند. با خارج شدنش  یو مت شانه خال کایرگبار سواالت مون ریبه سرعت به راه افتاد و از خانه خارج شد تا از ز او
تلفن مت شروع به زنگ زدن  نیح نیشدند و در هم رهیخ گریمعنادار به همد ییهابا نگاه کایاز خانه مت و مون

 اخم جواب داد و گفت: یبا کم نینام کاتر دنیکرد و با د

 .یخودتو گم و گور کرد شهیهم یفکر کردم برا -

 گفت: ینگران و کامال جد یابا چهره کردیعبور م ابانیکه از خ یدر حال نیکاتر

 ؟ییکجا -

 ام.خونه -

 کجاست؟ نیساب -

 گفت: یبلند شد و با حالت عاد یصندل یاز رو مت

 ؟یپرسیم هیسواال چ نیا -

 :دیپرس یبلند و عصب یبا صدا نیکاتر

 کجاست مت؟ یاون لعنت -

 فورا جواب داد: نیکاتر ینگران یمت با کم -

 شده؟ یزیبود، چطور مگه، چ ششیکالرا االن پ نه،یزم ریتو ز -

 گفت: یشانیبا اضطراب و پر نیکاتر

 برو مطمئن شو مت. -

 بود نگاه کرد و گفت: دهیخواب یصندل یکه رو نیها به سابرفت، از نرده نیزم ریبه سرعت سمت ز مت

 دست و پا بسته. نجاست،یاون ا -

 و گفت: دیکش یاز آسودگ ینفس راحت نیکاتر

 اسکله. کیبار نزد ایبذار مراقبش باشه. خودت ب کارویخوبه، مون -

 . به راه افتاد یمکث و با نگران یتلفن را قطع کرد و با کم مت

 نیدر حال حمله به آدر فیحر میاز ت یکیپرت کرد و  نیآدر اشیمیتوپ گنده بسکتبال را به طرف هم ت امیل
هر  یاز سو ییاهویرا دور زد. ه فشیحر یاو حرفه بایز یبا حرکت چرخش نیرکه آد ردیبود تا توپ را به چنگ بگ

 نیآدر میوارد سبد شد، ت مایتوپ مستق نیرآد یبایآزاد را فرا گرفت و با حرکت ز یبسکتبال هوا نیزم میدو ت
اش که و خوش پوش دختر مورد عالقه بایز کریپ دنیبا د نیآدر نیح نیاز شور و ذوق سر دادند و در ا ییاهویه
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 تیو حما هاقیتشو نیگشت. در ب رهیجذاب بود به او خ کنیباز ینشسته و با لبخند محو تماشا یکیدر آن نزد
 با تعجب به او نگاه کرد و گفت: امیشده بود که ل رهیبا چشمان سبزش به کالرا خ مشیت

 پسر، چرا خشکت زده؟ یه -

 نه تکان داد و گفت: یمکث سرش را به معنا یبا کم نیآدر

 حرف بزنم. یکیبا  دیبا ن،یاریرو ب امیلیمن و یبه جا -

 یبلند یشد و با صدا رهیبود خ ستادهیکنار درخت ا مکتیبه او و بعد به کالرا که مقابل ن امیبه راه افتاد. ل او
 گفت:

 .میکنیها شروع مبچه یه -

 اشیبه خود گرفته و چشمان آب یسرد به کالرا که چهره شرمسار یو با نگاهعرق بود و نفس زنان  سیخ نیآدر
چقدر از او  نیمتوجه بود که آدر ی. کالرا به خوبستادیاو ا یقدم کیشد و در  کینزد دیرسیبه نظر م نیغمگ

 :فتگ فیضع ییبه چشمانش نگاه کند، با صدا خواهدینم یدلسرد شده و حت

 ؟یبهم نگاه کن یخواینم -

 شد و گفت: رهیمکث برگشت، به چشمان کالرا خ یو با کم دیکش یقینفس عم نیآدر

 ؟یخوایم یچ -

 حفظ کند را پر کند و گفت: کردیم یسع نیکه آدر یاشد تا فاصله کیبه او نزد کالرا

 .خوامیمعذرت م شیدو شب پ ۀواس -

 زد و گفت: یخند شین نیآدر

 .یایهم نم یمعذرت خواه نیا یفکر کردم برا -

تر تا هر چه زود رفت،یم نشیبلند سمت ماش ییهابرگشت و کامال مشخص بود که دلش شکسته و با گام او
سمت او برگشت و کالرا  دهیدرهم کش ییو با ابروها ستادیا نیاز کالرا دور شود که کالرا دست او را گرفت. آدر

 گفت: یبا ناراحت

 گهیهمد مینتون گهیو فکر کنم د خوامیواقعا معذرت م ام،ینتونستم ب ،نیاومده بود آدر شیبرام پ یمشکل هی -
 .مینیرو بب

 خواستمیتندتر شدن ضربان قلبش را بشنوم. برگشتم و م توانستمیشدم ، م رهیخ نیزده آدر رتیچشمان ح به
 گفت: یبه دنبالم افتاد و با نگران نیبروم که آدر

 م؟ینیرو بب گهیهمد دیصبر کن کالرا، چرا نبا ؟یچ -

 به سرعت خودش را مقابل او انداخت و گفت: نیبه راهش ادامه داد و آدر کالرا

 کالرا؟ مینیرو نب گهیهمد گهیچرا د -
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 مکث گفتم: یو با کم ندیحالم را در چشمانم بب یآشفتگ خواستمیکردم و نم یاطراف نگاه به

 ...گهید نیهم یبرا م،یبر نجایاز ا میخوایچون م -

 ور بود گفت:که در چشمانش غوطه یاز ناراحت یمانع حرفم شد و با موج نیآدر

 .یبر خوامیاما من نم -

فاصله  کبارهیبه  یول ست،یبفهمم از چ توانستمینم د،یدرخش کلیدر چشمان سبز ورزشکار خوش ه یبرق
 در چشمانم گفت: رهیخ یساخت و به نرم دیرا ناپد ماننیکوچک ب

اون شب  اد،یتا بهت بگم که ازت خوشم م رفتمیشدم، دو سال بود که با خودم کلنجار م ترکیتازه بهت نزد -
 نسبت بهت دارم، لطفا کالرا؛ تنهام نذار. یبهت بگم چه احساس خواستمیم

که سالها  یکه دوباره احساس دمیلبانم نشست و نفهم یرو نیلبان سرد آدر کبارهیشد، به  یچ دمیاصال نفهم
 ترسم. یاحساس م نیرفته بود دوباره برگشت. ترس تمام وجودم را فرا گرفت، از ا رونیاز قلبم ب شیپ

 شهیبدهم. با تمام قدرتم فرار کردم، چون هم یحس لعنت نیاجازه دوباره به ا دیجدا شدم، نبا نیسرعت از آدر به
 راه است. نیبهتر

 

*** 

 

و  ستادیرا به آنجا کرد و در همان جا کنار در اگذ یشد. نگاه لیگر تنیمتروپول ریوارد بار لوکس و چشم گ مت
بار نشسته است.  یمقابل سکو یخوش پوش که در صندل نیکاتر دنیو با د دیاطراف را کاو اشیبا چشمان آب

سکو گذاشت. مت کنارش نشست و او سمتش  یرا رو یسکیو وانیل نیبلند سمتش رفت و کاتر یبا گام ها
 که در چشمانش بود گفت: یطنتیزد و با ش یبرگشت، لبخند

 سالم عمو جون. -

 شد و گفت: رهیبه مقابل خ مت

 .یکشونده رو بزن نجایکه منو تا ا یو حرف یزیبهتره زبون نر -

 رو به مت کرد و گفت: یمکث و حالت قبل یو با کم دیرا سر کش اشیدنینوش نیکاتر

برخورد  زمیو عز یمیقد یاز دوستا یکین به چند روز که ازتون دور بودم تو پورتل نیا یخب عمو جون، من ط -
 جادوگر قدرتمند هم بود. هیکردم که اتفاقا 

که مت با حرکات  کردیم یخنده دار یشیحرف مشت کرد، حرکات جالب و نما نیدستش را با گفتن ا نیکاتر
 شده بود که گفت: اشیدست او باعث سرگرم

 بهت گفت؟ یدوست جادوگر قدرتمندت چ نیخب ا -
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 گفت: یزیکرد و با حالت اسرار آم زیچشمانش را ر نیکاتر

 .رهیاس نیزم ریکه تو ز یوحشتناک و البته، در مورد اون گروگان بزرگ یزهایچ یسر هی -

 سمت او برگشت و گفت: یبا کنجکاو مت

 ؟یدونیم یخب چ ن؟یدر مورد ساب -

 گفت: کردیرا پر م وانشیکه او ل ینیبار نشان داد و او اطاعت کرد، در ح یرا به متصد اشیخال وانیل نیکاتر

اونجا  گناهیکه کل مردم ب افتهیم یشوم اریبس اریاتفاق بس هی ایتالیا یدر ولتر 1720بگم که تو سال  دیبا -
وجود داره،  میظع ۀفاجع نیدر مورد ا یادیز یهاالبته افسانه شن،یم دهیهمراه با دار و ندارشون به آتش کش

داستان  نیبزرگ در ا یشکارچ هیاز  یکه، اسم نهیا میربط بد نیرو به ا هیقض نیا میتونیکه ما م یزیاما تنها چ
 .هیقو اریاربسیما برده شده که بس

 بود که گفت: قیعم یدر فکر یبا نگران مت

 باشه؟ زیمون نیساب ،یاون شکارچ یکنیو فکر م -

 گفت: آوردیکه در م یتامل و شکلک یبا کم نیکاتر

 نه. ای دیشا -

 افسوس گفت: یبا کم او

 گذشته؛ اما... یچ میکه بدونه زمان قد دهیکفاف نم نقدریعمرش ا شناسمیکه من م یخب دوست -

 :دیاش بود که مت پرسدر چهره دیو ترد دیرسیبه نظر م یجد یکم او

 اما؟ -

 مکث گفت: یبا کم نیکاتر

 ریو شکست ناپذ یکه تو اون داستانه به شدت قو یاون گفت که شکارچ یول زد،یاون جادوگر بلوف مفکر کنم  -
 بود.

 یواقعا داستان ایبود که آ یقیدر فکر عم زین نیبه فکر فرو رفت. کاتر دیرسیمت که حال به شدت نگران به نظر م
 نه؟ ایگرفتند  یم یجد دیکرده بود را با فیتعر شیبرا نیکه دوست جادوگر کاتر

 

*** 

 

گذاشت و به صورت  یصندل یغذا را رو ینیسرش را بلند کرد و او س نیباز کرد . ساب یدر سلول را به آرام کایمون
 کرد و گفت: ینگاه نیساب دهیرنگ پر
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 .یغذا بخور یکمهیبازت کنم تا  دیبا -

 شده بود که گفت: رهیو ناباور به او خ زیر یبا چشمان نیساب

 یخوب یهاکه شما خون آشام دونمیم نویا یول د،یدونم؛ شا ینم ن،یکنیکه شما باهام م ییکارا ،یدونیم -
 .نیهست

 ب آورده بود را باور نداشت، با تعجب گفت:*را که به لــ یحرف ییکه گو نیزد و به چهره ساب یلبخند کایمون

 .یاسم رو رومون بذار نیا یتونیم نه،یاگه برداشت تو ا د؛یدونم، شا یخوب؟ نم یهاخون آشام -

 زد و گفت: یخند شین نیساب

 اما... ن،یها رفتار کنمثل انسان نیکنیم یو هنوز سع نیدرسته که شما خوب هست -

قابل فهم به  ریغ یبا چشمان نیشد و ساب رهیخ اشیطانیبا شک به چشمان ش کایکرد. مون یطوالن یمکث او
 گشت و گفت: رهیخ کایچشمان هراسان مون

 ها به وجود اومدم؛ بدون استثنا.خون آشام ۀکشتن هم یاما من برا -

 یهاریتمام زنج ،یآب خوردن با فشار کوچک یبه سرعت و به راحت نیخشکش زده بود. ساب شیدر جا کایمون
 کیاو نزد به یبا سرعت خون آشام کایبلند شد. مون یصندل یمنفجر شدند و از رو یمیعظ ییدور بدن او با صدا

 یهوش رو یب کای. موندیگوب یکنار واریگرفت و او را محکم به د یسر او را به سرعت باور نکردن نیشد و ساب
 افتاد. نیزم

 

*** 

 

مت برگشت. با  نیبا متوقف شدن ماش نیح نیو در حال باز کردن در بود که در هم ستادهیها اپله یرو کالرا
 یشد و با نگران رهیخ آمدندیخارج شدند و مضطرب به سمت او م لیکه همزمان از اتومب نیاو و کاتر دنید

 :دیپرس

 شده؟ یزیچ -

 که گفت: رفت،یبلند سمت خانه م ییهابا گام مت

 .گمیبهت م -

 شد و او به من اشاره کرد و گفت: رهیخ نیبه کاتر انهیپرسشگرا یبه سرعت وارد خانه شد. کالرا با نگاه او

 که مت گفت؟ یهمون -

 

*** 
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 گفت: یدر باز سلول با نگران دنیرفت و با د نییپا نیزم ریو تنگ ز کیتار یهااز پله یبا سرعت خون آشام مت

 نه، نه، نه، نه. -

سمت  یوارد شدند. کالرا به سرعت و با نگران نیکالرا و کاتر نیح نیبلند کرد و در هم نیزم یرا از رو کایمون او
پراکنده  نیزم یبرف رو یهاچون دانهتکه شده که همتکه یفوالد یرهایبه زنج تیبا جد نیرفت و کاتر کایمون

 گشاد شده گفت: یو چشمان رتیشد و با ح رهیشده بودند، خ

 بلوف نزده. دمیشا -

 گذرانند،یگرم خانواده م طیرا در خانه و در مح یزییشب پر ستاره و سرد پا اتلیس یکه اهال یشب بود، در حال
 به پا است. یها آشوبخانه کالرکسون یدر دل اهال

 گفت: یعاد یبا نگاه نیبست و کاتر یدر اتاق را به آرام مت

 خوبه؟ -

 نصفه زد و گفت: یلبخند مت

 بهش خون دادم، حالش بهتر شد. یکم -

 خوبه. -

 برود که مت به سرعت گفت: نییها پااز پله خواستیبرگشت، م او

 ن؟یکاتر -

 گفت: یشد و با مهربان کیسمت او برگشت. مت نزد نیکاتر

 .یکمک کرد یلیممنونم؛ امروز خ -

زد  یلبخند خورد،یبه چشم م اشیادر چشمان قهوه یو متفاوت بیاحساس عج ییمکث که گو یبا کم نیکاتر
 و گفت:

 نداشت. یقابل -

 آمد. نییتامل پشت سر او پا یمشد و با ک رهیرفت. مت به او خ نییها پامکث از پله یبا کم او

 

*** 

 

 :گفتیم یتخت نشسته بود با ناراحت یکه رو یدر حال کالرا

 .گشتمیبرم نجایهرگز به ا دینبا دیشا نا؛ین شمیم وونهیدارم د گهید -
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 گرفت و گفت: یدست او را با ناراحت ناین

 از رفتن حرف نزن کالرا، باشه؟ گهید -

 تامل و آرامش گفت: یبا کم کالرا

 باشه. -

 .شتمیمن پ م،یکنیم دایبراش پ یراه هیبره، حتما  شیپ نیاز ا شتریب نیساب میذارینم م؛یایما از پسش برم -

 وش گرفت و با چشمان بسته گفت:*او را در آغـ یبدون معطل کالرا

 .زدمیحرفامو م یبه ک دیبا دونمینم یاگه نبود نا،یواقعا ازت ممنونم ن -

 زد و گفت: یلبخند ناین -

 باهات بمونم. نجایامشب رو ا یکه بذار یونیفکر کنم بهم مد -

 شد و گفت: رهیو به چشمانش خ دیکالرا خند -

 .خورهیو م ارهیچشمامونو در م میکرد انتیبفهمه بهش خ ؟اگهیلیبدون ل -

 و گفت: دیخند ناین -

 گفته بدون اون؟ یک -

 و گفت: دیسمت آنها دو اشیشگیهم یدر را باز کرد و با شاد یلیل نیه نیهم در

 من اومدم. -

 وش گرفتند.*گنده در آغـ یکنان او را همانند عروسک باربخنده نایتخت پرت کرد و کالرا و ن یخودش را رو یلیل

 گفت: یاکودکانه جانیبا ه یلیل -

 از اول بگم. خوابمیمن وسط م -

 و گفت: دیکالرا خند -

 اشه.ب -

پر از  یدر با لبخند یاز ال نی. کاتردندیخندیم گریو با قلقلک همد دندیتخت بزرگ و دو نفره دراز کش یرو آنها
 دنیرفت. کالرا با شن نییاز پله ها به صورت مه وار پا یپر از ناراحت یشده بود، با چشمان رهیحسرت به آنها خ

در را باز کرد و  نی. کاتروستیپ یلیو ل ناین یمکث به فکر فرو رفت، اما به شاد یبا کم یکس یپا یصدا
تامل برگشت و به او نگاه کرد و مت  یبا کم ستاد،یا نیکرد و کاتر شیاو صدا دنیبرود که مت با د خواستیم

 :دیبر پنهان کردنشان را داشت پرس یکه سع نیکاتر یاچشمان قهوه دنیبا د

 ؟یمونینم -
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 زد و گفت: یلبخند نیاترک -

 موندم. یادیفکر کنم ز -

باال دوباره  ۀطبق یخنده ها دنیبا شن یانداخت و با ناراحت نییزد. با رفتن او مت سرش را پا یدوباره لبخند او
 شد و سرش را با افسوس تکان داد. رهیبه در خ

 

خوشحال بودم که اونا رو دارم. خواهرم،  ینبودم، ول قشونیهم ال دی؟شایدونیقشنگ داشتم، م ۀخانواد هیمن  -
باشم  یاحساسات خوامیرفت. نم یدر م گهیهم د ۀو جونمون واس میاما بازم خواهر بود م؛یبا هم جور نبود ادیز
حاال اون خانواده،  ی! ولمیادرنده هیچون ما  ه،که نابودمون کن شهیماها باعث م یچون احساس داشتن برا ق،یرف

جور حرفا  نیا یآدم برا یرو ندارم. چقدر قبال خوشحال بودم، چون کل یکس چیپوف، سراب شده، و من ه
 گارسون بگم. یها رو به توحرف نیداشتم تا باهاشون حرف بزنم، اما حاال مجبورم تمام ا

بار که به شدت شوکه  یکه سمت متصد یو بلند شد. در حال دیکوب زیم یرا رو یسکیو یبطر یبا ناراحت نیکاتر
خطر ناکش  یبایدر چشمان ز تی. با اشک چشمانش که از عصبانرفتیشده بود م رهیبود و به او خ دهیو ترس

 گفت: دیدرخشیم

 رو مجازات کنم، پس... ستنین هامیکه مسئول بدبخت ییذات منه که کسا نیاما ا ق،یرف خوامیمعذرت م -

از  ششین دیو سف زیت یهاسوخته خون آشام دل شکسته رشد کرد. دندان یااز چشمان قهوه ییطال یهارشته
سرنوشت در  یرحمیب یسزا دی. مرد کم سن و سال بدبخت به ناچار باکردیم انیطوغ رونیاش به بلبان بسته

بکند.  نستتواینم یگریمرگ خودش در چشمان او کار د دنیرا پس بدهد و جز د نیمقابل خون آشام غمگ
 شود گفت: اشیمانع بر خشم و ناراحت توانستینم زیچ چیه گریکه د یگردن او را گرفت و در حال نیکاتر

 کارم متاسفم. نیا یبرا -

 یۀخونش بود که پس از چند ثان دنیدر حال مک انهیرا به شاهرگ مرد فرو کرد و وحش شیهابه سرعت دندان او
نداشت  یها جادر آن گرید یدرخشش چیبدون گرما و چشمان خشک شده که ه یکوتاه او را رها کرد. مرد با بدن

 ییصدا دنیدهانش بود که با شن دندر حال پاک کر  نیافتاد. کاتر نیزم یاز دستان سست شده خون آشام رو
 گفت: یساختگ یابا چهره نیگشت. ساب یاهر حمله یفرد مقابلش بدنش آماده برا دنیبرگشت، با د

 ت بدبخت؛ چه ناراحت کننده.*ون آشام مـسـخ هیاو،  -

 زد و گفت: یخند شین نیکاتر

 نکنه. بتیطلوع صبح رو نص تونهیت م*خون آشام بدبخت مـسـ نیا ؟یشکارچ یکنیکار م یچ نجایتو ا -

 زد و گفت: یلبخند شدیم کینزد یکه به آرام یدر حال نیساب

 قدرتمندم، درسته؟ ریفنا ناپذ یشکارچ هیکه من  دونهیت نم*خون آشام بدبخت مـسـ نیاما ا -

 شده بود که گفت: رهیبه او خ یطانیش یبا چشمان نیکاتر
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 !؟قیرف یبه خودت مطمئن یادیز نکهیمثل ا -

کرد و چوب  یدست شیپ نیکه ساب ردیگردنش را بگ خواستیشد. م کینزد نیبه ساب یبا سرعت خون آشام او
 گفت: نیکه ساب زدینفس مفراوان نفس یو با درد ستادیا حرکتیب نیقلب او فرو کرد. کاتر ریرا ز یخیم

تا آسمون با اون فرق  نیاما زم ،یکه خواهر کالرا هست نیبرات جالب باشه، با ا دیبردم که شا یپ یزیچ هیبه  -
 نداشته باشم. یکار خوارشاهیگ ۀدادم که با اون و خانواد ی. فکر کنم به خودم قولیکنیم

 نیدر چشمان پر از اشک و دردمند کاتر رهیخ نیکه ساب دیکشیدرد م شتریب نیفرو کرد و کاتر شتریچوب را ب او
 ادامه داد: یرحمیبا ب

 .یستیاما تو جزو اونا ن -

محکم  یاو با ضربه دیسر رس یبزند که مت با سرعت خون آشام نیبه قلب کاتر خواستیرا در آورد، م چوب
 را برداشت و از آنجا دور شدند. نیبه عقب پرتاب شد و او به سرعت کاتر نیاو ساب ۀنیبه س

رفت، آن را  نیزم یبلند سمت چوبش رو ییهاکرد و با گام یبه اطراف نگاه تیبلند شد و با عصبان نیساب
 برداشت و از بار خارج شد.

 ا،رمیتالیا 1743سال 

 

که در چشمانش  ییو با برق خوشحال جانیپوشانده شده را در کمد گذاشت. کالرا با ه یلباس عروس کایمون
 ناباورانه گفت: دیدرخشیم

 .کنمیازدواج م ویباالخره دارم با جول کا،یاسترس دارم مون یلیخ -

تخت نشست، دستش را گرفت و  یزد، به سمت کالرا برگشت و کنار او رو یتینارضا یاز رو یلبخند کایمون
 گفت:

 ازدواج هستن. نیهمه مخالف ا ؟یتو واقعا مطمئن زمیعز -

 و گفت: دیرا در هم کش شیهااخم کالرا

 دست بردار زن عمو. ه؟یبیآدم عج ویچون جول -

 تخت بلند شد و گفت: یهمراه با کالرا از رو کایمون

 شتریدو هفته ب . اونیمطمئن باش یکه نسبت بهش دار یاز خودت و احساس شتریب خوامیفقط ازت م -
 .یکنیباهاش ازدواج م یو فردا دار یمدت کم عاشقش شد نیا یتو، تو یشهر ول نیکه اومده به ا ستین

 گفت: تیبلند و با عصبان یو ناباورانه با صدا عیسر یرییبا تغ کالرا

 .کننیفکر م یدر مورد ما چ هیبق ستیکه نسبت بهش دارم مطمئنم، برام مهم ن یمن از احساس -

 ماند. رهیبه رفتن او خ یو نگران یبا ناراحت کایبلند از اتاق خارج شد، مون ییهابا گام وا
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*** 

 

به  کندیم بیاو را تعق یکه به آرام ی. با احساس کسزدیعمارت قدم م یبهار یدر باغ سر سبز و هوا نیکاتر
 انیاشراف زاده خوش مشرب و محبوب را در م کیکه نقاب  ی. مردافتیرا مقابلش  ویسرعت برگشت و جول

 ها به چهره دارد.انسان

لبخند زنان و با  ویداشت از کنار او رد شود که جول یگرفتنش سع دهیشد، با ناد رهیخ ویبه جول تیبا عصبان او
 گفت: اشیمتانت اشراف

 ؟یکنیمدام ازم فرار م یچرا دار -

در چشمانش  رهیشد، خ کیو بدون احساس به او نزد یجد یارهسمت او برگشت و با چه تیبا عصبان نیکاتر
 گفت:

 که بخوام ازت فرار کنم. یستین یتو اونقدرها هم آدم بزرگ -

 که در چشمانش بود ادامه داد و گفت: ییروزیبا پ نیزد و کاتر یخند شین ویجول

 رو به همه، مخصوصا خواهرم نشون بدم. تیواقع ۀنمونده که چهر یزیچ گهید -

 به خود گرفته بود که گفت: یزد و چهره آرام حیجذاب لبخند مل زادهاشراف

 .کنمیم یادآوریرو دوباره بهت  یزیچ هی یکنیتقال م یکه دار یفرصت نیپس در ا -

ستبر و محمکش  کریپر پشت و مواجش به چنگ گرفت و به پ یموها یرا از ال نیشرور گردن کاتر گرلهیح مرد
با قدرت تمام و با خشم او را عقب راند،  نیکه کاتر دینکش یکرد. طول دنشیشروع به بوس انهیچسباند و وحش

ها درختچه نیشود که کالرا شوکه از ب کیبه او نزد خواستیم نیشده بود که کاتر رهیبه او خ طنتیبا ش ویجول
 گفت:

 ن؟یکاتر یکنیم کاریتو چ -

 نیگشت و کاتر رهیخاص خ یبا نگاه نیبه کاتر آمدیر شوکه نمکه به نظ ویشد. جول رهیبا تعجب به او خ نیکاتر
 با لکنت گفت:

 بدم. حیلطفا بذار توض ست،ین یکنیکه تو فکر م یکالرا، اونجور -

بزرگ به سرعت از آنجا دور شد.  یبه او زد و با اندوه یمحکم یلیشده بود که کالرا س کیبه او نزد نیکاتر
 نگاه کرد و از او دور شد. نیبه کاتر روزمندانهیپ یخند شیاشراف زاده مرموز کار خودش را کرده بود، با ن

 

*** 
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نهاده بود که  شیوار از اشک ها لیصورت س یتخت نشسته و دستانش را رو یکنان در اتاقش رو هیگر کالرا
به  ویاو توجه کالرا را جلب کرد و سمتش برگشت، جول یهاقدم یتاق شد. صداآرام وارد ا ییبا گام ها ویجول
 گفت: یساختگ یناراحت باتخت را دور زد و کنار او نشست و  کردیکه او را نگاه م یدر حال ینرم

 مارو به هم بزنه؟ نیب خوادیکه اون م یدونیم -

 یزاده قفل شده بود، سرش را به معنااشراف زیرنگ و اسرار آم ییکه به چشمان نعنا یمکث، نگاه یبا کم کالرا
او را نوازش  یانسان، موها کیو نه با  زندیسخنگو حرف م یکه با عروسک ییگو یبه نرم ویتکان داد. جول دیتائ

 کرد. چشمانش به رنگ سرخ درخشان در آمد و گفت:

 ؟یکنیو فردا باهام ازدواج م یکه منو دوست دار یدونیم -

 سرش را تکان داد و گفت: کالرا

 دوست دارم. -

 و گفت: دیکش احساسشیوش ب*خند او را در آغـ شیبا ن ویجول

 باشه. ینطوریا دیبا ،یکه دار دونمیم -

 زمان حال

گشود، با  یآفتاب زیصبح دل انگ یرا برا شیبایز یچشمان آب یکه به بدنش داد به آرام یکالرا با کش و قوس
 یرو بایز یوش گرفته است لبخند*بزرگ او را در آغـ یزده و مانند عروسک خرس مهیخ ناین یکه رو یلیل دنید

 دنیآمد، با د نییها پازنان از پله لبخندتخت بلند شد و از اتاق خارج شد.  یاز رو یلبانش نقش بست. به آرام
که  یتعجب آور یاو به شادمانشد.  رهیاست با تعجب به او خ مرویکه در آشپزخانه مشغول پختن ن نیکاتر
 که پشتش به کالرا بود گفت: یدر حال کندیم یسال است در آن خانه زندگ نیچند ییگو

 .یآبج ریصبح به خ -

 شد و گفت: کیآشکار نزد یبا تعجب کالرا

 ؟یخوریتا حاال تو صبحونه م یاز ک -

 دلبرانه گفت: ییهاخمار به او انداخت، با نگاه ینگاه نیکاتر

 کرده باشم. یکار هیخواهر کوچولو  زیعز یو دوستا زیعز ۀخانواد یگفتم برا -

 یینشست. مت از دستشو یصندل یرو یاو به شدت شوکه بود، به آرام ۀکه از رفتار خوب و انسان گون کالرا
 نیکنار کاتر یگفت. کالرا با تعجب به او نگاه کرد، مت با خوشنود ریآمد و لبخند زنان به کالرا صبح به خ رونیب
 شده بود گفت: رهیخ هاکیکه با ولع به پن ک یو در حال ستادیا

 .یاخوش مزه یهاکیعجب پن ک ن،یکاتر یدرست کرد یچ نیام؛ بب -

 زد و گفت: یمغرورانه لبخند نیکاتر
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 نکنه مت. ریبپا تو گلوت گ -

و او هم همانند کالرا  وستیها پبه آن کای. مونآمدیمتعجب و شوکه به نظر م شتریو ب شتریو کالرا ب دیخند مت
 و گفت: دیکه مت از لبان او بوس دیرسیمتعجب به نظر م

 .زمیعز ریصبح بخ -

کرد و در  تیهدا ینگاه کرد. مت لبخند زنان او را سمت صندل نیمعنادار به او و کاتر یزد و با نگاه یلبخند او
باال  یکه با ابروان یآمدند. کالرا در حال ییرایآمده و سمت پذ نییها پاخنده کنان از پله یلیو ل ناین نیح نیهم
کنار کالرا نشست و  نایجواب سالم را دادند. ن زیآنها ن وبه دخترها سالم کرد  نیکاتر خورد،یم کیپن ک دهیپر
 رهیبود خ یصندل یکه درحال نشستن رو نیباال انداخت و به کاتر یا. کالرا شانهدیرا پرس تیو اشاره وضع مایبا ا

 :دیپرس یفراوان اقیبا اشت یلیشد و ل

 ن؟یکاتر -

 :دیپرس اشیشگیهم یبا کنجکاو یلیکرد، ل یارو به او نگاه مسحورانه طنتیو ش یبا خوشنود نیکاتر

 .یکردینم یزندگ نایتو با کالرا ا میسال و ن هی نیکه تو ا نهیمنظورم ا نجا؟یا یاومد یک -

 شد و گفت: رهیمعنادار به کالرا خ یمکث کرد با نگاه یکم نیکاتر

 .کردمیم یترمهم یام نبودم، کارهاخانواده شیمدت که پ نیدوست دارم و تو ا ادیخب، من سفر کردن رو ز -

 گفت: یلیبه سمت او سوق داد. ل یچشمانش را با نگران کالرا

 ؟یمثال چ -

 زد و گفت: یخند شیشده بود ن رهیکه به کالرا خ یدر حال نیکاتر

 خوشمزه مثل تو. یهاکردن خون آدم یمثال خال -

 ی. با سرعت خون آشامافتی رییخطرناک و خون خوار تغ طانیش کیاش به خند زنان چهره شین نیکاتر
 فرو کرد. یلیرا به گردن ل ششین یهادندان

راحت و با تعجب به  یشد و با نفس رهی. نفس زنان به اطراف خدیعرق و وحشت زده از تخت پر سیکالرا خ
حالت  نیترانهیکه قلبش به وحش اشنهیقفسه س یدستش را رو یگشت. با آسودگ رهیخ یلیو ل ناین یخال یجا
 یها بلند شد، با کنجکاوجن زده ننداز تخت هما نییپا ۀخنده از طبق یصدا دنیبا شن بارهکینهاد. به  دیکوبیم

 رفت. نییپا ۀبه طبق

 :گفتیصبحانه را به خود دوخته بود و م زیدور م یهاهمه نگاه یونیمحبوب تلوز یهایبا وجد همانند مجر نیکاتر

 از مال اونجا جذاب ترند. لیبرز یداره، اما دخترا یامناظر فوق العاده س؛یسوئ -

 خواستیزد، م یشده بود که مت با اخم به او نگاه کرد و لبخند رهیبه مت خ انهیشاک کایو مون دندیخند همه
 گفت: گذاشتیم زیم یرا رو هاکیکه پنک یدر حال نیکند. کاتر یرا دعوت به خوش زشیهمسر عز
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 ...ایتالیو اما ا -

 یو با نگاه دلبرانه ا ادیز یکیقرار داد، سمت صورت او خم شد. با نزد زیم یو دستانش را رو ستادیا یلیکنار ل او
 گفت:

 امم. ؛یخوریهاتم باهاش مداره که انگشت یمحشر یغذاها -

 گفت: یافتهیخنده کنان با نگاه ش یلیل

 .نیکاتر یتو محشر -

شده بود با  یب او را که آرد*لــ ۀزد. گوش یرا به او دوخته بود، لبخند جذاب زشیدلبرانه و ت یهاکه نگاه نیکاتر
 انگشت شستش پاک کرد و گفت:

 .گرتویج -

دوست  نیدر کم اهیس یکه خون آشام جذاب همانند عنکبوت ییگو کرد،یبه او نگاه م اطیو با احت انهیشاک ناین
 پسرش باشد.

 خند گفت: شیکنار مت نشست و با ن یصندل یرو نیکاتر

 کوچولو. یآبج ریصبح بخ -

 یلیمیزد و با ب هیتک واریبلند سمت آشپز خانه آمد، کنار د ییهاآمد و با گام نییآخر پا ۀاخم کنان از پل کالرا
 گفت:

 .نیکاتر ریصبح به خ -

 گفت: یبا لبخند و شاد یلیل

 .شهیم رمونیمدرسه د یکالرا؟ برا یصبحونه بخور یایچرا نم -

 شده بود گفت: رهیخ نیعبوسش به کاتر ۀکه با چهر یدر حال کالرا

 .نیشما بر ام،یمن امروز نم -

 برداشت کرده بود گفت: نیخشنش به کاتر یهااخمو و نگاه ۀکه از چهر یلیل

 .میریاالن م نایباشه، من و ن -

با نگاه  نایلبخند زد، ن نیزد، کاتر نیبه کاتر یچشمک یلیصبحانه تشکر کرد. ل یهم از همه برا نایبلند شد، ن او
تاد. با خارج شدن به راه اف یحرف چیبدون ه یلیمکث با ل یپس از کم دیرسیبه نظر م یبه کالرا که هنوز عصبان

 برداشت و گفت: یلصند یرا از رو اشیمشک یکت چرم نیها از خانه، کاترآن

 انجام بدم. دیدارم که با یبرم، کار مهم دیفکر کنم منم با -
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خند از کنار او رد شد. کالرا  شیبا ن نیکه کاتر کردیبه او نگاه م نیو خشمگ زیآم دیتهد یهابا همان نگاه کالرا
 در چشمان شرور خواهرش گفت: رهیخ دواریو تهد دیچسب یادیاو را با فشار ز یبه سرعت بازو

 ...یاگه دوباره حمام خون راه بنداز -

 کالرا ادامه داد: د،یرا از هم پاش نیچهره بشاش کاتر اشیخی یآب نگاه

 .ینیاست فراموش کردم دوباره ببرو که ساله میخون آشام یاون رو کنمیم یکار -

 شیدار دو خواهر، ن یو معن یبه خود گرفت. پس از چالش نگاه طوالن یقینگاه عم ن،ینافذ کاتر یاقهوه چشمان
. با خارج شدن او از خانه کالرا با همان دیاز کنار کالرا لغز یب خواهر بزرگ نقش بست و به نرم*لــ یرو یخند

 شد و گفت: رهیبه مت خ ینگاه قبل

 خونه مگه نه؟ شیتو آورد -

 را داشت که گفت: تیموقع نیآرامش در ا تیبر حاکم یبلند شد. سع مت

 گوش کن کالرا... -

 گفت: یبلند یو صدا تیبا عصبان کالرا

رفتار  یجور ره؟یبا خانوادمون گرم بگ یخونمون و بذار یراهش بد یتونیچت شده مت؛ چطور م فهمم،ینم -
 افتاده؟ین یاتفاق چیار هکنه که انگ

 با همان لحن او شروع به حرف کرد: زین مت

 گهیاز همد نیخوایم یتا به ک ست؟یفاصله بس ن نیا گهیکالرا؟ اون هنوزم خواهرته؛ د یکنیتو چرا تمومش نم -
اون  رهیبم تونیکیچوب تو قلبش فرو کنه؛ اگه  هی وونهید نیبود ساب کینزد شبید ن؟یکن یو دور نیمتنفر باش

 اد؟یبا عذاب وجدان کنار ب تونهیچطور م یکی

 نیوقوع چن تیمت واقع یهاگفته ییبرد، گو نیو سرد کالرا را از ب نیو نگاه خشمگ یخی یچشمان آب اشک،
 گفت: یبه سرد بارهکیکه به  زدیرقم م نیکاتر یرا برا یاتفاق

 نیبه اسم کاتر یما تو خوانوادمون کس نمش؛یبب خوامینم افته،یبراش ب یچه اتفاق ستیبرام مهم ن گهید -
 .میبراش نگران باش میکه بخوا میندار

 فاصله گرفت و گفت: یدیشده بود که مت با ناام رهیبه مت خ تیبا جد او

 نشده باشه. ریاون روز د دوارمیام یول ن،یشیم مونیپش یروز هی -

 

*** 

 

 با استرس گفت: یلیدر حال ورود به مدرسه بودند، که ل نایو ن یلیل
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 .کنهیمثل آتشفشان فوران م نهیبیاون رو م یچرا کالرا وقت فهممینم -

 گفت: یو طرفدار تیبا جد ناین

گره، دو رو، نه چند تا  لهیندارم. اون ح نینسبت به کاتر یحق با کالرائه؛ من حس خوب یول ،یلیل دونمینم -
 .میو ازش دور باش می، بهتره به حرف کالرا گوش کناندازه خطر ناک هستن هیرو داره که هر کدوم به 

 اما... -

 :دیکنجکاو پرس یاظاهر شد و با چهره نیآدر نیح نیهم در

 مدرسه؟ ادیاون امروز م ن؟یدار یبدونم از کالرا خبر خواستمیدخترا، م نیببخش -

 :دیبا تعجب پرس ناین

 ن؟یشده آدر یزیمدرسه. چ ادینه، اون امروز نم -

 گفت: آمدیبه نظر م دیکه ناام نیآدر

 .یچینه، فقط... ه -

 رهیخ نایدار به ن یمعن ییهاو نگاه جانیبا ه یلیها به سرعت دور شد. لسواالت آن یبدون منتظر ماندن برا او
 شوکه و لبخند زنان گفت: نایشده بود که ن

 حق با تو باشه. نباریفکر کنم ا -

 گفت: یلیشدند، ل خیوارد کالس تار یلیو ل ناین

 خدا کنه نره. ارن؟یرو م یاگهیکس د پهیاون خوشت یجا یعنی اد،ینم زیمون یآقا هیچند روز -

 گفت: چرخاندیکه چشمانش را از حرف او م ناین

 بره که برنگرده. -

 با اخم به او نگاه کرد و گفت: یلیل

 .ایشد نیتو هم نسبت به همه بد ب -

 .ستین ادیکه به نظر م یکس اونطور چیه ،یلیانقدر ساده لوح نباش ل -

 نیح نیکنار هم نشستند. کالس پر شده و همه در حال گفت و گو بودند که در هم یهایصندل یرو هاآن
گشت و  رهیگشاد شده به او خ یبا چشمان نایاسپورت وارد کالس شد. ن بایتقر یپیبا لبخند جذاب و ت نیساب

 :تنگاه کرد و گف زدیبرق م پیمعلم خوش ت ندیکه چشمانش از د یلیدوباره به ل

 .یلیحق با توئه ل زایچ یلیظاهرا امروز خ -

 شده بود که با وجد و لبخند زنان گفت: رهیبه معلم جذابش خ یلیل



 

 84 

 .یجونم -

که واقعا او  یکسان یمرموز بود، البته برا شهیمرد هم نی. رفتار ادیرسیبه نظر م شهیتر از همخوشحال نیساب
 .شناسندیرا م

و  دیدرخش زشیدر چهره اسرار آم یدیناام یکالرا کم یخال یجا دنیبه دانش آموزان کالس نگاه کرد، با د او
 گفت:

 مدرسه. امدهیخب، ظاهرا خانم کالرکسون امروزم ن -

 قصد مزاح دارد گفت: ییکه گو یتکان داد و با حالت یسرش را با افسوس ساختگ او

 رو از دست داده. یامروز درس مهم نیبهش بگ -

 گفت: یباشد به تند اوردهیکم ن کهنیا یبرا نایحرف را زد. ن نیشده بود ا رهیخ نایکه به ن یدر حال او

 .زیمون یآقا گمیحتما بهش م -

 تخته نوشت: یرا رو یخیلبانش نشست و تار یرو یدوباره لبخند نیساب

1720 

 آموزان کرد و گفت:رو به دانش نیشد. ساب رهیخ خیبه آن تار یبا گنگ ناین

 ن،یکه با من درس دار یااتون سر نره، در هر جلسهکتاب حوصله ۀو خسته کنند یجد یهااز درس کهنیا یبرا -
 .خورهیم هایلیشما بازگو کنم، که البته به درد خ یاز درسه برا ریرو که غ یمهم یخیتار عیقصد دارم وقا

معلم مرموزش  یهابود، با دقت به حرف دهیشد. او که منظورش را خوب فهم رهیخ نایآخر به ن ۀجمل نیبا ا دوباره
 گفت: یجد یابا چهره نیگوش سپرد. ساب

 یشهر ولتر ا،یتالیا یتو شیها پاتفاق مهم که سال هیرو بهتون بگم،  یمهم خیتار هی خوامیم نمیهم یبرا -
 اتفاق افتاده.

شرح داستان،  یالزم را برا یآمادگ خواستیم ییکرد و بعد شروع به راه رفتن در کالس کرد. گو یطوالن یمکث او
 گفت: متیمتمرکز کند. با مال یدر نقطه ا

 نیاطیرو با اون ش یمی. اونا جنگ عظزدنیم یادیز یهاشب حرف نیاطیاز حضور ش یمردم ولتر 1720در سال  -
 لیمثل وسا ،یعاد یبا سالح ها یاز مردم عاد یسپاه ب،یابل موجودات عجنابرابر در مق یبه راه انداختن، جنگ

 چوب و سنگ. ،یکشاورز

شدن و  روزیپ تیاقل ت،یبر اکثر تیبودند. با وجود اقل انییحال تعداد موجودات کمتر از روستا نیاما در ع -
 شد. لیسوخت و به خاکستر تبد میعظ یدر آتش سوز یکشته شدن، کل ولتر انهیمردم به طرز وحش

خود را  یجد ۀکه چهر یبرداشت و سمت دانش آموزان برگشت، با لبخند زشیم یقدم را به سو نیآخر او
 شکست گفت:
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قدرتمند و مجهز  اریحمله کرد، بس یکه به ولتر یتو اون زمان بود. سپاه یمردم ولتر ۀذهن خراف نایا ۀالبته هم -
 اتلیبه س یعیموجود فرا طب چیه ن،یبود، پس نگران نباش یبزرگ یریحمله کردند. غافلگ یبود. اونا شبانه به ولتر

 .کنهیحمله نم

گشته بود،  رهیگشاد شده به او خ یشده بود و با چشمان خیمعلم مرموزش س یهااز گفته نایتمام بدن ن یهامو
معلم جذاب  یکردند. کامال مشخص بود که از داستان ها دنیدانش آموزان شروع به خند نیبا حرف آخر ساب

از  شتریب یزیچ ایبود  یمردم ولتر ای لمداستان ساخته ذهن مع کیفقط  عیوقا نیواقعا ا ایاند؛ اما آلذت برده
 خرافه کهن؟! کی

 و با آرامش گفت: دیلغز اشیصندل یرو د،یپا چرخ کی یرو نیساب

 بشه. یبردار یکپ نترنتیاز ا خوامیاصال هم نم ه،یخیتار بیعجحوادث  یبعدتون برا ۀهفت قیتحق -

اتفاقات داشت که  لیبر تحل یخشکش زده بود و سع شیدر جا نایبه صدا در آمد. ن حیزنگ تفر نیح نیهم در
 کرد. یسواالت دنیرفت و شروع به پرس نیساب یشادمان به سو یلیل

. لباس ستادیتمام قد کنار پنجره ا نهیآ یو جلو ختیو درازش آو دیرا به گردن سف فشیو ظر بایکالرا، گردنبد ز
 ستادهیمت که در چارچوب در ا دنیاش او را همچون الماس درخشان ساخته بود. با دکننده رهیخ دیشب سف
 زد و گفت: یشرمندگ یاز رو یشده است، لبخند رهیو به او خ

 مشغوله. یلیذهنم خ دادم،یکنترلم رو از دست م دیبد حرف زدم؛ نبا یلیامروز خ خوام،یمعذرت م -

 به او نگاه کرد و گفت: نهیاو گذاشت، از آ یهاشانه یداخل شد و دستانش را رو مت

 .یایحالت در ب نیتا از ا دیطول کش یلیخ ،یبش نیبعد چند سال دوباره ناراحت و غمگ خوامیفقط نم -

 سمت او برگشت و گفت: کالرا

 ییوالیبه ه لیرو نابود کرد، مارو تبد مونیکه کرده رو فراموش کنم، اون زندگ ییکارها تونمیاما نم دونم؛یم -
 کرد که خودش بود.

 .کنهیم شتریکه کرده نفرتم رو نسبت به خودش ب ییسال هم که بگذره، بازم کارها نیچند -

 آن برداشت. مت سمت او برگشت و گفت: یرا از رو فشیتختش رفت و ک سمت

 ها؟واتسون یمهمون یریم یدار -

 سمت مت برگشت و گفت: او

 ن؟یاینم کاینکنن. تو و مون یکار سایکه افتاده محاله پل یاتفاقات نیچه خبره، با ا نمیبب دیآره، با -

 .شمیحاضر شده، منم االن حاضر م کایمون

 .رمیخب، پس من زودتر م یلیخ -
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*** 

 

 ۀآموزان برجستاز دانش یمهم شهر جمع بودند و برخ یهاها، همه خانوادهمجلل واتسون ۀبود و در خان عصر
لذت را  تیها در عمارت مجللش نهاخانواده واتسون کیو کالس بایز یحضور داشتند. همه از مهمان زیمدرسه ن

 .بردندیم

 سیها و رئبا سرهنگ زیر او نو پد گفتیبه او خوش آمد م آمدیکه م یهر مهمان دنیبا د یلیمادر ل ،یجول
 شهر در حال گفتگو بود. سیپل

و سمت خانه به راه افتاد، مقابل در  دیکش یقیمکث نفس عم یشد. با کم ادهیپ اشیانقره یو ویاز اس  کالرا
که چارچوب  ییماورا ییروی. نشدیخانه دعوت ماز طرف صاحب دیکه با دانستی. او کامال مستادیباز عمارت ا

که لبخند فوق  یدر حال یجول نیح نیدر هم ،او را عقب راند یکم شود،یدر را احاطه کرده و مانع بر عبورش م
و  دیوش کش*سمت کالرا رفت، او را در آغـ یب داشت مقابل در ظاهر شد و با خرسند*به لــ ییبایالعاده ز

 لبخند زنان گفت:

 .زمیتو عز ایب -

 گفت: یو با وارد شدنش جول دیکش ینفس راحت کالرا

 کالرا. یخوش اومد -

 گشت که گفت: یم یدنبال کس ییکرد، گو یبه پشت سرش نگاه او

 امدن؟یو مت ن کایمون -

 زد و گفت: یلبخند کالرا

 زودتر از اونا اومدم. یکمهیمن  ان،یاالن م نیهم -

 اطیاحت دیاست؛ اما با یمادرش جول هیشب ییبایاز لحاظ ز یلیو امشب واقعا فوق العاده شده. ل هیزن مهربون اون
 باره کامال محتاط باشم. نیدر ا دیبا ه،ییآدم جد یلیکنم، همسرش شهرداره و خ

و در گوش  ستادهیا یادر گوشه یلیکه با ل ناین دنیحرکت کردم. با د ییاز من به سو یجدا شدن خانم جول با
را گرفت  یلیمن لبخند زنان دست ل دنیبا د نایزدم.به سمتشان به راه افتادم و ن یلبخند کنندیپچ مپچ گریهمد

 گفت: جانیبا ه یلیو به سمتم آمدند. ل

خونه  امیم یهستند، وقت یو رسم یجد یلیکه اونا خ یدونیم رن،یرو مادر و پدرم بگ یمهمون نیا شهیباورم نم -
 انگار اومدم کاخ دراکوال.

 گفت: یلبخند زنان سمت ما آمد و با مهربان یجول نیح نیدر هم و میدیخند نایو ن من

 ؟یایبا من ب قهیدق هی یتونیم زم،یکالرا عز -

 زدم و گفتم: یلبخند



 

 87 

 بله، البته. -

 گفت: طنتیبا ش یلیبه دخترها زدم که ل یجلوتر از من به راه افتاد. لبخند او

 .ایزود برگرد -

 و گفتم: دمیخند

 باشه. -

کرد. دستش را پشت  تیمتشکل از چند مرد و چند زن مرا هدا یبه راه افتادم، سمت جمع یدنبال خانم جول به
 گذاشت و گفت: آمدیاز خانم ها که به نظر آشنا م یکی

 .نیکاتر نیببخش -

خند زنان برگشت، خونسردانه به  شین نیشد و کاتر رهیلبخند زنان به او خ ینامش خشکم زد. جول دنیشن با
 شد و گفت: رهیمن خ

 کوچولو. یسالم آبج -

هفت  قهی راهنیو پ اهیس نیساده با شلوار ج یو چرم اهیرا به تن داشت؛ کت س اشیشگیاسپورت هم پیت
 .اههیس یافع هیدختر واقعا  نیا اه،یس

 که جا خورده بود گفت: یجول خانم

 ؟یگفت یچ -

 که هر لحظه آماده منفجر شدن بودم گفتم: نیکه همانند توپ آتش دیبگو یزیچ خواستیزد، م یلبخند نیکاتر

 .یخانم جول نیببخش -

 اطی. در حدیخانه کش رونیرا گرفت و با خود به ب نیکرد، دست کاتر یجمع کرد و دوباره عذرخواه یۀرو به بق او
 عمارت او را رها کرد و گفت:

 ؟یکنیم یچه غلط نجایمعلومه ا -

 که چشمانش را خمار کرده بود با آرامش گفت: نیکاتر

 تهت کنترل مائه. زیهمه چ ؛یآبج اریجوش ن -

 شوکه گفت: کالرا

تو  یبرا کنمیم یکه من توش زندگ یدر شهر ییراه تو جداست راه منم جدا. جا ن؛یوجود نداره کاتر ییما -
 .یاندازیمن و خودت فاصله م نیب التیو چند ا یکنیگورتو گم م یحاال اگه حرفامو متوجه شد ست،ین

 او گذاشت و گفت: یشانه ها یچشمانش را چرخاند، دستانش را رو یبا کالفگ نیکاتر

 که کارم رو انجام دادم. یخب، اما وقت یلیخ -
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 نیح نیخند زنان وارد خانه شد و در هم شین نیگشت. کاتر رهیبه رفتن او خ تیبه راه افتاد و کالرا با عصبان او
 سمت او آمد، لبخند زنان و مشتاقانه گفت: یجول

 ؟یایلحظه با من ب هی شهیم ن؟یکاتر -

 زد و گفت: یلبخند نیکاتر

 .یالبته جول -

 او را گرفت و گفت: یبازو نای. ندیکش قیعم یآنها نفس دنیوارد خانه شد و با د کالرا

 شده؟ یزیچ ،یکنیبحث م نیبا کاتر یدار دمید -

 داشتیدر حال حرکت گارسون بود بر م ینیرا از س نیشامپا وانیکه ل یبه راه افتاد، در حال تیبا عصبان کالرا
 گفت:

 خودش داغون کنه. ۀویرو به ش میزندگ کنهیم یداره سع نیکاتر نا؟یبشه ن یچ یخوایم گهید -

 .یگیم یچ فهممینم ؟یچ -

 و گفت: ستادیخلوت ا یاگوشه کالرا

 .کنهیداره نابودم م کنه،یاون داره نابودم م -

 ییاشتباه بود، گو انیم نیدر ا یزیگشت. چ رهیبه او خ یکالرا با نگران یعاد رینامتعادل و غ تیوضع دنیبا د ناین
 او را تحت کنترل داشت. یها و حرکات کالرا مال خودش نبود و کسها، نگاهحرف

 توئه. یرو یادیز یتو حالت خوبه؟ فکر کنم فشار عصب -

 دیدستش را به سرعت کش هیچند ثان یدست او گذاشت، ط ینامنظم او دستش را رو یهانفس دنیبا د ناین
 و کالرا با تعجب گفت:

 شده؟! یچ -

 گفت: آمدیبه نظر م دهیکه ترس ناین

 رو احساس کردم کالرا. یبد یلیخ زیچ -

 شد و گفت: کیبه او نزد کالرا

 ؟یحس کرد یچ -

 ترسناک ظاهر شد و گفت: ییایبر افروخته همانند رو یابا چهره ایکه گلور دیبگو یزیچ خواستیم ناین

 ؟یریفاصله بگ نایفکر کنم گفته بودم از ن -

 گفت: زدیکه در چشمانش موج م یرا به پشت خودش راند و با خشم ناین او
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 .پاشمیبذر همه جا م یهاازش دور شو کالرا وگرنه رازتو مثل دونه -

 گفت: تیسمت او رفت و با جد نایکه ن دیبگو یزیچ خواستیشده بود م رهیبه او خ یکه با ناراحت کالرا

 .یکن دشیتهد گهید خوامینم ا،یگلور هیاون ک دونمیمن م -

 که گفت: کردیبا تعجب به او و کالرا نگاه م ایگلور

 .ناین کنهیاون ذهنت رو مسموم م -

 گفت: اوردیب نییرا پا شیصدا کردیم یکه سع یو درحال یبه تند ناین

 .ایگلور یاون رو ازم دور کن خوامینم گهید -

 کرد و گفت: ینیدرخشانش عقب نش اهشیدر چشمان س ناین تیجد دنیبا د ایگلور

 باشه. -

 شد و گفت: رهیبه راه افتاد، کالرا به رفتن او خ یبه آرام او

 .یزدیها رو بهش محرف نیا دینبا -

 سمت او برگشت و گفت: ناین

 .ناستیتر از امهم هیفعال قض -

که در آنجا بود شوکه شد و تک به تک و با  یافراد دنیشدند. او با د لیوارد اتاق کار مجلل ب یبا جول نیکاتر
 گشت. رهیها ختعجب به آن

 ۀکالنتر ادار شونیبود و جو مورگان، ا اتلیشهردار سابق س لریجک م ش،یشناسیم بایشوهرمه و تقر لیب -
 هستند. سیپل

 ها نگاه کرد و گفت:تک آنتک ۀحدس زده باشد به چهر ییزهایکه چ ییگو اطیشوکه و با احت نیکاتر

 ز؟یعز یجول میچ ونیافتخار با شکوه رو مد نیخب، ا -

 جلو آمد و گفت: لیب

 .میبد لیرو تشک مونیتا گروه پنج نفر میکم داشت گهینفر د هیما  -

 حرف او را ادامه داد و گفت: یجول

 هم تو انجمن ما هستند. یا گهیکسان د م،یما هست یالبته افراد اصل -

 به خود گرفت و گفت: یچهره گنگ ٬دیرسیکه به شدت شوکه به نظر م نیکاتر

 ؟یانجمن؟ انجمن چ -

 گفت: اشیخاکستر زیشد و با چشمان اسرارآم کینزد لیب
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 کالرکسون؟ نیکاتر یداراعتقاد  یاافسانه بیبه عجا -

 گفت: دیترسیاو م یکه به نظر از سوال بعد نیکاتر

 شهردار. یباشه آقا یداره که چ یبستگ -

 زد و گفت: یخند شین لیب

 خون آشام ها. ؟مثلیشب چ دیو اگه بپرسم، موجودات پل -

 ماند. رهیخ لیخشکش زده بود، به ب شیو در جا آمدیکه به شدت شوکه به نظر م نیکاتر

 

*** 

 

 ها از در، کالرا به سرعت به سمتشان رفت و با تعجب گفت:وارد شدن. به محض وارد شدن آن کایو مون مت

 ن؟یبدون دعوت وارد شد یشما چطور -

 با آرامش گفت: مت

 .زمیعز میخونه دعوت شده بود نیما قبال به ا -

 گفت: تینه پرت کرد و با عصباناز خا رونیداد، خودش را به ب رونیب ینفسش را به تند کالرا

 .میبر نجایاز ا دیبا -

 ها آمد و گفت:لبخند زنان سمت آن یجول

 .شهیشروع م یاالن معرف ن؟یستادیدر ا یکالرا؟ چرا جلو -

 مِن و مِن گفت: یبا کم کالرا

 .میبر دیما با ز،یعز یجول دیخشیبب -

 دست او را گرفت و با اصرار گفت: یجول

 شروع هم نشده. یهنوز مهمون ن،یبر شهینم -

 جلو آمد، کالرا را کنار زد و گفت: کایمون

 .یمعرف یبرا میمونیالبته، م -

 به محض رفتن او دست کالرا را گرفت و گفت: کایزد و به راه افتاد. مون یلبخند یجول

 ؟یکنیرفتار م یطورنیا یتو چت شده کالرا؟ چرا دار -
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 جلو آمد و گفت: یاو نگاه کرد و با نگران ۀدیسامان و رنگ پرنابه تیبه وضع مت

 حالت خوبه کالرا؟ -

 با پشت دستش پاک کرد و گفت: اشدهیرنگ پر یشانیپ یعرق را از رو یهادانه د،یکش یقینفس عم کالرا

 دارم. ازین یهوا خور هیفکر کنم به  -

 نهیدر کنار شوم لیبا ب ینگاه کردند. جول گریبه همد ینبا نگرا کایبه سرعت از خانه خارج شد، مت و مون و
 رسا گفت: ییو با صدا ستادیا

 .نیببخش -

 شروع به صحبت کرد: لیبه او توجه کردند، او لبخندزنان به همسرش نگاه کرد و ب همه

 .دیفرما شد فیکه تشر کنمیتشکر م زانیشما عز ۀاول از همه، از هم -

 ادامه داد: لی. بوستیآشفته به جمع پ یکالرا با حالت نیح نیکوتاه کرد و در هم یمکث او

ّ که از خ نهیا یمهمان نیهدف از ا -  .میرو بکن یسپاس و قدردان تینها اتلیس یرهای

 لبخند زنان گفت: یکرد و جول یرو به جول او

ّ از خ یکیبگم  تونمیکه به جرعت م - کالرکسون  ۀتا حاال شناختم، خانواد میکار ۀطیکه در ح یاخانواده نیرتری
 .دیکن قشونیهستند؛ لطفا تشو

 یشد و خشم رهی. کالرا با تعجب به او خستادیکنار کالرا ا زین نیو کاتر ستادندیا یکالرکسون کنار جول خانواده
 لبخند زنان گفت: یجول د،یدرون چشمانش جوش

 سیتاس یاز شهر هستند که به تازگ شتریب تیمن حمابه بعد عضو انج نیکالرکسون از ا نیالبته بگم که کاتر -
 شده است.

قابل  ریغ یلبخند زنان و شوکه به مهمانان نگاه کرد. کالرا با نفرت نیکردند و کاتر قیشروع به تشو مهمانان
 نگاه کرد و گفت: نیبه کاتر یشد، جول رهیبه او خ فیتوص

 ؟یبکن یصحبت یخواینم -

 سرش را تکان داد و گفت: نیکاتر

 البته. -

 و گفت: ستادیا یکنار جول او

 ۀو خوشمز یاز شهر، خانه و از مردم دوست داشتن تیداشته باشم، حما تونمیکه م هیهدف نیبهتر نیا -
 .اتلیس
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 ییرایپچ ها در اتاق پذنگاه کردند. پچ گریشد و همه با تعجب به همد رهیبا تعجب و وحشت زده به او خ کالرا
 گفت: یصورتش خشک شد و با تعجب آشکار یلبخندش بر رو یکه جول شدیانداز م نیطن

 ن؟یکاتر -

 گفت: یطانیش یارو به او کرد و با چهره نیکاتر

 .یمتاسفم جول -

حمله  یسمت جول ییو با سرعت ماورا دیزبانه کش رونیخون خوار درونش به ب یوالیه افت،ی رییاش تغچهره و
 گردن او را گاز گرفت. انهیور شد و وحش

 شد و گفت: کیبا تعجب به او نزد نیکه کاتر زدیمدام او را صدا م یبود و جول ستادهیهراسان ا کالرا

 کالرا؟ حالت خوبه؟ -

 رهیبه اطراف خ رتیشده بودند و کالرا با تعجب و ح رهیاو خ ۀدیهراسان و رنگ پر تیبا تعجب به وضع هامهمان
شدن به او بودند  کیدر حال نزد کای. مت و مونندیبیم شیهایداریدر ب بیعج ییهاکه خواب دانستیگشت. م

نگاه کرد.  کایبا تعجب و شوکه به مت و مون نیها از جمع دور شد که کاترزدهکه کالرا به سرعت باد همانند جن
 برگشت و گفت: یسمت جول

 .خوامیمعذرت م -

 کیتاد. کالرا هراسان و نفس زنان از خانه دور شد و در باغ بزرگ و نسبتا تاربه سرعت دنبال کالرا به راه اف و
 گرفت و خم شد. یعمارت متوقف گشت، سرش را با درد فراوان

 گفت: شدیم کیبلند به او نزد ییهاکه با قام یشده بود و درحال رهیبه حرکات او خ یبا تعجب و نگران نیکاتر

 حالت خوبه؟ -

ها آمدند دوان سمت آندوان یلیو ل نایداد. ن هیو دستش را به درخت تک دادینه تکان م یناسرش را به مع کالرا
 شد، دستش را پشت او گذاشت و گفت: کیبه کالرا نزد نیو کاتر

 کالرا. ایب ا،یب -

 و گفت: دیبه سرعت برگشت و دست او را به شدت کنار کش کالرا

 توئه. ریهمش تقص -

بودند.  دهیاو به شدت ترس ۀبر افروخت ۀاز چهر یلیو ل ناین داد،یو هلش م شدیم کینزد نیپرخاشگرانه به کاتر و
 با ترس و لرز گفت: ناین

 .یستیکالرا، آروم باش؛ تو خودت ن -

 دست کالرا را گرفت و گفت: نیکاتر

 ؟یکنیم کاریچ یآروم باش کالرا، دار -
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او را از بازوانش گرفتند و کالرا با  یلیو ل نایکه ن افتدیبود ب کینزد نیاو را با قدرت به عقب هل داد، کاتر کالرا
 گفت: تیعصبان

 بره. نیعذاب از ب نیتا ا کنم؛ینابودت م -

و چشمانش زرد  زدیم رونیب ششین یهاکه دندان یمعطلق به خودش نبود و درحال ییو حرکات کالرا گو رفتار
 گفت: شدیم نیو خون

 ازت متنفرم. -

در  بیهل داد تا از آس یگریرا به طرف د یلیو ل ناین ن،یکه کاتر رفتیم نیسمت کاتر ین آشامبا سرعت خو و
 یها رو. آندیکالرا پر یآوار شود که مت به سرعت رو نینمانده بود که کالرا بر سر کاتر یزیامان باشند. چ

 و گفت: دکر  آمدیکه وحشت زده به نظر م کایافتادند و او رو به مون نیزم

 ببر، زود باش. نجایاونارو از ا -

بلند سمتش رفت. او را گرفت و  ییهاشده بود کرد و با گام رهیکه وحشت زده به کالرا خ یلیرو به ل کایمون
 گفت:

 .ایب ا،یآروم باش، ب -

دستان مت  ریسمت کالرا که ز یبا نگران نایدور کرد. ن یرا که از شدت ترس خشکش زده بود به آرام یلیل او
 رفت، دست کالرا را گرفت و گفت: کردیم یرارقیب

 آروم باش کالرا، آروم باش. -

دست  ناینگاه کرد، ن نای. مت با تعجب به او و ندیاز تقال کردن دست کش نایبا نگاه کردن به چشمان آرام ن کالرا
تر شدند. گشت و آرام یته دیزد، چشمان کالرا از طوفان خشم و احساسات پل یکالرا را محکم تر گرفت و لبخند

به اطراف نگاه کرد.  یشد و کالرا با ناباور رهیها خو شوکه به آن رتیبا ح نیبلند کرد و کاتر یمت او را به آرام
 یباشد لبخند دهیکه انگار فهم نیشد و کاتر یدر چشمان اشک آلودش جار یمانیاز پش یموج ن،یکاتر دنیبا د

 او با تعجب گفت: دنیبا د نایکه ن کردیدرختان به آن ها نگاه م انیماز  ایگلور نیح نیزد. در هم یمصنوع

 !ایگلور -

 شده بود گفت: رهیخ نایبه ن زیاسرار آم یاکه با چهره یدر حال ایبه او نگاه کردند، گلور همه

 خونه. ارشیب -

 گفت: نایزد، مت کالرا را محکم گرفت و ن یلبخند ایشوکه شد و گلور ناین

 کالرا. ایب -

 

*** 
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 که با اضطراب گفت: دیرسیو شوکه به نظر م دهیبه شدت ترس یلیل

 اون؛ کالرا؛ صورتش! -

 گرفت و گفت: یبازوان او را به نرم کایمون

 به من نگاه کن. زم،یبه من نگاه کن عز ؛یلیل -

و  دهیگر خون آشام چشمان ترستا چشمان سلطه دینکش یشد و طول رهیاشک آلود به او خ یبا چشمان یلیل
 را به دام انداخت و گفت: یمتمرکز بلوند ریغ

 یبود، بعدش خسته شد یو خوشگذرون یمهمون ادیم ادتیکه  یزیتنها چ ؛یدیند یزیتو از اتفاقات امشب چ -
 باشه؟ یدیتو اتاقت خواب یو اومد

و با بسته شدن چشمان  دیاو کش یمالفه را رو یبه آرام کای. موندیخوابش دراز کشآرام گرفت و در رخت یلیل
 شد. دیاتاق ناپد کیتار یهاهیدر سا یخسته زد و به آرام یلبخند کایمون ،یلیل

 

*** 

 

 زد و گفت: نایبه ن یلبخند ایبه او نگاه کردند، گلور یبا نگران نایاز اتاق خارج شد. مت و ن ایگلور

 .شهینگران نباش؛ حالش خوب م -

 اما اون... -

 را نصفه گذاشت و گفت: نایحرف ن ایگلور

 بوده. یعصب ۀحمل هیفقط  -

 گفت: یبا مهربان ایکه گلور دیبگو یزیچ خواستیآرام گرفت، م ناین

 امشب رو تو اتاق تو بمونه. تونهیم -

 زد و گفت: یلبخند ناین

 ممنونم. -

 گفت: یکرد و مت با مهربان یکار را کرد، به مت نگاه نیهم زین ایوش گرفت، گلور*را در آغـ ایگلور او

 .ایممنونم خانم گلور -

 یاو آشنا بود؛ وحشت افت،یرا مقابل پنجره بزرگ  اهیس یکریبود، چشمانم پ اهیتار و س یایرو کی هیشب زیچ همه
. کردیچکه م ششین یهاو خون از دندان ستادهیخوار مقابلم اخون ییوالیهمانند ه نی. کاتردیچیمخوف درونم پ
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 یجهنم یام قفل شده بود که با صدادر چشمان وحشت زده زدندیبرق م لهیبا چشمان شرورش که از شدت ح
 گفت: یفیخف

 تو مال منه. یزندگ -

 

*** 

 

نشسته  یصندل یکه رو نیکاتر دنیگذاشت، با د یجا کفش یرا رو دهایوارد خانه شدند. مت کل کایو مون مت
 بود گفت: یسکیو دنیو متفکرانه در حال نوش

 .نیکاتر -

 گفت: شانشیپر تیوضع دنیبا د شدیم کینزد نیکه به کاتر یحال در

 شده؟ یزیچ -

 یصدا توانستیبود، م افتهیو وحشت زده  یرا در حالت نگران نیبار کاتر نیاول یشد، برا کینزد یبا نگران کایمون
 زبان گشود: نیقلبش را بشنود که کاتر یهانامنظم ضربان

 .ستین ندیآخوش زیچ چیاوضاع درهم برهمه عمو جون؛ ه -

ها را لبخند زنان آن د،یتابیکه بر چشمانش م دیاز نور خورش یاروزنه دنیبا د یکالرا به آرام یخیو  یچشمان آب
 یرا مقابل خودش که رو کیتار یکریبازش پ مهیاز چشمان ن یکم دیبه بدنش داد و با د یگشود. کش و قوس

 یاش روبه وسعت چهره یکه لبخند نی. وحشت زده بلند شد و به کاتردیکنار پنجره نشسته است د یصندل
 شد و هراسان با خود تکرار کرد: رهیگشاد شده خ یصورتش نقش بسته بود، با چشمان

 .یستین یخوابه؛ تو واقع هی نیا -

 گشاد و شاد گفت: یو با چشمانشد  رهیبه او خ طنتیبا ش نیکاتر

 .ننیبیخواب منو م ایلینداره خ یجالبه؛ اشکال ؟ینیب یخواب منو م یدار -

 رونیمالفه را کنار زد و از تخت ب یاست و با کالفگ یکه واقع دیخواهر مغرورش، فهم یفتگیخود ش دنیبا د کالرا
 ظاهر شد و گفت: رفتیخاص مقابل کالرا که سمت در م یبلند شد و با حرکت نی. کاتردیپر

 جونم. یآبج خواستمیرو م نیمنم هم -

 گفت: دشیکشیم ییکه سمت دستشو یشده بود گرفت و درحال رهیدست کالرا که با تعجب به حرکات او خ او

 ،یصندل یرو ینیبشو مثل تام با ادب  یو مسواکت رو بزن یمثل دختر خوب دست و صورتت رو بشور دیاالن با -
 کنن. فیرو برات تعر زیو همه چ انیتا ب یمنتظر عمو و زن عمو جون بمون

 شد، کالرا با تعجب گفت: رهیمشتاق به او خ یاکالرا را رها کرد و با چهره ییظرفشو نکیمقابل س او
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 ؟یدر مورد چه موضوع -

 گفت: یبیچشمانش را گشاد کرد و با طرز نگاه عج نیکاتر

 .یجرواجرم کن یخواستیمن و م یرو یدیپریم ؛یشده بود یوحش ۀگرب هی شبیتو د -

 گفت: گذشتیاز خاطرات ذهنش م یلمیچون فمخوف شب قبل هم یهاکه به فکر فرو رفته بود و صحنه کالرا

 .ادمهیآره،  -

 گفت: دیچرخیکه سمت در م یدرحال د،یاو کوب یبازو یدستش را رو نیسکوت کردند و کاتر یمدت هاآن

 به کارام برسم. رمیم ،ینگرفت یخب؛ حاال که مطمئن شدم فراموش -

آب  ریش یو با سردرگم دیرا کاو اشختهیگشت و چهره به هم ر رهیخ نهیآشفته به آ د،یکش قیعم ینفس کالرا
 را باز کرد.

نشسته و با آرامش کتاب  یراحت یکه رو ایگلور دنیکرد و با د یاز اتاق خارج شد. به اطراف نگاه یپس از مدت و
 به او شد و گفت: رهیخ خواندیم

 .ایسالم خانم گلور -

 مقابل او نشست و مؤدبانه گفت: یصندل ینشان نداد، کالرا رو یعکس العمل ایگلور

 بمونم ازتون ممنونم. نجایا شبید نیگذاشت کهنیبابت ا -

به او نگاه کرد و  قیعم یگذاشت و با نفس زیم یشد، کتاب را رو رهیبه او خ نکیع یاز باال یپس از مدت ایگلور
 گفت:

 شده. کیبهت نزد شتریو ب دونهیرو م زیاما حاال اون همه چ ؛یدور بمون نایبهت گفتم از ن -

 گفت: یبا ناراحت کالرا

 اما من... ا؛یخانم گلور دونمیم -

 حرف او را قطع کرد و گفت: ایگلور

 بشه. ینجوریا یخواستینم دونم؛یم -

 زد و گفت: یسکوت لبخند یاز مدت پس

 .نیگذرینم گهیکه از همد دونمیم دم؛یفرصت م هیبهت  -

 شد و گفت: رهیبه کالرا خ تیبا جد او

 .کنمیم لیرو به جهنم تبد تیبرسه؛زندگ نایبه ن یبیآس نیاما اگه کوچکتر -

 تکان داد. دنیفهم یسرش را به معنا تیگره خورد و با جد گریکالرا به همد ابروان
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*** 

 

رخ داد، به فکر راه  اتلیدر س شیچند سال پ یکه ط یحیقابل توض ریو غ بیعج ریمشکالت مرگ و م یبرا ما
 .میچاره شد

آن را گرفت.  زیاسرار آم یبا لبخند زین نیلبخند زد و کاتر دادیم نیرا به کاتر یسکیو وانیکه ل یدر حال یجول
 تمام ادامه داد: تیبا متانت و جد لینشست و ب یراحت یرو لیکنار ب یجول

 .ستین واناتیح یحمالت معمول ر؛یمرگ و م نیکه ا میکردیکشف م دیتر از اون بااما قبل -

 گفت: یشده و وحش زیر یبا چشمان نیکاتر

 ن؟یاسرار مخوف رو کشف کرد نیو ا -

 گفت: یبا خونسرد یجول

 هستند. یکه اون موجودات واقع میدیو فهم میکرد قیتحق اریما بس ن؛یدرسته کاتر -

 سر به تنشان نباشد و گفت: خواستیشده بود که انگار م رهیخ لیو ب یبه جول یجور نیکاتر

 ن؟یدیدرمورد اونا فهم ییهازیو چه چ -

 به جلو خم شد و گفت: یژست خفن خود را در هم شکست، کم لیب

ها و مردم رو با افسانه نیپسند ضعف دارن. اخاص، به اسم گل شاه اهیگ هیکه اونا در مقابل  میدیما فهم -
پسند، نام . گل شاهمونهیم دیبراشون مثل اس اهیگ نیکه ا میدیو فهم میمناطق مطابقت داد یبرخ یبوم

اغلب  اهیگ نیهست. ادور کردن  ینگرفته شده و به مع کیمحراب بود، که از سلت اهانیگ یبرا یروم کیکالس
که مردم باستان  یزمان یمخصوصا برا شده،یاستفاده م نیاطیدور کردن ش یهمراه بوده و برا یبا جادو و جادوگر

 شب. نیاطیها اعتقاد داشتن؛ شبه خون آشام

تصور  شه،یها محافظت ماستفاده کنند، ازشون در مقابل آن یبه عنوان چا اهیگ نیمعتقد بودند که اگه از ا -
 م؟یدیفهم یکن چ

تا سرش را از تنش جدا کند،  شدیبر او واجب م دیشنیشهردار را که م یهاهر کلمه از حرف ییکه گو نیکاتر
 ادامه داد: لیبه گفتن کند. ب قیتکان داد تا او را تشو شیهاادامه دانسته یبه ناچار با انزجار سرش را برا

و  میامتحان کرد وفتد،یخون آشام به دام ب هیتا  میکه منتظر موند یوقت م،یپسند استفاده کردشاه اهیما از گ -
 ست؟ین زیشگفت انگ نیا م؛یاونا مقاوم شد یدر مقابل نفوذ و کنترل ذهن میدیفهم

شهردار را به اتمام برساند،  یهاییگو اوهیآماده انفجار شده بود تا  یاکه همانند مواد منفجره در هر لحظه نیکاتر
 کند، با نفرت گفت: کسانیرا با خون  یعوض لیمضحک ب ینمالبخند دندان

 ؟یچ گهیخب؛ د -
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 ادامه داد: یجول نباریا

 یاونا رو برا میتونیچوب تو قلبشون م هیاونا رو از پا در آورد و با فرو کردن  شهیم یچوب یهابا گلوله کهنیا -
 .میار محو کنروزگ ۀاز صحن شهیهم

 زد و گفت: یطانیش یبر آرام کردن خودش داشت، لبخند یو سع دیدرخشیاز خشم م نیکاتر چشمان

 ن؟یهم مشکوک شد یبه کس یعنیهست؟  یهم خون آشام اتلیس یتو نیکنیفکر م -

 :دیچیپ لیدر اتاق کار ب یجول فیظر یصدا

تا موجب وحشت  میپشت صحنه سر پوش بذار یرو دیو متاسفانه با میهست ریاخ یهاقتل ریگینه هنوز، اما پ -
 نشه. یعموم

 گفت: لیسرش را تکان داد و ب نیکاتر

 محافظت انجام بدم. یتالشم رو برا تینها دیمن و خانوادمه، با ۀخون اتلیس کهنیبه عنوان شهردار و ا -

 که در چشمانش بود گفت: یبا نفرت نیکاتر

 جناب شهردار. نیمنم حساب کن یرو نیتونیم -

 .دیرا سر کش اشیدنیداد و نوش هیتک اشیبه صندل گرانهلهیح نیشدند، کاتر رهیلبخند زنان به او خ یو جول لیب

 

*** 

 

 ما درست کردن؟ ینابود یارتش مجهز برا هیو  دونهیهست که درمورد ما م یانجمن هی نیگیپس شما م -

 گفت: تیبا جد کایمون

 .هینطوریا قایکالرا، دقآره  -

 فورا گفت: رفت،یقدم رو م نهیکه مقابل شوم یدرحال یبا کالفگ کالرا

 .میبر نجایاز ا دیبا -

 شد، مت بلند شد و سمت کالرا رفت، بازوانش را گرفت و گفت: رهیبه مت خ یبا نگران کایمون

که  یکار م،یآواره بش دینبا کهنیتر اهم. از همه مشهیاونوقت توجه همه به ما جلب م م،یبر دینه کالرا، نبا -
از طرف ما  یاتفاق مشکوک میو نذار میمراقب رفتارمون باش دیبا م،یشیاز قبل م تراطیکه با احت نهیا میکنیم
 باشه؟ وفته؛یب

 فرو رفته بود گفت: قیعم یکه به فکر یتکان داد و درحال دییتا یسرش را به معنا کالرا

 رو کرده باشه؟ کارنیا نیممکنه ساب -
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 رو به مت کرد و گفت: کایسمت او برگشت. مون مت

 .دیشا -

 :دیمکث به سرعت سمت در رفت و مت پرس یبا کم کالرا

 کالرا؟ یریکجا م -

 گفت: داشتیکه کتش را برم یدرحال کالرا

 کنم. دایجواب سوالم رو پ دیبا -

 به سرعت سمت او رفت و گفت: مت

 .یتنها بر یتونیصبر کن؛ نم -

 در را باز کرد و گفت: کالرا

 .افتهینم یاتفاق -

 گفت: یبا نگران کایبسته شدن در مون با

 مت. ریجلوش رو بگ -

 رهیبه اطراف خ یفوت کرد و با نگران رونیکالرا نفسش را به ب دنیبا ند ستاد،یا وانیا رونیدر را باز کرد و ب مت
 شد.

با لبخند سمتش رفت و مقابل او  د،ید شانیشگیهم زیم یرا رو یلیبه اطراف ل یداخل بوفه شد و با نگاه ناین
 نشست و گفت:

 ؟یکنیفکر م یبه چ -

 و گفت: دیاز فکر پر یلیل

 ؟یچ -

 و گفت: دیخند ناین

 .شهیانگار شرکتت داره ورشکسته م یتو فکر یجور -

 گفت: یبا ناراحت یلیل

 یمشغول کاراشون هستن و وقت یلیمامان و بابام خ کنه،یم یرکالرا ازمون دو نا؛یجور هم هست ن نیهم -
 .طورنیهم هم ییتاما سه م،یرفتن ندار رونیب یبرا

 لبخند زد و گفت: ناین

 ه؟یامروز چه روز یدونیم چیه -
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 فکر گفت: یرا باال داد و با کم شیابرو یلیل-

 نوامبر. ستمیب -

 و گفت: دیباال پر جانیبا ه یلیمعنادار به او انداخت و ل ینگاه ناین

 من، چطور فراموش کرده بودم؟ یخدا یامروز تولد کالراست؛ وا -

 گفت: جانیو با ه دیخند ناین

 نه؟ م،یجشن گرفتن و باهم بودن دار یبهانه برا هی یعنی نیا -

بلند  ییبا صدا شدیبلند از مقابل بوفه رد م ییهاکالرا که با گام دنیشد. با د رهیبا برق چشمانش به او خ یلیل
 گفت:

 کالرا اومده. -

از پشت سر کالرا، او را صدا زد و کالرا بدون  یلیبا تعجب دنبال او به راه افتاد. ل نایبه سرعت بلند شد و ن او
بلند به راه افتاد  ییهابا گام یلیشد. ل خیوارد کالس تار لیسالن مارس و یدانش آموزان و شلوغ نیتوجه از ب

 ه سرعت خودش را به او رساند و گفت:ب زین نایو ن

 کجا رفت؟ -

 شده بود خم شد و گفت: رهیکه با تعجب به او خ نیسمت ساب د،یکوب زیم یدستانش را رو کالرا

 ؟یکنیم کاریچ یمعلوم هست دار -

و  دیکالرا را کاو دهیچهره آشفته و رنگ پر اشدهیگذاشت، با ابروان باال پر زیم یبا تعجب خودکار را رو نیساب
 گفت:

 ؟یچ -

 گفت: تیبا عصبان کالرا

 مگه نه؟ ،یاتفاقات نیا ۀتو پشت سر هم -

 گفت: یبلند شد و با حالت قبل نیساب

 شده؟ یآروم باش کالرا؛ چ -

 و لبخند زنان گفت: دیزده سر رس جانیه یلیل نیح نیهم در

 کالرا. -

 یلیسمت ل یشد. کالرا به آرام رهیبه هر سه خ یو با نگران دیسر رس ناین نیح نیشد، در هم رهیبه او خ نیساب
 شد و گفت: رهیاو خ ۀبه حالت چهر نیشد. ساب رهیهراسان به او خ ن،یکاتر نیخون ۀچهر دنیبرگشت و با د

 کالرا؟ حالت خوبه؟ -



 

 101 

 شد و گفت: کینزد یلیبه ل یبه آرام کالرا

 تو؟ -

شد و  رهیخ شدیو خشم در چشمانش شعله ور م تیرفته عصبانهکالرا که رفت ۀبه چهر یبا تعجب و نگران یلیل
 گفت:

 .یلیمنم کالرا؛ ل ؟یچ -

 شد و گفت: رهیخ نیکاتر ۀبه چهر کالرا

 .ستمینرسم ول کنت ن خوامیکه م یزیبه چ یتا وقت -

 یاپنبه یرا به چنگ گرفت و همانند عروسک یلیل یبه او حمله ور شد، گلو اشیطانیش افتهی رییبا چهره تغ کالرا
 یلیبه سرعت کالرا که سمت ل نیو ساب دیکش یغیج نایافتاد، ن نیزم یبا شتاب رو یلیداخل اتاق پرتش کرد. ل

 را گرفت و گفت: رفتیم

 آروم باش کالرا. -

کنان که ناله یلیسمت ل نیافتاد. خون آشام خشمگ نیزم یکه رو دیکوب واریرا به د نیبا تمام قدرت ساب کالرا
 که گفت: رفتیافتاده بود م نیزم یرو

 .نیکاتر یریبم دیکنم؛ تو با ینابودت م -

 یچسباند و درحال واریرا گرفت، پشتش را به د یلیل یشده بود که کالرا گلو رهیبه او و حرکاتش خ رتیبا ح ناین
 گفت: زدندیم رونیب ششین یهاکه دندان

 .نیکاتر یرو نابود کرد میتو زندگ -

 گفت: دهیبردهیسرخ شده بود بر شیکه از شدت فشار دست کالرا بر گلو یو درحال کنانهیگر یلیل-

 .یلیکالرا؛ منم ل -

 شد و گفت: کیبه کالرا نزد یبه آرام ناین

 کالرا. -

 گفت: یداشت او را لمس کند که به آرام یاز پشت سع نایبرگرداند، ن یآرام شده بود سرش را کم یکه کم کالرا

 برگرد. ؛یستیتو ن نیا -

 نیگشت. ساب رهیخ رتیبا بهت و ح زدیم یکه رنگش به کبود یلیپر از اشک نفس زنان به ل یبا چشمان کالرا
 کتف کالرا گذاشت و گفت: یدستش را رو نایشد، ن رهیها خبلند شد و به آن یبا نگران

 کن کالرا. آروم ولش ن؛یبذارش زم -
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. ستادیا نیزم یگرفته بود سر خورد و رو نیزم یکه از رو یبا ارتفاع یلیدستش را شل کرد و ل یبه آرام کالرا
 یبا ناباور نایشده بود نگاه کرد، کالرا سمت ن رهیزده به او خ رتیبه کالرا که ح سیخ یسرفه کنان با چشمان

 برگشت و گفت:

 .ناین دونمینم شد؛یچ دونمینم -

 سر او را نوازش کرد و گفت: نایشد، ن یوش گرفت و اشک از چشمان کالرا جار*او را در آغـ ناین

 تموم شد. ست؛ین یزیچ -

 او گذاشت و گفت: ۀشان یبلند شد و دستش را رو یلیاز مقابل ل نیکاتر

 .یبر یتونیم -

 گفت: نیشد، با بسته شدن در ساب رهیبه رفتن او خ نایبلند شد و ن یلیل

 .مونهینم ادشی یچیخوبه که ه -

 شده بود نگاه کرد و گفت: رهیخ نیدر زم یابه نقطه قایبه کالرا که عم نیکاتر

 آره. -

 گفت: یبا ناباور او

 کنم؟یم دتیکه دارم تهد ینیبیمن رو م یایپس تو رو -

 نشسته بود گفت: یصندل یکه شوکه رو کالرا

 آره. -

 زد و گفت: یخند شین نیکاتر

 کالرا. یشیم وونهیخون آشام د هی یکنم دارفکر  -

 شد و گفت: رهیبه او خ یبا ناباور کالرا

 ها؟شمیم وونهیکه دارم د -

 کیکه نزد یبلند شد. درحال یصندل یآرام از رو یتحاجم یشده بود که کالرا با حالت رهیها خبا دقت به آن نیساب
 گفت: رفتیباال م شیو تن صدا شدیم

 بمیچشمم رو باز کردم رق یچون از وقت شمیم وونهیمتاسفانه د ،یچون تو خواهر من شمیم وونهیآره؛ دارم د -
 یافتهیخود ش یعوض هیچون تو  شمیم وونهید ،یدیرو به گند کش میچون تو زندگ شمیم وونهیتا خواهر، د یبود

 .یفکر نکرد یچیکه هرگز جز خودت به ه

 کردیشده بود نگاه م رهیبه او خ نیشده به کالرا که خشمگ زیت یبا چشمان نیحکم فرما بود، کاتر یمدت سکوت
 و گفت:
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 که چرا مانعت نشدم... یسیمن بنو یرو پا یمرتکب شد شیکه چند سال پ یاشتباه یخوایاگه م ،یخب آبج -

 دهشت بار که صورتش را پوشاند بود ادامه داد: یبا خشم نیکاتر

 .یریبگ دهیرو ند تیمق بازاح ذارمینم گهید ،یبگم کورخوند دیبا -

زد که صورت او به سمت مشت برگشت و کالرا  نیمحکم به صورت کاتر یمشت آمد،یم یکالرا به تند یهانفس
 با نفرت گفت:

 ازت متنفرم. -

نگاه کرد و  نین کج شده کاتر*و دهـ نیابتدا به چهره خشمگ نایبه سرعت از اتاق خارج شد. ن یبدون مکث و
 متفکرانه گفت: نیکه ساب چرخاندیفکش را به اطراف م نیبلند به دنبال او راه افتاد. کاتر ییهابعد با گام

 درد داشت؟ -

 به او نگاه کرد و گفت: تیبا عصبان نیکاتر

 خفه شو معلم. -

 کنه،یکه فکرم رو مشغول م یزیدور از هر چ ها،یدور از سخت اهو؛یدرخت محبوبم نشسته بودم؛ دور از ه ریز
 .یذهنم رو آزاد کرده بودم از هر فکر

 خاطراتم را باز کردم و شروع به نوشتن کردم: دفتر

 زیعز یزندگ

 انمیدارم به اطراف دونمیرو م نیاما ا اد،یسرم م ییداره چه بال دونمیهستم، نم یاز زندگ یهم در بحران بزرگ باز
بفهمن،  یادیز یکسا خوامیهستم، نم یمن چکه  فهمهیم یلیو ل افتهیم ی. هر دفعه اتفاقرسونمیم بیآس

 .والمیه هیمن  شه،یرو بکشم، باورم نم دوستم نیبود بهتر کیامروز نزد شه،یچون موجب به خطر افتادنشون م

 افتهیاتفاقات اطرافم م نیا یوقت اده،یهم براش ز نیاما ا ز،یهمه چ زیالبته نه همه چ دونه،یرو م زیهمه چ ناین
که تو  یاکه هستم، از درنده یزیدور بشم، از چ نجایبا تمام قدرتم از ا کهنیفرار. ا اد؛یبه ذهنم م یزیچ هیفقط 

 آزادش کنم. یعذاب روح همه نیاز ا ییرها یتا برا کنهیوجودمه و وادارم م

تا امروز  ستم؛یترسو ن کهنیهستن که دوسشون دارم و برام مهم هستند و ا ییچون کسا کنم،یکارو نم نیا اما
 .کنمیاومده باهاش مقابله کردم؛ از امروز به بعد هم م شیکه پ یهر مشکل

ماند، با  رهیخ یخاموش خانه با تعجب مدت یهاچراغ دنیکه با د رفتیسمت خانه م یبود، کالرا به آرام شب
 داخل شد و گفت: اطیباز کرد. با احت یها باال رفت و در را به آراماز پله اطیاحت

 ؟یا؟ خونهمت -

 سکوت
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او را گرفت و  یو کالرا با نگران دیدر قلبش مقابل او پر یبا چوب ییرایبه داخل برداشت، مت از پذ ییهاقدم او
 گفت:

 شده؟ یمت؛ مت چ -

 که تمام وجودش را فرا گرفته بود گفت: یدیشد و با لرزش شد رهیدر قلبش خ یخنجز چوب به

 من؛ مت. یاوه خدا -

 گفت: دیلرزیم شیکه صدا یدرحال دهیبردهیبر مت

 .نجانیاونا؛ اونا ا -

کنان نامش  هیماند و گر رهیبود خ دهیدراز کش نیزم یرو حرکتیبه مت که ب یافتاد. کالرا با نگران نیزم یرو و
 گفته شد: کنواختیبلند و  ییها روشن شدند و با صداچراغ نیح نیرا صدا کرد، در هم

 تولدت مبارک کالرا. -

را در آورد و  یشد و مت خنده کنان خنجر مصنوع رهیخ نیو آدر ناین ،یلیل کا،یو تعجب به مون رتیبا ح اکالر 
 :دیکش ادیفر هاوانهیچون دهم

 .زیسوپرا -

مت که  ۀنیبه س یدر پ یپ ییمشت ها داد،یسر م ینامنظم یهاو نفس دیرسیبه نظر م یکه عصبان کالرا
 و گفت: دیکوب دیخندیم

 .نیا وونهیواقعا دشما،  -

 گفت: جانیبا ه یلیل

 بود. نیمال کاتر اشدهیآره؛ اما ا -

که لبخند زنان در  نیکاتر دنیبرگشت و با د یشده بود نگاه کرد، به آرام رهیکه به پشت سر او خ یلیبه ل کالرا
 دلگرم گفت: یابا چهره نیبلند شد، کاتر کردیبود و به او نگاه م ستادهیاز چارچوب در ا رونیب

 کوچولو. یتولدت مبارک آبج -

 کوتاه گفت: یزد و با مکث یلبخند کالرا

 .نیتو کاتر ایب -

 گذاشت و گفت: زیم یآبجو را رو یهایبطر نیآدر

 ان.خوش مزه یلیکش رفتم، خ کنمیکه توش کار م یاز بار نارویا -

 و گفت: دیسمتشان حمله ور شوند سمت خودش کش نایو ن یلیل کهنیها را قبل اآن کایمون

 .نیفقط کالرا هجده سالش شده، شما حق خوردن ندار نجایا -
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 پرت کرد و گفت: یلیو ل نایو سمت ن دیکش رونیاز جعبه ب یدو بطر ییبا ترش رو نیکاتر

 خوش بگذرونن؟ توننینم هاچارهیب نیامشب رو ا هی یعنیزن عمو،  الیخیب -

 که مت گفت: دیبربون را سر کش یلم داد و بطر یراحت یرو و

 .کنهیم یرو ادهیداره ز یکی نجایانگار ا -

 داد و گفت: یچشمانش را چرخ نیکاتر

 عمو جون. یخوایکه تو هم م دونمیم -

کار  نیا یرا باال بردند و همگ هاکیها پلم داد، آن نیچون پسران نوجوان کنار کاترلبخند زنان و شتابان هم مت
 شد و او گفت: رهیخ نیرا کردند. کالرا با تعجب به کاتر

 .گهید یدختر کوچولو هیکالرکسون بود،  ۀخانواد یروز برا نیامروز که بهتر یبه سالمت -

 :دیپرس یبا نگران نایتوجه همه را به او جلب کرد، ن اشیشانیپ یهاکه اخم دینکش یزد و طول یلبخند کالرا

 کالرا؟ -

 رفت که گفت: یبه سمت او م یبلند شد و به آرام یبا نگران نیکاتر زد،یم یبه تند شیهانفس کالرا

 حالت خوبه؟ -

 شد و گفت: رهیخند زنان به او خ شین نیکه کاتر دیرا د نیکاتر نیان خون*شد، دهـ رهیبه او خ کالرا

 .رنیمیهمه م -

و زرد شدند که همه وحشت زده  نید، چشمانش خونزدن رونیب ششین یهاو دندان افی رییاش تغچهره کالرا
 گفت: یبه آرام نیفاصله گرفتند. کاتر

 کالرا، آروم باش. -

 زد و گفت: یخند شین کالرا

 .نیکاتر یتو مرد -

. مت به سرعت سمت کالرا رفت دیکوب نهیکنار شوم واریحمله ور شد و با تمام قدرت او را به د نیسمت کاتر به
 کایفرود آمد. مون یکنار راحت زیم یاو را دور کرد و مت رو اشنهیبه س یاگرفت، اما کالرا با ضربهو او را از پشت 

افتاد  نیزم یرو نیدور کرد. کاتر نیاو را از کاتر ورتشبه ص یاسمت کالرا رفت و با ضربه یبا سرعت خون آشام
 گفت: کایبه مون یبلند یو با صدا

 ببر. نجایاونا رو از ا -

 کایو مون نایمانده بودند، ن رهیخ ییرایچسبده و به اتفاقات داخل پذ گریکه وحشت زده به همد یلیل و نیآدر
 ها را به سرعت از خانه خارج کردند.و آن دندیسمتشان دو
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 بر آرام کردن او داشت گفت: یکه وحشت زده سع نیبلند شد و کاتر نیزم یاز رو کالرا

 گم؟یم یچ یشنویم ؛یستیتو ن نیکالرا؛ ا ریآروم بگ -

باشد  افتادهین شیبرا یاتفاق یی. کالرا که گودیکوب واریفرصت مت سمت کالرا حمله ور شد و او را به د نیهم در
پرت کرد که  رونیسرکش از پنجره ب یابرگشت و مت را همانند گربه یغضب آلود به آرام یاو چهره تیبا عصبان

 واریداد و از پشت او را گرفت و سمت د یجا خال نیحمله ور شد، کاتر نیاو از خانه خارج شد. کالرا سمت کاتر
 یاآن را برداشت و با چهره زیت یۀشکست و پا شیرا با پا یکنار راحت زیهلش داد، کالرا به سرعت برگشت و م

که بر فرو کردن چوب به قلبش را داشت  یافتاد و سع نیاو بر زم یحمله ور شد. رو نیبر افروخته سمت کاتر
 زنان گفت: ادیصحنه فر نیا دنیو با د دداخل خانه ش ناین

 کالرا. هیکاف -

ها شروع به چراغ نیح منیشد، در ه رهیاو خ یطانیهراسان به چهره ش نایبا خشم به او نگاه کرد و ن کالرا
فراوان  یحمله ور شود که با درد نایسمت ن خواستیشد، م رهیسوسو کردند و کالرا وحشت زده به اطراف خ

 یشده بود، کالرا با تن رهیو او خ ناینزده به  رتیح نیافتاد. کاتر شیهازانو یزنان رو ادیسرش را گرفت و فر
 ییباز و صدا مهین یخورد. کالرا با چشمان یرها شده باشد تکان یزیاز چ ییکه گو نایافتاد و ن نیزم یخسته رو

 متش رفت و کنارش نشست، کالرا را بلند کرد و گفت:دوان سدوان یبا نگران نایاو را صدا زد، ن فیضع

 کالرا. نجامیا -

 زد و چشمانش بسته شد. یلبخند کالرا

 

 و گفت: دیاو از جا پر دنیبا د نایمقابل او ظاهر شد و ن ایخسته و آشفته داخل خانه شد، گلور یبا چهره ا ناین

 ؟ییتو ایاوه گلور -

 که گفت: کردیبه او نگاه م اشیشگیو راز آلود هم یجد یبا چهره ایگلور

 ترسوندمت. خوامیمعذرت م -

او کنارش  یکالفگ دنیبه دنبال او به راه افتاد و با د ایرفت. گلور ییرایداد و سمت پذ یچشمانش را چرخ ناین
 گفت: ینشست و با نگران

 خونه؟ یشده؟ چرا نرفت یزیچ -

 شد و گفت: رهیگناهکار به او خ یبا حالت ناین

 .ایکردم گلور یکار هین؛ من م -

 شد و گفت: رهیبه او خ شیابروها نیب ینیبا چ ایگلور

 زم؟یعز یچ -
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 در چشمانش جمع شد و با لرز گفت: اشک

 .کنمیرو تو خودم حس م رییتغ کنم؛یم کاریدارم چ دونمینم دونم؛ینم -

 وش گرفت و لبخند زنان گفت:*او را در آغـ یدر آمد و با خوشحال ینگران ۀاز چهر ایگلور

 .نجامینباش؛ من ا یچینگران ه زم؛یعز کنمیکمکت م -

شده است با دقت  رهیکه چپ و راست به او خ نیتار کاتر ۀچهر دنیکالرا ناله کنان چشمانش را باز کرد و با د
 :دیشده بود که پرس رهیشده به او خ زیر یبا چشمان نیبرود، کاتر نیاز ب دشید یچشمانش را زوم کرد تا تار

 ؟ینیب یم نیچند تا کاتر -

 و گفت: دیکش یقینفس عم کالرا

 گم شو. -

 از مقابل او بلند شد و فاصله گرفت و گفت: نیکاتر

 .ستیکه حالت اونقدرا هم بد ن دمیخوبه؛ فهم -

 یرهایسرش با زنج یاست، با تکان دادن دستانش که از باال ینیزم ریکه در سلول ز دیبا نگاه به اطراف فهم کالرا
 :دیپرس تیبود با تعجب و عصبان زانیمحکم آو

 ؟یکنیم یچه غلط یمعلومه دار -

 با آرامش انداخته بود گفت: شیپا یرا رو شینشسته و پا یصندل یکه رو نیکاتر

 .یبش هیتنب دیو با یشد یتو دختر بد -

 غضب آلود گفت: یاو چهره تیبا عصبان کالرا

 زود باش من رو باز کن. -

 .یقتل عام راه بنداز هیبود  کینزد ،یکرد شبیکه د یباور کن با کار تونم؛ینم -

 شده بود گفت: رهیکه با تعجب به او خ کالرا

 ؟یچ -

 بدنش شل شد و ناباورانه گفت: یشد، با سست رهیخ یابه نقطه قیعم یبا تفکر او

 کردم؟ کاریمن؛ من چ یاوه خدا -

 گشت و گفت: رهیبه او خ یجد یانشست و با چهره شیپاها یبلند شد و مقابل او رو نیکاتر

 خواهر. دمیرو قول م نیکنم؛ ا یمتوقفش م ره،یتا تو رو از ما بگ افتهیکه داره م یهر اتفاق -

 د. مت داخل سلول شد و گفت:تکان دا دیتائ یشده بود که سرش را به معنا رهیخ نیکاتر ۀبه چهر کالرا



 

 108 

 .یه -

 بلند شد، به مت نگاه کرد و گفت: نیبه او نگاه کرد، کاتر نیاز پشت سر کاتر کالرا

 .رمیمن م -

 مچ او را گرفت و گفت: مت

 ؟یریکجا م -

 کار دارم. -

 بلند از آنجا دور شد. ییهانصفه زد و با گام یبرگشت و به کالرا نگاه کرد، لبخند او

 که در چهره و چشمانش بود گفت: یو ناراحت ینشست و کالرا با شرمندگ یصندل یرو مت

 شد. یچ دونمیاصال نم شب؛یواقعا متاسفم مت؛ من د -

 متیکه ببند نهیا میبکن میتونیکه م یتنها کار افته؛یداره برات م یشده کالرا؛ چه اتفاق یچ میدونیما هم نم -
 .میکن دایحالت علت پ نیا یکه برا یتا وقت ؛یتا دوباره از کنترل خارج نش

 انداخت و گفت: نییسرش را پا دانهیناام کالرا

 .کنهیرو خراب م یهمش کار اونه؛ داره همه چ نایا -

 حالت او گفت: دنیاش باز گشته بود که مت با دبه چهره تیو عصبان نیکالرا خشمگ چشمان

 .یمونیم نجایا یایکه به خودت ب یو تا وقت یستیتو ن نیا -

 از سلول خارج شد و در را بست. کردیاو نگاه م ۀکه به چهر یشد و مت درحال رهیبه او خ تیبا عصبان کالرا

 ییظرفشو نکیاو به س ۀآشفت ۀچهر دنیبرگشت و با د آمدیسمت آشپزخانه م یسمت مت که با سست کایمون
 داد و گفت: هیتک

 ...یگفت؛ ه یچ دمیشن -

 را گرفت و گفت: شانشیسمت مت رفت و صورت پر او

 .میبرش گردون دیبا م؛یکردیکار رو م نیا دیبا ست؛یاون تو حال خودش ن -

 .دیبوس یلبان پرش نقش بست و لبان او را به نرم یرو یلبخندش، لبخند دنیبا د زین کایزد و مون یلبخند مت

 

*** 
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به اطراف  یداخل بار شد، با نگاه نیکه ساب دینوشیبار نشسته بود و بربون محبوبش را م یمقابل سکو نیکاتر
بلند سمت سکو رفت و  ییهاو با گام دیکش یقیسکو نفس عم یرو نیکاتر دنیبود با د یاز هر انسان یکه خال

 به گارسون گفت:

 .نیاریمن ب یبربون هم برا هی -

 داد و گفت: شیاهابرو نیب ینیاو چ دنیبا د نیکاتر

 ؟یدانش آموزات از دستت فرار کردن و افسرده شد ه؟یچ نجاست؛یا یک نیبب -

 زد و گفت: یلبخند نیساب

 باشم. نجایا ادیداره سر کالرا م ییبگم چه بال کهنیا یبرا دیشا -

 کنجکاو او بربون را از گارسون گرفت و گفت: ۀچهر دنیبا د نیزده به او نگاه کرد و ساب رتیح نیکاتر

بهم حمله  یخواستیبار سوم هم م یو برا یبار هم گردنم رو شکست هی ،یکرد کیبار بهم شل هیتو  کهنیبا ا -
 .کنمیبهت م یلطف بزرگ یکن

 شد و گفت: رهیبه او خ زشیسمت او برگشت و با چشمان ت نیکاتر

 حاال. ؛یدونیم یچ نمیبنال بب -

 شد و گفت: رهیبربون خ وانیبه ل نیساب

 .کنمیلطف رو فقط به خاطر کالرا م نیا -

 کرد و گفت: نیرو به کاتر و

 .رهیتسخ هی ریکه اون اس دمیفهم یجانب دیبا د دم،یکالرا رو د تیکه وضع روزید -

 گفت: یبا ناباور نیکاتر

 ر؟یتسخ -

 .ییو فکر کرد که تو دیرو چسب یلیل یگلو یکرد؛ وقت یکه م ییبا کارا -

 ه؟یزیچ یروح ریتسخ ۀنشون دهند نایخب ا -

 گفت: ردیاو را به تمسخر بگ خواستیبا حرکات دستش که م نیشد و کاتر رهیبه او خ یبا کالفگ نیساب

 مرد چند صد ساله. ریپ یاز خودت در آورد نارویخون آشامه و فکر کنم ا هیمحض اطالعت؛ اون  -

 کرد و گفت: یانداخت و تک خندا شیابروها نیب ینیچبا حرف آخر او  نیساب

 تیاهم یاگهیکس د یهاکه جز خودت به حرف یغرغرو باش ۀعجوز هی ییجورا هیفکر کنم تو هم  ن؛یببخش -
 .یدینم
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 گشاد شده سمت او برگشت و گفت: یبا چشمان نیکاتر

 عجوزه؟ ؟یگفت یچ -

 بلند شد و گفت: نیساب

 .یرو ندار اقتشیتو ل یهم بگم؛ ول یاگهید یزایچ نایعالوه بر ا خواستمیم ه؟یچ یدونیم -

 شده گفت: زیر یبه سرعت و با چشمان نیکاتر

 .یستیخوردن ن یدنینوش یبرا یاصال همراه خوب -

 زد و گفت: یلبخند نیادامه داد، ساب دنیسمت بار برگشت و به نوش و

 .یدینم یتیکه به کالرا اهم دمیرو فهم نیا -

با سرعت  نیاز در خارج شود که کاتر خواستیم نیشد. ساب رهیخ یامتفکرانه به نقطه نیبه راه افتاد و کاتر او
گشت  رهیوجب از خودش فاصله داشت خ کیو به او که تنها  ستادیا نیمقابل او ظاهر شد. ساب یخون آشام

 شد و گفت: رهیبه او خ یاگربه یبا چشمان نیو کاتر

 ات بکنم.در باره ینظر دیتجد هی دیخب؛ شا -

اش به وسعت چهره یبا لبخند نیشد. کاتر رهیها خبا تعجب به آن نیو ساب نیکاتر دنیدر را باز کرد و با د ناین
 گفت:

 .یحال دو تا مهمون رو داشته باش دوارمیام -

داخل شود که انگار کل  خواستیلبخند زنان م نیداخل شد و با متانت تشکر کرد، کاتر نیکنار رفت و ساب ناین
 برخورد کرده باشد کنار رفت و با تعجب گفت: ینامرئ ۀشیبدنش با ش

 ؟یکنیم یشوخ -

 با تعجب گفت: ناین

 .گهیتو د ایب ؛ید یم شینما یچرا دار ؟یچ -

 زد و گفت: یلبخند نیکاتر

 عسلم. امیداخل ب تونمیکه نم نجاستیمشکل ا -

با تعجب به  نیرا داخل کرد. کاتر نیدست او را گرفت و کاتر یبا کالفگ نایشده بود که ن رهیبا تعجب خ نیساب
 سمت داخل خانه رفت و گفت: نایشد، ن رهیاست خ ستادهیطرف در ا نیخودش که در ا

 حفاظ بود. هی -

 نایبا چشم غره از کنار او رد شد. ن نیشد، که کاتر رهیخ نیاش را نگه داشته بود به کاترکه به زور خنده نیساب
 گفت: نشستیم یراحت یکه رو یدر حال
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 کارو کرده. نیا ایگلور -

 داد و گفت: شیابروها نیب ینیچ نیکاتر

 هم جادوگر؟ گرتیاون خاله ج یعنی ا؟یگلور -

 گرفت و گفت: نیدستش را سمت ساب نیبا تعجب به او نگاه کرد. کاتر ناین

 .میدیافسونگرت فهم ۀدر مورد خانواد ییزایچ هی شونیبه لطف ا -

 کرد و گفت: نایرو به ن نیلم داد و ساب یراحت یرو

 نیشما ذاتا جادوگر هست ۀکه خانواد دمیاون فهم قیات آشنا شدم؛ از طراز خانواده یکیبا  1734من تو سال  -
 .یو فکر کنم امکان نداشته باشه که تو هم جادوگر نباش

 گشت و گفت: رهیخ انهیسرزنش گرا یبا نگاه ناینگشاد شده به  یو با چشمان انهیشاک نیکاتر

 ؟یو به ما نگفته بود یدونستیرو م نیتو ا -

 رو به او کرد و گفت: ناین

 تا کنترلش کنم. کنهیحرف زدم؛ اون کمکم م ایکه افتاد با گلور یمطمئن شدم، بعد اتفاق شبید دونستم؛ینم -

 با تعجب گفت: نیساب

 ؟یکنترلش کن -

 گفت: نیتکان داد و رو به کاتر دیتائ یسرش را به معنا ناین

 کنن. یاستفاده م اهیس یاونا از جادو کنن؛یافسونگرا با جادوگرا فرق م م؛یستیما افسونگر ن -

 ادامه داد: نایشد و ن رهیبه او خ دیرسیکه مشتاق به نظر م نیکاتر

رو کنترل کنه. اگه افراط کنه؛  شیه قدرت ذاتکه بتون یهست؛ تا زمان یخودش جادوگر یبرا یهر افسونگر -
 سراغش. ادیم یدیپل یبه عبارت بره؛یم یکیو اون رو به تار شهیم شهیجادو عل

 شده بود گفت: رهیخ نایکه متفکرانه به ن نیکاتر

 .یجادوگر هیکنم؛ تو  یم حیخب، تصح -

 گفت: تیبا جد نیادامه دهد که ساب خواستیم نیکاتر

 .گمیمن بهش م -

که منتظر  نایرو به ن نی. سابدیدهانش را کش پیو ز زندیحرف نم گریبا مزه نشان داد که د یبا حرکت نیکاتر
 مانده بود کرد و گفت:

 شده باشه. ریکالرا تسخ کنمیفکر م -
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 وسط و گفت: دیپر یبا خونسرد نیشد و کاتر رهیبه او خ یبا کنجکاو ناین

 که فکر کنم چرت باشه. -

 متفکرانه گفت: نایبه او نگاه کرد و ن انهیشاک نیساب

 .نهیآره؛ هم -

 رو به هردوشان کرد و گفت: نایشان به او جلب شد، نتوجه نیو کاتر نیساب

 بار حالش بد شده بود و... نیاول یبرا یوقت -

 گفت: نیکه کاتر گشتیمناسب م ۀدنبال کلم ناین

 شده بود؟ یوحش -

 چشمانش را چرخاند و گفت: ناین

حس کردم؛ انگار  یبیعج یرویها بهش دست زدم، نانجمن یتو مهمون یاون تو حال خودش نبود. وقت ؛یهر چ -
 افسون بوده باشه. هیکه 

 فاصله گرفت و گفت: یاز صندل تیبا جد نیکاتر

 من؟ هیعل کنه؟یهست که کالرا رو مسموم م یافسونگر زپرت هی یعنی -

 گفت: یبا حالت قبل نیشدند و کاتر رهیبه او خ نایو ن نیبه فکر فرو رفت، ساب تیمتفکرانه و با عصبان نیکاتر

 رو بکنه. نکاریهست که بتونه ا یعوض هیفقط  -

 

*** 

 

خودش بکنه؛ با تمام  عیمن رو مط خوادیم کنمیحس م شهیم کیبهم نزد یوقت شنوم؛یتو سرم م ییزهایچ هی
 .ادیسرم م ییداره چه بال دونمینم کنه؟یکمکم نم یچرا کس جنگم؛یوجودم م

 کریبود که بتوانم پ نیسلول مانع بر ا یکیو تار دید یسرم را بلند کردم و تار دهیچیدر هم پ یصداها دنیبا شن
 کرده. رمیگ نیاز اون زم یناش یفیو ضع یگرسنگ گریاز طرف د نم؛یمقابلم را بب اهیس

 کالرا -

 .ستمین صیآشناست؛ اما قادر به تشخ کند،ینامم را صدا م یکس

 ۀچهر توانستمیم زد؛یشده بود و مقابلم لبخند م ترکینزد کریآشنا تمام وجودم را فرا گرفت و پ ینفرت بارهکی به
 بود. کردیکه مدام به سرم اثابت م یاخند چندش او مانند گلوله شین نم،یرا بب اشیشگیهم رحمیمغرور و ب

 سالم کالرا. -
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 ریدر را با شتاب گشود و به سرعت سمت ز زدیکه در چشمانش موج م یوحشتناک یهراسان و با نگران نیترکا
 کایشدند، مون رهیها خبه آن یبا نگران کایکه مت و مون آمدندیکنجکاوانه به دنبال او م نیو ساب نایرفت. ن نیزم

 :دیبا اضطراب پرس

 شده؟ یچ -

 گفت: نایبه راه افتاد و ن نیها بدهد، دنبال کاترآن یرا برا یحیتا توض خواستیکرد و م ینگاه نایبه ن نیساب

 .میزنیدر موردش حرف م -

گشاد شده  یو چشمان رتیخودش را به در سلول رساند و آن را باز کرد و با ح یبا سرعت خون آشام نیکاتر
 شد! رهیبه داخل خ

 برگشت و گفت: تیکه با عصبان رفتیمقابل همه رژه م منیدر نش یعصب نیساب

 ن؟یکرد یزندان وونیشما اون رو مثل ح -

 گفت: دیدرخشیکه در چشمان سبزش م یبا ناراحت کایمون

 اون از کنترل خارج شده بود. م؛ینداشت یاما چاره -

 و گفت: دیکش شیبه موها یدست نیساب

 .نشیکه تو اون سلول وحشتناک بنداز شهینم لیدل نیاما ا -

 خونسردانه گفت: ختیریم یسکیو وانشیکه در ل یدرحال نیکاتر

 .یکنیرفتار م نیتر از اخودت کم یهانگو که با شکار نگ؛یون هلس الیخیب -

با  نایبار ن نیکه ا گشتیخون آشام حاضر جواب م یبرا یخوب لیشد، دنبال دل رهیبا تعجب به او خ نیساب
 شد و گفت: رهیرفت، به چشمان آرام او خ نیبلند شد و سمت کاتر تیعصبان

 .یاریشدن خودت رو سر اون در م یزندان یتالف یدار ،یسوء استفاده کرد تیوضع نیتو از ا -

 و گشاد خطر ناکش گفت: یو با چشمان عصبان دیکوب زیم یرا رو وانشیل نیکاتر

که از  کنمیدارم به خودش کمک م نایا ۀاما جلوتر از هم ارم،یرو سرش در م شیکوچولو؛ من دارم تالف نایآره ن -
 .یدر اشتباه کنمیمن فقط به منفعت خودم فکر م یکنیپس اگه فکر م اد؛یدر ب یوونگید نیا

 گفت: نیکردند و ساب یاو سکوت طوالن تیجد دنیبا د همه

 کرده. ریاون رو تسخ یک یباش دهیانگار که فهم ؛یگفت یزیچ هی ناین ۀتو، تو خون -

 بر طفره رفتن داشت که گفت: یچشمانش را به اطراف دوخت و سع نیکاتر

 فکر کنم اشتباه کردم. -

 بلند شد و گفت: یراحت یاو از رو داریمعن یهانگاه دنیبا د مت
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 نا؟ین یکمکمون کن یتونیتو م -

 سمت او برگشت و مت گفت: ناین

 مشکل کمک کنه؟ نیرفع ا یمون براتا به یات بخواخونتون و از خاله یبر یتونیم -

 لبخند زنان گفت: ناین

 .دیآره؛ چرا به فکر خودم نرس -

 گفت: یبا خوشحال و

 شد... یخونه؛ اگه خبر رمیمن م -

 گفت: یشده بود که مت با خونسرد رهیها خمشکوکانه به آن نیساب

 .میکنیخبرت م -

جلو آمد  یقدم نیماند و ساب رهیبه در خ قیعم یبا نفس نیزد و به سرعت از خانه خارج شد. کاتر یلبخند ناین
 و گفت:

 خب؟ -

 مکث رو به مت گفت: یرو به او کرد و بعد کم نیکاتر

 .اهیبفرست دنبال نخود س یجور هیرو  نیحاال ا ؛یخوب دکش کرد -

 شد و گفت: رهیخ نیبه کاتر نیساب

 یدونیکه م یهر چ دیبا ،یبزرگ از پازل رو حل کن ۀکیت هیگذاشتم و کمکت کردم  شیپا پ هیقض نیمن تو ا -
 .یرو بگ

 در آورد و گفت: یجلو آمد و شکلک نیکاتر

محرمان  ۀجلس نیبگم، پس تو ا هابهیبه قر تونمینم ه؛یخانوادگ ییجورا هی هیقض نیکه ا ییاز اونجا د؛یببخش -
 .یندار ییه جا

 سکوت گفت: ید پس از مدت کوتاهشده بو رهیها خآن یهاکه به جر و بحث یدر حال مت

 .میجبران کن دیبهمون کمک کرده ما با نیکه ساب ییاز اونجا -

 شد و او گفت: رهیبه مت خ انهیشاک نیکاتر

 بازم بتونه کمک کنه. دیشا -

 گفت: تیبا عصبان نیکاتر

 مگه نه؟ شهیاضافه م نیکاتر نیمخالف ۀبه اون دست نمیا ه،یعال -
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 گنگ گفت: یابلند شد و با چهره کایمون

 منظورت... -

 صحبت او را قطع کرد و گفت: نیکاتر -

 .گردهیبرم یلعنت یویبه اون جول یوونگید یۀقض نیبله زن عمو جون، بله؛ کل ا -

 گفت: یشدند و مت باناباور رهیخ گریبا تعجب به همد کایو مون مت

 مرده باشه. دیممکنه؟ اون؛ اون با ریغ نیا یول -

 سرش را تکان داد و گفت: یبا کالفگ نیکاتر

 .دونمینم دونم،ینم -

 یشوکه رو کایگشت و مون رهیبه رفتن او خ یبا ناراحت نیاز خانه خارج شد. ساب نیبلند و خشمگ ییهابا گام و
 فرو رفته بود. قیعم یدر فکر یافتاد و مت با نگران یراحت

 زد و گفت: یلبخند ناین دنیمتمدنانه سمت در رفت و آن را گشود، با د ییهابا گام ایگلور

 .زمیتو عز ایب نا؛ین -

 مکث داخل شد. یزد و با کم یلبخند ناین

 گذاشت و گفت: زیم یرا رو یفنجان چا ایگلور

 شده. ریپس دوستت کالرا تسخ -

 شد و گفت: رهیملتمسانه به او خ نایکرد، ن نایآرامش رو به ن با

 یطلسم لعنت نیکمکم کن تا بتونم کالرا رو از ا یدونیم یزیلطفا اگه چ ا،یتا ازت کمک بخوام گلور نجایومدم اا -
 نجات بدم.

انداخت  یها بود نگاهگر آننشسته و نظاره یصندل یرو یکه با نگاه جد سیو به آل دیکش یقینفس عم ایگلور
 و او گفت:

 ؟یها اعتماد کنبه خون آشام یتونیتو چطور م نا؛ین -

 نگاه کرد و گفت: ایبه گلور یدیکرد و با ناام سیرو به آل ناین

 .یدوست واقع هیکمکم کرده، مثل  یلیکالرا دوستمه؛ اون تا حاال خ -

 را نوازش کرد و گفت: نایزد، صورت ن یلبخند ایگلور

 یم یدرست ماتیکه تصم دونمیو م یهست یتو دختر عاقل زم،یرو بهت ثابت کرده عز شیکه دوست دونمیم -
 .یریگ
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 گفت: یشد و با مهربان رهیلبخند زنان به او خ ناین

 ممنونم. ا؛یممنونم خاله گلور -

 ها روانه شد.از اتاق یکیبا نگاه معنادار او بلند شد و سمت  سیکرد، آل سیرو به آل ایگلور

 

*** 

 

 یمقابل سکو نیبه راه افتاد و کنار کاتر قیعم یگشت، با نفس رهیخ یاوارد بار شد و چشمانش به نقطه نیساب
 نیمزه کرد و سابمشروبش را مزه وانیداد و ل یبه او انداخت و چشمانش را چرخ ینگاه مین نی. کاترستادیبار ا

 گفت: یابه نقطه رهیخ نیبسکوت سا یکرد و پس از کم یاکنار او نشست، به گارسون اشاره

 درمورد گذشته بهم گفتن. ییزایچ هی کایمت و مون -

که  دیبگو یزیچ خواستیکرد، م ینگاه نیگذاشت و او به کاتر نیرا مقابل ساب یسکیو یو بطر وانیل گارسون
 گفت: نفسیرو به او کرد و ب نیکاتر

سال خانوادات ازت فرار کنن، تا  ستیهم دو دیبا ،یهم مجازات بش دیبا یشروع کن، زود باش، تو مقصر -
و  یآدما رو جر بد یکه گلو یبش یو اونقدر عصبان یخودت ول بچرخ یتنها و برا یسوسک عوض هیمثل  یبش

و  یآزاد بش ییو تنها غم نیبرسه، از ا تشیبه اوج نها تیتا درندگ یخودت رو تو خون لذت بخششون ول کن
 برات مهم نباشه. یزیچ

 زمزمه کرد: یشده بود که به نرم رهیخ نیو پر از اشک کاتر نیبه چشمان غمگ نیساب

 .یکه تو مقصر باش کنمیمن فکر نم -

 نیبود، ساب یاعتمادیکوتاه کرد که نشان از ب یاکرد و ناباورانه خنده زیمکث چشمانش را ر یپس از مدت نیکاتر
 گفت:

 تو و کالرا گذشت. نیب یچ 1743سال  ؛یخوام بهم بگ یم -

سفر در اعماق گذشته دورش داشت که  برد،یدر فکر به سر م قایکه عم یبه فکر فرو رفت و با چشمان نیکاتر
 گفت: یبه آرام یطوالن یکرد و پس از مدت نیرو به ساب

 .شدیسالش م 15کالرا  گهیسالم بود؛ سه ماه د 20من  -

 ایتالیرم، ا 1739سال 

 

الجثه جنگل  میدرختان عظ نینقش بسته بود، به سرعت باد از ب اشکه بر چهره یاروزمندانهیبا لبخند پ نیکاتر
 گفت: شدیانداز م نیکه طن یبلند یبه پشت سرش انداخت و با صدا ینگاه مین د،یدویم کیتار مهین
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 .دهیرو به اون م هیهد نیزودتر به خونه برسه پدر بهتر یزود باش کالرا؛ هر ک -

 گفت: ادیدرختان جنگل ظاهر شد و با فر انیاز م نیچند متر دورتر، پشت سر کاتر کالرا

 .امیبذار منم ب نا،یکاتر ییدویم عیسر یلیتو خ -

در آن  یکم یکوه یپر از سروها یریآمدند. در مس رونیها از جنگل بسر داد و آن یادوباره قهقهه نیکاتر
 رهیباشکوه و خ یهااز سنگ مرمر و ستون دهیپوش یبا شکوه با نما ییالیو ،یخاک چیمارپ ریدر مس ،یکینزد

 خندشیو ن زیآن چشمانش را ر دنید اب نیکه کاتر ستدیایمقابل آن م یا. کالسکهشدیم دهید یتیکننده گران
 زنان گفت: ادیکرد و فر ادیزنان سرعتش را ز

 پدر اومد. -

 یچهل سال با قد بایتقر یردگشت، او م رهیشد و به عمارت مقابلش خ ادهیلبخند زنان از کالسکه پ جوزف
کننده که هنوز که هنوز است با وجود سن  رهینافذ و خ یاچشمان قهوه یدارا ،ییکامال اروپا یامتوسط و چهره

را گرفته  اشیشمیدار ابرکه دامن پف یشتابان درحال انایکاسته نشده است. آدر اشیظاهر تیاز جذاب شیباال
 یبلند مشتاقانه سمت همسر دوست داشتن ییهانشود، سمت او آمد و جوزف با گام دنشیبود تا مانع از دو

لبخند زنان از او جدا شد و لبانش را  انایوش گرفتند. آدر*را عاشقانه در آغـ گریها همدشتافت، آن شیرو بایز
 و با احساس گفت: دیشبخ هیهد یبوسه گرم و طوالن

 .یتو برگشت -

 گفت: یزد و به نرم یلبخند جوزف

 .یمن برگشتم آدر -

 :دیکش ادیزده فر جانیها آمد و هشتابان سمت آن نیکاتر

 پدر. -

شد  رهیها خخنده کنان به آن انایآدر د،یوش او پر*شتابان در آغـ نیلبخند زنان سمت او برگشت و کاتر جوزف
 را از خودش جدا کرد و گفت: نیو جوزف به زور کاتر

 ؟یولم کن شهیبسه؛ حاال م نا؛یخب کاتر یلیخ -

 :دیپرس دیکاویکه اطراف را م یدرحال انایو آدر ستادیمقابل او ا نیکاتر

 خواهرت کجاست؟ -

 گفت: یکرد و با گنگ یاطراف نگاه به

 .ادیپشت سرم بود؛ االن م -

 رو به جوزف کرد و گفت: او

 مال منه پدر. هیهد نیبهتر -
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 کالرا نفس زنان خودش را رساند و گفت: نیح نیو در هم دیخند جوزف

 مال منه پدر. -

 که گفت: رفتندیساخت، سمت عمارت م کیرا گرفت و به خود نزد انایکمر آدر جوزف

 .دیمونیها مشما هنوز هم مثل بچه -

 هر یو کالرا مشتاقانه به جوزف خ نیو کاتر یها خالشام بودند، بشقاب زیکالرکسون دور م ۀبود، خانواد ظهر
 رسا گفت: ییانداخت و با صدا یها نگاهبه آن یچشم ری. زکردیبودند که جوزف با دستمال دهانش را پاک م

 تر؟یپ -

 شد، جوزف لبخند زنان گفت: یوارد سالن غذا خور ریتاخ یبا کم تریپ

 .اریلطفا دسر رو ب -

 شد و گفت: رهیبا تعجب به جوزف خ انایانداختند و آدر نییسرشان را پا یو کالرا با افسردگ نیکاتر

 م؟یاالن دسر خورد نیما هم زم،یعز -

 یابا مالفه تریشد و پ رهیخ شیهادختر زانیب و لوچه آو*لبخند زنان به لــ انایبه او کرد، آدر ینگاه معنادار جوزف
کرد  مید شده بود تقدبلن یصندل ینهفته بود آمد. با احترام به جوزف که از رو یدراز زیکه داخل آن چ یشمیابر

 و گفت:

 جناب کنت. نییبفرما -

 اش کرد و گفت:رو به خانواده تریها را گرفت و با تشکر از پآن جوزف

 .منیبه اتاق نش نیایلطفا ب -

شده  رهیبه جوزف خ زد،یبرق م یو کالرا که چشمانشان از کنجکاو نیرفتند و کاتر منیسمت اتاق نش همه
و  یاستخوان یبراق و با شکوه با رنگ ریگذاشت و آن را کنار زد. دو شمش زیم یرا رو یشمیابر ۀبودند که او مالف

 ها گفت:به آن قیو جوزف با تشو ندرا به خنده در آورد نیشده، لبان کالرا و کاتر یسنگ کار یادسته

 ن؟یهست یمنتظر چ -

و به سرعت موضع  دندیعمارت دو رونیزده ب جانیها هرفتند. آن هاریو کالرا به سرعت سمت شمش نیکاتر
 گفت: رتیبا ح نیبودند که کاتر یزن ریخود را گرفتند، ماهرانه درحال شمش

 جون. یمحشره آبج نیاوه؛ ا -

 گفت: زدیضربه م نیکاتر یکه به خوب کالرا

 .ارهیرو م هاهیهد نیما بهتر یهر دو یما نذاشته؛ برا نیب یکار رو کرده؛ اون فرق نیهم شهیپدر هم -
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 یبا گنگ انایشده بودند که آدر رهیها خآن ۀو به مبارز ستادهیا وانیاز عمارت خارج شدند و در ا انایو آدر جوزف
 گفت:

 اونا دخترن. ،یدیم ادیهمش بهشون مبارزه کردن رو  ؛یجوزف؛ تو اونا رو مثل پسرا بزرگ کرد ارمیسر در نم -

 بود گفت: رهیکه به کالرا خ یدرحال زیاسرار آم یابا چهره جوزف

 یبرا دیبا ؛یباش ریپ ایبچه، بزرگ، زن، مرد، جوون  کنهینم یفرق ز،یعز یوجود دارن آدر یادیز بیعج یزایچ -
 آماده بود. یزیهر چ

 متفکرانه گفت: نیساب

 پدرت... یعنی ه؟یمنظورت چ -

 و گفت: دیروب را سر کش*مـش وانیل نیکاتر

 .کردیپژوهشگر بود و مدام سفر م هیاون  دونست؛یآره، اون م -

 مکث گفت: یبا کم نیساب

 .نیاز خودتون دفاع کن یروز هی نیکه شما بتون خواستیو پدرتون م نیرو بلد بود یاپس شما هر مبارزه -

 گفت: شخندیبا ن نیکاتر

 شدم که اون ازش متنفر بود. یزیمن اون چ کهنیغافل از ا -

از بار خارج شد  نیگشت، کاتر رهیبه رفتن او خ نیبرداشت و ساب زیم یبربون را از رو یبلند شد و بطر نیکاتر
 یو شکارچ دیرا سر کش یبطر نیشد، کاتر رهیدر را باز کرد و به او خ نینشست و ساب یها با سستو در راه پله

که در صدا و صورتش  یمکث و حسرت یبا کم نیرخون آشام بود که کات یداد. هنوز درحال تماشا هیتک واریبه د
 گفت: زدیموج م

نکبت  یویبود و اون جول 1742کرد. اواخر سال  رییتغ یکه کالرا بعد مدت یتا وقت م؛یبود یخوشحال ۀما خانواد -
 ما گذاشت. یپاش رو تو زندگ

 

*** 

 

 اشراف زادگان یمهمان

 ایتالیرم، ا 1742 سال

 

مجلل اشراف زادگان رم  یوارد مهمان دندیدرخشیم ییبایز زچون الماس اهمراه با جوزف و کالرا که هم نیکاتر
 کرد و گفت: ینگاه نیکاتر زانیآو ۀشدند. جوزف به چهر
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 دخترم. یبزن یلبخند هی ستیبد ن -

 گفت: یداد و با کالفگ یچشمانش را چرخ نیکاتر

 نم؟یبک یو عزادار میاالن تو خونه بمون ستیبهتر ن -

 یاعضا یۀبق دیمنم با م،یایها ب یجور مهمون نیبه ا دیو با میکشیم دکیها رو لقب اشراف زاده گهیما د زم،یعز -
 .نمیپژوهشگران رو بب

 گفت: تیو با جد ستادیا نیمقابل کالرا و کاتر او

 .نیرفتارتون در حد کُنتِز رو داشته باش نیترستهیو شا نیکه امشب بهتر خوامیازتون م -

 گفت: رمقیکالفه و ب یابا چهره نیکاتر

 پدر. میدیقول م -

 رهیکسل کننده خ یشب بود، به مهمان لیکشاند و هنوز اوا تیخلوت و دور از جمع یاکالرا را به گوشه ن،یکاتر
 یو خاص بایز ینما ،یپر ابهت آجر یساخته شده و ستون ها تیمجلل که از سنگ مرمر و گران یگشت. سالن
 یچون نور افکنبود، هم میضخ یاهو با شکوه که متشکل از شمع میعظ یبود. لوستر دهیبخش هیبه سالن هد
 را در سراسر سالن پخش کرده بود. ییبزرگ روشنا

پدرش بود که  یدر جستجو یو اشراف زادگان متکبر، با کسل یسالن مهمان یهایشگفت یپس از تماشا نیکاتر
سمت دو خواهر  آمدیکننده به نظر م رهیکه به شدت خ یدرخشان ییبور و چشمان سبز نعنا یبا موها یمرد

 رهیاو خ زیبه چشمان اسرار آم بندهیفر ییصدا دنیمتوجه حضور مرد جذاب نشده بود که با شن نیآمد، کاتر
 گفت: نیدلنش یبا لحن ویگشت. جول

 بانو؟ نیدیافتخار رقص رو م -

مسحورانه نگاه کرد  ویه بود نگاه کرد، متعجب به جولشد رهیگشاد شده به او خ یبه کالرا که با چشمان نیکاتر
 و با لکنت گفت:

 .ستمیاما من؛ بلد ن -

ها وسط سالن با شد و آن دهیرا گرفت، او مختارانه سمت کنت جذاب کش نیزد و دست کاتر یلبخند ویجول
 نیبه کاتر زیاسرار آم یبراق و به شکل یبا چشمان ویتانگو کردند. جول کیشروع به رقص کالس گریچند نفر د

 شده بود که گفت: رهیخ

 .ریآلبا هستم؛ از اشراف زادگان کنت والدم ویمن کنت جول -

 گفت: نیدلنش یبا لحن ویکند که جول یخود را معرف خواستیم زین نیکاتر

 .نیکالرکسون باش نایکنتز کاتر دیو شما با -

 شد و گفت: رهیشده به او خ زیر یمشکوکانه و با چشمان نیکاتر
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 .ویکنت جول نیدار یادیشما اطالعات ز -

 ب آورد و گفت:*و دلربا بر لــ نیریش یلبخند ویجول

 .دیهوش هست زیت یلیو شما هم خ -

 مکث کرد و گفت: یمدت

 کرد. یرو بهم معرف نشیریکوچک و ش ۀخانواد شونی، اچند لحظه قبل با پدرتون صحبت کردم -

 و گفت:باال انداخت  ییابرو نیکاتر

 شما... -

 گفت: میمال یدوباره با لحن ویجول

 .مینیرو بب گریهمد ادیبه بعد ز نیپدرتون هستم، فکر کنم از ا یگروه پژوهشگر دیمن عضو جد -

 شد و گفت: رهیخ نیبه چشمان کاتر قایمکث کرد و عم یکم او

 .نمیچون شما رو بب ییبایز یکه بانو ندهیارزشمند و خوش آ اریمن بس یبرا نیا -

 اشیاش را پوشانده بود و نشان دهنده ناباورخاص که چهره یو با شکلک شیابروها نیب یکوچک نیبا چ نیساب
 بود گفت:

 ن؟یشما باهم رابطه داشت یعنی -

 گفت: یرو به او کرد و با انزجار آشکار نیکاتر

 نداشتم. یلیتما ادیتو افکار منحرفش داشت، اما من ز یاالتیخ نیهمچ هی دیاون شا قا؛ینه دق -

 کرد: یادآوریمتفکرانه  نیساب

 ؟ینداشت یلیتما ادیز -

 داد و گفت: یچشمانش را چرخ نیکاتر

من  یول زد؛یبود، فکر کنم داشت گولم م بندهیاما اون فر ست،یبود و برامم مهم ن یاون چه موجود دونمینم -
 یدور نیمردم در مورد اون شروع شد؛ ازش فاصله گرفتم، که ا نیب هایپراکن عهیشا ی. وقتفتادمیتو دامش ن

 رو نشون بده. شیواقع یموجب شد رو

 .ینیاون رو بب ۀگول زنند یواقع ۀچهر یکه تونست یتر بودتو از کالرا عاقل یعنی نیپس ا -

 گفت: دیشیاندیم نیفراتر از استدالل ساب ییمتفکرانه که گو یابا چهره نیکاتر

 ییانگار که جزام رم؛یازش فاصله بگ خواستمیشد؛ من از اولشم بهش مشکوک بودم و همش م یچ دونمینم -
هاش رو خواسته یبه هر نحو خواستیبود؛ اما اون کنه بود و مدام م یقو شممیحس ش دیباشه. شا یزیچ

 کنه. نفوذبهم  تونهیکه چرا نم کردیوقتا انگار خودش هم تعجب م یکنه؛ بعض لیبهم تحم
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 مغرورانه گفت: یو به شکل یبا کسل نیکاتر

 میخون آشام یسال از زندگ ستیدو نیسمت من، تو ا انیاونا خودشون م رم؛یمن اصال سمت مردا نم یدونیم -
 دل ببندم. یوقت نشده که به مرد چیه

 زد و گفت: یشده بود که لبخند رهیاو خ ۀمغروران ۀبه چهر نیساب

 خوبه. رون؛یب یرو از آب بکش متیچطور گل یو بلد یدار ییو اعتماد به نفس قو اراده -

 گفت: یبا حالت قبل نیکاتر

 .موننیآدم بدا زنده م شهیهم ؛یبمونه شکارچ ادتیرو  نیا -

 شد و گفت: رهیبه او خ زیاسرار آم یابا چهره نیساب

 آره؛ حق با توئه. -

 

*** 

 

که  یاانهیشده و ناش ینقاش یریتصو دنیکه با د زدیورق م اطیفته را با احتکهن و زوار در ر  یهاکتاب ناین
 باشد. توانستیم دیو مف تیماند و به نظرش با اهم رهیبه آن خ یمدت آمدیبه نظر م دهیچینامفهموم و پ

 ۀمتفکرانه به صفح یابا چهره سیآل د،یچیپ اشیانداخت و آن را در کت کتان ینگاه سیو آل ایبه گلور یدزدک او
 شده بود و ظاهرا حواسش جمع کارش بود که گفت: رهیکتاب مقابلش خ

 !ایگلور -

 متفکرانه گفت: شیابرو ها نیب ینیبا چ سیکرد و آل یبه او نگاه ایگلور

 کردم. داشیفکر کنم پ -

خاموش  منیدر نش سیکلفت آل یرفت و صدا سیزده و شتابان سمت آل جانیه نایبلند شد، ن یبه آرام ایگلور
 انداز شد: نیطن

از آن او شده  یروح و کند،یطلسم م ای ریرا تسخ یکس اهیس یبا استفاده از جادو یکه شخص ینوشته هنگام -
ظاهر  زیشده ن ریقادر خواهد بود در قالب جسم تسخ یخواهد شد؛افسونگر حت یبر و یو قادر به انجام هر عمل

 باشد بر جسم حاکم خواهد بود. اشییکه افسونگر خواستار پا برجا یانطلسم از آغاز آن تا زم نیگردد و ا

که به شدت از نوشته ها دهشت زده بود  نایگشت، ن رهیرا درست کرد و به صفحه مربوطه خ نکشیع ایگلور
 گفت:

 م؟یهست کالرا رو نجات بد یدیشده؟ ام یچ -
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که  دیدرخشیم یریدلپذ ییچون روشناهم دینافذش ام اهیکرد و در چشمان س ینگاه نایلبخند زنان به ن ایگلور
 خش دارش گفت: یو صدا یبه نرم

 کالرا. ۀخون میریم -

 یطوالن یخواب یکم چشمانش براسمج، کم یشکارچ یبرا اشیزندگ نیداستان غمگ فیخون آشام خسته از تعر
 گفت: نیها درحال قدم زدن و دور شدن از بار بودند که سابو آن شدیم نیسنگ

 کالرا متمرکز شد. یو رو یقابل نفوذ ریکه تو غ دیفهم ویجول -

 فکر فرو رفت و ادامه داد: به

 بود؟ یکار چ نیبهتون نفوذ کنه، هدفش از ا خواستیچرا م ؟یچ یاما برا -

 گفت: نانیدر آورد و با اطم یشکلک د،یکش یقینفس عم نیکاتر

 بود. یروان یعوض هیاون واقعا  -

 یالیخیب یاز رو یاشانه نیشد. کاتر رهیکرده بود خ انیرا ب یقیمنط ریکه استدالل غ نیبه کاتر دانهیناام نیساب
 باال انداخت و گفت:

 کهنیکالرا داستان ساده بود؛ ا یبرا دم،یالبته بهتره بگم من هرگز نفهم م،یدیرو نفهم یخب ما هدف اون عوض -
 ونیرو زدم و اون رو گر زشیاکتفا کنه که من قاپ دوست پسر عز نیطبق معمول من رو مقصر بدونه و فقط به ا

 گذاشتم.

 شد و مشکوکانه گفت: رهیبه او خ نیساب

 افتاد؟ یو بعدش چه اتفاق شدیچ یبدونم روز عروس خوامیم ؛یبهم گفت یتو تا روز عروس -

 طفره برود گفت: خواستیو م دیرسیبه نظر م یعصب نیکاتر

 کردم. فیداستان تعر یادیامشب ز یفکر کنم برا -

 و گفت: دیسبک بار کوب نیساب ۀشان یرا رو دستش

 کوچولو. یوقت خوابته شکارچ -

 برگشت و مصرانه گفت: یرد شد، شکارچ نیاز کنار ساب و

 ن؟یکاتر یکرد کاریچ یروز عروس -

 شد و گفت: رهیخ نیبرگشت، به ساب یشده و عصبان زیو با چشمان ت ستادیا نیکاتر

 نکردم. یکارمن  -

 

*** 
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 رم یمرکز یسایکل 1743

 

 گشت و گفت: رهیآمد، به جوزف خ سایبلند و مصمم سمت سالن با شکوه کل ییهابا گام نیکاتر

 پدر؟ -

 سمت او برگشت و گفت: جوزف

 ؟یتو چرا حاضر نشد م،یعز

 داد و ناباورانه گفت: یچشمانش را چرخ یبا کالفگ نیکاتر

 واقعا مضخرفه. نیپدر؛ ا یبش یعروس نیمانع ا دیتو با -

 گفت: یدیشده بود که جوزف با ناام رهیبه او خ تیاز کوره در رفته و با عصبان نیکاتر

 سرویب دیها نره، بامردم و اشراف زاده نیآبرومون ب نیاز ا شتریب کهنیا یبرا رم؛یکالرا رو بگ یجلو تونمینم -
 .میایکنار ب یعروس نیصدا با ا

 فکش را منقبض کرد و گفت: تیبا عصبان نیکاتر

 .ستمیموافق ن یعروس نیاما من با ا -

. او رو در ستادیکه همانند علف مقابلش سبز شده بود ا ویجول دنیخارج شد و با د سایبلند از کل ییهابا گام و
 گشت و گفت: رهیبه او خ یقرار گرفت و با ظاهر آرام و خونسرد نیکاتر یرو

 .یشدیتر از اون مخوشگل یمطمئنم تو لباس عروس ؛یستیه تو هم مثل کالرا نشد ک فیح یلیخ -

 رهیخ یتپش آور یکیسمت او برداشت و با نزد یگشت، قدم رهیکرد و با نفرت به او خ زیچشمانش را ر نیکاتر
 اشراف زاده گفت: قیدر چشمان سرد و عم

 .رهیگیصورت نم یازدواج چیکالرکسون هستم؛ امروز ه نیاگه من کاتر -

که در چهره جذابش نقش  یبا نگران شیابروها نیب نیبا چ نیسکوت کرده بود که ساب یمدت طوالن نیکاتر
 بسته بود گفت:

 ؟یکرد کاریتو چ ن،یجواب بده کاتر -

 گفت: یالیخیو با ب دیرا سر کش یبطر نیکاتر

 .دمیعروس رو دزد -

 گفت: دانهیناام نیمتعجب به او نگاه کرد و کاتر نیساب

 تر از من بود.موفق یبهم بخوره. اون عوض یکه منتظر بودم عروس یام عمل نکرد؛ درست وقتاما نقشه -
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*** 

 

و  میو آواز مال یعروس یبایز کیو موز دیرسیآماده به نظر م زینشسته، همه چ سایکل یهایدر صندل مهمانان
. همه منتظر ورود عروس بودند که آوردیآرامش را به ارمغان م یبهشت یقیچون موسهم سایراحبان کل نیدلنش

 زین ویشده بود و جول رهیخ ویبه جول روزمندانهیپ یزنان با نگاه خندشین نیهمراه بود، کاتر ریتاخ یبا کم ییگو
برگشت.  سایبا تعجب سمت در با شکوه کل نیاز ابتدا نواخته شد و کاتر یحالت او را داشت که سرود عروس

 رهیبه او خ روزمندانهیپ ویبرگشت، جول ویسمت جول تیکالرا دست در دست جوزف وارد شدند و او با عصبان
 دانستیخشکش زد، نم یشانیبا اضطراب و پر نیو کاتر دندیرس سایکل یسکو هشده بود که جوزف و کالرا ب

مراسم بود که  یدر حال برگزار یکه پدر روحان زدیرا به هم م یعروس شدیکه م یبه هر نحو دیکند، با کاریچ
 گفت: یبلند یبلند شد و با صدا نیکاتر

 من اعتراض دارم. -

 گفت: یبلند شد و با نگران جوزف

 ؟یکنیم کاریچ یدار زم؛یعز -

جدا کرد و  ویگرفت و او را از جول یو کالرا رفت، دست کالرا را با حرص فراوان ویسمت جول تیبا عصبان نیکاتر
 شد و گفت: رهیخ ویرو به جول ادیبا خشم و فر

 .یکالرا رو مسموم کن زارمیهرگز نم -

 یلیو س دیدستش را کش تیمانده بودند که کالرا با عصبان رهیخ سایپچ به اتفاق داخل کلو پچ اهویبا ه مهمانان
 گفت: تیشده بود که کالرا با عصبان رهیبا تعجب به او خ نیزد. کاتر نیبه کاتر یمحکم

 .نیکاترگمشو  -

را که در صورت لزوم  رشیرفت و قالف شمش سایکل ۀسمت گوش تیبا عصبان نیرفت و کاتر ویسمت جول کالرا
سمت او برگشت و  یبا نگران ویجول نیح نی. در ادیدو ویبا خود آورده بود برداشت و به سرعت سمت جول

 چیشده و قادر به ه رهیخ اندر حال وقوع هراس عیشدند و با وحشت به وقا رهیها خبه آن ادیها با فرمهمان
ها حمله ور شده بود حجوم به دست سمت آن ریکه شمش نیرا کنار زد و به سمت کاتر وینبودند. کالرا جول یکار

 یافتاد. کالرا رو نیزم یرو نیکاتر یکینزد ییجا ریافتادند و شمش نیزم یها روآن اش،یبرد و با حرکت رزم
 یطانیش یاکه با چهره کردیو او را خفه م دهیچیپ نیکاتر یدور گلو رتو دستانش را با نفزد  مهیخواهرش خ

شد، او با  رهیشده بود خ لیقاتل تبد یطانیناباورانه به چهره معصوم خواهرش که حال به ش نیکه کاتر یدرحال
 گفت: دیکشیزبانه م اشیکه از اعماق درون جهنم ییصدا

 جون. یآبج یکرد یاشتباه بزرگ -

 پرت کرد و گفت: گریکالرا را با قدرت به طرف د ن،یکاتر
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 .رهیبم دیاون با -

 متوقف شد. فیخف یاکه با ضربه رفتیم ویبرافروخته سمت جول یابلند شد و با چهره تیبا عصبان نیکاتر

 نیغمگ ،یجد ۀبه چهر نشیغمگ یآشکار فرو رفته و با چشمان عسل یرتیخشکش زده بود، در بهت و ح نیساب
 شد و با بهت گفت: رهیخ نیکاتر شانیو پر

 اون تو رو کشت. -

بلند شد، بدون  قیعم یانداخت و با نفس یاو آن را به گوشه دیرا سر کش یسکیو یبطر ۀجرع نیآخر نیکاتر
 گشت. رهیخ شدیم دیمه آلود شب ناپد یکیتار انیبه او که در م یبا ناراحت نیبه راه افتاد و ساب یحرف چیه

با  نایزد. ن یلبخند نایو ن سیآل ا،یگلور دنیبا د دیدرخش یکه در چشمانش م ییمت در را باز کرد، با شاد
 گفت: صبرانهیو ب یخوشحال

 .میکالرا رو نجات بد میاومد -

سرش را تکان داد و  یبا دلگرم کایشد، مون رهیبه او خ یآمد و مت با نگاه معنادارزده سمت در جانیه کایمون
 گفت:

 .زنمیزنگ م نیبه کاتر -

 گفت: سیگذاشت و رو به آل زیم یکتاب را بست و رو ایگلور

 ؟یاآماده -

 سیخوابانده بودند گذاشت. آل زیم یکالرا که رو یهاجگاهیگ یدستانش را رو ایسرش را تکان داد و گلور سیآل
جلو آمد و با  یشده بود که مت قدم رهیمضطرب به کالرا خ نایاو گذاشت، ن ۀنیس ۀقفس یدستانش را رو زین

 گفت: دیچیپیم اشیصوت یکه در تارها یو لرزش ینگران

 .نیصبر کن -

 ماندند و مت با اضطراب گفت: رهیمنتظر به او خ سیو آل ایگلور

 شیپ ندهیدر آ یزیجور چ نیاز ا ایعوارض  چیحالت خارج بشه؟ ه نیاز ا تونهیشما کامال مطمئنن که کالرا م -
 اد؟ینم

لرزان  یمت متمرکز ساخت و با صدا یخود را رو قینگاه عم ایشد و گلور رهیخ ایبه گلور یبا نگاه معنادار سیآل
 گفت: رشیپ

 ممکنه. -

ادامه  سیمانده بودند که آل رهیخ ایبه گلور یها با نگرانآن د،یچیو مت پ نایبدن ن یهادر تمام سلول یسست
 داد:
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از  یباشه که به سخت یقو یبه قدر ریرو حس کنم، اما اگه تسخ نیا تونمیه؛ منشد ریروح کالرا کامال تسخ -
 .افتهیکالرا ب یبرا یبد یهابشه؛ ممکنه اتفاق دهیکش رونیجسم و روحش ب

 او را متمرکز خواهرش کرده بود که گفت: نایدر حاالت و چشمان ن یو اوج نگران وحشت

 افته؟یقراره براش ب یچه اتفاق بد -

 جواب داد: خی یبه سرد ایگلور

 متحمل بشه... یدیشد یممکنه عذاب روح هایبعض یبرا -

 به خود گرفت و ادامه داد: یسرد نگاه

 ممکنه باعث مرگش بشه. یو حت -

 ایگلور یهادر شوک فرو رفت و افکارش متمرکز گفته نایداشت و ن نشیبر پنهان ساختن چهره غمگ یسع مت
 برادرزاده در خوابش بود گفت: رهیکه خ یدرحال یآرام و خواهرش گشته بود که مت به

 .نیانجامش بد -

سکوت شروع به خواندن  یتمرکز خود را در کارشان جمع کردند، پس از مدت یدوباره به آرام سیو آل ایگلور
 نیروشن اطراف و لوستر کم نور طن یهاکه توسط شمع یکیتار مهین ییرایدر اتاق پذ نیافسون که به زبان الت

 .زدیگران موج مرا در دل نظاره یدیشد یاضطراب و نگران شدیانداز م

 زمزمه کرد: یدم گوش همسرش با ناراحت یبه آرام کایرا گرفتند و مون گریدستان همد یبا نگران کایو مون مت

 جواب نداد. نیکاتر -

 نیساب دنیزنگ در به سرعت سمتش رفت و آن را گشود و با د دنیشد، او با شن رهیبه کالرا خ یبا نگران مت
 مکث و افسوس گفت: یبا کم نیبدنش سست شد، ساب

 .ومدیاون ن -

 رهیخ خوردیم زیم یکه کالرا رو یفیخف یهابه تکان یبا نگران کایانداخت و مون نییسرش را پا یبا ناراحت مت
 شد و گفت:

 شه؟یم یجور نیچرا ا -

 بود گفت: شیکه در صدا ییبا نگران ایآمدند و گلور ییرایداخل پذ یبا نگران نیو ساب مت

 .کنهیداره مقاومت م -

چشمانش را باز کرد،  سیگذاشت و آل سیدستان آل یدستش را رو یرو با نگران شیپ تیوضع دنیبا د ناین
 :دیپرس تیو عصبان یبا نگران ایگلور

 نا؟ین یکنیم کاریچ یدار -
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 و اعتماد به نفس گفت: تیبا جد ناین

 کنترلش کنم. تونمیم م،یخونیافسون رو م -

دوباره شروع به خواندن افسون  ییرویمکث و تمرکز و با ن یها با کمشد و آن رهیخ سیبه او و آل یبا نگران ایگلور
همه  ینها شروع به سوسو کردند و پس از گذشت زماکه به اندازه چند روز گذشت چراغ یکردند. پس از مدت

 یبا نگران نایبلند شد و ن یغذاخور زیم یاز رو هوحشت زد ینیخود برگشت و کالرا با ه یآرام و به حالت عاد زیچ
 گفت: یو خوشحال

 ؟یکالرا؟ خوب یخوب -

و مت  کای. موندیوش او پر*به آغـ یبا خوشحال نایتکان داد و ن دیتائ یزده و آشفته سرش را به معنا رتیح کالرا
لبخند زنان به همه  نیشدند، ساب رهیخ گریبه همد روزمندانهیپ سیو آل اینگاه کردند و گلور گریبه همد یبا شاد

 گرفته بود. یخانه جا نیدر دل حاضر یکالرا ثابت ماند و شاد یکرد و رو ینگاه

معصوم از او تشکر کرد  یرا به کالرا داد و او با دستان لرزانش آن را گرفت، با نگاه یآب وانیلبخند زنان ل کایمون
 رفتند و مت قبل از خارج شدن گفت: رونیب منیاز نش کایو مت و مون

 .میذاریما تنهاتون م -

 شد و گفت: رهیخ نیو ساب نایکالرا لبخند زنان به ن

 رو جبران کنم. نیکه کرد یکار تونمیواقعا ممنونم، نم -

 گفت: یبخش یبا نگاه تسل نیساب

 .یینجایکه االن ا نهیمهم ا -

 بود گفت: یکه نشان از تعجب و ناباور شیابروها نیب نیبا چ کالرا

 االن واقعا خودمم. کهنیها از زندان آزاد شدم؛ ابعد سال کنمیدارم، احساس م یحس بهتر -

 کرد و گفت: نایرو به ن او

 خودش کرده آزاد شدم. ریساله من رو اس ستیکه دو یباالخره از طلسم اون عوض -

 زد و گفت: یلبخند ناین

 سراغت. گردهیبرنم گهیآره، د -

 شد، دستانش را گرفت و گفت: رهیبه او خ یبا مهربان کالرا

رو  یکه برام کرد یکار تونمیوقت نم چی. هدمیکه تا حاال تو عمرم د یهست یدوست نیتو بهتر نا،یممنونم ن -
 جبران کنم.

 گفت: یزد و با مهربان یلبخند ناین
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 تر وجود نداره.مهم نیاز ا یزیو چ میحرف رو نزن، ما دوست نیا گهید -

 یلبخند زین نیشد، ساب رهیخ نیبه ساب یغـل کرد و با مهربان*وش گرفت، کالرا محکم او را بـ*او را در آغـ ناین
 چشمانش را بست. فیقابل توص ریغ یزد و کالرا با آرامش

 

*** 

 

که  دیکشیبربون محبوبش را سر م وانینشسته و ل یبار خالشب بود، خون آشام تنها در سکوت داخل  نصفه
 گفت: یروزیرا باال برد و با پ وانیل نیبا ورود ساب

 .میما برد -

 یابربون را باال برد و جرعه ۀآماد وانینشست، ل نیبار کنار کاتر یمقابل سکو یصندل یزد و رو یلبخند نیساب
 و گفت: دیاز آن نوش

 ؟یومدیچرا ن ،یبه اتفاقات در حال وقوع نگاه کن یدزدک کهنیا یبه جا -

 شد و گفت: رهیخمار به او خ یزد و با چشمان یخند شین نیکاتر

 دوست دارم. شتریاما من پشت صحنه رو ب نگ،یآره ون هلس -

گذاشت و  زیم یدستانش را رو د،یرا سر کش اشیدنینوش زیاسرار آم یاابروانش را باال انداخت و با چهره او
 رهیکه با بُهت به او خ نیساب ۀشان یو دستش را رو دیپر نیزم ینواخت. رو یچوب یسکو یرو عیسر یتمیر

 و گفت: دیشده بود کوب

 .مینیرو بب گهیخب، فکر کنم دوباره همد -

 :دیبا تعجب پرس نیساب

 ؟یچ -

 را به هوا انداخت و دوباره آن را گرفت و گفت: نشیماش چیسوئ نیکاتر

 .یچبدرورد شکار -

 نیشده بود که کاتر رهیخ بایثابت مانده و به خون آشام ز شیمتعجب در جا نیرا باز کرد و ساب یخروج در
 گفت: زیآم طنتیش یابرگشت، با چهره

 .یباش دنینوش یبرا یدر ضمن، فکر کنم همراه خوب -

 شد. دیاز نظرها ناپد نیگشت و کاتر رهیلبخند زنان به او خ نیزد و ساب چشمک

 

*** 
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بالشتش متعجب  یرو یانامه دنیکه با د رفتیوارد اتاقش شد و سمت تخت گرم و نرمش م یبا خستگ کالرا
 مکث آن را برداشت، بازش کرد و شروع به خواندن کرد: یشد. با کم رهیبه آن خ

ما موفق شده و تو  یکوچولو نایو ن یدر اومد یوونگیمعلومه که از د ،یخونینامه رو م نیاگه ا ز،یعز یسیس -
متاسفم  نیا یسال. برا ستیبرگردونم، اما بعد از دو تیباالخره موفق شدم که تو رو به خود واقع نکهی. ایبرگشت
 یلیمن خ ،یگند زدم به همه چ دونمیکردم؛ م مهم متاسفم که تو رو مثل خود نیا یعمل کردم و برا ریکه د

 .میدیرو د گهیهمد یروز دیشا کهنیو ا یبخشمن رو ب یروز هی دوارمیو ام کنمیاشتباه م

 نیکاتر

 

آب شده  یهاکه از برف ییهاشهیسمت پنجره با ش نیغمگ یآورد و با چشمان نیینامه را پا یبا ناراحت کالرا
 شد. رهیخ رونیدر ب یاشده بود به نقطه دهیپوش

 

*** 

 

کرد و با  یبه آن نگاه اشیگوش ۀبود که با روشن شدن صفح اتلیبا سرعت تمام در حال خروج از س نیکاتر
 بود. اشیسفر دور و طوالن یشد و در پ رهینصفه زد. آن را خاموش کرد و به جاده خ ینام کالرا لبخند دنید

با هم  اتلیس یشگیو آسمان گرفته هم یها در روز ابرکار را کرد و آن نیا زیشد و کالرا ن ادهیپ نیاز ماش ناین
 گفت: نایکه ن رفتندیم لیسمت مارس و

 .یکن یهمه رو از خودت راض یخوایم یکه چطور دونمیمدرسه، نم یخوبه، بعد دو هفته باالخره اومد -

 زد و گفت: یخند شین کالرا

 که من قدرت کنترل ذهن دارم. یبدون دیخب، فکر کنم با -

 زد و گفت: یلبخند ناین

 هست. کننیکه تو مدرسه کار م ییها و کسااز معلم ریمنظورم به غ -

 یدرحال باز نیآدر میاز مدرسه که در آن ت رونیبسکتبال ب نیبه زم نایبه او نگاه کرد و ن یجیگ یبا کم کالرا
 گفت: یبه آنجا انداخت و با کالفگ ینگاه دزدک میکرد و کالرا ن یابودند اشاره

 موضوع حرف بزنم. نیاالن در مورد ا خوامینم نا،یآه ن -

 در آورد و گفت: یشکلک ناین

 .یباشه، هر طور راحت -
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 گفت: یورود به داخل مدرسه سکوت کرد و با ناراحت تا

 ؟یندار یخبر نیاز کاتر -

 به خود گرفت و گفت: یدلسر ۀچهر کالرا

 نه، ندارم. -

 شد و گفت: رهیناراحت او خ ۀبه چهر ناین

 ؟یدرموردش حرف بزن یخوایم -

 شد و گفت: رهیو به او خ ستادیا یاگوشه کالرا

و  ادیرو در رو ب کهنیا ایازم بپرسه ؛ یو حال ادیبه خودش زحمت نداد ب یاون حت م؟یحرف بزن یدر مورد چ -
 نه؟ ایبره  خوامیبدونه که من م یحت ایبکنه؛ یخداحافظ

 گفت: یبا ناراحت ناین

 بره؟ یخواستینم -

 درد و اشک گفت:پر از  یبا چشمان کالرا

 نداره؛ چون اون رفته. یتیاهم گهید یبره؛ ول خواستمینم نا،ینه؛ نه ن -

شتابان سمت او آمد و  یلیشد. ل رهیبه رفتن او خ یبا ناراحت نایبلند سمت کالس رفت و ن ییهابا گام کالرا
 گفت:

 .ناین ؛یه -

 لبخند زنان سمت او برگشت و گفت: ناین

 سالم. ؛یه -

 :دیناراحت او پرس ۀچهر دنیبا د یلیل

 .ومدهیشده؟ نگو که کالرا بازم ن یچ -

 به سرعت گفت: ناین

 کالس. ینه نه؛ اون رفت تو -

 گشاد شده گفت: یبا چشمان یلیل

 .ششیپ میاوه، پس بر -

 او را گرفت و گفت: یبازو نایکه ن رفتیبلند و سبک بار م ییهابا گام یلیل

 .یسوال جوابش نکن ادیکه ز گمیاز االن بهت م ست،یروزا آروم ن نیاون ا ،یه -
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 شده بود گفت: رهیخ نایکه مانند کودک حرف گوش کن به ن یلیل

 باشه. -

ظاهرا  د،یکشیرا م ینشسته و داخل دفترش طرح یصندل یبه راه افتادند، وارد کالس شدند و کالرا رو هاآن
 گفت: یزیآم هیبا حالت کنا یلیبه او نشستند و ل کیدنز  یهایصندل یرو نایو ن یلیحواسش به اطراف نبود. ل

 دوست توئه کالرا کالرکسون. نایمدرسه فقط ن نیظاهرا تو ا -

با تعجب به  نایو ن یلیکه ل دیکشیرا م ینبود و هنوز در دفترش طرح یکس چیکالرا کامال حواسش به ه ظاهرا
وارد کالس شد و در را بست و با چهره  یشناس ستیمعلم ز ترزیپ یآقا نیح نیشدند، در هم رهیخ گریهمد

 را صاف و شروع به درس دادن کرد. نکشیشادابش ع

 خانم کالرکسون؟ -

 کالرا؟ -

 ؟یشنویصدام رو م -

 توجهتون به درس باشه. دیشما با -

گشت  ترزیپ یبه آقا رهیخ زدیدر چشمانش موج م رتیکه بهت و ح یهراسان سرش را بلند کرد و درحال کالرا
 و با لکنت گفت:

 ترز؟یپ یبله آقا -

به او  یشد، تمام دانش آموزان طور رهیشده بود که کالرا با بهت به اطراف خ رهیبه او خ انهیشاک ترزیپ یآقا
به  یشد و با نگران کینزد ترزیپ یدست و پا بسته در کالس نشسته. آقا یاوانهید ییشده بودند که گو رهیخ

گشت  رهیجا خوش کرده بود خ اشیشانیپ یوشبنم ر یهاچون دانهکالرا که هم یشانیپو عرق  دهیچهره رنگ پر
 و گفت:

 حالت خوبه؟ -

 آرامشش را داشت که سرش را به سرعت تکان داد و گفت: یابیبر باز یسع کالرا

 .ترزیپ یآقا خوامیمعذرت م -

 یبا نگران نایبرگشت. ن زشیشده بود از کالرا دور شد و سمت م رهیبه او خ یکه هنوز با نگران یدرحال ترزیپ یآقا
 :دیپرس

 کالرا؛ چت شده؟ یه -

 گفت: یجیبا گ کالرا

 انگار خوابم برده بود. -

 گفت: یبه خود گرفت و با ناباور یشتریبهت و ترس ب نایگشاد شده ن یعسل چشمان
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 کالرا! یبود دهیتو نخواب -

که در  یو درشت زیشد و از آن بدتر اشکال نامنظم ر رهیبه مداد شکسته در دستش خ یجیو گ یبا ناباور کالرا
 کننده و او را وحشت زده ساخته بود. جیگ اریبس خوردیدفترش به چشم م

به  قیعم یکرد و با نفس یگشته بودند نگاه رهیکالرا سرش را بلند کرد و به دوستان در بهتش که به او خ
گذرا کرد و با متمرکز کردن افکارش به  یمشغول بودند نگاه یاز دانش آموزان به کار کیسرتاسر بوفه که هر 

 به دوستان کنجکاوش گفت: رهیدرخشانش، خ یخیو  یبا چشمان آب اوردیبه زبان ب خواستیکه م ییهاحرف

 رو نداشتم. یکار چیاواخر اصال کنترل ه نیا ؛یببخش میادبیمن رو به خاطر ب دیاول از همه با ؛یلیل -

وش گرفت و با تمام وجودش *بلند شد و کالرا او را در آغـ یمنتظره او به آرام ریبا حرکت غ زین یلیبلند شد و ل او
 تکرار کرد:

 رو بهت بدم. یخوایکه م یحیرو ندارم توض یزیچ ۀاما االن حال و حوصل خوام؛یمعذرت م -

 :دیاخم پرس با یلیو ل دیلغز اشیصندل یدور شد و رو یلیل از

 ؟یستیشاد ن شهیچرا؟ چرا مثل هم -

شد و  رهیخ گرفتیرا تحت کنترل م ختهیاوضاع به هم ر شهیکه هم زشیبه دوست عز یبا نگاه معنادار کالرا
 گفت:

 .گهیبهت م ناین -

 و گفت: دیکوب نیزم یرا رو شیها پامثل بچه تیبا عصبان یلیبا تعجب به او نگاه کرد و ل ناین

 رو بشنوم. یبهم بزن دیرو که تو با ییهاحرف یاگهیاز کس د خوامیمن نم -

بلند شد  نایبدون توجه به او به سرعت از بوفه خارج و ن یلیبلند شد و ل یاو با ناراحت تیعصبان دنیبا د کالرا
 و گفت:

 .زنمینگران نباش؛ من باهاش حرف م -

 خسته و خواب آلود است گفت: ییکه گو یابا چهره یرا گرفت و به نرم نایدست ن کالرا

 .زنمینه؛ خودم باهاش حرف م -

 گفت: یبر خورد کرد و با دست پاچگ نیبه راه افتاد و با خارج شدن از بوفه به آدر قیعم یبا نفس او

 .خوامیاوه؛ معذرت م -

 گشت و گفت: رهیخ نیمتوجه شدن شخص مقابلش به آدر با

 اوه؛ سالم. -

 گفت: زدیموج م احساسشیکه در چشمان سبز ب یو خشک یبا سرد دیرسیبه نظر م که دلسرد نیآدر -
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 نداره. یاشکال -

 نیتکان داد و به راه افتاد، به قول بهتر یسر یدور شد و کالرا با ناراحت نیبلند از خون آشام غمگ ییهابا گام و
نگه دارد و  یهمه را دوباره از خود راض دیخود بازگشته است با یبه حالت عاد زیحال که همه چ نایدوستش ن

 را آغاز کند. نیا یلیدوستش ل نیترکیبا نزد دیابتدا با

 دیوزیکه م یمیمال میرساند، هوا به شدت سرد و نس لیمارس و یپشت اطیآرام خود را به ح ییهابا گام کالرا
 .کردیار ممدرسه به رقص واد یپشت اطیآسفالت ح نیدرختان را در زم یزیپائ یهابرگ

 کشدیم یفرض یهاخط نیزم یدر دست رو ینشسته و با چوب نیزم یرو زانیآو یاب و لوچه*که با لــ یلیبه ل او
نبود رفت و  شیب یادختر بچه یکه واقعا از لحاظ ظاهر یاسمت دختر هفده ساله قیعم یشد، با نفس رهیخ

 گفت: مندانهگله یلیسکوت ل یداد. پس از کم هیتک واریکنارش نشست، سرش را به د

مگه ما با هم دوست  شنوم؛یرو از اون م یمن همه چ ؛یگیم نایرازهات رو به ن ۀهم ؛یگیبهم نم یچیتو ه -
 .مینکن یبه بعد تظاهر به دوست نیاز ا میتونیم یاز من اعتماد دار شتریبه اون ب م؟اگهیستین

 گفت: شیهاابرو نیب نیفاصله گرفت و با چ واریکالرا از د

 کمکم کرده. یلیوسط خ نیا نایو ن گذرونمیرو م یسخت یمن؛ من دارم روزها ستین طورنیا یلینه؛ نه ل -

 سمت او برگشت و گفت: یبا حالت قبل یلیل

 یگفت نایتا کمکت کنم؛ تو به ن یگذرونیرو م یسخت یروزها یکه دار یبگ یتونستیم ؛یبهم بگ یتونستیم -
 تا کمکت کنم. یکه کمکت کرده؛ اما به من نگفت

 گفت: ییبلند عصب یبا صدا کالرا

 ؟یاگه؛ اگه مشکالتم اونقدر بد باشن که نتونم بهت بگم چ ؟یاگه نتونم بهت بگم چ -

بود  یطوفان ییایچون دردوستش که هم یخی یبه چشمان آب اشیو دردناک خاکستر نیبا چشمان غمگ یلیل
 شد و گفت: رهیخ

من رو  کهنیتونم؛ مگه ا یتو مشکالتت بهت کمک کنه؛ منم م تونهیم نایکه ن یمن دوستتم کالرا؛ همون جور -
 .یریدست کم بگ

 گشت. رهیبه رفتن او خ یو سردرگم یبلند شد و به سرعت از آنجا دور شد و کالرا با ناراحت او

 یتنها صدا بستینقش م دیتخته سبز که با گچ سف یرو شیهاتخته بود و نوشته یدرحال درس دادن پا معلم
 انداز کالس بود. نیطن

بدون  ناین حیزنگ تفر یصدا دنیبا شن کرد،ینگاه م یلیکالرا و صورت ناراحت ل ۀآشفت ۀبه چهر یهر از گاه ناین
را بلند کند  تا او رفتیکه سمت کالرا م یرفت و با لبخند او را بلند کرد و درحال یلیبلند شد، سمت ل یمعطل
 گفت:
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 یبوفه و حساب میریهوا سرد شده؛ م یادیروزا ز نیکه ا ییپول آوردم و از اونجا یلیخب؛ من امروز با خودم خ -
 .میخوریگرم م یدنیقهوه و نوش

غـل *که به بـ یاچون گربهها را همکرد و آن یخداحافظ یاضیبزنند از معلم ر یها حرفبگذارد آن کهنیبدون ا او
 یرکیهم نشاند و او با ز یها را رو در روآن ناینشستند و ن یشگیهم زیم ی. رودیزده بود با عجله سمت بوفه کش

 ها را باهم تنها گذاشت و قبل رفتن گفت:آن

 .میو باهم حرف بزن امیتا ب نیبحث خوب باز کن هی گردم؛یمن برم یخب؛ تا وقت -

نگاه  گریبه همد یدزدک یلیاو و ل د،یکش یقیکه کالرا نفس عم کردندینگاه م گریکدیو و کالرا متعجب به او  یلیل
 گفت: یعصب یلیکه ل کردندیم

 کنمیناراحت نشه؛ تظاهر م ناین کهنیا یفقط برا پرسم؛ینم یزیچ گهیمنم د یحرف بزن یخوایباشه گرفتم؛ نم -
 که رابطمون خوبه.

 گفت: یابروانش را باال داد و با ناراحت کالرا

 متاسفم. -

 مکث گفت: یگشت و پس از کم رهیخ یاشد، کالرا به نقطه رهیبه او خ یلیل

 یبرا یها از زندان آزاد شدم و کسکه انگار بعد سال یرو ندارم؛ جور یزیچ ۀو من حوصل ختهیبه هم ر میزندگ -
 .ومدهیمالقاتم ن

که در  یدوستش گوش سپرد، کالرا با غم بزرگ یهاشد و با آرامش به درد دل رهیبه او خ یبا ناراحت یلیل
 چشمانش بود گفت:

مثل گذشته، مثل  تونستمیکه م یرو درست کنم؛ وقت زیهمه چ تونستمیکه م یرفته؛ درست وقت نیکاتر -
 .یمونیپش یبرا یبده؛ فرصت یمعذرت خواه یبرا یبهم فرصت کهنیگذشته دوستش داشته باشم رفت؛ بدون ا

 حقمه. نیا ن؛یکرد و ا هیرو تنب من

 دست او را گرفت و گفت: یبا ناراحت یلیل

 چیهم ه دیو شا دونمیازت نم یادیز زیکالرا، درسته که چ یخوب یلیتو، تو خ ؛یحرف رو بزن نیا دینه؛ نبا -
دوست  هیبا درک و  ق،یو عم یاحساسات ،یاآدم فوق العاده هیکه تو  گهیاحساسم بهم دروغ نم یوقت ندونم؛ ول

 .خوامینم یزیچ نیاز ا ریخوب؛ من غ

 در چشمان او گفت: رهیشد و خ کینزد کالرا

براش گرون تموم  دونهیمن رو م یهاکه راز یتو رو تو خطر بندازم؛ هر کس تونمیبهت بگم؛ اما نم تونمیم -
 خودخواه باشم. تونمیازت مراقبت کنم نم کهنیا یبگم، برا یبه کس دینبا شه،یم

 دیدرخشیم دیاعتماد و ام اشیخاکستر قیتکان داد و در چشمان عم دیتائ یزد و سرش را به معنا یلبخند یلیل
 و کالرا لبخند زنان به او نگاه کرد و گفت:



 

 136 

 نه.و داد ک غیو ج ادین نایتا ن میکه درموردش حرف بزن میکن دایپ یبحث هی دیحاال با -

 یاگوشه نیآدر انیم نیها شروع به صحبت کردند. در اشد و آن رهیلبخند زنان به او خ زین یلیو ل دیخند کالرا
و به  دیزد، او از فکر پر یااو ضربه یبه بازو امیاش بود که لدختر مورد عالقه یو با حسرت محو تماشا ستادهیا

 انداخت و گفت: یهبه اطراف نگا طنتیبا ش امیشد. ل رهیدوست شوخش طبعش خ

 ؟یبود یکدوم داف یایتو رو نمیبگو بب -

 کرد و گفت: یبه کالرا نگاه امیل

 آها، پس اون بلونده است، آره؟ -

 آبجو را از او گرفت و گفت: یبطر نیآدر

 .امینه ل -

 گفت: طنتیدوباره با ش امیل

 پولداره. یخب اون جذابه، مرموزه، تو داره، خوشگله، ول نه؛یآره، هم -

 کرد و گفت: یبه او نگاه یچشم ریز نیآدر

که  یطور کنن؛یو پاش نم ختیر یاگهیکنن و مثل هر پولدار د یم یخب پولداره که باشه، اونا ساده زندگ -
 نداره. یانگار براشون ارزش

 :گفت یدیکرد و با حالت بع زیچشمانش را ر امیل

 ؟یدینگو که خونشون رو د -

 که هول کرده بود گفت: نیآدر

 نه. ؟یچ -

 گفت: یبلند یو صدا جانیبا ه امیل

 ...نیاو، پس شما قرار گذاشت -

 ان او را گرفت و گفت:*دهـ نیآدر

 .دنیآروم، همه فهم یه -

 گفت: اشیقبل جانیکرد آرامشش را حفظ کند و با ه یسع امیل

 افتاد؟ نتونیهم ب یخب؟ اتفاق -

 انداخت و گفت: نییسرش را پا نیآدر

 .ترسهیم یزیاز چ دیشا دونم،ینم کنه،یاون فرق م ست،یجور دخترا ن نینه اون، اون از ا -
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 گفت: یالیخیبا ب امیل

به دل پسرا بندازه، مثل  شیبا هر حرکتش آت دیدختر با خوره،یشو مرد، اون به دردت نم الشیخیپس ب -
 جس، نگاهش کن؟

گشت و  رهیبا دوستانش گرم صحبت بود خ یکیبه جس که در آن نزد امیل زیهوت آم**شـ یهابه نگاه نیآدر
 زد و گفت: یخند شین

 .ستمین زایجور چ نیمن اهل ا ام،یل یدوست دار یجور نیتو ا -

 کرد و گفت: زیچشمانش را ر امیل

 شه؟ینم کیبهت نزد یستین یجور نینکنه چون ا -

 گفت: امیشد و ل رهیخ یامتفکرانه به نقطه نیآدر

 تو. یپیبشه؟ اونم به خوشت کیبهش نزد یکه نخواد مرد هیآره، کدوم دختر -

 زد و گفت: یلبخند نیآدر

 .یزاریسر به سرم م یدار -

 انداخت و گفت: نیشد و دستش را دور گردن آدر کیبه او نزد امیل

 یخروار از دخترها هی ریبود ز کیموندن و نزد رهیمدرسه، دخترا بهت خ یبار اومد نیاول یبرا یپسر، وقت نیبب -
پسر، مطمئنم  یهست یواقع ییکایآمر هیحرف نداره،  پتیو ت ی. تو ورزشکاریغرق بش دنیجذاب که روت پر
 قرار بذاره؟ تاز همون اول بخواد باها دیداره و اگر نه چرا با یکالرا هم بهت حس

 گفت: دیرسیکه موافق به نظر م نیآدر

 دو هفته نزد. نیزنگ هم تو ا هی یاون حت م،یبکنم، من از دستش عصبان دیکار با یچ دونمینم یول -

 مصرتر گفت: امیل

 ومدیناز کنه، اگر هم ن خوادیم یعنینه؟ اگه اومد که  ایدنبالت  ادیکه م ینیکن تا بب یمحلیخوبه، بهش ب ،یه -
 .گهید یکیبرو دنبال  یعنی

شدند،  رهیخ گریبا تعجب به او و همد نایو ن یلیکرده بود که ل دنیها شروع به خندآن یهاحرف دنیبا شن کالرا
 :دیمتعجب پرس ناین

 شده؟ یزیچ -

 که از خنده سرخ شده بود گفت: یو درحال دیاش را نوشاز قهوه یاجرعه کالرا

 .یچیه -

 گفت: یلیکرد و ل دنیدوباره شروع به خند او
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 ؟یمطمئن -

 مکث گفت: یبا کم کالرا

 .دهیرو شستشو م نیداره مخ آدر امیل -

 گفت: انهیشاک یلیبا کالرا کرد و ل دنیشروع به خند ناین

 ؟یدونیتو از کجا م -

 متفکر گفت: یاو با چهره دیکش یقینفس عم کالرا

 موضوع باهاتون حرف بزنم. نیدر مورد ا تونمیفکر کنم م ،یدونیم -

 

*** 

 

 گفت: یجول دنیآمد و با د رونیاز اتاق کار ب زین لیب نیح نیآمد و در هم رونیاز اتاق خواب ب یجول

 ؟یزنگ نزد نیهنوز به کاتر -

 گفت: یخشک شد و با ناراحت یجول لبخند

 .ستیازش ن یماه شده که خبر هی کیرفته برنگشته و نزد ینه، جک گفت از وقت -

 گفت: کردیرا درست م نشیآست ۀکه داشت دکم یدرحال لیب

در  یها بود که قتلروز ست،ین یمعنیسکوت ب نیا گفتمیم خته،یاوضاع به هم ر هیچند مدت ،یزنگ بزن دیبا -
 نایا ،یو کشتار دسته جمع یناگهان یهاشدن بی. غیرخ داده جول یمشکوک ینبوده، اما دوباره کشتارها نیب

 .ستنین یخوب یهااصال نشانه

 گفت: دیدرخشیم اشیکه در چشمان درشت آب یبا نگران یجول

 .میکنیم شیابیتلفنش رو جواب بده رد نیکاتر کهنیبه محض ا -

 گفت: شدیبلند از او دور م ییهاکه با گام یدرحال لیب

 .میدار ازین رویما به ن اتل،یس ارشیپس هر چه زودتر ب -

 لبخند زنان بلند شد و گفت: یلیل

 .ارمیدوباره قهوه ب رمیم -

 

*** 
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 مانع شد و گفت: یلیبلند شود که ل خواستیم ناین

 .ارمیخودم م -

 داد و گفت: هیتک اشیها دور شد و کالرا به صندلاز آن یلیزد و نشست، ل یلبخند او

 شما و اومدن به مدرسه باعث شد فکرم آزاد بشه. دنیحق با تو بود، د -

 آمده باشد به سرعت به او نگاه کرد و گفت: ادشی یزیچ ییزد و گو یلبخند ناین

 رفته بود بهت بگم. ادمی یزیچ هی ،یه -

 گفت: شیابروها نیب نیشد و با چ کیبه او نزد کالرا

 ؟یچ -

 تر شد و گفت: کینزد ناین

 .میدور بش یافتاد که باعث شد از موضوع اصل یاواخر اتفاقات نیا -

 گفت: نایتر گوش داد و نبا دقت کالرا

 .میرو حل نکرد نیما هنوز موضوع ساب -

 داد و گفت: هیتک اشیبه صندل کالرا

 بدونم. شتریآره، هنوزم کنجکاوم در موردش ب -

 معنادار گفت: ییهابا نگاه ناین

 بدونم. ییزایچ هیمن  دیخب شا -

 گفت: یزد و با نگاه معنادار یلبخند کالرا

 ؟یگیپس چرا به دوستت نم -

 :دیچیپ یجول یصوت یدر تارها نیکاتر ریگغامیپ یگوشش گذاشت و پس از مدت کوتاه یتلفنش را رو یجول

 .زمیجواب بدم، پس برو رد کارت عز خوامینم یعنیاگه خاموشه  -

 گفت: یبا کالفگ یجول

که برات گذاشتم  یاگهید امیچهل تا پ نیاز ا ریلطفا اگه غ اتل،یس یایب دیبا م،یدار ازیبه کمکت ن نیکاتر -
 .ایو ب ریبگ یحرفم رو جد ،یدید

 رهیزنگ به در خ یصدا دنیبا شن یزنگ در به صدا در آمد. جول نیح نیگذاشت و در هم زیم یرا رو لشیموبا
 که او گفت: رفتیشد و خدمتکار سمت در م
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 ممنون. کنم،یخودم بازش م -

 مقابل در گفت: یمرد دنیسمت در رفت و آن را باز کرد، با د یجول

 سالم. -

 گفت: یابندهینواز و فرگوش ییبا صدا مرد

 د؟یواتسون هست یشما جول -

 زد و گفت: یکه کامال خام مرد ناشناس مقابلش شده بود لبخند یجول

 بله، و شما؟ -

 

*** 

 

 ابانیدر آن طرف خ نشیآمد و سمت ماش رونیکه از سوپر مارکت در دست گرفته بود ب یپر یهاسهیبا ک مت
 آشنا متوقف شد: ییصدا دنیشن که با رفتیبود م

 ه؟یچه لگن گهید نیعمو جون، ا یسیخس یلیبگم خ دیبا -

 گفت: نیکاتر دنیدرخشانش برگشت و با د یزنان با چشمان آب لبخند

 ؟یتو برگشت ن،یکاتر -

 داده بود گفت: هیبرق تک ریکه به ت یدرحال نیکاتر

 دو ساعته. ای کی یخوشحال نباش، فقط برا ادیز -

 با تعجب گفت: نیوش گرفت، کاتر*را در آغـ زشیبرداشت و برادرزاده عز زیسمتش خ یبدون معطل مت

 مت. ستمین یمن آدم احساس -

 از او جدا شد و گفت: مت

 خونه. میبر ایب -

 اش بود گرفت و گفت:شانه یدست مت را که رو نیکاتر

 نه مت. -

 برگشت و گفت: شیابروها نیب نیبا چ مت

 .نیکاتر یاتو عضو خانواده ،ییاز ما یکیچون  ،یبا ما باش دیچرا؟ تو با -

 شده. ریگگوشه یلیخ یرفت یکالرا از وقت -
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زد و  یلبخند د،یرا از مت دزد نشیغمگ یابر پنهان کردن احساساتش داشت که چشمان قهوه یسع نیکاتر
 سکوت گفت: یپس از مدت

 برم. دیاون برگشتم، با یدارم، برا یکار هیام، گفتم که  -

 گفت: یبلند یشد و با صدا رهیبه رفتن او خ یاو به راه افتاد و مت با ناراحت -

 .نیداره کاتر ازیاون بهت ن -

 ادامه داد: دانهیکرد و مت ناام یتوقف کوتاه نیکاتر

 .یباش ششیپ خوادیم -

 ت:بشنود گف توانستیآرام که مت م ییچشمانش را بست و با صدا نیکاتر

 رو داره و دوستاش. کایاون تو و مون -

را  نیماند، ا رهیاش خبه رفتن خواهر زاده دل شکسته یدیمکث به راه افتاد و مت با ناام یاز مدت کوتاه پس
 را مرتب خواهد کرد. زیکه تنها زمان است که همه چ دانستیم

 یلیاز مدرسه خارج شدند و ل یلیو ل نایو کالرا همراه با ن کردیم ییخودنما رهیت یابرها انیظهر بود و آفتاب از م
 زده گفت: جانیه

 من؟ ۀخون میبر هیباشه، نظرتون چ یفکر کنم خونه خال رون،یب رهیمامانم گفته امشب با پدرم شام رو م -

 گفت: قیعم یکه کالرا با نفس کردیبا بهت به کالرا نگاه م ناین

 ...دیبا م،یدرس دار یلیفردا خ -

 حرف او را ناتمام گذاشت و با ناله و اصرار گفت: یلیل

بار که  هیبا  میالف کالس یهاتازه ما که جزو دانش آموز م،یخونیو اونجا درسمون رو م میداریکتابامون رو برم -
 .نیلطفا نه نگ شه،ینم یزیچ

 گفت: نایکرد و ن ینگاه نایبه ن کالرا

 ندارم. یمن که مشکل -

 شد و گفت: رهیخ یلیل دواریام ۀبه چهر کالرا

 داشته باشم. ازیبلند ن یقیموس هیفکر کنم به  -

 گفت: یشتریب جانیبا خنده و ه یلیل

 .میترکونیامشب خونه رو م -

کوتاه کرد و  یها توقفآن دنیو با د ستادیا لیمارس و یمقابل در خروج نیکنان به راه افتادند و آدرخنده هاآن
 دوستش شد و گفت: ستادنیمتوجه ا آمدیکه پشت سر او م امیل
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 ه؟یچ -

 به راه افتاد و گفت: امیبه ل یانداخت و با نگاه نییرا پا دشینگاه ناام یقیبا نفس عم نیآدر

 .ستین یزیچ -

 باال انداخت و همراه با او به راه افتاد. یاشانه امیل

 

*** 

 

 زد و گفت: یلبخند نیدر را باز کرد و کاتر خدمتکار

 کالرکسون اومده تا... نیکاتر یبگ یبه جول شهیم گر،یسالم ج -

نگاه  نیبه خدمتکار که شوکه به کاتر یحرفش را ناتمام گذاشت و جول آمدیها مکه سمت آن یجول دنیبا د او
 گفت: کردیم

 .یبر یتونیم کنمیم یدگیمن رس -

 آمد و گفت: نیلبخند زنان سمت کاتر یاطاعت کرد و جول خدمتکار

 .نیتو کاتر ایب -

 شد و گفت: رهیکه صورتش را پوشانده بود مشکوکانه خ یجول یهابه لبخند نیکاتر -

 .یجول یخوشحال بش نقدریاز اومدنم ا کردمیفکر نم -

 شاد گفت: یادر را بست و با چهره یجول

 کنم. ینفر رو بهت معرف هی خوامیاالن م یل م،ویکنیبعدا صحبت م هتیدر مورد تنب -

 قصد تمسخر داشت گفت: ییکه گو یدرآورد و به شکل یشکلک نیکه کاتر رفتندیم ییرایسمت پذ هاآن

 د؟یعضو جد هیاوه،  -

 مبل نشسته بود اشاره کرد و گفت: یکه رو یو دستش را به طرف شخص ستادیا یجول

 ...شونیا -

بهت  ۀخشک شد، چهر یشخص مقابل لبخندش به آرام دنید شد و با رهیلبخند زنان به رو به رو خ نیکاتر
 شد و با لکنت گفت: رهیاو خ ۀآرام و گول زنند ۀو چهر زیاسرار آم ییاش به چشمان سبز نعنازده

 و؟یجول -

 گفت: کیآرام و رمان ت ییلبخند زنان با صدا ویجول
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 .نیسالم کاتر -

شدن کالرا  داریسمت در برگشت و با پد یباشد با نگران دهیرا شن ییآشنا یکه انگار صدا نیکاتر نیح نیهم در
لبخندش  نیکاتر دنیشد و کالرا با د رهیها خشوکه به آن شوندیداخل م یلیو ل نایکه لبخند زنان همراه با ن

 گشت و گفت: رهیخشک شد و با چشمان شاد و دلتنگش به او خ

 .نیکاتر -

به  ستادهیا نیپشت کاتر یکه در چند قدم یشخص دنیشد و با د رهیبه او خ نینگران کاتر ۀچهر دنیبا د کالرا
 گفت: یو تعجب آشکار یشد و با ناباور خکوبیاو م

 !و؟یجول -

 

 داستان ادامه دارد... نیا
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