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فصل اول سان سالوادور

در سالن انتظار ساختمان ترمینال



فرودگاه نظامی السالوادور

(نام فرودگاه واقع در سان سالوادور)

نشسته بودم از خستگی چشمانم مدام

بسته می شد حدود 3ساعت منتظر بودم

تا کسی که قرار بود از طرف خانواده سانچز ها

بدنبالم بیاید برسد ولی هنوز کسی نیامده بود.

"دوشیزه هنوز کسی نیومده؟"

این دفعه ی چهارمی بود که آن مرد این سوال

را میپرسید از صدایش کامال میدانستم دلیل آن 

سوال ها چیست .مرد موهای خاکستری داشت و 



قَدش حتی از من هم کوتاه تر بود از 45سال بیشتر

بنظر نمیرسید و آن لبخند زننده و 

صورت تیره اش کامال قابل خواندن بود .

سعی کردم با آرامش جوابش را بدهم .

"نه آقا هنوز کسی نیومده"

"اگه بخوای میتونی شب و خونه ی

من بمونی و ..."

کامال مشخص بود جمله ی بعدیش چه

خواهد بود قبل از کامل کردن جمله اش نالیدم

"نه آقا ممنون ترجیح میدم منتظر بمونم"

قبل از این که بهانه ی دیگری برای ال.س زدن

با من پیدا کند و آن دهان باریک و نفرت انگیزش 

را باز کند سرم را به صندلی تکیه دادم و چشمانم



را بستم .

این چند ساعت به اندازه ی چندین روز برایم

گذشته بود دو پرواز را عوض کردم خیلی کم

خوابیدم و حاال که به سان سالوادور

رسیده بودم کسی نبود تا مرا به منزل سانچز ها برساند 

حتی آدرس درستی از آنجا نداشتم بشدت

عصبی خسته و نگران بودم 

"منتظر کسی هستین؟"

این سوال که برای چندمین بار پرسیده میشد

خونم را به جوش آورد بدون اینکه چشمانم

را باز کنم غریدم



"آره ،منتظر یه االغم که بیاد دنبالم"

صدا کمی لرزید می دانستم که می خندید 

"شما مدیسون سانچز هستین؟"

بسرعت چشمانم را باز کردم او مرا می شناخت؟!

به پسری که روبرویم ایستاده بود نگاه کردم 25

ساله بنظر می رسید در نگاه اول چشمانش نظرم 

را جلب کرد درست همرنگ چشمانم بود طالیی و به رنگ آتش !

پوستش بسیار برنزه و جذاب بود 

موهای مشکی و گربه مانندی داشت و لب های

خوش ترکیبش به لبخند کجی مزّین شده بود 

و او هیچ چیز بجز یک شلوارک به تن نداشت و

سینه ی عضالنی اش که از رنگ صورتش دو



درجه تیره تر بود به من میگفت او یک ورزشکار 

و یا بدنساز است با تعجب ابروانم را باال دادم 

" مدیس(این را با اخم گفتم و روی اسمم تاکید

کردم دوست نداشتم کسی مرا مدیسون صدا کند)

مدیس سانچز هستم و شما؟"

خندید 

"فکر کنم منم همون االغم!"

پس باالخره آمده بود از چیزی که گفته بودم

خجالت زده شدم ولی با بی پروایی جواب دادم 

"حرفم و پس نمی گیرم ساعت هاست که 

منتظرم"

ایستادم و ستون فقراتم را صاف نگه داشتم



خنده ی بلندی از دهانش بیرون آمد صدای

عجیبی داشت انگار سال ها صدایش را 

شنیده  بودم برایم آشنا بود 

"حدس میزدم که حرفتو پس نمیگیری باهاش

مشکلی ندارم "

دستش را بنشانه ی آشنایی بسمتم گرفت 

"ایزاک سانچز(Izaac sanchez)هستم "

دستش را فشردم 

"خوشبختم"

انگشتانم را فورا از بین دست بزرگش بیرون

کشیدم بسیار گرم بود ابروهایش را با تعجب

باال داد و با زیرکی نگاهم کرد و چمدان هایم

را برداشت



بزرگ ،سخت و قوی جسه بنظر میرسید

و پوستش بشدت وسوسه کننده بود مدام با خود تکرار کردم 

"نباید بپرم روش نباید بپرم روش"

او فقط یک پسر جذاب بود همین ولی

هورمون های زنانه ام زبان نفهم تر از

این حرف ها بودند 

به راه افتاد پشت سرش حرکت می کردم

به عضالت پشتش نگاه کردم جای چند زخم

روی پوستش بود و این نشان میداد پسر سر

براهی نبوده ولی همان زخم ها باعث جذابتر شدنش میشد عضالت 



باس.نش سفت و خوش فرم بنظر میرسیدند 

لحظه ای دلم می خواست به باس.نش ضربه بزنم

و او را کابوی صدا کنم (به پسرای لوتی اینجوری خوش و بش 
میکنه) سعی کردم نگاهم را به جای دیگری منحرف کنم 

همانطور که میرفت شروع به حرف زدن کرد 

"متاسفم دیر اومدم وانتم توی راه خراب شد "

جوابش را ندادم در واقع او بیادم انداخته بود که

چقدر مرا منتظر نگه داشته است و مرا از دید زدنش بیرون کشیده 
بود 

"فکر می کنم سفر خوبی نداشتی"

چشمانم را در حدقه چرخاندم 

"وحشتناک بود"

خندید وقتی میخندید کنار چشمانش چین



می افتاد که این نشان میداد بی توجه به

سنش بسیار با تجربه است 

"میشیگان چطور بود؟"

"سرد ،از برف خوشم نمیاد"

فقط همین را گفتم 

"پس فصل خوبی و برای اومدن به

سان سالوادور انتخاب کردی "

حاال بهترین فصل در سان سالوادور بود

هوا بسیار دلپذیر و زیبا  بود و اصال خبری

از برف و سرما نیست زمستان در اینجا

ماه ها پیش تمام شده و حاال هوا دلنشین و بهاری بود 



بسمت یک وانت قدیمی رفت ،چنان جای

تعجب نداشت که وانتش خراب شده بود

آن آهن قراضه کامال از کار افتاده بنظر میرسید

باورم نمیشد حتی روشن شود با حیرت زمزمه کردم

"این یه وانته!"

با لبخند کجی زمزمه کرد 

"بی توجه به قیافت باهوش بنظر میرسی "

مرا مسخره می کرد؟ به او چشم غره رفتم 

خندید

وسایلم را پشت وانت گذاشت و در را 

برایم باز کرد تشکر نکردم ،بی ادب که بنظر



نمیرسیدم ؟میرسیدم؟ باسن تماشاییش

را روی صندلی قدیمی وانتش گذاشت و

چند بار سوییچ را چرخاند و باالخره روشن شد

"باورم نمی شه این آهن پاره حرکت کنه"

همراه با لبخند اخم کوچکی بین ابروان بلند

و مشکیش نشست

"بدجنس نباش این دختر (منظورش وانتشه)همراه خوبیه"

دوست داشتم بدانم از روی چه معایناتی

متوجه مونث بودن ماشینش شده است 

بیاد دارم پدرم

به جگوار(ماشینش) قدیمی اش ماده



شیر میگفت و مادرم چقدر از این اسم متنفر

بود ولی من این را دوست داشتم لبخندی با یاداورَیش روی لب 
هایم نشست

سرم را تکان دادم تا از فکر بیرون بیایم نمی دانم

چقدر از حرف های ایزاک را از دست داده بودم 

"میدونی من نوه ی برادِر پدر بزرگت هستم"

از اینکه آنقدر طوالنی نسبتمان را گفته بود

به خنده افتادم او نیز خندید 

"می تونی همون پسر عمو تصور کنی"

"آره فکر می کنم اینجوری بهتره" 

این را با خنده گفتم کمی بینمان سکوت بود



اینبار من پرسیدم شنیدن صدایش را

دوست داشتم 

"قراره کجا بریم؟"

"پدرم چیزی بهت نگفته؟درسته؟

(سرم را بنشانه نه تکان دادم)اون

همینجوریه به همه چی مشکوکه میریم

(fuego rojo )فوئگوروجو

یه دهکده ی کوچیکه "

"فکر نمی کنم تا حاال همچین اسمی

و از پدر بزرگم شنیده باشم "

"اون درباره ی ما چیزی بهت می گفت ؟"

لپم را از هوا پر کردم و با فشار بیرون فرستادم 



سرم را تکان دادم

"خیلی کم "

"پس زیادم عجیب نیست ،مسیر طوالنیه

اگه خسته ای بخواب "

این را در حالی میگفت که بطور ناشیانه ای

فرمان را بخاطر یک پیچ تند میچرخاند سرم

را بنشانه

موافقت تکان دادم ،تمام روز را بیدار مانده

بودم و واقعا نیاز به خواب داشتم سرم را به

پشتیه چرم پوست شده ی وانتش تکیه دادم

اگر این وانت را دختر در نظر میگرفتیم یک دختر



دهاتیه ژنده پوش بود ،چشمانم را بستم ولی

صدا آنقدر زیاد بود که نمیتوانستم بخوابم

صدای اجزای ماشینش بسیار گوش خراش بود

از کیفم آیپادم را بیرون آوردم و روشن کردم و

هنزفری را روی گوش هایم گذاشتم صدای مالیم

موسیقی در گوشم پخش شد و بار دیگر چشمانم

را بستم حاال بهتر شده بود زیاد طول نکشید

تا بخواب بروم

چشمانم را باز کردم وانت کنار خیابان پارک شده بود در همان 



ماشین قراضه بودم ولی ایزاک را نمیدیدم هوا تاریک بود ناگهان 
در وانت باز شد و ویلیام را دیدم که به داخل ماشین خزید همان 
لباسی که دفعه ی آخری که او رادیده بودم ، به 

تن داشت با دیدنش از ُشک و ترس صدایی از

دهانم بیرون آمد و نامش را چند بار زیر لب زمزمه کردم 

"واقعا فکر می کردی تنهات میزارم "

"ویل"

این را با ناله گفتم و او بالفاصله لب خوش ترکیبش را روی دهانم 
گذاشت طعمش آنقدر دلپذیر بود که لب پایینیش را به دندان 
گرفتم و بعد زبانم را در دهانش چرخاندم دهانم طعم جدیدی 
گرفت حس کردم آرام آرام طعم دهانش 

تغییر می کند مزه اش بهتر و شگفت انگیز تر شد 

لبش را آرام از دهانم جدا کرد و وقتی سرش باال آمد کسی که 
جلوی صورتم با آن چشمان فرییبنده اش نگاهم می کرد رافائل 
بود 

"راف"

با همان صدای هوس انگیز و لبخند شیرینش 

زمزمه کرد 

"خودمم بلوندی"

دستم را روی صورتش کشیدم نرم و سرد بود 



ولی حس میکردم فضا در حال روشن شدن است و صورت رافائل 
در حال محو شدن بود چشمانم را کامال باز کردم نور چشمانم را 
کمی اذیت کرد بشدت نفس نفس میزدم ایزاک را جلوی صورتم 
دیدم ماشینش را به طرز نافرمی کنار خیابان پارک کرده بودو به 
سمت من خم شده بود صورتش در فاصله چند اینچی با صورتم 
قرار داشت و انگشتان بزرگش پوست بازویم را لمس می کرد

"چی شده؟"

این را با صدای بدی گفتم دستانش را باال گرفت 

"من فقط داشتم بیدارت می کردم فکر

می کنم خواب بد میدیدی داشتی هزیون

می گفتی ،از طرفی فکر کردم گرسنه باشی دو تا هات داگ گرفتم 
البته اگه خوشت نمیاد چیز

دیگه ای برات می گیرم"

یک رستوران کوچک کنار خیابان بود 

سرم را تکان دادم 

تقریبا به حالت عادی برگشتم و سعی کردم تنفسم را منظم نگه 
دارم 

"متاسفم ..فقط یکم... یکم ترسیدم ،..خوبه..خوبه، هات داگ.... 
!"

و هنوز هم کمی گیج بودم 



"بیل؟"

با اضطراب نگاهش کردم 

در خواب چندین بار نامش را به زبان آورده بودم 

"توی خواب حرف میزدم؟"

"اومم آره حسابی نفس نفس میزدی و یه اسم 

بود که تکرارش می کردی بیل یا همچین چیزی "

همه ی آن یک خواب بود احتماال ویلیام حاال در

خانه اش با جین مشغول بود و رافائل هر شبش را با چندین دختر 
می گزراند .

در این مدت هر بار که چشمانم را می بستم خواب ویلیام و رافائل 
را میدیدم البته بیشتر

از یک خواب بود کامال واقعی و واضح !

و گاهی نمی توانستم فرق خواب و بیداری را 

بفهمم.

ایزاک با کنجکاوی پرسید

"معنی خاصی داره؟ بیل؟"

من راز هایی داشتم که به هیچ وجه نمی خواستم کسی بداند ،با 
جدیت جوابش را دادم



"نه مهم نیست"

کمی سکوت کردم تا حرف تندم را قورت دهد 

ادامه دادم 

"خیلی مونده تا برسیم؟"

"نه فقط نیم ساعت دیگه راه داریم "

این را با کمی دلخوری که از صدای شیرینش حس میکردم گفت 
صدایش بسیار شیرین بود مرا بیاد وانیل و پودینگ می انداخت 

هر بار که حرف میزد آب دهانم را قورت میدادم .

گاز بزرگی به هات داگم زدم تازه متوجه شدم که چقدر گرسنه 
بودم دوباره براه افتاد و ده دقیقه ی بعد در راهی بود که جز زمین 
های زراعی هیچ خانه ای دیده نمی شد نه مغازه و نه فروشگاهی 

هیچ نشانه ای از زندگی در آنجا نبود تردد ماشین بسیار کم شده 
بود شاید هر پنج دقیقه یک ماشین رد میشد که آن هم از ماشین 
ایزاک وضعیت بدتری داشت بیست دقیقه ای گذشته بود 

که به زمین های ذرت و پنبه رسیدیم و کم کم چند خانه با فاصله 
از هم دیده شد ایزاک به قسمتی که حصار کشیده شده بود اشاره 
کرد 

"از اینجا زمین های ماست"

با دیدن این منظره به این نتیجه رسیدم که شاید می توانستم 
اینجا گذشته ام را فراموش کنم 



و نیازی به استفاده کردن از قدرت هایم را نداشته باشم 

"اینجا خیلی قشنگه"

این را با لبخند عریضی گفتم .

ایزاک جایی را نشانم داد یک خانه ی بزرگ قدیمی که دور تادورش 
را حصار کوتاه چوبی 

کشیده بودند روی حصار را گل های پیچک آبی پوشانده بود . 

آن حیاط پر از علف های هرز و گل ها و گیاهان هرس نشده نشان 
میداد ماه ها به آن خانه رسیدگی نشده است 

"خونه و زمین های اطرافش واسه توعه"

با تعجب و جیغ مانند پرسیدم

"مال من؟؟؟"

"مگه پدرم چیزی بهت نگفته؟راجع به ارثی که

بهت رسیده ؟�"

باورم نمی شد آن خانه ی زیبا و آن حیاط رویایی متعلق به من 
باشد من برای خودم یک خانه داشتم حتی پدرم هم خانه اش 
متعلق به خودش نبود و در یک خانه ی اجاره ای زندگی می کرد 

و مادر بزرگم بخاطر بزرگ بودن خانه و زمین های اطرافش مجبور 
شده بود خانه اش را 

بفروشد تا از زیر بار سنگین مالیاتش خارج شود 



"آره ..آره گفته بود ... ولی فکر نمی کردم که ....

اوه زک(zackمخفف ایزاک) این فوق العادس اینجا خیلی قشنگه 
(بلند خندیدم)و مال منه ،..مال من "

این را با ذوقی کودکانه گفتم بلند خندید فکر

می کنم بیش از حد هیجان زده شده بودم .

این عالی بود می توانستم اینجا در آرامش بدور

از همه ی دغدغه هایم زندگی کنم دیگر نیاز به تمرکز دائمی 
نداشتم تا چیزی را نشکنم و جایی را به آتش نکشم و یا ریشه 
هایی را از خاک بیرون نیاورم شاید اینجا حتی می توانستم آن دو 

خون آشام را بلکل فراموش کنم

 



فصل دوم مالقات

در فکر خانه ی رویایی ام و کار هایی که می خواستم با حیاطم 
انجام دهم بودم که ماشین ایستاد به اطراف نگاه کردم کنار خانه 
ی بزرگی نگه داشته بود خانه اش بسبک قدیمی ساخته شده بود و 
مرا بیاد خانه های اربابی می انداخت

یک لحظه فکر کردم همین حاال چند برده ی سیاه از خانه بیرون 
بیایند این سبک خانه را 

می پسندیدم با دلواپسی پیاده شدم کمی نگران 

برخورد اهالی آن خانه بودم .آن ها همان کسانی

بودند که سال ها پیش پدر بزرگ و مادر بزرگم را َترد کرده بودند .

ایزاک وسایلم را از ماشین بیرون آورد کیفم را روی شانه ام 
گذاشتم و لبه اش را چنگ زدم ایزاک

بسمت خانه حرکت کرد ولی من هنوز ایستاده

بودم وقتی متوجه شد پشت سرش نمی روم

بسمت من برگشت 

"منتظر چی هستی؟ چرا نمیای؟"



"َزک(Zakمخفف اسمشه)......."

از حالت صورتش و صدای شیرین و خامه اَیش 

می توانستم بفهمم که کامال احساسم را 

می فهمد 

"نگران نباش اونا خیلی خوبن فقط هر چی پدر 

بزرگ گفت چیزی نگو "

همین حرفش بیشتر باعث دلواپسیم شد من

کسی نبودم که هر کسی هر چیزی به من میگفت

چشم بگویم ،من اینطور بزرگ نشده بودم من 

همیشه در همه ی شرایط با خانواده ام مخالف بودم و آنها همیشه 
در حال قانع کردن من

بودند که آن هم کمتر موفق می شدند 

در بزرگ چوبی که طراحیش مطمئنا متعلق به پنجاه سال پیش 
میشد را باز کرد و داخل خانه شدیم به محض ورودمان متوجه 
شدم چندین نفر به استقبالمان آمده اند زیاد سخت نبود تا بفهمم 
مردی که جلوتر از همه ایستاده بود سالوادور ،

پدر ایزاک است بسیار بهم شباهت داشتند البته بجز رنگ چشم 
هایشان و زنانی که آنجا بودند بسیار عجیب بنظر میرسیدند خانه 
کامال روشن بود ولی همه ی آن ها چراغی در دست داشتند شعله ی 



چراغ هیچ چیزی رویش بعنوان حباب شیشه ای نداشت و شبیه به 
چراغ های گرد سوز قدیمی بدون سرپوش بود .شاید این یک رسم 
بود من که رسم هایشان را نمی دانستم!

آن ها سرخپوست بودند و شاید رسم های مخصوص خودشان را 
داشتند .

خودم را مجبور به مودب بودن کردم و آرام به آنها سالم کردم و 
فقط سالوادور آرام دستم را فشرد و خوش آمد گویی کوتاهی کرد 
ولی بقیه آنها فقط نگاهم می کردند و زیاد سخت نبود تا بفهمم 
نگاهشان ترسیده است ولی آن ها از چه چیزی میترسیدند ایزاک 
چند بار بطور نمایشی سرفه کرد کنار گوش ایزاک زمزمه کردم

"اینا چشونه ؟چرا توی این روشنایی چراغ دستشونه یه 
رسمه؟انگار که ترسیدن "

او هم آرام زمزمه کرد

"نه رسم نیست ،آره اونا از تو میترسن!"

با تعجب نگاهش کردم رویم را کامال به طرف او برگرداندم 

"چرا باید از من بترسن؟"

"خودت نمی دونی؟"

با دقت نگاهش کردم با حالت مرموزانه ای

نگاهم می کرد پس آن ها همه چیز را می

دانستند پس آن همه رویایی که داشتم 



هیچ بود !

دوباره همان بازی ترس و ساحره شروع شد ه 

بود .اگر آن ها از من می ترسیدند چرا باید مرا 

به آنجا دعوت می کردند ناگهان حس یک انسان شکست خورده را 
داشتم تمام امیدواریم بیکباره نابود شده بود.کمرم را صاف نگه 
داشتم و چانه ام محکم و خشمگین شد رو به ایزاک غریدم 

"فکر می کنم همین حاالباید منو برگردونی"

سعی کرد چیزی بگوید اما اجازه ی حرف زدن به او ندادم 

"فقط برمگردون فرودگاه زک"

اسمش را از بین دندان هایم تقریبا غریدم 

"تو تازه اومدی مدیس نمی تونی بری"

این را سالوادور با بی اعتنایی گفت

"اگه از من میترسین دلیلی نداره که بمونم"

صدای پر ابهت و خشن مردی را شنیدم از صدایش چند چیز را 
حس می کردم همان طعم شیرین همراه با دیوانگی ، کمی خطر و 
میلیون ها غرور !.رویم را برگرداندم سخت نبود تا

بفهمم آن پیر مرد با آن عصای نقره ای عجیب قریبش که رویش به 
زبانی نا آشنا حکاکی شده بود برادر پدر بزرگم است 

"اینجا چیزی برای ترسیدن وجود نداره اگرم داشته باشه ما ایزاک 



و داریم اون میتونه 

ازمون محافظت کنه"

با تعجب به پیرمرد و ایزاک نگاه کردم متوجه 

حرف هایش نمی شدم مسلما ایزاک قوی بود 

ولی اگر من می خواستم از قدرت هایم استفاده 

کنم او حتی چند ثانیه هم فرصت زنده ماندن 

نداشت .با حالتی نا مطمئن زمزمه کردم 

"ولی اونجوری که من میبینم اینجا همه ازم میترسن "

یکی از زن ها توضیح داد 

"ما ازت نمیترسیم فقط داریم احتیاط می کنیم " میتوانستم 
،نسبت به سنش و طوری که کنار پیر مرد ایستاده بود حدس بزنم 
که همسرش است ،این حرفش نشان می داد که آن ها مطمئن 
نبودند که من یک ساحره ام ،

پیر مرد اضافه کرد 

"و االن که تورو میبینم مطمئن شدم تو مثل

مادر بزرگت نیستی البته راحت میتونم بگم که کامال مثل اون یه 
جنگجویی"

غریدم

"مثل مادر بزرگم؟ واقعا نمیدونم چرا اومدم اینجا شما مادر بزرگم 



و از خودتون روندین حتی برادر خودتون و ...."

"حق با توئه ،درسته که ما بخاطر ادیسا با رینولد(اسم پدر 
بزرگش) قطع رابطه کردیم

ولی ما چیزی دربارش نمیدونستیم و وقتی 

که شناختیمش از رینولد خواستیم که برگردن 

ولی رینولد قبول نکرد "

"حتی بعد از مرگش نیومدین ،حداقل به احترام روحش "

"اشتباه می کنی مدیسون ما اومدیم، ولی ادیسا 

مارو به خونش راه نداد"

"آ ُا نباید مدیسون صداش می کردی االن منفجر

می شه"

ایزاک این را با خنده گفت و من چشمانم را بستم فکم سخت شد و 
غریدم 

"به من نگو مدیسون پیرمرد "

مدیسون را فقط ادیسا و رینولد به من می گفتند 

دوست نداشتم کس دیگری مرا به آن نام صدا 

کند عصبی بودم ،می ترسیدم چیزی را بشکنم گرما در تمام بدنم 
پخش شده بود و به سمت دستانم جریان داشت،سعی کردم تمرکز 
کنم 



نباید میفهمیدند که من هم مثل مادر بزرگم هستم پیرمرد به سمتم 
آمد و شانه ام را آرام و دوستانه

فشرد 

"تو خیلی چیز هارو نمیدونی مدیس ما از جادوگر ها صدمات 
زیادی دیدیم ،خیلی از افراد خانواده ی من توسط جادوگر ها 
کشته شدن اگه توام بودی نسبت به کسایی که خانوادت و کشتن 

بدبین می شدی"

اطالعات جدید ذهنم را مشغول کرد و مرا مجبور کرد مودبانه تر 
برخورد کنم ،البته قسمت آخر حرف هایش را قبول نداشتم پدر و 
مادرم توسط

یک خون آشام پیر کشته شده بودند و من با 

اینکه میدانستم با دو تا از خون آشام ها خوابیده بودم و دیوانه 
وار هر دوی آن ها را می خواستم 

جان چهار نفر از آن ها را نجات دادم و بخاطر آن ها یکی از نوع 
خود را کشته بودم .

پیرمرد عقب رفت و کنار همان زن مسن ایستاد

زن کنار گوشش زمزمه کرد 

"اون ساحره نیست رنگ چشماش و نگاه کن 

اون خیلی جوونه اگه جادوگر بود با اینهمه 



عصبانیت باید عکس العمل نشون میداد ولی 

هیچ اتفاقی نیوفتاد، از آتیش هم نمیترسه"

نمی دانستم ساحره ها رنگ چشمان خاصی دارند 

چشمان مادر بزرگم سبز بود همینطور چشمان 

رناتا .

پیر مرد با صدای بلندی گفت

"آتش ها رو کنار بزارین "

بالفاصله زن ها چراغ ها را کنار گذاشتند در بین زن ها چشمم به 
دختری افتاد که به زحمت14ساله بنظر می رسید و چیزی که 
توجهم

را جلب کرد شکم باال آمده اش بود او یا بیمار بود

و یا باردار !

و از لباسی که به تن داشت میتوانستم بفهمم که حدس دومم 
درست است و این واقعا عجیب بود با آن پیراهن چین دار و دامن 
بلند سبز و قرمزش و آن پوست تیره و چشمان قهوه ای و بادام 
شکلش بسیار معصوم بنظر می رسید .چه کسی دختری به آن سن 
را باردار می کرد ؟

پیرمرد دوباره حرف زد 

"وقت شامه دلم می خواد به ما بپیوندی،به جمع ما خوش آومدی 



دخترم"

نمی دانم چرا ولی از دخترمه آخر جمله اش اصال لذتی نبردم 
.سرم را به نشانه موافقت تکان دادم 

و تشکری زیر لب گفتم مطمئن نبودم که کسی شنیده باشد پیرمرد 
از راهروی منتهی به سالن رد شد و به سالن غذا خوری رفت به طبع 
من هم به دنبال آنها رفتم یک میز غذا خوری بزرگ آنجا بود و چند 
نفر قبل از ما آنجا نشسته بودند چند مرد جوان یه مرد میانسال 
که احتمال میدادم برادر سالوادور باشد و دو زن که بسیار مسن 
بودند سرم را بنشانه ی سالم تکان دادم مرد میانسال دستم را آرام 
لمس کرد و خوش آمد گفت و خود را رابرت معرفی کرد دو زن 
مسن مطمئن نبودم که چشمانشان مرا میدید چون هیچ نگاهی به 
طرف من نیانداختند صدای یکی از مردان جوان را کنار گوش پسر 
کناریش شنیدم "فکر می کردی 

انقدر خشکل باشه؟"

سعی کردم لبخند بزنم ولی چیزی شبیه لبخند روی صورتم نبود .

با نگاه کوتاهی متوجه شدم هیچ کودکی

آنجا زندگی نمی کرد .پیرمرد روی صندلی صدر میز نشست و 
عصای نقره ایش را کنار صندلیش تکیه داد بعد از او همه نشستند 
ایزاک کنارم نشست شاید برای اینکه فکر می کرد 

با او راحتترم و یا شاید شخص دیگری جرات نشستن کنار مرا 
نداشت .



از خوشامدگوییشان میتوانستم بفهمم که قصد معارفه نداشتند 
.پیرمرد شروع به خواندن چیزی کرد حدس میزدم بزبان مایایی 
بود چون ابدا متوجه نمی شدم چه چیزی میگفت فقط از دست 
هایشان و آمینی که آخر حرف هایش گفت فهمیدم در حال دعا 
خواندن است بعد از آنکه دعایش تمام شد زمزمه کرد

"شروع کنین نوش جان"

ایزاک کنار گوشم زمزمه کرد 

" مادربزرگ بهترین آشپز سان سالوادوره مطمئنم خوشت میاد"

همان لحظه صدای سرفه ی آن دختر بچه ی باردار راشنیدم سرم را 
به سمتش چرخاندم با حالت عجیبی به من نگاه میکرد همانطور 
که در چشمانش نگاه میکردم برای خود آب ریختم 

و یک نفس سر کشیدم اشتهایی به غذا خوردن نداشتم خوشامد 
گویی مفصلشان کامال اشتهایم را کور کرده بود سرفه ی آرامی 
کردم تا توجهشان جلب شود 

"میشه یه اتاق بهم بدین تا استراحت کنم میلی

به غذا ندارم "

همان پیرزن غرید

"هیچکدوم از ما تا رادولف غذاشو تموم نکرده 

از دور میز بلند نمیشه "

"خب! من یکی از شما نیستم و نیاز دارم همین االن استراحت کنم 



"

این را کامال با آرامش و لبخندی کنار لبم گفتم .با حالت بدی نگاهم 
کرد لبخند بی احساسی نثارش کردم نمی دانم چرا 

شمشیر را برایشان از رو بسته بودم شاید بخاطر

این بود که مدت ها مرا تنها گذاشته بودند فقط دلم می خواست 
خشمم را یکجوری خالی کنم

پیر مرد آرام زمزمه کرد

"ایزاک مدیس و ببر به اتاقی که براش آماده کردیم تا استراحت 
کنه "

رو به من ادامه داد

"هر وقت گرسنه شدی بیا آشپز خونه ایزاک تمام شبو بیداره "

چرا او تمام شب بیدار بود

شاید نگهبانی می داد ولی وقتی وارد شده بودم متوجه دو مرد که 
با اسلحه جلوی ورودی ایستاده بودند شدم مطمئنا آن ها نگهبان 

بودند دیگر چه نیازی به ایزاک بود .

متوجه شدم در آن خانه تعداد دختران بیشتر از مردان است و 
کوچکترین عضو خانواده همان دختر 14ساله ی باردار بود 

سرم را تکان دادم و شب بخیر آرامی زیر لب گفتم ،ایزاک بسمت 
راهروی طوالنی براه افتاد و زمزمه کرد 

"درسته یه ساحره نیستی ولی درست مثل مادربزرگت یه 



جنگجویی"

این را با خنده گفت و آنقدر صدایش شیرین بود که منتظر بودم 
هر لحظه از دهانش خامه به بیرون بریزد 

"فکر کنم همینطور باشه "

این را با جدیت گفتم و با کنجکاوی ادامه دادم

"چرا تمام شب و بیداری؟"

"نمی دونم"

واضح بود که از جواب تفره می رفت آرام ادامه 

داد 

"اگه توام خوابت نبرد بیا آشپزخونه اکثر شبو اونجا میگزرونم یا 
میتونیم بریم خونتو هم نشونت بدم"

مطمئنا آنقدر به آن مرد اعتماد نداشتم که چنین کاری را انجام دهم 
.

ایزاک از پله های عریض چوبی باال رفت 

دوباره از روی کنجکاوی پرسیدم

"اون دختر .."

حرفم را برید انگار می دانست قصد گفتن چه چیزی را دارم 

"(Letti)لتی؟"



"اسمش لتیه؟اون باردار بود "

این را با حالت خبری گفتم فراموش کرده بودم که او استاد طعنه 
زدن است 

"اوه تو واقعا باهوشی "

صورتش از لذت مسخره کردنم درخشان شد اخم 

کردم 

"این خیلی عجیبه اخه اون.. اون خیلی کوچیکه "

"اینجا دخترا زود بچه دار میشن"

"شوهرش کیه؟"

"هنوز شوهر نداره"

ایستادم و با تعجب نگاهش کردم او هم ایستاد

صورتش کمی عصبی بود انگار از این بحث لذت نمیبرد

"یعنی اون بچه پدر نداره؟"

با بی حوصلگی جواب داد 

"چرا !پدر داره و قبل از اینکه بپرسی باید بگم که من پدرشم"

"اوه"

با بهت زمزمه کردم



"یعنی نمی خوای باهاش ازدواج کنی؟"

"فکر می کنم توی امریکا خیلیا اینجوری زندگی

میکنن"

کامال عصبی شده بود 

"البته ولی نه اینکه یه دختر14ساله رو باردار

کنی۰۰۰"

حرفم را برید

"اون13سالشه و منم قراره باهاش ازدواج کنم 

البته اگه بچه اونی باشه که ما می خوایم و احتماال تا یه ماه دیگه 
مشخص می شه نگفته بودی که یه فمنیسمی(طرفدار حقوق زنان) 

"

حرف هایش را نمی فهمیدم و اصال نگران آشفته بودنش هم 
نبودم 

"بچه باید چجوری باشه نکنه شما ها هنوزم این فکر عقب افتاده 
رو دارین که بچه حتما باید پسر باشه وگرنه ...."

حرفم را برید با عصبانیت اینها را میگفتم 

"هی هی آروم دختر اصال اینجوری نیست ربطی به دختر یا پسر 
بودنش نداره باید اونجوری باشه که پدر بزرگ می خواد ،هیچی با 
نظر من نیست باور کن من فقط هر کاری که پدر بزرگ می خواد و 



انجام میدم "

خشمم بیشتر شد

"یعنی پدر بزرگت گفته با دختر عمت بخوابی و

یه دختر بچه ی کوچیک و باردار کنی؟"

"اون دختر عمم نیست دختر عمومه ،و باید بگم که بله اون 
خواسته تو خیلی چیزا رو نمیدونی"

در اتاقی را باز کرد وسایلم از قبل در آن اتاق

بود قبل از اینکه حرف دیگری بزنم زمزمه کرد 

"برای اولین شب بیش از حد سوال داشتی بقیش و بزار برای بعد 
،یا میتونی امشب توی تاریکی بریم خونه ی تو و سواالتتو ازم 

بپرسی "

با لبخند جالبی نگاهم میکرد و از قصد صدایش را کمی میکشید تا 
هوس انگیز بنظر برسد کاش کسی به او میگفت بدون کشیدن 
کلماتش هم به اندازه ی کافی صدایش خوشمزه بود اگر او پدر 

آن جنین که در رحم آن دختر کوچک بود،نبود فکر میکردم قصد 
الس زدن با مرا دارد با گیجی 

غریدم 

"شب بخیر زک"

و در را روی صورتش کوبیدم صدای خنده ی ریزی از او آمد و بعد 
صدای قدم هایش که دور میشد !



فورا روی تخت کوچکی که آنجا بود دراز کشیدم دور تا دور اتاق 
را از نظر گزرانیدم اتاق بسیار کوچکی بود بجز یک تخت ، میز 
تحریر، یک کمد و آینه ای که با یک قاب بشکل مار روی دیوار 
چفت شده بود چیز دیگری نداشت به سمت چمدانم رفتم اولین 
چیزی که به ذهنم رسید کتاب مادر بزرگم بود باید جایی بهتر برای 
مخفی کردنش پیدا می کردم ولی آن اتاق کوچک جایی نداشت تا 
بتوانم کتاب را آنجا مخفی کنم کتاب را برداشتم و روی تخت 
نشستم آن را باز کردم و آن ورد را خواندم ولی هنوز هم کلمات 
ناخوانا بود 

"پس کی وقتش میرسه"

کتاب را روی تخت گذاشتم و دراز کشیدم و به سقف خیره شدم 

این خانه این آدم ها یک مشکلی داشتند اینجا به اندازه لوناپییر 
عجیب بود و ایزاک در عین جذابیت بسیار مرموزانه رفتار می کرد 
در فکر بودم که چشمم به دریچه ی کوچکی روی دیوار افتاد 
دریچه برای تهویه بود و درست باالی تختم روی دیوار قرار داشت 
فورا روی تخت ایستادم 

و به دریچه چند ضربه زدم و به آن فشار آوردم، باز شد و مقداری 
گرد و خاک به هوا بلند شد به سرفه افتادم کتابم را بدرونش 
گذاشتم و درش را سر جایش برگرداندم وقتی از بسته بودنش 
مطمئن شدم دوباره روی تخت دراز کشیدم خیالم از بابت کتابم 

راحت شد .

نمیدانم چند ساعت مشغول فکر کردن بودم که صدایی را شنیدم 
صدای دو زن بود به سمت این اتاق می آمدند صدا از پشت در آمد 



و در آرام باز شد چشمانم را بستم و خود را به خواب زدم از صدا 
ها کامال می توانستم بفهمم که مشغول چکاری هستند به طرف 
چمدانم رفتند صدای باز شدن زیب چمدانم را شنیدم و بعد صدای 
لتی را شناختم 

"نباید این کارو بکنیم اینکار درست نیست اون از ماست "

"هیشششش آرومتر ممکنه بیدارش کنی ما باید مطمئن بشیم 
دنبال کتاب بگرد "

"اینجا چند تا کتاب هست ما که نمیدونیم کتاب جادوگرا چه 
شکلیه"

صدای ورق خوردن چند کتاب را شنیدم آن دو زن اصال با حریم 
خصوصی آشنایی داشتند ؟

"میبینی که اینا همش درسیه اینجا چیزی نیست"

"بریم تا بیدار نشده" 

صدای آن زن طوری بود که انگار صدا از دهان یک حیوان مثل سگ 
بیرون می آمد حس می کردم دندان های تیزی داشت و از صدایش 
ترس و تنفر موج میزد مطمئنا او یک زن بود نه یک حیوان این 

تصور کامال احمقانه بود .

آنها به آرامی از اتاق بیرون رفتند .

آنها به ساحره بودنم شک داشتند و من نباید به هیچ وجه شکشان 
را به یقین تبدیل می کردم 

خوشحال بودم که قبل از هر چیز کتابم را پنهان کردم باید از حاال 



بیشتر مواظب و صبور باشم 

و جادویم را کنترل کنم و تا حد امکان عصبی نشوم 

به ساعت نگاه کردم پنج صبح را نشان میداد خورشید در حال 
طلوع کردن بود چه خوب بود که اینجا خورشید زود طلوع می 
کرد چشمانم را بستم و طولی نکشید که به خواب رفتم

 

فصل سوم زندگی جدید

در حیاط عمارت پرکینز ها بودم همه جا ساکت بود سکوت مطلق!

روی زمین کامال از برف پوشیده شده بود صدای فردی را شنیدم 



صدای مادر بزرگم بود پشت سر هم یک جمله را زمزمه می کرد 

"فرار کن اون االن میرسه باید فرار کنی "

همان لحظه صدای پایی شنیدم که به سمتم می آمد پشت درختی 
پنهان شدم

دو مرد با سرعتی 

زیاد به حیاط نزدیک شدند یکی از آن مرد ها غرید 

"قرارمون این نبود اون مال منه "

مرد دیگر ساکت بود صدایش جوری بود که انگار از بین صد ها 
صدا به گوش میرسید چهره هایشان را نمیدیدم هوا تاریک بود و 
آن ها شنلی روی سرشان بود و صدای غرش دیگری از آن مرد 
شنیدم

"چطور تونستی به دستوری که بهت دادم عمل نکنی "

در پس زمینه ذهنم صدای مادر بزرگم را میشنیدم 

"فرار کن ،فرار کن "

پشت سر هم تکرار میشد بسمت جنگل دویدم با تمام توانم 
میدویدم پشت سرم کسی در حال تعقیب کردنم بود سعی میکردم 
با سرعت بیشتری 

فرار کنم ولی آن موجود سریعتر از من بود و شانه ام را محکم 
گرفت جیغ بلندی کشیدم صدایی را میشنیدم 



"پاشو خانم پاشو داری کابوس می بینی "

چشمانم را بسرعت باز کردم نفس نفس می زدم 

و عرق سرد در تمام بدنم میلغزید کنار تختم دختر کوچکی نشسته 
بود 10یا11ساله بنظر میرسید 

"حالت خوبه خانم ؟فکر کنم خواب بد میدیدی"

بی توجه به سوالش نالیدم

"تو کی هستی؟"

"من پائولینا (Pauolina)هستم دختر سالوادور "

با صدایی که هنوز هم میلرزید زمزمه کردم 

"من دیشب تورو ندیدم"

"من دیشب با برادرم شکار بودم "

با گیجی زمزمه کردم 

"ولی زک دیشب اینجا بود "

صدای مردی را شنیدم و بعد هیبتش جلوی در ظاهر شد 

"منظورش منم"

دستش را بنشانه سالم تکان داد مثل اینکه اینجا

تمام پسران باید برهنه میبودند مطمئنا او برادر ایزاک بود و 
درست مثل او یک شلوارک سبز به تن داشت، هیکلش از ایزاک 



کوچکتر بود ولی چهره اش بزرگتر از او نشان میداد شاید28ساله 
بنظر می رسید .

روی تخت نشستم پسر جلوتر آمد 

"احتماال تو دیشب با برادرم آشنا شدی من 
گییرمو(Giermoo)هستم توام باید مدیسون باشی"

با حرص غریدم

"مد صدام کن"

مثل اینکه اینجا همه مرا به همان نامی که مادربزرگم صدایم 
میکرد می شناختنداین مرا ناراحت میکرد .

گییرمو خندید

"پدر بزرگ راست می گفت تو واقعا یه جنگجویی"

به صورتش نگاه کردم به ایزاک شباهت زیادی داشت به استثنای 
رنگ چشم هایش در آن خانه فقط چشمان پیرمرد به ایزاک 
شباهت داشت فقط ایزاک این رنگ فوق العاده را از پیر مرد به 
ارث برده بود و همینطور من این رنگ چشم ها را از پدر بزرگم به 
ارث برده بودم چشمان گییرمو سیاه بود 

صدای زنگ دار پائولینا را شنیدم 

"ِارمو(ermooمخفف اسم گییرمو)اونو اذیت نکن (رو به من 
ادامه داد)مادر بزرگ مینیودو(menudo نوعی غذای مکزیکی با 
دل و جگر گاو و سبزیجات ) درست کرده فکر کنم گرسنه باشی 

تمام روز و خواب بودی "



خمیازه ی بلند باالیی کشیدم به خودم نگاه کردم اصال لباس 
مناسبی به تن نداشتم با خجالت به گییرمو نگاه کردم به ران هایم 
که از شلوارک کوتاهم نمایان بود نگاه می کرد و میخندید پائولینا 
او را به سمت بیرون اتاق هل داد 

"برو بیرون هیزز"

خندیدم گیرمو بیرون رفت از تخت پایین آمدم و به کمرم کش و 
قوس دادم پائولینا تمام حرکاتم را دنبال میکرد با لذت به شلوارکم 
نگاه می کرد

سرم را کمی خم کردم 

"ازش خوشت میاد؟"

"اینجا کسی شلوارک نمیپوشه مخصوصا به این کوتاهی "

فراموش کرده بودم ،پدر بزرگم گفته بود که دختران دهکده اش 
همگی دامن های بلند و چین دار بدون آستین میپوشیدند و شال 
مانیال (نوعی شال مکزیکی)به روی شانه هایشان میگذاشتند 

شانه هایم را باال انداختم

"خب من اهل اینجا نیستم "

باید دوش میگرفتم 

"کجا میتونم دوش بگیرم ؟"

"از اتاق که بری بیرون دومین اتاق از سمت راست حمامه"



لبخندی بنشانه تشکر روی صورتش پاشیدم پائولینا باز هم بی 
حرف به تک تک اجزای بدنم نگاه میکرد و من مشغول بیرون 
آوردن حوله ام از چمدان بودم شروع به حرف زدن کردم

"شما دو تا خیلی شبیه ایزاکین"

"نه ما اصال شبیه ایزاک نیستیم اون خیلی قویه"

با تعجب نگاهش کردم 

"منظورم قیافتونه "

بی توجه به جمله ام ادامه داد 

"کاش منم شبیه ایزاک بودم اونوقت دیگه مشکلی نداشتم "

دختری به زیبایی و کوچکی او چه مشکلی میتوانست داشته باشد 
او دختر شیرینی بود پوست کاراملی اش را میپسندیدم با آن 
لبخند که باعث دو چال زیبا دو طرف صورت کوچک مثلثی شکلش 
میشد 

"مگه تو چه مشکلی داری"

"من مادر ندارم و من.... اوه من مشکالت خیلی بزرگی دارم 
نمیتونی حتی تصورش و بکنی

خداروشکر تو اومدی وگرنه من نفر بعدی بودم 

من نمیخوام اون اتفاق برای منم بیفته تو بزرگ و خشکلی حتما 
برات عادیه "



"چه اتفاقی ؟چی برام عادیه؟" 

همان لحظه صدای زنی را شنیدم 

"پائولینا زود برو کمک مادر بزرگ یاال عجله کن"

صدایش صدای همان زنی بود که شب گذشته در حال گشت و گزار 
بین وسایلم بود حاال میفهمیدم چرا شب گذشته فکر میکردم صدا 
از دهان یک

حیوان بیرون می آید آن زن تمام دندان هایش را به طرز چندش 
آوری تراشیده و تیز کرده بود روی صورتش خالکوبی های زیادی 
داشت و مرا بیاد شخصیت فیلم های ترسناک می انداخت 

وقتی حرف میزد دیدن صورتش منزجر کننده بود او را شب 
گذشته ندیده بودم حتما از رویارویی با نوه ی ادیسا 
میترسید.پائولینا آرام زمزمه کرد 

"چشم زنعمو"

بسرعت از اتاقم بیرون رفت زن مرا نادیده گرفت و او هم بی اعتنا 
خارج شد صدایشان را میشنیدم

"تو نمیتونی جلوی دهنتو بگیری "

"اونکه باید باالخره بفهمه "

"شاید نیازی نباشه هنوز که بچه ی لتی دنیا نیومده شاید بچه 
همونی باشه که پدر بزرگ می خواد الزم نیست اون چیزی بدونه از 
طرفی مطمئن باش اگه بچه ی لتی نباشه نفر بعدی اون نیست نفر 



بعد تویی اون نوه ی ادیساست حتی اگه یه رگش و از ادیسا 
گرفته باشه نمیتونه این کار بزرگ و انجام بده اون از ما نیست پدر 

بزرگت نمیزاره اون انتخاب بشه "

دیگر صدایی نشنیدم حوله ام را برداشتم و به حمام رفتم هیچ 
وانی آنجا نبود این باعث شد دلم برای کلبه ام تنگ شود شروع به 
شستن موهایم کردم بیاد حرف هایشان افتادم کودک درون رحم 
لتی باید چگونه میبود تا ایزاک با لتی ازدواج کند و پیرمرد آن 
کودک را قبول داشته باشد شاید آنها کودکان بیمار بدنیا می آوردند 
فکر دیگری به ذهنم نمیرسید با دقت خودم را شستم و بعد 

حوله را دورم پیچیدم و از حمام بیرون آمدم همان

لحظه ایزاک را جلوی حمام دیدم قسمت باالی سین.ه هایم 
مشخص بود و ایزاک بدون نگاه کردن به صورتم خیلی واضح به 
آن ها نگاه میکرد و حرف میزد

"توام تازه بیدار شدی؟برو آشپزخونه یه دوش میگیرم و میام "

با اخم نگاهش کردم وقتی جوابی از من نشنید به صورتم نگاه کرد 
از حالت صورتم متوجه دلیل اخمم شد خندید به سی.نه هایم 
اشاره کرد و با لحن بامزه ای گفت

"آخه خیلی خشگلن"

او واقعا انسان راحتی بود نمیخواستم بخندم ولی لحنش آنقدر 
بامزه بود که نتوانستم جلوی خنده ام را بگیرم به شوخی مشت 
آرامی روی بازویش کوبیدم همان لحظه خنده اش قطع شد 

صورتش کامال جدی شد از حالتش کمی ترسیدم 



صورتش غیر قابل خواندن بود پوست دستم را لمس کرد سرشانه 
،صورت و رانم را هم لمس کرد 

از حالتش آنقدر شوکه شدم که حرکتی نمیکردم 

بطوری که چیزی مبهوتش کرده باشد زمزمه کرد 

"تو داغی؟"

سعی کردم خونسرد باشم

"من فقط با آب خیلی گرم حمام کردم برای همین پوستم هنوز 
گرمه تو چت شده ؟"

دو دستش را باال گرفت سرش را آرام چند بار تکان داد 

"هیچی ...اوه ببخشید فکر کنم ترسوندمت برو لباستو بپوش من 
باید دوش بگیرم"

بدون حرف دیگری به حمام رفت به سمت اتاقم رفتم متوجه شدم 
لتی در انتهای راهرو کنار ستون ایستاده و مرا نگاه میکند حتما با 
خود فکر میکرد ممکن است همسرش را از چنگش دربیاورم چه 

خیال ابلهانه ای !

بدون توجه به او به اتاقم رفتم ،لحظه ای بیاد آوردم وقتی ایزاک 
مرا لمس میکرد پوستش بشدت گرم بود شاید او تب داشت .

از چمدانم لباس هایم را بیرون آوردم چند تا از آن ها را روی تخت 
انداختم یک پیراهن آبی رنگ که سرشانه اش با دو بند به هم 
متصل میشد و بلندیش تا روی زانوانم بودرا پوشیدم لباس زیر 



نپوشیده بودم سی.نه هایم همینطور هم زیباو خوش فرم نشان 
میداد و دلیل دیگرش این بود که بشدت از لباس زیر بدم میامد 
موهایم را با حوله خشک کردم 

سشوارم را در کلبه جا گذاشته بودم پس فقط موهایم را برس 
کشیدم و آن ها را بافتم و یک طرف شانه ام رها کردم از اتاقم 
بیرون رفتم ایزاک هم از حمام بیرون آمد یک حوله بدور کمرش 
بسته بود 

"وایسا برم لباسمو بپوشم با هم بریم پایین"

این را با هیجانی گفت که نمیدانستم از کجا نشات میگرفت به 
اتاقی که چهار اتاق با اتاق من فاصله داشت رفت و بعد از یک 
دقیقه از اتاق بیرون آمد موها و سینه اش هنوز خیس بود همیشه 
از خیسی عضالت مرد ها خوشم می آمد سعی کردم به سینه اش 
نگاه نکنم نمیخواستم اینجا آن هم با همسر آینده لتی تحریک شوم 
باز هم با خود تکرار کردم

"نباید بپری روش ..نباید بپری روش"

هورمون ها همیشه دیوانه کننده اند و فکر میکنم من هورمون 
استروژن (هورمون های میل جنس.ی)

زیادی در بدنم ترشح میشد نگاهم را بدستانش دوختم اگر کمی 
باالتر را نگاه میکردم نگاهم به شکم و سینه ی عضالنی اش میفتاد 
و آن ها ...اوه خدای من باید به همان دست ها نگاه کنم 

"حاال میتونیم بریم؟"

سرش را پایین آورد تا در محدوده ی دید من قرار بگیرد با تعجب 



پرسید

"چرا نگاهم نمیکنی؟"

با دلخوری نالیدم 

"تو چرا همیشه برهنه ای "

با بهت زمزمه کرد

"می خوای بگی مدیس سانچز جنگجو از من خجالت میکشه؟"

خندید

"نه ولی دوست ندارم مدام چند تا پسر لخت دور و ورم بپلکن"

"میدونی مد ،با حرفات دارم به یه نتیجه هایی می رسم"

این را با خنده گفت کامال میدانستم منظورش چیست دوباره به 
بازویش کوبیدم خندید و دستش را دور کمرم لغزانداو تنها کسی 
بود که در آن خانه با من مهربان بود البته اگر پائولینا و گیرمو را 
در نظر نمیگرفتیم دستانش بشدت گرم بود حس می کردم روی 
کمرم کیسه ی آب داغ گذاشته ام با تعجب نگاهش کردم 

"چرا انقدر داغی؟"

با حالت مرموزی زمزمه کرد 

"شاید چون با آب داغ دوش گرفتم "

با دلخوری چشمانم را باریک کردم خندید و مرا بسمت آشپزخانه 
راهنمایی کرد در آشپزخانه لتی پیرزن و آن زن دندان تیز آشپزی 



میکردند و پائولینا ایستاده بود و دستورات پیر زن را انجام میداد 
نمیدانستم که چرا نمیتوانستم به رادولف و همسرش چیزی بجز 
پیر مرد و پیر زن بگویم شاید اگر کمی بخشنده بودم می توانستم 
آن ها را پدر بزرگ و مادر بزرگ صدا کنم ولی خب،من اصال 
بخشنده نبودم و حس بدی از آن دو نفر به من دست میداد پیر زن 
با حالت بدی به لباس هایم نگاه کرد سعی کردم او را نادیده بگیرم 

.

 در آشپزخانه میز کوچکی بود 

رویش فقط یک شمع روشن که تا نیمه سوخته بود قرار داشت و 
بوی پارافین بر بقیه ی بو ها غالب بود سالم آرامی زیر لب گفتم 
صدایی شبیه سالم از کسی نشنیدم ایزاک صندلی را برایم کنار 
کشید خب! او هم میتوانست جنتلمنانه برخورد کند به آرامی 

تشکر کردم .

لتی یک بشقاب روی میز گذاشت ایزاک با اخم زمزمه کرد

"برای مدیس هم بزار"

لتی با اخم برایم بشقابی گذاشت و مشغول چیدن میز برای هر 
دویمان شد .

هنوز غروب هم نشده بود ولی غذایشان آماده بود و آنطور که 
میدیدم فقط برای ایزاک آماده کرده بودند در فکر بودم انگشتم را 
طبق عادت روی شعله ی شمع حرکت دادم اینکه نمیسوختم عادی 

بود؟ .



ناگهان حس کردم همه جا ساکت شد سرم را باال آوردم پیرمرد هم 
به آشپزخانه آمده بود و همه ی آنها با حالتی عجیب نگاهم می 
 Pan)کردند فورا انگشتم را از روی شمع برداشتم و یک پن دولسه
dulceنوعی شیرینی)را در ظرف کاجتا(سس کرم شیرین ) فرو 

کردم و در دهانم گذاشتم .

فکر نمی کردم آنکارم عجیب باشد قبال دیده بودم که انسان های 
عادی هم انگشتانشان را روی شعله ی آتش میگزارند

پیرمرد با شادی خندید و رو به زن ها گفت 

"منکه گفتم اون ساحره نیست حاال مطمئن شدین؟"

پس بخاطر همین اینگونه نگاهم میکردند ،با حالتی عصبی به پیر 
مرد نگاه کردم از این بازی دیگر کالفه شده بودم پیرمرد متوجه 

نگاهم شد و کنارمان روی صندلی نشست .

لتی برای ایزاک خوراک کشید و بجای لتی پائولینا برایم کمی 
منیودو(menu do خوراک گوشت با ذرت و دل و جگر گوساله 
)ریخت کنار گوشم زمزمه کرد 

"بخور عاشقش میشی "

الزم به چشیدنش نبود بویش فوق العاده بود و مرا بیاد خوراکی 
که مادر بزرگم میپخت می انداخت من بار ها از این خوراک آن هم 

با دستپخت مادر بزرگم چشیده بودم .

لبخندی بنشانه تشکر برویش پاشیدم و چنگالی برداشتم ودر دهانم 
گذاشتم همان مزه ی عالی فلفلی و آشنا را می داد 



"چطور خوابیدی؟تمام روز و خواب بودی؟"

با استرس زمزمه کردم 

"خوب بود !، بخاطر خستگی سفر زیاد خوابیدم"

نمی دانستم در روز خوابیدن یکی از چیز هایی بود که ساحره ها 
داشتند یا نه مادر بزرگم که تمام روز بیدار بود ولی او از قدرت 
هایش استفاده نمیکرد برای همین نمی خواستم بدانند که من تمام 
شب را بیدار میمانم امروز را دروغ گفته بودم روز های بعد را چکار 
میکردم؟

پیرمرد رو به ایزاک که بدون توجه به بقیه مشغول خوردن بود 
زمزمه کرد 

"بعد از غذا مدیس و ببرو این اطراف و خونشو نشونش بده"

هنوز حرف پیرمرد تمام نشده بود که صدای شکستن چیزی را 
شنیدم به سمت صدا برگشتم لتی بود که عصبی بنظر میرسید 

"بهتره من ببرمش پدر بزرگ اینجوری حداقل چیزی تو این خونه 
نمیشکنه "

این را گییرمو که تازه به آشپزخانه آمده بود گفت پیرمرد سرش را 
بنشانه موافقت تکان داد به روی گییرمو لبخند زدم و همان لحظه 
صدای برخورد مشت ایزاک را روی میز شنیدم با تعجب نگاهش 
کردم اخم کرده بود ایستاد و به سمت لتی رفت تنه ای به او زد و 
از آشپزخانه خارج شد با تعجب به پیر مرد نگاه کردم که رو به 
لتی می غرید



"حاال باید تا چند روز عصبانیتش و تحمل کنی نمیفهمم چرا بزرگ 
نمیشی "

رو به پیرمرد زمزمه کردم 

"اونکه کاری نکرد چرا ایزاک باید عصبانی بشه"

بجای پیرمرد گییرمو جواب داد

"شاید چون خیلی خودخواهه"

پیرمرد غرید

"گییرمو"

کمی عصبی بودم ایستادم و به سمت گییرمو رفتم 

"میشه منو ببری اطراف و نشونم بدی ِارمو؟"

به طرف لتی برگشتم

"ممنون بخاطر غذا لتی فوق العاده بود"

منتظر عکس العملی از او نشدم و بدون توجه به بقیه از آشپزخانه 
خارج شدم به محض رفتن به حیاط گییرمو دستم را گرفت نفس 

عمیقی کشیدم اینجا بوی تازگی میداد و بوی خاک !

گیرمو از مسیری که علف های بلند داشت حرکت کرد به طبع من 
هم بدنبالش کشیده می شدم 

ساکت بود شروع به حرف زدن یا بهتر بگویم شروع به فضولی 
کردم 



"اینجا خیلی عجیبه یعنی همتون عجیبین"

خندید

"کم کم عادت میکنی مد"

دستم را رها کرد در مسیری که حرکت می کردیم به یک زمین 
زراعی بزرگ که حدس میزدم در آن ذرت کاشته شده بود رسیدیم 
جوانه ها تازه رشت کرده بودند و به ده اینچ هم نمیرسیدند

"رابطه ی بین لتی و ایزاک چیه؟"

ایستاد برگشت و با جدیت و کمی ناراحتی که میتوانستم از نگاه 
مرموزش بفهمم نگاهم کرد 

"هنوز رابطه ای نیست"

"ولی ایزاک لتی و باردار کرده"

"ایزاک نمیخواسته این کارو بکنه لتی هم همینطور این اتفاق 
پیچیدس و دلم نمی خواد اصال درباره ی این موضوع حرف بزنم "

با حرص غریدم 

"میتونی بگی که چرا ایزاک توی آشپزخونه عصبانی شد"

خندید 

"آره اینو می تونم بگم ،اون دلش میخواست تورو بیاره خونت و 
ببینیو لتی ناراحت شد که ایزاک بهت اهمیت میده "

"پس لتی دوسش داره؟"



"نه دوسش نداره "

"خدای من ! من مطمئنم باالخره اینجا دیوونه میشم "

با صدا خندید 

به مسیرمان ادامه دادیم خانه ام از دور دیده میشد 

"اون پیر زنه چرا دندوناش اون شکلی بود؟"

"ایرما؟(Irma)ما اینو نشانه ی زیبایی میدونیم "

خنده دار بود آن زن هر چیزی بود بجز زیبا 

زمزمه کردم 

"اون وحشتناک بود"

خندید .اینبار او پرسید

"دوست پسر داری؟"

"خب!من االن اینجام"

"توی میشیگان؟"

خون آشام ها جزو دوست پسر ها حساب میشدند ؟

"آره داشتم"

"خب؟"

"چی خب؟"



"االن چجوری با هم در ارتباطین اینجا تلفن آنتن نداره"

"نه الزم به تلفن زدن نیست ما بهم زدیم"

"چرا؟"

چشمانم را ریز کردم 

"فکر کنم دلم نخواد دربارش حرف بزنم"

بلند بلند خندید .حرف خودش را تکرار کرده بودم 

"هیچی و بی جواب نمیزاری مگه نه؟ " 

خندیدم ،به حصار خانه ام رسیدیم به آن طرف حصار پرید اگه 
میخواستیم از در چوبی کوچک وارد شویم باید راه طوالنی تری را 
میرفتیم .گییرمو دو طرف کمرم را گرفت و مرا بلند کرد و آن 
طرف حصار گذاشت با خنده گفت

"خیلی کوچولویی"

خندیدم

"شاید شماها زیادی بزرگین"

بسمت خانه ی زیبایم دویدم روی ایوانش ایستادم ،این خانه برای 
من بود ،جیغی از سر خوشحالی کشیدم ،گیرمو از هیجان زده 
بودنم به خنده افتاد در خانه را باز کرد کلیدش را به دستم داد و 
کنار ایستاد تا داخل شوم جلوی در ایستادم و اجازه ی وارد شدن 



را به او ندادم

با تعجب نگاهم کرد 

"نمیخوای بزاری بیام تو؟"

"آمممم فکر کنم میخوام با خونم تنها باشم تو برو من خودم 
برمیگردم

"دیوونه شدی ممکنه راه و گم کنی "

"نمیکنم قول میدم قبل از اینکه خورشید غروب کنه برگردم "

سرش را چند بار تکان داد و لبش را درون دهانش کشید 

"امیدوارم خوراک هیچ حیوونی نشی "

جیغ کشیدم

"انقدر بد نباش اصال راه خوبی برای ترسوندنم نیست "

صدای ترسناکی در آورد 

"در ضمن وقتی اینجا هوا تاریک میشه ارواح همه جا هستن"

غریدم

"بدجنس گمشو..."

در را روی صورتش بستم صدایش را میشنیدم صداهای ترسناک از 
گلویش بیرون می آمد .با خنده زمزمه کردم 

"احمق"



به دور تا دور خانه ام نگاه کردم درست بود که به حیاطش اصال 
رسیدگی نشده بود ولی آن خانه کامال تمیز و مرتب بود کل اتاق ها 
را نگاه کردم بجز یکی از کاناپه ها روی بقیه وسایل مالفه های 
سفید کشیده بودند تمام مالفه ها را از رویشان برداشتم

جز یکی از در ها که قفل بود بقیه ی اتاق ها را بازرسی کردم باید 
کلید آن اتاق را از گییرمو میگرفتم شاید چیز های قیمتی را درون 
آن اتاق میگذاشتند 

انگار آنقدر ها هم که فکر می کردم پیرمرد بد نیست با اینکه 
رینولد سال ها از این خانه رفته بود رادولف اینجا را تمیز و سالم 

نگه داشت .

میتوانستم اینجا زندگی کنم با اینکار کسی از ساعات خوابم باخبر 
نمیشد .

نفسم را بلند و با خیال راحت بیرون دادم و نفس عمیقی کشیدم 
خانه بوی عجیبی میداد احساس میکردم سال ها اینجا زندگی 
کرده ام خودم را روی کاناپه ی عریضی که در نشیمن بود رها 
کردم 

ناگهان از بیرون از خانه صدایی شنیدم شاید گییرمو بود و می 
خواست مرا بترساند این پسر نیاز مبرمی داشت تا کسی با لگد 
با.سنش را مورد مرهمت قرار دهد بهر حال خودم هم قصد 

بازگشت داشتم .



از خانه بیرون رفتم و در را قفل کردم کسی آنجا نبود فریاد 
کشیدم

"ِرمو ترسوندن من اصال خنده دار نیس"

صدایی نیامد 

از همان مسیری که آمدم شروع به برگشتن کردم ولی هنوز راه 
زیادی نرفته بودم که متوجه شدم راه را اشتباه می روم چون به 
یک برکه ی زیبا رسیده بودم که در راه آمدن آن را ندیدم.

کنار برکه نشستم از آب نوشیدم و به صورتم آب پاشیدم اینجا 
واقعا زیبا بود میتوانستم سنگ های رنگی ته برکه را ببینم .

این اولین باری بود که شانس به من رو آورده بود نباید شانسم را 
خراب کنم این زندگی این دهکده و آن خانه زیبا بود چیزی که 

حتی در خیالم هم نپرورانده بودم .

دوباره به راهم ادامه دادم نزدیک غروب بود و خورشید نارنجی 
رنگ ،در افق دیده میشد تصویرش را در ذهنم ذخیره کردم این از 

آن صحنه هایی بود که کمتر موفق به دیدنش میشدم .

همانطور که میرفتم بوی بدی به مشامم رسید مثل این بود که یک 
حیوان مرده ،و در حال فاسد شدن است به سمتی که بو از آنجا 
می آمد رفتم از کنار 4درخت گذشتم و به جای عجیبی رسیدم 

آنجا یک چاه ،بزرگتر از چاه های معمولی قرار داشت و رویش 
راتخته سنگ بزرگی پوشانده بود کنار چاه یک سنگ گرد بزرگ 
شاید به اندازه یک ایمپاال(یه مدل ماشین) قرار داشت میتوانستم 



ببینم که سنگ به رنگ قرمز بود روی آن سنگ سنگ کوچک دیگری 
به اندازه توپ بسکتبال قرار داشت و آن هم برنگ قرمز بود نزدیک 

تر رفتم بوی تعفن بیشتر شد !

همان لحظه صدای پا شنیدم بسرعت برگشتم 

"تو نباید اینجا باشی "

لتی بود کمی ترسیده بودم ،هم از حضور یهوییش و هم بخاطر 
این مکان! بدون توجه به صورت ترسیده ام غرید

"اینجا مقدسه تو نباید اینجا باشی"

"راه و گم کردم لتی"

مسیری را نشانم داد 

"باید از این طرف بری"

"خودت اینجا چیکار می کردی اونم با این وضعت؟"

"به تو ربطی نداره"

این را بدون هیچ حسی گفت درست بود 13سال سن داشت ولی 
براحتی می توانستم بفهمم که روح یک زن 30ساله را دارد 

"چرا باهام بدی لتی "

صورت لتی کمی خشن شد 

"نمیتونی اونو ازم بگیری ،من آخرین نفرم،من بخاطرش خودمو 
عشقمو فدا کردم ...."



حرَفش را بریدم 

"هی هی لتی من نمیفهمم چی میگی من نمیتونم کیو ازت 
بگیرم؟"

واقعا باورم نمی شد آن حرف ها از دهان یک دختر13ساله بیرون 
بیاید و او فقط یک اسم میتوانست به زبان بیاورد 

"خودت میدونی کیو میگم ،ایزاک .."

سعی کردم آرام باشم و با او منطقی برخورد کنم باالخره او یک 
کودک بود از قضا باردار هم بود نمیتوانستم از او خشمگین شوم 

"لتی من نمیدونم چرا توی این سن باردار شدی یا چرا فکر میکنی 
من قراره ایزاک و ازت بگیرم فقط می خوام اینو بدونی که من 
برای کسی نقشه ای ندارم من فقط اومدم اینجا چون می خواستم 
آرامش داشته باشم و فکر نکنم دیگه قصد برگشتن داشته باشم و 
می خوام تو خونه ی خودم بمونم و فاصلم با جایی که تو زندگی 
می کنی خیلی خیلی کمه ،....نمی خوام با هم مشکلی داشته 

باشیم و رابطم با ایزاک فقط دوستیه"

حرفم را برید 

"حتی اگه خودتم نخوای مجبور میشی اگه من برگزیده نباشم 
......."

صدای فریاد ایزاک را شنیدم نام لتی را با خشم صدا کرد .به ایزاک 
نگاه کردم دیگر شبیه خامه شیرین و لطیف نبود حاال سرد و تلخ 

شده بود شبیه به یک قهوه ی فرانسوی بدون شکر و خامه ! 



"همین حاال برو خونه دختِر احمق"

غریدم

"تو حق نداری بهش دستور بدی تو که شوهرش نیستی حتی اگر 
هم بودی باز هم حق اینو نداشتی "

آرامتر گفت

"من حق اینو دارم که تو این خونه با هر کسی که می خوام هر 
جوری که دلم بخواد حرف بزنم "

لتی بسرعت رفت میترسیدم با این سرعت اتفاق بدی برای جنین 
در رحمش بیفتد.با حرص غریدم

"پس خوبه که من جزو افراد اون خونه نیستم و قرار نیست دیگه 
اونجا زندگی کنم"

ناگهان صورتش حالتی گرفت که هر لحظه امکان میدادم اجزای 
صورتش روی زمین بریزد 

"می خوای برگردی؟ واقعا می خوای برگردی؟ تو حتی یروزم 
اینجا نبودی نمیتونی انقدر زود بری "

مبهوتانه سرم را تکان دادم و به او نگاه کردم 

"من نمی خوام برم زک فقط می خوام خونه ی خودم زندگی کنم 
"

کمی صورتش را از روی زمین جمع کرد و آرامتر شد



"آخه چرا؟ بخاطر حرف های لتیه؟ اون بچست"

خوب بود که خودش هم به این باور داشت که لتی یک کودک بود 
.

بی حوصله گفتم

"راستش من اصال متوجه حرف هاش نشدم ،فقط می خوام خونه 
خودم زندگی کنم خودتم میدونی تو اون خونه کسی از من 

خوشش نمیاد و من به تنهایی عادت کردم "

"اینطور نیست اونا با آدمای جدید همینطورن من باهاشون حرف 
میزنم یه مدت که بگزره کم کم عادت میکنن..."

حرَفش را بریدم 

"میشه به تصمیمم احترام بزاری؟"

"آخه اونجا تنها زندگی کردن خطرناکه،چجوری میخوای اونجا تنها 
زندگی کنی؟"

با صدای ناصافی زمزمه کردم

"من خیلی وقته تنها زندگی میکنم زک ،اونجا هم خیلی تمیزه فکر 
کنم قبل از اومدنم یکی اونجارو حسابی تمیز کرده"

"نه اونجا همیشه تمیزه چون من اکثر اوقات اونجام "

او در آن خانه چه میکرد حاال متوجه آن بوی آشنا در خانه ام شدم 
آن بوی ایزاک بود قبل از اینکه چیزی بپرسم زمزمه کرد 



"بهتره برگردیم داره تاریک میشه "

با او همراه شدم راه زیادی تا خانه نمانده بود ... .

 

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

 

در حیاط خانه ام نشسته بودم دیگر در باغچه ام خبری از علف 
های هرز و آن شلختگی و بهم ریختگی نبود همه را از بین برده 

بودم .

خب !درست است! حتی به آن علف ها دست هم نزدم ولی وقتی 
میتوانی با جادو کار هایت را راحت کنی چرا باید به خودم سختی 
میدادم از ایزاک بذر چند گل و گیاه را گرفته بودم و وقتی مطمئن 
شدم کسی آن اطراف نیست با نیرویم و آن گرمای آشنای دستانم 
علف های هرز را از زمین جدا کردم بذر ها را روی زمین پاشیدم و 
من توانستم ظرف کمتر از چند ثانیه یک بذر را تبدیل به یک گل 
زیبا کنم البته بعد از چند دقیقه از کاری که کرده بودم پشیمان 
شدم وقتی ایزاک می آمد و میدید که بذر هایی که به من داده بود 



ظرف یک شب به گل تبدیل شده اند متوجه میشد اینجا چیزی 
اشکال دارد ولی این باعث نمیشد که هر شب بذر هارا تبدیل به گل 
کامل نکنم این قسمت ساحره بودن را دوست داشتم البته پیچک 
ها با گل های ریز آبی رنگ روی نرد ه را نگه داشتم آن ها را دوست 
داشتم ایزاک چند صندلی برای روی ایوانم آورده بود البته آنها را 
در حیاط گذاشتم تا هر روز که قبل از غروب بیدار میشوم کمی 
آفتاب به پوست رنگ پریده ام برسانم البته حدس میزنم خودش 
آنها را ساخته باشد!

حاال بعد از تقریبا دو ماه بذر هایی که کاشته بودم تبدیل به جوانه 
های ده اینچی شده بودند و من با دیدنشان غرق لذت میشدم هر 
روز غروب در حیاطم مینشستم و از دیدنشان لذت میبردم 

در این مدت هیچ آدم محلیی را ندیده بودم انگار در این دهکده ی 
کوچک جز خانواده سانچز ها کسی 

زندگی نمیکرد نه مغازه ای داشت و نه همسایه ای داشتم 

حدود دو ماه از آمدنم به سان سالوادور میگذشت .

همان شبی که خانه ام را دیدم موقع صرف شام با پیرمرد درباره 
اینکه می خواهم در خانه ی خودم زندگی کنم صحبت کردم و او 
خیلی راحت پذیرفته بود در این مدت همه چیز خوب بود و از 
اینکه به اینجا آمده بودم کامال راضی بودم لتی کمی با من 
مهربانتر شده بود و حتی یک شب شام او را به خانه ام دعوت 
کردم او به همراه پائولینا ایزاک وگییرمو به خانه ام آمدند و حتی 
لتی کمی با من صحبت کرده بود که این مرا متعجب کرد.

بیشتر وقتم کنار باغچه ام و در شب کنار برکه می گذشت ایزاک 



در زمین های من هم ذرت کاشته بود و طبق چیزی که پیرمرد گفته 
بود در این سال ها تمام سودی که از کاشت در زمین پدر بزرگم به 
دست آورده بودند را در حسابی میریختند و آن پول دیگر متعلق 
به من بود در این دوره ی بی پولی برایم پول زیادی محسوب 
میشد و با پولی که از سود سهام پدرم بدست می آوردم چندان 
نیازی به کار نداشتم ایزاک به من اسب سواری را یاد داده بود البته 
چندین بار از روی اسب افتادم که همین سوژه ای شده بود برای آن 

چهار دیوانه که به من بخندند .

"باغچه حسابی مشغولت کرده "

صدای پایش را شنیده بودم ولی در این مدت تمرین کرده بودم که 
کمتر به صداها واکنش نشان دهم اینکه حتی صدای قلب ایزاک را 
میشنیدم چیزی نبود که دلم بخواهد کسی بداند 

"هی ایزاک میبینم که باالخره بیدار شدی خوشخواب "

خب! این خنده دار بود چون حاال ساعت4بعد از ظهر بود و خوِد 
من هم نیم ساعت نمیشد که بیدار شده بودم و حاال به او طعنه 

میزدم !

"فکر کنم زود هم بیدار شدم آخه دیشب گفته بودی باید بری خرید 
برای همین اومدم که اگه کاری نداری ببرمت "

در این دو ماه هر هفته ایزاک با آن وانت قراضه اش مرا به شهر 
میبرد تا خرید هایم را انجام دهم بماند که بارها ماشینش در راه 
خراب شده بود و من چقدر دلم برای پیکاپ قدیمی ام تنگ شد

"اوه زک تو فوق العاده ای من حتی لیستی که میخوامو هم نوشتم 



فکر کنم تو یخچال فقط آبجو دارم و همین حاالشم حسابی 
گرسنمه "

خندید بسرعت به اتاقم رفتم پولم را در کیفم گذاشتم و گوشی ام 
را در جیب شلوار جینم قرار دادم و برگه لیست شده مواد غذایی 
که الزم داشتم را برداشتم به محض اینکه به ایزاک رسیدم برگه را 
از من گرفت و در جیب شلوارک سبز رنگ ارتشی اش گذاشت.

در کمال تعجب دیدم برای اولین بار ماشینش را جلوی خانه ام 
پارک کرده است خودم را روی صندلی ماشینش رها کردم و صدای 
فنر هایش را شنیدم 

"هنوزم این دخترو می خوای؟ برو دنبال یه دختر جوونتر این 
دیگه دختر نیست یه پیر زن چروکیدس "

سوییچ را چرخاند و با صدا خندید 

"این ماشین برام مثل همسرمه اگه زنم پیر شد باید ولش کنم و 
برم دنبال یه دختر جونتر؟ "

این را با لحن عاشقانه ای گفت و به طرز حرف زدن خودش دوباره 
خندید 

باالخره ماشین براه افتاد در راه ایزاک با موزیک همخوانی میکرد و 
برخالف مزه ی صدایش که شیرین و خامه ای بود صدایش 
افتضاح بود شاید باید جایزه بدترین صدا را به او میدادند مطمئنا 
خودش هم این را میدانست چون برای خنداندن من ادامه میداد و 
با هر قسمت که آهنگ اوج میگرفت صدای او هم شبیه به دو آهن 
زنگ زده که بهم برخورد میکردند میشد و باعث میشد او بلند 



بخندید و من گوش هایم را برای حفاظت از آن صدای زنگ زده 
بگیرم.

به نزدیکیهای شهر رسیده بودیم که تلفن همراهم در جیبم لرزید .

فصل چهار مجهوالت

 

در این مدت فراموش کرده بودم با ناتالی تماس بگیرم در دهکده 
امکان تماس وجود نداشت .

به صفحه ی تلفنم نگاه کردم ناتالی بود دکمه وصل تماس را فشار 
دادم و به محض وصل تماس صدای جیغش را شنیدم



"مدی..اوه خدای من مدی.. حالت خوبه؟ تو کجا بودی ؟تمام این 
مدت سعی کردم باهات تماس بگیرم ولی نمیشد ،لعنتی نمیدونی 

چقدر نگران شدم ..."

صدایش بشدت وحشت زده بنظر میرسید 

"هی هی نت آروم باش من خوبم ،جایی که زندگی می کنم تلفن 
آنتن نداره و هیچ تلفنی هم اونجا نیست تا باهات تماس بگیرم 

همه چی روبراهه و من یه جای فوق العاده زندگی میکنم "

ایزاک با کنجکاوی نگاهم میکرد 

صدای نت کمی آرامتر شد 

"واقعا مدی؟ اوه تو خیلی منو ترسوندی..... "

"متاسفم نت باید زودتر بهت خبر میدادم .... اینجا واقعا عالیه 
فکر نکنم دیگه بخوام برگردم از خودت بگو تعطیالت چطور بود 

؟"

"کدوم تعطیالت دو هفته از کریسمس نگذشته بود که برگشتیم 
کالج ولی انگار یه چیزی شده "

با کنجکاوی پرسیدم 

"چی شده؟"

"مدی،.... ویلیام و رافائل غیبشون زده حتی خانم و آقای پرکینز و 
اون دختره باربی هم نیستن چند نفر اومدن و مدیریت کالج و 
بدست گرفتن این خیلی عجیبه خانم پرکینز حتی توضیحی نداد و 



یهویی همه با هم غیبشون زده "

"واقعاا؟ کجا میتونن رفته باشن؟"

"منم نمیدونم مد ...."

با کنجکاوی ادامه داد 

"واقعا نمیخوای دیگه برگردی؟"

"فکر نکنم دیگه دلم بخواد برگردم "

ناتالی چیز هایی می گفت ولی صدا قطع و وصل میشد و بعد 
کامال تماس قطع شد و هنوز چند ثانیه نشده بود که دوباره تلفن 
همراهم لرزید بدون نگاه کردن به صفحه دکمه ی وصل تماس را 
زدم و قسم می خورم به محض شنیدن صدایش نفسم در سینه 
حبس شد و همان چیز گرم دوست داشتنی زیر شکمم جریان پیدا 
کرد ایزاک با حالت مشکوکی نگاهم کردم 

"مد ...... هی دختر ...... چرا حرف نمیزنی ....(کامال دهانم را 
بسته نگه داشتم )هی بلوندی......می تونم بفهمم که پشت خطی 

و همین حاال که صدام و میشنوی یه جاهاییت خیس شده"

او میدانست او همیشه حالم را میدانست تلفن همراهم را پایین 
گرفتم و به صفحه نگاه کردم نام رافائل به من دهن کجی میکرد 
فورا تماس را قطع کردم تلفن همراهم را خاموش کردم و در کیفم 
پرت کردم باورم نمیشد بعد از این مدت حتی شنیدن صدایش این 
حس را در من ایجاد کند احساس سرگیجه و حالت تهوع می کردم 
نفسم را با فشار بیرون دادم و تازه متوجه شدم از وقتی که 
صدایش را شنیدم نفسم را در سینه حبس کرده بودم حتی با 



شنیدن صدایش چنان خاطرات به سمتم هجوم آوردند که می 
توانستم بوی کوکتل مارتینی را حس کنم همان بویی که از پوست 

رنگ پریده ی او حس می کردم .

صدای ایزاک مرا از افکار منحرفانه ام بیرون کشید 

"کی بود ؟"

این را با کنجکاوی پرسید

"ناتالی بود دوستم "

"اونو نمیگم اونی که وقتی جوابشو دادی انگار روح دیدی "

با اخم به او نگاه کردم 

"باید بهت بگم؟"

"آره باید بگی"

روی *باید*تاکیید کرد و این به من این حس را میداد که در حال 
قلدری کردن و دستور دادن به من است "

"هیچ بایدی وجود نداره "

"چرا وجود داره اون کی بود دیدم نوشته بود رافائل شنیدم اون 
دختر از ویلیام و رافائل حرف میزد همونی که خوابش و میدیدی 
؟دوست پسرته؟

این ها را با لحن بدی میپرسید شبیه شوهری که مچ همسرش را با 
مردی آنهم در حال رابطه گرفته باشد 



"به تو هیچ ربطی نداره ایزاک"

با شنیدن این جمله از دهان من فورا پایش را روی ترمز کوبید سرم 
به سمت جلو پرت شد مطمئنا اگر کمربند نبسته بودم اتفاق بدی 
می افتاد بخاطر ترمز ناگهانی اش کمی شکه شدم ولی فریادش 
مرا از شک بیرون آورد 

"گفتم که به من ربط داره اون لعنتی کی بود مدیسون سانچز"

با نهایت صدایم فریاد کشیدم 

"به من مدیسون نگو عوضی "

همچنان خشمگین بود ولی عصبانیت من بر او غالب بود با همان 
لحن ادامه دادم

"همین حاال منو برگردون"

صدایش ناصاف شد و کمی لرزید

"مدیس..."

"خفه شو حروم زاده گفتم منو برگردون وگرنه خودم پیاده 
برمیگردم "

کمی نگاهم کرد با سرسختی به او زل زدم.دور زد و به سمت خانه 
برگشت هنوز هم عصبی بود و بشدت نفس نفس میزد و 
میتوانستم گرما را که از طرف او بسمتم ساطع میشد حس کنم هر 
آن امکان میدادم آنقدر خشمگین شود تا بخار از سرش بیرون بزند 
حتی میتوانستم دانه های درشت عرق را روی پیشانی اش ببینم 



بعد از چند دقیقه که انگار داشت در سرش از یک تا صد میشمرد تا 
خشمش را کنترل کند آرامتر شد ،و شروع به حرف زدن کرد 

"متاسفم مدیس منظوری نداشتم کنترلم و از دست دادم "

جوابش را ندادم و سرسختانه نگاهم را روی لکه ی شیشه ی جلوی 
ماشینش نگه داشتم 

"من عادت ندارم کسی به من نه بگه یا جوابم و نده مد "

با خشم غریدم

"منم عادت ندارم کسی بهم دستور بده یا بخواد منو بازخواست 
کنه و باید این و بهت بگم که دفعه ی آخریه که سرم داد میکشی 

فهمیدی؟"

سرش را با پشیمانی بنشانه تایید تکان داد و حرف دیگری نزد 
هنوز نیم مایل با خانه فاصله داشتیم که پائولینا را هراسان کنار 
خیابان دیدیم .ایزاک با صورتی بیرنگ کنار خیابان متوقف شد به 
محض توقف پائولینا فریاد زد

"داره دنیا میاد .....!بچه داره بدنیا میاد"

مطمئنا منظورش لتی بود ایزاک دستپاچه شد و بدون اینکه 
پائولینا را سوار کند با سرعت به سمت خانه راند. ماشین کامال 
متوقف نشده بود که از ماشین بیرون پرید به دنبالش دویدم 
صدای گریه ی نوزاد را می شنیدم و آن کودک دختر بود از 
صدایش می توانستم بفهمم ایزاک بسمت یکی از اتاق ها دوید و 
به داخل اتاق رفت درست پشت سر او وارد شدم همه در اتاق 
حضور داشتند و می توانستم همزمان بوی خون و یک چیز عجیب 



و بوی یک گیاه را حس کنم .به لتی نگاه کردم نوزاد در آغوَشش 
بود و لتی آنچنان سوزناک زجه میزد که انگار کودَکش را مرده 
بدنیا آورده ولی می توانستم صدای نفس های نوزادش و همینطور 
نق نقش را بشنوم و بعد متوجه شدم فقط لتی نیست که ناراحت 

است همه ی افرادی که در اتاق بودند بطور واضح غمگین بودند .

ایزاک رو به پیرمرد زمزمه کرد

"خودشه؟"

پیرمرد فقط سر خود را بنشانه منفی تکان داد .

لتی چیز هایی زیر لب زمزمه میکرد که متوجه معنیشان نمیشدم و 
البته مطمئن بودم مایایی صحبت میکرد و پیرمرد با همان زبان با 

تلخی جواب او را داد .

محتاطانه نالیدم

"اینجا چه خبره؟ بچه که سالمه مگه نه؟"

شدت گریه ی لتی بیشتر شد

گیرمو نالید 

"سالمه مدیس و فکر کنم بهتره تو اینجا نباشی "

ایزاک غرید

"اونم از ماست چرا نباید بدونه"



پیرمرد آرامتر گفت

"اون نوه ی ادیساست واقعا فکر میکنی امکان داره اون برگزیده 
باشه؟ نفر بعدی پائولیناست"

"ولی پدر بزرگ...."

"بسه مرد برو بیرون تا آروم بشی و مغزت بکار بیفته "

"ولی پائولینا بچست اون خواهر منه"

 Víctima) شب یکشنبه مراسم ویکتیما هفائستوس"
Hephaestus)برگزار میشه "

این دیگر چه کوفتی بود؟ پیرمرد این را گفت و بیرون رفت از 
اینکه متوجه حرف هایشان نمیشدم باعث میشد دیوانه شوم اینبار 
فریاد زدم

"میشه یکی به منم بگه اینجا چه خبره"

همان لحظه پائولینا داخل آمد آرام زمزمه کرد

"اون خودشه؟"

گیرمو سرش را بنشانه منفی تکان داد پائولینا با ترس به ایزاک 
نگاه کرد ایزاک درست شبیه به کسی بود که تکه تکه گوشتش را با 
قیچی میبریدند چهره اش گویای رنج عظیمی بود که تحمل می 
کرد .پیرزن رو به پائولینا غرید 

"شب یکشنبه مراسم برگزار میشه "



پائولینا با زانواَنش روی زمین افتاد اشک هایش بی وقفه میچکید 
و بلند زجه میزد ایزاک بسمت پائولینا رفت سعی کرد شانه اش را 
لمس کند ولی پائولینا دست او را پس زد ایزاک دست خود را روی 

صورت خیس از عرَقش کشید و بسرعت از اتاق بیرون رفت .

نمیدانستم چکاری از دستم برمیامد اصال نمیدانستم دلیل این 
رفتارشان چه بود لتی نوزاد را به خود میفشرد و گریه میکرد 
پائولینا روی زمین افتاده بود و شبیه به کسی که همین حاال یتیم 
شده باشد سوگواری می کرد خم شدم و دو طرف شانه ی پائولینا 
را لمس کردم اول قصد پس زدن دستانم را داشت ولی وقتی 
فهمید کسی که شانه اش را لمس کرده من هستم فورا خودش را 
در آغوشم انداخت و با حالت دلخراشی گریست سردرگم بودم او 
را بلند کردم میخواستم او را به خانه ام ببرم پیر زن فورا دست 
لتی را گرفت 

"اون نمیتونه با تو جایی بیاد"

"آخه چرا فقط چند ساعت خونه ی من میمونه وقتی حالش بهتر 
شد خودم برش میگردونم "

"اون تا یکشنبه جایی نمیره "

"هنوز پنج روز به یکشنبه مونده شماها چتونه مگه یکشنبه قراره 
چه اتفاق لعنتیی بیفته؟"

پیرزن ساکت شد و با خشم نگاهم کرد گییرمو به سمتم آمد 

"مدیس می دونم قصدت کمک کردنه ولی بهتره بری و تا بعد از 
یکشنبه اینجا نیای"



مرا از آنجا بیرون می کرد؟ مرد های عوضی!

با عصبانیت غریدم

"پدر بزرگم حق داشت که نمیخواست اینجا بمونه شما همتون 
دیونه این"

نگاه تیره ای به گییرمو انداختم و از آن خانه بیرون رفتم

مغزم درست کار نمیکرد امروز اتفاق های عجیبی افتاده بود اول 
که تماس رافائل !

چه دلیلی داشت که او با من تماس بگیرد میدانستم چرا نمی 
خواهم با او صحبت کنم من هنوز هم او را می خواستم پس بهتر 

این بود که با او هیچ رابطه ای نداشته باشم .

و حرفی که ناتالی زده بود خانواده ی پرکینز ها کجا رفته بودند 
اگر ویلیام، جین و رافائل غیبشان میزد طبیعی بود ولی اندرو و 
کامیال کجا غیبشان زده بود و آن کسانی که مدیریت کالج را 
بدست گرفته اند چه کسانی بودند شاید کالج را به کسی واگزار 

کرده اند .

سعی کردم به آن کالج و خون آشام های جذابش فکر نکنم باید به 
مسائل مهم تر فکر میکردم 

این خانه به اندازه کافی مجهولیات داشت من می خواستم از آن 
کالج دور بمانم پس بهتر بود روی مسائل خودم تمرکز کنم. به 
حرف های پیرمرد فکر کردم آن کودک قرار بود چگونه باشد قرار 
بود برای پائولینا چه اتفاقی بیفتد چه چیزی باعث شده بود او تا 



این حد بترسد.اینها سواالتی بود که بارها از خود پرسیدم ولی 
جوابی برای آن نیافتم 

به کنار برکه رفتم و ساعت ها کنار برکه نشستم و فکر کردم به 
لتی و کودکش به پائولینا و ایزاک !

وقتی به خود آمدم هوا کامال تاریک شده بود 

بسمت خانه دویدم وقتی رسیدم صدای نفس های کسی را شنیدم 
صدا از داخل خانه می آمد محتاطانه در را باز کردم و چاقوی 
جیبی ام را که میشد به عنوان پنجه بکس هم از آن استفاده کرد 
بیرون آوردم آن را بعد از آمدن به سان سالوادور خریده بودم اگه 
قرار بود از جادویم استفاده نکنم باید چیزی برای دفاع از خود 
میداشتم 

با صدای لرزانی غریدم

"کی اونجاست"

قبل از اینکه جوابم را بدهد از نفس هایش و بوی وانیل و خامه 
فهمیدم که چه کسی است 

"منم نترس"

به داخل رفتم چراغ را روشن کردم و چاقویم را در جیبم گذاشتم 

وسایلی که قرار بود خریداری کنم را خودش خریده بود و پاکت ها 
را روی میز آشپزخانه گذاشته بود .نالیدم

"الزم نبود اینکارو بکنی زک"



صورتش بطور واضح یک انسان شکست خورده و غمگین را نشان 
می داد ،چند ثانیه ساکت ماندم و وقتی حرفی نزد پرسیدم

"توام نمی خوای بگی تو اون خونه ی کوفتی چه خبره؟درسته؟"

"پدر بزرگ نمی خواد تو بدونی "

غریدم

"اوه آره اون پیرمرد خرفت با اون ت.خم های چروک گرفتش 
!،حدس میزنم انقدر ماری جوانا کشیده که عقلشو از دست داده 

،فقط می خوام بدونم چه بالیی قراره سر پائولینا بیاد؟"

ساکت بود و فقط نگاهم میکرد 

از اینکه اتفاقات جلوی چشمانم می افتاد و من چیزی نمی دانستم 
در حال دیوانه شدن بودم و البته بسیار خشمگین ،فریاد کشیدم

"اگه قراره حرفی نزنی پس باس.نتو جمع کن و از خونم بیفت 
بیرون عوضی"

"مد..."

"خفه شو بازم می خوای نوشته های روی باس.ن دوست دخترتو 
(یه مثله واسه کسایی که دروغ تحویل کسی میدن)تحویلم 
بدی،شما ها می خوایین یه بالیی سر پائولینا بیارین من میدونم 

ولی نمیدونم چه بالیی..."

با صدای ناصافی زمزمه کرد 

"من قراره یه بالیی سر لین(Linمخخف اسم پائولینا)بیارم مد"



این را گفت و به سرعت رفت و قسم می خورم وقتی در حیاطم 
بود از نفس هایش می توانستم بفهمم که گریه می کرد.

خودم را روی کاناپه رها کردم نمیتوانستم ایزاک چه بالیی می 
توانست بسر خواهرش بیاورد .

فصل پنجم مراسم



کنار برکه نشسته بودم هوا تاریک بود ولی ماه کمی نور به دشت 
میپاشید پاهایم را درون برکه فرو برده بودم و از خنکایش لذت 

میبردم .

ناگهان صدایی شنیدم ،صدای گریه ی یک نوزاد!

از صدایش می توانستم بفهمم این صدای نوزاد چند روزه ی لتی 
بود به سمت صدا دویدم نزدیک به همان چاهی که از آن بوی تعفن 
به مشام میرسید، تمام خانواده سانچزجمع شده بودندپیرمرد نوزاد 
را شبیه به یک بره در دست گرفته بود نوزاد بی وقفه گریه میکرد 
لتی با صدای بلندی به زبانی بیگانه انگار دعا و یا الالیی می خواند 
و چنان زجه میزد که انگار یک شمشیر در سینه داشت آتش بزرگی 
کنار چاه روشن بود 

ناگهان پیرمرد نوزاد را روی همان سنگ قرمز رنگ گذاشت پیر زن 
کنارش ایستاده بود و چاقوی بزرگی در دست داشت نوزاد بیقراری 
می کرد و صدای گریه اش شدت بیشتری گرفت ناگهان پیرمرد 
سنگ توپ شکل را برداشت و با تمام قصاوت ،سر کودک را 
متالشی کرد خون از سنگ جاری شد می توانستم چیز های سفید 
رنگی که همراه خون روی سنگ پاشیده شده بود را ببینم صدای 
گریه قطع شد و فقط صدای جیغ های لتی را میشنیدم پیر زن 
چاقو را بدست پیرمرد داد چشمان پیرمرد شبیه به یک حیوان، 
درنده و بی احساس شد و چاقو را در سینه ی کودک بی جان فرو 
کردو قلبش را بیرون کشید و قلب نوزاد که هنوز بی رمق میتپید 
را درون آتش پرتاب کرد سرش کامال مچاله شده بود و چیزی 
بعنوان سر روی بدن کوچکش نبود پیرمرد جسم بی جان نوزاد را 
درون همان چاه انداخت همه ی این ها کمتر از یک دقیقه اتفاق 



افتاد از چیزی که میدیدم حتی توان حرکت نداشتم سعی کردم 
جیغ بکشم یا حرکت کنم و یا پیرمرد را درون آتشم بسوزانم ولی 
انگار کسی مرا محکم گرفته بود و گلویم را فشار می داد حتی 
نمیتوانستم نفس بکشم پاهایم را گم کرده بودم و پیدایشان نمی 
کردم نور شدید صاعقه شکلی آمد نور چشمانم را اذیت میکرد، 
چشمانم را روی هم فشردم و وقتی چشمانم را باز کردم در خانه 
ام و روی تختم بودم به شدت نفس نفس میزدم قطره های عرق از 
روی پیشانی ام به سمت صورت و گردنم میغلتید روی تخت 
نشستم 

"لعنت ! اینا چه خواباییه که میبینم "

چند نفس عمیق کشیدم 

از روزی که کودک لتی بدنیا آمده بود هر روز این خواب را میدیدم 
امشب شب یکشنبه بود یعنی همان شبی که قرار بود همان مراسم 

لعنتی را برگزار کنند .

از روی تخت بلند شدم و از پنجره ی لک دارم به بیرون نگاه کردم 
هوا کامال تاریک شده بود باید دوش آب سرد میگرفتم تا کمی آرام 

شوم .

به حمام رفتم و زیر آب سرد ایستادم

این خواب ها حسابی ذهنم را درگیر کرده بود تمام این خواب ها 
درست شبیه چیزی بود که در کلیسای باپتیست دیده بودم همان 
صاعقه می آمد و تصاویر و مکان ها عوض میشد و همان صاعقه 
مرا بر میگرداند و خودم را روی تختم میدیدم ناگهان بیاد آوردم 
که رافائل به من چه گفته بود او گفت که من آینده را میبینم یعنی 



این اتفاق قرار بود بیفتد؟

خشکم زد !درست بود! همه چیز واضح بود چرا متوجه نشده 
بودم بدون فکر دیگری از حمام بیرون آمدم حتی موهایم را خشک 
نکردم پیراهنم را پوشیدم و فقط دویدم با تمام سرعت می دویدم 
اگر این خواب ها تصویری از آینده بود پس آن اتفاق می افتاد آن 
هم امشب در آن مراسم و من خوب میدانستم مراسم کجا برگزار 
میشد

به خودم لعنت فرستادم !

چرا نفهمیدم آن سنگ قرمز رنگ ، خون بود !

و آن بوی تعفن ! 

چرا باید یک نوزاد را آن هم با اینهمه قصاوت می کشتند چرا 
ایزاک و لتی جلوی آنکار پیرمرد را نمیگرفتند 

در طول راه چندین بار روی زمین افتادم و میتوانستم حس کنم که 
چند جای زانویم خراش برداشته است ولی اهمیتی ندادم سرعتم 
را بیشتر کردم .میتوانستم بوی آتش و آن بوی تعفن را حس کنم و 
چند ثانیه ی بعد شعله ی آتش را دیدم 

یا مسیح پس حقیقت داشت ،بشدت نفس نفس میزدم همه متوجه 
آمدنم شدند چشمانم را به چپ و راست چرخاندم تا نوزاد را 
پیداکنم با دیدن او در آغوش لتی نفس راحتی کشیدم میتوانستم 
تمام آن خانواده ی پر جمعیت را آنجا ببینم چشمانم به پائولینا 
افتاد صورتش سرخ بود و بشدت میلرزید حدس میزنم تب هم 
داشت صدای نفس هایش مقطع و با فشار بود مطمئنا سرماخورده 



بود و یا شاید فشار روحی باعث بیماریش شده بود .

"برای چی اومدی اینجا"

این را گییرمو با خشم گفت ،باید چه میگفتم شاید همه ی چیز 
هایی که دیده بودم یک کابوس بود آن نوزاد سالم بود ولی سر چاه 
را برداشته بودند و بوی تعفن بدتر از گذشته به مشام میرسید با 
خود تکرار کردم

*نباید باالبیاری مد نباید...*

سعی کردم تنفسم را منظم نگه دارم ایزاک با نگرانی و محتاطانه 
نگاهم می کرد باید آرام میماندم تا بتوانم بفهمم در این خانواده 
چه خبر است 

"منم جزو این خانوادم باید تو مراسم باشم"

قبل از اینکه گییرمو چیزی بگوید پیرمرد جواب داد 

"خیلی خوب مدیسون به موقع اومدی مراسم تازه شروع شده 
فقط امیدوارم مثل رینولد نباشی و تا آخرش ساکت بمونی"

همان لحظه همه روی زمین نشستند بغیر از پیر مرد که به عصایش 
تکیه داده بود و به آتش نگاه می کرد روی زمین نشستم گییرمو 
کنارم بود و صدایش را شنیدم 

"اگه گفتم نباشی بخاطر خودت بود فکر نکنم تا آخر عمرت امشب 
و فراموش کنی نمی خواستم یه کابوس دیگه رو هم تجربه کنی "

جوری حرف میزد که انگار از تمام زندگی ام خبر داشت !



جوابش را ندادم و به پیرمرد خیره شدم 

که شروع به حرف زدن کرده بود 

"صد ها سال پیش مردم قبلیه ی ما با آرامش و نیک بختی در 
زمین هایی پر روزی زندگی میکردند زمین بارور بود و باران لطفش 
را بر زمین هایمان میباراند ما با انرژی گیتی متصل شدیم و وحدت 
ایجاد کردیم ما در صلح و فراوانی زندگی میگزراندیم خدایان روی 
خوش به ما نشان میدادند و ما همیشه برایشان بهترین قربانی را 
میدادیم جوانانمان کشاورزی و شکار میکردند دخترانمان مانند 
خورشید میدرخشیدند و در شکار از مردان پیشی میگرفتند صدای 
خنده های کودکانمان همیشه شنیده میشد مرد ها جنگجو و 
سلحشور بودند و در زور بازو کسی به جنگاوریه ما نمیرسید همه 
چیز به نیکی میگذشت تا اینکه گروهی در اطراف دهکده شروع به 
ساختن خانه هایشان کردند خانه هایی از سنگ و آهن میساختند 
در صورتی که خانه های ما از چوب بود آن ها با هیچکدام از ما 
معاشرت نمی کردند در آن زمان به چشم خود دیدیم که باران 

میبارید ولی فقط روی زمین آنها !

خورشید میتابید ولی فقط باعث خشک شدن محصوالتمان میشد

و محصوالت آن ها را بارور میکرد حیواناتمان بی دلیل تلف 
میشدند ما فکر می کردیم خدایان از ما روی برگرداندند .بسیار 
قربانی دادیم ولی بعد فهمیدیم این نیرنگ آن افراد بود آن ها 
ساحره های حیله گری بودند و آن اتفاقی که نباید بیفتد افتاد 
افراد قبیله تحمل نکردند و روزی در جنگل یکی از ساحره ها را 
بشدت مجروح کردند همان شب همه ی آن ها به دهکده آمدند همه 



ی آن ها چشمانی سبز رنگ درخشان داشتند و هر کدام به 
همراهشان یک حیوان وحشی بود آن ها در دستانشان 

سورکوال (sur kula گلوله ی اسیدی) درست می کردند و به سمت 
هر کسی که پرت می کردند گوشت و پوستشان میریخت و فورا 
کشته میشدند آن ها بقصد کشتار کل قبلیه آمده بودند زن هایمان 
را دار زدندسر ها ی کودکانمان را به سنگ ها کوبیدند و قلب 
هایشان را از سینه هایشان بیرون کشیدند و همانطور که میتپید در 
آتش افکندند مرد هایمان را در آتش سوزاندند و گروه اندکی از ما 
گریختیم و به منطقه ی دیگری پناه بردیم با چوب و شاخ و برگ 
خانه های خرابه ای برای خود بنا کردیم ولی توکتک بزرگ در تمام 
مدت کنار آتش نشسته بود

برای عزیزانمان سوگواری میکرد و دعا میخواند او از حس انتقام 
پر بود چندین شب نه چیزی خورد و نه آبی نوشید و فقط از 
هفائستوس (Hephaestusخدای آتش)و 
ِنِمسیس(nemesisخدای انتقام) طلب یاری میکرد در روز هفتم 
خورشید تازه غروب کرده بود که آتش کوچکی که درست کرده 
بودند ناگهان شعله ور شد شبیه خیمه ای بزرگ از آتش شعله کشید 
و توکتک را در خود بلعید زن ها جیغ کشیدند و مرد ها سعی در 
خاموش کردن آتش داشتند ولی آتش بیشتر شعله میکشید همه از 
مردن توکتک مطمئن شده بودند ولی ناگهان توکتک بهمراه تمام 
مردانی که آن جادوگر ها در آتش سوزانده بودند از آتش بیرون 
آمدند آن ها لباسی به تن نداشتند چشمانشان به رنگ آتش در آمده 
بود و میدرخشید آتش از آن ها شعله میکشید ولی نمیسوختند 
ناگهان آتش به اندازه ده ها پا شعله کشید میتوانستیم از آتش 
تصویر مردی را ببینیم و صدایش را بوضوح بشنویم فریاد میزد 



*اینها مردان من هستند اینها آناکاپی (Anak apiفرزند آتش 
)هستند*

توکتک روح خودش و تمام مردان را به هفائستوس بخشید و در 
عوض او به ما یک موهبت ابدی عطا کرد آتش ها خاموش شدند و 
مردان ما برای انتقام به دهکده برگشتند جادوگران در خانه های ما 
اقامت میکردند و از دسترنج ما می خوردندو مینوشیدند آناکاپی 
ها به آن ها حمله کردند و وقتی آن جادوگران فهمیدند سورکوال 
روی ما اثر ندارد از بهت به حال مرگ افتادند مردان ما همه را 
سوزاندند و هیچ کدام از جادو ها ورد ها و نیرنگ هایشان روی 
مردان آتش اثری نداشت .آن ها ساحره ها را از بین بردند و 
دهکدیمان را پس گرفتند 

ما دوباره آنجا را آباد کردیم و آناکاپی ها به زندگی عادیشان 
برگشتند ولی چیز هایی بود که تغییر کرد ،آن ها شب را بیدار 
بودند و تمام روز را میخوابیدند وقتی ازدواج می کردند از بین 
چندین زن و فرزند فقط یکی از فرزندان موهبت داشت زیاد طول 
نکشید که گروه دیگری به قبیله حمله کردند آن ها بسیار قوی و 
قدرتمند بودند چشم هایشان به رنگ تاریکی بود و دندان هایشان 
گلوی آناکاپی ها رامیدرید و خونشان را مینوشیدند آن خون آشام 
ها هر شب می آمدند و چند آناکاپی را میکشتند و میرفتند ما در 
برابر آن ها قدرتی نداشتیم و خون ما برای آن ها شبیه به یک 
نوشیدنی جادویی ،گران ،گوارا ،دلپذیر و نیروبخش بود ما مجبور 
به مهاجرت شدیم و در اینجا پناه گرفتیم کم کم تعداد آناکاپی ها 
کم شد یک آناکاپی چندین زن را بارور می کرد و از بین چندین 
نوزاد یکی آناکاپی میشد بسیاری از مردم ما به شهر های دیگری 
مهاجرت کردند ما بسیار قربانی میدادیم تا هفائستوس روی 



لطفش را به ما نشان دهد بعد از چندین قرن تنها جوان آناکاپی از 
خاندان ما ایزاک بدنبال برگزیده ی خود به پیشگاه هفائستوس 

آمده قربانی خودش را آورده و طلب لطف هفائستوس را دارد "

به ایزاک نگاه کردم حاال دیگر دلیل همه چیز را میدانستم .

من مثل ایزاک بودم شاید به همین علت بود که با او احساس 
نزدیکی می کردم ایزاک با حالت عجیبی به من نگاه میکرد 
میتوانستم ببینم که هوا در اطراف او کیفیت خاصی دارد مثل 
هوایی که در اطراف آتش شکل عجیبی میگرفت میلرزید و حرارت 
از پوست او ساتع میشد 

شاید گرما یا آتش باعث این تغییر میشد .

او همیشه پوست داغی داشت باید قبال متوجه ی طبیعی نبودن 
دمای بدن او میشدم

پیرمرد رو به دختران زمزمه کرد



"فرزندان من برخیزید"

همه زن ها و دختران ایستادند قصد ایستادن داشتم که گییرمو 
دستم را گرفت 

"بشین مدیس ،پدر بزرگ می خواد ببینه هیچ کدوم از دخترها 
برگزیده هست تا فرزند ایزاک و بدنیا بیاره یا نه ،فکر نکنم تو اون 

دختر باشی تو نوه ی ادیسایی پس بشین"

فورا نشستم مطمئنا من آناکاپی بودم و به هیچ وجه قصد بدنیا 
آوردن فرزند ایزاک را نداشتم این دیوانگی محض بود من بعد از 
سال ها گزراندن زندگی سخت !مطمئنا هرگز قصد به دنیا آوردن 
کودکی را نداشتم که درست مثل من تمام مشکالتی که من پشت 
سر گذاشته بودم را تجربه کند.

انسان بودن به خودی خود سخت بود و من در کودکی با داشتن آن 
نیرو ها همه چیز برایم سخت و سخت تر میشد من هرگز کسی 
شبیه به خودم را بدنیا نمی آوردم این تصمیمی بود که در سن 
پانزده سالگی گرفته بودم که هرگز صاحب کودکی نشوم و تا 
وقتی خاطرات کودکیم جلوی چشمانم بود و از خاطرم نمیرفت از 
تصمیمم برنمیگشتم چه بسا که اصال قصد خوابیدن با ایزاک را 
نداشتم این نهایت حماقت بود که فقط بخاطر بدنیا آوردن یک 
آناکاپی باید با ایزاک بخوابم و طبق چیزی که فهمیده بودم بعد از 
بدنیا آمدن کودکم با ایزاک ازدواج کنم این امکان نداشت

مگر اینکه دریا آتش میگرفت!

پس بهتر بود بشینم و دهانم را بسته نگه دارم تا آنها چیزی نفهمند 



.

در دستان پیر زن ظرف بزرگی بود و درون آن تکه های زغال 
گداخته شده قرار داشت زغال ها سرخ بودند پیرمرد تکه زغالی با 
دست گرفت ولی دستش نسوخت پس او هم یک آناکاپی بود و 
مطمئنم پدر بزرگ من هم یک آناکاپی بوده است و من این را از او 
به ارث برده بودم این وضعیتم واقعا رقت آور بود

واقعا من چه بودم؟

پیرمرد یک به یک زغال ها را در دستان دختران میگذاشت آن ها 
میسوختند جیغ میکشیدند و زغال را روی زمین می انداختند 
هیچوقت در زندگی ام نسوخته بودم ولی حتما باید خیلی دردناک 
میبود چون دستانشان بشدت سوخته و پوست دستشان کنده شده 
بود میتوانستم ببینم که دستانشان تاول زده ، و نیاز به رسیدگی 

داشت .

آخرین نفر پائولینا بود که بی امان و بی صدا اشک میریخت پیر 
مرد زغال را در دستش گذاشت و پائولینا جیغ بلندی کشید و زغال 
را انداخت .پیر مرد ناامیدانه دوباره به سمت آتش برگشت و با 
صدای آرامی شروع به نیایش کرد زیر لب چیز هایی میگفت که 
زبانش را نمیفهمیدم و بعد با صدای بلند گفت 

"هفائستوس خدای نور و آتش از تو طلب یاری داریم تنها دوشیزه 
ی باقیمانده پائولیناست او را برگزیده ات قرار بده "

پیر مرد به گییرمو اشاره کرد گییرمو بلند شد و به سمت پائولینا 
رفت پائولینا با صدای بلندی ناله میکرد و با چشمانی معصوم به 
گییرمو نگاه میکرد این را نمیفهمیدم پائولینا یک دختر11ساله بود 



و از قضا خواهر ایزاک بود ،ایزاک میخواست خواهرش را باردار 
کند؟ یک دختر 11ساله که هنوز هم مطمئن نیستم به بلوغ رسیده 
باشد شک داشتم حتی عادت ماهانه میشد او بسیار ریز جسه و 
باریک بود 

خدای من او خواهر ایزاک بود مگر دیوانه شده بودند !

از عصبانیت به نفس نفس افتادم ولی جرات حرف زدن نداشتم 
هوا را اطراف خود حس میکردم درخشان بود و لرزش داشت و 
گرمای در دستانم بی صبرانه منتظر بود تا آن پیر مرد احمق را با 
ریشه ها خفه کند با خشم به ایزاک نگاه کردم کنار پائولینا ایستاده 
بود نگاه ناامیدانه ای به من انداخت و رویش را برگرداند گییرمو 
پیراهن پائولینا را در آورد و روی زمین انداخت فقط یک شو.رت 
سفید بدن کوچک پائولینا را پوشانده بود سی.نه هایش به اندازه 
ی یک نخود تازه در حال جوانه زدن بودند

محض رضای خدا، او واقعا یک کودک بود!

ناگهان دست چپ ایزاک شعله ور شد پائولینا جیغ کشید گییرمو 
محکم اورا نگه داشته بود نمیدانستم قرار است چه اتفاقی بیفتد 
ولی کامال مشخص بود که پائولینا بشدت میترسد و ایزاک از این 
اتفاق راضی نبود ایستادم تا بهتر ببینم چه اتفاقی در حال افتادن 
است ایزاک انگشتانش را باز کرد و دست آتش گرفته اش را به 

پشت پائولینا چسباند پائولینا جیغ دلخراشی کشید همینطور من !

به سمت ایزاک دویدم چشمانش را بسته بود و صورتش جوری بود 
که انگار درد میکشید به محض اینکه به روبروی او رسیدم با تمام 
قدرت به صورتش سیلی زدم و با خشم غریدم 



"ای عوضیه حروم زاده "

او رابه عقب هول دادم و دستان گییرمو را از شانه اش با خشونت 
کنار زدم و شانه های کوچکش را نگه داشتم بشدت ناله می کرد 
صدای پیرزن که برای ایزاک زمزمه میکرد شنیدم

"اون هر.زه رو بسوزون اون بهت سیلی زد اون داره مراسم و 
خراب میکنه میتونی بسوزونیش تو اجازه ی اینکارو داری"

سعی کردم به پیرزن نگاه نکنم مشخص بود به همان اندازه که من 
از او متنفر بودم او نیز از من نفرت داشت .

ایزاک حرکتی نکرد فقط با دلخوری به من نگاه کرد به نگاهش 
توجه نکردم و پائولینا را در آغوش گرفتم و بعد از اینکه متوجه 
شدم بغل کردنش آن هم با آن پشت سوخته کمی مشکل است خم 
شدم و پیراهنش را برداشتم ،نمیتوانستم آن را به او بپوشانم چون 

جای دست و انگشتان ایزاک روی پشتش سوخته بود .

پیرمرد بی توجه به تشنج بوجود آمده به سمت لتی رفت لتی 
فریاد کشید

"نه پدر بزرگ اینکارو نکن اینبار نه ! خواهش می کنم "

پس چیز هایی که دیده بودم قرار بود اتفاق بیفتدآن خواب نبود 
نمایی از آینده بود از پائولینا فاصله گرفتم 

پیر مرد نوزاد را از دست لتی گرفت و به سمت آتش رفت

لتی زجه میزد و سعی داشت به سمت پیرمرد برود ولی مادرش 
بازوهایش را نگه داشت و به او فشار می آورد تا کنارش بماند 



پیر مرد کودک را باال نگه داشت و رو به آتش فریاد کشید 

"باز هم قربانی برای تو "

گییرمو فهمیده بود که قطعا به سمت پیرمرد حمله خواهم کرد 
بازوهایم را محکم نگه داشت جیغ کشیدم 

"ولم کن لعنتی ! میخواد اون بچه رو بکشه توروخدا جلوشو بگیر 
(رو به ایزاک غریدم)اون بچتو میکشه ایزاک جلوشو بگیر ،نباید 

بزاری اینکارو بکنه "

ایزاک رویش را برگرداندو دستانش را جلوی صورتش نگه داشت 
تقریبا میتوانستم بگویم که گریه میکرد 

با نفرت به او نگاه کردم 

گریه که جان آن نوزاد را نجات نمیداد !

پیر مرد کودک را روی سنگ خونی گذاشت سنگ توپی شکل را 
برداشت در دستان پیر زن همان چاقویی که در خواب دیده بودم 
قرار داشت همان اتفاق در حال افتادن بود کودک به شدت گریه 
میکرد صدای گریه لتی و پائولینا در گریه های نوزاد و جیغ های 
من گم شد جیغ کشیدن فایده ای نداشت پیرمرد توجهی نمیکرد به 
صورت گییرمو چنگ زدم و زانویم را بین پاهایش کوبیدم و به 
سمت پیرمرد دویدم لحظه ی آخر گییرمو را که روی زمین افتاده 
بود و ناله میکرد دیدم ایزاک به سمتم دوید پیرمرد در حال فرود 
آوردن سنگ بسر کودک بود ،جیغ کشیدم

" برگزیده منم ....... اونکارو نکن نیاز به قربانی نیست برگزیده 



منم "

آن سنگ به اندازه دو اینچ با سر کودک فاصله داشت که با شنیدن 
حرف من دست پیرمرد از حرکت ایستادحتی ایزاک هم متوقف 
شد و با تعجب به من نگاه کرد از ترس اینکه پیرمرد حرفم را باور 
نکند و با یک حرکت سر کودک را متالشی کند فورا در دستم آتش 
درست کردم همان لحظه لتی را دیدم که بسمت نوزادش دوید و او 
را از دست پیرمرد قاپید پیرمرد سنگ از دستانش افتاد همه چنان 
با تعجب نگاهم میکردند که حس میکردم شاید تبدیل به یک پری 
دریایی و یا ققنوس شده ام چند زن صدای شادی از دهانشان خارج 
شد پائولینا هنوز هم ناله میکرد ولی لب هایش میخندید آتش را 
خاموش کردم 

پیر مرد با حیرت و شادمانی به سمتم آمد و شانه ام را لمس کرد 

"تو آناکاپی هستی؟چرا زودتر نگفتی؟ ولی چطور ممکنه هیچ 
وقت یک زن، آناکاپی نبوده "

خندید و دوباره تکرار کرد

"چرا بهمون نگفتی که آناکاپی هستی؟"

با لکنت زمزمه کردم 

"من تا امشـ.....ـب نمیدونستم چـ .....ـی هستم"

و اگر در این موقعیت نبودم تا ابد نمیگفتم

و باید اضافه میکردم که هنوز هم نمیدانم چه چیزی هستم 

ایزاک زمزمه کرد



"کامال مشخص بود که اون آناکاپیه"

پس ایزاک میدانست پس چرا قصد قربانی کردن نوزاد و خواهرش 
را داشت.

نمیدانم چرا آن کار احمقانه را کرده بودم حاال همه میدانستند من 
آناکاپی هستم واقعا قرار بود از ایزاک باردار شوم؟

فصل ششم حجله ی آتش



 

ایزاک بسمتم آمد سینه ی برنزه اش بشدت باال و پایین میشد 
میدانستم بخاطر هیجان و اتفاقی که چند ثانیه ی پیش رخ داده 
بود ،است نامم را به زبان آورد از او فاصله گرفتم از او بشدت 
عصبانی بودم و دلم نمی خواست حداقل تا یک میلیون سال دیگر 

صدایش را بشنوم .

پیرمرد زمزمه کرد 

"امشب خوش ُیمنه ،همین امشب هولکاهی (hulk ahiحجله 
آتش) خواهیم داشت .

این دیگر چه کوفتی بود .

لتی بسمتم آمد و مرا در آغوش گرفت و صورت و دستی که آتش 
درست کرده بودم را چندین بار بوسید

"ممنون،ممنونم مدیس تو جون چابالرو نجات دادی تا ابد مدیونت 
میمونم "

نام نوزادش را چابال گذاشته بود اسمش را دوست داشتم!

پائولینا کنارم آمد با لبخند نگاهم کرد لبخند اطمینان بخشی 
برویش پاشیدم و دستش را به گرمی فشردم .



به همه ی صورت ها یک به یک نگاه کردم انگار در یک جشن بزرگ 
بودند هر چند ثانیه صداهای شادی از دهانشان خارج میشد همه 
خوشحال بودند مرد ها قهقهه میزدند به گییرمو نگاه کردم که 
هنوز هم آثار درد روی صورَتش بود با اینحال لبخند میزد ولی من 
هنوز گیج بودم قرار بود چه اتفاقی بیفتد من با ایزاک میخوابیدم 
و برایش کودک آناکاپی بدنیا می آوردم تا نسلشان پایدار بماند ؟و 
آنطور که فهمیده بودم حاال که هر دوی ما آناکاپی بودیم تمام 
فرزندانمان مثل ما آناکاپی بدنیا می آمدند و قطعا پیرمرد به یک 

کودک اکتفا نمیکرد ،من هرگز چنین کاری نمیکردم !

این بسیار دور از تصوراتم و احمقانه بنظر میرسید ،وقتی قصد 
نجات دادن جان چابال را داشتم متوجه نبودم چه کاری انجام 
میدهم ولی حاال گیج بودم و به تک تک صورت ها نگاه میکردم 
مطمئنا هیچکس نمیتوانست مرا مجبور به این کار کند ،...یا 
میتوانست!

ناگهان نگاهم در نگاه ایزاک گره خورد نمیتوانستم حالت صورتش 
را بفهمم حداقل اگر حاال صدایش را میشنیدم میتوانستم بفهمم 
چه حسی دارد مطمئنا خوشحال نبود گره محکمی بین ابرو هایم 
نشست زن ها بسمت خانه میرفتند و صدای پچ پچ هایشان درباره 
ی آماده سازی مراسم را میشنیدم 

از بین حرف هایشان فهمیدم قرار است اتاق ایزاک را برای 
خوابیدن من و ایزاک آماده کنند حس خوبی نداشتم لرزش بدی در 
دستانم حس میکردم میتوانستم بفهمم که از خشم میلرزیدم 
پیرمرد قبل از رفتن رو به ایزاک زمزمه کرد 



"زودتر بیارش"

َچشم !حتما !چیز دیگری هم اگر میخواست نباید تعارف میکرد 
مدیس ملکه ی مورچه هاست شما فقط اشاره کنید تا چندین نوزاد 

برایتان پس بیاندازد !

ایزاک سرش را بنشانه تایید تکان داد ،بعد از رفتن همه ی آن ها، به 
سمت خانه ی خودم حرکت کردم صدای پاهایش و ضربان بلند و 
غیر طبیعی قلبش را میشنیدم 

"وایسا مدیس باید بریم خونه"

بدون اینکه بایستم یا به او نگاه کنم همانطور که به راهم ادامه 
میدادم گفتم 

"منم دارم همین کارو میکنم "

"نه مدیس باید بریم به اون مراسم باید بریم خونه ...لطفا"

ایستادم ،برگشتم و غریدم

"چرا باید برگردم که با من بخوابی و منو حامله کنی و اگه بچم 
موهبت نداشته باشه اونو بدی به اون پیر مرد حروم زاده ی روانی 
تا واسه اون خدای آتیشیه کوفتیش قربانیش کنه؟ اشتباه فکر 
کردی اگه فکر میکنی میزارم حتی لمسم کنی من برمیگردم 

میشیگان "

با بیچارگی نالید

"مدی تو باید بیای اگه بری ....اگه نخوای.... اون دوباره مراسم و 



برگزار میکنه و چابالرو قربانی میکنه و پائولینا..."

با آوردن اسم پائولینا شبیه به یک حیوان به سمتش هجوم بردم و 
مشت محکمی گوشه ی لبش کوبیدم لبش پاره شد و خون از آن 
جاری شد 

اوه خداراشکر!حاال حس بهتری داشتم !

"توی پست فطرت واقعا می خواستی با خواهرت بخوابی و از 
اون بدتر دختری که هنوز بالغ نشده رو باردار کنی تو واقعا نفرت 

انگیز و حال بهم زنی ایزاک سانچز "

دستم را گرفت

"مدی..."

دستم را از دستانش بیرون کشیدم 

"دست کوفتیتو ازم بکش حروم زاده "

با صدای لرزان و ناصافی زمزمه کرد

"من چاره ای نداشتم مدیس تو باید بیای اون چابالرو میکشه"

"مگه برات اهمیتی هم داره؟،چطور میتونی به حرف اون پیر 
خرفت گوش بدی اون یه آدم دیوونه ی عوضیه تو قدرتشو داری 

چرا جلوشو نمیگیری "

اینبار او فریاد کشید

"چون من تنها باقیموندم چون همه ی مسئولیت با منه چون هر بار 
که یه ساحره یکی از مارو میکشه من مسئولیت و بار روی شونه 



هام سنگین تر میشه میدونی چقدر سخته تنهایی از این خانواده 
محافظت کنم میدونی تا حاال شاهد مرگ چند تا نوزاد بودم 
میدونی تا حاال چند تا ساحره رو کشتم ،تو باید بیای مد قسم می 

خورم هیچ اتفاقی نمیفته ما با هم نمی خوابیم "

به او دهن کجی کردم

"مطمئنا بچه با فتوسنتز بوجود نمیاد "

"قرار نیست دیگه هیچ بچه ای بوجود بیاد بهت قول میدم "

کمی آرام گرفتم و روی زمین نشستم او هم کنارم نشست و آرام 
زمزمه کرد

"باید بریم مد همه منتظرن"

دستم را لمس کرد این بار دسَتش را پس نزدم ،تا حدی به او حق 
میدادم تمام مسئولیت یک خانواده ی بزرگ به عهده ی او بود باید 
جانشان را از ساحره ها حفظ میکرد از خون آشام ها دوری میکرد 
و قسمت بدترش این بود که پدر بزرگش یک کودن خرفِت دیوانه 
بود و ایزاک به هر چه که او میگفت عمل میکرد 

آرام زمزمه کردم 

"از کجا فهمیدی من آناکاپی هستم؟"

او آرامتر گفت 

"از رنگ چشمات درسته بطور کامل شبیه یه آناکاپی نیست و رگه 
های سبز هم درونش هست ولی میشد فهمید کمی از تو آناکاپیه 
(تا بحال متوجه رگه ها ی سبزی که ایزاک از آن حرف میزد نشده 



بودم ) و اینکه من میدونستم شب ها بیداری و تمام روزو می 
خوابی من بعضی شبها دور خونت بودم میدیدم که چراغ روشنه و 

گاهی کنار برکه تا صبح میشینی "

"پس چرا زودتر به پیرمرد نگفتی تا جون چابالرو نجات بدی و 
حداقل اون سوختگی و روی پشت لین نذاری "

"میدونستم تو خوشت نمیاد!

اگه میخواستی زودتر به ما میگفتی ولی تو ساکت مونده بودی!

نمی خواستم اذیت بشی !

نمیتونم بزارم آسیب ببینی ،نمیدونم این حس و فقط من دارم یا 
توام احساسش کردی یجوریه که انگار سال هاست با تو زندگی 
میکنم وقتی کنار توام انگار توی خونه هستم انگار تا حاال از 
عزیزترین شخص زندگیم دور بودم سال ها دلتنگش بودم و حاال 

بهش رسیدم "

این دقیقا حسی بود که من داشتم ،ادامه داد

"حتی وقتی اذیتم میکنی یا عصبانیم میکنی نمیتونم ناراحتت 
کنم ،نمیتونم ببینم که غمگینی ولی فکر کنم تو این حس و نداری 

،تو امشب جلوی همه زدی تو صورتم "

و او هیچ عکس العملی نشان نداده بود حق به جانب غریدم

"تو اون بچه رو سوزوندی زک این کار نهایت سنگ دلیه من 
نمیتونم همچین چیزی و ببینم و حرفی نزنم ...."

همان لحظه گییرمو آمد و رو به ایزاک غرید 



"همه منتظرن چرا نمیایین پس"

ایزاک به من نگاه کرد و دستش را جلو آورد دستش را گرفتم بهر 
حال چاره ی دیگری نداشتم آن پیر خرفت چابال را قربانی می کرد 
و پائولینا هم خوابه ی برادرش میشد به همراه ایزاک به خانه 
رفتیم کسی را ندیدیم ولی صدای نفس ها،خنده ها و قلب هایی 
که به سرعت میتپید را میشنیدم ،گییرمو مارا به اتاق ایزاک 
راهنمایی کرد وارد اتاق شدیم آنجا یک تخت دو نفره ویک میز بود 
و رویش انواع خوراکی و نوشیدنی و دو گیالس قرار داشت قبال 
به اتاق ایزاک نیامده بودم ولی بوی خوبی میامد و روی تخت 
چندین ملحفه ی قرمز با نوارها و دوردوزی های طالیی قرار 
داشت 

صدای چرخیدن قفل را شنیدم برگشتم و دیدم گییرمو بیرون رفته 
و در را روی ما قفل کرده است کم کم داشتم از گییرمو متنفر 
میشدم!

به سمت در رفتم و چند بار دستگیره را کشیدم و همان لحظه 
صدای ایزاک را ناصاف شنیدم

"تا ما با هم نخوابیم اونا در و باز نمیکنن "

مبهوتانه و با کمی ترس به او نگاه کردم 

ایزاک کنار تخت ایستاد و شلوارک خود را هم دراورد همان 
شلوارکی که بارها در ذهنم آن را از پاهایش بیرون کشیده بودم

فقط یک لباس زیر تیره به تن داشت و می توانستم برامدگی 
بدنش را بوضوح ببینم 



نگاهم را روی صورت ایزاک نگه داشتم نمای کلی، بیش از حِد 
تحمِل من س.کسی بود او س.ینه شکم و بازو های زیبا!، و پوست 
خوشرنگی داشت رنگ پوستی که من همیشه عاشق آن بودم و حاال 
نمونه ی کاملی از کسی که با تمام معیار های من برای مرد جذاب 
بودن ، مطابقت داشت درست جلوی من بود در اتاقی که دِر آن از 
بیرون قفل شده بود و مردی که به آرامی بسمتم می آمد و لبخند 
کج و دلبرانه ای به لب داشت

قطعا امشب خواهم مرد !

ایزاک با صدای هوس انگیز و مهربانانه ای گفت:

"بزار کمکت کنم لباستو در بیاری"

نه! او میخواست زیر قول خود بزند !

با ترس به در چسبیدم 

آیا الزم بود امشب از قدرت هایم استفاده کنم؟

بنظر که الزم میامد ! او واقعا تحر.یک شده به نظر میامد و آماده 
بود که مرا امشب مادر کند .

با اخم به او نگاه کردم کنار گوشم زمزمه کرد 



"دارن گوش میدن !اگه تظاهر نکنیم که داریم با هم س.کس 
میکنیم اونا نمیزارن از این در بیرون بریم

باور کن تا خودت نخوای کاری نمی کنم "

سرم را با گیجی بنشانه ی فهمیدن تکان دادم دوباره کنار گوشم 
زمزمه کرد

"خب ..... از چیز هایی که االن میشنوی واقعا متاسفم "

بعد با صدای بلندی ادامه داد 

"اوه عزیزم چه سی.نه های فوق العاده ای داری"

از تعجب ابروهایم را باال دادم 

این را با لحنی شه.وانی میگفت و مطمئنا خیلی خوب نقش بازی 
میکرد و البته میتوانستم ببینم و بشنوم که فقط نقش بازی کردن 
نبود با لبخند به سی.نه هایم نگاه می کرد لباس زیر به تن نداشتم 
و قسمتی از س.ینه هایم در دیدش بود به بازویش کوبیدم و او 
آخ بلندی گفت و بعد صدایی شبیه ناله از دهانش بیرون آمد صدای 
ناله اش واقعا تحریک آمیز بود بعالوه که او برهنه بود و صدای 
شیرینی داشت

روی تخت رفت و کمی روی تخت حرکت کرد از حرکاتش به خنده 
افتادم دستش را بسمتم گرفت نزدیک تخت رفتم و او مرا روی 
تخت برد به آرامی و حساب شده روی تخت حرکت میکردیم

"عسلم تو خیلی داغی "



خودم را کنترل می کردم تا قهقهه نزنم ناگهان قسمتی از بازویم را 
بین انگشتان َشست و اشاره اش گذاشت و فشار داد آخ بلندی از 
دهانم خارج شد به آرامی خندید وبلند گفت

"اوه عزیزم دردت گرفت متاسفم بیا آرومتر انجامش بدیم "

از حالت صورت، و لحن صدایش وقتی آن حرف هارا میزد دلم 
میخواست با صدای بلند بخندم کنار گوشم زمزمه کرد 

"توام یه چیزی بگو بهر حال با من بودن باید خیلی خوب باشه"

با حرص به او نگاه کردم و بازویش را که درست جلوی دهانم قرار 
داشت به دندان گرفتم صدایی از دهانش بیرون نیامد قصد 
برداشتن دهانم از روی بازویش را داشتم که دستش را پشت سرم 
گذاشت و سرم را همانجا نگه داشت البته دیگر پوستش بین دندان 
هایم نبود 

"وقتی لمسم می کنی احساس خوبی بهم میده لب هات و دوست 
دارم مدیس"

چند لحظه نفسم را حبس کردم و بعد 

بی اراده بازویش ،همان جا که گزیده بودم را بوسیدم تکان 
کوچکی خورد و مرا کمی عقب کشید و به صورتم نگاه کرد دنبال 
نشانه ای از تایید میگشت و تمام بدنم به او جواب مثبت میداد 

نگاهش چندین حس را توامان با هم داشت 
شادی،سرخوشی،لذت،سوال ،و چیزی بود که آن را نمیفهمیدم 
دستش هنوز پشت سرم بود به لب هایم نگاه می کرد ضربان قلبش 



نشان میداد بشدت تحریک شده است می دانستم قرار است چه 
اتفاقی بیفتد ولی با آن مشکلی نداشتم مدت ها بود که با دیدن او 
خودم را کنترل می کردم که رویش نپرم، تا وحشیانه آن شلوارک 

اضافه ی لعنتی را هم از تنش دربیاورم و با او بخوابم !

به این فکر کردم که من هرگز دختر رمانتیکی نبودم تمام وقتم به 
تمرکز روی صداها و سرکوب کردن هورمون هایم گذشته بود تا 
بحال نتوانسته بودم با یک انسان بخوابم و حاال کسی را داشتم 
که تقریبا عادی بود ،خیلی خب!حداقل از خون آشام ها عادی تر 
بود و صدایش مزه ی فوق العاده ای داشت پس چرا باید هورمون 
های دیوانه ام را سرکوب می کردم ؟�

متوجه شدم که ایزاک سرش را نزدیک آورد هنوز هم مطمئن نبود 
که اگر مرا ببوسد چه برخوردی خواهم کرد 

واقعا متوجه نمیشد تا چه اندازه مشتاق بوسیده شدن هستم !

هنوز روی تخت ایستاده بودیم 

روی انگشتان پایم ایستادم تا به لب هایش برسم قد او از من کمی 
بلند تر بود

 

 



وقتی فهمید که من هم آن بوسه را می خواهم لبخند گرم و هیجان 
زده ای برویم پاشید و دستانش بدورم پیچید سرش را خم کرد و 
لب هایش باالخره دهانم را لمس کرد چیزی که حاال احساس 
میکردم چیزی نبود که قبال تجربه اش کرده باشم لب هایش 
درست طعم صدایش را داشت واقعا دلم می خواست بدانم دهان 

من هم همین مزه عالی را دارد؟ !

حدس میزدم این طعم بخاطر آناکاپی بودنش باشد بهر حال سه 
انسانی که بوسیده بودمشان این طعم را نمیدادند یکی از آنها بوی 
نعنا میداد که حدس میزدم بوی مسواکش بود و دو تا از آن ها بوی 
آبجو میدادند ولی این طعم نه طعم لب های خون آشام ها را 

داشت و نه انسان ها را .

یکی از دستان ایزاک مرا محکم گرفت و نگه داشت و دست 
دیگرش به حرکت در آمد از ستون فقراتم گذشت با.سنم را لمس 
کرد به رانم رسید و آن را باال آورد و کنار پایش نگه داشت یکی از 
دستانم را روی پوست خوشرنگش کشیدم مثل ویلیام و رافائل 
درشت هیکل نبود ولی سینه و بازو های فوق العاده ای داشت 
دستم ماهیچه ی تکه تکه شده ی شکمش را لمس کرد و زبان ایزاک 
درون دهانم چرخید مزه اش کردم و حس کردم در حال بلعیدن 
یک اسکوپ خامه غلیظ هستم می توانستم بفهمم که به نفس 
نفس افتاده ام ولی حس نمیکردم که به هوا برای تنفس نیاز دارم 
لب های ایزاک مانند اکسیژن برای نفس کشیدنم بود سرش را عقب 
کشید و مرا روی تخت نشاند پوستش بشدت گرم بود ....داغ تر 
ازهمیشه، حس می کردم چیزی درون او در حال سوختن است 
،فورا پیراهنم را در آورد کامال برهنه بودم 



قسم می خورم وقتی نگاهش به بدن برهنه ام افتاد تقریبا یک 
دقیقه نفسش در سینه حبس شد و بعد با صدایی که بشدت 
میلرزید زمزمه کرد

"خیلی از چیزی که خیال پردازی کرده بودم زیباتره"

سین.ه هایم را لمس کرد احساس می کردم صورت و سی.نه هایم 
در حال سوختن است 

میدانستم درست نیست ولی انگار همه چیز سر جای خود قرار 
گرفته بود این آغوش متعلق به من بود یک تملک کامل !

یک حس قوی که قدمتش به چندین قرن میرسید! سعی کردم این 
احساس را کنار بزنم این را دوست نداشتم من متعلق به این دنیا و 
این آدم ها نبودم سعی کردم روی لذتی که لمس دستان داغش روی 
ران و شکمم داشت تمرکز کنم متوجه حالت ناآرامم شد 

"اگه نمی خوای مجبور نیستی..."

کمی از من فاصله گرفت بی صبرانه او را به سمت خود کشیدم 
پاهایم شبیه به قالب دور کمرش محکم شد 

"نه حاال ...... حاال دیگه منو رها نکن ......،باید با من بخوابی "

مطمئنا حاال دیگر آنقدر در شه.وت غرق شده بودم که اگر مرا رها 
می کرد اتفاق بدی برای احساساتم می افتاد وقتی کلمات از دهانم 
بیرون ریخت لبخند را روی لب هایش دیدم

یک حس آشنا!



رانم را مهربانانه لمس کرد و لبانم را بوسید 

"این تمام آرزوی منه عزیزم ...."

در هم پیچیدیم شروع به بوسیدنم کرد و این شروع لذت بخشی 
بود که ساعت ها ادامه داشت .... .

در آغوَشش بودم هنوز هوا تاریک بود حدس میزدم تا دو ساعت 
دیگر خورشید طلوع می کرد 

نگاه ایزاک دقیقا در چشمانم بود ولی من نگاهم را از او گرفته 
بودم و به پنجره ی کوچکی که اندازه ی یک کتاب ادبیات معاصر 
بود نگاه می کردم و به اتفاقی که افتاده بود فکر می کردم مطمئنا 
این بهترین رابطه ام نبود و البته باید این را هم اضافه می کردم 
که من رابطه های محدودی داشتم من در تمام عمرم با دو نفر 
خوابیده بودم که انسان بشمار نمیرفتند ولی اینبار حس خاصی 
داشتم این احساس عمیق بود بسیار عمیق!

این سک.س مرا کامال راضی کرده بود !

چندین هفته بود که رابطه ای نداشتم و این مرا بشدت عصبی 
میکرد قبل از رابطه ام با ویلیام هیچوقت چنین فشاری را تجربه 
نکرده بودم ولی انگار بعد از اینکه باکره گیم را به ویلیام تقدیم 
کردم مهار هورمون هایم امکان پذیر نبود و من هر لحظه نیاز 
جن.سی و شهوت را درونم حس میکردم مثل یک زالو درون مغزم 



بود و مدام با هر تلنگر مرا وسوسه میکرد و حاال من کامال احساس 
آرامش می کردم برایم بسیار سخت بود تا با هورمون های 
جنگجویم مبارزه کنم آنها هر بار مرا شکست میدادند البته درباره 
ی انسان ها این را نمی توانستم بگویم آن ها گزینه های راحتی 
بودند حاال که می توانستم احساساتم را کنترل کنم تا چیزی را 
نترکانم چیز دیگری بود که نمیگذاشت با یک انسان قرار بگزارم من 
از حالتشان میدانستم چه احساسی دارند و اکثر مزکر ها دروغ 
میگفتند که این باعث میشد از صدایشان بوی تعفن آوری حس کنم 

و مطمئنا خوابیدن با آنها لذت بخش نمی توانست باشد .

فقط امشب خداراشکر میکردم که چیزی را نترکانده بودم .

حرکت لب های ایزاک را روی موهایم حس کردم سرم را برگرداندم 
و به چشمانش نگاه کردم اگر چشمان من هم کامال به او شباهت 

داشت باید خیلی زیبا باشد !

صدای زمزمه اش را شنیدم

"تو واقعا فوق العاده ای مدی فکر نمی کردم سک.س می تونه تا 
این حد لذت بخش باشه انقدر آرومم که انگار تو هوا شناورم تمام 
این مدت هیچ وقت همچین حسی و که با تو داشتم و تجربه 
نکرده بودم همه ی رابطه هام همراه با اجبار و یه حس عذاب 

وجدان بود "

خوشبختانه یا متاسفانه من هم تا حدودی می توانستم این را 
بگویم البته برای بار دوم به خودم اعتراف کردم که این بهترین 
رابطه ام نبود من بهترین س.کسی که هر انسانی می توانست 
داشته باشد را با رافائل و ویلیام داشتم ولی باز هم میتوانستم 



بگویم که سک.س با او بطور شگفت انگیزی خاص بود 

"هیچوقت دوست دختر داشتی؟"

"نه .....همیشه با کسایی که پدر بزرگ تعیین میکرد میخوابیدم 
بعضیاشون خودشون میخواستن و راضی بودن ولی بعضی از 
اونا..... خوابیدن باهاشون مثل مردن بود من هیچوقت هیچ لذتی 
از س.کس نبرده بودم ولی .....با تو .....باور کن بهترین حسی بود 
که تو تمام عمرم تجربه کردم انگار همه چیز سر جای خودش قرار 

گرفته بود "

لبخند زدم

"فکر کنم منم بتونم اینو بگم،.....همه چیز سر جای خودش قرار 
گرفت..... منم اینو حس کردم ...عجیب بود " 

هنوز هم برهنه بودم و دیدم که با دیدن لبخندم دستانش دوباره به 
حرکت در آمد و با.سنم را لمس کرد کمی اخم کردم ما تقریبا پنج 
ساعت با هم خوابیده بودیم اگر باز هم می خواست !مطمئنا او را 
میزدم 

خندید

"باور کن هر چی بیشتر باهات می خوابم بیشتر گرسنت میشم "

خندیدم 

خب قسمت خوبش این بود که مطمئنا از او باردار نمیشدم و از 
صداها و ناله هایمان همه فهمیده بودند که ما با هم خوابیده 



بودیم و البد فکر میکنند بزودی خبر باردار بودنم را میشنوند.

مگر اینکه ماه به زمین بیفتد!

هرگز اجازه نمیدادم این اتفاق بیفتد

بیاد آن چاه افتادم ،یعنی 

آن بوی تعفن از جسد نوزادان قربانی شده می آمد حالت تهوع 
داشتم و با یاداوریه آن چاه بدتر شد 

از ایزاک فاصله گرفتم و بسمت در دویدم بیاد آوردم که در قفل 
است آرام نالیدم

"زک باید برم دستشویی دارم باال میارم "

ایزاک از روی تخت پایین پرید به اطرافش نگاه کرد گیج تر از من 
بنظر میرسید و بعد از چند ثانیه نگاهم به پنجره ی کوچک خورد 
فورا بازش کردم و هر چه از شب گذشته خورده بودم را باال آوردم 
اصال دلم نمیخواست بدانم زیر آن پنجره چه چیزی بود 

ایزاک کمرم را میمالید 

"حالت خوبه ؟ چی شد؟"

سرم را عقب گرفتم و با صدای ناصافی زمزمه کردم

"نگام نکن "

"اشکالی نداره "

کامال عقب کشیدم دهانم را با دستمالی که روی میز بود پاک کردم 



و روی تخت نشستم 

"چی شد مدیس؟"

کمی با لکنت نالیدم 

"اون چاه ؟تا حاال چند تا از بچه ها تو توی اون انداختین؟"

صورت ایزاک خالی شد از گفتنش پشیمان شدم ولی باید 
میدانستم ! متوجه شدم که چشمانش تر شد و بی رمق خودش را 
روی تخت انداخت 

"فقط بچه های من نبودن بچه های پدر بزرگ و پدر و برادر های 
پدر بزرگ هم بودن ،پدر بزرگه تو از همین چیزا فرار کرد ،ا ون مثل 
تو نمیتونست این چیزا رو تحمل کنه ولی پدر بزرگ، افراطیه 
،کاش منم مثل شما شجاع بودم باید خیلی وقت پیش از اینجا 

میرفتم ولی احساس مسئولیت میکردم"

انگشتم را کنار چشمانش که تر شده بود کشیدم 

"هنوزم دیر نشده"

"اونا تا وقتی باردار نشی اجازه نمیدن تو از این خونه بری "

روبرویش ایستادم 

"این امکان نداره من نمیخوام باردار بشم واقعا قیافه ی من شبیه 
ملکه زنبورهاست؟"

ایزاک دستش را روی دهانم گذاشت 

"هییششششش آرومتر صداتو میشنون منم قصد اینو ندارم که یه 



بچه دیگه داشته باشم باید بهم یکم زمان بدی تا فکر کنم و یه 
نقشه ی درست و حسابی بکشم، نمیزارم چیزی اذیتت کنه"

سرم را بنشانه فهمیدن تکان دادم دستم را گرفت و مرا روی پایش 
نشاند سرم را به شانه اش تکیه دادم دستش را روی رانم کشید و 
به سمت باال حرکت داد با لبخند به اونگاه کردم و ایزاک هم با لذت 
میخندید

"حواست باشه من دوست دخترت نیستم فقط امشب با هم 
خوابیدیم چون... چون.... نمیدونم چرا ... و ...و دیگه هم این 

اتفاق نمیفته"

این را با صدای آرام و شمرده شمرده و با کمی لکنت میگفتم و 
لبخند را روی لب هایم حفظ کرده بودم 

لب هایش را کمی جمع کرد و با دلخوری زمزمه کرد 

"اگه یاداوری نمیکردی هم خودم میدونستم "

کمی سکوت کرد و بعد ادامه داد جوری بود که انگار صدایش از ته 
چاه بگوش میرسید

" تو کس دیگه ای و می خوای مگه نه؟"

بصورت جدیش نگاه کردم دوباره زمزمه کرد

"بیل؟"

حرفش را اصالح کردم

"ویل"



"کجا دیدیش؟االن کجاست؟"

"توی کالج و نمیدونم کجاست"

و باید اضافه میکردم که یک خوناشام است؟

"دوست پسرت بود؟"

با اخم به او نگاه کردم بیش از حد فضول بود معصومانه نالید

"اگه دلت می خواد بگو..."

دلم برای چشمان معصومش ضعف رفت 

"آره دوست پسرم بود "

و بار دیگر از خودم پرسیدم خون آشامان جزو دوست پسر ها 
حساب میشدند؟

"چرا باهات بهم زد؟مگه احمق ،یا کوره؟"

خندیدم

"کور؟"

"خب کافیه بهت نگاه کنه تا ،تا ابد تورو برای خودش بخواد ..باید 
کور باشه تا تورو ببینه و بعد باهات بهم بزنه"

"اون باهام بهم نزد زک من باهاش بهم زدم "

گیج نگاهم کرد 



"اگه عاشقش بودی چرا باهاش بهم زدی؟"

"مطمئن نیستم که عاشقش بودم یا نه حتی حاال هم مطمئن 
نیستم ،حسم با چند هفته ی پیش خیلی فرق کرده ،میدونی مسئله 
ی ما یکم پیچیدس توضیحش سخته و مطمئنا این آخرین چیزیه 

که دلم بخواد دربارش حرف بزنم "

"اگه برگردی میشیگان بازم....."

"اگه برگردم نمی دونم چی میشه زک من در مقابل اون کامال بی 
دفاعم اون...اون یه.... یه موجود(نمیتوانستم بگویم انسان و 
البته نمیتوانستم به او بگویم که عاشق یک خون آشام هستم پس 
موجود بهترین گزینه بود) فوق العادست وقتی کنارمه نمیتونم 
نسبت بهش بی تفاوت باشم دلیل اومدنم به سان سالوادور هم 
همینه که از اون دور باشم تا بتونم با خودم کنار بیام میدونم 

گیجت کردم رابطه ی ما خیلی پیچیدست "

البته صد در صد منظورم به هر دو خون آشام بود هر دو مرا 
بسمت خود جذب میکردند هر دو را می خواستم ولی ابدا 
نمیتوانستم این را به ایزاک توضیح بدهم اگر این را میگفتم 
مطمئنا فکر میکرد یک هر.زه ی لعنتی هستم 

"دلم نمی خواد هیچوقت بری"

این را با لحن بااحساسی گفت ،حرف را عوض کردم

"میدونی لتی عاشقته؟"

از دهانش صدای بامزه ای بیرون آمد 



"اشتباه می کنی اون عاشق گییرموئه"

"امکان نداره اون با تو خوابیده و دیدی که چجوری حسودی می 
کرد "

"اون عاشق گییرموئه مد، باور کن !

گییرمو هم از اون خوشش میاد "

"من که فکر میکنم داری از مسئولیت فرار میکنی اون از تو 
خوشش میاد بچه ی تو رو هم داره باید مسئولیت پذیر باشی "

"باور کن لتی آخرین چیزیه که دلم بخواد دربارش باهات حرف 
بزنم "

حرف خودم را به من برگردانده بود خندیدم

"تو یه حروم زاده ی حقه بازی"

خندید

"آره میدونم !از وقتی که دیدمت چندین بار گوشزد کردی"

خندیدم 

خورشید در حال طلوع بود ایزاک زمزمه کرد

"بیا بخوابیم فکر کنم حسابی خسته باشی "

روی تخت دراز کشید و دستانش را برایم باز کرد به آغوشش رفتم 



و سرم را روی سینه ی گرمش گذاشتم 

"تو خیلی گرمی منم مثل توام؟"

"نه تو کامال مثل من نیستی میتونم حس کنم دمای بدنت ازم یکم 
پایینتره البته بغیر از وقتی که در حال س.کس کردنی به طرز غیر 

قابل باوری داغ و غیر قابل کنترل میشی"

خندید

خندیدم

"من تا حاال نمیدونستم که این توانایی که دارم یه موهبته 
نمیدونستم یه آناکاپیم ماها توانایی دیگه ای هم داریم؟"

با دقت جواب داد

"بزرگترین توانایی ما کشتن ساحره هاست هیچ جادویی روی ما 
اثر نداره ما ذاتا یه شکارچی به دنیا میاییم و نسبت به ساحره ها 
یه نفرت ذاتی داریم و البته یه چیز دیگه هم هست ، اینه که هیچ 
خاطره ای هیچوقت از یادت نمیره من حتی زمانی که بدنیا اومدم 
و بیاد میارم وقتی بهش فکر میکنم درست مثل اینه که همین 

لحظه اتفاق افتاده "

حاال میفهمیدم که چرا آن شب می توانستم رناتا را ببینم و 
سورکوال روی من اثر نداشت 

و قبال نمیدانستم اینکه خاطرات برایم آنقدر واضح بود یک 
موهبت از فرزندان آتش است. 

حاال دیگر نمیتوانستم بگویم که نیمه انسان هستم قسمتی از 



وجودم ساحره بود و قسمتی آناکاپی !و نمیدانستم آیا انسانیتی 
در من وجود داشت .

"از اینجوری زندگی کردن خسته نمیشی؟ همیشه باید بترسی 
!بجنگی !قایم بشی !"

"باالخره یروزی تموم میشه دیگه فرار نمیکنیم دیگه کسی مارو 
برای خون نمیکشه"

"یروز؟ "

"پدر بزرگ داستان و کامل تعریف نکرده مدیس، بعد از اینکه خون 
آشام ها هر شب میومدن و تعداد زیادی از آناکاپیا رو میکشتن 
توکتک آتش بزرگی درست کرد و بازم از هفائستوس کمک خواست 
و همون شب چهره ی هفائستوس رو در آتش دید اون به توکتک 
گفت یروز کسی خواهد اومد که نه انسانه نه جادوگره نه خون 
آشامه و نه آناکاپی، اون از جنس آناکاپی های قبلی نیست اون 
میاد و تمام دشمنان مارو نابود میکنه  اون شب توکتک ناپدید شد 

و دیگه هیچکس اونو ندید من این افسانه رو باور دارم "

"واقعا فکر میکنی کسی وجود داره که همچین قدرتی داشته 
باشه؟"

ایزاک آرام زمزمه کرد

" نمیدونم مدیس حاال بهش فکر نکن بخواب فردا وقت داری که 
به همه چی فکر کنی "



صورتم را در سینه اش پنهان کردم و چشمانم را بستم 

"خوب بخوابی عزیزم"

جوابش بوسه ای بود که روی سینه اش گذاشتم از صدای نفس 
هایش میتوانستم بفهمم که لبخند زد 

فصل هفتم حمله

در کلبه ام بودم به خودم نگاه کردم چیزی به تن نداشتم و روی 
کف اتاق برف ریخته بود روی تختم دراز کشیده بودم سرم را باال 
گرفتم از سقفم برف میبارید سرم را که پایین آوردم ویلیام را 
جلوی صورتم دیدم گردنم را آرام بوسید و هوس انگیز زمزمه کرد

"چه بوی خوبی میدی عشق من"



در ته مغزم میدانستم با او بهم زده ام ولی در او پیچیدم سینه 
اش برهنه بود برف روی پوستمان مینشست ولی ابدا احساس 
سرما نمی کردم جایی کنار لب هایش را بوسیدم بوی خوبی میداد 

.

لباَنش پوست سی.نه ام را لمس کرد از گردنم عبور کرد و لب هایم 
را در برگرفت طعم لب هایش مثل گذشته عجیب و فوق العاده 
بود بو و طعم شکوفه ی پرتغال را میداد سرش را عقب برد و آرام 
زمزمه کرد

"بهت نیاز دارم مدی"

دستم را از پهلویش رد کردم و به پشتش چنگ زدم سرش روی 
سینه ام بود مکش را روی سی.نه ام حس میکردم دوباره قصد به 
چنگ آوردن لب هایش را داشتم ولی وقتی سرش را باال آورد 
رافائل را جلوی صورتم دیدم همانقدر زیبا و باشکوه و البته داغ 
میدانستم این طبیعی نیست او همیشه سرد بود پوست او هرگز 
داغ نمیشد همان حرف ویلیام را تکرار کرد

"بهت نیاز دارم مدی"

می دانستم این خواب است من در خانه ی سانچز ها بودم ولی 
قصد بیدار شدن نداشتم من با دیدن آن دو خونخوار تمام سلول 
های بدنم دوباره زنده میشد ناگهان چیزی را دیدم که مدت ها بود 
ندیده بودم من دیگر در کلبه و روی تختم نبودم من بیرون پنجره 
ی اتاقم درخانه ی قدیمَیم افتاده بودم شاید بیهوش بودم ولی 
میتوانستم بوی خون را حس کنم انگار یک فیلم بود و من گوشه 
ای ایستاده بودم و تصویر خودم و یک شبح را میدیدم ، شبح 



کنارم زانو زده بود میتوانستم برق نیش های بیرون آمده اش را 
حس کنم به صورت خودم نگاه کردم من مدیس جوان نبودم آن 
دختر کودکی ده یا دوازده ساله بود که بشدت آسیب دیده و زخمی 
شده بود میدانستم که آن دختر کوچک خودم هستم میتوانستم 
صدای کند ضربان قلب آن دختر را بشنوم و شبح را دیدم که دندان 
هایش را به سمت صورت آن دختر گرفت ناگهان همه چیز شبیه 
رنگ سیاهی که در آب حل شود از هم پاشید و من تصویر ایزاک را 
دیدم که با صورت رنگ پریده ای نگاهم میکرد 

".. مدیس ؟؟...دختر خوبی؟.....داشتی خواب میدیدی"

کمی گیج بودم هنوز در همان موقعیتی بودیم که قبل از 
خوابیدنمان داشتیم برهنه بودیم و کامال ایزاک مرا در آغوش 
گرفته بود و سرش جلوی صورتم قرار داشت

"خواب؟..آره ..آره خواب میدیدم"

"چه خوابی میدیدی؟"

به سی.نه هایم که سفت و تحریک شده بود اشاره کرد 

سعی کردم تنفسم را منظم نگه دارم حتی دیدنشان در خواب هم 
باعث اغوا شدنم میشد این اصال خوب نبود .

ولی آن شبح!

من آن خواب را بارها و بارها در کودکی دیده بودم ولی بعد از ،از 
دست دادن پدر و مادرم آن خواب را دیگر نمیدیدم حاال بعد از 
مدت ها دوباره دیدن این خواب چه معنیی میتوانست داشته 
باشد.



متوجه شدم که اینبار شبح واضح تر شده بود من در گذشته چیزی 
از نیش هایش را ندیده بودم ولی اینبار .......

ایزاک همچنان منتظر جواب بود 

بطور واضح حرف را عوض کردم و از او کمی فاصله گرفتم 

"شب شده؟ خیلی وقته که بیداری؟"

"فکر کنم یساعتی میشه که بیدارم منتظربودم بیدار بشی با هم 
بریم بیرون فکر کنم دیشب خیلی خستت کردم ...خیلی 

خوابیدی!"

خندید

روی تخت نشستم و مالفه را روی سی.نه هایم کشیدم با عالقه 
نگاهم میکرد با صدای عصبی نالیدم 

"باالخره درو باز کردن؟"

سرش را بنشانه بله تکان داد 

"خب پس برو بیرون ! منم باید برم خونه دوش بگیرم"

از صداها میتوانستم بفهمم چندین نفر پشت در گوش میدادند با 
صدای بلندی گفتم

"البته اگه اونایی که پشت در وایسادن اجازه بدن"

ایزاک با صدای بلندی خندید ،مردمک چشمانم را در حدقه 
چرخاندم خنده اش روی دهانش چسبید



"نمیتونی بری خونه دیشب گییرمو وسایلت و آورد از حاال 
مجبوری منو تحمل کنی"

از تخت پاییت آمدم ، ایستادم و با اخم به او نگاه

کردم جوری نگاهم میکرد یعنی من بیتقصیرم غریدم

"باالخره اون پیرمرد خرفِت بدترکیب و میکشم "

باز هم با سرخوشی خندید خنده اش عصبی ترم کرد خودم را 
رویش انداختم او که مطمئنا صدمه نمیدید کمرم را محکم نگه 
داشت تا من آسیبی نبینم پوست خشمزه ی کتفش را با تمام قدرت 
گاز گرفتم آخ بلندی گفت و خنده اش قطع شد و حاال این من بودم 
که میخندیدم از رویش بلند شدم و نگاهش کردم تازه متوجه جای 
دندان هایم و چندین کبودی روی پوستش که احتماال دیشب ایجاد 
کرده بودم شدم لب پایینش پاره شده بود که بخاطر مشتی که زده 
بودم بود خنده ام قطع شد و با نگرانی به پوست سینه بازو و 
پشتش نگاه کردم چند قسمت از پوستش به رنگ بنفش روشن در 
آمده بود 

"خدای من ،من این کارو باهات کردم "

خندید

"وقتی س.کس میکنی متوجه هیچی نیستی "

با شرمندگی به کبودی ها نگاه کردم و قسمت های بنفش شده ی 
پوستش را لمس کردم اسم مرا بعنوان وحشی ترین زن در سکس 
باید در کتاب رکورد های گینس ثبت میکردند 



"درد داره؟"

دستم را با بی خیالی کنار زد و دستانش را دو طرف کمرم گذاشت

"دیوونه شدی واقعا فکر میکنی درد دارم؟ 

و باید بگم این کاریه که منم باهات کردم پس باهاش مشکلی 
ندارم "

متوجه حرف او نشدم به آینه ای که روی دیوار قاب شده بود 
اشاره کرد به آن سمت رفتم و به خود نگاه کردم از چیزی که روی 
پوستم میدیدم به وحشت افتادم روی شانه ام ،گردنم، کمی باالی 
سینه ام،روی بازو هایم قسمت کوچکی از لبم و قسمت باالی ران 
چپم کبود بود باورم نمیشد تمام این کبودی ها شب گذشته اتفاق 
افتاده باشد ،هیچ دردی را حس نکرده بودم 

وقتی با خون آشام ها می خوابیدم یادم نمی آید آسیبی دیده 
باشم شاید دلیل آن خونی بود که از آن ها مینوشیدم ومطمئنا اگر 
آنها خون آشام نبودند من هم به آن ها هم آسیب میرساندم 

خدای من ،من در سک.س واقعا یک وحشی بودم 

با حرص به ایزاک نگاه کردم

"نترس کبودی ها و زخمامون زودتر از انسان های معمولی خوب 
میشه"

"االن با این حرفت باید نترسم ؟باورم نمیشه این بالرو سرم اوردی 
"



وقیحانه میخندید .

 

صدای پچ پچ ها و خنده هایشان کم کم داشت مرا دیوانه میکرد 
طوری که پیرمرد و گییرمو به سینه و بازوی ایزاک نگاه میکردند و 
میخندیدند واقعا شرم آور بود 

بعد از اینکه به حمام رفتم و لباس پوشیده ای به تن کردم تا 
کبودی هایم را بپوشانم ایزاک را دیدم که مثل همیشه فقط همان 
شلوارک را به تن داشت و نگاه های بقیه کم کم داشت مرا به گریه 
می انداخت 

"دیشب چطور بود؟"

این را پیر مرد گفت و با لبخند موزیانه ای نگاَهش بین من و ایزاک 
که کنارم نشسته بود در گردش بود قبل از اینکه ایزاک جواب دهد 
گییرمو با خنده گفت

"الزم نیست زک چیزی بگه فقط کافیه یه نگاه به جفتشون بندازی 
"

خودم را مشغول خوردن نشان دادم و همانطور که نگاهم به غذایم 
بود زمزمه کردم



"من می خوام خونه ی خودم بمونم"

پیر مرد بدون توجه به من رو به ایزاک زمزمه کرد

"اگه چیز دیگه ای هم از اون خونه نیاز داره براش بیار اینجا "

شبیه کسی که گازش گرفته باشند به پیرمرد نگاه کردم از سر میز 
غذا بلند شدم و با حرص به تک تکشان نگاه کردم متوجه چابال 
شدم که در آغوش لتی خوابیده بود او همان کودکی بود که شب 
گذشته فقط چند اینچ با مرگ فاصله داشت به یاد آن محل که 
باید نامش را قربانگاه میگذاشتند افتادم باید برای آنجا هم فکری 
میکردم نمی خواستم کودک دیگری را در آن چاه بیاندازند و آن 
نوزادان قربانی شده باید دفن میشدند شاید این مراسم دفن 
گروهی آن هم در یک چاه چندان درست نبود ولی بهتر از آن بود 
که آن اجساد روی هم تلنبار شوند ۰

با لمس دست ایزاک به او نگاه کردم

"بشین باید یه چیزی بخوری"

همان لحظه نگاه لتی را دیدم حالت صورَتش خنثی بود هیچ چیزی 
در نگاه او نبود نمیدانستم شب گذشته چکاری درست است گیج و 

سردرگم بودم ولی حاال .....

دستم را عقب کشیدم و از آن اتاق بیرون رفتم و همان لحظه 
صدای پیرمرد را شنیدم که به ایزاک دستور داد به دنبالم بیاید با 
صدای عصبی و بلندی فریاد کشیدم

"اگه کسی بیاد دنبالم قسم می خورم میکشمش"



بشدت سعی میکردم خودم را کنترل کنم ولی نمیتوانستم، آن 
پیرمرد شب گذشته به من نشان داده بود که یک حرام زاده ی 

واقعی است .

از آن خانه بیرون رفتم ،به حرفی که زده بودم فکر کردم واقعا می 
توانستم باز هم کسی را بکشم ؟�

بدون اینکه خودم متوجه شوم به سمت قربانگاه

رفتم کنار چاه و آن سنگ ایستادم .

بوی تعفن را حس میکردم 

"کوچولو های بیچاره"

به اطرافم نگاه کردم تاریک بود ولی نور ماه کمی اجازه ی دیدن به 
من میداد صدایی جز صدای نفس ها و جنب جوش های چند 
حیوان نمی آمد گرما را در دستانم جمع کردم.کمی از چاه فاصله 
گرفتم و روی سر چاه تمرکز کردم و سر بزرگ و سنگیه چاه را 
برداشتم و کمی انطرف تر روی زمین گذاشتم بوی تعفن بشدت به 
بینی ام حمله کرد باز هم کمی دستانم را حرکت دادم فکر میکنم 
قدرت هایم در حال افزایش بود چون میتوانستم انرژی که از 



دستانم ساطع میشد را ببینم 

کیفیت عجیبی داشت شبیه آب بی رنگ و سبک بود، میلرزید شبیه 
یک دود بی رنگ حرکت میکرد و به سمت آن چاه میرفت آن چاه را 
بوسیله گل و خاک و سنگ اطرافش مدفون کردم بنوعی تمام آن 
نوزادان را دفن کردم دیگر چاهی وجود نداشت فقط سطحی بود 
که فرو رفته بود و رویش خاک و گل تازه قرار داشت میخواستم 
سنگ خونین را هم در زیر خاک مدفون کنم که ناگهان صدایی 
شنیدم صدای قدم های یک انسان و صدای نفس هایش را!

بسرعت برگشتم و در تاریکی یک نفر را دیدم

"پس تو اینجا مخفی شدی"

او یک مرد بود و صدایش برایم آشنا نبود هرگز صدایش را نشنیده 
بودم کمی از او فاصله گرفتم 

"تو کی هستی؟"

متوجه شدم که نمیترسم و حتی صدایم کوچکترین لرزشی ندارد 
این برایم عجیب و تازه نبود با صدای بسیار آرامی که انگار 
میدانست من صداها را بخوبی میشنوم زمزمه کرد 

"الزم نیست بدونی من کیم مدیسون سانچز"

او میدانست که من یک ساحره ام !

انسان نبود و مطمئنا خوناشام هم نبود چون صدای قلبش را 
میشنیدم و از تجربه ای که از صدای رناتا کسب کرده بودم 
میدانستم که او یک ساحره است ولی ساحره ای قویتر و خطرناک 



تر از رناتا، چون صدایش مزه ی افسنطین (نوعی گیاه)میداد بسیار 
تلخ بود او بوی خطر میداد او برای چیز خوبی نیامده بود باید 
فرار می کردم؟

به سمتم آمد

"فکر کردی پیدات نمی کنم؟"

"از من چی میخوای؟"

نزدیکتر آمد حاال میتوانستم تا حدودی صورت او را ببینم یک مرد 
حدودا25ساله بود ولی با جثه ای ضعیف و الغر !

البته مطمئنا سنش بیشتر بود

ساحره ها جوان میماندند!

موهای مشکی اش بلند بود و شانه اش را می پوشاند،چشمان سبز 
رنگ براقش به زیبایی دیده میشد .

انگشت اشاره اش را بنشانه ی فکر کردن روی لبش گذاشت و با 
حالت بدی زمزمه کرد

"فکر میکنم از تو جونتو میخوام"

دو دستش را دیدم که به سرعت یک گوی آبی درست کرد و در 
کسری از ثانیه به سمت من رها کرد مطمئنا اتفاقی نمی افتاد و 
سورکوال شبیه یک نسیم پوست بازویم را نوازش کرد و البته لباسم 
را هم نابود کرد صورتش طوری مبهوت شده بود که یک لحظه 
حس کردم شاید همین حاال صورتش از تعجب روی زمین بریزد 



یک بار دیگر سورکوال درست کرد ، اینبار بزرگتر بود ، به سمت سرم 
پرتاب کرد 

"میشه بشینم تا تو هر چقدر که خواستی اینکارو ادامه بدی آخه 
چند روزه درست استراحت نکردم"

با خشم غرید

"چطور ممکنه..."

بسمتم حمله کرد باید آتش درست میکردم ولی حمله اش سریع 
بود و مرا روی زمین پرت کرد سرم به سنگ قرمز رنگ برخورد کرد 
و متوجه خیسی و گرمی خون روی سرم شدم حاال کمی از خون 
من هم به این سنگ بزرگ خونین اضافه شد چشمانم کمی تار 
میدید ولی متوجه شدم که به سمتم می آید قبل از اینکه آتش را 
در بدنم شعله ور کنم متوجه شدم که آن جادوگر از پشت سرش در 
حال سوختن است مرد جیغ کشید دستی را بدور جادوگر دیدم ، 
تاریه دیدم کمتر شد و بسختی روی پایم ایستادم مرد همچنان 
گوشخراش جیغ میکشید ایزاک را دیدم که بدنش شعله ور شده 
بود و از پشت آن جادوگر را گرفته بود جادوگر بسرعت برگشت و 
گلوی ایزاک را محکم فشار داد همانطور که در حال سوختن بود و 
جیغ میکشید گلوی ایزاک را میفشرد صدای خس خس را از گلوی 
ایزاک شنیدم هوا کم آورده بود باید کاری میکردم فقط کافی بود 
تمرکز کنم سنگ توپی شکل که روی زمین بود با حرکت انگشتانم 
بلند شد بیشتر از بیست پا به هوا رفت و با حرکت انگشتم به 
سرعت به سر آن جادوگر برخورد کرد خون از سرش جاری شد و 
سرش شکاف بزرگی برداشت و گلوی ایزاک را رها کرد ایزاک همان 



لحظه روی زمین افتاد و سرفه میکرد بسمتش رفتم و من هم آتش 
را در بدنم درست کردم و آن مرد را در آتش سوزاندم و متوجه 
شدم که وقتی آتش به قلب جادوگر رسید تبدیل به خاکستر شد

حاال میفهمیدم چرا جادوگر ها بیکباره به خاکستر تبدیل میشدند 
نقطه ضعف ساحره ها هم قلبشان بود!

پس فقط کافی است که قلبشان را بسوزانم از اینکه به این 
موضوع فکر کردم متعجب بودم چرا باید به دوباره کشتن و یا 
حتی به چگونه کشتن یک ساحره فکر میکردم ؟�

از آن خاکستر همان بوی متعفنی که از سورکوال می آمد را حس 
می کردم آتش را خاموش کردم ولی ایزاک همچنان شعله ور بود 

کامال برهنه بودیم و ایزاک بنظر خوشمزه و خوشبو می آمد .

بسمت ایزاک رفتم ولی او دستش را بنشانه ی ایست باال گرفت 

"تو حالت خوبه زک؟"

با صدایی غریبه غرید

"تو چی هستی؟ من دیدم تو چیکار کردی باورم نمیشه ....تو.... 
تو نمیتونی یه ساحره باشی"

وقتی قصد نجات جانش را داشتم ،خدای من !به اینجایش فکر 
نکرده بودم که او متوجه ساحره بودنم میشد 

"زک اونجوری که تو فکر میکنی نیست"



دوباره بسمتش رفتم با دستش به یک طرف صورتم سیلی زد چنان 
سنگین اینکار را کرد که روی زمین پرت شدم و مطمئن بودم آن 
طرف صورتم باید بشدت کبود میشد صورتم گزگز میکرد و 
صدایی در سرم بود که بلند تبل میزد بوم، بوم ،شبیه به یک اعالن 
برای شروع خشم! ایزاک دیگر آنقدر ها خوشمزه بنظر نمی آمد 

"تو رو من دست بلند کردی عوضی...."

"درستش اینه همین االن بکشمت..."

کمی سکوت کرد و بعد ادامه داد

"تو ساحره ای ؟؟؟ من درست دیدم؟؟؟"

"اونجوری که فکر میکنی....."

حرفم را برید

"آره یا نه؟"

بشدت خشمگین بود و شاید خیلی خیلی بیشتر از من 

"آره لعنتی من یه ساحَرم "

با بهت نالید

"ولی تو نمیسوزی تو خودت آتیش داری این امکان نداره ،ساحره 
ها با آتیش میمیرن"

"نصفی از من آناکاپیه ..."

آتَشش خاموش شد و تقریبا روی زمین افتاد 



"یعنی تو هم ساحره ای هم آناکاپی؟"

با صدای بلند و دیوانه وار ادامه داد

"یعنی نصفی از تو دشمن نصف دیگته؟"

با فاصله کنار او روی زمین نشستم 

"من مثل ساحره ها نیستم ...(در دستم گوی آتشی درست کردم 
)ببین من سورکوال ندارم "

دستم را باال گرفتم و گوی را نشانش دادم 

"این هیچ آسیبی بهت نمیزنه زک"

گوی را به سمتش پرت کردم تا متوجه بی آزار بودنم شود گوی به 
سینه اش برخورد کرد و به عقب پرت شد از کار احمقانه ام فهش 
بدی دادم و بسرعت بسمتش رفتم 

"لعنتی"

"خدای من متاسفم زک حواسم به سرعتش نبود فقط میخواستم 
نشونت بدم که بهت آسیب نمیرسونه "

دستش را جلویم گرفت 

"چیزی نیست ...... من ... .. من خوبم"

با کمی سختی نشست ساکت بود من هم چیزی نگفتم باید به این 
اتفاق فکر میکرد بعد از کمی سکوت به سمتی که چاه قبال آنجا 
بود اشاره کرد 



"چاه کجاست؟"

"بچه هارو تو همون چاه دفن کردم دیگه چاهی وجود نداره که 
بچه ای و بندازین توش میخواستم از شر اون سنگ هم خالص 

بشم که اون جادوگر رسید"

"اون کی بود؟"

"خودمم نمیدونم ولی منو میشناخت"

با صدای دورگه و عصبی زمزمه کرد

"کارتو تموم کن"

و به سنگ خونی اشاره کرد ایستادم و به سمت سنگ رفتم دستم 
را بداخل حرکت دادم و تمرکز کردم قسمتی از زمین دور سنگ باز 
شد و صدای بدی بلند شد مثل زلزله و یا ریزش یک سنگ از کوه 
،شکافی باز شد و سنگ را در خود فرو برد و روی خاک های تازه 
علف های هرز رویاندم صدای ایزاک را شنیدم 

"خدای من ترسناکه"

دوباره کنارش نشستم هنوز بنظر کمی ترسیده و خشن می آمد 

"فکر کنم باید بریم خونه ی من لباس برداریم "

تازه نگاهش به بدن برهنه ام افتاد کمی در خود جمع شد و ران 
هایش را به هم فشار داد 

"و شگفت انگیز"



این را مبهوتانه با نگاه به پوست برهنه ام گفت

"می خوای به پیرمرد بگی"

این را مظلومانه پرسیدم

با حالت بدی نگاهم کرد عصبی شدم هنوز جواب سیلی اش را به 
او نداده بودم غریدم

"چرا اینجوری نگاهم میکنی مگه من خودم خواستم که اینجوری 
باشم من میخواستم یه آدم عادی باشم نه کسی که هر تیکش یه 
چیز عجیب و غریبه منم دلم میخواست مثل بچه های عادی برم 
مدرسه دوست پسر داشته باشم من دلم میخواست فقط معمولی 
باشم اومدم اینجا که آرامش داشته باشم ولی هر چی بیشتر 

میگزره دارم عصبی تر میشم "

ایستادم و با خشم به او نگاه کردم او هم ایستاد

"به کسی چیزی نمیگم مد"

همان لحظه مشت محکمی روی چانه اش کوبیدم سرش کمی به 
عقب پرت شد آنقدر محکم بود که انگشتان خودم به گز گز افتاد 

غرید

"من بهت میگم به کسی نمیگم و تو منو میزنی "

من هم غریدم

"تو به من سیلی زدی،بی حساب شدیم...!"



بی توجه به او بسمت خانه ام رفتم صدای خنده اش را شنیدم

" از هیچکس نمیخوری نه؟ "

به چیزی که گفت توجه نکردم و سرعتم را بیشتر کردم 

به خانه رسیدم ولی به یادم آمد که کلید نداشتم ایزاک پنجره ها را 
چک کرد یکی از آن ها باز بود داخل خانه شد کمک کرد تا من هم 
داخل شوم فورا به اتاقم رفتم و لباس پوشیدم حضورش را پشت 
سرم حس کردم 

"نمیخوای به منم یه چیزی بدی تا بپوشم؟"

تازه بیاد آوردم که او نیز برهنه است با شیطنت لباس گلبهی دکلته 
ام را نشانش دادم 

"اگه اینا بکارت میاد بپوش"

پر سر و صدا خندیدم شبیه یک پسر تخس اخم کرد و رویش را 
برگرداند از پشت، در حال برانداز کردن او بودم زیبا بود!

بسمت همان دری که بسته بود رفت از باالی برآمدگی در کلیدی را 
برداشت و در را باز کرد با تعجب به او نگاه کردم 

"تو کلید این اتاق و داری؟"

"قبال که گفتم قبل از اینکه تو بیای اکثرا شبا اینجا میموندم"

اتاق فقط یک تخت یک نفره ی قدیمی و یک کمد کوچک داشت و 
از وسایل قیمتی خبری نبود از کمد شلوارکی برداشت و پوشید 



"میتونم به جرم تجاوز به ملک خصوصی ازت شکایت کنم "

با حالت بدی بسمتم برگشت قدم به قدم بسمتم می آمد و در هر 
قدم حالت صورَتش عوض میشد مطمئنا از او نمیترسیدم من با 
خون خواران قاتل و ساحره های دیوانه سر کرده بودم او که هم 
خون خودم بود دقیقا جلویم ایستاد 

"تجاوز ، ها؟"

این را با شوخی گفت و خندید

"میتونی تجاوز به خودتم بهش اضافه کنی"

سعی کرد مرا ببوسد سرم را عقب گرفتم 

"بهت که گفتم این اتفاق دیگه قرار نیست بیفته"

"چرا نباید بیفته من میخوامت توام بدنت داره بهم التماس میکنه 
...."

با حالت بدی نگاهش کردم با خشم غرید

"بخاطر اون عشق سابقت ویله؟(با صدای بلند تری ادامه داد)نکنه 
اونم مثل تو یه ساحره ی کثیفه"

با خشم به صورت او سیلی زدم 

"یبار دیگه به من بی احترامی کنی میکشمت میدونی که من همون 
ساحره ی کثیفم پس تواناییه این کارو دارم توام با اون آتییش 
کوفتیت هیچ غلطی نمیتونی بکنی و باید خوشحالت کنم که بهت 
بگم ویل یه ساحره نیست البته باید اینو هم بهش اضافه کنم که 



به توی عوضی ربطی نداره "

از او فاصله گرفتم از خانه بیرون رفتم و به سمت خانه ی پیرمرد 
تقریبا دویدم هنوز به نصف راه نرسیده بودم که صدایش را پشت 
سرم شنیدم

 

"متاسفم مدی"

بی توجه به او به راهم ادامه دادم شانه ام را گرفت و نگهم داشت 
سعی کردم از او فاصله بگیرم ولی اجازه نمیداد

"دستت و از من بکش ایزاک سانچز"

با صدای ناصافی غرید 

"من جونتو نجات میدم و تو به من سیلی میزنی من میخوام بهت 
نزدیک بشم و تو از من فاصله میگیری من باید چکار کنم که تو 

راضی باشی؟"

بلند تر از او فریاد زدم 

"بعد از اونم من جونتو نجات دادم و تو یه طرف صورتمو بجرم 
ساحره بودن داغون کردی واقعا تو از من چی میخوای؟ که تا لب 
تر کردی بیام تو بغلت؟ من که از همون اول گفتم دیگه با هم 

نمیخوابیم "

و بار دیگر تکرار کرد



"متاسفم"

خدایا به من کمک کن تا او را نکشم 

"دیگه داره حالم از این کلمه بهم میخوره "

"پس چی بگم گفتم که متاسفم منظوری نداشتم فقط ..."

حرفش را بریدم 

"آره میدونم تو عصبی بودی و چون تا حاال هیچ کس رو حرف 
توی حروم زاده حرف نزده حق داری هر وقت دلت خواست عصبی 
بشی آخه تخ.مات از بقیه بزرگتره .چرا نمیخوای بفهمی که من 
مثل لتی نیستم که هر جور که دلت بخواد باهام حرف بزنی من 
ضعیف نیستم من نوه ی ادیسا براندونم همون ساحره ای که 
جراتشو نداشتین باهاش روبرو بشین من نوه ی رینولد سانچزم 
همونی که وقتی فهمید یه خانواده ی عقب مونده داره انقدر مرد 

بود که دست عشقشو بگیره و از این گ.ه دونی بره من ..."

صدایم را با دهانش قطع کرد وقتی حرف میزدم مدام سعی میکرد 
حرف بزند ولی اجازه نمیدادم و فقط بر سرش فریاد میکشیدم با 
لمس لبانش سعی کردم از او فاصله بگیرم ولی دستانش دستانم را 
شکار کرد و طعم بی نظیر دهانش مرا آرام کرد دهانش نرم بود و 
مزه ی خوبی میداد متوجه شدم که وقتی تبدیل به آناکاپی میشد 
و در بدنش آتش درست می کرد دهانش مزه ی مبهوت کننده ای 
میگرفت یک مزه ی خاص و فوق العاده وقتی متوجه منقبض 
شدن عضالتم شد سرش را عقب کشید و با صدای ناصافی زمزمه 
کرد 



"متاسفم قسم میخورم دیگه همچین اتفاقی نمیفته "

حرف هایش برایم بی سر و ته بود گیج و بی حس بودم با حالت 
بامزه ای لبخند زد و کمرم را محکم نگه داشت 

"بخشیدی؟"

"هوم؟آره!آره فکر کنم!"

"مد تو باعث میشی اعتماد بنفسم خیلی باال بره فکر نمیکردم 
انقدر س.کسی باشم فکر کنم داری بیهوش میشی "

این را با حالت خنده داری گفت و مرا محکم نگه داشت و 

مسیری را در پیش گرفت که به سمت خانه نمیرفت متوجه شدم 
که به سمت برکه می رود چند دقیقه ی بعد ما کنار برکه نشسته 
بودیم و تا طلوع خورشید همانجا ماندیم ایزاک از جادوگرانی که 
کشته بود گفت از سال ها قربانی دادنش از اینکه تقریبا تمام 
دختران آن خانه با او خوابیده بودند البته بغیر از پائولینا که 
خواهرش بود و گفت که نوزادانشان قربانی شده بودند 
نمیتوانستم تصور کنم که در 14سالگی چطور با یک دختر 
میخوابید اصال وقتی در آن سن بود چیزی از سک.س میدانست 
باید پیر مرد را به جرم اینکارش زنده زنده خاک میکردند او یک 
پسر بچه و تعداد زیادی دختر را مجبور به س.کس کرد و این 
چندش آور و آزار دهنده بود.

خورشید کامال بیرون آمده بود که به خانه برگشتیم به محض 
ورودمان پائولینا با دیدنمان صدای بلندی از تعجب و نگرانی از 

دهانش در آمد که باعث شد همه بسمتمان بیاییند .



حاال مطمئن شدم که صورتم حسابی کبود شده و میتوانستم رد 
خون را از سر تا پایین چانه ام حس کنم وپایینتر از لب ایزاک هم 
خراش برداشته بود 

"شما دعوا کردین؟ چه بالیی سر همدیگه آوردین؟"

این را پیرمرد با تعجب گفت و رو به ایزاک با صدای بلندتری فریاد 
زد 

"تو این دختر و به این روز در آوردی ؟خدای من باورم نمیشه!"

"نه،نه اون اینکارو نکرده "

البته نصفش کار آن مردک آتیشی عوضی بود مطمئنا نمیتوانستم 
این را بگویم چون دلیلش را میخواستند و دلیلش این بود که من 
یک ساحره بودم و ایزاک دیده بود و فهمیده بود پس دهانم را 
بسته نگه داشتم 

صدای زمزمه ی آرام ایزاک را شنیدم 

"شب گذشته یه ساحره بهمون حمله کرد پدر بزرگ"

چند زن صدای ترسیده ای از دهانشان بیرون آمد و صدای قلب همه 
ی آن ها نامرتب میزد پیرمرد مارا بسمت کاناپه راهنمایی کرد و رو 
به پائولینا گفت

"جعبه ی کمک های اولیه رو بیار "

رو به ایزاک ادامه داد

"تعریف کن... چه اتفاقی افتاد؟ "



وقتی ایزاک حرف هایش را شروع کرد با دهان باز به اینهمه حیله 
گری نگاه کردم 

"راستش پدر بزرگ مدیس دیشب خواب هفائستوس و دید اون به 
مدیس گفت دیگه نمیخواد هیچ بچه ای و براش قربانی کنیم برای 
همین مدیس وقتی بیدار شد به قربانگاه رفت همونطور که 
میدونین منم پشت سرش رفتم ولی وقتی رسیدیم اونجا دیدم 
هیچ اثری از چاه و سنگ مقدس نیست همشون محو شده بودن 
انگار که هیچوقت اونجا نبودن ،داشتیم برمیگشتیم که یه ساحره 

بهمون حمله کرد و.... مدیس اونو کشت "

پیرمرد با حیرت زمزمه کرد

"مدیس اونو کشت؟"

"بله پدر بزرگ اون جونمو نجات داد"

"گفتی اون چاه سرجاش نبود؟!"

"نبود!"

پیرمرد رو به من ادامه داد 

"تو واقعا خواب هفائستوس و دیدی؟"

چه باید می گفتم با تردید به ایزاک نگاه کردم روی لب هایش 
نیشخند مزخرفی بود 

"آمممم آره دیدم"

"اون بهت چی گفت؟"



کامال گیرم انداخته بود من اصال داستان سرای خوبی نبودم من 
دروغ گوی افتضاحی بودم بیاد ندارم هیچوقت به خانواده ام 
دروغی گفته باشم و لو نرفته باشد 

"اومم..خب.. همون چیزایی که ایزاک بهتون گفت"

پائولینا آمد و مشغول پانسمان سرم شد امیدوار بودم فکر کنند 
این لکنت بخاطر درد سرم است نه دروغ !

پیرمرد ایستاد عمیقا در فکر بود 

"این نشون میده مدیس خودشه همون برگزیدست مطمئن باشین 
تمام بچه هاتون آناکاپی میشن ما هیچوقت یک جفت آناکاپی 

نداشتیم "

این را گفت و بلند و مستانه درست مثل یک جوان خندید با خشم 
به ایزاک نگاه کردم و لب زدم

"دروغگو"

او هم لب زد

"راستشو میگفتم؟"

چشمانم را با حرص در حدقه چرخاندم پائولینا آرام و مرموز 
زمزمه کرد 

"واقعا تو کشتیش مدی؟"

با لکنت زمزمه کردم



"با هم کشتیمش لین"

فکرم به آن لحظه کشیده شد آن صورت سوخته پوست شل شده 
اش سرش که با سنگ متالشی شده بود هجوم چیزی را از معده تا 
دهانم حس کردم کاش معده ام آنقدر حساس نبود دست پائولینا را 
کنار زدم و به سمت توالت دویدم ،صدای گییرمو را شنیدم 

"چقدر زود؟شما که همین دیشب با هم خوابیدین ،یا نکنه قبال 
باهاش خوابیده بودی؟"

به محض رسیدن به توالت 

هر چه در معده ام بود را خالی کردم دهانم طعم تلخی گرفته بود 
این روز ها ضعیف و الغر شده بودم 

به سمت اتاق ایزاک رفتم و وسایلم را به اتاقی که اولین روز 
ورودم آنجا خوابیده بودم گذاشتم هنوز هم کتابم در همان اتاق و 
در همان دریچه بود 

حوله ام را برداشتم و حمام کردم خون از موهایم همراه آب پایین 
میریخت به خون نگاه کردم و اشک هایم هم همراه آن ها جاری 
شدند.

من باز هم یک نفر را کشته بودم خب !باشد، ساحره !

اصال او از من چه میخواست مرا از کجا میشناخت و اصال چرا 
باید قصد کشتن مرا میداشت اصال از کجا میدانست اینجا زندگی 
می کنم این اصال خوب نبود یعنی من تا ابد اینگونه زندگی 
میکردم هر بار که ساحره ای را میدیدم آنها را بقتل میرساندم ،نه 



من اینگونه زندگی را نمیخواستم من به اینجا برای آرامش و فرار 
از وجدانم بخاطر کشتن رناتا آمده بودم ولی حاال شخص دیگری را 

هم در لیست قتل هایم داشتم .

صدای در حمام را شنیدم و بعد صدای ایزاک را !

"مد خوبی؟ صدای گریه شنیدم "

اصال متوجه نشدم که با صدای بلند هق هق میکنم سعی کردم 
صدایم بدون خش باشد

"خوبم ایزاک چند دقیقه ی دیگه میام بیرون"

"دروباز کن عزیزم میدونم حالت خوب نیست"

ناراحت و خشمگین بودم از این اتفاقات از معمولی نبودنم ناراضی 
بودم حتی نمیخواستم دیگر کلمه ی معمولی را بشنوم 

"گورتو گم کن ایزاک تنهام بزار و اگه میتونی برای چند سال 
نمیخوام صداتو بشنوم "

چند ثانیه سکوت بود از نفس هایش میتوانستم بفهمم عصبی و 
متعجب و نگران است بعد از چند ثانیه زمزمه کرد 

"از حرف های ارمو ناراحت شدی؟اون..."

حرفش را بریدم و با بیچارگی نالیدم

"محض رضای خدا ایزاک فقط چند دقیقه بهم وقت بده "

بعد از چند ثانیه صدای پایش را شنیدم که دور میشد به خودم در 
آینه نگاه کردم یک طرف صورتم از گونه تا کمی نزدیک لب هایم 



کبود شده بود غریدم

"مردک آتیشیه عوضی"

با یاداوری کاری که با چانه اش کردم کمی به آرامش رسیدم .

خودم را شستم حوله را دورم پیچیدم و به اتاقم رفتم و در را 
پشت سرم قفل کردم باید فقط میخوابیدم شاید برای یک میلیون 

سال .

فصل هفتم فرار

کنار درختی پناه گرفته بودم هوا سرد بود شاید خیلی خیلی سرد 
چون بشدت میلرزیدم حرکت تند دندان هایم را روی هم حس 
میکردم عجیب بود!چرا که من هرگز سرما را احساس نکرده بودم 
به دستانم نگاه کردم مثل برگ بید در باد میلرزید ولی نمیدانستم 
از چه چیزی ترسیده ام به اطرافم نگاه کردم آنجا فقط درخت 
دیده میشد من وسط جنگل بودم آنجا برایم آشنا بود من قطعا 



قبال آنجا بوده ام چند قدم به جلو برداشتم که صدای فریادی را 
شنیدم روی زمین و پشت بوته ی یخ زده ای پناه گرفتم 

آن صدا را قبال هم شنیده بودم ولی بیاد نداشتم کجا صدایش را 
شنیده ام صدایش به طرز وحشتناک و منزجر کننده ای تلخ بود 

سرم را کمی باال آوردم و متوجه شدم لرزشم از سرما نیست !

من از ترس اینگونه میلرزیدم

چهار نفر روی زمین زانو زده بودند دستانشان بسته بود پشتشان 
به من بود و من نمیتوانستم صورت هایشان را ببینم ولی حتی اگر 
به سمت من بودند هم بخاطر تاریکی تصویر واضحی از آن ها 
نداشتم چندین شنل پوش را دیدم که دور تا دور آن چهار نفر 
ایستاده بودند نحوه ی ایستادنشان مرا به یاد ماموران امنیتی می 
انداخت کمی جلوتر رفتم و از بویی که به مشامم رسید فهمیدم 
دستانشان را با زنجیز نقره ای بسته اند آن چهار نفر خون آشام 
بودند که دستانشان در برخورد با نقره میسوخت بوی گوشت 
سوخته خون آشام ها را خوب میشناختم یکی از آن ها بشدت ناله 
میکرد صدای او هم آشنا بود 

مرد بار دیگر فریاد کشید شنلش روی زمین کشیده میشد و کاله 
شنلش را روی سرش گذاشته بود

"شما قبال یبار بهم خیانت کردین و حتی االن هم دارین بهم دروغ 
میگین شما میمیرین"

قسمت آخر حرف هایش را بلند و وحشتناک به زبان آورد

"ما حقیقت و میگیم قسم میخورم ما چیزی نمیدونیم"



این صدا کامال آشنا بود این صدای تهوع آور را قبال شنیده بودم 
این صدای جین بود 

مرد بار دیگر فریاد زد 

"خفه شو هرزه ی دروغگو"

در دست مرد چیزی بود کمی نزدیکتر رفتم آن ها میخ چوبی 
بودند 

"شما میمیرین..."

این را با صدای بیرحمانه ای گفت صدای تلخش آزار دهنده بود 
دهانم مزه ی بدی گرفت آب دهانم را چند بار بیرون ریختم ولی 
انگار در دهانم یک بسته ی کامل کلیندا(یه قرصه خیلی خیلی 
خیلی بدمزس)گذاشته بودم آن شنل پوشان جین و سه نفر دیگر 
که حاال کامال میدانستم چه کسانی هستند را از زمین بلند کردند 
رویشان را برگردانده بودند تا آن مرد در قلب هایشان میخ چوبی 
فرو کند مرد دوباره غرید

"بهم نمیگین اون کجاست؟"

جین بار دیگر نالید

"باور کن نمیدونیم فقط به من اجازه بده برات پیداش میکنم و 
اگه بخوای خودم میکشمش لطفا، لطفا بهم یه فرصت بده "

مرد بیرحمانه اولین میخ را در سینه ی جین فرو برد به سمت آن 
ها دویدم جین روی زمین افتاد پوستش رنگ پریده تر از قبل شده 
بود و مردمک چشمانش کامال سفید شد مرد بسراغ نفر بعدی رفت 



ویلیام چشمانش بسته بود و میخ دیگر در سینه اش فرو رفت 
جیغ کشیدم ولی متوجه شدم صدایم را نمیشنوند مطمئن بودم 
فقط چند یارد با آن ها فاصله داشتم ولی هر چی که میدویدم باز 
هم به آن ها نمیرسیدم انگار حتی یک اینچ هم حرکت نمیکردم و 
میخ های بعدی در سینه ی کامیال و اندرو فرو رفت پشت سر هم 
جیغ میکشیدم مرد به من نگاه کرد ولی صورتش تاریک بود کامال 
تاریک ناگهان نور صاعقه ای آمد از صورت مرد رد شد و تا دستانم 
امتداد پیدا کرد و بعد من خود را در اتاقم در خانه ی سانچز ها 
دیدم به شدت نفس نفس میزدم عرق سردی روی پیشانی ام 
نشسته بود با ترس روی تخت نشستم چه اتفاقی در حال رخ دادن 
بود این یک خواب نبود درست مثل رویایی بود که درباره ی 
قربانی کردن چابال دیده بودم صاعقه می آمد تصاویر و مکان ها را 
عوض میکرد کامال واقعی و واضح ! و همان صاعقه تصاویر را 
میبرد این خواب نبود نه !این اتفاق قرار بود بیفتد و حتی شاید تا 
حاال اتفاق افتاده باشد دیگر مطمئن بودم که آن چیز هایی که در 
خواب میبینم تصویری از آینده است هنوز یک هفته از کشتن آن 
ساحره نگذشته بود و حاال این خواب نشانه ی چه چیزی بود؟

بسرعت بسمت اتاق ایزاک رفتم و در اتاَقش را با شدت باز کردم 
چنان با عجله اینکار را انجام دادم که ایزاک از ترس از خواب پرید 
روی تخت نیم خیز شد و فریاد بلندی کشید با نگاهی به پنجره 
متوجه شدم هنوز روز بود ایزاک با اضطراب به من نگاه کرد

"چی شده مد چه اتفاقی افتاده؟"

در را پشت سرم قفل کردم و با حالت دیوانه واری به سمتش رفتم 
و همانطور که نیم خیز بود روی ران پایش نشستم هنوز ضربان 



قلبم بخاطر آن رویا بشدت میکوبید با حالت پریشانی ، زمزمه 
کردم 

"باید برگردم زک ،همین امروز باید برگردم میشیگان "

از حالت نگرانی بیرون آمده بود چیزی که بینمان بود باعث میشد 
تمام حاالتش را از تغییر مردمک چشمانش بفهمم نمیدانستم اسم 
این پیوندی که بینمان است را چه چیزی بگزارم شاید پیوند 
آتش!مسخره بود 

صورتم را با سرانگشتانش لمس کرد

"چی شده مد چرا باید برگردی؟"

با بیچارگی نالیدم

"نمیدونم...نمیدونم شاید تا وقتی برسم دیر بشه ولی باید برم 
نمی تونم بزارم این اتفاق بیفته...."

حرفم را برید 

"هی هی آروم ،��� از اول توضیح بده من نمیفهمم درباره ی چی 
حرف میزنی"

"ویل توی خطره ....باید برم ..باید بهش کمک کنم "

"خدای من... مد داری شوخی می کنی؟تو باهاش بهم زدی 
.مشکالت اون به تو دیگه ربطی نداره ..(چند لحظه ساکت ماند و 
با حالت مرموزی نگاهم کرد).صبر کن ببینم اصال چطوری متوجه 
شدی به کمک احتیاج داره باهات تماس گرفته؟ تو که از دهکده 

بیرون نرفتی که بتونه باهات تماس بگیره"



"زک محض رضای خدا گوش بده ببین چی میگم،...من 
دیدم...یعنی خواب دیدم یه نفر اونو کشت باید برم میشیگان یه 
نفر دنبال من بود بخاطر من اونو کشت اسمی از من نبرد ولی حس 
می کردم که منو می خواست ...باید نجاتش بدم زک نمی تونم 

بزارم که اون بمیره " 

حاال میدیدم که صورتش به سمت شیطنت و تعجب میرفت 
دستش را روی صورتم گذاشت چشم هایش تا آخرین حَدش بزرگ 
شده بود و در سکوت فقط نگاهم میکرد بعد از چندین ثانیه 
سکوت، مقداری کلمات مزخرف از دهانش بیرون ریخت 

"خدای من مد تو دیوونه شدی فکر کنم دیوونگی تو این خانواده 
ارثیه اول پدربزرگ و حاالم تو ...تو فقط یه خواب دیدی نمی 

خوای بگی که تا این حد خرافاتی هستی؟"

رئیس خرافه پرستان مرا مسخره میکرد؟!

"لعنت بهت زک چرا گوش نمیدی من چی میگم فکر می کنی از 
کجا فهمیدم می خوایین چابالرو قربانی کنین من توی خواب همه 
چیز و دیدم هر اتفاقی که افتاد و قرار بود بیفته اون سنگ اون 
چاقویی که سینه ی چابالرو از هم باز کرد و قلب چابال،که پیرمرد 
درش آورد و درون آتیش انداخت من همشو دیده بودم برای همین 

به اون قربانگاه اومدم "

ایزاک چندین ثانیه با بهت نگاهم کرد کم کم داشت به فهمیدن 
نزدیک میشد ولی هنوز میشد رگه های شک را درون چشمان 
طالییش دید 



"تو میتونی آینده رو ببینی ؟ توی خواب؟ این چیزایی که درباره ی 
مراسم گفتی درست بود ولی مدیس اصال با عقل جور در نمیاد !"

دستش را پس زدم و چانه اش را با حرص در دست فشردم در 
دست دیگرم گلوله ی آتشی درست کردم و به صورتش کوبیدم 
سرش به عقب پرت شد و به لبه ی تخت برخورد کرد با نهایت 
خشم غریدم

"این چی؟ این با عقل جور در میاد؟"

صورتش کامال در هم رفت و در خود پیچید 

"لعنت بهت مد این خیلی درد داره دیگه باهام اینکار و نکن "

"فقط می خواستم عقلت بیاد سر جاش توی چند ماه گذشته 
هیچیه زندگیه من با عقل جور در نمیاد ولی میبینی که اینا اتفاقای 
واقعیه و داره واسه من و یه قسمتش هم برای تو میفته پس باید 
باور کنی که وقتی میگم آینده رو دیدم یعنی مطمئنا دیدمش پس 

فقط بهم کمک کن که برگردم"

"اگه تو بری...اگه بری پدر بزرگ کارش و دوباره ادامه میده واقعا 
فکر میکنی براش فرقیم میکنه که هفائستوس تو خواب بهت چی 

گفته؟ "

"جوری که تو داری حرف میزنی خودمم داره باورم میشه اون 
خدای آتیشیه عوضیتونو تو خواب دیدم "

خندید 

"االن وقت خندیدن نیست من وقت ندارم ممکنه همین حاال هم 



دیر شده باشه "

"تو نمیتونی از اینجا بری پدر بزرگ اجازه نمیده اون به همون 
اندازه قویه که منو تو هستیم(مطمئنا از من قویتر نبود ایزاک 
هنوز قدرت های مرا ندیده بود من درست به اندازه ی یک بمب و یا 
حتی بیشتر خطرناک بودم و این را یک هفته هم نمیشد که فهمیده 
ام و شک ندارم اگر مجبور شوم آن پیر مرد روانی را به بدترین 
شکل ممکن خواهم کشت) چند نفر و هم گذاشته که مراقب باشن 
اون میدونه که تو راضی نیستی و ممکنه فرار کنی اگه کسی ببینه 

که تو داری میری ..."

"نه نه نه اینارو به من تحویل نده من یه راهی برای فرار پیدا 
میکنم فقط تو باید برام بلیط هواپیما بگیری و یه ماشین بهم بدی 

"

کمی فکر کرد و با نارضایتی گفت

"باید لین و لتی و با خودت ببری اگه اینجا بمونن...."

"نه نمیتونم اینکارو بکنم من نمیدونم با چی طرفم اونجا از اینجا 
خطرناکتره"

روی *چی* تاکید کردم مطمئنا متوجه حرفم شد واقعا 
نمیتوانستم جان آنها را به خطر بیاندازم مخصوصا با وجود یک 

نوزاد چند روزه .

آنجا شبیه خانه ی شیر ها بود نمیتوانستم چند تکه گوشت تازه را 
جلوی آنها بیاندازم ادامه دادم

"باید خودت از اینجا ببریشون پیرمرد به کمک احتیاج نداره اگه 



آناکاپیی نباشه جادوگری هم حمله نمیکنه و اگه تو بری پیرمرد 
میمونه که امیدوارم به بدترین شکل ممکن بمیره "

با اخم به این همه سنگدلَیم نگاه کرد تقصیر من نبود هر بار که به 
یاد آن چاه و نوزاد های درونش می افتادم بشدت هوس میکردم 
قلب سیاه آن پیرمرد را درون آتش بیاندازم و یا خودم از یک خون 
آشام برای شام دعوت کنم و چه دسری میتوانست برایش بهتر از 
خون پیرمرد باشد 

"اینجوری نگام نکن اون حقشه خیلی بیشتر از چیزی که گفتم زجر 
بکشه ،این حرفارو بزار کنار باید همین حاال یه تصمیم بگیری لین و 

لتی و با خودت ببر منم برای فرار یه فکری میکنم باشه؟"

عمیقا فکر میکرد با تردید زمزمه کرد البته ابدا به من نگاه نمیکرد

"باشه "

از روی تخت بلند شدم باید کمی تنها میبودم تا فکری برای 
فرارمیکردم بدون حتی کلمه ای از اتاق خارج شدم و به اتاقم 
رفتم روی زمین نشستم باید چگونه فرار میکردم ..بدون اینکه 
کسی مرا ببینداگر میتوانستم مثل رناتا نامرئی شوم همه چیز فرق 
میکرد ناگهان بیاد کتاب افتادم باید باالخره وقتش میرسید مطمئنا 
در کتاب مادربزرگ وردی برای نامرئی شدن وجود داشت به سمت 
دریچه رفتم درپوش را برداشتم کتاب همانجا بود کتاب را 
برداشتم و خاک رویش را پاک کردم روی تخت نشستم کتاب را باز 
کردم و آن ورد را خواندم ولی هیچ اتفاقی نیفتاد

"لعنتی االن واقعا بهت نیاز دارم "



بیاد نامه ی مادر بزرگم افتادم *زمان درست و مکان درست *

مکان و زمانش مطمئنا درست بود من حاال واقعا، واقعا به این 
کتاب نیاز داشتم ،اصال شاید منظورش مراسم خاصی بود بیاد 
وقتی افتادم که وقتی در کلیسای باپتیست بودم با دیدن آب 
مقدس قسمتی از آینده را دیدم پس شاید این ورد هم نیاز به 

مراسم خاصی داشته باشد .

کتاب را زیر بالشتم پنهان کردم و دوباره به اتاق ایزاک رفتم در را 
با صدای بلندی باز کردم و برای بار دوم ایزاک ترسید

"مدیس قسم میخورم یبار دیگه اینجوری درو باز کنی ...."

با بیحوصلگی و عجوالنه نالیدم

"خفه شو و گوش کن ،نزدیک ترین کلیسا به اینجا کجاست ؟"

به سمتم آمد

"کلیسای سان سالوادور، چطور؟"

من به آب مقدس نیاز دارم باید همین حاال بریم و بگیریم"

"ولی نمی تونی از اینجا بیرون بری مد اگه...."

"یه چیزو می دونی زک هر بار که به من می گی نمیتونم از این 
جهنم بیرون برم درست به اندازه ی پیرمرد از توام متنفر میشم "

زیاده روی کردم ولی واقعا این جمله باعث عصبانیتم میشد با 
دلخوری زمزمه کرد



"میرم برات میارم ،برای فرار بهش نیاز داری؟ از همون چیزای 
جادوگری؟"

"آره و همین االن باید بری"

"برم و برگردم دیروقت میشه"

"خوبه همین امشب از اینجا میریم"

"داری شوخی میکنی تو چجوری میخوای...."

"من نامرئی میشم زک هیچکی منو نمیبینه ،با این چیزاش کاری 
نداشته باش لین و لتی و برای رفتن آماده کن "

"باشه"

شلوارکش را پوشید و اینبار یک پیراهن قدیمی هم به تن کرد 
سخت نبود تا بفهمم به احترام کلیسا پیراهن میپوشید سویچ را از 

روی میز کنار تخت برداشت و با نگاه کوچکی به من رفت .

به اتاقم رفتم کیف کوچکی برداشتم و لوازم ضروریم را داخل آن 
ریختم باید هر طوری که بود خود را به میشیگان میرساندم در 
اتاق بدور خودم میچرخیدم سرم بشدت گیج میرفت نمیدانستم 
آخرین باری که غذا خوردم چه زمانی بود در این مدت کمتر در 
جمع آنها ظاهر میشدم و حاال مطلقا نمیتوانستم به آشپزخانه بروم 



مطمئنا با دیدن صورتم متوجه میشدند که چیزی را پنهان میکنم .

تلفن همراهم را برداشتم و سعی کردم با ویل نت و رافائل تماس 
بگیرم ولی بی فایده بود .

به یاد حرف های ناتالی افتادم خانواده ی پرکینز بعالوه ی رافائل 
غیبشان زده بود در آن رویا از رافائل چیزی ندیده بودم احتمال 
داشت تا حاال او را کشته باشند با این فکر غمی بزرگ و عمیق 

سینه ام را زخمی کرد .

نمیدانستم آن مرد چه کسی است که مرا می خواست و حاضر بود 
بخاطر بدست آوردن من آن خون آشام ها را بکشد در رویایم آن 
شنل پوشان این حس را به من میدادند که ساحره هستند البته این 
حس را در مورد آن مرد با صدای تلخ و زننده اش نداشتم با فکر به 
آن مرد بدنم شروع به لرزیدن کرد باید تمرکز می کردم حاال وقت 

فکر کردن به او نبود .

سعی کردم به آن شب در کلیسا فکر کنم آنجا چه چیزی بود شاید 
اصال خودم باید به کلیسا میرفتم و آنجا ورد را میخواندم شاید 
مکان درست آنجا بود ولی درست بنظر نمیرسید مادربزرگ 
میدانست رفتن به کلیسا را دوست ندارم .و من وقتی آینده را 
دیدم که آب مقدس در دستانم بود بیاد آوردم که آنجا چند شمع 

هم حضور داشت .

فورا به سمت اتاق ایزاک رفتم که حاال خالی بود آنجا چند شمع 
دیده بودم شمع ها را برداشتم و به اتاقم برگشتم شمع ها را روی 
زمین گذاشتم ساعت ها منتظر آمدن ایزاک بودم از پنجره به 
بیرون نگاه کردم هوا تاریک و تاریکتر میشد.



از پایین صداهایی میشنیدم پیرزن درباره ی من با پیر مرد حرف 
میزد از یک معجون که باعث میشد زودتر باردار شوم چه افکار 

احمقانه ای !.

ساعت تقریبا 8بود که ایزاک به اتاقم آمد در دستش ظرف فلزی 
بود 

"گرفتیش؟"

"آره میبینی که!"

ظرف را باال گرفت تا نشانم دهد لحن حرف زدنش را نادیده گرفتم 
و ظرف را از دستانش قاپیدم و او را به بیرون از اتاق هل دادم 

"برو بیرون زک باید تنها باشم"

همانطور که بیرون رفت غر می زد 

"خواهش می کنم قابلی نداشت..."

باز هم نادیده اش گرفتم 

چراغ اتاق را خاموش کردم و شمع ها را روشن!

کتاب مادر بزرگ را باز کردم و ورد را خواندم دوباره و دوباره باز 
هم اتفاقی نیوفتاد 

"لعنتی پس دیگه باید چه غلطی بکنم این شمع این آب مقدس 
اینم ورد دیگه چی باید باشه؟؟"

ناگهان چیزی در ذهنم جرقه زد آب مقدس در ظرف نقره ای بود و 



نقره برای ساحره ها مقدس ! .

از اتاق بیرون رفتم کنار اتاق ایزاک یک میز قرار داشت که روی آن 
جامی نقره ای گذاشته بودند و درون جام چند نوع عقیق رنگی 
بود جام را برداشتم به اتاقم برگشتم در را قفل کردم 

عقیق ها را خالی کردم و آب مقدس را در جام نقره ای ریختم 
دوباره کتاب را باز کردم دستم را در آب مقدس فرو بردم و حتی 
خودم نمیدانم به چه دلیلی دست تر شده ام را روی چشمانم 
کشیدم 

"خواهش می کنم مادر بزرگ بهت نیاز دارم"

"cartas letras magicas,el gran mago,te instruye para 
que me ordene y entres en tu lugar"

ورد را خواندم ولی باز هم چیزی نشد کامال ناامید شده بودم که 
ناگهان البالی برگه های کتاب آتش گرفت کتاب را همچنان در 
دستانم نگه داشتم و متوجه شدم کتاب نمیسوخت نور بود که از 
برگه ها بیرون می آمد نور شبیه سوختن یک کاغذ بود برق میزد 

نارنجی و طالیی !

من حتی میتوانستم شعله های آتش را ببینم ولی چیزی نمیسوخت 
همان لحظه دیدم که میلیون ها میلیون حروف از کتاب بیرون 
آمدند از روی برگه ها جدا شدند برگه ها مثل یک کاغذ سفید مانده 
بودند و حروف روی هوا معلق ماندند میچرخیدند و در کنار 
همدیگر همچون حالت یک رقص دسته جمعی حرکت میکردندو 



بعد از حدود ده ثانیه به سرعت یک پلک بهم زدن به کتاب 
برگشتند هنوز مبهوت اتفاقی که افتاده بود بودم باورم نمیشد که 
آنکار اثر کرده است به کتاب نگاه کردم همه ی آن را میتوانستم 
براحتی بخوانم به زبان اسپانیایی نوشته شده بود شروع به ورق 
زدن کردم دنبال وردی که به فرار کردنم کمک کند میگشتم شاید 
حدود یک ساعت خواندم و خواندم و چیز های جالبی فهمیدم تا 
باالخره آن جادو را پیدا کردم باالی صفحه نوشته شده بود 

*نامرئی شدن با آب مقدس با محدودیت*

شروع به خواندن متن کردم 

*بانو شارلین(یک جادگر زیبا که یک شاهزاده عاشقش شده بود و 
اونو توی قصرش زندانی کرده بود و فقط یه ساعت در طول روز 
اجازه داشت تو حیاط قصر قدم بزنه )سال ها تالش کرد تا از قصر 
ِشروز فرار کند از جادوهای بسیاری استفاده کرد ولی فرار برایش 
ممکن نبود در روز صد ها سرباز مراقب او بودند پس تالش کرد تا 
جادوی جدیدی برای فرار پیدا کند او ورد های زیادی را امتحان 
کرد تا باالخره توانست با استفاده از آب مقدس و یک ورد نامرئی 
شود و از قصر فرار کند روش جادو اینگونه است آب مقدس را 
 Dame tu)روی چشمانتان بکشید و این ورد را سه بار بخوانید

asisten te de misericordia caierra los ojos de mis 
enemigos y haz me in visi ble )(جادوگر بزرگ رحمتت را 

به من عطا کن چشمان دشمنانم را ببند و مرا نامرئی کن)

این جادو نامحدود نیست هر گاه قصد داشتید به حالت اولتان 
برگردید مقداری آب مقدس را روی هر قسمت از بدنتان بریزید "



دلم می خواست جیغ بکشم باالخره توانسته بودم باید هر چه 
زودتر با ایزاک حرف بزنم کتاب را بستم و در کیفم پنهان کردم آب 
مقدس را دوباره در همان ظرف در بسته ریختم شمع ها را خاموش 
کردم جام را برداشتم از اتاقم بیرون رفتم و آن را سر جایش قرار 
دادم به اتاق ایزاک رفتم آنجا نبود از پله ها پایین رفتم در سالن 
غذا خوری همراه بقیه مشغول خوردن شام بود از نگاهی که بین 
لتی و پائولینا رد و بدل شد فهمیدم میدانستند امشب قرار است 
چه اتفاقی بیفتد زیر لب سالمی دادم و کنار ایزاک نشستم ایزاک 
برایم مقداری سبزیجات و خوراک گوشت ریخت و جلویم گذاشت 
و طوری که انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده بیخیال مثل همیشه 
مشغول خوردن غذایش شد 

"باید با هم حرف بزنیم"

این را با صدای بسیار آرامی گفتم 

"اول یه چیزی بخور"

"ولی زک..."

با جدیت نگاهم کرد 

"باید یه چیزی بخوری از همیشه رنگ پریده تر بنظر میرسی وقتی 
غذاتو خوردی حرف میزنیم"

جوابش را ندادم و با سبزیجات داخل بشقابم مشغول بازی کردن 
شدم اصال اشتهایی به غذا نداشتم اضطراب باعث شده بود 
اشتهایم را بلکل از دست بدهم 



"مدیس بنظر آشفته میای االن بهتری زک میگفت حالت خوب 
نیست "

این را پیرمرد با حالت مرموزانه ای پرسید شاید فکر میکرد باردار 
شده ام! با پریشانی به ایزاک نگاه کردم

"من خوبم مشکلی نیست"

قیافه اش هنوز هم با شک بود و من همچنان از نگاه کردن بصورت 
او اجتناب می کردم 

ایزاک هنوز غذایش را تمام نکرده بود و با آرامش غذایش را 
میخورد اینهمه بیخیالَیش مرا عصبی میکرد از زیر میز به پایش 
لگد زدم از درد چشمانش را بست بعد از چند ثانیه با اخم به من 
نگاه کرد و بعد رو به پیرزن زمزمه کرد 

"ممنون خیلی خوشمزه بود "

این را ایزاک با صدای عصبی گفت دست مرا گرفت و مرا از روی 
صندلی بلند کرد و الزم به ذکر است که مچ دستم را بیشتر از لزوم 
فشار داد

"هنوز حالت خوب نشده عزیزم باید بازم استراحت کنی بیا بریم 
اتاقت "

صدای خنده ی ریز چند دختر را شنیدم 

با ایزاک همراه شدم و به محض رسیدنمان به اتاق غریدم 

"باورم نمیشه انقدر خونسردی من دارم از نگرانی میمیرم تو عین 



خیالت نیست "

شانه ام را نگه داشت 

"آروم باش و فقط بگو راهی که میتونستی باهاش فرار کنی و پیدا 
کردی "

با هیجان زمزمه کردم

"آره زک باورت نمیشه چقدر شگفت انگیز بود "

با حالت بدی گفت

"باور میکنم ..باور میکنم"

"هیی زک تو چه مرگته"

"ارمو همه چیز و فهمید وقتی برای لین و لتی توضیح میدادم 
صدامونو شنید اگه به پیرمرد بگه کاری از دستم برنمیاد "

پس دیگر به او امیدی نبود باید خودم فرار میکردم 

"پس می خوای چکار کنی ؟"

"تو باید بری مد همین امشب !،من ،ارمو و پدربزرگ و سرگرم 
میکنم اگه جواب داد فردا منم میزنم به چاک"

سرم را تکان دادم 

"از مزرعه که به جاده ی اصلی برسی می تونی یه ماشین گیر 
بیاری اونجا رفت و آمد کمه ولی مطمئن باش میتونی یه ماشین 
گیر بیاری بقیشو هم خودت باید یکاریش بکنی بهتره همین حاال 



راه بیفتی تا صبح باید از اینجا دور بشی "

دوباره سرم را بنشانه موافقت تکان دادم ساکت ماند و فقط نگاهم 
میکرد از روی میز روی دفترچه ام آدرسم در میشیگان و شماره ی 
تلفنم را نوشتم برگه را کندم و بدست او دادم 

"اگه دلت خواست بیای منو ببینی یا..."

حرفم تمام نشده بود که بدون اطالع مرا در آغوش گرفت و لب 
هایم را بوسید مطمئنا طعم فوق العاده و بیمانندش تا ابد در 
خاطرم میماند لبش چند ثانیه روی دهانم بیحرکت ماند بسیار آرام 
لب پایینیم را گاز گرفت و دهان خوشمزه اش را برداشت ولی دور 
نشد پیشانیش را به پیشانیم چسباند

" دلم برات تنگ میشه میخوام بگم نرو یا منتظر شو تا فردا با هم 
بریم ،با هم منو تو تا ابد، ولی میدونم قبول نمیکنی واسه همین 
فقط ازت خواهش میکنم ،خواهش میکنم، مد ،تنها کاری که 

میتونی برام بکنی اینه که مواظب خودت باشی"

"مطمئن باش منم دلتنگت میشم زک و بهت قول میدم که هستم "

البته مطمئن نبودم که بتوانم از خودم مراقبت کنم من حتی 
نمیدانستم چه چیزی در انتظار من است ولی دلیلی نداشت که 
ایزاک را نگران کنم 

با نارضایتی کمی از من فاصله گرفت همچنان شانه هایم را نگه 
داشته بود 

"بهتره زودتر انجامش بدی "



سرم را بنشانه تایید تکان دادم کتاب را از کیفم در آوردم طبق 
نوشته کتاب کمی آب مقدس را روی چشمانم کشیدم و ورد را سه 
بار تکرار کردم چیزی شبیه به دود بیرنگی دورم احاطه شد و با هر 
حرکت من آن هم حرکت میکرد به ایزاک نگاه کردم با کمی ترس 
نگاهم میکرد و میتوانستم ببینم کامال شگفت زده شده بود 

"از کجا باید بفهمم نامرئی شدم "

"من می تونم ببینمت مد پس مطمئنا پدر بزرگ هم میتونه دورت 
یه سایه ی بیرنگ عجیب هست فکر میکنم نامرئی شدی به خودت 

توی آینه نگاه کن "

جلوی آینه ایستادم و چیزی که در آینه میدیدم هیچی بود این به 
طرز دیوانه واری ترسناک و غیر قابل باور بود صدای ضربان بلند 
قلب ایزاک را میشنیدم بسرعت میتپید 

"مسیح..."

سعی کرد خونسرد باشد 

"من میرم توام با احتیاط بیا... فقط مواظب باش نگهبانا همه جا 
هستن تو کل زمین های ما پخش شدن حواست و خوب جمع کن "

سرم را تکان دادم و با چشمان مشتاقم به او نگاه کردم من باز هم 
آغوشش را میخواستم اینبار خودم او را در آغوش گرفتم و تمام 
سعیم را کردم تا گریه نکنم و مطمئن بودم او هم داشت به اندازه 
ی من برای مهار کردن اشک هایش تالش می کرد چون بسرعت از 
اتاق بیرون رفت



کتابم را درون کیفم گذاشتم و آب مقدس را در دستم نگه داشتم 
متوجه شدم که دود بیرنگ کش آمد و کیف و ظرف آب مقدس را 
هم دربرگرفت حدود پنج دقیقه در اتاق قدم زدم و بعد به آرامی از 
اتاق بیرون آمدم صدای پیرمرد و ایزاک را میشنیدم از پله ها که 
پایین آمدم پیرزن درست جلوی پله ها ایستاده بود و با حالت بدی 
به من نگاه میکرد و با خشم به سمتم آمدیعنی من نامریی نشده 
بودم؟

"تو اونجا چه غلطی میکردی"

قلبم با صدای بلندی میتپید مثل یک تبل در سرم میکوبید بوم، بوم 
!آنقدر بلند که تمام صداها را در خود گم کرده بود خواستم جواب 
پیرزن را بدهم که صدای لتی را از پشت سرم شنیدم درست پشت 
سرم ایستاده بود و بسمتم می آمدخود را کنار کشیدم 

"هیچکاری نمیکردم مادر بزرگ"

"مگه نگفتم دیگه نباید طرف اتاق ایزاک بری ممکنه اون 
جـ***بهش بربخوره "

دیگر به حرف هایشان توجه نکردم مطمئنا قرار نبود چیزهای 
جالبی درباره ی من بگویند 

از پله ها پایین رفتم صدای نفس های گییرمو را از نزدیکَیم 
میشنیدم 

کنار در ورودی بودم و فقط یک در تا رهایی فاصله داشتم ولی 
نمیدانستم چگونه در را باز کنم تا کسی مشکوک نشود صدای 
گییرمو را نزدیک خودم شنیدم آرام حرف میزد



"میتونم بوتو حس کنم مدی ،میدونم اینجایی هیچکس اینجا جز 
تو بوی ایزاک و نمیده "

برگشتم وبا ترس به او نگاه کردم بی هدف نگاَهش را میچرخاند از 
ترس به نفس نفس افتادم

"صدای نفساتو میشنوم مد، نترس من چیزی نمیگم"

و با صدای بلندی رو به بقیه گفت

"من دارم میرم بیرون "

در را برایم باز کرد و کنار ایستاد تا من بیرون بروم با سرعت خود 
را از در بیرون انداختم و گییرمو چند لحظه همانطور منتظر ماند 
و بعد خودش هم بیرون آمد و در را بست صدای زمزمه اش را 
شنیدم

"تو االن کنار منی؟"

با ناله نامش روی زبانم جاری شد 

"ارمو"

" هی تو کار درست و انجام دادی مدی نگران نباش فردا قبل از 
اینکه پدربزرگ بفهمه که تو رفتی ایزاک و دخترارو هم فراری میدم 

"

"تو میدونی که من...."

حرفم را برید



"آره ایزاک بهم گفت که چی هستی "

خب، انصافا خیلی منطقی تر از ایزاک برخورد کرده بود با صدای 
غمگینی ادامه داد

"هیچ کدوم از ما انتخاب نکرده که چی باشه تو من ایزاک هممون 
چیزهایی هستیم که دوست نداشتیم باشیم "

مرا بسمت مزرعه میبرد از راه مزرعه به طرف جاده ی اصلی 
میرفتیم در راه از دور چند نگهبان را دیدیم گییرمو خونسرد بود 

هنوز خیلی راه تا جاده اصلی داشتیم

"مگه تو چی هستی؟"

بی حوصله خندید

"معلومه که انسانم (مسیری را نشانم داد ) اینراه و مستقیم 
برو،چند نفر این اطراف نگهبانی میدن مواظب باش متوجهت نشن 

"

به او نگاه کردم بی هدف به روبرویش نگاه میکرد به سمتش رفتم 
و او را در آغوش گرفتم وقتی او را لمس کردم اول ترسید و تکان 
کوچکی خورد و نفَسش چند ثانیه قطع شد ولی بعد خودش هم 
مرا محکم در حجم آغوش برهنه اش فشرد 

"مواظب خودت باش مد"

نالیدم

"من هستم ولی تو باید قول بدی مواظب همشون باشی زک لین 



لتی و مطمئنا خودت "

"هستم قول میدم "

لبم گونه ی ته ریش دارش را لمس کرد 

از او فاصله گرفتم و بدون گفتن حرفی بسرعت دویدم میان ذرت 
ها میدویدم ذرت ها تکان میخوردند ولی مطمئنا کسی مرا نمیدید 
نمیدانستم چقدر دویده بودم ولی بشدت نفس نفس میزدم ناگهان 
صدای قدم های کسی را شنیدم سرعتم را بیشتر کردم کیف را روی 
شانه ام محکم کردم و ظرف آب مقدس را محکم نگه داشتم که 
همین سرعتم را کمتر میکرد همانطور که میدویدم به پشت سرم 
نگاه کردم و نور کمرنگی را دیدم و ناگهان به چیزی برخورد کردم 
و محکم روی زمین افتادم ظرف آب مقدس از دستانم افتاد و روی 
پایم ریخت دیگر آن دود بیرنگ را نمیدیدم مطمئنا جادو از بین 
رفته بود 

"گندش بزنن"

این را با تمام عصبانیتم گفتم 

"خدای من مد خودتی؟"

این صدا!...نه !امکان نداشت هیچوقت این صدای تلخ و گیج 
کننده را فراموش کنم این واقعی نبود شاید خیاالتی شدم ممکن 
نبود او اینجا باشد

 



فصل هشتم دیدار

محال بود حتی یک لحظه آن صدای شرور را فراموش کنم .

با خشم غریدم

"االن؟ واقعا ؟ واقعا االن وقتشه؟ اینم یه خواب لعنتی دیگست 
؟نکنه قرار وسط مزرعه منو ِبُک.نی؟؟!"

صدای خنده اش را شنیدم به همان وضوح گذشته هوس انگیز و 
پرتمسخر !



"با اینکه االن جای مناسبی نیست ولی اگه تو بخوای من مشکلی 
ندارم بهر حال کاِر من همیشه جلب رضایت تو بوده!"

با خشم به آندو چشم براق نگاه کردم که با سرخوشی میدرخشید 
و صدای هو.س انگیزش که با شیطنت از دهانش بیرون میریخت 

"مثل اینکه اینمدت زیادی خوابم و میدیدی انقدری هم که فکر 
میکردم منو فراموش نکردی نکنه دلتنگم شده بودی بلوندی؟ "

نه !،این درست نبود !در این قسمت باید مرا لخت میکرد و تا جان 
داشتم با من وحشیانه سکس میکرد ،در خواب هایم که همیشه 
اینگونه بود ولی حاال داشت مثل گذشته کنایه میزد سعی کردم در 
تاریک و روشن نور ماه صورَتش را ببینم باورم نمیشد خودش بود 
صورتش را لمس کردم مثل همیشه نرم و سرد! 

"این خواب نیست؟ امکان نداره تو اینجا باشی"

این را با ناباوری زمزمه کردم 

"گفته بودم که نمیزارم فراموشم کنی !....حاال اون اخم بین 
ابروهات واسه چیه"

اخمم بخاطر این بود که فرق بین خواب و بیداری را نمیتوانستم 
تشخیص بدهم ....ولی این خواب نبود....!،باورم نمیشد واقعا 
خودش بود از بین تمام کسانی که فکر میکردم حاال به کمکشان 
نیاز دارم او آخرین نفر بود . ولی حاال او اینجا بود و از همه مهمتر 
نمرده بود .خب!، نه به آنشکلی که خون آشام ها به آن مرگ واقعی 

میگفتند .



زنده بود و مثل همیشه خوی طعنه زَنش را داشت با سرعت خود 
را در آغوَشش پرت کردم و سرم را روی سینه ی سرد وقدرتمند و 
بی تپَشش فشردم 

"خدای من خودتی این خواب نیست باورم نمیشه تو زنده ای"

خنده ی بی صدایش را از نفس هاَیش میتوانستم بشنوم 

"مثل اینکه واقعا دلت تنگ شده "

سَرش را عقب کشید ولی آغوشش مرا رها نکرد با دقت به صورِت 
من نگاه میکرد 

"محض رضای خدا مد! چه بالیی سر خودت آوردی میتونم قسم 
بخورم تو این مدت بیشتر از 10پوند الغر شدی "

خب از وقتی که به سان سالوادور آمده بودم هورمون های 
گرلین(هورمون اشتها) در بدنم کم کار شده، و یا کامال از کار افتاده 
بودند چون تا به خود یاداوری نمیکردم که چند ساعتی هست که 
چیزی نخورده ام معده و مغزم متوجه گرسنگی نمیشد

با تمسخر گفتم 

"رژیم گرفتم "

"رژیم چی؟ مردن؟"

این را با اخم گفت 

من با دو خوناشام بودم 



و هر دویشان در مورد غذا خوردن من بسیار سختگیر بودند شاید 
دلشان نمیخواست غذای لذیذشان کم خون یا بیمار شود .سعی 
کردم این بحث احمقانه ،آن هم در این موقعیت ،را عوض کنم ولی 
خودش زودتر بحث را بجاهای نادرستتری کشاند 

"اینجا چکار میکنی"

از آغوشش بیرون نیامدم همان کشش گذشته را حس میکردم هیچ 
چیز تغییر نکرده بود و از همه مهمتر او بوی بسیار خوبی میداد 
میوه های مختلف بهاری ،کوکتل مارتینی!

"فکر کنم تو باید اینو بگی "

"یادت رفته؟تو شرط و بردی من چیزی که شرط بسته بودیم و 
بهت ندادم"

منظور او همان شبی بود که بر سر اغوا کردَنش شرط بسته بودیم 
و من او را کامال اغوا کردم و آن شب دیوانه وار با هم س.کس 
داشتیم با یاداورَیش کمی لرزیدم و نالیدم

"شوخی و بزار کنار راف بهم بگو چرا اومدی من دیدم چه اتفاقی 
افتاد "

با تمام نارضایتیی که بدنم نشان داد خودش را کمی از من جدا 
کرد شانه هایم را محکم نگه داشت و با صدایی که شوکه بود و 
میلرزید گفت

"توآینده رو دیدی؟ چی دیدی مد؟"

با لکنت زمزمه کردم 



"کل خانواده پرکینز مردن ،اونجا چه اتفاقی افتاده رافائل ؟کی 
دنبال منه؟"

کمی فکر کرد

"چیز دیگه ای هم دیدی؟"

سرم را به نشانه منفی چند بار تکان دادم 

کمی آرام شد و پوزخنَدش روی لب هایش ظاهر شد

"تو فقط خواب دیدی مد ،اونا حالشون خوبه من اومدم تورو 
برگردونم چون یه اتفاقی افتاده و تو باید اونجا باشی، ...پیش 

من"

با تردید پرسیدم چون شاید دلم نمیخواست جوابش را بدانم

"چه اتفاقی؟؟"

"باید ازت محافظت کنم مدیس با من بیا"

مگر چاره ی دیگری هم داشتم؟ متوجه شدم هنوز هم صدایش 
میلرزید و از جواب دادن تفره میرفت

"من همین االنش هم داشتم فرار میکردم تا بیام لوناپییر ولی االن 
میخوام بدونم چه اتفاق لعنتیی افتاده"

این حرف ها با حرص از دهانم بیرون میامدند 

"آروم مدیس،اول بگو چرا فرار میکردی ؟"

"قضیش خیلی طوالنیه امادلم نمیخواد االن و اینجا دربارش حرف 



بزنم االن فقط میخوام از تو بشنوم که چی شده"

دستم را گرفت 

"باید از اینجا بریم ،توی ماشین بهت میگم "

"اینجا ماشین داری؟"

"مطمئنا از میشیگان تا اینجارو ندویدم "

مثل همیشه طعنه!

بدون حرف مرا در آغوش گرفت کیفم را از شانه ام برداشت و روی 
شانه ی خودش گذاشت و با سرعت غیر انسانی اش بین ذرت ها 
حرکت کرد ظرف آب مقدس را همانجا رها کردم مطمئنا حاال دیگر 

به آن نیازی نداشتم .

سرم را روی سینه اش فشردم و بوی فوق العاده اش را بلعیدم 
عضالت شکمم منقبض شد و صدای آهی از دهانم بیرون آمد از 
نفس هایش میتوانستم بفهمم که میخندید برایم مهم نبود حاال من 
آن عضالت بهم پیچیده را داشتم با خشونت انگشتانم را روی 
سینه اش کشیدم... خدای من او بدون لباس بهتر هم میشد 
نمیفهمیدم چرا مثل ایزاک همیشه برهنه نبود... اوه.... افکار 
منحرف!

"هنوزم مثل قبل پر از خواستنی،بلوندیه هو.سباز"

همان خنده ی بلند تمسخر آمیَزش را زد مزه ی صدایش و طعم 
فوق العاده اش همان حس نعشگی قدیمی را به من داد 

"توام هنوزم همون خون آشام نفرت انگیز گذشته ای"



خندید

"خب! میدونی، یه چیزایی هیچوقت عوض نمیشن"

تایید کردم

"آره، نمیشن"

متوجه شدم در تاریکی همانطور که با آن سرعت وحشتناکش 
حرکت میکرد عمیقا بصورتم نگاه میکند 

"نگفتی؟ دلت برام تنگ نشده بود؟"

همان لحظه ایستاد با دقت به اطراف نگاه کرد یک لینکلن(اسم 
ماشین) آنجا بود 

"این ماشین توعه؟"

"از زیر جواب دادن در نرو مد"

بی توجه نالیدم

"فقط منو بزار رو اون صندلی (مطمئنم با این کار باسنم از او 
تشکر میکرد بی نهایت محتاج کمی نشستن بودم ) و با تمام 

سرعت از اینجا دور شو"

دلخورانه در را باز کرد و مرا روی صندلی نشاند باید به رافائل 
میگفتم که باس.نم تا چه اندازه از او متشکر است؟ نه ایده ی 

خوبی نبود !

صدای چرخاندن سوییچ باعث آرامشم شد ولی حرکت نکرد و با 



حالت عجیبی به من خیره شد

"حرکت کن رافائل از اینجا دور شو "

چند ثانیه نگاهم کرد و بعد بسمت من خم شد نفسم حبس شد و او 
فقط کمربندم را برایم بست

و بسرعت حرکت کرد سرعَتش خیلی زیاد بود ولی نمیترسیدم 
وقتی حرف از رانندگی یک خون آشام میشد میتوانستم کامال 
مطمئن باشم که سالم به مقصد خواهم رسید 

"االن کجا میریم؟"

"میشیگان"

"با پرواز سان سالوادور میریم؟"

"نه نمیتونیم ریسک کنیم با هواپیمای شخصی من میریم فقط 
باید تا باند پرواز مخفیانه بریم"

"چرا نمیتونیم با پرواز سان سالوادور بریم؟چرا بهم نمیگی چه 
اتفاقی افتاده؟"

نگاه کوتاهی به من انداخت و با نگرانی زمزمه کرد

"ما فکر نمیکردیم برات مشکلی پیش بیاد وگرنه نمیذاشتیم که تو 
بری...."

"راف درست تعریف کن من هیچی نمیفهمم"

"تو رناتا رو کشتی اون یه ساحره بود و طبق چیزی که قبال گفته 
بودم ساحره ها به هم متصلن واگه اتفاقی برای یکی از اونها بیفته 



بقیه متوجه میشن اگه یه ساحره توسط یه انسان یا هر موجودی 
که به جادو ربط نداره کشته بشه ساحره ها متوجه نمیشن یا اگر 
هم متوجه بشن محاکمش و به قانون میسپرن ولی وقتی یه 
ساحره توسط یه ساحره ی دیگه کشته میشه ساحره ها متوجه 
میشن یه حالت تلپاتی با هم دارن و کشتن یه ساحره توسط یه 
ساحره ی دیگه یه گناه بزرگ برای اون هاست و مجازاتشم خیلی 
سنگینه ما فکر میکردیم تو نیمه ساحره ای و اونا متوجه این قتل 

نمیشن ولی تاریس(Tariss)فرستاده دنبالت"

"تاریس؟فرستاده دنبالم که چکار کنه؟"

با صدای خشن و ناصافی غرید

" اون پیرترین ساحرست یجور پادشاهه مثل لنس و فرستاده تا 
بکشنت،و تا تو نمیری تاریس بیخیال نمیشه."

"پس اون ساحره برای همین اومده بود "

ناگهان پایش را روی ترمز کوبید سرم به سمت جلو پرت شد

غریدم

"چه مرگته"

بی توجه با بهت نالید 

"یه جادوگر اومده بود سراغت؟"

"آره اومده بود... بهم حمله کرد و میخواست منو بکشه"

"و تو چطور نجات پیدا کردی مدیس"



"خودت چی حدس میزنی"

با چشمان گشاد شده نالید

"کشتیش؟"

"اوه عزیزم تو خیلی باهوشی"

از شوخی کردنم عصبی شده بود

"برات خنده داره که قراره بمیری؟تو یه ساحره ی دیگه رو هم 
کشتی دختره ی احمق ،اونا دیگه دست از سرت برنمیدارن "

"بنظر تو چاره ی دیگه ای داشتم اگه من اونو نمیکشتم اون منو 
میکشت .. راف اون حتی بهم توضیح نداد ،فقط می خواست منو 

بکشه"

"معلومه که توضیح نمیده"

این را متفکر با خودش زمزمه کرد و بلندتر ادامه داد

"باید زودتر بریم"

دوباره حرکت کرد و اینبار سرعتش از قبل هم بیشتر بود 

"شما از کجا فهمیدین؟"

"ما هم آدم های خودمونو داریم "

این را با حالت مرموزی گفت 

"آدم؟"



نیشخند زد 

"ولی اونا حتی منو محاکمه نکردن"

"واقعا فکر میکنی وقتشونو برای تو هدر میدن اونا ساحره هستن 
بی رحم و خودخواه، البته اگه میدونستن تو کی هستی اینکارو 

میکردن "

قسمت اول حرفش را با تمسخر گفت وقسمت دوم حرفش را با 
خود زمزمه کرد

" ساحره ها بی رحمن؟اگه بدونن من کیم؟ منظورت چیه؟"

قسمت دوم سوالم را نادیده گرفت ، نیشخند را روی دهان مورب 
خود حفظ کرد ،و ادامه داد

"میدونم ویل سعی کرد چیزهای خوبی درباره ساحره ها بهت بگه 
تا تو نسبت به خودت حس بدی نداشته باشی ولی همون اندازه که 
ساحره ی خوب وجود داره ساحره ی بد هم هست لنس برای همینه 

که ساحره های بد و شکار میکنه "

غریدم

"مادر بزرگم مهربون ترین آدمی بود که میشناختم و مادر و پدرم 
حتی ساحره هم نبودن ولی لنس اونا رو زنده زنده سوزوند"

"کشته شدن اونا فقط یه اشتباه بود که حتی خود لنس هم 
بخاطرش پشیمونه"

"پشیمونیه اون پدر و مادرمو برنمیگردونه(چشمانم را باریک 



کردم)اصال تو اینارو از کجا میدونی؟اصال ببینم تو چجوری پیدام 
کردی؟"

با حالت ناباورانه ای نگاهم کرد 

"واقعا داری اینو میپرسی؟نمیدونی چجوری پیدات کردم؟ ...من 
همون هفته دوم که نیومدی فهمیدم دیگه قصد اومدن نداری 
میخواستم بیام پیدات کنم که فهمیدم ساحره ها میخوان شکارت 
کنن((وقتی اینطور حرف میزد حس یک بره در جنگل پر از شیر را 
داشتم و مطمئنا من آن بره نبودم دندان های من تیز تر(منظورش 
اینه قدرتش زیاده) بود و قابلیت کشتن شیر را هم داشتم 
))دنبالت بودم فقط میدونستم توی ِالسالوادور ی ، چند وقتی 
دنبالت بودم تا اینکه یه حسی ازت دریافت کردم مثل ترس یا تنفر 
نمیدونم چه حسی بود چند تا حس و توامان با هم داشتی وفقط 

میدونستم توی خطری و اون حس منو تا اینجا کشوند"

بطور واضح از حرف زدن در مورد لنس تفره رفت 

"وقتی داشتم از لونا پییر میرفتم حتی نیومدی تا باهام 
خداحافظی کنی چه دلیلی داشت بیای سراغم"

با صدای خشنی غرید

"واقعا فکر کردی می تونستم باهات خداحافظی کنم؟قبال هم بهت 
گفتم من بهت خون دادم و اصال مثل ویلیام نیستم که اجازه بدم 

ازم دور بشی "

با آمدن نام ویلیام بوضوح لرزیدم و امکان نداشت که از نگاه 
تیزبین رافائل دور مانده باشد 



"ویلیام کجاست؟"

این را با صدای ناصافی گفتم 

و رافائل چنان با خشم نگاهم کرد که تصمیم گرفتم دهانم را بسته 
نگه دارم صدای هیسی از دهانش بیرون آمد وبا همان صدای خشن 
قبلی غرید

"اون سرش گرم چیز های مهمتریه"

*چیز*را کشیده تر گفت و خوب میدانستم منظورش از چیز جین 
بود با دیدن صورت از هم پاشیده ام با خشم چشمانش را در حدقه 
چرخاند چشمانش خطرناک و باریکتر از قبل شد ، چند لحظه 
خشمگین به من نگاه کرد و بعد ناگهان 

چند بار محکم روی فرمان کوبید از ترس چشمانم را بستم و بعد 
صدای فریادش و توهینات رگبار مانندش را شنیدم 

"واقعا؟واقعا مدیس ؟هنوزم دنبال اونی؟ با اینکه اونیکه اومده 
سراغت منم؟هنوزم اینکه شلوارتو براش در بیاری خوشحالت 

میکنه مگه نه؟"

این را با نگاهی تحقیر آمیز گفت 

لپم را از داخل گاز گرفتم هنوز هم چشمانم بسته بود و سعی در 
قورت دادن حرف های درشتش داشتم



فصل نهم قطار

باالخره چشمانم را باز کردم ولی نگاهم را روی دستانم نگه داشتم 
دیدن صورت عصبانی او اصال تماشایی نبود و مطمئنم حاال نیش 
هایش در آمده بود و من از آن دو دندان نیش بشدت وحشت 
داشتم 

"رافائل من فقط...."

اجازه ادامه حرف زدن را به من نداد و دوباره فریاد کشید 

"فقط چی؟؟تو فقط یبار با من خوابیدی ، بخاطر همونم، انقدر 



ناراحت بودی که هزار بار خودمو لعنت کردم که چرا جلوتو 
نگرفتم ولی تو بعدش رفتی و خیلی راحت پاهات و واسه اون 

حروم زاده باز کردی ..."

اینبار به صورَتش نگاه کردم همان نیش ها و همان صورت حیوانی 
مبهوت کننده!

صدایش بسیار بلند بود ، گوش هایم را با دستانم نگه داشتم 

" باید همون موقع که فرصتشو داشتم اون حروم زاده رو میکشتم 
ولی ..."

جیغ کشیدم

"بس کن ...تمومش کن رافائل .....ماشین و نگه دار " 

بسرعت حرکت میکرد و توجهی نشان نداد ولی دهانش را بست به 
بازویش چنگ زدم

"وایسا لعنتی نگه دار من به کمکت نیاز ندارم همین االن نگه 
دار....."

ماشین را متوقف کرد و هنوز ماشین کامال نایستاده بود که دستم 
را بسمت در ماشین بردم ولی قبل از اینکه در را باز کنم دستانم را 
در دستانش محکم نگه داشت سعی کردم خود را از دستانش 
بیرون بکشم متوجه شدم سعی میکرد آرام شود ولی آن چشم ها 
هنوز هم خطر ناک و وحشی بود 

"دستتو ازم بکش رافائل نایت ولم کن"

در کشمکش بودیم و صدایش باعث شد آرام سر جایم بنشینم و 



دستانم را در دستانش نگه دارم چگونه یک صدا میتوانست تا این 
حد قابل لمس لطیف و مخملی باشد حس میکردم میتوانستم روی 

امواج صدایش دست بکشم و یا آن صدا را با اشتیاق ببلعم !

"متاسفم مدی ولی تو باعث شدی احساسی و تجربه کنم که 
هیچوقت تجربش نکرده بودم یه احساس خیلی بد مثل احساس 
انسان بودن ،��� شده یه لحظه فکر کنی که وقتی صدای ناله هات 
و از خونه ی ویلیام میشنیدم چه حسی داشتم؟ اون ناله ها برای 
من نبود میتونی اینو بفهمی؟ میتونی بفهمی وقتی زیرش ناله 

میکردی چه حسی داشتم ؟"

چیزی که رافائل میگفت درست بود این خیلی انسانی بود درست 
شبیه احساسات یک انسان که حسادت میکرد !

و انسان بودن برای شخصی به خودخواهی او باید بسیار سخت 
میبود 

و من فقط با بیچارگی زمزمه کردم

"من دوسش داشتم راف ، اون دوست پسرم بود.."

صورت رافائل سخت شد دستش را از دستانم بیرون کشید رویش 
را برگرداند دندان هایش به داخل برگشت برای سی ثانیه سَرش را 
روی فرمان گذاشت و بعد دوباره ماشین رابه حرکت درآورد 

ساکت بود و حرفی نمیزد هنوز هم صورَتش خشمگین بود و از 
خشم دندان هایش را به هم میسایید می توانستم بفهمم که جان 
میکند تا دهان تماشایی اش را باز نکند و حرف های بدتری نثارم 
نکند 



"متاسفم"

این آرام از دهانم بیرون آمد حتی به من نگاه هم نکرد و با دقت به 
جاده چشم دوخته بود نامش را زیر لب زمزمه کردم باز هم 
توجهی نکرد دستش را که روی فرمان بود لمس کردم سرد و 
سخت دور فرمان پیچیده بود و آنقدر بد به آن فشار می آورد که 
هر لحظه منتظر بودم تا فرمان زیر دستش مچاله شود آرام سرش 
را برگرداند و با همان چشمان تاریک و باریکش نگاهم کرد و با 
صدای ناله مانندی زمزمه کرد

"تو فقط باعث درد کشیدنم میشی مدیس"

دقیقا در چشمانش نگاه کردم 

"اگه اینطوره همینجا رهام کن برو تا بهت آسیب نزنم"

چند ثانیه نگاهم کرد 

" باید پیشم بمونی نمیتونم رهات کنم "

این را با صدای محکم و سختی گفت و سرسختانه به من خیره 
شد 

نگاهم را از او گرفتم و به صندلی تکیه دادم نمیدانم چقدر 
رانندگی می کرد ولی از رنگ آسمان می توانستم بفهمم نزدیک 
طلوع خورشید است با صدای خاک گرفته ای زمزمه کردم

"نزدیک طلوع خورشیده باید بخوابی"

"باید بریم توی قطار، تو واگن حیوانات پنجره ای نیست میتونیم 



اونجا بمونیم قطار مارو به جایی که میخواییم بریم میرسونه "

صدای حرکت قطار روی ریل را میشنیدم ولی مطمئن بودم تا چند 
مایلی آن اطراف هیچ ایستگاه قطاری نبود کنار ریل ماشین را 
متوقف کرد 

"کیفتو وردار و پیاده شو"

کیفم را روی شانه ام گذاشتم و پیاده شدم قطار در حال نزدیک 
شدن بود 

"اینجا هیچ ایستگاه قطاری نیست "

"می دونم "

"پس چجوری قراره سوار شیم هیچ قطاری وسط راه واینمیسته"

با لبخند شیطنت باری نگاهم کرد 

"قراره یکم تفریح کنیم"

قطار رسید و از کنارمان با سرعت عبور کرد ناگهان رافائل بدون 
اطالع مرا در آغوش گرفت و کنار گوشم زمزمه کرد

"منو محکم بگیر"

دستانم را دورش پیچیدم و بعد متوجه حرکت او شدم ،همین! 

فقط حرکت بود چیز دیگری را نمیتوانستم بطور واضح ببینم فقط 
میدانستم باد شدید بود چون موهایم در آسمان پرواز میکرد و 
پلک هایم بسته میشد و پوست صورتم میسوخت سرم را به سینه 
اش فشار دادم و چشمانم را بستم متوجه شدم که از روی چیزی 



پرید ، دری را باز کرد وبعد در بسته شد ،لحظه ای که فهمیدم  بی 
حرکت ایستاده است سرم را از سینه ی خوش بویش باال آوردم 
سرم گیج میرفت خودم را درون واگن حیوانات دیدم آنجا چهار 
اسب بسته شده بود هر چهار اسب قهوه ای بودند و از پاها و 
یالشان میتوانستم بفهمم که اسب مسابقه هستند دور اسب ها یک 
حصار آهنی بشکل مربع قرار داشت و همان مربع با چهار نرده زیر 
هم محکم شده بود و درون جای مستعطیل شکل که با چوب 
ساخته بودند جلویشان مقداری علوفه و ظرف آبی که به لبه ی 
نرده پرس شده بود قرار داشت 

"جات راحته؟"

این را رافائل با شیطنت گفت دوباره همان رافائل بازیگوش شده 
بود آرام از آغوشش بیرون آمدم و با دقت به اطرافم نگاه کردم 
آنجا بجز یک هواکش پنجره ای به بیرون نداشت پس رافائل 
میتوانست از خورشید در امان بماند به سمت اسب ها رفتم شیهه 
ی آرامی از گلوی یکی از آنها بیرون آمد دستم را روی پیشانی همان 
اسب کشیدم 

"ازشون خوشت میاد؟"

با لبخند زمزمه کردم

"اونا حیوونای فوق العاده ای هستن همیشه اسبارو دوست داشتم 
و باید بگم تو این مدت باالخره اسب سواری و یاد گرفتم "

با لبخند بامزه ای نگاهم کرد .

کمی عقب تر به ستونی که وسط واگن بود تکیه دادم 



"نزدیک طلوعه بگیر بخواب مد"

"مگه تو نمیخوای بخوابی؟"

"نه باید بیدار بمونم و مراقب باشم "

"ممکنه بهمون حمله کنن؟"

"امکانش هست..."

سرم را بنشانه فهمیدن تکان دادم و روی کف سرد واگن دراز 
کشیدم و زانوهایم را روی شکمم جمع کردم ،چشمانم را بستم ،و 
صدای قدم های رافائل را شنیدم که به من نزدیک میشد متوجه 
شدم که کنارم دراز کشید مرا از زمین جدا کرد و سرم را روی شانه 
اش گذاشت و مرا کامال در آغوش بزرگ خود جای داد هیچ قسمت 
از بدنم روی زمین نبود در حجم آغوش رافائل جا گرفته بودم 

"اینجا بخواب درسته سرده ولی حداقل انقدر سخت نیست "

این را با همان صدایی گفت که فکر میکردم با هر کلمه پیشنهاد 
بیشرمانه ای به من میدهد 

"ولی اینجوری خوابم نمیبره راف..."

از صدای نفسش فهمیدم که از چیزی که گفته بودم لذت برد 

"بخواب عزیزم حواسم بهت هست به چیزی فکر نکن"

مرا بیشتر به خود فشرد و

نفس عمیقی کشید 



"خیلی دلم می خواد بدونم راز بوی تو چیه خیلی بوی خوبی 
میدی هر وقت که بغلم میگیرمت انگار دوباره انسان شدم لمس 

کردنت بوییدنت مثل لمس کردن خورشیده"

میدانستم راز بویم چیست ولی خسته تر از این بودم که به خودم 
زحمت فکر کردن به آن را بدهم فقط سرم را به گلویش فشردم و 
لبم را روی گردنش کشیدم 

"اینکارو نکن مد بهم رحم کن یا حداقل به خودت رحم کن ،من 
حاال هیچ قولی بهت ندادم و تو یه دختر آزادی "

اینرا با شیطنت و خنده گفت شکمم از حرفش به پیچش افتاد 

بحث را عوض کردم برای خودم بهتر بود !

"از دستم دلخوری؟"

با ناباوری سرش را کمی باال گرفت و نگاهم کرد 

"مدی اونی که باید ناراحت باشه تویی من حرف های بدی بهت 
زدم هر وقت بحث تو میشه نمیتونم رو اعصابم مسلط باشم 

متاسفم عزیزم "

چیزی نگفتم سرم را عقب تر کشیدم و به سینه اش فشردم و سینه 
اش را بوسیدم متوجه شدم ناله ی گربه مانندی از دهانش بیرون 
آمد و چیزی زیر لب گفت و من خسته تر از آن بودم که متوجه 
حرف هایش شوم فقط فهمیدم که لب هایش چشمانم را لمس کرد 

! .



 

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

صدای سوت قطار گوش خراش بود 

چشمانم را باز کردم هنوز هم به همان شکل در آغوش امن رافائل 
بودم چشمانش باز بود و با لذت و لبخند کجی نگاهم می کرد

"داشتم از فرصت استفاده میکردم"

متوجه منظور حرف او نشدم 

"نخوابیدی؟"

"خودت چی فکر می کنی؟ مطمئنا نه تو این موقعیت ! گفتم که 
داشتم از فرصت استفاده میکردم"

این را با لحن بامزه و هوس انگیزی گفت

کمی ابرو هایم بهم نزدیک شد و به خودم نگاه کردم لباس هایم به 
تنم بود پس فرصت طلبی اش تا زیر لباسم نرسید صدای خنده اش 
را شنیدم میدانستم که میداند در سرم چه میگذرد

"االن چه وقتیه؟"

"گمون میکنم سه ساعت به غروب مونده "



کمی از او فاصله گرفتم و به بدنم کش و قوس دادم متوجه شدم 
که بطور دقیق تمام حرکاتم را نگاه میکند اخم کردم

"چیزی که دنبالش میگردی رو پیدا کردی؟"

چشمش روی بدنم در حرکت بود  نگاهش مرا بیاد پسر بچه ها می 
انداخت ...،دلتنگ و بازیگوش!

میتوانستم هجوم چندین حس که در صورَتش نمایان بود را 
تشخیص بدهم

میدیدم خودش هم از احساسی که داشت متعجب بود 

"آره پیداش کردم اون درست همینجاست"

دستانش شانه ام را لمس کرد و چشمانش هنوز هم در حال زیر و 
رو کردنم بود و لبخند دلبرانه اش روی لب هایش میرقصید 
چشمانش در چشمانم توقف کرد 

"باورم نمیشه که انقدر دلتنگت بودم "

لحَنش آنقدر هوس انگیز و با احساس بود که ناخوداگاه تنفسم 
قطع شد 

متوجه حرکت انگشتاَنش روی شانه ام شدم انگشت اشاره اش از 
گردنم عبور کرد و روی لب هایم متوقف شد ،سرش نزدیک تر شد 
و آن چیز گرم و لذت بخش را در پایین تنه ام به جریان انداخت 
پاهایم کامال کرخت شده بود 

"نفس بکش مدیس"



متوجه شدم چندین ثانیه بود که نفسم را حبس کرده ام سعی 
کردم تنفسم را منظم نگه دارم سی.نه هایم تحریک و بزرگ شده 
بودند

"خدای من..... نمیتونی تصور کنی چقدر دلم واسه اینا تنگ شده 
بود "

به سی.نه هایم اشاره کرد و یکی از آن ها را لمس کرد کمرم را 
محکم نگه داشت سرش را جلوی صورتم آورد 

"چند ساعته منتظرم بیدار شی نمیتونی تصور کنی توی این چند 
ساعت چند بار میخواستم مثل یه حیوون بهت حمله کنم "

"خب!حاال اینکارو بکن!"

نمیدانم این حرف چگونه از دهانم خارج شد لبخند کجی به حرفم 
زد 

و من فقط مانند انسان های طلسم شده به لب های تماشایی اش 
نگاه می کردم نمیتوانستم بیشتر از این صبر کنم دستانم دور 
گردنش حلقه شد بخاطر بلندی َقد�ش روی نوک پاهایم ایستادم 
رافائل سَرش را خم کرد و مرا کمی بلند کرده بود تا به لب هاَیش 
برسم و باالخره لبانش را به دهان گرفتم لبم که به لبانش رسید 
کامال در من پیچید انگشتانم را بین موهایش چنگ زدم نرم و 
لطیف بود طعم لب های آشنایش باعث نعشگی ام شد زبانش را در 
دهانم چرخاند زبانش را مکی.دم دهانم طعم دیگری گرفت آنقدر 
خوش طعم بود که فهمیدم به شدت پشتش را چنگ می زنم عقب 
کشید و پیراهن و لباس زیرم را در آورد و چند لحظه سرش را 



عقب برد و با دقت نقطه به نقطه ی بدنم را نگاه کرد 

"خدای من ،���� من همین حاال تورو میخوام ..."

این را با حیرت و شگفتی میگفت انگار برای خودش هم این حس 
تازگی داشت 

با انگشتانی که میلرزید و بی حس بود سعی کردم پیراهَنش را در 
بیاورم ولی موفق نشدم از عجول و دست و پا چلفتی شدنم خنده 
ی ریزی کرد و بدون باز کردن دکمه هایش پیراهنش را از سرش 
بیرون کشید و شلوارش را درآورد با دیدن عضالت سینه و شکمش 
به ناله افتادم انگشتانم را روی عضالت محکم و در هم پیچیده 
اش کشیدم بی حرکت ایستاده بود و منتظر هر کاری بودکه من 
میخواستم با او بکنم ،یا منتظر بود هر چقدر که میخواهم زیبایی 
او را تحسین کنم و او را لمس کنم از بی نقص بودن و متحیر 

کننده بودن خود خبر داشت !

هنوز هم جذابیت ذاتی اش و جاذبه ی خونش با همان شدت و 
قدرت مرا بسمت خود میکشید 

"خدای من رافائل تو خیلی زیبایی"

این را همانطور که چشم هایم سی.نه و شکمش را میدید و دستانم 
در حال لمس عضالتش بود با ناله گفتم و به خود پیچیدم

آن حرف ناخواسته از دهانم بیرون آمده بود لبخندش را برویم 
پاشید به او نزدیکتر شدم و سینه اش را بوسیدم روی نوک پایم 
ایستادم تا لب هایم به گردن و چانه اش رسید کمرم را نگه داشت 
و سرش را پایین آورد تا لبانش را ببوسم ولی من فقط لب هایش 



را گاز ریزی گرفتم میخواستم بفهمم گاز گرفتن آن لب های شگفت 
انگیز چه حسی دارد از زیر دهانم همان صدای گربه مانند را شنیدم 
فهمیدم که این را دوست دارد سرش را عقب کشید و دهانش روی 
شانه هایم نشست تیزی نیش هایش را روی شانه ام حس میکردم 
تحریک شدن خون آشام ها مستقیما به نیش هایشان ارتباط داشت 
بارها سک.س داشتنم با ویلیام باعث شده بود بفهمم برای 
خوناشام ها سک.س و خون در یک الویت قرار دارد هربار که خون 
مینوشیدند نیاز به سک.س داشتند و هر بار که س.ک.س میکردند 
لذت بخش ترین چیز در سک.س برایشان این بود که از خون 
شریک جن.سیشان بنوشند بارها ویلیام هنگام س.ک.س شانه و 
گردنم را با نیش هایش زخمی کرده بود نمیتوانستم اسم حرکت 
ناخواسته روی آن بگزارم ولی هر بار که مرا زخمی میکرد و از 
خونم مینوشید جوری برخورد میکردم که فکر میکنم اتفاقی مرا 
زخمی کرده است ویلیام هم فقط عذر خواهی میکرد ولی 
میدانستم هیچ چیز برای یک خوناشام لذت بخش تر از نوشیدن 
خون هنگام سک.س نیست این موضوع در همه آنها یکسان بود و 
رافائل هم از این قاعده مستثنا نبود ولی متوجه شدم با تمام دقت 
مرا میبوسید تا نیش هایش مرا زخمی نکند 

و من دیوانه وار ناله میکردم 

شروع به بوسیدن شکمم کرد و به سمت باال رفت روی سی.نه هایم 
مکس کرد و آن را بین دندانش نگه داشت موهایش را بین 
انگشتانم نگه داشتم 

"اومم واقعا خوشمزه ای"

صدایش شبیه یک محرک اثر میکرد ،هر بار که صدایش را 



میشنیدم بیشتر از پیش تحری.ک میشدم سرش را بین سی.نه 
هایم نگه داشت و عمیق ،نفس کشید ناگهان رافائل بسرعت از من 
جدا، و به طرفی پرت شد ، چیزی مرا به سمت نرده ی اسب ها 
پرتاب کرد ، سرم به نرده ی آهنی برخورد کرد و خون روی صورتم 

جاری شد .

فصل دهم یک قدم تا مرگ

از درد به ناله افتادم چشمانم را باز کردم ولی تار میدیدم ولی 
بطور واضح صدای فریاد رافائل را میشنیدم و صدای خنده های 



یک زن هم می آمد چشمانم را چند بار فشار دادم تا بتوانم درست 
ببینم زنی با صورتی وحشتناک با دستانش سورکوال درست میکرد 
و به سمت رافائل که کامال بی دفاع روی زمین افتاده بود پرت می 
کرد ،کم کم دیدم بهتر میشد و میتوانستم صورت آن ساحره را 
کامال ببینم گردن ، چانه وقسمتی از گونه ی سمت چپش کامال 
سوخته و چروک شده بود انگار سال هااز سوختنش میگذشت 
،متوجه شدم در واگن باز است و خورشید داشت پوست رافائل را 
میسوزاند و او حتی توان حرکت نداشت بوی تعفن سورکوال اینبار 
مخلوط با بوی عجیبی دیگری که میدانستم بوی پوست در حال 
سوختن رافائل است به مشامم میرسید دست رافائل را دیدم که از 
کتف جدا شده و روی زمین افتاده است و گوشت بدن و صورتش 
روی زمین میریخت گوشتش شبیه به آهن گداخته ای بود که در 
آتش مذاب میشد آن صحنه تهوع آور بود و اصال با عقل جور در 
نمیامد که رافائل هنوز هم زنده باشد آنهمه خون که روی زمین 
ریخته بود متعلق به رافائل بود و زنده ماندن او شاید غیر ممکن 
بنظر میرسید سعی کردم بایستم زن توجهش به من جلب شد 

"اوه مدیسون سانچز...."

در دستش گلوله ی بزرگی درست کرد به سمتش رفتم ،

با صدای بدی غرید

"برای مردن مشتاقی.... هر.زه"

این را گفت و با صدای بلندی خندید و سورکوال را بسمتم پرت کرد 
ولی مسلما هیچ اتفاقی نیفتاد چند بار اینکار را تکرار کرد جوری به 
من نگاه میکرد که میترسیدم همین حاال از تعجب بمیرد



"میتونم بازم بهت فرصت بدم می خوای دوباره امتحان کنی؟ "

هنوز هم متعجب نگاهم میکرد 

"چطور ممکنه......."

به سمت او رفتم و شانه اش را لمس کردم دستم را پس زد و 
وردی خواند هر چه که بود هیچ اتفاقی نیفتاد 

"می خوای کل جادو هات و روم امتحان کنی ؟میتونم منتظر 
بمونم "

این را با تمسخر گفتم 

آتش را در بدنم درست کردم و او را در برگرفتم

با ترس غرید

"چطور ممکنه؟ تو آناکاپی هستی ولی من میتونم ببینم که یه 
ساحره ای "

پس این سوختگی قبال از یک آناکاپی به او رسیده بود ، او درباره 
ی آناکاپی ها میدانست سعی کرد از من فاصله بگیرد ولی او را 
محکم نگه داشتم از پدرم متشکر بودم که دفاع شخصی را به من 
آموزش داده بود صدای جیغ های گوش خراشش گوش هایم را آزار 
میداد و برای خاموش کردن صدایش کار را تمام کردم دستم را 
روی س.ینه ی سمت چپش فشردم و چند ثانیه ی بعد تبدیل به 
تلی از خاکستر شد به خاکستر نگاه کردم و آب دهانم را روی 
خاکستر او ریختم از خودم متعجب بودم من همان دختر ترسوی 
چند ماه پیش نبودم تا قبل از رفتن به لوناپییر دختر دلنازک 



،حساس،و ترسویی بودم و حتی با دیدن خون حالم بهم 
میخوردولی حاال هیچ حسی نداشتم کم کم کشتن داشت برایم 
تبدیل به عادت میشد من نمیخواستم قاتل ساحره ها باشم ولی 
حتی ذره ای از کشتن آن ساحره ناراحت نشدم صدای ناله ی رافائل 
را شنیدم به سمت او رفتم با نگرانی به دستش که روی زمین 
افتاده بود نگاه کردم ولی متوجه شدم که دستش شبیه یک 
موجود که مغز و چشم داشت به سمت رافائل حرکت میکرد 
کنارش زانو زدم میترسیدم به جایی از بدنش دست بزنم او کامال 
از هم پاشیده بود 

"آناک..اپی"

صدا بسختی از دهانش خارج شد حرفش را نادیده گرفتم 

" دستت جدا شده رافائل ،من چیکار میتونم بکنم خدای من 
وحشتناکه "

صدایش را شنیدم که خشن شده بود صورت خونی اش تاریک و 
خطرناک بنظر میرسید 

"از من فا....صله بگیر و لـ.....طفا در واگن و ببند "

چشمانش خون روی پیشانی ام را نگاه میکرد نفسش را حبس کرده 
بود . 

نور خورشید پوستش را به شکل چندش آوری میسوزاند آتشی 
دیده نمیشد فقط پوست بدن او تاول میزد و میسوخت ،بسرعت 
در واگن را بستم و به سمت رافائل برگشتم زخم هایش با سرعت 
کمی در حال التیام بود 



"تو باید تغذیه کنی! ولی چطور می خوای خون پیدا کنی تو حتی 
نمیتونی روی پاهات بیاستی "

با صدایی تیره و ناصاف زمزمه کرد

"باید زودتر از این واگن برم بیرون من تشنمه! ممکنه بهت صدمه 
بزنم "

"بیرون نور خورشیده دیوونه شدی؟"

از او فاصله گرفتم دست جدا شده اش حاال به شانه اش رسیده 
بود این اصال واقعی بنظر نمیرسید دیدم که رگ و گوشت کتفش 
به سمت دست قطع شده اش متصل میشدند سعی کردم به آن 
صحنه نگاه نکنم حتی صدایش هم چندش آور بود شاید اصال نباید 
به رافائل نگاه میکردم صورت و باالتنه اش به طرز فجیحی از بین 
رفته بود ،از روی زمین پیراهنم را برداشتم و به تن کردم ،صدای 
ناله اش را شنیدم 

"خدای من ،مد تو خیلی خوشبویی ،باید از اینجا بری من نمیتونم 
...نمیتونم ..."

زبانش را روی نیش های بیرون زده اش کشید چشمانش خطرناک 
دیده میشد چاره ی دیگری نداشتم او نمیتوانست انسان دیگری 
پیدا کند و حتی نمیتوانست از واگن بیرون برود بسمت او رفتم و 
کناَرش زانو زدم 

"ممکنه منو بکشی؟"



مچ دستم را بسمَت او گرفتم دسَتش تقریبا به شانه اش متصل 
شده بود ولی هنوز گوشت زیادی روی آن استخوان نبود 

"نمیدونم مدیس ممکنه نتونم خودمو کنترل کنم تو مثل انسان ها 
نیستی منم تو حالت عادی نیستم! "

دوباره و دوباره زبانش را روی نیش هایش کشید نگاَهش فقط 
خون روی پیشانَیم را میدید

"انجامش بده راف فقط فراموش نکن اونی که داری ازش مینوشی 
منم "

به محض شنیدن این حرف مچ دستم را کنار زد مرا به آرامی و 
بسرعت روی زمین هل داد دامنم را باال کشید قصد داشت از 
شاهرگ اصلی رانم بنوشد قبال گفته بود که به نوشیدن خون از 
رانم عالقه دارد با اینکه از کارافتاده بنظر میرسید ولی هنوز قوی 
بود صدای نفس عمیقی که کنار رانم کشید را شنیدم ترسیده 
،چشمانم را بستم و همان لحظه درد تیز نیش هایش را روی رانم 
حس کردم و جیغ خفه ای کشیدم درد زیادی نداشتم ولی 
میتوانستم هجوم خون که از پایم خارج میشد را حس کنم و 
همینطور میتوانستم بدن رافائل را ببینم که بسرعت التیام پیدا 
میکرد درد نبود که مرا اذیت میکرد این احساسی که داشتم مرا 
آزار میداد احساس میکردم به هزار تکه تبدیل شده ام حس 
میکردم مورد تجاوز قرار گرفته ام دلم نمیخواست هرگز دیگر این 
احساس ناخوشایند را تجربه کنم این احساس از هر دردی که 
تاکنون تجربه کرده بودم بدتر و زجر آورتر بود احساس ضعف 
میکردم و متوجه شدم ضربان قلبم کمی کند شده است شانه ی 



رافائل را لمس کردم 

"داری منو میکشی راف...."

جوری بود که شک داشتم حتی صدایم را شنیده باشد دوباره 
نالیدم

"رافائل داری خونمو خشک میکنی "

بشدت به نفس نفس افتادم ضربان و تنفسم نامنظم بود میدانستم 
خون زیادی از دست داده ام و رافائل همچنان بیتوجه در حال 
نوشیدن بود بسختی جیغ کشیدم

"رافائل ،لعنتی داری منو میکشی "

رافائل بسرعت سر خود را عقب کشید از حالت صورت او وقتی به 
من نگاه کرد فهمیدم که ترسیده است 

"لعنت"

دوباره سرش را روی رانم گذاشت و زبانش را روی رانم کشید تا 
زخمش التیام پیدا کند و متوجه شدم روی رانم را کامال تمیز کرد 
او حتی یک قطره از خون گرانبهای مرا هم از دست نمیداد خودش 
را باال کشید و چند بار سرش را تکان داد و بعد سَرش با فاصله به 
سمت قلبم متمایل شد تا به صدای قلبم گوش دهد تمام بدن و 
صورت او کامال التیام یافته بود به دستاَنش با تعجب نگاه کرد 

"چطور ممکنه انقدر زود زخمم خوب بشه؟"

و دوباره به صورتم نگاه کرد 



"باید از خونم بنوشی خیلی خون ازت گرفتم رنگت حسابی پریده 
شبیه مرده ها شدی "

به سختی نالیدم

"با تشکر از تو"

با تمسخر این را گفتم و ادامه دادم

"ولی خودت هنوز ضعیفی."

با حالتی که انگار خودش هم متحیر شده باشد گفت

"شوخی میکنی ?احساس قدرت میکنم میدونم منطقی نیست ولی 
احساس میکنم از قبل هم قویتر شدم"

این کامال منطقی بود! خون من برای آن ها اکسیر زندگی بشمار 
می آمد 

مچ دست خود را گزید و جلوی دهانم گرفت چشمانم تار میدید و 
سرگیجه داشتم مَچش را به دهانم فشار داد خون او را مینوشیدم 
و همین باعث شده بود به دنیای دیگری بروم مثل یک خلسه ی 
عمیق، انگار روی هوا شناور بودم درست مثل یک پر سبک و بی 
حجم چیزی شگفت انگیز در طعم و مزه ی خونش بود 

"کافیه مد " 

با نارضایتی مچش را رها کردم حاال میتوانستم او را درک کنم که 
چگونه در نوشیدن خون من از خود بیخود میشد و نمیتوانست 

خود را کنترل کند .



با صدای مشکوکی پرسید

"چطور صدای باز شدن در واگن و نشنیدی ؟حتی صدای پاشو 
نشنیدی؟اون وردی خونده بود که من نمیتونستم ببینمش ولی تو 

چی؟ "

با خجالت نگاَهش کردم برایم سخت بود تا برایش این را توضیح 
دهم سرش را کج کرد

"خدای من اونجوری نگام نکن مد ،فقط بهم بگو "

چطور نگاَهش کرده بودم ؟

"هر وقت با کسی میخوابم صداهارو نمیشنوم "

چند ثانیه با تعجب نگاهم کرد و بعد

سرخوشانه خندید نگاه بامزه ای به من انداخت چشمانم را باریک 
کردم و نگاه تندی به او انداختم دستانش را بنشانه تسلیم باال 
گرفت و سعی کرد خنده اش را کنترل کند نگاه رنجیده ام را از او 
گرفتم حس کردم کمی بهتر شده ام حداقل ضربان قلبم منظم شده 
بود سعی کردم بنشینم رافائل کمک کرد و مرا روی پایش نشاند 
سرم را به سمت صورت او کج کردم و به نیم رخش نگاه کردم

"یه نفر دیگه رو هم کشتم قراره چی بشه؟"

با حالت مرموزی فکر کرد

"فقط باید برسیم لوناپییر بقیش و بسپار به من"

با تمسخر نگاَهش کردم



"همین االن یه دستت این وسط افتاده بود اگه من نبودم تو مرده 
بودی چطور باید بسپارمش به تو"

اخم کرد و حرف را بطور واضح عوض کرد 

"نمی خوای بهم بگی آناکاپی یعنی چی؟یا اینکه چرا تو داشتی 
فرار می کردی؟"

قسمت اول حرفش را کامال نادیده گرفتم 

"گفتم که یه چیزی دیدم میخواستم بیام و ویلیام و بقیه رو 
نجات بدم ناتالی هم بهم گفته بود همتون غیبتون زده "

"تو با ناتالی حرف زدی و تلفن و روی من قطع کردی؟"

دلخور بود و آیا او هم حرف را عوض می کرد؟

"آماده ی شنیدن صدات نبودم "

نیشخند زد

"مدیس برای شنیدن صدای من نیاز به آمادگی داره ؟جهنم در حال 
یخ بستنه؟؟"

قیافه ی بامزه ای به خود گرفت،بار دیگر حرف را عوض کردم

"میشه بگی چرا همش حرف و عوض میکنی؟ویلیام و بقیه 
کجان؟"

با جدیت به من خیره شداز روی پایش کنار رفتم و جلوی پایش 
روی زانو هایم نشستم و به بازویش فشار آوردم 



"بهم بگو راف، بگو چه اتفاقی افتاده؟"

"قبال هم گفتم اتفاقی نیوفتاده فقط من اومدم کمکت کنم ویلیام 
همراه جین و بقیه به یه تعطیالت طوالنی رفتن با اتفاقات اخیر 

براشون الزم بود درست مثل تو"

با شک نگاهش کردم یا دروغ میگفت و یا قسمتی از حقایق را 
پنهان می کرد این را میدانستم 

"قبال بهت گفتم وقتی کسی بهم دروغ میگه از صداش چه بوی 
تهوع آوری و حس می کنم؟ "

نگاَهش عصبی شد و من ادامه دادم

"تو بهم بدهکاری راف ،تو شرط و باختی و قرار بود همه چیو 
درباره ی خودت بهم بگی ولی حاال نه درباره ی گذشتت میگی و 

داری یه چیزیو هم از من مخفی میکنی"

ابروهایش را باال انداخت و صورَتش رنگ تمسخر به خود گرفت

"من شرط و باختم و البته خیلی خوشحالم که باختم و مطمئن 
باش سر قولم هستم بعد از رفتن به لوناپییر همه چیو بهت میگم 
ولی یه چیزو اشتباه گفتی اونی که این وسط داره مخفیکاری 
میکنه تویی مدیس ،خودت میدونی چقدر خوب میشناسمت و 
نمیتونی چیزیو ازم مخفی کنی ،تو عوض شدی ،تو با دیدن خون 
باال میاوردی و حاال ینفر و کشتی و انگار یه پشه رو این وسط له 



کرده بودی ،از لحظه اول منتظر بودم که بهم بگی ولی انگار قصد 
حرف زدن نداری این دو تا دلیل میتونه داشته باشه یا بهم اعتماد 
نداری یا آمادگی حرف زدن درباره اون قضیه رو نداری ،می تونی 

انقدر باهام روراست باشی که بهم بگی کدومشه؟"

تمام حرف هایش با خشونت از دهان خوش ترکیبش بیرون میامد 
و کامال حق با او بود اصال دلم نمیخواست درباره ی آناکاپی بودنم 
چیزی بگویم با لکنت زمزمه کردم

"آمادگیشو ندارم راف"

"پس باالخره اعتراف کردی یه چیزی هست ،حداقل میتونی بجای 
متهم کردن من سعی کنی که آمادگیشو پیدا کنی چون ممکنه هر 

چیزی تو این موقعیت مهم باشه و بتونه بهمون کمک کنه"

ساکت ماندم ایستادم و لباسش را که وقتی عشق.بازی میکردیم 
گوشه ی واگن پرت کرده بود به دستش دادم او همچنان برهنه و 
وسوسه انگیز درست شبیه کیک توت فرنگی آنجا نشسته بود و 
بسیار خوشمزه بنظر میرسید 

لباسش را پوشید و همچنان به من خیره شده بود گوشه ی واگن 
نشستم و زانوانم را روی شکمم جمع کردم و چشمانم را بستم بوی 
تعفن همچنان آزار دهنده بود ،صدای نفَسش را شنیدم از روی 
عصبانیت بود فکر میکرد درباره اش با او حرف خواهم زد ولی این 
موضوع آنقدر مهم بود که نمی توانستم براحتی درباره اش 
صحبت کنم ،و اصال چرا باید میگفتم ؟مگر او چکاره بود؟من فقط 
یکبار با او خوابیده بودم چند بار هم به من کمک کرده و جانم را 
نجات داده بود البته من هم دوبار جانش را نجات دادم با هم بی 



حساب شده بودیم !

از طرفی من شبیه یک آهنربا بسمت او جذب میشدم من نسبت به 
دوست پسر سابقم نیز همین حس را داشتم البته نه با این کشش 
قدرتمند ولی حاال بجای اینکه ویلیام بیاید و مرا از خطر باخبر کند 
او آمده بود با خود اندیشیدم اصال برایم اهمیتی داشت که ویلیام 
با جین بود؟ ناامیدانه اعتراف کردم همان شبی که ویلیام اعتراف 
کرده بود که با جین سک.س داشته ،اصال ناراحت نشده بودم فقط 
می خواستم خودم را از این بازی خون و کشش نجات دهم 
اعتراف میکردم که همچنان دوستش داشتم ولی ناامیدانه باید 
میگفتم که دلتنگش نبودم نه به آن صورت ،نه طوری که همین حاال 
دلم میخواست دوباره لباس های رافائل را در تنش پاره کنم و او را 
مجبور کنم که ساعت ها با من عشق.بازی کند .بیاد حرف های 
رافائل افتادم گفته بود که ویلیام با جین به تعطیالت رفته است 
یعنی در خطر بودنم ذره ای برایش اهمیت نداشت ؟؟؟

جواب سوالم را ضمیر ناخوداگاه بدجنسم داد

* نه او حاال سرش با پاهای بلند باربَیش گرم است* میدانستم 
اکنون تنها کسی که دارم رافائل است یک قطره اشک از چشمانم 
چکید با حرص اشک مزاحم را پاک کردم چشمم به رافائل افتاد که 
با تعجب نگاهم می کرد میدانستم حالت صورتم عجیب شده است 
این چیزی بود که همیشه اتفاق می افتاد وقتی عمیقا به چیزی 
فکر میکردم بسته به آن موضوع حالت صورتم تغییر میکرد 
مطمئن بودم صورتم شبیه خرگوشی شده بود که در باتالق گیر 
افتاده است 

"یعنی انقدر بده که اینشکلی شدی؟"



این را با نهایت نگرانی یک پدر برای کودک کوچکش گفت ،پس 
خیلی ترحم برانگیز به نظر میرسیدم سرم را چند بار تکان دادم 

"نه قضیه اون نیست"

"پس قضیه چیه؟ باهام حرف بزن مد"

"االن آماده نیستم که دربارش باهات حرف بزنم رافائل"

"نمیخواد االن درباره ی اون موضوع بهم بگی درباره ی هر چیزی 
که دلت میخواد حرف بزن فقط ساکت نباش درباره ی این خشمی 

که از وقتی دیدمت تو چشماته برام بگو"

"خشم؟ هوم خشم! ....من... من همیشه دختر عصبیی بودم یا 
بقول تو یه خشمی همیشه توی وجودم بود من زودتر از اونکه 
الزم بود بزرگ شدم چیزایی و میشنیدم که نباید بشنوم چیزایی و 
حس میکردم که نباید حس کنم من فقط چند سال مدرسه رفتم و 
همون چند سال چندین بار با همکالسیام دعوا کردم ...نه دعواهای 
لفظی بیشتر دعواهام فیزیکی بود و همیشه هم خودم مقصر بودم 
چون نمیتونستم خشممو کنترل کنم چون چیزایی و میشنیدم که 

قرار نبود بشنوم"

"چیو قرار نبود بشنوی؟"

عمیقا فکرم بسمت کودکی ام کشیده شد در ذهنم تمام لحظه هایم 
را میتوانستم ببینم 

"هنوز مدرسه نمیرفتم که صداها آزار دهنده بود ولی یه چیزایی 
بود که بیشتر از همه اذیتم میکرد من بعضی شبا میتونستم صدای 



پدر و مادرمو بشنوم همه چیزو،

میتونستم با شنیدن ببینم چه اتفاقی داره میفته ولی هیچ 
توضیحی براش نداشتم"

"درباره ی چی؟ چطوری وقتی میشنوی با صدا میتونی تصاویرو 
ببینی؟"

"هر صدایی که میشنوم انقدر دقیقه که توی ذهنم همه ی 
تصاویری که مربوط به اون صداست شکل میبنده (چند لحظه 
مکس کردم توضیح این موضوع برایم دشوار بود ).... پدر و 
مادرم هفته ای دو بار بعالوه ی شب شنبه و شب یکشنبه با هم 
سک.س داشتن دقیقا توی یه ساعت خاص من اون موقع 
نمیدونستم این کارایی که با هم میکنن چیه برام آزار دهنده و 
چندش آور بود من همه چیزو میشنیدم همه ی جزییات و توی 
ذهنم میدیدم از صدای ناله هاشون تا صدای برخورد .... برخورد 

...."

جمله ام را کامل کرد 

"برخورد بدناشون به هم.."

از زمانی که رافائل را دیده بودم تا این لحظه او تمام سعی خود را 
میکرد که مرا تحری.ک کند ولی حاال جوری جمله ام را کامل کرد 
که معذب نشوم این همان رافائلی که چند ماه پیش با او وقت 
گزرانده بودم نبود آیا آسمان به زمین افتاده بود؟

متوجه شدم که عمیقا به حرف هایم گوش میدهد 

"آره ...آره برخورد بدناشون به هم ... و بویی که از صداشون حس 



میکردم از همه بدتر فرداش بود که نمیتونستم هیچکدومشونو 
تحمل کنم دیدنشون اونم بصورت عادی بعد از چیزی که شب قبل 
گزرونده بودم ...من نباید میفهمیدم فرم قسمت های شخصی پدر 
و مادرم چه شکلیه یا مثال اینکه مادرم دوست داره پدرم چطوری 
اونو ...اونو... اوه ...این....این برام آزار دهنده بود من نباید توی 
اون سن این چیزارو میفهمیدم مخصوصا که این یه چیز خصوصی 
بین پدر مادرم بود همه ی اینا منو عصبی میکرد و توی مدرسه 

تمام اون خشم و بیرون میریختم"

"میزدیشون؟"

"اوه آره میزدمشون ..خیلی بد !...... پدرم فکر میکرد بخاطر اینه 
که انرژیه زیادی دارم منو چند تا کالس رزمی فرستاد تا انرژیمو 
تخلیه کنم اونجوری میتونستم خشمم و خالی کنم ولی بازم چیزی 

از خشمم کم نمیشد"

"پدرت باالخره فهمید که تو میدونی؟"

نفس عمیقی کشیدم

"آره فهمیدن ...یادم میاد ده ساله بودم اون موقع ها برای اینکه 
اون صداهارو شبها نشنوم از پنجره ی اتاقم فرار میکردم پنجره ی 
اتاقم چند تا نرده داشت رفتن از اونجا سخت بود ولی من اینکارو 
میکردم میدونستم چه ساعتی شروع میکنن قبل از اینکه شروع 
کنن میرفتم بیرون توی خیابون می ایستادم با هدفون توی گوشم 
و یه موزیک بلند ....!،اگه هدفون نمیذاشتم میتونستم صدای 
مردم و از خونه هاشون بشنوم و شنیدن صدای دیگرانو از تو خونه 
هاشون دوست نداشتم حرف هاشون خیلی زننده بود اونم کلی 



خونه با کلی آدم و کلی صدا ،یادمه وقتی یبار داشتم از پنجره 
بیرون میرفتم پام لبه ی پنجره گیر کرد و افتادم زمین، اتاق من 
طبقه ی دوم بود ،وقتی خوردم زمین میدونستم خیلی صدمه 
دیدم پاهامو حس نمیکردم سرم خیلی صدمه دیده بود میتونستم 
بوی خون و حس کنم و یادمه بعدش بیهوش شدم و وقتی بهوش 
اومدم یه زبون خیس و روی صورتم حس کردم چشمام و که باز 
کردم دیدم یه سگ داره لیسم میزنه و تقریبا صبح شده بود ولی 
من حالم خوب بود هیچیم نشده بود خب ! سنم کم بود صدمه ای 
که دیده بودم و بیشتر از واقعیت تخمین زده بودم اون سگه هم 
تمام خون روی بدنم و پاک کرده بود ولی هر جوری پیش خودم 
حساب میکردم من از اون باال افتادم پایین ولی هیچیم نشد،این 
غیر عادی بود بعد از اون تقریبا هر شب خواب اون لحظه رو 
میدیدم من پایین پنجره ی اتاقم افتاده بودم و یه نفر باالی سرم 
نشسته بود و وقتی صورتش بهم نزدیک میشد از خواب میپریدم 
خیلی عجیب بود این خواب تا قبِل از دست دادن پدر و مادرم 

میدیدم ...."

"میدونی توی خوابت اونی که کنارت بود کیه؟"

"هیچوقت نتونستم صورتشو ببینم فقط میدونم مرد بود و خیلی 
بزرگ !......توی خیاالت بچگیم اونو شبیه یه هیوال میدیدم "

"باالخره پدرت چطور فهمید؟"

"من همیشه حس میکردم ینفر منو تعقیب میکنه یبار که از پنجره 
میرفتم بیرون پدرم مچم و گرفت فهمیدم که اونه که هر جا میرم 
جاسوسیمو میکنه البته بهم چیزی نگفت ولی منو برد پیش یه 
روانشناس هم بخاطر فرار هام ، هم بخاطر مشکل خشمم اولش 



حرف زدن با روانشناس برام سخت بود ولی باالخره همه چیزو 
گفتم صداهایی که هر شب میشنیدم و یا اینکه هر بار پدرو مادرم 
بهم دروغ میگفتن میتونستم از صداشون بفهمم..... اون روز وقتی 
رفتم خونه فکر میکردم روانشناسم چیزی به پدر و مادرم نمیگه 
ولی آخرهای همون شب صدای گریه های مادرم و شنیدم باورشون 
نمیشد تمام اون صداهایی که شب ها تولید میکردن و میشنیدم 
اول فکر میکردم بخاطر من ناراحتن یا از اینکه انقدر بی مسئولیت 
بودن که اجازه دادن من اون چیزارو توی اون سن کم بفهمم! ولی 
وقتی بیشتر به حرفاشون گوش دادم فهمیدم اونا ترسیده بودن 
این حتی از اون صداها هم برام سخت تر بود خیلی آزاردهندس 
که خانوادت ازت بترسن پدرمم تنها کاری که برام کرد این بود که 
هر بار که میخواستن باهم س.کس کنن مادرم و میبرد به یه متل 
ارزون قیمت یا هربار که من خونه نبودم اینکارو میکردن ولی به 
محض اینکه میومدم خونه از بو و صداشون میتونستم بفهمم که 
با هم خوابیدن چند ماه منو فرستادن پیش مادربزرگ یبار با 
مادربزرگم رفتم کلیسا و اونجا آتیش گرفت درست نمیدونم چه 
اتفاقی افتاد ولی مطمئنم من باعث اون آتیش سوزی کلیسا بودم و 
رفتن به کلیسا انگار خیلی از انرژی های دیگه ی بدنم و آزاد کرده 
بود چون اتفاقای عجیبتری برام می افتاد یادمه همون شب مادر 
بزرگم با پدرم تماس گرفت پدر بزرگم به بهانه ی بازی منو برد 
پارک تا حرفاشونو نشنوم نمیدونم دقیقا مادربزرگ چی به پدرم 
گفت که بعد از اون اونا ترسشون از من بیشترم شد 

االن که بهش فکر میکنم میفهمم اونا فهمیده بودن من یه ساحره 
هستم ولی چیزی بهم نگفتن کمترین توقعم از اونا این بود که 
دربارش باهام حرف بزنن ولی اونا از من میترسیدن تمام مدتی که 



اونا زنده بودن با هر نگاهی که به من مینداختن میتونستم ترس و 
توی چشم هاشون ببینم ولی میدونستم که عاشقمن "

"اینکه تو ساحره بودی براشون ترسناک بوده اونا از تو نمیترسیدن 
بیشتر نگرانت بودن"

"نمیدونم ..... ولی دلم میخواست برگردم به گذشته یه ادم عادی 
باشم یه دوست پسر انسان داشته باشم مثل بقیه دخترا مست 
بشم و با دوست پسر محبوبم بخوابم ..... من وقتی با ویلیام اشنا 
شدم هنوز باکره بودم من هنوز حتی با کسی که بشه اسم انسان 

روش گذاشت نخوابیدم ....."

تند تند پلک میزدم تا اشک هایم جاری نشود نمیدانم چرا این 
حرف ها را با او میزدم من هرگز آن حرف ها را به کسی نگفته 

بودم حتی به مادر بزرگ !

دستانش حرکت دورانی را روی پشتم بعنوان دلداری آغاز کرد 

"دوست چی؟"

"من هیچوقت دوست نداشتم من همیشه برای بقیه یه دختر 
عجیب بودم و خودمم دلم نمیخواست با کسی حرف بزنم ،خب 
اولین قدم برای دوست پیدا کردن حرف زدنه ، من هیچ وقت به 

کسی اعتماد نداشتم که بخوام باهاش حرف بزنم"

لبخند نصف نیمه ای زدم 

"حاال منو داری "

لب هاَیش به یک طرف کش آمد لبخندش واقعا دلربا بود 



" من خودم اینجوری می خواستم رافائل لطفا اون قیافه ی 
دلسوزانه رو به خودت نگیر ...... خودم نمیخواستم دوستی 
داشته باشم همیشه میدونستم که یه مشکلی دارم نمیخواستم 

کسیو تو خطر بندازم "

"قیافه ی دلسوزانه؟ باور کن این نما از قیافه ی جذابه 
منه(خندید) بهم بر، خورد ..من برات دلسوزی نمیکنم من افتخار 
میکنم که تو همراهمی افتخار میکنم که باهام حرف زدی و افتخار 

میکنم که بهم اعتماد پیدا کردی "

لبخند گرمی به مهربانیش زدم 

"تو نمیخوای درباره ی خودت بگی؟ "

"چی میخوای بدونی؟ از زمان انسان بودنم خیلی میگزره و حاال 
هم جز خون چیزی برای تعریف کردن نیست"

"خون؟"

"آره مدیس خون .... تو نمیدونی چه کارهایی از یه خون آشام 
برمیاد تو اون خون آشام خوبه رو دیدی و من، .........تو اون روی 
خوب منو دیدی من خیلی آدم کشتم مدیس....من برای همه ی 
اطرافیانم خطرناکم ...خیلی خطرناک ...... خیلی بیشتر از اونکه 
بتونی تصور کنی گاهی انقدر خون مینوشیدم که یه دهکده رو 

میتونستم نابود کنم من تو جنگ های زیادی بودم ..."

از لحن بیانش با آن خشم و بی رحمی بی نهایت ترسیده بودم 

"جنگ؟"



ناگهان رافائل بسرعت ایستاد در واگن را باز کرد خورشید رفته بود 
و هوا رو به تاریکی میرفت 

"باید پیاده شیم"

"قطار داره حرکت میکنه رافائل "

بسمتم آمد کوله پشتی ام را روی شانه اش گذاشت نگاهی به خون 
،گوشت و خاکستر روی زمین انداخت و مرا بسرعت در آغوش 
گرفت و به همان سرعت از واگن پرید صدای سوت قطار شیهه ی 
اسب ها و باد که دردناک بصورتم می خورد هم زمان اتفاق افتاد 
محکم به رافائل پیچیدم و سرم را درون سینه اش پنهان کردم و 
حدود سه ثانیه ی بعد بی حرکت روی زمین بودیم سرم را باال 
آوردم این هیجان انگیز و نهایت دیوانگی بود و من هرگز به اینهمه 
آدرنالین عادت نمیکردم ولی رافائل با آرامش و البته کمی نگرانی 
به صورت ترسیده ام نگاه میکرد بعد از اینهمه وقتی که با خون 
آشام ها گزرانده بودم هنوز هم قدرت هایشان مرا شگفت زده می 
کرد 

"حالت خوبه مد؟"

سرم را بنشانه تایید تکان دادم دهانم خشک شده بود 

مرا روی زمین گذاشت ولی رهایم نکرد 

"می خوام ولت کنم مد میتونی رو پاهات بایستی ؟"

کاش یکروز به من میگفت که چگونه متوجه حاالتم میشد از کجا 
میدانست که توان ایستادن ندارم ؟شاید بخاطر خون بود قبال 



ویلیام گفته بود اگر من ترس را حس کنم او هم حس خواهد کرد 
و من چند دقیقه ی پیش مقدار زیادی به او خون داده بودم و از 
خون او نیز نوشیده بودم سرعتش باعث باال رفتن آدرنالین خونم 
شده بود و این باعث سرگیجه ام میشد و ترس باعث بی حس 
شدن پاهایم شده بود و او این را حس می کرد 

"رهام نکن راف فکر کنم نمیتونم رو پاهام بایستم "

سرش را بنشانه فهمیدن تکان داد و دوباره مرا در آغوش گرفت و 
آرام حرکت کرد

"ماشین چند یارد جلوتره زود میرسیم فقط باید یکم سریعتر برم 
مشکلی نداری؟"

فقط سرم را تکان دادم سرعتش را زیاد کرد آنقدر سریع میرفت که 
اطراف شبیه به یک خط صاف دیده میشد بعد از حدود یک دقیقه 
ایستاد من چشمانم را بسته بودم و از درد معده ام بیاد آوردم 
مدت زیادی بود که چیزی نخورده ام دلیل سرگیجه ام میتوانست 
این هم باشد ناگهان صدای مردی را شنیدم و از ترس به سینه ی 
رافائل چسبیدم 

"چیزی نیست مد اون با منه "

سرم را تکان دادم و کمی از سینه اش فاصله گرفتم

"بزارم زمین حالم خوبه"

مرا روی زمین گذاشت ولی مرا رها نکرد

"صبح میرسیم میشیگان، هتل بیلز یه اتاق رزرو کن ،اگه خورشید 



بود روز و اونجا میمونیم "

این را رئیس مابانه به آن مرد گفت به آن مرد نگاه کردم زیاد 
سخت نبود تا بفهمم او هم یک خون آشام است مرد با صدای 
آرامی زمزمه کرد 

"چشم قربان دستوردیگه ای ندارین؟"

رافائل فقط سرش را برای آن مرد تکان داد از طرز حرف زدنش 
تعجب کردم آنطور که آن مرد با احترام با رافائل صحبت میکرد 
فکر میکردم بشدت از او میترسید تا آنجایی که بیاد داشتم همه از 
رافائل میترسیدند.

کنار آن مرد یک اتومبیل لینکلن مدل نویگیتور (Navigatir نوعی 
ماشین شاسی بلند)بود می توانستم بفهمم که این مدل ماشین را 
دوست دارد ماشین قبلی اش هم یک لینکلن بود همانطور که به 
ماشین نگاه میکردم در کسری از ثانیه آن مرد ناپدید شد رافائل در 
را برایم باز کرد و کمک کرد که روی صندلی بنشینم به محض 
حرکت از صندلی عقب پاکتی بیرون آورد از بوی تند سالسا 
میتوانستم بفهمم ساندویچ مرغ با سس سالسا است 

" بهش گفتم اینو بخره خیلی وقته منتظرم بود فکر نکنم تازه 
باشه ولی بهتر از گرسنگیه فکر کنم گرسنه باشی"

ساندویچ را از دستش گرفتم 

"خیلی با مالحضه ای راف ،فکر کنم اگه یکم دیگه گرسنه میموندم 
شروع به خوردن خودت میکردم"

با شیطنت و مرموزانه خندید و من متوجه قسمت منحرفانه و دو 



پهلوی جمله ای که گفته بودم شدم

"من باهاش مشکلی ندارم ،اگه میدونستم نمیگفتم یه چیزی برای 
خوردن برات بخره"

با سرخوشی و لذت نگاهم کرد با حرص گاز بزرگی به ساندویچم 
زدم آنقدر ها هم مانده نبود حرف را ناشیانه عوض کردم

"فکر نکنم با ماشین سه شب دیگه هم به میشیگان برسیم اونوقت 
تو برای صبح فردا هتل رزرو کردی؟"

"قرار نیست با ماشین بریم دو مایلی اینجا یه باند پروازه قراره با 
هواپیمای من بریم"

چشمانم درشت شد ، ولی زود به حالت قبل برگشتم البته که او 
هواپیمای شخصی داشت آنقدر ها هم عجیب نبود قبال هم به این 
اشاره کرده بود بدون حرفی مشغول خوردن غذایم شدم رافائل 
هم از جوکی که در سرش از من برای خودش ساخته بود سرخوش 

بود و لبخند بدجنسانه ای رو لبش خودنمایی می کرد .

بیاد آن مرد افتادم نمیدانستم دلیل اینکه همه به رافائل احترام 
میگذاشتند چه بود حتی در کالج همه به رافائل بیشتر از لیاقتش 
احترام میگذاشتند و میتوانستم بفهمم که همه به نوعی از او 
میترسیدند شاید بخاطر سنش بود ولی از نظر من این نمیتوانست 
دلیل منطقی باشد بی مقدمه از خودش پرسیدم

"چرا همه ازت میترسن راف؟ اون مرد یجوری باهات حرف میزد 
که انگار تو ..... تو یه موجود ترسناکی"

شانه اش را باال انداخت



" خب هستم !....اونم زیردست منه ،من رئیسشم مد"

این جوابی نبود که منتظرش بودم کامال واضح بود که از جواب 
دادن تفره میرفت 

"ولی حتی توی کالج هم همه ازت میترسیدن و کامال واضحه که 
بیشتر از لیاقتت بهت احترام میزاشتن"

با دلخوری نگاهم کرد

"چون من از اونا قویترم"

متوجه شدم که انگشتانش محکم فرمان را فشار میداد عالرقم 
صورت آرامش او بسیار عصبی شده بود 

با خشم غریدم

"نمی دونم چرا رافائل ولی بازم همون بوی کث.افت دروغ و حس 
میکنم"

با صدای تحلیل رفته ای زمزمه کرد

"وقتی رسیدیم همه چیو برات تعریف میکنم قسم می خورم "

با تردید نگاَهش کردم 

"واقعا نمیدونم اونجا قراره چه اتفاقی بیفته شماها از پس اون 
ساحره ها برنمیایین اونا خیلی راحت میکشنتون مثل چند ساعت 
پیش که اون ساحره تقریبا تورو کشته بود مطمئنا میتونست 

اینکارو بکنه"



"ولی تو نجاتم دادی"

با حالت بدی زمزمه کردم

"و تو حتی ازم تشکر نکردی"

بوضوح دندان هایش را روی هم میسایید بیش از حد تحملش او را 
عصبی میکردم

"بخاطر اینکه نجاتم دادی و بعدش از خونت بهم دادی ممنونم 
مدیس سانچز"

با نهایت بی حسی و طعنه آمیز این را گفت در صدایش هیچ حس 
قدرشناسانه ای نبود 

"اگه ازت فهش میشنیدم برام خوشایندتر بود.... "

"اگه بخوای منصفانه بهش نگاه کنی بعدش منم بهت خون دادم 
مدیس "

"ولی اگه خونمو بهت نمیدادم مجبور نبودم از خونت بنوشم"

این را با فریاد گفتم و او هم فریاد کشید

"و اگه من برای کمک به تو نمی اومدم اصال اتفاقی برام نمی افتاد 
که نیاز به خونت داشته باشم "

با بهت و دلسردی به او نگاه کردم حق با او بود وقتی همه مرا تنها 
گذاشته بودند فقط او بود که به کمکم آمده بود و من مثل یک 
بچه ی نقنقو مدام او را اذیت میکردم اگر رافائل نبود شاید هنوز 
در زمین های سانچز سرگردان بودم کامال خاموش شدم رویم را 



برگرداندم و پاکت ساندویچم را روی صندلی عقب گذاشتم و سرم 
را به شیشه تکیه دادم

رافائل با بیچارگی زمزمه کرد

"خدای من مد اینکارو با من نکن ! نرو تو الِکت! وقتی جوابمو 
نمیدی اصال لذت نداره یاال جوابمو بده "

چه کسی فکر میکرد این مرد هفت فوتی که کنار من نشسته است 
یک مرد چند صد ساله خون آشام است او درست مثل یک پسر 
بچه ی تخس و شرور بود برگشتم و با دلخوری نگاهش کردم 

"شده فکر کنی بعد پونصد سال باالخره باید بزرگ شی؟ "

خندید 

همچنان درگیر مسئله ی قبل بودم

"ببین راف من ازت نخواستم بیای کمکم و واقعا نمیدونم رفتن به 
لوناپییر چه کمکی به من میکنه اونجا هم میان دنبالم و تا من 
نمیرم دست از سرم برنمیدارن فقط امیدوارم مرگ دردناکی 
نداشته باشم این چند ماه به اندازه کافی دردناک بوده و یه چیز 

مهمتر اینه که حتی ممکنه جون تو هم بخطر بیفته "

با صدای تحلیل رفته ای زمزمه کرد

"واقعا نگران جون منی؟"

با ناباوری غریدم 

"باورم نمیشه داری اینو ازم میپرسی فکر میکردم قبال بهت نشون 



دادم "

با صدای آرامی زمزمه کرد

"متاسفم مدی متاسفم"

دلیل تاسفش را نمیدانستم و وقت هم نکردم که بپرسم چون به 
محوطه ای رسیدیم که راه باریکی داشت دو نفر کنارراه ایستاده 
بودند و بعد به محوطه ی عظیمی رسیدیم

 

فصل یازدهم پرواز 

تکه تکه نور ها مسیر حرکت هواپیما را مشخص میکرد دو نفر با 
باتون های نارنجی چندین یارد جلوتر از آن غول زیبای آهنی 
ایستاده بودند و هواپیمای گلف استریم روی باند دلبری میکرد 
میدانستم که از آن هواپیما فقط دو نمونه در دنیا موجود بود 



دیدن آن هواپیمای لوکس آن هم هواپیمایی که متعلق به رافائل 
است مرا شگفت زده کرد وقتی حرف از باند شخصی زد فکر 
میکردم یک باند پرواز محلی با یک هلیکوپتر قدیمی زوار در رفته 

باشد ولی این ...

صدای خودم را شنیدم 

"خدای من ..."

بله این صدای خودم بود که بی اراده دهانم را ترک کرد 

در 300یاردی هواپیما ماشین را پارک کرد دو مهماندار با کت و 
دامن آبی کم رنگ با نوار های تیره و کاله بامزه ای روی سرشان 
کنار پله ها ایستاده بودند یک مرد جلو آمد و سوییچ را از دست 
رافائل گرفت حتی متوجه حضورش نشدم سرش را تکان داد و 
کنار ماشین ایستاد 

احساس بی وزنی میکردم 

"نفس بکش مد "

این را رافائل با صدای بامزه ای گفت کنارم آمد و بازوی برازنده 
اش را بسمتم گرفت با بی حواسی دستم را روی دستش گذاشتم 
جای تعجب نداشت که هیجان زده شوم من هرگز دختر ثروتمندی 
نبودم حتی در قسمت درجه یک، یک هواپیما هم ننشسته بودم 
زندگی من ساده بود بسیار ساده با دلنگرانی های کوچک مثال 
نداشتن لباس آن هم برای سوزاندن مداوم آنها.

من هرگز حسرت داشتن یک هواپیمای شخصی را نداشتم من حتی 
به ماشینی مدرن تر از پیکاپم فکر نکرده بودم من همان زندگی 



ساده را دوست داشتم والبته باید زکر کنم که به کمی تجمالت نه 
نمیگفتم 

به هواپیما رسیدیم دو مهماندار دو طرف پله ی متحرک ایستاده 
بودند و در صورت رافائل دنبال چیز خوشمزه ای میگشتند بوضوح 
میدیدم که دهانشان آب افتاده است 

" قربان خوش اومدید"

"امیدوارم سفر خوبی داشته باشین آقا"

صدایشان کمی ترس به همراه داشت و از نگاه رافائل روی گردن 
مهماندار بلوند فهمیدم قبال از او نوشیده است 

"لیا ،رز..."

سرش را برایشان تکان داد از پله ها باال رفتیم و خوشحال بودم 
که رافائل کمرم را نگه داشت، چون آن عظمت سرم را به دوران 
انداخته بود ،مشخصا آن افراد مرا نادیده گرفته بودند شاید این 
هم قسمتی از شغلشان بود اصال آن دو مهماندار میدانستند برای 
چه موجودی کار میکنند ؟�

رافائل مرا راهنمایی کرد قصد داشت کیفم را به مهماندار بدهد 
جلویش را گرفتم

"میخوام کنار خودم بمونه "

باشه ای گفت و خودش کیف را برایم حمل کرد و مرا روی صندلی 
هایی که اصال به صندلی های ناراحت یک هواپیمای مسافربری 
شباهت نداشت نشاند و خودش کمربندم را بست 



"هر وقت از زمین بلند شدیم میتونی بازش کنی"

سرم را تکان دادم هنوز محو تجمالت بودم ،این اصال شبیه 
هواپیماهایی که با آنها سفر کرده بودم نبود ما واضحا انگار در یک 
نشیمن در خانه ای تجمالتی روبروی هم نشسته بودیم 

رافائل دستور داد

"به مینز(Minzz) بگو زودتر حرکت کنه میخوام قبل از طلوع 
میشیگان باشم "

این را به رز گفت و یا لیا نمی دانم کدام اسم متعلق به کدامیک از 
آنها بود متوجه شدم هنوز هیچکدام از آنها حتی بصورت من نگاه 

هم نکرده بودند این کمی غیر عادی بود .

صدای حرکت را شنیدم یک حرکت آرام که از موتور به گوش 
میرسید اول طرف چپ و بعد صدای بلندتری طرف راست آمد و 
پنج ثانیه بعد لرزش های خفیفی را حس کردم همان لحظه یکی از 
مهمانداران قصد حرف زدن داشت ولی رافائل حرفش را برید 

"رز تا رسیدن به میشیگان مارو تنها بزار فقط یه کوکتل مارتینی 
برای همراهم بیار "

به من نگاه کرد

"چیز دیگه ای هم میخوای؟"

سرم را بنشانه ی نه تکان دادم دوباره به رز نگاه کرد 

رز سرش را تکان داد



"بله قربان"

و ما حدود پنج دقیقه ی بعد در آسمان بودیم 

حاال میتوانستم فرق هواپیمای درجه سه را با هواپیماهای شخصی 
بفهمم اینجا اصال احساس بودن در یک هواپیمای غولپیکر آن هم 

در وسط آسمان را نداشتم .

رز با مارتینی مورد عالقه ام آمد ،گفته بودم که از وقتی با رافائل 
آشنا شده ام به این کوکتل عالقمند شده بودم؟رافائل بوی کوکتل 
میداد عطری با تلفیقی از چند میوه و مارتینی ،این را دوست 

داشتم !نه بهتر بگویم عاشَقش بودم !

صدای بشاشش را شنیدم

"تو کیفت چی داری که انقدر مهمه "

کیفم کنار او بود به کیفم نگاه کردم و دستم را روی گردنبند مادر 
بزرگم کشیدم

"تنها چیزی که از مادربزرگم برام مونده "

کمی فکر کرد و سرش را بنشانه فهمیدن تکان داد 

"نمیدونستم انقدر ثروتمندی رافائل"

باید قربان یا ارباب صدایش میکردم؟ جو آنجا به من هم سرایت 
کرده بود 

با بیحوصلگی توضیح داد



"من صد ها سال سن دارم به همراه قدرت های نامحدود،بنظرت 
این ثروت طبیعی نیست؟"

سرم را آرام تکان دادم 

حق با او بود قبال به این فکر کرده بودم 

"رافائل یه موضوعه که خیلی وقته ذهنم و درگیر کرده البته اگه 
نمی خوای بگی که وقتی رسیدیم لوناپییر بهم میگی "

"من آفریده شدم تا به سوال های تو جواب بدم چیه؟ بپرس؟"

این رابا شیطنت ، کنجکاوی و کمی خشم گفت

"چرا قبل از من به هیچ انسانی خون نداده بودی؟یعنی تو هیچ 
انسانی و تبدیل نکردی؟"

"نه مدی ما قوانین خودمون و داریم من بدون اجازه از خالقم 
نمیتونم کسی و تبدیل کنم مگه اینکه خالقم منو آزاد کرده باشه و 
درباره خون دادن به یه انسان باید بگم که من کار های مهم تری از 

خون رسانی به یه انسان دارم "

قسمت اولش را محتاطانه گفت میدانستم قسمتی از حقایق را به 
من نمیگفت و قسمت آخر حرفش را تمسخر آمیز بیان کرد انگار 
درباره ی موجوداِت بی ارزشی حرف میزد 

"خالقت؟"

"کسی که تبدیلم کرده .... اگه اون بخواد وظیفه دارم تا ابد در 
خدمتش باشم و این باعث افتخاره یه خون آشامه "



"مثل یه نوکر؟"

کمی اخم کرد

"شاید!....ولی خیلی پیچیده تره من به هیچ وجه نمی تونم از 
دستوراتش سرپیچی کنم اگه خوناشامی تصمیم بگیره فرزندش و 
آزاد کنه باعث درد و رنج اون خون آشام میشه مثل اینکه تو یه 
آدم ثروتمند باشی و یهو تبدیل به یه آدم بدبخت بشی با هیچ 

هدف و آینده ای مجبوری تا ابد زندگی کنی "

"این احمقانست !یعنی شما هیچ حق انتخابی ندارین؟"

سرش را بنشانه منفی تکان داد

"ولی ویلیام اون شب قبول نکرد منو بکشه با اینکه اندرو همین 
قصد و داشت "

کمی جابه جا شد تا در وضعیت دید بهتری نسبت به من باشد 
متوجه شدم هر بار نام ویلیام را به زبان می آوردم همین حالت را 
میگرفت 

"اون مجبور بود مدیس وقتی یه خالق مستقیما دستور میده ما 
مجبوریم انجامش بدیم ویلیام مطمئنا اون کارو انجام نمیداد ولی 
اگه اندرو مستقیما ازش می خواست تورو بکشه ویلیام انقدر تورو 
میخواست که قبلش خودش و میکشت تا خودش کسی نباشه که 
بهت آسیب میرسونه اندرو هم اینو میدونست برای همین مستقیما 

از ویلیام اینو نخواست اندرو نمیخواست پسرشو از دست بده "

از این که صراحتا اعتراف کرده بود که ویلیام به من عالقه مند 



بوده تعجب کردم اصال او چرا درباره ی تبدیل شدنش چیزی 
نمیگفت 

"کی تورو تبدیل کرده اصال چطور تبدیل شدی"

اگر به من میگفت وقتی به لوناپییر رسیدیم به تو خواهم گفت 
مطمئن بودم خرخره اش را با لذت میجویدم

"روند تبدیل شدن خیلی پیچیده نیست باید مقداری از خون یه 
خون آشام و تو بدنت داشته باشی بعد مقدار زیادی از خونت باید 
بیرون کشیده بشه به حدی که ضربان قلبت به پایینترین حد ممکن 
برسه و بعد باید بمیری(این قسمت از حرفش را با صدای ناصاف و 
ترسناکی بیام کرد) تا روند تبدیل کامل بشه بعد از حدود 
48ساعت تو بیدار میشی و قلبت تپش نخواهد داشت گرسنه 
خواهی بود و زندگی در تاریکی و شروع میکنی روزای اول خیلی 
سخته چون چیزی و نمیدونی و چندین ماه طول میکشه تا بفهمی 
تواناییات چی هستن و چندین سال طول میکشه تا بتونی 
تشنگیتو کنترل کنی این قسمتش زیاد سخت نیست البته بستگی 
به اون شخصی داره که کنارشی مثال مطمئنم یه تازه متولد 

نمیتونه در برابر خون تو مقاومت کنه "

باز هم درباره ی خودش توضیحی نداده بود توضیحاتش کلی بود ، 
و صدایش را از قصد کمی ترسناک کرده بود 

"یعنی تموم اون مدتی که من از خون شما مینوشیدم اگه میمردم 
تبدیل به خون آشام میشدم؟"

"اوهوممم"



"واقعا ازتون ممنونم که از قبل بهم اینو نگفته بودین "

خندید و قبل از اینکه سوال دیگری بپرسم بلند رز را صدا کرد و 
بعد مستقیما در چشمانم نگاه کرد و با صدای هوس انگیزی زمزمه 
کرد

"حرف از خون شد !هر وقت کنارمی گرسنه میشم باید تغذیه کنم 
"

زبانش را با حالت شهوت انگیزی روی لب هایش کشید عضالت 
شکمم منقبض شد سریعا جرعه ای از کوکتلم را نوشیدم که بدتر 
مرا بیاد بوی بدن رافائل انداخت و خاطرات عشقبازیمان بسیار 
واضح جلوی چشمانم آمد با لذت چشمانم را بستم و به بو و دهان 
شگفت انگیزش فکر کردم و وقتی دستی روی شانه ام قرار گرفت 
چشمانم را بسرعت باز کردم نفس نفس میزدم شرم آور بود 

با شک نگاهم میکرد

"داشتی به چی فکر می کردی صورتت انگار....انگار ..."

دستپاچه شدم 

"هیچی ..هیچی فقط چشمامو بسته بودم"

مسلما دروغ بهتری به ذهنم نمیرسید!

گفته بودم که دروغ گوی افتضاحی هستم؟

نگاهش رنگ تمسخر به خود گرفت

کمربندم را برایم باز کرد 



" اوه میدونم ... البته که میدونم ...،چند لحظه تنهات میزارم 
!همین پشتم... فقط کار بدی نکن "

جمله ی آخرش را با شیطنت گفت و به ران هایم که بهم فشارشان 
میدادم اشاره کرد 

این هواپیما پنجره ای برای خودکشی نداشت؟

کاش همین حاال نامرئی میشدم نگاهم را از صورت سرخوشش 
گرفتم و تازه متوجه رز که با لبخنِد یک بلوند به رافائل نگاه میکرد 
شدم قرار بود از آن زن بنوشد ؟ 

سرم را تکان دادم تا تصویر نوشیدن خون از رانم را توسط رافائل 
از سرم بیرون کنم اصال این را دوست نداشتم این ناراحت کننده و 
مشمئز کننده بود حس استفاده شدن را داشتم جرعه ی دیگری از 
کوکتلم را نوشیدم هدفونم را روی گوش هایم گذاشتم تا صدایی 
را نشنوم چشمانم را بستم و به موزیک گوش دادم نمیدانم چند 
دقیقه مشغول گوش دادن به موزیک بودم که حرکت دست رافائل 
را روی بازویم احساس کردم چشمانم را باز کردم و نگاهش کردم 
هنوز هم نیش هایش بیرون بود و با زبانش نیش های بلندش را 
تمیز میکرد و پایین تر از لب هایش چند قطره خون ریخته شده 
بود هنوز هم با دیدن نیش هایش ضربان قلبم تند تر میشد و 
مطمئنا او می توانست صدای قلبم را بشنود ،ناگهان صورتش خالی 
شد

"هنوزم ازم میترسی؟"

این را طوری غمگینانه و با دلخوری گفت که لحظه ای از خودم 



بخاطر رفتارم خجالت زده شدم 

"نه فقط..."

حرفم را قطع کرد 

"فقط چی؟نکنه هنوزم میترسی تورو بکشم یا از خونت بنوشم؟ 
تو بهم اعتماد نداری مگه نه؟من می تونم اینو بفهمم مدیس تو 
حتی بهم نمیگی چه مرگته قضیه این نیست که آماده نیستی تو 

بهم اعتماد نداری مگه نه؟ "

نالیدم

"اینطور نیست راف"

جوری نگاهم کرد یعنی اگر اعتماد دارم پس باید به او بگویم 
،روبرویم نشست و موشکافانه نگاهم کرد 

با لکنت شروع به حرف زدن کردم

"راف ..من انسان.. انسان نیستم "

"خب این داستان جدیدی نیست"

نفسم را با حرص بیرون دادم برای اینکه بتوانم به او بگویم 
کمترین کاری که او میتوانست بکند این بود که شوخی هایش را 

برای خودش نگه دارد و در حد امکان دهان لعنتی اش را ببندد .

دستانش را به نشانه تسلیم باال گرفت



"باشه باشه خفه میشم بگو"

این را با خنده و لحن بامزه ای گفت

"من فقط جادوگر نیستم یه چیز دیگه هم هستم ..."

در جایش جابه جا شد و سرش را کمی خم کرد و از زاویه ی 
دیگری نگاهم کرد ولی اصال نگاهش را از صورتم برنداشت انگار 
نظرش جلب شده بود 

"چیزی درباره ی آناکاپی ها شنیدی؟"

کمی فکر کرد 

"نه فکر نکنم فقط از زبون همون ساحره ی خاکستر شده این اسم 
و شنیدم"

این را کامال فکورانه گفت

"درباره فرزندان هفائستوس یا فرزندان آتش چی؟"

کمتر از دو ثانیه فکر کرد

"آره آره یه چیزایی شنیدم خالقم قبال دربارشون خیلی چیزا بهم 
گفته بود درباره انسان هایی که...."

حرفش را قطع کردم 

"خب!.........."

چند ثانیه با حالت سوالی به من خیره شد و بعد با بهت و تعجب و 
کامال شوکه شده نگاهم کرد 



"تو ...تو فرزند آتشی؟"

فقط سرم را بنشانه تایید تکان دادم حدود بیست ثانیه بدون 
حرف، با صورتی مبهوت شده نگاهم کرد و بعد عکس العملی را 
نشان داد که ابدا توقعش را نداشتم شروع کرد به بلند بلند 
خندیدن با عصبانیت به نیش تا بناگوش باز شده اش نگاه کردم 
اگه دهانش را تا کنار گوش هایش پاره میکردم اتفاقی می افتاد؟

"خیلی مزخرفی رافائل اشتباه کردم که فکر کردم می تونم باهات 
حرف بزنم "

سعی کرد خنده اش را قطع کند ولی آنچنان موفق نبود

"متاسفم...متاسفم مدی آخه وضعیت خنده داریه ،فرزندان آتش 
دشمن ساحره ها هستن خون آشام ها عاشق خون فرزندان آتش 
هستن باور کن اگه یه آناکاپی کامل بودی نمی تونستم در برابر 
خونت مقاومت کنم و خونتو تا آخرش ننوشم حاال این وسط تو 
هم ساحره ای هم آناکاپی و عاشق یه خون آشامم هستی بنظر 
خودت خنده دار نیست؟ حاال میفهمم چرا انقدر زود زخمم التیام 

پیدا کرد و با نوشیدن خونت احساس قدرت می کردم "

همه ی این حرف ها را با ته خنده اش میگفت البته با قسمت 
عاشق یک خون آشام بودنم موافق نبودم فکر میکردم تمام این 
عالقه و کشش به هر دو نیش دراز بخاطر خونشان بود من 
عاشقشان نبودم فقط جذب خونشان شده بودم با جدیت نگاهش 
کردم ناگهان صورت او جدی شد 

"اینو از کجا فهمیدی؟اون خانواده ی سرخپوستت آناکاپی 



هستن؟"

"نه همشون"

"یعنی یه تعدادشون آناکاپی هستن؟"

"فقط ینفر مونده رافائل و قسم میخورم اگه قصد اینو داشته 
باشی که خونشو بنوشی یه میخ چوبی توی سینت فرو میکنم "

"من این کارو نمیکنم مد حتی اگه اینو بهم نمیگفتی "

این را با دلخوری گفت و بعد بهت زده نگاهم کرد و با لکنت پرسید

"تو ....باهاش خو...ابیدی؟"

شکه شده نگاهش کردم نمیتوانستم دروغ بگویم او همین حاال هم 
میدانست.. او از صدایم وقتی که درباره ی بازمانده ی آناکاپی ها 
حرف میزدم فهمید .... و اصال چرا باید دروغ بگویم 

"آره قرار بود با هم ازدواج کنیم و خیلی زود بچه دار شیم "

قسمت آخر حرف هایم را با تمسخر گفتم 

"معلومه که باهاش خوابیدی اونا نسبت به هم احساسات عجیب 
غریب و پیچیده ای دارن انگار مثل دو تا پازل کنار هم جفت شدن 
فرزندان آتش هر جای دنیا باشن همدیگرو پیدا میکنن اون تنها 
باقیمونده نیست خیلیها موندن ولی خودشون و مخفی کردن ولی 
اگه یه آناکاپی باشی خیلی راحت میتونی بقیشونو پیدا کنی انگار 
به همشون یه ردیاب وصله و نسبت به هم یک کشش عجیب دارن 

و مثل یه خانواده از هم محافظت میکنن "



آن جوری که فکر میکردم عکس العمل نشان نداده بود ولی ناگهان 
اخم کرد

"منظورت چیه که میخواستی باهاش ازدواج کنی؟"

فقط نگاهش کردم 

غرید

"در اونصورت قول نمیدم که برای یه شب شام اونو دعوت نکنم و 
خون اون مردک و تا آخرش ننوشم "

همه ی اینها را با صدای خشنی گفت به او اخم کردم 

"تو اینکارو نمیکنی"

"مطمئن نباش مدیس تو نمیتونی با اون ......"

ادامه ی حرفش را نگفت سعی کرد خشم خودش را کنترل کند و 
بعد از چند ثانیه اخم کردن به من شروع به حرف زدن کرد 

"جالب ترش میدونی چیه مد؟ تو بخاطر شکارچی بودن لنس ازش 
متنفری ولی تو ذاتا متولد شدی برای شکار ساحره ها این بیشتر از 

خنده دار بودن مزحکه "

غریدم

"من مثل اون حروم زاده نیستم من شکارچی ساحره ها نیستم "



فصل دوازدهم عشقبازی 

"این توی خونته مدیس حاال میتونم دلیل اینهمه اشتیاقشو بفهمم 
"

متوجه حرفش نشدم

"اشتیاق کی؟"

حرف را بوضوح عوض کرد

"االن میفهمم چرا انقدر بسمت خونت جذب میشدم میفهمم دلیل 
خوشبو بودن خونت چیه 

ما بطور معمول میتونیم در برابر خون انسان مقاومت کنیم حتی 
اگه چند روز تغذیه نکرده باشیم ولی خون تو اراده ی زیادی می 

خواد تا هر بار که پیشمی ازت ننوشم "

با خشم به او نگاه کردم 



"رافائل من نوشیدنی مخصوص سرآشپز نیستم و اون دفعه ی 
آخری بود که از خونم نوشیدی نمیدونی وقتی خونمو مینوشیدی 
چه احساس بدی و تجربه میکردم احساس وسیله بودن میکردم 

انگار از درون خالی شده بودم "

پشَتش را به صندلی تکیه داد صورَتش کامال شرمنده بود 

"متاسفم مد ولی خودت خواستی من ازت اینو نخواسته بودم و 
هرگز هم نمی خوام من بخاطر خونت نیومدم دنبالت اینو 

میفهمی؟"

از چیزی که گفته بودم پشیمان شدم ولی این حسی بود که داشتم 
یک حس وحشتناک!

نفس عمیقی کشیدم از این احساسات ضد و نقیض و وحشتناک 
غمگین بودم 

من هم مانند رافائل سرم را به صندلی تکیه دادم و چشمانم را 
بستم صدای حرکَتش را شنیدم 

کنارم نشسته بود دستش را روی دستانم گذاشت

" میدونم چه حسی داری مد من درکت میکنم "

چشمانم را باز کردم صورتش فاصله ی کمی با من داشت همین 
باعث باالرفتن ضربان قلبم شد ،هورمون های لعنتی!

"دلم میخواست یه آدم معمولی بودم نه کسی که مثل یه غذای 
خوشمزه واسه توعه و یه قاتل برای ساحره ها "



باس.نش را بیشتر به من نزدیک کرد و دستش را پشت شانه ام 
گذاشت و مرا به سمت خود کشید طوری که سرم روی شانه ی 
محکَمش بود 

"بلد نیستم تورو آروم کنم من فقط توانایی اذیت کردنتو دارم 
ولی فکر میکنم بهترین راه واسه آروم شدن انسان ها بغل 

کردنشونه درسته ؟ پس تو بغلم بمون "

حرف هایش را آرام کنار گوشم میگفت و هوای خنک دهانش باعث 
منقبض شدن عضالت شکمم شد 

"اینو دوست دارم"

سرم را کمی باال آوردم و با تعجب به او نگاه کردم لبخند بامزه ای 
روی لب هایش بود؛او میدانست 

"اینکه وقتی لمست میکنم عکس العمل نشون میدی! .....گفتم که 
بغل کردن همیشه اثر داره"

این را درست میگفت آغوشش کامال مرا از فکر های بیمارگونه ی 
چند لحظه ی پیش بیرون آورد 

"من عکس العملی نشون ندادم"

"اوه ..آره میدونم "

این را گفت و بلند و با تمسخر خندید

انگشت خود را روی بازویم حرکت داد باعث شد انقباضات دردناک 
و لذت بخش تکرار شود 



با صدای آرامی زمزمه کرد 

"مثال اگه اینکار و بکنم عکس العمل نشون نمیدی؟"

انگشتش را از شانه ام رد کرد و بسمت بین سی.نه هایم حرکت 
داد پایین تنه ام گرم شد و انگشتانم را بهم فشار دادم 

"و اینکار..."

انگشتش پایین تر آمد و بین ران هایم قرار گرفت

"یا اینکار.... "

از دردناک بودن انقباضات دست او را پس زدم بلند خندید و دوباره 
کنار گوشم زمزمه کرد 

"راستی قبل از این که اون ساحره دستمو بندازه وسط واگن، 
داشتیم درباره ی چی حرف میزدیم "

با اخم و با چشمان باریک شده به او نگاه کردم

"چیه خب؟ فقط نمیخواستم حرفمون نصفه نیمه بمونه"

با حالت مظلومانه و بی طرفانه ای به من نگاه کرد که یعنی او 
فقط بخاطر ناتمام ماندن حرف هایمان این حرف را زده 

دیوانه اید اگر فکر کنید او قصد خوابیدن با مرا داشت !

او واقعا یک پسر تخس بود او هرگز بزرگ نمیشد 

ما آن زمان در حال عشقبازی بودیم هر دویمان برهنه بودیم و او 
مشغول بوسیدن سین.ه هایم بود از یاداوریش گرما را بین پاهایم 



حس کردم انگشتانش را روی رانم گذاشت 

"داری بهم فشارشون میدی"

منظورش ران پایم بود که به هم فشارشان میدادم 

دست دیگرش یک طرف صورتم قرار گرفت 

"نمی خوای ادامه حرفامونو بزنیم"

به چشمان تاریکش نگاه کردم با تمام سردی پوسَتش در چشماَنش 
آتشی در حال سوختن بود نفس خنَکش را روی صورتم رها کرد 
دستم بدون اینکه خودم خواسته باشم به پیراهَنش چنگ زد با 
تعجب به دستم که پیراهَنش را در چنگ گرفته بود نگاه کردم 
دسَتش را زیر چانه ام گرفت و سرم را بلند کرد تا نگاهم روی 
صورَتش باقی بماند 

"اینبار دیگه کسی مزاحممون نمیشه دلم برای عشقبازی کردن 
باهات تنگ شده یه عشقبازی که آخرش تو بغلم با گریه تموم نشه 

"

قبال گفته بود می خواهد با من بخوابد اسم رابطیمان را گذاشته 
بود س.کس و حاال میگفت عشقبازی این را دوست داشتم لذتی بی 
نهایت در وجودم سرازیر شد 

انگشتاَنش رانم را نوازش کرد 

لمس دستاَنش مرا بیش از پیش وسوسه کرد 

"من میخوامت راف"



بعد از بیرون آمدن آن حرف از دهانم تازه متوجه شدم چه به او 
گفته بودم و او به محض خارج شدن آن حرف از دهانم لبانش را 
روی دهانم گذاشت چشمانم از مزه اش بسته شد طعم شگفت 
انگیز دهانش را مزه مزه کردم و زبانم را درون دهاَنش چرخاندم 
باورم نمیشد ولی اینکار هارا بدون اینکه خودم بخواهم انجام 
میدادم. متوجه شدم همانطور که مرا میبوسید مرا از روی صندلی 
بلند کرد و در آغوش گرفت وقتی دهانش را از لب هایم برداشت 
چشمانم به جستجوی لب هایش باز شد و خودمان را جلوی یک در 
که رویه اش از مخمل آبی بود دیدم وارد اتاق شدیم اصال به یک 
هواپیما شباهت نداشت شبیه یک اتاق خواب زیبا بود با تمام 
وسایل مورد نیاز یک اتاق خواب لوکس ،شیک و تجمالتی!

مرا روی تخت نشاند،حس کسی را داشتم که تمام شب را شراب 
قویی نوشیده و حاال مست خود را به دست یک مرد سپرده و فقط 
لذت را درک میکند نوعی بی وزنی در حرکاتم بود دستش پایین 
پیراهنم را گرفت و با نگاه از من اجازه گرفت تا آن را دربیاورد با 
دستانم کمکش کردم تا زودتر از شر لباس هایم راحت شوم پیراهن 
خودش را هم در آورد و نگاهم را روی سینه و شکمم خوش فرم و 
عضالنی اش نگه داشت بوسه ی کوچکی روی لب هایم گذاشت

"خیلی شیرینی عسلم.."

این را با همان صدای هوس انگیزی میگفت که باعث میشد تمام 
بدنم به لرزش بیفتد 

"داری میلرزی..حالت خوبه؟"

"بخاطر توعه ،همین حاال می خوامت"



خندید 

"نه به این زودی"

خم شد و پایم که از تخت آویزان بود باال آورد کفش هایم را در 
آورد و بعد لباس زیرم را پایین کشید 

نگاهش همان جا مانده بود و بعد با صدای تحلیل رفته ای نالید

"تو منو میکشی.."

آرام به سین.ه ام فشار آورد تا روی تخت دراز بکشم با آن مشکلی 
نداشتم البته اگه او هم همانجا روی من قرار میگرفت ولی اینکار را 
نکرد کنار پایم که هنوز از تخت آویزان بود زانو زد و بعد دهان و 
زبان خیسش را بین انگشتان پایم احساس کردم از حرکت لب 
هایش بشدت به لرزش افتادم گرما مستقیما به زیر شکمم حمله 
میکرد من همین حاال او را درونم میخواستم او یک موجود 
بدجنس بود که از تمام نقاط حساس بدنم خبر داشت

سرم را بلند کردم و سعی کردم او را به سمت باال بیاورم به آرامی 
فشاری به شکمم آورد و مرا دوباره روی تخت برگرداند و دوباره 
سراغ انگشتان پایم رفت ولی اینبار مچ پایم اسیر دهان ماهرش 
شد و همینطور باال آمد و کمی باالتر از رانم را بین دندانش نگه 

داشت .

شکمم کامال منقبض شده بود و انگشتان دست و پایم غیر ارادی 
جمع شدند بشدت ناله میکردم زبانش را روی بدنم حس کردم و 
مطمئنا اگر همین حاال او را درونم نداشتم به گریه می افتادم 
دوباره باال آمدم و بسمتش هجوم بردم 



"لطفا ..لطفا ..همین حاال میخوامت "

لبخند هوس انگیزی زد کوتاه لبانم را بوسید و سی.نه هایم را در 
چنگش گرفت خودش روی تخت دراز کشید با زحمت دکمه ی 
شلوارش را باز کردم و از پایش بیرون کشیدم کمرم را گرفت و مرا 
روی خودش کشید وقتی او را درونم حس کردم از لذتی که داشت 
کامال شوکه بودم انگار دفعه ی اولی بود که با او میخوابیدم ، از 
قدرت سک.سی اش وحشت زده شدم 

با صدای هوس انگیزش نالید 

"تو شگفت انگیزی، می خوام تا ابد درونت باشم"

چطور چیزی می توانست تا این اندازه لذت بخش باشد مطمئنم او 
هم همین حس را داشت از حالت صورتش و صدایش می توانستم 
این را بفهمم

صدایش از همیشه خش دار تر خشن تر و سک.سی تر بود حس 
میکردم در حال پرواز هستم هیچ افکار و احساسات بدی در من 

وجود نداشت و حس میکردم که پروانه ها درونم میرقصند .

 

 



حدود یک ساعتی بود که در آغوش رافائل بودم هر دو ساکت 
بودیم نه من چیزی میگفتم و نه او .

بشدت راضی بودم و احساس آرامش تمام وجودم را فرا گرفته 
بود ولی حالت صورت رافائل ناخوانا بود و همین باعث ناراحتَیم 
میشد البته همانطور که در آغوشش بودم در تمام آن دو ساعت 
انگشتانش در حال نوازش پوست پهلویم بود 

"دوسش نداشتی؟"

این را با ناله گفتم 

با تعجب نگاهم کرد با صدای بسیار آرام که حتی لبانش حرکت 
نمی کرد با ناباوری گفت

"این بهترین س.کسی بود که تا حاال داشتم...... راستش تا حاال در 
حین پرواز با کسی نخوابیده بودم"

خندید 

"ولی انگار ناراحتی..."

ابرهایش باال پرید

"نه ناراحت نیستم فقط به دفعه ی اولی که با هم س.کس داشتیم 
فکر می کردم "

انگشتم را بی هدف روی سی.نه اش کشیدم از حالت بدنش متوجه 
شدم از اینکار خوشش می آمد 

ادامه داد 



"خیلی بعدش حس بدی داشتم وقتی دیدم داری گریه 
میکنی........اون شب باعث شد واسه اولین بار از خودم متنفر 

بشم ....تو ... تو واقعا اونو دوست نداشتی؟"

آن حرفش باعث َرنِجَشم شد من واقعا آن شب لذت برده بودم 

"اینطور نیست راف من اون شب واقعا ..واقعا لذت بردم"

"ولی تو داشتی گریه می کردی..."

این را با تعجب گفت فکر میکنم درک بعضی چیز های انسانی برای 
کسی مثل رافائل سخت بود او سال ها از انسان بودنش میگذشت 
و اکثر چیز های انسانی در او از بین رفته بود 

"می دونم ولی اون موقع من دوست پسر داشتم و واقعا عذاب 
وجدان داشت خفم میکرد "

میتوانستم لبخندش را ببینم که گوشه ی لبانش میرقصید .

نوک سی.نه اش را اذیت کردم خندید و مرا بیشتر به خود چسباند 
و انگشتانش را در امتداد ستون فقراتم به حرکت در آورد 

"االن چی مدی؟"

"االن؟"

"دوسش داشتی؟"

"شوخی میکنی؟هیچ وقت همچین سک.سی و تجربه نکرده بودم 
نمیدونم باهام چکار کردی ولی اصال هیچی دست من نبود همه ی 

حرفام و کارام غیر ارادی بود "



بلند خندید ولی لبخندش مثل قبل شرورانه و با تمسخر نبود بلکه 
خالص ترین لبخندی بود که در دوران آشناییم با او دیده بودم . 
رفتار او واقعا کودکانه و خالص بود 

ناگهان کمی مرا از خود جدا کرد 

"نزدیکه برسیم مد بهتره لباستو بپوشی "

کامال از من جدا شد بدنم ناراضی بود ایستاد و مشغول پوشیدن 
لباسش شد با لذت به بدن برهنه اش نگاه کردم نمیدانم چقدر 
نگاهش میکردم که صدای خنده ی بامزه اش را شنیدم

"دختر تو هنوز دلت میخواد؟"

به صور.َتش که با لبخند گرمی مزین شده بود نگاه کردم 

"فکر نکنم روزی بشه که تو جلوم برهنه باشی و من دلم نخواد "

با سرخوشی خندید 

"قبال بهت گفته بودم تو یه دختر هو.س بازی؟"

میخواستم او را بخاطر این حرفش اذیت کنم 

با شیطنت و لوندی لب پایینی ام را به دندان گرفتم و انگشتانم را 
روی ران پایم با دلبری کشیدم لبخندش جمع شد و با حالت 
دستپاچه ای به رانم نگاه کرد 

"مدی ما نزدیک میشیگانیم پس لطفا اون کارو نکن وگرنه مجبور 
میشم همین االن دوباره برگردم روی تخت و دوباره از انگشتات 

شروع کنم و اینبار انقدر اینکار و ادامه میدم که به گریه بیفتی"



با صدا خندیدم ولی صورت او جدی بود از روی تخت پایین آمدم 
به رافائل پشت کردم و بسرعت لباس هایم را پوشیدم وقتی 
برگشتم رافائل را دیدم که روی یک مبل مخمل سرمه ای نشسته 
بود و با حالت عجیب و لبخند دلنشینی نگاهم میکرد ایستاد و 
بازویش را بسمتم گرفت دستم را روی بازویش گذاشتم و از اتاق 
خارج شدیم ، آن اتاق را با تمام بهم ریختگی ها یش ترک کردیم و 
بسمت صندلی های سابقمان رفتیم احساس سبکی خاصی میکردم 
احساس میکردم تمام دل نگرانی هایم را در آن اتاق جا گذاشته ام 
مدت ها بود عصبی بودم ولی حاال آرامشی تمام وجودم را فرا 

گرفته بود .

روی صندلی روبرویم نشست صدای قدم های کسی را شنیدم و 
یکی از آن دو مهماندار آمد انگشتانش را جلوی شکَمش به هم قفل 
کرده بود و فقط به رافائل نگاه می کرد 

"قربان به فرودگاه نزدیک میشیم لطفا کمربندتونو ببندین و ....."

رافائل آنچنان با حالت بدی به او نگاه کرد که حس کردم اگر همین 
حاال از اینجا نرود همینجا جلوی پاهای رافائل از هوش میرود یا به 
گریه می افتد فقط سرش را تکان داد و با حالت گیج شده ای رفت 
این مرد خشن همان کسی بود که چند ساعت پیش را با او روی 
یک تخت بودم؟و به شیرینیه کیک شکالتی بود؟ با ابرو های باال 
رفته به رافائل نگاه کردم 

"با اون چیکار کردی؟"

با حالت سوالی نگاَهم کرد 



"نزدیک بود بیهوش بشه"

خندید

"جذبه ی منو دست کم گرفتی تنها انسانی که از من نمیترسه 
تویی"

"نمیفهمم دیگران از چیه تو میترسن "

ابرو هایش را به هم نزدیک کرد و با انگشتانش به آن اخم بامزه 
اشاره کرد 

"شاید از این ..."

با شیطنت بسمتش رفتم و بین ابرو هایش را بوسیدم با صدا 
خندید ابرو هایش دوباره از هم فاصله گرفت و به حالت قبل 
برگشت 

"ولی اینا خیلی دوست داشتنَین"

مرا بغل کرد و روی صندلی خودم نشاند و کمربندم را برایم بست 
و با خنده زمزمه کرد 

"شاید تو برای این نمیترسی که کامال انسان نیستی"

لبخندم محو شد 

با خود اندیشیدم

*شک دارم که اصال انسان باشم*

تازه متوجه خود بیزاری(کسی که از موجودیت خودش متنفر 



است )که در وجودم داشتم شدم .

صدای بیرون آمدن چرخ هایی که از زیر هواپیما بیرون می آمد را 
شنیدم پس باالخره به میشیگان رسیده بودیم

 

فصل سیزدهم بازگشت

هوا ابری بود البته خبری از برف و باران نبود ولی زمین سفید 
پوش نشان میداد بتازگی برف باریده است نزدیک به بهار بودیم و 
هنوز اینجا سرد و برفی بود وقتی از باند پرواز شخصی رافائل 
پیاده شدیم یکی از همان افراد رافائل کنار یک خودروی کونیک 
ایستاده بود سوییچ و یک شنل را به رافائل داد و حتی رافائل 

کلمه ای با او حرف نزد .

رافائل در را برایم باز کرد و با احترام کمی ژست گرفت به خنده 
افتادم ،خب! این رفتار جنتلمنانه هر چند نصفه و نیمه از رافائل 
بعید بود روی صندلی نشستم او هم نشست و بسرعت حرکت کرد 

"ماشین خوبیه"

خندید 

توصیف خوب برای این ماشین اصال مناسب نبود 

"قرار نیست بریم هتل تا استراحت کنیم؟"



"نه هوا ابریه تا چند روز خبری از خورشید نیست به هواشناسیه 
من اعتماد داشته باش"

"از کجا میدونی شاید اشتباه کنی ساعت یازدهه ،ممکنه تا غروب، 
خورشید تو آسمون دیده بشه "

با شگفتی نگاهم کرد

"واقعا فکر می کنی ممکنه من اشتباه کنم؟"

خب! شک داشتم او هیچوقت درباره ی چیزی اشتباه کند شانه ام 
را با بیغیدی باال انداختم .

از وقتی به میشیگان رسیده بودیم بنظرم مرموز میرسید کم حرف 
میزد و فقط حواَسش به رانندگی اش بود 

"بهتره تو بخوابی چند ساعتی تا لوناپییر مونده "

سرم را بنشانه تایید تکان دادم سرم را به صندلی تکیه دادم 
صدایی نبود! و من بخواب عمیقی فرو رفتم .

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

تشنه بودم بسیار تشنه!

گلویم میسوخت حس میکردم مواد مذاب در گلویم در حال 
جوشیدن است به اطرافم نگاه کردم بدنبال آب میگشتم همه جا 



تاریک بود ولی من براحتی همه جا را میدیدم آنجا را میشناختم 
نزدیک برکه بودم ناگهان بوی خوبی را حس کردم بو آنقدر دلپذیر 
و اشتها آور بود که بی اراده بسمتش هجوم بردم بو از کنار برکه 
می آمد و میدانستم اگر از آن چیزی که آن بوی خوب را میدهد 
بنوشم تشنگیم برطرف خواهد شد آنجا یک نفر نشسته بود بو از 
او می آمد زبانم را روی لب های خشکم کشیدم و بسمت آن شخص 
حمله کردم رویش را برگرداند ایزاک بود بوی عسل و زعفران و 
لیمو میداد نگاهم روی شاهرگ خشمزه ی روی گردنش مانده بود 
حتی میتوانستم صدای جریان خون را در رگ هایش حس کنم بی 
اراده به سمت ایزاک حمله کردم و دندانم را در گردنش همانجا که 
آن رگ پر خون وجود داشت فرو بردم و شهدی از گردنش بیرون 
ریخت بی وقفه و سیری ناپذیر از آن شهد می نوشیدم حس 
میکردم در فصل بهار زیر نور خورشید در ساحل نشسته ام حتی 
می توانستم حرارت خورشید را روی پوستم حس کنم تا آخرین 
قطره ی آن شهد را مکیدم سرم را از گردن او کنار کشیدم عطش 
رفته بود به جسمی که روی پایم بیجان افتاده بود نگاه کردم 
پوست ایزاک بشدت سفید شده بود به پوست بی رنگ او دست 
زدم دیگر مثل قبل گرم نبود شبیه به یک تکه یخ سرد و سخت بود 
به گردن ایزاک نگاه کردم جای دو نیش روی آن بود به دهانم دست 
کشیدم و زیر لثه هایم دو نیش را حس کردم من ایزاک را کشته 
بودم من به چه چیزی تبدیل شده ام؟! ترسیده ، جیغ کشیدم و 
وحشت زده چشمانم را باز کردم 

"هــی هــی....... خواب دیدی .......چیزی نیست .........آروم 
باش......... فقط یه کابوس بود"

به رافائل نگاه کردم بنظر ترسیده میرسید کنار جاده متوقف شده 



بود کنار پایش یک ظرف غذا و دو شیشه نوشیدنی بود مطمئنا 
کنار خیابان توقف کرده بود تا از رستوران برایم غذا بگیرد 

"حالت خوبه مد؟"

هنوز گیج بودم

"خوب؟ آره ...،آره خوبم "

"چه خوابی دیدی؟"

صدایم بشدت میلرزید این ترسناک ترین خوابی بود که در تمام 
زندگیم دیده بودم 

"تبدیل به یه خون آشام شده بودم ...من ...اوه خدای من ...من 
ایزاک و کشتم "

متوجه شدم که گریه می کنم 

"ایزاک ؟"

سعی کرد مرا با نوازش کردن موهایم آرام کند 

"تنها آناکاپیه باقیمونده از خانوادم ، تمام خونشو نوشیدم خدای 
من وحشتناک بود من دو تا نیش دراز داشتم.... دو تا نیش که 

..... "

"آروم باش ....خون آشام بودن اونقدرها هم بد نیست "

"ترجیح میدم بمیرم راف ....ترجیح میدم بمیرم ولی تبدیل به یه 
قاتل خونخوار نشم.... اگه یروز تو موقعیتی بودی که بین مردن 
من و خون آشام شدنم باید یکیو انتخاب کنی منو بکش ولی نزار 



خون آشام بشم "

با دلخوری نگاهم کرد بنظر خودم حرف بدی نزدم فقط عقیده ام را 
گفته بودم .

موهای از عرق خیس شده ام را از روی پیشانی ام کنار زد 

"فقط خواب بود مد نباید بترسی بهتره یه چیزی بخوری نزدیک 
لونا پییریم "

به غذا اشاره کرد سرم را تکان دادم اشک هایم را از روی گونه ام 
پاک کرد و یکی از نوشیدنی ها را برایم باز کرد جرعه ای از آن 
نوشیدم ظرف غذا را برداشتم پاستای پنیر بود چنگالم را درونش 
فرو کردم و به دهان بردم سس خوبی داشت معده ام میسوخت 
مطمئنا از گرسنگی بود رافائل دوباره حرکت کرد همانطور که می 
خوردم به اطراف نگاه میکردم اینجا برف بیشتری دیده میشد 
رافائل بخاری ماشین را روشن کرده بود این کارش بیشتر خنده دار 

بود تا محافظه کارانه ! نه من سرما را حس می کردم نه او !

"ساعت چنده؟"

چنگال را درون پاستا چرخاندم

"نزدیک هفته"

"اگه خسته ای می خوای من رانندگی کنم "

نگاه بامزه ای به من انداخت 

"فکر میکنی ممکنه من خسته بشم؟"



نه مطمئنا خسته نمیشد با بیخیالی چنگال را در دهانم گذاشتم 

"فکر میکنم چند تا از هورمونای بدنت از کار افتادن"

"منظورت چیه؟"

"تا وقتی من چیزی برات نگیرم تو انگار هیچ اثری از گرسنگی توی 
وجودت نیست "

با این حرَفش موافق بودم مطمئنا تنها هورمونی که در بدنم خوب 
کار میکرد استروژن(هورمون جن.سی در خانم ها) بود 

"فکر کنم همینطوره "

خندید 

با دیدن تابلوی لوناپییر به دلشوره افتادم حس می کردم اتفاق 
بدی در حال رخ دادن است رافائل تمام حرکاتم را از گوشه ی 
چشمش زیر نظر داشت ظرف غذا را کنار گذاشتم همه جا برف بود 
فقط جلوی خانه ها یک راه باریک خالی از برف دیده میشد گمان 
میکنم جلوی خانه هایشان را نمک پاشیده بودند هوا کم کم در 
حال تاریک شدن بود بیست دقیقه ی بعد به کلبه ام رسیدیم ولی 
رافائل توقف نکرد و بسمت کالج راند

"منو باید کلبه پیاده میکردی من می خوام خونه ی خودم باشم "

با آشفتگی زمزمه کرد

"نه ممکنه اونجا کمین کرده باشن نمیتونیم ریسک کنیم"

"ولی نمیشه که من کالج بمونم "



"کالج نمیمونی توی عمارت پرکینز میمونی"

"ولی چطوری اونجا بمونم آخه اونجا .....آخه....."

حرفم را برید

"نترس فقط بهم اعتماد کن نمیزارم اتفاقی برات بیفته"

این حرف را طوری زد که حتی خودش هم به آن اطمینان نداشت 

صدایش عجیب شده بود و چیزی با عقل جور در نمی آمد چیزی 
اشتباه بود ولی نمی دانستم چه چیز رافائل سرعتش را کمتر کرد 
حالت صورتش ترسیده و غمگین و ناامید بود انگار خودش هم 
میدانست که اتفاق بدی در حال وقوع است بیست دقیقه ی بعد 
جلوی کالج بودیم با دیدن ساختمان قدیمی کالج متوجه شدم 
چقدر دلم برای اینجا و دوستانم تنگ شده است کسی در حیاط 
نبود ولی صداها را از خابگاه ها میشنیدم فکر می کردم حاال همه 
یشان باید در کالس هایشان باشند رافائل متوقف شد و ماشیَنش 
را در راهی که به عمارت پرکینز ها میرسید پارک کرد با نگرانی 
پیاده شدم و کیفم را روی شانه ام محکم نگه داشتم رافائل شنلش 
را روی شانه اش گذاشت با شنل، او پر ابهت تر از همیشه بنظر 
میرسید

دستم را گرفت و به سمت عمارت پرکینز ها حرکت کردیم چرا 
ماشین را تا خود عمارت نمیبرد ولی فرصت نکردم بپرسم چون 
هنوز سی یارد هم نرفته بودیم که صدایی شنیدم دستم را از دست 
رافائل بیرون کشیدم 

"صدارو میشنوی؟"



رافائل با بیخیالی زمزمه کرد

"منکه چیزی نمیشنوم شاید خیاالتی شدی؟"

صدایش مزه ی عجیبی به خود گرفته بود با عصبانیت نگاَهش 
کردم و بی توجه به او چند یارد جلوتر رفتم حاال صداها را واضح 
میشنیدم فضا تاریک بود ولی صداها بسیار آشنا به گوش میرسید 

آن صدا پر نفوذ تر و ترسناک تر از آن بود که فراموش کنم .

فصل چهاردهم دشمن 

روی برف ها سر خوردم ولی سعی کردم تعادلم را حفظ کنم رافائل 
بازویم را محکم نگه داشت صدای زمزمه ی آرامش را شنیدم

"مواظب باش مد ،...نباید بترسی"

به رافائل نگاه کردم پس او هم صدای آن مرد را شنیده بود نزدیک 
تر رفتم ولی سعی کردم صدایی ایجاد نکنم به حیاط پرکینز ها 
رسیدم بین درختان، خود را پنهان کردم من قبال آن صحنه را دیده 
بودم چهار نفر روی زمین زانو زده بودند پشتشان به من بود و الزم 
نبود برگردند تا بفهمم چه کسانی هستند چند شنل پوش در اطراف 



حیاط ایستاده بودند درست مثل گروه امنیتی !

 و مردی با صدایی ترسناک و تلخ کنارشان قدم میزد و فریاد 
میکشید صورت مرد را نمیدیدم درست مثل خوابم تاریکی 
صورتش را محو میکرد و کاله شنلش مانع دیدن صورتش میشد 
لرزش تمام بدنم را حس می کردم دستم را از دست رافائل بیرون 
کشیدم سرم را خم کردم تا دیده نشوم همان اتفاق در حال رخ 
دادن بود جین التماس می کرد میدانستم تا چند دقیقه ی دیگر آن 
چهار خون آشام خواهند مرد آن شنل پوشان کامیال اندرو ویلیام و 
جین را از روی زمین بلند کردند همان بوی سوختن پوست و 
گوشتشان توسط دستبند های نقره می آمد  میخ چوبی  در دست 
مرد بود همه چی شبیه تکرار یک فیلم دوباره تکرار میشد  بشدت 
ترسیده بودم ولی حاال وقت ترسیدن نبود بسرعت بسمت آن ها 
دویدم ،فریاد کشیدم

"نه اینکارو نکن "

مرد جین را رها کرد و بسمت من آمد یک قدم به عقب رفتم و به 
چیزی برخورد کردم رافائل پشت سرم ایستاده بود و این باعث 
قوت قلبم شد با کمک او می توانستم آن ها را نجات بدهم مرد به 
من نزدیک تر شد حاال راحت می توانستم صورت او  را ببینم با 
دیدن آن مرد  با ترس به رافائل چسبیدم او صورت ترسناکی 
نداشت برعکس او جوان و بسیار زیبا بود ولی تاریکی چشمانش و 
چیز خطرناکی که در آن چشم های مرموز  بود مرا میترساند و 
بدتر از آن صدایش بود با آن مزه ی وحشتناک و تلخش میدانستم 
آن مرد بسیار خطرناک است 

آن شنل پوشان را از نظر گزراندم در خوابم فکر میکردم آنها 



ساحره هستند ولی حاال میدیدم که همه ی آنها  خوناشام بودند 
این عجیب بود فکر میکردم ساحره ها یک خون آشام را اجیر کرده 
بودند تا مرا بکشد ولی اینها همه خون آشام بودند پس چه دلیلی 
داشت بخاطر پیدا کردن من هم نوع خودشان را بکشند و اصال آنها 
از من چه می خواستند مطمئن بودم هرگز هیچکدام از آنها را 
ندیده ام 

صدای فریاد ویلیام را شنیدم

"نه ...نه تو نباید می اومدی مدیس فرار کن از اینجا برو...."

چندین بار قسمت آخر حرفش را تکرار کرد  همان لحظه آن مرد به 
یکی از شنل پوشان اشاره کرد مرد چیزی زیر لب زمزمه کرد  و 
انگشت اشاره اش را به سمت آن چهار خون آشام اسیر شده حرکت 
داد بوضوح دیدم صورت ویلیام کامال خالی شد و دیگر صدایی از 
او بیرون نیامد این اتفاق برای سه خون آشام دیگر نیز افتاد هر 
چهار نفر  ساکت و خالی شدند هیچ اثری از زندگی در صورتشان 
نبود مثل چهار جسد آنجا افتاده بودند  ولی این امکان نداشت آن 
مرد خون آشام بود ولی شبیه به یک جادوگر ورد می خواند بیاد 
حرف هایی که  رافائل در گذشته گفته بود افتادم بعضی از 
جادوگر ها تبدیل به خون آشام شده بودند هم قدرت خون آشام ها 
را داشتند و هم قدرت ساحره ها را ولی در عوض ضعف های هر دو 
نژاد را نیز داشتند پس میتوانستم آن ها را بدون هیچ نگرانی بقتل 
برسانم ولی مطمئن بودم مردی که جلوی رویم ایستاده بود و با 
دقت تمام حاالتم را زیر نظر داشت  ساحره نبود و مطمئن بودم 
بسیار قدرتمند و خطرناک است و از همه عجیب تر این بود که با 
نگاهش در حال تحسین کردن من بود ، شاید رافائل می توانست 



او را شکست بدهد و من به حساب دورگه ها میرسیدم 

همانطور که از ترس میلرزیدم غریدم

"با اونا چکار کردی عوضی ..؟"

مرد لبخندی روی لب هایش بود ولی لبخندش به چشم هایش 
نرسید بیشتر به پوزخند شباهت داشت 

"بهتره االن نگران خودت باشی مدیسون سانچز "

ترسیده تر از آن بودم که بخاطر اینکه نامم را اینگونه به زبان 
آورده بود به او حمله کنم نمیدانستم چرا همه عالقه داشتند مرا با 
آن اسم صدا بزنند به بازوی رافائل چنگ زدم این غیر ارادی بود 
زیرا بشدت ترسیده بودم 

مرد ادامه داد

"اونا چیزیشون نمیشه این فقط یه جادوی کوچولوعه تو که باید 
خوب بدونی ساحره کوچولو "

لرزش اندامم بیشتر شده بود نمی خواستم متوجه ترسم شود ولی 
چیزی نبود که بتوانم آن را کنترل کنم متعجب بودم که چرا رافائل 
کاری نمی کرد یا چیزی نمیگفت 

مرد کاله شنلش را برداشت و به من نزدیک تر شد حاال می 
توانستم بهتر صورت او را ببینم او یک جوان 26یا27ساله بود مو 
های بلوندش تا زیر نرمه ی گوشش میرسید و با حالت شلوغه 
کودکانه ای روی سرش درست شده بود قد خیلی بلندی داشت 
شاید هفت و نیم  فوت ابروی بلوندش کوتاه و بسیار مرتب بود 



چشمان سیاهش زیر موژه های روشنش می درخشید و او را 
خطرناک تر نشان میداد لب های مورب و هوس انگیزی داشت با آن 
لبخند که از لحظه ی اول دیدن من روی لب هایش خودنمایی می 
کرد و او را زیباتر نشان میداد  نمیشد به آن حالت لبش لبخند گفت 

شاید یک حالت برای نشان دادن غرور ،تمسخر و کمی سرخوشی !

صورتش استخوانی بود و دست ها و پاهای بلندی داشت بنظر 
ورزشکار میرسید شاید یک بسکتبالیست با ماهیچه هایی که حتی 
با وجود شنل هم می توانستم از بودنشان مطمئن باشم.

سرش را کمی خم کرد تا بتواند به صورتم نگاه کند در برابر او 
بسیار احساس کوچکی میکردم کمی جرات بخرج دادم 

"باید اونارو آزاد کنی فکر کنم دنبال من بودی"

ابرو هایش را با تمسخر باال داد و با حالت تمسخر آمیزی نگاهم 
کرد شاید توقع این رفتار گستاخانه را از من نداشت و یا شاید فکر 
نمیکرد جرات آن را داشته باشم که با او حرف بزنم اصال شاید 
توقع داشت همین حاال لباس زیرم را کثیف کنم 

"اونا به من دروغ گفتن این برای من خیانت محسوب میشه اونا 
باید درباره ی تو بهم میگفتن"

گیج بودم او درباره ی چه چیزی حرف میزد؟

"اونا واقعا نمیدونستن من کجام "

"من با اونا کاری ندارم یه تنبیه کوچیک باید کافی باشه "

و به دستبندی که همچنان دستانشان را میسوزاند اشاره کرد ولی 



هیچکدامشان حتی چشمک نمیزدند   

هنوز هم نمیدانستم آن مرد  چه کسی است ولی میتوانستم او را 
عوضی شماره یک بنامم

"تو کی هستی ؟چی از من می خوای؟"

متوجه شدم رافائل کمی از من فاصله گرفت و تازه متوجه شدم 
که بازویش را رها کرده ام و انگشتانم را مشت کرده ام و بشدت 
روی هم فشارشان میدادم  به رافائل نگاه کردم بسیار نگران و 
غمگین بود و هیچ حرفی نمیزد مرد تکانی خورد و سرش را برای 
رافائل تکان داد 

"کارت خوب بود پسرم "

با تعجب و مبهوت به رافائل نگاه کردم 

"وظیفمو انجام دادم سرورم "

این صدای سرد رافائل بود؟ باورم نمیشد آن حرف به چه معنی 
بود یعنی رافائل برای او کار میکرد تمام این مدت مرا فریب داده 
بود تا مرا دودستی تقدیم این مرد کند با دیدن صورت سرد و 

خالیه رافائل فهمیدم تمام افکارم درست است .

بسمت رافائل رفتم می خواستم مطمئن شوم نیاز داشتم افکارم 
اشتباه از آب دربیاید هنوز هم امیدوار بودم  .

نگاهم بین رافائل و آن مرد در گردش بود 

"رافائل تو ...تو االن گفتی ..... راف...."



مرد حرفم را برید 

"فکرت درسته عزیزم اون برای من کار می کنه من اونو فرستاده 
بودم تا تورو برام بیاره"

وقتی رافائل در جواب حرف آن مرد چیزی نگفت

با تمام قدرت سیلی محکمی روی صورتش زدم دستم به گز گز 
افتاد ولی رافائل حرکتی نکرد  آن مرد غرید 

"خدای من مدیسون تراژدیش نکن دختر "

با خشم به رافائل نگاه کردم 

"تو یه پست فطرت خائنی رافائل نایت "

رافائل باز هم سکوت کرد و با حالت افسرده ای نگاَهم کرد  از او 
فاصله گرفتم اگر کنارش میماندم  مطمئن نبودم بتوانم خودم را 
کنترل کنم و چوبی را درون سینه اش فرو نکنم .حتی دلم 
نمیخواست دیگر نامش را به زبان بیاورم پس عوضی شماره دو هم 
مشخص شد 

به  عوضیه شماره ی یک نگاه کردم

"خب حاال من اینجام قراره چی بشه ؟منو میکشی؟ اصال چرا باید 
انقدر به خودت زحمت بدی و رافائل و بفرستی دنبالم ؟"

اینها را با نهایت عصبانیت میگفتم خشم باعث شده بود ترسم کم 
رنگ تر شود 

مرد از من فاصله گرفت و کنار آن چهار خون آشام خشک شده 



ایستاد 

"وقتی کامیال و این دو تا بچه ی احمقش اومدن سراغ منو، ازم 
کمک خواستن  فکر می کردم درباره ی تو بهم میگن ولی اینکارو 
نکردن اولش فکر کردم تو همون ساحره ای هستی که خون آشام 
ها رو میکشه ولی بعد رافائل گفت که تورو کامال زیر نظر داره و 
امکان نداره کار تو باشه بعد هم که بهم خبر داد تو اون ساحره رو 

کشتی "

هنوز هم نمیفهمیدم !

یعنی این مرد از روز اول رافائل را برای جاسوسیه من فرستاده 
بود  و اصال چرا باید اینکار را می کرد  اصال مرا از کجا میشناخت 
وقتی که من در تمام عمرم او را ندیده بودم ناگهان بیاد وقتی 
افتادم که کامیال ویلیام و جین برای کمک گرفتن از لنس رفته 
بودند  حتی از فکرش لرزش اندامم بیشتر شد ولی اینبار از خشم 
بود هر لحظه احساس گرمای بیشتری میکردم او ادامه داد 

"از وقتی بچه بودی میدونستم یه موجود خارق العاده ای  تو یه 
دختر معمولی نبودی میتونستم اینو بفهمم ولی ادیسا انکار می 
کرد اون می خواست زیر قولش بزنه ولی اینو نمیدونست لنس 

هیچ وقت از چیزی که مال خودشه نمیگزره"

خودش بود جای شکی نبود آن مرد جوان که روبروی من سخنرانی 
میکرد قاتل خانواده ام بود او پدر و مادرم را از من گرفته بود 
صدای زمزمه عوضیه ی شماره ی دو ،که نامم را صدا می کرد 
شنیدم  او میدانست چه احساسی دارم ولی او دیگر مهم نبود 
حتی آن چهار خون آشام هم برایم مهم نبودند حاال من فقط باید 



آن قاتِل خون آشام را میکشتم  .

هیچوقت در تمام زندگی ام اینچنین حجم عظیمی از خشم و گرما 
را حس نکرده بودم  چیزی در سرم فریاد میزد *بکش ،بکش * و  
برف ها را دیدم که در هوا میلغزیدند  و شاخ و برگ ها را درونشان 
شبیه به گردبادی عظیمی می چرخاندند  کیفم را روی زمین 
انداختم و متوجه شدم خودم در حال درست کردن آن گردباد 
هستم و این اتفاق کمتر از یک ثانیه طول کشید

"بازی شروع شد"

 لنس  این را گفت و از من فاصله گرفت همینطور رافائل ولی هفت 
دورگه  دور من حلقه زدند متوجه شدم در حال ورد خواندن 
هستند مطمئنا روی من اثری نداشت نیشخند زدم  تمام قصدم این 
بود که زودتر  آنها را بسوزانم تا به لنس برسم  قیافه ی دورگه ها 
شکه شده بود گلوله های آبی رنگشان را درست کردند ولی باز هم 
روی من تاثیری نداشت  بطور کامل خلع صالح شده بودند صدای 
رافائل را شنیدم

"بس کن مدیس اینا همش بخاطر خودته "

با خشم غریدم

"دیگه اسم منو به زبون کثیفت نیار رافائل نایت "

دور و اطرافم  برف و شاخه ها میچرخیدند یکی از دورگه ها 
بسمتم آمد و یکی از شاخه ها در سینه اش فرو رفت و بی حرکت 
روی زمین افتاد باورم نمیشد ولی نیشخند میزدم دورگه ای به من 



نزدیک شد  متوجه شده بودند که جادو روی من اثر ندارد سرعتش 
بسیار زیاد بود تنها کاری که میتوانستم انجام دهم این بود که 
آتش را در بدنم شعله ور کنم به او محکم چسبیدم و آتش را به 
همه جای بدنم فرستادم دستم را روی سینه ی سمت چَپش  با تمام 
قدرت فشردم سینه و قلبش شعله ور شد  و کمتر از دو ثانیه بعد از 
او فقط خاکستر باقی مانده بود گردباد با از دست دادن تمرکزم از 
بین رفت ولی همچنان آتش را در بدنم حفظ کردم کامال برهنه 
بودم  حاال این اصال برایم آزار دهنده نبود 

رافائل بسمتم آمد 

"به من نزدیک نشو  تو ،و اون حروم زاده برام فرقی ندارین قسم 
می خورم که میکشمت "

رافائل و بقیه ی ساحره ها عقب ایستادند متوجه چشمانشان شدم 
هنوز هم همان چشمان سبز رنگ را داشتند و چشمانشان در تاریکی 

به طرز وحشتناکی میدرخشید .

بسرعت سرم را چرخاندم بدنبال لنس میگشتم او را کنار ویلیام 
دیدم یک میخ چوبی در دست داشت صدای فریاَدش را شنیدم

"تمومش کن مدیسون اگه نمی خوای که به دوستت آسیبی برسه 
.....باور کن اگه بخوام حتی قبل از اینکه بفهمی ، مردی!

 ولی نیومدم بکشمت  باور کن اصال صبور نیستم آروم بگیر من 
حاال فقط بخاطر قولی که به ادیسا دادم اومدم  نزار بدقولی کنم  

"

نمی توانستم به حرف هایش اعتماد کنم مگر دیوانه بودم او لنس 



بود !

او تنها کسی بود که از صدایش بغیر از خطر چیز دیگری 
نمیفهمیدم .

به رافائل نگاه کرد و غرید 

"قویتر از اونه که قبال بهم گفتی و باید بهم میگفتی که اون یه 
آناکاپیه "

پس او میدانست من چه چیزی هستم ...مطمئنا میدانست! او 
هزاران سال سن داشت 

"منم شب گذشته فهمیدم قربان ،متاسفم "

این را با کمی ترس گفت باورم نمیشد رافائل از چیزی بترسد 

آتش را نگه داشتم 

"مگه فرقی هم میکنه بهر حال تو منو میکشی"

با خشم نگاَهش کردم ناگهان غیب شد فقط چشمک زده بودم و او 
دیگر آنجا نبود و حتی یک ثانیه هم نشد که دست پر قدرتش را 
پشت گردنم حس کردم آنقدر با سرعت حرکت کرده بود که متوجه 
او  نشده بودم  دستانش در آتش روی گردنم بود ولی هیچ اثری از 
سوختن در او دیده نمیشد بدنش را از من کمی فاصله داده بود تا 
لباس هایش نسوزد و گردنم بشدت دردناک بود کنار گوشم غرید

"همین حاال میتونم گردنتو خرد کنم مدیسون  ولی اینکارو نمیکنم 
گفتم که حاال قصد کشتنتو ندارم خاموش کن این شمع و از رو 

خودت "



بهر حال چاره ی دیگری نداشتم حتی قبل از آنکه فرصت حرکت 
پیدا کنم گردنم را خرد میکرد آتش را خاموش کردم حاال برهنه 
بودن بسیار آزاردهنده شد 

"باید همیشه همینطور حرف گوش کن باشی دختر خوب "

مرا بسمت عمارت برد  هنوز هم از خشم میلرزیدم مرا به داخل 
عمارت برد به محض وارد شدن به عمارت حس عجیبی داشتم 
نمی توانستم روی چیزی تمرکز کنم میخواستم او را با میز بزرگ 
سنگی وسط سالن از خود جدا کنم  ولی میز تکان نخورد دستان 
قدرتمندش هنوز به گردنم فشار می آورد از آنهمه فشاری که به 
خود برای تمرکز کردن آورده بودم به نفس نفس افتادم  و احساس 
می کردم سرم کامال خالی شده است 

صدایش را کنار گوشم شنیدم 

"سعی نکن مدیسون تو این عمارت نمیتونی از جادو استفاده کنی 
،میدونی مدیسون خیلی چیز های خوبی اختراع شده یه دستگاه 
که اختالل فکری ایجاد می کنه و نمیزاره تمرکز کنی سعی نکن 

فقط سر درد میگیری "

 در عمارت حدود 12نفر ایستاده بودند حق با او بود نمیتوانستم از 
جادو استفاده کنم میخواستم آن دوازده جادوگر را با ورد کور کنم 
این را تازه در کتاب دیده بودم ولی اثر نکرد لنس به یکی از آنها 
اشاره کرد آن دورگه بسمتم آمد  زنجیری در دستانش بود به 
عمارت نگاه کردم دکوراسیون بطور کامل عوض شده بود چندین 
میله روی دیوار آویزان شده بود تمام مبلمان بغیر از یک ست از آن 
ها را جمع کرده بودند  و روی میله ها چند زنجیر بود کمی به اتاق 



شکنجه شباهت داشت چیزی که در فیلم ها دیده بودم.

مرد دستم را گرفت قصد داشت مرا با زنجیر ببندد؟

سعی کردم جلویش را بگیرم دوباره آتش را درست کردم مرد 
زنجیر را انداخت و از من فاصله گرفت و فشار لنس روی گردنم 
بیشتر شد   برای درست کردن آتش نیازی به تمرکز کردن نبود این  
 در وجودم بود  

"بی عرضه ها "

این را لنس با فریاد گفت و لحظه ای متوجه شدم که دستش از 
گردنم جدا شد و با چنان سرعتی مرا با زنجیر به میله ها آویزان 
کرد که خودم هم متوجهش نشدم سرعتش آنقدر زیاد بود که حتی 
نمیتوانستم حرکت دستانش را وقتی که مرا به زنجیر میکشید 
ببینم  وقتی مرا رها کرد من به یک ستون تکیه داده بودم و 
دستانم توسط  دو زنجیر به میله ای که چند فوت از سرم باال تر 
بود بسته شده بود دستانم بشدت درد میگرفت چون به سمت باال 
کشیده میشدم آتش را خاموش کردم و روی نوک پایم ایستادم تا 
درد کمتر شود بدتر از همه این بود که بدون هیچ لباسی روبروی 
22خون آشام  ایستاده بودم  رافائل کنار سالن ایستاده بود و با 

حالت غمگینی نکاهم میکرد .

دوباره سعی کردم تمرکز کنم ولی فایده ای نداشت ناگهان چیزی 
محکم به گونه ی راستم برخورد کرد ،آن دستان لنس بود آنقدر با 
سرعت اینکار را کرد که نتوانستم حالت دستش را ببینم درد عظیم 
بود و یک طرف صورتم بشدت درد ناک شد 

حرکت خون که از لب و بینی ام جاری شده بود را حس کردم  



دیدم که خون آشام ها از بوی خونم تح.ریک شدند و پره های 
بینیشان باز و بسته میشد .

لنس چانه ام را محکم نگه داشت 

"تو دو نفر از افراد منو کشتی دختر بچه ی احمق ،حقته همین 
حاال بکشمت و تمام خون ارزشمندتو بنوشم ،اگه از اول آروم 
میموندی مجبور نبودم ببندمت ولی نشون دادی یه بچه ساحره ی 

وحشی هستی "

فشارش روی چانه ام بیشتر شد تمام حرف هایش را از بین دندان 
های بهم چفت شده اش میگفت بشدت عصبی بنظر میرسید ولی 
من ساکت بودم او قصد شکار مرا داشت در این موضوع شکی 
نداشتم ولی من جان چند نفر از هم نوعانش را نجات داده بودم 
چرا بدنبال من فرستاده بود چرا قصد شکارم را داشت 

لنس چانه ام را با حرص رها کرد به رافائل نگاه کرد و سرش را 
تکان داد رافائل شمرده شمرده زمزمه کرد

"وقتی برمیگشتیم توی قطار یه ساحره بهمون حمله کرد، مدیس 
اونو کشت قبل از اون هم قبل از اینکه پیداش کنم یه ساحره بهش 
حمله کرده بود،  مدیس اونو هم کشت االن قاتله سه ساحرست 

مطمئنا میان دنبالش "

"تو این مدت کجا بوده؟"

"توی یه دهکده توی السالوادور "

"با خانواده ی پدر بزرگ آناکاپیش درسته؟ خیلی دلم می خواد یه 
سری به اونجا بزنم چیزای خوشمزه ای باید اونجا باشه "



"فقط یه آناکاپی مونده سرورم "

"آخرین باری که از خون یه آناکاپی نوشیدم خیلی وقت پیش بود  
می ارزه حتی اگه یه آناکاپی مونده باشه "

او قصد رفتن به السالوادور را داشت مطمئنا ایزاک را میکشت  
جیغ کشیدم

"نه .. نه نباید اینکارو بکنی تو نمیتونی اینکارو بکنی "

خندید بلند و ترسناک دوباره بسمت من آمد چانه ام را گرفت 
سرش را کمی خم کرد و خون روی لب و چانه ام را لیسید ،سرش 
را درست جلوی صورتم نگه داشت 

"مدیسون باور کن من هر کاری که بخوام و میتونم انجام بدم هر 
کاری !"

خودش را کمی عقب تر کشید نیش هایش بیرون زده بود با دیدن 
نیش هایش ضربان قلبم بلند تر شد لنس با نگاه کثیفی سر تا پایم 
را از نگاه گزراند و روی لبش را لیسید احساس می کردم قلبم درون 
شکمم افتاده است  و بشدت نبض میزد 

غریدم

"به من نگو مدیسون پست فطرت "

سرش را خم کرد و ابرو هایش را باال انداخت نگا هش را از بدنم 
گرفت و به چشمانم با تعجب و سرگرمی نگاه کرد 

"ادیسا همیشه مدیسون صدات میکرد مگه نه؟بهم گفته بود خیلی 



کله شقی  حق با اون بود یه ساحره ی کله شقه وحشی "

غریدم

"اسم مادربزرگم و به دهن کثیفت نیار امکان نداره اون درباره ی 
من با تو حرف زده باشه  تو هیچی از من نمی دونی "

شانه هایم بخاطر بلند بودن میله و کشیده شدن زنجیر درد گرفته 
بود بخاطر ایستادن روی نوک پاهایم انگشتان پایم میسوخت 

"منو اون بحث های طوالنیی درباره ی تو داشتیم واقعا فکر میکنی 
من چیزی درباره ی تو نمیدونستم؟ از وقتی که بدنیا اومدی رافائل 
دنبالت بود از همه ی اتفاقات برام خبر می آورد ولی ادیسا ادعا 
می کرد تو بی موهبتی ولی من میدونستم تو همونی که من 

دنبالشم "

نمیفهمیدم او بدنبال چه چیزی بود درباره ی چه چیزی حرف میزد 
پدرم مرا از همه پنهان کرده بود تا لنس چیزی از من نفهمد ولی 
تمام مدت لنس ازاینکه من یک ساحره بودم با خبر بود هنوز هم 
گیج بودم آنطور که میدانستم ساحره های زیادی بودند که او 
میتوانست آنها را در اختیار داشته باشد چرا باید اینهمه وقت را 
برای یک نیمه ساحره میگذاشت  سوالم را از نگاه گیجم فهمید 

"مدیسون من هفتاد ساله که منتظر بودم منو ادیسا یه پیمان امضا 
کردیم اون با خونش اون پیمان و امضا کرده و به هیچ وجه نمی 

تونه زیرش بزنه "

"من نمیفهمم چرا باید مادر بزرگ با تو پیمان ببنده اصال چه 
پیمانی در ضمن اون مرده هر پیمانی که بستین دیگه منتفیه از 



همه مهمتره پیمان شما به من چه ارتباطی داره "

با صدای بلندی خندید

"دختر احمق فکر می کردم باهوش تر از این حرف ها باشی "

کمی مکث کرد و با حالت بی حوصله ای گفت 

"باشه باشه بزار از اول بهت بگم "

"قبل از اینکه مادر بزرگ و پدر بزرگت با هم ازدواج کنن  من قصد 
کشتن پدر بزرگت و داشتم البته نه اینکه ازش متنفر باشم برعکس 
من عاشقش بودم عاشق بوی خونش مثل اکسیر زندگی بود 
میخواستم بعد از نوشیدن خونش اونو تبدیل به یه خون آشام کنم 
می خواستم بدونم اگه یه آناکاپی تبدیل به یه خون آشام بشه چه 
قدرت ها و ضعف هایی داره ؟میخواستم بدونم زیر نور خورشید 
میتونه زنده بمونه؟ ولی مادر بزرگت ازم خواهش کرد ،نه بزار بهتر 
بگم اون التماس کرد که پدر بزرگتو زنده نگه دارم بهم گفت هر 

کاری بخوام برام میکنه ما هم یه قراری با هم گذاشتیم"

 کاغذی را از جیبش بیرون آورد  یک کاغذ معمولی بنظر نمیرسید 
،بسیار قدیمی بود رویش چیز هایی نوشته شده بود و جای دو اثر 
انگشت قرمز رنگ دیده میشد 

"اینو میبینی این پیمانیه که با مادر بزرگت بستم این نشون میده 
تو متعلق به منی این یعنی اولین ساحره  یا آناکاپی از فرزندان 



رینولد و ادیسا به من تعلق داره "

کمی مکث کرد تا بتوانم تا آنجای حرفش را حالجی کنم .

این احمقانه بودچرا باید چنین پیمانی میبست .

فرصت فکر بیشتر را به من نداد

"پدرت که بدنیا اومد فکر میکردم اون موهبت داره معلوم بود که 
جادوگر نیست چون چشم های یه جادوگر رو نداشت ولی من فکر 
میکردم باید آناکاپی باشه کی فکرشو میکرد فرزند کسایی که هر 
دوشون انسان نیستن یه انسان معمولی باشه ادیسا بهم گفت که 
مایکل موهبت نداره ولی باور نکردم میخواستم مطمئن بشم که 
اون حقیقت و میگه ولی وقتی فهمیدم پدرت یه انسانه خیلی دیر 

شده بود "

باورم نمیشد آنقدر راحت و با آرامش راجع به به قتل رساندن پدرم 
حرف میزد او پدر و مادرم را کشته بود و حاال این دلیل احمقانه را 
می آورد او یک حرام زاده ی واقعی بود دستم را کشیدم و سعی 
کردم از زنجیر ها رها شوم مچ دستم با زنجیر بریده و کبود شده 
بود تمام سعیم را کردم تا از زنجیر ها رها شوم ولی فایده ای 
نداشت حتی نمیتوانستم تمرکز کنم فقط می خواستم از زنجیر ها 
رها شوم به سمتش حمله کنم و آن زبان کثیفش را از حلقش بیرون 
بکشم  فقط جیغ میکشیدم و همراه با غریدنم اشک هایم روی 
صورتم میچکید اشک از روی خشم و درد بود 

"تو یه مادر بخطای حروم زاده ای خودم میکشمت باور کن اینکارو 
میکنم تو اونارو کشتی و حاال داری خیلی راحت دربارشون حرف 
میزنی انگار اونا دو تا حشره ی بی ارزش بودن  باور کن خودم یه 



میخ چوبی توی سینت فرو میکنم و بعد با لذت به جون دادنت 
نگاه میکنم قسم میخورم اینکارو میکنم ...."

همان لحظه مشت محکمی دردهانم نشست درد تمام سرم را گرفت 
و سرم به عقب پرت شد خون با فشار از دهانم جاری شد قسمت 

زیادی از لبم پاره شده بود   .

لنس با بیخیالی زمزمه کرد

"بدم میاد وقتی حرف میزنم کسی وسط حرفم بپره واقعا ادیسا 
اینارو یادت نداده؟"

قسمت آخر حرف هایش را با تمسخر گفت و با چشمان گرسنه اش 
به لب هایم نگاه کرد نگاهش را  از خون روی لبم تا سینه و شکمم 
که خون تا آنجا جاری شده بود دنبال کرد خم شد جلویم زانو زد و 
از شکم تا لبم را با زبان دنبال کرد و خونم را نوشید نیش هایش 
هنوز هم بیرون بود او در عین زیبایی بشدت ترسناک بود 
مخصوصا با آن نیش های وحشتناکش که خون من از روی آن 
میچکید  کامال بی حس شده بودم پاهایم گم شد و از زنجیر ی که 

به مچ دستانم بسته بود آویزان شدم صورتش کمی مضطرب شد .

  رافائل را دیدم که به شدت بیقرار بود 

 به نفس نفس افتادم نمیدانستم این دیگر چه بود شاید چون لبم 
خونریزی داشت به آن حال در آمده بودم .

لنس به رافائل نگاه کرد 

"چش شد ؟ زیادی محکم زدمش؟"



رافائل دندان هایش را روی هم فشار داد به سمتم آمد قصد داشت 
صورتم را لمس کند سرم را با نفرت عقب کشیدم 

"دیگه دلم نمی خواد دستت بهم بخوره دیگه لمسم نکن 
،هیچوقت.نمیتونی تصور کنی چقدر ازت متنفرم.."

"اینا همش بخاطر خودته تو توی خطری"

این را با شرمندگی زمزمه کرد مگر خطرناک تر از لنس هم 
میتوانست وجود داشته باشد او قاتل خانواده ام بود و طوری که 
با زدن من پیش میرفت مرا هم قطعا میکشت 

سعی کردم دوباره روی پاهایم بایستم لنس سرش را برای رافائل 
تکان داد و رافائل فورا کنار رفت 

"خب کجا بودیم ؟��"

این را با حالت مسخره ای گفت و انگشتش را بنشانه فکر کردن 
روی چانه اش گذاشت 

با تمام نفرت به او نگاه کردم 

"بعد اینکه پدرت مرد کامال افتادم دنبال تو از قبل رافائل و مامور 
کرده بودم تا حواسش به تو باشه  ولی تو خیلی گوشه گیر بودی 
چیزی نمیتونستم ازت بفهمم ولی وقتی ادیسا رفت و تو اومدی 
اینجا موقعیت و برای من فراهم کردی اون موقع رافائل کامال 

میتونست از نزدیک تورو زیر نظر داشته باشه .

مدیسون من تمام مدت زیر نظر داشتمت تا اینکه رافائل همون 
شب اول بهم گفت که تو ساحره ای البته یه نصفه ساحره ی 



کوچولو ولی حاال میبینم اینهمه انتظارم بیخود نبوده من با یه تیر 
دو نشون زدم تو یه نژاد کاملی یه نژاد عالی  تو از هر دو نژاد 
موهبت داری و با چیزی که چند دقیقه ی پیش دیدم خیلی هم 

قدرتمندی فقط نیاز داری یاد بگیری تا حرف گوش کن باشی .

خب میبینی؟ حاال متوجه شدی که تمام تو متعلق به منه؟"

میدانستم اگر باز هم حرفی بزنم با مشت های قدرتمندش صورتم 
را متالشی میکند ولی نمی توانستم ساکت بمانم او کامال مرا گیر 
انداخته بود و حاال از یک پیمان احمقانه حرف میزد 

"من متعلق به هیچکس نیستم ،مادر بزرگم مرده دیگه هیچ پیمانی 
در کار نیست چرا بخاطر یه پیمان احمقانه من باید برده ی تو 

باشم؟"

شرورانه خندید

"باور کن این پیمان هزاران سال دیگه هم باطل نمیشه اگه این 
پیمان صورت نگیره برای همه بد میشه از جمله ادیسا درباره ی 
نفرین نشنیدی؟و باید اینو بهت بگم که ادیسا نمرده مدیسون اون 

زنده ،سالم وجوونه و از قبل هم قدرتمند تر شده"

به صورتش که ذره ای طنز در آن نبود نگاه کردم او مسلما مزخرف 
میگفت مادر بزرگم مرده بود من او را دیدم وقتی که او را در 
تابوت میگذاشتند اولین مشت خاک را خودم روی تابوتش ریختم 
واقعا لنس فکر میکرد حرف هایی که میزد را باور میکنم 

با تنفر خندیدم

"تو یه دروغگوی حروم زاده ای "



و سیلی دیگری روی صورتم نشست و لبم که تازه خونریزَیش قطع 
شده بود شروع به خونریزی کرد  حدس میزدم صورتم کامال کبود 
شده باشد 

لنس غرید

"دیگه به من نگو حروم زاده ،متنفرم از اینکه کسی به من این 
حرف و بزنه "

انگار که اتفاقی نیوفتاده باشد دوباره خم شد و خون را از روی 
پوستم نوشید شاید میخواست با این کار کم کم خونم را بخشکاند 

.

صدای ناله اش را کنار گوشم شنیدم

"این جادوی خونت فوق العادست شیرینم  می تونم گرمای 
خورشید و روی پوستم حس کنم نمیدونی چقدر احساس فوق 

العاده ایه برای منی که هزاران ساله نور خورشید و ندیدم "

سرش را عقب کشید از آن طرف ستون یک صندلی آورد و روبرویم 
نشست دوباره به سرتا پایم نگاه کرد از نگاهش احساس کردم 
ماهیچه های رانم منقبض شد  لبخند کجی روی لبش نشست و 
ادامه داد

"ادیسا بهم گفت که تو باور نمیکنی گفت که به هیچکس اعتماد 
نداری (اینجا را اشتباه کرده بود من به رافائل اعتماد کرده 
بودم....)ازم خواست بهت بگم اون نامه ای که توی کتابش برات 

گذاشته همه ی ماجرا نیست "



کامال مبهوت شده به لنس نگاه کردم امکان نداشت که کسی از آن 
نامه با خبر باشد من این را به کسی نگفته بودم این باور کردنی 
نبود که او زنده باشد حتی اگر زنده میبود چرا به دیدنم نیامد چرا 
پیغامش را به لنس داده بود شاید قبل از مرگش درباره ی نامه به 
لنس گفته بود دوباره ناباورانه به لنس نگاه کردم  از روی صندلی 
بلند شد پاهای بلند ی داشت نگاهم به ران پای ورزیده اش افتاد 
حاال که شنل نداشت میتوانستم به قدرت بدنی و ماهیچه های 
قدرتمند سینه و بازو هایش  پی ببرم به صورتش نگاه کردم با لذت 

و لبخند کجی به هیزی کردنم نگاه میکرد  .

از جیبش یک نامه درآورد و جلوی من گرفت به نامه نگاه کردم آن 
خط برای مادر بزرگم بود شک نداشتم که خط مادربزرگم است 

"خدای من ..."

به گریه افتادم این معجزه بود ! 

"چطور ممکنه من خودم اونو توی تابوت دیدم اون مرده بود نفس 
نمیکشید ما اونو خاک کردیم من همه ی اینارو دیدم"

"این یه حقه ی جادوگریه شیرینم "

وقتی به من شیرینم میگفت یاد نیش هایش می افتادم میدانستم 
بخاطر خونم مرا اینطور صدا می کرد 

ادامه داد 

"اون زندست اون میدید که تو هر روز بزرگتر و قویتر میشی 
میدونست که من میدونم تو موهبت داری پس تنها راهی که 



داشت تا پیمان و بشکنه استفاده کرد اون دوباره از جادوش 
استفاده کرد تا منو بکشه و تو رو از این پیمان بیرون بکشه ولی 
فراموش کرده بود من چقدر قدرتمندم شروع کرد به تمرینات 
جادوگریش دوباره جوون و قدرتمند شده بود وقتی دیدمش 
فهمیدم دوباره از جادوش استفاده کرده و همین باعث شده تا 
جوون بشه با اولین حمله ای که کرد اونو مثل تو به زنجیر کشیدم 
ولی از خونش گذشتم، جون پسرش و گرفته بودم و جون خودشو 
بهش بخشیدم، اینجوری بی حساب میشدیم ولی پیمانمون 
همچنان پا برجا بود اون رفت و بعد یه مدت دوباره برگشت فکر 
میکردم بازم قصد داره بهم حمله کنه ولی برای درخواست کمک 
اومده بود ازم خواست ازت محافظت کنم میدونی که وقتی یکی 
از ساحره ها کارشکنی میکنه بقیه ساحره ها متوجه میشن ،کاش 
این قابلیت توی خون آشام ها هم بود اینجوری الزم نبود انقدر 
خودمو به زحمت بندازم (این را با َتَعُمق و تمسخر گفت)توام یه 
ساحره رو کشته بودی برای همین اونا انقدر ماموراشونو میفرستن 
تا باالخره تو بمیری ،حاال که دو نفر دیگه رو هم کشتی تعداد 
بیشتری ساحره میفرستن مخصوصا اگه بفهمن تو مال منی ،ادیسا 
از من خواست ازت محافظت کنم و در ِازاش جونشو به من 

بخشید در ازای زنده نگه داشتن تو !"

به نفس نفس افتادم یعنی مادر بزرگم را کشته بود ؟با دیدن 
صورت هراسانم بدون آنکه بپرسم  توضیح داد

"اون االن جزو افراد منه یه دورگه ی خیلی قوی"

باورم نمیشد که حاال مادر بزرگم یک خوناشام شده باشد  آنهم 
بدست لنس



"باور نمیکنم اگه اون زندست چرا خودش نیومد تا بهم کمک کنه 
اصال چرا باید منو تنها میذاشت "

"مدیسون اون یه خون آشام تازه متولد شدست اون خیلی جوونه 
و نمیتونه در برابر خون تو مقاومت کنه  میترسید که تورو بکشه 
وگرنه مطمئن باش می اومد ...همه ی اینارو خودش توی نامه 
برات توضیح داده بعد از اینکه آرومتر شدی و دست از چنگ زدن 

مثل بچه گربه برداشتی میزارم اینو بخونی .

البته باید اینم بگم که نیازی نبود ادیسا اینو ازم بخواد تا ازت 
محافظت کنم  من نمیزاشتم چیزی که مال منه آسیب ببینه "

از تمام چیز هایی که شنیده بودم به سرگیجه افتادم به رافائل 
نگاه کردم از حالت صورتش میدانستم که از قبل همه ی این ها را 
میدانست حاال میفهمیدم آن حرف های مرموزانه اش درباره ی 
لنس و من بخاطر چه چیزی بود و اینکه نمی خواست درباره ی 
گذشته اش چیزی بفهمم و گفته بود بعد از برگشتن به لوناپییر 
همه چیز را به من میگوید حاال خودم فهمیده بودم که رافائل یک 
حرام زاده بود و برای دشمن من کار میکرد 

و نمیفهمیدم که چرا مادر بزرگم برای محافظت از من لنس را 
انتخاب کرده است .او بدترین گزینه بود .

"من به محافظت تو نیازی ندارم  فقط میخوام که از من دور 
بمونی این بهترین کمکیه که میتونی در حق من بکنی ترجیح میدم 
بمیرم تا تو بخوای به من کمک کنی در ضمن اینهمه سال وقت 
گذاشتی پیمان بستی منو مثل جاسوس تعقیب کردی که تهش به 
چی برسی من می تونم برای تو چیکار کنم  این پیمان  لعنتی اصال 



چیه؟"

فهمیده بودم که پیمان خونین چیزی نیست که براحتی آن را 
بشکنم مخصوصا که حاال متوجه شدم مادر بزرگم زنده است 
نمیتوانستم کاری کنم تا آسیب ببیند نمیخواستم باعث نفرین شدن 
مادربزرگم شوم کمترین کاری که میتوانستم انجام دهم این است 
که بفهمم اصال این پیمان چه چیز لعنتی است 

"اینکه ازت محافظت کنم دست تو نیست مدیسون این به من 
مربوط میشه و باورم نمیشه هنوز متوجه نشده باشی که تو چکار 

میتونی برام بکنی "

با خشم به او نگاه کردم  اینکه دائما با آن لحن که انگار داشت به  
یک کودک کودن  چیزی را میفهماند با من صحبت میکرد باعث 

عصبانیتم میشد .

دستش را بنشانه ی تسلیم باال گرفت

"باشه باشه قرار نیست دوباره حمله کنی تو امشب باعث شدی 
بیشتر از یه سال حرف بزنم واقعا منو بی حوصله و ناامید کردی 
،االن باهات کاری ندارم باید ُرشتت کامل بشه  یعنی20ساله بشی 
اونوقت میشی مال من تو میتونی یه نژاد بدون ضعف باشی نه 
آتیش تورو از بین میبره نه خورشید!، وقتیم که خورشید نتونه 
تورو نابود کنه پس میخ چوبی ام نمیتونه تورو بکشه و میشی یه 
خون آشام قدرتمند بدون ضعف و از قضا متعلق به منی من خالق 
تو میشم اونوقت هیچکس نمیتونه مارو شکست بده میشیم  
شرکای کاری قدرتمند و فوق العاده  

یه قصر برای خودت خواهی داشت که تو  ملکه ی اون قصری  با 



هر چیزی که دلت بخواد داشته باشی  ،هر چقدر که بخوای ثروت 
داری "

باور نمیکردم! چیز هایی که میشنیدم را باور نمیکردم او خالقم 
میشد و من تا ابد باید اوامَرش را اجرا میکردم ،می خواست مرا 
تبدیل به یک خون آشام کند تا ،تا ابد برده اش باشم،نه من این را 
نمی خواستم 

"میدونی چیه  لنس من ایده های فوق العاده ای دارم که میتونی 
اون قصر و اون ثروت کوفتیت و کجا فرو کنی ..." 

و یک مشت دیگر !

"خدای من!...... تو خیلی بی ادبی مدیسون،

 واقعا ادیسا وقت صرف تربیت تو نکرده "

 اینبار خیلی محکم تر بود و بسیار دردناک ولی با تمام دردی که 
تحمل میکردم غریدم

"من نمیزارم اینکارو باهام بکنی نمیزارم منو تبدیل به یه خونخوار 
کثیف مثل خودت بکنی من مال هیچ کس نیستم  مخصوصا مال 

تو،  قاتِل حروم زاده...." 

و مشت دیگری صورتم را لمس کرد لحظه ای حس کردم همین حاال 
بی هوش میشوم 

"واقعا نمی تونی دهنتو بسته نگه داری مگه نه؟ بهت گفتم از اون 
کلمه متنفرم،اگه نمی خوای صورت خوشگلتو از ریخت بندازم باید 



حرف گوش کن و مودب باشی فهمیدی؟"

مطمئن بودم صورتم کامال از ریخت افتاده .

از لب و بینیم خون جاری بود درد تمام سرم را گرفته بود و  
سرگیجه داشتم نگاهم به رافائل افتاد صورت او شبیه کسی بود 
که گریه میکرد  عوضیه شماره ی یک بار دیگر زبانش را روی نیش 
هایش کشید و بسمتم آمد میدانستم باز هم قصد نوشیدن خونم را 
دارد  ،نمیدانستم چرا آن نیش های ترسناکش را زیر آن  لثه های 

لعنتی اش نمیفرستاد .

سرش را خم کرد و بار دیگر خونم را با زبانش تمیز کرد ولی اینبار 
سرش را برنگرداند  سرم را عقب کشیدم ولی چانه ام را با دستش 
محکم نگه داشت و  به یک سمت متمایل کرد  از حالت چشم 
هایش میدانستم چه قصدی دارد زبانش را روی نیش هایش کشید  
و نگاهش روی گردنم بود 

جیغ کشیدم

"نـه ....اینکارو نکن ...لطفا ..نه "

همینطور جیغ میزدم  که نیش هایش را در گردنم فرو کرد صدایم 
قطع شد  سعی کردم جیغ بکشم تنها کاری بود که می توانستم 
انجام بدهم ولی صدایی از گلویم بیرون نیامد

جریان خون که از رگ گردنم به دهان لنس جاری بود را حس 
میکردم صدایش آزار دهنده ترین صدای ممکن بود 

صدای عوضیه ی شماره ی دو  را شنیدم کامال میلرزید 



"سرورم اون خیلی خون از دست داده  ممکنه اتفاقی براش بیفته"

حس خیلی بدی داشتم  مثل همان حسی که وقتی رافائل از خونم 
مینوشید داشتم  مثل سقوط از یک جای بلند !

لنس باالخره خودش را عقب کشید گریه میکردم 

متوجه شدم زبانش را روی گردنم کشید تا زخمم بسته شود و جای 
زخم را با زبانش کامال تمیز کرد .

زبانش را روی نیش هایش کشید و با چنان اخمی به رافائل نگاه 
کرد که تمام بدنم به لرزش افتاد  او واقعا ترسناک بود  با خونی 
که هنوز هم کنار لبش باقی مانده بود ترسناک تر هم بنظر میرسید 

دوباره به من نگاه کرد چیزی درونم فریاد میزد *نزدیک من نیا * 
ولی او دوباره به من نزدیک شد 

"باورم نمیشه برای تمام عمرم هر وقت که بخوام میتونم از خونت 
بنوشم  طعمش مثل فصل بهاره تازه و گرم و دلپذیر "

این امکان نداشت من حتی یک ثانیه هم نمی توانستم او را تحمل 
کنم و برای تمام عمرم برای او مثل یک دسر باشم مانند یک برده!، 

این تفکرات بسیار برایم دردناک بود !.

ناگهان کاری کرد که بیشتر مرا ترساند مچ دست خودش را گزید و 
به دهانم نزدیک کرد دهانم را با تمام قدرت بسته نگه داشتم سرم 
را عقب کشیدم میدانستم این چه معنی  میداد  من تا ابد به سمت 
او جذب میشدم او براحتی حتی بدون اینکه زحمتی به خود بدهد 
مرا اغوا میکرد و من هرگز نمی توانستم به او آسیبی برسانم  



شاید حتی تاثیر خون بود که باعث شده بود من جان ویلیام و 
رافائل را به جان خودم ترجیح بدهم و بخاطر آن ها  رناتا را 
بسوزانم . و او سن بیشتری داشت و مطمئنا مرا بیشتر از رافائل به 
خود جذب میکرد نه ابدا نباید اجازه میدادم این بدتر از تمام درد 
هایی بود که امشب به من تقدیم کرده بود این برای من یک درد 
ابدی باقی میگذاشت یک نفرین که تا ابد برده ی او میشدم 

"تقال نکن مدیسون خودت میدونی که خیلی راحتتر از اینا میتونم 
انجامش بدم "

همچنان دهانم را بسته نگه داشتم انگشتان  بزرگش را جلوی دهان 
و بینی ام گذاشت و محکم فشار داد سعی کردم نفس بکشم ولی 
هوا نبود سرم را عقب کشیدم  تا دستش را از دهانم بردارد ولی با 
دست دیگرش پشت سرم را محکم نگه داشت و به دهانم فشار 
بیشتری آورد 

"باورم نمیشه هر چیزی که ازت می خوام و باید بزور انجام بدم "

این را با تمام خشمش گفت

کامال در حال خفه شدن بودم که  دستش را برداشت و مچش را 
که دوباره گزیده بود روی دهانم گذاشت برای کشیدن هوا درون 
ریه هایم دهانم را باز کردم ولی بجای هوا خون لنس بود که در 
دهانم میریخت سعی کردم دهانم را ببندم ولی به محض چشیدن 
طعم خونش انگار این من نبودم !،.....قسم می خورم مزه ی تمام 
میوه های تابستانه را با هم داشت بویش آنقدر قوی و مست کننده 
بود که نمیتوانستم از تند نفس کشیدن برای بوییدن بیشتر خونش 
جلوگیری کنم حتی خون رافائل هم به این خوبی نبود هیچ چیز 



قوی تر خوش طعم تر و خوشبو تر از این وجود نداشت کامال 
مست و نعشه شده بودم دندانم را روی پوستش فشار دادم تا خون 
بیشتری بگیرم خونش مرا به خلسه ی عمیقی برده بود شبیه کسی 
که مقدار زیادی کوکایین مصرف کرده باشد  کامال معتاد گونه 

خونش را میمکیدم انگار در خونش زندگی جریان داشت .

وقتی دستش را عقب کشید سر و لبانم به دنبال خونش به جلو 
حرکت کرد 

"طعم خوبی داره مگه نه؟ تو همین حاالشم یه خون آشام 
کوچولوی طمعکاری "

با حالت خبیثانه ای میخندید 

تازه متوجه اتفاقی که افتاده بود شدم با اینکار حکم بردگی ام را 
برای لنس امضا کرده بودم دیگر تا ابد نمی توانستم به او آسیب 
برسانم اصال از این اتفاق راضی نبودم  با صدای بلندی شروع به 
گریه کردم  ولی ناگهان بیاد آوردم که رافائل درباره روند تبدیل 
شدن چه گفته بود لنس مقدار زیادی از خونم را نوشیده بود و از 
خون خودش به من داده بود و حاال کافی بود مرا بکشد تا تبدیل 
به خون آشام شوم با ترس و گریان به لنس نگاه کردم  لنس به 
سمتم آمد با ترس جیغ کشیدم

"نه ...نه لطفا ... من نمیخوام خون آشام بشم... نباید..نباید منو 
بکشی..."

لنس کمی از من فاصله گرفت

"گفتم که االن باهات کاری ندارم"



 به رافائل اشاره ای کرد ،رافائل بسمتم آمد و زنجیر دستانم را باز 
کرد به محض اینکه زنجیر باز شد روی زمین افتادم توان ایستادن 
روی پاهایم را نداشتم قطعا بخاطر نعشگیه خون لنس بود درد 
کامال رفته بود زخم هایم با سرعت غیر قابل باوری التیام یافته 
بود در صورتم هیچ دردی حس نمیکردم  رافائل شنلش را روی من 
انداخت قصد داشت مرا لمس کند 

با صدای تیره ای نالیدم

"دستت و  ازم بکش  لعنتی.."

همانجا در خودم جمع شدم بدون جادو اصال قدرتی نداشتم و 
حتی اگر میتوانستم از جادو استفاده کنم از پس لنس بر نمیامدم .

حرکت کسی را کنارم حس کردم سرم را باال نیاوردم ولی از بویش 
میدانستم که لنس است

دستش را روی شانه ام حس کردم  شمرده شمرده شروع به حرف 
زدن کرد

"االن الزم نیست به چیزی فکر کنی االن فقط اومدم تا ازت 
محافظت کنم  برو باال تو یکی از اتاقا استراحت کن  و یه چیز 
دیگه باید بهت بگم حاال که از خونم نوشیدی اگه فرار کنی هر 
چقدر که طول بکشه می تونم پیدات کنم و قسم می خورم اگه 
فرار کنی میکشمت ،نه به راحتی ،انقدر آزارت میدم که التماس 
کنی تا جونتو بگیرم پس فکر فرار و از سرت بیرون کن نمی خوام 
بازم ببندمت اصال نمی خوام بازم توی این وضع ببینمت قبال بهت 

گفتم اصال صبور نیستم پس سعی نکن میزان صبرمو بسنجی "



حرف هایش را نشنیده گرفتم و سعی کردم از روی زمین بلند شوم 
ولی توانش را نداشتم  بشدت سرگیجه داشتم و خونش مرا 
همچنان نعشه کرده بود .بدون اینکه بفهمم از زمین کنده شدم و با 
سرعتی باور نکردنی در یکی از اتاق های عمارت بودم وقتی 
ایستاد تازه متوجه شدم که او ،لنس است سعی کردم نگاهش نکنم 
ولی نمیشد نگاهم به گردنش افتاد قسمتی از یک خالکوبی دیده 
میشد ولی نمیتوانستم حدس بزنم چه خالکوبی می توانست باشد  
،مرا آرام روی تخت گذاشت ولی دستانش را از دورم بر نداشت 
سعی کردم در خودم جمع شوم تا متوجه شود از لمس پوستم 
توسط او راضی نیستم با حالت عجیبی نگاهم میکرد جوری که 
فکر میکردم شاید چیز شگفت انگیزی روی صورتم باشد با همان 
حالت عجیب زمزمه کرد 

"از گریه کردن بدم میاد مدیسون لطفا گریه نکن "

تازه متوجه شدم که هنوز هم در حال اشک ریختن هستم 

از اینکه اینگونه با من حرف زده بود متعجب شدم .شنل رافائل را 
از روی شانه ام برداشت کامال برهنه در اختیارش بودم ولی 
میتوانستم حس کنم که هنوز خونش بطور کامل مرا تسخیر نکرده 
است چون دستانم را دور خودم جمع کردم ولی عالرقم فکری که 
میکردم مالفه ی سفید را رویم کشید

"بهتره قبل از اینکه بخوابی بری حمام ،بوی خونت کل بدنت و 
گرفته ممکنه یکی از افرادم نتونه خودش و کنترل کنه، و من نمی 

خوام یکی دیگه از افرادم بمیره "

این را با لحن خنده داری گفت 



جوری گفته بود که انگار من می توانستم هر کسی را که بخواهم 
از بین ببرم .میدانستم اگر چیزی بگویم باز هم کتک خواهم خورد 
ولی با صدایی که میلرزید زمزمه کردم

"فکر کنم تنها کسی که تا آخر عمرم قصد کشتنش و دارم فقط 
تویی "

منتظر مشتش بودم ولی لبخند زد 

"درکت میکنم منم تو همچین موقعیتی بودم سال ها صبر کردم تا 
انتقامم و بگیرم و االن به اون قدرت رسیدم مطمئنم توام به اون 
قدرت میرسی که از من انتقام بگیری ولی امیدوارم تا اون وقت 

بفهمی که من دشمنت نیستم "

باورم نمیشد آنقدر با آرامش حرف میزد با ابرو هایی باال رفته 
نگاهش کردم او همان کسی نبود که چند دقیقه ی پیش صورتم را 
متالشی کرد ؟و نیش های درازش را در گردنم فرو کرده بود ؟ 
شاید بخاطر این بود که خونش را نوشیده بودم، رافائل گفته بود 
که  نوشیدن خون باعث احساسات دو طرفه میشد 

"تو پدرو مادرم و کشتی چطور فکر کنم که دشمنم نیستی تو 
میخوای منو مثل یه برده برای خودت نگه داری  خودت فکر 

میکنی باید چطور فکر کنم "

آرام خندید صدای خنده اش باعث شد چشمانم را ببندم و نفسم را 
در سی.نه نگه دارم ،زیبا و آهنگین میخندید 

"تو برده ی من نمیشی شیرینم تو فقط بهم کمک میکنی ساحره 
های قاتل و شکار کنم "



"میشه به من نگی شیرینم هر بار که اینومیگی فکر میکنم که منو 
مثل یه فلن(Flanنوعی دسر خوشمزه مکزیکی)میبینی "

خندید

"تشبیه خوبیه ،دقیقا تورو همونطور میبینم شیرین و کاراملی "

به لب هایم نگاه کرد سعی کردم مسیر صحبت را عوض کنم

"اصال چرا باید ساحره ها رو بکشی ؟"

صورَتش جدی شد

"من ساحره هارو نمیکشم مدیسون ،من فقط ساحره هایی که خون 
آشام هارو میکشن شکار میکنم یا با من پیمان میبندن که دیگه 

خون آشامی رو نکشن یا میمیرن"

"اصال چرا باید اینکارو انجام بدی؟"

دکمه ی باالی پیراهنش را باز کرد این  رفتاری انسان گونه بود 
شبیه انسان ها گویا احساس خفگی میکرد 

"دلیلش خیلی شخصیه مدیسون ولی اگه بخوای بطور کلی به 
قضیه نگاه کنی یکی باید این کارو انجام بده وگرنه اونا یکی یکی 

همه ی مارو میکشن "

موهایم را از روی صورتم کنار زد و نامه ی مادر بزرگم را از جیب 
شلوار آرمانی اش بیرون آورد نامه را بدستم داد  نگاهم دوباره 
روی گردن و قسمتی از سین.ه اش که بخاطر باز کردن دکمه ی 
باالی لباسش بیشتر در دید قرار گرفته بود برگشت  آن خالکوبی 



بیشتر دیده میشد حاال میتوانستم بفهمم انگار طرحی از یک انسان 
است ولی فقط میتوانستم موهایش را ببینم  .لنس سرش را پایین 
گرفت تا به جایی که نگاه میکردم نگاه کند با دیدن اینکه توجهم 
به خالکوبی اش جلب شده پیراهنش را کامال در آورد و به 
خالکوبی اشاره کرد

"اینو میخوای ببینی؟ از این به بعد هر چیزی که میخوای کافیه 
فقط بهم بگی"

بی توجه به حرفی که زد  نگاهم روی خالکوبی اش ماند  روی 
قسمتی از سینه و گردن مردانه اش  صورت یک زن را می توانستم 
ببینم  زن موهای بلند و صافی داشت و قسمتی از موهایش روی 
صورت مثلثی شکَلش جاری بود چشمانش درشت و بسیار خوش 
حالت بود  لبهای پرش درست به لنس شباهت داشت .ناخواسته 
دستم را روی قسمتی از موهای زن که روی صورتش بود کشیدم 
شاید می خواستم موهایش را از صورتش کنار بزنم و آن فقط 
پوست سینه ی لنس بود با برخورد انگشتانم به پوستش کمی 
لرزید  و بسرعت کمی از من فاصله گرفت و غرید

"نمیدونم این چیز لعنتی چیه توی تو ولی بدجوری داره عصبیم 
میکنه،........ به یه نفر میگم وسایلتو بیاره "

چی؟کار بدی کرده بودم؟

بسرعت از اتاق بیرون رفت نفسم را با صدا بیرون دادم و تازه 
متوجه شدم چندین دقیقه بود که به آرامی با او حرف زدم حتی 
آن مدت فراموش کرده بودم که او قاتل خانواده ام است او با من 
کاری میکرد ،یا این تاثیر خون  بود که وقتی نزدیکم بود همه چیز 



را فراموش میکردم  اصال معنی رفتارش چه میتوانست باشد  باید 
اعتراف میکردم او اصال طوری نبود که در ذهنم تجسم میکردم 
نمیدانستم این فکر خودم بود و یا تاثییر خون که دیگر مثل قبل 
از او متنفر نبودم بیاد خواب آخری که دیده بودم افتادم من خون 
آشام شده بودم و خون ایزاک را خشکاندم پس این هم خواب نبود 
قسمتی از آینده بود که دیده بودم پس قطعا تبدیل به یک 
خوناشام بیرحم میشدم ،نه ! من میتوانستم آینده را تغییر بدهم 
مثل چند باری که اینکار را کرده بودم باید این افکار منفی را از 
خود دور میکردم فعال مشکالت مهم تری داشتم و البته باید جذب 
شدن به لنس را هم به لیست بلند باالی مشکالتم اضافه کنم 

 



فصل پانزدهم حقایق تازه 

 

نامه ی مادر بزرگم را به آرامی باز کردم  با دیدن خَطش قطره 
اشکی از چشمم پایین افتاد 

نامه را با صدای بلند تر از زمزمه خواندم

"مدیسون عزیزم 

مطمئن هستم حاال که نامه ی مرا می خوانی همه چیز را فهمیده 
ای از گناه بزرگی که در قبال تو مرتکب شده ام میدانی ! 

چیز های وحشتناک تری وجود دارد که تو هنوز نمیدانی و 
امیدوارم روزی نرسد که مجبور شوی آنها را بفهمی !

میدانم از من متنفر شدی من تمام سعیم را کردم تا تو را از این 
پیمان بیرون بکشم ولی نتوانستم لنس بسیار قدرتمند است و من  

بسیار ضعیف !



از تو خواهش می کنم که هر چیزی که لنس  از تو خواست را 
انجام دهی این بخاطر جان توست  تو در خطر بزرگی هستی  و 

تنها کسی که میتواند به تو کمک کند لنس است  .

از تو خواهش میکنم ،خواهش می کنم که مرا ببخشی  من تا 
مدتی نمی توانم تو را ببینم تو بشدت شیرینی و من هنوز یک 
خون آشام خیلی جوان هستم ،به چیزی که در آینده اتفاق می افتد 
فکر نکن  اکنون باید روی مشکالت خود   تمرکز کنی ،میدانم 
بخاطر مرگ پدر و مادرت از لنس متنفری و نمی توانی او را 
ببخشی ولی لنس جان مرا به من بخشید او می توانست مرا 
براحتی بُکَشد .

لطفا،لطفا سعی نکن با لنس بجنگی چون کسی که نابود میشود 
تویی  حتی نمی توانی تصور کنی که او تا چه اندازه قدرتمند 
است  او به من قول داده تا تو را زنده نگه دارد  و من به قول او 
اعتماد دارم 

دلم میخواهد هر چه زودتر تورا ببینم  دلم برایت تنگ شده 
دخترکم  می خواهم بدانی هر چیزی که باشی عاشقت هستم  و 
وقتی که از خودم مطمئن شوم خواهم آمد و کنارت خواهم ماند  
مواظب خودت باش اینبار بیشتر از همیشه 

 مادربزرگ گناهکارت ادیسا براندون "

اشک هایم را پاک کردم نامه را مچاله کردم و  به سمت در پرت 
کردم  مطمئنا چون لنس خالقش بود از لنس دفاع میکرد  از 
مادربزرگم هم دلخور بودم مرا به لنس سپرده بود بهتر بود که 

بدست ساحره ها کشته میشدم .



بیاد ویلیام افتادم نمیدانستم آن ها را آزاد کرده بودند یا نه از روی 
تخت بلند شدم باید به حمام میرفتم در کمد را باز کردم چند حوله 
روی قفسه اش مرتب شده بود یکی از آن ها را برداشتم  و در 
حمام را باز کردم وان  را پر از آب گرم کردم  به خودم در آینه نگاه 
کردم رد خون و زبان لنس روی پوستم مانده بود ولی ردی از نیش 
هایش روی گردنم نبود بایاد نوشیدن خونم با خشم چشمانم را 
بستم و غریدم 

"حروم زاده"

حاال که او نبود می توانستم هر چه که میخواهم به او بگویم  به 
درون وان رفتم با برخورد آب گرم به پوستم کمی احساس آرامش 
کردم ولی هنوز هم نگران بودم  من باید کاری میکردم  اینکه او 
مرا شبیه به یک برده در اختیار داشته باشد اصال قابل تحمل نبود  
مطمئن بودم که اگر حتی مادر بزرگم هم می آمد از من میخواست 
تا کاری که لنس می خواست را انجام دهم لنس حاال خالق او بود و 
طبق چیزی که  رافائل گفته بود خون آشام ها به هیچ وجه نمی 
توانستند از دستورات خالقشان سرپیچی کنند پس من کامال تنها 
بودم رافائل خیانت کار بود ویلیام بسیار ضعیف بود و مادربزرگم 
تبدیل به یک خون آشام شده بود و لنس خالقش بود  تمام ساحره 
ها قصد کشتنم را داشتند و تنها کسی که میتوانست به من کمک 
کند لنس بود  وضعیت بغرنج و پیچیده ای بود ولی من کامال تنها 
مانده بودم و دیگر به السالوادور هم نمی توانستم برگردم اگر به 
آنجا برمیگشتم جان ایزاک هم بخطر می افتاد البته اگر هنوز 
ایزاک آنجا باشد 

صورتم را با اسفنج و شامپو بشدت شستم حس بدی از جای زبان 



لنس روی پوستم داشتم ولی ناگهان متوجه شدم در دلم مشغول 
ستایش کردن زیبایی او هستم حالت خمیده ی ابرو هایش و 
چشمان با نفوذش او را شبیه به یک شیر نشان میداد پاهای بلند و 
ماهیچه های قدرتمندش او را ترسناک بزرگ و جذاب نشان میداد با 
یاداوری اش شکمم به پیچش افتاد  از اینکه این حس را داشتم از 
خودم متنفر شدم فورا خود را شستم حوله را دورم پیچیدم و 
بیرون رفتم به محض بیرون رفتن متوجه کیفم و یک چمدان بزرگ 
دیگر شدم فورا کیفم را باز کردم کتابم داخلش بود  نفس راحتی 
کشیدم و بعد چمدان را باز کردم  مقداری از لباس ها و وسایل 
شخصی ام بود که در کلبه  جا گذاشته بودم  لباس خوابم را از 
کیفم در آوردم و پوشیدم از پنجره به بیرون نگاه کردم  هوا رو به 
روشنی میرفت ولی ابر های تیره نشان میداد که خبری از خورشید 
نخواهد بود پرده را کشیدم و روی تخت ولو شدم آنقدر خسته 

بودم که نفهمیدم کی بخواب رفتم .

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

با حرکت دستی بین موهایم بیدار شدم چشمانم را باز کردم و 
بمحض دیدن ویلیام در آغوشش فرو رفتم 

"خدای من ، ویل تو خوبی ، دیشب فکر کردم تورو ...."

"خوبم خوبم مد ...من باید حالتو بپرسم دیشب که اون ...."

"من خوبم ویل  ،دیشب لنس از خونش بهم داد اون میخواد منو 



..." 

"میدونم مد ،ولی تو نباید می اومدی،اصال چرا اومدی ؟"

با دلخوری به او  نگاه کردم

"من یه چیزی دیده بودم..... از آینده .......،دیدم که لنس هر 
چهارتاتونو کشت  البته  اون موقع نمیدونستم اونی که توی 

خوابمه لنسه داشتم می اومدم که رافائل و دیدم ....."

"رافائل یه خائن لعنتیه "

با سر حرفش را تصدیق کردم 

"حتی برای نجات جون ما هم نباید می اومدی ترجیح میدادم 
بمیرم ولی اون دستش بهت نرسه"

"من باید چکار کنم ویل اون میخواد منو تبدیل به یه خون آشام 
کنه  من نمیخوام  که ..."

حرفم را با لب هایش برید  مرا بوسید مرا روی پاهایش گذاشت و 
دستش را روی ستون فقراتم کشید از حسی که داشتم بهت زده 
شدم  این حس دقیقا بی حسی بود آن احساس شدید خواستن  از 
بین رفته بود من دیگر از لحاظ جن.سی ویل را نمیخواستم این 
بسیار عجیب بود ویلیام سرش را عقب کشید 

"لنس گفته نباید کسی بهت نزدیک بشه اگه کسی اینکارو بکنه 
شک نکن که میمیره با پیمانی که ادیسا با لنس بسته تو کامال به 

اون تعلق داری  "

 با تعجب  به او نگاه کردم  حتی زندگیه شخصی ام هم به لنس 



ربط داشت 

"اون نمیتونه برای من تصمیم بگیره ولی ...ولی من دیگه ... خدای 
من این عجیبه  من دیگه .. من تو رو .."

"میدونم مدیسون تو از خون لنس نوشیدی حاال هیچ خونی باعث 
جذب شدن تو به اون شخص نمیشه  لنس از من و رافائل قدرتمند 

تره  پس تو فقط از حاال بسمت اون جذب میشی "

"این احمقانه و مزخرفه ...  نمیفهمم"

کمی سکوت کرد و با جدیت ادامه داد

"باالخره متوجه شدی چی هستی درسته؟"

با تعجب به او نگاه کردم از چه چیزی حرف میزد بدون پرسیدن 
خودش پاسخ داد 

"من میدونستم که تو یه آناکاپی هستی مدیسون"

ابروهایم را باال دادم

"اینو از کجا میدونستی؟"

همانطور که عمیقا به چیزی فکر میکرد زمزمه کرد

"اولین باری که دیدمت وقتی پیشونیت خون اومده بود من با 
دستمالم پاکش کردم یادته؟"

بیاد آن شب افتادم خاطرات درست انگار همین حاال رخ داده باشد 



جلوی چشمانم بود اولین باری که او را دیدم چشمان او  لباَنش و 
مزه ی فوق العاده ی صداَیش را بخاطر آوردم وقتی با دستمالش 
پیشانی ام را پاک کرد و دستمال را درون جیبش گذاشت بیاد دارم 
که از اینکار او کامال متعجب شده بودم  روی دستمالش  آرم ماری 
جوانا گلدوزی شده بود آن دستمال را با تمام جزییات بخاطر می 
آوردم 

"یادمه... با همه ی جزییاتش"

با صدای ناصافی زمزمه کرد 

"من اون شب از روی دستمال خونتو مزه کردم فهمیدم که تو 
انسان نیستی  وقتی برای تحقیق دربارت به مکزیک رفتم  فهمیدم 

که پدربزرگت آناکاپی بوده و توام مسلما یه آناکاپی هستی "

دستم را به آرامی از دستش بیرون کشیدم از روی پایش کنار رفتم 
باورم نمیشد در تمام مدت او میدانست که من چه چیزی هستم 
میدانست که من برای او و بقیه خون آشام ها یک نوشیدنی  
فرانسوی عالی بشمار میروم یک معجون برای لمس خورشید و یا 

هر کوفت دیگری !

و او از همان زمان بفکر بودن با من افتاده بود او بخاطر کشش به 
خونم به من عالقمند شده بود  او مزه ام را از قبل چشیده بود 
بویم او را وسوسه میکرد و همه ی اینها دلیل این بود که این خون 
آشام ها بسمت من جذب میشدند   ناگهان به گریه افتادم 

"تو ...تو تمام این مدت میدونستی ....میدونستی و تصمیم 
گرفتی منو برای خودت کنی ! بهم خون دادی که منم بهت جذب 
بشم و بتونی خونمو برای خودت داشته باشی



فصل شانزدهم خیانت 

 

اگر با پتک به سرم میکوبید قطعا کمتر باعث آسیب رساندن به من 
میشد 

به هق هق افتادم ولی ادامه دادم 

"اصال چرا باید منو با کسی شریک میشدی؟مگه نه؟ من یه 
نوشیدنی مخصوص برای خودت بودم"

صورت ویلیام بوضوح رنگ پریده تر شد چشمانش خطرناک تر شد 



و صدایش تیره به گوش میرسید

"چطور میتونی همچین فکری کنی من میخواستمت توام منو 
میخواستی چطور میتونی بگی بخاطر خونت بوده "

بلند تر از او غریدم

"پس چه دلیل کوفتی داشتی که بهم نگی  که چه چیز لعنتیی 
هستم چرا همون موقع بهم نگفتی ؟ اگه قبل از نوشیدن خونت 
عاشقت شده بودم چرا حاال که از لنس نوشیدم دیگه حسی بهت 
ندارم؟  تو بهم نگفتی، وقتی که تمام مدت میدونستی که ممکنه 
هر لحظه یه خون آشام بهم حمله کنه چطور میتونستی انقدر 

خودخواه باشی من حق داشتم که درباره ی خودم بدونم "

آرامتر نالید

"محض رضای خدا مد تو حتی با جادوگر بودنت مشکل داشتی 
اگه بهت میگفتم غیر از ساحره بودن یه آناکاپی هستی چه حسی 

بهت دست میداد "

"هر حس لعنتیی بهم دست میداد بهتر از این بود که از چیزی که 
هستم بیخبر باشم و تو اگه کامیال بهم نمیگفت قصد نداشتی بهم 
بگی که یه ساحره هستم  تو همه چیو ازم پنهون کردی  واقعا 
نمیدونم حاال که اینجوری فهمیدم  چی تغییر کرده  حرفات هیچی 
و توجیح نمیکنه  تو بهم دروغ گفتی موجودیتمو ازم پنهون کردی 

تا یه نوشیدنیه  گرونو واسه خودت داشته باشی"

"مدیس..."

جیغ کشیدم



"همتون فقط می خواین که من َبرَدتون باشم  همتون فقط می 
خوایین ازم سوء استفاده کنین برو!

 نمیخوام دیگه ببینمت 

حداقل تا یه میلیون سال دیگه جلوی چشمام نباش

  از اینجا گمشو بیرون ...

گمشو ..."

پس نشاِن عوضیه شماره ی سه هم  به ویلیام میرسید آنجور که 
پیش میرفت دورم در حال پر شدن از عوضی ها بود و اندک 
کسانی که میشناختم تبدیل به یک مشت عوضی شده بودند فقط 
چند نفر دیگر از لیستم مانده بود که امیدوار بودم آنها به لیست 
عوضیها نپیوندند 

در بشدت باز شد  رافائل جلوی در ایستاده بود صورت مضطرب و 
نگران او مرا بیشتر عصبی میکرد 

"چی شده ؟اینجا چه خبره؟"

از او بیشتر از ویلیام خشمگین بودم  نگاه تیره ای به او انداختم  
ویلیام را هل دادم  از جایش حرکت نکرد و با حالت  غمگینی 
نگاهم میکرد خودش عقب کشید و کنار رافائل ایستاد به سمت 
آنها رفتم و به سینه ی سنگی رافائل مشت زدم  و فریاد کشیدم 

"جفتتون برین به درک عوضیای حروم زاده  امیدوارم یکی بیاد و 
یه میخ چوبی تو  قلبای سیاه و کثیفتون فرو کنه باس.ناتون و 

جمع کنین و از اینجا بیفتین بیرون  ..."



رافائل از شدت خشم میلرزید ویلیام آرام بود و منتظر فرصتی بود 
تا بتواند حرفی بزند ولی این فرصت را به آنها ندادم و در را روی 
صورتشان به هم کوبیدم  چون درست در چارچوب در ایستاده 
بودند در بسته نشد ولی با صدای بدی به آنها برخورد کرد هر دو 
عقب رفتند در بسته شد وحتی  کلمه ای  از دهان های  لعنتیشان 
بیرون نیامد 

بلند فریاد کشیدم 

"لعنت به روزی که جفتتون و مالقات کردم عوضیا"

مطمئنا تمام افراد در آن عمارت صدایم را شنیده بودند ولی مگر 
مهم بود؟

روی تخت نشستم گرسنه و بشدت عصبی بودم لباسم را عوض 
کردم و از عمارت بیرون رفتم  چند دورگه را در عمارت و حیاط 
دیدم ولی حتی جرات نگاه کردن به مرا نداشتند  به سمت کالج 
رفتم و متوجه شدم دو دورگه با فاصله بیست یارد از من پشت 
سرم حرکت میکردند  به کالج رسیدم  به غذا خوری رفتم بیشتر 
دوستانم آنجا جمع شده بودند   و هنوز متوجه آمدنم نشدند   با 
اولین قدمی که داخل سالن غذا خوری گذاشتم  متوجه نگاه لنس 
شدم روی یکی از صندلی ها لم داده بود و دختر بلوندی روی پایش 
نشسته بود و انگشتانش را بین موهایش میکشید  و دست دیگرش 
روی سینه ی عضالنی لنس قرار داشت دو دکمه ی باالی لباسش باز 
بود و میتوانستم قسمتی از سینه ی فوق العاده و خالکوبی اش را 
ببینم  حس کردم قلبم بدرون شکمم افتاد  تنفسم نامنظم شد سعی 
کردم  آرام نفس بکشم    با خود تکرار کردم 



*دم ،بازدم *

ناگهان صدای جیغ ناتالی را شنیدم بسمت من  تقریبا میدوید 

"خدای من مد خودتی ...باالخره برگشتی ..."

 و باالخره در حجم آغوشش جای گرفتم بقیه توجهشان جلب شد 
چند نفر دیگر دورمان جمع شدند یک به یک  در آغوششان جای 
میگرفتم بوسیده میشدم چیز هایی میشنیدم ولی نمیدانستم در 
آغوش چه کسی هستم  وجود لنس مرا گیج کرده بود سعی کردم 
نه به او نگاه کنم و نه به بودنش در این سالن فکر کنم  ناتالی 
دستم را گرفت و مرا روی صندلی کنار خودش کشید  چشمانم را 
دقیق به صورت او  دوختم  ناتالی هم  با لبخند پهنی روی 
صورتش نگاهم میکرد 

"دلم برات تنگ شده بود نت "

"چه عجب باالخره حرف زدی فکر کردم زبونتو مکزیک جا 
گذاشتی "

این را جیمز با خنده گفت من نیز لبخند زدم 

" خوب برای شروع باید بگم که گرسنمه شامه امشبه لیزا چیه "

همه خندیدند 

"من میرم برات میارم "

این را لورنزو با ابهت مخصوص به خودش گفت

و شانه ام را با حالت دلگرمانه ای لمس کرد به او لبخند زدم 



بعد از اینکه لورنزو  سینی کاملی از غذا را برایم آورد با اشتها 
شروع به خوردن کردم ناتالی بی وقفه حرف میزد و حرف میزد 

...

"تو گفته بوی دیگه برنمیگردی  نمیدونی چقدر ناراحت شدم "

 چند دورگه در غذا خوری نشسته بودند  نمیدانستم دلیلش 
محافظت از من بود یا نمیخواستند من فرار کنم 

"مگه میتونستم دیگه برنگردم "

نگاهم به لنس افتاد دیوید  به سمتش رفته بود میدانستم دیوید 
همج.نسباز است مگر میتوانست از پسری مث لنس بگزرد لنس 
واقعا جذاب بود دو دختر دیگر به دختر بلوند اضافه شده بودند و 
یا در حال الس زدن با او بودند و یا برایش دلبری میکردند نمیدانم 
لنس چه چیزی به دیوید گفت ولی وقتی دیوید برمیگشت حالت 
صورتش کامال خالی شده بود  صدای بوسیده شدن لب های یکی از 
دختران توسط لب های باشکوه لنس را میشنیدم گاهی اوقات از 

گوش های لعنتیم متنفر میشدم ...آن صدا ها ...

 شکمم به پیچش افتاد  اشتهایم را از دست دادم و دستانم بی 
اراده مشت شدند  ضربان قلبم باال رفت متوجه شدم چند ثانیه 
بود که نفس نمیکشیدم  این با حالتی که با رافائل داشتم

فرق داشت حتی به آن نزدیک هم نبود  جاذبه ای که او برای من 
داشت صد ها برابر بیشتر بود میتوانستم قسم بخورم اگر همانجا 
می ایستادم و فقط او حرف میزد به ار..گاسم میرسیدم  سعی 
کردم تنفسم را منظم نگه دارم ولی این شدنی نبود



"واقعا جذابه مگه نه؟ میدونستی این کالج در اصل واسه اونه؟ 
من تازه دو هفتس که فهمیدم پرکینزها فقط واسه اون کار میکنن ، 
فکر کن پسری به این جوونی چقدر ثروتمنده خدای من اون میتونه 

هر دختری رو که بخواد داشته باشه "

حرف های ناتالی حالم را بدتر میکرد ،نگاه لنس روی من ماند  
دختر بلوند را از روی پایش کنار کشید ایستاد و به سمت من آمد 
از نگاهش و لبخند کج روی لب هایش فهمیدم که حالم را میداند  
باید از آنجا دور میشدم ممکن بود همانجا لباس هایش را از هم 

بدرم و .... 

از فکر هایم شرمگین بودم بسرعت ایستادم 

"باید برم دستشویی نت "

ناتالی سرش را تکان داد 

 تقریبا به سمت دستشویی دویدم اگه لنس کنارم مینشست همانجا 
او را میبوسیدم الزم نبود او زحمت اغوا کردنم را به خود بدهد؟ با 
دیدنش شبیه به پروانه ای به سمت نور جذب میشدم و مطمئن 

بودم او مرا میسوزاند  این اتفاق بدیهی بود .

 به صورتم چند مشت آب پاشیدم

"از من فرار میکنی؟"



فصل هفدهم  جاذبه ناخوشایند

 

صدای لعنتی جذاب خودش بود  به سمتش برگشتم خدای من او 
بطرز دردناک و نفرت انگیزی زیبا بود 

 با بیچارگی نالیدم 

"لطفا..لطفا از من فاصله بگیر "



تقریبا به گریه افتاده بودم 

 سرش را خم کرد تا هم قد من شود تا بتواند بصورتم نگاه کند 
چون سرم را پایین گرفته بودم. در برابر من بسیار بزرگ دیده 
میشد 

"هی، هی ،مدیسون چرا خودتو اذیت میکنی من می دونم چه 
حالی داری و اصال نمی خوام اذیتت کنم دیشب بهت گفتم هر چی 

که می خوای و فقط کافیه بهم بگی "

این را گفت و نگاهش را روی لبانم نگه داشت 

نه! من این را نمیخواستم ،شاید هم می خواستم 

جاذبه ی عظیمی که مرا به سمت او میکشید باعث سردرگمی ام 
شده بود 

"من هیچی ازت نمیخوام ،همین که نبینمت  برام عالیه"

لب پایینش را به دندان گرفت آن لب های گوشتی با حالت هوس 
انگیزی دیده میشد  سرش را به یک طرف صورتم نزدیک کرد و 
کنار گوشم آرام زمزمه کرد 

"مطمئنی عسلم؟ مثال اگه االن بخوام وارد شلوارت بشم تو 
نمیزاری؟؟"

کلمات آنچنان شهوت انگیز از دهانش بیرون ریخت که تمام بدنم 
کرخت شد اگه کمرم را نگه نمیداشت به زمین میخوردم ولی همان 
لمس کوچک باعث شد ماهیچه های رانم منقبض شود سعی کردم 
به هیچ وجه به هیچ قسمت از بدن لنس نگاه نکنم  هر قسمت از 



بدن او مرا بشدت وسوسه میکرد این یک مجازات دائمی و 
وحشتناک بود 

دوباره زمزمه کرد

"بهم بگو چی میخوای مدیسون "

نباید این اتفاق می افتاد خودم را از او کنار کشیدم 

"گفتم که هیچی ازت نمیخوام فقط جلوی چشمام نباش ...برو 
پیش همون دخترای بلوند تو سالن ...یا پیش هر هرز.ه ی دیگه ای

 دست از سر من وردار "

کامال از من جدا شد بدنم از این کارش راضی نبود ولی منطقم این 
کار را تایید میکرد 

"نکنه حسودی میکنی "

نیشخند جذابی لبانش را مزین کرده بود

"خدای من لنس  تو واقعا فکر میکنی من به اون احمقایی که قرار 
خونشونو بنوشی حسودی میکنم  پس باید بگم تو یه احمق 

حرو......"

ادامه ی حرف هایم را نگفتم میخواستم به او حر.ام زاده بگویم 
ولی از ترس دهانم بسته شد  و لبخند او پهن تر  جور دیگری ادامه 
دادم 

"فقط تنهام بزار لنس ....لطفا"



"اینو نمیتونم انجام بدم مدیسون من اینجام که از تو محافظت 
کنم اگه وقتی کنارت نیستم بهت حمله بشه میدونی چه اتفاقی 

میفته ؟"

این را گفت چند ثانیه منتظر تاثییر حرفش روی من شد  وبعد از 
من دور شد  نفسم را با آه بیرون دادم و متوجه شدم باالخره 
میتوانم هوا را به ریه هایم برسانم 

متوجه شده بودم که اینجا هم نمیتوانم از جادویم استفاده کنم 
احتماال اینجا هم از همان دستگاه اختالل فکری اش استفاده کرده 
بود 

از سرویس بهداشتی بیرون آمدم و در راهرو کامیال را دیدم  به 
محض دیدنم با همان وقار همیشگی اش مرا در آغوش کشید 

"اوه عزیزم  خوش حالم که سالم میبینمت   تو فرشته ی نجات 
منی تو بازم جون خانوادمو نجات دادی "

"من کاری که فکر میکردم درسته رو انجام دادم کامیال "

"متاسفم عزیزم میدونم چقدر برات سخته که لنس و تحمل کنی 
باور کن هممون همین حس و داریم"

قدمزنان همانطور که حرف میزدیم به سمت سالن اجتماعات 
رفتیم  چشمم به جین افتاد که روی پای ویلیام نشسته بود دختر 
انگلیسیسه هر.زه!، نگاهم را از او گرفتم  لنس بر روی صندلی کنار 
میز بزرگ نشسته بود  و با دیدن من لب های دختری که کنارش 
بود را بوسید دختر س.ینه و باس.ن بزرگی داشت با آرایشی که  
میگفت در مغزش فقط یک چیز هست :سک.س!  و گویی روی 



با.سن بزرگ او با خط درشت نوشته شده بود :لطفا وارد شوید!، 
ولی میتوانستم بفهمم که آن دختر بسیار سطحی و احمق است 
لنس شدت بوسه اش را بیشتر کرد و دستانش با.سن بزرگ دختر را 
لمس کرد با دیدن این صحنه دلم میخواست به او التماس کنم که 
همین کار را با من هم انجام دهد حتی از آن بدتر دلم می خواست 
بدست او شکنجه شوم  فقط برای اینکه لحظه ای مرا لمس کند 
میدانستم این جاذبه هر لحظه بیشتر میشود هیچکدام از  افراد در 
سالن به لنس نگاه نمیکردند این عجیب بود لنس تقریبا در حال 
عشقبازی با آن دختر  آن هم در  دید ترین قسمت سالن بود  
بسرعت نگاهم را از او گرفتم و به کامیال نگاه کردم مطمئن بودم 
صورتم بسیار ملتهب شده است احساس میکردم رگ هایم در حال 
سوختن است 

کامیال بازویم را بعنوان دلداری نوازش کرد 

"من باید برم بیرون یکم هوا بخورم  فکر کنم بعدش برگردم 
عمارت  "

منتظر جوابش نشدم و به سرعت از سالن خارج شدم  به قسمت 
تاریک حیاط رفتم و روی برف نشستم کمی برف را در دستم جمع 
کردم و روی صورتم گذاشتم ولی تاثییری نداشت گرما از پوستم 
نبود گرما در رگ هایم  جریان داشت حس میکردم هر لحظه به 
خاکستر تبدیل میشوم 

ناگهان صدایی را شنیدم 

"حالت خوبه مد؟ تو نباید این بیرون باشی ممکنه کسی کمین 



کرده باشه "

و کسی نبود جز عوضیه شماره ی دو 

بی توجه به او ایستادم خیسی صورتم را با آستین لباسم گرفتم  و 
به سمت عمارت حرکت کردم با فاصله از من بدنبالم می آمد همان 

لحظه صدای  تلفن همراهش را شنیدم و صدای خودش را ....

متوجه شدم دیگر صدا و بوی او  باعث اغوا شدنم نمیشد  درست 
مثل حسی که به ویلیام داشتم 

"بله سرورم اون اینجاست "

"من کنارشم ،بله سرورم تنهاش نمیزارم"

"نه قربان ......میفهمم ....اون بَچست ،عصبانی نمیشم"

"خبرتون میکنم ...."

و دیگر چیزی نِشنیدم 

من بچه بودم؟ اوه

به داخل عمارت رفتم باز هم همراهم آمد به اتاقی که شب گذشته 
را در آن گزرانده بودم رفتم و بار دیگر او پشت سرم وارد شد 

"چرا دنبالم راه افتادی ؟ حوصله ی الس زدن با تو یکی و دیگه 
ندارم "

"چون دستور دارم تا دنبالت بیام  و باید بگم الس زدن با من دیگه 
تموم شده مگه نه؟"



به او نیشخند زدم 

"تو واقعا یه خدمتکار بدبختی مگه نه؟"

"مدیسون.."

نامم را توبیخانه به زبان آورد 

"چیه؟ ناراحت شدی عوضی شماره ی دو؟ مگه دروغ میگم؟ تو 
مثل یه خدمتکار براش کار میکنی، سرورم ..سرورم (دهانم را کج 
کردم و ادایش را در آوردم ،میدانستم کامال بی ادبانه است ،خدای 
من  مادرم اگر مرا اینگونه بی ادب میدید حتما خودش را میکشت 
)تو به همه ی دوستات کسایی که واقعا دوستت دارن خیانت 
میکنی و حتی برات اهمیتی نداره که چه بالیی سرشون میاری ، 

ازش لذت میبری ؟"

اینبار با صدای بلند تری نامم را بزبان آورد  ولی اصال از او 
نمیترسیدم 



فصل هجدهم راز ها

 

ادامه دادم 

"من میتونم تورو بکشم و لنس چیزی بهم نمیگه در این حد بی 
ارزشی "

شانه ام را محکم در دست گرفت و اینبار با صدای بسیار بلندی 
فریاد زد

"خفه شو مدیس تو هیچی نمیدونی "

"اوه جناب خیانت کار عصبانی شده؟ببینم میتونی وقتی عصبانی 
شدی سرم داد بزنی؟ لنس اجازشو بهت داده؟  یا مثال میتونی منو 
بزنی؟؟ میتونی بزنی صورتم و داغون کنی، مثل لنس؟  وقتی لنس 
منو میزد که خیلی جنتلمنانه ایستاده بودی و لذت میبردی ،ببینم 

خودتم اجازشو داری تا منو بزنی؟ "

فشار دستانش روی بازویم بیشتر شد 

"مد بس کن "

این را با بیچارگی گفت خوشحال بودم که باعث آزار دیدنش 



میشدم 

"ناراحتت کردم ؟ مگه تو خدمتکار مخصوص جناب پادشاه نیستی 
؟یا مثال جاسوسش ،مگه ...."

"اون خالق منه"

چند لحظه طول کشید تا چیزی که گفته بود را قورت بدهم و 
وقتی متوجه حرفش شدم 

دهانم کامال بسته شد چیزی که رافائل گفته بود دهانم را کامال 
بست  لنس خالق رافائل بود پس او به هیچ عنوان نمیتوانست از 
دستورش سرپیچی کند.

 مادر بزرگم وقتی لنس او را تبدیل کرده بود کامال تحت تاثییر او 
بود از نامه اش میتوانستم بفهمم حتی اگر لنس از او می خواست 
تا مرا بکشد او حتما اینکار را میکرد از رافائل چه توقعی 
میتوانستم داشته باشم؟  دستش را از روی شانه ام برداشت به او 
پشت کردم و به سمت تراس رفتم در تراس را باز کردم و روی 
صندلی حصیریه سبز رنگ  نشستم  با فاصله روی صندلی دیگری 
نشست 

"اینم بهت دستور داد که بهم خون بدی و باهام بخوابی؟"

"نه فکر میکردم با خون دادن بهت کاری میکنم که بیشتر بهم 
نزدیک بشی تا بیشتر دربارت بفهم"

"تمام اتفاق اون شب برنامه ریزی شده بود ؟اینکه منو زخمی 
کردی از خونم نوشیدی و وقتی بیهوش شدم از خونت بهم دادی؟"



"الزم نبود از خونم بهت بدم من قبل از اون شب بهت خون داده 
بودم "

با تعجب به او نگاه کردم بدون پرسیدن خود او جواب داد 

"توی ده سالگیت وقتی از پنجره افتادی پایین خیلی زخمی شده 
بودی اون شبحی که خوابش و میدیدی اونی که فکر میکردی 
هیوالست من بودم تو بیهوش شده بودی و سرت بدجوری 
خونریزی داشت یکی از ماموریت های من مواظبت کردن از تو بود 
باید زنده نگهت میداشتم  و تو داشتی میمردی مطمئن بودم تا 
صبح میمیری منم از خونم بهت دادم  و از خون تو نوشیدم سر و 
صورتتو تمیز کردم وقتی دیدم که نزدیکه بهوش بیای رفتم تا منو 
نبینی .اون کسی که فکر میکردی تعقیبت میکنه پدرت نبود من 
بودم مدیس ،من هر شب میدیدمت  اینکه شبا از پنجره فرار 
میکنی برام عجیب بود و اینکه همیشه عصبانی بودی دعوا 

کردنات و دیده بودم "

"پس تو جون منو قبال نجات دادی یعنی من االن باید مرده باشم "

با حالت خاصی به من نگاه میکرد

"برای همین درباره ی خشمم ازم پرسیدی؟"

"آره مدیس من تمام لحظاتت کنارت بودم اون روز که گفتی  اون 
کلیسا رو آتیش زدی من اونجا بودم اون روز یه کشیش غیبش زد 
اون کشیش نبود یه ساحره ی خیلی قدرتمند بود مادربزرگت تورو 
برده بود پیش سایور(Sayour) تا بفهمه تو چجور قدرتی داری 



اون میتونه آینده رو ببینه اون شب به همه گفت که خودش 
اتفاقی کلیسارو آتیش زده همه هم باور کردن ولی من میدونستم 
یه چیزی اشتباهه اون ساحره بعد از اون غیبش زد و دیگه هیچ 

کس اونو ندیده  "

"خب چرا اینارو زودتربهم نگفتی"

"نمیتونستم مدیسون باید درک کنی...."

سرش را بنشانه تایید حرفم تکان داد

"چطور تونستی انقدر بهم دروغ بگی ..."

"من بهت دروغ نگفتم فقط قسمتی از حقیقت و ازت مخفی کردم 
"

"چه منطق جالبی.."

لبخند زد با اخم به او نگاه کردم 

"من  هنوزم گیجم نمیتونم این اتفاق هارو درک کنم  از امروز 
صبح یه احساس عجیبی دارم دیگه نه نسبت به تو نه ویلیام 
حسی که قبال داشتم و ندارم هیچ کشش جن.سی در کار نیست 

..."

"میدونم مد ،این چیزیه که قبال هم بهت گفتم دو راه داره که 
بتونی از این جادوی سک.سی نجات پیدا کنی یا منو بکشی 



یاخون  یه نفر که سنش از من بیشتره رو بنوشی در این صورت به 
سمت اون جذب میشی و حاال میبینی که از خون لنس نوشیدی و 

اون برات جاذبه داره "

"این خیلی دردناکه حتی قابل مقایسه با حسی که به تو داشتم 
نیست هر بار میبینمش عضالتم بقدری منقبض میشه که دلم 

میخواد جیغ بکشم هم درد داره ..هم ......"

"لذت؟"

"این فراتر از لذته نمی تونم توصیفش کنم  حس یه آدم معتاد و 
دارم که داره ترک میکنه و لنس مثل موادیه که بهش نیاز دارم "

نفسش را با فشار بیرون داد 

"سعی کن زیاد نزدیکش نشی باور کن راه دیگه ای به ذهنم نمیرسه 
"

"اون همه جا هست همین االن اگه بخاطر الس زدن با اون دخترا 
نبود اینجام میومد دنبالم "

"حسودی میکنی؟"

خندید

"چرند نگو رافائل خودت میدونی چه حسی دارم"

با حالت خاصی پرسید

"مد االن که خون روی احساساتت تاثیری نداره میتونی بهم بگی 
چه حسی به من داری؟نفرت؟ دوستی؟ بی حسی؟"



چه حسی داشتم ؟خودم هم نمیدانستم فقط میدانستم از او 
متنفر نبودم 

"من خیلی گیجم ترسیدم و از همه مهمتر انقدر ازت عصبانیم که 
نمیتونم بفهمم چه حسی دارم "

سرش را به نشانه فهمیدن تکان داد

"تو هنوزم نمیخوای درباره تبدیل شدنت بهم بگی؟"

مرموزانه نگاهم کرد و با زیرکی گفت

"تو شرط و بردی پس مجبورم بگم "

با یاداوری آن شب گرم شدم مثل قبل نبود ولی هنوز هم روی من 
تاثییر میگذاشت نه مثل قبل آزار دهنده برعکس این گرما دلپذیر 
بود 

رافائل به صندلی تکیه داد و سرش را روی لبه ی صندلی گذاشت 
چشمانش در تاریکی به آسمان نگاه میکرد

" لنس درواقع تنها کسیه که من دارم اون جون منو نجات داد یه 
عده ساحره تمام خانوادمو کشتن من اون موقع25سالم بود جوون 

بودم و  عاشق شکار! "

"از اسمت میتونم اینو حدس بزنم (قدیما فامیلی نایت و رو 
کسایی میزاشتن که شکارچی بودن)"

خندید و ادامه داد

"همشون جلوی چشمام شبیه یه گوشت خمیری شدن همشونو 



خیلی راحت کشتن حتی خواهر15سالمو "

"ولی چرا باید خانوادتو بکشن؟ مگه شما انسان نبودین؟"

"داستانش خیلی طوالنیه .."

دستم را زیر چانه ام گذاشتم و مشتاقانه به او نگاه کردم من وقت 
زیادی برای گوش دادن داشتم 

خندید 

"باشه،باشه میگم فقط لطفا اونجوری دیگه بهم نگاه نکن ممکنه تو 
حستو از دست داده باشی ولی واسه من هنوز پابرجاست  میترسم 

همینجا   ..."

جمله اش را کامل نکرد و نفس عمیقی کشید لبخند غمگینی بر 
لبانش بود چند لحظه سکوت کرد تا تمرکزش را بدست بیاورد و 
بعد شروع به حرف زدن کرد 

"من تنها کسی هستم که از خانواده ی لنس باقی مونده "

متوجه نشدم

"صبر کن ... نفهمیدم .. چی؟"

"لنس وقتی تبدیل شد یه پسر کوچیک یه ساله داشت  الیور نایت 
اون انسان مونده بود و من ......"

حرفش را بریدم و با تعجب زمزمه کردم

"یعنی تو نوه ی نوه ی نوه ی نوه ی..."



حرفم را ادامه داد 

"نوه ی نوه ی نوه ی نوه ی نوه ی نوه ی لنسم  ،چند تا جادوگر 
هممونو گروگان گرفته بودن تا لنس خودشو بهشون تحویل بده ما 
اون موقع حتی نمیدونستیم لنس کیه  لنس اومد ولی خیلی خیلی 
دیر شده بود همه ی خانوادم مردن منم تقریبا مرده بودم لنس 
ظرف چند ثانیه همه ی اون ساحره هارو قتل عام کرد و برای 

نجات دادن من مجبور شد منو تبدیل به خون آشام کنه"

"خدای من  متاسفم راف خیلی غم انگیزه ،���� پس تو باید از 
ساحره ها متنفر باشی "

"هستم"

"از روز اول میدونستی من ساحرم درسته؟"

"نمیدونستم !

تو رنگ چشمهای یه ساحره رو نداشتی وقتی بچه بودی خیلی 
ضعیف و الغر مردنی بودی(خندید) اون موقع بیشتر دلم برات 
میسوخت !میدیدم که هیچ دوستی نداری و بوی تو خیلی عجیب 
بود. وقتی بچه بودی تا این حد بوی خوبی نداشتی البته اون 
موقع نمیتونستم بهت زیاد نزدیک بشم ولی خب بوی تو مثل حاال  
فوق العاده و قوی نبود  اون شب که از خونت نوشیدم اصال 
متوجه فرقش نشدم تو هر چی سنت بیشتر میشه خونت غنی تر 
و گوارا تر میشه ولی اون شب وقتی فهمیدم ساحره ای از قصد 
بهت اونهمه آسیب رسوندم میخواستم درد بکشی حتی به سرم زد 
کارتو تموم کنم ولی نتونستم!،  ازت متنفر بودم مدام تعقیبت 



میکردم که اگه تو همون قاتلی خودم بکشمت البته لنس ناراحت 
میشد ولی اینکارو میکردم "

"میخواستی انتقام خانوادتو از من بگیری"

ـ"نسبت به ساحره ها یه نفرت عجیبی داشتم ولی بعدش ..."

ساکت شد سرم را کج کردم و با دقت به او  نگاه کردم بنظر در 
حال حاضر  اینجا نبود چشمانش به نقطه ی نامعلومی خیره شده 
بود 

"بعدش چی؟"

"بعدش نمیدونم دقیقا تو چیکار کردی ولی نمیتونستم ببینم تو 
اذیت میشی دیگه نمیتونستم اذیتت کنم حتی چند بار زد به سرم 
که دخل جین و بیارم تا باعث اذیت شدنت نشه فهمیدم تو مثل 
بقیه ی ساحره ها نیستی برای من ساحره ی بد و خوب بی معنی 
بود من مثل لنس نیستم اون فقط ساحره های قاتل و میکشه حتی 
بهشون فرصت اینو میده که از کارشون دست بکشن ولی من از 

همشون متنفر بودم "

کامال به او حق میدادم 

"لنس چرا اینکارارو میکنه؟"

"قبال بهت گفتم اونم داره انتقام میگیره  ولی باالخره باید یکی 
باشه که اون ساحره های از خود متشکر و ادب کنه باید کسی باشه 
تا جلوی زیاده روی ها و نژاد پرستی های ساحره هارو بگیره  اونا 

اصال رحم ندارن "



"ولی قبال گفته بودین..."

"میدونم قبال چی گفته بودیم مدیس ویلیام فقط میخواست 
پذیرشش برای تو آسونتر باشه از طرفی ویلیام هنوز از ساحره ها 
ضربه نخورده  و از طرف دیگه ساحره های خوب هم وجود دارن 

مثل مادربزرگت "

"تو اونو دیدی؟"

"آره دیدمش تو خیلی شبیهشی البته از لحاظ اخالقیات ابدا به هم 
شباهت ندارین اون خیلی آرومه ولی تو ..."

خندید 

"اون حالش خوبه؟"

"خوبتر از همیشه ،..باور کن"

ساکت ماندم چندین دقیقه بود که هر دو ساکت بودیم 

"به چی فکر میکنی"

"به همه چی  میدونی من کامال گیر افتادم کاش میتونستم از 
اینجا فرار کنم ولی نمیتونم این که هیچ راهی به ذهنم نمیرسه 
خیلی آزاردهندس  اینکه لنس دست از سرم ور نمیداره اینکه قراره 

یه خون آشام بشم اینکه ..."

حرفم را برید 

"میفهمم مدیس ولی باور کن لنس اونقدر ها هم بد نیست"



غریدم

"لنس قاتل خانواده ی منه یه لحظه فکر کن، همون حسی که تو به 
ساحره ها داری من به لنس دارم "

"ساحره ها هیچوقت از کارشون پشیمون نمیشن ولی لنس از اون 
اتفاق پشیمونه و با بخشیدن جون ادیسا تقریبا اشتباهشو جبران 

کرده "

"مزخرف میگی هیچی مادر پدرمو بهم برنمیگردونه "

ایستادم و به داخل اتاق رفتم بخاطر نشستن روی برف ها لباسم 
خیس شده بود لباسم را در آوردم و تنها با لباس زیرم روی تخت 
نشستم و دستانم را دورم پیچیدم نگاه رافائل با لذت روی سی.نه 
هایم ماند

"من نمیخوام تبدیل به یه خون آشام بشم راف این بدترین اتفاقیه 
که میتونه برام بیفته "

رافائل کنارم نشست دستش را نرم روی شانه ام کشید 

" االن به این قضیه فکر نکن هنوز خیلی فرصت داری "

"خیلی؟فقط چند ماه تا بیست سالگیم مونده ،...اگه تو بهش بگی 
یا ازش بخوای ممکنه ...."

"اون برای تصمیماتش از هیچکی اجازه نمیگیره  مخصوصا در 
مورد تو !

حداقل من دیدم که چقدر منتظر موند تا از تو جادویی ببینه تا 



تورو مال خودش کنه  اون واقعا تورو میخواد "

"نمیفهمم چرا دنبال منه"

"احمق نباش مد تو یه نژاد عالی هستی هیچی نمیتونه تورو 
شکست بده "

روبرویش نشستم و غریدم

"مثل لنس حرف نزن من نمیخوام یوری بویکا(شخصیت فیلم 
شکست ناپذیر)باشم من میخوام مثل یه انسان معمولی  زندگی 
کنم یه دوس پسر معمولی داشته باشم  کسی که نگران نباشم منو 

به یه هیوال تحویل بده "

با دلخوری نگاهم کرد 

"قسم میخورم اونکارو بخاطر خودت کردم تو نمیدونی تو چه 
خطر بزرگی افتادی اونا تورو میکشن و خیلی راحتم اینکارو 

میکنن"

"تا حاال که نتونستن من سه تاشون و کشتم "

با تمسخر نگاهم کرد

" احمق نباش مد اونا اگه الزم باشه یه ارتش برای کشتنت 
میفرستن لنس میخواد با تاریس مزاکره کنه جون تو در ازای هر 
چیزی که اونا بخوان  و مطمئن باش هر چی که بخوان و لنس 

بهشون میده تا جونتو نجات بده "

"چرا چون به مادر بزرگم قول داده؟"



"چون تو خیلی براش ارزش داری تو براش مثل ملکه برای کندو رو 
داری "

"االن اینی که گفتی باید منو خوشحال کنه؟یعنی من قراره تولید 
مثل کنم؟"

با صدای بلند و با تمسخر خندید 

"تو قرار نیست تولید مثل کنی خون آشام ها نمیتونن بچه دار 
بشن "

هنوز هم میخندید شانه هایم را گرفت و مرا به سمت خودش 
کشید همانطور که میخندید روی پیشانی ام را بوسید  روی پایش 
نشستم  و چانه اش که درست جلوی دهانم بود را با حرص گاز 
گرفتم

"منو مسخره نکن  خوب من چمیدونستم تو گفتی ملکه زنبورا "

دوباره خندید و اینبار دهانش پایینتر آمد و  زبانش گردنم را مزه 
کرد و سرش همانجا ماند از نفسی که کشید میدانستم  مرا بشدت 
میخواست 

تمام حرکاتش از روی شهوت عمیقی بود که از نزدیکیمان به او 
دست داده بود دستش کمرم را نگه داشت  ولی حرکتی نکرد 
منتظر بود از او جدا شوم یا او را پس بزنم ولی آنکار را نکردم  

دوباره آن گرما را حس میکردم یک گرمای مالیم !

 



"فکر کنم بحث جذابی داشتین "

این صدای لنس بود به او نگاه کردم روی یقه ی لباسش یه قطره 
خون دیده میشد واقعا مشمئز کننده بود از پای رافائل کنار نرفتم 
و دستان رافائل همانجا روی کمرم باقی ماند  لنس با لذت به بدنم 
نگاه کرد از روی تخت مالفه را برداشتم و بدورم پیچیدم دوباره 
همان حس خواستن آن چیز گرم لعنتی و آن منقبض شدن های 
دردناک شروع شد از اینکه میدانستم صدای تند ضربان قلبم را 
میشنود اصال راضی نبودم  رافائل دستش را از پشتم برداشت و 
مرا بلند کرد و روی تخت نشاند  و بعد ایستاد 

"میتونی بری پسرم "

رافائل سرش را تکان داد نگاه کوتاهی به من کرد و بیرون رفت 

فصل نوزدهم انتقام ناتمام 



 

لنس در را پشت سر رافائل بست آب دهانم را بسختی فرو دادم و 
هوا را با فشار بلعیدم به سمتم آمد و جلوی تخت زانو زد من لبه ی 
تخت نشسته بودم دیدن عضالت تکه تکه شده ی شکمش که از 
روی پیراهن سفیدش خودنمایی میکرد مرا وسوسه میکرد تا او را 
لمس کنم  دستانم را مشت کردم و زیر مالفه نگه داشتم نفسم را 
حبس کردم تا بوی عطرش را حس نکنم تمام مدت با دقت به 
صورتم نگاه میکرد سرش راخم کرد و جلوی صورتم زمزمه کرد 

"گرسنمه مدیسون.."

این را با لحنی گفت که تعجب میکردم که چرا هنوز بیهوش نشده 
ام 

"فکر میکنم همین االن تغذیه کردی "

به یقه ی پیراهنش اشاره کردم 

"گرسنه ی چیز دیگه اَیم عسلم "

نگاهش روی لب هایم بود 

با بیچارگی نالیدم

"از اینجا برو تنهام بزار "

"تو منو میخوای مدیسون تعجب میکنم تا حاال چجوری تونستی 
مقاومت کنی ولی الزم نیست به خودت سخت بگیری من اینجام و 



هر چی ازم بخوای برات انجام میدم "

این را گفت و مالفه را از رویم کنار زد

"الزم نیست از من قایمشون کنی من قبال  دیدمشون "

به وضوح میلرزیدم  دستش را به سمتم گرفت فورا از او فاصله 
گرفتم 

"خواهش میکنم برو من اینو نمیخوام "

صورتش خشمگین شد ایستاد و غرید 

"تو یه دختر بچه ی احمقی  اگه نمیخوای باهم باشیم من چیز 
دیگه ای و می خوام  همین االنشم  برای نوشیدنش نیشام بیرون 

زده "

همان لحظه نیش هایش بیرون آمد از ترس تکان شدیدی خوردم  
به سمتم آمد دستم را جلویش به نشانه ی ایست گرفتم 

"نه اینکارو نکن  من نمیخوام ازم بنوشی ...."

بی توجه مرا نگه داشت و نیش هایش را در گردنم فرو برد   اینبار 
درد کمتری داشت ولی باز هم همان احساس سوختن و تکه تکه 
شدن را داشتم  به گریه افتادم همان لحظه از من فاصله گرفت  و 
با عصبانیت غرید 

"گفتم از گریه کردن بدم میاد چرا گریه میکنی؟"

حس میکردم از جای نیش هایش خونم به سمت پایین جاری شده 
است  با خشم غریدم



"تو از من مینوشی من اینو دوست ندارم این برای من دردناک و 
شرم آوره باعث میشه حس کنم بهم تجاوز شده احساس میکنم 
تبدیل به یه چیز پست و کثیف شدم اونوقت میپرسی چرا گریه 

می کنم؟"

زبانش را آرام روی گردنم کشید تا جای زخم نیش ها التیام پیدا 
کند نیش هایش به داخل برگشت و ایستاد

"دیگه ازت نمینوشم "

این را گفت و بدون حرف دیگری بیرون رفت  او الهه ی مجهولیات 
بود نمی توانستم او را بفهمم او درست مثل مزه ی خونش گیج 
کننده بود با دیدن جای خالیش روی تخت قلبم انگار از کار افتاد 
حتی با احساساتم هم در حال جنگ بودم او را کنارم نمیخواستم و 
میخواستم دوست داشتم مرا لمس کند و نمی خواستم میخواستم 
از او انتقام بگیرم ولی نمیتوانستم ناراحتیش را ببینم  این مرا به 
مرز جنون رسانده بود 

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

"این فکر های احمقانه از کجا به ذهنت میرسه ِبَرد ؟"

خندید

"باور کن خیلی خوش میگزره کل دریاچه یخ بسته میتونیم 
حسابی خوش بگزرونیم "



گاهی فکر میکردم کل افراد کالج دیوانه اند  از انسان گرفته تا 
خونخوارهایشان 

"منم موافقم خیلی ایده ی جالبیه"

مگر میشد ناتالی از این فکر های احمقانه استقبال نکند 

"شماها دیوونه این  منکه اصال از اون دریاچه خاطره ی خوبی 
ندارم "

ناتالی خندید صندلی اش را به من چسباند و کنار گوشم زمزمه کرد

" دختره ی خوش شانس فکر کنم لنس ازت خوشش اومده ببین 
چطوری نگاهت میکنه "

با آوردن اسمش نفسم حبس شد و سعی کردم به هر جایی غیر از 
جایی که لنس نشسته است نگاه کنم  متوجه شدم کناَرش همان 
دختری که آن روز او را بوسیده بود مشغول الس زدن با لنس است 
ولی لنس همه ی حواسش به اینطرف بود 

میتوانستم سنگینی نگاهش را روی خودم حس کنم با بیخیالی رو 
به ناتالی زمزمه کردم

"(Gabii)دیوونه شدی اون با گبیه"

خودم را کامال به آن راه زده بودم 

"اون با خیلیا هست ولی فکر کنم تورو هم می خواد آخه ببین 
چجوری نگاهت میکنه انگار یه غذای خوشمزه ای انگار دهنش و 

آب انداختی "



خب! بودم! مگر نبودم؟ 

" خیاالتی شدی دختر "

شانه هایش را باال انداخت 

نزدیک کالس بعدی بود ناتالی دستم را کشید و بسمت کالس 
رفتیم متوجه شدم لنس پشت سرم در حال آمدن است بوی او را 
کامال میتوانستم حس کنم  پایین پله ها بودیم که ناگهان صدای 
فریاد آمد و دیوید را دیدیم که از باالی پله ها با شدت به پایین 
پرت شد و سرش با چنان صدای بدی به کف سنگی برخورد کرد که 
مطمئن بودم آسیب زیادی دیده است حتی چند ثانیه نشد که خون 
از زیر سر دیوید بیرون ریخت آنقدر ناگهانی بود که همه شوکه 
شده بودیم  صدای ناتالی باعث شد از شوک بیرون بیایم کنار 
دیوید زانو زد صدای جیغ چند دختر می آمد و همه بدنبال علت 
افتادن بودند ولی ناتالی نبض و تنفس دیوید را چک کرد البته به 
هیچ وجه او را حرکت نداد قبل از اینکه نت چیزی بگوید می 
توانستم بشنوم که نبضش ضعیف میزد 

"نبضش ضعیفه ... "

صدای تنفس دیوید را میتوانستم بشنوم هر لحظه تنفس او 
ناهماهنگ تر و ضربان قلَبش کند تر میشد از بین صدا ها متوجه 
شدم به اورژانس زنگ زده اند  لنس کنار من زانو زد 

"حیفه اینهمه خون که داره هدر میره "

با نفرت به او نگاه کردم  ناگهان بیاد آوردم که او میتواند به دیوید 
کمک کند 



"بهش کمک کن "

"چرا؟"

"چون به کمکت نیاز داره تا اومدن اورژانس دووم نمیاره "

به صورتی خالی و خنثی نگاهم کرد  

او مصلما چیزی از انسانیت در وجودش نداشت 

"خب این مشکل من نیست!"

"واقعا انقدر عوضی و احمقی؟"

با اخم غرید 

"من احمقم ؟ .....جالبه!"

اگر با یک مشت صورت خوش ترکیبش را بهم میریختم جالب تر 
هم میشد !

با چنان خشمی به او نگاه کردم که عضالت صورتم به درد آمد 

عوضیه ی شماره ی یک لبخند احمقانه ای به صورت داشت و بعد 
از اینکه مطمئن شد به اندازه ی کافی از لحظه اش لذت برده به 
یکی از دورگه ها اشاره کرد تا دیوید را به اتاق مدیر ببرد  و رو به 
بقیه دانشجوها با جدیت غرید 

"برین سر کالساتون اون حالش خوب میشه "

بقیه با چنان حرف شنوی و ترسی به سمت کالس هایشان رفتند 
که با ابرویی باال رفته  و تعجب به آن ها نگاه کردم صدا ی هیاهو 



کامال قطع شد و فقط صدای برخورد کفش هایشان به زمین سنگی 
را میشنیدم  لنس بی توجه به سمت اتاق مدیر رفت 

"امیدوارم حالش خوب بشه "

این را ناتالی گفت و مرا به سمت کالس کشید  دستش را کشیدم و 
او را متوقف کردم 

"فکر نکنم بخوام بیام کالس "

"مگه لنس نگفت همه برن کالساشون؟ "

با چشمان گشاد شده به او نگاه کردم از کی ناتالی انقدر حرف 
گوش کن شده بود مطمئن بودم آن مادر بخطا تمام دانشجوها را 
هیپنوتیزم کرده یا طلسم یا هر کوفتی که اسمش بود 

"راستی ماشینت و برات آوردم توی پارکینگ پارکه فکر کردم حتما 
بهش نیاز پیدا میکنی "

سوییچ را در دستم  گذاشت به اطرافم نگاه کردم تا ببینم کسی 
متوجهش شده یا نه ؟ کسی آنجا نبود  کنار گوش نت زمزمه کردم

"میرم یه دوری بزنم دلم واسش تنگ شده "

خندید

"آره ..حتما ....خوش بگزره"

ناتالی بسمت کالس خود رفت و من محتاطانه  از سالن بیرون 
آمدم و با تمام سرعت به سمت پارکینگ دویدم  به محض دیدن 
ماشینم در آن را باز کردم و  خودم را دروَنش پرت کردم ،سوییچ را 



چرخاندم و با تمام سرعت حرکت کردم میخواستم کمی از آن 
محیط لعنتی و لنس دور بمانم جاده برفی و یخ زده بود از نت 
ممنون بودم که زنجیر چرخ را روی چرخ ها گذاشته بود چون با 
این سرعت مطمئنا تصادف میکردم به کلبه رسیدم و ماشینم را 
پارک کردم کلید کلبه را از زیر گلدان برداشتم و در را باز کردم ، 
چراغ را روشن کردم تمام کلبه مثل همان روزی بود که اینجا را 
ترک کرده بودم فقط گرد و غبار روی همه چیز نشسته بود بسمت 
اتاق خوابم رفتم در را باز کردم همه چیز مرتب سر جایش بود  
روی تخت نشستم دلم برای اینجا هم تنگ شده بود بسمت کمدم 
رفتم و چند تا از لباس هایم را که هنوز اینجا مانده بود بیرون 
آوردم و روی تخت ریختم ناگهان صدای نفس هایی را پشت سرم 
شنیدم وقتی که برگشتم صدای بلندی شنیدم و چند ثانیه طول 
کشید تا مغزم درد تیز گلوله را روی شانه ام دریافت کند و صدای 
شلیک دیگری اینبار در قفسه ی سینه ام و بالفاصله یکی دیگر روی 
رانم  به روبرویم نگاه کردم  سه نفر آنجا ایستاده بودند گلوله ها با 
فاصله کمتر از یک ثانیه پشت سر هم شلیک شد و من روی زمین 
افتادم  مطمئن بودم آن ها با آن چشمان سبزشان ساحره هستند از 
جای گلوله ها خون بشدت جاری شد مطمئنا حاال مرگم حتمی بود 
اینجا دیگر کسی نبود تا مرا نجات دهد متعجب بودم که آن ها از 
کجا میدانستند که جادو روی من اثر ندارد  درد آنقدر عمیق بود که 
حتی توان  گریه یا جیغ کشیدن نداشتم فقط صدای ناله ی گربه 
مانندی از دهانم خارج میشد  یکی از آن ها بسمتم آمد زن  بود با 
پایش به صورتم کوبید  و یکی دیگر بین قفسه ی سینه ام  و یکی 
دیگر به پهلویم  نوک کفشش صورتم را خراش داد 

"اینم بخاطر خواهرم"



این را با فریاد گفت  مطمئنا منظورش رناتا نبود چون با از بین 
رفتن کتاب خانوادگی رناتا میتوانستم بفهمم که او آخرین ساحره 
است  پس منظورش همان زن در قطار بود 

"یه گلوله بزن توی سرش  باید زودتر بمیره تاریس سرشو میخواد 
"

چشمانم تار میدید ولی صدا از یک مرد می آمد  صدای حرکت 
تفنگ را شنیدم  چیزی کلیک مانند صدا داد 

چشمانم را بستم و آماده ی مرگ شدم  ولی بعد صدای افتادن چند 
چیز را روی زمین شنیدم چشمانم را باز کردم و از چیزی که 
میدیدم خون در رگ هایم منجمد شد 

فصل بیستم ناگفته ها 



 

 

هر سه ساحره سرشان از تنشان جدا شده بود و روی زمین افتاده 
بودند و لنس کنارم زانو زده بود و جای گلوله ها  را بررسی میکرد 
همه ی اینها حتی سه ثانیه هم طول نکشید چطور میتوانست با آن 
سرعت سه نفر را تا این حد وحشیانه بکشد 

"باید آتیششون بزنی "

نالیدم

"نمیتونم.."

فهمید که قدرت درست کردن آتش را ندارم  واقعا متوجه نمیشد 
که در حال مرگ هستم ؟

خودش فندک طالیی رنگی را از جیبش بیرون آورد و ساحره ها را 
سوزاند آتش آنها را در برگرفته بود و من نگران خانه ام بودم که 
در آتش نسوزد و چند ثانیه ی بعد چیزی از آتش و آن سه جادوگر 
بغیر از تلی از خاکستر نمانده بود  بوی تعفن را حس میکردم  روی 
کف اتاق خوابم بودم و لنس مرا بدون توجه به دردی که تحمل 
میکردم  تقریبا روی تخت پرت کرد  از درد جیغ بلندی کشیدم 



صدای فریاد لنس را شنیدم

"نمیفهمم  واقعا تو چقدر میتونی احمق باشی که جون خودتو به 
خطر بندازی بهت گفته بودم که تنهایی جایی نرو ولی تو دزدکی 
فرار میکنی  و میای اینجا  یعنی واقعا انقدر احمقی که نمیفهمی 

اونا اولین جایی و که میگردن خونته "

بجای اینکه کاری کند  ، جانم را نجات دهد یا حداقل لحظه های 
آخر زندگی ام دهان مورب لعنتی اش را بسته نگه دارد  داشت مرا 
سرزنش می کرد 

با تمام دردی که تحمل میکردم نالیدم  صدایم بسختی شنیده 
میشد 

"چرا اینطوری ..باهام رفتار میکنی ...هر بار تکرار میکنی ..که .. 
من یه احمقم  منکه بچه نیستم ...فقط اومدم اینجا که تورو شده 

چند دقیقه نبینم   ... و اصال قصد فرار نداشتم "

صدایم رو به خاموشی میرفت کمی سکوت کردم و به سختی 
ادامه دادم 

"آخه چرا انقدر... پستی "

با حرص نگاهم کرد به سمتم آمد و روی تخت نشست 

"آره ...میدونم ،این چیزیه که زیاد میشنومش"

شلوار و پیراهنم را در آورد  جای گلوله روی شانه ام  کنار بند لباس 
زیرم بود لباس زیرم را با دستش پاره کرد  همه ی اینکارها را با 
خشونت انجام میداد جوری که مطمئن شود درد بیشتری می کشم  



از درد جیغ دیگری کشیدم 

"لعنتی"

این را با خشم زمزمه کرد  و انگشتش را بسرعت درون زخم شانه 
ام فرو کرد درد آنقدر بد بود که حتی توان جیغ کشیدن را نداشتم  
دستش را در زخم چرخاند و بعد از چند لحظه گلوله در دستش 

بود  نفسم را حبس کردم  تا تنفسم باعث درد بیشتر نشود   

امیدوار بودم همین حاال بمیرم تا درد بیشتری را تحمل نکنم اینبار 
انگشتش را در زخم قفسه ی سینه ام فرو کرد  گلوله ی دوم را هم 
بیرون کشید و روی زمین پرت کرد  به سمت پایم رفت و اینبار با 
سرعت غیر انسانی اش گلوله ی بعدی را درآورد ولی درد آن بیشتر 
بود  از کنار رانم فاصله گرفت و پایش را دو طرفم گذاشت 

"تو یه دختر لجباز و دردسر سازی"

بشدت عصبانی بنظر میرسید نیشش بیرون آمد و مچ دستش را 
گزید  و بعد مزه ی خونش را روی زبانم حس کردم  مچش را با 
دستانم گرفتم و با تمام قدرتم خونش را مکیدم خونش تنها چیزی 
بود که در زندگی ام به آن معتاد شده بودم  همانطور که مینوشیدم 
محو مزه و بوی شگفت انگیزش شدم و متوجه شدم درد کم 
میشود و زخم ها در حال بهبودی هستند  دستش را از لبم فاصله 
داد با تمام قدرتم دستش را نگه داشتم

"کافیه  داری تمام خونمو میگیری موِش حریص"

دستش را رها کردم و بصورت او  که کمی آرام تر شده بود نگاه 
کردم 



اصال لطافت به خرج نداده بود و با وحشتناک ترین شکل ممکن 
مرا از مرگ نجات داده بود و البته مطمئن شد که من به اندازه ی 
کافی درد میکشم ولی نمیتوانستم منکر این شوم که جانم را 
نجات داده است 

"میشه نیشات و برگردونی سرجاش منو میترسونی "

به سرعت نیش هایش را داخل لثه هایش فرستاد

و روی تخت نشست و بسقف نگاه کرد 

"تو خیلی منو عصبی میکنی مدیسون نمیتونی یکم آروم بگیری؟تا 
حاال شده به حرف کسی گوش بدی؟"

نه هرگز! 

"بهم مدیسون نگو"

صورَتش از آن حالت بیرون آمد و رویش را بسمتم برگرداند 

"چرا بدت میاد مدیسون صدات کنم؟"

اگر مدیسی بودم که از خون او ننوشیده بود میگفتم به تو ربطی 
ندارد ولی حاال بی اراده برایش توضیح دادم

" هر وقت با مادر بزرگ و پدر بزرگم  بودم هر بار که میدیدن که 
من میخندم و شادم منو مدیسون صدا میکردن و من با اونا 
همیشه میخندیدم و خوشحال بودم  مطمئنا من دیگه خوشحال 
نمیشم دیگه چیزی خوشحالم نمیکنه پس دلیلی نداره کسی 
مدیسون بهم بگه حتی اگه خوشحال هم بشم دلم میخواد فقط 



مادر بزرگم بهم مدیسون بگه نه هیچ کس دیگه "

صورَتش حالت عجیبی گرفته بود ولی از صدا و صورَتش هیچ 
وقت نمیتوانستم بفهمم چه احساسی دارد

"ادیسا دوستت داره "

"می دونم "

"دلش برات خیلی تنگ شده "

"میدونم"

"دیگران چجوری بهت دلداری میدن؟"

خندیدم   او و رافائل درست شبیه به هم بودند چیزی از احساسات 
نمیدانستند بعید میدانستم لنس در تمام عمر طوالنی اش کسی را 
آرام کرده باشد 

"بنظر میاد نیاز به یه کالس جامع دلداری دادن داری "

خندید

"تا حاال موقعیتش پیش نیومده بود و باید بگم من قرن ها از 
انسان بودنم میگزره من خیلی چیزای انسانی و فراموش کردم و از 
بیشترشون هم متنفرم و البته کار های مهمتری دارم تا انجامش 

بدم  "

با اخم نگاَهش کردم

و او ادامه داد 



"البته نه مهم تر از تو "

این را با دستانی که با حالت تسلیم باال رفته بود و لبانی که  
میخندید گفت 

درد کامال رفته بود خون لنس یک اکسیر شگفت انگیز بود 

به خاکستر ساحره ها نگاه کردم  یک اسلحه را کنار خاکستر دیدم  

"اونا از کجا میدونستن که جادو روی من اثر نداره؟"

با تغییر ناگهانی صحبتمان  کامال جدی شد 

"گفتم که اونا با هم تلپاتی دارن حتما یکی از ساحره ها قبل از 
مردنش ارتباط برقرار کرده "

"ولی من نمیتونم با ساحره ای تلپاتی داشته باشم"

"مطمئنی؟"

"توی رویاهام چند بار صدای مادر بزرگم و شنیدم ولی غیر از اون 
،نه هیچوقت "

"شاید اون به نوعی تلپاتی باشه باید فرکانس درستش و بدست 
بیاری  البته اینو هم باید بدونی ساحره ها قدرت هاشون به مرور 
زمان بیشتر میشه شاید بعدا توام تونستی اینکارو بکنی هرچند 

ممکنه چون یه ساحره ی کامل نیستی این قدرت و نداشته باشی "

 دوباره بحث را ناگهانی عوض کردم

"چرا از من بدت میاد "



این را با صدای ناصافی گفتم 

"چرا این فکرو میکنی "

"قبل از اینکه حتی ببینمت خانوادمو ازم گرفتی  اولین باری که 
دیدمت منو با زنجیر بستی و صورتم و داغون کردی تنها کسی که 
برام مونده بود و تبدیل به یه خونخوار کردی  و حاال یجوری بود 
که انگار مجبوری از یه دختر بچه ی احمق محافظت کنی  دائم 

داری آزارم میدی اینا برای فهمیدن نفرتت از من کافی نیست؟ "

"کشتن خانوادت یه اشتباه بزرگ بود من تا اونجایی که تونستم 
سعی کردم جبرانش کنم واقعا بخاطرش متاسفم مدیسون  و اولین 
روز دیدارمون تو چند تا از افرادمو کشتی اگه هر کی جای تو بود 
اونو بدون هیچ رحمی میکشتم اونم یه مرگ دردناک !و حاال تو 
واقعا منو عصبی کردی من بهت گفته بودم تنهایی بیرون نری 
اینکه هیچوقت به حرفم گوش نمیکنی منو دیوونه میکنه من االن 
فقط میخوام ازت محافظت کنم توام باید کمکم کنی تا بتونم زنده 
نگهت دارم درباره ی مادر بزرگت هر کمکی یه پاداشی داره اون 
خودش انتخاب کرد من ازش نخواستم و من اصال آزارت نمیدم تو 

قراره ملکه ی من باشی  پس نمیتونم آزارت بدم "

"ولی داری اینکارو میکنی تو مدام باعث آزارم میشی اصال چرا 
باید ساحره ها رو شکار کنی من نمیخوام یه قاتل باشم نمیخوام 

ملکه ی تو باشم نمیخوام شکارچی باشم "

کنارم دراز کشید  نگاهش را به سقف دوخته بود 

"قبال که گفتم باالخره یه نفر باید اینکار و انجام بده از طرفی من 



به خودم به خالقم و  همسرم  قول دادم "

"چه قولی؟"

با کنجکاوی این را پرسیدم به پهلو چرخیده بودم و به نیم رخ 
زیبایش نگاه میکردم او هم چرخید و چشم در چشمانم دوخت  با 
نگاهش  متوجه هجوم آدرنالین همراه با همان چیز گرم لذت بخش 
زیر شکمم شدم 

"من خانواده ی بزرگی داشتم مدیسون ما پنج تا برادر بودیم و سه 
تا خواهر زیبا داشتم  پدر و مادرم عاشقانه با هم زندگی می کردن 
ولی وقتی ده سالم بود پدرم یهو غیبش زد ما فکر کردیم شاید 
توی شکار گیر یه حیوون وحشی افتاده کامال از اومدنش ناامید 
شده بودیم ولی 17سال بعد پدرم به دیدنمون اومد  شب بود و ما 
تازه داشتیم شام میخوردیم من اون موقع ازدواج کرده بودم یه 
پسر یساله داشتم... الیور،... اون درست شبیه مادرش بود.

  در زدن  برادر بزرگم درو باز کرد و  بعد چند دقیقه ما صدای 
فریادشو شنیدیم هممون رفتیم جلوی در و پدرمون و دیدیم ولی  
درست مثل 17سال پیش جوون بود زیبا تر و قوی تر از قبل بنظر 
میرسید  هممون شکه شده بودیم بهمون گفت چه اتفاقی براش 
افتاده  گفت که یه مرد اونو تبدیل به یه چیز باور نکردنی و 
قدرتمند کرده اون درباره ی خون آشام ها همه چیو توضیح داد 
گفت که تا ابد قوی و جوون باقی میمونیم اون چند سال منتظر 
بود تا قدرتش و بدست بیاره تا بتونه در برابر خونمون مقاومت 
کنه  و بیاد و مارو هم تبدیل به این چیز قدرتمند کنه هممون 
راضی بودیم مخصوصا خواهرام، کی دلش نمیخواست تا ابد زیبا 
و جوون باقی بمونه؟ ولی یه مشکل داشتیم  پسر من یه سالش 



بود و باید  تا رشد کاملش صبر میکردیم و بعد اونو هم تبدیل 
میکردیم تصمیم گرفتیم  الیورو به یه شهر دیگه ببریم و اونو 
پیش یکی از دوستامون بزاریم اونا بچه نداشتن و  مطمئن بودیم 
که الیور و خوب بزرگ میکنن ممکن بود نتونیم خودمونو کنترل 
کنیم  میتونستیم هر وقت که می خواییم بریم بهش سر بزنیم  
همین کارو هم انجام دادیم الیور رفت و پدرم  تو یه شب هممون 
و تبدیل به خون آشام کرد اولش ترسناک بود ولی قدرتمند بودن  
همه ی ترس و از  ما گرفت یسال بود که الیور و ندیده بودیم  بعد 
از یسال تصمیم گرفتم به دیدن پسرم برم  فکر میکردم توانایی 
اینو دارم که  ببینمش و از خونش نچشم  به دیدن الیور رفتم  و 
بعد از دو شب به خونه برگشتم ولی چیزی که دیدم باعث شد 
تبدیل به چیزی که االن میبینی بشم تمام خانوادم تبدیل به  
گوشت و خون و  سورکوال  شده بودن اون موقع نمیدونستم اون 
چیز آبی رنگ سوزنده چیه  سال ها طول کشید تا دربارش بفهمم 
متوجه شدم که کار ساحره ها بوده همون موقع به روح پدر و 
همسرم قول دادم ،قسم خوردم تا آخرین ساحره ی قاتل و از بین 
ببرم سال ها تنها زندگی کردم  درباره ی ساحره ها درباره ضعف ها 
و قدرت هاشون تحقیق کردم میخواستم اونقدر قوی بشم که 
بتونم نابودشون کنم  بعد از صد ها سال من  تمام قاتل های 
خانوادمو شکار کردم ولی این منو آروم نکرد وقتی که قدرتشو 
داشتم  چرا نباید همه ی اون جادوگرای قاتل و بکشم اونا حتی 
تنها خانواده ای که از الیور برام مونده بود و کشتن و فقط تونستم 
رافائل و نجات بدم  میبینی مدیسون اونا همه چیزو ازم گرفتن 
میخوام انقدر اینکار و ادامه بدم تا هیچ جادوگر قاتلی باقی نمونه 

"



حاال او را راحتتر درک میکردم او سختیه زیادی را تحمل کرده بود 
او واقعا تنها بود 

"اون خالکوبی روی سینت همسرته؟"

"مادرمه اون چشم های فوق العاده ای داشت این خالکوبی رو 
خودم روی سینم انجام دادم نمی خوام هیچوقت صورتش از 

خاطرم بره  میخوام این حس انتقام و تا ابد نگه دارم "

"درست شبیه چشم های خودته "

لبخند غمگینی به لب داشت 

"واقعا متاسفم میدونم که چقدر برات سخت بوده "

 در چشمانم نگاه میکرد  لبخندش محو شد  و متوجه شدم که پره 
های  بینی اش باز و بسته میشد

و  او یک پست فطرت  ابدی بود !

"بوی خونت نمیزاره تمرکز کنم میخوام قبل از لخته شدنش ازت 
بنوشم "

فصل بیست و یکم  تسلیم 



 

 بدون اینکه حرف دیگری بزند رویم خیز برداشت و  شروع به 
لیسیدن خون از روی پوستم کرد از برخورد زبانش روی پوستم 
لرزیدم هر کجا که زبانش میخورد پوستم به گز گز می افتاد این 
خیلی بد بود خیلی خیلی اغوا کننده و تح.ریک آمیر!

زبان خیس و نرمش روی پوستم حرکت میکرد و من آن دهان 
گوشتی را روی لب هایم میخواستم  انگشتانم بشدت جمع شدند و 
ناخن هایم پوست دستم را زخمی کرد ولی دردش را متوجه نشدم 
سی.نه هایم تحریک شده بود  لنس سرش را کمی عقب کشید و 
متوجه آن شد خندید و انگشتش را روی  نوک یکی از سی.نه هایم 
گذاشت نفسم حبس شد و چشمانم را بستم صدای ناله ام 
ناخواسته از دهانم بیرون آمد  دستش را عقب کشید و دوباره 
مشغول نوشیدن خونم شد سعی کردم تمرکزم را به دست بیاورم 
ولی کار آسانی نبود  تنفسم نامنظم شد ران هایم را به هم فشار 
میدادم  میدانستم همان لحظه ممکن بود  به ارگا.سم برسم  به 
پیراهن لنس چنگ زدم سرش را باال آورد  و به من نگاه کرد لنس را 
به سمت خود کشیدم  لبخند هوس انگیزی روی لب هایش بود 
تقریبا به گریه افتاده بودم  

"باید بهم بگی ازم چی می خوای مدیسون "

نالیدم 



"منو ببوس ..."

صدایم را نمیشناختم و هنوز کامال حرف از دهانم خارج نشده بود 
که لبش روی دهانم بود 

خدای من این لذت نمیتوانست فقط برای یک بوسه باشد ناله ی 
بلندی از دهانم بیرون آمد و به پشتش چنگ زدم و  ناگهان از هم 
پاشیدم هرگز اتفاق نیوفتاده بود که با یک بوسه به این لذت برسم 
و این واقعا دردناک لذت بخش و غیر قابل تصور بود مزه ی 
دهانش چیزی نبود که هرگز آن را امتحان کرده باشم چیزی فرا تر 

از یک مزه ی فوق العاده !

 دستش را زیر لباس زیرم(شو.رت) روی بدنم کشید بخاطر خیسی 
اش لبخند زد   دستانش را برداشت و فورا لباسش را در آورد و  
بوسه را شروع کرد چانه ام را باال برد و گردن و سی.نه ام را 
بوسید کامال به خود میپیچیدم  دستانش شروع به لمس پوستم 
کرد هر قسمت از پوستم را که لمس میکرد میلیون ها سلول زیر 
پوستم میرقصیدند

لبانش شکم و ران هایم را لمس کرد  همین حاال او را می خواستم 

نالیدم

"میخوامت..... االن ..."

صدایم میلرزید 

"هنوز نه .."

به بوسیدن و لمس پوستم ادامه داد  از دیدن عضالت سینه و 



شکمش لذت بیشتر و بیشتر میشد دستم را روی خالکوبی اش 
کشیدم  متوجه شدم که لرزید  دستانش شورتم را پاره کرد و روی 
زمین انداخت    دیگر تحمل نداشتم 

این بسیار دردناک بود هنوز هم قصد نداشت مرا به بهشت برساند 
کامال برانگیخته شده بودم و نیاز داشتم که او را درونم حس کنم  
دهانش را روی بدنم حس کردم  و به موهای بلوندش چنگ زدم  
نرم بود و از میانشان نوعی رایحه ی غیر زمینی به مشامم میرسید 
کمرم را باال کشیدم تا به دهانش فشار دهم  از شدت فشار تمام 
ماهیچه هایم منقبض شده بود سعی کردم بنشینم و او را مجبور 
کنم ولی با دستانش مرا گرفت و به آرامی روی تخت هل داد و به 
لمس بدنم ادامه داد  به گریه افتادم

"لطفا لنس خواهش می کنم همین حاال  میخوامت"

سرش را باال آورد و با لذت نگاهم کرد با دیدن صورتش و لب های 
هوس انگیزش خودم را باال کشیدم به چشمانم نگاه میکرد لبانش 
تکان خورد

"حاال؟؟"

سرم را تکان دادم

"لطفا!"

خودش را باال کشید و با خشونت بین پاهایم قرار گرفت هر بار که 
مقیاس لذت را درجه بندی میکردم  با هر ضربه تمام مقیاسم تغییر 
میکرد هر لحظه لذت بیشتری را تجربه میکردم مگر امکان داشت 
اینهمه لذت در یک س.کس خالصه شده باشد اگر اینطور بود تا ابد 



میتوانستم با او بخوابم .

 

صبح شده بود   هر دو برهنه در آغوش هم بودیم

من حس پرواز داشتم! سبک! مثل یک پر! هنوز هم از اوج به زمین 
نرسیده بودم  

"شبیه واقعیت نبود "

خندید 

"این برای منم تازگی داشت واقعا فوق العاده بود شیرینم "

تمام شب را با هم گزرانده بودیم آنقدر که احساس ضعف میکردم 

"بخاطر خونت انقدر برام لذت بخش بود یا خوابیدن با تو کال 
اینطوریه؟"

لبخندش محو شد 

"فکر کنم قسمتی از هر دو تاش "

حرف را عوض کرد 

"تو باید یه چیزی بخوری فکر کنم حسابی ضعف کرده باشی "

"اینجا چیزی پیدا نمیشه خیلی وقته اینجا نبودم"



"به یکی از افرادم خبر دادم تا یه چیزایی برات بیاره "

"کی بهش گفتی؟چرا من متوجه نشدم؟ "

سرش را خم کرد و با حالت سرخوشانه و کودکانه ای زمزمه کرد 

"بعد از دفعه ی هفتم ضعف کرده بودی وقتی  رفتم  برات آب 
بیارم؟،اون موقع  بهش خبر دادم"

خندیدم 

از روی تخت بلند شد و مرا همراه خودش بلند کرد بسختی 
ایستادم  سرم گیج میرفت مرا نگه داشت و روی دستانش حمل 
کرد  و به آشپزخانه برد میز غذا چیده شده بود  بشدت احساس 
گرسنگی میکردم شروع به خوردن کردم فکورانه نگاهم میکرد 

"قبال با رافائل خوابیده بودی درسته؟"

از سوال یکدفعه ایش به سرفه افتادم لیوان نوشیدنی را بدستم 
داد  یک نفس آن را نوشیدم  میترسیدم اگر حقیقت را بگویم برای 
رافائل مشکلی پیش بیاید ولی 

نمیتوانستم به او دروغ بگویم بهر حال او خونم را نوشیده بود و 
میفهمید دروغ میگویم

"آره خوابیدم "

"ویلیام چی با اونم...؟"

"آره فکر میکردم دوسش دارم "



"داشتی؟"

"داشتم ولی نمیدونم بخاطر خون بود یا ...."

"با خون آشام دیگه ای هم خوابیده بودی "

"فکر نکنم درست باشه این سواالرو ازم بپرسی"

جوری نگاهم کرد که یعنی فقط جوابش را بدهم 

"نه نخوابیدم "

"با یه انسان چی؟"

"من با هیچ انسانی نخوابیدم اولین کسی که باهاش خوابیدم 
ویلیام بود چرا این سواالرو میپرسی   "

"چرا هیچوقت با کسی نخوابیدی فکر میکردم انسان ها   از همون 
سن کم  دوست پسر دارن"

"فکر کنم خودت فهمیده باشی اتاقمو که دیدی چقدر چیزو 
شکستم هر بار که با کسی میخوابیدم هیجان زده میشدم  البته 
خیلی وقت بود که این اتفاق نیوفتاده بود ولی دیشب   با تو 
...خدای من بودن با تو قابل مقایسه با اونای دیگه نبود اینهمه 

لذت چطور ممکنه، بعد از مدت ها کلی وسیله شکوندم  "

خندید 

"همون بهتر با هیچ انسانی نخوابیدی انسان ها فقط دنبال اون 
چیزی هستن که وسط پاهاته "



"و تو دنبال چی بودی؟"

"یه چیز خیلی بزرگتر "

مرموزانه نگاهم کرد 

"نگفتی چرا میپرسی؟"

"فقط میخواستم بدونم "

سرم را تکان دادم 

"نمی خوای بدونی من با چند نفر خوابیدم "

این را با حالت مسخره ای میگفت شاید سعی میکرد انسان گونه 
رفتار کند ولی کامال ناموفق بود 

"فکر کنم اگه بخوام ازت بپرسم به یه هفته وقت نیاز داری تا 
لیستشونو بهم بدی "

خندید 

"نمیتونی حتی تصورش و بکنی که چقدر زیاد بودن "

"باور کن میتونم تصور کنم "

دوباره خندید دستش را زیر چانه اش گذاشت و آرنجش را روی 
میز قرار داد   و با لذت و با حالتی دوست داشتنی نگاهم کرد 

با بی حالی نالیدم 

"لطفا اینکارو نکن ...!"



با صدا خندید 

خب آن طوری که او نگاه میکرد باعث منقبض شدن عضالت شکمم 
میشد 

"تو تمام شب و با من بودی حتی اگه بخوای هم انقدر ضعیف 
شدی که فکر نکنم بتونی "

شانه هایم را با بیغیدی باال انداختم 

"این چیزی نیست که بدنم بتونه درکش کنه اون نفهم ترین بدن 
دنیاست "

دوباره با صدای بلندی خندید !  . 



فصل بیست دوم یخ 

 

کنار دریاچه روی ُکنده ی درختی نشسته بودم همه جا برف بود و 
دریاچه کامال یخ بسته و شبیه یک زمین پاتیناژ شده بود چندین 
دانشجو رویش سر میخوردند و با برف به هم حمله میکردند و 
صدای خنده هایشان در کل جنگل پیچیده بود  نت و چارلز با خنده 
روی یخ سر میخوردند و نت بارها افتاد حاضر بودم قسم بخورم 
که زانوهایش کبود شده است ولی از شیطنت دست بر نمیداشت

وقتی لنس فهمید میخواهم همراه نت و چند نفر از دانشجویان به 
دریاچه بروم قبول نکرد و بعد با اصرار من و به شرطی که خودش 
و چند دورگه  هم همراهمان باشند پذیرفت  و حاال که به اینجا 
آمده بودم با فاصله روی کنده ی درختی نشسته بودم و به بقیه 
نگاه میکردم  صدای نت را شنیدم

"مد بیا خیلی خوش میگزره "

جیغ میکشید 

"من هنوز به زانوهام احتیاج دارم  تو خوش بگزرون "

آنقدر مشغول شیطنت بود که متوجه صورت درهم رفته ام نشد  
حضور کسی را کنارم حس کردم الزم نبود رویم را برگردانم تا 
بفهمم کیست 



بوی کوکتل  محبوبم به من میفهماند که رافائل کنارم نشسته 
است 

"چرا نمیری پیش بقیه؟ "

"برف و دوست ندارم و راستش فکر میکنم  چند ساله که ُمردم "

با ناراحتی نگاهم کرد  نگاهم را از او گرفتم و به لنس و چند 
دورگه که اطرافش بودند و گبی که روی پایش نشسته بود نگاه 
کردم قلبم به تپش افتاد  نگاهم را از او گرفتم 

و غریدم 

"لعنت"

سرش را تکان داد 

"میفهممت"

"چرنده ! حتی یه لحظه هم فکر نکن که درکم میکنی "

"اینا تقصیر منه متاسفم  "

"باور کن حاال به تاسف هیچکی نیازی ندارم "

ابروهایش را باال داد متوجه شد همراه غمگین بودن بسیار 
خشمگین هستم 

"بداخالقی نکن مد  "

با دلخوری نگاهش کردم



"باورم نمیشه واسه اینجا اومدن از اون اجازه گرفتم همین حاال 
هم شدم برده ی حلقه بگوشش من حتی وقتی بچه بودم برای 
بیرون رفتن از پدرم اجازه نمیگرفتم و هر بار که اجازه نمیداد برم 
بیرون یا از پنجره فرار میکردم یا یه دعوای حسابی راه مینداختم  
آخرشم کاری که دلم میخواست و انجام میدادم ولی حاال یه حروم 

زاده ی دیوونه بهم دستور میده که چکار کنم و چکار نکنم "

"درباره ی بچگیت بهم نگو چون خودم دیدم که چه بچه ی تخسی 
بودی "

استادانه حرف را عوض کرده بود 

خندید ولی من همچنان عصبی بودم 

درست بعد از اینکه  از کلبه ام به عمارت رفتیم و لنس مرا ترک 
کرد متوجه اشتباهم شدم من  چندین روز آزار دیده بودم  تا  
نگذارم  لنس کاری کند تا با او بخوابم و من با یک کار احمقانه به 
او التماس کرده بودم که با من دیوانه وار س.کس داشته باشد  من 
باخته بودم و حاال کامال در اختیارش قرار داشتم 

" حرف و عوض نکن  من دلم نمیخواد تو کارم دخالت کنه "

"این برای سالمتی خودته!، نمیتونه تورو تنها بفرسته اینجا ممکنه 
کمین کرده باشن و ممکنه تعدادشون زیاد باشه  و مهمتر از همه 

،اونا دیگه میدونن تو یه آناکاپی هستی "

رافائل همانطور که این حرف هارا میزد به لنس نگاه میکرد  
مطمئن بودم که لنس صدای مارا میشنید به آن سمت نگاه نکردم از 
آن کشش لعنتی متنفر بودم درست به صورت رافائل نگاه کردم 



نگاهم را به تک تک اعضای صورتش دوختم  موهای نرم و مشکی 
اش که تا روی چانه اش جاری بود  چشم های جذاب تاریکش با آن 
خط سیاه زیر چشمانش بینی استخوانی و خوش تراشش و لب 
هایش،خدای من لب هایش واقعا زیبا بود نگاهم روی دهانش مانده 
بود  بویش وحشیانه به من حمله کرد  نفس عمیقی کشیدم و بوی 
هوس انگیزش را به ریه هایم کشیدم باورم نمیشد هنوز هم بوی او 
مرا هیجان زده میکرد نه مثل قبل این حس آرام تر بود و 
دلپذیر!حسی انسانی

  هنوز هم نگاهم به دهانش بود دهانش حرکت کرد ناله میکرد 

"اینجوری نگاهم نکن مد ...نمیتونم تحمل کنم "

نگاهم را از دهانش گرفتم و به چشمانش نگاه کردم  باورم نمیشد 
که کشش هنوز هم وجود داشت این گیجم کرده بود دلیلی برای 
این کشش وجود نداشت  سرم را چند بار تکان دادم و رویم را 
برگرداندم 

"میای بریم رو یخ؟"

با لبخند گرمی جوابش را دادم 

"میترسم بیفتم .. تونگهم میداری؟."

" تا ابد ...!"

از چیزی که گفته بود لحظه ای نفسم حبس شد لبخند بزرگی روی 
دهانش بود کمک کرد تا بایستم  دستش را نگه داشتم و او کمرم را 
محکم گرفت تا نیفتم  پایم را که روی یخ گذاشتم نزدیک بود 
زمین بخورم  رافائل مرا محکم نگه داشت 



"دارمت "

خندیدم  بلند و سرخوشانه مرا وسط دریاچه برد  جیغ هایی از سر 
لذت میکشیدم و این باعث خنده اش میشد  متوجه شدم که روی 
یخ با من میرقصید ناشیانه   با او هماهنگ شدم مرا چرخاند روی 
یک پایم   چرخیدم  یک دستم را محکم نگه داشته بود  تا مطمئن 
شود که زمین نخورم  همانطور میخندیدیم و میرقصیدیم و البته 
ناشی بودنم کامال واضح بود   درست وسط دریاچه بودیم این 
دریاچه همیشه برای من شوم بود 

متوجه شدم که لنس با اخم نگاهمان میکرد  ولی مگر اهمیتی 
داشت؟ 

حاال حالم خوب بود 

ناگهان احساس کردم صدایی شبیه به  شکستن چیزی می آید از 
حرکت ایستادم به پایین نگاه کردم و همان لحظه زیر پایم خالی 
شد  یخ ها شکست و درون دریاچه افتادم سعی کردم شنا کنم ولی 
دست و پایم بی حس شده بود مطمئنا آب باید بسیار سرد میبود 
ولی من جز تیزی برنده ی آب سرمایی حس نمیکردم دستان رافائل 
را دور خودم حس کردم  آب درون دهانم ریخت نفس کم آوردم و 
نمیتوانستم به سطح آب بروم رافائل مرا به سطح آب برد هنوز 
یک نفس نگرفته بودم که احساس کردم کسی از زیر پایم را 
میکشد این اتفاق آنقدر سریع بود که ظرف یک ثانیه به زیر آب 
برگشتم  شروع به دست و پا زدن کردم و به زیر پایم نگاه کردم  و 
دو چشم براق و سبز رنگ را درون آب دیدم  در آن تاریکی 
میتوانستم برق چشمانش را ببینم بی شک ساحره بود



 نمیدانستم جادوگران  توانایی تنفس در آب را دارند قطعا من این 
توانایی را نداشتم 

چون در حال خفه شدن بودم  

در آب آتش نیز نمیتوانستم درست کنم و حتی توانایی تمرکز 
کردن را نداشتم متوجه شدم  از باال کسی چراغ قوه را به سمت 
پایین گرفته است حتی میتوانستم صدای جیغ نت را بشنوم  به 
باال نگاه کردم رافائل همراه یک نفر دیگر  به سمت من می آمد به 
پایین نگاه کردم پایم را محکم نگه داشته بود تا به سمت باال 
نروم  مقدار زیادی آب خورده بودم و احساس سنگینی میکردم  
ناگهان  برق چاقویی که آن ساحره در دستش بود را دیدم و بعد 
تیزیش را روی ران پایم حس کردم چند بار آن را قسمتی از رانم 
فرو کرد   و چیز تیره رنگی از پایم بیرون میریخت مطمئنا خون 
بود ساحره پایم را گرفت و خود را باالتر کشید سعی کردم با پایم 
به او ضربه بزنم ولی این ممکن نبود  توانی برایم نمانده بود  و 
تیزیه دیگری را در پهلویم  حس کردم  درد عجیب بود شاید 
بخاطر سردیه آب بود که درد را با آن حالت عجیب حس میکردم 
چاقو را دو یا سه بار فرود آورد هر بار به قسمتی از شکم و 
پهلویم! 

نفسم کامال بند آمده بود مقدار زیادی آب نوشیده بودم تنفس 
مشکل شد اکسیژن به ریه هایم نمیرسید  و من فقط لنس را دیدم 
که  آن ساحره را از من جدا کرد  مرگ مرا صدا میکرد و چشمانم 
بسته شد.

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



با سوزش شدیدی  در ران شکم و پهلویم  چشمانم را باز کردم  با 
سوزش بدی آب از دهانم بیرون ریخت و اکسیژن دردناک به سمت 
ریه هایم رفت ، تنفسم دردناک بود چشمانم تار میدید و مدام 
سرفه میکردم  تا اکسیژن را با فشار بیشتری به ریه هایم برسانم  
صدا ها را واضح میشنیدم لنس فریاد میکشید  صدای آرام و 
نگران رافائل را کنار گوشم شنیدم 

"آره همینه نفس بکش ....باید یکم تحمل کنی تا بقیه رو از اینجا  
ببرن تا بتونم بهت خون بدم "

بغیر از خیس بودن گرمای خون که از شکم  پهلو و رانم جاری بود 
را حس میکردم  لزج بود و بوی نمک و فلز میداد !

"مگه بهت نمیگم زودتر  این لعنتیارو از اینجا ببرشون "

صدای لنس بود و در پس زمینه صدای گریه ی ناتالی را میشنیدم  
جیغ میکشید و از بین جیغ ها و گریه هایش چیزی مثل آمبوالنس 
و بیمارستان را شنیدم واقعا فکر میکرد  من نیاز به بیمارستان 
دارم؟ کنار من پانزده لیتر اکسیر زندگی ایستاده بودند  البته اگر 
آن دورگه هارا حساب نمیکردم  

سوزش پهلویم بیشتر شد میترسیدم به خودم نگاه کنم شاید 
شکمم پاره شده بود و چیزی از محتویات شکمم بیرون ریخته بود 
دردی که میکشیدم این را میگفت  نمیتوانستم میزان صدماتم را 
تخمین بزنم چشمانم را چند بار بازو بسته کردم  تا توانستم بطور 
واضح  لنس را ایستاده روبرویم در حال فریاد زدن و رافائل را 
باالی سرم ببینم  لباسش خیس بود و آب از روی موهای نرم و 
مشکی اش میچکید سرم روی پایش بود  و با حالت عجیبی نگاهم 



میکرد و مدام زمزمه میکرد و پوست صورتم را نوازش میکرد

"آروم نفس بکش فقط باید اونا برن  حالت خوب میشه "

صدایش ناصاف بود و میلرزید  صدای نت را دیگر نمیشنیدم 
صدای رفتن ماشین ها آمد  چشمانم را چرخاندم  چند دورگه 
دورمان با فاصله ایستاده بودند و با نهایت دقت به اطراف نگاه 
میکردند 

"رفتن"

این را ویلیام گفت و کنار پایم زانو زد  توان حرف زدن نداشتم  
سعی کردم چیزی بگویم ولی  گلویم میسوخت و صدایی بیرون 
نیامد  پهلو و شکمم بشدت میسوخت  چندین بار سرفه کردم  که 
احساس کردم پهلویم  در حال پاشیده شدن است خود را بی 
حرکت نگه داشتم تا درد بیشتری را تحمل نکنم  به زحمت نالیدم 

"د....ر....د....دا....رم"

به گریه افتادم  رافائل با بیچارگی سرش را برگرداند  ویلیام ناله 
کرد  لنس کنارم زانو زد تمام لباس هایش خیس بود  نیش هایش 
بیرون آمد  و مچ دستش را گزید  و به دهانم فشار داد  با کمال 
میل  برای رهایی از آنهمه حجم درد خونش را نوشیدم چشمانم 
بسته شد  و طعم فوق العاده و غلیظ خونش  باعث نعشگی ام شد 
همانطور که مینوشیدم حس میکردم که درد در حال کم شدن 
است  حداقل درد ریه و گلویم کم شد و تنفسم عادی شده بود 
البته همچنان  درد پهلویم پابرجا بود لنس دستش را از دهانم 
برداشت توان این را نداشتم تا دستش را روی دهانم نگه دارم  
طعم خونش آنقدر خوب و مست کننده بود که میتوانستم تمام 



خونش را بنوشم 

لنس باز هم بر سرم فریاد میزد  چشمانم را باز کردم و با صورتی 
بیحس نگاهش کردم 

"بهت گفتم  نه ! بهت گفتم نیا اینجا! ولی گوش ندادی 
...هیچوقت گوش نمیدی ....لعنت"

"بهتر نیست بعدا معاخضش کنی  اون االن حالش خوب نیست "

"رافائل تو بهتره دهنتو ببندی اگه بجای الس زدن باهاش مواظب 
دور و اطرافت بودی  این اتفاق نمی افتاد "

با بیچارگی نالیدم

"بخاطر خدا خفه شین"

لنس با اخم نگاهم کرد ولی دهانش را بسته نگه داشت  درد پهلو و 
رانم بسیار کم شد !

فصل بیست و سه  احساسات عجیب 

 



متوجه شدم همه ی آن ها نفسشان را حبس کرده بودند  مطمئنا 
بخاطر بوی خون من بود آن طور که فهمیدم من دسر محبوب خون 
آشام ها هستم و حاال مقدار بسیار زیادی خون از پهلو و رانم روی 
زمین میریخت اگر یکی از آن خون آشام ها به من حمله میکرد 
اتفاق بدتری می افتاد و من واقعا دیگر قصد درد کشیدن نداشتم 

در مدت این چند ماه به اندازه ی تمام عمرم درد کشیده بودم  
ناگهان به گریه افتادم سرم را از روی ران سخت و محکم رافائل 
برداشتم و سعی کردم بنشینم ولی بخاطر خون سرگیجه داشتم 
لنس با تعجب نگاهم کرد رافائل صورتش نشان میداد که میداند 

چرا گریه میکنم او همیشه میدانست !

"صورتش چرا اینجوری شده؟"

" اون قیافه ی طبیعیش همینه  "

"االن داری لودگی میکنی؟"

"واقعا نمیتونی متوجه بشی؟ "

"من مثل تو اونو ...."

ویلیام باالخره به بحث آن دو کودک چند صد ساله خاتمه داد و  
پرسید

"هنوزم درد داری مد؟چرا گریه میکنی "

قصد حرف زدن با او را نداشتم هنوز هم از او ناراحت بودم ولی 
بی اختیار نالیدم



"دیگه نمیخوام درد بکشم از این زندگیه لعنتی خسته شدم از 
وقتی شما عوضیارو دیدم فقط درد کشیدم چرا برای چند روزم که 

شده نمیمیرین تا انقدر برام مشکل پیش نیاد  "

لنس ابروهایش را باالداد  و با اخم به من نگاه کرد 

"به این زودی کنار کشیدی؟؟؟فقط چند ماه صبر کن دیگه هیچ 
دردی و تحمل نمیکنی و باید بگم ما از لحاظ فنی همین حاالشم 

مردیم  "

مطمئنا با حرف هایش  آرام نشدم برعکس بیشتر به گریه افتادم  
نگاه هر سه خون آشام به خون روی بدنم بود  چند ثانیه نگاهشان 
کردم گریه ام کامال بند آمد و با حرص غریدم 

"خواهش میکنم از خودتون پذیرایی کنین  ،آره خب! مدیس یه 
گوشت تازه کباب شدس "

دستم را بنشانه پذیرایی باز کردم  هر سه نیش دار متوجه کنایه ی 
حرفم شدند  رافائل بی صدا خندید و با صدایی که همچنان 
میلرزید  گفت

"تو هر شرایطی میتونی بامزه باشی "

ولی لنس تعارفم را جدی گرفت سرش را کنار رانم گذاشت 

"تو نمیدونی خونت چقدر خوبه وگرنه مسخره نمیکردی  من با 
کمال میل از دسر استقبال میکنم"

زبانش را روی رانم که نمیدانم چه زمانی برهنه شده بود حس 
کردم  به لرزش افتادم و گرما را از هر قسمت که زبانش حرکت 



میکرد حس میکردم  زیر زبان سردش  سلول هایم انگار در حال 
آتشبازی بودند گرما از پایم به سمت صورتم هجوم آورد  تا به حال 
این گرما را حس نکرده بودم من هرگز در آتش نسوخته بودم  
سردی و گرما روی من اثر نداشت ولی میتوانستم حس کنم که 
پوستم در حال سوختن است یک سوزش لذت بخش  یک گرمای 
هیجان انگیز  بوضوح میلرزیدم رافائل بازویم را لمس کرد  به 
صورتش نگاه کردم  او میدانست چه حالی دارم 

"خواهش میکنم  .....لنس...."

تقریبا با گریه این را گفتم نمیدانم ویلیام فهمیده بود یا نه ولی 
بسرعت از آنجا دور شد رافائل ولی همچنان کنارم بود  و زبان لنس 
بعد از کشف پوست رانم به سمت باال حرکت میکرد و قصد به 
آتش کشیدن مرا داشت به موهای لنس چنگ زدم  و دوباره نالیدم

"لطفا...لطفا..."

کامال به گریه افتادم ولی لنس همچنان سرگرم خونم بود  و به 
سراغ شکم و پهلویم رفته بود لباسم را تا زیر سی.نه ام باال داد  
عضالت شکمم یک انقباض سخت را تجربه کرد  کف دستانم 
بخاطر مشت شدن دستانم زخم شد  رافائل نالید

"لنس.....!سرورم ..."

باالخره لنس سرش را باال آورد  نگاهش را بصورتم دوخت

"چی شده مدیسون؟"

کامال میدانست که چه میخواستم  



"لطفا ...!"

 با صدای هوس انگیزی زمزمه کرد

"لطفا چی مدیسون؟ بهم بگو چی میخوای ؟"

"لنــس"

این را رافائل با فریاد گفت  بازوی رافائل را محکم فشار دادم  و 
بصورتش نگاه کردم  مطمئنا دلم نمیخواست مرا در این حال ببیند  
نمیدانم در صورتم چه دید که با بیچارگی نالید

"اشکالی نداره من میفهمم...!"

قصد رفتن داشت همچنان بازویش را محکم گرفته بودم دلم 
نمیخواست از کنارم برود  او را کنارم میخواستم  و او میدانست  
با صدایی که به سختی از گلویش بیرون آمد نالید 

"نمیتونم ببینم مد  ....باید برم"

باز هم او را رها نکردم از شنیدن لحن صدایش احساس خوبی 
نداشتم باید با منطقم فکر میکردم نه تاثییر یک خون!

 با صدایش فهمیدم کاری که قصد انجامش را داشتم درست نبود 
صدایش شبیه یک تلنگر به منطقم بود ولی کشش لنس خیلی 
شدید بود بویش ،صدایش،حرکت زبان نرم و خیسش پوست لطیف 
و رنگ پریده اش عضالت بزرگ و مردانه اش،همه ی چیزی که لنس 
داشت تک تک اعضای بدنش باعث جاذبه و کشش شدیدی در من 
میشد ولی میدانستم این اشتباه محض است  این چیزی نبود که 
منطقم میخواست این چیزی بود که بدنم تقاضایش را میکرد و 



شاید در حال التماس  به منطقم بود تا مانع رسیدنش به لنس 
نشود 

سعی کردم روی پایم بایستم هنوز سرگیجه داشتم رافائل کمرم را 
نگه داشت تا روی پای خودم بمانم 

"منو با خودت میبری فکر نکنم بتونم راه برم "

و لبخند شگفت انگیِز بی نقاب رافائل را روی لب های زیبایش 
دیدم 

"البته عزیزم "

می توانستم صدایی که از خشم از دهان لنس و از بین دندان هایی 
که بشدت به هم فشارشان میداد بیرون میامد را بشنوم 

رافائل کمرم را گرفت و مرا کامال در آغوشش نگه داشت  به لنس 
نگاه نکردم  مطمئنا حاال صورتش بسیار ترسناک بود 

"من میبرمش عمارت ...."

جوابی نیامد شاید لنس مثل همیشه سرش را برایش تکان داده 
بود 

رافائل به سرعت حرکت کرد  از صدای بسیار آرامی که از دهانش 
بیرون می آمد میتوانستم بفهمم که لبخند میزد 

"به چی میخندی؟ "

چند ثانیه سکوت بود  نمیتوانستم در آن تاریکی صورت او  را 
ببینم در دست چپم آتشی درست کردم و جلوی صورتش گرفتم 



داشت با چشمان درخشانش  به من نگاه میکرد  صورتش بسیار 
نزدیک بود و دیدن صورت زیبا و فوق العاده اش از آن فاصله 
باعث شد قلبم به تپش بیفتد  لبخندش عریضتر شد 

"تو تونستی مقاومت کنی ...این ....نمی دونم ...این خیلی 
عجیبه!"

"عجیب و خنده دار؟"

با صدا خندید 

"نه خنده دار نیست "

"ولی تو داری میخندی "

"خندم یه دلیل دیگه داره "

"چه دلیلی؟"

"شاید بعدا بهت بگم ..."

اخم کردم لبخند شیرینی به رویم پاشید  که باعث شد به نفس 
نفس بیفتم از این احساسات عجیب در تعجب بودم  طبق چیزی 
که میدانستم  من حاال نباید هیچ حس فیزیکی به رافائل داشته 
باشم  من از خون لنس نوشیده بودم و هیچ خون آشام دیگری که 
از قبل خونش را نوشیده بو دم نباید باعث اغوا شدنم میشد لنس 
صد ها سال از رافائل سن بیشتری داشت  پس دلیل این احساس 
دلپذیر چه بود ؟ رافائل با تعجب نگاهم کرد  نگاهم را از صورت او 
گرفتم و آتش را خاموش کردم و سرم را به سینه ی سخت و بی 
تپشش فشار دادم  این مرا بیاد اولین باری که در آغوشش بودم 



انداخت  درست همین اطراف بودیم  شب عید شکرگزاری بود و 
من آن زمان بشدت از او میترسیدم ولی آغوشش مرا اغوا کرده 
بود خاطرات واضح بودند انگار همین حاال در حال رخ دادن هستند 
خاطره اش باعث شد درست مثل همان شب انگشتم را روی سینه 
اش بکشم  و لرزشش را درست مثل همان شب حس کنم 

من روی او تاثییر میگذاشتم این چیزی نبود که به هیچ عنوان 
بتواند آن را انکار کند  حداقل با آن شرطبندی احمقانه این را اثبات 
کرده بودم با یاداوری شرط بندی خاطره ی دیگری در ذهنم شکل 
گرفت  اولین باری که با او خوابیده بودم  آن شب واقعا دیوانه 
وار  بود با صدایش از افکارم بیرون آمدم 

"هنوزم لنس و میخوای درسته؟؟صورتت..پوستت

 ..انگار..انگار داری میسوزی "

قسمت خوبش این بود که فکر میکرد بخاطر لنس به آن حال 
افتاده ام  در تاریکی با دقت به او  نگاه کردم متوجه شدم که 
نفس نفس میزنم 

"منو ببوس "

ایستاد از صداها میتوانستم بفهمم که فاصله ی زیادی با کالج 
نداشتیم 

"تو میخوای تورو ببوسم؟"

میتوانستم چشمانش را ببینم که میدرخشید 

"همینو میخوام ..."



و همان لحظه نرمی دهانش را روی لب هایم حس کردم  خیس بود 
و بوی فوق العاده ای میداد  او کوکتل مورد عالقه ی خودم بود  
به شانه اش چنگ زدم بیشتر مرا به خود فشرد و مرا روی زمین پر 
از برف گذاشت  دستش رانم را لمس کرد  و به سمت باال حرکت 
کرد  لب هایش همچنان به دهانم چسبیده بود و زبانش  درون 
دهانم میچرخید  انگشتانش در حال ماساژ دادن بدنم بود  به 
آرامی سرش را عقب کشید 

"تو خیلی خوشمزه ای "

این را باید یک نوع تعریف به حساب می آوردم؟ آن هم از یک 
خون آشام؟! 

ادامه داد 

"فکر نمیکردم دیگه هیچوقت منو بخوای اونم بعد از نوشیدن 
خون لنس "

انگشتانش از حرکت ایستاد  با گیجی نگاهش کردم حضورش آن 
هم تا این حد نزدیک ،درست روی من با آن فاصله ی چند اینچی  
مرا بشدت گیج کرده بود 

"ولی میبینی که می خوامت . اونم.همین االن "

لبخند شگفت انگیزی روی لب های بینظیرش نشست هر بار که 
میخندید مرا به جادویی رویایی میبرد.

  سرش را به سمت آسمان برد و لب پایینیش را گزید  چند ثانیه در 
همان حال بود و من همچنان منتظر بودم  تا او را روی پوستم 



حس کنم 

باالخره سرش را پایین آورد و من فهمیدم دلیل آنکارش این بود که 
شه.وتش را کنترل کند 

"تو حاال خیلی ضعیفی و اینجا مناسب نیست نمیخوام اذیت 
بشی"

"نه ضعیف نیستم میخوامت راف"

"لعنتی انقدر اینو تکرار نکن من اصال نمیتونم مثل تو مقاومت کنم 
تا وقتی که مطمئن نشم سالمی نمیتونم اینکارو بکنم "

دوباره مرا در آغوش گرفت و بی توجه به سمت عمارت رفت با 
اخم نالیدم

"ازت بدم میاد "

با خنده زمزمه کرد 

"خوشحالم که اینو میشنوم "

با اخم و ناامیدانه به او نگاه کردم بین پیشانی ام را بوسید و 
باعث باز شدن اخم هایم شد و من احتماال بخاطر نعشگیه خون 
لنس در آغوش رافائل تقریبا بی هوش شدم 



فصل بیست و دوم  مجادله

 

در تراس اتاقم نشسته بودم  و به این فکر میکردم که لنس چطور 
به من خون داد و مرا کامال مطیع خودش کرده بود از اینکه شب 
گذشته توانسته بودم در برابر جادوی س.کسی اش  مقاومت کنم 
خوشحال بودم  اگر او خونش را به من نمیداد مطمئنا هیچوقت با 
او نمیخوابیدم میدانستم تمام آن کار ها را کرده بود تا مرا راضی 
کند تا بقول خودش ملکه باشم و به او کمک کنم تا ساحره های 
قاتل را شکار کند و یک خون آشام بی رحم شوم البته نمیتوانستم 
منکر این شوم که او جان مرا نجات داده بود  در افکار ضد و 
نقیضم غرق شده بودم که ناگهان صدای فریاد لنس را شنیدم  صدا 
از سالن می آمد  از اتاق بیرون رفتم  در کنار نرده های منتهی به 



راه پله  ایستادم  در حال بحث کردن با رافائل بود  سعی کردم 
متوجه شوم  چه میگویند میدانستم بحثشان به من ربط دارد نام 
خودم را چند بار بین حرف هایشان شنیده بودم  دزدکی گوش 
دادن به حرف های خون آشام که بد به حساب نمی آمد، می آمد؟

"چرا اون باید آسیب ببینه ؟"

"اون هیچ آسیبی ندیده  رافائل اون بهش خوش گذشت  و کامال 
راضی بود میتونم اینو بهت قول بدم "

"خودتو گول نزن میدونی که بخاطر خونته"

"واقعا نمیدونم مشکل تو چیه رافائل"

"تو داری بهش کلک میزنی فقط برای اینکه به خواستت برسی اون 
دختر حقش نیست که اینجوری آسیب ببینه تو فقط قرار بود ازش 
محافظت کنی نه اینکه بهش خون بدی تا برات له له بزنه تو حتی 
ادیسا رو تبدیل کردی که  بتونی مدیسو راضی کنی در صورتی که 

اگه حتی ادیسا هم ازت نمیخواست بازم ازش محافظت میکردی"

"اون خودش خواست تبدیلش کنم رافائل و نمیدونم مشکل تو 
چیه؟هر چی که هست بین منو اون دختره نمیفهمم چرا تو خودتو 

به در و دیوار میکوبی چرا اصال باید برات مهم باشه "

"خودتم میدونی که اگه به سادگی قبول میکردی ادیسا اون 
پیشنهاد و نمیداد  تو داری حرف و خیلی احمقانه عوض میکنی 
اون دوست منه لنس  اون دوبار جونمو نجات داد من با مردن فقط 
یه قدم فاصله داشتم تا حاال کار های زیادی برات کردم خودتم 
میدونی چقدر از ساحره ها متنفرم میدونی که دلم میخواد 



همشونو به آتیش بکشم ولی مدیس ...اون ..اون دختر خوبیه اون 
حقش نیست که بخاطر نقشه ی تو اینجوری آسیب ببینه"

"بهت که گفتم اون آسیب نمیبینه برعکس حسابی بهش خوش 
گذشت "

رافائل با صدای بلندی غرید 

"خودت میدونی چی دارم میگم با سک.س میخوای اونو راضی به 
تبدیل شدن کنی؟

 فقط باید اینو بدونی وقتی تبدیل بشه دیگه مثل قبل خون تو 
روش  تاثییر نداره و تو فقط براش مثل یه پادشاهی که باید 
دستورتو اجرا کنه  اینو هم فراموش نکن توی هر ،پادشاهی ،کسی 
پیدا میشه که شورش کنه  و خنجرش و تو سینه ی پادشاهش فرو 
کنه  تو داری قاتل خودتو قدرتمند میکنی  اون االن ممکنه 
فراموش کرده باشه که باهاش چکار کردی ولی وقتی تبدیل بشه 
همه چیز دوباره بیادش میاد ،بیادش میاد که پدر و مادرش و 
کشتی و مادر بزرگش و تبدیل به چیزی کردی که ازش متنفره 
وقتی یه خون آشام بشه همه چیزو بخاطر میاره  درسته االن فقط 
جذابیت هاتو میبینه  ولی وقتی به یه خون آشام تبدیل شد همه 
چیز یادش میاد اونوقت باید خودتو برای مردن آماده کنی  حتی 
ممکنه قانون خون آشام ها روی اون تاثییری نداشته باشه چون تو 
خالقشی فکر میکنی فرمانبردار تو میشه ولی ممکنه اینطور نباشه 
اون یه نژاد تازس و تو هیچی دربارش نمیدونی و فقط اینو 

میدونی که اون هیچ نقطه ضعفی نخواهد داشت "

صدای برخورد چیزی را شنیدم  و از صدایی که میشنیدم 



میتوانستم بفهمم که لنس گردن رافائل را فشار میداد  با صدای 
بلند و ترسناکی غرید 

" فراموش نکن من کیم رافائل همین حاال میتونم خیلی راحت 
بکشمت  بهت که گفتم  مدیس خودش خواست، من فقط سعی 
کردم نجاتش بدم  و اصال دلیلی نداره برای تو توضیح بدم  مدیس 

واقعا از من خوشش اومده توی کار من دخالت نکن رافائل نایت "

صدای رافائل شکست خورده و ناامید به گوش رسید

"البته ، تو میتونی کاری که اون عجوزه ها نتونستن انجامش بدن 
تمومش کنی "

دیگر صدایی نیامد و بعد از چند ثانیه صدای قدم هایی را شنیدم 
که از عمارت بیرون رفت 

به اتاقم برگشتم  و خودم را روی تخت ولو کردم .

حرف های رافائل را خودم میدانستم من فراموش نکرده بودم که 
لنس خانواده ام را کشته بود ولی در خاطراتم این اتفاق کمرنگ 
شده بود مخصوصا وقتی لنس کنارم بود فقط به س.کس با او فکر 
میکردم من باید از لنس دور میماندم تا بتوانم درست فکر کنم  
لنس فقط قصد استفاده از مرا داشت من نمیخواستم به یک خون 
آشاِم شکارچی تبدیل شوم و تا آنجایی که میتوانستم  قصد کشتن 

کسی را نداشتم .

ولی بطور کل حرف لنس را قبول نداشتم من از او خوشم نمی آمد 
نه آنطور که رافائل را دوست داشتم  و اینکه رافائل حاال از من 
دفاع کرده بود و مرا کامال به لنس نسپرده بود حس بهتری به من 



میداد.

 ولی لنس،من فقط دلم میخواست با او بخوابم تنها کاری که او با 
من میکرد اغوا کردِن من بود ولی مطمئن بودم که از او خوشم 
نمی آمد تنها کاری که میتوانستم بکنم این بود که تا حد امکان 
فاصله ام را با او حفظ کنم  هر چه بیشتر با او وقت میگزراندم 

اومرا راحتتر مجبور به کاری که می خواست میکرد .

ساعت ها در حال فکر کردن بودم که در اتاقم بشدت باز شد  از 
ترس روی تخت نیمخیز شدم و جیغ کوتاهی از دهانم بیرون آمد 

"این چه وضع وارد شدنه ترسیدم "

رافائل داخل آمد

"بیا بیرون مدی یه اتفاق بدی افتاده !بیا توی سالن "

" چه اتفاقی افتاده رافائل"

"بیا پایین میفهمی... همه اومدن باید یه فکری برای این مشکل 
بکنیم "

سرم را تکان دادم و همراهش به سالن رفتم 

چندین دورگه و خون آشامی که نمیشناختم در سالن بودند کامیال 
کنار اندرو و لورنزو ایستاده بود جین دستش دور بازوی ویلیام بود 
و ویلیام به مسیر آمدن من نگاه میکرد و در گوشه ی سالن با 
صورتی نگران ایستاده بود لنس روی  تنها ست مبل در سالن 
نشسته بود و عمیقا فکر میکرد چند خون آشام که جزو مثال 
دانشجویان کالج بودند گوشه ای جمع شده بودند به سمت کامیال 



رفتم 

"مدیس..عزیزم "

"کامیال، اندرو "

سرم را برایشان تکان دادم  لورنزو به من چشمک زد و من لبخند 
بی رمقی برویش زدم 

از ویلیام ناراحت بودم ولی سرم را برای او هم  به نشانه سالم 
تکان دادم  به سمت لنس برگشتم 

"چه اتفاقی افتاده؟"

سرش را باال آورد و همانطور اندیشمندانه به من نگاه کرد 

"دارن میان مدیسون "

"کیا دارن میان؟..."

"یه ارتش از ساحره ها و حتی تاریس هم همراهشونه "

"و تاریس کدوم خریه ؟"

با خشم نگاهم کرد متوجه شده بودم که دوست داشت همه در 
اطرافش مودبانه صحبت کنند  و من حاال  اصال مودب نبودم ! او 

یک پیرمرد چند هزار ساله بود !

"یه جادوگر خیلی قدرتمنده شاید بشه گفت پادشاه جادوگر ها "

"مثل تو؟"

سرش را با مسخرگی تکان داد



و چشمانش را در حدقه چرخاند

"آره مثل من "

"خب چرا دارن میان اینجا؟"

 بیاد آوردم که رافائل قبال درباره ی تاریس برایم گفته بود 

لنس از سواالتم عصبی شده بود، این را دوست داشتم!  ایستاد 
بسمتم آمد و دو طرف شانه ام را گرفت و به آن فشار آورد و با 
خشم در چشمانم نگاه کرد 

"چون میخوان ِبُکَشِنت "

بخاطر لمس شدن توسط او بجای ترسیدن اغوا شده بودم  و 
دستانم سینه ی لنس را لمس کرد این اصال ارادی نبود  از این 
حالت متنفر بودم  ولی هیچ چیز به من بستگی نداشت انگار هیچ 
یک از اجزای بدنم از مغزم فرمان نمیگرفتند 

لنس نفسش را با حرص بیرون داد  و کمی از من فاصله گرفت  
سعی کردم خودم را کنترل کنم  ولی احساس کرختی و سرگیجه 
میکردم  او واقعا بوی خوبی میداد  بوی سیب و اپل جک  (نوعی 

شراب سیب)!

  ویلیام بسمتم آمد  متوجه گیجی در حرکتم شده بود گیجی در 
سرم نبود  گیجی در پاهایم شکمم و سی.نه هایم بود  بازویم را 
گرفت و مرا روی مبل نشاند  صدای دندان قروچه ی رافائل را 

شنیدم و بعد صدای غرش عصبانِی لنس را !

"بهتره بری پیش جین  ویلیام "



لنس این را گفت و سرسختانه به ویلیام نگاه کرد  ویلیام دندان 
هایش را بهم میسایید صدایش را می توانستم بشنوم  ولی سرش 
را فقط با احترام تکان داد و به کنار جین برگشت  بوضوح میدیدم 
که از لنس میترسید این حالت خنده دار بود و من بی اختیار  
خندیدم  خنده ام فقط بخاطر ویلیام و لنس نبود  این یک فشار 
عصبی بود که از ترس نشات میگرفت من واقعا ترسیده بودم و 
واقعا دلم نمیخواست دیگر دردی را تحمل کنم  رافائل کنارم 
نشست و انگشتانش را بین انگشتانم قفل کرد میدانست خنده ام 
بخاطر چیست 

"آروم باش مد ،ما نمیزاریم اتفاقی بیفته "

صدای لورنزو را شنیدم

"میخوایین چکار کنین؟ اونا خیلی راحت مارو میکشن "

متوجه شدم لنس ابرویش را باال داد و یک ثانیه ی بعد لنس  کنار 
لورنزو بود و دست قدرتمندش گلوی لورنزو را بشدت میفشرد 
میتوانستم صدای شکستن چیزی را بشنوم 

"اگه میترسی برای چی اومدی اینجا  میخوای بهت نشون بدم  
باید از کی بترسی؟  "

لورنزو را شبیه به یک عروسک به دیوار کوبید اگه انسان بود حاال 
مرده بود همان لحظه لنس از جیبش میخ چوبی بیرون آورد ! چرا 
او همیشه میخ چوبی در جیبش داشت ؟ به سمتش دویدم  و 
فریاد کشیدم

"نه ..لنس اینکارو نکن "



لنس متوقف شد ولی هنوز هم عصبانی بود  لورنزو لرزان زمزمه 
کرد 

"من منظوری نداشتم سرورم "

 بازوی سنگیه لنس را فشردم و میخ را از دست او گرفتم 

"یادم میاد گفتی بی دلیل کسی و نمیکشی "

لنس صاف ایستاد و لورنزو با سرعت غیر انسانی اش از زیر  
دستان لنس بیرون رفت و دوباره کنار کامیال ایستاد صدای غرولند 
جین را شنیدم قطعا خیال کنایه زدن داشت ولی از لنس میترسید 

دخترک انگلیسیه هرز.ه !

دوباره بسمت مبل رفتم و رویش نشستم لنس روبرویم نشست و 
رافائل کنارم بود 

"شما از کجا متوجه شدین که اونا دارن میان؟"

این را با نگرانی پرسیدم ،لنس به یک ساحره  اشاره کرد 

"کاترین یکی از جاسوس های ماست اون خبرش و بهمون داده "



فصل بیست و سه جاسوس 

 

به آن دختر ساحره نگاه کردم به زحمت 17ساله بنظر میرسید گمان 
میکنم لنس منتظر کامل شدن رشتش بود تا او را هم به گارد خود 
اضافه کند  چشمان سبزش را به من دوخته بود  ولی میتوانستم 
ردی از نفرت را ببینم  از او پرسیدم

"اونا کی میرسن"

با بی عالقگی توضیح داد 

"دو روز دیگه "

از صدایش مزه ی بدی را حس کردم مثل طعم دروغ و تنفر  ناگهان 
دیدم که چشمان ساحره آتش گرفت ،نه فقط چشمانش نبود 
صورت و کل بدنش آتش گرفته بود  با ترس ایستادم ولی ساحره 
ناپدید شد ،نه این اصال آتش نبود همان  نور صاعقه ایه آشنا بود  
همه جا از نور های صاعقه شکل گذشت و ناپدید شد حاال دیگر 

میدانستم چه چیزی خواهم دید ! قسمتی از آینده را !

به اطرافم نگاه کردم  شبیه به انبار بود قبال آنجا را ندیده بودم 



صدای قدم هایی را شنیدم خودم را پنهان نکردم  این رویای من 
بود مطمئنا او مرا نمیدید 

ساحره ی جاسوس را دیدم ،کاترین به سمت دستگاهی که در 
اطرافش نور آبی کم رنگ داشت رفت دستگاه بزرگ بود تقریبا به 
اندازه ی یک  ماکروویو  رویش دکمه هاو سیم های رنگارنگ زیادی 
داشت و میتوانستم از بین پره های آن دیود های نوری آبی رنگ را 
ببینم  شاید دلیل اینکه فکر میکردم اطراف آن دستگاه نور های 
آبی رنگ وجود داشت همین دیود ها بود از صدا و نورش 
میتوانستم بفهمم هر چه که هست کار میکند ،روشن بود!

 کاترین را دیدم که دکمه ای را روی دستگاه زد و  نور ها ی آبی از 
بین رفت و دیگر صدایی از آن دستگاه نیامد  و همان لحظه با 
کسی حرف زد مطمئن بودم کسی در آن انبار نیست 

صدایش آرام و ترسیده بود 

"خاموشش کردم حاال میتونین حمله کنین،دختره طبقه ی دومه یه 
در سفید که باالش کنده کاریه سنگی داره ،اول کار اونو تموم کنین 

"

کاترین از کنارم رد شد  و از پله ها باال رفت به همراهش  رفتم و به 
محض بیرون رفتن به سمت اتاق خودم دویدم  در راه چندین 
خون آشام و دورگه ی مرده با میخ های چوبی درون سینه هایشان 
و گوشت های خمیر شده یشان را دیدم  و ساحره هایی را دیدم که 
هنوز هم مشغول کشتن بقیه ی خون آشام ها بودند

به  در اتاقم رسیدم ،همان در سفید با کنده کاری های سنگی!  



در اتاق باز بود پنج نفر آنجا ایستاده بودند  و من روی تخت 
افتاده بودم در تمام عمرم نشنیده بودم کسی مرده ی خودش را 
دیده باشد ولی من میدیدم سرم جدا شده بود و روی تخت و کف 
اتاق خونم ریخته شده بود  یکی از آن ها سر جدا شده ام را از 
موهایم گرفته بود موهای طالییم قرمز رنگ و خونی شده بود 

"باید به تاریس نشونش بدیم این دختر خیلی عصبانیش کرده "

حس کردم چیزی روی تخت حرکت میکند این بدن من بود که 
هنوز هم حرکت می کرد و دیدم که قفسه سینه ام هنوز تکان 
میخورد من نفس میکشیدم ولی این چطور ممکن بود من سری 
روی بدنم نداشتم 

بدنم حرکت کرد و روی پاهایش ایستاد  ساحره ها ترسیدند و 
عقب رفتند یکی از ساحره ها چاقویش را چند بار در شکمم فرو 
کرد  از دیدن فواره ی خون که از شکمم بیرون میریخت جیغ 
کشیدم  کسی به صورتم ضربه میزد هر بار محکم تر روی صورتم 
میکوبید  شخصی آب سردی روی صورتم پاشید  صاعقه دوباره 
برگشت  آن نور  از همه جا گذشت و من دوباره در سالن عمارت 
پرکینز ها بودم  روی زمین افتاده بودم و بشدت نفس نفس میزدم  
متوجه شدم که شکمم را محکم نگه داشته ام هنوز صدا ها را 
نمیشنیدم فقط چیزی شبیه به ضربان قلب به گوشم میرسید 

لنس کامیال و رافائل کنارم زانو زده بودند  ویلیام کنار پایم 
ایستاده بود سعی کردم حرف بزنم ولی هنوز به حالت عادی 
برنگشته بودم و سیلیه دیگری روی صورتم نشست کم کم صداها 
واضح شد 



"چرا حرف نمیزنه ؟"

"یکم بهش فضا بدین بزارین بهش اکسیژن برسه "

"مسیح "

"مدیسون صدامو میشنوی؟ میتونی حرف بزنی؟"

"صبر کن هنوز از اون حالت بیرون نیومده "

"چه حالتی رافائل؟"

"قبال اینجوری شده بود فکر کنم آینده رو دیده "

"خدای من فکر کنم چیز ترسناکی و دیده شبیه ارواح شده "

رافائل لیوان آبی را به دهانم نزدیک کرد  سرم را کنار کشیدم سعی 
کردم بایستم ولی کمی گیج بودم رافائل مرا روی دستانش نگه 
داشت تا کامال ستون فقراتم را صاف نگه دارم 

با صدای لرزانی زمزمه کردم 

"اینجا انبار دارین؟"

لنس از سوال یهوَییم آنهم بعد از این حالی که داشتم ابروهایش را 
باال داد و کامیال جوابم را داد 

"نه عزیزم هیچ انباری توی این عمارت نیست "

"یه جایی که وسایلتونو توش بزارین مثل چند تا کارتون و تخت 
هایی که فنر هاشون در رفته با یه دستگاه عجیب غریب شبیه یه 

ماکروویو با  دیودای آبی رنگ "



با گفتن این حرف لنس رافائل را کنار زد و شانه هایم را محکم 
فشار داد 

"تو اینارو از کجا میدونی اون دستگاه اختالل فکریه چطور 
فهمیدی اون کجاست؟"

با ترس نالیدم 

"توی زیرزمینه درسته؟؟"

سرش را بنشانه ی تایید تکان داد دستان لنس را پس زدم و بسمت 
کاترین رفتم روبرویش ایستادم از چشمانش نفرت شعله میکشید  
در دستم آتشی درست کردم و در سینه اش فرو بردم سعی کرد 
تقال کند جیغ کشید و فهش داد با دستانش صورتم را چنگ زد  
ولی او فقط یک دختر بچه بود  و فقط جادویش او را خاص 
میکرد ولی در این عمارت نمیتوانست از جادویش استفاده کند و 
اصال مگر جادویش روی من اثر داشت؟ و او دقیقا داشت آن 
دستگاه را خاموش میکرد تا ساحره ها بتوانند به ما حمله کنند او 
بیکباره تبدیل به خاکستر شد لنس با خشم به سمتم آمد و شانه 
هایم را چند بار تکان داد 

"دختره ی احمق چیکار کردی"

با بی حوصلگی نگاهش کردم  و خودم را عقب کشیدم 

"صبر کن لنس مدیس بیخودی اینکارو نمیکنه "

این را رافائل گفت 

به آرامی زمزمه کردم



"اونا همین امشب حمله میکنن کاترین جاسوس اونا بود 
میخواست امشب دستگاه و خاموش کنه تا اونا راحت بتونن به 
اینجا حمله کنن دیدم که همتون و کشتن  شماها همتون تبدیل به 
یه مشت گوشت خمیری با میخ چوبی تو سینه هاتون شده بودین 

"

لنس بوضوح تکان خورد رافائل نالید 

"همه ی اینارو دیدی؟"

"منم مرده بودم راف سرم جدا شده بود  ..این .... خدای من این 
وحشتناک بود  "

به گریه افتادم  رافائل مرا در حجم بزرگ آغوشش جای داد  

سرم را به سینه اش تکیه دادم و از گوشه ی چشم به خاکستر 
کاترین نگاه کردم از کشتن او به هیچ وجه ناراحت نبودم  برعکس 
حس خوشایندی از دیدن خاکستر او داشتم  حسی که مرا  کامال 
شبیه به چیزی که لنس می خواست میکرد ولی گریه ام فقط 
بخاطر خودم بود من ترسیده بودم و قصد مردن نداشتم آن هم تا 

این حد دردناک و وحشتناک "

"باید چیکار کنیم اونا منو میکشن "

"آروم مد ما درستش میکنیم نمیزاریم اتفاقی برات بیفته "

رافائل شانه هایم را عقب کشید و مرا روی مبل نشاند 

"اونا بهر حال حمله میکنن باید غافلگیرشون کنیم اینجوری وقت 
واسه معامله ،یا حداقل وقتی واسه اینکه مدیس و از اینجا ببریم 



داریم "

"ولی اونا هر جا که باشم پیدام میکنن  و شما هارو هم میکشن "

"مدیسون فراموش نکن من تا حاال هزاران ساحره رو کشتم  ولی 
هیچ ساحره ای نتونسته شکستم بده  پس به من اعتماد کن من 
نمیزارم  اتفاقی برای تو یا خودم و افرادم بیفته شاید چند تا 
کشته بدیم  ولی ما میتونیم شکستشون بدیم فقط نباید بزاریم 
غافلگیرمون کنن  من یه نقشه ای دارم چند نفر و میفرستم تا 
بفهمم اونا دقیقا کجان  بقیمون همینجا میمونیم  اینجا ساحره ها 

هیچ قدرتی ندارن "

سرم را تکان دادم ولی ابدا آرام نشده بودم 

"نگران نباش لنس میدونه داره چیکار میکنه "

رافائل این را آرام کنار گوشم گفت  از نفس خنکش خودم را جمع 
کردم  حس عجیبی داشتم با تعجب نگاهش کردم شاید احساس 
گذشته ام برگشته بود با دیدن حالت صورتم متعجبانه نگاهم کرد 

"چی شده؟"

به لکنت افتادم 

"هیچـ...هیچی..."

مرموزانه نگاهم کرد رویم را برگرداندم تا صورتم را نبیند  اگر 
صورتم را میدید قطعا متوجه میشد .

قضیه چه بود؟ من مشکلی داشتم؟ یا جادو درست اثر نمیکرد ؟من 
حاال نباید اصال هیچ حس جنس.ی به رافائل میداشتم آن هم در 



این موقعیت  لنس در حال صحبت کردن با تلفن همراهش بود  
قصد رفتن به اتاقم را داشتم  

رافائل زمزمه کرد 

فصل بیست و سه ارتش ساحره ها

 

"بهتره همین جا بمونی مد اینجوری جلوی چشممونی خیالمون 
راحتتره "

"فقط میرم لباسم و عوض کنم "

آستین لباسم که بخاطر کشتن ساحره سوخته بود را نشانش دادم 

"همراهت میام"

کنارم ایستاد به صورت او نگاه کردم ،خدای من او چقدر زیبا بود ! 



صدای ضربان قلبم را شبیه یک تبل رسواگونه میشنیدم  مطمئنا 
رافائل هم شنیده بود که با ابرو های باال رفته  و تعجب نگاهم 
میکرد  سعی کردم خودم را بیخیال نشان دهم انگار که اتفاقی 
نیفتاده است  به اتاقم رفتم او با کمی فاصله همراهم آمد  صدای 
لنس را میشنیدم که پشت تلفن فریاد میزد  در اتاقم را باز کردم  و 
لحظه ای با بخاطر آوردن چیزی که دیده بودم به خود لرزیدم  
رافائل کمرم را لمس کرد 

" اون اتفاق هرگز نمیفته مدیس بهت قول میدم "

چطور همه چیز را میفهمید او حتی صورت مرا هم ندیده بود  

سرم را تکان دادم  و بسمت کمدم رفتم  یک پیراهن بلند  برداشتم  
لباسم را در آوردم و روی تخت پرت کردم   شاید بهتر بود آن را در 
سطل زباله می انداختم 

"تو چجوری میفهمی؟"

"چیو؟"

"اینکه من چه حسی دارم؟ یا دارم به چه فکر میکنم ،تو همیشه 
میدونی"

پیراهنم را پوشیدم رافائل تمام مدت نگاهم میکرد نگاهش روی 
سی.نه هایم اسیر شده بود و از بو و صدایش میتوانستم بفهمم که 
تحریک شده است 

"نمی دونم فقط می تونم بفهمم  تو برام مثل  یه کتاب بازی  از 
هر رفتارت میتونم بفهمم چه احساسی داری یا به چی فکر میکنی  
میتونم خیلی راحت بخونمت من از وقتی یه نوزاد بودی 



میشناسمت  در ضمن تو از خونم نوشیدی من میتونم همه ی 
احساساتتو بفهمم "

کاش من هم میتوانستم این را درباره ی او بگویم  ولی هیچوقت 
نمیتوانستم بفهمم او به چه چیزی فکر میکرد  یا چه حسی داشت 

اعتراف کردم

"من با لنس خوابیدم "

"میدونم باهاش خوابیدی مدیس"

این را با صدای ناصافی گفت

روی تخت نشستم کنارم ننشست  جلوی پایم زانو زد  و نگاهم 
کرد 

"می دونم که میدونی .. فقط ... فقط میخوام بدونی که من 
فراموش نکردم  که لنس باهام چیکار کرده  یادم نرفته خانوادمو 

کشته و من ازش متنفرم "

"میدونم ، تو دختر باهوشی هستی مدیس"

"چرا اینکارو کردی راف"

 سرش را کج کرد و دستش را روی رانم گذاشت 

"چکاری؟"

"منو آوردی اینجا،پیش لنس ،در صورتی که موافق تبدیل شدنم 
نبودی "



متوجه شدم که رانم را با انگشتش نوازش میکرد 

"من فقط نمیخواستم بمیری  اگه خودم قدرتشو داشتم که ازت 
محافظت کنم اینکارو میکردم و نمی آوردمت اینجا ولی من مثل 
لنس قدرتمند نیستم  تو نمیتونی قدرت لنس و تخمین بزنی من با 
لنس تو جنگ های زیادی بودم اون از هر چیزی که تصورش و بکنی 
قدرتمند تر و باهوش تره  تو با اون زنده میمونی و من  هر کاری 
انجام میدادم تا زنده نگهت دارم  من موافق با هر چیزی هستم که 
تو بخوای  برام فرقی نمیکنه خون آشام بشی یا نه  ولی اینکه تو 

از این اتفاق راضی نیستی باعث میشه که منم راضی نباشم "

"میدونم اون چقدر قویه من قدرتش و تو کلبه دیدم حتی یه ثانیه 
هم نشد و من سه تا سر رو روی زمین دیدم "

"االن میتونی دلیلش و بفهمی که چرا آوردمت "

سرم را تکان دادم 

"راف من دارم احساسات عجیبی و تجربه میکنم که نمیفهممشون 
"

با حالت سوالی نگاهم کرد 

"چه احساساتی؟"

"تو میدونی مگه نه؟"

کمی فکر کرد 

"هنوز ویلیام باعث اغوا شدنت میشه؟"



"ویل؟ اوه نه"

"من؟"

"آره... تو! ،این عادی نیست مگه نه؟ تو نباید منو اغوا کنی درسته 
؟"

با سرخوشی خندید 

"این بهترین خبریه که تو این مدت شنیدم "

سرم را با حالتی سوالی و تعجب کج کردم 

"چه خبری؟"

"بهتره خودت بفهمی  فعال ما باید ...."

همان لحظه در باز شد  و لنس داخل آمد 

"بهتره زودتر بیایین پایین خبرای جدید رسیده البته اگه حرفاتون 
تموم شده "

قسمت آخر حرف هایش را با کنایه گفت 

راف دستش را از روی رانم برداشت  دستم را گرفت و مرا همراه 
خودش بیرون برد به صورت جذابش نگاه کردم میخندید 

این عجیب بود ! لنس با سرعت غیر انسانی اش بی اعتنا به رافائل 
مرا به طرف خودش کشید و  مرا روی دستش حمل کرد و بعد از 
یک چشم بهم زدن من روی مبل  در سالن نشسته بودم  از سرعتش 
نفسم در سینه حبس شد 



"همشون کنار دریاچه جمع شدن فکر میکنم منتظر خبر کاترین 
باشن "

این را یک خون آشام زن گفت 

"همین حاال حمله میکنیم  زودتر راه بیفتین باید غافلگیرشون کنیم 
"

"مدیس چی میشه"

این را ویلیام با نگرانی گفت 

"اون میمونه"

"اگه بمونه ممکنه چند نفر از ساحره ها فرار کنن و بیان اینجا و 
خیلی راحت اونو بکشن بهتره باهامون باشه "

رافائل حرفش را تایید کرد 

"حق با ویلیامه "

لنس سرش را بنشانه ی تایید تکان داد با ترس ایستادم ولی سعی 
کردم در صورتم چیزی نشان ندهم  ولی مطمئنا همه ی آن ها 
میتوانستند صدای ضربان بلند قلبم را بشنوند  

همه ی آن ها بسرعت حرکت کردند  و همان لحظه خودم را در 
آغوش کسی حس کردم آنقدر سریع بود که نتوانستم متوجه شوم 
سرم را باال گرفتم لنس بود  به سرعت حرکت کرد 

در مسیر جنگل حرکت میکردیم صدای پای بقیه خون آشام ها و 
دورگه ها را میشنیدم ولی آغوش لنس آنقدر خوشبو بود که صدا 



ها گم شد  دستم را روی سینه اش چنگ زدم  با صدای آرامی 
زمزمه کرد 

"االن وقتش نیست اینکارت حواسمو پرت میکنه"

"صدات خیلی هوس انگیزه !کاش حاال توی تخت بودیم "

خندید 

"فکر کنم اشتباه کردم از خونم بهت دادم  خیلی وقت بود که 
خونمو به کسی نداده بودم فراموش کرده بودم چقدر میتونه قوی 

باشه "

یاداوری میکرد که حسم بخاطر خون است این مرا به خود آورد 
باید همیشه کسی کنارم بود تا وقتی از خود بیخود میشدم  به من 
یاداوری کند که او قاتل خوشبختی ام است  خونش مرا وسوسه 
میکرد که همانجا لباس هایش را از هم بدرم  سرم را از سینه اش 
کنار کشیدم  و سعی کردم نفسم را حبس کنم  بویش واقعا خوب 
بود هر چند ثانیه یکبار نفس میکشیدم  تا بویش را کمتر استشمام 
کنم  از حرکت سی.نه اش متوجه شدم باعث سرگرمی اش شده 
ام 

ایده ی احمقانه ای بود!

 نمیدانم چند دقیقه در همان وضعیت بودم که مرا از آغوشش جدا 
کرد و روی زمین گذاشت

"هیشششششش صدات در نیاد"

مسیری را نشانم داد با دیدن آنهمه ساحره کنار دریاچه به خود 



لرزیدم 

ما  روی یک تپه چندین پا  باال تر از دریاچه بودیم 

 تاریک بود ولی نور شمع هایی که دور تا دور دریاچه قرار داشت 
فضا را روشن کرده بود  صدایشان را میشنیدم با صدای بلند  ورد 
میخواندند آن شمع ها برای خواندن ورد بود  همه ی آن ها یک ورد 
را همزمان تکرار میکردند  نشسته بودند  و دستانشان را بنشانه ی 
دعا گرفته بودند  و به جلو و عقب تکان میخوردند 

 

فصل بیست و چهارم  نبرد 

 

 

بقیه ی خون آشام ها به ما رسیدند  یکی از دورگه ها به آرامی 
زمزمه کرد 



"دارن ورد محافظت میخونن  دارن از بقیه ی ساحره های اطراف 
کمک میگیرن اگه میخواین شکستشون بدین باید همین حاال 
بهشون حمله کنین نباید بزارین ورد کامل بشه  وگرنه چندین برابر 

میشن و شکست دادنشون خیلی مشکل میشه "

نالیدم

"االن میخوایین چیکار کنین"

"بهشون حمله میکنیم فقط باید سریع باشین ....رافائل تو اینجا 
کنار مدیسون بمون  دو نفر دیگه هم برای محافظت میزارم  سعی 
کنین در مسیر سورکوال قرار نگیرین  اون خیلی راحت زمینگیرتون 
میکنه  تعدادشون بیشتر از سی نفره و یه عده شون  هم توی 
راهن  پس محتاطانه و با سرعت  عمل کنین  ...و تو  مدیسون 
ازت خواهش میکنم برای یبارم شده حرف گوش بده همین جا کنار 

رافائل بمون و قهرمان بازی در نیار"

با دلخوری سر تکان دادم  صدایش بسیار آرام بود از آن حرف زدن 
هایی که اصال حرکت لب هایش را نمیدیدم  جین غر غر کرد 

"نمیدونم من چرا باید اینجا باشم "

لنس گلویش را گرفت 

"همین حاال گمشو انگلیسیه هرز.ه "

جین از ترس با سرعت فرار کرد  لنس سرش را رو به بقیه تکان داد 
و همان لحظه همه ی آن ها حرکت کردند  نمیتوانستم چیز دقیقی 
ببینم  سرعتشان دیوانه وار بود  رافائل کنارم ایستاد و کمرم را با 



یک دست محکم چسبید  حضور دو نفر دیگر را با کمی فاصله 
حس میکردم 

"نترس مدیس نمیزارم اتفاقی برات بیفته"

سرم را به شانه اش تکیه دادم  لنس و افرادش به ساحره ها 
رسیدند  ساحره ها به هر سمتی میرفتند و بی هدف سورکوال 
پرتاب میکردند  و حتی چند بار  آن گلوله های آبیه سوزنده به 
افراد خودشان برخورد کرد متوجه شدم یکی از جادوگران از بقیه 
ی آن ها قویتر و سریعتر بود  سه خون آشام را در چند ثانیه از پا 
در آورد  بدیه این محل این بود که همه جا پر از شاخه های 
خشکیده ی درختان بود و خوبیش این بود که ساحره ها در تاریکی 
مانند خون آشام ها دید خوبی نداشتند نمیتوانستم لنس را بطور 
واضح ببینم با چنان سرعتی حرکت میکرد و سر ها را از بدن جدا 
میکرد  و آتش میزد که به وحشت افتادم  دورگه ها  هم به سمت 
ساحره ها سورکوال پرتاب میکردند و اغلب به آنها برخورد نمیکرد  
در این بین بیشتر نگران کامیال و ویلیام بودم آن ها جوان ترین 
عضو آن گروه بودند و قبال یکبار اسیر یک ساحره شده بودند و 
فقط کمی مانده بود که با مرگ واقعی روبرو شوند  

یک سورکوال به لنس برخورد کرد  لنس سرعتش کم شد ولی از 
حرکت نایستاد  به سمت یکی از ساحره ها رفت  و با دستانش او 
را دو قسمت کرد  و خون شبیه به یک فواره همه جا پخش شد  
دیدم که لنس همانطور که حرکت میکرد مقداری از گوشت خونی 
در دستانش بود و از آن نوشید میدانستم بخاطر  بهبود یافتن جای 
سورکوال اینکار را میکرد و ساحره ی بعدی و بعدی همانطور آنها را 
با دستانش پاره میکرد و قسمتی از گوشت و خونشان را میخورد و 



مینوشید مطمئن بودم حاال از زخمش دیگر خبری نیست  ساحره ها 
چند خون آشام را از پا در آورده بودند و میتوانستم  چوب هارا که 
در سینه هایشان بود ببینم  ولی خوناشام ها وحشیانه یک ساحره 
را میکشتند تقریبا  هر ساحره به چند قسمت تقسیم میشد و روی 
زمین می افتاد  تمام  خون آشام ها با رنگ سرخ خون رنگی شده 
بودند و نیش های بیرون آمده شان صحنه ی ترسناکی را بوجود 
آورده بود  ناگهان صدایی را از پشت سرم شنیدم  از باالی شانه 
های رافائل نور آبی رنگ را دیدم که به سمت رافائل آمد رافائل را 
روی زمین هل دادم  سورکوال به من برخورد کرد و لباسم از بین 
رفت دو خون آشام را دیدم که با فاصله روی زمین افتاده بودند و  
سینه هایشان را یک چوب پاره کرده بود  چهار نفر بودند رافائل 
ایستاد و بسمتشان حمله کرد  یکی از ساحره ها را با یک حرکت به 
دو نیم کرد و همان لحظه  سه  ساحره  بسمت رافائل سورکوال 
پرتاب کردند رافائل فریاد کشید و روی  زمین افتاد جلوی رافائل 
ایستادم  تا آن گلوله های آبی رنگ به من برخورد کند  یکی از 
ساحره ها غرید 

"پس  تو همون هر.زه ای"

 بسمتم آمدند آتش را در بدنم درست کردم 

"به من نزدیک بشین! اگه جراتشو دارین !"

گلوله ی آتش درست کردم و بطرف یکی از آن ها پرت کردم  شبیه 
به یک برگ خشک آتش گرفت  ولی خودش را روی زمین  پر از 
برف انداخت  مدام جیغ میکشید میدانستم آن جیغ ها بیشتر از 
ترس مردن بود آتش بخاطر برف خاموش شد  هر سه ساحره 
فاصلشان را با من حفظ کردند مطمئنا قصد مردن نداشتند  



رافائل نامم را بزبان آورد 

بسمتش برگشتم  بشدت آسیب دیده بود 

هر سه ساحره دورمان حلقه زدند  و شروع به پرت کردن سورکوال 
به سمت رافائل کردند  فریاد کشیدم 

"نه...نـــه ..دارین میکشینش تمومش کنین "

 دو ساحره ی دیگر هم به انها اضافه شدند فاصلیشان را با من 
حفظ کردند تا گلوله های آتیشنم به آنها برخورد نکند صدای فریاد 
رافائل گوش خراش بود یکی از ساحره ها غرید 

"باید با ما بیای وگرنه میکشیمش"

با دیدن وضعیت رافائل نالیدم

"باشه باهاتون میام  فقط تمومش کنین "

متوقف شدند ولی رافائل شبیه به یک اسکلت شده بود و فقط  
مقدار کمی گوشت پوسیده  و خمیری روی آن استخوان ها  
چسبیده بود  و فقط قسمتی از صورتش سالم باقی مانده بود 

صدای آرام او را شنیدم

"مدیس فرار کن ..."

بی توجه به حرَفش نالیدم 

"لطفا بزارین بهش خون بدم "

یکی از آن ها غرید



"نه همین حاال باهامون میای  خائنه ه.رزه "

با آنها همراه شدم ولی هنوز هم آتش را حفظ کرده بودم و در دل 
دعا میکردم که دیگر درد دیگری را تحمل نکنم  مرا بسمت دریاچه 
بردند جنگ هنوز ادامه داشت  یکی از آنها طوری که انگار با 
خودش حرف میزد زمزمه کرد 

"تاریس دختره پیش ماست "

و چند ثانیه بعد دیدم که مردی به سمت ما آمد با آنها فقط حدود 
پنج یارد فاصله داشتم و این فاصله با آن ساحره های خطرناک 
خیلی کم بود  آن مرد قد نسبتا کوتاهی داشت موهایش به رنگ 
برگ های پاییزی سرخ بود و فر روی سرش تا  شانه اش میرسید  
پوستش تیره بود شاید بخاطر تاریکی اینطور فکر میکردم ولی 
چشمان سبز رنگش برق خشم را انعکاس میداد به سمت من آمد 

"همین حاال آتیش و خاموش کن "

صدایش جذبه ی ترسناکی داشت  از پشت لباسش یک اصلحه 
بیرون آورد و به سمت من نشانه گرفت و ضامنش را کشید  دعا 
میکردم که دوباره درد گلوله را تجربه نکنم 

"همین حاال خاموش شو حروم زاده ..."

صدای فریادش بسیار بلند بود چاره ی دیگری نداشتم آتش را 
خاموش کردم و بخاطر برهنه بودنم دستم را دورم پیچیدم 

تاریس بی توجه به من همانطور که اصلحه اش را به سمت من 
نشانه گرفته بود زمزمه کرد 



"لنس.... مدیسون سانچز پیش منه  اگه اونو زنده میخوای همین 
حاال کشتن و متوقف کن "

همان لحظه دیدم که همه ی ساحره ها  خون آشام ها و دورگه ها 
از حرکت ایستادند  میتوانستم بفهمم که تاریس قصد مزاکره دارد 
ساحره ها بسرعت به سمت ما آمدند و پشت سر تاریس با حالت 
آماده ایستادند  لنس بسرعت به این سمت آمد  تمام صورت و 
بدنش با خون قرمز شده بود و از نیش های ترسناکش خون قطره 
قطره روی زمین میریخت میتوانستم تکه هایی از گوشت را روی 
لباس هایش ببینم  تمام دورگه ها و خون آشام ها همین وضع را 
داشتند و پشت سر لنس  آماده ی جنگ قرار گرفتند 

صدای فریاد تاریس را شنیدم

"حدس زده بودم ساحره ای که هم نوع خودش و شکار میکنه باید 
زیر دست تو باشه  فکر میکنم خیلی برات مهمه مگه نه لنس؟ اون 

یه آناکاپیه نکنه بعنوان دسر ازش استفاده میکنی؟"

نه او دیگر مرا بعنوان دسر استفاده نمیکرد  از همان شبی که از او 
خواستم که دیگر خونم را ننوشد 

لنس غرید 

"اون دختر زیر دست من نیست  اون فقط از خودش دفاع کرد  
اون یه ساحره ی کامل نیست و شامل قانونتون نمیشه ،اون ماله 
منه  حاال تو می خوای فکر کن بعنوان دسر ولی هر چی که هست  
مال منه اگه بهش صدمه بزنی اگه حتی یه خراش روی پوستش 
بیفته قسم میخورم غیر از تو تمام خانوادتو شکار کنم ،میدونی که 



میتونم اینکارو انجام بدم پسرت تازه کالج و تموم کرده مگه نه؟ 
واقعا دلم میخواد با پسرت مالقات کنم ،

اون اسلحتو بگیر پایین فکر نمیکردم تاریس انقدر ضعیف شده 
باشه که از اسلحه استفاده کنه "

تاریس فریاد زد

"تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی حروم زاده ی لعنتی "

لنس با  خشم دندان هایش را روی هم فشار داد وصدای غرشی  از 
بین دندان های چفت شده اش بیرون آمد آنقدر بلند و ترسناک بود 
که خود من هم ترسیدم و خدارا شکر کردم که خودم را خراب 
نکرده ام  

کسی باید به تاریس گوشزد میکرد که لنس از این حرف متنفر بود 
و باید با لنس مودبانه حرف بزند 

"تاریس تا حاال شکارت میکردم اگه قاتل خون آشام ها بودی ولی 
تو انقدر احمق نیستی  اون دختر جزو چیزاییه که من میخوام  
نمیتونی اونو بکشی و قسر  در بری اگه اون اتفاقی براش بیفته 
هیچ کدوم از شما زنده نمیمونه  اونو رها کن و همین حاال برو   در 

غیر اینصورت تک تکتون میمیرین "

همان لحظه لنس به اطراف نگاه کرد صدای هیسی از دهانش 
بیرون آمد  و ترسیده زمزمه کرد 

"رافائل کجاست؟"

بلند تر فریاد کشید 



"گفتم رافائل کجاست لعنتیا "

مسیری که رافائل را رها کرده بودم نشانش دادم 

"اونجاست لنس ،اصال حالش خوب نیست خیلی صدمه دیده "

لنس به  دو خون آشام اشاره کرد  آن ها بسرعت به همان سمت 
رفتند 

"به همین آسونیا نیست لنس تو خیلی از افراد منو کشتی  به 
همین سادگی همه چیز تموم نمیشه  اون دختر یه قاتله یه آناکاپیه 

باید تا کامال به یه شکارچی تبدیل نشده بکشمش "

به سمت تاریس غریدم 

"من شکارچی نیستم  من فقط از خودم محافظت کردم  من با 
ساحره های لعنتی کاری ندارم همتون برین به جهنم حروم زاده 

های عوضی هر کاری میخوای بکنی بکن  فقط تمومش کن "

اعصابم کامال متشنج شده بود 



فصل بیست و پنجم (فصل آخر) فرار

 

 

 

   دو خون آشام همراه رافائل آمدند رافائل روی دستانشان بود او 
را روی زمین گذاشتند هیچ تغییری در او دیده نمیشد درست مثل 
قبل زخمی بود و اصال اثری از التیام در او دیده نمیشد  با دیدنش 
به گریه افتادم 

"خدای من بزارین بهش کمک کنم "

لنس با نگرانی و بیقراری زمزمه کرد 

"چی میخوای تاریس  من انجامش میدم فقط دیگه کسی و برای 



شکار این دختر نفرست "

تاریس کمی فکر کرد 

"خوبه، باالخره کسی پیدا شد که برات مهم باشه  ،...اول میخوام 
که همه ی ساحره هارو آزاد کنی "

لنس فکورانه جواب داد 

"همه بجز چند نفری که میخوان با من بمونن "

تاریس دندانش را بهم سایید ولی سرش را تکان داد 

"و میخوام دیگه شکار نکنی لنس و اجازه بدی خون آشام هایی که 
ساحره ها و انسان ها رو میکشن شکار کنم  "

"نه تاریس چیز بزرگی ازم میخوای اگه ساحره های قاتل و شکار 
نکنم هممون و میکشین  این شرط منصفانه ای نیست  قول میدم 
به غیر از ساحره هایی که برای تفریح خون آشام هارو میکشن 
ساحره ی دیگه ای و شکار نکنم ...و هر خوناشامی که کسی از 

شمارو کشت فقط اسمشو بهم بده خودم مجازاتش میکنم "

تاریس هر لحظه عصبانی تر میشد  ولی سرش را بنشانه ی 
موافقت تکان داد 

"سانچز باید یه پیمان امضا کنه که دیگه ساحره ای و نکشه اون 
وقتی رشدش کامل بشه خیلی خطرناک میشه خودتم میدونی 
دارم درباره ی چی حرف میزنم اون چیزی که تو فکر میکنی قراره 
بشه نیست وجود این دختر برای جفتمون گرون تموم میشه 
...افسانه ها هرگز دروغ نمیگن  وقتی این دختر  تبدیل بشه اون 



میاد ..... وقتی اون بیاد همه ی ما میمیریم لنس تا وقت داری 
خودت کارشو یسره کن  "

 

"اون حرفا یه مشت چرندیاته همش مزخرفه وقتی تبدیلش کنم 
متعلق به منه و درمورد اون باشه قبول میکنم "

متوجه نمیشدم در چه مورد حرف میزد ولی در این لحظه برایم 
کم اهمیت ترین چیز بود 

ولی من غریدم 

"نه من امضا نمیکنم ..اگه ساحره ای به من حمله کنه نمیتونم 
قول بدم که نکشمش  ولی قول میدم که هیچ ساحره ای رو شکار 

نکنم "

این به این معنی بود که بی دلیل هیچ ساحره ای را نمیکشتم  
تاریس باز هم با بیمیلی موافقت کرد 

"چیز دیگه ای هم هست تاریس؟"

"آره باید خانوادم در امان باشن اگه کسی از خانواده ی من خون 
آشامی و کشت قبل از اینکه شکارش کنی  به من اطالع بده تا 

خودم محاکمش کنم "



لنس سرش را تکان داد 

"قبوله تاریس بزار اون دختر بیاد اینجا"

تاریس اسلحه اش را در غالف چرمی  سیاهش که با یک بند از یک 
طرف کمر  و شانه اش رد میشد گذاشت  به سمت رافائل دویدم  
میدانستم بخاطر اینکه چند دقیقه ی پیش آتش درست کرده بودم 
خونم قویتر و گوارا تر بود  متوجه شدم که کسی شنلی روی شانه 
ام گذاشت  کنار رافائل زانو زدم   بیحرکت بود دستم را جلوی 
دهانش گذاشتم  حتی نیش هایش هم بیرون نبودند  چشم هایش 
بسته بودند البته یکی از چشمانش !،چون چشم دیگرش کامال 
تخلیه شده بود  دهانش حرکت نکرد به لنس نگاه کردم 

"اون مرده؟"

به گریه افتادم شبیه کسی بودم که عزیزترین شخص زندگی اش 
را از دست داده  است لنس کنارم زانو زد دستم را به دهانش 
نزدیک کرد  و نیش هایش را در رگ اصلی  مچ دستم فرو برد 
سوزش داشت   از جای نیش هایش خون جاری شد  خون را به 
طرف دهان رافائل گرفتم و سعی کردم دهانش را باز کنم  همچنان 
گریه میکردم به هق هق افتادم  خون درون دهانش میریخت  ولی 
هیچ حرکتی مبنی بر زنده بودنش نبود  لنس با صدای بلندی غرش 
کرد 

"بنوش رافائل بنوش"

همانطور که دستم روی لب هایش بود  با دست دیگرم موهای 
مشکی زیبا و بلندش را از صورتش کنار زدم شاید تنها عضوی که 



در بدنش سالم مانده بود موهای صاف و مشکی اش بود  که از یک 
طرف صورِت مچاله شده اش تا چانه اش جریان داشت 

"چشم هات و باز کن رافائل ...لطفا تو دیگه تنهام نزار  خواهش 
میکنم برگرد "

لنس با دقت به رافائل نگاه میکرد 

"مسیح ...چرا حرکت نمیکنه "

این را با گریه و جیغ گفتم  مچ دستم همچنان  روی دهانش بود  
ولی هیچ حرکتی از رافائل دیده نمیشد  به لنس نگاه کردم 
صورَتش ناخوانا بود  اشک هایم دیدم را تار کرد

"داری گریه میکنی بلوندی؟"

خدای من صدای خودش بود فقط او مرا بلوندی صدا میکرد 

"واقعا دلم میخواست بدونم وقتی بمیرم کسی برام گریه میکنه یا 
نه "

بسرعت اشک هایم را پاک کردم  این صدا از دهان  از ریخت افتاده 
ی رافائل بیرون ریخته بود  به صورتش نگاه کردم آن چیزی  که در 
صورت افتضاحش کش آمده بود لب هایش بود ؟

با خنده غریدم 

"حروم زاده !..... تو تا ابد نفرت انگیز میمونی"

خندید ،شاید هم نخندید  دهانش بیشتر کش آمد ولی نمیتوانستم 
اسم لبخند را روی آن بگزارم 



"قیافت خیلی بانمک شده بود مدی"

صدایی شبیه به  خنده از دهانش بیرون آمد 

"خیلی احمقی نگران این بودم  که لباس سیاه برای مراسم 
خاکسپاری ندارم "

 دوباره آن صدا را شنیدم 

"میشه بیشتر بهم بدی خیلی ضعیفم"

 به خونی که از دستم جاری بود اشاره کرد  مچم را بسمت دهانش 
گرفتم 

نیشش بیرون آمد و جای نیش های لنس گذاشت  و قسمتی از مچ 
دستم زخم شد درد داشت ولی قابل تحمل بود  خون با فشار 
بیشتری بیرون آمد یک دقیقه ای در حال نوشیدن بود احساس 
ضعف میکردم  لنس کنار رافائل زانو زد 

"کافیه رافائل ممکنه بکشیش"

رافائل توجهی نکرد 

"داری میکشیش رافائل "

رافائل بی توجه نیش هایش را با عمق بیشتری در  مچ دستم فرو 
برد  این واقعا درد داشت از درد به خود پیچیدم  

لنس اینبار با صدای عجیبی که انگار از جای دوری  به گوش 
میرسید زمزمه کرد 



"رافائل به عنوان خالقت بهت دستور میدم که دیگه از خون 
مدیسون ننوشی "

همان لحظه رافائل سرش را برداشت چشمانش بی حالت بود 
سرش را برای لنس تکان داد  و دوباره به سمت من برگشت  
متوجه شدم که نفسش را حبس کرد  لنس مچ دستم را گرفت و 
زبانش را به جای زخمم کشید تا خونریزی بند بیاید و زخمم درمان 
شود  زخم های رافائل بسرعت در حال التیام یافتن بود 

"تو خوبی؟"

سرم را به آرامی تکان دادم  ولی مطمئن نبودم بتوانم روی پاهایم 
بایستم  صدای تاریس و افرادش را میشنیدم دیده بودند که از 
خونم با اختیار، به رافائل داده ام و مرا نفرین شده میدانستند 

خب! تنها چیزی که حاال برای من اصال مهم نبود  طرز فکر آن 
ساحره ها بود 

"منو افرادم میریم تا پیمان نامه رو امضا کنیم و مطمئن بشیم که 
ساحره ها این شهر و ترک میکنن و کشته شده ها رو از دید پنهون 

میکنیم  شما بهتره برگردین عمارت "

سرم را تکان دادم  رافائل بسختی ایستاد  لباس هایش کامال از 
بین رفته بود ولی خودش بخاطر خون من کامال التیام یافته بود 
فرایند درمانش درست جلوی چشمانم بود و این بطرز شگفت 
انگیزی جادویی بود  

کامیال کمی زخمی شده بود ولی او هم در حال التیام یافتن بود و 
اندرو  شانه اش را نگه داشت 



"من میبرمش"

این را ویلیام گفت و لنس سرش را به نشانه ی موافقت تکان داد  
رافائل به همراه لنس رفت  و لحظه ی آخر نگاه عجیبی به من 
انداخت او میدانست در حال حاضر به چه چیزی فکر میکنم  
امیدوار بودم که حتی اگر میداند  دهانش را  بسته نگه دارد 

افراد لنس پشت سرش حرکت کردند  ویلیام بسرعت مرا در آغوش 
گرفت  و به سمت عمارت حرکت کرد 

"فکر کنم بهتر باشه یکم بهت خون بدم ضعیف بنظر میای "

نه دیگر هرگز اینکار را نمیکردم

"نه ویلیام خوبم "

سرش را تکان داد 

"مدیس  میخواستم زودتر باهات حرف بزنم ولی حاال فکر میکنم 
موقعیت بهتریه .."

"ویل االن نه ..."

"لطفا بزار حرف بزنم "

ساکت ماندم 

" من وقتی فهمیدم تو آناکاپی هستی قسم میخورم هیچ نقشه ای 
برات نداشتم متنفر بودم از اینکه تورو غمگین ببینم اون شب 
وقتی فهمیدی یه ساحره ای باید قیافه ی خودتو میدیدی من 
چطور بهت میگفتم که غیر از ساحره بودن  یه غذای لذیذ برای ما 



محسوب میشی  من بخاطر خونت باهات نبودم مد باور میکنی؟"

سرم را به سادگی تکان دادم

"متاسفم من اون شب عصبی بودم حرفای بدی بهت زدم ،...دیگه 
مهم نیست "

"ما دیگه مثل قبل نمیشیم مگه نه؟"

جوابش را ندادم خودش میدانست که هیچ وقت مثل قبل 
نمیشدیم 

"می خوای هر چی لنس گفت و انجام بدی؟"

"فکر نمیکنم همچین قصدی داشته باشم "

"ولی وقتی اینجا باشی مجبور میشی اون مجبورت میکنه "

بله او مجبورم میکرد همین امشب قبول کرده بود که من دسر 
مورد عالقه اش هستم  هر چیزی هم که بودم به او تعلق داشتم  و 
من این تعلق را دوست نداشتم  از این کشش راضی نبودم من او را 
نمی خواستم  و از همه مهمتر این بود که قصد تبدیل شدن به یک 
خون آشام قاتل را نداشتم  من نمی توانستم بخاطر نامه مادر 
بزرِگ خون آشامم که حاال تبدیل به یک دختر جوان شده بود  
آینده ام را به دست یک خون آشام دیوانه ی حرام زاده بگزارم 

"می دونم که مجبورم میکنه ویل"

"هنوز تصمیمی نگرفتی؟ تو وقت زیادی نداری فقط چند ماه 
مونده "



خب حداقل هنوز روز تولدم را فراموش نکرده بود  حق با ویلیام 
بود ممکن بود او حتی زودتر دست به اینکار بزند و اگر اینکار را 
میکرد  نه قدرتش را داشتم که جلویش را بگیرم و نه می توانستم 
به او نه بگویم 

به عمارت رسیده بودیم مرا روی زمین گذاشت 

"من این بیرون می مونم و نگهبانی میدم  تو برو استراحت کن 
امشب خیلی خون از دست دادی "

سرم را تکان دادم 

"ممنونم ویل تو خون آشام خوبی هستی "

خندید 

"خوش حالم که اینو از تو میشنوم "

گونه اش را بوسیدم و به داخل عمارت رفتم در لحظه ی آخر 
متوجه نگاه عجیبش شدم او هم فهمیده بود چه در سر دارم  باید 
زودتر دست بکار میشدم این آخرین فرصتی بود که داشتم  دیگر 
لنس مرا تنها نمیگذاشت  و من راهی برای فرار نداشتم   بسرعت 
لباسی پوشیدم و کیفم را برداشتم هنوز هم وسایل ضروری ام 
داخل آن  بود  از بودن کتاب مادر بزرگ مطمئن شدم  کیف را روی 
شانه ام گذاشتم و سوییچ پیکاپم را برداشتم  و از عمارت بیرون 
زدم  ویلیام هنوز هم آنجا ایستاده بود  با دیدن من که آماده ی 
رفتن هستم نگاهش را بین کیف و چشمانم چرخواند 

"سر جات بی حرکت وایسا ویلیام "



ویلیام سرش را تکان داد  

تمرکز کردم و ریشه ها را بیرون آوردم  ریشه ها بدور ویلیام  
چرخیدند و روی زمین او را قفل کردند  ریشه ای را  روی سینه ی 
سمت چپش بصورت عمودی نگه داشتم اگر کمی فقط کمی حرکت 
میکرد سینه اش را میشکافت 

"متاسفم ویل  مجبورم اینکارو بکنم  به لنس بگو قصد داشتی 
جلومو بگیری ولی من بهت حمله کردم "

با دستانم چند گلوله ی آتش درست کردم و به سمت یک  درخت 
کنار ویلیام و  روی زمین کنارش پرت کردم 

"باشه ،میدونستم قراره این اتفاق بیفته  مواظب خودت باش 
مدیس"

"هستم و مطمئنم الزم نیست منم اینو به تو بگم"

چند ثانیه در چشمان او خیره شدم و بعد 

بسرعت به سمت ماشینم دویدم  پیکاپم را روشن کردم  و با تمام 
سرعت حرکت کردم  مقصدم را نمیدانستم  ولی فقط میخواستم 
تا آنجایی که میتوانم از این محل دور شوم 

حدود نیم ساعتی بود که در راه بودم  که متوجه ماشینی که پشت 
سرم با سرعت حرکت میکرد و راهنما میزد شدم 

 خدای من خودشان بودند  باز هم باید به زنجیر کشیده میشدم  
میتوانستم تصور کنم که لنس چقدر عصبانی است  سرعت ماشین 
را بیشتر کردم ولی سرعت ماشین پشت سرم بیشتر بود  ماشین 



پشتی یک پیکاپ سفید رنگ با موج های قرمز رنگی روی بدنه اش 
بود  میتوانستم حدس بزنم که مدت زیادی نیست که آن ماشین را 
از کارخانه تحویل گرفته اند  مثل یک اسکناس نو میدرخشید  و 
اصال صدای ناهنجاری تولید نمیکرد  ماشین به من نزدیکتر شد  و 
درست کنار من حرکت کرد شیشه ها پایین آمدند  و رافائل را دیدم 
که دستش را بنشانه ی ایستادن تکان میداد  

ماشین را کنار خیابان متوقف کردم  پیاده شدم  با دو قدم از من 
ایستاده بود

هنوز هم لباس های نابود شده اش را به تن داشت  

"نمیخواستم  بدون خداحافظی با من بری دفعه ی قبل که باهات 
خداحافظی نکردم ناراحت شده بودی "

نمیدانستم چه چیزی باید بگویم باالخره او از خانواده ی لنس بود 
نمیدانستم چه برخوردی نشان میداد 

در دستش یک پاکت  بود  آن را بسمتم گرفت و سوییچ ماشینش 
را هم رویش گذاشت

"با ماشین خودت خیلی زود پیدات میکنه با این ماشین برو  تو 
اون پاکت مدارک جدیدته یادته که بهت گفتم ما برای اینکه کسی 
به سن و قیافمون شک نکنه هر چند سال در میون مدارک جدید 
برای خودمون تهیه میکنیم؟ اینا رو بگیر و تا میتونی از اینجا دور 
شو برو هر جایی که گرم باشه  خورشیدش طوالنی بتابه  اینجوری 
لنس دیر تر پیدات میکنه  هر چند ماه جاتو عوض کن  میخواستم 
برات یه ماشین سریعتر بگیرم ولی میدونستم عاشق پیکاپتی 

،ماشینتو خودم برات نگه میدارم "



با تعجب به او نگاه کردم و پاکت را باز کردم  یک گواهینامه 
گزرنامه و چند مدارک شناسایی بود  با اسم دبورا  اندرسون 

" دبورا اندرسون؟"

خندید

"خوشت نیومد ؟  "

لبخند غمگینی روی لب هایم بود 

"کی این کارهارو ردیف کردی؟"

"همون لحظه که اوردمت اینجا برای فرارت نقشه کشیده بودم 
فقط منتظر فرصت مناسب بودم نمیتونم ازت بپرسم کجا میری 
چون اگه لنس ازم بعنوان خالقم بپرسه  نمیتونم دروغ بگم  
نمیتونم بزارم با لنس باشی باید همون جوری که دلت میخواد 
زندگی کنی با یه آدم معمولی آشنا شو ازدواج کن و بچه دار شو  
مثل تمام آدم های معمولی دوست پیدا کن  و از همه مهمتر باید 

همیشه بخندی "

بسرعت بسمَتش  رفتم  و او را در  آغوش گرفتم   دستانش را زیر 
باسنم گذاشت  و مرا باال کشید پاهایم را دور کمَرش حلقه کردم  
یک دسَتش را دور کمرم گذاشت  تا پایین نیفتم  سرم را عقب 
کشیدم و لب هایش را بوسیدم  دستش را از روی کمرم لغزاند  و 
پشت سرم الی موهایم گذاشت  و با اشتیاق و حریصانه شروع به 
بوسیدن لب هایم کرد  مزه ی دهانش را کامال به خاطر سپردم  هر 
بار که او را میبوسیدم انگار سفری شگفت انگیز را پشت سر 
میگذاشتم  دستم را روی سینه اش کشیدم



" بهتره زودتر بری تا کار به لخت کردنت نرسیده من در برابر تو 
همیشه حریصم"

لبخند غمگینی برویم پاشید 

"دلم برات تنگ میشه رافائل"

لبخند روی لب هایش جمع شد 

"از وقتی باهات آشنا شدم از وقتی فهمیدم کی هستی آرزو کردم 
یه آدم عادی بودم همونطور که تو دوست داری "

نالیدم

"همینجوری که هستی من دوستت دارم راف"

از حرفی که از دهانم بیرون آمد کمی لرزید حتی خود من هم از 
چیزی که گفتم متعجب شدم  مرا روی زمین گذاشت 

"بهتره زودتر بری  بستن پیمان نامه بیشتر از این طول نمیکشه  
لنس وقتی بفهمه میاد دنبالت اون سرعتش از ماشینت خیلی 
بیشتره  امیدوارم فکر کنه تو اتاقت خوابی و نیاد سراغت البته با 

اون بالیی که سر ویلیام آوردی بعید میدونم متوجه نشه   "

خندید 

"مواظب خودت باش  "

"اینو من باید بهت بگم! دنبال دردسر نرو مد، معمولی زندگی کن "



باز هم سرم را تکان دادم 

"من دیگه میرم "

هنوز هم قدرت دل کندن از او را نداشتم  سرش را کج کرد  و من 
به لب های دوست داشتنی اش نگاه کردم 

و دوباره بی اطالع حجم آغوشم پر شد  سرم را روی سینه ی بی 
تپشش گذاشتم 

"منم دلم برات تنگ میشه هیچوقت فراموشت نمیکنم بلوندی "

"امکانش هست بازم ببینمت؟"

"شاید یه شب وقتی با نوه هات به سینما رفتی بیام و کنارت 
بشینم شاید توی پارک وقتی هفتاد ساله شدی وقتی کنار نوه هات 

میخندی بیام و بهت سالم کنم "

"اون موقع نمیخوام ببینمت ،....وقتی پیر و چروک شدم نمیخوام 
منو اونجوری ببینی"

خندید 

"مطمئنم حتی اون موقع هم زیبا و جذابی"

سرش را عقب کشید و به چشمانم نگاه کرد 

"به امید دیدار خورشید من "

چشمانم را بوسید  قبل از اینکه اشکم جاری شود به سمت ماشینم 



رفتم کیفم را از ماشین قدیمی ام برداشتم و سوار پیکاپ جدیدم 
شدم   کیف و پاکت را روی صندلی ماشینم گذاشتم و سوییچ را 
چرخاندم  کنار پنجره طرف راننده ایستاد

"توی داشبورد یه مقدار پوله تا یه مدت میتونه کمکت کنه"

"ممنونم راف بهت برمیگردونم "

خندید 

"فکر نکنم بتونی "

متوجه منظور حرف او نشدم 

"دیگه برو "

سرم را تکان دادم

"خداحافظ رافائل نایت "

"مواظب خودت باش دبورا اندرسون "

چند ثانیه به او نگاه کردم و بعد بسرعت حرکت کردم  به مقصدی 
که خودم هم نمیدانستم  مطمئن بودم دلم برای رافائل تنگ میشد 
همین حاال هم به طرز لعنتیی دلتنگ او بودم  این حس این دلتنگی 
بخاطر خونش نبود  این یک حس واقعی بود حاال میتوانستم 
اعتراف کنم که من عاشق آن خون آشام نفرت انگیز شده بودم این 
حسی انسانی بود این غم که بخاطر دوری از او داشتم این 
احساس وحشتناک  کامال انسانی و دردآور بود حسی که میگفت 

دیگر هرگز او را نخواهم دید .



میدانستم اگر لنس متوجه میشد که رافائل در فرارم به من کمک 
کرده حتما او را مجازات میکرد فقط میتوانستم امیدوار باشم که 
او را زنده نگه دارد   داشبورد را باز کردم  مقدار پول را که دیدم  
متوجه شدم منظور او چه بود  اگر تمام عمرم کار میکردم  توان 
پس دادن آنهمه پول را نداشتم نفس عمیقی کشیدم  و سعی کردم 
از ریزش اشک هایم جلوگیری کنم  این انتخابی بود که کرده 
بودم  

داشتن یک زندگی معمولی...!  .

پایان جلد دوم 



http://siminbano.blogfa.com
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