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  تنها آشام  خون رمان

 :خالصه •

  یزندگ سال۶٠٠ بعد که  هستش آشام خون هی درباره

 . کنه دایپ  خودش جفت نتوانسته هنوز

 .. و ستین جذاب که نهیا لشیدل کنهیم فک و

 پشت جفت کرد انتخاب بدون یادیز یها مراسم اون

 .نهیغمگ یلیخ گذاشته سر

  که نهیا شهی م شدنش جفت از  مانع که  یاصل  لیدل اما

 . هستش بزرگ آشام  خون نژاد از اون

 .  ستین بشه اون پادشاه که نیا ق یال یهرکس و

  خون کشش بهش که کنهیم برخورد یپسر با هوی یول

  داره

 .. همونه نیا ایآ

 ... ها آشام خون پادشاه

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « آرین»

 با که نبود باری اولین این بیرون زدم برداشتم گوشی

 . میشد بحثم مادرم پدر

 به که بود این کردم کاری شب،اولین هر مثل درست

 . بزنم زنگ علی

  داداش خوبی سالم الو: آرین

 ..خبرا چه خوبی تو  ممنون:علی



 . باشع خبری  چه میخواستی بابا هیچی:آرین

  ،اخه کردی دعوا بابات با باز خخخخ شده چی: علی

 پسر  بگم تو به چی من

 هستی. ندارم حوصله االن  بگی نمیخواد هیچی: آرین

 . گردی امشب؛شب

  یکم بخوایی راستش ولی  بیام میخواد دلم خیلی:علی

 . که میفهمی...دارم کار

 ... بگو دخترات دوست اون به بابا باش:آرین

 !.  آرین:علی

 خدافظ .  نداشتم منظوری دادا ببخشید: آرین

  خدافظ . پرو بچه:علی

 هییییی، :آرین

 ، ...گشتن کرج های کوچه توی کردم شروع

  به راهم شدم خسته بالخره که بود صبح۲ های نزدیک

 . کردم کج خونه سمت

  توی چیزی یه کردم حس  یهو  که بودم خونه نزدیک

  سری. کنهمی حرکت داره ها بوم پشت  روی تاریکی،

  بیشتری دقت با شدم قایم دیدم که برقی تیر اولین پشت



  ولی بود چی دونمنمی. بوم  پشت سمت به دوختم نگاهم

 برق  که دیدم چشم  دوتا لحظه یه برای کردم حس

 .شد خارج دیدم از سریع خیلی بعدش میزنن

  دیدم که چیزی به. موندم منتظر جا همون دیگه یکم

 .  بود چیزی همچین یه یا حیون کردم،یعنی فکر

 «آنوشا»

 بهم هانا که کردیممی تمرین  داشتیم ها بوم پشت روی

 .  بشینیم یکم بیا آنوشا دیگه کافی  گفت

 .  کنیم دو تمرین نباید که همش

 .  نشستم کنارش دادم تکون سری موافقت به

 

 هانا«»

 .  یکنیم تحمل یزندگ  نیا یچطور تو یآن گمیم

   هیچ منظورت:آنوشا

  یتونی م یچطور یکنیم فراموش یچطور مثال :هانا

 . یکن یزندگ خاطره بدون

 . آخه بهت بگم چطور:آنوشا



 نیا میکن  میتونینم فراموش اصال  ،ما هیچ یدونیم

 .  هستش شدن لیتبد یها یبد از یکی

 . میایم کنار باهاش زمان مورور به فقط 

  نهیهم واسه. دونستمینم یزیچ من چرا پس! واقعا: هانا

 ،....چطور هست ادمی هنوز که

 همونه؛؛؛؛ واسه اره:آنوشا

 ییخوایم بازم ای ییایم هم گاه،تویپا رمیم گهید من:هانا

 .  یکن نیتمر

 .  امیم بعد کمی منم برو تو:آنوشا

  خدافظ .زیعز باش:هانا

 »انوشا«

  منم یخوشحال نقاب.شد  دور کامال  هانا که نیا از بعد

 . نبود گهید انگار

 که ستاره پر آسمون به بودم  نشسته نیغمگ یصورت با

 دنید قابل یا ستاره تر کم  شهر ییروشنا نور وجود با

 . دوختم بود،چشم

  ، بره  شیپ یجور نیهم من یزندگ قرارع واقعا   یعنی

 . ببرم سر ییتنها یتو عمرم آخر تا قرارع یعنی



 بودو جفت انتخاب مراسم گاهیپا یتو  شیپ روز چند

 سمت به یهرکس انگار بشم  جفت یکس با  نتونستم من

 دفع همو قطب هم یربا  آهن  مثل من آمد یم من

 . میکردیم

 .کنم برقرار ارتباط  یکس با اصال  تونستمینم

  کوچه داخل از ییپا یصدا که بودم فکرا نیا یتو

 .  دمیشن

  اون انسان هی دمید که کردم نگاه سمت اون به دقت با

 . کنهیم نگاه من سمت به داره ستادهیوا جا

  یول شدمیم دور جا اون از یسر  دیبا یعیطب حالت در

 . کنم حرکت تونستمینم  نیزم به بودم دهیچسب انگار

 . دمیدیم انسان هی که نبود اولم بار

 .  کردیم فرق   نیا زیچ هی انگار یول

 

 

 یحرکت هی اون که بودم شده غرق  خودم افکار یتو

 کردو

 . آورد خودم به منو



 . کردم گرد عقب یسر

 .  کردم تند پا گاهیپا سمت به

 ن« ی»آر

 . کردم اتاق  سمت به راهم می مستق خونه دمیرس یوقت

  بابام روشنه اتاق  الپ دمید کردم باز اتاق  در که نیهم

  از ممکنه لحظه هر که یها چشم با  نشسته تختم یرو

 . زده زل بهم ادیب در حدقه

 که دمیشن محکمش یول آروم یصدا که برگردم آمدم

 ..یتو  ایب  ببند درو گفت

 ، بابا بله

 .هاااا  یبود یگور کدوم االن تا:

   من پدر آخه شده یچ حاال بودم،مگه ییایر یعل خونه:

 از پات گهید یندار حق   فردا از ، اره نشده یزیچ که:

 ؟  یدیفهم رونیب یبزار خونه

 واسه بود  شده یعصبان کمینبود؛ خوب حالش فعال )

 ( بره پاشه که ومدمیم راه کمی دلش با دیبا نیهم

 ...شد خوب حاال یبگ شما یهرچ چشم:

 »آنوشا«



  کرده دایپ احساس هی بودم دهید انسان  اون که شبید از

 . بودم

 .  یا گهید یهرچ ا ی  استرس ای بود ترس دونمینم

 گاهیپا  کنه،پس بیتعق من تونهینم اون که هستم مطمئنا

 . هیچ واسه یلعنت استرس نیا ،پس امنه جاش

 کنمیم صدات دارم ساعته هی تو ییکجا یآن یآن:

 خخخخ

  یچ ها:

 خخخخ یچیه ها:

 نه ست آنوشا من اسم بگم  دیبا بهت بار چند هانا عه:

  یآن

 تخخخ هست هم راحت تازه که قشنگتره یآن:

 خخخختتتتخخخ  یهان یداشت کارمیچ مزه،خب یب:

 .  شیا دیسف  چش دختره ،یهان یگیم من  آنوشاااااااااابه:

 . یداشت کاریچ ، بگو کارت هم تو بابا خب یلیخ:

  ما منطقه به مربوط  که. میدار شده گم پرونده تا چند:

 . شهیم

 ؟  تا چند قایدق: 



  تا۳:

 ؟  دختر ای پسر:

  چند و یبگ االن ییخوایم اگه.پسر هی و دختر دوتا:

 ؟ ساله

 . سه  هر هستن ساله۱۷ که بگم دیبا

  به ها پرونده یفرست ینم چرا دم،خبیفهم باشع:

  سیپل که ستین نیا ما یها کار بگم بار چند.سیپل

  سیپل میسیب اون ییخوای م ییک  تا ، هانا میاریدرب یباز

 .  یدار نگه

 ....که یدونینم تو مگه  دارم  نگه ابد تا خوامیم اصال :

 بفرست.نکن ها گربه مثل افتیق حاال لخبیخ اوفففف:

 نیا یول بارم هی نیا کنند  یریگیپ گاهیپا یها بچه واسه

 باشع؟ هست بار نیآخر

 عاشقتم اصال  ،یآن دارم دوست چقدر یدونینم ییییوا:

. 

 

 آنوشا«»

 شد؛ خارج اتاق  از دو به که بدم جوابش آمدم



 کاوا توسط  یاتفاق که بود  سیپل هی لشیتبد از قبل هانا

 .  موندینم زنده کردمینم لشیتبد اگه بود شده یزخم ها

 قبال در بود پابرجا هنوز  شی انسان احساسات متاسفانه و

 . دونستیم مسعول خودش مردم،

  نگه میسیب اون که بدم اجازه نیا بهش دینبا گهید یول

 .، ناکه خطر گاهیپا یبرا چون داره

  عمر  که یسال۶٠٠ نیا یتو  که بود یکس تنها هانا

 از یحت که نیا با کنم اعتماد  کامال  بهش  تونستم کردم

  که یها کار با یول گزرهینم سالم۳٠ هم شدنمون آشنا

  باعث که  کنه جلب نظرم تونست کرد

 ؛  خودم گروه یتو  ارمشیب شد

 

 امشب نیهم  دیبا بودم نکرده هیتغذ که بود وقت یلیخ)

 داره یخوب یها سوژه شهیهم اون ،یعل کافه برم

 .(خخخخ

 ن« ی»آر

  گهید دیکن ولم اه امینم من بگم بار چند مامان



  که کنم ولت خونه تنها ،   نمیبب پاشو امینم  که یچ یعنی:

 نیآفر بدو بدو.  کنه جمت بابات ابون،یخ از شب باز

 . شو بلند پسرم

  شیپ کافه رمیم اصال  عه تو، نه ای یکنی م ولم مامان:

 ؛ خوبه یعل

 

 به ییجورا هی مامانم.) شهیم راحت التیخ یجور نیا

 یعل به یول دونستمینم چراش.داشت اعتماد یعل

 (  داشت اعتماد

 . یدیفهم ها یخورینم جم یعل شیپ از:

 اتاق  از غره چشم هی با ؛یکنیم ولم حاال باشه باشع:

 . رونیب رفت

 

 

 ؛؛؛؛؛؛ 

 بره دینزار توروخدا ها نکنم سفارش گهید یعل آقا:

  داره خطر بخدا ییجا



 ست،فکین یسن سال۱۷ که فمهینم هست بچه هنوز

 ترسمیشدن،م گم نفر  چند هم ایتازگ. شده مرد کنهیم

 بخدا

 شما بشه دور چشمام یجلو از زارمینم خاله چشم:

 .نباش نگران

،،، 

 

  یسفارش تو مادرت که یکرد  کاریچ باز نیآر آقا خب:

 .خخخخخخخ من به سپرد

 .  داداش یهست کارهی چ امروز. بابا الیخیب یعل هه:

  گزار و دارم؛گشت کار یلیخ کافه یتو امروز:

 . لهیتعط 

 ازت  هم یسود هی ما که یکن کمک من به دیبا امروز:

 . خخخخخخخ که شهینم یمجان مراقبت ، گهید  میببر

 . هستم ام یعل داش چاکر من:

  کافه امشب  که  ها کار وقت سر میبر بدو نیآر خب:

 .شهیم شلوغ یلیخ

 »انوشا«



 ؟ ییاینم ،تویعل کافه  رمیم دارم من هاناااا هانا:

 .  امیم االن کن صبر چرا چرا:

  باشع:

  بود؛ خوب دوست هی برام. داشتم دوست یلیخ رو هانا)

 هیتغذ زودتر هرچه دیبا شدنیم قرمز یه هام چشم

 ساعت دو دیبا حاال کنه عجله گفتمیم کاش آه ، کردمیم

 ( ایخدا یا ادیب تا نمیبش

 میبر آمدم، من خب:

 « ی»عل

 هیتغذ یبرا گاهیپا افراد از یسر هی بود قرار امروز

 .انیب

 . کرد یکار شدینم نیآر یجلو هم یطرف از

 طرف از و اهیس نخود  دنبال بفرستمش یجور هی دیبا

 بفرسته رو دخترا که زدمی م زنگ هم نگار به دیبا گهید

. 

 ادمی کل به که کرد پرت هواسمو امروز کال  نیآر نیا

 . زارویچ نیا رفت

 ؛؛



   نگار یخوب سالم:

 خخ  جمع هواس یآقا تشکر سالم:

 !چطور:

  ینزد زنگ دخترا یبرا مگه:

  ادیب فرستمیم ن یماش بگم،االن خواستمیم اره:

 .دنبالشون

 یعل آق  یکرد نگاه ساعت خخخخخ:

 ..خداحافظ  فعال  راهه تو نیماش:

  ادا یه اونم ها زدم زنگ موقع بد بار هی خوبه حاال)

 ..(دختره ارهیدرم

  پسر ییکجا نیآر  نیآر:یعل

   داداش بله:

 کانتر نیبش چپ سمت  کافه آخر اتاق  یتو برو نیبب:

 .بشه یچ که من دل ور جا نیا یکن؛نشست  یباز

 خخخخ ها یمجان یول باش:

 گمشو  برو بشه کوفتت:

 

 



 ن« یآر»

  یتو رفت هم خودش کن یباز برو گفت بهم یعل

 . کافه آشپزخونه

  کافه انیم دارن دختر  یسر هی  دمید که رفتمیم داشتم

 ، باشن یمشتر که خوردینم بهشون یول

 .  اتاق  یتو رفتم گفتم لب ریز چه من به ه،ی

 »آنوشا«

 .میشد کافه وارد هانا با

 کن خوابش خخ ها هیزیچ خوب هم  یعل نیا گمیم یآن:

 ..هی

  دستش کار حساب که گفتم محکم یجور اسمش) هانا:

 (شد ساکت آمد

  کردم یشوخ خخ یزنیم چرا حاال بابا خب:

 .  بود یا مزه یب یشوخ:

 ،،،، 

   یعل یخوب سالم

  یآمد خوش. خانوم آنوشا به به:

 .  هستن آماده ها اتاق . ممنون:



 .دیبر یقبل یها جا همون اره:

 جا همون گفتم ها بچه به رو برگشتم دادم تکون یسر

 . یقبل

 .  میرفتیم میداشت همه

 .  کردم احساس خون هی یبو که هامون اتاق  سر

 پخش هوا یتو داشت  که بود یزندگ عطر که انگار

  یزیچ که انگار نه انگار همه من برعکس یول شدیم

 . باشن کرده حس

 یرو اصال .کردم حرکت خون یبو  سمت به اریاخت یب

 . نداشتم کنترل خودم

 « ی»عل

 یاتفاق که کردمیم پاک مال دست با ها وانیل داشتم

  یباز اتاق  سمت به داره که آنوشا به خورد چشمم

 . کنهیم حرکت یاانهیرا

 نه ییوا..لحظه هی یول نیی پا انداختم سرم توجه یب اول

 . جاست اون  نیآر

 . رفتم آنوشا سمت به سرعت به کردم ول ها وانیل

 . رفتیم یاشتباه اتاق  داشت کنم فک



  صداش شونش یرو گذاشتم دستم واستادم سرش پشت

 . کردم

 

  به داشت همچنان دم،اونی ند جانبش از یتوجه یوقت اما

 . رفتیم اتاق  سمت

 . زد خشکم دمید که یزیچ با که واستادم جلوش رفتم

  قرمز رنگ  از حاله هی  با شیمشک شهیهم یچشما

 . رونیب  بود زده شی ن یها دندون بود شده دهیپوش

 ازش لحظه هی یبرا کرد نگاه چشمام به میمستق  یوقت

 .  دمیترس

 . کنم فرار خواستمیم گاه ناخدا و

 . نبود من اریاخت تحت بدنم انگار یول

 . گردنم به زده زل اونم  دمید که کردم نگاه چشماش به

  در که بنوشه خونمو کنه پاره گردنم که اآلنم کردم فک

 .  داد ادامه اتاق  سمت به راهش تعجب کمال

 . خودمه اریاخت تحت بازم بدنم کردم احساس که



  بار نیا که بشم رفتنش مانع برم  سمتش به دوباره آمدم

 بعد کرد وارد سرم  به زربه هی. نکرد رفتار میمال 

 . متلق  یاهیس

 ن« ی»آر

  که رونیب از ییصدا دنیشن با که بزنم گل بود کینزد

 . بود یعل یصدا هیشب شتریب

 . زدم پاس دکمه شوت دکمه یجا به شد پرت هواسم

 . آه

 .  آمد در یصدا

 بهتر هی یزیچ دنید با که کنم یعل به اعتراض آمدم

 .... که یدختر بگم

 

 شوکه نداشت یعاد آدم هی  به یشباهت چیه که یدختر

 .شدم

 دندون دنید با  که بود افتاده صورتش به نگام تازه

 . داشت برم ترس هاش

 .رومه  روبه دمید امیب خودم به آمدم تا



  گردنم به میمستق  که دوختم چشماش به نگاهم وحشت با

 .  بود دوخته چشم

 .شد اهیس برام ایدن انگار بعد  گردنم یناگهان سوزش با

 »آنوشا«

   کردم کاریچ من نه، یوا

 کردم نگاه بود افتاده نیزم یرو هوش یب که یپسر به

. 

 راحت یلیخ که  داشت یپارگ هی گردنش با  یتقر

 .  ستین  یعاد یبفهم یتونست یم

  که  کردم زیتم گردنش  یرو زبونم با شدمو خم یسر

 . بشه ترمم هم ادیب بند یزیر خون هم

 از تونستمیم تا رونیب زدم  جا اون از یسر یلیخ بعد

 .گرفتم فاصله کافه

 « ی»عل

  کردمیم حس. نداشتم یدرست حال رفتیم جیگ سرم

 .  نمی بیم دوتا یچ همه

  یعاد دمید دوباره که زدم  پلک هم سر پشت بار چند

 . بشه



 . هیچ به  یچ دونستمینم بودم جیگ اول یاقهیدق چند

 . آمد ادمی یچ همه کم کم که

 شد یچ نیار.  امام ای.  ی باز اتاق  سمت به آنوشا رفتن

. 

  که رفتم بود توش نیآر که یاتاق سمت به سرعت به

 . افتاده نیزم یرو که دمید یخون لباس با  نیآر

 ...کند یلیخ یول زدیم هنوز گرفتم نبضشو زدمو زانو

 .بود یلیخ  خودش داشت نبض نکهیهم

 یزیر خون باشع معلوم  که یجا چیه کردم چک بدنش

 .  نبود داشته

 دنیپوش قابل گهید بود شده یخون کامال  لباسش یول

 .  نبود

 کردم، چک هم ها اتاق  هیبق رفتم

 نبود ها آشام  خون از  یاثر. بودن خواب دخترا همه

 . شهیهم مثل

 .. شد خارج  کنترل از هوی آنوشا  چرا یول

 

 ن« یآر»



 بودن،که انداخته ییلویک۱٠٠ وزنه چشمام یرو انگار

 .  کنم باز چشمامو تونستمینم

 نظرتون به دکتر یآقا گفتی م که آمد یم یعل یصدا

 امده؟ نه بهوش هنوز که هیچ مشکلش

  از  خون که معلومه  خونش فشار از واال دونمینم:

 . داده دست

  یزیر خون ازش که یزیچ ای یدگیبر از یاثر یول

 . ستین داشته،

 ؟ ! دکتر یآقا یچ یعنی:

 ، هستم دکتر که یسال۱٠ نیا یشدم؛تو جیگ خودمم:

 .  دمیند نیا مشابه یزیچ هرگز

  بزنم سرم من دیاریب دیبخر دیبر  سمینویم سرم هی بهش

 . برم

 .  رمیم االن چشم بله:

 ( بعد روز دو)

 ن« ی»آر

 منو حرف یکس چیه بود گذشته اتفاق   اون  از روز دو

 .کردینم باور



 دایپ نیزم یرو هوش  یب منو گفتیم هم یعل یحت

 . کرده

  هی یتو دیبا چرا.دمید یچ دونستمیم خودم من اما

  خون واقعا   یعنی. باشع اون مثل یموجود ییجا نیهمچ

 ..( هستن یواقع اصال  ها آشام خون بود،مگه  آشام

 

 کردم احساس هوی که شدمیم رد ابونیخ کنار از داشتم

 . بودش شیآت یرو که انگار سوزهیم داره بدجور نمیس

 سوزشش عوض در شدوینم خوب کردمیم یکار هر

  برم دو که مردم از  یبعض توجه  یحت.شدی م شتریب

 . بود شده جلب بهم هم بودن

 

 

 .رسوندم خونه به  بود،خودم یسخت هر با

  ییکجا مامان  مامان:

 من دنید با که کنه کامل اش جمله آمد..خوب سالم: 

 . بودم شده ولو نیزم یرو جون یب  با  یتقر که

 . دی ماس دهنش یتو حرف



  یشد یجور نیا  چرا نیآر شده یچ سرم به خاک وا ا:

 . اتاقم برم من کن  کمک ایب ندارم حال مامان:

 بعدش اتاقم داخل برم  که کرد کمک جلوو آمد مامانم

 . گذاشت تخت یرو منو آروم هم

 معلوم. ارمیب کنم درست شربت برات برم ستایوا گفت

 غر با هم بعدش یندار جون که یکنیم کاریچ  ستین

 رون؛؛یب رفت اتاق   از غر

 .شد کم بدنم یگرما از کم هی خوردم شربت که نیا بعد

 .  بخوابم کمی  تونستم

 ؛؛؛؛ 

 ؟ ..خانوم خانوم:

   ینباش  خسته سالم:

 ؟  خونست نیخبر،ار ممنون،چه سالم:

 .  آمده اره:

  خونه میبر گهید ساعت  مین هی  دیبش آماده پس:

 .شام واسه کرده دعوت زده نا،زنگیخواهرم

 دوش هی بره بگو نیآر به برو پاشو نینگ االن،،، باش:

 .نایا عمه خونه  میبر میخوای م االن رهیبگ



  من از بهتر خودت شهینم بلند  که  نیآر مامان:

 . شی شناسیم

 خودش. ادیم االن  بابا بگو کن صداش هی برو بدو حاال:

 .  ادیم دستش کار حساب

 ن«ی»نگ

  دهیم گوش مگه نه نه بگو مامان به یه حاال

 نییییینگ:

 ؛  رفتم چشم چشم:

 

 

 ن« یآر»

 .  دمیپر خواب از نینگ یها زدن صدا با

  بخوابه آدم قهیدق دو  ینیبب یندار چش تو چته هااا:

  دوش یبر بگم بهت گفت مامان ، هم تو گهید لخبیخ:

 .شام نایا عمه  خونه میبر قرارع. یریبگ

 هیقیدق۵ هی من حاال برو تو  گفتم بستم دوباره چشمام

 . امیم گهید



 دیپر سرم از کل به خواب مامان یصدا با بار نیا که

، 

،،، 

 . حموم دوش ریز رفتم آوردم  در لباسام غر غر با

 . رونیب  رفتم گرفتم یا قهیدق۵ دوش هی

 . کردم خشک حوله با خودمو

 . دمیپوش شلوارمو

  باز اجازه بدون در که دمیکشی م سشوار هامو مو داشتم

 .تو آمد نینگ شدو

 تو،اخه ییایم زدن در بدون که یا بچه تو مگه نییینگ:

 . تو به بگم نویا دیبا بار چند من

 اسب هی دهن اندازه دهنش بود واستاده یجور نیهم

 بود  شده رهیخ من به بود شده باز یآب

 ؟ یکرد یخالکوب یرفت یک نیآر:

  یخالکوب ؟کدوم هیچ یخالکوب یچ:

 .یزد نتیس یرو که همون:

  و ییطال رنگ به یخالکوب با که نییپا آوردم سرم

 خوش جا نمیس چپ سمت یرو که کردم برخورد سبز



 نینگ گفتم کردمو نگاه نینگ به  تعجب ،با بود کرده

 .تو  با دونمیم من یکن یلق دهن

  نیا نمیبب  که نهیا  به زدم ن،زلینگ رفتن از بعد

 .  آمده  کجا از یخالکوب

  بود اژدوه هی انگار بود جالب یلیخ اش یطراح یول

 .  کردیم پرواز داشت ینیسرزم هی دور که

 

  سبز رنگ به رشیز ن یزم بود ییطال  رنگش اژدها

 .کردیم یینما خود

 

 

 !!  آمده کجا از نیا پس ،  نکردم یخالکوب ییجا که من

 

 .گهید بدو یموند کجا نیآر:

 لحظه  هی مامان آمدم:

 

 ؛...رونیب رفتم دمیپوش  تمو شرتیت یسر

 »آنوشا«



 شد؟ یچ روز  اون ی بگ ییخواینم هنوز گمیم یآن:

 

  ادشی موضوع نیا که کنم عوض بحث کردم یسع)

 (بره

 

 ؟ شد یچ ها شده گم اون پرونده هانا گمیم:

 .  دیکن داشی پ دیتونست 

 

   آنوشاااا:

 ؟ آمد اتاق  در یصدا که بدم جوابش آمدم

   تو ایب

 

 مشکوک مورد چند...ابونیخ  یتو قربان دیببخش: 

 .باشند کاوا ادیم نظر به که شده ییشناسا

 

 رشته که گفتم خب کلمه یجد و خشک قدر  اون) خب:

 (رفت در دستش از کالم

 ش..راست:



 

 

 تا گزارشش گفتم گرفته،بهش زبون لکنت که دمید یوقت

 .باشع زمیم یرو گهید ساعت مین

 . رونیب رفت اتاق  از یسر گفت یچشم

 ؛؛؛

  ییاینم  خوب یلیخ نظر به آنوشا:

  ستین یزیچ هانا خوبه حالم نه:

 .  باغ یتو بزارع یپارت هی امشب قرارع لوفرین: 

 .چه تو من به خب:

 نییپا نزن راه اون به خودتو گهید نکن تیاذ یآن:

 .  هستم منتظرت

 حتما شده باز زبونت چقدر  ایگ تازه یکرد دقت هانا:

 . کنم رفتار هیبق مثل هم تو با که دینبا

 ا ..انوش:

  نیهم اتاق  از رونیب برو ازت، نشونم یزیچ ساکت

 . االن

 ؛؛؛؛؛ 



 . گذشتیم هانا رفتن از که شدیم ساعت چند

 ؟ بود ،.نبود بد باهاش که من رفتار

 زدن دوباره اتاق   در که بودم ها فکر نیهم یتو

  عوض در یول بشه وارد هانا که بودم  منتظر.شد

 . شد اتاق  وارد که دمید  دست به پرونده..

 . رونیب رفت  گذاشت زمیم یرو پرونده

 .  رفت که نیا از بعد

  خوندن به خودمو گذاشتم کنار کردن الیخ فکر من

 . کردم مشغول پرونده

 ن« ی»آر

 بودم خسته قدر نیا.می برگشت نایا عمه خونه از یوقت

  گرفتم تخت یرو رونم،افتادمیب لباس  آوردن در بدون

 . دمیخواب

 ؛؛؛؛ 

  که برم پاشدم شدم دار یب خواب از یتشنگ زور از

 . که بخورم بردارم  آب وانیل هی خودم واسه

 

 



  خواب اتاق  از داره ییصدا هی کردم احساس لحظه هی

 . ادیم بابام و مامان

 یرو گوشم آروم اتاق  سمت رفتم نیپاورچ نیپاورچ

 .گذاشتم در

 .کردنیم صحبت داشتن

 ؟ ان یم هم نیآر دنبال یعنی گمیم:

 گهید  دمیترسیم  بچه  نیا  از نیهم واسه.من بدونم چه:

 .  بگزر بچه ریخ از ایب گفتم بهت بار چند

 چند شیسالگ۱۸ تولد به که حاال بزرگه، خدا نه یگفت

 .  یکنیم یمونیپش ابراز یدار مونده روز

 ( ها کلمه گفتیم انگار  هیگر با با  یتقر مادرم یصدا)

 ... تو آخه یبگ یجور نیا ادیم دلت یچطور:

  االن من یحساب زن ندارم  دوسش  من یکنیم فک:

 .تره بد یلیخ تو از حالم

 تو آمد  در از جون یب  با  ی تقر دمید که شیپ روز چند:

  نیآر که نیا یبرا یراه یعنیشدم؛  یحال چه یدونینم

 . نداره وجود رونیب میبکش ماجرا نیا از

 پنهان ها آشام خون اون دست از یزیچ شهیم مگه نه:

 . کرد



 بچه و ستین تو من بچه   نیآر که شنیم متوجه آخرش

 .ه نیآرت شاه

  با  یتقر شد باز در که دادم فشار در به شتریب سرم)

 ( اتاق  یتو افتادم

  انگار که یجور کردن تعجب من دنید از دوع هر

 .  دنید روح

 

 

 

  من دیبگ ییخواینم دمی زنن،پرسینم یحرف دمید یوقت

 . هستم یک

 ظاهر کردمیم یسع یول شدمیم خورد داشتم داخل از)

 (بدم جلوه یعاد مو

 حرف به کردمیم صداش پدر عمر هی  که یکس بالخره

 . گفت آمد

 ؟  نیآر یدیشن کجا تا:

 ! خوامیم حیتوض االن و دم،یشن هاتون حرف همه: 

،، 



  شده شوکه قدر هاشون،اون حرف شدن تموم از بعد

 . بزنم  حرف تونستمینم که بودم

  یکس بگم بهتر ایمادرم، یها زدن صدا به که نیا بدون

  خارج اتاق  از کنم  داشت،،توجه مادرم اسم که

 .رونیب زدم.شدمو

  آشام خون درباره که ییها زیچ همه واقعا   یعنی

 . بودم دهیشن..ها

 شاه نسل از واقعا   یعن ی ، داشت قتی حق بود درست

 هستم؛ نیآرت

 فکر ام ندهیآ به زدمیم  قدم ها ابونیخ داخل هدف یب

 . کردمیم

 فقط  که بشم خوار خون موجود هی من قرارع یعنی

 . خورهیم خون

  فکر ،از داد دست بهم آوردن  باال مثل یحس  هی ییهوی

 بخورم؛ خون قراره که نیا

 کردمیم غربت حس برگشتم، خونه به یخراب یحال با

 . نشونیب

 



 که کردم تصور خودم لحظه هی.کردم نگاه نینگ به

 ،..خون و رمیگیم گاز  نینگ گردن دارم

 .  بزنم بیآس نینگ به نکنه که نیا از داشت برم ترس

  به خواستینم رفتم،دلمیم  جا نیا از عتریسر هرچه دیبا

 . کنم وارد یبیآس گهید کس ای نینگ

  برگشت  که دمید.شد یطوالن نینگ یرو نگام که یوقت

 . یخوب نیآر سالم گفت زد لبخند هی و

 .  شدمو اتاقم وارد بدم یجواب بهش که نیا بدون

 فک هیبق از شدن دور یبرا یراه دنبال به  نشستم

 . کردم

  هستم یساعت بمب هی مثل موندم،منیم جا نیا دینبا من

  خطر به هیبق جون بشه منفجر ممکنه لحظه هر که

 . بندازه

 ؛؛؛؛؛ 

 دنبال روز هر من و بود گذشته ماجرا اون از هفته هی

 .کنم دور هیبق از خودمو که بودم یراه

  تونستمیم کامال  بود شده بهتر یلیخ یکیتار  یتو دمید

 . نمیبب روز  یخوب به هم شب یکیتار یتو

 .باشع ها نیهم فقط  کاش گفتمیم خودم به دلم یتو



 

 

  از ییصدا انگار دم،یترسیم شدن آشام خون  از من

 . یبود آشام خون تو گفتی م من به سرم داخل

  من که کردمیم یآور ادی من به تلخ قتیحق نیا باز و

 .نبودم انسان اول از

 . داشتم ام نده یآ یبرا ییها الیخ چه خخخ

 کنم، رونیب سرم از شدن  لیوک فکر دیبا حال نیا با

 باشع؟؛ لیوک که هست یآشام خون کدوم آخه

  میگوش دمید که کردمی م فکر نامعلومم  ندهیآ به داشتم

 . رهیم برهیو داره

 .کردم وصل ،تماس مخاطب اسم به کردن نگاه بدون

 د ییبفرما بله:

  نیآر یخوب سالم: 

  خبرا چه یعل یخوب تو ممنون سالم: 

   نیآر آق  یکن ی م کارای،چ یخبر یب چ،یه:

 الیخیب یعل بگم یچ:

 دمت یند وقته یلی،خ کافه ایب پاشو سر هی امروز:



 ... یعل آخه:

 .خدافظ .  نم یبب  ایب پاشو میندار ماخه آخه:

 .کرد قطع یگوش که کنم مخالفت آمدم..یعل

 .نداشتم کافه رفتن حال حس اصال 

  یتو که یبار نیآخر اتفاق  یپ رفت فکرم لحظه هی

 بودم؛  یعل شیپ کافه

 . اون توسط  شدنم گرفته گاز آشام،  خون اون

 .  بشم دور جا نیا از کنه کمکم بتونه اون دیاره،شا

 

 

 میگوش باز که کردمی م حرکت کافه سمت به داشتم

  خورد زنگ

 بله:

 ؟ یخوب سالم: 

  یخوب تو یعل یمرس:

 ؟  گهید ییایم یدار ییکجا:

   یگوش آه، ، شد خاموش میگوش که بدم جوابش آمدم

 . دادم ادامه راهم به  بمی ج یتو گذاشتم  آوردم نییپا



 .  رهیبگ شیآت که ه االن نمیس کردم حس لحظه هی که

 . نبود  یخبر دنیکش ریت  از بود، گرما فقط  بار نیا یول

  کافه به مونده قدم چند  بزور گذاشتم نمی س یرو دستم

 . شدمیم وارد کافه در از که جور همون کردم، یط 

 .افتاد روزام نیا سوال عالمت به نگام

  یعل آشام،نگاه خون دختر همون جز نبود یکس اون و

 ،  بود من به ترس با

 که بزنم حدس تونستمینم یحت...دختر اون نگاه یول

 . کردیم فکر یچ به داشت

،، 

 من تونهیم اون گذشت؛حتما سرم از یفکر لحظه هی

 .کنه دور جا نیا از

 . میبزن حرف باهم دیبا  ما گفتم رفتم جلو مقدمه بدون

 

 راست که آوردم کجا از جرعت نیا دونمینم خودمم)

 (بگم  نویا کنم نگاه چشماش به

 کردمینم فک! دیپر باال من حرف از هاش  ابرو اول

 .کنه قبول



 به اتاق  سمت به داد تکون یسر تعجب کمال در یول

 . افتاد راه

 . بستم در رفتم سرش پشت

 خون هی تو گفتم اون  از تریسر که کنه باز دهن آمد

 ؟ یآشام

   یباهوش یلیخ نیآفر:

 ( گفتم جاش نگرفتمو نظر در حرفشو هیکنا)

 . هستم منم:

  زدش بعد کرد نگام هیثان  چند زدم بهش حرف نیا یوقت

 . خنده ریز

  در  نیا از. ندارم یشوخ حوصله من جون پسر نیبب:

.  افتاده یاتفاق چه نجایا یکنیم فراموش رونیب یرفت

 ؟ یدیفهم

  یادیز کمک ؛نترس شمام از منم گمیم . دمینفهم نه:

  ،از یکن دور خوامیم جا  نیا از منو ،فقط  خوامینم ازت

 .  شهر نیا

 یعصب ، کنهیم نگام داره یجور همون دمید یوقت

 . گفتم شدم

 گمیم یچ من یشنوینم یکر مگه:



 

 

 جلو آمد باشم، کرده شیعصبان حرفم نیا با که انگار

 . که بزنه صورتم به یمشت که آورد دستش

 . کرد کردن داغ به شروع نمیس هوی

 کنم؛  حس بدنم سرتاسر گرما تونستمیم که یحد در

 از کامال  که تعجب با عقبو دیکش دستش بهم  دهینرس

 داره که کردیم نگاه  دستش به بود دایپ صورتش

 . شهیم ذوب سوزهیم

 .. دستش یها استخون من یخدا یوا

  گه ید انگار شد دور من از و عقب دیکش خودشو یوقت

 . شدیم میترم داشت جاش به سوختینم  دستش

 شد؛  خوب کامال  دستش  دوباره هیسان ۳٠ از بعد

 لحظه هی یبرا کنه نگاه بهم که باال آورد سرش یوقت

 . شد خشک انگار

 . شدیم ختم  نمیس به که کردم دنبال نگاهش

 ییطال  رنگ از داشت کامال  نمیس چپ سمت

 . دیدرخشیم



 .بود معلوم کامال  یول  بودم دهیپوش شرتیت که نیا با

 »آنوشا«

 ریز یچ  یعنی. شدم زده رتیح دمیدیم که یزیچ از

 .دهیم نور خودش از جور  اون داره که هست لباسش

 .اریب  در لباست گفتم مقدمه بدون

 

 

 لحظه چند از بعد ی بود،،ول شد رهیخ بهم متعجب

 .آورد در شرتشیت

 .کردم کپ افتاد نشیس به نگام یوقت

  خاندان از  اون که نیا یعنی نیا پس.داشت اژدها نشان

 .بود یسلطنت

 ..چطور یول

  نیآرت شاه. شدن عام قتل همه شیپ سال۱۷  که ها اون

 خانواداش؛  کل و

 ن« ی»آر

 نور خودش از دیدرخشیم شهیهم برعکس میخالکوب

 .دادیم



  که یکنیم کمکم حاال گفتم بهش گرفتم، نمیس از نگاهم

 . برم شهر نیا از

 . انداخت جیگ نگاه هی بهم اول

  گفتیم کنم فک داد، تکون سر ینامفهوم حالت با

 . باشع نشده حرفم متوجه که  ،انگار کن  تکرار حرفت

 ؟  یکنیم کمک بهم گمیم

  من سوال تا چند به اول دیبا یول کنمیم کمک بهت اره:

 ؟  باشع یبد جواب

 . بپرس باش:

 ؟یدار یخالکوب اون یزمان چه از:

 . شهیم یروز  چند ییبخوا راستش خب:

 .نبودش  قبال  یعنی:

 نه:

 »آنوشا«

 تموم از بعد نشانش ها،،اونم شاهزاده همه مثل درست

 . شده انینما شیسالگ۱۷ شدن

 ؟ییخوایم من از  یکمک چه نمیبب بگو درست:

 



 دور ییجا.یکن دور شهر نیا  از منو که خوامیم من:

 . شهر نیا از

 ؟  چرا:

 .بزنم بیآس یکس به خوامینم چون:

 لحظه چند یشد،برا خارج دهنش از کلمه نیا که یوقت

 . کردم نگاش رهیخ

 روستا از یکی به که بدم یبی ترت  تونمیم باشه گفتم بعد

 . یبر اطراف یها

 ،،،،،،،، 

  به کتابخونه، طرف رفتم  میمستق  گاهیپا  برگشتم که یوقت

 . گفتم خونه کتاب مسعول

 خوام یم یسلطنت خاندان یها ییتوانا کتاب

 .دیخواهیم یکتاب نیهمچن چرا قربان:

 . بده انجام گفتم  که یکار ستین  مربوط  تو به:

 . دفترم داخل رفتم گرفتم کتاب

 یها ییتوانا دنبال گشتم  فهرستش یتو کردم باز کتاب

 ها؛؛ شاهزاده



 شاهزاده یول ندارند ییتوانا  یسلطنت خانواده یها پسر-

 . منتخب

 یسالگ۲٠ سن تا

 کردن ذوب تیقابل که هستن محافظ  نوع کی یدارا

 را باشند دیتهد شاهزاده یبرا که یوقت تا حدف کامل

 ؛ .هستن دارا

  قدرت و ها تیقابل که  بود  نوشته یبعد  قسمت یتو

( شودی م پدرش نیجانش که  یپسر)منتخب شاهزاده یها

 . ندارند  یتیمحدود و ستین مشخص

 

 ن« یآر»

  گهید روز دو یبرا که بود گفته بهم آشامه  خون اون

  یها روستا از یک ی به  بفرسته منو که باشم آماده

 کرج؛  اطراف

  دارم کردم اعتماد بهش که کردم یدرست کار  یعنی خدا

 .رمیم باهاش

   یداداش:

 چشم کردیم صدام داشت که ینینگ به کردم بلند سرم

 . دوختم



 تو؟  یآمد ییک:

 کردم فک ینداد جواب یوقت زدم االن،،در نیهم:

 . داخل امیب ندارع اشکال

  نینگ:

  بله:

 .کنم اعتماد بهت تونمیم:

  اشتباه منم ستین خوش حالت امروز  تو کنم فک. نیآر:

 د؛ یببخش اتاقت آمدم کردم

  نگاه بهم  برگشتو یکردم،وقت صداش دوباره بره که آمد

 . کرد

 .دارم دوست یلیخ نینگ گفتم مقدمه بدون

 ن«ی»نگ

 شده عوض رفتارش کل  به بود، شده چش نیآر امروز

 . خدا بودش

  بهم یجور نیا حاال تا یچ آخرش حرف  اون یول

 حتما گفتمیم نبود داداشم داره،اگه دوسم که بود نگفته

 خخخخخ عاشقمه

 



 من با بود شده عوض نیآر رفتار که بود شده روز چند

 آمد یم جمع یتو تر کم گهید یول  بود  شده مهربونتر

 .حال تا باشع اتاقش  یتو شتریب کردیم یسع

 بدتر؛ مامان از بود،بابا شده نگرانش یلیخ که مامان

 . زدینم  حرف من جز هم یکس چیه با

 . افتاده براش یاتفاق چه یعنی

  کرد باز در نه نیآر یول زدم در اتاقش در پشت رفتم

 .داد جواب یحت نه

 اتاق  داخل یکس چیه  یول داخل رفتم کردم باز درو

 . نبود

 .  دمشیند  من که رفته ییک یعنی

 رونیب خونه از که بود روز  دو نیا یتو اول بار نیا

 . رفتیم

 از بفهمم. بزنم حرف  باهاش دیبا  برگشت یوقت حتما

 .ناراحته یچ

 ( بعد روز۳)

  همه گذشت،یم بود شده گم نیآر که یوقت از  روز۳

 هم یعل دوستش خونه به مامان یحت میبود نگران

 . خبره یب ازش که گفت اونم یول زد زنگ



 .بود رفته کجا داداشم یعنی خدا

  ، داره دوسم گفت بهم که  یوقت شیپ روز چند خاطرات

 کیتحر  چشمام شتریب گرفت،یم جون چشمام یجلو

  هم آخر در و. رهیبگ  ام هیگر که نیا یبرا کردیم

 یصدا

 . شکست هم در اتاق  سکوت آمد هق  هق 

 یکار خواستمیم خدا از کردمویم هیگر بلند یصدا با

 برگرده داداشم که کنه

 

 

 ن« یآر»

 که ه آشام گذشت؛خونی م جا نیا به آمدنم از  روز۲

  که بود گفته بهم ، هستش آنوشا اسمش بودم دهیفهم حاال

 . بمونم جا نیا دیبا فعال 

  یزندگ اهیس یایدن نیا یتو  بتونم که نیا یبرا که گفت

 هی دیبا( برد کار به که بودش یا واژه همون نیا) کنم

 .کنم دفاع خودم از بتونم که رمیبگ ادی ها مهارت یسر

 . کنم کار هم بدنم سرعت یرو دیبا نیهمچن و

 کنم، شروع هام نیتمر امروز  از بودش قرار



  دیبا بگه ادیب که بودم ام یمرب  ن،منتظریتمر سالن یتو

 . کنم کاریچ

  سن هم با  یتقر که دختر هی دینکش طول انتظارم یلیخ

  اسمش ما پسر آقا خب گفت طرفمو آمد زدیم خودم

 .هیچ

 . آمد نه خوشم زدنش حرف طرز از

 .یبد آموزش من به قرارع تو گفتم سمتش برگشتم

 . داره یمشکل هیچ:

 . کنم ینم کار بچه دختر هی با من:

 (باال انداخت طونیش چشماش)

 ه؟ یچ مبارزه هی درباره نظرت:

 یحساب بزن بزن هی د یبا کنم فک خخخ تو منو ییک:

 .کنم باهات

 ؛؛؛؛؛؛؛ 

   کن  ول دستمو آخ  آخ  آخ آخ

 ؟خخ هستش بچه دختر یک حاال خب:

 ، کن ولش یکند دستم ،اخخخخ تو گمیم بازم:



  یوحش ونهید هین،یزم یتو خوردم سر با که کرد ولم

  دستم که طرفم برگشت سرش یسر که گفتم لب ریز

 . شد خوب  حاال.میتسل گفتم باال بردم

 گفت،  یا خوبه هی

 

 

 تموم که هم یوقت تا بدو سالن دور۵٠ امروز یبرا:

 .  یکنیم استراحت نمینب نشده

 .باشع:

 بهش آبدار فحش دوتا هی  برگشتم رفتنش از بعد

  سنش به چیه داشت یزور چه یعوض دادم،دختره

 .خوردینم

 ،،،، 

 همون آوردم کم نفس که بودم نکرده تموم دور۵ هنوز

 . نشستم سالن وسط  جا

  پسر شد یچ گفت سرم یباال آمد دختره همون که

 . شجاع

  هم کارو  نیا عرضه  دونستمیم گفت داد تکون یسر

 . یندار



 کردم؛ حمله طرفش به شدم  بلند که دمینفهم که بره آمد

  چند بودو افتاده سالن کف که دمید آمدم خودم به یوقت

 .  بودنو  ستادهیا دورش هم نفر

 صورت اسم شدینم گهید که کردم نگاه صورتش به

 . گذاشت روش

 .خدا بودم کرده باهاش کار نیا من یعنی

 »آنوشا«

 یلین دینبا هم اول از کردم اشتباه بدم کردم، اشتباه

 .  کردمیم اون مسعول

  به خودش. کرده یزخم شده لیتبد هی خوبه باز حاال

 . شهیم ترمم زمان مرور

 ؛؛

 انجام که بود یکار چه نیا گفتم نیآر به رو برگشتم

 ها؟ یداد

 .اصال  افتاده یچطور اتفاق  نیا دونمینم نننن...م:

 . نداشتم  نداشتم کارم یرو یکنترل من

  کنترلش یبتون  تا یکن نی تمر دیبا گمیم که نهیهم واسه:

 .هاتو قدرت نیا یکن



 که یداشت قدرت یحد در االن تو یدونستیم چیه

 .یبکش ساله۱٠٠ آشام خون هی یتونست یم

 .هستش زنده هنوز اون  چطور که هستم تعجب در من

 .ها هستم تو با

 چطور دختره اون  حال یبگ شهیم حاال دمیفهم باش:

 هستش؟ 

 ؟  مونهیم زنده

  ها هستش آشام خون هی اون  مونهیم زنده که معلومه:

  تو نباش نگران خخخ

 ؟ یگیم یجد:

 ات دو نیتمر سر برو حاال اره:

 باشع:

 

 

 ن« یآر»

  بودم کرده فرار خونه  از که یروز از ماه  چند

  آخر تا قرارع که کردمی م فکر نیا به من گذشت،ویم

 .بشم  یمخف  یجور نیهم عمرم



 صدام داره یکس کردم حس که بودم ها فکر نیهم یتو

  صدا اون.نبود یکس یول کردم نگاه برم کنه،دوریم

 .گفت اسمم هم باز

   نیآر نیآر:

 ؟  یهست یک و یچ تو،:

  که بدون نویا فقط   هستم یکس چه من ستین مهم:

 خودتو عتریسر هرچه د یبا ، هستن خطر در خانوادت

 . یبرسون بهشون

 .. یول:

 . دوباره دارید دیام به:

 .  یریم کجا ستایوا ستایوا

 بود؛؛ رفته داد،اونینم جوابم یکس گهید یول

 از داره که دمید خودش که آنوشا اتاق  سمت برم آمدم

 .  ادیم یورزش سالن سمت

 ؟..آنوشا

   یخوب سالم: 

  کنم درخواست هی ازت تونمیم آنوشا:

 .  ییبخوا یچ داره یبستگ:



 حالشون ینی بب. یری بگ خبر ام خانواده از یتونیم:

  خوبه

 .ییخوایم یزیچ نیهمچ چرا:

   نیبنابرا بگم  بهش یزیچ  صدا اون درباره خواستمینم)

 (گفتم

 ؟ !!یدیم انجام گفتم که یکار:

 ( گفتم گونه التماس لحن هی با)

  بدون داد تکون یسر ، بهم یقیدق نگاه انداختن از بعد

 .  گذشت کنارم از حرف

  خبر برات فرستمیم  گفت که بودم شده دیناام گهید

 .ارنیب

 »آنوشا«

  گذشته یلیخ بودم کرده هیتغذ که یبار نیآخر از

 بگرنه کردمیم یکار هی امروز حتما دیبا.بود

 ،.کنم  کنترل خونم تب تونستمینم

 آنوشا:

   هانا یخوب سالم:



  دیبا مراسم یتو امشب  بپرسم خواستمیم عسلم، یملس:

 .. ای بپوشم یرسم

 ؟ !!!مراسم:

  جفت مراسم ، گهید اره:

   یانداخت ادمی شد خوب هانا بودم کرده فراموش کل به:

  دارم جانیه چقدر آنوشا یدون ینم یییوا.گهید نمیا ما:

  سال۱٠۱ نیا یتو سکسمو نیاول بالخره قرارع امروز

 .بدم انجام

 .باشع مبارکت آره گفتم زدم یپوزخند: 

 بالخره بار نیا که مطمئنم من نباش نگران  آنوشا: 

 . یکنیم دایپ  خودت جفت

 دایپ خوردن واسه یزیچ یتونیم.کن ول زایچ نیا حاال:

 .یکن

 ؟ ییخوایم دختر ای پسر:

 کامل دیبا ها یارین   یمردن بهتره،فقط  باشع دختر:

 کنم  هیتغذ

 

 ! بپوشم لباس کدوم حاال خب



  زرده نه نه باشع خوب قرمزه نیا کنم فک اومممم

 .قشنگتره

 ,(╰︵╯) بشم انتخاب منم شدیم یعنی)

 زنگ یصدا که کردمیم فکرا نیهم خودم با داشتم

 . دمیشن  میگوش

   الو:

   هانا منم سالم:

 هانا یخوب:

 .خودت خونه ای گاهیپا ارمشونیب گمیم یملس:

 .  جام اون گهید م۱٠ خودم خونه ببر:

 ؛یاوک:

 درو ؛ کردم حرکت خونه سمت به شدمو نمیماش سوار

 .نگیپارک داخل بردم نیماش کردمو باز موتیر با

  شروع من از زودتر خودش هانا دمید که داخل رفتم

 . خورهیم خون وله با داره کرده

  پخش فضا یتو که یخون یبو با دیبا یعاد حالت در

  خونه داخل یزیچ انگار یول کردمیم یکار هی بود شده

 . من یبرا نبود



 کنم هیتغذ ازش بود قرار که یدختر دمید که جلو رفتم

 خواستم که نیهم ، ده یکش دراز کاناپه یرو هوشیب

 دل داره کردم حس کنم فرو  رگش شاه داخل هام دندون

 .حلقم یتو ادیم ام روده

  آوردن باال  هیشب یحس یول  اوردنینم باال ها آشام خون

 .داشتن

 ؛

 

  اون خون از جرعه هی  یحت نتونستم کردم یکار هر

 . بخورم دختره

 شده تموم من کار نگاه ،یکنینم شروع چرا پس آنوشا:

 اخه.ببرمشون که یبد انجام  کارت هم تو  که منتظرم

 . مراسم یبرا شهیم رید داره

 برام یبر  یتونیم بخورم خون نیا از تونمینم من هانا:

 . یکن دایپ پسر هی

 هم دوتا نیا بخرم، کنم دای پ برم که یبستن مگه آنوشا:

 . که خوبه گهید بخور نویآوردم،هم بزور

 ؛؛؛؛ 



  انگار برام  خونش برگشت،اونم پسر هی با رفت هانا

 . ببرتشون گفتم کنم هی تغذ نتونستم هم آخر. بود زهر

 

 هوی چشمم که کردمیم عوض مراسم یبرا لباسم داشتم

 . موند رهیخ ام بازوه یرو

 .  بودش ام بازوه یرو پنجه شکل به یخالکوب هی

  نیاول بعد که نیا یول.بود شدن جفت نماد که نیا خدا

 . ادیب وجود به دیبا ها جفت نیب خون کردن بدل رد

  گفت دیکش دستم نداد بهم کردن فکر شتریب اجازه هانا

 .گهید  میبر ایب

 شدم؟  یخواستن قدر اون نظرت به هانا:

 

  شهیهم ؛تو آخه یست ین  جذاب یکنی م فکر چرا آنوشا:

 . یهست جذاب بایز

 .  نشدم انتخاب هنوز چرا پس:

 .  کرد سوکت بده جواب نتونست

  رفتار از کدوم چیه آخه زدم پوزخند خودم به دلم یتو

 .  نبود هیبق مثل هانا با هام



 . بودم رحم یب خشن فرمانده هی همه مال من

 که هستم یا  ساله۲٠ دختر همون انگار هانا شیپ یول

 . داشت یها ییآرزو یزمان هی

 یها گاهیجا سمت به همه میدیرس مراسم محل به یوقت

 . بستن هاشون چشم رفتن مخصوص

 هم یواقع جفت ، نفر دو یوقت که بود یجور مراسم

 هم ذهن یتو بگن یزیچ که نیا بدون شدنیم شناخته

 .کردنیم انتخاب سکس  نیاول یبرا اتاقشون و رفتنیم

  هم ذهن وارد یتونستینم نبود آت  یواقع جفت اگه یول

 . یبش

 ییصدا هی که دینکش طول ادیز بستم چشمام یوقت

 .  دمیشن

  یحت نشده ساله۱٠٠ هنوز که اون  نداره امکان نیا نه

 .نه ا ی شده لیتبد  ستین معلوم هنوز

 .نیآر  جز نبود یکس یصدا اون و

 

 

 داره که بود معلوم شتریب زدی نم حرف من با اصال  اما

 . زنهیم حرف خودش با



 منتخب شاهزاده هی اون ، کنار به ها نیا همه

 . باشم تونمیم اون جفت من چطور.هستش

  یرو من جز یکس چی ه بودم کرده باز چشمام یوقت

 .  بود نمونده ها گاهیجا

 .هاشون اتاق  یتو بودن رفته همه

  بود توش نیآر که اتاق  سمت به راهم ری،درگ فکر با

 .کردم کج

  یچطور شده سالش۱۸ تازه که بچه هی دمیفهم یم دیبا

 بود شاهزاده اون یول باشه من یواقع  جف تونهیم

 .  بشه جف یسلطنت ریغ نژاد  هی با تونستینم

  گرفته تخت یرو که دمید شدم اتاقش وارد یوقت

  یعنی خخخ، زده خواب  به خودش بگم بهتر ای دهیخواب

 خواب به خودش من واسه که هستم ترسناک قدر نیا

 زده

 خخخ

  ،کهیصندل یرو نشستم صدا سر  یب یلیخ بستم درو

  ی،وقت کرد باز چشماش  واشی قهیدق چند گذشت از بعد

   چرخوند من طرف به سرش



 یلیخ یول شد درشت تعجب از چشماش لحظه هی اول

 .کرد تفاوت یب نگاهشو زود

 

 . دیپرس

  ام شین یها دندون که شد یچ  دونمینم ، یداشت یکار

 .رونیب زد

 ترس رنگ نگاش کردم حس یا لحظه یبرا که

 .گرفت

 باشع؟ رونیب  یبر  بهتره آنوشا نیبب:

  میبر  دیبا شو آماده گفتم عوض در ندادم بهش یجواب

 . ییجا

 که رفتم شدم خارج اتاق  از متعجبش نگاه به توجه یب

 . بپوشم لباس منم

 ن« ی»آر

 .  اتاقم ادیم داره که بودم کرده حس یول چرا دونمینم

  داره اون که زدیم ادیفر گوشم یتو داشت یکس انگار

 . شتیپ ادیم

 ! خواب به زدم خودمو چرا دونمینم خودمم واقعا  



  به کار نیهم فقط  دونمینم گهید زیچ ای بود ترس از

 .دیرس فکرم

 کردم تعجب اولش ییجا  میبر  دیبا شو آماده گفت یوقت

 . بود شده کیتار هوا بایتقر االن آخه

  ساعت تا شدم،قبال  دور  ام گذشته از چقدر هههههه

 .  بودم گزار گشت حال در رونیب صبح۳

 

  از خودمو کنترل هوی که  نیا ترس از  گهید االن یول

 . شب چه روز چه ام ینم در رونیب  اصال  بدم دست

 ؛؛؛

  از  من با زمان هم هم آنوشا رون،کهیب رفتم شدم آماده

 . شد داشیپ راهرو ور اون

  به جذاب توش یلیخ که بود  دهی پوش رنگ زرد مانتو هی

 آمد؛ یم نظر

 در کردم دایپ آنوشا یجلو خودمو آمدم، خودم به یوقت

 .  زدمیم نفس نفس داشتم  گردنش کینزد که یحال

   دمیکش عقب خودمو بزور

 ؟خخخخخخ  نیآر خوبه حالت:



 هی با نداد ادامه حرفش گهید که نییپا انداختم سرم

 کرد  حرکت ایب دنبالم

 »آنوشا«

 لحظه هی یبرا کردم فک که خورد تکون یسر نقدریا

 .  شد بیغ

  ها آشام خون دید قدرت شد،اخه بیغ واقعا هم دیشا

 .ننی بب توننی م هیبق از بهتر و هستش باال

  کینزد سرش شد ظاهر جلوم یزن بهم  چشم هی یتو

 . آورد گردنم

 . شدم انتخاب نیآر جفت من که شدم مطمئن گهید حاال

 

  یسلتنط  نژاد هی چطور که بود بیعج یلیخ برام یول

 . کرده انتخاب منو

 . بشه خارج فکرم از  افکار  نیا که دادم تکون یسر

 .کردم حرکت ایب  دنبالم هی با

 تریمیقد همه  از رانیا یتو اون نایم  شیپ  رفتمیم دیبا

 .بود

 ؛؛



 شده یکی امروز ایدن با  که ها  آشام خون اکثر برعکس

  نیا از دور نایکردن،میم یزندگ یتکلنوژ با و بودن

 . کردیم یزندگ زایچ

 بود؛ ساکن یمرز روستا هی یتو

  آماده گرفتم صبح۴ ساعت یبرا مایهواپ لتیب تا دو

 نیار با میشد حرکت

 ن« ی»آر

 کمی ، یمرز یها شهر از یکی  به میبر  دیبا گفت یوقت

 ؛؛  گرفتم استرس

 زود داشتم که یعادت طبق  منم و میشد مایهواپ سوار

 . بورد خوابم مایهواپ یتو

 ؛؛؛؛؛ 

  شدم بلند خواب از ی کس  توسط  شدنم داده تکون با

 داشت که آنوشا دنید با که بزنم حرفم ادامه  آمدم..یه

 .شدم منصرف حرفم از ، دادیم تکونم

   یخوابیم چقدر گهید شو بلند:

 . گرفتم ازش نگام غره  چشم هی ای ، ندادم بهش یجواب

 



 . آمد فرود شدنم  داریب از بعد قهیدق چند مایهواپ

 . میشد فرودگاه وارد

  آنوشا به رو برگشتم ، فرودگاه در یجلو میرفت یوقت

   گفتم

 ؟یریبگ  یزیچ ینی ماش ییخواینم:

 .  نکن عجله:

   نکن عجله یچ یچ:

 قطع واستاد جلومون که ین یماش بوق  یصدا با حرفم

 .شد

  چند نبود معلوم وگرنه  ها اش افهیق)  جوان پسر هی

 ادهیپ نیماش از(باشع آشام  خون اگه کرده، عمر سال

 . آنوشا یخوب گفت شد

  کرد باز جلو در رفت نی ماش سمت به د،انوشایش سوار

 . بشم سوار که زد اشاره منم به

  از گفت آنوشا به رو برگشت  پسره میشد سوار یوقت

 . دمتیند ییک

   ییدایپ کم

  گفت جوابش در آنوشا



  سر یلیخ تونمی نم ، شده اد یز گاهیپا یها کار گهید اره:

 .  ها ور نیا بزنم

  داد دست بهم  یبد حس هی  بود نشونیب که تیمیصم از

. 

 . بودم نشده یجور  نیا حاال تا یول چرا دونمینم

 . ام نهیس یتو دادیم فشار قلبم داشت یکی انگار

 

  کردم احساس گرفت اوج  کمی هاشون زدن حرف یوقت

 یول دونستمینم لشیدل بشم، منفجر خشم از که االنه

 . آمد ینم خوشم

  که کنم ساکت پسره یچطور که کردمیم فکر داشتم

 تکون دستش یه زدن داد به کرد شروع هوی پسره

 . دادیم

  یسر ، دمیم فشار دستش دارم دمید آمدم خودم به یوقت

 افتاد دستش مچ یرو رد به  چشمم که برداشتم دستم

 . بود شده کبود کامال 

 ،  شد چطور که دمینفهم اصال  من دی ببخش گفتم یسر

  راه آخر تا گهید انداخت یطوالن نگاه  هی بهم پسره

 . نزد یحرف



 »آنوشا«

 که دمیرسیم باور نیا به گذشتیم که یا قهیدق هر

 .میهست هم جفت واقعا اون من

  اون کجا من آخه داشت تعجب یجا یلیخ برام یول

 .کجا

 ای رید یول هستش شاهزاده اون ندونه یکس االن دیشا

 .شنیم متوجه همه هاش ییتوانا از زود

  لحظه هی یبرا چشماش داد فشار دامون دست یوقت

 .شد سرخ کامال 

 خون هی یحت که دادی م فشار دستش محکم یحد در

 . کنه مقاومت برابرش در نتونست ساله۳٠٠ آشام

 نشون خودشون داشتن کم کم هاش قدرت بودش معلوم

 .دادنیم

 

 .بود شده برابر چند اش.. و قدرت ، سرعت

 ،  شدم یقدرتمند نیا به یکس جف من یعنی

  نیا  به کردن فک از روستا،دست یورود به دنیرس با

 . برداشتم موضوع



 . بشه ادهیپ گفتم هم نیآر به شدم ادهیپ نیماش از

 ن« ی»آر

 . نداشتم روستا  نیا به نسبت یخوب حس

 کجاست  هواست نیآر:

 جا نیهم:

 . داد  ادامه راهش به یحرف  زن بدون داد تکون یسر

 که نیهم ،یگل خونه  هی به دمیرس که میرفت قدر نیا

 . زد در آنوشا

 .شد آهسته صحنه برام ایدن انگار

 . رهیم آنوشا سمت  به داره که دمید یریشمش

 »آنوشا«

 اگه ایعقب، شدم پرت شدت به شد باز در که نیهم

 .عقب شدم  دهیکش بگم بهتر بخوام

  با که شد داشیپ در  قاب یتو یکس من با زمان هم

 هدف بودم واستادم من که ییجا با  یتقر رشیشمش

 .بود داده قرارع 

  ازش خون شد پاره گردنش دمید بهش کنم حمله آمدم تا

 زنه؛ یم داره رونیب



 

 

 یرو مرده گوشت مشت هی جز یزیچ بعد  هیسان چند

 .نبود نیزم

 شکست اون بود شده عمل  وارد من از  زودتر نیآر)

  شاهزاده هی قدرت  و نبود شاهزاده اگه بود،البته داده

  تونستیم کمش سن و  تجربه نیا با نکنم فک نداشت

 (کنه یکار

  اون که بود نیا بودش  بیعج برام که زیچ یول

 چون نبود هم کاوا.نبوده آشام خون پس نشد خاکستر

 ؟  بود انسان پس مردنش از بعد نداد شکل رییتغ

 کرده فراموش نایم کل  به  ،ییجا نیهمچ هی یتو اونم

 . بودم

  سمت برم خواستم ی،وقت شدمو اط یح وارد اط یاحت با

  ، برم من اول بزار گفت گرفت دستم نیخونه،ار در

 یلیخ من رفته ادتی کنم فک گفتم زدم بهش یپوزخند

 من جهینت  در پس هستم تر یقدم و بزرگتر تو از

  قدرت کجا من قدرت خودم جون اره.)هستم قدرتمندتر

 ( کجا اون



 بزار یول یهست تریقو تو دونمیم گفت داد تکون یسر

 بشم؛ وارد من اول

 . کردم تموم بحث برو هی با نکردم اسرار

 

 ن« یآر»

  آنوشا که شدینم یراض اصال  دلم یول چرا دونمینم

 . جا  اون بره اول

 قرار یخوب یها اتفاق  گفتیم و دادیم بد گواه دلم

 . افته یب برامون جا اون ستین

 کار  اول نیهم یزد جا نکنه ، یواستاد چرا گهید برو:

 نزدم؛  جا نه:

  دیچیپ هوا یتو خون د یشد یبو که خونه داخل میرفت

  یتو یهرچ شدمو خم  کنم کنترل خودمو نتونستم من

 .  آوردم باال بود ام معده

 .  نداد نیچ ام شی نیب یحت آنوشا اما

  هی یوقت ، رمیبگ زدنمو اوق  یجلو تونستم یسخت به

 طرز به همه که میدید یها آدم میرفت تر جلو مقدار

 . بودن شده کشته عیفج



 یلعنت هی انداخت اطراف به ینگاه زد، کنار منو آنوشا

 . گفت ریز

   ستین جا نیا نای،م شده حمله جا نیا به:

 .کرده حمله  جا نیا به یکس چه ، هیک نایم:

 سوال درباره و هستش ران یا آشام خون نیتریقدم نایم:

 یکرده،ول حمله یک  دونمینم که بگم دیبا آت یبعد

 دادن  ادیز تلفات معلومه

 

  اره:

 مکان نیست،این صالح  به موندنمون جا نیا میبر دیبا:

 .گهید ستین امن

 »آنوشا«

 هیشب  شتریب االن  که نایم خونه از نیار همراه یسر

 .رون یب میرفت  بود شده کشتارگاه

 ؛؛؛

 (بعد روز چند)

  قرار حمله مورد روستا اون  یتو که یوقت از روز چند

 برگشت تیبل روز  همون ؛ گذشتیم میبود گرفته



 باهاش روز اون که یزی چ  م،بایشد خونه یراه میگرفت

  من چرا ، بودم شک یتو هنوز شدم یرو روبه

 بشم  دیتهد اون ورود متوجه نیآر از قبل نتونستم

  یکنیم فک یدار یچ به آنوشا:

  هانا تو یآمد ییها؛ک:

  انگار تو یول زنمیم صدات دارم که شهیم یاقهیدق چند:

 خخخخ  یستین باغ یتو اصال 

  خونه یبفرست  قاتیتحق ی ها بچه از یکی خوامیم هانا:

 . ارهیدرب آمار نا،یم

 ییخوایم یچ یبرا اما باشع:

   بده انجام گفتم که ی کار فعال  تو گمیم بهت بعدن:

 خدافظ  ، یبگ تو یهرچ چشم:

 خدافظ : 

 ، ییخوایم ی روز یچ آمار آنوشا یراست:

 .جفت انتخاب  مراسم فردا قایدق: 

 ارنیدرب برات  فرستمی م رمیم االن باشع

 



  تا یارن،راستیدرب برات فرستمی م رمیم االن باشع:

 خبر ازشون یگفت که نیآر بگم؛خانواده نمیا نرفته ادمی

 .  ادتهی رمیبگ

 . شد یچ خب اره:

  افتاده اتفاق  خونه ی تو که یسوز آتش یتو همه:

  اونم که خواهرش جز.دادن دست از جونشون

 بی ترت ییخوایم.  یلیخ ستی ن مناسب عتشیوض

 بدم؟  جا نیا به انتقالش

 .  بده انجام هاشو کار ، ستین  هم یبد فکر:

 نیآر به یچطور خبر نیا بودم مونده هانا رفتن از بعد

 . نشه نیغمگ که بدم

  هیگر با شادم منم هاش خنده با کردمیم حس ایگ تازه

 حس دوباره دارم سال۶٠٠ از بعد ، نمیغمگ منم هاش

 . کنمیم کردن یزندگ

 شدیم یجور اون ، کجاست نایم  دونستمیم کاش یول

 . کنم دا یپ هامو سوال از یلیخ جواب

  جاودانه هم نیآر ایآ هستم جاودانه من اگه که نیا مثل

 ! هستش

 ن« ی»آر



  ارهیب خانوادم از یخبر برام آنوشا بودم گفته یوقت از

 . بود گذشته یلیخ

 کردم، یم سوال ازش شش یپ رفتمیم خودم امروز دیبا

 

  اتاق  سمت به کردم حرکت شدم بلند جام از  فکر نیا با

 آنوشا؛

  کردم باز درو داخل، ایب  گفت که بعد زدم در بار چند

 . یتو رفتم

  سالم: 

  نیآر یداشت یکار سالم: 

 .یگرفت خبر خانوادم از ارع، ییبخوا راستش: 

 بگم،  بهت امیب خودم االن  خواستمیم نیآر:

   بگو جام نیا االن من خب:

   شدن کشته یسوز آتش هی یتو همه ، خواهرت جز:

 ؟ یگیم یدار یچ:

 .. یآر:

  یکنیم یشوخ یدار که بگو:



  من یول. باشع تو با حق  که خواستیم دلم یلیخ:

 . کنمینم یشوخ

 ؟  کجاست االن  م..خواهر:

  جا نیا ارنشیب برن فرستادم:

  بود آهسته یحد در اونم که بگم تونستم یمرس هی فقط )

 (باشع  دهیشن نکنم فک که

 . شدم خارج اتاق   از یا گهید حرف بدون

 (بعد ساعت چند)

 

 به خودمو یسر برشگت خواهرم با رفت هانا یوقت

  دیبا ، نداشتم یدار  عزاع وقت من) رسوندم نینگ

 (تنهاتره همه از  االن که باشم خواهرم مراقب

  اش سوخته یها دست و  اش دهیپر رنگ صورت یوقت

 . دارم نگه خودم نتونستم گهید ، دمید

  من یااله شده یچ قشنگم یآبج گفتم کردم بغلش نینگ

 .  نمی نب یجور نیا تو یول رمیبم

 لحظه چند از بعد کرد میقا ام نهی س یتو سرش نینگ

 .  کردیم هیگر صدا یب شد؛داشت سیخ ام نهیس



 . هستم گهید من نباش نگران گفتم گوشش در آروم

 . شد هوشیب  که کرد  هیگر بغلم یتو قدر اون نینگ

 .  گذاشتمش تخت یرو و ، خودم اتاق  بردمش یسر

  بخش سمت به شدمو خارج اتاق  از یسر بعد و

 .  دمیدو با  یتقر  یاریبه

 ؛؛؛؛ 

 گفت شهیم ، کردن وصل بهش سرم هی که نیا از بعد

 . شدش بهتر صورتش رنگ

 

 شهیهم که بابا ، گرفت ش یآت خونه  که شد چطور یول

 . کردیم تیرعا یچ همه

  لحظه همون درست حرفم به که کن دقت بعد دفعه: 

 . یکن گوش

 ( صدا همون دوباره)

 .  نمتی بینم یول شنومیم صدات چرا یهست یک تو:

 باهام  یبتون گهید نکنم فک بدم نشون خودمو اگه چون:

 . نیآر زاده شاه یبزن حرف

 ؟یگفت یچ االن تو:



 . هستم دوست کی من ، جوان شاه باش منتظرم: 

 ؟  یهست یچ بگو حداقل: 

  داده جا خودش در را آتش راز که یکتاب دنبال برو:

 . جوان شاه یکنیم دایپ منو وقت اون

 !ه؟یچ گهید آتش راز ، یچ

 ؛  بود رفته اون ، آمد نه یجواب گهید اما

  که نیا از بعد کردمو بوس  نینگ یشون یپ گهید بار هی

 سمت به راهمو شدمو  خارج اتاق   از شد راحت المیخ

 . کردم کج آنوشا اتاق 

  االن آنوشا آمد ادمی که بودم دهینرس سالون سر به هنوز

 . اتاقش  نه باشه ورزش سالن یتو دیبا

  بهتر ای کردم حس هوی که برگشتم راهم همون دوباره

 .رفت اتاقم سمت به که خورد چشمم به یکس بگم

  داره یکی دمید که ، رسوندم اتاق  به خودمو سرعت به

  ، کنهی م نینگ گلو کی ،نزد  اهیس  رنگ به خنجر هی

 همون با ، شدم ور حمله بهش وقت اطالف بدون

 .شد لیتبد خاکستر به اول ضربه

 . بودم طرف آشام خون هی با یعنی نیا و



 جا همون ارهیب نینگ سر ییبال  یکس که نیا ترس از

 .  گذشتم آنوشا شیپ رفتن فکر از ؛ موندم

 یریگ جلو که بدم اطالع بهش قصد سو نیا فردا دیبا

 .  یبعد یها دیتهد از کنه

  اول  ضربه همون با چرا ، بود بیعج یلیخ برام یول

 .  شد خاکستر به لیتبد من

 

 (بعد روز چند)

  روز درباره وقت هر اما ، بود شده بهتر حالش نینگ

  کردمیم سوال ازش و زدمیم حرف یسوز آتش

 . ستی ن ادشی یچیه گفتیم

 . کرده پاک اش حافظه یکی انگار گفتیم

  نیا و هستم آشام خون من که نیا درباره یزیچ هنوز)

 (بودم  نگفته بهش هست کجا  االن که

 اش حافظه واقعا یکی  نکنه که افتادم شک به کم کم

 . باشع کرده پاک

  اتفاق  ممکنه یزیچ ن ینی چ بپرسم حتما آنوشا از دیبا

 ، باشه افتاده



  میبرگشت و یمرز شهر  اون به میرفت که یوقت از)

  که یحد در بود شده خوب یلیخ آنوشا با ام رابطه

 (میخوردیم غذا باهم یحت

 گذشت از بعد که زدم در ستادمیوا آنوشا اتاق  در پشت

 .  دییبفرما گفت هیثان  چند

 . گفتم لبخند با کردم باز درو

   آنوشا یخوب سالم: 

 خخخخ خودمون نیآر آق  سالم: 

  حافظه بشه که هست یراه بدونم خواستمیم آنوشا:

 . کرد پاک یکس

  ها آشام  خون) یعاد افراد یبرا نه یول هست که البته:

 .  دارند ییتوانا نیا(ها ساحره و

 ؟!داره وجود جادوگر ساحره مگه:

 

 . یدونینم تو که داره وجود  ایدن نیا یتو زایچ یلیخ:

 کرد؟ کارو نیا شهیم یچطور حاال خب:

 ؟  یبدون یخوایم یچ یبرا:

 . یجور نیهم یچیه:



  اندازه چه تا یبگ  یکن نگاه چشماش یتو هیکاف:

 . یکن  پاک ییخوایم

   شهیم تموم بعد  ید ینم انجام یکار گهید بعدش

 ؟  نه ای شده پاک اش حافظه یکس دیفهم شهیم کجا از:

 ؟  افتاده یاتفاق نیآر:

  پاک نینگ حافظه زنمی م حدس ؛ اره ییبخوا راستش:

 .باشن کرده

  چطور:

 کنمیم سوال یسوز آتش  روز درباره ازش یوقت چون:

 .  ستین  ادشی یزیچ اصال 

 . ستین دنشیفهم یبرا یراه:

 . پس شد بد چه:

 .خداحافظ   فعال  برم من یگفت ممنون باش

 »آنوشا«

 بهش هنوز یول ، بود  شده بهتر یلیخ باهم رابطمون

 .  بودم نگفته یزیچ میهست هم جفت ما که نیا درباره

 . بگم بهش نویا د یبا  یچطور دونستمینم اصال 

 



  هم نیآر جز کنمویم  دایپ خون به ازین یزود به من

 .رمیبگ خون یکس از تونمینم

  که دارم شک هنوز من ،  بگم بهش دیبا یچطور یول

 . کنه رفع ام یجنس  یها ازین بتونه یحت اون

 ..نه و داره الزم تجربه نه

 اگه ، رونیب بره سرم از  زایچ نیا که دادم تکون یسر

 تجربه با خودم داره اشکال چه هستش تجربه یب اون

 خخخ کنمیم اش

 سالن سمت به شدمو  خارج اتاق   از  ها فکر نیهم با

 .رفتم نیتمر

  و کردیم نیتمر بوکس سهیک با داشت که دمید نیآر که

 . کردی م  تماشا و بود نشسته هم نینگ

 ن« ی»آر

  آنوشا گفته طبق  ؛ بود بیعج یلیخ برام که یزیچ یول

 . بودن کرده بزرگ منو که ییکسا و

 هم بار هی یحت امروز تا   یول  هستم آشام خون هی من

 . بودم نزده خون به لب

 حمله یکس به هستن آشام  خون همه جا نیا چون دیشا

 .!نکردم



 یزیچ هی احتماال ، آمد ینم در جور عقل با نیا یول

 .  بودم خبر یب اون  از من که بودش وسط  نیا

 ؛؛؛؛؛ 

  آشام خون من که گفتمیم نینگ به دیبا حتما امروز

 ...و هستم

 (بعد ساعت چند)

  حداقل  کردمیم فک نداشتم ازش رفتار نیا انتظار اصال 

 ازم بترسه که نیا نه شهیم شوکه کمی

 

 ن«ینگ»

  هی االن اون که درست ، زدمیم حرف نیآر با دیبا

 .هستش آشام خون

  ارهیب  سرم ییبال  بخواد که  نیا فکر برادرمه هنوز یول

 . اشتباهه کامال 

  ، شده زده در به یا  تقه که بودم فکرا نیهم یتو

 .یتو آمد نیآر بعدش

  من یول یدیترس من از که  دونمیم نیبب  ، نینگ سالم: 

 .ندارم باهات یکار بخدا



 خواستمینم من ببخش ام  صبح رفتار یبرا منو نیآر:

 .شدم شوکه فقط  ، یبش ناراحت

 ؛؛؛؛؛؛ 

  ، میزدیم حرف باهم می داشت  که شدیم ساعت مین  با  یتقر

  گوش منم و گفتیم جا نیا یتو طشیشرا از اون

 .دادمیم

 .  دمیپرس  ییهوی یلیخ که

 .  یخورد خون حاال تا تو نیآر:

 .  نه هنوز ییبخوا راستش:

  تا که تو ، یکرد یزندان جا نیا یتو خودتو چرا پس:

 . ینکن هم بعدا   دیشا ینکرد دایپ خون به ازین حاال

 برات  یچطور دونمینم  ؛ ستین طور نیا نینگ نه:

 .همه مثل نه یول هستم آشام خون من بدم حیتوض

 ؟ یچ یعنی:

 

 

  گفت داخل آمد نفر هی شد زده در که بده جواب آمد

 .  اتاقش یبر گفت آنوشا



  چشماش یا لحظه یبرا افتاد من به چشمش تا یول

 .شد قرمز

 .  کردم یت قالب ترس از

 ، نکن فکرشم یحت گفت  اون به رو دهنده هشدار نیآر

 . ی مونینم  زنده گهید بعدش چون

  قفل درو رونیب رفتم من یوقت گفت بهم برگشت نیآر

 ؟ یدیفهم  یکنیم

 . رونیب رفت کرد بوس ه ی میشون یپ از که گفتم یا باشع

 . کردم قفل درو بالفاصله

 ن« ی»آر

  میرفتی م جا نیا از دیبا ، نبود امن جا نیا نینگ یجا

 .  دهیند  یبیآس تا زودتر

  ، برم باهاش خودمم بتونم دیشا ندارم خون تب که حاال

 . راحتره الممیخ یجور نیا

 . شهیم یچ آنوشا اما

 کردمیم حس بگم دروغ دونستمینم که خودم به گهید

 . رمیمیم اون بدون انگار

 ! داشتم دوس اون من ،  شناسمشی م وقته یلیخ انگار



 .هستش هم زایچ جور  نیا ها  آشام خون نیب ایآ یول

 درو خواستم که نیهم رسوندم اتاقش در پشت به خودم

  سالن یتو از انفجار هیشب بیمح یصدا هی کنم باز

 . آمد نیتمر

 

 . شد تکرار  هم گهید بار چند اون از بعد و

 گاهیپا به انگار ، بودش گرفته جا همه شیآت و دود

 . بود شده حمله

 .نجاستیا هم نینگ که آمد ادمی لحظه هی یبرا

 که یسرعت با که کردم حرکت اتاق  سمت به یسر

  که دینکش هم هیثان۳٠  به بودم آورده دست به دنیجد

  خون یبو ، بود باز اتاقش در.برسم اتاقش در یجلو

 اتاق   داخل ینگران با ، بود کرده پر اطراف یفضا

 افتاده هوشیب یخون  یصورت با دمید نینگ که شدم

 ن؛یزم یرو

 که نفر چند که شدم خارج اتاق  از یسر کردم بغلش

 دنیجنگ وقت گرفتن جلوم نداشتن یخوب افهیق اصال 

  خارج  جا نیا  از نی نگ ترعیسر هرچه دیبا نداشتم

 .کردمیم



 ؛ ....شدم رد ازشون سرعت با

 ،  بودم  گاهیپا رونیب قهیدق چند از بعد

.  زدیم کند یلیخ ، گرفتم نبضش نویزم گذاشتم نینگ

 خودم دور جیگ  ؛ کردمیم یکار هی زودتر دیبا

  وقت چند که صدا همون دوباره هوی که دمیچرخیم

  و بده خراش دستت گفت بود زده حرف باهام هم شیپ

 وقت اطالف بدون ،  زخمش یرو زیبر خونت از

 شدن میترم به شروع زخم که دادم انجام گفت که یکار

 .  برگشت هم نمینگ صورت به رنگ کم کم و کرد

 

  یک از ق یدق دونمینم  خودمم یحت)کردم تشکر هی

 (کردم تشکر

 . جاده دل به زدم شب یکیتار دل یتو کردم بغل نینگ

 بود جیگ یول آمد بهوش هم نینگ رفتم که مقدار هی

 . هنوز

 .  دادم ادامه راهم به  دادم فشارش خودم به شتریب

  هی  به فقط  بکنم دیبا کاریچ  و برم دیبا کجا دونستمینم

 نینگ موندن زنده کردمیم فکر زیچ

 (بعد روز چند)



  ؛ کردمی م دور ها ماجرا نیا از نینگ شده طور هر دیبا

 . بود خطر در لحظه هر موندیم شمیپ اگه

 . بودم کرده دایپ دشمن یکل نشده یچیه هنوز من

  شده معلوم ، برگشتم گاهیپا به دوباره  روز چند بعد)

 ( بودن آمده من کردن نابود یبرا ها اون که بود

 یجور  هی دیبا ، نبود امن پس ابدا من شیپ نینگ یجا

  و بمونه امان در که  کردمیم دور خودم از نینگ

 .  نکنه دشیتهد  یخطر

 دقه دق  یب یها روز اون  یبرا دلم خدا یا ههههههه

 .  شده تنگ ام

 

 ، پدرم یها  کردن دعوا و مامانم یها زدن  غر واسه

 .خدا بودم شده دور  زمان اون  از  چقدر

 ؛  هستم یا گهید ایدن هی یتو گهید انگار

   نیآر:

   یخوب آنوشا سالم: 

 ؟یستین خوب انگار تو یول:

 ؟  یکن کمکم یتونیم خوامیم کمک هی ازت ، الیخیب: 



 ؟ ! یکمک چه: 

 . یکن خارج کشور از خواهرم خوامیم: 

 ؟ یچ یبرا: 

 .. دشمن جا ن یا من چون: 

  در و یدار دشمن رانیا یتو  فقط  تو یکنیم فک: 

 خخخ  یخطر

 ست؟ین طور نیا مگه:

   یدار دشمن جا همه  تو ، ستشین جور نیا نه: 

 مثل اونم خوامینم ،  شهیم یچ خواهرم پس خب: 

 .بدم دست از خانوادم

 ..خون اونو میتون یم خبب: 

 خون یول رهیبم حاضره  نینگ ، ستین یخوب فکر نه: 

 .نشه آشام

 کاریچ دونمینم گهید من ، صورت نیا در پس خب:

  کرد شهیم

 یکی یروح حال یخواست که یبار نیآخر از آنوشا:

 خخخ  گزرهیم چقدر یکن خوب

 تتتخخخخ؟ چطور:



 

 خخخخخ  توش یستین خوب اصال  آخه:

  آدم حال کردن خوب یتو  اصال  بهش گفتم که نیا با)

 احساس زنمیم حرف  باهاش یوقت یول ستین خوب

 ( خوشحالم یلیخ و ، ندارم یغم کنمیم

 . برو پاشو پاشو یشد پرو گهید خب:

 ستن؟ ین میعق ها آشام خون مگه ، سوال هی آنوشا:

 چطور؟ خب اره:

 آمدم؟  بوجود من چطور پس:

 .شنیم لیتبد  ، شنینم زاده ها آشام خون:

  پدر منو ، نکرده لمیتبد یکس و شدم زاده من یول:

 . آوردن ایدن مادرم

 ... تو نیآر یول:

 میعق منم االن.  هستم یسلطنت خاندان از من آنوشا:

 نبوده؟  پدرم چرا هستم اگه و! هستم؟

 که بگم  دیبا  یهست یک یدونیم خودت که حاال خب:

 .  ستنین آشام خون فقط  یسلطنت خاندان

 . هستن انسان یمین و آشام خون یمین ها اون



  یآشام خون  یول کنند ولد زادو توننیم که نهیهم یبرا

 درباره اش یچ همه  زمان مرور به  شهیم لیتبد که

 .برهیم ادی از بودن انسان

  که یها زمان در گهیم که هستش یا افسانه هی

 . کردندیم یزندگ باهم روز و شب موجودات

 

 نیزم یرو انسان نه و  بوده آشام خون نه که یکس هی

  روز و شب موجودات نیب تعادل که شهیم ظاهر

 انسان با و تریقو ها آشام خون از  چون و ارهیب بوجود

 ...و شهیم  شناخته پادشاه عنوان به بوده، متفاوت ها

 من که دهیم یمعن نیا یگفت که یها زیچ نیا همه: 

 .  ستمین انسانم

 .هستش انسان من از یم ین  که یگیم چطور پس

 .  کرد انتخاب ها انسان  از جف هی فرد  اون چون:

  خیتار یتو ازش یزیچ چرا  پس ، جالب چه ها عجب:

 . ستین

 تا  بهتره یندون ها وقت  یبعض ، باشع هم دینبا چون: 

 .  یبدون

 .. گهید زیچ ای کنم حکومت قراره االن من پس خب:



  ، موجودات به یبد نظم بزرگت پدر مثل قرارع تو:

 یها آشام خون ، هستش ختهیر بهم اوضاع  یلیخ االن

  مثل کنن حکومت جهان به دوباره خوانیم که هستن

 .شیپ سال هزاران

  که ندارم یاحترام ای ارزش  یکس چیه یبرا من اما:

 کردن جونمم قصد یحت ها اون ، کنن گوشش بهم

 ؟  ید یند خودت

  از ؛ نبودن قائل احترام نیشیپ یها شاه یبرا ها اون:

 . دنیترس یم قدرتش

 باهات مقابله قدرت یکس که شو قدرتمند قدر اون پس

 .  باشه نداشته

 . یبمون زنده یتونیم که جور نیا فقط 

 :و اگه موفق نشم چی میشه  

نه تنها خودت بلکه خانوادت هم در خطر  وقتن :او

 امکانش هست جونشون از دست بدن. هستن و 

 ........ 

 )انوشا( 



خوره به جونم افتاده بود توی کل این چند  ی مثل نگران

،هیچ وقت به اندازه صد سال که از زندگی ام میگذشت

 نداشتم.و استرس ی نگراناالن 

قدر دور خودم توی اتاق دور زدم که سرگیجه این 

 گرفتم 

قله مادر  رفتن به از بتونم یعنی هیچ راهی نبود که 

 شونه خالی کنم.

احضاریه که برام فرستاده شده بود و  دوباره نگاهی به 

 . انداختمانجمن مرکزی داشت  مهر

 :انوشـــــــا 

امدن توی هانا،مگه من صد بار نگفتم قبل :چه خبرته 

 . اتاق من اول اون در بی صاحاب بزن بعدش بیا

  Bو  A ،راستی از گروه های:چشم دیگه تکرارنمیشه

 پیام داریم  

 :خب بخونش ببینم 

گفتم شاید نخوایی کسی جز  روش مهر محرمانه زدن : 

 خودت متن پیام بخونه. 

 ،بده ببینم چی هستش. :جدن

 کاری نیستش که انجام بدم؟:بیا، 



 :فعال نه میتونی بری. 

 . :باش پس اگه کاری داشتی صدام کن

 )ارین( 

باید خودم یه راهی از انوشا هم کمکی بر نمی امد 

 برای دور شدن از این چیزا پیدا میکردم. 

،اینو خوب میدونستم که فرار چاره کار  اما چه راهی

 نیست چون اخر پیدام میکنن.

ی خودم مخفی میکردم که بتونم روی  یه جورپس باید  

 قدرت هام تمرکز پیدا کنم.

این جوری نمیشد که هر وقت توی خطر یا دردسر  

 بیافتم به صورت غریزی از قدرت هام استفاده کنم. 

یه جا به موقه اقدام نکنمو جون خودم و اطرافیانم  شاید 

 به خطر بندازم. 

 قدرت هام تسلط پیدا کنم. پس باید روی 

 تنها راه همینه.اره 

نگین یه جوری گم گور کنم که کسی و، خودمباید 

 نتونه ردمو بزنه. 

 :داداشی به چی فک میکنی 



 ،نگیــن چیز خواستی نیست ،:هیچی

 :بله

،احتمال داره  :ازت میخوام اماده رفتن باشی هر لحظه

 چند روز دیگه از این جا بریم.

 :میریم خونمون؟ 

تا من یه سری کار ها    مدتیباید مخفی بشیم یه :نه، 

 مسلط بشم که از خودمون بتونم محافظت کنم. 

 کاش میشد برگردیم به عقب هههه،دلم برای :ارین 

 مردن. روز های بدون ترس تنگ شده،بدون ترس از 

:نمیتونم بهت بگم میتونم دوباره همه چی مثل قبل 

 ،اما اینو بهت میگم.کنم

 زنه. قول میدم نزارم هیچ چیزی بهت اسیب ب

 ♡:میدونم

 )انوشا( 

 باید امادع رفتن میشدم ساعت رفتنم شده بود، 

پایگاه به سمت قله مادر  اماده شدم به همراه هانا از 

 حرکت کردیم.



چون روز بود و هوا روشن،نمیتونستم سری خودمون  

 ماشین استفاده کنیم. برسونیم و مجبور بودیم از 

 ....... 

که ازمون مدارک شناسایی  به ایستگاه نگهبانی رسیدیم 

 خواستن.

 . نگاهی به هانا انداختم که خودش متوجه شد

 سری کارت های شناسایی نشون داد. 

 عجیب نیستش؟ به نظرت یکم :میگم انوشا 

 :منظورت چیه  

بکن،توی این ساعت هم  :خب یه نگاهی به دور برت 

اونا افراد  و از همه مهمتر به نظر نمیاد زیادی شلوغه 

حرکتشون بیشتر محافظ گرانه میاد،و عادی باشن، نوع 

طور نوع ایستادنشون هم به خون اشام های  همین

 اموزش دیده میخوره. 

زیادی شلوغ شده بود توی این )حق با هانا بود این جا 

 ساعت(

به نظر نسب به ما حالت اماده باش :راست میگی ها 

 دارن. 

 :به نظرت بهتر نیست برگردیم.



:مثل این که یادت رفته کجایــــی هـــا این جا قله  

نه بدون مجوز ورود و خروج  مادره،هیچ کسی نمیتو 

 از این جا خارج یا وارد بشه.

،من احساس خوبی نسبت به  چیـــــی کار کنیم:پـــــس 

 موقعیت االن ندارم. 

قبال هم به قله مادر احضار شدیم ولی از این چیزا  

 خبری نبود. 

،بهتره امیدوار باشیم که  :حق با تو ولی چاره ای نداریم 

 نمی افته.اتفاقی 

رعیس انجمن تموم هم با رسیدن به اتاق )حرف هامون  

 ارد اتاق شدیم(  تقی ای به در وشد، و با 

نگاهی به دور توئ اتاق، وقتی درو باز کردم رفتیم 

 برم انداختم که. 

سرپرست های گروه ها متوجه شدم به غیر از من کل  

 هستن. 

روی سندلی های که ، به همه انداختمنگاهی متعجبی 

 چیده شده بود نشستم.   کنفراس دور میز

 )ارین( 



هی نگاه کالفه ام  جونماسترس مثل خوره افتاده بود به 

توی اتاق می چرخوندم، که اخر صدای نگین هم در  

 امد.  

 اتفاقی  افتاده؟  ارین: 

 بخوایی احساس خوبی ندارم. : نـــ.. نمیدونم راستش 

: چه جواب خوبی خــــــــخ خیلی جواب کاملی دادی 

 بهم 

روشن شدن چراغ خطر   امدم ادامه حرفم بزنم که با

 جمله ام عوض کردم. باالی اتاق سری 

، اینو  : نگین هر اتفاقی افتاد درو باز نمیکنی فهمیدی

 گفتم با دو از اتاق خارج شدم. 

)دقیق نمیدونم خون نگام به سالن افتاد که یه سری که 

 اشام یا چیز دیگه( 

 این سمت. با صالح  های عجیب غریب دارن میان به 

همین که امدم حمله کنم به سمتشون یکی از افراد  

 فرار کن.  پایگاه داد زد گفت 

 گلوله  های اسلحه  هاشون از نقره هستش.  

اما دیگه دیر شده بود با دردی که توی زانو ام پیچید  

 خودم پشت دیوار انداختم.دیگه ادامه حرفش نشنیدم 



  .انگار داشتن گوشتم ذوب می کردند

االن فقط جون خودم وسط نبود  لیم میشدم نه من نباید تس

 در میون بود.االن زندگی تنها عضو خانوادم 

گردن  با فک کردن به نگین انگار جون تازه ای گرفتم 

 . اولین خون اشامی که امد سمتم خورد کردم

 نابود کن فقط.   یه صدایی توی سرم میگفت

 با این فکر بلند شدم.  

سرعت حمله دیگه انگار کنترلم دست خودم نبود با 

میکردم قبل این که بتونن بهم شلیک کنن قلبشون از  

 سینه خارج میکردم. 

ــ چند ساعت بعد ــــــــــــ   ــــــــــ

 )انوشا(  

مصرع  باشن  کشتن ارین این قدر باورم نمیشد برای 

 هفته دوبار به پایگاه ام حمله کنن.   توی که

بیشتر از اون برام این عجیبه که چرا دقیقا  همون ولی 

 . روز منو هم از قله مادر احضار کنن

 این دوع به هم بی ربط نیستن. بدون شک 

 باید خودم قضیه  پیگیری میکردم. با این فکر 



یه دقیقه نرسید که در باز شد هانا  به): هانــــــــــــــا

به پایگاه  خون اشام هایی که از سرش انداخت داخل( 

 حمله کردن کسی دستگیر شده. 

 .  تونستن زنده بگیرنه یه نفر : ار

: خوبه اماده اش کنید خودم باید ازش بازجویی  کنم  

)صدام اون قدر خشن بود که هانا بی حرف اضافه ای  

 سر تکون بده از اتاق خارج بشه( 

 ،،،،،،،، 

اماده بودم با هر چیزی   رفتم، وقتی برای بازجویی

 مواجه بشم جز اتاق خالی. 

: هانــــــــــــــــــا)در اتاق باز شد و هانا امد داخل(  

)نگاهش دور تا دور  پس اون کسی که گرفتید کجاست

 اتاق چرخوند( 

 : همین جا بودش 

 : پس اب شده رفته توئ زمین هـــــــا 

 : مــ.. ن 

از یه متری : تا چند دقیقه دیگه میخوام کل افرادی که  

 ، توی سالن باشن. این محل رد شدن

 االن.  : بله همین 



دامون)سرپرست  حاال دلیل اون همه اطالعاتی که 

 شکارچی ها( از پایگاه داشت میفهمم. گروه 

 )ارین(  

به   و، خودموقتی که خون اشام ها عقب نشینی کردن

در قفل  بود بهش اتاق نگین رسوندم، خداروشکر 

 اسیبی نرسیده بود.  

 زندگی بخاطر من از بین میفرت. دیگه بسته چقدر باید 

 شب از این جا برم. باید همین فردا 

 نمیتونم روی این همه جون ریسک کنم. 

 بشه. به نگین گفتم برای فردا اماده 

میکردم،  اول از همه جایی برای مخفی شدن پیدا باید 

 با این فکر بلند شدم به سمت بیرون حرکت کردم.  

بیرون از این جا بهتر میتونم  یه حسی بهم میگفت  

 برسم؛ به نتیجه و فکرم کنترل کنم 

هم حس میکردم بیشتر شده در حدی که بعضی   قدرتم

 باعث بدن دردم میشد. وقت ها 

از پایگاه خارج شده بودم همین جور به راهم ادامه  

، انگار این من نبودم که به پا هام فرمان حرکت  دادم

 ؛میداد



پایگاه امدم که کامال از محدوده وقتی به خودم امدم 

 ک شده بود. دور شده بودمو هوا هم تاری

اما من کامال مثل روز میتونستم ببینم فک کنم اینم یکی  

 هست. هامدیگه از توانایی 

دوباره همون صدا  امدم راه برگشت پیش بگیرم که 

 شنیدم. 

 :سالم بر پادشاه جوان 

 و چرا منو پادشاه خطاب میکنی. :تو کی هستی 

مهم نیست که من کی هستم،ولی اینو بدون که من :

 نیستم. دشمنت 

 ؟اتش پیدا کردی راز

تو  ،راز اتیش دیگه چه کوفتیه حدقل بهم بگو :چــــی

چی هستی یا همین چیزی که اسمش میزاری راز اتش 

 و از کجا میتونم پیداش کنم.چیه 

بیدار  به بلوغ رسیدن شما من روح نگهبان هستم،که با :

در مسیری که در پیش داره همراهی شدم تا شاه جوان 

 کنم. 

 منتخبیهر شاهزاده و راز اتش هم قدرت و توانایی 

 هستش که باید اون پیدا کنه.  



: من خودمم تازه فهمیدم کی و چی هستم از کجا باید 

 همین توانایی های که میگی پیدا کنم. 

: برو توی شمال اولین مکانی که باید راهت شروع  

 کنی اون جاست. 

 من باید دنبال چی بگردم. شمال؟! منظورت چیه  :

 : اینو دیگه منم نمیدونم 

 : ولی من نمیتونم، مــ

شما قدرت همه نژاد ها دارید، خودت دست کم نگیر، : 

 شما پادشاه هستید 

، دیگه وجودش حس نکردم  زدبعد این که این حرف )

 انگار که رفته بود(  

ولی حاال مشکل کجا رفتنمون حل شد، حدقل میدونم 

 چیکار باید کنم.  

 ]روز بعد[ 

 )انوشا(  

زمین، حتی نمیدونم  توی انگار اب شده بود رفته بود 

 کدوم گروه بودن.  از 

 یه حمله برنامه ریزی شده بودش، 



دوربین ها پایگاه از کار انداخته  ___قبل حمله کل * 

 کرده بودن___* بودن و یه حمله غافلگیرانه 

 تازه گیا خیلی مشکل داره برامون پیش میاد ها : انوشا 

 چیه : منظورت 

 : از وقتی که اون پسره اوردی این...  

 ،  : ساکت باش

 : اما..  

 : بیرون همین حالــــــــا 

 بدون حرف از اتاق خارج شد در پشت سرش بست. 

)حتی اگه کل این پایگاه هم اتیش بزنن من حاضر 

 ارین تنها بزارم( نیستم 

 )ارین( 

کم کم فعالیت  و کار های هوا تاریک شده بود 

 ؛ روزمره هم بین افراد پایگاه شروع شد

ماشینی که ،)قرار بود با اماده بودیم برای رفتنتقریبا  

بعدش هم داده بود تا یه جایی از مسیر بریم انوشا ب

 ماشین عوض کنم( 



که صبح بشه که با کمتر شدن فقط منتظر این بودم 

 (  فعالیت های خون اشام ها حرکت کنیم

ولی کاش میتونستم به انوشا بگم یا اونم با خودم ببرم،  

وقتی به دوری ازش فک میکردم انگار که ی کسی 

 قلبم داخل سینم فشار میده درد داشت. داره 

 صبح(  ۵، ساعت )چند ساعت بعد

پایگاه انداختم، همراه نگین ساختمون ه اخرین نگاهم ب

 . سوار ماشین شدیم

 ،،،،،،،،، 

باید ماشین   ه داشتم رانندگی میکردچند ساعتی میشد ک

 هم عوض میکردم. 

از روبه روی تابلویی رد شدم که روش نوشته بعت  

 کیلومتر مانده به شهر.1

، از یکی بعد از گذشت نیم ساعت وارد شهر شدیم

ماشین بدون سند یا چیز  شنیده بودم که این جا میتونم 

قطعات ماشین  )کارشون غیر قانونی بود،دیگه بفروشم 

را باز می کردند و می فروختن(درستع کار خوبی 

نبود اما این تنها راهی بود که میتونستم پول برای  

 اجاره ماشین جور کنم.



 )چند ساعت بعد(

، کار ها از اون که فکر میکردم راحتر پیش رفت

 انگار شانس باهام این دفعه یار بود.

ده  حرکت کردم به سمت جا ،ماشین تحویل گرفتم

 .چالوس

 ،،،،،،، 

 ساعت رسیدیم.۴بعد از 

با پولی که برام مونده بود یه اتاق اجاره کردم که 

توش ساکن بتونیم توی این مدتی که این جا هستیم 

 بشیم. 

ساله  ۱۸/۱۹)البته با کلی بدبختی،اخه کی به یه پسر 

 اتاق اجاره میده(

،االن کامال سرحال  نگین که کل مدت راه خواب بودش

 انرژی از من میخواست بریم بیرون.با 

باید احتیاط میکردم،احتمالش خیلی زیاد بود که تا  اما 

 االن متوجه نبودن ما بشن. 

 انوشا هم..

 با فکر به انوشا بازم همون درد امد سراغم. 



 

 وشا(  )ان

بخوابم انگار طلسم شده بودم،)خون اصال نمیتونستم 

من این  اشام ها معموال نیاز به خواب ندارن ولی 

جوری نبودم،قدرت خون اشام داشتم ولی بی نیازی به  

 خواب نه(

 جونم چنگ انداخته بود.احساس دل تنگی به 

نکنه  حتی نمیدونستم برای چی این قدر دل تنگ شدم،

 روز ندیدم این جوری شدم.۲چون ارین 

ین فکر بلند شدم که برم سمت اتاق ارین که هم یه با ا

 حالی ازش بپرسم هم ببینم چیکار میکنه.

 از بعد حمله به پایگاه ندیدمش. 

 پشت در ایستادم. 

،نگران شدم  چند تقه ای به در زدم ولی صدایی نه امد

سال بود که این  ۵٠٠)این حالتم جدید بود بیش از 

 احساس ها نداشتم(

 وبه روی شدم.که با اتاق خالی ر

 . یعنی کجا رفته



 شاید پیش خواهرش رفته.

 نگین پا تند کردم.به سمت اتاق 

،،، 

کالفه و نگران راهم به سمت  اونم جا هم خالی بود،

 پیش گرفتم. اتاق بازرسی 

 فعال نشدن. :یعنی چی که دوربین ها هنوز 

:قربان ما تمام تالشمون داریم میکنیم ولی نمیتونیم  

 کنیم.مشکل برطرف 

باجه اطالع رسانی )با عصابی خراب به سمت 

رفتم،وقتی همه جمع شدن دستور گشتن پایگاه دادم که 

 این پسر کجاست،نکنه اتفاقی براش افتاده باشع(ببینم 

 ) یک ساعت بعد(

 یعنی چی که دیدی داره میره بیرون هـــــــــــــــــا. 

 همین حاال؛  کنیدبرید پیداش 

 ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ 

 ارین رفته بود؛ نبودش نبــــــــودش 

 ادامه دارد.... 

 



 

        پایان جلد اول   
 

 

 

 

 

 

 

از همه دوستانی که رمانم دنبال کردن و وقت گذاشتن 

 سپاس گزارم.    خوندنشبرای 

  بودش  این دومین رمان من بودش اگه جاهایی ضعیف

 ، ممنونم که صبوری کردید. یا غلط امالیی داشتش

میکنم از گروه مدیریت وب و همینطور یه تشکر هم 

 . این رمان منتشر کردنکه اوای خیس سایت 

 . قدرت پنهانجلد بعدی رمان خون آشام تنها،با نام 



 ۲۲/۱۳ساعت۱۴٠٠خرداد  ۲۳پایان جلد اول:

 اوای خیس منتشر شده از وب 

 avayekhis@ادرس کانال:      

 avakhees.irادرس وب سایت:  

 

 

 

 



 

 به زودی.. 


