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 خالصه :

 

 انسان امیر که اینجاست واقعی مشکل اما؛ میشه آشنا امیر اسم به پسر یه با که نگار اسم به دختری مورد در رمان

 !نیست

 !زندگی یا مرگ، گیرهمی قرار راهی دو یه توی که میشه متوجه زمانی نگار

 که زمانیه مورد در رمان این اولیه اتفاقات کل. شنمی اون جایگزین جدیدی افراد و میره بیرون داستان از امیر کم کم

 .است جداگانه داستان بعدی بخش و کنهمی زندگی هاآشامخون با داره میشه متوجه نگار
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 این نچشما به گونه این دومشان دیدار در که آمدمی گستاخانه خیلی نظر به. کرد نگاه روشنش آبی چشمان به

 مرد صدای. بود عروسکش با بازی حال در که داد سوق کوچکی دختر به را نگاهش پس، بزند زل جوان مردِ

 .آورد خود به را او یرام همان یا جوان

 !گفتنمی ایدیگه چیز که جون حنانه؟ ساکتین انقدر همیشه شما -

 ریس نگار؟ مرد یک با گذاشتن قرار به چه را او، بود کرده گرفتار را او گونه این که کند لعنت را جان حنانه خدا

 :گفت را واقعیت و داد تکان

 .باشم حیابی یکم شما نظر به شاید، کنم یحرف پر اگه دوم دیدار توی کنممی فکر راستش -

 هایآدم از بلندتر کمی نیشش هایدندان که بود شده متوجه اول دیدار همان در نگار. زد نماییدندان لبخند امیر

 !نیست هم مثل همه هایدندان بود گفته خودش با ولی؛ است عادی

 به شبیه من دندونای کننمی فکر ههم. بود من هایدندون به شما حواس یهمه اول دیدار توی -

 .هاسآشامخون

 زا را لباسش تا شد بلند جایش از. بپیچد درهم نگار شکم شد باعث که گفت زمزمه حالت به را هاآشامخون

 هاچنگال از یکی شد باعث و کرد برخورد میز به اشتنه باال شد بلند که وقتی. بنشیند دوباره و کند مرتب پشت

 که اییج همان دقیقا و کرد برخورد میز لبه به دستش که بردارد زمین روی از را چنگال تا شد خم یحرص. بیافتد

 :گفت ناله با. بود کرده باز سر زخمش، بود شده زخم دیروز

 .دستم! وای -

 .پرسید پس، بود کرده ناله نگار چرا که نشد متوجه امیر. برگشت باال به و

 ؟کردم لگد رو دستتون میز زیر؟ افتاد اتفاقی -
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 .میاد خون داره فقط نه -

 قطرات متوجه نگار. بود شده ترروشن چشمانش آبی انگار و شد گشاد هایشچشم. افتاد نگار دست به امیر نگاه

 .شد امیر پیشانی بر نشسته عرق

 ؟شده چیزی امیر آقا -

 .داد جواب و نگرفت ارنگ دست از را نگاهش. لیسید آرامی به را زیرینش لب و کشید عمیقی نفس امیر

 .بشورید رو دستتون برید بهتره، ترسیدممی خون از بچگی از -

 کمی چشمانش زیر و دارد قرمزی هایرگه، شده خمار امیر چشمان کرد حس نگار، شد خیره نگار چشمان به و

 !ترسید کمی، زندمی کبودی به

 .شورممی رو دستم میرم االن شماست با حق -

 شست ار دستش. رفت زنانه دستشویی سمت. بود شده غریب عجیب امیر نظرش به. شد بلند و گفت ایاجازه با

 و ودب کرده آرایش دیگر روزهای از بیشتر، انداخت خود به آینه در نگاهی. کرد پاک را دستش کاغذی دستمال با و

 .کشیدمی نقشه حنانه برای ذهنش در، بود مخش روی بلندش پاشنه هایکفش

 !ندید را امیر، رسید النس به وقتی

 .بود میز همان روی کیفش و نبود امیر ولی؛ کرد نگاه اطرافش به، آمده اشتباهی را میز که کرد فکر

 ؟شده چیزی خانم -

 .کرد بسته و باز را چشمانش

 !نشده چیزی نه -
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 .رفت پیشخوان طرف به و برداشت را کیفش بعد و

 ؟برن بیرون ندیدید نبود من با که رو آقایی شما! ببخشید آقا -

 ؟بودن شکلی چه، خانم نه -

 ؟ندیدین. داشت هم پری هیکل، داره بوری موی و بلند قد -

 .داد تکان تأسف از سری و انداخت دختر درشت چشمان به نگاهی مرد

 .ندیدم! نه -

 ظرشمنت نستتوانمی یعنی، کردمی اشخفه داشت بغض. کرد تشکری مرد از و داد تکان سری ناامیدی با نگار

 ؟برساند خانه به را او یا؟ کند خداحافظی او با و بماند

 :گفت لرزانی صدای با و گرفت را حنانه شماره

 ... . رستوران به برسون رو خودت هستی جا هر حنانه -

 ثالم، بود حنانه این تقصیر اشهمه. گرفت را هایشاشک ریزش جلوی زور به و کرد بغل را بازوانش، کرد قطع و

 حنانه ارسپ پژو تا ماند منتظر ساعتی نیم. بود هایشاشک شدن ریخته بانی و باعث همیشه ولی؛ بود خاله دختر

 با نانهح. داشت نگه نگار پای جلوی آرتیستی اشهمیشگی عادت طبق. بود کشیدن سیگار حال در حنانه، دید را

 :گفت پسرانه صدایی

 ؟بود خوب قرارتون؟ من عشق چطوری -

 .شد ماشین سوار کنانریهگ نگار

 !کرده کار چی بپرس امیر آقا همون از برو -
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 .کرد نگاه او به تعجب با حنانه. کرد گریه به شروع بعد و

 ؟کرده کار چی امیر -

 .رفته و گذاشته منو؟ نکرده کار چی -

 .داد ادامه فین فین با بعد و

 ؟یهو شده پیداش کجا از، عمو پسر مثال خان امیر این اصن -

 .سوئیس برده خودش با و گرفته رو امیر دست، شده جدا عموم زن از عموم، گفتم قبال که من نگار! وایــی -

 .زد سیگارش به پکی بعد و

 جاک از رو پول همه این اصن؟ گیرهنمی مامانش از سراغی چرا برگشته که االن ولی؛ سوئیس برده خب خیلی -

 ؟میاره

 ؟زدهد من عموی پسر یعنی! نگار، وا -

 ؟دزده گفتم کی من؟ دهنم تو ذاریمی حرف چرا -

 .کشید بیرون دهانش از را آن و زد زل حنانه سیگار به عصبانی بعد و

 .کردی مونخفه، نکشید سیگار بسته فضای تو میگن جا همه -

 .کرد پرت بیرون پنجره از را سیگار و

 !نکنید پرت خیابون توی رو سیگارتون که میگن جا همه کنم فکر! آهــان -

 .داد ادامه و گفت "بابایی برو" نگار
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 ؟کشهمی سیگار دخترش دونهمی پری خاله -

 ؟مامانت به زدی زنگ. بودم قبرستون تو، نبودم اینجا من االن که دونستمی مامانم اگه -

 .انداخت اشخاله دختر به نگاهی ناراحت و عصبی نگار

 کوبهب رو من اینکه نه. کردمی مواظبت من از بود من مامان اگه مریم مامان! نیست من مامان اون گفتم بار صد -

 بزرگمامان اگه! نکرده خدایی! الل زبونم که اینه از ترسم همیشه. خودش زندگی دنبال بره و بزرگ مامان سر تو

 رو شونرثیها بمیره بزرگمامان منتظرن، داره صاحب تا پنجاه، توشیم االن که خونه این؟ کنم کار چی من بمیره

 .بگیرن

 تو ایبندپ که شدنمی، کنهمی رو زندگیش داره مامانتم. نیفتاده اتفاقی که حاال! نکنه خدا، بگیر گاز رو زبونت -

 !بشه

 :گفت و چرخاند را چشمانش نگار

 .برم کن مپیاده کوچه سر، فکریت روشن این با رو ما کشتی -

 ؟بزنم زنگ امیر به خوایمی! میگم -

 .خداحافظ. باشه آدم روز دو الاقل، روز دو بذار! خوادینم نه -

 .تو بیام زنینمی تعارفم یه میاد خوشم یعنی -

 .خواینمی تعارف که تو، دیوونه -

 .رفت و زد بوقی، خندید حنانه
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 رفتگ سفت دستانش از یکی با را پالتویش. داشت سرما سوز هوا و بود ماه بهمن، کرد تندتر را هایشقدم نگار

 .شد باز ی"قیژ" صدای با در و انداخت حیاط در، در را کلید دیگرش دست با و

 .کردنمی عوض را درهایش حتی، بود قدیمی یخانه این عاشق، بزرگش مادر دست از امان

 زرگب نسبت به حوض یک وسطش که داشتند بزرگی خیلی حیاطِ. بلند بلوط هایدرخت از بود پر حیاط اطراف

 روی را شالش، رفت حوض طرف به. بود شده مزین ایشکسته هایکاریکاشی با نشدرو و داشت قرار

 که رفت خانه سمت به بدو بدو و زد یخ سرش. درآورد و برد فرو آب درون کامل را سرش و انداخت اششانه

 ویر رگشمادربز. خورد صورتش به خانه گرمای که کرد باز را در. بیافتد بود نزدیک و خورد لیز پایش راه وسط

 .دیدمی اخبار و بود نشسته مبل

 .جون مامان سالم -

 .زد لبخند او به و برگشت جون مامان

 ؟آمدی زود اینقدر چرا! دخترم سالم -

 مبل روی. بود کرده مراقبت او از جون مادر، سالگی یک از که چرا، بود مادرش جای جون مادر، زد بزرگی لبخند

 .کرد پرت کناریش مبل روی ار شالش و نشست جون مادر رویروبه

 .برگردوندم و دستم داد فالفل یه! خسیسه قدر چه شناسیمی که رو حنانه، جون مامان! اِ -

 :گفت و رفت اون به ایغره چشم جون مامان

 ؟پوشیدی رو هالباس این حنانه واسه؟ کردی سفیدآب سرخاب اینجور حنانه واسه -

 .نشست جایش سر صاف نگار. کردمی اشاره نگار تیکُ یمانتو و غلیظ آرایش به جون مادر

 !جــون مامان -
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 .پرید او حرف وسط و زد لبخندی جون مامان

 زرگب بشم قوربونت الهی! نبینی صدمه باش مواظب فقط، بگیری تصمیم تونیمی خودت، دخترم دونممی -

 .شدی

 .شیدک آغوش در را او و رفت جون مامان طرف به، شد بلند کرده بغض نگار

 .بگید شما چی هر چشم؟ دارم رو کی تو جز به من! خدانکنه -

 .بوسید را اشنوه پیشانی جون مادر

 !مادر نگار -

 .کرد نگاه بزرگش مادر به و برگشت نگار

 ؟جانم -

 .زد زنگ مادرت -

 .کرد حرکت هاپله طرف به و زد چنگ مبل روی از را شالش و کیف، کرد مشت را هایشدست نگار

 .ترمراحت نزنه زنگم اگه، خوامنمی رو زدنش زنگ بار یه سال هر یدبگ -

 ازدواج پولدار مرد یک با مادرش، پدرش مرگ از بعد. گرفت پیش را اتاقش راه و رفت قدیمی هایپله طرف به و

 مادرش .کند نگهداری او از تا بدهد کسی به را او و است مادرش بار سر گفتندمی اشخوانده پدر خانواده. کرد

 دیدن چشم حتی که طوری به؛ شد خراب شدت به مادرش و نگار یرابطه آن از بعد. داد بزرگش مادر به را او هم

 ازب را اتاقش در. بود شده سر محمد عمو و حنانه، پری خاله، جون مامان با نگار کودکی کل. نداشت هم را مادرش

 شال. بود هایشلباس کردن عوض کردمی باید که کاری لیناو. داشت ایساده و جور و جمع اتاق. شد وارد و کرد
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 از کرد حس که بود لباسش درآوردن حال در. کرد باز را لباسش هایدکمه و کرد پرت تخت روی را کیفش و

 .نبود کسی اما؛ چرخید پنجره سمت به سریع. کندمی نگاه را او کسی پنجره

 زا قرمز چشم دو، کرد نگاه را حیاط پنجره از. شد زدیکن اتاقش بزرگ پنجره به و گرفت جلویش را لباسش

 .دوید اتاقش در طرف به و کشید را پرده، شد حبس سینه در نفسش. بودند او گرنظاره درختان پشت

 و تانداخ اتاقش در به چسبیده و زمین روی را تختش تشک نگار، باشد داشته خبر جون مادر که آن بدون شب

 .دکشی خودش روی پتو تا سه

 گاهن اشنوه به شده گرد هایچشم با جون مادر. بخوابد بود نتوانسته دیشب. شد بیدار آلودخواب نگار صبح

 .رفتمی فرو فکر به بعد و کردمی

 ؟شده چیزی دیشب نگار -

 :گفت و زد هادیوانه به شبیه لبخندی، بود شده دیوانه هایآدم شبیه که نگار

 ؟خوبی شما، بهخو چیز همه که نشده چیزی! نه -

، نبود شاداب صورتش و بود ریخته بهم موهایش؛ کردمی نگاهش تعجب با و بود اشنوه نگران جون مادر

 .داشت تن به ایکوله و کج و نامرتب هایلباس

 :گفت کند عوض را او هوای و حال اینکه برای

 ؟کنی کار چی قراره امروز نگار -

 ذهنش درون قرمز هایچشم آن تصویر هم هنوز. کند کاری چه امروز تاس قرار که بود رفته یادش از حتی نگار

 :گفت و داد قورت را دهانش آب. رفتندمی رژه

 .باشم بیکار کنم فکر! واال دونمنمی -
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 .بگذارد تنها خانه در را او نباید که کردمی فکر این به جون مادر

 ؟بیاد حنانه بگم، جون شمسی خونه برم خواممی امروز من -

 او از مه شاید و کندمی پیچش سوال امیر یدرباره یا خوردمی را مخش احتماالً بیاید حنانه اگر که کرد فکر نگار

 !بخرد سیگار برایش بخواهد

 آقای به هم او. بگیرد سیگار نخ دو برایش و برود کوچه سر یمغازه به بود گفته او به حنانه پیش ماه است یادش

 ادرم وقتی ولی؛ بود باوری زود و پیر مرد هم حمیدی آقای. خواهدمی دستیش کار برای که بود گفته دروغ حمیدی

 رفتهگ سیگار نخ دو من از خانم نگار که بود گفته او به حمیدی آقای، بود رفته حمیدی آقای یمغازه به عصر جون

 .کند هم سر دروغی شد مجبور نگار و

 و بخورم، کنم درست الزانیا شب کرده ـوس هــ دلم، بیان شام واسه بزنید زنگ خواینمی اگه جون مامان نه -

 ؟بری کی خونه خوایمی گفتی. ببینم فیلم

 .است خراب حالش نگار که شد مطمئن جون مادر

 !جون شمسی -

 !مشکوک و حرف پر زنی. بود جون مادر قدیمی یهمسایه و دوست خانوم شمسی

 کار گفتمی او، افتاد هاپله از کناریشان یهمسایه صفوی آقای وقتی مثال؛ کردمی فکر جنایی چیز همه به اصوالً او

 !بود مسخره واقعا. برسد ارث به او و بمیرد زود تا است پسرش

 ؟ریدمی کی، بدم آب گالم به برم من! بگذره خوش -

 ؟باشی ما با خوایمی هم تو. باشیم هم با رو ناهار خوادمی، تنهاست امروز گفت و زد زنگ جون شمسی -
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 او از همیشه جون شمسی چون. نباشد جون شمسی پیش ولی؛ بخورد سیرابی کامل روز یک بود حاضر نگار

 .است نخوانده درس چرا و نکرده ازدواج چرا پرسیدمی

 ؟کنم کار چی جون شمسی و شما پیش بیام من آخه، برم قربونتون نه -

 :گفت گذاشتمی وییظرفش سینک درون را استکان آخرین که حالی در و

 .ندادم آب هاگل به وقته چند؟ کجاست پاشآب راستی. شورممی من، باش نداشته هاظرف این به کاری شما -

 .شده بهتر او حال شاید کرد فکر جون مادر. کردندمی حال سر را او همیشه هایشپیچک و هاگل

 .دیدمش! اِ -

 .بوسید را مادرجون گونه و

. اشتگذمی آنجا را هایشگل همیشه نگار. بود کوچک حیاط یک شبیه که داشت وجود اتاقکی اآنه یآشپزخانه در

 نتوانسته هم باز درونش ینفره ۴۲ خوری غذا میز که طوری به، بود بزرگ خیلی و داشت قدیمی حالت آشپزخانه

 صحبت آنها با اوقات ضیبع حتی، کرد نوازش را آنها و داد آب هایشگل به. دهد نشان ترکوچک را محیط بود

 تا کرد دست کشدست و گذاشت کابینت روی را پاشآب. بود رفته مادرجون رفت آشپزخانه به وقتی. کردمی

 این نظرش به چون؛ نخواند درس دیگر گرفت را دیپلمش اینکه از بعد و بود لباس طراح او. بشوید را هاظرف

 هم درآمدش. بست قرارداد لباس تولیدی یک با شد ساله نوزده وقتی و بود خواندن درس از برتر ذاتی استعداد

. گذشت پشتش از سرعت تمام با کسی کرد حس. بیاورد در را خودش خرج توانستمی که طوری به، بود خوب

 .ترسیدمی هم باز او ولی؛ نبود کسی، برگشت پشت به سریع و کشید بلندی "هین"

 سیک کردمی حس. کرد بسته و باز را چشمانش و کشید عمیقی نفس. برگرداند سینک طرف به را سرش آرام

، ندبرگردا باال به سرعت با را سرش و شمرد سه تا دل در. کندمی نگاه را او و چسبیده سقف به پا و دست چهار

 !نبود چیزی هم باز
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 او به ردنک نگاه حال در قرمز چشم دو فقط. شد قرمز چشم دو یمتوجه که رفت آشپزخانه در طرف به عصبی

 !بودند

 ؟بودند رفته کجا قرمز چشم دو آن، بکشد ایخفه جیغ شد باعث بلندش صدای و افتاد دستش از ماهیتابه

، ادافت چاقوها یقفسه به نگاهش. نبود برش دور چیزی ولی؛ کردمی نگاه اطرافش به و زدمی جیغ همچنان نگار

 ودنب قدیمی. داشت قرار چوبی هایپله زیر دقیقاً آشپزخانه. رفت آشپزخانه در طرف به و برداشت را آنها از یکی

 و فتندرمی باال طبقه به داشتند که پایی صدای. شود تولید "جیر جیر" به شبیه صدایی شدمی باعث هاچوب

 از سرعت با دست به چاقو. رودمی باال یطبقه به فرد آن فهماندمی نگار به کهنه هایچوب "جیر جیر" همچنین

 توی ،رفت باال هاپله از، کرد هاپله یباال به نگاهی و چسبید دیوار به. رفت هاپله طرف به و شد خارج شپزخانهآ

 .زد جیغ و ایستاد رو راه

 .کشمتمی نیای بیرون! بیرون بیا میگم بهت! بیرون بیا _

 دل در. گرفت دستش در عیدفا حالت به را چاقویش و داد قورت را دهانش آب. شد بلند اتاقش از صدایی و سر

 :گفتمی

 .کنیمی تهدیدش فقط، کشیشنمی! نگار باش آروم -

 آرام ایشپ با. شود پیدا آنجا از اشکله و سر ترسیدمی، انداخت پلهراه به نگاهی. بود باز نیم، رسید اتاقش در به

 پرده باد و دبو باز اتاق پنجره فقط؛ نبود معلوم کسی هم باز، کرد باز بیشتر را در. نبود اتاق در کسی، کرد باز را در

 .دادمی تکان را

. بود عادی چیز همه، انداخت بیرون به نگاهی و رفت پنجره سمت به سریع. بود کرده فرار پنجره از او اینکه مثل

 !کمدش جز به البته؛ بود مرتب جا همه، انداخت اتاقش به نگاهی
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؛ ودندب افتاده زمین روی همه توالتش میز کشوهای. بودند شده تپر زمین روی تعدادی و ریخته بهم هایشلباس

 .بوده شده مشخص قبل از که گشتهمی چیزی دنبال به فرد آن اینکه مثل

 سر به هخان از بیرون بود بهتر. رفت بیرون اتاق از و برداشت لباس دست یک سریع خیلی، بود گرفته اشگریه

 .نداشت جانی امنیت خانه در، بردمی

 سرما از، بیاورد خود با را پالتویش بود رفته یادش. کرد عوض را هایشلباس حیاط در و کرد قفل را خانه در

 .رفتمی مریم تولیدی به بعد و کردمی خرید اول. بود ماندن تنها خانه در از بهتر لرزیدن

 پشت و گشتمی بر بار یک دقیقه چند هر. بخرد را الزانیا پخت برای نیاز مورد مواد تا بود بازار درون بعد ساعتی

 یگرد او، زد چشمک او به سرش پشت جوان پسرک که وقتی. نکند تعقیب را او کسی که کردمی نگاه را سرش

 .نکرد نگاه را سرش پشت

 آن با ارنگ که بود لباسی تولیدی، مریم تولیدی. رفت مریم تولیدی به و خرید را الزانیا مواد، شد فروشگاه وارد

 نه و بیست دختری. بود گذاشته تولیدیش روی را خودش نام و بود تولیدی صاحب هم مریم. بود بسته قرارداد

 حس اهر بین در. است ساله چهار و بیست او کنند فکر همه شدمی باعث صورتش بودن تپل. بود تپلی و ساله

 هب و ایستاد ایمغازه کنار. آوردمی در "هیس هیس" مانند صدایی گوشش در و رودمی راه کنارش کسی کردمی

 .زد لبخندی او به فروشنده دختر و رفت مغازه داخل. شد خیره زیبایش هایتاپ

 !اومدید خوش -

 .زد لبخند و کرد سالمی او به هم نگار

 ؟ببینم تونممی رو قرمز بندی تاپ اون! ببخشید -

 :گفت ناراحتی با بعد و کرد فکری دختر
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 !شرمنده، کوچیکه شما به که مونده سایزش یک فقط اون -

 .بود زیبایی بسیار تاپ چون، شد ناراحت کمی نگار

 .ممنونم، شرمنده دشمنتون -

 ...که برود بیرون مغازه از خواست

 ؟کنید امتحان خوایدمی. باالس یکم قیمتش، خاصه هایمشتری ماله که دارم هاییتاپ یه خانم، خب -

 .نبود بد مه انقدرها امروز انگار، شد شادمان نگار

 .میشم ممنون، نیست مهم قیمتش -

 .هستید هم خوشتیپ ماشاهلل -

 .شد قرمز خجالت از نگار

 !ممنونم -

 .بیارم رو سایزت تا بگو خواستی که رو کدوم هر! نمونه چند هم این بفرمایید -

 با احتم و بود زیباتر همه از رنگی سبز تاپ آنها میان در. بودند زیبا همه، انداخت هاتاپ به نگاهی ذوق با نگار

 .گفت و کرد ایاشاره سبز تاپ به. شدمی زیبا خیلی پوستش سفید رنگ

 .بدید رو این سایز میشه اگه -

 باال خاطر هب. آمد پایین و برداشت را تاپ. برسد باالتر هایقفسه به دستش تا رفت کوچکی چهارپایه باالی دختر

 .داد نگار دست به را تاپ و کشید پایین را مانتویش، بود رفته باال مانتویش چهارپایه از رفتن

 .دارم رو شدیگه سایز، بود بزرگ یا کوچیک اگه، عزیزم بفرما -
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 .ممنون -

 در داییص ناگهان. بود شده زیبا لباس در واقعاً، پوشید را تاپ و آورد در را مانتویش سریع، رفت پُرُو اتاق به نگار

 :گفت گوشش

 .یباییز خیلی تو! هیس -

 احتمال، دیدمی را آن فروشنده حتما بود در پشت کسی اگر. بود نمایان در زیر از کسی یسایه، برگشت پشت به

 سیک فروشنده و او جز به. آمد بیرون پرو اتاق از و پوشید را مانتویش، درآورد سریع را تاپ. باشد مشتری که داد

 .نداشت وجود مغازه در دیگری پروِ اتاق و نبود مغازه در

 ؟بود اندازه؟ شد چی خانم -

 .زد لبخندی مضطرب نگار

 .میخوام رو همین بله -

 .کردمی نگاهش خیره بود شده او اضطراب متوجه که فروشنده دختر

 !تومن سه و شصت میشه قیمتش -

 .داد تکان سری گیج و گنگ نگار

 .بله -

 به و تگرف را نایلون نگار. داد نگار دست به و شتگذا نایلون در را تاپ. سوخت نگار حال به دلش فروشنده دختر

 .رفت در طرف

 !ببخشید خانم -
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 .کرد نگاهش زدهخجالت دختر، کرد نگاهش سوالی و برگشت نگار

 .نکردید حساب رو تاپ پول -

 .رساند فروشنده میز به را خود بلند هایقدم با، شدمی آب خجالت از داشت نگار

 .شیدببخ، شد اشتباه! بله! بله -

 :گفت کشیدمی خوان کارت در را کارت که حالی در دختر. داد فروشنده به را اعتباریش کارت و

 ؟خوبه حالتون شما -

 .خوبم بله -

 و دور مردم به نگاهی. رفت بیرون مغازه از و نگرفت هم تخفیف حتی نگار و داد نگار به را کارت و رسید دختر

 شده ممری تولیدی نزدیک. بود گرفته را او پای تا سر مصیبت انگار و ودندب آرام تقریباً آنها همه، انداخت برش

 .انداخت طنین گوشش در دوباره صدایی که بود

 .کنممی حس رو هاترگ توی خون -

 همه. تاس دیوانه او بگویند بگذار. کرد روپیاده در دویدن به شروع و گذاشت کنار را آبرو صدا این شنیدن با نگار

 ولیدیت در به، دوید فقط مریم تولیدی تا. گفتندمی او به چیزی هم هابعضی و کردندمی نگاه را او جبتع با مردم

 شروع و گذاشت زنگ روی را دستش. زدمی نفس نفس، شد خم و گذاشت هایشزانو روی را دستش، رسید که

 .شد بلند آیفن پشت از مریم صدای. کرد آن دادن فشار به

 ؟خبرته چه -
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 به شنفس، بود دویده که مسافتی خاطر به اما؛ کند حفظ را خود آرامش کرد سعی نگار. شد باز تیکی دایص با در

 و گشتبر نگار سمت به در صدای با و بود در به پشتش مریم. کرد باز را در و رفت باال هاپله از. بود افتاده شماره

 :گفت

 .داشتم کارت، اومدی که شکر رو خدا ازمب ولی؟ زدنه زنگ طرز چه این؟ تویی نگار!  اِ... مگه ـ

 .گذاشت پولکی و چای نگار جلوی مریم. نشاند صندلی روی و کشید را نگار دست

 .بگم چیزی یه خواستممی، دَمه تازه چای بخور -

 .زد پلک فقط، گذاشتمی دهان به را پولکی از تکه یک که حالی در نگار

 !دارم برات خوب خبر یه میگم؟ تو خوبی -

 ؟خوب خبر یک از بهتر چیزی چه، آمد خود به نگار

 .شنوممی بگو -

 .من گردن ناهارتم، هابری ذارمنمی! نگار ببین -

 .است دیده برایش خوابی چه دوباره مریم که کرد فکر نگار

 ؟شده چی ببینم بگو! خدا یا -

 هب که گفت، اومده خوشش توهامان مدل طرح از که گفت و زد زنگ من به مشهد توی تولیدی یه! نگار ببین -

 ...چیزه که بگید طراحتون

 .زد لبخندی نگار

 ؟چیه -
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 .بفرسته و بزنه طرح تا دو یا طرح تا چهار ما واسه تونهمی اگه هفته آخر تا که -

 هاتساع و بود حساس خیلی کارهایش روی او. بود گرفته مرخصی ماه یک مثال، کرد نگاه مریم به عصبی نگار

 .کند تمام را طرحی تا یدکشمی طول

 ؟کردی قبول هم تو وقت اون -

 :گفت و نشست پایش دو روی نگار جلوی مریم

 سی وت هفتاد، میده پول برابر دو گفته ببین. بکش کن سرهم چیزی یه االن همین! طرحه تا دو، برم قربونت -

 !من

 .کرد نگاهش متعجب نگار

 !تونمنمی؟ االن همین -

 !پری خاله جون رو تو، جونت مامان جون رو تو، بابات ارواح رو تو، ونیتمی! الهی فداتشم -

 .کردنمی که ها چه نقاشی دوتا برای بیچاره، بود گرفته اشخنده نگار

 !خودشون گردن رنگ فقط، کشممی ببین -

 .کشید جیغی حالی خوش از مریم

 ؟من جون -

 .خندید نگار

 .دهب من به تراش و کن پاک، مداد، کاغذ یه -
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 ار طرح تا دو و بماند تولیدی در نیم و هفت ساعت تا او، بود شده باعث چون؛ بود بزرگی موهبت مریم نظر به

 خواهدمی، نبود معلوم تلفن پشت زن آن، فرستادند مشهد تولیدی برای را عکسشان که هم سر آخر. کند هم سر

 باید بود فتهگ نگار، ببندد داد قرار مشهد تولیدی با دبتوان اگر که بود گفته، بیاورد خود سر بر خوشی از بالیی چه

 هنوز هم جون مامان. بود نیفتاده اتفاقی. شد حیاط وارد و چرخاند در قفل در را کلید لرز و ترس با نگار. کند فکر

 نهامحتاط را خانه در. میزد یخ داشت. رفت خانه طرف به بدو بدو. بست را در و شد حیاط وارد سریع. بود نیامده

 ار وسایلش. چسبیدمی سرما این توی، بپزد سوپ خواستمی چون؛ بود شده دیرش کمی. شد وارد و کرد باز

، رفت تلفن طرف به و زد دور را میز و کرد پوفی. زد زنگ خانه تلفن که، گذاشت میز روی و برد آشپزخانه توی

 .داد جواب را تلفن و آورد بیرون تعجب معنای به را زیرینش لب. خواند را شماره و برداشت را تلفن

 .الو ـ

 .نگار ـ

 هاییوقت تمام مثل، کرد لرزیدن به شروع دستانش. نبود بلد هم را مادرش شماره حتی او. شد شوکه لحظه یک

 .داشت استرس که

 ؟زدی زنگ چرا؟ خوایمی چی ـ

 :گفت خشم با و کرد پوفی تلفن پشت از نگار مادر

 خشک و تر، دادم شیر سال یک، بردم ور اون و ور این شکمم توی تورو ما 9 ولی؛ منکرد مواظبت تو از اگه من ـ

 ونج مامان؟ مونده بیدار تو پای صبح تا شب کی، بری راه پا و دست چهار دادم یادت. کردم بچگی تو با، کردم

 .نیست درست من با تو رفتار این؟ پری خاله یا

 .نبود منطقی اصلن مادرش برابر در نظر به نگار. فتر باال تلفن پشت از نگار مادر یگریه صدای
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 چطور؟ کنی بزرگ رو ایدیگه کس یبچه؟ بری مسافرت؟ بخوری غذا من بدون تونستی چطور تو ـ

 یول؛ ندارم بابا و مامان که کنندمی اممسخره هابچه که کردممی گریه جون مامان کنار هاشب من؟ خوابیدیمی

 اگه؛ خوریمنمی جوش بهم خیلی، دوریم خیلی هم از تو و من، گشتیمی پسرت واسه سیسمونی دنبال روزها تو

... هکرد مادری مواسه تو از بیشتر چون؛ پری مامان میگم بهش تو حرص از نکرده مواسه کاری پری خاله میگی

 .نزن زنگ بهم دیگه

 ریز سر نداد اجازه ولی؛ دندکرمی قل قل چشمش در هااشک. کند گریه مادرش خاطر به نداشت دوست حتی

 صدای. بگرید، داد اجازه خود به حین آن در و کرد پیازها کردن خورد به شروع. رفت آشپزخانه طرف به. شوند

 .آمد سر پشت از جون مامان

 ؟کنیمی گریه داری نگار ـ

 .برگشت پشت به زده وحشت نگار

 .کنممی خورد پیاز دارم نه ـ

 .کرد نگار هایدست به نگاهی، بود شدهن باورش انگار که جون مادر

 .بکن پوست آب زیر رو پیاز نسوزه هاتچشم خوایمی اگه. که رو خودت کردی کور مادر ـ

 ؟خبر چه جون شمسی از. مونهمی یادم چشم ـ

 :گفت، نشستمی صندلی روی کمرش درد از درهم ایچهره با داشت که حالی در جون مادر

 .گرفته زن اشنوه. یشگیهم هایحرف هیچی والّا ـ

 .کرد خشک مانتو با و شست را هایشدست نگار

 !دیگه بود پیر بیچاره؟ میگی رو حمید ـ
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 .کرد اخم جون مادر

 ؟میپزی غذا دیر قدراین داری چرا. نکن غیبت ـ

 .زد تفت را آن و کرد اضافه پیازها به را کرده چرخ گوشت نگار

 توی تولیدی یه واسه تولیدی رفتم بعد. پالستیک اون توی اوناهاش، تمگرف تاپ یه، خرید رفتم سر یه والّا ـ

 .«کنم فکر باید:»گفتم، «ببندیم قرارداد بیا:»گفت، اومد خوشش. زدم طرح مشهد

 .بود گرفته صورتش جلوی را تاپ لبخند با جون مادر

 .میشی تنبل بمونی خونه تو. کن قبول ٬داده پیشنهاد بهت اگه. بپوشی خوشی به، مادر قشنگه ـ

 :گفت و داد تکان سری نگار

 ؟زدی زنگ ایناخاله به ـ

 .مادر آره ـ

 اب را الزانیا هایورق. بپزد تا بست را آن در و کرد اضافه گوشت به هم را آب و رب نگار. رفت و شد پا جون مادر

 کردمی فریز یزچ کلی همیشه، بزرگش مادر قربان، کرد فرو فریزر در را سرش. گذاشت دیگ در روغن و آب

 را کمرش. گذاشت دیگ در را هاآن و، درآورد بسته چند نگار...  و مرغ آب، تره، هویج، گوجه مثل. مبادا روز برای

 باز ار اتاقش در آهسته. رفت باال به و گذاشت مانتویش جیب در خوری میوه کارد یه رفت اتاقش به و کرد صاف

 اردو کامل، بود کرده عرق، پیچید هم در دلش، است مرتب اتاقش دید تعجب با، کشید اتاقش در سرکی و کرد

 عوض شومیز و ساپورت یک با را هایشلباس سریع. چیز همه، بود مرتب چیز همه. گذاشت باز را در و شد اتاق

 ردب عقب به را سرش او و آمد بیرون بخارش که کرد باز را سوپ دیگ در. شد آشپزخانه وارد. آمد پایین به و کرد
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 فر در و کرد آماده را الزانیا، رفت الزانیا وقت سر به و زد هم را سوپ مالقه با. نکند برخورد صورتش به بخار تا

 :زد داد نگار. آمد آیفون صدای که گذاشت

 . اومدند جون مامان ـ

 سالن به امشب محمد عمو دانستمی. کرد باز را ورودی در و کرد مرتب را خودش آینه جلوی. کرد باز را در

 .کشید آغوش در را نگار، شد وارد پری خاله اول. شود ملحق هاآن به شام برای تواندنمی و رودمی فوتبال

 .بودم دلتنگت جون خاله سالم ـ

 .کشید آغوش در را اشخاله وجود تمام با نگار

 .داخل بفرمایید. طورهمین منم ـ

 :گفت و درآمد مادرش پشت از حنانه

 ؟خبر چه ،خاله دختر سالم ـ

 .زدی یخ تو بیا، سالم ـ

 طرف به را حنانه. آشپزخانه توی برد و کشید را حنانه دست نگار. کردمی صحبت جون مامان با داشت پری خاله

 .کرد باز را درش، برد سوپ دیگ

 !پختم چی ببین ـ

 .زد مردن به را خودش الکی نگار

 ؟چیه تلگرام توی شده پخش خبرهای بارهدر نظرت راستی. میرممی هااین خوشمزگی از من اخرش ـ

 :گفت کنجکاو نگار
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 .دونمنمی؟ خبر ـ

 .زد اشخانگی کیک به گازی و آورد بیرون را سرش، بود یخچال در سرش حنانه

 .میگم سفره سر بذار ـ

 :زد صدا را جون مامان و خاله و چید را میز حنانه کمک با. نشد کنجکاو دیگر نگار

 .کرد یخ جون مامان پری خاله ـ

 .میز سر آمدند جون مامان و پری خاله

 ؟بزنی چیزی طرحی خواستیمی شاید افتادی زحمت به، خاله نکنه درد دستت ـ

 .بودم بیکار اتفاقا ـ

 .برد دهن به را درشت زیتون یک

 .کنه دور به بال خدا؟ شنیدید رو خبرها راستی ـ

 .کرد نگاه اشخاله به کنجکاو نگار

 ؟شده چی ـ

 :گفت میخورد سوپ قاشق یک که حالی رد خاله

 ندهز بچه پسر یه فقط. کشهمی رو نفر چند میشه خونه یه وارد پسره یه، هاآپارتمان از یکی توی میگن واال ـ

 هم لقت دلیل. غریب عجیب و بوده قرمز آقا اون هایچشم گفته فقط بیمارستانه توی وحشت از هم اون که مونده

 .نیست معلوم هنوز

 .بپرد گلویش در غذا شد باعث که خوردمی زنگ نگار گوش در صدا این «بوده قرمز آقا اون هایچشم»
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 ؟مادر کنیمی چکار ـ

 .گفت ببخشیدی نگار

 ؟بوده رنگی چه هاشچشم گفتی خاله ـ

 .برداشت الزانیا تکه یک پری خاله

 .قرمز ـ

 .خورد نوشابه قلپ یه حنانه. دکر لرزیدن به شروع، شود نگار تن وارد ایرعشه انگار که ناگهان

 .ترسیده قرمزه هاشچشم کرده فکر بچه، بوده معتاد کنم فکر من واال ـ

 .نگذاشته جا به خودش از اثری هیج میگن ولی؛ کنه لعنتشون خدا. مادر دونمنمی ـ

 .شده قرمز هایشگونه استرس از االن دانستمی. خورد غذایش از تکه تکه فقط غذا آخر تا نگار

 .نکنه درد دستت جون خاله ـ

 :گفت لرزان صدای با نگار

 .جون خاله جونتون نوش ـ

 .خوبه آشپزیت آفرین ـ

 را اهظرف که بپوشد دستکش خواست حنانه. گذاشتمی سینک در را ظرفش داشت که، بود حنانه صدای این

 .شد بلند لرزان پاهای با نگار که بشوید

 .شورممی من کن دم چای تو ـ
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 .انداخت باال ایشانه خواسته خدا زا حنانه

 .باشه ـ

 .گذاشت تنها را نگار و ریخت آب کتری توی

 دشخو دست هم سر آخر. شکاند را فرانسوی دار دسته لیوان دوتا که بود قرمز چشمان آن درگیر فکرش قدراین

 پایین ار بالشتش و پتو فیلم دیدن بهانه به نگار رفتند حنانه و خاله اینکه از بعد. برید خوری میوه چاقوی با را

 فطر به. شد بلند اشگوشی پیام صدای، کرد روشن را تلوزیون.کشید دراز تلوزیون جلوی کاناپه روی، آورد

 :نوشته برایش.  رفت باال هایش ابرو و برد راست سمت طرف به را هایشلب امیر اسم دیدن با. رفت گوشی

 .بده جواب تونستی اگه. سالم ـ

 تانشدس تند تند نگار. داشت مهمی کار احتماال، بود شب نیم و دوازده ساعت انداخت گوشیش اعتس به نگاهی

 .آورد در حرکت به گوشی روی را

 ؟داشتید کاری، سالم_

 اردو و زد ضربه پرفایلش عکس روی. نقطه سه و تایپینگ، بود شده نوشته زیرش، کرد امیر اسم به نگاهی

 را دمآ اشآبی چشمان همه از بیشتر و داشت ایکشیده صورت، بود جذابی خیلی پسر. شد پرفایلش هایعکس

 .داد جواب امیر. نبود هاایرانی شبیه اصال، کردمی جذب

 خیلی، شده پیدا مادرم که شد زده زنگ من به رفتم گذاشتم که شب اون. واقعا خواممی معذرت ازت خیلی ـ

 .ببینمت فردا تونمیم. گذروندم مادرم با هم روز چند این. متاسفم

 .بردارد سرش از دست طور این شاید. بود کرده پیدا را مادرش بالخره. زد پوزخندی نگار

 .ببینیم همو بتونیم نکنم فکر. نداشتم اعتراضی که من، نیست مشکلی نه ـ
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 .شد زده تیک دو و کرد ارسال را پیام

 .میام خودم باهات دارم مهمی خیلی کار ـ

 .نیست بد کردن ناز کمی کرد فکر نگار

 .تونمنمی ممنونم ـ

 وشیگ ویبره. کردمی عوض را هاشبکه و برگشت تلوزیون سمت به. گذاشت میز روی، کرد خاموش را اشگوشی

 پوفی، شد قطع گوشی که نه یا بردارد را آن که کرد دست دست. افتاد گوشی روی امیر شماره، شد بلند اش

 .کرد لمس را سبز تلفن و برداشت ار اشگوشی، زد زنگ دوباره. کشید

 .بله ـ

 .آمدمی تلفن پشت از امیر هاینفس صدای

 .کنید صحبت تونیدمی؟ هستید خوب،سالم ـ

 .فشرد هم روی را هایشچشم نگار

 ؟هستند خوب مادر؟دارید کاری، تونممی بله؟ هستنید خوب شما ممنونم ـ

 .گفت تمسخر به را مادر

 ؟کردید رد رو شبم فردا درخواست چرا ،رسونندمی سالم ممنونم ـ

 .گفت لب زیر ای"چه تو به" نگار

 ؟گفتید چیزی ـ

 !بود شنیده چگونه،ماند باز دهانش نگار
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 .نگفتم چیزی که من نه ـ

 .زده پوزخندی امیر کرد حس

 .منتظرم شب فردا ـ

 .زدمی کتک را امیر دلش در داشت نگار

 .عصر فردا؟ مبگذاری قرار هم با شب باید شهمه چرا ـ

 .شد هول امیر کرد حس

 .هستم کار بی هاشب فقط و سرکارم بعدازظهر تا هاصبح تونمنمی من، چیزه، نه ـ

 :گفت تند لحنی با. بزند جیغ خواستمی نگار

 ؟هستید کاره چه شما بپرسم تونممی ـ

 :شد بلند جون مادر صدای که

 .شب وقت این میزنی حرف کی با داری؟ نگار ـ

 .دارم براتون خوب پیشنهاد یه دنبالتون میام فرداحتما، بزنید حرف شب وقت این بتونید نکنم فکر ـ

 :زد داد جون مادر دوباره. کرد قطع را تلفن

 ؟زنیمی حرف کی با گفتم؟ نگار ـ

 .بود گرفته اشخنده نگار

 .بود تلویزیون صدای، جون مامان هیچی ـ
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 .نگار نگو دروغ من به ـ

. رفت، ودب افتاده مبل کنار زمین روی که بالشتش طرف به و کرد خاموش را تلویزیون، خندید لندب صدای با نگار

 و غریب عجیب اما و زیبا انگشتر یک. برداشت را آن و شد خم، دید مبل زیر را براقی چیز که، برداشت را آن

 را هاآن عمرش در نگار که بود هاییرنگ از متشکل انگشتر سنگ. رفت باال ابروهایش نگار. بود بزرگ خیلی

 شچپ دست وسط انگشت وارد را انگشتر. چیست انگشتر سنگ روی هایرنگ اسم دانستنمی و بود ندیده

. برود گیج سرش، شد باعث که، هستند حرکت حال در انگشتر روی هارنگ کرد حس. انداخت آن به نگاهی،کرد

 کرد کاری هر. دهد تکان را پایش کوچک انگشت حتی؛ توانستنمی و بود حس بی بدنش. افتاد زمین روی

 دردش. دبرسان میز به را دستش توانستنمی کردمی هرچه. انداخت کنارش میز به نگاهی. برخیزد جا از نتوانست

 االن کردمی حس درد از. کرد جمع را قدرتش تمام. بود بسته سفت را پایش و دست یکی انگار. آمدمی

 ربیشت را دستش کردمی گریه که حالی در. نداشت هم را کردن ناله توان حتی. آیدمی در کاسه از هایشچشم

 زدمی نفس نفس که حالی در. آمده خون اشبینی از درد و فشار از فهمید هایشلب روی چیزی گرمی با. کشید

 و توانستینم، شود خارج گلویش از صدا که کردمی کاری هر. بود دادن جان حال در. رسید میز لبه به دستش

 پیدا یشتریب نیروی و امید میز یلبه گرفتن با. میشد دهانش وارد اشبینی خون که میشد بسته و باز دهانش فقط

 اشیبین ریزی خون شدت که کشید باال را خود و رساند میز به هم را راستش دست بود قیمتی هر به. بود کرده

 از ار انگشتر، بود شده که طور هر باید. انداخت انگشتر به نگاهی نگار. خوردنمی تکان پاهایش. شد بیشتر

 نگشترا درآوردن برای ایوسیله دنبال به چشمانش با فقط و دهند تکان را سرش توانستنمی. آورددرمی دستش

 میز یلبه را راستش دست وسط انگشت و کشید را دستش. انداخت شکل مستطیل میز لبه به نگاهی. بود

 ینکها قیمت به ولی؛ درآمد دستش از انگشتر میز لبه به انگشتر خورد بر خاطر به کشید را دستش و گذاشت

، آورد پایین و رساند اشبینی به را دستش. بود گرفته جان بدنش. میزد نفس نفس نگار. بود رفته دستش پوست

 جای کرد باز که را در برد دسشویی سمت به کشان کشان را خود و خورد بهم حالش. بود خون از قرمز دستش

 هبرید تو از را شکمش یکی انگار! خون هم آن آورد باال و خورد بهم حالش. ماند در روی انگشتانش بین خون رد

 .افتاد زمین روی جانبی خون زیادی دادن دست از خاطر به سر آخر. آوردمی باال خون که بود
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 دهانش آب هم سر پشت بار چند. دادمی آهن همز دهانش. بست دوباره و کرد باز را چشمانش زیادی درد سر با

 روی را حس این، است شده خشک االن و شده ریخته هایشدست روی چیزی کردمی حس. داد قورت را

 در هم او و بود باز دستشویی در. کرد نگاه را اطرافش. کرد باز را چشمانش دوباره. داشت هم صورتش

. شد لندب و گرفت دیوار از را دستش. کردمی درد اشسینه قفسه. کرد ایناله. بود باز هم آب شیر، بود دستشویی

 خون. است آمده سرش بالیی چه دیشب که شد متوجه و افتاد موزاییک روی شده خشک خون به چشمش

 به را دستش که، بیفتد خواست و رفت گیج سرش، برداشت که را اول قدم، ایستاد سرپا. بود داده دست از زیادی

 رد روی اشخونی هایانگشت جای، انداخت در به نگاهی، کرد باز را در و بست را آب شیر. کرد بند یروشوی لبه

 از کثیف دستشویی به نگاهی. کردمی درد سرش، میشد روشن داشت کم کم هوا، کشید را پرده. بود مانده جا

 به رفتگ تصمیم، دستشویی کردن یزتم از بعد. کردمی تمیز را آنجا، بود نفهمیده مادربزرگش تا باید، کرد خون

 خاطر به طورهمین و زیاد خون دادن دست از خاطر به، بگیرد ویتامین و آهن قرص بسته یک و برود داروخانه

 و بود خلوت تقریبا کوچه. پوشید لباس رفت اتاقش به. بیاید پیش مشکل برایش، داشت امکان خونی کم داشتن

 نماشی یک توانستمی و داشت پول کاش، باریدمی باران قطره قطره هم طورهمین، بود شده سردتر خیلی هوا

 متس به. کند پا و دست ماشین یک برایش، بگوید محمد عمو به که گفتمی حنانه به حتما. بخرد داغان و درب

 برده خوابش و میز روی را سرش خانم یک، رفت پیشخوان سمت به و شد وارد. رفت روزی شبانه یداروخانه

 .کرد صاف را صدایش. دبو

 .ببخشید، خانم ـ

 .کشید صورتش به دستی و پرید خواب از بیچاره زن

 .بفرمایید ـ

 .کرد باز را چشمش یک فقط

 .خواممی ویتامین و آهن قرص بسته یک من ببخشید ـ
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 .تفر هاقرص قفسه سمت به سمت به کنان لخ لخ و پوشید را هایشدمپایی، شد بلند و کشید ایخمیازه زن

 .بفرمایید ـ

 وچشک آینه. آمد بیرون و کرد حساب را پول، بود برخورده نگار به. کرد جمع را صورتش و کرد نگار به نگاهی بعد

 با را انگشتش نوک. بود اشگونه روی شده خشک خون لکه یک، کرد چک را صورتش و آورد بیرون کیفش از را

 ستد از و گرسنگی، سرما خاطر به رسید خانه به وقتی. شد تمیز، کشید خون یلکه آن روی و کرد خیس زبان

 آمده سرش که بود بالیی چه این. خورد سر در کنار، شد که خانه وارد. لرزیدمی پاهایش و دست زیاد خون دادن

، ودب نرسیده هم مورچه به آزارش دنیا این توی، کند خالی شانه اتفاقات این دست از که میشد چطور اصال، بود

 شیاد حتی، خوابید بیرونش هایلباس همان با و شد ولو مبل روی. آوردمی در سر داشت کجا از بدختی ههم این

 .بخورد را هاقرص بود رفته

 واسه صدا و سر همه این خوابم من فهمینمی مگه بزند داد خواست. کرد باز را چشمانش صدا و سر صدای با

. دبو شده غروب، کرد پنجره به نگاهی، شد بلند جایش از سریع سرش باالی روشن المپ دیدن با ولی؟ چیه

 حال طرف به بزرگش مادر لحظه همان، بود آشپزی حال در بزرگش مادر، برد آشپزخانه طرف به را سرش

 را رشس، کردمی پیچش سوال رفته بیرون صبح که فهمیدمی بزرگش مادر اگر، شد دراز سریع نگار که برگشت

 اشگوشی ،کردن فکر از بعد. زد اشپیشانی به محکم پتو زیر، دارد قرار امیر با اینکه آوردن دیا به با. برد پتو زیر

 خانه طرف آن به جون مادر پای صدای و شد بلند تلفن صدای. گرفت را خانه شماره و درآورد شلوارش جیب از را

 الوی وال صدای. رساند ها پله به را خود دوب بدو و درآمد پتو زیر از سریع، برو اتاقت به و کن فرار، فهماند نگار به

 هب و کرد خاموش را گوشی، دادنمی جواب، گرفت را امیر یشماره رسید که اتاقش به. آمدمی هنوز بزرگش مادر

 در و درآورد را بود پوشیده اشمشکی پالتوی زیر که را تیشرت. رفت حمام به و درآورد را لباسش، رفت اتاقش

 زنگ شنیدن صدای با. کشید موهایش در دستی و کرد باز هم را مویش کش، انداخت چرک هایلباس سبد

 زنگ که بود ای دقیقه چند اشگوشی، آمد بیرون و پیچید خود دور را حوله و شست را سرش سریع اشگوشی
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 ماس دیدن با رفت اشگوشی سراغ سریع، شد بلند اشگوشی صدای دوباره که، کرد خشک را موهایش، زدنمی

 .برداشت را گوشی امیر

 .الو ـ

 ؟ایدآماده، بردارم رو گوشی نتونستم من ببخشید، سالم ـ

 .بله یعنی،نه، سالم ـ

 .کرد ایخنده امیر

 ؟نه یا هستید آماده باالخره ـ

 .کرد سرزنش را خود زدنش حرف خاطر به نگار

 .مبزنی قدم یکم، نریم رستوران میشه اگه که بود این منظورم من ببخشید ـ

 .اونجام دیگه ساعت یک تا من، چشم ـ

 تند ندت. بگوید دروغ خواستنمی، برود جون مامان پیش آبرویش دیگر خواستنمی، کرد پایی اون و پا این نگار

 .داد جواب

 .میام خودم من... پارک برید شما ـ

 .کرد قطع را گوشی نگار که بزند حرفی خواست امیر

؛ رسدن خود به زیادی کرد سعی، بود حالبی گرسنگی از، بود پریده رنگش، شد خیره خود به آینه در و کرد پوفی

 به، وشیدپ اسکیمویی پالتو کتی مانتو جای به. برسد خود به قدرآن توانستنمی، شدمی جدی شانرابطه اگر چون

 حال. کردمی رتکم هم را آرایشش، پوشید لی شلوار ایپارچه شلوار جای به و بوت نیم بلند پاشنه کفش جای
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 را هایشقرص، خوردندمی پیچ دیگر یک در ضعف از پاهایش حنانه قول به. دادمی چه را مادرجون جواب

 و ازب بارچند را هایشچشم و گرفت دیوار از را دستش، رفت سیاهی چشمانش جلو هم باز. رفت پایین و برداشت

 .پرید جا از زده وحشت جون مادر صدای با. کرد بسته

 ؟زد غیبت کجا؟ گردممی دنبالت دارم ساعته یک؟ کجایی تو خترد ـ

 :گفت ترعصبی جون مادر، کرد اشاره باال به اشاره انگشت با و کرد نگاه جون مادر عصبانی یچهره به نگار

 ؟شدی معتاد، برگشتی قیافه این با االنم، باال رفتی زده غیبت یهو، بودی خواب که 7 ساعت تا ـ

 .گرفت را اشخنده جلوی، گرفتمی درد اشسینه قفسه خندیدمی وقتی اما؛ بود گرفته اشخنده نگار

 .کنیم حلش هم با اومده پیش مشکلی یه، بیرون میرم دارم حنانه با خدا به جون مامان ـ

 ونج مادر، بگوید دروغ میشد بانی باعث که کند لعنت را امیر هم طورهمین و دروغش خاطر به ببخشید را او خدا

 .رفت ایغره چشم

 .دیگه خسیسه جون حنانه. بخور چیزی یه بیا ـ

 مبه حالش برد دهان به ماکارانی یکم که زمانی. است نکرده باور جون مادر دانستمی، رفت آشپزخان طرف به

 که زمانی. کرد تاکسی درخواست و زد زنگ تاکسی به و خرد را هایشقرص یواشکی. نخورد را غذایش و خورد

 نظر از .کشید پوفی ابروهایش دیدن با انداخت صورتش به نگاهی و درآورد را کوچکش جیبی آینه بود اکسیت در

 و موها و میزد تیره هایکرم همیشه نگار. بور ابروهای و موها با بود سفید، بود پدرش شبیه کامال ژنتیک و قیافه

 و وستپ رنگ به افراد شود باعث که بودن رنگی چشمانش خوشبختانه. گذاشتمی مشکی رنگ هم را ابروهایش

 ار اشمشکی ابروی خط. مشکی ابروهایش باالی و بود شده بور ابروهایش ریشه االن اما؛ کنند شک موهایش

 صورتش روی ابرو خط شد باعث و رفت انداز دست روی ماشین که بکشد ابرویش توی خواست و برداشت
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 بی. زد نیشرمگی لبخند راننده که انداخت راننده به آینه از نگاهی عصبانی و عمیق هاینفس با نگار. شود کشیده

 .کرد پاک را صورتش و شد ابروهایش خیال

 .رسیدیم بفرمایید ـ

 دست یکس. بود سختی کار امیر کردن پیدا. بود شلوغ تقریبا، شد پارک وارد. کرد حساب را پول و شد پیاده نگار

 .شد رو به رو امیر جذاب یقیافه با و برگشت، گذاشت اششانه روی

 .سالم ـ

 .فشرد دستش در را نگار دست و زد لبخندی امیر

 .نیستید شناس وقت، دادید نشون سوم دیدار توی ـ

 .بردارد سرش از دست امیر تا کردمی دیر بعد به این از آمدمی بدش کردن دیر از او اگر، زد لبخندی نگار

 .شد دیر، دیگه ببخشید ـ

، بود دهش ناراحت اینکه مثل کرد اخمی امیر. گرفت درد اشسینه قفسه که کشید امیر دست از را دستش زور به

 .کرد نگاه نگار سیاه و درشت چشمان به

 .دنبالت اومدممی خودم ذاشتیمی ـ

 تدس در را نگار دست خواست و زد نگار به لبخندی امیر. کرد نگاهش و شد متعجب امیر خودمانی لحن از نگار

 و ردک راست را کمرش، کرد نگاه نگار چشمان به و آورد باال را چشمانش امیر، برد عقب را دستش نگار که بگیرد

 .کرد پوفی و کشید صورتش به دستی

 ؟میگم چی متوجهی، معمولی یرابطه یه از بیشتر چیزی یک یعنی، بشه جدی مونرابطه کم کم خواممی ببین ـ
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 هیچ بازوی حاال تا، بود سخت نگار برای انتخاب. گرفت نگار طرف به را شبازوی امیر، داد تکان سری فقط نگار

 امیر. شد ترنزدیک امیر به ترسیده نگار، نگار پشت از جوان موتوری یک سریع شدن رد با. بود نگرفته را پسری

 .زد لبخندی

 .اومدی من با، که نیومدی تنها، نترس ـ

 پتی خوش، نداشت سازی بدن هیکل. بود سفت بازویش، کرد لقهح امیر بازوی دور را دستش آرام خیلی نگار

 .بود امیر مثبت هایشاخص از دیگر یکی این و بود

، نداره حرف هاشآش، هست آش مغازه یه، بزنیم قدم خیابون توی بریم باشی موافق اگه؛ نگارخانم خب ـ

 ؟نظرت

 .شد اشگرسنه آش اسم شنیدن با نگار

 .باشه ـ

 .شد قدم هم او با بود گرفته را امیر یبازو که طورهمین

 ؟نگار ـ

 .بود گفته خودمانی لحن با هم باز

 ؟بله ـ

 .کرد نگاه امیر رخ نیم به و

 .کنممی توهین بهت دارم کنی فکر خوامنمی، تواسه دارم پیشنهاد یه ببین ـ
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 احطر، شویم شریک هم با بیار را اتسرمایه، است همیشگی پیشنهادهای همان البد هم باز که کرد فکر نگار

 .شو هایملباس

 .نمیشم ناراحت نه ـ

 تشویقت خاطرش به و دارم دوست صد در صد رو تو االن کار که من البته، تواسه دارم کاری پیشنهاد یه ـ

 .کنم کمکت گفت من به پری عمو زن ولی؛ کنممی

؛ ودب شده ناراحت پری خاله کار از لیو؛ خورد تکان هایششاخک معروف قول به کاری پیشنهاد شندین با نگار

 .اندک درآمد با چند هر ٬داشت دوست را ذاتیش استعداد، داشت اشکالی چه مد طراحی مگر

 ؟هست چی کارش ـ

 شد باعث هک، چسبید او به تقریبا و کرد نزدیک نگار به بیشتر را خود، بود بازیش دور نگار دست که درحالی امیر

 .شود معذب نگار

 بعد و یبینمی آموزش قبل از یعنی، میگره داره اولیه هایکمک همون یا پرستاری آزمون، دکتره دوستانم از یکی ـ

 ؟هوم؟ چیه نظرت. کنممی جورش تواسه که داری طرح هم رو سالی یک، میشه گرفته ازت آزمون

 ؟گذاشتمی کنار را مد طراحی چگونه ولی؛ نبود بدی پیشنهاد

 ؟دونیمی، بذارم کنار رو شغلم سختمه یکم من. بود سختی سوال ـ

 .زد لبخندی امیر

 .بگو بهم رو جوابت شب فردا لطفا و کن فکر. بدی جواب االن همین نگفتم که من ـ

 .مردمی امیر زندگی مورد در فضولی از داشت. گفت ایباشه نگار
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 ؟امیر آقا ـ

 .خندید امیر

 ؟دیگه چیه واسه آقاش اون ـ

 است سخت شرقی دخترهای برای ارتباطات طوراین نیست متوجه و شده بزرگ روپاا در او دانستمی نگار

 ؟ازتون بپرسم سوال یک. ترمراحت اینطور من ـ

 .ببندی جمع نیست نیازی باش راحت من با لطفا. بپرس ـ

 .پرسید قصد از و بود شده عصبی نگار

 ؟چیه شغلت ـ

 .خندید امیر که

 .وکیلم ـ

 زده ذوق نگار، کرد باریدن به شروع نرمی باران و زد برق و رعد لحظه همان، نزد حرف دیگر و گفت اوهومی نگار

 :گفت

 .بارون وای ـ

 .کشید خجالت نگار که، کرد نگاهش ولع با امیر

 .رسیدیم اوناهاش ـ

 .بود شده چیده صندلی و میز بالکون زیر هم مغازه از بیرون، کرد اشاره شلوغ تقریبا مغازه به دست با
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 ؟بشینیم ونبیر ـ

 .خوریممی سرما ـ

 .کرد امیر حواله سوسولی دل در نگار

 .باشی سرما تو که اینه داغ چیزهای خوردن لذت ـ

 .کرد پوفی امیر

 .میام االن من بشین جاهمین تو، خوریممی بیرون باشه ـ

 اصال نای و باشد لوس یکم داشت احتمال و میشد قانع زود امیر نظرش به، نشست بالکن زیر صندلی روی نگار

 .نبود خوشایند

 !داغ داغ آش اینم ـ

 .کرد ظریفی اخم، بود ننشسته دلش به هم امیر زدن حرف طور این

 ؟گرفتی کاسه تا چهار چرا ولی؛ نکنه درد دستت ـ

 زد ای کوله و کج لبخند امیر

 ؟بشه سیر آش کاسه یک با دیدی رو کی آخه ـ

 .زیاد آش ردنخو، مشترک وجه یک، کرد فکر خود با نگار

 .گیمی راست ـ

 اشحواله سوسولی بچه هم باز، کردمی آن کردن سرد در سعی آش زدن هم با داشت که کرد نگاه امیر به بعد

 کرد جلب خود به را امیر حواس، امیر از سوالی پرسیدن با نگار. برد دهان به را آش از کمی امیر، کرد
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 ؟خبر چه مامان از ـ

 .انداخت نگاهی نگار به شده ریز چشمان با امیر. برد باال را چپش ابروی بعد

 .خوبه ـ

 .کرد منی من نگار

 ؟نداری ازش عکسی ـ

 .ببینتت داشت دوست مامان اتفاقا، دارم ـ

 .ودب ناشایست نظرش به، گذاردمی قرار او با و شده آشنا نگار با که بود گفته مادرش به امیر، خورد یکه نگار

 ؟ببینم تونممی ـ

 نگار کنار صندلی طرف به و گرفت دست در را گوشی، درآورد اورکتش جیب از را اشگوشی و کرد اوهومی امیر

 تا رفتگنمی را دستش کاش. بود راحت خیلی نظر به امیر، کرد جمع بیشتر و بیشتر را خود متعجب نگار. رفت

 .گرفت نگار جلوی را اشیگوش و کرد ترنزدیک نگار به را صندلیش امیر. کردنمی راحتی احساس امیر

 .مامانمه این ـ

 امیر یادز نزدیکی خاطر به که نگار. بود امیر شبیه، کرد نگاه بود زده ملیحی لبخند که گوشی درون زن به نگار

 .زد اجباری لبخندی، بود معذب

 .کنی پیدا رو مامانت تونستی که تواسه خوشحالم خیلی ـ

 دز لبخندی امیر. امیر به کردن برخورد با بود مساوی شدنش جا به اج، شود جا به جا توانستنمی حتی نگار

 .دارم دایی تا 3 و خاله تا 4. زیاده مادریم خانواده جمعیت، بشی دار مامان یهویی که خوبه خیلی میدونی ـ
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 .رفت باال نگار ابروهای

 ؟هستند بزرگ هاشونبچه ـ

 .کرد هومی امیر

 .هستن رگبز، آره ولی؛ دارن دختر بیشترشون ـ

 سیبک، دش کشیده نگار گردن سمت به و آمد پایین نگاهش کم کم. شد خیره نگار به و پیچید نگار دور را دستش

 امیر صدای که. بود کردن عرق حال در ولی؛ بود کرده گرم سر آش خوردن با را خود نگار. خورد تکان گلویش

 .شد تعجبش باعث

 .استمزه خوش خیلی ـ

 :پرسید تند نگار. گرفت نگار گردن روی از را نگاهش امیر که برگشت طرفش به نگار

 ؟استخوشمزه چی ـ

 .زد پوزخندی امیر

 .میگم رو آش ـ

 .شد بلند ضرب با امیر. کشید خجالت نگار

 .میام باش منتظر، بزنم زنگ یکی به میرم من ـ

 .کرد نگاه پشت از امیر کشیده قامت به و گفت ایباشه نگار

 پیرزنی صدای. داد فشار را اشسینه و کرد کوچکی ناله، گرفت درد اشسینه قفسه دوباره که کشید عمیقی نفس

 .کرد جلب را نگار توجه پشت از
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 ؟رفت کجا شوهرت؟ بده حالت مادر ـ

 گذاشتنمی قرار امیر با دیگر او حتما، بود قدیم دوران شبیه دوران این میشد خوب چقدر، زد پوزخندی نگار

 .بده جواب رو تلفنش رفت. خوبم نه ـ

 .انداخت نگار به چپی چپ نگاه بامزه پیرزن

 تجربه ناای. رفته، نیست دیدی بار یه داره هم قیافه تخته به بزنم، بره ور قدراین ماسماسک این با شوهرت نذار ـ

 .دخترم زندگیه عمر یک

 .باشه شوهرم امیر نکنه خدا، گفت دل در نگار

 .هستند دوستانش از یکی، زده گزن بهش کی دونممی من مادر ـ

 .زد لبخندی پیرزن

 ؟عروسی تازه ـ

 .گفتمی چه باید، کرد هول نگار

 بله یعنی، نه ـ

 .داد تکان سری پیرزن

 .پیرشید هم پای به، میاید بهم ـ

 جیغ صدای که بود هایشانگشت با کردن بازی حال در. نشست درست جایش سر و کرد تشکری لبخند با نگار

 شد بلند، بود پارک یک که خیابان طرف آن از زن یک

 .امبچه، مرد امبچه. برسید دادم به، حسین یا، ابوالفضل یا ـ
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. رفت خیابان طرف آن به تند تند، گرفت درد اشسینه قفسه که بدود خواست قدم چند. برخواست جایش از نگار

 و تندرف کنار جمعیت آمبوالنس و پلیش آمدن با. میزد جیغ هم زن آن و بودند زده حلقه بیچاره زن آن دور آدم کلی

 رماد هایدست روی خون در غرق گردنی و صورت با بچه پسر یک. شد خیره رویشروبه صحنه به شوک با نگار

 در میشد را رنگ سفید لوله آن که طوری به بود شده گزیده کامل طور به گردنش چپ طرف، بود اشبیچاره

 رنگا. نشست کمرش رو کسی دستی که میشد بد داشت حالش. خوردمی همب داشت نگار حال. دید گلویش

 :پرسید امیر. دید را امیر و برگشت

 ؟شده چی ـ

 میرا اورکت یقه به کردمی گریه که حالی در، بود گرفته درد اشسینه دوباره حالش خوردن بهم خاطر به که نگار

 .زد چنگ را

 .بده حالم، ببر منو خدا رو تو، دونمنمی ـ

 .گرفت را نگار بازوی زیر امیر. گرفت شدت اشگریه

 ؟بیای پیاده ماشین تا تونیمی ـ

 آورد باال بود خورده که را هرچه لحظه همان، داد تکان سری نگار

 .میارم رو ماشین میرم من بمون جاهمین تو ـ

 و بود بسته را چشمانش حال بی نگار. شد دور بلند هایقدم با خود و نشاند پارک هایصندلی از یکی روی را نگار

 .شد گوش بدنش اجزای تمام بیچاره زن صدای با. کردنمی نگاه جمعیت به اصال

 چهب دونمنمی، بود قرمز هاشچشم، بود زشت صورتش. نبود آدم شبیه، گرفت ازم رو امبچه، کنه لعنتش خدا ـ

 ؟پیشش رفته قیافه این با چطور من
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 ازب. داشتند قرمز چشمانی قاتل دو هر قتل دو این در چرا، کرد باز را چشمانش نگار. زد داد را ارشیا اسم بعد و

 را ارنگ امیر، کرد بلند را او و کشید را دستش کسی. آورد باال دوباره و شد وارد تنش به لعنتی رعشه همان هم

 .گذاشت راننده صندلی کنار

 .کن باز رو دهنت ـ

 :گفت ناله با نگار

 .خورمنمی ـ

 .بود پر رنگ قرمز مایع یک از نصفه تا که کرد نگاه امیر دست شیشه به بعد

 .میشه خوب حالت االن همین بخورم قسم تونممی، قویه خیلی، سوئیسیه معجون یک این ـ

 .میشه بد حالم تونمنمی ـ

 را سرش نگار. شد نگار دهان وارد شیشه سر که داد فشار را آن و کرد نزدیک نگار هایلب نزدیک را شیشه امیر

 را آن نگار. شد نگار دهان وارد رنگ قرمز مایع. برد باال را شیشه و گرفت پشت از را سرش امیر که داد تکان

 :زد داد امیر. نداد قورت

 .بده قورتش ـ

 هب دستش با. نشست درست و گرفت نفسش ایلحظه برای، داد قورت را دهانش درون قرمز مایع ترس از نگار

 که ورهمانط، کردنمی درد اشسینه، کشیدمی عمیق و پی در پی هاینفس. شد باز نفسش راه که زد چنگ اشیقه

 گفت ریدهب بریده صدایی با. کرد نگاه بود زده زل او به خونسرد که امیر به میرفتی پایین باال شدت به اشسینه

 ؟خوردم من به دادی بود چی ـ

 .برد باال را راستش ابرو امیر
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 .نگم بهتره که میشه درست چیزهایی از سوییسی محلی و ارویید معجون یک ـ

، دهش خوب حالش چطور که بود تعجب در هنوز نگار. گذاشت موهایش روی را دستش و داد تکیه صندلی به بعد

 :گفت امیر به رو بغض با

 ؟دیدی رو بچه ـ

 .بود ریلکس و احساسبی قدراین چرا. شد عصبی نگار، گفت ایآره امیر

 .خونه ببر رومن ـ

 .نشست درست امیر

 ؟چرا ـ

 .دادمی پس جواب اشزندگی در همیشه باید چرا

 .بدم خون آزمایش برم باید ـ

 .کرد تکرار لب زیر را خون اسم بار چند امیر

 .خوبه خون ـ

 .کرد نگاهش عصبی نگار

 ؟خوبه چیش خون؟ چی یعنی ـ

 .زد وحشتناک ایقهقه امیر

 .کردم شوخی ـ
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 خندید و گذاشت لبش روی را دستش بعد و

 ؟بدی خون آزمایش قراره چرا ـ

 .دارم خونی کم ـ

 :گفت ناراحت امیر

 .بد چه ـ

 ؟دقیقا بده چیش ـ

 .کرد اخمی امیر

 ؟هستی عصبانی چی دست از؟ تو چته ـ

 .نکرد نگاهش نگار

 .بینهمی جون مامان، کن پیاده کوچه سر همین رو من ـ

 .کردم بد، رسوندمت، کردم کار چه مگه، ببینه خب ـ

 .بیرون رفتم حنانه با گفتم بهش ـ

 .زد زوری لبخندی امیر، شد پیاده

 .بگی بیشتری هایدروغ مجبوری بعدا، باش مواظب ـ

 .رفت و گرفت نگار سمت به و گذاشت اشپیشانی روی را انگشتش دو و

 .استدیوونه ـ
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 .رفت خانه سمت به بعد

. خورد ار ماکارانی تمام و نبود مهم اشغذایی رژیم که طوری به، بود هشد زیاد عجیبی شکل به اشتهایش دیشب

 خودش قول به پراید یک برایش محمد عمو بود گفته حنانه. بود آزمایشگاه به رفتن برای شدن آماده حال در

 البته گفت نجو مادر به را امیر پیشنهاد دیشب نگار. بزند سند و برود دیگر روز چند تا که آورده گیر داغان و درب

 دائمی شغل یک چون؛ کند قبول که گفت جون مادر و است گفته حنانه به گفت، گفته خودش به امیر که نگفت

 هک گفت و گرفت خون نگار از پرستار. بود داد پیام امیر به هم نگار، نیست مد طراحی به اعتباری ولی؛ است

 .زد ایش صد دقیقه چند از بعد. باشد منتظر

 .است آماده جواب خانم ـ

 .شد بلند نگار

 ؟شد چی جواب ـ

 .ندارید خونی کم خوشبختانه ـ

 .برخواست جا از نگار

 .ببر باال رو عدست و ویتامین و آهن قرص مصرف که گفتید شما اومدم پیش ماه همین من؟چی یعنی ـ

 .کرد اخمی پرستار

 ؟کنم عوض رو آزمایش جواب خوایدمی؟ ناراحتید االن شده طرف بر خونیتون کم شده چیزی یه حاال خانم وا ـ

 .کشید پرستار خورده الک انگشتان بین از را آزمایش جواب برگه نگار

 .نگهدارتون خدا ـ
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 .بود حنانه، خورد زنگ اشگوشی بود که آزمایشگاه در دم، نداد را نگار جواب و شد بیشتر اخمش پرستار

 .سالم، الو ـ

 ؟کجایی سالم ـ

 .کرد پوفی نگار

 ؟کجام سرما این با صبح وقت این رتنظ به ـ

 .دنبالت میام بمون، آزمایشگاهی فهمیدم، خب خیلی ـ

 ...می یخ. بیا زود ـ

 رفت خیابان طرف آن شاپ کافی به. کرد نثارش ادبیبی نگار، کرد قطع را گوشی و کند کامل را حرفش نگذاشت

. دش اینستاگرام وارد و کرد روشن را اشگوشی. نشست شیشه کنار نفره دو میز روی. داد نسکافه درخواست و

 شنظرات و شد کاربران از یکی پست وارد. آمد سراغش به دلهره همان هم باز. بود قرمز چشم دو هاپست بیشتر

 .خواند را

 .نیست معلوم هم هاشمقتول مرگ دلیل و ذارهنمی جا به خودش از اثری هیچ، ایهحرفه خیلی قاتل نظر به ـ

 :بود گفته بعدی نفر

 .بده صبر هاشونخانواده به خدا. نشه ایزنجیره امیدوارم، داده انجام رو قتل تا دو که االن تا ـ

، یزدم ضربه پنجره به داشت انگار کسی. گرفت دستانش میان را صورتش و کرد پرت میز روی را گوشی نگار

، ردک نگاه کالغ قرمز های چشم به متعجب نگار. بود پنجره پشت کالغ یک، شد خیره شیشه به و برگشت

 که را چیزی آمد باال وقتی اما و کرد خم را گردنش کالغ. زد ایضربه پنجره به و کرد جمع را اشاشاره انگشت

 :گفت پشتی میز پسر که شد بلند ضرب با نگار. بود کالغ دهان در گربه یک شده قطع سر.دید را دیدمی نباید
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 ؟شده چیزی خانم ـ

 .شد کشیده او به همه توجه

 ؟ببینید رو کالغ این بیاید میشه ببخشید ـ

 .داد تکان سری پسر، گذاشت اشگرفته تب گونه روی را دستش، برخواست جایش از بعد و

 .نیست چیزی که اینجا خانم ـ

 .نبود هم خون قطره یک حتی، نبود هیچی گفتمی راست، رفت جلوتر نگار

 .بود اینجا، دیدمش خودم خدا به.ـ

 .کرد اشاره قسمت آن به دست با بعد و

 .بزن دکتر به سر یه؟ شدی توهمی خانم ـ

 :گفت عصبی پسر به رو و برداشت را پالتویش عصبی نگار

 .نبود من به توهین به نیاز ولی؛ کردید کمک که ممنونم ـ

 و برد دهانش جلوی را هایشدست و نشست صندلی روی. بود نخورده را اشنسکافه. آمد بیرون شاپ کافی از

 .خورد زنگ موبایلش که برد پالتوش جیب داخل را دستانش. آمد بیرون دهانش از هاه به شبیه صدای

 .الو ـ

 .بود جون مادر

 .جون مادر سالم الو ـ
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 ؟شد چی آزمایشت؟ دخترم خوبی ـ

 :گفت رفته تحلیل صدایی با نگار

 .شده طرف بر خونیم کم گفت ـ

 ؟شده چیزی ـ

 :گفت ٬بود گرفته درد لوگ بغض خاطر به که نگار

 ؟شده چی نه ـ

 .بگذره خوش بهتون کن سعی، همید با رو ناهار گفت، زد زنگ حنانه ـ

 .خورد سر چشمانش از اشک قطره یک

 .خداحافظ، گذرونیممی خوش باشه ـ

 با .ستگری و گذاشت اشبینی روی را دستش دوتا. کند کار چه دانستنمی ترس از. نماند جون مادر پاسخ منتظر

 باال را اشبینی آب، کشید صورتش روی اشپالتو با و شد بلند. بود حنانه، آورد باال را سرش ماشین بوق صدای

 .شد ماشین سوار و کشید

 ؟کردی گریه؟ ببینمت، سالم ـ

 .کرد اجباری ایخنده نگار

 .خوردم سرما بابا نه ـ

 :گفت و کرد نگار به ایبامزه نگاه حنانه

 ؟افتاده راه آبشار یا، خوردی سرما _
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 :داد جواب پرخاشگرانه نگار

 .دیگه نکن اذییت ـ

 :گفت خنده با حنانه، کوبید صندلی به را خود بعد

 .شد کنده جا از ماشینم صندلی دیوانه ـ

 .کوبید صندلی به را خود دیگر بار چند، بود شده عصبانی که نگار

 .نشد کنده دیدی ـ

 :گفت سر آخر. بگوید نتوانست چیزی ولی؛ کرد بسته و باز را دهانش بار چند، داد تکان سری حنانه

 ؟تو چته بابا ـ

 .بود گرفته اشگریه دوباره نگار

 .کنم کار چه دونمنمی دیگه خدا به، کنم زندگی مجبورم... کنمنمی زندگی وقته چند... خورده اعصابم ـ

 .گذاشت اشپیشانی روی را دستش و

 خیلی ندگیز، شده که قیمتی هر به، ببر رو زندگی تو، ببره رو تو زندگی نذار. یگمم االنم، گفتم بهت همیشه من ـ

 .هاستحرف این از ترنامرد

 .کرد فینی فین نگار

 .بیشتر پول، بهتر زندگی. میشه عوض زندگیت، بشی پرستار قراره. دیگه نکن گریه ـ

 .زد هقی نگار
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 .ندارم رو کسهیچ من ترسممی االن از، ترسممی امآینده از، ترسم می ـ

 .زد بازویش به نگار

 برمتمی االن، میشم ناراحت منم نکن گریه خدا تورو؟ میشم چیت ما؟ کلمیم اینجا ما پس رو خودت کردی کور ـ

 .بخندی فقط سال دو تا که بخوری بدم پیتزایی یک. بخوری بدم پیتزایی یک

 .کرد نگاه بیرون به خیره و داد تکیه پنجره به را سرش نگار

 زا ترسش. گذشتمی خوش شاید گذاشتمی نگار اگر البته. نبود هم خوب، نبود بد حنانه با ناهار گذارندن

 وابج العمل عکس صدایی ترینکوچک به و بود جویده را اششده مانیکور هایناخن، بود شده بیشتر همیشه

 .بود امیر. کند عوض را اشگوشی زنگ بود بهتر، پرید جا از اشگوشی زنگ صدای با. دادمی

 .الو ـ

 ؟نگار ـ

 .نشناخته امیر که است هراسان صدایش قدراین یعنی، کرد فکر نگار

 .خودمم ـ

 ؟شده عوض چرا صدات ـ

 .کرد صاف را صدایش نگار

 .دونمنمی ـ

 .نهکالستو روز اولین فردا، بیمارستان بریم هم با دنبالت بیام تونمنمی من فردا، نیست مهم خب خیلی ـ

 .کرد تعجب نگار
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 ؟کالسمون ـ

 .دیگه دختر یک و تو فقط آره ـ

 .کرد اشخفه امیر به خطاب دختر یک صدای که بگوید چیزی خواست نگار

 ؟نمیای چرا امیرعزیزم ـ

 :گویدمی چه امیر ببیند تا شد گوش سراپا نگار

 ؟نگار. برو تو، قربونت میام ـ

 ؟بیمارستان کدوم میرم خودم فردا من ـ

 ...مارستانبی ـ

 :گفت قصد از نگار

 .بگذره خوش خداحافظ.شد مشخص دنبالم بیای نتونی فردا اینکه دلیل کنم فکر ـ

 .نگار ـ

. تگذاش سرش زیر را دستانش و کشید دراز تختش روی و گفت آخیشی، کرد قطع و کند تمام را حرف نگذاشت

 .زد جیغ حالی وشخ از و گذاشت بالشت توی را سرش. میشد خالص امیر دست از داشت

 .بود قدیمی در با هاییاتاق از پر راهرو. نبود راهرو در کسی، بود بزرگ راهرو یک توی

 ؟نیست اینجا کسی ـ

 شد متوجه نگار، آمدمی راهرو ته از جیغ صدای. است لرزش حال در اتاق دیوارهای کرد حس. شد اکو صدایش

 قتد بیشتر و کرد ریز را چشمانش، هستند او سمت به دویدن حال در دیوار روی مورچه به شبیه چیزهایی دور از
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 هرا دیوار روی، داشتند کشیدن جیغ حال در قرمز چشمان با نیش هایدندان و زشت هایقیافه با هاییآدم، کرد

 .آمدندمی نگار سمت به و رفتندمی

 گارن. بودند شدن نزدیک لحا در، کرد سرش پشت به نگاهی، کرد دویدن به شروع و کشید جیغی ترس از نگار

 زا صدایش اما؛ "امیر" بکشد جیغ خواست نگار، بود ایستاده امیر روبرویش. کرد دویدن به شروع ترسریع

 گارن، بود کرده باز نگار کشیدن آغوش به برای را دستش چون؛ بود دیده را او انگار امیر. آمدنمی باال اشحنجره

 نفس، نشست ضرب با تختش روی. پرید خواب از و کرد برخورد امیر یشانه به سرش و رفت فرو آغوشش در

 و کرد روشن را المپ. رفت حمام سمت به و آورد پایین تخت از را لرزانش پاهای. بود کرده عرق و میزد نفس

، کرد آب از پر را مشتش و کرد باز را آب شیر. بود نشده چیزی، انداخت خود به نگاهی حمام آینه در. شد وارد

 آب از پر مشتش که همانطور نگار. آمد پنجره شدن بسته و باز صدای، بزند صورتش به را آب خواست که مانیز

 فشکا بین از آب شد باعث و لرزیدمی هایشدست. شکستمی را سکوت باز آب شیر صدای. زد خشکش، بود

 نفس ههمیش از بلندتر و شتربی و بود شده گشاد هایشچشم. رفت بیرون و بست را اآب شیر. بریزد هایشدست

. بود مرتب چیز همه، بود نیفتاده اتفاق اتاق در عجیبی چیز، آمد بیرون و گذاشت روشن را حمام المپ. کشیدمی

 ار پتویش دو هر و شد دراز تختش روی؟ گفتندمی چه مردم، میشد دیوانه اگر. گرفت دستانش میان را سرش

 حال در دید خواب. قبلی خواب شبیه خوابی نه ولی؛ دید خواب هم باز. بود شده سردش، انداخت خودش روی

 :گفت امیر به، کردمی مجبورش کسی و نداشت دوست خودش نگار انگار ولی؛ است امیر با عشقبازی

 .خوامنمی، کن ولم ـ

 را دستانش رنگا، داد هلش امیر سمت به دوباره کسی. کرد نگاه امیر دوباره نگار، کرد ول را نگار حرف بدون امیر

 .آورد پایین را سرش امیر که کرد حلقه امیر گردن دور

 را او خدا. کردمی ـناه گـ احساس، داشت استرس. بود گذرانده امیر با بازی عشق با خواب در را دیشب تمام

 که دهی انجام را کار این کسی با وقتی کنیمی سبکی احساس چقدر گفت دلش در. بود بخش لذت ولی؛ ببخشد
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 آهنگ روی و رفت اسپیکرش سمت به، حالش شدن عوض برای. غریبه پسره یک نه، است همسرت یا رممح

 .شد بلند سوسن صدای، کرد پلی دارم دوست اسم به سوسن قدیمی

 ...«دله تقصیر، نیست من گناهه دله کار این، میدونی دارم دوست»

 آهنگ با هک حالی در. کرد سر بلندی مقنعه و پوشید مرتبی لباس. بود بیمارستان به رفتن برای شدن آماده حال در

 .برداشت را کیفش، کردمی زمزمه

 ...«کرد هاچه باهام عشقت، شم فدات میدونی خوب، کرد هامکوچه گرد شب، نازنینم تو عشق»

 نزدیک باتقری بیمارستان، برود پیاده توانستمی نگار.  بوسید را جون مادر. رفت بیرون و کرد خاموش را اسپیکر

 .رفت پرستاری میز سمت به و شد بخش وارد نگار. بود

 .سالم ـ

 .کرد بلند سر جوان پرستار

 ؟بفرمایید، سالم ـ

 .اومدم آموزشی کالس برای من ـ

 .انداخت نگار به نگاهی متفکرانه پرستار

 ؟اومدی کی طرف از ـ

 .ایمانی آقای ـ

 .ریخت بیرون رشدافاصله هایدندان که زد نمایی دندان لبخند پرستار

 .کرده تعریف شما از خیلی که برزگر آقای؟ هستی جون نگار شما ـ
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 ؟است کسی چه برزگر آقای که کرد فکر نگار

 ؟برزگر آقای ـ

 .نبود نمادندان باراین، زد لبخند هم باز پرستار

 .لطفا اتشناسنامه. ایمانی آقای دوست ـ

 .داد پرستار دست به را اششناسنامه و برد کیفش در دست و گفت آهانی نگار

 .بفرمایید ـ

 :گفت و دبرگردان نگار به را شناسنامه، نوشت برگه روی چیز تا چند شناسنامه از و کرد باز را شناسنامه پرستار

 و آروم شدت به خانم، هست پور ملکی خانم نظر زیر هاتکالس، هستم نظری لیال من، خانم نگار خب ـ

 نه از هاکالس کل در ولی؛ اومدی زود یکم امروز. استهفته در روز سه زوج هایروز که هم هاتکالس، مهربونیه

 .بشه شروع کالس تا بمونی منتظر تونیمی. ستیازده تا نیم و

 .کرد تشکر و داد تکان سری نگار

 ؟هستیم پور ملکی خانم کالس تو دیگه نفر چند و من ببخشید ـ

 .کرد دستش زیر پرونده به نگاهی نظری

 .ترند شلوغ دیگه هایکالس، آوردی شانس. دیگه خانم یک و تو ـ

، ردک اشگوشی ساعت به نگاهی. نشست بیمارستان سالن هایصندلی از یکی روی و داد تکان سری نگار ـ

 .شد بلند پرستار صدای، کرد گرم اشگوشی با را سرش. بود مانده خیلی هنوز، بود کم پنج 9 ساعت

 .44 اتاق چپ سمت سالن همین، شده شروع کالستون. نگارخانم ـ
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 قد کوتاه دختر یک و اندام الغر خانم یک. شد وارد و رفت 44 اتاق سمت به. شد بلند و کرد تشکری هم باز نگار

 :گفت صالبت با نگار. بودند اتاق در

 .سالم ـ

 .زد بخش آرامش لبخندی زن، برگشتند دختر و زن هم

 .اومدی خوش. عزیزم سالم ـ

 .داد دست زن به و رفت لوج نگار

 .ممنونم ـ

 .نشست صندلی روی و داد دست کوتاه دختر به نگار. زد زیبایی لبخند دوباره زن

 .مریمه همکالسیت اسم، هستم پور ملکی که من، عزیزم خب ـ

 .کرد حالی خوش اظهار و کرد نگاه مریم به نگار

 .لیست تو بنویسم، بگو خودتم اسم حاال ـ

 .داد جواب نگار

 .غالمی نگار ـ

 .نوشت برگه روی را اسمش و غالمی نگار کرد زمزمه لب زیر پور ملکی

 شروع ریوری قلبی احیاء همون یا آر پی سی آموزش با رو اولمون کالس خواممی، هستید آماده اگه هابچه، خب ـ

 نجاما شدن خفگی دچار که کسانی طورهمین و قلبی سکته دچار که میشه انجام کسانی برای آر پی سی. کنم

 و کودکان در قلبی ماساژ ینحوه البته، است دقیقه 6 تا 4 بین آر پی سی در طالیی وقت یا تایم گولد. میشه
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 مصنوعی تنفس تا 2، بزرگسال و جوان، نوجوان افرد برای مثال، کنهمی فرق نوزادان و میانساالن و بزرگساالن

 ...قلبی ماساژ بار 33 و دیممی

 .نوشتمی اشدفترچه در را گفتمی پور ملکی که همیم نکات نگار

 تمیز گلو باید مصنوعی نفس دادن هنگام، دو. قلبی ماساژ بار 12 ـ تنفس بار 1 ـ کودکان در قلبی ماساژ، یک-

 ...سه. باشد

 اب هبالخر، بود سخت برایش ماکت روی مصنوعی تنفس دادن. کردمی ردیف یکدیگر کنار را هاگزینه طورهمین

 اما، دارد وجود عیمصنو تنفس برای هاییوسیله بیمارستان در بود گفته پور ملکی البته. بود گرفته یاد زیاد تمرین

 .شد خانه وارد کوفته و خسته نگار. است خاص مواقع برای مصنوعی تنفس آموزش

 .جون مادر سالم ـ

 :تگف، کردمی خشک را هایشدست دستمال با داشت که حالی در جون مادر

 ؟بود خوب کالس. دخترم سالم ـ

 .شد آشپزخانه وارد و درآورد سر از را اشمقنعه نگار

 .بودم رفته زود یکم ولی؛ مواسه بود سخت یکم، بود خوب ـ

 .زد لبخندی جون مادر

 .کنممی دعا تواسه نمازم سر همیشه، دخترم باشی موفق ـ

 .زد لبخندی نگار

 .دعاهاتم محتاج همیشه خدا به ـ
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 .بوسید را جون مادر دست دبع

 ؟کردی که بود کاری چه این دخترم نگار، اِ ـ

 :گفت ایبامزه لحن با نگار

 .دارم دوستت، دیگه دارم دوستت ـ

 :گفت و خندید جون مادر

 .کنممی صدات شد آماده ناهار، کن استراحت برو ـ

 .باشه ـ

، دکرمی بازیعشق تخت همین روی امیر با خوابش در دیشب، انداخت تختش به نگاهی. رفت اتاقش طرف به

 امیر جای روی و کشید دراز پهلو به، کشید دراز تختش روی و کرد عوض را هایشلباس و داد تکان را سرش

 .بست را چشمانش و کشید دست

 حبتص او با دارد کسی دانستمی، بود گنگ برایش اطرافش صداهای، هوشیارشد نیمه اششانه خوردن تکان با

 .بست را چشمانش دوباره. است کسی چه دانستنمی ولی؛ دکنمی

 ؟نگار. عصره 5 ساعت، پاشو، خوابیمی قدرچه؟ دختر نگار؟ نگار ـ

 .گویدمی چه جون مادر فهمیدنمی و شنیدمی را هاحرف این فقط نگار

 .پاشو، کردم پایین و باال رو هاپله این قدراین شدم خسته خدا به؟ دخترم نگار ـ

 و ردک بسته و باز را چشمانش. داد بدنش به قوسی و کش، برد باال را دستش هردو و کرد باز را چشمش یک ارنگ

 :گفت خواب خاطر به شده کلفت صدایی با بعد
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 ؟چنده ساعت ـ

 :گفت عصبانی جون مادر

 ؟فهمینمی تو زنممی حرف همه این من ـ

 .برخواست جایش از نگار

 در. گذراند را روزش ناهار خوردن طورهمین و خانه کردن تمیز در جون مامان به کردن کمک با هفت ساعت تا

 .کرد دریافت امیر از پیامی که بود اشمدرسه قدیمی دوستان از یکی به دادن پیام حال

 زیاد من از که شما؟ بود چی دیشبتون حرف از شما منظور دونمنمی من؟ بود چطور کالستون امروز، سالم ـ

 شبیه االن ما، افتهمی هاییاتفاق چه داره شخصیم زندگی توی که باشه مهم براتون نباید پس دنمیا خوشتون

 .نداره بیشتر سال 16. بودند مخاله دختر درضمن، هستیم معمولی دوستای

 با لیو؛ بیاید قلقلک به بدنش شد باعث و افتاد دیشبش خواب یاد هم باز پیام جمالت اولین خواندن با نگار

 ششک را موضوع و نکند دیشبش حرف به ایاشاره کرد سعی. ریخت پیکرش بر سرد آبی، پیام بقیه نخواند

 داد پایان را موضوع جمله همین نوشتن با پس، ندهد

 .داشت خوبی و آروم جو کالس، ممنونم،  سالم ـ

 .نکرد توجه پیام بقیه جواب به دیگر

 ؟کنم دعوتت شام برای شب فردا تونممی ـ

 .کند جبران را زشتش رفتار بتواند رفتنش با شاید که کرد فکر نگار

 .کنید ارسال برام رو زمان و آدرس. حتما،بله ـ
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 موضوع که بیچاره نگار دل حال به وای اما کرد سر اشپرستاری هایآموزش خواندن با را بعدش روز نگار

 بعذا. بخوابد بود نگذاشته را شبدی تمام امیر با عشقبازی خواب هم باز، بود شدنش پاگیر حال در جدیدی

، رفت کمدش سراغ به و گذاشت کنار را اشدفترچه. نبود آسوده هم درخواب چرا، کردمی اشخفه داشت وجدان

 امیر اب رویارویی، بود کرده تجربه االن تا که ترسی بیشترین. پوشید ایساده لباس هم باز. داشت قرار امشب

 پایین از صدایی با. بکشد خجالت او، میشد باعث این و بیندمی را هاوابخ همین هم امیر کردمی حس، بود

، نکند کش جون مادر تا بیا دنبالم به تو که بود شده حنانه دامن به دست نگار. آمده سراغش به حنانه شد متوجه

 آمدن با هک بود هنشست قدیمی آشپزخانه اپن روی حنانه، رفت پایین را هاپله تند تند. بود کرده قبول هم حنانه

 :گفت نگار

 ؟بریم ـ

 :گفت ترآسوده خیالی با، شد مطمئن نگار پوشش از وقتی، انداخت نگار به نگاهی جون مادر

 .نکنید تصادف نکرده خدایی، باشید مراقب. مادر حنانه ـ

 :گفت، بستمی را هایشکفش زیپ که حالی در حنانه

 .هست حواسم جون مامان نه ـ

 غرید بود خودش کردن مرتب حال در آینه رد که نگار به رو

 .رفتم من، دیگه بیا خورد ترک آینه ـ

 .رفت حیاط در طرف به و بوسید را جون مادر گونه بعد

 .زنهمی غر شهمه، دیگه اومدم ـ

 .بود رضا به دادن پیام حال در حنانه، شد ماشین سوار. کرد خداحافظی و بوسید را جون مادر یگونه هم نگار
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 رینتدی یار به داری ایستادی خودت االن، بریم بیا کردیمی جیغ جیغ من سر داشتی خونه تو االن تو؟ انهحن ـ

 .میدی پیام

 .کرد پایین و باال را دستش حنانه

 ؟ندم جواب تو خاطر به داده پیام عمری یه بعد، نکن هولم بابا برو ـ

 .انداخت چینی دماغش به نگار

 .که واقعا ـ

 هایلباس دیدن با. است کرده انتخاب را گرم احتماال و دنج ایگوشه که دید را امیر، شد رستوران وارد که زمانی

 .داد دست نگار به و برخاست جایش از امیر. است کالسبی او برابر در چقدر که، کرد فکر امیر

 ؟خوبی سالم ـ

 با، زیدلرمی استرس و خجالت از بدنش تمام. کرد تشکری، نشستمی امیر مقابل صندلی روی که حالی در نگار

 .افتادمی هایشخواب یاد امیر دیدن

 ؟خوبه حالت ـ

 .بود گرفته خطاب را او که بود امیر صدای این

 آره ـ

 ؟لرزیمی چرا پس ـ

 .سردمه یکم ـ
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 ریام و آمد گارسون. داد میز به را نگاهش نگار. کرد بلند گارسون برای را دستش و داد باال را ابروهایش امیر

 .نشد متوجه نگار که گفت او به چیزی

 ؟بود چطور کالست نگفتی، خب ـ

 :گفت، فشردمی هم در را هایشانگشت که حالی در نگار

 .باشه طورهمین هم بعدا امیدوارم، خوبه بار اولین برای ـ

 را توپال و خواستبر جایش از امیر، داد دستش به را امیر رنگ خردلی پالتو و آمد گارسون. زد زیبا لبخندی امیر

 :گفت و نشست سرجایش امیر. کرد تشکری معذب نگار. انداخت نگار های شانه روی

 ؟چطوره کالسیت هم ـ

 .نداشتم برخورد باهاش زیاد ـ

 کرد نگاهش امیر

 .دادم سفارش رو شام قبل از ولی؛ نشی ناراحت امیدوارم، اوم ـ

 .داد تکان را دستش و خندید اضطراب با نگار

 ؟حرفیه چه این، بابا نه ـ

 را نگار این و است نگار وجود خوردن حال در، شام خوردن جای به امیر کردمی احساس نگار، شام خوردن موقع

 کرد متعجبش سوالش با امیر شام از بعد. ترساندمی

 ؟کنیم ترجدی رو امونرابطه چیه نظرت، میگم ـ

 .داد تکان سری نگار
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 ؟چطور یعنی ـ

 کشید لبش به را راستش تدس شست انگشت امیر

 اشمب داشته دوست رو همدیگه، دونممی چه... و بگیم هم به مشکالتمون از، بذاریم قرار بیشتر، یعنی خب، اوم ـ

 ؟میشی متوجه رو منظورم، هاحرف این از و

 .گذشته هم جدی از امونرابطه خوابم تو که دونینمی، گفت دل در و داد تکان سری نگار

 .هستی مطلع حتما زندگیم از، باشم داشته آمد و رفت راحت تونمنمی نم، دونیمی ـ

 .داد تکان سری امیر

 چی یدونمی، سخته یکم ما برای هنوز. گرفته شکل هااروپایی مثل رفتارت و شدی بزرگ اروپا توی تو باالخره ـ

 ؟میگم

 داد تکان سری هم باز امیر

 ؟ندیم انجام رو کار این هامونخانواده اطالع در چرا، اینه نظرت اگه، خب ـ

 .گذاردمی قرار امیر با بگوید جون مادر به یعنی، شد گرد چشمانش نگار

 .تونمنمی اصال یعنی، بگم بهش چطور تونمنمی اصال و مادرجون برای، نه من برای یعنی، سخته یکم ـ

 ویت چشمانش و لرزید نگار لد که زد دستش پشت ایـوسه بـ آرام خیلی و گرفت دست در را نگار دست امیر

 .گرفت گر و افتاد خوابش در امیر هایـوسه بـ یاد به. لغزید امیر نگاه

 ؟باشیم داشته دوست رو همدیگه تونیممی ولی... بدیم انجام تونیمنمی رو کارها بقیه ـ

 .داد بیرون را نفسش و کشید عمیقی نفس نگار
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 .کنم فکر ـ

، ودنب عاشقش، داشت دوستش نگار. میزد جدیدی هایحرف امیر، گذراندمی یرام با را وقتش بیشتر، روزها این

 را امیر اب عشقبازی خواب شب همه تقریبا. نبود سخت برایش کردنش فراموش میشدند جدا یکدیگر از اگر یعنی

 آزمونش، شد برگزار آزمونش زمان اینکه تا، دیدنمی وحشتناک هایچیز دیگر. بود کرده عادت هاآن به و دیدمی

 گروه که دبو منتظر بیمارستان در نگار که شب آن. بود نفهمیده را دلیلش هنوز نگار و میشد برگزار شب 8 ساعت

 .داد رخ ناگواری اتفاق، شوند آزمون سالن وارد جدید گروه و کنند تمام را آزمونشان قبلی

 وشگ هاآن زمزه به و زده زل هاآن به کنجکاو ارنگ. دویدندمی هم هابعضی و رفتندمی راه تند تند همگی پرستارها

 :گفت دکترها از یکی، دادمی

 ...خونه سرد کنید منتقل، باشه دار واگیر بیماری شاید؛ نزنید گردنشون زخم به دست ـ

 که ترف نظری طرف به بود کرده گل اشکنجکاوی که نگار، رفت سالن طرف به بدو بدو و داد تکان سری پرستار

 .کردمی تایپ را چیزهایی داشت تند تند

 ؟شده چی دونیدمی شما؟ نظری خانم ـ

 .بود پرحرفی زن، کشید اشپیشانی به دستی کالفه نظری

 پنج و بیست نزدیک باند یه شدن االن؟ رسوند قتل به رو نفر دو که بود خبربی خدا از قاتل اون جون نگار واال ـ

 .خونه سرد شد منتقل االن که بود نیکیشو موندن زنده به امید. کشتند رو نفر

 .کند کامل را حرفش نظری، نگذاشت تلفن زنگ بعد

 .چشم؟... بله، الو ـ

 .داد پیام او به امیر. ندارد امنیت بیمارستان این در کردمی حس، برگشت سرجایش نگار
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 ؟شده تموم یا آزمونی سر، سالم ـ

 .نشده برگزار هنوز، سالم ـ

 .دنبالت میام خودم ـ

 :گفت نظری که بدهد را امیر جواب خواست ارنگ

 .برو بدو شده برگزار آزمون جون نگار ـ

 .رفت آزمون اتاق سمت به دوان دوان و شد بلند نگار

 یگرد سالن وارد اشتباهی ناگهان، بگیرد را امیر شماره تا درآورد کیفش از را اشگوشی، بود آسان نظر به آزمون

 رگرددب خواست نگار. بود خلوتی اما و کوچک تقریبا سالن. سردخانه، پرونده اقات، بود نوشته درش سر روی، شد

 از یکس چه ببیند ماند منتظر و ایستاد کنجکاوی سر از نگار، آمدمی راهروها از یکی از کسی پای صدای دید که

 راهرو از کوچکی پسر. رفتندمی راه هوا روی پاها انگار، بود سست، نبود محکم پاها صدای، آیدمی بیرون راهرو

 .زد صدا نگار. بود نگار به پشتش، نداشت پا به کفش و بود شلخته هایشلباس، آمد بیرون

 ؟کنیمی کار چه اینجا پسر آقا ـ

 و بود ونخ از پر دهانش بچه پسر. بود شده قفل فکش دیدمی که چیزی از نگار، کرد نگاه نگار به و برگشت پسر

 .بود پریده اندازه از بیش رنگش و داشت وجود آبی هایرگه چشمانش زیر. دبو سرخ آتش مانند هایشچشم

 :گفت کوچک پسر

 ؟داری خون توام، گرسنمه،ترسممی من ـ

 االب را دستانش. برداشت قدم عقب به یواش یواش و آمد خودش به نگار، برداشت قدم نگار طرف به ارام آرام و

 :گفت لرزان صدایی با و آورد
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 .بمون جاهمین، بیارند غذا برات میگم. نیا لوج باش آروم ـ

 :گفت و زد وحشتناکی جیغ، کرده بغض بچه پسر

 .خواممی رو تو خون من... نه ـ

 از، بود ربیشت بچه پسر آن سرعت اما؛ دوید و کشید جیغی نگار. کرد نگار سمت به دویدن به شروع قدرت تمام با

 گلوی یرو را دستش بچه پسر، شد خیره وحشتناکش قیافه به نگار .کوبید دیوار به را او و گرفت را نگار پشت

 دو اب، دید را نیشش هایدندان نگار که کرد باز را دهانش پسر. میشد خفه داشت نگار. داد فشار و گذاشت نگار

 به که کسی داد صدای با. میشد خارج گلویش از خرخر صدای به شبیه صدایی، گرفت را بچه پسر دست دستش

 بزرگ رهپنج طرف به و کوبید دیوار به محکم را نگار و کشید دیگری جیغ بچه پسر، کردمی صحبت دیگری زبان

 زا اشکی قطره بود افتاده جان بی زمین روی که همانطور نگار. کرد فرار و شکست را پنجره محکم، رفت سالن

 .آمد سرش باال کسی. چکید چشمش

 ؟نگار؟ نگار ـ

 ویر امیر، چکیدمی هایشچشم از اشک تند تند فقط و بزند حرف توانستنمی گارن. بود امیر صدای صدا این

 :گفت و شد خم نگار

 .شد تموم، عزیزم شد تموم چیز همه ـ

 تدس و نگار سر زیر را دستش یک امیر. گرفت درد شدت به گلویش که زد هق نگار. بوسید را نگار شقیقه

 از امیر. ودب سبک خیلی امیر برای نداشت ریزی جثه که نگار نظر به ،کرد بلندش و برد نگار پاهای زیر را دیگرش

 چون، کرد نگاه امیر به متعجب نگار. شد بیمارستان محوطه وارد، بود کرده فرار بچه پسر آن که جایی

 .کرد نگاهش امیر، زد چنگ امیر یقه به بزند حرف توانستنمی

 ؟جانمـ
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 رازد عقب هایصندلی روی را نگار و کرد باز را عقب در رسید که شینما به امیر. بزند حرفی توانستنمی نگار

 .آورد بیرون را رنگ قرمز مایع همان و برد جیبش توی را دستش. کرد

 .کن باز رو دهنت ـ

 نگار به را آتشینش چشمان و شد خم نگار روی امیر. خورد را قرمز مزه شور مایع آن و کرد باز را دهانش نگار

 .داد

 و مرفتی بیرون هم با آزمونت از بعد تو و من. کنیمی فراموش رو افتاده آزمونت از بعد که رو اتفاقی ره امشب ـ

 خوابیدی و رفتی خونه تو بعد و زدیم قدم

 .چسباند امیر به را خود و داد تکان سری نگار. میکرد هیپنوتیزم را او داشت گویی امیر

 .باشه ـ

 .بست را چشمانش سپس

 بقیه میرا و شده قبول را آزمون که بود گفته پور ملکی و بود شده بیدار خواب از پورملکی زنگ طرخا به صبح نگار

 امش برای را بستگان از نفر چند که خواست و زد زنگ اشخاله به هم نگار. کندمی مطرح نگار خودِ با را موضوع

 امیر شدن دعوت از نگار، کندمی دعوت ار امیر و شوهرش مادر که بود گفته خاله، کند دعوت جون مادر خانه به

 ویرروبه. کرد تمیز را خانه طورهمین و کرد کمک مادرجون به ماهی و پلو سبزی پختن در. شد خوشحال بسیار

 .مالید هم روی را هایشلب بار چند و کرد تررنگ پر را لب رژ و ایستاده آینه

 .اومدند هامهمون نگار _

 .کرد خالی خودش روی رای عطر شیشه تقریبا نگار

 .اومدم _
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 رسا صدایی با نگار، بود نشسته پذیرایی و هال توی و. بودند آمده همه رفت پایین وقتی. کرد مرتب را شالش

 :گفت

 .آمدید خوش، سالم _

 ار جوابش لبخند با هم امیر، زد امیر چهره به لبخندی و نشست امیر روی به رو مبل روی. داد دست هاخانم به

 چیزی خواستمی امیر انگار، دادمی جواب را هاآن لبخند با و شدمی خود به امیر خیره هاینگاه متوجه نگار. داد

 االب را سرش امیر، زد ضربه میز زیر از امیر پای به آرام، نشست امیر روی به رو نگار هم باز شام موقع. بگوید

 یکم کنارشان به حنانه آمدن با. داد تکان شده هچ معنی به را سرش نگار، کرد نگاه نگار به سوالی و آورد

 :گفت نگار زدن حرف کمی از بعد. کنند صحبت ترراحت توانستندمی

 ؟شده چیزی؟امیر _

 :گفت داد قورت را غذایش وقتی و برد دهان به را قاشقش امیر

 .بگذرونی طرح باید _

 ؟هست مشکلی بگذرونی طرح باید گفتی هم اول خب _

 .شهرشه مشکل فقط ستنی مشکلی نه _

 ؟چشه شهرش مگه _

 .نوشید اشنوشابه از قلپی

 .روستاست، نیست شهر _

 !بهتر چه که کرد فکر نگار
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 ؟چشه مگه روستا خب _

 .کرد نگار چشمان به نگاهی امیر

 .بری ندارم دوست، نداره امکانات، پرته یکم _

 .زد لبخندی نگار

 .نداره ناراحتی اینکه. کنیمی مترک برام رو طرح زمان گفتی که تو؟ امیر، وا _

 .کرد نگاهش و کرد ریز را چشمانش امیر

 .بینیمنمی رو همدیگه _

 .ریخت نوشابه امیر برای نگار

 ؟نه مگه دیدنم میای _

 .زد صدا را نگار جون مادر که بگوید چیزی خواست و داد تکان سری امیر

 .بخور غذاتو، عزیزم نگار _

 :گفت لب زیر و شد خیره نگار به و یدخند امیر. رفت ایغره چشم

 .دارم دوستت _

 :گفت و شد قرمز هم نگار

 .منم _
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 و مریم با حساب تسویه با هم را ماشین پول، شد راهی محمد عمو همراه ماشینش سند برای نگار بعد روز

 :گفت و گذاشت نگار دست در را کلید محمد عمو. کرد جور طالهایش فروختن

 .مدارک با ماشین یدکل هم این دخترم _

 .رفت و کرد خداحافظی محمد عمو و گرفت را کلید نگار

 .بود خوب ولی؛ بود داغان و درب یکم، زد استارت و شد ماشینش سوار نگار

. بود ینسنگ سر نگار با و بود نیامده کنار بگذراند آنجا را طرحش و برود روستا آن به نگار اینکه با جون مادر هنوز

 البته، تاس مرزی روستای یک گفت میشد تقریبا، بود غریبی عجیب روستای. بود مانده رفتنش به روز دو فقط

 هوا قعموا بیشتر، آیدمی بیرون کم خیلی خورشید و است سرد شدت به هوا، دادمی نشان امیر تحقیقات را این

 کرده اعالم بیشتر را فتشمخال هاحرف این شنیدن با جون مادر و آمدمی نظر به جمعیتی کم روستای. ابریست

، برود بیرون امروز اشضروری لوازم خرید برای نگار شد قرار. کندمی صحبت او با بود داده قول پری خاله، بود

 ونبیر خانه از هاشب فقط امیر چرا که کردمی فکر نگار. بود نداده جواب امیر، بود زده زنگ امیر به که هم هرچند

 مهم، دبو گفته هم نگار، بود خندیده او به چقدر حنانه، شد پیاده داغانش و درب ماشین از. بود خفاش مگر، آیدمی

 صندلی را خریدهایش و رفت ماشینش سمت به، داد انجام را خریدهایش وقتی. کندمی حرکت که است این

 نماشی که کردمی حس نگار. کرد حرکت و درآورد پارک از را ماشین. شد ماشینش سوار، گذاشت پشت

 مه را اسمش حتی نگار که رسیدمی نظر به قیمت گران قدرآن ماشین، هستند او تعقیب حال در اشپشتی

 که دندخندیمی بلند بلند و بودند نشسته ماشین پشت زن بهم حال و زشت شدت به مرد و زن یک. دانستنمی

 به هاآن که بود کرده پیدا یقین چون؛ بود ترسیده نگار. شود پدیدار زشتشان رنگ زرد هایدندان میشد باعث

 ادزی و کم را سرعتش هرچه نگار، بود داده نشان را نگار دستش با زشت زن دوبار یکی، هستند خودش دنبال

 مشگ اینکه مثل کشید راحتی نفس، پیچید ایکوچه دخل ترسیده نگار. کردندمی را کار همین هم هاآن کردمی

 به. ادد فشار گاز روی را پایش محکم و زد جیغ. پیچید دستش جلوی شینیما که بست را چشمانش، بودند کرده
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 هک ماشینی شد متوجه نگار. بود زده چنگ را فرمان محکم دستش دو با، شد پرت جلو به ناگهانی ترمز خاطر

 و گرفت عقب دنده زده وحشت نگار. کردهمی تعقیب را او که است ماشینی همان، است پیچیده دستش جلوی

 ینماش پشت چگونه، شد متعجب نگار، شد پدیدار ماشین پشت مسیر در دقیقا مرد آن شد متوجه که داد گاز

 اشینم از سریع نگار. میزد لبخند او به و ایستاده مایشن جلوی زشت زن همان دید که برگشت جلو به، پدیدار

 .شد پیاده

 ؟خوایدمی جونم از چی ـ

 .شد پدیدار زدش و حمنیمن های دندان شد باعث که زد لبخندی زن

 ؟کجاست کوروس بگو فقط عزیزم هیچی ـ

 .کیه کوروس دونمنمی من ـ

 :گفت، بود تف از در دهانش انگار که صدایش آن با و کرد اخمی زن

 .کنهمی زندگی کجا بگو فقط، کجاست الیور دونیمی خوب ـ

 .زد جیغ نگار

 .مبر خواممی االنم. کجاست و کیه الیور دونمنمی من ـ

 :گفت و گرفت را نگار فک. بست محکم را ماشین در زن که شود سوار خواست و کرد باز را ماشین در نگار

 .کن نگاه چشمام تو ـ

 هار را نگار فک زن، است شده دیگری عالم وارد، کرد احساس ناگهان. شد خیره زن به گستاخ چشمانی با نگار

 .آمد خودش به نگار کردکه



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Mahdis Lavigne | خون بد رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 73 

 .کنممی حس وجودت توی از رو بوش، داری بهش ربطی یه ولی؛ ناسیشنمی رو کوروس تو ـ

 هم باز نکند که کردمی نگاه آینه از بار یک دقیقه چند هر، شد دور جاآن از و شد ماشینش سوار سریع نگار

 .رسید خانه به سالم خوشبختانه، باشند دنبالش

 فردا، دمیش دلتنگش قطعا نگار، بود نگرفته او از ریخب هم امیر، نداشت خبری امیر از که بود روز دو این تقریبا

 :داد جواب گرفت که دوم بار، نداد جواب اول بار، گرفت را امیر شماره و برداشت را اشگوشی. بود مسافر

 ؟امیر، الو ـ

 :گفت دارخش صدایی با امیر

 .سالم ـ

 :پرسید نگرانی با نگار

 ؟شده چیزی _

 ؟میری فردا. خوبم ـ

 :گفت دلخور نگار

 ؟ببینیم رو هم خواینمی. آره ـ

 .شده زیاده کارهام، بیام بیرون تونمنمی ـ

 .کرد منی من نگار

 ؟پیشت بیام من ـ

 .کرد سکوتی امیر
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 .بیا ـ

 ...تخونه ـ

 .فرستممی ـ

 زقرم رژلب و شد آماده سریع. افتاده امیر برای اتفاقی، کردمی حس نگار، کرد قطع خداحافظی بدون را گوشی

 اهنگ امیر خانه پالک و گوشی توی آدرس به. رفت بیرون خانه از و برداشت را سویچش یواشکی. زد رنگیپر

 حیاط، شد حیاط وارد نگار، شد باز تیکی صدای با در، فشرد را آیفون زنگ و کرد قفل را ماشین. بودند یکی، کرد

 راف شده خشک هایبرگ را حیاط کل. داشت قرار حیاط راست سمت هم بزرگ استخر یک، بود بزرگ خیلی خیلی

 تندتر را هایشقدم نگار، بود خوفناک کمی حیاط فضای، دادمی خش خش صدای رفتیمی راه وقتی که بود گرفته

 به را وا امیر داشت انتظار، کرد نگاه او به نگار. بود منتظرش و بود زده تکیه دیوار به ورودی در دم امیر، برداشت

 :فتگ امیر، امیر بعد شد وارد اول نگار. کرد نگار به سالمی لب زیر، بود خونسرد خیلی امیر ولی؛ بکشد آغوش

 .دربیاری رو هاتکفش خوادنمی... من بده رو پالتوتـ

 و هتیر ایقهوه رنگ از شده متشکل خانه، کرد نگاه خانه به کنجکاو، داد امیر دست به و درآورد را پالتوش نگار

 .است شلخته امیر، دادمی نشان این، بود شده پر برگه از خانه کل، بود روشن

 .ترسید امیر صدای با

 .بشین؟شینینمی چرا ـ

 را او و تگذاش نگار کمر پشت را دستش امیر. نبود نشستن برای جایی تقریبا. انداخت اطراف دور به نگاهی نگار

 .داد حل

 .باال یطبقه هال بریم. کارمه اتاق تقریبا اینجا ـ
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 نظر به پریده رنگ کمی امیر، رفتند باال یطبقه به هردو و شد همراه امیر با، کرد ترس احساس یکم نگار

 :پرسید نگار. بود شد چیده کالسیک خیلی باال طبقه هال. رسیدمی

 ؟داری کالسیک چیزهای به عالقه ـ

 :گفت، میشد باال طبقه هال یآشپزخانه وارد داشت که حالی در امیر

 .نداشتم نظری من، نه ـ

 رو مبل روی خودش و گذاشت جلویش را نگار قهوه. برگشت قهوه لیوان دوتا با امیر، برد باال را ابروهایش نگار

 :گفت و کرد سنگینی و سبک نگار، نوشید را اشقهوه سکوت در همانطور و. نشست نگار روی به

 ؟امیر ـ

 .کرد نگاه نگار چشمان به و آورد باال را سرش امیر

 ؟دهش چیزی ـ

 .داد تکان را سرش امیر

 .امخسته یکم و بود زیاد کارم. نرفتم بیرون اصال رو امروز ـ

 .کرد منی من نگار

 ؟برم کجا باید، اونجا برم اگه فردا من ـ

 .کشید لبش روی دستی و گذاشت میز روی را لیوانش امیر

 هدیگ پرستار یک و تو، نداره کارت به کاری کسی اونجا، پیرزنه یه صاحبش. هست خونه مسافر یک اونجا ـ

 .اونجایید
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 :گفت نگار

 ؟اتاقیم یک توی ـ

 .داد تکان سری امیر

 .کنی عوض رو اتاقت تونیمی اونجا خوایمی اگه؛ دونمنمی ـ

 .شد بلند جایش از، بود برخورده او به امیر رفتار این که نگار

 .خداحافظ ـ

 را لتوشپا گشت هرچه. رفت پایین را هاپله تند تند کرده بغض نگار. کرد نگاهش، بود نشسته که همانطور امیر

 .بود ایستاده هاپله روی، برگشت امیر سمت کردمی گریه که حالی در، نکرد پیدا

 ؟کجاست من پالتوی ـ

 و تبرداش را پالتویش، کرد باز را دیواری کمد در نگار، کرد اشاره سالن توی دیواری کمد به انگشتش با امیر

 :گفت حرص با نگار، زد چنگ را بازویش امیر که رسید در دستگیره به ستشد، پوشید

 .کن ولم نزن من به دست ـ

 :گفت و کرد ولش امیر

 ؟کنی خداحافظی خواینمی ـ

 .کشید باال را اشبینی آب نگار

 .کردم خداحافظی من ـ

 .شد ترنزدیک نگار به امیر
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 .بینیمنمی رو همدیگه دیگه ماه سه دو تا بری ـ

 .کرد پاک را صورتش پالتویش با نگار

 .نبینیم ـ

 او راینطو که کشیدمی زجر چیزی از امیر کردمی حس نگار. چالندش و گرفت آغوشش در را نگار جدی خیلی امیر

. کردمی احساس گردنش روی را امیر هایدندان نگار، برد نگار گردن توی را سرش ناگهان. کردمی له داشت را

 :گفت و انداخت چنگ امیر کمر به بود آمده دردش

 ؟کنیمی کار چه، اومد دردم امیر ـ

 .گفت ببخشیدی و کشید موهایش توی دستی، کرد رها را نگار کرده هول امیر

 .مسافری فردا، میشه خلوت هاخیابون، بری زودتر بهتره، نگار ـ

 :گفت کرده بغض و بلند صدایی با نگار. رفت باال هاپله از و برگشت امیر. بوسید را نگار پیشانی بعد

 .خداحافظ ـ

 .کرد فرار حیاط سمت به و کرد باز را در

 خوش را خود کرد سعی نگار. بودند آمده جون مادر خانه به محمد عمو و پری خاله، حنانه، رسید خانه به وقتی

 .دهد نشان حال

 ؟خوبید، همگی سالم ـ

 :گفت پر دهان با حنانه، کردند سالم همگی

 ؟دیبو کجا ـ
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 :گفت تشر با و کرد اخم پری خاله

 .حنانه ـ

 :گفت پر دهان همان با هم باز و گذاشت دهانش روی را دستش حنانه

 .زنمنمی حرف پر دهن با دیگه من، چشم ـ

 :گفت و کرد پوفی پری خاله

 .استغفراهلل ـ

 :گفت نگار، رفت باال محمد عمو و جون مادر خنده صدای

 .دیگه دقیقه چند میام، کنم چک رو چمدونم باال میرم من ـ

 .برداشت هلو تا دو و سیب یک میوه طرف از و شد خیز نیم حنانه

 .میام منم ـ

 .رفتند باال هم با دو هر

 ؟بودی کجا نگفتی ـ

 :گفت، کردمی باز را مانتویش هایدکمه که حالی در نگار

 .امیر پیش رفتم ـ

 .کرد باز را نگار هایلباس ساک زیپ حنانه

 .داریا اعتماد بهش خوب ـ
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 :گفت کنان غر غر نگار

 .چیدم رو شونهمه، رو این نکن باز ـ

 .بردار گرم لباس ـ

 .چرخاند را چشمانش نگار

 .بودم تو گفتن منتظر ـ

 :گفت حنانه

 ؟باهات بیام منم فردا ـ

 .کرد نگاهش مشکوک نگار

 !بخشیمی دیگران برای خوابت از شدی دلباز و دست ـ

 .خندید حنانه

 ...دیگه ـ

 .رفت غره چشم نگار

 .بیاری بار به گند ترسممی، بیای خوادنمی ـ

*** 

 جاده آن به چه هر، بود کرد خسته را نگار این و بود دور خیلی روستا راه، راندمی جاده در که میشد وقت خیلی

 مه و ودب قدیمی جاده، ردک بیشتر را بخاری نگار. میشد ترسرد هم هوا، میشد ترنزدیک، بود ترقدیمی که آسفالت

، دید را اغاند و درب تابلو تا چند رسید که روستا نزدیکی به. کند تصادف، ترسیدمی نگار. بود برگرفته در را جاده
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 جاده. نباشد معلوم روستا، شدمی باعث که رفتمی کوهی پشت روستا جاده. بیشه دراز بود نوشته رویشان که

 هم هوا. دنبو خانه از بیرون کسهیچ، بودند قدیمی بسیار هاخانه، کرد کمتر را تشسرع نگار. بود لغزنده و باریک

 هب نگاهی، کرد پارک کناری نگار. داشت تاریکی حالت روستا فضای و بود گرفته آسمان بودن ابری خاطر به

 ویجل موهایش میشد باعث وزیدکهمی شدیدی باد. کردنمی پیدا را مسافرخانه آن گشتمی هرچه، کرد اطرافش

 :گفت بلند و رفت جلوتر، دید دور از را تاریکی یسایه. بشود عصبی و بیاید صورتش

 .ببخشید _

 ایرفهس پیرمرد، رفت عقب قدمی چند، ترسید خمیده سایه دیدن با نگار، آمد تر جلو، برگشت طرفش به سایه

 .کرد

 ؟اومدی شهر از؟ کنیمی کار چه اینجا، دخترم سالم _

 .دید را اشکشیده رنج صورت، نگار که آمد لوترج پیرمرد

 :گفت و کرد سالمی

 پیداش، گردممی هرچی ولی؛ هست اینجا که ایخونه مهمون برم قرار، جدیدم پرستار اومدم شهر از بله _

 ؟کنید کمک میشه. کنمنمی

 .کشید دیگر طرفی به را زبرش های دست و داد تکان سری مرد پیر

 .من هخان بریم بفرمایید _

 .زد لبخندی نگار

 .بدید نشونم رو خونه مهمون میشه اگه؛ میشم مزاحم ممنون _

 :گفت مرد پیر
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 .طرف این از بیا _

 :پرسید مرد پیر. افتاد راه مرد پیر دنبال به نگار

 ؟اینجا افتاده طرحت _

 .داد تکان سری نگار

 هی که اینه خوبیش هم باز، ندارید میز چیز و بیمار هم قدرهااین، نیست توش کسی اینجا بهداری، شد بد _

 .باهاته هم دیگه پرستار

 گفت و داد تکان سری هم باز نگار

 ؟کیه خونه مهمون این صاحب _

 .کرد ایسرفه هم باز مرد پیر

 ؟چیه خودتان اسم دخترم راستی، اناره اسمش، پیرزنه یه _

 .بود گرفته اشخنده مرد پیر زدن حرف خاطر به نگار

 ؟چیه اسمتون شما. ارهنگ اسمم _

 .نگهدارت خدا برو، خونه مهمون اینم بیا. دخترم علی ممد اسمم _

 به هنیآ سیم تا دو با تابلو یک، کرد خانه مهمان ورودی به نگاهی.کرد تماشا را مرد پیر رفتن و کرد تشکری نگار

 با رویش .شود تولید قیژی قیژ صدای میشد باعث و دادمی تکانش باد، بود وصل شیروانی قدیمی و چوبی سقف

 که را اول قدم، کرد قدیمی چوبی هایپله به نگاهی نگار. انار خانه مهمان، بود شده نوشته بدی خط دست

 یرگ کمی، داد هل را در رسید که در به. برداشت صدا همین با نیز را بعدی هایقدم و شد بلند جیر صدای گذاشت
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 لمب دست یک همچنین و پذیرش میز یه سالن در، شد وارد نگار و شد باز در، زد در به اششانه با نگار، داشت

 :گفت و رفت پذیرش میز سمت به نگار، داشت وجود رفته در زوار

 ؟هستید خانوم انار _

 زردی و شتدر هایگل که،بود پوشیده بلند تقریبا لباس یک، آمد بیرون اتاق از سفیدی و تپل کوتاه قد زنی پیر

 موهای، بود بسته پشت از را اشروسری گره، بود آورده اشنخی شلوار روی را بلندش ساق یهاجوارب، داشت

 .بود آمده بیرون اشزده حناه

 .آمدی خوش، جان دختر سالم _

 .بوده زیبا جوانی در، بود معلوم، کرد انار سبز و آبی چشمان به نگاهی نگار

 .جدیدم پرستار من سالم _

 ؟بود رنگا اسمت. دختر دانممی _

 .بله _

 .گذاشت میز روی را دستش انار

 ؟باشید اتاق یک توی همکارت با خوایمی _

 .کرد راست و چپ را سرش نگار

 نه _

 .بیار رو وسایلت برو. ترسناکه اینجا هاشب، باشید هم با بهتره _

 .آورد داخل به سنگینی با هرچند را وسایلش و رفت بیرون نگار
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 .گرفت رنگا طرف به را کلیدی انار

 ؟خوردی چیزی باش داشته رو اتاقت کلید هم تو بیا _

 .بودم تنها خودم، ترسیدم نه _

 .پایین بیاید همکارت با و بذار رو وسایلت _

 انار، دمیش اتاق شش و باریک راهرو یک شامل باال طبقه، برد باال قدیمی هایپله از را ساکش کشان کشان نگار

 .کرد اشاره اتاق آخرین به دستش با

 .اتاق اون تو برو ـ

، هادر پایین قسمت، بودند رنگ کم صورتی رنگ به اتاق درهای. انداخت اطرافش دور به نگاهی نگار و رفت انار

 ساک نگار. بود تحمل قابل غیر کمی و آمدمی جا همه از نم بوی. نداشت جالبی نمای و بود ریخته رنگشان

 در هب ایتقه، رسید که آخر اتاق به، گرفت دست در را کوچکش ساک و کشید خود دنبال به زمین روی را بزرگش

 :گفت نفر یک دارخش کمی صدای، زد

 .بفرمایید ـ

 :گفت و داد تکان را الغرش و دراز هایدست، بود ایستاده اتاق در الغر و بلند قد دختری، شد اتاق وارد نگار

 .سالم ـ

 .بود هایاسپانیای یا هاایتالیایی شبیه بیشتر، انداخت ردخت گندمگون صورت و عسلی چشمان به نگاهی نگار

 .سالم ـ

 :گفت و زد لبخندی او به و شد خود به دختر خیره نگاه متوجه، گذاشت اتاق وسط را ساکش و بست را در بعد
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 ؟چیه اسمت ـ

 .شد نمایان هایشلپ چال که زد نمکین لبخندی دختر

 ؟آره؟ نگاری هم تو، رویا ـ

 .داد نتکا سری نگار

 ؟گذرونی دوره هم تو ـ

 .کرد نچی رویا

 ؟نیست سخت اینجا نظرت به. شدم قبول پرستاری کنکور من نه ـ

 .برد باال دونمنمی معنای به را هایششانه نگار

 ؟کدومه تو کمد، میشه معلوم آسونیش و سختی، بگذره روز سه دو بذار حاال ـ

 :گفت و کرد اشاره اتاق یگوشه کمد به دستش با رویا

 ؟پرسیدی چرا ـ

 .نذارم تو کمد توی رو هاملباس که بدونم خواستم ـ

 .رسید هادختر گوش به پایین از انار صدای موقع همان

 ؟دخترها ـ

 :گفت، آمد که دقیقه چند از بعد، رفت اتاق در طرف به و پرید جایش از سریع رویا

 .بریم بیا، ناهار بیاید میگه خانوم انار ـ
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 :گفت و داد نتکا سری نگار

 .برو تو، میام کنم عوض رو هاملباس ـ

 صدای .رفت پایین و گذاشت تخت کنار جاهمان را ساکش و پوشید راحتی لباس نگار. رفت و گفت ایباشه رویا

 هک اتاقی همان طرف به، باریدمی باران داشت، کرد جلب خود به را نگار حواس خوردمی شیشه به که تقی تقی

 ندلیص روی رویا. بود خوری غذا سالن مثال، نبود اتاق، کشید اتاق در سرکی. رفت، بود دیده بار اولین را خانم انار

 .برگشت نگار سمت به خانم انار. داشت دست در نان ایتکه و بود نشسته

 .بشین بیا؟ جان دختر آمدی ـ

 نگامیه. است گرسنه چقدر همیدف تازه نگار. بود پخته سبزی قورمه خانوم انار. نشست و کرد تشکری هم نگار

 :گفت خانوم انار، خوردندمی خوراک داشتند که

 .داره خطر، نگردید روستا تو هم زیاد. نرید بیرون هاشب ـ

 :گفت کنجکاو رویا

 ؟نریم بیرون هاشب چرا ـ

 .داره گرگ، نرید بهتره ـ

 :گفت دوباره انار، داد تکان سری رویا

 .نیست اعتباری کسی به ممدعلی و من جز به. بپوشید گرم لباس شهمه، سرده همیشه اینجا هوا ـ

 :گفت و کرد بلند را سرش نگار

 ؟نیست اعتباری چرا ـ
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 در .نیست آمدی و رفت هیچ اینجا. مخونه میرم من فردا از، پیشتون اومدم من امروز. بدیدن ندید اینجا مردم ـ

 رو هاویروس، بگذارید جا همه دونممی چه و اتاق و خونه اطراف و گوشه سیر هم همیشه، کنید قفل همیشه رو

 .ارهد جونور و جک، بوده بسته سالی چند، نگذاشتم من ولی؛ بهداری همون بفرستنتون خواستنمی، گیرهمی

 :گفت میشد بلند که حالی در

، دندکر درستش بازی خان و خان زمان. شخصیه ملک، نرید اونجا، هست روستا از بیرون عمارت سری یه ـ

 .بشورید هم رو هاظرف. کنندنمی خرابشون هم صاحباشون

 :گفت خندیدمی که حالی در رویا، شد خارج اتاق از

 ؟دیدی رو روستا اطراف، راستی؟ نیست دیوونه ـ

 .داد تکان سری نگار

 .نکردم توجه زیاد، رسیدم پیش ساعت یک تازه من، نه ـ

 .داره جنگل، قشنگه خیلی ـ

 ؟جدا ـ

 .بگردیم رو باال یکم بریم، بخور رو اتغذ. آره ـ

 .کرد غنچه را هایشلب نگار

 ؟نیست عیب ـ

 :گفت، کشیدمی را دستش که حالی در رویا

 ؟!عیبی چه. بابا نه ـ
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 :گفت و خندید رویا، شد همراه رویا با و برخاست جایش از نگار

 .افتممی آمریکایی هایفیلم یاد؟ نیست ترسناک یکم اینجا _

 .زد ندیلبخ نگار

 ؟بگردیم رو بیرون بریم صبح فردا _

 .زد اششانه به رویا

 .بگردیم رو روستا بریم شب که اینه به کیفش اصال _

 .انداخت باال ایشانه نگار

 !شب تا کو حاال _

 .شد خیره هااتاق به ذوق به رویا

 ؟بریم اتاق کدوم تو حاال _

 :گفت نگار

 .کنیممی داریم اشتباهی کار، کنممی احساس هنوزم من _

 .شد وارد خودش اول، کرد باز را اتاق اولین در و گفت ایشی رویا

 !هست چی اینجا ببین بیا نگار وای _

 لفمخت هایآدم هایعکس و نقاشی از بود پر اتاق کل، بود مانده باز تعجب از دهانش، شد اتاق وارد کنجکاو نگار

 :گفت تعجب با و گذاشت اشبینی روی ار دستش نگار، بود سیر و صلیب از پر اتاق کل و



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Mahdis Lavigne | خون بد رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 88 

 .شدم خفه، من خدای وای _

 طرف به رویا، فهمیدنمی را صلیب، سیر بوی و هاعکس این دلیل هنوز ولی؛ خوردمی بهم حالش داشت نگار

 .کرد نگاهشان و رفت هاعکس

 !خوشگلند چقدر هاآدم این وای _

 .شد هاعکس نزدیک نگار

 .شونچشما رنگ، من خدای وای _

، بودند دهش خیره دیگر جای به زیبایی لبخند با و داشتند آبی و سبز رنگ به هاییچشم، عکس صاحبان بیشتر

 آن توی افراد، هاعکس آن برعکس، برگشت چپش سمت دیوار طرف به نگار، بودند سلطنتی یخانواده از انگار

 .داد چین را دماغش رویا، بودند زن بهم حال و زشت بسیار، عکس

 ؟اندشکلی این چرا هااین _

 .دونمنمی _

 .گرفت را دستش سریع نگار، کرد دراز هاقاب از یکی طرف به را دستش رویا

 .فهمهمی خانوم انار، نزن دست بهشون _

 .شد ناراحت رویا

 .دارم برش خودم واسه خواستم _

 «؟میشه باز ها دیوونه به بختم همش من چرا:»گفت دل در و کرد پوفی نگار

 ؟خوایمی رو کدوم _
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 .کرد اشاره سبز چشم پسره به زده ذوق رویا

 .خواممی رو این _

 .کرد فکر نگار

 .کرد امخفه سیر بوی، بریم بیا خدا رو تو. بگیر عکس برداریم تونیمنمی که رو این _

 .شدند خارج اتاق از و داد تکان سری رویا

 .رفتند اتاق در طرف هب رویا با و برخواست جایش از و گفت ایباشه نگار

 .گرفت را نگار بازوی رویا، دنبالش به هم رویا و، آمد بیرون اتاق از نگار

 ؟میری کجا ـ

 .خودمون اتاق میرم ـ

 :گفت سریع رویا

 .ریممی هم با هردو، بگیرم این از عکس یک من وایسا، ترسممی اینجا از من خدا تورو؟ میری چرا ـ

 .کرد پوفی نگار

 .بدو، باشه ـ

 :پرسید نگران رویا

 ؟نمیای تو ـ

 .مونممی منتظرت جاهمین من برو تو، میشم خفه دارم گند بوی از. نه وای ـ
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 االب به نگاهی نگار، بودند بسته درها همه اول در جز به، رفت دیگر درهای طرف به نگار، شد اتاق وارد سریع رویا

 .بست را در، آمد بیرون اتاق از رویا، بود آویزان سقف از، صلیب کلی، کرد سرش

 ؟کنیمی نگاه چی به ـ

 .داد قورت را دهانش آب، کرد دنبال را نگار نگاه بعد

 ؟اندمسیحی هااین نکنه میگمـ

 .انداخت باال ایشانه نگار

 .نداره معنی هیچ هاصلیب این وگرنه. هستند احتماال ـ

 .داد ادامه نگار

 .چینمب رو وسایلم باید. اتاقمون توی میرم من ـ

 :گفت سریع رویا

 .میام هم من ـ

 و ردک باز را زیپش، رفت ساکش طرف به نگار، شدند که اتاق وارد، بود گرفته اشخنده دختر این ترس از نگار

 حتما جون مادر، کوبید اشپیشانی بر دست با، داشت جون مادر از پاسخ بی تماس 5، آورد بیرون را اشگوشی

 .گرفت را جون مادر شماره سریع. بزند زنگ جون مادر به، رسید وقت هر که بود رفته یادش از، ترسیده خیلی

 .جون مادر، الو ـ

 ؟کجایی؟ االن خوبی، شده چیزی یه نگار که زدم کس همه به زنگ، کردی عمر نصف رو من که تو دختر ـ

 .امخونه مهمون تو االنم، نشنیدم بوده ساک تو گوشی.نباش نگران. قربونتون خوبم ـ
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 ؟داره آمد و رفت خونه مهمون؟ چطوره؟ دیدی رو اتاقیت هم ـ

 .خندید نگار

 .نداره آمدی و رفت هیچی تقریبا نه، خوبه شکر رو خدا آره ـ

 .باشه داشته آمد و رفت خونه مهمون بده، غریب دختر دوتا. مادر بهتره طوریاین ـ

 :گفت و کرد سکوت لحظه یک

 ؟چیه اسمش راستی. بگو دوستتم اون به، نخوری شور و چرب غذای ولی؛ نیستم من درسته ـ

 .رویا ـ

 :گفت جون مادر، زد لبخندی او به نگار، برگشت طرفش به کنجکاو رویا، نگار حرف این با

 .بزنه حرف خوادمی حنانه، مادر گوشی ـ

 اشیگوش ساعت به نگاهی نگار. زندمی سر او به و آیدمی شد اگر حتما گفت و کرد دلتنگی ابراز کلی هم حنانه

 یتو را وسایلش دانه دانه و، برد کمد کنار را ساکش، نشست زمین روی خسته، بود تمام چهار ساعت، انداخت

 .گذاشت کمد

 ؟زد زنگ بود مامانت ـ

 .زد تلخی لبخند نگار

 .بود مخاله دختر هم دومی اون، بود بزرگممامان نه ـ

 .کشید دراز دمر تختش روی رویا

 .بیام دادن اجازه تا نخوردم خوراک روز سه من؟ اینجا بیای دادن اجازه اتنودهخا چطور تو ـ
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 :گفت ناراحت نگار

 .ندارم ارتباط باهاش زیاد، کرده ازدواج مامانم، مرده بابام ـ

 :گفت و کرد پاک را بود آمده چشمش گوشه از که اشکی، نکرد نگاه رویا متعجب قیافه به

 .ریزهمی سقفش از دیگه ماه چند تا. کنم پیدا نمماشی برای جایی یه باید من ـ

 .کشید دراز پشتش به و برگشت رویا

 .بگی خانوم انار به باید ـ

  ریممی، کنم جور و جمع رو وسایلم بذار ـ

 یول؛ باشد داده پیامی او به حتی یا، بزند زنگ امیر شاید که میکرد اشگوشی به نگاهی هرازچندگاهی نگار

 :گفت رویا به رو و برخواست جایش از، بود نیفتاده هااتفاق این از کدامهیچ

 .خانوم انار دنبال بریم بیا، خوایمی اگه ـ

 .برخواست جایش از سریع رویا

 .ترسممی اینجا هم اون، تنهایی از من وای ـ

 .پوشید را پالتویش و خندید نگار

 ؟ببندیم رو در تا داری رو اینجا کلید ـ

 .داد تکان سری رویا

 .بهم داد خانوم انار آره ـ
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 نگار، نبود باد و مه از خبری و باریدمی نم نم باران، بستند را خانه مهمان در و شدند خارج خانه مهمان از دو هر

 شدیدا هک، بود دربرگرفته بلند درختانی را روستا اطراف، هستند زیبا چه روستا اطراف و روستا که فهمیدمی االن

 .بود جنگل شبیه

 .افتهمی انیمیشن یاده آدم. زیباست خیلی اینجا ـ

 :گفت رویا

 .کردم رو فکر همین اولش اون منم ـ

 .گرفت را رویا دست، انداخت قدیمی هایخانه به نگاهی نگار

 .خانوم انار دنبال بریم بیا ـ

، کردمی یداپ انعکاس صدایش هاکوچه پس کوچه توی، کرد خانوم انار زدن صدا به شروع بلند صدای با بعد

 انگشت خانوم انار، زد جیغ ناخودآگاه هم نگار و، زد جیغی رویا، شد ظاهر جلویشان از خانوم انار بالخره

 .گذاشت دهانش و بینی روی را اشاشاره

 .نیاید بیرون گفتم که من؟ بیرون آمدید چرا. نزنید جیغ، هیس. هیس ـ

 :گفت پته تته با نگار

 ؟ندارید سراغ ماشینم پارکینگ واسه جایی که بگم اومدم. خانوم انار ـ

 .داد تکان سری خانوم انار

 .نمونید بیرون زیاد، تو برید هم سریع. داره سایبان، خانه مهمان پشت همون بذارش ببر ـ

 :گفت رویا، برگشتند و گفتند ایباشه دو هر
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 .استدیوونه پیرزن، اهلل بسم ـ

 .کرد اخم نگار

 .نگو جوریاین اِ ـ

 .کرد اخمی مه رویا

 .هم تو بابا خوبه ـ

 .وبیدک بهم را دستانش رویا، شد پیاده و کرد پارک را ماشین، برد خانه مهمان پشت سایبان زیر را ماشین نگار

 .بگردیم رو روستا بریم تونیممی حاال ـ

 .پرید حرفش وسط رویا که کند اعتراضی خواست نگار

 .نزدیا، زدی حرف ـ

 .انداخت باال شانه نگار

 ؟کردیمی کار چه ترسیدینمی اگه؛ ترسیمی مثال خوبه ـ

 .افتاد راه به نگار از جلوتر رویا

 یکم، هست عمارت تا چند روستا از بیرون که شدم متوجه خونه مهمون پنجره از... اینجا اومدم وقتی من ـ

 .اونجا برن ترسندمی هاآدم ولی؛ توشه هم وسایلش، میگه خانوم انار، اندمتروکه

 :پرسید نگار

 ؟اونجا برن ترسنمی چرا مردم نپرسیدی ـ
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 .نداد جواب ولی؛ پرسیدم ـ

 .بود شده کنجکاو نگار

 ؟ببینیم بریم ـ

 .زد نمایی دندان لبخند رویا

 .بگی رو این تو بودم منتظر منم ـ

 :گفت ذوق با رویا، شدندمی پدیدار کم کم هاعمارت، شدند خارج روستا از یواشکی و باهم هردو

 !کنی نگاهشون تاریخی آثار عنوان به تونیمی، ببینشون وای ـ

 ار عمارت چندتای هر ورودی درب به نزدیک. بودند زیبا بسیار هاعمارت، بزند حرف توانستنمی تعجب از نگار

 :گفت متجب رویا. بودند زده نشوید وارد، اخطاریه در روی و بودند کرده کلید و قفل

 ؟نشوید وارد زده چرا ـ

 .انداخت باال شانه نگار

 .نشوید وارد زده که هست چیزی یه البد ـ

 :گفت نگار، شد ناراحت رویا

 .عمارت توی بره کسی ذارننمی چرا که پرسیم می بعدا؟ بریم ـ

 .شد قدم هم نگار با و گفت ایباشه رویا

 طبقه به نگار. طوفان تا بود ارانب شبیه بیشتر، بود باریدن حال در باد با همراه، شدیدی باران، بود شب ده ساعت

 فانوس از دبودن مجبور رویا و نگار و بود رفته برق متاسفانه، کند چک را در بودن بسته یا باز تا، بود رفته پایین
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 کهاین الخی به نگار، زد در به ایتقه و برد باال را دستش، در پشت کسی یسایه شد که در نزدیک. کنند استفاده

 :زد صدا، است خانم انار

 ؟شمایید خانوم انار ـ

 دایص خانوم انار که شده باعث باد صدای شاید فکر نگار، زد در به دیگر ایتقه جایش به، نزد حرفی هیچ سایه

 نبود سیک هم باز که کشید بیرون به سرکی متعجب نگار، نبود کسی، کرد باز را در و رفت در طرف به، نشنود را او

 هب فرد آن بار این، آمد ایتقه صدای هم باز، گذاشت اولی ی پله روی را پایش که نیزما. کرد قفل را در سپس

 به ترسیده ارنگ، بود قدرتمند مرد یک شبیه بیشتر، نبود تپل و کوتاه قد پیرزن یک شبیه هیکلش، میزد پنجره

، یدکش بیرون سرکی و کرد باز را پنجره در محتاطانه نگار. شد غیب فرد آن یسایه هم باز، رفت پنجره سمت

 ولی؛ دنبو کسی هم باز. کردمی کار نفت با که، داشت وجود نور دکل یک روستا در، بود روشن کوچه توی و بیرون

 هاپله تداش که هنگامی. رفت باال تند تند و بست را پنجره سریع، بود شده سقف روی سایه یک رفتن راه متوجه

 افتاده که هنگامی. کرد فانوس به نگاهی، بود گرفته درد شکمش، افتاد و ردک گیر پله لبه به پایش، رفتمی باال را

 در ریعس، رسید که اتاق به. رفت باال هاپله از لنگان لنگ و گرفت دیوار به را دستش نگار. بود شده خاموش، بود

 :گفت رویا روبه و کرد باز را اتاق

 .بدش بهم سریع؟ کجاست قوه چراغ؟ رویا ـ

 .کرد گاهشن متعجب رویا

 ؟کردی چکار رو فانوس ـ

 :گفت عجوالنه نگار

 .دیدمش سقف روی خودم. استخونه بر و دور یکی، بدو. شد خاموش ـ

 .داد نگار دست به را قوه چراغ عجله با رویا
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 ؟مطمئنی ـ

 .دیدمش خودم، آره ـ

 وشنر را قوه چراغ زده توحش و ترسیده نگار، آمد پایین طبقه بزرگ پنجره، شدن بسته و باز صدای لحظه همان

 .نداشت نگار از کمی دست هم رویا، گرفت در طرف به را نور و کرد

 ؟میشه چی میگی یعنی... نگار ـ

 :گفت نگار

 .نزن حرف هیس ـ

 ،بود هرکس، آمدمی باال یطبقه به داشت که آمدمی پا صدای لحظه همان، چسبیدند سفت را یکدیگر دو وهر

 و ردک بیشتر را قوه چراغ نور، اندبرداشته ترک هاپله هایچوب، کردمی حس نگار، داشتبرمی قدم محکم خیلی

 و گریان صدای با رویا، لرزیدمی نگار، آمدندمی نگار و رویا اتاق سمت به پاها، گرفت نشانه در سمت به را آن

 :گفت آرام

 .نلرز خدا رو تو ـ

 البا در دستگیره. نگار هم، بترسد بیشتر خودش هم میشد باعث، نگار زده وحشت و عمیق هاینفس صدای

 قامت دبلن مردی و شد باز اتاق در لحظه همان، نکرده قفل را اتاق در چرا که فرستاد لعنت خود به نگار، شد پایین

 صورتش روی را دستش سریع مرد، کردند کشیدن جیغ به شروع همزمان رویا و نگار، شد اتاق وارد هیکلی و

 را وهق چراغ نور، کردمی گریه و میزد جیغ که حالی در نگار، بود کرده عصبیش نور انگار، شیدک نعره و گذاشت

 13، دکردنمی گریه که حالی در رویا و نگار، مرد رفتن از بعد. کرد فرار و کشید بلندتری نعره مرد، کرد بیشتر

 روشن بیچاره دخترک دو دل در را امیدی رنو، پایین از خانوم انار صدای که، بودند زده زل در به طورهمان دقیقه

 .کرد
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 .زمان امام یا؟ کجایید؟ دخترها. حسین یا ـ

 :گفت غیض با و نگران همانطور و کرد بیشتر را فانوس نور، کرد پرت اتاق توی هراسان را خود

 .بیا ممدعلی.ـ

 :گفت رویا به رو، شد اتاق وارد هراسان هم بیچاره ممدعلی

 ؟شد چی بگو تو بابا نگار؟ جان دختر شده چی ـ

 :گفت، کردمی گریه که حالی در حال بی نگار

 .نکردیم کاری ما، تو اومد خودش، دونمنمی ـ

 :گفت شرمندگی با و کرد علی ممد به داری معنا نگاه خانوم انار

 .ینجاما من که کرده فکر االنم، من پیش اومدمی همیشه. بوده ممدعلی یبرادرزاده این ولی؛ شرمندتانم ـ

 با و دش بلند رویا. بود فهمیده ممدعلی به معنادارش نگاه از را این، گویدمی دروغ خانوم انار که کردمی حس نگار

 :گفت عصبانیت

 ؟تو میاد پنجره از چرا، کنهنمی باز درو کسی و قفله در میبینه وقتی ـ

 :گفت و نشست نگار کنار خانوم انار، رفت دستشویی طرف به

 ؟دیدخور شام ـ

 .کرد علی ممد به رو و شد بلند خانوم انار. بودند مشکوک زیاد پیرمرد و پیرزن این نظر به، داد تکان سری نگار

 .بخوابند نفر دو این بذار. بریم بیا ـ
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 در بودند شده خانه وارد چگونه دو آن، خورد جرقه نگار ذهن در چیزی لحظه یک، شدند خارج اتاق از دو هر

 قضیه سپ؟ حسین یا بود گفته خانوم انار فهمید نگار، کنار به این؟ بود نگار دست به خانه انمهم کلید حالیکه

 برایش که شومی هایاتفاق ان تمام کردمی حس، انداخت بیرون به پنجره از نگاهی؟ چیست هاصلیب این

 نگار. بود روشن هاقاتا از یکی المپ، انداخت عمارت آن به نگاهی. گرفت خواهد اینجا را جوابشان، افتاده

 که کسی انگار؟ شود عمارت آن وارد توانستمی کسی چه، انداخت عمارت آن روشن المپ به نگاهی متعجب

. کرد خاموش را المپ سریع و اوست کردن نگاه حال در نگار بود شده متوجه، بود کرده روشن را عمارت المپ

 رویا از زودتر. نداشت برق هاآن خانه مهمان ولی، تداش برق عمارت آن چگونه؟ المپ، شد گیج لحظه یک نگار

 .داد استراحت اشآشفته ذهن به و رفت خوابش تخت به

 ختت به نگاهی. نشست سرجایش و مالید را چشمانش، شد بیدار خواب از چیزی شدن کشیده صدای با صبح

 از، گرفتمی دوش را امروز باید هم او، رفته حمام به نگار که دادمی نشان آب شر شر، بود خالی که کرد رویا

 .دش ممدعلی با خانوم انار، زدن حرف متوجه که، رفت پایین صورتش و دست، شستن از بعد و آمد بیرون تخت

 .اینجان نفر دو این که فهمیدن هااون مطمئنم من ـ

 :رسید گوش به ممدعلی آرام صدای بعد

 کوروس اگه گنمی، کننمی لج دارن، کجاست وسکور دونننمی هااون. کردم صحبت باهاشون رفتم من ـ

 .ذاریممی پا زیر رو قانون هم ما گذاشته پا زیر رو قانون

 :گفت تند لحنی با خانوم انار

 .باش ساکت ـ

 اب رویا. بود نخورده گوشش به زبان این اشزندگی در گاههیچ نگار که، کرد زدن حرف به شروع زبانی با بعد

 :تگف پله روی نگار دیدن
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 ؟ایستادی اینجا چرا ـ

 .آمدند طرفشان به ممدعلی و خانوم انار لحظه همان

 .بیاره صبحانه براتان بره گفتم ممدعلی به زود صبح؟ شدید بیدار خواب از ـ

 انار که ودب شد متوجه، بود ایستاده فالگوش که وقتی چون؛ است کاسه نیم زیر ایکاسه که بود شده مطمئن نگار

 .کندمی صحبت دیگر زبان از ایلهجه ترینکوچک بدون را فارسی خانوم

 .نکنه درد دستتون ـ

 :گفت خانوم انار

 .بزنید سر هم اونجا به برید خواستید اگه؛ هست هم بهداری کلید. امگذاشته براتان را صبحانه وسایل ـ

 .کرد یارو به رو نگار، رفتند بیرون خانه مهمان از ممدعلی و خانوم انار، کرد تشکری رویا

 ؟بهشون دادی رو خانه مهمان کلید تو ـ

 .داد تکان سری رویا

 .هست کلید دونه یه همین فقط گفت؟ چطور نه ـ

 :گفت عصبی نگار

 ؟کنندمی آمد و رفت اینجا چطور ممدعلی و انار پس ـ

 .کرد نگاهش متعجب رویا

 ؟چی یعنی ـ
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 ؟کنندمی آمد و رفت اینجا چطور، ندارن کلید که وقتی اینه منظورم ـ

 :گفت ترسیده رویا

 ؟نمیگی من به که دونیمی چیزی تو ـ

 .باشد عادی کرد سعی نگار

 .شدم کنجکاو جوریهمین، نه ـ

، خوردیم صبحانه داشت که هنگامی رویا. نشست صبحانه میز پشت بعد و انداخت نگار به مشکوک نگاهی رویا

 :گفت و شد کالفه باالخره نگار، کردمی نگاه نگار به چشمی زیر

 ؟کنیمی نگاه من به هی، شده چیزی عزیزم ـ

 .برد دهان به پنیر ایلقمه رویا

 .نمیگی من به تو شده چیزی یه کنممی حس ـ

 .داد تکان سری نگار

 .نشده چیزی نه ـ

 نسبتا هوا امروز. رفتند بهداری طرف به و شدند آماده، کردند جمع رو صبحانه وسایل، صبحانه خوردن از بعد

 دهنکر عادت سرما این به هنوز کسی انگار، بودند خلوت هم باز روستا هایکوچه. بود سرد هم باز ولی؛ بود خوب

 . شدند بهداری وارد و کردند باز را بهداری در، بود
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 از دترزو رویا. بود کنده سیمانش، زمین هایقسمت از بعضی، بود شده پوشیده سیمان از بهداری زمین سراسر

 چه به مربوط اتاق هر که بود نوشته هااتاق سردرهای روی، بود کوچکی بهداری، شد بهداری سالن وارد نگار

 :گفت رویا، داروخانه، بود نوشته اولی اتاق روی. هست چیزی

 .کنیم جدا هم از رو بد و خوب بریم باید... شدن فاسد داروهاشون بیشتر مطمئنم ـ

 .کرد پایین و باال را سرش نگار

 .داروخانه سراغ آییممی بعد ببینیم هم رو هااتاق یقیهب بذار ـ

 هک اتاق یکی، بود پر هااتاق از دوتا فقط و بودند خالی هااتاق از تا سه، انداخت دیگر هایاتاق به نگاهی نگار

 مه اطرافش، بود اتاق وسط گرفته خاک تخت یک، شد پانسمان اتاق وارد، پانسمان اتاق هم دیگری و داروخانه

 عدیب کشوی در، بود آن داخل بخیه وسایل. کرد باز را کشوها از یکی در، بود طبقه چند کشوهای و فلزی کمدهای

 :زد صدا، شد خیره داخلش به تعجب با، کرد باز را

 .اینجا بیا رویا، رویا ـ

 .شد اتاق وارد رویا

 ؟شده چی ـ

 .ببین رو هااین بیا ـ

 فادهاست هاآن از چیزی شدن سوراخ برای قبال بود معلوم، بود تیز کشاننو که، داشت وجود هاییچوب کشو داخل

 :پرسید رویا از نگار، اندکردهمی

 ؟چیه هااین نظرت به ـ

 .انداخت باال ایشانه رویا
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 .بوده بسته سالی چند بهداری. کردندمی استفاده محلی درمان برای ازشون شاید ـ

 :گفت و، کرد باز را دیبع کشوی در رویا، گفت دونمینمی نگار

 .باشند نقره کنم فکر ببین رو هااین، وای ـ

 :گفت رویا به رو تمسخر با، کوچک و بزرگ فلزی زنجیرهای از بود پر، کرد کشو به نگاهی نگار

 .بوده شون محلی درمان برای البد هم هااین ـ

 :گفت ناراحت رویا

 .چیه واسه اشوناستفاده و چیه هااین بدونم باید کجا از من، نکن مسخره ـ

 :گفت و بست را کشو در نگار

 .کن ولشون، کنیم استفاده ازشون نیست قرار، نیستیم بلد رو هااین از استفاده که ما ـ

 :گفت ایباشه رویا

 .کنیم تمیز رو داروخانه بریم ـ

 :گفت نگار، شدند داروخانه وارد هردو

 .کنم نگاه رو هاقرص قفسه میرم من ـ

 .زد صدایش رویا، رفت هاقرص فسهق طرف به

 ؟اینجا بیا نگار ـ

 .رفت رویا طرف به نگار
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 ؟شده چی ـ

 .بود زمینی زیر در اینکه مثل، کرد اشاره زمین روی در به رویا

 .قفله درش ـ

 ازجایش، نشد باز ولی؛ رفت ور قفل با کمی، بود در روی بزرگی قفل، کرد نگاه زمین روی کوچک درب به نگار

 :گفت و برخواست

 .گذاشتن تو این رو پرتاشون و خرت البد ـ

 .البد ـ

 دارو و شربت از، جعبه سه ساعت دو از بعد باالخره. شدند شده فاسد داروهای کردن جمع مشغول رویا و نگار

 .کردند پر شده فاسد

 ؟کنیم کار چه رو هااین حاال ـ

 :گفت و شد بلند رگی صندلی روی از نگار

 .کنه کارشون چه دونهمی خودش البد خانوم انار به دیممی مبریمی، دونمنمی ـ

 .انداخت نگار به خسته نگاهی رویا

 ؟ببریم چطور رو هااین آخه ـ

 .نداشت رویا از کمی دست هم نگار

 .ببره بیاد ممدعلی میگم، خب ـ
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 به ار راهش نگار، رفتندمی خانه مهمان طرف به داشتند هنگامی. رفت اتاق از بیرون به و برخواست جایش از رویا

 :پرسید متعجب رویا. کرد کج عمارت طرف

 ؟میری کجا داری ـ

 کشاند خود دنبال به را او و گرفت را دستش نگار

 یه عمارت حتما. بوده نرفته برق جااون انگار. روشنه عمارت المپ، دیدم پنجره از من نبودی تو که دیشب ـ

 .داره آمد و رفت برای جایی

 ؟عمارت توی بریم وایخمی حاال ـ

 :گفت رویا. داد ادامه راهش به و داد تکان را سرش نگار

 .بیام منم وایسا ـ

 :گفت عصبی رویا، کردند نگاهی عمارت اطراف به هردو

 .نداره عمارت توی به رفتن برای جایی که اینجا؟ شدی خیاالتی ـ

 باالی، رفت چاله طرف به نگار. افتاد چاله توی به و، شد خالی پایش زیر که، کوبید زمین روی محکم را پایش بعد

 :زد صدا و رفت چاله

 ؟رویا ـ

 بلند ویار صدای دقیقه پنج از بعد باالخره. شود چاله وارد، ترسیدمی نگار، نبود معلوم هم رویا، نیامد صدایی هیچ

 .شد

 ؟نگار؟ نگار ـ
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 :زد صدا نگار

 ؟خوبی؟ چیه ـ

 :گفت رویا

 .عمارت توی بریم تونیممی اینجا از. چاله تو بیا، خوبم ـ

 :گفت حال خوش نگار

 .پایین بیام کن کمکم ـ

 .گیرمتمی، بیا ـ

، زد ربهض پالتواش آستین به، انداخت خاکی تونل به نگاهی. را اشتنه باال بعد و برد پایین را پاهایش اول نگار

 .کشید را دستش رویا. بود شده خاکی پالتواش

 .بریم بیا ـ

 .آمد حرف به نگار باالخره. کردندمی نگاه اطرافشان به، تونل از عبور هنگام هردو

 ؟عمارت به رسیممی اینجا از مطمئنی ـ

 .گردیمبرمی رسیدیم دیگه جای به اگه؛ مطئمنم آره ـ

 رویا. بود شده ساخته گردو چوب از نظر به، دادمی نم بوی در، رسیدند در یک به، رفتن راه زیادی مدت از بعد

 :گفت

 .کن باز رو در؟هستی چی منتظر ـ
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 نگاه عمارت به باز دهانی با هردویشان. شد باز در، کشید پایین و گذاشت دستگیره روی را دستش نگار

 در هااین همه... خوری غذا سالن، رقـــص سالن، پیانو. بود اروپایی هایعمارت به شبیه کامال عمارت. کردندمی

 .داشت وجود عمارت آن

 .بودند دارپول خیلی ومهمعل وای ـ

. میکرد ای بود کرده تمیز را آنجا کسی انگار، نبود خانه در کثیفی و خاک از خبری، کرد اطرافش دور به نگاهی نگار

 تنها ینپای را رویا و رفت باال یطبقه به نگار، شدندمی ختم باال طبقه به همه که داشت وجود خانه در زیاد هایپله

 قرار سالن رد هاییاتاق که تفاوت این با، بود پایین به شبیه دقیقا هم باال، کرد بسته و باز را چشمانش. گذاشت

 در اتاق 63 به نزدیک، رفت باال هاپله از نگار. میشدند ختم سوم طبقه به که داشت وجود هاییپله هم باز. داشت

 بسیار اتاق، شد هااتاق از یکی وارد. دبو ندیده را هم به نزدیک اتاق 63 عمرش در نگار. داشت وجود سوم طبقه

 وزهفیر یک با گردنبند یک، بودند جواهرات از پر، انداخت اتاق توی هایویترین به نگاهی. بود مجللی و بزرگ

 .کرد نگاهش. برداشت را آن، کرد باز را ویترین در، کرد جلب را نگار نظر، بزرگ خیلی

 .شنید را کسی هایقدم صدای

 .شنیدم ماشین صدای من بریم ابی بدو نگار ـ

 از قتیو. کردند دویدن به شروع هردو سریع و گذاشت کیفش توی، بود کرده قایم پشتش که را گردنبندی نگار

 :گفت رویا، شدند خارج عمارت

 ؟نگار ـ

 ؟هوم ـ

 ؟بگم چیزی یه ـ
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 .بگو ـ

 .درآورد کیفش از کوچکی عکس قاپ و کرد کیفش توی را دستش رویا

 ...به ور این من ـ

 وشتهن، کرد نگاه را عکس پشت، بود گرفته را عکسش رویا که بود پسری همان، کرد عکس قاب به نگاهی نگار

 .بود

 .نیستم خبیث من، جونیور به عشق با تقدیم ـ

 .داشتیبرنمی کاش ولی؛ برداشتی که نداشت اشکال. نوشته پشتش معنایی بی حرف چه ـ

 .گذاشت اشگونه روی را دستش رویا

 .خوشگله خیلی نگار وای ـ

 :گفت خبیث لبخندی با نگار

 .سالشه پنج و هشتاد از بیشتر، است زنده هم اگه یا مرده احتماال... است زنده که گفت کی ـ

 .زد نگار بازوی به مشتی رویا

 .جنس بد ـ

*** 

 ؟بریم هم فردا _

 .خندید نگار
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 .هاگذشته خوش بهت خیلی _

 .کرد بسته و باز را چشمانش رویا

 !بود قشنگ خیلی _

 را رپس صورت اشاشاره انگشت با داشت، کرد رویا به نگاهی چشمی زیر نگار، شد خیره دستش درون قاب به

 محض دیوانگی نظر به، است شده عکس قاب این عاشق او که کرد فکر نگار. کردمی نوازش عکس قاب در

 .است

 ؟بخوریم چی خانه مهمان بریم _

 :گفت نگار

 .میشه چی ببینیم، کنیم نگاه رو یخچال توی بریم اول _

 .کرده نونی غذای ـوس هــ دلم _

 جون رماد با کردمی سرخ ماهیتابه در را هاکتلت داشت که حالی در نگار. میشد خوب نظر به ،داد تکان سری نگار

 .شد آشپزخانه وارد ممدعلی. کردمی صحبت

 .دخترم سالم _

 .کرد صدایش نگار که، شد خارج آشپزخانه از، تگذاش میز روی دوغ دوتا بعد

 .کنید صبر لحظه یک؟ علی ممد آقا، ببخشید لحظه یک جون مامان _

 .برگشت نگار طرف به علی ممد

 ؟دخترم بله _
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 .کنید صبر لحظه یک _

 به را پالستیک. گذاشت فریزر پالستیک یک توی را نان، گذاشت نان توی را کتلت تا چند، شد آشپزخانه وارد

 .داد ممدعلی دست

 .داشتم براتون زحمتی یه. کردم درست کتلت، بفرمایید _

 ؟بفرمایید، دخترم نکنه درد دستت _

 .داد ممدعلی دست به را بهداری کلید نگار

 چه دونستیمنمی ما، بردارید شما زحمت بی. هست بهداری داروخانه توی شده فاسد داروی جعبه چند یک _

 .کنیم کارشون

 .ترمدخ چشم _

، ردک باز را هاکابینت از یکی در، گشتمی قاشق دنبال به که حالی در نگار. رفت بیرون خانه مهمان از ممدعلی

 و برداشت ار یکی نگار. داشتند رنگی قرمز رنگ، بودند پر که هاییشیشه، پر و خالی هایشیشه از بود پر کابینت

 شد انهخ آشپز وارد رویا. گذاشت کابینت توی و برداشت ار شیشه سریع. دادمی بدی بوی، گرفت اشبینی جلوی

 .کرد برعکس تابهماهی توی را هاکتلکت و

 .شدن درست، بشین بیا _

 .بود هابطری آن درگیر فکرش هنوز نگار

 .توام با نگار _

 .اومدم _
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 .شد آشپزخانه وارد هراسان خانوم انار، بنشید خواستمی نگار که زمانی دقیقا

 .سریع خدا رو تو شده تصادف بیاید دخترها _

 ریزیخون،بود باردار که زنی. دویدند بهداری طرف به نازک هایتونیک همان با، شدند بلند سریع هردو رویا و نگار

 :گفت ممدعلی روبه خانوم انار. داشت

 .باش بیرون مواظب ببند رو در _

 .زد جیغ نگار. شد بلند بیرون از صدا و سر صدای، رفت بیرون ممدعلی که همین

 .هست سقط احتمال. کنم تمرکز تونمنمی _

 .بود مخش روی بیرون مردهای داد صدای

 .شن خفه بگو _

 .انداخت نگار به متاسف نگاهی خانوم انار

 .خانم نمیشه ـ

 :گفت، کردمی چک را زن داشت که حالی در رویا

 .برسوندش شهر به ترسریع هرچه شوهرش باید. کرده سقط احتماال ـ

 وییپت رویا. کردمی گریه یا، میزد خود سر بر یا که بود او همراه بیچاره مردی، برگشت وقتی و رفت بیرون انار

 بهداری وضعیت. کنند جا به جا را زن، توانستند همسرش و نگار، رویا کمک با. انداخت زن روی را آن و آورد

 .کنم حمل دبالنکار با را بیچاره زن، شدند مجبور همین برای. بود افتضاح، گفت میشد یعنی، نبود خوب زیاد روستا

 .سه، دو، یک... میشیم بلند همه من شمارش با ـ
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 :زد داد رویا، شد بدل و رد انار و ممدعلی بین نگاهی، شد وارد ممدعلی موقع همان

 ؟هستید چی منتظر ـ

 با. باشد سالم اشبچه کند خدا .کرد دعا برایش کلی دلش در نگار، کردند شهر راهی را بیچاره زن باالخره

 .چرخید ممدعلی سمت به عصبی صدا و سر همه آن یادآوری

، اشیدب مطمئن، باشه طوریاین اینجا همیشه که باشه قرار اگه... بگم شما به رو چیزی یک باید من ببخشید ـ

 عواد ترطرف اون تیدتونسنمی، کنید دعوا خواستیدمی که شما درضمن... داشت خواهم شما با بدتری برخورد

 .کنید

 :گفت انار

 .نمیشه تکرار دیگه خانوم چشم ـ

 .کرد پوفی نگار

 ؟زبونت رو افتاده امروز چیه خانم، خانم اینـ

 .رفت رویا سمت به و زد کنار را هردو بعد و

 .نکردن خطایی که هااین. نمیزدی حرف هابیچاره این با شکلی این کاش نگار میگم ـ

 :گفت دید صورتش روی را پشیمانی گرد کمی،میشد حاال که نگار

 .کشیدمی عربده اینطوری چرا؛ بود بیرون که اونی دونمنمی من اصال... کردن خرد رو اعصابم دیگه واال ـ

 .داد تکان تاسف از سری رویا

 .االن شده سرد، نخوردیم رو غذامون ـ
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 .کرد حلقه رویا یشانه دور را دستش نگار

 .کنیممی گرمش ریممی، نخور رو شکمت یغصه ـ

 .سیری از یکی گرسنگی از یکی، میرنمی وقت دو توی شکمو هایآدم، میگه همیشه بزرگم مامان ـ

 هاآن هروقت، است قدم هم هاآن با کسی کردندمی حس، رفتندمی راه اینکه حین در. زد لبخندی نگار

 :گفت تند لحنی با و برگشت رویا. ایستادمی هم او ایستادندمی

 ؟داری مشکل ـ

 بیهش هایشچشم چقدر که کرد فکر نگار، بودند زیبا چشم دو آن خیره هردو، چرخید عقب سمت به تند هم نگار

 :گفت دوباره رویا. است امیر به

 ؟خوایمی چی ـ

، بکشد آغوش در را او که خواست و زد لبخندی نگار. زد پلکی روشنش آبی درشت چشمان همان با پسر

 نگاهی اول متعجب نگار. کرد فرار بعد و رفت عقب قدمی چند پسر. کرد باز کشیدنش آغوش به برای را شدستان

 .کرد رویا به نگاهی بعد و فرار حال در پسر به

 ؟بود چش این ـ

 .انداخت باال ای شانه رویا

 .گرسنگی از میرممی دارم بریم بیا خدا تورو ـ

 ؟میگه چی بزرگم مامان گفتم االن همین ـ
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 هک چیزی تنها. کردندمی عادت روستا به داشتند کم کم هم رویا و نگار، بود آرام چیز همه که بود ایهفته یک

. دمش عکسه قاب توی که پسره این عاشق من، گفتمی رویا که بود این میشد رویا برای نگار نگرانی باعث

 هم نگار و بود کرده رفتار سرد خیلی او با رامی، بود پیش شب چند همین، بود زده حرف امیر با که باری آخرین

 داص خانوم را او جدیدا انار که بود این کردمی اذییتش که چیزی تنها. بود کرده قطع را تماس شانمکالمه وسط

 زا بیرون به خانوم انار با همراه رویا. است کرده عادت گفتمی او، پرسیدمی را کار این دلیل هرچه نگار، میزد

 رد سریع، رفت رویا که همین. بود مانده خانه مهمان در موضوع چند فهمیدن برای هم نگار، بودند تهرف روستا

 از را هااقات بقیه کلید ولی؛ ببخشید را او خدا. رفت باال طبقه به سریع، کشید را هاپرده و کرد قفل را خانه مهمان

 چند با که کرد باز را هاکمد از یکی در. عجیب هایجسمهم و کمدها از بود پر، شد دومی اتاق وارد، بود دزدیده انار

 نگار، ودب خونی تر پایین کمی و لباس یقه قسمت. برداشت را زنانه هایلباس از یکی. شد رو به رو لباس دست

 عدیب کمد سراغ و گذاشت جایش سر را هالباس نگار. بودند شکل همین دقیقا هم بعدی هایلباس. شد متعجب

 رپ جعبه، کرد باز را جعبه در نگار. داشتند قرار یکدیگر روی زیادی هایجعبه کمد توی، کرد باز را دکم در رفت

 نوشته خطی دست به، کرد باز را آن و برداشت را هانامه پاکت از یکی. مختلف هایرنگ با هانامه پاکت از بود

 تدس یهمه، بود کرده باز که را نامه تا شش. است شده نوشته نامه در چیزی چه فهمیدنمی نگار که بود شده

 .شد بلند پایین از رویا صدای، برداشت را هفتم نامه نگار که هنگامی دقیقا ولی؛ بودند هم شبیه هاخط

 ؟کجایی نگار؟ نگار ـ

 . کرد قایم جیبش توی را نامه. رفت بیرون اتاق از و بست را کمد در سریع، داشت کمی وقت نگار

 :پرسید اروی از سریع نگار

 ؟اومدی زود قدراین چرا؟ شده چی ـ

 .انداخت نگار به مشکوک نگاهی رویا

 .بردارم رو گوشیم اومدم؟ شده چیزی ـ
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 .اومدی زود قدراین کردم تعجب فقط، نشده چیزی نه ـ

 بشجی توی را دستش، شد مطمئن رویا رفتن از وقتی نگار. رفت پایین هاپله از و، برداشت را اشگوشی رویا

 .کرد متوقف را او صدایی، کند باز را نامه خواستمی که هنگامی، درآورد را نامه، کرد

 .نکنی باز رو اون بهتره ـ

 !داص همان هم باز. نبود بدنش دادن تکان به قادر و بود شده خشک بدنش کل، بود زده خشکش وحشت از نگار

 .زمین روی بذارش ـ

 پنجره روی به رو و نگار به پشت الغر و بلند قد مردی. گرداندبر صدا سمت به را اششده خشک گردن نگار

 .بود شده اشخیره پشت از همانطور نگار. داشت تن به مشکی شلواری و کت، بود ایستاده

 ؟گفتم چی نشنیدی ـ

 .افتاد دستش از نامه مرد داد با. زد پلک فقط نگار

 .نزن زل من به طوریاین ـ

 :گفت و رفت عقب عقب نگار

 ؟هستی کی تو ـ

 اوست سلطنت زیر دنیا کل انگار که خندید طوری مرد

 هک بالهایی از کردممی فکر البته، داشت خواهیم ربط هم به بعدا ولی؛ نداریم ربطی هم به هنوز تو و من... هوم ـ

 !شناسیمی رو من آوردم سرت به

 .کرد لرزیدن به شروع نگار بدن
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 ؟چرا ـ

 .بود ندیده را صورتش هنوز نگار، کرد قالب پشت از را دستانش مرد

 .کنممی احساس رو رگات توی خونه چون ـ

 ودب دیده که چیزی از نگار، چرخید نگار طرف به مرد. بود شنیده قبال را صدا این، شد وارد نگار بدن به ایرعشه

 زا هم هایشلب حتی، بود رفته بین از کامل طور به، مرد صورت چپ طرف. بمیرد داشت دوست، کردمی وحشت

 راست سمت. چرخید نگار سمت به کامل طور به مرد. بود معلوم هایشدندان که طوری به، بودند رفته بین

 .خندید مرد، بود شده مرد چپ سمت میخ نگار. بود زیبا بسیار صورتش

 .توئه امثال از مانده جا به هدیه این... میشن صورتم چپ سمت یخیره همه ـ

 :زد داد نگار

 ؟خوایمی ماز چی ـ

 .بود مار شبیه هایشچشم، شد خیره نگاه چشمان به سبزش چشمان با مرد

 ؟بدونی رو زندگیت از چیز همه خوایمی ـ

 :گفت خونسرد مرد، داد تکون نه معنی به را سرش نگار

 دارو بهت زیادی شوک، نباش کنجکاو قدراین فقط، فهمیمی رو چیز همه کم کم خودت. عزیزم آره بگی باید ـ

 .میشه

 .کرد دراز نگار سمت به را دستش مرد. بود اشقدمی یک در مرد آمد خود به وقتی نگار

 .بده رو هااتاق کلید ـ
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 کرد هحلق نگار گردن دور را دستانش مرد. داد مرد به را کلید و برد جیبش توی را دستش، گنگ هایآدم مثل نگار

 .نفهمید چیزی دیگر نگار. داد فشار آرام خیلی و

*** 

 ؟نگار؟ نگار ـ

 :کرد تکرار لب زیر. شدنمی متوجه خوب هم را صداها، دیدمی سیاه هایلکه فقط برش و دور هایآدم از

 .اینجا اومد اون، اینجا اومد اون ـ

 .شد خیره خونسرد خانوم انار به نگران رویا

 ؟میگه چی داره نگار خانوم انار ـ

 :گفت ترسیده رویا. داد تکان را شسر و کرد ممدعلی به نگاهی خانوم انار

 ؟شده چیزی؟ کنیمی جوریاین چرا؟ خانوم انار ـ

 .داد تکان سری خانوم انار

 اینجا کس هیچ و ندیده رو چیزی هیچ اون میگی بهش شد بیدار وقت هر، چیزی یه فقط. میشه خوب اون نه ـ

 .دیده خواب اون. نیومده

 :گفت متعجب رویا

 ؟!بگم چیزی همچین باید چرا ـ

 .میشی متوجه بعدا ـ

 .دکرمی نگاه را اطرافش گنگ و بود آمده هوش به نگار. بود ایستاده نگار تخت باال که بود ساعتی چند رویا
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 ؟بگی چیزی خواینمی؟ نگار ـ

 .کرد کردن گریه به شروع کرده بغض نگار

 .اینجا بود اومده اون، بود وحشتناک خیلی دیدمش خودم من ـ

 .کردمی گریه بلند صدای با

 !نگار ـ

 .بگوید دروغ نگار به خواستنمی، کرد منی من رویا

 .یدید خواب داشتی که سختی روز خاطر به بودی خواب تو اومدم من وقتی، دیدی خواب، کنیمی اشتباه ببین ـ

 .کردمی گریه و دادمی تکان را خودش نگار

 .میگی دروغ، میگی دروغ ـ

 . اینجا بیاد اون که ندیده سیک نمیگم دروغ خدا به نگار ـ

 :گفت و کشید درناکش گردن به دستی نگار، نشاند تخت روی را او و گرفت را نگار بازوهای زیر رویا

 .تشنمه _

 .داد نگار دست به را لیوان و ریخت آب نگار برای تخت کنار پارچ از سریع رویا

 ؟میاد یادت چیزی _

 .داد تکان سری نگار

 .بود مرد دونممی فقط _
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 هب را لیوان، بود آورده نگار برای عسل و گرم آب لیوان یک. شد اتاق وارد خانوم انار. جوید را لبش پوست رویا

 .نشست اتاق وسط صندلی روی و داد نگار دست

 .بدخوابیه خاطر به احتماال. دیدید کابوس خانوم _

 .داد تکان سری نگار

 .کنهمی درد گردنم ولی _

 .کرد دستی پیش انار که ویدبگ چیزی خواست رویا

 .افتادی تخت روی از _

 هم رویا. بود کشیده دراز تخت روی عصر تا نگار. داد تکان را سرش ناچار رویا، کرد رویا به نگاهی نگار

 .کند پرت را حواسش مختلف هایحرف با خواستمی

 ؟شده چی گفتم بهت نگار _

 .داد تکان را سرش نگار

 .اومده خواستگار خواهرم واسه _

 :گفت و زد لبخند نگار

 ؟حاال هست کی. خوب چه، اِ _

 جدی جدی که کردن تکرار پیششون رو هاحرف این قدراین، همند مال هااین گفتندمی بچگی از عموم پسر _

 .شدند هم عاشق

 .بشن خوشبخت. خوب چقدر _
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 .کرد تشکری رویا

 ؟بگردیم رو بیرون بریم شب _

 .کرد وحشت نگار

 ؟بریم شب _

 .شد خیره پنجره به و برگشت بعد

 !که بارونه _

 :گفت آرام لحنی با بعد و کرد نگار به نگاهی رویا

 ؟عمارت بریم میگم _

 :گفت بود کرده فراموش را اتفاقات انگار که نگار

 ؟کنیم کار چه رو انار؟ بریم _

 .خودش میره _

 :گفت نگار

 .بره انار بذار. میام _

 :گفت، پاییدمی را بیرون پنجره از داشت که حالی در رویا. کردند اشخانه راهی را انار زور به رویا و نگار

 .دیگه بدو _

 .اومدم _
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 :گفت نگار

 ؟برداشتی رو قوه چراغ _

 .آره _

، رسیدند که عمارت نزدیکی. بود گرفته پایشان جلوی را قوه چراغ رویا. زدند بیرون خانه مهمان از آرام هردو

 :گفت نگار. ایستاند رویا و نگار، شد بلند هابرگ پشت از خشی خش صدای

 .هابوته طرف به بگیر رو قوه چراغ _

 .شد بلند پسری داد صدای، برد هابوته طرف به را قوه چراغ رویا

 .لعنتی ور اون ببر رو قوه چراغ _

 سرپ این، بود دهدا دست از را تکلمش قدرت، گذاشت دهانش روی را دستش نگار. شد بلند هابوته پشت از بعد

 هم رویا، کرد رویا به ایاشاره بعد و پسر به ایاشاره نگار. بود برداشته را قابش رویا که بود پسری همان

 .آمد حرف به بالخره نگار، گفت نمی چیزی و بود ایستاده طورهمان

 .آدنمی باال نفسم، خدا وای _

 .زد تعجب با همراه لبخندی نگار .نداشت او از بهتری حال رویا، کرد رویا به نگاهی بعد

 ؟هستید جونیور شما ـ

 شدنبال به و آمد خود به رویا. رفت روستا سمت به و گرفت را راهش، هستند دیوانه دو آن کردمی فکر که پسر

 ارنگ، بود پسر با کردن صحبت گرم حواسش رویا. داد پسر نشان و درآورد جیبش از را کوچک عکس قاب، دوید

. رفت صدا سمت به نگار. کردمی بازی داشت انگار، آمدمی ایبچه صدای. رفت جنگل طرف به و شد ردو دو آن از

، بود ادهایست پشتش نگار که درختی به و ایستاد سرپا پسر. شد پنهان درختی پشت، بچه پسر همان دیدن با
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 تپش از نگار. است شده اشبازی یمحدوده وارد او که است شده متوجه بچه پسر که شد متوجه نگار. شد خیره

 .آمد بیرون درخت

 .سالم ـ

 .بود زده زل او به اشآبی هایچشم با بچه پسر اما؛ کرد سالم بچه پسر به دوستانه خیلی

 ؟روستایی همین مال تو ـ

 :گفت سریع نگار که کنند فرار خواست بچه پسر

 .کنم بازی باهات خواممی. کن صبرـ

 .بود داده جواب نگار حرف اینکه مثل. ایستاد بچه پسر

 .بده یاد هم من به رو خودت بازی، بیا ـ

 رس قبر از تازه حاال و مرده او که کردمی حس نگار. رفت نگار سمت به بعد و چرخید نگار سمت به بچه پسر

 :پرسید نگار. دادمی نشان صورتش پریدگی رنگ را این، است درآورده بیرون

 ؟خوردی سرما، پریده رنگت ـ

 :گفت و داد تکان نه معنی به را سرش رپس

 .خودمه صورت رنگ ـ

 بورش موهای روی را دستش خواست، ایستاد کنارش و رفت، رفتمی ضعف دلش صدایش شنیدن با نگار

 .شد دور او از بچه پسر که بگذارد

 ؟چیه اسمت ـ
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 :داد جواب نگار. شده خیره نگار به سوالی بچه پسر

 ؟تو. نگار ـ

 :تگف تعجب با پسر

 .نگاره اسمش هم شده انتخاب ـ

 :گفت کند عوض را بحث میخواست انگار که بعد

 ؟اینجا اومدی چرا تو شده سالم 5 تازه، مانی اسمم ـ

 .پرستارم من ـ

 :گفت انزجار و وحشت با مانی

 .بشم نزدیکتون نباید، کشیدمی رو ما شما میگه بابام؟ کشیمی رو ما تو یعنیـ

 .شد بلند زنی زیبای بسیار صدای لحظه همان

 ؟مانی ـ

 یرز به نگاهی نگار، بود وحشتناک بسیار، آمدمی مانی و نگار سمت به درختان پشت از داشت که وقتی زن

 ویت، بیندمی خواب دارد، کردمی حس نگار. آمد بیرون درختان پشت از زن. بود گرفته مه را زمین، کرد پاهایش

 ایابروه با همراه که بودند کشیده و بزرگ بسیار،  اشتیره آبی شمانچ. بود ندیده زیبایی زن چنین عمرش

 :گفت مانی سمت و زد نگار به لبخندی زن. کردندمی زیبا را صورتش اش کشیده

 .منتظرته بابا عزیزم مانی ـ

 .چسباند زن پاهای به را خودش مانی
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 ؟یکم بمونم من مامان ـ

 فرزندش گردن روی را اشبینی، کشید آغوش در را مانی زن. بود گرفته اشخنده مانی زدن حرف طرز از نگار

 .باشد کرده را کار این مادرش، آمدنمی یادش وقت هیچ. شد بغض از پر ناگهان نگار. کشید بو و گذاشت

 ؟شدی ناراحت عزیزم ـ

 :گفت و گرفت بر در را مادرش صورت کوچکش دست دو به مانی. داد تکان را سرش نگار

 ؟نه مگه ،بمونم من ـ

 :گفت و کرد اخمی مادرش

 .بخوری شام باید ـ

*** 

 است شده ومنتشر ساخنه دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 :گفت زن. چسباند مادرش به را خود و شد ساکت مانی که گفت مانی گوش توی چیزی بعد

 .شدم خوشحال دیدنت از ـ

 دست در را سردی چیز همچین حاال تا. گرفت دست در را زن دست نگار. کرد دراز نگار سمت به را دستش بعد

 .کرد رها را زن دست سریع، زد یخ بدنش سراسر، بود نگرفته

 .طورهمین هم من ـ
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 .کن خداحافظی دوستت با ـ

 .آمد قرمز هایگونه با رویا لحظه همان. داد تکان دستی نگار برای مانی

 ؟رفتند کجا ـ

 .رفت رویا سمت به ایغره چشم نگار

 ؟کردی کار چه، نه رفتند کجا ـ

 .زد لبخندی رویا

. نیمبیمی رو همدیگه بازم گفت، اینجاست ایهفته یک، ارشیاست اسمم و ندیدم رو قاب این من گفت هیچی ـ

 ؟بود کی زنه اون

 .داد قورت را دهانش آب نگار

 .بودم ندیده رو زیبایی زن همچین عمرم تو، بود زیبا چقدر که دیدشمی باید، رویا وای ـ

 .ببینمش شد الزم ـ

 :گفت رویا. میشد بیشتر هاآدم آرام زدن حرف صدای میشدند نزدیک هرچه، افتادند راه به عمارت سمت به هردو

 .آدمی آدم صدای برگردیم بیا، نگار ـ

 :گفت نگار

 .اندکی بدونم خواممی، بزن حرف آروم هیسـ

 صحبت فارسی زبان از غیر زبانی به همچنین و زدندمی حرف آرام خیلی، چسباند عمارت دیوار به را خود بعد

 .فهمیدندنمی رویا و نگار که کردندمی
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 .خطرناکه اینجا بریم بیا، نگار ـ

 رویا و کرد فرار نگار اول. است دو آن کردن نگاه حال در عمارت برج توی از زنی دید که برد باال را سرش نگار

 هم ویار. بود آورده کم نفس، بود گذاشته زانوهایش روی را دستش نگار، شدند که روستا نزدیک. دنبالش به هم

 .آمدمی دور از ممدعلی صدای. بود نشسته پایش دو روی

 ؟هستید کجا شما خانوم رویا، خانوم نگار ـ

 .برخاست جایش از سریع رویا

 .اومدیم وستار بیرون از ما نفهمند که بهداری سمت به بریم باید نگار ـ

 هر .رفتند ممدعلی سمت به و کردند کج را خود راه بهداری طرف از، رفتند بهداری طرف به و داد تکان سری نگار

 :گفت ممدعلی. کردند سالم هم با دو

 .داره مهمون خانوم نگار، بیایید بیایید؟ بودید رفته کجا ـ

 .کرد ممدعلی به نگاهی تعجب با نگار

 ؟!مهمون ـ

 .فهمیدمی خودتون، بیاید ومخان بله ـ

 .رسید خانه مهمان به رویا و ممدعلی از زودتر. برداشت ترسریع را هایشقدم نگار

 .برگشت راستش سمت به، شد خانه مهمان وارد

 رویا. رفتگ دستش در محکم را شالگردنش پایین نگار. کردمی نگاه نگار به لبخند با و بود انداخته پا روی پا امیر

 :گفت نگار گوش توی، بود شد خیره امیر به تعجب با رویا. آمدند هم یممدعل و
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 ؟!مهمونته این ـ

 تریباز بسیار مشکی شلوار و پیراهن آن توی، برخاست جایش از امیر. کرد پایین و باال بار چند را سرش نگار

 روی را دستش استخو، ایستاد نگار روی به رو امیر. ایستادمی تنش در لباسش معروف قول به. بود شده

 را کار این ممدعلی و رویا، انار جلوی که میداد اجازه اگر؛ بود آورشرم خیلی، رفت عقب نگار که بگذارد صورتش

 ارنگ کمر دور را دستش امیر. نیست کسی، امیر و خودش جز به و است خالی برش و دور دید ناگهان. دهد انجام

 چند. بود کرده حلقه امیر گردن دور محکم را دستانش دلتنگی سر از هم نگار. کشید آغوش در را او و انداخت

 .دوید هاپله طرف به و کرد دور خود از را او، امیر رفتار یادآوری با نگار. بودند هم آغوش در همانطور ایدقیقه

 :گفت شاکی لحنی با و کشید را دستش راه بین امیر

 ؟تو چته ـ

 .کشید بیرون امیر دست از را دستش نگار

 ؟اینجا اومدی چی واسه ـ

 .انداخت نگار کمر دور را دستش دوباره امیر

 .بزنم سر بهت بود قرار معلومه خب ـ

 :گفت خشم با نگار

 .برو االن همین خوادنمی ـ

 ؟برم نگار ـ

 .زد داد نگار
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 من کردی فکر ،ندارم دوست اصال. بود حنانه تقصیر شهمه، بذارم قرار باهات نبودم راضی اولم از، برو آره ـ

 .بیرون برو، ببینمت خوامنمی دیگه عزیزم نه؟ تو با بیام دوباره من کنی رفتار طوریاین من با تو که محبتم تشنه

 هایقدم با. است عصبانی خیلی، بود معلوم و بود شده قفل فکش، بود زده زل نگار به قرمزش چشمان با امیر

 .شد بلند پایین از دادش صدای بعد. رفت پایین را هاپله بلند

 ؟اونجا برم من بدید رو تونخونه کلید میشه خانوم انار ـ

 .آمد بیرون اتاق از، بود باال خانوم انار

 .بشه چیزیشون نکرده خدایی الل زبونم شاید؛ بره اینجا از عصبانی قدراین، نذارید خانوم ـ

 ارنگ بازوی انار. گذاشت گوشش روی را شدست، ترساند را نگار خانه مهمان در شدن کوبیده صدای لحظه همان

 .گرفت را

 ردونیدگ برشون برید، میشه چیزیشون یه بارون زیر، کردند پارک اینجا از دورتر خیلی رو ماشینشون خانوم ـ

 میکشید عصبی هاینفس نگار، بود زده زل نگار به صدا بی هم رویا

 .بره میگی فردا، نشه چیزیش اینکه خاطر به فقط ـ

 امیر نبالد به دویدن به شروع نگار. باریدمی تندی باران و بود سرد شدت به هوا. رفت پایین تند تند را هالهپ بعد

 سرما راگ؛ بود نپوشیده هم را پالتوش حتی؛ بود نشسته زمین روی ماشینش کنار، کرد پیدایش باالخره. کرد

 :گفت دتن لحنی با. ایستاد سرش باالی نگار. بود عجیب خیلی خوردنمی

 .خونه مهمون بریم بیا ـ

 .ایستاد جلویش نگار، کرد باز را ماشین در، برخواست جایش از امیر
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 ؟کری؟ مگه نیستم تو با ـ

 زد چنگ پیراهنش به پشت از نگار، زد کنارش دست یک به امیر

 ؟بدی پز باهاش؟ چیته واسه خریمی پالتو ـ

 از دعلیمم صدای. خوردنمی شخصیتش به هم امیر سرد تاررف اما؛ خوردنمی شخصیتش به رفتار این دانستمی

 .آمد سر پشت

 ردد به اینجا جاده، بارهمی باران داره. کنید حرکت صبح فردا، بمانید خانه مهمان رو امشب بریم بیا پسرم ـ

 .خیسه خورهنمی

 مهمان سمت به و گذاشت جیبش در را سویچ، کرد قفل را ماشین و زد چنگ دستش از را ماشین سویچ نگار

 .رفت خانه

 امیر هب کسی که کردمی فکر داشت. بود کرده درست محلی کلوچه خانوم انار، بودند آشپزخانه در نگار جز به همه

 و گذاشت کنار را غرور. بود بد خیلی رفتارش. بخورد سرما ترسیدمی، نه یا کند خشک را خودش تا داده حوله

 را جلویش نگار، آمدمی باال هاپله از داشت رویا. رفت پایین و گرفت دست در را خودش مالفه و کوچک حوله

 :گرفت

 ؟کرد خشک رو خودش؟ کرد عوض رو لباساش ـ

 .انداخت نگار به بارتاسف نگاهی رویا

 !بود زشت خیلی رفتارت نگار وایـ

 .کرد قطع را حرفش نگار

 .بده منو جواب ـ
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 .بشه حاضر شام تا بخوری چیزی یه بیای کنم صدات مدماو. خیسه موهاش ولی؛ کرده عوض رو لباساش ـ

 و تانداخ اش شانه روی را مالفه. شد نزدیک امیر به نگار. بود نگار به پشتش امیر، شدند آشپزخانه وارد دو هر

 لیوان یک موهایش کردن خشک از بعد نگار. بود شده خیره او به ذوق با رویا. کرد خشک را موهایش خودش

 گذاشت جلویش را چای و نشست کنارش. ریخت چای امیر برای دیگر لیوانی و خودش برای

 .خوریمی سرما، بخور رو چایت ـ

 نگار خواستنمی دیگر امیر، داشت نگار که رفتاری آن با بود معلوم خوب، کردمی صحبت نگار جز به همه با امیر

 نآ ترسریع او کردمی درخواست دیگران از چیزی امیر وقت هر و کشید غذا برایش خودش شام موقع. ببیند را

 نگار، نبود دو آن به حواسش کسی و بودند شام خوردن مشغول همه که موقعی. دادمی امیر دست به را چیز

 :گفت وار پچ پچ گوشش توی و کرد حلقه امیر بازوی دور را دستش

 ؟قهری من با ـ

 .نگفت چیزی امیر

 .منو ببین امیر ـ

 ار امیر گونه و داد جرات خود به نگار. شد خیره او به سرد خیلی امیر، کشید خودش فطر به را صورتش بعد و

 .بوسید

 ...بودم کرده کاری انگار، بودی اخالق بد باهام میزدم زنگ هروقت. بودم عصبانی تو دست از من امیر ـ

 .نگفت چیزی هم باز امیر

 .بزن حرف من با خدا تورو امیر ـ

 :داد جواب باراین امیر
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 .میرم صبح، نمونده حرفی ـ

 ریغد ولی؛ زد حرف او با کلی و رفت امیر اتاق به هم خواب موقع. شد ناراحت و دلگیر خیلی، نزد حرفی دیگر نگار

 رت راحت امیر تا، نرفت بیرون اتاق از ولی؛ شد بیدار خواب از زود صبح نگار. امیر سوی از زدن حرف کلمه یک از

 ویر امیر. آمدند رویا و نگار اتاق داخل خانوم انار با همراه برود اینکه از قبل امیر. ابشخو دوباره سریع اما؛ باشد

 .ایستاد امیر کنار انار. بوسید را صورتش اجزای تمام و شد خم نگار

 ؟بگم رو چیز همه بهش کی آقا ـ

 .شد بلند نگار کنار واز زد نگار موهای روی ایـوسه بـ امیر

 .بشن آشنا هم با بیشتر یکم رویا و جونیور بذار ـ

 :گفت زده وحشت انار

 ؟چرا دیگه رویا آقا ـ

 .بفهمند هابدخون داره امکان حتی، میده خبر همه به احتماال؛ نیست نگار که ببینه اگه ـ

 .نداره ایخانواده که نگار اما؛ آقا ـ

 .انداخت انار به غضبناک نگاهی امیر

 .منتظرتونم عمارت توی، هستند جا همه اهبدخون ولی؛ درسته. خانوم، نه نگار ـ

. ببیند را او دخواهمی ارشیا بود گفته رویا. بود شده عصبانی خیلی او و بود رفته امیر، بداند اینکه بدون نگار صبح

. بود هایستاد رویا منتظر ارشیا. شدند جنگل راهی هم باز هردو. ببیند را جنگل توی خواهدمی، بود گفته هم نگار

 .داد تکان دستی مانی مادر. بودند او منتظر که انداخت مادرش و مانی به گاهین نگار
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 .ببینه رو تو هم امشب داشت دوست مانی، سالم ـ

 در گربه یک مثل را خودش و شد خسته مانی باالخره که، کرد بازی مانی با کلی نگار. کرد سالم و زد لبخندی نگار

 :گفت و کشید آغوش به سفت را او هم مادرش، کرد جا مادرش آغوش

 .مامان جون ـ

 :گفت صحبت سر کردن باز برای و زد لبخندی نگار

 .دونمنمی رو شما اسم هنوزم من ـ

 :گفت و زد لبخندی زن

 .کرد تعریف ازت خیلی مانی دیروز, سارا ـ

 .زد لبخندی نگار

 .شده شما شبیه ـ

 .پدرشه شبیه اتفاقا نه ـ

 .بوسید را مانی یگونه بعد

 ؟مانما ـ

 ؟مامان جان ـ

 ؟ارشیا عمو پیش برم من ـ

 .برو ـ
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 .دوید رویا و ارشیا سمت به بدو بدو مانی

 .لوسه یکم مانی, دیگه ببخشید ـ

 .گفت کنمیمی خواهش نگار

 ؟دارید ارشیا آقا با نسبتی شما ـ

 .هستند همسرم عموی پسر ـ

 سریع سارا. برد مادرش گوش توی را سرش، آمد مادرش طرف به دوان دوان مانی که بزند حرفی خواست نگار

 .گرفت آغوش در را مانی

 برم باید من عزیزم ـ

 .شد گم هادرخت بین بعد

 ههم بود مجبور خودش پس، بود ارشیا سرگرم که رویا، بودند آورده بهداری برای را دیگر تصادفی یک هم باز

 کنجکاوی برای. افتاد زمین روی در به چشمش. شد خانه دارو اتاق وارد، بود آورده کم باند. دهد انجام را کارها

، شد هک زیرزمین وارد. برود پایین نردبان از مجبور. نبود معلوم چیزی بودن تاریک خاطر به ولی؛ ایستاد در باالی

 ات چند هابطری روی. شمرد شدنمی که بود زیاد قدرآن ایشیشه هایبطری تعداد. بود بازمانده تعجب از دهانش

 :بود نوشته آن روی برداشت را کاغذها از یکی. بود کاغذ

 .جوان انسان ـ

 .کرد نگاه را بعدی کاغذ

 .سال نود ـ
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 .آمد باال از بیمار زن صدای که کردمی نگاه هابرگه به تعجب با نگار

 غالمی خانم، غالمی خانم ـ

 .برگشت باال به سریع نگار

*** 

 ؟شده چی بدونی اگه نگار ـ

 :پرسید میزد شانه را موهایش که حالی در نگار

 ؟شده چیـ

 :گفت رویا

 .کرده دعوت ویالییش خونه به شام برای منو ارشیا ـ

 .زد لبخند نگار

 .خوب چه، اِ ـ

 .کرد پایی اون و پا این رویا

 ؟کنی آرایش بلدی تو ـ

 .بلدم آرهـ

 .کن آرایشم بیا پس ـ
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 نگار به رو و آمد اتاق توی انار. شد رویا کردن شآرای مشغول. بود شش ساعت، انداخت ساعت به نگاهی نگار

 :گفت

 .بزنم حرف باهاتون باید، نرید بیرون رو امشب شما خانم ـ

 .رفت انار و داد تکان سری نگار

 ترس احساس که رویا. گفتنمی چیزی و میشد خیره او به. است شده طوری یه ارشیا، کردمی احساس رویا

 .برخواست جایش از، بود کرده

 .خداحافظ، برم دیگه من ـ

 :گفت ارشیا که بود نرسیده گیره دست به دستش

 .برگرد، کن صبر ـ

 دهش رگی رگ چشمانش زیر و داشت قرمز چشمانی ارشیا. بود کرده وحشت دیدمی که چیزی از و برگشت رویا

 .زد رویا به زشت لبخندی. بلندتر نیشش هایدندان و بود

 .بخورن خون باید میشه که اشونگرسنه؟ شناسیمی که رو هاآشامخون، عزیزم نترس ـ

 :گفت، کردمی گریه که حالی در رویا

 .برم بذار، باش نداشته کاری من با خدا تورو ـ

 .شد ترنزدیک او به امیر

 ؟بری بذارم ـ

 .زد برق نیشش هایدندان که کرد باز را دهانش و بویید را گردنش. کشید خود طرف به را رویا بعد
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 .خدا تورو شیاار ـ

 .عزیزم جونیوره من اسم ـ

 . کرد فرو رویا گردن توی را نیشش های دندان بعد

*** 

 :گفت و کرد خانوم انار به نگاهی اضطراب با. بود 12 ساعت، کرد ساعت به نگاهی نگار

 ؟دنبالش بریم ـ

 .گذاشت میز روی را چایش استکان خانوم انار

 .بریم ـ

 .رفتندمی راه باران نم نم در هم دوشادوش دو هر

 .بگید من به چیزی یه خوایدمی گفتید من به شما خانوم انار ـ

 ؟شنیدی چیزی واقعی هایآشامخون مورد در حاال تا ـ

 .داد تکان نه معنی به را سرش نگار

 .نه رو واقعیش ولی؛ دیدم فیلم توی ـ

 ؟کرد خودکشی چرا پدرت دونیمی ـ

 .دادمی ادامه را راهش طورهمان اما انار، شد خیره انار هب بهت با و ایستاد جایش سر نگار

 ؟...گفتی چی ـ
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 .داد تکان سری انار

 .بیا من با، نگفتند بهت که معلومه خب ـ

 افتاد راه به انار دنبال به نگار

 امنجا به مجبور رو اون محقق یک اینکه مثل، بود شده بازی این وارد اجبار به دیدم رو بابات که باری اولین ـ

 .کردمی کارها این دادن

 .بود زده زل انار به طورهمان نگار

 ؟کار کدوم ـ

 .زد موزی لبخندی انار

 .بود ما از یکی هم پدرت، خانوم. داره بستگی ما به هاآشامخون بودن زنده یا مرده ـ

 .کرد عبور کنارش از روح یک مثل بعد

 اون، کالغ اون. نمیشدی متوجه خودت ولی؛ ایشده انتخاب وت که بفهمونند تو به که کردند سعی خیلی هااون ـ

 .بود هااون کار همه و همه... انگشتر اون، بیمارستان توی بچه پسر

. داشتن خیال به را آن از چیزی که بیمارستان در بچه آن حتی، گرفتمی شکل نگار چشمان جلوی هاصحنه تمام

 .«نگاره هم شده انتخاب اسم:»خوردمی زنگ گوشش در مانی صدای

 .گذاشت گوشش روی را دستش و بست را چشمانش نگار

 «هیس هیس،هیس هیس »

 .«کنممی احساس رو هات رگ توی خون»
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 .خوردندمی زنگ گوشش در هاحرف این یهمه

 .خانوم بدونید رو چیز همه باید شما ـ

 .داد ادامه راهش به دوباره

 ونا ونستدنمی کسی ولی. واقعیت مادر البته... مادرت حتی؛ شده معتاد پدرت، کردندمی فکر اوایل اون همه ـ

 همه ،گذاشتمی پا زیر رو سوگند اگه چون؛ نگه کسی به که بود خورده سوگند اون، کنهمی کار هاآشامخون برای

 .رندبگی چشم زهر هاآشامخون از هابدخون که کرد کاری پدرت ولی. گرفتنمی ازش پاداش عنوان به رو خونش

 .خندید زشتی صدای با انار

. مکندمی رو خودشون خون حتی؛ هستند درنده هایآشامخون هااون، هستند کی هاخونبد کنی فکر االن شاید ـ

 یداپ بهبود برای خودشون خون از و نگیرند گاز رو آدمی وقتهیچ که بودند کرده یاد سوگند هاآشامخون با هااون

 .دنکنن استفاده کسی کردن

 .گرفت کنارش درخت از را دستش رفتمی گیج سرش که حالی در نگار

 ؟هستی کی تو ـ

. کنهمی صحبت حقیقت قالب در تو با داره زندگیت سال پنج و بیست تمام توی که هستم کسی تنها من ـ

 ایران به هامآشاخون که زمانی... مادربزرگم، مادرم. کردنمی کار هاآشامخون برای همه و همه من یخانواده

 برای کردن زندگی پس، نبود ایران مردم باور این، دارن وجود هاآشامخون که بود اروپا مردم باور این، اومدن

 هااون که شدی باعث تو ولی؛ رفتن اینجا از هاآشامخون بودم بچه وقتی. نبود سخت ایران توی هاآشامخون

 .برگردن

 .نشست یشزانوها روی، بود آورده کم نفس نگار
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 در کنهمی مجبورش هم آشامخون اون، بینهمی نفر یک خون مکیدن حال در رو آشامخون یه ناخودآگاه پدرت ـ

 داره امکان که کنهمی تهدید هم رو پدرت حتی، کنه کار براش باید باشه نداشته کاری اون به اینکه ازای

 تا اام؛ کنهمی کار جونز آشامخون برای قوانین اشتنگذ پا زیر بدون سال چند پدرت. بده دست از رو اشخانواده

 رو وت تونستمی که چیزی تنها و شدی مبتال بیماری یک به اومدی دنیا به وقتی. اومدی دنیا به تو که زمانی

 هایآشامخون پیرترین از یکی، جیمز آشامخون خون تو پدر، بود آشامخون یک از خون قطره یک، کنه درمان

 تو خورد به رو اون و ریزهمی دیدی رو هااون زیاد که هاییبطری توی رو داشت سن قرن 3 به نزدیک که رو دنیا

 .اتخانواده مرگ ازای در اما؛ شدی خوب تو، میده

 رهایقب به نگاهی نگار. بروند دیگری طرف به و شوند بلند زمین روی از هابرگ، شد باعث که وزید شدیدی باد

 .انداخت رویش به رو

 .غالمی محمود ـ

 .جعفری محمد ـ

 .جعفری حنانه ـ

 .جایباش پری ـ

 .جایباش بانو ماه ـ

 .جایباش مریم ـ

 جلوی اشونهمه، حنانه حتی و پری خاله، جون مادر، مادرت، محمد عمو، پدرت، کن دقت هانوشته به خوب ـ

 اب اون، بود حنانه مرگ همه از تردردناک، شکوندند رو گردنشون هاآشامخون، رسیدند قتل به بابات هایچشم

 روی اصیل آشامخون تا چند زندگیت افراد تمام جای به. مرد بعد و دید رو پدرش و مادر مردن خودش چشمای
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 هایآشامخون از نفر دو خون که بفهمی تونیمی رو این. کردن اتخانواده به شبیه رو خودشون و اومدند کار

 ؟داره جریان هاترگ توی اصیل

، ودش بسته آن هر داشت امکان چشمانش، دیدنمی را دیگری چیز انار پاهای جز به و بود افتاده زمین روی گارن

 .همیشه برای

 اقعاو و بود شده تو یشیفته واقعا اون، کنه تعریف برات رو شومت گذشته که فرستادیم رو امیر که وقتی ـ

 قتل به رو تو خانواده که فهمیدند هابدخون، پدرت کار ناو از بعد. بیاره روت به رو اتگذشته که خواستنمی

 برای شده انتخاب تو. داد تو به رو خودش خون از دوبار، شد اتفاقات اون باعث امیر اون از بعد و رسوندند

 ما یواسه که کنیم تبدیل آشامخون به هم رو اون بودیم مجبور، طورهمین هم رویا، هستی شدن آشامخون

 .افتهمی اتفاق هابدخون و هاآشامخون بین بزرگی جنگ حتما. نکنه دایجا دردسر

 .کشید باال را خود و گذاشت زمین روی را دستش دو نگار

 ...پری خاله، حنانه، استزنده جون مادر میگی دروغ تو ـ

 .کرد هوش بی را او و گرفت را گردنش پشت از کسی

 .بوده خواب دیده هرچه کرد فکر، کشید آسوده نفسی، کرد سقف به نگاهی و کرد باز را چشمانش

 .خانوم سالم _

 مهمان اقات به شبیه اتاقش، انداخت برش و دور به نگاهی. نشست سرجایش ضرب با انار صدای شنیدن با نگار

 :زد داد و شد بلند جایش از. نبود خانه

 ؟جونم از خوایمی چی _

 .شد خیره او به سردش نگاه با انار
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 .صبحانه برای کنم ونصدات اومدم _

 :زد داد نگار

 .گو دروغ، برم اینجا از خواممی نزن حرف _

 .گفتم بهتون رو واقعیت فقط من خانوم _

 :زد جیغ بود کرده بغض که حالی در نگار

 .میری راه اعصابم روی داری. خانوم خانوم نگو من به قدراین _

 .خانوم چشم _

 .بکشد را او خواستمی انگار. کرد حلقه انار گردن دور را دستانش، ردکمی گریه و میزد جیغ که حالی در نگار

 .کرد جدا انار از را نگار پشت از کسی

 .بکنم رو زندگیم ذاشتیدمی، کنید کمکم خواستنمی، متنفرم ازتون _

 .چرخید صدا سمت به کسی صدای با

 ؟اینجا خبره چه _

 که انار به نگار. بود اتاق در هم دیگری زن، کندمی نگاه را هاآن و ایستاده در درگاه توی که دید را امیر نگار

 .کرد اشاره دادمی ماساژ و بود گذاشته گلویش روی را دستش و بود افتاده اتاق یگوشه

 ؟میگه دروغ انار نه مگه، امیر _

 .شد خیره نگار به همانطور امیر

 ؟نه مگه؟ کنیدمی شوخی باهام دارید _
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 :زد داد نگار که بگیرد آغوش در را نگار استخو. نگفت چیزی امیر

 .بیرون برید، بیرون برید، نزن دست بهم _

 نگار. رفت بیرون هاآن سر پشت هم امیر، رفتند بیرون اتاق از و گرفت را انار بغل زیر، بود اتاق در که دیگری زن

 .گریست و نشست کرده کز اتاق یگوشه

*** 

 ردناکد صدایی با میشد تلف گرسنگی از داشت، کرد آرامی ناله. بود تاریک اج همه، کرد بسته و باز را چشمانش

 :گفت

 .گرسنمه _

 با. بوسید می را صورتش داشت کسی. کرد ناله هم باز، داد سوز که گذاشت گردنش روی را دستش بعد

 .کرد دور خود از را او دستانش

 .گرسنمه، میرممی دارم، کن ولم خدا رو تو _

 :گفت شگوش توی صدایی

 .کن باز رو هاتچشم _

 اگهانن. توانستنمی کردمی کاری هر، کند باز را چشمانش کرد سعی، لرزید خود به ارشیا صدای شنیدن با رویا

 :گفت و داد قرار هایشلب جلوی را مرطوبی چیز ارشیا. کشیدمی عمیق هاینفس. شنید خوشایندی بوی

 .بخور _
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 اب. شود آشنا اطرافش با تا کشید طول دقیقه ده، میدید تار را چیز همه اول ،کرد باز را دردناکش چشمان رویا

 :گفت رفته تحلیل صدای

 ؟آوردی منو کجاست اینجا _

 .برد عقب را سرش خون دیدم با رویا. گرفت رویا دهان جلوی را دستش مچ ارشیا

 ؟کنیمی چکار _

 به رتنزدیک بار این خوشایند بوی همان. برد اشبینی طرف به را دستش. شد خیره ارشیا دست خون به بعد

 اروی کمر دور را دستش ارشیا، گذاشت ارشیا دست مچ روی و آورد بیرون را زبانش ناخودآگاه. رسید اشبینی

 .داد فشار رویا دهان روی را دستش و گذاشت

 .میریمی کنیمی فکر که چیزی اون از زودتر نخوریش اگه _

 دستش دوتا با. بود نخورده را لذیذی چیز همچین عمرش توی. گذاشت ارشیا ستد زخم روی را دهانش رویا

 در رویا دبع دقیقه چند. خندید بلند صدای با امیر، بود آورده کم نفس.داد فشار دهانش به بیشتر را ارشیا دست

 .بود رفته خواب به ارشیا آغوش

*** 

 نگار ،زد ضربه در به کسی، کردمی گریه داشت بود تهرف امیر که موقع همان از اما؛ است ساعت چند دانستنمی

 :گفت در ور آن از بچگانه و بامزه صدایی. کشید باال را اشبینی آب

 ؟تو بیام. منم نگار _

 .است امآش خون توله یک هم مانی که دانستمی، بود شده رو برایش چیز همه تقریبا مانی صدای شنیدن با نگار

 .تو بیا _
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 :گفت آرام خیلی صدایی با، نشست نگار روی به رو و آمد. شد اتاق وارد مانی

 ؟کنیمی گریه داری _

 .داد تکان آره معنی به را سرش نگار

 ؟چرا _

 .میزد حرف آرام خیلی خیلی مانی

 ؟میزنی حرف آروم چرا _

 .گذاشت دهانش کنار را دستانش مانی

 ولی؛ یادم بدشون تنهایی از هاآدم دونممی که من... باشی تنها باید تو نیام گفته، اینجا اومدم دونهنمی مامانم _

 .آدنمی بدشون هاآشامخون

 گفت لبخند با بعد و شد خیره نگار به اشآبی و درشت هایچشم با

 ؟بغلت بیام _

 .آمد رحم به دلش، کرد نگاه چشمانش به وقتی اما؛ بود هاآن همه مثل یکی هم او، کرد نگاهش نفرت با نگار

 .یاب _

 .چسباند نگار به را خودش مانی. کرد باز را دستانش

 ؟کنیمی بازی من با شد تموم گریت وقتی _

 ؟کنی بازی باهاش نیست کسی مگه؟ چرا _
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 .انداخت چین اشبینی به مانی

 من یشههم، بخوابیم بیا استخسته مامان میگه یا کنهمی ـوسـ بـ رو من یا اون، کنممی بازی مامانم با هروقت _

 وت میگه کنیم بازی میگم هروقت، بغلش گیرهمی رو من همش بابامم... برهمی حموم یا خوابونهمی زور به رو

 .شدی بزرگ

 .بود افتاده قالبی حنانه و خودش هایبچگی یاد. کرد گریه دوباره و زد دردناکی لبخند نگار

 ؟بازم کنیمی گریه _

 .داد تکان را سرش نگار

 ؟کنید بازی نیست تو سنهم کسی، دراومد اشکم خندیدم نه _

 .کنندنمی بازی من با اونا ولی؛ چرا _

 .شد باز در موقع همان

 .کردمی نگاه اطرافش به زده وحشت مانی شود باز در اینکه از قبل

 ؟شده چیزی ـ

 .کن قایم رو من! مامانم ـ

 .تخت زیر بروـ

 هخیر زیبایی همان با سارا. نشد هم رفتنش متوجه حتی نگار، رفت تخت زیر نکردنی باور سرعت با مانی

 .شد اتاق وارد اشکننده

 .کشمب بیرون تخت زیر از رو مانی باید من ولی؛ کنیممی اذییتت داریم ما و داری احتیاج تنهایی به دونممی ـ
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 .کرد نگاه مانی به اخم با سارا. آورد بیرون را مانی و برد تخت زیر را دستش

 .بدم تو به دیرتر رو اون خواستی خون وقت هر میشم مجبور بگی دروغ مامان به بخوای اگه ـ

 .کرد ناراحت و درشت را چشمانش مانی

 .میشه امگرسنه من ـ

 .زد حالی خوش سر از جیغی و برخواست جایش از مانی

 .اومد بابا ـ

 :گفت نگار به رو. نشست تخت روی و بست را در شد بلند جایش از سارا. رفت بیرون اتاق از بدو بدو

 که عشقی یعنی، هستم امخانوده از مانده جا به تنها منم، کنممی درک تورو من، سخته خیلی دونممی، ببین ـ

 رو امخانواده که ساله دویست به نزدیک من، بکنم انتخاب رو اون من شد باعث داشتم الکساندر به نسبت

 .پدرم و مادر و دوقلوم برادرای، رمخواه، شدند غرق دریا توی اونا دونیمی، ندیدم

 .ردک متوقفش نگار صدای. رفت در طرف به و شد بلند تخت روی از. گرفت را هایشاشک ریزش جلو انگشت با

 ؟بزنیم حرف باهم تونیممی ـ

 .چرخید نگار طرف به لبخند با سارا

 .عزیزم البته ـ

 ؟بشم آشامخون من قراره که دونیمی تو ـ

 .کرد پایین و االب را سرش سارا

 ؟کشتند رو من خانواده که گنمی راست هااون و ـ
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 .داشتم حضور من کشتن رو اتخانواده که زمانی ـ

 .کرد بغض نگار

 ؟نشدی ناراحت تو ـ

 .زد غمناک لبخندی سارا

 .بشند ناراحت نباید مرگ از که هاستآشامخون طبیعت این عزیزم ـ

 ؟کشتند هم رو حنانه حتی هااون ـ

 .کشتند هم رو حنانه هااون ـ

 .بود کرده باز سر باز نگار هایاشک

 ؟نداشته وجود جونی مادر هیچ من زندگی توی یعنی ـ

 .پوشاند را صورتش دستانش با نگار. داد تکان منفی معنی به را سرش سارا

 ؟سالمه چند من دونیمی ـ

 .کرد نگاهی سارا به هایشدست بین از نگار

 .میشم ساله شش و بیست و ستدوی امسال من ـ

 .دارند جاویدان عمر هاآشامخون که بود رفته یادش، بود شده خیره سارا به تعجب با نگار

 ؟!شش و بیست و دویست ـ

 داد تکان را سرش بامزه سارا
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 هاشزن همه ولی؛ بوده کرده ازدواج مختلف هایصده توی اون، داره سن سال صد چهار الکساندر همسرم ـ

 .کرد آشامشخون ابدی جفت به تبدیل رو من. داشت دوست زیاد خیلی رو من چون؛ مردند

 .کرد بسته و باز را چشمانش نگار

 ؟سالشه چند امیرـ

 .آمد خود به بعد و کرد نگار به نگاهی گنگ اول سارا

 .سال سه و نود و سیصد احتماال اون؟ میگی رو کوروس بله، آهان ـ

 ؟کجاست رویا ـ

 .ببینیش تونینمی هنوز لیو؛ متاسفم ـ

 ؟چرا ـ

 .انداخت نگار به نگاهی ناراحت سارا

 .میشه ناراحت الکساندر، باش داشته حضور شام میز سر حتما... شده آشامخون یک به تبدیل اون ـ

 .کردندمی نوازش را هایشگونه هایشاشک هم باز، کشید دراز تخت روی و برخواست جایش از نگار

 تدرس ماهر ارایشگر یک او از کردن زندگی سال دویست نظر به، کردمی آنالیز را خود و بود ادهایست آینه جلوی

 روی و بود رفته پایین سارا همراه. آمدمی او به خیلی که بود کرده تن به مشکی ماهی لباس. بود کرده

. بودند حیا یب گفت میشد یا راحت بسیار هاآشامخون نظر به. ترسیدمی خیلی. بود نشسته صندلی ترینایگوشه

. آمدمی پایین هاپله از مردی که داد هاپله به را نگاهش و گرفت سالن طرف آن جوان هایآشامخون از را نگاهش

 مرد .بود شده ظاهر او جلوی، بود برداشته را نامه که موقعی که بود مردی همان، گرفت نفسش مرد دیدن با نگار

 .ایستاد نگار روی به رو و داد انجام آشامیخون حرکت
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 .خوشبختم شما دوباره دیدن از ـ

 سارا. وردآ لب به زشت لبخندی اجباری نگار. بود کرده پیدا بهتری وضعیت، انداخت صورتش زخم به نگاهی نگار

 .گفت و نشست نگار کنار

 .روزالین، نگار؛ نگار، روزالین... کنم معرفی بهت رو دوستانم بهترین از یکی خواممی ـ

 .داد دست نگار به. بود گربه شبیه براقش سبز هایچشم، انداخت زرالین به نگاهی نگار

 .اممرده یه من که اینه خاطر به این سرده خیلی دستام دونممی، شده انتخاب سالم ـ

 :گفت و خندید سارا

 .عزیزم کنهمی شوخی تو با داره فقط اون نگار اوه ـ

 .آمد مادرش طرف به و شد سالن وارد عصبی مانی لحظه همان. داد تکان را سرش فقط نگار

 .نمیده بازی رو من جکی، مامان ـ

 .بوسید را پسرش دست پشت سارا

 .ترهکوچیک تو از اون، نمیدی نشون بهش رو نیشت هایدندون چرا ـ

 .شد دور هاآن از تند خیلی مانی

 .کنه اصالح رو رفتارش بگی بهش بهتره سارا، نیستم راضی جاناتان همسر از اصال من ـ

 .کرد اخمی سارا. آورد بیرون را نیشش هایدندان بعد و

 !رزی نیست هاتدندون درآوردن بیرون برای مناسبی زمان ـ
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 .شد بلند جایش سر از و کرد پوفی رزالین

 ؟خوایمی هم تو بیارم خون میرم من ـ

 .بخورم شام موقع میدم ترجیح ـ

 .انداخت نگار به نگاهی سارا

 .شده خو بد یکم اون کرده سفر اروپا به میگم رو همسرش، نیک که وقتی از... نشو ناراحت رزالین از ـ

 .هاخانم سالم ـ

 نگار رکنا را خودش زور به امیر. نشست جایش سر درست سریع ولی؛ برگشت طرفش به امیر صدای شنیدن با

 :گفت گوشش توی و کرد جا

 .میدم قول بهت رو این، میشی خوشخبت من کنار حتما تو ـ

 .زد چنگ را بازویش سارا، شد عوض اشقیافه ناگهان که انداخت امیر به نگاهی نگار

 .شو خیال بی رو امشب ترسهمی نگار،  کوروسـ

 .شده خیره رویش به رو پسر به خشم با و شد عوض اشقیافه کوروس

 .خون اصیل سالم ـ

 :گفت و کرد نگاه رویش به رو فرد به امده بیرون نیش های دندان با کوروس

 . کن گم رو گورت، الیور ندارم رو تحوصله امشب ـ

 حاوی وانلی یک با رزالین، نشست نگار کنار دوباره کوروس، رفت و برد باال را دستانش تسلیم نشانه به الیور

 :گفت و آمد هاآن طرف به قرمز نوشیدنی
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 .نکنی حمله کسی به دیگه دفعه که خواست درتما درضمن، منطقهبی الیور گفتم بهت همیشه من ـ

 :گفت نگار به رو و انداخت پایش روی را پایش کوروس

 ؟زنینمی حرف چرا ـ

 .بکنم رو زندگیم نذاشتی چرا ـ

 چرخاند نگار چهره در را نگاهش کوروس

 .شد بیشتر پافشاریم، شدممند عالقه بهت که بعدش ولی؛ نبود من تقصیر ـ

 ؟میشه چی من ی آینده ـ

 .کنن نابود رو ما که منتظرن هابدخون، نه اون از بخشی و معلومه که اون از بخشی ـ

 ؟بشم آشامخون تو دست به باید من ـ

 .کرد صاف را موهایش کوروس

 .میشی آشامشخون جفت همیشه برای فقط، داری دوست که هرکسی دست به، نه ـ

 .کرد امیر به نگاهی نگار

 ؟متنفرن اشم از هابدخون چرا ـ

 میز سرا الکساندر بود بزرگی بسیار میز. بود زده صدا شام برای را هاآن خدمتکار چون؛ ماند جواب بی نگار سوال

 :گفت و گرفت را نگار دست سارا. بود نشست کنارش هم کوروس و بود نشسته

 .کرده شونگرسنه تو خون بوی اینکه مثل. بخوریم غذا دیگه اتاق توی ما بهتره ـ
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 .برگشت عقب به دبع

 .طرف این از، بیا مانی ـ

 و رفت مانی. بود اتاق وسط نفره چهار میز یک. دادمی آرامش انسان به و بود آرام بسیار که شدند اتاقی وارد

 .کرد اشاره میز به دستش با سارا. نشست ها صندلی از یکی روی

 .بشینیم بیا ـ

. داد را جوابش لبخند شبیه چیزی با هم نگار، زد ایبامزه ندلبخ مانی، نشست مانی روی به رو صندلی روی نگار

 تعجب با نگار. بوسید را موهایش هم سارا، نشست سارا پاهای روی، خورد را خوراکش اینکه از بعد مانی

 :گفت سارا که کرد نگاهش

 .شده لوس یکم بهش زیاد توجه خاطر به باشه الکساندر جانشین قراره، هاستخون اصیل وارث تنها اون ـ

 :گفت سارا. نگفت چیزی نگار

 .تواسه جالبه حتما، بدم نشونت رو بیرون بریم فردا ـ

 برای، کرد اطرافش به نگاهی نگار. رفت پایین مادرش پاهای روی از مانی. گفت ایباشه لب زیر آرام نگار

 .کردندمی استفاده شمع از روشنایی

 ؟کنیدمی استفاده شمع از چرا ـ

 .سوزونهمی رو هاآشامخون بدن نور و زیاد ناییروش چون ـ

 .زد جیغ و شد بلند جایش از زده وحشت سارا، شد تاریک اتاق ناگهان

 ؟مانی ـ
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 داد و گرفت را نگار دست سارا. بود وحشتناک، زن یک کننده کر جیغ سرش پشت و شد بلند مانی گریه صدای

 :زد

 .بریم باید ـ

 از یکس، لرزدمی هادیوار کردمی احساس نگار، شوند خارج راهرو از خواستندمی هک هنگامی، رفتند بیرون اتاق از

 تکان خودش دادن نجات برای را پاهایش، میشد خفه داشت، کرد بلند جایش از را او و گرفت را گردنش پشت

 تربیش، بود وحشتناک واقعا، انداخت صورتش به نگاهی نگار، کوباند دیوار به محکم را نگار شخص آن. میداد

 نیش دندان هم گلویش توی حتی که دید وضوح به نگار، زد جیغ نگار صورت توی. زن یک تا بود اژدها یک شبیه

 .میشد باز پیتون مار یک اندازه دهانش، شد پاشیده نگار صورت روی دهانش بزاق. دارد

 ؟ندادم، هستن جا همه هابدخون دادم اخطار بهتون من ـ

 .کرد نگاهی او به تیز مانندش مار سبز چشمان با زن که خورد تکانی نگار

 ؟گذاشتید پا زیر رو قوانین چرا؛ بود ممنوع اینجا به هاآدم آوردن ـ

 :زد جیغ بعد و

 ؟چرا ـ

 نفس وجودش تمام با نگار. انداخت زمین روی را نگار. زنانه هم و بود مردانه هم صدایش میزد جیغ وقتی

 .کشیدمی

 به که دادی قول من به تو باشه یادت اگه، الکساندر کردینمی کارا این از بود زنده جیمز اشام خون که زمانی ـ

 کی به ولی؛ بمیری حاضری گفتی من به تو... کوروس تو همینطور و نداری کاری انسانی هیچ به همسرت جز

 ؟نگار چیه نظرت، بیارم در اتسینه قفسه از رو قلبت تونممی االن همین من، نمیشی نزدیک انسان
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 :زد داد زن. چسباند دیوار به را خودش بیشتر نگار، شد ظاهر نگار صورت روی روبه یکهو

 .رندبمی بین از رو شما دیگه وقت چند تا هابدخون... حقیقته یک بلکه، نیست اخطار یک این هاخون اصیل ـ

 ،بود گرفته قلب تپش وحشت از نگار. کرد حمله زن آن به پشت از و رفت فرو اشآشامیخون جلد در کوروس

 و کرد فرو زن بدن توی را دستش کوروس. زد زانو نگار کنار، بود کشیده آغوش به را مانی که حالی در سارا

 :زد داد الکساندر. آورد بیرون را قلبش

 ؟کنیمی کار چه ـ

 :کرد زمزمه سارا. بود کرده تقسیم نیم دو به وسط از را قلب کوروس اما

 .میشه شروع داره بازی، شد ومتم چیز همه ـ

 .کوبید دیوار به را او و گرفت را کوروس ییقه الکساندر

 ؟کردی رو کار این چرا ـ

 .کرد جدا اشیقه از را الکساندر دستان کوروس

 .کردممی رو کار این باید پیش وقت خیلی ـ

 کشید فریاد الکساندر

 ؟انسان این خاطر به شهمه ـ

 :زد فریاد کوروس .کرد اشاره نگار به بعد

 .میشه پیروز یکیمون باالخره؟ کنیم قبول ما و بگن اونا کی تا، بیفته اتفاق باید نبرد این ـ

 .کرد قطع را حرفش دیگر مرد یک که بگوید چیزی خواست الکساندر
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 .اونه با حق نزنی حرف بهتره، الکساندر ـ

 .زد چنگ موهایش به الکساندر

 .کنند جمع رو بدخون این جسد بیان بگید بهتره، سارا دارم احتیاج خون یکم به کنم فکر ـ

 :گفت نگار به رو سارا. رفت باال هاپله از و کشید آغوش به را مانی و رفت سارا طرف به

 .باال بریم بیا عزیزم ـ

 .کرد همراهی نگار اتاق در دم تا را او و گذاشت نگار کمر پشت را دستش

 از. فتر پایین تخت و زد غلتی تختش روی، بردنمی خوابش ولی؛ بخوابد کردمی سعی که بود وقت خیلی نگار

 یکی رد لوالی از کمی خیلی نور فقط، بودند خواب همه اینکه مثل، انداخت بر دور به نگاهی و رفت بیرون اتاقش

 الکساندر. کرد باز در آرام خیلی و کشید را در دستگیره، رفت اتاق آن طرف به آرام خیلی. بود معلوم هااتاق از

 هاند متوجه نگار که کرد بلند را سرش الکساندر. بود برده سارا گردن توی را سرش و بود کشیده دراز سارا روی

 .شد الکساندر خونی

 ؟کنیمی کار چه داری ـ

 .کرد نگاه کوروس به و کشید هینی

 ؟اومدی چطور تو ـ

 زد پوزخندی کوروس

 ؟یکنمی کار چه داری، آشاممخون یک من ـ

 .کردممی نگاه رو اینجاها داشتم من هیچی ـ
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 .شد خیره نگار چشمان به کوروس

 .گذرهمی چی ذهنت تو میدونم، نگو دروغ ـ

 :گفت و دوید دنبالش به نگار. رفت و کشید را راهش

 ؟کجاست رویا دونیمی ـ

 .کرد پایین و باال را سرش امیر

 ؟ببینمش تونممی ـ

 زن آشامخون یک جفت همیشه برای که خواینمی... حساسه هاانسان بوی به و شده آشامخون تازه اون نه ـ

 ؟بمونی

 .زد چنگ کوروس بازوی به و داد تکان نه معنی به را سرش نگار

 ؟منه تقصیر هااتفاق این همه، امیر ـ

 .کرد ترنزدیک خود به را او و گذاشت نگار کمر پشت را دستش کوروس

 مهلت وزر سه تا فقط ولی؛ بشی اذییت خوامنمی... پدرت تقصیر، نه تو تقصیر، کن صدا واقعیم اسم به رو من ـ

 .بشی آشامخون یا و بمیری کنی انتخاب که داری

 ؟مردن بد خیلی هااون ـ

 .داد تکان را سرش کوروس

 .نبودم اونجا من ـ

 کشید پشت از را دستش کوروس. رفت اتاقش طرف به کرده بغض هم باز نگار
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 ؟ببینی رو رویا ارید دوست ـ

 زیر را دیگرش دست و گذاشت نگار پاهای زیر را دستش یک کوروس. داد تکان آره معنا به را سرش نگار

 .کمرش

 .بگیر منو سفت ـ

 هم با .کشید را دستش و گذاشت زمین روی را او امیر، بودند دیگر مکانی در، شد خیره اطرافش به تعجب با نگار

 .کشید نفر یک طرف به را انگشتش و زد کنار را دریچه امیر. تندرف کوچک دریچه یک طرف به

 .کنه کنترل رو نفسش چطور که بینهمی آموزش داره اون، رویا، اوناهاش ـ

 .آمدمی پریده رنگ نظر به انداخت رویا به نگاهی نگار

 ؟کنهمی کار چه ببینه رو من االن اگه ـ

 .کشید باال را او و گرفت را نگار کمر کوروس

 .مکهمی ته تا رو خون احتماال، نشو خم قدراین لطفا ـ

 .انداخت کوروس به زده وحشت نگاهی نگار

 ؟کجاست اینجا ـ

 .باشی آشامخون یک باید، گفت هاانسان به نمیشه ـ

 :گفت و کرد اخمی نگار

 ؟کنیمی تشویق بودن آشامخون به رو من داری ـ

 .انداخت اششانه دور را دستش کوروس
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 .نیست اینطور هن ـ

 .کشید ایخمیازه نگار

 ؟بریم نیست بهتر، میاد خوابم کنم فکرـ

 وتشتاب خودش گفته به، خوابیدمی تابوتش در خودش کوروس البته، بود خوابیده کوروس تخت روی را دیشب

 هاینداند جای. انداخت سارا گردن به نگاهی نگار، بودند نشسته صبحانه میز سر. دنیاست جای تریننرم و گرم

 گاهن پسرش به خاصی عشق با الکساندر. کرد پرت را نگار حواس لبخندش با سارا. بود متورم کمی الکساندر

 :گفت لبخند با سارا. نداشت حضور میز سر هم کوروس و کردمی

 .بدم نشون نگار به رو جاها بعضی خواممی امروز الکس ـ

 :گفت، نوشیدمی خون همان یا رنگ قرمز معجون آن از داشت که حالی در الکساندر

 .انسانه دیگه روز یک تا فقط اون باالخره، عزیزم خوبه خیلی ـ

 :گفت اعتراض با سارا. کرد مشت را هایشدست نگار، زد نگار به ایلجوجانه لبخند بعد

 !الکس ـ

 طفق نگار. شد انرو دنبالش به و برخواست جایش از هم سارا، رفت در طرف به و برخواست جایش از الکساندر

 :گفت مانی، دیدمی دور از را سارا و الکساندر هایزدن لب

 .کنندمی دعوا دارن بابام و مامان ـ

 .دارند تیزی خیلی هایچشم و گوش هاآشامخون بود کرده فراموش او اما، بزند گول را مانی که کرد سعی نگار

 .میزنند حرف، دارند فقط هااون، نه ـ
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 .کرد نگاه نگار به نگران یهاچشم با مانی

 .زد رو مامان بار یک اون، میشه زشت خیلی میشه عصبانی هروقت بابا، گنمی چی هااون شنوممی من ـ

 .کرد اخمی نگار

 .گیب بینیمی که رو هرچی که نیست خوبی کار، شنوهمی رو صدات هم مامانت و شنویمی رو مامانت صدای توـ

 نگار. دیدخن بلند صدای با مانی، ترسید نگار که آورد بیرون را نیشش های دندان و ردک نگاه نگار چشمان به مانی

 ادد هول عقب به را او سارا ولی؛ ببوسد را سارا تا آورد جلو را سرش الکساندر، داد سارا و الکساندر به را نگاهش

 :زد غر لب زیر، بود عصبی تقریبا انداخت سارا یچهره به نگاهی نگار. آمد میز سمت به و

 جا به اجداد و بودم مرده االن بودم آدم اگه، باشم آشامشخون جفت کردم انتخاب که کردم اشتباه اول از ـ

 .میکردند زندگی داشتن من از مونده

 .انداخت سارا به ناراحت نگاهی نگار

 .کنی رو کار این من خاطر به نبود الزم ـ

 دستش دم من خوادمی همیشه اون، میشه مهربون من با داره ازنی من به هروقت فقط، اخالقه بد همیشه اون ـ

 .هستن حیابی یکم هاآشامخون، دونیمی باشم

 .زد سارا هایزدن غر به لبخندی نگار

 ؟شدید آشنا هم با چطور ـ

 .آورد پایین اشصندلی از را او و بوسید را مانی سارا
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 توی و بودیم اشرافی طبقه از مخانواده و من، بود ولدارپ زیبای و جوان مرد یک اون دیدمش من که وقتی خب ـ

 جبورم منو همیشه پدرم چون؛ داشت سیاست توی زیادی نفوذ پدرش اینکه مثل، شدیم آشنا هم با مهمونی یک

 .شدیم مندعالقه هم به ما بعد و بذارم قرار باهاش، کردمی

 .انداخت نگاهی سارا به متعجب نگار

 ؟شدی آشامخون یک هب تبدیل چطور تو خب ـ

 .کرد پوفی سارا

 .کردم قبول من و گفت من به اون، شدمنمی وقت هیچ کاش ـ

 ؟کردی قبول چرا ـ

 .باشی نداشته الکس مثل شوهری اگه ولی؛ انگیزه هیجان خیلی بودن آشامخون ببین ـ

 :گفت عصبی سارا، آمد پایین هاپله از کوروس

 .رفت الکس؟ کجایی بپرسم میشه ـ

 .برد باال را ابروهایش سکورو

 !سارا بینمتمی عصبی قدراین که باره اولین ـ

 .بری زودتر بهتره ـ

 :زد جیغ سارا. بوسید را اشگونه و آمد نگار طرف به کوروس

 .نشده زنت هنوز اون، باش داشته حیا یکم کوروس ـ
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 مثل هن انداخت بیرون به نگاهی ارنگ. رفت بیرون هم کوروس. ایستاد سرپا، بود ترسیده مادرش جیغ از که مانی

 تشدس بار چند و گذاشت اشپیشانی روی را دستش سارا. نبود معلوم خورشید ولی؛ داشت روز هم اینجا اینکه

 .شد بلند جایش از. کشید اشپیشانی روی را

 .بمونی رزالین پیش رو امروز باید عزیزم، مانی ـ

 .شد سبز مادرش پای جلوی یکهو مانی

 ؟بیام خواممی منم ـ

 .کرد وحشتناکی اخم سارا

 ؟بخوابی تابوتت توی تنها رو شب داری دوستـ

 .داد تکان نه معنی به را سرش مانی

 .مونیمی رزالین پیش پس، خوبه ـ

، بود شده خیره اطرافش به تعجب با نگار. بوسید بار هزار چندمین برای را پسرش و نشست پایش دو روی

 به یهشب همه هاخانه. نبود بیرون کسی تقریبا و بود شده درست آدم قتل از مختلف هایمجسمه با هایشانخانه

 .شد پدیدار در پشت رزالین شاداب چهره، زد در و ایستاد خانه یک جلوی سارا. بودند هم

 .انسان دختر سالم، سارا سالم ـ

 :گفت و خندید سارا، داد فشار خود به محکم را مانی بعد

 ؟نیست اینطور هاومد نیک کنم فکر ـ

 :زد داد سارا. داد تکان را سرش ذوق با رزالین
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 .نیک سالم ـ

 :داد را سارا جواب که مرد یک بامزه صدای بعد و

 .اطراف این شنوممی انسان بوی، سالم ـ

 .نیک خنگی کنم فکر نذار ـ

 :گفت سارا. رفتند خیابان طرف آن قبرستان طرف به و کرد خداحافظی رزالین از

 .شدند ندف اینجا، گذاشتند پا زیر رو قوانین که هاآشامخون از بعضی و هابدخون از بعضی بینیمی که رو ااینج ـ

 .داشت دره حالت که رسیدند جایی به. افتادند راه به دوباره

 .شده درست نقره از زندان هایقسمت تمامی، هاستبدخون و هاآشامخون زندان دره اون پایین ـ

 ؟نقره چرا ـ

 .کنن فرار تونننمی دیگه هااون، سوزنهمی رو هاآشامخون بدن نقره ـ

 :داد ادامه سارا

 دست به رو حکومت که نداره رو کسی و شبه همیشه اونجا، هابدخون زندگی محل میشه هم دره طرف اون ـ

 .میشه زنده دوباره خون قطره یک با میگن البته؛ کشتن پیش ساله صد رو حاکمشون، بگیره

 قدسم آب و صلیب از، متنفرند سیر از، ندارند انعکاس هاآن، بود فهمیده هاآشامخون از هاچیز خیلی تقریبا گارن

 رد هاآشامخون وقتی. کنندمی زندگی زیرزمین هاآن طورهمین و سوزاندمی را هاآن بدن نور و نقره، دارند وحشت

 .ندشونمی چیزی هیچ متوجه، هستند خواب در تابوتشان
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 ارنگ. رودنمی طرف آن هم خودش که بود گفته، نرود عمارت غربی قسمت به که بود کرده تاکید نگار به سارا

 :داد جواب سارا، پرسید سارا از کنجکاو

 .بگم چیزی تو به تونمنمی من ـ

 عمارت غریبی قسمت طرف به تواندمی، خوابندمی هایشانتابوت در هاآن که شب کرد فکر خود با هم نگار

 اتاقش از. بودند خوابیده همه اینکه مثل، انداخت اطرافش و دور به نگاهی و آورد بیرون اتاق از را سرش. بروند

 قسمت .میشد تروحشتناک فضا میشد ترنزدیک غربی قسمت به هرچه. رفت غربی قسمت طرف به و آمد بیرون

 با رد. داد فشار و گذاشت در روی را دستش و رفت در طرف به نگار. میشد منتهی بزرگ دری با اتاق یک به غربی

 الیخ اتاق، شد اتاق وارد، بود نشده بیدار کسی خوشبختانه. انداخت اطراف به نگاهی نگار، شد باز بدی صدای

 را تشدس. رفت مقبره طرف به نگار. بود اتاق وسط گرفته خاک مصری هایمقبره به شبیه مقبره یک فقط و بود

 به. کرد اهنگ بود کرده پاک را خاک دستش با که قسمتی به. شد خیره انگشتانش سر خاک به بعد، کشید رویش

 نوشته انگلیسی به هم باز. کرد پاک دستش با را دیگر های قسمت. بود شده حکاکی رویش جاگر کلمه انگلیسی

 اما؛ ودب سخت واندنشانخ و بودند جدا یکدیگر از بلکه، نداشتند قرار دیگر یک کنار ها کلمه. جوان پرنس بود

 .بخواند را کلمه چند توانست فقط نگار باالخره

 .جوان پرنس، جاگر مقبره ـ

 توی به نگاهی که شد خم نگار. آمد بیرون مقبره پایین از کشویی که گذاشت مقبره از قسمت یک روی را دستش

 کشو ایلوس به نگاهی. دارد وجود همقبر در دست یک به شبیه چیزی شد متوجه کرد نگاه که دقت با. بیندازد کشو

 را هنام و نشست زمین روی. انداخت نامه به نگاهی نگار. زیبا و جوان پسر یک از نقاشی یه و نامه یک، انداخت

 .خواند
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 و گرفتند را او خون اول. شد مجازات قوانین گذاشتن پا زیر علت به هاخونبد خونخوار و جوان پرنس، جاگر ـ

 ندک زنده را جاگر هرکس. کردند امضا را هابدخون و خود دشمنی سند هاآشامخون. گذاشتند وتشتاب در را او بعد

 .میشود مبتال جاگر خود از تر بد مجازاتی به

. بود قرمز چشمش دور که داشت روشن سبز رنگ به چشمانی و بود زیبایی پسر. انداخت عکس به نگاهی نگار

 :گفت گوشش توی صدایی. نشد باز اما؛ داد فشار را مقبره در، برخواست جایش از

 .بده نجات منو ـ

 در، تالش هادقیقه از بعد باالخره. داد ادامه کارش به دوباره ولی؛ کشید در فشاردادن از دست ایلحظه نگار

 ابوتت درون ی شده خشک جسد به نگار. شد خونی دستش و کرد برخورد مقبره در به نگار دست. شد باز مقبره

 ارنگ. گذاشت اشگونه روی را اش خونی دست، شد خیره تابوت درون شده خشک موجود به تعجب با. ردک نگاه

، دشدنمی وصل یکدیگر به بدنش هایاندام و گرفتمی گوشت داشت صورتش، کرد نگاه جسد به زده وحشت

 خرآ لحظه، کرد فرار اتاق از و برخواست جایش از شد بلند جسد ناله صدای، افتاد زمین روی که رفت عقب عقب

 .کردمی نگاه او به سبزش چشمان با زیبا پسری. کرد نگاه اتاق در به که

*** 

 .کردمین نگاه چشمانش به دلیل همین به، بخواند را ذهنش سارا که ترسیدمی، کرد نگاه سارا به ترس با صبح

 ؟شده چیزه، نگار ـ

 .انداخت ایینپ را سرش نگار، کند نگاه نگار چشمان به که کرد سعی

 ؟هست کتابخونه اسم به چیزی اینجا، نشده چیزی نه ـ

 ؟چطور، عزیزم آره ـ
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 ؟اونجا برم تونممی ـ

 .کشید طرفی به را دستش سارا

 .عزیزم شرقی قسمت ـ

 . برود غربی طرف به کتابخانه طرف از توانستمی

 شاطراف به نگاهی، شد غربی قسمت ردوا. نباشد هاطرف آن کسی که بود امیدوار، رفت کتابخانه طرف به نگار

 جسد آن که کردمی آرزو. رفت مقبره طرف به آرام آرام و شد اتاق وارد، بود باز اتاق همان در. نبود کسی انداخت

 .بود خالی مقبره، کرد باز را هایشپلک الی آرام. رفت مقبره سر باالی و بست را چشمانش. باشد قبر درون

 .بود پتویش زیر نگار. ودندب خواب همه، بود شده شب

 .پیس، پیس ـ

 پشت کلیهی و بلند قد پوست سیاه مرد یک. آمد بیرون پتویش زیر از نگار. زد ضربه نگار اتاق پنجره به بار چند

 در و رفت پنجره طرف به سمت به متعجب نگار. کند باز را پنجره در نگار که کرد اشاره پوست سیاه مرد. بود در

 .کرد باز را

 ؟!شده یزیچ ـ

 :گفت آرام پوست سیاه مرد

 .بیای من با باید ـ

 ؟بیام کجا ـ
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 جیغ گارن، کرد پرت پایین به بالکن از را او. کشید بیرون به پنجره از را او و گرفت را نگار دست پوست سیاه مرد

 از ار خود نگار. آمد پایین پوست سیاه مرد اغوش در اما، شود متالشی و بخورد زمین به بود ممکن آن هر. کشید

 :زد داد و آورد بیرون پوست سیاه مرد آغوش

 ؟کشتیمی رو من داشتی؟ هستی کی تو ـ

 .زد پوزخندی پوست سیاه مرد

 ؟کشت کی رو کلوپاترا کنیمی فکر ـ

 :زد داد نگار

 .نیست سوال این پرسیدن وقت االن ـ

 .شد خیره نگار چشمان در مرد

 .گزیده ور اون مار کردن فکر همه، کشتم من ـ

 .شد خیره مرد آن به زده وحشت و متعجب نگار

 ؟!من دنبال اومدی چرا ـ

 .ببینه رو تو خوادمی جاگر، دادی انجام رو بزرگی خیلی کار دیشب ـ

 .نمیشم هابدخون به نزدیک من... بود اتفاقی اون، ندادم انجام بزرگی کار من ـ

 .آمد جلوتر پوست سیاه مرد

 .یستادیا یکیشون نزدیک االن ـ

 .گذاشت دهانش روی را دستش نگار
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 .من خدای اوه ـ

 کانم این، کرد نگاه اطرافش به. بود دیگر مکان در نگار بعد ایثانیه و کشید را نگار دست پوست سیاه مرد

 .زد در و رفت در طرف به. بود هاآشامخون عمارت از ترسلطنتی

 ؟اینجایی هنوز تو کلوپاترا قاتل هی ـ

 شتپ از کسی پای صدای. نکرد باز را در کسی ولی. افتاد در جان به لگد و مشت با نگار. نزد فیحر کسی ولی

 دهش خیره نگار به روشنش سبز چشمای با جوان مرد همان، برگشت سرش پشت به. کرد جمع را حواسش سر

 :داد قورت را دهانش آب و کشید عمیقی نفس جوان مرد. بود

 .انسان یک من خدای ـ

 .آمد حرف به نگار. مکدمی را خونش نگاهش با دارد. کردمی حس نگار. شد خیره نگار به خاصی حض با و

 ...نکردم زنده رو شما من، شده اشتباه کنممی فکر، ام ـ

 .کرد قطع را حرفش جاگر همان یا جوان مرد

 .نزن حرف، هیس ـ

 رفط به جاگر. شد راحت، ندارد کارش نکهای بابت از خیالش نگار. کرد نزدیک هایشلب به را خون حاوی لیوانی

 ارنگ به وحشتناک نگاهی جاگر. کرد خم عقب به را کمرش هم نگار، کرد خم نگار گردن روی را سرش و آمد نگار

 .گذاشت نگار گردن روی را اشبینی و انداخت

 ؟بودم نشنیده نزدیک از رو جوان دختر یک خون بوی که بود سال چند دونیمی ـ

 .بود افتاده ریهگ به نگار
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 .نه ـ

 .گذاشت نگار گردن روی را دهانش جاگر

 سال صد به نزدیک ـ

 .بود کرده وحشت. کردمی احساس گردنش روی خوبی به را جاگر نیش های دندان نگار

 ؟چیه نظرت، بخورم رو خونت قطره به قطره و کنم فرو گردنت توی رو هامدندون دارم دوست ـ

 .داد سر بلند ایقهقه اگرج، کردمی گریه داشت نگار

 .خوردممی خون داشتم پیش دقیقه چند همین، نباش نگران ـ

 .کرد رها خودش حال به را نگار

 ؟بود شده انتخاب اسمت کنم فکر، مدیونم تو به من؟ بشینی نیست بهتر ـ

 .رفت اتاق توی هایصندلی از یکی طرف به لرزانش پاهای با نگار

 ؟چیه اسمت ـ

 .نگار ـ

 .کرد نگاه نگار به اشزده یخ چشمان با جاگر

 .بدم تو به رو چیزی یک هدیه عنوان به خواممی ـ

 .کرد پرت نگار پای جلوی را پاکتی

 .دار برش ـ
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 .برداشت را پاکت لرزانش هایدست با نگار

 ...فقط، توشه خانوادت هایعکس ـ

 .کرد مار شبیه را هایشچشم و شد خم نگار روی. آمد نگار طرف به و شد بلند جایش از

 .میشی دفن اتخانواده کنار هم تو بدی انجام اشتباهی کار بخوای اگه که انسان دختر باشه یادت رو این ـ

 ندگیدرما با بعد ولی؛ بکشد را خود که کرد خطور ذهنش به لحظه یک، بود نخوابیده ترس از را دیشب تمام نگار

 .افتاد تختش روی

 خانه در او اما؛ انداخت اطرافش به نگاهی، شد بیدار خواب از زده وحشت نگار که بود صبح هاینزدیک

 .نبود هابدخون از خبری و بود هاآشامخون

 .بیفتد برایش اتفاقی چه است قرار شب که دانستنمی نگار

 پاکی آب هم کوروس. کند نگاه نگار چشمان به کردمی سعی هم سارا. داشت بدی حس نگار، بود شام موقع

 :بود گفته و بود ریخته نگار دست روی

 .کن فراموشش لطفا، بود گذر زود حس یک تو به نسبت من نگارحس ببین ـ

 .کردمی رفتار رسیده دوران به تازه جوان دخترهای مثل نباید نگار. بود شده ناراحت، چرا دروغ

 ؟نگار شده چیزی ـ

 .آمد خودش به سارا صدای با

 .نه ـ

 .میشی عاشقش ببینی رو اون، عزیزم گردهبرمی داره قدیمیش عشق... فتهگ چی کوروس دونممی من ـ
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 یزم زیر به نگاهی، شد سرد عجیبی طور به هوا کردمی حس. کرد گرم سر غذایش با را خودش و زد لبخندی نگار

 روی از را مانی الکساندر، انداخت الکساندر به زده وحشت نگاهی سارا. بود کرده پر را اتاق کف مه. انداخت

 :گفت مضطرب سارا، کشید آغوش به را او و برداشت اشصندلی

 .نزدیکند هابدخون، شیم قایم باید ـ

. یشدم نزدیک لحظه هر جیغ صدای. شد باز وحشتناکی شکل به ورودی در بروند باال هاپله از خواستند که همین

 زشت وحشتناک. شدند اتاق وارد رفتندمی اهر دیوار روی پا و دست چهار که حالی در هابدخون از نفر چند اول

 چند، گذاشت سرش روی را دستش هردو الکساندر. شد اتاق وارد مرد و زن چند همراه جاگر هاآن از بعد. بودند

 .زد وحشتناکی لبخند جاگر. نرسید ذهنش به حرفی اما؛ کرد بسته و باز حرفی زدن برای را دهانش بار

 .من دوست سالم ـ

 تناکشوحش قیافه با. کرد نیم دو به وسط از، بود زده تخمین نفره دویست را آن ظرفیت نگار که را اقات وسط میز

 .کشید نعره

 ؟کردی رو کار اون من با چرا ـ

*** 

 است شده ومنتشر ساخنه دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 الکساندر طرف به. بود درآمده غریب عجیب ایهنوشته صورتش روی و بودند شده قرمز اشماری هایچشم

 .بود شده جمع خودش توی درد از الکساندر. کوبید دیوار به محکم را او و رفت
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 انسان دختر این لطف به، الکساندر برگشتم من ـ

 :داد ادامه جاگر. کند آرام را لرزانش هایدست داشت سعی نگار. کشید دست نگار طرف به

 سارا داشتن با من اگه... شدیم سارا عاشق هردو بود اینجا مشکل ولی؛ بودیم دوست باهم هردو تو و من ـ

 .نفهمید کسی ولی؛ کردی رو کار همین هم تو اما؛ ذاشتممی پا زیر رو قوانین

 .کرد حلقه الکساندر گردن دور را دستانش

 من گرفتی ازم رو بدنم خون متما وقتی. گردممیبر که گفتم بهت سوزوندی نقره با رو بدنم که باری آخرین ـ

 .نکردی رو کار این ولی؛ کشیمی دست کارت از که داشتم امید هنوز

 طرف به و گذاشت زمین روی را مانی سارا. بود شدن خفه حال در الکساندر. کرد بیشتر را هایشدست فشار

 انیم. کرد پرت دیگر رفط به را او دستش با جاگر که گذاشت جاگر دست روی را دستش. رفت جاگر و الکساندر

 :زد داد الکساندر صورت توی جاگر. زد چنگ نگار پاهای به

 .نمیرم خالی دست من ولی؛ گذاشتی پا زیر رو قوانین باز تو ـ

 .کرد پرت سارا سمت به را نگاهش نفرت با

 .خونخوارم یک من، نمیشدی ترخوشبخت من با حتما تو ـ

 نگار .آمدند نگار طرف به کشان جیغ هابدخون. کرد اشاره، بودند سبیدهچ دیوار روی که هاییبدخون به سرش با

 .زد وحشتناک ایقهقه جاگر. گرفتند را نگار پای و دست که کشید عقب را خود

 .قدیمی دوست قدیمی جاگر همون بشم قراره منه ماله، هاستبدخون مال شده انتخاب ـ

 .کرد مانی به نگاهی پوزخند با. کرد پرت سارا کنار و کرد بلند جایش از را الکساندر
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 .داشت خواهد من به شبیه ایآینده و گذشته حتما اون ـ

 نگار نخو مکیدن برای دهانشان آب. کرد، بودند گرفته را پایش و دست که هاییبدخون به نگاهی وحشت با نگار

 ندهکن کر درد از نگار. کشید یغیج و کرد نزدیک نگار صورت به را صورتش هابدخون از یکی. بود افتاده راه به

 هایچشم شد باعث که داد فشار و گذاشت نگار گردن روی را دستش خونبد. بست را هایشچشم هایشگوش

 . نفهمید چیزی و شود بسته نگار

*** 

 تکان را دستش خواست عجز و درد با. کرد باز را چشمانش، بود آمده وجود به دستش مچ در که دردی با نگار

 تدس مچ که شد خیره جاگری به و کرد باز را چشمانش نگار. داد فشار و گرفت محکم را دستش کسی که بدهد

 جاگر. نبود کسی. کرد نگاه را اطرافش و دور زده وحشت نگار. مکیدمی را خونش و بود برده دهان به را نگار

 .برخواست جایش از و کرد رها را نگار دست

 .کنممی تغذیه تتدس خون از بخواد دلم وقت هر ـ

 سنگینی. کرد رها نگار روی را خودش و گذاشت نگار گردن روی را اشبینی هم باز و شد خم نگار گردن روی

 .میشد خفه داشت نگار و بود زیاد جاگر وزن

 .باشی ناپلیون، خرفت بدخون اون همیشگی و بدخون جفت تو قراره ـ

 .چسباند نگار به بیشتر را خودش

 .کنیمی وحشت شدیدن از حتما ـ

 نگار روی از جاگر. نمیشد اما، کند دور خود از را جاگر هایشدست با داشت سعی کردمی گریه که حالی در نگار

 .انداخت نگار به ایحقیرانه نگاه و شد بلند
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 .نریز بیرون رو چشمات آب، خورهمی بهم میاد پایین هاآدم چشم از که آبی از حالم ـ

 داد نشان نگار به را نیشش هایش دندان

 .آدنمی ناپلیون، نکن گریه فعال ـ

 !دردناکش دست و ماند نگار. رفت و زد ایقهقه بعد و

 .بود بلندتر سارا از قدش البته. شد اتاق وارد سارا زیبایی به دختری ساعت چند از بعد

 .شکوند رو من گردن دوبار جاگر، میشی دراز شهمه چرا، هی ـ

 .خندید بلند دختر. انداخت دختر آن به ینگاه کرده وحشت نگار

 .دارم رو شدن زنده خاصیت من، امزنده که میبینی ـ

 .بدهد تکان را دستش توانستنمی، برد پتو زیر را سرش نگار

 .بود طوریاین بچگی از اون، کرده شوخی تو با جاگر؟ نمیشی بلند چراـ

 .کرد گریه بلند صدای با نگار

 .کنهمی درد دستم ـ

 .کرد عصبی پوفی خترد

 .من خدای اوه ـ

. یدکش جیغ نگار که کشید خود طرف به را نگار ناک درد دست. شد رو و زیر نگار دل که گرفت دهان به را دستش

 .نه زخمش ولی؛ رفت بین از دردش. ریخت نگار زخم روی را دستش خون از قطره چند
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 .جاگر خواهر، هستم ایزابال من هی ـ

 .کشید را نگار دست

 .نیست ناپلیون از خبری، شده انتخاب شی بلند بهتره ـ

 ریهگ، داشت که انداخت نگار به نگاهی متعجب ایزابال. نشد بلند جایش از ولی؛ نشست تخت روی فقط نگار

 .کردمی

 ؟!کنیمی گریه داری چرا ـ

 .کرد فینی فین نگار

 .ترسممی من ـ

 چه هک دونیمی، بدی خون جاگر به بعد به این از قراره تو.. .شده نصیبت موهبتی چه دونینمی تو، دختر وای ـ

 ؟!داری عهده به رو بزرگی کار

 .میرممی خونی بی از من وقت اون ـ

 .انداخت نگار به وحشتناکی نگاه ایزابال

 .شی بلند باید تو هی ـ

 .کرد بلندش تخت روی از و گرفت را نگار دست

 .بشی آشنا نفر چند با باید ـ

 .کرد پرت راهرو وسط را او. برد بیرون اتاق زا را نگار

 .شده انتخاب هم این خب ـ
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 خیره او به مرد و زن چند دید، کرد بلند که را سرش. افتاد و داد دست از را تعادلش شدنش پرت خاطر به نگار

 خاست نگار ،کرد پرت ایگوشه را دختر نگار آمدن با. بود دختر یک گردن خون مکیدن حال در هم جاگر. اندشده

 سر بغض با. بود ریخته صورتش توی موهایش. افتاد دوباره و زد تنه اون به پشت از کسی که برخیزد جایش از

 :گفت، خندیدمی که حالی در جاگر. کردند خندیدن به شروع هامرد و زن همه. ایستاد جایش

 ؟بودند هابدخون خدمتکار هاانسان زمانی یه که خونده هاکتاب توی کی ـ

 .بیاید جلو نگار که کرد اشاره جاگر. شد بلند شانهمگی یخنده صدای

 خون قراره... داره قرار مهمی مقام توی اون، کاترین ذاریممی رو شده انتخاب اسم بعد به این از، دوستان خب ـ

 باشید اشتهد درستی اررفت وارم امید، بیاد اینجا قراره دیگه وقته چند تا ناپلیون درضمن... کنه تامین رو من تغذیه

 .زمینه روی بدخون پیرترین اون باالخره، همتون

 .انداخت نگار به ایحقیرانه نگاه

 .بری تونیمی هم تو ـ

 خجالت، نداشت رفتن روی خودش ولی؛ برود هاآشامخون پیش او که گذاشتندمی هابدخون خوشبختانه

 کس،جاگر جز به. کردمی تغذیه خونش از و امد می نگار سراغ به میشد گرسنه که هروقت هم جاگر. کشیدمی

 درد از ایلحظه اما؛ کردنمی درد زیاد زخمش و جاگر هایدندان جای. نداشت را کار این دادن انجام حق دیگری

 خون او از وقت هر. گرفت گاز را دستش استخوان یکبار حتی. گرفتمی را جاگر، حرص که پیچیدمی خود به

 ایزابال. نداشت را اتاقش از رفتن بیرون حق هاشب نگار. کردمی رها خودش حال به را او روز دو تا کردمی تغذیه

 مادرش ایزابال خود گفته به. بود هاآشامخون بقیه از حیاتر با و نوشیدمی خون کم هابدخون بقیه برعکس

 که کرد اضافه ایزابال. شده آشامخون خودش و برده ارث به را هابدخون جاگر. بدخون پدرش و بوده آشامخون

 اخالق جاگر نگار نظر به. بگذرند هاآن از توانندنمی و هستند انسان زن عاشق مرد هایآشامخون و بدخونها

 لمی بی حد آن در هم جاگر به، خونخواریش به داشتن توجه بدون البته. داشت کوروس به نسبت تریمردانه
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 و ستندشک اتاق هایپنجره تمام ناگهان. بود جاگر او احتماال، شود کسی خون بد جفت خواستمی اگر یعنی. نبود

 خر حال در زلزله به شبیه چیزی، بود ایستاده اتاق وسط زده وحشت نگار. کردند خوردن ترک به شروع دیوارها

 .بود دادن

 گوشش روی را شدست، بود کشیدن سوت حال در نگار هایگوش. بود گرفته فرا را جا همه بلندی جیغ صدای

 دایص با اتاقش در. بود خونی دستش، آورد پایین را هایشدست از یکی. بود شده خیس انگشتانش. گذاشت

 وششگ روی از را دستش ایزابال.  فهمیدنمی نگار ولی؛ کردمی بسته و باز را دهانش داشت ایزابال. شد باز بدی

 .بود شده تمام لرزه زمین اینکه مثل. کرد تمیز را گوشش نگار سفید روتختی با و زد کنار

 ؟شنویمی رو صدام ـ

 :زد داد ایزابال. داد تکان را سرش فقط نگار

 ؟ماری ـ

 .بود نخورده غذا وقت هیچ انگار، شد اتاق وارد الغر زنی

 ؟!خانوم بله ـ

 .نفهمه کسی،بزنید آتیش رو مالفه این ـ

 :پرسید نگار

 ؟بود لرزه زمینـ

 .خندید بلند ایزابال

 .میده خبر رو اومدنش داره ناپلیون، نیست لرزه زمین این ـ
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 .ترسید کمی نگار

 ؟نه مگه، نداره کاری من به اون ـ

 .امیدوارم البته، نداره کاری تو به اون نه ـ

 ؟رسهمی کی ـ

 .فردا احتماال ـ

 .شد اتاق وارد جاگر

 ؟ایزابال کنیمی کار چه اینجا ـ

 .کرد رها تختتش روی را خودش نگار

 .بود گرفته انسان خون بوی رو عمارت کل، بود اومده خون نگار گوش از ـ

 که انداخت تخت روی را خودش جاگر ایزابال رفتن از بعد. برود بیرون ایزابال که کرد اشاره دستش به جاگر

 و شدست مچ به نگاهی جاگر. گرفت جاگر صورتش جلوی را دستش مچ نگار. برود پایین و باال نگار، شد باعث

 .انداخت گردنش به نگاهی بعد

 ؟بکنی کاری یه تونیمی ـ

 .داد تکان سوالی را سرش نگار

 .خواممی رو گردنت خون از یکم ـ

 .نشست تخت روی و کرد نگاهش زده وحشت نگار

 .گیرهمی درد گردنم ترسممی، من،من ـ
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 :گفت و داد جرات خود به نگار .چسباند نگار کمر به را سرش. بود شده خیره او به خونسرد همانطور جاگر

 ؟بودی سارا عاشق تو ـ

 .است آره معنای به حرکت این فهمید نگار که مالید نگار کمر به را سرش جاگر

 ؟بود خوشگل ـ

 .شد خوشگل، شد آشامخون وقتی، حد اون در نه ـ

 ؟کردی فراموشش توـ

 .کرد حلقه نگار کمر دور را هایشدست

 .زیادیه زمان سال صد ـ

 ؟بشم خون بد یک من خوایمی تو ـ

 :گفت میکرد دراز را نگار که حالی در جاگر

 .واقعیت دنیای به بری ذارممی احتماال نه ـ

. بود دیده عمرش در که بود هاییچشم زیباترین. شد خیره جاگر هایچشم به برگشت جاگر طرف به نگار

 هاند جلوی را دستش مچ. بود سرد یخ مثل هم هایشچشم پلک حتی؛ گذاشت چشمش پلک روی را انگشتش

 .زد کنار را دستش کالفه جاگر. گرفت جاگر

 ؟بود چی اسمش؟ گردهمی دنبالت دوستت دونیمی ـ

 :گفت متعجب نگار

 ؟رویا ـ
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 :گفت جاگر

 .داری وجود تو اومده یادش اینکه مثل رویا، آره ـ

 ؟ببینمش تونممی ـ

 .امشب ـ

 فرو سیاهش موهای توی را سرش و کرد نزدیک جاگر به بیشتر را خودش نگار. برد دهان به را نگار دست مچ

 .برد

*** 

 یدند منتظر. بود تاریک هوا همیشه، نداشت فرقی هیچ جاآن روز و شب، انداخت بیرون به پنجره از نگاهی نگار

 .زد ضربه اتاق در به خدمتکار. بود رویا

 .منتظرند سالن توی دوستتون، خانم ـ

 نسال وسط رویا. رفت بیرن اتاق از سریع. کشید هم در را ابروانش، افتاد انار یاد خانم اسم شنیدن با نگار

 کشندب آغوش در را یکدیگر خواستند هردو. برگشت سمتش به رویا که زد صدایش زده هیجان نگار بود ایستاده

 .رفتگ قرار نگار و رویا وسط و درآورد را آشامیشخون حرکات همان از یکی ایزابال که

 .نشید نزدیک هم به که بهتره میگم من ـ

 .بگیرد گازش رویا دارد امکان که فهماند او به هیپنوتیزم با و شد خیره نگار چشمان به

 رکنا را ایعاشقانه زندگی و است جونیور همان ارشیا که بود گفته رویا. بود گذرانده رویا با را خوبی ساعات

 .نشست نگار کنار ایزابال، رویا رفتن از بعد. دارند یکدیگر
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 .بگیره گازت داشت امکان؟ ایدیوونه تو؟ گفتمی چی داشت اون ـ

 .انداخت ایزابال به نگاهی نگار

 .گیرهمی گاز منو هم جاگر خب ـ

 .زد ضربه نگار پیشانی به راستش دست وسط و اشاره انگشت با ایزابال

 .دست مچ نه بود گردن منظورم ـ

 .شد اتاق وارد فتین آبی موهای با دختری

 .انسان یک، اینجاست کی ببین،  اوه سالم ـ

. دش خیره دختر قرمز هایچشم به و آورد باال را سرش. انداخت دختر آن سفید و فرم خوش پاهای به نگاهی نگار

 .زد نگار به لجوجانه لبخندی هم دختر

 .لوسی نیست اینجا جاگر ـ

 .کشید ترپایین را کوتاهش بندی لباس لوسی

 .بمونم منتظرش گفت من به، مصیبتی چه من خدای ـ

 :گفت خشمگین و برخواست جایش از ایزابال

 .بریزه زمین روی سرت روی آبی هایطناب اون ندارم دوست، نزن شونه عمارت توی رو موهات ـ

 ارنگ. رفت باال هاپله از لوسی. مرد یا پسر یک به برسد چه شد جذبش هم نگار حتی که زد لبخندی لوسی

 :پرسید

 ؟بود کی اون ـ
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 :گفت، ریختمی خون خود برای که حالی در ایزابال

 .جاگره خونی دوست اون ـ

 ؟!خونی دوست ـ

 .کشید باال را خونش از قلپی ایزابال

 .کنهمی برطرف رو جاگر نیازهای یعنی ـ

 .کرد ریز را چشمانش نگار

 ؟گیرهنمی گاز رو گردنش که جاگر ـ

 .لونده خیلی اون، نمیشه آشامشخون جفت لوسی که طوری یول؛ گیرهمی چرا ـ

 :گفت و کرد سالمی او به ایزابال، شد اتاق وارد هم جاگر

 .باالست لوسی ـ

 .داد چین دماغش به جاگر

 .باالست اون که فهمیدم ـ

 .نشست نگار کنار مبل روی

 ؟دیدی رو دوستت ـ

 داد تکان را سرش فقط نگار

 ؟شده انتخاب شده چی ـ
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 مه نگار. نزدیکتر و نزدیک، کرد نزدیک نگار صورت به را سرش جاگر. داد تکان هیچی معنی به را سرش ارنگ

 ادهد قرار نگار صورت نزدیک کامال را سرش جاگر که هنگامی. کردنمی کاری و بود نشسته جایش سر طورهمان

 .شد بلند لوسی صدای، بود

 .جاگر ـ

 ونهگ روی را دستش جاگر. بود جاگر نیش هایدندان دید که چیزی تنها گارن. کرد باز حرص با را چشمانش جاگر

 .رفت باال هاپله از جاگر. شد کشیده نگار گونه روی دستش، شد بلند جایش از و گذاشت نگار

 با ارتعم ورودی در. بود نیامده هنوز اما؛ بیاید پایین هاپله از جاگر بود منتظر نگار که بود ساعتی یک تقریبا

 و بود باز لباسش هایدکمه که درحالی جاگر. آمد بیرون اتاقش از زده وحشت ایزابال، شد باز بدی صدای

 از بود هپیچید خودش دور به سفید روتختی یک فقط که حالی در هم لوسی. آمد پایین هاپله از بود خونی اشگونه

 .گرفت را لوسی بازوی جاگر. کردمی غر غر داشت همانطور. آمد پایین هاپله

 .بری باید ـ

 .کرد پاک دستش با را جاگر یگونه روی خون لوسی

 .عزیزمـ

 ترعقب قدم چند و گذاشت دهانش روی را دستش نگار. داد پیچ را گردنش و نداد را او به زدن حرف اجازه جاگر

 ایینپ و باال اشهسین تند خیلی که حالی در جاگر. رسیدمی گوش به پایین از مردی بلند یقهقه صدای. رفت

 الح صدای. بود هاپله از آمدن باال حال در نفر یک سایه انداخت پله راه به نگاهی نگار. رفت نگار طرف به میشد

 .شد بلند هاپله راه از زنی بهم

 ؟منه برای اون، جاگر شنوممی انسان بوی ـ
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 اهنگ مردی به جاگر یشانه روی از گارن. شد قایم پشتش و زد چنگ جاگر بازوی به نگار. خندید دوباره بعد و

 به چشمانش، داشت تن به سیاه و بلند شنل مرد. بود وحشتناک احتماال و داشت بزرگی قوز کمرش که کردمی

 نگار که زد نمایی دندان لبخند. نداشت هم دندان حتی، بود کچل و مرغی تخم سرش و بود سیاه کامل طور

 .لرزید مه در بدنش. دید را تیزش هایدندان

 ؟کردی قایم خودت پشت رو انسان دختر اون چرا جاگر ـ

 کرد مخفی را نگار و برد پشتش را دستانش جاگر

 .منه ماله اون، ناپلیون نیست تو مال اون ـ

 .کرد ریز را هایشچشم ناپلیون

 ؟ببینمش تونممی، زیباست که معلومه خونش بوی از ـ

 .زد قبر ناپلیون چشمان. بود شده قایم جاگر پشت نگار نصف قریبات. آورد بیرون خود پشت از را نگار جاگر

 .آمانداست شبیه، جاگر زیباست اون ـ

 .گرفت را نگار بازوی جاگر

 .نیست آماندا شبیه اون ـ

 .کرد ایزابال به رو و زد دراری حرص لبخند ناپلیون

 .بودم نشده حضورت متوجه، عزیز ایزابالی اوه ـ

 .بوسید را ایزابال دست. دید را بلندش خیلی هایناخن نگار، برداشت قدم ایزابال طرف به و

 .امخسته؟ بدی نشونم رو من استراحت اتاق تونیمی ـ
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 :گفت ایزابال. داد فشار جاگر شانه به را صورتش نگار. زد جذاب مثال لبخندی و چرخید نگار طرف به

 .طرف این از ـ

 .چرخید نگار طرف هب جاگر شد محو کامل به ناپلیون که هنگامی

 .بخوابی بری هم تو بهتره ـ

 .برد اتاقش طرف به را نگار

*** 

 یرو از را سرش. بود شیطنت حال در جاگر با را زیادی مدت دیشب. کرد بسته و باز بار چند را چشمانش نگار

 روی را شتدس. بود خوابیده مستقیم را شب تمام جاگر. انداخت صورتش به نگاهی و برداشت جاگر سینه قفسه

 ینب را سرش. نشد بیدار خواب از جاگر کرد کاری هر. بود سرد خیلی جاگر بدن. کرد یخ که گذاشت جاگر صورت

 رجاگ. بود جاگر شانه و گردن بین سرش وقت تمام اما؛ است مدت چه دانستنمی. کرد فرو جاگر شانه و گردن

 رس خود به خود هم جاگر و شد باز خود به خود بوتتا در. بگیرد درد نگار کمر، بود شده باعث و بود سفت کمی

 از تداش انگار، بود قرمز جاگر هایچشم. کرد باز را هایشچشم که کرد نگاه جاگر به منتظر نگار. نشست جایش

 نگار هب نگاهی جاگر. برگشتند چشمانش رنگ دوباره که کرد بسته و باز را چشمانش جاگر. باریدمی آتش هاآن

 .شیطنت هم باز، بست را تابوت در و برگرداند تابوت توی را او بارهدو و انداخت

 فتهگ. داشت نخواهند او با بدی رفتار که بود داده اطمینان او به جاگر، بود ایستاده آشامخون عمارت مقابل نگار

 در را ارنگ. آمد پیشوازش به سارا که شد عمارت وارد نگار. باشد ناپلیون از دور را ساعتی چند است بهتر که بود

 .کشید آغوش

 .عزیزم سالم ـ
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 :گفت میزد جیغ که حالی در مانی

 .اومده نگار ـ

 :گفت رزالین. کشیدند آغوش در را نگار نفر سه هر. بود دویدن حال در سرش پشت هم رزالین

 .میارن سرت بالیی کردممی فکر ـ

 .زد لبخند جاگر یادآوری با نگار

 .ندارن کاری من به تقریبا هااون نه ـ

 صورتی تیشرت. بود نشسته مبل روی پریده رنگی و بلوند موهای با دختری. شدند عمارت وارد نفر چهار هر

 .زد لبخندی سارا. شود ترپریده رنگش، بود شده باعث رنگش آدامسی

 .نگار، امیلی؛ امیلی، نگار ـ

 :گفت سارا. ستنش امیلی روی به رو نگار. داد تکان نگار برای را دستش فقط امیلی

 .بیارم نوشیدنی یکم میرم من خب ـ

 :گفت نگار گوش توی بعد و نشست نگار پای روی مانی، سارا رفتن از بعد

 .بشن هم جفت خواندمی هااون، کوروس نامزد امیلی ـ

 :گفت نازکی وحشتناک صدای با امیلی، بوسید را مانی محبت با نگار

 .پایین بیا نگار پاهای روی از ـ
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 و سارا. دبرگشتن رزالین با همراه سارا. چسباند نگار به بیشتر را خودش و آورد بیرون امیلی برای را زبانش مانی

 هب را شب آن نگار نه. داد جواب هایشانسوال به آرامش با نگار و پرسیدند او با هابدخون خورد بر طرز از رزالین

 :گفت و برخواست جایش از صحبتشان وسط امیلی. کرد را کار این سارا نه و آورد سارا روی

 .باال میرم من، است کننده کسل هاتونحرف ـ

 :گرفت را دستش سارا که برخیزد جایش از خواست رزالین

 .کنممی خواهش رزالین ـ

 .نشست جایش سر رزالین

 .آشامخون یک تا اردکاست شبیه بیشتر، میره راه من مخ روی داره دختره این ـ

 .کرد اخم سارا

 .نزن مانی جلوی رو هاحرف این گفتم بهت ـ

. کرد رفتن عزم و برخاست جایش از ساعت چند از بعد هم نگار، کردند کردن بحث و جر به شروع سارا و رزالین

 مانز تا بیاید پیشش داشت دوست مانی که وقت هر، گفت نگار ولی؛ بماند پیشش که خواست نگار از مانی

 ردمیک حس نگار. بود ترخلوت همیشه از شهر، شد هابدخون شهر وارد که هنگامی نگار. باشند هم با را کوتاهی

 به شروع گارن که بگیرد را نگار بازوی خواست ناپلیون. دید را ناپلیون، برگشت وقتی. میرود را سرش پشت کسی

 .دید را او ایزابال. میزد نفس نفس. شد قصر وارد که هنگامی. کرد دویدن

 ؟باالخره اومدی ـ

 .برد باال به و کشید را نگار دست

 .کنهمی دنبال رو تو اون نپلک عمارت توی زیاد ـ
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 .شد متعجب نگار

 ؟!کیه اون ـ

 .زد لب ایزابال

 ؟خوابیدی جاگر تابوت توی دیشب، ناپلیون ـ

 .چرخاند را چشمانش نگار

 .بود سرد و سفت خیلی اونجا ـ

 ؟نگفت چیزی تو به که سارا ـ

 .دکشی عمیقی نفس نگار

 .عاقله خیلی اون نه ـ

 .داد تکان را سرش فقط ایزابال

 ؟یدبخواب هم کنار همیشه برای قراره مگه، کنند درست گردو چوب با بزرگتر تابوت یک براتون گفته جاگر ـ

 .شد گرد نگار چشمان

 !دونمنمی ـ

 .رفت باال ایزابال ابروهای

 ؟!دونینمی ـ

 :پرسید دادو تکان را سرش فقط نگار
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 ؟کارکنم چه باید بکشم رو خونبد یک یا آشامخون یک بخوام گها ـ

 .انداخت نگار به تیزی و تند نگاه ایزابال

 سواله یک فقط این، نشو متوجه بد رو منظورم نه، نه ـ

 شقلب وارد رو تیز نوک چوب یک تونیمی یا... روش بریزی مقدس آب یا، بذاری صلیب جلوش تونیمی، خب ـ

 .یشهم زنده دوباره بیاری بیرون قلبش از رو تیز نوک چوب و نزنی آتیشش اگه، بزنی ششآتی بعد و بکنی

 :گفت و کرد ریز را چشمانش

 .کشدتمی احتماال و ـ

 .خندید نگار

 ؟بدم انجام رو کار این خواممی من کنیمی فکر چرا ـ

 .انداخت باال را هایششانه ایزابال

 .بدونی گفتم ـ

 ؟کجاست جاگر ـ

 .دونمینم من ـ

. بود تهشلخ خیلی جاگر نظر به. کرد وارسی را وسایلش و شد جاگر اتاق وارد، نبود حواسش ایزابال که وقتی نگار

. است اتاقش به آمدن حال در جاگر که دادمی خبر نگار به پاهایش صدای و ماری با جاگر زدن حرف صدای

 شد اتاق وارد جاگر. شد قایم جاگر تخت زیر سریع

 .باشه پر آب وان خواممی، کنم حموم مخوامی ـ
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 بدن صورتش مثل جاگر، بود جاگر پی نگار حواس یهمه، درآورد را هایشلباس جاگر و شد حمام وارد ماری

 نگار. انداخت زمین روی و درآورد را شلوارش. کرد نگاه را اطرافش و ایستاد ای لحظه جاگر. داشت ایالعادهفوق

 خارج اتاق از هم نگار ماری رفتن از بعد. شد حمام وارد جاگر و شد خارج حمام زا ماری. بست را هایشچشم

 .شد

 .زد حرف گوشش در ناپلیون بعد و نشست صورتش روی پشت از کسی دست. بود نشسته سالن توی نگار

 ؟جذابی خیلی تو ونیمید ـ

 .کشیدمی عمیق هاینفس فقط و بود ترسیده نگار

 ؟دونستیمی رو این، دارند دوست رو انسان هایزن بیشتر هاخونبد ـ

 .کرد صورتش روی بر ناپلیون دست حرکت به نگاهی نگار

 ؟کشته هاشدست با رو نفر چند حاال تا جاگر که دونیمی رو این و ـ

 .بود کرده عرق نگار کمر. داد فشار و گذاشت نگار گردن روی را دستش بعد و

 ؟داری کارم چه ـ

 :گفت نگار گوش در شزشت صدای با ناپلیون

 .بفهمه نباید جاگر، بود خواهی تو، من ملکه دنیا آخر تا عوضش در بده من به رو خونت تو ـ

 .نبود نجاای ناپلیون ولی؛ کرد نگاه را سرش پشت نگار. انداخت اطرافش به مشکوکی نگاه، شد سالن وارد ایزابال

 ؟افتاده اتفاقی ـ

 .انداخت باال را اش شانه ایزابال
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 .رسید مشامم به خون ناخوشایند بوی، نه ـ

 :گفت کند عوض را بحث اینکه برای نگار

 ؟هست خوردن برای چیزی، گرسنمه من ـ

*** 

 .بود جاگر منتظر و جوید می را لبش. بود نشسته ایزابال مقابل نگار

 ؟نداری دوست رو غذات ـ

 .خوردمی شاید بود جاگر اگر اما؛ نداشت دوست، ماهی، انداخت بشقابش به نگاهی نگار

 ؟آدنمی جاگر، دارم دوست، نه ـ

 .کرد پاک را چربش هایلب سفید ایپارچه دستمال با. انداخت نگار به مشکوکی نگاه ایزابال

 آخرین .نیستند هاآشامخون مثل هااون، نبند دل مرد بدخون یک به زیاد، سلطنتی خون بار رفته، آدنمی اون نه ـ

 .فهمیدم هاشحرف از رو این، کنه فرار و بگیره گاز رو گردنم و بزنه گول رو نم خواستمی پیتر بار

 .بداند را داستان بقیه خواستمی دلش نگار

 ؟کردی کار چه بعدش ـ

 .نمیشم خونبد یک جفت وقت هیچ، شکوندم رو گردنش ـ

 .کرد منی من نگار

 ؟کجاست سلطتنتی بار ـ
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 .اونجا بری تونینمی تو ـ

 ؟شکلیه چه بدونم خواممی، برم اونجا مخوانمی من ـ

 .برد دهان به را اشماهی آخر یتکه بیخیالی با سارا

 .کننمی مسخره رو همدیگه و خورنمی خون، میشن جمع بار توی خونبد بیخود سلطنتی بچه سری یک ـ

 .پرید باال نگار ابروهای

 ؟سلطنتیه، جاگر ـ

 .ایستاده پدرم جای فعال اون خب ـ

 ؟انزنده اونا ـ

 .چرخاند را چشمانش ایزابال

 جانیشنش جاگر که نکرده اعالم رسمی طور به پدرم ولی؛ کردن مهاجرت رومانی به زندگی برای مادرم و پدرم ـ

 .باشه

 ؟هستی اینجا چرا تو خب ـ

 برد باال را چپش ابروی تای ایزابال

 .نیستن زیر هب سر زیادی هابدخون، بدخونه یک اون، جاگر کردن کنترل برای ـ

 .داد تکان را سرش فقط نگار

 ؟آدمی دیر جاگر ـ
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 .داد تکان را سرش فقط ایزابال

 ؟بیاد جاگر تا بمونی بیدار من کنار میشه ـ

 .کرد اخمی ایزابال

 .نمیشم شریک کسی با رو تابوتم من ـ

 هب کردن نگاه حال در هم نگار و بود کتاب خواندن حال در ایزابال. کردمی بازی او با فقط و نخورد را غذایش نگار

، شد باعث سر آخر در، پریدمی جایش از زده وحشت نگار خوردمی که برقی و رعد هر با. بود جواهرات ویترین

 حتی. یزدم لبخند نگار به و آوردمی بیرون را سرش مختلف کنار و گوشه از ناپلیون. بخندد بلندی صدای با ایزابال

 جاگر .شد بلند عمارت خدمتکار ماری با جاگر کردن صحبت صدای. آورد بیرون هاابکت قفسه از را سرش بار یک

 .شد اتاق وارد

 ؟کجاست کاترین، ایز هی ـ

 .آورد بیرون را نیشش هایدندان ایزابال

 .جاست همین اون نگار منظورت اگه؛ نیست من اسم اون، جاگر ببند رو دهنت ـ

 که بود این خاطر به هم این، بود شده قایم پرده پشت تقریبا نگار. دید پرده کنار را نگار و کرد نگاه را اتاق جاگر

 از خود بعد و بیاید او دنبال به که کرد اشاره نگار به جاگر. بود دیده کتاب قفس توی را ناپلیون سر بار آخرین

 به ار او و گذاشت ارنگ کمر پشت را دستش جاگر. رساند جاگر به را خودش بلند هایقدم با نگار. شد خارج اتاق

 اسالتم به جاگر. بودند دیگری مکان در بعد ثانیه یک و گذاشت نگار چشمان روی را دستش، داد هل اتاق توی

 .بود کرده قایم پشتش را دستش نگار. بود شد خیره نگار دست مچ به

 .خوردی خون بار توی که کردم فکر من ـ
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 .داد هل تابوت سمت به را او و انداخت نگار رکم دور را دستانش، شد ترنزدیک نگار به جاگر

 .نمیشه انسان خون مثل هیچی ـ

 .بست را تابوت در و کرد دراز تابوت توی را نگار

*** 

 را خنکا ان لحظه چند برای. داد تکان را گردنش، کردمی احساس گردنش روی را ایدهنده آزار چیز خنکای نگار

 شگردن روی را کمی سوزش. شد روبرو مطلق سیاهی با، کرد باز را شچشمان. شد شروع باز ولی؛ نکرد احساس

 روی را دستش یک که حالی در. کرد خورد بر تابوت به محکم سرش که پرید جایش از سریج. کرد احساس

 :گفت دردناک صدایی با، بود گذاشته سرش روی را دیگرش دست و گردنش

 جاگر ـ

 .کرد دراز جایش سر را او ارهدوب و کرد حلقه نگار دور را پاهایش جاگر

 .بود شده امگرسنه، بگیرم گازت خواستمنمی ـ

 گاز رو من گردن کردیمی سعی داشتی االن، کردی تغذیه من دست مچ خون از بعد و خوردی خون بار توی تو ـ

 ؟بگیری

 متوجه ات برد جاگر ایهچشم سمت به را دستش نگار دقیقه چند از بعد. کشید دراز مستقیم، شد جدا نگار از جاگر

 .دش بلند جاگر داد، رسید چشمش به تا کشید جاگر صورت روی را دستش. بیدار یا است خواب جاگر که شود

 .کردی کور رو چشمم ـ
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 نگار. درآورد خود از خر خر صدای به شبیه صدایی جاگر. کرد نزدیک تابوت یبدنه به را خود زده وحشت نگار

 تابوت نآ درون را سبزش چشمان برق نگار، برگشت سمتش جاگر. رفت فرو پتویش زیر گردن باالی تا ترسیده

 .برد جاگر مشکی موهای درون را دستش و داد جرات خودش به. دیدمی تاریک

 ؟هاآدم پیش برگردی داری دوست ـ

 .کرد نگاه جاگر به نگار

 .ندارم رو کسی اونجا من، نه ـ

 .نداری رو کسی هم اینجا ـ

 .گذاشت نگار گردن روی را اشبینی و شد یکنزد نگار به

؛ منی الم تو گفتم بهش من، خوادمی رو تو اون اینکه مثل، افتهمی راه تو دنبال شهمه ناپلیون که اممتوجه من ـ

 .بیشتره اون از من زور ولی؛ باالتره من از اون مقام خب ولی

 ؟برم اینجا از من خوایمی تو یعنی ـ

 .آورد بیرون شگردن از را جاگر سر

 .کنیمی زندگی خانودات بدون و قبلیت یخونه به گردیبرمی، بری فردا همین خواممی ـ

 .دیدنمی چیزی سیاهی جز به، کرد نگاهش زده بهت نگار

 ؟کنیمی چکار تو پس ـ

 .کرد خورد بر تابوت پشت به کمرش نگار که داد فشار نگار به را خودش جاگر

 .کنیمی رو زندگیت تو و کنممی رو زندگیم من ـ
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 و ردک نزدیکتر خود به را نگار صورت جاگر. بست را چشمانش نگار، داد قرار نگار صورت مقابل پایین را سرش

 .رساند جاگر پیراهن هایدکمه به را دستش نگار. کرد حلقه نگار دور را پاهایش

. ودب تابوت توی خودش و جاگر یشده وکچر هایلباس فقط. نبود هم تابوت توی حتی، بود ندیده را جاگر صبح

 خودش یهخان باغچه وسط دقیقا که بپرد چاله این توی بود گفته نگار به، بود برده چاله یک سر باالی را او ایزابال

 مواقع در، است خودش خانه یباغچه وسط که ایچاله آن در پریدن با هم باز، تواندمی خواست اگر و افتدمی

 .انداخت خانه به نگاهی بغض با نگار. برگردد دخونهاب شهر به ضروری

 .سالمـ

 .شد مادرجون اتاق وارد و رفت باال هاپله از. بدهد را جوابش که نبود کسی

 .جون مامان ـ

 چاله توی را خودش کاش. گرداند اتاق توی را نگاهش. چکیدمی دانه دانه هایشاشک. خرد سر اتاق در کنار

 پای. رفت باغچه وسط یچاله سر باالی و شد خارج خانه از، بود سنگین برایش نهخا فضای. کردنمی پرت

 حیاط در طرف به نگار. کرد پرت را حواسش کوچه در نفر چند زدن حرف صدای که. کرد رها چاله توی را راستش

 مریم احتماال، دبو ایستاده خانم مریم خانه روی به رو وانت یک، انداخت کوچه به نگاهی. کرد باز را در و رفت

، کردمی صحبت دیگری زن با داشت که افتاد مریم به چشمش نگار. داد اجاره را اش خانه دوم طبقه باالخره خانم

 .کرد بلند را صدایش کمی

 .خانوم مریم سالم ـ

 .کشید آغوش در را نگار. رفت نگار طرف به و کشید زن آن با کردن صحبت از دست نگار دیدن با خانم مریم

 .باشه آخرت غم، دخترم المس ـ
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 بوسید را نگار گونه بعد و

 .بود بزرگی زن جونت مامان، شدم ناراحت خیلی خدا به ـ

 کند تشکر او از نگار حتی نداد اجازه بعد و

 .میگم رو امنوه، اومده نازنین راستی؟ دخترم اومدی کی ـ

 .بوسید را خانم مریم یگونه خنده با نگار

 .هست یادم رو جون نازنین، رسیدم ازهت، نکنه درد دستتون ـ

 .زد لبخندی خانوم مریم

 فقط که داره بچه تا 4، هستند فرهنگی بازنشسته خانم و آقا یه،اندمهربونی هایآدم خیلی، دادم کرایه رو خونه ـ

 .ماشاهلل، مونده کوچیکش پسر

 .کرد اشاره، کردمی صحبت او با پیش دقیقه چند که زنی آن به دست با

 .ابراهیمی خانم، وناهاشا ـ

 .زد لبخندی نگار

 .بله ـ

 :گفت و کرد فکر یکم بعد

 .تنهام، من پیش بیاد سر یه عصر بگید بهش، تونست جون نازنین اگه ـ

 .داد تکان سری خانم مریم
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 .اجازه با، دخترم چشم ـ

 .بود شنیده عمرش توی که بود صدایی بدترین در شدن بسته صدای

 .پراندش جا از کسی سوت صدای. گریستمی و بود نشسته مبل روی حاال و بود ندهگذرا نازنین با را شب

 .شد روبرو جاگر یچهره با و برگشت

 .کردم سکته! قلبم خدا وای -

 .کرد پرت مبل روی را خودش جاگر. کرد پاک را اشاشکی صورت دستش با

 .آدمی آب چشمات از داره باز انسان دختر ـ

 :گفت حرص با نگار

 .گریه، اشک میگن بهشون، نیست آب هاینا ـ

 .شد روانه دنبالش به هم جاگر. رفت باال ها پله از

 ؟بدی نشونم رو اتاقت خوایمی ـ

 .کشید موهایش توی دستی نگار

 ؟اومدی اینجا چرا. کنمنمی رو کار این معموال ـ

 .کرد حلقه کمرش دور را دستانش جاگر

 .ببینم رو تو اومدم خب ـ

 :گفت لودا اخم نگار
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 ؟داشتم تو دیدن به نیازی من نظرت به ـ

 .من، نه تو ـ

 :زد ادد اتاقش توی از نگار. شد بلند صدا و سر صدای پایین از که رفت اتاقش توی نگار. رفت پایین ها پله از

 ؟جاگر کنیمی غلطی چه داری ـ

 .بود یخچال وارسی حال در جاگر. رفت پایین سریع هاپله از، نشد بلند جاگر از صدایی

 ؟کنیمی کار چه داری ـ

 .بود شده قرمز هایشچشم. آورد بیرون یخچال توی از را سرش جاگر

 .گرسنمه واقعا من؟ نمیشه پیدا خون خونت توی ـ

 :گفت زده وحشت نگار

 .نمیشه پیدا خون واقعا، نه ـ

 .پس ـ

 .کشید عقب را خود نگار، برداشت نگار سمت به قدم چند

 .بفهم رو این، بدم خون تو به نیستم مجبور و اومدم بیرون هابدخون یزندگ محل از من ـ

 دست میان از را سرش و نشست کنارش جاگر. گذاشت هایش دست مابین را سرش و نشست مبل روی بعد و

 .آورد بیرون هایش

 ؟کارکنم چه من پس ـ
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 ساعت، انداخت ساعت به گاهین نگار. بود کرده تردرشت را چشمانش قصد از، انداخت جاگر به نگاهی نگار

 .بودند خیابان در ولگردها دیگر ساعت نیم تا احتماال. بود نیم و دوزاده

 .بپوشم لباس باید، کن صبر ـ

 شدست با. بود کشیدن سیگار حال در که افتاد دختری به چشمش نگار، زدندمی قدم پارک در هردو جاگر و نگار

 .زد جاگر پهلو به

 .بخوری رو اون خون بتونی کنم فکر ـ

 .مالید بهم را هایشدست جاگر. کرد اشاره دختر آن به دست با

 .من خدای وای ـ

. ردک پنهان هابوته بین را خودش. کرد نگاهی برش دور به ترسیده نگار. شدند غیب دختر آن هم و جاگر هم بعد

 شد بلند جایش از نگار. آمد سراغش به جاگر ساعت ربع از بعد

، میزد لیس را هایش دست روی خون داشت که حالی در جاگر؟ میشه خون بد یک به بدیلت اون؟ شد چی ـ

 :گفت

 .شکوندم رو گردنش ـ

 .کرد نگاهش زده بهت نگار

 .دردآوره خیلی؟! شکوندی رو گردنش ـ

 .انداخت نگار گردن دور را دستش جاگر

 .سال دویست از بیشتر؟ ندیدم رو هاآدم دنیای وقته چند دونیمی ـ
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 ؟سالته چند تو ـ

 .کرد جمع را چشمانش جاگر

 .سال چهارصد از بیشتر کنم فکر ـ

 .پیر افکار با جوانی مرد یک تو! من خدای ـ

 .دقیقا نه ـ

 .خونه برگردیم بهتره ـ

 .خندید نگار. بودند خانه در بعد ثانیه یک معمول طبق و گرفت را دستش جاگر

 .کنم عوض رو هاملباس میرم من. بشه ابداع مآشاخون به شبیه هاییتاکسی بعدا امیدوارم ـ

 جاگر زسب چشمان با و برگشت. کرد احساس خودش روی را کسی نگاه سنگینی، کرد بیرون تنش از را مانتوش

 .زد جیغ و پوشاند را خودش دست با. شد رو به رو

 .بیرون برو ـ

 .شد نزدیکتر او به و نکرد توجهی او به جاگر

*** 

 .شد نزدیکتر او به و کشید جیغ مریم، شد مریم تولیدی وارد نگار

 ؟اومدی، نگار وای ـ

 .کشید آغوش در را او سفت مریم. است لرزیدن حال در زمین کردمی حس نگار، دوید نگار سمت به
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 .خیلی، عزیزم شدم ناراحت خیلی هم جون مادر بابت. بودم دلتنگت خیلی ـ

 .کشید آهی نگار

 .نبودنش سخته خیلی هم من برای، بود دهش تنگ تواسه دلم خیلی منم ـ

 .نشست صندلی روی نگار. رفت ساز چای سمت به مریم

 .میگم مریمی ـ

 .برگشت طرفش به مریم

 ؟عزیزم بگو ـ

 .برداشت خشک توت مشتی نگار

 ؟خواینمی طراح ـ

 .خندید بلند صدای با مریم

*** 

 الح در. بخورد سبزی قورمه یعنی را اشعالقه مورد غذای، بود توانسته باالخره نگار. بودند شام خوردن حال در

 :گفت بلند صدای با مریم. گذاشت چشمش روی را دستش کسی که بود مریم با صحبت

 ؟کاریه چه این آقا ـ

 پشتش به. دید را مریم سرخ هایچشم همه از اول. برخاست جایش از و زد کنار چشمانش از را هادست نگار

 :گفت عجبمت. دید را جاگر، چرخید

 ؟!کنیمی کار چه اینجا جاگر، من خدای ـ
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 :غرید لب زیر

 .اومدیمی اینجا نباید ـ

 :گفت بلند صدای با مریم

 ؟مزاحمه؟ نگار خبره چه اینجا ـ

 :گفت ترسیده نگار

 ؟چی ـ

 ؟کیه آقا این ـ

 :گفت کرده هول نگار

 .جونه مامان اقوام از یکی اون آره، جونه مامان اقوام از یکی اون، بود مهدی منظورم؟ جاگر ـ

 .آورد جلو جاگر به دادن دست برای را دستش و انداخت دو آن به مشکوکی نگاه مریم

 . هستم جون نگار دوست من، نشناختم رو شما من ببخشید ـ

، دز پهلویش به محکم نگار. بود نداده دست کسی به حاال تا انگار، انداخت نگار امده جلو دست به نگاهی جاگر

 را دستش و کوبید سرش روی دستش با نگار. نکرد ول را دستش اما؛ داد جا مریم دست در را دستش جاگر

 .داد هل را او و گذاشت جاگر کمر پشت

 ؟دنبالم بیاد دادم پیام مهدی آقا به من که نگفتم بهت، ممنونم شام بابت جون مریم ـ

 .کرد قطع را حرفش نگار که بگوید چیزی، خواست و انداخت نگاهی نگار به متعجب با مریم

 .کنیم زحمت رفع دیگه ما. نگفتم بهت، اومد یادم االن ـ
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 بیرون رانرستو از زور به را جاگر تقریبا نگار. بود زده خشکش همانطور بیچاره مریم. بوسید تند تند را مریم گونه

 .غرید و زد مشت بازویش به محکم. کرد

 آقا این نمیگه؟ بدم چی رو مریم جواب من حاال، کنیمی خرد رو اعصابم داری؟ میشی ظاهر جوریاین چرا ـ

 ؟اومد کجا از یهو مهدی

 را شدست نگار. شد خیره نگار سر پشت به و گرفت نگار از را نگاهش، بود شده خیره او به خونسرد خیلی جاگر

 .داد تکان جاگر صورت جلوی

 ؟میگم چی دارم فهمیمی _

 جاآن هب جاگر که جایی. کوبید زمین به محکم را پایش و کشید آرامی جیغ نگار .زد کنار را نگار دستش با جاگر

 به .داشت ذهن در پلیدی فکرهای جاگر اینکه مثل، رسید تپلی و کوچک پسر به کرد دنبال را بود شده خیره

 .کشید را بازویش. دوید دنبالش

 .کن بیرون ذهنت از رو بچه اون فکر جاگر ـ

 اشنهشا به محکم نگار. است شده پدیدار جاگر نیش هایدندان که شد متوجه نگار، انداخت نگار به نگاهی جاگر

 زد

 ؟ایگرسنه هنوز، خوردی رو بالغ دختر یک خون کامل دیشب تو ـ

 .داد هل را صورتش دست با نگار. برد نگار صورت نزدیک را سرش. برد باال را چپش ابروی جاگر

 .نزنه سر ازت کاری طفال، خیابونیم توی االن ما جاگر ـ

 .گرفت را دستش جاگر

 .جایی یک بریم باید ـ



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Mahdis Lavigne | خون بد رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 204 

 شهایواحد نظر به. شد خیره رویش به رو آپارتمان به نگار. بودند دیگری مکان در بعد ثانیه چند معمول طبق

 .فشرد دستش در را جاگر بازوی نگار، زد برقی و رعد آسمان. داشتند نجومی قیمت

 ؟کار چه اینجا آوردی رو من ـ

 .مالید نگار بینی به را اشبینی و ایستاد رویش به رو جاگر

 ؟اومد خوشت، جدیدته یخونه اینجا ـ

 .کرد دور خود از را جاگر. پرید باال نگار ابروهای

 ؟!کردی کار چه ـ

 .کشید هم در را هایشاخم

 ؟چی یعنی کارها این، کنیمی دیوونه رو من امشب تو جاگر ـ

 .میشد قرمز داشت کم کم سبزش هایچشم، کشید هم در را هایش اخم هم جاگر

 دنیم انجام رو کارها این انسانی دختر برای هابدخون که نمیشی متوجه تو یعنی، نکردم خاصی کار امشب من ـ

 .باشن داشته توجه بهش نسبت که

 .کشید پوفی و گذاشت اشپیشانی روی را دستش نگار

 بیشتری یعالقه قبلیم یخونه به واقعا من ولی؛ آوردی دست به رو خونه این چطور تو فهممنمی من جاگر ـ

 .دارم

 .گذاشت کمرش روی را دستش دو هر جاگر
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، رهتامن جات اینجا، کنم هیپنوتیزم رو خونه صاحب و ساختمون مردم کل خونه این خاطر به شدم مجبور من ـ

 ؟بیاره رو دخلت و بیرون بیاد باغچه وسط چاله همون از تونهمی بفهمه ناپلیون اگه که میشی متوجه

 .لرزید ترس از نگار بدن

 من، بندازم چاله توی رو خودم بعد و خونه برم رو راه یهمه باید؟ چی داشتم نیاز بهت اگه ولی؛ اممتوجه ـ

 .دیگه جای برم جایی از ایثانیه بتونم که ندارم آشامیخون خصوصیات

 .آمد سرش پشت از مردی کلفت صدای

 ؟مزاحمه خانم ـ

 .چرخید مرد طرف به و چرخاند را چشمانش نگار، بود شده قرمز کامل طور به جاگر هایچشم

 .نخیر ـ

 .انداخت باال را اششانه، داشت پهنی سبیل که مرد

 .آبجی میلته طور هر ـ

 .داشت نگه را جاگر نگار که کند حمله طرفش به خواست جاگر

 ؟بکنی کاری، آدم همه این چشم جلوی خواینمی که تو ـ

 .چسباند نگار به را خودش جاگر

 .خواممی رو تو فقط من ـ

 نگاه دو آن به لطافت با هابعضی و خشم با هابعضی، شد خودشان به دیگران خیره هایچشم متوجه نگار

 .گرفت را جاگر بازوی نگار. کردندمی
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 .ببینم رو خونه بخوام کنم فکر ـ

 دکمه جاگر، شدند آسانسور وارد. شد روان سرش پشت هم جاگر. برداشت قدم نهخا طرف به ترسریع خودش

 :گفت و داد فشار را ششم طبقه

 مال رو دنیا کل بخوام اگه من، کنی نگاه پایان بی دردسر یک یا افتاده عقب یک چشم به رو من خوامنمی ـ

 .کنممی خودم

 .کشید هم در را هایش اخم نگار

 .بکشی من رخ به رو زادیت مادر رتقد، نیست قرار جاگر ـ

 .کشید پوفی و گذاشت سرش روی بر را هایشدست به جاگر

 .کردم اشتباهی کار اینکه مثل ـ

 .زد ایضربه جاگر یشانه به نگار

 ؟چیه اشتباه از منظورت ـ

 :گفت خوفناکی وحشتناک شکل با جاگر

 .کردیمی تشویق رو من، دادم انجام که کارهایی خاطر به تو حتما؛ کردممی بدخون یک به تبدیل رو تو اگه ـ

 .انداخت باال را اششانه

 .کشتنمی رو همدیگه حتما، داشتن رو هاآشامخون قدرت اگه؛ شقند کله یکم هاآدم ـ

 را هایشاخم نگار. داشت وجود ششم طبقه در واحد دو فقط. شدند پیاده آسانسور از هردو و ایستاد آسانسور

 .کشید درهم
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 .کنیمی فکر هاخفاش مثل داری بگم تونممی، هستم هاانسان از جزیی من کنم فکر ـ

 تمام اگر نگار. بود میلیون دو به نزدیک در قیمت فقط احتماال. انداخت واحد ایقهوه در قفل در را کلید جاگر

 .باشد داشته را هاواحد این از یکی توانستنمی، کردمی کار شیفت سه را عمرش

 ؟هستم حیوانات نسل از من میگی من به داری تو نگار ـ

 پیرزن یک توسط خانه آمدمی نظر به. شد خانه وارد و چرخاند را چشمانش نگار. کرد باز نگار برای را واحد در

 او احتماال، نداشتند ربطی هیچ بهم که بودند شده چیده طوری وسایل چون؛ شده درست متشکر خود از و غرغرو

 راهرو یک اول میشدی خانه وارد وقتی، داشت هال دوتا خانه. کردهمی غرور احساس هم چیدمانش طرز از

 اول هال از. میشد هال به تبدیل هم چپ دست و داشت وجود بزرگی اشپزخانه راست دست. داشت وجود کوچک

 راحتی مبلمان اب متری دوازده گلیم یک از متشکل اول هال. میشدی دوم هال وارد و خوردمی پله تا سه به حدود

 میشد ثباع که بود رنگ بلوطی گلیم همه از ترجالب. بود مشکی رنگ به هم هاپرده. بود بنفش رنگ با نفره هفت

 از دهش متشکل پایینی هال. داشت فرق باالیی هال با کامال پایینی هال اما؛ بریزد بهم کامال خانه دکوراسیون

 نگار. یشمی سبز رنگ به زیبا هایپرده و نفری دوازده نتیسلط هایمبل، دستباف ابریشمی متری شش فرش

 تهبس را هایشچشم و بود شده ولو مبل روی که انداخت جاگر به نگاهی. دادمی ترجیح باال هال به را پایین هال

 راهرو راست دست دیگری و چپ دست هااتاق از یکی، داشتند قرار جاآن هااتاق که شد راهرویی وارد نگار. بود

 تراس سمت اتاق وارد نگار. بود هااتاق کنار هم بهداشتی سرویس. نداشتند دید هال از هااتاق کامل طور به. بود

 مه خیلی و بود راست سمت اتاق از تر بزرگ اتاق. شد چپ سمت اتاق وارد و بست را درش. بود خالی اتاق. شد

 .شد مواجه خودش هایلباس با که کرد باز را هاکمد از یکی در نگار. بود شده چیده ساده

 در. شد اشپزخانه وارد نگار. بود کشیده دراز مبل روی طورهمان جاگر، برگشت هال به. بود جاگر کار همه هااین

 .بود پر جایش همه تقریبا، کرد باز را یخچال

 ؟جاگر ـ
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 .خورد تکانی فقط و نگفت چیزی جاگر

 ؟نیستی گرسنه ـ

 .کرد باز ضرب با را هایشچشم جاگر

 ؟بدی خون من به خوایمی که اینه منظورت ـ

 .کرد نگاهش خشم با نگار. نشست جایش سر جاگر

 ؟گیرهمی دردم چقدر فهمیمی، بدم انجام رو کار این نیستم مجبور من ـ

 .آمد حرف به دقیقه چند از بعد. نگفت چیزی جاگر

 من به، برگردونن تابوتم به دوباره رو من کننمی سعی دارن مادرم و پدر حتی، هابدخون حتی و هاآشامخون ـ

 ؟فهمیمی نداره شنوی حرف من از کسی، دننمی خون

 .کرد نگاهش رفته باال های ابرو با نگار

 ؟افتاده اتفاقات این چرا ـ

 :گفت قرمز هایچشم با و انداخت بیرون را نیشش هایدندان جاگر

 .برسه مقامش به قراره السکاندر چون ـ

 :گفت لب زیر کردمی صحبت خودش اب انگار

 .جهنم فرستادمشمی پیش سال صد همون باید ـ

 :گفت نگار
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 .توئه با حتما اون؟ چی ناپلیون ـ

 .خندید بلند صدای با جاگر

 .بکنه کار همه حاضره تو خون آوردن دست به برای اون، نه ـ

 .کشید جیغ نگار

 .باشم خرفت پیرمرد اون آشامخون جفت خوامنمی من، زنیمی بهم رو حالم داری ـ

 .کشید را بازویش. رفت دنبالش به نگار. رفت در طرف به و شد بلند جایش از جاگر

 ؟میری کجا داری ـ

 :گفت نگار گوش توی و زد مرموزی لبخند جاگر

 .باشم همیشگی جاگر همون دوباره قراره ـ

 نجوا خانمی و شد باز رویی به رو واحد در. دکرمی نگاه اطرافش به متعجب نگار. شد محو نگار چشمان جلوی از

 .نشست و خورد سر در پشت و کوبید بهم محکم را خانه در نگار که بگوید چیزی نگار به خواست. آمد بیرون

*** 

 درد شدت به سرش. بود کردن کار حال در فقط و بود پا سر را وقت تمام. بود گذرانده مریم با را سختی روز

 ایههمس، بیندازد خانه قفل در را کلید خواست که هنگامی و شد پیاده آسانسور از. بود دادن نجا حال در و کردمی

 :گفت روی به رو واحد

 .خانم ببخشید ـ

 .برگشت طرفش به جان بی نگار
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 ؟بله ـ

 .انداخت نگار به بدی نگاه زن

، نیدک رعایت لطفا خانم. بود خونی همه هاشدست، تونخونه تو رفتن آقایی یه االن ولی؛ نیست مربوط من به ـ

 .کنیدمی باز اینجا به هم رو پلیس پای فردا پس نه فردا

 هکشید دراز زمین روی جاگر. کرد باز را در و انداخت باال ایشانه نگار. کوبید بهم محکم را در و شد اشخانه وارد

 رازد کنارش نگار. بود بیرون شنیش هایدندان و بود شده قرمز کامال چشمانش. بود شده خیره سقف به و بود

 .فشرد جاگر شانه به محکم را سرش و کشید

 .کنهمی درد سرم ـ

 :گفت نبود خودش صدای شبیه تقریبا که صدایی با جاگر. است ترسرد همیشه از جاگر بدن میکرد حس

 .میشی خوب ـ

 ،کرد نگاه را انشچشم، کشید صورتش روی را دستش. کرد نگاه جاگر صورت به و نشست جایش سر نگار

 اهینگ، بود ترسیده کمی که نگار. است جاگر خود که شود مطمئن تا زد باال هم را لباسش حتی، را هایشدندان

 .انداخت جاگر چشمان به

 ؟شدی جوریاین چرا تو ـ

 .بپیچد هم در نگار دل و شود پدیدار بیشتر نیشش هایدندان شده باعث که خندید جاگر

 ؟شد عوض من راجب نظرت. بودم جوری همین اول همون از من ولی؛ کنم یدتام نا خوامنمی ـ

 ...یکم، یکم فقط نه ـ
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 .شد ساکت

 .شده کم زیباییت از یکم اینه منظورم، بگم چی دونمنمی ـ

 .بست را چشمانش جاگر

 .داره جذابیت بیشتر هاچشم جوراین بدخون های زن برای ـ

 :زد داد. رفت اتاق طرف به و برخواست جایش از نگار. کرد اشاره خودش چشمان رنگ به

 .کنهمی درد سرم، بخوابم خواممی من ـ

 .رفت عقب و کشید بلندی هین نگار، شد ظاهر جلویش جاگر ناگهان

 .آیدنمی خوشم کارت این از اصال من ـ

 :گفت جاگر. کشید دراز کنارش هم نگار. کشید داراز تخت روی نگار از زودتر جاگر

 .داره پله تا صد به نزدیک، میکنم درست عمارت یک خودم برای دارم ـ

 .نگفت چیزی ولی؛ برد باال را هایش ابرو نگار

 ؟جاگر ـ

 .داد تکان را سرش فقط جاگر

 ؟دارم سوال تا چند ـ

 .بود بپرس اینکه معنی به بار این، داد تکان را سرش هم باز جاگر
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 جز هم جونیور عکس حتی، بود عکس از پر خانه مهمان هایاتاق از یکی توی، بودم روستا توی که موقعی ـ

 .بود هاعکس

 خورشید نور مقابل و روشن روز توی، گرفته هاآشامخون از بوده روستا مردم از که انسان یک رو هاعکس اون ـ

 عنوان به رو هاعکس اون هاآشامخون دادن آزار برای بعدها. بودند سوختن حال در هاآشامخون که حالی در و

 .دادهمی هاآشامخون به یادگاری

 ؟اومد سرش بالیی چه ـ

 .برد باال را هایششانه از یکی جاگر

 .شکوند رو گردنش الکساندر پدر که کنممی فکر ـ

 :گفت دقیقه چند از بعد ولی؛ نگفت چیزی نگار

 ؟چیه داستانشون هابطری اون ـ

 .نشن هاانسان دنیا وارد هاآشامخون که کننمی معج هاآشامخون برای هاانسان رو هااون خب ـ

 :پرسید دوباره دقیقه چند از بعد و کرد سکوت نگار

 ؟میشدید ها انسان دنیای وارد شما مگه ـ

 .کنیممی کار چه، داریم فهمیمنمی میشم گرسنه وقتی ما، آره ـ

 :تگف مظلومانه لحنی با نگار. بود یشکل همان هم هنوز، کرد نگاه جاگر صورت به و شد دراز شکمش روی نگار

 ؟نمیشه قبلش مثل صورتت دیگه ـ
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 حس، فشرد او به را خودش و گذاشت جاگر بازوی روی را سرش نگار. زد پوزخند فقط و نگفت چیزی جاگر

 از یکی. است رفتن حال در جاگر فهمید خوردمی تختش که هاییتکان با. داد خواهد دست از را او کردمی

 .کرد نگاه پنجره به و کرد باز را هایشچشم

 :پرسید خواب از شده بم صدایی با

 ؟میری کجا داری ـ

 .مالید نگار یگونه به را اشگونه جاگر

 .سوزنهمی رو بدنم آفتاب، خونه برم خواممی ـ

 یونتلویز هصفح به نگاهی. بود ورزش حال در و بود شده بیدار خواب از. خوابید دوباره نگار و رفت بیرون اتاق از

 .بود نوشته خبر تیتر ولی؛ بود صفر روی صدایش، انداخت

 .برگشت سریالی قاتل ـ

 قتل آن اب رابطه در داشت خبرنگار. کرد زیاد را تلویزیون صدای و برد هجوم تلویزیون کنترل طرف به سریع نگار

 جسد و همرد نفر پنج، است دهکر حمله نفر پانزده به همیشگی قاتل همان دیشب شد متوجه نگار. دادمی توضیح

 کی یا خون بد یک سر زیر ها کار این دانستمی الاقل، بود زده خشکش نگار. اندنشده پیدا هنوز دیگر نفر ده

 شود آماده و برود اتاق طرف به خواست کههمین. برود هاآشامخون زیرزمین به بود بهتر. است آشامخون

 .برداشت را آن و فتر اشگوشی طرف به. خورد زنگ اشگوشی

 .مریم، الو ـ

 :گفت کرده هول مریم

 .بیا زود، کنم کار چه دونمنمی شلوغه قدراین اینجا خدا به، بیا زمین بذار دستته آب ـ
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 :زد فریاد بعد و شد خیره آن به لحظه چند و گرفت رویش به رو را گوشی نگار

 .لعنت ـ

 بود فتهگ مریم به چقدر. بود قوز باالی قوز هم شلوغی این، ندبک کار چه دانستنمی و بود ریخته هم به اعصابش

 مواجه ایزابال با و برگشت، گذاشت اششانه روی دست کسی. است کوچک تولیدی، نزن تولیدی در را مزون

 :گفت و برد باال را فرمش خوش ابروهای ایزابال. شد

 .کردم پیدات باالخره، سالم ـ

 :بگوید تتوانس فقط و بود شده متعجب نگار

 !ایزابال سالم ـ

 :گفت آرام و کرد اطرافش به نگاهی ایزابال

 .بزنیم حرف دیگه باهم باید ـ

 و بود تهشکس پنجره هایشیشه، شدند متروکه کامال خانه یک وارد. رفتند دیگری مکان به و گرفت را نگار بازوی

 :پرسید رنگا. سیاه هایلکه از بود پر هم دیوار، بودند ریخته زمین روی همه

 ؟شده چیزی ـ

 .گذاشت پیشانیش روی را دستش، انداخت نگار به زده وحشت نگاهی ایزابال

 ونا دنبال نباید داد اخطار اون به پدرم. میشه قدیمی جاگر همان دوباره داره جاگر بگم باید ولی؛ متاسم واقعا ـ

 .خورهمی بهم داره چیز همه، نداد گوش اون ولی؛ بره لعنتی جادوگر

 :گفت و کرد نگاهش متعجب نگار. گذاشت هایشگوش روی را تشدس
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 !نمیشم تو هایحرف متوجه من ـ

 :گفت و انداخت نگاهی نگار به پریشانی با ایزابال

 .نداشتی وجود پیش سال صد چون؛ نداری خبر هیچی از تو که معلومه، من خدای اوه ـ

 .بود کرده قایم نازکش ایهبال بین را خودش که بود خفاش یک شبیه کامال ایزابال

 امتم به جادوگر یک اون، رفت ژاوو پیش خون بد از فراتر قدرتی داشتن برای پیش سال صد جاگر، دونیمی ـ

 شقدرت، خوردمی خون که وقتی و بشه اشگرسنه جاگر میشد باعث، بود داده جاگر به که رو معجونی. معناست

 هم االن ،بود شده ناپدید اون اما؛ برسونه قتل به رو ژاوو کرد سعی رمپد. کردمی پیدا افزایش باورنکردنی طور به

 و هابدخون ضد و بده تشکیل خودش مثل کسایی از لشکر یک خوادمی. کرده پیدا رو معجون اون دوباره جاگر

 اشسینه از رو جاگر قلب الکساندر بودیم امیدوار همه ولی؛ بگم رو حرف این ندارم دوست. بشه هاآشامخون

 .میشه زنده اون دونستیمنمی ما، باشه آورده بیرون

 .آمد نگار طرف به و پر یک مثل دقیقا. کرد پرواز هوا در ایزابال. گفتنمی چیزی و بود کرده سکوت نگار

 .هستی جاگر با ما ارتباطی راه تنها تو ـ

 .خوردمی بهم چیز همه از حالش. کرد بسته و باز را چشمانش فقط و نگفت چیزی نگار

 ؟خونم ببری رو من تونیمی ـ

 .البته ـ

 کانام آن هر کردمی احساس. بود بد خیلی سردردش. بود رفته هم ایزابال و بود خود یخانه روی به رو دقیقا نگار

 به ردم که کشید جیغ نگار. بود مرد یک هیکلی و کشیده قامت دید که چیزی اولین و شد خانه وارد. کند غش دارد

 را گارن و بست را در و کرد استفاده آشامیشخون حرکات همان از جاگر. دیگر قیافه با بود جاگر. شتبرگ طرفش
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 یک صورت به چشمانش. بود شده وحشتناک واقعا او. شد خیره جاگر به لرزیدمی که حالی در نگار. برد هال وسط

 عجیب هایعالمت هم صورتش ویر. بود شده نیش دندان به شبیه همه هم هایشدندان و بود شده قرمز دست

 :گفت و برگشت نگار سمت به جاگر. داشت وجود غریب و

 ؟اومده خوشت جدیدم قیافه از ـ

 ورد یکی، بودند کردند صحبت حال در همزمان نفر دو انگار. نبود انسان به شبیه صدایش میزد حرف وقتی

 به و درآورد سرش از را شالش. ستادای سرش پشت و چرخید نگار دور جاگر. نزدیک دیگری و بود ایستاده

 .گذاشت نگار گردن روی را اشبینی. کرد پرت ایگوشه

 .کردم آشامخون به تبدیل رو نفر صد امروز من ـ

 .کشید نگار گردن روی را هایشدندان

 آدم حتی خواممی. بدم تشکیل زمین هایآدم کل از لشکر یک خواممی من، بشم زمین کل مالک قراره من ـ

 ...تو و بکنم آشامخون به تبدیل هم رو هاضاییف

 .ایستاد رویش روبه و چرخید نگار دور و

 .شد خواهی دنیا کل ملکه و من ملکه ـ

 در را هایشاخم جاگر. کردمی نگاه جاگر غریب و عجیب رفتارهای به زده وحشت همانطور و نگفت هیچی نگار

 :زد فریاد و کشید هم

 ؟نشدی خوشحال ـ

 :زد فریاد دوباره داد قرار نگار صورت جلوی را صورتش

 .هستم تو با ـ
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 :گفت لکنت با و آمد حرف به نگار

 .خوشحالم ـ

 :گفت و شد خبیث آشامخون یبچه یک به شبیه جاگر

 .کردی آزاد رو من که شبی همون از، منی به متعلق تو ـ

 پلیوننا. کرد کشیدن جیغ به شروع نگار. شد رو در رو ناپلیون صورت با که برگشت نگار، شد ناپدید ناگهان

 ریادف صورتش توی و گرفت دست در را نگار فک و شد عصبانی باالخره. کردمی نگاه را او و بود ایستاده همانطور

 :زد

 ؟فهمیدی، کنیم همکاری هم با تو و من قراره و هستم جاگر دنبال من. ندارم تو به کاری من، نزن جیغ قدراین ـ

 و کرد رها را او ناپلیون. داد تکان را سرش فقط، بود شدن خرد حال در ناپلیون دست در فکش که رطوهمان نگار

 :گفت

 ؟نیست اینطور، داده توضیح تو برای رو چیز همه ایزابال کنممی فکر. خوبه ـ

 .داد تکان را سرش فقط نگار

 و پلید یکم مجبور زمین روی نبدخو پیرترین عنوان به خودم اقتدار دادن نشان برای من، نترس من از ـ

 .باشم خونخوار

 .کشیدمی کشیده و بلند هاینفس نگار

 ؟بکنم تونممی کار چه من ـ

 .است زدن پیانو حال در که کسی شبیه، داد تکان را هایانگشت ناپلیون
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 مکک رو ام تونیمی تو پس، کنه آشامخون یک به تبدیل رو اون خوادنمی جاگر که هستی کسی تنها تو، خب ـ

 .برگردونیم تابوتش به رو اون تا کنی

 :کرد زمزمه نگار

 ؟برگردونیم تابوتش به ـ

 از. است اهم بهمن سرد باد به شبیه نفسش کرد حس نگار. داد بیرون را نفسش و کشید عمیقی نفس ناپلیون

 :گفت ناپلیون. لرزید خود به سرما

 و برگرده اگرج که بکنی غلطی چه باید باشی بلد امیدوارم. نیمک پیدا رو جاگر امشب باید ما، میشه تکرار تاریخ ـ

 .دوتایی تو و من، کنیم تعقیب رو اون ما بعد

 .کرد رها مبل روی را خودش نگار

 .اینجا میاد هاشب اصوال اون ـ

 .دارد انیمیشنی ایقیافه کمی که کرد فکر نگار، کرد نگاه نگار به درشت هایچشم با ناپلیون

 .دنیا گرفتن برای آماده بدخون یک نه،  بوده جاگر، جاگر که بوده زمانی به تعلقم اون خب ـ

 .کرد نگاه او به و ایستاد جایش سر صاف نگار

 ؟نیاد اینجا اون داره امکان میگی یعنی ـ

، گشتبرمی اولش حالت به که حالی در نگار. کرد پایین و باال را اشمرغی تخم کله بار چند فقط ناپلیون

 :کرد زمزمه و بست را نشچشما

 .میاد امشب اون ـ
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 .نشست جایش سر و کرد باز سریع را چشمانش در صدای با

 کرد بلند ار سرش نگار. شد بلند وحشتناکی سوت صدای. باشد آنجا ناپلیون مبادا که انداخت اطرافش به نگاهی

 : گفت و خندید جاگر. شد رو به رو جاگر وحشتناک چهره با و

 .بکنم قبل به شبیه رو مقیافه تونممی من فهمیدم زامرو من هی ـ

 چگونه هاآن، بود ترکیدن حال در دلش. انداخت جاگر به نگاهی نگار. کرد گذشته به شبیه را اشقیافه

، جاگر چشمان سبز نگار نظر به. کرد نگاه نگار چشمان به جاگر. بیندازند اشمقبره توی را جاگر توانستندمی

 غوشآ در را او و رفت طرفش به جاگر. انداخت او به نگاهی دلتنگی با. بود دیده عمرش در که بود رنگی زیباترین

 توی را جاگر، خواستندمی هاآن، کردمی اشخفه داشت بغض و بود چسبیده او به محکم هم نگار. کشید

 و کرد دور خود از را نگار گرجا. آوردمی بیرون تابوتش از را جاگر خودش، بود طوراین اگه، بیندازند اشمقبره

 :گفت و انداخت او به نگاهی

 .بزن حدس رو چیزی یک ـ

 .کرد نگاهش سوالی نگار

 ؟بزنم حدس رو چی ـ

 ؟کردیم تبدیل پلید هایآشامخون به رو نفر چند امروز یارانم و من کنیمی فکر ـ

 :گفت خودش جاگر. نگفت چیزی نگار

 ؟نیست خوب این. نفر دویست دقیقا ـ

 :گفت بعد و کرد منی من نگار

 .پلیدند اونا ولی؛ جاگر ـ
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 :گفت و کرد نزدیک نگار به را خودش جاگر

 .باشیم هم پیش رو امشب اومدم من، خیال بی ـ

 .برد نگار لباس سمت به را دستش بعد _

 :زد فریاد ناپلیون. کرد باز را چشمانش خوردمی نگار اتاق در به که صدایی با

 .میره داره جاگر. پوکی لهک انسان یک تو ـ

 :زدمی فریاد، داشت طورهمان ناپلیون. شد آماده و برخواست جایش از سریع نگار

 ور خاکسترش و بزنم آتیش رو جسدم بعد و کنم فرو قلبم توی رو تیز نوک چوب یک خواممی اوقات بعضی ـ

 ؟ کنیمی چکار داری. بفرستم تو برای

 شبیه جایی یک وارد ناگهان. گرفت را نگار دست و نگفت چیزی دیگر ناپلیون. رفت بیرون اتاقش از سریع نگار

 هک حالی در غریب عجیب موجود تا سیصد به نزدیک زیرشان و بودند ایستاده بلندی روی هاآن. شدند غار به

 :گفت و کرد نگاه ناپلیون به نگار. بودند ایستاده، بودند بسته را پاهایشان و دست

 ؟کجاست اینجا ـ

، مرد یک دقیقه چند از بعد. درآورد خودش از هیس به شبیه صدایی و گذاشت دهانش روی را دستش ناپلیون

 :گفت متعجب نگار. شد غار وارد غریب و عجیب موجود نفر صد نزدیک با همراه

 ؟!کیه اون ـ

 :گفت، خندیدمی که حالی در ناپلیون

 ؟شناسهنمی رو مجنونش لیلی یعنی، توه مجنون اون، اوه ـ
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 .کرد اخمی او به نگار

 .تندهس وسطا قرون هایشوخی به شبیه هاتشوخی. باشه سالت میلیارد یک به نزدیک خورهمی بهت که واقعا ـ

 :فتگ و برد باال را ابروهایش ناپلیون. آورد زبان به را عجیب کلمه یک جاگر که بگوید چیزی خواست ناپلیون

 .میشه جالب داره داستان ـ

 .انداخت ناپلیون به اهینگ نگار

 ؟میگه چی داره اون فهمیمی تو ـ

 .داد تکان را سرش ناپلیون

 .کنهمی صحبت هابدخون زبان به داره اون ـ

 نگار هک کردندمی خرناس غریب و عجیب موجودات آن، کردمی بلند را صدایش بیشتر و بیشتر جاگر که هنگامی

 :پرسید ناپلیون از. ترسیدمی

 ؟کننمی کار چه رندا هااون ـ

 .چرخاند کاسه در را چشمانش ناپلیون

 .کننمی طرفداری رهبرشون از دارن؟ کننمی کار چه دارن، نیست معلوم یعنی ـ

 :گفت ناپلیون. کندمی مسخره را او جاگر کردمی حس، کرد نگاه جاگر به دوباره نگار

 .ایستادیم وارونه االن ما، بگم بهت رو حقیقت یک خواممی ـ

 هک کشید جیغ زده وحشت نگار. بودند آویزان سقف روی هردویشان، انداخت ناپلیون و خودش به نگاهی نگار

 :زد داد بعد و کرد نگاه نگار به ایلحظه. برد دیگر مکان به را او ناپلیون



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Mahdis Lavigne | خون بد رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 222 

 .اونجاییم ما فهمیدمی، جنبیدممی دیر اگه؟ کنی کنترل رو گوشت تیکه دو این تونینمی یعنی ـ

 .داد هل عقب به را نگار سر هایشانگشت با بعد و

 .پوک کله ـ

 خالی جا نناپلیو کرد حمله او به که هنگامی. کند حمله او به پشت از خواستمی خشمگین نگار. کرد پشت نگار به

 و بود زخمی شیر ماده یک به شبیه، شد بلند زمین روی از میزد جیغ که حالی در. افتاد زمین روی نگار و داد

 چشم اردو ناخونش بود نزدیک، گرفت نگار صورت نزدیک را انگشتش ناپلیون. کند حمله ناپلیون به خواستمی

 .کشید عقب را خود نگار. شود نگار

 ؟انسان پوک کله دختر شده چی ـ

 .زد چنگ را موهایش نگار

 ؟کنی درک یتونمی رو این؟ گفتن دروغ من به دنیا کل، فهمیمی. نکن صدا اسم این با رو من ـ

 .داد تکان را سرش ناپلیون

 هاونا ولی؛ خاصه بیماریه یک این و میشم خوب، گفتنمی همه، شدم تبدیل آشامخون یک به که وقتی هم من ـ

 .گفتنمی دروغ

 .زد پلک و کرد نگاهش نگار

 ؟بده چقدر گفتن دروغ فهمیمی پس ـ

 .انسان دختر کامال ـ
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؛ دفهمی اطرافش و و پایش زیر نرم ماسه از را این، بودند بیابان وسط حتماالا. انداخت اطرافش به نگاهی نگار

 .نمیدید را او، کرد نگاه ناپلیون به نگار. نداشت وجود اطرافشان چیزی هیچ تقریبا چون

 ؟آوردی رو من کجاست اینجا ناپلیون، هی ـ

 .غرید رامآ لحنی با نزند داد میکرد سعی که حالی در ناپلیون. شده بلندتر ناپلیون نیش هایدندان کرد حس نگار

 .اینجا اومدیم و بریم کجا دونستمنمی دقیقا من زدی جیغ وقتی ـ

 .داد تکان هوا در را هایشدست نگار

 .ادبی جاگر احتماال، بریم بهتره حاال. ندارید وحشت چیزی از هاآشامخون شما، انسانم یک من که ببخشیدا ـ

 مبل زیر بالق که افتاد انگشتر آن یاد به بعد و کرد فکر ایلحظه نگار. رفتند خانه به و فتگر را نگار بازوی ناپلیون

 .نبود ناپلیون برگشت وقتی، کند سوال او از که برگشت ناپلیون طرف به. بود دیده

 .اینجام من هی ـ

 .دبو آویزان سقف از ناپلیون. گذاشت دهانش روی را دستش و زد کوتاهی جیغ بعد و، کرد نگاه سقف به نگار

 ؟میکنی چکار باال اون تو ـ

 :گفت و رفت راه سقف روی ناپلیون

 .زندگی ـ

. بود هرفت ناپلیون، کرد نگاه سقف به زده وحشت نگار و آمد در صدای. بود گرفته درد سر ناپلیون جای به نگار

 و بود شده بیشتر صورتش روی هایعالمت. بود شده قبال از بدتر اشقیافه، ایستاد نگار روی به رو جاگر
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 جاگر به شبیه را خودش و شد نگار زده وحشت نگاه متوجه جاگر. داشت درنده حیوان یک شبیه هایشدندان

 .بوسید را نگار دست و رفت نگار طرف به. کرد همیشگی

 .من یملکه نترس من از ـ

 .گرفت فاصله جاگر از، کوبیدمی زده وحشت نگار قلب

 ؟نیستی گرسنه ـ

 .لمب روی به رو جاگر و ایستاد مبل پشت نگار. شد روانه نگار دنبال به و برد باال را ابروهایش از یکی جاگر

 .خوردم خون تازه نه ـ

 پشت رجاگ حاال. ایستاد مبل روی به رو سریع نگار. رفت،بود ایستاده مبل پشت که نگار طرف به و زد دور را مبل

 .مبل روی به رو نگار و بود مبل

 .بود غذا گرسنگی از من رمنظو ـ

 .کرد نگاه نگار به و کرد ریز را چشمانش جاگر

 .بخوام کنم فکر ـ

، ردکمی روشن را گاز که حالی در. رفت آشپزخانه طرف به و کرد فرار نگار، رساند نگار به را خودش جهش یک با

 اشسینه به را خوش حکمم نگار قلب. کرد فرو نگار گردن توی را سرش و شد حلقه دورش جاگر های دست که

 :گفت و کشید عمیقی نفس جاگر. کوبیدمی

 .کنهمی حرکت سریع خیلی، کنممی احساس قبل از بیشتر رو هاترگ توی خون ـ
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 عیس جاگر که این مثل، کردمی احساس گردنش روی را کمی سوزش نگار. گذاشت قلبش روی را دستش نگار

 موهایش. کرد فرار جاگر دست زیر از نگار. کند فرو نگار گردن توی را زشتش هایدندان و بزند گول را او داشت

 :گفت و داد سر استرس از پر ایخنده. کرد نگاه جاگر خشن قیافه به و کرد مرتب را

 ؟بوده چی دلیلت بگی میشه، نفهمیدم رو کردی انتخاب من برای رو خونه این اینکه دلیل هنوزم من ـ

 .کرد نگاهش مشکوک جاگر

 ؟نرفتی اونجا که تو ـ

 :گفت رک جاگر. داد تکان را سرش فقط نگار

 ؟درسته منی با تو. باشی ارتباط در هابدخون و هاآشامخون با خوامنمی ـ

 .انداخت پایین را سرش، نخواند را او ذهن و نکند نگاه چشمانش به جاگر اینکه برای نگار

 .توام با که البته ـ

 تزش حال در عجیبی طرز به صورتش و چشمانش، بود شده اول همان شبیه اگرج، انداخت جاگر به نگاهی نگار

 اقات طرف به. کند فرار که بود این، دهد انجام لحظه آن توانستمی که راهی تنها. گرفت نفس نگار. بود شدن

 ازب که را چشمانش. کشید ایآسوده نفس و برگشت و بست را چشمانش. کرد قفل را در و شد اتاق وارد، دوید

 و داد هل عقب را موهایش و گذاشت پیشانیش روی را دستش نگار. بود ایستاده رویش به روبه جاگر، کرد

 :گفت کرده اخم جاگر. داد فشار پیشانیش روی را دستش

 .بگیرم رو تو و کنی فرار تو، آدنمی خوشم بازی این از من ـ

 .رفت نگار طرف به
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 کرده جمع را لشکرش تمام تقریبا جاگر. افتادندمی راه جاگر دنبال به هانآ و آمدمی او دنبال به ناپلیون شب هر

 از روز هر روحش، کردمی حس و رفتمی گیج سرش، که بود این، بود آمده پیش برای که مشکلی تنها. بود

 آزمایشگاه، بود آزمایش جواب منتظر و بود نشسته آزمایشگاه هایصندلی روی. است ترخسته دیگر روزهای

 .بود ترخلوت دیگر روزهای به نسبت

 ؟غالمی نگار خانم ـ

 .گرفت رویش به رو را آزمایش پاکت پرستار. رفت پرستار طرف به و برخواست جایش از نگار

 .بفرمایید ـ

 :گفت و گرفت را پاکت نگار

 ؟شده چی جواب ـ

 :گفت و برد باال را اششانه پرستار

 .بیاد دکتر خانم کن صبر، دونمنمی من ـ

 و رفت دکتر خانم طرف به سریع نگار. شد آزمایشگاه وارد دکتر خانم که بدهد را پرستار جواب خواست نگار

 :گفت

 ؟هستید خوب، دکتر خانم سالم ـ

 .کرد جاجابه اشکشیده بینی روی را ظریفش عینک دکتر خانم

 ؟امرتون. ممنونم سالم ـ

 .گرفت دکتر خانم روی به رو را پاکت نگار
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 .آزمایشم جواب ـ

 .کشید کارش اتاق طرف به را دستش دکتر خانم

 .من کار اتاق بریم بفرمایید ـ

 .داد تکان را سرش و کرد آزمایش جواب به نگاهی دکتر

 ؟شده طرف بر بعد و داشتی خونی کم ی زمینه قبل از گفتی ـ

 دهان توی را زیرینش لب دکتر. ترساندمی را نگار، داشت هاسوال این پرسیدن با دکتر. داد تکان را سرش نگار

 .آورد بیرون دوباره و برد

 .هبود اشتباه شده برطرف کامال خونیتون کم گفته شما به که آزمایشی جواب بینممی من که طوری اون ـ

 .زد پلک و کرد نگاهش فقط نگار

 ؟نکردی مصرف دیگه رو داروهات ـ

 .فشرد هم در را انگشتانش نگار

 .کنم مصرف رو هامقرص، بود رفته یادم از حتی که بودم شرایطی یک توی واقعیتش ـ

 .زد پوزخندی دکتر

 صرفم که این. کنهمی کم رو دوزش فقط، نکنید مصرف رو هاتونقرص دیگه نمیگه برید دکتری هر پیش شما ـ

 االن .ردیدکمی کم الاقل رو هاتوندارو مصرف کم کم باید. میشه وارد شک بدنتون به کنید کم یهو رو داروهاتون

 سفرو. کنی مصرف آهن قرص و سولفات فروس دوباره باید. دارید شدید خونی کم شما میبینم من که اینجا
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 هایقرص. نشه فراموش عدس و دار ید نمک خوردن. کنیمی مصرف شب آخر، دونیمی که هم رو سولفات

 .طبیعی ترجیحا، بخور پرتقال آب با نویسممی برات که هم رو ویتامینی

 :گفت و انداخت دکتر به نگاهی نگار

 .سرده و شدید خیلی دردش، گیرهمی درد روز هر دلمم زیر ـ

 :گفت، گذاشتمی پاکتش در را آزمایش جواب که حالی در دکتر

 .بده شکمت از کامل سونوگرافی یک ـ

 گارن. شد لندب پشتش از زن یک جیغ صدای. آمد بیرون آزمایشگاه از پاک گرفتن از بعد و کرد تشکر نگار

 کم. بود زن یک خون مکیدن حال در آشامخون یک. شد زده وحشت و متعجب، دیدمی که چیزی آن از و برگشت

 با ندک فرار خواستمی که طرفی هر از نگار. بودند کردند حمله شهر به هاآشامخون، شد بیشتر هاجیغ صدای کم

 نگار بقل. کردند برخورد یکدیگر به ماشین تا چند که. کند عبور جاده از خواست نگار. میشد مواجه آشامخون یک

 یکی. بودند دهش تبدیل ترکیب بد هایآشامخون به همه سرنشینانشان، کرد نگاه هاماشین به. بود ایستاده تقریبا

 نآسما رد. بود خنجر به شبیه بیشتر نیشش هایدندان. کشید جیغ و پرید بیرون ماشین توی از هاآشامخون از

. شیدک عمیق هاینفس و چسباند نگار صورت به تقریبا را سرش. آمد پایین نگار روی به رو و خورد چرخی و پرید

 به نگار حال. بود شده سرازیر دهانش بزاق، کرد نگاه او به نگار. کرد خری خر آشامخون. لرزیدمی نگار بدن تمام

 بقیه و سارا و السکاندر با و برگشت نگار. برد اشخانه به را او و گرفت را نگار بازوی کسی. بود خورده بهم شدت

 تهگرف صدایی با. کرد رها مبل روی را خودش و گذاشت پیشانیش روی را دستش نگار. شد رو به رو هاآشامخون

 :گفت

 ؟افتهمی اتفاقی چه داره ـ

 .انداخت باال ایشانه الکساندر
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 .کردی زنده رو اون که هست هم تو تقصیر، نیست الکساندر تقصیر همش اینا ـ

 :گفت تشر با سارا

 .الکس ـ

 هاداد و جیغ صدای و هاتصادف صدای لحظه هر. نشست نگار رویی به رو مبل روی و نگفت چیزی الکساندر

 .برداشت گوشش روی از را دستش سارا. گذاشت گوشش روی را دستش نگار. میشد بیشتر

 .کنی استراحت بری بهتره. موندم من فقط، رفتن همه ـ

 :گفت دارخش صدایی با نگار

 ؟موندی چرا تو ـ

 .چرخاند خانه کل در را نگاهش سارا

 .کنم مواظبت تو از قراره ـ

 دراز مستقیم تخت روی نگار. شد روانه او دنبال به هم سارا. رفت اتاقش طرف به و برخواست جایش از نگار

. ردک نگاه سارا به و. انداخت شکمش روی را لباسش نگار. بود خیره شکمش به سارا که بود ایدقیقه چند. شد

 .انداخت پایین را سرش سارا

 ؟شده چیزی ـ

 :گفت و برد ترجلو را دستش سارا

 ؟ببینم رو شکمت تونممی ـ
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 خاطر به، گذاشت نگار شکم روی را دستش سارا. برد باال را لباسش بعد و کرد نگاهش شک با اولش نگار

 :گفت لب زیر سارا. داد تکان را خودش کمی. آمد قلکشقل سارا دست سرمای

 ؟نیست جاگر از که بگو، کنممی احساسش ـ

 :گفت زده وحشت صدایی با و کرد بلند را گردنش نگار

 ؟چی ـ

 داد تکان نگار شکم روی بیشتر را دستش سارا

 ؟نشدی خونیت کم متوجه حاال تا. است بچه منظورم ـ

. ردک باز را در آرام خیلی کسی، درآمد صدای. بود شده خسته زندگیش از. کرد نپایی و باال را سرش فقط نگار

 .بزند فریاد خواست نگار

 ؟کیه ـ

 :گفت گوشش در و گرفت را دهانش جلوی سارا که

 .جاگره هایآشامخون از یکی اون، هیس ـ

 .آمدمی هال از خر خر صدای

 .نداره کاری من با که اون ـ

 .رفتمی عقب عقب، بود گرفته را نگار که طورهمان سارا

 .داره کار من با ولی ـ
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 دیدن با. چکیدمی خون دهانش از. بود اتاق در دم شده پاره هایلباس با همراه کثیف آشامخون بعد ایلحظه

 مکان به و کرد پرت بیرون سرشان پشت پنجره از را نگار و خودش سارا. دوید طرفش به و کشید جیغ سارا

 .نداشت وجود دیگری چیز درخت جز به، انداخت اطرافش و دور به نگاهی. میزد نفس نفس نگار .رفتند دیگر

 و خمیز، انداخت دستانش به نگاهی نگار. کردمی نگاه را اطرافش و بود ایستاده سرپا که انداخت سارا به نگاهی

 حال رد سارا چشمان، کردمی حس، شد دستانش زخم روی بر سارا نگاه سنگینی متوجه نگار. بودند شده خونی

 .کرد قایم پشتش را دستانش ترسیده نگار. است رنگ تغییر

 ؟کجاست اینجا ـ

 :گفت و آمد خودش به سارا

 !کجاست ٬آدنمی یادم دقیقا االن اما؛ داره وجود اجدادیمون هایعمارت از یکی اینجا ـ

 .داد تکان سری نگار

 ؟بشورم رو هامدست بتونم من نیست جایی ـ

 .کرد اشاره درختان طرف به دستش با راسا

 ؟بینیشنمی چطور، اونجاست رودخونه یه ـ

 به والیس نگاهی. دیدنمی دیگری چیز درخت جز به او، کرد نگاه، بود کرده اشاره سارا که قسمتی به متعجب نگار

 :گفت، خندیدمی که حالی در سارا. کرد سارا

 .ببینی خوب خیلی رو چیز همه تونیمی من مثل هم تو کردم فکر، خواممی معذرت ـ

 هب کردن نگاه حال در سارا. شست رودخانه آب در را دستانش نگار. رفتند دریاچه طرف به و گرفت را نگار دست

 :گفت که بود اطراف
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 .دیدم رو عمارت اوناهاش ـ

 :پرسید و ایستاد صاف نگار. برخیزد جایش از کرد کمک نگار به

 ؟اینجا اومدیم چرا ـ

 .تو مورد در چیزی یه هم و هابدخون و هاآشامخون بقیه و خودم از محافظت برای هم ـ

 :پرسید کنجکاو نگار

 ؟چی ـ

 .کشید بو را هوا و ایستاد ایلحظه رویا

 قطعا؛ آریمی دنیا به رو جاگر وارث داری تو بفهمه اگه جاگر پدر، اطرافه این آشامخون یک کردم فکر ـ

 .کشتتمی

 :پرسید زده وحشت و متجعب نگار

 ؟!چرا ـ

 .چرخاند را چشمانش سارا

 از ور توانش جاگر که زمانی باشه اینطور اگه خب؟ کنه خودش مال رو دنیا کل، خوادمی جاگر که هستی متوجه ـ

 ولی؛ هستند جاگر ضد به االن دنیا هایبدخون و هاآشامخون تمام. میده ادامه رو راهش وارثش بده دست

 .بیشتره هاآشامخون از هاانسان جمعیت

 از دمیق چند. بود شده باردار احتماال که بود آمده سراغش به زمانی از هاخستگی این، بود شده خسته کمی نگار

 .بود مانده عقب سارا
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 ؟بکشه رو جاگر خوادمی چرا جاگر پدر ـ

 غریب عجیب هایجسمهم از شده ساخته و مشکی رنگ به عمارت یک جلوی بعد و گرفت را نگار دست سارا

 .بود دلبر و دیو قصر به شبیه آنجا نگار نظر به، ایستادند

 .نموند ساکت الکس که بده انجام رو کار این خواستمی هم پیش سال صد دقیقا اون ـ

 .کرد نگاه عمارت به دوباره نگار

 ؟هستیم امان در اینجا مطئمنی ـ

 .چرخاند را چشمانش و کرد نگاهش سارا

 .کنیممی فرار اینجا از ما بشه باز اینجا هاآشامخون پای که یزمان تا ـ

 ؟میان هم هاآشامخون بقیه ـ

 اشاره نگار به دست با. شد باز خودش در که زد در به ایتقه. رفت عمارت در طرف به و داد تکان را سرش سارا

 لنسا یک جز به نبود خاصی چیز عمارت توی. رفت باال سنگی هایپله از نگار. شود عمارت وارد او همراه که کرد

 روی گارن. بود نشده عمارت این وارد کسی، بود وقت خیلی اینکه مثل. ارزشبی مبل دست چند و بزرگ وحشتناک

 دست شکمش روی. داشتند قدمت هم هامبل حتی گفت میشد. درآمد صدایش که کشید دراز هامبل از یکی

 :گفت نگار. شتدا نظر زیر را نگار حرکات سارا. کشید

 ؟چی نبود پسر اگه ـ

 .خندید بلند صدای با سارا

 مردهای از قدرتشون که هستن هازن از خیلی، نکردن تقسیم مرد و زن بین رو قدرت هاآشامخون دنیا توی ـ

 .بیشتره آشامخون
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 .داد چین اشبینی به نگار

 ؟چیه جنسیتش بچه بفهمی تونیمی تو ـ

 .آمد نگار طرف هب و برخواست جایش از سارا

 .باال ببر رو لباست، ببینم بذار ـ

 رینشزی لب و آمد قلقلکش نگار، گذاشت نگار شکم روی را سردش دستان هم باز سارا. برد باال را لباسش نگار

 ادیع حالت به دقیقه چند از بعد. شد مار به شبیه چشمانش بعد و گفت لب زیر جمله چند سارا. گرفت گاز را

 .برداشت نگار شکم روی از را نشدستا و برگشت

 آشامخون یک بیاد دنیا به اینکه از بعد، کنهمی تغذیه خون مادرشه شکم توی که زمانی تا، دورگه پسر یک ـ

 این و خورهنمی خون ولی؛ هاستآشامخون به شبیه حرکاتش، آشامهخون نصف و انسان نصف اون. نیست کامل

 .کنهمی هاانسان به شبیه رو اون

 .داد قورت را دهانش آب نگار

 ؟افتهمی اتفاقی چه خودم برای ـ

 .کندمی خطر احساس سارا، کرد حس نگار، کرد ریز را چشمانش سارا

 هایقدرت و نیش دندون فقط. نداره آشامخون به شباهتی هیچ حرکاتش که دورگه آشامخون یک احتماال ـ

 .جاودانه عمر، تهالب و داره خودش از محافظت برای رو هاآشامخون

 .کرد قایم خودش پشت را نگار سارا. برخواست جایش از ترسیده هم نگار. برخواست جایش از ضرب با سارا

 .اینجان چندتاشون کنم فکر ـ
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 توی ار نیشش هایدندان خواستمی و بود گرفته پشت از را مرد یک های دست برگشت وقتی. شد ناپدید بعد و

 :زد فریاد بود وروسک که مرد. کند فرو گردنش

 .کوروس، منم سارا ـ

 :گفت و کرد مرتب را لباسش. کرد ول را کوروس سارا

 ؟کجان بقیه. شده اشکال دچار قدرتم کنممی حس افتاده اتفاقات این وقتی از، خواممی معذرت اوه ـ

 .میان دارن ـ

 .زد ای دوستانه لبخند و برگشت نگار طرف به کوروس

 .شده انتخاب سالم ـ

 .داد چین اشبینی به گارن

 .کنه صدا رو من اسم این با کسی باشه نیاز دیگه نکنم فکر ـ

 و شناختمی را هاآن از تعدادی فقط نگار. آمدند هم هابدخون و هاآشامخون بقیه. خندید و نگفت چیزی کوروس

 هرچند. نباشد هاشامآخون دید در که بنشیند هاآن از دور کردمی سعی. کردمی ترس احساس هاآن بین

 آغوش در را خوابالود مانی که حالی در الکساندر. دهندمی تشخیص را انسان حضور خون بوی با هاآشامخون

 .کرد نگاه الکساندر به مضطرب نگار. رفت نگار طرف به بود گرفته

 ؟بوده اشتباهی کار فرار کنینمی فکر ـ

 زد پوزخند الکساندر

 ؟بشکنن رو گردنت خواینمی که تو ـ
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 .داد تکان نه معنای به را سرش نگار

 ؟درسته میدونی حتما رو این، برسونی جاگر به رو ما تونیمی که هستی راهی تنها تو ـ

 .داد تکان را سرش هم باز نگار

 ؟افتیمی بزرگی خطر توی که میدونی هم رو این و ـ

 .نداد انجام هم حرکتی هیچ و نگفت چیزی هیچ نگار

 .فضوله هایآدم تقصیر همه قاتاتفا این ـ

 .کرد نگاه الکساندر به اخم با نگار

 ؟کشیدمی رو جاگر ـ

 .برد باال را هایش ابرو از یکی الکساندر

 یک اب، نه قبل دفعه مثل. کشمشمی حتما کنه مقاومت بخواد اگه، مهمه داره بچه اون از که کسی برای احتماال ـ

 .تیز نوک چوب

 .کرد نگاه الکساندر به ودآل اخم و ناراحت سارا

 .نگهداره راز سارا کردممی فکر من ـ

 .انداخت باال شانه الکساندر

 .میگه من به رو چیز همه سارا ضمن در. فهمیدنمی همه باالخره؟ چی که ـ

 :گفت ناراحت لحنی با. امد هاآن طرف به سارا
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 !مهمه. گذشت از راحت بشه که نبود قضیه یک این ولی؛ متاسفم ـ

 .چسباند الکساندر به بیشتر را خودش مانی. بگیرد آغوش در را او تا کرد دراز مانی طرف به را ستانشد

 .باشم بابا پیش خواممی ـ

 :گفت و بوسید را مانی بور موهای الکساندر

 تابوت ویت خودم با تورو نیستم هم بلد، نیستم تابوت توی من بشی بیدار که صبح بخوابی من پیش اگه ـ

 .ونمبخواب

 .مالید پدرش به گربه بچه یک مانند را خودش مانی

 .خوابیدممی تو پیش، بودم بچه وقتی میگه مامان ـ

 .داد فاصله هم از را شصتش و اشاره انگشت الکساندر

 .بودی قدراین موقع اون ـ

 :گفت کرده اخم مانی

 .گو دروغ ـ

 .بوسید را پسرش گونه مه سر پشت بار چند الکساندر. انداخت مادرش آغوش به را خودش

 .بخوابی من بغل تو وقت تموم فردا میدم قول جاش به ـ

 .نشست نگار کنار سارا. بود خوابیده اینکه مثل، نگفت چیزی مانی

 اگرج پدر به خون خاطر به ممکنه. ایزابال حتی، نشه خبر با موضوع این از کسی الکساندر و من جز به بهتره ـ

 .داری خودت اب رو جاگر وارث تو که بگن
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 .گذاشت نگار کمر پشت را دستش نگار. داد تکان را سرش نگار

 .دارن آشامیخون هایحرف همدیگه با هااون، بریم ما بهتره ـ

 :گفت نگار. بودند انداخته بیرون را نیششان هایدندان هاآن همه، کرده هاآشامخون به نگاهی نگار

 .کنن ادعو هم با بخوان که اینه شبیه بیشتر ــ

 .داد تکان نه معنی به را سرش سارا

 .داری رو سختی روز فردا، بریم ترسریع بهتره ـ

 دراز تخت روی نگار. داشت وجود تخت یک و تابوت یک اتاق توی. شدند باال یطبقه هایاتاق از یکی وارد

. بود فشردن حال رد پدرش آغوش در که بود مانی به چشمش. شدند تابوت وارد مانی با همراه سارا. کشید

 :گفت تمسخرآمیز لحن با و انداخت سارا یشانه دور را دستش الکساندر

 .گردهمی دنبالت اونجا احتماال جاگر، تخونه برگردی باید ـ

 .برخاست جایش از و بوسید را سارا پیروزمندانه الکساندر. پرید چشمش زیر کرد حس نگار

 .بریم باید ایآماده اگه ـ

 رایب ایطعمه را او که دانستمی اتفاقات این تمام مقصر را او الکساندر قطعا، بود ترکیدن حال در حرص از نگار

 عمارت از الکساندر و نگار. زد پوزخند الکساندر. برخاست جایش از کرده اخم نگار. دادمی قرار جاگر گرفتن

 دست اب را شوند دهانش و چشم وارد شتنددا قصد که را موهایش نگار، بود سرد هوا و بود شدید باد. رفتند بیرون

 رنگ دکرمی حس نگار. زد زل الکساندر چشمان به و ایستاد الکساندر روبروی سینه به دست و زد کنار راستش

 از. کرد رها شهر وسط در را نگار زدن بهم چشم یک در الکساندر. است حرکت حال در الکساندر هایچشم

 :گفت نگار به سر پشت
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 .دنبالت میاد بدم تشخیص خودم که زمانی ـ

 نگاه اطرافش به وحشت با و گذاشت دهانش روی را دستش. کرد نگاه اطرافش به و داد تکان را سرش نگار

 هادمآ یجنازه از بعضی، بودند کرده تصادف یکدیگر با هاماشین تمام، بودند شده خراب هاساختمان تمام، کرد

 هر و رفتمی راه خیابان توی. داشتند دنبال به خود با را بدی وحشتناک یبو و بودند افتاده خیابان اطراف در

. دبو شده ارواح شهر به شبیه شهر. افتاد راه به خیابان در و بست را چشمانش، دیدمی بدتری چیزهای لحظه

 صدای. شود رفتگی تو دچار خیابان آسفالت، بود شده باعث هاآشامخون پاهای جای، افتاد زمین روی نگاهش

 افهقی با و آورد باال را سرش نگار. آمد فرود زمین روی رویش به رو دقیقا کسی و آمد سرش پشت از کسی پای

 الیه پوستش، کردمی حس نگار. خوردمی تکان خشم از اشبینی هایپره. شد رو به رو جاگر خشن و خونخواه

 :زد فریاد صورتش در و کرد نگاه نگار با قرمزش کامال چشمان با جاگر. است شده الیه

 ؟بودی کجا-

 فشار خودش به داشت اینکه مثل، داد فشار هم روی را هایشدندان جاگر. رفت عقب قدم چند زده وحشت نگار

 :گفت کنان من من نگار. نکند فرو نگار گلوی در را هایشدندان که آوردمی

 .کردم فرار دیگه هایآدم با منم، خب ـ

 .میشد خرد پایش زیر آسفالت، رفت نگار سمت به محکم هایقدم با جاگر

 ؟ترسیدیمی تو؟ رفتی دیگه هایآدم با ـ

 :گفت جاگر که نگفت چیزی نگار

 .ندارند کاری تو با هااون، هستند ما به متعلق موجودات این همه؟ ترسیدیمی چی از ـ

 .رفت تر عقب هم باز نگار
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 ...یکم، یکم هااون ترسیدم من خب ـ

 .دوید رفشح میان جاگر

 ؟چی یکم ـ

 .هیچی ـ

 :تگف نگار. آمد پدید او جلوی الکساندر آن از بعد بالفاصله. شد محو نگار چشمان جلوی از و کرد خری خر جاگر

 .داغونه قشنگ اینجا اوضاع؟ بودی کجا تو الکساندر ـ

 .بود خونسرد خیلی او، کرد نگاه اطرافش به متفکر الکساندر

، موندن زنده که هاییاون، کننمی خراب رو جا همه جاگر هایآشامخون. موندن زنده که هاییآدم سراغ رفتم ـ

 .آوردن شانس خیلی خیلی

 .کرده بسته و باز را چشمانش نگار

 ؟داریم احتیاج هاآدم اون به ما یعنی ـ

 .زد خبیثی لبخند السکاندر

 .هستن آشامخون شکارچی هااون از بعضی، البته ـ

 .کرد نگاهش عصبی نگار. مالید هم به را هایش دست بعد و

 ؟داری هیجان جاگر کردن نابود برای قدراین چرا تو ـ

 .انداخت نگار به احساس از خالی نگاه الکساندر
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 من مورد یک این توی خب ولی. بگیره من از رو سارا خواستمی حتی. بود سرتر من از چیز همه توی اون خب ـ

 کارها همین دادن انجام به شروع جاگر، سارا آوردندستبه از بعد. خواستمی رو من سارا، بودم سرتر اون از

 .اشتمگذ تابوتش توی سال صد و گرفتم رو جلوش منم. نبود سرتر من از دیگه اون کردمی فرق اوضاع ولی، کرد

 .داد نشان نگار به را نیشش هایدندان

 .کنی زنده رو اون تو اینکه از قبل تا، بود خوب چیز همه ـ

 :گفت دوستانه آشامخون لحن با و کرد مشت را هایشدست. لرزیدمی خشم از نگار

 ؟کارکنی چه هاانسان اون با قراره ـ

 .برد باال را هایش ابرو از یکی الکساندر

 .جاگر دنبال بری باید، بریممی خودمون با رو هااون ـ

 :گفت مانندی جیغ صدای با. بود ایستاده ارواح شهر وسط در تنها نگار الکساندر شدن محو از بعد

 جاگر ـ

 رویش به رو جاگر. شود جمع خودش در بیشتر، شد باعث که وزید سردی باد. کرد پیدا انعکاس صدایش

 اگرج به را خودش. بایستد ارواح شهر این وسط که بود این از بهتر جاگر به بردن پناه آمدمی نظر به. ایستاد

 انجام جاگر که کارهایی برای را خودش باید جاگر گرفتن برای هاآشامخون نقشه کردن عملی برای. چسباند

 :گفت، بردمی جاگر گردن توی را سرش که حالی در. کردمی ترمشتاق دادمی

 ؟ببینم رو موجوداتت تونممی ـ

 :گفت برنده لحنی با جاگر
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 .موجوداتمون ـ

 در را جاگر بازوی نگار. زدند حلقه جاگر و نگار دور شتز موجودات آن از هزار صدها. رفتند دیگر مکانی به

 مامت. آورد زبان به را غریبی عجیب کلمات بلند صدای با. کرد نگاه نگار به چشمی زیر جاگر. کرد له دستش

 :گفت جاگر به رو. کرد نگاه هاآن به متعجب نگار. کردند سجده هاآن هردوی برابر در هاآشامخون

 ؟!دافتا اتفاقی چه ـ

 .بود خواهی هااون ملکه تو بعد به این از که گفتم بهشون ـ

. افتادند راه به کنان خر خر سرشان پشت هم هاآشامخون. برد در یک طرف به خود با و گرفت را نگار دست

 .کرد باز را در جاگر. نیامدند هاآن دنبال به هاآشامخون دیگه که،گفت هاآن به چیزی و ایستاد جاگر

 .گرفت را جاگر بازوی نگار. نبود معلوم چیزی تقریبا و بود تاریک کامال اتاق. داد هل اتاق توی را نگار

 ؟تاریکه قدراین چرا اینجا ـ

 .کرد ول را نگار دست جاگر

 ؟کنیم صحبت اتاق نور مورد در اینکه تا بکنیم ایدیگه کارهای رو امشب نیست بهتر. خواممی خودم من ـ

 .چرخاند را چشمانش نگار

 ؟بشینم تونممی کجا من ـ

 :گفت جاگر

 .تخت روی ـ

 :گفت حرص با نگار
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 .بینمنمی تختی من ـ

 .جلو بیای قدم چند کافیه ـ

 :تگف حرص با نگار. گذاشت نگار کمر روی را دستش جاگر. کرد خورد بر تخت به پایش که رفت جلوتر نگار

 .ندارم آمادگی امشب ـ

 روی. فهمید تخت هایخوردن تکان از را حس این، است کرده رها تخت روی را خودش جاگر، کرد حس نگار

 .آمدمی یعصب نظر به جاگر. کشید دراز کنارش جاگر به دستش برخورد با. کند پیدا را جاگر تا کشید دست تخت

 ؟میدی انجام رو کارها این داری چرا ـ

 .خورد تکانی جاگر

 .نرسم سلطنت به من خوانمی نم پیش سال صد خونخواری خاطر به هااون ـ

 ؟بشی وارد خوبش راه از تونستینمی ـ

 .نگفت چیزی ایلحظه چند جاگر

 .گرفتن من از رو سارا هااون، دارم رو پیشم سال صد یعقده من ـ

 .شد جمع خودش در نگار

 ؟داری دوستش هم هنوز ـ

 .ایهدیگه کس آشامخون جفت اون، ابدا ـ

 :داد ادامه بعد و کرد سکوت ایدقیقه چند نگار
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 ؟داری دوست رو هابچه ـ

 .زالله خیلی خونشون ولی؛ زیاد نه ـ

 :گفت ناراحتی با نگار. کرد برخورد کجایش به نفهمید که زد مشت جاگر به نگار

 .باش نداشته کاری هابچه به ـ

 .گذاشت نگار صورت روی به رو را صورتش و زد غلطی جاگر

 .گیرنمی رو تربزرگ هایانسان جای بشن بزرگ اگه هم هااون؟ چرا ـ

؟ دکرمی چه باید او، نداشت وجود جاگری دیگر وقت چند تا اگر. کرد نگاه جاگر چشمان به و نگفت چیزی نگار

 .لیدما نگار صورت به را صورتش جاگر. میزد برق چشمانش. کند زندگی هم جاگر االن همین با بود حاضر حتی

 ؟کنم رکا چه خواممی دونیمی ـ

 .داد تکان نه معنای به را سرش نگار

 .باشه الکساندر کشممی که رو آشامیخون اولین خواممی ـ

 .کرد نگاه جاگر به زده وحشت نگار

 ؟داری دوست. باشی من آشام خون جفت تو دیگه وقت چند تا خواممی و ـ

 .داد قورت را دهانش آب نگار

 .آره ـ

 .کرد فرو نگار موهای در را دستش جاگر
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 .کنم تربزرگ رو ارتشم باید، برم شهرها از دیگه یکی به قراره من، باشی اینجا تونینمی رو امشب ـ

 ؟بزرگ چقدر تقریبا ـ

 .دید را جاگر چشمان برق نگار

 .دنیا تمام اندازه تقریبا ـ

 .نشست سرجایش ضرب با هم جاگر. برخواست جایش از نگار

 ؟کجا ـ

 .گشتمی غدرو یک دنبال به داشت نگار

 .بدم نشون تو به رو موندن زنده که هاییآدم جای قراره من خب ـ

 .بوسید را نگار طوالنی مدت جاگر

 .عزیزم خوبه خیلی این ـ

 یرونب با. بودند ایستاده بیرون زشت هایآشامخون آن تمام. دوید بیرون سریع نگار کرد ول را او جاگر که همین

، استهآن ملکه نگار، است گفته هاآن به جاگر اینکه وجود با دانستمی نگار. کردند خر خر به شروع نگار رفتن

 ناهپ کور و سوت خیابان به و کرد دویدن به شروع سریع. است نشده سرکوب گریشان وحشی خوی هاآشامخون

 :گفت و ایستاد او روی به رو الکساندر. برد

 .بریم زودتر بهتره ـ
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 ترغریب و عجیب هاآن از یکی هاانسان همه از. بودند آنجا دیگر انسان تا چند نگار جز به. شدند عمارت وارد

 رد کابوی کاله یک طورهمین و بود دریایی دزدان به شبیه راستش پای، بود الماس هایشچشم از یکی. بود

 :گفت الکساندر گوش در آرام نگار. داشت سرش

 ؟کیه این ـ

 :گفت آرام هم الکساندر

 .آشامخون شکارچی ـ

 .بود چسبیده سقف به معمول طبق ناپلیون

 .بد خبر یک دوستان ـ

 .کرد باز را چشمانش بعد و

 اکج دونهنمی دقیقا ولی؛ اومده اینجا به الکساندر با همراه اون شده متوجه و کرده دنبال رو نگار بوی جاگر ـ

 .کنیم عمل ترسریع باید، هستیم

 :گفت، کشیدمی سیگار که الیح در. ایستاد پا سر آشامخون شکارچی

 .داریم احتیاج فشنگ و سیر تن یک نزدیک ما ـ

 :گفت پریشان الکساندر

 ؟سیر ـ

 .داد تکان سری آشامخون شکارچی
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 هاتونعضیب. بکشن دست با رو هاآشامخون تونننمی هاانسان. کنیم آغشته سیر با باید رو هافشنگ. سیر بله ـ

 شما تا ظرممنت من. باشن نقره دنبال به باید هم ها.انسان از بعضی. باشید بیشتری هایانسان دنبال به باید هم

 .کنید پیدا رو هااون

 .دکر بود داده تیکه دیوار به که سارا به رو نگار. شدند محو هاآشامخون از دیگر نفر ده به نزدیک و الکساندر

 ؟رفتن کجا اونا ـ

 .انداخت باال ایشانه سارا

 .گفت شکارچی که رفتن چیزهایی دنبال به ـ

 .شد سبز شکارچی روی به رو سارا. رفتمی مانی سمت به داشت که انداخت شکارچی به تیزی نگاه بعد و

 .نشی نزدیک من یبچه به بهتره ـ

 سارا سمت به نگار. کشید سیگار و نشست اشصندلی روی و شد دور دو آن از شکارچی. کشید آغوش به را مانی

 :گفت وا به و رفت

 ؟کردی کاری همچین چرا ـ

 :گفت اخم با سارا

 .بکنم اعتماد اون به زیادی نباید من. آشامهخون شکارچی یک اون ـ

 :پرسید متعجب نگار

 ؟!بیاره بقیه و مانی و تو سر بالیی ممکنه یعنی ـ

 :گفت نگار. داد تکان سری سارا
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 .وحشتناکه این ـ

 .نشست نگار و سارا کنار و آمد پایین سقف از ناپلیون

، دیمب جاگر به رو نگار باید شرایط هر در دونممی ولی؛ میشه نابود کی و پیروز که نبرد این توی دونمنمی من ـ

 .میکشه رو گاستوف قطعا ندیم اگه

 .انداخت نگاهی ناپلیون به وحشت با نگار

 ؟کیه گاستوف ـ

 .چرخاند را چشمانش ناپلیون

 .بود جاگر پدر منظورم ـ

 در ،آمدند ها آشامخون بقیه ساعت چند از بعد. کند ترکم را بدنش لرزش، کرد سعی فقط و نگفت زیچی نگار

 از را سیرها که داد دستور هاانسان به آشامخون شکارچی. بود شده بنفش هاآن یهمه پوست رنگ که حالی

 شدست مانی. بود شده خیره هانقره به رانزجا با الکساندر. کردند را کار همین هم هاانسان. کنند دور هاآشامخون

 :گفت مانی به رو و برگرداند را دستش سریع الکساندر که کرد دراز نقره تکه یک طرف به را

 .نزنی دست هااون به بهتره ـ

 :فتگ آشامخون شکارچی. بوسید را پسرش بینی الکساندر، کرد نگاه الکساندر به آبیش هایچشم با مانی

 رو هافشنگ باید هم فردا. بندازیم خونه بر و دور رو سیرها بهتره، بینهمی چشممون و هست ورن که زمانی تا ـ

 . بندازید خونه بر و دور سیرها با همراه هم رو هانقره درضمن. بکنیم سیر به آغشته
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 را مانی سارا. بود شده غروب، انداخت پنجره به نگاهی نگار. رفتند در طرف به و دادند تکان سری هاانسان

 نجرهپ کنار تنها او خود حاال و باشند هم با را شب هاآن است بهتر، بود گفته سارا به هم الکساندر و بود خوابانده

 .شد نزدیکش رزالین که دید پنجره شیشه از. بود ایستاده

 .زدند برق روشنش سبز هایچشم که زد لبخندی رزالین

 ؟ایستادی اینجا چرا ـ

 .شیدک شکمش به دستی نگار

 .رفته سر امحوصله خب ـ

 .کرد نگاه نگار شکم به رزالین

 .بارداری تو فهمیدم خودم من کنی قایم من از رو شکمت خوادنمی هی ـ

 .خندید رزالین. کرد نگاه رزالین به متعجب نگار

 .داره رو نیرو این که خودشه فقط، کنهمی فکر سارا خب ـ

 .ایستاد نگار کنار

 ؟سخته خیلی، باشی باردار آشامخون بچه یک به اگه دونستیمی ـ

 :گفت پوزخند با و داد تکان را سرش نگار

 .دونمنمی هیچی من ـ

 :گفت رزالین

 .میان دنیا به انسان هایبچه از زودتر خیلی هااون ـ
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 :گفت ترسیده نگار

 ؟باشه تونهمی چطور رشدشون ـ

 .خندید رزالین

 و گیرهب گاز رو اون آشامشخون جفت یا که میشه متوقف سنش زمانی .نمیشه ساله بیست روزه دو اون، نترس ـ

 .میشه متوقف سنش خاص مراسم یک طی یا

 .آمدمی نظر به قبل از ترراحت نگار

 ؟شدی تبدیل آشامخون یک به چطور تو ـ

 .خندید رزالین

 .بودم آشامخون اول از، نشدم تبدیل آشامخون به من ـ

 .رفت باال نگار ابروهای

 ؟!شد تبدیل آشامخون به چطور نیک پس ـ

 .کشید عمیقی نفس رزالین

 رمبگی گاز رو کسی ترسیدممی چون؛ من دونیمی. آمدنمی خوشش زیاد من از ولی؛ بود جذاب خیلی نیک خب ـ

 گازش و انداختم گیر جا یک رو اون شدم نیک های محلی بی متوجه وقتی. شدمنمی نزدیک دیگران به زیاد

 .من دنبال اومد نیک باالخره که، ندیدم رو دیگه هم بعدش سال ده تا ما که بود این قعیتشوا گرفتم

 :گفت خاصی حض با نگار

 .بود جالب خیلی این وای ـ
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 ارنگ و زد برقی و رعد آسمان، کشید دراز تخت روی و رفت اتاقش به هم نگار. نگفت چیزی و زد لبخند رزالین

 و گذاشت شکمش روی را دستش. کندمی حرکت شکمش توی نوزاد ردکمی حس. پرید آسمان به ترسیده

. ستا شده ترسنگین کردمی حس. نشست تخت روی و کرد باز را چشمانش صبح. خوابید و بست را چشمانش

 .آمد بیرون هااتاق از یکی از سارا. زد صدا را سارا و رفت اتاق از بیرون

 ؟شده چی ـ

 :گفت نگار

 ؟یشهنم پیدا آینه اینجا ـ

 .داد تکان نه معنای به را سرش سارا

 .آدنمی کارمون به آینه همین خاطر به و ندارن انعکاس هاآشامخون ـ

 :گفت سارا به نگار

 ؟کنیمی احساس من توی تغییری تو شده بیشتر وزنم کنممی حس ـ

 :گفت خیالیبی با و کرد نگار شکم به نگاهی سارا

 .شده تربزرگ شکمت چرا ـ

 :گفت بلند صدای اب نگار

 ؟!چی ـ

 :گفت پریشانی و عصبانیت با. کرد نگاه اشبرآمده شکم به

 .کنم سقطش باید من، نداره امکان این ـ
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 .کرد نگاه نگار به شده گرد چشمان با سارا

 .آشامهخون بچه یک، نیست انسان یبچه یک این هی؟! سقط ـ

 .خورد لیز دیوار کنار و گذاشت سرش روی را دستش نگار. گذاشت تنها را نگار

 .نداره امکان این ـ

 گریستمی که حالی در نگار. رسیدمی گوش به آمدمی باال هاپله از که حالی در رزالین کردن صحبت صدای

 .نشد نگار کردن گریه متوجه رزالین. انداخت پایین را سرش

 .میشم خفه دارم. نقره و سیر از شده پر جا همه، شده تحمل قابل غیر واقعا پایین اون نگار هی ـ

 .نبیند را هایشاشک رزالین تا برگرداند را صورتش نگار

 .چیزه بدترین آشامخون یک برای واقعا ـ

 :گفت رزالین

 .بشه متمو کارشون تا کنی کمک هاانسان بقیه به بری بهتره کنممی فکر من، کنیمی گریه داری من خدای آه ـ

 :گفت و گرفت را نگار بازوی رزالین. شد بلند جایش از و یدکش دست اششده بزرگ شکم به نگار

 .کنهنمی درست رو کاری گریه ولی؛ نداره ربطی من به دونممی ـ

 کهاین مثل. نداشتند وجود هاانسان جز به کسی پایین یطبقه. کرد عبور رزالین کنار از روح یک مانند نگار

 ار تفنگش داشت که انداخت آشامخون شکارچی به نگاهی نگار .کردندمی قایم را خودشان ترس از هاآشامخون

 .ایستاد رویش به رو و رفت طرفش به نگار. کردمی بررسی

 ؟کنم کمکت تونممی ـ
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 حال طرز به شکارچی. کرد نگاه چشمش درون الماس به هم نگار و انداخت نگاهی نگار به آشامخون شکارچی

 .شد جمع نگار رهچه، کشید باال را اشبینی آب زنی بهم

 ؟کنی کمک، هستند بیرون که هاییاون به نمیری چرا ـ

 .کرد اشاره شکمش به نگار

 .بشم راست و خم هی تونمنمی ـ

 .خاراند را اش پیشانی داشت قاشقی حالت که ناخنش با شکارچی

 ؟داری رو جاگر یبچه تو، بزنم حدس بذار ـ

 .نگفت چیزی نگار

 .افیهک بگیره هم رو بوش که همین، کنم آغشته سیر به رو هافشنگ کنی کمک نم به بهتره. فهمیدم خوبه ـ

 :گفت دادمی تکیه شکارچی روی به رو اشصندلی به که حالی در نگار

 .بگیریم رو اون خوایممی فقط ما، نرسونی ایصدمه جاگر به امیدوارم ـ

 .زد پوزخندی آشامخون شکارچی

 این به و بشه دیر اگه چون؛ برسه زودتر جاگر امیدوارم؟ آرومن قدراین همیشه هاآشامخون کنیمی فکر ـ

 .رو خودشون احتماال و کننمی تیکه تیکه رو تو، نرسه خون کننمی مواظبت تو از که هاییآشامخون

 .رفت شکارچی به ایغره چشم نگار

 چطور گرفتن یاد و دارن سن سال صد از بیشتر هااون از هرکدوم، باشن جوریاین هااون کنمنمی فکر من ـ

 .کنن کنترل رو خودشون نفس
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 .خندید بلند صدای با شکارچی

 ؟آورده من دست و چشم سر رو بال این کی نظرت به ـ

 .داد نشان نگار به را شکمش و برد باال را لباسش بعد و

 ؟رو جااین طورهمین و ـ

 نکههمی و بود خورده جوش بد هم االن و بود شده رهپا قبال انگار شکمش، انداخت شکارچی شکم به نگاهی نگار

 .پیچید هم در نگار دل، بود مانده هایشبخیه جای

 .دونمنمی ـ

 .کشید دست آن یلبه روی و آورد بیرون جیبش از را یشچاقو شکارچی

 قبول نم و بود آشامخون یک اون ولی؛ کنیم ازدواج بود قرار، بودم زن یک عاشق زمانی یک من، دونیمی ـ

 برای، باشه عروسشون اون که نداشتن دوست امخانواده. باشم اون آشامخون جفت همیشه برای که کردم

 لقینت بهش کردممی سعی. بودیم بیابون وسط و بود نخورده هیچی که میشد روزی دو. کردیم فرار هم با همین

؛ داره یاجاحت آب به که انسانه یک فقط اون بلکه، باشه داشته نیاز خون به که نیست آشامخون یک االن اون کنم

 بالخره تا. کردمی نگاه رو من بدی شکل به داشت اون رفتیم پیش بیشتر که وقتی. نداره تحمل گفتمی اون ولی

 وقتی. بود شده کم قدرتش و بود داده دست از رو آشامیشخون نیروی خون نخوردن خاطر به، کرد حمله من به

 رو پام مچ استخون سر آخر در و کرد پاره رو شکمم هاشناخن با بعد و زد چنگ صورتم هب اول کرد حمله بهم

 .چاقو همین. کنه فرو گلوم توی رو هاشدندون خواست که وقتی. کرد خرد

 .کرد اشاره دستش در چاقوی به
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 هایدندون من ،بکشم رو آشامخون یک چطور گرفتم یاد بعدا. مرد اون و کردم فرو قلبش توی رو چاقو همین ـ

 .دارممی بر یادگاری عنوان به رو نیششون

 .مالید فشنگ به را سیر حبه یک و زد پوزخندی نگار

 اگرج نیست قرار تو ولی؛ متاسفم اتگذشته خاطر به واقعا و داری کلکسیون هاآشامخون هایدندون از تو حتما ـ

 .بکشی رو

 اندرالکس. باریدمی شدیدی باران و بود شده تمام کارشان تقریبا. داد ادامه کارش به و نگفت چیزی شکارچی

 به را یمان الکساندر، کردمی گریه داشت مانی. باشند جاگر آمدن منتظر و بمانند بیدار باید هاآن همه بود گفته

 او ازویب و رفت الکساندر طرف به سارا. بود چسبیده پدرش به هم مانی، بوسید را صورتش تمام و فشرد خودش

 هر برق و رعد صدای. گرفت آغوش در را سارا دیگرش دست با و را مانی دستش یک با الکساندر. زد چنگ را

 :گفت هیجان با ناپلیون. میشد بیشتر لحظه

 .هابچه میان دارن هااون ـ

 :گفت هاانسان به رو و ایستاد پا سر شکارچی

 .کنیدیم شلیک شدن نزدیک وقت هر. بایستید منتظر پنجره پشت از و بگیرد دستتون توی رو هاتونتفنگ ـ

 :گفت آشامخون شکارچی. گرفتند پناه پنجره پشت و برداشتند را هایشانتفنگ هاانسان

 تنها تو واقعا بگم بهت خواممی من ولی؛ نداشتیم هم با رو خوبی دوستی یرابطه ما درسته الکساندر ـ

 .نداشتم رو بهش رسوندن آسیب قصد من که بودی آشامیخون

 .کرد نزدیک خود به بیشتر را اشبچه و زن الکساندر

 ؟کنیم کار چه قراره ـ
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 .داد نظامی سالم آشامخون شکارچی

 هب شرافمندانه خواممی من. کنید فرار، بود خراب اوضاع اگه فقط. قربان کنید کار چه قراره شما دونمنمی من ـ

 .بمیرم آشامخون یک دست

 .دز استرس با همراه خنده یک و مالید بهم را هایشدست و ایستاد پا سر ناپلیون. ادد تکان سری الکساندر

 .رسیدند هااون ـ

 .رفت پنجره طرف به السکاندر

 اعاوض اگه. نرید بیرون عمارت از تونیدمی که وقتی تا، شنمی ملحق ما به جنگل توی هاخونبد و هاآشامخون ـ

 .ریممی پشتی در از، بود خراب

 الح در را هاآشامخون نگار و میشد بلند دود دست دور از. کردند نگاه بیرون به و ایستاد الکساندر کنار گارن

 و کندمی پاره را شکمش االن شکمش درون نوزاد کردمی حس، پیچیدمی هم در دلش که کردمی تجسم دویدن

 هایآشامخون اولین کم کم. کند مآرا را نوزادش کرد سعی و گذاشت شکمش روی را دستش. پردمی بیرون

 .زد چنگ الکساندر بازوی به ترسیده و ناخودآگاه نگار. شدند پدیدار وحشی

 .من خدای وای ـ

 :گفت و رفت عقب الکساندر. کشید پس را دستش نگار، کرد نگاه نگار به چشمی زیر الکساندر

 .کنیدمی شروع شکارچی شمارش با، باشید آماده همه ـ

 :گفت هیجان با بعد و بود آرام را ایلحظه دچن شکارچی

 .کنید شروع، یوهو ـ
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 تعدادشان. کردند شلیک هاآشامخون طرف به بعد و شکاندند را هاشیشه فقط تیرهایشان اولین با هاانسان

 گرفته اهنپ دیوار کنار نگار. بود کم بسیار بسیار هاآن تعداد و کرد تصور، شدمی که بود چیزی آن از ترناکوحشت

 تاذی شلیک متعدد صدای خاطر به نگار هایگوش. طورهمین هم سارا و بود چسبیده پدرش پاهای به مانی. بود

 یک مانند شکمش درون بچه، بود شده گرمش. بست را چشمانش و گذاشت گوشش روی را دستش. شدمی

 مآرا هم اشبچه تا کند آرام را خود کردمی سعی نگار. بود ترسیده هم او اینکه مثل، خوردمی تکان تشنه مرغ

 :زد فریاد خانه طرف آن از شکارچی. شود

 .بیرون بریم باید ـ

 بر و یکدیگر روی هاآشامخون از زیادی تعداد. شد نزدیک پنجره به محتاتانه نگار. دوید عمارت در طرف به بعد و

 زا و بسازند پل هاآن از دیگر هایآشامخون ،شدمی باعث چون؛ بود ضررشان به این اما؛ بودند افتاده زمین روی

 به زده وحشت نگار. شدند نزدیک هاانسان به کم کم هاآشامخون. بود وحشتناک این، کنند عبور رویشان

. بودند خونسرد همیشه هاآن، دیدمی زده وحشت را هاآشامخون، بود بار اولین برای، شد خیره هاآشامخون

 داشت که بود شکارچی فقط این و بودند کرده محاصره را هاآن هاآشامخون، شد بلند هاانسان داد و جیغ صدای

 :گفت و کشید بغل به را مانی الکساندر. کردمی مقاومت

 .ترسریع، کنیممی ترک رو اینجا االن همین ـ

 .زد چنگ ایزابال دست به نگار. برد در طرف به و کشید را نگار دست ایزابال

 ؟کنیدنمی استفاده رتتونقد از چرا ـ

 .داد هل جلو به را نگار رزالین

 .کنهمی توجه جلب بیشتر کار این ـ
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 را خانه بر و دور آشامخون هزار هزاران. کرد نگاه سرش پشت به نگار. کردند فرار عمارت بیرونی در از هاآن

 به شرافتمندانه را خودش و زد زانو شکارچی، دید را چیز یک فقط لحظه آخرین برای نگار. بودند گرفته

 :گفت زنان نفس الکساندر. کرد تقدیم هاآشامخون

 هاآشامخون به رو خودمون ترسریع جوری یه باید ما، میبره زمان، بشن رد هانقره و سیر روی از تا هااون ـ

 .برسونیم

، دمیش قطع نفسش و بود گرفته درد دل دویدن خاطر به که حالی در، گرفت کمرش از را دستش و ایستاد نگار

 :گفت بریده بریده

 .میاد دنیا به امبچه االن همین کنممی حس؟ کنیدنمی استفاده قدرتتون از چرا ـ

 :غرید الکساندر

 .کنید عجله. شدیم ضعیف ما؟ نخوردیم خون روزه چند ما دونیمی ـ

 :گفت رزالین به رو نگار

 ؟گفتی دروغ من به ـ

 :گفت و کرد کمک را نگار ایزابال

 .متاسفم ـ

 :گفت امیدی نا با سارا. بود قوز باالی قوز که هم باران، دویدندمی وقفه بی داشتند که بود ساعت سه از بیشتر

 .الکس، کنندمی پیدا رو ما حتما هااون ـ

 .گذاشت زمین روی را دستش و نشست پایش دو روی ایزابال. کرد وحشتناکی اخم الکساندر
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 .بکنیم رو فکرش که چیزی اون از ترزدیکن، نزدیکن هااون ـ

 .کرد نگاه اطرافش و دور به الکساندر. میشد شنیده دست دور از وحشتناکی جیغ صدای

 .بده خبر ذهنی ارتباط طریق از کرد پیدا رو بقیه هرکس، بشیم جدا هم از باید ـ

 قدم تند خیلی هاآن. شد قدم هم ایزابال و نیک با همراه نگار. شد گم درختان بین هاآشامخون بقیه همراه

 نزمی به االن همین کردمی احساس و داشت گیجه سر. خوردمی تلو تلو و نداشت توان نگار اما؛ داشتندبرمی

 در و رساند کنارش درخت تنه به را دستش. نبیند خوب را جلویش، بود شده باعث هم باران بارش خوردمی

. ردک نگاه اطرافش به زده وحشت، نبود نیک و رزالین از خبری. کرد بلند را سرش، میزد نفس نفس که حالی

 رشس پشت به و برگشت نگار. آیندمی سرش پشت از دقیقا هاجیغ صدای کرد احساس که بزند فریاد خواست

، ردکمی سعی، کرد دویدن به شروع نگار. شدندمی یکسان خاک با و افتادندمی یکی یکی هادرخت. کرد نگاه

 هگری که حالی در. ایستادمی پا سر دوباره امید هزار با ولی؛ افتاد زمین روی بار چند اما؛ کند زیاد را سرعتش

 جنگل از که وقتی دقیقا اما؛ است شده خالص هاآن دست از کردمی حس که رسید جایی به. دویدمی کردمی

 میشد ایینپ باال شدت به اشسینه قفسه هک حالی در نگار. بیفتد رویش به رو یدره توی بود نزدیک، رفت بیرون

 هایچشم از یکی. بود کرده پر تاریکی در قرمز هایچشم را برش و دور، بود وحشتناک. کرد نگاه اطرافش به

 هایچشم صاحب. شد نزدیک دره یلبه به پایش که رفت عقب قدم چند نگار. آمد بیرون درختان پشت از قرمز

 این و بود کرده اخم خندیدمی که حالی در جاگر. شد رو به رو جاگر یچهره با نگار، آمد بیرون تاریکی از قرمز

 قبل از ترزشت حاال که صدایی با جاگر. نبود معلوم هیچی تقریبا، انداخت دره به نگاهی نگار. بود وحشتناک واقعا

 :گفت بود شده

 ؟عشقم داشتی خوبی فرار ـ
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 اگرج سر پشت هایآشامخون تعداد کردمی حس،کرد نگاه جاگر سر پشت به زده وحشت نگار. خندید بلند جاگر

 هایچشم درون به قرمزش تمام هایچشم با. ایستاد جلویش و چرخید نگار دور جاگر. هستند شدن کم حال در

 .کرد نگاه نگار

 .کردی ـیانـت خــ من به ولی؛ هستی من یار تو؟ کنی پرت دره این از رو خودت خوایمی ـ

 نگار اما؛ ندک سرم را جاگر باید فهماند نگار به هیپنوتیزم با الکساندر، دید را الکساندر چهره درختان پشت زا نگار

 واه در نگار پاهای، زد چنگ نگار گلوی به دستش با جاگر. بود کرده احساس گوشش در را الکساندر ذهن صدای

 پا و تدس و زد چنگ جاگر دست به دستش دو اب. شنیدمی را گردنش صدای، میشد خفه داشت نگار. بودند معلق

 سعی، دبکش نفس کردمی سعی که حالی در. بود دره باالی دقیقا نگار. برداشت قدم پرتگاه یلبه به جاگر. میزد

 روی بر جاگر دست فشار شدت. کردمی گریه و کند صحبت توانستنمی. دهد نجات نیز را خودش کردمی

، کرد تپر سرش پشت درخت طرف به محکم را نگار و کشید عمیقی نفس جاگر. میشد بیشتر لحظه هر گردنش

. کردمی نگاه جاگر و بود افتاده درخت کنار حرکت بدون همانطور، شنید را فقراتش ستون شدن خرد صدای نگار

 گرن به پوستش، بود شمشیر یک اندازه نیشش هایدندان طول، شد تبدیل غریب و عجیب موجودی به جاگر

 هیچ. انداخت اطرافش دور به نگاهی جاگر. داشتند وجود پوستش روی غریب و عجیب کلمات همان و بود سبز

 ایستاده برش و دور جاگر دشمن های.بدخون و هاآشامخون جایش به و نبودند جاآن هایشآشامخون از کدام

 قدرت از استفاده با سکورو، کند حمله طرفش به خواست و کشید خرناس الکساندر دیدن با جاگر. بودند

 را لشاو قدم خواست جاگر که وقتی دقیقا و شد برداشته زمین از جاگر پای سنگینی، شد متوجه آشامیشخون

 با و رفت جاگر طرف به آشامیشخون سرعت با کوروس. کرد حمله او به کوروس، بردارد الکساندر به حمله برای

 فقط جاگر. بکنی را فکرش شدمی که بود چیزی آن از بیشتر گرجا زور اما؛ داد حل چپ طرف به را او اششانه

 نیک کهاین از قبل، کرد حمله جاگر به نیک سر پشت از. کرد نگاه کوروس به خون یتشنه و شد جا به جا اینچ یک

 آشامنخو یک به شبیه و کشید خرناسی الکساندر. داد هل را او محکم و برگشت طرفش به جاگر، برسد جاگر به

 ستادهای الکساندر روی به رو دقیقا جاگر. بودند آماده جاگر کردن تکه تکه برای بلندش هایناخن. شد تجربه با
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 را راقشب نیش هایدندان الکساندر، زد الکساندر با معنادار لبخندی جاگر. کشیدندمی نفس شدت به دو هر، بود

 هب رو تدافعی صورت به را هایشناخن هم لکساندرا، شد دویدن یآماده و کرد خیز دور کمی جاگر. گذاشت تماشا

 اول همان الکساندر. کرد حمله او طرف به الکساندر بعد و برداشت جاگر را قدم اولین. داد قرار صورتش روی

، تگرف قرار الکساندر پشت آشامیشخون قدرت با جاگر اما؛کند فرو جاگر گلوی توی را هایشناخن کرد سعی

 نشانه را جاگر قلب به نزدیک جایی هایشناخن و چرخید الکساندر، بشکند را الکساندر گردن خواست که وقتی

 هک گرفت گاز را جاگر دست هایشدندان با الکساندر. زد چنگ الکساندر گلوی به و کشید فریاد جاگر. گرفت

 ساندرالک، دکر فرو الکساندر شکم توی را دستش جاگر. میشد شنیده راحتی به جاگر انگشت شدن خرد صدای

 چند جاگر. کرد حمله پشت از جاگر طرف به و کردند دورخیز بدخون و آشامخون چند طرف آن از. کشید فریادی

 :زد فریاد رزالین. نداشت توان دیگر لحظه چند از بعد ولی؛ کرد مبارزه فقط و نایستاد را اول دقیقه

 .بیارید رو نقره زنجیرهای ـ

 اگرج، فشرد زمین به را جاگر سر الکساندر. دویدند جاگر طرف به ایشاننقره رهایزنجی با هاانسان از نفر چند

 هایالهن جانبی نگار و سوختمی، داشت وجود تمام با جاگر. بستند نقره با را پاهایش و دست. کشیدمی فریاد

 را او به شدن دیکنز جرات کسی، بودند بسته نقره با را پایش و دست اینکه وجود با حتی. شنیدمی را جاگر

 امکان لحظه هر که بود زخمی شیر یک به شبیه دقیقا و خوردمی پیچ خود به درد از زمین روی جاگر. نداشت

 .شد بسته هایشچشم و ندید را چیزی دیگر نگار. کند حمله، داشت

 شده رتبزرگ واقعا شکمش، بود هوشبی که ایهفته چند این در. ایستاد او کنار سریع رزالین، کرد ایناله نگار

 .گرفت دست در را نگار دست دستش با رزالین. بود قبل از بهتر رزالین خون لطف به جنین رشد و بود

 ؟شنویمی رو صدام، نگار ـ

 .زد ضربه نگار صورت به دستش با رزالین. کرد ناله فقط و نگفت چیزی نگار

 .بزن حرف تونیمی اگه؛ نگار ـ
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 .بود منتظر اتاق از بیرون سارا. رفت بیرون اتاق از لینرزا. کرد ناله هم باز نگار

 ؟رز شده چی ـ

 :گفت هیجان با رزالین

 .اومده هوش به کنم فکر ـ

، کردمی ناله که حالی در نگار. شدند اتاق وارد هم با هردو و رساند رزالین به را خودش بلند هایقدم با سارا

 .رساند نگار تخت به را خودش سارا. کردمی نگاه اطرافش به و بود کرده باز را هایشچشم

 ؟ببینی رو من تونیمی. اومدی هوش به، من خدای اوه ـ

 .کرد باز را نگار دهان؛ آمد خون که وقتی، گرفت دهان به را دستش مچ سارا. شد خیره سارا به سکوت در نگار

 تسکین دردهایش کردمی حس، بست را چشمانش ایلحظه نگار. شد نگار دهان وارد سارا خون از قطره چند

. گشتمی باز زندگیش به داشت دوباره انگار. آورد یاد به کامل طور به را گذشته طورهمین و است کرده پیدا

 جانهی پر صدای. بود شده خیره نگار به ذوق با رزالین. کرد نگاه رزالین و سارا به و کرد باز را چشمانش دوباره

 .شد بلند کشیدمی یغج تقریبا که حالی در ایزابال

 .اومده هوش به نگار ـ

 توی را خودش ایزابال. بودآمده جاگر سر بر بالیی چه واقعا. گرفت درد گلویش که داد قورت را دهانش آب سار

 .انداخت اتاق

 ؟اومده هوش به اون؟ بینممی درست ـ

 .انداخت رزالین روی را خودش

 .رسوندم اینجا هب رو خودم رومانی از چطور دونینمی رز هی ـ
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 .داد تکان نگار برای را دستش بعد و

 .نگار سالم ـ

 سارا چشمان به چشمانش با. استآمده جاگر سر بالیی چه که بفهماند سارا به ذهنش و چشم با کرد سعی نگار

 .داد تکان را سرش سارا. کرد نگاه

 .پشیمونه کرده که کارهایی از و خوبه اون ـ

 صحبت توانستنمی و بود شده سنگین زبانش کههمین و کردمی درد گلویش هم اما؛ کند صحبت کرد سعی نگار

 :بود این، آمد بیرون دهانش از که ایکلمه تنها، کند

 ام ـ

 .گرفت دست در را نگار دست سارا

 .آروم، باشی آروم بهتره ـ

 :گفت گرفته صدای با. بزند حرف کرد سعی و بست را هایشچشم نگار

 ؟شده قبل مثل اون ـ

 .گرفت درد شدت به گلویش کوتاه حرف همین با

 .داشتی دوست تو که شده موقعی مثل دقیقا اون ـ

 .بست را چشمانش و نگفت چیزی نگار

 درد کمرش، نشست جایش سر. کردمی درد گلویش هنوز اما؛ داشت بهتری حس. کرد باز آرام را چشمانش

 .آمد بیرون گلویش ته از صدایی. گرفت
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 .آخ ـ

 داخل در الی از را سرش ایزابال. آمده بیرون گلویش ته از صدا این، کرد حس فقط خودش که بود آرام درقآن

 .کرد

 .زنیمی حرف داری تو کردم فکر من هی ـ

 .شد بلند رزالین عصبی صدای. کرد نگاه ایزابال به متعجب نگار

 .بشنوه ور هامورچه صدای که نداره آشامیخون قدرت اون کنار برو، ایز هی ـ

 .شد اتاق وارد بعد و

 ؟داری احتیاج چیزی چه به االن نظرت به. بودی بیهوش کافی اندازه به نظرم به، سالم ـ

 گفت بعد و کرد نگاهش گنگ نگار

 .نه کمک من به بتونه آینه یک کنم فکر ـ

 .خندید ایزابال

 .آینه یک اوه ـ

 :گفت دقیقه چند از بعد و رفت فرو فکر به بعد و

 ؟آینه چرا؟ هآین ـ

 .چرخاند را چشمانش عصبی نگار

 .کنیممی استفاده ازش خودمون دیدن برای کنم فکر ـ
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 :گفت و کرد ترک را اتاق رزالین

 .کنن پیدا تواسه میگم خب خیلی ـ

 :گفت او به نگار. بود پریده رنگ و خونسرد همیشه مثل او، کرد ایزابال به رو عصبی نگار

 ؟هستید شکلی چه که یدفهممی چطور دقیقا شما ـ

 .انداخت چپش پای روی را راستش پای خونسرد ایزابال

 .هانقاشی ـ

 :پرسید متعجب نگار

 ؟!هانقاشی ـ

 :گفت تند تند بعد و

 ؟بکشن رو نقاشیت که بمونی منتظر باید بازم؟ چی بشی دعوت مهمونی یک به اگه ـ

 .گرفت شکل لبخند به شبیه ایزابال هایلب یگوشه

 حاروا هاآشامخون ما درواقع پس. میشه متولد دوباره بعد و میرهمی میشه آشامخون اینکه از بعد نسانا یک ـ

 صورتمون ای بدن برای اتفاقی چه که بدیم تشخیص تونیممی هستیم ارواح که هم جایی اون از. هستیم نماانسان

 آینه تو رو چیزی هیچ ما باشه داشته جودو آینه اگه حتی همین برای، ندارند انعکاس هاروح درضمن. افتاده

 .نداریم احتیاجی بهش پس، بینیمنمی

 :پرسید و رفت فرو فکر در نگار

 ؟ترسیدمی آینه از شما ـ
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 .کرد نگاه نگار به تمسخر با و داد چین دماغش به ایزابال

 قرار آینه روی به رو تیوق فقط ترسیمنمی آینه از خیر. هستن محتاط فقط و ترسننمی چیزی از هاآشامخون ـ

 .شکنهمی آینه گیریممی

 و یدهکش پاهای به نگاهی نگار. کرد مرتب پشت از را پیراهنش و برخواست جایش از وقار با پرنسس یک همانند

 الیح در رزالین. شودمی گونه این شود تبدیل آشامخون به هم او اگر اندیشید خود با. انداخت ایزابال فرم خوش

 :گفت اخم با. شد اتاق وارد، بود گرفته اشاشاره و شصت انگشت با را بزرگ هآین یک که

 .کنمنمی پیدا احتیاج چیزها این به و نیستم آدم که حالم خوش خیلی ـ

 یرت کمرش که شد بلند جایش از نگار. شد خارج اتاق از آن به کردن نگاه بدون و گذاشت دیوار یگوشه را آینه

 را خود و گذاشت تخت روی را چپش دست. گرفت گاز را زیرینش لب و گذاشت رشکم روی را دستش، کشید

 با و ایستاد آینه روی به رو. است پشت الک یک به شبیه کردمی حس. شود بلند تختش روی از که کرد کمک

 به را دستش آرام خیلی نگار. بود گردنش روی بر جاگر انگشت پنج هر جای.شد خیره خود گردن به وحشت

 و بود کبود رنگ به هنوز هاقسمت از بعضی. کشید دست رویشان آرام خیلی، برد گردنش هایکبودی سمت

 و رفتگ پایین از را لباسش یلبه، کرد اشبرآمده شکم به نگاهی. بودند گرفته زرد و سبز رنگ دیگر هایقسمت

 را لباس .نزند جیغ تا گرفت گاز را لبش. بود گرفته درد کمرش، کمرش شدن کشیده خاطر به. کشید باال طرف به

 یخاص حض با. بود شده ماهه نه زن یک شکم یاندازه به شکمش. کرد نگاه شکمش به و کرد رها پاهایش کنار

 خر نیم. بماند همانطور هاسال و بکشد آغوش در را شکمش، داشت دوست چقدر، کشید دست شکمش روی بر

 :گفت لب زیر، رفتمی نوزادش صدقه قربان دلش در. کرد نگاه شکمش به و ایستاد

 .منی آشامخون جوجه تو ـ

 ویر از. ایستاد آینه به پشت و چرخید کامل. کرد نگاه کمرش روی کبودی به تعجب با. کرد نوازش را شکمش

 یکس. بودند دردناک ولی: بود شده خشک هایشزخم. زخم هم و بود کبود هم کمرش. کرد نگاه آینه به اششانه
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. شدند باز هم از کمرش هایزخم کرد حس که شد خم لباسش طرف به سریع نگار. زد اتاق در به تقه چند

 .آغوش در پشت از سارا صدای. بود گرفته سرگیجه درد و سوزش از، ایستاد طورهمان ایلحظه

 ؟تو بیام تونممی ـ

 :گفت بریده بریده صدایی با نگار

 .لحظه چند ـ

 .کشید دراز پهلو به رویش و رفت تخت طرف به درد با، پوشید را لباسش بعد و

 .تو بیا ـ

 :گفت و زد نگار به لبخندی. شد اتاق وارد سارا

 .بدم توضیح تواسه رو چیزهایی یه اومدم؟ خواستی آینه شنیدم ـ

 .نشست تخت روی به رو صندلی روی

 و بود شده خرد کلی ورط به کمرت هایاستخوان ولی؛ کردی وحشت کمرت و گردن هایکبودی از دونممی ـ

 .بمیری داشت امکان، دادمنمی خون بهت زودتر اگه. بود برده ترک هم گردنت هایاستخوان

 .کند فراموش را سرد درد آن، کردمی سعی. میزد پلک فقط سکوت در نگار

 ؟کجاست جاگر ـ

 :گفت و کرد اخمی سارا

 .هاستبدخون زندان توی ناال اون. باشی ناراحتش قدر اون، باشه الزم کنمنمی فکر ـ

 .کرد نگاه سارا به خیره نگار
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 ؟ببینمش تونممی ـ

 .کشید هم در بیشتر را هایشاخم سارا

 به هک بود کرده کار سارا مخ روی را روز تمام تقریبا و شد سالن وارد، رفتمی راه سقف روی که حالی در ناپلیون

 :گفت و پرید زمین روی ناپلیون. کردمی نگاه را او اخم با سارا اما؛ ببیند را جاگر بدهد اجازه او

 .میاد بدی بوهای ها بچه ـ

 .ایستاد جایش سر عصبی ایزابال

 .میدی بد خبر اشهمه، کن خاموش رو آشامیتخون حس اون خدا رضای محض ناپلیون ـ

 :گفت نفرت با و انداخت بیرون را نیشش هایدندان ناپلیون. رفت بیرون سالن از

 .عزیزم باشیم هم کنار همیشه برای تا کنممی فرو گردنت توی رو هامدندون انتقام خاطر به باریک ـ

 :کشید فریاد پایین از ایزابال

 .انگیز نفرت ببند رو دهنت ـ

 :گفت، کند پنهان را اشخنده، کردمی سعی که حالی در سارا

 ؟بیاد لکسا که کنیمی صبر یا بگی ما به رو خبر تونیمی نظرت به ناپلیون ـ

 .انداخت باال ایشانه ناپلیون

 .میاد داره شوالیه نیست خاصی چیز ـ

 را هانآ تعجب با نگار. افتاد زمین روی واژگون صندلیش که شد بلند صندلیش روی از چنان رزالین همسر، نیک

 :پرسید مضطرب سارا. کردمی نگاه



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Mahdis Lavigne | خون بد رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 269 

 ؟شده چیزی ـ

 .کرد خرخری ناپلیون

 گارن. هاستاون با هم آماندا حتما و بود جاگر پدر شوالیه از منظورم. متاسفم احمقش زن خاطر به الکس برای ـ

 .میشی اون و خودت شباهت متوجه حتما

 و تادایس رزالین روی به رو نیک. کرد حمله ناپلیون سمت به رزالین. ایستادند پا سر باهم هردو رزالین و سارا

. ندیدخمی رزالین به تمسخر با و بود شده ولو مبل روی ناپلیون. دبزن صدمه ناپلیون به رزالین که نداد اجازه

 هایدندان که حالی در. کند حمله ناپلیون طرف به و کند آزاد نیک هایدست بین از را خودش، داشت سعی رزالین

 :غرید لب زیر، دادمی نشان ناپلیون به را براقش نیش

 .پیر آشامخون آرممی در اتسینه از رو قلبت بار یک اتمسخره هایشوخی خاطر به ـ

 لیامی، کوروس نامزد. شد سالن وارد اشپریده رنگ و صورتی نامزد با همراه کوروس. گرفت شدت ناپلیون خنده

 سبز هایچشم بدتر همه از و بود پریده شدت به پوستش رنگ. بود پریده رنگ صورتی ادامس یک به شبیه کامال

 رنگ به یهایلباس پوشیدن هم عالیقش از. باشد دیوانه شبه یک به شبیه او، بود شده باعث روشنش وحشتناک

 با عدب و کرد ولو مبل روی را خودش. دادمی تکان سالم نشانه به را دستش فقط که حالی در. بود آدامسی صورتی

 :گفت بلندی نسبتا صدای

 .میده آدم خون مزه که کرده اختراع آدامس یک جورجیا ـ

 .نشست مبل روی سارا. کرد اخمی او به نگار. کرد نگاه نگار به گرییموز با بعد و

 .گردهبرمی داره جاگر پدر که اینه مهم، نیست مهم کرده اختراع جورجیا که آدامسی واقعا االن ـ

 :گفت تمسخر با امیلی
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 !واو ـ

 :گفت وحشتناک قیافه با و عصبی ایزابال

 .نپخته برنج شیر، کن صحبت درست من پدر مورد در ـ

 .زد چنگ را موهایش کالفه بعد و شد اتاق وارد الکساندر

 .بودم مخالفت هاآشامخون دنیای به هاانسان شدن وارد با همیشه من ـ

 را گردنش و زد پوزخندی الکساندر. کرد نگاه الکساندر اور چندش وحشتناک و شده زخم صورت به نگاهی نگار

 :گفت، دادمی ماساژ را الکساندر سر که حالی رد سارا. نشست سارا کنار و داد ماساژ

 .ببینه رو نگار نباید شوالیه که اینه، اصلی بحث االن ـ

 :گفت ایزابال

 .کنیم صحبت بعد بهتره ـ

 :گفت تندی لحن با سارا

 .عزیزم کنهمی کار چه بیاره گیرش پدرت اگه؛ دونهمی اون ـ

 بتصح یکدیگر با، ذهن با داشتند انگار، کردند سکوت هاشامآخون یهمه. برد باال را اششانه عصبی ایزابال

. ودندب خوشبخت یکدیگر کنار االن شاید، دادنمی انجام را کارها این جاگر اگر که کرد فکر خود با نگار. کردندمی

 انشهد روی را دستش امیلی. کردند نگاه امیلی به عصبانیت با همه. زد خنده زیر بلند صدای با امیلی ناگهان

 :گفت خنده با و گذاشت

 .متاسفم ـ
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 :گفت و کرد نگاهش خشم با نگار

 .ادبی از دور کامال ـ

 :گفت، خندیدمی که حالی در امیلی

 آشامخون هردو اینکه مگه؛ نمیشه خوشبخت آشامخون یک با انسانی هیچ، بود جالب ذهنت خوندن واقعا ـ

 .باشند

 :گفت، بود شده سرخ خشم از که حالی در نگار. رفت ونبیر سالن از خنده با و شد بلند جایش از و

 ؟بخونید رو من ذهن تونیدمی شما یعنی ـ

 :گفت و کرد نگاه سارا به بعد و

 ؟بیفته اتفاقی چه قراره نگفتی من به و کردم زنده رو جاگر من فهمیدی تو یعنی ـ

 چرخید کوروس طرف به لرزیدمی خشم از که حالی در نگار. انداخت پایین را سرش و نگفت چیزی سارا

 ؟ترسوندیمی رو من هم باز ولی؛ دارم وحشت افتهمی برام که هاییاتفاق از من دونستیمی تو یعنی ـ

 دکر سعی نگار. شد ظاهر رویش به رو الکساندر که شود خارج سالن از خواست نگار. نگفت چیزی هم کوروس

 هم با همه باید که فهماند نگار به زخمیش صورت با الکساندر. است ترسیده الکساندر کار این از که ندهد بروز

 اینکه مثل. ایستاد سقف روی بعد و رفت راه دیوار روی الکساندر. برگشت جایش سر نگار. کنند صحبت

 :گفت، بود آویزان سقف روی که حالی در الکساندر. بودند هاخفاش نسل از واقعا هاشامخون

 را گارن که این احتمال البته. کشهمی هم با رو نگار و جاگر قطعا باشه طوریهمین جاگر گها و میاد داره جاگر پدر ـ

 دنشب وارد که رو ایکرده آب ینقره. بشه خوب ترسریع جاگر بکنیم سعی باید. بیشتره بکشه تنهایی به

 .دهنمی جواب زیادی، کنیممی
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 ردک نگاه الکساندر به تعجب با و کرد بلند را سرش نگار

 ؟!کنیدمی کار چه ـ

 :گفت خونسرد الکساندر

 اون نخواد که زمانی تا گفتم بهش من. سوزهمی درون از اون، کنیممی جاگر هایرگ وارد رو شده آب نقره ـ

 .کنممی استفاده مقدس آب و صلیب از بشم مجبور اگه حتی؛ مونهمی همینطوری بده پس رو معجون

 خوی هم، کردندمی بودن خوب ادعای که هاییآشامخون آن حتی؛ کرد نگاه هاآشامخون به زده وحشت نگار

 :گفت ناالن صدای با نگار. داشتند گرانهوحشی

 .رحمیهبی این ـ

 :گفت پوزخند با الکساندر

 .داری بهتری فکر ـ

 .داد زدن حرف جرات خود به بعد و کرد منی من نگار

 .ببینیم رو جاگر من بذارید ـ

 رالکساند که بزند حرفی خواست سارا. انداخت نگار یگرفته آتش چشمان به را اشزده یخ چشمان الکساندر

 :گفت و چرخید نگار دور. آورد باال سکوت معنای به را دستش

 ؟کنینمی همراهیش چرا ایزابال. بکنه کار چه قراره انسان جوجه این ببینیم بذارید خب ـ

 خر رخ با ناپلیون. دهد انجام را کار این خواستنمی دلش که بود علومم ایزابال. شد خیره نگار چشمان به بعد و

 :گفت و ایستاد جایش سر
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 .زندان ببرم هم رو نگار تونممی، عمارت شمالی قسمت میرم دارم من هی ـ

 .داد هل در سمت به را نگار هم ناپلیون. داد هل ناپلیون سمت به را نگار و داد تکان سری الکساندر

 .بمیری شرافتمندانه امیدوارم، کشهمی رو تو اون دونممی که من ـ

 .کرد اخم او به نگار

 .ناپلیون ببند رو دهنت ـ

 :گفت خمیده هایشانه با ناپلیون

 ؟بری راه هاانسان مثل شمالی قسمت تا قراره ـ

 .چرخاند را چشمانش نگار

 .برم راه انسان یک از کندتر داره امکان ـ

 .کشید عمیقی نفس و کشید براقش و کچل یکله به دستی ناپلیون

 ؟بری راه الکپشت یک مثل قراره چرا ـ

 .کرد اشاره بزرگش شکم به نگار

 .این خاطر به ـ

 :گفت و کرد غر غر لب زیر ناپلیون

 .متنفرم کوچولو خونخوارهای اون از ـ

 :گفت و کرد اخم نگار
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 .نیست خونخوار اون ـ

 :گفت ناپلیون. کرد رها بزرگ خیلی خیلی در با اتاق یک ویر به رو و کشید را نگار دست ناپلیون

 .هستم شده انتخاب من بگی فقط کافیه ـ

 هک هنگامی. برداشت قدم در طرف به نگار. شد دور جاآن از زدن بهم چشم یک در ناپلیون و داد تکان سری نگار

 .شد باز بدی صدای با در. زد ضربه در به و داد جرات خودش به اما؛ بود دل دو در خواستمی

 .آمد نگار طرف به بود شده پوشیده کامل طور به صورتش که حالی در مردی

 ؟خوایمی چی اینجا ـ

 :گفت نفس به اعتماد با و کرد صاف را صدایش نگار

 .هستم شده انتخاب من ـ

 .کشید اتاق یک طرف به را دستش مرد

 .طرف این از ـ

 در وارد و درآورد جیبش از را کلید یک مرد. شد روانه سرش پشت هم نگار. برداشت قدم نگار از زود خودش

 :گفت نگار به رو و کرد باز را اتاق در. کرد سنگین و بزرگ آهنی

 .نشید نزدیکش، نیست خوب زیاد حالش ـ

 زلر و ترس با. انداخت روشن نیمه اتاق به نگاهی نگار. شود دور جاآن از مرد شد منتظر و داد تکان سری نگار

 تقور را دهانش آب و انداخت بسته در به نگاهی نگار. شد بسته بدی صدای با سرش پشت در و شد اتاق ردوا

 را هایشدست. بود نشسته او به پشت، بود جاگر احتماال که مرد یک. انداخت رویش به رو به نگاهی نگار. داد
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 اردو را شده آب نقره هالوله این طریق از زد حدس نگار. بود وصل بدنش به زیادی خیلی هایلوله. بودند بسته

 بوی یدنشن با جاگر. شد نزدیک جاگر به احتیاط با نگار. بود کرده عرق و بود برهنه جاگر بدن، کنندمی جاگر بدن

. کرد اهنگ نگار به آورد باال را سرش جاگر. ایستاد جاگر روی به رو و رفت ترعقب ترسیده نگار. خورد تکان انسان

 مثل .بست را چشمانش و کرد ایناله نگار دیدن با جاگر. است شده همیشه مثل جاگر چشمان، شد متوجه نگار

 رسنهگ حتما جاگر. آمد خودش به ایستاد که جاگر به نزدیک. برداشت قدم طرفش به نگار. کشیدمی درد اینکه

 یصدای با و دزدید را اهشنگ جاگر. کرد نگاه جاگر به و نشست پایش دو روی. برداشت عقب به قدم یک و بود

 گفت گرفته

 ؟اینجا اومدی چرا ـ

 :گفت عصبانی و طلبکار لحنی با نگار

 ؟بکنم کار چه باید من بپرسم ازت میشه. اینجا میاد داره پدرت ـ

 :گفت ناله با و انداخت نگار به نگاهی پریشانی با جاگر

 .نداره امکان این ـ

 .داد سر عصبی ی خنده نگار

 ؟کردی خراب رو چیز همه چرا. داره انامک که فعال ـ

 :کشید فریاد تقریبا عصبی نگار. نگفت چیزی جاگر

 .بشم خالص دستت از خواممی. بیاری دست به رو خودت کنترل زودتر امیدوارم ـ

 کرد نگاه نگار به اومیدی نا با جاگر

 .کنممی جبران رو چیز همه باش مطمئن ـ
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 :گفت و زد پوزخندی نگار

 .امیدوارم ـ

 .ودب توجهبی جاگر به او ولی؛ کرد صدایش بار چند جاگر رفتمی بیرون اتاق از که هنگامی. شد خارج اتاق از و

 جثه لحاظ از البته. رسیده کیلو 123 به وزنش بود زده تخمین سارا که طوری، شدمی بزرگتر روز به روز شکمش

 دیح به، گرفتمی درد دلش زیر دلیلبی روزها، بود شده قوز باالی قوز که هم دردش شکم. بود شده الغر بسیار

 یاربس که بود گفته سارا، انداخت بزرگش شکم به آینه در نگاهی. شودمی پاره شکمش، کردمی احساس که

 شیدهک پوستش شکمش شدن بزرگ خاطر به، انداخت شکمش زیر به نگاهی ناراحتی با نگار. است تپل بسیار

 با .شنید سرش پشت را کسی هاینفس صدای. کشید اهی و کشید شکمش روی به دستی نگار. بود شده

 .پوشاند را شکمش و کشید پایین را لباسش نگار. شد رو به رو ایزابال شاداب قیافه با و برگشت پشت به وحشت

 .ندارند انعکاس هاآشامخون واقعا وای ـ

 :گفت، خندیدمی که حالی در ایزابال

 .هی ـ

 .کرد نگاه او به تعجب با نگار

 ؟!چی ـ

 .برداشت صورتش روی از را اشخنده ایزابال

 ینقره ارفش فقط هااون اما؛ است گرسنه جاگر که شنیدم بقیه از یعنی، که کنممی فکر. بود نگار هی از منظورم ـ

 .میرهمی اون، کنی کمکش باید کنممی خواهش نگار. کردند بیشتر هاشرگ توی رو شده آب

 .داد تکان را سرش و آمد خود به. کرد نگاه ایزابال به زدن پلک بدون را لحظه چند نگار
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 ؟چطور ـ

 :گفت و کرد پایی اون و پا این ایزابال

 کسی تنها اون کنممی خواهش، بدی بهش و ببری جاگر زندان به خودت با رو خون بطری چند تونیمی تو ببین ـ

 .بایسته پدرم مقابل اینده در تونهمی که

 :گفت دلخور لحنی با و کرد نگاه ایزابال به ناراحتی اب نگار

 ایواسطه و کردممی رو خودم زندگی داشتم االن من. نبود بهتر، نداشتن من کار به کاری اول همون از اگه ـ

 .نبودم چیز هیچ برای

 .شد خیره نگار به التماس با و شد نزدیک نگار به ایزابال

 .کنممی خواهش ـ

 :تگف کننده سرزنش لحنی با نگار. بشود ناراحت تواندمی هم آشامخون یک که فهمید بار اولین برای نگار

 ؟چی، خورد رو من خون هابطری خون خوردن جای به اون اگه ـ

 .گرفت دستش در را نگار سرد دستان ایزابال

 .بکشه عذاب ترکم اون که بشی باعث تونیمی و داری رو اشبچه االن تو. نمیشه چیزی همچین مطمئنم ـ

 :غرید الو اخم نگار

 ؟کجاست هابطری. کنمنمی استفاده سالح یک عنوان به نشده متولد هنوز که نوزادی از من ـ

 نگار. رفت بیرون اتاق از نگار از زودتر و نداد ادامه را بحث دیگر چون؛ بود شده خوشحال اینکه مثل ایزابال

 زیرزمینی شهر از حتما،میشد معلوم چیز همه اگر. ترسیدمی خیلی، فشرد یکدیگر در را هایشدست نگران
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 یرونب خون حاوی بطری با همراه دیگری اتاق از ایزابال. رفت بیرون اتاق از ایزابال دنبال به. رفتمی هاآشامخون

 :گفت آرامی صدای با نگار به رو. داد نگار دست به را هابطری و رساند نگار به را خودش سریع. آمد

 قایم تلباس زیر رو هااون کافیه. بزنی گولشون تونیمی راحت که اینه منظورم یعنی، هستن انسان هابانانزند ـ

 .کنی

 :گفت غر غر با و کرد قایم لباسش زیر را بطری نگار

 .ندارم رو کارها این دادن انجام حوصله واقعا ـ

 :کشید جیغ نگار. رفت و گذاشت زندان ویر روبه را او و کند کامل را حرفش نگار نداد اجازه حتی ایزابال

 .لعنتی ـ

 :زد جیغ در به رو نگار. شد باز زندان در

 .طورهمین هم تو ـ

 :گفت متعجب و آمد بیرون بانزندان

 ؟!شده چیزی خانم ـ

 :گفت کالفه نگار

 .کنار برو نه ـ

 :گفت و رفت کنار و آمد خود به بانزندان

 .بفرمایید، ببخشید ـ

 :گفت آلوداخم نگار. بود تاریک واقعا زندان، شد دانزن وارد نگار
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 ؟اتاقه کدوم ـ

 .کرد اشاره چپ دست اتاق به نبود معلوم اشچهره که مردی

 .کردیم جدا بقیه از رو اتاقش ـ

 .چرخید مرد طرف به سریع نگار. آمد سرش پشت هم مرد، رفت در طرف به و داد تکان سری نگار

 .بیای خوادنمی تو ـ

 :گفت نداشت خبر خودش از که لحنی با نگار. کرد منی من مرد

 .دستوره یک این ـ

 :بگوید توانست فقط آخرش اما؛ بیاورد زبان به را چیزی بتواند تا کرد بسته و باز را دهانش بار چند مرد

 .خانم متاسفم ـ

. کردمی ناله و بود افتاده زمین روی حال بی جاگر. کشید اتاق به سرکی اول، شد باز در و داد هل را در آرامیبه نگار

 دندبو وصل جاگر بدن به که هاییلوله. شد اتاق وارد کامل طور به و گرفت درد قلبش صحنه این دیدن با نگار

 صلو جاگر بدن به هاآن و است بیشتر هالوله در شده آب نقره فشار که دید میشد چشم با اما؛ بود شده کمتر

 و کردمی یل لی و بود ایستاده راستش پای روی. بیفتند خواست و خورد پیچ ایشپ که نبود حواسش نگار. هستند

 جاگر هب رسیدن برای نگار. بنشیند کرد سعی و کرد خرناسی پا صدای شنیدن با جاگر. کشیدمی جیغ صدابی

 به رو. شداب شکسته سرش که ترسیدمی نگار. افتاد زمین روی حال بی دوباره جاگر. برداشت تندتر را هایشقدم

 اواقع اینکه مثل، گذاشت تماشا به را نیشش هایدندان و کرد ایناله نگار دیدن با جاگر. ایستاد جاگر روی

 را بعدی هایقدم. زد برق جاگر چشمان کرد احساس، برداشت جاگر طرف به را قدم یک نگار. بود گرسنه
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 سعی جاگر که برد جاگر موهای سمت به را دستش. نشست پایش دو روی جاگر روی به رو. برداشت ترآهسته

 :گفت شل و رفته وا کامال صدایی با. بنشیند جایش سر کرد

 .نکن رفتار وفادار سگ یک مثل من با ـ

 ..زد غمناک لبخندی نگار. کرد خس خس اشسینه که کشید عمیقی نفس بعد و

 ؟بشی عوض کنینمی سعی چرا ـ

 هب نگاهی نگار. دهد تکان را فکش استخوان ژاپن توانستنمی کهاین مثل، داد تکان را هایشلب فقط جاگر

. دز برق چشمانش خون حاوی بطری دیدن با جاگر. درآورد لباسش زیر از را بطری آرام خیلی بعد و کرد اطرافش

 خون به تازه که ایتشنه مثل جاگر. گرفت جاگر صورت به نزدیک را آن و کرد باز را بطری در آرام خیلی نگار

، بود قرمز دهانش دور. خورد را آن یهمه ثانیه یک عرض در و گذاشت بطری سر روی را دهانش، است سیدهر

 .مالید جاگر یگونه به را اشگونه نگار. کرد نوازش را اشگونه و کرد پاک را دهانش دور لباسش لبه با نگار

 ؟شده چی دونیمی ـ

 ودب ندانستن معنای به سکوت این و نگفت چیزی جاگر

*** 

 است شده ومنتشر ساخنه دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 بودم آشامتخون جفت االن من احتماال، کردینمی رو کارها این اگه. نیمه دو آشامخون یه، دارم بچه تو از من ـ

 .کردنمی تهدید رو من خطر همه این و
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. کرد معنا ناراحتی و شادی به را صدا این نگار، بود هاآشامخون به مختص که درآورد خودش از صدایی جاگر

 با و نشست سارا روی به رو. بود زده حرف او با و بود کرده نوازشش، بود جاگر پیش را ساعت دو از بیشتر

 :گفت و کرد نگاه نگار به چشمی زیر سارا. کرد قالب هم توی را هایش دست اضطراب

 .بخونمش تونمنمی که مشغوله ذهنت قدراین ـ

 :گفت باالخره و کرد منی من. انداخت سالن کف هایموزایک را نگاهش نگار

 .باشه نداشته جاگر به کاری دیگه که بگی الکساندر به میشه... میشه ـ

 :کشید فریاد تقریبا و کرد نگاه نگار به تیز خیلی سارا

 .احمق، میده شستشو رو مغزت اون گفتم من ـ

 :پرسید متعجب نگار

 ؟!منی با ـ

 :گفت عصبی سارا

 ؟بشی متوجه تونیمی رو این، باشه دنیا همه و ما برای بزرگی خیلی خیلی خطر تونهمی اون ـ

 .داد تکان سری نگار

 .نگرانه پدرش اومدن از هم اون ولی؛ دونممی ـ

. شدمی لوص و قطع نفسش. شد بلند جایش از و کشید دهانش توی به را زیرینش لب نگار، کشید تیر دلش زیر

 :گفت بکشد عمیق نفس، کردمی سعی که حالی در

 .برم باید کنم فکر ـ
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 با اراس. شد ریخته پاهایش بین داغ مایعی بعد و برد ترک لگنش استخوان، کرد حس برداشت که را اولش قدم

 خون دیدن از مه و درد از هم. بود پاهایش بین خون، انداخت پاهایش به نگاهی نگار. کرد نگاه نگار به تعجب

 آن ره نشست زمین روی نگار. آمد خودش به نگار جیغ صدای با بود شده خیره خون رنگ به که سارا. کشید جیغ

 .شد هوش بی درد از بعد و زد چنگ مبل یدسته به. بکند جان درد از داشت امکان

*** 

 یندهآ در یعنی باشد قرمز تشپوس رنگ اگر که بود گفته سارا. کرد نگاه پسرش صورتی و کرده ورم چهره به

 به تقریبا. تاس سفید پوستش رنگ آینده در یعنی، بود صورتی پوستش رنگ اگر ولی؛ است سبزه پوستش رنگ

. انداخت پسرش به نگاهی دوباره. بود نگفته چیزی او به هم سارا، است آورده دنیا به چگونه را او، آوردنمی یاد

 هوش هب وقتی. شود او به شبیه چشمانش رنگ داشت دوست فقط، جاگر یا است خودش شبیه دقیقا دانستنمی

 اشندهخ شکمش صدای شنیدن با. بود گرسنه او حاال و بود مکیده را جانش شیره تمام شکمویش پسر بود آمده

 :گفت هیجان با بعد و. زد لبخندی دو ان دیدن با، شد اتاق وارد و زد در رزالین. گرفت

 ؟ندیدم نوزاد ساله چند دونیمی، وکوچول چقدر خدا وای ـ

 :گفت ذوق با بعد و. داد تحویل لبخندی رزالین به بعد و انداخت پسرش به نگاهی اول نگار

 .کوچولوتره همه از هاشدست ـ

 :گفت و داد جا نوزاد دست درون را اشاشاره انگشت. نشست تخت روی و رفت تخت طرف به رزالین

 ؟نیکنمی تغییر احساس خودت توی ـ

 :گفت لرزان صدایی با، انداخت اطرافش به نگاهی زده وحشت نگار

 ...نکنه ـ
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 .داد تکان را سرش رزالین. نداد ادامه را حرفش بقیه

 .شدی تبدیل آشامخون یک به تو، درسته ـ

 :گفت بعد و انداخت اشپریده رنگ هایدست به نگاهی نگار

 ؟ببینم رو خودم تونممی ـ

 .داد تکان بله نیمع به را سرش رزالین

 آشامونخ یک رفتارهای تو البته. کنی استفاده آشامیتخون خاصیت از باید. نداری انعکاس فقط، تونیمی آره ـ

 .نداری رو کامل

 :پرسید نگار

 ؟بدم انجام رو کار این چطور ـ

 »گفت و گرفت نگار آغوش از را نوزاد رزالین

 .هبخوا و ببند رو هاتچشم. کنی تمرکز کافیه ـ

 بدنش از روحش انگار. کرد باز را چشمانش بعد و شمرد سه تا دلش در. کرد تمرکز و بست را چشمانش نگار

 باز ار چشمانش دوباره وحشت با. ببیند را خودش توانستمی او چون؛ بود ایستاده رویش به رو و بود شده جدا

 دهانش روی را دستش، بود خواب در که نوزاد دیدن با بعد ولی؛ خندید بلند رزالین. کرد نگاه رزالین به و کرد

 :گفت و گذاشت

 ؟تونستی ـ

 :گفت رزالین. داد تکان را سرش نگار
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 ؟شنویمی رو چیزی چه صدای بگو بعد و کن تمرکز و ببند رو هاتچشم -

 :گفت بعد و کرد نگاه رزالین به نگار

 ؟ببندم رو هامچشم باید ـ

 ینا که میشی متوجه بعدش، ببندی رو هاتچشم و کنی تمرکز باید ،هستی متولد تازه آشامخون یک چون ـ

 .میدی انجام ناخودآگاه صورت به رو کارها

 دایص. شنیدمی را چیز همه صدای تقریبا. کرد تمرکز و بست را چشمانش، کرد گوش رزالین های حرف به نگار

 نآ کیلومتر دها در که مانی صدای. ندببی را قطره آن توانستمی حتی، پایین آشپزخانه در آب قطره یک چکه

 و کرد باز را هایشچشم هیجان با نگار. را پروانه یک زدن بال صدای حتی و بود کردن صحبت حال در ترطرف

 :گفت

 .است العادهفوق این ـ

 :گفت رزالین

 ؟ببینی رو چیزی چه تونیمی ببین و کن نگاه حاال ـ

 کمد باالی که را مویی تار یک طورهمین و دید را بود معلق هوا در که را خاک ذره یک. کرد نگاه اطرافش به نگار

 :گفت رزالین. زد لبخند و بست را چشمانش نگار. بود

 .آخر خبر حاال و ـ

 .کرد باز را چشمانش نگار

 ؟چی ـ
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 .گذاشت نگار آغوش در را نوزاد و زد موزیی لبخند رزالین

 .برگرده دوباره باید بعد ولی؛ ینهبب رو پسرتون و بیاد امشب تونهمی جاگر ـ

 شجای از رزالین. شد بلند پسرش نق نق صدای موقع همان که، کرد نگاه رزالین به قدردانی و سپاس با نگار

 :گفت و برخواست

 .بدم یادت رو جدیدی چیزهای باید، بیرون بریم بیا شد تموم کارش وقت هر ـ

 فتگ، خندیدمی که حالی در. کرد نگاه، بود شده قرمز کردن گریه خاطر به که پسرش به و داد تکان سری نگار

 ؟شکمو شده اتگرسنه ـ

 .بود گرفته فرا را جا همه ملوچش و ملچ صدای و خوردمی شیر هازده قحطی مثل نوزاد. زد باال را لباسش بعد و

 دار رپس اگر؛ داشت دوست بچگی از. بگذارد سپاس را نامش خواستمی. انداخت پسرش به نگاهی خنده با نگار

 و شد خم رویش، گذاشت تخت روی آرام را او، رفت خواب به سپاس اینکه از بعد. بگذارد سپاس را نامش، شد

 توی یونناپل و ایزابال. رفت بیرون اتاق از. گذاشت شکمش روی تا فقط را پتو. بوسید را کوچولویش بینی نوک

 .خندید بلند صدای با ناپلیون. بودند نشسته سالن

 .مادر هم و شد آشامخون هم اون هابچه هی ـ

 قدم ترسبک خیلی کردمی حس. برداشت قدم بیشتری توجه با نگار. نخندید دیگری کس ناپلیون خود جز به

 :گفت و کرد نگاه ایزابال به. رفتمی راه هوا در داشت انگار جورایی یک، داردبرمی

 .رزالین پیش برم دبای من؟ باشه سپاس به حواست میشه ایزابال ـ

 :گفت متعجب ایزابال

 ؟گذاشتی سپاس رو اسمش ـ
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 .شد بلند جایش از و داد تکانی خودش به ایزابال. داد تکان را سرش نگار

 .هست بهش حواسم، خب خیلی ـ

 جنب .فتر پایین ها پله از میکرد نگاه را نگار داشت دارشخنده قیافه این با که ناپلیون به کردن نگاه از بعد نگار

 :گفت نگار حضور شدن متوجه با سارا. دوم طبقه تا بود بیشتر اول طبقه در جوش

 ؟اومدی عزیزم ـ

 :گفت و بوسید محکم را نگار هایگونه سارا. زد لبخندی و داد تکان سری نگار

 .منتظرته بیرون رزالین ـ

 رزالین جلوی خودش، بود باندهچس درخت به را رزالین، نیک. رفت عمارت ورودی در طرف به و کرد تشکری نگار

 آنها هب نگار. کردندمی چه هاآن که نبود ذهن از خارج البته، کردندمی کار چه داشتند، نبود معلوم و بود ایستاده

 گارن سمت به تندی به نیک. کرد صاف را صدایش نگار. نشدند متوجه را نگار حضور هاآن ولی؛ شد ترنزدیک

 .وبیدک پیشانیش به محکم. چرخید

 .بدم تشخیص رو اومدنت تونمنمی من و آشامیخون یک االن تو. لعنت ـ

 . شد محو نگار چشمان جلوی از بعد و

 :گفت، بود شده قرمز تقریبا که رزالین

 ؟کنیم شروع کجا از باید نظرت به ـ

 .انداخت باال ایشانه نگار

 .دونمنمی من ـ
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 :گفت رزالین

 .کنم شروع بدنیت قدرت کال و دویدن قدرت از خواممی، خب ـ

 .رفت کنار، بود زده تکیه آن به که درختی روی به رو از بعد و

 .بگیر دستت دوتا با رو درخت این تنه بیا ـ

 :گفت ایزابال. گرفت دستانش دوتا با را درخت تنه نگار

 .بده تکونش آروم خیلی حاال ـ

 :گفت هیجان با. ردک لرزیدن به شروع درخت که داد تکان را دستانش آرام نگار

 .عالیه خیلی این وای ـ

 :گفت و خندید رزالین

 .کن بیشتر رو هاتدست فشار ـ

 نگار. رفت فرو درخت روی بر نگار هایدست جای که کرد بیشتر درخت تنه روی بر را هایش دست فشار نگار

 :گفت متعجب

 .نمیشه باورم ـ

 .خندید بلند رزالین

 .بده هل رو درخت دستت یک با ـ
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. داد هل را درخت راستی دست با. برد پشتش را چپش دست و گذاشت درخت تنه روی را راستش دست نگار

 کشید جیغی هیجان از نگار. آمدند بیرون زمین از کم کم درخت هایریشه بعد و آمد چوب شدن خرد صدای اول

 .میزد دست، یدپرمی پایین و باال که حالی در نگار. افتاد زمین روی مهیبی صدای با درخت و

 .عالیه خیلی این رزالین وای ـ

 .زد شادی سر از لبخندی رزالین

 ؟بیاری بیرون رو نیشت هایدندون خوایمی ـ

 .داد تکان مثبت نشانه به سری نگاری

 .آرامش با فقط. بیاری فشار نیشت هایدندون به ذهنت با کن سعی و کن تمرکز ـ

 پایینش لب توی را سوزشی احساس یکهو. بیاورد فشار نیشش هایدندان روی بر ذهنش با کرد سعی نگار

 :گفت آرامش با رزالین. کرد احساس

 .کنی جمع رو هااون کن سعی. کردی فرو لبت گوشت توی رو هات دندون ـ

 .داد انجام را کار این آرامش با نگار

 و بدون عادی توننمی هم هاامآشخون. بدوییم که اینه وقته حاال. میشه خوب خود به خود. نباش لبت نگران ـ

 زا استفاده با باید بدوی آشامخون یک مثل بخوای اگه. بدون هاآشامخون مثل توننمی خاص شرایط برای هم

 .بدی انجام رو کار این ذهنت

 باز را چشمانش وقتی. هواست در دویدن حال در کرد احساس فقط و بست را چشمانش. داد تکان سری نگار

 .رساند نگار به را خودش رزالین. نبود جاآن قبل لحظه چند که بود نیمکا در، کرد

 .بیا هم تو دریاچه طرف میرم دارم من. ببری لذت دویدنت از تا نبندی رو هاتچشم کن سعی ـ
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 :زد صدای نگار. شد محو جاآن از بعد و

 .طرفه کدوم دریاچه دونمنمی من رزالین ـ

 .بود کرده برقرار ذهنی تماس وا با، آمد ذهنش در ایزابال صدای

 .بخواه کمک ذهنت از ـ

 عمارت از را هادیگ خوردن بهم صدای حتی او، ببیند دریاچه کنار را رزالین توانست. بست را چشمانش نگار

 تتوانس دویدن حین در. دویدمی انگیزی حیرت طور به، کرد دویدن به شروع و رفت عقب به گام یک. شنیدمی

 یک با رزالین. رسید رزالین به و کرد بیشتر را سرعتش. کردمی وز وز و پرواز هوا در داشت که بنیدب را زنبور یک

 پرتاپ نگار طرف به و برد سرش باالی را دریاچه بزرگ و ابی هاسنگ از یکی. رفت دریاچه طرف آن به جهش

 روی نگس و داد خالی جا سریع خیلی ناخودآگاه نگار. بود شده شلیک تفنگ از که بود ایگلوله همانند سنگ. کرد

 :گفت و خندید رزالین. افتاد زمین

 وبتن حاال. کنیمی دفاع خودت از سرعت با بخوای اینکه بدون یعنی. آشامیخون نیرو میگن بهشون رو هااین ـ

 .توئه

 قادقی، برد رشس باالی و برداشت را آن. کرد انتخاب را هاسنگ ترینبزرگ از یکی و رفت دریاچه طرف به نگار

 خیلی و برد عقب را سنگ، ایستاد صاف پایش دو روی. بود گرفته آغوش در را سپاس انگار که بود این مثل

 .مالید بهم را هایشدست رزالین. کرد پرتاپ رزالین طرف به محکم

 ویر ار سنگ رزالین. نکرد حرکتی هیچ و کشید آغوش در را سنگ دستش هردو با. گرفت قرار سنگ روی به رو

 :گفت و گذاش زمین

 ؟کنیم بازی سنگ یکم چیه نظرت ـ
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 با و ردب عقب را سنگ. برد سرش باالی و برداشت زمین روی از را سنگ رزالین. زد مثبت نشانه به لبخندی نگار

 را رتشصو توانست حتی، شنید عمارت توی از را سپاس گریه صدای نگار. کرد پرتاپ نگار سمت به حرکت یک

. بود ستادهای سنگ مسیر جلوی توجه به نگار. توانستنمی ولی؛ کند آرام را او، کردمی سعی ایزابال. ببینید نیز

 :گفت و برگشت نگار. شد نیم دو و کرد برخورد نگار به محکم سنگ

 .کنهمی گریه سپاس ـ

 :غرید ایزابال. بود اتاق توی بعد و

 .ترسیدم، بیا ترآروم یکم ـ

. دادمی تکان و بود کرده دراز هایشدست روی شکم با را او ایزابال. کرد نگاه پسرش یشده قرمز صورت به نگار

 .گرفت او از را سپاس و رفت ایزابال سمت به عصبی نگار

 ؟کنی مراقبت نوزاد یه از تونینمی هنوز و سالته سیصد تو ـ

 از بعد پسرش. نشست تخت یرو و بوسید را پسرش نگار. رفت بیرون اتاق از و چرخاند را چشمانش ایزابال

 رنگ هم چشمانش. کرد نگاه چشمانش به ذوق با نگار. کردمی نگاه اطرافش به تعجب با داشت، شیر خوردن

 بتعج با هم پسرش. شد خیره پسر چشمان به و انداخت کوچکش هایدست به نگاهی. روشن سبز، بود جاگر

 بیرون کاسه از هایشچشم که دهد فشارش آغوشش در قدرآن داشت دوست نگار. کردمی نگاه مادر چشمان به

 بش، کرد باز که را چشمانش. کشید دراز کنارش هم خودش و گذاشت تخت روی و بوسید آرام را اشگونه. بزند

 زا بعد، بود کرده کثیف را خودش احتماال. بود زدن نق حال در سپاس. بود تاریک کلی طور به اتاق و بود شده

 هب نگار، شد زده اتاق در. بوسید را پسرش، داشت مادری مهر هرچه با نگار. خوابید دوباره یشکارها دادن انجام

 :گفت، است سارا اینکه خیال

 ؟بدی یادم تونیمی بگیرم رو گردنش دادن شیر موقع نیستم بلد زیاد سارا ـ
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 جاگر طرف به شادی و بغض با رنگا. بود ایستاده اتاق در کنار جاگر سارا جای به اما؛ برگشت سارا طرف به بعد و

 گارن. کردنمی کم جذابیتش از چیزی هم باز اما؛ بود شده الغر بسیار جاگر. کشید آغوش به محکم را او و دوید

 ختت روی بر کوچک جسم آن دنبال به جاگر چشمان اما؛ کشید عمیق نفس و کرد فرو جاگر گردن توی را سرش

 را شکننده موجود آن دلش که بود معلوم چشمانش از. کرد نگاه شصورت به و شد جدا جاگر از نگار. بود

 :گفت هیجان با نگار. خواهدمی

 .اوناهاش ـ

. ادایست سپاس سر باالی و برداشت قدم تخت به تردید با. شد جدا او از آرام و کرد نگاه نگار چشمان به جاگر

 و ادد تکان هوا در را دستانش نگار. دهد انجام یکار نگار حضور در کشیدمی خجالت انگار، داد نگار به را نگاهش

 :گفت

 .بیرون میرم من ـ

 :پرسید سریع نگار آمدن بیرون با. بود ایستاده بیرون مضطرب سارا، آمد بیرون اتاق از

 ؟شد چی ـ

 .انداخت باال را اششانه نگار

 .بیرون اومدم کشیدمی خجالت من جلوی، هیچی ـ

 :گفت و فشرد یکدیگر در را هایشدست سارا

 .کنهمی فرار االن کنممی حس. ندارم خوبی حس من ـ

 .کشید هم در را هایشاخم نگار

 .بده سامون و سر رو ذهنت یکم لطفا سارا ـ
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 .کرد نوزاش را نگار بازوی سارا

 .کردم ناراحتت اگه متاسفم ـ

 آمد نگار طرف به. آمد باال هاپله از خون بطری یک با همراه رزالین. گذشت سارا کنار از و زد اجباری لبخندی نگار

 .گرفت طرفش به را خون بطری و

 .دونهنمی الکساندر. جاگر به بده رو این ـ

 :گفت اعتراض با سارا

 .کنممی خواهش ـ

 .کشید فریاد تقریبا و گذاشت نمایش به را نیشش هایدندان و برخواست جایش از عصبی نگار

 .میدی گیر جاگر به قدراین چرا که فهممنمی من ـ

 جاگر. شد اتاق وارد و زد در به ایتقه، باشد آرام کرد سعی. رفت در طرف به و گرفت رزالین دست از را بطری و

 روی ار سپاس نگار آمدن با. مالیدمی سپاس بینی به را بینیش نوک داشت و بود کشیده آغوش در را سپاس

 :گفت نگار به ناخودآگاه. دکر نگاه نگار به خاص حضی و تعجب با و گذاشت تخت

 .میدی نشون رو کامل آشامخون یک، نیشت هایدندون با ـ

 از ار بطری جاگر. گرفت طرفش به را بطری و نشست جاگر به پشت. رفت تخت طرف به و نگفت چیزی نگار

 با نگار. کرد گریه بعد و شد قرمز و آورد پیچ اول، کرد سپاس به نگاهی نگار. خورد را خون و گرفت دستش

 انچشم با سپاس، گذاشت تخت روی را او سپاس دادن شیر از بعد. داد شیر او به و کشید آغوش در را او احتیاط

. ردک نگاه سبزی چشمان به و شد خم رویش جاگر. دادمی تکان را پایش دست و کردمی نگاه اطرافش به بازش



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Mahdis Lavigne | خون بد رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 293 

 رجاگ کنار متعجب نگار. دادنمی تکان را پاهایش و دست دیگر، بود زده زل جاگر چشمان به همانطور هم سپاس

 :گفت و نشست

 ؟!فهمهمی اون ـ

 .کرد ایخنده تک جاگر

 .بشنوه تونهمی نه و ببینه تونهمی نه آشامخون یک اندازه ولی؛ شنوهمی و بینهمی آدم یک اندازه اون ـ

 :گفت زده وحشت نگار

 .ترسناکه یکم ـ

 انداخت نگار به نگاهی جاگر

 .نه من برای ولی؛ آره تو رایب ـ

 :گفت اعتراض با نگار. ماند طورهمان را ایدقیقه چند. چسباند پسرش یگونه به را اشگونه بعد و

 ؟کنیمی چکار داری ـ

 :گفت آلوداخم جاگر

 .کنم برقرار ارتباط باهاش کنممی سعی دارم. ترسوندیش ـ

 .خوابید سریع او و کشید آغوش در را او نگار، زد نق ارهدوب سپاس. کرد قفل اشسینه در را هایشدست نگار

 گفت جاگر به رو گذاشت تخت روی را سپاس نگار

 ؟کنم کار چه باید من، بیاد پدرت اگه ـ

 :گفت و کرد اخم جاگر
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 .آشامیخون یک االن تو؟ کنی کار چه قراره ـ

 :گفت اضطراب با نگار

 .داری وارث یک االن تو اما ـ

 :گفت بعد و کرد سکوت را ایدقیقه چند جاگر

 .ردمبرگ زندگیم به کنممی رو سعیم دارم من. کنی دفاع خودت از تونیمی االن تو. بکنه تونهنمی کاری اون ـ

 .نکرد صحبتی رابطه این در دیگر نگار

 ؟مونیمی اینجا رو امشب ـ

 .زد پوزخندی جاگر

 .نداده اجازه الکساندر ـ

 :گفت، نشود ناراحت جاگر اینکه برای نگار

 .میگه خودت برای اون ـ

 .برخواست جایش از جاگر

 .بگه خودم برای نیست الزم ـ

 .گذاشت اششانه روی را دستش، رساند او به را خود بلند هایقدم با نگار. رفت در طرف به

 ؟ریزندمی هاترگ توی شده آب ینقره هنوزم ـ

 .زد پوزخندی جاگر
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 .کردن درست نقره از هم رو سقف حتی، ختنری نقره رو برم و دور ولی؛ نه ـ

 پیششان را مدت تمام داشت دوست. بود سخت برایش کندن دل، انداخت نگار به هم بعد و سپاس به نگاهی

 نگاهی. کردمی فرق یکی این اما؛ آمدنمی خوشش زیاد هابچه از بود درست. کوچولو موجود آن خصوصا، باشد

 در دم همه. خواستمی را پدرش از انتقام فقط دلش ته اما، رفت بیرون اتاق از و انداخت نگار چشمان به قراربی

 یرو به راستش یشانه روی از را سپاس عصبی نگار. بودند جاگر پدر همان یا شوالیه رسیدن منتظر عمارت

 .زد غر نگار. کرد نق نق سپاس، انداخت چپش یشانه

 ؟بایستم استقبالش به در دم باید چرا من، است تشنه من خون به که وقتی ـ

 .کرد اخمی الکساندر

 .میشد متنفر تو از بود که چیزی اون از بیشتر اون اومدینمی اگه ـ

 بود رفتهگ یاد تازه. بود نرم پر اندازه به، بود آمده بیرون تازه موهایش. بوسید را پسرش سر و کشید پوفی نگار

 یشترب را سپاس ناخودآگاه. میزد قدم مه در که دید را الغر بسیار و بلند قد مردی دور از نگار. کند برعکس را خود

 پایین و باال هوا در بوداده ذرت مثل تقریبا ناپلیون. بودند او همراه هم دیگر نفر چند اینکه مثل. چسباند خود به

 :گفتمی یکبار لحظه چند هر و پریدمی

 .باهاشه آماندا ـ

 :غرید و شد عصبی کوروس بالخره

 .میارم در اشسینه از رو آماندا قلب کنی تکرار رو حرف این دیگه اریکب ـ
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 روی بر ار اشخیره نگاه خوبی به نگار. ببیند را بلندش و سیاه شنل توانست نگار الغر مرد آن شدن نزدیک با

 فطر به سارا. آوردمی در صدا خود از و بود کرده دهانش توی را دستش سپاس. کردمی احساس سپاس و خود

 .کرد دراز سپاس سمت به را دستانش و رفت نگار

 .من به بدیش تونیمی شدی خسته اگه ـ

 :گفت رفته وا صدایی و پریده رنگی با نگار

 .بهتره باشه خودم بغل ـ

 سالم او به داشتند بقیه و بود رسیده شوالیه. کرد جلب خود به را نگار حواس رو به رو از ایگرفته صدای

 در هفتهن نفرتی با به و کرد نگاه نگار به مرموز لبخندی با، رسید نگار به باالخره تا کرد سالم همه به. کردندمی

 والیهش به بود دهانش در دستش که همانطور و برگشت شوالیه طرف به سپاس. شد خیره سپاس به چشمانش

 :گفت نهدوستا غیر لحنی با و کرد لوچ، بود جاگر چشمان به شبیه که را روشنش سبز چشمان شوالیه. زد لبخند

 .جاگره هایبچگی به شبیه خیلی ـ

 را اسسپ نگار. رفت عمارت طرف به همه از زودتر شوالیه. بدهد تکان را سرش فقط و بزند لبخند کرد سعی نگار

 شستن شومینه کنار نگار. بودند نشسته اصلی سالن در همه. افتاد راه به عمارت طرف به همه از آخر و کشید باال

 نگار. شد دراز شکمش روی و غلطید زمین روی بر آمدن فرود محض به سپاس. گذاشت زمین روی را سپاس و

 دستانش و داشت لب بر مرموزی لبخند، کرد نگاه شوالیه به. کرد احساس سپاس روی بر را شوالیه نگاه سنگینی

 هشوالی صدای با. بدهد گوش را ذهنش صدای توانستنمی که بود آشامیخون تنها شوالیه. فشردمی هم در را

 کردند سکوت همه

 ؟نیست اینجا جاگر چرا اما؛ پرسممی رو سوال این که متاسفم خیلی ـ
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 دارد درالکسان و او خاطر به جاگر که دانستنمی او یعنی. کرد نگاه سارا به غضب با و کرد مشت را دستانش نگار

 .داد جواب من من با نگار خشم دیدن با الکساندر. کشدمی زجر

 .دونیدمی شما که کردیم فکر ما ـ

 :گفت و داد نشان ناراحت را خود شوالیه

 ؟جوان انسان نیست جوراین! افتاده بدی اتفاق حتما! اوه ـ

 :گفت عصبی نگار. کرد نگاه نگار به بعد و

 .نیستم انسان دیگه من ـ

 .گفت و برد باال را سفیدش ابروهای شوالیه

 .جوان انسان شد حیف ـ

 نگار. کردمی احساس لبش زیر در را شوالیه نیش هایدندان برآمدگی نگار، انداخت سپاس به نگاهی بعد و

 دهش کنترل اما بلند صدایی با. افتاد راه به او دنبال به هم سارا. رفت هاپله طرف به و گرفت آغوش در را سپاس

 :گفت

 ؟میری کجا داری ـ

 .گفت ترسیده نگار

 .جاگر یشپ برم خواممی ـ

 .کرد نوازش را نگار نگاهش با سارا

 .کنی مواظبت سپاس و خودت از تونیمی االن تو. بترسی قدراین نیست نیاز ـ
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 زندان روی به رو و کرد استفاده آشامیشخون قدرت از. رفت باال هاپله از و بست را چشمانش آرامش با نگار

 را جاگر زندان خوب خیلی، بود آمد و رفت در جااین با زیاد که آنجایی از. کرد باز را در بان زندان. ایستاد

 یک جز به بود شده درست نقره از همه و همه جاگر اتاق. داد هل را آن و رفت زندان در طرف به. شناختمی

 ارنگ. نداشت اثر او پوست روی نقره، بود دروگه یک نگار که آنجایی از. نشستمی آن در جاگر که کوچک دایره

. بود هبست را چشمانش نشسته همانطور جاگر. نکند برخورد دیوار یا در به سپاس پای یا دست که بود شحواس

 :گفت گرفته صدایی با جاگر. ایستاد رویش روبه نگار

 ؟اومد ـ

 سپاس، گذاشت آغوشش در را سپاس نگار، کرد دراز سپاس سمت به را دستش جاگر. داد تکان را سرش نگار

. کشید خود سمت به را نگار دیگرش دست با جاگر. کند صحبت خواستمی انگار، آوردمی در صدا خودش از

 :گفت نگار به و کشید آغوش در را هاآن هردوی

 .بترسی نیست الزم ـ

 از سارا. شد بلند میز پشت از و کرد تمام را غذایش همه از زودتر نگار شام موقع. فشرد خود به را هاآن هردوی و

 او بابت از خیالش الاقل، بود سپرده ماری دست به را سپاس نگار. نرود بیرون سالن از که بود کرده خواهش او

 اب. بود تیره دست یک آسمان و نداشت ستاره و ماه، ابر جااین آسمان، ایستاد بزرگ پنجره کنار. بود راحت

 با هشوالی. کشید هم رد را هایشاخم نگار. بود ایستاده او سر پشت شوالیه. برگشت سرش پشت به صدایی

 .گفت زشت لبخندی

 .کنم عوض رو نظرم یکم باید، شدی تبدیل آشامخون یک به که حاال ـ

 .داد ادامه دوباره شوالیه که کرد سکوت نگار

 ؟چی باشم داشته وارث نخوام اگه من ولی؛ منه وراث هم جاگر و آوردی دنیا به رو جاگر وارث تو ـ
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 .کشیدند غوشآ در را یکدیگر نگار ابروان

 .نیاوردم دنیا به رو جاگر وارث قصد از من ـ

 .گفت اشزده یخ سبز چشمان با شوالیه

 و متنفرم هامبچه از من بخوای رو راستش؟ کنه پر تو برای رو جاگر جای تونهمی اون کردیمی فکر پس! اوه ـ

 .کنم نابودشون دارم دوست

 .داد ادامه شواله. کرد پنهان را ترسش نگار

 .رو هاشونوارث البته و ـ

 .غرید و کرد مشت را هایشدست نگار

 .بکنی رو کار این تونینمی تو ـ

 .خندید شوالیه

 .هستم هافرصت دنبال، تونممی که البته ـ

 هب شوالیه رفتن از بعد سارا. نشست زمین روی بر و سرخورد پنجره زیر نگار. شد محو نگار چشمان جلوی از و

 .برخیزد جا از کرد کمک و گرفت را نگار بازوی زیر اسار. آمد نگار سمت

 .شنیدم رو حرافتون من هی ـ

 :گفت خراب حالی با نگار

 ؟بکنه کار چه قراره اون ـ

 .گفت و آورد بیرون سارا دست از را بازویش نگار. کرد همراهی هاپله سمت به را او و نگفت چیزی سارا
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 .برم خودم رو اشبقیه تونممی ـ

 .داد تکان را سرش سارا

 .عزیزم باش خودت مواظب ـ

 که گویدب چیزی خواست نگار دیدن با. بود ایستاده سپاس تخت کنار ماری. شد اتاق وارد وارفته و شل خیلی نگار

 .انداخت ماری به نگاهی نگران نگار. گرفت را خودش جلوی

 ؟شده چیزی ـ

 .گفت و کرد پایی اون و پا این ماری

 ؟نه یا بگم دونمنمی خانم ـ

 :گفت، بود شده بیشتر استرسش که نگار

 .بگو ـ

 :گفت بعد و انداخت نگار به نگاهی ترس با ماری

 .بود جااین شوالیه ـ

 :پرسید نگار. بود نیفتاده برایش خاصی اتفاق، کرد بررسی را او و برد هجوم سپاس سمت به سریع نگار

 ؟گذاشتی تنهاشون؟ کردی کار چه تو ـ

 .انداخت ینپای را سرش ماری

 .کرد فرار و آییدمی دارید شما فهمید شوالیه که بیرون برم اتاق از خواستم ـ
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 دایص با. کشید دراز تخت روی نگار. رفت بیرون اتاق از و گفت ایاجازه با ماری. داد تکان عصبی را سرش نگار

 هب وقتی از. داد فشار و گرفت دستش توی را سرش و نشست تختش روی. شد بیدار خواب از نفر چند یزمزه

 شبال، انداخت سپاس به نگاهی. شنیدمی نیز را دنیا موجود صداترینبی صدای، بود شده تبدیل آشامخون

 زا. رفت در طرف به و شد بلند تخت روی از و گذاشت سرش زیر را بالش. بود خورده لیز سرش زیر از کوچکش

 :شیدک فریاد الکساندر. کردندمی نگاه کوروس به عصبی تندداش همه. شد اصلی سالن وارد و رفت پایین هاپله

 ؟نگفتم یا گفتم کنی قطع هاانسان دنیای با رو ارتباطت باید گفتم بهت من ـ

 گارن. گفتنمی چیزی هم کوروس. دادمی تکان عصبی را آن و بود انداخته چپش پای روی را راستش پای امیلی

 :پرسید خواب از شده بم صدایی با

 ؟شده یچ ـ

 :گفت نفرت با و انداخت کوروس به تیزی نگاه سارا

 .بپرسیم رو سوال این کوروس از بهتره ـ

 :گفت رزالین که کرد نگاه کوروس به سوالی نگار

 زیرزمینی دنیای به خودش با رو دیگه انسان دختر یک و رفته، نکرده قطع هاانسان دنیای با رو ارتباطش ـ

 .آورده هاآشامخون

 .پرید دهانش از ناخودآگاه. کرد نگاه امیلی به تعجبم نگار

 ؟چی امیلی پس ـ

 حالت اول. بود آمده بیرون نیشش هایدندان و بود شده قرمز چشمانش. برخاست جایش از عصبی امیلی

 حمله کوروس طرف به و شد کبود کامل طور به اشچهره کم کم اما. دادمی نشان خونسرد و عصبی اشچهره
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 خرخر و کشیدمی نعره که حالی در امیلی. گرفتند سفت را او و بردند هجوم امیلی سمت به نیک و ندرالکسا. کرد

 .زد ضربه اششانه به و رفت کوروس طرف به ایزابال. بود شده خیره کوروس به کردمی

 .نیا اینجا رو روزی چند تا. بری پاشی بهتره ـ

 :پرسید کنجکاو نگار. رفت ورودی در طرف به و شد بلند جایش از خمیده هایشانه با کوروس

 ؟کجاست دختر اون پس ـ

 :گفت و چرخاند را چشمانش رزالین

 .اشهب دختر یک آشامیخون جفت، نداره دوست ایزابال الاقل، بشیم نزدیک بهش ترسیممی که ایزابال و من ـ

 نگاه میلیا کردن آرام برای الکساندر و نیک نبرد به و بود افتاده مبل روی پریشان که انداخت سارا به نگاهی نگار

 .کردمی

 ؟بریم نمیای تو سارا ـ

 .برخواست جایش از هاآن کمک با و گذاشت صندلی هایدسته روی را دستانش سارا

 .بخوام کنم فکر ـ

 :پرسید نگار. شد همراه نگار با و

 ؟کجاست_

 .زد عقب چشمانش جلوی از را موهایش سارا

 .نشه نزدیکش آشامیخون هیچ تا باشه سیر برش و ردو باید. زیرزمین توی ـ

 .داد تکان تاسف با را سرش نگار



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Mahdis Lavigne | خون بد رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 303 

 ؟آورده خودش با رو انسان یک کوروس که ناراحته این برای امیلی ـ

 .کرد پوفی سارا

 دنیای با رو ارتباطش. داشت بهش نسبت زودگذر حس یه کوروس ولی؛ بگم بد امیلی مورد در خوامنمی ـ

 انمی کنار چطور موضوع این با انسان دخترهای فهممنمی من. کرد پیدا رو دختر این و بود نکرده قطع هاانسان

 ؟بشن آشامخون بعدا قراره که

 .انداخت باال ایشانه نگار

 .هیجان شاید ـ

 .گفت سارا. شدند نزدیک تونل یک به. داد سر عصبی ایخنده سارا

 .مبری راه سقف روی باید رو بعد به اینجا از ـ

 :پرسید متجعب نگار

 !؟سقف چرا ـ

 .کشید داخل به را او و گرفت را نگار دست و شد تونل وارد سارا

 پس، برن راه سقف روی تونننمی هم هاانسان. هاانسان زندان میشه عمارت قسمت این اینکه خاطر به ـ

 رفرا اینجا از بخواد انسان یک اگه. شده درست فلزی هایتیغه از اینجا زمین ولی؛ برن راه زمین روی مجبورن

 .کنهمی انتخاب رو مرگ، زندگی و مرگ بین، کنه

 :پرسید، بود آمده خوشش ساختار این از که حالی در نگار

 ؟بوده کی یایده کار این ـ
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 :گفت تفاوتبی سارا

 .جاگر ـ

 به گارن و سارا اما؛ میشد ترتاریک تونل، شدندمی نزدیک تونل انتهای به هرچه. بود کرده ذوق کلی دلش در نگار

 :گفت وارفته لحنی با سارا. ببینند، توانستندمی راحت خیلی، بودند آشامخون اینکه خاطر

 .کنممی احساس رو خون بوی ـ

 .رسید مشامش به شیرینی بوی فقط و کشید عمیقی نفس نگار

 .باشم داشته دوست رو شیرین بوی این کنمنمی فکر ـ

 :گفت سارا. فتگر را بینیش دست با و

 !خونه بوی، شیرین بوی این ـ

 :غرید عصبی سارا. کشید بلندی هینی نگار

 ؟چته ـ

 .انداخت باال ایشانه تاریکی در نگار

 .بشنوم رو هاانسان خون بوی تونممی که ترسناکه یکم کردم فکر فقط ـ

 :گفت پنهان یهیجان با سارا. چرخاند را چشمانش سارا که دید نگار ولی؛ نگفت چیزی سارا

 .رسیدیم ـ

 صدای .بود غار به شبیه، باشد زندان به شبیه اینکه از بیشتر. ایستاد غار لبه و کرد رها سقف از را خود نگار

 انج مارمولک آن دیدن با بود انسان اگر؛ داشت حتم، دید غار انتهای را کوچکی مارمولک. شنیدمی را آب یچکه
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 لکنتر را خودش داشت بود معلوم، انداخت سارا به نگاهی. شنید را کسی منامنظ هاینفس صدی نگار. دادمی

 شده جمع خودش توی غار یدیواره گوشه که دختری طرف به خواست سارا. نکند حمله دختر آن به که کردمی

 .گرفت را بازویش نگار که برود، بود

 .میدی دستمون کار، باشه خوب حالت زیاد نکنم فکر ـ

 :گفت نگار. کرد نگاه نگار به متورم و قرمز چشمانی با و برد فرو را نیشش هایدندان سارا

 .مونممی اینجا من، برگردی تو بهتره ـ

 :گفت و نشست روی به رو. رفت شده مچاله جسم آن طرف به نگار. شد محو نگار چشمان جلوی از سارا

 .سالم ـ

 :گفت ندک ترس احساس کمتر دختر اینکه برای نگار. دکر نگاه نگار به و کرد بلند را سرش لرز با بیچاره دخترک

 .خودتم مثل هم من نترس من از ـ

 :تگف خنده با نگار. کشید زمین روی را پاهایش آرام خیلی، بود گرفته درد بیچاره دخترک پاهای اینکه مثل

 .باشی محتاط قدراین نیست نیازی ـ

 و نگت تونل از نگار. زد حرفی دختر نه و بزند حرفی توانست شخود نه اما؛ ماند جاآن را ساعتی نیم تقریبا نگار

 که ترف باال هاپله از. بست محکم را زیرزمینی در و شد عمارت وارد. رسید عمارت زیرزمینی به و کرد گذر تاریک

 عبور هشوالی کنار از و انداخت پایین را سرش نخواند را ذهنش شوالیه اینکه برای نگار. شد رو در رو شوالیه با

 :گفت سر پشت از شوالیه. کرد

 .بشه تو تقصیر اتفاق این دارم دوست ولی؛ افتاده اتفاقی چه دونمنمی ـ
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 روی بر محکم را پاهایش، رفتمی راه که هنگامی، کرد مشت را هایشدست نگار. داد سر تحقیرآمیز ایخنده

 رژه راهرو در سارا. بستمی نقش هاآن روی نگار پای جای و شکستمی عمارت کف چوب که کوبیدمی زمین

 :گفت سارا. کرد نگاهش سوالی نگار. میرفت

 ؟افتهمی هاییاتفاق داره کنم فکر ـ

 :پرسید نگار

 ؟اتفاقی چه ـ

 :گفت و کرد پایی اون و پا این سارا

 .بشم خون تشنه و بدم دست از رو توانم راحت خیلی که نبودم طوراین سال چند این طی من ـ

 :گفت تعجب اب نگار

 ؟!نیستی گرسنه ـ

 :گفت نگار. داد تکان مثبت معنای به را سرش سارا

 .بده خون بطری یه بهت بخوای ماری از و بری بهتره خب ـ

 .گرفت را سارا بازوی نگار، گذشت نگار کنار از سارا

 .نرو زمین زیر طرف کنممی خواهش ـ

 . رفت خودش اتاق طرف به هم نگار، رفت ینپای هاپله از و داد تکان امیدینا با را سرش سارا

*** 

 :گفت آرام خیلی و داد نگار دست به را سینی سارا
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 .بدونند بقیه نیست قرار، برگرد زود ـ

 رد آشامخون یک که بود مطمئن کامال نگار. رفت زیرزمین طرف به. گرفت را سینی و داد تکان را سرش نگار

 نشان این. کردمی احساس را دیوارها لرزش کردمی نگاه را سرش پشت وقت هر چون؛ اوست تعقیب حال

 !نه یا برود بیچاره دختر آن پیش که بود دل دو نگار. کندمی پنهان نگار دید از را خودش آشامخون یک دادمی

 یزرگب تهدید دختر آن برای قطعا، کردمی تعقیب را او که هم آشامیخون. بود تشنه و گرسنه خیلی االن احتماال

 اردو و کرد باز را زمینی زیر در و کرد جرات باالخره. ایستاد زیرزمینی در روی به رو طورهمان را ایدقیقه چند. بود

 رد یکی، بود مطمئن، پیش راه نه و داشت پس راه نه. داد ادامه راهش به و چسبید تونل سقف روی. شد تونل

 انتهای به. کردمی نگاه اطرافش به و ایستادمی چندگاهی از هر و رفتمی راه ترآرام خیلی. اوست تعقیب حال

 سیک چه، است سرش پشت که کسی بفهمد کرد سعی، کرد تمرکز و ایستاد را ایدقیقه چند رسید که تونل

. تگذاش تونل سنگی لبه روی را پایش و امد پایین سقف روی از. بود هاحرف این از ترزرنگ او انگار ولی؛ است

 وجود دختری اما؛ گشت دختر آن دنبال به آسوده خیالی با. نیست او تعقیب حال در کسی دیگر دش متوجه نگار

 :زد صدا بلند نیست بلد را اسمش دید، کرد فکر هرچه. نداشت

 ؟کجایی هی ـ

 خش صدای. است آشامخون یک کار کار این که داشت حتم نگار. نبود آب یچکه به جز به صدایی هیچ اما

 .را ناپلیون زشت صدای عدب و شنید خشی

 ؟داشتی کار این با ـ

 و ردک مشت را دستانش. است میان در تجربه با آشامخون یک پای که داشت حتم. شد کوبمیخ جایش سر نگار

 یهوشب احتماال دختر و بود گذاشته دخترک دهان روی را پرقدرتش دستانش شوالیه. گشت بر شوالیه طرف به

 .کرد اهشنگ خشم با نگار. بود شده
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 ؟خوایمی چی ـ

 .کشید بو را هوا شوالیه

 .باشه جوان دختر یک مال اگه خصوصا هستم هاانسان خون بوی عاشق من ـ

 .کرد بسته و باز را چشمانش نگار

 .کوروس ماله اون، باش نداشته کاری اون با ـ

 .داد سر وحشتناکی یخنده شوالیه

 تو کهاین مگه؟ سخته آدم یک گرفتن گاز نظرت به. کنممی بخوام که کاری هر من؟ باشم نداشته کاری اون به ـ

 .باشی دورگه یک

 .بکشد حرف او از، خواهدمی ناپلیون کرد حس نگار

 .نیست چیزی همچین ـ

 :گفت و کرد خم راستش یشانه روی را دختر سر شوالیه

 .هستی جسوری آشامخون تو که بده نشونم و بیا ـ

 گاز نداد انجام به تشویق را نگار چشمانش با ناپلیون. انداخت ناپلیون طرف به را خشمگینش چشمان نگار

 .خندید هم باز ناپلیون. کردمی دختر گردن گرفتن

 ؟شدی خسته جاگر از اینکه یا نداری دوست رو اتبچه واقعا شاید ـ

 .رفت ناپلیون تسم به و آورد بیرون را نیشش هایدندان. رفت دختر طرف به و رسید ذهنش به فکری نگار

 ناپلیون زا کشید را دختر دست حرکت یک در نگار. کردمی نگاه نگار به کننده تشویق نگاه همان با هم باز شوالیه
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 سر از غیجی و برگشت شوالیه طرف به نگار. داد خالی جا شوالیه که بکند حمله شوالیه سمت به خواست، شد جدا

 :گفت کند عصبی شتربی را نگار اینکه برای شوالیه. کشید خشم

 .نمیشی خوب آشامخون یک وقت هیچ تو ـ

 که دش منتظر و ایستاد طورهمان هم شوالیه. برد یورش شوالیه سمت به داشت خود در که قدرتی تمام با نگار

 به حکمم را او و گرفت را دستانش شوالیه، رسید او به نگار وقتی و گرفت جلو را دستانش. کند حمله او به نگار

 وبارهد شوالیه طرف به و برخواست جایش از عصبی نگار و ریخت فرو سنگی دیوار. کوبید تونل سنگی وارهدی

 دست ارباین نگار. کند شروع نگار دوباره که شد منتظر، بود آمده خوشش بازی این از انگار که شوالیه. کرد حمله

 جیغ وحشت از و بود افتاده ایگوشه یچارهب دختر. داد پیچ را آن توانستمی که جایی تا و گرفت را شوالیه

 عقب رنگا که کند فرو نگار قلب توی را دستش خواست و اورد بیرون نگار دست از را دستش شوالیه. کشیدمی

 قدمی دچن شوالیه. زد شوالیه فک به مشت با محکم و کرد ای ناله نگار. شد شکمش وارد ناپلیون دست و کشید

 اولش جای سر را فکش استخوان شوالیه. بود شده شده کج که دید را شفک استخوان نگار، رفت عقب

 بود هشوالی این بار این و آورد بیرون را نیشش هایدندان، انداخت شوالیه قرمز چشمان به نگاهی نگار. برگرداند

 را ینگس دیواره داشت سعی نگار. است شده عصبی شوالیه که شد متوجه نگار. کردمی حمله نگار سمت به که

. داد رفشا و گرفت دست در را نگار سر دستش هردو با و رسید نگار به شوالیه. کند فرار بیرون به و بریزد فرو

 و یدکشمی فریاد شوالیه. داد فشار خودش مثل دقیقا و گذاشت شوالیه سر روی را دستش هردو سختی به نگار

 و ترف غار سنگی یدیواره طرف به خوردمی تلو تلو که حالی در. کرد رها را شوالیه نگار باالخره، میزد جیغ نگار

 ارغ از خودش با همراه را او تا رفت دختر طرف به نگار. ریخت فرو دیوار، کوبید دیوار به را خودش محکم بار چند

 درد، کردمی سعی داشت هم نگار. ایستاد جایش سر. بکند فرار خواهدمی نگار شد متوجه شوالیه. ببرد بیرون

 یهشوال. دوید غار از بیرون طرف به و کرد بلند حرکت یک با را او و گرفت را دختر دست. بکند فراموش را سرش

 چند قطف شوالیه، کردمی نگاه سرش پشت به دویدمی که طورهمان نگار. شد روانه نگار دنبال به و کشید اینعره

 دیگرش پای با و چرخید نگار. انداخت زمین روی مشک با را او و کشید را نگار پای شوالیه. داشت کم او از قدم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Mahdis Lavigne | خون بد رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 310 

 اب و حرف بدون. کرد بلند زمین روی از را او و زد چنگ نگار گردن به شوالیه. کوبید شوالیه صورت به محکم

 . گرفت دست در را نگار قلب و کرد نگار بدن وارد را دستش و کرد نگاه نگار به نفرت از پر چشمانی

 اب شوالیه، کرد نگاه شوالیه به وحشت با. کردمی احساس قلبش روی بر را الیهشو دست سردی کامال نگار

 و زندگی پای النا، کند عصبی را شوالیه این از بیشتر نباید دانستمی نگار. کرد نگاه نگار به پیروزمندانه لبخندی

، شنید را ساندرالک فریاد صدای دور از. نداشت نظر در خودش دادن نجات برای راهی هیچ. بود وسط مرگ

 دست رد قلبش، بود شده خیره شوالیه دست به وحشت با نگار، آورد بیرون بدنش از را نگار قلب عصبی شوالیه

 :گفت زشت لبخندی با و فشرد دستش در را نگار قلب شوالیه. تپیدمی شوالیه

 ؟کیم من فهمیدی ـ

 :گفت کوتاه مکثی با بعد و

 .راحتی همین به، کنم نابود رو تو تونممی که کسیم من ـ

. دیدمی چشم به ا ر خودش مرگ داشت. بود کرده عرق نگار، بگیرد گاز را نگار قلب خواست و کرد باز را دهانش

 ردک برخورد زمین به محکم نگار. بست را چشمانش بعد و کرد احساس قلبش روی بر را شوالیه هایدندان نگار

 دید ار شوالیه و کرد باز را چشمانش. رسید گوشش به درخت یک یتنه شکستن و نفر چند فریاد صدای بعد و

 خود هب دفاعی حالت همه و بودند زده حلقه او دور هاآشامخون بقیه و بود افتاده درخت یک شکسته یتنه کنار که

 وبارهد ترمیم نگار، گذاشت اشسینه در را نگار قلب. نشست کنارش و دوید نگار طرف به سارا. بودند گرفته

 توانستمی او. شده خیره سرش باالی آسمان به و کشید عمیقی نفس. کرد احساس را اشسینه یقفسه

 دایص بعد و شد بلند آورچندش ایخنده صدای. ببیند روز در، دیدمی شب بوددر انسان وقتی که را هاییستاره

 ینکها مثل. است افتاده اتفاقی چه که ببیند تا کرد کچ چپش طرف به را سرش نگار. هاآشامخون از یکی نعره

 .بود شده محو شوالیه
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 االح. بمانند بزرگ خیلی خیلی نبرد یک منتظر که بود داده خبر هاآن به شوالیه، بودند شده جمع هم دور همه

 وسکور. بود رفته فرو فکر به و بود نشسته میز صدر در الکساندر. داشتند احتیاج رهبر یک به هاآشامخون

 :پرسید

 ؟کنینمی رو کار این چرا خودت الکساندر ـ

 :گفت سارا جایش به نگفت چیزی الکساندر

 از محافظت برای نه، گذاشته هاانسان برابر در هاآشامخون از محافظت برای رو اون فقط الکساندر پدر ـ

 .هاآشامخون برابر در آشامخون

 .برد باال را دستانش نیک. انداخت نیک به سوالی نگاهی کوروس

 .بدم خبر هاآشامخون بقیه به تونممی فقط من. بزنید خط رو من دور کنممی خواهش ـ

 :گفت، کند تشویق را نیک اینکه برای سارا

 .نیک ارزشمنده خیلی کارت ـ

 .داد سر عصبی یخنده یک و بگیرد را اشخنده جلوی نتوانست ایزابال. کرد نگاه نگار به الکساندر

 ؟کنید استفاده من پدر با مقابله برای نگار از وایدخمی شما واقعا ـ

 .برد باال را ابرویش تای یک الکساندر

*** 

 است شده ومنتشر ساخنه دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
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 ؟ایز ناراحتی خیلی پدرت برای اینکه مثل ـ

 .زد فریاد و برخواست جایش از ایزابال

 .الکساندر نزن اصد اسم اون با رو من ـ

 :گفت و شد واسطه رزالین. کرد خری خر بعد و

 .باشید آروم کنممی خواهش هابچه ـ

 :زد فریاد الکساندر که کند باز را دهانش خواست کوروس

 تفاقیا همچین االن نبود زمین زیر توی انسان اون اگه، توئه تقصیر اتفاقات این یهمه کوروس ببند رو دهنت ـ

 .افتادنمی

 :داد ادامه الکساندر. نگفت چیزی و داد تکیه صندلیش پشتی به و شد ناراحت اینکه مثل روسکو

 .دونمنمی واقعا؟ نه یا درسته کارم دونمنمی فقط. کردم انتخاب رو هاآشامخون جدید رهبر من ـ

 :گفت و زد الکساندر یشانه به نیک

 ؟کیه اون بگو پسر هی ـ

 :گفت تردید با الکساندر

 .رجاگ ـ

 :گفتند یکنواخت و بلند صدای با همه
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 ؟!جاگر ـ

 که بود نگار جمع آن خوشحال تنها. رفت بیرون اتاق از و برخواست جایش از و داد تکان را سرش الکساندر

 :گفت حرص با سارا. کند پنهان را زیادش خوشحالی داشت سعی

 ؟کنیم اعتماد اون به باید چطور ما انتقامه دنباله به هنوز جاگر ـ

 :گفت نفس به اعتماد با ایزابال

 .مونهمی قولش روی بده قول اگه که بوده این دیدم برادرم از که چیزی تنها ـ

 :زد جیغ تقریبا سارا

 .نمونده قولش سر اون ـ

 :گفت عصبی و برخواست جایش از نگار

 .نمیشه قبلش به شبیه هیچوقت که بود نداده قول اون ـ

 :گفت و کشید عمیقی نفس نگار. کردند نگاه نگار به تعجب با و کردند سکوت همه

 .کنیم فکر منطقی یکم بیاید ـ

 رزالین ،رفت هاپله طرف به و آمد بیرون اتاق از، بماند اتاق در آن از بیشتر نگار که نگذاشت سپاس گریه صدای

 .زدمی حرف ریز یک رفتند باال هاپله از که وقتی تا رزالین. شد روانه دنبالش به هم

 .زنیممی حرف داریم فقط ما. نشو ناراحت سارا دست از میکنم خواهش ـ

 را در دستگیره. بود شده کالفه رزالین حرفی پر از، دادمی ادامه اتاق طرف به راهش به داشت طورهمان نگار

 طرف به نگار. بست را اتاق در و شد اتاق وارد سرش پشت هم رازلین، شد اتاق وارد و کشید پایین محکم
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 یهخشمگینان نگاه با که بزند حرفی خواست رزالین. کردمی گریه و بود شده دراز شکمش روی که رفت سپاس

 و گارن به و بود ایستاده در کنار طورهمان رزالین. داد شیر پسرش به و نشست تخت روی نگار. شد رو به رو نگار

. وسیدب را انگشتش پنج هر و شد خم، کرد نگاه پسرش به و کشید باال را لباسش نگار. کردمی نگاه سپاس

 :گفت و کشید سپاس نرم و پشت کم موهای روی بر آرام را دستش. برداشت قدم دو آن طرف به رزالین

 .نیست کامل آشامخون یک که خوبه بازم ـ

 .کرد نگاهش سوالی نگار

 ؟میگی رو حرف این چرا ـ

 .شستن نگار کنار،تخت روی و انداخت باال ایشانه رزالین

 .باشه خبیث آشامخون یک یاندازه تونهنمی و نمیشه کسی جانشین وقت هیچ اینجوری خب ـ

 :پرسید نگار

 ؟داشت خطر براش میشد آشامخون اگه یعنی ـ

 .داد تکان را سرش رزالین

 .میشد بد خیلی حتما و جاگره یبچه اون خب ـ

 .پرسید شادمان جاگر اسم آمدن با نگار

 ؟برگرده همیشه برای تونهمی کی اون ـ

 .برد گوشش پشت را موهایش و کرد کج را سرش رزالین
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 وت اون. نمیاد بر کار این پس از جاگر جز به کسی ولی؛ نگرفته تصمیم قطعی طور به هنوز الکساندر، خب ـ

 .بوده زیادی هایجنگ

 .کرد نگاه سپاس روشن سبز چشمان به و داد تکان را سرش نگار

. بود ادب از دور به واقعا کار این نگار نظر به و بودند نیامده بقیه. بود جاگر آمدن منتظر بغل هب سپاس هاپله روی

 را ها.پله. شنید راهرو توی از را جاگر آرام هایقدم صدای. انداخت راستش یشانه روی و کرد جا به جا را سپاس

 الغرتر ظرن به، کرد نگاه جاگر به شادمانی اب نگار. برود پایین و باال سپاس سر شد باعث که رفت باال تند تند

 گارن دیدن با جاگر. بدود جاگر سمت به سپاس وجود با توانستنمی. پرید پایین باال لبخند با. بود شده

 تداش توان که جایی تا و کشید آغوش در محکم را او رسید نگار به وقتی. کرد ترتند سمتش به را هایشقدم

 .فشرد خود به را نگار

 نگار. بود شده خیره الکساندر به نفرت از پر چشمانی با که انداخت جاگر یشده قفل فک به نگاهی گارن

 به البته، کردند رفتار تردوستانه خیلی الکساندر جز به بقیه خوشبختانه. شود دعوایشان شام میز سر که ترسیدمی

 و ردفش دستش در را جاگر بازوی نگار. اشتد الکساندر به نسبت تریدوستانه رفتار کمی هم باز که سارا جز

 .کرد نگاه او به ملتمسانه

 :فتگ بلند صدایی با و برخواست جایش از السکاندر. داد تکان را سرش بعد و کرد نگاه نگار چشمان به جاگر

 و هاستانسان برار در هاآشامخون از کردن محافظت من وظیفه، هاستآشامخون رهبر جاگر بعد به این از ـ

 من بوده هاآشامخون بین هایجنگ توی بیشتر جاگر که اونجایی از. بدم انجام کاری تونمنمی این از بیشتر

 بقیه از که اینه بدیم انجام تونیممی که کاری تنها و کنم معرفی شما به رهبر عنوان به رو اون گرفتم تصمیم

 .همین، کردیم کمک درخواست هاآشامخون

 الکساندر. شد خارج سالن از سریع و داد تکان سری خدمتکار. کرد اشاره خدمتکار سمت به دستش با بعد و

 ایستانهدو لبخند ایزابال، کرد نگاه ایزابال به نگار. نشست جایش سر، کردمی نگاه جاگر چشمان به که طورهمان
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 به زده وحشت نگار. برگشت اینقره جام دوتا با همراه و خون حاوی بطری یک با همراه خدمتکار. زد نگار به

 :گفت جاگر

 ؟بخوری خون اینقره لیوان داخل خواینمی کی تو ـ

 :پرسید متعجب و کرد ترنزدیک جاگر به را سرش نگار. داد تکان مثبت نشانه به را سرش جاگر

 ؟!چرا ـ

 :گفت آرام و کرد خم نگار طرف به را سرش جاگر

 .کشیدیم زیادی درد، دادیم بهم که قولی خاطر به، بدونیم که دیدممی انجام رو کار این ـ

 دارمق به و کرد باز را بطری در الکساندر. کردمی نگاه هاآن به انزجار با جاگر، گذاشت میز روی را هاجام خدمتکار

 در را جام تردید با جاگر. گرفت جاگر طرف به را هاجام از یکی خدمتکار. ریخت خون هاآن توی کمی تقریبا

 به جام. داد انجام را کار همین هم الکساندر. شد بلند دود دستش از و رفت هم در اشچهره که رفتگ دستش

 ار لیوان و شد بلند جایش از و خورد را خون سریع خیلی. بسوزد لبش شد باعث که کرد برخورد جاگر های لب

 :گفت گرفته صدایی با جاگر. شد رها الکساندر دست از هم اینقره جام. کرد پرت زمین روی

 .باشن اینجا هاآشامخون بقیه فردا امیدوارم. کنم استراحت برم بهتره ـ

 لبخند رنگا. کردندمی نگاه جاگر رفتن به تعجب با داشتند که کرد نگاه بقیه به نگار. رفت باال هاپله از بعد و

 .شد مشغول غذایش خوردن به و زد بخشی آرامش

*** 
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 جاگر االاحتم. بود اتاق وسط که افتاد بزرگ نسبتا تابوت یک به چشمش. شد اتاق وارد و کشید را در دستگیره

 اب جاگر. کرد نگاه جاگر و سپاس و کرد باز را تابوت در آرام خیلی. بود برده تابوت توی خودش همراه را سپاس

 :گفت اخالقی خوش

 .بخوابی تابوت توی باشی مجبور بعد به این از کنم فکر ـ

 :گفت، کردمی تابوت وارد را پایش یک که حالی در نگار

 .نامردیه این ـ

 ستدر نفره سه تابوت یک برایشان که بود داده دستور هم باز جاگر. بست را تابوت در و شد تابوت وارد کامل

 .بست را چشمانش آرامش با و برد جاگر گردن توی را سرش نگار. کنند

 .بود شده تنگ زیاد خیلی برات دلم ـ

 .نگفت چیزی ولی؛ خورد تکان آرام خیلی جاگر

 ؟بود شده تنگ من برای دلت هم تو ـ

 .آمد بیرون جاگر گلوی از صدا یک فقط

 .هوم ـ

 .چسباند جاگر به بیشتر را خودش و خندید نگار

*** 

 نظر به، کردمی نگاه جدید هایآشامخون به تعجب با و بود نشسته سالن هایمبل از یکی روی بغل به سپاس

. ودب خون نوشیدن حال در میزه ریزه مرد آشامخون یک، کرد نگاه دستش بغل به نگار. آمدندمی خونسرد خیلی
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 صورتش دیدن با نگار. کرد نگاه نگار به و کرد احساس خودش روی بر را نگار یخیره نگاه میزه ریزه آشامخون

 به ار نیشش هایدندان نگار که زد نماندندا لبخندی آشامخون. بود زن یک به شبیه کامال او صورت، خورد یکه

 :گفت و آورد جلو را دستش میزه ریزه آشامخون. زد متعجب لبخندی هم نگار، دید خوبی

 .نگاری هم تو دونممی و هستم ایگی ـ

 .داد قرار ایگی کوچک دست توی را دستش نگار

 .ایگی خوشحالم دیدنت از ـ

 .چرخید نگار طرف هب و کشید باال را خونش از دیگر قلپی ایگی

 از. دش بلندتر قدم شدم تبدیل اشام خون به وقتی و بودم کوتوله یک من، نکن نگاه جوریاین من قیافه به ـ

 اردچ که آشامیخون یک به من و گرفتند گاز رو من همزمان زن و مرد آشامخون یک بگم باید که هم قیافه لحاظ

 .شدم تبدیل، شده ژنتیکی جهش

 با ناپلیون. رفت غریبه هایآشامخون دیگر طرف به و شد بلند جایش از ایگی. زد دوستانه بخندیل او به نگار

 نزمی روی خودش سر پشت را نفر یک پریدمی پایین و باال که طورهمان و آمد نگار طرف به آمده کش هاییلب

 :گفت ذوق با و ایستاد نگار روی به رو ناپلیون. کشیدمی

 .بدم نشون بهت رو اماندا، خواممی ـ

 هب دقت با نگار. داد قرار خودش کنار را او و کشید، بود ایستاده ناپلیون پشت که را آماندا دست محکم بعد و

 تعجب با ارنگ. داشت رنگی چشمانی و بلند قدی که تفاوت یک با بود نگار به شبیه کامال او، کرد نگاه آماندا چهره

 ستد نگار. بودند ایستاده آینه مقابل انگار، کرد را کار همین هم آماندا. کرد دراز آماندا سمت به را دستش بهت و

 کنار نگار. شد جدا ناپلیون و نگار از نگار با بشی و خوش از بعد آماندا. گذاشت آماندا دست توی را سردش

 :پرسید آرام و ایستاد ناپلیون
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 ؟نبود شوالیه با مگه اون ـ

 :گفت افتخار با و داد تکان را سرش ناپلیون

 .ما با اومده من خاطر به ـ

 اخم ناپلیون که گذاشت دهانش روی را دستش نگار. شد جلب هاآن به همه توجه که خندید بلندی صدای با نگار

 :گفت و گذاشت صورتش روی به رو را سپاس نگار. درآورد صدایی خودش از سپاس. رفت و شد جدا او از کرده

 ؟میزنی حرف داری ـ

 .بوسید را اشگونه محکم نگار. افتاد رنگش ایسرمه لباس روی بر دهانش آب که یدخند سپاس

 ؟کنم کار چه من نباشی تو اگه ـ

 یهاقدم با جاگر. نشست مبل روی، میزد پا و دست هوا در سپاس و بود گرفته را سپاس بغل زیر که طورهمان

 مثل دقیقا. چپ طرف در دیگر ایعده و بودند ایستاده راست طرف هاآشامخون ایعده. آمد پایین هاپله از محکم

 بقیه به پشتش که طورهمان و ایستاد پنجره به رو جاگر. شدمی رد آن از داشت جاگر که بود راهرو یک

 :گفت بود هاآشامخون

 مخوریب شکست ما اگه. ببینیم رو پدرم میشه تکرار تاریخ که طورهمان قراره کابوس جنگل توی دیگه شب ـ

. درمهپ نظر تحت هم خوردنتون خون حتی؛ باشیم پدرم نظر تحت، کنیممی زندگی داریم که زمانی تا مجبوریم

 .نکنید شب فردا درگیر رو فکرتون زیاد فعال

 از راندیگ به توجه بدون و سریع نگار. برگشت سالن به هم باز همهمه صدای، رفت باال هاپله از و برگشت بعد و

 تخت روی را سپاس نگار. بود زده زل ماه به طورهمان جاگر، شد اتاق وارد. رفت جاگر دنبال هب و باال هاپله

 .شد خیره نگار به هم او و ایستاد کنارس. رفت جاگر طرف به و گذاشت



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Mahdis Lavigne | خون بد رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 320 

 ؟باشم شما کنار در شب فردا تونممی هم من ـ

 .انداخت نگار کمر دور را دستش و کرد نگار به نگاهی جاگر

 .باشه طوراین نکنم فکر ـ

 .کرد نگاهش آوداخم نگار

 .هستم آشامخون یک، نیستم انسان یک االن من؟ چرا ـ

 نگار صورت روی از را سرش، کرد نزدیک نگار صورت به را صورتش و چسباند خود به بیشتر را نگار جاگر

 :گفت و برداشت

 .کنی ظبتموا سپاس از باید تو. مونیدمی اینجا کوروس و رزالین، سارا و تو ـ

 :گفت و گذاشت جاگر یگونه روی را دستش کف نگار

 ؟مونیمی سالم باشم مطمئن ـ

 .بست را چشمانش آرامش با فقط و نگفت چیزی جاگر

 هاآشامخون خشم از این ولی؛ باریدمی شدیدی باران. بودند ایستاده یکدیگر روی به رو هاآشامخون از گروه دو

 پدرش مقابل در جاگر. کنند تکه تکه را یکدیگر و کنند حمله یکدیگر سمت به دبودن منتظر همه، کردنمی کم

 که ودندب منتظر همه، ایستاد وسط هاآشامخون از یکی. بودند شده خیره یکدیگر به زیاد خشمی با و بود ایستاده

 یعصب هایآشامخون هقیاف به و برد باال را دستش مرموز لبخندی با آشامخون. کند اعالم را نبرد آشامخون آن

 با آشامخون. آوردند بیرون را نیششان هایدندان آشامخون آن دست حرکت با هاآشامخون یهمه. کرد نگاه

 ویت را دستش مرتب سارا و رفتمی رژه سالن در نگار. شد شروع نبرد و آورد پایین را دستش مرموزش لبخند

 نگارا و بودند آمده بیرون کوروس نیش هایدندان. بود تهنشس شومینه کنار انسان دختر، کشیدمی موهایش
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 جایش از رزالین. گرفت گاز را آن و برگشت را مبل هایکوسن از یکی. بگیرد گاز را چیزی داشت دوست

 :پرسید متعجب نگار. شد ترتاریک سالن که کشید را هاپرده و برخواست

 ؟!کردی رو کار این چرا ـ

 :تگف آرام صدایی با رزالین

 .ترنخنگ واقعی هایآشامخون از هااون. اطرافن و دور این شوالیه هایآشامخون از بعضی ـ

 :پرسید هم باز نگار

 ؟ترنخنگ هااون که میگی لحاظ چه از ـ

 .انداخت راستش روی را چپش پای و نشست مبل روی اضطراب با رزالین

. ننببی چشمشون با رو آشامخون اینکه مگه، هست ناطرافشو آشامخون یک که بفهمن، تونننمی هااون خب ـ

 .حساسن خون روی بیشتر هااون

 :گفت و که کرد نگاه کوروس به نگار

 ؟انشکلی چه هااون ـ

 .آورد فشار پیشانیش به رزالین

 .الغر و کوتاه قد ـ

 .نشست نگار رویی به رو مبل روی و رفت هاآن سمت به سارا

 ؟چیه هادعوا نای دلیل دونمنمی هنوز من ـ

 .زد گوشش پشت را بلوندش موهای و چرخاند را چشمانش رزالین
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 یعنی بخوره خون نگار اگه و بخوره خون نگار خوانمی هااون معلومه خب، میشی خنگ شرایط بدترین توی ـ

 .کنن پیدا راه هاانسان دنیای به توننمی شرایط این با هابدخون و گذاشته پا زیر رو قوانین

 بیشتر بدنش لرزش لحظه هر که انداخت کوروس به نگاهی نگار. داد تکیه صندلی پشتی به و نگفت چیزی اسار

 :پرسید آرام خیلی. میشد

 ؟چشه کوروس ـ

 :داد جواب نگار از ترآرام رزالین

 رخنه وجودش توی داره جنگجویی حس همین برای. کنه تصور رو هاآشامخون بین جنگ تونهمی کوروس ـ

 .هکنمی

 نفر سه آن به نگاهی کوروس شدند بلند او با همزمان هم نگار و سارا، رزالین. بلند جا از کوروس لحظه همان

 دش متوجه نگار، رفت عقب قدم یک بعد و نگار سارا به چشمی زیر اول. کرد نگاه انسان دختر به بعد و انداخت

 اگر. کردند حمله دختر سمت به هم با وهرد کوروس و نگار. کند حمله انسان دختر به خواهدمی او که

 حمله عمارت طرف به انسان دختر بوی شنیدن با حتما بودند حساس خون بوی به شوالیه هایآشامخون

 از اشسینه و بود ایستاده نگار روی به رو هم کوروس، ایستاد او مقابل دقیقا و دختر به پشت نگار. کردندمی

 :گفت شده کنترل خشمی با کوروس. شدمی پایین و باال خشم

 .ور اون برو ـ

 :گفت شده قفل فکی با هم نگار

 .نمیرم ـ
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 کج نگار صورت. کوبید نگار صورت به محکم را مشتش و کرد نگاه نگار چشمان به قرمزش چشمان با کوروس

 وبارهد که داد قرار اولش جای سر را سرش. بشنود را اشگونه استخوان شدن خورد صدای توانست نگار و شد

 یشانه کوروس که کرد نگاه کوروس چشمان به. بشنود را اشگونه هایاستخوان شدن وصل صدای توانست

 ویت را نیشش هایدندان و گرفت را انسان دختر گردن سریع خیلی. کرد پرت ایگوشه به را او و گرفت را نگار

، انداخت سارا و رزالین به نگاهی. کند احساس توانستمی را خون شیرین بوی نگار. کرد وارد دختر گردن

 تپش از و دوید کوروس طرف به و برخواست جایش از نگار. بودند داده دست از تقریبا را کنترلشان هاآن هردوی

 اخطار، داشت هاآن به سقف روی نفر چند دویدن صدای. کرد رها را دختر کوروس که کوبید کمرش به مشت با

 یک با سارا. کشید آغوش در را او و رفت سپاس طرف به نگار، دوید هاآن طرف هب و آمد خودش به سارا. دادمی

 .دوید در طرف به و گرفت را دختر دست

 هساخت کارمون وگرنه بشه تبدیل آشامخون به زودتر هرچه باید، برسونیم مقدس اتاق به رو خودمون باید ـ

 .است

 وارد داشتند هاآشامخون که بود این از نشان سقف ردنب شکاف صدای. رفت باال هاپله از بدو بدو خودش و

 بعجی هایمجسمه از بود پر اتاق. شدند مقدس اتاق وارد همه. رفت باال از هاپله ترسریع نگار. شدندمی عمارت

 .غریب و

 هب پشت از خواستمی که آشامیخون به. کردنمی پیدا را او ولی؛ گشتمی پدرش دنبال به چشمانش با جاگر

 دنب گرمای و بو راه از و کند تمرکز کرد سعی جاگر. کرد متالشی را سرش و برد یورش، بکند حمله الکساندر

 از کیی از جاگر. است ایستاده درختان از یکی روی پدرش که فهمید بو احساس با. کند پیدا را او بتواند پدرش

 :آورد خود به را او پدرش صدای. رفت باال درختان

 ؟گردیمی من دنبال ـ
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 لیهشوا بعد و زد ضربه اششانه به یکی. زدمی حقه او به داشت. نبود جاآن پدرش ولی؛ برگشت خشم با جاگر

 .ایستاد جاگر روی به رو دقیقا

 ؟بکشی رو من خوایمی االن و بودی من مقام به رسیدن دنبال به زمانی یک ـ

 .غرید و کرد مشت را هایشدست جاگر

 واقعا .کردی تبدیل آشامخون یک به رو من تو، نبودم آشامخون اول از من. توئه تقصیر تادمایس اینجا من اگه ـ

 .بود تو کشتن اوایل همون آرزوم

 .زد پوزخندی و چرخید جاگر دور شوالیه

 ردنک تسخیر و جاودان عمر، پول. نداشتی بدی حس باشی آشامخون یک اینکه به نسبت هم تو عزیز دوست ـ

 .بودی اون به رسیدن یتشنه واقعا تو که بود چیزی هاآدم

 .کرد نگاه شوالیه به اششانه روی از جاگر

 .بودم وسطایی قرون یساده آسیابان یک من وگرنه کردی وسوسه رو من تو ـ

 .شود عصبی جاگر، شدمی باعث که کرد ایخنده شوالیه

 .جاگر هستی تاریخی آثار نوع یک خودت تو ـ

 ندچ شوالیه. کرد حمله شوالیه طرف به بعد و کرد خم راست به را سرش بار یک و کج به را سرش بار یک جاگر

 سرش پشت هم جاگر و دوید درختان طرف به شوالیه. انداخت پایین درخت روی از را خودش و رفت عقب قدم

 .کرد دویدن به شروع

 از رهقط چند و گرفت دندان به ار دستش. شود تبدیل آشامخون به دختر ترسریع که کردمی سعی داشت سارا

 نزدیک اتاق به دارند هاآشامخون دادمی نشان پاها صدای. انداخت دختر صورت روی بر را دستش خون
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 هر. شدند خارج اتاق از هم نگار و رزالین کوروس سر پشت و شد خارج اتاق از همه از ترزود کوروس. شوندمی

 بقیه از جلوتر که شوالیه هایآشامخون از یکی. بودند ایستاده شوالیه هایآشامخون از نفر شش برار در هاآن سه

 .زد چپش دست کف به و کرد مشت را راستش دست کوروس. زد لیس را لبش زبانش با بود ایستاده

 پرش یک با جاگر. دویدمی عمارت طرف به داشت شوالیه. بود شوالیه دنبال به دویدن حال در همچنان جاگر

 اج جاگر که کرد پرت جاگر صورت طرف به را مشتش و داد سر عصبی ایخنده شوالیه. ایستاد لیهشوا جلوی

، ادافت پایین دیوار که کرد پرت عمارت ساختمان طرف به محکم را او و زد چنگ شوالیه گلوی به جاگر. داد خالی

 .کرد حمله شوالیه طرف به هم باز سرعت به جاگر

 بیرون را قلبش و کرد آشامخون بدن وارد را دستش بعد و شکاند را شوالیه هایآشامخون از یکی گردن نگار

 چهار سقف روی آشامخون آن. بود بیشتر همه از قدرتش که بود هاآشامخون از یکی دنبال به نگار نگاه. آورد

 کردن احساس اب آشامخون. ایستاد اشام خون آن پشت و رفت باال دیوار روی از نگار. بود چسبیده پا و دست

 دراز مینز روی نگار. بیفتد پایین سقف روی از نگار شد باعث که زد ضربه نگار سر به محکم پایش با نگار وجود

 سر نگار و کرد خرد را آشامخون آن گردن کوروس، شد ظاهر سرش باالی هاآشامخون از یکی که بود کشیده

 .دوید سرش پشت حرص با. رفتمی پایین هپل از داشت که کرد نگاه آشامخون به، ایستاد جایش

 و برد سرش باالی را شکسته دیوار از قسمت یک. کوبید دیوار به محکم را او و گرفت را شوالیه یقه جاگر

 اگرج طرف به و گرفت دفاعی حالت جاگر برابر در و آمد خود به شوالیه. کند پرتاب شوالیه طرف به را آن خواست

، اشتد قرار شوالیه سر باالی که بود لوستری به نگاهش. رساند سقف به را خودش شپر یک با جاگر. کرد حمله

 .افتاد شوالیه روی بر که کرد جدا سقف از را آن و رفت لوستر طرف به

 نگار و کشید جیغی خشم از. برگشت نگار طرف به آشامخون که کوبید آشامخون گردن توی محکم مشت با نگار

. کردمی احساس خوبی به را نیشش هایدندان آمدن بیرون نگار. کرد پرت پایین قهطب به هاپله روی از را
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 از دهنر، کشید خود سمت به را او و گرفت هانرده بین از را پایش نگار. بود هاپله از آمدن پایین حال در آشامخون

 .کرد پرت یوارد سمت به را او، بود دستش در آشامخون آن پای که طورهمان نگار. شد کنده جایش

. بکشند دست کار از هاآن دوی هر شد باعث دیوار شدن شکسته صدای که زد چنگ جاگر گردن به شوالیه

 آشامونخ به را خودش نگار. کرد نگاه نگار قرمز چشمان به جاگر. شدمی پایین و باال خشم از نگار سینه یقفسه

 توی را نیشش هایدندان ناخودآگاه و آورد بیرون شبدن از را قلبش. کرد وارد بدنش توی را دستش و رساند

 .دوید نگار طرف به و کشید فریاد جاگر. کرد وارد آشامخون قلب

 .نکن رو کار این نگار ـ

. کرد نگاه خونیش دستان به و آمد خود به. بود کرده احساس دهانش در را خون مزه نگار چون؛ بود شده دیر

 .کردمی نگاه نگار به و بود ایستاده جایش سر بالتکلیف که کرد نگاه جاگر به، کردمی ضعف احساس

 الیح در نگار. کشید آغوش به را او و رساند نگار به زودتر را خودش جاگر. رفت جاگر طرف به خوران تلو تلو نگار

 :پرسید، گریستمی که

 ؟کردم کار چه من ـ

. کردمی گریه بلند صدای با طورهمان نگار. ردک فرو نگار گردن توی را سرش و بوسید را او موهای روی جاگر

 آمدند ایینپ هاپله از کوروس و رزالین، سارا. شد محو تاریکی در و کرد نگاه نگار به پیروزمندانه لبخندی با شوالیه

 :زد لب کوروس. کردند نگاه دو آن به و

 .بیفته اتفاق جدیدی داستان قراره اینکه مثل ـ

 

 .پایان
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