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 است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

www.1roman.ir 

 :داستان خالصه

 شکارچی؟ یا شکار

 کشی؟می یا شویمی کشته

 یابد؟می فراری راه سرنوشتش و تاریکی از کسی آیا

 .آوردمی همراهش به را لرز و ترس بلندی، یزوزه صدای

 ...است راه در تاریکی خیزش

*** 

 :خواننده با سخنی

 

 هایزمان و هامکان در هم از جدا ماموریت چند شامل رمان آغازین هایبخش

 اصلی شخصیت رفتار و روحیات با مخاطب بیشتر آشنایی برای که هست متفاوت

 .ستماورالطبیعی موجودات و داستان

 .شود شروع اصلی ماجرای و برسد خودش ثبات به داستان تا باشید شکبیا لطفا   پس

 .است متفاوت تقریبا   و کلی فصل دو دارای داستان

 .است تاریکی دوم فصل و شکارچی اول فصل
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*** 

 :رمان از هاییقسمت

 

 تربیش قدر چه هر! ندهم انجامش کنممی سعی که ستاشتباهی گذشت، و رحم

 !دانندمی اتوظیفه یا حماقت را تو ازخودگذشتگی این و شوندمی پروتر کنی مهربانی

 

 !نداره قلب شکارچی یه: اول قانون

 !شیمی کشته یا بکش یا: دوم قانون

 ...مونهمی هیوال همیشه هیوال یه: سوم قانون و

☆ 

 !ترسممی خودم از دارم من من،. ترسممی دارم امزندگی در بار، اولین برای

☆ 

 باشم؟ آماده چی برای باید من-

 من به را نافذش چشمان دوباره سپس. کرد نگاه ترسی به و خورد را دهانش آب

 :گفت و دوخت

 ...سرنوشتت برای-

☆ 
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 انگار دارد؛ خاصی برق هاچشم این اما، کنمنمی گریه. دیدم خاصی برق هایمچشم در

 منتظر تنها و است شده مخفی هاچشم این پشت ،نشده حل معماهای از دنیایی

 ..است شدن کشف

 !امخسته خودم از

☆ 

 ...ایدیده آموزش کارها این برای تو. باش آرام تیا،

 !امندیده آموزش که دیوانگی برای زمان، و مکان کردن گم برای. نیامد بند امگریه

☆ 

 .گرفتم قلبش سمت به هااسلحه

 کم که هم هیوال یک. شدم شکلیک یآماده. کرد نگاه هایمچشم به و زد تلخی لبخند

 .ماندمی هیوال همیشه هیوال نه، یا باشد دوستم او ندارد فرقی! است یکی شود

**** 

 :مقدمه

 اول از بوده کم یکی نوزدای، ز ما برای

 !دارد مرغشان را پا دو که، است جمع شانسی خوش ز

 

 ...اما شیر هایخوبی ز   گویندمی قصه جا این در

 دارد گرگشان صداقت جنگل، این اهل میان
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 .هست pedram_mpn همسرم از شعر! ممنوع کپی: ن.پ

*** 

 "شکارچی: اول فصل"

 "A پارت"

 کنه؟می رد رو من دعوت   تو، تیپی   خوش به آقایی_

 :گفت و خاراند دست با را سرش آرام کردم؛ نگاهش لبخند با و گفتم را این

 !دارم کار که االن بگم؟ چی خب-

 :گفتم و زدم چشمکی دادم؛ تکان را سرم

 .بای پس باشه کنی؛می رد پس_

 :شنیدم را اضطرابش از پر صدای. رفتم در سمت به دیگری صحبت هیچ بدون

 .کن صبر کجا؟... نه اوه_

 آرام هایگام با و برگشتم طرفش به. گرفت را قالب هم ما چاق ماهی پس زدم؛ لبخندی

 تا زور به گرفت؛ امخنده ایستادم؛ رویش به رو. شدم نزدیک او به کامال   کشیده و

 !رسیدنمی هم امشانه

 .بردم صورتش نزدیک را سرم و گرفتم را لباسش ییقه

 فاز   در که بود مشخص! بود منتظر و بسته را هایشچشم بود؛ شده من محو کامال  

 دست با آهسته کشیدم لبم دور را زبانم. نیست جمع حواسش اصال   و هست یدیگر

 . آوردم بیرون کتش از را کلید بود آزاد که دیگرم
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 .گذاشت کتش داخل را کلید که بودم دیده شدم؛می اتاق وارد که زمانی

 .کردم مخفی اممشکی کت آستین در را کلید

 اما، کرد؛می تربیش مرا یخنده این و شدمی ما زیاد نزدیکی مانع   اش برآمده شکم

 و گرفتم فاصله او از زدم؛ رویم به رو خپل به محوی لبخند تنها و گرفتم را خودم جلوی

 :پرسیدم تعلل بی

 خورید؟می قهوه من با پس_

 ..آره_

 امخنده است، گرفته جدی را قضیه مرد که این از بود نزدیک مثبت جواب شنیدن با

 :گفتم او به و گرفتم را خودم جلوی هم باز اما، بگیرد؛

 .بریم پس خب_

 :گفت کالفه و کشید اشگندمی جو پشت کم موهای به دستی

 .کنم ول رو کارم تونمنمی که االن... مسیح... اوه_

 :گفتم اخم با گرفتم؛ دندان به ایمسخره حالت به را لبم

 .خواممی قهوه االن من اما_

 .کنم ترک رو کارم تونمنمی من ولی_

 در که بزرگی آهنی کمد سه با ساده، دفتری کردم؛ نگاه را اتاقش دور تا دور و ایستادم

 .رسیدنمی نظر به جالب اصال   و نداشت هم پنجره حتی اتاق بود؛ کشو از پر و بود آن

 :گفتم زدن پلک بدون و دوختم مرد به را نگاهم عصبی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Es_shima|  تاریکی خیزش رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

8 

 

 تونی؟نمی چرا نیست؛ جا این که کسی_

 اومد دنیا به بچش ولی بود کارمندا از یکی شیفت امروز تونم؛نمی همین برای دقیقا  _

 این تونمنمی همین برای من و هستیم تنها نگهبان و من االن و بره شد مجبور اون و

 .کنم ول رو جا

 را آمار این! هستم کردن فکر حال در که کردم تظاهر و دادم تکان هوا در را دستم

 :گفتم شوق با. دانستممی قبل از خودم

 .میارم قهوه دومون هر برای من پس خب_

 .شهمی بد که جوری این_

 دارد سال چهل از بیش که مرد این شدم؛ خارج اتاق از بزند حرفی دوباره که این از قبل

 خیلی پدرم البته کند؟می خودش با فکری چه واقعا   است؛ من پدر سن هم شاید، و

 !است تراندام خوش و ترقیافه خوش

 منطقی دلیل افتادم گیر اگر باشم، مکان این در خواهممی وقتی که کردم بهانه را قهوه

 !ام کرده گم را راه بگویم تنها و باشم داشته بودنم جا این برای

 دوربین دو متر چند هر که جا این لعنتی،. کردم نگاه اطراف به و زدم قدم راهرو در

 به سپس و فرستادم یشانکامپیوتر سیستم به افزاری بد و درآوردم را امگوشی هست؛

 .رفتم پیام ایجاد قسمت

 رو هاشدوربین فرستادم رو کدش که سیستمی این رو کردم نصب افزاربد یه مایک"

 ".بده اُکی و کن هک
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 کردم ساختمان به کردن نگاه مشغول   را خودم شدم؛ جواب منتظر و کردم ارسال را پیام

 مشخص چیزی هادوربین در تا گردممی مخصوصی جای دنبال   به که کردم تظاهر و

 .نشود

 .کردم باز را آن سریع رسید؛ پیامی

 یکم گفتم راستی کنه؛می درد کمرم کمی البته مرسی، خوبم؛ من خوشکله، سالم"

 هک پیش مین پنج از دوربینا خب ولی بخندم؛ من بفهمی رو جواب دیر بخوری حرص

 " .شده

 .شدم سردخانه بخش وارد   راحت خیال با و گذاشتم جیبم داخل را امگوشی حرص با

 کالبد مخصوص   وسایل   و مخصوص یخچال   چندین که سرد، اندکی قدیمی، اتاقی

 و خفه هافن وجود با فضا نکردم؛ توجهی که بود دیوار کنار ایپنجره. بود آن در شکافی

 اتاق زدن دید از! داشت قرار اتاق وسط در قدیمی و شکسته صندلی و میز بود؛ گرفته

 .برداشتم دست

 .کنم پیدا را هفت و پنج سه، شماره هایجسد باید

 .کشیدم بیرون را جسد و کردم باز را آن در   کردم؛ پیدا را سه شماره یخچال

 ساله هفت و سی حدودا   مردی دیدم؛ را جسد من و شد باز آرامی صدای با یخچال

 .مشکوکی چیز   و زخم جای بدون

 شاهرگ در درست عمیق و باریک سوراخی کوچک، زخمی کردم؛ بررسی را گردنش

 .است داده دست از را زیادی خون فرد که بود مشخص هاکبودی از و داشت وجود

 و زخم همان دقیقا   ولی بودند؛ زن دو هر کردم؛ بررسی هم را هفت و پنج هایجسد

 .داشتند را هاعالمت
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 .گرداندم باز اولیه حالت به را هاجسد

 پا صدای چسباندم؛ اتاق در به را گوشم و رفتم در سمت به شنیدم؛ پایی صدای  

 .شد متوقف در، جلوی   و شدمی ترنزدیک و نزدیک

. شد قفل بود؛ خیابان به رو که اتاق یپنجره به نگاهم و کردم نگاه را اطرافم سریع

 .بود گزینه بهترین اما، بود؛ کوچک پنجره

 .کشید را اتاق در   یدستگیره مرد زمان هم. کردم بازش و دویدم سمتش به

 .شنیدم را در شدن باز صدای و پریدم بیرون پنجره از

 .کردم پیدا نجات موقع به دقیقا  

 و ساختمان در   بین را آن و شود پاک انگشتم اثر تا کردم تمیز ایپارچه با را کلید

 .است افتاده جیبم از که کند گمان کند؛می پیدا را آن مرد که وقتی تا انداختم؛ خیابان

 :گفتم شد قرار بر تماس تا و گرفتم را مایک یشماره و درآوردم را امگوشی

 .طرفم آشام خون با_

 که زیرا رفتم؛ ماشین سمت به سرعت به و کردم قطع را تلفنم دیگری حرف هیچ بدون  

 کار   مایک. بروم جااین از نیامده دنبالم به تا باید! نداشتم را مرد این یحوصله اصال  

 و شود انجام قتلی باز اگرهم. ماندنمی باقی من از اثری و دهدمی انجام را هادوربین

 همین دیدن به و خرممی ایقهوه به شود جسد دیدن و جااین به آمدن به مجبور من

 و کنم تمام را کار نتوانم که است بعید اما. سازممی غیبتم برای داستانی و آیممی مرد

 !شود پیدا جدیدی جسد

 .زدم لبخندی مُتل تابلوی دیدن با. رفتم جا آن از و کردم روشن را ماشینم
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 رسیدم؛ شهر به که هم بعد و برسم جا این به تا مکردمی رانندگی تنها که بود روزی دو

 .رفتم کار سراغ به سریع

 .هستم خواب یک به نیازمند و خسته واقعا  

 تن به قرمزی یجلیقه که صندوق متصدی. شدم متل وارد و کردم پارک را ماشین

 :گفتم و شدم نزدیک او به آرام. بود دفترش در چیزی نوشتن حال در داشت

 ...جکسون تیا_

 :گفت و آورد باال را سرش

 .کنید پر رو فرم و بدید رو مشخصاتتون و کارت_

 .شده رزرو قبل از_

 .بودم کرده پر اینترنتی را چیزش همه که گذاشت جلویم را فرمی او و دادم او به را کارتم

 .لطفا   کنید امضا_

 .داد من به را اتاقی کلید مرد. کردم امضا و انداختم فرم به سری سر نگاهی

 .زدم شیرجه تخت روی و رفتم اتاقم به و شدم جدا او از تشکر بی

*** 

 .کردم ساعت به نگاهی و برداشتم را ام گوشی شدم؛ بلند تخت از حوصلگی بی با

 :زدم داد تقریبا   و پرید چشمانم از خواب

 طور چه! ام؟ خوابیده االن تا شب یازده از! هست؟ عصر چهار ساعت! ؟...چی_

 !است؟ ممکن
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 آورده تری بیش خوابالودگی   و خستگی ، زیاد خوابیدن   بودم؛ خسته چون احتماال  

 .است

 من به طوالنی رانندگی   یک از بعد حمام ؛ رفتم آب زیر   و آوردم در را هایملباس سریع

 .چسبدمی که

 .هستم گرسنه خیلی! اَه

 باز را تاپم لپ نشستم؛ تخت روی و پیچیدم خودم دور ای حوله آمدم؛ بیرون حمام از

 زدم؛ را کردنش روشن یدکمه و کردم

 .کردم موهایم زدن شانه به شروع تاپ، لپ شدن روشن تا

 شون پیدا محل   سه شهر ینقشه روی   برنامه، کمک   با شد؛ روشن تاپ لپ باالخره

 .کردم وصل هم به خط با و کردم گذاری عالمت را هاجنازه

 هم نوبتی ، خب رسند؛می دیگر خیابان یک به هاخیابان یهمه که فهمیدم راحتی به

 .جاست این نوبت   باشد

 خیابان این نزدیک و باشد داشته برگر چیز که ای مغازه کردن پیدا برای َمپ گوگل از

 .کردم استفاده باشد،

 !هست خیابان همین داخل دقیقا   مغازه که زیرا زدم؛ لبخندی

 آشام خون هایقاتل سالم پیشاپیش_

 هم و زیباست هم زیرا دارم؛ دوست را تاپ این پوشیدم؛ را اممشکی تاپ حوصله با

 .است راحت و آزاد حرکاتم اجرای برای



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Es_shima|  تاریکی خیزش رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

13 

 

 جیب در را چاقوام. شود پاگیر و دست که نیست تنگ قدر آن پوشیدم؛ را جینم شلوار

 داخل را مُرده آدم خون گذاشتم؛ کمرم پشت را ام اسلحه و کردم پنهان شلوار، مخفی

 .پوشیدم تاپ روی را کت و گذاشتم چرمم کت   جیب   در و ریختم سورنگ

 پنج دارای هاستاره! بودند خودم یساخته هااین کردم؛ نگاه را مخصوصم هایستاره

 و هست برنده و تیز و شکل ای دندانه ستاره یبدنه تمامی و هستند تیز بسیار نوک  

 خودم دست جای هم آن که نیست تیز توخالیست ای دایره که ستاره وسط تنها

 .هست

 .گذاشتم کت دیگر جیب داخل را هاستاره

 آشام خون فقط نیست؛ دیگر وسایل به نیازی نه، انداختم؛ نگاهی وسایل کیف به

 !هستند

 .پوشیدم چپم دست روی تنها را، مخصوصم کوتاه   دست   ساق

 ولگرد   معتادان   مانند باید بیزارم؛ واقعا   کار این از کردم؛ آرایش و ایستادم آینه جلوی

 !ندهد نشان پایین را سنم صورتم تا کنم آرایش خراب،

 بعدتر اما هستم چربی بدون و الغر زیاد تحرک و ورزش علت به که کردممی فکر اوایل

 .است بوده ارثی فهمیدم کردم دقت مادرم هایعکس به که

 .آورد لبانم به لبخندی فکر این! نیستم بچه دیگر االن البته

 .شدم خارج اتاق از و برداشتم را وسایلم

 پرینت با تا کردم پرداخت نقدی را پول گرفتم؛ را امجعلی مدرک و دادم تحویل را کلید

 روح   یک مانند گونه چه که هستم بلد من نباشد چه هر نباشد؛ من از اثری حساب،

 !کنم زندگی نشان بی
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 .راندم خیابان آن سمت به را ماشین و شدم ماشین سوار

 بار تابلوی به نگاهی حسرت با شدم؛ پیاده ماشین از کردم؛ پارک بار جلوی را ماشین

 به چسبیده یمغازه وارد  . دهدنمی امان گشنگی اما خواهد؛می بار یک دلم. انداختم

 با و نیست نوشیدنی وقت و امگرسنه زیرا شوم؛ رفتن بار خیال   بی باید شدم؛ بار

 هم باز اما، هستند آشامخون تنها که است درست. کرد شکار شودنمی هم مستی

 تبدیلشان از زیادی زمان که باشند هاییآشامخون شاید بگیرم؛ کم دست را هاآن نباید

 زیرا شودمی سخت من کار صورت این در که! هستند پیر اصطالح به و است گذشته

 سریع گارسن نشستم؛ صندلی روی. هستند معمولی هایآشامخون از ترقوی هاآن

 .آمد

 برگر چیز دوبل_

 .شهمی حاضر االن چشم،_

 .ممنون_

 طرح   جز به و بودند کرده جدا را آشپزخانه اف دی ام با که بود کوچکی و ساده یمغازه

 !نداشت خاصی دکور بود؛ شده کاری کنده ستون روی که مغازه وسط شیر  

 .نکنم حس را زمان گذر تا شدم بازی مشغول و آوردم در را امگوشی

 !شد خواهم بیمارستان راهی هافوت فست و خوردن غذا دیر این با آخرش

 را پولش خوردم؛ را اشهمه کردم؛ خوردن به شروع زیاد اشتهای با من و آوردند را غذا

 .رفتم بیرون و کردم حساب

 .هست عمل وقت   دیگر پس خب شب، ده کردم؛ ام گوشی ساعت به نگاهی
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 برای گزینه بهترین تنها، ضعیف   دختر یک یا و مست آدم یک آشام، خون یک برای

 تنها هایآدم خیابان یا هابار در که کنندمی عمل گونه این هاآن از بعضی. است شکار

 یطعمه یا و سازندمی را کارش ناگهانی یحمله یا وعده با و آوردندمی گیر را ضعیف و

 تغذیه چاره بی فرد   آن از نیز هاآشام خون یبقیه و برندمی پناهگاهشان به را خود

 .کنندمی

 این پوشیدم؛ را هایمکش دست رفتن راه حین در و زدم قدم خیابان کنار در آرامی به

 .است هایشبازی پلیس و انگشت اثر رد   از جلوگیری برای ضروری اقدامات از یکی

. گذاشتم سورنگ روی و کردم کت جیب   داخل را دستم شنیدم؛ سرم پشت از صدایی

 .برداشتم را سورنگ سر   آهسته

 ...شد ترنزدیک و نزدیک صدا

 برداشتم آهسته را هایمقدم. آمدمی عادی نظر به صدا بستم؛ را هایمچشم و ایستادم

 .رفت و شد رد کنارم از مرد یک شدم؛ حمله یآماده و

 خون است بهتر اصال  . نشد خالی گردنش توی سورنگ که آورد شانس ولگرد، احمق  

 !بکشند را خاصیت بی هایانسان از بعضی هاآشام

 !هست خودش پس بود؛ سریع کردم، دقت صدا به آمد؛ دیگری صدای

 .بود سرم پشت دقیقا   شد؛ ترنزدیک و نزدیک من به

. گذاشتم هایشدندان میان داشت، دست ساق که را چپم دست و چرخیدم سریع

 آشام خون یک هایدندان برابر در دست ساق   این بود؛ دستم ساق   روی هایشدندان

 ساق   از که مرا حتی هایشدندان تیزی. بود راحت خیالم همین برای بود، مقاوم بسیار

 برجسته صورتش هایرگ و بود شده قرمز هایشچشم ترساند؛می بودم مطمئن دست
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 که را هایشدست! رسیدیم واقعی آشام خون یک به باالخره ولگرد، یک از بعد. بود

 و کردم تزریق بدنش به را سورنگ که آورد سمت به داشت بلندی هایناخن

 کسی و ندهد صدایی تا دادم فشار دهانش روی را دستم. ماند هوا در هایشدست

 .کردمی خُر خُر اما، نشود ما متوجه

 !کند حمله نتوانست حتی چون شد؛ گیرغافل کامال   آشام خون که بود مشخص

 و شودمی ضعیف بسیار اما کشدنمی را او است؛ َسم آشام، خون یک برای مُرده خون

 .رودمی اندامش تمام به زیادی درد  

 جایی سمت به و شدم ماشین سوار و دادم هُل ماشین داخل به را آشام خون سریع

 .نباشد ای خانه که رفتم

 .شدم پیاده و کردم پارک جا، اولین به رسیدن با

 به را او تربیش احتیاط برای و کردم اش پیاده بستم؛ را آشام خون پاهای و دست

 .بود شده هوش بی زیاد، درد از بود؛ کبود صورتش! بستم جاده کنار یمیله

 هایچشم و خورد شدیدی تکان ریختم؛ سرش روی   را آب و آوردم ماشین از آب بطری

 .کرد باز را قرمزش

 :گفتم و کردم نگاهش خیالی بی با

 کجاست؟_

 :زد فریاد من حرف به توجه بی

 !کوچولو رزه*ه ریزم می رو خونت خودم_

 کجاست؟_
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 :گفت و کرد توجه حرفم به دید، مرا زیاد سردیخون وقتی

 چی؟_

 شما یلونه_

 .کرد تُف سمتم به و خندید حرف این با

 به ثانیه یک در و آوردم ماشینم عقب صندوق از را مُرده خون سرُم   و زدم پوزخندی

 به اما گرفت سمتم به را هایشدندان. کردم وصل بودم بسته را آن محکم که دستش

 وارد و سرم شدن جاری با. شود ترنزدیک من به توانستنمی و بود شده بسته شدت

 نتوانست اما داد تکان واردیوانه را خود و کشید درد از فریادی بدنش به خون شدن

 .کند کاری

 نگاه قدر این هم با و شهمی هاترگ وارد ذره ذره خون این یا کجاست گیمی یا_

 .شی تسلیم درد با آخر در و کنی مرگ آرزوی تا کنیممی

 :گفت فریاد با

 !کشیمی رو من تو که کجاست بگم اگه_

 !بکشمت کنی التماس که کنممی کاری کجاست؛ نگی اگه_

 بخور رو سرش برو_

 هایشتکان. شدمی بدنش وارد تریبیش سرعت با خون و کردم ترشل را سرُم پیچ

 :گفت بریده بریده. شدمی ترحال بی لحظه هر و شد شدیدتر

 .گممی بهت باشه، باشه،_

 ...باشی گفته الکی اگه که بدی نشونم باید! کشمتنمی زودی این به نه، گفتن_
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 :گفت فریاد با و کنم تمام را حرفم که نگذاشت

 .بکشم درد نذاری دیگه که شرطی به فقط_

 .قبوله_

 به حمله توانایی و بود شده ضعیف. کردم جدا میله از را آشام خون و کردم قطع را سرُم

 داخل را او. دانستممی خوبی به را این و بردمی زمان شدنش بهتر. نداشت را من

 .بستم ماشینم مخصوص هایمیله با و بردم ماشین

 :گفت و کرد اخمی

 چیه؟ اینا لعنتی،_

 همین! بزنی آسیب من به تونیمی نه و داری فراری راه نه_

 ..زاده حروم_

 .کردم حرکت و شدم ماشین سوار

 .جاست این لونه رسیدیم-

 نشانم آشام خون که ایتیره سبز   در   به نگاهی. کردم پارک ای گوشه آرامی به را ماشین

 :گفتم و کردم داد

 نفره؟ چند گروهتون_

 .نفر پنج_

 سریع که این اما نیست؛ عجیب هاآشام خون بودن زیاد یا کم. نکردم باور را حرفش

 و نیاوردم خودم روی به حال این با! است باور قابل غیر و عجیب کامال   بدهد را جوابم

 :پرسیدم
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 کم؟ قدر این چرا_

 .کردیم فرار گروه از همین برای نبودیم خوب گروه با زیاد ما_

 دارد که است مشخص هاست؛گرگینه برای تربیش گله، گرفت؛ جا لبم روی پوزخندی

 :گفتم پوزخند همان با! گویدمی چرت

 !باشه سلطه زیر نداره دوست که آشامی خون_

 دلیلی حتما   و نیستند کوچکی گروه که است مشخص! است چرت کامال   دیگر این

 .هست بودنشان جااین برای

 خونَش و هست بدنَش داخل مُرده خون   هنوز کردم؛ باز دور راه از کنترل با را هامیله

 !هست ضعیف هنوز آشام خون این پس نشده؛ پاک کامل

 سر، پشت از. آوردم بیرون ماشین از را آشام خون و شدم پیاده برداشتم؛ را چاقو

 .گرفتیم فاصله ماشین از کمی و گرفتم را سفیدش پیراهن

 !میریمی درد بدون پس، نک شی؛ درد کردم قبول ندارم؛ نیازی بهت دیگه_

 لحظه یک در را سرش و زدم گلویش به محکمی یضربه چاقو با شد تمام که حرفم

 چند. ریخت صورتم روی خون افتاد؛ زمین روی سرش و زد بیرون خون. کردم قطع

 .افتاد زمین روزی هم اشتنه بعد ثانیه

 خون کشتن برای گویندمی هاآن در که افتادم آشامی خون یمسخره هایفیلم یاد  

 قبال   شده تبدیل هایآشام خون! کجا؟ تا مزخرف! بزن قلبش به چوب تکه یک آشام

 یک کشتن   راه   تنها. ندارد فرقی قلبش در چوب نزدن و زدن مُرده یک برای و اند مُرده

 !است سرش کردن قطع آشام خون
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 ماشینم تا گرفتم فاصله ماشین از و کردم احتیاط همه این کردم؛ ماشینم به نگاهی

 .شد خونی تایرهایش آخرش نشود؛ کثیف

 شوم کشته خودم دیگر دقایقی شاید حتی و کشتم را چیز یک نه، را، نفر یک االن من

 یک و هستم شکارچی یک من اما! هستم؟ ماشینم نشدن کثیف نگران تنها و

 .باشد این از غیر نباید شکارچی

 و بودند خواب همه که آمدممی صبح کنم، حمله االن همین که این جای به کاش

 را جایشان و شوند دوستشان غیبت متوجه صبح تا شاید اما، داشتند؛ تریکم قدرت

 .بگذارند ایتله یا و کنند عوض

 خانه وارد. شدم هم موفق و کنم باز را در صدا بی کردم سعی. است حمله کار بهترین

 به باریکی یراهرو آن از پس که شدمی باز مانندی هال کوچک یمحوطه به در. شدم

 چشم به خالی بطری چند و آهنی صندلی دو جز به چیزی هال، در. خوردمی چشم

 .خوردنمی

 من به پشت هاصندلی از یکی روی که دیدم را تنها دختر   یک کردم؛ دقت کمی

 خورد تکانی. رفتم سمتش به آهسته بود؛ پوشیده سیاهی سراسر لباس و بود نشسته

 این باشم؛ مواظب باید کرده؛ حس را حضورم احتماال   کرد؛ نگاه اطراف به مشکوک و

 !دارند انسانی فرا قدرت که هستند هاییآشام خون من مقابل نیست؛ بازی

 بزرگم چاقوی با برگشت؛ من سمت به و فهمید گرفتم؛ قرار دختر سر پشت کامال  

 .زدم او به ای ضربه

 حد از بیش پوستش بود؛ خون رنگ به هایشچشم کردیم؛ نگاه را دیگر یک دو هر

 خون غرق   جا همه و افتاد زمین روی و شد جدا آرام سرش شد؛ باز دهانش بود؛ تیره

 .شد



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Es_shima|  تاریکی خیزش رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

21 

 

 نشسته سردی عرق امپیشانی روی زنم؛می نفس نفس دارم که فهمیدم تعجب با

 وگرنه باشم آرام کمی باید هست؛ کارم ابتدای تازه که زیرا نیست؛ خوب هااین است؛

 !شوممی کشته سریع بفهمند اگر و کنندمی حس را حضورم راحتی به

 از ترسریع شد؛ حال وارد راهرو قسمت از بود نظارت و زدن قدم حال   در که دیگری مرد

 .دید مرا و آمد سمتم به شد؛ زن نبودن متوجه کنم؛ فکر من چهآن

 .آمدی جا این به که کردی بزرگی اشتباه   کوچولو رزه*ه_

 و بود بلند قد آورد؛می آدم دل به را ترس که داشت خاصی تحکم و بود بم صدایش

 :گفتم حرص با. بود پوشیده رنگی مشکی شلوار پیراهن

 داد؛می لو رو شما که زمانی هم اولیه آشام خون اون همه؟ مثل چرا هاتونکالم تیکه_

 !گفتمی رو واژه همین

 ام ستاره که کرد حرکت سمتم به! شدند بلند دستش هایناخن عصبانیت از که دیدم

 گلویش رفت؛ فرو گلویش در ستاره سر   دو. کردم پرتاب گلویش طرف به و آوردم در را

 که شرطی به البته، است؛ سر کردن قطع مانند   هم این ریخت؛ بیرون خون و شد پاره

 .باشد عمیق و بزرگ هازخم

 که این احتمال ام دیده را نفر دو جا این تا چون و هستم ساختمان ورودی در، تازه االن

 .است زیاد خیلی باشد نفر پنج از تربیش تعدادشان

 رسیدم خانه یراهرو ورودی   به و برداشتم قدم آرام

 داشت؛ هم عجیبی ینقشه حتی و ندارد زیبایی و خاص دکور و بود قدیمی خانه

 خوش هایآشام خون ترهاقبل! بودند نکرده انتخاب النه برای را زیبایی یخانه

 سالن به و گذشتم آن از نبود؛ کسی هیچ راهرو قسمت در. بودم دیده را تریسلیقه
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 به صندلی و میز و مبل چند سالن در! است مزخرف واقعا   جا این ینقشه! رسیدم

 گذر در بود مشخص و بود رنگی بد زرد هاآنرنگ بود؛ قدیمی همه که خوردمی چشم

 !بود استفاده قابل زور با حتی و است رفته هاآن رنگ رمان

 .شدم مخفی مبل پشت شنیدم؛ پایی صدای

 هاآشام خون داد من به مایک که مخصوصی یوسیله با که است این اشخوبی تنها

 مرا آشام خون بم صدای! شوندنمی حضورم متوجه و کنندنمی احساس مرا بوی دیگر

 :آورد بیرون تفکر از

 .شدند کشته همه فرستادیم که افرادی_

 .میاد داره جیمز،! شهمی نزدیک داره لعنتی،_

 تریبیش دقت با. بود عجیب آشام خون یک برای این و بود زده وحشت کمی صدایش

 .کردم نگاه هاآن به

 کنیم؟ کار چی باید حاال_

 دست از رو زیادی افراد که خصوصا   نداریم مقابله توانایی ما گفت؛می راست لرد_

 .کنه جدیدی فکر تا بدیم خبر لرد به باید فقط دادیم؛

 دقیقا   و شدندمی نزدیک من به زدن حرف حال در تنومند اندامی با مرد آشام خون دو

 .نشستند بودم شده پنهان آن پشت که مبلی روی

 .بده خبر لرد به و بره تا بفرست رو نفر یک االن همین_

 االن؟_

 .جیمز میاد پیش چی نیست معلوم بدیم خبر دیر اگه_
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 .گرفتم حمله حالت به محکم را چاقویم

 ...سه دو، یک،

 .زدم بود نشسته جلویم که آشامی خون گلوی به را چاقو و ایستادم سریع

 خون یهمه از ترسریع آشام خون این واکنش! کردم احساس گلویم روی   را دستی

 از و بود مانده جا بود؛ مُرده روی که آشامی خون گلوی در چاقویم! بود جااین هایآشام

 فشار را گلویم دستش با دوم آشام خون ریخت؛می بیرون خون چنان هم گلویش

 .کرد بلند زمین از مرا راحتی به و دادمی

 بقیه از پیرتر که بود مشخص کنم؛ کاریهیچ نتوانم که بود سریع قدر آن واکنشش

 من به را رنگش آبی هایچشم داشت؛ را ساله پنج و بیست جوان یچهره اما است

 این مانع و شد تربیش دستانش فشار اما دهم فرو را دهانم آب خواستممی دوخت؛

 !بودند ضعیف معمول حد از بیش هاآشام خون یبقیه که بود عجیب. شد کار

 .شد مشکل برایم کشیدن نفس

 ثانیه هر شد؛می تربرجسته گردنش رگ آشام خون و زدممی پا و دست هوا در

 .کردمی تربیش را هایشدست فشار چنین هم و شدمی قبل از ترترسناک اشقیافه

 به ای ضربه و آوردم در را آن افتادم؛ کتم آستین در مخفی چاقوی یاد   به لحظه یک در

 .کرد فوران بیرون به خون و شکافت دستش رگ. زدم دستش

 هایاستخوان شکستن صدای انداخت؛ جا آن وسط میز روی محکم را من آشام خون

 خون. خوردم زمین به محکم من و شکست میز. افتاد دستم از چاقو. شنیدم را کمرم

 را حرکت این انتظار چون و گذاشتم پایش جلوی سریع را پایم آمد؛ سمتم به پیر آشام  
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 تربیش درد باعث این و بود سنگین. افتاد من روی و داد دست از را تعادلش نداشت

 .شد من

 سپر را دستم ساق و آوردم باال را دستم که بگذارد گلویم روی را هایشدندان خواست

 .کردم خودم

 و بود سانت چند تنها من با صورتش یفاصله و بود دستم ساق روی هایشدندان

 ! بود شده ترترسناک و تربزرگ نزدیک از درازش هایدندان

 ترسیده من و بود شده ایقهوه کامال پوستش بود؛ درخشان حاال اشآبی هایچشم

 .بودم اسیر دستش در دفاع بی کامال   من و گرفت را دستم راحت خیلی. بودم

 بود افتاده من روی او چون اما بدهم تکان کمی توانستممی را راستم دست

 !بردارم ای وسیله که کنم نزدیک کُتم به توانستمنمی

 .گذاشت گلویم روی را دهانش

 تیزی و کشید گردنم روی را زبانش. دادم حرکت امیدانه نا را دستم و بستم را چشمانم

 اما دادمی حرکت گلویم روی را هایشدندان. کردم حس گردنم پوست   روی را دندانش

 !بگیرد را جانم بعد سپس و کند اذیتم ابتدا خواهدمی پس. کردنمی زخمی

 .برداشتم را آن آهسته اما چیست دقیقا   نفهمیدم خورد؛ چیز یک به دستم

 .کردم حس گلویم در وجود تمام با را درد کرد؛ تربیش را هایشدندان فشار آشام خون

! زدم آشام خون گردن به و بردم باال فکری هیچ بی را بود دستم در که ای وسیله

. دیدم پاشیدمی طرف همه به که را خون اما زدم ضربه دیگر بار چند و نشدم مطمئن

 به بودم؛ خونی هم من و بود ریخته جا همه به خون. ایستاد حرکت از آشام خون

 جا این تبر! بود تبر رسید آن به دستم که وسیله این انداختم؛ کنار رویم از را او سختی
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 و بودمش زده بدجوری! داد را خودش مرگ حکم خودش وسایل با! کرد؟می کار چه

 مزخرفی کامال   یصحنه! بود شده نصف بدنش هایرگ و بود خونی کامال   سرش پشت

 .شد جمع کمی ناخودآگاه صورتم صحنه این دیدن با و بود

 را کلت ندادند؛ من به را تربیش کردن نگاه فرصت و آمدند سمتم به زمان هم َمرد دو

 آمدندمی سمتم به هم باز اما، شد؛ کندتر حرکتشان کردم؛ شلیک دو هر به و برداشتم

 هیچ توان و بودم افتاده میز روی بد خیلی! شوم بلند جایم از توانستمنمی حتی من و

 و کردم پرتاب هاآن از یکی سمت به را ام ستاره خوابیده طور همان. نداشتم حرکتی

 جا اما کردم پرتاب دیگر آشام خون برای هم ای ستاره. کرد برخورد گلویش به دقیقا  

 روی را تبر فکری هیچ و تعلل بی رسید؛ من به آشام خون برداشتم؛ را تبر داد؛ خالی

 !کردم قطع را پایش یک و زدم پایش

 و ریخت صورتم روی خون. زدم تبر با هم را سرش افتاد زمین روی تا و خورد زمین به

 !کردم خون حمام امروز. ببندم را هایمچشم شدم مجبور

 .شوم بلند آرام کردم سعی کند؛می درد شدت به کمرم لعنتی،

 .دارم درد واقعا   بزنند گندش آه،

 .گرفتم کمرم به را دستم

 .کردم حس را دیگر نفر   یک وجود

 خودم و بکشم را بقیه طور چه دردم کمر این با! شوند؟نمی تمام چرا هااین لعنتی،

 بمانم؟ زنده

 .شوم بیخیال را کمرم درد کردم سعی
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 حاال. شودنمی این از بدتر بود؟ برق رفتن وقت االن لعنتی شد؛ خاموش کامل هاالمپ

 .ببیند راحتی به تاریکی در توانندمی هاآشام خون! کنم؟ کار چه

 .گرفتم دستم در محکم را تبر. شنیدم پایی صدای

 جایی هیچ. خراشید را دستم و گرفت را دستم مچ بلند، هایناخن با دستی سرعت به

 و شدم پرتاب هوا در من و افتاد دستم از تبر عمیق خراش این با نبود؛ دیدن قابل

 کردم حس وجودم تمام با را درد. خوردم کناری دیوار به محکم

 !کمرم آخ،

 .رساند من به سریع را خودش آشام خون

 .زد دیوار به محکم دوباره و کرد بلند را من زد؛ ضربه صورتم به مشت با

 .دیدمنمی زیادی چیز اما کرد عادت تاریکی به چشمانم کم کم

 !زد ضربه صورتم به تند تند و داشت نگه دیوار کنار هوا در را من گرفت؛ را من دوباره

 با نیز را جانم نصف زدمی که ایضربه هر! کردممی حس وجودم یهمه با را درد

 از هم را خودم هوشیاری داشتم کم کم که بود حدی به ضربات شدت برد؛می خودش

 صدای و خورد دیوار به مشتش و کردم خم را خودم لحظه یک در. دادممی دست

 .شنیدم را دستش استخوان شکستن

 را کاری هیچ توان من و کردمی درد بدنم تمام! زد؟می ضربه من به شدت این به او

 شروع و کردم فرار دستش از امناتوانی تمام با و برگشت سمتم به آشام خون. نداشتم

 به مرا و رسید؛ من به راحت خیلی آشام خون اما، شدم؛ راهرو وارد و کردم دویدن به

 سرم و کنم کنترل را خودم نتوانستم که بود زیاد قدر آن هل شدت. داد هل اتاق اولین
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 که دستم. کردم حفظ را خودم تعادل اما رفت گیج سرم خورد؛ میز یک روی محکم

 .نبود برداشتن قابل اما دارم برش کردم سعی خورد؛ تیزی جسم به بود میز روی

 کنترلی هیچ بدون و ترس از من و بزند را من دوباره خواست و آمد سمتم به آشام خون

 !افتاد میز روی خودش آشام خون و نشستم زمین روی سریع

 جوشکاری دستگاه یک روی دقیقا   آشام خون سر که ببینم توانستم من و آمد هابرق

 و شد روشن را دستگاه دادم؛ فشار سریع را آن فکری هیچ بی و دیدم هایدکمه! است

 آشام خون سر چرخید؛ ای دایره صورت به چیست دانستمنمی حتی که تیز ای وسیله

 .شد خون از پر تنم تمام و شد قطع

 رد جا همه حال و بود ایتیره کرمی دیوارها کردم؛ نگاه روبرویم یصحنه به تعجب با

 جا همه به ناشیانه را قرمز رنگ   سطل چند که بود این مثل. داشت قرار هم خون

 طرف این آشامخون بدن نصف میچرخید؛ چنان هم دستگاه باشند؛ کرده پخش

 این از نه من. بود افتاده میز روی دستگاه، طرف آن هم بدنش یبقیه و دستگاه،

 این جای االن شانسی خوش با دیدیم؛می را جایی درست نه و بودم بلد چیزی دستگاه

 فکر چیزی به کردم سعی بود؛ سخت برایم هاصحنه این تمام درک! نیستم آشام خون

 و برداشتم را کلتم و چاقوها ها،ستاره کردم؛ حرکت آرام و گرفتم را کمرم دست با. نکنم

 به خانه و بود پیدا خون رد جا همه. نباشد جا آن من از چیزی تا کردم نگاه را جا همه

 .بود ترسناک شدت

 .کشیدم بیرون جیمز گلوی از را چاقویم

 هایکش دست شد؛ جاری آب و کردم بازش و رفتم کنارش دیدم؛ سالن در را آبی شیر  

 یک با و شستم آب با را وسایلم هم بعد شستم؛ بیاورم درشان که آن بدون را ام خونی

 .کردم خشکشان بود؛ افتاده اتاق در که لباس
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 .رفتم بیرون هاآشام خون النه از آهسته بسیار و درد با

 گذاشتم؛ نایلون داخل و آوردم در را هایمکش دست آوردم؛ ماشین داخل از نایلونی

 .گذاشتم نایلون داخل هم را کتم

 و رفت کم و آرام یمحله هاآشام خون مشخصا  . نبود کسی هیچ کردم اطراف به نگاهی

 .کنندمی خودشان یالنه را آمدی

 ماشین جلوی و بستم را نایلون پوشیدم؛ تمیزی یمردانه لباس و آوردم در را هایملباس

 .گذاشتم

 آشامخون جسد. گذاشتم ماشین عقب صندوق مخفی   جای در را وسایلم و چاقوها

 .بود شده خشک بدی شکل به خونش و بود افتادم ماشینم کنار اول

 .رفتم شهر از خارج سمت به و شدم ماشین سوار

 کمی و آوردم بیرون را نایلون ایستادم؛ کناری راه،بزرگ نزدیک و پرت جایی به رسیدن با

 .زدم آتشش و ریختم رویش بنزین

 !هست مهم و سخت شکار مانند هم شکار از بعد سازی   پاک

 نزدیکان   انتقام   درگیر نه چون هست؛ خوب این و نذارم خودم از ردی دارم عادت

 شکارچیانی درگیره نه چنین هم و هاپلیس گیر در نه و شوممی ام کشته که موجوداتی

 .اندداده را روح لقب من به همین برای! دارند حسادت که

 موهایم و صورت سر،. آوردم ماشینم عقب صندوق از را آب بطری کردم؛ باز را موهایم

 .شستم را

 !شد تمام ماموریت این باالخره
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 :داد جواب که بود نخورده بوق چند. گرفتم ای شماره و برداشتم را ام گوشی

 چیه؟_

 c نیوجرسی  _

 ...خب_

 :دادم را جوابش و کردم اخمی

 .شد سازی پاک_

 خب؟_

 همین_

 !بگی؟ رو این که زدی زنگ صبح ۳:۳۰ ساعت تو_

 زنی؟می غر چرا مایک چته_

 .کردی خرابش اما کردم؛می بازی عشق شارلوت با داشتم شو خفه_

 :دادم را جوابش تفاوت بی

 نمیری؟ و زنیمی حرف داری چرا! بده ادامه برو خب_

 بود خوابم تو من بازی عشق! دیگه شهنمی لعنتی خب_

 یعرضه آخه باشی؛ کسی با موقع این تو که عجیبه گفتم من مایکی؛ نازی آخی،_

 .بودی خواب تو و بوده درست حدسم پس! نداری رو کارا این

 تیا شو خفه_

 .شدم شاد خوردنش حرص از و خندیدم
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 بای_

*** 

 Bپارت

*** 

 .روزنامه یه و پای یه آقا-

 .حتما   بله،-

 سپاس-

 از کردممی نگاه را روزنامه حوادث بخش که حالی در کردم؛ پرداخت نقدی را پول

 .شدم خارج فروشگاه

 در کرد،می زندگی جوزف سنت شهر در که ITC شرکت مهندس میلر، آنتونی جسد  "

 چنین هم و بوده خونی بدنش جای همه که شده پیدا حالی در اتاقش خواب   تخت

 سر هیچ هنوز اما، هست؛ قاتل یافتن پی   در پلیس. است داشته زیادی عمیق هایزخم

 ."است نکرده پیدا نخی

 رخ ساده قتل یک فقط نیست؛ خاصی خبر هم امروز کردم؛ مچاله دستم در را روزنامه

 راه ساعت ربع تنها جا این تا جوزف سنت اما، شود؛نمی مربوط من به هم این که داده

 یک که است بهتر و کنم کسب اطالعات کمی شهر این مورد در تفریحی باید. هست

 .بمانم جوزف سنت در ساعتی
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 و گذاشتم پایم روی را تاپ لپ انداختم؛ ای گوشه را روزنامه شدم؛ ماشینم سوار

 خوردن به شروع و برداشتم را پای ظرف بشود روشن تا زدم؛ را شدنش روشن یدکمه

 .کشید دست خوردنش از شودنمی و هست مزه خوش خیلی پای واقعا   کردم؛ کیک

 مورد در کوچک جوی و جست یک پس، هستم؛ کاربی که من شد؛ روشن تاپ لپ

 .ندارد مورد شهر اخیر حوادث

 عجیبی طرز به پسرش دوست با رابطه حال در شبانه پارتی   یک در پ ت رسون، ا ما"

 عمیق هایزخم و بوده خونی جایش همه که اند کرده پیدا حالی در را او شده؛ کشته

 قاتل را او هاپلیس اما، است؛ داده خبر همه به ترسان پسرش دوست! داشته زیادی

 ."است زندان در االن و اندکرده اعالم

 یاداره سایت شود؛می جالب قضیه االن کردم؛ فرو موهایم در را دستم کنجکاوی با

 .کردم گیری پی را هاآن مطالب و کردم هک را جوزف سنت پلیس

 زیرا، است؛ شده همه تعجب باعث شکافی کالبد و است مرده عجیبی طرز به ا ما پس،

 هم خاصی بیماری هیچ و اند شده ایجاد داخل از خودشان هازخم شکافی کالبد بنابر

 این در نظری کسی هیچ نهایت، در. است نشده شناسایی بشود عمل این باعث که

 به خود، به خود هازخم زیرا، اند؛ کرده بازداشت قتل جرم به را قتل شاهد و ندارد مورد

 !است بوده عقالنی کاری قتل، تنها پس! آیندنمی وجود

 ندارند خاصی حفاظت کوچک هایشهر هایسایت معموال   آمدم؛ بیرون اداره سایت از

 .شوندمی هک راحتی به و

 مشابه، کامال   قتل   تا دو هفته، دو از ترکم رفتم؛ فرو فکر به و خاراندم دست با را سرم

 !دارد کردن چ ک به نیاز جریان این خب
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 .کردم حرکت و کردم روشن را ماشین کردم؛ خاموش را تاپ لپ

*** 

 نگاهی. بستم را هاآن مو کش با و کردم جمع سرم یباال در رسمی صورت به را موهایم

 و گریم این ساده، چشمی خط و مشکی یسایه تیره، ایقهوه لب رژ کردم؛ خودم به

 از. است موقعیت این مناسب کامال   این و دهدمی نشان تربیش را سنم رسمی تیپ

 .رفتم پلیس یاداره سمت به و شدم خارج مُتل

 اما، بودم؛ آنتونی و ا ما بین رابطه کردن پیدا دنبال آمدم جوزف سنت به که وقتی از

 کرده گمدرسر مرا کمی ارتباطی بی این حاال و نداشتند دیگر یک با ارتباطی هیچ

 .است

 مکان   یک. رفتم اداره داخل به و شدم خارج آن از و کردم پارک اداره جلوی را ماشینم

 مسئول آن در که بود ایدایره میز یک محیط از قسمتی در ساده، کوچک   تقریبا  

 افسر به. بودند ایستاده افسر دو رفتم؛ میز همان طرف به. بودند اطالعات و پذیرش

 :گفتم و خوردم را دهنم آب کردم؛ نگاهم بود یکی آن از ترکوتاه قد کمی که ترمنزدیک

 .سالم-

 .خندیدند بلند و کرد پچی پچ اش کناری مرد   با و نداد را جوابم جوان افسر

 دید؟می رو مردم جواب جوری این-

 :گفت و کرد اخمی کوتاه قد افسر

 .دارم کار من االن. رسممی کارت به بعدا   هستی؟ کی کردی فکر وارد؟ تازه چیه -

 .زدم پوزخندی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Es_shima|  تاریکی خیزش رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

33 

 

 کیه؟ شده خراب این رئیس-

 .دختر بزن حرف درسا چی؟ یعنی شده خرابه: کوتاه قد افسر

 :گفتم و کردم بلند را صدایم

 کیه؟ رئیس گممی-

 .دادم افسر دو نشان و آوردم در را کارتم زمان هم

 FBI اَندرسون ا لیسون-

 .کردند گم را پایشان و دست و پرید رنگشان افسر دو هر

 !چی؟ برای دیگه FBI چی؟-

 .جناب نیستم کسی هر برای توضیح به موظف من-

 .آمد سمتم به مردی

 .هستند کار تازه هااین ببخشید سالم-

 :گفت من به و داد افسر دو به ایغره چشم

-FBI اومده؟ جااین به چی برای 

 !مشابه کامال   هم آن هفته، دو در قتل دو-

 قتل؟_

 .کردید دستگیر قاتل عنوان به رو نفر یک شما که فعال  _

 گید؟می رو پترسون قاتل  -

 .کنم صحبت باهاش خواممی من و بله-
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 .کنم هماهنگ مرکز با باید اول اما چشم-

 برای مشکلی. بود نظارت و کنترل حال در هم مایک. بودمکرده وارد را خودم اطالعات

 .کردم استفاده افسرها انگاری سهل و آمده پیش موقعیت از اما نداشتم؛ گیری پی

 :گفتم اخم با و کردم رئیس به رو

! بدم رو خیالشون بی رئیس و افسرها گزارش کافیه و هستم FBI طرف از من-

 من که رسندمی قتل به نفر چند شما هایبازی مسخره زمان همین در دونیمی

 !کنی؟ هماهنگ و بگیری رو من وقت خوایمی تازه تو و! کنم؟ کمکشون تونستممی

 ...اما-

 .دانی خود شهمی رد گزارشت اما نیست مشکلی-

 ...بازجویی اتاق به رو شما پس-

 .کردم قطع را حرفش

 همکاری پرونده این در ما که بفهمه کسی نداره دوست FBI خواممی عادی اتاق_

 .کردیم

 .عادی اتاق تو برمشمی سریع کنید؛ صبر شما پس! حتما   چشم،_

 .ایستادم ایگوشه و زدم لبخندی

 هر و من و بگذرد آن از آسانی به FBI که نیست جرمی FBI مدارک و هاحکم جعل

 عوض بار هر را مستعار نام البته ایم؛ داده انجام را عمل این بارها دیگری شکارچی

 !رودنمی خاص شهر یک به بار دو شکارچی هیچ و کنیممی
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 رفتم سمتش به من و کرد ای اشاره من به بود ای خورده سال و تجربه با مرد که رئیس

 روی را هایشدست و بود نشسته آهنی صندلی یک روی جوانی پسر شدم؛ اتاق وارد و

 و ساده ایچهره کل در ایقهوه هاییچشم تیره، ایقهوه هایمو. بود گذاشته میز

 را کسی کشتن شجاعت پسر این. دادمی تکان را پاهایش و بود پریده رنگش معمولی،

 اجبار به و کم هم هایشزدن پلک حتی و بود زده زل گوشه یک به ساکت! نداشت

 .هست افتاده، که اتفاقاتی بُهت در هم هنوز که بود مشخص! بود

 .سالم-

 .نکرد توجهی سالمم و من به و نزد هم پلک حتی

 :گفتم و رفتم سمتش به

 .کنم کمکت تا اینجام من-

 .بود شده خیره روبرو به من به اعتنا بی هم باز

 خوای؟می هم تو کنم؛ کمکت خواممی-

 .بود من پاسخ تنها سکوت هم باز

 .برگرداندم را رویم

 .بدرود رفتم من! نکن نگاه هم رو امیدت آخرین راحتی؛ طور هر باشه-

 .نکشتم رو ا ما من-

 سینه به دست دادم؛ تکیه آن به و گذاشتم میز روی را دستم برگشتم؛ سمتش به

 .زدم زل پسر به و ایستادم

 خب-
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 .داشتم دوست رو ا ما من-

 :گفتم حوصله بی پس نداشتم را کردن تلف وقت یحوصله اصال  

 افتاد؟ اتفاقی چه دقیقا  -

 .گفتم قبال   رو چیز همه-

 !کنم کمکت خواممی من بگو؛ هم باز-

 :گفت و کرد مشت حرص با را هایشدست

 !گفتم قبال   رو چیز همه بخون؛ رو پرونده برو داری عالقه خیلی دارم؛ وکیل من-

 .نیستم وکیل من-

 .ریدمی و خندیدمی فقط زدم حرف که بعد ولی گید؛می رو همین اولش همتون-

 :گفتم اخم کمی با! بردمی َسر را آدم یحوصله واقعا   پسر این

 بگی رو در رو اگه بدونم؛ رو جزییات تمام باید ولی کنم؛ کمکت خواممی واقعا   من-

 .بهتره نتیجه

 .کنینمی باور-

 .کن امتحان-

 :گفت و بست را هایشچشم و گذاشت سرش روی را دستش

 هم با ا ما و من بذاره، پارتی بار یه وقت چند هر داره عادت بود، ا ما یخونه توی پارتی-

 کردیم قفل رو در و رفتیم جدا اتاق به ا ما و من که بود صبح های نزدیک بودیم،

 :داد ادامه و زد چنگ را هایشمو عصبی
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 همین برای نبود محکم بوسم میده؛ عجیبی یمزه دیدم کردم؛ بوسش بودیم؛ هم با-

 جلوی گفتم؛ رو علت بهش هم من! شد ناراحت نکردم؛ بوسش دیگه و کردم تعجب

 که بزنه حرف خواست و برگشت سمتم به هس؛ کمی خون دهنش تو دید و رفت آینه

 .ریخت صورتم توی و زد بیرون دهنش از خون دفعه یه

 :داد ادامه عصبی و کوبید میز روی محکم را دستش

 و زدمی جیغ فقط ا ما شد؛ زخم سینش و شکمش شد؛ خون از پر دماغش و دهن-

 هم رو تلفنم و شدنمی باز در کردم کار هر اما کنم باز رو در رفتم من کرد؛می ریزیخون

 .مُرد درد با من جلوی اون... اون و کردمنمی پیدا

 ندیدی؟ عجیبی چیز-

 !این؟ از ترعجیب-

 عجیب؟ ایسکه سولفور،-

 رو اون من! نیستم دیوونه ولی شدم قاتل هم من و مُرده بغلم تو عشقم درسته! چی؟-

 .ایبقیه مثل هم تو دونستممی من زدم؛می حرف باهات نباید نکشتم؛

 نبود؟ زده وحشت یا نگران اتفاق این از قبل-

 .فهمیدمنمی من که گفتمی چیزهایی یه افتاد اتاق این وقتی ولی، بود؛ شاد نه-

 .بود ایستاده در جلوی شخصی شدم؛ خارج اتاق از

 .کنم همکاری شما با تا شممی حال خوش جکسونم کالنتر من سالم،-

 :گفتم و زدم الکی لبخند

 هست؟ شاهدی چی، آقا اون قتل از-
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 .نه-

 .خواممی رو اطالعاتش و خونشون آدرس-

 خیلی هم مادرش و پدر نداشته؛ بچه و زن بوده؛ تنها مرد یه نیست؛ اونجا چیزی-

 .مُردن پیش وقت

 .برم خواممی هم باز اما باشه،-

 .فرستممی همراهتون رو جک پس باشه-

 .خواممی هم رو ا ما آدرس آدرس، فقط کنممی کار تنها من نیست؛ نیازی نه-

 .چشم-

 یخانه بودند، کرده پلمپ را خانه در   رفتم؛ آنتونی یخانه سمت به و گرفتم را هاآدرس

 کاری، سنگ این که بود خاکستری سفید کاری سنگ جا همه داشت؛ شیکی خیلی

 !بوده؟ تنها زندگی این با آدمی چرا. بود داده خانه به جالبی ابهت

 .کردم حس خودم روی را نفر یک نگاه

! بود همسایه زن کرد؛ پنهان پرده پشت را خودش زود ولی شد شوکه برگشتم؛ سریع

 !داشت خواهد زیادی هایحرف که زدم حدس

 پارکت کف. بود شیک اما کوچک طبقه، یک خانه. شدم خانه وارد و شدم خیالش بی

 اتاق یک داشت؛ کوچکی یآشپزخانه بودند؛ شکالتی رنگ به هاپرده و هامبل. بود

 تکمیلش آرایشی میز یک هم آخر در و کمد نفره، دو تخت که مشکی سفید خواب

 کردم؛ چک را کشوها نبود؛ طبیعی غیر چیز از اثری هیچ اما گشتم را جا همه. کردمی

 تنها که مرد این اما! زنانه؟ لباس. بود کمدها از یکی کشوی در ایزنانه هایلباس
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 دوست مطمئنا   و نیست زنانه لباس به نیازی هم عیاشی برای و کردهمی زندگی

 !کردهمی مخفی را چیز یک جناب این پس نداشته؛ هم دختری

 روی هم هنوز را زن نگاه. افتادم راه و دادم نشان تفاوت بی را خودم. شدم خارج خانه از

 !داندمی هاییچیز زن این که کردم پیدا یقین دیگر کردم؛می احساس خودم

 کردم؛ نگاه پنجره طرف به. نکرد باز را در کسی اما زدم؛ در و رفتم شانخانه سمت به

 !کند باز هم را در خواهدنمی پس نبود؛ پیدا و بود کرده مخفی را خودش

 .خواممی آب کمی فقط کنید؟ باز رو در شهمی دیدمتون خانم-

 کامال   هایشچشم بستم، را در و شدم داخل فورا  . کرد باز را در که نکشید طولی

 اما ترسیده؛ زن این که فهمیدم راحت. داد نشان العملی عکس اما بود زده وحشت

 !کند پنهان را ترسش دارد سعی

 دونی؟می چی شما-

 :گفت ترس و تعجب با

 !چی؟-

 .هستم FBI از من نترس-

 .شد تربیش ترسش اما دادم؛ نشانش را کارتم

 باور ممکنه که چیزی ترین عجیب حتی چیز همه یا دم؛می وقت بهت دقیقه یک-

 .شیمی دستگیر قتل جرم به یا گی؛می رو نکنم

 .خورممی قسم نکردم کاری هیچ من نه نه، نه،-

 :گفتم اخم با
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 .ثانیه ۴۰-

 .نکشتمش من-

 :گفت ترس با. بود شده دستپاچه کامال   کردم، نگاه ساعتم به

 .بود اون کار-

 کی؟-

 لیزا-

 کیه؟ لیزا-

 .بود اونجا شب اون اون، آنتونی، صمیمی   دوست   همسر  -

 کرد؟می کارچی اونجا-

 .آنتونی پیش   آمدمی شب بار یک وقت چند هر-

 تنها؟-

 بله-

 بوده؟ آنتونی دوست   شوهرش گینمی مگه-

 .بله-

 :پرسیدم و کردم ریز را هایمچشم

 دونست؟می هم شوهرش-

 .نه-

 نگفتید؟ بهش چرا-
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 و بود رفته باال هیجانش شد، سرخ صورتش هم کمی و شد دستپاچه کامال  

 .لرزیدمی هایشدست

 .بود خوبی مرد آنتونی-

 و؟-

 .زیبا و-

 :گفتم ها سوالی بیست این از حوصله بی

 و؟-

 ...من و-

 .خورممی قسم مونه،می خودمون بین بدید ادامه-

 خونه، بیاد شب تونهنمی که گفت شوهرم روز یه بودیم؛ اومده جا این به تازه ما خب-

 رو من دیدم؛ رو آنتونی رفتم، بیرون خونه از و ترسیدم من اومدمی هاییصدا یه شب

 زد لبخندی گفتم بهش رو ماجرا آمدم؛ بیرون تنها چرا پرسید وقتی و زد لبخند دید که

 و شدم مست من و داد ویسکی بهم بود مهربان من با و برد خودش خونه به رو من و

 ... اون با

 :داد ادامه و پوشاند دستش با را صورتش و کرد مکثی

 ...هم من راز اون راز گفتن با خواستمنمی دارم؛ دوست رو شوهرم من-

 :پریدم صحبتش وسط

 نگفتند؟ چیزی بقیه چرا چی؟ ها همسایه بقیه-
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 اینجا از فقط نیست؛ پیدا بقیه برای اصال   ورودیش در که جوریه یه آنتونی ی خونه-

 .پیداست

 .پیداست اینجا از فقط! گفتمی راست زن انداختم، نگاهی میلر یخانه به پنجره از

 .زن اون-

 لیزا؟-

 بود؟ جوری چه حالش شب اون بله-

 .رفت سرعت با و بود ترسیده-

 نگفتید؟ چیزی پلیس به چرا-

 انکارش من بگید چیزی اگه هم شما بدونه رو من راز هم لیزا شاید که ترسیدم-

 .کنممی

 .زدم بیرون خانه از حرفی هیچ بدون

 ..به خدا رو تو خانم-

 :پریدم حرفش وسط

 دونی؟می رو لیزا شوهر آدرس و اسم-

 .مسیح به رو تو خانم-

 .بده جواب گمنمی چیزی کسی به-

 ..شما ممنونم واقعا  -

 :کردم قطع را حرفش نداشتم، را هایش پرت و چرت ی حوصله اصال  
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 .آدرس و اسم-

 ۱۸۵ هم آدرس و هاموند روی اسمش شناسنمی شهر ی همه رو اون-

 .کردم حرکت و شدم ماشینم سوار و شدم جدا زن از حوصله بی

 !دارم تحقیق برای اسم دو حداقل خب

*** 

 نگاه! اوه هست؛ زحمت پر و کننده خسته واقعا   پرونده این. رفتم ا ما یخانه سمت به

 !پرونده زنم؛می حرف هاآن مانند دارم که ام درآورده را هاپلیس اَدای قدر آن کن

 .دادم جواب سریع خورد، زنگ تلفنم

 خوشکله؟ کجایی-

 مایک؟ زدی حرف جوری این باز تو-

 چشه؟ مگه درد-

 داری؟ کارمچی خفه-

 .شه تایید مُردنت خبر بزنم زنگ گفتم بزنی زنگ نکردی درست بدبختی دیدم هیچی-

 .کارت سر برو گرفتی تاییدی خب-

 .تویی کارم-

 خفه-

 :گفت هم بعد و شنیدم تلفن پشت از را اشخنده صدای

 .کارمم سر االن من شوخی بی-
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 خب؟-

 .اینجاست بابات-

 :گفتم و کردم مکثی

 .مایک شو خفه-

 !چه من به-

 .نکن چرندیات مشغول رو ذهنم کارم وسط-

 شده؟ تنگ براش دلت خیلی آخی-

 .مایک-

 .خورد جر گوشم-

 .درک به-

 :گفت و شد جدی کمی صدایش لحن

 .گشتمی دنبالت داشت-

 .داره رو شمارم-

 ...تیا-

 .بای-

 که است خوب! کنم فکر او به ندارم دوست هم ثانیه یک حتی. کردم قطع را گوشی

 .کندمی گرم را سرم کار، و هستم کار سر  

 .کرد باز را در غمگین ای قیافه و کرده باد هایچشم با زن یک. زدم در تعلل بی
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 .سالم-

 .سالم-

 .FBI آندرسون الیسون-

 .نکرد هم نگاهش حتی او و دادم نشان را کارت

 .داخل بفرمایید-

 .نشستیم مبل روی هم کنار. بست را در زن شدم؛ خانه وارد

 هستید؟ ا ما مادر   شما-

 .بله-

 .گممی تسلیت بهتون-

 !کنم جمع را این ساعت سه باید حاال لعنتی. کرد گریه به شروع

 :گفتم جدی و حوصله بی

 شناخت؟می رو میلر آنتونی آقای ا ما دارم، سوال یه-

 .نه-

 ..پس خب-

 :پرید هایمحرف وسط

 خودمون حال به رو ما لطفا   پس گفتم؛ آقایون به دونستممی هرچی من خانم ببینید-

 .بذارید

 !ببینم؟ رو ا ما اتاق تونممی فقط-
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 .برو سریع بعدش اما باشه-

 دادن آرامش ای ذره بدون که هست خودم تقصیر حتما   کرد؛ گریه دوباره و کرد اخمی

 توانمنمی و نیستم بقیه مثل که است من تقصیر انگار! پرسیدم سوال تسکین و

 !کنم دردیهم به تظاهر

 سبز تخت و میز لباسی، کمد  ! رنگ لیموی دیوارهای با معمولی اتاق یه شدم، اتاق وارد

 میز روی کوچک عکس قاب یک. بود خودش جای سر و مرتب چیز همه ای،پسته

 در را هایشاندست که بود دختر دو عکس. کردم نگاه و برداشتم را آن بود؛ کامپیوتر

 و مشکی به مایل تیره ای قهوه موهای راست سمت دختر. بودند انداخته هم گردن

 بود شده گذاشته اینترنت در که هاییعکس روی از. داشت رنگ همین به چشمانی

 تیره ای قهوه هایچشم و مشکی هایمو دیگر دختر. ا ماست خود دختر این فهمیدم

. نبود هم زیبا چنان آن اما، بود؛ کرده زیبایش که بود درشت کمی هایشچشم داشت،

 مشخص اول عکس قاب برداشتن با فقط که بود افتاده عکسی عکس، قاب این پشت

 زیبایی ا ما قبل، عکس ژست همان با دقیقا   دیگر، دختر یک و ا ما هم باز شد،می

 داشت؛ روشن ای قهوه هایچشم و بور موهای که دیگر دختر اما نداشت چندانی

 ذهنم در سوالی. نشستمی دل به هم اول نگاه در حتی که داشت ذاتی جذابیتی

 !کیست؟ دختر این که شد ایجاد

 عکسی هم پسرش دوست با حتی ا ما یعنی. بود اتاق داخل عکس دو همین فقط

 !است؟ نداشته

 .رفتم پایین و برداشتم را هاعکس

 !آفرین! لطفا! بگیری را جوابت تا کن دردی هم به تظاهر کمی تیا

 :بگویم مهربانانه لحنی با کردم سعی
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 یاد   تربیش رو شما دونم،می متاسفم؛ هامسوال و اتفاقات این بابت واقعا   من-

 .قضیه شدن مشخص و ا ما خود   آرامش برای مجبورم؛ اما اندازهمی دخترتون

 چرا؟ دیگه هس؛ مشخص قاتل-

 نباشید؛ نگران شهمی مجازات واقعی قاتل هرحال به چی؟ باشه اشتباهی آدم اگه-

 کین؟ دخترا این. بدید جواب رو سوالم یه فقط

 .دادم دستش به را بود شده پنهان عکس قاب پشت   که عکسی اول

 :گفت و کشید آهی شد؛ خیره ا ما به

 .ربکاست این-

 !کیه؟ ربکا-

 ا ما صیمی   دوست  -

 !دارین؟ رو شمارش-

 .ریخت بهم جوری بد ا ما اتفاق این از بعد. مُرد پیش سال پنج ربکا-

 :گفتم و دادم دستش به هم را دیگر عکس

 عکس؟ یکی این و-

 .کالدر لیزا-

 هس؟ هاموند روی زن   که لیزا همون لیزا؟-

 .بله-

 گین؟نمی هاموند روی بهش چرا-
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 هاموند رو ربکا همیشه من ولی شده هاموند که سالیه ۴ حدود لیزا که درسته-

 .دونممی

 :پرسیدم تعجب با و شدم گیج کمی صحبت این از

 !بوده؟ روی زن ربکا چی؟ یعنی-

 .بله-

 .شدم مزاحم ببخشید باشه،-

 !رسممی تو به جوره همه دارم لیزا، و آمدی خوش قصه به ربکا،

 زود خیلی. رفتم هاموند یخانه سمت به و شدم ماشینم سوار شدم؛ خارج خانه از

 .شدم پیاده ماشین از و رسیدم

 زمینش! قصره نیست که خانه ای،خانه عجب کردم؛ نگاهش ایلحظه خانه دیدن با

 شده قدیمی کاری سنگ هم ساختمان داشت؛ بزرگی وباغ بود هکتاری چند تقریبا  

 دستی کالفه کرد؛ باز را در مرد یک. زدم را در زنگ! خانه تا بود موزه شبیه تربیش بود؛

. است عصبی که بود پیدا اش قیافه از. کرد نگاه من به اخم با و کشید هایشمو به

 .بود بلندتر سانت دو فقط شاید بود، من یاندازه هم تقریبا   قدش

 .FBI آندرسون الیسون-

 به و کرد گره همدر را هایشدست دید که را دادم؛کارت نشان او به و درآوردم را کارتم

 .ماند منتطر و زد زل من

 کنم؟ صحبت همسرش و هاموند روی آقای با تونممی-

 .بله-
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 مانند هم خانه داخل. شدم خانه وارد او همراه. لرزیدمی دستش و. شد مضطرب کامال  

 قدیمی و زیبا وسایلی با جا همه و بود بزرگی بسیار سالن دارای خانه. بود زیبا بیرونش

 روی به هازن یهمه هم باید. بود شده تزیین هستند قیمت گران بود مشخص که

 !بچسبند هاموند

 و مرد یک همراه به بعد، لحظه چند و رفت خودش و کرد راهنمایی ایگوشه به مرا مرد

 بود؛ شانه چهار و بلند قد مرد،! بود لیزا شناختم سریع را زن. شدند سالن وارد زن یک

. نداشت جذابیتی هیچ و بود ساده اش قیافه اما، کرده؛ کار سازی بدن که بود مشخص

 !کند توجهی اشقیافه به کسی کنمنمی فکر و بود زیاد پولش البته

 !کنم؟ کمکتون تونممی-

 .آورد بیرون فکرهایم از مرا هاموند روی صدای

 شد؟چی پیش سال پنج-

 چی؟-

 .ربکا-

 .بیرون بفرمایید خانم چی؟ یعنی-

 .گذاشتم میز روی را کارتم

 ولی. داشتید نگه مخفی رو قضیه پولتون با و آوردید ربکا زنتون سر بالیی یه شما-

 شما! رو آنتونی هم بعد و کشت رو ا ما اول برگشته؛ زنتون روح بوده رحمانه بی چون

 .میریدمی یا کنم کمکتون بزارین یا هستین بعدی نفرات

 .کن بیرون رو دیوونه زن   این جان! بیرون-
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 .آمد من سمت به بود کرده باز را در که مردی همان

 !میریدمی یا کنید قبول رو کمکم یا دانید خود-

 سر بالیی یک که هستم مطمئن رفتم، بیرون جان همراهی با عمارت از و زدم پوزخندی

 هاآدم این اصال  ! است کرده ازدواج زنش دوست   با کشته را او وقتی و آورده زنش

 .است بهتر بمیرند

 .خانم-

 شدم صحبتش یادامه منتظر و برگشتم جان طرف به

 باشم؟ داشته رو کارتتون تونممی-

 دادم-

 .کنندنمی باور اونا-

 :آوردم زبان به را سوالم است؟ مهم برایش مرد این چرا! کردم نگاه جان به تعجب با

 هستی؟ کی تو-

 .کالدر جان-

 !آشناست؟ برایم چرا کالدر،

 !لیزا برادر-

 :گفتم اخم با

 .داشتی دخالت هم تو پس-

 .خواستم رو شما شماره فقط من-
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 چی؟ برای-

 !احتیاط-

 عجیب واقعا   خانواده این. بست را خانه در و کرد بدرقه مرا دادم؛ جان به را کارتم

 کند باور مرا هایحرف که کسی. کرد رفتار ترطبیعی غیر بقیه از پسره این ولی! هستند

 !است دیوانه

*** 

 :دادم جواب را گوشی. شدم بیدار خواب از ام گوشی زنگ با

 بله-

 .جاست این ربکا کنید؛ کمکم هستم؛ جان-

 (خارج در ۱۱۰) ۹۱۱ بزن زنگ تو؟ کجایی-

 .کشتیم رو ربکا پیش سال پنج که جاییم-

 .پرید سرم از خواب

 !کردی اشتباه خطرانه خیلی کنی؟می کارچی اونجا دیوونه-

 :گفتم. بود تلفن پشت هنوز. پوشیدم را کتم. گرفتم جان از را آدرس

 هس؟ اطرافت نمک-

 نه-

 آهن؟-

 آره-
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 .برسم من تا بزنش آهن با-

 شدم، ماشین سوار! شودمی میدا نمک جا همه در روزها این ندارند؟ نمک کجا آخه

 داده آدرس جان که جایی به رسیدم. شد کنده جا از ماشین و گذاشتم گاز روی را پایم

 به و برداشتم را بودند، شده فشرده هاینمک هایشگلوله که نمکم، یاسلحه بود،

 .دویدم ساختمان سمت

  کنی؟می کارچه جااین دیوانه پسر بگوید نیست یکی آخر متروکه، یکارخانه یک

 شدم داخل و شکستم پایم محکم یضربه با را در

 !کجایی؟ جان-

 چند بود؛ ریختن فرو حال در هم دیوار از قسمتی و بود نخور درد به وسایل از پر راهرو

 گشتم؛ را هااتاق. نبود جان از خبری. شدم اتاق اولین داخل سریع بود؛ رویم به رو اتاق

 پیدا را جان بود؛ خونی جا همه. شدم اتاق آخرین وارد نبود، هااتاق از کدام هیچ در اما

 و دویدم سمتش به. بود ریزی خون حال   در بدنش تمام و بود افتاده ایگوشه کردم

 .نشستم کنارش

 :گفت نفس نفس با

 .برگشته انتقام برای ربکا-

 گذاشته من با کردن صحبت برای را نیرویش تمام بود مشخص کرد؛می صحبت زجر با

 :دهد ادامه بتواند تا گرفت نفسی است؛

 ...اون... خواهرم پیش رهمی داره-

 ...من و مُرد و کند جان من هایچشم جلوی. افتاد زمین روی سرش
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 در جان کردم؛می محافظت جان از باید زدم، زمین به محکمی یضربه عصبانیت از

 چنان هم معما آمدم، خودم به! آمدنمی بر من از کاری هیچ که مُرد جلویم حالی

 شدم؛ خارج شده نفرین یکارخانه آن از. هست خطر در لیزا جان   االن و ستباقی

 همه چرا پس هست روح ربکا اگر. رفتم هاموند یخانه سمت به و شدم ماشینم سوار

 محل به وگرنه باشد زده پیوند هامکان این تمام به را او چیزی باید رود؟می و رفته جا

 بیاید؛ ما دنیای به آزادنه روح یک که نیست شکلی این زیرا! شدمی محدود جسدش

 که هاییمحل این تمام به و زمین به را او چیزی باید باشد؛ داشته ناتمامی کار باید

 .باشد زده پیوند رودمی

 کنار را او دست با. کرد باز را در خدمتکار زدم؛ را در زنگ. رسیدم هاموند یخانه جلوی

 شدم خانه وارد و زدم

 کجا؟ خانم-

 .دارم مهمی کار همسرش و هاموند آقای با-

 .کنم هماهنگ کنید صبر! شهنمی-

 :زدم داد و نکردم توجهی خدمتکار به

 لیزا هاموند، روی-

 خبره؟ چه باشید؛ ساکت خانم-

 :زدم داد بلندتر بار این و ندادم را خدمتکار جواب

 لیزا هاموند، روی-

 !تویی که بازم سرت؟ رو گذاشتی رو جا این خبره چه: روی
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 .کنیم صحبت تنها لیزا و تو و من که نفعته به-

 !بیرون برو منیخانه از-

 !کجاست؟ جان االن بدونی خواینمی-

 .کرد حمله سمتم به و شد عصبی دفعه یک روی

 کردی؟ کارشچی کثافت-

 .کشید جیغ لیزا

 !گهمی چی ببینیم کن صبر کن؛ صبر روی-

 .بست را درها لیزا و شدیم اتاقی وارد سه هر کرد؛ ول را من باالخره روی

 :گفتم و کردم نگاه لیزا به ایمقدمه هیچ بدون

 .گیرهمی انتقام داره! جان سراغ رفت ربکا-

 :داد را جوابم لیزا جای به روی

 !بیرون برو اصال بگو چرت کم-

 !جان آنتونی، ا ما، نیست؟ آشنا براتون شدن کشته که افرادی-

 .کرد گریه و کشید جیغ هامُرده لیست در جان اسم شنیدن با لیزا

 کثافت؟ آوردی جان سر بالیی چه: روی

 :گفتم لیزا به و نکردم هم نگاه روی به حتی

 .لیزا تو سراغ میاد داره که گفت جان-

 .بیرون برو زود: روی
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 به فکری! شدمی ساکت و کردنمی کتمان چنین این وگرنه داند؛نمی جیزی اصال   روی

 :آوردم زبان به را آن سریعا   و زد سرم

 !کشتی؟ رو ربکا که گینمی شوهرت به چرا لیزا -

 .رو چرندیات این کن تمومش بسه: روی

 !کرد اعتراف چیز همه به بمیره کهاین از قبل جان-

 سیبل به تیرم شاید تا گفتم الکی همین برای نزد؛ حرفی و مُرد زود و نکرد وقت جان

 !بگویند را چیز همه خودشان و بخورد

 .نگو چرند: لیزا

 کنی؟می انتخاب رو مرگ پس-

 روانی بیرون: روی

 هم من و بود دل دو! بخوانم توانستممی صورتش از را وحشت انداختم؛ لیزا به نگاهی

 :کردم تربیش را تردیدش

 حقیقت؟ یا جونت-

 .داد هل سمتی به و گرفت را بازویم روی

 .نیستم دیگه من چون خودتونه؛ پای بقیش دیگه ولی رممی من باشه-

 خاموش را بود شده گذاشته اتاق در دکور برای که را هاییشمع و آمد پنجره از بادی

 .رفتم اتاق در سمت به و انداختم باال ایشانه. کرد وحشت کامال   لیزا. کرد

 کشتمش من-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Es_shima|  تاریکی خیزش رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

56 

 

 :زد فریاد روی و شدم خشک جایم سر لیزا حرف این با

 چی؟-

 .بود کرده خیانت هم من به بود؛ کرده خیانت تو به چون کشتم؛ رو ربکا من: لیزا

 .شدندمی روشن و خاموش اتاق هایالمپ

 این گفت و خندید ربکا! گفتم هم ربکا به دیدمت که اول روز   داشتم؛ دوستت من: لیزا

 دوستت دونستمی که وجودی با کردی انتخاب رو اون تو وقتی اما نیست چیزی که

 !کرد قبول دارم

 .خوردنمی تکان اصال   و کردمی نگاه لیزا به مات روی

 .کشید جیغ لیزا. شکست بدی صدای با اتاق یپنجره

 :گفتم و زدم پوزخندی

 .گیمی دروغ هم هنوز-

 .داد دست از رو جونش من خاطر به برادرم وای... من خاطر به جان: لیزا

 .شکست هم کناری یپنجره یشیشه

 :کشید جیغ لیزا

 .گممی باشه باشه،-

 :گفتم و کردم پر را اماسلحه

 .شنویممی خب-

 :گفت زده وحشت طور همان لیزا
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 پیشنهاد بهم جان. بودم شده افسرده خیلی من شد؛ عمارت این یملکه و خانم ربکا-

 خیانت وقتهیچ ربکا اما، بدیم؛ لو رو اون هم ما و کنه خیانت ربکا کنیم کاری یه کرد

. شدنمی تنهایی که کنیم درست خودمون رو خیانت که گرفتیم تصمیم پس، کرد؛نمی

 دونستممی دادم؛ قرارش تاثیر تحت هامحرف با پس! بود دیده رو من شدن افسرده ا ما

 همکاری که شد راضی ا ما و دادم رو قرار تا چند ترتیب پس داره؛ دوست رو جان که

 .کنه

 حرف تندتر لیزا. شکست هاالمپ از یکی. شدندمی خاموش و روشن تند، تند هاالمپ

 :زد

 ربکا. کرد مستش حسابی جان کمک با هم بعد. بیاره پارتی به رو ربکا ا ما شد قرار-

 خوردن ازای در هم جان. بگه بهش من مورد در که خواستمی جان از و بود من نگران

 آنتونی من پس! شدمی ضایع خیلی خوابیدمی ربکا با جان اگر کرد؛می قبول مشروب

 هم بعد. شد راضی زود خیلی رابطه، چند با بود من عاشق آنتونی. کردم انتخاب رو

. گرفتیم عکس و فیلم ازشون هم ما. برد خونش به بود شده مست که رو ربکا آنتونی

 رفت شهر این از ربکا مدت یه. شد جدا ازش فهمید رو ربکا خیانت ماجرای روی وقتی

 هم به هم باز داشتن ربکا و روی. برگشت کمی مدت از بعد ولی، بود؛ خوب چیز همه و

 رو ربکا بعد، روز چند پس نبوده؛ کافی خیانت جریان فهمیدم شدن؛می نزدیک

 سازیصحنه جوری و کشتمش اونجا من. بردیم متروکه یکارخانه یه به و دزدیدیم

 نزدیک روی به من هم بعد. رفته و شده خسته روی از ربکا کردن فکر همه که کردیم

 ...من پیش بیای هفته هر باید گفت آنتونی کردیم ازدواج وقتی ولی، شدم؛
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 و دماغ از خون. ماند تمام نا هایشحرف و خورد لیزا گوش به محکمی یکشیده

 فقط و کرد حمله لیزا به و شد ترعصبی کشیده این با روی. شد جاری لیزا لب یشهگو

 .زدمی

 .روی-

 صدای با و کردم شکلیک باال سمت به ایگلوله داشت؛نمی بر دست لیزا زدن از روی

 آمد؛ خودش به کم کم. نزد را لیزا دیگر و زد خشکش تقریبا   و شد متعجب روی گلوله،

 شکل حال در که گونه ابر جسمی به متعجب هم با همه. کرد نگاه اطراف به و برگشت

 .گرفتند را زیبا دختر یک شبیه ایقیافه و شدند متراکم ابرها. کردیم نگاه بود گیری

 ربکا_

 کردی؟نمی باور کردممی التماست چی هر یادته فهمیدی؛ رو حقیقت روی: ربکا

 .ببخش رو من ربکا: روی

 .دارم دوستت: ربکا

 .کرد نگاه لیزا به و کرد اخمی ربکا

 .بشه کشته راحتی این به نباید نکشش؛ روی: ربکا

 .رفت ربکا سمت به روی

 کردم صبر! امحامله فهمیدم اما برگردم خواستمنمی رفتم؛ پیشت از مدت یه روی: ربکا

! کن پیدا رو بچمون بدم؛ بهت رو خبر این که بودم برگشته آوردم؛ دنیا به رو بچه و

 .بزرگم مادر پیش بودمش گذاشته

 .شدمی متالشی هم از داشت گونه ابر یهاله
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 ...دا دوستت روی بمونم، تونمنمی تمومه؛ اینجا من کار: ربکا

 .شد ناپدید کامال هاله و آمد درخشانی نور

 کجاست؟ ربکا جسد-

 .زد زل لیزا به و آمد بیرون فکر و تعجب از روی من حرف با

 ...جان که جایی همون درخت زیر: لیزا

 .ریخت اشک تنها و نزد حرفی دیگر برادرش آوردن یاد به با

! داری که هم رو شمارم کن؛ منتقلش خانوادگیتون آرامگاه به تربیش آرامش برای روی-

 .بزن زنگ بهم آمد پیش مشکلی و برگشت اگر

 که ای خانه. برود مختلف جاهای به توانستمی طور چه ربکا که شد واضح چیز همه

 یخانه! بودند زده گول را ربکا و داشت قرار پارتی که بود جایی همان مُرد آن در ا ما

 شدن کشته محل هم مُرد جان که جایی بود؛ خیانت کردن درست محل که هم آنتونی

 این یهمه به ربکا روح بوده؛ ربکا حق و همیشگی یخانه که هم مکان این و بود ربکا

 .است بوده متصل هامکان

 .کنید صبر-

 کتک را لیزا قدر آن. رفت اتاقش به و گرفت فاصله من از کردم؛ نگاه روی به تعجب با

 .داد من به را چکی و برگشت اتاقش از روی! بخورد تکان توانستنمی حتی لیزا که زده

 چیه؟ این-

 .شما زحمات دان قدر-

 ...اما-
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 جعل با و زدم زنگ پلیس به برید جا این از زودتر. تره حال خوش ربکا جوری این-

 .نباشید اینجا بهتره شما هویت،

 نیستم؟ پلیس من که فهمیدی کجا از-

 !کنهنمی رو شما کارهای این پلیسی هیچ-

! زیاد خیلی مبلغ با چکی شدم؛ ماشینم سوار. شدم خارج عمارت از و گرفتم را چک

 کندن قبر به نیازی نه. کنیم نظر صرف را هامرگ اگر البته تمیز، کامال   کاری در هم آن

 .جسد سوزاندن نه بود؛

 خوبه که روحی خب سوزاندم؛ولی،می را ربکا جسد باید و کردممی ریسک نباید شاید

 .رفت خواهد اینجا از شود تمام تمامش نیمه کار وقتی

 آزاد را ربکا کردم؛ مشخص را حقیقت من آره! داشت؟ هم ایفایده اینجا من بودن

 !رسید من به هم چک یک البته و شد آگاه چیز همه از هم روی کردم؛

 .دادم فشار گاز روی را پایم و زدم لبخندی

*** 

 Bپارت پایان

__________________________ 

 C پارت

 .خورد زنگ امگوشی

! دارد؟ کاری چه من با یعنی رفتم؛ فرو فکر به و کردم اخمی "guilty"  اسم   دیدن با

 مرد این خصوصا   دارند؛ را دیگر یک آمار هاشکارچی اما، بدهم؛ جواب ندارم دوست
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 کرده پیدا قبل از را من مشخص جای که هستم مطمئن. است رقیب بی کارش در که

 از خودم فهمیده که هستم مطمئن! شد قطع امگوشی زنگ که کردم فکر قدر آن! است

 .نیست مهم! کنم؟ کارش چه بفهمد خب اما، ام؛نداده جواب عمد

 .خوردم آب کمی و گذاشتم میز روی را امگوشی

 .خوشکله سالم-

 :گفتم و کردم نگاه رویم به رو الغر جوان پسر به حوصله بی و کردم بلند را سرم

 ندارم حوصله االن برو-

 ...عزی آخه اما-

 :زدم داد و پریدم حرفش وسط

 .برو گفتم-

 .روانی-

 رستوران از و کرد اطراف به نگاهی پسر. ندارم را مزاحم پسر   این یحوصله صال   االن

 آنجا از و کردم حساب را غذا پول تفاوت بی. بودند زده زل من به مردم رفت؛ بیرون

 .شدم خارج

 رد رو من تو. باشم باهات امشب خواستممی فقط من دختر؟ هستی کی کردی فکر-

 .دیمی پس رو تقاصش االن کنی؟می

 بیرون جیبش از را چاقویی. کردم نگاه بود ایستاده خیابان در که پسر به تفاوت بی

 ؛حتما   بودند کنارش دوستانش. زدم زل پسر به سینه به دست و زدم لبخندی آورد؛

 !کند تالفی خواهدمی شده؛ ضایع همه جلوی چون
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 .باش زود-

 من از سانتی هفت حدودا   او قد دیدم وقتی. ایستاد رویم به رو و زد را حرف این

 :گفتم لبخند همان با و شد ترعمیق لبخندم است؛ ترکوتاه

 کنم؟ کار چی باشم زود-

 .بیافت راه هم بعد و بده من به رو هاتپول-

 پسر؟ فُکُل مطمئنی-

 دوستانش یهمه زدم را حرف این تا همین برای بود؛ رفته سرش باالی کمی موهایش

 .خندیدند

 .بکن رو گممی که کاری هر و شو خفه-

 !بگیری؟ رو پوالم نمیای خودت چرا-

 !شهمی بد برات بیام من اگه-

 :گفتم و داشتم را لبخندم هنوز

 !شهمی بد تو برای گممی که من-

 را دستش مچ دستم با. گرفت صورتم جلوی را چاقو و آمد سمتم به شد؛ عصبی

 حساس ینقطه به سریع فشار   یک با و دادم پیچ پایین سمت به را دستش گرفتم؛

 قفل خودم دست با و بردم کمرش پشت را دستش. افتاد زمین روی چاقو دستش،

 .افتاد زمین روی بود بدنش حساس جای چون که زدم زانویش پشت به ایضربه کردم؛

 :گفتم پوزخند با

 !افتاد بود بزرگ دستات برای چاقو-
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 دادم خالی جا کرد؛ حمله سمتم به پشت از. رفتم ماشینم سمت به و شدم خیالشبی

 زدم محکم نداشتم؛ خودنمایی یحوصله اصال   گرفتم؛ را گردنش شد رد من از وقتی و

 .شکستم را پایش شدید یضربه یک با و پایش حساس جای همان به

 .زدم برایش بوقی و شدم ماشین سوار شدم جدا او از زد؛ بلندی داد

 !نشو دختر یه مزاحم وقت هیچ دیگه-

 کسی دانممی بعید که بودند متعجب قدرآن همه شدم؛ دور هاآن از و دادم گاز

 !باشد برداشته را ماشینم یشماره

 اجبار به! کند؟می خراب را روزم چرا لعنتی "guilty" دوباره. خورد زنگ دوباره امگوشی

 .دادم جواب را تماس

 داری؟ کارچی-

 !دخترم سالم-

________________ 

 *guilty = ،محکوم مجرم، مقصر، گناهکار 

 !آها-

 !دخترم؟ خوبی-

 !زدی؟ زنگ که چیه کارت خب جان، از ترمهربان پدر حله-

 بزنم؟ زنگ دخترم به که باشم داشته کاری باید حتما  -

 !مسلما  -
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 :گفت و داد بیرون حرص با که شنیدم را نفسش صدای. کرد سکوت اندکی

 .ندارم کاری من خب-

 .بای خب-

 .مونتانا بیا-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 .نبود مضخرفت سوزیدل به الزم گفتیمی رو کارت اول از... هه-

 .بینمتمی پس-

 .شرمنده-

 چرا؟-

 .تنهام دختر یه که منم و دوره راه بیام؛ تونمنمی دارم کار-

 :گفت تفاوت بی. کرد حس را کالمم تلخی که کردم حس

 .باش اونجا یک ساعت فردا پس-

 .نمیام-

 نرو من اعصاب روی بار یه-

 کنی؟می کارچی برم-

 .ببینمت باید تیا-

 !نداره وجود بایدی من زندگی در-

 .برات بایده یه بودن شکارچی-
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 .مهربانم پدر لطف به-

 :گفت خشم با

 .باهات دارم حرف-

 .بگو شنوممی-

 :گفت و کرد آرام را صدایش تصورم، خالف بر

 .نبودم خوبی بابای من-

 !نداری خبر بودی، عالی تو گه؟می کی! نه-

 کنم جبران خواممی-

 .باشه مبارک-

 .بده فرصت بهم-

 :گفتم حوصلگی بی با

 دادی؟ فرصت من به روز یه تو مگه-

 !فرستممی برات رو آدرس-

 .نکن بیهوده کار-

 ...بیا-

 نیام؟ اگه و-

 :گفت تنها. ریختمی بهم را اعصابم آرامشش این و بود آرام کامال  

 .بیای خواممی-
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 چرا؟-

 .شده تنگ برات دلم چون! دخترمی چون-

 .بای-

 چنین این من پدر   کردم؟ اشتباه من یا بود صدایش در بغض یک. کردم قطع را گوشی

 شاید بود؛ خودش یخواسته و زور تنها همیشه. کردنمی اصرار وقت هیچ! نه باشد؟

 را هایشخواسته و بترساند را او زور با بتواند که نیستم دختری آن من که فهمیده

 !هستم خودش دختر من باشد که چه هر. کند عملی

 باقی جبران برای چیزی گردد؟نمی بر که ایگذشته کند؟ جبران خواهدمی را چه حاال

 .است نمانده

*** 

 کردم نگاه ساعت به و گذاشتم ترمز روی را پایم پدر مشکی موستانگ فورد جلوی

 جّدیت با و سینه به دست. دادم تکیه آن به شدم؛ پیاده زیبایم بوگاتی از! دقیق ۱۲:۵۹

 .زدم زل بود ایستاده ماشینش کنار که بابا به تمام

! دادی؟می را خودت اوراق هایماشین من به و خریدیمی خوب ماشین خودت برای

 !پدر کن تماشا حاال

 :گفت سالمی هیچ بدون و سرد خون خیلی

 !شدم سوپرایز دونستم؛نمی دیگه رو یکی این مبارک نو ماشین-

 افتخاره باعث! تو کردن سوپرایز-

 رفتی؟ کش کی از-
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 :گفتم جدی و گرفتم را لبخندم جلوی

 سری یه کارخانه از خواستممی چون! بودم کرده خرید پیش رسید؛ بهم دیشب-

 .برسه دستم به تا کشید طول بدن تغییر چیزاشو

 .کشیده مونتانا نزدیک به کارت ماشین خاطر به که نگو-

 !همینه دقیقا  -

 :گفت آهسته

 کالس یه گفتی بعدم بگیری رو ماشینت خواستی نیستی؛ اینجا من خاطر به پس-

 .بذاری

 .شاید-

 .ویرونه بوگاتی گذاشتی؛ هم خوبی ماشین روی دست که بینممی-

 .شده زده تخمین ساعت بر کیلومتر ۴۴۰ سرعتش ترینبیش! اسپرت سوپر مدل-

 آوردی؟ کجا از رو پولش-

 !شکار-

 .کردی پیشرفت-

 !بودم تو یبچه-

 بودی؟-

 :داد ادامه خودش زدم؛ زل هایشچشم به و ندادم را جوابش
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 موجودات تمام یلونه تقریبا بلکه ساده، موجود یک یلونه نه! هس لونه شهر این-

 هم شن؛علتشمی جذبش موجودات تمام که داره هاییخاصیت یه کال  . ماورالطبیعیه

 هاعلت این از یکی زیاد هایقتل و هاساحره گرده؛برمی شهر این ساخت زمان به

 !بودن اینجا زیادی اصیل موجودات چنین هم و هستند

 .جالبیه شهر-

 و آمده اینجا به بار یک حداقل ماورالطبیعی، موجود هر. هست مرکز تقریبا   اینجا-

 .کننمی زندگی اینجا در االن هم خاصی موجودات

 .مبارکتون و مبارکشون خب-

 .بمونم اینجا خواممی تیا-

 .مبارک بازم-

 :داد ادامه و بود آرام چنان هم صدایش

 اینجا عمر آخر تا یا و هاسال شاید حتی کشه؛می طول سال دو یا یک از تربیش-

 .بمونم

 رو' باشه ثابت و باشه داشته خونه نباید شکارچی' قانون   باالخره گممی تبریک-

 .شکستی

 .بمونی پیشم که خواممی ازت-

 :گفتم پوزخند با

 !دخترت نه بگی دخترت دوست به باید رو این-

 .باشه پیشم دخترم خواممی-
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 :گفتم حوصله بی. بودم شده خسته بحث این از واقعا  

 !کنی؟می رو لطف این چرا-

 خواممی االن نداشتم؛ رو باشم خوب پدر یه که این فرصت من. شده تنگ برات دلم-

 .کنم جبران

 !نبودی پدر اصال تو بدون اما، نبودی؛ خوبی پدر که داری قبول حداقل خوبه-

 .باشیم داشته خونه یه و کنیم زندگی بقیه مثل درست خواممی. دارم وقت االن_

 .باشیم بقیه مثل تونیمنمی وقت هیچ ما-

 مشکی کانال   هنوز هایش مو رنگ چرا لعنتی. کشید اش مشکی های مو در دستی

 :گفت عجیب آرامشی با است؟

 .باشیم قبلمون از بهتر تونیممی اما-

 پدر؟ جناب   شده دیر کارها این برای کنینمی فکر-

 .بود ممکن چیز بهترین این. کنی محافظت خودت از تونیمی و مستقلی تو-

 .بود سنگین بهاش-

 !چیهمه یعنی شکارچی یه برای این! ایزنده االن اما-

 ...هه-

 :گبت و زد زل من به بعد و بست ثانیه چند را هایشچشم

 .دارم احتیاج کمکت به من-

 .باشه داشته هم جدا خروجی در و باشه جدا شما ساختمان از تقریبا   باید اتاقم-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Es_shima|  تاریکی خیزش رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

70 

 

 .کردم رو کار همین دقیقا  -

 !نداری هم کارهام و من به کاری-

 !قبوله پس-

 !برم؟ تونممی نخواستم هم وقت هر-

 .آمادس اتاقت عصر-

 .بفرست برام رو آدرس-

 .مرسی-

 .بای-

 .رفتم آنجا از و گرفتم عقب دنده شدم؛ ماشینم سوار و برگرداندم را رویم

 قدر این که است خبر چه شهر این در نیست معلوم. است کرده تغییر پدرم قدر چه

 !تنهایی نه هم آن دارد ماندن به اصرار

 شهر این در باید. کرد خواهد برابر چند را گردش لذت خریدن نو ماشین خیال، بی

 پیدا اضطراری هایوقت برای هم خلوت مکان یک و شوم آشنا محیط با کمی تا بگردم

 .کنم

! شد خواهد گم راحتی به هاآن در آدم که است اندوه هایجنگل از پر شهر اطراف

 !باشد عجیب موجودات یکننده جذب هم باید پس است؛جنگلی شهر یک اینجا

 جای هم اینجا و دارم دوست را روی پیاده شدم؛ پیاده ماشین از و کردم پارک کناری

 یجلوه که بودند نامنظم هادرخت گرفتم؛ فاصله ماشین از. است خلوتی و سرسبز

 .زیباست دارم دوست را اینجا. بود داده محیط به خاصی
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 .نبود چیزی هیچ کردم نگاه را اطراف کردم؛ حس را چیزی حضور

 از پر که شهری در هم آن ام؛ آمده جنگل به تنها هستم؛ احمقی دختر واقعا   من

 چه با که این از آمادگی بدون و مناسب ابزار بدون هم آن و است عجیب موجودات

 !شد خواهم روبرو چیزی

 داخل را دستم گرفتم؛ پایین را سرم. دادم ادامه راهم به و دادم نشان عادی را خودم

 .کردم کتم جیب

 محکم را بود کتم در که چاقویی بود؛ نزدیک من به که شنیدم را هابرگ حرکت صدای

 .باشم دفاع یآماده تا گرفتم

 !کنی؟می کارچی اینجا-

 .کردم بلند را سرم آرام و دادم فرو را دهانم آب! خشنی صدای چه

 آن از بود؛ بلندتر من از قدش! شدم خیره بود ایستاده رویم به رو که مردی به تعجب با

 دو هم هیکلش! بودمی ۱۸۰ از تربیش باید مرد این پس بود ۱۷۵ قدم من که جایی

 و مردانه کامال   صورتی. است کرده زیادی سازی بدن که است مشخص بود؛ من برابر

 .داشت جذاب

 و بود من زدن دید حال در اش تیره سبز هایچشم آن با هم او کردم؛ نگاه او به

. داشت زیبایی و جذاب ایقیافه! است کرده تعجب من دیدن از که بود مشخص

 مشخص داشت تن به که چرمی کت روی از که بود پوشیده جذبی مشکی پیراهنی

 انداختم او به جدی نگاهی و کردم محو صورتم از را تعجب. انداختم باال ای شانه. بود

 :گفتم و

 .زدممی قدم داشتم-
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 :گفت و کشید اش تیره ایقهوه موهای در دستی

 ! شخصیه ملک اینجا-

 !واقعا ؟ دونستمنمی... اوه-

 باشم؟ داشته شوخی شما با خورهمی من یقیافه به-

 برای دونستم؛نمی و آمدم شهر این به تازه من ندارم؛ شوخی شما با هم من! درسته-

 .همینه

 .نیست بد هم خواهی معذرت یک-

 !شخصیه ملک بشه مشخص که نزدین عالمتی یا تابلو که نیست من از مشکل-

 .دونیمی که االن-

 .آره-

 که باشه حواست و نشه تکرار دیگه اگه البته گیرم؛می نادیده رو بار یه این. خوبه-

 .نکنی ایجاد مزاحمتم

 .صحیح-

 سوارش و زدم لبخندی ماشینم دیدن با. شدم خارج آنجا از و گرفتم او به را پشتم

 و بودن جدی به شهر این هایآدم یهمه اگر شهری، گردش اولین از هم این. شدم

 حداقل اما! هستند بدتر هم ماورالطبیعی موجودات از هااین که باشند مرد این اخالق

 امگوشی از را خانه آدرس. ندارد اهمیتی چندان دیگر. بود تحمل حد در اشقیافه

 داشتم االن به تا بچگی از که ایخانه اولین سمت به اس، پی جی کمک با و برداشتم

 .رفتم
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 درخشید،می زیبایی به خاکستری هایسنگ با که بزرگ بسیار عمارت یک جلوی

 عمارت این دیدن با روز هر زیرا، باشم؛ آمده اشتباه را آدرس امیدوارم کردم؛ پارک

 !شد خواهم افسرده ام خانه روبروی

 مناسبی اسم واقعا  . زدم رضایت از لبخندی "guilty" نام دیدن با برداشتم؛ را امگوشی

 .گرفتم را اششماره! ام کرده انتخاب برایش را

 بله-

 .ببینم نداشتم یخونه جلوی رو عمارت این روز هر باید که نگو-

 سخته؟ عمارت تحمل-

 !درسته آدرس پس... لعنتی-

 داری؟ رو عمارت داخل تحمل  -

 داخلش؟ بندازی راه کشتار خوایمی چیه-

 .آره کشتارگاه ولی نه کشتار-

 !خریدی رو عمارت این که نگو-

 .داخل بیا زدم رو در-

 شدمی باز که عمارت رنگ اینقره بزرگ در به تعجب با. پیچید سرم در گوشی بوق

 بد هم نباید البته. نیست هم بد هم قدرها آن پدر جناب   یسلیقه پس. کردم نگاه

 امبینی و چشم جز به من البته! بود کرده قبول همسری به را زن بهترین زیرا، باشد؛

 قدم هست؛ شالل و مشکی پدرم شبیه کامال   که موهایم ام،نرفته رویایی زن آن به زیاد

 هایملب. ندارم هم را مادرم یبرجسته هایگونه. است بلند و رفته پدرم به باز که هم
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 صورتم به و بزرگ نه و است کوچک نه اما، ندارد؛ خاصی چیز و رفته پدرم به هم

 .آیدمی

 بود شده فرش سنگ که حیاط کف. شدم عمارت وارد و انداختم باال ایشانه خیال بی

 رنگ درست که هم زیبایی و بزرگ ساختمان. بود بلند و زیبا درختان از پر جاهمه و

 عمارت این که فهمیدم سریع. داشت قرار زیبا باغ این آخر   بود، عمارت هایدیوار

 کرده پیشنهاد من به را، باغ به رو در این عمد از پدرم که داشته هم دیگری درهای

 !است

 هرچه. کشیدم ایخمیازه برعکس و نشدم سرخوش اصال   عمارت ابتدای زیبایی از

 گذاشته دوربین را حیاط سر تا سر هم پدر و دارد تریکم امنیت باشد تربزرگ خانه

 ساختمان وارد و کردم پارک پارکینگ قسمت در را ماشین. است افتضاح این و است

 .شدم

*** 

 .است عقب به بک فلش ستاره دو بین پست این در: نکته

 .نداشت جالبی چنانآن دکور اما، بود؛ زیبا آن بیرون مانند هم خانه داخل

 نصب شومینه باالی که شدیمی گرگ سر یک چشم در چشم شدیمی وارد که در از

 تفنگی آن، زیر در! بود هاگرگ به نسبت شکارچی قدرت گر بیان این، که بود؛ شده

 .داشت قرار زیبا هایطرح و برجسته هایکاریکنده با قدیمی بسیار

 یحوصله! بود امنیتی سیستم و دوربین از پر آن جای همه که طبقه دو عمارت یک

 .کشیدم ایخمیازه نداشتم؛ را خانه مورد در کنجکاوی

 کجایی؟ پدر مثال   جناب  -
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 .باال بیا-

 تقریبا   بود؛ بزرگ پایین مانند هم باال یطبقه. رفتم باال مشکی هایپله از حوصله بی

 بود؛ باز هااتاق از یکی در  . است دیگر ایخانه و است جدا پایین از که گفت شدمی

 شدمی دیده آن در سفیدی و سیاه هاینقطه بود؛ تیره آبی سقف رنگ  . شدم آن وارد

 بودند مشکی دیوارها. گرفت را چشمم ورود بَدو در و بود شده آسمان شبیه درست که

 دارای وسیله هر و بودند مشکی همه اتاق وسایل داشت؟ قرار هاآن در آبی هایرگه و

 محسوب کاملی سوییت خودش برای و بود بزرگ تقریبا   اتاق! بود آبی المپ چند

 خودش را همه... و کامپیوتر تلویزیون، آشپرخانه، شویی،دست و حمام که زیرا شد؛می

 !داشت

 !ماند ثابت دیوار روی تابلوهای به نگاهم

 روی نامنظم صورت به مشکی و آبی ت م   با مختلف هایمکان در من از عکس چندین

 تنها روی نگاهم! است داشته نظر زیر مرا همیشه پدرم پس بود؛ شده چیده دیوار

 .ماند ثابت نبود من از که عکسی

 ...بود داده دیوار به زیبایی یجلوه که روشن آبی یزمینه پس با بعدی سه تصویر یک

*** 

 .عقابم و گرگ عاشق من-

 تمسخز قصد که بود پیدا صورتش از بود؛ کرده کج را لبش کرد؛ نگاهم پوزخند با پدر

 :گفت حالت همان با. دارد را من کردن

 آخه؟ جوری چه! هم؟ با عقابم و گرگ-
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 مخصوص که سردی خون و آرامش با و نشدم عصبی داشتم را سوالش انتظار چون

 :گفتم بود خودم

 .زمینه پادشاه هم گرگ! آسمونه سلطان کنه؛می پرواز عقاب-

 .جنگله سلطان که شیره اون: پدر

 :گفتم و کرد متعجب را پدرم که زدم لبخندی

 !شه؟می سیرک دلقک هم بعد و شهمی رام که شیری-

 جدی مرا چنان هم که بود مشخص اما شد جدی کمی صورتش رفت؛ پدر لبخند

 :گفت و گیردنمی

 .خنگ تیای باشی دوتاش هر که تونینمی. ایدسته همیشه گرگ و تنهاست عقاب-

 .بودم بیزار آن از من که پدر کالم تکه! خنگ تیای

 .بود یکیش شهنمی ای؛دسته گاهیم باشه تنها آدم باید هاوقت بعضی-

 :گفت و شد جدی کامال   بار این

 آوردی؟ کجا از رو فلسفی هایحرف این-

 :گفتم سرد و جدی کامال   لحن با و شد محو لبخندم

 ترینتنزدیک به یعنی این خوابه؛می باز چشم یه با اما کنهمی زندگی ایدسته گرگ-

 !عقاب مثل باش متکی خودت به تنها وقتایی یه و نکن اعتماد هم

 گه؟می چی عقاب و-

 !کن پرواز طوفان از باالتر بود طوفان اگه حتی باش آزاد و بکش پر-
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 ...هه-

 .عقابم و گرگ عاشق من-

 :گفت و شد عمیق پدر پوزخند

 و بکشی فقط باید. شنمی حساب شکار هم هاگرگینه و هستی شکارچی فقط تو-

 فرق حرف با زندگی دور، بریز هم رو فلسفیت حرفای این.  بشی عاشق وقت هیچ نباید

 .داره

 یاجازه و کندمی تمام خودش نفع به را بحث پدر همیشه. شد گرفته کامال   حالم

 .دهدنمی کردن صحبت

 ...اما-

 :پرید حرفم میان سریع و بزنم حرفی نگذاشت حتی پدر

 تنبیه شدت به داری عالقه دیدم و آوردی رو عقاب یا گرگ اسم دیگه بار یه اگه-

 .شیمی

 ...اما-

*** 

 جایشان و کردندمی تغییر که داشت قرار تابلو در هم با گرگ چند و عقاب چند تصویر

 .دادندمی هم به را

 .زدم پوزخندی و آمدم بیرون خاطراتم از

 و گرفت باال دعواهایمان دارم دوست را عقاب و گرگ گفتم پدر به که این از بعد مدتی

 !دارد؟ مفهومی چه تابلو این نصب و خریدن االن، و. شدیم جدا هم از کامال  
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 که را پله راه و کردم باز را در هست چه برای نبود مشخص که داشت در یک سویتم،

 نیست معلوم! بود دوربین هم اینجا ورودی سر بر اما، دیدم؛ را خوردمی خیابان به

 نظر تحت این اما هستند بیشتر امنیت برای هااین چند هر خانه، یا است زندان اینجا

 !شودمی محسوب هم من گرفتن

 c پارت پایان

*** 

 D پارت

. بودم دیده عجیبی خواب شب، که زیرا بود؛ خوابم گیر در ذهنم. شدم بیدار خواب از

 ...کُنَ  زندگی من با خواهدمی پدر که دیدم فکر خواب در

. کردم نگاه را اطراف کمی و نشستم تخت روی تعجب با کرد؛ هنگ ذهنم اتاق دیدن با

 را صورتم و دست شدم؛ بلند تخت روی از بوده واقعی چیز همه که شد باورم وقتی

 .خوردم و کردم آماده صبحانه کمی. شستم

 پایین یطبقه به و شدم خارج اتاقم از بگردم؛ را خانه گرفتم تصمیم زدن قدم برای

 .رفتم

 .خنگ تیای شدی بیدار زود که بینممی-

 و کردم مشت را هایمدست و کردم اخمی آگاه ناخود خنگ تیای یدوباره شنیدن با

 :گفتم

 بیدار زود هم هاصبح و خوابممی دیر هاشب خوابم؛می کم من که ساله چندین-

 .شممی
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 :گفت و ایستاد رویم به رو تمسخر با

 .کردممی بیدارت زور با همیشه قبال  -

 :گفتم و ایستادم پدر روی به رو دقیقا   و کردم ترمحکم را مشتم

 .ندیدی و نبودی رو سال چند این شما-

 .شنمی عوض هاآدم تیا-

 همین برای شدممی هاچشم این سیاهی غرق   همیشه زدم؛ زل سیاهش هایچشم به

 تغییر چیزها از خیلی سال چند این در اما کردم؛می خودداری هاآن به کردن نگاه از

 جذابیت این و بود مشکی هایشچشم مانند درست هم موهایش. است کرده

 سپید موی نخ   یک حتی اما، دارد؛ سن سال ۴۳ مثال! کردمی تربیش را هایشچشم

 حس داشته سال ۲۳ تنها آمدم دنیا به من وقتی پدرم که این از همیشه. ندارد هم

 !ام بوده شوم و ناخواسته ایبچه من که داده دست من به حس این و نداشتم خوبی

 :گفتم و کردم دور را افکارم لعنتی،

 .موننمی باقی عوضی همون هابعضی اما-

 !خنگ؟ تیای گفتی چی-

 چیه؟ برنامت-

 .کُشیمی ریمی و کجا گیمی فقط دونممی من که جایی تا پرسی؟می برنامه کی از-

 !شدم عوض که وقتی همون از-

 .باشی تیا همون باید کار این برای-

 :گفتم و زدم پوزخندی
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 خنگ؟ تیای همون-

 خنگ؟ تیای نگم بهت دیگه یعنی این-

 .نکن حساب من روی دیگه فقط! پدر جناب بگو داری دوست هرچی شما-

 .بری اینجا از که ایبهونه دنبال که هم تو-

 :گفتم و زدم بار شیطنت لبخند

 .جورایی یه-

 .اینه فعال   برنامت بگیر بیا-

 :گفتم دهم نشان العملی عکس یا کنم حرکتی که آن بی. گرفت سمتم به را پاکتی

 چیه؟ این-

 :گفت و زد کمرش به را هایشدست

 .مدارکت-

 .کردم بررسی را مدارک و کردم باز را پارکت گرفتم؛ دستش از را پاکت

 :گفتم گیج اما سرد خون

 !تحصیلیه مدارک که اینا-

 .داری وقت دقیقه ده فقط که بدو-

 :گفتم پرسشی و گیج لحنی با بار این

 !برای؟-

 !مدرسه-
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 !چی؟-

 خواستی؟نمی همیشه مگه-

 :گفتم سرد و خشن کامال   لحنی با بود؛ شده باز بفهمم من که آن بی هایمدست مشت

 ذارم؟می دبیرستان تو رو پام دیگه کردی فکر سالمه ۱۹ االن من-

 !خواستی؟نمی مگه-

 آزمون روز دقیقا   بعد کنم شکار هم بخونم درس هم کنی، امیدوارم که! رو؟ چی-

 !کنم؟ ترک رو شهر کنی مجبورم دانشگاهم

 :گفت دلی دو یا پشیمانی حس اندکی بدون

 یادته؟ هنوز تو-

 بره؟ یادم داشتی توقع-

 !شهنمی تکرار دیگه بار این-

 ..هه-

! کردم حس هم را عضالتم شدن سفت خشم شدت از و شد مشت دوباره هایمدست

 :گفت من تغییرات به توجه بی او و

 .معمولی زندگی یه داشتن و همه به نفوذ برای هست هم پوشش یه این-

 :گفتم بلند صدای با

 .کنی صبر دانشگاهم تا بودی کرده قبول قبلم یدفعه-

 :گفت عادی کامال   من خشن و بلند لحن به توجه بی او
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 بقیه با هاشکارچی دنیای کنی، فرار تقدیر این از تونینمی و هستی شکارچی یه تو-

 .متفاوته

 ذارمنمی مدرسه به رو پام من جملت همین برای دقیقا  -

 .بذاریم قراری یه بیا خب-

 :گفتم تنها و کردم نگاهش مشکوک و سینه به دست

 خب؟-

 :گفت و کرد موهایش در را هایشدست شد؛ جدی کامال   پدر

 پیش هم تو. نشه قبل مثل و بمونم که دممی قول یعنی مونم؛می واقعا   بار این من-

 .بخون درس و مدرسه برو کن، زندگی من

 :گفتم تمسخر با و زدم پوزخندی

 !جان از تر عزیزِ پدر کنیمی بزرگی کار چه-

 خواستی؟نمی رو همین همیشه مگه-

 :گفتم حوصله بی و کردم ریز را هایمچشم

 داره؟ برات چی بگو و کن خالصش-

 !دیمی امتحان و داری هم عادی زندگی کنارش در اما، کنی؛نمی ول رو شکار تو-

 .ندارم عادی زندگی کنم شکار وقتی-

 زندگی شکار، وجود با شهمی نه: )گفتی همیشه که تویی گممی رو همین دقیقا   منم-

 .کن ثابتش و باش حرفت روی پس.( داشت هم معمولی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Es_shima|  تاریکی خیزش رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

83 

 

 چیه؟ خواستت-

 زندگی خواستی که جوری هر و دانشگاه بری تونیمی شدی؛ قبول خوب دانشگاه   اگه-

 به گوش عمرت آخر تا باید نشدی قبول اگه اما کنم؛می قبول رو حرفات هم من کنی؛

 .نپرسی سوالی یا و نکنی اعتراضی هیچ باشی، من فرمان

 :گفتم و برگرداندم را رویم

 !ندارم رو مسخرت پیشنهاد یحوصله اصال   اما ممنون خیلی-

 پس داری؛ قبول رو من حرف و ترسیدی که دهمی نشون نکنی قبول رو پیشنهادم اگه-

 !خنگ تیای شی خفه همیشه برای باید و منه با حق همیشه شهمی ثابت

 .انداختی راه خودت برای برد با برد بازی-

 .بریمی شی قبول تو اگه... نه-

 مونی؟می حرفت سر واقعا  . قبوله اما احمقانس؛ خیلی چند هر-

 .برگرداندم پاکت داخل را مدارک

 :گفت مطمئن کامال   پدر

 .بمونی باید هم تو اما آره-

 .بینینمی رو من وقت هیچ دیگه بدم امتحان نذاشتی اگه-

 .قبوله-

 باال دیوار کشید؛ را چیزی و رفت دیوار سمت به گرفت؛ قرار من جلوی و افتاد را پدر

 :گفت و کرد من طرف به را رویش شد؛ نمایان مخفی هایپله و رفت
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 !خورده تاخیر دقیقه ده مدرست االن تا کن عجله-

 راحتی احساس طبقه این در. رفتم باال یطبقه به من و شد مخفی مکان وارد پدر

 اتاقم به! است پایین طبقه در پدرم یخانه و باال یطبقه من یخانه که انگار کنم؛می

 را رسیدمی باسنم روی تا و داشت طالیی هایخط که مشکی رسمی پیراهن یک. رفتم

 مشکی دار پاشنه کفش هامدت از بعد. پوشیدم مشکی چسبان شلوار یک همراه به

 ! معمولی مثال   زندگی   هم این! پوشیدم و کردم انتخاب را

 رفتن مدرسه به ماشین این با. شدم خانه حیاط وارد و رفتم بیرون خودم اتاق در از

 دیر مدرسه زیرا ندارم دیگری راه اما است؛ مزخرف که شودمی همه توجه جلب باعث

 پدرم به را ماشینم من که این همه از ترمهم و دارد احتیاج ماشینش به هم پدر و شده

 !دهمنمی

 را فکرش که ها قدر آن. کردم پیدا را مدرسه آدرس اس پی جی با و شدم ماشین سوار

 مثل. کردم پارک ایگوشه را ماشین رسیدم، مدرسه به زود خیلی. نبود دور کردممی

 به تعجب با و بودند مدرسه حیاط در همه زیرا، اند؛آمده دیر همه اول روز که این

 هاشیشه که زیرا بودند؛ ماشین صاحب دیدن مشتاق و کردندمی نگاه من ماشین

 .نبود پیدا چیزی بیرون از و بودند دودی کامال  

 که شو پیاده جان، پسر هی هستین؛ جوریاین هابچه شما چرا دونمنمی! بعدی نفر و-

 .نیست شانست روز امروز

 من با داشت و بود ایستاده ماشین کنار و بود پوشیده پلیس لباس که مرد یک به

 .کردم نگاه زد؛می حرف



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Es_shima|  تاریکی خیزش رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

85 

 

 یبقیه. رفت یادش را حرفش یادامه دیدنم با مرد. شدم پیاده و کردم باز را ماشین در  

 داشتن توقع شاید. ایستادند حرکت بی طورهمین هم بودند حیاط در که هاییبچه

 !امکرده خراب را تصوراتشان همین برای و باشد دارپول سوسول پسر یک من جای

 :گفت و زد زل هایمچشم به کرد؛ جمع را خودش سریع پلیس مرد  

 واردی؟ تازه شما-

 .آمدم شهر این به روزه یه-

 .ببرم رو ماشینتون باید اما ببخشید-

 :گفتم و کردم نگاه مرد به تعجب با

 !چرا؟ ولی عجیبتون گویی آمدخوش از مرسی-

 !دزدیدید رو خانواده ماشین گذاشتن کالس برای چون خب-

 :گفتم و زدم باری شیطنت لبخند و بستم را ماشین در

 !کنم؟ شکایت زدید دزدی تهمت من به که این خاطر به شما از تونممی که دونیدمی-

 .مونتاناست اینجا دختر خیالبی-

 :گفتم خیال بی و شاد

 !حال هر به-

 بده رو ماشین سوییچ-

 !نوچ-

 !وایسی؟ پلیس مامور جلوی خوایمی! چی؟-
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 .رهنمی جایی من ماشین-

 .شناسینمی رو اینجا هایپلیس اینجا اومدی تازه! افتی؟میدر قانون با-

 خشن و جدی لحن با و گرفتم جلوش و درآوردم کیفم از را ماشین کارت و گواهینامه

 :گفتم خودم همیشگی  

 !باش نداشته کاری نشده مرتکب جرمی که دختر یه به گهمی قانون-

 !بقیه یا خانواده از کنهنمی فرقی دزدیه کردن دزدی-

 .نکردم دزدی من اما-

 .تو نه باباته ماشین این-

 بررسی دقت به و گرفت دستم از را هاآن. دادم تکان صورتش جلوی را مدارک دست با

 .کرد

 .خودمه نام به ماشین-

 نگاه مرا نفرت با شکلی به هم هابعضی کردند؛ تشویق مرا و زدند دست ایعده

 !امخریده ماشین هاآن پول با انگار که کردندمی

 .بدرود شده دیرم من-

 .شدم مدرسه ساختمان وارد و کشیدم دستش از را ماشینم کارت و گواهینامه

 خودته؟ نام به ماشین جوری چه-

 .کردم نگاهی کردمی حرکت من با قدم هم و پرسید را سوال این که دختری به
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 شدمی رنگش، خاکستری هایچشم با. بود چشم در بلوندش موهای تربیش همه از

 و پیراهن رسید،می من یشانه تا زور با و بود کوتاه قدش اما دارد؛ زیبایی صورت گفت

 و داشت طالیی خاص هایطرح که بود پوشیده هایشچشم رنگ به خاکستری شلوار

 با را موهایش و هاچشم رنگ زیبا خیلی! بود پوشیده هم طالیی دار پاشنه کفش

ت لباسش  مدرسه دختر بهترین که بزنم حدس توانممی ظاهر همین از! بود کرده س 

 !است

 :گفتم دادممی ادامه راهم به که حالی در و برداشتم چشم او از

 !خریدم خودم چون ساده خیلی-

 !کردن؟ نامت به رو گرونی ماشین چنین این که بودین پولدار قدر این یعنی-

 .بابام نه خریدم خودم پول با-

 جوری؟ چه آخه-

 .کردم کار-

 سالته؟ چند مگه-

 .سال ۱۹-

 شدی؟ مردود-

 ..کار چنین هم و دیگه شهر به شهری از منزل جایی به جا و کشی اسباب نه-

 .رفتم مدرسه دفتر سمت به و کردم رها تمام نا را حرفم خودم

 آخری؟ سال-

 .آره-
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 .لیدیام من-

 .تیا-

 .وقتمخوش باهات آشنایی از-

 .بود نشسته میز پشت زنی. شدم مدرسه دفتر وارد و شدم جدا لیدیا از

 .سالم-

 .بود دفترش به کردن نگاه مشغول من به توجه بی

 :دادم ادامه را حرفم توجه بی

 .هستم تیا من -

 :گفت و شد بلند جایش از دفعه یک

 استرلینگ؟ تیا-

 .بله-

 .کرده هماهنگ من با پدرت عزیزم سالم.. اوه-

 مرا چنین این زن این که داشته رابطه مدرسه مدیر با پدرم حتما   پس! زدم پوزخندی

 را هاآن حوصله بی داد، من به را فرم چند و گرفت من از را مدارک زن. گیردمی تحویل

 :گفت و داد من به ایبرگه. کردم امضا

 .هست ۱۳ کالست یشماره بری تونیمی-

 سالن در که بردی روی از را هاکالس آدرس و برنامه. شدم خارج دفتر از حرفی هیچ بی

 در جلوی! کنم؟ شروع را مدرسه سال دو از بعد درس این با باید! ریاضی! خواندم بود
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. دادم او به را مدیر یبرگه بود؛ آمده معلم شدم، کالس وارد و زدم دری ایستادم؛ کالس

 :گفت حوصله با دید را سکوتم وقتی مرد

 !سالم-

 دوست را کردن سالم واقعا   من اما است؛ رفته یادم را سالم من که کرده فکر احتماال  

 :گفتم اجبار روی از و دوختم چشم معلم به حوصله بی ندارم؛

 .استاد سالم-

 نفس به اعتماد با و کرد مضحک واقعا   را مکش کک و لک از پر صورت که زد لبخندی

 :گفت

 !کنی؟نمی معرفی ما به رو خودت بودمت، ندیده مونتانا تو حاال تا-

 .اومدم شهر این به تازه استرلینگ، تیا من-

 همین؟-

 .آمدم خوش خب دیگه و-

 .خندیدند کالس هایبچه یهمه

 :گفت خورد؛می ساله ۴۷ تقریبا   که استاد

 .بشین برو! نداره آشنایی به نیازی هستی هم پرو زیادی که شروع برای بامزه باشه-

 آها؛! بود؟ چه اسمش. بود خالی جای بود زده حرف من با که دختری همان کنار تنها

. نشستم صندلی روی و رفتم آرام! نکند صحبت من با کالس سر که امیدوارم! لیدیا

 اصال   من اما! است داشته نگه خالی من برای را صندلی این قصد از که زنممی حدس

 .ندارم را هستند ترکوچک من از که هااین خصوصا   را لوس هایدختر یحوصله
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*** 

 درس را زیادی چیز و کردند صحبت تربیش بود مدرسه اول روز که این دلیل به

 .ندادند

 را اعصابم و کردمی صحبت مدام لیدیا کالس در داشتم؛ را انتظارش که طور همان

 صمیمی من با را خودش هازدن حرف آن با که بود این بدتر همه از. کرد خُرد

 .دانستمی

 .بریم بیا هاستبچه ورزش تمرین اول یجلسه االن تیا وای-

 اما زیبا هایشچشم درخشید؛می اشخاکستری هایچشم کردم؛ نگاهی لیدیا به

 :گفتم سرد خیلی. بودند کوچک

 .ندارم ایعالقه من ولی لیدیا؛ سپاس نه-

 تیم عضو زیادی جذاب پسرهای. شیمی مند عالقه حتما   بیا؛ تو دختر خیال بی. اوه-

 .هستن ورزش

 .برسم بهشون باید که دارم کارهایی و اومدم شهر این به تازه من که دونیمی-

 :گفت و شد گرفته اشچهره واقعا  

 .شهمی بد خیلی که جوری این اما-

 .بگذره خوش بهت برو تو شهنمی بد اصال   نه-

 ...تیا آخه اما-

 :گفتم و پریدم صحبتش میان

 .لیدیا برو-
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 .رفتم ساختمان از خارج سمت به و شدم جدا لیدیا از

 .تیا سالم-

 موهای و چشم با بلند قد و شانه چهار. انداختم نگاهی زدمی حرف من با که مردی به

 !دارد زیبایی هایآدم شهر این. روشن ایقهوه

 .سالم-

 .تامه من اسم-

 .تامی اُکی-

 شناسی؟می رو من-

 .زدنمی صدات هابچه کالس تو-

 !بپرسم؟ سوال یه تونممی آره آهان-

 هوم؟-

 داری؟ کار که گفتی لیدیا به الکی-

 .دونهنمی خودش وقتی حتی داره کار همیشه آدم خب-

 :گفت و شد نمایان اشگونه زیبای چال خندیدنش با و خندید

 .تیمم کاپیتان من. بیای شممی حال خوش تمرین سر برم باید من-

 .دارم کار من اما، دعوتت؛ از سپاس-

 :گفت و زد تلخی لبخند

 !چیه؟ دونینمی هنوز که کاری-
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 :گفتم و زدم لبخندی هم من

 .بای! شاید-

 .بای-

 هر چرا. مدرسه اول روز از هم این خب. شدم خارج مدرسه از و شدم ماشین سوار

 به شاید! کنند؟می استقبال خوب من از خیلی واردتازه یک عنوان به روممی که جایی

 االن کردمی سنگین ورزش بچگی از هم کسی هر خب باشه؛ ام قیافه و اندام خاطر

 یا و باشد متفاوتم اخالق یا ماشین خاطر به هم شاید. داشت را اندام بهترین من مثل

 شخص چه آخر هستند ظاهربین واقعا   جماعت این. دانمنمی! هایمچشم رنگ حتی

. نیست مهم اصال   شود؟می دوستت هایتچشم رنگ بودن متفاوت خاطر به عاقلی

 محل یک. کنم درست خودم برای کار یک باید پس، هستم؛ بیکار کامال   االن اما

 زیر خانه در هایمکار تمام کنممی احساس. دارم الزم گاهمخفی و تمرین برای مناسب

 فکر مناسب، جای کردن پیدا برای. است اعصاب روی شدیدا   این و است پدرم نظر

 .باشد خوبی شروع جنگل کنممی

 کفش. بود ورزشی تاپ   یک آن زیر آوردم؛ در را پیراهنم. کردم پارک ایگوشه را ماشین

 واقعا  . گذاشتم آن جای به را دار پاشنه کفش و برداشتم عقب صندلی از هم را اسپرتم

 وصل امگوشی به را هندزفری. بستم را ماشین در  ! است بهتر خیلی اسپرت کفش

 .دادم قرار جیبم داخل را امگوشی و کردم پخش را آهنگی. گذاشتم گوشم در و کردم

 !سه... دو... یک

 هر برای مکان این هستند؛ زیاد و بلند واقعا   جنگل هایدرخت. کردم دویدن به شروع

 اصال   کند، حمله من به دیگر موجودی یا آشامخون اگر االن. است مناسب موجودی
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 گوش آهنگ خوشی   از توانمنمی خب اما. نیستم دفاع یآماده و شنومنمی را صدایش

 .بکشم دست کردن

 و پریدم شاخه روی از. کردم بیشتر را سرعتم بود؛ بسته را جلویم راه درختی یشاخه

 را دویدنم سرعت. پریدم پایین و چرخیدم شاخه دور دور، یک. گرفتم را بعدی یشاخه

 سریع بود؛ نزدیک من به خیلی و خوردمی امسینه به دقیقا   ایشاخه کردم؛ تربیش

 علت به و بیایم پا و دست چهار روی شدم مجبور کار این با که کردم خم را خودم

 !بدوم پا و دست چهار همین با زیاد سرعت

 روی توانممی راحت چه من. ایستادم پاهایم روی. نخوردم تکان جایم از و زد خشکم

 داده انجام را کار این هاستسال که انگار فکری، هیچ بدون! بدوم پایم و دست چهار

 ...گرگینه یک مثل درست! ام

 .آمد بیرون گوشم داخل از هندزفری و خوردم سفت چیز یک به. چرخیدم جایم سر

 .کنم نگاه رویم به رو جسم به کردم سعی و گرفتم دست با را دماغم

 .ماندم مات

 ...هایشچشم من، خدای. کردم نگاه رویم به رو یچهره به تعجب با

 یابکم من هایچشم رنگ مگر! است؟ من هایچشم شبیه قدر این چرا هایشچشم

 اولین این این مادرم جز به آبی، سبز بین چیزی نادر، و خاص کامال   چشمی رنگ نبود؟

 !است من رنگ هم درست هایشچشم بینممی که ستفردی

 این شاید اصال   و هست جنگل اینجا... لعنتی! ندارم؟ را کاری هیچ انجام توانایی چرا

 توانمنمی حتی من اما کنم؛ حرکت باید! باشد ماورالطبیعی موجود یک و نباشد انسان

 .بگیرم هایشچشم از را نگاهم
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 .خطرناکه باشی اینجا نباید تو جنگله اینجا-

 سریعی العمل عکس بودم، بغلش در کامال  . بود بخش آرامش و زیبا صدایش لحن

 که خواهدنمی دلم چرا اما، نخورم؛ زمین که بگیرد مرا توانسته چون داشته

 !بردارد؟ کمرم از را هایشدست

 و کردم باز را دهانم زحمت با. شوم مسلط خودم به کردم سعی باش؛ آرام تیا لعنتی

 :گفتم

 !شما حتی خطرناکه همه برای خطرناکه اگه-

 و برداشت کمرم روی از را هایشدست آرام و باایستم صاف که کرد کمکم. خندید

 :گفت

 !خوبی؟-

 !اینجایید؟ چرا شما خطرناکه اگه-

 .دارم اسلحه من خب-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 !یکی؟-

 خوای؟می بیشتر-

 بشه الزم بیشتر شاید خب-

 دونم؟نمی من که دونیمی چیزی تو نکنه! دونممی بعید-

 .دونمنمی هیچی شهر این از که دونممی رو این فقط من-
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 اومدی؟ اینجا به تازه-

 آره-

 .ندیدمت االن تا هم من و نشناختی رو من که همینه برای پس-

 !مشهوری پس-

 .پلیسم بازرس من-

 بیام زیاد رانندگی در مستی برای احتماال  . بینمتمی که حالم خوش! بازرس... اوه-

 .شما یاداره

 .نیستم اخالق خوش هامجرم با من-

 باشی؟ اخالق بد تونیمی هم من با-

 ...شاید-

 .نکنم فکر-

 را هاآن اما بردم هایشلب کنار درست را لبانم و کردم نزدیک صورتش به را صورتم

 آخر یثانیه در نکرد؛ هم کاری هیچ و نگفت چیزی اما، بود؛ کرده تعجب نکردم؛ لمس

 لبخندی و کرد بوسم آرام! گرفت قرار امگونه روی لبانش و کردم عوض را صورتم جهت

 :گفت و زد

 .شیطون-

 و کردم عمل ام خواسته برخالف دقیقا  ! دهم؟ ادامه را بحث و بمانم دارم دوست چرا

 :گفتم

 .بدرود بازرس، بینمتمی بعدا  -
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 .کنممی همراهیت امن مکان یه تا خطرناکه اینجا-

 .رممی خودم نیست نیازی بازرس نه-

 .رسیدی سالم بشم مطمئن باید منه، یوظیفه-

 :گفتم و ندادم ادامه را بحث پس دارم؛ دوست هم را همراهیش

 .اُکی-

 .افتادیم راه هم کنار در ما و نگفت چیزی

 شخصی با گذارممی شانداخل را پایم که بار هر هستند؛ جالب واقعا   اینجا هایجنگل

 !شوممی رو به رو خاص

 !دارین کمی سن بودن بازرس برای شما-

 بقیه رو این البته هاست؛پرونده حل باالی قدرت و زیاد هوش خاطر به سالمه؛ ۲۳ -

 .گنمی

 یک شاید نیست؛ عجیبی چیز این اما، شناختم؛نمی را شماره. خورد زنگ امگوشی

 .است داشته قبل از را من یشماره و است خطر در نفر

 :گفتم و دادم جواب سریع

 بله-

 .تیا سالم-

 :گفتم و دوختم چشم هادست دور به و کردم امگوشی به نگاهی تعجب با

 .بودم نداده تو به رو شمارم که من-
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 .بگیرم ازت رفت یادم دیدی؟ آره-

 :گفتم حوصلگی بی با! بیزارم لوس دخترهای این از. بود خیال بی و شاد صدایش لحن

 آوردی؟ کجا از رو من یشماره پس-

 .مدرسه دفتر-

 .بدن رو کسی یشماره جوریهمین نکنم فکر-

 .برداشتم خودم! لیدیاما من ولی، ندادن؛-

 جوری؟ چه-

 !دیگه اینیم ما رفتم؛ کش-

 .نیست عرضه بی و لوس هم قدرها آن پس زدم؛ لبخندی

 داشتی؟ کارم لیدیا خب-

 .جشنه شب فردا آره آهان-

 چی؟ جشن-

 .تعطیلیه روز که هم فردا مدرسه، اول روز-

 .نبود یادم آره آهان،-

 .بخریم لباس جشن برای بریم صبح فردا خب-

 :گفتم حالی بی با! کرد صمیمیت احساس دختر این باز. دادم تکان تاسف از را سرم

 .نمیام من نه-

 .بیای باید-
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 :گفتم و رفت باال خودآگاه نا چپم ابروی

 چرا؟-

 نیستیم؟ دوستیم؛ ما چون-

 .هستیم شاید-

 .بینمتمی پس-

 .است عجیب برایم قدر چه دختر این کرد؛ قطع را گوشی

 .شهره دختر ترینشیطون لیدیا نکن؛ نگاه مظلومش یقیافه به-

 .است داده گوش هایمحرف تمام به پس! بازرس این نشین دل لحن هم باز و

 .گیرممی یا گرفتم رو جاش دیگه من االن از کنممی فکر-

 .خیال بی اوه-

 !دممی تغییر هم رو شهر شیطونی یدرجه-

 ای؟دیوانه-

 .آره باشم؛ داشته رو شیطونی و دیوانگی یحوصله اگه داره بستگی-

 .بینمتمی بعدا  . رسیدیم-

 .بازرس بای-

 .راندم خانه سمت با و شدم ماشین سوار

 .باشم مراقب تربیش باید شناسند؛می را دیگر هم همه شهر این در انگار
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 است؛ شده پارک اینجا که هم این ماشین... نه وای. شدم حیاط وارد رسیدم؛ خانه به

 و اقوام از کدام هیچ یحوصله اصال   لعنتی. کرده پارک من ماشین جای هم دقیقا  

 .آیدنمی خوشم شانکدام هیچ از. ندارم را آشنایان

 .شدم ساختمان وارد و کردم پارک آفتاب در اجبارا   را ماشینم

 وسایل همه این با بود؛ ریخته پراکنده سالن در هم وسایلی و بود کناری چمدان چند

 !بماند است قرار پس

 گی؟نمی آمد خوش بهم تیا سالم-

 به تفاوتی بی با بیزارم؛ باشد خشن و پسرانه کرده عادت که صدایش لحن از

 :گفتم و زدم زل است، پدر هایچشم شبیه که اش، مشکی هایچشم

 مونی؟می کی تا-

 .ذارمنمی تنهات نباش نگران. باشه نیاز که وقتی هر تا-

 :گفتم تفاوتی بی با

 رفتنت نه کنهمی نگرانم که هست موندنت این دقیقا  -

 تیا؟-

 .هستی بقیه از ترتحمل قابل البته ک یت؟ گممی دروغ مگه چیه-

 دقیقا ؟ کیه منظورت بقیه؟-

 روی بدجوری کلفتش الکی صدای لعنتی. خوردمی بهم ام عمه با زدن حرف از حالم

 :گفتم اخم با. است اعصابم

 .کنی رو فکرش که آشنایی هر همه-
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 سردی؟ خانوادت به نسبت قدر این چرا تو-

 !خانواده؟-

 چیه؟ شکارچی هر اول قانون-

 :گفتم سردی با

 .باشه نداشته قلب که این-

 .دهمی تشکیل خانواده رو اساسش! خانوادگیه کار یه ما برای شکار-

 .دارن فرق هم با ما قوانین پس-

 ...تیا اما-

 .کیت بسه-

 .عمه بگی من به باید کیت نگو من به-

 .بمون من دهن از کلمه این گفتن حسرت تو هم مرگت موقع حتی-

 ..تیا-

 طبقه وقتی تا که است این بزرگ یخانه خوبی تنها. رفتم باال یطبقه به تفاوت بی

 باال یطبقه به را وسایلش که این یحوصله کسی باشد، داشته خالی اتاق پایین

 و نکنم دعوا او با تا داده قرار من برای تنها را باال یطبقه پدرم هم شاید. ندارد بیاورد،

 خانواده مثال   این اعضای شدن جمع یحوصله اصال  . باشم نداشته رفتن برای ایبهانه

 .ندارم را

 تا کنم کامل را هادوربین هک یبرنامه باید. بخوابم االن نباید اما. کشیدم ایخمیازه

 .کنم استفاده آن از بتوانم
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 .کردم نویسی برنامه و برنامه طراحی به شروع و نشستم کامپیوتر جلوی خسته

 .آوردم را بازی یک و بستم را برنامه سریع شد، اتاقم وارد زدن در بی کسی

 .تیا-

 چیه؟-

 زنه؟می حرف جوریاین باباش با آدم-

 .ندارن وجود که گفتی رو چیزی تا دو! بابا آدم،-

 کردی؟ صحبت جوری این کیت با چرا-

 .کردممی رفتار جوریاین باید چون-

 چرا؟-

 .کنم صداش عمه بخواد نباید هم االن نبوده عمه من برای وقت هیچ اون چون-

 ...هه-

 موجود قدر چه اینجا مگه اصال   شیممی خوب و طبیعی ما اینا کردن جمع با نکن فکر-

 ترسیدی؟ قدر این که داره چی اصال  ! داره؟ عجیب

 :گفت تریآرام لحن با و نشست کامپیوتر میز روی پدر

 .نترسیدم من-

 کردی؟ جمع رو همه چرا پس-

 .شکار برای-

 چرا؟-
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 .شیمی کشته وگرنه بود محتاط باید-

 هس؟ چی ما شکار-

 .چیزا خیلی-

 هسن؟ تا چند-

 .داریم کار خیلی فردا کن؛ استراحت هم تو رممی من. زیادن-

 دفعه یک چرا پدر! هست خبر چه شهر این در نیست معلوم. رفت بیرون اتاقم از

 شد؟ مهربان

 Dپارت پایان

*** 

 E پارت

 .خورد زنگ امگوشی

 کردم باز را هایمچشم اخم با! است؟ شده خوابم مزاحم و زده زنگ ایدیوانه کدام آخر

 :دادم جواب و برداشتم را امگوشی. کشیدم ایخمیازه و

 بله؟-

 .تیا سالم-

 را پدرم یرهشما کاش. دادم مدرسه دفتر به را خودم یشماره که کردم دیوانگی عجب

 :گفتم آلود خواب باشم؛ آرام کردم سعی و بستم را هایمچشم. بودم داده

 لیدیا؟ شده چی-
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 .نشده چیزی-

 زدی؟ زنگ چرا پس-

 .خرید بریم شو آماده پاشو-

 :گفتم تنها و ندهم فحشی لیدیا به که بگیرم را خودم جلوی تا گرفتم دندان را زبانم

 .خیال بی...اوه-

 .شهنمی-

 به دست و کنم درست ایبهانه کردم سعی است؛ اعصابم روی بدجوری دختر این

 :گفتم پس کنم؛ سرش

 اگه شب. بخر برو تو. نپوشیدم هنوز که دارم لباس خیلی و امخسته خیلی من-

 .کن ارسال برام رو آدرس فقط. دنبالت میام خواستی

 نمیای؟ خرید که مطمئنی-

 .بای-

 .بای باشه-

 را حمام وان آب! خوابید شودنمی دیگر لعنتی. زدم پوزخندی و کردم قطع راگوشی

 .کشیدم دراز وان در و آوردم در را هایملباس. کردم آماده

 تر سریع چه هر باید است؛ پدرم نظر زیر باز باشد جدا که هم قدر چه هر خانه این

 قوانین از یکی. کنم پیدا اطالعات آوری جمع و تمرین برای مخفی و امن جای یک

 .ندارم اعتمادی هم پدرم به حتی من و است اعتمادی بی بودن شکارچی

 .کنندمی پیدایش دیرتر و است بهتر باشد جنگل داخل در اممخفی محل اگر
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 دور را سفید یحوله و شدم خارج حمام از و گرفتم خودم روی آبی آمدم؛ بیرون وان از

 .بستم تنم

 سمت به اعتنا بی. داد من به جالبی حس   اتاق کف پارکت با خیسم پای کف تماس  

 یک. گذاشتم کناری و کردم انتخاب وسواس بی را شب لباس و رفتم هایملباس کمد

 رنگ دار   پاشنه هایکفش همراه به را وسایل یهمه و برداشتم هم ریمل یک و ماتیک

 .دادم قرار نایلون یک داخل لباس،

 سشوار و کردم شانه را موهایم. پوشیدم ایساده مشکی اسپرت شلوار و پیراهن

 وارد و رفتم بیرون خودم سمت در از. برداشتم را امگوشی و نایلون لباس،. کشیدم

 .شدم ماشین سوار و گذاشتم عقب صندوق داخل را وسایل. شدم حیاط

 راحتی به زیرا بزنم؛ خودم نام به و بخرم را مخفی جای توانمنمی... دانمنمی! بروم؟ کجا

 را کسی هیچ اینجا در من اما بپرسم است مطلع که کسی از باید! شوندمی آن متوجه

 .شناسمنمی

 .گرفتم را ایشماره و برداشتم را امگوشی

 :گفت ذوق با و برداشت را گوشی لیدیا زنگ تک اولین با

 شدی؟ پشیمون-

 .نه-

 زدی؟ زنگ چرا پس-

  کیه؟ اینجا بان  جنگل لیدیا-

 :گفت و نداد دست از را اشانرژی
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 داری؟ شومی ینقشه چه دختر... اوه-

 .خواسمنمی بانجنگل که داشتم شوم ینقشه اگه خنگ-

 نداری؟ خبر یعنی تیا-

 رو؟چی-

 .رو باناجنگل یقضیه-

 داره؟ قضیه مگه-

 :گفت و شوق و انرژی با

 یا و شدنمی کشته مشکوکی طرز به رفتن،می جنگل به که هاییآدم و هابانجنگل-

 جنگل از هم مردم و شدنمی بانجنگل کس هیچ که حدی تا شدن؛می ناپدید کال  

 هسن شجاع واقعا   اینا. شدن داوطلب شجاعت با نفر چند که این تا. گرفتنمی فاصله

 .زیبا و اندام خوش و خوشکل البته و

 :گفتم بلند پس ریختمی هم به را اعصابم داشت واقعا   دیگر

 لیدیا-

 .شد کَر گوشم زنی؟می داد چرا چیه-

 .بگو رو جریان بقیه نگی پرت و چرت-

 .زیبان واقعا   خب-

 .لیدیا-
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 و بانجنگل نگفتن خودشون به کالسن با خیلی چون اینا. نزن داد فقط باشه باشه-

 .گرفتیم عهده به رو مونتانا جنگل به کمک یوظیفه ما گفتن

 :گفتم و ساییدم هم به را هایمدندان

 .برو تر کم حاشیه تو لیدیا-

 .رنمی هاجنگل به باز مردم و شد کم واقعا   هاقتل موقع اون از-

 .عجیبه-

 .عالین خیلی اونا نیس عجیب نه-

 هستن؟ کی اینا خب. بردار دست خیال، بی-

 !پیششون؟ ریمی تنها-

 .لیدیا-

 ببر خودت با منم خب؟ چیه-

 چیه؟ اسمش-

 کدومشون؟ خب-

 بگو رو یکی کدوم هر-

 .آکلنز دین بازرس-

 دین؟-

 .کنهمی کمکت حتما   اون آره-

 باشه-
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 خوای؟می چی برای حاال-

 :گفتم بدهم را سوالش جواب که آن بی

 کنم؟ پیداش کجا-

 کنن؟می پیدا کجا رو پلیس. پلیسه طرف مشخصه-

 .خیابون تو-

 .ادارشون تو مرض-

 .بده آدرس-

 مدرسه از باالتر خیابان تا دو خب-

 .بای-

 نزدیک من مقصد. کردم قطع را تلفن سریع نکند شروع دوباره لیدیا که آن برای

 ساختمان داخل و کردم پارک پارکینگ در را ماشین. رفتم آنجا سمت به سریع. هست

 .شدم

 .گردممی آکلنز بازرس دنبال من سالم-

 :گفت بود پذیرش مسئول و ورودی به نزدیک که مردی

 .باشید منتظر لحطه چند-

 کردم؛ ذخیره را لیدیا یشماره و درآوردم جیبم از را امگوشی و نشستم صندلی روی

 .بخورد دردم به روز یک شاید باالخره

 .۷ اتاق داخل بفرمایید خانم-
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 هم من و بود باز در. رفتم ۷ یشماره اتاق سمت به و شدم بلند جایم سر از صدا بی

 و بود شده تزیین زیبایی به چوبی میز با که معمولی اداری اتاق یک. شدم اتاق وارد

 اما بود نشسته صندلی روی بازرس. خوردمی چشم به میز روی شیکی کامپیوتر

 .بود من به پشتش

 به من همین برای هستین بانجنگل شما شنیدم شم؛می مزاحم ببخشید سالم-

 .دارم نیاز کمکتون

 !نیست نیاز کمک داشتین اصرار و داشتین کمک به نیاز قبل دفعه اما-

 تعجب صورتش دیدن و صدایش شنیدن با. چرخاند سمتم به را صندلی زمان هم

 .شد سردی خون به تبدیل تعجبم و آمدم خودم به ثانیه یک یک ترکم اما. کردم

 من به بودنش. است بازرس که بود گفته من به جنگل در هم خودش که آمد یادم

 توهمی! خوب؟ حس. کنم جمع را هابازی مسخره این باید اما! دهدمی خوبی حس

 .نیست بیش

 :گفتم سرد لحنی با

 خواممی کمک االن اما نبود نیازی واقعا   موقع اون خب-

 :گفت و انداخت باال را هایش ابرو و کرد بازی موهایش با و برد موهایش الی را دستش

 خب؟-

 .دارم نیاز مخفی و خصوص جای یه من-

 .اومدی اشتباه خب-

 .باشه جنگل داخل-
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 :گفت تنها اخم با. شد خشن و جدی کامال   لحنش

 .نه-

 چرا؟-

 .بدم بهت رو کار این یاجازه تونمنمی وجه هیچ به خطرناکه-

 .کنم دفاع خودم از تونممی من-

 .نه-

 .رمنمی هاشب-

 .نه-

 .دممی رو پولش-

 .نه-

 .بردار دست خیال بی... اوه-

 .بردار دست تو-

 :گفتم جدی کامال  

 .نه-

 .نه-

 چرا؟ آخه-

 !نه چون واضحه؛-

 :گفتم لجبازانه و کردم اخمی
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 .کنم پیدا جا یه خودم تا گردممی قدر این و جنگل تو رممی االن از پس باشه؛-

 .زندان افتیمی ببینمت جنگل تو اگه-

 :گفتم و کرد تربیش را لجم واقعا   حرفش این

 .جنگل تو رممی دارم چون زندان؛ بنداز االن همین پس-

 .کامله ماه   امشب-

 چیزهایی پسر این! هاستگرگینه برای کامل ماه  . زد خشکم جمله این شنیدن با

 :گفتم تعجب با. داندمی

 !چی؟-

 :گفت و آمد سمتم به و شد بلند صندلی روی از

 شما پس کامله؛ ماه امشب ضمن در کن؛ لجبازی ترکم. ببینی آسیب خوامنمی-

 !دارید جشن

 هایمچشم شبیه دقیقا   که هایشچشم به. داندنمی چیزی او. بود لفظی اشتباه... نه

 :گفتم و زدم زل بود

 .کردیمی کمکم بودم مهم برات اگه-

 .ببیند آسیب نباید من شهر افراد از کدوم هیچ -

 !بازرس بای... هه-

 مورد است؛ گرگینه خود که پلسی! بکن را فکرش. شدم خارج اتاقش از و کردم اخمی

 .خوردنمی زیبا هایچشم آن به اما بود مناسبی
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 البته کنند کمکی هاآن شاید بگوید؛ را دیگر هایبانجنگل اسم که بگویم لیدیا به باید

 .شد خواهند مشکوک کنم اصرار اگر زیرا، نیست؛ مناسبی موقع االن

 به و زدم لبخندی بود رویم به رو دقیقا   که رستوران دیدن با. شدم خارج دفتر از

 .خوردم و دادم سفارش غدایی. شدم رستوران داخل. رفتم سمتش

 !صداست؟ و سر بی چرا نیست؟ خبری هیچ چرا! کند؟می کار چه دارد پدرم

 سمت به و برداشتم امگوشی از را آدرس. شدم ماشینم سوار. شدم خارج رستوران از

 .رفتم لیدیا یخانه

 سالم-

 کرده فر را موهایش بود؛ زانوهایش باالی تا که بود پوشیده کوتاهی طالیی لباس لیدیا

 بود؛ پوشیده هایشچشم رنگ به خاکستری هاییکفش. بود انداخته دورش و بود

 .بود کرده تربزرگ را او سالی چند تنها بلکه نبود زننده اما بود غلیظ کمی آرایشش

 .شد دیر که داخل بیا. نشدی آماده هنوز که تو دختر سالم: لیدیا

 .شممی آماده سریع هس؛ همراهم وسایلم-

 .کشهمی طول ساعت یک آرایشت نیست که وسایل به-

 پشت و برداشتم ماشین از را وسایل. خندیدم حرفش این از! من؟ آرایش   ساعت؟ یک

 .شدم خانه وارد لیدیا سر

. بود طبقه دو. بود هاآن مناسب و اندازه کامال بود؛ کوچک نه و بزرگ نه شانخانه

 باال یطبقه به۰ هم با. بود شوییدست و حمام خانه، آشپز حال، شامل اول یطبقه

 .بود اتاق سه دارای باال یطبقه رفتیم؛
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 همه در که وسایلش دیدن با و شدم وارد سرش پشت هم من و شد اول اتاق وارد لیدیا

 :گفتم بود پخش اتاق جای

 !شده؟ دعوا اینجا-

 !شد جوری این بپوشم چی بودم مونده نه-

 :گفتم و خندیدم بلند بلند

 .هست ساده جشن یه دختر-

 .باشه خوشکل جا همه باید آدم-

 نگاه وقتی. برداشتم را بودم کرده انتخاب بسته چشم که لباسی و آوردم در را لباسم

 :گفتم کردم حس خودم روی را لیدیا

 من؟ به زدی زل چرا تو-

 !تو داری بدنی عجب-

 .شیمی همین کنی ورزش هم تو-

 خوام؟می منم کردی کار چی. وای اندامی، خوش خیلی-

 چپ سمت. شدمی بسته گلو دور آن از قسمتی که مشکی لباسی پوشیدم؛ را لباسم

. شدمی کشیده امزانو روی تا و راست سمت به و بود تور امشانه روی از درست لباس

 باالی تا لباس تمام. زدمی برق شب در که بود تور داخل نیز قرمزی موهوم هایخط

 هیچ به و بود چاقو مخفی جای که بود تور پشت آن از تر مهم اما بود زیبا. بود زانوهایم

 .نبود مشخص وجه

 :گفتم خیالی بی با
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 .من شدیمی کردیمی ورزش سالگی سه از اگه هم تو-

 !گیمی دروغ من، خدای اوه-

 :گفتم و کشیدم ریملی و لب رژ

 بریم-

 !همین؟-

 شممی آماده زود که گفتم دیگه؛ آره زنی؟می داد چرا-

 .ببینم بشین-

 باز را هایممو و زد هم ایگونه رژ کشید، چشمی خط برایم لیدیا. نشستم صندلی روی

 :گفت و داد حالت و کرد

 که شهمی پیدا کم خیلی! هست؟ مشکی و شالل قدر این جوری چه تو موهای-

 .باشه جوری این موهاشون

 .رفته مادرم به-

 سوراخ جای گرفت؛می قرار تور زیر قسمی و رو آن از قسمتی. بستم را قرمزم کمربند

 بوکس پنجه صورت به بستی می اگر که که صورتی به و بود خاص کمربند این های

 .بودند ساخته برایم و بودم داده سفارش را خاص مدل این خودم! شدمی

 .هستم آماده و مجهز همیشه مثل زدم؛ لبخندی

 هاتناخن: لیدیا

 خب؟-
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 .بزنم الک-

 خیالبی-

 .کشید آن روی قرمزی هایخط و زد مشکی الک برایم و گرفت را دستم

 کاشتی؟ زیباست؟ و بلند قدر این هاتناخن چرا تو وای-

 .خودمه مال نه-

 .خوبه هاتناخن واقعا  -

 .زنیمی بهم رو حالم داری کن؛ تعریف کم-

 .خوبه که تعریف-

 .من برای نه-

 :گفتم و شدیم ماشین سوار. کرد صادر را رفتن یاجازه لیدیا باالخره

 مدرسه؟ برم-

 .لوکس برو بابا نه-

 کجا؟-

 اونجا هامونجشن اکثر ما مشهوره خیلی شهره؛ این کازینوی و بار بهترین لوکس-

 .هست

 نداره؟ مورد بار-

 .مجهزه و بزرگ خیلس. نیست بار فقط-

 .آها-
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 باورت. داوطلبه بانجنگل همون یعنی جنگله؛ کمک   هم اینجا صاحب راستی-

 ...ولی فقط سالشه ۲۵ شهنمی

 پس کرد؛می حرفی پر داشت اما داد؛ جواب را سوالم لیدیا بپرسم سوالی که آن بدون

 :گفتم و پریدم صحبتش وسط

 .دارم مشروب به نیاز من که بریم خوبه-

 .بدبختی بفهمه مدرسه-

 .دارم قانونی سن من-

 عالی پردازی نور با تیره خاکستری بزرگ دیوارهای. رسیدیم بار به ما و خندید لیدیا

 به تنها شودنمی و زیباست و بزرگ واقعا که بود مشخص بیرونش از. خاکستری و آبی

 !گفت بار آن

 :گفت که کردم نگاه نگهبان به و داشتم نگه را ماشین

 .کنممی پارک من بدید من به رو کلید-

 .کن راهنمایی فقط کنم؛می پارک خودم نه-

 .داد تکان سری و کرد اخمی مرد

 :گفت تعجب با لیدیا

 کنه؟ پارک ذارینمی چرا-

 مکان کسی هیج نباید و بدانم را ماشینم جای باید که کنم حالی لیدیا به گونه چه من

 کسی هر و شده ساخته خاص کامال   من ماشین کند؟ پیدا را شکارم امکانات مخفی

 :گفتم و کردم پیدا ایبهانه. بنشیند آن پشت تواندنمی
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 این خودم زحمت پول با من تره؛مطمئن جوریاین. باشه خودت دست باید ماشین-

 .خریدم رو ماشین

 و کنم ریسک توانمنمی عنوان هیچ به است شده مخفی ماشین در وسایلم تمامی

 .بدهم کسی به را هست آن در امزندگی نصف که ماشینی

 و پیچیدم سمت آن به سریع کردم؛ پیدا پارکی جای خودم. بود ایستاده اخم با مرد

 .کردم پارک

 :گفت داد کمی و عصبانیت با مرد

 .کنید پارک نباید اینجا-

 چرا؟-

 .هست کسی جای خب-

 :گفتم و دادم او به دالری صد یک کیفم از

 مواظبش بار، این به اومده من ماشین دیدی وقت هر تو و منه جای دیگه االن-

 .هستی

 :گفت و زد لبخند

 .بگذره خوش. خانم چشم-

 :گفت لیدیا و رفتیم بار ساختمان سمت به لیدیا با

 االنش لبخند به نه اولش هایاخم به نه-

 !لیدیا هستند شکلی این مردم-
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 هایکاری کنده و بود شده ساخته چوب از تماما   بدنه و سقف دکور. شدیم بار وارد

 مدرسه هایبچه اکثر. بود پیدا زیبایی نورهای و بود شلوغ خیلی بار. داشت جالبی

 حمام اینجا شاید باشد؛ ای گرگینه جا این در اگر است؛ کامل ماه امشب. بودند آمده

 چیز هیچ واقعا  ! نباشند آدم هایمهمکالسی شاید که است این بدتر! شود خون

 از و کنند کنترل را هاگرگینه که هستند کسانی حتما   اما نیست، مشخص

 تربیش! بود شده نابود حال به تا شهر این وگرنه کنند جلوگیری زیاد هایریزیخون

 .نیستند جا این در امشب که باشم افرادی دنبال به باید

 :گفت و آمد ما سمت به پسرها از یکی که بودند رقص حال در زیادی افراد

 .اومدین باالخره سالم-

 سالم: لیدیا

 الیورم من تیا؟ یادته منو-

 لیدیا؟ پسر دوست-

 .عزیزم داری خوبی یحافظه درسته-

! است؟ من دوست دخترش دوست که کشدنمی خجالت اصال  . نیامد خوشم الیور از

 .زندنمی هم پلک حتی و من به زده زل کامال  

 .بگذره خوش. ببری رو دخترت دوست تونیمی-

 چی؟ تو اما-

 .نباشین من نگران و برین. گذرهمی خوش بهم همیشه من-
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 روی. رفتم دادندمی سفارش که قسمتی سمت به و زدم پوزخندی. رفت اکراه با الیور

 :گفتم و زدم زل لباسم به و گرفتم پایین را سرم. نشستم صندلی

 .لطفا   تکیال-

 گیره؟نمی ایراد بفهمه مدرسه مطمئنی-

 :گفتم و دادم تکان حوصلگی بی با را سرم

 .نیست مهم-

 نیست مناسب سنت برای-

 .دارم قانونی سن من-

 پسر این! افتاد پسره صورت به چشمم که کنم دعوا پسر با تا شدم بلند عصبانت با

 تعجب با. دیدم جنگل در را او بودم، آمده مونتانا به که اولی روز در که ستهمانی

 :گفتم

 کنی؟می کارچی اینجا-

 !منه بار   جااین خب! من؟-

 هست؟ تو مال لوکس-

 آره-

 بانی؟جنگل تو یعنی ببینم کن صبر-

 .بانجنگل کمک-
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 و امدیده خاص آدم یک هم بار هر و امرفته جنگل به بار دو حال به تا است؛ عجیب

 جنگل در بانجنگل کار خب نیست؛ عجیب هم شاید! اندبوده بانجنگل هم دو هر

 بی. است شخصی ملک که گفت روز آن مرد این که هست یادم ولی! است بودن

 :گفتم خیال

 .تکیال-

 .شناسایی کارت-

 .ماشینمه داخل -

 .بیار برو-

 نیست؟ مشخص واقعا  . سالمه ۱۹ من-

 نیست؟ مشخص واقعا   سالمه ۳۰ منم-

 .آقا گفتی زیاد سال پنج شما-

 دبیرستانی؟ تو ولی سالته ۱۹ چرا-

 .مربوطه خودم به-

 بان جنگل مرد این تیا لعنتی،. کشیدم سر را آن حرف بی. ریخت اکراه با را تکیال

 :گفتم و کردم نگاه پسر به. بیاندازد راه را کارت تا باشی ترمهربان او با باید است؛

 برقصی؟ من با شهمی-

 :گفت و کرد نگاهم تمسخر با

 کردی؟ مست زودی این به خوری؟می تکیال اولته بار-
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 .دارم کارت-

 .بدم درخواست خودم که مگر کنم؛نمی قبول رو دخترها درخواست من خب-

 .دیگه تکیال یه پس-

 .دیگه نیست الزم کردی مست جوریش همین-

 :گفتم و کردم نگاهش تمام جدیت با

 .ترخلوت جای یه بریم الاقل. دارم کارت-

 .بگو-

 اینجا؟-

 آره-

 .بهتره برقصیم بیا الاقل-

 :گفت و آمد بیرون هاسفارش پذیرش قسمت از

 .دقیقه پنج فقط-

 :گفتم عصبانیت با لب زیر

 .پرو بچه! کیه کرده فکر-

 چی؟-

 .هیچی-

 به شروع و گرفت محکم را کمرم. رفتیم بودند رقص حال در همه که قسمتی به هم با

 :گفتم گوشش کنار آرام. کردیم رقصیدن
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 .نباش وحشی-

 :گفت و آورد گوشم نزدیک را سرش هم او و شد بیشتر دستانش فشار

 .شهمی تموم داره وقتت-

 دارم نیاز کمکت به من-

 خب؟-

 .جنگل مثل خوام؛می خلوت و مخفی جای یه من-

 :گفت و برداشت کمرم از را هایشدست

 .نه-

 بردم ترنزدیک را سرم. ندهم رفتن یاجازه او به تا کردم حلقه گردنش دور را هایمدست

 :گفتم و

 .نشده تموم حرفم هنوز که من نه؟ چرا-

 .خطرناکه جنگل دختر یه برای-

 .دممی رو پولش-

 .دارم پول خودم من-

 کنم؟ کارشچی من خب چی یعنی-

 شو خیالش بی-

 :گفتم و کردم نگاهش خسته

 .کن کمکم تونم؛نمی-
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 .شهنمی-

 چرا؟ آخه-

 .گفتم که همین-

 .رفت و زد کنار را من. برداشت گردنش دور از را هایمدست

 دهند؟نمی را جنگل در مکان یک گرفتن   یاجازه من به چرا هااین لعنتی

 وسط در باید من و بود کامل ماه امشب نداشتم؛ را مسخره مراسم یحوصله اصال  

 حس را نفر دو حضور. رفتم ماشینم سمت و شدم خارج بار از. اینجا نه بودم جنگل

 لباسم تور در را دستم یک. نبود خبری هم هانگهبان از و بودند بار داخل همه. کردم

 .کردم باز را کمربند آرام دیگرم دست با و کردم لمس را چاقو و بردم

 .کردم بوکس پنجه هایخسورا داخل را هایمانگشت. رسیدم ماشینم به

 العملی عکس من که آن از ترسریع دستی و آمد سرم پشت از درست پایی صدای

 ...گرفت را گلویم دهم نشان

 گرداندممی بر را سرم که زمان هم. گرفتم ترمحکم را چاقو. کرد بلند زمین از را من

 و کرد ول مرا. کردم قطع را سرش و زدم بود گرفته مرا که آشامی خون گلوی به را چاقو

 مطمئن من! است عجیب! ؟..نبود دیگری آشام خون. افتادیم زمین روی هم با دو هر

 و گرفت قرار رویم به رو آشامی خون زدن بهم چشم یک در. بودند نفر دو که هستم

 صدای. زدم دهانش به را بوکس پنجه که ببرد فرو گردنم در را هایشدندان خواست

 به احساس بی. کردم قطع را سرش چاقو با تعلل بی! شنیدم را هایشدندان شکستن

 .کردم نگاه افتاد زمین روی که بدنش و شد جدا بدنش از آرام که سرش
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 پدر یشماره و برداشتم را امگوشی. کردم تمیز را چاقویم و برداشتم ماشین از دستمالی

 :گفتم و گرفتم را

 هاملباس این با من. داره آشام خون تا دو کاری تمیز به نیاز و لوکسم جلوی من-

 .تونمنمی

 .بیام تونمنمی من-

 ...اما-

 .تیا کن تمیزش خودت-

 ...لعنتی-

 !کرد قطع را گوشی مهربانم پدر. پیچید سرم در ممتد بوق صدای

 را آشام خون دو هر. انداختم عقب هاصندلی روی و برداشتم روکش عقب صندوق از

 .بستم را در و انداختم هم روی

 را اطراف نکند توجه جلب که طوری آرامی، به. کردم احساس خودم روی را کسی نگاه

 .ندیدم را کسی اما، کردم؛ نگاه

 .بیزارم شکار از بعد سازی پاک از من لعنتی. کردم تمیز را هاخون دستمال با

 :کردم زمزمه لب زیر. کردم حس خودم روی را نفر یک نگاه چنان هم

 و کنم حست تونممی منم بدون فقط بینی؛می رو من شاید یا و شنویمی دونممی-

 .کشمتمی چون باش؛ آماده
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 این پس، دارند؛ باالیی شنیداری قدرت گرگینه، چه و آشام خون چه اما گفتم یواش

 را ماشین شدم؛ ماشین سوار. شنودمی را صدایم حتما   داشت نظر زیر مرا که شخصی

 .رفتم جنگل سمت به و شدم خارج آنجا از سرعت به و کردم روشن

 را هاجنازه و شدم پیاده ماشین از. کردم متوقف را ماشین رسیدم جنگل وسط به وقتی

 را زمین و آوردم ماشین عقب صندوق از را کوچکی چهبیل. انداختم بیرون ماشین از

 شانتن از بودم گرفته دست با که را هایشانلباس و پوشیدم را هایمکشدست. کندم

 مناسب یاندازه به وقتی و کندم را زمین هم باز. انداختم ایگوشه و آوردم بیرون

 و خاشاک کمی کردم سعی. ریختم خاک رویشان و انداختم آن در را جسد دو رسید،

 شده کنده تازه زمین که نشود مشخص و کند جلوه طبیعی تا دهم قرار رویش هم برگ

 را ماشین در. برداشتم فندکی و بنزین دادم، قرار نایلونی داخل در را هالباس. است

 به کردم احساس که وقتی. شدم دور گودال از و کردم پیدا را را قوه چراغ با. کردم قفل

 .زدم آتش را نایلون و ایستادم ام شده دور هاجسد از کافی یاندازه

 جسدها شدن پیدا احتمال و شدمی تابلوتر کردممی را کار این گودال نزدیک اگر

 .بود زیادتر

 هستند همیشه از تروحشی و ترقوی هاگرگینه و است کامل ماه. شنیدم ایزوزه صدای

 !مناسب ایوسیله نه و دارم مناسبی لباس نه من و

 پیدا مرا بوی راحتی به آتش و تازه خاک از وگرنه برگردم ماشینم سمت به سریع باید

 .کرد خواهند

 ...شنیدم سرم پشت از درست را گرگی خس خس صدای

 .کردم حبس را نفسم و ایستادم
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 ...نداشتم خودم از دفاع برای ایوسیله هیچ من و شد ترنزدیک صدا

 .شنیدم تیری صدای زمانهم و کردم حس سمتم به را گرگ جهش

 گرگینه به تیر کردم؛ نگاه سرم پشت به و چرخیدم! بودم سالم کردم، دقت خودم به

 .بود کرده فرار اما بود؛ نخورده

 .خورد سرم پشت درخت به و دادم خالی جا سریع که شد شلیک سمتم به تیری

 ..تیا-

 . شد نزدیکم دست به اسلحه پدر

 بابا-

 ...بود نزدیک کنی؟می کارچی اینجا تو-

 شما. کردممی جمع رو هاآشام خون کاری گند داشتم! بکشی رو من بود نزدیک بله-

 کردید؟می شکار من بدون

 :گفت و گرفت پایین را اش اسلحه پدر

 .باشی داشته عادی زندگی بود قرار خب-

 اینجا؟ آوردی رو من چرا-

 :گفت و نداد را جوابم

 آشام؟ خون گفتی-

 اینجا؟ آوردی رو من چرا گفتم-

 !هستند اینجا هنوز اونا. داشت حقیقت پس داره؛ هم آشام خون اینجا-
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 چیه؟ هدفت داشتی؟ شک-

 غریبه من فقط... رفتند عموهایم پسر و پیتر عمو کیت، عمه با و شد رد کنارم از

 !هستم؟

 .نیستم دیگه من چیه؟ دونیمی-

 .کن تمیز رو خودت برو اول تو-

 ...هه-

 بی بود؛ خون از پر بدنم تمام. رفتم خانه به و شدم ماشین سوار. گرفتم فاصله هاآن از

 .انداختم شوییلباس در را هایملباس. گرفتم دوش و رفتم حمام به تعلل

 .پوشیدم را اممشکی شلوار و چرمی کت سفید، یساده تاپ

 مشکی کالهی. فهممنمی اصال   اند؟کرده پنهان چرا اند؟کرده پنهان من از را چیزی چه

 .دارد نگه خشک را موهایم تا پوشیدم را داشت سفید هایخط که

 .شدم خارج خانه از و پوشیدم را اسپرتم سفید کفش آمد؛ در صدای

 عمه خاطر به تنها در صدای پس! بودند ماشینم کنار عموهایم پسر و پیت عمو پدرم،

 .است بوده کیت

 .دخترم کن صبر-

 :گفتم پدر به

 نیست جااین من جای هستند خونه این تو هااین که زمانی تا-

 .دادم گاز و شدم ماشین سوار هاآن به توجه بی کردند؛می نگاهم تعجب با همه
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 حال در جنگل وسط در باریکی یجاده در دیدم اما، کردم؛ رانندگی قدر چه دانمنمی

 .رفتم خانه آن سمت به دیدم؛ خانه یک دور از و هستم رانندگی

 شبیه دور از که است بزرگ درخت یک فقط. شد کور ذوقم تمام شدم که ترنزدیک

 آماده من برای که جنگل دل در خالی و مجهز ایخانه داشتم؟ توقعی چه! بوده خانه

 !است؟ شده

 در   از. رسیدم خانه به باالخره که بود شده صبح تقریبا  . راندم خانه سمت به و زدم دور

 پس نداشتم لباس تعویض یحوصله. برداشتم را هایمکتاب و شدم وارد خودم سمت

 وارد و داشتم نگه را ماشین لوکس، تابلوی دیدن با. شدم خارج خانه از شکل همان با

 .شدم بار

 لطفا   تکیال. سالم-

 نیست؟ خوب اصال   باشی مست مدرسه توو کنی،نمی فکر-

 :گفتم حال بی و خسته نداشتم؛ بحث یحوصله. شناختم را بار صاحب همان صدای

 .بهش دارم نیاز-

 خانواده؟ با شده دعوات-

 تابلوام؟ قدر این-

 !داری نیاز این به بیشتر دممی قهوه بهت االن. آره-

 ...اما-

 .باشی خواب کالست سر نباید-
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 لبخندم دیدن با. نشست لبم یگوشه لبخندی خوابیدم کالس سر که این تصور با

 :گفت

 .شد بهتر حاال-

 اینجایی؟ موقع این چرا تو-

 !منه مال   اینجا که شرمنده-

 باشی؟ خواب خونه نباید. صبحه-

 :گفت و گذاشت میز روی را هایشدست

 .نمیاد خوابم-

 دونم؟نمی رو اسمت هنوز من که نیست مسخره-

 .ا ُسوات جنسن-

 .استرلینگ تیا-

 :گفت و کرد مکثی

 استرلینگ؟-

 !خالص نقره معنی به-

 :گفت و شد تربیش تعجبش

 ؟...نقره-
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 هم ما اجداد! زندمی آسیب هاآن به و کشدمی را ماورالطبیعی موجودات اکثر نقره

 نقره معنای به اسمم همین برای. است من خاندان یارثیه کار این و بودند شکارچی

 .است ماورایی، موجودات یکشنده تعبیرش واقع در که است

 :گفتم و کنم خودش مثل را لحنم کردم سعی

 سریع؟ یضربه معنی به ا ُسوات-

 .هامایه همین تو چیزی یه-

 این یچهره در همیشه خاص خشم یک. کرد نگاهم تفاوت بی و داد من به را قهوه

 را خشم همین هم بودم شده وارد اششخصی ملک در که اول روز هست؛ پسر

 لوکس اینجا! امشده هم شاید. امنشده وارد اششخصی ملک به که االن اما داشت؛

 !اوست مال لوکس و است

 :گفتم و بوسیدم را لپش و خوردم را قهوه

 .بده خوب هایخبر هم من مخفی مکان برای-

 زودی؟ این به کجا-

 نرم؟-

 داری وقت هنوز-

 :گفتم پس، بود؛ مانده ساعتی نیم هنوز کردم؛ نگاه ساعتم به

 .خب آره-

 چرا؟-

 چرا؟ چی-
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 خوای؟می چرا چی؟ برای مخفی مکان-

 .شخصیه خب-

 .کنسله قضیه پس-

 :گفتم حوصله بی باشم؟ داشته مکان یک توانمنمی نگویم را دلیل اگر یعنی لعنتی،

 .هستم نظرش زیر کنممی حس هستم که بابام یخونه خب-

 .خوبه که این-

 امآزادی طرفدار من. من برای نه-

 .بگیر جدا یخونه یه خب-

 .بفهمه اصال   خوامنمی. گیرهمی نظر تحت طوریه هر و فهمهمی-

 شو خیالش بی-

 .شهنمی-

 :گفت و کرد نگاهم اخم با

 اینجا؟ اومدی چرا-

 .تکیال-

 .نخوردی که-

 .ندادی که-

 :گفت و کرد نگاهم سوءظن با

 .هست زیاد بار-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Es_shima|  تاریکی خیزش رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

131 

 

 .دیدم رو اینجا یهو نبودم؛ فکرش تو-

 :گفت و کرد نگاه ساعتش به

 .مدرسه بری باید کم کم-

 آره-

 .باش خودت مواظب-

 !مرسی-

 زیادی من هم شاید و آره شاید باش؟ خودت مواطب نگفت عجیبی شکل به جنسن

 .دممی خرج به وسواس

 .رفتم مدرسه سمت به و شدم ماشینم سوار. شدم خارج لوکس از

 باید که دارم هم مهمی خیلی قرار   و قول من اینجا اتفاقات بر عالوه که باشد یادم باید

 جناب یبرده نکنم چنین این اگر که بخوانم درس باید. کنم تمام خودم نفع به را آن

 .کنم اشتباه نباید پس، زد؛ برهم را قرار این شودنمی هم وجه هیچ به! شد خواهم پدر

 ساختمان داخل سمت به و شدم خارج آن از. کردم پارک را ماشین رسیدم؛ مدرسه به

 .رفتم مدرسه

 تیا سالم-

 .سالم تامی،-

 رفتی؟ زود دیشب چرا خوبی؟ تیا-

 .مرسی خوبم آره-
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 .بود منتظرت دیشب لیدیا-

 تامی از. رفتمی هم من با باید و بود آمده من با او! بودم کرده فراموش را لیدیا کامال  

 :پرسیدم

 کرد؟ کارچی خب-

 رسوندش الیور هیچی-

 !رفتم که نکردم هم بدی کار رسوندم؛ هم به رو عاشق تا دو پس اُکی-

 :گفت و خندید تامی

 شاید-

 :گفتم و نشستم لیدیا کنار صندلی روی و شدم کالس وارد

 سالم-

 ...تیا-

 :گفتم پس دهم توضیح را دیشب ماجرای برایش باید کردم احساس

 مجبور من. مونده راه وسط و اومده پیش ماشینش برای مشکلی گفت زد زنگ بابام-

 .برم شدم

 :گفت ناراحتی با

 .دادیمی خبر-

 گذروندی الیور با رو شب نشد بد که تو برای-

 مرض-
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 گم؟می دروغ-

 .دوستمی تو خب ولی نه-

 .شدیم آشنا روزه چند فقط ما-

 ...تیا-

 .ندادم را جوابش و کردم سکوت

 این وقت آن ندارم؛ اعتماد امخانواده به حتی من. امنداشته دوستی که هاستسال من

 که بداند کار ابتدای همین باید داند؟می من صمیمی دوست را خودش نیامده دختر

 را هابازی مسخره این یحوصله من و شد خواهد بدتر بعدها وگرنه کندمی اشتباه

 .ندارم

 .بفهمم را درس و نبرد خوابم کالس سر قهوه، لطف به امیدوارم

 .شد کالس داخل استاد

 باید. بخوانی درس باید تو. کن خالی چیزی هر از را ذهنت و باش آرام االن تیا خب

 .باشد کالس سر در فقط ذهنت

 E پارت پایان

******** 

 F پارت

 را ذهنم مدت تمام فکر این. کندمی پنهان من از را چیزی پدرم کنممی احساس

 شوم؛ رو به رو خانواده با یا بروم خانه به که ندارم دوست اصال  . است کرده مشغول

 هابچه یمسابقه تماشای به حتی و ماندم مدرسه در توانستم که جایی تا همین برای
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 دیالوگی یاد مرا تنها نفهمیدم؛ آن از چیزی هم من و بود چرتی یمسابقه البته! رفتم

 :انداخت امعالقه مورد فیلم از

 هیجان خیلی چیزها ترینعجیب سر. دارن دوست رو ورزش مردم چرا فهممنمی هنوز"

 پشت مرج و هرج نامرئی کد. بینممی قوانین توی رو زیبایی من ولی شن؛می زده

 "شهمی مخفی قانون از پیروی آمیز تهدید یچهره

 کاری پنهان خواستمی اگر لعنتی،! کندنمی آزاد پدرم ماجرای از مرا ذهن چیز هیچ

 !کرد؟ دعوت اینجا به مرا چرا پس بفهمم چیزی من خواستنمی و کند

 :گفتم و شدم داخل و کردم پارک را ماشین لوکس دیدن با

 لطفا   تکیال-

 شکل این به شاید. کشیدم سر را تکیال نفس یک من و کرد پر را جام بار متصدی

 . شوند رها افکارم

 دوباره-

 .خوردم سریع قبل مثل درست هم بار این و

 دوباره-

 .شیمی مست-

 لبخند همان با. است ماندن بیگانه از بهتر این و هست اینجا جنسن! زدم لبخندی

 :گفتم

 .خوردم هااین از تربیش قبال   نباش نگران-
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 برایم پیکی. ایستاد رویم به رو خودش و فرستاد کاری به اشاره با را بار متصدی جنسن

 :گفتم و خوردم کامل هم من و ریخت

 .دوباره-

 .زدم زل هایشچشم به و نیاوردم خودم روی به کرد؛ نگاه من به شک با

 .خوردم را آن سریع من و کرد پر را جام آرام

 :گفتم و دادم قرار میز روی را پول

 .سپاس-

 خوبی؟-

 .بدرود! کامال   آره-

 .شدم خارج لوکس از بزند حرفی جنسن که این از قبل

 را هایینگاه. زدم را ماشین در   و آوردم بیرون جیبم از را سوییچ رسیدم؛ ماشین کنار

 کامال   هم هوا و نبود کسی هیچ انداختم؛ نگاهی اطراف به. کردم احساس خودم روی

 .بود شده تاریک

 خیال بی... اوه-

 .کردم حرکت و شدم ماشین سوار

 تصادف برای شدم مجبور و شد ظاهر جلویم ماشینی دفعه یک که شدم دور لوکس از

 دو سرم پشت! شوم دیگری یجاده وارد و بدهم راست سمت به را دستم نکردن

 .بایستم یا و بزنم دور توانستمنمی من و بودند بسته کامال   را راه و بودند ماشین
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 آمدمی سمتم به جلو از که ماشینی چراغ   نور   دفعه یک که گذاشتم گاز روی را پایم

 را جاده تمام و ایستاد رویم به رو مانند ا ل صورت به و کرد ترمز ماشین. زد چشمم توی

 .بست

 .گذاشتم ترمز روی را پایم و برداشتم صندلی زیر از را چاقو

 ...کشید بیرون ماشین از مرا و گرفت محکم را هایمشانه دستی شد؛ باز من سمت   در  

 رها مرا درد از کردم؛ وارد یشپهلو به از را چاقو کنم؛ حفظ را خودم آرامش کردم سعی

 قبل و آمد سمتم به دیگری آشام خون. کردم پاره را گلویش و برگشتم سرعت به. کرد

 االن. شدم خم درد از. زد شکمم به محکمی یضربه کنم حرکتی بتوانم من که این از

 و دادم انرژی خودم به تفکرات این با! کنم کاری باید بکشم؛ درد و باشم کند نباید

 جلوی آشام خون نبود؛ کافی این اما کردم؛ فرو آشام خون شکم در محکم را چاقو

 هایمدست لحظه یک. شد مشخص تیزش هایدندان. کرد باز دهانش و غرید صورتم

 گلویش باالی تا بیاورم بیرون شکمش از که آن بدون و گرفتم محکم را چاقو اما لرزید

 .افتاد زمین روی آشامخون و آوردم در را چاقو. بریدم را بدنش و کشیدم

 من به هم با آشامخون چندین شد؛ مزخرفی و آور چندش یصحنه چه لعنتی،. اوه

 چاقو و گرفتند را هایمدست آشامخون دو اما زدم یکی دست به را چاقو. شدند نزدیک

 که آشامی خون دو اما زدم هاآشامخون از یکی شکم به پا با. گرفتند دستم از را

 به خوردنی تکان هیچ مجال و گذاشتند پایم روی را پایشان بودند گرفته را هایمدست

 .ندادند من

 .آمد سمتم به هست بقیه از ترقوی رسیدمی نظر به که آشامی خون

 و برداشت گلویم از را دهانش اما کرد ایجاد سوراخی و گذاشت گلویم روی را دندانش

 :گفت ترسناکی و بد لحن با
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 خوبی آشام خون تو مثل   دختری. باشه حیف مُردن برای که هستی خوشکل قدر این-

 .شهمی

 :گفتم اما ترسیدم کمی

 .شهنمی تبدیل اما میرهمی شکارچی یه-

 !کنهمی ترتجالب این-

. شد جاری دستش از خون و شد کنده کمی پوستش برید؛ هایشدندان با را دستش

 به محکم یضربه. برگرداندم را سرم و بستم را دهانم ؛آورد دهانم طرف به را دستش

 .بستم را هایمچشم درد از و نخوردم تکان اصال   اما، زد شکمم

 .مقاومی پس خوبه-

 نتوانستم اصال   که بود شدید قدر آن ضربه زد؛ شکمم به محکمی شدت به یضربه

 .زدم دادی و بگیرم را خودم جلوی

 من و نداشت ایفایده تقال. گذاشت دهانم روی را دستش و گرفت محکم را فکم

 یضربه.  داشت عجیبی یمزه و نبود شور خونش. شدم خونش خوردن به مجبور

 بدنم جایهمه به بلندش هایناخن با. شدم گیج کمی زد؛ گردنم و سر به محکمی

 با و زد لبخندی آشام خون نبود؛ اطراف در کسی اما زدم داد درد از. زد ضربه

 .خراشید آرام را گلویم و گونه هایشناخن

. بودم شده جان بی کامال  . بود ریزی خون حال در و کشیدمی تیر درد از بدنم تمام

 :گفت ترسناکش صدای با آشام خون

 شدنه تبدیل و مُردن وقت خب-
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 حال بی. بشکند کامل خواست و برد چپ سمت به کمی و گرفت دستش در را گردنم

 .شدم آماده مرگ برای امید نا و

 االن. کردم نگاه را اطراف تعجب با! افتاد زمین روی هایمچشم جلوی آشام خون سر

 گرفته مرا که آشامی خون دو! ندیدم چیزی هیچ که افتاد اتفاق سریع قدر آن شد؟ چه

 ضربه من به محکم و کردند حمله من به دیدند زمین روی را شانرئیس سر تا بودند

 ترتیره دنیا کردممی احساس و ریختمی بیرون دهنم از خون ضربه هر با زدند؛می

 سرم باالی درست را گرگی بلند پریدن که آمدمی هم روی داشت هایمچشم شود؛می

 مبارزه گرگ با و کردند رها مرا هاآشام خون. کرد حمله هاآشام خون به گرگ! دیدم

 .کردند

 کن فرار-

 برید؛ را امانم درد خوردم؛ تکان جایم سر از کمی. آمدم خودم به گرگینه َمرد   صدای با

 آن کمی توانستم تنها و کردم جمع را نیرویم تمامی بستم؛ درد شدت از را هایمچشم

 صد دردم و ریزی خون خوردممی که تکانی هر با شوم؛ بلند شده خم صورت به هم

 فریادی درد شدت از رسید؛ استخوانم مغز تا درد برداشتم؛ را گام اولین. شدمی برابر

 دور آنجا از خوران تلو تلو و زدم دریا به را دلم کردم؛ متمرکز پاهایم روی را ام انرژی. زدم

 .شدم

 ام انرژی! داشتم نگه پا سر شده خم را خود زور با! بودم پیاده من و بود آنجا ماشینم

 رفتممی هوش از داشتم هم کم کم. داشتم زیادی ریزیخون و بود رفتن تحلیل حال در

 !شوممی تبدیل و میرمنمی مرگ، از بدتر یا و مرد خواهم هم شاید یا و

 ترس و. است مرگ از بدتر و آورتر خفت شدن شکار به تبدیل شکارچی یک برای

 .بودم شده گیج. کردمی پیش از ترضعیف مرا شدن تبدیل
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 هایترس یا و خواهمنمی که چیزی به شدن تبدیل ترس   از! بروم؟ کجا باید االن من

 فقط دانمنمی! باشد بدنم ضعف بخاطر هم شاید. کندنمی کار مغزم دیگر یناشناخته

 .خوردم زمین به محکم. بروم باید که دانممی

 از تر حال بی ثانیه هر اما برگردد بدنم قوای تا ماندم زمین روی خوابیده ایثانیه چند

 راه به خوران تلو تلو و شدم بلند کردم سعی خیابان یحاشیه گرفتن با. شدممی قبل

 .دادم ادامه هدفم بی

 .شدممی ترحال بی لحظه هر و بود شدن حس بی حال در بدنم

 در را موبایلم. کنم چه که دانمنمی واقعا   من! نیست؟ اینجا کسی هیچ چرا لعنتی

 .نیست راه دادن   ادامه جز راهی هیچ فعال   و امگذاشته جا ماشین

 به رسیدن با. رفتم سمتش به فکری هیچ بدون حیوانات کلینیک تابلوی دیدن با

 .افتادم زمین روی و خوردم در به محکم و دادم دست از را تعادلم آن، نزدیکی

 .زدم در به و آوردم باال را دستم. کردم جمع هم را توانم آخرین

 باشد؟ کلینیک در باید کسی چه شب وقت این. نداد جواب کسی

 .نداشتم هم را دستم دادن تکان توان دیگر حتی و شدم امید نا

 و درد ایاندازه به. کردم حس کامال   را خودم تدریجی مُردن. شنیدم را در صدای

 تنها کشیدنم نفس یلحظه آخرین در. باشد کافی مُردن برای که داشتم ریزیخون

 :گفتم

 ...کُمَ  لطفا  -

*** 
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 مرد. کردم باز را هایمچشم و کشیدم آرومی آه درد از. کردم حس بدنم تمام در را درد

 سعی عجله با. بود چیزی خواندن حال در و بود ایستاده کناری که دیدم را سالی میان

 یشانه. دوید سمتم به و گذاشت کنار را کتاب سریع مرد که شوم بلند جایم از کردم

 :گفت و نداد من به حرکت یاجازه و گرفت را من

 .باشی ثابت باید تو نخور تکون نه-

 که بود شده باعث بورش موهای. بود سال میان. بودم ندیده حال به تا را مرد این من

 را باالیش یتجربه و سن چشمش زیر کم هایچروک اما نشود داده نشان زیاد سنش

 :گفتم تعجب با. دادمی نشان همه به

 هستی؟ کی تو-

 :گفت آرامش با. زد برقی کوچکش آبی هایچشم لبخندش با زد؛ لبخندی

 ام؟کی بگم من پیشم اومدی تو! من؟-

 اعتماد آشناهایم حتی کسی هیچ به وقت هیچ من! آمدم؟ ناشناس مرد این پیش من

 همه و آمد چشمم جلوی فیلم همانند اتفاقات تمام... غریبه این به طور چه. کنمنمی

 :گفتم بود صدایم در درد خاطر به که لرزشی با. آمد یادم چیز

 هستین؟ کی شما رسیدم؛ شما به شانسی و نبود خوب حالم دیشب من-

 :گفت لبخند با

 .رابرتم دکتر من-

 دکتر؟-

 :گفت و کرد عوض را بحث من زیاد تعجب به توجه بی
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 ای؟گرسنه-

 کردم؟می کار چی شما مطب در زخمی من و شده چی پرسیدنمی-

 نگفتن پس! گیمی دروغ هم کنم اصرار نخوای اگه و گیمی خودت بخوای اگه. نه-

 .گفتنه دروغ از بهتر

 این که شودمی پیدا کسی ترکم! است عجیب فرد؟ یک از شعور و درک همه این

 :گفتم و بستم درد از را هایمچشم. امکرده گم را زمان بروم؛ باید. باشد داشته را عقاید

 چنه؟ ساعت-

-۴. 

 رسیدم مدرسه به ۸ تا خب-

 .عصره-

 بودم؟ هوش بی االن تا دیشب از من یعنی چی؟-

رمم به را آمپولی بگویم چیزی من که آن بی  ترحال بی اما کنم اعتراض خواستم زد؛ س 

 :گفت خودش. نگفتم چیزی. بودم آن از

 اون از ترقوی خیلی بدنت ظاهرا   اما، شی؛نمی بیدار هم االن گفتم نبود خوب حالت-

 .کردممی فکر من که چیزیه

 .برم باید من-

 بری؟ کجا. اومدی موتی به رو از تازه-

 .دارم کار-
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 تو! فیلماس برای رنمی دارن کار سریع هم بعدش و گردنمی بر مرگ از که اونایی-

 .بخوری تکون هم نباید و بخوری تکون تونینمی

 .زدم فریادی درد از و کشید تیر بدنم تمام که شوم بلند جایم از کردم سعی

 .بخوابی راحت تا زدم مسکن یه االن! گفتم که بهت-

 .برم باید مک دکتر نه،-

 :گفت من به توجه بی

 ای؟گرسنه گفتی-

 .دهمی اهمیت غذا به کی! دکتر خیال بی-

 رو خودنش جریان توانستممی حتی. دیدممی شفاف و برجسته را دکتر دست هایرگ

 خیلی من. بودم گرسنه من. رسیدمی گوشم به و بود بلند قلبش صدای. کنم حس هم

 .بودم گرسنه

 ویژگی هااین. شد ایجاد تنم تمام در ترس. نیست خوبی هاینشانه اصال   هااین لعنتی

 !است آشام خون یک به من شدن تبدیل

 :گفتم تند. شود بهتر حالم خوردن غذا با شاید

 .لطفا   بیارین غذا برام گشنمه؛ خیلی من-

 هاینشانه گذردمی زمان چه هر کردم؛ خوردن به شروع ولع با من و آورد غذایی برایم

 نفس. شدم سیر باالخره و خوردم غذا دیگر کمی. بینممی تربیش را شدنم آشامخون

 شده اگر چون نشدم؛ آشام خون من پس. دادم دکتر به را غذا ظرف و کشیدم راحتی
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 شاید! دیدم؟ برجسته رو دستش هایرگ چرا پس اما، شدم؛می سیر نباید االن بودم

 !ندارم را هاآن هایویژگی از بعضی هنوز شدم تبدیل تازه چون

 شد؟ چی-

 :گفتم و آمدم بیرون فکر از دکتر حرف با

 .مرسی شدم سیر-

 شدی؟ سیر واقعا  -

 شدم؟می نباید-

 .شدی سیر زود و ایگشنه خیلی گفتی آخه-

 :گفتم صادقانه. بودم سوالش جواب دنبال به هم خودم

 .دونمنمی-

 به صدایش با! شدم تبدیل چی به من االن و آمده من سر بالیی چه دونمنمی واقعا  

 :گفت که آمد خودم

 .کنم چک رو هاتزخم بذار-

 :گفتم درد با. نکرد کم را دردم بود زده من به که مسکنی

 .کنهمی درد خیلی هامناخن-

 .شده کنده کامل هاتناخن از یکی-

 .لعنتی اوه-

 بلنده؟ هاتناخن قدر این چرا-
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 .بشه کنده نبود قرار البته بود سالح خودش جورایی یه-

 گرفته را دستم هاآشام خون وقتی زیاد احتمال به که بود زخم جای چندین دستم روی

 .شده ایجاد بودند

 :گفتم بلند ناخواسته و کشید تیر شدت به سرم

 سرم... آه-

 بالیی چه دقیقا بفهمم تا کنم پیدا را دردهایم علت کردم سعی کند؟می درد چرا سرم

. کندمی درد سرم زدند سرم به که محکمی یضربه خاطر به حتما   است؛ آمده سرم به

 شده سیاه پایم هایناخن تمام کردم نگاه پاهایم به سریع کردم احساس پایم در دردی

 .بودند

 کجا؟ دیگه: دکتر

 شکمم-

 .خوبه درد-

 خوبه؟ چیش-

 .سالمی که شهمی مشخص-

 من برای زخم و درد. کنندنمی حس را درد هاآشام خون! نشدم تبدیل یعنی درد آره

 :گفتم و کردم نگاه دکتر به تعجب با! داند؟می را هااین هم دکتر اما، خوبه؛

 چی؟ یعنی-

 .میاره مشکل این و دیدی آسیب درون از که مشخصه نباشه درد اگه-
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 ماورالطبیعی موجودات انتظار حرفی هر با و امشده مشکوک همه به زیادی من! نه

 .دارم

 :پرسیدم

 ندیدی؟ چاقو یه شما-

 چاقو؟-

 .خودم از دفاع برای بود دخترانه سالح جورایی یه-

 نه-

 .کمکتون از ممنون-

 .بمونی جا همین باید اما بهتره؛ حالت زدم مسکن بهت-

 .برم باید من نه-

 :گفت تعجب با که شدم بلند جایم از

 !باشی خواب باید زدم من که هاییمسکن این با شدی؟ بلند جوری چه تو-

 هاآشام خون. نیست خوبی ینشانه. دهدنمی جواب هامسکن به بدنم که این لعنتی

 ولی دارم؛ را هاآشام خون هاینشانه از بعضی چرا. اند مقاوم داروها از بسیاری برابر در

 !ندارم؟ خون خوردن به میلی

 :گفتم دکتر به و کردم خفه را افکارم

 .برم باید خوبم من-

 .حیواناته کلینیک نیست؛ مطب اینجا راستی-
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 پزشک؟ دام پیش اومدم من یعنی-

 شاید انسان؛ تا هستند حیوان شبیه بیشتر ماورالطبیعی موجودات. زدم پوزخندی

 !امآمده درست

 .خوندم تخصص تا دو هستم؛ هم بیمارستان پزشک من البته-

 است؟ آلایده و مناسب قدر این چرا! کیست؟ مرد این هم؟ با دو هر

 :گفتم تنها و نکردم کاوش این از تربیش

 .بدرود-

 :گفت و کشید بورش مناسب اما کم هایریش در دستی دکتر

 بری؟ خوایمی و خوبه حالت که مطمئنی-

 .خوبم دکتر، آره-

 .شدم خارج کلینیک از

! افتاد اتفاق کجا در و بودم کجا نیست یادم اصال   اما کنم؛ پیدا را ماشینم و بروم باید

 آدرس و گرفتم تاکسی. بسپارم پدرم به را ماجرا باقی و بروم خانه به که است بهتر فعال  

 لوکس جلوی درست که کردممی نگاه بیرون و بودم نشسته تاکسی در. دادم را خانه

 !دیدم شده پارک را ماشینم

 :گفتم راننده به

 .شممی پیاده جا همین شد عوض نظرم آقا-

. رفتم ماشین کنار  . شدم پیاده و کردم حساب را پول من و کرد متوقف را ماشین راننده

 گونه چه ماشین این. نبود هم سویچ و بود قفل هم ماشین در. نبود خون از اثری هیچ
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. شدم لوکس وارد سریع! کردم رهایش خیابان وسط که مطمئنم من رسیده؟ اینجا به

 :گفتم و رفتم بار متصدی پیش

 ندیدید؟ ماشین سوییچ یه شما ببخشید سالم-

 .نه-

 کنه؟می کار چی اینجا من ماشین اصال  -

 .خانم نیستیم جریان در ما-

! کنم روشن کلید بدون را ماشینم آیدنمی دلم که حیف. شدم خارج لوکس از عصبی

 .رودمی فنا به اششیشه یا دزدگیر سیستم که زیرا

 گردی؟می اینا دنبال-

 و بود ایستاده سرم پشت که جنسن به تعجب با و برگرداندم را سرم صدا شنیدن با

 :گفتم و کردم نگاه دادمی تکان دستانش در را سویچم

 کنه؟می کار چی تو دست من سویچ جنسن-

 دختر؟ تو شدی چی... اوه-

 .هیچی-

 .گرفتم دین از صبح امروز هم رو ماشینت! داغونه صورتت-

 دین؟ بازرس-

 این میای احتماال   بودی من پیش دیشب گفتم من ولی اداره ببره خواستمی آره-

 .طرف
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 :گفتم تعجب با

 کرد؟ قبول-

 شده؟ چی اصال   هستی؟ زخمی قدر این چرا بگو تو. کنه رد تونهنمی! دوستیم-

 زمین خوردم ولی شدم پیاده خیابون وسط سرم به زد یهو. کردم مست زیادی دیشب-

 !شدم هوش بی و

 به مجبور تا نره اداره به ماشینت کردم اصرار همین برای! زدممی رو حدس همین-

 .بشه دردسر برات و نشی تست

 :گفتم و گرفتم دستش از را کلیدم و زدم تشکر سر   از جانی بی لبخند

 .سپاس واقعا  -

 .کنی مست نداری حق وقت هیج دیگه ولی-

 .کنممی مست همیشه من خیال بی اوه-

 افته؟می اتفاقا این هم همیشه-

 ...اما خب، نه-

 .نداریم اما-

 جمع را صورتم درد از بود؛ کرده پانسمان را آن رابرت دکتر کرد؛می درد شدت به سرم

 :گفتم و دهم نشان سرد خون و خوب را خودم کردم سعی اما کردم؛

 نشده؟ خونی جایی شدم خونی زمین خوردم من راستی-

 .نه-
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 که گرگینه آن! ماندمی باقی مسئله یک اما ؛اندکرده تمیز را جا همه ها آشام خون پس

 سر هاکردن فکر و معماها این انداخت؟ خطر به را خودش و کرد کمک من به چرا بود؟

 :گفتم نداشتم؛ هم را زیاد ایستادن توان کرد؛می تربیش را دردم

 .بای برم من-

 خونه؟-

 .آره-

 .رسونمتمی بیافته؛خودم برات اتفاقی باز و بری تنها ذارمنمی دیگه-

 :گفتم. آید نمی خوشم کسی ترحم از من اما است؛ شده مهربان قدر چه جنسن این

 .رممی خودم ماشین با-

 .کنممی رانندگی من نیست مشکلی-

 .شدیم ماشین سوار هم با و زدم اجبار سر از لبخندی

 :گفتم پس کنند؛ فکر شدنم زخمی و اتفاقات به ترکم تا کنم عوض را بحث کردم سعی

 .نکن حساب اصال   نکنم مست و لوکس نیام من که این روی-

 .بیای نداری حق شما دیدی؟ آیینه توی رو خودت-

 !بار زیاده که چیزی خب-

 !شهنمی لوکس مثل جا هیچ-

 .بیام بذار پس-

 .شدیم پیاده ماشین از دو هر و رسیدیم خانه به. نگفت چیزی و زد لبخندی
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 :پرسیدم گیجی با

 گردی؟می بر جوری چه-

 .خوبیه چیز روی پیاده-

 برسونمت؟ خواینمی-

 برسونم؟ رو تو من هم بعدش که-

 :گفت شمرده خیلی و آرام. زدم لبخندی

 .تیا باش خودت مواظب-

 حس را درد و سوزش کمی. کشید امگونه روی آرام. آورد باال را دستش. ایستاد نزدیکم

 .رفت سریع هم جنسن و نگفتم چیزی اما کردم

 هست کجا دختره این نیست معلوم-

 .دادم تشخیص راحتی به را ک یت صدای

 را صدایشان که نداشت امکانی هیچ بود؛ زیاد مان فاصله و بودم در جلوی من

 هایشانصحبت صدای دوباره که کنم حرکت خواستم ام زده توهم کردم فکر. بشنونم

 .شنیدم را

 .پسره یه با حتما  : جان

 .نکنه خراب رو هاموننقشه امیدوارم: جک

 وارد هنوز که من زیاد؟ یفاصله این از شنیدم؟ را هاآن صدای من! زد خشکم جایم سر

 هایویژگی لحظه چند فقط چرا شد؟ قطع صدا چرا پس طور؟ چه آخر! امنشده خانه

 لعنتی، ام؟زده توهم هم شاید شوم؟می تبدیل دارم یعنی دارم؟ را هاآشام خون
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 جک، و جان. کردندمی نگاه من به تعجب با همه. شدم خانه وارد سریع. دانمنمی

 اینجا هاآن و نبوده توهم صداها یعنی پس! بودند ایستاده هم کنار عموهایم پسر

 .رفتم باال یطبقه به و دادم نشان تفاوت بی را خودم. هستند

 هم حس این اما! کردم حس را پدرم بوی. آمدند دنبالم به که شنیدم را پاهایی صدای

 .شد قطع سریع دیگرم هایحس مانند

 شده؟ چی تیا-

 .بگو بهم تو-

 من؟-

 خبره؟ چه اینجا-

 که هم االن ندادی؛ خبری هیچ و نبودی دیشب شعور بی توی فقط نیست؛ خبری-

 .زنینمی حرفی و برگشتی زخمی

 قطع رو پاشون بذارن باال یطبقه رو پاشون اگه کنن؟می کار چی جا این جان و جک-

 .کنم می

 شده؟ چی-

 پدر؟ جناب گفتم؛ چی نفهمیدی-

 .موننمی پایین یطبقه فقط اونا باشه-

 کامل رو آمارم که اینه اون از ترجالب. کردن حمله بهم آشام خون چند دیشب-

 .داشتن

 .داره حقیقت پس-
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 چی؟-

 .بودن اینجا هااصیل از زیادی تعداد و باستانیه شهر این-

 زندگی اینجا موجودات نوع ترینقوی و آلفا هایگرگینه و ها آشام خون یعنی-

 کردن؟می

 :گفت و کشید موهایش در دستی کالفه

 جادوگرای و هاساحره البته و بود زیاد هم شهر هایشده کشته تعداد اونا، بر عالوه-

 شهر این. متقلبن که اینا نه! واقعی هایساحره. کردنمی زندگی اینجا هم مندی قدرت

 یهمه دنبال ما. هست عجیب و جدید هایدسته اینجا و داره زیادی خیلی یجاذبه

 .هستیم شدن شهر این جذب که عجیبی موجودات

 هم گردنم بود؛ امپیشانی دور اشپیچی باند و بود شکسته سرم افتاد؛ آیینه به چشمم

 بی ام قیافه. بود کوچک و بزرگ خراش از پر هایمگونه و صورتم بود؛ شده چسب

 !بود مانده هایشچشم تنها تیا از نشناختم؛ را خودم ابتدا. بود زخمی و خسته نهایت

 :گفتم پدر به گیجی با

 .نداشت من از کردن مخفی برای خاصی چیز که این اما-

 !باشی داشته عادی زندگی تو خواممی من-

 :گفتم پوزخندم همان با است؟ کرده فرض خر مرا زدم؛ پوزخندی

 شده؟ عادی سرت، بریزن آشام خون هشتا هفت ولی شکار نری که این حاال تا کی از-

 :گفت و زد زل هایمچشم به
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 اختصار به که" آشامی خون یگرگینه. "داره وجود خاص خیلی گروه یه تیا، ببین-

 .هسن خطرناک و یاب کم خیلی گروه این. گنمی گفته گاما بهشون

 !بابا؟ گیمی داری چی-

 :داد ادامه جدی کامال  

 رو دیگه هم و هستن دیگههم دشمن هاآشام خون و هاگرگینه که گفتن ها افسانه-

 برایخون کامله؛ ماه و شب جریان همون و هاگرگینه برای نفرین این که کردن نفرین

 یه! هستن دیگه هم مکمل اینا کنی دقت اگه اما خورشیده؛ نور و روز تو هم هاآشام

 اینا. شنمی دیگه هم عاشق آلفا و اصیل هایآشام خون و هاگرگینه از محدود یعده

 اینا! میاد وجود به خدا نیمه یه قدرت با فرزندانی اینا واقعی عشق از و کننمی ازدواج

 عیب بدون و جاودانه خداها نیمه این. محفوظن ماه برابر در هم و نور برابر در هم

 !نیست کشتنشون برای راهی جااین تا. هستن

 :گفتم فکر بی. شد جالب قضیه

 !هسن چی دیگه اینا خطرناکه تنهایی به گرگینه یا آشام خون آلفای خود-

 خون و هاگرگینه دوباره کردن سعی قدرت برای یا و هوس برای زیادی یعده! تیا دقیقا  -

 هیچ و مُرده یا اومده دنیا به ناقص بچه یا اما، بشن؛ دار بچه و بدن پیوند رو هاآشام

 !بشن اونا مثل نتونسن وقت

 :گفتم و کردم ریز را هایمچشم

 کردی؟ پنهون من از چرا اما ناکه وحشت هااین یهمه-

 واقعا   که آشام خون آلفای یه من. خواستممی رو عادیت زندگی من بهت، گفتم-

 .کشتم دردسر با و سختی به رو بود شگرگینه عاشق
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 ؟...و-

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 .بکشن رو تو شاید و بگیرن انتقام که ممکنه لحظه هر اونا-

 !نگفتی بهم نکنم دفاع خودم از و ندونم که این برای-

 اونا و داره دسته یه که داریم مندقدرت و پیر خیلی یگرگینه یه که دونیممی االن-

 .کنن کنترل رو خودشون کامل ماه شب توننمی و هسن قوی خیلی

 :گفتم و نشستم تخت روی

 !کشننمی آدم که دارن کنترل قدر این اگه خب-

 .انتقام دنبال و هستن هیوال بازم اونا-

 !هیوالتری هم اونا از تو-

 .شیمی کشته یا بکش یا رفته؟ یادت رو اول قانون-

 کنی؟ شناسایشون خوایمی جوری چه کنن؛می کنترل رو خودشون وقتی-

 .بدن نشون رو واقعیشون یچهره تا کنم خشمگینشون باید-

 :گفتم و نکردم دردم به توجهی کرد؛می درد شدت به سرم

 خراب آدماس یبقیه نکشتن و خودشون کنترل برای که رو اونا تالش تمام باید چرا-

 کنیم؟

 !اول قانون-
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 باید ما و هستند بیرون هاقاتل. کشیدم دراز تخت روی صدا بی. کردمی درد تند تمام

 هم اعتراضی اگر و هست مسخره واقعا  ! بگردیم خاص و آزار بی گروه یک دنبال فقط

 انسان نیست مهم و شود کشته باید هیوال البته، کنند؛نمی اعتمادی من به دیگر کنم

 .باشند قاتل واقعا   هاآن شاید. حیوان یا باشد

 به هاآشام خون. رفت بیرون اتاقم از که شنیدم را پدرم پای صدای. بستم را هایمچشم

 هاشکارچی و هاگرگینه مگر چرا؟ واقعا  ! داد نجات مرا گرگینه یک و کردند حمله من

 من، دوست   دشمن، دشمن   همان، قضیه هم شاید اند؟نبوده هم دشمن همیشه

 .مدیونم را جانم او به من. بفهمم باید اما، هست؛ کی گرگینه این نفهمیدم! است

 "f پارت پایان"

*** 

 "G پارت"

 .شدیم خارج کالس از لیدیا با

 استرلینگ تیا-

 تعجب با و کردم نگاه بود،زده صدا مرا اسم که مدرسه مدیر به و ایستادم تعجب با

 :گفتم

 بله؟-

 .بیا من همراه-

 سمت به هولمز خانم با. برگردم من تا باایستد جا همان که فهماندم لیدیا به اشاره به

 :گفت و نشست اشصندلی روی. رفتیم مدیریت دفتر
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 بستی؟ رو سرت چرا چیه؟ هازخم این-

 .خوردم زمین-

 .کردی داغون رو خودت مراسم نزدیک دقیقا  -

 :گفتم سرد نیست؟ مهم من سالمتی اما است مهم مراسم یعنی

 چی؟ مراسم  -

 .کنی کاریش یه باید هم رو سرت بشی؛ درست آرایش با امیدوارم-

 :گفتم و کردم نگاهش گیج نفهمیدم؛ هایشحرف از چیز هیچ تقریبا  

 چی؟-

 انتخاب مدرسه یملکه و شهر یشایسته دختر عنوان به تو گم؛می تبریک بهت-

 .شدی

 :گفتم و شدم ترگیج

 چی؟-

 تاسیس سالگرد سال، هر. داریم شهر بود یاد مراسم یه ما! کنیمی چی چی قدر چه-

 عنوان به تو. باشه باشکوه باید و مهمه خیلی مراسم این. گیریممی جشن رو شهر

 .شدی انتخاب شایسته دختر و رانسخن

 :گفتم و انداختم باال را ابروهایم

 .اومدم شهر این به تازه که من اما-
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 هم حال از امسال که داد پیشنهاد شهردار ؛اما، گفتیممی گذشته از فقط سال هر ما-

 تو نوبت هم بعد و کنیممی مرور رو تاریخ تو از قبل ما. نشیم غرق گذشته تو و بگیم

 .کنی توصیف رو شهر باید تو. دونیمی شهر حال از فقط واردی تازه چون که شهمی

 من؟ چرا-

 مناسب خالصه. بودی وارد تازه هم و بودی اندام خوش و زیبا هم نامزدها بین از خب-

 رو تو شهر مردم یهمه که شده وقتش و بودی محبوب هم مدرسه در بودی؛ کار این

 .بشناسن

 کنین؟ انتخاب رو دیگه نفر یه شهنمی-

 .کنی آماده رو خودت باید هست فردا پس مراسم! نداره راهی هیچ نه-

 .شدم خارج دفتر از و انداختم پایین را سرم صدا بی

 :گفت و شد نگران دیدنم با. بود منتظرم در کنار لیدیا

 گفت؟ بهت چی مگه شدی؟ ناراحت چرا تیا شده چی-

 !کردن انتخاب شایسته دختر عنوان به رو من. شد خُرد اعصابم لیدیا وای-

 .بود من حق که این اما ؟...تو-

 .خواستمنمی رو عنوان این واقعا   من. متاسفم خیلی من-

 :زد داد عصبانیت با و کرد اخم

 نقشه با رفتی همین برای بودم؛ عنوان این منتظر هاستسال من که دونستیمی تو-

 .دادی نشون ناراحت رو خودت نگم چیزی که این برای هم بعد و زدی رو همه مخ

 !گی؟ می داری چی-
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 .تیا بخشمتنمی. گرفتیش من از تو و بودم عنوان این منتظر هاسال من-

 .بگیر رو عنوان دیگه سال خب-

 .دنمی انجام رو کار این آخریا سال فقط-

 :گفتم تفاوتی بی با

 .متاسفم من-

 .متاسفم تو با دوستی برای من. تیا هستی زرنگی دزد تو-

 این چرا نیست؛ تربیش بیهوده مراسم یک این من نظر از. رفت و شد رد کنارم از دو با

 !بود؟ مهم دختر این برای قدر

 را ماشین همین، برای داشتم کردن روی پیاده حس صبح امروز شدم؛ خارج مدرسه از

 از که بود هفته یک شود؛ بهتر بدنم کوفتگی روی پیاده با شاید تا ؛بودم نیاورده

 زدن قدم به شروع آرام بود؛ شده بدتر امکوفتگی و درد بدن اما گذشت؛می امدرگیری

 .کردم

 ..تیا-

 :گفتم و کردم نگاه زد، صدا مرا که هولمز خانم به حوصله بی و ایستادم

 بله؟-

 در شهر یشایسته دختر بگم؛ بهت بود رفته یادم نرفتی؛ هنوز که خوبه خیلی اوه-

 یه با باید ملکه جشن، برای که بدونی باید اینم و شهمی حساب مدرسه یملکه واقع،

 .باشه مناسب پسر

 !ندارم پسر دوست که من اما چی؟-
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 :گفتم امیدانه نا

 .باشه هم مناسبی و خوب آدم ضمن در. کن پیدا پس واقعا ؟... اوه-

 .میارم رو قدیمیم دوست. نداره مشکلی-

 !باشه شهر این برای حتما   باید-

 ...اما-

 .بینمتمی بعدا   برم باید من-

 .رفت عجله با و گفت را این هولمز خانم

 من با لیدیا که االن هم آن کنم؟ پیدا کجا از را مناسب پسر من مدیر، خانم خیال بی

 کاش! ام داده دست از را شهر این با رابطم من که گفت توانمی و کرده قهر

 برای باید پسر چرا. کند همراهیم جشن این برای که بزنم زنگ مایک به توانستممی

 به و شدم وارد و زدم لبخندی لوکس دیدن با که دادممی ادامه راهم به باشد؟ شهر این

 :گفتم بار متصدی

 .لطفا   تکیال-

 واقعا   امزندگی قسمت این. خوردم نفس یک من و ریخت برایم مشروب گیالس یک

 .است بخش لذت اما تکراری

 .دوباره-

 .برس بقیه به تو کنممی رسیدگی این به خودم خوادنمی-

 :گفتم و گرفتم باال را سرم شناختم؛ را جنسن صدای

 .جنسن-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Es_shima|  تاریکی خیزش رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

160 

 

 .تیا سالم-

 .سالم-

 !کردی شروع رو خوردن مشروب باز که تو-

 !بودم نکرده ترک وقت هیچ-

 شده؟ چی بگو خب شده؛ پیدات اینجا باز و-

 !دادی انجام گناهی چه گنمی کلیسا رنمی مردم تا که شدی هاکشیش مثل-

 .کردی ترک رو خوردن مشروب شب اون از بعد کردممی فکر-

 !بخورم مشروب تربیش شده باعث شب اون شاید-

 یادته؟ شب اون از چی مگه-

 مشروب برام هستن، محو و عجیب خیلی شب اون اتفاقات. دونمنمی واقعا   هیچی،-

 ریزی؟نمی

 :گفت و زد زل هایمچشم به و ریخت برایم را مشروب

 !بگو رو مشکلت-

 :گفتم و انداختم باال تفاوت بی را ابروهایم. خوردم را تکیال

 .شدم انتخاب مدرسه یملکه و شهر یشایسته دختر عنوان به-

 خوبیه چیز که این-
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 و بوده اون حق عنوان کنهمی فکر لیدیا. ندارم رو اجتماع یحوصله من من؛ برای نه-

 ناراحتیش نه و فکرش نه خودش، نه البته، که ناراحته من از همین برای دزدیدمش من

 !نیست مهم من برای

 :گفت آرامی به. خوردم را آن من و کرد پر برایم را گیالس جنسن و کردم اشاره تکیال به

 ناراحتی؟ چرا دیگه پس نیست؛ مهم گیمی که خودت-

 چی واقعا   دونمنمی من و کنم تعریف نداره گفتن برای خوبی چیز که شهری از باید-

 .بگم

 .موندی که بوده اینجا خوب چیز یه حتما   کردی، سفر زیادی شهرهای به که گفتی تو-

 .دیمنمی اهمیت خوب چیزای به موندن برای ما-

 :گفت و کرد ریز را هایشچشم

 دین؟می اهمیت چی به پس-

 !بد چیزای به شاید حتی. دونمنمی-

 :گفت تفاوت بی

 داره؟ بدم چیزای شهر این-

 .داره بدم چیزای جا همه-

 .کن اعتماد من به! بگردی کافیه شهمی پیدا خوبم چیزای-

 :گفتم و کردم بازی گیالس با

 .کنم پیدا باشه شهر این برای که هم پسر همراه   یه باید که اینه بدتر مسئله این از-
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 .برو پسرت دوست با راحته که این تیا خب-

 .ندارم پسر دوست من-

 هیچ بی. خوردم را مشروب نفس یک من و ریخت مشروب حرفی هیچ بی خودش

 :گفت احساسی

 چرا؟-

 !متنفرم تیپشونه یا درس ینمره مشکلشون ترینبزرگ که پسرایی از البد-

 :گفت و زد پوزخندی جنسن

 چیه؟ خودت مشکل   ترینبزرگ-

 :گفتم و خوردم را آن من. ریخت برایم و گرفت را نگاهم رد کردم؛ نگاه مشروب به

 تو مثل که من هرحال به! مناسبه پسر   دوست یه کردن پیدا مشکلم ترینکوچک-

 .باشه دورم دختر تا هزار نیستم

 :گفت و زد لبخندی

 دوست من راستی. نذاشتی اعتراضم برای حرفی هم ندادی؛ جواب هم زیرکی با-

 .ندارم دختری

 نداری؟ چرا وقت اون محاله،-

 !متنفرم الکشونه و آرایش و لباس مشکلشون ترینبزرگ که دخترایی از منم شاید-

 :گفتم و زدم لبخندی

 .دیمی تحویل خودم به رو خودم جواب زیرکی با-
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 .لوکسه تو مراسم که کنممی اضافه هابازی مسخره این یهمه بین-

 .شهمی ترتحمل قابل تکیال با-

 بشم؟ همراهت جشن در و کنم لطف بهت اگر و-

 .کرده بهم لطف یه که شیمی برام عادی دوست یه صورت این در-

 :گفت تعجب با

 .خوردی تا پنج نیستی؟ مست تو-

 خواستم هم من و نبود خونه کسی. بود سالم ۷ خوردم مشروب که باری اولین-

 شب هر پس بخورم؛ راحت بتونم خواستم من. سوخت گلوم خوردم وقتی. کنم امتحان

 مشروب حجم و گذشته سال چند دیدم که این تا خوردم؛می قطره چند قطره چند

 من اما شن؛می مست پیک چند با مردم دیدم شدم تربزرگ که بعد. رفت باال خوردنم

 !نه

 :گفت مهربانی لحن با

 شدی؟ مست بار چند حاال تا تیا،-

 ...هیچ-

 چی؟ شب اون پس هیچ؟-

 !پسر خیال بی-

 تا کنممی رو سفارشت و دوستیم دین و من. بگو بهم نبودی مست و یادته چیزی اگه-

 .کنی شکایت

 .نیست الزم شکایت کن باور کنم؛نمی درک رو شب اون اتفاقات واقعا   من-
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 .باشه-

 .برم باید من-

 .کن صبر تیا-

 چرا؟-

 ندارم؛ دوست من و نیافتاد خوبی اتفاقات رفتی اینجا از مست نیمه که بار آخرین-

 .بیافته هاممشتری برای اتفاقی

 :گفتم و زدم سینه به را هایمدست

 خب؟-

 .رسونمتمی-

 نیست نیازی-

 .نکن اعتراض-

 :گفت تعجب با جنسن. شدیم خارج بار از هم با نگفتم؛ چیزی دیگر

 ماشینت؟ کو تیا-

 .نیاوردم-

 .کن صبر لحظه چند فقط ریم؛می من ماشین با پس-

 یک بعد لحظه چند و کرد ایاشاره هانگهبان از یکی به جنسن و ایستادیم کناری

 .شد پیاده آن از نگهبان و ایستاد جلویمان قرمز اسپورت یپورشه

 کنی؟می فکر داری چرا تیا، شو سوار-
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 !خزی خیلی قرمز؟ یپورشه ولی مدله، آخرین درسته-

 .بریم شو سوار و کن جمع رو چشمات خوبیه ماشین دونممی خودم-

 :گفتم تفاوت بی. بود عالی و شیک کامال   ماشین داخل امکانات شدم؛ ماشینش سوار

 تونممی واقع در مونتانا دخترای از خیلی که دونستیمی نداری؛ هم بدی یسلیقه-

 گیر کم تو پول و اندام و قیافه با پسری دارند هم حق البته عاشقتن؟ همشون، بگم

 .میاد

 شم؟می پرو چون بگی من به رو اینا نباید دونستیمی-

 !نداری دختر دوست عجیبه فقط نیست، مهم که من برای-

 یه به کردن محدود به نیازی پس هستن؛ جوره، همه همه، بخوام وقت هر من خب-

 .باشم نیافتنی دست و خاص دنبال به هم شاید نیست؛ خاص شخص

 .ایستاد خانه در جلوی

 .بای و اُکی-

 .بای-

 .رفتم خانه به و شدم پیاده ماشین از

 اما بود؛ احمقانه نظرم به اولش بپوشم قرمز لباس که این فکر کردم؛ خودم به نگاهی

 که بود خورده بخیه ۶ نداشت؛ بستن به نیازی دیگر سرم! آیدمی من به رنگ این واقعا  

 جای راحتی به آرایش با نداشت؛ خاصی چیز به نیاز بودنت جذبی هابخیه چون

 بعضی چرا نشد؟ خوب معمول از زودتر کمی من هایزخم کل در. شد پوشیده هازخم

 این روی حد از بیش من هم شاید دارم؟ ایلحظه صورت به را هاآشام خون صفات از
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 دست خون و رگ کردن حس دور، از صدا شنیدن آخر اما! ام شده حساس موضوع

 شده آشام خون من اگر! نیست من بودن حساس روی از دیگر که هااین رابرت، دکتر

 یا و نزدیک و بودم داده دست از زیادی خون اما شدمی مشخص االن تا باید بودم

 !بودم مرگ حال در واقعا   شاید

 فراموش را چیز همه و شوم همراه هاآن با کردم سعی لوکس، سمت به جمعیت رفتن با

 .کنم

 پیدا را بود پوشیده مشکی، قرمز کراوات با مشکی رسمی شلوار و کت که را جنسن

 را صدایم و رفتم سمتش. بود مشروبش خوردن مشغول و بود ایستاده کناری کردم؛

 :گفتم و دادم تغییر کمی

 .خواممی رو هاتونمشروب بهترین از یکی من-

 :گفت و کرد اخمی

 گیره؟می سفارش که خورهمی کسی به من یقیافه-

 .خواممی شما از من-

 :گفت تعجب با. زد زل صورتم به عصبی و آورد باال را دستش

 کردی؟ عوض رو عطرت! تیا-

 نشناختی؟ جنسن؟ چیه-

 .بودم نکرده نگاهت من البته و شدی عوض االن خب-

. برقصند و بیایند وسط به خودشان همراهان با که کرد درخواست حاضران از بلندگو

 .کردیممی نگاه جمعیت به و بودیم ایستاده ایگوشه جنسن و من



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Es_shima|  تاریکی خیزش رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

167 

 

 عالی واقعا   همراهت انتخاب اوه، شدی، زیبا خیلی دختر، اینجایی تو تیا: هولمز خانم

 .برقصین وسط برین حاال بود؛

 ...اما-

 .نداریم اما تیا دیگه، برین: هولمز خانم

 شروع و رفتیم مجلس وسط به هم با. گرفتیم را دیگر یک دست جنسن و من اجبار به

 .کردیم رقصیدن به

 :گفتم تعجب با. بود آرام مشکوکی طرز به و بود کرده سکوت جنسن

 خوبی؟ تو جنسن-

 .مستم کم یه شاید آره-

 .نخوردی مشروب زیاد-

 :گفت و زد نمایی دندان لبخند

 !داری که هم رو من آمار-

 !وضعیه چه در همراهم که بدونم باید باالخره-

 داشت؛ ریزی هاینگین و بود دکلته لباس چپ سمت. بود زانوهایم باالی تا من لباس

 داشت جالبی هاینگین آستین، قسمت هر و بود بلند آستین لباس راست سمت اما

 به امورزیده اندامم و بود اندامی و تنگ کامال   لباس درخشید؛می من تکان هر با که

 هاینگین با و بود باز کمی که بود آن ییقه لباس قسمت ترین بد بود مشخص زیبایی

 .کردمی توجه جلب و درخشیدمی کامال رویش یشده کار
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 آرامی لحن با و چسباند سرم به را سرش بود؛ گرفته آغوشش در کامال   مرا جنسن

 :گفت

 و کنی آرایش کمی کافیه فقط بیاری؛ دست به رو پسری هر خواستی وقت هر تیا،-

 !برقصی باهاش

 .بگی من به نباید رو اینا-

 .دیمی تحویل خودم به رو خودم حرف شیطون،-

 لذت نه و پایداره نه هم هوس و داره هوس فقط بیاد دست به جوری این که پسری اما-

 .داره رو عشق

 ..شاید-

 شاید؟-

 .الزمه هم با عشق و هوس تیا،-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 .افتضاحه عشق بی هوس   اما-

 .تیا نایابه هم عشق و-

 .بیزارم دنمی اهمیت تنشون یخواسته به فقط که مردایی از منم اما نایابه عشق-

 .باشی بیزار مردا یهمه از باید پس-

 حوصلگی بی با. نداشتم حوصله اصال   بود؛ کرده عصبی مرا بحث این چرا دانمنمی

 :گفتم
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 .برم باید من ببخشید... آره احتماال  -

 ...تیا-

 .کردمی درد شدت به سرم. گرفتم فاصله جنسن از

 من، نظر به. بودم بیزار مطلق هَوس   یا استفاده سوء از اما، نبودم؛ معتقدی آدم من

 را بحث. کنم سکوت دادم ترجیح. شودمی معنی بی و مسخره چیز همه عالقه، بدون  

 .کرد بحث نباید و دارد متفاوتی نظر کس هر که زیرا بگریزم؛ جا آن از و ندهم ادامه

 خسته واقعا   که من برای. رفتند رانی سخن محل به همه و شد تمام آهنگ باالخره

 من! کردندمی گوش و زدندمی دست عالقه با مردم این چرا دانستمنمی اما بود؛ کننده

 را هدفونم کاش. بفهمم نخواستم و نفهمیدم هاآن هایحرف و تاریخ از چیز هیچ که

 آن از ترکم بودم مجبور جمعی حواس و امنیت برای اما، بودم؛ آورده خودم همراه  

 به من. کردند اعالم شهر یملکه و شایسته دختر عنوان به را من اسم. کنم استفاده

 تندیس و لوح یک و زیبا هاینگین با تاج یک شدم؛ سکو وارد جمعیت همراهی کمک

 را تریبون شهردار. کردندمی تشویق مرا و زدندمی دست همه جمعیت. دادند من به

 .داد قرار من اختیار در

 ! امنکرده آماده را متنی هیچ من آمد یادم تازه

 من به و شدند ساکت جمعیت بگویم؟ چه ملت این جلوی االن رفت؟ یادم چرا لعنتی،

 :کردم صحبت به شروع فکری هیچ بدون مجبوری من و زدند زل

 گویی پر اهل من. هستم جا این که حالم خوش خیلی مونتانا، مردم یهمه به سالم-

 زیادی هایآدم و گشتم رو زیادی شهرهای من. گممی خالصه رو حرفام پس، نیستم؛

 ...شهر این اما دارد؛ را خودش خاص چیزهای جایی هر. دیدم رو
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 ادامه را صحبتم. کردمی تماشا را من صدا بی که افتاد جنسن به نگاهم و کردم مکثی

 :دادم

 .هستند خوب و خاص همه مردمش مکانش، شهر، این-

 به که بار هر چرا لعنتی،! کرد تالقی دین بازرس با نگاهم و برگرداندم جنسن از را رویم

 دیوانه مرا هایشچشم دهد؟می دست من به خاصی حال کنم،می نگاه چشمانش

 :دادم ادامه را صحبتم سختی به. کندمی

 به اون از ترمهم و شهر این به رو من چیه، دونهنمی خودمم که چیزی یه چیزی، یه و-

 و شناختممی را کس همه و چیز همه پیش هاسال از انگار. زده پیوند شهر این مردم

 اون در که شهری با پیوندم از حتی شهر این با من پیوند. کنممی نزدیکی احساس

 شهر این واقعا   من! بشم خاص پیوند این منکر تونمنمی من و ترهبیش هم شدم متولد

 .دارم دوست رو مردمش و

 رانی سخن از شهردار و پیوستم جمعیت به هم من و کردند زدن دست به شروع همه

 .کرد تعریف و تشکر زیبایم

 :گفت دین بازرس نگفتم؛اما سخنی. هستم آکلنز بازرس کنار دیدم اتفاقی

 تاثیر هاتوقفه چون بودی کرده تمرینش خیلی که مشخصه بود؛ خوبی رانی سخن-

 .بود گذار

 رانی سخن برای بود رفته یادم من چون، بود؛ البداههفی گفتم که هاییحرف یهمه-

 .کنم آماده رو متنی

 .گیمی دروغ-

 !بازرس داره بستگی خودت به دیگه نه یا کنی قبول که این-
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 .شدند آواز و رقص مشغول همه و شد تمام تشریفات باالخره

 هایمالک از واقع در و کردندمی زندگی اینجا قبال   خانوادت که دونستینمی تو-

 هستند؟ شهر این قدیمی

 چی؟-

 خودش دید را زیادم تعجب وقتی. کردم نگاه زد را حرف این که شهردار به تعجب با

 :داد ادامه

 .بوده شهر این گذار تاثیر یخانواده و گذاران پایه از یکی استرلینگ،-

 .باشه اسمی تشابه شاید-

 و نیست اسمی تشابه کردم؛ بررسی رو دفاتر ببرم پی موضوع این به که این برای من-

 یخانواده دستور به که استرلینگه عمارت کنینمی زندگی توش که عمارتی اون

 .زده پیوند شهر این به رو تو این شاید! شده ساخته استرلینگ

 .فهمیدمنمی را شهردار هایسخن دیگر شدم؛ خیره رویم به رو به زده بهت

 استرلینگ عمارت در که دانستنمی اگر چون داند؛می را جریان این هم پدرم

 خارج مراسم از سرعت به نگفت؟ چیزی من به مورد این در چرا پس اما! ماندنمی

 .شدم

 را اهرم و رفتم مخفی دیوار سمت به صدا بی. نبود خانه در کسی رفتم؛ خانه به

 خالص ینقره معنی به استرلینگ. شده گاهمخفی وارد و رفت کنار دیوار. کشیدم

 یک خاندان این برای شکار. بودند شکارچی ابتدا از استرلینگ یخانواده تمام و هست

 و شکارچیان یویژه گاه مخفی این حتی و خانه این. بود خانوادگی میراث و شغل

 خود مخصوص دفتر یک داری شکارچی هر! است شده ساخته خودم اجداد توسط
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 باید نویسد؛می آن در را کرده برخورد هاآن با که موجوداتی و هامکان تمام که هست؛

! نه یا است آمده مونتانا به هم باز االن، از قبل ببینم و کنم پیدا را پدرم یدفترچه

 مبارزه و بدنسازی باشگاه به مجهز آن از قسمتی بود؛ بزرگی بسیار سالن گاهمخفی

 کاری هاقسمت این با من خورد؛می چشم به هااسلحه انواع دیگر قسمت در بود؛

 لحظه، یک در و گشتم را جاهمه رفتم؛ بود نقشه و دفتر که قسمتی به نداشتم؛

 به و کردم باز و برداشتم را دفتر بودمش؟ ندیده گونه چه! کردم پیدا میز روی را دفترچه

 :کردم پیدا را آن زود و بود درست حدسم. گشتم مونتانا اسم دنبال

 یک بحث جا این. ترهعجیب حیوانات از پر و عجیب واقعا   شهر این ؛۱۹۹۲ مونتانا،"*

 حتما  . کنم تحقیق خیلی باید است؛ بدتر هااین از قضیه! نیست آشام خون و گرگینه

 محل و مرکز و دونستن مهم رو شهر این من یخانواده که داره خاصی خیلی چیز یه

 !"دادن قرار خودشون زندگی

 مشخص معماها از اندکی. بود شده کنده هم صفحه چند بود؛ سفید دختر یبقیه

 است؛ بود درست کامال   شهردار حرف و اندبوده جا این در اجدادش هم و پدرم هم شد؛

 است؟ نزده من به حرفی مورد این در پدرم چرا اما

 هیچ اما گشتم؛ استرلینگ خاندان اجداد از یکی یا بزرگ پدر دفتر دنبال به را جاهمه

 پدرم هم هنوز. رفتم خودم اتاق به و دادم قرار جایش سر را دفتر. نکردم پیدا چیزی

 .کندمی مخفی من از را چیزی

 کنار و برداشتم را چاقویم کردم؛ حس اتاقم یپنجره پشت را کوچک چیز یک صدای

 بود در پشت که کسی و کردم باز را در سریع خورد؛ در به کوچکی یضربه. ایستادم در

 .دادم قرار گلویش روی را چاقویم و چسباندم دیوار به را

 .منم تیا، هی... کن صبر-
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 :گفتم و کردم نگاه جنسن به تعجب با

 کنی؟می کار چی جا این تو جنسن-

 !بگم تونممی هم برداری رو چاقو-

 .برداشتم شک با را چاقویم

 خوری؟نمی تکیال بپرسم ازت اومدم: جنسن

 :گفتم و گرفتم فاصله او از! بود مشروب ظرف دستش در

 .داخل بیا-

 خواستم. کردم صدا بی را امنیتی هشدار. بستم را در هم من و شد اتاق وارد لبخند با

 مشکوک کمی هم او و نداشتم اعتماد جنسن به هنوز اما کنم؛ فعال غیر هم را دوربین

 .شدم دوربین کردن فعال غیر خیال بی پس بود؛

 و کرد بازی هایشانگشت با گذاشت؛ کنارش را َمشروب ظرف. نشست تخت روی

 :گفت

 .متاسفم بحث خاطر به-

 .نداره اشکالی-

 .آوردم تکیال برات بیارم در دلت از که این برای و رفتی جشن از زود خیلی که دیدم-

 :گفتم سرد خیلی

 .داشتم نیاز تکیال به-

 :گفت و زد لبخندی
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 .داری جالبی و زیبا اتاق-

 هم با و ریخت تکیال مقداری دویمان هر برای دادم؛ دستش به و آوردم مشروب جام دو

 .کشیدیم سر را مشروب

 :گفت شمرده و آرام خیلی

 نهایتا   برای فقط خواستم که رو کسی هر همیشه شم؛نمی دختری هیچ جذب من-

 .بود شب چند

 .دونممی آره-

 .تیا زنیمی بهم رو چیز همه تو اما-

 فاصله من از. بستم را هایمچشم تنها و کردم تعجب! گذاشت هایملب روی رو لبانش

 .بود باز در و نبود جنسن کردم؛ باز را هایمچشم گرفت؛

 شد؟ چی االن بود؟ چش-

 واقعا جنسن رفتار. کردمی درد شدت به سرم. بود گرفته سوال و تعجب را وجودم تمام

 که بودم آن از ترخسته من و بود سرم در چیز همه مونتانا، جنسن، پدرم،. بود عجیب

 تا و کشیدم سر را تکیال بزرگ یشیشه گذاشتم؛ کناری را جام کنم؛ فکر چیزی هر به

 را هایمچشم و رفتم خوابم رخت به. شدممی مست هم من کاش لعنتی، خوردم؛ آخر

 .بستم

 "G پارت پایان"

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

 "H پارت"
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 اگر! بروم پیشش که آن از مغرورتر من رفت؛ و برگرداند را رویش اما، دیدم؛ را لیدیا

 !نیست مهم اصال   برایم هم نخواست اگر و برگردد خودش خواست

 .تیا سالم-

 :گفتم کردندمی نگاهم خنده با که دختر دو به تفاوت بی

 .هابچه سالم-

 .لینداست اینم و امت ر سی من-

 .دیدمتون شیمی کالسی تو دونممی-

 :گفت لبخند با ت ر سی

 اگه البته کنی؛ حساب ما دوستی روی تونیمی نیست لیدیا که حاال بگم خواستم-

 .خواستی

 !سپاس-

 .رفتم شیمی کالس به و شدم رد کنارشان از

 دفترم در را آشام خون و گرگ هایکلمه فقط و نفهمیدم کالس از هیچی تقریبا  

 باید لعنتی،! رسمنمی جایی هیچ به کالس، و خواندن درس وضع این با نوشتم؛می

 کاری؟ چه اما شود؛ آزاد ذهنم تا کنم کاری

 کردم؛ احساس پاهایم در را شدیدی درد که شدم بلند جایم از شد؛ تمام کالس باالخره

 آوردم؛ در را کفشم و بستم را در. شدم آن داخل و رفتم شویی دست سمت به سریع

 حال در و بودند شده سیاه کامال   هایمناخن. آوردم در هم را جورابم و نشستم آرامی به

 این ترسیدم؛ کمی! بودند داده تشکیل را بدی ترکیب قرمز و سیاه. بودند ریزی خون
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 کالس به. پوشیدم را کفشم و جوراب ام؟ گرفته من که است غریبی بیماری چه

 .کردم جمع را وسایلم و برگشتم

 .داریم کالس هنوز ری؟می کجا تیا-

 :گفتم حواس بی زد؛ را حرف این شناختمشنمی حتی که کالس هایبچه از یکی

 .نبود یادم لعنتی، اَه-

 من اما آمد استاد. نشستم کالس سر   و باشم حس بی کردم سعی زیاد، درد   وجود با

 این من پای چرا. نفهمم هایشصحبت از چیزی هیچ رسما   که داشتم درد قدر آن

 دکتر پیش رفتن راه بهتر کنممی فکر کنم؟ کار چه باید االن من است؟ شده شکلی

 موجودات مورد در هادکتر آن، بر عالوه و کنم اعتماد کسی به توانمنمی اما باشد؛

 نبوده؛ انسان یک یحمله این. دانندنمی چیزی که هایشانزخم آثار و ماوراالطبیعی

 به هستم؟ چه االن من آمد؛ دلم در ترسی بودم؛ انسان شد حمله بهم وقتی من اما

 این! هاستانسان برای هم و حیوانات برای هم که ستدکتری انتخاب، بهتریم نظرم

 اما. شدم مداوا و رفتم ایشان پیش اتفاقی من که هست رابرتی دکتر همان هم دکتر

 مورد هم واقعا  ! کند کار موجودات آن برای او شاید کنم؟ اعتماد او به توانممی طور چه

 مثل! رفتممی دکتر همین سراغ به بودم؛ آشام خون یا گرگینه من اگر است؛ مناسبی

 !کنم تحمل را درد این باید من که این

 خودم با امروز. شدم خارج مدرسه از. برداشتم را وسایلم من و شد تمام کالس باالخره

 با باید چیز همه لعنتی،! بروم؟ پیاده طور چه پا درد این با حال و بودم نیاورده ماشین

 .بیافتد اتفاق شکل بدترین به هم

 دیدم؛ شیشه پشت از لحظه یک را جنسن. رسیدم لوکس به و کردم رفتن راه به شروع

 .نکردم پیدا را جنسن دیگر اما شدم لوکس وارد
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نس   شما ببخشید سالم-  ...ج 

 سوال دیگر رفت؛ جنسن. نداد را صحبتم یادامه یاجازه هاالستیک جیر صدای

 با که را جنسن یپورشه و آمدم بیرون لوکس از حرف بی. است اشتباه پرسیدن

 همین به و دید را من یعنی گرفت؟ فاصله من از. کردم تماشا دور از شدمی رد سرعت

 واقعا   دارد؟ فرقی چه اصال   نخواست؟ مرا دیگر و شدم یافتنی دست چرا؟ رفت؟ علت

 !نیست است؟ مهم من برای که کرده فکر

 ریزی خون. آوردم در را جورابم و کفش رسیدم؛ خانه به تا. رفتم خانه به و کردم اخمی

 چه اما کنم مشورت کسی با باید. بود خون در غرق جورابم و بود نیامده بند هم هنوز

! بگویم چیزی او به مورد این در توانمنمی و ندارم اعتماد هم پدرم به حتی من کسی؟

 این گفتن یاجازه ناشناخته حسی. کند کار چه نیست معلوم ام شده تبدیل بداند اگر

 که قدر چه هر گرفتم؛ را مایک یشماره و آوردم در را امگوشی. دهدنمی پدرم به را رازم

 و درد از و بستم باند با را پایم بود؛ بریده را امانم درد. نداد جوابی شدم منتظر

 .زدم دیوار به محکمی مشت عصبانیت

 .نگفتم چیزی اما دادم جواب سریع. دیدم را مایک یشماره. خورد زنگ امگوشی

 زدی؟ زنگ من به شده چی: مایک

 ...و نیست خوب حالم من خب-

 .شد صحبتم یادامه از مانع شنیدم که صدایی

 گاد مای... اوه-

 و عصبانیت با. است تشویش پر و خمار کامال   بود مشخص. بود دختر یک صدای

 :گفتم تعجب
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 !بود دختر یه صدای این مایک،-

 ...نه: مایک

 ...انجام   حال در تو مایک-

 :گفت سریع و کنم تمام را حرفم نگذاشت مایک

 دم؛می رو تو جواب باشم کاری هر وسط من باشه؛ مهم کارت شاید گفتم چیزه، خب-

 .زدم زنگ سریع همین برای

 .لعنتی بزنن؛ گندت-

 :گفت زدن نفس نفس با مایک

 .زنیممی حرف هم با بعد جا؛ این بیا پاشو کاری، بی و نیست شلوغ سرت اگه ببین-

 !تختتی به مربوط کارای انجام حال در که تو-

 :گفت و نرفت رو از

 .بیا پاشو پس تمامه؛ چیز همه بیای تو تا-

 .باشه-

 .بینمتمی-

 .گاد مای... اوه: دختر

 شاید زده؟ زنگ من به کار آن انجام حال در چرا! عوضی. کردم قطع را گوشی عصبی

 زده زنگ دیده را من یشماره تا هم حالت آن در حتی که امبوده مهم قدر آن من هم

 .کنم تصور توانستممی که بود ممکن حالت ترینبینانه خوش این است؛
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 سوار. شدم خارج خانه از. خوردم ریزی خون و درد شدن کم برای قرص چند سریع

 اصال   عصبانیت هنگام در که گویندمی معموال  . گذاشتم گاز روی را پایم و شدم ماشین

 عصبی من! کندمی شایانی کمک من شدن آرام به زیاد سرعت اما نکنید؛ رانندگی

! ام؟ بوده نرمال کی من دقیقا   اما نیستم؛ نرمال هست که چه هر اما دانمنمی هستم؟

 !وقت هیچ

 .زدم را مایک یخانه زنگ و کردم پارک را ماشین

 :گفت که شنیدم را مایک صدای

 کیه؟-

 کن باز رو در-

 روی را خودم. شدم داخل و زدم کنار را اش ورزیده هیکل حرف بی من و کرد باز را در

 میز روی را پایم و انداختم میز روی از را پیتزا یمانده یجعبه پایم با. انداختم مبل

 .گذاشتم

 :گفت و کشید بلندش تقریباث مشکی موهای در دستی مایک

 بودی؟ جا این راه   توو زدم زنگ بهت من وقتی تو تیا-

 .بودم خونه نه-

 !برسی زودی این به محاله راهه؟ مایل چند دونیمی-

 :گفتم و دادم تکان میز روی از را پایم

 .چنه جدیدم ماشین سرعت ترینبیش ببینم خواستممی-

 میره؟ قدر چه تا مگه-
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 مجبور اینا و پیچ برای خب ولی میرفت هم تربیش البته! بود ۴۲۰ سرعتم میانگین-

 .کنم کم رو سرعت شدممی

 :زد داد باز دهان با و زده وحشت

 چی؟-

 زنی؟می داد چرا بابا؟ خبره چه-

 !دیدم مالفه روی را خون هایلکه فاصله، همین از و بود با اتاقش در

 :گفتم تفاوتی بی با

 .گیرینمی ما از سراغی همینم واسه! هاکره با کار تو زدی بود؟ باکره مایک، اوه-

 .االن همین حتی هستم؛ من بخوای وقت هر تو-

 :گفتم سرد

 !خبره چه بودی؛ اون با االن همین خیال بی اوه-

 .دارم جا تو برای همیشه من داری؛ فرق تو-

 :گفتم عصبی

 .شو خفه-

 شده؟ چی بگو خب،-

 :گفتم و شدم جدی

 اون؟ یا منی تیم توو تو،-

 کی؟-
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! بزند نفهمی به را خودش ترکم و هست خودش خر بفهمد که کردم نگاهش طوری

 :گفت و نشست رویم به رو مبل روی

 !بردار دست بابات؟-

 کی؟-

 کی؟ چی-

 هستی؟ کی تیم توو تو-

 :گفت و دوخت من به را اش تیره ایقهوه هایچشم زد؛ نمایی دندان لبخند مایک

 !تو معلومه،-

 چرا؟ و-

 !باباته با خوابیدن از بهتر تو با خوابیدن خب-

 !مایک-

 :گفت داشت؛ چنان هم را لبخندش که حالی در

 .بکنه دل تو از تونهنمی آدم گممی جدی-

 :گفتم سرد و خشک خیلی

 شدی؟ چین خبر و کردی اشتباه اگه-

 .افتهنمی اتفاق این-

 !بینیممی-
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 سعی. نشستم کامپیوترش جلوی. بود نشسته خیال بی مایک شدم؛ بلند جایم از

 .بیاورم در را رابرت دکتر مشخصات و آمار کردم

 :گفت نازکی و مسخره لحن با و آمد سرم پشت مایک

 !درسته کارش خیلی داده؟ یاد رو هک بهت کی ل یدی... اوه-

 .باشی تو که خنگی مرد  -

 :گفت و شد جدی ناگهان

 آی؟ بی ا ف اونم کنی؟می هک من کامپیوتر با داری تو ببینم؛ کن صبر-

 .کنیمی پاک خوب رو آثارت تو چون خب-

 .شممی بدبخت من کنی؛ اشتباه ثانیه یه اگه دختر-

 :گفتم پس بیارد؛ در سر چیزم همه از خواستمنمی

 .بخوریم بیار چیز یه برو زدن حرف جای-

 .رفت آشپزخانه به و گفت ای مسخره ایش مایک

 پزشک   ساله، ۴۹ ویلیام؛ رابرت دکتر. "آمد باال نیازم مورد اطالعات و شد هک باالخره

 دانشگاه از دست زبر پزشک دام چنین هم و هاروارد دانشگاه از داخلی متخصص  

 شکل بهترین به هم آن هم با تا سه این طور چه" ماهر شناس روان چنین هم کرنل؛

 خوبی مرد! "کردمی درک مرا همین برای هست؛ شناس روان پس! است؟ پذیر امکان

 تیم کاپیتان سالگی ۴۰ تا و است نداشته درگیری یا خشونت یسابقه گونه هیچ و بوده

 شناسی برای را اینترنت تمام و گرفتم شات اسکرین عکسش از." بوده هم شهر فوتبال

 ماورایی موجود پس، نشد؛ پیدا ایمشابه مورد هیچ اما، کردم؛ رو و زیر مشابه فرد
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 کرده زندگی موفق عادی آدم یک مانند کامال   و نداشته وجود هم گذشته در و نیست

 !است

 کوش سخت مرد یک که حال نیست؟ عجیب باشد موفق و سالم کامال   فردی که این

 فرد یک پشت آخر، اما! بپندارم؟ بد را او و کنم شک خواهممی من است شده پیدا

 !باشد مشکل یک باید موفق کامال  

 !است شده جریمه بودن مست جرم به بار یک تنها: شد پیدا خب

 !کرد؟ پیدا توانمی چه دیگر خب! هستم بدبین زیاد من شاید

 و اند مرده تصادف اثر در مادرش و پدر اند؛ بوده راضی او از بیمارهایش تمام"

 ."است مرده پیش سال چند هم همسرش

 .رسدمی نظر به کاملی مرد حال هر به! نباشد؟ هم شاید است؟ مجرد هنوز چرا

 .ببیند را هاآن از نتواند مایک تا کردم پاک را جویم و جست یحافظه تمام

 :گفت و آمد بیرون آشپزخانه از مایک

 خواستی؟می رو کی یسابقه-

 .کنم چک خواستم دیدمش؛ اتفاقی نبود خاصی شخص-

 کنی؟می هک رو خیابون آدمای یهمه تو یعنی-

 !آره بزنم حرف باهاشون اگه-

 .زدی حرف باهاش پس-

 .کنم چک خواستم منم نیست؛ مجازی فضای در گفت-
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 .مشکوکه پس-

 .دهمی بهتری چیزای به رو وقتش و پیره-

 :گفت و کرد عوض را بحث اما است نشده راضی هنوز مایک که بود مشخص

 بدم؟ سفارش چی غذا خونه، تو نداریم چیزی-

 .برم باید من-

 کجا؟-

 :گفتم و شدم بلند کامپیوتر پشت از

 .دارم مدرسه فردا-

 .کردمنمی باور اما شدی؛ محصل باز بودم شنیده-

 .بای-

 :گفت و ایستاد جلویم تعجب با

 شب؟ موقع این-

 .باشی من نگران خوادنمی-

 .هستم اما-

 .بای مایکل، خب-

 ...تیا-

 چیه؟-

 شده؟ چی زدی؛نمی صدا مایکل اسم به رو من وقت هیچ تو-
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 .بشه تنوع گفتم هیچی-

 ذره دیگر من است؛ شده چیز یک آره،. رفتم و شدم ماشینم سوار. آمدم بیرون خانه از

 !ندارم اعتماد مایک به ای،

 خسته کامال  ! ام کرده رانندگی را شب تمام من و شده صبح. رسیدم مونتانا به باالخره

 .ایستادم باربیکیو یک کنار خیال بی. بودم

 لطفا   قهوه تا دو-

. کردم پارک کناری در. راندم مدرسه سمت به و خوردم را دو هر و گرفتم را قهوه تا دو

 .شدم پیاده ماشین از و برداشتم را آن بود؛ ماشین داخل در اممدرسه کیف

 حاال اما بود شده حس بی ریزی خون شدت از. بودم کرده فراموشش کامال   پایم، لعنتی

 علت به شاید دردم سر! داشتم هم شدیدی درد سر. است شده شروع دردش دوباره

 عادت زیاد هایخوابی بی به من و است روز یک فقط این اما بوده؛ دیشب خوابی بی

 !ام داشته

 حس را تنهایی این حد از بیش چرا جدیدا   دانمنمی اما ام؛ بوده تنها همیشه من

 اما، ندارم؛ دوست را کسی با بودن هم حال و بردممی لذت تنهایی از همیشه! کنممی

 .نیست خوب جدیدم یناشناخته بیماری برای تنهایی این

 .بودند داخل هابچه از تا چند و بود نیامده هنوز استاد شدم؛ کالس وارد

 خیلی بزنه؛ حرف چیزی هر یا هامُرده با تونهمی واقعا   بزرگم مادر. گممی جدی نه-

 .کنهمی جادویی کارهای

 .شد تیز هایمگوش و شنیدم را دختر چند صدای آگاه ناخود
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 .تقلبیه اینا یهمه! ت ر سی بردار دست اوه،-

 کردم؛ دقت اشقیافه به! داد؟ دوستی پیشنهاد من به دیروز که دختری همان ت ر سی،

 زیبا و جذاب اما، نداشت؛ نقصی هیچ صورتش در سبز، هاییچشم و سفید پوستی

 زور به بود؛ ایستاده کنارم که دیروز. داشت پایین به رو متوسط ایقیافه کل در و نبود

 او از بود؛ لیندا دوستش، همان هم دیگر دختر  . رسیدمی هایمشانه پایین تا قدش

 .نکردم توجهی او به آمد؛نمی خوشم

 .داد انجام من جلوی دقیقا   تقلبی هیچ بدون رو کارا این این: ت ر سی

 .رسهمی ارث به تو به اینا و رممی دارم من گفته بهت بگی خوایمی حتما  : لیندا

 : گفت و کشید روشنش ایقهوه موهای در دستی کالفه ت ر سی

 .بشی آماده باید کم کم نشده، دیر تا رسه؛می هم تو نوبت داره گفت نه،-

 !منه یجمله عین   اینم ت ر سی خیال بی: لیندا

 همین برای و شهمی زیاد قدرتم نه، چه بخوام چه بشه، که سالم ۱۸ گفت بهم: ت ر سی

 .بشم آماده قبلش از باید

 :گفتم و انداختم ت ر سی به نگاهی حوصله بی. نشستم کنارشان

 باید! بگی کسی به که نیستند هاییحرف ها،حرف این ت ر سی، کنممی بهت توصیه یه-

 بهت کنی فشاری پا اگه و کنهنمی باور کسی بگی هم اگه باش مطمئن. باشی ساکت

 .زننمی دیوونگی اَنگ

 ...تیا اما: ت ر سی

 :گفتم و آمدم صحبتش وسط
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 .خودته با انتخاب نداشتم؛ دیگه چیز   یا جنگ قصد! کردم توصیه یه فقط من-

 .نزد حرفی کسی دیگر و آمد استاد

 .همین کن؛ تمرکز درست روی و کن فراموش را درد باش؛ آروم لطفا   تیا

*** 

 اثر کردم؛ احساس پایم در را تحملی قابل غیر درد من اما بودیم؛ کالس ساعت   وسط

 چند کفشم روی کردم؛ نگاه پایم به. است شده تشدید درد و رفته بین از هایمقرص

 که ام داده دست از را زیادی خون که است معلوم! بود شده ایجاد خون بزرگ یلکه

 کردم بزرگی اشتباه  . است شده نمایان و کرده عبور هم من یالیه چند کفش از خون

 شده ریزی خون افزایش نتیجه در و خون فشار رفتن باال باعث که زیرا خوردم قهوه که

 کم کم لعنتی. خوردممی قهوه ماندنم، بیدار برای و کردممی را حماقت این نباید. است

 .روممی حال از دارم و رودمی تحلیل امانرژی تمام دارد

 :گفتم معلم به و کردم بلند را دستم

 بیرون؟ برم تونممی من ببخشید-

 .کنید گوش! خیر-

 .گرفتم او از را نگاهم نفرت با. بیزارم تاریخم استاد از من

 بود؛ شده قرمز جایشهمه تقریبا   کردم؛ نگاه کفشم به. رفتممی هوش از داشتم واقعا  

 .گذاشتم میز روی را سرم و بستم را هایمچشم

 استرلینگ خانم-

 :دادم را جوابش کنم؛ حرکتی که آن بی حالی، بی با
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 .وایت آقای بله-

 گفتم؟ چی االن من-

 !دونمنمی-

 .ادب بی بردار؛ میز روی از رو سرت-

 :گفتم ای خسته صدای با

 .برم بیرون که ندادید اجازه من به شما و نیست خوب حالم-

 !چته؟-

 .اومد پیش من برای هم امروز و نباشه خوب حالش که میاد پیش کسی هر برای-

 .نمیاد مدرسه به نیست خوب حالش که کسی-

 .آقا شد بد حالم دفعه یه من-

 .بزن حرف درست استادت با-

 را وسایلم و کردم بلند را سرم سختی به. شد تمام کالس و آمد در صدا به زنگ

 :گفت تاریخم معلم که بودم نکرده حرکت هنوز. برداشتم

 .نیا والدینت بدون بعد یجلسه استرلینگ، خانم-

 .رفتم در سمت به و شدم بلند جایم سر از هم من. بودند رفته بیرون هابچه یهمه

 :گفت پایم زدن لنگ دیدن با بود؛ نشسته چنان هم وایت آقای

 شده؟ چی پات تیا-

 بده؟ حالم گممی الکی کردین فکر-
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 :گفت داد و تعجب با

 !هس؟ خون اینا-

 ...شما و زمین خوردم شما کالس از قبل دقیقا  -

 مدرسه از سرعت با بود که زحمتی هر با. شدم خارج کالس از و ندادم ادامه را حرفم

. رسیدم ماشین به فراوان درد با. نبینند مرا خونی هایکفش هابچه تا شدم خارج هم

 .کردم هدایت کلینیک سمت به را ماشین و شدم سوار

 نه؟ یا بروم داخل باید دانمنمی. کردم پارک کناری را ماشین رسیدم؛ که کلینیک به

 او به توانمنمی من که مطمئنم را این کند؟ کمک من به تواندمی رابرت آقای آیا اصال  

 در هم را او که بود مادرم داشتم، اعتماد او به امزندگی در که شخصی تنها. کنم اعتماد

 مانند االن که معلوم کجا از اما، بود؛ جااین مادرم کاش. دادم دست از بچگی همان

 پیدا ماشین از و شدم افکارم تمام   خیال   بی که بود شدید قدر آن دردم! نبود؟ پدرم

 با. کردممی حس وجودم یهمه با را درد قدم هر با بود؛ مشکل واقعا   رفتن راه شدم؛

 .شدم وارد و رساندم کلینیک در به را خود فراوان سختی

 .کرد ایجاد صدایی در باالی خاص هایکریستال ورودم با

 بفرمایید-

 :گفتم عجیب بغضی با. شنیدم را صدایش تنها و ندیدم را رابرت دکتر

 .دارم نیاز کمکتون به اما بگم؛ رو جمله این که متنفرم که این با-

 :گفت زده شتاب دیدم؛ را او من و شد بلند خوانپیش زیر از دکتر

 تیا؟ شده چی-
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 مخصوص؟ اتاق تو برم تونممی-

 !جانورا؟ مخصوص  -

 .دکتر-

 .بیا همراهم-

 .دید را پایم شدم؛ که اتاق وارد

 .هس خون از پر کفشت تیا-

 در را جورابم و کفش دکتر. نشستم بود رابرت دکتر خود   مخصوص انگار که تختی روی

 خون از پر بودم بسته پایم روی که باندی! ماند ثابت پایم روی دویمان هر نگاه. آورد

 چند را دردم کارش این که کرد باز نیز را باند رابرت دکتر. بود شده قرمز کامال   و بود

 .کرد برابر

 :گفت عجیب آرامشی با

 .نیست خوب اصال   وضعش. بشه بررسی کامال   باید-

 اعتماد مرد این به توانممی که دانمنمی هم هنوز اما، هستم؛ پیشش که این وجود با

 .کند کمکم تواندنمی مرد این از بهتر کس هیچ! نه یا کنم

رم یک و قرص و آمپول چند. شد بلند جایش از رابرت دکتر  دستم به را آمپول. آورد س 

 :گفت و داد خوردم به هم را هاقرص و زد

 داری؟ هم ایدیگه عالئم. خوبه ریزیت خون از جلوگیری و خون انعقاد برای هااین-

رم این  .رفته ازت زیادی خون و شدی ضعیف که اینه برای هم س 

رم  .کرد وصل دستم به هم را س 
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 .باشه خوابیمبی برای شاید اما، شدید؛ درد سر-

 :گفت تعجب با

 نخوابیدی؟-

 .بودم جاده تو کامل دیشب-

 خوابیدی؟ اصال   االن، تا رفتی پیشم از که وقتی از-

 .آره-

 شروع و بست بانداژ با را هاآن دیگر کار چند از پس و شست مقطر آب با را هایمخون

 .کرد دیگر یمعاینه چند و خون آزمایش قلب، ضربان گرفتن به

 :گفت مهربانی با

رمت به بخش آرامش کشه؛می طول کارم من-  ساعتی چند تا کنممی اضافه س 

 . بخوابی

 من بخوابم؛ خواهمنمی من کردم؛ پیدا بدی حس. زد سرمم به آمپولی حرف این از بعد

 ...نیامَ  جااین به کاش ندارم؛ اعتماد هایشآزمایش و مرد این به

*** 

 بیدار متوجه. بود کاری انجام حال در اتاق کنار در رابرت دکتر. کردم باز را هایمچشم

 :گفت و شد شدنم

 .شدی بیدار هم موقع به! شدی بیدار باالخره پس-

 بودم؟ خواب قدر چه-
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 فقط رفت؛ در دستم از زمان و کردممی بررسی رو هاتآزمایش داشتم من دونمنمی-

 .شبه ۱۱ االن دونممی

 خب؟-

 پیشم؟ اومدی چرا پس. نداری اعتماد من به تو-

 :گفتم تفاوتی بی با

 کنید؟ کمکم خواینمی چرا-

 :گفت و کرد اخمی ندادم را جوابش که این از

 .نزدم رو حرف این من-

 .کنیدمی کمک دارید اما-

 .اومدی تو چون-

 :گفتم تفاوتی بی با

 .کنه کمکم دلیل بی کسی ندارم عادت-

 دلیل بی یا دلیل با بخواهد که است نکرده کمکم کسی هیچ امروز، به تا حقیقتا ،

 !باشد

 :داد را جوابم تفاوت بی خودم مثل هم دکتر

 ترغیب همین برای ندیدم حاال تا که جدیده ینمونه یه بیماریت چون کن، فرض خب-

 .شدم

 باشم؟ داشته اعتماد شما به باید چرا من و-
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 .پیشم اومدی و کردی انتخابم چون-

 :گفتم و کشیدم آهی

 .بودم مجبور چون شاید-

 .نبود من به نیازی کنه؛می کمکت جوره همه که داری پدری تو تیا، نه-

 :گفتم و کردم ریز را هایمچشم

 .کردین تحقیق ما مورد در خوب-

 .پدرت پیش برو. پیچهمی زود خبرها یهمه که شهریه جا این-

 :گفتم همیشه از سردتر

 !ندارم اعتماد اونم به شاید-

 گی؟می من به رو این چرا و-

 .دکترمی چون-

 :گفت و شد مهربان لحنش

 فرد که باش مواظب اما، کنی؛ اعتماد کنه،می کمکت واقعا   که نفر یه به باید-

 .نکنی انتخاب رو اشتباهی

 .نکنم انتخاب اصال   میدم ترجیح-

 :گفت جدی. دانست کافی را مشاوره و نصیحت

 یه و نبود تمیز خونت بیگانس؛ چیز یه با مبارزه حال در شدت به بدنت تیا، ببین-

 فرد و شهمی لخته فرد خون همیشه مواقع این در بود؛ داخلش کوچیکی چیزای
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 زنه؛می پس رو اون داره و چیزه اون از ترقوی خیلی خونت رسهمی نظر به اما، میره؛می

 منتظر لحظه هر باید. باشی پا سر حتی نباید خب اما! هستی زنده هنوز همین برای

 .ایدیگه چیز هر یا پات همین مثل. باشی عجیب و جدید واکنش یه

 :گفتم و کردم نگاهش گیج کمی

 .نیست هاشبعضی و درکه قابل حرفاتون بعضی-

 :دهد توضیح تربیش کرد سعی

 هم حاال تا اصال  ! شده وارد هم بیگانه چیز یه و بوده بدنت تو خاص چیز یه انگار-

 هاسال چون!زیاد نه اما هماهنگه؛ بدنت با خاص چیز اون! بودم ندیده چیزی چین

 .درگیره بیگانه با و ضعیفه همین برای شده؛ بیدار کم خیلی هم االن و بوده خاموش

 کنم؟ کار چی باید خب ولی نفهمیدم چیزی که من-

 فقط کنی؛ تونینمی خاصی کار. نیستم مطمئن من و! گمانه و حدس گفتم که اینایی-

 .بزن سر من به و کن تقویت رو خودت

 :گفتم تفاوتی بی با

 هست؟ امیدی-

 .هس معجزه یه خودش این و ای زنده هنوز-

 کنم؟ کار چی رو پام-

 من! برسه دیگت جای یه به درگیری این اثر و بشه خوب دیگه مدت یه تا احتماال  -

 بیگانه اون ها دارو این امیدوارم. شه تقویت بدنت و بخوری که دممی دارو تا چند فعال  

 .فقط نکنه قوی رو



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Es_shima|  تاریکی خیزش رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

195 

 

 :گفت و داد من به را داروها

 و کنی کم رو غرورت و خودت به اعتماد چنین هم و همه به اعتمادی بی کن سعی-

 تو تو، با بودن با توننمی ضعفن از پر و بینیشوننمی تو که همونایی. کنی پیدا دوست

 !کنن بهترین رو

 :گفتم پس نداشتم؛ حوصله من اما نبود بد حرفش

 برم؟ تونممی-

 :گفت و گرفت سمتم به کارتی

 .بزن زنگ بهم داشتی کاری اگه منه یشماره این-

 استفاده قابل دیگر کفشم بود؛ شده کم دردش ایستادم؛ پایم روی و گرفتم را کارت

. شدم خارج کلینیک از و برداشتم قدم آرام برهنه پاهای همان با و زدم را قیدش نبود؛

 .افتادم راه خانه سمت به و شدم ماشینم سوار

 نه روم؛می حیوانات کلینیک به درمانم و معاینه برای. است جالب زدم؛ پوزخندی

 .ام نبوده آدم گاه هیچ انگار حیوان، یک مثل درست! بیمارستان

 رمان آن من که بود بیمارستان صبح رابرت دکتر البته، نرفتم؟ بیمارستان به چرا

 برای من جز کسی هیچ نکنم فکر. بود کلینیک در من یمدرسه از بعد و بودم مدرسه

 !بروند شاید که ماورالطبیعی موجودات جز به البته! برود حیوانات کلینیک به درمانش

 موجودات دکتر   یا آشام خون گرگینه، را او تا و زدم حرف نفر یک با دوباره من

 !هست امکانش واقعا   اما شوم؛نمی خیالش بی که نکنم ماوراالطبیعی
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 تو به که بود هاآن طرف اگر. است کرده کمکت مثال   کجا؟ به تا بینی بد دگر تیا،... اَه

 هیچ شکار یک نه، اما بوده؛ کردن گم رَد برای هم شاید کشت؛می را تو و کردنمی کمک

 دکتر این اگر کرد؟ کمک من به چرا گرگینه آن پس کندنمی کمک شکارچی به گاه

 فکر هم این اما! کند کمک دو هر به که تواندنمی شکارچی، نه و باشد شکار نه رابرت

 سود طرف دو از و شودمی حفظ جانش کند کمک دو هر به اگر نیست؛ هم بدی

 و خطرناک گروه دو بین که باشد احمق قدر این که شودمی پیدا کسی ولی بَرد؛می

  گیرد؟ قرار درنده

 .شدممی خالص شلوغ و درهم افکار این از کاش است؛ بریده را امانم درد سر لعنتی،

 و شدم پیاده ماشین از. کردم پارک سوییتم هایپله راه جلوی را ماشین. رسیدم خانه به

 .شدم سوییتم وارد سرعت به

 .کنیم صحبت هم با باید تیا-

 :گفتم خستگی با. است آمده اتاقم به و دیده در دَم هایدوربین از را ورودم پدر لعنتی،

 .االن نه-

 :گفت و نشد خیالم بی

 جا یه شهنمی وقت هیچ. داری دوست هم با رو گرگ و عقاب چرا نفهمیدم وقت هیچ-

 .متفاوتن کامال   کرد؛ جمعشون

 با. کردمی نگاه دیوار روی عقاب و گرگ بعدی سه تابلوی به داشت کردم؛ او به نگاهی

 :گفتم و کردم اشاره تابلو به پوزخند

 !شده که جا این-
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 بخوای اگه. باشی هم با جفتش تونینمی هرگز تو تنهاست؛ عقاب و ایه دسته گرگ-

 .شهمی تبدیل شکار به شکارچی و شیمی ضعیف باشی تنها

 :گفتم خستگی با

 و ندارن اعتمادی چون! خوابنمی باز چشم با هم باهمن همیشه که هاگرگ حتی-

 .خورنمی نارو دوننمی

 :گفت و کرد نگاه من به. گرفت تابلو از را نگاهش

 نداری؟ اعتماد من به چرا تیا، -

 داری؟ اعتماد من به واقعا   تو مگه چون پدرمی؟ واقعا   تو مگه چون-

 !کردیم بحث مورد این در-

 .نشدم قانع من و-

 :گفت اخم با

 منه؟ مشکل-

 :گفتم آمیز طعنه

 !بابا ندارم مشکلی اعتمادی بی با که من-

 :گفت و کرد عوض را بحث بود؛ آورده کم

 جایی یه هم گرگ ترینضعیف حتی این؛ دسته بازم اما خوابن،می باز چشم با گرگا-

 هیچ تو که چیزی دقیقا  ! شدنش فدا با شده اگه حتی کنه؛می کمک گرگ ترینقویی به

 .کنینمی رو فکرش وقت
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 یا داداشت؟ هایبچه یا بچت جک؟ جان؟ من؟ ضعیفه؟ کی االن پدر، جناب-

 !گیرهمی خندم که کردی من بالی سپر رو اونا که نگو فقط خواهرت؟

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با

 ..تیا-

 .کنهمی حساب خودش روی فقط و تنهاست عقاب-

 .گرگ گاهی و باش عقاب گاهی-

 !شد؟ جا هم با جفتش دیدین-

 هم ترینقوی که نره یادت هم رو این! اوناس شکار ما کار که نره یاد اینو وقت هیچ اما-

 .شیمی ترقوی بدی تشکیل گروه وقتی باشی؛

 و مدرسه هایبچه هایم،دوست هست؛ خانواده از غیر به منظورم من، اطراف هایآدم

 یک به رفتن با هم گرگ ترین قوی حتی اما هستند؛ من از ترضعیف همه ها،معلم

 و گله تمام و کندمی قربانی را هاضعیف بلکه شودنمی قربانی خودش ضعیف یگله

 .کندمی تر قوی را خودش

 خواهممی دارم؛ بهتری هدف من اما، شوم؛ گروهش عضو من که بود این پدر هدف

 .دهم تشکیل را خودم گروه

 گرفته فاصله هاآن از بقیه از گرفتن کمک جای به چرا من! گفتمی راست رابرت دکتر

 شکار گرگ تا باشم گرگ باید. دهم تشکیل دسته باید ام؟ شده مغرور قدر این چرا ام؟

 .کنم

 شنوی؟می رو صدام تیا: بابا
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 !بای االن، نه اما باشه؛ آره-

 .بستم را در و کردم بیرون اتاق از را پدرم تقریبا  

 .خوردم بود داده من به رابرت دکتر که را هاییقرص

 خون ها،گرگ از ترقوی که گروهی. دهم تشکیل را خودم گروه و کنم شروع فردا از باید

 !شود هاشکارچی و هاآشام

 "H پایان"

****** 

 "I پارت"

 :گفتم و زدم لبخندی ت ر سی دیدن با

 .ت ر سی سالم-

 و آمد خودش به تازه بعد و گذشت دقیقه چند. کرد نگاه مرا زده تعجب کامال   ت ر سی

 :گفت

 .عزیزم سالم! تیا اوه،-

 :گفتم و نشستم صندلی روی کنارش

 ...گفتی که دوستی اون مورد در هم هنوز-

 ...لیندا و من آره-

 :گفتم نبود؛ کنارش لیندا. پریدم حرفش وسط

 .نمیاد خوشم لیندا از من ولی، بزنم؛ بهم رو دوستیتون خوامنمی نه،-
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 باهاش بودن از هم من راستش: گفت و گذاشت میزش روی از را هایشکتاب ت ر سی

 باال رو خودش و کنه مسخره رو من بلده فقط رفاقت و کمک جای به نیستم؛ راضی

 .ببره

 .بیای من گروه به تونیمی خواستی اگه-

 :گفت شوری پر لحن با. خواندم هایشچشم از را تعجب

 گروه؟-

 .عضوشی اولین تو-

 :گفت و خندید بلند

 ازت یا و بساز گروه بگه هم تو به کردنمی جرئت کسی. داشتن گروه هاملکه یهمه-

 .گرفتی تصمیم خودت که حالم خوش. داره رو خودش روش این گفتنمی بگیره؛ ایراد

 که زیرا ندارم؛ مشکلی درس با. داشتیم تاریخ شدیم؛ ساکت ما و آمد کالس به استاد

 آقای دارم؛ مشکل درس این استاد با اما، ایم؛ کرده مرور زیاد را تاریخ شکارچیان، ما

 !است معنا تمام به عوضی یک واقعا   درس، این استاد وایت،

 :گفت و کرد کالس تمام به نگاهی اخم با وایت آقای

 بوده؟ چی تاریخی اجتماعی اتفاق ترین مهم ،۱۸۴۹ سال در اسکات،-

 اشقیافه در تغییری بدون اسکات نخوانده؛ درس که بود مشخص اسکات یچهره از

 .نگفت چیزی و زد زل وایت آقای به

 :گفت و داد صدایش به آمیزی تمسخر حالت وایت آقای
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 همه و خوندی نه، یا! نخوندی هیچی بزنم؛ حدس بذار امروز؟ ؟۱۹۴۵ ؟۱۹۴۰ سال در-

 کنم اضافه هم رو این شده؟ بد حالش دوباره مامانت هم شاید رفته؟ یادت از یهو چیز

 تمیز رو خونمون و من یخونه بیای فردا از تونیمی تو مضحکه؛ خیلی قیافت امروز که

 .رسیمی الیقشی که شغلی به زودتر جوری این دم؛می پول بهت منم. کنی

 که نکشید ثانیه به بود؛ عصبانی واقعا   و کرد مشت خشم با را هایشدست اسکات

 :گفت لب زیر و زد لبخندی و کرد باز آرام را مشتش

 .وقتش به رسممی رو حسابت-

 متوجه هم بود نشسته اسکات کنار که فردی حتی و گفت آهسته بسیار را حرف این

 !برگشت من آشامی خون ایلحظه هایویژگی هم باز شنیدم؛ را صدایش من اما، نشد؛

 :گفت و زد پوزخندی وایت آقای

 .شد قبل از ترداغون قیافت لبخند این با زنی؟می لبخند-

 هم بعد. پرسید سوال چند هابچه یبقیه از. نکرد توجهی اسکات به دیگر وایت آقای

 و بود آرام بسیار داشتم؛ نظر زیر کالس تمام در را اسکات. کرد تدریس را جدید درس

 وایت آقای برای که ای نقشه از انگار بود؛ کرده متعجب مرا عجیبش آرامش این

 .بود مطمئن بود، کشیده

 .شدیم خارج کالس از هم با ت ر سی و من و شد تمام باالخره کالس

 :گفت و کرد جا به جا اششانه روی را اشکوله ت ر سی

 تیا؟ ریمی کجا خب-

 چی؟ تو خونه-
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 .بریم پس خوبه-

 :گفتم تعجب با

 کجا؟ تو-

 از داری هم حق البته ندیدی؟ رو من حاال تا یعنی تیا، هس؛ هم نزدیک ما یخونه-

 .ندیدی رو من همین برای راه در تا چند و بزرگه شما یخونه که بس

 رسید ما به تا. آمد ما سمت به لیندا که شدیم خارج مدرسه ساختمان از ت ر سی با

 :گفت ت رسی به رو و داد اشتیره ایقهوه موهای در تابی

 آینده؟ جادوگر   از خبر چه-

! فهممنمی واقعا   را دختر این با ت ر سی دوستی   علت  . خندید بلند حرفش این از بعد

 !است تحمل قابل غیر حد از بیش دختر این

 :گفت و کرد غلیظی اخم ت ر سی

 .هستم ساحره نیستم؛ جادوگر من-

 !بازی شعبده: لیندا

 :دادم جواب ت رسی جای به و کردم اخمی کنم؛ تحمل را دختر این نتوانستم دیگر

 .ببینه رو تو خوادنمی دیگه باز، شعبده این چیه؟ دونیمی-

 حاال؟ تا کی از زبونشی؟ تو عه: لیندا

 !نرفته که یادت هستم؛ مدرسه یملکه من-

 بگو بهش چیزی یه ت ر سی: لیندا
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 .تیاس با حق: ت ر سی

 فقط هس پیشت که دختره این هستی؟ کی کردی فکر پرو یدختره. درک به: لیندا

 .افتیمی پام به تو کرد ولت که دیگه روز چند. باهاته روز چند

 :گفت عصبانیت با ت ر سی

 .شهنمی مربوط تو به هم بعدش برای هس؛ بینیمی که فعال  -

 این با و زدم چشمکی ت ر سی به ندادم؛ ادامه را بحث دیگر و شدم ماشین سوار

 مدرسه از سرعت با و شد ماشین سوار خنده با او. دادم را شدن سوار یاجازه چشمک

 .شدم خارج

 ناشناس شماره. خورد زنگ امشیگو همین در که کردم پیاده شانخانه جلوی را ت ر سی

 :گفتم و دادم جواب را تلفن بود؛

 بله؟-

 تیا سالم-

 و بود داده من به را اششماره او اما، بود؛ رابرت دکتر شناختم؛ راحتی به را صدایش

 :پرسیدم تعجب با. نداشت را من یشماره

 آوردی؟ کجا از رو من یشماره دکتر؟-

 .اومد بیمارستان به چکاب برای امروز گرفتم مدرست مدیر از-

 :گفتم. است عجیب بگیرد؟ را من یشماره باید چه برای

 داد؟ بهتون راحت خواید؟می چی برای رو من یشماره گفتید بهش-

 .داد بهم راحت آره. پزشکیه دانشجوی که اقوامت تحقیق به کمک-
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 داشتید؟ کاری من با دکتر، ولی بوده؛ ای هوشمندانه فکر-

 :گفت و کرد کوتاهی مکث

 هاتزخم و کنی عوض رو باند باید که کنم یادآوری خواستم ره؛می یادت بودم مطمئن-

 .بشوری مقطر آب با هم رو

 :گفتم حوصله بی. نداشتم را ها کار این یحوصله اصال  

 کلینیک؟ بیام شهمی-

 .بیمارستان برو دختر؛ حیواناته برای جا این-

 .بفهمه کسی خواستمنمی-

 .بیا زود پس خب خیلی-

 و گرفته را ام شماره که ام شده مهم رابرت دکتر برای قدر این چرا. کردم قطع را گوشی

 رابرت دکتر کلینیک سمت به ساده؟ یادآوری یک برای فقط یعنی! زده؟ زنگ من به

 منتظرم رابرت دکتر. شدم کلینیک وارد و شدم پیاده ماشین از رسیدن از بعد. رفتم

 طور چه لعنتی کردم؛ نگاه پایم به. زد خشکش جایش سر و کرد باز را باندها بود؛

 !نباشد؟ من پای روی زخمی هیچ که است ممکن

 ...دُک-

 :گفت کند؛ نگاه من به که آن بی و جدی خیلی

 .برو جا این از-

 ...اما-

 :گفت بلندی تقریبا   صدای با و بزنم حرفی نگذاشت
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 .تیا برو جا این از گفتم-

 .رفتم خانه به و شدم ماشینم سوار. شدم خارج کلینیک از حرفی هیچ بی

 ام نشده تبدیل اگر! ندارم؟ را هاآشام خون هاینشانه چرا پس ام شده تبدیل من اگر

 سریع چه بود؟ چه برای دکتر اصرار همه این شد؟ خوب سرعت این به زخمم چرا پس

 .کرد بیرون مطبش از مرا که هم

. شدم اتاقم وارد. کردم پارک را ماشین دقت بی و سرعت به گرفتم؛ شدیدی درد سر

 هاقرص لعنتی. کشیدم دراز تخت روی و خوردم هم با را بخش آرام قوی قرص چند

 در که هست یادم شود؛می ترکم من روی هاقرص تاثیر روز به روز ندارند؛ اثر من روی

 مردم یبقیه مثل هم من کاش! نداشتند اثر من روی هاقرص از بعضی هم گذشته

 بود؛ بریده را امانم درد سر. خوردمی بهم تاریکی و تفاوت همه این از حالم دیگر بودم؛

 !نبود حالتی تغییر یا َمستی از خبری اما کشیدم؛ سر را آن تمام و آوردم تکیالیی ظرف

 و زدم دیوار به محکمی مشت درد و عصبانیت از شود؟ تمام نیست قرار امشب

 و قوی قدر این مشتم یضربه چرا. شدم خشک جایم سر! شد کنده دیوار از قسمتی

 دستم در را هاآن و رفتم مخصوصم هایستاره سمت به سرعت به است؟ انسان فرا

 این از است؛ شده مرگم چه نیست معلوم لعنتی، نسوزاند؛ را دستم نقره اما، گرفتم؛

 را میز روی وسایل تمام عصبانیت با رسم؛می جنون به دارم گیجی و چندگانگی همه

 .کشیدم دراز تخت روی دوباره و کردم پلی را آهنگ. ریختم زمین به

 "J پارت"

 تیا-

 :گفتم و کردم نگاه زد،می صدا مرا که ت ر سی به تعجب با
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 نیستی؟ کالس سر چرا حیاطی؟ توی چرا تو-

 تعطیله تاریخ کالس-

 چرا؟-

 :گفت و انداخت باال را ابروهایش ت ر سی

 ری؟می مدرسه سایت توی اصال   تو تیا-

 !نه-

 .بزنی سر زیاد باید ایملکه تو باحاله؛ خیلی سایت دیوانه-

 :گفتم تفاوت بی

 داره؟ چی سایته مگه حاال-

 .مدرسه آمار تمام-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 شده؟ چی مثال   حاال-

 .شده تعلیق و اخراج وایت آقای-

 !چرا؟-

 مدرسه سایت توی رو قبلیش یمدرسه شاگردهای با اخالقی غیر هایفیلم دیشب-

 .گذاشت

 :گفتم تعجب با و کردم نگاه ترسی به سینه به دست

 !اخالقی؟ غیر-
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 ...یرابطه شاگرداش با که شهمی باورت تیا آره،-

 .اومدنمی بهش اصال  ! جالبه-

 شده هم هک اگه حتی که کردن اعالم پلیس و مدرسه اما شده؛ هک میگه خودش-

 .تعلیقه هم موقع اون تا. بشه مجازات باید و بوده قوانین خالف شاگرداش با رابطش

 :گفتم و کردم نگاه ت ر سی به لبخند با. شد زده ذهنم در ایقهجر

 .بینمتمی بعدا   دارم؛ کار مدیر با من ت ر سی-

 باز در. رفتم مدیر دفتر به مستقیم و شدم مدرسه ساختمان وارد. شدم جدا ت ر سی از

 .شدم وارد هم من و بود

 .هولمز خانم-

 باال را سرش شنید که را صدایم. بود هابرگه خواندن مشغول کمد در کالفه هوامز خانم

 :گفت و آورد

 .شلوغه یکم سرم االن تیا سالم-

 .کنم کمکتون خواستممی دونممی-

 .نمیاد بر ازت کاری-

 .شدن هک که کردن ادعا وایت آقای که شنیدم هولمز، خانم-

 .کنهنمی توجیه رو کارهاشون این اما بله،-

 .گذشت ساده کنارش از نباید که کرده هک رو مدرسه سایت نفر یه اما درسته،-

 :گفت و آورد بیرون چشمش از را عینکش
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 .کنم شلوغش این از تربیش خوامنمی-

 نیست زیاد گرفتم؛ یاد کامپیوتر از چیزایی یه رفتمنمی مدرسه که سالی دو این تو من-

 هکر از پایی رد بتونم که این احتمال اما، بنویسم؛ برنامه یا کنم هک خودم تونمنمی و

 .زیاده کنم پیدا

 .نیست نیازی نه-

 .اجازتون با پس هولمز، خانم باشه-

 .رفتم در سمت به و برگرداندم را رویم

 بدی؟ انجام خودم نظر با و خودم جلوی تونیمی تیا-

 :گفتم رنگی کم لبخند با و برگشتم سمتش به

 .بله-

 داری؟ احتیاج چی به-

 .مدرسه اصلی کامپیوتر   به-

 دنبال به و شدم وصل اصلی سرور به گذاشت؛ اختیارم در را کامپیوترش هولمز خانم

 .گشتم هکر از ردی

 در هولمز خانم کردم؛ پیدا را ویدیویی باالخره بودن، سیستم پشت   ساعت نیم از پس

 مدرسه گرمایشی سیستم به. خواستمنمی را این من و بود مانیتور به کردن نگاه حال

 سمت به. گرفتم دستم در آماده را فلشم. کردم خاموش را اتاق اسپیلت و شدم متصل

 :گفتم و برگشتم هولمز خانم

 کنید؟ چک رو اسپیلت شهمی نیست؛ خوب هوا ولی، ببخشیدا-
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 کپی را اطالعات کردم؛ وصل کامپیوتر به را فلش رفت؛ اسپیلت سمت به هولمز خانم

 سمتم به هولمز خانم. زدم لبخندی پسر تصویر   دیدن با. کردم مشاهده را ویدیو و کردم

 در و برداشتم را فلش. زدم را حذف یدکمه من. شد کپی اطالعات زمان هم و آمد

 .کردم پنهان آستینم

 :گفت و ایستاد من صندلی کنار هولمز خانم

 خوبه؟-

. ترهباهوش من از هکر این که کنم اعتراف باید. کردم رو تالشم تمام من هولمز خانم-

 اونا بگید پلیس به خواستید اگر شرمنده، واقعا  . بیارم گیر ازش ردی هیچ نتونستم من

 .کنندمی پیدا ردی احتماال   و بلدن تربیش من از

 :گفت و کشید آهی

 .بمونه خودمون بین فقط نیست؛ مهم نه-

 .بای ببخشید خانم، باشه-

 و کردم وصل امگوشی به را فلش. رفتم مدرسه حیاط سمت به و شدم خارج اتاق از

 .کردم کپی را اطالعات

 و شد تمام کپی. رفتم سمتش به بود، ایستاده دوستانش کنار که اسکات دیدن با

 :گفتم و کردم جدا امگوشی از را فلش

 بزنیم؟ حرف هم با تونیممی اسکات-

 .حتما   بله-

 .تنها-
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 صدایم به جدی لحن. نشستیم صندلی یک روی هم با و شد جدا هایشدوست از

 :گفتم و دادم

 گیره؟می یاد رو هک بچه یه طوری چه-

 چی؟-

 گرفتی؟ یاد رو هک طوری چه کنم؛می عوض رو سوالم-

 .سرت به زده که این مثل اما، داری؛ مهمی سوال کردم فکر-

 :گفتم و دادم دستش به را فلش

 نباید هکر و ترهمهم هک از سازی پاک که بگیری یاد باید اما، بود؛ خوب خیلی هکت-

 مدرسه از بعد! بوده کجا عیبت بفهمی تا ببین رو فلش این بذاره؛ خودش از ردی هیچ

 .بینمتمی کازینو جلوی

 کرده بحث وایت آقای با چون. گرفتم فاصله او از من که بود مانده جایش در مبهوت

 شکم کردم؛ چک که وقتی و کردم شک اسکات به بود زده لبخند عجیب خیلی و بود

 و رفتم ت ر سی سمت به. است ای حرفه تقریبا   هکر یک اسکات که شد تبدیل یقین به

 :گفتم

 چیه؟ امروزت یبرنامه ت ر س،-

 .ندارم ایبرنامه-

 .بگذرونیم خوش امشب خواممی. منی با که بده خبر خانواده به پس خوبه-

 .تیا باشه-
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 که کازینو نزدیکی به. رفتیم کازینو سمت به هم با و داد خبر اشخانواده به ت ر سی

 :گفت ت ر سی رسیدیم

 تیپمون؟ این با-

 خوای؟می لباس-

 .هوم-

 مجلسی لباس دست دو و شدیم خرید مرکز وارد هم با بود؛ خرید مرکز کازینو نزدیک

 :گفتم ت ر سی به. رفتیم کازینو به و پوشیدیم را هاآن جا همان. خریدیم ساده

 خواد؟نمی شناسایی کارت جا این نبود؛ شماها سن به یادم راستی-

 کارت الکلی هاینوشیدنی برای یا و هس خاص هایپارتی که مواقعی فقط تیا، نه-

 اکثر سن چون، خوان؛می کارت کم خیلی و شناسنمی رو هم همه البته،. خوادمی

 .دوننمی رو هابچه

 درد سر و درد دل خوردم؛ و دادم سفارش وودکا چند من. شدیم کازینو وارد هم با

 ما و شدند وارد که دیدم را دوستانش از یکی و اسکات حین همین در. گرفتم شدیدی

 .آمدن ما سمت به دیدن که را

 .دخترا سالم: هنری

 .پسرا سالم: ت ر سی

 :گفت و کرد نگاه ت ر سی به هنری و کرد ایاشاره هنری به اسکات

 دی؟می رقص افتخار ت ر سی-

 .حتما   بله: تر سی
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 که افرادی به و نکرد صحبتی اسکات. شدیم تنها اسکات و من. رفتند هنری و ت ر سی

 اسکات تا شد باعث این و نکردم صحبتی نیز من. بود دوخته چشم رقصیدنمی

 :کند صحبت باالخره

 کنی؟ کار چی خوایمی خب-

 .هیچی-

 خوای؟می ازم چی-

 .هیچی-

 کردی؟ تهدید چرا پس-

 بهت فقط کردم؛ پاک رو آثارت من کردی؛ برداشت اشتباه اسکات نه تهدید؟ من؟-

 !دادم درس

 :گفت و کرد اخمی

 جا؟ این بیام گفتی چرا پس-

 .بدم پیشنهاد یه بهت خواستم-

 چی؟ پیشنهاد-

 .دوستی گروه تشکیل-

 :گفت و زد پوزخندی

 .هس مسخره-

 .شنمی بقیه پیشرفت باعث همه و شده تشکیل خاص افراد از که گروهی-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Es_shima|  تاریکی خیزش رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

213 

 

 نکنم؟ قبول اگه و-

 .کنینمی پیشرفت-

 :گفت و زد زل هایمچشم به

 داری؟ من علیه که مدارکی-

 .هس هم خیانت باشه اجبار وقتی اجبار؛ نه باشه فرد یخواسته با باید شدن عضو-

 بشناسم رو اعضا باید-

 .شدی عضو وقتی-

 داره؟ هم قوانین-

 .شدی عضو وقتی-

 جدا اسکات از. بگیرد تصمیم باید که هست اسکات این. بود نمانده سخنی دیگر

 .پیوست من به هم ترسی و کردم رقصیدن تنهایی به شروع و شدم

 کامال   حالتی اما داشتم؛ شدیدی درد دل و گیجه سر. بودم کشیده سر را تکیال چند

 صدای با ت ر سی. شدیم ماشین سوار و آمدیم بیرون کازینو از تر سی با. داشتم طبیعی

 :گفت ای خسته

 کنی؟ رانندگی تونیمی تو تیا-

 .خوبه حالم آره-

 .کردیم حرکت و کردم روشن را ماشین
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 را رویش خورد من به چشمش تا دیدم؛ لوکس در دم را جنسن. گذشتیممی لوکس از

 .شد لوکس داخل و برگرداند

 کاری هم با که ما اما، ام؟ شده تکراری برایش من یا! است؟ عجیب واقعا   جنسن این

 .بروم ترسریع تا گذاشتم گاز روی را پایم نیست؛ مهم. دانمنمی! نکردیم

 پایین و باال را ماشینش نور بار چند. کردمی تعقیب را ما و بود سرمان پشت ماشینی

 .داریم نگه را ماشین ما که خواستمی. زد

 :گفتم ت رسی به تفاوت بی

 شناسی؟می رو سری پشت ماشین تر سی-

 طور؟ چه بینمش؛نمی درست تاریکه-

 .وایسیم که دهمی عالمت داره هی-

 .وایسا تیا وای-

 نگاهی ت رسی به. ایستاد جلویمان سرم، پشت ماشین. ایستادم و زدم کنار را ماشین

 :گفتم و کردم

 تر سی؟ شده چی-

 .هس آکلنز بازرس ماشین اون-

 شه؟نمی پیاده ماشین از چرا حاال. خوردنمی بهش کالسی، با ماشین چه-

 .شیم پیاده باید ما شاید-

 .شمنمی پیاده که من-
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 .تیا-

 و رفتم او کنار و دادم حرکت را ماشین! ما نه و شدمی پیاده او نه که بود ایدقیقه پنج

 .گفتم و کشیدم پایین را هاشیشه

 .بازرس-

 :گفت و کرد اخمی آکلنز بازرس

 شی؟نمی پیاده چرا-

 .شم پیاده نگفتید-

 .گممی االن-

 نه؟ خودتون ولی شیم پیاده ما حاضری شما-

. شوم پیاده شدم مجبور نیز من و نیامد ما سمت اما، شد؛ پیاده و کرد باز را ماشین در  

 :گفتم و رفتم کنارش

 بازرس؟ شده چی-

 !نیستم مهربون دیگه خالف موقع که بودم گفته-

 خالف؟-

 :گفت اخم همان با

 کنی؟می رانندگی و َمستی-

 .بگیرید تست تونیدمی نیستم؛ َمست من-

 .حتما  -
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 :گفت و کرد نگاه دستگاه به تعجب با. شد منفی جواب. گرفت تست و آورد را دستگاه

 .دهمی الکل یبو دهنت تو ممکنه؟ طور چه-

 .گهنمی اشتباه که تست! کنینمی اشتباه-

 :گفت که زدم لبخندی شد؛ منفی جواب دوباره و کرد امتحان دوباره

 .کنیمی رو کار این طور چه دونمنمی-

 برم؟ تونممی بازرس؛ کنمنمی کاری من-

 .بله-

 !بینمتمی بعدا   بازرس، دیدمت شدم حال خوش-

 :گفت تعجب با ت رسی. کردم حرکت و شدم ماشین سوار

 طوری؟ چه تیا-

 تست بخوری تکیال از بعد و قبل مخصوص، چیز چند اگه ساده، راهکار چند با-

 .کنهمی اشتباه دستگاه

 .نبود بیش پرتی و چرت زدم ت رسی به که هاییحرف

 خودم نشد؛ مثبت الکلم تست گاه هیچ و نشدم َمست گاه هیچ ام زندگی طول در من

 .ام کرده عادت دیگر اما، دانم؛نمی را دلیلش هم

 :گفت تعجب با ت رسی

 چیا؟-

 .حاال-
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 تا بروم صدا بی کردم سعی. رفتم خانه به و کردم پیاده اشخانه جلوی را ت ر سی

 دردم دل. نداشت اهمیتی برایم اما، نبود؛ خانه کسی نبینم؛ را نقصم بی یخانواده

 کردم اخمی کرد؛ بیرون کلینیکش از مرا که افتادم رابرت دکتر یاد به. بود شدید بسیار

 اما، ندارند؛ تاثیری هامسکن دانستممی که چند هر خوردم؛ قوی مسکن چند و

 .بستم را هایمچشم و گذاشتم آهنگی

 "K پارت"

 .داده یادم چی بزرگم مادر ببین تیا-

 :گفتم و کردم نگاهی بود زده ذوق با را حرف این که ت رسی به

 داده؟ یادت چی-

 .کرد تمرکز و بست را هایشچشم

 کرده خوبی بسیار پیشرفت زدم؛ لبخندی. شدمی روشن و خاموش کالس هایالمپ

 !است

 زیرا، بیاورم؛ بیرون اشخلسه از را ت ر سی توانستمنمی شدند؛ کالس وارد تام و اسکات

 هایآسیب است ممکن بیاورد بیرون را او خودش جز کسی اگر و دیده آموزش تازه

 !ببیند شدیدی

 به وحشت و تعجب با تام و اسکات. گرفتم امبینی جلوی هیس عالمت به را انگشتم

 .کردندمی نگاه ت ر سی

 .کرد باز را هایشچشم آرام ترسی و شدند خاموش هم بعد و ثابت هاالمپ

 :گفتم ت رسی به لبخند با
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 ت ر سی بود عالی-

 ...طوری چه تو: اسکات

 :گفت و کرد نگاه دوستش و اسکات به تعجب با ترسی

 .بفهمه کسی خواستمنمی من اومده؟ کسی نگفتی چرا تیا-

 :گفتم بخشی اطمینان لبخند با. نشستیم هاصندلی روی هم با و گرفتم را دستش

 بیرون خلسه از دفعه یه بقیه یا من اگه نیستی؛ مسلط هنوز گرفتی؛ یاد تازه تو-

 .بود آسیبت امکان آوردیمتمی

 :گفت و کرد نگاه من به تعجب با

 دونی؟می کجا از رو اینا تو تیا-

 .بدونم چیزایی یه و کنم مطالعه چیز همه مورد در گرفتم یاد من-

 رو فکرش که چیزیه اون از زیادتر خیلی پیشرفتم و استعداد گهمی بزرگم مامان-

 .کردهمی

 لبخند با است؛ گرفته یاد را حرکت این باید، که چه آن از زودتر خیلی گفت؛می راست

 :گفتم

 یک داری رو استعدادش وقتی کردی االن که کاری این برای که خوندم جایی یه من-

 .گیرهمی وقت ماه

 .گرفتم یاد روز   سه من-

 کمر در زیادی درد  . کرد شروع را درس و آمد هم استاد. آمدند کالس سر هابچه یهمه

 .کردم حس هایمشانه و
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 تمام. ندارم خبری هم رابرت دکتر از و کندمی درد بدنم قسمت یک روز هر لعنتی،

 .نبود امبیماری شناسایی یا درمانم برای چیزی اما، گشتم؛ را هاکتاب

 آب بدون را بود عضالت درد کاهش برای که قرصی کنم؛ تحمل را درد کردم سعی

 که بود هااین از تربیش دردم اما، دهم؛ گوش درس به که کردم را تالشم تمام. خوردم

 !گرفت نادیده را آن بشود

 با ت رسی. شدیم خارج کالس از ت ر سی با و شد تمام باالخره اما نفهمیدم چیزی درس از

 :گفت اخم

 .داریم ورزش زنگ این-

 .نه وای-

 تیا؟ شده چی-

 .کنهمی درد بدنم-

 ..تیا: اسکات

 .رسید ما به اسکات و ایستادیم

 :گفت خیال بی ترسی

 .بیا بعد هم تو میرم من تیا-

 .کردم نگاه اسکات به صدا بی من و رفت ترسی

 :گفت زد؛می ما سر پشت دویدن خاطر به که نفس نفس با اسکات

 کنم؟می پیشرفت بشم عضو اگه-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Es_shima|  تاریکی خیزش رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

220 

 

 .صد در صد-

 .هستم پس-

 فقط ما که بگی باید بقیه به کنی؛ مخفی رو چیزی نباید نیست؛ سخت هاقانون-

 همون بدونی. کنی گروه وقف رو خودت جوره همه و نکنی خیانت وقت هیچ دوستیم؛

 از رو چیزی پس میدن اهمیت تو به هم بقیه میدی اهمیت اعضا یبقیه به تو که طور

 .همین! نمیدی دست

 :گفت و داد تکان فهمیدن عالمت به را سرش

 هستن؟ کیا اعضا-

 .تا سه ما فعال  -

 شن؟می اضافه-

 .بشه پیدا مناسبی شخص اگه-

 بسکتبال زمین وارد هابچه با و کردم عوض را لباسم. شدیم مدرسه باشگاه وارد هم با

 .شدم

 .نکردم توجهی اما کردم احساس اندامم روی را هابچه تربیش نگاه

 پسرا؟ برابر در نیست سختت کنی؟می بازی بسکتبال چرا تو. همیم تیمی هم: اسکات

 .خوبه بدنم قدرت من و هاسترشته یبقیه از ترجنگنده بسکتبال-

 مثل سطحم کنم؛ بازی خوب و بگیرم نادیده را دردم بدن کردم سعی شد؛ شروع بازی

 امگرفته یاد بچگی از دارم؛ دوست را ورزش! نبودم هم بازیکن بدترین اما نبود همیشه

 .باشم داشته را خودم شخصی دفاع و سخت هایورزش هم درد اوج در حتی که
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 را امورزشی اسپرت شلوار پیراهن، و گرفتم دوشی. شد تمام هم ساعت این باالخره

 یبقیه و دادم قرار جیبم در را امگوشی گذاشتم؛ پیراهنم زیر در را چاقویم پوشیدم؛

 .گذاشتم مدرسه کمد داخل در را وسایلم

 با مبارزه حال در بدنم چون ام؛نکرده سازی بدن دردهایم خاطر به که است روزی چند

 کنم؛ تقویت تربیش را بدنم باید است؛ آشام خون خون   همان یعنی بیگانه، چیزی

 بدنم که فهمیدم هم بسکتبال در امروز حتی

 !است رفته تحلیل

 :گفت و کشید ایخمیازه ت رسی

 پوشیدی؟ اسپرت باز چرا تیا-

 داری؟ عجله-

 .خستم و حالبی و رفته انرژیم یهمه خلسه تو رفتم چون ولی نه که عجله-

 .بدنسازی تمرین برم باید من-

 .تیا بیخیال اوه-

 .بری تنها باید امروز کنم فکر-

 :گفت کردمی نگاه ما به و بود ساکت االن تا که اسکات

 خونه رسونمشمی من-

 .کردم خداحافظی هابچه از و زدم لبخندم

 سعی اما، داشتم؛ درد کمی هم هنوز. رفتم جنگل تریننزدیک سمت به روی پیاده با

 .نکنم توجهی آن به کردم
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 .کردم دویدن به شروع

 چرخیدم و اوردم در را چاقو تعلل بی کردم؛ حس سرم پشت از را جهشی لحظه یک در

 .گذاشتم رویم به رو فرد گلوی در را چاقو و

 بکشی؟ آدم خوایمی چرا خبرته؟ چه تیا-

 :گفتم و انداختم پایین را سرم. آوردم پایین را دستم و برداشتم دین گلوی از را چاقو

 کنی؟می کارچی جا این تو-

 !بپرسم تو از رو سوال این باید من. بانمجنگل من-

 .کردممی تمرین دویدن و بدنسازی داشتم-

 چاقو؟ با-

 :دادم را جوابش حوصله بی

 .هست ضروری مواقع و حیوان بلند، هایشاخه برای چاقو نه-

 :گفت لبخند همان با و زد زل هایمچشم به و زد لبخندی

 داری؟ مهارت کشیدن چاقو تو قدر این طوری چه-

 :گفتم و خندیدم

 دفاع و رزمی هایکالس به بچگی از من خب شخصیه؟ دفاع منظورت کشیدن؟ چاقو-

 !بازرس جناب رفتممی شخصی

 شد؟ چی روز اون-

 .کردم نگاه او به تعجب با
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 روز؟ کدوم-

 !بود خونی هم دورش و کردم پیدا خیابون وسط رو ماشینت که روز اون-

 :بیاورم منطقی دلیل کردم سعی و خوردم را دهنم آب

 .زمین خوردم بعدش و کنار زدم رو ماشین شدم مجبور نبود؛ خوب حالم هیچی-

 .تیا کن بس! دروغ؟ ولی امجوانی و تجربه کم بازرس درسته-

 .بود همین-

 عقب سمت به قدم چند کند؛ جلوه طبیعی که آن برای. آمد سمتم به و کرد اخمی

 .خوردم درخت یک به و برداشتم

 .کرد حبس درخت و خودش بین مرا و گذاشت درخت روی اطرافم در را هایشدست

 .نگو دروغ من به وقت هیچ دیگه تیا،-

 و کنم نگاه هایشچشم به توانستمنمی. نبینم را هایشچشم تا کردم نگاه پایین به

 چیست؟ لعنتی هایچشم این راز چیست؟ هایشچشم در لعنتی. بگم دروغ

 تیا-

 :گفتم بخواهم که آن بی و آمدم بیرون فکرهایم از زد که دادی با

 .شد چی نفهمیدم. طبیعی حالت تو-

 نوشیدی؟ یا کردب مصرف چیزی یه که کنیمی اعتراف پس-

 شه؟می چی کنم اعتراف-

 .شیمی مجازات قانون طبق-
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 :گفتم و کردم نگاه دین به جدی کامال   و کردم اخمی

 خوای؟می چی من از تو-

 خواممی رو قوانین اجرای فقط من خوام؛نمی چیزی تو از من-

 :کردم عصبی یخنده

 !دین کن بس دروغ؟ ولی ترم؛کوچیک تو از و نیستم بازرس درسته دین،-

 اشخنده خندید؛. بود صورتم مماس کامال   صورتش کرد؛ ترنزدیک من به را خودش

 .کرد میخکوب مرا که کرد ایجاد هایشچشم در زیبایی برق

 !میاد خوشم ازت متاسفانه،-

 .شد دور من از و گفت را این

 .داشتم را یکی این جز چیزی هر توقع. کردم نگاه رفتنش به و ایستادم تعجب با

 بی بودند؛ کرده پر را ذهنم تمام هایشچشم و دین اما بدوم خواستم. آمدم خودم به

. شدم خارج جنگل از دو با. بدوم خانه تا گرفتم تصمیم به و شدم تمرین یادامه خیال

 چشکمی کشید؛ پایین را شیشه! دیدم را دین مشکی المبورگینی خیابان به رسیدن با

 .رفت و داد تکان بدرود عالمت به دستی و زد

 تا کرد صبر دین و ایستاد المبورگینی. کردم دویدن به شروع و زدم لبخندی ناخودآگاه

 راهم به توجه بی و دادم ادامه دویدن به رسیدم ماشینش به که وقتی! برسم او به من

 .دادم ادامه

 :شنیدم بود خنده با همراه که را صدایش و کرد رانندگی من با گام هم دین

 شی؟ سوار خواینمی پرنسس-
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 دویدم؟ تو خاطر به کردی فکر نکنه-

 .آوردیمی خوردت ماشین که بودی اگه بابا نه ماشینی؟ یه نیازمند قدر این-

 .رسهمی این به شعورت حداقل ایول،-

 کردی؟ تشویق یا دادی فحش االن-

 :گفتم و خندیدم

 .جفتش-

 .برسونمت باال بیا-

 شه؟می چی ورزشم-

 .تیا بیا-

 .شیمی پرو-

 ...تیا-

 .کرد ترمز هم او و ایستادم ناخودآگاه

 را سکوت تحمل. کرد حرکت حرف بی هم او و شدم ماشینش سوار صدایی هیچ بی

 :گفتم پس نداشتم

 !سپاس میاد؟ خوشت من از خب؟-

 .نداشت قابلی-

 !گویی بد و تحقیر بدون و کوبنده جوابی دارد؛ آماده را جواب همیشه لعنتی،

 نداری؟ من از که رابطه انتظار-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Es_shima|  تاریکی خیزش رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

226 

 

 .بشیم آشنا کمی اول باید جدی یرابطه برای نه-

 :گفتم و بردم طرفش به را دستم

 عادی؟ دوست   پس-

 :گفت و گذاشت دستم در را دستش

 .عادی دوست  -

 .زدم دین به زنگی تک و کردم سیو ام گوشی در و گرفتم را اششماره

 .رفت لبخند با و کرد پیاده خانه جلوی مرا

 و عجیب آرامشی باعث بودنش و دهدمی من به خوبی حس. دارم دوست را دین

 تنها نیست؛ زیاد من داشتن   دوست اما! بودم نکرده تجربه حال به تا که است جالب

 .نیست جدی قضیه و دهدمی را تربیش آشنایی یاجازه

 را امعمه یا عمو پسر یحوصله اصال  . شدم خودم اتاق وارد صدا بی و رفتم خانه به

 .هستم گیردل کافی حد که هم پدرم از ندارم؛

 .بخوابم کردم سعی و بستم را هایمچشم و کشیدم دراز تخت روی بودم خسته

*** 

 "L پارت"

 :گفت که شنیدم را پسر یک صدای که رفتممی کالس سمت به داشتم

 .بدنی عجب جون-
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 با بود مشخص و داشت ایورزیده کامل هیکل بودم؛ ندیده حال به تا را پسر این

 عمد از را خودش و آمد من سمت به پسر. است ساخته را بدن این تزریق و بدنسازی

 و چرخیدم. گرفتم را دستش فورا   که بگذارد باسنم روی را دستش خواست. زد من به

 دستش. بود ترهیکلی اما بود تربلند من از سانت سه دو فقط گرفتم؛ قرار رویش به رو

 آن، با زمان هم و رفت در دستش. چرخاندم پایین سمت به سریع حرکت یک با را

 .زد بلندی داد پسر

 :گفتم و کردم ول را دستش. انداختم باال ایشانه

 !بچه باشه کارات به حواست-

 سرخ کامال درد از صورتش. بود گرفته را دستش پسر. بودند زده زل پسر و من به همه

 :گفت اخم و درد با. بود زده بیرون بدنش هایرگ و بود شده

 االن؟ خوردی گُهی چه کوچولو، زه*هر-

 :گفتم و کردم نگاه ریزش مشکی هایچشم به سرد خون کامال  

 .نشی من مزاحم وقت هیچ دیگه و دکتر، بری کنممی پیشنهاد رفته؛ در دستت-

 .رفتم کالسم سمت به و شدم جدا پسر از

 :گفت که شنیدم را صدایش

 ...هَرز برات، دارم-

 .نشنیدم را حرفش یادامه و شدم کالس وارد سریع

 میز روی به رو راست یک. بود نگران و کالفه کامال  . شد کالس وارد من سر پشت ت ر سی

 :گفت و ایستاد من صندلی و
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 کُول؟ ک وین با تیا؟ جدی-

 هست؟ کی حاال! کُول ک وین هست؛ مسخره اسمش چه-

 :گفت ترس با ت ر سی

 .شدی گیر در باهاش االن که همین نیار، در بازی مسخره تیا-

 حاال؟ ترسیدی چرا تو-

 .نبوده امان در خشمش از کسی هیچ کنه؛می کاری همه اون شناسی؛نمی رو کوین تو-

 :گفتم و گذاشتم رویش را چانه و گذاشتم میز روی را دستم لبخند و خیالی بی با

 نبوده؟ چرا حاال تا پس. مدرستونه قلدر پس عجب،-

 :گفت بود کرده سکوت حال به تا و بود ما نزدیک که اسکات

 .رسیده دیشب خودش، تفریح و باباش کار برای. نیویورک-

 :گفتم و زدم لبخندی

 داری؟ نظر زیر رو مدرسه یهمه اسکات،-

 :گفت و فهمید را هک به امکنایه

 .آره رو هابعضی ولی نه، همه-

 .تیا کنهمی تالفی رو کارت حتما   اون نگید؛ پرت و چرت: ت ر سی

 !بندازه جا رو دستش باید که فعال  -
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 تفاوت بی. شد تمام بحث و نشست جایش سر ت ر سی. شد کالس وارد استاد

 تمام! آمدی خوش امدبیرستانی هایروزمرگی به کول، کوین. انداختم باال را هایمشانه

 .دادم ریاضی کالس به را توجهم

*** 

 صحبتی آن مورد در دیگر و بود شده کم ت رسی ترس  . بود شده تمام مدرسه هایکالس

 .شدیم خارج کالس از هم با و کرد حلقه دستم دور را دستش ت رسی. کردنمی

 تنها؟ تنها میرید کجا: اسکات

 :گفتم و کردم نگاه اسکات به. زدم لبخندی

 آقا؟ بیای داری دوست کجا تو-

 :گفت و خندید

 .جا این از به جا هر-

 نگاه من به خشم با هیکلی پسر چهار. شدیم خارج مدرسه ساختمان از هم با سه هر

 :گفت و زد چنگ را دستم وحشت با ت رسی. کردندمی

 .بریم فقط تیا، باش زود-

 هسن؟ کی اینا-

 .کوین هاینوچه: ت رسی

 :گفتم و گرفتم تا چهار آن از را نگاهم تفاوت بی

 نبود؟ پیداشون االن تا چرا-
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 .بودن رئیسشون منتظر: اسکات

 .دادم ادامه راهم به خیال بی و انداختم باال تمسخر با را هایمشانه

 مسخره پوزخندی و خشم با. بود بسته بانداژ با را دستش کرد؛ سد را راهم جلوی کوین

 :گفت

 !داریم کار هم با ما کوچولو؟ خانم کجا-

 :گفتم و کردم دستش به نگاهی

 پنبه؟ پهلوون نشده عبرت درس برات-

 نگاه کوین. خندیدند بلند من لقب این با بودند شده جمع اطرافمان که هاییبچه

 .شدند ساکت همه و کرد هاآن به ترسناکی

 .باشی خودم با باید کنم؛می رامت-

 :گفتم و خندیدم

 !نترکی بپا فقط-

 او به هایمچشم با. بود ترسیده ت رسی رفتم؛ ماشینم سمت به و زدم کنارش دست با

 .بروند اسکات با که کردم اشاره

 .شدم ماشینم سوار و کرده اشاره دوباره که کند مخالفت خواست اسکات

 که بودم مطمئن داشت؛ ای پیشرفته دزدگیر ماشینم هم و داشت دوربین مدرسه هم

 بیاورند؛ آن سر به توانندنمی بالیی هیچ

 از من و کشید ت یک ماشین گاز، دادن فشار با و کردم روشن راحت خیال   با را ماشین

 .شدم خارج مدرسه حیاط



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Es_shima|  تاریکی خیزش رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

231 

 

 پسر چهار همان از یکی و کردند باز را سقف. بود تعقیبم در رنگی مشکی لندکروز

 .شد رقصیدن مشغول و آورد بیرون را سرش

 یک از مدرسه الاقل زدم؛ لبخندی! امکرده پیدا را مدرسه قلدر دشمن خودم برای

 کنارم دقیقا   لندکروز. ایستادم ایگوشه و زدم لبخندی. ارزد می آید؛می بیرون نواختی

 .زد چشمکی بود نشسته راننده سمت که کوین ایستاد؛

 ترینشلوغ به. گذاشتم گاز روی را پایم و زدم لبخندی دادم؛ نشانش را وسطم انگشت

 شدم مطمئن وقتی و زدم جلو هاآن از راحتی به کشی الیی چندین با رفتم؛ شهر جای

 .رفتم خانه سمت به رسندنمی من به دیگر که

 اختیار بی نبود؛ خانه در کسی هیچ اما شدم وارد اصلی در از بار این رسیدم؛ خانه به

 برایم بوکس کیسه. شدم وارد و دادم فشار را اهرم و شدم کشیده مخفی مکان به

 . زدم آن به ضربه چند و رفتم سمتش به اختیار بی زد؛می چشمک

 از ترمحکم بوکس کیسه به هایممشت. نداشتم را اطرافم دنیای رمزهای و راز تحمل

 .زدم کیسه به محکمی مشت و دادم دست از را کنترلم ثانیه یک در شد؛ قبل

 یعنی. کردم نگاه دستم به تعجب با. آمد بیرون طرفش آن از دستم و شد پاره کیسه

 است؟ بوده قوی من یضربه قدر این

 به دارد بالیی چه. زدم چنگ را موهایم و آوردم بیرون بوکس کیسه از را دستم لعنتی،

 آید؟می من سر

 .کشیدم دراز و رفتم خودم اتاق به حرفی هیچ بی

*** 
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 را اممدرسه کیف. کردم رها باز را موهایم پوشیدم؛ ایساده مشکی شلوار و تاپ

 بزرگ عمارت از مکثی هیچ بی و شدم ماشین سوار. شدم خارج اتاقم از و برداشتم

 .شدم خارج استرلینگ

 پایین شیشه. بود شده پارک رنگی اینقره آئودی خیابان طرف آن در و در روی به رو

 .کردمی نگاه من به ایمندانه پیروز پوزخند با که دیدم را کوین یچهره من و آمد

 راه و کشید تیک ماشین گذاشتم؛ گاز روی را پایم و زدم پوزخندی اشبازی مسخره از

 .افتاد

 خواستم خیالی بی با. کردم پارک همیشگی جای را ماشین و ایستادم مدرسه در جلوی

 .شدم رو به رو هیکلی مرد چهار سد   با که بروم

 اما،. ترسمنمی دیگر که آدم از شکاره، کارم من انداختم؛ باال را هایمشانه تفاوتی بی با

 .دیگرند موجودات و حیوانات از بدتر هاآدم گاهی

 :گفت و زد نیشخندی کوین

 چی؟ حاال-

 :گفتم و کردم نگاهش سینه به دست

 بشکنم؟ رو دومت دست خوایمی-

 .آمد سمتم به خشم با

 تیا-

 .چرخید کردندمی نگاه را ما که ت رسی و اسکات سمت به هانگاه اسکات صدای با

 :گفت و کرد اخمی کوین
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 .نیست آدم با همیشه شانس ولی جوجه، آوردی شانس رو دفعه این-

 زیر را پایم چرخشی حرکت یک با و شدم خم سرعت به من و برگرداند من از را رویش

 زمین به او و( است زیرپاکشی رزمی هایرشته اکثر در حرکت اسم) انداختم پایش

 .خورد

 :شنیدم را کوین خشم پر صدای و رفتم جا آن از تفاوت بی

 .موقعش به هَرزه، موقعش به-

 :گفت ترس تا و بود گذاشته دهانش روی را دستش ت رسی

 کردی؟ که بود کاری چه این-

 :داد پاسخ من جای به اسکات

 !جنگ اعالم-

 .آمد کالس به هولمز خانم که بود شده کننده خسته کامال   مدرسه

 :کرد صحبت به شروع و گرفت اجازه معلم از

 آموزش هایکالس قراره مدرسه، ورزشی تیم و پلیس یاداره دید صالح طبق هابچه-

 از باید و شهمی حساب شما ورزش ینمره جزء واحد این و بشه ایجاد شخصی دفاع

 .بیاین بر پسش

 :گفت خنده با هولمز خانم و کردند اعتراض به شروع هابچه

 به. بشه ترکم هاتوناعتراض هس کی شما مربی و اجرایی مسئول بفهمید اگه شاید-

 .باشین ورزشی سالن همه بعدی ساعت هرحال

 .راندم عقب به را موهایم و کشیدم موهایم در دستی
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 .خورد زنگ لحظه همین در

 :گفت اخم با ت رسی

 !خوره؟می دردی چه به شخصی دفاع آخه-

 .درد همه به-

 .خب باشه نداشته دوس نفر یه شاید: اسکات

 رو خودت از دفاع یعرضه باید کنن ترورت خواستن اگه بعدها کامپیوتر مغز   جناب-

 .باشی داشته هم

 .نگفتند چیزی و کردند اخم دو هر

 .ندادی رو اولم روز سوال جواب تو اسکات راستی-

 :گفت و کرد نگاهم گنگی با

 کدوم؟-

 زیاده؟ کمت سن این با مهارتت جوری چه-

 روز به روز داشت اون بود؛ گوگل شرکت تی آی مهندس بود؛ کامپیوتر ینابغه بابام-

 بهم رو مجموعه کل که شد ساخته قانونی غیر افزار بد یه ولی، کرد؛می پیشرفت

 اسم به رو اشتباه کامال   بدافزار اون توطعه با سازمان هایمسئول حتی همه و ریخت

 .شد جریمه پرداخت به مجبور و خراج هم نهایت در. شد مجرم پدرم و کردن رد پدرم

 داد؟ آموزش بهت اون-

 حمالی و بیاد شهر این به و نکنه کامپیوتری کارای دیگه شد مجبور بعدش ولی آره-

 .مُرد زیاد سختی و درد با هم نهایت در و کنه
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 از. بود بسته را هایشچشم و بود کرده مشت شدت به را دستش زدمی که را حرف این

 .بود ریخته بهم واقعا   را او سوالم این اما نبودم ناراحت بودم پرسیده سوال که این

 .شخصی دفاع بریم بیاین هابچه خیال بی-

 سر کوین و بودن کردن گرم و دویدن حال در هابچه شدیم؛ سالن وارد هم با سه هر

 .بود بقیه گروه

 .کرد تماشا را هابچه سینه به دست و خندیدم اختیار بی

 کنیم؟ گرم نمیای: ت رسی

 .برید تا دو شما نه-

 جا آن به نبود مشاهده قابل و بود خالی که باشگاه چپ قسمت دیدن با رفتند؛ هاآن

 .کردم شروع را شکمم تمرینات و نشست دراز و رفتم

 دونی؟می بقیه از برتر رو خودت چرا-

 .کردم نگاهش تعجب با و کردم متوقف را تمرینم

 انجام رو داشتم الزم که هاییتمرین آزاده، وقتم دیدم. ندارم کردن گرم به نیازی من-

 .دادم

 .رهمی پیش من قوانین طبق جا این اما-

 .هستی مربی تو پس! عجب-

 :گفت و زد چشمکی. خندید

 .باشی مواظب که نفعته به نیستم مهربان کالسم سر من-
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 .کنم مبارزه باهات تونممی االن همین من-

 :گفت و شد جدی کمی

 .شهنمی نفعت به-

 کنیم؟ امتحان-

 پیش هم با و شدم بلند زمین روی از و گرفتم را دستش. گرفت سمتم به را دستش

 .رفتیم هابچه

 را اشورزیده کامال   اندام و هادست اشورزشی مشکی شرت تی که کردم نگاه دین به

 .کشیدمی همه رخ به

 و کرد قفل هم در را هایشدست. ایستادم سرش پشت و زدم لبخندی ناخوداگاه

 :گفت

 به نیازی و شناسینمی رو من همه شما ولی شیم آشنا فقط امروز خواستممی-

 .کردم پیدا آشنایی برای بهتری یبرنامه من. نیست بازی مسخره

 انرژی من به کارهایش یهمه. کرد بازی هاآن با و برد فرو موهایش در را چپش دست

 در که است بار اولین را هاحالت این! آوردمی لبانم بر را لبخند وجودش و دهدمی

 امزندگی لحظات تمامی از تربیش هستم دین نزدیک کهزمانی. کنممی تجربه امزندگی

 !شادم و زنممی لبخند

 :داد ادامه و انداخت همه به سری سر نگاهی دین

 و بلدن خیلی خودشون که دارن ادعا هم هابعضی. ناراضین گرفتن یاد از هابعضی-

 .بگید بهم خودتون خب. ندارن آموزش به نیازی
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 اعتراضی ترسندمی که بود مشخص. کردندمی نگاه هم به و بودند کرده سکوت همه

 .کنند

 :گفت تمسخر با بود لوس نهایت بی که ژاپنی دختر" کورتنی"

 خوره؟می من درد چه به شخصی دفاع آخه-

 بری تونیمی. کنی کار نیستی مجبور-

 .گفتنمی چیزی و کردمی نگاه دین به تعجب با

 :گفت خونسرد خیلی دین

 اعضایی ورزش   نمره نترسید گیره؛نمی یاد چیزی داره تنفر که کسی نیست؛ اجباری-

 .شهمی گذاشته ورزش یدیگه هایرشته همون با ندارن رو استعدادش واقعا   که

 .نیست حرکتی هیچ انجام به نیازی ترسونهمی رو همه اندامم من: کوین

 ولی ادعاس پر که کسی به. خالیه توش ولی صداس و سر از پر کوین؟ دیدی رو طبل-

 رو بدن این آمپول با فقط بفهمه کسی اگه و خالی تو طبل گنمی نیس بلد چیزی هیچ

 .خوریمی بر مشکل به باش مطمئن ساختی

 خلع جلویش همه. کند رفتار گونه چه کس هر با که است بلد! است معرکه دین این

 .شوندمی سالح

 بلده؟ چیزی هر و رزمی شخصی، دفاع واقعا   کی حاال خب-

ری" ری را مقابل طرف که ک وین. کرد بلند را دستش ناز با" ش   خبیثانه لبخندی با دید ش 

 .کرد بلند را دستش

 :گفت و زد ای پیروزمندانه لبخند دین
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 .کنید شروع. تیا ک وین،-

 .گرفتیم قرار وسط کوین و من. زدند حلقه دورمان همه

 اشاره دست با و زد چشمکی که نبود این ما قرار بگویم خواستم و کردم نگاه دین به

 .کنم حمله کرد

 جا و آمد خودم به لحظه آخرین در که شدمی پرتاب صورتم سمت به کوین مشت

 .دادم خالی

 دیگر که نبود چنان آن اما داشت درد آمد؛ فرود شکمم به سرعت به دومش مشت

 را شکمم تمرینات از کمی مبارزه از قبل دقیقا   که شدم حال خوش. کنم کاری نتوانم

 حالت از ترسفت شکمم که بود شده باعث هاتمرین همین که زیرا بودم؛ داده انجام

 .نکنم احساس را زیادی درد االن و شود عادی

 چشمکی. است سفت شکمم قدر این و نگرفت درد شکمم چرا که کرد تعجب کوین

 .زدم سرش به محکمی یضربه و آوردم باال را پایم و زدم

. بود زده زل من به خشمگین گاوی مثل. داد تکان را سرش و کرد جمع را هایشچشم

 بی. گرفت هوا در را آن که بردم صورتش سمت به را راستم پای و انداختم باال ایشانه

 روی و کند رها مرا شد باعث که زدم گردنش به محکمی یضربه چپم پای با معطلی

 .بیافتد زمین

 .بودم کرده تمرین سال یک زدنش درست برای بودم؛ حرکت این عاشق

 .آوردم در برایش شکلی و آوردم در را زبانم و زدم امچانه به را دستم

 .دوید طرفم به و شد بلند جایش از خشم با
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 که بزنم زمین به را او خواستم زیرپاکشی حرکت یک با و نشستم رسید که نزدیکم

 روی که بزنه ضربه صورتم به پا با خواست. ایستاد صاف و کرد گیر پاهایش میان پایم

 .زدم ضربه او به پا با و کشیدم دراز زمین

 .شدم له کردم حس و افتاد من روی

 .بسه-

 :کرد اعتراض و ایستاد مات کوین

 ...اما-

 :زد داد و کند تمام را حرفش کوین نگذاشت حتی دین

 .دیدیم کافی یاندازه به همه بسه، گفتم-

 :گفت خنده با و آمد سمتم به دین

 سالمی؟ خودت؟ رو انداختیش چرا دیوانه-

 :گفتم لبخند با

 چی؟ تو شادم؛ که من-

 .کردم ایسرفه گرفت سوز امسینه

 :گفت و شد خشک لبخندش کردمی نگاه من به لبخند با داشت که دین

 ...تیا-

 .کردم خشکی یسرفه باز و گرفتم دهانم جلوی را دستم کردم؛ سرفه دوباره

 :گفت آرام و گرفت قرار جلویم و آمد سمتم به دین
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 خونیه؟ دهنت چرا شد؟ چت تیا-

 پاک را لبم. بود رویش قرمز یلکه چندین کردم؛ نگاه دستم به است؟ خونی دهانم

 .رفتم بهداشتی سرویس به و گرفتم را رفتن بیرون یاجازه دست یاشاره با و کردم

 .داشتم ریزی خون امسرفه هر در و آمدنمی بند امسرفه

 و ترسیدم. شد خون از پر ظرف و کردم سختی یسرفه. زدم صورتم به و کردم باز را آب

 کرده پیدا وحشتناکی یچهره و بود خونی دهانم دور. کردم نگاه آیینه در امچهره به

. آمد بند هاسرفه خود به خود و کردم سرفه چند. گرفتم آیینه از را نگاهم ترس با. بودم

 به مجبور اما نداشتم را آیینه به کردن نگاه جرات هم هنوز. شستم را صورتم و دست

 بود مانده جا امگونه روی خون قطره چند انداختم؛ آیینه به را نگاهم. بودم خودم دیدن

 .رفتم بیرون شویی دست از و شستم هم را هاآن که

 و رفتم سمتش به. نخورد تکانی دید که را من و بود ایستاده ایگوشه که دیدم را دین

 .کردم آماده هایشسوال به دادن جواب برای را خودم و ایستادم کنارش

 شد؟ چت-

 .خوبم االن بود؛ کوین مشت کنم فکر-

 .نداشت ربطی کوین مشت! پلیسم بازرس من نگو؟ دروغ من به بگم قدر چه تیا،-

 :گفتم و کردم بازی موهایم با و انداختم پایین را سرم

 .نشنوی دروغ تا نکنی اصرار حقیقت شنیدن برای باید گاهی-

 بگی؟ خواینمی-

 :گفتم و کشیدم ای خسته آه
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 .دونمنمی خودمم کن باور-

 دکتر؟ رینمی چرا نیست؛ ایساده چیز این-

 :گفتم و زدم پوزخندی دکتر اسم شنیدن با

 .کرد بیرونم مطبش از دلیل بی بعدش و! بیا گفت دکترم خود رفتم؛-

 ...رابرت دکتر خب-

 :رفتم حرفش میان به

 .دین نیار من جلوی رو رابرت اسم-

 .نیست بد کنیمی فکر که قدرام اون-

 :گفت آرامش با و گرفت سمتم به را قرصی یجعبه

 .بدم بهت کردی ریزی خون اگر گفت داد بهم امروز رو این-

 مرا است؟ شناسیروان چه دیگر دکتر این. کردم نگاه قرص یجعبه و دین به تعجب با

 را کارهایش دلیل پردازد؟می من برای دارو تجویز و بررسی به خفا در و کندمی بیرون

 :آوردم زبان به را فکرم است؟ نگفته خودم به چرا. فهممنمی

 نگفت؟ خودم به چرا-

 فقط و نخوابید شب چند قرصا این خاطر به دونممی فقط نیستم؛ جریان در من-

 .کردمی تحقیق و آزمایش

 :داد ادامه خودش که گرفتم دین از را هاقرص تعجب با

 .باشه ساعت ۸ از تربیش باید شفاصله باشه، هم نزدیک که نه ولی تا؛ دو روزی-
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 نگاه دین هایچشم به دارم؟ اعتماد دین یا رابرت به کنم؟ اعتماد قرص به باید من

 .زدمی موج هایشچشم در آرامش و اطمینان کردم؛

 :گفت که خوردم را هاقرص از یکی

 به حتما باید و دارن خاصی دُز گفت دکتر نخوری؛ ترکم و تربیش باش مواظب فقط-

 .شهمی بدتر وضعت وگرنه بخوری اندازه

 .کنن اثر من روی هاقرص دونممی بعید-

 .عصبانیه دستت از جوری بد باشه؛ هم کوین این به حواست. کنهمی این-

 .رفت دبیرها دفتر سمت به و شد جدا من از و گفت را این

 عجیب آدم همه این از رابرت، جنسن، دین، پدرم، هستند؛ عجیب برایم همه لعنتی،

 .امخسته

 :گفت نگرانی با و آمد سمتم به ت رسی

 شد؟ چت تیا-

 بشه؟ چیزیم قراره مگه هیچی-

 .کرد تعطیل رو کالس رفتنت از بعد دین: اسکات

 چرا؟ وا-

 خبراییه؟: ت رسی

 .نه-

 بپرسم؟ هکتور پیش برم گینمی یعنی تیا،: اسکات
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 :گفتم و خندیدم! گذارد؟می هکتور را هک رمز اسم کسی چه آخر

 !بده رو جوابت هکتور دونممی بعید ولی نیست؛ بینمون هیچی جدا  -

 کسی هر کار و است دشوار هکر یک کردن هک! کند؟ هک مرا خواهدمی اسکات

 .نیست

 باال را ابروهایش اسکات. کرد نگاه اسکات به و کرد قالب هم به را هایشدست ت رسی

 .انداخت

 !چتونه؟ تا دو شما-

 .بگه بهت چیزی یه خوادمی اسکات: ت رسی

 .کردم نگاه اسکات به و انداختم باال را ابروهایم از یکی

 :گفت و کشید حرص با نفسی اسکات

 رفتن به اصرار ت رسی و پارتیه امشب تیا من؟ به دادی پاس چرا ت رسی؟ بهت لعنت-

 .رهنمی تو بدون ولی داره

 :گفتم حوصله بی و کشیدم پوفی

 .بریم. رفتنم پارتی یپایه من! نداره ای مسئله که این خب-

 ...چیزه آخه: ت رسی

 چیزه؟ چه-

 :گفت تند و کرد مچاله دست در را کیفش بند ت رسی

 .ایناس کوین یخونه پارتی-
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 .کنید فراموشش-

 نباید بگذرونیم؛ خوش وقت دیر تا باید امشب تعطیلیه؛ فردا تیا، خیال بی: اسکات

 .بشه تا سه ما تفریح مزاحم کوین

 :کردم تکرار و زدم لبخندی

 تا؟ سه ما-

 .داد تکان مثبت عالمت به را سرش و زد لبخندی هم اسکات

 .ریممی نداشت ایبرنامه بابام اگه خونه، رممی من-

 :گفت ایبچگانه لحن با و کوبید زمین به را پایش ت رسی

 .دیگه نیار بهونه تیا-

 کاریم درصد هشتاد احتمال به البته میام؛ نداشت کار بابام اگه خونه، رممی جدی-

 .گفتممی خودم نیام خواستممی اگه پیچونم؛نمی من دیگه، نباشه حرف. نداره

 پیاده هایشانخانه جلوی را هاآن. کردم رانندگی من و شدیم ماشین سوار هم با همه

 .کردم

 قرصی تاثیرات حتما   آید؟می خوابم ساعت این در من است عجیب کشیدم؛ ایخمیازه

 .ام نکرده درک را رابرت دکتر هم هنوز. داد من به دین که است

 بود نشسته مبل روی کیت بودند؛ زدن قدم حال در راهرو در جک و جان رفتم؛ خانه به

 باال به خواستم خشم با. ندیدم را پدر کردم نگاه اطراف به چه هر. خوردمی نوشیدنی و

 .دوخت چشم من به و آمد بیرون مخفی اتاق از پدر که بروم
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 چه او که نیست مهم دیگر دارد؟ اهمیتی چه! بود؟ درآورده دوربین از را آمارم یعنی

 .کندمی

 دارید؟ برنامه امشب برای-

 :گفت خودش خاص آرامش با و سردخون

 .داریم برنامه شب هر ما-

 منم؟-

 .داشتی دوس رو عادی زندگی تو. نه-

 تنبیهه؟ نوع یه این-

 رسوندم؛ بودنه معمولی که خواستت به رو تو من. کن حسابش استراحت و پاداش-

 در کمال و تمام بیاد نشدنت قبول جواب که محضی به و موقتیه که بدون البته،

 .شکاری و من خدمت

 دراز تخت روی ناخوداگاه اما نداشتم زیادی وقت. رفتم باال هاپله از و ندادم را جوابش

 بار این همیشه، برخالف. کردم تنظیم بعد ساعت دو روی را امگوشی ساعت و کشیدم

 .برد خوابم زود خیلی

*** 

 افتادن حال در که درختی زیر از را خودم بلند پرش یک با بود؛ گرفته را جا همه خون

 نفس. بود پنجه و ناخن جای از پر اشتنه روی و افتاد زمین بر درخت دادم؛ نجات بود

 نگاه بدنم به تعجب با توانم؛نمی دیدم که شوم بلند جایم از خواستم و کشیدم عمیقی
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 جیغ خواستم. بود خون از پر اندامم تمام و بودم شده تبدیل پا چهار یک به من کردم؛

 ...کشیدم ایزوزه آن جای به اما بزنم بلندی

 در کردم؛می نگاه اطراف به تعجب با و زدممی نفس نفس شدم؛ بلند جایم از ترس با

 خود کردم سعی و کشیدم عمیق نفس چند کردم؛ درک را موقعیتم کم کم. بودم اتاقم

 در را هایملباس. کردم تنظیم را حمام آب و آمدم بیرون خواب رخت از. کنم آرام را

 به را بدنم روی هایخون و خوردمی تنم بر آب یقطره قطره ایستادم؛ دوش زیر و آوردم

 خون به دارم حد از بیش است؛ خودم تقصیر بود؟ چه دیگر خواب این آورد؛می یادم

 روی حتی که امکرده تلقین خودم به قدر آن و کنممی فکر شدنم تبدیل و آشامخون

 را دکتر قرص وقتی از آورد؛ جایش سر را حالم کمی آب! است گذاشته تاثیر هم بدنم

 که هاقرص این دانمنمی نیست؛ خبری فعال   یعنی نبود؛ خبری دردها از دیگر امخورده

 .دهممی ادامه خوردنش به فعال   اما چیست داد من به دین

 از پس بودم؛ داده را مهمانی به رفتن قول   ت رسی به اما، بکنم؛ دل آب از خواستمنمی

 دور ایحوله شدم؛ خارج حمام از کرد بهتر را حالم آب خنکی و شستم را خودم که این

 .کشیدم دراز تخت روی کمی و گرفتم خودم

 بهتر کنم فکر آن به ترکم چه هر بیا؛ بیرون خواب آن فکر از و کن آرام را ذهنت تیا،

 .است

 دور به هابند که بود بند چند آن باالی و بود آزاد تاپ ییقه پوشیدم؛ رنگی مشکی تاپ

 یتنه نیم به تاپ بستیمی را ها آن وقتی و بود بند هم تاپ پایین شد؛می گره گردنم

 ضربدری صورت به که بود بند هم تاپ های آستین پایین شد؛می تبدیل شیکی بسیار

 .بود چاقویم و اسلحه مخفی مکان و میخورد گره

 .پوشیدم را بود پارگی از پر پایش ساق و ران زانو، قسمت که مشکی لی شلوار
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 هم ریمل کمی کردم؛ رها باز را هاآن و کردم شانه را موهایم. زدم هایملب بر سرخی رژ

 پایین هاپله از و شدم خارج اتاقم از. برداشتم را سوییچم و گوشی زدم؛ هایممژه به

 نشسته مبل روی هم کیت و بود شرکتش هایریزی برنامه و نوشتن حال در پدر رفتم؛

 هیچ یا و هستند کجا جک و جان بپرسم که آن بی. کردمی تمیز را اشاسلحه و بود

 و ت رسی دنبال به و شدم ماشینم سوار و شدم خارج ساختمان از بزنم؛ دیگری حرف

 .رفتیم کوین یخانه سمت به هم با همگی و بودند آماده نیز هاآن. رفتم اسکات

 تیا شدی خوشکل-

 !اسکات بودم خوشکل-

 :گفت و زد بازویم به آرامی یضربه ت رسی و خندید اسکات

 .شیفته خود-

 کوین یخانه جلوی لحظه همین در. آوردم در ادا و کردم باال به نگاهی لبخند با

 در هم نفر چند و آمدمی بیرون آهنگ صدای خانه از. کردم پارک را ماشین. ایستادم

 .بودند خنده و شوخی حال در و بودند ایستاده در کنار

 .شدیم خانه هم با و شدیم پیاده ماشین از

 ...تیا تیا، تیا،! اینجاست کی ببین! اوه-

 .پیچید خانه تمام در گفتن تیا صدای و شدند همراه ج ف صدای با هم اعضا یبقیه

 .زدم لبخندی

 !هستم شده ایجاد جو طرف دهم نشان که گفتم بلندی هوی

 .جالبتون گویی آمد خوش از سپاس-
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. زد پس را بود نشسته پایش روی که دختری و بود زده زل من به که دیدم را ک وین

 .آمد سمتم به و ایستاد

 .بودند زده زل کوین و من به کنجکاوی با همه

 :گفت لبخند با و کرد دراز سمتم به را دستش کوین

 !تیا اومدی خوش من یخونه به-

 .آورد دستم روی فشاری او اما گرفتم دستم در سرد را دستش

 .دارین شیکی یخونه! سپاس-

 سمتم به را اشنوشیدنی ظرف ج ف لحظه همین در و کرد رها را دستم کوین باالخره

 :گفت و گرفت

 .تیا کن شروع بیا-

 .بخورم دوستام همراه دممی ترجیح اما ج ف، سپاس واقعا  -

 :گفت و انداخت باال را ابرویش یک جف

 نیستیم؟ دوستات ما یعنی-

 .نبود این من منظور جف، بردار دست اوه،-

 .بخور پس-

 .نگفتن چیزی کردم؛ اسکات و ت رسی به نگاهی

 بیا؛ و بگیر جدید لیوان تا سه برو خوای،می واقعا   اگه-

 خوری؟می آخرش تا بگیرم-
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 .ذارممی مسابقه باهات خوایمی-

 و کردمی نگاهم لبخند با کوین. زدند ایکننده حالخوش جیغ اطرافمان جمعیت

 و کنم صحبت او با باید بود؛ عجیب برای حاالتش این! داشتنمی بر من از چشم

 !دارد سرش در شومی ینقشه چه بفهمم

 .کردم نگاه همراهم دو به و انداختم باال را ابرویم. رفت ج ف

 !بود طوفانی شروع: اسکات

 .شهمی صدا و سر همیشه اما کنم صدا و سر ندارم دوست-

 .میاد خوششون اندامت و این از پسرا هستی؛ خری کله و گذرون خوش آدم: اسکات

 .ذارممی اطرافم آدمای برای مرزهایی و حد من اما-

 .کنیا رانندگی باید بعدش نخوری؛ زیاد باش مواظب تیا: ت رسی

 !کوچولو مامان چشم-

. زدیم هم به و گرفتیم را هالیوان سه هر آمد؛ سمتمان به پالستیکی لیوان سه با ج ف

 .خوردم را تمامش نفس یک

 .شد جمع اشتندی و تلخی از صورتم

 :گفت و کرد نگاه من به تعجب با ج ف

 خبرته؟ چه نفس؟ یه! دختر اوه-

 چی؟ سر   مسابقه-

 .بذاری مدرسه سایت تو رو عکسش و ببوسی رو من همه جلوی باید بردم من اگه-
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 .نداد ادامه را حرفش

 صفحات در رو عکسش و متن و بزنی زانو گفتم طور هر جلوم باید باختی اگه و-

 .بذاری اجتماعیت

 .رفتیم هانوشیدنی مخزن سمت به ج ف با زدند؛ جیغ و دست جمعیت یهمه

 نوشیدنی؟ چه-

 .تکیال و وودکا-

 .کنهنمی قاطی هم با رو دو این کس هیچ شدی؟ دیوونه-

 .بدیم انجامش باید که همینه برای دقیقا  -

 :کردند شمارش به شروع صدا یک جمعیت یهمه

 ...یک... دو... سه-

 به ما و گذشت کمی خوردیم؛می را هانوشیدنی سرعت به دو هر شد؛ شروع مسابقه

 ج ف که بود شده قبل از تربیش جمعیت هیاهوی. کردیممی خالی را هالیوان سرعت

 .کرد بازندگی اعالم و آورد باال را دستش

 .کشیدم دست خوردن از و زدم شومی لبخند

 بزند زانو جلویم خواست! بایستد پاهایش روی توانستنمی حتی که بود خورده قدر آن

 .کردمی نگاهم خمار. گرفتم را دستش که

 .بکش دراز ببرمت بیا فعال  ! باشی هوشیار باید نداری؛ طبیعی حالت که االن-

 .گرفتم را بغلش زیر که بیافتد زمین روی خواستمی
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 آمد تام کمک به الیوت. بردیم اتاق تریننزدیک به را ج ف هم با و آمد کمکم به نیز تام

 .بروم توانممی که گفتند من به و

 زل من به و بود ایستاده اتاقی در جلوی. دیدم را کوین که شدم خارج اتاق از خیال بی

 .بود زده

 :گفتم و رفتم سمتش به آرام

 شده؟ چی-

 .زد زل هایمچشم به

 ...تیا نیست خوب حالم-

 مانع چیزی اما، بروم؛ هابچه پیش خیال بی خواستممی شد؛ اتاقش وارد و گفت را این

 .شدمی رفتنم از

 .شود ترکم صدا و سر تا بست را در. شدم اتاقش وارد صدا بی

 چته؟-

 .دارم دوستت من تیا-

 .برگرداندم در طرف به را رویم و زدم پوزخندی

 .شده جا به جا پوکت مغز سیمای خوردی؛ نوشیدنی زیادی-

 .نخوردم هم تو نصف من تیا-

 .ایستاد جلویم و آمد سمتم به

 دارم؟ دوستت کنینمی باور چرا-
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 .ایستاد در جلوی که بروم خواستم و کشیدم موهایم به دستی کالفه

 .کنار برو کوین-

 .تونمنمی تو بدون این از تربیش من تیا، نه-

 که برداشتم خیز سمتش به کرد؛ قفل را در حرکت یک در او و کردم نگاهش عصبی

 در و انداخت زمین روی را کلید داشت؛ نگه فاصله با مرا دست یک با اما بگیرم را کلید

 .افتادم بغلش در من و کرد کم را هایشدست زور لحظه یک

 باعث زدنم پا و دست. برد تخت پیش و کرد بلند زمین از مرا که بودم شده زده بهت

 .بیافتم زمین روی تخت کنار شد

 که زدم ایضربه کمرش به پایم با و دادم خالی جا برداشت؛ خیزشی سمتم به ک وین

 .بخورد زمین به شد باعث

 او به ایضربه پا محکم حرکت یک با که آمد سمتم به دوباره. ایستادیم هم با دو هر

 زدم؛

 یگوشه به محکم سرش و شد پرت عقب سمت به کوین که بود محکم قدر آن ضربه

 .خورد تخت تیز

 .نشد هم بد که بار این! شد شروع من ماوراالطبیعی هایمهارت هم باز

 وسایل تمامی و سفید دیوارها کنم؛ اش طالیی سراسر اتاق به نگاهی کردم وقت تازه

 شده هوش بی شاید. کشید طول کوین شدن بلند زمان مدت. بود ایقهوه طالیی

 .است

 .افتاد کار از مغزم است؛ خون از پر اطرافش دیدم که رفتم سمتش به
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 به دقیقا   سرش که فهمید شدمی تخت بودن خونی از و بود تیز شدت به تختش یلبه

 .است خورده جا همان

 .کشیدنمی نفس دیگر کوین اما گرفتم؛ اشبینی جلوی را دستم و نشستم زمین روی

 تمیز را آن لباسم با و برداشتم را کلید رفتم؛ در سمت به و شدم بلند جایم از ترس با

 .نماند آن روی انگشتم اثر که کردم

 .کشیدم را در یدستگیره و گذاشتم قفل در را کلید هم لباسم همان با

 .شد باز در باالخره. داشتم عجله هم من و بود سخت واقعا   کار این و بود تنگ لباس

 راهرو در را خودم سراسیمه. نبود راهرو در کسی هیچ انداختم؛ نگاهی اطراف به آرام

 .رفتم بیرون اتاق آن از و انداختم

 به عادی خیلی و کردم مرتب را موهایم و کشیدم عمیقی نفس رسیدم که سالن به

 .رفتم هابچه سمت

 خوبه؟ حالش-

 :گفتم و کردم نگاه ت رسی به سوالی کردم؛ تعجب

 چی؟-

 خوبه؟ حالش ،دیگه گممی رو ج ف شدی؟ خل-

 هایشچشم و زد خشکش باشند؛ کرده وصل او به برق انگار. گرفت خنده با را دستم

 .کشید بیرون دستم از را دستش سرعت با و شد سفید

 شدی؟ چی-

 .دیدم چیزی یه-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Es_shima|  تاریکی خیزش رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

254 

 

 دیدی؟ چی-

 :گفت رسید؛می گوش به زور به که زده وحشت صدایی با

 .تاریکی-

 قرار مگر اما کنم؛می را کار این خفا در که این و باشد شکارم منظورش شاید تاریکی؟

 تیا، کن بس اَه،! توانم؟نمی یعنی باشم؟ داشته عادی زندگی و بخوانم درس که نبود

 .است دیدن آموزش حال در هنوز ت رسی

 خوبه؟ حالت ت رسی-

 .نشاندمش مبل روی و گرفتم را بازویش! بود دیده که بود چیزی شوک در هم هنوز

 زمین روی قبل حالت همان به کوین رفتیم؛ صدا سمت به همه کورتنی جیغ صدای با

 هایمچشم بود؛ شده خون از پر سرش اطراف و بود حالت بی و باز هایشچشم افتاده؛

 .ندهم نشان مقصر را خودم و باشم تفاوت بی کردم سعی و بستم را

 ...ک وین: تام

 .بود زده خشکش کوین دیدن با و بود آمده کوین اتاق به هم ج ف حتی

 .اورژانس به بزنید زنگ باید: الیوت

 ...پلیس به هم شاید: لیندا

 .داد اطالع و گرفت تماس اورژانس با و آورد بیرون را اشگوشی لیدا

 .کنند کار چه دانستندنمی و بودند ترسیده همه هابچه

 با و کشیدم آهی. کردندمی نگاهم ترس با همه. گرفتم را نبضش و رفتم کوین سمت به

 .بستم را هایشچشم دست
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 ترسیدم اما نباشد؛ رویش انگشتم اثر تا زد دست جسد یک به نباید که دانستممی

 دست او به همه چشم برابر در مرگش از بعد وقتی و باشد مانده قبل از انگشتم اثر

 :گفتم ساختگی ترسی و اخم با! نیستم قاتل من که هستند شاهد همه باشم؛ زده

 .کنمنمی حس رو نبضش-

 !زدی؟ دست بهش چرا تیا،-

 بهتر چه و است رسانده صحنه به را خودش زود قدر چه کردم؛ نگاه دین به تعجب با

 :گفتم و دادم نشان گیج را خودم. امزده دست او به دیده که

 .دوستمه خب-

 :گفت و رفت کوین سر باالی دکتر همراه به دین

 .بزنی دست بهش افتهمی اتفاقی کسی برای وقتی نباید-

 عالمت به را سرش سپس و کرد چک را کوین قلب ضربان و نبض بود آمده که مردی

 .بست ناراحتی با را هایشچشم و داد تکان منفی

 :گفت و پوشید را کششدست دین

 !هست؟ ماجرا شاهد کسی-

 :داد ادامه خودش که نداد پاسخی کسی هیچ

 بوده؟ تنها کوین یعنی-

 .نبود خوب حالش کوین که دیدم بردممی اتاقش به رو ج ف داشتم وقتی من: تام

 .بوده خورده زیادی شاید: الیوت
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 .شیدمی بازجویی وقتش به بیرون همگی باشه؛: دین

 .کردندمی گریه نفر چند. دید شدمی هابچه تک تک یچهره در را ترس

 ...کوین یعنی: کورتنی

 :گفت آرامی صدای با دین. نداد ادامه را حرفش کورتنی

 .بدین خبر خانوادش به-

 اصال   ت رسی بود؛ شده گریه و ترس به تبدیل شادی و خنده نشستیم؛ حال در همه

 .بود متفکر و آرام اسکات اما، نداشت؛ خوبی حال

 اسکات به آرام. هستم پیشش من که بداند تا کردم نوازش را ت رسی بازوی دست با

 :گفتم

 خوبی؟-

 .آره-

 نکردی؟ تعجب-

 .عجیبه بازم خب ولی نکنم؛ تعجب گرفتم یاد-

 این شاید داشت؛ سنش هم هایبچه یبقیه به نسبت تریبزرگ درک و فهم اسکات

 .است دیده، پدرش با که هاییدرس و دردها خاطر به

 وجدان عذاب احساس حتی که است عجیب! کشتی؟ را گناه بی نفر یک االن تو! تیا

 همیشه تو کار که دارم قبول! ایبقیه العمل عکس به کردن فکر حال در و نداری

 و مرگ سزایش اما بوده کارگناه که هم قدر چه هر کوین! انسان نه اما بوده کشتن
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 اما است؛ سخت شوم؟می تبدیل چیزی چه به دارم من من، نبود؛ شدنش کشته

 .ترسممی خودم از من. ندارم وجدان عذاب

 من اما، کنم؛می گریه ک وین برای که کردند تصور همه شد؛ جاری هایمچشم از اشک

 .کردممی گریه خودم برای

 همه از بودند شده اضافه دین به که پلیس مامورهای شد؛ انجام سرعت به کارها

 و بود کرده بازجویی کوین صمیمی هایدوست و کورتنی از دین خودل و کردند بازجویی

 .بود من نوبت حاال و بودند رفته هایشانخانه به هابچه اکثر

 .خونه ببرمت پاشو: دین

 شم؟نمی بازجویی-

 .کنم اعتراضی که بودم آن از ترخسته ایستاد؛ مقابلم

 .بده رو ماشینت کلید-

 و شد سوار آرام. بستم را در و نشستم ماشین داخل دادم؛ دین به را ماشینم کلید

 .کرد رانندگی به شروع

 چیه؟ نظرت-

 :گفتم و کردم نگاهش گیجی با

 چی؟ مورد در-

 .اتفاقات این-

 .دونمنمی-

 :گفت کند؛ نگاه من به که آن بدون
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 .بوده بد تو با کوین گفتن دوستاش-

 جدی مشکلمون تازه و داشتم کوچیک برخورد و بحث تا چند فقط نه، که دشمن-

 .کرد استقبال من از گرمی به اونم و اومدم پارتیش به من نبود؛

 بود؟ خورده الکلی نوشیدنی زیاد-

 .بودند نوشیده هابچه اکثر ولی بودم؛ نکرده توجه دونمنمی-

 .زد ایخسته لبخند رساند؛ خانه جلوی مرا

 زدی؟ دست جسدش به چرا-

 ...مُرده که دونستمنمی-

 بازداشت االن نبودم شاهد من اگر شه؛ زیاد اطالعاتت تا ببین پلیسی فیلم یکم-

 .شدیمی

 را دکتر هایقرص از یکی و رفتم اتاقم به. رفت و شد پیاده ماشین از خدافظی بی

 .کشیدم دراز تخت روی و خوردم

 از محافظت برای شکار هستم؛ همیشه از سردتر و تررحم بی که کنممی احساس

 تبدیل رحم بی و ایحرفه قاتل یک به من! کشتم را انسان یک االن من و بود هاانسان

 را انسان یک که شدنمی دلیل ام نکرده شکار که است وقتی چند چون ام؛ شده

 .قاتلم من بکشم؛

*** 

 .زدم هم به را کمد در   محکم

 :داد ادامه رسید؛می گوش به مدرسه بلندگوی از که صدایی
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 حالت از که حدی از تربیش و قانونی سن از زودتر که میدهیاد ما به حادثه این و-

 یهمه که گممی هم باز نکنیم؛ استفاده الکلی هاینوشیدنی از شویم خارج عادی

 .بدونند شریک رو ما سوزناک یحادثه این در مدرسه هایبچه

 شدن کم خاطر به که دانستدمی اتفاق یک را کوین قتل همه بررسی، روز یک از پس

 .است داده رخ خواسش و هوش

 .خوردمی چشم به مدرسه جای همه در ممنوع الکلی نوشیدنی و نکنیم مست بنرهای

 در و زدم پوزخندی بود؛ نامه از پر کوین کمد در   نداشتم؛ را هاکالس یحوصله اصال  

 .زدم قدم اسکات و ت رسی کنار

 .بریم پیاده باید مونده؛ دین دست ماشینم سوییچ هابچه-

 ترکم و بود فکر در هم هنوز حادثه، شب از پس ت رسی افتادیم؛ راه هم کنار در سه هر

 به. داشتم دوست را اشویژگی این و بود صحبت کم کال   هم اسکات کرد؛می صحبت

 .کردم تربیش را سرعتم ناخودآگاه رسیدیم؛ لوکس جلوی

 .بابا یواش خبره؟ چه تیا: اسکات

 .نکردم هم نگاه لوکس طرف به حتی

 .خب بیاین زودتر-

 :آمد در اعتراض به هم ت رسی

 ...یواش بابا-

 ...تیا-
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 چرمی کت با زیبا، بود؛ خودش. ایستادیم زدمی صدا مرا که کسی صدای با سه هر

 صورتش جلوی کمی همیشه مثل موهایش زیرش، سفید اسپرت پیراهن و مشکی

 :گفتم و کردم نگاه جنسن به و زدم پوزخندی. بود

 چیه؟-

 :گفت و ایستاد رویم روبه و برداشت گام آرامش با

 .دارم کارت-

 .زدم زل سبزش هایچشم به و کردم اخم

 !بگو؟ خب-

 :گفت و کرد ت رسی و اسکات به نگاهی

 .خصوصیه-

 .کردم ترزبان با را هایملب

 .کنمنمی مخفی رو چیزی ت رسی و اسکات از من-

 .پرید باال ابروهایش

 مطمئنی؟-

 :گفتم و کردم نگاهش جدی

 .نکن شک آره،-

 .گذاشت هایملب روی را هایشلب و گذاشت سرم پشت را دستش لحظه یک در
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 لب بر که خندینیش. دادم هلش عقب به و دادم قرار اشسینه روی را دستم محکم

 .کرد ترعصبانی مرا گرفت قرار جنسن

 !کردی؟ غلطی چه-

 دوستات، جلوی و خالصه گفتی تو بزنیم؛ حرف خصوصی بریم گفتم بهت من تیا،-

 .کردم خالصش کامال   هم من خب

 .کردم نگاهش سینه به دست

 ...هه! کردم؟ اشتباه بار یه چون! بشه؟ لبم نزدیک لبات ذارممی من کردی فکر چرا-

 :دادم ادامه را حرفم و آوردم باال تهدیدوار را دستم

 !نشو من نزدیک وقت هیچ دیگه-

 .افتادم راه سرعت به و گفتم را این

 ...تیا-

 .نگفت چیز هیچ دیگر هم او و نکردم توجهی زدنش صدا به

 :زدم فریاد و ایستادم برگردم عقب به که آن بدون. بودند نیامده هنوز ت رسی و اسکات

 !نمیاین؟-

 ترآهسته را هایمقدم. شنیدم را پاهایشان حرکت صدای و آمدند خودشان به باالخره

 متنفر جنسن از. شدنمی کم ایلحظه عصبانیتم. برسند من به نیز دو آن که کردم

 دوست مثل من! شود؟ من صاحب خواست وقت هر تواندمی که کرده فکر ام؛شده

 بار یک فقط دیگر، بار یک اگر. نیستم کسهیچ مثال من نیستم؛ اشزه*هر دخترهای

 ...شود نزدیکم دیگر
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 .برگشتم عصبانیت با و کشیدم پوفی. شد گرفته عقب از مالیمت با بازویم

 !خوبی؟. زدم صدات بار صد! دختر؟ چته-

 آرامش پسر این. کشیدم عمیقی نفس. زدم لبخندی ناخوداگاه هایشچشم دیدن با

 .است من مطلق

 :گفتم و زدم پس را آمد صورتم روی که موهایی دست با

 !دین-

 .دیدم رو تو جا همین که خونتون اومدمی داشتم-

 !خونمون؟-

 .گرفت جلویم را سوییچ

 !خوای؟نمی رو سوییچت-

 شده گشاد ممکن حد آخرین تا ت رسی و اسکات هایچشم. گرفتم را سوییچ لبخند با

 سر پشت شهر پسرهای ترینمعروف و بهترین از تا دو! دارند حق شاید دانم؛نمی. بود

 جنسن   آن که چند هر. کردند برخورد صمیمی خیلی دو هر و کردند برخورد من با هم

 ...کثافت

 بقیه شبیه هم من کند فکر که شده باعث من رفتار و نبوده جنسن مقصر هم شاید

 .هستم شیدایش و عاشق

 :گفت جدی و داد تکان صورتم جلوی را دستش دین

 !خوبی؟! کجایی؟ تیا،-

 !است ممکن دین کنار در تنها که است نایابی یپدیده من زدن   لبخند. زدم لبخندی
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 .آوردی رو کلید که سپاس-

 بروس؟ کنم همراهیت خونه تا خوایمی-

 .شد گرد تعجب از هایمچشم

 !بروس؟-

 .منی کار رزمی شاگرد بهترین تو دیگه؛ لی بروس-

 تو. آسیاییه که اون تازه کردی؛می پیدا بهتر اسم یه الاقل! دخترم من پسره؛ لیبروس-

 !شناسیش؟می هم

 .دیدم اتفاقی رو فیلمش که هست آسیایی تنها آره،-

 .بچگی تو هم رو این کنم؛نمی نگاه فیلم کال من! منم-

 .امکرده معطل هم را هاآن حسابی شد؛ ترعمیق لبخندم. کرد ایسرفه اسکات

 !بدرود دین، خب-

 .رفت و زد چشمکی کرد؛ ت رسی و اسکات به نگاهی دین

 مات ترسی و اسکات! کندمی معجزه پسر این اما، ندارم؛ اعتقادی معجزه به من

 خنده با! بودند شوک در هنوز کردند؛می نگاه دین خالی جای به و بودند ایستاده

 .رفتم سرشان پشت

 سر پشت به را دستم محکم بودند؛ نشده من غیبت متوجه هنوز آوردم؛ باال را دستم

 .زدم هاآن دوی هر

 .کردم نگاهشان و خندیدم بلند. چرخیدند عقب به هم با و گرفتند را سرشان دو هر
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 !است شده چه که شدند متوجه تازه

 !برده؟ ماتتون چرا! چتونه؟ بابا-

 !تیا کشمتمی: اسکات

 شکمم دور را دستش. بود سرم پشت هم اسکات و دویدممی خانه طرف به خنده با

 .کرد من دادن قلقلک به شروع که خندیدم بلندتر گرفت؛ مرا و کرد حلقه

 .داد قلقلکش شهنمی سفته شکمت قدر چه کثافت-

 .کردم نگاه اسکات به خنده با

 !دارما پَک تا پنج اسکات، کردم سازیبدن هاسال-

 .زد باال را پیراهنم تعجب با

 !داری؟ کار چی رو لباسم هوی-

 :گفت و شد تربیش تعجبش دید را شکمم هایپک وقتی

 .خواممی منم داری؟ پَک جوری چه-

 .شدم رد کنارش از و زدم کمرش به را کیفم

 .میاد خودش کن سازیبدن هاسال برو-

 :گفت آهسته و گرفت پایین را سرش تر سی

 ...کوینه مراسم امروز هابچه-

 .کردم نگاه ت رسی به و ایستادم جایم سر حرفش این با

 خب؟: اسکات
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 بزنم حرف اشنداشته هایخوبی مورد در و مراسمش به بروم بودم؛ کشته را کوین من

 مراسم به توانمنمی من است؟ جهنمی چه دیگر این! کنم؟ گوش را مردم چرندیات یا

 .بروم

 بریم؟ باید-

 .هوم: تر سی

 .ریزهمی بهم اعصابمون بریم نریم؛ کاش-

 .میان مدرسه هایبچه یهمه ولی: اسکات

 .بوده اونا دسته سر کوین حال هر به قلدرا؟ عاشق و قلدرا یا همه؟-

 بد یحوصله دیگه من بریم؛ باید سه هر شن؛می بد باهامون نریم اگه تیا،: اسکات

 .باهات بود شده خوب کوین تازه ندارم؛ رو قلدرها شدن

 .بینمتونمی بعدا   پس-

 و بودم نرسیده در به هنوز اما بودم خانه نزدیک. کردم حرکت خانه سمت به آرام

 .بودند نگرفته را من یچهره امنیتی هایدوربین

 چیه؟ بازیا مسخره این. شهمی بدتر داره موقعیت کنی؟ بازی وارد رو تیا خواینمی-

 شکار؟ نمیاد اون چرا

 هامهارت این اصال   ماورا، هایمهارت هم باز زدم؛ پوزخندی. شناختم را کیت صدای

 .نیست نفعم به کدام هیچ که شنوممی هاییحرف یا و کشندمی آدم یا هستند؛ شوم
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 خودش و شممی برنده من زودی به داریم؛ قرار و قول تیا و من باش؛ داشته صبر: بابا

 دست کشتن از تونهنمی وقت هیچ شکارچیه که کسی شکار، میاد همیشه برای

 .داریم کشتن جنون   همه ماها. برداره

 جایش به و نکردم شکار روز چند من شدم؛ خشک جایم سر حرف این شنیدن با

 پدر. کنم زندگی عادی فردی مانند توانمنمی گاه هیچ و خشنم من کشتم؛ را کوین

. بود زنده االن کوین و نبودم پارتی در شب آن بودم شکارچی اگر من گوید؛می راست

 .کیه بعدی آدم نیست معلوم

 کمرم های مهره ستون که کردم احساس کردم؛ حس کمرم در را شدیدی درد فکر این با

 خودم در خوردم؛ سر زمین روی و گرفتم دیوار به را دستم. است شدن کنده حال در

 .خوردممی تاب و پیچ

 محتویات خوردم که تکانی با و شد شدید درد. کردم باز را کیفم زیپ لرزانم دست با

 .خوردم و برداشتم قرصی. ریخت زمین روی کیف

 مکث کمی و بستم را هایمچشم کردند؛می نگاه من به نفری چند خیابان؟ در لعنتی،

 .کردم

 و شدم بلند جا از. ریختم کیفم در و زدم چنگ زمین روی از را وسایلم شد؛ ترآرام درد

 .رفتم خانه به

 !کندمی معجزه واقعا قرص این

*** 

 بود شلوغ کلیسا جلوی کردیم؛ نگاه دیگر یک به و ایستادیم خیابان ابتدای در سه هر

 سفید تاپ کردم؛ نگاه هایملباس به. بودند کلیسا داخل به رفتن حال در مردم یهمه و
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 و بود ساده بسیار من لی مشکی شلوار و بود باز زیپش که رویش مشکی چرم کت و

 صمیمی دوست کوین حال هر به. باشم همگان یمسخره مورد که نبود جلف قدر آن

 شرکت مقتولش تدفین و بود یاد مراسم در که قاتلی. بپوشم رسمی لباس که نبود من

 خودم حسی بی این! آرامم؟ و سردخون قدر این من چرا! زندمی اسپرتی تیپ و کندمی

 .است کرده متعجب را

 و بودند ایستاده کوین قلدر دوستان کلیسا در   کنار. رفتیم جلو هم با سه هر

 .کردندمی تقسیم جمعیت بین را بروشورهایی

 .هابچه سالم: جف

 و کارورزش پسرهای از یکی او زدم؛ جف به لبخندی. داد ما به را بروشورهایی جف

 شعور بی و مغرور ایحرفه کارانورزش اکثر مدرسه، در بود؛ مدرسه اخالق خوش

 .بودند خوب هایآدم از اسکات تام، جف، اما، هستند؛

 لب بر مضحکی لبخند که عکسی همراه به را کوین مشخصات کردم؛ نگاه را بروشور

 .بودند نوشته داشت

 !است اعصاب روی بودنشان زنده هم و بودن مرده هم هابعضی

 !لعنتی نیستم؟ ناراحت چرا پس کُشتی؛ را او تو نباش؛ دیوانه تیا،

 داخل و بود باز موهایم کنم؛ رفتار بقیه مثل که بودم مجبور ایستادیم؛ صف در همه

 .آمدمی صورتم

 .آمدمی کلیسا داخل از است کوین یعالقه مورد آهنگ زدم حدس که آهنگی صدای

 چه بنویسم؟ چه بود یاد برای. رسیدیم دفترچه به نیز ما و کرد حرکت صف باالخره

 !کنم شروع قاتلم من که این با است طور
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 :گرفتم دست به را قلم و کشیدم پوفی کالفه

 ."شدیم ملحق تو به روز یک شاید مانی؛می ما یاد در"

 .گرفتم را خودم جلوی موقع به بگیرد؛ امخنده نوشتم که پرتی و چرت از بود نزدیک

 هایطرح و بودند کرده رنگ ایقهوه را هایشدیوار. گذاشتیم قدم کلیسا راهروی به

 .بودند کرده ایجاد سقف و هادیوار روی چوب با را زیبایی

 به را اشنوجوانی تا بچگی از کوین عکس هاآن در که داشت قرار چوبی یپایه سه چند

 به اشوحشی هایچشم آن با شدم؛ خیره اشسالیبزرگ عکس به. کشیدمی تصویر

 .گرفت جا لبم یگوشه پوزخندی. بود زده زل من

 قبر از را جسدها که هستم کسی من خورد؛می بهم رسوم همه این از حالم دارد دیگر

 این در باید وقت آن نزد؛ صدمه هاانسان به جسد روح تا زدممی آتش و آوردممی در

 کنم؟ شرکت بود یاد و تدفین یمسخره مراسم

 بود؛ شکوه با و بزرگ کلیسا رسیدیم؛ کلیسا اصلی قسمت به و گذشتیم راهروها از

 آویزان دیوار به مسیح از طالیی یمسجمه و بود شده کاری کنده دیوارها و سقف تمام

 .بود شده

 لحظه یک در است کوین مادر که زدم حدس اشنشسته خون به هایچشم از که زنی

 .کشید آغوش در مرا

 بغل در که طور همان. بیزارم کشیدن آغوش از نگویم؛ چیزی تا گرفتم دندان را زبانم

 بودند؛ کردن گریه حال در هاآن از بعضی که دیدم را مدرسه هایبچه بودم کوین مادر

 .زدم پوزخندی. بودند آمده مراسم به کامل تیپ و آرایش با بقیه اما،
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 به. نکند بغل مرا دیگری فرد تا رفتم جاآن از سریع. کرد رها مرا کوین مادر باالخره

 تابوت در   روی جز و بود شده ساخته سخت پالستیک جنس از تابوت. رسیدیم تابوت

 ساده کامال تابوت بیرونی فضای طراحی بود؛ شده حک طالیی پالکی با کوین اسم که

 و بودند کرده اصالح را موهایش بود؛ روح بی و سفید کوین صورت بود باز تابوت در. بود

 در گاه هیچ کوین که زد حدس شدمی بودند؛ پوشیده برایش را زیبایی شلوار و کت

 ی پارچه و ابر با تابوت داخلی فضای! نبوده آرامی و زیبایی این به اشزندگی تمام

 و دوستان هاینامه و بود گرفته قرار آن در آرامی به کوین و بود شده تزیین ساتن،

 .بودند قرارداده تابوت در هم را کوین یخانواده

 آسودگی سر از نفسی بودند؛ کرده تمام را خوانی فاتحه و دعا و بودیم رسیده دیر ما

 .شد شروع ها رانیسخن و بود یاد مراسم و شد قطع آهنگ که کشیدم

 خوابم و بودم خسته. نشستیم صندلی روی ترسی و اسکات همراه به و کشیدم پوفی

 .آمدمی

 !تیا به، به-

 .کرد سالم ترسی و اسکات به و نشست کنارم آرام او و زدم لبخندی دین به

 .دین-

 .هوم-

 .میاد خوابم من-

 .کرد زیباتر را هایشچشم رنگ که زد زیبایی لبخند

 قرصی کتم جیب از گذاشت؛ اششانه روی را سرم و ریخت صورتم روی را موهایم

 .بستم را هایمچشم و خوردم و برداشتم
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 پاره آن از هاییقسمت که دیدم را غریدن حال در گرگی تصویر کردم؛ باز را هایمچشم

 با نشستم؛ رنگ آبی خواب تخت روی و شدم بلند جایم از! هستم؟ کجا من. بود شده

 .بود آبی دیوارها. کردم نگاه اطراف به تعجب

 .شد وارد قهوه لیوان دو با جنسن

 شدی؟ بیدار باالخره-

 کجام؟ من-

 .من یخونه-

 .کردم نگاهش عصبانی و کردم اخمی پریدم؛ جایم از تعجب با

 دین و اسکات نشدم؟ خوردنم تکون متوجه جوری چه کنم؟می کار چی جا این من-

 کجان؟

 :دادم ادامه و کردم ریز را هایمچشم

 بود؟ چی قرصا اون توو-

 .کرد نگاه من به سرد کامال  

 زد صدات دین رفتن؛ تدفین برای بقیه و شد تموم مراسم ندارم؛ خبر هاقرص از من-

 و بودن رفته تدفین به هم دوستات و بره کار برای بود مجبور اون نشدی؛ بیدار ولی

 .جااین آوردمت همین برای موند کلیسا تو شهنمی دیدم. سپرد من به رو تو دین

 .گرفتم سمتش تهدید ینشانه به را دستم و گرفتم قرار رویش به رو

 داری؟ کار چی من با تو-

 .زد پوزخندی و انداخت باال ایشانه
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 .شدی من آویزون و خوابیدی که تویی! هیچی-

 .شدم خارج اتاق از و زدم او به ایتنه

 ری؟می گوری کدوم! هوی-

 .نداره ربطی عوضی توی به-

 .گرفت را بازویم و کشید پوفی

 .مقصرم من بیاد سرت بالیی یه و بری اگه پس سپرده؛ من به رو تو دین متاسفانه-

 .کرد غلط دین-

 .بیاد جا حالت تا بخور قهوه بشین بیا خودشه، دست درستش و غلط-

 فهمی؟می. برم خواممی گممی-

 :زد خندی نیش

 .بشی کوین مثل   هم تو خوامنمی. رسونمتمی-

 !گوید؟می چه عوضی جنسن این. شدم خسته شود؟نمی پاک کوین اسم چرا لعنتی،

 من، برداشتن از قبل اما، رفتم؛ سمتش به بود اپن روی که نوشیدنی یشیشه دیدن با

 .گذاشت آن جای را قهوه لیوان و برداشت را آن جنسن

 .شد بلندش یخنده باعث که زدم شکمش به محکمی یضربه حرص از

 دستش از را خودش یقهوه لیوان. کنممی چه شده خراب این در من نیست معلوم

 .خوردم و کشیدم

 خواستی؟می رو من دهنی تو من، خدای... اوه-
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 :داد ادامه خودش. کردم نگاهش و زدم پوزخندی

 جون؟ بچه دممی خوردت به دیگه چیز قهوه یه با کردی فکر-

 .کشید سر نفس یک و برداشت را اپن روی یقهوه و زد نمایی دندان لبخند

 .بود تنم کوتاهم و نازک سفید تاپ تنها کردم؛ نگاه خودم به

 کو؟ من کت پس-

 .لباسی چوب-

 سر اسلحه کردم؛ نگاه مخفی جیب در برداشتم؛ را کت و رفتم لباسی چوب سمت به

 .بود خودش جای

 .آمد سمتم به و شد تربیش جنسن پوزخند

 .جون دختر کنی همکاری من با بهتره-

 نکنم؟ اگر و-

 .باشه سبکی جرم نکنم فکر ختم؟ مراسم تو اسلحه حمل-

 .هست اسلحه زیاده آمریکا تو که چیزی-

 !دبیرستانی بچه یه دست نه ولی-

 .شدم ترنزدیک و کردم گره هم در را ابروهایم

 .نیستم بچه من-

 .زد زل هایملب به و کرد صورتم مماس را صورتش و زد لبخندی

 .بالغی دختر یه آره،-
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 .نخورد تکان هم اندکی حتی اما، دادم؛ هلش عقب به و زدم اشسینه به دست با

 همین؟ تختت؟ رو شب یه خوای؟می چی من از-

 .کرد نوازش را گردنم و صورتم دستش با و زد پوزخندی

 .مثال   شب پنج شاید ارزی؛می تربیش! شب یک از تربیش-

 با و آرام آرام را دستش و زد پوزخندی. برگرداندم و گرفتم را دستش لحظه یک در

 .گرفت درد شدت به دستم برگرداند؛ جایش سر زیاد قدرت

 .گرفتم سمتش به را اسلحه

 .کن شلیک کنی شلیک تونیمی جا؟ این تیا؟ واقعا  -

 .برم بذار-

 *****. و گذاشت گردنم روی را سرش شد؛ نزدیکم دوباره

 است؟ گرفته کم دست مرا یا ترسد؟نمی هم اسلحه از بشر این

 .بستم را هایمچشم خشم با

 .گرفت فاصله من از و برداشت سرم پشت از را کتش بوسید؛ را امچانه

 وایسادی؟ چرا پس-

 کنم؟ کارچی-

 .خونه رسونمتمی-

 تلفن تعجب با رابرت دکتر اسم دیدن با. خورد زنگ امگوشی کا شدیم ماشینش سوار

 .کردم وصل را
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 تیا؟ -

 .داشتم نیاز او به واقعا   اما، کنم؛ صحبت نداشتم دوست

 دکتر؟ بله،-

 !نخور قرص اون از-

 ندادی؟ خودت مگه چرا؟-

 !نخور دیگه تیا، نخور-

 چی؟ یعنی-

 بهت شد مشخص وقت هر رو نتیجه دممی ادامه تحقیقاتم به دارم نخور، فعال  -

 .بینمتمی بعدا  . برم باید من گم؛می

 لنگد؟نمی کار جای یک آیا کردم؛ نگاه جلو به تعجب با من و کرد قطع را گوشی

*** 

 رویم به رو دیوار روی که عقابی و گرگ بعدی سه عکس به و کردم باز را هایمچشم

 . دانستمنمی را خستگی همه این دلیل واقعا   و بودم خسته. زدم زل بود نصب

 نگاه آیینه به که آن بی را صورتم و دست آمدم؛ پایین تخت از آرام. کشیدم ایخمیازه

 دیگر دیدم مدرسه یآیینه در را خودم و بودم خونی که روز آن از بعد. شستم کنم؛

 چسبیده صورتم به موهایم که تصویر آن هنوز! کنم نگاه آیینه به ندارم دوست اصال  

 !رودنمی کنار هایمچشم جلوی از بود؛ قرمز هایمچشم و بود خونی جایم همه بود؛

 هالباس به و رفتم کمد جلوی و انداختم زمین روی و کندم تنم از را تاپ حوصله بی

 .کردم نگاه
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 ایدایره سوراخ امشانه روی چپ سمت. پوشیدم را رنگی خاکستری بافتنی پیراهن

 بدن و بود جذبی تاپ. بود ام بازو روی دایره همان راستش سمت و داشت شکلی

 بیش پارگی متوجه که بیاورم در را شلوار خواستم. کشیدمی نمایش به را فرمم خوش

 نخ چند جز به آن از چیزی هیچ تقریبا   کردم؛ نگاه شلوار به تعجب با! شدم حدش از

 ! بود نمانده باقی

 ! بودم خوابیده که من! است؟ شده گونه این طور چه. شدم خشک جایم سر تعجب با

 دیشب اتفاقات تمامی کردم سعی و دادم تکان طرفین به را سرم و بستم را هایمچشم

 .آوردم یاد به را

. بودند شکار برای شدن آماده حال در همه رسیدم خانه به وقتی بود؛ کامل ماه دیشب

 یهمه و کرد جدایمان پدر و شد ما درگیری باعث که انداخت من به متلکی کیت

 .خوابیدم هم من. رفتند شکار برای من جز به خانواده

 خوابیدم جا همین من است؛ یادم را همین فقط! نیست ذهنم در دیگری چیز هیچ نه،

 !چیست؟ شلوار این پارگی دلیل پس. شدم بیدار هم جا همین و

 چند و بود پاره بدی شکل به هم آن برداشتم؛ زمین روی از را پیراهنم و برگشتم سریع

 .کردمی خودنمایی آن روی خون قطره

 ! نشدم؟ پیراهن پارگی متوجه گونه چه. گرفتم محکم دست دو با را سرم

 لحظه یک در و بستم را هایمچشم. رفتم اتاقم یآیینه سمت به آرام دلی دو و ترس با

 .کردم باز را هایمچشم و گرفتم قرار آیینه جلوی

 !آمدممی نظر به حال سر من و بود عادی چیز همه
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 شوم؟نمی چیزی هیچ متوجه چرا. زدم پس عقب به عصبی را موهایم و کشیدم پوفی

 .لعنتتی لعنتی، لعنتی،! آید؟نمی یادم چیزی چرا

 و درآوردم بدبختی با را، بود کرده گیر پایم در و بود نمانده آن از چیزی که را شلوار

 .پوشیدم را دیگری مشکی لی شلوار

 و زدم صورتم به آب مشت چند و رفتم شوییدست به شود بازتر فکرم کهآن برای

 دقت با را چرمم کت. برداشتم را کتم و کیف و کردم شانه را موهایم. آمدم بیرون

 . بود برده در به سالم جان بختانه خوش. کردم بررسی

 اگر بوده، داغ شکار و بوده کامل ماه دیشب. شدم پشمان که بروم خودم در از خواستم

 .نیست بد بگیرم خبر یک

 را هاآن کسی تا کردم پنهان تخت زیر را امخونی و پاره هایلباس چیزی هر از قبل

 .کنم هاآن حال به فکری بعدا   تل نبیند

 کیت و پدر. رفتم پایین هاپله از اما، است شده چه دیشب که نبود مهم برایم که آن با

 جدی خیلی پدر اما، کرد؛ اخمی کیت. دید مرا پدر که بودن خوردن صبحانه حال در

 :گفت سردی خون با و کرد نگاهم

 صبحانه؟-

 .خوامنمی-

 :برد باالتر اندکی را صدایش و کرد اخمی پدر

 نداریم؛ خوامنمی! تمرین بعد و غذاس چیز اولین بمونی؟ فرم رو خوایمی جوری این-

 .باش زود
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 غذای که بود روزی چند گفت؛می راست. نشستم میز سر اجبار به و کشیدم پوفی

 .کنم تقویت را خودم باید. دارم هم شدن ضعیف حس و خوردمنمی درست

 بی و نپرسیدم هم من و نزد حرفی دیشب مورد در کسی. خوردم مفصلی یصبحانه

 .رفتم مدرسه به صدا

 !ندیدی؟ رو ما مگه راه تو سالم، تیا، تیا،-

 .کردم نگاه اسکات به و بستم را کمدم در

 !نه راه؟-

 .دادم تکون دست برات من-

 .نفهمیدم بوده درگیر ذهنم ببخشید، واقعا   اوه،-

 .کردم نگاه را اطراف ریز هایچشم با

 چیه؟-

 ت رسی؟ کو پس-

 .تکنولوژی اتاق رفت داشت کار کامپیوتر با-

 داشت؟ کار چی-

 :گفت و انداخت باال ایشانه

 .کنه تحقیق باید گفت-

 .نزدیم حرفی دیگر و شدیم کالس وارد هم با
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 دهم؛ گوش درس به که کردم را خود سعی تمام بود؛ ریاضی دادن درس حال در استاد

. دهم نظم را افکارم القل کردم سعی و شدم درس خیال بی! توانستمنمی واقعا   اما،

 چه نشد معلوم که هاقرص. نیستم ناراحت اصال   من و شد کشته من توسط که کوین

 او با را امرابطه باشد بهتر شاید و است مهربان بسیار که هم دین. کندمی من با کاری

 به نیستم؛ هم میل بی او به نسبت ولی نیستم عاشقش اگرچه که زیرا کنم ترجدی

 و کندمی بیرون مرا روز یک که هم رابرت دکتر! است مایک و جنسن از بهتر حال هر

 از چیز همه اصال   کند؛می منع را نسخه آن دیگر روز و پیچدمی نسخه برایم روز یک

 اعتماد رابرت به نباید من اصال   شد؛ بدتر هایشقرص با و شد شروع دکتر همین

 را ذهنم همه از تربیش که چیز آن. کردم اشتباه من هستم؛ خودم مقصر. کردممی

 است؟ شده پاره من لباس گونه چه. است دیشب کرده خودش درگیر

 !تیا-

 .پریدم جا از که گفت بلند و کشیده را اسمم چنان آن

 ها؟-

 ...تیا-

 کردم نگاه او به. زندمی صدا مرا الرنس آقای که شدم متوجه تازه و کردم نگاه اطراف به

 .باشم مسلط خودم بر کردم سعی و

 الرنس؟ آقای بله-

 .کرد نگاهم تمسخر با و کرد اخمی

 جز به نوشتن همه بنویسین؛ که دادم تمرین پیش ساعت یه من کجاست؟ حواست-

 برداری جزوه دیدم بعدش کنیمی فکر داری گفتم. کردیمی نگاه تخته به مات که تو
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 چی هر که االنم! زدی زل تخته به باز دیدم و کردم پاک رو تخته هم بعد کنی؛نمی

 . دادینمی جواب و بودی زده زل تخته به باز زدممی صدات

 را نگاهی ترینکوچک که من! نفهمیدم؟ گونه چه بود؟ من به حواسش مدت تمام

 .کردممی حس

 بخشش طلب و کنم التماس باید حال. بود ساکت کالس و بودند زده زل من به همه

 .شد من یافتن نجات باعث خوردن زنگ! هرگز کنم؟

 :گفت لب زیر و کرد جمع را وسایلش الرنس آقای

 .بگو هم داری صحبت به نیاز اگه باشه؛ جمع حواست بعد یدفعه-

 .کشیدم آسودگی سر از نفسی و رفت بیرون کالس از

 !فهمینمی مواظبته الرنس که زنممی صدات و کنممی اشاره چی هر کجایی: اسکات

 .کردم نگاهی شدمی جمعیت از خالی داشت که کالس به

 .کنهمی تحقیق چی روی داره نیست معلوم! که نیامد هنوزم ت رسی-

 به حوصله بی. بودند کرده تجمع ایگوشه در همه. شدیم خارج کالس از اسکات با

 .رفتم دیگر قسمتی

 .کرد جمعیت به نگاهی و من به نگاهی اسکات

 شده؟ چی بدونی خواینمی-

 مهم اگه و فهمیممی باشه مهم اگه پیچه؛می زود خبرها اسکات، بری نیست الزم-

 .نداشته فهمیدن ارزش نباشه
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 دادم تکان برایش دستی. بود پریشان و آشفته کشاند؛ بیرون جمعیت از را خود ت رسی

 .آمد سمتمان به صدا بی و دید را ما که

 !هابچه سالم: ترسی

 نیمکت روی حال بی هم خودش و انداخت زمین روی را کیفش دیگری حرف هیچ بی

 .نشست

 .نشه کثیف که کردینمی جدا بغلت از رو کیفت که تو! تو؟ چته-

 !تیا داره، اهمیتی چه کیف-

 شده؟ چی: اسکات

 .بد اتفاق پشت بد، اتفاق-

 !خب شده چی بگو نپیچون رو بحث ترسی: اسکات

 کرد؛می بازی دستش با که طور همان و انداخت سرش پشت را موهایش عصبی ترسی

 :گفت

 !لیدیا االنم کوین، اولش کرد؟می رو فکرش کی-

 شده؟ چی لیدیا-

 :گفت بریده بریده و زد گریه زیر

 .کرده حمله بهش خرس یه گنمی شده؛ کشته دیشب-

 در من دوست اولین لیدیا،. کردیممی نگاه دیگر یک به باز دهان با اسکات و من

 آسایش دستش از شهر مردم نصف که خاکستری چشم تخس دختر همان مدرسه،
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 ست هم بلوندش موهای با حتی چیزی هر با را هایشلباس که همانی نداشتند؛

 . بود پوش خوش اما کوتاه قد که همانی! کردمی

 و بوده کامل ماه دیشب است؛ دروغ این نه،! خرس؟ توسط هم آن! شده؟ لیدیا،کشته

 .است بوده هاگرگینه از یکی کار حتما  

. دوختم چشم بود کردن گریه حال در که ت رسی به خشم با و کردم مشت را هایمدست

 !رفتمی فرو دستم گوشت در داشت هایمناخن کرد؛ تربیش را خشمم اشگریه

 مرا هایکالسیهم و دوستان کشتن حق جانوری هیچ ولی بودیم قهر هم با چند هر

 .ندارد

 !دهممی قول. نگیرم را انتقامت اگه نیستم تیا لیدیا، گیرممی را انتقامت

 گریزی راه اما نداشتم حوصله اصال  . شویم جمع اجتماعات سالن در که کردند اعالم

 .نبود

 ت رسی-

 تیا؟ بله،-

 کردی؟می نحقیق چی مورد در کامل زنگ یه تو-

 !تاریخ-

 که دادممی یاد ترسی و اسکات به من و نداشتیم تاریخ معلم که ما. پرید باال ابروهایم

 . نمانند عقب شودمی پیدا معلم که وقتی تا

 پرسی؟نمی معلمت از و شدی مندعالقه تاریخ به حاال تا کی از-

 :گفت خنده میان در و خندید ترسی
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 !شدی معلمم تو وقتی از-

 :داد ادامه و شد جدی کمی

 .کردممی تحقیق موردشون در باید من که گفت تاریخی هاینشونه یه بزرگم مادر-

 .گهنمی راست سایتی هر بدون فقط-

 جیبش در را هایشدست کردم؛ نگاه اسکات به. داد تکان تایید ینشانه به را سرش

 من به دارم؛ دوست را سکوتش. آمدمی راه آرام و بود غرق تفکراتش در و بود کرده

 .دهدمی آرامش

 !است؟ افتاده اتفاقی چه دیشب یعنی. شد کشیده لیدیا سمت به فکرم دوباره

 زیبایی سکوی آن جلوی و بود صندلی از پر که زیبا و بزرگ سالنی شدیم؛ سالن وارد

 مثال و بود شده تزیین بدنه و کف کاری چوب و قرمز هایپرده با که بود شده طراحی

 .خوردمی چشم به سقف در زیادی رنگی و سفید درشت و ریز هایچراغ. بود سینما

 را الیوت.نبود خبری هنوز ولی بود شده پر تقریبا   سالن نشستیم؛ صندلی روی سه هر

 نبود؟ دخترش دوست لیدیا مگر آرام، قدر چه. بود نشسته صندلی روی آرام که دیدم

 .بود شده جاری دختر چند هایچشم از اشک

 .کرد شروع و رفت سکو باالی به مدرسه، مشاور سانچس، آقای

 شنیدم رو لیدیا شدن کشته خبر وقتی. هستیم جدید اتفاقات شوک در ما یهمه-

 هم با باید ما ولی، ریخید بهم هم شما دونممی ریختم؛ هم به و شدم ناراحت واقعا  

 هر بودن؛ عزیز ما برای دو هر لیدیا، و کوین. بیایم بیرون برهان این از و کنیم کاریهم

 قوی. بزنه حرف من با تونهمی و حاضرم همیشه من بدونه داشت صحبتی هر کس

 !مسیح عیسی پناه در! شاد روحشان. نترسید و باشید
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 . ببیند هابچه روی را هایشحرف تاثیر تا کرد همه به نگاهی سخن این با

 مدرسه. کادر اعضای ترسی، بعد و کوین اول شه؛می مهم داره مسئله کم کم-

 .ترسیدن

 .شنیدیم ترسی و من ولی زد؛ آرام را حرف این اسکات

 تعجب باعث که نگرفتم را آن من اما بود گل در جلوی شدیم؛ بلند جا از حوصله بی

 .نشستیم صندلی روی و رفتیم کالس به هم با. شد سانچس آقای

 فکر. گرفتم رفتن بیرون یاجازه شد کالس وارد ا مبراز خانم تا نبود؛ خوب اصال   حالم

 .داد اجازه و لیدیاست خاطر به کرد

 یی،سکو یلبه روی. شدم حیاط وارد و گذشتم راهرو از شدم؛ خارج کالس از صدا بی

 .نشستم داشت، قرار مدرسه پشتی حیاط در که

 که تند قدر آن! زندمی عجیبی شکل یک قلبم کردم احساس نبود؛ خوب اصال   حالم

 گذاشتم قلبم روی را دستم! افتاد کار از لحظه، یک در و شنوممی راحتی به را صدایش

 درون از کردم؛ حس وجودم در عجیبی سرمای. نکردم احساس تپشی ترینکوچک اما

 که نکشید طولی رسید؛ هم دیگر هایقسمت به سرعت به و شد شروع قلبم و سینه

 و کرد لرزش به شروع بدنم! زدممی یخ درون از داشتم. کردم حس را سرما تنم تمام در

 زدن یخ من و شدمی شدیدتر لحظه هر لرزشم. بگیرم را لرزش جلوی توانستمنمی

 .کردم حس کامال   را درونم

. گذاشتم زمین روی لبه، همان در را سرم. شدممی ترحالبی و ترحال بی لحظه هر

 سرم روی دستی. بود نشده قطع لرزشم ولی، شدمی بسته چشمان داشت دیگر

 .کشید آغوش در و کرد بلند مرا دستی و نشست امشانه روی کتی بعد و شد گذاشته
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 .باش من با! دختر نخواب تیا، تیا،-

 ترمحکم دورم دین دست و ترشل پاهایم لحظه هر نبود؛ کافی اما شدم ترگرم کمی

 .برد خودش با مرا آرامی به دین اما، بود؛ زیاد بسیار سقوطم امکان. شدمی

 .کندمی رانندگی صدا بی او و امنشسته ماشینش در که فهمیدم تنها

 من به را خودش بزنگاه در گونه چه من؟ نگهبان یفرشته است؟ فرشته یک او

 :گشودم را هایملب زحمت به رساند؟می

 ریم؟می کجا دین-

 .بیمارستان-

 معلوم بگیرد؛ نظر تحت مرا است ممکن و فهمدمی پدرم برویم بیمارستان به اگر

 !کند چه ببیند را متفاوتم آثار وقتی نیست

 :نالیدم

 ...من. نرو بیمارستان دین نه،-

 :آمد کوتاه دید را امنگرانی و شدید غم وقتی کنم؛ تمام را امجمله نتوانستم

 ببرمت؟ کجا پس-

 !نه بیمارستان-

 .کشید موهایش در دستی کالفه

 .باش آروم باشه،-
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 باز را هایمچشم من اما ایستاد دین. لرزیدمی چنان هم بدنم. بستم را هایمچشم

 یا صحبت توان واقعا  . برد و کرد بغل مرا و کرد باز را من سمت در و شد پیاده. نکردم

 عطر این اسم. کشیدم عمیقی نفس تنها و نکردم باز را هایمچشم نداشتم؛ سوال

 !آوردممی در سر عطرها از کاش. دارد خوبی بوی چیست؟

 .حمام برو پاشو تیا-

 .گذاشت حمام جلوی مرا آرام

 ...شوییدست-

 شدیدی درد دل بود؛ بد واقعا   حالم کردم؛ استفراغ. رفتم من و کرد اشاره سمتی به

 نشستن توان حتی نه،. نشستم دستشویی روی و شد حس بی پاهایم. برید را امانم

 و گرفتم فاصله کمی. کردم استفراغ دوباره که بروم بیرون خواستم و شدم بلند! ندارم

 .افتادم زمین روی

 .شودنمی که طور این... اَه شوم؛ بلند باید من لعنتی،

 زمین روی ضرب با را دستم که بود شدید قدر آن دردم دل اما کردم مشت را دستم

 .زدم

 !تیا. کن باز رو در! خوبی؟ تیا،-

 :گشودم هم از را هایملب زحمت به

 .کن صبر شممی خوب! تونمنمی-

! دستم کنار و زمین روی بار این کردم؛ استفراغ دوباره. شد قبل از تربیش تنم سرمای

 .شد رنگ زرد هم موهایم از ایگوشه
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 استفراغ رنگ بار این. بود شدن کنده حال در دلم انگار آوردم؛می باال وجودم تمام با

 .بود شده نارنجی

 .شدممی قبل از ترحال بی استفراغ هر با

 .کن باز رو در این تیا،-

 دوباره! کشیدم لجن به هم را جا این. میرممی درد از دارم لعنتی،! توانستممی کاش

 .آوردم باال

. کردممی لمس ذره ذره را مرگ شد؛ تیره برایم دنیا که بود شدید قدر آن درد بار این

 .کردم وحشت! بود قرمز استفراغ رنگ

 کن ول درد اما، داد؛می سردم تن به عجیب آرامشی بدنم از شده خارج مواد گرمای

 .نبود

 .نداشتم را پاهایم دادن تکان توان حتی من و بود شده کشیده لجن به شوییدست

 !تیا-

 به چشمم ثانیه یک در کردم؛ باز را در و ایستادم ثانیه یک در. کردم جمع را توانم تمام

 !کنم تمیزش توانستمنمی حتی من و بود کثیف دهانم دور افتاد؛ آیینه در خودم

 چکید؛می آب آن شیر از قطره قطره. خوابیدم آن کف و رفتم حمام سمت به سرعت به

 .شد قبل از تربیش من لرز

 ...بله! سالم الو،-

 .بود رنگ زرد مایعی تنها بار این. آوردم باال را شکمم محتویات دوباره
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 چنین این حال به تا. کنم تحمل را درد حجم این توانمنمی لعنتی، لعنتی، لعنتی،

 !بودم نکرده تجربه هم دیدممی آسیب شکار در که مواقعی حتی را دردی

 :گرفت سمتم به لیوانی که آورد خود به مرا دین صدای

 ...بخور-

 و شست را هایملب و کرد باز را آب و کشید آغوش در مرا. نداشتم شدن بلند توان

 لبم یگوشه از داشت اشبقیه و خوردم قطره چند آرام گذاشت؛ لبم روی را لیوان

 گذاشت؛ لبم جلوی را لیوان دوباره و کرد پاک را لبم دست با آرامی با که ریختمی

 .نشستم راست و شد بهتر حالم خوردم که کمی

 بهتری؟-

 .اوهوم-

 .شیمی بهتر بخور اونم کنممی درست دیگه لیوان یه رممی من-

 .رفت بیرون و گذاشت آن زیر مرا و کرد تنظیم را دوش آب

 جدا بدنم از هااستفراغ بود؛ شده بهتر حالم. انداخت لرزه به را سردم تن آب گرمای

 کرده تحمل مرا گونه چه دین. خورد بهم خودم از حالم. شدمی گم آب در و شدمی

 !است؟

 کرد باور وقتی. خوردم را لیوان محتویات آرام آرام. زد زل من به و داد دستم به را لیوان

 .رفت و گرفت را لیوان است بهتر حالم که

 داشت دین آمد؛می آب صدای! دارد جالبی حس نوشیدن و بودن آب زیر لباس با

 .شستمی را شوییدست
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 خجالت کارم و خودم از! بودم کشیده گند به را اشخانه شوییدست من لعنتی،

 !کنم نگاه دین هایچشم به توانمنمی حتی دیگر داشتم؛ بدی احساس و کشیدممی

 به رو دین با خواستمنمی طرفی از و نداشتم را شدن بلند حس اما بود شده بهتر حالم

 .شوم رو

 و ایستادم آرامی به. شد قطع آب صدای! باشم جااین توانمنمی که عمر آخر تا اما،

 را همان و فرستادم لعنتی بدم بخت بر مردانه شامپوی دیدن با. آوردم در را هایملباس

 بدنم خوابیدن هاکاشی روی و هااستفراغ آثار بردن بین از برای و زدم صورتم و موها به

 .شستم محکم را

 آن تا بهتری احساس غریبه یخانه این در من اما، بودم؛ رفته خودمان یخانه به کاش

 !کنم؟ چه ندارم حوله که حال! دارم شوم عمارت

 و سفید آن درون وسایل تمام که سفید و شیک حمامی ببینم؛ را اطراف توانستم تازه

 آن دور هاییشیشه و بود حمام چپ گوشه در مرواریدی و شکل بیضی وان. بود تمیز

 به من و بود زیبایی این به هم شویی دست یعنی. بود کرده کننده خیره را اشزیبایی

 !کردم؟ تبدیلش لجن

 با. کردم پهن مخصوصی قسمت در را ام شدهشسته هایلباس حرص با کشیدم؛ پوفی

 . بروم بیرون باید بمانم جااین عمر آخر تا توانمنمی حال هر به. بستم را آب خجالت

 .بود آویزان ایحوله در جلوی شدم؛ خارج حمام از

 بی کردن استفاده حال هر به! است؟ دین برای یا کنم استفاده حوله این از باید من

 راهرو از و پیچیدم خودم دور را حوله! است بودن لباس بی از بهتر اشحوله از اجازه

 .شدم خارج
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 ایقهوه شکالتی هایمبل و ایقهوه پارکت دارای که داشت قرار رویم به رو بزرگی سالن

 .کردم تعجب اششیکی و تمیزی از. بود رنگ همین به هم دکور و هاپرده و

 بهتری؟ اوه،-

 پایین را سرم و زدم خجالتی لبخندی. کردمی نگاه من به و بود شده خارج اتاق از دین

 .کردم بازی موهایم با و انداختم

 .بشین جا این بیا-

 به و کرد خشک را موهایم و کرد روشن را سشوار. رفتم گفت که جایی به سکوت با

 .کرد شانه را هاآن آرامی

 !بخوری بیارم رو رابرت دکتر دستور برات من تا بپوش برو مبله؛ روی لباس تا دو-

 ...دین-

 .کشید و گرفت را دماغم هایشدست با

 .میاد پیش بگی؛ هیچی خوادنمی-

 را دین ناخودآگاه... رفتار چنین این من با کسی هیچ حال به تا. گرفت را گلویم بغض

 .کشیدم آغوش در

 .کرد حلقه دورم محکم را دستانش سپس و کرد تعجب ابتدا

 .نشده شروع لرزشت باز تا بپوش لباس برو-

 .گرفت امخنده دیدنشان با. رفتم هالباس سمت به و شدم جدا بغلش از

 کمرش و زدم باال را هاپاچه کمی! بود من برابر دو از بیش شلوارش. پوشیدم را هالباس

 یلبه دو پوشیدم؛ را پیراهنش. بودم گرفتم بامزه حالتی اما شد؛ اماندازه تا زدم تا هم را
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 آستین چون شد؛ درست جالبی یتنه نیم و بستم ماهرانه و آوردم باال را پیراهن

 .ریختم سرم پشت باز را موهایم. بود شده ایبامزه طرح نداشت

 .زد خشکش دید مرا تا. آمد سمتم به دست به ظرف دین

ت اوه،-  !ش 

 :داد ادامه خودش کردم؛ نگاهش و زدم لبخندی

 .کردمنمی فکر اصال   دختر، شدی باحال خیلی-

 با هم دین. بود شده بهتر خیلی حالم. خوردم را هانوشیدنی و هاویتامین غذاها،

 .رساند خانه به مرا لبخند و آرامش

 .زد لبخند و داد فشار را دستم محکم. گرفتم سمتش به را دستم

 .شدمی چی دونمنمی نبودی اگر دین، ممنونم-

 همین برای ناراحتی لیدیا برای دونستممی. نیست الزم تشکر پس دیگه، دوستیم-

 .کردم پیدات جوری اون بعد و نیستی کالس تو دیدم که بزنم سر بهت گفتم

 خودت؟ یخونه بردیم چرا-

 .نرسید ذهنم به ایدیگه جای نه، بیمارستان گفتی خب-

 . شدم پیاده ماشینش از و زدم لبخندی

 شه؟می چی غیبتم راستی-

 :گفت و زد زل هایمچشم در آرامش با

 .کردم صحبت مدیر با-
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 .کردم نگاهش و دادم تکیه ماشینش در به تعجب با

 کردن؟ قبول-

 :زد لبخندی

 .کردم هولمز خانم کمک خیلی قبال  ! دارن قبول رو من دیگه حد این تا آره،-

 .زدم لبخندی

 .دین بینمتمی بعدا  -

 !بود عجیب سکوتی در خانه. شدم خانه وارد و گرفتم فاصله ماشین از

 به و شدند ساکت شنیدند را در صدای تا و بودند جمع همه. رفتم مخفیگاه سمت به

 .زدند زل من

 غریبم؟ چیه؟-

 :گفت اشهمیشگی جدی لحن همان با پدر

 .باشی جااین نیست الزم تو-

 شده؟ چی دیشب-

 .تیا دادی قول تو-

 .شده کشته من دوست-

 :گفت و زد پوزخندی کیت

 مهمه؟ برات مگه-
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 من، دوست   کشتن و من یمحدوده در اما، نبود؛ مهم برایم وقت هیچ گفت؛می راست

 .کردمی دار جریحه را غرورم این

 :غریدم هایمدندان زیر از خشم با و بستم را هایمچشم

 شد؟ چی دیشب،-

 :گفت و داد تکیه میز روی را دستش. زد لب به شیطانی لبخند پدر

 .باشی عادی تونینمی و آوردی کم کن اعتراف اول-

 .هرگز-

 :شد تبدیل پوزخند به لبخندش

 .اتاقت به برو. نداری جایی جا این پس-

 و بود مانده پاره شکل همان به هم هنوز که افتاد بوکس کیسه به نگاهم حرفی هیچ بی

 .رفتم اتاقم به

 احساس دین با چرا چیست؟ در تفاوت همه این! دین هم آن و من یخانواده این

 .لعنتی کنم؟می تریبیش راحتی

 برای آمده امپیشانی در که قرمز هایجوش این افتاد؛ آیینه به چشمم. رفتم اتاقم به

 . نداشتم هم جوش یک حتی که شد.می سالی یک! چیست؟

 اشپشتی دیوار و شکست آیینه در دستم جای و زدم اتاق یآیینه به محکم را مشتم

 .لرزیدمی ضربه شدت از کردم؛ نگاه را دستم. رفت داخل و برداشت ترک هم

 هایقدرت و بودن مرموز همه این از حالم دارد لعنتی لعنتی، لعنتی، لعنتی،

 قدر چه. توانمنمی دیگر. آوردممی در سر هااین از کاش. خوردمی بهم نامشخص



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Es_shima|  تاریکی خیزش رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

293 

 

 اصال  . بود نکرده رفتار دین همانند من با کس هیچ حال به تا. کنممی تنهایی احساس

 بوده دیگری چیز خاطر به شده خوب هم اگر و نیست و نبوده خوب من با کس هیچ

 .است

 اکانتش به شدن وارد از قبل. کردم دین هک به شروع و کردم روشن را کامپیوتر

 .کشیدم برق از را کامپیوتر

 دست از هم را او ترسممی. شود خراب هم او خواهمنمی کنم؛ هک خواهمنمی نه،

 ...بدهم

 تنهاییم عاشق همیشه من. امنداشته را احساسات این وقت هیچ! ام؟ شده چه من

. شده نابود شهر این در معادالتم تمام. خوردمی بهم شوم شهر این از حالم دارد. بودم

 اَه،... ب هم را ورودی آزمون شرط که روزی به وای و ندارم تمرکز چیزی هیچ روی دیگر

 شدمی کاش.کنم فکر چیزی هیچ به خواهمنمی است؛ دهنده آزار هم فکرش حتی

 شکلی، این زدی؛می برق به خواستیمی وقت هر و کشیدیمی کار از را مغزت پریز

 .بود تحمل قابل جهان

 خواب از فردا و بود کابوسی هااین تمام کاش. بستم را هایمچشم و کردم بغل را زانویم

 .نیست نفهمیدن و سردرگمی از بدتر چیز هیچ. شدممی بیدار

* 

 چرم کت همیشه مثل بود؛ اعصابم روی هم هنوز هاجوش. ایستادم آیینه جلوی آماده

 لعنتی! است مدرسه در ماشین آمد یادم که بردارم را کلید خواستم. بودم پوشیده را

 خواهم دیر حتما  . بروم پیاده را راه تمام باید حاال. شدم خارج اتاق از و گفتم لبی زیر

 . پراند جا از مرا ماشینی بوق صدای که بودم زدن قدم حال در خیابان در. رسید
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 ...رو من که خریه کدوم دیگه این-

 .رفتم سمتش به و زدم لبخندی دین دیدن با

 !بازرس سالم-

 .شو سوار تیا-

 شده؟ چیزی-

 .دنبالت اومدم نداری؛ ماشین دونستممی-

 .افتاد راه او و بوسیدم را اشگونه. شدم دین ماشین سوار و زدم لبخندی

 .شودمی تبدیل امزندگی فرد تریننزدیک به دارد دین

 .رفت و رساند مدرسه به مرا

ت،-  میای؟ و ریمی دین با حاال تا کی از ش 

 .بود زده زل من به عصبی که کردم نگاه ترسی به

 شده؟ چی-

 .زد غیبت یهو دیروز ناراحته دستت از: اسکات

 کرده هماهنگ من با دین که هاییحرف. شد جمع هم در هایماخم دیروز یادآوری با

 .افتادیم راه کالس سمت به سه هر و شدند نگرانم کمی. زدم هابچه به را بود

 .هست ترسی بود یاد مراسم امروز: ت رسی

 !تدفین پشت تدفین: اسکات

 .بود بس برایم قبلی همان ندارم؛ را تدفین مراسم یحوصله دیگر نه،
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 .بیام نتونم شاید من هابچه-

 : گفت و آورد باال را انگشتش. ایستاد جلویم ت رسی

 ...بود قهر چون گنمی وگرنه بیای؛ باید تو-

 .ندارم حوصله ترسی-

 :گفت هایشحرف یادامه در و کرد تایید را ترسی حرف هم اسکات

 .نظری زیر و ایملکه تو-

 و هستم خسته نمیام؛ من اصال   شهر، این به لعنت چیزی، هر و بودن ملکه به لعنت-

 . گیرم در خودم

 حرف هاآن با شکل این به وقت هیچ. کردندمی نگاه من به تعجب با ت رسی و اسکات

 .بودم نزده

. بودند شده ساکت دو هر و بودم حوصله بی. شد تمام گونه چه کالس نفهمیدم

 هاآن سر را عصبانیتم که نیست حقشان این بودند؛ خوب من با ترسی و اسکات

 به و کردم جمع را وسایلم. نیست برگشتی راه و است گذشته دیگر اما، کنم؛ خالی

 .بود وسایلش کردن جمع حال در ساکت که کردم نگاه ترسی

 ها بچه-

 .زدند زل من به و آوردند باال را سرشان دو هر

 .مراسم ریممی هم با بعدش چیه؟ قهوه یه به راجع نظرتون-

 نگاه اسکات به. شد بلند و انداخت کولش روی را کیفش سریع و زد لبخندی ترسی

 .افتادیم راه به سه هر و کرد جمع را وسایلش خودش خاص   آرامش با کردیم؛
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 .افتادیم راه و شدیم ماشین سوار

 .نرفتیم که وقته خیلی لوکس، برو: ترسی

 .کردم اخمی ناخودآگاه لوکس اسم آمدن با

 داره؟ هم قهوه جا اون مگه-

 :گفت و زد زل بیرون به اسکات

 .داره چیز همه لوکس-

 دیگه؟ جا یه بریم شهنمی-

 .زد زل من به و کرد جمع را هایشلب ترسی

 .نکن نگام جوری اون بابا خب خیلی-

 هر. نکردم توجهی نگهبان اخم به و کردم پارک خودم را ماشین ایستادم؛ لوکس جلوی

 پیش. کشیدم عمیقی نفس ندیدم که را جنسن شدیم؛ ساختمان وارد هم با سه

 .آمد ما سمت به خدمت

 .تکیال من-

 .خیال بی تیا، نه،: ترسی

 عجیبی اتفاقات اما داشتم طبیعی حالت که آن وجود با خوردممی تکیال که بار هر

 .افتادمی

 .داغ شکالت پس باشه-
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 خوب صاحبش، برخالف. باشد مشهور لوکس هم باید آوردند؛ سریع خیلی را سفارش

 !است

 :گفت و خورد را اشقهوه از ایجرعه ترسی

 نیست معلوم نیست؛ خوبی ینشونه اصال   داشتیم هم سر پشت مرگ تا دو که این-

 !باشه کی بعدی نفر

 .بوده اتفاقی شاید: اسکات

 .نیست اتفاقی چیزی هیچ گهمی بزرگم مادر: ترسی

 !داندمی چیزها خیلی که است مشخص ترسی بزرگ مادر

 .ببینم رو بزرگت مادر باید روز یه ترسی،-

 .ریممی هم با فردا حتما ، اوه-

 .خندیدم سرفه با. پرید گلویم در نوشیدنی و شدم شوکه

 زودی؟ این به! هولی قدر چه تو دختر-

 .کرد نگاهم و انداخت باال ابرویی اسکات

 !رو جا اون تیا، هی-

 شلوار و ایقهوه چرم کت که را جنسن برگرداندم؛ کرد اشاره اسکات که طرفی به را سرم

 سینه به دست که دیدم را بود ریخته صورتش روی موهایش و بود پوشیده آبی جین

 .داد سالم و زد چشمکی کنممی نگاهش که دید تا. بود زده زل من به و بود ایستاده

 .برگرداندم را رویم و کردم اخم
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 .بریم هابچه-

 .زد شیطانی لبخند ترسی

 !گیره پیشت چشمش بدجوری هاحیفشه-

 .شد خندیدنش بلندتر باعث که کردم نگاه ترسی به خشم با

 تا مونهمی منتظر و رسونهمی رو شما من ف راری با شاگردم دارم؛ کار تیا با من هابچه-

 .شه تموم مراسم

 .ایستادم جنسن روی به رو و شدم بلند صندلی روی از

 .ندارم کاری تو با من-

 :زد لبخندی

 .دارم من ولی-

 .هابچه بریم-

 .گرفت را دستم جنسن

 !دارم کارت گممی-

 .ندارم کارت گممی منم-

 کردم؟ کار چی من مگه کن؛ بازیلج کم تیا،-

 :گفتم تمسخر با و زدم کمرم به را هایم دست

 نکردی؟ کار چی-
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 یا دارم دوستت بفهمم که داشتم نیاز چون رفتم؛ خونتون ماجرای اون از بعد فقط من-

 .برام ایبقیه مثل

 بغلت؟ بپرم شم حال خوش باید االن-

 .نباش بد قدر این فقط نه،-

 خشمگین همیشه هایچشم حتی یا دلیلش یا صدایش تحکم بود؛ چه دانمنمی

 .کردمی ماندن به مجبور مرا چیزی اما! سردش

 .برد را اسکات و ترسی هم او و کرد شاگردش به ایاشاره دید؛ مرا تعلل که جنسن

 .افتاد راه بیرون سمت به جنسن

 .بگو جا همین نداشتی؟ کارم مگه-

 .بیا شه؛نمی جا این-

 به را دستش و ایستاد ماشینم جلوی. افتادم راه سرش پشت عصبی و کشیدم پوفی

 بر و گذاشتم دستش در را سوییچ پس نداشتم را رانندگی یحوصله گرفت؛ سمتم

 .افتاد راه و شد سوار صدا بی. نشستم راننده صندلی

 جنگلی وسط به بودم نیامده حال به تا که راهی از را ماشین. بودیم کرده سکوت ود هر

 جنسن حال هر به! امندیده من و بوده رو ماشین راه که بود عجیب. برد ساکت

 .باشد بلد را هاراه این باید و است جنگلبان

 آرام و سردخون کامال   کردم؛ نگاه او به. شد پیدا ماشین از صحبتی هیچ بدون و ایستاد

 تعجب و بدهد دست از را عجیب سردیخون این که بیافتد اتفاقی دانممی بعید. بود

 !شود نگران یا و کند
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 .کرد حرکت سمتی به آرام

 .رفتم طرفش به و شدم پیاده ماشین از

 .بری تنهایی خودت که جااین آوردی رو من! آهای-

 :گفت برگردد؛ کهآن بدون و زد محوی لبخند

 .کنم مجبورت تونمنمی که من! نمیای خودت-

 .زدم صداداری پوزخند

 کردی؟ مجبورم جااین تا طور چه-

 چشم توانستمنمی. بود رویمان به رو زیبایی آبشار. کرد نگاه رویش به رو به و ایستاد

 آن اطراف و شدمی متری پنج حدود آن ارتفاع آمد؛می پایین به باال از که بردارم آب از

 .داشت قرار زیبایی یبرکه هم آبشار پایین و بود سبز سر و زیبا درختان از پر

 .ایستاد رویم به رو جنسن

 .بزن رو من-

 :داد ادامه خودش دید را سکوتم وقتی. کردم نگاهش تعجب با

 خواد؟نمی دلت مگه تیا، بزن رو من-

 که بگذارد هایملب روی را هایشلب خواست و کرد بغلم که کردممی نگاهش چنان هم

 .زدم اشسینه به مشت با

 .نشو نزدیک من به-
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 نزدیک من به خواست جنسن! کردند پرواز هاپرنده از تا چند که گفتم بلند چنان آن

 که خواستمی خودش خواست با کرد؛نمی هم دفاع حتی. کردم دور را او پا با که شود

 هایقابلیت چه و پدرم چه و خودش خاطر به چه را، حرصم تمام من و بخورد کتک

 .کردم خالی او سر جدیدم

 در مرا که بیافتم زمین روی حالی بی از خواستم. افتادم نفس از که زدم را او قدر آن

 .کشید آغوشش

 .متنفرم ازت-

 :زد لب و زد محوی لبخند

 !دونممی-

 جا؟این آوردی رو من چرا-

 .گفت رابرت دکتر هم کنی خالی رو خودت خواستم هم-

 بزنمت؟ که بیاریم گفت-

 .خندید بلند

 .زیاده هاتدرگیری و نیست خوب حالت گفت کوچولو، نه-

 دونه؟می کجا از اون-

 .شدم پشیمان حرفم از که کرد نگاهم جوری

 چیه؟ بیماریت آخه. نگرانتیم دین هم و من هم-

 .کردم آب در را پایم و نشستم برکه کنار
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 .تونمنمی دیگه شدم؛ خسته هم خودم. دونمنمی-

 ترسبک انگار نداشتم؛ جنسن مورد در را گذشته بد احساس دیگر اما بود عجیب

 .بود شده ترکم هم پدرم و بیماری به نسبت حرصم حتی. بودم شده

 .گذاشت آب درون را پایش من از تبعیت به و نشست کنارم

 .تاس دو ما مخفیگاه جورایی یه جا؛این اومدیممی بچگی از همیشه دین و من-

 :پرید باال تعجب با ابرویم

 بودین؟ هم با بچگی از شما-

 .برادرمه دین-

 چی؟-

 .شنیدم هم را انعکاسش که بود بلند قدر آن تعجبم و داد بار این

 .خندید

 بهتری؟-

 .هوم-

 جنسن. کردمی خوب را حالت ناخودآگاه و بود زیبا دوختم؛ آبشار به را نگاهم

 عجیب امروز اما داشت؛ هم بدی اخالق چند هر کند؛ سکوت زمان چه که دانستمی

 جنسن. زدم شیرجه آب در و آوردم در را شلوارم و پیراهن کت، صدا بی. بود مهربان

 است؟ ممکن طور چه اما ام؟کرده گیر برادر دو بین من یعنی. کردمی نگاهم صدا بی

 نیست؟ یکی هاتونفامیلی چرا پس-
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 .خندید بلند صدای با جنسن

 منه، یپسرعمه دین نپرسیدی؟ یعنی دارن؛ رو ما آمار شهر یهمه خنگ، کوچولوی-

 .برادرمه مثل   و بودیم هم با بچگی از اما

 .امشده جااین عاشق واقعا  . رفتم آب عمق به و دادم تکان فهمیدن عالمت به را سرم

 .کردم نگاهش تعجب با. داد من به ایحوله جنسن آمدم؛ بیرون آب از

 کجا؟ از رو این-

 یکی باالی کوچک درختی آلونک یه داریم؛ هم خوراکی و حوله ماهه؛ مخفیگاه جااین-

 .باشه مخفی که ساختیم درختا از

 دانستینمی تا واقعا   بود؛ بزرگ درخت یتنه چون. داد نشان من به را کوچک آلونک

 .نبود پیدا

 .کردم خشک را بدنم

 .بیارم در رو زیرم لباس تا برگردون رو روت چیه؟-

 نکنم؟ نگاه یعنی-

 واقعا امروز جنسن این. برگرداند را رویش و خندید بلند که کردم نگاهش اخم با

 .شدیم ماشین سوار هم با و پوشیدم را شلوارم و پیراهن! است عجیب

 .رفتم خانه به و کردم پیاده لوکس جلوی را جنسن. کردم رانندگی خودم بار این

 نخواهم فراموش وقت هیچ که کردم پیدا را زیبایی محل اما نرسیدم لیدیا مراسم به

. دیدم را او که اولی روز همانند درست. آیدنمی صورتم به اخم جنسن یاد با دیگر. کرد

 دین با اشخویشاوندی خاطر به شاید. است نمانده برایم ایکینه هیچ که است عجیب
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 به هم شاید است؛ شده هم جنسن بخشش باعث که بوده مهربان قدر آن دین! است

 تخت روی صدا بی که بودم خسته قدر آن. دانمنمی است؛ امروز کاری کتک خاطر

 .بستم را هایمچشم و افتادم

 باال را چپم دست   و کردم اخمی ناخودآگاه کردم؛ باز را هایمچشم امگوشی صدای با

 .مالیدم را چشمم و بردم

 ایخمیازه. بود تاریک اتاق کردم؛ باز را چشمانم و گشودم هم از را هایمپلک زور با

 .برداشتم میز روی از را گوشی و شدم بلند جایم از. کشیدم

 ...د   وات-

 !است؟ زدن زنگ حال در موقع این رابرت دکتر. خوردم را حرفم یادامه شماره دیدن با

 .دادم جواب را تماس فکری هیچ بی! بود صبح سه کردم؛ نگاه ساعت به

 !تیا جااین بیا سریع-

 .زدمی موج اضطراب صدایش در. بود بلند کمی صدایش

 االن؟-

 !بیا فقط-

 سرم از کامال   خواب. کردممی گوش خوردمی سرم در که اشغال بوق صدای به تعجب با

 در را لباسم. کشیدم پوفی! نه؟ یا بروم باید اصال   است؟ شده چه یعنی. بود پریده

تش شلوار و رنگ ایقهوه بافتنی پیراهن و آوردم  باالی ایدایره را موهایم پوشیدم؛ را س 

 خشاب از برداشتم؛ را امهمیشگی کلت. پوشیدم پیراهنم روی را چرم کت بستم؛ سرم
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 و گذاشتم جورابم در را چاقویم. دادم قرار کمرم، در پیراهن، زیر در و شدم مطمئن پرش

 .افتادم راه و کردم روشن صدا بی را ماشین. شدم خارج خانه از

 .گرفتم را رابرت دکتر یشماره بروم؟ کجا باید من لعنتی،

 شده؟ چی-

 کند؟می چه دکتر پیش دیگر او. کرد سیخ را تنم موهای دین صدای

 ...کارچی جااون تو-

 !بود کالفه هم او پرید؛ حرفم وسط

 شده؟ چی-

 بیام؟ باید کجا من-

ت اوه،-  .کلینیک بیا نگفت؟ دکتر! ش 

 هستین؟ کلینیک تو شما شب موقع این-

 !بیا تیا-

 کامال   خیابان. دادم فشار گاز روی را پایم ناخودآگاه. داشت عجیبی لرزش صدایش

 .رسیدم کلینیک به سریع خیلی و بود خلوت

 قرمز دین چشمان. شدم کلینیک وارد سرعت با. ام شده خسته سردرگمی همه این از

 .بود منتظرم در، نزدیک و بود

 شده؟ چی-
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 وارد. کرد هدایت داخل به مرا کند نگاه من به که آن بدون حتی و حرفی هیچ بی

 که افتاد رابرت دکتر به چشمم. شدم بودم، آن در اممریضی خاطر به هم قبال   که اتاقی،

 .بود کرده موهایش در را دستش کالفه و بود ایستاده ایگوشه

 .سالم-

 لب زیر داشتمی بر را سرنگ که حالی در و رفت وسایلش سمت به دید را من تا

 :گفت

 .بشین-

 خبر چه نگویند و بدهند دیگر دستور یک اگر. نشستم صندلی روی و کردم اخمی

 !کنممی خراب سرشان روی را جا این است

 .نکردم حرکتی و زدم زل هایشچشم به. آمد سمتم به و کرد آماده را سورنگ دکتر

 !تیا باش زود-

 چیه؟ جریان-

 .آمد من طرف به سریع دین. کرد نگاه دین به و کشید پوفی دکتر

 .دممی توضیح من بکن رو گهمی که کاری نیست؛ وقت تیا-

 .خبره چه بگید اول! نه-

 .شده تموم داشتم ازت که اینمونه ولی بشه بررسی باید مشکوکه؛ خونت: دکتر

 :گفتم و کردم نگاهش تمسخر با

 !جا؟این کشوندید رو من راه همه این شب، نصفه همین، برای-
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 .تیا عجیبه خونت-

 .زدم زل دین به تعجب با

 چی؟ یعنی-

 .داد بیرون را نفسش و کرد نگاه دیوار به کالفه دکتر

 !بفهمیم باید نیست؛ معلوم: دکتر

 در را سوزن و برداشت را سرنگ سر   دکتر گرفتم؛ دکتر جلوی را دستم و آوردم در را کت

 مهارت با و شد سورنگ داخل خونم. کردم حس را کمی بسیار سوزش. کرد فرو دستم

 .شد خارج رگم از سوزن زیاد

 .کرد آزمایش به شروع و ریخت شیشه سه در را خون دکتر

 .خندید و کرد نگاهم دین. کشیدم ایخمیازه ناخودآگاه

 .بخوابیم بریم پاشو-

 !کجا؟-

 .من یخونه بریم! شهنمی که جااین-

 .شدم بلند جایم از و برداشتم را کت آلودخواب

 .خودمون یخونه رممی نه-

 !رسینمی هم در دم تا که بودنت خوابالو این با تو آخه-
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 جاده یبچه من. زدم لبخندی ببرد خوابم ماشین توی که این تصور از. گفتمی راست

 عوض هایمعادت قدر این مونتانا در زندگی ماه چند همین با که است عجیب بودم؛

 .است شده

 .شدم دین ماشین سوار و کشیدم دیگری یخمیازه

 .دادنمی من به را پرسیدن سوال و کردن فکر فرصت و بود خسته مغزم

 .بستم را هایمچشم و دادم تکیه صندلی به را سرم

 .کردم احساس را ماشین شدن روشن تنها

*** 

 را آخی صدای که دادم فشار ترمحکم را دستانم. بود گرفته را چیزی هایمدست

 را گردنش که دیدم مقابلم را دین صورت که کردم باز را چشمانم تعجب با. شنیدم

 !بود شدن خفه حال در او و بودم گرفته محکم

 تیا کن... ول-

 .زدم چنگ را موهایش و برداشتم گردنش دور از را هایمدست خنده با و آمدم خودم به

 بی چیزش همه! دادمی آرامش من به چیزش همه صدایش هایش،چشم موهایش،

 .بود نقص

 !هاشده صبح-

 بلند خواستمنمی. بودم خسته من و بود کوتاه خیلی اما خوابیدم آرامش با دیشب

 روی را سرم کردم؛ حلقه بازویش دور را دستانم حرفش شدن تمام از بعد. شوم

 .بستم را هایمچشم و گذاشتم اشسینه
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 !خستمه دین، خیال بی-

 فرصت بهترین االن. شد موهایم با بازی مشغول و کرد فرو موهایم در را هایشدست

 .بود گرفتن آمار برای

 چی اصال   بودین؟ جا اون موقع اون تا چرا کلینیک؟ کشوندید رو من دیشب چرا-

 شده؟

 چیزای به تحقیقاتش بین دکتر دکتر، پیش ریممی تعطیلیه فرداش که روزایی من-

 .دونهنمی رو علتش که رسید عجیبی

 :گفتم و کردم نگاه دین هایچشم به و مالیدم را هایمچشم

 نفهمیده؟ زودتر چرا-

 و کردهمی پیدا رو اصلیت خون داشته االن تا بوده؛ خونت تو ایبیگانه چیزای یه-

 .متفاوتن خیلی آدما بقیه به نسبت اونا که فهمیده

 چی؟ یعنی این خب-

 .بفهمه رو بیماریت علت تا کنهمی کار روش داره ولی دونمنمی-

 یابم؟می رهایی هادانمنمی از کی شود؟می تمام کی تفاوت همه این سردرگمی، هم باز

 !دانمنمی

 هایش،چشم خصوصا   او، به کردن نگاه با است؛ من شبیه واقعا   هایشچشم رنگ

 چیزی هایشچشم جز به چند هر! است شده عوض جنسیتم که بینممی را خودم

 عجیب. ماست صورت عضو ترینمشخص همین اما نیست؛ هم به شبیه ما از دیگری
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 حرکتی ترینکوچک چون فهمید دین انگار. شوم بلند جایم از خواستمنمی اما بود

 .نزد حرفی دیگر هم شدن صبح مورد در و نکرد

 :گفت و کرد تر زبان با را لبانش

 سو اعتمادت از و بیارم در بازی شعور بی کردیمی شنا داشتی وقتی خواستمنمی-

 هر رو این شکمت، هایپَک خصوصا  ! فرمه رو نهایت بی بدنت ولی، کنم استفاده

 داری؟ جوری چه تو نداره؛ کسی

 و گند زندگی غرق   تربیش مرا سوالش این اما کند؟ عوض را بحث خواست االن

 !کرد مزخرفم

 .مداوم و زیاد تمرین-

 کنی؟می تمرین سخت قدر این چرا-

 مجبور داری شدن کشته یا کشتن راه   دو تنها وقتی. مجبورم چون کنم؟می تمرین چرا

 .کردنی تمرین و شدن قوی به

 دین به نباید حتی سردرگمم؛ من. برگشت خشنم یروحیه ها،این به کردن فکر با

 .کنم اعتماد

 .آمدم پایین تخت از صدا بی و شدم بلند رویش از

 بشر این. گرفتم آرامشی اتاق از ناخودآگاه. بود آسمانی آبی رنگ به اتاق چیز همه

 !کندمی دگرگون هم مرا بودن سنگ و خشم حس   تمام  
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 را امگوشی جیبش از و کردم پیدا رنگ آبی میز روی را خود کت. خورد زنگ امگوشی

 به لبخندی. کردمی خودنمایی امگوشی یصفحه روی ت رسی عکس. آوردم بیرون

 .کردم برقرار را تماس و زدم اشخنده

 تو؟ کجایی تیا اوه،-

 کجایی؟ تو-

 !خونتون در دم من-

 .دیدم اتاق آرایش میز باالی تزیینی یآیینه در را این بود؛ شده متعجب هایمچشم

 کنی؟می کارچی ما یخونه تو-

 .جایی بریم باید دارم؛ کارت-

 .بودم تحمل قابل و نبود بد کل در هایملباس کردم؛ نگاه خودم به آیینه در

 .حیوانات کلینیک در   بیا پاشو-

 .دادم فاصله گوشم از را موبایل ناخودآگاه که زد جیغی

 کنی؟می کار چی جا اون-

 :کشیدم پوفی

 دیگه؟ میای. داشتم کار دکتر با-

 .اونجام دیگه دقیقه پنج تیا آره-
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 یاد مرا نداشتم؛ را فضا این در ماندن توان. رفتم شویی دست به و کردم قطع را گوشی

 آیینه به که نکردم جرات هم باز و شستم را صورتم و دست. انداختمی پیش روز چند

 .کنم نگاه

 موهایم کردن شانه مشغول و برداشتم را بُرُس نبود؛ اتاق در دین برگشتم؛ اتاق به

 در دین. آمدم بیرون اتاق از و بستم سرم باالی ساده خیلی را موهایم شدم؛

 و نشستم صندلی روی و زدم لبخندی. بود آماده را صبحانه ایقهوه کرم یآشپزخانه

 .شدم خوردن مشغول

 بود لوکس قدر آن و بزند چشم توی که حدی در نه اما بود کوچک تقریبا   دین یخانه

 هایکابینت رنگ به هم صندلی و میز حتی. بیاید نظر به مناسب چیز همه که

 کشید را دماغم. کردم نگاه دین به و برداشتم را کتم شدم سیر که وقتی. بود آشپزخانه

 آبی مبلمان با و بود رنگ کرمی هایپارکت دارای سالن. شود آماده تا رفت اتاقش به و

 .بود آن کف هم بنفشی آبی پرزدار یقالیچه. بود شده تزیین بنفش

 ! خوردنمی بازرس یک به خصوصیاتش این و است آرامی آدم دین واقعا  

 .شد خارج در از و زد لبخندی دید که را من. شد خارج اتاق از و شد آماده باالخره

 بیرون؟ میندازی خونت از رو من داری آهای-

 :گفت شیطانی لبخندی با و زد زل هایمچشم در. برگشت سمتم به و ایستاد

 بمونی؟ خوایمی و نداری قرار یعنی-

 !دیمی گوش که منم هایتلفن به-

 .زدیمی حرف بلند تو و بگیرم رو هامگوش نتونستم ببخشید-
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 دادنم قلقلک مشغول و گرفت را دستم که بدوم خواستم و آوردم در برایش شکلکی

 .شد

 اشخانه جلوی یپله سه هم با. کرد رهایم دین باالخره که گرفتم درددل خنده شدت از

 و بستم را اشخانه در. آورد بیرون را ماشینش و رفت پارکینگ به دین. رفتیم پایین

 که شدم پیاده ماشینش از. رساند کلینیک در جلوی مرا حرفی هیچ بی. شدم سوار

 .شنیدم را صدایش

 !باش خودت مواظب کوچولو، هی-

 شد؛ شروع لعنتی تابلوی همین از چیز همه. رفت بین از تابلو دیدن با که زدم لبخندی

 ...امبیماری شدن مجهول ام،مریضی

 که زدم حدس بود؛ نرفته هنوز دین. آمد ترسی که شدم ماشین سوار و کشیدم آهی

 وقتی کردم؛ نگاهش و کردم کج را سرم دارم؛ قرار کسی چه با که بفهمد خواهدمی

 .افتاد راه و زد من به چشمکی دید را ترسی

 . بست باز آهسته را در ترسی

 خونه؟ نرفتی شب چرا تو خانوم، سالم-

 .زدم لبخند رویش به و کشیدم سرم به دستی

 !رفتم بیرون شب نصفه بودم؛ خونه شب-

 باالخره. بخندم بلند شد باعث که کردمی نگاهم طوری باز دهانی و تعجب با ترسی

 :گفت و کرد جور و جمع را خودش

 بیرون؟ زدی شب نصفه-
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 .ببری رو ما خوایمی کجا حاال. ی س-

 .آدرس این به برو. آهان-

 .دادم فشار گاز روی را پایم و گرفتم ترسی از را آدرس

 وسطش که بود جلویمان رنگ ایقهوه مستطیلی   در   یک. بودیم ایستاده خانه جلوی

 کرد دراز زنگ سمت به را دستش تعلل بی ت ر سی. داشت قرار کوچکی ای  دایره زنگ

 حرفی هیچ بی و ایستاد در جلوی زنی. شد باز خودش در، بزند زنگ که این از قبل اما،

 کرد؛می نفوذ وجودت عمق تا و بود گیرا و نافذ سبزش، هایچشم. زد زل من به

 زیر تا که موهایش. شوم اذیت ترکم تا برداشتم هایشچشم از را نگاهم ناخودآگاه

 کمی که سفیدش پوست چروک و چین از اما بود ایقهوه رنگ به رسیدمی اششانه

. است زده رنگ را موهایش و دارد سال ۶۵ از بیش که بود مشخص بود، شده کدر هم

 :شکست ناشناس پیرزن این توسط سکوت باالخره

 .تو بیا تر سی-

 :گفت و انداخت من به را نفوذش پر نگاه دوباره

 .اومدی خوش تیا، سالم-

 پیرزن. دادم دست تردید با و کردم ترسی به نگاهی. کرد دراز سمتم به را دستش

 به و کرد رها را دستم. کردم حس اندامش در را لرزشی و بست را هایشچشم

 .شویم وارد ما تا رفت کنار در جلوی از و نگفت چیزی. زد زل هایمچشم

 از. بود ندیده را خوبی چیز بودم داده دست او با که بار آخرین کردم؛ ت رسی به نگاهی

 را جو تا شد خانه وارد صدا و سر با و کرد مصنوعی یخنده خواند؛ را حرفم نگاهم

 !کند عوض
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 !کنم؟ گیرتغافل تونمنمی وقت هیچ چرا بده خیلی بزرگ، مادر اوه-

 تنها آن از پس که بود بزرگی سالن تنها جلویمان شدم؛ خانه وارد ترسی سر پشت

. بود شده تزیین عجیبی وسایل و جاتعتیقه با و بود قدیمی خانه. شدمی دیده راهرو

 !نه خب داشتم؟ توقع این از بیش جادوگر و ساحره یک از

 و نشست کنارم هم ت رسی. نشستم بود ایقهوه و قرمز بین رنگش که قدیمی مبل روی

 و بود ما منتظر انگار برگشت؛ سینی یک با زود خیلی. رفت آشپزخانه به مادربزرگش

 !بود کرده آماده قبل از را چیز همه

 میایم؟ ما که دونستیدمی شما-

 :گفت کردمی تعارف ما به را نوشیدنی که طور همان و کرد نگاهم سرد خیلی

 .داره تعجب ندونستنش. هس ساحره یک کار ترینراحت این-

 مبل روی و داد را نوشیدنی هم ترسی به پیرزن. گذاشتم کنارم و برداشتم را نوشیدنی

 .کنم پیدا بهتری اسم باید آید؛نمی او به پیرزن لفظ بود؛ سنش از ترسرحال. نشست

 .ویرجینیا-

 چه؟ یعنی گوید؟می چه. کردم نگاه زد را حرف این که ت ر سی بزرگ مادر به تعجب با

 :داد ادامه دید را تعجبم وقتی

 .کنی صدام هم ویرجینا تونیمی ویرجینیاست؛ اسمم-

 خواند؟ مرا ذهن االن او! آوردممی در شاخ داشتم تعجب از

 ...شما عه،-

 :داد ادامه خودش و بزنم را حرفم نگذاشت
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 خودم مورد در که چیزایی بعضی تونممی فقط من مشکله؛ ذهنت به شدن وارد-

 !بخونم رو ذهنت تونمنمی که عجیبه سالته نوزده فقط چون بفهمم؛ رو گیمی

 بدی چیز بخواند را ذهنم تواندنمی که این کجای! شوممی دیوانه دارم رسما   دیگر

 است؟

 عوض را جو کردمی سعی چه هر ت رسی. شوم مسلط خودم بر تا کشیدم عمیقی نفس

 آن که است منتظر کردم حس. کرد نگاهی من نوشیدنی به ویرجینا. توانستنمی کند

 اشنوشیدنی تر سی. بخورم را نوشیدنی این که بودم آن از اعتمادتر بی و پرو! بخورم را

 :گفت و برداشت را

 .بخور شیمی عاشقش بخوری بار یه عالیه؛ بزرگم مامان هایمعجون تیا، وای-

 شدم؛ خیره ویرجینیا به سپس و کردم بود ایکشیده ظرف در که نوشیدنی به نگاهی

 را لیوان دید مرا تعلل که ت رسی. بود تفکر حال در و کردمی نگاه تر سی به تفاوت به

 و کشیدم عمیقی نفس. گرفتم دستش از را لیوان اجبار به گرفت؛ طرفم به و برداشت

 نوشیدنی و نیافتاد خاصی اتفاق. خوردم را آن از ایقطره و کردم لبانم نزدیک را آن

 ایمزه چه بفهمم کردم سعی چه هر کشیدم؛ سر نفس یک را آن تمام. بود مزهخوش

 زل من به ویرجینا. گذاشتم سرجایش را لیوان. بود نتیجه بی کنممی حس آن داخل را

 .بود زده

 تنها جااین از که زیرا رفت؛ آشپزخانه به که زدم حدس و برداشت را هالیوان ت رسی

 .شد شنیده آویزهایی صدای. بود پیدا راهرو

 :گفت آرامی صدای با ویرجینا

 .باش مواظبش-
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 :دادم را جوابش آرام. است ت رسی منظورش که فهمیدم

 .کنه مراقبت خودش از بتونه که بدید یادش شما-

 ...خاطرت به اون. تاریکیه و خون تو طالع بری؛می تاریکی به رو اون تو-

 را اشک. شد سکوتش باعث که چکید پایین هایشچشم یگوشه از اشکی یقطره

 .آمد ترسی زمان همین و کرد پاک

 .تمرینه وقت دیگه خب،-

 سمت به و ایستادم نیز من. کردند نگاه من به و شدند بلند هم با ویرجینیا و ترسی

 رنگ به همه که بود آشپزخانه و اتاق چندین راهرو راست   و چپ سمت در. رفتیم راهرو

 در به کهآن بی رسیدیم؛ در یک به آخر در. داد ادامه را راهرو ویرجینا اما بودند زرد

 قدیمی و بزرگ حیاط. شدیم حیاط وارد و رفتیم پایین پله دو. شد باز در بزند دست

 ریخته زمین روی هابرگ. بودند پیچیده هم در و بلند ترسناکی شکل به درختان بود؛

 چیزی. رفت حیاط ابتدای زمین زیر سمت به ویرجینا. کردمی ترعجیب را فضا و بود

 رنگش ایقهوه موهای باد. شد باز در و داد فشار در روی را دستش کف و گفت لب زیر

 سه هر. شود ترسناک تربیش که بود شده باعث این و دادمی تکان خاصی حالت به را

 تنها و شد بسته در و رفت باال که دیدم را ویرجینا دست تنها و شدیم زمین زیر وارد

 دیده چیزی و بود تاریک بسیار جااین بود روز که آن وجود با. شد قطع نور یروزنه

 .شدنمی

 .کن شروع ت رسی خب-

 زدن دست صدای. آمدمی نظر به معمولی کامال   که دادم تشخیص را ویرجینا صدای

 !زد دست ت رسی انگار. آمد
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 ..دوباره: ویرجینا

 زدن دست صدای دوباره. شدنمی کنم نگاه عادی کردم سعی چه هر اما بود عجیب

 .آمد

 ..دوباره بدی؛ انجام باید وجودت یهمه با: ویرجینا

 آن شد؛ روشن هاالمپ تمام بار این. آمد زدن دست صدای باز و گذشت ثانیه چند

 .بستم را هایمچشم که بود ناگهانی و شدید قدر

 !شد حاال. بود خوب: ویرجینا

 ایستاده خاکستری میز یک جلوی ویرجینا و ت رسی. کردم باز را هایمچشم کم کم

 شده جالب داشت که زیادی هایالمپ با اما بود تیره ایقهوه اتاق فضای تمام. بودند

 زیر. بودند رنگی مواد با هاییشیشه هاآن داخل که بود قفسه تماما   دیوارها در. بود

 دست یک کامال   فضای و بود بزرگ تقریبا   همین برای دادمی پوشش را خانه تمام زمین

 جدا هم از بود عجیبی وسایل کدامشان هر روی که میزهایی یوسیله به زمین زیر

 .بودند شده

 !دیدم چاقو چند میز روی که کردم نگاهش تعجب با. آورد باال را دستش تر سی

 .نخور تکون اصال   تیا: ویرجینا

 .شدند شناور هوا در و آمدند باال به همه چاقوها و آورد باال را دستش ناگهان ت رسی

 یصحنه میخکوب تعجب با! بود سفید کامال   که دیدم را ترسی چشمان لحظه یک

 ندیده خودم چشم به حال به تا اما بودم شنیده زیادی چیزهای من. بودم شده جلویم

 .بودم
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 .داد فشار جلو به هوا در و گرفت عمودی را دستانش ت رسی

 اما زدمی موج چشمانم در تعجب و وحشت. آمدندمی سمتم به نور سرعت با چاقوها

 صورتم سمت به که چاقو دو جهت. آوردم در اشمخفی جای از را چاقویم سرعت به

 رفتمی شکمم در داشت دیگری چاقوی کردم عوض هاآن به زدن ضربه با را آمدمی

 کردم نگاه که روبرو به. افتاد زمین روی بعد و ایستاد هوا در شکمم نزدیکی در که

 !بود گرفته ایست صورت به را دستش هنوز که دیدم را ویرجینا

 خراش پایم ساق. آمد در آهم افتاد پایم به که نگاهم کردم؛ سوزش احساس پایم در

 .بود ریزیخون حال در و بود دیده

 :گفت و کرد نگاهم اخم با ویرجینا

 .نخور تکون گفتم بهت-

 .آمدمی سمتم به چاقوها که ببخشید-

 .نخوری تکون اصال   بود کافی. شدمی رد کنارت از نه،-

 .کنم ریسک تونمنمی نیست؛ خودم دست من-

 :گفت خشم با ویرجینا

 .دیمی کشتن به رو همه وگرنه کنی؛ اعتماد درست افراد به باید-

 :زد جیغ تعجب با بود آمده بیرون خلسه حالت از تازه که انگار ترسی

 شدی؟ چی خوبی؟ تیا،-
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 قطره چند و بود افتاده کنارم که چاقویی به. زد زانو پایم کنار و دوید سمتم به ترسی

 زمانی چه از است؛ نقره لعنتی سوخت؛ اندکی دستم زدم؛ دست بود آن روی خون

 ام؟شده حساس نقره به نسبت

 هاقفسه از یکی جلوی و رفت زیرزمین چپ سمت به دو با و شد بلند جا از ت رسی

 اتفاق این دانستمی که مطمئنم بود؛ سردخون کامال   کردم؛ نگاه ویرجینا به. ایستاد

. بیافتد اتفاق این گذاشت و دانستمی. کردم مشت خشم از را دستم! افتدمی

 ...لعنتی

 وقتی مادربزرگش که نیست معلوم. شد پایم بستن مشغول و آمد من پیش ترسی

 شدم؛ بلند جایم از. است تفاوت بی گونه این االن که دیده چیزی چه گرفته مرا دست

 .شدم مانعش که کند کمکم خواست ترسی

 .تمرینت یادامه برو-

 حالت به ترسریع باید ترسی کنی؛ تمرکز بتونی نکنم فکر. بسه امروز برای: ویرجینیا

 .برگردی طبیعی

 :گفت و کرد نگاهن شک با ترسی

 کنی؟ رانندگی تونیمی-

 .بود کوچیک خراش یه آره-

 به. افتادیم راه و شدیم ماشین سوار ترسی با. کردیم سرسری خداحافظی ویرجینا از

 به باالخره. نزد حرفی هیچ چون شد من با ویرجینا خصونت متوجه هم ترسی نظرم

 ارزشش امیدوارم برگشتم؛ را راه و کردم پیاده شانخانه جلوی را ترسی رسیدیم؛ مونتانا

 !گردمبرمی را راه هنه این که باشد داشته را
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 داخل شک با و آرام ؛بود باز در. شدم پیاده آن از و کردم پارک را ماشین خانه، جلوی

 با ام؛کرده اشتباه شاید ترسیدم؛ اندکی. شد بسته در شدنم داخل محض به و شدم

 دیگر کشیدم؛ پوفی. آمدممی جااین به تنها نباید من! کرد زخی را من ترسی وجود

 .بود دیر برگشتن برای

 حتی. بود قدیمی بسیار کتاب یک خواندن حال در و بود نشسته مبل روی ویرجینا

 .ببیند مرا تا نکرد بلند را سرش

 چیه؟ من با شما مشکل-

 .زد ورق را کتاب و نداد را پاسخم

 دستش کف را حقش من است؛ ترسی بزرگ مادر که درک به اصال   شدم؛ خشمگین

 .خندید بلند که رفتم سمتش به عصبانیت با! گذارممی

 بجنگی؟ من با خوایمی طور چه! ضعیف خیلی ضعیفی، هنوز تو-

 چیه؟ من با مشکلت-

 .کرد نگاهم تند

 !باشی نداشته وجود خواممی-

 کرده تعجب. بود نکرده صحبت من با چنین این حال به تا موجودی هیج و کس هیچ

 .بیارم کم نباید بار این. شدم خیره سبزش هایچشم به بودم؛

 .تنهام که منم! بکش خب-

 .دادممی انجامش تونستممی هم درصد یه اگه باش مطمئن-

 هستم؟ عزیزش ینوه دوست چوت تواند؟نمی چرا آخر کنم؛می تعجب
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 میاد؟ بدت من از چرا-

 :غرید لب زیر و بست را هایشچشم

 ...هم رو من حتی اندازیمی خطر به رو ترسی تو-

 ...فهممنمی-

 !هستی چی دونینمی هنوز تو اوه،-

 !چه؟ یعنی هایشحرف این بودم؛ مانده برجایم متعجب واقعا   بار این

 چی؟-

 .خندید بلند

 .نده دست از رو ترسی زود ولی. فهمیمی زودی به-

 دیدی؟ من توی چی. فهممنمی هاتحرف از چیزی من-

 ...و مرگ جنگ، خون، تاریکی، شه؛می خالصه کلمه چند در تو طالع-

 .نداد ادامه و کرد مکثی

 نیافته؟ اتفاقات این که کنم کارچی من خب-

 به. بود شده متریمیلی من با اشفاصله و گرفت قرار رویم به رو ثانیه یک در

 :گفت و زد زل هایمچشم

 . نیست فراری راه هیچ اومدی؛ دنیا به خون با تو-

 :گفتم اراده بی

 .نیستم این من دروغه؛ نه،-
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 :گفت آرام و برگرداند من از را رویش ویرجینا

 پشت همیشه ماه. شهمی برمال چیز همه زودی به ندارم؛ گفتن برای حرفی دیگه من-

 !شهمی کامل روزی یه نیست؛ ابر

 گرگ بعدی سه تصویر کردم؛ نگاه اطراف به گیجی با. کرد تغییر برایم دنیا زدم که پلک

 .شناختم را اتاقم عقاب، و

! نیست کسی هر کار واقعا   مکان، تغییر طور؟ چه آخر. کردم نگاه اطراف به وحشت با

 حتما   کند؛ جا به جا را انسان تواندمی راحتی به که او. زدممی نفس نفس ترس از

 .نیست گریزی راه مرگ و من طالع از که گویدمی راست

 چه هر! نشد چیزی دستم و برداشت ترک دیوار. زدم دیوار به محکم را دستم خشم با

 چرا؟ آخر. شوممی قبل از ترسردرگم و ترگیج گذردمی

 .آمد سمتم به کورتنی که گذاشتم کیفم در را هایمکتاب

 .خواستت دفتر تیا،-

 را کیفم انداختم باال دانمنمی عالمت به ایشانه انداختم؛ اسکات و ترسی به نگاهی

 .رفتم دبیرستان دفتر سمت به و برداشتم

 بدون توانمنمی من لعنتی، اند؟فهمیده دارم همراهم که سالحی مورد در چیزی نکند

 !کنم مخفی جایی را هاآن توانمنمی هم االن. بروم جایی هیچ سالح

 دیدن با. بود ایستاده سینه به دست و بود زده دیوار به را پایش یک تام در، جلوی

 .زد نمایی دندان لبخند

 .بودم تو منتظر داخل؛ برم تو با فقط گفته هولمز تیا؟ کجایی-
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 هم به را موهایش و کردم رنگش ایقهوه حالت خوش موهای داخل را دستم خنده با

 .ریختم

 !باشی وایساده هم دقیقه دو حاال نخور حرص کاپیتان؟ چته-

 همه و بودم ملکه من اما بگوید؛ تو تام به نداشت جرات کسی. نگفت چیزی و خندید

 .کردندمی تعجب صمیمت این از

. بستم را در و شدم داخل تام همراه. شد داخل و کرد باز را در معطلی بدون و زد در تام

 دست با و زد لبخندی دیدنمان با هولمز خانم. ایستادیم هولمز خانم جلوی دو هر

 عجیب برخورد طرز این! انداختیم دیگریک به نگاهی دو هر. بنشینیم که کرد اشاره

 .بود

 :شکست را سکوت هولمز خانم

 ...شاگردا از تا دو نیافتاده؛ خوبی اتفاقات-

 :داد ادامه و کرد نگاهی دویمان هر صورت به و کرد مکثی

 تو تیا هالوینه؛ دیگه مدت یه شه؛ عوض باید جو این! دیگه دونیدمی خودتون-

 تاثیر هابچه روی شما ای؛مدرسه کارورزش بهترین و مشهورترین هم تو تام ای؛ملکه

 .کنید آمادشون هالوین برای و کنید عوض رو جو خواممی دارید؛

 در را هاییآدم ادای خواهندمی مردم! آمدنمی خوشم هالوین از وقت هیچ هالوین،

 در که من! کنندمی خیس ترس از را خودشان هستند واقعی بدانند اگر که آوردند

 جذاب هاداستان شبیه اصال   موجودات این که دانممی غرقم موجوداتش و تاریکی

 .دارند دنبال به را کشتن و مرگ تنها و نیستند

 کنیم؟ کار چی دقیقا   ما: تام
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 و تزیین مسئول بدید؛ تشکیل گروه بزنید؛ کمپین کنید؛ تبلیغ کنید؛ عوض رو جو-

 یملکه عنوان به باید تو تیا. تونیدمی که کاری هر بشید؛ شکالت و شیرینی

 .بشی ظاهر هاآشامخون

 ۴۵ ثانیه صدم یک در سرم هولمز خانم حرف این با که کردممی نگاه تام به داشتم

 !شدم خیره دهنش و هاچشم به و چرخید درجه

 آشام؟خون! من؟-

 :گفت و خندید هولمز خانم

 .آشام خون یملکه-

 !است قبول غیرقابل و بازی مسخره واقعا   دیگر این

 ...من اما-

 :آمد هایمحرف میان به هولمز خانم

 .عنوانه ترینجذاب این. کردم فکر خیلی من-

 .دیدم را تام ریز لبخند. دادم عقب دست با را موهایم و گرفتم پایین را سرم

 .شو گرگینه هم تو تام: هولمز

 :کند پرانی مزه خواست تام

 نشم؟ آشامخون پادشاه-

 .کرد اشاره بیرون به دستش با و ایستاد تام حرف به توجه بی هولمز خانم

 !هابچه باشید موفق-
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 من به تعظیمی مسخرگی با تام. شدیم خارج دفتر از و شدیم بلند صندلی از دو هر

 .فرستاد برایم هوا در بوسی! شد پوزخندم باعث که کرد

 !هاآشامخون یملکه ای برتو تعظیم و درود-

 !بدی لو رو هاعنوان االن نباید کنم فکر ولی ندارم عالقه هالوین به زیاد من-

 :کرد گشاد آخر تا را هایشچشم و گذاشت هایشلب روی را هایشدست مسخرگی با

 .نخورید را خونم بار یک همین ملکه، کنید عفو مرا-

 !تام-

 .ملکه نزن داد بابا باشه-

 :گفت خنده با که کردم نگاهش حوصله بی

 یملکه گفتم آشامی،خون یملکه که نگفتم خب! ملکه نکن نگاه هم طوری این-

 یملکه کنهنمی جرات کسی دیگه آشامیخون یملکه بدونن تازشم! ایمدرسه

 .بشه آشامخون

 شوخی که کسی تنها با و بود مغرور تام. دادم تکان شوینمی آدم معنی به را سرم

 مانتفریح زنگ تمام کشیدم؛ پوفی. خورد کالس زنگ. بود دوستانش و من کردمی

 .رفتیم کالس به همه. شد گرفته بیهوده

 بود جدید پسر این. کردمی نگاه اطراف به و بود ایستاده کالس وسط درگم سر پسری

 از آبی، هایچشم و مشکی موهای. بودم ندیده دبیرستان در را او حال به تا که زیرا

 مشخص شدمی دیده راحتی به هم سفیدش لباس روی از حتی که اشقوی عضالت

 !است کارورزش که بود
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 :گفتم و دادم تکان هوا در را دستم

 !شاهزاده هی-

 .کردمی جذب را آدم که بود زیبایی خاکستری نبود؛ آبی هایشچشم کرد؛ نگاهم پسر

 :گفتم و کردم اشاره داشت فاصله من با صندلی یک تنها که لیدیا خالی صندلی به

 .بشین بیا-

 و شد زودپر چه لیدیا جای. نشست صندلی روی و زد من به لبخندی که زدم چشمکی

 .نشد پیدا قاتلش

. شد کالس وارد بود آمده مدرسه به بود روزی چند که تاریخی معلم وینسن، آقای

 :گفت و کشید سفیدش هایریش در دستی

 جدید آدم یه امروز اما. بگم خودم از نیست الزم شنیدید؛ رو من اسم که مطمئنم-

 .گریسون آیزاک. شناستشنمی کسی که داریم هم دیگه

 و کرد جا به جا را عینکش دست با وینسن آقای. برد باال را دستش جدید پسر همان

 :گفت

 .اومده جااین به و گرفته انتقالی اون بشین؛ آشنا آیزاک با هابچه-

 :گفت من به آرام که شنیدم را اسکات صدای

 .میارم در رو سوابقش امشب تا-

 کردم نگاه وینسن آقای به و نشست لبم به لبخندی ناخودآگاه اسکات حرف این با

 :گفت گوشم کنار ت رسی
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 طوره؟ چه پات-

 کنم چکش باید. نداشت هم سوز ایذره حتی که بود عجیب. نبود پایم به یادم اصال  

 .باشد نکرده عفونت که

 .خوبه-

 .کرد شروع را درس وینسن آقای

 :گفت بشنوند اطرافیانش فقط که طوری به آرام. بود نشسته سرم پشت ج ف

 .بزنه رو سکته کالس وسط همین شرطی به! موته حال در که پیریه این بابا-

 .بمونه زنده کالس آخر تا بگیره جون که بدیم زاانرژی بهش باید: تام

 :گفت و کرد نگاه هاآن به و برگرداند را سرش اسکات

 .بدبخت گردنت افتهمی خونش! داره خون قند   بابا، نه-

 من اما خندیدندمی همه. خندید آیزاک حتی همه، اسکات یبامزه حرف این با

 فهمیده هک با و گویدمی جدی را وینسن داشتن خون قند   اسکات که دانستممی

 .است

 !فاز تو رهمی کالس آخر تا افتهمی راه موتورش! بدیم جواناماری بهش کن فرض: تام

 .رقصهمی قشنگ جوری این کنیم؛ کیف و بدیم مشروب: آیزاک

 .شوم ساکت تا گرفتم را خودم جلوی زور با. خندیدم بلند حرفش، تصور از

 :گفت و زد زل بودیم پوکیدن حال در خنده از همه که ما سمت به وینسن آقای

 .بخندیم هم ما بگید داریه خنده چیز-
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 .کنه دعوت نوشیدنی رو شما خواستمی هابچه از یکی فقط استاد، نه: آیزاک

 :داد ادامه که زدیم زل آیزاک به تعجب با همه

 بریم؟ امشب هستید پایه-

 ساله بیست جوانی استادمان کردمی فکر دانستنمی هرکس که گفت بامزه قدر آن

 .خندیدیم بلند دانستیممی کامل را قضیه که ما! است

 :گفت و زد لبخندی وینسن آقای

 !کنممی چکت. بری تونینمی داری درس هم تو گذشته؛ من از پسرم، نه-

 بهتر خیلی واقعا  . آیدمی خوشم جدید پسر این از. خندیدند بلند کالس تمام بار این

 .است لیدیا از

 ۱۵۷ تقریبا   قدش که کوتاه قد دختری. چرخیدیم در سمت به همه آمد؛ زدن در صدای

 کوچک هایچشم. شد وارد زده خجالت بود دستش در وسایلش نصف و بود

 دورش بلندش فر موهای بود؛ شده گم شکلش ایدایره بزرگ عینک زیر در اشمشکی

 .بود داده او به ایشلخته حالت و بود

 شم؟ وارد تونممی استاد، ببخشید-

 درسته؟ باشید؛ کال مک ویکتوریا باید شما و: وینسن آقای

 .داد تکان را سرش تنها دخترک

 .میای دیر که باشه آخرت بار ولی بشین بیا-

 اوباش اطرافش، که بود ک وین صندلی خالی، جای تنها. کرد نگاه اطراف به ویکتوریا

 هیکلی پسران وسط و رفت خالی صندلی سمت به آرام ویکتوریا! بودند نشسته
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 قدر چه امروز. گرفتم را امخنده جلوی زور با. بود شده گم هاآن بین واقعا  . نشست

 و کردم آزاد را ذهنم. شودمی پر قبلی هایآدم جای دارد راحتی به! داریم جدید شاگرد

 .دادم گوش درس به

 :گفت و شد کالس وارد بود ترکوچک ما از که دختری و زد در کسی

 .دارن کارش بیرون، بیاد استرلینگ تیا گفتن-

 .داد من به را خروج یاجازه وینسن آقای

 . دادم تکان ندانستن عالمت به را سرم و کرد نگاهی اسکات و ترسی به

 .بردار رو وسایالم ترسی-

 .باشه-

 سمتش به. بود زدن قدم حال در کالفه که دیدم رو دین راهرو در. شدم خارج کالس از

 :گفت که رفتم

 ...بیا همراهم-

 .ایستادم جاهمان و زد خشکم که زد را حرف این سرد و جدی قدر آن

 .دیگه بیا گفتم؟ چی نشنیدی زده؟ خشکت چرا-

 .رفت مدرسه از بیرون سمت به مستقیم. افتادم راه همراهش فکر بدون

 .شد ماشین سوار و کشید موهایش به دستی کالفه

 .فهمیدم را کشید حرص از که عمیقی نفس شدم ماشین سوار وقتی

 ...دین-
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 !نگو هیچی-

 شده چه مگر! نبود شکلی این من دوست است؟ من دین این کردم؛ نگاهش کالفه

 شود؟می عوض من با رفتارشان همه چرا است؟

 حتما   پلیس، یک رفتن تند. شد خارج مدرسه از سرعت با و کرد روشن را ماشین دین

 .است خراب خیلی اوضاع

 شده؟ چی-

 و گفتم آخی. بخورد شیشه به سرم شد باعث که گذاشت ترمز روی را پایش خشم با

 .گرفتم را سرم دست با

 :گفت بگویم چیزی که این از قبل

 بودی؟ کجا لیدیا قتل روز  -

 !خواب-

 داری؟ شاهد-

 :گفتم و کردم فکر کمی

 .خونمون دوربینای شاید دونم،نمی-

 :کشید داد عصبی

 نداری؟ زنده شاهد نبوده؟ خونه کسی شب نصفه یعنی-

 .کندمی فرقی چه آخر اما. بودند رفته شکار برای همه و بود کامل ماه قتل شب

 !نه-
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 :گفت و کرد ریز را هایشچشم زد؛ ماشین فرمان به مشت با

 ...گفتی دروغ بهم که بفهمم اگه تیا-

 :زد داد بلندتر

 .بگو رو راستش االن همین لعنتی،-

 !گفتم رو راستش-

 :گفت و آورد صورتم نزدیک را صورتش. برگشت سمتم به خشم با

 شده؟ پیدا جنازش روی تو خون جوری چه پس-

 .بفهمم را حرفش کردممی سعی و کردممی نگاه دین به مبهوت و مات

 چی؟-

 خون یکیش. دادیم شناسایی برای که شد پیدا لیدیا جسد روی متفاوت خون تا دو-

 نشون رابرت دکتر به رو خون از نمونه یه من. نبود شناسایی قابل دومی و بود لیدیا

 .کردمی فرق همه با که خورد تو خاص خون   به دقیقا   خون، اون و دادم

 :گفت دید را تعجبم وقتی. کردممی نگاه دین به باز دهان با

 و بودن کالسیت هم دو هر بوده؛ آثارت قتل دو هر تو قتلی؛ دو مشابه سرنخ تنها تو-

 .بودن بد تو با دو هر

 .نبود بد من با لیدیا-

 :زد داد

 .شدید بد بعد بودید دوست اوایل-
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 :آوردم زبانم به را فکرم بود؟ پذیرامکان طور چه جریان این اما، ۰گفتمی راست

 .بودم خونه من ممکنه؟ طور چه-

 .هست منم سوال این-

 :گفت جدی لحنی با و کرد آرام را صدایش

 ایحرفه قاتل یه با کنممی حس شخصیت، دفاع و همراهته که هاییسالح اون با-

 !طرفم

 من. بودم اشک مبهوت و مات. چکید چشمم یگوشه از اشکی یقطره حرفش این با

 شاید ندارم؛ یاد به حتی را ریختم اشک که بار آخرین! بودم نکرده گریه حال به تا

 .داشتم سال پنج از ترکم

 .دویدم و شدم پیاده ماشین از

 ...تیا-

 من به او! داشتم دوست را دین من. کنم تربیش را سرعتم شد باعث زدنش صدا

 نبودنم و بودن قاتل برای را خونم حتی کند؟ امتحان را حدسش تا بود شده نزدیک

 !درمانم نه خواستمی

 .نشستم درخت کنار و کشیدم پوفی. شد پاره شلوارم و کرد گیر درخت یشاخه به پایم

 چرا پس اما. بود امزخمی پای همان این. آمد بند زبانم تعجب از و کردم نگاه پایم به

 نیست؟ زخم
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 حتی و خیال و فکر از را آدم دویدن کاش. کردم دویدن به شروع تریبیش سرعت با

 چیز همه چرا اما، بکشم؛ را لیدیا قاتل که بودم داده قول من. کشیدمی بیرون زندگی

 . کندمی تایید را دین هایحرف امشده پاره لباس و هاخون اون! گردد؟برمی من به

 محکم قدر آن را مشتم و پریدم. بود رویم به رو درختی کردم؛ تربیش را دویدنم سرعت

 زیاد درد. رفت درخت داخل دستم و شد سوراخ درخت محکم یتنه که زدم درخت به

 بیرون توان. ایستادم حرکت بی. رفت سیاهی چشمانم و کردم حس وجودم تمام با را

 دو از بیش پهنایش که درختی نبود کردنی باور نداشتم؛ را درخت از دستم کشیدن

 .بود شده سوراخ کامال   بود دستم یهانداز که جا آن تا بود؛ متر

 و بود درونم عظیمی نیروی انگار بودم؛ شده سبک کمی کشیدم؛می نفس بلند بلند

 . بودم کرده رهایش االن من

 تعجب دیدممی که چیزی از. کشیدم بیرون درخت از و دادم حرکت را دستم آرامی به

 و بود زده بیرون هااستخوان بود؛ شده عوض عجیبی صورت به دستم شکل   کردم؛

 به چیز همه شبیه عمال   که زیرا گرفتم را دستم چپم دست با. داشت عجیبی حالت

 حس بی دستم که بود عجیب نبینم؛ را صحنه این تا بستم را چشمم! بود دست جز

 .کردمنمی حس دردی من و بود

 که وقتی در درست لعنتی کردم؛ حس سرم پشت از درست را خسی خس صدای

 شود؟ ظاهر عجیبی موجود باید شده ناتوان دستم

 .کردم نگاه اطراف به و ایستادم حرکت بی و کشیدم عمیقی نفس. شد متوقف صدا

 ...تیا-
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. شد جمع دستم یادآوری با که زدم لبخندی ناخودآگاه. دیدم هابوته الی از را جنسن

 روی نگاهش سپس و کرد درخت به نگاهی. آمد سمتم به حرفی هیچ بدون   جنسن

 !شد خشک دستم

 .دکتر بریم باید. شکسته هاتاستخون کردی؟ کار چی تو من، خدای اوه-

 :گفتم تریدید با و کردم گاز را لبم بدهم؟ اتفاق این برای پاسخی چه بعد

 .خوامنمی دکتر-

 :گفت عصبی و کشید پوفی

 .نیست عادی چیز کنی؛ ولش جوری این که شهنمی-

 . نکن شروع دیگه تو جنسن، بسه-

 :گفت و گرفت دستش در را دستم آرام

 .کردم پیدات زود که آوردی شانس بودی؛ شده دور-

 گشت؟می دنبالم مگر پرید؛ باال ابرویم

 گشتی؟می دنبالم جام؟این دونستیمی کجا از-

 .گشتممی دنبالت همین برای. شده دعوات دین با فهمیدم-

 چرا پرسد؟نمی سوالی درخت یا دستم برای چرا. است گفته او به را چیز همه دین پس

 آفتاب غروب خاطر به که جنگل به. شوممی دیوانه دارم لعنتی، کند؟نمی تعجب

 :گفتم و زدم زل بود شده نارنجی

 ...تو ناراحتم دین از وقتی میاد؛ دین ناراحتم تو از که وقتی جالبه،-
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 .نیستی تنها تو-

 :گفتم کنم نگاه او به که آن بدون زدم پوزخندی

 .بودم تنها همیشه من-

 و رسید لبم به جانم که داد تکان جوری را دستم هایاستخوان جنسن لحظه یک در

 از بدنم. شد جا به جا هایماستخوان تمام که کردم حس قشنگ. کشیدم بلندی داد

 مثل کردم؛ نگاه دستم به. لرزیدمی بود شده وارد آن به که ایدفعه یک فشار و درد

 گذاشته جایش سر را هاغضروف و هااستخوان تک تک جنسن انگار! بود شده قبلش

 !است

 .بودم خونده اولیه هایکمک برای چیزایی یه شدن بانجنگل برای-

 نگاهم نگرانی با جنسن. شدنمی کم بدنم لرزش. بست را دستم و کرد پاره را پیراهنش

 .کرد بغلم آرام دید را حالتم وقتی و کرد

 .شد بدنم لرزش توقف باعث و کرد سرایت بدنم تمام به آیندیخوش گرمای

. بودم انرژی بی و سبک حد از بیش داشتم؛ عجیبی احساس. بستم را هایمچشم

 دیگر. نبود مهم دیگری چیز هیچ یا لیدیا مرگ دیگر داشتم؛ عجیبی خیالی بی حس  

 !نبود مهم چیز هیچ

 باز را چشمانم حتی که بودم انرژی بی و خسته قدر آن کرد؛ بلند زمین از مرا جنسن

 ...شدمی محوتر جنسن هایقدم صدای. نکردم

*** 
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 که هم باز. شناختم راحتی به را کلینیک. کردم نگاه اطراف به و کردم باز را هایمچشم

 . اماومده حیوانات کلینیک به درمان برای

 :گفت که دادم تشخیص را جنسن صدای. آمدمی کناری اتاق از نفر چند بحث صدای

 !بشه دست دوباره نداره امکان دیدم من که دستی اون-

 :داد را جوابش نیز رابرت دکتر

 .نه یا بده تکون رو دستش تونهمی بینیممی شد بیدار وقتی خوبه، که االن-

 :گفت سریع و بود جاآن هم دین

 من نشده بیدار تا بهتره. گفتم رو حقیقت من ولی کردم؛ ناراحتش که منه تقصیر-

 .برم

 و شد اتاق وارد جنسن. آمد کلینیک در   صدای بعد و شنیدم را دین هایقدم صدای

 شده پیچی باند کردم؛ نگاه دستم به. نشست کنارم و زد لبخندی دید؛ را من وقتی

 .بود

 اومدی؟ هوش به کی-

 .االن همین-

 کردی؟ کار چی دستت با تو دختر-

 .دونمنمی-

 بدون و شد اتاق وارد رابرت دکتر. نگفت چیزی دیگر هم او و دادم تکون را سرم کالفه

 :گفت شد باز باندها یهمه وقتی. کرد باز را دستم باندهای حرفی هیچ

 داری؟ درد-
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 .نه-

 .بده تکون رو دستت آروم-

 هیچ وقت هیچ انگار بود؛ خوب کامال   دستم اما شدنمی باورم. دادم تکان را دستم آرام

 :گفت آرام و شد بلند جایش از رابرت دکتر. بود نیافتاده اتفاقی

 .بری تونیمی خوبه، دستت خب-

 کلینیک از. بود کرده سکوت به وارد را ما یهمه نیرویی انگار شدم؛ بلند تخت روی از

 داخل و کردیم حرکت هم با صدا بی. افتاد راه سرم پشت هم جنسن که شدم خارج

 .نشستیم ماشینش

 .خونتون رسونمتمی-

 .دهممی ترجیح جاآن به را جایی هر. ندارم را مزخرف عمارت آن یحوصله اصال   نه،

 .اسکات یخونه برو-

 :گفت پوزخندی با و کرد نگاهم تعجب با جنسن

 .مبارک جدیدت پسر دوست-

 .دوسته یه فقط اسکات ولی مرسی،-

. بود شده خسته بحث از هم جنسن انگار. افتاد راه اسکات یخانه سمت به صدا بی

 این و است سرسبز و جنگلی حد از بیش شهر این. کردم نگاه بیرون به و کشیدم آهی

. است دیگر موجود هرگونه برای قوتی ینقطه و شکارچیان برای ضعفی نقطه خودش

 .زدم را خانه زنگ و شدم پیاده ماشین از. ایستاد اسکات یخانه جلوی جنسن
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 یک تنها. کند باز را در اسکات تا کشید طول دقیقه چند. رفت سرعت با جنسن

 اشخانه به حال به تا. کردمی نگاه من به تعجب با و بود پوشیده سفید شلوارک

 :گفتم و فرستادم عقب دست با را موهایم. بود شده متعجب همین برای و بودم نیامده

 دی؟نمی ورود یاجازه موسیو-

 که ریخته، هم به و کوچک ایخانه. شدم اشخانه وارد من و رفت کنار در جلوی از آرام

 .داشت کوچک یآشپزخانه یک و سالن یک اتاق، یک

 غذاهای یجعبه و لباس از پر جاهمه و بود رنگی مشکی چرم هایمبل سالن در

 .بود اشمانده

 .خوادمی اساسی شدن تمیز یه جا،این جهنمیه چه اسکات اوه،-

 :گفت و افتاد مبل روی حوصله بی و کشید باال را دماغش اسکات

 .شهمی همین نداری ایخانواده وقتی-

 :گفتم و انداختم پایین مبل روی از را هالباس پا با

 .خانوادتیم ما بعد به این از-

 :داد جواب را تماس زنگ اولین با. گرفتم را ت رسی یشماره و درآوردم را امگوشی

 ..تیا-

 .اسکات یخونه بیا-

 چرا؟-

 .دونیه آشغال جااین. بیار دیدی چی هر و نظافت وسایل خودت با-
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 :گفت خنده با ت رسی

 .رسونممی رو خودم باشه،-

 :گفتم اسکات به و کردم قطع را تلفن

 آیزاک؟ و ویکتوریا سوابق   خب؟-

 به پدرش کار انتقال   خاطر به و داره قبلیش مدرسه از خشونت مورد چند آیزاک-

 .نداره خاصی چیز. هاستحرفاین از ترچلفتی پا دست ولی ویکتوریا. اومده جااین

 :گفتم و دادم تکان تایید ینشانه به را سرم

 و طبیعی که اونی هم دوم بذاری؛ چیزی یه دوربینت روی هک موقع باشه یادت اول-

 باشه یادت همیشه هم آخر در و هست بقیه از ترمشکوک ضعفه نقطه بدون

 خودش از ردی هیچ که اونه خوب و واقعی هکر! عملیاته خود   از ترمهم سازیپاک

 .شهنمی دستگیر یا شناسی وقت هیچ و ذارهنمی

 من پیش و برداشت چیزی یخچال از و رفت آشپزخانه به و شد بلند مبل روی از

 :گفت قیدی بی با و برگشت

 .زنیمی حرف بابام مثه داری تیا،-

 .کنی عمل هاشحرف به باید اسکات، بود خوبی هکر بابات-

 .بودن زنده مامانم و اون االن نبود ساده اگه. بود لوح ساده اما آره-

 :گفتم و گذاشتم مبل باال را هایمدست

 .کنم حمایت ازت همیشه تا جاماین من بگیر؛ درس پدرت از-

 خوری؟می ویسکی-
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 .آره که معلومه اوه،-

 .رفت در سمت به اسکات. آمد در زنگ صدای که کردیم نوشیدن به شروع هم با

 گونه این اگر و امبوده غافل ت ر سی حتی و اسکات از زیاد کنم؛ منسجم را تیمم باید

 داشته را تیم ترینقوی باید من. رودنمی پیش خواهممی که طور آن کارم بروم پیش

 .باشند ترقوی شکارچیان از هم و تاریکی موجودات از هم که باشم

 :گفت جیغ با دید مرا وقتی و شد خانه وارد صدا و سر با ت رسی

 جا؟این کردیمی غلطی چه تو اسکات باشه؛ بد قدر این کردمنمی فکر-

 نگاه ما به حوصله بی آوردمی را بزرگ پالستیک چند که حالی در اسکات. خندیدم

 :گفت و گرفت اسکات جلوی اسلحه همانند را تی ترسی. کرد

 شکلیه؟ این خونت نگفتی چرا تو-

 :گفت و گذاشت زمین روی را وسایل اسکات

 .نپرسیدین خب-

 .شدم بلند جایم از خنده با

 .بزنم جدید دکور خواممی. بریزین دور رو هست جااین چی هر-

 :گفت و پرید حرفم وسط وحشت با اسکات

 .ندارم جدید چیز خرید برای پولی دیگه برن اینا منه، ندار و دار یهمه اینا تیا، نه-

 ردیفه؟ اینترنتت و کامپیوتر-

 ...همیشه-
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 همسایه؟ فای وای هک با البد-

 :گفت و داد تکون آروم رو سرش

 نکرده استفاده اینترنت از که بود هاماه من و نبود پول بابا، مرگ بعد هکم اولین-

 .کنم هک رو بقیه فای وای که گرفتم تصمیم. بودم

 . کردمی نگاه ما ب باز دهان با ت رسی

 حتی. نداریم رو آشغالی هیچ جای اصال   بریزید؛ دور رو هست جااین هرچیزی-

 .بریز دور هم رو هالباس

 :گفت و زد چشمکی کرد؛ جور و جمع را خودش ترسی

 !چشم-

 .کنی تعجب چیزی هیچ از نباید ایساحره یه تو که بگیر یاد و-

 قرار کامپیوتر یک و قدیمی کمد و تخت یک اتاق در. رفتم اسکات اتاق به و خندیدم

 دکوری و تیم زیباترین و کردم سرچ را خانه دکوراسیون لبخند با. بود روشن که داشت

 بعد برای هم را باقی و کردم پرداخت اینترنتی را هزینه نصف. کردم انتخاب دیدم که را

 شد اتاق داخل ت رسی شد تمام کارم تا. گذاشتم فردا برای را قرار و گذاشتم کار اتمام از

 :گفت و

 ...چیزه تیا،-

 برایش ترسی بودم مطمئن که ایقیافه از. شد اتاق وارد هم اسکات سر ش، پشت

 هم گشادی شلوار و بود انداخته سرش روی را ایپارچه. خندیدم بلند کرده درست

 :گفتم و شدم جدی. بود شده معدن کارگران شبیه که بود کرده پایش
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 ! مُرد یکی چیزه گفتی که بار آخرین-

 :دادم ادامه و انداختم باال را ابرویم

 !چیه؟ دیگه دفعه این-

 :گفت آرام و نشست تخت روی و گذاشت زمین را تی ترسی

 خندی؟نمی بهم که بگم-

 !سمتم میندازی چاقو یهو ندارم؛ خندیدن جرئت دیگه بعدم خندیدم؟ بهت کی من-

 :گفت و کرد گره هم در را هایشدست زد؛ لبخندی

 هستن؟ واقعی هاآشامخون نظرت به-

 همه آینده در حتما   بگویم دروغ او به اگر و هست ساحره یک او کردم؛ نگاهش بهت با

 اسکات حتی و کندنمی اعتماد من به دیگر بگویم را راستش هم اگر. فهمدمی را چیز

 :گفتم اسکات به رو و کردم تر زبانم با را لبم. کندمی شک هم

 چیه؟ تو نظر-

 :گفت و برداشت سرش روی از را پارچه اسکات

 چیزای یه معتبر هایسایت وب توی کردم؛ تحقیق قبال   این مورد در من خب-

 از بیش هاعکس یفاصله که کردم شناسایی رو نفر چند عکس مثال   دیدم؛ مشکوکی

 خب ولی بوده؛ سن همون با خاص شخص به متعلق هاعکس یهمه و بود سال صد

 بعضی چشمای که دیدم عکسا بعضی توی البته هست؛ هم بودن همزاد احتمال

 یا بوده دوربین فلش و نور خاطر به نیست معلوم که داره خاصی برق همیشه هاآدم

 .نه
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 :گفتم و دادم فرو را دهانم آب

 مشابه داستان همه این که نداشت واقعیت اگه نیست؛ بعید چیزی هیچ من نظر به-

 داشته فرق که زنممی حدس نیستن؛ فیلما شبیه دقیقا   خب ولی! نبود موردش در

 . باشن

 :گفت آرام ترسی

  چی؟ هاگرگینه-

 برای بیاید بیرون من جواب فکر از ترسی که کنم کاری و کنم عوض را بحث خواستم

 :گفتم همین

 پرسی؟می رو اینا چرا حاال طور، همین هم اونا-

 :گفت و شد بلند تخت روی از

 .طوری همین هیچی،-

 :گفتم و کردم نگاهش مشکوک

 .باشیم راست رو هم با ماها بود قرار ت رسی،-

 تا اون بود؛ هاگرگینه و هاآشامخون مورد در که دیدم کتاب یه بزرگم مادر کمد توی-

 .نیست وقتش االن گفت و گرفتش من از دید من دست رو کتاب

 : گفتم و شدم بلند کامپیوتر پشت از هم من

 !گهمی بهت رو چیز همه خودش وقتش به پس-

 بیزار کار این از. شدیم زباله پالستیک در اسکات وسایل ریختن مشغول هم با سه هر

 .شویم متحد هااین از بیش باید ما. بود الزم شدن ترصمیمی برای ولی بودم
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 :گفت ترسیده و آمد سمتم به ترسی ناگهان

  خوبی؟ تیا،-

. گذاشتم امبینی روی را دستم تعجب با. افتاد خون قطره چند زباله پالستیک روی

 .بود شده جاری دماغم از عجیبی شدت با خون. شد خون از پر دستم

 سمت به و گذاشتم دماغم روی را دستمال. گرفت سمتم به را دستمالی اسکات

 .رفتم شوییدست

 همان دوباره که دانستممی. کنم نگاه آیینه در که خواستنمی دلم وجه هیچ به

 خون هم دهانم از و افتادم سرفه به ناگهان. دید خواهم را خونی ترسناک یچهره

 را هاخون و کردم باز را آب. کنم چه دانستمنمی و بودم ترسیده کامال  . ریخت بیرون

 .آمدندنمی بند هاخون اما شستم

 .نداشتم را اوضاع کردن درک توانایی زدم؛می نفس نفس درد و ترس از

 لحظه یک در و گرفتم باال را سرم. نداشت تمامی هاخون و بود گرفته شدت هایمسرفه

 .افتاد آیینه به چشمم

 و بود شده قرمز هایمچشم رنگ کردم؛ وحشت دیدممی آیینه در که ایچهره از

 .بود خونی صورتم تمام و بود شده ظاهر هایمگونه در عجیبی هایرگ

 را امانم سرفه. شد تربیش ترسم کردم دقت تربیش چه هر اما امزده توهم کردم فکر

 و چکیدمی موهایم از خون هایقطره بود؛ کرده قرمز هم را موهایم خون و بود بریده

 .بود کرده قبل از تروحشتناک را امچهره

 سقوط هم با دو هر اما گرفتم روشویی به را دستم کنم؛ نگاه را خودم نتوانستم دیگر

 .شکست بدی صدای با روشویی سنگ   و کردیم
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 دستمالی. کشاند بیرون سمت به و کرد بلند زمین روی از مرا و گرفت را امشانه دستی

 .کرد پاک را هاخون دستی و گرفت قرار صورتم روی

 به و کرد نگاه من به نگران که دیدم را اسکات صورت شد برداشته که دستمال

 .رفت آشپزخانه

 امریزیخون قطع باعث شد وارد من به روشویی افتادن خاطر به که شوکی کنم فکر

 .بود شده

 به آبی لیوان اسکات. کردمی گریه آرام و بود گذاشته صورتش روی را دستش ترسی

 احساس دهانم در را خون یمزه که بخورم خواستم و ریختم دهانم در را آب. داد من

 را دهانم دیگر بار چند بود؛ شده قرمز کامال   آب کردم؛ تف را آب و رفتم حمام به. کردم

 .زدم آب را صورتم هم بعد و شستم

 :گفت که شنیدم را اسکات صدای

 .شیمی بهتر هم تو جوری این کنیم؛می جمع رو وسایل ما حمام، برو تیا،-

 ...اما-

 .چیزه ترینمهم سالمتیت! تیا برو گفتم-

 در سردخون حالت از و شد عصبی اسکات که بود بار اولین این زدم؛ ایخسته لبخند

 .آمد

 طبیعی، امچهره کردم؛ نگاه خودم به حمام یآیینه در و کردم اخمی امچهره آوری یاد با

 .آوردم در را هایملباس و کشیدم ایخسته آه. بود خونی اما
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 پایین تنم از خون همراه آب هایقطره ایستادم؛ دوش زیر و کردم تنظیم را آب

 را آب شستم که را هاخون کرد؛ بهتر را حالم آب. بود شده قرمز حمام کف   و ریختمی

 .کردم باز را حمام در و بستم

 هر شود؟ خراب ما یرابطه و نکند بدی فکر اسکات بروم بیرون شکلی این کردم؛ مکثی

 ! بمانم توانمنمی هم جا این حال هر به. دارد سن سال ۱۷ و است بچه او باشد چه

 خودم دور و گرفتم را حوله تعجب با. گرفت قرار مقابلم ایحوله که کردم باز کمی را در

 . بود ایستاده من به پشت اسکات. پیچاندم

 بی جوان آن دیگر هم اسکات پس. کرد بهتر را حالم و آورد لبم به را لبخند کارش این

 .شودمی بهتر سرعت به دارد ما گروه! نیست تفاوت

 :گفت و پرید بغلم در دید مرا تا ترسی

 تیا؟ شدی خوب-

 :گفتم و خندیدم

 .بود موقتی. خوبم نترس،! که شدممی بد بودم سالمم پریدی تو که جوری این دیوونه-

 :گفت آرام اسکات

 ...شدت این به نه ولی باشه بد حالت که بودم دیده هم قبال   رفتی؟ دکتر-

 .امکرده مخفی خوب را آن تنها است؛ شده بد حالم هم قبال  

 .نگرفتن اینتیجه هنوز آره،-

 .خوبیه دکتر اون رابرت، دکتر پیش برو: ترسی

 :گفت کالفه ترسی. آمد در صدا به زنگ صدای
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 حموم که تو ببین بیرون رو من ندارن عادت منم یخانواده این! دنبالم اومدن خب-

 .بهشون بدم آدرس شدم مجبور منم و زدن زنگ بودی

 :گفتم و زدم چشمکی

 .همیم با تربیش بعد به این از کنن؛ عادت بگو بهشون-

 .هابچه بینمتونمی بعدا-

 شده تمیز جا هنه کردم؛ اطراف به نگاهی. رفت در سمت به و بوسید را امگونه ترسی

 .بودند جایشان سر وسایل اما بود

 ترتیب ولی بفروش هست فروش قابل چیزی اگه دور، بریزی باید رو وسایل اسکات،-

 .خریممی اول از رو وسایل یهمه میان؛ جدید دکور برای فردا بده؛ عصر فردا تا رو همه

 ...تیا اما-

 .بیار برام پوشیدن قابل لباس یه برو االنم! اما بی اما-

 که طور همات. افتادم راه سرش پشت هم من و رفت کمدش سمت به و خندید

 :گفت کردمی پایین و باال را هالباس

 یحوله این خریدم؛ رو حوله رفتم همین برای باشی حساس شاید گفتم راستی،-

 .خودته

 : گفتم و گرفتم دستش از را شرت تی و شلوارک و زدم لبخندی

 !دیگه روزای برای جاهمین ذارمشمی باشه-
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 که کردمنمی فکر وقت هیچ. پوشیدم را هالباس. رفت بیرون اتاق از و نگفت چیزی

 ساخته را تفاوت بی و سرد پسر آن تنهایی،. باشد مهربان و فکر به قدر این اسکات

 .بود

 .ندارم رفتن یحوصله! شممی صاحب رو کهنت تخت این امروز-

 :گفت و خندید

 .برهمی خوابم مبل یا کامپیوتر پای وقتا تربیش! خوابممی مبل رو من بابا، باشه-

 .بستم را هایمچشم و کشیدم دراز تخت روی و زدم لبخندی

 و گرفتم را دستش و آوردم باال را دستم سریع صورتم؛ روی دستی کردن حس با

 .نشستم تخت روی و پیچاندم

 کنی؟می کار چی تیا، آیی،-

 شاید کردم؛ نگاه بود زدن داد حال در که اسکات به و کردم باز را هایمچشم الی

 که شودنمی باورم نه،. بود شده مهربان دیشب همین برای اصال   و داشته اینقشه

 ! کردممی اعتماد راحتی این به نباید من کردم؛ حماقت

 کردی؟می کار چی داشتی-

 :گفت بود؛ شده جمع هایشچشم در اشک که حالی در اسکات

 .دبیرستان بریم کنم بیدارت خواستممی-

 را راستش که بود مشخص نکرد؛ تعلل ایثانیه حتی چون و لرزیدنمی صدایش

 .گویدمی

 .شد دادنش ماساژ مشغول و گرفتم دست در را دستش. کردم رها را دستش آرام
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 ...ببخشید-

 :گفت سردخون شد؛ آرام کمی که دردش

 دونستمنمی واقعا   تنهام؛ که هاستسال من خب ولی دادم؛می تکونت یهو نباید من-

 !کنم بیدارت جوری چه

 و ایستادم جلویش قدم یک با. لرزید دلم اشمظلومی و سادگی تنهایی، همه این از

 .کردم بغلش محکم

 .پشتتم من همیشه نزن؛ تنهایی از حرفی وقت هیچ دیگه اسکات،-

 .کشتپیش چیزا یبقیه نشکون رو دستم-

 :گفتم و آمدم بیرون بغلش از وحشت با

 .شهمی دیر خونه برم بخوام تا چنه؟ ساعت که؛ ندارم لباس اسکات، وای-

 :گفت خنده میان در و خندید بلند اسکات

 .بیا هالباس همین با-

 .قدیمیت شرت   تی و سفید گشاد   شلوارک این با بله-

 کرد؛ باز در و رفت اسکات. درآمد صدا به در زنگ   لحظه همین در که خورد را اشخنده

 شد خانه وارد اشهمیشگی صدای و سر با ترسی که شدم موهایم کردن شانه مشغول

 .خندید بلند بلند دید مرا تا و

 .میاد بهت چه لباسا! رو قیافت تیا، وای-

 .آپ شات-
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 :گفت خنده با و گرفت سمتم به را پالستیکی ترسی

 .آوردم برات رو لباسام بلندترین و گشادترین بیا؛-

 .بیاری رو خودش لباسای بری نشد قرار مگه: اسکات

 :گفت و فرستاد بیرون را نفسش ترسی

 .بدن فحشم و باشن خواب ترسیدم ولی ببینم؛ رو عمارت اون خواستمی دلم خیلی-

 آن کردم؛ نگاه خودم به کردم عوض را هایملباس وقتی. گرفتم دستش از را هاپالستیک

 پیراهن. بود پیدا پایم ساق   از قسمتی و بود کوتاه برایم لی شلوار نبود؛ بد هم چنان

 .بود جالبی ترکیب کل در اما بود آرنجم تا آستینش هم سفید بافتنی

 .شد ترسی یخنده باعث که پوشیدم رویش را چرمم کت

 !چته؟ مرض-

 !چرم کت   و کوتاه شلوار-

 : گفت و کرد نگاهم هولمز خانم ورودم با. رفتیم مدرسه سمت به خنده با سه هر

 .برس جشن تدارکات نام ثبت مراسم به و کالس نرو فعال   بودم؛ منتظرت تیا اوه،-

 بده؟ انجام دیگه نفر یه شهنمی-

 .کردیم بحث قبال   نه،-

 :گفتم لب زیر و دادم دست هابچه با و کشیدم پوفی

 !خوره؟می هدهند تدارک به کجام من آخه-

 .خورهمی چی همه تو به-
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 صندلی روی و نزدم حرفی. کردم نگاه زد را حرف این که تام به و برگشتم تعجب با

 ترینکسل از یکی امروز. دادم بیرون حرص با را نفسم. نشستم خودم مخصوص

 .شودمی روزهایم

نسیو ماریا-  .آس 

 کردم؛ نگاه روین به رو بلند قد دختر به و زدم امسینه به را هایمدست حوصلگی بی با

 :گفتم و کردم نگاه سبزش هایچشم به

 خب؟-

 خر قدر این کردمنمی فکر! دیگه بنویس رو اسمم خب نیستی؟ نام ثبت مسئول مگه-

 .باشی

 :گفتم و کردم اخمی

 زنی؟می حرف کی با دادی دونیمی تو-

 !خداس کنهمی فکر و گرفتتش جو که دختر یه با کامال ،-

 :گفتم و شدم بلند جایم از عصبانیت با

 !گفتی گهی چه بگو دیگه بار یه داری جرئت اگه-

 :کرد تکرار را کلمات شمرده شمرده پوزخند دختر

 دختر اون اما زنم؛می حرف خداس کنهمی فکر و گرفتتش جو که دختر یه با دارم-

 ...هیچ که دونهنمی

 را ابرویم. کرد نگاه من به تعجب با و نداد ادامه را حرفش دختر امخنده بلند   صدای با

 :گفتم لبخند با و انداختم باال
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 .کن گم چشمام جلوی از رو گورت پس خوره؛نمی من به چیزت هیچ تو جوجه،-

 باشم؛ زده را هاحرف این عمیق لبخند و بلند یخنده آن با که شدنمی باورش انگار

 حلقه کمرم دور تام دستان لحظه یک در! کردمی نگاه من به باز دهانی با و متعجب

 :گفت لبخند با و شد

 عزیزم؟ شده چیزی-

 من از حمایت برای را کار این که فهماند من به و زد چشمکی خنده با که کردم نگاهش

 را او با کردن بحث جرئت دختری هیچ و بود مدرسه محبوب اعضای از تام،. است داده

 :گفت آرام و کرد غلیظی اخم دختر. نداشت

 ...هرز   پس آها،-

 :غرید خشم با. کند تمام را حرفش دختر نگذاشت زد، او به که سیلی با تام

 .پیچیمی من عشق به باشه آخرت بار و کن گم جااین از رو گورت-

 .شد دور ما از گریه با دختر

 و رسیدممی گردنش به زور با و بود بلندتر من از قدش ایستادم؛ تام طرف به تعجب با

 :گفتم سوالی خورد؛می گردنش به که کردممی حس را نفسم

 عشقت؟-

 چی؟-

 عشقتم؟ من گفتی دختر   به-

 :گفت و داد تکان را سرش کالفه

 .بیاد دستش کار حساب خواستم آره،-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Es_shima|  تاریکی خیزش رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

354 

 

 !چرا؟-

 .نرسید ذهنم به ایدیگه چیز خب-

 نزدیک من به لبخند با ویکتوریا لحظه همین در. شد دور من از هم تام و گفتم آهانی

 :گفت و جا به جا را عینکش. شد

 .ویکتوریام من سالم،-

 :گفتم آرام و دادم دست او با

 .تیام من شناختمت؛ دیروز کالس   تو بله،-

 :گفت و گذاشت دهانش روی را دستانش ذوق با

 !مونتانایی یشایسته دختر تو پس من، خدای اوه،-

 ...متاسفانه-

 باهات آشنایی از خیلی. باشن تو جای آرزوشونه همه رو، حرف این نگو اوه،-

 .بودم شنیده رو اسمت هم قبلیم یمدرسه تو حتی مشهوری، خیلی تو حالم؛خوش

 :گفت ویکتوریا که گرفتم دستم در را خودکار و نشستم صندلی روی

 .کنم کمک هالوین تدارکات توی خواممی من! بگم رفت یادم اوه،-

 :گفتم و دادم او به را کلیدی میزم کشوی از و دادم تکان را سرم حوصله بی

 !بیار رو وسایل هایجعبه انبار، کمد   تو برو-

 .نیستم بلد رو جااین که من-
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 لحظه همین در که دهم آدرس او به و شوم بلند جایم از خواستم و کشیدم پوفی

 :گفتم بود؛ کنارم حاال که او به لبخند با و نشستم راحت. شد نزدیک من به ت رسی

 .بیار رو وسایل و برو انبار به ویکی با تر سی-

 آیزاک بعدی نفر. رفت ویکتوریا همراه و داد تکان فهمیدن عالمت به را سرش ترسی

. شد خم من طرف به و گذاشت میز روی را آنجش دو هر نمایی، دندان لبخند با بود؛

 :گفت و زد کنار دست با را موهایم پایین

 داری؟ کاری چه من برای پرنسس،-

 :دادم را جوابش خشک و سرد لحن با

 و برو سلیقه با دخترای از یکی با. بخری شیرینی و شکالت باید نیستم؛ پرنسس من-

 .بدی سفارش بدی چیز اگه حالت به وای فقط. بده سفارش

 :گفت و زد تریعمیق لبخند

 میای؟ تو-

 ...نه قطعا  -

 :گفت آرام و شد جمع لبخندش

 کنه؟نمی رو کارا این مدرسه مدیر چرا اصال  -

 .بدن انجامش مستقل طور به هابچه خوادمی چون-

 :گفت و ایستاد صاف. جوید را آدامسش

 .نمیرم تو بدون   من ولی-
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 !فرستممی رو دیگه یکی پس-

 .برم باهاش تا کن انتخاب رو یکی پس بابا، باشه-

 لحظه همین در که کنم سالم که کردم باز را دهانم. شدم بلند جایم از دین دیدن   با

 سمت به من به توجه بی و شد رد سرعت به کند من به نگاهی حتی که این بدون دین

 .رفت اتاقی

 :گفتم و کردم نگاهی بود هابچه فرم   کردن پر حال در که تام به بودم؛ شده خشمگین

 بقیه به تونمنمی. بدم سفارش شیرینی میرم من بده؛ انجام هم رو من کارهای تام،-

 !کنم اعتماد

 تام. شوم دور فضا این و دین از خواستممی فقط گویم؛می چرت که دانستممی خودم

 آیزاک به رو و برداشتم صندلی پشت از را کت. داد تکان باشه معنای به را سرش

 :گفتم

 !بریم -

 دفترش در پشت را هولمز خانم که رفتممی دفتر طرف به. افتاد راه سرم پشت آیزاک

 :گفتم و رفتم سمتش به لبخند با. دیدم

 شیرینی خویممی آیزاک و من بیرون، بریم که بگیرم اجازه خواستممی هولمز، خانم-

 .بدیم سفارش

 بسته سرش یباال مرتب نا صورت به را موهایش کرد؛ کج کمی را سرش هولمز خانم

 .کشیدمی رخ به را چاقش هیکل دامنش و کت بود

 :گفت و کشید زمین روی را دارش پاشنه هایکفش
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 !کنم فکر کنید صبر شه،نمی... بیافته اتفاقی اگه برید؛ تنها که شهنمی-

 :گفت لبخند با و افتاد سرمان پشت به هولمز خانم نگاه لحظه همین در

 .برید هابچه این با شما! رسید هم من نجات یفرشته آها،-

 سمت این به داشت که حالی در که دیدم سرمان پشت را دین و برگشتم تعجب با

 .بود شده متوقف آمدمی

 من! شودنمی بدتر این از دیگر، است من گند شانس لعنتی، کشیدم؛ پوفی

 .است من همراه او حاال و کنم فرار دین از خواستممی

 .دارم ماشین من هولمز خانم اما-

 .نباشه حرف. برید آکلنز آقای با-

 رو تیا بوگاتی من ولی ارزه؛می امتحانش به! خوشکله المبورگینی جان، ای: آیزاک

 !دادممی ترجیح

 :گفت و زد آیزاک کمر به محکم دین

 !اتومبیل نمایشگاه اومده انگار ببینم؛ برو بیا پرو، بچه-

 که قسمتی به را دستش که کردمی سعی ایمسخره حالت با و بود شده خم آیزاک

 :گفت سوزانی آه با و برساند زده دین

 .ندزدیدم رو ماشینت هنوز که من نزن؛! بازرس اوه،-

 :گفت رفتمی راه که حالی در و انداخت بابا را ابرویش دین

 !بازرس؟ یه پیش اعتراف-
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 :گفت و کرد زده وحشت را صدایش آیزاک

 ...بعد بدزدم بذار ندزدیدم؛ هنوز-

 .جرمه همینم داری؛ که رو قصدش-

 :گفت و شد قدم هم من با و کرد کم را هایشقدم سرعت آیزاک

 ساکت یهو چرا تو نیست؛ کن ول که زندان نندازه رو من تا کن؛ ول رو بازرس این-

 بیای؟ من با کردی قبول یهو همین برای میاد؟ خوشت من از دختر، ببینم تیا؟ شدی

 و بود ایشقهوه چرم کت جیب در دستش شد؛ ترکم سرعتش که شدم دین متوجه

 .بود ما هایحرف به دادن گوش حال در هم شاید

 :گفتم آرام و کردم نگاه دین به. کردم فوت را بود دهانم و صورت روی که مویم، تار چند

 ازش خواستم و دیدم رو اشتباهی دوست   یه زدممی حرف باهات که لحظه همون در-

 .شم دور

 :گفت و زد سوتی آیزاک

 شدی؟ هم موفق-

 :گفتم و انداختم باال را هایمشانه شدم؛ خیره جلو به برداشتم؛ دین از را نگاهم

 .دونمنمی-

 بی دین! ندارد تربیش صندلی دو که آمد یادم ماشین دیدن با رسیدیم؛ ماشین به

 :گفت و زد چشمکی کردم؛ نگاه آیزاک به. شد خودش قسمت سوار تفاوت

 .شو سوار اول تو-
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 دین به امتنه باال و نبود جا اصال   گرفت؛ جا کنارم هم آیزاک و شدم سوار حوصله بی

 شهر این پسران تربیش چرا اصال   است؛ هیکلی عجیب هم آیزاک این. بود چسبیده

 است؟ آموزان دانش یآینده در ورزش اهمیت خاطر به هستند؟ هیکلی و ورزشکار

 !هستند ورزیده بانیجنگل خاطر به حتما   هم جنسن و دین

 و دزدید را دستش سریع. گرفت قرار دستم روی دستش که بزند دور خواستمی دین

 .شد کنده جا از ماشین و داد فشار گاز روی را پایش

 :غرید عصبی دین. برد بیرون را سرش و کشید پایین را شیشه آیزاک

 کنی؟می برابرش دو چرا کردم؛ خالف جوریش همین-

 :گفت مزه با آیزاک

 !کنممی باز جا دارم-

 رسیدیم که فروشی شیرینی به. نداد گیری آیزاک به دیگر و کرد ترکم را سرعتش دین

 باز را در آرام. شد من یخنده باعث که پرید بیرون پنجره از طوری سرعت به آیزاک

 :گفت لبخند با و بست را در آیزاک که شوم پیاده خواستم و کردم

 .نمیای یا! میای پنجره از یا دیگه، نه-

 کنم؟می گوش حرفت به من گفته کی-

 :گفت و زد چشمکی

 .که شهنمی دماغ گند قدر این آدم بابا، نگیر رو خودت الکی تیا-

 ..تو دست   از-
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. فرستادم بیرون پنجره از را بدنم سپس و پاهایم اول و گرفتم بدنه باالی به را دستم

 .شدم مغازه وارد آیزاک با او به توجه بدون هم من و نشد پیاده دین

 یخوشمزه هایشیرینی دارای   هایویترین داشت؛ آبی بنفش دکور که زیبایی یمغازه

 کسی هر سر از هوش بود کرده تر مزهخوش و زیباتر را آن آبی نورهای که بنفش

 بنفشی پرزدار فرش و بودند شده چیده میان در یکی آبی و بنفش هایمبل. پراندمی

. زدم زل هاخامه ویترین به و شدم خم. بود مغازه وسط داشت رنگ آبی هایخط که

 دستی که بودم هاآن به کردن نگاه مشغول. بودند شده طراحی زیبا واقعا   هاکیک کاپ

 را دستانم برگشتم؛ آیزاک سمت به و کردم جمع را هایملب. گرفت قرار صورتم جلوی

 :گفتم و زدم کمرم به

 کنم؟ تونمنمی هم نگاه ها؟! چیه؟-

 :گفت و برگرداند ویترین طرف به مرا و گذاشت کمرم روی را دستانش و خندید

 کدوم؟ بگم خواستم بذاری؟ دهنم تو حرف خوادمی دلت خیلی زدم؟ حرف من مگه-

 . بخوریم کن انتخاب

 و دادم نشان دست با را همه ترتیب به. کردم نگاه هاخامه به و زدم هم به را هایمدست

 :گفتم

 ...این این، این، این، این، این، این،-

 :گفت بلند آیزاک

  گفت؟ چی خانم که شنیدی-

 و کرد نگاه ما به تعجب با بود بسته لباسش روی سفیدی بندپیش که فرفری مو پسر

 :گفت
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 بدم؟ همش از واقعا  -

 :گفت و گذاشت سرش روی و برداشت را پسر کاله رفت؛ پسر سمت به آیزاک

 !دیگه آره-

 را هاخامه پسر لحظه همین و خندیدم او به بود؛ شده بامزه واقعا   کاله آن با آیزاک

. مالید صورتم به ثانیه یک در و برداشت آیزاک را خامه اولین. گذاشت جلویمان

 .بود شده ایخامه صورتم تمام تقریبا  . بستم را هایمچشم و زدم جیغی

 ...دیوونه-

 هایمچشم از را هاشیرینی. کرد گرفتن سلفی به شروع و گرفت آغوش در مرا خندید؛

 را آن و زدم آیزاک صورت به و برداشتم را خامه اولین شد باز دیدم وقتی و کردم پاک

 تربیش او و کردم بازتر را دستم که برود در خواست کردم؛ پخش صورتش تمام روی

 که زد لیس بود شده ایخامه که را دهانش دور زبان با و ایستاد صاف. شد ایخامه

 :گفتم و دادم هولش

 !عوضی-

 صورت پوست برای گنمی کنه؛ استفاده هم پوستت گفتم خواستیمی خامه خب-

 !خوبه

 :گفتم و درآوردم برایش شکلکی

 .نیستم نفهم من دیوانه، روانی،-

 :گفت و زد لبخندی

 .گمامی چی گیریمی خوب میاد خوشم-
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 پشتی در از مردی. کنم پاک را صورتم تا برداشتم کاغذی دستمال و برگرداندم را رویم

 :گفت اخم با و شد وارد

 .کردین کثیف رو جا این-

 .میده رو پولش تیا باش، ریلکس: آیزاک

 و اخم دیدن با که بود صورتش کردن تمیز حال در برگشتم؛ آیزاک سمت به تعجب با

 :گفت و آورد باال تسلیم حالت به را هایشدست من تعجب

 !خب ندارم پول من-

 کنی؟می گندکاری و نداری پول-

 :گفت داریکش و بامزه لحن با

 .تیا بود خوش تو امید   به دلم-

 هایکیک کاپ و هاشیرینی کردممی پاک را صورتم که طور همان و زدم لبخندی

 :گفتم و درآوردم را پولم کیف دادم که را سفارش. دادم سفارش را هالوین مخصوص

 شه؟می چند جااین کاری کثیف پول ولی میده؛ دبیرستان رو هاسفارش پول-

 :گفت و داد پسر به بود ریخته خامه رویش که را پسر کاله آیزاک

 .کرد کثیف رو زیبات و نازنین کاله که هس دختر این تقصیر. ببخشید واقعا  -

 خودم! جالبه خندوند رو من شما یبچگانه کارهای که همین خواد؛نمی پولی: پسر

 .کنممی تمیزش

 و برداشت را هاخامه آیزاک. کردم حساب را بودیم خریده خودمان که هاییخامه پول

 :گفتم و رفتم سمتش به که بود خوردن حال در. رفت بیرون



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Es_shima|  تاریکی خیزش رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

363 

 

 !دادم پول من خوبه آهای،-

 .ندی خواستیمی-

 .بده منم به -

 !نمیدم-

 سرش گذاشت؛ ظرف در را خامه ناز با. کشیدم را موهایش و رفتم سمتش به پشت از

 :گفت و کرد نوازش را

 .میریمی که بزنمت آخه! نزن منو بخور؛ بیا خشن،-

 مشکی لندکروز لحظه همین در. شدیم خوردن مشغول دو هر و برداشتم را هاخامه

 رفته نباشد من نزدیک که این خاطر به. دیدم فرمان پشت را دین کرد؛ ترمز جلویمان

 . انداختم باال ایشانه تفاوت بی! است؟ کرده عوض را ماشینش

 :گفت و زد چشمکی. گرفت را در آیزاک که کنم باز را عقب در   خواستم

 خامه بزنمت بتونم حداقل تا جلو برو رسه؛نمی هاشیرینی به دستم دیگه عقب بری-

 . بگیرم

 خامه ظرف برداشتم؛ کیکی کاپ. کردم بود، زده زل جلو به تفاوت بی که دین به نگاهی

 باال ایشانه آیزاک. نشستم عقب صندلی روی صدا بی و دادم آیزاک دست به را

 ماشین و گذاشت گاز روی را پایش دین که بود نبسته را در هنوز و شد سوار و انداخت

 .شد کنده جا از

 نه، شود؛می بد حالم دارد دوباره گرفتم؛ دندان به را زبانم کردم؛ حس اندامم در لرزشی

 آورد؛ شدیدی درد دل فکر این. بیاورم کم دوباره دین جلوی که خواهمنمی خواهم؛نمی
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 هر برای بود؛ سخت کشیدن نفس انگار زدم؛می نفس نفس. بستم را چشمانم درد از

 ماشین سریع دین که شد بلند قدر آن کشیدنم نفس صدای کشیدم؛می زجر اکسیژن

 و شد باز ماشین در که شدمی تارتر داشت دیدم. کرد نگاه عقب به آیزاک و زد کنار را

 یک نبود؛ کافی اما، کرد ترراحت را کشیدن نفس اندکی آزاد هوای. شدم برده بیرون به

 به مرا کمی کرد؛ نوازش آرام و گذاشت کمرم روی را دیگرش دست و گلو زیر را دستش

 :گفت آرام که شنیدم را صدایش و کرد خم جلو

 ...آروم بکش؛ نفس آروم باش؛ آروم-

* 

 درد شدت به امسینه یقفسه دیدم؛ که بود چیزی اولین آسمان کردم؛ باز را هایمچشم

 به صورتم که چرخیدم چپ سمت به و گذاشتم امسینه یقفسه روی را دستم.کردمی

 دین پاهای روی من. کردم نگاه دین به بردم عقب را سرم. خورد رنگی ایقهوه کت

 .شد مانع و آورد جلو را دستش دین که شوم بلند خواستم هستم؟

 ...من-

 نبود مهم اصال   شده؛ چه باز که نبود مهم اصال  ! نداشتم گفتن برای حرفی هیچ واقعا  

 .هستم کجا االن که

 آرام اما شد تربیش دردش کمی شود؛ ترکم امسینه درد شاید تا کشیدم عمیقی نفس  

 .شد کم آرام

 هم را چشمانش که خودش مخصوص لبخندهای همان از زد؛ زیبایی لبخند دین

. ریخت امگونه روی و شد جمع هایمچشم در اشک هایشچشم دیدن با. خنداندمی

 و آورد باال را دستش دین. افتاد دین شلوار روی و آمد ترپایین سمجانه اشکم یقطره
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 چشم اشک و آورد پایین هم را سرش لحظه، یک در. کرد پاک را چپم چشم اشک

. نداشتم را حرکتی ترینکوچک توان و بودم حرکتش این هنگ  . بوسید را راستم

. خوردم را دهانم آب. زدمنمی هم پلک حتی و بود قفل هایشچشم را هایمچشم

 :گفت و شد غمگین لبخندش

 مورد دو فقط من اومد؛می خوشش ازت که همونم من تیا، نیستم دشمنت من-

 خواستمنمی من خودت، پیش اومدم اول اومدمی خوشم ازت چون و دیدم قتل مشابه

 ...همین نگی دروغ بهم خواستممی شی؛ زده من از یا شی ناراحت

! دیدم را مدرسه ساختمان. شدم بلند زانوهایش روی از آرام و کشیدم عمیقی آهی

 یک. گرفت فاصله من از کمی و شد بلند جایش از دین. هستیم جااین در پس

 ...دیگر یعنی آمده؟می خوشش من از داد؛می خراش را مغزم اشجمله

 :گفتم آرام و دادم فرو را دهانم آب

 چی؟ االن-

 .برگشت سمتم به ایستاد؛

 چی؟-

 ...دیگه االن که یعنی این و! میاد نگفتی اومد؛می خوشت من از گفتی-

 را لبش. برد موهایش داخل را دستش کالفه. ندادم ادامه را حرفم و گرفتم دندان را لبم

 یک در آمد؛ سمتم به. بست را آن صحبتی بدون و کرد باز را دهانش. کرد تر زبانش با

 :گفت و بوسید آرام را موهایم گرفت؛ دستش با را امپیشانی لحظه

 ...میاد هنوزم-
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 لبخندی! آیدمی خوشش من از هم هنوز. رفت مدرسه داخل   به و برگشت سرعت به

 از! آیدمی خوشش من از هم هنوز هستم، قتل دو مضنون که این وجود با دین،. زدم

 گذاشتم؛ بود بوسیده دین که قسمتی دقیقا   و موهایم روی را دستم. شدم بلند جایم

 باید. شد ترعمیق لبخندم و بستم عجیب آرامشی با را چشمانم! بود گرم عجیب

 کردم باز را چشمانم است؛ هالوین دیگر روز چند کنم؛ نظارت را هالوین مراسم تدارکات

 .رفتم ساختمان داخل سمت به و

 خوشش تو از کمی پسر یک که این خاطر به! هستی احمق یک تو تیا، سرت بر خاک

 دارم! است اشتباه این است؛ عجیب واقعا   ذوق؟ همه این کنی؟می چنین این آیدمی

 است؛ بعید این. شوم او فرمان به گوش که نمانده چیزی حتی! شوممی پسر آن یبرده

 و احتماالت همیشه دین نه، باشد؟ دین شخص آن اگر حتی نیست؛ خوب اصال   این

 .است خارج قراری و قانون هر از دین. ریزدمی هم به را من قطعیات حتی

 .شدم سالن وارد و کردم جمع را لبخندم سختی به. آمد لبم روی لبخند دوباره

 تعجب با. دوید سمتم به دید مرا تا بود باز تعجب از نهایت بی که هاییچشم با ترسی

 کمی. بود پیدا اشپیشانی در وضوح به عرق هایقطره. گرفتم دست در را بازوانش

 :گفتم بخشیآرامش لحن با و کردم بیشتر را دستانم فشار

 شده؟ چی عزیزم، باش آروم-

 :گفت لرزان صدایی با و خورد را دهانش آب ترسی

 .بدم نشون بهت رو چیزی یه باید بیا، همراهم-

. کشاندمی خودش پشت هم مرا و دوید انبار طرف به سرعت به و گرفت را دستم

 ترس با که دیدم جاآن در را ویکتوریا. افتادم راه سرش پشت و انداختم باال ایشانه
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 چیزی به نگاهم ایستاد؛ ویکتوریا نزدیک ترسی. کردمی نگاه چیزی به و بود ایستاده

 کنار عجیبی شکل به شده، خشک خون   بزرگ   یقطره شش. شد متوقف دیدممی که

 چه شکل   نبود مشخص درست و بودند ساخته عجیبی تصویر و بودند گرفته قرار هم

 !است چیزی

 دیگه؟ چیه این-

 اومدم خودم به که زمانی بعدش! شد چی نفهمیدم یهو انبار اومدیم وقتی: ترسی

 !نه یا منه کار   دونمنمی حتی جلومه، هاخون این و هستم جااین دیدم

 خون کردم؛ لمس را آن اندکی و بردم خون سمت به را دستم و شدم خم زمین روی

 چیز یا است خون واقعا   کنم چک تا نیامد هم انگشتم روی حتی و بود شده خشک

 :گفتم و برگشتم ترسی سمت به. است دیگری

 اصال   هس؛ خون از ترمحکم حتی و شده خشک حد از بیش امروزه، از ترقدیمی-

 !نه یا باشه خون نیست معلوم

 :زد جیغ ناگهان ت رسی

 ...دستت تیا،-

 روی بزرگ یقطره دو و شد جاری دستم از خون کردم؛ نگاه دستم به ترسی حرف این با

 .افتادنمی و بود آویزان دستم در هم ایقطره و چکید زمین

 .کردیممی نگاه هاخون به سکوت با سه هر شده؟ زخم طوری چه دستم

 ...من اوه،خدای: ترسی

 :گفتم و انداختم ترسی به و برداشتم هاخون از را نگاهم
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 شده؟ چی-

 :لرزید هایشلب بود؛ شده گشاد ممکن حد ترینبیش تا هایشچشم

 !خورنمی تکون تیا، ها،قطره خون،-

 ..زدی توهم-

 :نالید آه با

 ...تیا کن نگاش-

 .بودند ثابت کردم؛ نگاه بودند، چکیده زمین روی که خونم یقطره دو به

 ...ثاب ببین،-

 چیزی چنین این کردم؛می نگاه رویم به رو یصحنه به تعجب با. کردند حرکت هاخون

 ...این اما، بودم دیده را عجیبی موجودات حال به تا! نیست ممکن

 ثابت هاآن از قطره دو روی و رفتند شده خشک هایخون سمت به آرام آرام هاقطره

 هم هنوز. نبود شده خشک هایخون و قطره دو همان جز به خونی رد   هیچ شدند؛

 و درخشیدند لحظه یک در زدند؛ برقی هاخون. بود آویزان دستم از خونی یقطره

 .شدند خشک

 ..دیدین هم شماها دیدم من که چیزایی این که بگید بهم: ترسی

 ...من... من: ویکتوریا

. زدممی نفس نفس، تعجب و ترس از. نبود زخمی یا خون هیچ کردم؛ نگاه دستم به

 .کشیدم موهایم به دستی آشفته. نبود درک قابل بودم دیده که چیزی این

 .گشتم دنبالتون رو جا همه کجایین؟ شما-
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 :گفتم و برگشتم تام سمت به عجله با

 بینی؟می رو این تام-

 :خندید بلند و آمد جلو تام

 .نداره دیدن که قرمز کادوی کاغذ تا چند کنی؟می شوخی من با آیا-

 و ترسی من،! نبود خونی دیگر اما برگرداندم هاخون سمت به را رویم تعجب با

 از حرفی هیچ که رسیدیم نتیجه این به هم، به نگاهایمان با. زدیم زل هم به ویکتوریا

 .نزنیم دیدیم که اتفاقی

 :گفت و برد خودش همراه زور با را ما و انداخت ترسی و من گردن دور را دستش تام

 ...مونیدمی جااین حاالها حاال باشه شما به اگه بریم؛ بیاید-

 :گفت و کرد رها را دستم برد سالن به را ما که تام

 رو مدرسه تزیینات هابچه فردا از انجامه، هم کارها یهمه کردن؛ استقبال همه خب-

 با همه گرفتن تصمیم اخیر هایمصیبت رفع   خاطر به هم شهر کل. دنمی انجام هم

 .شن جمع لوکس تو و باشن هم

 افتاد؟ قطره دو فقط دستم بودن خونی شدت آن با چرا. دادم تکان را سرم حوصله بی

 !بود؟ چه این اصال   لعنتی، بود؟ کرده گیر سوم یقطره چرا

 من و است هالوین دیگر، روز   چند. کردم باری انگشتانم با و انداختم پایین را سرم

 .ندارم را اشحوصله واقعا  

 .دارید تست کالس، سر   برید هابچه: هولمز خانم
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 این با. نداشت فرقی هم بود یادم اگر چند، هر. نبود یادم اصال   را این لعنتی، اوه،

 .نداشتم را دادن گوش درس و خواندن درس کشش اتفاقات

 کردم؛ نگاه را برگه. داد همه به را هابرگه الرنس، آقای. شدیم کالس وارد حوصله بی

 را مدادم. رفتنمی بیرون فکرم از دستم خون یصحنه و نبودم بلد چیزی هیچ واقعا  

 خونی و دیدم آینده در را خودم که زمانی ام،قیافه. کردم نوشتن به شروع و برداشتم

 آید؟می سرم به بالیی چه دارد لعنتی،. آمد یادم به بود،

 کردم؛ نگاه الرنس آقای به تعجب با. پراند جا از مرا تقریبا   و آمد امشانه روی دستی

 با را سرم آشفته،. گرفت من از اخم با را برگه و داد تکان تاسف عالمت به را سرش

 .شوم آرام کمی تا بستم را هایمچشم و گرفتم دست

 بریم؟ خواینمی تیا، هی-

 .افتادم راه و برداشتم را وسایلم و شدم بلند جایم از ترسی صدای با

 شده؟ چی: اسکات

 ..هیچی-

 :گفت و کشید رنگش ایقهوه موهای در دستی ایستاد جلویم اسکات

 هاتونقیافه از کنی؟می مخفی من از رو چیزی یه بعد ایم؛خانواده گیمی من به تیا،-

 .شده چیزی یه که مشخصه

. کردم نگاه بودند زده زل اسکات و من به که هابچه به و دادم بیرون حرص با را نفسم

 و گرفتم را دستش. رفت کنار جلویم از و فهمید را منظورم گرفت؛ را نگاهم رد   اسکات

 به را ماجرا ترسی ندیدیم اطرافمان را کسی وقتی. شدیم خارج مدرسه از سه هر
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 کشید؛ ایشقهوه هایریش به دستی. رفت فرو فکر به هم اسکات و گفت اسکات

 :گفت و دوخت من به را روشنش ایقهوه هایچشم

 از هم تو ترسی، کنم؛می پیدا چی ببینم نت تو چرخممی کال   بکش، برام رو شکله-

 .دیممی خبر هم به رو جواب فردا. دونهمی چیزایی یه حتما   اون بپرس؛ بزرگت مامان

 :گفتم و زدم چشمکی

 !بلدی؟ هم مدیریت بابا، نه-

 :گفت و خندید

 .رهبره یه هکری هر-

 :گفتم و زدم کمرش به دست با شوخی با

 ...جَ  رهبر  -

 خودم سختی با. ماند نصفه حرفم و پرید من روی ضرب با سنگین چیز یک دفعه یک

 فرد دیدن با و چرخیدم شدم مسلط خودم به وقتی. نخورم زمین به تا داشتم نگه را

 :غریدم سرم پشت

 ...آیزاک-

 :گفت و گذاشت گوشش روی را دستش آیزاک

! منی با کردن دعوا حال   در همش تو مدرستون، تو اومدم روزه دو خبره؟ چه تیا، وای،-

 بلدی؟. بخند اصال   باش؛ شاد کوچولو یه بابا

 :گفت بلندتری صدای با که کردم نگاهش اخم با

 !بخندی نیستی بلد نیگا بیا،-
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 کنی؟می غلطی چه داری اصال   من؟ کمر رو پریمی چرا تو-

 .کردممی امتحان داشتم-

 رو؟ چی-

 .رو بدنت استقامت-

 چی؟ برای-

 :گفت لبخند با و کشید موهایش به دستی

 ذارننمی ولی عالیه بدنت گفتن خوبه، خیلی بسکتبالت گفتنمی هابچه خب-

 اصرار الکی که شم مطمئن خواستم همین برای کنی،می تمرین فقط بدی؛ مسابقه

 .باشم نکرده

 داری؟ کجا از اطالعات همه این اومدی نیست روز دو تو ها؟-

 مشهور جااین حدودی تا همین برای بوده؛ مدرسشون بسکتبالیست بهترین: اسکات

 .عزیزه و

 !خبرم بی من فقط جااین انگار-

 !رادارهامم اندازی   راه حال   در منم: ترسی

 :گفت آیزاک و خندیدیم بلند همه ترسی حرف این با

 داری؟ جادویی قدرت واقعا   تو-

 رفته؟ کجا تا خبرا! شت هولی: ترسی

 کردی؟ کات دین با تیا، راستی... خب ولی دارم؛ رو خودم هایمنبع من البته: آیزاک
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 :زدم داد و کردم نگاهش درآمده حدقه از هایچشم با

 چی؟-

 .بودین ضایع خیلی که هم امروز تازه! همین با شما که مدرسه تو دوننمی همه-

 :گفتم و گرفتم طرفش به تهدیدوار را انگشتم

 .نیستم کسی با هم االن! گممی خودم باشم کسی با بخوام من پسر، ببین-

 :گفت شیطنت با و خاراند را سرش آیزاک

 !باشی؟ جفتش با خوایمی باشی کدوم با موندی جنسنه؟ خاطر به-

 ...شو خفه-

 :گفت و آورد باال تسلیم حالت به را هایشدست

 !دوستم یه فقط نیستم؛ دشمنت من باش، آروم-

 .نیستی من دوست   تو-

 :گفت و کرد دراز طرفم به را دستش

 کنی؟می قبول دوستت عنوان به رو من شم؛می پس-

 روی را نگاهم وقتی. دانستمی بقیه از تربیش مواقع این در او کردم؛ نگاه اسکات به

 :گفت و انداخت باال ایشانه دید خودش

 .نیست بد کارورزش دوست یه داشتن حال هر به-

 .داد دست نیز اسکات و ترسی با و زد لبخندی. دادم دست آیزاک با

 :گفت آرام اسکات
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 .برید هم با هم تا دو شما. ریممی هم با همه، پیش آیزاک و من یخونه-

 و آیزاک برای بوقی. شدم ماشین سوار و دادم تکان کردن قبول ینشانه به را سرم

 .شدم دور جاآن از و زدم اسکات

 :گفت و زد اشپیشانی به دست با. ایستادم ت رسی یخانهجلوی

 .کردن دعوتتون بابام مامان، رفت؛ یادم وای-

 دعوتمون؟-

 برای هم اونا و گفتم منم همین برای میام؛ و میرم کی با که داشتن اصرار خیلی آره،-

 .کردن دعوتتون شام

 :گفتم و دادم تکان فهمیدن عالمت به را سرم

 که نیست معلوم نداره خانواده چون نگی؛ چیزی اسکات به که بهتره ولی میام؛ من-

 .بشناسیمش باید اول. بذاره روش تاثیری چه

 سفید در   جلوی و شدیم پیاده ماشین از هم با. کرد تایید را حرفم سر، دادن تکان با

 چشم دو به نگاهم و شد باز در که بود کلید دنبال به کیفش در ترسی. ایستادم رنگی

 نداشتم؛ جااین در را او دیدن توقع اصال   کردم؛ نگاهش سکوت با. افتاد گیرا سبز

 :شکست را خودش باالخره

 .اومدی خوش تیا،-

 و بست را هایشچشم. دادم دست ویرجینا به تعلل با کرد؛ دراز سمتم به را دستش

 .بود گرفته دستش در محکم را دستم

 ...بزرگ مادر-
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 حرفی هیچ بدون و کرد رها مرا دست   کرد؛ باز را هایشچشم ویرجینا ترسی صدای با

 زیبایی سالن. شدیم خانه وارد هم با دو هر و انداخت باال ایشانه ترسی. شد داخل

 که سفیدی زیبای ویترین بود؛ سفید اسپرت هایمبل دارای که داشت قرار جلویمان

 کرده برابر چندین را خانه زیبایی سفید، دار پرز فرش و داشت قرار خانه یگوشه در

 سفید دیوارهای وجود با که خوردمی چشم به رنگی کرمی هایکاشی خانه، کف بود؛

 ما دیدن با بود نشسته مبل روی که مشکی مو مرد. بود کرده ایجاد جالبی تناسب

 :گفت و آمد سمتم به لب به لبخند و ایستاد

 زیباتر داری روز هر ولی بودمت؛ دیده شایسته دختر مراسم تو اومدی؛ خوش تیا اوه،-

 .شیمی

 زند؛می را دلش حرف دارد که دادمی نشان اشمشکی هایچشم. دادم دست او با

. کردم سالم او به خنده با بود؛ ایستاده مبل کنار کوچکی پسر. زدم لبخندی ناخودآگاه

 .رفت ما پیش از و دوید و زد چشمکی

 .برادرمه وروجک اون: ترسی

 آخرین. بود اخبار دیدن مشغول ترسی پدر  . رفت اتاقش به ترسی و نشستم مبل روی

 پیش وقتی باری، چند فقط. آیدنمی یادم اصال   بود؟ زمانی چه دیدم تلویزیون که بار

 مسخره و چرت بس از که گذاشت را فانتزی هایفیلم و هاسریال برایم بودم، مایک

 شبیه وجه هیچ به تاریکی، دیگر موجودات و هاآشامخون. شد من خندیدن باعث بود،

 یسلطه زیر احتماال   ندارم؛ او از خبری که هست وقتی چند مایک،. نیستند هافیلم

 باز ترسیده بیند،می بد کند خیانت من به اگر که کردم تهدیدش وقتی و است پدرم

 . شود نزدیکم
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 داشت جالبی تناسب ایشقهوه موهای و چشم. گرفت جلویم را میوه ظرف زیبایی زن

 داشت قرار چشمش زیر ریزی هایچروک تنها بود؛ لک بدون کامال   سفیدش پوست و

 رفته بزرگش مادر به ترسی که بود مشخص. دادمی نشان ترپخته و تجربه با را او و

 .شنیدم را ترسی صدای لحظه همین در که زدم لبخندی! است

 ...بیا تیا،-

 :گفت من از ترسریع زن

 .بخوره میوه خواستمی-

 .خوامنمی نه،-

 قرار جاآن رنگ سفید در   چند رفتم؛ بود رفته ترسی که سمتی به و شدم بلند جایم از

 تخت   روی از دید مرا تا ترسی. شدم همان داخل. بود باز هاآن از یکی در   داشت؛

 : گفت و آمد سمتم به و شد بلند بود رویش سبزی پتوی که رنگش ایقهوه

 .بزنه حرف باهات خوادمی گفت. کردم تعریف بزرگم مامان برای رو امروز یقضیه-

 وسایل با و بود نشسته ایقهوه صندلی یک روی اتاق، یگوشه در که دیدم را ویرجینا

 .کردمی کار جلویش میز روی عجیب

 همانند ای،قهوه و سبز. دادم تکیه اتاق سبز   ایقهوه کمد به و کشیدم عمیقی نفس

 . است کرده ایجاد عجیبی و جالب هارمونی است؛ جنگل

 :گفت و شد بلند صندلی روی از و کشید کار از دست ویرجینا

 روزهای و مونممی جاهمین امروز از. کنیممی برابر دو رو هاتتمرین شدت ترسی،-

 .ریممی من یخونه به هم تعطیل
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 :گفت قبل از ترجدی و ایستاد من روی به رو سپس

 ای؟آماده-

 چی؟ برای-

 : گفت و خندید بلند

 ! چیه قضیه دونینمی هنوز پس-

 :نالیدم خستگی با بفهمم؛ را چیز همه خواستممی بودم؛ خسته معما این از

 چیه؟ جریان-

 .کنهمی مشخص رو چیز همه زمان بگم؛ تو به چیزی تونمنمی من-

 باشم؟ آماده چی برای باید من-

 من به را نافذش چشمان دوباره سپس کرد؛ نگاه ترسی به و خورد را دهانش آب

 :گفت و دوخت

 ...سرنوشتت برای-

 چیه؟ سرنوشتم-

 ..نمونده ماه شدن کامل به چیزی فهمی؛می زودی به بگم، تونمنمی که گفتم-

 از چیزی دو هر که بود مشخص کردیم؛می نگاه ویرجینا به زده بهت من و ترسی

 .ایمنفهمیده هایشحرف

 هم با سپس و شد برقرار ما یسه هر بین سکوتی زد؛ صدا شام برای را ما ترسی مادر  

 .رفتیم بیرون
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 . شدم خارج خانه و کردم خداحافظی هاآن از. خوردیم صحبتی هیچ بدون را غذا

 که عمارت، این از جزئی را خودم اصال   من خانواده،. بودند گرمیخون و خوب یخانواده

 من که راستی به و! خیر دانم؟می داخلش افراد و پیداس، هم ترسی یخانه از

 ...ندارم ایخانواده

 .رفتم عمارت به و شدم ماشین سوار و زدم مصنوعی لبخند

 ! دانمنمی حتی اما است مسخره! ام؟ندیده را عمارت این افراد که است وقت چند

 از آماری یک شاید حال هر به. شدم وارد اصلی در از حوصله بی و کشیدم پوفی

 .بگیرم اخیر اتفاقات

 تلویزیون به و بود کرده گره هم در را دستانش و بود نشسته مبلی روی پدر مثال   جناب  

 زیر حتی او و بستم را در. بود دوخته چشم داشت دکوری حالت تربیش که خاموش

 .نکرد نگاهم هم چشمی

 ! هستیم نزدیکی یخانواده حد از بیش ما شدم؛ گرفتن آمار خیال بی

 :کرد متوقف مرا صدایش که رفتم پله راه طرف به

 !عجب چه-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 الزم باشم؛ خودم پای روی بلدم من کردی؟ ول رو من تو که یادآوریه به الزم واقعا  -

 .بیاری در رو پذیر مسئولیت پدرای ادای نیست

 :گفت و ایستاد رویم به رو. آمد طرفم به و شد بلند جایش از کجی لبخند با

 .دختره و پدر هایوظیفه از یکی اینم خواستی؛می بودن معمولی خودت-
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 !شما نه-

 .بخوای رو نفعته به که چیزایی فقط که شهنمی-

 :داد ادامه پروتر اما کند؛ تمام را مزخرف بحث این تا کشیدم ایخمیازه حوصله بی

 چته؟ پس نیستی؛ که ما کارای تو نیستی؟ عادی مگه تو-

 نظر زیر را العملم عکس و حرکت ترینکوچک که دانستممی کردم؛ نگاهش تعجب با

 که استرسی وجود با. است کار در ایقضیه که فهمدمی بزنم هم پلک حتی دارد؛

 :گفتم و دادم نشان آرام را خودم هم باز باشر فهمیده چیزی ترسیدممی و داشتم

 بذاری؟ عیب من رو خوادمی دلت خیلی باشه؟ چیزیم قراره مگه-

 :گفت آرام. شنیدنمی را خواستمی که جوابی انگار شد؛ جمع لبخندش

 خونی؟نمی درس تو مگه نیستن؟ راضی ازت معلمات چرا ولی منه، ضرر به گفتنش-

  نرفته؟ یادت که رو قولمون

 گزارش هایممعلم پس. داندنمی حال اتفاقات از چیزی که شد راحت خیالم تقریبا  

 .اند داده

 .میاد پیش نوجوونی دختر هر برای این خب-

 .نیستی دختری هر تو ولی-

 ...بقیه مثل معمولیم نیستم؛ خاص من رفته؟ یادت! هستم-

 به را پشتم تعلل به. ندانستم صالح را ماندن. شنیدم را کشید که عصبی نفس صدای

 . رفتم باال هاپله از و کردم او
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 تنها هستند؛ کجا بقیه و کیت یا و است شده چه مدت این که نبود مهم برایم

 بودم؛ خسته. کنم فرار کردمی ایجاد من روی که روحی فشار این از خواستممی

 تخت زیر از شدم؛ اتاق داخل. کشیدم آهی. بود هضم قابل غیر کمی امروز اتفاقات

 اتاق در هاآن از آثاری هیچ تا کردم نگاه دقت با آوردم؛ بیرون را خونی و پاره هایلباس

 فردا خواستمی دلم. دادم قرار کیفم در و گذاشتم نایلون در را هالباس نباشد؛

 و داشتم مدرسه هم فردا نبود؛ جایز درنگ این از بیش ولی ببرم بین از را هالباس

 در   از حوصله بی. ببرم جا همه خودم با را بودنم مجرم مدرک که نیست ایحرفه

 ایگوشه در خسته راندم؛ جنگل سمت به و شدم اتومبیلم سوار شدم؛ خارج مخفی

 بنزین کمی با و گذاشتم نبود درخت که قسمتی در و برداشتم را نایلون. کردم پارک

 سوار شدم مطمئن هاقسمت تمام شدن نابود و گرفتن آتش از وقتی زدم؛ آتشش

 .برگشتم را رفته راه و شدم ماشینم

 .افتادم تخت روی و شدم اتاقم وارد کسی، توجه جلب بدون و صدایی هیچ ایجاد بدون

 و مشکی بافت! دارم وحشت کردم نگاه آیینه به از هم هنوز ایستادم؛ آیینه جلوی

 امزانو زیر تا هم ام مشکی بوت. بودم ریخته دورم باز را موهایم ساده، مشکی   شلوار

 . رسیدمی

 دیشب جرم، مدرک   بردن بین از واقع در و لباس زدن آتش خاطر به کشیدم؛ ایخمیازه

 .بخوابم زیاد نتوانستم

 مرا هایمچشم کردم؛ دقت صورتم و هاچشم به و ایستادم آیینه مماس   رفتم؛ جلوتر

 ! دهندمی نشان را دین دهند؛نمی نشان

 بودم؟ مجرم من واقعا   آیا،
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 انگار دارد؛ خاصی برق هاچشم این اما، کنمنمی گریه دیدم؛ خاصی برق هایمچشم در

 منتظر تنها و است شده مخفی هاچشم این پشت ،نشده حل معماهای از دنیایی

 . است شدن کشف

 را هاآن هم شاید کنم؛ رنگ را موهایم پایین است بهتر تنوع برای! امخسته خودم از

 یک در بود کافی که آن وجود با همین برای و خواستمی کوتاه موهای پدرم کنم؛ کوتاه

 گیردست راحتی به و کنم سازیپاک برود یادم و بیافتد موهایم از نخ یک ماموریت

 .کردم مخالفت موهایم کردن کوتاه با شوم؛

 آمده سرم به بالیی چه نیست معلوم است؛ چیزی چه سرنوشتم نیست معلوم لعنتی،

 تا کنم خالی روزها این اتفاقات از را فکرم باید خب اما، کنم؟می فکر موهایم به من و

 .شوم آرام

 که بردم بیرون حیاط از و کردم روشن را ماشین رفتم؛ بیرون خانه از و برداشتم را کیفم

 .دیدم را ترسی

 .شد ماشین سوار لبخند با و کردم ترمز کنارش

 ...تیا سالم-

 :دادم را جوابش لبخند با

 نداد؟ فحشم بزرگت مامان-

 پشتت و کنم اعتماد تو به افتاد اتفاقی هر باید گهمی من به داره؛ دوستت اون! نه-

 .نکنم شک بهت وقت هیچ و باشم

 :گفتم آهسته. رسیدمی نظر به جالب قرمزش ژاکت کردم؛ نگاه ترسی به تعجب با
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 .میاد بدش من از کنممی فکر من ولی-

 .خوبه خیلی تو با کنه؛نمی صحبت کسی با کال جوریه؛این اخالقش اون نه-

 پس اما، سپارد؟می من به رسما   را ت رسی دارد؟ اعتماد من به بزرگش مادر! چه؟ یعنی

 است؟ قرار چه از جریان گویدنمی چرا دهد؟می هشدار من به چرا

 تندتر حوصله بی دیدم؛ بار جلوی را جنسن فراری کردم؛ تربیش را ماشین سرعت

 .رفتم

 .آمد سمتم به اسکات که شدم پیاده. دیدم را اسکات که کردم پارک را ماشین

 کنی؟ فراموش رو خانوادت شده باعث جدیدت دوست-

 :گفت و زد زیبایی لبخند

 .هرگز نه،-

 :گفتم آهسته و بردم گوشش نزدیک را دهانم

 .باش مواظب ندارم؛ اعتماد بهش-

 .نبود علیهش خاصی چیز هک تو ولی بود؛ انیترنت تو ساده درگیری برای موردش در-

 !بشی ترمشکوک باید که همینه-

 :گفت خنده با و زد چشمکی

 ..استاد چشم-

 کردی؟ پیدا هاخون اون از چیزی راستی-

 .خواممی وقت برات، گردممی ولی هنوز، نه-
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 تزیین حال در همه بود؛ کرده آماده را چیز همه تام. شدیم مدرسه ساختمان   وارد هم با

 .بود هالوین فردا،. بودند کمک و

 :گفت چشمک با و آمد سمتم به دیدنم با تام

 خوبه؟ لباست-

 :گفتم و زدم امپیشانی به دستی

 .رفت یادم اصال   وای،-

 .من با جااین! بگیر لباس برو نظرم به-

 .شهمی پیدا چیزی یه کمدم تو خواد؛نمی-

 :گفت و کشید موهایش به دستی عصبی هولمز خانم

 .نذاریا تو تام،! بپوشی؟ رو کمدت هایلباس خوایمی چی؟-

 :خندید تام

 .ذارمنمی نه،-

 هالوین مراسم خاطر به آوردم؛ در را امگوشی! امخسته قدر چه کشیدم؛ ایخمیازه

 .دادم سفارش مشکی قرمز لباس یک بود؛ فروش برای عجیبی هایلباس

 بدین؟ خواینمی گیری چه دیگه! این از اینم خب-

 !آرایشگاه بری باید هم آرایش برای-

 !خانم خیالبی-

 .گفتم که همین-
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 . دادم تکان را سرم و کشیدم پوفی

 :گفتم عصبی نداشتم؛ حوصله واقعا   گرفت؛ قرار هایمچشم روی دستی

 ...نکن آیزاک،-

 :گفت و برگرداند خودش سمت به مرا برداشت؛ هایمچشم روی از را هایشدست

 فهمیدی؟ کجا از-

 .انداختم باال ایشانه

 !راستت دست توی یحلقه-

 ...دقت ایول-

 :گفت و انداخت آیزاک یشانه دور رو دستش هابچه از یکی

 .منتظرن هابچه بریم بیا پسر؟ تو کجایی-

 دید؟می مرخصی یاجازه بانو، شرمنده: آیزاک

 رفت؛ هابچه با و زد چشمکی آیزاک. دادم تکان تایید عالمت به را سرم و زدم لبخندی

 محبوب   روز چند در فقط که شده باعث آیزاک خاص   بسیار رفتار اما، است؛ عجیب

 ! شود مدرسه

 وقت از بعد بودیم مجبور و نداشت تمامی هم مدرسه کارهای و بودم خسته واقعا  

 :خندید بلند تام که کشیدم ایخمیازه بمانیم؛ هم مدرسه

 .کن استراحت برو! خمیازته دهمین این دختر،-

 :گفت بعد و کرد نگاه من به اسکات
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 .کنممی کار تو جای من خونه، برو-

 را او و کردم حلقه هایششانه دور را دستانم. رفتم اسکات طرف به زدم؛ عمیقی لبخند

 :گفت خنده با. باشم کرده تشکری تا گرفتم محکم

 .نشدم پشیمون تا برو،! دیگه بسه-

 .راندم خانه سمت به و شدم ماشین سوار خنده با

 ابرها داشت؛ قرار آلودی مه آسمان رویم به رو و شد خلوت جاده رفتم جلوتر که کمی

 دیدم؛ آسمان در را ماه لحظه یک در. داشت وجود باران امکان لحظه هر و بود زیاد

 را اسکات و ترسی نباید! است کامل ماه امشب، گذاشتم؛ ترمز روی را پایم ناخودآگاه

 ...برگردم باید من من، ام؛کرده اشتباه نه، ایستادم؛ خانه جلوی. گذاشتممی تنها

**** 

 نفس. بود چسبیده تنم به و بود شده خیس لباسم تمام. باریدمی شدت به باران

 هایدرخت کردم؛ نگاه اطرافم به و کردم ریز را هایمچشم بود؛ تاریک هوا. زدممی نفس

 کنم؟می چه جا این من من،. داشت جنگل از نشان پایم زیر خاک و کشیده هم به سر

 خودم بر کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس. شدنمی قطع زدنم نفس نفس لعنتی،

 فکر نتوانستم و گرفت درد سرم چیست؟ آیدمی یادم که چیزی آخرین. شوم مسلط

 .کنم

 را دستم خوردم؛ زمین به محکم و کرد گیر چیزی به پایم برداشتم؛ قدم چند آرام

 .نخورد ضربه صورتم تا گرفتم محکم

 را ایتیره یپارچه. کردم نگاه بود شده حرکتم مانع که چیزی به و کردم بلند را سرم

 هایپا به وحشت با و بردم ترپایین را نگاهم دقت با. داشت هاییبرآمدگی که دیدم
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. بود شده سخت برایم کشیدن نفس. کردم نگاه بود مانده حرکت بی که انسان یک

 عادت تاریکی به چشمم کم کم انداختم؛ باال به را نگاهم و نشستم زانو دو روی آرام

 . نبود استفاده قابل حتی و بود شده پاره بدی خیلی شکل به هالباس کرد؛

 ...بود دختر فهمیدم؛ را جنسیتش اندامش، از

 خون تنها و بود زخمی شدت به بردم؛ صورتش به را نگاهم و کشیدم عمیقی نفس

 پخش بدنش تمام روی تقریبا   و بود شده جاری باران آب با قرمز خون. بود مشخص

 را او نتوانستم و ببینم سالم را صورتش از جایی نتوانستم کردم نگاه چه هر. بود شده

 .دهم تشخیص را اشچهره یا بشناسم

 ترس کشیدم؛می نفس بلند بلند. برداشتم کنجکاوی از دست و آمدم خودم به کم کم

 موجود یعنی پس باشد؛ انسان که خوردمی شخص این به برگرفت؛ در را وجودم تمام

 ..هستم جا این چرا اصال   و شده چه دانمنمی من و نبوده دیگری چیز یا ماورایی

 ...من که نکند نکند،

 مرا درون از چیزی و لرزیدمی بدنم تمام برگرفت؛ در را وجودم تمام عجیب ایشورهدل

 .شد روان هایماشک و گذاشتم دهانم روی را دستم اختیار بی. خوردمی

 شالق همانند که باران و درختان انبوه و سیاهی جز به کردم؛ نگاه اطراف به وحشت با

 .ندیدم چیزی آمدمی فرود جانم بر

 بدون و زدممی نفس نفس. کردم دویدن به شروع ناخودآگاه و گرفت شدت امگریه

 .رفتممی خوران تلو تلو کنم نگاه عقب به کهآن

 ام؟کرده کار چه من. نیافتم زمین روی تا گرفتم را آن محکم و خوردم درخت یک به

 است؟ شده چه خدایا، وای، است؟ بوده من کار یعنی
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 و شدممی هوشیارتر لحظه هر اما، یابد بهبود امجسمانی قوای تا ایستادم اندکی

 .شدمی تربیش امدرونی تشویش

 آید؟می سرم به بالیی چه. کردم گریه بلند

 همه. دنبو مشخص چیزی و خوردمی صورتم به باران هایقطره کردم؛ نگاه آسمان به

 .بود همیشه از ترسنگین انگار پاهایم و بود ُشلی جا

 دارم امزندگی در بار، اولین برای کردم؛ دویدن به شروع دوباره و کردم جمع را نیرویم

 هیچ چرا آخر است؟ آمده سرم به بالیی چه! ترسممی خودم از دارم من من، ترسم؛می

 کنم؟می چه جااین که دانمنمی خودم چرا گوید؟نمی چیزی کس

 جاده بودم؛ رانندگی حال در من شد؛می رد هایمچشم جلوی از فیلم مثل هاصحنه

 ...و زدم دور... اما رسیدم خانه به بود؛ کامل ماه و بود خلوت

 نمیاد؟ یادم چی هیچ چرا چی؟ بعدش بعدش، لعنتی، اَه،-

 توی حداقل تا بستم را دهانم سرعت به. شد گ لی صورتم و خوردم زمین به محکم

 و شدم بلند دوباره بود شده جمع اندامم ته در که ناشناخته انرژی با. نرود دهانم

 .کردم دویدن به شروع

 آن روی آرامی به را پایم رسیدم جاده به وقتی کردم؛ تربیش را سرعتم جاده دیدن با

 .کردم رفتن راه به شروع. کنم باور را وجودش تا گذاشتم

 به بود؟ چه جسد آن اصال   ام؟کرده گم را مکان و زمان طور چه شوم؟می دیوانه دارم من

  بود؟ نرسیده ذهنم به حال به تا چرا کنم؛ پیدا را امگوشی تا زدم دست هایمجیب

 کردم؛ نگاه هایمجیب به. شد رویت قابل فضا خیابان، نور با رفت؛نمی جیبم در دستم

 چند و نخ چند کوتاه، شرتی جز شلوارم از و بود پاره تماما   لباسم. زد خشکم جایم سر
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 روی ایشده خشک خون گرفت؛ شدت دوباره امگریه! بود نمانده چیزی آویزان یپارچه

 . بود مانده لباسم یمانده باقی

 ..ایدیده آموزش کارها این برای تو باش؛ آرام تیا،

 !امندیده آموزش که دیوانگی برای زمان، و مکان کردن گم برای نیامد؛ بند امگریه

 و بود اعصاب روی هم باران، شدم؛ هم ترآرام و شوم ترآرام تا کشیدم عمیق نفس چند

 .نداشت ایفایده اما کنم تمرکز کردم سعی و بستم را هایمچشم. بود کرده ترمآرام هم

 کجاست؟ ماشینم اما،! بروم خانه به ترسریع باید کشیدم؛ عمیق نفس چند دوباره

 راه به شروع تند. نبود کسی هیچ انداختم؛ پایین را سرم باشد؟ جرم یصحنه در نکند

. است افتاده اتفاقی چه ببینم باید. بروم خانه به باید ندیده مرا کسی تا کردم؛ رفتن

 ...ماشینم اما، لعنتی،

 را عمارت دیوارهای خسته، شدت به بدنی با هم آن زیاد، روی پیاده از بعد باالخره

 بودنم زنده از خبر و خوردمی صورتم به باران هایقطره کشیدم؛ عمیقی نفس. دیدم

 خاموش هاخانه چراغ کردم؛ نگاه هاپنجره از گذراندم؛ نظر زیر از را خیابان تمام. دادمی

 ماشینم عمارت، جلوی. رفتم ترسریع نیست دنبالم کسی که شدم مطمئن وقتی. بود

 گم را زمان و امزده دور که زمانی درست یعنی،. رفتم سمتش به تعجب با! دیدم را

 برگردم و بروم شودنمی که زیرا است همین احتماال   ام؟شده پیاده ماشین از امکرده

 طور چه اما است آورده را ماشین کسی هم شاید! بروم دوباره و بگذارم را ماشین

  بگذارد؟ هست یادم بار آخرین من که جایی دقیقا   را ماشین توانسته

 بیدار را همه آژیرش تا نکردم باز را در کردم؛ نگاه ماشین داخل به راننده یشیشه از

 سیستم که کنم باز را در اگر کنم؟ چه حاال. بود شده قفل در و بود داخلش کلید. نکند

 ندارد؛ امکان است؛ نفوذ ضد دژ   یک همانند خانه این شود؛می روشن خانه امنیتی
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 نیست؛ هم دیگری راه اما. شوم وارد خانواده فهمیدن بدون   بتوانم ندارد امکان نه،

 را کوچکشان مخصوص پین   و آوردم بیرون را هایمگوشواره. هستند بقیه از بهتر هاآن

 و شدم خم. شد باریک و بلند سیم دو به تبدیل و کرد تغییر هاوارهگوش شکل زدم؛

 کمی! شودمی باز کلید با کامال   هنوز جااین که امآورده شانس. کردم قفل در را سیم

 . نداشت ایفایده اما کردم تالش

. است کردن باز قفل همین، گیردمی یاد کودکی از شکارچی یک که هاییکار از یکی

 اما شد قرمز در، باالی چراغ. شد باز تیکی صدای با در و داد جواب باالخره هایمتالش

 شده فرستاده محل ساکنین گوشی به هشدار این که مطمئنم. نیامد آژیری صدای

 . است

 در وجود تمام با را سرما. باریدمی شدت به باران. بستم را در و شدم حیاط وارد خسته

. نداشتم را رفتن راه تند توانایی. کرد لرزیدن به شروع بدنم. کردم حس لختم نیمه بدن

 .توانمنمی دیگر. امخسته هاندانستن این از من

 تنها. نداشت شدن باز برای راهی هیچ و بود الکترونیکی در این. ایستادم در جلوی

 که هم من نبود؛ جا این از هکش امکان حتی و بود ساختمان داخل هم اشوسیله

 خسته نیامد صدایی وقتی و زدم در به بار چند محکم. بودم گذاشته جا را کلیدم

 . نشستم در جلوی

 تا رفتن راه توان و خواهد می کلید هم جاآن اما بروم؛ خودم اتاق ورودی به باید لعنتی،

 .ندارم هم را جاآن

 در. نبود تحمل قابل که بود زیاد قدر آن دردش و کردمی درد شدت به امسینه یقفسه

 بلند آرام مرا انداخت دوشم روی پتویی. آمد بیرون پدر جناب   و شد باز در لحظه همین

 :گفت و کرد
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 شده؟ چی... لباسات چرا تو تیا،-

 دید را خرابم حال   که پدر نداشت؛ ایفایده اما شود ترکم دردم تا کشیدم عمیقی نفس

 .نشاند شومینه کنار مبلی روی و برد داخل مرا

 :گفتم و گذاشتم امسینه یقفسه روی را دستم شد؛ بهتر حالم کمی

 بود؟ کامل ماه امشب-

 آمادگی همین برای شد امشب چرا دونیمنمی واقعا   شد؛می کامل فردا باید آره،-

 !نداشتیم زیادی

 ... بعدش ولی برگردم؛ خواستم شدم؛ ماه متوجه که خونه اومدممی داشتم-

 اتفاقی چه که داده نشان امنیتی هایدوربین در حتما   بودم؛ عمارت در   جلوی من

 !است افتاده

 : گفت و کرد نگاه من به تفکر با

 خب؟-

 فرار هم بعد و رسیدیم جنگل به گریز و تعقیب حال در و شد حمله بهم... دونمنمی-

 .کردم

 :گفت و کرد فرو اشمشکی موهای در را هایشدست داد؛ تکان را سرش

 کردی؟ سازی پاک-

 .بود پال و پخش خیلی نه،-

 ..شه سازیپاک بگم تا بگو رو مسیر-
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 .دونمنمی دقیق-

 :گفت و شد بلند جایش از عصبی

 فراموش رو هاتمهارت یهمه طوری چه! هستی شکارچی ولی کنینمی شکار درسته-

 کردی؟

 ...دونمنمی و شد دفعه یک نکردم؛ فراموش-

 ..بشی ضعیف نباید! کنیم دنبال جدی رو هاتتمرین باید-

 چی؟ امشب مدارک-

 :گفت و کرد زدن قدم به شروع آرام

 .کنممی استفاده نفوذم از افتادی گیر اگر اما برده؛ بین از رو چیز همه باران احتماال  -

 زمان و امشده دیوانه من که بفهمد نباید او. نداشتم دیگری راه اما گفتم؛ دروغ پدرم به

 چه دارد دانمنمی هم خودم لعنتی،. ..من که بفهمد نباید او. امداده دست از را مکان و

 که شدم متوجه جان اسم دیدن با برداشتم؛ را آن میز روی تاپیلپ دیدن با. شودمی

 جانی" ورودش رمز بودم؛ داده انجام قبال   که زیرا بود ساده کردنش هک است؛ او برای

 وصل امنیتی هایدوربین سرور به رُند، اعداد عاشق یخودشیفته یک! بود" ۲۲۲۲ کیلر

 و ایستادم عمارت جلوی من. برگرداندم نظرم مورد ساعت و امشب به را هافیلم شدم؛

 دارم الزم که را قسمتی دقیقا   لعنتی،. نبود دوربین دید در اتفاقات یبقیه و زدم دور

 خانه جلوی ماشینم که است این اشخوبی اما آید؟نمی یادم چیزی چرا باشد؟ نباید

 من علیه مدرکی و امرفته خانه به من که دهدمی نشان هادوربین مدارک و است

 ! نیست

 .بستم را هایمچشم و کشیدم دراز مبل روی. گذاشتم سرجایش را تاپلپ
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 است؟ افتاده اتفاقی چه واقعا  ! امروز است؛ صبح ۵ ساعت نه امشب،

*** 

 مبل روی لعنتی، کردم؛ باز را هایمچشم کردم حس کمرم در که شدیدی درد با

 ایخمیازه کردم؟ حس زمان کردن گم در که است اتفاقاتی برای دردم بدن ام؟خوابیده

 هم هنوز که است این مهم دارد؟ اهمیتی چه ام؟خوابیده ساعت چند کشیدم؛

 .کنممی خستگی احساس

 را مک و برگرداندم را رویم ایخنده صدای با. شدم بلند مبل روی از و زدم کنار را پتو

 .نداشتم را اشحوصله اصال  . کشیدم پوفی! دیدم

 وضعیه؟ چه این-

 انداختم باال ایشانه. بود بدتر کردممی فکر که چه آن از هاپارگی کردم؛ نگاه خودم به

 :گفت تند. شود پروتر شد باعث که

 ...که لباسا این با بدم؟ بهت نداری پول اگه خوایمی-

 :گفت و خورد را دهانش آب. نداد را حرفش یادامه که کردم غلیظی اخم چنان آن

 !جهنم به برو خوای؟نمی هم سوزی دل! خشن بابا؟ چیه-

 پس باشد؛ داشته عقلی وقت هیچ جک که دانممی بعید کشیدم؛ دیگری یخمیازه

 .نیست عجیب ها کار این

. انداختم وان داخل را خودم سرعت به و شدم اتاقم وارد و رفتم باال هاپله از حوصله بی

 .ببینم آیینه در را امچهره خواستمنمی وجه هیچ به
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 و شدم خارج حمام از. برگرداند من به را آرامش آب، شستم؛ را خودم و کردم باز را آب

 .آمد در صدای که پیچیدم خودم دور را امحوله

 ..تو بیا-

 .شد وارد پوشخوش زن یک همراه به مرموزی لبخند با جک

 بفرمایید؟-

 .آوردم رو لباستون-

 .نشستم صندلی روی و زدم لبخندی

 شد؟ چی آنجلینا-

 و بیام حتما   باید گفتند بودید ما شرکت دائم مشتری شما چون مرخصیه؛ فعال  -

 ...مشکلی لباس اگر تا کنم نظارت

 . آوردم باال سکوت عالمت به را دستم! نداشتم را هایشپرت و چرت یحوصله

 شمایید؟ هم من گرآرایش-

 !بله-

 .کنید شروع رو کارتون تونیدمی-

 از بعد سپس و کرد خشک را موهایم گذاشت؛ میز روی را وسایلش و زدم لبخندی

 .انداخت اطرافم شلوغ و کرد فر کشیدن برس

 !میاد خوشم مو مدل این از-
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 داشت زیادی هایکاری ظریف و بود هایمزانو پایین تا که لباس یک پوشیدم؛ را لباسم

 وصل هم به بند چند یوسیله به و بود آزاد کامال گردنم و کمر. بود اندازه کامال   و

 شیطان قفل   عالمت این. بود بزرگ ایدایره در ستاره یک آن نهایی شکل که شدمی

! دانمنمی کنند؟می استفاده طرح این از هم هایشانلباس در که است عجیب نبود؟

 کرم زن، اما نداشت آستینی لباس. شدمی کشیده زمین روی کمی رنگش قرمز شنل

 شروع شد تمام که لباس کار. شد دستم درخشش باعث که زد دستم به را مخصوصی

 صورتم. نداشت زیادی کار بودم آشامخون من و بود هالوین چون کرد؛ صورتم آرایش به

 رد امچانه روی در. گذاشت دهانم در را آشامی خون مصنوعی هایدندان زد؛ کرم را

 صورتم معمولی آرایش مشغول بعد و آمد خوشم آن از که کشید را خون یقطره چند

. دادمی نشان همیشه از ترخاص را هایمچشم که کشید ایکشیده چشم خط. شد

 .گذاشت سرم روی هم را نگینی پر و سفید ظریف   تاج

 !نازه خیلی طوره؟ چه-

 !دانمنمی داشتم؟ دوست را من این کردم؛ نگاه خودم به

 .شد حساب اینترنتی دیروز پول-

 :گفت نگرانی با

 نیامد؟ خوشتون-

 .برید تونیدمی نیست؛ بد-

 !خیالبی لباس؟ و آرایش برای همآن داشت؟ مرا شوق و ذوق توقع

 از و کشیدم بیرون را کشو سپس دادم؛ فشار را ایدکمه و کشیدم میز زیر را دستم

 . آوردم در قبل حالت به را آن دوباره. برداشتم را ماشین کلید مخفی کشوی
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 زیرش و زدم باال را شنل! بپوشم را کتم توانمنمی من که لباس و شنل این با لعنتی،

 و بردم در سمت به را نگاهم آمد؛ در صدای. کردم اطراف به نگاهی. پوشیدم را کت

 .دیدم را مایک

 !بودمت ندیده که بود وقت خیلی مایکل، اوه،-

 .سالم-

 شده؟ چی-

 و زد سیگارش به محکمی پُک. رسیدمی نظر به مسخره سفید، شلوار و کت آن با

 :گفت

 .اومدم هالوین برای هیچی،-

 :گفتم و کردم گوشش نزدیک را لبم ایستادم؛ کنارش و بستم را اتاق در

 .دارم برات کار یه فقط اومدی خوش-

 چی؟-

 کس هیچ دست به شو مطمئن فقط! شو خالص شرشون از حمامه، تو لباسام-

 .کسی هر یا بابام دادیش نبینم رسه؛نمی

 .باشه-

 این امکان که زیرا کنم رها جا این را هاآن توانستمنمی بود؛ شده فکری برایم هالباس

 نداشتم؛ اعتماد هم امخانواده به بود؛ زیاد بگردند را خانه و شوند مشکوک من به که

 ...است آدم بفهمند و کنند بررسی را خون بود کافی

 .برسیم هالوین به بریم. شدم خارج خانه از و زدم چشمکی بوسیدم؛ را مایک یگونه
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. افتادم راه به و برداشتم را امگوشی و کلید ماشین، داخل از و کردم باز را ماشین در

 همه و بود پوشیده متفاوتی لباس کسی هر بودند؛ خنده و دویدن مشغول هابچه

 باید ایستادم؛ ترسی یخانه جلوی. بروم ماشین با خواستمنمی. بود شلوغ خیابان

 ...نه یا امرفته پیششان دیشب بفهمم

 هاقصه جادوگران شبیه را خودش که ترسی به حیرت با. شد باز در که بزنم در خواستم

 .کردم نگاه بود کرده

 را آدم عجیبش هایوارهگوش و بلند لباس ریخته، هم به موهای مشکی، کامال آرایش

 .ترساندمی

 !کردی باز رو در موقع به چه-

 .داده یادم رو افسون این بزرگم مادر اومدی، فهمیدم-

 :گفتم تعجب با و پرید باال ابروهایم

 ..داشتی زیادی پیشرفت-

 . کنممی تمرین سخت من-

 و افراد تعداد شدیممی ترنزدیک لوکس به چه هر. رفتیم لوکس سمت به هم با

 صورتش روی که سفیدی ماسک و بلند روپوش با نفر یک. شدمی تربیش هاتجمع

 به. ایستاد جلویم بود گرفته باال عجیب را آن و بود دستش در که سورنگی و بود

 :گفتم و کردم نگاه اشآبی هایچشم

 دکتر؟ واقعا ؟-

 :گفت بیاورد پایین را ماسکش که آن بدون آیزاک
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 !ترسناکه آمپول چه، من به خب-

 .دادم تکان نیستی آدم عالمت به را سرم. خندید بلند صدای با ترسی

 در. دادم قرار اششانه روی را دستم و رفتم سمتش به شناختم؛ را اسکات پشت از

 صورتش و بود گذاشته قرمز لنز. ماندم لحظه یک کرد؛ نگاه من به و چرخید لحظه یک

 .بود کرده گریم کامال   شیطان، همانند را

 !خفنی چیز   عجب اوه،-

 .شیطانم من-

 را کوین من! شیطانم من نیست؛ شیطان او لرزید؛ تنم ناگهان اسکات حرف این با

 را مختلف موجودات اسکات سر   موهای یاندازه به من. امبوده قتل دو بین من کشتم؛

 .ام کرده شکار

 را اشهمیشگی تیپ هالوین خیال   بی. رفتم سمتش به و زدم لبخندی جنسن دیدن با

 .بود زده

 نگاه من به سردخون. کشیدم سر و قاپیدم دستش از را بود دستش که مشروبی لیوان

 .بود فکر حال در و کردمی

 نیستی؟ جناب؟ چیه-

 ...نیست چیزی-

 :گفتم لبخند با. کنم کنجکاوی نخواستم اما است؛ گیر در ذهنش که بود مشخص

 نداری؟ ایعالقه هالوین به چیه؟-

 :گفت و گذاشت خوانپیش روی را هایشدست
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 .مزخرفه-

 :گفتم و دادم تکان تایید ینشانه به را سرم گذاشتم؛ میز روی را لیوان

 کجاست؟ دین راستی! موافقم-

 .نیامد. داشت پرونده-

 است؟ دیشب لعنتی جسد همان خاطر به نکند پرونده؟

 که شد بلند موزیک صدای و بودند خنده و تفریح مشغول همه آمد؛ سمتم به ترسی

 .شد حضار شادی و تشویق باعث

 شده؟ چی-

 .داد بهم کتاب یه امروز بزرگم مامان تیا،-

 خب؟-

 :گفت آرام و شد خیره سالن انتهای به و کشید پوفی

 داشتن وجود االن دونمنمی من تخیلیه؛ داستان مثل  . بود عجیب موجودات مورد در-

 !نه یا

 با را نفسم. زدنمی هم پلک حتی و بود خیره سالن انتهای به هنوز کردم؛ نگاه ترسی به

 :گفتم و دادم بیرون صدا

 گفت؟ چی بهت ویرجینا خود  -

 ..بگم رو نظرم و بخونم گفت-

 !بگم چی دونمنمی-
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 :گفت و کرد احترام ادای جدی حالت با و شد خم من جلوی تام

 !ملکه بر درود-

 :گفت که کردم نگاهش حوصله بی

 .کردید شاد آمدنتان با را ما جمع-

 دلقکم؟ من مگه-

 من صدا، و سر این در که بود عجیب شنیدم؛ را گوشی یک زنگ صدای همین در

 !شدم متوجه

 .رفت بیرون و شد رد مردم بین از سریع که دیدم را جنسن

 .گردممی بر االن من هابچه-

 را جنسن اما کردم نگاه دقت به را اطراف شدم؛ خارج سالن از و شدم رد مردم بین از

 برگردم سالن به خواستم و انداختم باال ایشانه. نبود کسی نگهبان یک جز به ندیدم؛

 را صداها که رفتم پایین پله چند و رفتم سمتش به. دیدم چپ سمت را پله راه یک که

 :شنیدم

 هستید؟ مطمئن شما-

 .دادم تشخیص راحتی به را لرزیدمی واضح که هولمز خانم صدای

نسیو ماریا ماریا، بله،-  مشخص کردیم پیدا امروز که جسدی پیش لحظه چند تا! آس 

 .بوده ماریا فهمیدن که داد خبر بهم دین االن اما، بود؛ شده نابود صورتش چون نبود؛

 هایبچه یهمه چرا بدبختیه؟ چه این! بفهمه رو جریان این کسی نباید: هولمز خانم

 ...من یمدرسه
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 .بوده ماریا یکیش شده، پیدا جسد دو امروز: جنسن

 زمین صدای که شدم مطمئن و بیافتم زمین روی شد باعث و رفت پایم زیر شلنم

 کناری به آرام و شدم سالن وارد دو با گذاشتم؛ فرار به پا همین برای شنیدند؛ را خوردنم

 .رفتم

 برایم اسمش چرا بودمش؟ دیده دیشب که است ایجنازه همان ماریا یعنی ماریا،

 !امشنیده را اسم این قبال   انگار است؟ آشنا

 و رقصیدن مشغول همه. کردم نگاه اطراف به. گرفت را کتم و آمد سمتم به مستخدمی

 جای به اگر شاید. نداشتم را چیز هیچ و کس هیچ یحوصله. بودند بازی مسخره

 بودند هم هاگگر که زیرا! شدمی ترجذاب مراسم این شدمی کامل ماه امشب دیشب،

 حمله من به دیگر چرا نیست؟ هاآن از خبری دیگر چرا چه؟ هاآشامخون ولی،

 اضافه هم هاآشامخون هاآشوب این وسط خواهدمی دلم ام؟شده دیوانه کنند؟نمی

 شوند؟

 :گفت و آمد سمتم به لبخند با تام

 دید؟می رقص افتخار-

 را چشمم یک شد؛ مانعش مصنوعی هایدندان که کنم جمع را هایملب خواستم

 :گفتم و بستم

 !باشه اوم،-

 آل ایده زوج البد! زدند دست ما دیدن با همه. برد رقص محل   وسط و گرفت را دستم

 ! بودیم مدرسه
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. گذاشتم اشسینه روی را سرم. کردم اشهمراهی هم من و کرد رقصیدن به شروع تام

 :شنیدم گوشم کنار را صدایش

 کنی؟می فکر چی به-

 !است آشنا برایم قدر این ماریا اسم چرا که این به

 شناسی؟می ماریا اسم به دختری تو تام-

 کدومش؟! داریم ماریا تا سه آره،-

نسیو-  ..آس 

 !شد دعواش تو با که همونه که این-

 کرد نگاه من به تعجب با تام. برداشتم اشسینه روی از را سرم. شدم خشک جایم سر  

 :گفت و

 تو؟ خوبی شده؟ چی-

 .برم باید من-

 حس خودم روی را همه نگاه. نکردم توجهی هایشزدن صدا به و شدم رد کنارش از

 .شدم خارج سالن از توجه بی اما کردم

نسیو، ماریا ... یعنی یعنی، لعنتی،! بود شده دعوایش من با که بود دختری همان آس 

 من با که کس هر چرا شاید؟! بوده من کار   شاید شاید، بودم؛ اشجنازه پیش من

 ...که این یا شودمی کشته شود؟می کشته داشته مشکلی ترینکوچک
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 شکی دیگر ام؟کرده کار چه من بود؛ آشنا برایم قدر این اسمش چرا که فهمممی تازه

 من به ربطی حتما   لعنتی، ها،قتل این یهمه ها،این! امشده مطمئن دیگر نیست؛

 ...دارد

 شروع بدنم تمام و بودم گذاشته جا لوکس در را کتم کردم؛ حس را حد از بیش سرمای

 !کنممی کار چه و هستم کجا دانستمنمی. بود ساکت جا همه کرد؛ لرزیدن به

 با! هستم کجا دانستمنمی اما بود آشنا عجیبی شکل به خیابان کردم؛ نگاه اطراف به

 کار چه جااین من، اما،... است آشنا برایم جااین چرا فهمیدم دین یخانه دیدن

 باید کند؛می پیدا هم قتل این من بین ربطی صد در صد او است؛ بازرس دین کنم؟می

 جلوی که دیدم را دین ماشین که بروم خواستم. باشم جااین نباید من بروم؛ جااین از

 پیدا عجیبی آرامش دیدنش با. شد خانه وارد و شد پیاده ماشین از دین. ایستاد خانه

 ...باشم کرده بدی کار اگر حتی بگویم؛ را حقیقت که بود گفته او! کردم

 بود؛ شده سرازیر هایماشک لرزید؛می بدنم تمام برداشتم؛ قدم اشخانه سمت به آرام

 .هستم مسئول من بزنم؛ گول را خودم توانمنمی دیگر

 آب. زدم زل من به تعجب با و کرد باز را در دین. گرفت شدت امگریه زدم؛ را خانه زنگ

 :گفتم سختی به زدم؛می نفس نفس. کردم باز را دهانم زور با و خوردم را دهانم

 ...من من، من،-

 آغوشش،. گرفت آغوش در مرا صدا بی دین. دهم ادامه نتوانستم و زدم گریه زیر بلند

 شد؛ کم زدنم نفس نفس کرد؛ تزریق جانم به آرامشی اش،مهربانی حضورش،

 نفس باشد؛ امزندگی کار تریناشتباه این شاید که دانستممی بستم؛ را هایمچشم

 از آرام اشکی یقطره. دادممی انجام را امزندگی کار   تریناشتباه باید. کشیدم عمیقی

 :زدم لب تند. چکید پایین چشمم یگوشه
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 !کشتم آدم من-

 گریه آغوشش در داد اجازه من به و نکرد حرکتی هیچ اصال  . نکرد جدا خودش از مرا

 از سنگینی بار جمله این گفتن با انگار. بودم شده سبک. کردممی گریه بلند بلند. کنم

 خودم به کمی توانستم و آمد بند کم کم هایماشک. بود شده برداشته دوشم روی

 داخل و کرد جدا خودش از مرا نشنید را گریه صدای که هنگامی دین،. شوم مسلط

 . برد

 دست با و کشیدم عمیقی نفس. بود گرم دین یخانه. شدم هوا بودن سرد متوجه تازه

 . کردم پاک را هایماشک

 جای به که نبود بهتر. نشستم صدا بی هم من و بشینم که کرد اشاره دست با دین

 حد این تا هم هاآن به من اما،! بودند دوستم هاآن گفتم؟می ترسی و اسکات به دین

 یک پیش کردم؟ کار چه من لعنتی،! دانمنمی دارم؟ اعتماد دین به. ندارم اعتماد

 از جلوگیری و حقیقت فهمیدن راه تنها این اگر اما. کردم اعتراف قتل به پلیس

 خون خوردن مکان، و زمان کردن گم لعنتی،. است خوب باشد تربیش ریزیخون

 هامعما حل   برای تواندنمی دین. بفهمد پلیس یک که نیست چیزی هااین آشام،خون

 .امکرده اشتباه من. کند کمک من به

 شده؟ چی-

 روش به خواستممی مبارک؛ هالوین بگویم باید. آمدم بیرون افکارم از دین صدای با

 گره دین نگاه به نگاهم. است ممکن یجمله ترینمسخره اما! بترسونمت عجیبی

 که است این مثل. کرد تزریق من به را عجیبی اعتماد و اطمینان هایشچشم. خورد

 .دارد کنترل تحت مرا و دهدمی فرمان من به هایشچشم
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 به خواستمی اون من، به خواستمی اون. بکشم خواستمنمی. کشتم رو ک وین من-

 ...من

. کردمی نگاه من به مطمئن چنانهم دین. خوردم را دهانم آب. ندادم ادامه را امجمله

 :گفتم آرام

 ...تخت به خورد سرش ولی عقب دادم هلش کنم؛ دفاع خودم از خواستم فقط من-

. دوخت من به را هایشچشم سپس و کرد فکر ثانیه چند. بست را هایشچشم دین

 . گفتنمی چیزی و بود کرده سکوت

 یعنی است کرده سکوت وقتی. دادمی ایست هشدار   من به مغزم. دادممی ادامه نباید

 ! دهم ادامه نباید وقعا  

 چرا است؟ من هایچشم شبیه قدر این چرا هایشچشم. شدم خیره هایشچشم به

 ...شوممی غرق شوم؟می گم خاص رنگ   این در

 و پاره لباسام یهمه که طوری کردم؛ پیدا تخت توی رو خودم من لیدیا، قتل   شب  -

 هم شاید نکشتم؛ رو اون من. نیست یادم رو اون از قبل چیزی هیچ من. بود خونی

 .دونمنمی! کشتم

 کنم؟می اعتراف دارم. گذاشتم سرم روی عصبی را هایمدست گرفتم؛ پایین را سرم

 من به اشپرونده خاطر به فقط دین شاید کنم؛می را خودم قبر دارم! پلیس یک پیش

 ... بود هم کوین از قبل او! نه اما، است؛ شده نزدیک

 من پیش سپس و کرد باز را یخچال در   رفت؛ آشپزخانه به شد؛ بلند جایش از دین

 یک و کردم باز را سرش برداشتم؛ را آن آرام. گرفت جلویم را معدنی آب بطری. برگشت

 .خوردم آخر تا را بطری آب   ولی آوردم کم نفس. کشیدم سر را آن نفس
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 کرد؛می نگاه من به صدا بی دین. گذاشتم میز روی را بطری و کشیدم عمیقی نفس

 .است ادامه منتظر که بود مشخص

 نیست؛ یادم چیزی هیچ و جنگلم توی دیدم دفعه یه که بودم ماشین تو دیشب،-

 کردم دقت وقتی زمین، خوردم و کرد گیر چیزی یه به پام که برم جااون از خواستم

 فرار همین یواسه بودم ترسیده منم و نبود تشخیص قابل چهرش! جسده یه دیدم

 . کردم

 :گفتم عصبی. شد خیره بطری به و کرد موهایش در را دستش دین

 گی؟نمی چیزی چرا-

 بکشی؟ رو اونا دیدی تو-

 ...کوین فقط-

 .بود اتفاقی اونم که-

 کند؟می بازی کلمات با دارد چرا. کشیدم عمیقی نفس عصبی

 .ماریاست اسمش دختر اون که شنیدم جنسن از-

 خب؟-

 و کردم نگاه بود نصب دیوار روی که دین عکس به. شدم بلند صندلی روی از کالفه

 :گفتم

 کسی لیدیا، بود؛ دشمن من با گذاشت مدسه توی رو پاش وقتی از که کسی ک وین،-

 توهین بهم که کسی آخرین ماریا بود؛ متنفر من از شدم شایسته دختر من چون که

 اتفاقیه؟ هم اینا! بشه دعوامون بود نزدیک و کرد
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 سمت به مرا و گرفت را بازوهایم. گرفت قرار رویم به رو و شد بلند مبل روی از دین

 :گفت و برگرداند خودش

 اونم شد؛ کشته معتادم پیرمرد یه دیشب بدی؟ نشون قاتل رو خودت خوایمی چرا-

 گفته؟ متلک بهت

 بدی؟ نشون گناهبی رو من خوایمی چرا-

 :گفت حوصله بی. برداشت عقب به قدم چند کالفه و کرد رها مرا

 تحقیق باید گممی دارم! کنهمی بازی باهات داره نفر یه شاید گناهی؛ بی گمنمی من-

 .باشی آروم کن سعی تو موقع اون تا. کنم

 درگیر مرا قدر آن خواهدمی کند؟می بازی من با دارد کند؟می را کارها این پدرم یعنی

 لعنتی، بودم؟ نکرده فکر موضوع این به حال به تا چرا بپذیرم؟ را شکست که کند

 ! هست امکانش

 .گردممی بر زود من. نرو جااین از بخواب؛ برو-

 آرایشم کردم؛ نگاه آینده در خودم به. رفتم اتاقش به و گفتم چشمی حرفی هیچ بدون

. افتادم مبل روی و آوردم در را کفشم! بودم شده ترسناک واقعا   حاال و بود ریخته

 نظر به. رفت بین از زود خیلی که زدم لبخندی ناخودآگاه داد؛می را دین بوی بالشت

 .بود هاحرف این از ترآسان من معمای رسدمی

 دفاع یآماده و کردم مشت را دستم. کردم احساس سرم پشت را خشی خش صدای

 است؛ دفاع از بهتر حمله نیست همراهم ایوسیله چون. شد ترنزدیک صدا. شدم

 بهتر تاریکی در تا کردم ریز را هایمچشم و کردم حبس را نفسم. کنم گیرش غافل باید

 را گلویش دستم با و دویدم سمتش به. دادم تشخیص را سیاهی لحظه یک در. ببینم
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. کردم آزادتر کمی را دستم شنیدم که جیغی صدای با. چسباندم درخت به و گرفتم

 .شناختم را ت رسی صورت و کرد عادت تاریکی به هایمچشم

 کنی؟می کار چی جااین تو؟-

 آرام. است گردنش دور دستم هم هنوز شدم متوجه. کرد اشاره پایین به چشم با

 :گفت و فرستاد بیرون صدا با را نفسش ت رسی که برداشته را دستم

 کنی؟می کارچی جااین خودت-

 را مکان و زمان من هم باز و است شده شب هم باز کردم؛ نگاه اطراف به تعجب با

 جنگل در من که است این گربیان هاشاخه و است تاریک جاهمه. امهکرد فراموش

 !هستم

 ...دونمنمی-

 :گفت و انداخت گوشش پشت را موهایش ترسی

 جااین به و کردم دنبال رو صدا. شنیدم صدایی یه که خونه رفتممی داشتم من-

 .رسیدم

 .بریم باید خطرناکه-

 :گفت لحظه همین در ولی داد تکان تایید ینشانه به را سرش ترسی

 .نوره یه جااون کن؛ نگاه-

 . گفتمی راست کردم؛ نگاه و برگشتم. بود کرده اشاره سرم پشت به ترسی

 .نداریم دفاعی یوسیله نریم؛ جلو بهتره-

 :گفت مصمم و کرد مشت را هایشدست ت رسی
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 بزنیم؟ جا که اومدیم راه همه این ما-

 داشت حق ویرجینا است؛ دادن ادامه برای تلنگر یک و همراه یک شبیه واقعا   ت رسی

 !باشد نگرانش که

 !باش سرم پشت پس-

 نور سمت به رفتن راه به شروع هم با. داد تکان حرفم، قبول ینشانه به را سرش

 باالخره ها،انسان بازی حتی یا ها،گرگینه جشن مثال   داشتم؛ را چیزی هر انتظار. کردیم

 !است هالوین

 نوری هیچ که دیدم تعجب با و زدم کنار بود، گرفته را راه جلوی که درختی یشاخه

 !نیست

 .بریم جااین از ترسریع بهتره بوده؛ دید خطای-

 کنارش حوصله بی و کشیدم پوفی. ایستاد و رفت جلوتر من هشدار به توجه بی ترسی

 است؛ خیال بی و احتیاط بی زیادی. دهدمی کشتن به را ما امشب دختر این رفتم؛

 .نیست خوب اصال   این

 .نخورد تکان اصال   اما کشیدم خودم با و گرفتم را دستش

 چیه؟-

 !خونا همون هم باز-

 دیده انبار در که هاییهمان شبیه دقیقا   خون، قطره شش کردم؛ نگاه پایش جلوی به

 .داشت قرار هاخاک روی بودیم
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 احتماال   بینی؛می رو اینا همش کردی فکر اونا به بس از نیست؛ هاخون اون این-

 .شده زخمی چیزی کبکی، خرگوشی

 ...دستت تیا-

 روی بقیه از ترکوچک اما پنجم یقطره افتاد؛ زمین روی قطره چهار بود؛ زخمی دستم

 ترسی شاید اصال   است؟ بازی مسخره چه این لعنتی،. افتادنمی و بود آویزان دستم

 این سمت به مرا بار هر توانستمی طور چه وگرنه است؛ دست هم پدرم با هم

 پدرم به که است جادوگری ترسی نفهمیدم؟ زودتر چرا لعنتی، بکشد؟ مرموز هایخون

 !کندمی خدمت

 خودشان جای در قبل مثل درست قطره، دو کردند؛ حرکت به شروع خون هایقطره

 فقط گرفتند؛ قرار دیگر یشده خشک یقطره دو بر هم جدید یقطره دو و گرفتند قرار

 . شدند ناپدید و درخشیدند هاخون! بود مانده قطره دو

 پشت درخت به و گرفتم را ترسی گردن   دست با. نبود زخم از اثری کردم؛ نگاه دستم به

 :غریدم و کردم نگاه سبزش هایچشم به خشمگین چسباندم؛ سرم

 ..مُردی ببینمت! نیا من اطراف دیگه-

 خارج جنگل از دو با. شدم دور جاآن از بدهم ت ر سی به زدن حرف فرصت که آن بدون

 اما. است خطرناک تنهاست؛ ترسی جنگل،. گذاشتم جاده آسفالت روی را پایم و شدم

 اشتباه درصد یک اگر ولی، کند؛ محافظت خودش از است بلد است؛ جادوگر او نه،

 !کنم اعتماد ت رسی به که داشت اصرار همین برای ویرجینا شاید چه؟ باشم زده حدس

 حتما  . ندیدم را ترسی اما کردم نگاه اطراف به. برگشتم را رفته راه و گفتم لعنتی لب زیر

 به. بود نزدیک صدا. کرد کوبمیخ بلندی جیغ   صدای که بروم تا برگشتم! است رفته
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 به را فضا پوش سیاه درختان   محو هایسایه و بود تاریک جنگل رفتم؛ صدا دنبال  

 ایستادم بود گرفته را راهم جلوی که خشکی یشاخه دیدن با. بود کرده ترسناک شدت

 .دویدم ترسی سمت به و برداشتم را چوب. کَندم را آن پا، یضربه چتد با و

 .دیدم را بود ترسی گردن به حمله یآماده که را نفر یک تیر دندان برق   ثانیه، یک در

 به که بود ترسی فکر در و گرسنه قدر آن. رفتم سمتش به تمامکتر چه هر سرعت با

 .کردم بدنش وارد محکم پشت از را چوب. نشد من متوجه وجه هیچ

 ترسناک شدت به سیاهش هایچشم. برگشت سمتم به و زد بلندی فریاد آشامخون

 .بود

 به. بودمانده بدنش در هم چوب و نداشتم دفاعی یوسیله هیچ خوردم؛ را دهانم آب

 عقب به آرام هم من و برداشت گام سمتم به آرام. زدم زل ترسناکش سیاه هایچشم

. خورد درخت به پشتم که رفتم عقب به قدم چند هم من و آمد قدم چند. رفتم

 در هایشدندان. شد تیزش و بزرگ هایدندان یدوباره دیدن باعث که زد لبخندی

 حرکت درخت اطراف در ناامیدانه را دستم. داشت ترسناکی و عجیب درخشش شب،

 ممکن مقدار ترینحداقل به من با را اشفاصله آشامخون. ندیدم چیزی هیچ اما دادم

 .رساند

 را دهانم ینداشته آب  . کرد برابر چندین را قلبم ضربان ناخودآگاه هایش،نفس برخورد

 صدای که کند حمله گردنم به خواست و کرد باز کامل را دهانش آشامخون. خوردم

 !شنیدم را شلیکی رسای اما خفه

 نگاه را اطراف ناباورانه و گذاشت عقب به قدم چند. خورد محکمی تکان آشامخون

 .کرد
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 .دیدم را آشامخون یسینه به تیر برخورد بار این و آمد شلیک صدای دوباره

 .شد ناپدید جنگل تاریکی در و شد دور ما از سرعت با آشامخون

. ببینم را امشبم منجی تا کردم نگاه اطراف به و فرستادم بیرون را امشده حبس نفس

 ما سمت به فردی. کردم احساس هابوته میان از را حرکتی. ندیدم تاریکی جز چیزی

 دیدن با که کردم مشت را هایمدست. نبود شناسایی قابل فرد و بود تاریک هوا آمد؛

 .شد بد حالم کمی دین

 قول او به و بودم دین یخانه در من که است این ایدمی یادم که چیزی آخرین

 !نکنم ترک را خانه که بودمداده

 حتی. افتاد بود شده خیره آشامخون خالی جای به باز دهان با که ترسی به نگاهم

 !زدنمی هم پلک

 یک دیدن با بود چنین این اگر کند؛ همکاری پدرم با ترسی که است ممکن غیر نه،

 .ماندنمی مبهوت و مات آشامخون

 :پریدم جا از هم من و زد پلک ترسی دیدم باالخره دین فریاد با

 بود؟ بعدی ت رسی کنی؟می غلطی چه جااین تو-

 .زد حلقه هایمچشم در اشک حرفش این با

 !منه دوست   ترسی-

 :گفت و زد پوزخندی

 نبود؟ لیدیا-

 ..نبو من کار  -
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 :گفت عصبی و آورد باال را دستش

 .نگو چیزی دیگه! بسه-

 :گفت و گرفت را بازویش آرام و رفت ت رسی سمت به دین

 ...امانی در تو. کن نگاه من به. شدی زده شوک فقط تو. باش آروم-

 و برد باال را دستش دین. بود شده خیره نامعلوم ینقطه یک به صدا بی ترسی

 که کرد نگاه من به اخم با. گرفتم هوا در را دستش که بزند ترسی گوش   در خواست

 :گفتم

 .بزنی سیلی بهش حالت این در نباید وجه هیچ به جادوگره، یه اون-

 :داد را جوابم پوزخند با

 راه حاال! کشتیشمی داشتی تو بچه؟ داری باور چرندیات این به هم تو جادوگر؟ هه،-

 داری؟ حل

 ...دین نباش بد قدر این من با-

 :گفت و کرد موهایش در را دستش. کرد بلندی عصبی یخنده

 چه جااین تو. بکشن هم رو ترسی بود نزدیک! نکردی گوش حرفم به! گفتی دروغ بد؟-

 بمونی؟ خونه نبود قرار مگه کنی؟می غلطی

 .نبود بحث وقت االن اما نبودم مقصر من. انداختم پایین را سرم

 :گفت بریده بریده ترسی

 اون،... رنگش چرا هاشچشم داشت؛ فرق نوکش هاشدندون بود؛ بزرگ هاشدندون-

 ...من... نبود آدم اون بود؟ چی اون
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 بفهمد زودتر هرچه. بشناسد را واقعی دنیای ترسی که است شده وقتش باالخره

 .شود احتیاط بی امشب مثل نباید دیگر. است ترآماده

 :داد ادامه را هایشحرف تاریکی به خیره هم باز ترسی

... اون... رو من. بودم ندیده اون مثل کسی هیچ عمرم تو. کردمی نگاه بهم غذا مثل  -

 ...اون

 .بود آشامخون یه اون-

 :گفت و کرد عصبی یخنده دین

 خوبی؟ تو کنی؟می شوخی من با داری-

 :گفتم شمرده و کشیدم عمیقی نفس

 .دونمنمی رو تو. بفهمه رو چیزایی یه که وقشته. جادوگره یه اون-

 :گفت و گرفت محکم را دستم. آمد من سمت به سرعت به و کرد رها را ترسی دین

 .نکن مزخرفت هایبازی قاطی رو اون-

 . نیافتد هایشچشم به نگاهم تا انداختم پایین را سرم

 ..شده قاطی وقته خیلی اون-

 و بلند کشیدن نفس صدای. کشید صورتش روی را دستش عصبی و کرد رها مرا دین

 :گفت و کشید عمیق نفس چند. شنیدم را حرصش روی از

 .بیافتید راه-
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 من هایلب به گریان صورتی با تنها! بزند حرف بتواند که نبود موقعیتی در حتی ترسی

 و شد خیره اطراف به گنگ نگاهی با و آمد خودش به که دادم تکانش آرام. بود زده زل

 :گفت

  آشام؟خون-

 و خورد صدا با را دهانش آب. دادم تکان مثبت عالمت به را سرم و بستم را هایمچشم

 :گفت

 کرد؟ حمله بهم آشامخون یه یعنی-

 آره-

 ..من خدای اوه-

 .دویدیم بود، رفتن حال در که دین سمت به و گرفتم را دستش

 .بینیمی آموزش خودت از دفاع برای نباش نگران-

 :گفت آرام ت رسی که رسیدیممی دین به داشتیم

 تخیلشون از رو جزئیات همه اون نداشت امکان! بود واقعی کتابا اون! دونستممی-

 .دیوونگیه بازم یعنی، ولی،. باشن آورده

 :گفتم و زدم لبخندی

 !اومدی خوش هادیوانه دنیای به-

 لبخند با و زدم چشمکی دین، المبورگینی   دیدن   با. رسیدیم جاده به هم با سه هر

 :گفتم

 .خونمون برم منم تا برید شما خب-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Es_shima|  تاریکی خیزش رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

415 

 

 :گفت و کرد غلیظی اخم دین

 تنها رو من هم تو و رسونممی رو ترسی اول! دیدمی جا جوری یه رو خودتون-

 !ذارینمی

 انگار. نداشتم گفتن برای حرفی هیچ و ماند باز دهانم که گفت جدیت و اخم با قدر آن

 ...است گرفته هم شاید! گرفته مجرم

 .آورد در حرکت به را ماشین دین. شدیم جا همین برای نبود چاق ترسی

 :گفت و کرد نگاه من به ترسی

 نشدن؟ متوجهش مردم االن تا چرا پس دارن وجود هاآشامخون اگه-

 و داد تکان را سرش گرانهسرزنش. زد بود نزدیکش که پایم ران به محکم یضربه دین

 :گفت

 ..زده توهم این! نکن گوش این چرندیات به ترسی-

 :گفت لب زیر و انداخت بیرون به را نگاهش ترسی

 ...گهمی راست اون-

 :کرد زمزمه آرام و گذاشت گاز روی را پایش دین

ت،-  چرا. شد اضافه هاآشامخون طرفدارهای جمع به هم دیگه یدیوونه یه ش 

 بشه؟ زدنتون توهم باعث که کنیدمی نگاه هاییفیلم

 ترسی. نداد ادامه آمدنمی خوشش بحث این از اصال   که هم او و نداد را جوابش کسی

 خانه وارد ترسی تا کرد صبر دین. شد بازتر کمی جایم. کرد پیاده شانخانه جلوی را

 :گفت و درآورد حرکت به را ماشین آرام سپس. شود
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 کنم؟ کارچی تو با من-

 منی؟ با-

 .دونمنمی واقعا  -

 ! خونه برسون رو من-

 !کنم پیدا ایزنجیره هایقتل این در رو تو واقعی نقش   تا باشی چشمام جلوی باید-

 .نشستم سینه به دست و کشیدم پوفی

 !راحت بازداشتم بگو-

 ...شاید-

 دست   و نیاورد ابرویش به هم خم حتی بود عضله بس از که زدم بازویش به مشت با

 .گرفت درد خودم

 ماشین از دین وقتی. شد بسته اتوماتیک در،. داد قرار پارکینگ در را ماشینش دین،

 مبل روی. گذاشت مخصوصش جای در را کلید. افتادم را دنبالش هم من شد پیاده

 . ببیند را اخبار تا کرد زیاد را صدایش و کرد روشن را تلویزیون و افتاد

 .شدم خوردن مشغول   و برداشتم ظرف یک میوه، سبد دیدن با و رفتم آشپزخانه به

 :گفت و کرد نگاه بودم نشسته کابینت روی که من به و آورد باال را سرش دین

 .منه یخونه خوبه! دادیمی منم به خب-

 .بردار بیا خوایمی-

 .بودی زندان داخله   االن که بود حقت پرو، بچه-
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 !گیمی مزخرف-

 به حرفی هیچ بدون. زد گاز و برداشت سیبی من به توجه بی دین. کشیدم ایخمیازه

 . کشیدم دراز تخت روی و رفتم اتاق

 این از دیگر! امخسته دیگر شود؟می چه آخرش هاخون این. کشیدم عمیقی نفس

 شده نفرین شهر   این از شدمی کاش. امخسته چیز همه از دیگر. امخسته معما همه

 ...بروم و کنم فرار

 !کردم نگاه دین به و برگشتم تعجب با. شد حلقه کمرم دور دستی

 کنی؟می کار چی-

 دیگه. بگیرمت یا ببندمت باید یا. باشم تو مواظب همش تونمنمی من و میاد خوابم-

 !شهمی چی قضیه ببینیم تا بری چشمم جلوی از ذارمنمی

 من که مواقعی در دین،! آوردمنمی در آباد ناکجا از سر دیگر طوری این. نبود بدی فکر

 .بود حواسش کردممی گم را زمان

 همه. کنم حس وجودم تمام با را دین سرد عطر شد باعث که کشیدم عمیقی نفس

 !مجرمم یک تنها االن که حیف  . داشتم دوست را چیزش

* 

 ما سمت به که ترسی به و شد پیاده همراهم هم دین. شدم پیاده دین ماشین از

 .کرد سالم آمدمی

 تیا نذار میام وقتی تا ولی میام زود برم باید! بیام من تا باشه تیا به حواست ترسی،-

 !بره پیشت از ثانیه یه حتی
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 اشمشکی موهای در دستی. نبود آرام اما دین. داد تکان تایید عالمت به را سرش تیا

 :گفت و کشید

 !نذاریا تنهاش هم ثانیه یک مطمئنی؟-

 :خورد را دهانش آب ترسی

 .باشه-

 .شد دور سرعت به و شد ماشینش سوار. کرد ترسی و من به مرددی نگاه دین

 چیه؟ برنامه-

 .باشیم داشته زیادی کالس نکنم فکر. رفتن ماریا مراسم برای معلما اکثر هیچی،-

 .ندارم حوصله بهتر،-

 :گفت آرام و ایستاد رویم به رو ترسی

 .زد حرف باهام و وقتشه دیگه گفت دیشب بزرگم مامان تیا،-

 خب؟-

 :فرستاد بیرون سریع را نفسش

 خودم از بتونم تا بگیرم یاد سریع باید گفت بزرگم مامان. هستن واقعی هاآشامخون-

 .کنم دفاع

 سریع باید ترسی که است گفته ویرجینا آیدمی یادم که وقتی از. انداختم باال ایشانه

 !دانمنمی است؟ چیزی چه برای ترسش همه این. بگیرد یاد را چیز همه

 خب؟-
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. بود سخت اسمش لعنای اَه، مورد ، در گفت؛می چیزایی یه بزرگم مادر راستی تیا،-

 مراسمی سوم بار و شنمی ظاهر بار سه بینیممی که خونا این گفتمی. نیست یادم

 .شهمی تکمیل نماد جوری این و بدم انجامش باید من که داره

 گفتم و انداختم باال را ابرویم. شد جالب برایم بحث

 چی؟ یعنی خب-

 .بگیرم یاد رو اونا باید اول که داره وجود چیزهایی گفت دونم،نمی-

 و کرد زدن سوت به شروع و گذاشت دهانش در را سوت ورزشمان، معلم گومز، آقای

 :زد داد بلند هم بعد

 !داریم بسکتبال یمسابقه وان دبیرستان با امروز رفته؟ یادتون چرا. بجنبید یهمه-

 از مرا دخترم چون احتماال  . بود نگفته من به چیزی کسی چرا بسکتبال؟ یمسابقه

 خوشم اصال   چون ندارم جایی هم آهنگپیش گروه در. اندگذاشته کنار بسکتبال

 بلد ژیمناستیک کمی که بینممی مزخرف یرقاصه چند را هاآن تربیش. آیدنمی

 !هستند

 .باشیم مسابقه شاهد   تا شدیم جمع سالن در همه

________________________________ 

 :نوشتپی

 به وضعیت. داره اهمیت ورزش حد از بیش( هاشوندبیرستان در یعنی)خارج در

 و هستند ایحرفه ورزشی یرشته اون توی پسرا ترینتوجه مورد و بهترین که طوریه
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 دوست تربیش رو ورزش یه شهری هر. کنندمی همین صرف هم رو وقتشون یهمه

 .هست بقیه از تر مهم بسکتبال" ما یتیا شهر" مونتانا در. داره

 کار ژیمناستیک افراد این. شنمی آهنگ پیش گروه وارد هم هادختر تریناندام خوش

 از هم دخترا این. میدن انجام رو تیم تشویق هم گاه و نمایشی حرکات و هستند خوبی

 !تره باال رتبشون معمولی دخترای

 حال به تا ولی بودم؛ کرده هم تمرین هاآن با حتی و بودم دیده را هابچه بازی   قبال  

 .بود مسابقه اولین این و نداشتند مهمی و رسمی یمسابقه

 .نشستیم صندلی روی ترسی با

 :کرد وراجی به شروع و نشست ما کنار هم لیندا بدمان، شانس از

 قهرمان پارسال تیم این! مسابقشونه ترینسخت این دارین؟ استرس هم شما اوه،-

 .بدیم شکست رو پارسال قهرمان باید ما شده؛

 با البته. بود شده غرق هایشفکر در. کردم نگاه ترسی به و دادم بیرون صدا با را نفسم

 . داشت هم حق اخیر، اتفاقات این

. شوم راحت خیال و فکر از تا کردم بازی یمشاهده سرگرم را خودم. شد شروع بازی

 بودنش، وارد تازه به توجه با آیزاک. داد آیزاک به را آن سریع هم او و رسید تام به توپ

 جا را نفر یک برداشت؛ را توپ! بود شده هماهنگ تیم هایبچه با سریع خیلی

 و شد سبد داخل توپ. کرد شوت سبد سمت به را توپ دقتبی جاهمان از و گذاشت

 .آمدند هیجان به جمعیت

 را امتیاز سه اول، یثانیه چند در. است خوب کردممی را فکرش که چهآن از بیشتر

 !گرفت
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 فرد   برای را توپ معطلیبی گرفت را توپ که فردی. کرد شروع را بازی حریف تیم

 .کنند جبران را رفته دست از امتیاز خواهندمی که بود مشخص. کرد پرتاپ اشجلویی

 بود لیندا جیغ با زمانهم که اسکات توسط توپ گرفتن با! شد گرفته هوا در توپ

 هم بعد و گرفت امتیاز دو و کرد پرتاب سبد سمت به را توپ اسکات. کشید تیر گوشم

 .زد آیزاک به چشمکی

 ! هستند عجیب قدرچه نفر دو این

 دیگر و دادندمی کوتاه هایپاس بار این. کردند شروع را بازی داور سوت با حریف تیم

 .گرفتندنمی کم دست را ما تیم

 اما کرد؛ پرتاب و گرفت نشانه رسید، سبد نزدیکی به داشت توپ که بلندی قد پسر

 .داد تغییر هوا در را توپ جهت و پرید آیزاک

 بود، زمین وسط که اسکات. کرد پرتاب اسکات برای را آن هم او و رسید تام به توپ

 .گرفت دیگر امتیاز سه پرتاب، یک با و رفت جلو کمی

 .کردم نگاه مسابقه به و انداختم پایم روی را پایم. زدم کنار صورتم روی از را موهایم

 کنم؟ کار چی من تیا،-

 .کن گوش حرفاش به. میده یادت رو چیز همه ویرجینا! هیچی-

 .دونستیمی تو نگفتی؟ بهم زودتر چرا تیا-

 .نبود وقتش-
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 شدت به حریف، تیم. آورد دست به دیگر امتیاز سه اسکات. نگفت چیزی دیگر ت رسی

 زد اسکات یسینه به ایضربه دفاع، هنگام عمد از هادفاع از یکی. بودند شده عصبی

 .افتاد زمین روی اسکات و

 مشت را دستش و لرزید ایلحظه خشم از اسکات. گفت اسکات گوش   در چیزی پسر

 که بگوید چیزی که کرد باز را دهانش. دیدممی وضوح به را تندش کشیدن نفس. کرد

 .دیدم را هایشچشم عجیب رنگ   و تیزش هایدندان من

 چند در هااین یهمه. شد بلند جایش از و کرد اخمی. بست را دهانش و هاچشم

 ...من اما نشد؛ متوجه کسی و افتاد اتفاق ثانیه

  ام؟زده توهم آیا. بودم شده شوکه. کشیدم عمیقی نفس

 نفس. بود شده مسابقه میخکوب ذوق با لیندا. کشیدم صورتم روی را دستم سردرگم

 جمعیت هیاهوی صدای. بستم را هایمچشم و دادم تکیه عقب به. کشیدم عمیقی

 .انداختمی خط اعصابم روی

. کردممی اعتماد کسی به نباید من من، اعتماد،! دانممی! کردم؟ اشتباه را کارم کجای

 را موفقم و تنها عقاب گروه، به رفتن با من. نبود پذیر آسیب من ینفره تک ارتش

 اشتباه من. نیست فراری راه و هستم خودم مقصرش بیاید پیش که هرچه. کشتم

 .کردم

 هک من توسط که خواستهمی عمد از اسکات. شودنمی هک راحتی به هکر، یک

 طور؟چه نفهمیدم؟ طور چه! شود

 .شد تمام دوم و اول کوارتر کی نفهمیدم حتی. نفهمیدم مسابقه از چیز هیچ

 .شدم بلند جایم از عصبی بیاندازم، بازی ینتیجه به نگاهی که آن بدون
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 .ندادم اهمیتی ترسی هایزدن صدا به و شدم خارج سالن از

 . کردم زدن قدم به شروع عصبی مدرسه یمحوطه در

 ...احمق یه! تیا احمقی یه تو توانستم؟ طور چه... لعنتی لعنتی، لعنتی،-

 همین داشتم را سالحم اگر. بودم آمده دین با هم امروز و بود ماشینم در سالحم تمام

 .کشتممی را اسکات االن

 اینقره کارد و قاشق. رفتم سمتش به آشپزخانه دیدن با و شدم مدرسه ساختمان وارد

 و رفت حال در که جمعیت صدای و سر از. برداشتم را دو هر. زدندمی چشمک من به

 . است شده تمام مسابقه که زد حدس شدمی بودند آمد

 و گرفتن دوش حال در که پسرها ورودم با. رفتم رختکن سمت به فکری هیچ بدون

 جلوی را حوله سرعت به هابعضی. گفتند بلندی هوی بودن کردن عوض لباس

 خم هاآن به توجه بی. کردندمی نگاه من به حرکت بی هم بقیه و گرفتند خودشان

 .کردم غلیظی

 گوریه؟ کدوم اسکات-

 را شلوارش که تام. نیاورد در بازی مسخره کس هیچ دیگر که زدم فریاد بلند چنان آن

 .کرد اشاره سمتی بود؛ هم من به نزدیک و بود پوشیده

 .رفتم بود دید در ترکم که جایی چپ، قسمت به و گرفتم را دستش انگشتان   رد  

 .برگشت سمتم به و پوشید را شلوارش. دیدم را اسکات قامت هاکمد پشت

 پشت رنگ سبز کمد به ضرب با را اسکات و کرد فوران لحظه یک در عصبانیتم تمام

 .دادم فشار گردنش روی را دستم و زدم سرش
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 .کردن خندیدن و زدن دست به شروع پسرها و بست درد از را هایشچشم

 !بیرون-

 :گفت لبخند با و آمد سمتم به پسری

 بد برات بیاد مدرسه کادر اگر! کنی بیرون خودمون رختکن از رو ما تونینمی که تو-

 .شهمی

 کردم مشت را دستم. بود بلندتر من از قدش. رفتم پسر سمت به و کردم رها را اسکات

 .گرفت قرار پسر و من بین اسکات که کنم حمله سمتش به خواستم و

 !بیرون زود همه هابچه-

 هابچه و کرد آرام را جو تام. کردم نگاه زد را حرف این آرامش با که اسکات به خشمگین

 .کردم ایجاد زخمی و گذاشتم اسکات گردن روی را چاقو. کرد بیرون را

 فرسا طاقت دردش بود اگر که زیرا! نبود خالص ینقره از چاقو. کشید ایخفه فریاد

 تغییر هایشچشم رنگ. بود درست حدسم اما سوخت؛می هم زخم جای و شدمی

 بلند حال در دستش هایناخن. شد خاکستری و آبی بین چیزی هایشچشم. کرد

 .بود شدن تبدیل حال در او،. بودند شدن

 !کنممی جبران کشتنت با اما! احمقم خیلی من_

 .زدم ضربه اسکات سمت به توانم تمام   با و بردم عقب را چاقو

 ...نه-

 خراش تنها و ماند ثابت اسکات پوست روی چاقو که دیدم دختری بلند جیغ   با

 .کرد ایجاد کوچکی
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 .زد گوشم به محکمی سیلی ترسی که برگشتم صدا سمت به

 شد؟ چه االن. کردم گم را خودم لحظه یک

 هستی؟ چی تو-

 چه. نداشتم را پاسخ توانایی هم هنوز. کردم نگاه پرسیدمی من از را این که ترسی به

 به حقی چه به او اصال  . گرفت را محکمم یضربه جلوی راحتی به است؛ شده قوی قدر

 !زد؟ سیلی من

  این؟ یا من؟-

 را خودش توانسته سریع قدر چه. بود برگشته طبیعی حالت به. کردماشاره اسکات به

 :دادم ادامه را حرفم. افتاد زمین روی چاقو! کند کنترل

 !چیه بپرس ازش-

 هستی؟ چی تو تیا؟ هستی چی تو: ترسی

 :زدم پوزخندی

 !شکارچی-

 .کردمی تکرار خودش برای را حرفم آخرین داشت انگار. بود ایستاده حرکتبی ت ر سی

 !قاتلی تو تو،... یعنی! شکارچی_

 تعادلم. کشید را موهایم و کرد زدن مشت به شروع. کرد حمله سمتم به و گفت را این

 .افتاد من روی هم ت رسی و خوردم زمین و دادم دست از را

 . کشید صورتم روی خراشی ناخنش با
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 در که بردم صورتش سمت به محکم. آوردم باال و کردم مشت را دستم آمدم؛ خودم به

 .شدم کشیده ایگوشه به هم من و رفت کنار من روی از ترسی لحظه یک

 فریاد و کرد نگاه اسکات به خشمگین من به توجه بدون دین. کردم حس را دین بوی

 :زد

 نکردی؟ جداشون چرا کنی؟می غلطی چه تو اسکات،-

 و کنم کار چی دونستمنمی واقعا   من جا،این اومد تیا. افتاد اتفاق سریع خیلی: اسکات

 ...هم بعدش

 میای دفعه یه هم بعد و کردی ولش! برنداری چشم تیا از بود قرار تو ت ر سی،: دین

 کنی؟می حمله بهش

 ...اون... بمیره باید اون! قاتله اون: ت ر سی

 :کرد نگاه اسکات به کالفه دین

 !ببر جااین از رو ترسی فعال  -

 :زد داد ترسی که پوشید را پیراهنش اسکات

 ...نمی کاری هیچ چرا! قاتله گممی دارم-

 :زد فریاد بار این و پرید ترسی حرف میان به دین

 !اسکات-

 .برد خود با زور با را او و گرفت را ت رسی دست   اسکات

 قبل از ترآرام. شد تبدیل نگرانی به عصبانیتش و زد زل امگونه به. کرد نگاه من به دین

 :گفت
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 نزدت؟ که اسکات-

 هایچشم. بستم را آن حرفی هیچ بدون اما بدهم؛ را جوابش تا کردم باز را دهانم

 .بود سوال و معما از پر برایم حاال دین بخش اطمینان

 :گفت و کرد نگاهم گرانهمالمت دین

 یه خوایمی مدرسه، تو جا،این کنی؟می کار شلخته قدر این چرا! تیا باش خودت-

 همه؟ چشم جلوی بکشی؟ رو دوستت بهترین و محبوب یگرگینه

 طور؟چه اما،. دانستمی را چیز همه او! دانستمی او. کردممی نگاه دین به بهت با

 :کردم باز را دهانم زور با

 دونی؟می کجا از تو-

 :گفت که شدم بلند زمین روی از. کشید موهایش به دستی

 .دممی توضیح برات بیا، همراهم-

 کنم؟ اعتماد بهت باید چرا-

 .داد دستم به و برداشت را آن چاقو دیدن با. انداخت پایین را سرش دین

 !بکشی رو من تونیمی-

 به کردم سعی. گرفتم ترمحکم را چاقو اما لرزیدمی دستم. کردم نگاه چاقو به

 به بود کنارم دین و بود بد حالم که روزی آن. نشوم پشیمان تا نکنم نگاه هایشچشم

 .باشد آدم دین شاید اصال  . بزنم آسیبی دین به توانمنمی من لعنتی،. آمد ذهنم

 .کردم پنهان کتم آستین در را چاقو
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 دونی؟می طورچه تو-

 :گفت و زد رنگیکم لبخند

 همه باید امنیتش حفظ برای. نیست دیگه شهرهای مثل جااین. جاماین بازرس من-

 رو و زیر رو اینترنت یهمه گذاشتی شهر این توی رو پات که وقتی از. بدونی رو چیز

 .بودی روح مثل تو ولی کردم

 :دادم ادامه را حرفش

 .شدی نزدیک من به همینم برای-

 .دارم عالقه بهت فهمیدم بعدش فقط من. شدی نزدیک من به تو! نه-

 .فرستادم بیرون را نفسم کالفه

 چی؟ پس-

 این در خانوادت سوابق با خصوصا   هست تابلو خیلی شکارچی یه برای استرلینگ،-

 ...شهر

 .شکارچیم من دونستیمی تو-

 .بزن حرف اسکات با. باش آروم تیا. هستم همه امنیت حفظ مسئول من-

 :گفتم حرص با و کردم مشت را دستم

 جا رو هک رد   عمد از لعنتی اسکات دیدید؟ چی رو من شما. هستید گودروغ همتون-

 ...خودش سمت   کشوند رو من عمد از. گذاشت

 به دارم هم االن حتی لعنتی،. کرد زیباتر را هایشچشم که زد عمیقی لبخند دین

 !کنممی فکر هایشچشم
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 سمت   رفتی اول تو بدن؟ بازیت خوانمی همه کنیمی فکر چرا! تیا تیا، تیا، تیا،-

 یه کردن پیدا برای رو هک رد   البته. نداشت اینقشه اون دیدیش اتفاقی تو. اسکات

 !تویی دونستنمی اون خب ولی گذاشت احتمالی هکر

 .رفتم دنبالش به و شدم مجبور هم من و رفت رختکن از بیرون سمت به دین

 .گرگینست اون حال هر به-

 بمیره؟ باید گرگینست چون-

 !هیوالست یه اون-

 :گفت قبل از ترجدی. کرد نگاه من و ایستاد ماشینش کنار. خندید دین

 خانواده صاحب رو تنها و خنثی اسکات. دادی روح بهش. کردی پیدا رو اسکات تو-

 گوش هاشحرف به باید تو. دونهمی خانوادش رو تو و داره دوستت واقعا   اون. کردی

 باهاش اول ولی، ولی، ولی،. بکشش خطا ترینکوچک با بگیر؛ نظر زیر رو اون کنی؛

 .بگیر جنگ به تصمیم بعدا   بزن حرف

 .فرستاد پیامی و آورد در را اشگوشی. شدم سوار آرام هم من و شد ماشین سوار

 :گفتم عصبی

 .نیست صحبت برای وقتی! شیمی کشته یا بکش یا-

 .زد تلخی لبخند و کرد روشن را ماشین دین

 یه که زندگی. کنیم زندگی نیاکانمون شعار با نباید ماها. شده ایکلیشه شعار این تیا،-

 وقف باهاش رو خودمون باید ماها تغییره، حال در زندگی! نیست قدیمی حرف مشت

 کشته ایکلیشه حرف همین خاطر به گناه بی موجود و انسان تا چند دونیمی. بدیم
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 شنمی متحد هم با همه! صلحه وقت االن نیست؛ کسی هر با جنگ وقت االن شدن؟

 رو خودشون توننمی که اونایی کاری ولی. دنمی شکست رو بده واقعا   که اونی هم با و

 .ندارن کنند، کنترل

 !هیوالست اون. ستگرگینه یه اسکات-

 :گفت و گذاشت گاز روی را پایش دین

 . نیست هیوال اما ستگرگینه یه فقط اون! نه-

 .نیست آدم اون-

 :گفت آرام و داشت نگه را ماشین دین

 .آدماست از بهتر وقتا، خیلی ولی، نیست؛ آدم آره-

 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس

 هاتسالح از تونیمی. بیاد گفتم هم اسکات به. گذاشتم جااین رو ماشینت من-

 .بگیر تصمیم بعد بزن حرف باهاش اول ولی کنی؛ استفاده

 .شد دور و داد گاز معتلی بدون دین. شدم پیاده ماشین از

 توان حتی روزها این نپرسیدم؟ چرا لعنتی،! کجاست؟ کلیدش کردم؛ نگاه ماشین به

 دوست! شدمی دیوانه بود من جای کسی هر شاید. ندارم را کردن فکر درست

 !چیست؟ وسط این واقعا   دین ...دین و! است آمده در گرگینه امصمیمی

 ماشین جایهمه. باشد جااین کلیدش شاید. کشیدم ماشین زیر را دستم و شدم خم

 فکری چه واقعا  . زدم هوا به را مشتم و کردم اخمی. نبود ریموت از از اثری اما گشتم را
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 خاصی جای را کلید هافیلم حتی یا ایحرفه شکارچیان همانند دین ام؟کرده خودم با

 است؟ کرده مخفی

 .خورد تکان که دیدم چشمم جلوی را ریموت

 گردی؟می این دنبال-

 و خورد را دهانش آب. گذاشتم اسکات گلوی روی و آوردم در ثانیه یک در را چاقو

 با. کردم باز را ماشین در   و گرفتم را ریموت. کرد نگاه من به صدا بی تنها. نگفت چیزی

. گرفتم سمتش به را کلت. برداشتم را کلتم و اینقره هایستاره مخفی، یدکمه زدن

 و بود شده جمع اشک هایش،چشم در. کردمی نگاه من به حرکت بی چنان هم

 .درخشیدمی

 دادی؟ بازیم چرا-

 رو پیشنهادت همین برای! بگیرم فاصله ازت خواستممی من... تیا ندادم بازیت من-

 .اومدی باز تو. کردم رد

 .گذاشتی برام رد تو-

 اون از من افتاد؟ اتفاقی چه دونیمی اصال  ! نه! گرگینم؟ که راضیم من کنیمی فکر-

 ...متنفرم برن شهر اون به خانوادم شدن باعث که کسانی از من! متنفرم شهر

 دارد اسکات من، خنثای و روح بی اسکات. شد جاری هایشگونه روی هایشاشک

 .باشد اشبازی شاید اما، شود؛نمی باورم! کندمی گریه

 موجودات. کردن شکار رو تونستن که موجوداتی یهمه و شهر توی ریختن شکارچیا-

 .کردن تبدیل تونستن رو کسی هر و نکردن رحم هاآدم به نابودین حال در دیدن که هم
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 روحی بی و سختی به مرد، یک شودمی مگر. بود پوشانده را صورتش تمام اشک

 :داد ادامه و کشید باال را دماغش کند؟ بازی فیلم چنین این اسکات

 ناراحت جدید شهر به خانوادم اومدن خاطر به من! بگم بهت دیگه جور بذار نه، یا-

 هم بعد گرفت، گازم ثانیه یه در موجود یه بیرون، رفتم کردم قهر و شد دعوام. بودم

 پیدام خانوادم فرداش و شدم هوشبی من من،... بوده زخمی فهمیدم بعدها! رفت

 .دیدم خواب کردم فکر من و نبود زخم از اثری هیج. کردن

 نفس. کشید موهایش در عصبی را دستش. شد مکثش باعث و گرفت شدت اشگریه

 . کرد روشن سیگاری و کشید عمیقی

 چه نفهمیدم و شد کامل ماه لعنتی، روز همان از! امشده سیگاری حتی بینی؟می-

 ...لعنتی من   من،... شد

 و رفت داخل دستش یاندازه به درخت. زد اشکناری درخت به محکمی مشت

 سرفه به. کرد حبس گلویش در را دود و زد سیگار به عمیقی پُک. شد ایجاد سوراخی

 :گفت درد با و افتاد

! دیدم پاره هایلباس با و خونی را خودم شدم بیدار خواب از که صبح روز یه -

 ...هم امخانواده

 :زد تلخی لبخند

 بدون البته و... و شده تکه تکه جسد چند تنها! نداشت وجود ایخانواده دیگر-

 ...قلب

. آیدمی اسکات دست از دیدم و کردم دقت. افتاد زمین روی خون قطره چند

 .فشردمی دستش گوشت در محکم را هاآن اسکات و بود شده بلند هایشناخن
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 گرگینه من تنبیه... واقعا   من اما، روان، سالمت مرکز بردنم. بودم بازمانده تنها من-

 خیلی دین،. بود بودنم تنها حتی و کشیدن زجر و ماندن زنده من تنبیه! بود شدنم

 را خودم توانممی االن،. کرد کمک من به. آمد من پیش هایشپرونده از یکی در اتفاقی

 ...اما کنم؛ کنترل

 .انداخت زمین روی را آن و رسید ته به سیگار. کشید عمیقی نفس

 دست به که شممی حالخوش من تیا، خستم بدجوری من! خانواده شدی برام تو-

 !بکن حقم در رو لطف این مس بمیرم خانوادم

 را او اصال   نه، من، اسکات اما، نه؟ مگر است؟ گفته من کردن خر برای را هااین یهمه

 دست این عصبی، حالت   این اشک، از پر هایچشم این اما، دانم؛نمی خودم دوست

 !کنم اعتماد هیوال یک به توانمنمی هم من اما،. گویدنمی دروغ او! نه خونی،

. بود کافی کشتنش برای همین نقره، تماما   یگلوله یک کردم؛ چک را کلت خشاب

 .گرفتم قلبش سمت به هااسلحه

 کم که هم هیوال یک. شدم شکلیک یآماده. کرد نگاه هایمچشم به و زد تلخی لبخند

 .ماندمی هیوال همیشه هیوال نه، یا باشد دوستم او ندارد فرقی! است یکی شود

 !فهمیدممی خودم نباید! گفتیمی بهم خودت باید-

 .بدم دستت از ترسیدم هم بعد و خواستمنمی درگیری اوایل -

 .زدم پوزخندی

 !روباه-
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 که داندمی و کندنمی فرار که دانستممی. رفتم ماشین سمت به. کرد نگاهم تعجب با

 .کنممی پیدایش من و است فایده بی فرار

 پرت صندلی زیر به اما انداختم شاگرد صندلی روی را هاگلوله و آوردم بیرون را خشاب

 تنها بود ترنزدیک که راننده صندلی زیر از. بردارم گلوله یک رفت یادم لعنتی،. شدن

 . برداشتم گلوله یک

 .بود دوخته چشم من به هم هنوز اسکات. کردم آماده را اسلحه

 همه زدن گول به قادر و شنمی فعال دفعه یه که هستن هاییروباه ها،کیتسونه-

 .میری فنا به و میدن بازیت. هستن

 کوتاه هایشناخن. بود آماده بند دستش خون. کردمی نگاه من به حرفی هیچ بدون

 :زدم پوزخندی. نبود زخم از اثری و بود

 سالی ۳ رو اون ولی نداشتیم ثابتی جای که این با! بود پسرم دوست اولین روباه اون-

 رو انتظارش و بود مدرسه پسر بهترین. بودم کرده عادت بهش جورایی یه. شناختممی

 .نیستن هیوال همه گفتم و کردم دعوا بابام با فهمیدم رو جریان وقتی. نداشتم

 ادامه و گرفتم نشانه اسکات قلب روی دقیقا   قبل، از ترمحکم را اسلحه و کردم مکثی

 :دادم

 من که داره خنده و بود گرفته رو من نشه؛ بابام شکار که این خاطر به کیتسونه، اون-

 ...رسید بابام بیاره در رو سرم مغز خواستمی وقتی! دونستمنمی

 ادامه و کشیدم عمیقی نفس هم من. کردم حس را کشید اسکات که عمیقی نفس

 :دادم
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 قانون! نداره قلب شکارچی یه اول، قانون! گرفتم یاد رو درس تا چند که بود جااون-

 ...مونهمی هیوال همیشه هیوال یه سوم، قانون و! شیمی کشته یا بکش یا دوم،

 .کشیدم را ماشه فکری هیچ بدون

 .کرد پخش تربیش را انعکاسش جنگل خلوت و بود بلند شلیک صدای

 رنگ قرمز هایلکه سفیدش، پیراهن در ثانیه چند از پس. خورد محکمی تکان اسکات

 .افتاد زمین روی و شد پیدا خون

 تز. نبود کار در تصادفی هیچ! بوده شده ریزی برنامه قبل از چیز همه فهمیدم بعد-

 صمیمی پسر با رو من عمد از حتی و داشته نظرش زیر بابام بود تخم یه اون وقتی

 اعتماد کسی هیچ به که گرفتم یاد جوری این. بخورم رو روباه یحقه من تا بود کرده

 .نکنم

 و الذئب قاتل چند ترکیب از و بود خاص گلوله این. کشدمی درد دارد که دانستممی

 را جانشان دردش. بود هاگرگینه ضعف نقطه که بود شده درست کوهستان خاکستر

 .آوردمی دهانشان به

 :زدم خندی نیش

 !گفتیمی من به باید-

 .رفتم ماشین سمت به و کردم اسکات به را پشتم

 صدای با و کرد صرف را قوایش تمام. نزد فریاد حتی. بود کرده الل را اسکات گلوله

 :زد حرف آرامی

 ...تیا-
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 .شدم ماشین سوار او به کردن نگاه و برگشتن بدون

 دوست و کنم بغلش داشت؟ انتظاری چه. انداختم کنارم خالی صندلی روی را کلت

 !شویم؟

 !البته... نیست مسکنی و کشیمی درد ساعت ۴۸ این تو! داری وقت ساعت ۴۸ تو-

 :گفتم بریده بریده. کردم نگاه او به خنده با و کردم پرت سمتش به را چاقو

 !بکشی رو خودت اثرش، و گلوله از زودتر تونیمی-

 شکارچی یک من. نکردم توجهی اسکات کبود صورت به و کردم روشن را ماشین

 دور جا آن از و گذاشتم گاز روی را پایم. ببخشد راحتی به نباید شکارچی یک و هستم

 .شدم

. نیستم کردمی تصور دین که طور آن من. زدم پوزخندی. ندیدم جاده در را دین ماشین

 تربیش قدر چه هر! ندهم انجامش کنممی سعی که ستاشتباهی گذشت، و رحم

 !دانندمی اتوظیفه یا حماقت را تو ازخودگذشتگی این و شوندمی پروتر کنی مهربانی

 . گذاشتم گاز روی را پایم

 .دانمنمی! نه شاید کردم؟می صحبت تر سی با باید

 اعتماد خودم به قبال  . اعتمادم بی خودم، حتی ام،زندگی افراد تریننزدیک به لعنتی،

 معلوم! کنم اعتماد خودم به توانمنمی حتی حاال اما داشتم دوست را تنهایی و داشتم

 .شوممی خارج کنترل از زمان چه نیست

 زدن در بدون و شدم پیاده ماشین از. گذاشتم ترمز روی را پایم کلینیک تابلوی دیدن با

 .شدم وارد
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 .بود گربه یک بررسی حال در و بود ایستاده زن یک با رابرت دکتر

 :داد گربه به را توجهش تمام باز و زد لبخندی دید که مرا

 که هرچیزی همین برای کنه هضم یا دفع رو اون نتونسته. خورده آشغال تیکه یه-

 تا. بده بهش بار دو روزی و کن قاطی شیر با میدم ترکیب یه. آوردهمی باال رو خوردهمی

 . خوبه حالش دیگه روز سه

 آن از مقداری. آورد بیرون کوچکی یشیشه آن از و رفت بزرگی یقفسه سمت به دکتر

 .داد زن آن دست به و ریخت نایلونی در را

 .میایم ما باز نشد خوب زور چند تا اگر پس. رابرت دکتر ممونم واقعا  -

 .حتما  -

 را هایشدست کند نگاه مرا که آن بدون دکتر. رفت بیرون و کرد بغل را گربه زن

 .شست

 !کردی درست زیادی صدای و سر شنیدم-

 :گفتم و زدم محوی لبخند حرفش این با

 .شهمی هم تربیش صدا و سر-

 .برگشت طرفم به و بست را آب شیر

 طور؟ چه-

 !بینیدمی هم حیوان دونستمنمی... وقتش به! فهمیدمی-

 :گفت و انداخت باال را ابروهایش
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 !حیواناته کلینیک جااین-

 .من شبیه دیگه هایخیلی و من و-

 ...منظورت-

 .کردم بلند سکوتش ینشانه به را دستم و پریدم حرفش وسط

 !هستم چی من بگو دکتر، بسه بازی-

 :گفت و کرد نگاه من به تمام جدیت با

 .شمنمی حرفت متوجه-

 ...صمیمی اون با که هم شما دوسته؛ هاگرگینه با بازرسه که دین وقتی-

 :گفتم تندی به. کردن مکثی

 دکتر؟ هستی چی تو! کنممی عوض رو سوالم اصال  _

 :نشست صندلی روی و زد پوزخندی

 .دکترم مشخصه،-

 .نشستم صندلی روی کنارش و زدم غلیظی لبخند

 چی؟ دکتر  -

 .هاآدم و حیوانات-

 !؟...و-

 !همین-

 :گفتم و کشیدم موهایم در دستی
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 و الذئب قاتل از ترکیبی چون و بود خاص گلولش. کردم شلیک اسکات به من-

 کشته رو خودش االن تا که احتمالی و زیاده دردش. متفاوته اثرش بود دیگه چیزهای

 خودش اگر. نبردم کار به رو اینقره یگلوله و کردم حقش در لطفی البته. زیاده باشه

 نباشی سرش باالی اگه که بشه پخش الذئب قاتل تا داره وقت مدتی باشه؛ نکشته رو

 و اون زندگی بین وقتشه پس بخورم تکون دکترم پیش از ندارم خیال منم. میرهمی

 !کنی انتخاب رو یکی من، به حقیقت

 :کرد صحبت قبل از ترمطمئن و کرد نگاه هایمچشم به

 .بفرستم کمک تا کجاست بگو هستی؟ روانی کردی؟ شلیک اسکات به تو-

 .کشتنه کارم من! من نه شناسیروان شما_

 .درآورد را موبایلش شد بلند جایش از

 .جدیه واقعا   قضیه این. گیرممی تماس پلیس با االن همین_

 .گرفتم دستش از را گوشی و رفتم طرفش به

 !بکشم تونممی گفت خودش اون دینه؟ منظورت پلیس؟_

 .کشید موهایش در دستی کالفه

 .گیمی چی فهممنمی من-

 ! دکتر شهمی تموم داره زمان-

 :گفت و کشید چشمانش روی را دستش حرص با

 !بده من به رو گوشی-

 :زدم لبخند
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 هستم؟ چی من_

 !خطره در اسکات جون بده من به رو گوشی-

 ! شهنمی درمان پیشش بره تو جز کسی باش مطمئن_

 ...لعنتی_

 .شنیدممی را عمیقش نفس صدای. کوبید میز روی محکم را دستش

 کنی؟می فکر چی من مورد در تو تیا،-

 :دادم را جوابش کردممی بازی دستم هایناخن با که طور همان

 انتخاب حق تو و تمومه اسکات فرصت اینه مهم! کنممی فکر چی من نیست مهم-

 !داری

 به قضایا یهمه دین،! خندیدم بلند دین اسم دیدن با. لرزید دستانم در اشگوشی

 :گفتم جدی. رسدمی دین

 !بده بهت رو خبر تا زده زنگ. هامحرف تایید اینم_

 .زدم بلندگو روی و دادم جواب را تلفن

 زمان دیدم وقتی. کردمنمی هم رو فکرش اصال  . نرفته پیش نقشه طبق اوضاع: دین

 شنوی؟می رو صدام دایی قرار، جای رفتم نشد خبری اسکات از و گذشت

 هایمرگ در تنفر هایشحرف درک با اما، ریخت دلم در چیزی صدایش شنیدن با

 .شد جاری

 دایی؟_
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 .امداده را جوابش من که خورده جا کامال   بود مشخص. کرد سکوت دین

 ایصدمه اگه حالت به وای تیا کجاست؟ رابرت دکتر کنی؟می غلطی چه جااون تو تیا،-

 .بزنی کسی به

. بود شده قبل از ترگنگ برایم چیز همه. بود نزده حرف چنیناین من با گاه هیچ دین

 .فهممنمی را چیز هیچ لعنتی،

 بخواد رابرت دکتر اگه. تمومه اسکات وقت! باشم باید من کنهمی تهدید که اونی-

 اسکات راستی! بخواد اگه ولی میارمش خودم و گیرمنمی رو جلوش من کنه مداواش

 نکشته؟ رو خودش

 .کثافت هوشه بی درد از اون_

 :خندیدم بلند

 !ستعرضه بی دونستممی-

 :گفتم و زدم چشمکی دکتر به. کردم قطع را تماس

 چی؟ حاال-

 زل من به. کشید عمیقی نفس. کرد مکث ثانیه چند. بست را هایشچشم رابرت دکتر

 :گفت و زد

 !هستی چی دونمنمی-

 :گفتم و زدم داری معنی لبخند

 هستی؟ چی تو. هستم شکارچی من-

 .نیستی شکارچی تو-
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 اصال   که بود مشخص. بود زده زل هایمچشم به دقیقا  . زدمی موج صدایش در جدیت

  زند؟می حرف اطمینان با طور چه. گویدنمی دروغ

 :داد ادامه خودش دید، مرا سکوت وقتی

 !هاانسان شکارچی ولی هستی، شکارچی-

 .پرید باال ابروهایم

 !چی؟-

 دین به هم رو این. خورهنمی هم دیگه موجودات به. خورهنمی هاانسان به خونت-

 دست ازت کدومشون هیچ که داری براشون چی دونمنمی ولی جنسن، به هم گفتم

 انسان، چیز، همه شکارچی هستی؛ شکارچی یه دقیقا   تو. نیستی انسان تو. کشننمی

 تحقیق رو اینا یهمه من. کنینمی رحم کسی هیچ به تو... آشامخون گرگینه، حیوان،

 برای و کجاست از نیست مشخص دقیقا   که داره جهشی یه خونت. فهمیدم و کردم

 یا شن جدا نتونستند حتی و نکشیدن دست تو از جنسن و دین هااین یهمه با. چیه

 .کردن واگذار خودت به رو انتخاب و قطعی تصمیم! بکشه کنار یکی اون برای یکیشون

 ممکن طور چه اما،. فهمیدمنمی را هایشحرف. کردممی نگاه رابرت دکتر به باز دهان با

 ...من که است

 اینم؟ طوری چه من! طوری؟ چه-

... تو ولی دیدم زیادی موجودات من. فهممنمی هاتآزمایش از هیچی. دونمنمی-

 .داره رو صفات یهمه گاهی و نمیده بروز چیزی هیچ خونت گاهی

 :گفتم و زدم پلک بار چند
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 هستی؟ چی تو و_ 

 .زد لبخند

 .دارن نیاز درمان و دکتر به همه_

 :دادم را جوابش حس بی. کرد نگاه من به و برداشت را کیفش

 دکتر؟ چیه_

 .بریم_

 .نمیدم نجات رو گرگینه یه من-

 .دادی قول تو اما-

 . زدینمی حرفی هم تو که گفتمنمی اگه. زدم حرف فقط-

 .شدم خارج کلینیک از و دادم تکان را سرم. کرد نگاه من به تاسف با

 یک فقط دکتر. کندمی ترگیج مرا دارم،برمی معما شدن حل برای که قدمی هر لعنتی،

 یعنی گفت؟ دایی دکتر به دین. بود من نبودن انسان هم آن و گفت قطعیت با را چیز

 هم شاید! بود؟ نگفته چیزی هاآن از اینترنت در چرا پس است؟ دین دایی رابرت دکتر

 !بودم خبر بی من تنها و دانشتندمی شهر مردم تمام

 فعال پیش از بیش حتی بودنم شکارچی خوی و هاگذاشتن فشار تحت. زدم لبخندی

 گم تمامی. شوممی تبدیل پدرم شکار به باشد، درست دکتر هایحرف اگر. است شده

 که ماندمی سوال چند تنها. آیدمی در جور عقل با هم امناگهانی صفات و زمان کردن

 چه همه، از ترمهم و نشدم تبدیل آشام خون به طور چه اصال   و هستم چی واقعا   من

 و قدرتمند فرد آرامش باعث که است چیزی تنها کنترل کنم؟ کنترل را خودم باید طور
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 از تصوراتمان تمامی آیا! باشد کنترلی اگر البته. شودمی کنترل تحت فرد آرامی نا

 است؟ بوده توهم یک تنها زندگی، بودن کنترل تحت

 ترجالب ت رسی وجود با فردا یمدرسه. ایستادم خانه جلوی و زدم پس را تفکراتم

 !شودمی

**** 

 و کردم انتخاب را کالس گوشه در صندلی اولین. شدم کالس وارد اضطرابی، هیچ بدون

 تغییر من در چیزی امروز، تا دیشب از انگار است؛ شده چه دانمنمی. نشستم رویش

 بی تیای همان. نیستم غریبه جدید خود این با. نیستم من دیگر من انگار. است کرده

 خودم از دیگر. امشده سابق آدم همان نبود، مهم برایش چیزی کشتن جز که احساس

 کسی دین، شود؟ خواهدمی چه االن از بدتر. ترسمنمی چیز هیچ از دیگر. ترسمنمی

 در احساسی احساسی، بی هامدت از بعد که کسی تنها داشتم؛ دوستش واقعا   که

 ..دین اَه،...کرد ایجاد وجودم

 . آیدنمی هم بدم اتفاق این از اما نبود، خودم دست احساس کشتن

. شومنمی قبلی آدم دیگر که دانممی است؛ قبل از بهتر شکلی این. زدم لبخندی

 . کرد نخواهم تکرار را آن دیگر من و است اشتباه داشتن دوست

 ترشرنگ پر مدادم با تند تند. کشیدم بزرگ را U و F کلمات و آوردم بیرون را امجزوه

 کوچک را C یکلمه. نبود هم خودم دست اما کرد،نمی زیاد را آرامشم این و کردممی

 :آمد صدایش که نکردم بلند هم را سرم حتی. برداشت را امجزوه دستی که نوشتم

 کجاست؟ اسکات شنوی؟نمی دیگه. زنمامی حرف تو با دارم_
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 برایم هم اسکات دیگر نه، اسکات،. نداشتم را مسخره بحث این یحوصله االن واقعا  

 .هیچ دیگر که بقیه نیست، مهم دیگر دین وقتی. نبود مهم

 کجاست؟ اسکات گممی! کن نگام-

 ترسی به. گرفتم باال را سرم حوصله بی و بردم دهانم جلوی را دستم. کردم ایسرفه

 :گفتم و کردم نگاه

  گوریه؟ کدوم اون بدونم کجا از من-

 :غرید بلندی صدای با و کشید هم در را ابروهایش ترسی

 چیزیش اگه حالت به وای حالت، به وای. گشتم رو جا همه و مدرسه نیامده امروز-

 .باشه شده

 :گفتم و زدم پوزخندی

 !کجاست ببین بگرد ای،ساحره تو_

 .باش رفتارت مراقب بعد به این از. کردممی رو کار این حتما   داشتم، رو قدرتش اگه-

 :دادم را جوابش پوزخند همان با

 ...بعدا   هستن کی کنیمی طرفداری ازشون داری که اونایی بفهم برو اول-

 :گفتم لبخند با. کردمی نگاهم خشمگین چنان هم ترسی

 .کنننمی رحم کسی هیچ به. هستن ایحرفه کش آدم طرفدارهات این-

 به شما که... که شد شروع وقتی از هاقتل. بود خوب چیز همه. مردنمی کسی هیچ_

 !تو تیا، قاتلی تو. قاتلین شما. نیستند قاتل اونا. موندین جااین
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 اما، ترسی یجمله. انداختم باال را امشانه. شد رد کنارم از ترسی. شد کالس وارد استاد

 کسی به آسیبی ایگرگینه و آشامخون بیایم؛ ما که این از قبل یعنی. رفتنمی ذهنم از

 بقیه کشتن باعث هاتنش کردن کم جای به ما یعنی است؟ ممکن طور چه زده؟نمی

 نیامده مدرسه به امروز اسکات که این. شنیدم را ترسی عمیق نفس صدای! شویم؟می

 به رابرت دکتر اگر حتی و باشد کرده نفوذ بدنش به باید الذئب قاتل آن. است طبیعی

 موقع به دکتر که این احتمال که چند هر. دیده آسیب باز باشد، رسیده هم موقع

 .هست هم باشد مرده االن اسکات و باشد نرسیده

 .زد زل من به مستقیم. شد وارد دین و شد باز کالس در

 .دارم کار تیا با-

 .نگرفت من از را نگاهش دین. داد تکان تایید عنوان به را سرش استاد

 ...خوامنمی دارم درس من اما-

 !االن: دین

 .شدم بلند جایم از و کشیدم پوفی

. بست را در سرم پشت. نگرفت را نگاهش دین شدم، خارج کالس از که زمانی تا

 .کشاند خود همراه به و گرفت را دستم

 .نیستما بیکار تو مثه من-

 !هستی؟ هم پرو کشتی آدم-

 .افتادم راه سرش پشت حوصله بی و زدم کنار را موهایم

 .کنهمی حمله گلت به بابام بخوره بهم دستت که دونیمی-
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 اشسینه یقفسه. دیدم عجیبی خشم نگاهش در. کرد نگاه من به. ایستاد جایش سر

 . رفتمی پایین و باال تند تند

 !داره زیاد رو هاگناهبی کشتن یسابقه بابات-

 سریع رسیدیم، که ماشین به. برد خودش سر پشت و گرفت قبل از ترمحکم را دستم

 .افتاد راه و شد سوار هم خودش نشستم، صندلی روی وقتی و کرد باز مرا سمت در

 .زدم لبخندی و شدم پیاده آرام. نکردم تعجب ایستاد؛ کلینیک جلوی وقتی

 کنم؟ آمرزش طلب اسکات برای آوردیم-

 :زد داد. بکشد سوت سرم شد باعث خورد، گوشم به که محکمی سیلی

 !تونی؟می طوری چه احساسی؟ بی قدر این طور چه... کشتیش تو_

 .دیگه یکی دست به چه من، دست به چه. شهمی کشته هیوال-

 ! نیستی ناراحت هم کشتنش از حتی تیا؟ هستی چی دیگه تو-

 .نمرده اون_

 کلینیک طرف به که طور همان. شد حرفم یادامه منتظر و کرد نگاهم تعجب با دین

 :گفتم رفتممی

 بود، کوهستان خاکستر و الذئب قاتل ترکیب با اینقره گلوله اگر. کردم عوض رو گلوله-

 بهش اگر. کردمی حد از بیش رو دردش فقط نه، گلوله این ولی. مردمی لحظه همون

 خب ولی بهبوده، به رو االن. رسیدین بهش شما خب ولی مرد،می رسیدیننمی

 .شه سازی پاک تا برهمی زمان. داره رو ترکیبا اون هنوز خونش

 :دادم ادامه و زدم پوزخندی. کردمی نگاه من به تعجب با دین
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 .داشت نخواهد نجاتی راه هیچ و میرهمی اون بمیره کسی بخوام من اگه_

 همیشه مرد این. زد رنگیکم لبخند من دیدن با رابرت دکتر. شدیم کلینیک وارد

 با هم باز و زندمی لبخند من به هم باز کارهایم، تمام وجود با. است من تعجب موجب

 .نیست نامهربان من

 زخم روی و نداشت پیراهنی. بود کشیده دراز تخت روی اسکات. کشیدم عمیقی نفس

 سکوت و انداختم باال را امشانه احساسی هیچ بدون. بودند انداخته خونی یپارچه هم

 :شکستم را

 خب؟-

 اخمی. کشدمی درد هم هنوز بود مشخص و بود قرمز. کرد باز را هایشچشم اسکات

 :گفت و کرد

 خب؟ گیمی اومدی االن و کشتیمی رو من داشتی-

 :گفتم تمسخر با و زدم کجی لبخند

 !ایزنده که فعال  -

 را این کاش. ندارد اهمیتی برایم چیزی هیچ دوستی، خانواده، اسکات، دیگر

 .داشتندمی بر سرم از دست و فهمیدندمی

 بلندی آه درد از اما شود، بلند جایش از کرد سعی و کرد مشت را هایشدست اسکات

 .ماند ثابت و کشید

 تیا؟ شده چت تو-
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. انداختم نگاهی سفید سقف به. نداشتم را کردن بحث یحوصله. ندادم را جوابش

 !ندارد دوربینی جااین که است عجیب

 :گفت و کشید بورش هایریش به دستی رابرت دکتر

 .بگیری جلوشو باید. بوده ژنتیکی. داری کشتن عطش تو-

 :زدم لبخندی

 !نیست بدی چیز که این-

 :گفت و کرد نگاهی اسکات به رابرت دکتر

 از. داری رو نشدنی رام هایگرگینه خوی ولی هستی چی دونمنمی نیستی؛ انسان تو-

 آشامخون باید تو. داریم تناقض جااین کردن، حمله بهت هاآشامخون که جاییاون

 .گرگینه نه باشی

 .فرستادم بیرون عصبی را نفسم

 .میرم یا بزن جدید حرف یا! شنیدم هم قبال رو هاچرت این-

 ...کشتی رو هااون تک تک تو-

 !دونممی اینم-

 .شهمی نابود داره انسانیت خوی-

 :زدم خندینیش

! نیستم مهربون دیگه باشید، خودتون مواظب. اکی نیست؟ جدیدی حرف پس. بهتر-

 .بای
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 دیوار به محکم لحظه یک در که رفتممی راه پیاده داشتم. آمدم بیرون کلینیک از

 مماس و کرد کم من با را اشفاصله. بود گذاشته گلویم روی را دستش دین. خوردم

 بی با. نبود خبری قبل هایاحساس از. نبودم احساسی دختر آن دیگر. ایستاد صورتم

 دیگر هم کم یفاصله این حتی و امشده ضربه ضد   من. زدم زل هایشچشم به حسی

 !لعنتی. دارم دوستش هم هنوز اما، کند؛نمی ایجاد من در تغییری

 این و خوردمی صورتم روی هایشنفس. بود زده زل من به تنها و گفتنمی چیزی هیچ

 احساس قبل از تربیش را هایشنفس داغی. بستم را هایمچشم. کردمی بد را حالم

 اما نبازم، را خودم کردم سعی. نداشتم حرکتی هیچ توانایی. شد گرم امگونه. کردم

 من ضعف تنها عشق،. باشم داشته دوستش خواهمنمی لعنتی،. نداشت ایفایده

 .دهم رشد یاجازه نباید. کنم خشک ریشه در را ضعف این باید. است

 مسلط خودم به شاید تا فشردم هم به را هایملب. کرد نوازش را کمرم هایشدست

 .شدممی ترناتوان لحظه هر اما شوم،

 عقب را خودش سریع ایسرفه صدای با که کرد هایملب مماس را هایشلب دین

 .کشید

 ...تیا سالم-

 اعتمادی هم او به چند، هر. رسید دادم به موقع به. کردم نگاه جنسن به تعجب با

 .ندارم

 :کرد صحبت خودش دید، را ما سکوت وقتی

 تو؟ بریم نمیاین-

 کنی؟می کارچی جااین تو: دین
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 .دوید جلو سفیدی کوتاه پا سگ. داد تکان را بود دستش که قرمزی یقالده جنسن

 .بود ناخوش سگم: جنسن

 بود؟ ناخوش هم االن همین: دین

 :گفت و انداخت باال را ابروهایش جنسن

 هستید جااین دونستمنمی! شدم خیابون وسط شما بازیعشق مزاحم ببخشید-

 ...وگرنه

 که کردممی فکر است، عجیب. تپیدمی تند. گذاشتم امسینه یقفسه روی را دستم

 !ندارم قلبی

 .شلوغه سرش دکتر امروز: دین

 :گفت آرام و داد تکان را سرش و کشید موهایش در دستی جنسن

 .بای. میام دیگه روز یه پس. باشه-

 .رفت و زد من به چشمکی

 :کرد زمزمه آرامی لحن با دین

 بدیم؟ کمکت خواینمی-

 ! نه نکن، شک_ 

 :گفت و زد زل من به. ایستاد جلویم دین که بروم خواستم و زدم را حرف این

 تو. تریخطرناک چیزی هر از تو تیا،! نه تو ولی کنه کنترل رو خودش تونهمی اسکات_

 .کنی کنترلش تونینمی االن و دیدی آموزش کشتن برای
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 :زدم پوزخندی

 دادن؟ یادت شدیمی بازرس داشتی وقتی هم رو اینا بدی؟ یادم خوایمی تو چیه-

 . نداشتم را کسی هیچ یحوصله دیگر. شدم خارج آنجا از و زدم کنار را دین

 .رفتم خانه سمت به پیاده

** 

 لبم از چیزی است؟ افتاده اتفاقی چه! بودم؟ کجا من. کردم نگاه اطراف به تعجب با

 ...کردم نگاه زمین به خودآگاه نا. افتاد زمین روی

 چیزی هایشانلباس از. بود افتاده پایم جلوی سر بدون بدن، تو. بود خون غرق جا همه

 . بود خراشیده را کمرشان بلندی هایناخن انگار. بود زخمی بدنشان تمام و بود نمانده

 سر به چشمم و کردم نگاه اطراف به. کردمنمی درک را موقعیتم. زدممی نفس تند تند

 .افتاد هاآن شده جدا

 .بودند زده زل من به و بود باز هایشانچشم

 با. کردم حس را گرمی مایع. بردم لبم سمت به را دستم. افتاد پایین لبم از چیزی

 !بود خون کردم؛ نگاه و کشیدم لبم روی دست

 ! نفر؟ دو هم این! ام؟کشته آدم هم باز من لعنتی،

 نفس. کرد لرزش به شروع بدنم تمام. کنم کار چه دانستمنمی و لرزیدمی هایمدست

 بیرون را امگوشی و بردم شلوارم جیب سمت به را لرزانم دست. بود شده ترسریع زدنم

 .گرفتم ایشماره و آوردم

 .برداشت را گوشی زنگ دومین با
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 ...من من،_

 .نبود درست! گفتم؟می چه تلفن پشت باید. کرد فعالیت به شروع مغزم کم، کم

 !کجام دونمنمی من دین،_

 خوبی؟ شده؟ چی تیا،_

 ...دین_

 خودش. دانستمنمی چیز هیج. بودم کرده گم را کلمات. بدهم را جوابش توانستمنمی

 :داد جواب

 .نکن قطع رو تلفن. میام گیرممی رو ردت االن_

 از. بود مهربان هم باز بودم، زده حرف بد او با کهآن وجود با. بود گرم صدایش

 .ببرند هم مرا خواستندمی انگار. ترسیدممی بدن بی هایسر باز هایچشم

! کردند؟می کار چه جااین دختر دو این. بود کور و سوت جاهمه. کردم نگاه اطراف به

 !هستیم؟ کجا ما اصال  

 .متنفرم شب و جنگل از. بودند گرفته را اطرافمان درختان اما بود، آسفاالت پایمان زیر

 .ببلعند مرا خواهندمی سرها این

 هستی؟ جااون هنوز تیا،_

 :داد ادامه خودش. کرد تزریق هایمرگ به امیدی صدایش شنیدن

 بینی؟می چی بگو-

 :خوردم را دهانم آب
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 از ترکم ولی هست درخت. میاد چوب بوی پیداس، هاستاره آسفالته، چیزه، خب،_

 ..جنگله

 همین برای و بود قانونی غیر کارخونه این. هستی بری چوب یکارخونه نزدیک تو-

 . شد بسته پیش هاسال

 را ساختمانی و کردم نگاه اطراف به. بود کرده عادت تاریکی به تربیش هایمچشم

 .دیدم

 ...آره-

 نیافتاده؟ که اتفاقی-

 :افتادم گریه به

 کجایی؟ دین-

 .نزدیکم. رسممی االن-

 چه هر و بود شده خاموش. کردم نگاه را موبایلم. شد قطع تلفن. کشیدم عمیقی نفس

 .نداشت ایفایده شود، روشن کردم تالش

 امن اصال   جااین. خوردم درخت یک به و رفتم عقب عقب. آمد جیرجیرکی صدای

 ...من. نبود

. کردم نگاه صدا طرف به و خوردم را دهانم آب. شنیدم دور از را خشی خش صدای

 . نبود پیدا کوچک درخت چند و تاریکی جز چیزی

 .شدمی ترنزدیک و نزدیک صدا

 .نشود بلند صدایم و شود کردنم گریه مانع تا فشردم هم به محکم را هایملب
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 .گرفت قرار رویم به رو بزرگی خرس. کردم حس را جهشی

 من به کامال   خرس. زدمنمی همپلک حتی. شد حبس امسینه در نفسم ترس از

 فکر خرس اگر که بودم خوانده. ماندم جایم سر بر خشک ایمجسمه مثل. شد نزدیک

 .ایستدنمی گوشه یک که مرده اما،. ندارد کارت مردی کند

 از عجیبی غرش صدای و کردم باز را دهانم هم من ناخوداگاه. کرد باز را دهانش خرس

 و رفت عقب عقب خرس. کردممی نگاه را جلویم تعجب و وحشت با. شد خارج دهانم

 .کرد فرار

 بود؛ گرگ یزوزه صدای از بلندتر و تربد حتی که ناکوحشت صدای این... این این،

 !بود؟ من صدای

 و شنیدم را ماشین شدید ترمز صدای. بستم را چشمانم. خورد چشمم به ماشینی نور

 .آمدمی سمتم به عجله با که پایی صدای سپس

 .شد جاری هایمگونه روی هایماشک دوباره

 ...خو تو تیا تیا،_

 جایش سر سر، بی و شده تکه تکه هایجنازه دیدن با دین. کردم باز را هایمچشم

 . بود ایستاده

 !کشمتمی خودم کردی؟ غلطی چه تو لعنتی-

 ایستادن توان. کردمی درد شدت به بدنم. زد صورتم به محکمی سیلی و آمد طرفم به

 . نداشتم را پاهایم روی

 .رفت سرها سمت به دین
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 .خوردم سر زمین روی

 شد؟ چه دیشب،. دادمی نشان را صبح هفت دیوار روی ساعت. کردم باز را چشمانم

رمی رم. بود وصل دستم به س   ! نیامد دستم از خون. کندم را س 

 .شدم بلند تخت روی از

 رابرت، دکتر نیاز مورد کمدهای و میز بودم؛ خوابیده رویش که تختی سفید، دیوارهای

 .کردندمی کجی دهن من به همه

 به رو دین با و رفتم بیرون اتاق از! نبود امگشنه حتی و نداشتم ضعفی احساس هیچ

 .شدم رو

 دکتر لبخند. شکست درونم چیزی. رفت و شد رد کنارم از صدا بی و نکرد نگاهم حتی

 .نداد من به را کردن فکر یاجازه رابرت

 بار چند حتی. دادننمی اجازه هاشونخانواده ولی بودن هم عاشق دختر تا دو اون_ 

 اون دوری هامدت از بعد خواستنمی اونا. دادم مشاوره بهشون من و اومدن من پیش

 ...تو که باشن هم با شب

 ! امکشته را کسانی چه که نبود مهم برایم اصال  . نداشتم هایشحرف به خاصی حس

 ای؟گشنه: رابرت دکتر

 کجاست؟ اسکات. نه_

 .بره باید داره عجله گفت: دکتر

 :زدم مصنوعی لبخند و انداختم باال را ابروهایم

 . من یمعالجه شاید و دیشب بابت تنکس خب_
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 به مستقیما  . کرد قالب هم در را هایشدست و داد تکیه در به. آمد بیرون سریع دین

 .زد زل من

 !؟..کجا_

 !مدرسه_

 بکشی؟ هم رو دیگه نفر یه خوایمی. نیست الزم_

 . شوم مسلط خودم به کردم سعی و کشیدم پوفی

 .خوامنمی رو کمکت که گفتم_

 !فهمی؟می! تیا کشتی رو نفر دو دیشب_

 :گفتم اخم با و آرام. نیستند مهم من برای اصال   نفر دو آن که فهمیدندمی کاش

 !برداری؟ سرم از دست تا کنم کارچی باید خب؟_

 خشمت بتونی و ندی دست از رو کنترلت تبدیل موقع. بشی مسلط خودت به باید_

 .کنی کنترل رو

 .شدم رد کنارش از و زدم صداداری پوزخند

 .بای! ندارم تو به نیازی من_

 :زدم لبخندی. کردم حس دستم در را سرنگی تیزی

 !خب؟_

 :گفت ناباوری با و کرد نگاه را خالی سورنگ. بود گرفته مرا تعجب با دین

 !نشدی؟ ضعیف طوری چه تو نه،! شهنمی باورم_
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 .خندیدم بلند

 !زدید حدس اشتباه رو من نوع و بیماری حتما  _

 .نکردم توجهی زدمی صدا مرا مدام که دین به و شدم خارج کلینیک از زیاد سرعت با

 طور چه. بود بازمانده تعجب از دهانم! دیدم جنگل در را خودم بعد، ثانیه چند

 مکان سریع گذر جز به چیزی هیچ! کنم؟ طی ثانیه چند در را راه همه این توانستم

 !کنند پخش ذهنم در و باشند گذاشته تند دور روی را فیلم یک انگار. آیدنمی یادم

 .بودم آمده مکان این به قبال  . زدم لبخندی. بود آشنا برایم جنگل

 که نبود مهم دیگر. کردمی تررنگ پر لبم روی را لبخند این و کردممی قدرت احساس

 بی این. نبود مهم افراد شدن کشته و کشتن دیگر. امشده تبدیل عجیبی موجود به

 .کردمی ترسرحال مرا خیالی بی و حسی

 .کردم حس را خشی خش صدای

 .خورد مشامم به آشنایی بوی اما، شدم؛ طعمه منتظر و چرخاندم لبم دور را زبانم

 .شدم آمدنش منتظر و کردم مرتب را موهایم

 .شخصیه ملک جااین_

 :زدم داد خودش مثل. کرد ترعمیق را لبخندم صدایش

 !دونممی_

 !کنی؟می کار چی جااین_

 .ببینم رو تو اومدم_
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 خودنمایی اشمشکی شرت سویی زیر در حتی بازوهایش. آمد سمتم به و زد لبخندی

 .ایستاد رویم به رو. کردندمی

 تیا؟ خوبی_

 !دونمنمی جنسن، دونمنمی_

 جام؟این من فهمیدی کجا از_

 !دونمنمی_

 :گفت آرامش با. شد نمایان سفیدش هایدندان ردیف که زد جذابی لبخند

 دونی؟می چی_ 

 !دونمنمی_

 :خندید بلند

 .زنمتمی که دونمنمی نگو یعنی باشی؟ مدرسه نباید تو_

 ...نه امروز_

 طوری؟ چه روزه یه مسافرت یه با_

 دهم دست از را کنترلم اگر اما،. شدنمی این از بهتر هایش،تنش و جااین از شدن دور

 :زدم لب. بروم خواهدمی دلم. نیست مهم چه؟

 !عالیه_

 .بریم پس_

 .بریم_
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 دو هر و زد را در. دیدم را ماشینش. رسیدیم جاده به تا رفتم راه جنسن کنار در آرام

 .شدیم سوار

 ریم؟می کجا پرسینمی_

 .خوبه باشه جا هر. نداره فرقی_

 :گفت و خندید وار شیطنت. انداخت باال را ابروهایش

 جا؟ هر_

 !جا هر_

 بشه؟ ختم من اتاق به اگه حتی_

 !بشه ختم تو اتاق به اگه حتی_

 :شد جدی کامال  

 تیا؟ شده چیزی_

 را ماشین شدن روشن صدای. بستم را هایمچشم و دادم تکیه صندلی به را سرم

 .کردم حس را ماشین سریع حرکت و شنیدم

 برد؟نمی خوابم چرا لعنتی،. کردم باز را چشمانم

 ریم؟می داریم کجا_

 :زد رنگی کم لبخند جنسن

 شد؟ مهم برات باالخره پس_

 :گفتم را حقیقت و کردم نگاه آبی آسمان به ماشین جلوی یشیشه از
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 !پرسیدم رفته سر حوصلم فقط نه،_

 .واشنگتن_

 .باشه نزدیک. ندارم ماشین تو موندن یحوصله من. بردار دست خیال، بی-

 :گفت سپس و بست را هایشچشم ثانیه چند جنسن

 .بزن حرف باهام شده؟ چی تیا،_

 :چسباندم ماشین یشیشه به را سرم

 .ام حوصله بی فقط. نیست چیزی_

 .گیمی راست که تو باشه_

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 .هست نزدیکم خوبه؟ ویرجینا_

 .گذاشت گاز روی را پایش. انداختم باال ایشانه

 سبز، به مایل آبی  . کردم تصور خودم برای را دین هایچشم رنگ. بستم را چشمانم

 ...هایمچشم شبیه درست و خاص رنگی

 بازی لج او با خودم، با دارم زنم؟می پس را او هم باز دارم دوستش دانممی وقتی چرا

 !لعنتی. دانمنمی را علتش و کنممی

 تواندمی دین هم هنوز ولی امشده حس بی چیز همه به نسبت که است جالب

 .دهد تغییر را امنداشته احساسات
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 دارد االن شاید. افتادم زد دستم به دین که سورنگی یاد. شد سنگین هایمچشم کم کم

 ...تاثی

* 

 جایم از و کشیدم بلندی یخمیازه. بودم خوابیده خوابرخت در. کردم باز را هایمچشم

 هایچشم به دستی. آمدمی آهنگ صدای. ندیدم را جنسن گشتم، چه هر. شدم بلند

 نشده بیدار هاتکان با من و باشد آورده جااین به مرا که است محال. کشیدم امخسته

 ترینکوچک تا کردم تمرین هاسال من وگرنه است لعنتی سورنگ اون کار حتما  ! باشم

 .باشد سبک خوابم و کنم حس را خطر

 بود خاموش هاچراغ. افتاد شیکی و بزرگ بار به چشمم که گذاشتم پایین پله از را پایم

 مست و رقصیدن حال در همه. شدمی شنیده آهنگ بلند صدای و نور رقص تنها و

 .بودند کردن

 کنارشان زیادی جمعیت و بودند میله رقص حال در نازکی و کوتاه لباس با دختر دو

 به توجه بی و خاراندم را امشانه. بودند آمده شوق به هاآن رقص از و بودند ایستاده

 .رفتم بار سمت به همه

 تکیال؟_

 :گفتم و خندیدم ریز کنم نگاه جنسن به که این بدون

 .وودکا. آقا نه_

 با و کرد نزدیک من به را خودش. شد گم جمعیت در صدایش که خندید بلند جنسن

 :شد خیره هایمچشم به شیطنت

 کنی؟می شوخی من با_ 
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 .بودم جدی من! نوپ_

 هایشچشم. گرفتم گاز را لبم و خوردم را دهانم آب. گرفت صورتم مماس را صورتش

 :زد باری شیطنت چشمک. شد خشک لبانم روی

 جوریه؟ این-

 !ی پ-

 از قسمتی دقیقا  . گذاشت گردنم پشت را دستانش. برد بین از را هایمانلب یفاصله

 .داد کوچکی فشار هایشدندان با بودم گرفته دندان که را امپایینی لب

 لب و کردم کم را فاصله من بار این. ببیند را العملم عکس تا گرفت فاصله کمی

 !گرفتم دندان به را اشپایینی

 .کند زمین از مرا و گرفت را کمرم دست دو با

 :کرد نگاه مرد به و گرفت مرا ترمحکم. زدم قهقه بلند و گرفتم باال را سرم

 .باال بفرستید رو وودکا_

 .رفت باال هاپله از آرام و افتاد راه بیاورد زمین مرا که آن بدون

 تر عمیق بارش شیطنت لبخند. کردم حلقه گردنش دور را دستانم نیافتم، که این برای

 .گذاشت تخت روی مرا و بست را در. بودم خوابیده آن در که شد اتاقی همان وارد. شد

*** 

 دراز. کردم نگاه جنسن به! آمدنمی خوابم که بود عجیب. شدم بلند تخت روی از

 از را حوله. برداشتم را پاکتی کشو داخل از. بود منظم هایشنفس ریتم و بود کشیده

 . بیاید جا حالم کمی شاید تا رفتم حمام به حوصله بی و کردم خارج نایلون
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 تنظیم حتی! نداشتم بدی حس اما ریخت بدنم روی یخ آب. کردم باز را آب حواس بی

 یخ یا و بدنم با آب قطرات برخورد. ایستادم دوش زیر طور همان و شدم خیال بی را آب

 ! نکرد ایجاد حالم در تغییری آب بودن

 اخم جنسن دیدن با که کردم نگاه رو به رو به و کشیدم امخسته چشمان روی دستی

 .کردم

 !بیرون برو_

 :زد چشمکی کردمی نگاه من به که طورهمان و خاراند را اشبینی

 !ندیدم جدیدیی چیز. نباش نگران_

 فکری هیچ بدون. کردم نگاهش خیال بی اما شدممی عصبی باید االن که دانستممی

 :زدم لب

 داری؟ سیگار_ 

 :گفت تلخی لحن با. زد زل من به تعجب با

 !بودی؟ هم سیگاری_ 

 .بشم خواممی! نه_

 اشکرده قفل هایدندان زیر از برود بیرون خواست که زمانی و کرد من به را پشتش

 :گفت

 .نکرده الزم_

 نکشم؟ چرا-

 .شنیدم را عمیقش نفس صدای. بود کردن فکر حال در انگار. ایستاد سرجایش
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 وقتی کردممی فکر. نداشت تاثیری من برای آب. شد خارج حمام از دیگری حرف بدون

 نخواهد؛ مرا دیگر برسد هایشهورمون و بدن یخواسته به و باشد من با شبی جنسن

 ...هم هنوز و کردممی اشتباه انگار اما،

 خارج حمام از و انداختم دورم را حوله. بستم را آب. نداشتم را آب یحوصله دیگر

 . شدم

 حمام؟ میره کی صبح دو ساعت نخوابیدی؟ چرا_

 .کردم خشک را موهایم و نشستم صندلی روی بدهم، را جوابش که آن بدون

 خیانت دین به االن من. شد موهایم کردن شانه مشغول و گرفت دستم از را برس

 فقط! نیست و نبوده چیزی طرفه یک اعتراف یک جز به دین و من بین اما کردم؟

 زیبا دور از تنها شاید و نشود عاشقم وقت هیچ شاید ،آیدمی خوشش من از گفت

 ...شاید. زدم را دلش شد نزدیک وقتی و بودم

 !بریم_

 .نزد حرفی و کرد شانه را موهایم آرامش با جنسن

 .بریم! جنسن هستم تو با_

 االن؟_

 .االن آره_

 .کنم شونه رو موهات کن صبر_

 وظیفه؟ احساس مسخره؟ محبت دهد؟می معنایی چه کارهایش این

 :گفتم سرد و کردم نگاه هایشچشم در. شدم بلند صندلی روی از
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 .بود امشب فقط امشب. نره یادت رو این. نیست هیچی تا دو ما بین_

 را حالم آرامشش همه این. بست را موهایم و ایستاد سرم پشت و زد پوزخند جنسن

 .زدمی بهم

 :برداشت میز روی از را کتش شد؛ تمام که موهایم

 .بریم_

 را خریده برایم جنسن بود مشخص که هاییلباس اشخیره نگاه و او به توجه بدون

 را ابروهایش. کردم نگاه جنسن به و انداختم ساده ایسرمه بافت روی را کتم. پوشیدم

 فقط و بود شده تعطیل بار. افتادم راه سرش پشت. رفت پایین طرف به و انداخت باال

 هم من و شد خارج در از مرد به توجه بدون جنسن. بود خوابیده مبلی روی مرد یک

 .افتادم راه سرش پشت

 بود مشخص. کرد حرکت به شروع بدی صدای با ماشین. شدیم ماشین سوار صدا بی

 به توجه بی من و رفتمی سرعت با. کردمی خالی ماشینش سر را حرصش جنسن که

 .دوختم چشم جاده به زیادش سرعت

 و نبوده ایرابطه اصال   دین، و من یرابطه دانمنمی اما، باشم؟ داشته وجدان عذاب باید

 ! نیست

 در دسته دسته سرعت با که شدندنمی دیده سیاه هایتوده جز تاریکی در هادرخت

 .بودند گذر

 . خوردمی بهم است جنگل چه هر از حالم دیگر

 اهمیتی اما داشتم اسکات و ترسی از پاسخ بی تماس بیست. آوردم بیرون را امگوشی

 .ندادم
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. نداد پاسخ کسی و خورد بوق چند. گرفتم را مایک یشماره ناگهانی حرکت یک در

 :شنیدم را صدایش که کنم قطع خواستم

 ...د   وات_

 .عشقم سالم_

 رانندگی حالت تغییر ایذره بدون جنسن. شد بلندم یخنده باعث اشناگهانی سکوت

 :دادم ادامه خودم شد، زیاد سکوتش وقتی. کردمی

 برد؟ خوابت مایک، هی_

 !شدی؟ جغد باز تیا،_

 .شده تنگ برات دلم منم_

 کنی؟می اذیت داری رو کی_

 :خندیدم بلندتر

 .شدم موفق که بخندم کنم بیدارت گفتم! عوضی_

 ...وگرنه دارم باهات خوابی تخت حق که حیف_

 :گرفتم را امخنده جلوی زور با. زدم قهقه

 رو گورت! بوده خواب کنی فکر شی پا که فردا زدم حرف مهربون! نشو پرو دیگه، باشه_

 !دیگه کن گم

 .کردم قطع خنده با رو گوشی
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 عجیب اشسردی این. کردمی رانندگی العملی عکس هیچ بدون و خشک جنسن

 .بود خودم مثل. آشناست برایم

 کرده طالیی نارنجی را جاده طلوعش و بود کوه پشت جاده روی به رو دقیقا خورشید

 .شدم خارج ماشین از و کشیدم پایین آخر تا را شیشه. بود

 .کرد بلند آخر تا را صدایش و کرد روشن را ضبط جنسن

 تا کشیدم باال را شیشه. نشستم صندلی روی کامل شنیدم که را آهنگ لحظه یک در

 حرف من با انگار و داشت جالبی ریتم آهنگ. کنم گوش وجودم تمام با را آهنگ

 .بود آهنگ فقط و نخواند کسی هیج شدم، خواننده منتظر هرچه. زدمی

 !آمدم خوش امتکراری و مزخرف دنیای به. کشیدم پوفی. ایستاد مدرسه جلوی جنسن

 منتظرم انگار اسکات. رفتم دبیرستان ساختمان طرف به آرام و شدم خارج ماشین از

 .آمد سمتم به دیدنم با. بود ایستاده

 ! کردم حل رو معما من دختر؟ تو کجایی سالم،_

 :زدم پوزخندی

 جدیدته؟ بازی چیه؟ دیگه معما_

 :گفت آرام اما اخم با و ایستاد رویم به رو

 منی یخانواده تو ولی ولی،! بیارم رو اسمت نباید حتی من و کردی شلیک من به تیا_

 ...هم رو تو تونمنمی من و

 معما از منظورش نفهمیدم کردم، فکر چه هر. نداد ادامه را حرفش و کرد مکثی

 .چیست
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 .کردم پیدا رو هااین تا کردم کار روش و بودم بیدار رو شب تمام_

 .برد تئاتر آمفی سالن به خود با و کشید را دستم دید، مرا گیجی وقتی

 .دارم کالس من_

 .کن گوش دقیقه دو. تره مهم این_

 به شروع شدنش روشن تا. کرد باز را تاپشلپ اسکات. نشستم صندلی اولین روی

 :کرد توضیحات

 رو خون هایقطره این بار سه تو گفته بزرگش مامان که گفت من به ترسی ببین،_

 گفت شهمی واقع در شنمی پر تاشون دو که بودن قطره تا شش هم بار هر. بینیمی

 مونده دستت روی که چکیدن حال در ینصفه اون اگه البته! ششه چهار، دو، عدداش

 ولی شیطانی که هست شش تا سه رسیممی که عددی اولین به بگیریم، فاکتور رو بود

 با رو دیگه عددهای اما نوشته نت تو موردش در چیزا خیلی! نیرومنده نهایت بی

 .رسیدم منطقه کد یک به و کردم جا به جا اعداد الگوریتم

 عرض و طول عدد این. دو و بیست و دویست و شیش و شصت و چهارصد-

 .آدرس این به بری باید تو! رسهمی مونتانا به که جغرافیاییه

 جالب واقعا   قضیه. دادمی نشان را جنگل وسط جایی آدرس. شدم خیره تاپلپ به

 .بود شده

 خب؟_

 که فصله پایان چی چی دونمنمی جشن شب در باید گفت. کردم مشورت ت رسی با_

 تبدیلت و تکمیل مراحل تا جااین بری ترسی با باید تو هست دیگه روز چند اتفاقا  

 .بشه انجام
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 نرم؟ اگر_

 .بپرسی بزرگش مادر یا ترسی از باید. دونمنمی_

 شم؟می تبدیل چی به_

 !دونمنمی_

 .کشتی گفته ویرجینا کشتی؟ رو نفر شش تو تیا،_

 .کرد درگیر را مغزم هم و بود جالب هم اسکات هایحرف. شدم خارج سالن از

 .ندارم دیگر را یکی این یحوصله لعنتی،

 دوست. بود ندیده مرا هنوز. افتاد دین به نگاهم بروم، بیرون مدرسه از خواستم

 ماجرای از بعد درست خواستمنمی. گرفتممی فاصله باید باشم کنارش نداشتم

 !لعنتی... دیشب

 .داریما کالس تیا؟ کجا_

 ویکتوریا به فحشی لب زیر. کردم احساس خودم روی را دین نگاه. ایستادم جایم سر

 :گفتم اخم با و برگشتم سمتش به. دادم

 منی؟ هایکالس مواظب حاال تا کی از_

 :گفت و زد عمیقی لبخند

 شده؟ چیزی. شدم نگرانت و نبودی دیروز_

 .شنیدم را دین هایقدم صدای

 .مسافرت بودم رفته فقط نه،_
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 .است بچه قدر چه دختر این! کردم تعجب رفتارش این از. کرد بغلم و خندید ذوق با

 بودی؟ رفته کی با. تی حالت به خوش_

 ...!دین جلوی سوالش این

 .ایستاد کنارم دقیقا   دین

 :کنم عوض را بحث کردم سعی و برگشتم طرفش به

 !بازرس سالم_

 .تیا سالم_

 :گفت و زد کنار صورتش جلوی از را اشفرفری موهای. کرد نمکینی یخنده ویکتوریا

 .بای کالس، برم باید من_

 .بیام منم کن صبر_

 !بشه افتادنت عقب باعث دقیقه چند نکنم فکر نرفتی مدرسه روز یه وقتی: دین

 .کردم نگاه دین به. فرستادم بیرون عصبی را نفسم. شد دور ما از سرعت به ویکتوریا

 چیه؟_

 .بدی انجام رو تکمیلت مراحل باید تو_

 :زدم داری صدا پوزخند

 !دوستی ادعای بعدا   کنه،می جاسوسی اول اسکات پس_

 .گفت من به ندادی جواب و زد زنگ وقتی. کرد تحقیق خاطرت به رو شب تموم اون_

 .باشه_
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 :داد را جوابم شمرده و آرام

 .میریمی نشه تکمیل مراحل اگه دونیممی فقط فقط،. طرفیم چی با دونیمنمی ما_

 .بهتر_

 .کن فکر درست ولی، شده نقیض و ضد احساسات دونممی. باش جدی! تیا_

 !نداره ربطی تو به_

 .رساند من به را خودش سریع قدم چند با اما،. رفتم کالس طرف به و شدم دور او از

 .داره ربط من به_

 ربطی؟ چه_

 .دارم دوستت من_

 ضعفم ینقطه داشتم که بودیم، نکرده اعتراف که بود خوش این به دلم کامل، اعتراف

 .دادممی پوشش را بود دین که

 اماحساسی بی اوج در لعنتی،. چکیدمی امگونه از اشک هایقطره. دیدم تار را دین

 .کندمی دگرگون مرا دین

 .کرد بغل مرا و کرد پاک را هااشک آرام. بوسید را هااشک و آورد طرفم به را صورتش

 .آمد سمتمان به هولمز خانم. شدیم جدا هم از سریع ایسرفه صدای با

 شاگرد؟ با استاد جا؟این_

 :زد لبخندی. نخواند ذهنم از چیزی و نبینم را صورتش تا بستم را چشمانم

 !مبارکه و... نشه تکرار دیگه_
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 .گرفت فاصله من از و زد من به چشمکی دین. خندیدیم بلند دین و من

 داد نشان من به را ساعتش دست با. بود دادن درس حال در استاد. شدم کالس وارد

 !نیست آمدن کالس وقت االن که بفهماند تا

 صندلی روی ترسی. نشستم صندلی اولین روی و دادم تکان تایید ینشانه به را سرم

 .بود نشسته راستم سمت صندلی روی ویکتوریا و چپم سمت

 :شنیدم کنارم از را ترسی صدای

 !قاتل شکارچی   اومدی خوش هه،_

 کندمی همکاری اسکات با و کندمی کمکم طرف یک از. گرفت شکل لبم روی لبخندی

. استجالبی موجود خودش برای هم ت رسی این! اندازدمی تیکه دیگر طرف از و

 :دادم آرام را پاسخش

 .کارتازه جادوگر   مرسی_

 راضی درآورم را حرصش بودم توانسته که این از. شنیدم را هایشدندان سایش صدای

 .بودم

 .شد سبز جلویم ویکتوریا که بروم خانه به خواستم. بود شده تمام مدرسه

 تیا؟_

 بله؟_

 .بیای حتما   بگم بهت من گفت ت رسی. داریم پارتی امشب ما_

 :گفتم لبخندی با و انداختم باال را ابرویم

 !گفتمی خودش بود مهم براش اگه ترسی_
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 .گرفت را دستم و انداخت باال را اشکوله که شوم رد کنارش از خواستم

 !بیا بیا بیا تیا، تیا تیا_

 .هستی هابچه انگار قیافت این با! دیوونه_

 .تیا بیا-

 :خندیدم

 !کردی کچلم بابا باشه_

 :گفت ایبامزه لحن با و کرد غنچه را لبانش. زد لبخندی

 !بلنده موهات که تو_

 .خندیدم بلندتر

 میای؟ پس: ویکتوریا

 هست؟ کی_

 .دیگه ساعت یه_

 . کنم عوض لباس رممی باشه_

 . افتادم راه خانه سمت به تنها کسی به توجه بدون. شد جدا من از باالخره

 که هست مهم برایش اصال  . گرفت جا لبم روی پوزخندی خانواده، و خانه یادآوری با

 .نزدند هم زنگ یک حتی! دانممی بعید! نیستم؟ من

 و برداشتم را آمد دستم به که مجلسی لباس اولی گشتن بدون رسیدم که خانه به

 .پوشیدم
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 با آن چپ سپت طرف و بود دکلته لباس طرف یک. داشتم دوست را اشتیره آبی رنگ

 خاصی طرح و بود ساده کامال. شدمی وصل کمرم وسط به لباس جنس از نازکی بند

 قرار رویش هم رنگی مشکی یساده کمربند و شدمی کشیده باسنم پایین تا. نداشت

. نداشتم کردن آرایش یحوصله. پوشیدم لباس روی را اممشکی پالتوی. گرفتمی

 .شدم خارج خانه از دهم تغییر بود بسته جنسن که را موهایی کهاین بدون

 اسکات یخانه به. نداشتم هم را ویکتوریا یشماره و امنگرفته را آدرس که آمد یادم

 .رفتم

 در جلوی و شدم پیاده ماشین از ایعجله هیچ بدون و آرام و کردم پارک خانه جلوی

 .نداد جوابی کسی زدم که را در زنگ. ایستادم خانه

 ! است رفته مهمانی به زودتر شاید

 .شد باز در که بروم ماشین سمت به تا چرخیدم

 ... عج چه به به_

 و خوردم را دهانم آب. ماند نیمه حرفم. کرد تالقی دین با نگاهم که برگشتم لبخند با

 .نکنم فکر صبح اتفاقات به کردم سعی

 .سالم_

 :کشیدم هم در را هایماخم. آورد خود به مرا صدایش

 کنی؟می کارچی جااین تو_

 .مهمونی ببرم رو اسکات اومدم_

 هستی؟ هم تو مگه_
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 :زد چشمکی. نداد جواب را اماحمقانه سوال

 .شدی خوشگل_

 !البد_

 اذیت حس. بود پیراهنش پوشیدن حال در اسکات. شدم خانه وارد حوصله بی

 .کردم حلقه شکمش دور را دستانم و کردم بغلش پشت از. داشتم را کردنش

 :بوسید را امگونه. برگشت طرفم به و زد لبخند لحظه یک در. ماند ثابت ایلحظه چند

 .اومدی خوش_

 :کردم غنچه را هایملب

 !بوده الکی اومدنم پیداست که طور این_

 .بیاد تو با اسکات کشیشنمی اگه. نباشی تنها تو بهتره: دین

 :کردم دین به اخمی و گرفتم فاصله اسکات از

 !بازرس نباش حسود-

 :گفت و خندید بلند اسکات

 . کنهمی بغلت فرداش کرد شلیک بهت اگه! جوریه این تیا دین_

 .بینمتونمی بعدا  . گیدمی درست شما بابا باشه: دین

 :کرد نگاه من به و کرد صاف را اشیقه. بست را هایشدکمه اسکات. رفت خانه از دین

 طوره؟ چه_

 .بریم. تحمله قابل اوم،_
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 !تیا پرویی خیلی-

 .دونممی-

 را پایم هم من و داد را آدرس اسکات. شدم ماشین سوار. شدیم خارج خانه از هم با

 .گذاشتم گاز روی

 من و کرد خاموش را نورش رویی به رو ماشین ،لحظه همان در. کردم پارک خانه جلوی

 !ندیدمش؟ راه بین طور چه بود؟ آمده دیگری راه از. دیدم را دین

. گرفتم اسکات طرف به را دستم. شدم پیاده ماشین از و انداختم باال ایشانه خیال بی

 به مجبور هم من و رفت دین طرف به و کرد حلقه دستش دور را دستم لبخند با

 چرا دانمنمی. گرفتم دندان را لبم یگوشه رسیدیم، که دین کنار. شدم اشهمراهی

 من چیز همه دین که گفتمی من به حسی. شوم رو به رو دین با زیاد نداشتم دوست

 .داندمی را جنسن و

 هم نسبتی هم با که دین و من اصال   داشت؟ هم فرقی ندانستنش یا دانستن

 .زدم لبخندی دین به و کردم رها را امشده زخم لب! نداشتیم

 خوبی؟_

 .فهمیدم را منظورش. بود زده زل بودم گرفته دندان که لبم از قسمتی به دقیقا   دین

 .داشت نباید دیگری توقع بازرس یک از خب اما. بود بین تیز حد از بیش لعنتی،

 اسکات و من از جلوتر و گرفت لبم از را نگاهش. دادم تکان تایید ینشانه به را سرم

 .شد خانه وارد

 .شدم خانه وارد و کشیدم عمیقی نفس. زدم کنار چشمانم جلوی از را موهایم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Es_shima|  تاریکی خیزش رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

478 

 

 .شد بلند دادی و جیغ من، ورود با

 :زد داد بلند اسکات

 بابا؟ خبر چه_

 .اومده مونملکه_

 پیدا اتاق یگوشه در را ترسی و گشتم هابچه بین از. بدهم تشخیص را صدا نتوانستم

 .کردمی نگاه اسکات و من دست به پوزخند با و بود ایستاده سینه به دست که کردم

 .کشیدم بیرون اسکات دست از را دستم و آمدم خودم به لحظه یک در

 این پس نداشت؟ اهمیت برایم جانش و بکشم را او خواستممی که نبودم من مگر

 .کنم کنترل را خودم باید معناست؟ چه به کارهایم

 :داد دستم به را لیوانی و زد چشمکی. آمد سمتم به دست در لیوان دو با ویکتوریا

 !ملکه شخص ویژه که؟ خوریمی. اومدی خوش-

 طعم. خوردم را لیوان محتویات هم من حوصله بی. کشید سر و زد من به را لیوانش

 .کردم حس را اشتلخی

 چیه؟ این_

 .هاستبچه دست   کار  . دیگس چیز تا چند و وودکا و جو آب از مخلوطی_

 .خوبیه چیز_

 :گفت زده ذوق ویکتوریا

 .تیا اومده خوشت که حالم خوش_
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 .کردم حس را خوردن الکل حس کمی که بود بار اولین این

 .رقصید و برد سرش باالی را دستش یک. کشید بلندی هوی ویکتوریا

 .کنیم بازی یه بیاین هابچه_

 .کردند اعالم را موافقتشان همه کورتنی حرف این از بعد

 مثال ؟ بازی چه: اسکات

 .بچسبه که بازی یه: جیم

 .بازی کارت! هابچه فهمیدم: ویکتوریا

 هست؟ چی: جک

 :گفت و گذاشت کنار را رقصیدن ویکتوریا

. اندازیممی وسط رو اونا بعد و دیممی همه به رو ایبرگه که شکلیه این بازی خب_

 هر و افتنمی هم با شد تربیش همه از که اونی و شد ترکم همه از کارتش که اونی

 .دنمی انجام گفت بود اونا میانگین کارتش که شخصی که چیزی

 یدایره. نشست زمین روی و گرفت مرا دست ویکتوریا. کردند موافقت نفری چند

 هاآن روی را هاییعدد و آورد برگه چند ویکتوریا. نشستیم هم کنار همه و زدیم بزرگی

 .داد برگه یک کسی هر به و کرد قاطی را هابرگه سپس. نوشت

 و دادم فحشی بدم شانس به! شد یک یشماره امبرگه. کردند رو را هابرگه همه هابچه

 !شدممی روانی داشتم دین دست   به ده شماره دیدن با. شدم نمره ترینبیش منتظر

 .افتاد نخواهد خوبی اتفاق که بودم مطمئن. افتاد آیزاک دست به پنج یشماره

 .دوختم چشم آیزاک دهان به و گرفتم دندان به را لبم
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 !قدر این نخورش تیا، داری نیاز رو لبت_

 .برگشت من طرف به سرها یهمه حرفش این با. نداشتم آیزاک از را حرف این توقع

 :گفت و زد من به چشمکی آیزاک. فرستادم بیرون حرص با را نفسم

 .ببوسید عاشقانه رو دیگههم_

 .نکردم قبول را شنیدم که چیزی و بودم دهانش مات هنوز

 .دیگه باشید زود_

 به هاتوجه یهمه. نفهمم را آیزاک صحبت یبقیه شد باعث همه دست و جیغ صدای

 .بود دین و من

 :کردم اعتراض

 !آیزاک-

 !فقط دقیقه پنج_ 

 !ببوس یاال... ببوس یاال... ببوس یاال_

 .بود کم همه اشتیاق برابر در جذبه این اما کردم غلیظی اخم

 لحظه یک در و کرد بلند و گرفت را دستم. آمد من طرف به آیزاک و دین طرف به ویکی

 زمین نگذاشت و گرفت مرا دین. افتادم دین بغل در نداشتم توقع چون که داد هلم

 .بخوریم

 و بود کم بسیار دین صورت با امفاصله. بود شده خم رویم و بود گرفته را کمرم

 .خوردمی صورتم به گرمش هاینفس
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 .بستم را هایمچشم. کرد ترکم را فاصله دین

 .کردم حس امپیشانی روی را دین هایلب داغی

 .بوسید را امپیشانی آرام خیلی و آرامش با

 .شد بلند هابچه اعتراض صدای

 :گفت و کرد اخمی آیزاک

 .ببوسی رو او باید عاشقانه تو. که نبود عاشقانه! نمیشه این نه،_

 !آیزاک_

 :گفت و گرفت تمسخر با را هایشگوش آیزاک

 .دیگه بدید انجام درست رو بازی زنی؟می جیغ چرا تیا_

 صدای. بود کم هنوز دین و من یفاصله. کردندمی همراهی را ما جیغ و دست با هابچه

 .کرد صفر را فاصله و زد چشمکی. بود هایملب به دین نگاه. کردم حس را قلبم ضربان

 من از و داد بهم حرفی از پر اما آرام، و کوتاه یبوسه دین. شد حبس امسینه در نفسم

 .گرفت فاصله

 .کردم حس را عجیبی آرامش و عشق

 ...!تیا_

 .آمدم خودم به زد، آیزاک که دادی با

 زنی؟می داد چرا چیه؟_

 !فقط بود بوسه یه دی؟نمی جواب زنیم،می صدات چی هر چرا تو؟ کجایی_



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Es_shima|  تاریکی خیزش رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

482 

 

 .ندارم رو ات حوصله که آیزاک شو خفه-

 ...د   وات_

 .اومده پیش کار اداره تو. برم باید من هابچه. بسه: دین

 .شد خارج خانه از حرفی هیچ بدون و کرد من به نگاهی دین

 !تا؟ دو شما شدین چی: آیزاک

 .بود فایده بی اما گذاشتم سرم روی را دستم. گرفتم بدی بسیار درد سر لحظه، یک در

 .نیستم بازی دیگه من ها،بچه_

 دردم سر لحظه هر. شود بهتر حالم کمی تا شدم خارج خانه از و شدم بلند جایم از

 .شدمی بدتر

. خوردم نفر یک به که رفتممی راه جلو به کردن نگاه بدون و گذاشتم سرم روی را دستم

 جمع را لبانم ناخودآگاه. شدم مواجه دین با که کردم باز نیمه درد از را هایمچشم

 :گفت نگرانی با دین. کردم

 خوبی؟-

 !نه_

 روی را دستم که افتادممی داشتم. نداشتم را بدنم وزن توانایی و شد سست پاهایم

 .شد گذاشته هم روی هایمچشم و شدم حال بی. گذاشتم دین یشانه

*** 
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 نفس هر با. شنیدممی را تندم زدن نفس صدای و بود سرد هوا. کردم نگاه اطرافم به

 تاریکی و سیاه درختان. کردم نگاه را اطراف. بود مشاهده قابل هوا بخار کشیدنم،

 .بود کرده ترسناک را فضا شب،

 فرار دستش از طور چه پس بود، من به حواسش که او نبودم؟ دین با مگر من من،

 ام؟زده آسیبی او به نکند ام؟ کرده

 را لباسم و انداختم پایین را سرم تاریک، جنگل به توجه بدون. خوردم را دهانم آب

 .بودند شده پاره کامال  . کردم چک

 ...لعنتی_

 .کردم مشاهده نوری راستم سمت از و جلوتر کمی

 درد از و گذاشتم دلم روی را دستم. کردم احساس دلم در شدیدی درد   لحظه، یک در

 .شدم خم جلو به

 .کشید تیر کمرم

 .پیچید جنگل سکوت در که زدم بلندی فریاد ناخودآگاه

 در و کرد حرکت اممعده از. است حرکت حال در بدنم درون از چیزی کردم احساس

 .کردم حس را هایماستخوان حرکت و شکستن صدای. شدمی پخش بدنم تمام

 .کرد رویش به شروع دستم هایناخن. زدم بلندی جیغ درد، از

 ترسیدن باعث که کردم بلندی غرش و افتادم زمین روی. زدممی نفس نفس صدا با

 .شد پروازشان و پرنده چند
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 قلبم گرمای. کردم زیادی سنگینی احساس قلبم در. شدند جمع قلبم در نیروها یهمه

 !شدممی ذوب درون از داشتم. سوزاندمی را جانم داشت

 سرعت با و گرفتم قرار نبود دست شبیه دیگر که دستم دو و پا دو روی ناخودآگاه

 .دویدم نور سمت به زیادی

 .کشیدم بلندی یزوزه. زدمی را چشمانم نور

 .تارانکوآلس اسکاراما،_

. زدم زل رویم به رو زن به. کنم حرکتی نتوانستم دیگر و ایستادم حرکت از حرف، این با

 توان اما، بجوم؛ را اشخرخره خواستمی دلم. بود پوشیده رنگی مشکی بلند لباس

 :زد فریاد بلندتر و دوخت من به را سبزش چشمان زن. نداشتم حرکت

 ...کارماتوروس تیلنا_

 بی اما کنم، حرکتی کردم تالش و کشیدم بلندی یزوزه. کردم حس را بدنم شدن سبک

 .بود فایده

 اما بود پوشانده را سفیدش صورت اشخرمایی موهای. آمد سمتم به قدم چند زن

 .است نوشته چیزی صورتش در که بود مشخص

 گودایها کامبا دانتیس پا جور جینگ سیتا کامنینو کایرا کارالیتو سیگنرا_

 .کلبوی جسرنز گوتاسی جلگا تربث کشیراسمبیت

 دایره درون ستاره یک طرح هم، کنار هاآن از تا دو. شد ایجاد هاییطرح هایمناخن روی

 .بود
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 و شد مثلثی هرم شبیه دیگرم ناخن. گرفت قرار شش حرف هایمناخن از تا سه روی

 .شد چشم یک شبیه چپم دست وسط ناخن

 رو دختر. شد ایجاد فهمیدم،نمی را هاآنمعنی که التین هایحرف دیگرم، ناخن سه در

 گرفت آسمان طرف به را دستانش دست، به کتاب بود؛ آشنا کمی اشچهره که رویم به

 شبیه تربیش. نفهمیدم هاآن از چیز هیچ که گفت عجیب کلماتی عجیب لحنی با و

 .بود دعایی عبارت

 .شد جاری زمین روی خونی شد، تمام هایشحرف که وقتی

 نگاه بود شده روان دختر پای زیر دقیقا   و درخت یگوشه از که خونی به تعجب با

 .کشید دایره یک من دور و کردمی حرکت تندی به خون. کردم

 .بود بیهوده اما کنم؛ حرکتی تا کردم تالش دوباره

 شش. شمردم را هاقطره. گرفت قرار من کنار دقیقا   و شد داخل دایره از خون قطره چند

 .بودند تا

 از خون قطره شش و شد ایجاد دستم روی زخمی. کردم احساس عجیبی درد دستم در

 ترکیب هم با و رفتند قطره شش سمت به هاخون. افتاد زمین روی و شد خارج آن

 .شدند

 کوچکی ستاره و کردند حرکت به شروع هاقطره. نبود زخم دیگر. کردم نگاه دستم به

 .کرد چرخش به شروع هم دورم خونی یدایره. کردند ایجاد

 .نبینم چیزی شد باعث که شد ایجاد هاآن از عجیبی نور

 .شد نوشته ها خون با زمین روی هم دیگر عجیب یکلمه چند
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 کدای جای بگرن ری پیس پانا ریش دیگا کمیست بیسیلما سینتا کارال هایگودن_

 .کایرا دیسنالم

 .آمد فرود دستم روی دقیقا   و شد بلند زیادی نور هاخون از

 هر و لرزیدمی دستم. نداشت را عجیب نور این تحمل بدنم و زدممی نفس نفس

 یک در. کردندمی حرکت کنارم در هاخون. شدمی تربیش نور گرمای و درد لحظه

 .گیرندمی جشن و رقصندمی دارند که آمد ذهنم به لحظه

 سم بن ثکیک سم رکیم یجزک ج یکیوبنث سنسم یو حیو طنس ت ینیوی تبا_

 صمبکبک ستبوثن سمثممر سنمبدم تسیمصم تیتی کبکب س سم کرم کی سمس

  جببک چشن کیمث ایمس تصویکر مسمرو اینص شنیگگس

 نوری به تعجب با و شد حبس امسینه در نفسم. شد وارد قلبم به نوری لحظه، یک در

 شده سبک بدنم. نداشتم را کاری هیچ انجام قدرت. کردم نگاه خورد،می قلبم به که

 . شدند خاموش نورها لحظه یک در که شدممی کنده زمین از داشتم کم کم و بود

 را دستم. بودم تنها زن آن با و زدممی نفس نفس من تنها نوری، نه و بود خونی نه

 هیچ به را ضربانش و بود شده سرد قلبم. نکردم احساس چیزی. گذاشتم قلبم روی

 .کردمنمی احساس وجه

 را ماه این چاقویی با انگار. بود برآمده و هک زیبا و سفید ماه یک چپم دست روی

 !است مانده جایش اکنون هاسال گذشت با و بودند درآورده

 .کردم نگاه رویم به رو زن به. نداشتم دردی یا سرما احساس گونه هیچ

 .گفت دیگر عبارت چند کتاب روی از

 .کرد حمله ذهنم به چیز همه و گرفتم بدی درد سر ناگهان
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 حتی،. داره دوستت همیشه مامانت نکن؛ فراموش وقت هیچ! دالنی دارم دوستت_

 دوستت. کنممی حست شکمم به زدن دست با نیامدی دنیا به هنوز که االن حتی

 یه اما، زنم؛می حرف جنین یه با که شدم دیوونه گهمی ب راُون... من کوچک دختر دارم

 !فهمیمی تو گهمی بهم حسی

 .باش خودت مواظب... من عزیز دالنی  _

 .خواممی طلسم یه_

 .بدم نجاتش باید_

 شده خارج مکان و زمان از و چرخیدمی سرم در صداها. گذاشتم سرم روی را دستم

 .آمد ذهنم به هم در و پراکنده صورت به بودم جنین یک که وقتی از خاطراتم. بود

 درک دکترم که من. گرفته گازش آشامخون یه اما. هست گرگینه یک تقریبا   تیا،_

 عکس چه شد بیدار وقتی ببینیم باید. عجیبه خیلی دختر این جنسن،. کنمنمی

 شکارچیش بزرگ یخانواده وجود با. تنهاست اون. میده نشون خودش از العملی

 .باشیم داشته رو هواش باید. تنهاست

 حال در تا دو شما وقت اون. چیه دونیمنمی حتی ما! تبدیله حال در دختر این_

 آغاز تیا با احساسی یرابطه هیچ. کنید تمومش جفتتون؟ هستین؟ شدن عاشق

 !بسه. کنید دعوا هم با خاطرش به مونده کم. نکنید

 دوید سمتم به زن که افتادممی زمین روی داشتم. کنم حرکت توانستم. گرفتم سکسه

 .شدمی بلندتر صداها و تندتر لحظه هر امسکسکه. گرفت آغوشش در مرا و

 کردی؟ لوس رو دخترت این قدر این چرا ب رَاُون،_
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 که جوریه اون. شده بزرگ من روش طبق و کردم بزرگش من! منه دختر اون کیت_

. منم تسلیمه برابرش در که کسی تنها! شماها خصوصا   نیست جلودارش کسی هیچ

 رو بازی خودم من. بکنیم رو خودمون کار دخترم و من بذارید و نکنید خرابش پس

 .کنم بازی جوری چه دونممی ساختم؛

 .بذار رو جک با ازدواجش قرار ب راُون. دونمنمی من_

 باخت رو شرط وقتی. بره کسی بار زیر خوادنمی و جکه از ترقوی اون. کن صبر_

 .شهمی مجبور

 هر با. آمدمی باال بار هر لبم اعماق از چیزی. آمدنمی بند ایلحظه امسکسکه

 .شدمی کنده بدنم از چیزی انگار سکسکه،

 .آمد بند امسکسکه. آمد بشکنی صدای

 !ترسی سالم تیا، سالم_

 .بود عجیب کوتاهش قد و فرفری موهای. کردم نگاه رویم به رو دختر به تعجب با

 مال االن تو البته! گممی تبریک رو تبدیلت کنی؟می نگاهم جوری این چرا تیا، اوه_

 .منی

 .فهمیدمنمی هایشحرف از چیزی. کرد بلندی یخنده

 ساکتی؟ چرا تیا؟ چیه اوه،_

 :گفت و کرد رهایم آرام بود، گرفته مرا که زنی

 ویکی؟ گیمی داری چی_
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 تو. بود رفته یادم اوه! کشتتمی دوستت همین وگرنه ترسی بگو کامل رو من اسم-

 سرگرم و کشیمی زجر تربیش بهتر، خب که میرینمی هاراحتی این به و جادوگری

 .تریکننده

 شده قبل مثل چیز همه ماه، آن جز به. کردم نگاه هایمدست به. شدم بلند جایم از

 .بودم انسان من و بود

 . شد شروع امسکسکه و زد بشکنی فرفری مو دختر

 .افتادم زمین روی دوباره و گذاشتم امسینه روی را دستم

 ویکتوریا؟ هستی چی تو... تو تو، کردی؟ رو کار این طوری چه: ترسی

 :خندید بلند ویکتوریا

 تیا که دیشب. همین باهوشم من تو، برعکس فقط. نیستم خاصی چیز من! نه اوه،_

 داره رو اون که وقتی تا. دادم بهش خاص معجون یه مهمونی به آوردم تو یبهانه به رو

 !برو تیا،. کنه زخمی رو تو که دممی دستور بهش االنم! کنهمی اطاعت من از

 شدن برده برای که دانممی را این فقط من من،. شدمی حرکت از مانع درونم حسی

 باال و کردم مشت را هایمدست رفتممی ترسی طرف به که طور همان. امنشده ساخته

 حدی به ضربه و زدم دلم به محکی مشت قدرتم تمام با. ایستادم ترسی کنار. آوردم

 .آوردم باال را اممعده محتویات تمام که بود

 شده سبک حد از بیش و نداشتم ایسکسه دیگر. خندیدم بلند استفراغ، از بعد

 .بودم

 به را دهانش اماستفراغی لبان همان با و ایستادم فرفری مو دختر کنار ثانیه، یک در

 .کردم پاک لبانش با را لبانم کردم، حس را خون طعم وقتی و گرفتم دندان شدت
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 .خندیدم بلند

 !کن گم رو گورت_

. نداشت را انتظارش انگار. نخورد تکانی و بود شده خیره من به زده وحشت دختر

 .خندیدم بلندتر و زدم بشکنی خودش مانند

 .کرد دویدن به شروع و آمد خودش به

 را اشخرخره راحتی به توانستممی دیگر االن. برگشتم سبز چشم جادوگر سمت به

 .بجوم

 قدمی هم او داشتممی بر سمتش به که قدمی هر با زیرا، کرد؛ احساس را خطر انگار

 .رفتمی عقب به

 .کوچولو نگیره دردت زیاد کنممی سعی! من عشق نترس_

. ایستادم رویش به رو ثانیه یک از ترکم در و خندیدم بلند. خورد درخت به پشتش

 .بودم طوری همین همیشه انگار. آمدنمی یادم امگذشته از چیزی

 کنی؟می کارچی داری تیا تیا،_

 گلویش روی و کردم باز را دهانم. کردم حس را جلویم بلند هایدندان آمدن در

 .شد زخم آسانی به گلویش. گذاشتم

 !دوستتم من شناسی؟نمی رو من تیا،_

 .کردم جدا پوستش از را دهانم

 .ندارم دوستی من دوست؟_

 شناسی؟می رو من ت رسی. منم تیا،_
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 .گذاشتم دختر هایلب روی و دادم تاب را انگشتم. شد بلند. کردم نگاه ناخنم به

 .دختر زنیمی حرف خیلی داری. شهنمی نه،_

 باز را دهانم. ریخت بیرون خون و شد زخم. دادم فشار را پایینش لب وسط ناخنم با

 .شدم پرت طرفی به که بگذارم گردنش روی تا کردم

 و آبی هایچشم. گرفت قرار رویم به رو پسری. کردم نگاه را اطراف و ایستادم سریع

 .نداشت بدی حالت اشمشکی موهای

 پسر؟ خوایمی چی دیگه تو. داریم مهمون پس_

 شناسی؟نمی رو من تو تیا،_

 تو. بردممی لذت کردنش اذیت از داشتم. نکن تلف رو من وقت ببین بشناسم؟ باید_

 خوای؟می هم

 !دادی؟ دست از رو حافظت_

 .کشیدم موهایم در دستی کالفه

 .باشه بکنم؟ رو کارم ذارینمی پس_

 فشار. بود دندانم زیر رگش شدم تبدیل گرگ به خواست تا. کردم حمله سمتش به

 دیدن با که خندیدم بلند. شدم پرت عقب به تریبیش شدت با بار این. دادم کوچکی

 هایچشم آن از چشم توانستمنمی اما بود عجیب. شد متوقف امخنده مرد هایچشم

 .بردارم زیبا

 ...تیا_

 ...انداخت لرزه به را امزده یخ قلب صدایش
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 :گفت و کرد نگاه من به تعجب با آبی چشم پسر

 شده؟ چی به تبدیل اون_

 !خدا نیمه_

 .آمد جلو و گفت را این بود جادوگر دختر شبیه که پیر و سبز چشم زنی

 توانایی دیگر و شد سست پاهایم. بودم کرده استفاده توانم از حد، از بیش انگار

 .نداشتم ایستادن

 در مقاومت توانایی دیگر. گرفت مرا و آمد سمتم به زیبا چشم پسر. افتادم زمین روی

 و حسی بی احساس. کشیدم عجیبی و بلند یزوزه. نداشتم را غریبه همه این برابر

 .بستم آرام را هایمچشم و کردم زیادی سبکی

 :شناختم را پیر زن   صدای

 تبدیل خدا نیمه به شکارچی تیای. کرد تمام رو پنهانیش خیزش باالخره تاریکی_

 .راهه در تاریکی طغیان  . شد

*** 

( تاریکی خیزش دوم جلد" )تاریکی طغیان" رمان در که درهم و مختلف هایبرش

 :خواند خواهیم

 کنی؟می جوری این و عاشقتم من دونیمی سردی؟ من با چرا لعنتی،_

 .بیا خودت به! تلقینه همش. عاشقمی کنیمی فکر تیا، نیستی من عاشق تو_

 ری؟می کجا زنم؛می حرف تو با دارم دین... د وات: تیا

 !شده دیده گاس و الس توی بابات: جنسن
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 زندس؟ اون یعنی... یعنی بابام؟... با با،: تیا

 گی؟می داری چی لعنتی، برادر؟: تیا

 .بودم همه یبازیچه کنممی احساس! لعنتی... هم مامانم یعنی: تیا

 اتفاده؟ براش هااتفاق این چرا_

 وجود با. شنمی تربیش هاشقدرت بگذره که روز هر. بوده ناقص تبدیلش: رابرت دکتر

 ...براش که روحی اتفاقات

 کی دونمنمی. هستیم جااین عزیزمون دوست انگیزغم و ناگهانی فوت برای ما یهمه_

 ...ولی آورده سرش رو بال این

 که طور همان و گرفتم فاصله قبر از. بود مسخره حد از بیش مراسم. کشیدم ایخمیازه

 :گفتم زدم؛می کنار را بلندم موهای

 !کشتمش من_

 قصدشون. دستشونه سر همقالبیت بابای اون. کردن حمله هاشکارچی: اسکات

 .نیست مهم براشون دیگه مونتانا. هاستما تمام کشتن

 نهایت بی تاریکی   یالهه! خداست نیمه یه فهمی؟می خداس؛ نیمه یه اون: ترسی

 !مند قدرت

 د النی؟ کشتیش چرا لعنتی،: جنسن

 :گفتم خنده میان از. خندیدم بلند

 !خواست دلم چون_

 .بکشی خواست دلت که رو کی هر جوری همین تونینمی تو_
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 :زدم چشمکی

 خواست دلم که رو کی هر تونممی من اختالف، کمی با! دارم رو نظر همین دقیقا  _

 .بکشم

 .کشتی رو انسانیتت تو_

 هایشلب روی و آوردم باالتر را دستم کمی. دادم تکان جنسن گلوی روی را بلندم ناخن

 :گفتم و زدم چشمکی. شدم متوقف

 !باشم داشته انسانیتی بخوام که نبودم انسان وقت هیچ من_

 .آمادست من ارتش: د النی

 .عیاره تمام جنگه یه این. تیا نکن رو کار این_

 !جنگم ینطفه خودم من بترسونی؟ چی از خوایمی رو من. نگو من به رو این_

 !جنگه خود   نیست؛ جنگ اعالم دیگه این: دین

 ...نیست عادالنه که این ماورا؟ موجودات تمام با هاانسان جنگ: جنسن

 .شد کشته اون ولی، نکردنیه؛ باور... هابچه متاسفم_

 تواندمی باشد نخوانده را اول جلد کسی اگر و هست متفاوت کامال دوم و اول جلد

 طغیان" رمان گیر پی است بهتر معماها یبقیه شدن حل برای اما، بخواند؛ را دوم جلد

 تا شوید عضو Es_shima ایدی با تلگرام کانال در تربیش راحتی برای. باشید" تاریکی

 .بگیرید قرار بعد جلدهای جزییات جریان در

 !پایان
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 عهم عهم

 

 هستید مبهوت و زده شگفت همه دونممی

 شد تموم اولش جلد رمان ولی

 (تاریکی طغیان) دوم جلد و

 .میشه شروع تابستان احتماال

 باشید جزییات پیگیر Es_shima کانال در باید خب که

 :کانال لینک

Es_shima| تاریکی خیزش 
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