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 بار کالرا و شد خواهد ها آن اطرافیان و کالرکسون ی خانواده گیر دامن عظیم، دردسرهایی و رسوایی خیانت، حیله،

 خواهد سایه سیاتل شهر بر آفرین خطر و نو های چهره. دید خواهد اش پاشیده فرو زندگی میان در را خود دیگر

 .شد خواهد برداشته تری بزرگ های  کاری پنهان و رازها از ده*پر میان این در و افکند

 

 

 

 

 

 

 

:خالصه  
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:ه مقدم   

د.ش ناامید انسان سرشت از نباید هرگز نیست شریر انسان سرشت  

یگاند مهاتما  

 

 از هرگز امید این. هستم آن از انگیز دل صبحی روشنایی امید به تنها و است گرفته بر در را وجودم عمق تاریکی

 اما ببینم؛ کرده، خود اسیر را قلبم که عمیقی شرارت این در را نور از کورسویی توانم می زیرا رفت؛ نخواهد بین

 دنبالم به اهریمن مخوف سایه که درحالی  باشم؛ ها آن ناجی باید من و اند رفته فرو گرفتاری از گودالی در اطرافیانم

 .است

 در که لندن مردم. بودند عبور درحال سرعت با کننده گمراه و شلوغ خیابان در که هایی ماشین صدای هیاهو،

 فرا رستاخیز روز گویی کشید؛ می زبانه ها خیابان جای جای در کنترلی قابل غیر هراس و ترس و ریخته ها خیابان

 از آتش. داشتند را اوضاع ریختن هم به و اعتراض بر سعی بودند نهاده شجاع را خود نام که ای عده. باشد رسیده

.یافت نخواهد پایان هرگز گویی که مرجی و هرج و تحمل غیرقابل های فریاد. کشید می زبانه ها ساختمان  

 کل که عظیم ای شیشه گیر آفتاب مقابل او. شدند می نظاره زده هیجان و شرور ای قهوه های چشم با وقایع این تمام

.بود ایستاده پوشانده، را دیوار  

د:ش انداز طنین طبقه، پنجاه ساختمان بزرگ و مجلل سالن در آشکاری ذت*ل با همراه که صدایی  

 نیست؟ زیبا -
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 :نهایت را نظاره نکند تفاوتی نگاهم را به زمین دوختم تا چشمانم شرارت و بدی بی با بی

 و مرج زیباست؟   از نظر تو تمام این هرج -

اش را به  ای تغییر یافته بود برگشت؛ چشمان قهوهاش که شادی فراوانی در آن نهفته  انگیز همیشگی با لبخند نفرت

 .اش که اکنون هزار برابر شده بود صورتم متمرکز کرده بود. نگاهی نو، ماهیتی نو و شرارت درونی

اش را حس کنم. مکانی پر از شکوه و جالل برای خودش  توانستم بلند پروازی روی صندلی پشت میز نشست؛ می

توان بیان  تر از این هم نمی ک کل جهان شده است؛ البته با این اتفاقات اخیر، کمدست و پا کرده بود گویی مال

 :کرد

 !ای آه کالرا تو خیلی کسل کننده -

ی خوفناک و در عین حال زیبایش نقش بست؛ در حالی که روی صندلی  انگیزی در چهره نمای نفرت لبخند دندان

 :اش لم داده بود گفت با ابهت

 ...ام، در حالی که تو یه مرده متحرکی، برای همین انتخاب شدم؛ امم... از طرف یمن سرشار از زندگ -

باره با صدای بلند و رسایی  ای در شان خودش بود که به یک مدت طوالنی تامل کرد گویی به دنبال کلمه یا جمله

 :که در جای جای سالن پیچید گفت

 ..الطاف الهی -

زنان ادامه  ام پرسه کرد و همانند فنر از جایش پرید و به تحقیر کردن او با سرخوشی فراوانی شروع به خندیدن

 :داد

 ...هایی برای خودشون دارن؛ اما تو ها هم رویا حتی بچه -

 دار و  ام فرو برده و گوشم را نزدیک لبانش کرد و با صدای خش های درازش را در شانه دوشادوش من ایستاد و ناخن
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 :ای زمزمه کرد خبیثانه

 .پردازی کنی تی بلد نیستی رویاتو ح -

گیر رسانده و پشت به  لحظه خود را به آفتاب حالی خیره به او که در یک با حالتی از د*ر*د راست ایستادم و با بی

 :من ایستاده بود شدم که گفت

 ...تونم از تو بگذرم حال نمی با این -

 :کنان ادامه داد زمزمه زد پس از مکث کوتاه، صدایی که آمیخته با افسوس در آن موج می

 .تو آخرین عضو خانواده منی -

کند  اش صحبت می گویی که با برده با حرکت چرخشی برگشت و حالت خرسندی به خود گرفت؛م*حکم و استوار

 :گفت

کار رو نکنی  میری؛ مطمئن باش اگه این اون شیشه خونی که مقابلت روی میز هست رو کوفت کن وگرنه می -

 .سی که به تو فرصت انتخاب دادم؛ بهتره عاقالنه تصمیم بگیری سی آینده نخواهم داشت؛ چونهیچ افسوسی در 

 .اش به جسم ناتوانم چشم دوخت های درخشان خ*ون آشامی روی صندلی با ابهت همچون پر رها شد و با چشم

نیازی بود؛  شی، ثروت و بیای کاترین غرق در خو چیز برایم تمام شده بود؛ نه دوستی داشتم و نه خانواده دیگر همه

 .با این حال سعی داشت مرا نزد خود نگه دارد

ای است که نسبت به من دارد یا برای  دانستم این اصرار عالقه تواند از من دل بکند؛ نمی دانستم هنوز هم نمی می

ه برای جدایی هایی ک توانست تنهایی را تحمل کند. چه کار توانستم درک کنم شاید هم نمی چیزی که هرگز نمی

 .توانم او را درک کنم؛ شاید دیگر هرگز نتوانم من از دوستانم نکرد؛ واقعا که نمی

توانم به آرامش روحی دست یابم؛  با این حال اگر راهی که او مقابلم گذاشته است را انتخاب کنم دیگر هرگز نمی

 .یق و تاریک سر بیاندازمدنیایم بار دیگر دگرگون خواهد شد همانند این که بار دیگر در چاه عم

https://forums.taakroman.ir/


           

 

                                 www.taakroman.ir 

 جلد دوم رمان دامگستران)بازگشت تاریکی( 

TATA NJ   انجمن تک رمانکاربر 
  

   

 
5 

 

 

 ایتالیا، رم

 

 سال هزار و هفتصد و چهل و سه

 

 

درخشیدند گشوده شد. سقف چوبی با ارتفاع بسیار زیادی از زمین که  ای براق که همچون الماس می چشمان قهوه

نشدنی و  وصفرسید دیدگانش را پر کرد. احساسی  خوش تراش ساخته شده اما گویی قدیمی و مخروبه به نظر می

چیز گنگ و  چیزی بود گویی تازه متولد شده است. با این حال همه نو در وجودش جوانه زده و افکارش آزاد از هر

 .کرد اهمیت جلوه می بی

 

های  ها و کاه اش به علف کرد که با کمی تامل بلند شد. او توجه خش خش عجیبی را در زیر پیکرش احساس می

ها بادقت خیره گشت.  ها برداشت و به کفش شت جلب شد. دستانش را از روی کاهخشک در اسطبل بزرگ و درند

 .چیزی در این میان تغییر کرده بود احساساتش، افکارش، تمایالتش و حتی جسم و روحش

 

ها که در بیرون از محوطه در تالطم و  جیرک نواخت و آرام قلبش را بشنود؛ صدای جیر توانست صدای یک می

های درونی بدنش را آشکارا حس کند؛ خونی که در  توانست تمام فعالیت هم شکسته بودند، میسکوت شب را در

کشید به تندی  هایی که می های بدنش جاریست و زندگی را به او بخشیده، غیرقابل باور است! نفس تمام رگ

ر این میان گلو و زبانش گرائید. اما احساس عجیبی درون دختر جوان پدید آمده بود که غیرقابل توصیف بود. د می

 .ای را به دختر گنگ بخشیده بود به شدت خشک و در عین حال احساس تشنگی دیوانه کننده

 

 رسید سرش را سمت آن چرخاند و چهره زیبا روی  با شنیدن صدایی آشنا که در آن نزدیکی به گوش می
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 .است آن را به تن دارد رو به رو شد ای روشن اما چروکیده که گویی چند روز زاده با کت و شلوار قهوه اشراف

هایی که دور تا دور  های کم توان شمع او روی یک جعبه چوبی کوچک نشسته و با نگاه عجیب سبزش در زیر نور

 .اسطبل گرد شده بودند. دیدگان خود را تسلیم دختر زیبای مقابلش کرده بود

 :بار را در هم شکست زاده سکوت مرگ نواز اشراف صدای گوش

 تشنته؟ -

زاده زیبا رو  کاترین با حالت نشسته به پهلو خودش را ثابت نگه داشت و به آرامی در حالی که محو تماشای اشراف

آمیز به او چشم دوخته بود که کاترین با  بود؛ سرش را به معنای تایید تکان داد. جولیو هنوز با نگاه خیره و اسرار

 :داری گفت صدای خش

 برای من افتاد؟من کجام؟ چه اتفاقی -

ای شروع به بازیابی کرد؛ تمام وقایع به  العاده که سخنی به میان آید ذهنش به سرعت و با قدرت فوق بدون این

روشنی در افکارش پدیدار گشت و این بار آرامش چند لحظه قبل از بین رفته و احساست دگرگونی همچون 

 .خورشید تابان از میان ابرها نمایان شد

اش نمایان  به تدریج در حال تغییر بود، اندوه، غم و در نهایت خشم در چشم ها و حالت چهره چهره کاترین

 .گشت

 :وار و با نفرت گفت رسید چرخاند و تهدید او به آرامی سرش را سمت جولیو که آماده برای هر اتفاقی به نظر می

 کار کردی؟ تو با من چی -

اش بر  حالت مضطربی سعی بر آرام کردن کاترین که هر لحظه چهرهجولیو از روی جعبه به آرامی بلند شد و با 

 .رسید داشت افروخته تر به نظر می

 چشمان به خ*ون نشسته و تغییر یافته کاترین که حال به یک چهره شیطانی تبدیل شده بود جولیو را به ترس از 
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 .العملی نبود او وا داشته و دیگر قادر به هیچ عکس

کرد را  بار در اسطبل جلوه می رنگ کاترین به دسته شکسته چوبی که همچون خنجر مرگچشمان خونین و زرد 

چیز در یک لحظه و در یک چشم به هم زدن  اش آن را به چ*ن*گ گرفت. همه کاوید و با سرعت خ*ون آشامی

حشیانه و غریزی آشام خشمگین را در اختیار نداشت. کاترین با حرکات و اتفاق افتاد. جولیو فرصت مقابله با خ*ون

زاده مبهوت را نقش بر زمین کرد. جولیو با بهت و حیرت به خ*ون آشام خیره  بارش اشراف های مرگ با چنگال

 :گشته بود که با لکنت و صدای لرزانش که از ترس غیرقابل شنیدن بود زمزمه کرد

 ...کار رو نکن کار رو نکن، این نه کاترین، این-

زده زیر پاهایش  رحم مقابل جولیو که وحشت زاده همچون جالد بی های اشراف تماسخ*ون آشام بدون توجه به ال

افتاده و ملتمسانه به چهره شیطانی کاترین که همچون هیوالی وحشتناک چشم به او دوخته بود خیره شد. جولیو 

ا فرا گرفت های ترسناک کاترین مرگ را همچون کابوس سیاه نظاره کرد و آخرین چیزی که دیدگانش ر در چشم

 .اش همچون ستون فرو رفته بود خنجر چوبی بود که در س*ی*نه

 

زاده همچون اسکلت پوسیده و چند ساله دیدگان  اش به آرامی در حال تغییر بود. جسم اشراف آشامی چهره خ*ون

 .زده مقابلش ایستاده بود پر کرد کاترین را که بهت

 

های  کالرا را بار دیگر با سستی کوبید و صدای لرزانش در راهرو اتاقای آشفته در اتاق  جوزف با ناراحتی و چهره

 :انداز شد عمارت مجلل و تاریک طنین

 .کالرا، بیا بیرون، لطفا دخترم، لطفا -

 دختر جوان با چشمان پف کرده بدون هیچ کورسویی از نور در اتاق بزرگ، سرد و تاریک با جسمی کامال ساکن و 
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جان  اش روی زمین سرد و سنگی کنار پنجره همچون جسمی بی وم با لباس خونین عروسیمعل ای نا خیره در نقطه

تابید.  های قفسه مانند عظیم و تمام قد اتاق پنجره بر پیکرش می روی زمین نقش بسته بود. نور ماهی که از شیشه

گی تاریک و سیاهش هدیه بخشید به زند روشنایی اندکی را که در هنگام رعد و برق، آسمان بارانی شب را نور می

 :داده بود

 .دونم باید چی کار کنم سه روزه خودش رو زندانی کرده، دیگه نمی -

ای همچون جوزف به پدر رنج دیده مقابلشان خیره شده بودند که مت با  مت و مونیکا با نگرانی و حال آشفته

 :حالی دستش را روی شانه برادرش گذاشت و گفت بی

 .لحظه دیگه تو اون حالت بمونه... ممکنه اون رو هم از دست بدیم اگه کالرا حتی یه باید در رو بشکنیم. -

زده خدمتکاران از پایین عمارت در اطراف بمبی از وحشت را در دل خانواده اندوهگین  صدای جیغ بلند و وحشت

ها هجوم  مت پلهها انداخت. آنها هراسان به همدیگر خیره شدند و پس از مدتی مکث شتابان به س کالرکسون

 .بردند

اش روی لباس روشنش همچون اثر هنری نقش بسته بود با چشمانی  کاترین با جسمی خیس که خ*ون خشکیده

 که دور تا دورش را ک*بودی و سیاهی فرا گرفته؛

ر ای مرده ساخته بود. او مقابل د ای کامال رنگ پریده و لبان خشکیده که به ک*بودی می زد. از او دوشیزه چهره

 .عمارت ایستاده و سعی بر آرام کردن خدمتکاران داشت

 :گفت با اضطراب و دستانی لرزان در حالی که سعی داشت نزدیک شود می

 ...لطفا جیغ نزنین -

 زبان بر را روح ی ەکلم فریادکنان و بودند باال ی ەنشدنی در حال فرار به طبق زن و مردها با وحشت وصف

  و شدند ظاهر سرش پشت تاخیر کمی با نیز مت و مونیکا او همراه. آمد پایین ها پله از شتابان جوزف. آوردند می
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 .با چشمان گشاد شده و هراسان خشکشان زد ها پله روی

زده و با چشمان گشاد  اش نمایان گشت؛ گویی به چیزی پی برده باشد که وحشت جوزف حالت عجیبی در چهره

وی تاریک جای داده بود به او خیره شد و صدای لرزانش در سالن اش که ترس را در آن گ ای سوخته شده قهوه

 :سرد و نیمه تاریک سنگی طنین انداز شد

 .امکان نداره زنده باشی-

اش احساس امنیت و خرسندی  شد و از دیدار خانواده کاترین در حالی که به آرامی و با زانوهای لرزان نزدیک می

 :داشت گفت

 ...ام پدر، پدر من زنده -

ی آشکار هراس با را آن. گرفت گ*ن*چ به سرعت به شومینه باالی جایگاه روی از را اش شکاری ی ەوزف اسلحج

 :گرفت گفت باال آورد و سمت دخترش نشانه گرفت و با صدایی که وحشت از آن سر چشمه می

 ...که تونی زنده باشی. مگر این تو نمی -

 :کشید گفت تهدید و امر در آن زبانه می رسید با صدایی که کاترین که عصبانی به نظر می

 .بیارش پایین پدر -

ای خ*ون آشام اندوهگین در حال رشد بود و برق چشمانش در عمارت تاریک به  رگه های طالیی از چشمان قهوه

های نیش سفید و درازش از لبان باریکش بیرون زده  خورد. دندان درخشید به چشم می همچون الماسی که می

 .ناکش خانواده کالرکسون را در جای خود ثابت نگه داشته و وحشت را دل آنها جای داده بود هره خوفبودند و چ

مونیکا با ترس و لرز دیگر نتوانست چهره خوفناک کاترین را بیش از این نظاره کند. او صورتش را در س*ی*نه 

زده و  با چشمان آبی درخشان بهتمت پنهان کرد و مت او را م*حکم در آ*غ*و*ش کشید. در حالی که خود نیز 

 .هراسانش خیره به چهره شیطانی کاترین بود
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 :ناکش فریاد کشید جوزف با صدای بلند و اندوه

 !برو عقب-

انداز شد؛ کاترین همچون مه  او بدون معطلی شلیک کرد و صدای گلوله همچون آذرخش مهیب در عمارت طنین

لی که قالف اسلحه را کشیده بود با حالت آماده باش به اطراف نگاهی ها ناپدید گشت و جوزف در حا در میان سایه

 .انداخت  سریع و محتاط می

رعد و برق هر از گاهی نور را در دل عمارت تاریک جای می داد و صدای وحشیانه باران و طوفان شدید شاخ و 

را در دل حاضرین خانه هدیه سایید و در این حین خوف بیشتری  ها و نمای عمارت می برگ درختان را به شیشه

 .بخشید می

ها با یکدیگر گالویز شدند و  کاترین همچون کابوس سیاه از میان تاریکی ظاهر و از پشت جوزف را در برگرفت. آن

 ی ەآشام با ضرب مت به سرعت سمت آنها شتافت. او سعی بر جدا ساختن کاترین از جوزف داشت که خ*ون

 .کرد برخورد سنگی ستون به سرش و راند عقب به را او مت نه*ی*س به محکمی

مونیکا با فریاد نام همسرش را صدا زد و مت با سری خونین روی زمین نقش بست؛ مونیکا به سرعت سمت 

شد روی  کوب کرد. با خونی که از شکم او جاری می همسرش دوید و صدای بلند شلیک او را بر جای خود میخ

 .ا متوقف ساختچیز ر زمین افتاد و شلیک سوم همه

کاترین با ترس و لرز به جوزف که خ*ون از دهانش جاری می شد خیره ماند. او با بهت به جسم پدرش که به 

بست خیره گشته بود که همراه پدرش روی زمین  لغزید و روی زمین نقش می اش می آرامی از دستان سست شده

روح  مچون سیل از چشمان درخشانش روی جسم بیسرد و سنگی سالن افتاد و با ترس و لرز در حالی که اشک ه

 .ریخت به چشمان عمیق و خالی از نور جوزف خیره گشت پدرش می

 برد که با شنیدن صدایی  بار عمارت در بهت و حیرت به سر می ای در سکوت مرگ خ*ون آشام غمگین چند لحظه
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ها  باس عروسی خونی و کثیفش روی پلهبه سرعت به عقب برگشت. کاترین با دیدن جسم روح مانند کالرا که با ل

 :آلود گفت زد خیره به او با چشمانی اشک اش که حیرتی آشکار در آن موج می ایستاده و با چشمان گشاد شده

 !همش تقصیر توئه! به خاطر تو اینجوری شد! تو مقصری -

ز خودش دور کند که کاترین زده با تمام قدرت سعی داشت او را ا او با خشم سمت کالرا هجوم برد و دخترک بهت

انداز  یافت با صدایی مخوف و طنین خوار تغییر می اش به آرامی به شیطانی خ*ون او را گرفت و در حالی که چهره

 :گفت

 .شی تو هم مثل من می -

های تیز نیشش  خوار درونش ساخت و گ*ردن کالرا را با دندان او به شکلی غریزی خود را تسلیم هیوالی خ*ون

 .و فریاد دردمند خواهرش عمارت عظیم را به لرزه در آورد شکافت

ها رها کرد و به چشمان باز و بدون حرکت  حرکت خواهرش را روی پله رحم جسم بی پس از مدتی خ*ون آشام بی

 .او خیره گشت

ی   وادهپس از مدتی طوالنی احساس آزردگی قلبش را درهم فشرد و به سرعت از روی کالرا بلند شد. به اجساد خان

زد  کنان سرش را گرفت و درحالی که به موهایش چ*ن*گ می عزیزش که روی زمین افتاده بود خیره گشت. گریه

 :و غم و اندوه فراوانی او را احاطه کرده بود با خود زمزمه کرد

 کار کردم؟ کار کردم؟ من چی من چی -

را از جاهای مختلف به دندان گرفت و سمی حرکت سالن  های بی اش گوش سپرد و فورا جسم آشام به غریزه خ*ون

 .های خونی آنها تزریق کرد شد را درون رگ که همراه با بزاق دهانش ترشح می

 بار در عمارت نقش بسته و تنها احساسی عمیق و سیاه در قلب  . سکوت مرگ  حرکت و ساکن شده بود همه چیز بی
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روح عمارت روانه  او را در بر داشت سمت در بزرگ و بیمنجمد خ*ون آشام سایه افکنده بود. با این احساسی که 

 .آلود ناپدید گشت شد و در هوای سرد و مه

 

 :کاترین به جولیو با نفرت نگاه کرد و گویی که جواب سوالش را حدس زده باشد پرسید

 ایشون هم میان؟ -

 :بخند زنان گفتها خیره شده بود کرد و ل جولی رو به جولیو که با نگاهی دلنشین به گفتگوی آن

 .بله، آقای جولیو آلبا هم میان -

کاترین فکش را منقبض کرد و با نفرت و عصبانیت بیشتری به او خیره شد؛ جولیو با آرامش لبخندی زد؛ سمت 

 :های مسحورانه جولی گفت اش خیره در نگاه جولی رفت و با چشمان سبز نعنایی

 .جولی عزیز من باید برم -

 :ای قابل احترام ب*و*سید و ادامه داد مشتاقانه به او خیره شده بود همچون دوشیزهاو دست جولی را که 

 .بینمتون پس امشب می -

زاده با نگاهی  آمد خیره شد و اشراف کاترین با چشمانی گشاد شده و خشمگین به جولیو که سمت او می

 :پیروزمندانه کنار او ایستاد و گفت

 .بینمت کاترین می -

 .گر رفتن او بود آشام خشمگین نظاره هایی متمدن از آنجا دور شد؛ خ*ون و با گاماو لبخندی زد 

کالرا روی نیمکت کنار نزدیکی استخر در باغ بزرگ، مرطوب و هوای سرد پاییزی عمارت نشسته بود و نینا با 

 :آلود او گفت نگرانی خیره در چهره غضب
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 حالت خوبه کالرا؟ -

ای خیره شده بود سرش را به معنای تایید تکان داد. نینا به  بان رنگ پریده به نقطهکالرا در حالی که با چهره و ل

 :آرامی پرسید

 دی؟ داری به حرفاشون گوش می -

 :کالرا دوباره به معنای تایید سری تکان داد؛ لیلی با نگرانی در حالی که به درختی تکیه داده بود گفت

 .شم م دیوونه میشه. کالرا یه چیزی بگو دار جوری نمی این -

آمد با عصبانیت خیره شد؛ جولیو مقابل ماشین بنز  های عمارت پایین می کالرا به جولیو که با آرامش از پله

 :زنان با شرارت به او چشم دوخت و به آرامی گفت اش ایستاد و لبخند کالسیک و خیره کننده

 .بینیم عزیزم دوباره همدیگه رو می -

داد با نفرت به او خیره شد؛ جولیو نیشخندزنان داخل  چوبی را با دستانش فشار میکالرا در حالی که نیمکت 

 .ماشینش لغزید و به آرامی از عمارت خارج شد

کرد که با نگاه مسحورانه و در حالی  نینا با نگرانی به حالت کالرا خیره شد و لیلی با حیرت به رفتن جولیو نگاه می

 :فتبست گ که لبخند روی لبانش نقش می

 .اون کی بود؟ باید از مامانم بپرسم وای چه جیگری بود -

آشام همانند چوب  کالرا با عصبانیت بیشتری دستانش را فشار داد و نیمکت در دستان قدرتمند و خشمگین خ*ون

او کبریت خورد شد؛ با صدای بلندی که ایجاد کرد لیلی از رویا و خیال پرید و با نگرانی به کالرا که خشمگین به 

 :خیره شده بود نگاه کرد؛ نینا عصبی بلند شد و با جیغی کوتاه گفت

 کنی؟ کالرا داری چی کار می -

 کاترین به سرعت از عمارت خارج شد؛ با نگاهی به اطراف و یافتن خواهرش دوان دوان سمت آنها آمد. کالرا با 
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 .او رفتدیدن او به سرعت بلند شد و در حالی که سعی بر کنترل خودش داشت سمت 

خواست چیزی بگوید که کالرا پیش دستی کرد و همانند شیر ماده خشمگین  کاترین نفس عمیقی کشید و می

 :غرید

 .گی چیز رو بهم می جا چه خبره؟ همه این -

زده بود؛ ذهنش آشفته و  . چشمان او نیز همانند خواهرش گنگ و حیرت کاترین با سرش به آرامی تایید کرد

 .گشت ها می ه دنبال جوابی قابل درک برای آنهزاران سوال که ب

های تیز و بزرگ انگشتان دستان کالرا که روی آن نقش بسته بود  لیلی به صندلی خورد شده که رد خراش چنگال

خیره ماند. با ترس و نگرانی به کالرا که در حال صحبت با کاترین بود خیره شد. نینا نفس عمیقی کشید و با دیدن 

 :هراسان به صندلی خیره شده است به خودش آمد سمت او رفت و گفتلیلی که 

 .لیلی؟ بیا بریم تو -

او لیلی را با خود داخل برد. کالرا مدتی با سکوت به کاترین خیره شد و بدون اینکه چیزی بگوید به راه افتاد؛ 

فس عمیقی کشید و خواست چیزی بگوید که ن رفت که کاترین برگشت و به او خیره شد؛ می سمت خانه می

 .ناامیدانه به رفتن کالرا با نگاهی گنگ خیره شد

 

کالرا وارد اتاق شد و با خشم و عصبانیت روی تخت لیلی نشست. نینا و لیلی با نگرانی وارد اتاق شدند و لیلی 

 :زنان با حالت عصبی گفت نفس

 جا چه خبره؟ شه منم بدونم این می -

 .ناداری به نینا خیره شدکالرا رو به او کرد و با نگاه مع
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 :نینا رو به لیلی کرد و گفت

 .کمی آروم بشه لیلی لطفا برای کالرا آب بیار تا یه -

هایی بلند در حالی که آنها را با  ها خیره شد و سپس با کمی مکث به راه افتاد، او با گام میلی به آن لیلی با بی

 .کوبید از اتاق خارج شد عصبانیت زمین می

 :ان سمت کالرا برگشت و گفتنینا هراس

 .کالرا فکر کنم گفته بودی که جولیو مرده. اون که صحیح و سالم جلوی ما ایستاده بود -

 :گفت فشرد می قدرت تمام با و کرده مشت دستش در را تخت ی ەکالرا در حالی که با اضطراب مالف

 .خودش اجازه داده که بیاد سراغ زندگی مادونم اون ع*و*ضی چطور زنده است و بازم به  دونم نینا، نمی نمی -

 :او بلند شد و با اضطراب بیشتری گفت

 .نه نباید کاترین رو تنها بذارم -

 :نینا به سرعت مقابل او ایستاد و گفت

 .تونه بهش آسیبی بزنه آروم باش کالرا، کاترین قویه جولیو نمی -

 :گفتاش  او کالرا را م*حکم گرفت و خیره در چشمان نگران آبی

 .سعی کن آروم باشی تا بتونیم به راحتی این مشکل رو حل کنیم -

 :قراری و ضربان قلبی نامنظم گفت کالرا به چشمان او خیره شد. با بی

 .ای داره ها حتما نقشه ای اومده اینجا. بعد سال اون با نقشه -

رفت  داد، به آرامی در حالی که پایین می های آنها گوش می ها ایستاده بود با سردرگمی به حرف پله لیلی که در راه

 .شد کنند و باید از آن راز مطلع می دانست که آنها راز بزرگی را پنهان می در افکارش او می

 

**** 
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خانه پسیفیک گریل شد  زدند وارد قهوه سابین با تیپی تقریبا اسپورت و چشمان طالیی که از فرط هیجان برق می

آشام به شکل با  سکوی بار نشسته با لبخندی دلتنگ و گرمی به او نگاه کرد. خ*ون و با دیدن کاترین که مقابل

زنان سمت او روانه  داد و سابین چشمانش را از روی کالفگی چرخی داد و لبخند ای به شکارچی دست تکان می مزه

 .شد

 .زنی وقتی بهم زنگ زدی فکر کردم داری از اون دنیا زنگ می -

 :نی دیگری را سمت او روی سکو سراند و گفتکاترین لیوان نو*شی*د

 .جورایی امروز رفتم اون دنیا و برگشتم آره یه -

 :درخشید خیره به او گفت سابین با دیدن حالت عصبی او روی صندلی نشست و با نگرانی که در چشمانش می

 چی شده؟ -

 :ای گفت خته و با حالت کلیشهاش را به شکارچی بهت زده دو کاترین با کالفگی، چشمان تیز شده و خطرناک

. یعنی هیچ کسی نباید از دستم جون سالم به در ببره.   سر در نمیارم تا االن من هر کسی رو که کشتم مرده -

 .که مثل چی بیاد و تو صورتم بخنده کشم باید بمیره نه این من هر کی رو که می

اش خشم و نفرتش  ی خ*ون آشام که با هر کلمههایش را درهم کشید و به حرکات عصبان سابین با سردرگمی اخم

 :گرفت گفت اوج می

 .گی فهمم چی می کاترین واضح صحبت کن نمی -

 :کاترین با اخم و ناله نفسش را بیرون داد با افسوس خیره در چشمان کنجکاو شکارچی گفت

 .جولیوی ع*و*ضی زنده است و این مشکلیه که ما داریم -

 اش را خشمگین  هایش را باال انداخت و با حرصی که چهره ه او خیره شد. کاترین ابروزده ب سابین با تعجب و بهت
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 .نفس سر کشید اش را بی ساخته بود نو*شی*دنی

 

*** 

 

وار کالرا و نینا پیوست و آنها با جیغ و  آهنگ راک سکوت شب را درهم شکسته و لیلی به جمع ر*ق*ص دیوانه

 .رقصیدند در اتاق پذیرایی بزرگ و خلوت می ها پریدند و مثل دیوانه داد باال می

 :ثباتی گفت ای را از روی میز برداشت و با حالت م*ست و بی لیلی بطری نو*شی*دنی

 .وقت نفهمه که سر جاش نیست این نو*شی*دنی مورد عالقه بابائه، امیدوارم هیچ -

حالت م*ست در حالی که تلو تلو  همه شروع به خندیدن کردند و کالرا لیوان نو*شی*دنی را باال گرفت و با

 :خورد گفت می

 .پریم شیم. فقط مثل دخترهای م*ست و سرخوش نوجوون باال پایین می چیز می امشب بیخیال همه -

کشید را بلندتر کرد و آنها  کننده موزیک زبانه می هایشان را به هم زدند. نینا صدای آهنگی که از پخش آنها لیوان

 .روع به ر*ق*صیدن کردندبا شور و شوق بیشتری ش

 

نوازی  اعضای مجلس واتسونز دور میز گرد و مجلل در رستوران مترو پولیتین گریل جمع بودند. موسیقی آرام و دل

های کمی در آنجا حضور داشتند محیط بسیار آرام و دلنشین به  ها و مشتری از موتزارت در حال پخش بود خانواده

 .آمد نظر می

ها دوخته و افکار پلیدی را  ای چشم به آن دور میزی گرد جمع شده و کاترین با نگاه ریز بینانهاعضای اصلی انجمن 

 شد لبخند  ای باشکوه رستوران وارد می آشام که از در شیشه پروراند. جولی با دیدن کنت خ*ون در سر می
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 :نودی گفت اش نقش بسته و با خوش اش روی چهره زیبایی

 .آه جولیو اومد -

 .زاده چشم دوخت با حالت کسلی و در عین حال نگاهی پر از نفرت آشکار به اشرافکاترین 

ها را به خود مجذوب ساخته و مو های بلوند  رفت چشم جولیو همچون مدلی جذاب که بر روی صح*نه راه می

 .فشن و کوتاهش حالت خاص و زیبایی به صورت باریک و خوش فرمش بخشیده بود

آشام زیبای پشت میز را  ای را صاحب بود از دور خ*ون ش که درخشش خیره کنندها اما چشمان سبز نعنایی

 .کاوید می

کردند که جولیو با متانت با آنها دست داد و روی صندلی خالی کنار جک  اعضای مجلس او را با دقت بر انداز می

 .مقابل کاترین نشست

 :زاده با لبخند جذابش گفت اشراف

 .تون بشینم آقای واتسون جلسباعث افتخاره که کنار م -

 :بیل لبخندی زد و گفت

لطف دارین جناب جولیو، شما عضو جدید مجلس هستین و ما همه در این مجلس یکی هستیم. پس من رو  -

 .فقط بیل صدا بزن

 :جولیو لبخندی زد و خیره به کاترین گفت

 .های زیادی طی این مدت کسب کنیم بله بیل، امیدوارم موفقیت -

اش در حالی که لیوان نو*شی*دنی  زد با حالت مزاح خطرناک همیشگی با نفرتی که در چشمانش موج می کاترین

 :داد با تمسخر گفت را در دستش به آرامی تاب می

 .البته فکر کنم تو زیاد توی زندگیت موفقیت کسب نکردی جولیو -
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زاده مغرور پرانده بود  ای که کاترین به اشراف کههای معناداری به آنها خیره شده بود که جو و جک با تی بیل با نگاه

 :محسوسی به کاترین و جولیو گفت زد با نگاه نا خنده بلند خود را آشکارا مهار کردند. بیل در حالی که لبخند می

ای متحد در مقابل موجوداتی که سعی دارن شهرمون رو  به هر حال ما باید با هم همکاری کنیم و مثل خانواده -

 .کن بشن که دنیامون رو نابود کنن مبارزه کنیم و به کلی ریشه تر این ه مهماز هم

 :کاترین با تعجب به او نگاهی کرد و با کنجکاوی گفت

 .تر منظورت رو بیان کنی سخنرانی جالبی بود جناب شهردار، حاال بهتره واضح -

 :انداخت که گفت خند دستمال را روی زانوهایش می جک با نیش

داریم این موجودات شرور و کثیف رو از این دنیا به کلی محو و نابود کنیم و برای این کار نیروهای ما قصد  -

شن تا شروع به کار  ها تا مدت کوتاهی آماده می زیادی رو در سراسر دنیا به کار گرفتیم و آگاهشون کردیم. اون

 .کنیم

 :لوه دهد که گفتکاترین با نگرانی که در چشمانش بود سعی کرد خودش را آرام ج

 شه بپرسم چه اقداماتی انجام دادین؟ خب، می -

 :اش بود رو به جو کرد و گفت بیل با آرامش خاصی که در چهره

 .جو، توضیح بده -

آشام عجیب نگاه  اش به کاترین خیره گشت. خ*ون جو گلویش را صاف کرد و پس از کمی مکث با چشمان میشی

 :نوازش توضیح داد دانست که او با صدای گوش از بقیه مجلس می تر آالیش این مرد را دلنشین و بی

گری و تعدادی افراد خاص که در این راه خدمات بسیاری بهمون کردن همکاری عمیقی پیدا  ما با تیم پژوهش -

 .کردیم و طی سه سال اخیر پیشرفت عالی رو به همراه داشتیم

 :او نفس عمیقی کشید و جولی ادامه داد
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 .ید بگیم که این پیشنهاد برای اولین بار توسط مردی به اسم جِفری کالینز به ما داده شدالبته با -

کاترین با چینی بین ابروهایش که گویی قبال آن را جایی شنیده باشد فورا سرش را سمت جولی برگرداند و با بهت 

 :گفت

 !جِف کالینز؟ -

 :بیل با نگاه نافذی رو به کاترین گفت

 شناسیش؟ می -

 :اش تکیه سپرد و گفت زده به صندلی اترین با ناباوری و بهتک

 .اون همکار پدرم بود -

 :ای گفت جولی با تعجب و ابروهای باال پریده

 گر بوده؟ پدر تو و کالرا یه پژوهش -

 :کاترین با کمی مکث طوالنی و نگرانی به جولیو نگاه کوتاهی کرد و گفت

 .گری نبود دیگه عضو گروه پژوهشها قبل مرگش اون  بله البته مدت -

کاترین با نگرانی و سردرگمی به فکر فرو رفت. بیل لیوان م*ش*ر*وب را باال برد و همه با دیدن او این کار را 

 :کردند. کاترین نیز با نارضایتی لیوانش را باال برد و بیل لبخندزنان گفت

 .روشن برای زندگی بهتر ی آینده امید به و کارمون ی ەپس این برای پیشرفت و توسع -

 :خند زهرآگین ادامه داد بیل با نیش

 .نوش -

پریشان کاترین خیره شده بود و  ی نواخت حرف او را تکرار کردند. جولیو در این حین به چهره همه با صدایی یک

 .سعی بر خواندن افکار پریشانش را داشت
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ها در اتاق نشیمن مجلل و بزرگ نشسته بودند  حتیآلود روی زمین کنار را دختران نوجوان م*ست، خسته و خواب

 :کنان گفت که لیلی خنده

 چقدر امروز باحال بود دخترها نه؟ -

 :حال گفت نینا م*ست و بی

 .آره امروز کلی خوش گذروندیم هر از گاهی باید از این کارها بکنیم -

 .مالید کالرا لبخندی زد و گلویش را با احساس سوزشی می

 :ی گفتلیلی با سرخوش

 .فکرش رو بکن اگه مامان و بابا خونه رو تو این وضع ببینن -

 :داری گفت نینا با تعجب و گنگی به ریخت و پاش اطراف نگاهی کرد و با صدای خش

 .مگه خونه چشه لیلی؟ خیلی هم تمیزه -

 :ها ایستاد و گفتخوران مقابل آن ای بلند سر دادند و لیلی به زور خود را از زمین کند. تلوتلو آنها قهقهه

 .کنن ما رو از خونه بیرون می -

 :نینا رو به کالرا کرد و گفت

 .من ی  ەریم خون اگه بیرون کنن می-

 :ای گفت کالرا خندید و با ابروهای باال پریده

کشه و اون شانسی رو که بهمون داده تا  گی نینا؟ اون خاله خروس جنگی تو روی من اسلحه می چی می -

 .زنه ادامه بدیم هم تو سرم می مون رو دوستی

ای سر دادند. کالرا از شدت خنده شکمش را گرفته بود. اتاق نشیمن نسبتا تاریک در مقابل  آنها دوباره قهقهه

 ای تاریک از پیکری عجیب و کوچک مقابل دیدگانش در نزدیکی  باره سایه زد که به یک چشمانش به تاری می

https://forums.taakroman.ir/


           

 

                                 www.taakroman.ir 

 جلد دوم رمان دامگستران)بازگشت تاریکی( 

TATA NJ   انجمن تک رمانکاربر 
  

   

 
22 

 

 

 .آمد خورد به چشمش می کان میپنجره تمام قد اتاق که به آرامی ت

هایش به تدریج قطع شد. سعی داشت تاری دیدش را از بین ببرد و دوباره آن پیکر یا جسمی که در مقابل  خنده

آمد بیرون  باره با شنیدن صدای خنده دوستانش از توهمی که به نظرش واقعی نمی اش بود را یابد که به یک دیده

 .پرید

ای برخورد  را از دست داد و روی زمین افتاد. زانویش با شدت به گوشه میز شیشه لیلی از شدت خنده تعادلش

ای  ها او هم خنده ی آن دار او روی زمین دوباره خندیدند و لیلی با دیدن خنده کرد. نینا و کالرا با برخورد خنده

درخشید از اعماق  ش میاش خشک شد با طمعی که در چشمان بلند سر داد. کالرا با احساس بویی به آرامی خنده

وجودش شروع به بو کشیدن کرد با دیدن خونی که از زانوی لیلی در جریان بود خشکش زد، گلویش با شدت 

کرد.  بیشتری نسبت به چند لحظه قبل شروع به خارش و خشکی کرد. بزاق دهانش شروع به ترشح بیشتری می

ای که او متمرکز شده بود  د کالرا متوقف کرد و به نقطههایش را با دیدن چشمان خیره و گشا نینا به آرامی خنده

 .خیره گشت

 :با ترس و وحشتی که به سرعت در وجودش دوید گفت

 !کالرا؟ نه !کالرا-

توانست ب*دن  هایش به شمارش افتاده بود و نینا می لیسید. نفس ای وحشی مدام لبانش را می کالرا همانند گربه

 .خبر آماده کرده است جا بی یند که چگونه خود را برای شکار لیلی از همهی او را در نور کم بب س*فت شده

 .هراسان تکرار کرد

 !کالرا؟ آروم باش -

 . صدای نینا  خزید کالرا بدون هیچ توجهی آرام آرام روی چهار دست و پا مانند گرگی گرسنه سمت لیلی می
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شد. فقط ضربان نامنظم قلب  نعکس و محو میآشام م اهمیت و مزاحم در تارهای صوتی خ*ون همانند صدایی بی

 .ترین چیز در آن لحظه بود بخش شنید و برایش ل*ذت دخترک نوجوان را می

 

آشام که در تاریکی شب همانند  پس از مدتی لیلی به حالت ترسناک او خیره شد با دیدن چشمان متمرکز خ*ون

د با لکنت و لرزشی که در صدایش پیچید ش درخشید و به آرامی همچون حیوان وحشی نزدیک می ساعقه می

 :گفت

 .خوای من رو بترسونی اصال روش خوبی نیست کالرا؟ اگه می-

آمد گویی که  آشام تشنه همچنان خیره بر زخم کوچک روی زانوی او بود و با آرامشی خاص سمتش می خ*ون

 :اصال نگران فرار شکارش نیست. نینا هراسان غرید

 !بلند شو لیلی -

هیچ درنگی به سرعت بلند شد و آنها شتابان سمت در گریختند و با باز کردن آن متعجب به چهره  او بدون

زده به  کرد خیره شدند. با سرعت و هراسان شتاب ای به آنها نگاه می زنان با نگاه شرورانه خبیثانه کالرا که نیشخند

 :الرا هشدار ایستادن دهد گفتکه به ک رفتند که نینا دستش را باال آورد و به نشانه این عقب می

 کالرا تو حالت خوب نیست آروم باش باشه؟-

زده بود هیچ چیزی جز آن زخم جلب  آشام تسلیم هیوالی درونش شده خیره به زانوی خونین لیلی وحشت خ*ون

 :توجهش نبود که لیلی هراسان نالید

 کنی؟ کالرا باشه ترسیدیم حاال تمومش می -

 آمیز و در عین  یافت با لحنی عطش خوار تغییر می اش به آرامی به هیوالی خ*ون و چهرهخندی زد  آشام نیش خ*ون
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 :حال آرامشی خاص گفت

 !اش رو نادیده بگیرم تونم رنگ وسوسه کننده متاسفم لیلی نمی -

اش را پوشانده بود شتافت.  هایش صورت حیرت زده زده که حال اشک آشامی سمت لیلی وحشت او با سرعت خ*ون

آمیز کالرا هراسان روی زمین افتاده و قادر به هیچ حرکتی جز تماشای  ی برافروخته و طمع ا با دیدن چهرهنین

 .نابودی دوستانش نبود

زد تا از دستان قدرتمندش رها شود  کشید و دست و پا می ها جیغ می کالرا گ*ردن لیلی را که همانند دیوانه

 .اش را برطرف سازد یگرفته و سعی داشت تا هر چه زودتر عطش تشنگ

ای خزیده و به چهره  کرد. نینا با بهت و ناتوانی روی زمین گوشه کرد و ناامیدانه طلب کمک می لیلی التماس می

چیز به نظر از کنترل خارج شده دیگر کار از کار گذشته و مرگ برای  خوار چشم دوخته بود. همه شیطان خ*ون

 .لیلی تبدیل به یقین شده بود

آشام گرسنه به آ*غ*و*ش کشیده شود که به  ه ناامیدانه منتظر بود تا با مرگ تدریجی توسط خ*وناو هر لحظ

آلود وارد عمارت تاریک شد. هیوالی  ای تاریک و مه آشامی همچون سایه پوش با سرعت خ*ون باره ناجی سیاه یک

لیلی که روی زمین افتاده و ارزش سمت دیوار سالن پذیرایی پرت کرد. او به  خوار را همچون مگسی بی خ*ون

 .کرد نگاهی انداخت کنان دور می خودش را گریه

 .های پذیرایی نقش بر زمین لرزان و عصبی به کاترین که با تعجب به او خیره شده بود نگاه کرد کالرا روی پله

 :آشام سردرگم کرد و گفت کاترین با حالت بعیدی رو به خ*ون

 ت داده نه؟انگار یکی کنترل خودش رو از دس -

های عرق روی صورتش نقش بسته به او خیره شده بود  زنان و بهت زده در حالی که دانه آشام گرسنه نفس خ*ون

 :که با نگاهی پر از شرمندگی به نینا نگاه کرد و با صدای لرزان و آشکار از حیرت گفت
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 ...نینا من، من -

نینا با چشمانی پر از اشک سرش را به معنای باور داشتن احساسات کالرا تکان داد. کالرا با حالت قبل برگشت تا 

 .زنان با سرعت بلند شد به لیلی نگاه کند که با دیدن جای خالی او نفس

 :آمیز گفت کاترین برگشت و با نگرانی به جای خالی او نگاه کرد. با چشمانی گشاد شده و شیطنت

 .انگار یه دختر فراری داریم -

ها با سرعت  کرد. ماشین لرزید دوان دوان از خیابان شلوغ و پر رفت و آمد عبور می کنان در حالی که می لیلی گریه

ها داشت و در  داشتند او بدون هیچ توجهی به سرعت سعی بر عبور از میان آن زیادی هنگام عبور او نگه می

 .اندیشید حشتی که تمام وجودش را در بر گرفته بود میافکارش به گریز و دوری از و

 

*** 

 

آمد خیره شد و با صدای لرزان و نگرانش  کالرا با نگرانی به کاترین که سمت آنها در باغ نسبتا تاریک عمارت می

 :گفت

 چی شد؟ پیداش کردی؟ -

 :کاترین با چشمانی گشاد شده گفت

 .نُچ! انگار آب شده رفته زیر زمین -

 :وار گفت عادی یقه کاترین را چسبید و دیوانه با حالت غیر کالرا

 .کنم کاترین، لطفا پیداش کن. لطفا لیلی رو پیدا کن خواهش می -

  هراسان صورت به را محکمی سیلی باره یک به کاترین که بود شده خیره کالرا ی ەنینا با نگرانی به وضعیت آشفت
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 .را حواله کردکال

زار مرطوب نقش بست؛ نینا از شدت تعجب دستانش  کنترلش را از دست داده و روی چمنکالرا با کشیده کاترین 

 .اش به دو خواهر خیره شده بود های گشاد شده را روی دهانش گذاشته و با چشم

های تغییر یافته طالیی و خونین کاترین به چهره رنگ پریده و آشفته کالرا متمرکز شده و با خشم هولناک  چشم

 :اش که باغ عمارت را به لرزه در آورده بود غرید آشامی خ*ون

ای باال بیاری برو خونه و  که گند دیگه به خودت نگاه کن نکبت! مثل یه جسد متحرک شدی! قبل از این -

 .کنم حسابی تغذیه کن. من هم گندی رو که زدی رو درست می

ی بلند سمت او روانه شده و با حالت های نینا به شدت ترسیده و در جایش خشکش زده بود که کاترین با گام

 :زده نینا گفت های وحشت اش خیره در چشم قبلی

 .جادوگر کوچولو تو با من میای -

سامان کالرا که با  به کاترین بازوی او را گرفت و به سرعت به دنبال خودش کشید. نینا از پشت سرش به وضعیت نا

 .آشام پشیمانی و سرزنش خودش را یافت ر چشمان یخی خ*ونآشفتگی به رفتن آنها خیره شده بود نگاه کرد و د

 

**** 

 

های محبوب به خود گرفته بود به بنز کالسیکش تکیه  زاده خوشتیپ و خیره کننده با ژستی که همانند مدل اشراف

 .خورد به دریاچه واشینگتن چشم دوخته بود داده و در سکوت شب جایی که کسی در آن نزدیکی به چشم نمی

اش را به ر*ق*ص لطیفی  کرد، موهای بلند بلوند طالیی انگیزش اصابت می ی دریاچه به صورت باریک و خیالسرما

 !داد وادار کرده بود اما این سرمای سوزان او را آزار نمی
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 جا مکانی پروراند؛ سکوت و آرامش آن که افکار شومی را در سر می او نگاه نافذی به دریاچه دوخته بود؛ نشان از این

 .دهی افکار و هدفش بود مقدس برای سامان

در همین حین صدای زنگ تلفن همراهش او را از افکار عمیقش بیرون کشاند. با کمی مکث آن را از جیب 

خندی زهرآگین روی لبان باریکش نقش  شلوارش بیرون کشید و با دیدن نام آشنایی روی صفحه تلفنش نیش

 :بست

 !سالم برادر-

 :زاده پیچید ر تارهای صوتی اشرافصدای جدی و خشکی د

 کار کردی؟ چه خبرها؟ چی -

 :جولیو چهره آرام خود را حفظ کرده بود که با لبخند ملیحی گفت

 .گیرم شه و من هم انتقامم رو از اون دختر لجباز می چیز تحت کنترل مائه به زودی کاترین مال تو می همه -

 :ند که با جدیت گفتتوانست رضایت برادرش را حس ک زاده می اشراف

 .ها پیش بهت دادم هستم سر قولی که سال -

 .کنی جولیو دونم که ناامیدم نمی می -

جولیو با کمی تاخیر تلفنش را در جیبش برگرداند؛ مدت چندانی از مکالمه اسرارآمیزش نگذشته بود که با شنیدن 

 های اطراف درختچه اش نقش بست، سمت صدایی شبیه گریه و ناله چینی بین ابروهای کمانی

 !چرخید و با احتیاط به راه افتاد اما در آن تاریکی برایش مشکل نبود ببیند

پیکری را در حال لرزیدن یافت و لبخندی روی لبانش پدیدار گشت، به آرامی روی پاهایش نشست و دستش را 

 :گفت نرمی به و گذاشت بلوند مو دختر ی ەروی شان

 مشکلی داری عزیزم؟ -
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های اشک از  یو در حالی که قطرهجول ی ەی آرام و معصومان هراسان سرش را بلند کرد و با دیدن چهرهلیلی 

 :شد با صدایی لرزان گفت اش جاری می چشمان معصومانه خاکستری

 .افته دونم داره چه اتفاقاتی می اون بهم حمله کرد من نمی -

 :جولیو لبخندی زد و با آرامش گفت

 رد کالرا بود؟کسی که بهت حمله ک -

 .لیلی با کمی مکث چشمانش دوباره پر از اشک شد؛ با سرش حرف او را تایید کرد

اش که به آرامی به رنگ  زاده شرور را پوشاند و با چشمان سبز نعنایی انگیز اشراف لبخندی شیطانی صورت خیال

 :یافت گفت سرخ تابان تغییر می

 .کنم نگران نباش دختر شیرین، من حلش می -

زاده قرار گرفته بود بدنش به آرامی سست شد؛ دیگر  یلی که تحت تاثیر چشمان سرخ و سخنان اغواگر اشرافل

 :گفت و کرد نوازش نرمی به را او ی ەشد. جولیو گون اشکی از چشمانش سرازیر نمی

 .بهم اعتماد کن عزیزم -

 :مزمه کردزاده اغواگر شده بود که به آرامی ز حرکت کامال مغلوب اشراف لیلی بی

 .بهت اعتماد دارم -

 قلب با عروسکی همانند را او ی ەخندی زد و پیروزمندانه به لیلی خیره شد. همچنان صورت معصومان جولیو نیش

 .کرد می نوازش تپنده

 

*** 
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اش را گشود و با حالت بعیدی که  کرد در خانه سابین درحالی که با گوشی در دستش با کاترین صحبت می

 :در برداشت گفت اش را چهره

 شم کاترین، کالرا دوباره به لیلی حمله کرده؟ متوجه نمی -

 .او کلیدها را از روی در درآورد

 :کاترین که درحال رانندگی در داخل شهر بود گفت

 .اش که دیوونه شده بود؛ البته شده بود ها ولی به خاطر غریضه بار نه به خاطر این آره ولی این -

 :آشام نفس عمیقی کشید و گفت معنی خ*ون سابین از سخنان بی

 .فهمیدم که توانایی بیان اتفاقات رو نداری -

 :رسید گفت کننده به نظر می گویی که این اتفاقات برایش سرگرم کاترین با حالت شوخ

گردیم که شاید خودش هم ندونه کجاست چه برسه به ما  گوش کن سابین، ما االن داریم دنبال یه آدم شوکه می-

 !آشام ها بره تو خیابونا و داد بزنه؛ وای خ*ون اینکه ممکنه مثل دیوونه و

 ی ەسابین با داد و هوارهای کاترین گوشی را کمی از گوشش دور کرد، سرش را با افسوس تکان داد و به ادام

 .سپرد گوش حرفش

 .پس لطفا تو هم به گروه تجسس کوچیک من و نینا ملحق شو و دنبال بلوندی بگرد -

 :سابین کلیدهایش را روی میز اتاق پذیرایی کوچک و نسبتا تاریک کنار کاناپه گذاشت و با حالت خستگی گفت

 .باشه کاترین -

 :اش جلب شد و گفت او با تعجب به کاغذی تا شده روی میز توجه

 .زنم بهت زنگ می -

 :او موبایلش را روی میز گذاشت، کاغذ تا خورده را گشود و زمزمه کرد
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 !برگشتممن  -

*** 

 

نگاهی  روها و اطراف نگاه پرنفوذی دوخته بود. نیم اش به جاده، پیاده آشامی کاترین با چشمان ریز شده و تیز خ*ون

 :به نینا که با چشمان غمگینش به بیرون از پنجره خیره شده بود کرد و گفت

از ماهیتش فرار کنه؛ برای همین هم داد مثل من، اما اون ترجیح داد  رو با خ*ون انسان وقف می  باید خودش -

 .تونه خودش رو در مقابلش کنترل کنه نمی

 :او سکوت کرد و منتطر ماند؛ نینا با کمی مکث و ناراحتی که در صدایش بود گفت

اش  های رنگ پریده تونستم از سیاهی دور چشماش و ل*ب فهمیدم. اون تغذیه نکرده بود و این رو می باید می -

 .سیاه نبودن ببینمکه مثل همیشه 

 .هایش ایجاد شده بود به نینا نگاه کرد و او ادامه داد کاترین با نگاهی گنگ و چینی که بین ابرو

 .کنم کشه دست خودش نبود. فکر کنم من تنها کسی هستم که درکش می اون داره عذاب می -

 :از مکثی طوالنی گفتکاترین با حالتی نامفهوم که در صورتش نهفته بود به مقابل خیره شد و پس 

 .تو یه دوست خوبی و کالرا به این نیاز داره -

آشام دوباره سمت پنجره برگشت و به بیرون خیره شد. در  ی جدی خ*ون نگاهی به او کرد و با دیدن چهره نینا نیم

اشناس ای ن همین حین صدای تلفن همراه کاترین سکوت اتاقک اتومبیل را درهم شکست. کاترین با دیدن شماره

 :اخمی کرد و با صدایی خشک جواب داد

 بله؟ -

ای  آشام باعث پدیدار شدن نفرت و خشم در چشمان قهوه صدای آشنای رمانتیک در تارهای صوتی خ*ون

 :اش گشت سوخته
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 .سالم عزیز دلم-

 :خواست ندای گریه سر دهد گفت کاترین با عصبانیتی که درحال پنهان ساختنش بود با حالتی که گویی می

 جولیو! چه گناه بزرگی مرتکب شدم که باید االن صدای نحست رو بشنوم؟ -

 :زاده با سرخوشی گفت آشام گشت و اشراف جولیو لبخند رسایی سر داد و این باعث آزار خ*ون

 .منی خوشحالی ی ەاوه عزیزم همیشه مای -

 :کاترین با شکلکی گفت

 .رسم االن کار دارم ردا به حسابت میشیرین زبونیت رو تموم کن موجود عجیب الخلقه! ف -

 :اش را ل*مس کند که جولیو به سرعت و با آرامش قبلی گفت خواست دکمه قرمز روی صفحه گوشی کاترین می

 .ی فراریتون همونی که بلوند و شیرینه به قفس برگشته و شب در امن و امان است باید مژده بدم که پرنده -

 :کاترین شوکه گفت

 لیلی کجاست؟ تو چی گفتی؟ -

 :جولیو لبخندی زد و گفت

 .بینه می رو رویاهاش پرنس خواب داره و امنشه ی ەگفتم که، االن توی خون -

 

 :نینا با نگرانی به کاترین خیره شده بود که گفت

 چی شده کاترین؟ -

 :کاترین با عصبانیت گفت

 ...اگه کاری باهاش کرده باشی -

 :جولیو حرف او را قطع کرد و گفت
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شه به تو هم خوبی کرد؟ به هرحال ما االن همکاریم و همکارها هم باید هوای هم رو  اوه لطفا کاترین، نمی -

 طور نیست؟ داشته باشن این

رسید. با ناباوری به فکر عمیقی فرو رفته بود که جولیو لبخندی زد و از قدم زدن  کاترین شوکه و گیج به نظر می

ای که در آن نزدیکی خیره شده  ای اسرارآمیز به نقطه لیوت باز ایستاد و با چهرهدر شب سرد و پاییزی کنار خلیج اِ 

 :بود گفت

 .های خوبی ببینی شب بخیر عزیز دلم، خواب -

 :کاترین به آرامی تلفنش را از گوشش به پایین سر داد و نینا با نگرانی گفت

 گفت کاترین؟ اون ع*و*ضی چی می -

ای هراسان و  زنان در را بست و با خستگی به آن تکیه داد؛ با چهره را گشود. نفسکالرا با دهانی خونین در خانه 

 !رفت خیره شد؛ افکار شومی را در ذهن داشت کارانه به راهرویی که سمت زیرزمین نشانه می طمع

 

در خوابی  کاترین از پنجره همانند سایه سیاه داخل اتاق دخترانه و نیمه تاریک لیلی شد. با دیدن او که در تختش

حالتش نقش بست. چینی بین ابروهای  عمیق فرو رفته در چهره سرد و سفیدش لبخندی ظریف روی چهره بی

 .پروراند اش نقش بسته و مشخصا سواالتی متعدد و افکاری آشفته را در ذهنش می افتاده

 

ه چهره زیبا و ب داد؛ فرا گوش بشنود پایین ی ەتوانست از طبق مت چشمانش را باز کرد. به صداهایی نامعلوم که می

 .معصومانه مونیکا که خوابیده بود نگاهی کرد و با کمی مکث از تخت پایین آمد

های تاریک زیرزمین پایین آمد. صدای نوشیدن چیزی با ولع بیشتر به گوش  او به آرامی و با احتیاط از پله

های خ*ون انسانی  ه وحشیانه درحال نوشیدن کیسهرسید. با عبور از بریدگی دیوار شوکه ایستاد؛ او به کالرا ک می

 .داخل یخچال فریزر زمینی است خیره گشت
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 :هراسان با چشمانی متعجب و گشاد شده گفت

 کنی؟ کالرا؟ چی کار می -

درخشید نگاه سریع و خشنی به  های به خ*ون نشته و زرد تابانش که در تاریکی همچون الماس می کالرا با چشم

قابل درک نفسش در س*ی*نه حبس شده و مدتی به  دیدن حرکات و چهره وحشتناک و غیراو کرد. مت با 

 .اش که همچون حیوانی درنده و گرسنه مشغول نوشیدن خ*ون بود خیره گشت برادرزاده

 

*** 

 

 تونم این کار رو بکنم. االن مدت زمان زیادیه که خودم رو کنترل دونم که نمی زنم؛ می دارم خودم رو قول می -

کردم دیگه  کس شدم. فکر می ام از هم پاشیده شد و تنها و بی کردم؛ از وقتی اون اتفاق افتاد از وقتی که خانواده

گناه زیادی برای فرار از این افکار آسیب رسوندم؛ توبه کردم و  ام برگردم؛ به مردم بی تونم به زندگی انسانی نمی

رنگردم ولی قولی که به خودم داده بودم شکسته شد و دوباره تو سوگند یاد کردم که هرگز دوباره به اون حالتم ب

دونم باید چی کار کنم. اوضاع قر و قاطی شده همه چیز از کنترلم خارجه و  چاه عمیق و تاریک افتادم. دیگه نمی

 .افته دونم در آینده چه اتفاقی می من نمی

کنم کسانی  بیرون درحال قدم زدن هستم حس میافته وقتی  از طرفی اتفاقات عجیب و غیرقابل توصیفی داره می

بینم انگار توسط  شنوم؛ چیزهای محو و تاریکی می کنن؛ صداهایی می کنن؛ دارن تعقیبم می دارن من رو نگاه می

های وحشتناک شبانه دارن من رو از پا در  دونم چی هستن و از کجا اومدن محاصره شدم. کابوس ای که نمی عده

 .میارن

کننده و متفاوتی را در برداشت کمی به جلو متمایل شد انگشتانش را  *ست جوان که زیبایی خیرهزن سیاه پو

 داخل یکدیگر فرو برد و روی میز قرار داد. با چشمان سیاه نافذش به من چشم دوخت و صدای سنگین و 
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 .انداز شد اش در اتاق مشاوره طنین متمدنانه

 .ینیب هایی می باید بهم بگی دقیقا چه خواب -

دانستم در مورد من چه افکار و احساساتی داشت اما این  مدت زیادی بدون هیچ پاسخی به او خیره شدم. نمی

نواخت  برایم عجیب و غیرعادی بود که در این بازه زمانی که با او در حال صحبت بودم ضربان قلبش عادی و یک

رو شده و ممکن  اولین نوجوانی نیستم که با او روبه کند که دیوانه هستم؛ یا شاید هم من بود شاید با خود فکر می

 !است مواد مصرف کرده باشد

 

اش بلند شد و نور بیشتری از پنجره پشت سرش به اتاق نسبتا روشن راه یافت؛ با دقت به حرکات  او از روی صندلی

 .او خیره شدم؛ مقابلم روی صندلی نشست و با دقت به من خیره گشت

 :همچون اولیای دلسوز گفتاو با کمال مهربانی 

گن که تو حواست اصال سر کالس نیست؛ مدام در حین درس دادن  ها نگران تو هستن کالرا، اونا می معلم -

 .کشی و بحث سر این نیست که اصال حواست به درس هست یا نه داری نقاشی می

 :او چهره نگرانی به خود گرفت و گفت

داد یا خودکار تو دستت شکسته و چهره کامال پریشانی روی صورتت شن که م پرتی تو می وقتی متوجه حواس -

 !نشسته یا هم اونقدر وسایل نوشتاری رو روی دفترت فشار دادی که باعث پاره شدن شده و رسیده به میز

 :او مکثی کرد و با حالت بعیدی ادامه داد

 .گی که فکر کنم خواب بودم پرسن خوبی؟ می ها ازت می وقتی هم معلم -

 کردم تو کالس  رسید؛ چون که فکر می معنی به نظر می ها برایم بی ب دهانم را پر سروصدا قورت دادم و این حرفآ
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دیدم واقعی  هایی که در خواب یا بیداری می کدام از آن شوم. هیچ ها بیدار می خوابم و با صدای خشمگین معلم می

 !یک کابوس وحشتناک در بیداری است؟آمدند اما آیا من واقعا خواب بودم؟ یا این  به نظر نمی

ام بیرون کشید، به چهره متعجب که روی  دستان گرم مشاور روی دستان منجدم نشست و مرا از افکار آشفته

 :دستانم متمرکز شده بود خیره شدم و او با لحنی عجیب گفت

 .هات سرده دست -

های سیاه داشتن است؛  آشام بودن ناخن خ*ونهایم بیشتر جلب شده بود. آره یکی از نشانه  اما توجهش به ناخن

 .های نسبتا سیاه، پو*ست سفید و رنگ پریده با بدنی سرد و منجمد همانند ل*ب

فشرد گویی که چیز غیرعادی را ندیده  اش بودم. او همچنان دستانم را گرفته و بیشتر می اما متعجب از رفتار عادی

 .باشد

 :با لحنی دلنشین گفت

ها نگران حالت بودن و طی جلسه مربیان به آقای  ا بیشتر شد؛ در واقع بهتره بگم که اونه اعتراض معلم -

 .فیلد خبر دادن مکس

 :او پس از کمی مکث ادامه داد

که به اسم تو  آموزانی که مشکل دارن رو بهم داد و این فیلد اومد پیش من و لیست تعدادی از دانش آقای مکس -

 .تر تاکید کرد بیش

 :ی صورت زیبایش نقش بست و گفتلبخندی رو

شه تو همین اتاق  تونی بهم اعتماد کنی؛ هر حرفی که بین ما زده می خوایم کمکت کنیم. می ما فقط می -

 .مونه می

 .کرد کنم که حس آرامش و دوستی را برایم ارضاء می رسید اما اعتراف می آمیز و مرموز به نظر می او اسرار
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پیچید از احساسات و افکار عمیق بیرون کشیده  ویل می های مارس تا سر سالن با شنیدن صدای زنگ که در سر

 .شده و دستان سردم را از دستان گرم و صمیمی مشاور بیرون کشیدم

 :با نفسی عمیق گفتم

گَرِت، من االن کالس شیمی دارم و باید برم؛ آقای سامرز تحقیقی رو به ما سپردند  خوام خانم مَک معذرت می -

 هامون رو برای بعد بذاریم؟ شه ادامه حرف د بهشون تحویل بدم میکه بای

 :ای خونسرد گفت مشاور لبخندی زد و با چهره

 .مونم مشکلی نیست عزیزم. من برای جلسه بعدی منتظر می -

 :او کمی نزدیک شد و خیره در چشمانم گفت

 .تونی من رو مَگنولیا صدا بزنی در ضمن می -

 :ز روی زمین کنار صندلی برداشتم و گفتملبخندی زدم و کیفم را ا

 .حتما -

هایی که قصد کنترل ذهن دارند؛ به هرحال دیگر  آشام ها بود؛ نه شاید بهتر است بگویم مثل خ*ون او همانند ساحره

ام  توانم از پس مشکالتم بر بیایم چه چیزهایی که پشت سر نگذاشته گذارم خودم می هرگز پایم را به اتاقش نمی

توانم به هر کسی اعتماد کنم مخصوصا کسی که مرموز باشد که با موضوع سابین  م یکی دیگر باشد. نمیاین ه

 .کند کامال صدق می

رفتم؛ با احساس لرزش  زدند سمت کمدم می آموزانی که در سالن پرسه می هایی بلند از بین انبوهی از دانش با گام

 :و با دیدن نام کاترین جواب دادمتلفن همراهم آن را از جیب شلوارم بیرون کشیدم 

 بله کاترین؟ -

 کجایی؟ -
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 :آهی کشیدم و در حالی که به آرامی سمت کمدم درحال حرکت بودم جواب دادم

 .تو مدرسه -

 :شادی عجیب و غیرمنطقی در صدایش پیچید و گفت

روز تعطیل باشه بازم از خوام هیچ غیبتی داشته باشی حتی اگه  ری مدرسه و نمی خوبه دلبندم، هر روز خدا می -

 ری، شیر فهم شد؟ کاری می روی م*حکم

 .نفس ادامه داد زد گوش سپردم و او بی هایی که می با تعجب و گنگی به حرف

 

ترین شک رو از خانوادمون دور کنم تا اون مجلس دیوونه و کنجکاو توجهشون  کنم حتی کوچک دارم سعی می -

های غیرموجهت رو  ری سر درس و مشقت تا این غیبت بچه خوب میرو سمت ما جلب نکنن حاال تو مثل یه 

بخواهیت نشه و اینکه چرا اعضای انظباطی تو رو بخاطر این همه غیبت  های دل جبران کنی و مجلس متوجه غیبت

 تر از قبل باشی شنیدی؟ که مشکوک بشن تو باید عادی کنن بیرون؛ قبل از این از مدرسه شوتت نمی

 :وهایم و نگرانی که در دل داشتم مقابل کمدم ایستادم و به آرامی گفتمبا چین بین ابر

 چی شده؟ -

 :ام افزود و او با صدایی گرفته ادامه داد سکوت طوالنی کاترین بر نگرانی

اوضاع خیلی به هم ریخته کالرا، انجمن لعنتی که امیدوارم از روی زمین محو بشن شروع به فعالیت زیادی  -

که  گم؟ مگه این فهمی که چی می تر از همیشه مراقب رفتارمون باشیم؛ می کرده و ما باید بیش برای امنیت شهر

 .بخوای مثل من تو غار و جنگل زندگی کنی

 :آب دهانم را به زور قورت داده و سرم را با آشفتگی به کمدم تکیه دادم و با خستگی گفتم

 .باشه -
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*** 

کرد و مدام  ها نگاه می اشته و به حالت پراسترس مت که عصبی به راه پلهها را روی میز صبحانه گذ مونیکا پنکیک

کوبید خیره شد. مدتی بعد نفس عمیقی کشید و گویی که صبرش به سر آمده  پی روی زمین می در پایش را پی

 :باشد درحالی که به مت و حرکات او خیره بود گفت

 شه تمومش کنی؟ می -

 :اش خیره به او گفت های نگران آبی ا چشممت نگاه سریعی به او انداخت و ب

 چی؟ -

 :اش نشست و گفت مونیکا با کالفگی روی صندلی کناری

 شه به من هم بگی؟ این استرس و نگرانی برای چیه؟ می -

رفت تا منکر گفتن حقیقت  اش تکیه داد و گویی که با خودش کلنجار می مت نفس عمیقی کشید؛ به صندلی

 :نی زبان باز کردبشود؛ پس از سکوتی طوال

 .کالرا، اون، اون دیشب حالش اصال خوب نبود -

 :با نگرانی که در چشمان سبز مونیکا درخشید به مت خیره ماند و منتظر ادامه حرفش شد

 .اون دوباره شروع به خوردن خ*ون انسان کرده -

 :اش فاصله گرفت و گفت مونیکا با نگرانی از صندلی

 .دلیل یه همچین کاری بکنه نداره کالرا بی گی مت؟ امکان چی داری می -

 :مت سرش را به معنای تائید تکان داد و گفت

های کاترین  گم، اون دیشب پریشون بود و تقریبا چهل پنجاه تا از کیسه خ*ون من همدارم همین رو بهت می -

 .رو خورده؛ حالتی که توی چهره و حرکاتش بود اصال عادی نبود؛ اون خیلی تغییر کرده

 :اش نقش بسته بود گفت مت با هراسی آشکار که در چهره
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اش نگاه کردم؛  های تغییر یافته دونم چطور توصیف کنم مونیکا، وقتی بهش نزدیک شدم و توی چشم اصال نمی -

 .حس عجیب و وحشتناکی تمام وجودم رو گرفت

 .بردند عمیق به سر میهای هراسانش به مت خیره شد و آنها در افکاری  مونیکا با نگرانی و چشم

 

وگو بودند  آموزان درحال گفت های بوفه نشسته و به اطراف که پر از دانش لیلی با حالت کسلی روی یکی از صندلی

 :کرد که نینا لبخندزنان مقابل او با حالت ناگهانی نشست و گفت اش بازی می کرد و با فنجان چایی نگاه می

 .انگار سر کالرا خیلی مشغوله -

 :به حالت غرق در افکار بلوندی خیره گشت و با صدای نسبتا بلندی گفت نینا

 هی، حواست کجاست لیلی؟-

 :لیلی که گویی از خواب پریده باشد هراسان به او خیره شد و با لکنت گفت

 .ها؟ اینجام -

 :نینا به حالت مشکوک لیلی خیره شده بود که گفت

 چیزی از دیشب یادته؟ -

 :چشمانش داشت که نگاه اسرارآمیزی به خود گرفت و گفتلیلی سعی بر دزدیدن 

 .کدوم تو حال خودمون نبودیم و چیز زیادی یادم نمیاد خوای یادم بیاد؟ هیچ چی می -

 :ای عادی به خود بگیرد و گفت رسید سعی کرد چهره نینا که شوکه به نظر می

 .و با خودش بردآره، منم چیز زیادی یادم نمیاد فکر کنم کاترین من و کالرا ر -

 :لیلی لبخندی مضطرب زد و سعی داشت عادی جلوه کند که گفت

 .آره فکر کنم اون خونه رو مرتب کرد آخه مامان و بابام به خاطر ریخت و پاش دیشب چیزی نگفتن -
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گاه اش تکیه داد. با خیالی نه چندان آسوده به لیلی که به اطراف ن نینا لبخندی زد و با نفسی عمیق به صندلی

 .کرد مشکوکانه خیره شد می

 

*** 

 

ای به در زدم و او  چوب در کالس ایستادم و به آقای سامرز که درحال اصالح چند برگه بود خیره شدم؛ تقه در چهار

 .سالش به من خیره شد ای میان سرش را بلند کرد و با چشمان قهوه

 :اش گفت با جدیت همیشگی

 .آه خانم کالرکسون بفرمایید تو -

آید انداخت به  که واقعا از این مرد خشک و جدی بدم می ها انداخت و مرا به فکر این دوباره سرش را روی برگه او

 .هر حال شاید امروز را مجبور به دیدن چهره نحصش نباشم

هایم را روی آن گذاشتم؛ توجهش به آنها جلب شد و از باالی عینکش به من نگاهی  مقابل میزش ایستادم و برگه

 :شک منتظر توضیح بود ون تکه یخی سرد که موجب بیزاری نگاهش شدم کرد؛ بیهمچ

 .خواستم تحقیقم رو بهتون بدم و اجازه مرخصی بگیرم می-

هایش  نیشخند تحقیرآمیز که باعث عصبانیتم شد بر روی چهره نکبتش نقش بست و دوباره سرش را روی برگه

 :آمیزی گفت انداخت و با لحن طعنه

 .تونستم مثل تو هروقت که دلم خواست بیام مدرسه کاش من هم میخوبه، ای  -

 :سعی کردم آرامشم را حفظ کنم. با درایت گفتم

فیلد اگه کل هفته هم مرخصی بگیرم بازم  من تو همه درسام شاگرد ممتازم آقای سامرز، از نظر آقای مکس -

 .مونم آموز محبوبش باقی می دانش
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 :ل کارش بود که ادامه دادمخندی زد و مشغو او دوباره نیش

 .ها ارجعیت داره و فکر کنم نظر ایشون نه تنها برای من بلکه برای همه نسبت به معلم -

توانستم صدای باالتر رفتن ضربانات قلبش را بشنوم که با لحنی خشک  نیشخندش تبدیل به خشم شد و می

 :گفت

 .مرخصید -

چرخید که با شخصی قوی هیکل  ویی تمام دنیا در دیدگانم میبا حالت سرگیجه شدیدی از کالس بیرون رفتم و گ

 :ام پیچید برخورد کردم؛ دستانی مرا احاطه کرد و صدایی آشنا در تارهای صوتی

 حالت خوبه کالرا؟ -

به چشمان عسلی نگرانش خیره شدم، به سرعت از حصار دستان گرم و نرم معلم که در وسط سالن بودیم بیرون 

 :اش گفتم دار به ما خیره شده بودند که خیره در چشمان اروپایی های معنی آموزان با نگاه دانش ای از جهیدم. عده

 .رم خونه آره من خوبم امروز مرخصی گرفتم دارم می -

 :ای زد؛ دستش را روی بازویم گذاشت و گفت لبخندی نصفه

 .آره، فکر کنم به استراحت نیاز داری -

 :اش گفتم مسحورانهلبخندی زدم و خیره در چشمان 

 .خوام بهت خوردم معذرت می -

 :گرم زد و با چهره جذابش شکلکی بامزه در آورد و گفت او لبخندی دل

 .مشکلی نیست -

 .جان زدم و با حالتی آشفته از کنارش رد شدم لبخندی کم
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سم به کندی از کردم؛ گویی همه چیز قصد آوار شدن بر سرم را داشت؛ نف این تحلیل انرژی شدید را درک نمی

 .لرزید کرد و دستانم به شدت می ام ورود و خروج می س*ی*نه

 !افتاد؟ چه اتفاقی برای من می

 

خند درحالی که توپ بسکتبال را  آدرین و لیام خیس عرق نفس زنان از سالن بسکتبال بیرون آمدند، لیام با نیش

 :به بغلش زده بود گفت

 .برَدلی احمق هم نتونست جلوم رو بگیرهدیدی چطوری توپ رو تو سبد انداختم؟  -

 :ای سر داد و آدرین لبخندزنان گفت های پیروزمندانه او خنده

 .خوای همه افتخارات رو نصیب خودت بکنی آره پسر تو کارت درسته انگار می -

 :لیام با شیطنت گفت

ده که یه دوست دختری ویل رو به خودم جلب کنم؛ مگه ب ترین دختر مارس خوام توجه خوشگل آره خب، می -

 داشته باشم که چشم همه دنبالشه؟

 :آدرین مشتی به بازوی او زد و گفت

 .کرم موزی -

 

خواستند سمت رختکن بروند که آدرین با دیدن  انداز شد سر دادند و می ای بلند که در سالن طنین آنها خنده

 .دختر محبوبش ایستاد و با چشمانی گشاد شده به او خیره گشت

 اش  اش ایستاد و با حالت قبلی اضطراب شدید درحالی که چشمش را به کالرا دوخته بود در دو قدمی او با
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 :زده گفت خجالت

 .سالم کارا -

 :ها خیره شد و گفت کالرا سرش را بلند کرد و به چشمان درخشان آدرین همچون مرده

 .سالم آدرین -

 :شد و نگران گفتتر  آشام به او نزدیک آدرین با دیدن چهره آشفته خ*ون

 هی حالت خوبه؟ -

 :ای زد و گفت کالرا لبخند نصفه

 خواستی چیزی بگی؟ من خوبم، می -

 :آدرین با اضطراب دستی به موهای خیسش کشید و گفت

 ...خواستم بگم که من آم...آره، راستش می -

 

رگ گ*ردن آدرین که باال اختیار به شاه شدند؛ تمام این مدت چشمانم بی صداهای اطرافم داخل سرم منعکس می

درپی  های نامنظم و پمپاژهای پی است. صدایی جز نفس پرید دوخته شده بود؛ دنیا برایم متوقف شده پایین می

گسیخته شده و  شنوم. هر لحظه ممکن است دچار جنونی افسار انگیز قلب آدرین چیز دیگری را نمی وسوسه

توانم میل ذاتی هیوالیی که درونم نهفته  ت کنم؛ دیگر نمیاشتباهی که منجربه تباهی عظیم درپی خواهد داش

 .است را نادیده بگیرم

 

حرکت کالرا که بر روی گ*ردن آدرین ثابت بود خیره شده و  ای نسبتا دور با تعجب به چشمان بی لیام با فاصله

 .آشام که همچون جسم یک مرده بود متعجب به او خیره گشت با دیدن چهره خ*ون
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 :توجهی کالرا شد و با نگرانی پرسید متوجه بیآدرین 

 .کالرا؟ چیزی شده؟ تو اصال حالت خوب به نظر نمیاد-

 :چشمان کالرا در حال تغییر بودند که آدرین با نگرانی دستش را روی شانه او گذاشت و گفت

 هی؟ -

شده آب دهانش را  حبس آشام از افکار پریشانی که ذهنش را احاطه کرده بودند بیرون پرید و با نفسی خ*ون

 :هراسان قورت داد و درحالی که با ناباوری به آدرین خیره شده بود گفت

 .متاسفم آدرین -

 :او سعی کرد خودش را آرام کند که آدرین گفت

 .هات سرخ شدن حالت خوبه؟ به نظر خسته میای، چشم -

رنفوذ آدرین پنهان ساخت و بالرزشی که در ها را از دیدگان پ کالرا به سرعت با انگشتانش چشمانش را مالید. آن

 :صدایش پیچید گفت

 .نه چیزی نیست من باید برم -

توانست هیوال را از  او به سرعت از آدرین دور شد شتابان خود را داخل سرویس بهداشتی انداخت؛ جایی که می

 .دیدگان پر نفوذ همه برای مدتی پنهان سازد

زنان و با چشمانی که نزدیک بود از حدقه بیرون بزند به آینه  نفس کیفش را روی سینک دستشویی پرت کرد؛

ای که در  خیره شد؛ چهره هیوالی درونش که سعی بر آشکار شدن داشت. دیدگانش را به وحشت انداخت؛ از چهره

 .زده سرش را پایین انداخت آینه مقابل خود یافت وحشت

 .دی داخل شدند هراسان به صدای آنها گوش سپرددر همین حین با دیدن دو دختر که در زمان و مکان ب

 :خاطر گفت یکی از آنها که صاحب موی مشکی بود رنجیده

https://forums.taakroman.ir/


           

 

                                 www.taakroman.ir 

 جلد دوم رمان دامگستران)بازگشت تاریکی( 

TATA NJ   انجمن تک رمانکاربر 
  

   

 
45 

 

 

 .رو ادب کنیم عمدا تو رو هل داد  باید اون نیکیتای ع*و*ضی -

کالرا فورا سعی بر آرام کردن خود داشت چشمانش را بست و درحالی که دستانش را در دو طرف سینک 

 .فشرد نفسی عمیق سرداد ون قرار داده و آن را میدستشویی همانند ست

 .چیز را برای او متوقف ساخت؛ حتی گذر زمان بخش مشامش را پر کرد؛ به طوری که همه بویی ل*ذت

داد زیرا چیزی که نیاز داشت در آنجا و در چند  هیوالی درونش آرام گشته و دیگر عذابی را در خود راه نمی

 !اش بود قدمی

 .رانه به آرامی سرش را برگرداند و همانند نگاه یک بیمارروانی به زانوی دختر زخمی خیره شده بودکا کالرا طمع

 :دختر مو مشکی با دیدن او متعجب گفت

 هی حالت خوبه؟ -

 :آوری گفت شد با صدایی مالیم و هراس کالرا به آرامی برگشت درحالی که نزدیک دو دختر می

 .تا حاال بهتر از این نبودم -

 .کرد آشام رخنه کرده و آنها را به دوری از او وادار می روی شدید هراس و وحشت در دل دخترها از طرف خ*وننی

اش را همراه خودش به بیرون از  ی واقعی هیوال دوست وحشت زده های دختر مو مشکی که با دیدن چهره جیغ

کرد تا  تر می تر و مایل رونم مرا وحشیکرد؛ هیوالی د تر می کشید مرا بیشتر و بیشتر حریص گاه مرگ می کمین

 .خودم را گم کنم

 به راستی این اتفاقات شوم پایان آغازم بود؟

 

کرد که کسی به آن دخترها کمک کند؛ کسی آنها را از این گودال  در یک لحظه گویی انسانیت درونم التماس می

 .مرگ نجات داده و هیوال را آرام کند
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ای به خود پیچیده و  نهایت در گوشه رعت برق و باد سمت دخترها که از وحشت بیاراده به س طولی نکشید که بی

باره در با شتاب و شدت زیادی  هراسان چشم به من دوخته بودند خود را به آنها رساندم که در همین حین به یک

دید صح*نه تاری به صورتم برخورد کرد؛ از شدت برخورد روی زمین پرت شده و دیگر نای بلند شدن نداشتم و با 

 .ای سر رسیده بود کردم، گویی ناجی افسانه که در دیدگانم مشاهده می

ارزش روی زمین حیاط پشتی مدرسه پرت کرد؛ کالرا با د*ر*د فراوان  ای بی کاترین کالرا را همچون کیسه زباله

 :یدرفت غر روی زمین افتاد و کاترین باعصبانیت درحالی که تن صدایش لحظه لحظه باال می

اگه مت بهم نگفته بود که دیشب چه زهرماری خوردی و من هم تا موقع رسیدنم به سابین زنگ نزده بودم  -

 خواستی گند باال بیاری؟ خواستی چه غ*لطی بکنی؟ بین اون همه آدم می می

داد و با  کالرا باعصبانیت جسمش را از روی آسفالت کند و به کاترین نزدیک شد؛ با حالت تهاجمی او را عقب هل

 :صدای بلندی گفت

 ...تو من رو تبدیل به یه هیوال کردی کاترین -

 :شد ادامه داد او کاترین را با شدت هل داد و با تن صدایی که هر لحظه بلندتر شده و بر خشمش افزون می

تونم صدای  کنم بهترین دوستمه، فقط می تونم تصمیم بگیرم کسی که بهش حمله می جوری که حتی نمی -

تونستم  قلبشون رو بشنوم که مثل یه زنبور روی اعصابمه، تو من رو تو جهنم انداختی، به خاطر وضعیتی که نمی

 .خودم رو کنترل کنم چون یه ع*و*ضی بهم مسلط بود؛ تو زندگیم رو نابود کردی یه نابودی ابدی

داد؛ کسی در آن میان نبود  ب هل میاو با خشم بیشتری ادامه داد و در این حین با قدرت بیشتری کاترین را به عق

های کالرا از حالت عادی خارج شده و دیدگان خ*ون  این درگیری بزرگ و خطرناک را ببیند یا بشنود. چشم

 .اش با نفرت و خشم به خواهر بزرگش خیره شده بودند آشامی

 .مونه تو انتقامی ازم گرفتی که تا ابد باهام می -
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آلود کالرا خیره  اقی نمانده بود؛ با چشمانی سرخ شده و عصبانی که به چهره غضبآشام بزرگ ب تحملی برای خ*ون

 :گشته بود غرید

ای که من زندگی تو رو نابود کردم تو هم زندگی من رو نابود  خوای چه غ*لطی بکنی؟ به اندازه خب؟ حاال می -

ات رو بزن!  د باش، مسبب بدبختیبار برای همیشه تموم کنیم؟ زو خوای این موضوع رو یک کردی حاال چیه؟ می

 ...زود باش

زد و سعی بر ت*ح*ریک او برای مبارزه را داشت. کالرا با  کاترین به صورت تحقیرآمیزی به سر و کله کالرا می

 .آشامی به او حمله کرد شد که با سرعت خ*ون تر می حرکات او عصبانی

های بزرگی روی دیوار به وجود آمد؛ کالرا بار دیگر  شکاف کاترین با شدتی صدادار به دیوار اصابت کرد و در اثر آن

 به آرنج ی ەضرب و شکم به زانو ی ەور شد و کاترین با ضرب سمت او که با حالت خمیده ایستاده بود حمله

 .کرد سست فرسا طاقت دردی اثر در را کالرا غضب و خشم رش*م*ک

العاده قدرتمندش به چ*ن*گ گرفت و همانند  های فوق چنگالهای کالرا را با  او از دیوار فاصله گرفت؛ سر شانه

اش کوباند؛ در همین حین سابین شتابان  زد در هوا چرخاند و سمت دیوار کناری ای که دست و پا می بچه گربه

خود را به صح*نه درگیری فجیح رساند و با دیدن زد و خورد وحشیانه آن دو خواهر که به قصد کشت به همدیگر 

 :کردند. نعره کنان گفت ی مهلکی وارد میها ضربه

 کنین؟ دارین چه غ*لطی می -

 .نینا پس از سابین سر رسید و با دیدن چهره خونین آنها جیغ کشان نام کالرا را بر زبان آورد

 .اشان بشود توانست مانع درگیری کس نمی چیز و هیچ ها در کار خود بودن و هیچ اما آن
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زد  درپی مشت را به پشت کالرا که روی زمین بود می رحمانه و پی ترین که ضربات بیسابین شتابان خود را به کا

آشام باعصبانیت سعی بر رهایی خودش داشت که به  رفتند و خ*ون عقب می رساند؛ او را از پشت گرفت و آنها عقب

تمام او را از پشت به باره کاترین باعصبانیت، سریع و خشن با هر دو دستش گ*ردن سابین را گرفت؛ با قدرت  یک

 .جلو روی زمین انداخت؛ شکارچی صدای دردناکی از خود سرداد

جان کالرا  آمیز درحالی که دور جسم کم خندی زد و بدون هیچ توجهی به سابین با چشمانی شیطنت کاترین نیش

 :پلکید گفت همانند شغال می

وده، خدا رو شکر خ*ون گرمی نخوردی؛ های دیشبی که نوش جان کردی روت کار ساز ب بینم خ*ون خب می -

گیرم یا شاید خ*ون  دفعه جلوت رو نمی خوای خ*ون لیلی رو بخوری؟ باور کن این کردی چی؟ می اگه مصرف می

 .ترت بکنه یه جادوگر قوی

ور شد. درگیری  کشید سمت او حمله اش زبانه می بار که از اعماق درون جهنمی کالرا با غرشی وحشت

گیر هر  آوری گریبان وباره با شدت بیشتری بازگشته و هر لحظه ممکن بود اشتباه بزرگ و دلهرهآشامان د خ*ون

 .یک آنها شود

آشام خیره شده بود که باعصبانیت دستانش را سمت آنها گرفته  نینا هراسان و با ناباوری به جنگ خونین دو خ*ون

ها روان شد و آنها با سر د*ر*د  آشام خ*ونو با خواندن افسونی به زبان التین کهن نسیم شدیدی به سوی 

 .کشان روی زمین افتادند و از جنگیدن متوقف شدند ها جیغ وحشتناکی همچون خفاش

زنان به آنها خیره شده بود که کالرا و کاترین باناتوانی روی زمین افتادند و بادی که در اثر جادوی نینا  سابین نفس

یزی را در هوا به ر*ق*ص درآورده و سکوتی محض پس از افسون دردناک های پای شروع به وزیدن کرده بود برگ

 .به جای گذاشته بود

 های ک*بود و خراشیده که به آرامی در حال التیام  تر از قبل، با چهره زنان با حالتی بهتر و آرام کاترین و کالرا نفس
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 .بودند به همدیگر خیره شدند و دستانشان را از سرشان کشیدند

های خاکستری در آن نزدیکی در بریدگی دیوار مخفی شده و با آرامش به اتفاقات آنجا خیره  یان چشمدر این م

 .ای اسرارآمیز از آنجا دور شد هایی بلند و چهره بود. لیلی با گام

 

ا رفت و سابین نیز باعصبانیت دنبال او افتاده و ب هایی بلند و م*حکم سمت جگوار قدمی محبوبش می کاترین با گام

 :گفت صدایی خشمگین می

 ها همدیگه رو مقصر بدونین آخرش که چی؟ کنین؟ مثل احمق معلومه دارین چه غ*لطی می -

 :کاترین در نزدیکی ماشینش متوقف شد و بانفس عمیقی که کشید سمت او برگشت و گفت

چرخه؛  ول می خوری؟ برو پی کارت شکارچی احمق، یه ع*و*ضی گند دماغ توی شهر تو چرا حرص ما رو می -

 .بهتره بری اون رو شکار کنی

رفت؛ سابین به رفتن او خیره شد و با صدای بلند  های بلند و خشنی سمت ماشینش می او برگشت و دوباره با گام

 :خشمگینی گفت

 .شه آخرش یکی از شما پشیمون می -

 .ای یافت یره بر نقطهنینا در سالن بسکتبال را باز کرد و با نگاهی به سکوی تماشاچیان کالرا را خ

 :آشام غمگین روانه شد کنارش نشست و با کمی مکث گفت او با نفسی عمیق سمت خ*ون

 .در مورد دخترایی که تو دستشویی بودن نگران نباش؛ کاترین حلش کرده -

 :تفاوت کالرا خیره شد و پس از سکوتی مرگبار گفت نینا به حالت قبلی و بی

 .یننباید با همدیگه دشمن باش -

 :ای و بدون هیچ احساسی گفت اش خیره به نقطه کالرا با چشم های آبی یخی
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 .بهتره از همدیگه دور باشیم نینا -

 :نینا سری تکان داد و گفت

 .خب همین حاال هم از همدیگه دور هستین -

نینا منظورش را های غمگین  اش خیره در نگاه هایش را درهم کشید و رو به او با چشمان سرخ شده یخی کالرا اخم

 :تر و با سختی بیان کرد واضح

 .منظورم خودمون هستیم -

 :نینا با بُهت آشکاری گفت

 چی؟ -

 .کالرا بدون هیچ احساسی با نگاه سردی ادامه داد

تونم به تو هم بکنم، باید از همدیگه دور بمونیم تا هیچ  همونطور که به بهترین دوستم لیلی حمله کردم می -

 .ونم، نه به تو و نه به لیلیآسیبی بهت نرس

 

 :نینا با اضطراب گفت

 خوای فرار کنی به جای اینکه بجنگی؟ راه حلت اینه؟ می -

 :کالرا حرف او را قطع کرد و گفت

تونم بین مردم عادی رفت و آمد کنم درحالی که عادی نیستم؛  تونم به خاطر چیزی که هستم بجنگم نمی نمی-

 .تونم میچقدر احمق بودم که فکر کردم 

 :نینا باعصبانیت گفت

 .دم کالرا ذارم اینکار رو باهام بکنی نه با خودت نه با من، اجازه نمی نمی -

https://forums.taakroman.ir/


           

 

                                 www.taakroman.ir 

 جلد دوم رمان دامگستران)بازگشت تاریکی( 

TATA NJ   انجمن تک رمانکاربر 
  

   

 
51 

 

 

 :آشام با چشمانی غمگین و پر از اشک گفت خ*ون

 .جنگیدم؛ متاسفم متاسفم نینا حق با کاترین بود؛ نباید با چیزی که هستم می -

خیره گشت و دیگر ناراحتی دوست صمیمی و عزیزش برایش دشوار  آلود نینا او مدتی به چشمان غمگین و اشک

هایی عریض از نظرها ناپدید  باری از غم و ناراحتی به سرعت بلند شد و با گام آشام غمگین با کوله شده بود؛ خ*ون

 .گشت

ی  چهره کرد. از حالت ای آشفته در قسمت بار نشسته و نو*شی*دنی محبوبش را مزه مزه می آشام با چهره خ*ون

 .برد کشید معلوم بود که هنوز در اوج عصبانیت به سر می وقفه سر می هایی که بی عبوس و پیک

در گشوده شد؛ شکارچی جذاب داخل شده و به مردمی که در وسط بار مشغول ر*ق*ص و پایکوبی بودند نگاهی 

اش را به  بخندی که جذابیت چهرهآشام مورد نظر را یافت؛ با ل تفاوت کرده و با دید جانبی به اطراف خ*ون بی

 .آشام رسید گذاشت از میان جمعیت عبور کرد و به خ*ون نمایش می

 :کاترین با دیدن او که کنارش ایستاده بود با کالفگی سری تکان داد و گفت

 .تا حاال کسی رو مثل تو ندیدم که انقدر موی دماغ باشه -

 :سابین لبخندی زد و صبورانه گفت

 تونم پیدات کنم؟ ت نبود؛ فکر کردی اگه محل کِز کردنت رو عوض کنی نمیپیدا کردنت سخ

 :آشام کرد و گفت او نگاهی به اطراف انداخت و دوباره رو به چهره عبوس خ*ون

 .های خوبی هم داری... جاز )نام کلوب( باید بگم عالیه انتخاب -

 :تفاوتی گفت کاترین با کالفگی و با حالت بی

 وراجی؟دونستی خیلی  می -

 :شد گفت لبخند دندانمای زیبایی چهره شکارچی را پر کرد و با حالت مزاح و درحالی که به او نزدیک می
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 .شاید مکمل هم باشیم -

 .کرد که شکارچی ادامه داد کاترین چپ چپ به او نگاه می

 .بهم گفتی یه ع*و*ضی رو شکار کنم -

 :را باال انداخت و گفتهایش  او کنار کاترین ایستاد و با لحن بعیدی شانه

 .شه بدون کمک که نمی -

 :خندی کرد و گفت کاترین تک

 کردی؟ تو این همه سال که یه غربتی بودی چی؟ مگه تنهایی هر غ*لطی نمی -

 :سابین لبخندی زد و گفت

ه کنم؛ نه یه موجودی ک آشام شکار می چرا ولی این یه مورد به نظر زیرک و مرموز میاد؛ در ضمن من خ*ون -

 ...دونم چیه و از کدوم جهنمی اومده، پس اگه نمی

 .آشام با اخم به او خیره شد داد قاپید و خ*ون سابین نو*شی*دنی کاترین را که در دستش تاب می

 :سابین ادامه داد و گفت

 .خوای یه حرومزاده رو برات بگیرم؟ باید کمکم کنی تا بفهمم کدوم گوری میشه پیداش کرد می -

 :بینی خیره شده بود که گفت ی را سر کشید و کاترین مرموزانه به شکارچی غیر قابل پیشاو نو*شی*دن

 دی؟ پرسم جواب می هایی که ازت می اگه کمکت کنم به سوال -

آشام موزی  دانست که ممکن است خ*ون سابین با چشمانی ریز شده چهره غیرقابل فهم کاترین را کاوید و می

 :ای دوخته بود که شکارچی با درایت گفت شد. کاترین منتظر، به او نگاه ریز بینانههایی برای او کشیده با نقشه

 .قبوله -

 :کاترین با ناباوری به شکارچی جذاب خیره شد و گفت
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 .هایی ازت بپرسم که نتونی به این آسونی جوابشون رو بدی ممکنه سوال -

 :ای گفت و با حالت با مزهشکارچی لبخند شیرینی را به ل*ب نشاند و کمی سرش را کج کرد 

 .هایی دارم هایی داری منم برای تو نقشه مطمئن باش همونطوری که تو برای من نقشه -

های جسورانه شکارچی آهنگی مالیم و دلنشین فضا را پر کرده و در  آشام و نگاه های شرورانه خ*ون  در بین نگاه

 .اندیک لحظه نور بسیار کم و ارغوانی رنگ محوطه بار را پوش

 .افتاد به نوشیدنش ادامه داد آشام متوجه تغییر نبود و بی تفاوت به هر چیزی که در اطرافش می گویی خ*ون

 :نگاه های درخشان شکارچی بر او ثابت بود که با سرخوشی و لبخندزنان گفت

 رقصی؟ با من می -

 

 :آشام با سرعت سمت شکارچی چرخید و با نگاه عجیب و گنگی گفت صورت خ*ون

 با کی بودی؟ -

 :سابین بلند شد و با آرامش گفت

 ...من این آهنگ رو خیلی دوست دارم -

کوتاهی از آهنگ کرد و همانند پسر بچه دبیرستانی  ی باره با صدای دلنشینش شروع به خواندان تکه او به یک

 :گفت

 .زودباش کاترین فقط یه رقصه -

 :بود که به آرامی بلند شد و گفتای به او خیره شده  کاترین با تعجب و حالت شوکه

 .کشم جا خونت رو سر می ای نداشته باشی وگرنه همین  امیدوارم نقشه -

 :زد گفت های رمانتیک او موج می سابین لبخند ملیحی به ل*ب داشت و با نگاه آرامی که در چشم
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 .ای در کار نیست مطمئن باش نقشه -

طولی نکشید تا به سکوی ر*ق*ص رسیدند و تعداد اندکی آنجا  کرد که کاترین هنوز مشکوکانه به او نگاه می

ای  مشغول ر*ق*صیدن بودند که سابین دست بزرگش را روی ک*م*ر باریک کاترین لغزاند؛ کاترین همانند گربه

اعتمادی به شکارچی دوخته بود که سابین دست دیگر کاترین را گرفت و به آرامی او را برای ر*ق*ص  نگاه بی

 .دهدایت کر

آشام و شکارچی نهفته بود برای هر دوی آنها  های عجیب و متناقضی میان خ*ون در میان نور اندک ارغوانی نگاه

 .توانست باشد باور بود که با یکدیگر کنار بیایند. اما این آغاز ماجراهای جدید می انگیز و غیرقابل شگفت

 

خواستم به خانه بروم و استراحت کنم اما هنوز هم  م؛ میزد های درخشان قدم می زیر نور ماه و آسمانی پر از ستاره

های درخشان هوا سرد است و نزدیک زمستان، درست مثل زندگی من که  بر خالف این آسمان صاف و ستاره

گذرد و البته  زند؛ زمان چه زود می ای دیگر پر*ده تاریکی روی آن خیمه می ای فریبنده خوش است و لحظه لحظه

 .رحمانه بی

که دیگه انسان  تونم با این کردم می ام رو از نو بسازم؛ فکر می تونم زندگی کردم می داری دارم؛ فکر می یت خندهوضع

 چیزایی اون ی ەتونم آرزوهام رو داشته باشم اما هم نیستم مثل گذشته باشم و تظاهر به این بکنم که هنوز هم می

 .همراه با مرگم مردن و از بین رفتن خواستم می که

مردنم  کردم با تونه آتش درونم رو سرد کنه و حتی جسم منجدم. عجیبه، فکر می تی هوای سرد پاییزی هم نمیح

تونم در هر  کنم؛ بیشتر از همه وجدانمه که می احساسی نداشته باشم اما از همیشه بهتر هر چیزی را حس می

دونم معلومه  ایی که داشتم رو میکاری حسش کنم شاید به خاطر چیزی که هستم. شاید چون مردم قدر چیزه

شم به یه ربات که فقط ماشین کشتار  کنم؛ تبدیل می اگه تبدیل به یه درنده بشم دیگه چیزی رو حس نمی

 کنم نباید کاترین رو سرزنش  هاست تا خودش زنده بمونه و از دیگران زندگی رو بگیره هرگز این کار رو نمی انسان
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عیت رو سالها قبل به وجود آوردم؛ اگه مثل اون قوی بودم جولیو هرگز کردم این من بودم که این وض می

 .تونست من رو افسون کنه. آه، ازش متنفرم حاضرم سر به تنش نباشه نمی

هایم به شمارش  انگیز پاهایم قفل و نفس هایم تندتر شده بود که با شنیدن صدایی نفرت بدون اینکه بفهمم قدم

 .افتاد

 :سرد در چهار قدمی، پشت سر کالرا بود که گفتای خون جولیو با چهره

 واقعا؟ اینقدر ازم متنفر شدی؟ -

شد با صدای  تر می کالرا با تعجب آشکاری برگشت و به او خیره شد؛ جولیو لبخندزنان درحالی که به او نزدیک

 :داری گفت خش

 خوای سر به تنم نباشه؟ می -

 :اش گفت کالرا با حالت قبلی

 موجودی هستی؟ تو دیگه چه جور -

 :خورد گفت جولیو لبخندی زد و با حالتی که گویی برای او افسوس می

خوام عزیزم باید این رو خودت پیدا کنی؛ ام...البته فکر کنم اونقدر دووم نمیاری که به حقیقت پی  معذرت می -

 .ببری

 :کالرا مشکوکانه به او خیره شده بود که گفت

 خوای من رو بکشی؟ می -

 :ای سر داد که منجر به درهم شکستن سکوت محض شب شد و با حالت مزاح گفت قههجولیو قه

 .چرا باید بکشمت؟ بدون تو من چی کار کنم؟ تو مایه سرگرمی منی عزیز دلم -

 :کالرا با نفرت به او خیره شد و گفت
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 ای دیگه اشتباه کار اگه چون باشی خودت مراقب بعد به این از بهتره شه می بلند تو گور از ها آتیش این ی ەهم -

 .بشی جزغاله تا جهنم ته فرستمت می بکنی؛

 

 :جولیو با آرامش لبخندی زد و گفت

 .هات رو باز کن کالرا، من خود جهنم هستم عزیزم چشم -

خواست خود را از دستان  آشام هراسان می جولیو با گامی بلند فاصله خود را با کالرا به هیچ رساند و خ*ون

 .زاده مخوف رها سازد اشرافقدرتمند 

چشمان سبز نعنایی جولیو تبدیل به سرخ تابان شد؛ طولی نکشید تا کالرا مطیعانه دست از تقال برای رهایی کشید 

 :زاده چشم دوخته بود که جولیو به نرمی گفت و مسحورانه به چشمان سرخ اشراف

 .دار تبدیل بکنمتونم تو رو به یه سگ وفا آه عزیزم من هر موقع که بخوام می -

 :کالرا با عصبانیت غرید

 بذار برم ع*و*ضی، تو دیگه چطور موجود کثیفی هستی؟ -

آشامی پست تحت کنترل  آشام خارج شده بود؛ گویی همچون انسانی بود که توسط خ*ون اختیار از دست خ*ون

 .واقع شده باشد

های دنیا را به او اختصاص داده باشند بلند کرد  گویی که همه زمان جولیو دست کالرا را به نرمی و با آرامشی خاص

و آن را سمت خود گرفت. سوزنی کوچک را از جیبش بیرون کشید و با نگاه ملیحی به چشمان هراسان و کنجکاو 

 :کالرا گفت

 .نگران نباش عسلم، دردت نمیاد -

 کالرا هیچ دردی را احساس  اش اش فرو کرد و خیلی سریع بیرون کشید؛ طبق گفته او سوزن را به انگشت اشاره
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زده و گیج به  ای جای داد؛ با نگاه عادی و گیرایش به کالرا که بهت نکرد. جولیو سوزن را در محفظه کوچک شیشه

 :او خیره شده بود نگاه کرد و به نرمی گفت

 ...تو زیباتر از کاترین هستی کالرا، درواقع خیلی زیبا تر -

 :خشمگین کالرا گفتهای  او مدتی مکث کرد خیره در چشم

 ...اما کاترین چیزی داره که تو هرگز نداری -

 :کالرا با حالت گنگی به نگاه کرد و جولیو لبخندزنان ادامه داد

دونی؛  تر اون یکی مثل منه؛ خودت هم خوب می رحمی در اون نیست و از همه مهم کنه؛ هیچ اون اعتماد نمی -

زنم ایمان پیدا  هایی که می فایده هست؛ به زودی به حرف دونی که بی خوای کاری بکنی که تغییر کنه؛ اما می می

 ..کنی می

ای به ل*ب داشت با  های هراسان و گنگ کالرا درحالی که لبخند شرورانه او با چهره اسرارآمیزی خیره به نگاه

 :های شیطانی درخشانش گفت نگاه

 .نزدیکه کالرا بینن؛ اون روز همه به زودی تاریکی بزرگی که میاد رو می -

زاده مرموز  های شیطانی و درخشان اشراف هراس و وحشت در دل کالرا آشیانه کرده و با دقت و گنگی به چشم

 .خیره شده بود

انداز شد و طولی نکشید تا در  او به آرامی برگشت و صدای پاهای ریتمیکش در آسفالت سرد و خالی خیابان طنین

 .روشنایی شب ناپدید شد سیاهی زیر نور تیرهای یک در میان

 

 :ای گفت کالرا با افکاری آشفته در خانه را گشود و با صدای خسته

 مت، کجایی؟ -
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 :انداز شد و گفت آشام در خانه طنین صدای خ*ون

 .ما توی پذیرایی هستیم -

کاترین، نینا و کالرا با چینی بین ابروهایش در را بست، او با کنجکاوی سمت پذیرایی رفت و با دیدن مت، مونیکا، 

 :سابین با تعجب درحالی که ابروهایش را باال انداخته بود گفت

 گیری داریم؟ چیه؟ باز هم مهمونی غافل -

 :ای چهره کاترین را پوشاند؛ او از روی راحتی بلند شد و با شیطنت گفت خند شرورانه نیش

 .ما یه نقشه عالی داریم آبجی جون -

 :کالرا را گرفت و گفت نینا لبخندزنان جلو آمد؛ دستان

 .به عنوان دوستت قبول کردم بهت کمک کنم تا جولیو رو بکشیم -

 :ای جدی گفت کالرا با اخم و چهره

ذارم به خاطر من تو دردسر  ذارم تو وارد این ماجرا بشی؛ نمی حتی اگه قصد چنین کاری هم داشته باشم نمی -

 ا؟گی نین فهمی چی می بیوفتی و عالوه بر اون تو می

 .های گنگ نینا ادامه داد گر خیره در چشم ای سرزنش کالرا با چهره

وجدانی زندگی بکنی؛ به هر  تونم بذارم دستت به خ*ون آلوده بشه و تا آخر عمرت با یه همچین عذاب نمی -

 .آوره، حتی کسی مثل جولیو حال کشتن یک موجود عذاب

نو*شی*دنی محبوبش را در دست داشت از کنار سابین که  ها شیشه کاترین با حالت کسلی درحالی همانند الکلی

 روی راحتی نشسته بودند بلند شد و رو به کالرا شروع

 :به سخنرانی کرد

 برانگیزی بود کالرا، اما هدف ما از این کار رشد گستاخی و خشونت توی جامعه نیست   سخنرانی کامال تحسین -
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کنیم تا مردم هر شب آسوده برن تو  از روی زمین محو میسی برعکس داریم یک سوسک موزی و کثیف رو  سی

 .شه رخت خوابشون. باور کن هیچکس دلتنگ این موجود نکبت نمی

 .های کاترین نخندند مت و سابین لبخند زنان به همدیگر خیره شدند و سعی داشتند به حرف

 .روانه شد کاترین پس از سخنرانی شیشه نو*شی*دنی را همچون اسب سرکشید و سمت شومینه

 :تفاوتی رو به بقیه کرد و گفت کالرا با بی

 ...آشامه یا نه ما باید از دست جولیو خالص بشیم؛ اما اول باید بفهمیم که اون خ*ون -

 .او با نگرانی افزود

 .آشام باشه که البته امیدوارم که خ*ون -

 :سابین با خونسردی رو به کالرا گفت

 .اد ما بیشتر و قوی تر از اون هستیمکشتن اون کامال آسونه چون تعد -

 

 :کالرا با نگرانی پس از مدتی سکوت گفت

 .ترسم تنها نباشه ترسونه سابین، می این منو می -

 :کاترین با حالتی که گویی م*ست باشد برگشت و گفت

 .پیونده کنم و جولیو آلبا به تاریخ می مطمئن باش همونطور که قبال به سیخ کشیدمش بازم این کار رو می -

 :مت رو به همه گفت

 .گی کاترین کاش به همین آسونی تموم بشه که تو می -

 

 روز نهایی و مهم برای کالرا در سیاتل آغاز شده بود. امروز آفتاب در آسمان همیشه ابری این شهر پدیدار شده و 
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توانست گذشته شومش را دفن  بار و برای همیشه می پنداشت؛ به راستی امروز یک کالرا این را نشانه امیدواری می

 !ها دوباره در کنار خود جمع کند؟ کند و خانواده عزیزش را پس از سال

اش کشیده بودند؛ امروز روز آخر از عمر طوالنی مدت  ای که چند روز پیش با گروه شکارچی او طبق نقشه

 .زاده مرموز خواهد بود اشراف

گذاشت پایین آمد و در این حین انرژی شدید  ز خود به جای میهای چوبی که صدای شدیدی ا کالرا شتابان از پله

 .ای او را در برداشت کننده و استرس گیج

 :ها گفت اش خیره به آن های متعجب آبی اند؛ با چشم ها ایستاده او با دیدن لیلی و نینا که مقابل راه پله

 کنین؟ شما اینجا چی کار می -

 :اش گفت لیلی با هیجان همیشگی

 .ریم ز مدرسه نمیامرو -

 :نینا چشمانش را با کالفگی چرخی داد و گفت

 بین بسکتبال ی ەریم مدرسه و اونجا رو برای مسابق خونیم؛ می البته منظور لیلی این بود که امروز درس نمی -

 .بشه آماده کامال داریم توپ مسابقه یه که امشب برای تا کنیم می آماده مدارس

اش  از پله باال آمد؛ کنار کالرا ایستاد و با هیجان و شادی فراوانی که در چشمان خاکستریکالرا لبخندی زد و لیلی 

 :درخشید گفت می

ام کالرا، تا حاال یه مراسم به این مهمی رو برگزار  و من هم مسئول برگزاری مراسم هستم؛ خیلی هیجان زده -

 نکردم؛ اگه گند بزنم چی؟

 :کالرا خندید و نینا لبخندزنان گفت

 .مطمئنن از چند روز قبل متن سخنرانی رو حفظ کردی لیلی -
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 :ها پایین آمد و با حالت عصبی گفت لیلی از پله

 .زود باشین باید بریم -

آشام با احساس شرم و  او جلوتر از همه به راه افتاد؛ کالرا دست لیلی را گرفت و او با تعجب سمتش برگشت خ*ون

 :او را در آغوشش کشید و با افسوس گفت گناهی که در وجودش رخنه کرده بود

 .دوستت دارم -

ها خیره شد؛ لیلی شوکه و با چینی بین ابروهایش  نینا که حال کالرا را در آن لحظه دریافته بود با ناراحتی به آن

 :گفت

 .من هم دوستت دارم -

نصفه زد و از او جدا شد؛  این حرف را طوری به زبان آورد که گویی یادآور چیز به خصوصی بود! کالرا لبخندی

 :کرد گفت درحالی که موهای لیلی را نوازش می

 .بهتره بریم -

کالرا همراه نینا سمت در رفت؛ احساساتی گنگ افکار لیلی را آشفته ساخته و حالت ناراحتی به او دست داده بود 

 :که صدای نینا او را از این حالت بیرون کشید

 .بیا دیگه لیلی -

 .ب از فکر پرید و سپس با مکثی طوالنی به دنبال آنها افتادلیلی با اضطرا

 

 .ویل از سالن بسکتبال بیرون آمدند های ورزشی به همراه بقیه تیم ورزشی مارس لیام و آدرین با لباس

 :لیام با هیجان و استرسی که در صدایش بود گفت

 .نوز برای مسابقات آماده نیستیمکنیم و ه اوه مرد، باالخره داریم تو مسابقات بین مدارس شرکت می -
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 :آدرین لبخندی زد و گفت

بریم؛ همونطوری که این مدرسه تونسته چهار سال مسابقات  شکسته نفسی نکن لیام، ما این مسابقه رو می -

 .قهرمانی بین مدارس رو کسب کنه

 :آدرین با حالتی که گویی ترسیده باشد به چشمان گشاد شده لیام خیره شد و گفت

 .مطمئن باش اگه این مسابقه رو نبریم؛ مربی حسابی از خجالتمون در میاد -

 :لیام با خنده بلندی گفت

حاضرم توسط یه خرس گنده گریزلی تو جنگل فراری داده بشم ولی دست اون اَندرسون احمق نیوفتم. مردک  -

 .ندازه مونه؛ مدام جفتک می مثل خر می

 

حال عبور از مقابل کالس تاریخ بودند که لیام با دیدن سابین و کاترین ترمز های بلند در  آدرین و لیام با خنده

 .کرد

درخشید  آدرین با ایستادن ناگهانی او به پشتش برخورد کرد و لیام با تعجب و کنجکاوی که در چشمانش می

 :گفت

 هی، اون دختره کیه اونجا با آقای مونیز؟ -

مالید با  اش با لیام س*ی*نه دردمندش را می دت برخورد ناگهانیآدرین که هنوز به خودش نیامده بود و از ش

 :ای گفت ی مچاله شده چهره

 کی؟ -
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 :برد گفت او با دیدن کاترین که با سابین درحال گفتگوی جدی به سر می

 .اون خواهر کالراست -

 :لیام درحالی که با هیزی به اندام جذاب او خیره شده بود سوتی کشید و گفت

 .ری هم هستعجب خواه -

 :خندی زد و گفت آدرین نیش

 .دندونت رو واسش تیز نکن رفیق، اون شش سال از کالرا بزرگتره -

 :لیام لبخندی زد و گفت

 هی، انگار یادت رفته که آخرین دوست دخترم ده سال ازم بزرگتر بود؟ -

تش را با کاترین تطبیق زد و بعضی از خصوصیا های دوست دختر سابقش حرف می لیام با ولع تمام از جذابیت

دار و بعیدی به او خیره شده  باره آدرین با دیدن مربی که از دفترش بیرون آمده و با چهره خنده داد که به یک می

های دوستش را با اشارات مبهمی به اتمام برساند که  گویی بود با چشمان گشاد شده سبزش، سعی داشت تا یاوه

 :ی آدرین گفتمعن لیام با دیدن حرکات گنگ و بی

هی رفیق چرا مثل مانکرسون )سعی دارد فامیلی مربی را با مانکی که در انگلیسی به معنای میمون است  -

 ها رو در میاری؟ تطبیق دهد.( حرکات میمون

شد خیره شد و با شرمساری  دارش به لیام نزدیک می آدرین با چشمان گشاد شده به مربی که با چهره خنده

گویی کرده باشد لیام با دیدن حرکات نگران و  نش گذاشت؛ گویی که او درمورد مربی یاوهدستش را روی دها

 .ای در پشت سر او خیره شده بود از حرکت ایستاد هراسان آدرین که به نقطه

آلود به او خیره شده بود با فاصله کمی برخورد کرد  با حرکت چرخشی ناگهانی برگشت و به صورت مربی که غضب

 ای گویی که فرشته مرگ را دیده باشد عقب پرید و به آدرین که شوکه به آنها خیره صدای وحشت زده و فورا با
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 .شده بود چسبید

 :اش گفت مزه مربی با صدای با

 مانکرسون، ها؟ -

مربی درحالی که گوش لیام را همانند انبر دست پیچانده بود وارد سالن بسکتبال کرد و پسرک گستاخ از د*ر*د 

کرد و صدایش کل سالن را در بر گرفته بود که تیم بسکتبال با دیدن این صح*نه سعی داشتند تا  ارقار میفراوان ق

 .خنده بلند خود را مهار کنند

خورد.  گوید افسوس می هوا سخن می آمد و برای دوست احمقش که همیشه بی آدرین با سستی به دنبال آنها می

، مقابل تیم آورد و با پیچی دردمند از گوش لیام که همانند همبرگر سرخ کشان با خود تا سالن مربی لیام را کشان

 .شده بود رها کرد

 :صدای جیغ لیام در سالن پیچید و مربی با فریاد گفت

های  های احمقانت به تاریخ بپیونده و حرف زدن پشت سر آدم کنم که اون خنده مطمئن باش کاری می -

 .متشخصی مثل من یادت بره مورگان

گوش سرخ شده لیام را رها کرد و پسرک با سوزش فراوانی دستش را روی آن گذاشته و با سرعت آن را  او

 :های تیم کرد و با فریاد گفت مالید که مربی صورتش را با خشمی که آن را پوشانده بود سمت یکی از بچه می

 آیزاک؟ -

ب*دن نحیفی همانند فنر از جایش پرید و  داری بود با پسری که نامش آیزاک و دارای موهای قرمز فر و خنده

 :هراسان گفت

 بله مربی؟ -

 :خند شرورانه سمت لیام که هراسان به او خیره شده بود برگشت و گفت مربی با چهره و نیش

https://forums.taakroman.ir/


           

 

                                 www.taakroman.ir 

 جلد دوم رمان دامگستران)بازگشت تاریکی( 

TATA NJ   انجمن تک رمانکاربر 
  

   

 
65 

 

 

 .بری زمین بسکتبال حیاط و اونقدر باید دور اون زمین لعنتی بدوئه تا جونش باال بیاد لیام رو با خودت می -

های بلندشان را داشتند که لیام هراسان به چهره  به صورت آشکاری سعی بر پنهان ساختن خندهتیم دوباره 

 .کرد خیره گشت شرورانه مربی که مضحکانه به او نگاه می

ای که  اش همراه با آیزاک و مربی درحال رفتن به حیاط بودند با خنده های افتاده آدرین به لیام که ناامیدانه با شانه

 .ن را مهار کند خیره شدسعی داشت آ

 

اش را از چهارچوب در سالن بسکتبال  کرد که آدرین با دیدن او تکیه در همین حین کالرا از کنار آنها عبور می

آمد خیره گشت، کالرا با لبخند متعجبی مقابل او  آشام که متعجب سمتش می برداشت و لبخندزنان به خ*ون

 :ایستاد و گفت

 .مادر تو الک خودش بود های بی و لیام هم مثل بچه گربهمربی خیلی عصبانی بود  -

 :او با حالت بعیدی ادامه داد

 کار کرده؟ باز چی -

توانست آن را متوقف کند خیره  نمایی که در اثر اتفاقاتی که بین لیام و مربی افتاده بود نمی آدرین با لبخند دندان

 :زد شد و گفت به کالرا که همانند او لبخند می

 .فکرش رو بکشه های بی مه دیگه، باید همیشه جور حرفلیا -

 :خندی کرد و گفت کالرا تک

 .آره، اون واقعا آدم بدشناسیه که گیر مربی افتاده -

 

 .خواستم به او بزنم را سامان دهم هایی که می به لبخند زیبا و دلنشین آدرین خیره شدم و سعی داشتم حرف
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 :با نفس عمیق و عزم اراده قوی گفتم

 شه یه چیزی بپرسم؟ می -

 :توجهش تماما به من جلب شد؛ با نگاه دلنشین سبزش به من خیره گشته و با تمرکز گفت

 .تونی هر چیزی که بخوای بپرسی البته، می -

 از دستم ناراحت یا عصبانی هستی؟ -

 :او مدتی به چشمانم خیره شد و گفت

 .نه -

 :اش خیره شدم تعجب و گنگی به چهره آرام و دوست داشتنی نواخت بود؛ با ضربان قلبش خالصانه عادی و یک

چرا؟ منظورم اینه که، من، اگه حساب کنیم تا حاال چندبار قالت گذاشتم و فکر کنم طی اون چندبار دلت رو  -

 .هم شکستم؛ فکر کنم یه کتک مفصل باید حقم باشه

 .یدلبخند ملیحی که صورت جذابش را پوشاند ضعفی را به دلم هدیه بخش

 :با نگاه لطیفی گفت

گرفت که بیام و باهات حرف بزنم؛ اما من  دونی؟ لیام این چندروز داشت مخم رو مثل کرم به کار می می -

نخواستم تحت فشار باشی. با خودم فکر کردم که اگه از ته قلبت بخوای که این ر*اب*طه ادامه داشته باشه؛ حتما 

 .کنی که به سمتت کشیده بشم کاری می

نزدیک شد و با مردمک گشاد شده سیاهش که سبزی چشمانش را از بین برده بود دیدگانم را پر کرد. گویی که  او

 :اش چیزه دیگری در این دنیا وجود نداشت غیر از چهره معصومانه

 .تر از قلبت مون امیدوار بودی من همیشه اینجام، حتی نزدیک هر وقت که واقعا به ر*اب*طه -

 اش عقل و هوشم را پرانده بود طوری که نفس کشیدن را  روی قلبم گذاشت؛ سخنان مسحورانهاو دست گرمش را 
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 .پایان از احساسات عمیق گرفتار شده بودم ای بی فراموش کرده و در لحظه

 ها جای داشت؟ ها و قصه آیا این احساسی که بین ما بود عشق است؟ یا این احساس عمیق و مقدس فقط در کتاب

 .ی آشنایی به دنیای واقعی خود برگشتمبا شنیدن صدا

 :گفت سابین در چهارچوب در کالس تاریخ ایستاده و می

 کالرا؟ یه لحظه میای اینجا؟ -

 :او نگاهی به سابین کرد و گفت

 .بله آقای مونیز، االن میام -

 :او رو به آدرین کرد و لبخند ملیحی چهره زیبایش را پوشاند و گفت

 .زنم بهت زنگ می -

 :ن لبخند امیدواری زد و گفتآدری

 .حتما، منتظرتم -

آشام لبخندزنان  باره با برگشتن او متعجب به کالرا خیره ماند؛ خ*ون آدرین به رفتن کالرا خیره شده بود که به یک

های  ای برای آدرین به مدت تمام لحظه ای سریع بر لبان خوش فرم ورزشکار نهاد و این ب*وسه لحظه ب*وسه

 .دنیا بود

انداز شد  او حیرت زده چشمانش را درحالی که صدای بسته شدن در کالس تاریخ در سالن خالی و ساکت طنین

توانست نادیده بگیرد؛ زیرا او تنها و اولین عشق  آشام زیبا داشت را هرگز نمی گشود؛ احساس عمیقی که به خ*ون

 .اش بود زندگی

 .معلم ایستاده بود نگاه کردند کاترین و سابین به کالرا که در دو قدمی کنار میز

 :کالرا با دیدن مت و مونیکا که در کالس حاضر بودند متعجب گفت
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 چی شده؟ -

آمد با حرکات دستش  سالنه جلو می ین پرید و درحالی که سالنهپای بود نشسته آن روی که پنجره ی ەکاترین از لب

 :گفت می

کرد اما هنوز هیچ غ*لطی نکرده و این من  یه کارهایی میسی، جولیوی ع*و*ضی باید تا االن  موضوع اینه سی -

کنه... به همین دلیل همین امروز باید یه سوسک موزی رو از بین ببریم که البته زمان و مکانی بهتر از  رو نگران می

 .کنیم این پیدا نمی

 :کالرا مشکوکانه گفت

 منظورت چیه؟ -

 :اش داشت ادامه داد یسابین با آرامشی که همیشه در حالت چهره و درون

کنه؛ در ضمن اعضای انجمن هم هستن  های زیاد که سر و صدای زیادی تولید می شه از آدم امشب اینجا پر می -

 .شک جولیو هم میاد؛ بهترین فرصت برای اتمام کاره و بی

 

 .کاترین با چندشی و نفرتی که صورت و کالمش را پوشاند د*ه*ان باز کرد

 شه؟ انجمن نکبت تو هر چیزی دخالت نکنه روزشون شب نمیدونم این  من نمی -

 :مت با آرامش گفت

 .خونن کاترین هاشون اینجا درس می بچه -

 :مونیکا لبخندزنان افزود

 .ایه و شهردار و اعضای مهم شهر هم هستن بعالوه مسابقات مدرسه -

 :کالرا با نگرانی و هراس شدیدی که در وجود داشت گفت
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گیه که بخوایم جولیو رو اینجا تو تله بندازیم... اگه کسی ببینه یا شک کنه چی؟ مخصوصا این این عین دیوون -

 .که اعضای مجلس هم هستن

کشید تا سر بکشد  کاترین درحالی که بطری نو*شی*دنی کوچک و شیک خود را از داخل جیب کتش بیرون می

 :با حالت کامال عادی و مشتاقی گفت

کنم که  بلد نیستی خوش بگذرونی کالرا... مطمئن باش سر مجلس رو جوری گرم میمشکل تو اینه که اصال  -

ها هم که مشغول دیدن یه مسابقه  کنم و بقیه آدم ها رو هیپنوتیزم می تو اون شلوغی خوابشون ببره؛ محافظ

وقت  ا و اونگذره... کافیه جولیو رو بکشونیم اونج دونه توی حیاط پشتی مدرسه چی می ان و هیچکس نمی هیجانی

 .شه مثل گوشت قربانی می

 :های کاترین پنهان کنند که کالرا با کالفی گفت توانستند لبخند خود را از حرف سابین و مت دیگر نمی

وقت تنها چیزی که داریم یه  آشام باشه و اون ریم شکار یه موجودی که امیدواریم خ*ون عالیه داریم می -

 .نظیره آشام الکلی واقعا بی خوار و یه خ*ون م گیاهآشا خیال و سه تا خ*ون شکارچی بی

 :تفاوتی گفت کاترین شیشه بطری را که سر کشیده بود پایین آورد و با بی

 .انتظار ارتش ملی رو داشتی؟ واسه گرفتن یه موجود ضعیف زیاد هم هستیم -

 :سابین با کمی مکث گفت

شه  رو بکشه پس چطور باید بدونیم که چه جوری می دونیم اون چیه؛ اگه کاترین نتونسته اون خب، ما نمی -

 کشتش؟

 :کردند که مونیکا با نگرانی گفت های یکدیگر فکر می ها پس از مدتی سکوت به حرف آن

مون شکست بخوره چی؟ اگه   دونیم جولیو چه موجودیه اگه نقشه گه کاترین، ما هنوز نمی کالرا درست می -

 .آشام هستیم همه که ما خ*ونوفته و مجلس بف اتفاقات بدتری بی
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 :کاترین متفکرانه گفت

.. اما  عمو جان باید اول بفهمیم اون ع*و*ضی چه کوفتیه بعدش وارد عمل بشیم و بکشیمش. این درسته زن -

 اگه تنها شانسمون رو امتحان نکنیم و جولیو قبل از ما وارد عمل بشه تا یه کاری علیه ما بکنه چی؟

از شده و نینا با ظاهری آشفته درحالی که دفتر کلفت و قدیمی در دست داشت داخل شد. باره ب در اتاق به یک

 :درخشید که گفت توجه همه به او جلب شده و شادی عجیبی در چشمان نینا می

 .فکر کنم فهمیدم جولیو چه موجودیه -

رسید آمدنش بیشتر  ظر میهمه با تعجب و کنجکاوی سمت او آمدند و کاترین که گویی از همه بیشتر مشتاق به ن

هایش  ای شانه آشام با ابروهای باال پریده زده به او خیره شده بودند که خ*ون ور شدن بود؛ همه شگفت شبیه حمله

 .را به نشانه آرام بودن باال انداخت و منتظر ماند

 :رد و گفتاش فکرهایی در سر داشت که با حالت عجیبی رو به سابین ک ی خونسردی نینا با حفظ دوباره

 .جورایی مربوط به سابین میشه که یه -

 

 !جری؟ -

آموزان را هراسان به او و پسرک  انداز شد توجه همه دانش صدای م*حکم و کوبنده مربی که در حیاط طنین

ها روی  رنگ در دستش روی زمین افتاده و همه رنگ بدبختی که از شنیدن نامش به قدری ترسیده بود که سطل

 .ش بست؛ جلب شدهایش نق لباس

ها لرزشی ب*دن  دارش مدتی به چهره هراسان جری خیره ماند و همانند دیوانه مربی با نگاه چپکی و خنده

 :آلوی مربی را فرا گرفت و در همین حین گفت گوشت

 کنی؟ معلومه داری چه غ*لطی می -

https://forums.taakroman.ir/


           

 

                                 www.taakroman.ir 

 جلد دوم رمان دامگستران)بازگشت تاریکی( 

TATA NJ   انجمن تک رمانکاربر 
  

   

 
71 

 

 

دش روی صورت هراسانش کج وار مربی تکان شدیدی خورده و عینک بزرگ گر پسرک بدبخت از تُن صدای دیوانه

 .کرد ها جلوه می شده بود که این حالت او را همانند احمق

 :اش نزدیک ساخته بود خیره شد آلودش را به چهره عینکی هراسان به مربی که صورت غضب

 کنی؟ چرخی و همه جا رو نارنجی می ها ول می جوری داری مثل احمق یه سطل نارنجی برداشتی و همین -

 :کند با حالت و چهره شوخی گفت پرست که رنگ عوض می باره همانند آفتاب تر شد و به یک مربی نزدیک

 (.پوشند که رنگ نارنجی را در یک قرار عاشقانه می بگو ببینم امروز با دختری قرار داری؟ )اشاره به این -

 :او فورا با تمسخر و قهقهه بلندش به پسرک بدبخت جواب داد

 .ذاره دختر باهوشی با تو قرار نمیمعلومه که نه، هیچ  -

اش  افراد حاضر در حیاط شروع به خندیدن کردند و مربی با جدیت و فریاد گویی که هر لحظه ممکن است حنجره

 :پاره شود گفت

حاال قبل از اینکه تصمیم بگیرم تو رو هم مثل مورگان تنبیه بدنی بکنم تن لشت رو جمع کن برو یه کار مفید  -

 .انجام بده

 

آموزان  کرد؛ او سطل رنگ را کنار یکی از دانش لیلی درحال تزئین مدرسه به افراد مشغول در آنجا کمک می

 :گذاشت و در همین حین با دیدن اتومبیل مادرش که در پارکینگ مدرسه متوقف شد رو به دختری گفت

 .گردم تو ادامه بده، من االن بر می -

آمد که  ها پایین می ل نزدیک شدن بود که لیلی از مدرسه خارج شد و از پلهاو به سرعت به راه افتاد و جولی درحا

 :ای خشک و جدیت عمیقی گفت جولی به او رسید و با چهره

 دونی که باید چی کار کنی؟ می -
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 :لیلی سرش را به معنای تأیید تکان داد و جولی گفت

 .خوبه -

 .اش پرسید جولی با حالت قبلی

 کنن؟ دونی قراره چی کار می -

 :لیلی لبخندزنان جواب داد

 !اشون خبر دارم از نقشه احمقانه -

 

 .زنان به افراد حاضر در اتاق نگاهی کرد و آنها کنار میز جمع شدند نینا دفتر قدیمی را روی میز کوباند و نفس

 :نینا دفتر را گشود و گفت

 به مربوط که داره زیاد جورچیزها این از اون کردم؛ پیدا والریا های نوشته دست و ها کتاب ی ەاین رو از فقس -

 .شن می اجدادمون

 :او رو به کالرا که در کنارش ایستاده بود کرد و ادامه داد

گشتم این کتاب رو تصادفی پیدا کردم و  وقتی داشتم برای رهایی تو از افسون جولیو دنبال جادوی مرتبط می -

 .کوب کرد ین تصویر من رو میخچیزهای خیلی جالب و عجیبی توش نوشته بود که ا

ای نقاشی شده بود به آنها نشان داد و سابین شوکه به سرعت برگه را برداشت و  او تصویری را که بر روی برگه

 :تصویر را کنار انگشتر در دستش گرفت و نینا با حیرت گفت

 .درسته سابین، این طرح نشان انگشتر توئه -

 :کنان گفت او خیره شدند؛ سابین زمزمهکالرا و کاترین با تعجب و گنگی به 
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 .مار سه سر بالدار -

 :کاترین با چین بین ابروهایش درحالی که چهره گنگی به خود گرفته بود گفت

 انگیزه، که چی؟ خب، تو این دست نوشته اشاره به انگشتر تو کرده و این خیلی خیلی عجیب و شگفت -

 :نینا دست نوشته را بلند کرد و گفت

 .ن کاترینصبر ک -

 :زده گفت ای حیرت او رو به همه کرد و با چهره

 ...ی دختر مادر مادر مادر مادر مادر این نوشته -

 :داد که با دیدن چشمان گشاد شده پنج نفر با مکث کوتاهی گفت او با سرعت همینطور ادامه می

 .شه ببخشید، شمردنش خیلی طوالنی می -

 :ت و ادامه داداو سرش را به دست نوشته پایین انداخ

 .نوشته شده؛ به اسم والریا ۳۲۷۱مادر بزرگمه که در سال  -

سابین به آرامی از آنها فاصله گرفت گویی چیزی ذهن او را مشغول ساخته بود؛چهره پریشان او از چشمان کالرا و 

 :کاترین دور نماند؛ نینا شروع به خواندن متن کرد

ای متغیر دارد و هنگام تغییر چهره  تمام عمرم دیده بودم، او چهره ای بود که در این اولین موجود شیطانی -

شود. تمام روستا از بین رفته است؛ ولتری دیگر امن  خوار تبدیل می اش به هیوالی خوفناک و خ*ون انسان گونه

دو موجود نیست؛ مردم به کلیسای واتیکان پناه آورده و عاجزانه طلب کمک دارند؛ مرگ بر آن شهر سایه افکنده و 

 .گران هستند آشام و افسون ها شیاطین خ*ون اند؛ آن رحم اینجا را تبدیل به خاکستر کرده خشمگین و بی

ای که هراس آن را پوشانده بود به یکدیگر خیره شدند. پس از مدتی که حاضرین  کاترین و کالرا با تعجب و چهره

 :بردند؛ کاترین با بُهت گفت در شُک به سر می
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 آشامه و هم افسونگر؟ اون مار، هم خ*ونیعنی  -

 :کالرا روی صندلی نشست و با کالفی گفت

 ...محض رضای خدا کاترین، سه تا صفت به جولیو دادی -

 :او با هراسی که در صدایش بود ادامه داد

 یعنی اون موجودات دو نفر هستن؟ -

 :نینا با نگرانی گفت

شته رو بخونم تا یه چیزی در مورد سالحی پیدا کنم که بتونه اونا رو باید خیلی مراقب باشیم؛ باید این دست نو -

 .بکشه

 :سابین به سرعت برگشت، سمت نینا آمد و گفت

 .کنم منم کمکت می -

 :کاترین به سرعت رو به نینا کرد و گفت

 .کوچولو جادوگر اینجا بیاد بگی خوشگلت ی ەباید به خال -

 :نینا با تعجب به او خیره شد و گفت

 برای چی؟ -

 :کاترین با حرکت چرخشی دوباره با حالت چهره بعیدی رو به نینا کرد و گفت

زاده نحس اون  که دو تا یا نه شاید هم بیشتر موجودات خبیثی مثل اون اشراف پرسی برای چی؟ برای این می -

نتونیم اون روح خبیث رو از تونه برای من یا بقیه خوب باشه؛ چون مطمئنا اگه امروز  بیرون باشن که این اصال نمی

 .ها با خیال راحت بخوابه... ما به کمک نیاز داریم تونه شب بین ببریم هیچکس نمی

 :کالرا فورا بلند شد و گفت
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 .های بیشتری رو تو خطر بندازیم نه، نباید آدم -

 :کاترین با عصبانیت برگشت و گفت

تونیم نیرو جمع کنیم تا اون و  هیوالست؛ باید تا می افته؟ اون ع*و*ضی یه متوجه نیستی داره چه اتفاقی می -

تونیم هنوزم بچسبیم به اون نقشه احمقانمون که قبال  هر کسی که باهاشه رو بکشیم؛ همین امشب.. ما نمی

 .داشتیم

 :خواست ممانعت کند که نینا جلو آمد و گفت کالرا نزدیک شد و می

 .آروم باش کالرا، حق با کاترینه -

 :ینا خیره شد و او گفتکالرا به ن

  گردیم؛ شما هم بهتره مراقب اوضاع باشین و یه نقشه خونیم و دنبال سالح می من و سابین این دفتر رو می -

 .جدید بکشین؛ تا شب زمان زیادی داریم

 :گفت و گذاشت نینا ی ەتر شد، دستش را روی شان کالرا آرام

 .مواظب باشین -

ها خیره  اش را پوشانده بود به رفتن آن ای که چهره از کالس خارج شدند؛ نینا با نگرانیکاترین در را باز کرد و آنها 

 .شد. او با بسته شدن در برگشت و به سابین که با نگاه اسرارآمیزی درحال نگاه کردن به او بود خیره شد

 :سابین با کمی مکث گفت

 .یه چیزی هست که باید بهت بگم -

 

 .ها ایستادند پله  ویل خارج شده و در پایین راه مان مارسخانواده کالرکسون از ساخت

 :کاترین با حالت مضطرب رو به آنها برگشت و با جدیت گفت
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 ...عموی عزیز شما بهتره برید از خونه یه سری وسایل شکاری بیارید عمو و زن -

 :خواست بگوید ادامه داد او رو به مت کرد و با حالتی که گویی به ناچار چیزی می

دم اون وانت لگنت رو هم با خودت بیاری باید وقتی که جولیو رو گرفتیم بندازیمش  بار بهت اجازه می مت این -

 .تو وانت

 :در همین حین کالرا با تعجب رو به او کرد و گفت

 خوای جولیو رو زنده بگیریم؟ چی؟ زده به سرت؟ می -

اش خیره شد و با لحن  کشید به خواهر احمق ه میای که آتش از آنها زبان کاترین با چشمان گشاد شده قهوه

 :ای گفت کوبنده

تو چقدر احمقی... ببینم اصال حواست هست توی چه موقعیتی هستیم؟ باید اون روح خبیث رو زنده گیر  -

 .بندازیم تا بتونم اطالعاتی درمورد خودش و اون رفیق نکبتش گیر بیاریم

 :ها گفت ه آنای که در دل داشت رو ب مونیکا با نگرانی

 .وفته ترسم نکنه اتفاقی بی خیلی می -

 .مت سعی داشت آرامش را به جمع هدیه کند

گه بهتره من و مونیکا بریم  ها بهتره همگی آروم باشیم تا بتونیم عاقالنه پیش بریم؛ کاترین درست می هی بچه -

 ...از خونه وسایل شکاری بیاریم و

 :م مت و رو به کالرا گفتکاترین با سماجت پرید وسط حرف ناتما

 .سی شی سی مونی و مراقب اوضاع می تو اینجا می -

کاترین با گفتن آخرین کلماتش بدون هیچ مکثی برگشته و سمت جگوار محبوبش روانه شد سپس هر یک از 

 .خانواده کالرکسون با کالفگی به سمتی روانه شدند
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ویل متوقف شده و پسرهای  تل در پارکینگ بزرگ مارسجای سیا اتوبوس بزرگ و زرد رنگ مدارس مختلف از جای

شدند. هیاهو و صداهای شادی آنها در  بازیکن و دخترهای تشویق کننده با شادی و آوازخوانی روانه ساختمان می

آموزان به  ها و دوستان دانش کاوید. والدین، خانواده شماری اطراف آنها را می های بی ویل پیچیده و نگاه کل مارس

رفتند و در این میان افراد مشهور و مهم شهر نیز در آنجا به چشم  زمین عظیم بسکتبال حیاط می سمت

 .خوردند می

 

های حیاط نشسته بود و با اضطرابی که در دل داشت به اتفاقاتی که در اطرافش  کالرا با کالفگی روی نیمکت

افزود.  شد بر استرسی که در دل داشت می میتر  افتاد خیره شده بود. هر چه قدر که خورشید به غرب نزدیک می

 .شد اش دریافت نکرده بود و این بر نگرانی و هراسش افزون می هنوز خبری از کاترین یا افراد خانواده

فرما  بار در کالس تاریخ حکم ای نامعلوم خیره شده و سکوت مرگ های طالیی شکارچی به نقطه مدتی بود چشم

 .بود

کرد؛ اما  و سر به فلک کشیده او که مقابل پنجره ایستاده و به بیرون چشم دوخته بود نگاه مینینا به پیکر با ابهت 

 .دانست از کجا و چطور شروع کند توانست چیزی بگوید. زیرا نمی نمی

 .باره صدای غمگینش در اتاق سرد و ساکت کالس پیچید اما به یک

دانم که اعماق قلبش پر از زیبایی  از رمز و راز است؛ اما می های طالیی و زیبایی دارد. بسیار مرموز و پر او چشم -

کنم. شاید روزی  بینم و درک می معنایش همه چیز را می های پر ها و نگاه های دیگران. از چشم است؛ برخالف گفته

آن روز صبرانه منتظر  برسد که بدون هیچ مانعی احساسی که نسبت به من دارد را در گوشم به آرامی نجوا کند. بی

 .هستم

 :او پس از مدتی سکوت ادامه داد

 .این نوشته والریا به زبان التین بود -
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توانست غم عظیم شکارچی را احساس کند و این بسیار برای او  سکوت همچنان ادامه داشت. جادوگر کوچک می

 .دردناک بود

 :گشود سابین با صدای غمگینش ل*ب

 !والریا همسرم بود -

توانست چیزی بر زبان بیاورد. به هر حال سابین یکی از اجداد نینا به شمار  خیره مانده و نمی نینا با حیرت به او

 .رفت و او تازه این را فهمیده بود می

با سردرگمی از جایش بلند شد و به آرامی نزدیک سابین شد. کنار او ایستاد و با نگاهی که به پایین انداخته بود 

 :گفت

 !هستمراستش من رازدار خوبی  -

های زیبای نینا خیره شد و پس از کمی مکث  اش که غم در آنها النه کرده بود به چشم های اروپایی سابین با چشم

 .لبخند ملیحی را به ل*ب نشاند

 

ای به اتوبوس پسرانه مدارس خیره شده بود که در همین حین نینا با تلنگری  تیز شده  های خاکستری لیلی با چشم

 :عجب گفتکه به او زد با ت

 !طوری زل زدی به پسرهای مدرسه گارفیلد؟ چرون، میشه بگی چرا این هی چشم -

 :لیلی با هیجان و ولع خاصی گفت

 .ان مدرسه ما اصال پسرهای به این جذابی نداره ها رو ببین نینا خیلی جذاب اون -

 :نینا با آهی طوالنی گفت
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یپی داره، درضمن اونا تیم مقابل ما هستند و تو باید آه لیلی دیوونه نشو، مدرسه ما خیلی پسرهای خوشت -

 .ویل باشی طرفدار تیم مارس

 :او بازوی لیلی را به زور کشید و گفت

 .چرونی شو و بیا بریم؛ باید متن سخنرانی رو تمرین کنی خیال چشم پس بی -

ایستاد و نینا نیز با دیدن اش بود  رفتند که لیلی با حالت عجیبی که در چهره ویل می آنها سمت ساختمان مارس

 :حالت او باز ایستاد و گفت

 چی شده؟ -

حال چیزی مانع  توانست نادیده بگیرد؛ اما با این وجدانی که نمی کرد؛ عذاب ناراحتی عجیبی در دل لیلی طغیان می

 .شد بر زبان آوردن احساساتش می

 :پس از مدتی سکوت لبخندی مصنوعی بر ل*ب نشاند و گفت

 .چرونی بشم و بچسبم به متن سخنرانیم خیال چشم حق با توئه باید بیفکر کنم  -

ابری پاییزی سیاتل نقش بسته و خورشید به آرامی جایش را  های طالیی و سرخ تابان خورشید در آسمان نیمه رگه

 .داد به آسمان پرستاره شب می

توانست آرامش را در تاریکی در بیابد. اما از  آشام تنها، از این بابت خیالش آسوده بود زیرا جسم نامیرایش می خ*ون

اش  طرفی دیگر نگرانی و اضطرابش به اوج رسیده بود؛ شب سر رسیده و شکار بزرگ و خطرناکی انتظار او و خانواده

 .کشید را می

ویل پر بود از تماشاچیان و هیاهویی عظیم که همه جا را فرا گرفته بود موسیقی پرانرژی راک در  حیاط مارس

های زمین بازی جمع شده بودند و با ر*ق*ص زیبای خود همه را به وجد  ها در حاشیه کننده ریان بوده و تشویقج

 .آوردند می
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دوید تا حضور شهردار و همسرش را در آنجا  آقای مکسفیلد با هیکل چاق و کوتاهش به این طرف و آن طرف می

 :هیجان گفتبیابد که با دیدنشان فورا سمت لیلی آمد و به سرعت و 

 .خب دخترم انگار آقا و خانم واتسون تشریف آوردند بهتره سخنرانی رو شروع کنی -

 .لیلی لبخندی زد و با هیجان و اضطرابی که داشت سمت سکوی سخنرانی روانه شد

بی صبرانه منتظر بازی بسکتبال و راگ های عظیم و نورانی همچون روز زمین بازی را روشن کرده و همه بی نورافکن

 .بودند

باره مربی با جدیتی  ویل در رختکن جمع شده و آماده برای رفتن به زمین بازی بودند که به یک تیم ورزشی مارس

 .کرد داخل شد که تیم را به خنده وادار می

 .شد تر تیم می او بلند گو در دست داشت که باعث تعجب و خنده بیش

 .داداش را تکانی  مربی گلویی صاف کرد و هیکل گوشتی

کنید؛ یا  دخترهاتون نگاه می ها و دوست های معلم امروز، روز بزرگیه، روزیه که یا با سر بلندی فردا توی چشم -

 .شید چیزی رو ندارن می هایی که حق هیچ هم مثل بازنده

 :او درحالی که مقابل تیم ایستاده بود گفت

لشتون رو بلند کنین و  ها باید تن بازندهکنه؛ شما  دشمن داره خودش رو برای حمله ناگهانی آماده می -

تر از قبل برای جنگیدن آماده بشین. درسته که یه بازنده تمام عیار هستید اما نباید این رو باور داشته  پرقدرت

خوام فقط امتیاز کسب  تونه یه توپ گنده رو بندازه تو سبد بسکتبال، ازتون می باشین! حتی یه احمق هم می

 .کنین

 :د و ادامه داداو نزدیک ش

 خواید پدر مادرتون بهتون افتخار کنن و مایه  دختر جذاب رو صاحب بشین یا اگه می خواید یه دوست اگه می -
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 !ها به خودتون بیاید و این مسابقه لعنتی رو ببرید مصرف ننگ و آبروریزی اونا نشین؛ پس بهتره امشب شما بی

 .حالت عجیبی به مربی خیره شده بودند های مربی به ستوه آمده و با گویی تیم از یاوه

 :لیام با حالت تمسخری کنار گوش آدرین زمزمه کرد

 کنه فرمانده جنگه؟ فکر می -

 :باره با صدای بلندی گفت اش را به زور نگه داشت و مربی به یک آدرین خنده

 !مورگان -

 :لیام از چا پرید و با هراس گفت

 بله مربی؟ -

 :داری نزدیک شد با خشنودی گفت مربی با چهره بعید و خنده

 .تونی امشب بازی کنی برای خودم یه خبر خوبی دارم؛ تو نمی -

 :لیام با ناراحتی عمیقی گویی که هر لحظه ممکن است قلبش از کار بیوفتد فریاد کشید

 ...چی؟! ولی مربی -

 :کنان گفت مربی با صدای بلندی خنده

 .هاها، همین که گفتم -

 :لندگو را بلند کرد و دم گوش لیام با خوشحالی عمیقی فریاد کشیدباره ب  او به یک

 !تونی بازی کنی، ها نمی -

ویل به زمین کشیده شد. او با سرعت از خودرو خارج شد و  جگوار سیاه رنگ کاترین با شتاب زیادی مقابل مارس

 .کالرا شتابان به سمتش روانه شد

 اش بود خیره به کاترین  مدیگر رسیدند و کالرا با استرسی که در چهرهدر زیر نور تیرهای روشنایی کنار جاده به ه
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 :گفت

 مت و مونیکا کجا هستند؟ -

 :کاترین با آرامش گفت

 .اونا تو راه هستند دارن میان -

 :او با خوشحالی عجیبی پرسید

 همه اومدن؟ -

 :کالرا سرش را به معنای تایید تکان داد و گفت

 .هم چنددقیقه قبل رسیداعضای مجلس اومدن؛ جولیو  -

ای که به آرامی درحال رشد بودند  آشامی های خ*ون آشام نقش بست و با دندان خندی مخوف بر چهره خ*ون نیش

 :حالت خشنود و خطرناکی روی چهره کاترین نقش بست و گفت

 .پس بریم برای شکار شبانه -

 

کرد تا تیم خارج  نظامی شمارش می پادگان مربی از رختکن خارج شده و در چهارچوب در ایستاده بود همانند

 .شوند

شد از  هایی بلند سمت کالس تاریخ روانه می شدند. آدرین با دیدن کالرا که با گام آنها با شمارش مربی خارج می

ای متعجب کنارش ظاهر شده و به او خیره شده بود که آدرین  صف ایستاده و به او خیره شده بود که مربی با چهره

 .های بلند سمت کالرا رفت حرفی با گام کتبال را دست مربی سپرد و بدون هیچتوپ بس

 :کشان گفت باره با صدای بلندی جیغ مربی با تعجب به رفتن آدرین خیره ماند و به یک
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 .راه بیوفتید، کل روز رو وقت ندارم تا ناز شما رو بکشم -

ایستاد و با دیدن آدرین لبخندی زد  را از حرکت بازآدرین بازوی کالرا را به نرمی گرفت و سمت خودش کشید. کال

 :و متعجب گفت

 کنی؟ کار می جا چی آدرین! تو باید توی زمین باشی این -

 :زده سرش را پایین انداخت و گفت ای خجالت آدرین لبخند جذابی به ل*ب نشاند و با چهره

 ...خواستم قبل رفتن به بازی تو رو ببینم راستش می -

 :آشام نجوا کرد های یخی خ*ون های سبزش خیره در چشم د و با نگاهاو نزدیک ش

 .تو برای من شانس میاری -

شد تا فاصله خودش را با دختر  آشام نقش بست آدرین نزدیک می لبخندی از روی شرم بر روی چهره خ*ون

 :چیز را متوقف ساخت رویاهایش به هیچ برساند که صدای آقای مونیز همه

 ن اومده؟کالرا! کاتری -

اش را پایین انداخت. کالرا قدمی از آدرین دور شد و با  شکارچی با دیدن وضعیت آنها معذب شده و نگاه خیره

 :خونسردی جواب داد

 .ام توی زمین بازی هستند آقای مونیز خواهرم و خانواده -

 :آشام گفت های خ*ون ای در چشم سابین نزدیک شد و با نگاه خیره

 .برم و تو هم زود بیا باید برای بازی برسیمپس بهتره من هم  -

 :چیز را متوجه شده بود سرش را به معنای تایید تکان داد و گفت کالرا که همه

 .البته -

 .هایش را از او برگرفته و به آدرین خیره شد هایی بلند به راه افتاد و کالرا چشم سابین با گام
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 :او لبخندی گرم به ل*ب نشاند و گفت

 .ا هم بریمبهتره م -

خواست برود که کالرا دست آدرین را گرفت و با دستان قدرتمند  آدرین با ناامیدی سرش را تکانی داد و می

 !اش او را در حصار آغوشش فرو برد آشامی خ*ون

 .بازی ایستاده و منتظر اشاره داور برای اجرای بازی بودند تیم ورزشی مدارس مقابل یکدیگر در وسط زمین

هایی که روی  خندی که به ل*ب داشت از او همانند ع*و*ضی با قامتی به درازای نردبان با نیش پسری بلوند

 :ویل گفت توانست راه برود ساخته بود رو به یکی از اعضای تیم مارس کسی می اعصاب هر

وپ قدر کوچیک و ریز هستید که باید با میکروسک خواید ما رو شکست بدید؟ اون ها چطور می شما کوتوله -

 .نهایت بهش نیازمندید کنم چون بی بهتون نگاه کنیم؛ واقعا برای شما آرزوی موفقیت می

باره آدرین کنار تیم ظاهر شد و  صدای قهقهه تیم گارفیلد همانند بمب ساعتی زمین بازی را فرا گرفت که به یک

 :گفت

 .قواره یب  پس بهتره هوای پاهای درازت رو داشته باشی تا زمین گیرت نکنه دراز -

 .دیگر فاصله گرفته و هر کدام در جایی پخش شدند های رجزخوان از یک ها با نگاه با سوت گوش خراش داور تیم

 .شک تمام سیاتل را دربرداشت هیاهوی عظیمی که در زمین بازی ایجاد شده بود بی

 .کاوید اش اطراف را می آشامی های تیز خ*ون ای خلوت ایستاده و با چشم کالرا گوشه

بازی بوده و سه نفر در نزدیکی شهردار و جولی بودند. جک و جو نیز کنار یکدیگر در  پنج نگهبان مسلح کنار زمین

زاده را که کنار بیل نشسته و با ل*ذت و آرامش  نزدیکی شهردار نشسته و مشغول صحبت بودند. کالرا اشراف

 .درحال تماشای بازی بود یافت

 :ه یخی سردش او را زیر نظر داشت گفتکنان درحالی که با نگا زمزمه
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 .مجلس کامله و جولیو کنار شهردار نشسته -

 :زاده جواب داد ای به اشراف شنید با نگاه شرورانه کاترین که صدای او را در آن شلوغی به وضوح می

 .کنیم خوبه، نقشه رو اجرا می -

 

سیدنش نزدیکی جولیو و مجلس نینا نیز از سمت رفت؛ در نهایت با ر هایی بلند سمت تماشاچیان می سابین با گام

قیمت و  شلوار گران ای که در دستانش بود روی کت آمد که عمدا خودش را به سابین کوبید؛ آب میوه مخالف می

 .اش با خاک یکسان شد شیری رنگ جولیو ریخته و ظاهر گرانمایه

ها نزدیک شدند تا از  در این حین نگهبان کاترین با دیدن وضعیت جولیو نیشخند تمسخرآمیزی به ل*ب نشاند و

شهردار و جولی محافظت کنند که بیل با آرامش بلند شد و با اشاراتش به آنها فهماند که وضعیت تحت کنترل 

 .است

نشینی کرده و در جای خود ثابت ماندند. سابین با چهره و حالت آشفته ساختگی شروع به ساییدن  ها عقب نگهبان

 :شلوار جولیو کرد و گفت و تدستمال بر روی ک

 !خوام آقا، کامال اتفاقی بود خیلی عذر می -

 :جولی با چهره سرزنشگری به نینا خیره شده بود که گفت

 نینا حواست کجاست؟ -

جویی کند که در همین حین شکارچی با تعجب و گنگی  ها دل نینا خودش را به مظلومیت زده و سعی داشت از آن

 .کرد  ش سر جایش نشسته و لبخندزنان با نگاهی اسرارآمیز به او خیره شده نگاهبه جولیو که با آرام

هایش را به شنوایی او نزدیک کرد؛ دم گوشش به نرمی نجواهایی  جولیو نزدیک شد؛ از گ*ردن او گرفت و ل*ب

 .کرد می
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عی داشت به های ریز شده و احساس ناامنی شدیدی به وضعیت پیش رو خیره شده بود و س کاترین با چشم

 .توانست بشنود و این بر عصبانیتش افزود زاده گوش بسپارد؛ اما چیزی نمی های شیطانی اشراف نجوا

 :کاترین باعصبانیت نعره کشید

 گه؟ کالرا اون روح خبیث چی داره به سابین می -

راف چرخاند تا او و هایش را به اط کالرا با نگرانی به وضعیت پیش رو خیره شده بود که با شنیدن صدای مت چشم

 :مونیکا را یابد

 .بازی باید کارش رو تموم کنیم کالرا من و مونیکا رسیدیم، جولیو رو بکشید بیرون از زمین -

نفس کالرا بند آمده و از استرس شدیدی که وجود او را احاطه کرده بود دستانش شروع به لرزیدن کرد. با تمام 

 :باره صدای خواهرش او را متوقف ساخت د که به یککر اش خطر را حس می آشامی احساس خ*ون

 !لعنتی  لعنتی -

های تیز  اش را از دیوار گرفته و با چشم کالرا با نگرانی به اطراف خیره شد اما اثری از جولیو نیافت او تکیه

 .اش به اطراف خیره گشت آشامی خ*ون

 :با صدای بلندی گفت

 چی شده کاترین جولیو کجاست؟ -

شد. در این میان صدای ضعیف و  آشام می هیاهو به قدری بلند بود که منجربه سردرگمی خ*ون ها و زمزمه

 :خشمگین کاترین او را هراسان ساخت

خشک جای اون نشسته و تکون  شنوی؟ جولیو نیست سابین مثل چوب کالرا، اون مار غیبش زده، می -

 !خوره نمی

 :ت و هراس گفتنینا با گنگی به اطراف خیره شده بود که با حیر
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 !اصال نفهمیدم جولیو کی رفت؛ کالرا اون نیست رفته -

زاده مخوف که بازوی لیلی را گرفته و در  باره با دیدن اشراف کالرا فورا افکارش را به اطراف متمرکز ساخت و به یک

 .رفت ویل می هایی بلند سمت ساختمان مارس تاریکی با گام

 :آشام به سرعت گفت خ*ون

 .سمت ساختمون کاترین، -

ها  زده به کالس ویل شدند. آنها شتاب ها باال رفته و وارد ساختمان نیمه تاریک مارس آشام شتابان از پله دو خ*ون

 :گشتند رفته و دنبال جولیو می

 گردی کالرا؟ داری دنبال کسی می -

دن جولیو در ده قدمی که لیلی آشام با شنیدن صدای جولیو در راهرو به مقابل خیره شدند. آنها با دی هر دو خ*ون

 .هم کنار او بود ایستادند

 :کالرا با نگرانی سعی داشت جولیو را متقاعد کند

 .جولیو، بذار لیلی بره -

 :اش خیره به او گفت های شرور سبز نعنایی جولیو لبخندی روی چهره اسرارآمیزش نشانده و با چشم

 ...اون خودش اومده پیشم کالرا -

 :ای رو به لیلی ادامه داد ک ل*ب پایینش را آویزان کرد و با لحن بامزهاو با اخمی کوچ

 مگه نه عزیزم؟ -

 :ای را در بر نداشت تکرار کرد لیلی با حالت غیرطبیعی که گویی هیچ اراده

 .کردم کالرا من خودم اومدم پیش جولیو، باید به دوستم کمک می -

 .او را در بر گرفتهای کالرا سرخ شده و احساس ناراحتی شدیدی  چشم
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 :شد که گفت او به آرامی نزدیک می

 .کنم بهش آسیبی نرسون بذار لیلی بیاد پیش من جولیو، خواهش می -

زاده پی برده، سعی داشت  های گشاد شده و هراس عظیمی که او را احاطه کرده بود به حیله اشراف کاترین با چشم

 .نددست کالرا را بگیرد تا کالرا را از آنجا دور ک

 .کالرا، زودباش باید بزنیم به چاک -

 :چیز را آشکار ساخت او زمزمه کرد لبخند شرورانه جولیو همه

 .زود باش کالرا به حرف خواهر بزرگت گوش کن -

وتحملی برایش نمانده بود؛ او بازوی کالرا را به چ*ن*گ گرفت  خشم و عصبانیت بر کاترین چیره شده و دیگر تاب

ای کالرا و کاترین نقش بر زمین  خواست از ساختمان خارج شوند که با صدای شلیک خفه یبه سرعت برگشت و م

 .شدند

زد.  هایش به تاری می حرکت کنارش افتاده بود خیره شد. نگاه هوشیاری اندکی کالرا را دربرداشت؛ به کاترین که بی

 .رداش را احاطه ک شد تارهای صوتی های ریتمیک که به او نزدیک می صدای قدم

های متمرکز بر او نفسی عمیق کشید و  ای خونسرد و چشم آشام نشست؛ با چهره جولیو روی پاهایش کنار خ*ون

 .نجوا کرد

 !ای کالرا تو بازنده -

 .هایش سپرد آشام جایش را به تاریکی بسته شدن چشم هوشیاری اندک خ*ون

لی که مقابلش ایستاده بود کرد. تعدادی افراد جولیو پس از مدتی به آرامی بلند شد. با خونسردی کامل رو به جو

 .های عجیب با جریقه ضد گلوله آنجا را احاطه کرده بودند سیاه پوش و مجهز به سالح

 :زاده را پوشاند و به نرمی گفت های اشراف های سرخ تابان چشم رگه

https://forums.taakroman.ir/


           

 

                                 www.taakroman.ir 

 جلد دوم رمان دامگستران)بازگشت تاریکی( 

TATA NJ   انجمن تک رمانکاربر 
  

   

 
89 

 

 

 .گاه جولی خواهران کالرکسون رو ببر مخفی -

 .کار شدبه   جولی با سرش اطاعت کرده و دست

 !های میشی هراسان از بین شکاف در به اتفاقات پیش رو خیره و وحشت وجود او را فرا گرفته بود چشم

کاویدند که نینا با سرعت  ویل رسانده و با دقت اطراف را می زده خود را به ساختمان مارس مت و مونیکا شتاب

 :گفتزد  نفس می زده درحالی که نفس خودش را به آنها رساند و حیرت

 شما کالرا و کاترین رو پیدا کردید؟ -

هایی بلند همچون رعد به جمع آنها پیوست. خشم و  در این حین بدون اینکه سخنی به میان آید سابین با گام

 :کشید؛ در دوقدمی نینا ایستاد و با لحنی متعجب گفت اش زبانه می حیرت از چهره جدی و عصبانی

 !نمیاد چه اتفاقی افتاد؟ من هیچی یادم -

 :نینا با سردرگمی رو به همه کرد و گفت

 .کردم حواس جولی رو پرت کنم که یهو دیدم جولیو غیبش زده من داشتم سعی می -

 :او رو به سابین کرد و با حالت متعجب ادامه داد

 !خوردی سابین، انگار هیپنوتیزم شده بودی تو جای جولیو نشسته بودی و اصال تکون نمی -

 :چهره نگرانی که به خود گرفته بود گفتمونیکا با 

 .جا رو گشتیم ولی اثری از کاترین و کالرا نیست ما نفهمیدیم چی شد؛ همه -

 :مت با گنگی و تعجب افزود

 .ها طی پنج دقیقه ناپدید شدند اون -

کنده در همین حین در رختکن به شدت باز شده و توجه همه را به پشت سرشان جلب کرد. لیام همچون مرغ پر

 .زده قارقار کرد به بیرون پرید و وحشت

https://forums.taakroman.ir/


           

 

                                 www.taakroman.ir 

 جلد دوم رمان دامگستران)بازگشت تاریکی( 

TATA NJ   انجمن تک رمانکاربر 
  

   

 
90 

 

 

 !وپا بسته با خودشون بردند اونا کالرا و خواهرش رو مثل گوسفند دست -

 

اش را با تاری دید گشود؛ به دستانش که در باالی سرش با زنجیر فوالدی  آشام با آه و ناله چشمان یخی خ*ون

 .هی کردسوزاند نگا بسته شده بود و سوزش آشنایی آنها را می

 :صدای کاترین سکوت انبار بزرگ و نسبتا خالی را در هم شکست

 !بخیر زیبای خفته صبح -

زده به کاترین که او هم همانند خودش بسته شده بود خیره شد. نگاهی مختصر به اطراف کرد و خودش  کالرا بهت

های کف زمین همانند گسل به  ارکتبارید و پ ای که ک*ثافت از سر و رویش می تاریک و مخروبه را در انبار نیمه

 .بیرون زده بودند یافت

 :او با نگرانی و هراس گفت

 چه اتفاقی افتاده؟ -

 :کنان گفت کاترین با آرامشی همراه با نفرت نهفته ناله

پسند زدن و بعدش هم دوباره ما رو مثل یه حیوون بستن و بنا به  ها مثل حیوون بهمون آمپول شاه اون -

 .یکمی از خونمون رو هم خالی کردن که نتونیم دهنشون رو سرویس کنیمهای من  دیده

 :آمد گفت کالرا سرش را با احساس شکست پایین انداخت و درحالی که نفسش به سختی بیرون می

 .لعنتی -

 .ها خیره شدند آنها با شنیدن صدای جولیو به راه پله

 :آمد گفت ها پایین می پلهزاده با تیپی اسپورت درحالی که سالنه سالنه از  اشراف

 .سالم خواهران کالرکسون -

 :آنها با نفرت وصف نشدنی به او خیره شدند و کاترین با شکلکی گفت
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 .هامون رو باز کنی تا یه خوش آمدگویی گرم ازت بکنیم چطوره دست -

 :جولیو لبخندی خمار بر چهره نشاند و گفت

 .شرت مارکدارم رو خونی کنین یجان تیترسم از فرط ه جوری بهتره؛ می نه عزیزم این -

 :کالرا باعصبانیت به او خیره شد و گفت

 .برو به درک ع*و*ضی -

 :جولیو به او خیره شد و باحالت سرزنشگری گفت

ادب شدی کالرا، ما قرار بود عروسی کنیم؛ یعنی اگه خواهرت مراسم با شکوه ازدواجمون رو به  اوه، خیلی بی -

 .سرت بودمزد من االن هم هم نمی

 :کاترین با کسلی گفت

بهتره این مضخرفات رو تموم کنی و بگی برای چی وقت باارزشمون رو گرفتی؟ ما مثل تو عالف جامعه  -

 .نیستیم

 :جولیو با چهره خونسردی رو به او گفت

 های به ظاهر زیرک این بود که من رو به دام بندازید درسته؟ آشام اوه حتما کار مهم شما خ*ون -

 :ه کالرا که با نفرت به او خیره شده بود برگرفت و رو به کاترین گفتٔ  لیو لبخندزنان نگاهش را از چهرجو

 .این تغییر جدیدت رو دوست دارم کاترین، تو خیلی تغییر کردی -

 :زاده خونسرد با نیشخند گفت ها روی صورتش افتاده بود که خیره به اشراف کاترین همچون دیوانه  موهای مشکی

 !در عوض تو همون آشغالی بودی که هنوز هستی -

زبان عزیزش  کالرا دیگر نتوانست تحمل کند و لبخندی پیروزمندانه به ل*ب نشانده و با تحسین به خواهر چرب

 .نگاه کرد
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زد نگاه  کاترین با دیدن نگاه زیبای خواهرش بر خودش چشمکی به او زد و به چهره جولیو که حال به کسلی می

 :حوصلگی گفت بیکرد و با 

 .زدن با تو رو نداریم جولیو، برو سر اصل مطلب گپ ی ەما حوصل -

 :جولیو نیش خندی زد و به شکلی اسرارآمیز به او نگاه کرد و گفت

 .آسیاب به نوبت کاترین -

 :ها رفت؛ روی آن مقابل دو خواهر نشست و گفت او با متانت سمت صندلی کنار جعبه

 ...اول از همه -

 :به کاترین کرد و گفتاو رو 

 !های اون بکنم تا تو رو در امان نگه دارم باید اعتراف کنم که دوست داشتم و حاضر بودم پشتم رو به خواسته -

 .زد های جولیو برایشان به گنگی می کاترین و کالرا با گیجی به او خیره شده بودند و حرف

 دونی؟ میاما تو نشون دادی که هرگز لیاقت عشق من رو نداری؛  -

 :اش فاصله گرفت و با خنده بلندی گفت او از صندلی

 .من هم اصراری بر این ندارم عزیز دلم -

 :او رو به کالرا کرد و ادامه داد

 .برای همین هم پایبند به دستورات شدم و احساساتم رو خاموش کردم -

 :او مدت طوالنی سکوت کرد و رو به کالرا دوباره ادامه داد

 !خواستم؛ ازت گرفتم کالرا یش چیزی رو که میمن چندشب پ -

 :کالرا با بهت به او خیره شده بود که جولیو لبخندی زد و گفت
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 بکنن؟ کاری من برابر در تونن می پیرش ی ەکنی جادوهای پیش پا افتاده اون جادوگر کوچولو و خال فکر می -

 :کاترین با نگرانی گفت

 چه غ*لطی کردی؟ -

 :گفت خندی کرد و جولیو تک

 .اِی اِن نگران نباش، فقط یه آزمایش کوچولو مثل تست دی -

 :کاترین با گنگی تکرار کرد

 !اِی؟ اِن دی -

 :ای اسرارآمیز گفت جولیو با چهره

 !تونم در این باره چیزی بگم هنوز در مرحله آزمایشه متاسفم، نمی -

 :او بلند شد و گفت

 ...تونم این رو بگم که ولی، می -

 :کاترین کرد و گفتاو رو به 

 .تو جون سالم به در بردی، البته فعال -

 :او رو به کالرا کرد و گفت

 .اما برای تو متاسفم کالرا -

 :کالرا با نگرانی به او خیره شده بود که جولیو لبخندزنان مقابل او روی پاهایش نشست و گفت

 .تونم انتقامم رو بگیرم؛ از هردوتون متاسفم، می -

 :می که در چهره و صدایش بود غریدکاترین با خش

 ...اگه بهش دست بزنی -
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 :جولیو بلند شد و با حقارت به او نگاه کرد و گفت

 .تونی بکنی کاترین؛ دقیقا مثل چندسال پیش کاری نمی هیچ -

 

 !تونم اما من می -

 

مرگ  همچون فرشتهمکانیکی  جولیو به سرعت سمت صدا برگشت و با نگاهی اسرارآمیز به سابین که با تیرکمان

 .ها ایستاده بود خیره شد پوش روی پله سیاه

 :زاده نقش بست که با خوشنودی گفت شادی عجیبی در چشمان اشراف

 .ای تو یه مهمون ناخونده -

 :طبعی نجوا کرد خندی زد و با شوخ سابین نیش

 !الخلقه بگذره موجود عجیب جهنم خوش -

 فریادی با جولیو. کرد شلیک جولیو ی ەبا تیرکمان چرخشی به سین های چوبی را او بدون معطلی مستقیما تیر

 .افتاد زمین روی کشید می زبانه آن از د*ر*د که بلند

وباد سمت کالرا و کاترین دویدند؛ کاترین به نینا که درحال باز کردن  آدرین و لیام همراه با نینا به سرعت برق

 :کرد گفت که سرزنششان می گویی زنجیرهای دستانش بود نگاه کرد و ناراضی

 .یکمی دیر اومدین -

 :نینا نیشخندی زد و با حالت متعجبی گفت

 نامه تو جایی نداره؟ اصطالح دمت گرم یا ممنونم تو لغت -

 :زنان به تندی گفت کرد و درحال باز کردن آنها نفس آدرین به کمک لیام به سرعت دستان کالرا را باز می
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 .برسم خیلی نگران بودم که دیر -

 :کرد که گفت کالرا بامهربانی به او نگاه می

 .ممنونم -

 :شان به یکدیگر گفت های عاشقانه آنها تماس چشمی عمیق و نافذی برقرار کرده بودند که لیام با دیدن نگاه

 تونین به همدیگه زل ها بهتره اول از این خ*را*ب شده بزنیم به چاک، بعدا هر چقدر که خواستین می هی بچه -

 بزنین و تو چشمای پرنفوذ هم گم بشین؛ باشه؟

ای همانند نینجا به پایین پرید سمت   پله آدرین و کالرا لبخندزنان بلند شدند و سابین به سرعت باد از روی نرده ده

آشام پیچاند و او را همانند پر از زمین به هوا پراند.  کاترین لغزید و دستان تنومندش را دور ک*م*ر باریک خ*ون

 :حرکت جولیو در زمین خیره شده بود گفت اعتمادی به جسم بی کاترین را به خودش چسباند و درحالی که با بی

 .بهتره هر چه زودتر بریم -

 .شان کرد رفتند که صدای جولیو متوقف ها می آنها با عجله سمت راه پله

 رین؟ به این زودی می -

 .م روی پاهایش ایستاده بود نگاه کردندآنها برگشتند و هراسان به جولیو که صحیح و سال

 :او نیشخندزنان گفت

 .شه مهمونی تازه داره شروع می -

 .خواست ندای گریه سر دهد نالید کاترین با صدایی که گویی می

 خواد بمیره؟ این نکبت نمی -

 :نینا جلو آمد و بقیه هراسان به او خیره شده بودند که با صدایی بلند و جدی گفت

 .رون، حاالبرید بی -
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 :سابین با کمی مکث کاترین را به لیام سپرد و گفت

 .برین بیرون و سوار ماشین من بشین -

وپایش را گم کرده بود به سرعت باد به  های گشادشده درحالی که دست لیام با سرعت کاترین را چسبید با چشم

 .راه افتاد

 !ما که رفتیم -

 :و با جدیت گفتکاترین مانع شده و بازوی شکارچی را گرفت 

 .تونین از پس اون نکبت بر بیاین نه، شما با ما میاین نمی -

 :حالی رو به نینا گفت کالرا با بی

 .بیا بیرون نینا، ما باید فرار کنیم -

 :نینا با مهربانی به او نگاه کرد و با عزم راسخی گفت

 .از پسش برمیام -

 .کشید سابین رو به لیام و آدرین کرد و با عصبانیت نعره

 .منتظر چی هستین؟ اونا رو ببرین بیرون -

کشان  آلود سابین هراسان به سرعت رعد به راه افتادند و کاترین و کالرا را کشان لیام و آدرین با دیدن چهره غضب

 .با خود بردند

گشت. طولی ها ایستاده و با خونسردی به آنها خیره شده بود بر زاده که در پایین پله سابین خشمگین سمت اشراف

چوب تراشیده به صورت خودکار بیرون آمدند و جولیو  های کت چرمی شکارچی دو تکه نکشید به سرعت از آستین

 :ها با آرامش گفت با دیدن آن

 .الزم نیست خشونت به خرج بدی سابین -
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مرد تنومند مقابلش  های اسرارآمیزی به نینا با اضطراب و ترس وصف نشدنی به آنها خیره شده بود که جولیو با نگاه

 :نجوا کنان گفت

 !طرفت رو بشناس، تو با مایی -

 :سابین نیشخندی زد و با حالت تمسخری گفت

 .پسندی که بهت شلیک کردم دُزش زیادی بوده فکر کنم شاه -

 .اش شروع به خواندن افسون کرد نینا بدون معطلی با انرژی درونی

خواست ضرباتی با میخ  ور شد و با حرکات خاص رزمی می در همین حین سابین به سرعت سمت جولیو حمله

داد. در همین حین نینا از خواندن  چوبی به جسم او بزند که جولیو با سرعت ماورایی عجیبی آنها را جا خالی می

 :افسون باز ماند و با احساس تلنگری به او ناامیدانه ایستاد و گفت

 .ی قویهتونم سابین، این افسون خیل تونم، نمی نمی -

اش همچون  در همین حین طولی نکشید تا کسی دست او را به گرمی فشرد و صدای آشنایی در تارهای صوتی

 :آهنگی دلنشین و پر از اعتماد پیچید

 !تونی عسلم می -

اند لبخندزنان به آنها خیره شد. گلوریا و آلیس با  نینا برگشت و با دیدن گلوریا و آلیس که در دوطرف او ایستاده

 .لبخندی به گرمی آفتاب دستان او را گرفتند و شروع به خواندن افسون کردند

 .زاده او را با شدت به دیوار کوبید سابین با تمام قدرت درحال جنگیدن با جولیو بود که اشراف

 :آلود غرید ای غضب سابین در اثر شدت د*ر*د نتوانست با او مقابله کند و جولیو باعصبانیت و چهره

 !با من بجنگی احمق نباید -

 معنی او جانش به ل*ب رسیده بود چوب در دستش را به صورت او خراشید؛  های بی سابین که دیگر از حرف
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خواست حمله کند که با دردی عجیب در جایش  جولیو از او دور شد و با د*ر*د فراوان سمت او برگشت؛ می

 .توانست حرکتی کند خشک شد و گویی نمی

 .افتاد خیره شد ی خفیفی تمام بدنش را فرا گرفته درحالی که روی زانوهایش می او که لرزه سابین با بُهت به

 .نگاهی به نینا کرد رویش نیم شکارچی با دیدن وضعیت عجیب پیش

توانست تحمل کند و با صدای  جادوگرجوان نیروی شدید جادویی که در وجودش جریان یافته بود را دیگر نمی

 .بلندی فریاد کشید

 !حاال سابین -

زاده با چشمان  ای کرد. اشراف سابین به جولیو که نفسش بند آمده و روی زانوهایش افتاده بود نگاه پیروزمندانه

 .خواست ممانعت کند گشاد شده از هراس با تکان دادن سرش به معنای نه می

 :شکارچی با قدرت خنجر چوبی را باال برد و نیشخندزنان نجوا کرد

 !د بر تو بادنفرین خداون -

 به بدنش و افتاد زمین روی خراش گوش فریادی با جولیو آورد؛ فرود جولیو ی ەاو خنجر را با قدرت تمام بر سین

 .کرد پوسیدن به شروع آوری رعب و فجیع ای نه*صح با آرامی

چیز آرام گرفت و سابین  بادی شدید که در اثر افسون قدرتمند ایجاد شده بود همه را عقب راند. پس از مدتی همه

ای  زاده که روی زمین همانند لکه با تکانی به خود به آرامی بلند شد؛ ناباورانه به جسد پوسیده و استخوانی اشراف

 .سیاه نقش بسته بود خیره گشت

 :زاده چشم دوخته بود با خوشحالی که در صدایش بود گفت ه با ناباوری به جسد اشرافجادوگر جوان درحالی ک

 !.موفق شدیم -

 بست کنار کالرا نشسته بود با  رو در کوچه خلوت و بن کاترین در شب سرد پاییزی درحالی که روی لبه سنگی پیاده
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 .نگرانی به در آهنی انبار چشم دوخته بود

 :ای گفت های رنگ پریده ل*بدر همین حین با اضطراب و 

 چرا بیرون نمیان؟ -

 :صبری گفت کالرا فورا از روی زمین بلند شد و با بی

 .بهتره بریم تو -

 :اش را از روی وانت آدرین برداشت و خیره به در انبار گفت آدرین بلند شد تا مانع او شود که لیام به سرعت تکیه

 .اومدن -

های زیرزمینی باال آمدند.  شدند و گلوریا، نینا و آلیس همراه با سابین از پله همگی به در آهنی عظیم انبار خیره

 .دوان سمت آنها روانه شدند کاترین و کالرا دوان

 :کالرا نینا را به حصار بازوانش کشید و گفت

 حالت خوبه؟ -

 :می گفتلبخندی خسته بر روی چهره جادوگر جوان نقش بست، پشت دوست عزیزش را نوازش کرد و با گر

 .خوبم -

 :کاترین با آرامش سمت سابین رفت و در همان حال گفت

 .خوردش آورد و می واقعا که خیلی سگ جونی پسر، فکر کردم تا حاال باید جولیوی ع*و*ضی قلبت رو در می -

ن های متعجب آدری آشام را به خود دوخته بود که در این میان نگاه های زیبای خ*ون خنده جذاب شکارچی چشم

 .و لیام به آنها خیره بودند

 :لیام درحالی که با حیرت به آنها خیره شده بود به آرامی دم گوش آدرین گفت
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 !افته رفیق، بهتره تا دیر نشده خودمون رو از این قضایا بکشی بیرون اینجا داره اتفاقای عجیبی می -

 

ترین و کالرا به همراه نینا از وانت سابین شب کا شب سرد و ماجراجو هنوز به اتمام نرسیده بود که پس از نیمه

 .رفتند که شکارچی نیز به آنها ملحق شد ویل می های بلند و استوار سمت ساختمان مارس پیاده شده و با گام

 :گفت رسید که می زنان نینا به گوش می در سکوت شب صدای نفس

ه سری به لیام بزنه که دید یه سری مردان قوی بازی بیرون اومد تا بیاد و ی وقتی بازی تموم شد آدرین از زمین -

هوش بودید به سرعت از ساختمون مدرسه خارج  هیکل سیاه پوش که همراه جولی بود شما رو درحالی که بی

ها رو تعقیب کرد و بعدش که به یکی از انبارهای مخفی مجلس رسید  کردند و داخل یه وَن سیاه انداختن. اون می

 .به سرعت دست به کار شدیم به من زنگ زد و ما هم

های تیز شده هوشیارش را به او دوخت و با اضطراب و  کاترین شتابان خودش را مقابل کالرا انداخت چشم

 :عصبانیتی که در صدایش بود گفت

کرده و همه مجلس  کنیم؟ جولی برای جولیوی نکبت کار می هی کالرا، معلوم هست ما اینجا چه غ*لطی می -

دونن؛ پس بهتره تا ما رو به جایی که جولیو رو فرستادیم نفرستادند بزنیم به چاک و توی قطب  یاالن این رو م

 .بارمون رو ادامه بدیم شمال و یا حتی خیلی دورتر از سیاره زمین زندگی نکبت

 :راسخی گفت افراد حاضر با تعجب به او خیره شده بودند که کالرا با عزم

؛ آخرین باری که دیدمش پیش اون هیوال اسیر بود و باید بدونم بهترین دوستم من به خاطر لیلی اینجا اومدم -

 .مرده یا زنده است

 :کشید گفت آمیزی کرد و درحالی که هوار می خند تمسخر کاترین تک

ری تا خودت رو تسلیم خانواده دیوونه  کنم بهترین دوستی که االن می گفتی بهترین دوستت؟! تعجب می -

 یکنن چه واکنش رای تفریح شکارش میتی که بفهمه موجودی هستی که پدر و مادر عزیزش بشکارچی بکنی وق
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 .نشون میده

 .کردند تا کسی از آنها مداخله کند نینا و سابین با دیدن بحث و جدال دو خواهر به همدیگر نگاه می

ای  اش به شانه او ضربه رهکاترین با حالت جدی و خشمگینش فاصله خودش با کالرا به هیچ رساند و با انگشت اشا

 :زد و گفت

ها بری و با پای  تونی مثل احمق ارزشی که داری کوچکترین اهمیتی قائل نیستی می حاال اگه تو برای جون بی -

 .خودت بمیری؛ چون کار من اینجا تموم شده و دیگه برای کارهای ابلهانت همراهی نداری

بلند و خشن در سکوت و تاریکی شب سمت جگوار محبوبش که در آن  هایی کاترین با تلنگری به شانه کالرا با گام

های اتومبیل با  خراش کشیده شدن الستیک نزدیکی پارک شده بود به راه افتاد. طولی نکشید تا با صدای گوش

 .سرعت تمام از دیدگان پر نفوذ کالرا و دوستانش محو شد

 :انی گفتهمه به رفتن او خیره شده بودند که نینا با حالت نگر

آشام هستین و  دونن که تو و کاترین خ*ون گه االن مجلس و لیلی می ببین کالرا، فکر کنم کاترین درست می -

 .عاقالنه نیست که خودت رو تو خطر بندازی

 .زده در جای خود ثابت نگه داشت آمد همه را وحشت در همین حین صدای لیلی که از دور می

لو پرید تا خود را سپر بال قرار دهد نینا نیز خود را در حالت آماده باش قرار ای سابین به سرعت ج پس از لحظه

 .زنان نالید داده بود که لیلی با تعجب و گنگی نزدیک شد و نق

کنید؟ امروز اصال حالم خوب  شب همگی بخیر و اینکه معلومه دارید چی کار می ها و آقای مونیز نیمه هی بچه -

شدید اعصابم خیلی داغون شده و شما من رو تنها گذاشتید تمام کارها رو دوش من  نبود و شما هم یهو ناپدید

 .بدبخت بود االن هم یه سر د*ر*د وحشتناک دارم، انگار مغزم داره میاد تو دهنم
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 :آسوده بر ل*ب نهاد و گفت نینا پس از مدتی لبخندی با خیال

 .این لیلی خودمونه کالرا -

رسید  های افتاده دوست عزیزش که همانند او خسته و کالفه به نظر می انه و شانهکالرا با خستگی به جسم دختر

 .هایی بلند خود را به او رساند و در حصار بازوانش او را احاطه کرد خیره شد و طولی نکشید تا با گام

 

ور و حال زدند روی صندلی سکوی بار نشسته و با ش کاترین لبخندزنان و با چشمانی که از خوشحالی برق می

 :خاصی رو به متصدی بار گفت

 .نو*شی*دنی همیشگی رو بیار گارسون -

 .آلود گارسون به او خیره شده بود که با خستگی به ناچار اطاعت کرد های سرخ و خواب چشم

و هایش را باال انداخت  برد خیره شد. شانه باری به سر می با رفتن او کاترین به بار خالی و خلوت که در سکوت مرگ

 .با خرسندی بطری را باال برده و شادمان نجوا کرد

 !تونه شادی من رو خ*را*ب کنه هیچ کسی نمی -

 .اش او را به کاویدن اطرافش تشویق نمود آشامی طولی نکشید تا حس عجیب خ*ون

ا با دیدن مردی خوش چهره، صاحب موهایی به سیاهی پر کالغ، چشمان آبی و اسرارآمیز که بسیار عمیق و گیر

است. پیراهنی سیاه یقه سه سانت با کت مخملی به درازای مچ پاهایش و شلوار لی سیاه که سفیدی درخشان 

 .پوستش در آن همه تاریکی گم شده بود

ای از سه صندلی نشسته و به او خیره  خورد سیاهی بود. او در فاصله تنها چیزی که در آن مرد مرموز به چشم می

 .به او نگاه کرد شده است، کاترین مشکوکانه

 ای  خورد با نگاه ریزبینانه آشام مشکوک به چشم نمی درحالی که خشکش زده و کوچکترین حرکتی از جانب خ*ون
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 .کنان با خودش نجوا کرد به شخص مقابلش زمزمه

 !کِی اومد؟ -

 :داری گفت لبخند جذابی روی صورت همانند گچ سفیدش نقش بست و با صدای کامال مردانه و لحجه

 !از انرژی مثبتی که داری خوشم میاد -

 .اش جواب داد آشام با شادمانی درونی خ*ون

له راحت شدم و حیفه که این روز رو جشن هزارسا ی ەالبته، امروز بهترین روز عمرمه؛ راستش از یه کن -

 .نگیرم

 :مرد لبخند دیگری زد و با سرگرمی گفت

 .گم؛ باید پیروزی بزرگی بوده باشه تبریک می -

 :ی کاترین نقش بست و گفت لبخندی به پهنای صورتش بر چهره

 .قطعا بزرگ بوده -

ای کرد و پس از مدتی مکث بلند شد؛ در همین حین توجه مرد به پشت سرش جلب شده و  خنده مرد تک

آمد که مرد با دیدن او به شکارچی خیره ماند.  ای بعد سابین از در بار داخل شد و سمت کاترین می لحظه

 .های آبی و درخشان مرد با نگاه خیره و عجیبی به شکارچی چشم دوخته بود چشم

های  دید احساس هراس داشت؛ دیدگان مرد گمنام که نگاه این اولین بار بود که کاترین از نگاهی که به چشم می

 .آورد بود نفسش را بند می ذوب کننده و در عین حال منجمد همچون یخ می

های گنگ و هراسان کاترین  زد به چشم احساسش که شرارت و سرما در آن موج می خیره بی مرد برگشت و با نگاه

 .آورد نجوا کرد آشام را به لرزه در می خیره شد و با لحن خوفناکی که تن خ*ون

 !اما هر خوشی پایانی داره -

https://forums.taakroman.ir/


           

 

                                 www.taakroman.ir 

 جلد دوم رمان دامگستران)بازگشت تاریکی( 

TATA NJ   انجمن تک رمانکاربر 
  

   

 
104 

 

 

نشان بر سردرگمی کاترین لبخندش خشک شد و مشکوکانه به او خیره گشت؛ سابین با چین بین ابروهایش که 

 .بود نزدیک شده و به او نگاه کرد

 :آشام گفت رو به خ*ون

 مشکلی پیش اومده کاترین؟ -

 :مرد لبخندی زد و رو به کاترین با متانت تمام گفت

 !شم هرگز از دیدار تو سیر نمی -

میک به راه افتاد و از های ریت آشام خیره ماند و پس از مدتی با قدم زده خ*ون یمشکوک و حیرت او مدتی به چهره 

ای که هر دو در حیرت به سر  کنار سابین که با نگاهی عجیب به او خیره شده بود عبور کرد. پس از لحظه

 !بردند؛ سابین و کاترین برگشتند تا به مرد نگاهی کنند؛ اما او را نیافتند گویی که هرگز در آنجا نبوده می

 .رافم نگاه کردمزنان به اط چشمانم را هراسان گشودم و نفس

روح، خشکیده و به آسمان ابری و ک*بود که اطرافم را احاطه کرده  جا دیگر کجاست؟! به درختان دراز، بی این

 !بودند با هراسی که به جان و روحم رخنه کرده بود خیره شدم. من کی به اینجا امدم؟

هایی است که امشب به تن داشتم. نه این  سشد؛ همان لبا هایم هراسان خیره شدم؛ باورم نمی بلند شدم و به لباس

های خیس و  توانستم برگ ام که می تواند یک خواب باشد. به پاهای بر*ه*نه یک خواب نیست واقعیت دارد؛ نمی

چیز را حس کنم، صدای باد خوفناک، سرمای جنگل  توانستم همه خشکیده پائیزی را حس کنم نگاه کردم؛ می

 .گیاهانها و  روح، بوی خیس درخت بی

باری در این مکان نفرین شده حاکم بود. افکارم به شدت آشفته بودند؛  آسمان شروع به غرش کرد؛ سکوت مرگ

 .کند آرزو داشتم که یک خواب بوده باشد؛ اما واقعی است و این مرا دیوانه می
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 ام؟ جا آمده آورم؛ چه موقع و به چه طریقی به این چطور ممکن است که به یاد نمی

ام را به پایم جلب کرد. با دیدن مچ پای راستم که در یک دام حیوانی و  دردناک و غیرقابل تحملی توجهسوزش 

 .کشنده گیر افتاده است فریادی بلند و دردناک سر دادم

افتد. این اتفاقات  دانستم چه اتفاقی دارد برایم می روح همچون باد پیچید. نمی صدایم در جنگل تاریک و بی

هایم به شمارش افتاد؛ ترس  اقعی باشند من مطمئنم که وقتی بلند شدم به چیزی اسیر نبودم؛ نفستوانست و نمی

 .شد؛ باید هر چه زودتر از این جهنم بیرون بروم تمام وجودم را فرا گرفته و قلبم به شدت فشرده می

تمام تالشم سعی داشتم آن تله دستانم را در دو طرف تله آهنی گذاشتم و تمام قدرتم را به کار گرفتم، با فریاد و 

های آهنی آن را که به گوشت و استخوانم فرو رفته بود جدا کنم؛  توانستم دندانه احمقانه را از پایم رها کنم؛ اما نمی

 .ام از دست رفته و انسانی فانی بیش نبودم گویی تمام قدرت خ*ون آشامی

هق  امان از چشمانم سرازیر شد و هق چون سیل بیتوانستم این وضعیت ناگوار را درک کنم؛ اشک هم دیگر نمی

 .کنان به پایم که درحال خونریزی و د*ر*د بود خیره شدم

احساساتم در هم پیچیده بودند چیزی که هرگز تجربه نکرده بودم، خشم، غم، ناراحتی، سردرگمی و تمام 

 .اسیر کرده بود احساسات منفی در این جنگل سرد و نفرین شده همراه با یک دام احمقانه مرا

 

 ...کالرا -

 

ها را سخن  ام پیچید؛ صدایی غیرانسانی، گویی موجودی غیرانسانی زبان انسان صدای محوی در تارهای صوتی

 .بگوید

 :نور امید در دلم جوانه کرد؛ با خوشحالی فریاد کشیدم
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 سالم، کسی اونجاست؟-

توانست مرا از آن جهنم خالص کند طلب  ا که میبا صدای لرزانی سعی داشتم آن شخص را بیابم؛ از هر کسی ر

 .کردم حتی اگر یک غول ترسناک و موجودی غیرانسانی بود کمک می

با عزم راسخی سعی بر حرف زدن داشتم؛ لرزشی که از هراس فراوان تمام بدنم را احاطه کرده بود مانع بر تکلمم 

 .داشت؛ با تالشی فراوان شروع به سخن گفتن کردم

 .کنم کنم؛ من رو از اینجا ببر بیرون، التماست می یخواهش م -

ام سعی داشتم تا شخص مورد نظر را بیابم، که با دیدن جسمی سیاه در آن تاریکی که به  با چشمان گشاد شده

طور جهنمی است؟! آیا  درخت تکیه داده بود نفسم بند آمد و اصال نفهمیدم که چه موقع شب شد؛ اینجا دیگر چه

 .دهم؛ عاجزانه فریاد کشیدم ود خارجی دارد؟ دیگر دارم عقلم را از دست میاین مکان وج

 .خوام برم بیرون کنم؛ من رو از اینجا ببر بیرون، می خواهش می -

 .صدای عجیب دوباره در کل جنگل پخش شد

 !ما -

 :زنان با گنگی گفتم نفس

 چی؟ -

رخت تکیه داده بود دوختم. اما او یقینا انسان نبود؛ حرکت انسان گونه که به د چشمم را با دقت به جسم سیاه و بی

 .بخارهای سیاهی در اطرافش همانند مه تاریک در جریان بود

 !ما رو ببر بیرون -

توانست بیابد؛ نه این یک خواب است  هراسی وصف ناپذیر تمام وجودم را فرا گرفت؛ نفسم دیگر راه خروج را نمی

 .یک کابوس وحشتناک و غیرواقعی
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 .کنم یه نفر من را بیدار کند خودم را بیدار کنم؛ خواهش می باید

 ...مت، مونیکا، کاترین، کاترین، کاترین

 ...کالرا، بیدار شو، بیدار شو، لطفا، کالرا -

زدم با تمام قدرتم سعی داشتم از این  ها من را در آ*غ*و*ش کشیده و قادر به حرکت نبودم؛ دست و پا می سایه

کشیدم؛ هر چه در توانم بود را به کار بردم؛ بیدارشو کالرا این فقط یه خواب  ر کنم. فریاد میکابوس وحشتناک فرا

 .ترسناکه

با جیغ و داد از دستانی که مرا احاطه کرده بودند خالص شدم. با باز کردن چشمانم مونیکا را که وحشت زده به 

 .من خیره شده بود مقابل دیدگانم یافتم

ها، کسی از پشت من را م*حکم گرفته بود از  *خت خو*اب اتاقم بودم با همان لباساین درست بود؛ من در ت

 .دستان عضالنی که دور شکمم با قدرت حلقه شده بودند فهمیدم که مرد است

زده  ام شوکه شدم او مت بود همانند مونیکا وحشت سرم را به سمت پیکری که کنارم ایستاده بود چرخاندم؛ از دیده

 !ده بود؛ پس کسی که من را گرفته بود کیست؟به من خیره ش

 

زده سعی داشتم تا از دیدن چیزی که مرا احاطه کرده است خودداری کنم؛ بازم دارم  ضربان قلبم تندتر شد وحشت

 شه؟ بینم؟ چرا تموم نمی خواب می

 :گفتم کشیدم و می دوباره شروع به دست و پا زدن کردم؛ وحشیانه جیغ می

 .ببر بیرون، بیدارم کنمن رو از اینجا  -

ام  مت و مونیکا سمتم روانه شدند و پیکر ناآرامم را م*حکم گرفتند، صدای نگران و ضعیف مونیکا در تارهای صوتی

 :پیچید
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 .کالرا، تو خواب نیستی بیدار شدی ما کنارت هستیم -

 :ای در نزدیکی گوشم پیچید صدای آشنای پسرانه

 .تبه من نگاه کن کالرا، منم اِلیو -

کردم هرلحظه ممکن است ضربان وحشیانه قلبم من را  رفت؛ احساس می ام رو به آرامی می درپی های تند و پی نفس

ام استفاده کنم. چشمانم را به آرامی بستم و  آشامی از پا در بیاورد. خودم را آرام کردم سعی داشتم از حواس خ*ون

 .به پشت سرم گوش سپردم

توانستم بوی  ده و رنجور بود و همچنین نگران. از فشار دستان دورم کاست و میزد ترسی ضربان قلبش تند می

 .آشنایش را استشمام کنم

 .ام جاری شد های مغزم به کار افتاد و نام اِلیوت بر افکار آشفته سیگنال

ن سیاه و به آرامی چشمانم را باز کردم و سرم را باال گرفتم؛ چهره زیبایش مقابل دیدگانم را فرا گرفت؛ چشما

 .آمد همیشه آرامش که حال مردمکش گشاد شده؛ ترسیده و نگران به نظر می

 :عاجزانه زمزمه کردم

 .اِلیوت -

 :ام تاباند و سرش را به معنای تایید تکان داد صدایم را به زور شنیدم؛ او لبخند گرمی به صورت آشفته

 !آشام کوچولو دیدی خ*ون داشتی خواب بد می -

 

 :گفت ای گرایانه سرزنش چهره با کرد می عبور نینا با همراه مدرسه ی ەه از محوطلیلی درحالی ک

رسه؛ اگه  های آخر به کالس می وقت زودتر از ما نمیاد اینجا تا دقیقه باید کالرا رو به زور بیاریم مدرسه اون هیچ -

 کنه؟ نمیکه چرا ازدواج  کنه؟ یا این قدر از مدرسه اومدن بدش میاد چرا کار نمی ان

 :نینا شروع به خندیدن کرد و لیلی در عین حال با جدیت گفت
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 .بخت ی ەیا بهتره عروسیش رو با آدرین راه بندازیم و بفرستیمشون خون -

 :ی بلندی سر داد و گفت نینا خنده

 .از دست تو لیلی -

د دست لیلی را به آرامی گرفت رفتن هایی کوتاه سمت مدرسه می لبخند نینا به آرامی محو شد و در حالی که با گام

 .و این باعث متوقف شدن بلوندی شد

 :او خیره به صورت نینا گفت

 چیزی شده؟ -

 :راسخی گفت های افتاده و نگران لیلی دوخت و با عزم نینا چشمانش را به پلک

 !فکر کنم باید یه چیزی رو در مورد خودم بهت بگم -

 

 :ای دوستانه زد و گفت و با بستن در لیام از پشت سرش به او ضربه اش را از ماشینش برداشت آدرین کاله پشتی

 هی پسر چطوری؟ -

 :اش را پوشاند و گفت نگاهی به او کرد؛ لبخند مرموزی چهره آدرین نیم

 خوبم، تو چطوری؟ -

 :لیام مشکوکانه مقابل او ایستاد و خیره در چشمان متعجب آدرین گفت

 نم چی شده؟ها، آره، تو زیادی خوبی بگو ببی -

 :نما او را کنار زد و گفت آدرین با لبخندی دندان

 .شو لیام سر به سرم نذار خفه -

های بلند آدرین درحالی که کنجکاوی از سر و کولش  لیام با شیطنت دنبال او افتاد و با حرکات چرخشی مقابل گام

 :ریخت گفت می
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 .گه که درمورد کالراست یاال، بگو ببینم، حدسم بهم می -

 :زد گفت ای که در چشمانش برق می آدرین خندید و با شادی

 .اون قبول کرد باهام حرف بزنه -

 :ای متعجب گفت لیام دوباره مقابل او پرید و با چهره

 !زنین؟ شم؛ یعنی، فقط حرف می خب، متوجه نمی -

 :هایش را باال انداخت و خیره به صورت لیام گفت آدرین شانه

کنم این دفعه  جواب تنها نذاره کافیه، در ضمن، فکر می ه و من رو با کلی سوال بیهمین که ازم فرار نکن -

 .هاش این رو خوندم های خوبی ازش بشنوم؛ از چشم حرف

 :خیالی گفت لیام به راهش با او ادامه داد و با بی

 .خیال رفیق، اون نشه یکی دیگه، دختر تو دنیا زیاده اگه چشماش دو رو نباشن؛ بی -

 :لبخندزنان به او خیره شد و گفتآدرین 

 !برای تو آره -

 :لیلی با ناباوری به دیوار مقابلش خیره شد و با چهره گنگی گفت

 !یعنی تو یه جادوگری؟ -

 :نینا به آرامی سرش را تکان داد و گفت

 .دونم که باورش سخته، اما این یه حقیقته می -

 :لیلی با ناباوری رو به او کرد و شوکه گفت

 فهمم؛ این چطور ممکنه؟ نمی من، -

 :نینا دستان لرزان او را با آرامش گرفت و گفت
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های من  خوام این رو با بهترین دوستام در میان بذارم؛ تو و کالرا. شما بهترین دوست این راز منه لیلی، می -

های  سر بیوفتی. برای آدمخواد تو درد هستید و نباید کالرا رو تحت فشار بذاری راز اون بد تر از مال منه، اون نمی

 .تونه خودش رو ببخشه عادی خیلی خطرناکه که بدونی؛ اگه اتفاقی برای تو بیوفته کالرا هرگز نمی

 :لیلی با ناراحتی سرش را پایین انداخت و با صدای لرزانی گفت

دونم  را که نمیتونم بهش کمک کنم؛ مثل تو. فکر نکنم تو که یه جادوگری و کال تونم بفهمم؛ می اما من نمی -

 .های بدی باشین چیه، آدم

 :نینا موهای او را نوازش کرد و گفت

 .بذاری احترام بهش باید اونه ی ەدونم، اما این خواست می -

 :لیلی باعصبانیت به چشمان امیدوار نینا خیره شد و گفت

کنه من انقدر  یعنی فکر میشه؛  تونست اینا رو خودش بهم بگه؛ باورم نمی تونم درک کنم نینا، می من نمی -

 ضعیفم؟

های بلندی که در نهایت به دویدن  او باعصبانیت بلند شد. نینا با ناامیدی سعی داشت آرامش کند که لیلی با گام

 .ختم شد به سرعت از چشمان نگران نینا دور گشت

 

ا سمت صاحب دست سوق در افکار عمیقی غرق شده بودم که با قرار گرفتن لیوان آب مقابل دیدگانم چشمانم ر

 .دادم؛ با دیدن چهره نگران الیوت لبخندی خسته روی لبانم نشست

 :لیوان را به آرامی گرفتم و گفتم

 .ممنونم الیوت -

 .انداز شد بار اتاقم طنین اش در سکوت مرگ او کنارم نشست و پس از مدتی صدای پسرانه

 بینی؟ چندوقته که خواب بد می -
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 :اس راحتی در درونم نقش بست؛ به آرامی زمزمه کردمنفس عمیقی کشیدم و احس

 .دقیقا یادم نمیاد؛ اتفاقات زیادی افتاده -

 :سکوتی طوالنی کردم و چشمانم را به آرامی بستم؛ با یادآوری رویایی که داشتم گفتم

یست؛ مثل دونم که اون جنگل یه جای معمولی ن بینم. اما می کنم یه جنگل رو می هام رو باز می وقتی چشم -

مونه؛ انگار که زندگی و زنده بودن در اون مکان جایی نداره. اما تنها چیزی که عجیبه اینه  جاهای روح زده می

 ...که

 .گشت افتادند و لرزش بدنم دوباره به کندی باز می هایم به شمارش می نفس

های  سرما، رطوبت برگ کنم؛ کنم این فقط یه خوابه، من، تمام اتفاقات اطرافم رو حس می من حس نمی -

ده و بعدش یهو د*ر*د  که نیروی عجیبی از وحشت تو دلم جای می ام؛ این ها زیر پاهای بر*ه*نه خشکیده درخت

زنم؛  شه؛ با تمام وجودم داد می کنم مچ پام داره از هر طرف سوراخ می کنم. حس می تحملی رو حس می غیرقابل

 .شه آرزوی مرگ بکنم م و وحشت عظیمی که باعث میکن خوام؛ اما فقط د*ر*د رو حس می کمک می

آمد  هایم به کندی بیرون می کوبید؛ نفس ترین شکل ممکن می مکث طوالنی کردم و اینبار ضربان قلبم به وحشیانه

 .اش فشرد هایم نقش بست و سرم را به س*ی*نه که دستان قدرتمند الیوت دور شانه

 :تزد گف با صدایی که نگرانی در آن موج می

 .آروم باش کالرا، این فقط یه خوابه، فقط یه خواب بد -

دانستم که این فقط یک خواب نیست؛ چه  کرد و سعی داشت آرامم کند؛ اما من می او سرم را به آرامی نوازش می

افتاد را حس کنم؛ آن شخص، آن شخص مرموز من را  توانستم چیزی که درونم اتفاق می افتاد؟ می اتفاقی برایم می

دانم  زند؛ دیگر می توانم صدای عجیبش را بشنوم؛ او مرا صدا می خواهد؛ او به دنبالم است حتی در بیداری، می یم

 .کند زده می خولهد و این من را وحشت چه می
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آموزان  ها باز شدند و دانش انداز شد. پس از مدتی در کالس ویل طنین جای مارس صدای زنگ تفریح در جای

 .هم شکستندسکوت سالن را در 

های او شده بود  ای به اطراف کرد و نینا که متوجه نگاه لیلی و نینا از کالس ریاضی بیرون آمدند. لیلی نگاه ناامیدانه

 :گفت

 .کالرا امروز نیومده -

 :لیلی فورا سرش را سمت او برگرداند و گفت

 چرا؟ -

 :او فورا با چند حرکت تمسخرآمیزی اصالح کرد

 .خواد به تو آسیبی برسه نیومده مدرسه گی چون نمی یبه من چه؟ حتما م -

 :نینا شکلکی درآورد و گفت

 .خب، نه در واقع، عجیبه که حتی به منم زنگ نزده -

 :ای باال انداخت و گفت خیالی شانه لیلی مدتی با گنگی به او خیره ماند و سپس از روی بی

از من قدر دانی کرد؛ گفت که برای مراسم هالووین فیلد برای تدارکات بازی چند شب پیش خیلی  آقای مکس -

جوری پیش برم برای آینده خیلی مفید از آب  کنه. فکرش رو بکن نینا، اگه این من رو مسئول برگزاری جشن می

 .در میاد

 :نینا لبخندی زد و گفت

 .دونم، تو، توی کار رهبری عالی هستی آره می -

 :لیلی به چهره ناراحت او خیره شد و گفت

 .که اون کالرا رو نبینم هی، من از دست تو ناراحت نیستم؛ مگه این -
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 :نینا لبخندی زد و گفت

 .جوری کالس انگلیسی رو بپیچونم امروز باید زودتر برم خونه، مجبورم یه -

 :ای به او خیره شد و گفت گرانه لیلی با چهره سرزنش

 .ای دختر بد، من هم مجبورم این کار بد رو بکنم -

 :با تعجب ایستاد و گفت نینا

 تو چرا؟ -

 :لیلی با شیطنت نزدیک شد و گفت

تونه جادو جمبل کنه. مگه چندتا آدم هست که تو دنیا  خب من تازه فهمیدم تو یه آدم باحال هستی که می -

 دوستشون یه ساحره باشه؟

 :نینا خندید و با سرخوشی گفت

 .از دست تو لیلی -

 

آمد صدای زنگ در دوباره به صدا در آمد، او آن را باز کرد و با دیدن کاترین که به ها پایین  مت با عجله از پله

 :شود با نگرانی گفت سرعت داخل می

 آشام منزوی، چیزی شده؟ چه عجب یادی از ما کردی خ*ون -

 :کاترین با اضطراب به اطراف نگاهی کرد و گفت

 است؟  کالرا خونه -

 :ده بود گفتای که در او ایجاد ش مت با نگرانی

 نه اون رفته شکار، چی شده کاترین؟ -
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برد که سمت مت برگشت و  های ک*م*رش گذاشت و در فکر عمیقی به سر می کاترین دستانش را روی کناره

 :خواست چیزی بگوید که در همین حین الیوت با صدای رسایی گفت می

 .سالم کاترین -

 :متعجب گفت ها برگشت و با دیدن او کاترین با تعجب سمت پله

 !الیوت؟ -

 

های درهم کشیده  ای به چهره آشفته و اخم مدت طوالنی سکوت در اتاق نشیمن جاری بود. کاترین با نگاه خیره

 :الیوت نگاهی کرد و گفت

 .مدل جدید موهات بهت میاد -

 :آمیز کرد و گفت خندی طعنه الیوت تک

 گی؟ واقعا؟ بعد این همه سال این رو بهم می -

 :سمت او برگشت و با آرامش گفتکاترین 

 .خوای چی بگم؟ راستی اصال عوض نشدی می -

 :تفاوتی گفت الیوت متعجب به اطراف نگاهی کرد و کاترین با بی

 .دونم چی باید بهت بگم که باب میلت باشه متاسفانه نمی -

 :الیوت باعصبانیت سمت او برگشت و گفت

 .کنی و برای همیشه با هم باشیمتو قالم گذاشتی، قرار بود من رو تبدیل  -

 :ای در مقابل خیره شد و الیوت با افسوس گفت تفاوتی به نقطه کاترین با بی

 .اما انگار برای تو زیاد هم مهم نیست ها؟ در واقع اصال نیست -
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 :دل گفت آشام سنگ الیوت با نفسی عمیق به معنای تسلیم شدن در مقابل خ*ون

دونم که تو هیچ احساسی در قلبت نداری؛ حتی شک دارم قلبی هم  این رو میدونم چرا نیومدی؛ اما  نمی -

 .داشته باشی

ای اسرارآمیز درحالی که در نگاهش  او به سرعت بلند شد و با عصبانیت اتاق نشیمن را ترک کرد؛ کاترین با چهره

 .غم نشسته بود به رفتن او خیره شد

 

توانست در آرامش  دا نبود و کاترین از بابت این که میجاز )نام کالب( مثل همیشه شلوغ و پر سر و ص

 .نو*شی*دنی محبوبش را نوش جان کند بسیار خرسند بود

برد که لیوان خالی را به  او در جای همیشگی بار نشسته و از بِربون )نام نو*شی*دنی( محبوبش ل*ذت می

فرودآورد و سمت اتاقک بار پیچید و از  متصدی نشان داد تا آن را پر کند. پسر جوان سرش را به معنای اطاعت

 .نظرها ناپدید شد

تفاوتی کمی از جایش تکان خورد و این بار با شنیدن صدای رمانتیک  با شنیده شدن صدای در کاترین با بی

 .انداز شد در جای خود میخکوب گشت آشنایی که در جاز طنین

 !خوای تنهایی از این نو*شی*دنی ل*ذت ببری؟ می -

زاده که لبخندزنان به او خیره  با چشمانی تنگ شده به سمت راستش خیره شد و با دیدن چهره اشرافکاترین 

 :شده است با حیرت آشکاری گفت

 !این دیگه چه کوفتیه؟ -

آشام را  ای همچون عقاب از جایش پرید و این بار جولیو پیش دستی کرد. او گلوی خ*ون او با سرعت غافلگیرکننده

 .الب مانندی چسبید و پشتش را با فشار شدیدی به دیوار کوبیدهای ق با انگشت
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 :کرد نعره کشید زاده را برخود احساس می کاترین با خفگی و عصبانیتی که چیرگی اشراف

 .ولم کن ع*و*ضی -

 .تر فشرد و او را از زمین بلند کرد تا هم قدش شود جولیو دستش را بیش

 :با حرص و عصبانیت غرید

قدر صبور هستم که بتونم خودم رو کنترل کنم تا  هرمانانتون من رو خیلی عصبانی کردین؛ اما اونبا اون کار ق -

 .نخوام سرت رو از ب*دن خوشگلت جدا کنم

 :زد که گفت کاترین به سرخی می

 خوای؟ چی می -

 :های هراسان کاترین دوخت و گفت سردش را به چشم  جولیو با خونسردی تمام نگاه

 !ام تو دستمهخو چیزی که می -

زاده فورا  اش داشت که اشراف با حرف او کاترین فورا فهمید که در دام افتاده است و با قدرت سعی بر آزادی

حرکت  هوش روی زمین افتاد و جولیو نیشخندزنان به جسم بی گ*ردن او را با صدای مهیبی شکست. کاترین بی

 !او خیره شد

درخشید داخل شد. او در میان شلوغی به جای  در چشمانش میشکارچی در جاز را گشود و با هیجانی که 

 .همیشگی کاترین خیره گشته و با دیدن جای خالی او با ناامیدی بدنش سست شد

با ناراحتی سمت بار رفت و روی صندلی نشست؛ تلفن همراهش را از جیبش در آورد و شروع به شماره گیری کرد 

 :اش پدیدار ساخت ا در چهرهگیر صوتی کاترین لبخند گرمی ر و پیغام

 !فعال مشغولم بزن به چاک -
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 :سابین لبخندی زد و مضطرب گفت

خواستم یه نو*شی*دنی باهم بخوریم و کمی  هی کاترین، من، راستش فهمیدم که دوباره برگشتی شهر و می -

 .حرف بزنیم... البته پیدات نکردم؛ اگه پیغامم رو شنیدی لطفا زنگ بزن

 :کوب کرد ، ناامیدانه تلفن همراهش را روی میز گذاشت و در همین حین صدایی آشنا او را میخاو با نفسی عمیق

 .انگار دوستت نیومده -

ها و کت چرمی بلند یک دست سیاه، پو*ست سفید و  سابین مشکوکانه به چشمان آبی و اسرارآمیز، لباس

 :ای جدی گفت پریده مرد آشنا خیره شد و با چهره رنگ

 .بار دیدم تو رو یه -

 :مرد لبخندی جذاب بر چهره داشت که گفت

 .شاید من هم دیده باشمت -

 :سابین نفسی عمیق کشید و محتاطانه گفت

 تو کی هستی؟ اسمت چیه؟ -

 :ای چهره جدی بر خود گرفت و دوباره ظاهر آرام و خونسردی به خود گرفت مرد لحظه

 .باشم مرگ ی ەشاید یه فرشت -

ای جدی به  برد که دوباره مرد چهره سابین دستش را به آرامی طوری که توجه او را جلب نکند سمت ژاکتش می

 :خود گرفت و گفت

ها  کنی این کار الزمه؟ توی این همه شلوغی؟ ممکنه کسانی آسیب ببینند... درست مثل گذشته واقعا فکر می -

 !که مردم زیادی مردند... از جمله والریا

 هایش نامنظم شده با حیرت به او خیره شد دستش را که سمت جیب کتش لغزیده بود متوقف کرد؛ نفس شکارچی
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رحمی است؛ او هرگز در مقابل کسی  دل و بی شکارچی سنگ و خودش نیز از این وضعیت متعجب بود؛ زیرا او

توانست  ت به او داشت را نمیترسی نداشته اما این بیگانه او را مضطرب و هراسان ساخته بود، حس آشنایی که نسب

 درک کند. چطور این مرد بیگانه و مرموز از سرگذشت تاریک او خبر داشت؟

 :دیگر نتوانست تحمل کند و تهدیدوار گفت

 تو کی هستی؟ -

 :ای زد و نگاه نافذی به چشمان شکارچی دوخته بود که گفت مرد لبخند نصفه

 !شه بازی داره شروع می -

باره با سرعت ماورایی از مقابل چشمان هراسان سابین محو شد. شکارچی با نگرانی به  به یک او لبخندی نصفه زد و

 !زنان به جای خالی مرد جوان خیره ماند سرعت از جایش بلند شد؛ نفس

 

حالت جولیو که مقابلش روی صندلی  های سنگینش را گشود و با دید تاری به چهره بی کاترین به آرامی پلک

آشام  دیگر بودند که خ*ون هی کرد آنها در اتاق کوچک سیمان کاری سرد و خالی رو به روی یکنشسته است نگا

 .واری سر داد سرش را با حالت تاسف تکان داد و خنده طوالنی و دیوانه

 :های کاترین به آرامی متوقف شد و گفت جولیو لبخندزنان و با تعجب به او خیره شده بود که خنده

 !نده دارهاین وضعیت برام خ -

 :او دستانش را که باالی سرش بسته بود تکان داد و با حالتی که گویی برایش سرگرمی است ادامه داد

ده، بعدش من علیه تو  خونی، بعدش کسی میاد و من رو نجات می بندی، کلی رجز می دزدی، می من رو می -

 .ام بگیریشی و میای تا انتق کنم تا بکشمت، ولی تو از گور بلند می توطعه می

 :او دوباره خندید و با کمی مکث ادامه داد
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 .خیلی مسخره هست -

 :اش تکیه داد و پاهایش را روی هم انداخت و گفت جولیو به صندلی

 

ای سال پیش تو اون مهمونی من بهت اظهار عالقه  دونی چی؟ دویست و خرده آره کاترین، مسخره هست؛ اما می-

 .دیکردم و تو مثل چی من رو ضایع کر

 :گرانه گفت کاترین آرام شد و با نگاهی کاوش

 دونی چرا بهت جواب رد دادم؟ می -

 :جولیو با چشمانی دردمند به او خیره ماند و کاترین با آرامش گفت

 .نشینی بهم دست داد آمیز کالرا دنبال توئه حس عقب چون وقتی دیدم که نگاه حسرت -

 :جولیو به سرعت گفت

 .دوست داشتن خودم کرده بودم من اون رو وادار به -

 :کاترین نیز به سرعت جواب داد

 بودم؟ نشده تو ی ەاز کجا معلوم من هم شیفت -

 :جولیو بلند شد و به کاترین نزدیک شد و چشم در چشم او گفت

خواستم تو هم واقعا عاشقم باشی؛ حتی راضی  من هرگز افسونت نکردم کاترین چون واقعا عاشقت بودم و می -

 !دونی در مقابل چی و چه کسی از تو محافظت کردم ین بودم که تبدیلت کنم. تو حتی نمیبه ا

 :کرد که گفت ی واقعی و احساسی جولیو را بررسی می کاترین با چشمانی ریز شده چهره

ال دونی، تو یه ع*و*ضی دو رویی، قصد تو فقط سوء استفاده بوده، از من؟ از کالرا؟ از خانوادم؟ یا نه، اص می -

 .فرستمت اونجا خوام؛ اینه که بری به جهنم و من خودم شخصا می برام مهم نیست؛ تنها چیزی که االن می
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نشینی کرد و روی زمین سرد و سنگی مقابل او  اندازه در چشمان و لحن او عقب جولیو با دیدن خشم و تنفر بی

 .نشست

 :خیره شد و گفتاحساس مقابلش  آشام بی زاده با تعجب و حیرت به خ*ون اشراف

 .دونم تو دوستم داشتی، این رو می -

 :کاترین نیشخندی زد و با حالت تحقیرآمیزی گفت

دونی اون حسی که تو در من دیدی چی بوده؟ یه حس  دی؟ می طوری خودت رو تسکین می واقعا؟ این -

 .زودگذر، یه هوس، یا شاید هم یه اشتباه بزرگ و مسخره

 :احساس و عمیق کاترین گفت چشمان بیجولیو با ناباوری خیره در 

 !تو درنده شدی؛ احساسی درونت نیست؛ شمع درون تو خاموش شده -

 :او بلند شد و با ناامیدی درحال رفتن سمت در بود که کاترین به سرعت گفت

 کنی؟ تو برای کی کار می -

 :ای اسرارآمیز برگشت و گفت جولیو ایستاد؛ با چهره

 !دم؛ چون قول دادم کنم؛ بهش هدیه می من برای کسی کار نمی -

 :کاترین با پافشاری گفت

 کی؟ -

 :جولیو نیشخندی زد و گفت

 .به زودی میبینیش -

آشام را در اتاق کوچک،  هایی بلند به راه افتاد و خ*ون او مدتی به چهره گیج و عصبانی کاترین خیره ماند؛ با گام

 .تاریک و سرد تنها گذاشت
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 :رفت با شنیدن زنگ دوباره گفت در میمت درحالی که سمت 

 .اومدم -

 :ای نگران داخل شد و مضطرب گفت او در را باز کرد و سابین شتابان با چهره

 .سالم مت -

 :او گفت ی ەمت با دیدن چهره نگران و آشفت

 سالم سابین، خوبی؟ -

 :سابین سرش را به معنای انکار تکان داد و گفت

 کاترین خونه است؟ -

 :کان داد و گفتمت سری ت

 .جا بود ولی زود رفت نه، صبح این -

 :سابین به سرعت از چهارچوب در خارج شد و گفت

 .ممنون مت -

 :مت با نگرانی به رفتن ناگهانی او خیره شد و در همین حین مونیکا با نگرانی سمت او آمد و گفت

 چی شده؟ -

 :د خیره گشته بود که گفتش های بلند و مضطرب سابین که از عمارت دور می مت به گام

 .دونم، ولی هر چی که هست مطمئنم خوب نیست نمی -

 :گفت مت ی ەاو با مکثی کوتاه کتش را از آویز کناری در برداشت و مونیکا با دیدن حال آشفت

 ری؟ کجا می -

 :مت در چهارچوب در ایستاد و نگاه کوتاهی به چهره نگران مونیکا کرد و گفت

https://forums.taakroman.ir/


           

 

                                 www.taakroman.ir 

 جلد دوم رمان دامگستران)بازگشت تاریکی( 

TATA NJ   انجمن تک رمانکاربر 
  

   

 
123 

 

 

 .خوام همراه سابین برم؛ به کالرا خبر بده ، مییه اتفاقی افتاده -

هایی بلند از خانه خارج شد و مونیکا مدتی با نگرانی به در بسته خیره ماند. او به سرعت سمت پذیرایی  او با گام

 .گیری کرد رفت و تلفن همراهش را از روی راحتی برداشت و با عجله شروع به شماره

 

نمود. هوای مرطوب و دلگیرش نشان بر  کی ظهر هم همانند شب جلوه میآسمان همیشه ابری سیاتل در نزدی

 .بارش باران را در پی داشت

در همین حین آلیس کنار پنجره خانه گلوریا که با پر*ده نازک و توری پوشانده شده بود ایستاده و با اضطراب و 

 .ای مشکوک در بیرون خیره مانده بود نگرانی به نقطه

اش را پایین کشید و به او  با جسم صافش در راحتی محبوبش نشسته بود که عینک مطالعه گلوریا بدون حرکتی

 :نگاه کرد

 کنی آلیس؟ کار می داری چی -

 :آلیس با آشفتگی سمت او برگشت و با چشمان سیاه نگرانش خیره به گلوریا گفت

 !گلوریا، فکر کنم چند نفر خونه رو محاصره کردن -

باره در صورتش نمایان گشت از جایش بلند شد و کتاب در دستش را روی  تی که به یکگلوریا با نگرانی و حیر

 .های آرام سمت پنجره آمد کاناپه رها کرد و با گام

ها بودند نگاهی کرد و با دیدن افرادی  او به بیرون از خانه، خیابان و به درختانی که در حیاط بدون حصار همسایه

شرت پوشانده شده بود؛ فورا قدمی به  های سوئی یستاده بودند و صورتشان با کالهسیاه پوش که در نقاط مختلفی ا

 :عقب برداشت و گفت

 !اونا خ*ون آشام هستند -

 :آلیس با نگرانی گفت
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 دونی؟ از کجا می -

 :گلوریا آب دهانش را به زور قورت داد و گفت

 .این مهم نیست آلیس، نینا االن میاد خونه -

ارک شدن اتومبیل مقابل در خانه آنها را هراسان سمت پنجره برگرداند و با دیدن اتومبیل در همین حین صدای پ

 .نینا گلوریا و آلیس با نگرانی به آن خیره شدند

 :لیلی در ماشین را باز کرد و گفت

 .ریم خونه یه ساحره خب، انگار واقعا داریم می -

 :کرد و گفت زد نگاه نینا خندید و به او که داشت ماشین را دور می

 خوای یکی بشنوه؟ انقدر نگو ساحره لیلی، می -

 :لیلی خنده کنان مقابل او ایستاد و گفت

تو بگو، چی بهت بگم؟ دستیار مرلین؟ )مرلین نام جادوگر بزرگی در زمان حکومت شاه آرتور در سرزمین دور  -

 (ای به نام کاملوت افتاده

پوش که درحال نزدیک شدن به آنها بود؛ لبخندش خشک  اهنینا خندید و در همین حین با دیدن شخصی سی

 .شد

 :لیلی با نگرانی به او خیره شد و گفت

 چیزی شده؟ -

 :زنان گفت در همین حین آلیس در چهارچوب در ایستاده و فریاد

 .زود باشین بیاین تو نینا -

 ها بود  درحال نزدیک شدن به آن نینا و لیلی هراسان روی خود را از چهره نگران آلیس برگرفتند و به مردی که
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شدند؛ نینا فورا دست لیلی که  های بلندی نزدیک می ها که با گام خیره شدند و با دیدن افزوده شدن تعداد آن

 .رساندند هراسان در جایش خشکش زده بود گرفت و با سرعت تمام خودشان را به خانه می

زنان خود را داخل خانه پرت کرد و مرد در  رد که او جیغیکی از مردها نزدیک بود لباس لیلی را به چ*ن*گ بگی

مقابل چهارچوب در متوقف شد و با چهره خشنی به گلوریا که با پیروزی به او خیره شده بود نگاه کرد. گلوریا با 

 .عصبانیت در را م*حکم به صورت او کوباند

 :زد گفت هایی که به تندی می با بسته شدن در لیلی هراسان با نفس

 اون چرا نتونست بیاد تو؟ -

 :زنان گفت نینا نفس

 .تونن بیان تو نترس اونا نمی -

 :لیلی متعجب گفت

تونه کمکمون کنه تا از دست این  زنم. اون می منظورت چیه؟ نه، اصال مهم نیست االن به مادرم زنگ می -

 .های زنجیری خالص بشیم دیوونه

 :جدیت گفتنینا فورا تلفن لیلی را از دستش قاپید و با 

ای برسونن؛ من االن به کالرا زنگ  تونن بهمون صدمه لیلی نگران نباش تا زمانی که ما تو خونه بمونیم اونا نمی -

 .زنم می

 :لیلی با پافشاری گفت

 منظورت چیه؟ -

 :آلیس قدمی به جلو آمد و دستش را روی بازوی لیلی گذاشت و گفت

 آروم باش لیلی، باشه؟ -
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ای آرام کوبیده شد و همه با این صدای ناگهانی تکانی خوردند و هراسان به در  چوبی خانه با تقهدر همین حین در 

 .خیره شدند

ها کامال آرام و  برد کوبیده شد؛ اما این تقه در دوباره با ریتمی خاص گویی که زننده آن از این موقعیت ل*ذت می

 .گونه بودند انسان

 :با نگرانی گفت گلوریا به آرامی سمت در رفت و نینا

 کنی گلوریا؟ داری چی کار می -

 :گلوریا با چهره مضطرب و در عین حال مصممی خیره به نینا گفت

 .برید عقب نینا -

اش در را به آرامی باز کرد و  نینا سمت لیلی که با وحشت به آلیس چسبیده بود رفت و گلوریا با استواری همیشگی

 .ه شدندهمه با دیدن شخص مقابلشان شوکه خیر

 :جولیو با چهره جذابش لبخندزنان با متانت در حالی که سر تعظیم فرود آورد گفت

 !های محترم سالم دوشیزه -

 :گلوریا به زور آب دهانش را قورت داد و سعی بر حفظ آرامشش داشت که گفت

 !این چطور ممکنه؟ -

 :د نگاه کرد و گفتزده به جولیو خیره شده بو لیلی با نگرانی و گیجی به نینا که وحشت

 .چرا ترسیدید نینا؟ اون همکار مادرمه -

 .خواست نزدیک گلوریا شود تا از او حمایت کند که آلیس مانع شد نینا بدون توجه به حرف لیلی با نگرانی می

 :جولیو لبخندی زد و با آرامش و ل*ذت خاصی گفت

 !م رو هوامنتظر بودم همتون اینجا جمع بشین؛ تا همتون رو باهم بفرست -
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 :گلوریا با جدیت به او خیره شد تهدیدوار گفت

 .تونی بکنی کاری نمی هیچ -

 :آمیز زد و گفت خندی طعنه جولیو نیش

 اوه، جدا؟ -

پوش سمت او آمدند و کنارش ایستادند. آلیس با نگرانی سمت گلوریا  او به اطرافش نگاهی انداخت و مردان سیاه

 .همدیگر ایستادندآمد و لیلی و نینا هراسان کنار 

 :جولیو با تمسخر نگاهی به چهارچوب در انداخت و گفت

 .آشامی رو وارد خونه بکنه العاده قوی که نتونه هیچ خ*ون اوه، یه جادوی فوق -

 .پروراند در نظر گذراند گلوریا چشمانش را ریز کرد و چهره شیطانی جولیو را که در سرش افکار شومی را می

 :هقهه گوش خراش و شیطانی سر داد و با ل*ذت گفتباره ق جولیو به یک

 !آشام نیستند حیف که دوستای من خ*ون -

 هراسان دخترها ی ەداد مردان درشت هیکل با آرامش داخل خانه شدند و هم او درحالی که خنده شیطانی سر می

 .ایستادند گلوریا پشت

را با نیروی عظیم ماورایی در هوا همچون پر معلق ای به زبان التین کهن دو تن از مردها  گلوریا با گفتن کلمه

 .ساخت و طولی نکشید تا آنها با شدت به دیوار کنار در کوبیده شدند

 :جولیو با حیرت ساختگی به او خیره شد و شروع به کف زدن کرده و با کسلی گفت

 .اوه عجب قدرتی واقعا جای قدردانی داره -

 گلوریل نزدیک شده بود با پشت دستش سیلی محکمی به صورت او کوباند.یکی از مردها که با سرعت و زیرکی به 
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نشینی  کشان روی او خیمه زده و بلندش کردند تا عقب گلوریا با دردی فراوان روی زمین نقش بست دخترها جیغ

 .کنند

سال  ادوگر میانبردند و دیگر راه فراری در کار نبود ج امیدی به سر می شدند همه در هراس و نا قاتلین نزدیک می

 !باره چیزی به سرعت رعدوبرق همانند روح داخل خانه شد توانی برای مقابله در درست نداشت که به یک

 .زده صورتش را الی موهای نینا پنهان کرده و با قدرت او را گرفته بود لیلی وحشت

 .پاهایش افتاده بود خیره شدطولی نکشید که جولیو با حیرت و ناباوری به سرهای بریده شده افرادش که مقابل 

 .خواست داخل شود که کسی از پشت چوبی را به قلب او فرو کرد آلود می با عصبانیت و چهره غضب

گرفت روی زانوهایش افتاد و بدنش به آرامی به شکلی  اش نشات می جولیو با فریادی بلند که از درون جهنمی

 .بسیار وحشتناک و فجیع شروع به پوسیدن کرد

 .زاده روی زمین افتاد پوسیده اشرافب*دن 

 .مونیکا به سرعت خودش را کنار دخترها نگه داشت

 .همه هراسان به اتفاقات پیش رو خیره شدند

 :آشام با نگاه سبز نگرانش خیره به لیلی و نینا گفت خ*ون

 حالتون خوبه؟ -

د پوسیده جولیو خیره شده بود زده و خشکیده که در چند قدمی به جس آنها با تعجب به الیوت با چهره وحشت

ای کشید؛ رو به مونیکا سرش را به معنای تشکر  بست نفس آسوده نگاه کردند. گلوریا درحالی که چشمانش را می

 .تکان داد

 :زد مونیکا رو به او کرد و گفت با لبخندی که اعتماد و مهربانی در آن موج می
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 .زود باشین، باید از اینجا بریم -

 

رفت که مت و کالرا با تعجب به  های زیرزمینی می از مت و کالرا وارد خانه شد و شتابان سمت پلهسابین جلوتر 

 .خانه کامال قدیمی ساخت شکارچی خیره شدند

های کهنه و قدیمی روی دیوارهای چوبی به رنگ شکالتی آویزان بودند؛ به علت  ها و عکس تابلوها، نقاشی

های ترسناک  های وحشت در فیلم شیده شده داخل خانه همچون خانههای ضخیم ک های کوچک و پر*ده پنجره

 .انداز شده بود جای خانه طنین زمین در جای های چوبی کف خراش پارکت کرد! صدای گوش جلوه می

 :کالرا با سوالی که ذهنش را درگیر کرده بود به سابین که درحال راه رفتن بود نگاهی کرد و گفت

 توسط اون مردی که تو جاز دیدی دزدیده شده؟ دونی کاترین از کجا می -

 :العمل سریع او ایستادند و شکارچی گفت ها نیز با عکس آشام سابین از حرکت ایستاد و خ*ون

 !دست جولیو باشه من به احتمال خیلی زیادی مطمئنم کالرا، اون مرد ممکنه هم -

نیت همچون رعد در وجودش رخنه کرد و درخشید عصبا آشام می ای که در چشمان آبی یخی خ*ون با نگرانی

 :گفت

فرستمش ته  پس باید هر چه زودتر کاترین رو از دست اون هیوال نجات بدیم و هر کسی که اون رو دزدیده می -

 !جهنم پیش جولیو

 :هایی بلند به راه افتاد و گفت سابین سرش را به معنای تأیید تکان داد و او با گام

 .جولیو طرف باشیم باید تجهیزات مورد نیاز رو داشته باشیماگه با یه موجودی مثل  -

 :مت با سردرگمی گفت

 .جا بیایم و برداریم تونیم از همین خوای وسایل رو به خونه ما بیاری؟ می چرا می -

 :رسید گفت شکارچی با عصبانیت پنهانی که در صدایش به گوش می
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 .ی دور از اینجا باشممدت شناسه و باید یه چون اون مرد خونه من رو می -

شد مقابل کمدی  هایی که به زیرزمین ختم می پله هایی بلند به راهش ادامه داده و پس از عبور از راه سابین با گام

 .شد ایستادند قدیمی و طوالنی که به انتهای انبار ختم می

 کمد و کشید پایین به را بود دیواری کتابخانه دیده خاک های قفسه از یکی روی که اژدها سر ی ەشکارچی مجسم

 .رفت کنار خراشی گوش صدای با آرامی به

 :مت نیشخندی زد و گفت

 !ات رو تمیز نکردی؟ اینجا رو ببین، چندساله که خونه -

نگاهی به چهره حیرت زده کالرا  قوه را از جیب کتش بیرون آورد و نیم خیالی چراغ کالرا لبخندی زد و سابین با بی

 :نیشخندی شرورانه چهره او را در بر گرفت و گفتو مت انداخت؛ 

 !تونید بیاید اگر مشتاق اومدن به زیرزمین با یک شکارچی جاودان هستید می -

ای که هراس و حیرت در آن دویده بود خشکشان زده و به شکارچی  های گشاد شده و چهره کالرا و مت با چشم

ای شیطانی در راهروی تاریک  د که صدایش همچون خندهای بلن بدجنس خیره شده بودند که سابین با قهقهه

 .انداز شد طنین

شد خیره شده بودند  پله سنگی و تاریک مقابلشان که به تاریکی ختم می مت و کالرا درحالی که که با تعجب به راه

 .که پس از مدتی درنگ و دودلی راهی شدند

های  انداز شد. چراغ رزمین دایره شکل مسکوت طنینسابین به زیرزمین مخفی رسید و صدای زده شدن کلید در زی

 .قدیمی روی سقف با حالت سوسو روشن شده و اندکی روشنایی به اطراف بخشید

 

 با ناباوری به وسایل قدیمی و کهن اطراف خیره شده بودم. همه وسایل اطراف بسیار قدیمی و کهنه بودند؛ 
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های زمان قدیم بود، آجرهای پوسیده اتاق بزرگ و گرد مانند  های اضطراری قلعه زیرزمین مخفی بیشتر شبیه تونل

های بسیار قدیمی که باید برای زمان عهد بوق باشند. این خانه باید بیش از صد سال قدمت داشته باشد؛ چرا  چراغ

 .جور امکاناتی دارد دانم او همه سابین باید همچین جایی زندگی کند؟ یعنی مشکل مالی دارد؟ بعید می

ام ذهن این  آشام هستم؛ اما تا به کنون نتوانسته شوم، درحالی که یک خ*ون اوقات از خودم ناامید می گاهی

کنم خودش هم از خودش  ها حس می وقت ترسم؛ البته بعضی شکارچی مرموز را بخوانم! واقعا از این مرد می

 !ترسد می

؛ این همه سال کامال تنها زندگی کرده؛ اگر من سوزد؛ او حتما باید خیلی تنها باشد اوقات هم دلم برایش می بعضی

 .شد یا هرکس دیگری جای او بود حتما دیوانه می

 .دانم که باید کامال پیچیده و کوله باری از اسرار باشد از زندگی پر رمز و راز او فقط این را می

 :کمی تعلل گفتم تراش چوبی و فلزی روی دیوار افتاد؛ نزدیک شکارچی شدم و با های خوش چشمم به صلیب

 ای نیستی؟ پرسم؛ مطمئنی آدم مذهبی دوباره این سوال رو می -

 .غم عجیبی در نگاه طالیی شکارچی موج زد؛ گویی به یاد خاطرات دورش رجوع کرده بود

 :خندی کرد و گفت تک

 .فکر نکنم شبیه هیچ راهب یا کشیشی باشم که تا حاال دیدی -

 :لبخندی زدم و گفتم

 .یه صلیب هم دور گردنتهدروغ نگو،  -

 :ای بود که آن را دست مت داد و گفت سابین درحال چک کردن تیرکمان بزرگ مکانیزه

 .قبال بهت گفته بودم؛ فقط یه هدیه است -

 :کردم گفتم نزدیک شدم و درحالی که وسایل قدیمی اتاق را ل*مس می
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 .ستدونی؟ هنوزم که هنوزه احساسم نسبت به تو مثل یه غریبه ا می -

ای روی میز کهن دوخت و به نرمی نجوایی کرد؛ گویی بیشتر داشت با خودش صحبت  نگاه نافذی به نقطه

 .کرد می

 !شاید برای خودم هم بیگانه باشم -

شد که او چقدر  عمیقا به چشمان اسرارآمیز سابین خیره شدم و او نیز همین حالت را داشت؛ به راستی باورم نمی

 .پیچیده باشدتوانست یک معمای  می

 :های افسونگر شکارچی خیره شده بودم نجوا کردم درحالی که مسحورانه به چشم

رحمانه امثال منه. اما تو مثل یک دوست  مونی آقای مونیز. وظیفه تو شکار بی تو مثل یک معمای حل نشده می -

 !کنی ام رفتار می و حامی با من و خانواده

هایم که شرم را به دلم هدیه  رگان شده بود. با نگاهی خیره به چشمهای طالیی او حال به درخشش ستا چشم

 :بخشید در لحظه گم شده بودم می

 بره؟ رحمی یا یک فرشته مرگ که فقط بدی رو از بین می حاال تو یک شکارچی بی -

ای بر  خند نصفههای لرزانم که سعی داشتم آنها را از دیدگان نافذ او بدزدم لب اش به چشم با نگاه درخشان فریبنده

 :ل*ب نشاند و زمزمه کرد

 !شاید کمی از هر دو باشم -

سابین مدتی به چشمانم خیره شد و در آن مدت کم در نگاه عمیق و پرنفوذ همدیگر گم شده بودیم؛ احساس 

م داد؛ آیا او ه توانستم آن را بفهمم و این حس گمنام من را به شدت آزار می عجیبی به او داشتم که هرگز نمی

 احساسش نسبت به من همانند احساس من بود؟

 

 شان را در هم شکست. سمت میز مقابلش برگشت و خود را مشغول  شکارچی با تلنگری بر خود نگاه عمیق بین
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 .ددا نشان می

مایه محفوظ شده بود توجهش را جلب کرد. به  ای گران کالرا با دیدن کاغذ قدیمی و پوسیده روی میز که در جعبه

 .ها کاغذ را برداشت پرتی آن مت نگاهی انداخت و با دیدن حواس سابین و

ای را صاحب بود با تعجب و  های بادامی کشیده با دیدن چهره نقاشی شده دختری زیبا و تقریبا جوان که چشم

 .گنگی به آن خیره شد

 .پیچید سال هزار و هفتصد و بیست و سه در گوشه کاغذ نوشته شده بود که صدای سابین در زیرزمین

 .تونیم بریم وسایل رو برداشتیم، می -

 .هایی بلند به راه افتادند و کالرا کاغذ را روی میز گذاشت و به آرامی به دنبال آنها به راه افتاد مت و سابین با گام

 :آنها درحال خروج از خانه بودند که مت با گنگی پرسید

 ...ها خیلی ین وسیلهها یا تیرکمون استفاده کنیم؛ ا تونستیم از چوب می -

ای مناسب  آشام که درحال گشتن کلمه یووی مت بود و به خ*ون سابین درحال گذاشتن ساک در صندوق عقب اس

 :اش را کامل کند؛ لبخندزنان نگاهی کرد و گفت بود تا جمله

 ان؟ خیلی خاص -

 :ی رو به او کرد و گفتکرد که شکارچ مت با سرش تأیید کرد و کالرا در گذاشتن وسایل به سابین کمک می

 !چون هستند -

 :گفت عجیبی سرخوشی با سابین و ماندند او حرف ی ەکالرا و مت با تعجب منتظر ادام

 !فهمید باور کنید وقتش که شد می -

 :ای گفت زده او به راه افتاد و مت و کالرا با تعجب به هم نگاه کردند و مت با حالت بُهت
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 .شه گرفت فقط یک نتیجه می -

 :کالرا سرش را به معنای چی تکان داد و مت با حالت بعیدی گفت

آشام در فیلم ون  به قول کاترین؛ اینکه اون واقعا ون هلسینگه. )ون هلسینگ لقب شخصیت شکارچی خ*ون -

 (هلسینگ

 .کنان چشمانش را چرخی داد و سمت در ماشین روانه شد کالرا پس از مدتی مکث خنده

 :یدی گفتمت با حالت متعجب و بع

 .زنه مگه چیه؟ خب خیلی رمزی حرف می -

 

های سرد پاییزی بار دیگر  های سرخ تابان و طالیی خورشید بر آسمان سیاتل بدرود گفته و تاریکی مطلق شب رگه

 .کرد پایان یافتن روز پر ماجراجو را یادآور می

م و امنی که واقع در نزدیکی کوئین هیل مونیکا شتابان در خانه را گشود و همه داخل خانه ناآشنای کوچک اما گر

 .بود شدند

او با نگاهی جزئی به بیرون از خانه در را به آرامی بست و رو به گلوریا با صدایی که گرمی و صمیمیت از آن نشات 

 :گرفت گفت می

 شه. درضمن یه بقالی این نزدیکی هست که اگه یه طلسمی روی خونه بذارین حتما جای امنی براتون می -

 .تونید هر چیز خوردنی که بخواهید از اونجا تهیه کنید می

 .لیلی با وحشتی که هنوز در دل داشت به نینا چسبیده و لرزشی از هراس تمام جسمش را فرا گرفته بود

 .صدای مونیکا دوباره در راهرو به گوش رسید

 .تون هستیم مونیم و مراقب من و الیوت اینجا می -

 :او کرد و کنجکاوانه پرسیدنینا با نگرانی رو به 
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 کالرا کجاست؟ -

 .اون با سابین و مت بود، نمی دونم کجا رفتن -

زد لبخند زنان جلو آمد، دستان سرد مونیکا را گرفت و به گرمی  ای که مهربانی در آن موج می گلوریا با چهره

 :گفت

 .ازت ممنونم که بهم زنگ زدی و هشدار دادی -

 :آشام زیبا ظاهر شد و به نرمی گفت ت بر چهره خ*ونلبخندی گرم و پر از صمیمی

رسه و کاترین غیبش زده فهمیدم اتفاقی افتاده و خواستم همه  وقتی دیدم اوضاع سابین آشفته به نظر می -

 .کردم و اتفاقات وحشتناکی رخ داده مواظب باشن؛ ظاهرا اشتباه نمی

 :بود خیره شد و به آرامی پرسیدنینا به چشمان بزرگ شده لیلی که وحشت در آنها نهفته 

 حالت خوبه؟ -

خواست به او دست بزند که لیلی پرخاشگرانه به  لیلی جوابی نداد و با عصبانیت به او نگاه کرد؛ نینا نزدیک شد و می

 :عقب رفت و گفت

 !به من دست نزن -

 .توجه حاضرین به آنها جلب شده و همه با نگرانی برگشتند و به آنها خیره شدند

 :لیلی با حالتی عصبی گفت

دونی چیه، گور بابای رازتون، من کاری  زنین؟ اصال می معلوم نیست اینجا چه خبره، دارین رمزی حرف می -

پاتون رو  و ام و الزم نیست نگران این باشین که من دست رم خونه نکردم که بخوام فرار کنم یا قایم بشم؛ دارم می

 .فاش بشهبگیرم یا نکنه راز اسرارآمیزتون 

 او به سرعت سمت در رفت و آن را باز کرد؛ همه با دیدن کالرا به او خیره شدند؛ لیلی برگشت و هنوز او را ندیده 
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 :بود که با عصبانیت گفت

 .تون روبهرو بشم خوام با هیچ کدوم گم؛ دیگه نمی و الزم نیست نگران این باشین که به کسی چیزی می -

 .کالرا خشکش زد او به سرعت برگشت و با دیدن

 :آشام با تعجب گفت خ*ون

 خوای ما رو ببینی؟ چرا دیگه نمی -

 

 چهره دیدن کردم؛ نگاه بود خیره من به و ایستاده پنجره ی ەنفس عمیقی کشیدم و به حالت دفاعی لیلی که گوش

نی از طرف من و او کانه لیلی در این وضعیت عصبانی لبخندی را بر لبانم آشکار کرد. نینا منتظر سخکود و شیرین

 .بود که با نفسی عمیق شروع کردم

 .کنم چیز رو ازت پنهان می ام و دارم همه کنی آدم دورویی دونم که فکر می دونم که گیج شدی؛ می می -

 .ای در زمین خیره شدم و ادامه دادم کردم به صورتشان نگاه نکنم؛ به نقطه سعی می

ها اومدم سیاتل، چون همیشه این شهر برام اتفاقات خوبی رو  بعد سالام،  طور هم هست؛ من آدم دورویی همین -

 .ای که همیشه داشتم؛ البته قبل مرگم به همراه داشته، سعی کردم یه زندگی عادی رو برای خودم بسازم؛ زندگی

 :احساس ترس شدیدی از سوی لیلی سمتم روانه شد، توجهی نکردم و ادامه دادم

که کاترین بیاد و زندگیم رو  شدم؛ چون به احتمال این ها دوست می ته نباید با آدماما بر طبق تجربیات گذش -

ها  خواستم هم از آدم خواستم جون کسی رو به خطر بندازم؛ اما نمی دوباره به هم بریزه زیاد بود؛ برای همین نمی

 .ام دوری کنم و توی زندونی خودم رو حبس کنم که انگار فقط خودمم و خانواده

تر شده بود که  را بلند کردم و نگاه معطوف لیلی که به من خیره بود را در نظر گذراندم؛ نینا به من نزدیکسرم 

 :گفتم
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کردید؛ دیدم که خیلی با  وقتی چشمم به شما دو تا افتاد؛ وقتی که داشتید مدرسه رو برای هالووین تزئین می -

های باحال دور هر  رو دوست داشتند و گروهی از آدم آموزهای مدرسه شما هم خوشحال و نزدیک بودید؛ کل دانش

خواستم؛  ای رو می بار فهمیدم این بود که من هم یه همچین زندگی شدند؛ چیزی که برای اولین دوتون جمع می

شد؛ تسلیم شدم مثل همیشه،  اینکه دوباره انسان بشم و بتونم دوستای خوبی مثل شما رو داشته باشم؛ اما نمی

از نینا در مقابل ارشدها حمایت کردم؛ اون بهم نزدیک شد و سعی کرد باهام ارتباط برقرار کنه؛ تو رو  ولی وقتی که

هم دنبال خودش کشید؛ وقتی همه فهمیدند که شما دو تا با من دوست شدید بقیه هم یه جورایی به دوستی با 

جورایی  رو از خودم برونم؛ چون یه تونستم شما من امیدوار شدند؛ این من رو به شدت ترسوند؛ ولی دیگه نمی

سال گذشته برام به شیرینی زندگی قبلیم بود؛ همون زندگی انسانی، اما بعد اون یه  بهتون وابسته شده بودم؛ یه

سال بعد اومدن کاترین و آوردن حقایق با خودش توی زندگیم، از خواب خرگوشی پریدم؛ تمام فکرم این بود که 

شدند؛  افتادند؛ مانع این می ؛ خواستم شما رو از خودم دور کنم؛ اما انگار اتفاقاتی که مینذارم آسیبی به شما برسه

 .مانع از اینکه شما حقیقت من رو بفهمید

 :اشک در چشمان لیلی جمع شده بود؛ با صدای لرزانی که هراس را به همراه داشت گفت

 تو، تو چی هستی؟ راز بزرگ تو چیه کالرا؟ -

 :د کرد و با ناراحتی خیره در چشمان هراسان و در عین حال کنجکاو لیلی گفتکالرا سرش را بلن

 .آشام هستم لیلی من یک خ*ون -

 :پس از مدتی سکوت نینا اشک چشمانش را پاک کرد و به سرعت کالرا را در آ*غ*و*ش گرفت و گفت

کنی خیلی  ر کاری میبرای من مهم نیست که تو چی هستی؛ همین که دوستمی و برای در امان موندنم ه -

 .ارزشمنده

 :ای گفت پس از مدتی لیلی به آرامی نزدیک شد و روی زانوهایش کنار تخت کالرا نشست و با چهره معصومانه
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 دی من رو به عنوان یه ساندویچ خوشمزه نبینی؟ قول می -

 :نینا و کالرا به آرامی خندیدند؛ لیلی نیز لبخندی زد و کالرا گفت

 .دم قول می -

 :ها به آ*غ*و*ش او پرید و گفت ی لبخندزنان همانند بچهلیل

 .ام خوام من دوست خیلی بدی معذرت می -

 :کالرا م*حکم او را در آ*غ*و*ش گرفت و گفت

 .نباید این حرف رو بزنی -

 :لیلی از او جدا شد و خیره در چشمان کالرا گفت

 .تی دنبال نخود سیاهخوام بهت کمک کنم؛ نباید از این بعد من رو بفرس من هم می -

 :نینا با جدیت گفت

 دونید چه کسی کاترین رو دزدیده؟ هنوز نمی -

 :شد گفت کالرا به آرامی آشکار می  با عصبانیتی که در چشمان آبی یخی

 !دونه من نه، اما یه نفر هست که می -

دکی را به اتاق بخشیده کالرا و مت در سلول زیرزمینی سرد، مرطوب و کوچک که المپ آویزان سقف روشنایی ان

اش فرو رفته بود خیره شده  بود روی زانوهایشان نشسته و به جسد پوسیده جولیو که خنجر چوبی در س*ی*نه

 .بودند

 :انداز شد صدای کالرا در سلول طنین

 شه درسته؟ پس این ع*و*ضی با یه خنجر چوبی ساده کشته نمی -

 :لیوت در سلول تاریک و سرد پیچیدمت سرش را به معنای تأیید تکان داد و صدای ا

https://forums.taakroman.ir/


           

 

                                 www.taakroman.ir 

 جلد دوم رمان دامگستران)بازگشت تاریکی( 

TATA NJ   انجمن تک رمانکاربر 
  

   

 
139 

 

 

 .باید سالحی باشه که بتونیم از شرش خالص بشیم -

 :کالرا فورا جواب داد

 .نه، اون ع*و*ضی باید جای کاترین رو به ما بگه -

 :مت با نگرانی گفت

 خوای دوباره به زندگی برش گردونیم؟ می -

 :کالرا با نگاه ناچاری به او خیره شد و گفت

 .راهیه که بفهمیم کاترین کجاستاین تنها  -

 :اش را از دیوار برداشت و با بهت گفت الیوت تکیه

اما این ع*و*ضی یه افسونگره؛ اگه چوب رو از قلبش بیرون بکشیم می تونه با جادو جمبل فرار کنه. البته اگر  -

 .بین باشیم و نخواد ما رو بکشه خوش

 :مت رو به کالرا گفت

 .باید اون رو تا ابد اینجا نگه داریمگه؛ ما  الیوت راست می -

 :در همین حین سکوت طوالنی سلول با صدای پیر گلوریا در هم شکست

 .یه راه دیگه هم وجود داره -

 :همه با تعجب سمت او برگشتند و گلوریا با نگاه اسرارآمیزی گفت

 .بهتره بریم باال -

 

 .لیو رو خنثی کنیمتونیم به وسیله یه افسون به طور موقت جادوی جو ما می -

 :کالرا با خرسندی جلو آمد و گفت

 اما این ممکنه؟ واقعا؟ -
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 :مت با نیشخند گفت

تونیم جولیو رو به  تونه باشه؛ می کردم. این کار یه معجزه می لحظه قبل به این فکر می شه که چند باورتون نمی -

 .حرف بیاریم

 :کالرا لبخندی زد و رو به گلوریا و آلیس گفت

 تونین از پس این کار بر بیاین؟ خوام کامال مطمئن باشم. می میمن  -

 :گلوریا لبخندی زد و گفت

نگران نباش کالرا، ما زندگیمون رو به شما مدیونیم؛ برای از بین بردن دورگه پستی مثل جولیو هر کاری  -

 .کنم می

 :آلیس با نگرانی به گلوریا خیره شد و گفت

 تونیم دو تایی انجامش بدیم؟ گلوریا، می ایه اما این افسون خیلی قوی -

 :گلوریا با نگاه معناداری به او خیره شد و آلیس سرش را پایین انداخت و رو به کالرا گفت

 .کنیم لحظه دیگه شروع می تا چند -

 

اش  های سنگینش را گشود؛ با تاری دیدش به پنجره کوچک نزدیک به سقف دیوار کناری کاترین به آرامی پلک

شد؛ با دیدن هوای تاریک سرش را پایین انداخت؛ نور ماه روشنایی نسبتا کمی را به رویش تابانده بود؛ به  خیره

 .اش را لیسید توانست به خوبی ببیند که لبان خشکیده علت ضعیف بودنش نمی

 :کسی در میان تاریکی سکوت اتاقک تاریک و سرد را در هم شکست

 تشنته؟ -

 اش به پیکری بلند و با عظمت که روی صندلی نشسته و  کرد؛ با چشمان ریز شدهکاترین فورا سرش را بلند 
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 :حرکت همچون مجسمه تاریک بود خیره شد بی

 تو دیگه کدوم خری هستی؟ -

 .مرد به آرامی از روی صندلی بلند شد و لیوانی کوچک را مقابل لبان کاترین گرفت

به تالطم افتاد. مرد با خونسردی به خوردن خ*ون داخل  آشام با شنیدن بوی وسوسه کننده محتوای لیوان خ*ون

لیوان به کاترین کمک کرد؛ بعد از تمام شدن آن کاترین با حالت بهتری به او خیره شد و سعی بر کاویدن چهره او 

 :در تاریکی داشت که مرد گفت

 ...تونی من رو ببینی خودی به خودت نده، این جا تاریکه، نمی زحمت بی -

 :مکث کرد و دوباره با لحن آرامی ادامه داداو مدتی 

 .بار من رو دیدی؛ اگر به یاد بیاری هر چند یک -

 :کاترین نیشخندی زد و گفت

 خوام ببینم که چی؟ ای مثل تو رو می حیف شد؛ چهره ع*و*ضی -

بود متعجب  بار او را دیده در همین حین چراغ باالی سقف روشن شد و کاترین با دیدن چهره مرد آشنایی که یک

 :گفت

 ...تو؟ من -

 :مرد حرف او را قطع کرد و گفت

گرفتی، اما یادت میاد  بار من رو دیدی، همون شبی که داشتی پیروزیت رو علیه جولیو جشن می آره، تو یک -

 من اون شب چی بهت گفتم؟

رفتار و گفتارش، حتی  کرد که مرد با آرامش پایش را روی پای دیگرش انداخت و کاترین با نفرت به او نگاه می

 .طرز لباس پوشیدنش همانند جولیو سنگین و با وقار بود
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 .بهت گفتم که هر خوشی پایانی داره -

 :کاترین با کمی مکث گفت

 خوای؟ چی می -

 :مرد لبخندی زد و گفت

 .خوام؛ فردا، در زیر نور ماه کامل، همراه با تو به دست میارم چیزی که می -

 :ورتی که گویی قصد تمسخر او را دارد پرسیدکاترین متعجب و با ص

 ها قدم بزنیم؟ خوای زیر نور ماه مثل عاشق معشوق با من؟ چطور؟ می -

 :اش گفت مرد لبخند اسرارآمیزی زد و با نگاه تیز آبی

های ما از ظلم  نوع شه و هم رسم؛ نفرین شکسته می خوام می بعد سیصد سال، باالخره به چیزی که می -

 !دونی کنی کاترین درحالی که خودت نمی ه آزاد خواهند شد؛ باور کن کمک خیلی بزرگی میسال چندین

کاترین با گیجی و افکاری آشفته پس از سکوتی طوالنی با حیرت به مرد اسرارآمیز مقابلش خیره شد. چیزی در او 

 :کشف کند خواست اسرار این مرد گمنان را شد و او می آشام می وجود داشت که موجب هراس خ*ون

 تو کی هستی؟ -

 :ای پر از رمز و راز به کاترین خیره شد و گفت مرد با چهره

 .تونی من رو دیان صدا بزنی می -

 :ای متفکر گفت بار او لبخند اسرارآمیزی زد و با چهره پس از مدتی سکوت مرگ

دونی رو به  ی که میچیزهای ی  دونم که تو همه خوام اسم کامل و صحیح خودم رو بهت بگم؛ چون می می -

 !گی ات نمی خواهرت یا خانواده

 .کاترین با چین بین ابروهایش به او خیره شده بود که دیان کمی جلو آمد؛ از پشتی صندلی فاصله گرفت
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 :کاترین با کنجکاوی و حیرت به او خیره مانده بود که دیان زمزمه کرد

 !والدیس مونیز -

د و همه را سمت میز گرد غذاخوری در آشپزخانه فراخواند. هر یک روی کالرا به افراد حاضر در اتاق خیره ش

تابید روشنایی اندکی را به فضای  صندلی میز گرد غذاخوری نشسته و المپ کوچکی که از سقف به وسط میز می

 .نسبتا کوچک بخشیده بود

 .انداز شد جای خانه قدیمی را فرا گرفته بود طنین صدای کالرا در سکوتی که جای

تر از اون، این مسئله مربوط به سابین  حاال که همه اینجایین، چیزهای مهمی هست که باید بدونین و مهم -

 .شه می

 :توجه همه با تعجب و مشتاقانه به شکارچی و کالرا جمع شده بود که در این حین سابین با گنگی پرسید

 !به من؟ -

جمع شده آلیس بود برداشت و مقابل خودش روی میز  کالرا دفتر قدیمی والریا را که روی میز، کنار دستان

 :گذاشت

 .شه این، مربوط به اجداد نینا یعنی والریا می -

 :او دفتر را باز کرد و دستش را روی تصویر نقاشی شده نهاد و با سردرگمی گفت

 !اون انگشتر تو رو تو دفترش کشیده سابین -

 .خود که اسرار تاریکی در آن نهفته بود خیره شد سابین دستش را مقابل صورتش گرفت و به حلقه کهن

 :کالرا ادامه داد

نوشته والریا اینه که شیاطینی که به ولتری حمله کرده و تمامش رو به خاکستر تبدیل کرده بودند دو نفر  -

 ن مردیسر بود! منظور از هر دو جولیو و او بودند. هر دوتاشون یک انگشتر به دست داشتند که نشان ماربالدارسه
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 .بود که تو بار دیدیش 

 :گرفت نگاهش را در چهره همه گذراند و گفت ای که تعجب و حیرت از آن سرچشمه می مت با چهره

 !پس چرا باید انگشتر یکی از اون دو تا تو انگشت سابین باشه؟ -

 :کالرا رو به سابین کرد و گفت

 .تونی بگی سابین تو می -

 :عاجزانه گفتسابین به فکری عمیق فرو رفت و 

 .شناختم من، من چیزی یادم نمیاد کالرا، قبال که بهت گفتم. چندین سال قبل حتی خودم رو هم نمی -

 :کالرا با اصرار گفت

تونه جولیو و اون مرد رو بکشه؛  لطفا سابین، باید هر چه زودتر کاترین رو پیدا کنیم و همچنین سالحی که می -

 .تو تنها امید ما هستی

های بزرگ شکارچی را گرفت. توجه مرد آشفته به او جلب شده و  روی سابین نشسته بود؛ دست که روبه ساحر پیر

 .هایش در نگاه نافذ و قدرتمند ساحر قفل شد چشم

 :ساحر به نرمی در سکوت نجوا کرد

 .های آروم و عمیقی بکش هام نگاه کن و نفس سعی کن بدنت رو شل کنی سابین، به چشم -

شد نگاه حاضرین دور میز به آنها خیره شده بود که گلوریا به  تر می چی به آرامی سنگین و سنگینهای شکار چشم

 :نرمی ادامه داد

 شن مگه نه؟ هات سنگین می کنی پلک احساس می -

تر از مرگ  برد؛ حالت او گویی یک خستگی شدید و خوابی عمیق گویی سابین دیگر در دنیای واقعی به سر نمی

 !بود
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 .خوابیدنت نشو سابین، بذار سیاهی بهت غلبه کنهمانع  -

اش به گذشته دور  سابین پس از کشیدن نفسی عمیق، چشمانش را بست و با آرامش سعی داشت در افکار آشفته

 .سفر کند که به آرامی نجوا کرد

 .سال هزار و هفتصد و بیست بود -

 

 سال هزار و هفتصد و بیست واتیکان

 

کننده گم شده  برد؛ کلیسای واتیکان در آشوبی گیج ن در سرخی و وحشت به سر میآسمان همچون جهنمی آتشی

 .و اهریمن در آنجا سایه افکنده بود

جا را فرا گرفته و  ها دورتر سیاهی و دود همه ها بودند؛ مایل ها و درمانده راهبان در حال یاری رساندن به زخمی

توانستند آن را ببینند؛  یز را در دل افنکده بود؛ اما همه میصدای ناله و فریادهای مردم زخمی وحشت روز رستاخ

 .چون ویرانی عظیمی بود

 .دوید زده به آن سوی راهرو می چوبی پر از آب شتاب دختر جوان راهبه با سطل

های طوالنی و پهن کلیسا  هایی پاره و جسمی به شدت زخمی که خودش را به زور از پله با دیدن مردی با لباس

ها به داخل کلیسا  کشید متوقف شد. با کمی مکث شتابان به سوی مرد دوید و او را به کمک کشیش باال می

 .بردند

هایش را در بر داشت با اتاق خالی سفید و  اش را باز کرد. با تاری دیدی که نگاه های به خ*ون نشسته مرد چشم

ها و افرادی سفیدپوش را در مقابل خود یافت.  هرو شد؛ زمزم به تابید رو کوچک که نوری اندک از پنجره به داخل می

شان هراس را جای داده  هایی که در چهره هایش که سعی بر بهبود تاری داشت راهبان و کشیش با فشاری بر دیده

 های شان چسبانده بودند دید. از نگاه هایشان با قدرت گرفته و آن را به س*ی*نه و کتاب مقدسی که در دست
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 .شد متعجب بود وحشت و حیرت از پوشیده که ها آن ی ەآشفت 

 :شد گفت با صدایی که به زور شنیده می

 .لطفا، کمکم کنید -

دزدیدند؛ تاریکی چشمان سنگین  هایشان را از همدیگر می والریا با تعجب به راهبان خیره شد و همه با هراس نگاه

 .بود در بر گرفتاش که خستگی روی او همانند بختک افتاده  ی سابین و جسم زخمی شده

توانست تشخیص دهد صدای چندزن است که  توانست بشنود؛ اما می پیچید و به وضوح نمی صداهایی در گوش می

 .آمد ای نزدیک می از فاصله

 :چشمانش را به زور باز کرد و با دیدن همان دختر زیبا روی راهبه پرسید

 من، من کجام؟ -

 :ای خاص گفت همچون مهتاب والریا نقش بست؛ با لحجه لبخندی زیبا در چهره حر*یر مانند و سفید

 .تو در کلیسای واتیکان هستی -

سابین با گیجی سرش را چرخاند و به اطراف نگاهی کرد؛ او به پنجره کوچک و چوبی خیره شد؛ با دیدن نور 

 :کورکننده خورشید گفت

جا آتش گرفته بود و من،  دیروز بود؛ همهمن، یادم نمیاد کی اومدم اینجا، یادم نمیاد؛ فکر کنم؛ فکر کنم  -

 .زخمی بودم

 :والریا با انکار گفت

 .بدی نجات رو ما ی ەای هست که تو خواب و بیداری هستی؛ باید خوب بشی؛ باید هم نه، تو مدت طوالنی -

ای ملتمسانه  دانست چه بگوید که والریا با چهره سابین با گیجی به چشمان بادامی والریا خیره ماند و دیگر نمی

 :گفت
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 !تو تنها امید ما هستی سباستین -

 

های درخشان شب خیره  های طالیی مرد تنومند در بالکن کوچک و هوای سرد پاییزی ایستاده و به ستاره چشم

 .نمود با افکاری که به راحتی قابل خواندن نبود اش را خشن و سرد جلوه می اش چهره های مردانه بود. اخم

 :در سکوت شب صدای کالرا شکارچی آشفته را از افکار عمیقش بیرون راند

 .امشب خیلی سرده، ممکنه سرما بخوری -

 :خندی برگشت و با حالت بعیدی گفت سابین با تک

 .شم من مریض نمی -

 :ای متعحب کنار او ایستاده و به حصار فلزی بالکن تکیه داد و گفت با چهرهکالرا لبخندزنان 

 وقت مریض نشدی؟ واقعا؟ یعنی هیچ -

 :سابین لبخندزنان به او خیره شد و گفت

 .ها زنده نیستم آشام الطبیعه هستم کالرا. به نوعی من هم مثل خ*ون من جزو ماوراء -

 :ن انداخت و گفتکالرا با چهره تاسف باری نگاهش را پایی

 .کننده باشه آور و ناراحت این باید خیلی عذاب -

 :پس از مدتی او کمی نزدیک شد و گفت

 اصال یادت نمیاد که کی این کار رو باهات کرد؟ -

 :سابین سرش را پایین انداخت و با افسوس گفت

که بفهمم اطرافم چه اتفاقاتی نه کالرا، من در خوابی که با مرگ تفاوت چندانی نداشت بودم تو حالی نبودم  -

 .افته می

 رخ خیره شکارچی نگاه  های نیم آشام به نگاه کالرا با ناراحتی سرش را پایین انداخت و پس از مدتی سکوت خ*ون
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 :کرد و لبخندزنان گفت

 چیه؟ -

 :سابین سمت او برگشت و با فاصله کمی مقابلش ایستاد و به نرمی گفت

 .ون اوایل باهات داشتم. عذرخواهی کرده باشمفکر نکنم بابت رفتاری که ا -

 :کالرا لبخندزنان سمت او برگشت و متعجب گفت

 خوای ازم عذرخواهی کنی؟ واقعا؟ می -

 :سابین لبخندی زد و نگاهش را پایین انداخت و گفت

 .خب، اشکالش چیه؟ من، واقعا به خاطر رفتاری که باهات داشتم ناراحتم -

اش را کنجکاوانه رو به  باره ذهنش را مشغول ساخت چهره خیره شد و سوالی که به یککالرا با مهربانی به او 

 :شکارچی کرد و پرسید

 برای چی دیگه نخواستی من رو بکشی؟ -

 :سابین مدتی با نگاهی مسحورانه به چشمان کالرا خیره شد و گفت

هاست  زدی؛ گفتی این ذات انسان خب تو، با کسایی که شکارشون کرده بودم فرق داشتی و اون حرفی که بهم -

 .جورایی قبول کرده بودی که یه هیوالیی دونستی و یه که متفاوته و اینکه خودت هم می

 :کالرا با چشمانی دردمند به او خیره شد و سابین با مهربانی گفت

 .طور نیست، تو یه هیوال نیستی اما این -

 :خیره شد و سابین با دیدن تغییر ناگهانی او گفتای آشفته به آسمان  کالرا لبخندی زد و با چهره

 .کنیم؛ نگران نباش کاترین رو پیدا می -

 اون همیشه مراقبم بود؛ ولی من همش سعی کردم اون رو از خودم برونم و آزارش دادم؛ حاال که متوجه  -
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 .خواستم برش گردونم؛ تو یه چشم به هم زدن ازم دور شد اشتباهم شدم و می

های آهنی بالکن بود گذاشت.  ربانی به او خیره شد و دستش را روی دست سرد کالرا که روی نردهسابین با مه

آشام با احساس گرمای دست شکارچی نگاهش را سمت او سوق داده و به چشمان طالیی مهربان او خیره  خ*ون

 .شد

 :سابین به گرمی نجوا کرد

 .شه چیز درست می همه -

 :زنان در اتاق گفت سعی داشت آرامش خود را حفظ کند قدملیلی لبخندزنان با حالتی که 

 .نگران نباش مامان، مواظب خودم هستم -

 :او خداحافظی کرد و تلفنش را روی میز گذاشت و نینا گفت

 مشکلی که نیست؟ -

 :لیلی لبخندی زد و گفت

 .تونم امشب رو اینجا بمونم نه، می -

 :بازی گفت های نیمه د رو به لیلی کرد و با چشمش ای که از ظاهرش نمایان می نینا با خستگی

 من خیلی خوابم میاد؛ تو چی؟ -

 :لیلی روی تخت پرید و گفت

 .خوابیم پس باهم می -

 .کنان روی تخت دراز کشیدند و م*الفه را روی خود انداختند نینا و لیلی خنده

 اش به ناراحتی گرائید و با لحن  رهپس از مدتی لیلی درحالی که به سقف اتاق نیمه تاریک خیره شده بود چه
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 :نگرانی گفت

 کنن؟ به نظرت کاترین رو پیدا می -

 :چهره نینا نیز همانند لیلی به ناراحتی گرائید و گفت

دونی، راستش اصال از کاترین خوشم نمیاد. اون خیلی مرموز و توداره؛ احساس عجیبی نسبت بهش دارم که  می -

اعتمادی به نظر نمیاد.  نه که انتظار یک خیانت از طرف اون هستم؛ اصال آدم قابلمو آمیخته با ترسه؛ مثل این می

کنه همه رو به خودش معتمد بکنه و خودش رو آدم اجتماعی و  در ظاهرش خیلی آروم و خونسرده؛ سعی می

که باعث حالتش انگار چیز تاریک و سردی پنهان شده؛ چیزی  باحالی نشون میده؛ اما پشت اون نگاه آروم و بی

 .اش یک حیله رو به دنبال داره شه دست به کارهای پلیدی بزنه. هر لبخند دوستانه می

 .زد تیز کرده بود هایی که درباره کاترین می هایش را برای حرف لیلی با دقت به نینا خیره شده و گوش

 :نینا به همان سردی کالمش ادامه داد

م که بخوام درموردش اینطوری قضاوت کنم؛ ولی احساسی که شناس درسته من هنوز کاترین رو به حدی نمی -

گفت اون تو بچگی خیلی مهربون و شاد  نسبت به اون دارم از اولین دیدارمون تا االن تغییری پیدا نکرده. کالرا می

گفت وقتی با کاترین بودم انگار خودم رو توی  غم نشون بده؛ می بود؛ دوست داشت همه رو مثل خودش شاد و بی

اش مثل یک وعده  هایش و شادی هایش، بی خیالی هایش، مهربانی کردم. خیال پردازی ک دنیای دیگه تصور میی

شه اما باز هم  دونستم با او بودن برام مثل یک خیال سپری می انگیز بود. با اینکه می پوچ بود؛ مثل رویایی خیال

گفت اون خیلی خودش رو  یک دروغه. می دونی فقط خواستم پیشش باشم. یک دروغ شیرین، با اینکه می می

تونست با  گرفت به سرعت یک چشم به هم زدن می داد؛ طوری که توی هر شرایطی که قرار می خونسرد نشون می

دیدم چقدر سریع و ناگهانی تبدیل به یک آدم  اون شرایط وقف پیدا کنه. وقتی توی اون لحظات کنارش بودم و می

 کنه؛ اون همیشه توی هر  . اما برخالف کاترین، کالرا احساساتش رو مخفی نمیشه خیلی ازش ترسیدم دیگه می
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تفاوت باشه. دوست داره به همه کمک کنه و وقتی که  تونه نسبت به اتفاقات اطرافش بی شرایطی که باشه نمی

میخواد شه. حتی اشتباهات کاترین رو بخشید و بازم  فایده نبوده از ته قلبش خوشحال می بدونه کارهاش بی

بار زندگی کالرا رو به هم ریخته و فقط تباهی رو  اش بدونه؛ با اینکه چندین پیشش باشه اونو عضوی از خانواده

تونی از افکارشون یا  هستند لیلی؛ چون نمی  بینی گرا خیلی غیرقابل پیش های درون براش هدیه آورده. انسان

 .ظر هر اتفاقی از جانب اونا باشیاحساساتی که دارند چیزی بفهمی؛ برای همین باید منت

 .لیلی با ناراحتی رویش را از نینا برگرفته و دوباره به سقف خیره شد

 :نینا به نرمی گفت

 .کنم تا هرطور شده پیداش کنیم اما کاترین برای کالرا خیلی عزیزه، برای همین هم که شده کمکش می -

انگیز در خواب جولیو تابیده و موهای بلوندش  هره خیالروزنه نور خورشید از پنجره کوچک نزدیک به سقف بر چ

 .درخشید همچون خورشید می

 :اش را سمت چهره او خم کرد و گفت مت صورت متعجب

 چرا هنوز بیدار نشده؟ -

 :آلیس و گلوریا با نگرانی به همدیگر نگاهی کردند و مونیکا گفت

 .از قلبش بیرون کشیدیماگه چند روزی طول بکشه چی؟ االن دو ساعته که چوب رو  -

 :ای باال انداخت و گفت زاده ایستاد و شانه الیوت جلو آمد و مقابل اشراف

 .شاید کمک نیاز داشته باشه -

عیب و نقض  زاده را در مشتش جمع کرد؛ صورتش را باال آورد و شروع به چک زدن به چهره بی او موهای اشراف

 .جولیو کرد
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 :بودند که الیوت متعجب، گامی به عقب برداشت و گفتهمه منتظر بیدار شدن جولیو 

 !انگار خوابش سنگینه -

اش را از پشت تکان داد و  کنان دستان قفل شده باره با هینی بلند از جا پرید. سرفه طولی نکشید که جولیو به یک

نیت به افراد مقابلش به بدنش که دور تا دورش را زنجیرهای کلفتی احاطه کرده بود متعجب نگاه کرد؛ او با عصبا

 :خیره شد و با فریاد گفت

 کنین؟ دارین چه غ*لطی می -

 :مت جلو آمد و با شیطنت گفت

 .گن یه جهنم شخصی که برای تو شخصا درست کردیم به این می -

اش کرده بوده و شرورانه به او چشم دوخته بودند نگاهی گذرا انداخت و مغرورانه  جولیو به افرادی که احاطه

 :ندزنان گفتنیشخ

تونم به راحتی جام رو با شما عوض کنم و این سلول  ها فراموش کردین من افسونگرم؛ می انگار شما احمق -

 .تبدیل به جهنم شخصی شما بشه

 :آمیز گفت گلوریا طئنه

 پس چرا منتظری؟ -

ت و در ذهنش به هایش را م*حکم بس کاوید فورا چشم جولیو با چشمانی ریز شده که چهره خونسرد آنها را می

 .کرد هایی فکر می چیز

ای چشمان سبزش قرمزی درخشان گشت و دوباره به حالت اولش بازگشت.  هنگاهی که چشمانش را گشود لحظه

 زده دوباره افسون را در ذهنش تکرار کرد. اما گویی قدرت  همه منتظر اتفاقی بودند که جولیو با نگرانی و بهت
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 .ده بودحد و حصر در وجودش مدفون ش بی

درخشید رو به گلوریا  همه نیشخندزنان به او خیره شده بودند که جولیو باعصبانیت و خشمی که در چشمانش می

 :و آلیس گفت

 ها؟ کار کردین عجوزه با من چی -

 :گلوریا پیروزمندانه به او خیره شد و گفت

خوام  نون باشی که شخصا نمیخواستی دو تا دخترام رو بکشی؛ عالوه بر من و لیلی، باید از من مم می -

 .ات کنم شکنجه

 :جولیو با نفرت و عصبانیت به حاضرین اتاق خیره شده بود که مت با جدیت کنارش ایستاد و گفت

 .حاال که بیدار شدی؛ باید به چند تا سوال جواب بدی -

 :زاده گذاشت و لبخندزنان گفت او دستش را روی شانه اشراف

 .شه بارت می ات برات تلخ تر از زندگی نکبت دوبارهو اگر نه روز اول زندگی  -

 .ویل بوده و روز دیگری در سیاتل آغاز شده بود آموزان در راه مارس در صبح ابری اواخر پاییز دانش

رفتند لیلی با چین بین ابروهایش رو به او  ویل می لیلی و نینا از ماشین پیاده شدند و درحالی که سمت مارس

 :گفت

گیریم و من دیروز چیزایی رو فهمیدم که کل زندگیم تبدیل  ه است، امشب هالووین رو جشن میخیلی مسخر -

 .به هالووین شد

 :نینا لبخندی زد و گفت

ای رو باور کنم. درحالی که خودم یه  جور چیزهای افسانه دونستم روزی بیاد که بتونم این خب، من هم نمی -

 .آشامه ه خ*ونجادوگر از آب در اومدم و بهترین دوستم ی
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 :نینا که گویی چیزی یادش آمده باشد مقابل لیلی ایستاد و گفت

ها میدونن و بدتر از همه این که حاضر  آشام چیز رو درمورد خ*ون ببین لیلی، حاال که میدونی پدر مادرت همه -

ید چیزی درمورد کالرا یا ها نبا ها عادی رفتار کنی؛ اون آشام بیوفته؛ باید مقابل اون نیستند چشمشون به یه خ*ون

 .اش بدونن خانواده

 :هایش را باال انداخت و گفت لیلی شانه

 تونم دهنم رو ببندم؟ از دست تو نینا، یعنی نمی -

 :آمد گفت نینا با دیدن کالرا که سمت آنها می

 .کالرا داره میاد -

 :ای گفت لیلی به سرعت برگشت و کالرا مقابل آنها ایستاد و با چهره آشفته

 .سالم دخترها -

 :نینا و لیلی سالم کردند و کالرا به شلوغی اطراف خیره شد و لیلی با نگرانی گفت

 !هنوز خبری از کاترین نشده؟ -

 :ای آشفته گفت کالرا با چهره

کنیم جولیو رو  هایی پیدا کرده؛ از اون طرف هم داریم سعی می کنیم، سابین یه سرنخ نه، داریم یه کارهایی می -

 .حرف بیاریمبه 

 :لیلی بهت زده گفت

 .صبر کن ببینم؛ شما خنجر چوبی رو ازش بیرون کشیدین؟ با جادو میتونه خودش رو آزاد کنه -

 :نینا با آرامش گفت

 تونه تا وقتی ما بخوایم به  نگران نباش لیلی، گلوریا و آلیس جادوش رو برای مدت کوتاهی خاموش کردند؛ نمی -
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 .دستش بیاره

آمد خیره شد؛ لیلی و نینا نیز با مسیر نگاه کالرا  آموزانی که سمت او می ن کالرا به یکی از دانشدر همین حی

تالقی پیدا کردند و با تعجب به پسری که مقابل کالرا ایستاد خیره شدند و پسر نوجوان با چهره عجیب سرد و 

 :حالتی گفت بی

 تو کالرا کالرکسون هستی؟ -

 :گفت کالرا با چین بین ابروهایش

 .خودمم -

ها دور شد و هر  خواست بازش کند که پسر از آن پسر کاغذی به سمت او گرفت و کالرا متعجب آن را گرفت و می

 د:خوان را داخلش یەسه با تعجب به رفتن او خیره شدند. کالرا به سرعت کاغذ را باز کرد و نوشت

هست شاید بخوای بدونی؛ درضمن، توصیه خیلی دوست دارم تو جشن هالووین مدرسه ببینمت؛ چیزهایی )

 .( کنم به کسی چیزی نگی تا اتفاقای بدی برای خواهرت نیوفته می

 :کالرا کاغذ را در جیبش گذاشت. لیلی و نینا با تعجب به چهره پریشان کالرا خیره شده بودند که نینا پرسید

 اتفاقی افتاده کالرا؟ -

 :مانش را بست و با حالت اخم گفتای سرد چش کالرا سری تکان داد و با چهره

 .چیز خاصی نبود، بیاین بریم داخل -

 .هایی بلند به راه افتاد و لیلی و نینا پس از مدتی مکث به دنبال او افتادند او با گام

صدای فریاد جولیو دوباره بلند شد و مت سطل آب پر از عصاره شاهپسند را کنار کشید. جولیو لرزان در حالی که 

 .کرد ی بسته شده بود ناله میبه صندل
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 .مت با عصبانیت پرسید

 کی کاترین رو دزدیده؟ اون کجاست؟ -

اش که همانند پوستی که در اسید سوخته باشد خیره شده بود و جز ناله کار دیگری  جولیو به دستان سوخته

 .کرد نمی

 :د و گفتای پرت کر در همین حین، گویی که حوصله مت سر رفته باشد سطل آهنی را گوشه

 .دم طور عذابت می زود باش جولیو، تا یه چیز به د*ر*د بخور بهم نگی همین -

 :جولیو با نفرت سرش را بلند کرد و به مت خیره شد و گفت

 .کنم که آرزوی مرگ بکنی وقتی آزاد بشم؛ کاری می -

هایش با عصبانیت  ه در چشمزاده را چسبید و خیر ای خشمگین یقه اشراف مت با جدیت به او نزدیک شد و با چهره

 :غرید

 انگار یادت رفته، من قبال مردم ع*و*ضی. حاال بگو کاترین کجاست؟ -

 .ای به او چشم دوخته بود و از قرار معلوم چیزی برای گفتن نداشت جولیو با نگاه شرورانه

 .انداز شد رد طنینمت سطل آب دیگری را روی او پرت کرد و فریاد دردمند جولیو دوباره در سلول تاریک و س

 :الیوت در همین حین داخل شد و به فریادهای ناله آمیز جولیو خیره شد و مت با دیدن او گفت

 .اومدی کمک؟ چون من یکی واقعا خسته شدم -

 :الیوت لبخندی زد و گفت

 .اش کنیم آره، فکر کنم باید بیشتر از اینا خسته -

 :گفت و کرد نگاهی جولیو جادویی و قدیمی ی ەاو نزدیک شد؛ به حلق

 !داری قشنگی ی ەچه حلق -
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جولیو که گویی افکار شوم الیوت را فهمیده باشد دستش را مشت کرد تا مانع از در آوردن آن شود؛ اما او حلقه را 

 :به زور در آورد و گفت

 .ببینم بدون این چقدر دووم میاری -

شد رفت؛ طوری که نور مستقیم  ی سقف وصل میدستش به سمت طنابی که به کرکره چوبی پنجره کوچک باال

های هراسان جولیو  رفت. بدون هیچ توجهی به نگاه زاده را نشانه می بار چهره اشراف خورشید، همانند گلوله مرگ

 .زاده برخود کرد طناب را کشید و نور همانند ساعقه به اشراف

 .در کل عمارت پیچیدزاده  های آزاردهنده اشراف پوستش شروع به سوختن کرد؛ فریاد

 :مت در میان فریادهای او گفت

 الخلقه رو بکشه؟ تونه این عجیب یعنی خورشید می -

 :الیوت در سایه گوشه دیوار ایستاده و به ب*دن درحال سوختن جولیو با ل*ذت و سرگرمی خیره شد و گفت

 .شه هم بد اگه بکشه که هم خوب می -

 :هایش را باال انداخت و گفت مت شانه

 .امتحانش بد نیست؛ تا حاال که هرکاری کردیم نمرده -

 :عصبانیت گفت هایش را گرفته بود که با مونیکا گوش

 های من رو کر کنه؟ طوری داد بزنه و گوش خواد این این ع*و*ضی تا کی می -

 :برد گفت اش ل*ذت می گلوریا که روی صندلی نشسته بود و قهوه

 درباره کنترل ذهن هست؟آلیس، ببین تو اون کتاب افسونی  -

 :مونیکا با تعجب گفت

 خوای چیکار بکنی؟ می -
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 :گلوریا لبخندی زد و گفت

 !کنیم بر خالف میل اون دورگه عمل می -

 :ی پلیس بودند که جولی گفت هایی بلند درحال عبور از راهروی شلوغ اداره سابین و جولی با گام

 دزدیده؟ رو کاترین مرموز ی ەکه یه غریبگین  من نگران کاترین بودم؛ پس یعنی شما می -

 :ای خلوت گفت آنها وارد راهروی دیگری شدند؛ سابین مقابل او ایستاد و در گوشه

ده خبر دارم خانم واتسون، منم یه جورهایی کارم مثل  من درمورد کاری که کاترین، شما و مجلستون انجام می -

 .کار شماست

 :گفت جولی با دقت به او خیره شده بود که

 .دونید؛ شاید بتونم کمکتون کنم چیز رو می حاال که همه -

 :ها از روی صندلی بلند شد و با جولی دست داد آنها به سرعت وارد اتاق کالنتر شدند و جو با دیدن آن

 .سالم خانم واتسون، خوش اومدین -

 :اش که بر ل*ب داشت با او دست داد و گفت جولی با لبخند جذاب همیشگی

 .ی ممنون جوخیل -

 :سابین با جو دست داد و جولی در همین حین گفت

 .ایشون آقای سابین مونیز هستند، دوست کاترین -

 :جو با کمی مکث او را برانداز کرد و گفت

 .ویل هستند؛ پسرم از شما گفته بود بله ایشون معلم تاریخ مارس -

 :ای گفت سابین با چشمان خشنود و ریز شده
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 پسرتون؟ لیام؟ -

 :درخشش خاصی در چشمان جو پیچید و گفت

 .بله، لیام پسرمه -

 .سابین لبخندی زد و از عالقه شدیدی که جو به لیام داشت به خوبی با اولین نگاهش آگاه شد

 :جو رو به جولی کرد و گفت

 کاری از من بر میاد؟ -

 :ای گفت جولی با نگاه جدی

 ورود و خروج از شهر رو داشتن برای ما بگی؟تونی آمار کسانی که این اواخر  بله جو، می -

 :تاپ روی آن خیره شده بود گفت جو روی صندلی مقابل میزش نشست و درحالی که به ل*ب

کنیم؛ مخصوصا کسانی که برای  ها رو به شدت کنترل می طبق دستور همسرتون آقای بیل ما ورورد و خروج -

 .بار به این شهر میان اولین

 :فتسابین جلو آمد و گ

گردیم. به احتمال زیاد، ممکنه یک  های آبی و موهای سیاه و کامال مرموز می ما دنبال مردی قد بلند، با چشم -

 .آشام باشه خ*ون

ای که جولی به او کرد؛ دوباره به  جو با شنیدن حرف آخر سابین به جولی با نگاه متعجبی خیره شد و با اشاره

 :سابین نگاه کرد و گفت

خواین توی چندشب پیش یه مرد با همین مشخصات به ده تا از مامورین و مردم عادی حمله راستش رو ب -

 ...ها رو کشته؛ افراد مجلس به دنبالش هستند. اما باید این رو هم بگم که کرده و اون

 :ای گفت جو با نگاه جدی و نگران کننده
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طرف یه دیوونه به تمام عیاره، دوربین یکی از  گردی؛ باید کامال مراقب باشی؛ باید بگم اگه دنبال این مرد می -

 .های پلیسی که بهش توسط این مرد حمله شده؛ تمام وقایع رو ضبط کرده ماشین

 :بار جولی گفت ی جدی منتظر ادامه حرف کالنتر بود که جو با دیدن چهره تاسف سابین با چهره

 .تونه باشه تش میاون مرد عاشق کشتن و سالخی کردنه؛ به عبارتی کشتن تنها لذ -

تاپ را سمت سابین که با چشمان هراسانش به آن خیره شده بود برگرداند و با دیدن ویدئویی که  کالنتر ل*ب

 .درحال پخش بود با دقت به آن خیره گشت

واری در جاده خلوت  دید که کامارو سیاه رنگی را که با سرعت دیوانه او ابتدا دو مامور پلیس را در ماشین می

 .کردند دید اند؛ تعقیب میر می

 .کامارو سیاه رنگ، بزن کنار -

ها را با صدای گوش خراشی  باره با ترمز شدیدی که رد الستیک پس از مدت کوتاهی تعقیب و گریز، کامارو به یک

خورد  روی آسفالت حک کرد در هوای مه آلود شب متوقف شد. تنها چیزی که در سکوت تاریک شب به چشم می

 .کرد رخ رنگ کامارو و نور اندک ماشین پلیس بود که در مه سوسو میهای س چراغ

یکی از مامورین پلیس که راننده ماشین بود با ناسزایی که هراسان به زبان آورد فورا ماشین را متوقف ساخت و 

 :مامور دیگر هراسان گفت

 .این یارو یه روانیه، ممکن بود با این سرعت ماشین رو بهش بزنیم -

 :زنان و درحالی که خیس عرق بود رو به همکارش کرد و ادامه داد او نفس

 .خوب تونستی سرعت ماشین رو کنترل کنی و نگهش داری هارولد -

 :افسری که هارولد نام داشت و راننده بود گفت

 .حتما مسته -
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رفتند که یکی  ارو میآنها با احتیاط از ماشین پیاده شدند و اسلحه به دست با حالت آماده باش به آرامی سمت کام

 :از آنها با صدای بلندی گفت

 .هات رو بذار روی سرت و از ماشین بیا بیرون همین االن دست -

 .آنها دو قدم مانده به کامارو ایستادند و با حالتی مضطرب منتظر بودند که در کامارو باز شد

هایشان سمت در باز شده نشانه رفته  سلحهلرزیدند ا مامورین حالت دفاعی به خود گرفتند و درحالی که به خود می

 .دست سیاه با آرامش از ماشین پیاده شد های یک بود؛ دیان با لباس

 :گرفت فورا زیر ل*ب زمزمه کرد سابین با دیدن او با لحنی که نفرت از آن سرچشمه می

 .زادشه خود حروم -

 .کرد ه بودند نگاه میتفاوتی داشت و به مامورین که با هراس به او خیره شد او چهره بی

 :شد گفت انداز می یکی از مامورین با صدای بلندی که در جاده جنگلی طنین

 .دستهات رو بذار روی سقف ماشین، پاهات رو باز کن؛ همین االن -

 :خند خطرناکی در چهره خوفناک دیان ظاهر شد و با حالت تمسخر گفت نیش

 اوه، جدا؟ -

آمدند. دیان با سرعت رعد و  مامورین مشخص بود که بسیار ترسیده و نگران به نظر میبه وضوح از دستان لرزان 

 .برق پشت سر یکی از مامورین ظاهر شد و در یک چشم به هم زدن تمام خ*ون بدنش را سر کشید

داز ان ها در جاده خلوت همچون آذرخش طنین زده شروع به تیراندازی کرد و صدای رگبار گلوله مامور دیگر وحشت

 .شد

 ای  او هراسان به اطراف جاده خالی و خلوت که پوشیده از مه بود، به جسد روح مانند همکارش که همچون لکه
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لرزید سعی  اش را با دستانی که می سفید و خشکیده روی زمین نقش بسته بود خیره شد. فورا خشاب خالی اسلحه

مین می کرد او را به وحشت انداخته و لرزش داشت پر کند. جسم تاریکی که همچون باد به سرعت اطرافش ک

توانست حتی سنگینی اسلحه را تحمل کند و فورا دوان دوان خود را سمت ماشین  شدید دستانش دیگر نمی

 :اش بود را فشار داد و با صدای مضطرب و لرزانی گفت سیمی که روی شانه زده دکمه بی رساند؛ وحشت

 .نما به ما حمله کرده کنم یه موجود انسان به ما حمله کرده؛ تکرار میآر سی و یک درحال صحبته؛ یه موجود  -

خواست در را ببند که دستش همانند ستون روی آن قرار گرفت و مانع بر  او فورا داخل ماشین پلیس نشست و می

 .بسته شدن در شد

اش  الی که د*ه*ان خونینفس افتاده بود خیره شد و درح زده که به نفس آمیزی به مامور وحشت با چهره شیطنت

لیسید به او چشم دوخته بود. در این لحظاتی که به هارولد خیره شده بود؛ گویی نهایت ل*ذت را  را با ل*ذت می

 .برد از ترس مامور می

 :آورد در اتاقک ماشین رخنه کرد صدای مخوفش که سرمای مرگ که وجود هر موجودی را به لرزه در می

 .قلبت برقصم تونم با صدای ضربان می -

 :شد گفت کرد؛ دستش را روی قلبش گذاشت و با صدایی که به زور شنیده می مامور بیشتر و بیشتر وحشت می

 ...کنم؛ من دو تا بچه دارم کنم؛ التماست می خواهش می -

 !بودی که بهش آسیب زدی به فکرش می باید قبل از این -

 .را گرفت و هر دو با سرعت از مقابل دوربین محو شدند ی یونیفرم مامور دستان بزرگ و قدرتمند دیان یقه

 .آور مامور به نمایش نگذاشته بود دیگر تصویری در دوربین مقابل فرمان ماشین چیزی جز فریادهای عذاب

گر با هراسی عظیم به صفحه کوچک مانیتور خیره  های مشاهده چیز در سکوت محض خالصه شده و چشم همه

 .شده بودند
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باره قطع  که به یک انداز شد؛ تا این قب نشینی بود؛ صدایی شبیه زوزه گرگ در سرتاسر جاده طنینمه درحال ع

پیکر هارولد روی سپر جلویی ماشین، مقابل دوربین با  شده و در سکوت محض جاده جنگلی سر خونین و بی

 .صدای مهیبی نقش بست

یگری گرفته بود تا آن صح*نه دردناک را بیش از ای از حالت انزجار صورتش را سمت د جولی با چهره مچاله شده

 :اش گذاشت گویی که نفسش بند آمده باشد این نظاره نکند. او دستش را روی س*ی*نه

 .واقعا وحشتناکه -

 :پروراند غرق شده بود که در همین حین جو با جدیت گفت سابین با نگرانی در افکار عمیقی که در سرش می

د رو پیدا کردی؛ این رو بدون که اون یه روانی به تمام معناست از هیچی هم آقای سابین، اگه این مر -

ده که  های خودت دیدی که جلوی دوربین ماشین پلیس این کار رو کرد. این نشون می ترسه؛ خودت با چشم نمی

 .ترسه کس نمی چیز و هیچ خیال و نترسیه یا اینکه زیادی به خودش مطمئنه و از هیچ یا آدم بی

 :با نگرانی جلو آمد؛ بازوی سابین را گرفت و گفت جولی

کار رو بکن؛ ما هر امکاناتی که بخوای در اختیارت قرار  تونی کاترین رو پیدا کنی این کنم؛ اگه می خواهش می -

 .میدیم

 

ای افتاد.  های چرم سیاه رنگ مردانه چشمان سنگین کاترین به آرامی گشوده شد. با دیدی ضعیف نگاهش به کفش

های آبی همچون یخ در تاریکی اتاق  دست سیاه دیان، در اتاق نسبتا تاریک دیدگانش را پر کرد. چشم جسم یک

 .برد ای نامعلوم به سر می درخشیدند و همچنان محو نکته می

توانست افکار پلیدی که در سر مرد مقابلش بود را تصور کند؛ او حتی انرژی و احساسی را از سوی  آشام نمی خ*ون

 .توانست احساس کند. گویی فقط جسمی متحرک و عاری از هرگونه پدیده در وجود، مقابلش ایستاده نیز نمی او
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اش را صرف مردی که  توانست انرژی نداشته ای در زمین خیره شد. نمی ای به نقطه های ریز شده با چشم

 .شناخت هدر دهد نمی

 :شد گفت با لبانی خشکیده و صدایی که به زور شنیده می

 .تونم یک قدم هم بردارم هام هم باز کنی نمی تو کاری جز پاییدن من نداری؟ حتی اگه دست -

شد که  هایش یافت. باورش نمی حسش را کنار پهلو کاترین به خودش آمد مدتی در بهت بود که دستان بی

دید را  ی که به چشم میتوانست چیزهای که، دیگر نمی تر این هایش باز و بدون غل و زنجیر باشد؛ از آن مهم دست

 .باور کند

 !روی زیراندازی ضخیم از پشم نشسته است

بیند؛ این چیزهایی که دیدگانش را پر کرده است حقیقت محض  نیشگونی مخفیانه از بازویش گرفت. نه خواب نمی

 .است

 :زیر ل*ب زمزمه کرد

 .خدا به دور -

 :شد لبخند جذابی بر صورت داشت که گفتهای کاترین از افکارش بیرون رانده  دیان با شنیدن حرف

 .کنی؛ حتی اگه بسته و درحال مومیایی شدن باشی تو سرگرمم می -

 :آشام را فرا گرفته و زیر ل*ب غرید خشم همچون ساعقه سرتاسر وجود خ*ون

 !مگه من دلقک سیرکم موجود تو روحی؟ -

های دندان شکنی نثارش کند که دوباره با  خواست حرف سرش را بلند کرد و با نگاه تیزش به او خیره شد؛ می

 .اش خشکش زد دیده

 دید.  اش نشسته بود. این اولین بار بود که کاترین لبخندزدن مرد جدی مقابلش را می لبخند جذابی بر چهره
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اش را از تعجب آشکار پنهان کرد و چشمانش را بست؛ اما هنگام بستن چشمانش دوباره در ذهنش چهره  چهره

 .کرد پدیدار شد های آبی مهربان والدیس که چند لحظه پیش او را نظاره می و نگاه لبخندزنان

تواند  انگیزی دارد، بسیار زیبا و واقعا از آن دسته از مردهایی است که هر دختری را که بخواهد می او چهره وسوسه

ه بخواد یک کلمه هم باهاش شناس صاحب شود. البته با اخالق گند و خشنی که داره فکر نکنم کسی که اون رو می

 .حرف بزنه

 .ترین نقطه رانده شد افکارش به دورترین و تاریک

 !دونم چطوری دهنش رو سرویس کنم؛ دورگه تو روحی اگه قدرتم رو به دست بیارم می

 :چندان خشنودی به کوه یخ مقابلش خیره شد و غرید نفس عمیقی از تنفر را بیرون داد و با نگاه نه

ار باش که قدرتم رو به دست نیارم و دستم به تو و جولیوی تو روحی نرسه؛ زیادی وقتم رو باهاتون فقط امیدو -

 .کردمش تلف کردم؛ باید وقتی دیدمش که مقابلم مثل چی ظاهر شده؛ تبدیل به جسد هزارساله می

 تر کاترین را آزار داد. سپس با خشم بیشتری ادامه داد؛ گفت و این بیش او چیزی نمی

و که من رو چندروز پیش دیدی موجود تو روحی، منم تا حاال تو عمرم آدمی به ریخت و قیافه تو ندیدم؛ پس ت -

 .بنال ببینم جریان از چه قراره نکبت

 .اش از روی صندلی بلند شد دیان چهره اسرارآمیزی به خود گرفت. با نگاه خونسردانه

های درختی محسوب  ی درخت که جزئی از بلندترین گونهکاترین جوری به او نگاه کرد که گویی برج ریون )نوع

 .شود( را مقابلش یافته است می

تر از هر  او از تعجب چشمانش گشاد شد؛ نفسش بند آمده و قادر به هیچ حرکتی نبود. دیان کنارش بود! نزدیک

ر تکیه داده بود اش درحالی که سرش را به دیوا کسی، درست کنار پهلویش روی زمین نشست و با نگاه سرد آبی

 :گفت
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 .تونی تصورش رو بکنی که از کی تو رو میشناسم حتی نمی -

 !کاترین هنوز در حالت بهت

نشستی و  تون می اومد روی بلندترین شاخه درخت گیالس نزدیکی عمارت دونم به محض اینکه بهار می می -

لطیف گیالس، مثل این بود که  های صورتی و زدی. روی شاخه کلفت درخت بودی؛ درست وسط شکوفه فلوت می

 .دیدم تو را داخل یک گل می

های مرد یخی گوش سپرده بود؛  آشام را فرا گرفت با دقت به حرف احساس لرزش شدیدی تمام وجود خ*ون

 .کرد و نفس کشیدن از یادش رفته بود اش احساس می گرمایی عجیب و آزاردهنده را در وسط س*ی*نه

 :نواز ادامه داد فش همچون الالیی گوشاو با صدای مردانه اما لطی

 ...از هشت سالگی شروع کردی به نواختن -

ای از  زده کاترین که همانند گاو به او خیره شده بود؛ چشم دوخت. حاله های بهت با نگاه آبی منجمدش به چشم

 .موهای سیاه به رنگ شب والدیس روی پیشانی سفید همچون برفش نقش بسته بود که ادامه داد

 ...زدی اسم آهنگی که با فلوت می -

 .های کاترین گشادتر شد چشم

اسمش را به هیچ احدی نگفته بود؛ حتی کالرا، اصال به زبان نیاورده بود. رازی بین خود و خودش بود؛ آهنگی که 

 :گرفت ای که از درونش الهام می پیچید؛ موسیقی نواخت حال در سرتاسر ذهنش می می

 ! شکوفه گیالس -

خوام هر چه زودتر کاترین پیدا بشه و دوباره  دونم قراره چه اتفاقی بیوفته؛ فقط می شه؛ نمی دیگه داره شب می

مون رو از نو بسازیم. من یه عذرخواهی به اون بدهکارم؛ باید پیدا بشه و اون مرد مرموز، اگه گیرش بیارم؛  خانواده

 .دونم باهاش چیکار کنم می
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 .اش احساس کرد شمگینش غرق شده بود که گرمای دست آشنایی را روی شانهکالرا در افکار شوم و خ

 .ای افسرده کنارشان ایستاده بود نینا با ناراحتی به چهره پریشان دوست عزیزش خیره شد؛ لیلی نیز با چهره

. نسیم کالرا با ناراحتی نگاه غمگینش را از چهره نینا برگرفته و به غروب سرخ رنگ خورشید در افق خیره شد

 .برد پاییزی موهای بلندش را در هوا به ر*ق*ص درآورده و در ناامیدی به سر می

 :نینا با صدایی مهربان زمزمه کرد

خوان از یه جادوی الهام کمک بگیرن تا بتونیم جای کاترین رو پیدا  کالرا نگران نباش، گلوریا و آلیس می -

 .کنیم

های گشاد و درخشان رو به نینا کرد. صدایی که آمیخته با  د با چشمآشام جوانه ز کورسویی از امید در دل خ*ون

 :شادی بود در هوای سرد گرما را به دلش هدیه بخشید

 تونه مفید باشه؟ یه الهام؟ اون دیگه چیه؟ یعنی می -

 :نینا نزدیک شد و گفت

بینه  بگیریم و هر چی که اون می تونیم تو فضایی که کاترین قرار داره قرار یه جادوئه که با استفاده از اون می -

 .تونیم با کاترین ارتباط برقرار کنیم رو ببینیم؛ این جادو خیلی قویه کالرا، حتی می

 :کالرا همانند فنر از جایش پرید و با کنجکاوی گفت

 .کار رو بکنیم خب، هر چه زودتر این -

 :نینا با چشمانی گشاد شده گفت

 .ه از این جادوهای قوی استفاده کنمذار آروم باش کالرا، گلوریا نمی -

 :داد گفت های آنها گوش می لیلی که با دقت به حرف

 ذاره؟ چرا نمی -
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 :نینا با ناراحتی که در صدایش بود گفت

گه باید آروم آروم پیش برم؛ من تازه کارم و نیاز به تمرین و تمرکز بیشتری دارم؛ من قبال به کاترین و  اون می -

قدرتش تبدیل به  بره؛ فراتر خودش توانایی ی ەاومده بودن گفتم؛ اگه یه جادوگر از عرص سابین که به خونم

 .شه و در نهایت تبدیل به یه افسونگر، درست مثل جولیو و فکر نکنم نه من این رو بخوام نه شما جادوی سیاه می

 :خندی زد و گفت لیلی نیش

 .کاترین رو دزدیده بشیخوایم تو مثل جولیو و اون روانی که  آره، ما نمی -

 :کالرا متفکرانه گفت

 .ای خودت رو تو خطر بندازی گه؛ نباید به خاطر من یا کس دیگه آره آره، گلوریا راست می -

 :های مهربانش خیره به او گفت های کالرا را گرفتند و نینا با نگاه نینا و لیلی دست

 .م کالراکنی زنی؛ ما هر کاری به خاطر تو می این چه حرفیه می -

ها متعجب  کالرا با مهربانی به دوستان وفادارش خیره شده بود که لیلی به طور غیرعادی گلویش را صاف کرد و آن

 .به او خیره شدند. بلوندی با ایما و اشاره آمدن کسی را هشدار داد

های  د و منتظر حرفکالرا به آدرین که درحال نزدیک شدن به آنها بود خیره شد. نینا و لیلی نزدیک کالرا شدن

 .آنها ماندند

 :اش خیره شد و با آرامش خاصی گفت آدرین لبخندزنان به دختر موردعالقه

 شه باهم دیگه حرف بزنیم؟ می -

 :پرواند گفت رسید و افکاری را در ذهن می میل به نظر می کالرا که بی

 ...آدرین، من -

 :همراه با خود کشید و گفت در همین حین لیلی همانند فنر از جایش پرید و نینا را
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 .ریم ببینیم کسی برای تزئین مدرسه کمک الزم داره یا نه ما می -

 .او به سرعت باد، در یک چشم به هم زدن نینا را با خود کشید و از آنجا دور شدند

 .رسید به رفتن نینا و لیلی خیره شد زده به نظر می کالرا که هنوز بهت

های  ط نشست مدتی در سکوت سپری شد و هر دو به نسیم مالیم که برگآدرین کنار او روی نیمکت حیا

 .برد خیره شده بودند طرف می طرف و آن خشکیده را در روی زمین به این

 :آدرین سکوت را در هم شکست و گفت

 .به خاطر خواهرت کاترین متاسفم -

 :کالرا با تعجب سمت او برگشت و گفت

 دونی؟ تو این رو از کجا می -

آشام خیره شد و با حالتی خنده رو  تابید به خ*ون ن با نگاه سبزش که نور غروب خورشید به چشمانش میآدری

 :گفت

 .لیام، از گزارشات پدرش شنیده -

 :کالرا لبخندی زد و گفت

 .کشه آره یادم رفته بود که توی هر کاری سرک می -

 

 :غمگینش گفت آدرین با مهربانی دست منجمد کالرا را گرفت و خیره در چشمان

 .خوام تو رو اینقدر ناراحت ببینم نمی -

 .اش را به وضوح آشکار کرد او سرش را پایین انداخت و با ناراحتی کالمش احساس درونی

 .دونی هات نمی شه بهم نگفتی؛ فکر کنم من رو الیق شریک غم باورم نمی -

https://forums.taakroman.ir/


           

 

                                 www.taakroman.ir 

 جلد دوم رمان دامگستران)بازگشت تاریکی( 

TATA NJ   انجمن تک رمانکاربر 
  

   

 
170 

 

 

 :کرد های کالرا گشاد شد و احساس شرمندگی و خجالت در وجودش رخنه چشم

 .طور نیست؛ این مسئله خیلی برام سخت بود نه آدرین، این -

های سبز سردرگم آدرین دوخت. خودش را آرام کرد و نفس عمیقی کشید. برایش  نگاه آبی غمگینش را به چشم

خواست درحالی که  بار نمی سخت بود به آدرین دروغ بگوید یا دست به سرش کند. سرش را بلند کرد و این

های پراحساس پسری که نسبت به او احساساتی دارد نگاه کند و او را غمگین رها  کند به چشم می خداحافظی

 .کند

داد؛ که این امر برای کالرا بسیار سخت و دشوار بود؛  چیز را ادامه می کرد یا با دروغ همه یا باید حقیقت را افشا می

گفت بار  ایش کند. از طرفی اگر حقیقت را میه خواست زندگی کسی که عاشقش است را تبدیل به دروغ او نمی

جا هم پا را از مرز فراتر گذاشته است  داد. تا به این دیگر زندگی افرادی که دوست داشت را در معرض خطر قرار می

 .ها را برای دوستانش گفته است که واقعیت

های آدرین را که دستش را  ای در زمین دوخت؛ هنوز فشار مالیم دست با عزمی راسخ نگاه سردش را به نقطه

 :کرد گرفته بود احساس می

 .آدرین باید چیزهای مهمی رو بهت بگم -

 .توانم احساس کنم؛ اما او آرام است و این بسیار دردناک تپش قلب آدرین را می

 :قبل از اینکه چیز دیگری به زبان بیاورم او شروع به صحبت کرد

 .قدر به خودت فشار نیار کالرا این -

 !رعت سرم را باال آوردم و نگاه مهربانش دیدگانم را پر کرد. نگرانم بود؛ او نگران من بودبه س

 :ام به گرمی گذاشت و با انگشت شستش نوازشش کرد دستش را روی گونه

 خوای  ای داری و نمی دونستم که زندگی پیچیده رسه. می دونستم ر*اب*طه ما به جایی نمی راستش از اول می -
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که بهم  تر این تر بشم و از اون مهم خواست بهت نزدیک رو وارد زندگیت بکنی. با این وجود دلم می افراد جدیدی

شدی؛ همیشه به  مند بشی؛ اما تو هر روز ازم دورتر می جوری که من دوستت دارم تو هم بهم عالقه اعتماد کنی؛اون

ای ازت کینه به دل ندارم؛ فقط خیلی  کن ذرهکنم؛ باور  کردی؛ تو رو سرزنش نمی های مختلف از من فرار می بهانه

 .تونم کنارت باشم ناراحت شدم که دیگه نمی

توانست؟ از خودم متنفرم؛  هایم سرازیر شده بودند او تمام این مدت آرام بود؛ چطور می سروصدا از چشم ها بی اشک

کار را  ن احساساتش نبود و من اینچارگی تمام وجودم رو به لرزه در میاره. او الیق پایمال شد احساس پستی و بی

 .کردم

تر شد و موهایم را که روی صورتم ریخته بود را پشت گوشم  کرد. نزدیک آدرین هنوز هم با مهربانی نگاهم می

 :تر کرد و کنار گوشم نجوا کرد انداخت،؛ صورت لطیفش را به صورتم نزدیک

 !بودی و خواهی بود؛ کالراهمین هم برام کافی بود؛ ارزشمندترین لحظات زندگیم تو  -

آشام گرمایی شدیدتر از خورشید را به وجود منجمدش هدیه بخشید. در  ای دلنشین بر گونه سرد خ*ون ب*وسه

پروراند را تا به اکنون تجربه  هوای سرد پاییزی گرمای تابستان وجودش را احاطه کرده بود؛ احساسی که در دل می

اش را  سانی ناشناس و عجیب دریافت کرد. لبخندی به پهنای صورتش، چهرهنکرده بود؛ عشقی ارزشمند از سوی ان

ها، افرادی را در کنارش داشت که به او عشق  اش را به دست آورده بود؛ همانند گذشته پوشاند. او زندگی

 .ای نو ورزیدند و نگرانش بودند؛ دوستانی وفادار و خانواده می

 :نگاه پرمعنایش را بدرقه راه آدرین کرد

های  های گران قیمت خیسش پر از گلبرگ حال سرش را پایین انداخته بود لباس زاده با لبانی خشکیده و بی اشراف

پسند بود و دور چشمانش را در اثر گرسنگی سیاهی فرا گرفته بود. به عبارتی این یک روز از عمرش را در  گیاه شاه

 .برد چارگی تمام به سر می رحمانه در بی های بی زیر شکنجه
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 .زنان از خواب پرید الیوت با عصبانیت سطل آب را روی او پرت کرد؛ جولیو هراسان و نفس

 :ای بار دیگر پرسید درنگ با چهره برافروخته الیوت بی

 زود باش بگو کاترین کجاست؟ -

 :کنان گفت مت با خستگی روی زمین ولو شده بود که ناله

 .به حرف نیومدی دهنت سرویس که دهنم آسفالت شد و تو هنوز -

 :جولیو آرام آرام شروع به خندیدن کرد و گفت

 .برین به دَرَک -

باره با تغییر ناگهانی خشم  صبری به مت که خسته و ناامید روی زمین نشسته بود خیره شد. او به یک الیوت با بی

لی کرد و با فریاد در زاده خا همچون ساعقه در وجودش رخنه کرد. سطل آب شاهپسند را روی چهره رویایی اشراف

 :های دردمند جولیو دوباره پرسید میان ناله

 کاترین کجاست؟ -

اش ورود و  هایی که به کندی از س*ی*نه فریادهای جولیو پس از مدتی طوالنی به اتمام رسید و جز ناله و نفس

 .شد واکنش دیگری نداشت خروج می

انتها  عجب بلند شد؛ به آرامی بازوی او را که از خشم بیمت با دیدن خشم نامعقول و ناگهانی الیوت با چهره مت

 :س*فت و سخت شده بود گرفت و گفت

 .هی الیوت، بهتره یکم استراحت کنی؛ من هستم -

ای که در  مت که متوجه چیز غیرعادی از سوی او شده بود دستش را به سرعت از بازوی الیوت کشید و با نگرانی

 :اش دوید پرسید چهره
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 خوبی؟تو  -

 :زنان به او خیره شد و سعی بر آرام کردن خودش داشت که گفت الیوت نفس

 .من خوبم، باید برم -

الیوت بدون معطلی به سرعت از سلول تاریک خارج شد و مت با نگرانی به رفتن او خیره گشت. در همین حین 

 :ل مت گفتحالی سرش را بلند کرد و خیره به چهره متعجب و در فکر و خیا جولیو با بی

 پرسه؟ یکی حال من رو نمی -

 :زاده حواله کرد و گفت او آرام آرام شروع به خندیدن کرد، مت با عصبانیت مشتی م*حکم به صورت اشراف

 .خفه شو حرومی -

 

وار درحال  ویل که دیوانه آموزان در حیاط مارس های شیطانی دانش های از روی ترس، شادی و خنده موزیک، جیغ

آمده بود؛ اما حتی این سروصداهای  در صدا به بزرگ تبلی همانند سرم در ها این ی ەبودند؛ هم گذرانی خوش

 .ای بیرون بیاورد توانست من را از فکر کاترین لحظه امان هم نمی بی

 وقت من را از طور که او هیچ بود؛ همان کردم؛باید کنارم می گذاشتم برود؛ باید پیداش می خیلی بد کردم؛ نباید می

گفت کاترین شبیه پدره، هست؛ اون قوی تر از  کرد؛ پدر من رو به اون سپرده بود. مادر همیشه می خودش دور نمی

قدر قوی هست که تا من برسم طاقت بیاره؟ اون االن بهم نیاز داره و من نیستم. حتی فکر  منه؛ اما االن اون ان

 .ده رگ عذاب میکه ممکنه درحال د*ر*د کشیدن باشه من رو تا سر حد م این

 کجایی کاترین، کجایی؟

اش بیرون کشیده شد و به سرعت برگشت؛ با  آشام از افکار آشفته کالرا نشست؛ خ*ون  ەدست نینا روی شان

 :ای امیدوار به او خیره شد و نینا لبخندزنان گفت چهره

 .چیز آماده هست؛ بیا همه -
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آموزان درحال  لند شد و آنها شتابان از میان شلوغی دانشویل ب آشام مشتاقانه از روی صندلی محوطه مارس خ*ون

 .پایکوبی داخل ساختمان روانه شدند

باره با چهره برافروخته گوش پسری را که نقش دیجی جشن را بر عهده  با عبور کالرا و نینا از کنار مربی او به یک

اش از عصبانیت  حالی که هیکل گوشتیداشت همانند گازانبر با انگشتان توانمندش پیچید و با داد و فریاد در

 :لرزید گفت می

 ندازن؟  های م*ش*ر*وب گندیدشون رو روی زمین می شه به من بگی چرا همه دارن لیوان تام، می -

 :اش را درست کرد و گفت تام با چهره هراسان و دردمندی عینک کج شده

 .در ضمن بهم گفتن گور بابای مربی دن؛ ها گوش نمی من بهشون گفتم این کار رو نکنن مربی ولی اون -

آلودی گوش تام بدبخت را رها کرد و با داد و فریاد، گویی که هرلحظه ممکن است  مربی با عصبانیت و چهره غضب

 :اش پاره شود قارقار کرد حنجره

دم سال بعد  میهای الکلی، و اگر نه بهتون قول  مصرف تون رو از روی زمین بردارید بی های میکروبی این لیوان -

مصرف زیاد خوش  های بی دوباره با من درس اقتصاد رو خواهید داشت. البته باید بهتون بگم که برای شما بازنده

 .گذره نمی

های رها شده روی زمین بودند که مربی با  آوری لیوان همه با دیدن چهره شیطانی مربی به سرعت باد درحال جمع

 .آموزان خیره شد اش نقش بسته بود به تالطم دانش هره شیطانیای که روی چ خند پیروزمندانه نیش

 :آموزان مغرورانه بطری آبجو را سر کشید و زیر ل*ب زمزمه کرد با دیدن وضعیت هراسان دانش

 !عجب ابهتی دارم -
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یی باری زیر ل*ب ناسزا ی تاسف برد، با چهره او با دیدن لیام که دست دختری را گرفته و با خود سمت جنگل می

 :نثار لیام کرد و گفت

 !ی ه*یز پسره -

 

 .ای ایستاده و درحال تماشای گلوریا و آلیس بودند کالرا، نینا و لیلی در گوشه

هایی که  ای کنجکاو به شمع ها مشغول آماده کردن محیط کالس برای اجرای افسون بودند که سابین با چهره آن

 :چید خیره شد و گفت آلیس روی زمین می

 ان؟ اقعاً الزماینا و -

 :ای اسرارآمیز گفت گلوریا لبخندزنان و با چهره

شه که  ای که قراره طلسم اجرا بشه، باعث می ها دور محوطه ها برای دکور نیستن سابین. چیدن شمع این شمع -

 .نیرو دور تا دور مکان بمونه و متمرکز بشه

 :مه دادکرد، ادا اش را بازگو می آلیس با حالت خاصی که احساس درونی

 قید و شرط مند میشه. عناصر طبیعت همراهان ابدی و بی هر جادوگری از الطاف طبیعت بهره -

 . جادوگران هستند. هدیه ارزشمند و قابل ستایش

 .ها زل زده بود تفاوتی به شمع ی گنگ و بی سابین با چهره

 .هوم -

 .کالرا از تعجب شاخ درآورد

بینم. حتماً خیلی خوشحاله که همچین قدرتی  احساس می طوری با رو این باره که آلیس شه. اولین باورم نمی -

 .داره
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 :نینا لبخندی زد و گفت

 .کنه؛ اما روح زیبا و لطیفی داره وقت احساساتش رو بازگو نمی اون زیاد اجتماعی نیست و هیچ -

 :ی بامزه و نازی گفت لیلی زبان باز کرد و با چهره

 .وسخت و از داخل نرم و خوشمزه س*فت درست مثل آناناس، از بیرون -

اش فشار  ی لیلی خندیدند. نینا سر لیلی را به نرمی گرفت و به س*ی*نه ی شاد و بامزه کالرا و نینا با دیدن چهره

 :داده و موهای بلوندش را ب*و*سید و گفت

 !مونی دختر ها می واقعاً که مثل بچه -

 :لبخندزنان گفت ها نگاهی انداخت و کالرا از سر تا پا به آن

 .لباس جادوگری خیلی بهت میاد نینا -

 :او رو به لیلی کرد و با تعجب او را برانداز کرد و گفت

 .تا حاال یه همچین لباس عجیبی ندیده بودم -

ها پایش را زمین کوبید و درحالی  های کودکانه لیلی خیره شد و لیلی همانند بچه ای کوتاه کرد و به اخم نینا خنده

 :ستانش را کنار پهلوهایش مشت کرده بود، گفتکه د

 .دونی کالرا؟ این لباس پیشگوهاست چطور نمی -

 :زمان تکرار کردند نینا و کالرا همانند گاو به لیلی زل زدند و هم

 !لباس پیشگوها؟ -

 مگه پیشگوها هم لباس دارن؟ -

 :خیالی ساختگی رو به کالرا کرد و گفت نینا با بی

 .مونه لیلی گیر می های فال لباست بیشتر شبیه کولیبه نظر من  -
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 .کالرا شروع به قهقهه کرد

هایی که به زمین  اش نزدیک شد. با چشم لیلی درحال جروبحث با نینا بود که آلیس با حالت جدی همیشگی

 :ای گفت گرانه هم گره کرده بود با لحن سرزنش دوخته و ابروهایش را به

 .کنیم کار می ردار و بیا بشین یاد بگیر داریم چیبازی ب نینا دست از بچه -

 :او رو به کالرا کرد و لبخندزنان گفت

 .چیز آماده هست همه -

ها نگاه امیدواری به  با رفتن او سمت میز، کالرا با جدیت و اضطراب نفسی عمیق کشید و رو به دوستانش کرد و آن

 .گرمی کالرا گشت او دوخته بودند که این باعث دل

 .های روی زمین احاطه کرده بودند روانه شد هایی بلند سمت میز گرد که دورتادورش را شمع آشام با گام نخ*و

 .باری در کالس تاریخ حکم فرما بود ها، سکوت مرگ در نور اندک اما کافی شمع

 .کردند ها نشسته بودند که دست همدیگر را همانند زنجیر به یکدیگر قفل کالرا، آلیس و گلوریا روی صندلی

 :های کالرا گفت ی اسرارآمیزی سکوت را درهم شکست و خیره در چشم گلوریا با چهره

 .خ*ون کاترین هستی کردیم. تو تنها هم خ*ون پیدا می برای این افسون باید یه هم -

همین  کالرا سرش را به معنای فهمیدن تکان داد. گلوریا به آرامی نگاهش را از او کشید و رو به آلیس کرد و در

های روی زمین، محیط نسبتاً تاریک  ای شمع حین جادوگر جوان وِردی به زبان التین کهن به زبان آورد. لحظه

 .کالس تاریخ را نورانی کرده و دقایقی در همین حال بود

 .ها خیره شده بودند گران محسورانه و بادقت به آن نظاره

 :نواخت گفت گلوریا به نرمی با صدایی یک

 .رو ببند کالرا، با تمام احساسات درونیت کاترین رو صدا بزن هات چشم -
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آشام در خالء غیر قابل درکی فرو رفته بود؛ اما چیز به خصوصی را  کالرا به آرامی نام کاترین را زمزمه کرد. خ*ون

 .کرد احساس نمی

 :پس از مدتی کوتاه با ناامیدی گفت

 .کار جواب نمیده گلوریا این -

هایش، چیز عجیبی را احساس کرد. همه در جای خود ثابت بودند. صدای پایکوبی بیرون از  با باز کردن چشم

 .توانست در اتاق بشنود رسید؛ حتی کوچکترین صدایی را نمی ساختمان به گوش نمی

ی هوا  ها هم دیگر به اشاره چیز درحال خود ساکن بود؛ حتی نور شمع ابروهایش به هم گره خوردند. همه

 .درقصیدن نمی

و بدون پلک زدن، منجمد شده بودند چشم دوخت. احساس بسیار   به افراد داخل اتاق که بدون نفس کشیدن

 .عجیب و ترسناک در وجودش پدیدار شد

 .ای که کالرا در آن حضور داشت پیچید جای محوطه صدای گلوریا همانند پژواک در جای

 .طرف کالرا از این -

 .خواند لب شد؛ گویی گلوریا پشت در بود و او را به آن سوی در فرا میتوجه کالرا، فوراً به در کالس ج

 .زده سمت در رفت. باید از شانسی که برایش همچون نور در تاریکی بود استفاده کرده و کاترین را بیابد شتاب

ب دهانش ای که باالتر از هر سیاهی دیگری بود. آ به محض باز کردن در، تاریکی محضی را مقابلش یافت. سیاهی

 .انداز شد زور قورت داد و صدای گلوریا دوباره طنین را به

 .بیا کالرا -

 .پس از مدت کوتاهی مکث، وارد سیاهی شد و تاریکی را در آ*غ*و*ش کشید
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تر کرد و باالخره وارد اتاقی کوچک با نمای خاکستری  هایش را بلند دید. گام نور اندک و آبی رنگی در دور دست می

 .که باالی دیوار نزدیک به سقف بود دیدگانش را پر کرد ای و پنجره

حال حس نکرده  دید. کمی به خودش لرزید؛ احساس سرمایی که تابه نمای محدودی از آسمان شب پرستاره را می

 .بود؛ زیرا جسمش توسط سرمای مرگ منجمد شده است و باالتر از هر کوه یخی است

 .رد. اولین اسمی که ذهنش به سرعت بازیابی کردبوی آشنایی در اتاق به مشامش برخورد ک

 !کاترین

 .اش را روی زیرانداز پشمی یافت به سرعت برگشت و جسم خسته

داد. روی زانوهایش باالی سر کاترین که خوابیده بود  آلودش رخست دیدن خواهر عزیزش را نمی های اشک چشم

باور بود که کاترین را  گذاشت. هنوز هم برایش غیرقابللرزید روی سر خواهرش  افتاد. دستش را درحالی که می

توانست او را ل*مس کند. کالرا با  . به دستش نگاه کرد. نمی یافته است؛ اما چیزی در این میان درست نبود

ای سیاه در بدنش فرو  اضطراب سعی داشت کاترین را ل*مس کند؛ اما غیرممکن بود؛ زیرا دستش همچون سایه

 .رفت می

 .شه تونم لمسش کنم. دستم ازش رد می نمی -

 :گلوریا سعی بر آرام نگه داشتن احساسات کالرا را داشت که با صدای منعطفی گفت

 .آروم باش، چیزی نیست صداش کن -

 .کالرا لبخندی نصفه زد و با صدایی مالیم کاترین را صدا کرد

 .حال، به مقابل خیره شد کاترین با چشمانی نیمه باز و بی

لبخندزنان دوباره نام او را صدا کرد و کاترین با چینی بین ابروهایش به اطراف خیره شد. در همین حین  کالرا

 .شد فوراً بلند شد کالرا با شنیدن صدای پاهای سریع ریتمیکی که نزدیک در اتاق می
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ی تاریک اتاق  هشد. به گوش زده به در خیره ماند. صدای پاهای م*حکم و خشن در سرتاسر ذهنش تکرار می وحشت

 .کرد؛ دوخت خزید و نگاه نگرانش را به کاترین که با گنگی به اطراف نگاه می

 .یکی داره میاد گلوریا -

 :گلوریا به آرامی گفت

 .آروم باش کالرا -

های  کوب ساخت. جسم سیاه دیان در چهارچوب در، ثابت مانده و چشم صدای باز شدن در کالرا را در جایش میخ

 .کاترین خیره بوداش به  یخی

اش ایستاده  زنان به او خیره ماند. دیان مشکوکانه در حالت قبلی کالرا با دیدن دیان که به آرامی داخل شد، نفس

کرد که کاترین را روی دوشش بیندازد و به سرعت برق و باد  زد. کالرا به این فکر می بود و حرکتی از او سر نمی

 .ا ل*مس کند و این بر خشمش افزودتوانست او ر بزند به چاک؛ اما نمی

های سرخ دیان نقش بست. او در را به آرامی بست و متمدنانه روی صندلی نشسته و با  ای روی ل*ب لبخند نصفه

خیالی به کاترین خیره شد؛ اما همچنان چهره و نگاهش طوری بود که گویی به چیزی مشکوک شده باشد.  بی

 .ه گوشه دیوار چسبیده بودحرکت در یک قدمی کاترین ب کالرا بی

 :دیان لبخندزنان نجوا کرد

 .زنه گ*ردن؛ مخصوصاً خواهر کوچولوت، خودش رو به هر دری می هات دارن دنبالت می دوست -

 :اش خونسردانه ادامه داد با حالت قبلی

 .پیوند خواهری -

 :حالی گفت کاترین با بی

 خوای؟ چرا بهم نمیگی چی می -
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 :ل*ب داشت که گفت دیان لبخند جذابی روی

 خیلی دوست داری بدونی؟ -

ای جدی به  ی مشکوکی به خود گرفت. کالرا مضطرب به او و کاترین خیره شده بود که دیان با چهره او چهره

 :آرامی رو به کالرا کرد و گفت

 .فکر کنم خواهرت هم بخواد بدونه -

 .بود در نگاه یخی دیان منجمد شد هایش به شمارش افتاده و قلبش به لرزه در آمده کالرا که نفس

باره تکان شدیدی تمام بدنش را احاطه کرد و دستانش را به سرعت از دستان گلوریا و  طولی نکشید که به یک

 .آلیس بیرون کشید

 .های بزرگش احاطه کرد های لرزانش را با دست سابین به سرعت باد خودش را به کالرا رساند و شانه

های  هایشان بود نگاه بردند که گلوریا و آلیس با حیرت آشکاری که در چشم به سر میهمه در نگرانی و بهت 

های  شکارچی بازوهای قدرتمندش را همچون حصار، به نرمی دور شانه .معناداری را به یکدیگر دوخته بودند

 .نواز زمزمه کرد لرزید، همچون الالیی گوش آشام که هنوز به خود می نحیف کالرا پیچیده بود. کنار گوش خ*ون

کشی به خودت تلقین  هات رو ببند و با هر نفس عمیقی که می های عمیق بکش، چشم آروم باش کالرا! نفس -

 . ی قبل میشی تر از دفعه کن که آروم

هایش را به  کرد که پس از دقایقی آرامش خود را یافته و چشم برداری می کالرا به طور عجیبی از سابین فرمان

 .آرامی گشود

 .لیلی و نینا با نگرانی کنارش ایستاده بودند

 :با صدایی لرزان زمزمه کرد

 .اون من رو دید، اون فهمید من اونجام -
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 .ها را روشن کرد لیلی به سرعت چراغ

 .هایی که از فرط خستگی بسته بود، جواب سوالی که در ذهن کالرا بود را داد گلوریا با آرامش و چشم

 .گره. حتماً متوجه حضورت شده بود که خودش رو سریع رسوند یه افسونتعجبی هم نداره، اون  -

 .ای که تنفر در آن موج میزد ناسزایی نثارش کرد آلیس با چهره

 !ی پست دورگه -

های کالرا را از حصار بازوانش خارج ساخت و  سابین با حالتی که سعی داشت خود را خونسرد نشان دهد شانه

 :پرسید

 اترین رو ببینی؟چی شد؟ تونستی ک -

 :کالرا با چین بین ابروهایش به فکر فرو رفت و زمزمه کرد

 !خ*ون خ*ون! هم هم -

 .کرد رفت را بررسی می کالرا با ناباوری افکاری که در سرش رژه می

گه؛ اما بنا به  جولیو، اون یه چیزی در مورد یه تست با من حرف زده بود، اولش فکر کردم داره چرت و پرت می -

 .دونه ن اتفاقات، شاید یه چیزهایی میای

 :ای که هیچ شکی در آن جای نداشت؛ مطمئن گفت گلوریا نزدیک شد و با چهره

 .خ*ون نیستید تو و کاترین هم -

تونه در کل زندگیم باشه، امکان نداره که کاترین جزئی از وجودم  ترین چیز می نه، امکان نداره. این غیرممکن

 .نباشه

خواست با  کشید. دلم می شدیدی افتاد؛ گویی تمام جسمم به آرامی فلج شد. قلبم به شدت تیر میی  تنم به لرزه

 تونم این رو قبول کنم. لطفاً،  وجه نمی خ*ون نباشیم؟ به هیچ تمام قدرتم فریاد بزنم و گریه کنم. چرا؟ چرا نباید هم
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 . لطفاً، این درست نیست

 :زدند رسید لیام و دختر جوان در جنگل قدم می های دیگر به نظر می بتر از ش در زیر نور ماه کامل که نورانی

 .ما خیلی از مدرسه دور شدیم -

 :لیام با شیطنتی که در صدایش بود گفت

 جا؟ ای من رو آوردی این خواستی ماه رو ببینی؟ یا برای کار دیگه خودت من رو کشیدی توی جنگل، می -

 :ز او رفت. با ناز و عشوه گفتدختر دست لیام را رها کرد و جلوتر ا

 .خودت هم مخالفتی نکردی -

رفت که لیام او را پشت درختی گیر انداخت و دستانش را  عقب می سالنه به او نزدیک شد و دختر عقب لیام سالنه

 :های دختر روی درخت گذاشت. لبانش را به لبان دختر نزدیک کرد و گفت در دو طرف شانه

 .تخواستی ببوسم شاید می -

 .او با هوس و طمع شدیدی شروع به ب*وس*یدن دختر جوان کرد

های پاییزی و احساس نزدیک شدن چیزی،  خش برگ بازی دو نوجوان و در سکوت شب صدای خش در میان عشق

 .لیام را از ب*وس*یدن دختر متوقف ساخت

 :دختر با ناز و ناله گفت

 شد؟ چی -

 :راف نگاهی کرد و گفتلیام با چین بین ابروهایش مشکوکانه به اط

 تو چیزی نشنیدی؟ -

 :دختر جوان با کالفگی چشمانش را چرخی داد و گفت

 .چیزی نیست -
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شرت لیام را گرفت و م*حکم سمت خودش کشید و او را وادار به ب*وس*یدن کرد. در  ی سوئی دختر جوان یقه

لیام به سرعت از دختر فاصله  رسید که آوری در نزدیکی به گوش می همین حین صدای خرناس بلند و وحشت

 :زده گفت بار دختر جوان آن صدا را شنیده بود که وحشت گرفت و این

 اون چی بود؟ -

 :زده دست او را گرفت و هراسان گفت لیام به سرعت با چشمان گشاد شده وحشت

 .باید برگردیم، زود باش -

 سرعت به ها آن کرد عبور نزدیکشان ی ەاز فاصل کردند که چیزی با پیکری عظیم به سرعت ها به اطراف نگاه می آن

 دختر پای که دوید می او از جلوتر لیام. شکست را جنگل سکوت جوان دختر جیغ صدای و کردند دویدن به شروع

 کرده رخنه روحش به ترس که ای ناتوانی با کنان گریه. افتاد زمین روی شدت به و کرد گیر زمین در های شاخه به

 .زد صدا را لیام بود

لیام هراسان به سرعت خودش را نگه داشت و به دختر که با چشمانی خیس به او  .تونم لیام! کمکم کن. نمی -

الجثه در  خواهد؛ خیره شد. او با وحشت به پشت سر دختر که پیکری عظیم خیره شده و ملتمسانه از او کمک می

انداز شد و به سرعت سمت  ای در دل او طنین حظهها بود خیره شد. شجاعتی ل تاریکی درحال نزدیک شدن به آن

 .دختر دوید و دستش را سمت او دراز کرد تا بلندش کند

اش ظاهر گشت، هراسی عظیم وجودش را فرا گرفت. در  زده با دیدن موجودی خوفناک که مقابل دیدگان وحشت

 .تمام جنگل را پوشاند بار جایش خشکش زد و دختر جوان با دیدن آن موجود شرور صدای جیغش سکوت مرگ

 :لیام به سرعت برق و باد دختر را از روی زمین بلند کرد و با صدای بلندی گفت

 ...زود باش برو، فرار کن، بدو -

 .الجثه روی او آوار شده و سعی داشت لیام را از هم بدرد خواست فرار کند که موجود عظیم او نیز می
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یع و قدرتمند موجود، مقابله کند که دختر جوان از دویدن ایستاد. به لیام با تمام قدرت سعی داشت با حرکات سر

دید و  حال گالویز شدن می توانست لیام و موجود را ببنید؛ فقط دو پیکر سیاه را در علت تاریکی شدید جنگل نمی

 .شدور  صدای فریادهای دردناک لیام که با سرعت تکه چوب کلفتی از روی زمین برداشت و سمت موجود حمله

 

ای در حیاط مدرسه به اجرا گذاشته شده بود. آدرین به تنهایی  همه غرق در شادی بودند و موزیک کرکننده

های  های شاد، خیره بود. در همین حین صدای جیغ ای ایستاده و با نو*شی*دنی در دستش به دبیرستانی گوشه

 :دوان گفت له دوانضعیفی به گوشش رسید و پس از مطمئن شدن، او با صدای بلندی با عج

 .زود باشین، یکی به کمک احتیاج داره -

دوید خیره شده و پس از مدتی به  همه شوکه در جایشان خشکشان زده و به آدرین که شتابان سمت جنگل می

 .ها به او خیره شده بود نگاه کردند مربی که همانند آن

 :آلویش را تکانی داد و با عصبانیت نعره کشید مربی تن گوشت

 .(ها، زود باشین همه به دنبال سوپر هیرو )ابر قهرمان مصرف مثل گاو به من زل نزنین بی -

ها  کنان به آن سوی درخت پچ های او به دنبال آدرین سمت جنگل دویدند و همه با نگرانی و پچ ای از هم تیمی عده

وز به دنبال آدرین سمت جنگل روانه آم که در تاریکی محضی فرو رفته بود؛ خیره شده بودند. مربی با چندین دانش

 .شدند

ای که ناامیدی  ی زمین کِز کرده بود، متفکرانه با چهره کالرا زانوی غم ب*غ*ل گرفته و درحالی که گوشه

 :سرتاسرش را پوشانده بود، نالید

 .تونیم کاری بکنیم، من نتونستم به کاترین کمک کنم ما نمی -

 توانستند به او دلداری داده و د. دوستان عزیز و نگرانش هم دیگر نمیحاضرین اتاق چیزی برای گفتن نداشتن
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 .ها نیز همانند کالرا دیگر امیدی نداشتند های زیبایی از امید دهند؛ زیرا آن حرف

های آرام و مهربانش به او که سرش را روی  سابین نزدیک شد. روی زانوهایش مقابل کالرا به زمین افتاد و با چشم

آشام  دورتادور پاهایش قفل کرده بود گذاشته، خیره شد. گرمای دستش را به ساعد منجمد خ*ون هایی که دست

 :هدیه بخشید و به آرامی نجوا کرد

ات استفاده کن. هرچیز کوچیکی که  گانه جا بودی چیزی نشنیدی؟ از حس پنج تمرکز کن کالرا، وقتی اون -

 .جا احساس کردی اون

جا زندانی بود را  بست و در افکارش مروری بر اتفاقات داخل اتاقی که کاترین در آن کالرا با ناراحتی چشمانش را

 :داشت

 .وار باز بشه که یه چیز بزرگی اتوماتیک صدای دریا، صدای باز کردن یه چیزی، مثل این -

 :سابین به سرعت گفت

 جا شنیدی؟ ها چیزهایی هستن که اون این -

 :و گفت کالرا با ناامیدی سرش را تکان داد

 جا کجاست؟ آره، یعنی اون -

 :لیلی متفکرانه گفت

 اومد؟ که گفتی صدای دریا می وار چیزی؟ و این صدای باز شدن اتوماتیک -

 .دانست که ممکن است لیلی به چیزهایی پی برده باشد کالرا به سرعت سرش را به معنای تائید تکان داد و می

 :زد گفت رق میلیلی لبخندزنان با چشمانی که از هیجان ب

 .فکر کنم بدونم اونجا کجاست -

 :همه به سرعت برق و باد از کالس خارج شدند و کالرا رو به سابین گفت
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 .تونیم از پس اون مرد بر بیایم جا، تنهایی نمی سابین، به مت، الیوت و مونیکا خبر بده باید بریم اون -

 :گرانش به او خیره شده بود گفتنینا دست کالرا را گرفت و درحالی که با چشمان عسلی ن

 .من هم باهاتون میام -

 :های دوست عزیزش خیره شد و با قاطعیت گفت کالرا با جدیت به چشم

 .جا منتظر ما باشید ی امن و اون نه نمیشه، شما برین خونه -

ن حین کالرا رو به ها خیره شده و قادر به خاتمه نبود. در همی نینا مخالفت کرد و لیلی با نگرانی به جروبحث آن

 :گلوریا که با نگرانی به نینا خیره شده بود کرد و گفت

رو  دونم قراره با چی روبه کنه؛ حتی خودم هم نمی بار موضوع فرق می تونم تو رو تو خطر بندازم. این نمی -

  .بشیم

خواهد داشت. با های کالرا طوری بود که گویی برای جنگی عظیم آماده شده است و دیگر راه برگشتی ن نگاه

 .های منجمد مهربانش به نینا که با ناراحتی به او چشم دوخته بود؛ نگاه کرد چشم

کرد که در هوا به  ها را ل*مس می های باریکش طوری آن دستش را به موهای سرخ نینا کشید و با انگشت

اش  ی معصومانه ا چهرههای نینا از گرمای محبت کالرا پر از اشک شد. لیلی ب ر*ق*ص در آمده بودند. چشم

 :نزدیک شد و هرلحظه ممکن بود ندای گریه سر دهد که با بغض گفت

 !کالرا مراقب خودت باش و خواهشاً سالم برگرد پشیمون -

ی مخالفت بیشتری را به نینا  آشام دل بکند که کالرا این را فهمید و اجازه وجه حاضر نبود از خ*ون نینا به هیچ

 .اش را به گلوریا راند های آبی از او رو برگردانده و چشم ی سردی نداد. با چهره

 .جا بمونید لطفاً  گردیم اون ی من، تا وقتی برمی خانم گلوریا، لیلی و نینا رو ببرین خونه -

 :گلوریا با سرش تایید کرد و گفت
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 !حواسم بهشون هست. موفق باشید -

ها دور شد و نینا ناامیدانه به سالن خالی و تاریک  آن آشامی از مقابل دیدگان کالرا بدون معطلی با سرعت خ*ون

 .مقابلش خیره ماند

ها با تعجب به  پس از مدتی نه چندان کوتاه، گلوریا و آلیس همراه با نینا و لیلی از ساختمان خارج شدند و آن

 .ها خیره شدند ی دبیرستانی های پلیس و آمبوالنس مقابل مدرسه و جمعیت آشفته ماشین

 :وکه گفتلیلی ش

 !جا چه خبره؟ اوه خدای من، این -

جوید، فوراً سرش را سمت جنگل چرخاند و به جسدی که  هایش را می آدرین با نگرانی درحالی که مضطرب ناخن

هایش  آوردند خیره شد. چشم داخل کیسه سیاه روی برانکارد قرار داشته و امدادگران آن را از داخل جنگل می

ها دوید که جو با دیدن او به سرعت سمت  یش خشکش زده بود. شتابان سمت آنگشاد شده و مدتی در جا

 .امدادگران رفت

ها سرازیر بود به  هایی که از آن های سرخ شده و اشک اش امداگران متوقف شده و منتظر ماندند. جو با چشم با اشاره

ی  ا مشاهده کند. با دیدن چهرهی سیاه چشم دوخته بود. به آرامی زیپ کیسه را پایین کشید تا جسد ر کیسه

 :لرزید، زمزمه کرد خونی و زخمی دختر نوجوان چشمانش را بست و با ناراحتی و سستی درحالی که صدایش می

 .به والدینش اطالع بدید -

ی ناراحت  ای سر داد که جسد لیام را نظاره نکرده بود. او سمت کالنتر رفت و با چهره ای نفس آسوده آدرین لحظه

 :ای گفت زده مان غمو چش

 !آقای مورگان -

 :جو چشمانش را باز کرد و با نگاه سرخ و خیسش به آدرین گفت

https://forums.taakroman.ir/


           

 

                                 www.taakroman.ir 

 جلد دوم رمان دامگستران)بازگشت تاریکی( 

TATA NJ   انجمن تک رمانکاربر 
  

   

 
189 

 

 

 پسر من کجاست؟ چرا هنوز پیداش نکردند؟ -

 :آدرین با ناراحتی به او خیره شده بود که جو سمت یکی از همکارانش رفت و گفت

 معاون، چرا هنوز خبری از پسر من نشده؟ -

 :ش را با تاسف پایین انداخت و گفتمعاون کالنتر سر

 .دیم؛ ولی هنوز خبری نشده متاسفم قربان! ما داریم به جستجو ادامه می -

 :زد گفت ی معاون می اش را به س*ی*نه ی دردمند و عصبانی درحالی که انگشت اشاره جو با چهره

باید پسر من رو پیدا کنید. چه مرده دید.  کنید و تمام شب هم طول بکشه ادامه می و رو می  تمام جنگل رو زیر -

 .خوام چه زنده، من پسرم رو می

 :ی ناراحتی، مصمم به او خیره شد و گفت معاون با چهره

 .بله قربان -

 .ی غمگین کالنتر بود گر چهره ای آشفته درحال نظاره او به سرعت به راه افتاد و آدرین با ناراحتی و چهره

 

 :کرد به تندی گفت درحالی که با تلفن صحبت میبیل از اتاق کارش بیرون آمد و 

 .هر اتفاقی که تو اون جنگل لعنتی افتاده رو به دقت بررسی کنید. باید بدونم چه اتفاقی افتاده -

اش  کشید؛ عینک مطالعه ی جولی درخشید. با شنیدن داد و فریادهای بیل که در عمارت زبانه می نگرانی در چهره

ی بیل که با عصبانیت  ی آشفته وی راحتی گذاشت. او از اتاقش بیرون آمد و با دیدن چهرهرا در آورد و کتاب را ر

 .گذاشت سمتش رفت موبایلش را در جیبش می

 :شهردار زیر ل*ب با عصبانیت گفت

 .معلوم نیست توی این شهر لعنتی چه خبره -

 :جولی با نگرانی نزدیک شد و گفت
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 چی شده؟ -

 :ی مضطربی داشت گفت بیل، عصبی درحالی که چهره

 .آشام نبوده توی جنگل یه چیزی به یه دختر حمله کرده. گزارشات نشون میده کار یه خ*ون -

 :ی ناراحتی به خود گرفت و ادامه داد او چهره

 .پسر جو، گم شده -

آمد  اش بیرون می هایش به کندی از س*ی*نه اش گذاشت و درحالی که نفس جولی دستش را روی س*ی*نه

 :گفت

 ...نزدیک دبیرستان؟ اوه خدای من لیلی -

 

های آبی اسرارآمیزش شادی  ای بزرگ رصدخانه خیره شده بود و در نگاه دیان لبخندزنان به باز شدن درهای شیشه

 .زد عجیبی موج می

خواست از شادی  سال سیاه پوستی که کنارش ایستاده بود کرد و با لحن خشنودی که گویی می رو به زن میان

 :انداز شد گفت کشد، با صدای بلندی که در سالن درندشت طنینجیغ ب

 ی عناصر رو دارم، تو چی؟ حاضری؟ ماه کامله، من همه -

 :زن سیاه پو*ست، لبخندزنان سرش را به معنای تایید تکان داد و گفت

 .برای ارباب همیشه حاضرم -

 :دیان با چشمان درخشانش به او خیره شد و گفت

 .کنی مایوسم نمیدونستم هرگز  می -
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ای که در تاریکی شب  های طویل رصدخانه آشام درحالی که به پله مت و سابین از پشت کالرا بیرون آمدند و خ*ون

 .فرو رفته بود خیره شدند

های رصدخانه هم نبود. اوضاع مشکوکه. این نشون میده که جای درستی اومدیم و ممکنه که  حتی نگهبان -

 .جا باشه کاترین این

 .ای سیاه، کنارشان ظاهر شد مخفیانه همچون سایه مت

 :ی خشنودی گفت همه با احساس بادی که از سوی او ساطع شد برگشتند و او با چهره

ی دوم، سه  نفر هستند. دو نفر طبقه های دیان جمعاً هفت های امنیتی رصدخانه رو چک کردم. نگهبان دوربین -

 .وی سالن اصلی هستندنفر راهرو و دو نفر با دیان و کاترین ت

 :های کالرا با شنیدن نام کاترین پدیدار شد و به سرعت گفت درخشش خاصی در چشم

که رسیدیم سالن  رسیم. بعد این هارو می که جیکمون در بیاد حساب محافظ خیلی خوب، با احتیاط و بدون این -

 .کاترین ریم سراغ اصلی، شما دوتا برید سروقت اون روانی و من و مونیکا هم می

 :آشام درحالی که به تیرکمان مکانیزه و بزرگ سابین خیره شده بود با کسلی گفت خ*ون

 .شون رو نکرده باشیم جا حمالی های عجیب غریبت به دادمون برسند و فقط تا این بهتره که اون سالح -

 :سابین با نیشخند و نگاه اسرارآمیزی گفت

 .خواهیم دید -

 :ه راه افتاد و سابین رو به مت کرد و گفتمونیکا همراه با کالرا ب

 .باید مراقب باشیم تعدادمون کمه -

ها به  آمدند که مونیکا با دیدن آن ها می سرعت سمت آن آشام بودند به در همین حین دو نگهبان که به نظر خ*ون

 :سرعت گفت
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 .شون متوجه ما نشدند بکشیمشون ها دارن میان سمت ما، باید تا بقیه اون -

ها را سمت آنها شلیک کرد. طولی نکشید تا  اش رگباری از چوب بین به سرعت باد بلند شد و با تیرکمان مکانیزهسا

 .سروصدا همانند موجودی ضعیف روی زمین افتاده و جان به جان تسلیم مرگ شدند دو نگهبان بی

 :کالرا با حیرتی که چهره و صدایش را پوشانده بود گفت

 .که به قلب یکیشون نتونستی شلیک کنی؛ اما باز هم مثل اون یکی از پا در اومد نشه با ای باورم نمی -

 :خند برگشت و گفت سابین با نیش

پسند هستند؛  ها آغشته به شاه ای هستم! چوب آشام کوچولو؟ من یه شکارچی حرفه چی فکر کردی خ*ون -

 .ثابت کنه تا از پا در بیانحتی اگه نتونم به قلبشون شلیک کنم کافیه که یک تیر به بدنشون ا

کشان همراه با  بود، کاترین را کشان شاخ و دم می شک هیکل بزرگش شبیه غول بی مردی قوی هیکل که بی

 .خودش به اربابش هدیه بخشید

آشام  اش گرفت. خ*ون رحمانه ای به او خیره بود که بازوی نحیف کاترین را در چنگال بی دیان با لبخند پیروزمندانه

حال سعی داشت مقاومت کند و نفرت و  ان از هر چیزی بود و حتی قادر نبود روی پاهایش بایستد؛ اما با اینناتو

 .عصبانیتی که در وجود داشت قوت قلبش بود

های تیزش به او چشم دوخت و  هایش کرد. کاترین با چشم آشام را رام حصار دست هیچ زحمتی خ*ون دیان بی

 :خشمگین غرید

 کنی؟ طی میداری چه غ*ل -

پیچد به دور ک*م*ر باریک  دیان لبخند ملیح به ل*ب داشت که دستش را همچون ماری که به طعمه خود می

ی پیراهن کاترین را به چ*ن*گ گرفته و او را به صورتش نزدیک ساخت. با نگاه منجمدش  کاترین گره کرد. یقه

 .های او خیره شد به چشم
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گزار خواهی بود که حاضر میشی من رو به  به زودی به قدری از من سپاسالزم نیست برام جیغ و داد کنی،  -

 .عنوان ارباب خودت قبول کنی

باره انگشت  اش بود نگاه کرد و به یک خند تمسخرآمیزی به او خیره شد. به دست دیان که زیر چانه کاترین با نیش

 .های تیزش گرفت شست او را به دندان

 .اش به انگشتش خیره ماند های گشاد شده ده بود او را رها کرد و با چشمدیان با تعجب آشکار که خشکش ز

گرفت،  های خمارش به او خیره شده بود؛ با لحنی که خشم و تحقیر از آن سرچشمه می کاترین درحالی که با چشم

 :غرید

 .ارزشی مثل تو حاضرم به یک انسان ضعیف و ناتوان خدمت کنم تا موجود پست و بی -

 .دیان از حیرت و تعجب به زمین افتاد فک خادمین

پو*ست که یونیفرم به خصوصی همانند بقیه خادمین به تن داشت، با خشم و عصبانیتی که هرلحظه در  زن سیاه

 :آشام مغرور گفت آستانه انفجار بود، قدمی جلو آمد و اشاره به خ*ون

آشام  کنی؟ خ*ون ز*ب*ون باز می آهای، فکر کردی کی هستی که گستاخانه درمورد ارباب توانمندمون -

 !قالبی؟

 :آمیزی رو به او کرد و درحالی که از خشم و نارضایتی پر شده بود غرید خند طعنه کاترین با تک

 .نام و نشونه و معلوم نیست چندرگه هست زنی فقط یه موجود فضایی بی اربابی که درموردش حرف می -

ان به خودش آمد و انگشت مصدومش را با زبان عجیبش که آشام درحال جروبحث طوفانی. دی خادم و خ*ون

درخشید، به کاترین خیره شد و با  اش که در تاریکی سالن می همچون زبان مار دراز بود لیسید. با نگاه تیز آبی

 :صدای مخوفی که آمیخته با شرارت بود گفت

 .ها قبل بهت دادم من چیز باارزشی رو سال -
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آشام به هیچ رساند. دوباره کاترین را در حصار بازوان  ت نور فاصله خود را با خ*وناو با گامی بلند و به سرع

 :ی کاترین، زمزمه کرد زده های هراسان و بهت قدرتمندش اسیر کرد و خیره در چشم

 .خوام پسش بگیرم حاال می -

ه کنار آن بود نگاهی دیان درحالی که کاترین را به خود چسبانده بود؛ کنار تلسکوپ ایستاد. به تخت صافی ک

 :ای کرد و گفت پو*ست با نگاهش اشاره انداخت. به زن سیاه

ها پیش بهت دادم و درون تو پنهان  کشه، نشانی که سال اول اون جادوگر یک نشان رو از وجودت بیرون می -

 .کردم

 :های متعجب کاترین ادامه داد ای خیره به چشم او با نگاه شرورانه

 ..ای که بهت داده بودم رو پس بگیرم کشم تا جاودانگی و سر میبعدش تموم خونت ر -

کرد. تنها چیزی که افکارش را فرا  هایش را درک نمی ای از حرف کاترین با گنگی به او خیره شده بود و حتی کلمه

 .باف رها شود گرفته بود این بود که از دست این موجود روانی و خیال

دیدند. یکی از  های مارپیچ باال آمدند و مردانی را داخل سالن می حتیاط از پلهدر همین حین کالرا و مونیکا با ا

ها خیره شد. مونیکا و کالرا با  ی جدی و خشمگین به آن  ها با شنیدن صدای پاهایشان، فوراً برگشت و با چهره آن

طولی نکشید تا کالرا با  ها را داشتند که ها حمله کردند. مردها سعی بر مقابله با آن آشامی به آن سرعت خ*ون

 .اش بیرون کشید ها را از س*ی*نه خشمی که در وجودش نهفته بود قلب یکی از آن

ای  های نقره ای سیاه بر روی سرامیک روحش همچون لکه مرد با جسم ک*بود رنگی روی زمین افتاد و جسد بی

ی م*حکم، سر   ا رفت و با یک ضربهه نقش بست. مونیکا با طرف مقابلش درگیر بود که کالرا به سرعت سمت آن

 .آشام را از جا کند خ*ون
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 :سر مقابلش خیره شد و درحین افتادن ب*دن مرد روی زمین گفت زده به ب*دن بی مونیکا حیرت

 .بدهکارم کردی -

 :خندی زد و گفت کالرا نیش

 .تونه خشمی که االن دارم رو سرکوب کنه هیچ چیز نمی -

 :رو به دیان کرد و گفتپو*ست با خونسردی  زن سیاه

 .قدر بسشه باید شروع کنیم ارباب، همین -

 .هیچ مخالفت و مانعی روی آن دراز کشید آشام بی دیان لبخندزنان کاترین را روی تخت نشاند و خ*ون

 :دیان درحالی که روی زمین کنار تخت نشسته و درحالی که با خماری به کاترین خیره شده بود؛ گفت

 ی قصدم از این کارها چیه یا خودت رو زدی به اون راه؟فهم واقعا نمی -

 :گفت؛ اما دیان با صبوری گفت ای اخمو چشمانش را بسته بود و چیزی نمی کاترین با چهره

کنند  آشام خطاب می یعنی متوجه نشدی که تو از بقیه این موجودات که به اصطالح خودشون رو خ*ون -

 !متفاوت هستی؟ به لطف من

 .کوب کرد همچنان چیزی بر زبان نیاورده بود که نجوای ضعیفش دیان را میخآشام  خ*ون

 !ی سرخ پروانه -

کرد.  روح شده بودند. هراسی که در دریای منجمد نگاهش هر کوه یخی را ذوب می های دیان گشاد و بی چشم

نامفهوم به لرزه درآمده ی  شد، حال تمام وجودش با دو کلمه حال عامل هراس هر موجودی می مردی گمنام که تابه

 .بود

توان آن را یافت. متعجب به  کاترین سرمای درونش را احساس کرد؛ سرما و هراسی که فقط به هنگام مرگ می

 وشد. سرش را باال آورد  های زبان گمنام در باالی سرش شنیده می مردی که کنارش نشسته بود خیره شد. زمزمه
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 .ل بود، خیره شدپو*ست که درحال جادو جمب به زن سیاه

رسید؛ اما آیا  های غمگینش خیره ماند. او ناراحت و آشفته به نظر می دوباره به دیان نگاه کرد. متعجب به نگاه

 حال سازد؟ چیزی در این دنیای بزرگ وجود داشت که این کوه یخ را غمگین و آشفته

 .بار بود که دلش به حالش سوخت برای اولین

انداز شد و طولی نکشید که سابین  جای رصدخانه، همچون آذرخش طنین یع در جایهای م*حکم و سر صدای گام

 .خبر آوار شد جا بی به سرعت باد، همانند دوازده چرخ طویل سمت دیان از همه

  دروپیکر که شبیه به یک ی بزرگ بی باره از پنجره زدند که به یک ها با درگیری روی زمین سرامیکی غ*لط می آن

 .آسمانی بود؛ به بیرون از ساختمان پرت شدندی  دروازه

کننده  ی اتاق گنبدی شکل که از ارتفاع گیج های شکسته کاترین با نگرانی، به سرعت سمت پنجره رفت و به شیشه

 .شد خیره گشت پایین دیده می

ها رفت  آن آسا درحال مبارزه بودند که به سرعت سمت آشام غول او با شنیدن صدای درگیری برگشت. مت و خ*ون

 .ها متوقف شد بخت یاری برساند که سرش را به شدت گرفت و در نزدیکی آن خواست به مت نگون و می

آسا باز داشت. مرد نیشخندزنان به  مت نیز همانند او دچار سردرد وحشتناکی شد و او را از مبارزه با مرد غول

ای زده و افسون  ید و با سرعت به جادوگر طعنهپو*ست نگاه کرد. در همین حین مونیکا از راه رس جادوگر سیاه

 .متوقف شد

کرد او را همراه خود ببرد که کاترین  کالرا، شتابان سمت کاترین رفته و او را به جسم قدرتمندش فشرد. سعی می

 :ممانعت کرد و با صدای ضعیفی گفت

 ...نه، سابین -

 می مکث دوباره با چشمان مضطربش به کاترین نگاهکرد خیره شد و پس از ک کالرا به جایی که کاترین اشاره می
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 :کرد و گفت

 .جا بیرون ببرم تونه از پس خودش بر بیاد. من تو رو باید از این نگران نباش! اون می -

 

طبعی بود، در انبار عظیمی  سابین با د*ر*د و ناله سعی بر بلند شدن داشت. صدای دیان که آمیخته با حس شوخ

 .انداز شد ناسی پر بود، طنینکه از وسایل اختر ش

 .ام کردی زده شگفت -

سردی به او خیره شده بود نگاه  سابین به سرعت منبع صدا را یافت و به دیان که به میزی تکیه داده و با خ*ون

 .کرد

 :ی بعیدی گفت دیان با چهره

ه شخصیت کارتونی تر عمل کرده بودی. فکر کنم بروکلی زیاد خورده باشی. )اشاره ب چندسال پیش ضعیف -

 (.شد ملوان زبل که با خوردن بروکلی قوی و نیرومند می

های  ای گنگ از روی زمین بلند شد و تکه خندزنان به سابین خیره شده بود. شکارچی با گیجی و چهره او نیش

 :زنان با گنگی پرسید چوب و شیشه از پشتش به زمین ریختند و نفس

 منظورت چیه؟ -

 :اش را از میز برداشت و گفت دیان با تعجب تکیه

 های عجوزه حسابی ذهنت رو پودر کردند. چندسال گذشته؟ صد؟ دویست؟ اوه، فکر کنم اون راهب -

 .اش، ادامه داد کننده و نگاه عمیق یخی ی منکر او با چهره

 .هاست تر از این حرف نه، بیش -

 و درحالی که دور شکارچی گیج و سردرگم همانندرسید. دیان از میز فاصله گرفت  تر از قبل به نظر می سابین گیج
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 :کرد که گفت اش به او نگاه می چرخید با چشمان آبی شیطانی روباه مکار می

ات، منظورم اون دختر خوشگله هست؛ ذهنت رو به کلی مختل کرده؛ تو رو از چیزی  یادت نمیاد، چون معشوقه -

 ...تر از این که هستی دور کرده و مهم

 :نزدیکتر شده بود که دم گوشش به آرامی نجوا کرد او به سابین

 .تو رو از ما دور کرده برادر -

سابین که به شدت شوکه شده بود پس از مدتی مکث طوالنی، به سرعت با عصبانیتی که تمام وجودش را فرا 

 .گرفته بود چوبی را از آستین کتش بیرون کشید و به قلب دیان فرو کرد

 !بمیر شیطان -

 

 :خواهر ناتوانش را که خمیده به زانوهایش تکیه داده بود بلند کرد و گفتکالرا 

 .ریم سابین رو پیدا کنیم بره. ما می بلندشو کاترین، مونیکا تو رو می -

حال درحالی که خمیده بود  آشام خسته و بی ها آمد. کاترین را در آغوشش گرفت و خ*ون مونیکا شتابان سمت آن

 .داد به راه رفتن ادامه می

 :هوش روی زمین بود گفت مونیکا خیره به مرد درشت هیکلی که بی

 .شه شاخ و دم دوباره زنده می زود باش کاترین، االن اون غول بی -

کردند که کالرا و مت به سرعت شروع به دویدن کردند. کالرا با دیدن  ها می آنها به کندی شروع به رفتن سمت پله

دوان خودشان را به او رساند و  های نزدیک دروازه آسمانی به باال انداخت دوان از پلهسابین که با ناتوانی خودش را 

 :شکارچی با حالت نگرانی گفت

 کاترین در امانه؟ -
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های پاره و  کالرا و مت با نگرانی درحال کمک به او بودند تا خودش را به کف سالن بکشاند که با دیدن لباس

 :اش گفت صورت زخمی

 پیش مونیکاست. تو خوبی؟نگران نباش، -

های مارپیچ طوالنی که در تاریکی محضی فرو رفته بود نگاهی کرد و با وحشتی که در  کالرا با نگرانی به پله

 :زد گفت اش موج می های آبی چشم

 اون کجاست؟ -

 :زنان با حالت و چهره مضطربی نگاهی به پشت سرش کرد و با صدای لرزانی زمزمه کرد سابین نفس

 .شده بریم باید از این خ*را*ب -

انداز شد و حاضرین را در جای خود  در همین حین صدای خشک و سرد دیان در سالن همانند آذرخش طنین

 .کوب ساخت میخ

 .بخشید؛ اما هنوز مراسم تموم نشده می -

 .را گرفتندها با د*ر*د فراوان سرشان  جادوگر با عصبانیت و فریادزنان درحال خواندن افسونی بود که آن

های شکسته گذاشت و روی زمین  دیان همانند الهه مرگ از دروازه آسمانی که در هوا معلق بود پا بر روی شیشه

 .ثابت ایستاد

 .پیچیدند خیره گشت ها که از د*ر*د به خود می ی سردش به آن خندزنان با چهره نیش

 .ن رو پس بدیداحترامی به مراسم م های ناخوانده، باید تقاص بی شما مهمان -

ای م*حکم زده و او روی زمین افتاد. جادوگر دست  ور شود که مونیکا به او طعنه ها حمله خواست به آن دیان می

 .دیگرش را باال برد و روی مونیکا متمرکز شد

  خواست بار دیگر به دیان حمله کند که او نیز با د*ر*د و فریاد سرش را گرفته و روی زمین نقش آشام می خ*ون
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 .بست

اش گرفت و او را از روی زمین  رحمانه های بی دیان نیشخندزنان از روی زمین بلند شد، گلوی مونیکا را در چنگال

 .به آسانی بلند کردن یک پر در هوا، معلق ساخت

 :ها جاری بود، گفت های سرخ مونیکا که حال اشک از آن های منجمدش خیره در چشم با نگاه

 .تونی جلوی من رو بگیری کنی می خیلی احمقی که فکر می -

چیز را متوقف  ها خیره شده بودند که صدای کاترین همه حالی روی زمین نقش بسته و به آن همه با نگرانی و بی

 .کرد

 .ولش کن -

 .دیان به آرامی برگشت. با دیدن او آرام گرفت

 :ه او گفتحالی، خیره ب کاترین قدرتی برای ایستادن روی پاهایش را نداشت که با بی

 .کنم؛ فقط بذار برن هرکاری بخوای می -

 :هایش را باال انداخت و با حالت خشنودی گفت خیالی شانه دیان با بی

 .قبوله -

آشام با صدای مهیبی به یکی از  ای پرت کرد. خ*ون ای به گوشه او با قدرت مونیکا را همانند عروسک پارچه

افتاد، با شدت  های خوردشده چوب، همچون آوار رویش می لی که تکههای چوبی تلسکوب برخورد کرده و درحا پایه

 .روی زمین نقش بست

ای دردمند به هوش آمد و گ*ردنش را  پیکر روی زمین با چهره دیان با نگاه معناداری رو به جادوگر کرد. مرد غول

 .کمی مالش داد
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 :ی جدی رو به او گفت دیان با چهره

 .مزاحم نشن حواست بهشون باشه که دوباره -

ای که  اش با سرش تایید کرد. دیان کاترین را سمت تلسکوپ برد. جادوگر محوطه ی خوفناک جدی مرد با چهره

 .وار به آتش کشید و در حصار آتش قرار گرفتند ها بودند را حلقه آن

اترین خیره شد. او خورد از روی زمین بلند شد و با نگرانی به دیان و ک تلو می کالرا با د*ر*د، درحالی که تلو

 :خشمگین به دیان نگاه کرد و گفت

 !نه، کاترین، بذار بره لعنتی -

خندزنان شروع به خواندن افسون کرد. دیان از  او به دلیل وجود آتش، دیگر نتوانست جلوتر برود و جادوگر نیش

 :وا کردپشت کاترین را گرفت؛ دستش را دور ک*م*رش همچون پیچکی پیچید و به نرمی دم گوشش نج

 .دردت نمیاد نگران نباش -

 :حالی چشمانش را بست و با حالت انزجار گفت کاترین با بی

 .فقط تمومش کن -

کشان با د*ر*د فراوان خودش را سمت  ی خرسندی داشت خیره شد. مت کشان سابین با نفرت به دیان که چهره

 .رساند حرکت روی زمین نقش بسته بود، می مونیکا که بی

ی تغییر یافته هولناکی که چشمان سرخ تابانش  ی بلند که شبیه به یک غرش شیر بود سر داد. با چهرهدیان غرش

 .های نیش بلندش را به گ*ردن کاترین فرو کرد خوار ساخته بود دندان از او هیوالیی خ*ون

طولی نکشید که دیان شد خیره شد.  تر می کالرا روی زانوهایش افتاد و با ناراحتی به کاترین که پوستش تیره

 :خودش را کنار کشید و تلوتلوخوران کنار رفت

 !این دیگه چه کوفتی بود؟ -
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زده خود را  زد که تلوتلوخوران روی زانوهایش افتاد. جادوگر شتاب پو*ست سفید همچون برفش به ک*بودی می

 .باره ناپدید شدند های آتش به یک به اربابش رساند و شعله

دوان خودش را به کاترین رساند. او روی زمین  رو خیره بود که با کمی تامل دوان یت پیشکالرا متعجب به وضع

 .حرکت افتاده بود که کالرا به سرعت خواهر عزیزش را در آ*غ*و*ش کشید بی

 .ها گرم نگاه دارد خزش فشرد و سعی داشت او را همانند انسان جسم منجمد کاترین را میان کت

 قی براتون افتاده؟ارباب، ارباب چه اتفا -

 :حالی و خشم غرید دیان با بی

 .شده ببر اَبیگِل خ*ون اون دختر مثل زهر بود. من رو از این خ*را*ب -

 .اش را جلب کرد سامان اربابش خیره بود که صدای خشمگین سابین توجه جادوگر با نگرانی به وضعیت نابه

 !محاله بذارم از دستم در بری موجود شیطانی لعنتی -

کرد، سعی  ادوگر با نگرانی سرش را بلند کرد و سابین با خنجری که بیشتر شبیه شمشیری سامورایی جلوه میج

 .داشت به دیان حمله کند که ابیگل به سرعت دستش را سمت او گرفت و افسونی التین به زبان آورد

 !دور شو -

مند بر  ید که ابیگل دوباره افسونی قدرتسابین با موج قدرتمند ماورایی به شدت به عقب پرتاب شد و طولی نکش

زبان آورد و نسیم شدیدی اطراف او و دیان را فرا گرفت. حاضرین از شدت نسیم ماورایی خودشان را میان حصار 

 .هایشان مخفی کرده بودند تا از آسیب در امان بمانند دست

نگاه کوتاهی انداخت. او اثری از دیان و  پس از آرام گرفتن طوفان کالرا به آرامی سرش را باال آورد و به اطراف

افرادش را در سالن نیافت؛ تنها چیزی که اطرافشان را احاطه کرده مه سرد و سنگینی که به آرامی درحال محو 

 .شدن بود
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 :کنان کاترین را صدا کرد و با صدای لرزانی گفت کالرا بار دیگر گریه

 شنوی؟ کاترین! کاترین صدام رو می -

آشام  هیچ حرفی، جسم سبک خ*ون ای دردمند درحالی که پهلویش را گرفته بود، نزدیک شد و بی هرهسابین با چ

 :را در آغوشش بلند کرد و گفت

 .برمش توی ماشین می -

رنگ روی زمین با  ای از خ*ون سیاه مت نزدیک مونیکا شد و او را به آرامی سمت خودش برگرداند. با دیدن برکه

 :اش نقش بست زمزمه کرد ن آبی دریاییای که در چشما نگرانی

 !مونیکا -

اش با ناباوری و لرزش  ی س*ی*نه زنان به او خیره شد و مت با دیدن خنجر چوبی داخل قفسه مونیکا نفس

 :شدیدی که تمام وجودش را فرا گرفته بود نالید

 !اوه نه، اوه نه -

ها سوق داد و با دیدن  گان پر از اشکش را سمت آناو با اضطراب چوب را از ب*دن مونیکا بیرون کشید. کالرا دید

سرعت سمتشان آمد. با دیدن مونیکا که بدنش به آرامی درحال تیره شدن بود، دستانش را با  وضعیت پیش رو به

 .ناباوری مقابل دهانش گذاشت و با ناراحتی روی زانوهایش افتاد

مت با استرس و چشمان آبی خیسش به او خیره شد  اش نشاند. ی غمگین مونیکا به آرامی لبخندی خسته بر چهره

 :و گفت

 !ها رو از بدنت بیرون میارم. طاقت بیار مونیکا عزیزم شی، االن چوب خوب می -

 ها های قدیمی که در اثر برخورد مونیکا به آن  های چوبی و بزرگ تلسکوپ کالرا با لرز و نگرانی شدید به پایه
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امان از چشمانش جاری بودند، به مونیکا  هایی که همچون سیلی بی حتی و اشکشکسته بودند؛ خیره شد و با نارا

 :خیره شد

 !نه، اوه نه، مونیکا، لطفاً نرو -

 :مونیکا به آرامی دستش را روی دستان لرزان مت گذاشت و گفت

 !آروم باش. خیلی دوست دارم متیوس کالرکسون -

 :ای ادامه داد بریده او با صدای بریده

 .راموش نکنمن رو ف -

 :های سُست مونیکا گفت مت با غم و اندوهی که در چشمانش نشسته بود خیره به چشم

 .نباید باهام خداحافظی کنی، نه -

 :اش روانه شد و با صدای ضعیفی گفت مونیکا لبخندی زد و اشک از چشمان سبز بارانی

 .من همیشه پیشتم -

روحش به نگاه خیس مت خیره  تاریک در بر گرفت و چشمان بیآشام را همچون سایه  سیاهی صورت زیبای خ*ون

اش  کنان همسر عزیزش را به س*ی*نه ماند. مت با لرزش شدیدی از غم و اندوه که جسمش را فرا گرفت گریه

 .فشرد

 

های پاییزی به صف شده و درحال تماشای ما  های سیاه که روی شاخ و برگ درخت ابرهای سیاه در آسمان، کالغ

 .کردند نم باران، همه برای عزای ما همراهی می ، نمبودند

یک نفر دیگر از اعضای خانواده کوچکمان را از دست دادیم. مت بسیار غمگین است. از وقتی که مونیکا رفته 

 های زیادی باهم بودند و عاشقانه در کنار همدیگر زندگی ها سال سوزد. آن افسرده شده. دلم برای حال و روزش می
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چیز ناگهان از بین رفت، همانند کابوسی که در  خواستند فرزندی را به سرپرستی بگیرند؛ اما همه حتی میکردند؛ 

کنی فقط یک خواب بد است که تمام  شود که بیدار هستی، فکر می بیداری اتفاق افتاد و تو هنوز هم باورت نمی

 .اندازد د میطور نیست، واقعیت محض است و این تلخی را به یا خواهد شد؛ ولی این

مونیکا را زیر درخت کهنسال درخت کاج باغ عمارت به خاک سپردیم. او این درخت را وقتی که با مت ازدواج کرد 

 .جا کاشت و به این خانه آمدند آن

ها برای مراسم  ی ما آمدند؛ حتی بعضی ها برای تسلیت گفتن و دلداری دادن به خانه آموزها و معلم دانش

 .ا آمده بودند. از جمله مربی اندرسون، واقعاً جای تقدیر و تشکر رو داشته خاکسپاری هم آن

تر از هر کس دیگر؛ اما تنها کاری که طی این مدت کرده فقط سکوت بوده. مطمئنم  کاترین کنارم است، نزدیک

 .انگیز مفکرهایی توی سرشه. دو هفته از مرگ مونیکا گذشته، از اتفاقات اون شب پر ماجرا و عجیب و البته غ

ی دیان و افرادش پیدا نشده. آخرین باری که او را  اتفاقی که تو اون جنگل افتاد و اتفاق توی رصدخونه. سروکله

 .آمد دیدم اصالً خوب به نظر نمی

 .کنند چیز خیلی آرومه؛ شاید آرامش قبل از طوفان باشه. همه از اون شب به بعد عجیب رفتار می همه

 .کنه رفته، لیام در رو براش باز می ام بودند؛ اما وقتی که جو با ناامیدی داشته به خونه میکل اداره پلیس دنبال لی

کنه، درست و حسابی نمیاد  گیری می بله، لیام پیدا شده بود؛ اما خیلی عجیب شده. حتی از آدرین هم کناره

دارم! انگار همون پسر  کنه؛ خیلی خشن شده. حس عجیبی نسبت بهش مدرسه و وقتی هم میاد با همه دعوا می

 .داشتنی که قبالً بود، نیست شیطون و دوست

آدرین قصد داره بعد از تموم کردن سال دوم از دبیرستان بره و مثل پدرش به ارتش ملحق بشه. این واقعا 

 .التحصیل بشه خواد مدرسه رو ادامه بده و فارغ تونم ببینمش و دیگه نمی کننده است که دیگه نمی ناامید
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کنه تا سر وقتش نریم؛ اما مطمئنم داره چیزی  های امتحانی فرو می ین توی خودشه و مدام سرش رو زیر برگهساب

کنه که داره دنبال سالحی برای کشتن  های والریا رو از نینا گرفته و ادعا می کنه. اون دست نوشته رو پنهان می

 .گرده دیان و جولیو می

ه جولیو هم غیبش زده. اتفاقات این اواخر اصالً خوب نیستند! شاید باید از گفتم جولیو؟ عجیبی اون شب این بود ک

 .های زیادی برای این عمل هستند دونم که مخالف جا بریم؛ اما می این

عالوه اعضای مجلس به شدت مواظب شهر و اتفاقاتی که درونش  امنیت شهر بیشتر شده. شهردار و همسرش به

های کاترین  زدند گرفتند. طبق گفته های یاغی رو که در شهر پرسه می آشام ز خ*ونای ا ها عده افته هستند. آن می

احتیاطی  های زیادی در شهرها پراکنده شدند و شروع به بی آشام کشد، خ*ون که هنوز هم در انجمن سرک می

 .کننده است شود و این وضعیت نگران تر می شان بزرگ ی امنیتی  کردند. شبکه

کنم چیز بزرگی در راه  راهه و من نگرانی از دست دادن اعضای خانواده رو دارم. احساس می اتفاقات بزرگی در

 .است؛ چیزی که قادر به تغییر عظیم و ناگهانی خواهد بود

چیز عجیب و پیچیده  گیر. همه کنه یا میره روی پیغام زنم یا رد می الیوت پیداش نیست، وقتی هم بهش زنگ می

 میان یا من بدبین شدم؟ شده. همه مشکوک به نظر

 

دستان زیبای مشاور روی دستان لرزان و سردم نقش بست. با نگاه اسرارآمیزی که در چشمان درشت و عمیقش 

 :ام خیره شد و گفت زد به چشمان گشاد شده موج می

 کنی، اون چیه کالرا؟ چیزی رو پنهون می دونم که داری یه می -

 .گرفته بود، به چشمان نگران و درشت مگنولیا خیره شدم با ترس و لرزی که تمام وجودم را فرا

 :او دستانم را کمی فشرد و با نگاه مصمم خیره در چشمان مضطربم که سعی بر دزدیدن داشتم شد و گفت
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 .تونی بهم اعتماد کنی می -

مام وجودم را فرا ی مگنولیا را به خوبی ببینم. اضطراب و نگرانی ت توانستم چهره اشک دیدگانم را تار کرد و نمی

 .گرفت

کنم دارم  روح، اون موجود، روحم در عذابه، حس می بینم. اون جنگل بی هرشب دارم همون کابوس رو می -

 ...که شم. از اون بدتر این شکنجه می

ام حبس کرده بود. احساس خفگی  بغضی در گلویم همچون بختک نقش بسته و راه تنفس را در داخل س*ی*نه

 :که مگنولیا گفت داد بهم دست می

 خواد؟ کالرا؟ تو اون موجود رو دیدی مگه نه؟ ازت چی می -

 .سرم را پایین انداختم و چشمانم را بستم

تونم بفهمم کی خوابم، کی بیدار. ذهنم آشفته شده، روحم در عذابه و ترس بزرگی  تونم بفهمم، نمی من نمی -

 .توی دلم نشسته که بدتر از مرگه

 :یا را با تمام قدرت فشار دادم و گفتمحس مگنول دستان بی

بینم، مطمئن نیستم که در خواب   هایی که می تو بهم بگو مگنولیا، چطور بفهمم خوابم یا بیدار؟ چون کابوس -

 .هستم یا بیدار

 :صدای مگنولیا در اتاق روشن و نورانی عجیب مشاوره پیچید

خوای مطمئن بشی که داری خواب  یگم؟ وقتی میفهمی چی م تونی نفس بکشی کالرا، می وقتی خوابی نمی -

 .تونی نفس بکشی بینی، نمی می

خواستم به چهره مگنولیا  ام نقش بسته بود. چشمانم را هراسان گشودم و می تنگی نفس شدیدی در س*ی*نه

 .هایم خشکم زد نگاه کنم که از دیده
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روح رها شده بودم، هراس و دردی که مرا تا  بیی  دوباره در آن جنگل تاریک بودم، دوباره در سرمای منجمد کننده

امان از  رحم. اشک همچون سیل بی های نامفهوم و هولناک، جهنم من در این جهان بی کشاند. زمزمه پای مرگ می

 .کنان فریاد کشیدم چشمانم جاری شد و زجه

 .زد، سرمای مرگ بود این احساسی که در وجودم همچون دریای طوفانی موج می

ای  خاکستری جولی به اتومبیل کالسیک بنز که در نزدیکی در عمارت پارک شد، خیره ماند. با چهره های چشم

 .هایی نه چندان کوتاه، سمت خودرو سیاه رنگ روانه شد کنجکاوانه از روی نیمکت حیاط بلند شد و با گام

چشم دوخت. در همین حین هایش را مرتب کرد و با کنجکاوی به مردی که از خودرو پیاده شد  شال روی شانه

جا را  کشان از آن محدوده پا به فرار گذاشتند؛ گویی نیرویی شوم آن گیر زمستان، جیغ ها در آسمان ابری و دل کالغ

 .احاطه کرده بود

کرد، تن جولی را به لرزه  گیر ابری شروع به غرش کرده و نسیم سوزانی که سرمای مرگ در آن ناله می آسمان دل

 .انداز شد در نزدیکی اتومبیل متوقف شد ای که در جسم و روح جولی طنین قراری یدرآورد. با ب

و شلوار   نمود، با کت اش که آشنا جلوه می های آبی یخی هایی به سردی یخ، چشم ه ساله، با نگا مردی حدود چهل

 .های عمارت قدم برداشت های متمدنانه سمت پله سفید و مرتبی که به تن داشت، با گام

 ...ببخشید -

ای به  های نافذش به او چشم دوخت. لرزش ناگهانی، جسم جولی را لحظه مرد با صدای جولی برگشت و با نگاه

 :های منجمد مرد خیره شده بود، ادامه داد اعتنایی به آن درحالی که ناخواسته به چشم حرکت درآورد و با بی

 جا؟ ری داشتید که اومدید اینمن جولی واتسون، صاحب این عمارت هستم. شما با من کا -

گرائید؛ اما پس از گذشت چند لحظه، قدمی به سوی جولی برداشت.  ی مرد میانسال ابتدا به سردی می چهره

 :نمود، نجوا کرد داری که حس اعتماد را صلب می اش افزود و با صدای خش لبخند خطرناک و پلیدی را بر چهره
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 .ماومدم آقای بیل واتسون رو مالقات کن -

شد. آیا چیزی در این مرد گمنام او را مضطرب و هراسان  اش خارج می های جولی به کندی از س*ی*نه نفس

گر  های سلطه ای از چشم کرد. نگاهش را لحظه رو شدن با او برایش سخت و دشوار جلوه می کرد؟ به راستی روبه می

 .لرزش بازداشت ای آرامشی ارزشمند، وجودش را از مرد به پایین سوق داد و لحظه

 ...تونید به من بگید همسرم االن توی خونه نیستن؛ اگر پیغامی دارید می -

اش را با او به هیچ رسانده بود، سرگیجه  بدون اینکه بتواند ادامه حرفش را بازگو کند، از عطر تلخ مردی که فاصله

ا یک قدم از او فاصله داشت برگرداند. ای او را در بر گرفت. به سرعت سرش را سمت مردی که تنها ب کننده گمراه

 .ترین حرکتی نبود چشم در چشم مرد مرموز مقابلش شده و قادر به کوچک

 :مرد دوباره نجوا کرد

مهم نیست بانوی عزیز! من کارت خودم رو به شما میدم؛ اگر این رو به جناب شهردار بدید لطف بزرگی  -

 .کنید می

های  ای شیطانی این مرد گمنام شده و قادر به پلک زدن نبود. مرد با گامه های مسحورانه جولی مطیع چشم نگاه

 :ریتمیکش برگشت و سعی داشت وارد بنز کالسیک سیاه رنگش شود که جولی با لکنت پرسید

 ...صبر کنید، اسمتون -

آورد.  در میهای تیزش به او انداخت. نگاهی که حتی دیوارهای عظیم یک قصر را به لرزه  نگاهی با چشم مرد نیم

شک  آورد، بی لرزه در می شد. صدایی که تن هر موجودی را به دوباره نجوا کرد؛ نجوایی که در هوا محو و پدیدار می

 .بود نجوای یک موجود شیطانی می

 !جِفری کالینز -
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ه دالیلی شروع جلد جا از رمان دامگستران نهایت ل*ذت را برده باشید. بنا ب های گرامی، امیدوارم تا به این خواننده

کنم که جلد یک و دو بازنویسی شده هستند. با آرزوی توفیق و سربلندی  سوم نامشخص خواهد بود. یادآور می

 NJ TATA شما عزیزان

 

 .این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است. هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد

 .رمان مراجعه کنیدبرای منتشر کردن آثار خود به سایت تک 
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