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 نمایش یه به رو گراس ماردی جشن دارن قصد هستن، ایزنجیره هایقاتل به معروف که نامیرا دوغول نیواورلئان، در

بندازه گیر رو هااون زود خیلی بتونه بونس اینکه مگه کنن؛ تبدیل ترسناک . 

نامیراست و قاتل خشن، آشامیخون بونس . 

کنه؟ دوری تعقیبشه، در که موقرمزی مزدور آشامخون از هاست،غول درگیر که زمانهم تونهمی بونس آیا  

 

 .پردازندمی مراسم اجرای به خیابانی هایکارناوال صورت به هاییگروه آن در که سنتی جشن نوعی: گراس ماردی*

 

 

:خالصه
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 چهار و دوهزار سال فوریه شانزده

 نیواورلئان شهر

 هیچ وقتی نیست مقصر که گفت خودش با. انداخت روپیاده روی رو خالی قوطی و نوشید رو آبجوش انتهای اریک

 که زنی نمیرسید بنظر. نکرد توجهی کرد، نثارش تور راهنمای که خشمگینی نگاه به و نیست اینجا غالیآش سطل

 اینکه از شد خوشحال اریک که زد لبخند اون به طوری زن. باشه شده ناراحت کارش از ایستاده، اریک راست سمت

 :داد ادامه راهنما !بیان زدهجن مناطق احمقانه تور این به تا کرده دوستانش خرج رو پولش

 .هست اللوری خونه ما رویروبه... -

 :گفت. کرد اشاره رویال خیابان گوشه در خاکستری بزرگ ساختمان به و

 از زیادی تعداد اینجا هجده، قرن هاینیمه تو. نشینه فرانسوی محله تو قصر ترین زدهجن اینجا که شده شایع - 

 .رسیدن قتل به و شدن شکنجه دلفاین شهمسر و اللوری لوییس دکتر توسط هابرده

 اریک که هاییزن مثل اون. شد نزدیک نداشت، راهنما هایحرف به چندانی توجه اونم انگار که زن به اریک

. داشت زیبایی ن*س*ا*ب و نظیربی پاهای اما نبودن؛ بزرگ هاش*ه*ن*ی*س اینکه وجود با و بود الغر میپسندید

 :پرسید اریک. داشت هم زیبایی صورت زن کرد،می توجه بیشتر اریک که حاال

 چیه؟ تو اسم. اریکم من -

 :گفت زن. میرسید بنظر جذاب باید. زد لبخند و زد پس رو اشخمیازه اریک

 کجان؟ دوستات - 

 نگاهش و میزد لبخند میکرد، صحبت وقتی اما بود؛ عجیب سوالش. باشه داشته فرانسوی لهجه زن که میرسید بنظر 

 :گفت گنگ صدایی با اریک! بشه ک*ی*ر*ح*ت بدجوری اریک میشد باعث که میچرخید اریک روی طوری

 .ببینن رو( گیتار نوازنده) اوبراین پت اجرای رفتن اونا -

 روی اللوری، خونه در که پزشکی آزمایشات درمورد هاشوحرف بعد و کرد نگاه اریک به پیش از ترعصبانی راهنما

 :گفت. نداشت شنیدنشون به ایعالقه هیچ اریک که عجیبی هایحرف. داد ادامه میشد، انجام گیاهان و هابرده

 میخوای؟ نوشیدنی یه -
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 زن. بودن گرفته قرار هم مماس هاشون*ه*ن*ی*س عمال. ایستاد اریک کنار درست که جایی تا اومد، تر نزدیک زن

 :گفت

 چی؟ تو. میخوام نوشیدنی یه از فراتر من -

 :گفت اریک! بکشه پایین رو شلوارش باید اریک که واضحه. بله اوه،

 .دارم درنظر چی برات که نمیشه باورت عزیزم، -

 اریک. بود گفته بلند کمی رو حرفش انگار! بله. نه یا شده خیره بهش کسی ببینه تا انداخت اطراف به نگاهی اریک

 :گفت

 .دارم دوفاین تو اتاق یه من -

 :داد ادامه و آورد ترپایین رو صداش

 ...اونجا بریم میتونیم -

 :کرد قطع رو حرفش زن

 .تره نزدیک دارم، درنظر من که جایی -

 :گفت! زد چنگ درواقع. گرفت رو اریک دست

 .بیا من با -

 اریک نثار لبخندی اششونه روی از هرازگاهی و میکرد عبور مردم بین از. کرد هدایت خیابون پایین به رو اریک زن

 اومده اینجا به که بود روز سه. بود شده ک*ی*ر*ح*ت اریک. میزد موج توش "کن خودت مال منو" جمله که میکرد

 انتهای به رو اریک سرعت به زن. کنه تجربه سفرش تو هیجان کمی که بود وقتش االن! بود نریخته کرمی هنوز و بود

 یه احتماال خورد، لیز چیزی روی اریک پای. میرن کجا دارن دونست نمی اریک اینکه وجود با حتی برد؛ کوچه یه

 :گفت و زد نیشخند اریک. کرد سرپا دوباره اونو و کشید رو اریک بازوی لحظه همون تو زن اما بود؛ بطری

 .بود خوبی واکنش! هی -

 :پرسید. بود خورده مشروب اینکه بخاطر نه البته نفهمید؛ اریک که گفت چیزی زن

 زدی؟ حرف فرانسوی -
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 :چرخوند اریک سمت به رو سرش و داد اشموه به تابی دختر

 .اوهوم -

 .جالبه -

 هل داخل به اونو و کرد باز رو نبود قفل که دری کرد، هدایت باال به کوچه انتهای در اضطراری پلکان از رو اریک زن

 قفل اریک سر پشت رو در زن. بود زده حرف ازش زن که مکانیه همون اینجا احتماال اما نبود؛ روشن چراغی هیچ. داد

 بشه، ک*ی*ر*ح*ت بیشتر اریک میشد باعث که دارلهجه و شهوانی صدایی با. شد تر پهن لبخندش بعد و کرد

 :گفت

 .بخورمت قراره -

 بهش طوری و کرد حلقه اریک گردن دور هاشودست زن. تش*س*و*ب*ب تا کشید خودش سمت به رو زن اریک،

 قفل اریک زبون دور زن هایدندون وقتی. کنه شروع کارشو اریک که بود وقتش. مشتاقه حسابی انگار که شد نزدیک

 لبخند اریک به دوباره زن وقتی. شد کشیده عقب به زن سر ناگهان. کرد حلقه زن دور محکم هاشودست اریک شدن،

 تیر ددر از طوری زبونش. کرد نگاه بود، فراگرفته رو زن دهن اطراف که خونی به ترس با و کشید فریاد اریک زد،

 :بگه کرد سعی اریک. آتیشه روی انگار که میکشید

 !احمق -

 نوک که کرد سعی وقتی و بود جاری اریک زبون از هنوز خون. بود "مق" شد، شنیده اریک از که چیزی اون ولی

 :گفت! نکرد پیدا چیزیهیچ... کنه حس رو زبونش

 .لعنتی عوضی -

 آورد باال رو مشتش. نه یا میگه چی اون که میفهمه اصال زن آشفته، وضع این با که نداد اهمیت کرد؛ تف بار چند اریک

 برای. شده شکافته کامال سرش کرد حس که طوری کرد، برخورد زمین به بلندی صدای با سرش. کرد سقوط ناگهان اما

 پایین هاپله زا اونو هرزه زن همون که کرد، خطور ذهنش به هاپله بعد. نداد نشون واکنشی و بود گیج ثانیه چند

 چند خورد، تکون اریک و شد روشن اتاق تو نوری. میکرد احساس باهم رو خشم و ترس که بود بار اولین برای. انداخته

. بود ایستاده مجسمه یک کنار قدبلند و الغر مردی. بگیره اطرافش از ثابتی تصویر بتونه تا زد پلک هم سر پشت بار

 هاشبازو و بودند زمین روی مرد، کنار مجسمه پاهای چون! باشن شده تصلم هم به مجسمه و مرد میرسید بنظر

 کرد سعی و کشید فریاد اریک. بود باز دهنش و بودن سفید چشماش. چرخید مجسمه بعد! داشتن هم از زیادی فاصله
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 هایشتال و اریک هایفریاد مرد. شد حرکتش مانع میکرد، حس پاهاش از یکی تو که سوزان دردی اما وایسته،

 :گفت. انداخت نگاهی پلهراه باالی به کنجکاوانه و گرفت نادیده رو ایستادن برای اشبیهوده

 .بودم شده نگران عزیزم، -

 :گفت و شد ظاهر پلهراه باالی در زن

 .اینجاییم ما نمیدونه کسهیچ چرا؟ -

 با. میپیچید پاش تو درد بازم بود، ختهاندا اشدیگه پای روی وزنشو بیشتر اینکه وجود با. ایستاد باالخره اریک

  :گفت بریده هاینفس

 .نمیزنین من به رو کثیفتون دست دوتا شما از هیچکدوم -

. میزد لبخند میومد، پایین ها پله از وقتی زن. کنه استفاده خودش از دفاع برای بتونه که میگشت چیزی دنبال به

 :گفت .بود شده ترترسناک بود، دهپوشون رو دهنش اطراف هنوز که خونی با زن، چهره

 !بخورمت میخوام که گفتم بهت هم قبال من عزیزم، بزنم؟ دست بهت -

*** 

 بوهای. نمیکرد دریغ هم اطراف به کردن نگاه از میکرد، عبور نشین فرانسوی محله هایخیابون از که همزمان بونس

 یگندیده مواد بوی یا میشد پخته داشت که غذایی یبو بهداشتی، نظر از افراد بدن بوی آوردن؛ هجوم بهش مختلفی

 کامال نمیتونست آشامی خون هیچ که بود داده مانندیبی و ابدی گند بوی محله به فساد هایقرن. آشغال سطل داخل

 این با که هاییمکالمه و فریاد خنده، موسیقی،. بود بوها بدی به تقریبا هم میشد شنیده که صداهایی. بگیره اشنادیده

 بونس. کرده احضار اونو ماری چرا که پرسید خودش از دوباره زد، دور رو پیچ یه وقتی بونس. بود شده مخلوط هیاهو

 رو بونس نیواورلئان ملکه وقتی اما. نبود بدهکار بهش وفاداری هیچ بنابراین نبود؛ ماری سلطه تحت اون. میرفت نباید

 اعتناییبی ماری به اگه که میزد حدس و میذاشت احترام ماری به اول هدرج در بونس. میکرد اطاعت اون میخوند، فرا

 میخواد، بونس از ماری که چیزی داره وجود احتمالش اما! نمیمونه باقی هاششونه روی زیادی مدت سرش اونوقت کنه،

 نظر تحت اونو کسی که فهموند بهش اشغریزه کرد، عبور دیگه پیچ یه از بونس وقتی! کنه نفر یه قتل درگیر اونو قراره

. کنه حس رو ایسوزنده درد شد باعث که کرد اصابت کمرش به ایضربه بالفاصله اما پرید؛ ایگوشه به سریع. داره

 از خیالش و داد تکیه دیوار به. برسونه در نزدیکترین به رو خودش بتونه تا زد کنار رو مردم سرعت به و چرخید بونس

 بونس. داشت قرار دیدرسش در وضوح به بشه، حمله بهش بود ممکن که جهتی تنها حاال. شد راحت سرشپشت بابت

 سه به بود، رفته فرو بدنش تو که جایی از پهنش نوک و بود زده بیرون اشسینه از تیر یه. کرد نگاه اشسینه قفسه به
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 فقط! نقره. داد فحش و ردک لمس رو آلودخون قسمت بونس. دید کمرش روی میشد رو تیر انتهای. بود شده خم طرف

  :گفت بلند صدای با نفر یه. میداد پایان زندگیش به همیشه برای میرفت، فرو قلبش تو و ترپایین اینچ دو اگه

 چطوره؟ حالت! رفیق هی -

 :گفت محکم صدایی با بونس

  !عالی -

 از قبل. میکردن نگاه اشسینه قفسه به مشتریان. شده بار یه وارد که شد متوجه و انداخت نگاهی اطراف به بونس

 که کرد حرکت سرعتی چنان با بعد. بکشه بیرون اشسینه از رو تیر تا کرد صبر کافی اندازه به کنه ترک رو بار اینکه

 پیدا روی بونس حواس تمام. نمیداد اهمیت اونا به بونس حال، هر به. دیدن ازش محو سایه یک فقط بار مشتریان

 بود، کرده برخورد بهش تیر که ایزاویه به توجه با. بود شده متمرکز بود، کرده شلیک رو سازدست تیر که کسی کردن

 رو اطراف هایساختمون دقت به تا شد خم. رفت بار سقف روی عمودی پرش یه با بونس. بود شده شلیک باال از حتما

 جایی در مطمئنا کرد حس اینکه تا دویید، هاساختمون سقف روی بلوک دو تا بونس. نبود چیزی هیچ. کنه بررسی

: میکرد تایید رو بونس اولیه شک که بود مونده باقی هوا تو ضعیفی انرژی. بوده اونجا کنندهشلیک شخص که ایستاده

 زن یا مرد اون. نمیشد دیده کسی اما کرد؛ بررسی رو بومپشت بیشتر کمی بونس "!نبود انسان کرد، شلیک که کسی"

 دقیقه یه از کمتر برسونه، کنندهشلیک جایگاه به رو خودش بونس که وقتی تا تیر شلیک زمان از. بود سریع خیلی

 اون آخه بود، شده محله تو بونس حضور متوجه سریع خیلی بود که کسی هر و نبود آماتور قاتل، این. بود کشیده طول

 نگران مردم، جمعیت بین بودن از بونس الحا. پرید خیابون سمت به و انداخت باال شونه بونس. بود رسیده دیشب تازه

 .نمیترسید مرگ از دیگه اون، از بعد و بود مرده بار یه قبال بونس. نه مالقاتش قرار به رفتن از اما بود؛

. شد خیره هابوم پشت به و داد تکیه هاستون از یکی به. موند منتظر لوییس سنت قبرستون آهنی در جلوی بونس

 .بپره و بده نشون واکنش عالمت، یکترینکوچ با که بود آماده

 نکرد، توجهی هااون به بونس. میرسیدن بنظر خیالی هایعنکبوت تار مثل اطرافش هایخیابون و قبرستون تو ارواح

 میتونست کسی که بود جایی آخرین نیواورلئان. باشن مزاحم و پرسروصدا هاتوریست مثل میتونستن هم ارواح اما

 به پیکرغول مردی که بود نگذشته دقیقه پنج هنوز! آرامش ذره یه از دریغ! مرده چه و باشه زنده چه کنه؛ استراحت

 یه از هالیوود تصور شبیه اصال مرد اما کرد، توصیف غول یه مثل رو مرد اون اطراف هاله بونس. کرد حرکت بونس سمت

 میرسید؛ بنظر سرزنده و سالم کامال. اشتد مانندبشکه ایسینه و کچل سری ای،قهوه صاف پوست مرد. نبود غول

 عجیب نامیرا، یه از امر این خب که. میگرفتیم نادیده بود، ناشیانه توجهی قابل طرز به که رو رفتنش راه نحوه اگه البته

 :زد صدا مرد. نبود
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 .بونس -

 :داشت یاد به رو مرد اسم بونس اما بود؛ گذشته سال ده

 .جِالنی -

 :داد ادامه بونس. ددا تکون رو سرش مرد 

 .خودش درخواست به بنا. ببینم رو علیاحضرت تا اینجام من -

 :گفت و کرد دراز مسیری سمت به رو دستش جالنی

 .بیا دنبالم -

 اعضای. باشه محکم و خوب خیلی جنسشون میرسید بنظر. میدرخشیدن ماه نور زیر جالنی سیاه هایدستکش

 چطور جالنی نمیدونست بونس. بود داده دست از زانو زیر از هم رو پاهاش دو هر جالنی ها،دست بر عالوه! مصنوعی

 تنها. داده رخ بشه، غول یه به تبدیل جالنی اینکه از قبل اتفاق این میدونست اما داده؛ دست از رو پاهاش و هادست

 بونس اما. بود سر برنمیگشت، قبلی حالت به مجددا غول یا آشام خون یه بدن از شدن قطع از بعد که چیزی

 :پرسید صمیمانه لحنی با بونس! بشن واردش اینکه جای به میشن، دور قبرستون از دارن چرا نمیدونست

 درسته؟ رفیق، نشدی گم حاال تا که تو -

 پیوسته وقوع به ماری قبر پایین درست قبرستون؛ زیر در هامالقات این یهمه و بود کرده مالقات رو ماری قبال بونس

 از اما چرخید؛ بونس سمت به تقریبا جالنی. نداشت چیزیهیچ الویو ماریا اما برسه؛ بنظر مسخره حتی شاید. بودن

 :گفت. نکرد کم بلندش هایقدم سرعت

 .برو میخواد دلت که مسیری هر از پس بیای، دنبالم میترسی اگه -

 :کرد خرخر و ایستاد حرکت از بونس

 و بکُشه منو کرد سعی نفر یه پیش، ساعت نیم! صفره احتمالش کنی؟ متهم بودن احمق به منو میکنی سعی داری -

 به میتونی تو بعد. میرم من وگرنه! چرا بگو بهم. ببینم عادی محل از دور جایی رو علیاحضرت من میخوای تو حاال

 .شده مالقات این مانع تو مثل ایپایهدون شخص چرا که بدی توضیح علیاحضرت

 :گفت. بود مشخص رخنیم از هم هنوز اشهچهر. کرد مکث جالنی

 .بزنم حرف جاش به تا داده دستور بهم اون. نیست اینجا علیاحضرت -
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 رو جالنی نوکرش اونوقت بود؛ مشهور هاشمجازات و تهدیدها ها،معامله مدیریت بخاطر ماری. رفتن باال بونس ابروهای

 :گفت بونس. قراره چه از قضیه بفهمه تا کرد کنجکاوتر ور بونس موضوع این بود؟ فرستاده بونس با مالقات برای

 .میام دنبالت. خبخیلی -

 غول اما داد؛ سفارش ویسکی یه بونس. کرد هدایت محله، تو بار ترینقدیمی آهنگر، الفیت خونه به رو بونس جالنی

 بونس. بود اضطراب از ناشی حرکاتش یا و بود چیزی منتظر یا. میچرخید اطراف به مدام جالنی نگاه. نخواست چیزی

 تا داشت شلوارش و هاآستین تو اینقره چاقوی چندین بونس. داد قرار هاشجیب نزدیک رو هاشدست اطمینان، برای

 سرش بریدن جز راهی غول، یه کُشتن برای اما. کنه استفاده ازشون کنه، ایجاد دردسر براش خواست آشامیخون اگه

 :کنه ترغیب رو النیج کرد سعی بونس. نداشت وجود

 .ماری -

 :کرد تصحیح جالنی

 .علیاحضرت - 

 این که کرد فکر خودش با. کرد مقاومت اما بچرخونه؛ حدقه تو چشماشو کالفگی روی از میخواست دلش خیلی بونس

 :پرسید بونس! کنه خفه خودشو کردنشون رعایت برای که نیست نیاز واقعا و شدن قدیمی دیگه رسوم و آداب

 میخواد؟ چی من از اون -

 بود؛ کند داشت، که سفتی و پالستیکی هایدست دلیل به حرکتش. برد ژاکتش جیب سمت به رو دستش جالنی

 مانیل کاغذ جنس از پاکتی جالنی بعد. گذاشت کنار رو داشت رفتارش تو که همیشگی احتیاط و دقت بونس بنابراین

 تا برد زمان لحظه یه فقط. آورد بیرون رو بود داخلش که هاییسعک بااحتیاط و گرفت رو پاکت بونس. آورد بیرون رو

 جدی نگاهی و برگردوند پاکت داخل به رو اونا بعد. بندازه نگاهی داشت، قرار زیرشون که کاغذهایی و هاعکس به

 :گفت. داد مقابلش مرد تحویل

 .میشه شنیده دوتا اون مورد در هاییزمزمه سختی به که قرنه نیم هستن؟ زنده هنوز اونا کنی فکر شده باعث چی -

 :گفت. همینطور هم نگاهش جدیت. بونس چشمای همرنگ تقریبا بودن؛ تیره ایقهوه جالنی چشمای

 .شهرن همین تو و انزنده اونا -

 :پرسید اعتناییبی با بونس
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 کاری چنین مسئول میتونه انسانی هر آپارتمان؟ یه تو نفر یه بدن اعضای از هاییتکه و خون مقدار یه خاطر به - 

 .باشه

 .اوناست کار -

 :داد ادامه. بود تاکید از پر جالنی لحن 

 از قبل هااون و بود مرز از خارج علیاحضرت هم زمان اون. میکنن تکرار رو بودن کرده پیش سال چهل که کاری اونا -

 اینجا از ملکه میگم، دوباره. شدن ناپدید نفر پنجاه جشن، از بعد روز چهارشنبه،. اومدن اینجا به گراس ماردی روز

 .برگشتن هااون و دوره

 جالنی باور اما. داشت باور میگفت که چیزی به یا بود ماهر دروغگوی یه اون یا کرد؛ بررسی رو جالنی چهره بونس

 :گفت بونس. باشه درست موضوع این که نمیشد باعث

 چیزی من میکنی، ادعا تو که همونطور چرا پس. میخوام ریما غیاب در هاتوریست شدن گم از بیشتری مدرک من -

 .رفیق نپیچه اطراف این اخباری چنین که نیست اینطور نشنیدم؟ نیواورلئان به هااون برگشت درمورد

 :داد جواب. نگه رو نفر دو این اسم که بود محتاط اونقدر هم جالنی

 .کردم حس رو دوشون هر بوی بارها من -

 :داد ادامه. کنه اصالح رو گفتنش ماری تا کنه یادآوری بونس به دوباره که نداد زحمت خودش به و

 هارواون مجازات ایشون بشه، تموم کار این وقتی. کنی کنترل مخفیانه رو موضوع این تو که میخوان علیاحضرت -

 شکار شهرشون تو زادانهآ هاقاتل غیابشون در نمیدن اجازه دیگه ایشون که میرسه نظر به بنابراین. میکنن تعیین

 .کنن

 نامیراها تاریخ در هم و هاانسان تاریخ در هم هااللوری. نبود راحتی کار این. زد اشچونه به آروم ضربه چند بونس

 دویست دلفاین. کرده عمر سال چهارصد که بوده قدرتمند غولی لوییس که بود شده شایعه اطراف این. بودن بدنام

 !بود کرده جبران رو لوییس به نسبت سنش بودن کم بود، داده انجام که هاییشرارت با اما نداشت؛ هم سال

 :گفت بونس

 .پوند هزار صد - 
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 بخاطر این بدونه ماری که بود کم کافی اندازه به اما بدهکاره، بونس به لطفی نکنه حس ماری که بود اونقدری رقم این

 حتی جالنی. بودن کثیفی خیلی زوج هااللوری. میداد انجام مه مجانی رو کار این بونس درواقع. دوستیشونه ارزش

 :نزد هم پلک

 .توعه مال پول کنی، تموم جشن از بعد یچهارشنبه تا رو کار اگه -

 :گفت. نداشت وجود اتالف برای زمانی. کرد تموم رو اشویسکی. داشت وقت هفته یه فقط بونس

 .بده بهم رو شهر کامل نقشه -

 :داد ادامه. گذاشت پایین رو لیوانش

 موافقی؟. کردن نظارت برای جز به نکن؛ دخالت من کاری شیوه تو اینکه و -

 :گفت و داد تحویلش کوچیکی لبخند جالنی

 .آره -

*** 

 گفته که ترتیبی همون به بوها شدت. میداد هاپلیس حضور از پراکنده بوهای سری یه و ادرار خون، مرگ، بوی خونه

 :کرد خرخر. زد زانو خونه کف روی ایقهوه به مایل قرمز لکه یه رکنا بونس. بود شد،

 .بدی تشخیص رو هااللوری بوی تونستی که میکنم تعجب اینجاست، که گندی بوهای این وجود با -

 و کرد اشاره داشت، قرار راهرو انتهای که فضایی به. بیاد اول طبقه به نمیکرد جرات و بود مونده ها پله باالی جالنی

 :گفت

 .بودن خوابیده خوابتخت روی باال، این هااون. نبودن پایین اون فقط هااللوری -

 :گفت. باشه نشیمن اتاق میزد حدس بونس که داد نشون رو جایی انگشتش با

 .بودن نشسته هم کاناپه روی اینجا، و -

 جالنی به وقتی و رفت باال هاپله از پرش یه با بعد. کرد تهیه ذهنش توی رو بوها از لیستی و کشید عمیقی نفس بونس

 :پرسید بونس. شد جالنی سهوی لرزش متوجه کرد، نگاه

 کاناپه؟ و خوابتخت گفتی -
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 و داشت قرار تلویزیون رویروبه کاناپه. میزد قدم هاآدم اطراف که هاییوقت مثل کرد؛ آروم رو رفتنش راه حالت بعد

 به نسبت مشابهی و متفاوت بوهای. کشید نفس دوباره و رفت بالکن متس به بونس. داشت دید بالکن به چپ سمت از

 :گفت. کرد دریافت بود، کرده حس پایین طبقه که بوهایی

 شده؟ پیدا ایدیگه جای جسدش. دختره یه آپارتمان صاحب -

 :گفت و داد تحویلش محوی لبخند جالنی

 نیست؟ پسر یه برای آپارتمان این کنی فکر شده باعث چی -

 :گفت و انداخت جالنی به کالفه نگاهی نسبو

 خونی اکثر هرحال به اما نیست؛ میکرد، زندگی پسره اون که جایی اینجا،. هست آپارتمان این جایهمه زنانه بوی یه -

 .هست پسره به متعلق شده، ریخته پایین طبقه که

 :گفت جالنی

 .خوابشه اتاق تو دختره از عکس یه -

 :داد ادامه. میکردن صحبت وهواآب درمورد داشتن که انگار بود؛ خنثی کامال جالنی صدای

 .فعال البته باشه؛ زنده هنوز که میزنم حدس من. زیباست دختر اون -

 ممکنه پرسید خودش از بونس. میکنه پنهون رو چیزی داره غول که میگفت بهش اشغریزه. شد خیره جالنی به بونس

 جالنی اما نداره؛ تاثیری اون روی هااتفاق این از کدوم هیچ انگار که میکرد اررفت طوری جالنی بشناسه؟ رو دختر اون

 بنظر منطقی قضیه این اونوقت باشه، مرتبط آپارتمان صاحب به عاطفی نظر از جالنی اگه. میداد کینه و ترس بوی

 به رو هااللوری باشه نتونسته هنوز بونس برگرده، ملکه وقتی که بود نگران موضوع این از فقط جالنی شاید یا. میرسه

 ضعف این به شخصا ماری کنه، کوتاهی اون اگه و بود داده جالنی به رو قضیه این مسئولیت ماری چون. برسونه قتل

 :پرسید بونس. میکنه رسیدگی جالنی

 .دادی تشخیصشون که میشناسی کجا از رو لوییس و دلفاین بوی نگفتی بهم اصال تو -

 :گفت و ایستاد صاف سیاه، شیشه یه مثل دوباره بعد و زدن برق جالنی هایچشم

 هااللوری اینکه از بعد. بود فرانسیسویل محله از برده یه همسرم. کردم ازدواج شصت و هشتصد و هزار سال در من -

 ور زنم لوییس و دلفاین میجنگیدم، متحدین ارتش تو من وقتی. کرد فرار دستشون از هم اون رفتن، محله اون از
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 فراموش رو نفر دو اون بوی هیچوقت اما رسیدم؛ دیر همسرم دادن نجات برای من. خوردن رو اون بعد و دادن شکنجه

 .نمیکنم

 :پرسید. نزد پلک بونس

 پاهات؟ و هادست -

. هست معجزه یه موندنم زنده که گفتن هااون. شدن قطع داد، رخ New Market ارتفاعات تو که نبردی از بعد -

 رو هااللوری روز یه که کنم زندگی انقدر میخواستم. کرد تبدیل منو خودم درخواست طبق ملکه ماجرا، این از بعد

 .ببینم مُرده

 از کنه سرزنشش بونس داشت انتظار جالنی انگار هستن؛ اعتراض آماده شدیدا که بود کسایی مثل جالنی حالت االن

 :داد پاسخ آرومی به ونسب. بود شده تبدیل غول به انتقام برای فقط اینکه

 کنار باهاش باالخره اما بودم؛ کالفه وضعیتم این از طوالنی مدت برای. شدم تبدیل آشام خون به میلم برخالف من -

 جای میخوای، عدالت اگه کنیم؟ اذیت رو خودمون چرا پس بدیم، تغییر رو هستیم االن که چیزی نمیتونیم ما. اومدم

 .بگرد دنبالش ایدیگه

 :کرد زمزمه. میرسید نظر به متعجب نیجال

 .بودم نشنیده موردت در رو این من -

 :گفت و کرد کوتاهی خنده بونس

 درسته؟ بشه؛ بدل و رد بقیه بین که نیست هاییقصه اون از این میشنیدی؟ باید چرا -

 داری؟ نفرت کرده، تبدیلت که کسی از -

 ایان اما. داشت نفرت بود، کرده آشام خون به تبدیل رو اون که ایان از هاسال بونس. داشت نفرت بونس. بود درست

 اولین برای هااون که وقتی. بود کردن قدردانی فقط ایان قصد بود، نداده انجام بدخواهی یا رحمیبی روی از رو کار این

 لندن از حکمشون اجرای برای طوالنی دریایی سفر یه با بود قرار که بودن هاییزندونی هردو کردن، مالقات هم با بار

 ایان با رو اندکش غذای سفر، اون تو بونس اگه. بشن فرستاده( استرالیا شرقی هایایالت از یکی) ولز ساوت نیو به

 مسائل این بونس نبود نیازی. بگه جالنی به رو مطالب این نداشت قصد بونس اما. میمُرد قطعا ایان نمیشد، سهیم

 :بود این گفت، بونس که چیزی تنها. کنه آشکار میشناختش، یسخت به که غولی برای رو خصوصی

 .نیستم متنفر ازش دیگه -



www.taakroman.ir  

 

  

 
13 

 

تسویه حساب رمان    

 Elahe_V کاربر انجمن تک رمان 

 

 :کرد عوض رو موضوع جالنی

 میمونی؟ اونجا. داری شهر تو خونه یه تو -

 :گفت و انداخت باال شونه بونس

 .میدم خبر شد، تموم کارم وقتی. بزنی زنگ موبایلم به میتونی داشتی نیاز بهم اگه. نه دیگه امشب از بعد -

 :گفت و زد خشکی لبخند جالنی

 تور اینکه از بعد. کرده شکار محله تو تور، عصرگاهی گردش طول در رو پسر این دلفاین. نگیر کم دست رو هااون -

 باهم موقع همون و شده دیده داشته، تیره موهای که دختر یه با پسره کرده، توقف هااللوری قدیمی عمارت رویروبه

 .کردن ترک رو اونجا

 بونس که بود جایی آخرین هااللوری قدیمی خونه! طبعیهشوخ گرشکنجه چه دلفاین که کرد فکر تمسخر با بونس

 و مغرور هااون اینکه. میگفت بونس به رو اینکته یه موضوع این اما کنن، انتخابش شکار برای هااون داشت انتظار

 هااون ُکشتن برای بونس به که مهمیه نکته دو ناپذیری شکست حس و غرور. خوبیه خبر این خب و هستن سرکش

 :پرسید بونس. میکنه کمک

 میکنن؟ زندگی شهر تو هاآشام خون و هاغول از تا چند -

 :گفت بعد و کرد فکر ایلحظه جالنی

 هاانسان. میشه ردوبراب راحتی به تعداد این گراس، ماردی جشن تو. میشن صدتایی چند یه سال، یه این تمام تو  -

 .میبرن لذت شهر داخل هایجشن دیدن از که نیستن کسایی تنها

 فراوون، جمعیت. کنن شکار تا هاستاللوری برای مناسب زمان یه گراس مادری جشن که همینه خاطر به! بزنن گندش

 هم بونس به امر این بتهال. بشن پنهون شلوغی این توی بتونن بهتر تا میکنه کمک هااون به نامرده، چه و زنده چه

 این نبود، مطمئن موردش در بونس که چیزی. بگیره رو هااون میتونه که بود مطمئن بونس. بشه مخفی تا میکرد کمک

 :کرد تکرار جالنی به خطاب بونس. بندازه گیر هارواون بونس اینکه از قبل بشن کُشته ممکنه نفر چند که بود

 .میدم خبر شد، تموم کارم وقتی -

 .شد خارج بود، خون غرقِ که خونه از بعد و

*** 
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 هنوز هاخیابون. میتابید بودن، کرده آویزون گردنشون دور مردم که شماریبی هایگردنبند روی عصرگاهی آفتاب

. بشن خارج هاشونخونه از نمیکردن جرات مردم اغلب میشد، تاریک هوا وقتی. بودن نشده متراکم و شلوغ کامال

 هاانسان از سری یه هنوزم. باشه بیرون روز از وقت این بتونه که بود کنندهسرگرم آشام،خون یه عنوان به بونس برای

 که تخفیفی تنها! بکنن دل تختشون از نتونستن امروز غروب تا بودن، کرده گذشته شب تو که هاییرویزیاده بخاطر

. کنه استفاده ضدآفتاب کرم و آفتابی عینک از که بود این میشد؛ بونس حال شامل آفتاب نور تو اومدن بیرون برای

 اما! نمیگیره آتیش بونس بتابه، پوستش به آفتاب نور اگه میکردن، ادعا مضحکی طرز به هافیلم که چیزی برخالف

 آفتابی ساحل تو رو روز تمام زال انسان یه که میمونه این مثل خورشید نور زیر موندن ساعت یه آشام، خون یه برای

 مثل اهمیتیبی موضوع همچین درمان برای قدرتش از اینکه اما میشد؛ درمان فورا بونس گفت میشه. بگذرونه

 که باری آخرین از. بود برگشته و پیموده رو محله طول قبال بونس! بود معنیبی کامال کنه، استفاده سوختگیآفتاب

 جدید یهزاره جشن تو بونس چون بود؛ سال چهار نه؛ قبل؟ سال سه. بود نکرده تغییر چیز هیچ داشت، حضور اونجا

 بود پیش سال ده. شدن سپری زدن هم به چشم یه تو هاسال این تمام عجیبه،. کرد شرکت بود، شده برگزار اینجا که

 افراد و هنسی رد و بکشه رو هااللوری که گرفت تصمیم خودش با بونس. گذاشت پا لندن به بار اولین برای بونس که

 شبیه بیشتر بونس. گذشته زیادی زمان. اشخونه به برمیگرده بعد بزنه؛ رو هستن مرتبط هااون با که ایدیگه بدبخت

 روز، روشنایی تو حتی. بود ترپایین بلوک دو فقط هااللوری قدیمی خونه! انگلیسی یه تا میرسید نظر به آمریکایی یه

 دوری هااللوری خونه از بود، مُرده اونجا که ادراکی قوه دارای روحِ هر! ارواح بقایای. میچرخیدن اطراف اون هاییسایه

 گذشته از ناامیدکننده و قدیمی انرژی یه ها،شب. کنه سرزنش کار این خاطر به رو هااون نمیتونست بونس و میکرد

 دست بارها گذشته، لسا هفتاد و صد طی در خونه که نبود تصادفی این. میکرد نفوذ درونش به عمارت این وحشتناک

 اما ببینن؛ رو اطراف این ارواح که نبودن قادر هاانسان. میرسه فروش به دوباره و خالیه عمارت االن. بود شده دست به

 چه وگرنه هست؛ وابسته خونه این به هنوز اللوری دلفاین که میرسه نظر به. کنن حس عمیقا رو هااون میتونستن

 دلفاین برای کار این کنه؟ انتخاب خونه رویروبه درست و تور یه از رو هاشقربانی از یکی دلفاین که داشت دلیلی

 که باشه همین بخاطر باید میشه؟ تنگ قدیمیش خونه برای دلش هنوز اون وقت همه این بعد یا هست؟ کنندهسرگرم

 بوی. شد ترنزدیک خونه به سبون! میدادن ادامه رو محله این به بازگشت هنوز ماری، خشم خطر وجود با هااللوری

 به بعد و آرایشگاهه یه اونجا که شد متوجه بونس. شد روانه سمتش به راست سمت در ایمغازه از شیمیایی مواد قوی

 کردن شکار قصد نفر یه که اونجایی از. بودن ایقهوه رنگ به اوقات اغلب موهاش. دوخت چشم تصویرش انعکاس

 دید، انتظار درحال رو نفر چند اینکه از و شد انتظار اتاق وارد بونس. نداشت ضرری چهره تغییر پس داشت، رو بونس

 رو اسمش بونس. کلیسا خادمان جز به میبردن؛ لذت درآمد افزایش از گراس ماردی طول در مشاغل همه. نکرد تعجب

 لحنی با آرایشگر. زد صدا رو بونس آرایشگر بعد، دقیقه چهل. موند منتظر و نشست صندلی روی نوشت، فهرست تو

 :گفت دوستانه
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 بدم؟ انجام برات میتونم کاری چه سالم، -

 :گفت بونس

 .بشورش بعد و کن مرتبش یکم کن، رنگ موهامو زحمتبی -

 :خندید زن

 .میشه شنیده دلنشین خیلی میارین، زبون به که هرچی. دارین رو لهجه ترینجذاب هاانگلیسی شما -

 گواهی روی از رو آرایشگر اسم بونس. کرد هدایت ایدیگه اتاق به رو اون بونس، ایموه شستن از بعد آرایشگر

 :کرد خرخر سرگرمی روی از و خوند آرایشگریش

  نیست؟ کتاب این اصلی شخصیت از برگرفته احتماال اسمت. هیل سوزان از کتاب یه دِوینتر؟ ربکا -

 :گفت و کرد نگاه بونس به متعجب ربکا

 زیادی مردم. میدی ربط کتاب این به رو اسمم که هستی کسی اولین تو. بودن کتاب اون عاشق والدینم. آره -

 .نمیخونن رو قدیمی کالسیک هایداستان

 حساب به جدید اثری رو ربکا کتاب هنوز که آرایشگر به مسئله این گفتن چون کرد؛ خفه رو بعدیش خرخر بونس

 :گفت گرآرایش. داشت زیادی توضیحات به نیاز میاره،

 .کن صدا بکا منو -

 :پرسید و کرد خشک حوله با رو بونس سر بکا

 کنی؟ رنگی چه موهاتو میخوای امروز خب -

 :گفت بود؟ نکرده استفاده رنگی چه از اواخر این که کرد فکر خودش با بونس

 .کن طالییش - 

 :گفت و زد پلک بونس سمت به آینه توی از بکا

 واقعا؟ -

 .کن رنگ رو موهام تمام آره، -
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 هایچشم. داد سُر بونس موهای الیالبه رو هاشانگشت پرتیحواس با. بودن بونس موهای روی هنوز بکا هایدست

 :گفت. گذاشت بونس شونه روی و کشید عقب رو هاشدست سریع بکا. شد خیره بکا به آینه توی از بونس

 .کنم ترکیب باهم رو هارنگ بذار -

 که وقتی هفدهم، قرن در. نمیکرد نفسی شکسته ظاهرش مورد در بونس. بست نقش سبون هایلب روی لبخندی

 اون، از بعد. میشد محسوب اشسرمایه ظاهرش میکرد، سپری رو زندگیش زنان به بدنش فروختن با و بود انسان بونس

 پول به نیاز خاطر به نه خودش، خواست به البته نمونه؛ تنها رو زیادی هایشب بونس که میکردن متقاعدش هازن

 اما بود؛ نیرومندی ابزار. میکرد استفاده ظاهرش از بود، میرا و مونث قربانیان شکار مشغول که هم گهگاهی و! بیشتر

 .میکرد صرف هوشش و قدرت حفظ برای بیشتر رو تمرکزش بونس

 از بیرون و میکنه کار اونجا ساله دو بکا که فهمید زد؛ حرف بکا با بونس. ریخت بونس سر روی رو رنگ و برگشت بکا

 :داد ادامه بکا! نزدیک خیلی. بوده هانزدیکی این بکا رسید، قتل به گرینوایل اریک که شبی و داره سکونت محله

. دیدم پنجره از رو تور بار چندین من میزد حرف قدیمی خونه اون مورد در تور راهنمای که وقتی! داره تاسف جای -

 همین خاطر به. خصوصیه ملک اونجا چون بشن؛ داشت، راه خونه داخل به که پیچی وارد ونستننمیت هااون! بار چندین

 و ربوده دیده، تور داخل که افرادی از یکی توسط پسر اون که ترسناکه خیلی. شدن جمع من آرایشگاه رویروبه

 .شده کشته

 :پرسید میدونست، قبل از رو جواب اینکه وجود با بونس

 نوشتن؟ درموردش هاروزنامه که قیهاتفا همون این -

 :گفت و انداخت باال شونه بکا

 .میفته عجیبی اتفاقات گراس ماردی طول در همیشه. آره -

 اللوری دلفاین به نگاهی شب اون بکا بدونه که بود مندعالقه بیشتر بونس اما بود؛ درست میگفت، که چیزی شاید

 اما کنه؛ پیدا رو تور راهنمای میخواست سوال همین پرسیدن برای بونس اتفاقا نه؟ یا شناخته رو اون آیا و انداخته

 به توجه با. باشه مفید واقعا میتونست و بود ناشناس و معمولی فردی بکا. شده روروبه بهتری فرد با االن که میاد بنظر

 با رو بیشتری وقت نمیاد بدش که فهمید میشد مینداخت، بونس به دزدکی که طوالنی هاینگاه و میداد بکا که بویی

 :گفت چینیمقدمه بدون بونس. بگذرونه بونس



www.taakroman.ir  

 

  

 
17 

 

تسویه حساب رمان    

 Elahe_V کاربر انجمن تک رمان 

 

 مطمئن اما. میکنم ترک اینجارو زود خیلی گراس ماردی جشن شدن تموم از بعد و میکنم تجارت شهر توی من -

 نه؟ یا بخوری شام من با هستی مایل تو که نیستم

 :گفت و زد لبخندی بعد شدن، گشاد بکا هایچشم. کردمی تماشا رو بکا آینه از میپرسید، رو سوالش وقتی بونس 

 .خوبه هم خیلی. حتما اوم، -

 بنظر. داشت زیبا باسنی و پر هایلب میرسید، هاششونه تا که طالیی هایرگه با ایقهوه موهای. بود زیبا واقعا بکا

 و واردتازه اون بیاد، وسط شقانهعا مالقات یه پای وقتی بنابراین میکنه؛ سپری رو عمرش بیست دهه بکا که میرسید

 :گفت. بگیره خودش به متفکرانه نگاهی کرد سعی میرسید، بنظر فریبنده که حال عین در بونس. نیست تجربهبی

 داری؟ آزاد وقت امشب -

 :گفت. میکشن خجالت مستقیم نگاه از هم نفس به اعتماد با هایزن بقیه که جالبه. برگردوند رو نگاهش بکا

 ...کنم عوض لباس و خونه برم میخوام که، میدونی اما میشه؛ تموم کارم دیگه ساعت یه تا .آره -

 :گفت بونس

 .دنبالت میام هشت ساعت تقریبا پس. عالیه -

 کرد، ترک رو آرایشگاه بونس وقتی. نکرد بحثی دیگه بکا چون داشت؛ خوبی تاثیر. داد بکا تحویل رو جذابش لبخند

 کامال داشت قبال که ایبرنامه با امشب برای اشنقشه و داشت دستش تو رو بکا آدرس بود، شده طالیی کامال موهاش

 کرد فکر خودش با دنبالش، میره شام برای که داد قول بهش و د*ی*س*و*ب رو بکا گونه وقتی بونس. بود کرده فرق

 !میخورن خوب شام یه امشب هردو که اینه حداقلش یا. بود خواهد دلفاین سمت به هدایتگرش چراغ احتماال بکا که

*** 

 چیزی میدادن نشون اولیه مالقات طی که زنان پیچیده تمایالت از بونس. داد سفارش ساالد اصلیش غذای برای بکا

 با بعد. بود گوشسه و بزرگ که داد سفارش گاو دنده گوشت بونس. نگفت چیزی خاطر همین به. بود آگاه نمیخورن،

 بونس که بود چیزی از الغرتر بکا اینکه بر عالوه. بخوره رو بونس غذای از بخشی که کرد عدمتقا رو بکا زبونیچرب

 از( لیتر نیم معادل حجم واحد) پاینت یه برسه، پایان به غروب اینکه از قبل داشت قصد بونس که اونجایی از بپسنده،

 هایخیابون تو هااون شام، از بعد. بیاره دست به اضافی آهن قرمز گوشت از میتونست بکا بنابراین کند، کم خونش

 رو کتش بونس نبود، کافی کنه، حفظ سرما از رو اون اینکه برای بکا بندی و کوتاه لباس که اونجایی از. زدن قدم محله

 شهر مردم جشن، اولیه وهوایحال و بود تربخشلذت شب، تاریکی تو الکل خوردن اطرافشون مردم برای. داد بکا به
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 از برخاسته هیجان و انرژی وجوش،جنب. بذارن کنار رو همیشگیشون هایپیشگیری که میکرد رغیبت رو

 هایینقاب بکا و خودش برای جشن، به پیوستن بهانه به بونس. میاورد هیجان به هم رو هانامرده انسانی، هایمهمونی

 اطراف فقط که بود پرهایی با مسخره و کوچک چیز یه بکا نقاب اما میپوشوند؛ رو صورتش از نیمی بونس نقاب. آورد

 ظاهر که نقابی و جدید موی رنگ بود، کنترل تحت کامال قدرتش که حالتی با بونس. میکردن پنهون ور هاشچشم

 داده قیافه تغییر میتونست که جایی تا خب. میزد قدم( بکا) اشآینده غذای با میداد، بهش رو هاداستان خون نوشنده

 انتخاب رو بعدیشون طعمه و باشن شکار حال در میتونستن هااللوری شهر، مردم از شلوغ جمعیت این تو یجای! بود

 !کنه کمک بونس به بکا که بود وقتش. کنن

 اطرافشون، خراشگوش شلوغی وجود با حتی. کشید کردن، عبور ازش که بعدی کوچه درون به قدم چند رو بکا بونس

 صورتش بکا، بوسیدن جای به بونس اما. بشنوه رو بکا قلب سریع ضربان میتونست شد، خم پایین سمت به بونس وقتی

 سبز رنگ که داد اجازه کرد، زدن حرف به شروع دارطنین و مالیم صدای با وقتی. داد قرار بکا صورت نزدیک رو

 :شن تربرجسته هاشچشم

 رو هااون تو و میزد قدم رسیده قتل به پسر با شب اون که تیره موهای با دختر همون بکا؟ هست یادت رو دختر اون -

 ببینی؟ ذهنت تو رو دختر اون صورت دوباره میتونی! دیدی

 از قبل بودن؛ اریک و دلفاین دیده، بکا که چیزی اولین بود مشخص. بده انجام اینکارو میتونه بکا که میدونست بونس

 و. برگرده بعدازظهر اون به بکا کنه کمک تا بود کافی بونس هایچشم از جرقه چند! بره دلفاین خونه به اریک اینکه

 اگه بود، کرده تمرکز دلفاین تصویر روی بکا که حاال. داره مونث غول اون از واضحی تصویر بکا که بود مطمئن بونس

. داد تکون تایید نشونه به رو سرش بود، شده بونس نگاه میخکوب که بکا. میداد تشخیصش فورا میدید، رو اون دوباره

 :گفت و کرد نوازش رو بکا گونه بونس

 اون با شرایطی هیچ تحت اما میزنی؛ زنگ بهم فورا نبودم، پیشت اگه. بگی بهم باید دیدی، رو دختر اون دوباره اگه -

 .نمیری جایی دختر

 :کرد تکرار بکا

 .شرایطی هیچ تحت -

 عمل گفتم بهت که طورهمون دیدی رو دختر اون دوباره گها که  یادته فقط. نمیاری یاد به دیگه رو مکالمه این تو -

 هامدندون یا اومد در ایقهوه جز رنگی به هامچشم که نشدی متوجه تو داد، رخ اتفاقی چه االن نیست مهم. کنی

 باشه؟ شد، غیرعادی
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 :داد تکون رو سرش دیگه بار یه بکا

 .باشه -

 :گفت و زد لبخند بونس

 .خوبه -

 آگاهیش و هوشیاری. زد پلک هااون کنندهگمراه درخشش از آزاد بکا و رفت بین از بونس هایچشم زمردی برق

 چند فاصله بونس. کشید خودش های*ب*ل روی رو زبونش بکا. افتاد بونس های*ب*ل به بکا نگاه. بود برگشته

 پشت و میداد دنده شتگو و شراب مزه بکا. دنش*ی*س*و*ب به کرد شروع آروم و برد بین از رو بینشون اینچی

 اومد، باال از که شدنی خراشیده صدای. هاگل عصاره مثل بود، شیرین. کرد حس رو خودش اصلی مزه میشد ها،این

 کشید؛ تیر درد از بونس کمر بعد، لحظه یه. بود اونجا نفر یه. بپره کناری به میداد، فحش که همزمان بونس شد باعث

 روی کوچه، یدیگه طرف که دید رو موقرمزی آشام خون چرخید، اطراف به بونس وقتی. قلبش زیر اینچ چند درست

 :گفت لب زیر و شناخت رو آشامخون بونس. بود گرفته قرار بومپشت

 .رامیل -

 ساختمون دیوار تو بونس، بدن جای به تیر و پرید کناری به بشه، شلیک طرفش به ایدیگه تیر اینکه از قبل لحظه یه

  :گفت رویی خوش با آشامخون. رفت فرو

 .بکشمت بتونم تا بمون حرکتبی! رفیق سالم -

 :گفت بریده هاینفس با بکا

 .من خدای اوه -

 :داد دستور بکا به بونس

 .مردم بین برو -

 بدون رو بکا تا بود شده دراز که بازوش تو و شد شلیک بونس سمت به ایدیگه تیر. داد هل جمعیت سمت به رو بکا و 

. کنه دوری دیگه تیر یه برخورد از تا چرخید و کشید بیرون رو تیر بونس. رفت فرو کنه، دور اونجا از سیبیآ هیچ

 رو اون نمیتونستن عابران بیشتر بود، کوچه تو بونس اینکه دلیل به. کرد پرتاب باال طرف به مستقیما رو خودش بونس

 خنده رامیل. بیارن یاد به رو اتفاق این وضوح به بتونن که نبود چیزی از ترمست میتونستن، که هم هاییاون و ببیننن

 بیرون هاشآستین از چاقو چندین و کرد تعقیبش بونس. پرید هاسقف روی از و دویید سرعت با. داد سر اعصابی رو
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! قلبش به نه البته خورد، هدف به هااون از یکی فقط اما کرد؛ پرتاب آشام خون کمر طرف به رو چاقوها بونس. کشید

 :گفت. بود سریع خیلی رامیل

 .رفیق بگیری منو نمیتونی -

 :کرد خرخر بونس. پرید لوییس سنت جامع کلیسای مناره سمت به بعدی بومپشت از و خندید رامیل

 .میتونم که معلومه -

 بیرون دیگه چاقوی دو و برد هاشآستین سمت به رو دستش بونس. کرد طی هوایی پرش به با رو فاصله همون و

 یه تو هارواون رامیل اما رفتن؛ فرو رامیل سینه تو چاقوها. کرد پرتاب آشام خون سمت به رو هااون بعد کشید؛

 فرو قلبش تو اینکه جای به زده؛ آسیب جناغش استخوان به فقط هاچاقو میداد نشون که کشید بیرون ثانیه میلیونیم

 :داد فحش رامیل! بکُشه رو اون و بره

 !لعنتی -

 :گفت و زد لبخند بونس به. انداخت بومپشت روی و کشید بیرون اشسینه از هاروچاقو بعد و

 نه؟ بود، نزدیک -

 بقیه و بود داده بکا به رو کتش بونس درسته؛! خالیه که شد متوجه اما برد؛ جیبش سمت به رو دستش دوباره بونس

 چون! شده دچار بونس مشکل به که شد متوجه اما رد؛ک گیریهدف مخصوصش کمان با رامیل. بودن کتش تو چاقوها

 :کرد خرخر. بود نمونده براش اینقره تیر دیگه

 دیگه وقت یه رو بازی این. باشی سریع انقدر تو نداشتم انتظار. رفیق نمیشه جا توش تیر تا چهار از بیشتر معموال -

 .میدیم ادامه

 :گفت و پرید کلیسا سقف روی بونس

 هاتدست از فقط مرگ، پای تا مبارزه یه تو میترسی نکنه رفیق، بیا. کنیم حسابتسویه سالح دونب میتونیم ما -

 کنی؟ استفاده

 :گفت و زد عجیبی پوزخند رامیل

 بدهیمو میتونم اینطوری! بعدش روز یا بکُشمت، فردا و بمونی زنده رو امشب بدم اجازه بهت که میکنم فکر دارم -

 .کنم پرداخت
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 :گفت و داد سر کوتاهی یخنده بونس

 ببینم نجکاومک ُکشتمت، اینکه از بعد! رفیق آره؟ کنی، پیاده من روی هاتوبندی شرط اون از یکی گرفتی تصمیم -

 .ارزهمی چقدر جسدت

 :گفت. داد فشار دستش تو رو چیزی و کرد آماده رو کمانش رامیل

 .نمیکنم فکر طوراین من -

 ایحقه جورچه این. شد خیره بود، ایستاده قبال رامیل که اینقطه به بونس. شد اپدیدن بونس هایچشم مقابل در بعد و

 بوده طلسم نوع یه رامیل کار این شاید افسونه، و جادو مرکز که جایی بودن، نیواورلئان تو هااون که اونجایی از بود؟

 رو خودش کردن غیرمادی قدرت لعنتی اون که بود شده مطمئن بود، کرده مالقات رامیل با بونس که باری چند. باشه

 میکرد، طرح رو سوالی یه مسئله این اما. باشه داشته توانایی همچین رامیل که نمیکرد هم رو فکرش بونس. نداره

 کنه؟ شکار رو کرده استخدام که کسی تا باشه شهرش تو شده،شناخته قاتل یه رامیل، که داده اجازه ماری چرا اینکه

 درسته؟ کنه، رسیدگی هااللوری با ماری مشکل به نمیتونست دیگه موقع اون رد،میمُ بونس اگر

 میکرد پیدا رو بکا باید االن اما. نبود باخبر رامیل حضور از ماری شاید. میکرد آگاه موضوع این از رو جالنی باید بونس

 .کنه پاک بود، دیده که چیزهایی همه از رو ذهنش تا

*** 

 چیده زمین روی مغازه ورودی نزدیک که آجرهایی. رفت موش باتالق نام به محله هایمغازه از یکی به بونس بعد، روز

 آسیب قصد که افرادی میتونستن ظاهرا و بودن جادو جنس از حصارهایی هااون.نبودن سرگرمی برای بودن، شده

 که مردمی یا هاآشامخون یرو طلسم این که داشت تاسف جای. دارن نگه دور داشتن، رو مغازه صاحب به رسوندن

 "بسته" به رو "باز" کوچیک تابلوی گذاشت، قدم مغازه داخل به که همین بونس. نمیکرد عمل نداشتن، باور رو جادو

 چند کرد، بلند رو سرش بود نشسته پیشخوان پشت که پیری و قدکوتاه مرد. کرد قفل سرش پشت رو در و داد تغییر

 روی از بتونه پیر مغازه صاحب اینکه از قبل بونس. کرد انتخاب رو فرار برای تالش کارها، همه بین از بعد و زد پلک بار

 شروع ایشکسته پاودست و مخلوط زبان به مرد. نشست پیشخوان روی و کرد طی رو مغازه طول بشه، بلند صندلیش

 و خندید آروم بونس. کرد دادشاج از تعدادی و ونسبشاصل بونس، نثار رو نفرین از رگباری و دادن فحش به کرد

 :گفت

 که چیزی از تورو و شه استفاده خودت علیه که نگو چیزی پس. بفهمم رو زبونت میتونم من که باشه یادت پیِر، جین -

 !کنه ترگندیده هستی،
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 :گفت انگلیسی به مانندی هیس صدای با پیِر جین

 .ببینم پیش سال چندین تورو کار پایان داشتم انتظار. شدم ضعیف فقط من -

 و بودیم جور باهم خیلی پدربزرگت و من. بیزاری ازم انقدر چرا نمیدونم. میکنی دارجریحه رو احساساتم تو! رفیق -

 .کنم پیدا اینجا تورو میتونم هنوز که خوشحالم من

 هم تعجبی هالبت. نبود اونجا ایدیگه هیچکس خودش، و بونس جز اما چرخیدن؛ مغازه اطراف پیِر جین هایچشم

 و بنجل هایتیشرت سری یه! بودن زشت واقعا بود، چیده اشمغازه هایقفسه تو پیِر جین که کاالهایی نداشت؛

 شغل اما! بودن بیشتر رقیب، هایمغازه همه از هم قیمتشون و داشتن مشکوکی وضع همشون! دیگه تقلبی کاالهای

 سوادهاکم و هاتوریست برای داشتن، قرار محله از قسمت این دامتدا در که هاییمغازه. بود جادو پیر جین واقعی

 از تقریبا اشخانواده و میکرد تامین فهمیده و باتجربه هایفروشنده برای فقط رو خالص اولیه مواد پیر جین. بودن

. میدونست رو شهر اسرار ترینتاریک از تا چند که بود کسی پِیر جین. بودن تجارت کار تو شد، تاسیس شهر که زمانی

 تاسف کمال در بود، برده ارث به اشخانواده از رو هاآشامخون ذهنی کنترل برابر در بودن مصون ویژگی که اونجایی از

 .بده وا رو میدونست که هرچی پیِر جین تا کنه استفاده نگاهش از فقط نمیتونست بونس

. میکنن صداش رامیل که موقرمزه یارو اون! آره آها، کنم؟ سوال ازت موضوعی چه درمورد میخوام من حاال خب، -

 میدونی؟ چی موردش در. داره رو هوا تو شدن ناپدید حقه ترینخفن و منه قد هم آشامه، خون

 اختیار در رو اطالعات این نمیخواست اما میدونست؛ رامیل مورد در چیزی حتما اون پِیر، جین چهره حالت به توجه با

 :گفت و کرد حفظ رو هاشلب روی کج لبخند بونس. بذاره بونس

 استخوانت کدوم اول داری دوست بگو بهم فقط. نیست مشکلی خب بترسونمت؟ یکم بدی جواب اینکه از قبل الزمه -

 .سراغش برم مستقیم من تا بشکنه

 :گفت مانند هیس صدای همون با دوباره پیِر جین

 .نمیخواد رو شما هم زمین حتی !نیستین متحرک هایمرده جز چیزی شما هردوی! شو ساکت -

 :گفت و داد تکون هوا تو رو دستش کالفه بونس

 و بکن جون دیگه، خب. شدیم طرد طبیعت مادر و خدا توسط که هستیم بدبختی موجودات ماها یهمه. درسته آره، -

 .بگو رو میخوام که چیزی

 :گفت حرص با پیِر جین. میکشید طول زیادی کار این. بگیره لگد و مشت زیر رو پیر مرد که نداشت تمایلی واقعا بونس
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 .کنه استفاده جادو از بتونه تا شده ساخته براش طلسم یه. میچرخه اطراف این اغلب رامیل -

 میکنم تعجب. گذاشته مردمش برای قابیل که هاییهقانون از یکی این. کنن استفاده جادو از ندارن حق هاآشام خون -

 .میکنه استفاده جادو از بیخیال و راحت انقدر رامیل که

 :گفت و چرخوند هاشولب پیِر جین

. کنه آشامخون به تبدیل رو اون مجازاتش، عنوان به اینکه نه! میکُشت هابیل، کُشتن بخاطر رو قابیل باید خدا. قابیل -

 دراین بتونن که موندنن زنده کافی اندازه به میکنه استفاده جادو از اون دیدن که کسایی کنم فکر رامیل؛ مورد در

 .کنن پخش حرفی مورد

 پیِر، جین از غیر به اما. بود درست کافی اندازه به میکرد، جلوگیری خبری همچین شدن منتشر از هااون کُشتن اینکه

 :گفت بونس. داشتن اطالع رامیل درمورد کمی یعده

 کرده؟ درست براش کی میکنه، استفاده ازش رامیل که طلسمی این -

 .یدونمنم -

 :گفت و انداخت پیِر جین به دقیق نگاهی بونس

 مطمئنا که خونت از و میبرم خودم با رو تو اینکه یا میگی بهم رو میخوام که جوابی یا اما نمیبرم؛ لذت کار این از -

 .بگی بهم بعدش و بشی خسته بودن من خوراک از اینکه تا میکنم تغذیه زنهبهمحال

 :گفت عصبی پیِر جین

 .زمین رو بریزه رو خونت زن اون میدوارما - 

 :داد دستور بونس. داد بونس به رو آدرسش و زن یه اسم اما گفت؛ اینو

 .میگیری تماس باهام دیدی، رو رامیل دوباره اگه -

 هاییعبارت از یکی. نوشت پشتش رو تماسش شماره و برداشت پیشخوان روی از رو تبلیغاتی هایاعالمیه از یکی بعد

 :بود این بود، شده نوشته بَنِر ویر که

  "!مهارنشدنی کامال! نکنید لمسش"

 :کرد اضافه بونس. جالبه



www.taakroman.ir  

 

  

 
24 

 

تسویه حساب رمان    

 Elahe_V کاربر انجمن تک رمان 

 

 .بشه کشیده گند به اتخانواده با من دوستانه و طوالنی ارتباط که نکن ایاحمقانه کار و - 

 گرفت رو عالمیها پیِر جین. بشه نمایان هاشچشم سبز برق داد اجازه میداد، پیِر جین دست به رو اعالمیه که همزمان

 :گفت و

 .بد خیلی طلسم یه میشه اشنتیجه چون! بچه نمیزنم دورت -

 .رفت پیش خوب فعال خب. شد خارج مغازه از و داد تکون رو سرش بونس

 تا رفت قتل صحنه به قبل، دفعه مثل بونس. شد کشف ایدیگه قتل که میگذشت شهر تو بونس حضور از روز چهارمین

 هااون آروم مکالمه از بونس. بود پرونده مامور با زدن حرف مشغول جالنی. نه یا کنه پیدا هااللوری از ردی تونهمی ببینه

. خصوصیه کارآگاه یه هم بونس و شهره خَیّرین بزرگترین از یکی شریک جالنی میکنه فکر پرونده مامور که فهمید

 مامور مزخرفات به و کنه بیرون اونجا از رو همه که کرد ورمجب رو جالنی بشه، آپارتمان وارد اینکه از قبل بونس

 قتل صحنه به نگاه یه با که افرادی بقیه برخالف. نکرد توجهی میکنه، خراب رو قتل صحنه بونس میگفت که بیخودی

 فضای تو زدن قدم به کرد شروع شد، تنها بونس وقتی. نشد ایجاد بونس چهره تو تغییری بودن، شده پریشون

 قبلی آپارتمان مشابه که کرد حس رو ایمردونه و زنونه بوی. میکشید نفس عمیق بار، یه لحظه چند هر و تمانآپار

 از هاخون این. کردن ایجاد رو بزرگی آشفتگی همچین داشتن، که ایعجله با و گذروندن رو کمتری زمان اینجا اما بود؛

 هااون وقتی معلومه شده، خون به آغشته اتاق از زیادی شبخ اینکه به توجه با و بودن شده پاشیده بیرون به رگ

 که دختری اون به متعلق خون این اما. کنه فرار که میکرده تالش دختره میکردن، پاره رو دختره گلوی داشتن

 آپارتمان یه صاحب و نبوده اینجا اهل اصال بیچاره دختر اون. نیست کردن، تموم آشپزخونه تو رو کارش هااللوری

 .کنه فرار بتونه تا نذاشتن براش پایی هااللوری که بوده گهدی

 رو اتاق دو فضای تمام ترسش بوی و ترهتازه دیگه دختر دو به نسبت پسر خون. میکرده تماشا هاروصحنه این پسره

 ...بوده زنده هنوز میخوردن، رو بازوهاش هااون وقتی احتماال هاش،زخم نبودن عمیق دلیل به. کرده پر

 رامیل سمت به بونس. شد ظاهر سرش پشت رامیل لحظه همون درست و کرد حس اطرافش هوای تو رو تغییری ونسب

 نشونه بونس سمت به رو سالحی هیچ روش،روبه آشام خون دفعه، این اما. زد برق بود، دستش تو که چاقویی و چرخید

 عمیقی نفس رامیل. میکرد نگاه داده، رخ اتاق تو هک عامیقتل و ریزیخون به ناراحتی با تقریبا رامیل! نه. نگرفت

 :گفت و انداخت بونس چاقوی به سرزنشگری نگاه بعد کشید،

 درسته؟ داده، رخ قتل اتاق این تو کافی اندازه به! کنار بذارش رفیق -
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 این اما رسته؛بف جهنم به رو اون تا میکرد حمله رامیل به دستش تو چاقوی با و نمیکرد قبول بونس عادی، شرایط در

 بیزار خشونت افزودن از رو بونس بود، گرفته فرا رو آپارتمان که ایناامیدکننده و ترسناک جَو و قتل صحنه بوها،

 عقلش که بود نگرفته قرار تاثیر تحت اونقدر بونس. نکرد خارج دستش از کامال اما آورد؛ پایین رو چاقو بونس. میکرد

 :گفت! بده دست از رو

 بکُشی؟ منو که کنی تالش دوباره میخوای اینجا؟ یاومد چرا -

 همون این! بله اوه. بود دستش تو سیاهی و کوچیک کیف. کشید بو رو هوا بارها بونس مثل و زد قدم اتاق اطراف رامیل

 یفیزیک فضای از عبور بدون دیگه ینقطه به اینقطه از انتقال. )میده کردن االرضطی توانایی رامیل به که طلسمیه

 (هااون بین

 :گفت رامیل

 .کُشته رو هااون من یا تو مثل نفر یه. نشده انجام هاانسان دست به کار این -

 :داد ادامه! میدونه ارزشبی چقدر رو هاآشامخون که میداد نشون بود، هاشحرف تو که تحقیری

 .نیست درست این. گناهنبی هااون اما -

 بکشه، رو بونس که بود نکرده سعی اگه! اومده درد به رامیل وجدان. چرخوند حدقه تو رو هاشچشم تقریبا بونس

 :گفت بونس. بزنن گپ باهم میتونستن هااون و میخرید نوشیدنی یه براش بونس

 .رفیق کنی جمع حواستو بیشتر باید نشنیدی؟ دیگه هایقتل مورد در -

 نه اما داره؛ رو خودش هایتاریکی. منه شهر نیواورلئان. مسئولشن ما گونه نمیدونستم اما شنیدم، آخری مورد در -

 کرده؟ رو کار این کی میدونی. چیزی همچین

 :گفت و انداخت روشروبه آشامخون مرد سبز هایچشم به نگاهی بونس

 .میدونم آره، -

 :گفت و کرد برانداز رو بونس دقیق، نگاهی با رامیل .نگفت ایدیگه چیز بونس اما موند؛ منتظر رامیل

 تشکر ازت گرفتی رو انتقامش اینکه بخاطر کار، این از بعد ماری میکنی فکر اگه بکشی؟ رو هااون تا اینجایی تو اما -

 !نیستی باهوش خیلی پس میکنه،

 :گفت و انداخت باال شونه بونس
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 .کوتاه هفتگی کار یه میذارم هم اسمش. میکنم رو کار این من حال هر به -

 :گفت. کرد حس اشخنده تو رو خشم از هاییرگه دمیش. خندید رامیل

 اتفاق این مجدد دادن رخ از من که راحته خیالت کُشتمت، وقتی اینطوری. هست قضیه این پشت کی بگو بهم -

 .میدم قول بهت. میکنم جلوگیری

 :داد جواب بونس

 .کنم امتحان رو شانسم میخوام من اما! ممنون خیلی -

 با دیروز بونس. بود شده گذاریشماره جادوییش کیف اما نمیدونست؛ رامیل. رخشیدند سبز رنگ به هاشچشم و

 این. کنه عوض رو رامیل جدید کیف محتویات که کرد وادار رو زن اون و بود کرده مالقات طلسم، این سازنده جُرجِت،

 کسی عنوان به و هاستآشامخون قوانین خالف جادو از استفاده میدونست جرجت! نداشت تهدید به نیازی اصال کار

 این قدرت وقتی. میشد محسوب گناهکار و بود شریک جُرم این تو بود، ساخته رو رامیل ذهنی جاییجابه طلسم که

 نهایت در و بجنگه میشه مجبور رامیل. میبینه میخواد، که همونجایی دقیقا رو رامیل بونس برسه، پایان به طلسم

 !میمیره

 :گفت و کرد خم رو سرش رامیل

 .راحتی طور هر -

 با. زد لبخند و کرد نگاه رامیل خالی جای به بونس. شد ناپدید بود، ایستاده که همونجایی و داد فشار رو کیفش سپس

 :گفت خودش

 "!بشی غیب جن مثل نتونی دیگه بعدش کنم گمون. رفیق مونده دیگه دوتای فقط" -

*** 

 :گفت و گرفت گاز رو پایینش لب بکا

 .ساکتی یلیخ امشب -

 :گفت و آورد باال رو سرش بونس

 .مشغوله فکرم یکم عزیزم؛ متاسفم -
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 غذا برای که چیزی تمام بود کرده وانمود بکا داشتن، باهم تاحاال که مالقاتی قرار تاسه تو. زد عقب رو غذاش ظرف بکا

 :پرسید بکا! کاهوعه کاسه یه میخواد،

 برخوردی؟ مشکل به هاتمشتری با -

 حذف رو غیرضروری کارمندهای میخواد اشسرمایه حفظ برای که شرکته یه حقوقی مشاور بونس که میکرد رفک بکا

 :گفت. بود هاحرف این از ترپیچیده حقیقت خب اما بود؛ نزدیک حقیقت به تقریبا فکر این. کنه

 .چیزی همچین یه -

 نظر به. بود نشده هم ترنزدیک بهشون حتی و بود نکرده پیدا رو هااللوری هنوز بونس که بود این واقعی مشکل

 وجود با. میکنن مکان نقل دیگه آپارتمان به آپارتمان یه از دائما بلکه باشن؛ داشته ثابتی اقامت محل هااللوری نمیرسه

 از اثری هیچ بکا ولی بزنن؛ دور محله هایخیابون همه تو که بود کرده وادار رو بکا گذشته شب سه تو بونس اینکه

. داشتن خطریبی هایتفریح هااون همه اما بود؛ شده نزدیک غول چندین به سفرهاش تو بونس. ندید اللوری دلفاین

 حمله بره، هااون اقامتگاه به بود کرده جرات که( اریک) انسانی اولین به هااللوری که میرسه نظر به وحشیانه خیلی

 :گفت. تگرف رو بونس دست و کشید جلو رو خودش بکا. کردن

 میری؟ اینجا از بعدش میری؟ کجا شد، تموم کارت اینکه از بعد... خب -

 :گفت. میخواد چی ازش واقعا بکا که میدونست بونس

 باارزشم وقت از کمی فقط من و میکشونه دنیا سراسر به منو شغلم. میرم اینجا از شد، تموم کارم اینکه از بعد درست -

 .میدم اختصاص دیگه چیزهای به رو

 :گفت خودش با بونس

 ".بکا نیستم دنبالشی که کسی اون من" -

 :گفت. کرد پنهون دروغین لبخند یه پشت رو ناراحتیش فورا اما شد؛ غمگین لحظه یه برای بکا چهره

 .میرسه نظر به انگیزهیجان -

 بکا شد، طوالنی نشونبی سکوت وقتی. باشی تنها همیشه میشه باعث که اینه حقایق از یکی خب بود؟ همینطور واقعا

 :گفت

 ...میکنم درک من بری، و خونه برسونی منو شام از بعد بخوای اگه دونی، می -
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 :گفت فورا بونس

 .نه -

 :تگف و کرد مالیم رو لحنش بونس. زد پلک بار چندین تعجب با بود، بونس صدای تو که تاکیدی و تحکم از بکا

. بگذرونم باهات رو بیشتری وقت امشب که دارم دوست اما بودم؛ عبوسی و کنندهکسل آدم خیلی گمونم به متاسفم؛ -

 .باشی مایل تو اگه البته

 رو بکا میخواست بونس که بود شده ترسناک قدری به اوضاع. کنه رد رو پیشنهاد این بکا که بود امیدوار تقریبا بونس

 .نذاره هرش تو رو پاش ماجرا، این پایان تا کنه مجبورش و برسونه اشخونه به

 جلوی میتونه احتماال که میدونست و بشه خورده هااللوری توسط دیگه انسان یه تا بمونه منتظر نمیتونست بونس اما

 کنه؛ حس رو هااللوری بوی نمیتونست بونس بودن، آورده هجوم هاخیابون به که مردمی سیل وجود با. بگیره هارواون

 از یکی بود ممکن. کنه شناساییش تا بده نشون بکا به رو کرد پیدا عیتجم تو که ایماده غول هر میتونست اما

 :گفت بونس. باشه دلفاین ها،همین

 .بکا بگذرونم تو با رو بیشتری وقت دارم دوست واقعا اینجام، که زمانی تا -

 :گفت. رفت بین از تدریج به میومد، ازش که ناراحتی بوی و زد لبخند هم بکا. داد بکا تحویل عمیقی لبخند و

 .بگذرونم تو با وقتمو دارم دوست هم من -

 پیشخدمت به عوض در. بشه پدیدار صورتش توی فکرش که نذاشت اما! عوضیه چقدر که کرد فکر خودش با بونس

 .بیاره رو حسابصورت که کرد اشاره

 به که دید رو آشنایی یچهره وقتی و چرخید بونس. بشه سیخ بونس گردن پشت موهای که شد باعث نیرویی

 :گفت بکا به رو عصبی بونس. داد فحشی لب زیر میومد، سمتشون

 .میخوام معذرت - 

 :گفت بلندی صدای با رامیل شد، بلند صندلیش روی از بونس که همین

 .سالم -

 :گفت و داد تحویل بکا به اغواکننده لبخندی رامیل. رفت داشت، قرار بونس رویروبه که صندلی طرف به و



www.taakroman.ir  

 

  

 
29 

 

تسویه حساب رمان    

 Elahe_V کاربر انجمن تک رمان 

 

 زیبا؟ بانوی باشین کی ممکنه شما -

 :گفت تندی به بونس

 .نداره ربطی تو به -

 :گفت و گرفت خودش به دلخوری چهره رامیل

 که کسایی با نه رفیق؛ دارم کار تو با من هرحال به. کنی حفظ من از رو زیبایی گل همچین میدونی الزم که میاد بنظر -

 .هستن اطرافت

 رامیل دید معرض در اینطوری بکا که نبود راضی بونس اما برسونه؛ آسیب گناهبی یهاتماشاچی به که نبود کسی رامیل

 رو هاشنقشه باید بونس. میداد قرار خطر معرض در میخواست بونس که چیزی اون از بیشتر رو بکا وضعیت این. باشه

 اینقره چاقوهای نزدیک رو دستش و نشست بونس. بود اولویت تو دیگه کار یه االن اما. میکرد عوض فرداشب برای

 :پرسید بکا. داشت نگه کتش، درون

 مرتبه؟ اوضاع -

 :گفت برداره، رامیل از رو هاشچشم اینکه بدون بونس. بود نوسان در رامیل و بونس بین نگاهش و

 .ما شام وسط پریده که کرده فراموش رو ادبش رفیقم فقط. کامال -

 :گفت رامیل

 .بمونم منتظرت بیرون میخواستم -

 :داد ادامه. باشه داشته بیشتری جای تا داد لم صندلیش روی

 زیبات بانوی من اینکه از بعد کنیم؛ تموم فردا رو کارمون که گرفتم تصمیم دیدم، رو زیبا بانوی این اینکه از بعد اما -

 .شناختم بیشتر رو

 :گفت و انداخت رامیل به تیزی نگاه بکا

 .نیستم اینجا من انگار که ینبزن حرف طوری ندارم دوست من -

 یه حتی و گذاشت حسابصورت روی شمردن، بدون رو اسکناس چندین بونس. اومد حسابصورت با پیشخدمت

 :پرسید رفته باال ابروی یه با بونس. برنداشت رامیل روی از رو نگاهش هم لحظه
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 بیرون؟ بریم میشه -

 :داد تکون تایید نشونه به رو سرش رامیل

 .البته -

 :گفت و برداشت رو کیفش میکرد، نگاه هااون به محتاطانه هنوز که بکا

 درسته؟. بزنین حرف باهم تا باشین تنها دقیقه یه نیازه کنم فکر -

 :گفت خودش با بونس

 "!بکُشمش تا باشم تنها باهاش دقیقه یه دارم دوست من اما نه؛" -

 :گفت و شد بلند میز پشت از. کرد رضایت احساس بود پر اتقریب لیوان اینکه از و برداشت رو ویسکیش لیوان بونس

 .میشه تموم زود کارمون. عزیزم مرتبه اوضاع -

 خیلی تنش ها،لحظه اون تو. بود همدیگه حرکات روی کامال حواسشون افتادن، راه بیرون سمت به وقتی رامیل و بونس

 رستوران به ورود منتظر سیگاری افراد از گروه یه هاونا کنار. نوشید ویسکی از ایجرعه خیالیبی با بونس. بود زیاد

 :پرسید بونس. بودن

 برسه؟ شانست بهترین بمونی منتظر و کنی تعقیب منو دزدکی رفیق؟ چیه اتبرنامه -

 :گفت و زد پوزخند رامیل

 .کنم تعقیب تورو دزدکی بعد و کنم دنبال اشخونه تا رو زن اون من قراره! رفیق نه -

 :گفت و خندید بونس. شد بریده بریده کاب هاینفس

 .نمیکنم فکر طوراین -

 در رامیل. بکشه آتیش به رو رامیل تا کرد استفاده نزدیکش سیگاری فرد فندک از و پاشید رامیل روی رو ویسکی بعد

 از تعدادی. کنه خاموش بود، گرفته فرا رو بدنش جلویی قسمت که آتیشی میکرد سعی میکشید، فریاد که حالی

 توجه بدون رو بکا بونس. کنه تحسین رو شاهکارش تا نکرد صبر بونس. میکشیدن فریاد رامیل همراه هم هاتماشاگر

 و خودش هم کرد، پیدا کوچه یه بونس وقتی. کشید جمعیت سمت به خودش با میزد، وحشت روی از که هاییحرف به

 برای هااون شانس بود، مشکی کامال بونس کت چون. یدپر باال سمت به شب تاریکی تو و پوشوند کتش با رو بکا هم
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 مدام بونس هوایی هایپرش بخاطر بکا. نمیکرد تعقیب رو کسی داشت، االن که شرایطی با رامیل. بود زیاد نشدن دیده

 از که نداد زحمت خودش به دفعه این بونس. کنه ساکتش تا گذاشت بکا دهن روی رو دستش بونس. میکشید جیغ

 کرد؛ نگاه سرشپشت به بار چندین بونس. میکرد پرواز باالتر خیلی و محله فراز بر بلکه کنه؛ حرکت هابومپشت روی

 باشه، مرده و کنه خاموش رو آتیش باشه نتونسته رامیل اینکه. نمیکرد تعقیب هارواون پروازی حال در جسم هیچ اما

 تاب و پیچ و میزد لگد رو راه تمام بکا. میکنه زندگی اکج بکا نمیدونست رامیل االن حداقل اما! بود زیادی امید

 بونس شدن، نزدیک بکا خونه به هااون وقتی. بکشه جیغ دهنشه، روی بونس دست که همچنان میکرد سعی. میخورد

. گذاشت زمین روی اشخونه در جلوی رو بکا بونس. نه یا میچرخه اطراف اون ولگردی ببینه که کرد بررسی بادقت

 :گفت

 .بکا مرتبه اوضاع! هیس -

 .بشه پدیدار هاشچشم برق داد اجازه و

 .نیفتاد غیرعادی اتفاق هیچ و رسوندم خونه به ماشین با رو تو من شام از بعد -

 :گفت. رفت بین از آروم آروم بود، اشچهره تو که ترسی و زد لبخند بونس به بکا

 .ممنونم ازت عالی شب یه خاطر به -

 :داد قول بکا به سکوت تو بونس. کرد تاسف احساس کنه، استفاده بکا از بود مجبور اینکه از و کشید آهی بونس

 ".بکنم برات میتونم که کاریه کمترین این. میگیری بانکیت حساب تو بزرگ هدیه یه تو بشه، تموم ماجرا این وقتی" -

 :داد جواب بونس

 .ممنونم من عزیزم، نه -

 تا کرد باز هاشو*ب*ل بکا اما باشه؛ ساده ه*س*و*ب یه فقط خواستمی بونس. د*ی*س*و*ب رو بکا و 

 د*ی*س*و*ب بیشتری شدت با رو بکا پس کنه؛ حس رو بکا نیاز بوی میتونست بونس. کنه ترعمیق رو ه*س*و*ب

 الهن بکا چسبوند، بکا به رو خودش بیشتر بونس وقتی. بود افتاده نفس نفس به بکا. کرد حلقه کمرش دور هاشودست و

 :کرد فکر خودش با بونس. کرد

 ".بدم بهت میتونم من که نیست چیزی تمام پول" -

 بکا. میزدن فریاد رو بونس به نیازش بکا بوی و قلب ضربان. کنه ترک اشخونه در کنار رو اون بونس که نمیخواست بکا

 :کنه زمزمه بتونه که گرفت فاصله ایاندازه به
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 .تو بیا -

 .بده انجام بکا برای میتونست بونس که بود کاری ترینکم این دیگه، بار یه

*** 

 یه با بشه برگزار اپرا موسیقی از آزمایشی تمرین یه اونجا بود قرار. بود شده برپا اول خیابون از ایگوشه نمایش صحنه

 مربوط که بلندی اسلب و تئاتر آرایش فر، گیسکاله با که بکا. داشت قرار صحنه جلوی در که پیانو یه و مصنوعی ایوان

 در شناور هایبلندگو وقتی. میکرد نگاه جمعیت به لبخند با میشد، شناخته سختیبه بود، ویکتوریا سلطنت دوران به

 :گفتن خراشیگوش صدای با هوا

 .شبح توسط اپرا موسیقی اجرای -

 شد؛ ایجاد خیابونی رانتماشاگ بین بیشتری هیاهوی. کشید پیانو روی هاشودست و نشست پیانو میز پشت بونس

 رو اشچهره نصف که نقابی با بود پوشیده مشکی رسمی لباس یه بونس. کرد تعظیم و ایستاد بونس که وقتی مخصوصا

 سمت به آمیزی اغراق اغواگری با بونس وقتی. داشت قرار سرش روی که مشکی رنگ به گیسیکاله و میکرد پنهان

 رو بکا و خودش بونس که نبود سخت. میکردن اجرا موسیقی با همراه نمایشی صحنه، روی بازیگران بقیه میرفت، بکا

 جای به اصلی بازیگران تا بود کافی بونس هایچشم از درخشش چند فقط. بزنه جا نمایش این اصلی بازیگران جای به

 ها،چشم قبر همین لطف به! بشن مشغول نیشکر عرق خوردن به( نمایش هایشخصیت) کریستین و شبح نقش ایفای

 روی وقتی بکا. داشت فایده خیلی بودن آشام خون روزها، این طی در. نکردن بحث مورد این در هم بازیگران بقیه

 رو محله سراسر اجتماع این. کرد پیدا خیابون انتهای و ابتدا مردم از کاملی دید نشست، صحنه مصنوعی ایوان

 رو هااون میتونست سختی به هم رامیل حتی بودن، وشیدهپ محلی هایلباس بونس و بکا وقتی و بود فراگرفته

 جمعیت هایچهره ناخودآگاه طور به اون که کرده کاری بونس نداشت اطالعی و میرسید بنظر عادی کامال بکا. بشناسه

 به ،کرد خونیلب بکا با رو شب موسیقی از کوچیکی بخشی اینکه از بعد بونس،. کنه بررسی دلفاین کردن پیدا برای رو

 و بونس از دور بشه؛ متمرکز باید، که جایی روی بکا توجه که میشد باعث کار این. زد قدم صحنه اطراف و پرید پایین

 بشه، خراب شدهفهرست هایبرنامه نظم که میشد باعث کار این اگه. میچرخیدن طرفش به که هاییچهره سمت به

 شهر از و میکردن تموم رو اشونوحشیانه قتل هااللوری. بود مونده اصلی شنبهسه تا روز سه فقط! نداشت اهمیتی

 !بود خطر تو نمایش، یه هایبرنامه از مهمتری چیزهای. میرفتن

 بوربون خیابون هاینیمه تا مردم. رسیده اوجش نقطه به جمعیت تراکم یعنی این که بود گذشته شب یازده از ساعت

 هفته طول در بونس میزدن؛ برق بکا هایچشم. کشید دست گردنبندش دادن تکون از بکا ناگهان. میدادن پوشش رو
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 میخواسته که هدفی به بونس که میده نشون بکا هایچشم برق این حاال و بود کرده تحمیل بکا به رو دستورش گذشته

 :گفت بکا. رسیده

 .اینجاست اون. دیدم شب اون که زنی -

 بود، شده خیره بکا که قسمتی همون سمت به رو نگاهش بونس! یزنهم حرف داره که باشه متوجه بکا نمیرسید نظر به

 یک و بودن زن هااون نصف داشتن؛ قرار بونس رویروبه هاچهره از دریایی! داد فحش اطرافش مردم به بعد و. چرخوند

 :کرد زمزمه و پرید بود، ایستاده بکا که جایی سمت به بونس. داشتن تیره موهای هااون سوم

 .بده نشونم -

 بونس. کرد تمرکز بود، داده بهش قبال بونس که دستوری روی فقط و گرفت نادیده رو بود اطرافش که چیزی هر بکا

 :گفت

 .بده نشون رو دیدی شب اون که زنی -

 پریدگیرنگ و درخشش دنبال به و کرد جستجو رو جلویی هایچهره بونس. کرد اشاره جمعیت میان به مستقیما بکا

 و تیره موهاش. چرخید خودش دور بود، جلوتر متر ده حدودا که زن یه. گشت بود، نامیرا یه بارز هایانهنش که پوست

 .داشت تناسب نقصشبی و پریدهرنگ پوست با زیباش چهره و داشت لب به عریضی لبخند بود؛ فر

 !دلفاین

 هاشچشم. کرد مکث بعد اما چرخوند؛ بونس روی عالقگیبی با رو هاشچشم ابتدا. بود شده بونس متوجه هم دلفاین

 :داد دستور بکا به بونس. دویدن به کرد شروع و چرخید دوباره سپس کرد؛ تنگ رو

 .بمون همینجا -

 میکردن تصور و بودن افتاده نفس نفس به جمعیت. آورد بیرون منحنی و بزرگ چاقوی یه و برد کتش درون رو دستش

 سر از رو مردم خشونت با بونس. پرید پایین صحنه روی از و گرفت نادیده رو هااون بونس. نمایشه از بخشی این که

 به بونس. بشه محو بونس دید از تا برد پایین رو سرش و رفت جمعیت سمت به سریع دلفاین. میزد کنار راهش

 آشوب این متوجه زود خیلی پلیس.  میکرد پرت ایگوشه به راهش سر از رو مردم تقریبا و داد سرعت هاشقدم

 بونس ناگهان ".کنه فرار دلفاین نذار". بود شده متمرکز هدف یه روی بونس توجه. نمیداد اهمیتی بونس اما میشد؛

 اششونه روی از دلفاین. میکرد عبور مردم بین از سرعت با و بود پایین سرش که درحالی دید، جمعیت بین رو دلفاین

. زد آمیز شرارت و زیبا لبخندی دلفاین. کردن تالقی باهم دیگه ربا یه دو این هایچشم و انداخت عقب به نگاهی
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 با و کشید دست بودن انسان به تظاهر از بونس. دوید و زد ضربه بود، ایستاده کنارش که فردی تریننزدیک به سپس

 کرده روحشمج دلفاین که بود ایستاده جوانی مرد کنار بونس بعد، ایلحظه. رفت دلفاین دنبال به فراطبیعیش سرعت

 ضربه دلفاین. بود جاری هاشدست الیالبه از خون. بود زده چنگ شکمش به و بود نشسته زانوهایش روی مرد. بود

 جون تا میکرد توقف بونس اینکه مگه بود؛ کشنده زخم، این. بود شده پاره شکمش که بود زده مرد به محکمی چنان

 برای بیگناه قربانی یه کردن فدا. داد ادامه حرکت به و گرفت یمتصم لحظه همون تو بونس. بده نجات رو جوان مرد

 فرارش میتونه کارش این میکرد فکر که بود گرفته کم دست رو خودش شکارچی دلفاین! ارزیدمی شماربی افراد نجات

. بود تریعسر بونس اما بود؛ سریع دلفاین. بشه ترنزدیک دلفاین به تا کرد بیشتر رو سرعتش بونس. کنه تضمین رو

 ...اونجا تقریبا. گرفت مشتش تو ترمحکم رو چاقوش و کرد آماده شده بینیپیش حمله یه برای رو خودش بونس

. کرد تزریق بونس به رو درد از موجی و رفت فرو اشسینه قفسه درون تیری رسید، دلفاین کنار به تقریبا بونس وقتی

 مخفی جمعیت الیالبه تا کشید پایین سختیبه رو خودش. غرید ددر از میکشید، بیرون رو تیر که حالی در بونس

 افتضاحش بندیزمان خاطر به رو عوضی این باید بونس! رامیل. میشد دشوارتری هدف به تبدیل قلبش اینطوری بشه؛

 میداد وننش موضوع این اما! نشد وارد آسیبی قلبش به هم بار این و کرد برخورد بونس کمر به ایدیگه تیر. میکُشت

 به نمیتونست بونس. کشید بیرون رو تیر فورا و نکرد مکث بونس اما میسوزوند؛ رو بونس نقره. نشده تسیلم رامیل که

 انگار میزد، تنه جمعیت تو فردی به بونس که بار هر اما. بخره جون به رو دلفاین کردن گم ریسک لعنتی، درد این خاطر

 سر مردم به بونس. داد ادامه راهش به و داد فشار هم روی هاشودندون بونس. میکرد برابر چندین رو هاشزحم درد

 رو بو طریق از دلفاین ردیابی که بویی هزاران به و آلودشخون گردنبند به موسیقی، بلند صدای به میداد؛ فحش راهش

 به ایدیگه تیر. ازهبند گیر رو اشطعمه شده هرجوری داشت قصد هم سمج موقرمز آشامخون این. میکردن غیرممکن

 کباب باهاش رو بونس قراره که بود سیخی مثل تیر اون. برگرده خشم با بونس شد باعث و کرد برخورد بونس گردن

 دیگه میشد، کشته بونس اگه. میخورد هدف به هاششلیک این از یکی و میومد راه رامیل با شانس باالخره! کنن

. کشید بیرون کامال رو تیر بعد برید، رو تیر جلویی قسمت و درآورد رو اقوشچ بونس. بندازه گیر رو دلفاین نمیتونست

 به اینکه تا داد ادامه دویدن به زیگزاگ شکل به بونس. بشه مداوا زخمش تا کرد تحمل رو آتشین درد لحظه یه برای

 دنبال به وقتی. برداشت رو نقابش رسید، بومپشت به که ایلحظه. پرید باال به مستقیم بعد و رسید ساختمون یه گوشه

! میکرد جهنم راهی رو عوضی این باید بونس. شدن معلوم هاشچشم درون سبزرنگ هایجرقه میگشت، هدفش

 کمان درون رو ایدیگه تیر رامیل. بود ایستاده سقف روی بوربون، میسون تابلوی کنار خیابون، دیگه طرف رامیل

 شلیک ایدیگه تیر سریع خیلی. بگذره کنارش از تیر داد اجازه و چرخید چپ طرف به بونس. کرد شلیک و گذاشت

 :گفت خودش با بونس... دیگه تیر یه بازم و. چرخید دوباره بونس و شد

 !لعنتی -
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. بود داشته نگه رو شکلمنحنی چاقوی اشدیگه دست تو. پرید رامیل طرف به و کرد تا اشسینه روی بازوشو یه بونس

 این اما پرید، عقب به رامیل! قلبش تو نه رفتن؛ فرو بونس بازوی تو تیرها اون اما کرد؛ شلیک هم دیگه تیر تا دو رامیل

 پاره رو رامیل سینه دیگه، ضربه یه با و کرد تیکه دو رو رامیل کمان چاقو، محکم ضربه با بونس. بود کند خیلی حرکت

 رو غول یه سر آشام؛خون یه کُشتن جای به چاقو اون با داشت قصد بونس چون. اینقره نه بود؛ فوالدی چاقو تیغه. کرد

 و گرفت محکم رو رامیل بونس. بیاره بیرون رو چاقو تیغه میکرد تالش و میزد پا و دست رامیل. بود عمیق زخم! ببره

 :کرد فکر خودش با بونس. برد باال رو چاقو دوباره

 "!میشه قطع سرت دفعه این" -

 گردن جای به آورد، پایین رو چاقو وقتی اما. میکرد خودش به بزرگی لطف رامیل کُشتن با .داد تاب رو چاقو تیغه بونس

 زانوهای شد؛ ناپدید بود، بونس پاهای زیر که آشامخون وقتی. غرید ناامیدی با بونس! رفت فرو هوا تو تیغه رامیل،

 تیر با سرش پشت عوضی اون بینهب تا چرخید خودش دور احتیاط، محض بونس. کردن برخورد بومپشت کف به بونس

 که تیری انتهای بونس. دربرگرفت رو بونس وجود خشم. نبود اونجا کسی اما نه؛ یا میشه ظاهر شلیکه، آماده که اینقره

 هنوز رامیل جادویی کیف طلسم یا. کشید بیرون رو تیر داشت، که دردی به توجه بدون و گرفت رو بود کمرش تو هنوز

 رسیدگی موضوع این به بعدا بونس اما. نده تغییر رو کیف محتویات که بود گرفته تصمیم جُرجِت یا بود نشده تموم

 !کنه دخالت دوباره اگه رامیل حال به وای و کنه پیدا رو دلفاین دوباره تا میکرد تالش باید بونس اول درجه در. میکرد

 رو پاش زیر مردم چهره تا کرد استفاده نظیرشبی یبینای از و دویید محله هایبومپشت روی ساعت یه از بیشتر بونس

 به بگیره، رو دلفاین تا بود نکرده پرواز جمعیت سرهای روی اینکه بخاطر به بونس. نبود دلفاین از اثری. ببینه بهتر

 یرو رو دلفاین ابتدا بده ترجیح که داشت اهمیت براش اونقدری نژادش دیرینه راز کردن پنهان اما داد؛ فحش خودش

 اما! لعنتی حرومزاده. بود کافی دلفاین انداختن گیر برای هم همین نمیشد، پیدا رامیل سروکله اگر. کنه دنبال زمین

 میکرد تالش دوباره فردا بونس. رسید پایان به باالخره مسئله این تو بکا نقش. شکلیه چه دلفاین میدونست بونس حاال

 به و کرد ترک رو محله بونس. بشه خارج شهر از که باشه نترسیده دراونق دلفاین داشت امید و بگرده رو محله تا

 خورشید. نمیکنه تعقیبش کسی بشه مطمئن تا برمیگشت عقب به بار چندین راه توی. رفت شهر حومه در هتلش

 چشم تاپشلپ به. نشست خوابتخت روی و درآورد رو هاشلباس. شد اتاقش وارد بونس که بود طلوع آماده تقریبا

 خوندن مشغول و کرد باز رو ایمیلش. بخوابه دیرتر کمی میتونست. کنه بررسی رو جدید هایپیام االن بهتره. دوخت

 :داد فحش رسید، پیام آخرین به وقتی. شد هاپیام

 !لعنتی -

 داشت؟ اینقشه چه غول
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 راه بزرگ راهروی سمت به بونس. هبش وارد جالنی تا کرد باز رو شهریش خونه ورودی در بونس روز، اون ظهر از بعد

 میکرد، حرکت دنبالش به که وقتی رو جالنی فلزی و پالستیکی هایپا برخورد صدای میتونست که درحالی افتاد،

 توسط و داشت قرار حیاط وسط در که بزرگ ایفواره با. بود زیبا اونجا. ایستاد خونه درونی حیاط تو بونس. بشنوه

 که حالی در جالنی. بدن شکوفه هم زمستون تو تا بودن شده کاشته خاصی طرز به که هاییلگ بود؛ شده احاطه هاگل

 :کرد تعریف میکرد، نگاه اطراف به

 .زیباست خیلی -

 :کرد یادآوری غول. بیاره طاقت نتونست دیگه اما کرد؛ صبر ایدقیقه چند جالنی. بود ساکت بونس

 .داری خبرهایی گفتی -

 :داد حویلشت کوچیکی لبخند بونس

 .تو مورد در. البته -

. داشت نگه زمین باالی فوت چندین رو بزرگتر مرد که طوری گرفت؛ رو جالنی و کرد طی رو بینشون فاصله بونس

 :گفت

 رسیدم، شهر به من وقتی از. بکشمت جاهمین من تا بگی دروغ کافیه. بگی بهم رو حقیقت که فرصتته تنها این -

 باورکردنی هم تو داستان. عجیبه این. کنه مجازاتش هاشدخالت بخاطر ماری اینکه از ترس نبدو بود؛ دنبالم رامیل

 که نداری وجود سندی حتی نمیدم؟ انجام تحقیقی هیچ خودم و میکنم قبول رو تو حرف فقط من میکنی فکر! نیست

 داری؟ اینقشه چه. باشن تهکش اونجا رو زنت نمیتونستن هااون پس باشن، بوده فرانسیسویل محله تو هااللوری

 دفاعبی انسان، یه اندازه به بونس مقابل رو اون مصنوعیش پاهای و هادست. نداد تقال زحمت خودش به حتی جالنی

 :گفت خشم با جالنی. میکردن

 که کارهایی داستان. خریدن رو زنم و من کردن، ترک رو محله اینکه از بعد کمی هااون. بودم هااللوری برده من -

 من و گرفتن رو ما هااون. کنیم فرار کردیم سعی زنم و من! نیست هم حقیقت نصف حتی میکردن، هاشونبرده با هااون

 !نیست بدترینش این اما خوردن؛ چشمم جلوی و بریدن رو من پاهای و بازوها هااون. دادن شکنجه رو

. نکرد شل رو هاشدست بونس اما کرد؛ حس جالنی از رو خالص وجدانعذاب بوی میشد. برگردوند رو نگاهش جالنی

 :گفت
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 .بده ادامه -

 :داد ادامه میلرزید، یادآوری این از صداش که حالی در جالنی

 از من اینکه تا کرد زنجیر زیرشیروانی کوچک اتاق تو روز چندین رو من بعد. کرد تبدیل غول یه به رو من دلفاین -

 زنم من شب همون. کنه فرار نتونه تا بود کرده زنجیر هم رو اون. اتاق همون تو دآور رو زنم بعد. شدم دیوونه گرسنگی

 .خوردمش و کشتم رو زنم من. کشتم رو

 بونس بعد. آورد دست به رو تعادلش تا خورد تلوتلو مصنوعیش پاهای روی لحظه چند جالنی. کرد رها رو جالنی بونس

 :گفت آرومی به بونس. داد هل عقب به رو

 .تو نه هاست؛اون گناه این. نبود تو تقصیر این که میدونی تو اما. رفیق ممتاسف -

 :داد سر تلخی خرخر جالنی

. بشنوم هامخواب تو رو زنم هایجیغ میتونم میخوابم، که بار هر اما هستن؛ زنم مرگ مقصر هااون میدونم من -

  .بشنوم صداشو میتونم هنوز من اما میگذره؛ موضوع این از صدسال

 :گفت. شدن خیره بونس به محکم و جدی جالنی هایچشم

 .شه تموم چیزها این یهمه میخوام. بشه تموم میخوام -

 :کشید آهی آروم بونس

 از ترسی چون منه؛ دنبال گستاخانه انقدر رامیل همین برای آره؟ شهرن، این تو هااللوری که نداره اطالع حتی ماری -

 .نداره ماری واکنش

 خودش تا نکنم کاری که گفت من به علیاحضرت کردن، شکار شهر این تو لوییس و دلفاین وقتی بل،ق دهه چند -

 هااللوری اما. بشه قدرتش تضعیف باعث که میترسید چون بشه؛ باخبر موضوع این از کسی نمیخواست اون. برگرده

 بدم اجازه بهشون و بپذیرم رو ریسک نای نمیتونم من دفعه این. شدن دور اینجا از برگرده، علیاحضرت اینکه از قبل

 .بگم دروغ که بودم مجبور بکشونم اینجا به تورو اینکه برای پس. برن دوباره که

 :گفت و داد سُر موهاش بین رو دستش ناامیدی با بونس

 .میدونستی رو این قبل از تو اما. میکشه کار این برای رو تو ماری -

 :گفت .شدن خمیده الجثهعظیم مرد هایشونه
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 قابل برام رو موضوع این علیاحضرت. سخته چقد دارم من که فلجی مشکل با ما گونه بین کردن زندگی نمیدونی تو -

 به که باشه مهربون اونقدر علیاحضرت که اینه امیدم تنها. بمیرم میخوام منم بمیرن، هااللوری وقتی اما کرده؛ تحمل

 .کنه تعیین مرگ رو خیانتم مجازات بگیره، ازم رو حمایتش و بندازه دور منو اینکه جای

. انداخت نگاهی بود، شده پوشیده مصنوعی اعضای با که جالنی پاهای و هادست موندهباقی به دیگه بار یه بونس

 اینامرده هر از که کاری کنه، استفاده ماری زندگی یا خودش زندگی از دفاع برای چاقو یه از حتی نمیتونست جالنی

 اولین این مطمئنا و بره راه نمیتونست حتی اون میکرد، جدا جالنی بدن از رو مصنوعی اعضای کسی اگه! فتمیر انتظار

 بود، داده اون به ملکه حمایت عوض در جالنی که چیزی تمام. میداد انجام غول یا آشام خون دشمن یه که بود کاری

 این چی برای جالنی که میفهمید ماری اگه حتی. بود سوزونده هم رو وفاداریش کارش، این با جالنی و بود وفاداریش

 یه عنوان به میخواست ماری که وقتی تا نه. نداشت خیانتش بخاطر اون کشتن  جز به انتخابی هم باز کرده، رو کار

 باید نیست، ماری دستور این میدونست که حاال میکرد، نگاه موضوع این به عقالنی بونس اگه و. نشه تلقی ضعیف رهبر

 از که کنه ادعا صادقانه میتونست بونس میشد، فاش جالنی اعمال که وقتی بعد. میکرد ترک رو شهر امشب مینه

 قرار قضاوت مورد شهر ملکه توسط بعدیش کارهای همه نمیرفت، شهر از بونس اگه اما. بوده اطالعبی جالنی خیانت

 به مهربونی با ماری که میدونست بونس. کرده شکار شهرش تو ماری اجازه بدون که میشد خیانتکار یه بونس. میگرفت

 تبدیل راحتی هدف به رامیل برای رو خودش باشه، اینجا بونس وقتی گذشته، این از. نمیکنه رسیدگی موضوع این

 برای نه نمیتونستن، هم هااللوری اما. کنه شکار کوچکی منطقه چنین تو هم و بشه پنهان هم نمیتونست چون میکنه؛

 صورتش تو احساسی هیچ نذاشت و کرد نگاه جالنی به بونس نه؟ مگه داشت، وجود انتخاب یه فقط! النیطو مدت

 :گفت. بشه نمایان

 .بشه گرفته انتقامت که میدم قول بهت اما رفیق؛ بینمت دوباره که نمیکنم فکر -

 :گفت. داد بونس تحویل لبخندی جالنی

 .شریکم شدن، کشته هااون توسط که افرادی یهمه و همسرم اب رو انتقام این. نیست من انتقام فقط این -

 آرزو بونس لحظه، یه برای اما. بشه مرگ باعث میتونست بونس بله،. شد دور جالنی از و نداد جوابی حرف این به بونس

 .بده انجام رو کار این میتونست هم باز نبود، خودش و جالنی بخاطر اگه حتی که کرد

*** 

 بکا اما بگیره؛ تماس بکا با که بود کرده سعی قبال بونس. کرد طی بکا آرایش سالن سمت به رو لهمح خیابون بونس

 مشغول شاید یا. بود شده دلخور اون از شده، ناپدید قبل شب بونس که میکرد فکر چون شاید. بود نداده جوابی

 به بده؛ نشون خودش از حرکتی بونس که بود نیاز هرحال، به. بده جواب رو موبایلش نمیتونست و بود هاشمشتری
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 از یکی روی رامیل بود ممکن اینکه خاطر به همچنین. بود خریده رز گل تا دوازده آرایشگاه، راه تو بونس همین خاطر

 به اینطوری. بود پوشیده محافظ جلیقه یه کتش و پیراهن زیر باشه، بونس به تیراندازی آماده کمانش با هابومپشت

 از عوضی این که بعدی دفعه داشت قصد بونس. کنه شلیک سمتش به تیر یه کنه سعی که یدادم اجازه رامیل

 لوییس و دلفاین میتونست همزمان بونس اگه. کنه جدا بدنش از رو سرش شد، ظاهر یهو و کرد استفاده بازیششعبده

 آرایش سالن با مغازه چند فقط بونس. کرد حساب یک درجه روز یه رو بعدازظهر این میشد اونوقت بکشه، هم رو

 و داد سرعت هاشقدم به سپس بشه؛ مطمئن تا کشید نفس ترعمیق بونس. کرد حس رو بویی که داشت فاصله

 بود، نشسته پیشخوان پشت که دختری. کرد باز رو در و دویید بود، مونده باقی آرایش سالن تا که رو کوتاهی مسافت

. کرد باز رو بسته درهای یهمه. رفت راه سالن تو احتیاط با و گرفت نادیده ور اون بونس. آورد باال تعجب با رو سرش

 :زد داد دختر. میشد داده ماساژ پشتی اتاق تو مشتری یه تعجب کمال در

 .نیست اینجا بکا -

 :پرسید. افتادن زمین روی دستش توی رزهای گرفت، رو دختر وقتی. رفت طرفش به بونس

 بود؟ تنها رفت؟ زمانی چه بکا -

 !نباش خشن انقدر! هی -

 :پرسید جدی و کرد رها رو دختر بونس

 کجاست؟ بکا -

 اینم اما نمیکنه؛ کار امروز بکا که گفت و اینجا اومد جدیدش اتاقیهم پیش یکم. گرفته مرخصی بیماریش بخاطر اون -

 بکا که میکنم فکر من ینهم خاطر به. بزنی سر بهش شام برای بگیم بهت شد، پیدا اتسروکله تو وقتی که گفت

 .نیست مریض هم چندان

 :گفت. بشه مطمئن میخواست فقط بود؛ فهمیده رو ماجرا قبل از بونس

 بود؟ شکلی چه دختر، اون -

 :گفت و انداخت باال شونه دختر

 .بود فرانسوی میکنم فکر که داشت ایلهجه. من سنهم تقریبا و الغر تیره، و فر موهای -

 :داد ادامه زدن حرف به و افتاد راه دنبالش دختر. برداشت دمق در سمت به بونس
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 مرخصی براش تا کنیم پادرمیونی نمیتونیم ما. گراسه ماردی امروز. برمیخوره مشکل به رئیسمون با که بگو بکا به -

 .بگیریم

 سالن از وقتی بونس. ودب کرده پیدا هم رو بکا و بود برگشته اون! نه. بود نکرده فرار بونس دست از فقط دیشب دلفاین

 میتونست هنوزم بونس بود، شناور هوا تو که شماریبی مردم بوی وجود با حتی. کشید عمیقی نفس دوباره شد، خارج

 بشه مطمئن تا باشه کشیده دست مغازه گوشه به عمدا دلفاین که ممکنه صورتی در این. کنه حس رو دلفاین بوی

 سمت به. بندازه نگاهی هااللوری قدیمی عمارت به تا رفت راه خیابون ادامتد در بونس. میکنه حس رو بوش بونس

 گذاشته عمدا که بود معلوم و بود قوی خیلی اون بوی. بود اینجا هم دلفاین. کشید ایدیگه عمیق نفس و رفت دروازه

 میتونست بونس االن و. بود نکرده حس رو دلفاین بوی بود، شده رد عمارت کنار از بونس که باری چند قبال. شده

 که بود شده مطمئن و بیاد شام برای بونس که بود گفته دلفاین! بکا. بشنوه خالی معموال عمارت درون رو قلبی ضربان

 :گفت خودش با بونس. نشست بونس هایلب روی تلخ لبخندی. میشه برگزار کجا شام بدونه بونس

. ترنضعیف هاآشامخون که حالی در ترن،قوی روز طول در هاولغ. نمیکنم راحت برات انقدر رو کار من! دلفاین نه" -

 بذاری شدم، عمارت وارد من وقتی نداری قصد تو. میکنم صبر بشه، شب کامال که وقتی تا دعوتت کردن قبول برای

 ".قاتل هرزه! بره بکا

 !میکنن؟ تماشا رو اون دارن ییسلو و دلفاین آیا که پرسید خودش از و شد دور اونجا از و چرخید پاپاشنه روی بونس

. اینقره هم و فوالدی هم بودن، کرده پر رو بونس کت چاقو چندین. برگشت بونس که بود گذشته شب نه از ساعت

 هنوز بونس. باشه آماده بونس که بود بهتر پس نه؛ یا میکنه کمک لوییس و دلفاین به هم آشامیخون که نبود معلوم

 از بیشتر جلیقه اما. میکرد کند کمی رو حرکاتش اینکه وجود با حتی بود، پوشیده شلباس زیر رو محافظ جلیقه

 چند جشن بخاطر که صداهایی تمام وجود با حتی. کرد نگاه هااللوری قدیمی خونه به بونس! داشت وزن اش،فایده

. بده تشخیص خونه ندرو رو ضعیفی قلب ضربان میتونست میکرد، تمرکز اگه بود، بونس اطراف گراس ماردی روزه

 حال در جمعیت درون به و چرخید بونس. باشه زنده هنوز اون شاید اما نباشه؛ بکا مال قلب ضربان این شاید! درسته

 نگاهش با و کرد دور جشن از رو هااون کشید، بیرون رو رسید هااون به دستش که اولی نفر چند. رفت شادی

 چون بربیاد؛ کار این پس از ترراحت تا میکرد کمک بونس به بودن کرده فمصر افراد اون که الکلی. کرد اشونشوکه

 به که هاییاون از یکی ممکنه که نداد اهمیت بونس. نداشتن ذهنی مقاومت قدرت لحظه اون تو هااون از کدوم هیچ

 زحمت ودشونخ به هااون اگه. میدرخشه سبز رنگ به بونس هایچشم چرا که بپرسه خودش از میکنه، نگاه بونس

 شبح مخصوص نقاب یه تاثیر سبز، رنگ این که کنن تصور هااون میذاشت بونس کنن، فکر مورد این در که میدادن

 .اپراست
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 رو دیگه نفر سه و برگشت جمعیت درون به داد، شده افسون انسان سه به رو الزم هایالعملدستور اینکه از بعد بونس

 از بیش بونس اینکه تا! دیگه نفر سه هم باز بعد دیگه، نفر سه بعد و. کرد تکرار هم هااون روی کارشو و کشید بیرون

 صبر خونه جلویی قسمت از ایگوشه تا برگشت خیابون انتهای به بونس باالخره. داشت فرمانبردار تماشاچی دوازده

 پیش هاقرن از اشونشدهسرکوب خشم خاطره آوردن یاد به با و بودن ترتیره عمارت اطراف هایسایه االن. کنه

 سرش سپس برداشت، رو نقابش بونس. برگشتن قبلیشون گرهایشکنجه میدونستن هم هاسایه که انگار. میلرزیدن

 :گفت سرش پشت منتظر هایزن و هامرد به و چرخوند اطراف به رو

 .وقتشه حاال -

 عمارت طرف به رو اشیاء کردن پرتاب و افتادن اهر خونه جلوی سمت به افراد اون پاش، زیر. پرید باال به بونس بعد و 

. میکردن پرتاب رو میرسید دستشون به که چیزی هر هااون. هاشوننقاب و هاکفش آبجو، هایبطری. کردن شروع

 اطراف فضای تو افراد، اون فریادهای همراه به هاشیشه شدن شکسته صدای. شکست دوم و اول یطبقه هایپنجره

 رو هااون بخواهد که کسی هر تا ایستادن دور کافی اندازه به نرفتن، جلوتر خونه فوتی دوازده از هاناو اما. پیچید

 سروصدا ایجاد اون هدف. نبود لوییس یا دلفاین کشیدن بیرون بونس هدف. بگیره رو هااون و بیرون بیاد کنه، متوقف

 تا بود منتظر و بود شده مخفی مجاور بومپشت روی دودکشی پشت بونس. بود مردم توسط عمارت شدن داغون و

 رو هوا مقاومت اثر تا درآورد شکلی به رو بدنش. پرید جلو به بونس شدن، خُرد همزمان پنجره دو وقتی. برسه فرصتش

 کف همونطور. چرخید کرد، برخورد زمین به که همین بونس. زد شیرجه دوم طبقه هایپنجره سمت به بعد و کنه کم

 هااللوری اگه چون بدرخشن؛ سبز رنگ به هاشچشم نده اجازه تا بود مواظب کرد، بررسی رو اتاق و موند زمین

 بونس میشده، پرتاب پنجره طرف به که چیزهایی اون نه بوده، بونس ورود بخاطر شنیدن که صدایی باشن فهمیده

 ها،مبل جز چیزی هر از خونه. هکن ترراحت هااون برای رو خودش کردن پیدا هاش،چشم سبز درخشش با نمیخواست

 بوی اتاق. کرد هااللوری نثار فحشی بعد و کنه پیدا عطرش طریق از رو بکا کرد سعی کشید، بو عمیق بونس. بود خالی

 :گفت خودش با بونس. میپوشوند رو ایدیگه بوی هر که زنی بهمحال بوی میداد، کردن مومیایی مخصوص مایع گند

 "!وشباه هایزادهحروم" -

 که حاال اما کنه؛ استفاده راهنما یه عنوان به قلب ضربان از میتونست بونس. کنن کاری همچین داشتن حق هااون 

 بونس. هم مخالف جهت در دقیقا کدوم هر. میشه شنیده قلب ضربان دو صدای که میرسید نظر به بود، شده خونه وارد

 قلب ضربان احتماال. بود هااللوری قربانی جدیدترین بکا چون کرد؛ انتخاب رو داشت تریقوی صدای که قلبی ضربان

 ناشناس فرد برای بونس اینکه وجود با. بودن ربوده بکا از قبل رو اون هااللوری که داشت تعلق کسی به ترضعیف

 وجل سمت به بود، شده دوال که حالی در بونس.  داشت بیشتری اهمیت بونس برای بکا اما میکرد؛ تاسف احساس
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 ضربان جز صدایی. باشن نداشته نیازی نور به دیدن برای هاغول که نبود اینطور. بودن خاموش هاچراغ. کرد حرکت

 بونس اما. نمیشد شنیده میشدن، پرتاب هاپنجره سمت به هرازگاهی که چیزهایی و بونس یواشکی هایحرکت ها،قلب

 گرفته کار به هااون که ایحقه هر! بونس منتظر! بودن اونجا لوییس و دلفاین. کنه حس خونه تو رو نیرویی میتونست

 این بده، انجام میتونست بونس که کاری تنها االن. بود شده شروع بود، گذاشته خونه تو پاشو بونس که همین بودن،

 :کرد فکر خودش با جدی و محکم بونس. میره پیش چطور اوضاع ببینه که بود

 "!...باشه من روز امروز، تا کنین کار چی قراره شما ببینم بذارین! هاکثافت جلو ینبیا! میمیره روزی یه کس هر" -

 رو خودش ناگهانی، حمله از اینشونه هر احساس با تا بود مواظب رفت، قلب ضربان صدای سمت به راهرو از بونس

 تله. بودن اومده در صدا به نیشدرو هشدارهای تمام اما بود؛ ندیده رو کسی بونس که االن تا. کنه آماده دفاع برای

 ها،اتفاق این یهمه از بعد. کنه رها رو بکا صرفا نمیتونست بونس اما! درسته. باشه بکا که داره قرار جایی هااللوری

 تهدید راهروی چهار. میومد راهرو انتهای در اتاقی از قلب ضربان. بود بونس تقصیر بود، ربوده رو بکا دلفاین اینکه

 یکی و فوالدی یکی آورد؛ بیرون کتش از چاقو دو بونس. داشتن قرار اتاق و بونس بین نبود، معلوم انتهاشون که کننده

 خودش با. داد ادامه حرکتش به آرومی به بود، گرفته دستش یه با رو هاچاقو از کدوم هر که حالی در بونس. اینقره

 :گفت

 ...هستین که جایی هر! بیرون بیاین بیرون؛ بیاین -

 سالح یا چاقو از ناشی ناگهانی درد انتظار بونس. میشد بیشتر هم خشمش میشد، ترنزدیک اتاق در به چی هر بونس

 هایمبل فقط نبود؛ اونجا چیز هیچ اما پرید؛ اتاق درون به بونس. بود آماده حمله برای خونسردی با و داشت رو ایدیگه

 بونس برای رو بو طریق از ردیابی که مومیایی مخصوص مایع همون و بود پوشونده رو هااون روی خاک که ایدیگه

 بار این. کرد تکرار بعدی اتاق برای رو کار همین بونس! بود مونده دیگه اتاق تا چهار هنوز! خبخیلی. میکرد غیرممکن

 هم سوم اتاق. نشد روروبه تارها، همین از تر تهدیدکننده چیزی با اما کرد؛ برخورد هاعنکبوت تار به صورت با بونس

 عمیقا و زد زانو خون هایلکه کنار بونس. داشت وجود خون زیادی مقدار اونجا اما همینطور؛ هم چهارم اتاق. بود خالی

 از هاییتکه یعنی این و بکاست به متعلق خون، این میدونست بونس اتاق، شیمیایی مواد وجود با حتی. کشید بو

 بونس زیاد اشتیاق ایستاد، بونس. هستن بکا مال هم بودن شده جمع اتاق گوشه در منظم طور به تقریبا که هااستخوان

 به قبلی هایاتاق برای که احتیاطی و مالیمت همون بونس! دیوونه نه بشه، ترآروم که شد باعث ها،اللوری کشتن برای

 نمایش که میکردن فکر هااللوری اگه. بست کار به هم میشد نزدیک بهش که اتاقی آخرین برای رو بود برده کار

 کرده اشتباه بذاره، کنار رو بکا نجات و بده دست از رو احتیاطش بونس که میشه باعث غذاشون موندهپس وحشتناک

 به ورود از قبل بونس. میومد داخلش از قلب ضربان که ایتیره و دراز تابوت جز بود؛ خالی ایوسیله هر از اتاق. بودن
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 نیاز اگه اما نکشه؛ نفس نمیتونست غول یه! نبود چیزی هیچ. گشت جزئی حرکتی یا صدا هر دنبال به و کرد صبر اتاق،

! بونس منتظر باشن؛ اتاق این تو میتونستن هردو لوییس و دلفاین. داره نگه مجسمه یه مثل رو نفسش میتونست باشه

 گرفته دستش تو بونس که هاییتیغه. کنه مهار رو احتمالی حمله هر تا چرخید فورا و برد هجوم اتاق درون به بونس

 جز به! نجوا یه حتی نه! نبود چیزی هیچ هم باز. برن فرو بدنشون درون به تا میگشتن هااللوری جسم دنبال به بود

 مخفی درونش نمیتونست کسی پس نداشت، دری اتاق کمد. نمیشد شنیده ایدیگه صدای ثابت، قلب ضربان همون

 در بونس! باشن آورده دست به رو رامیل شدن غیرمادی حقه اینکه مگه نبودن؛ اتاق تو لوییس و یندلفا. باشه شده

 ایدیگه چیزی و بکا خون مومیایی، مایع بوی اونجا. کشید ایدیگه عمیق نفس میشد، نزدیک تابوت به که حالی

 ایخفه صدای. داد تشخیصش شیمیایی ادمو گند بوی بین بشه که بود چیزی از ترضعیف اما فلز؛ بوی همینطور. میداد

 در رو دستش بونس. بود زنده تابوت درون کسی. میومد تابوت درون از بریده بریده هاینفس صدای. رسید گوش به

 داخل بکا همراه دلفاین ممکنه! بودن بسته رو بود تابوت داخل که کسی دهن انگار. برد جلو تابوت درپوش امتداد

 دلفاین باشه، اینطور اگه ببره؟ فرو قبلش درون به رو اینقره تا کنه باز رو درپوش بونس ینکها منتظر باشه؟ تابوت

 یلحظه درست بونس. شنید خفیفی تیک صدای و کرد باز رو تابوت بونس! میشه کارش بودن بیهوده متوجه بزودی

 فرو بونس بدن درون به و شدن ابپرت بونس سمت به مخصوص بمبی از نقره هایتراشه. پرید عقب به انفجار از قبل

 شده بسته بهش بمب که باشه بوده ایبیچاره آدم هر به متعلق میتونست تابوت، درون قلب ضربان صدای اون. رفتن

 یه برای بونس. کرد حفظ نقره هایتراشه توسط شدن پاره از رو قلبش بود، پوشیده بونس که محافظی جلیقه فقط! بود

 اتاق وارد لوییس و دلفاین بعد. زد تخمین رو بدنش هایزخم ذهنش تو و کشید دراز زمین روی دستپاچگی با لحظه

 هایتیکه رفتن فرو بخاطر اما ایستاد؛ پاهاش روی بونس. دادن تکون رو بود دستشون تو که اینقره چاقوهای و شدن

. داشت نبض و میکشید تیر هنوز سرش. بلرزه بدنش شد باعث و کرد رسوخ وجودش تمام به درد پاهاش، درون به نقره

 رو بونس قلب که لوییس چاقوی شد باعث حرکت همین و چرخید بونس. بود گرفته جا سرش تو نقره تیکه یه احتماال

 که رفت فرو بدنش تو عمیق اونقدر چاقو تیغه چون بود؛ اشتباه بونس کار این اما. بره فرو اششونه تو بود، گرفته هدف

 وقت االن. بیاره دست به رو هوشیاریش تا داد تکون رو سرش بونس! نرسید قلبش به محافظ، جلیقه خاطر به فقط

 دست از انفجار طول در رو دستش تو چاقوهای بونس. نداشت وجود هم پشیمونی برای وقتی حتی! نبود شدن تسلیم

 خیلی اللوری لوییس! کرد دریافت دیگه عمیق زخم دو کنه، حمله و برداره چاقو یه بتونه اینکه از قبل بونس. بود داده

 داخلش نقره بزرگ یتیکه هنوز که جایی بونس، پای ران به و داد جاخالی بونس چاقوی ضربه برابر در اون! بود سریع

 دلفاین چاقوی. داشت امتیاز یه براش کار این و کنه مهار رو عقب از دلفاین حمله تا چرخید بونس. زد لگد داشت، قرار

! بود کرده قطع رو بونس دست تقریبا و بود عمیق چاقو زخم اما. رفت فرو بازوش باالیی قسمت تو گردنش جای به

 نیروی. میزد ضربه بونس به دلفاین میکرد، حمله جلو از لوییس وقتی. نمیجنگید کارتازه یه مثل و بود قوی دلفاین

 و دلفاین. میشدن ایجاد سرهمپشت یدجد هایزخم اما میشد؛ بدنش هایزخم ترمیم صرف خودکار صورت به بونس
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 بازوی. بخوره سکندری و کنه گیر آجر تیکه یه به تقریبا بونس پای که شدن باعث و دادن هل عقب به رو بونس لوییس

 تا میکشید طول ثانیه چند فقط بود، آویزون کتفش از( استخوان دو دهنده پیوند) رباط چند توسط فقط که بونس چپ

 این و کنه استفاده جنگیدن برای دستش از نمیتونست بونس. بودن باارزش هاثانیه همین اما ه؛کن ترمیم رو خودش

 میکردن، بونس نثار رو بیشتری هایزخم اینقره چاقوهای. میشد محسوب خوبی امتیاز دلفاین و لوییس برای موضوع

 این. بود شده پاشیده اطراف ینزم روی خونِش و میکرد سوختگی احساس بدنش از اینچ هر تو بونس که جایی تا

 و هاوندند با و پرید بونس پشت به نزدیکه، پیروزیشون اینکه احساس با دلفاین. میکرد ترضعیف رو بونس موضوع

 حتی بونس. کنه مقابله لوییس با هم و کنه دور خودش از رو دلفاین هم نمیتونست بونس. کرد حمله اون به چاقوهاش

 به رو دستش نمیتونست حتی بونس. بود کرده پاره کامال رو کتش دلفاین چون برداره؛ تریبیش چاقوهای نمیتونست

. میکرد جدا رو سرش لوییس میشد، خم که همین چون کنه؛ دراز بود، شده بسته پاهاش به که چاقوهایی سمت

 بونس و شد وارد نسبو شکم به عمیق ایضربه لحظه همون تو و داد بونس تحویل ترسناک و وحشیانه لبخندی لوییس

 به بونس، سینه و کمر دور محافظ جلیقه وجود با نمیتونه بود فهمیده که دلفاین. شد دوال غریزی طور به درد شدت از

 زانو یه روی بونس اتاق، گوشه از تار ایسایه دیدن با. کرد تمرکز بونس گردن کردن زخمی روی پس کنه، نفوذ بدنش

 که بود این دلیلش بود؛ نیفتاده زمین روی شکست از بونس اما داد؛ سر اییروزمندانهپ خنده لوییس. افتاد زمین به

 توجه تمام و داشت قرار لوییس سر پشت چیز اون چون بود؛ نشده اشمتوجه لوییس که بود دیده رو چیزی بونس

 پرید عقب به بونس لحظه همون تو و! زدن جیغ به کرد شروع و دید رو سایه اون هم دلفاین. بود بونس روی هم لوییس

. رفت فرو اللوری لوییس گردن تو خمیده چاقوی بعد، ایلحظه! کوبید سرش پشت دیوار به هم با رو هااون هردوی و

 بود شده جدا بدنش از کامال سرش افتاد، جلو به لوییس وقتی. داد ادامه حرکت به و چرخید راست طرف به لوییس سر

 یه با رامیل لوییس سر پشت! شد روروبه لوییس گلوی تاریک یحفره با میبود، وییسل سر باید که جایی در بونس و

 دستش فورا و نکرد تردید بونس. کشید جیغ اندوه و خشم روی از دوباره دلفاین! بود ایستاده خون به آغشته چاقوی

 دو. کرد فرو دلفاین سینه تو بعد و کشید رو هردو ضامن آورد، بیرون دراز قوطی دو. کرد دراز هاشکفش سمت به رو

 تو ترعمیق رو هااون ترحم بدون بونس. گرفتن آتیش هاشملباس میسوخت، درون از دلفاین وقتی و درخشیدن شعله

 سعی وقتی. میکشید جیغ واردیوانه دلفاین. بریزه بیرون که نداشت زیادی خون غول یه بدن. کرد فرو دلفاین یسینه

 همزمان که هاییشعله به و کرد میخکوب زمین به رو دلفاین بونس. شدن جدا بدنش از پاهاش و هادست کنه، فرار کرد

 بود؛ کرده تغذیه خوبی به امشب بونس. نکرد توجهی میکشیدن، زبانه هم خودش سمت به دلفاین، بدن سوختن با

 بشه، ترمیم بتونه اینکه از ترسریع رو اون و شد پخش دلفاین بدن تو آتیش. نمیسوخت راحتی به بدنش همین بخاطر

 نگه دلفاین روی رو لرزان هایشعله میخواست. بکشه طول کار این که میخواست بونس جویانتقام روحیه. سوزوند

 صدا به آژیرها! نبود کار این برای وقتی اما. نمونه ازش خاکستر جز چیزی که جایی تا بسوزونه رو اون اونقدر و داره

 اما بود؛ کوچیک نسبتا اینکه وجود با بمب،. میرسید اونجا به پلیس زودی به. میشدن ندتربل مدام و بودن دراومده
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 چاقویی درخشش دلفاین داد اجازه و آورد بیرون کفشش از رو بلند چاقوی یه بونس. بود کرده جلب رو دیگران توجه

 چرخید زمین روی دلفاین سر وقتی و دکر فرو دلفاین گردن تو عمیقا رو چاقو بعد. ببینه رو داشت قرار سرش باالی که

 نفر دو این که هاییشرارت تمام از بعد. کرد رضایت احساس کمی بونس ایستاد، حرکت از لوییس سر بی جنازه کنار و

 بونس کنار رامیل...! شد گرفته انتقامت بالخره جالنی؛ اما! بود مهربون و سریع براشون پایان این بودن، شده مرتکب

 آشامخون مرد که داد اجازه و گرفت رو رامیل دست کوتاه، مکثی از بعد بونس. کرد دراز سمتش به رو تشدس و ایستاد

 :گفت بونس. وایسته پاهاش روی تا کنه کمکش

 بکشی؟ رو من کنی سعی میخوای هنوز -

 :داد تکون رو سرش و کرد نگاه سقف به اون. نزد لبخند رامیل

 .نداره زیادی وقت. دیدم رو دختر اون و اومدم زیرشیروانی اتاق از من -

 بکا کردن پیدا به انفجار واقع در. کرد دنبال رو بود ترضعیف که ایدیگه قلب ضربان و پرید بیرون اتاق از بونس! بکا

 ضربان. بود کرده آشکار دیوار درون رو فلزی ایپله راه و بود شده کنده راهرو از بزرگی بخش چون بود؛ کرده کمک

. برداشت قدم باریک یپلهراه باالی سمت به و زد کنار رو دیوار هایتیکه بونس. میرسید گوش به بلندتر اونجا ابک قلب

 بکا. شد وارد عمارت باالی در مانندیجعبه و کوچیک اتاق به و کرد باز رو کوچیک ایدریچه پلهراه باالی در بونس

. شد درهم صورتش و شده انجام بکا حق در خشونتی چه شد توجهم نگاه یه با بونس. بود کشیده دراز نیمکت یه روی

 موضوع این داشت، که وضعی با اما بود؛ بیدار بکا. ببینه رو اون بتونه بکا تا چرخوند رو سرش و زد زانو بکا کنار بونس

 رو بکا ذهن ش،هاچشم درون قدرت تا داد اجازه و کرد نگاه بکا به بونس! برکت یه نه میشد؛ محسوب نفرین یه براش

 :کرد زمزمه بونس. کشید طول لحظه چند فقط کار این داشت، بکا که وضعیتی با. کنه تسخیر

 .امانی در تو حاال. عزیزم مرتبه اوضاع -

 بزنه؛ حرفی یا بخوره تکون کرد سعی آرومی به بکا. بره بین از بود، بکا هایچشم تو که وحشتی و ترس تا کرد صبر بعد

 نظر به ماهیگیری قالب شبیه که چیزی با بکا هایلب. بده انجام رو کارها این از کدوم هیچ میتونستن دیگه اون اما

 لوییس که بود این بود زنده هنوز بکا که دلیلی تنها. بودن شده قطع پاهاش و بازوها و! بود شده دوخته هم به میرسید،

 بکا پاهای و بازوها از که چیزی. ببندن رو بکا شدهبریده اعضای هایزخم تا بودن کرده استفاده خونشون از دلفاین یا

 با بده، نجات رو بکا زندگی میتونست بونس. بست رو هاشچشم بونس! بود زشتی واقعا هایموندهته بود، مونده باقی

 اما یبرد؛نم در به سالم جون تغییرات این از بکا کنه، تبدیل آشام خون به رو بکا میکرد سعی بونس اگه! جونش گرفتن

 بونس خون از کمی مُردن، از قبل بکا که بود این بود الزم که چیزی تنها. کنه غول به تبدیل رو بکا میتونست بونس

 دردی به. کرد فکر جالنی به بونس. بود نزدیک خیلی مرگ به وضعیت این تو بکا. نمیکشید طول زیاد کار این و بنوشه
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 مقابل در حتی همیشه اما بده؛ تطبیق وضع این با رو خودش تا کشید ولغ یه عنوان به موندن زنده برای اون که

 رو بکا میتونست چطور بونس. داره وجود ایدیگه دنیای نمیدونست بکا و! نداشت قدرتی اشگونه افراد ترینضعیف

 کشید آهی آرومی به بونس کرده؟ تغییر چیزی چه به نمیدونه هم خودش حتی که کنه بدنی تو شدن بیدار به محکوم

 که کنه کاری تا برد کار به رو انرژیش تمام بونس و درخشیدن بونس هایچشم. بزنه لبخند که کرد وادار رو خودش و

 :گفت بونس. کنه پیدا ایمان بگه، بهش میخواد بونس که چیزی به بکا

 .مرتبه اوضاع -

 :داد ادامه و کرد نوازش رو بکا صورت

 اطرافت و! زیبایی باغ یه توی تو. نیستی اینجا حتی تو. نیستی مجروح تو. نداره وجود دردی دیگه و بکا امانی در تو -

 بکا؟ ببینیشون میتونی. هاستگل از پر

 ادامه بونس! بود دهنش دور هایبخیه با تضاد در کامال که شد نشاط از پر نگاهش و کرد تایید سرش، دادن تکون با بکا

 :داد

 .آبیه چقدر ببین. بکا کن نگاه آسمون به. میکنی نگاه آسمون به و کشیدی زدرا زمین روی... خوشحالی تو -

 سختی به بونس و بود ضعیف بکا نبض. گذاشت بکا گلوی روی رو دهنش و شد خم جلو به بونس. شد ترثابت بکا نگاه

 :کرد زمزمه بونس. کنه حس رو بکا ضربان میتونست

 .بکا بخواب حاال -

 .کرد فرو بکا نگرد عمق تو رو هاشنیش و

*** 

 ازدحام به واضحی دید اونجا از هردو. کرد مالقات بونس با میکرد، کار اونجا بکا که آرایشی سالن رویروبه رامیل

 نمیخواست پلیس. داشتن بود، مونده باقی ازش هاییتیکه هنوز که بمبی و هااللوری قدیمی عمارت اطراف هاپلیس

 انجام بخاطر رو هااون نمیتونست بونس و کنه پا به انفجار عمارت تو ایدیگه سک تا بشه ایجاد دوباره فرصت این

 :گفت و چرخید رامیل سمت به بونس سکوت، دقیقه چند از بعد. کنه سرزنش اشونوظیفه

 اونجا؟ اومدی امشب چرا -

 :گفت و انداخت باال شونه رامیل
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 رو شده تعیین تو جسد برای که ایجایزه بیشترین برابر دو بمونی، زنده تو بذارم اگه که کرد پیشنهاد بهم جالنی -

 رخ انفجار خونه تو وقتی. کنم کمک بهت شهرم کثیف هایتفاله کشتن تو بهتره که کردم فکر همین برای. میده بهم

 .بود راحت کردنت پیدا دیگه داد،

 :گفت. بگیره رو خرخرش جلوی نتونست بونس

 این تو جالنی که کارهایی از کدوم هیچ اجازه ماری. بدبخته پاس و آس یه جالنی. دارم بد خبر یه برات من رفیق -

 .بگیری پولی ماری از که باش نداشته انتظار پس. نداده رو داده انجام روز چند

 :پرسید. شد خیره بونس به رامیل

 !نیست؟ کار در پولی -

 !کاهدون به زدی -

 :گفت حرص با رامیل

 .میکشمش من. گفت دروغ بهم جالنی -

 دوباره و کرد نگاه کیف به تعجب با رامیل! نیفتاد اتفاقی. داد فشار رو اون و آورد بیرون جیبش از کیف یه بعد و

 :پرسید. گرفت شکل بونس هایلب روی لبخندی! دوباره و. داد فشارش

 هوم؟ اومده؟ پیش مشکلی -

 :کرد زمزمه بود، آورده در سر قضیه از تازه انگار که رامیل

 .کردی پیدا رو جُرجِت تو -

 :داد جواب بونس

 جرجت وجدان اینکه بخاطر اگه و کنی استفاده جادو از نباید که میدونی تو. نگیر کم دست رو رقیبت وقتهیچ -

 رو همه برای هاتوجرم که مجبورم من اونوقت بیاری؛ سرش بالیی باشه، شریک تو جرم تو نخواسته دیگه و شده بیدار

 !کنم

 حتی بونس، گذاشتن زنده بخاطر میدونه رامیل که االن پرسید خودش از بونس. نگفت چیزی طوالنی مدت رایب رامیل

 عادالنه باشه، داشته رو جادوییش فرارهای اون از استفاده شانس اینکه بدون میکنه جرات نمیرسه؛ بهش هم پوند یه

 :گفت و داد بونس تحویل رنگیکم لبخند رامیل باالخره بجنگه؟ بونس با
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 .کردی کمک بهم تو روز یه شاید نه؟ مگه نیست، چیزهمه پول. گذشت که بار این! رفیق نه -

 :گفت و کرد خم رو سرش بونس

 ببینم، خودم مقابل اینقره سالح یه با رو تو دوباره اگه اما اومده؛ خوشم ازت حدودی تا من. نگی دروغ که امیدوارم -

 !میکشمت

 :گفت و انداخت باال شونه رامیل

 .شدم متوجه -

 :پرسید و داد تکون خیابون توی مردم جمعیت سمت به رو سرش سپس

 ای؟تشنه -

 شماریبی و ناشناس مردم گلوی با رو خودش و بشه جمعیت وارد میخواست بونس آیا. داد سر ایدیگه خرخر بونس

 بدنش ببره، شهریشخونه به رو بکا استمیخو بونس! نه گرفته؟ گاز رو هااون بونس نمیشدن متوجه حتی که کنه سیر

. بکنه رو کار این نمیتونست بونس اما. بده آزارش نتونه کسی دیگه تا کنه دفن خونه حیاط تو رو اون بعد و بشوره رو

! بود بکا کردن رها بده، انجام میتونست بونس که کاری بهترین! بونس نه کنن، دفن رو اون داشتن حق بکا خانواده

 فردی قاتل که میگرفت نتیجه شاید و میداد ربط قبلی هایقتل به رو قتل این میداد، انجام رو اتشتحقیق پلیس

 جسد اینکه خاطر به! داشتن طوالنی سیاه تاریخچه که هاییاللوری! باشه هااللوری مثل داشته عقده که تقلیدگره

 هستن قدیمی هایقربانی هااون میکنه فرض یسپل احتماال برمیگرده، واقعیشون سن به مرگ، از بعد لوییس و دلفاین

 به دارن که نمیفهمیدن هرگز هاپلیس! اومدن بیرون خاک زیر از انفجار اثر در حاال و بودن شده دفن خونه این تو که

 از که مردمی نداشت؛ مردم جمعیت بین رفتن جز کاری بونس حقیقت در پس. میکنن نگاه اصلی هایقاتل جسد

 این که میکرد تالش ماری احتماال عالوه، به. نداشتن اطالعی بود، داده رخ ترطرف اون بلوک یه که اکیوحشتن اتفاقات

 بونس. بود بینیپیش قابل میکرد، تعیین بونس برای ماری که مجازاتی میزان! باشه بونس گراس ماردی آخرین جشن،

 :کرد فکر خودش با آمیزیکنایه طرز به

 !بمونی زنده فردا نیست ممعلو چون! بنوش و بخور -

 :گفت رامیل به رو بعد

 .رفیق بده نشونم رو راه! حله -

*** 
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 قرار زمین روی آب اینچ یه تقریبا. بود کرده پر رو جاهمه کپک تند بوی و بود مرطوب و سرد هوا قبرستون، زیر

 فضای شمع یه فقط. شدننمی خشک کامال هیچوقت هاتونل این کنن، کار سخت چقدر هاپمپ که نبود مهم. داشت

 ماری جلوی جالنی. میتابوند نور بود، نشسته اتاق صندلی تنها روی که زنی چهره به و میکرد روشن رو اونجا تاریک

. داشت تسلیم و سرافکندگی حالت بزرگش بدن االن اما. نبود راحتی کار مصنوعیش، پاهای به توجه با که زد زانو

 ایچهره با ماری! میرسید بونس به نوبت جالنی، از بعد. بود حکمش منتظر و دبو کرده اعتراف گناهانش ب جالنی

 :گفت. کرد نگاه جالنی به میکرد پنهون رو ذهنش افکار که احساسبی

 .کردی خیانت من به تو -

 :کرد زمزمه جالنی. میکرد مشکل رو سنش زدن حدس و بود پوستش نرمی به ماری صدای

 .علیاحضرت بله، -

 میکرد احساس اما نداد؛ نشون واکنشی بونس! شد شنیده اطرافش از خراشیگوش هایصدا و شد بیشتر ماری خشم

 :گفت ماری! میبُرن رو پوستش که شده نامرئی هاییتیغ از پر هوا

 .نیستی متاسف تو -

 :کرد بلند رو سرش لبخند با جالنی اما بود؛ داده قرار تاثیر تحت رو هوا ماری خشم اینکه وجود با

 .نیستم متاسف من. من ملکه نه -

 :کرد فکر خودش با بونس

 !کنه؟ منفجرت ماری میخوای! مسیح عیسی یا -

 خشم؛ یا بوده بخشش روی از ماری هایچشم لرزش بفهمه بونس اینکه از قبل اما زد؛ سوسو ماری صورت در چیزی

 :گفت ماری. رفت بین از حالت اون

 .بخوری افسوس براش نباید پس میری،ب چیزی برای باشی حاضر اگه. خوبه -

 هرگز جالنی لبخند که سریع قدراون شد؛ دراز جالنی سمت به ماری بازوی بعد و زد برق ماری هایدست تو چیزی

 روی لبخند هنوز افتاد، جلو به بدنش و شد جدا هاششونه روی از جالنی سر وقتی. نکرد پیدا شدن محو فرصت

 بونس به رو. نخورد تکون جاش از ماری کرد، برخورد ماری دامن لبه به جالنی ونینخ گردن وقتی حتی. بود صورتش

 :پرسید
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 هستی؟ متاسف چی؟ تو -

 باالخره! است وابسته سوال این جواب به زندگیش میدونست که دلیل این به نه اما کرد؛ فکر سوال این مورد در بونس

 :گفت میکرد، نگاه یمار هایچشم به مستقیما لرزش بدون که حالی در بونس

 کردم، ماجرا این درگیر رو اون من اینکه برای گناهبی دختر یه که متاسفم. نکُشتم زودتر رو هااللوری که متاسفم -

 از بیشتر انتقام میکرد فکر چون افتاده؛ پاهاتون جلوی االن جالنی که متاسفم. کرد تجربه رو وحشتناکی پایان

 کردن متوقف برای رو کارها این تمام دوباره حاضرم من که اینه میپرسی من از که چیزی اگه اما. ارزهمی زندگیش

 .نیستم متاسف بابت این از من و هست بله من جواب بدم، انجام لوییس و دلفاین

 ماری تیره هایچشم به رو نگاهش بعد و کرد نگاه چاقو به بونس. زد ضربه خودش پای به چاقو با آرومی به ماری

 :کرد فکر خونسردی با بونس. برگردوند

 باید تو پس نکردم؛ خیانت بهت من و نیستی من ملکه تو. کنی قطعش تا نمیزنم زانو جلوت من میخوای، رو سرم اگه -

 .بجنگی من کشتن برای

 :گفت. داد تکان رو چاقوش معنادار، نگاهی با ماری

 دارم؟ نیاز سالحی به اصال من میکنی فکر دارم؟ نیاز چاقو این به کشتنت برای من میکنی فکر -

 خشن، شدید، قدرتی میشد. کرد تغییر ماری اطراف هوای. زد قدم جالنی جسد اطراف و انداخت رو چاقو ماری

 گوش به دور هایفاصله از و جاهمه از تیز و ضعیف صدایی رسید نظر به یهو. کرد حس رو ترسناک و ناامیدکننده

 :پرسید ماری. میرسه

 میفته؟ اتفاقی چه میشه نامیرا یه به تبدیل جادوگر ملکه یه یوقت میدونی -

 ماری! میکنن استفاده زدن حرف برای اون صوتی تارهای از نفر چندین انگار که شد پخش فضا تو طوری ماری صدای

 :داد ادامه

 نجات بود، گرفته فرا رو وجودم که مرگی از رو من قدرتشون با هااون. شد ترمحکم زیرین جهان با من پیوندهای -

 .کن گوش هااون غرش به. دادن

 ظاهر ماری دور هاییحلقه. بلرزه بونس بدن شد باعث که ترسناک و خشمگین قدراون غرید؛ و کرد باز رو دهنش ماری

 و شوم سرد، هایدست با تا بچرخن، بونس دور تا کردن حرکت هاحلقه اون! بود شده تکثیر ماری سایه که انگار شدن،

 مرگش خاطرات و میره بین از داره هاحلقه لمس با بونس قدرت که میرسید نظر به. بزنن ضربه بونس به اشونسنهگر
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 تجربه مرگش موقع که کرد تجربه رو حسی بونس سپس. درخشیدن ذهنش توی بود، داده رخ پیش وقت خیلی که

 متوقف غیرزمینی تیز صدای اون. شد محو ریما اطراف نیروی بعد! نیستی برابر در تسلیم و ضعف سرما،! بود کرده

 لبخند که حالی در ماری. برگشت بدنش به دوباره هجوم، یه با بونس قدرت. برگشتن ماری سمت به هاسایه و شد

 :گفت. میکرد تماشا رو بونس بود، هاشلب روی سردی و کوچیک

 .نمک توجیه رو کشتنت میتونستم اونوقت. بگی دروغ بهم که میکردم آرزو -

 :داد جواب. بندازه باال شونه که بود آورده دست به نیرو اونقدر بونس

 .میکرد توهین ما دوی هر به فقط گفتن دروغ. میدونستی رو حقیقت قبل از تو -

 :گفت باالخره. کرد برانداز رو بونس دوباره نمیداد، نشون رو چیزی اشچهره که حالی در ماری

 کسی با وقایع این مورد در اگه. میکشمت کنی، نقض رو تبعید اگه. میشی تبعید ننیواورلئا از سال پنج برای تو -

 حواست تو نیستم، شهر تو که وقتی تا بستم قرارداد باهات من که اینه میدونن بقیه که چیزی. میکشمت بزنی، حرف

 من به زندگی یه ارزش اندازه هب تو عالوه،به. شد کشته هااون دست به شهرش از دفاع برای جالنی و باشه هااللوری به

 .بمونی زنده که میدم اجازه بهت من چون بدهکاری؛

 که میداد نشون ماری پیش لحظه چند قدرت نمایش. نکرد بحث بکشه، رو اون میتونه که ماری ادعای مورد در بونس

 هاحقیقت بتونن تا نموندن هزند اینکه یا دارن، اطالع ازش کمی عده که داره وجود نیواورلئان ملکه مورد در چیزهایی

 ماری برای شاید دیگه طرف از. میرسه بنظر مالیم خیلی شده، گرفته درنظر بونس برای که تنبیهی. کنن تعریف رو

 درمورد اما و. باشه داشته پشتوانه یه قبیل این از رویدادهایی برای تا بخشیده رو بونس زندگی که داشته سودی

 اشکینه برای انتقام صرف که طوالنی زندگی یه جالنی برای مطمئنا. بود داده پرافتخار نهپیشی یه اون به ماری جالنی،

 قبال مرگ که هاغول و هاآشامخون مثل افرادی برای خب اما. میمیریم هممون زود، یا دیر. بود بدتر مرگ از بود، شده

 :گفت بونس .نمیشه میسر هازودی این به دوباره دیدار اومده، سراغشون به بار یه

 .باشه -

 :گفت بونس به خطاب. کنه نگاه پاهاش کنار یمرده مرد به تا برد پایین رو سرش ماری

 .بیرون برو حاال -

 اینکه وجود با حتی. کنه نوازش رو هاششونه تا زد زانو جالنی جسد کنار ماری. میرسید نظر به خشن ماری صدای

 میکرد، ترسناک واقعا رو ماری که قدرتی با و بود رحمیبی نوعی این !بود واضح اندوهش بود، کشته رو جالنی ماری
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تسویه حساب رمان    

 Elahe_V کاربر انجمن تک رمان 

 

 با. نمیشد روروبه ایصحنه همچین با بونس اونوقت نداشت، اهمیتی هیچ ماری برای جالنی مرگ اگه. بود شده ترکیب

 بهتر بونس برای رفتن سریع! بله. نکرد خودداری کار این از ماری اما میکرد؛ ناراحت رو ماری جالنی کشتن اینکه وجود

 امشب،. بود شده رزرو قبل از شهر خارج به بونس پرواز. رفت اونجا از بندازه، عقب به نگاهی اینکه بدون بونس! بود

 شده ردگیری بشه، هااللوری ماجرای درگیر بونس اینکه از قبل که نامیرایی حسابدار دنبال به بود؛ اوهایو راه در بونس

 ...!بود بعدی شکار زمان حاال اما بود؛ شده تموم اهاللوری ماجرای. بود
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