
www.taakroman.ir  

 
  

 
1 

 

 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 

  



www.taakroman.ir  

 
  

 
2 

 

 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه کتاب:

 

 عاشقانه تراژدی، فانتزی،  دسته بندی:

 (نو آغاز) ثر: دامگستراننام ا

 رمان کاربر تک تاتا نویسنده:نام 

 ~tarlan~طراح: 

  sosano.o :کپیست



www.taakroman.ir  

 
  

 
3 

 

 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 که کاترین شوند؛می آشام ون*خ به تبدیل ایتالیا در ۱۷۴۳ سال در کالرا، و کاترین هاینام به خواهر دو

 میان در او عادی زندگی خواهدمی و گیردمی او از انتقام به تصمیم داندمی اتفاق این مقصر را کالرا

 آشنا مونیز سابین نام به مرموزی تاریخ معلم با ویل مارس دبیرستان در کالرا اما زند؛ برهم را هاانسان

 خواهر دو آن زندگی کالرا و کاترین آشنایی با و دارد ایده*پر پشت و نیست معمولی انسانی که شودمی

 ...شد خواهد دگرگون

 

  

:خالصه
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 

 :مقدمه

 سیاتل شهر اکنون بود، معروف گرانج موسیقی ژانر زادگاه به زمانی واشنگتن، ایالت در شهری سیاتل،

 .است شده مبدل تکنولوژی اصلی مراکز از یکی به تغییرات حال در سرعت به که

 خود به را جدیدی شهروندان ساله هر شهر این شبانه   هایتفریح و هارستوران ها،سرگرمی زیبا، طبیعت

 .کندمی جلب

 طرف از هدیه یک دوباره، شانس یه هست، نو زندگی یه من برای شهر این آره؛ گم؟می درست

 گذشته   از توانینمی باشی، که دنیا کجای هر در اما نو، سرنوشت نو، زندگی نو، آغازی سرنوشت،

 .زندمی برهم را حالت و زندگی روزی و است تو دنبال به مدام آن چون کنی، فرار شومت

 و ماندمی شده رها کمان از تیری همانند اند،آمده حالت زندگی به گذشته از که کسانی و گذشته از گریز

 .انجامید خواهد تاریکی مقصد به روزی

 با گرفت من از را روحم و جان ام،خانوداه رویاهایم، و است شده امساله چندین دشمن کسم عزیزترین

 .بگریزم خودم از توانمنمی حتی که کرد ایدرنده به تبدیل خودش همانند مرا تمام رحمیبی

 طورهمین و است من عذاب و رنج و بدبختی مظهر او کاترین، است؛ شده شکارچی به تبدیل شکار

 ما از یک کدام راستی به که امپرسیده خودم از را سوال این بارها و بارها من؛ خوردە  قسم دشمن

 او؟ یا من هستیم؟ گناهکار

 و بارها عذاب این دارد؛ سر در را آن دوبارە   گرفتن عطش هنوز اما است، گرفته را جانم یکبار اینکه با

 و کرد خواهد پیدا مرا باشم که دنیا کجای هر یابد؛می ادامه امزندگی به کاترین غافلگیرانه   ورود با بارها

 هیچ او انجامد؛نمی اتمام به هرگز دارد من از که خشمی و نفرت شعله   گرفت؛ خواهد پس را گذشته انتقام

 بوی که حیوانی همانند است؛ شده درنده یک به تبدیل کلمه واقعی معنای به و ندارد وجود در انسانیتی

 .سازد نابود را آن و گردد پدیدار تا کشدمی مرا خوشی از هرلحظه

 در مرا او شرارت از تاریکی نیمه   و رسید پایان به او خشمگین و رحمبی دستان در من انسانی زندگی

 شکلی به و باختم جان او شیطانی و قدرتمند دستان در من آورد؛ وجود به را نو شیطانی و برگرفت

 جز به که موجودی شدم، متولد نو ماهیتی با و گشودم جهان به چشم توصیف، غیرقابل و دردناک

 نداشت؛ دادن دست از برای چیزی که کسی نداشت، مفهوم برایش دیگری چیز عطش و گرسنگی

 پس را خویش رفته   دست از زندگی تا دزدیدمی را دفاعبی و گناهبی هایانسان زندگی که خواریون*خ

 .بود نفرین و عذاب در لحظه هر و بگیرد؛

 .است من زندگی داستان این و هستم آشام ون*خ یک من شدم، متولد دوباره و مردم من
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 

**** 

 و آمدمی آشپزخانه از که آشنایی پاهای صدای شنیدن با که بودم دنم*گر شال با بودن گالویز حال در

 فکر این به و آمدممی پایین هاپله از عمیق نفسی با و زدم لبخندی شد،می کوبیده فنجان لبه   بر که قاشقی

 دارد، تاریکی محیط و درندشت و ساخت قدیمی که است درست دارم؛ دوست را خانه این چقدر که افتادم

 .است آورده شانش برایم همیشه شهر این و است صمیمی و گرم اما

 چشم به آن در هم بیزانس معماری البته و است کارولنژی خانه این در شده استفاده معماری بیشتر

 خانه   قبال   است؛ ساخته خودش نظارت با شخصا   را خانه این مونیکا اروپایی، سبک آره اوه خورد،می

 پارازیت مشترکشان زندگی در جااین به من ورود با کنممی فکر جورایی یه و بوده جااین مونیکا و مت

 .امکرده ایجاد

 از توانمی و برویم بخواهیم که کجا هر آزادیم ما چون نیست دورش حصاری و است بزرگ خانه باغ

 .آشامی ون*خ هایگوش با البته شنید، را دریا صدای دور

 بین در مجلل عمارتی شبیه بیشتر و است شده آوری جمع عمارت دور زیادی هایدرختچه و هادرخت

 و دارم دوست خیلی را هادرخت این هستند، سفید بلوط و کاج هادرخت بیشتر شود،می نمایان جنگل

 .اندازدمی مادرم با همراه کودکی دوران یاد مرا سبز افرای خوش و مطبوع بوی بیشتر

 .دارد را او از تشکر جای این و رسدمی باغ به بسیار مت

 دهد،نمی آزارم صدا این اما کند،می زیادی جیر جیر هایشپله و است قدیمی خانه این گفتم که طورهمان

 آن در هنوز کنممی فکر و کندمی گذشته روزهای یادآور مرا چون دارم دوست خیلی را خانه این که گفتم

 .کنممی زندگی قدیم دوران

 مقابل اشآبی نگران چشمان با و گویانهنصیحت ایچهره با مت که بود نمانده خروجی در پایین تا پله چند

 ب*ل از ب*ل خواستمی تا کرد،می بلند که سری با و بود من با برابر حالت همان در و ایستاد پله راه

 :گفتم استواری و متانت با بگشاید

 .کنی تکرار مدام رو دهه چند هایحرف نیست الزم مت، دونممی -

 :گفت کشیدمی آسودگی از که نفسی با و زد لبخندی مت

 .دارم اعتماد بهت پس هستی، خودت مواظب که دونممی اینم و کنینمی خطایی کار که دونممی -

 از سرعت به او از خداحافظی با و زدم مت گونه   بر سریع ایوسه*ب و آمدم پایین آخر پله   چند از شتابان

 .شدم خارج خانه
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 باز دوباره کنممی احساس. طورهمین نیز پدر شدند، قربانی کاترین خشم ورشعله آتش در مونیکا و مت

 از دیگر، شهر به شهری از ام؛کرده پنهان او از را خود خوبی به که است سال سه گشت، خواهد

 .برد بین از را اندبوده عزیزانم جزو که کسانی تمام و کرده پیدایم او اما دیگر؛ کشور به کشوری

 احساس که جایی است، شده دومم خانه   که جایی ویل، مارس در دوستانم هستم؛ نینا و لیلی نگران حال

 دهم، انجام توانممی را بودم انجامشان آروزی در نوجوانی در که کارهایی و دارم تعلق جاآن به کنممی

 مرا شد، خواهم روبرو کاترین غضب با دوباره و رسید خواهد سر به خوشی این روزی که این فکر اما

 .کندمی آشفته

 رسید؟ خواهد روزی چنین آیا یابد، پایان نفرت و کینه این روزی امیدوارم فقط

 هیجان با که لیلی به را سردی نگاه و آن کردن باز حال در کلیدش با و ایستاد کمدش کنار کالفگی با نینا

 :بود دوخته زدمی حرف امشب جشن از

 آره بیام؟ مدرسه امشب مهمونی به اون با که خواسته ازم جیمز که شهمی باورت نینا،! من خدای اوه -

 .کنم باور تونمنمی وجه هیچ به و اصال   که من میگم؛ رو تیپ خوش موریس جیمز همون نینا

 را خاصی وسواس چیز همه در که است شهری باال پرودە  ناز دخترهای از و دارد باحالی شخصیت لیلی

 ساده کمی و زودباور حساس، شیرین، او نیست باشد ضدحال که کسی و ایافاده ابدا   اما دهد؛می خرج به

 زیبا؛ آمریکایی دختر هر مثل است زیبا کامال   او کند،می کار خوب عقلش اوقات گاهی اما است، لوح

 و دارد من به نسبت روشنی بلوند موهایش است، آبی دریای ژرفای به عمقی و دارد کدری آبی چشمان

 کند؛می کار خیریه امور در مادرش و است سیاتل جدید شهردار او پدر زنیم؛می صدا بلوندی را او

 رو دشمنت باید اندگفته قدیم از خطرناک؛ بسیار امخانواده و من برای این و است نفوذ پر او خانوادە 

 دوست او داشت، نخواهم و امنداشته را او از سوءاستفاده قصد گاههیچ من اما داری؛ نگه چشمت جلوی

 فقط و دانندنمی امخانواده و من از زیادی چیز هاآن کنم؛ روی میانه دارم سعی حال عین در و است من

 .هستیم دیگر شهر به شهری از مهاجرینی عادی ایخانواده همانند که حد این در

 :گفت خوشحالی و اضطراب با و شد نزدیک نینا به او

 !نیستم؟ خواب ببینم بگیر نیشگونم کنممی خواهش -

 را هایشکتاب که حالی در و گرفت لیلی الغر و نحیف بازوی از حکم*م نیشگونی و داد سر ایقهقهه نینا

 :گفت گذاشتمی کمد به او داد و جیغ میان در

 .کرده دعوت مهمونی به رو تو که شهمی باورم لیلی آره -

 زنان لبخند و دوید چشمانش دورن حالیخوش از موجی من دیدن با و کرد نگاه اطراف به کنانخنده نینا

 :گفت
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .میاد داره کالرا -

 هر مقابل در که است دخترانی شیر آن از او است؛ مهربان و باگذشت وفادار، دوست یک نمونه   اون نینا؛

 .شوندنمی تسلیم هرگز و کنندمی مقاومت زندگی از سختی

 کنم؛ احساس بدنش هایسلول تمام در بیندمی مرا که هرگاه خود به نسبت را او قلبی عالقه   توانممی

 اشنداشته مادر همانند مرا شاید کند؛می نگاه گرم ایپشتوانه عنوان به من به او. شادی و آرامش امنیت،

 .بیندمی

رسد، اما نظر میکه ظاهرم دختری شانزده ساله به رسد، اما خب با اینعجیب و کمی مسخره به نظر می

 !سن کل اجداد نینا را دارم

کند، موهایش بلوند نارنجی کوبت میها از فاصله  ده فرسخی میخاو چشمان عسلی روشنی دارد و برق آن

 .است

کند، رنگ پوستش برنز است و قدی متوسط که او را عصبانی کند قرمزی صدایش میو لیلی برای این

نده است؛ پدرش آقای جک میلر، شهردار سابق سیاتل بود و مردی به شدت دارد و در کل زیبا و خیره کن

اش، ای گرم و صمیمی غالبا  در خانه  خالهرسمی و خشک است؛ فکر کنم نینا هم به علت نداشتن خانواده

آورد و پدرش هرگز در مورد او سخنی برایش نگفته ماند، او مادرش را به یاد نمیپیش خانم گلوریا می

 .فکر کنم این عجیب و غیرمنطقی باشد است و

های تازه وارد و ارشد که در حال تماشای او لیلی هیجان زده برگشت و به کالرا که از میان دبیرستانی

دوان سمت او رفت و ها لبخند زنان سمتشان آمد و لیلی دوانشد نگاه کرد و کالرا با دیدن آنبودند رد می

 :کنان گفتتلو خورد و خندهبرخورد او تلو در آغوشش گرفت و کالرا از شدت

 !افتادم زمینکنی؟داشتم میکار میآروم باش لیلی، داری چی -

 :ها آمد و لیلی با هیجان از او جدا شد و گفتنینا لبخند زنان سمت آن

ما تو ریم بیرون؛ اذاریم و میچندروزی بود که ندیده بودیمت کالرا؛ من و نینا همش با هم قرار می -

دی و من رو کنی یا هم میری بیرون شهر یا هم به تلفنت جواب نمیخودت رو توی خونه حبس می

 .ندازی به جون نیناکنی و میحسابی دیوونه می

 :ای سر داد و دستان لیلی را گرفت و گفتکالرا قهقه

 .آروم باش لیلی؛ یکمی نفس بگیر بعد -

 :گرفت و گفت کنان کالرا را در آ*غ*و*شنینا خنده

 .سالم عزیزم -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :کالرا با عالقه  فراوانی او را در آ*غ*و*ش گرفت و گفت

 .سالم نینا -

 :او چشمانش را باز کرد و دستان لیلی را از پشت نینا گرفت و با دلتنگی که در صدایش بود گفت

 .خیلی دلم براتون تنگ شده بود -

رفتیم و لیلی از جشن امشب که برای بازگشایی مدرسه آقای میبا لیلی و نینا سمت کالس زیست شناسی 

کرد و از دعوتی که جیمز از او کرده بود با هیجان نظر ما را مکس فیلد تدارک دیده بود صحبت می

 :پرسید که دم در ایستادیم و لیلی گفتمی

 خب؟ شما با کسی میاین؟ -

 :نینا با لبخند گفت

 .تونن هرکسی رو با خودشون بیارن من خاله گلوریا رو با خودم میارمجایی که همه میخب از اون -

لیلی با این حرف او لبخندش خشک شد و به سرعت به من نگاه کرد، من با اخمی کوچک به اطراف 

 :تر شد و گفتنگاه کردم و نینا با متوجه شدن جریان سمت من برگشت و بهم نزدیک

 ...سم نبود که اونخوام کالرا؛ اصال  حوامعذرت می -

 :نذاشتم ادامه بدهد و خودش رو ناراحت کند و سریع با لحنی قانع کننده و آرام گفتم

 .ات سرد بشهات با خالهخوام به خاطر من ر*اب*طهفهمم، مهم نیست، نمیباشه. می -

 :خیره شد و گفتای به من نینا با پافشاری بیشتری دستانم را گرفت و با چشمان عسلی زیبا و ملتمسانه

تونم بهش ثابت کنم که دلیل ازت خوشش نیاد، میکنم، اون نباید بیمن ر*اب*طه شما رو درست می -

 .چقدر دختر خوب و دوست داشتنی هستی

 :لیلی مثل همیشه کار خودش را کرد و با حالت کسلی گفت

 .ی خشک و سنگیههاات از اون زندونیم که خالهای نداره نینا هر سه ما میفایده -

دانستم باز هم ناچار به تحمل جر و کرد کرد و میتفاوتی به او نگاه میای به لیلی که با بینینا چشم غره

 :خواستم چیزی بگویم که لیلی با لبخند پرید وسط و گفتها خواهم شد و بنابراین میهای آنبحث

که تو تر اینقدر دختر خوبی هستی و از این مهمکنیم که تو چگه، ما بهش ثابت میآره، نینا راست می -

شه چقدر دوست الیقی برای من و نینایی، هر چند که مطمئنم اون با یه نگاه جدی و خشکش باعث می

 .فرار کنم
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

دوباره من رو توی شرایط سختی گذاشتند و با چشمان امیدوار بهم خیره شدند و نینا دستانش را بیشتر 

 :میق و ناچاری گفتمفشار داد و با نفسی ع

 .باشه -

حالی به همدیگر نگاه کردند و لیلی با دیدن آقای پیترز چشمانش گشاد شد و لیلی و نینا با پیروزی و خوش

 :گفت

 .اوه، آقای پیترز داره میاد دخترا؛ باید بریم کالس -

جای سوزن این مدرسه را خیلی دوست دارم، محیط شلوغی دارد و سالن همیشه طوری است که 

بوی پلومریا و اکالیپتوس که این اطراف به تازگی انداختنی بر زمین نباشد، فضای سبز و گیاهان خوش

آموزان دیوونه و اند بسیار دلنشین و خرسند کننده است، صدای موسیقی راک و متالی که دانشکاشته

ها ی که از د*ه*ان آنهای زشتشود و حتی آن فحشدار از هدست آویزان از گوششان پخش میمشکل

ای گرفتم و زنده هستم، همانند کنم جان تازهآید، برایم جالب و دلنشین است؛ احساس میبیرون می

آشام که مثل یک کنتز خ*ونها یک جورایی دیوانه هستم، به جای اینکنم منم مثل آنها، حس میانسان

تر دبیرستانی بیایم به مدرسه و درس بخوانم بشینم و بر کل دنیا حکومت کنم، مثل یک انسان عادی و دخ

های متمادی این کار را تکرار و شاگرد نمونه  کالس شوم؛ برایم شیرین است و دلنشین، حتی اگر سال

 !زنمکنم، احساس انسان بودن؛ شاید خودم را گول میکنم؛ چون احساس زنده بودن می

 ذهنم شدت به امروز که است عجیب آید،می وششخ آرام و ساکت جای از همیشه من برخالف کاترین اما

 .دارم امروز به نسبت عجیبی حس نیاید؛ پیش مشکلی امیدوارم کند،می مشغول را

 با کالس، گوشه   در که کسی خیرە  چشمان احساس با و نشستیم خود جاهای در و رفتیم کالس به همگی

 به عمیقا   که آدرین شدە  گشاد مردمک و سبز چشمان به نگاهی شانه از آرامی به نشسته، نامنظم قلبی تپش

 قلبش ضربان لطیفم نگاه با و پرید داشت سر در که رویایی از خودش به تکانی با و کردم بودند خیره من

 جلو به و زدم لبخندی. انداخت پایین را سرش بود چشمانش و لبخند در که اضطرابی با و شد بیشتر

 .برگشتم

 .دادم گوش او سخنان به عجیب حسی با گفتگو شروع و کالس به پیترز آقای ورود با

 خانم اشخاله با که نینا جواب و کرد مشغول خود به مرا آمد خواهیم مهمانی به کسی چه با که لیلی سوال

 .آمد خواهد گلوریا

 بدی حس اندازد،می شک به مرا سنش؛ به نسبت زیبا خیلی واقع در است، زیبایی ساله   چهل خانم او

 .دارم چرا، گیریکناره و احتیاط حس اما ندارم او به نسبت
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 نتوانستم شدند، درکبی و عمیق خیلی که دیدم دیدم، را چشماش است؛ یادم دادم دست او با که باری اولین

 او شد؛ دفع دفعه این آهنربا که، گفتم بکنم؛ را کار این ندادم هم جرات خودم به حتی بخوانم، را ذهنش

 از اولش هم شدم روبرو نینا با که دبیرستان اول روز حتی بودم؛ شده دفع طرفش از که بود کسانی جزء

 برایش که دید بعدش اما گرفت،می فاصله من از غریزی طور به که دیگری هرکس مثل ترسید،می من

 دیگر داشتم بودند بسکتبال سالن در که ارشد ضی*و*ع دخترهای آن برابر در را هوایش و ندارم خطری

 اغواگرانه   هاینگاه مقابل در نینا شدن رام دیدن با هم لیلی شد؛ ترنزدیک من به و نشد دور من از

 .کرد من با معاشرت به شروع نینا با همراه و نکرد مقاومتی من آشامیون*خ

 بفهمم باید کنم،می نفوذ ذهنش به امشب کرده؛ درگیر را ذهنم چیزا خیلی ترسم،می امشب هرحال به

 را دیگر جای یک و برویم سیاتل از دوباره باید بداند اگر کنیم؟ مکان نقل باید دوباره نه؟ یا داندمی چیزی

 هر به بشویم؛ آواره و بگیریم فاصله آمدیم کنار هاآن با و شناسیممی که کسایی از باید دوباره کنیم؛ پیدا

 همراه به را خودش هایسختی کنند،می زندگی هاانسان بین در که هاییآشام ون*خ برای مکان نقل حال

 .دارد

 بیرون کالس از پیترز آقای و آمد در صدا به زنگ کی نفهمیدم که بودند پریشان قدرآن ذهنم در افکار

 :گفت و کردم نگاه بود ایستاده مقابلم طلبکارانه که او به و پریدم فکر از لیلی داد و جیغ با و رفت

 .نمونده انگشت روی چیزی دیگه جوییدی کالس اول از رو ناخنت کجاست؟ حواست معلومه -

 :گفتم بودند ذهنم در هنوز که افکاری با و کردم جدا دهانم از را انگشتم

 .بوفه بریم بیاین خب، خیلی -

 عقب به و کردم برخورد فت*س چیزی با که بودم فکر در همچنان و افتادم راه به هاآن همراه و شدم بلند

 سمت را چشمانم آدرین نوازگوش و مالیم صدای و خورد گره رم*م*ک دور دستانی که خوردممی تلوتلو

 .شدم برو رو سرسبز جنگل با و داد سوق او

 و شدم جدا او از فورا بودند شده خیره ما به هیجان با در نزدیک و آدرین سر پشت که نینا و لیلی دیدن با

 :گفتم و ایستادم فاصله با او مقابل داشتم آن سازی پنهان بر سعی که دستپاچگی با

 .آدرین سالم! هی -

 :گفت و شد خیره من به داشت ب*ل بر که جذابی لبخند با سپس و گیجی با آدرین

 .کالرا سالم اِم، -

 خارج کالس از را او زور به و گرفته را نینا بازوی که حالی در بود صدایش در که شیطنتی با لیلی

 :گفت کرد،می
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .کالرا منتظرتیم بوفه توی ما -

 :گفتم شده خیره آدرین به کالفگی با و زدم عصبی لبخندی

 .خوردم بهت که خواممی معذرت -

 :گفت و انداخت پایین را سرش عصبی آدرین

 !شدممی ظاهر روبروت چی مثل نباید خوام؛می معذرت ازت من واقع در اِم، -

 :گفتم گرانهپرسش ایچهره با مکث کمی با و زدم کجکی لبخند

 بگی؟ خواستیمی چیزی -

 :گفت و شد خیره من به زده ذوق چشمانی با

 .بکنم درخواستی یه ازت خواستممی آه، -

 .نباشه کنممی فکر که چیزی لطفا  

 شده خیره او به شده ریز چشمانی با و بود شده سخت و فت*س بدنم داشتم هایشحرف از که هراسی با

 :گفت و کرد باز را لبانش ترسانم چشمان به خیرگی با و چرخاند لبانش دور را زبانش آدرین که بودم،

 بیای؟ من با امشب مهمونی برای شهمی -

 هایانسان این کنار در زندگی کافی اندازە  به ببرم؟ مهمانی به را شکارم توانممی چطور آخه لعنتی،

 پروراندمی سر در را بودن من با رویای که آدرین با بخواهم کهاین به برسد چه است، سخت آورعطش

 یکسان خاک با را هست چشمانش در که امیدی این توانمنمی اما بدهم، امیدی او به و بکشم خودم دنبال به

 .لعنتی باشد، کنم،

 :گفتم ناچاری روی از لبخندی با و کشیدم عمیقی نفس

 .باشه آم، -

 از مثبت جواب شنیدن انتظار که فهمیدم و شد خیره من به بود چشمانش در که ناباوری و حیرت با آدرین

 .دادممی منفی جواب کاش که افتادم فکر این به که نبود من سوی

 :گفت بریده بریده او

 .دنبالت میام هشت ساعت شب من پس؛ -

 :گفتم و زدم لبخندی
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .مونممی منتظرت باشه، -

 خریدن وعدە  با را ایبچه پسر گویی افتادم، این یاد و رفت در سمت بلند هاییگام با مکث کمی با آدرین

 مرا که یرهخ چشمان آن دوباره جاآن راه در و افتادم راه بوفه سمت به خنده کمی با و کنی شاد چیزی

 .شنیدممی خودم به راجع که صداهایی و کردندمی بدرقه

 .ترهبزرگ ما از سال دو یکی حداقل دوم اون و اولیم سال ما پسر، خیالبی -

 کنه،می جذب خودش به رو همه آهنربا مثل ببین جذابه؛ و خوشگل خیلی لعنتی خب، کنم کارچی -

 .بزرگتره ازم سال دو یا یک فوقش کنم، دعوتش مهمونی برای امشب خواممی

 بزرگترم ازت چقدر که کنینمی هم رو فکرش) گفتم خودم با و شدم رد هاآن کنار از و کردم ایخنده تک

 (.جون پسر

 چرخاندم کالفگی روی از سری. اندشده خیره معنادار هاینگاه با که نینا و لیلی دیدن با و شدم بوفه وارد

 :کرد باز زبان لیلی و نشستم جدیت با و رفتم میز سمت حکم*م و استوار هاییگام با و

 خدای وای کردی؛ قبول که معلومه کردی؟ قبول مهمونی؟ بری باهاش تا خواست ازت ببینم بگو خب، -

 چه وای دوتا؛ شما بشین زوجی چه خوشگلی، خیلی تو جذابه، خیلی اون نکنی؟ قبول تونیمی چطور من،

 .داشت خواهان هم خوشگلی هایبچه

 حالت همان با هم او و کردم نگاه نینا به گنگ ایچهره با هم من و شد خیره من به مشتاق چشمانی با

 ایلحظه برای بوفه در حاضرین توجه دادیم سر که بلندی قهقه   با و شد خیره من به داشتم من که تعجبی

 .شد جلب ما سمت به

 :گفت و شدند آویزان لبانش هابچه مثل ناامیدی با لیلی

 نیست؟ اینطوری چیه؟ مگه -

 :گفت بریده بریده هایشخنده بین از نینا

 .کنیمی مجسم ذهنت توی هم رو قبرشون سنگ باشه، تو به اگه طوریه،این آره -

 .شد خیره نینا و من به اخم با و داد تکیه اشصندلی به غرغرکنان لیلی و گرفتند سر از هایمخنده

 :گفتم و کردم تمام را هایمخنده

 اینکه خاطر به فقط کنم،می رو کار این منم برم، مهمونی به باهاش که خواست ازم لیلی، ببین باشه، -

 .همین بشکنم، رو دلش خواستمنمی
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 همین؟ -

 .خوب آدم یه عنوان به میاد، خوشم ازش فقط ندارم؛ حسی بهش نسبت من همین، -

 :گفت و گرفت فاصله صندلی از لیلی

 تا دو ما با فقط بزنی؛ حرف باهاش یا کنی، مشغول بهش رو فکرت که نبوده کسی سال دو این توی اما -

 ازت زیادی چیز توداری، و مرموز خیلی تو نینا، و من مثل باشی، تراجتماعی تو خواممی من تمام، و

 .شناسمتنمی اصال   کنممی حس هاوقت بعضی گی،نمی هم تو و دونیمنمی

 :گفتم عادی حالت با و دادم تکیه امصندلی به افسوس با

 .دونینمی شما که طوریهمون است، ساده من زندگی اما دونم،می -

 :گفت بحث تغییر برای نینا که بود فرما حکم ما بین طوالنی سکوتی و کشیدم عمیقی نفس

 خوندین؟ رو سیاتل جدید خبرای -

 :گفتم خیالیبی با و کردم او به رو

 مگه؟ چطور -

 :داد ادامه او و کردم نگاه آن به کنجکاوی با. داد من به و درآورد کیفش از را ایروزنامه او

 که گنمی اونا شده، پیدا گذشته هفته   سه طی جااین اطراف جسد تعدادی شهر خبرنگار گفته   طبق خب، -

 خالی شدن پیدا وقتی جسدها اون که دهمی نشون پزشکی مدارک اما قتل، هم شاید یا بوده حیوان یک کار

 .بودن ون*خ از

 .شدم خیره روزنامه جسدهای به و زد خشکم ایلحظه برای حرف این شنیدن با

 :گفت ترس و انزجار حالت با لیلی

 هاشب و کنیم قفل رو درا بعد به این از باید بکنه؛ رو کار این زنجیری قاتل یک شاید وحشتناکه، واقعا   -

 .نمونیم بیرون زیاد

 عمو زن و عمو نیست، من کار قبل؛ هفته سه گفته نینا اومده؟ کی شهره؟ توی ایدیگه آشام ون*خ یعنی

 نگران بسیار چشمانم سوزش احساس و رفت باال شدت به قلبم ضربان باشه؟ تونهمی کی کار نیستن، هم

 .آمدممی بیرون عمیق حالت این از باید بود، کننده

 با آمدمی نظر به ترسیده شدت به که لیلی دیدن با و پریدم فکر از دستم روی نینا دست گرفتن قرار با

 :گفتم نگرانی
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 شده؟ چیزی -

 :گفت گنگی با نینا

 .اومدی نظر به ترسناک یکمی فقط، نه، -

 .رفتممی فکر به عمیق قدراین نباید نه، کردم، احساس سوختندمی کمی که چشمانم

 :گفتم و مالیدم را هاآن کمی

 .امخسته خوابیدم دیر شب فقط نیست، چیزی نه، آه، -

 :گفتم کنم فرار مهلکه از داشتم سعی که عصبی حالت با و شدم بلند زنگ صدای شنیدن با

 .نشه دیرمون کالس سر بریم بهتره -

 سر همگی و آمدند دنبالم به لیلی و نینا و افتادم راه به تاریخ کالس سمت سرعت به و شدم بلند

 هایصحبت به و کردم مکث کمی تاریخ جدید معلم دربارە  هاییپچپچ شنیدن با و نشستیم مانمیزهای

 :دادم فرا گوش کالس داخل آموزان دانش

 دیدیش؟ آره، -

 چطوریه؟ نه، -

 .داره ایمردونه چهرە  و بلند قد جیگریه، چه دونینمی -

 که کردند،می تعریف خاص ولعی با بودند دیده که کسی از حسرت با که دخترهایی به و برگشتم تعجب با

 میز روی را سیاهش چرمی کیف و شد کالس وارد سال و سن کم تقریبا   و جدی ایچهره با بلندقد مردی

 :نوشت عجیب کمی و زیبا خطی با تخته روی و گذاشت

 .مونیز سابین

 :گفت سرد نگاهی و چشمان با اش،مردانه جدی چهرە   با و کرد ما به رو او

 .اومدم جاش به من همین برای و شدن منتقل جدید جای یه به وود آقای هستم، جدیدتون تاریخ معلم من -

 کردم معرفی رو خودم خب،. هستم ایتالیایی اصالتا   نیستم، آمریکایی من مشخصه اسمم از که طورهمون

 .بشم آشنا همتون با خواممی و

 بهش نسبت اما دونم،نمی باشه، شدم تشدید هایحس از شاید کنم،می حس رو این مرموزه، و عجیب خیلی

 چرا زنهمی مشکوک شده؟ پیدا اشکله و سر کجا از کنه؟می کار چی جااین ایتالیایی؟ ندارم، خوبی حس

 .گهمی چیزی یه شده؟ خیره من به
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 به و آمدم خودم به و شدم خیره نگرانش صورت به و برگشتم کردمی صدا مرا که نینا صدای شنیدن با

 و شدم خیره کاوید،می را امضایع مطمئن به چهره دقت با و انداخته باال را ابرویش تای که منتظر مرد

 :گفتم

 بله؟ -

 :گفت و شد خیره من به جدی و متعجب ایچهره با مرد

 کنین؟ معرفی رو خودتون شهمی -

 :گفتم و شدم خیره او به جدی ایچهره و عمیق نفسی با

 .کالرکسون کالرا -

 .کرد کالس بقیه   با آشنایی به شروع و کرد تشکر کشیدمی من از را نگاهش آرامی به که درحالی

 و احتیاط به وادار است جذاب بسیار الحق که ناشناس مرد به نسبت مرا امآشامی ون*خ احساس

 درس هنگام در را حرکاتش تمام اختیاربی. باشد گذشته اخبار علتش کنممی فکر اما کند،می اعتمادیبی

 داشتم، نظر زیر

 تپش شدت از قلبم و دارم وجود در که است نگرانی امفکری دغدغه   کنم، درگیر او با را ذهنم نباید اما

 .گردم باز خانه به و برسانم اتمام به را لعنتی روز این زودتر هرچه باید. اندازدمی روحم بر لرزه

 مهم موضوع دربارە  مت با تا روممی خانه سمت به عجیب و استرس از پر روز یک از بعد باالخره

 .بروم شکار به خواهممی همه از اول اما کنم، صحبت

 :زدم صدا را مت سرخوشی با و کردم باز انرژی پر را خانه در و بود شب

 .سکوت -

 :کردم صدایش دوباره و رفتم پذیرایی سمت و کردم نگاه هاپله راه به و بستم را در

 سکوت -

 زمین روی که مونیکا و مت دیدن با که رفتممی پذیرایی سمت باش آماده و شد فعال بدنم دفاعی حالت

 دیدن با دادم، تکانش و گرفتم ش*و*غ*آ در را مونیکا نگرانی با و دویدم سمتشان بودند افتاده حرکتبی

 فقط شدم مطمئن است، نشده وارد مت و او به جدی آسیب و است زنده که فهمیدم ردنش*گ شکستگی

 .اندنمرده و هستند هوشبی

 .برگشتم و شدم بلند فورا   است ایستاده پشتم در که کسی حس با که کشیدم عمیق نفسی آسوده خیالی با
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 خاطرات تمام بودند، شده خیره شیطنت با من به و زدندمی برق حیله شدت از که ایقهوه چشم دو دیدن با

 .شد زنده دوباره

 .آمده اینجا چه برای دانستممی و بود شده خیره من به شرارت با

 :کردم زمزمه پیچید صدایم در که لرزشی با و عاجزانه

 ...کاترین -

 :گفت و پوشاند را صورتش کل زهرآگینش نیشخند و رفت باال ـبش*لـ گوشه  

 !سی سی سالم -

 برم و دور شغال مثل که درحالی و پرید پایین پله از سالنه سالنه افتاد راه به که بود زده خشکم جاهمان

 :گفت اشقبلی حالت با پلکیدمی

 بزرگت؟ خواهر با مشورت بدون اونم کنیمی پا و دست زندگی خودت برای من چشم از دور خب، -

 کمی را ـبش*لـ و شد خم جلو به کند تنبیه مرا خواستمی گویی که حالتی با و کرد گشاد را چشمانش او

 :گفت بعیدی حالت با و گزید

 .کوچولو خواهر کنی مشورت باهام باید تو ساریه؛شرم باعث واقعا   -

 فهمید، و مکید ضعیفم ذهن از را افکارم اشالعاده فوق و نظیربی قدرت با و شد خیره چشمانم به دقت با

 :گفت و زد ُزل بهم نیشخند با هم همین برای

 ...جون خواهر نداری خوبی استتار تو خب؛ کنم؟ پیدات نداشتی انتظار چیه؟ -

 :داد ادامه تمسخری حالت با

 :گفتم تهدیدوار و شدم خیره او به خشمم تمام با. ایتجربهبی کهاین برای شاید

 داری؟ چیکار جااین -

 :گفت و آورد ـبش*لـ به را مضحک ـبخند*لـ آن دوباره و کرد مکثی

 .خدا امون به کنم ول گرسنه گرگ و شغال از پر دنیای این توی رو کوچولوم خواهر تونستمنمی -

 تونمنمی اما ندارم؛ رو تحملش دیگه ضعفم؛ نقطه روی گذاشت رو دستش کنه، چیکار دونهمی خودش

 .کنم عمل شده حساب باید کنم، حمله بهش

 :گفت داشت بیشتری مندعالقه بر سعی که ایچهره با کاترین
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .است درنده یه خودش کوچولو خواهر نبود یادم ببخشید؛ اوپس، -

 مندعالقه مرا تا اردد دیگری کوچک تالش به نیاز که فهمید دادممی بیرون به که شتابی از پر هاینفس با

 :گفت و شد نزدیک و کند

 نه؟ دوستاتن زنی؛می قدم حیاط تو داری جیگر دوتا با دیدم ات،مدرسه اومدم و رسیدم امروز -

 :گفتم بود تهدیدآمیزی غرش با همراه که صدایی با و کردم نگاهی اطراف به نگرانی احساس با

 ...کاترین کن گم جااین از رو گورت -

 :گفت دستش حرکات و شده تیز چشمانی با و وسط پرید او

 در تونیمی چطور فهممنمی بشی؟ دوست باهاشون و بدی جا شکارهات بین رو خودت تونستی چطور -

 کاری و ببینی رو رگشون پریدن پایین باال تونیمی چطور کنی؛ مقاومت کنندشون وسوسه ون*خ مقابل

 هیچ بدون که کن تصور فقط کن، تصور کنی؟ مقاومت خونشون گرمای مقابل در تونیمی چطور نکنی؟

 .بخوری رو لعنتیشون کنندە  وسوسه ون*خ تا کنیمی حمله بهشون ترسی

 را خودم آرامش و نکنم او شیطانی هایوسوسه درگیر را افکارم کردممی سعی و رفتممی عقب عقب

 نتوانستم دیگر داشت کردنم تحقیر بر سعی و دادمی هل مرا که امشانه به دستش ضربات با اما کنم، حفظ

 به سختی به دو هر. شدم ورحمله سمتش آمد بیرون امجهنمی درون اعماق از که غرشی با و کنم تحمل

 زمین از باشد شکسته بدنم هایاستخوان تمام گویی فراوانی د*ر*د با و کردیم برخورد آشپزخانه دیوار

 دیوار به که بودم من فقط کردم، اشتباه باراین و ریختند زمین روی کتفم روی از گچ هایتکه و شدم بلند

 !دیدم صدمه و کردم برخورد

 :گفت بود داده تکیه دیوار به آسوده خیالی با که حالی در و برگشتم

 .بدونی رو این بهتره اما، آبجی؛ کنم تحسینت داری که ایجربزه به باید که، واقعا   -

 ایپنبه عروسک یک کردن بلند راحتی به و چسبید فراوانی فشار با را گلویم و آمد سمتم سرعت به

 حفظ را شوخش ظاهر هنوز اما بود معلوم چشمانش در که خشمی با و دیدم هوا در معلق را خود بزرگ

 :گفت بود کرده

 .کنی کنترل رو خودت نتونستی لحظه یه داشت؛ برت هوا ایدرنده یه گفتم وقتی انگار -

 خود به بیشتری برق چشمانش گلویم کوچک هایاستخوان شکستن شنیدن با و کرد زیاد را دستش فشار

 :گفتم بریده بریده و گرفتند

 .متنفرم ازت بخشمت؛نمی هرگز آوردی؛ سرم بالرو این تو -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .بشود احساساتی کاترین که کنم باور توانمنمی نه، اما نبود؛ خشم چشمانش در باراین

 :گفت نیشخند با و گذاشت زمین روی مرا و کرد شل آرامی به را دستش

 .بزنم سری یه بودم اومده فقط کردم؛ پاش و ریخت همه این ببخشید -

 :گفت و شدم خیره او به ناباورانه کنم، حفظ پاهایم روی را تعادلم داشتم سعی که حالی در و زنان نفس

 .داری آرومی ظاهر به زندگی -

 تیز نیش هایدندان که درحالی درخشان و رنگ زرد خونین، چشمانی با و شد عوض اشچهره یکباره به

 :گفت خشم با آمدند بیرون سرعت به سفیدش و

 .خوادمی هیجان یکمی فقط -

 دردی با و کردم برخورد ظرفشویی ماشین به شدت با که زد صورتم به محکمی ضربه   دستش پشت با او

 شنیدم را صدایش فقط و کردم نگاهی اطراف به تپیدمی شدت به قلبم که درحالی باز نیمه چشمانی و شدید

 :گفت می بود خرسندی و پیروزی با آمیخته که

 .خواهر بینیممی رو همدیگه دوباره -

 .انداخت وجودم تمام بر لرزه داد سر که شیطانی هایقهقهه و

 کنار که من سمت و شد دور میکرد نگاه شده مچاله ظرفشویی ماشین به خیرگی با که درحالی مت

 .آمد بودم ایستاده شومینه

 بریم؟ جااین از دوباره باید شد؛ پیداش کجا از دونمنمی اصال   -

 .نه -

 :گفتم خشم با و کردم قطع را مت هایحرف

 سکوت مقابلش کافی اندازە   به بزنه، هم به رو زندگیم کل و بیاد ذارمنمی دیگه ریم،نمی جایی هیچ -

 .کردم

 :گفت مالیدمی را ردنش*گ دردمند ایچهره با که حالی در نگرانی با مونیکا

 و قوی خیلی اون بیایم؛ بر پسش از تونیمنمی هم همدیگه با تا سه ما نیست؛ بردار شوخی کاترین اما -

 نداریم، ما که دیگه مزایای کلی و شده تبدیل ما از زودتر و جریانه در هاشرگ تو انسان ون*خ و مکاره

 .اطرافته که هرکی با دوستات؛ با کالرا، کرد تهدیدت اون درضمن
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 پشت جسد کلی نیومده هنوز بکنه؛ خوادمی دلش که کاری هر ذارمنمی دیگه مونیکا؛ نیست مهم برام -

 .کنیم متوقفش یجوری باید گذاشته؛ جا سرش

 :گفت مهربانی با و گذاشت امشانه روی را دستش مت

 .کنیممی کمکت هم ما پس -

 به همه شد پارک در پشت که ماشینی صدای شنیدن با بارهیک به و شدم خیره مونیکا و او به دلگرمی با

 .کردم باز را در و شدم بلند در زنگ صدای با و کردیم نگاهی همدیگر

 :گفتم لکنت با و زد خشکم آدرین دیدن با

 .آدرین -

 ایقهوه رنگ به چرمی ژاکتی و سفید پیراهنی تیره، آبی تنگ جین شلوار و اسپورت تقریبا   تیپی با آدرین

 بود ریخته اشپیشانی روی بلوند انگیزخیال هاله   همانند موهایش خندان، ایچهره با و داشت تن به سوخته

 ایستاده احمقانه ایلحظه برای شدممی مردها متوجه سختی به که نیز من حتی و شدمی وسوسه موجب و

 که بود گشته خیره من به مشتاقانه که، کردممی نگاه سبزش کنندە  خیره چشمان و زیبا روی به و بودم

 :گفت

 .کالرا سالم -

 :گفت پرسشگرانه ایچهره و تعجب با و کرد نگاه هایملباس به او

 نشدی؟ آماده -

 فکر کمی با و است شده سبز امخانه در مقابل بارهیک به علتی چه به که کردم تعجب او دیدن با لحظه یه

 :گفتم داشتم شرمندگی بر سعی که ایچهره با و خوردم تکانی امشب مهمانی یادآوری از

 ...امشب نکنم فکر من؛ ببخشید آدرین، سالم -

 به شوکه و گیج که آدرین سمت رو خنده او و برگشتم آیدمی ما سمت به که مت پاهای صدای شنیدن با

 :گفت و داد دست او با و آمد رسیدمی نظر

 .کالرا عموی هستم؛ کالرکسون متیوس من جوان، مرد سالم -

 زدمی برق او دیدار از که چشمانی با و انداخت باال را ابروانش داشت ب*ل به که جذابی لبخند با آدرین

 :گفت و داد دست او با

 مدرسه مهمونی به همدیگه با کالرا و من تا اومدم هستم؛ کالرک آدرین من متیوس، آقای وقتمخوش -

 .بدید اجازه اگه البته بریم
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :گفت مشتاق و راضی کامال   ایچهره با زنان لبخند متیوس

 .جوان مرد البته -

 :گفت و کرد بودم شده خیره او به گرایانهسرزنش و مخالف شدت به که من به رو او

 نمیری؟ آدرین با چرا عزیزم، -

 :گفتم دادن کش بدون و بگوید خواهدمی چه که فهمیدم هایشاشاره با

 .بزن زنگ بهم شد چیزی اگه میرم، دارم من پس -

 :گفت و کوبید بار دو کتفم روی را دستش مت

 .برو نباش، نگران -

 :گفت مکث کمی با و کرد نگاه من به زنان لبخند او برگشتم، آدرین سمت به و زدم لبخندی

 کنی؟ عوض رو لباسات خواینمی صبرکن، -

 :گفتم ناچاری با امروزم وضع و سر به نگاهی با

 .دونمنمي آه؛ -

 :گفت و کرد تصدیق را آدرین سخن نیز مت خود، در انگیزه ایجاد کمی با

 .بپوشی خوب لباس یه باید مهمونی، میری داری نباشه هرچی عزیزم آره -

 هل باال طبقه   پله   راه طرف مرا زور به مت دیدمنمی خود در را کار این حوصله   اصال   که خلقی کج با

 :گفت بگذارد سرم به سر خواستمی و بردمی ذت*ل من حال این از گویی که حالتی با و داد

 .تنبل دختر باش زود -

 او دست و برگشتم لبخندی با که خورد فرو را اشخنده تا جنگید خود با زور به مت حرف این با آدرین

 شد کشیده باال طبقه   تا من همراه رباتی همانند او و گرفتم بود شده خیره حرکاتم به متعجب شدت به که را

 حرکت این با خودم حتی و سردادم بلند ایخنده بود، زده خشکش جایش در که مت دیدن با بار این و

 .بودم متعجب امناگهانی

 و بودم نکرده رها را دستش هنوز و آمد اتاقم تا کن گوش حرف و راه به سر ایبچه پسر همانند آدرین

 خیرگی و بشنوم را قلبش دار شدت و نامنظم تپش و کنم حس را دارد وجود در که اضطرابی توانستممی

 و برگشتم آدرین سمت و بستم نرمی به را در که کنم احساس خود به را متعجبش و شده گشاد چشمان

 :گفتم عادی ای چهره با زنان لبخند



www.taakroman.ir  

 
  

 
21 

 

 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .بندازی نگاهی یه اتاقم به یا تختم روی بشینی تونیمی کنممی عوض رو لباسم تا -

 بود صدایش در هک لرزشی با و آمد خودش به بارهیک به که بود شده خیره من به هااحمق همانند آدرین

 :گفت

 .شینممی آره شینم،می من باشه؛ -

 را آن شدت به که بود آدرین دست در دستم هنوز بودم خوردنش فرو حال در زور به که ایخنده با

 رفتممی دنبالش به منم رفتمی تخت سمت که حالی در و نیست آن متوجه هنوز که دانستممی و فشردمی

 و برگشت سمتم تعجب با و ایستاد نیز آدرین داشتم ایستادن آن در که قدرتی از و ایستادم بارهیک به که

 و شدم خیره او به چیست از نبودم متوجه هم خودم که عجیب شیطنتی با که بود بلندتر من از وجبی دو

 :گفتم

 آدرین؟ -

 قورت با و شد خیره بهم بود گرفته قرار کننده وسوسه آشام ون*خ هاینگاه تاثیر تحت شدت به که آدرین

 :گفت دهانش آب صدای و سر پر دادن

 بله؟ -

 :گفتم و زدم کننده مجذوب لبخندی

 !دستم -

 :گفت و کشید دستم از را دستش عجله با و گرفت را منظورم تامل کمی با بعد و گیجی با سپس او

 نیومد؟ که دردت نبود، حواسم ببخشید، آه؛ -

 :گفتم پوزخندی با

 .کنم عوض رو لباسم میرم من نه؛ -

 خش شنیدن با و برداشتم بلند گامی هالباس کمد سمت کردم،می احساس خودم روی که ایخیره نگاه با

 چند که بود خیره من به مشتاقانه هنوز و نشست آدرین فهمیدم آمدمی سرم پشت از که هاییلباس خش

 :گفتم و گرفتم بدنم روی خودم مقابل و کشیدم بیرون ساده لباس دست

 یکی؟ این یا خوبه؟ این -

 آنها از بود معلوم که کوتاه مدادی نوک و خورده چین دامن و باز کمی ایسرمه تاب به و زد لبخندی او

 :گفت و زد لبخندی آمده خوشش
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .باشن خوب اونا کنم فکر -

 لیقه  س هم خوبه، گفتم خود با و کردم آویزان سرجایش را دوم لباس و برگشتم کمد سمت و زدم لبخندی

 مثل یکوچک چیز هر سر که پسرهایی اون از معلومه کرد انتخاب که لباسی از کهاین هم داره خوبی

 .نیست کنندمی گیری بهانه لباس

 را هالباس بارهیک به که بود من خیرە  و زد لبخندی نیز آدرین و کردم نخودی ایخنده زدم که حرفی به

 خیره من به شده گشاد چشمانی با آدرین که بودم لباسم هایدکمه کردن باز درحال و انداختم صندلی روی

 جنگیدمی داشت خود با که درحالی و کرد من به را پشتش و برگشت سرعت به مکث کمی با سپس و شد

 :گفتم و زدم بدجنسی روی از لبخندی نشود، شوکه تا

 .پوشممی دستشویی توی میرم نباش نگران -

 بود کرده رجوع آدرین به که شوکی و خزیدم امکناری دستشویی به اتاق از باد سرعت به و گفتم را این

 درست خود برای را سرگرمی عجب کهاین به و کنم مهار را بلندم خندە  تا کردم سعی و کردم حس را

 :دادم فرا گوش و شدم متوقف آمدمی پایین طبقه   از که صدایی شنیدن با بارهیک به و زدم لبخندی امکرده

 .نشده نزدیک مردی هیچ به حاال تا مدت همه این توی کرد؟ رو کار این چرا یعنی -

 .شده من نگران عزیزم که بود مونیکا صدای این خب

 .گرسنشه شاید مونیکا؛ دونمنمی -

 که غیرمنطقی هایدلیل به و چرخاندم کالفگی روی از آوردممی در را پیراهنم که درحالی را چشمانم

 :زد خشکم مونیکا حرف شنیدن با و کردم صداییبی خندە   کردمی رد مونیکا و دادمی پیشنهاد مت

 کنن؟نمی سری تو خاک کار ببین کن گوش مت -

 بشنود وضوح به توانستمی را هایملباس درآوردن صدای و فهمیدمی مت دانستممی و شدند گشاد چشمانم

 :دادم جواب بشنودند توانستندمی هاآن که صدایی با فورا   که

 .کنممی عوض رو لباسام دستشویی توی دارم من مت؛ کنین تمومش -

 و کردم پوفی کالفگی با و کردم حس را شدمی ساطع آنها از آسودگی و رضایت با همراه که سکوتی

 تا دادم اجازه عمیق نفسی با و زدم شانه را امآشفته موهای کمی و پوشیدم را هایملباس فورا   و زدم لبخندی

 در دسته   مصمم و کند جبران را گذشت دقیقه چند طی که استرسی به استراحتی و شود هایمریه داخل هوا

 کتابخانه طوالنی و بزرگ قفسه   کنار که او دیدن با و برگشت در سمت سرعت به آدرین و چرخاندم را

 حاکی بود نشسته لبانش روی که لبخندی و شدم او خیرە   نگاه متوجه و بستم را در و زدم لبخندی ایستاده

 سرش به سر و دربیاورم بازی بدجنس خواستممی و شدم نزدیک او به که بود تحسین و رضایت از
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 رم*م*ک دور را دستانش و شد نزدیک بود کنندگی مجذوب از نشان که ایمردانه حالت با که بگذارم

 و گرم صدایی با که داشتم نظر زیر دقت با را او حرکات و افتادم قلب تپش به من باراین و کرد حلقه

 :گفت خمار چشمانی

 .خوشگلی خیلی -

 و گذاشتم گنده و ورزشکار آدرین ستبر و سخت سینه   روی را دستانم و زدم استرس روی از لبخندی

 :گفتم

 .کنیمنمی اشتباهی کار چون نباشه، نگران که گفتم مت به من -

 :گفت و برد عقب را سرش کمی شوکه آدرین

 نفهمیدم؟ من زدی رو حرف این کی -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .بود پاتی تله یجورایی خب؛ -

 :گفت شیفتگی با باشد گرفته دست به را بازی او که گویی و زد شیطنت روی از لبخندی آدرین

 .باشم داده قولی چنین من که نمیاد یادم دادی، بهش تو که بود قولی این خب -

 خیره شدمی نزدیک شیطنت با که آدرین به بود شده حبس امنه*ی*س در که نفسی با و شد گشاد چشمانم

 دهانم آب سختی به داد،می انتقال را داغی صورتم به و شروع پاهایم از که مذاب مواد همانند بدنم و شدم

 چسباند امگداخته صورت به را بود هامانکن شبیه که اش استخوانی و نرم صورت آدرین و دادم قورت را

 :گفت کردمی نوازش را گوشم نرمی به که هایشب*ل و

 اتاقت توی نیاری شب نصف جوریاین داره؛ رو بودن تو با رویای که رو نوجوون پسر یه باشه یادت -

 .کنی عوض جلوش رو لباست بخوای و

 از آدرین مانند ستون و قدرتمند بازوان اگر که دانستممی را این فقط و بود رفته یادم کشیدن نفس

 .خورد خواهم زمین به صورت با مطمئنا   شوند، برداشته رم*م*ک

 آدرین که قدری آن کهاین علت به شاید ام؛نداشته ضعفی مردها مقابل در هرگز بود؟ شده چم من مسیح؛ یا

 که قدر هرچه دارم؛ او به نسبت عجیبی شیفتگی دانمنمی اما اندنبوده نزدیک است نزدیک من به االن

 شوم جدا او از زودتر هرچه باید. بگیرم نادیده دارم را او به نسبت که کششی توانمنمی هم باز کنم انکار

 .نکنم جاودان او ش*و*غ*آ در را لعنتی شب این تا
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 انداخت تنم بر لرزه که را آدرین تن عطر تلخ بوی هوا همراه که عمیق نفسی با و کردم عملی را امگفته

 :گفتم و گرفتم را دستش و شدم جدا او از نرمی به و گرفتم نادیده را بود کننده گیج هم باز که

 نه اگر و بشم رو به رو مت شاکی چهرە   اون با خوامنمی چون نندازی، دردسر توی رو من بهتره -

 .کنم آب زیر مجبورم رو تو سر مطمئنا  

 :گفت و زد لبخندی برود بیرون نرمم و گرم اتاق از خواهدنمی که گویی سالنه سالنه آدرین

 .شانس این به لعنت باشه؛ -

 دیدبانی و محافظتی گارد آمدمی پایین هاپله از که درحالی و کشیدم خودم دنبال را او و زدم لبخندی

 در را تجربهبی نوجوانانی که گویی بودند دوخته چشم آدرین و من به گرایانه سرزنش و شاکیانه

 .باشند انداخته مزاحمبی و گرم اتاقی ش*و*غ*آ

 او به را توضیحی تا بود من به خیره که مت به ایغره چشم با و داشتم نگه زور به را امخنده! مسیح یا

 :گفت باشد دلنشین که لحنی با مودب آدرین و کردم باز را در و دادم تحویل بدهم

 .کالرکسون خانم و آقا بخیر شب -

 او بودم مطمئن که چشمکی و چاپلوسانه لبخندی و دوخت من به چشم دوباره و داد تکان او به سری مت

 از باهم و آمدیم بیرون خانواده گرایانه   سرزنش لعنتی فضای آن از باالخره و زدم او به کندمی شوکه را

( کاستون) قدیمی وانت سمت هاجیرجیرک صدای بین از پاییزی، سرد کمی و باغ ساکت و خلوت حیاط

 .شدیم راهی آدرین داغون کمی

 ثروتی و مال هر از بیشتر داشت اون که چیزی اما داشت، مالی مشکل کمی آدرین کرد، شهمی چیکار

 .داره نگهش همیشه امیدوارم بود، درونش انسانیت اونم بود،

 .بزن زنگ بهم شد چیزی اگه گفتی بود چی منظورت -

 :گفتم مکث کمی با و برگرداند او سمت را صورتم آدرین سوال

 .گفتم همین برای سرماخورده یکمی انگار نبود، خوب عموم زن حال خب، -

 .کرد کاریپنهان و دروغ به تبدیل رو زندگیم تمام اون متنفرم، ازش دروغ، بازم

 گفتم که قسمتی اون هرحال به و کردمی د*ر*د خیلی مونیکا ردن*گ خب نگفتم، دروغ هم زیاد البته

 انسان یه ردن*گ اگه بود کرده خرد حسابی رو ردنش*گ کاترین بود؛ درست نیست خوب حالش

 تنها سال چند دلی و دق انگار گذاشت؛می جا به سر بدون جسد یه حتما   شکوندمی دستاش تو اونطوری

 .کرده خالی چاره بی مونیکای سر رو بودنش
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .بشه خوب زودتر هرچه امیدوارم -

 :گفتم مهربانی با و کردم آدرین به رو

 .آدرین ممنون -

 :گفت و شد خیره جاده به و زد لبخندی او

 بپرسم؟ سوالی یه ازت میشه -

 :گفتم و شدم محتاط کمی

 .باشه -

 هستین؟ آمریکا اهل شما -

 :گفتم و زدم لبخندی

 سالگیم چهار توی بودیم، انگلیس توی سالی چند یه. انگلیس اهل پدرم و بود ایتالیایی مادرم واقع؛ در نه -

 ...تا و ایتالیا اومدیم

 :گفت و کرد نگاهی امرفته هم توی چهرە  به نگرانی با آدرین و کردم مکثی

 تا؟ -

 :گفتم کردمی ایجاد لرزش صدایم در که ناراحتی با و کردم او به نگاهینیم

 .دادم دست از رو اونا کهاین تا -

 از حاکی که صدایی با و شد خیره بهم داشت من تسلی بر سعی که چشمانی و ناراحت ایچهره با او

 :گفت بود ناراحتی و تاسف

 .متاسفم -

 .نداره اشکالی -

 بود پاهایم روی که را دستم آدرین بزرگ دستان گرمای که کردمی نوازش را وجودم تمام نگاهش گرمی

 و شدم خیره او به نامنظم قلبی تپش با و زد آن بر دلنشین و گرم ایوسه*ب و برداشت نرمی به را

 بابت این از و گذشت سکوت با راه بقیه   و زدم او همانند لبخندی و تاباند رویم به صمیمی و گرم لبخندی

 پسرایی اون از آدرین بگم دروغ بهش مسائل بعضی مورد در شمنمی مجبور کهاین از بودم، خوشحال

 .باشه داشته رو من هایدروغ لیاقت نکنم فکر و شنمی احترامی قابل مردای آینده در که هست
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 در لرزه به را ویل مارس ساختمان ستون چهل که متالی موسیقی کن پاره گوش و بلند وحشتناک صدای

 .شدمی شنیده هم مدرسه بیرون از آوردمی

 :گفت سرخوشی و لبخند با نیز آدرین و زدم لبخندی

 .میام میکنم پارک رو ماشین من تو برو تو -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .باشه -

 رفتممی مدرسه ورودی سمت پاییزی سرد و ستاره پر آسمان سقف زیر زنان قدم و آرامی به و شدم پیاده

 آن دوباره که دادم فرا گوش شدندمی له پاهایم زیر که پاییزی هایبرگ خشخش صدای به زنان لبخند و

 مضحک ایچهره با و شد ظاهر محل بی خروس همانند مقابلم گرایانه خودشیفته حالتی با اولی سال پسر

 :گفت

 .سالم -

 :گفتم و کنم تحمل را ریختش امکان حد تا و باشم خوب باهاش کردم سعی

 .سالم -

 کنم؟ همراهیت مهمونی برای شهمی نیست ایمسئله اگه بدونم، خواستممی مایکله، اسمم من ام، -

 برای میکرد، وز وز اعصابم روی که مگسی همچون داشت سر در که منحرفی افکار و زدم لبخندی

 به زدندمی برق تهدید و خشم از مطمئنا   که چشمانم دیدن با پسر و داد انتقال چشمانم به را خشمم ایلحظه

 با لحظه یک و کند حفظ را بود من از وجب دو تنها که اشفاصله تا برداشت عقب به قدمی غریزی طور

 کنم خالی نادان پسرک این سر بر را بودم کرده جان نوش کاترین از که هاییکتک تالفی کهاین فکر

 :گفتم قبلی حالت همان با که رفتمی رژه ذهنم بر انگیزهوس و دلنشین فیلمی همچون

 .اومدم دیگه نفر یه با من، مایکل، نکنم فکر -

 توانستممی را اشجویانه رقابت حس و بود نباخته را اشروحیه هنوز سمجیه، عجب ولی جاخورد کمی او

 :گفت تامل کمی با که کند جستجو نزدیکی آن در را رقیبش تا کاویدمی را اطراف چشمانش که کنم حس

 کجاست؟ اون پس خب؛ -

 :گفتم امقبلی حالت و شده ریز چشمانی با فورا  

 .میاد االن کنه،می پارک رو ماشینش داره -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 و خط با همراه که صدایی با و کردم حس پشتم را اششاکی جذاب چهرە  و آدرین حضور حین همین در

 :گفت بود کشیدن نشان

 کالرا؟ اومده پیش مشکلی -

 زدم دلنشین لبخندی که بود شده خیره او به دعواطلبانه نگاهی با که بود خودشیفته پسرک سخنش منظور

 :گفتم پسرک به رو آمیزی تحقیر و عادی حالتی با و

 ...آدری ایآماده اگه عزیزم؛ نه -

 کند دعوت چالش به را آدرین خواستمی که گویی و آمد جلو قدمی و وسط پرید عصبانیت با مایکل

 :گفت

 بوقلمون؟ وسط این گیمی چی تو زدممی حرف دختر این با داشتم من -

 آتشی همچون و بود آمده جوش به خونم شدت به ضی*و*ع مایکل گستاخانه   و خودشیفته حالت از

 به که برگرداند او سمت مرا باشد کرده گل غیرتش آدرین کهاین حس که بودم شده خیره او به ورشعله

 بارهیک به آتشینم دل و زد فرمش خوش چانه   به حکم*م مشتی و برداشت خیزی مایکل سمت بارهیک

 آدرین جلوی سرعت به شد تبدیل نفرت و خشم به مایکل حمله   افکار با زود که پوزخندی با و شد خنک

 با احمق پسرک و گرفتم دستم با را بزند آدرین فک به خواستمی مایکل که مشتی سرعت با و ایستادم

 مشت دست به آرام آرام که فشاری و شد خیره زدندمی پوزخند او به که چشمانم به حیرت و تعجب

 رهایی بر سعی ایملتمسانه صدای با و شد مقابلم زدنش زانو و بلند ناله   باعث کردممی وارد اششده

 :گفت حیرت و بُهت با آدرین که داشت را نفرتم و خشم از خودش

 .کن ولش بسه کنم،می خواهش کالرا؟ -

 گویی که حالتی با و کشیدم بیرون ضی*و*ع مایکل شکستن درحال انگشتان از مکث کمی با را دستم

 سردی به و شد خیره من به هراسان و متعجب چشمانی با او و کردم نگاه آدرین به باشد نیفتاده اتفاقی

 :گفتم

 .شد ادب کنم فکر بریم؛ بیا -

 و عصبانیت و کشیده ش*و*غ*آ به را دستش و کردمی گریه سرم پشت ایبچه همچون کنانناله مایکل

 به داشتم، قدرت و ذت*ل احساس او حال این از عجیب که کنم حس وجودش در توانستممی را ترس

 !نبودم گونهاین من چرا؟ راستی

 پر هایگام صدای و شدیم مدرسه وارد دو هر که کردمی نگاه من به اخم با و بود شوک در هنوز آدرین

 مرا و گرفت را بازویم او که انداختمی طنین سالن در بود شده قطع موزیک که ایلحظه برای تنشمان

 نظر به که او و کردم برخورد سختش سینه   به که نداشتم را حرکت این انتظار و برگرداند خودش سمت
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 به مرا و پیچید رم*م*ک دور پیچکی همچون را بازویش فورا   که خوردممی تلوتلو عقب به نداشت انتظار

 اشچهره به نزدیک حدی به و بودم شده خیره او به شده گشاد چشمانی و تعجب با و چسباند اشنه*ی*س

 :گفت لطیف و نرم صدایی با او و ببینم وضوح به را صورتش توانستمنمی که بودم

 کردی؟می محافظت من از داشتی -

 :گفتم اضطراب با که بودم افتاده نفس نفس به موقع چه که نفهمیدم اصال  

 .بسکتبال سالن بریم باید آدرین؟ کنیمی چیکار داری -

 حرکت با بارهیک به که کنم حفظ را لعنتی فاصله   خواستممی و گذاشتم پوالدینش بازوان روی را دستانم

 خود گذاشتن باقی به را میلم و شد عقلم بر مانع آدرین اغ*د لبان و شد سست بدنم هایسلول تمام ناگهانی

 .دادم ترجیح وضعیت این در

 کند حل خود در مرا تا آوردمی رم*م*ک بر که فشاری شدت از اشاحساسی و طوالنی بوسه   اتمام از پس

 بردممی ذت*ل وضعیت این از گویی و زدم لبخندی بودم گرفته که ایسرگیجه حالت با و کاست نرمی به

 چیز با وجههیچ به نبودم حاضر را داشتم زمان آن که خوبی احساس و یابد پایان هرگز خواستمنمی و

 .کنم عوض دیگری

 :گفت آسوده خیالی با و شد خیره داشتم دزدیدن بر سعی که چشمانم به خماری با و زد لبخندی نیز او

 .بسکتال سالن بریم تونیممی حاال -

 دستش بود سرخم مطمئن به صورت خیرە   هنوز که درحالی و گرفت فاصله میلیبی با او و زدم لبخندی

 خیره او به خرسندی و شادمانی با و گرفتم را دستش خودکار نیز من و کرد دراز گرفتنش معنای به را

 و کرد ترنزدیک خودش به مرا بروم در دستش از خواهممی گویی و فشرد گرم لبخندی با را دستم و شدم

 رها پیشه عاشق و جذاب آدرین هایخواسته برابر در تا گذاشتم خیالیبی با باراین و گرفت را رم*م*ک

 .کند عاشق خودش همانند نیز مرا و شوم

 و بودند میز روی هایخوردنی و جشن از بردن ذت*ل حال در هادبیرستانی و شدیم بسکتبال سالن داخل

 سالن در هاخوردنی انواع و وب*ر*ش*م و عرق بوی و بودند کرده سرگرم را خود نحوی به کدام هر

 دنس برک با ایعده و کردمی ص*ق*ر به وادار سالن وسط در را ایعده پاپ موسیقی کشید،می زبانه

 .بودند کرده جلب خود به را برانگیز تحسین هاینگاه سالن وسط در

 آمد خوش بودند وقوع درحال که خوبی اتفاقات به فراوان عالقه   و شادی از نشدنی توصیف احساسی با

 میان و کنم رفتار عادی هایانسان همانند امتوانسته زیرا بود؛ آسودگی و خوشگذرانی وقت دیگر و گفتم

 .کنم زندگی هاآن

*** 
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 ایتالیا

 ۱۷4۳ سال ونیز

 خیره بود هیجان و غوغا آن در که میزی دور شده قماشته جمعیت به و شد ِمیخانه وارد کالفگی با کاترین

 .رفت جاآن سمت کوبیدمی زمین به شدت با را پاهایش که درحالی جدیت و اخم با و گشت

 :گفت و انداخت لیوان داخل را چوبی هایتاس مستی و خوشحالی با کالرا

 من که کنین باور باید شین؛می خت*ل همتون کهاین عالوە   به خواممی طال سکه   ده اومد شیش جفت اگه

 .شانسم خوش

 داخل را هاتاس او که کردندمی هاتاس انداختن به تشویق را او هیاهو با و کردند قبول میز دور مردان

 با کالرا و شدند زده هیجان میز روی شیش جفت دیدن با مردم و انداخت میز روی و داد تکان لیوان

 :گفت و پرید باال هیجان

 .میز روی هاسکه حاال خب؛ -

 مردان شدە   گرفته از*گ دستان و ردن*گ به نگرانی با کاترین و کردند پرت میز روی را هاییسکه همه

 با و چرخاند خودش طرف به حکم*م و گرفت را کالرا بازوی شد، جمعیت داخل جدیت با و خیره ِمیخانه

 :گفت عصبانیت

 کنی؟می داری لطی*غ چه معلومه -

 بازویش و شد نزدیک او به بود مستی روی از که هاییخنده با و شد جوگیر او دیدن از کنانخنده کالرا

 :گفت و انداخت او ردن*گ دور ناشیانه را

 .جااین بیا عزیزم، خواهر آه؛ -

 :گفت و کرد دور خودش از را او عصبانت با کاترین و گرفت ش*و*غ*آ در را کاترین ناشیانه او

 .خونه ریممی بیفت؛ راه -

 :گفت و کشید بیرون دستش از را کاترین دست کالرا

 هم؟ به ریزیمی منو خوشی حقی چه به تو کن؛ ولم -

 :گفت دردمند چشمانی و چهره با و زد نیشخندی کاترین

 خوشی؟ -

 :گفت داشت را کالرا از حمایت بر سعی که حالتی با و ایستاد کالرا پشت هیکل قوی مردی



www.taakroman.ir  

 
  

 
30 

 

 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 !خانوم؟ اومده پیش مشکلی -

 :گفت و شد خیره او به عصبانیت با کاترین

 !ضی*و*ع درک به برو -

 ناله با را مرد کشید زبانه بیرون به کاترین جهنمی درون خشم از که غرشی و آمد جلو جدیت با مرد

 با و افتادند زانو روی باشند کرده حس میخانه در را قدرت و خشم آن همه گویی انداخت، زمین روی

 .نگیرد را هاآن دامن مونث آشام ون*خ خشم که بودند آن آرزوی در و خزیدند ایگوشه ناتوانی و عجز

 و عادی نگاهی با کالرا و شد خیره او به سرد نگاهی با و برگشت کالرا سمت غرور و خشم با کاترین

 او بازوی کاترین که کردمی تشویق را او و کوبید هم به ناشیانه را دستانش که بود شده خیره او به مست

 و شب سکوت در و شدند خارج میخانه از هاآن و کشید خروجی در سمت را او فشاری با و گرفت را

 بود صدایش در که ناراحتی و خشم با و کوبید میخانه بسته   در به را کالرا پشت کاترین بهاری تازە  هوای

 :گفت زنان فریاد

 شنیدی؟ کنی، جور و جمع رو خودت بهتره کن، نگاه من به -

 :گفت باشد آمده سر به صبرش که گویی و داد هل عقب به را او کالرا

 .کردی نابود رو زندگیم تو کنم؟ جور و جمع چطوری -

 :داد ادامه دردمند ای چهره با او

 ایخونه دیگه ما کردی، نابود رو خانوادمون تو زدی، تهمت بهش تو. گرفتی ازم رو اون تو جولیو، -

 .برگردیم پیششون که نداریم ایخانواده دیگه* نداریم،

 :گفت آوردمی در لرزه به را بدنش هایسلول تمام که عذابی با و شد خیره او به ناراحتی با کاترین

 برو؛ بگیرش، باشه خوای،می که ایهزندگی این اگه کردم، نابودشون که نبودم من این نفهمیدی؟ هنوزم -

 .کن زندگی باهاش بده نجاتت واقعیت از تونهمی بیخیالی و مستی کهاین خیال به همیشه

 و شد خیره او رفتن به گلو بغض با کالرا و کرد ترک را جاآن اشک از پر چشمانی و افسوس با کاترین

 و سوزاندمی را لطیفش ست*پو شدندمی سرازیر ظریفش و سرخ هایگونه روی بر که داغش هایاشک

 هااشک همان با حال و است داده دست از که چیزهایی آور یاد کرد؛می آور یاد را بزرگش اندوه و غم

 .اشداشتنی دوست خانوادە  عضو آخرین کند؛می بدرقه را خواهرش

*** 
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 سر به تنهایی به جشن در کهاین از و بود هایشایمدرسه هم تماشای حال در حوصلگیبی با که لیلی

 دیدن با و کرد ایمزه را اشمیوه آب که بود کالرا و نینا ورود منتظر صبرانهبی و نبود راضی بردمی

 در که نینا به و گذاشت میز روی را اشمیوه آب سرعت به شدند بسکتبال سالن داخل که کالرا و آدرین

 :گفت زده هیجان و کرد سریعی نگاه بود او به شدن نزدیک حال

 .رو اونجا نینا؛ هی -

 و رسیدندمی نظر به خندان و صمیمی که آدرین و کالرا دیدن با و کرد نگاهی اطراف به بُهت با نینا

 :گفت و زد لبخندی بود چسبانده خود به را او و رش*م*ک دور که آدرین دست

 !من خدای اوه -

 بودند شده خیره او به شیطنت با و آمدند او سمت آدرین دوستان و شدند خیره همدیگر به زنان لبخند هاآن

 را کالرا که کردندمی هاییپچپچ همدیگر گوش در دم بکنند زدهخجالت و معذب را او کهاین برای مدام و

 .میکرد وادار زدن لبخند به

 در و معذب نیز را کالرا کردندمی نجوا گوشش دم که آدرین دوستان منحرفانه   هایحرف و هاشیطنت

 و کشید عمیقی نفس کالرا و کرد برخورد دوستانه آنها با زنان لبخند آدرین کرد؛می خندان حال عین

 :گفت

 .کنم پیدا رو لیلی و نینا رممی من هی؛ -

 و شد خیره او به معصومانه ایچهره با شود جدا او از ایلحظه خواهدنمی که گویی و زد لبخندی آدرین

 :گفت گوشش دم نرمی و لبخند با کالرا که بگوید چیزی خواستمی

 .پیشت گردممی بر زود -

 :گفت کالرا چشمان در خیره و زد رضایتمندی روی از لبخندی آدرین

 .پیشت میام دیگه دقیقه   چند تا باشه؛ -

 :گفت و زد لبخندی کالرا

 .باشه -

 برای و شنیدمی را بودند اطراف همان در که را لیلی و نینا هایحرف او و بود شاخدار دروغ یه این

 و رفتند او سمت به شتابان و کردند استفاده فرصت این از لیلی و نینا و رفت هاآن سمت به مستقیما   همین

 :کرد باز دهن دوباره لیلی و کردند احاطه را او کالرا طرف دو در

 شد؟ هم چیزی ببینم بگو مدرسه؟ آوردتت اون خب؛ -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :گفت هیجان با نینا

 .دیگه بگو بهمون ره؛می یادش چیز همه االن لیلی؛ باش آروم -

 با و زد خشکش خشمگینی و منفی انرژی احساس با که بزند حرف خواستمی و زد لبخندی کالرا

 و سردی به چشمانی و خشک چهرە   با دختری همراهش و شد رو به رو گلوریا روحبی و تاریک چشمان

 نینا شبیه جورایی یه و آمد می حساب به نینا بزرگ خواهر و داشت نام آلیس که زمستان هایشب سیاهی

 :گفت شوکه و لکنت با نینا و شدند ظاهر ما جلوی بود هم

 ...گلوری خاله -

 :گفت و کرد قطع را نینا حرف بود دوخته من به را اشخیره و عمیق نگاه که درحالی گلوریا

 .ببر اینجا از رو خواهرت آلیس؛ -

 بدرقه را نینا نگران هاینگاه امخیره چشمان و برد خودش با زور به را او و گرفت را نینا دست آلیس

 :گفت بود خیره من به هنوز که درحالی و آمد جلو قدمی گلوریا و کرد

 لیلی؟ بدی انجام نداری کاری تو -

 :گفت دستپاچگی با باشد پریده شوک از انگار که لیلی

 ...من آره ها؟ -

 .شد دور نگرانی و سرعت به و افتاد راه به بزند دیگری حرف کهاین بدون و

 :گفت طوالنی مکثی و تامل کمی با گلوریا

 .بزنیم حرف هم با باید ما کنم فکر -

 از بیرون آموزاندانش هایکمد تا خودش همراه مرا و افتادم دنبالش به مکث کمی با و افتاد راه به او

 و ایستادم فاصله قدم دو با او مقابل و برگشت من سمت و ایستاد نینا کمد کنار و کشید بسکتبال زمین

 :گفت

 .بشه جدا ازت نتونه نینا که کردی کاری تو بگیری؛ فاصله نینا از بودم گفته بهت کنم فکر -

 گلوریا، خانم بکنمش کاری به مجبور کهاین یا بشه وابسته بهم نینا که نکردم کاری من نیست، اینطور -

 .زنمنمی آسیبی بهش من که دونهمی خودش اون

 :گفت تهدیدوار و جدیت با و شد نزدیک من به او

 .بکنی کاری چه به مجبور هارو آدم میتونی که دونممی کامال -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :پرسیدم تمرکز با و شدم خیره چشمانش به کردم؛ را کارم و شدم نزدیک او به جدیت با

 میدونین؟ چی شما -

 :گفت داشت تمسخر قصد که حالتی با و برداشتم عقب به قدمی متعجب و زد نیشخندی او

 بیاری؟ دست به رو خوایمی که چیزی تا کنی کنترل رو ذهنم خوایمی واقعا؟ -

 چطور؟ ولی اولش از دونست،می رو چی همه اون دونست،می اون. شدم خیره او به تعجب با

 :گفت بخوانم را چیزی هاآن از توانستمنمی هرگز که چشمانی با و شد نزدیک او

 ازشون دخترام مثل و هستن دخترام مثل آلیس و اون بگیری، فاصله نینا از اگه محفوظه من پیش رازت -

 .کنممی مراقبت هرکسی و هرچیز مقابل در

 .دوستمه اون زنم،نمی ایصدمه بهشون من اما -

 :گفت و زد لبخندی گلوریا

 .نشی خارج کنترل از که وقتی تا زنینمی زنی،نمی -

 زندگی حفظ برای جنگیدن از دیگه گفت؛می درست اون رفت؛ فرو قلبم درون اغ*د سیخی مانند حقیقت؛

 ولی دونستیمی رو این و نیستی طبیعی چون نداری تعلق هاانسان دنیای به تو کالرا؛ بردار دست عادی

 .بگیری نادیده کورکورانه خواستیمی بازم

 :گفت منعطف صدایی با و شد نزدیک گلوریا

 .شیمی دور ازش اون داشتن نگه امان در برای باشی دوستش واقعا   اگه -

 :گفت و آمد جلو چشمانش در اشک و ناراحتی با و شد ظاهر لیلی با همراه نینا حین همین در

 .کنی رفتار باهاش طوریاین نباید منه، دوست کالرا گلوریا؛ خاله چرا -

 ...چون دونینمی تو -

 :گفتم خیسش چشمان در گیخیره با و گرفتم را نینا دستان و گذاشتم نصفه را او حرف

 .باشیم دوست باهم نباید ما نینا، گلوریاست با حق -

 :گفت و شد خیره من به ملتمسانه و سرازیر نینا هایاشک

 بهترین چون دارم دوست خیلی رو لیلی و تو من دوستمی، بهترین تو کالرا، دارم دوست من لطفا ، نه؛ -

 .بشی دور ازم خواینمی که بگو منین، رازدار شما منین؛ دوستای
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :گفتم بود لرزش با همراه که صدایی با و شد جمع چشمانم در اشک و کرد سوختن به شروع گلویم

 .بهتره طوریاین -

 و کردم بسکتبال سالن داخل رفتن به شروع ناامیدانه و بلند هاییگام با و کردم رها میلیبی با را دستانش

 دستم غمگینم و پریشان چهرە   دیدن با آدرین گذاشتم، سر پشت خواندندمی را نامم ناامیدی با که صداهایی

 :گفت بود چشمانش در که نگرانی با و گرفت را

 ری؟می داری شده؟ چی هی؛ -

 :گفتم و کردم پاک را هایماشک -

 .آره -

 بیرون به پایم گذاشتن محض به و شدم دور بود، دوزخ همانند برایم که مهمانی آن از فورا   بلند هاییگام با

 و سوزاندمی بیشتر را چشمانم و کردمی اصابت خیسم هایگونه بر زنان شالق پاییزی سرد باد ساختمان،

 دستم در که قدرتمندی دستان گرمای شدممی دورتر مدرسه از که درحالی. شدمی جاری هاآن از اشک

 فت*س و ستبر نه*ی*س با تنم برخورد از که هق صدای با و کشید خودش سمت درجا مرا و نشست

 گشاد چشمانی با عمیق و اسرارآمیز چشمان به تعجب و دقت با شد، اندازطنین خلوت روی پیاده در کسی

 .شدم خیره مقابل شخص به و ساخت متعجب شدت به مرا که شده،

 برایم را خطری گویی گیریکناره ترس، احساس غریبه، یک است؛ هاآن پشت راز از پر که چشمانش

 و د*ر*د سیاهش طالیی هایرگه در کند؛می گمراهم اشزننده گول و آرام ظاهر اما زد، خواهد رقم

 پا از را او بارها ناگوار اتفاقی دور بسیار ایگذشته در گویی غمگین؛ من چشمان همانند بینممی را عذاب

 دوش بر را سال هزار غم بار گویی اما ندارد زیادی سن رسدمی نظر به کهاین با است؛ درآورده

 .کشدمی

 خوبه؟ حالت -

 بود؛ عمیق بسیار و نوازگوش کرد؛ رخنه روحم و جان تمام بر داشت که ایمردانه لطیف و نرم صدای

 :گفتم و آمدم بیرون کردممی فرض را خود احمقانه   چهرە   که حالتی از فورا   اما

 .خوبم من راستش؛ آره، -

 :گفت و داد سوق چشمانم سمت را اشاشاره انگشت

 .کنیمی گریه داری اما -

 :گفتم و کردم پاک را هایماشک و آمدم خودم به
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .خوبم من نه؛ -

 :گفت و شدم خیره بود آن در ناباوری کمی که اشچهره به و زد کجکی لبخندی

 .بزنی حرف راجبش خواینمی که فهمممی خب؛ خیل -

 :داد ادامه شده ریز چشمانی و اغواگرانه نگاهی با و زد گرم لبخندی او

 زندگی راهه؛ اول هنوز و جوونی خیلی تو گم؟می چی که دونیمی کنی؛ ناراحت رو، خودت نباید اما -

 .نیست سخت هم اونقدرا

 ...اما نیست روانشناس یه مطمئنا کیه؟ واقعا   اون کنه؛می آرومم چقدر

 :گفت و افتاد راه به او

 ها؟ بزنیم؟ قدم و شیم دور جااین از خوایمی -

 :گفتم رضایتی احساس با و زدم لبخندی

 .آره -

 و حکم*م هایگام صدای و بودیم حرکت در اسکله سمت به و زدیممی قدم یکدیگر کنار در آرامی به

 جذاب و مرموز مرد این شیفته   بودم عادی دختر یه اگه کنم فکر و بود دلنشین داشتبرمی که ریتمیکی

 .میشدم

 دلنشین و مخملی صدای دوباره جذاب لبخندی با و شد بودم دوخته او به که ایاحمقانه خیرە   نگاه متوجه

 :کرد نوازش را گوشم معلم

 بزنیم؟ حرف راجبش خوایمی -

 :زدم راه آن به را خودم و زندمی حرف چه راجب دانستممی و انداختم او به نگاهینیم

 چی؟ راجب -

 .کرده ناراحت رو تو چی کهاین -

 مرد به را هایمحرف و بریزم بیرون را بود دلم در که هاییحرف سنگینی تا خواستم و کشیدم عمیقی نفس

 :بزنم مقابل داشتنی دوست

 هم کاری هر اما کنی، شروع نو از بخوای و بیای خودت به بعدا   ولی بودی؟ بد زندگیت توی حاال تا -

 .باشی بده آدم همون بقیه چشم به بکنی
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :گفت ابروهایش بین چین با و زد لبخندی

 خودتی؟ زنیمی حرف اشدرباره که شخصی اون نکنه پرسی؟می رو سوال این چرا -

 :گفتم و زدم نیشخندی

 .دونمنمی -

 :گفت چشمانم به خیره و ایستادم او مقابل منم و ایستاد او

 هستی؟ خوبی آدم االن گیمی یعنی خب؛ -

 :گفتم گنگی با و شدم زمین در اینقطه به خیره

 شن؟می بد بشن خارج کنترل از وقتی آدما که داری قبول رو این دونم،نمی بازم -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 .بشم خارج کنترل از روزی یه منم شاید -

 :گفت خونسرد و زد لبخندی او

 .مونده هنوز بیا، -

 .رفتیممی راه تندی به باراین و شدم قدم هم او با منم و افتاد راه به

 رو زندگیت رازهای تموم که یکی به بزنی؛ حرف باهاش که داری احتیاج یکی به االن تو من نظر به -

 .کنه راهنماییت و کنه درکت ترمهم همه از و بگی بهش

 کسیه اون مرموز آدم این یعنی بودم؛ خوشحال و آرام بسیار کردمی که هاییراهنمایی از و زدم لبخندی

 چیم؟ من که بگم بهش تونممی چطور اما شه؟می من راهنمای که

 شده؟ چیزی -

 :گفت و کردم پشت او به و انداخت عقب به مرا چشمانم سوزش و آمدم خودم به

 .شدن جوری یه چشمات -

 :گفتم خونینم چشمان بهبود تا و زدم عصبی لبخندی شدم؛ احساساتی حدم از بیشتر بازم لعنتی

 .شدن سرخ چشمام هم همین برای داشتم؛ ایکننده خسته روز امروز نه؛ -

 :گفت عادی ایچهره با و برگشتم
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .بشینیم نیمکته یه جااین بیا. نداره اشکالی خب، -

 را شمانمچ عمیق نفسی با که رسیدمی گوش به دریا صدای و نشستیم صندلی روی اسکله به مانده کمی

 :گفت که بردممی ذت*ل داشتم که آرامشی این از وجودم تمام با و بستم

 هست؟ کسی همچین یه خب؛ -

 و شد ظاهر آرامی به ذهنم در مت و مونیکا مهربان چهرە   و شدم خیره کنجکاوش چهرە   به و برگشتم

 :گفتم زنان لبخند

 .خواممی اون از رو هامراهنمایی وقتا بعضی هست؛ عموم یعنی، جورایی یه آره، -

 :گفت بود صدایش در که حیرتی با و رسید نظر به کنجکاو بیشتر او

 !اونا؟ از بازم یعنی چی؟ -

 :گفت و کرد اصالح سریع که رسیدمی دار معنی و مشکوک نظر به سوالش

 جمعیته؟ پر اتخوانواده یعنی که اینه منظورم ببخشید خب؛ -

 روشنایی تیرهای چراغ نور زیر در برانگیزش رویا چهرە  و شده ریز چشمان در خیره با و زدم لبخندی

 :گفتم

 .منم و عموم عموم، زن فقط نه؛ -

 :گفتم و آمد ذهنم به سوالی که بیاید نظر به عادی کرد سعی و زد لبخندی او

 کنین؟می زندگی تنها چی؟ شما خب؛ -

 :گفت تامل کمی با و گرفت اسرارآمیز و غمگین حالتی اشاروپایی و زیبا چشمان دوباره

 .تنهام من آره؛ -

 :گفتم و شدم کنجکاوتر

 ندارین؟ رو کسی جااین یا هستن ایتالیا تو خانوادتون -

 :گفت و گرفت خود به اسرارآمیزی هاینگاه ماه، نور زیر در درخشانش و تیره عسلی چشمان دوباره

 .مردن پیش هاسال امخانواده تنهام، من نه، -

 .بپرسم بیشری هایسوال باید مشکوکه، خیلی صدساله، چند انگار پیش هاسال گهمی جوری
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .بفرستن جااین به ایتالیا از که نیست معلوم قحطی مطمئنا   جا؟این اومدین چرا شما خب؛ -

 :گفت و کرد من به تفاوتیبی نگاه و زد لبخندی او

 .میاد خوشم کردن سفر از و هستم آمریکا توی وقته خیلی -

 به و کردم فکری چه خود با دونمنمی و شدم نزدیک. گهمی ایافتاده پا پیش هایجواب مشکوکه؛ خیلی

 :پرسیدم و شد قفل من به چشمانش آهنربا مثل هم او و شدم خیره چشمانش

 داری؟ چیکار جااین پرسم؛می دوباره -

 :گفت و پرید بیرون خیرگی حالت از و زد لبخندی تامل کمی با

 .دارم دوست خیلی رو کردن سفر من که، گفتم خب -

 گیاه این شاهپسند، گل دونه،می چیزایی یه دونه،می اون نیست، شانسم روز امروز دوباره؟ اشتباهه؛

 .باشه کرده استفاده اون از باید شده؟ هاآشام ون*خ ضعف نقطه که داره چی لعنتی

 :گفتم و کردم او به رو

 کنی؟می استفاده خاصی گیاه از -

 :گفت و خواندم چشمانش در را نگرانی باراین و شد من به خیره

 پرسی؟می چی برای شاید، -

 خیره همدیگر چشمان به و بودیم شده پیشرو وضعیت متوجه دو هر گویی بود طوری مانخیره هاینگاه

 :گفت و کرد اشمچی ساعت به نگاهی لبخند با که یکدیگر، از العملی عکس منتظر و

 .کنم تصحیحشون باید که دارم برگه کلی خونه؛ برم باید کنم فکر -

 :گفت و شد بلند او

 .خونه رسونمتمی من شو؛ بلند -

 تصحیح برای ایبرگه چه و است مدرسه روز اولین هنوز کهاین فکر بارهیک به و شدم بلند تامل کمی با

 هست؟

 تعادلم دنم*گر ست*پو در سوزنی شدن فرو با بارهیک به که کنم بازگو را فکرم تا برگشتم بدی احساس با

 .کشید ش*و*غ*آ در مرا تاریکی و کرد احاطه مرا دستانی و دادم دست از را

*** 
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 سیاتل اهالی دل به را گرما دیشب سوزناک سرمای از پس دلنشینش نور و شده پخش آسمان در خورشید

 :گفت بلند صدایی با که رفتمی خانه آشپز سمت به و آمد پایین هاپله از شادابی با مت و بود نشانده

 .شده دیرمون باش زود مونیکا، -

 سکوت -

 کاترین دیدن با و برگشت و شد متوقف صدایی شنیدن با پذیرایی از عبور درحال و داد ادامه راهش به او

 .شد خیره او به باش آماده حالت با و ایستاد است داده لم کاناپه روی که

 :گفت زنان نیشخند و شیطانی هایینگاه با کاترین

 !جون عمو بخیر شریف صبح -

 برای بدنش بیشتر هرلحظه و رفتمی باال قلبش ضربان که درحالی و شد خیره کاترین به متعجب او

 :گفت میشد ترفت*س حمله

 کنی؟می چیکار جااین تو -

 :گفت که شدمی نزدیک آرامی به و شد بلند کاناپه روی از و زد لبخندی کاترین

 .باشی داشته دوسم کالرا مثل باید و هستم اتزاده برادر منم جون؛ عمو دلی سنگ خیلی -

 :گفت و برداشت عقب به قدمی مت

 از کاترین؛ نیستی خانوادمون عضو تو کردی؛می رو فکرش باید کردی خیانت بهمون که موقعی همون -

 .برو جااین

 :گفت آویزان لبانی با و گرفت خود به ایمندانهافسوس ایچهره کاترین

 .بزنه آسیب هاخیلی به ممکنه بشکنه دلش که آشامی ون*خ یه و شکنیمی رو دلم داری -

 طالیی هایرگه و کردمی رنگ تغییر به شروع باریدمی آن از شرارت که چشمانش و زد نیشخندی او

 و شده ون*خ رنگ به چشمانش سفیدە   و کردمی رشد اشسوخته ایقهوه چشمان از براق و روشن

 به و شد ورحمله برق و رعد همانند مت سمت به او. آمدند بیرون سرعت به سفیدش نیش هایدندان

 به آورد در لرزه به را خانه ساختمان که سخت ایضربه با و کرد شکار هوا در را او مونیکا بارهیک

 ون*خ سرعت با او که کند کاترین نقص و عیببی و زیبا صورت حواله   مشتی خواستمی و زد زمینش

 چشمانی با زنان نفس و ایستاد آشپزخانه در و سراند را خودش مونیکا هیکل زیر از اشالعادهفوق آشامی

 :گفت شدمی بلندتر صدایش که درحالی زده هیجان و شده گشاد

 !عمو زن گرفتم قرار تاثیر تحت اوه، -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :گفت آرامش با و داد تکیه دیوار به او

 .کردی غافلگیرم که نمونه ناگفته البته کنم؛ کار ترفندهام روی باید -

 :گفت کردمی نگاه او به نفرت با که درحالی و شد بلند زمین روی از مونیکا

 .کنی نابود رو زندگیمون و بیای بخواد دلت که موقعی هر تونینمی کنی؟می لطی*غ چه جااین -

 شدمی نفرت و خشم از پر و کردمی تغییر لحظه به لحظه صدایش تن که درحالی و زد لبخندی کاترین

 :گفت نفسبی

 خواهر اون کردین؛ نابود رو من زندگی شما که چون بکنم، و رو کار این تونممی که البته آه؛ -

 من ردن*گ بندازه تقصیرهارو همه   تونهمی کنه.می فکر زرنگه؟ خیلی که کنهمی فکر احمقم کوچولوی

 تره؟معصوم همه از انگار که کنه رفتار طوری و کنه مخفی اشمعصومانه نقاب پشت رو خودش و

 .داد باد به حرومزاده یه خاطر به رو زندگیمون که بود اون درواقع

 :گفت و آمد جلو مت و کردند همدیگر به جانب به حق نگاهی با مت و مونیکا

 ...باید ایم،خانواده یه ما نکن، بدترش تو لطفا ولی داشتیم، اشتباهاتی ما همه   کاترین؛ -

 آورخواب و کننده خسته کنفرانسی از اشحوصله که گویی و کالفگی با و شد او زدن حرف مانع کاترین

 :گفت باشد رفته سر

 به باشیم هم با باید و ایمخانواده یه ما که حرفا این از جون؛ عمو نکن شروع رو خونیت روضه لطفا   -

 ...درضمن عزیزت؛ جون کالرا برای نگهدار هم، مقابل کهاین جای

 به شیطنت با کاترین و شد جلب آن به همه توجه و درآمد صدا به در زنگ که دهد ادامه خواستمی او

 :گفت و کرد نگاه مت و مونیکا

 ...داریم مهمون انگار -

 برق حیله شدت از که درحالی شده گشاد چشمانی با و چرخاند خاص ولعی با لبانش دور را زبانش او

 :گفت زدندمی

 .دسر یه یا -

 پشت نیز مت و کرد باز را آن و برد یورش در سمت به بگیرد را جلویش مت کهاین از قبل سرعت به او

 خیره بودند گذاشته کورس در کردن باز برای گویی که هاآن به تعجب با لیلی و نینا و کرد ترمز سرش

 .کرد نگاه بود انداخته باال که ابروانی و تعجب با آنها به نیز کاترین و شدند

*** 
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 سقف از که هاییمهتابی زمین، آمدە  باال و خراشیده هایپارکت به و کردم باز سنگینی با را چشمانم

 و برود بین از دیدم تاری تا بستم را چشمانم دوباره و کردم گذرا نگاهی کردندمی سوسو و بودند آویزان

 و کرد سوراخ اسیدی همانند را هایممچ آشنایی سوزش و کشیدم را دستانم و دیدم را چیز همه وضوح به

 فرا را اطرافم محوطه هاییون*خ و کردم نگاهی اطراف به دقت با و نخورم تکان زیاد تا کردم سعی

 برای ایکننده قانع دلیل که شوم ضعیف تا کرده خالی را خونم تمام او که است این بر نشان گرفته

 هم نفسم حتی و نبودم کاری هیچ انجام به قادر و رفته تحلیل شدت به نیرویم است؛ تنم سستی و خستگی

 .آمد می در زور به

 برسد، دادم به تا نیست اطراف این کسی مطمئنا   و است متروکه انباری جااین فهمیدم اطرافم به نگاهی با

 :کردم صدا نیرویی عزم با و کنمنمی تقالیی بنابراین

 کجایی؟ هی، -

 سکوت -

 بر مانع تنم خستگی برسد؛ حسابم به تا بیاورد را چیزی همچین یه یا شکنجه ابزار تا است رفته فهمیدم

 .برگرفت در مرا تاریکی و کنم تحمل را هایمپلک سنگینی نتوانستم دوباره و شد امهوشیاری و بیداری

*** 

 حرف کالرا با اومدیم شدیم، مزاحمتون که خوایممی معذرت بخیر، صبح متیوس، آقای ببخشید آم؛ -

 .بزنیم

 :کرد باز ان*ه*د کاترین و کرد نگاه بودند شده خیره او به امیدوارانه که نینا و لیلی به مت

 تو؟ نمیاین چرا -

 از شدت به که لیلی و نینا. بست را در و کشید داخل به را هاآن و گرفت قدرت با را لیلی و نینا دست او

 :گفت داشت نظر زیر را کاترین حرکات که درحالی مت و شدند خیره او به بودند شوکه او حرکت این

 نرفتین؟ شما چرا مدرسه، رفته کالرا خب؛ -

 :گفت ناامیدی با و کرد نگاه او به نینا

 .نیومده مدرسه اون مت؛ آقای نه -

 :گفت ناراحتی با نینا که بگوید چیزی خواستمی و کرد نگاهی کاترین و مونیکا به مشکوکانه مت

 رو کالرا و نداره بدی قصد اون که کنین باور باید اما زده بهش بدی هایحرف گلوریا خاله که دونممی -

 .خوبیه دختر چه که دونهنمی و شناسهنمی
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 اتاق سمت به بلند هاییگام با و باال هاپله از مت و چرخاند را چشمانش حوصلگیبی روی از کاترین

 و ایستاد آخر پله   چند روی و آمد پایین طبقه   به مشکوکانه مرتبش اب*خو خت*ت دیدن با و شتافت کالرا

 :گفت

 .نیست خونه اون -

 :گفت نگرانی با نینا

 نیومده؟ خونه دیشب یعنی -

 چهره با باشد کرده تکرار را نینا سوال که چشمانش با و کرد مت به رو و گرفت فاصله دیوار از کاترین

 و کرد مت به رو مونیکا و کرد نگاه نینا به نگرانی با مت و کرد نگاه او به گرایانهسرزنش نگاهی و

 :گفت

 .بیاد اون که نشنیدم دیشب من -

 :گفت خجالت روی از باشد فهمیده چیزی انگار که لیلی

 .باشه آدرین خونه   تو شاید اوه؛ -

 :گفت انزجار با و کرد او به رو کاترین

 خریه؟ کدوم دیگه آدرین -

 :گفت تامل کمی با نینا و شدند خیره کاترین تفاوتبی چهره به بودند خورده جا او حرف این از که همه

 .شاید -

 نگاه با بود شده خیره کاترین به ای مشکوکانه طور به که لیلی و درآورد کیفش از را تلفنش او

 :گفت نینا و داد حرکت دیگری سمت را چشمانش او به کاترین آمیزشیطنت

 به رفتن درحال دوستانش با همراه مدرسه حیاط در زنان لبخند ای؟آدرینمدرسه تو آدرین، سالم هی؛ -

 :گفت و بیفتند او از جلوتر دوستانش تا کرد کوتاه را هایشگام که بودند ساختمان داخل

 دارین؟ خبری ازش ندیدم؛ رو کالرا من؟ نیومدین؟ چرا شما آره نینا؛ سالم -

 :گفت و کرد نگاه ناامیدی با لیلی و مت به نینا

 باشه؟ بزن زنگ بهم شنیدی خبری ازش اگه همینم برای گردیم،می دنبالش داریم ما نه؛ -

 :گفت نگرانی با آدرین
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 شده؟ چیزی -

 .فعال نیست، چیزی نه؛ -

 :گفت ناراحتی با و کرد قطع را تلفن نینا

 .نداره خبری ازش اون -

 :گفت و گذاشت نینا هایشانه روی را دستانش و آمد پایین آخر پله چند از مت

 بهت که هستی نفری اولین کردم پیداش اگه و گردیممی دنبالش ما مدرسه، برین شما نینا؛ خب خیل -

 باشه؟ زنم،می زنگ

 :گفت و کرد نگاهی لیلی به تامل کمی با نینا

 .باشه -

 :گفت و زد لبخندی مت

 .باشین خودتون مواظب -

 

**** 

 :گفت سابین و درآمد صدا به تفریح زنگ

 .روزخوش فعال کنین،می آماده آینده هفته   تا رو دادم بهتون که تکالیفی خب؛ -

 که شدمی ترخلوت رفته رفته کالس و کردند خداحافظی سابین از روییخوش با آموزاندانش از ایعده

 و رفت سابین میز سمت و شد بلند کالس از آموز دانش آخرین خروج با سابین به ایخیره نگاه با آدرین

 :گفت مودبانه

 بپرسم؟ سوالی ازتون تونممی مونیز؛ آقای ببخشید -

 :گفت اش شده ریز و تیره عسلی چشمان با زنان لبخند و کرد بلند را سرش سابین

 .آدرین البته بله؛ -

 :گفت مکث کمی با آدرین

 بودین؟ اومده مهمونی به شما بپرسم، دیشب دربارە   خواممی -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :گفت کوچکی اخم و تامل کمی با سابین

 مگه؟ چطور نه؛ -

 نگاه دیدن با ابینس و شد جلب بود ریخته سابین پلیور آستین روی که خونی لکه   به اختیاربی آدرین نگاه

 :گفت او خیره

 شده؟ چیزی هی؛ -

 :گفت که نسازد آشکار را خود حیرت و کند رفتار عادی کرد سعی آدرین

 نیست، مهم زیاد که بپرسم کتاب توی تاریخی رویدادهای از یکی دربارە  سوالی یه خواستممی نه؛ -

 .گیرمنمی رو وقتتون االن بپرسم، بعدا   تونممی

 :گفت و زد لبخندی و کرد هاجزوه به نگاهی سابین و کرد سابین مقابل هایبرگه به ایاشاره او

 .آدرین ممنونم آه؛ -

 ماشینش سمت که درحالی و خارج مدرسه از سرعت به و شد خارج کالس از و زد لبخندی آدرین

 .گذاشت گوشش روی را تلفنش رفتمی

*** 

 :گفت ناامیدی با بستمی را ماشین در لیلی که درحالی و شدند پیاده ماشین از لیلی و نینا

 .باشه چشم توی خوادنمی مدتی یه باشه دور ما از کهاین برای حتما   -

 :گفت ناراحتی با برسد لیلی به تا میزد دور را ماشین که درحالی نینا

 .بودن نگران هم اشخانواده اما آره؛ -

 :گفت باشد افتاده چیزی یاد انگار که لیلی

 بود؟ کی اون نظرت به کرد، باز برامون رو در که همونی دیدیش؟ رو دختره اون ها؛ -

 :گفت کالفگی با نینا

 .کنم پیدا رو کالرا خواممی فقط نیست، مهم برامم دونم؛نمی -

 :گفت و داد جواب آدرین نام دیدن با و آورد بیرون کیفش از را آن فورا   تلفنش زنگ با نینا

 .آدرین بله -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .فهمیدم چیزی یه من نینا؛ هی -

 :گفت و سپرد گوش آدرین آشفته صدای به نگرانی با نینا

 شده؟ چیزی -

 :گفت رفتمی ماشینش سمت شتابان که آدرین دیدن با لیلی

 .اونجاست آدرین -

 :گفت نگرانی با نینا و آمد سمتشان دواندوان هاآن دیدن با آدرین و کشید بلند سوتی لیلی

 آدرین؟ مضطربی انقدر چرا -

 :گفت نگران و زنان نفس آدرین

 نه؟ یا بوده مهمونی توی اونم که پرسیدم زدم،می حرف مونیز آقای با دیشب از داشتم من، -

 :گفت گنگی با لیلی

 خب؟ -

 :گفت عصبی و اضطراب با آدرین

 .بود اومده ولی نبوده، اونجا دیشب گفت گفت؛ دروغ اون -

 :گفت تفاوتیبی و کسلی با لیلی

 .میگردیم کالرا دنبال داریم ما آدرین کنیمنمی پیدا رو جذابمون تاریخ معلم االن ما خب -

 .بود باهاش هم مونیز آقای رفت، مهمونی از کالرا وقتی میزنم، حرف این درمورد دارم منم -

 :گفت شتابان نینا

 چی؟ بعدش -

 دیر امروز اون شدم، پلیورش آستین روی ون*خ لکه   متوجه که زدممی حرف مونیز آقای با داشتم من

 .میرسید نظر به مضطرب خیلی و اومد کالس سر

 :گفت هراسان و شده گشاد چشمانی با لیلی

 باشه؟ دزدیده رو کالرا ممکنه که داریم قاتل جذاب معلم یه که میگی تو یعنی من؛ خدای اوه -

 :گفت بود گرفته که شدیدی قلب تپش با و داد چرخی را چشمانش کالفگی با نینا
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 چی؟ باشه آورده کالرا سر بالیی اگه -

 مردی یدند با و کردم نگاهی کناری پله   راه به باز نیمه چشمانی با و پریدم خواب از صدایی شنیدن با

 .آیدمی پایین آنها از که بلندقد

 نداشتم را سرم کردن باال توان و ایستاد فاصله کمی با سرم باالی و شد ترنزدیک او و شدم جا به جا کمی

 .شد خیره من به و نشست پاهایش روی که کنم نگاه او به تا

 :گفتم نبودم شنیدنش به قادر حتی که صدایی با و کردم نگاه او به و آوردم باال کمی را سرم

 میکنی؟ رو کار این چرا -

 :گفت و شد خیره مدتی سابین

 شما آدما، زندگی خونه، خوریمی تو که چیزی تنها اما آوردممی چیزی برات بودی گرسنه اگه -

 بمونین، زنده خودتون تا گیرینمی ازشون رو بیگناه مردم زندگی وجدانی عذاب هیچ بدون رحمین،بی

 .نیستین زنده اصال   که درحالی

 اما نیست؛ گناهبی کسی دنیا این تو گفتمی بود جااین االن کاترین اگه افتادم، این فکر به و زدم نیشخندی

 .کردم اعتراف

 انتخاب رو زندگی این خودم یا هستم؟ راضی این از کنیمی فکر نیستیم، زنده ما توئه، با حق آره، -

 کردم؟

 :گفت و شد خیره بهم فهم غیرقابل و عمیق نگاهی با او

 .میکنی فرق دیدم که اونایی همه   با تو دونی؛می -

 :گفت و شد خم جلو به او

 باشی؟ داشته رو حمله برای کافی قدرت هنوزم کنم فکر کنی؟نمی تقال چرا -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .نمیارم گیر رو اشتباهی آدم کردن حمله برای تو برخالف -

 من به رو خشم با که بود جنگ حال در چیزی با گویی و شد بلند و رفت عقب به گیجی و حیرت با او

 :گفت و کرد

 شما. نداره فرقی برام و اونایی از یکی هم تو اما باشی، متفاوت هاآشام ون*خ بقیه   با هم چقدر هر -

 .بشین تبدیل شیطان یک به ممکنه لحظه هر و دارین وجودتون تو پلیدی همتون
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :پرسیدم گیجی و گنگی با

 شده؟ محول بهت ایوظیفه کنی؟می رو کار این داری چرا چی؟ خوت -

 :گفت و برگشت من سمت به او

 ...که هست تو درمورد چیزی یه اما ممکنه؛ -

 به گشتمی چشمانم در که سوالی پاسخ کاوش بر سعی که چشمانی با و نشست پاهایش روی من کنار او

 :داد ادامه و شد خیره امخسته و باز نیمه چشمان

 دوست کنی،می زندگی هاانسان کنار عطشی هیچ بدون ساختی، زندگی یه معمولی هایانسان مثل تو؛ -

 نشنیده زن اون با رو حرفات دیشب اگه کنی؛می رو زندگیت عادی، دبیرستانی دختر یه مثل و کردی پیدا

 .آشامی ون*خ یه تو که فهمیدمنمی بودم

 :گفتم و انداختم پایین را سرم سستی با و کشیدم عمیق نفسی

 مثل دوباره تا کنم کنترل انسان ون*خ مقابل در رو عطشم تا جنگیدم سال هفتاد و صد که اینه خاطر به -

 .کنم زندگی بودم انسان که زمانی

 :گفتم و شدم خیره فهمش غیرقابل و سرد چشمان به و شد جمع چشمانم در اشک

 داشته رو بار نکبت زندگی این خواستممی کنیمی فکر باشم؟ آشامون*خ یه خواستممی کنی؛می فکر -

 .متنفرم منه توی که آشامیون*خ چیز هر از من باشم؟

 :گفتم و انداختم پایین را سرم و شد سرازیر چشمانم از اشک

 .کن تمومش کنی نابود رو هممون تا اومدی و آشامیون*خ شکارچی یه اگه هم حاال -

 :گفت براقش طالیی چشمان با و بود شده خیره من به سابین

 .بدی جواب پرسممی که سواالیی به باید نه؛ فعال   -

 :گفتم و زدم نیشخندی

 بیاری؟ دست به اطالعات آشاماون*خ راجب خوایمی چیه؟ -

 :گفت و شد خیره چشمانم به چشمانش در اسرار از باری کوله با دوباره و زد آمیزطعنه لبخندی او

 ...دونممی هاآشامون*خ راجب خودت از بیشتر حتی -

 :داد ادامه خوردمی تاسف برایم گویی که حالتی با و کرد خم را سرش او
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .حفظم از رو تونخصوصیات وقته خیلی -

 ترسیدممی جوابش از خودمم که سوالی با نیست معمولی اون که اینه اونم بود لط*غ جااین چیزی یه

 :پرسیدم

 سالته؟ چند تو -

 مدتی با و دیدم را تاریکی طالیی گوی آن داخل انتهابی عمقی با و ماند ثابت چشمانم روی نگاهش

 :گفت مرگبار سکوت از طوالنی

 کنی؟می فکر چی تو -

 هستی؟ چی تو بده؛ رو سوالم جواب -

 :گفت عمیق نفسی با و داد تکیه بود پشتش که داغونی و کهنه چوبی میز به

 دربیاری؟ سر ازم خوایمی -

 :گفت مرموزی لبخند با و ماندم منتظر کنجکاوی و عجیب صبریبی با

 چه و هستم چی دونمنمی خودمم که درحالی بگم؛ بهت خودم یا زندگیم درمورد که عجیبه خیلی این -

 !هستم کسی

 :گفتم کالفگی با و خواندم را سردرگمی چشمانش عمق از بود، مطمئن حرف این از اون شدم، گیج

 چیزی؟ همچین یه یا بره بین از خاطراتت که شده نفوذ ذهنت به یعنی -

 :گفت بود گرفته خود به اسرارآمیزی و عادی ظاهر که او

 .کردم پاک رو همشون خودم شایدم شاید؛ -

 و او مورد در را وجودم تمام کنجکاوی کیه؟ اون نفهمیدم، را هایشحرف از ایکلمه حتی! مسیح یا

 .دادنمی منطقی جواب پرسیدممی که سواالیی از کدومهیچ به اون و خوردمی خوره مثل اشزندگی

 :گفتم و افتاد بود ردنش*گ دور که صلیبی به چشمم

 .هستی معنوی آدم یه که نگو چیه؟ اون -

 موج مقابلم اسرارآمیز مرد درخشان و طالیی چشمان در د*ر*د و غم پرسیدم را سوال این که هنگامی

 :گفت باشد نشسته بختک همانند گلویش در بغض که گویی غمگین و ظریف صدایی با که زدمی

 .باشم داشته رو اون باید و است هدیه یه نیستم، مذهبی زیاد آدم من نه؛ -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 با دوباره و کاوید را راستش دست وسط انگشت در را عجیبش و قدیمی بسیار انگشتر ضعیفم چشمان

 :پرسیدم کنجکاوی

 چی؟ اون -

 مقابل اسرارآمیز چهره آن دوباره و ببیند را آن تا آورد باال کمی را دستش و کرد دنبال مرا خیره نگاه او

 :گفت ناامیدی با و گرفت فرا را دیدگانم

 .دونمنمی -

 و سرگردان بود، عجیب واقعا   اون من، با تا زدمی حرف خودش با گویی بود طوری صدایش لحن

 رو خودم قاتل تونمنمی دیگه یعنی بود؟ گذرانده را اشزندگی پاسخبی هایسوال این با چطور هویت،بی

 .است ناامیدکننده خیلی کیه، دونهنمی هم خودش که درحالی بشناسم؟

 بارهیک به که کشیدممی انتظار را عجیب و منتظره غیر مرگ انتظار که گویی شد سست بدنم اختیاربی

 .درخشیدمی میان در کوچک امیدی از کورسویی هنوز و باشد برگشته سرنوشت ورق گویی

 فورا   باشه انبار در باید کنممی فکر که رفته، در زوار و زنگی آهنی در شدن باز صدای شنیدن با سابین

 به حین همین در و چرخاند هاپله سمت را سرش اششده ریز چشمان و سرد نگاهی و جدی ایچهره با

 و جدیت و دقت با که حالی در و کشید بیرون رش*م*ک از را اشاینقره گنده و زیبا ریولور سرعت

 :گفت خشنی و بلند صدای با کاوید،می را اطراف مسحورانه جذابیت با ایچهره

 اونجاست؟ کی -

 سکوت -

 جز که بودم ناتوان و ضعیف قدری به اما باشد، که هرچه کنم، بو بشنوم، کنم، حس را چیزی کردم سعی

 .نبود ساخته دستم از دیگری کار کشیدن نفس

 که رسیدمی نظر به مشتاق سابین رسید،می گوش به تیزی و تند هایقدم صدای و بودم افتاده نفس نفس به

 واریدیوانه شکل به قلبش ضربان و خونسرد کامال   او بود، شده حیرتم و تعجب موجب نهایتبی

 .نوازگوش و آورخواب مادری، الالیی همانند بود، دلنشین و نواختیک

 باد همانند سابین اطراف سرعت به مه به شبیه چیزی بارهیک به که بود گنگ و آوراسترس چیز همه

 .شد ناپدید نظرها از بارهیک به و چرخید نامرئی و سریع

 مشتاق و کالفه دیگر حال که سابین بود، دلنشینی باعث که پیچید متروک و کثیف انبار در آشنایی بوی

 دراز لوله او ایستاد، مقابلم و آمد من سمت خشن و بلند هاییگام با بود آشنایم ناجی با رویارویی برای
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 این از گویی که صدایی با و داد قرار هدف زدمی تند ایوحشیانه شکل به که قلبم سمت را ریولور

 :گفت بردمی را ذت*ل نهایت وضعیت

 .دنیا اون فرستمشمی یا بده نشون رو خودت یا -

 انبار هایستون تمام لرزاندن به منجر که پیچید متروکه انبار در آشنایم ناجی از نهایتبی غضبی و خشم

 سرش بر را انبار خواستمی زد که حرفی با داشت، ون*خ تشنه شکارچی از که خشمی با گویی و شد

 هایسلول تمام در شادی از موجی باشم، سابین جای که خواستنمی دلم اصال   وضعیت این در کند، آوار

 حرکتی با و شد ظاهر سابین ستبر و درشت هیکل بر کابوس همچون ظریف پیکری که بود پیچیده بدنم

 به را مخروبه انبار گلوله صدای و نبردم در به سالم جان ماجرا این از که کرد دور مقابلم از را او سریع

 آورد در پا از مرا تا است قلبم سمت به حرکت حال در مرگبار چوبی گلوله کهاین حس و درآورد لرزه

 .درآورد لرزه به را مخروبه انبار دیگر بار سردادم که دردمندی و بلند ناله تا شد باعث

 تا چرخاندم را خود زحمتی با و کرد جلب سمت آن به مرا آمدمی راستم سمت هایپله از که جیغ صدای

 روی کله با بود نزدیک آمدمی دوان دوان که گویی هراسان نینا که کنم مالقات را ارزشمندم ناجیان

 او به زنان لبخند و رساند من به را خود سرعت به او کند، سقوط انبار داغون و آمده باال هایپارکت

 کرد جلب پایین سمت به مرا بودند گالویز باهم شدت به که امناجی و سابین درگیری صدای و شدم خیره

 و حیرت با بودند، افتاده هم جان به گربه و سگ همانند که سابین و کاترین به تعجب با پاهایم بین از و

 موقعیتی، چنین در و جااین کاترین دیدن از هاسال بعد بار اولین برای و شدم خیره هاآن به تعجب

 با شکارچی جنگیدن توانایی بود شده حیرتم باعث که چیزی اما زد جوانه لبانم در لبخندی اختیاربی

 باور را افتادمی اتفاق دیدگانم مقابل در که چیزی آن توانستمنمی که بود رحمبی و قدرتمند آشام ون*خ

 .کنم

 جلوی ردنش*گ شال با تا کردمی سعی برنزش و ظریف دستان با و بود شده خیره من به کنانناله نینا

 .شد ساطع مخروبه انبار در دوم شلیک صدای بارهیک به که بگیرد را امنه*ی*س ریزی ون*خ

 ریولور که کاترین خشنود چهره به تعجب با و است داده رخ اتفاقی چه ببینم تا شدم خیره پایین به هراسان

 روی از پوزخندی و بود سابین جانبی جسم تماشای حال در غرور با سابین جسد مقابل در دست به

 روی سابین جسد به و بود زده خشکش چوب همانند و ترسیده شدت به نینا و داشت ب*ل به پیروزی

 .بود شده خیره داده نجات را دنیا تمام گویی که مغرور آشام ون*خ به باز دهانی با و شده خیره زمین

 کردم، بدرد هم از را آن تا داشت را قلبم به شدن نزدیک درحال چوبی گلوله لحظه هر که خفیفی ناله با

 گرمی احساس کمی زخمم روی گرمش دستان گرفتن قرار با و رساند من به را خودش سرعت به کاترین

 .دهد نجات مرا تواندمی که اوست تنها که دانستممی و پیچید دلم در اعتماد و

 .بود ناباورانه و عجیب برایم
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 سرازیر براقش هایگونه از امانبی سیلی همچون اشک قطرات که حالی در هراسان و کنانناله نینا

 :گفت کاترین به رو شدمی

 .بیمارستان ببریمش زودتر هرچه باید کنیم؟ چیکار باید حاال -

 :گفت باالیی نفس به اعتماد با و زد پوزخندی کاترین

 !عشقم دکترم پا یه خودم من -

 نه*صح دیدن از بود شده خیره او خطرناک و عجیب حرکات به زده بهت که نینا و شد کار به دست او

 کاویده را امنه*ی*س که کاترین قدرتمند انگشتان به ناباورانه و افتاد عقب به و کشید کوتاهی جیغ مقابلش

 جراحی باالخره د*ر*د از فریادی با که بود زده خشکش باز دهانی با و شده خیره کشد بیرون را گلوله تا

 با بود شده خیره ون*خ به آغشته تیز چوبی گلوله به که حالی در او و رسید پایان به کاترین ناشیانه

 :گفت من به رو نیشخند

 .بدهکاری بهم جون یه کنم فکر -

 صورت به که امنه*ی*س به شده گشاد چشمانی با که نینا به حالیبی با و افتاد پایین سرم زنان نفس

 و بهت در گویی اما زدم صدا را نامش کنانناله و شده خیره بود التیام حال در آرامی به آساییمعجزه

 از هینی با که خواندم را نامش بلند صدای با دوباره که نبود العملیعکس هیچ به قادر و رفته فرو حیرت

 و حالیبی با و شد خیره من به بودند شده خشک هایشگونه روی که هایشاشک حیرت با و پرید جا

 :گفتم ضعیفی صدای

 .لطفا   شنیدی؟ بگی، کسی به رو دیدی جااین که چیزی نباید تو نینا؛ -

*** 

 دیگر ما خانه فرش سنگ مارپیچ جاده مقابل پارک هنگام در آدرین کاستون موتور وحشتناک صدای

 مت و مونیکا و شدند پیاده هاماشین از خستگی و حوصلگیبی با همه و نگذاشت گوشمان برای ایده*پر

 روح مثل رنگش و بردمی سر به بهت در هنوز که نینا و من همراه به خود رنگ مشکی وی یو اس از

 در تا آمد پایین سرعت به آدرین ماشین داشتن نگه با لیلی و شدیم پیاده ماشین از بود شده سفید هادیده

 :گفت رسا صدایی با بود نشسته ماشینش در که حالی در آدرین که کند کمک خانه به من کردن وارد

 .میرم اجازتون با دیگه من مت آقای روزخوش -

 :گفت و برگشت سرعت به مت

 .رهمی در خستگیت بخوریم، باهم ایقهوه یه تو بیا آدرین؛ نه -

 :گفت میلیبی و خستگی از پر ایچهره با آدرین-
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .پلیس اداره میرم منم کنه استراحت هم کالرا بهتره شم،نمی مزاحمتون مت آقای نه -

 .شدند من به خیره بودند خورده جا توانمندم حرکت از که نینا و لیلی و برگشتم سرعت به

 :گفتم اغواگرانه نگاهی با آدرین به رو هاآن به توجه بدون

 .باشی پیشم خواممی تو، بیا لطفا آدرین؛ -

 .شد خانه وارد ما همراه و جست بیرون ماشین از معطلی بدون آدرین و نداشت ایفایده دیگر مقاومت

 دیشب اتفاقات افکار با جنگیدن حال در و بودم شده خیره خانه از بیرون در نامعلوم اینقطه به پنجره از

 .کنم فکر کدامشان هیچ به خواستمنمی و بودم حال به تا

 آنها از که اتفاقاتی. نداشتم را چیزی به کردن فکر نای که بود گنگ و خسته روحم و تن و ذهن قدری به

 .جایک و ناگهانی صورت به همه آمدند، سرم ترسیدممی

 اتاقم رنگ شیری در به خیره و شود پاره لحظه یک در افکارم رشته شد باعث خورد در به که ایتقه

 شد باعث کردمی نگاه من به خیرگی با و بود ایستاده در نیمه در که نینا زده بهت و سفید صورت و شدم

 در حکم*م مرا و آمد سمتم دوان دوان و بست را در و شد داخل بارهیک به و بشم جا به جا کمی

 :گفت کنانناله و کشید ش*و*غ*آ

 .بیفته برات اتفاقی ترسیدم خیلی -

 زدم لبخندی کند، ترک را ش*و*غ*آ این خواهدنمی هرگز گویی بود جوری هایمشانه دور دستانش فشار

 :گفتم و کردم حل خود ش*و*غ*آ در را او آرام ایچهره با و

 .شهنمی طوریم من نینا، نباش نگران -

 :گفت احساسمبی چشمان در خیره و گرفت فاصله من از تامل کمی با او -

 ...تو افتاد، انبار توی که اتفاقی -

 :گفت ناباوری و ترس با و شد امنه*ی*س در گلوله جای به خیره او

 ...رو گلوله و کرد زحمت توی رو دستش دختر، اون دیدم من -

 چیز همه و ندارد باور عنوان هیچ به را زدمی که هاییحرف بود، دیده که چیزهایی گویی نداد، ادامه او

 .بود ذهنش در ترسناک کابوسی
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 را هاآن سرعت به نینا ایلحظه برای که بودند سرد شدت به نکردنم تغذیه علت به و گرفتم را نینا دستان

 در خیره خسته لبخندی با و کند سهیم امآشامی ون*خ منجمد دستان با را لطیفش دستان گرمای تا چسبید

 :گفتم جدیت با چشمانش

 .بگی کسی به رو موضوع این نباید تو -

 :داد جواب فورا   او

 .کالرا گمنمی چیزی کسی به هرگز من -

 :داد جواب مصمم او و کردم تائید سرم با

 .خواممی توضیح اما -

 عزمی با و شدم بود هراس و ترس از نشان اششده گشاد مردمک که اش عسلی و جدی چشمان در خیره

 :گفتم راسخ

 .آشامم ون*خ یه من نینا، -

 :کرد تکرار لکنت با رسیدمی نظر به شوکه شدت به که او

 آشام؟ ون*خ -

 :دادم ادامه جدیت با چشمانش در خیره و کردم تائید آرامی به سرم با

 من که چون بشم، دور ازت خواستمی هم گلوریا همین برای بشم، دور ازت خواستممی همین برای -

 فهمی؟می رو این تهدید، یه هام؛انسان برای خطرناکی موجود

 سوت و خوردندمی تکان هوا در آمدمی پایین هاپله از که حالی در را دستانش سالنه سالنه کاترین

 آخر پله چند رفت،ازمی بود شدن خاک منتظر که جسدی سمت زدمی خرسندی روی از را ریتمیکی

 :گفت نفرت و انزجار با و شد خیره شده گشاد چشمانی با سابین خالی و خونین جای دیدن با و پرید پایین

 کوفتیه؟ چه دیگه این -

 !بود شده گم جسد کاویدن درحال و شد خیره اطراف به عصبی و جدیت با او

 صدای تلفن بوق آخرین با بود خیره بیرون به و ایستاده اتاقش بزرگ پنجره مقابل که حالی در کالرا

 :گفت می که شنید را کند مخفی میکرد سعی که حالی در کاترین دلگیر

 چطوره؟ حالت جونم؛ آبجی سالم -

 :گفت جدیت و اخم با کالرا
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 کردی؟ دفن رو سابین شد؟ چی -

 و گرفته حالتی با گذاشتمی اشکننده خیره و قدیمی جگوار عقب صندوق در را بیل که حالی در کاترین

 :گفت بداند کالرا است زده که را گندی خواهدنمی گویی که شکلکی

 .داریم گمشده جسد یه کنم فکر عزیزم سی سی اوه -

 با و شد تاریکی به تبدیل هاآن در درخشش یکباره به و باشد داده دست از را نور گویی کالرا چشمان

 :گفت بهت

 چیه؟ منظورت -

 :گفت لغزیدمی محبوبش جگوار داخل و بود کرده باز را ماشینش در که حالی در کاترین

 .عزیزم میگم رسیدم وقتی رو جزئیات -

 که بود شده خیره اینقطه به هراس و بهت با و گذاشته پنجره کنار کامپیوتر میز روی را موبایلش کالرا

 شد بلند تخت روی از حیرت با و لرزید خود به کمی برقش بدون چشمان و پریده رنگ چهره دیدن با نینا

 :گفت و ایستاد او مقابل و برداشت گامی او سمت و

 اومده؟ پیش مشکلی -

 .دهد قورت را دهانش آب زور به نینا شد باعث که دوخت نینا به سردی نگاه کالرا

 :گفت سردی به

 .نیست چیزی نه -

 :گفت تامل کمی با نینا

 ...خواهرت دختر؛ اون کالرا؟ -

 :گفت سردی به و گذاشت نصفه را او حرف فورا   کالرا

 .بگو رو اسمش کاترین؛ -

 کالرا رضایت جلب برای بود شده مطلع خوبی به حال خواهر، دو آن دور و سرد طه*اب*ر از که نینا

 :گفت

 دوری؟ و سرد انقدر باهاش چرا کاترین باشه، -

 :گفت و کشید کالفگی روی از عمیقی نفس کالرا



www.taakroman.ir  

 
  

 
55 

 

 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .گممی بهت بعدا   طوالنیه؛ داستانش -

 واالتس از نشینی عقب با و بدهد کش را موضوع نخواست دیگر کالرا کالفه و خسته چهره دیدن با نینا

 :گفت مبهمش و پیچیده زندگی درباره شمارشبی

 بگم؟ چی لیلی به باید من حاال -

 :داد جواب فورا کالرا

 .مونهنمی یادشون چیزی امروز اتفاقات از اونا نینا؛ بگی چیزی نیست قرار تو -

 :گفت زدمی موج چشمانش در که حیرتی و بهت با نینا

 چیه؟ منظورت -

 :گفت اشقبلی حالت و خونسردی با کالرا

 امروز من که کننمی فکر اونا کردن، پاک امروز از رو اونا خاطرات مت و مونیکا گفتم، که همین -

 .دونننمی دیشب و امروز اتفاقات و سابین از چیزی هیچ و اومدن عیادتم برای و بودم مریض

 :گفت رفتمی باال عصبانیت علت به قلبش ضربان و کشیدمی فریاد صورتش در که ناباوری حالت با نینا

 نکردی؟ پاک رو من خاطرات چرا پس گی؟می چی داری معلومه -

 :گفت کالرا که بود شده خیره او به ناباوری با نینا و زدمی فریاد را ناتوانی کالرا چهره

 .تونمنمی -

 تونی؟نمی که چی یعنی -

 :گفت تامل کمی با کالرا

 .نیست مهم -

 :گفت تمام جدیت با و شد خیره او به یخ سردی به کالرا

 جااین از داریم ما که چون داشتی کالرکسون کالرا اسم به دوستی که کن نینا،فراموش همینطور هم تو -

 .ریم می

 هایش اشک بهاری ابر همانند نداشت را کالرا زهرآگین هایحرف این شنیدن طاقت دیگر گویی که نینا

 :گفت ناله با و شد جاری اشداشتنی دوست و پر هایگونه از

 .لطفا   تونم،نمی تو بدون من زنی؟می حرف رفتن از همش چرا تو لطفا ؛ کالرا -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 بذارم که دوستیم چطور من. کنم تحمل را نینا ملتمسانه هایاشک تونمنمی دیگه کنم مقاومت هم چقدر هر

 ماجرا این توی خوامنمی خودشه؛ خاطر به فقط کنممی که هرکاری اما بکشه؟ عذاب طوریاین اون

 .بیفتن خطر تو زیادی هایآدم این از بیشتر

 :گفتم نینا اشک سیالب چشمان به ملتمسانه نگاهی با

 رو زیادی هایآدم تاریکم زندگی خاطر به خوامنمی من نینا؟ ذاریمی سخت شرایط توی رو من چرا -

 .کنم زندگی معمولی هایآدم مثل خواستم که کردم بزرگی اشتباه شما همه آدرین؛ و لیلی تو، توش؛ بکشم

 :گفت و گرفت جدیت با را دستانم نینا

 پسش از ما. کنیممی حلش هم با کنممی کمکت باشی داشته مشکلی اگه نیستم، راه نیمه رفیق تو مثل من -

 .میایم بر

 بلکه من به نسبت تنها نه. است وفادار وجودش تمام با اون واقعیه، دوست یه واقعا   اون عزیزم؛ نینای آه

 .کردمی را کار همین بود من جای هم لیلی اگر. دوستانش همه به نسبت

 عزیزم دوست شرط و قیدبی و خالص احساسات و صمیمانه گرم، ش*و*غ*آ مقابل در مقاومت دیگر

 از بسیاری که حالی در بودم شده اغوا نینا خالص دوستی مقابل در من باراین بود، شده فایدهبی کامال

 ظالم آشام ون*خ تا شدندمی این از مانع امانسانی احساسات حال بودم، کرده کنترل حال به تا را هاآدم

 .بگذارد چیز همه روی بر پا و بشود مانع درونم

 کالفه مرا زدندمی چشمک سویم به نکردنی باور و دور بسیار ایفاصله از که شب هایستاره دیدن

 هم ایدغدغهبی و آرام چیزهای وقوع حال در اتفاقات از آشوبی این میان در دیدممی کهاین با کردمی

 .ساختمی آشفته و قراربی مرا دارند وجود

 از و کثیفم گذشته در دوباره رفتن فرو عزیزانم، دادن دست از ترس همچون احساساتی را وجودم تمام

 زندگی برای رو همه حاضره و نداره احساسی هیچ که بشم ایدرنده به تبدیل دوباره کهاین ترمهم همه

 .کنهمی هراسان و کالفه حسابی رو من ببره بین از خودش

 آینده و گذشته شوم زندگی تصور از و کرد جلب را توجهم پایین طبقه از در شدن باز صدای شنیدن با

 از سرعت به کاترین صدای شنیدن با که بود آن از آمدن بیرون برای تلنگری دارم پی در که نامعلومی

 .جستم بیرون اتاقم

 و شد جلب من به دوشان هر توجه و آمدم پایین هاپله از که بودند ایستاده خانه در مقابل مت و کاترین

 :گفت و شد من به خیره اشهمیشگی خطرناک طبعی شوخ با کاترین

 سی؟ سی چطوری -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :گفتم داشت که متغیری و مرموز حالت به توجهبی

 بود؟ چی شده گم سابین کهاین از منظورت گفتی، چی نفهمیدم تلفن پشت -

 پشتی لبه روی و باز هم از را دستانش و نشست راحتی روی و رفت پذیرایی سمت سالنه سالنه او

 :گفت خاصی بشاشی با و گذاشت راحتی

 .بگیره بزرگی ختم مراسم براش که داره همکار یه حتما   توندیوونه تاریخ معلم که بود این منظورم خب -

 :پرسیدم اخم با و شدم گیج

 برده؟ اونجا از رو اون که باشه داشته دست هم یه ممکنه گیمی یعنی -

 :گفت تاکیدوار کاترین

 .دقیقا   -

 .درآورد لرزه به را بدنم هایسلول تمام مت ایده که بود حاکم سکوت ایلحظه

 .کرده فرار و باشه نمرده ممکنه یا -

 :گفت و انداخت باال را هایششانه او و کردم او به رو

 .آشامه ون*خ یه شاید -

 :کردم انکار فورا

 چی که دونستنمی حتی اون. مرموز کامال   مت؛ بود عجیب خیلی اون ولی نیست آشام ون*خ یه اون نه -

 .هست

 :گفت کسلی با کاترین

 .نداره دم و شاخ که دیوونه دیگه، دیوونه معلم گممی همین برای عزیزم خب -

 :گفت باشد آمده یادش چیزی گویی که او

 بودن توش چوبی هایگلوله ینی که خودش اسلحه با قلبش وسط درست من باشه آشام ون*خ هم اگر -

 مسئله بینگو؛ ببره، در به سالم جون من دست از تونهنمی کسی عشقم، میاد در دخلش فورا   کردم، شلیک

 .بچسبین رو داره دست هم یه کهاین نظریه پس. شد حل

 چیکار باید بوده، تنها کامال   اون که مطمئنم من باشه، داشته دست هم تونستنمی اون نبود درست این

 کنیم؟
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 باز و شدم خیره او به جدیت با و خزیدم بیرون عمیق افکار از کاناپه روی از کاترین سریع شدن بلند با

 :گفت خاصی ولع با مالید هم به را دستانش و خیره من به دارشمعنی و شیطانی هاینگاه با

 .یس سی فعال   بود؛ ای کننده خسته روز امروز بیارم در عزا از دلی یه رممی من دیگه خب -

 حالت با کاترین به رو و گرفت خود به نامحسوسی باش آماده حالت مت به داری معنی و خیره نگاه با

 :گفتم عادی

 .نمیری جایی تو کاترین؛ نه -

 :گفت و کرد من به آمیزیشیطنت نگاه او

 از بد خواب وقت یه تا باشم پیشت خوایمی کنی؟ سر بزرگت خواهر با رو شب خوایمی عزیزم؟ چیه -

 نبینی؟ اتدیوونه معلم اون

 :گفتم چشمانش در خیره و زدم پوزخندی

 .بینیمی کابوس من جای به تو متاسفانه بشه، عوض برات خوابت جای مدتی یه باید فعال   نه؛ -

 :گفت باشی آماده و جدی حالت با کاترین

 چیه؟ منظورت -

 زدن پا و دست کمی با کاترین و کرد فرو او ردن*گ در را شاهپسند هوشیبی سوزن مت حین همین در

 بسته پا و دست وحشی گربه همانند مت عضالنی بازوان در شدندمی سست آرامی به که حرکاتی با

 :گفتم و شدم خیره او به مت ناخوشایند چهره همانند من و ماند حرکتبی

 .زیرزمین بیارش -

 زنجیرهای به را دستانش که ساده تختی روی خانه زیرزمین تمیز کمی و تاریک سلول در را کاترین او

 و مخوف زندان درهای همانند آهنی در مقابل که کالرا و کرد رها بود کشیده بند به تختش کنار محکمی

 سامان به نا وضعیت به بود بسته نقش درخشانش آبی چشمان در که اخم و ناراحتی با و ایستاده بود سرد

 :گفت زدمی غلت تخت روی که درحالی ناله با کاترین که بود شده خیره خواهرش اسیر و

 بری؟می ذت*ل وضعیت این از -

 :گفت بود کرده جمع اشنه*ی*س روی شاکی حالت با را دستانش که حالی در کالرا

 .کاترین توئه خصوصیات از هاذت*ل جوراین -

 :گفت رفتمی فرو قلبش در خنجری همانند همیشه که کاترین زهرآگین نیشخند به و شد نزدیک او
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 داره دوستشان که کسانی زندگی تا دربنده کوچیکه خواهر دست به بزرگه خواهر ببین، وضعیتمونه این -

 .کنه داغون رو زندگیش نخواد و نندازه خطر به رو

 شرورش ایقهوه و باز نیمه چشمانی با و شد خیره کالرا غمگین چشمان به و زد نیشخندی دوباره کاترین

 :گفت زدندمی برق که

 .بود تو خرکی اشتباه کشید، گند به رو زندگیمون که نبودم من این کنی،می اشتباه همیشه تو! سی سی آه -

 خواهر این نیست، عادی اصال   این. شده سنگدل خیلی کنه؟ یادآوری بار هر رو تلخ گذشته تونهمی چطور

 و چیز هر مقابل در رو کوچیکش خواهر همیشه که بزرگی خواهر و دلسوز کاترین دیگه اون نیست، من

 .نیست کردمی حمایت کسی هر

**** 

 ۱۷4۳ سال ایتالیا

 ولتری

 بیرون سمت بلند هاییگام با و سرعت به هاکالرکسون عمارت مجلل نشیمن سالن از عصبانیت با کالرا

 .یابد رهایی جوزف پدرش هایسرزنش زیر از تا شدمی روانه

 نیست، تو برای مناسبی آدم اون کنی ازدواج جولیو ُکنت با نباید تو کنممی خواهش کالرا، دخترم؛ -

 .گنمی چیزهایی چه درموردش مردم دونینمی

 صدای با و کرد نگرانش پدر به رو که بود گرفته فرا را وجودش تمام خشم و عصبانی شدت به کالرا

 :گفت بلندی

 و عقل کم مردم اون درمورد اما و شریفیه بسیار آدم جولیو ُکنت پدر؛ گیمی داری چی فهممنمی من -

 .متاسفم برات واقعا   زنیمی حرف درموردشون که کثیفی

 شده مرموزی مرد طرف از شومی اغوای گرفتار که عزیزش دختر به ناچاری از ایچهره با جوزف

 بسیار بردمی سر به را او با ازدواج فکر در حال و است کرده مالقات را او بود هفته دو تنها که بود

 :گفت ایملتمسانه لحن با دوباره که بود حال پریشان و کالفه

 به کنممی خواهش نشده، هم سالت هفده هنوز جوونی خیلی هنوز تو کنم،می خواهش دخترم، کالرا؛ -

 .شنوممی عجیبی هایحرف جولیو ُکنت درمورد من بیا، خودت

 و آبی چشمان با و گرفت را داشت داشتنش نگه راضی و آرام بر سعی که را جوزف دستان کالرا

 :گفت اشملتمسانه
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 ازدواج داره اعتماد قابل و معروف آدم یه دختر با جولیو کنت ببینن مردم اگه ببین کنم،می خواهش پدر -

 پسش از من سنم، درمورد. رهمی بین از هاحدیث و حرف و شهمی بسته همشون دهن مطمئنا   کنهمی

 .کنید اعالم رو ما ازدواج مراسم فردا تا خواممی نباش نگران پدر برمیام

 بود شده عوض روز چند طی که مهربانش و عاقل دختر رفتار از شدت به جوزف و بود دستور یک این

 .ماند خیره کالرا رفتن به کالفگی با و بردمی سر به حیرت و بهت در

 و زده تکیه عمارت باشکوه ستون به که دیگرش دختر از را تاریک ایسایه جوزف تیره ایقهوه چشمان

 دختر براق ایقهوه چشمان در خیره ناچاری با و یافت را کردمی نظاره دور از را وقایع تمام ظاهرا  

 که کالرا عکس بر و است خودش شبیه کامال   کاترین که دانستمی را این و کرد جسورش و عاقل

 و قوی قدری به هاآن چشمی ارتباط و کرد نیست است برده ارث به را مادرش مهربانی و عطوفت

 :گفت جوزف که بود دارمعنی

 .بده نجات رو خواهرت کاترین؛ -

*** 

 دادنش عذاب برای گذشته در حماقتش یادآوری خاطر به پیروزمندانه که کاترین چشمان در خیره کالرا

 :گفت آرامش با کالرا که بود شده خیره

 مونیکا و مت فقط حاال و داد دست از رو خانوادش تمام اون ۱۷۴۳ سال تو کاترین؛ مرده کالرا اون -

 .داره رو

 به که نداشت را کالرا سوی از شدن گرفته نادیده تحمل و کردمی منقبض عصبانیت از را فکش کاترین

 از جهنمی غرش که حالی در عصبانیت با و گرفت گ*ن*چ به را گلویش و شد ورحمله او سمت سرعت

 :گفت شدمی ساطع گلویش

 .بیرون بیار جااین از رو من -

 او خالی و پوچ تهدیدهای از دیگر کالرا اما شد،می سرد و تاریک سلول لرزش موجب مهیبش صدای

 ضعیف علت به کاترین و کند جا از را آن فشاری با و کشید گلویش از را دستش آرامی به و ترسیدنمی

 با و انگیخت بر را کاترین فریاد آوردمی دستش روی کالرا که فشاری با و کند مقاومت نتوانست بودنش

 :گفت نفرت

 .کنی کار گریتوحشی روی باید بیرون؛ بیای جااین از تونینمی فعال -

 صدای با و گذاشت سر پشت را خشمگینش ناسزاهای و کرد پرت تختش کنار زمین روی را کاترین او

 .خزید باال باریک و تاریک کامال   هایپله از سلول در شدن بسته
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 هاپله از ناراحتی و ناامیدی با که کالرا به ناخوشایند حالتی با و گذاشته هاپله راه در روی را آرنجش مت

 آبی نگران چشمان به و ایستاد اول پله روی و کرد بلند را سرش کالرا که بود شده خیره او به آمدمی باال

 :گفت و شد خیره مت

 کنی؟می نگام جوریاین چرا -

 :گفت کالرا چشمان در خیره مت

 ...بیرون بیاد اونجا از اگه عصبانیه، خیلی کاترین -

 :داد ادامه بود جدی که چشمانی و چهره با فورا   کالرا

 .مت بیرون بیاد اونجا از نیست قرار -

 :گفت لکنت با و شد خیره او به تعجب با مت

 کنی؟ حبسش زیرزمین توی ابد تا خوایمی! چیه؟ منظورت! چی؟ -

 :گفت و ایستاد مت مقابل و کشید طوالنی پوف و آمد باال پله از کالرا

 .مونهمی اونجا مت آره باشه، الزم که وقتی تا آره، -

 :گفت و کشید عمیقی نفس مت

 .کنیمی چیکار داری بدونی امیدوارم -

*** 

 از رو سراغت مدام آدرین و لیلی مدرسه، نیومدی است هفته یه االن بده، جواب تلفنت به لطفا   کالرا؛ -

 باید چی بشن تموم هامبهونه اگه که ترسممی این از و کنممی جور ایبهونه دفعه هر من و گیرنمی من

 .لطفا   بده بهشون توضیحی یه و مدرسه بیا پس بگم بهشون

 از که پوفی با و گذاشت کیفش داخل کالرا به پیام بیست حدود گذاشتن از پس را موبایلش ناامیدی با نینا

 را کمدش در وقتی و کشید بیرون را اشدرسی هایکتاب و کرد باز را کمدش در کشیدمی کالفگی روی

 روی را دستش ترس با و کشید بلند هینی لیلی نفسبی هایحرف از رگباری شنیدن با بارهیک به بست

 .دوخت شاکی لیلی به را اششده گشاد چشمان و گذاشت اشنه*ی*س

 پنهون رو چیزی یه دارین باشم گفته بهتون کنین،می فرار من از دارین مدام نینا؟ شده چتون کالرا و تو -

 .فهمممی باالخره هست که چی هر اما کنین،می
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 عصبانی و شاکی حالت با نیز لیلی و افتاد راه به عمیق نفسی با که بود آرامشش بازیابی حال در نینا

 :گفت عادی حالتی با نینا و شد قدم هم او همراه اشقبلی

 .کنمنمی پنهون تو از رو چیزی من. لیلی شده فعال کارآگاهیت دید بازم تو -

 :داد جواب فورا   لیلی

 کنه؟می پنهون کالرا که اینه منظورت یعنی پس آها -

 :گفت و کشید پوفی نینا

 خودش درمورد زیاد و توداریه دختر شناسی،می رو کالرا که تو کنه،نمی پنهون رو چیزی اونم نه؛ -

 .زنهنمی حرف

 :گفت بود شده چیزی یادآور گویی که لیلی

 بود؟ کی سیاه ابرو و چشم دختر اون فهمیدی تو ببینم بگو -

 بگوید؟ لیلی به بارهاین در را حقیقت تواندمی آیا که کرد سنگین سبک خود با کمی نینا

 :گفت تامل کمی با او

 .خواهرشه اون آره خب؛ -

 :گفت هیجان با و شد منفجر ساعتی بمب همانند لیلی

 داره؟ خواهر بود نگفته بهمون حاال تا چرا پس خواهرشه؟ -

 :گفت لیلی زده بهت چشمان در خیره نفسبی و شاکی ایستاد، کالفگی روی از نینا

! لیلی میدم اخطار بهت فهمیدی؟ حاال نیست، خوب وجههیچ به و اصال   رابطشون اونا کهاین خاطر به -

 این حوصله انداخت گ*ن*چ بهت گربه مثل اگه باشه؟ زنی،نمی حرف کالرا با کاترین مورد در اصال  

 .بگیرم رو جلوش که ندارم رو

 غمگین کهاین جای به او خشم از گویی که حالتی با و زدهشگفت بود شوکه نینا خشم از شدت به که لیلی

 :گفت هیجان با بود خوشحال باشد

 .بشی عصبانی که بودم ندیده اصال   حاال تا! دختر ایول -

 دانش جمعیت پر راهروی از دوباره و داد تکان سری دوستش بودن چل و خل برای افسوس با نینا

 :گفت زده هیجان لیلی که شدمی راهی کالسسمت آموزان
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .گمنمی چیزی کالرا به خواهرش درمورد باشه خب -

 خاصی حال شور و وجد با دوباره و بود معنیبی لیلی چون هم هیجانی و شور پر دختر برای سکوت

 :گفت

 خاص، خرمایی موهای با داره خاصی و براق ایقهوه چشمای خوشگله، کالرا مثل هم خواهرش اما -

 یکی غرب زیباروی یکی تکن، زیبایی نظر از واقعا   خواهر تا دو این بود، خاص چیزش همه اصال  

 .شرق

 :گفت و زد بازویش به آرام مشتی و گرفت اشخنده لیلی هایحرف از نینا

 .لیلی تو دست از -

 :گفت خاصی هیجان و شیرین لبخندی با لیلی و شدند تاریخ کالس وارد کنانخنده آنها

 .مونیز آقای خیر به صبح -

 که معلم صندلی روی بر شده قفل چشمانی و متعجب ایچهره با و زد خشکش بود شنیده که آنچه از نینا

 چارچوب در خشک چوب همچون بود، بسته نقش سابین هیکل همچون بلند و عظیم پیکری آن روی بر

 .ماند مقابلش روح صورت به خیره نینا چشمان مقابل از لیلی شدن رد با و ایستاده در

 آموزاندانش از ایعده دیدن با که شدممی مدرسه وارد بلند هاییگام با و جستم باال هایپله از سرعت به

 درس کالس سر موقع به و نشده شروع هنوز هاکالس که کردمی تداعی زدندمی پرسه سالن در که

 برای را جدیدی تاریخ معلم فیلد مکس آقای آیا و دارم تاریخ درس امروز من اما شد خواهم حاضر

 پلیس آیا است؟ کرده شک سابین ناگهانی شدن ناپدید به کسی آیا یا خیر؟ یا است دیده تدارک کالسمان

 شود؟می او ناگهانی شدن ناپدید پیگیر

 از و ام گذرانده دشواری به را است آورده هجوم ذهنم به که حاال همچون سواالتی هفته یک این تمام

 .کردمی محاصره را امخسته ذهن مگسی همچون که کاترین ناسزاهای طرفی

 دوان دوان زنان لبخند آدرین و ایستادم سالن اواسط هیکلخوش ورزشکار تیک رمان صدای شنیدن با

 فرط از مطمئنا   که چشمانم به درخشد می که الماس همچون سبزی چشمان با و رساند من به را خود

 :گفت خرسند لحنی با و خیره بود شده گوسفند یک مرده چشمان شبیه هفته یک این استرس و خوابیبی

 .کالرا سالم -

 با و پوشاند را آدرین برانگیزخیال چهره بارهیک به نگرانی و کردم خالی و خشک سالمی تامل کمی با

 :گفت اضطراب

 نشدی؟ خوب هفته یه بعد هنوز کالرا؟ خوبی -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :گفتم و زدم مصنوعی لبخندی

 اصال کنم فکر و اومدم یرد همین برای شه،می کنندهخسته مدرسه مدت یه بعد که دونیمی فقط خوبم نه -

 .جااین بکشونم رو لشم تن بدم زحمت خودم به مرخصی هفته یه بعد بازم که خواستنمی دلم

 مقابلم هیکلخوش ورزشکار چهره گذاشتمی نمایش به را زیبایش و سفید هایدندان که نماییدندان لبخند

 :پرسیدم ابروهایم بین چین با و بخشید خاصی زیبایی را

 اومدی؟ دیر چرا تو خب؛ -

 :گفت و شد مچاله اشچهره خستگی با آدرین

 .دارم خواب کمبود هم حاال و خونه برم دیر شدم مجبور و کشید کار ازم خیلی بار تو دیشب رئیسم خب -

 ببوسم را فرمش خوش گونه کهاین فکر بارهیک به و تاباندم آدرین خسته صورت به بخشتسلی لبخندی

 گونه روی بر نرم ایوسه*ب و شدم خم معطلی بدون و زد جوانه درونم شدیدی و عجیب میلی

 سبزی اشآمریکایی و زیبا چشمان شده گشاد مردمک ایستادم صاف اینکه بعد و کاشتم اشعضالنی

 بود، برده بین از را درخشانش

 نگاه من به زدهبهت او و شدم دور آرامی به او از چرخشی قدم دو با و دهم سر نخودی خنده شد باعث که

 یک پیکری دیدن با و ایستادم کالس در مقابل زنانلبخند که بود پوشانده را صورتش لبخندی و کردمی

 که ای شرورانه و عادی چهره به و کردم باال را سرم بود بسته نقش معلم صندلی روی که سیاه دست

 آشکار تعجبی و حیرت با مقابلم روح به امزده بهت چهره و چشمان با بود ساخته مسحورانه را صورتش

 .شدم خیره

 در صفات این همه است، ناپذیر شکست او اینکه از نشان ابهت از موجی پایان،بی اسراری شیفتگی،

 .بود خفته بخشیده چشمانش به تسلط را چشمانم که اشتیره طالیی چشمان

 قالب وجودم در حیرت و شوک از ابدی نفرینی گویی بود گشته پایانبی و ترطوالنی لحظه آن در زمان

 از باری کوله سنگینی همچون را بود شده متمرکز رویم که تفاوتیبی و متعجب خیره چشمان بود شده

 .کردممی حس خود به بهمن

 نرمی به بردمی را ذت*ل نهایت حیرتم و شوک از هنوز که اشهمیشگی دلنشین صدای با شکارچی

 :گفت

 کافی اندازه به کنم فکر کنیم،می شروع رو کالس بشینین تون صندلی روی اگه کالرکسون؛ خانم سالم -

 .شده دیر
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 آنها در خاصی بشاشی که چشمانش به بود خشم و اخم از نشان که ابروهایم بین چین با و متعجب

 و تعجب برای ایتیکه که شدم متوجه و شدم قفل کاویدمی مرا وقفهبی اکنون هم تا ورود از و درخشیدمی

 .داشت را قدرتش کشیدن رخ به برای هدف که است؛ پرانده من به حیرتم

 اینکه حس کم کم و شدم روانه کالس گوشه در خالی صندلی سمت اختیاربی آشکار حیرتی و بهت با

 وجودم در تقریبی آرامشی شدمی کاسته چرخیدمی بدنم هایسلول تمام روی که سنگینی خیره هاینگاه

 یادم از را کشیدن نفس شکارچی خیره نگاه هنوز لغزیدم صندلی روی لرزان زانوهایی با و زد جوانه

 به شروع و بخشید تغییر را معلم به شکارچی شیفت و پیچید کالس در پیروزمند صدای که بود برده

 .کرد دادن درس

 نه، اما" مرگ" شدمی تداعی ذهنم در کلمه یک مدام شد سپری قرن یک اندازه به که کوتاه لحظه آن در

 آن من اما نهفته وجودم در عظیم قدرتی و هستم آشامون*خ یک من باشم، ضعیف گونهاین نباید هرگز

 .کنم سپری را عادی زندگی هاانسان میان در بتوانم تا امکرده خاموش ابدیت برای را قدرت

 امزندگی کس تنها در را نجات راه تنها لحظه این در شود؟می تصمیمم علیه بر چیز همه چرا راستی به

 یافته انقراض نسل همچون را او کهاین هم و دارم نفرت عجیبی شکل به او از شدت به هم که کسی یافتم،

 .بینممی کوچکم خانواده

 هر از هاداستان قهرمان همچون مرا که هاگذشته همانند است، وضعیت این در امیدم تنها کاترین کاترین؛

 متعجب و خرسند شدت به مرا دارم او به نسبت اکنون که حسی راستی به کرد،می حفظ خوبی و بد چیز

 وجود در کاترین به نسبت را متضادی حس بودم شده رو به رو جولیو کنت با که روزی از سازد،می

 (.نفرت و عشق) داشتم

 این گویی که ایچهره با کنان ناله کاترین و شد باز ایکننده منزجر صدای با سرد و تاریک سلول در

 :گفت و زد نیشخندی است بخشذت*ل برایش صدا

 .عموجون مونهمی هافیلم مثل دارم، دوست رو صدا این چقدر -

 :گفت بود شده ولو داری خنده شکل به آهنی تخت روی که کاترین به بارتاسف نگاهی با مت

 .آوردم ون*خ واست -

 :گفت و شد خیره او به نیشخند با و زد اشآهنی تخت روی غلتی کاترین

 !زهرماره جون، عمو نیست ون*خ این -

 :گفت و زد نیشخندی مت

 ...روی که کرده تاکید خیلی موضوع این روی کالرا. کنی عادت حیوان ون*خ به باید -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :گفت و برید را او حرف کاترین

 .احمقه یه کالرا مت، کن ول خدا رضای محض -

 زمین روی که ون*خ از کوچک ایشیشه سوی را اشکشیده زنجیر به دست که او به و کرد سکوت مت

 این در و کشید سر را آن کاترین و شد خیره سازد برطرف را شدید تشنگی تا کردمی دراز بود نزدیکش

 که هاآن بقیه کنار را شیشه انزجار با که بود گشته تبدیل مخوف آشامون*خ یک به زیبایش چهره حین

 :گفت و لیسید را بود کرده خوش جا بش*ل روی که خونی قطره و کرد پرت بودند سلول گوشه

 دی؟نمی بهم بیشتر چرا الاقل است، منزجرکننده این -

 :گفت و انداخت باال را ابروانش باوری نا با و زد آمیزطعنه نیشخندی مت

 رو خونه این کنیمی سعی و شیمی قوی بدم بهت بیشتری ون*خ اگه دونینمی خودت یعنی واقعا ؟ -

 کنی؟ ب*را*خ سرمون روی

 کابوس همچون بود زده بهت که مت روی بر ضعیفی آشامیون*خ سرعت با و زد نیشخندی کاترین

 :کرد امر کشید که جهنمی غرش با و گرفت گ*ن*چ به را گلویش و شد ظاهر

 .بیرون بیار جااین از رو من -

 که زدمی بودی*ک به زیبا آشامون*خ هایچنگال فرسایطاقت فشار و خفگی روی از ایسرفه مت

 آن به فشاری با و کند مت گلوی از را کاترین قدرتمند و سفید دست و شد ظاهر باد همچون مونیکا

 و کرد پرت زمین روی را او مونیکا و افتاد زانو روی و داد سر د*ر*د از خشمگین غرشی کاترین

 :گفت

 .مایی مهمون حاالها حاال کنم فکر وگرنه کاترین کنی کار گریت وحشی روی بهتره -

 با که شدند خیره او به نگرانی با مونیکا و مت و برانگیخت لرزه سلول در عصبانی آشامون*خ خشم

 :گفتمی اشجهنمی صدای

 .کشممی دم از رو همتون بیرون بیام جااین از وقتی -

*** 

 یک پیکر دیدن با و بستم تندی به را کمدم در بودم ورغوطه بهت در هنوز که کالفگی و سردرگمی با

 پریدم عقب به بهت با زده تکیه کمدها روی بر کننده خیره ژستی با که شکارچی مسحورانه و سیاه دست

 او به باش آماده حالت با که بود خود مقابل در من هراس خرسندی از نشان چشمانش دور ریز خطوط و

 :گشود ب*ل از ب*ل عادی لحنی با و شدم خیره
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .کالرا شده سفید گچ مثل رنگت -

 :گفت و زد نیشخندی و شد بودم دوخته چشم او به سکوت با که من به خیره او

 .کنی رو تشکر نهایت داری که هاییدوست از باید -

 :گفت ابروهایش بین چین با باشد شده چیزی یادآور گویی که او

 :داد ادامه وحشی نگاه با و شد من به خیره داشت فری و خرمایی موهای که همونی دختره؛ اون -

 .شدم زده حیرت که بگم باید بود قوی خیلی ضی*و*ع -

 تهدید از مطمئنا حال که امیخی آبی چشمان و خشم با و شدم او به خیره کاترین از جویانهحمایت حس با

 :گفتم و شدم شکارچی احساسبی و طالیی چشمان قفل زندمی برق

 نابودت تونممی چطور بفهمم وقتی کشه،نمی طول زیاد باش مطمئن و هستی کوفتی چه تو فهمممی من -

 .کنممی اتتیکه تیکه و سراغت میام کنم

 :گفت و شد ظاهر شکارچی لبان روی تحسین از نیشخندی

 دربیاری؟ سر من از خوایمی -

 بود بلندتر من از وجبی دو و ایستاد مقابلم و کشید کمدها روی از را اشتکیه و شدم خیره او به تعجب با

 نگذارم جا بر ترسی هیچ از ردی و شوم خیره چشمانش به شدید مقاومتی با تا کردم بلند را سرم کمی که

 :کرد نجوا آرامی به بود شده نزدیک بسیار که او و

 .گممی بهت گذرهمی قشنگت افکار اون توی که چی هر ریل، الیت بیا شب هفت ساعت امشب؛ -

 کرد؟ تعریف ازم االن جذاب شکارچی یعنی بود، زده خشکم. شد رد نرمی به کنارم از

 :دادم را سوالم جواب که شوم پرت بیرون احمقانه خیال این از تا دادم تکان تندی به را سرم فورا  

 .روانیه شکارچی یه اون -

 معلم و کالرا اشموردعالقه دختر مرموزانه گفتگوی شاهد نزدیکی همان از گنگی و تعجب با آدرین

 دیدن با و برگشت عصبانیت با فورا کسی سوی از گردنی پس خوردن با حین همین در که بود تاریخش

 و خاص فشن حالت که روشن ایقهوه موهای با رنگ میشی چشمان گیرای نگاه که دوستش بهترین

 این در که ایورزشکارانه هیکل و عضالنی کامال   خودش همانند که ایچهره و داشتند خود به زیبایی

 با و گشت خیره کردمی خود گرفتار را ویل مارس آموزاندانش تمام نگاه خوردمی چشم به ساله ۱۷ پسر

 را همدیگر شاننه*ی*س ضربات با و کوبیدند هم به را بزرگشان هایتنه هاآن کنترلی غیرقابل خرسندی

 :گفت کنترل غیرقابل خنده با آدرین و کشیدند ش*و*غ*آ در
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 لیام؟ حاال تا بودی گوری کدوم -

 ساک و بست نقش لیام بجذا چهره روی کشیدمی رخ به را تیزش و سفید هایدندان که نماییدندان لبخند

 :گفت و داد نشان را بود دوشش روی که ورزشی بزرگ

 .بود روم فشاری چه دونینمی. بود باهام پدرمم برگشتم آریزونا از تازه -

 :گفت و کرد نگاه او به بعید ایچهره با آدرین

 بود؟ چطور بازیت -

 :گفت شادی از نماییدندان لبخند با بعد و فریبنده چهره با ابتدا او

 .پسر گرفتیم رو کننده پرتاب بهترین جایزه ما -

 زد او بازوی به را دستش افتخار با آدرین و کشیدند ش*و*غ*آ در را همدیگر مردانه شیوه به دوباره آنها

 :گفت و

 درسته؟ ویلی مارس کل توی بیسبال بازیکن بهترین تو پس -

 :گفت و زد لبخندی لیام

 از غیبت هفته سه این مرخصی گواهی و دفتر برم باید کرده صدام فیلد مکس آقای االن کنم، فکر آره -

 .نحسش صورت اون توی بکوبونم رو مدرسه

 های ویژگی که لیام عزیزش دوست برای کردمی فکر که آنچه از بیش دلش و سرداد هایقهقه آدرین

 .بود شده تنگ برداشت در را حال با پسر یک بارز

*** 

 :گفتم و شدم خیره او به فورا و کردم حس را گشت پدیدار کنارم سرعت به که نینا نگران حضور

 بودی؟ دیده رو سابین قبل هفته یه این توی -

 :گفت بود بهت در امچهره همچون که نینا

 نیست؟ مشکلی نگفتی مگه مونده؟ زنده چطور اون کالرا؛ نه -

 باقی من در را کشیدن نفس توان و گرفته فرا را وجودم تمام اضطراب و دادم قورت زور به را دهانم آب

 کند یادآور چشمانم سوزش شد باعث که زد صدا بلندی به را نامم هراسان و حیرت با نینا که بود نگذاشته

 سرعت به و کنم پرت بیرون بودند دیدنم حال در که چشم هزاران و جمعیت پر سالن از فورا   را خود که

 و خزیدم پشتی حیاط سمت مستقیما و انداختم ساختمان از بیرون را خود ویل مارس شلوغی میان از باد
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 سازم آشکار را امواقعی چهره تا نبود مزاحمی کهاین از و کردم پرت ایگوشه به را کیفم زنان نفس

 .بودم خرسند

 و چشمان از که فراوان وحشتی با او و برگشتم فورا   و کردم حس پشتم در را نینا حضور بارهیک به

 با. کشید ایخفه جیغ میخزید عقب به تندی و بهت با که درحالی و افتاد زمین روی کشیدمی زبانه جسمش

 آرام بر سعی و دادم تغییر را امآشامیون*خ بار دهشت و مخوف چهره و برداشتم گامی او سمت نگرانی

 :گفتم که داشتم عزیزم دوست ساختن

 .بترسونم رو تو خواستمنمی من نینا؛ باش آروم -

 او که دادمی عذابم این بود، شده وحشت و ترس به تبدیل عزیزم دوست داشتنی دوست و شیرین هاینگاه

 و آرامش از موجی با چشمانش به و یابم باز را آرامشش کردم سعی ام،داده قرار موقعیتی چنین در را

 به و دادم انتقال عزیزم دوست دن*ب هایسلول تمام به را بود وجودم در که حسی این. شدم خیره دوستی

 :گفت تندی به زنان نفس و یافت خود در را آرامش بیشتر چه هر مرور

 .ترکید زهرم کالرا، نکن من با کارو این دیگه -

 در حکم*م را او بود کشیده بیرون مخوف عصبانیت آن از مرا کهاین از و دادم سر بلند ایخنده -

 :گفتم و کشیدم ش*و*غ*آ

 ؟!کردی چیکار من با که نفهمیدی تو عزیزم؛ نینای آه -

 :گفتم جدی و شدم جدا او از لبخند با و کردم حس وجودش در را گنگی و تعجب

 .زنممی زنگ بهت عزیزم، خونه برم باید -

 .امنبوده آنجا هرگز شدم،گویی محو پشتی حیاط از دهد سر اعتراضی بگذارم کهاین بدون و

 سوی به رفتن از مرا هیکلخوش آدرین نوازگوش صدای که شدممی راهی ماشینم سمت سرعت به

 ب*ل به که جذابی لبخند با آدرین برگشتم، او سمت چرخشی حرکتی با فورا  . داشت باز سخت روزی

 :گفت نرمی به و شد نزدیک داشت

 ری؟می داری -

 :گفتم و زدم خود به آمیزطعنه لبخندی

 یا کنم کمک باغ به رسیدگی توی مت به الاقل تونممی ببینم خونه برم نمیاد، بر خوندن درس من از آره -

 .نه

 :گفت و داد سر بلند ایخنده او
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .شیمی خوبی باغبون مطمئنم -

 لحظه هر که تند یقلب تپش با. بودم خوشحال کردمی سرگرمم هیکلخوش آدرین کهاین از شد، باز نیشم

 :گفت شدمی بلندتر

 .بگم چیزی یه خواستممی -

 لبانش کردن تر با که نگریدمی امیدوارانه اشجنگلی سبز چشمان با دوباره و کشید ردنش*گ به دستی

 :گفت

 کنم؟ دعوتت بیرون شام برای امشب شهمی -

 را مانطه*اب*ر خواهدمی آیا مالقات؟ قرار کرد، خطور ذهنم از وقفهبی سواالت زد، خشکم ایلحظه

 کند؟ ترجدی

 ساده مالقات قرار یک شاید یا بمانم؟ او با همیشه برای که خواهدمی واقعا   هیکلخوش ورزشکار این آیا

 از راحتی همین به بخواهد واقعا   که نکنم فکر همین برای و بود بوسیده مرا جشن شب در او اما باشد،

 .بگذره لحظه اون

 دم؟می انجام درستی کار کنم قبول رو پشنهادش اگه ولی

 :گفتم نباید که را چیزی فکربی و کردم باز زبان اختیاربی

 .نه که چرا آره -

 .نفهمت سر تو خاک کودن؛ کالرای

 لبخند با. گشت پدیدار وجودش در آرامش و خوشحالی از موجی و درخشید الماس همچون آدرین چشمان

 :گفت نماییدندان

 .دنبالت میام نه ساعت شب من پس -

 .شدم هیکلخوش آدرین بخشرضایت و شاد هاینگاه تسلیم کرد، نمیشد کاری دیگر و زدم کجکی لبخندی

 و برانگیزخیال صورت به گرم لبخندی کرد، نوازش را آن و گذاشت امگونه روی را دستش آرامی به

 لبانم روی بر نرم ایوسه*ب او. تاباندم بود، شده طالیی کامال خورشید نور تابش با که بلوندش موهای

 .گشت حبس امنه*ی*س در نفس و کاشت

 و گذاشت میز روی را کیفش نشست، صندلی روی نینا که کردمی نگاه اخیرش هایپیام به ناامیدی با لیلی

 :گفت تعجب با و شد خیره لیلی هایاخم به
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 شده؟ چیزی -

 ذاشتگ او مچ روی را دستش نینا که بود خیره تلفنش به هنوز غمگینش خاکستری چشمان با بلوند دختر

 :گفت و

 هی؟ -

 :پرسید نینا و سراند ُمیز روی را موبایلش کالفگی با لیلی -

 شده؟ چیزی -

 زشت اردک جوجه اون با تازگیا و کنهمی فرار ازم همش نداده، هم پیام یه حتی بهم روزه چند جیمز -

 .پره می آنیکا

 :گفت و خندید نینا

 زشته؟ آنیکا که مطمئنی حاال -

 :گفت و داد تکیه اشصندلی پشتی به اخم با لیلی

 .سمتش رفته همین برای ترهخوشگل من از اون کهاین خاطر به شاید -

 :گفت لیلی که دادمی گوش او هایحرف به دقت به نینا

 .بود کرده انتخاب دوستی برای منو دختر همه این بین از که بودم خوشحال خیلی نینا، جذابه خیلی اون -

 :گفت گریسرزنش چشمان با و گرفت را او دستان نینا

 داری، ابریشم مثل موهای. بنداز خودت به نگاه یه زیبایی، خیلی تو لیلی؟ زنیمی که هائیهحرف چه این -

 این مردها همه   بینن،نمی رو تو که جیمزه کور هایچشم این خوشگلی، هااروپایی مثل و آبیه چشمات

 .دیگه یکی دنبال میرن بعدش و کننمی حال دخترها با مدتی یه اونا هستن، طوری

 :گفت و کرد شل را بدنش کمی لیلی

 .هستم سبکی دختر خیلی میخورم، رو پسرها گول زود هستم، ساده خیلی من توئه، با حق -

 :گفت و زد لبخندی نینا

 .کنیمی خوشحال خیلی رو کالرا و من همیشه و هستی نگری مثبت و شاد دختر تو لیلی، بهترینی تو -

 :گفت یکباره به و زد لبخندی لیلی

 ما؟ پیش نیومده چرا کجاست؟ کالرا اوه، -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :گفت عمیق نفسی با و داد تکیه اشصندلی به نینا

 .بده انجام اونو رفته داره، کاری یه -

*** 

 چهرە  دیدن با و آمد بیرون پذیرایی از دستش در قهوه لیوان با او زد، صدا را مت و شد خانه داخل کالرا

 :گفت تعجب با کالرا نگران

 کالرا؟ شده چیزی -

 :گفت و کرد نگاه آمدمی پایین هاپله از که مونیکا به کالرا

 .داریم مشکلی یه -

 جیرجیر صدای شنیدن با. کردمی نجوا ب*ل زیر در را آهنگی و بود کشیده دراز تخت روی کاترین

 به شده ریز و شیطانی نگاهی با زد، نصفه لبخندی کوچکش و تاریک سلول زدە  زنگ و آهنی درب

 و زد تخت روی غلتی و برگشت هاآن سمت تعجب با شدند، داخل او از بعد که مونیکا و مت و کالرا

 :گفت

 .اعداممه وقت که نگین -

 با فورا   و نداشت را طبعششوخ خواهر هایپراندن تیکه برای کافی وقت. داد چرخی را چشمانش کالرا

 :گفت جدی ایچهره

 .بزنیم حرف موردش در باید که هست مهمی موضوع کاترین، شو بلند -

 هاآن هایحرف که گویی. کرد آویزان را پاهایش و نشست تخت روی کاترین و شدند سلول وارد سه هر

 صدایش در که لرزشی و جدیت با کالرا شد، خیره هاآن به تفاوتیبی روی از نگاهی با نباشد مهم برایش

 :گفت بود

 .بود مدرسه تو امروز اون نمرده، سابین -

 رنگ و خشکیده لبانی با کردنمی باور اصال   را او حرف که گویی و شد خیره کالرا به تعجب با کاترین

 :گفت پریده

 !ممکنه غیر این چی؟ -

 .طوریهاین اما غیرممکنه، آره -

 :گفت باشد کرده حل را مسئله که گویی و اخم با کاترین
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .آشامهون*خ یه اون -

 :داد جواب سرعت به کالرا

 .کنهمی دیوونه منو داره که همینه نیست، آشامون*خ اون نه، -

 :گفت قبلش تفاوتیبی با کاترین

 جون؟آبجی میاد بر من دست از کاری چه گین؟می من به اینو چرا حاال خب -

 و جدی چشمان به زدمی موج آنها در نیرنگ و حیله که اشمظلومانه ایقهوه چشمان و زیرکی با او

 زنجیر دستان به ناچارانه نگاهی با کالرا. کرد ایاشاره بندش در دستان به و شد خیره کالرا متعجب

 .شد خیره اششده

*** 

 گویی و زدمی تند قلبش ضربان شدت به که او آدرین، قدیمی ماشین کشانخرناسه موتور افتادن کار از با

 دختر که این از غافل بود، زده هیجان و خوشحال شدت به قرار این از و داشت زیادی اظطراب

 پیراهنی با لبخندزنان او. است گذاشته قال ناچار به عاشقانه مالقات این برای را او امشب آرزوهایش

 دادمی نشان زیبا و جذاب بسیار را او ورزشکاری تیپ که اشمشکی چرم کت و جین شلوار و ایسرمه

 نفسی و مکث کمی با که بود حرکت در عمارت در هایپله سمت بلند هاییگام و اضطراب با. شد پیاده

 .ماند منتظر و فشرد لرزان انگشتانی با را در زنگ عمیق

 دلنشین لحن با و زد لبخندی کند،می نگاه او به لبخندزنان که آدرین دیدن با و کرد باز را در مونیکا

 :گفت اشهمیشگی

 .آدرین سالم -

 :گفت و زد برقی چشمانش آدرین

 .کالرکسون خانم سالم -

 است؟ آماده کالرا باشم، نشده مزاحم امیدوارم -

 :گفت باشد غافل چیزی از گویی متفکر ایچهره و تعجب کمی با مونیکا

 .نیست خونه کالرا آدرین، ببخشید -

 فکر افکارش در و شد خیره زمین در اینقطه به خورده جا و شوکه شد، خشک بش*ل روی آدرین لبخند

 او آشفته   چهرە   به ناراحتی با مونیکا. باشد گذاشته جا را داماد حجله در عروس گویی که کردمی را این

 :گفت وجدان عذاب با و شد خیره
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 آدرین؟ -

 با آرامی به و برگشت نصفه ندهد دست او به بیشتری شدگیخیط احساس تا برگشته آرامی به که آدرین

 :گفت غمگین ایچهره

 .شدم مزاحم ببخشید -

 او رفتن به ناراحتی با مونیکا شد، دور آنجا از سرعت به و کرد حرکت ماشینش سمت بلند هاییگام با او

 .ماند خیره

*** 

 حال در ایکننده دیوانه سرعت با که متروهایی به احتیاط با و بود رسیده ریل الیت نزدیکی به کالرا

 در تاریکی او برای کرد، طی را ایستگاه سالن تاریک نیمه و طوالنی راهروی. شد خیره بودند حرکت

 را چیزها ترینکوچک حتی اشخونآشامی تیز العادهفوق چشمان با توانستمی و نبود مشکل دور جاهای

 قلب ضربان شنیدن با و شنیدمی را بود جاآن در که هاییآدم از کمی تعداد ضربانات صدای او. ببیند

 .افتاد راه به غریزی طور به بود دلنشین عجیب برایش که آشنایی

 و جذاب شدت به که درازش قامت و قد بلندی به مخملی کت و سیاه دستیک هایلباس با مردی دیدن با

 شکارچی این مقابل در که ضعف از حالتی با و کرد احساس دل در را ضعفی. رسیدمی انگیزهوس

 عمیق نفسی با. کردمی خاطر آزرده را او و متعجب شدت به کردمی احساس خود در جذاب آشامون*خ

 نگاهی با نشست، صندلی روی زیاد ایفاصله با او کنار و بود فعال بدنش باش آماده حالت و افتاد راه به

 مرگبار سکوت سابین. داشت تعجب جای برایش که دیدمی را مردم از خالی و خلوت سالنی اطراف به

 :گفت دانستمی آن علت را سرما کالرا که دارش خش صدای با و شکست را جاآن

 .نباش نگران نیست، جااین کسی -

 و بود افکنده را هراس او تپش پر قلب در شدمی رد هاآن مقابل از که متروهایی و سکوت دوباره مدتی

 از آشامون*خ یک باید چرا که بود مسخره برایش و شوکه شدت به شکارچی دلنواز تپش از حال عین در

 بترسد؟ انسان یک

 .نبود نیز آشامون*خ مسلما   و نبود عادی انسان او داد، پاسخ را جوابش سرعت به او اما

 بنرهای و بیلبوردها به مسلما   او اما بود، خیره مقابل در اینقطه به عمیق و مردانه جدی نگاه با سابین

 را مقابلش دیوار معنادارش و عمیق نگاه بلکه بود، نشده خیره مقابلش سوی آن دیوار اهمیتبی و پاره

 که را او احساسات غمگینش نگاه از توانستمی اما دانست؛نمی را آن کالرا که بود جایی در و شکافته

 رحم،بی شکارچی راستی به دلتنگی؟. کند حس را بود ترس و دلتنگی عذاب، د،*ر*د خوشی، با همراه

 بود؟ کسی چه دلتنگ
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :کرد اسرارآمیزش زندگی داستان گفتن به شروع ایگرفته و دارخش صدای با

 کیم؟ من که بود این اون و پرسیدم خودم از اومد ذهنم به که سوالی اولین -

 روی رو خودم زمستان سرمای تو که حالی در بودم؛ زخمی و تنها من و بود میش و گرگ هوای هوا

 رو سرم پشت وحشتناک و آورعذاب فریاد صداهای کردم،می فکر فرار به فقط و دور کشونکشون زمین

 .کردم گم رو خودم مه تو و گرفتم نادیده

 هنوزم و بود کردمی تعریف که جهنمی اون تو هنوزم انگار شدم، خیره متمرکزش چشمان به ناراحتی با

 .فرار حال در

 .رفت فرو اشزندگی داستان در دوباره مکث کمی با

 خوشحال و کشیدممی باال خصوص به جای عظیم هایپله از رو خودم بودم خسته و زخمی که حالی در -

 خستگی از بتونم کهاین قبل بود، هم طوراین و کردم پیدا خواستن کمک برای رو جایی که بودم این از

 فکر بخوابم کهاین قبل اما برگرفت در رو من طوالنی خوابی سیاهی ببینم رو ایمافسانه ناجی حد از بیش

 :شد ایلحظه بیداری باعث شد زده ناجیانم سوی از که حرفی به

 (شیطان همدست)

 برای او خود از بیشتر. شدم زده وحشت شدت به و پیچید بدنم تمام در عظیم ایلرزه آخرش حرف این با

 :پرسیدم و شدم کنجکاو فهمیدنش

 چرا؟ -

 نیز مرا و کرد رخنه روحم به نگاهش شد، خیره من به اسرار از عمیق چاهی و اسرارآمیز چشمانی با

 :گفت و ساخت خسته خودش همچون

 .کالرا گشتم دنبالش هاسال خودمم که چیزیه این -

 :گفت و شد خیره مقابل در اینقطه به دوباره او

 و میکرد زمزمه مدام رو چیزی که سرم باالی نفرو یه ولی بودم؛ بیداری و خواب در طوالنیی مدت -

 .دیدممی میزد حرف زبونی چه به فهمیدمنمی من

 :گفت اشچهره در عجیبی شادی با دوباره و کرد سکوت مدتی

 که چیزی اون برای و داشتم اعتقاد چیز یک به فقط هستم کی فهمیدم و اومدم هوش به کامال   وقتی اما -

 .کنممی کاری هر اومدم وجود به براش
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :گفت نیشخند با و دوخت من چشمان به را اشکینه از پر و خطرناک چشمان او

 .هاآشامون*خ کشتن -

 و زد خیمه من روی. افتادیم زمین روی دو هر و شد ورحمله سمتم به که بودم نیامده خودم به هنوز

 چوبی میخ کتش از بارهیک به کنم، مقاومت داشت که قدرتی مقابل در نتوانستم و پیچید هم در را دستانم

 کشید بیرون را

 :گفت بود چشمانش در که نفرتی با و شد چوب به خیره چشمانم آن بردن باال با و

 .شیطان بمیر -

 کنار من روی از سرعت به او حین همین در و بستم را چشمانم چوب آمدن پایین با و شد سست دستانم

 قلبش در چوب رفتن فرو مانع بر سعی که کاترین دیدن با. کردم باز سرعت به را چشمانم و شد رفته

 به ایضربه قدرت با او گرفتم، را سنگش مثل بازوان و رفتم سابین سمت سرعت به و شدم بلند است

 .شدم پرت عقب به من و زد امنه*ی*س

 خفه حال در که کاترین از و گرفت را سابین آشامیون*خ سرعت با و رسید راه از مت حین همین در

 فرصت این از او رفت، عقب به قدمی سابین و زد او صورت به مشتی کاترین. کرد دور بود کردنش

 .شکست را سابین ردن*گ و کرد استفاده

. رفت پیچیدمی خود به د*ر*د با زمین روی که کالرا سمت و شد خیره او به عصبانیت و نفرت با کاترین

 :گفت و کرد هاآن به رو مت و کرد بلند را او

 .ببریم جااین از و ببندیمش باید -

 :گفت و گرفت فاصله کالرا از کاترین

 .برینمی شما جون، عمو نه -

 :گفت و کرد او به رو تعجب با کالرا

 چی؟ -

 :گفت و آورد در شکلکی کاترین

 .جون عمو و کوچولو آبجی بای فعال   بود، جااین تا سفرمون -

 خیره سابین به زناننفس. بگیرد را جلویش نتوانست کالرا و شد دور جاآن از آشامیون*خ سرعت با او

 .است بسته را فلنگ و کند کمک او به راه بقیه در تا نیست کاترینی دیگر که دانستمی را این و شد
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

*** 

 و شد یرهخ بود نشسته مقابلش صندلی روی که کالرا به باز نیمه و کرد باز را چشمانش آرامی به سابین

 :گفت نیشخند با

 کنی؟می چیکار داری -

 .هستن حکم*م خیلی بستم دورت و پاهات دستات، به که زنجیرهایی چون نکن، تالش خودیبی -

 :گفت و زد نیشخندی سابین

 .بکنم تالشی خواستمنمی -

 :گفت و کشید هم در را هایشاخم کالرا

 .بشم قاتل دلیل بدون تو مثل خوامنمی من اما بکشی منو خواستیمی کهاین با -

 :گفت دوباره و کرد مکث کمی او

 بهم رو داستانت بقیه   که زمانی برای ذارممی رو قضاوت پس دونم؟نمی من و داری دلیل هم شاید یا -

 .گفتی

 :گفت ناباورانه ایچهره با و زد لبخندی سابین

 بگم؟ بهت رو زندگیم داستان بقیه   خوایمی -

 :گفت و کشید عمیقی نفس او

 داره؟ اهمیتی چه برات بکنم؟ کارواین باید چرا -

 کهاین تر،مهم همه از و بشی هاآشامون*خ علیه تا داده ذهنی شستشوی رو تو کی بدونم خواممی چون -

 قدرتمندی؟ انقدر چطور

 :گفت و شد خیره اینقطه به سابین

 .بود ۱۷20 سال -

 :داد ادامه خونسردی با سابین و داد تکیه اشصندلی به آرامی به کالرا

 .زن یه و بودند برم و دور روحانی خواهر تا چند کردم باز رو چشمام وقتی -

 :گفت و شد خم جلو به کنجکاوی با کالرا
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 بود؟ کی اون زن؟ یه -

 :گفت و شد خیره او به سابین

 .هاآشامون*خ دست از هاانسان تمام ناجی دنیاست، ناجی گفت اون -

 :پرسید تندی به کالرا

 .بگو بهم رو چی همه بود؟ چی اسمش بود؟ کی اون -

 :گفت آمیزیطعنه لبخند با سابین

 کنم؟ اعتراف مرگم قبل خوایمی خوای؟می اطالعات ازم -

 :گفت و شد بلند صندلی روی از کالرا

 اینم نیست وجودت در رحمی هیچ که فهمیدم، رو این هستی، هاآشامون*خ برای کشتار ماشین یه تو -

 .نیست کارت توی منطقی چرا که فهمم،نمی و این اما فهمیدم،

 :گفت و خندید سابین

 کالرکسون؟ کالرا زنیمی حرف منطق کدوم از -

 :گفت عصبانیت با سابین و کشید هم در را هایشاخم کالرا

 .نموند برام منطقی هیچ دیگه رسوند، قتل به صورت ترینوحشیانه به رو خانوادم شما از یکی وقتی -

 از باری کوله با و بود تنها اون عزیزانش، غم حسرت،. دیدممی چشماش تو رو رنج و د*ر*د حاال

 .رنج و د*ر*د

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 .نیست هم مثل همه ذات که بدونی رو این باید نیستیم، هم مثل ما اما -

 .کردم تکرار خود با و نشستم زمین روی آهنی در مقابل و شدم خارج سلول از ناراحتی با

 دور نابودی از و کنیممی کنترل یا رومونه، پیش راه دو اما ون؛*خ به تشنه درندە  یک هستیم، چیز یه ما

 .شیممی تبدیل رحمبی حیوون یه به و گیممی آمد خوش بهش هم یا شیم،می

 آشامون*خ کهاین قبل بشم، قبل مثل دوباره خواستممی نگفتم، آمد خوش بهش من نکردم، کارو این من اما

 .بودم انسان اون از ترمهم و داشتم چیز همه کهاین قبل بودم،

*** 
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 رسیدمی نظر به آشفته مسلما   که افکاری با صندلی روی که کالرا دیدن با و آمد بیرون آشپزخانه از مت

 :گفت و نشست کنارش و رفت سمتش عمیق نفسی با است نشسته

 شده؟ چی -

 :گفت و دوخت مت به را رمقشبی چشمان و پرید بیرون افکارش از کالرا

 .نمیاد خوشم اصال که بریم پیش ایدیگه راه یه با باید نگفته، چیزی هنوز فقط نیست؛ چیزی -

 :گفت و گذاشت کالرا مچ روی دلگرمی با را دستش مت

 .میرم من بار این نباش نگران -

 :گفت و زد لبخندی و آمد هاآن سمت مونیکا

 .کالرا زد زنگ نینا امروز -

 :گفت و کرد او به رو کالرا

 گفت؟ چی -

 .نیومدی مدرسه روز دو این چرا بدونه خواستمی و بود نگرانت خیلی -

 :گفت و انداخت پایین را سرش تفاوتیبی و خستگی با کالرا

 .زنممی زنگ بهش -

 :گفت فکر کمی با مونیکا

 ظاهرا   و در دم اومد پسری یه بگیرین، رو سابین بودین رفته که شب اون بگم، بهت بود رفته یادم اوه؛ -

 .بیرون بری باهاش بود قرار

 :گفت گرایانهسرزنش آدرین با قرارش کردن فراموش از مسلما   که ایچهره با مکث کمی با کالرا

 .لعنتی -

 :پرسید مت و شد بلند او

 ری؟می کجا -

 .بزنم حرف آدرین با باید مدرسه، رممی دارم -

 :گفت و زد لبخندی مونیکا
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .تعطیله مدرسه است، یکشنبه امروز اما -

 :گفت رسیدمی نظر به گیج که مکث کمی با کالرا

 .فعال   بزنم، قدم یکمی بیرون میرم باشه، -

 با. کند خالی شانه مت و مونیکا سواالت رگبار زیر از تا شد خارج خانه از و افتاد راه به سرعت به او

 مت تلفن حین همین در و شدند خیره همدیگر به معنادار هایینگاه با مونیکا و مت خانه از شدنش خارج

 :گفت و داد جواب اخم کمی با کاترین نام دیدن با و کرد زدن زنگ به شروع

 .کردی گور و گم خودتو همیشه برای کردم فکر -

 :گفت جدی کامال   و نگران ایچهره با کردمی عبور خیابان از که حالی در کاترین

 کجایی؟ -

 .امخونه -

 کجاست؟ سابین -

 :گفت عادی حالت با و شد بلند صندلی روی از مت

 پرسی؟می چیه هاسوال این -

 :پرسید عصبی و بلند صدای با کاترین

 مت؟ کجاست لعنتی اون -

 :داد جواب فورا   کاترین نگرانی احساس با مت

 شده؟ چیزی مگه، چطور بود، پیشش االن کالرا زمینه، زیر تو -

 :گفت پریشانی و اضطراب با کاترین

 .مت شو مطمئن برو -

 :گفت و کرد نگاه بود خوابیده صندلی روی که سابین به هانرده از رفت، زمین زیر سمت سرعت به مت

 .بسته پا و دست جاست،این اون -

 :گفت و کشید آسودگی از راحتی نفس کاترین

 .اسکله نزدیک بار بیا خودت. باشه مراقبش بذار مونیکارو خوبه، -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .افتاد راه به نگرانی با و مکث کمی با و کرد قطع را تلفن مت

 به حمله حال در حریف تیم از یکی و کرد پرت آدرین اشتیمی هم طرف به را بسکتبال گنده توپ لیام

 دور را حریفش هایحرف و زیبا چرخشی حرکت با آدرین که بگیرد گ*ن*چ به را توپ تا بود آدرین

 توپ آدرین زیبای حرکت با و گرفت فرا را آزاد هوای بسکتبال زمین تیم دو هر سوی از هیاهویی. زد

 پیکر دیدن با آدرین حین این در و دادند سر ذوق و شور از هیاهویی آدرین تیم شد، سبد وارد مستقیما  

 که اشعالقه مورد دختر پوش خوش و زیبا

 و هاتشویق بین در. گشت خیره او به بود جذاب بازیکن تماشای محو لبخند با و نشسته نزدیکی آن در

 :گفت و کرد نگاه او به تعجب با لیام که بود شده خیره کالرا به سبزش چشمان با تیمش حمایت

 زده؟ خشکت چرا پسر، هی -

 :گفت و داد تکان نه معنای به را سرش مکث کمی با آدرین

 .بزنم حرف یکی با باید بیارین، رو ویلیام من جای به -

 صدای با و شد خیره بود ایستاده درخت کنار نیمکت مقابل که کالرا به بعد و او به لیام. افتاد راه به او

 :گفت بلندی

 .کنیممی شروع هابچه هی -

 و گرفته خود به شرمساری چهره که کالرا به سرد نگاهی با و زنان نفس و بود عرق خیس آدرین

 بود متوجه خوبی به کالرا. ایستاد او قدمی یک در و شد نزدیک رسیدمی نظر به غمگین اشآبی چشمان

 :گفت ضعیف صدایی با کند، نگاه چشمانش به خواهدنمی حتی و شده دلسرد او از چقدر آدرین که

 کنی؟ نگاه بهم خواینمی -

 :گفت و شد خیره کالرا چشمان به برگشت، مکث کمی با و کشید عمیقی نفس آدرین

 خوای؟می چی -

 :گفت و کند پر را کند حفظ کردمی سعی آدرین که ایفاصله تا شد نزدیک او به کالرا

 .خواممی معذرت پیش شب دو واسه   -

 :گفت و زد خندی نیش آدرین

 .نمیای هم خواهی معذرت این برای کردم فکر -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 چه هر تا رفت،می ماشینش سمت بلند هاییگام با و شکسته دلش که بود مشخص کامال   و برگشت او

 او سمت کشیده درهم ابروهایی با و ایستاد آدرین. گرفت را او دست کالرا که شود دور کالرا از زودتر

 :گفت ناراحتی با کالرا و برگشت

 نتونیم دیگه کنم فکر و خواممی معذرت واقعا   بیام، نتونستم آدرین، بود اومده پیش برام مشکلی یه -

 .ببینیم رو همدیگه

 و برگشتم. بشنوم را قلبش ضربان شدن تندتر توانستممی شدم، خیره آدرین زدهحیرت چشمان به

 :گفت نگرانی با و افتاد دنبالم به آدرین که بروم خواستممی

 ببینیم؟ رو همدیگه نباید چرا کالرا، کن صبر چی؟ -

 :گفت و انداخت او مقابل را خودش سرعت به آدرین و داد ادامه راهش به کالرا

 کالرا؟ نبینیم رو همدیگه دیگه چرا -

 :گفتم مکث کمی با و ببیند چشمانم در را حالم آشفتگی خواستمنمی و کردم نگاهی اطراف به

 ...دیگه همین برای بریم، جااین از خوایممی چون -

 :گفت بود ور غوطه چشمانش در که ناراحتی از موجی با و شد حرفم مانع آدرین

 .بری خوامنمی من اما -

 بارهیک به ولی چیست، از بفهمم توانستمنمی درخشید، هیکلخوش ورزشکار سبز چشمان در برقی

 :گفت چشمانم در خیره نرمی به و ساخت ناپدید را بینمان کوچک فاصله

 اون میاد، خوشم ازت که بگم بهت تا رفتممی کلنجار خودم با که بود سال دو شدم، ترنزدیک بهت تازه -

 .نذار تنهام کالرا؛ لطفا   دارم، بهت نسبت احساسی چه بگم بهت خواستممی شب

 که احساسی دوباره که نفهمیدم و نشست لبانم روی آدرین سرد لبان بارهیک به شد، چی نفهمیدم اصال  

 احساس این از. گرفت فرا را وجودم تمام ترس. برگشت دوباره بود رفته بیرون قلبم از پیش هاسال

 .ترسممی

 چون کردم، فرار قدرتم تمام با. بدهم لعنتی حس این به دوباره اجازه نباید شدم، جدا آدرین از سرعت به

 .است راه بهترین همیشه

*** 
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 در کنار جا همان در و کرد جاآن به گذرا نگاهی. شد گریل متروپولیتن گیرچشم و لوکس بار وارد مت

 بار سکوی مقابل صندلی در که پوش خوش کاترین دیدن با و کاوید را اطراف اشآبی چشمان با و ایستاد

 .است نشسته

 او و نشست کنارش مت. گذاشت سکو روی را کی*یس*و لیوان کاترین و رفت سمتش بلند هایگام با

 :گفت بود چشمانش در که شیطنتی با و زد لبخندی برگشت، سمتش

 .جون عمو سالم -

 :گفت و شد خیره مقابل به مت

 .بزنی رو کشونده جااین تا منو که حرفی و نریزی ون*ب*ز بهتره -

 :گفت و کرد مت به رو قبلی حالت و مکث کمی با و کشید سر را اشدنی*شی*نو کاترین

 و قدیمی دوستای از یکی به پورتلن تو بودم دور ازتون که روز چند این طی من جون، عمو خب -

 .بود هم قدرتمند جادوگر یه اتفاقا   که کردم برخورد عزیزم

 با مت که کردمی داریخنده نمایشی و جالب حرکات کرد، مشت حرف این گفتن با را دستش کاترین

 :گفت که بود شده اش سرگرمی باعث او دست حرکات

 گفت؟ بهت چی قدرتمندت جادوگر دوست این خب -

 :گفت آمیزیاسرار حالت با و کرد ریز را چشمانش کاترین

 .اسیره زمین زیر تو که بزرگی گروگان اون مورد در البته، و وحشتناک چیزهای سری یه -

 :گفت و برگشت او سمت کنجکاوی با مت

 دونی؟می چی خب سابین؟ مورد در -

 پر را لیوانش او که حینی در کرد، اطاعت او و داد نشان بار متصدی به را اشخالی لیوان کاترین

 :گفت کردمی

 اونجا گناهبی مردم کل که میفته شومی بسیار بسیار اتفاق یه ایتالیا ولتری در ۱۷20 سال تو که بگم باید -

 وجود عظیم فاجعه   این مورد در زیادی هایافسانه البته شن،می کشیده آتش به ندارشون و دار با همراه

 بزرگ شکارچی یه از اسمی که اینه بدیم ربط این به رو قضیه این تونیممی ما که چیزی تنها اما داره،

 .قویه بسیار بسیار که شده برده ما داستان این در

 :گفت که بود عمیق فکری در نگرانی با مت
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 باشه؟ مونیز سابین شکارچی، اون کنیمی فکر و -

 :گفت آوردمی در که شکلکی و تامل کمی با کاترین

 .نه یا شاید -

 :گفت افسوس کمی با او

 ...اما گذشته، چی قدیم زمان بدونه که دهنمی کفاف قدراین عمرش شناسممی من که دوستی خب -

 :پرسید مت که بود اشچهره در تردید و رسیدمی نظر به جدی کمی او

 اما؟ -

 :گفت مکث کمی با کاترین

 و قوی شدت به داستانه اون تو که شکارچی که گفت اون ولی زد،می بلوف جادوگر اون کنم فکر -

 .بود ناپذیرشکست

 آیا که بود عمیقی فکر در نیز کاترین. رفت فرو فکر به رسیدمی نظر به نگران شدت به حال که مت

 نه؟ یا گرفتندمی جدی باید را بود کرده تعریف برایش کاترین جادوگر دوست که داستانی واقعا  

*** 

 گذاشت صندلی روی را غذا سینی او و کرد بلند را سرش سابین. کرد باز آرامی به را سلول در مونیکا

 :گفت و کرد نگاهی سابین پریده رنگ صورت به و

 .بخوری غذا یکمی تا کنم بازت باید -

 :گفت که بود شده خیره او به ناباور و ریز چشمانی با سابین

 خوبی های آشام ون*خ شما که دونممی اینو ولی شاید دونمنمی کنین،می باهام شما که کارایی دونی،می -

 .هستین

 تعجب با نداشت، باور را بود آورده ب*ل به که را حرفی گویی که سابین چهره به و زد لبخندی مونیکا

 :گفت

 .بذاری رومون رو اسم این تونیمی اینه تو برداشت اگه شاید دونم،نمی خوب؟ هایآشامون*خ -

 :گفت و زد خندی نیش سابین

 ...اما کنین، رفتار هاانسان مثل کنینمی سعی هنوز و هستین خوب شما که درسته -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 به فهم غیرقابل چشمانی با سابین و شد خیره اششیطانی چشمان به شک با مونیکا. کرد طوالنی مکثی او

 :گفت و گشت خیره مونیکا هراسان چشمان

 .استثنا بدون اومدم وجود به هاآشامون*خ همه   کشتن برای من اما -

 تمام کوچکی، فشار با خوردن آب راحتی به و سرعت به سابین. بود زده خشکش جایش در مونیکا

 سرعت با مونیکا. شد بلند صندلی روی از و شدند منفجر عظیمی صدایی با او دن*ب دور زنجیرهای

 دیوار به حکم*م را او و گرفت نکردنی باور سرعت به را او سر سابین و شد نزدیک او به آشامیون*خ

 .افتاد زمین روی هوشبی مونیکا. گوبید کناری

*** 

 مت ماشین شدن متوقف با حین همین در که بود در کردن باز حال در و ایستاده هاپله روی کالرا

 خیره آمدندمی او سمت به مضطرب و شدند خارج اتومبیل از زمانهم که کاترین و او دیدن با. برگشت

 :پرسید نگرانی با و شد

 شده؟ چیزی -

 :گفت که رفت،می خانه سمت بلند هاییگام با مت

 .گممی بهت -

 و کرد اشاره من به او و شد خیره کاترین به گرایانهپرسش نگاهی با کالرا. شد خانه وارد سرعت به او

 :گفت

 .گفت مت که همونی -

 با سلول باز در دیدن با و رفت پایین زمین زیر تنگ و تاریک هایپله از آشامیون*خ سرعت با مت

 :گفت نگرانی

 .نه نه، نه، نه، -

 با و سرعت به کالرا. شدند وارد کاترین و کالرا حین همین در و کرد بلند زمین روی از را مونیکا او

 هایدانه همچون که شده تکه تکه فوالدی زنجیرهای به جدیت با کاترین و رفت مونیکا سمت نگرانی

 :گفت شده گشاد چشمانی و حیرت با و شد خیره بودند، شده پراکنده زمین روی برف

 .نزده بلوف شایدم -

 خانواده گرم محیط در و خانه در را پاییزی سرد و ستاره پر شب سیاتل اهالی که حالی در بود، شب

 .است پا به آشوبی هاکالرکسون خانه اهالی دل در گذرانند،می
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :گفت عادی نگاهی با کاترین و بست آرامی به را اتاق در مت

 خوبه؟ -

 :گفت و زد نصفه لبخندی مت

 .شد بهتر حالش دادم، ون*خ بهش کمی -

 .خوبه -

 :گفت سرعت به مت که برود پایین هاپله از خواستمی برگشت، او

 کاترین؟ -

 :گفت مهربانی با و شد نزدیک مت. برگشت او سمت کاترین

 .کردی کمک خیلی امروز ممنونم؛ -

 لبخندی خورد،می چشم به اشایقهوه چشمان در متفاوتی و عجیب احساس گویی که مکث کمی با کاترین

 :گفت و زد

 .نداشت قابلی -

 .آمد پایین او سر پشت تامل کمی با و شد خیره او به مت. رفت پایین هاپله از مکث کمی با او

*** 

 :گفتمی ناراحتی با بود نشسته تخت روی که حالی در کالرا

 .گشتممی بر جااین به هرگز نباید شاید نینا، شممی دیوونه دارم دیگه -

 :گفت و گرفت ناراحتی با را او دست نینا

 باشه؟ کالرا، نزن حرف رفتن از دیگه -

 :گفت آرامش و تامل کمی با کالرا

 .باشه -

 من کنیم،می پیدا براش راهی یه حتما   بره، پیش این از بیشتر سابین ذاریمنمی برمیایم، پسش از ما -

 .پیشتم

 :گفت بسته چشمان با و گرفت ش*و*غ*آ در را او معطلی بدون کالرا
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .زدممی حرفامو کی به باید دونمنمی نبودی اگه نینا، ممنونم ازت واقعا   -

 :گفت و زد لبخندی نینا

 .بمونم باهات جااین رو امشب بذاری که مدیونی بهم کنم فکر -

 :گفت و شد خیره چشمانش به و خندید کالرا

 .خورهمی و میاره در چشمامونو کردیم خیانت بهش بفهمه اگه لیلی؟ بدون -

 :گفت و خندید نینا

 اون؟ بدون گفته کی -

 :گفت و دوید هاآن سمت اشهمیشگی شادی با و کرد باز را در لیلی هین همین در

 .اومدم من -

 در گنده باربی عروسک همانند را او کنانخنده نینا و کالرا و کرد پرت تخت روی را خودش لیلی

 .گرفتند ش*و*غ*آ

 :گفت ایکودکانه هیجان با لیلی

 .بگم اول از خوابممی وسط من -

 :گفت و خندید کالرا

 .باشه -

 با در الی از کاترین. خندیدندمی همدیگر قلقلک با و کشیدند دراز نفره دو و بزرگ تخت روی هاآن

 پایین وارمه صورت به هاپله از ناراحتی از پر چشمانی با بود، شده خیره هاآن به حسرت از پر لبخندی

. پیوست لیلی و نینا شادی به اما رفت، فرو فکر به مکث کمی با کسی پای صدای شنیدن با کالرا. رفت

 تامل کمی با ایستاد، کاترین و کرد صدایش او دیدن با مت که برود خواستمی و کرد باز را در کاترین

 داشت را کردنشان پنهان بر سعی که کاترین ایقهوه چشمان دیدن با مت و کرد نگاه او به و برگشت

 :پرسید

 مونی؟نمی -

 :گفت و زد لبخندی کاترین

 .موندم زیادی کنم فکر -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 باال طبقه   هایخنده شنیدن با ناراحتی با و انداخت پایین را سرش مت او رفتن با. زد لبخندی دوباره او

 .داد تکان افسوس با را سرش و شد خیره در به دوباره

. دارم رو اونا که بودم خوشحال ولی نبودم، الیقشون هم شاید دونی؟می داشتم، قشنگ خانوادە  یه من -

 خوامنمی. رفتمی در دیگه هم واسه   جونمون و بودیم خواهر بازم اما نبودیم جور هم با زیاد خواهرم،

! ایمدرنده یه ما چون کنه، نابودمون که شهمی باعث ماها برای داشتن احساس چون رفیق، باشم احساساتی

 کلی چون بودم، خوشحال قبال   چقدر. ندارم رو کسیهیچ من و شده سراب پوف، خانواده، اون حاال ولی

 توی به رو هاحرف این تمام مجبورم حاال اما بزنم حرف باهاشون تا داشتم هاحرف جور این برای آدم

 .بگم گارسون

 به که بار متصدی سمت که حالی در. شد بلند و کوبید میز روی را کی*یس*و بطری ناراحتی با کاترین

 چشمان در عصبانیت از که چشمانش اشک با. رفتمی بود شده خیره او به و بود ترسیده و شوکه شدت

 :گفت درخشیدمی ناکش خطر زیبای

 ...پس کنم، مجازات رو نیستن هامبدبختی مسئول که کسایی که منه ذات این اما رفیق، خواممی معذرت -

 نیشش سفید و تیز هایدندان. کرد رشد شکسته دل آشامون*خ سوخته ایقهوه چشمان از طالیی هایرشته

 رحمیبی سزای باید ناچار به بدبخت سال و سن کم مرد. کردمی طوغیان بیرون به اشبسته لبان از

 دیگری کار او چشمان در خودش مرگ دیدن جز و بدهد پس را غمگین آشامون*خ مقابل در سرنوشت

 .بکند توانستنمی

 شود اشناراحتی و خشم بر مانع توانستنمی چیز هیچ دیگر که حالی در و گرفت را او ردن*گ کاترین

 :گفت

 .متاسفم کارم این برای -

 از پس که بود خونش مکیدن حال در وحشیانه و کرد فرو مرد شاهرگ به را هایشدندان سرعت به او

 در دیگر درخششی هیچ که شده خشک چشمان و گرما بدون بدنی با مرد. کرد رها را او کوتاه ثانیه   چند

 بود دهانش کردن پاک حال در کاترین. افتاد زمین روی آشامون*خ شده سست دستان از نداشت جای هاآن

 .گشت ایحمله هر برای آماده بدنش مقابلش فرد دیدن با برگشت، صدایی شنیدن با که

 :گفت ساختگی ایچهره با سابین

 .کننده ناراحت چه بدبخت، مست آشامون*خ یه آه، -

 :گفت و زد خندینیش کاترین

 .نکنه نصیبت رو صبح طلوع تونهمی مست بدبخت آشامون*خ این شکارچی؟ کنیمی کار چی جااین تو -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :گفت و زد لبخندی میشد نزدیک آرامی به که حالی در سابین

 درسته؟ ،قدرتمندم ناپذیر فنا شکارچی یه من که دونهنمی مست بدبخت آشامون*خ این اما -

 :گفت که بود شده خیره او به شیطانی چشمانی با کاترین

 رفیق؟ مطمئنی خودت به زیادی کهاین مثل -

 کرد دستی پیش سابین که بگیرد را ردنش*گ خواستمی. شد نزدیک سابین به آشامیون*خ سرعت با او

 که زدمی نفسنفس فراوان دردی با و ایستاد حرکتبی کاترین. کرد فرو او قلب زیر را میخی چوب و

 :گفت سابین

 با آسمون تا زمین اما هستی، کالرا خواهر که این با باشه، جالب برات شاید که بردم پی چیزی یه به -

 .باشم نداشته کاری خوارشگیاه خانوادە  و اون با که دادم قولی خودم به کنم فکر. کنیمی فرق اون

 و اشک از پر چشمان در خیره سابین که کشیدمی د*ر*د بیشتر کاترین و کرد فرو بیشتر را چوب او

 :داد ادامه رحمیبی با کاترین دردمند

 .نیستی اونا جزو تو اما -

 با و رسید سر آشامیون*خ سرعت با مت که بزند کاترین قلب به خواستمی آورد، در را چوب

 دور جاآن از و برداشت را کاترین سرعت به او و شد پرتاب عقب به سابین او سینه   به حکم*م ضربهای

 .شدند

 آن رفت، زمین روی چوبش سمت بلند هاییگام با و کرد نگاهی اطراف به عصبانیت با و شد بلند سابین

 .شد خارج بار از و برداشت را

*** 

 ایتالیا،رم ۱۷4۳ سال

 در که خوشحالی برق با و هیجان با کالرا. گذاشت کمد در را شده پوشانده عروسی لباس مونیکا

 :گفت ناباورانه درخشیدمی چشمانش

 .کنممی ازدواج جولیو با دارم باالخره مونیکا، دارم استرس خیلی -

 را دستش نشست، تخت روی او کنار و برگشت کالرا سمت به زد، نارضایتی روی از لبخندی مونیکا

 :گفت و گرفت

 .هستن ازدواج این مخالف همه مطمئنی؟ واقعا   تو عزیزم -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :گفت و کشید هم در را هایشاخم کالرا

 .عمو زن بردار دست عجیبیه؟ آدم جولیو چون -

 :گفت و شد بلند تخت روی از کالرا با همراه مونیکا

 بیشتر هفته دو اون. باشی مطمئن داری بهش نسبت که احساسی و خودت از بیشتر خواممی ازت فقط -

 .کنیمی ازدواج باهاش داری فردا و شدی عاشقش کم مدت این توی تو، ولی شهر این به اومده که نیست

 :گفت عصبانیت با و بلند صدای با ناباورانه و سریع تغییری با کالرا

 .کننمی فکر چی ما مورد در بقیه نیست مهم برام مطمئنم، دارم بهش نسبت که احساسی از من -

 .ماند خیره او رفتن به نگرانی و ناراحتی با مونیکا شد، خارج اتاق از بلند هاییگام با او

 تعقیب را او آرامی به که کسی احساس با. زدمی قدم عمارت بهاری هوای و سبز سر باغ در کاترین

 و مشرب خوش زاده اشراف یک نقاب که مردی. یافت مقابلش را جولیو و برگشت سرعت به کندمی

 .دارد چهره به ها انسان میان در را محبوب

 زنان لبخند جولیو که شود رد او کنار از داشت سعی گرفتنش نادیده با شد، خیره جولیو به عصبانیت با او

 :گفت اشاشرافی متانت با و

 کنی؟می فرار ازم مدام داری چرا -

 در خیره شد، نزدیک او به احساس بدون و جدی ایچهره با و برگشت او سمت عصبانیت با کاترین

 :گفت چشمانش

 .کنم فرار ازت بخوام که نیستی بزرگی آدم هم قدرهااون تو -

 :گفت و داد ادامه بود چشمانش در که پیروزیی با کاترین و زد خندی نیش جولیو

 .بدم نشون خواهرم مخصوصا   همه، به رو واقعیت چهرە  که نمونده چیزی دیگه -

 :گفت که بود گرفته خود به آرامی چهره و زد ملیح لبخند جذاب زادهاشراف

 .کنممی یادآوری بهت دوباره رو چیزی یه کنیمی تقال داری که فرصتی این در پس -

 پیکر به و گرفت گ*ن*چ به مواجش و پشت پر موهای الی از را کاترین ردن*گ شرور گرحیله مرد

 و تمام قدرت با کاترین که نکشید طولی. کرد سیدنش*و*ب به شروع وحشیانه و چسباند محمکش و ستبر

 شود نزدیک او به خواستمی کاترین که بود شده خیره او به شیطنت با جولیو راند، عقب را او خشم با

 :گفت هادرختچه بین از شوکه کالرا که
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 کاترین؟ کنیمی چیکار تو -

 و گشت خیره خاص نگاهی با کاترین به آمدنمی شوکه نظر به که جولیو. شد خیره او به تعجب با کاترین

 :گفت لکنت با کاترین

 .بدم توضیح بذار لطفا   نیست، کنیمی فکر تو که اونجوری کالرا، -

 جاآن از سرعت به بزرگ اندوهی با و زد او به محکمی سیلی کالرا که بود شده نزدیک او به کاترین

 .شد دور

 دور او از و کرد نگاه کاترین به پیروزمندانه نیشخندی با بود، کرده را خودش کار مرموز زادهاشراف

 .شد

 بود نهاده هایشاشک از وارسیل صورت روی را دستانش و نشسته تخت روی اتاقش در کنانگریه کالرا

 برگشت، سمتش و کرد جلب را کالرا توجه او هایقدم صدای. شد اتاق وارد آرام هاییگام با جولیو که

 ساختگی ناراحتی با و نشست او کنار و زد دور را تخت کردمی نگاه را او که حالی در نرمی به جولیو

 :گفت

 بزنه؟ هم به مارو بین خوادمی اون که دونیمی -

 را سرش بود، شده قفل زادهاشراف اسرارآمیز و رنگ نعنایی چشمان به که نگاهی مکث، کمی با کالرا

 انسان، یک با نه و زندمی حرف سخنگو عروسکی با که گویی نرمی به جولیو. داد تکان تائید معنای به

 :گفت و آمد در درخشان سرخ رنگ به چشمانش. کرد نوازش را او موهای

 کنی؟می ازدواج باهام فردا و داری دوست منو که دونیمی -

 :گفت و داد تکان را سرش کالرا

 .دارم دوست -

 :گفت و کشید احساسشبی ش*و*غ*آ در را او نیشخند با جولیو

 .باشه طوریاین باید داری، که دونممی -

*** 

 گشود، آفتابی انگیزدل صبح برای را زیبایش آبی چشمان آرامی به داد بدنش به که قوسی و کش با کالرا

 است گرفته ش*و*غ*آ در را او بزرگ خرسی عروسک مانند و زده خیمه نینا روی که لیلی دیدن با

 از زنان لبخند. شد خارج اتاق از و شد بلند تخت روی از آرامی به. بست نقش لبانش روی زیبا لبخندی

 به او. شد خیره او به تعجب با است نیمرو پختن مشغول آشپزخانه در که کاترین دیدن با آمد، پایین هاپله
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 کالرا به پشتش که حالی در کندمی زندگی خانه آن در است سال چندین گویی که آوری تعجب شادمانی

 :گفت بود

 .آبجی خیر به صبح -

 :گفت و شد نزدیک آشکار تعجبی با کالرا

 خوری؟می صبحونه تو حاال تا کی از -

 :گفت دلبرانه هایینگاه با انداخت، او به خمار نگاهی کاترین

 .باشم کرده کاری یه کوچولو خواهر عزیز دوستای و عزیز خانوادە  برای گفتم -

 از مت. نشست صندلی روی آرامی به بود، شوکه شدت به او گونه   انسان و خوب رفتار از که کالرا

 با مت کرد، نگاه او به تعجب با کالرا. گفت خیر به صبح کالرا به زنان لبخند و آمد بیرون دستشویی

 :گفت بود شده خیره هاکیکپن به ولع با که حالی در و ایستاد کاترین کنار خوشنودی

 .ایمزهخوش هایکیکپن عجب کاترین، کردی درست چی ببین ام؛ -

 :گفت و زد لبخندی مغرورانه کاترین

 .مت نکنه گیر گلوت تو بپا -

 همانند هم او و پیوست آنها به مونیکا. آمدمی نظر به شوکه و متعجب بیشتر و بیشتر کالرا و خندید مت

 :گفت و سید*و*ب او لبان از مت که رسیدمی نظر به متعجب کالرا

 .عزیزم بخیر صبح -

 هدایت صندلی سمت را او لبخندزنان مت. کرد نگاه کاترین و او به معنادار نگاهی با و زد لبخندی او

 با که حالی در کالرا. آمدند پذیرایی سمت و آمده پایین هاپله از کنانخنده لیلی و نینا حین همین در و کرد

 نینا. دادند را سالم جواب نیز هاآن و کرد سالم دخترها به کاترین خورد،می کیکپن پریده باال ابروانی

 درحال که کاترین به و انداخت باال ایشانه کالرا. پرسید را وضعیت اشاره و ایما با و نشست کالرا کنار

 :پرسید فراوانی اشتیاق با لیلی و شد خیره بود صندلی روی نشستن

 کاترین؟ -

 :پرسید اشهمیشگی کنجکاوی با لیلی کرد، ایمسحورانه نگاه او به رو شیطنت و خوشنودی با کاترین

 .کردینمی زندگی اینا کالرا با تو نیم و سال یه این تو که اینه منظورم جا؟این اومدی کی -

 :گفت و شد خیره کالرا به معنادار نگاهی با کرد مکث کمی کاترین
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 تریمهم کارهای نبودم، امخانواده پیش که مدت این تو و دارم دوست زیاد رو کردن سفر من خب، -

 .کردممی

 .داد سوق او سمت به نگرانی با را چشمانش کالرا

 :گفت لیلی

 چی؟ مثال   -

 :گفت و زد نیشخندی بود شده خیره کالرا به که حالی در کاترین

 .تو مثل خوشمزه هایآدم ون*خ کردن خالی مثال   -

 آشامیون*خ سرعت با. یافت تغییر خوارون*خ و خطرناک شیطان یک به اشچهره نیشخندزنان کاترین

 .کرد فرو لیلی ردن*گ به را نیشش هایدندان

 با و راحت نفسی با و شد خیره اطراف به زنان نفس. پرید تخت از زده وحشت و عرق خیس کالرا

 به قلبش که اشنه*ی*س قفسه روی را دستش آسودگی با. گشت خیره لیلی و نینا خالی جای به تعجب

 همانند تخت از پایین طبقه   از خنده صدای شنیدن با بارهیک به. نهاد کوبیدمی حالت ترینوحشیانه

 .رفت پایین طبقه   به کنجکاوی با شد، بلند هازدهجن

 بود دوخته خود به را صبحانه میز دور هاینگاه همه تلوزیونی محبوب هایمجری همانند وجد با کاترین

 :گفتمی و

 .ترندجذاب جااون مال از برزیل دخترای اما داره، ایالعادهفوق مناظر سوئیس؛ -

 زد، لبخندی و کرد نگاه او به اخم با مت که بود شده خیره مت به شاکیانه مونیکا و خندیدند همه

 میز روی را هاپنکیک که حالی در کاترین. کند خوشی به دعوت را عزیزش همسر خواستمی

 :گفت گذاشتمی

 ...ایتالیا اما و -

 نگاه با و زیاد نزدیکی با. شد خم او صورت سمت داد، قرار میز روی را دستانش و ایستاد لیلی کنار او

 :گفت ایدلبرانه

 .امم خوری،می باهاش هاتمانگشت که داره محشری غذاهای -

 :گفت ایشیفته نگاه با کنانخنده لیلی

 .کاترین محشری تو -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 شده آردی که را او ب*ل گوشه  . زد جذابی لبخند بود، دوخته او به را تیزش و دلبرانه هاینگاه که کاترین

 :گفت و کرد پاک شستش انگشت با بود

 .جیگرتو -

 کمین در سیاه عنکبوتی همانند جذاب آشامون*خ که گویی کرد،می نگاه او به احتیاط با و شاکیانه نینا

 .باشد پسرش دوست

 :گفت نیشخند با و نشست مت کنار صندلی روی کاترین

 .کوچولو آبجی بخیر صبح -

 با و زد تکیه دیوار کنار آمد، خانه آشپز سمت بلند هاییگام با و آمد پایین آخر پله   از کنان اخم کالرا

 :گفت میلیبی

 .کاترین خیر به صبح -

 :گفت شادی و لبخند با لیلی

 .شهمی دیرمون مدرسه برای کالرا؟ بخوری صبحونه نمیای چرا -

 :گفت بود شده خیره کاترین به عبوسش چهرە   با که حالی در کالرا

 .برین شما نمیام، امروز من -

 :گفت بود کرده برداشت کاترین به خشنش هاینگاه و اخمو چهرە  از که لیلی

 .ریممی االن نینا و من باشه، -

 با نینا زد، لبخند کاترین زد، کاترین به چشمکی لیلی. کرد تشکر صبحانه برای همه از هم نینا شد، بلند او

. افتاد راه به حرفی هیچ بدون لیلی با مکث کمی از پس رسیدمی نظر به عصبانی هنوز که کالرا به نگاه

 :گفت و برداشت صندلی روی از را اشمشکی چرمی کت کاترین خانه، از هاآن شدن خارج با

 .بدم انجام باید که دارم مهمی کار برم، باید منم کنم فکر -

. شد رد او کنار از نیشخند با کاترین که کردمی نگاه او به خشمگین و آمیزتهدید هاینگاه همان با کالرا

 :گفت خواهرش شرور چشمان در خیره تهدیدوار و چسبید زیادی فشار با را او بازوی سرعت به کالرا

 ...بندازی راه ون*خ حمام دوباره اگه -

 :داد ادامه کالرا پاشید، هم از را کاترین بشاش چهره اشیخی آبی نگاه
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .ببینی دوباره کردم فراموش هاستسال که رو آشامیمون*خ روی اون کنممی کاری -

 دو دارمعنی و طوالنی نگاه چالش از پس. گرفت خود به عمیقی نگاه کاترین، نافذ ایقهوه چشمان

 او شدن خارج با. لغزید کالرا کنار از نرمی به و بست نقش بزرگ خواهر ب*ل روی نیشخندی خواهر،

 :گفت و شد خیره مت به قبلی نگاه همان با کالرا خانه از

 نه؟ مگه خونه آوردیش تو -

 :گفت که داشت را موقعیت این در آرامش حاکمیت بر سعی. شد بلند مت

 ...کالرا کن گوش -

 :گفت بلندی صدای و عصبانیت با کالرا

 جوری بگیره؟ گرم خانوادمون با بذاری و خونمون بدی راهش تونیمی چطور مت، شده چت فهمم،نمی -

 نیفتاده؟ اتفاقی هیچ انگار که کنه رفتار

 :کرد حرف به شروع او لحن همان با نیز مت

 از خواینمی کی به تا نیست؟ بس فاصله این دیگه خواهرته، هنوزم اون کالرا؟ کنینمی تمومش چرا تو -

 اگه کنه، فرو قلبش تو چوب یه دیوونه سابین بود نزدیک دیشب کنین؟ دوری و باشین متنفر همدیگه

 بیاد؟ کنار وجدان عذاب با تونهمی چطور یکی اون بمیره یکیتون

 وقوع واقعیت مت هایگفته گویی برد، بین از را کالرا سرد و خشمگین نگاه و یخی آبی چشمان اشک،

 :گفت سردی به بارهیک به که زدمی رقم کاترین برای را اتفاقی چنین

 کاترین اسم به کسی خانوادمون تو ما ببینمش، خوامنمی بیفته، براش اتفاقی چه نیست مهم برام دیگه -

 .باشیم نگران براش بخوایم که نداریم

 :گفت و گرفت فاصله ناامیدی با مت که بود شده خیره مت به جدیت با او

 .باشه نشده دیر روز اون امیدوارم ولی شین،می پشیمون روزی یه -

*** 

 :گفت استرس با لیلی که بودند، مدرسه به ورود حال در نینا و لیلی

 .کنهمی فوران آتشفشان مثل بینهمی رو اون وقتی کالرا چرا فهممنمی -

 :گفت طرفداری و جدیت با نینا
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 چند نه رو، دو گره،حیله اون. ندارم کاترین به نسبت خوبی حس من کالرائه، با حق ولی لیلی، دونمنمی -

 .باشیم دور ازش و کنیم گوش کالرا حرف به بهتره هستن، خطرناک اندازه یه به کدوم هر که داره رو تا

 ...اما -

 :پرسید کنجکاو ایچهره با و شد ظاهر آدرین حین همین در

 مدرسه؟ میاد امروز اون دارین؟ خبری کالرا از بدونم خواستممی دخترا، ببخشین -

 :پرسید تعجب با نینا

 آدرین؟ شده چیزی. مدرسه نمیاد امروز اون نه، -

 :گفت آمدمی نظر به ناامید که آدرین

 .هیچی... فقط نه، -

 نینا به دارمعنی هایینگاه و هیجان با لیلی. شد دور سرعت به هاآن سواالت برای ماندن منتظر بدون او

 :گفت لبخندزنان و شوکه نینا که بود شده خیره

 .باشه تو با حق باراین کنم فکر -

 :گفت لیلی شدند، تاریخ کالس وارد لیلی و نینا

 .نره کنه خدا میارن؟ رو ایدیگه کس خوشتیپه اون جای یعنی نمیاد، مونیز آقای روزیه چند -

 :گفت چرخاندمی او حرف از را چشمانش که نینا

 .برنگرده که بره -

 :گفت و کرد نگاه او به اخم با لیلی

 .شدیا بین بد همه به نسبت هم تو -

 .نیست میاد نظر به که اونطوری کس هیچ لیلی، نباش لوح ساده انقدر -

 حین همین در که بودند گو و گفت حال در همه و شده پر کالس. نشستند هم کنار هایصندلی روی هاآن

 و گشت خیره او به شده گشاد چشمانی با نینا. شد کالس وارد اسپورت تقریبا تیپی و جذاب لبخند با سابین

 :گفت و کرد نگاه زدمی برق تیپ خوش معلم دیدن از چشمانش که لیلی به دوباره

 .لیلی توئه با حق چیزا خیلی امروز ظاهرا   -

 :گفت زنان لبخند و وجد با که بود شده خیره جذابش معلم به لیلی
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .جونمی -

 که کسانی رایب البته بود، مرموز همیشه مرد این رفتار. رسیدمی نظر به همیشه از ترخوشحال سابین

 .شناسندمی را او واقعا  

 اسرارآمیزش چهره در ناامیدی کمی کالرا خالی جای دیدن با کرد، نگاه کالس آموزاندانش به او

 :گفت و درخشید

 .مدرسه نیامده امروزم کالرکسون خانم ظاهراث خب، -

 :گفت دارد مزاح قصد گویی که حالتی با و داد تکان ساختگی افسوس با را سرش او

 .داده دست از رو مهمی درس امروز بگین بهش -

 :گفت تندی به باشد نیاورده کم کهاین برای نینا. زد را حرف این بود شده خیره نینا به که حالی در او

 .مونیز آقای گممی بهش حتما -

 :نوشت تخته روی را تاریخی و نشست لبانش روی لبخندی دوباره سابین

- 1720 

 :گفت و کرد آموزاندانش به رو سابین. شد خیره تاریخ آن به گنگی با نینا

 درس من با که ایجلسه هر در نره، سر تونحوصله کتاب کنندە  خسته و جدی هایدرس از کهاین برای -

 د*ر*د به البته که کنم، بازگو شما برای درسه از غیر که رو مهمی تاریخی وقایع دارم قصد دارین،

 .خورهمی هاخیلی

 معلم هایحرف به دقت با بود، فهمیده خوب را منظورش که او. شد خیره نینا به آخر جمله   این با دوباره

 .سپرد گوش مرموزش

 :گفت جدی ایچهره با سابین

 شهر ایتالیا، توی پیش هاسال که مهم اتفاق یه بگم، بهتون رو مهمی تاریخ یه خواممی همینم برای -

 .افتاده اتفاق ولتری

 برای را الزم آمادگی خواستمی گویی. کرد کالس در رفتن راه به شروع بعد و کرد طوالنی مکثی او

 .کند متمرکز اینقطه در داستان، شرح

 :گفت مالیمت با
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 رو عظیمی جنگ اونا. زدنمی زیادی هایحرف شب شیاطین حضور از ولتری مردم ۱۷20 سال در -

 با عادی مردم از سپاهی عجیب، موجودات مقابل در نابرابر جنگی انداختن، راه به شیاطین اون با

 .سنگ و چوب کشاورزی، وسایل مثل عادی، هایسالح

 شدن پیروز اقلیت اکثریت، بر اقلیت وجود با. بودند روستاییان از کمتر موجودات تعداد حال عین در اما -

 .شد تبدیل خاکستر به و سوخت عظیم سوزی آتش در ولتری کل شدن، کشته وحشیانه طرز به مردم و

 را خود جدی چهرە   که لبخندی با برگشت، آموزاندانش سمت و برداشت میزش سوی به را قدم آخرین او

 :گفت شکست

 .بود زمان اون تو ولتری مردم خرافه   ذهن اینا همه   البته -

 غافلگیری. کردند حمله ولتری به شبانه اونا. بود مجهز و قدرتمند بسیار کرد، حمله ولتری به که سپاهی

 .کنهنمی حمله سیاتل به فراطبیعی موجود هیچ نباشین، نگران پس بود، بزرگی

 گشته خیره او به شده گشاد چشمانی با و بود شده سیخ مرموزش معلم هایگفته از نینا دن*ب تمام موهای

 معلم هایداستان از که بود مشخص کامال  . کردند خندیدن به شروع آموزاندانش سابین آخر حرف با بود،

 چیزی یا بود ولتری مردم یا معلم ذهن ساخته داستان یک فقط وقایع این واقعا   آیا اما اندبرده ذت*ل جذاب

 !کهن؟ خرافه یک از بیشتر

 :گفت آرامش با و لغزید اشصندلی روی چرخید، پا یک روی سابین

 .بشه برداری کپی اینترنت از خوامنمی هم اصال   تاریخیه، عجیب حوادث برای بعدتون هفته   تحقیق -

 داشت اتفاقات تحلیل بر سعی و بود زده خشکش جایش در نینا. آمد در صدا به تفریح زنگ حین همین در

 .کرد سواالتی پرسیدن به شروع و رفت سابین سوی به شادمان لیلی که

 پنجره کنار قد تمام آینه جلوی و آویخت درازش و سفید ردن*گ به را ظریفش و زیبا گردنبد کالرا،

 در که مت دیدن با. بود ساخته درخشان الماس همچون را او اشکننده خیره سفید شب لباس. ایستاد

 :گفت و زد شرمندگی روی از لبخندی است، شده خیره او به و ایستاده در چارچوب

 .مشغوله خیلی ذهنم دادم،می دست از رو کنترلم نباید زدم، حرف بد خیلی امروز خوام،می معذرت -

 :گفت و کرد نگاه او به آینه از گذاشت، او هایشانه روی را دستانش و شد داخل مت

 .بیای در حالت این از تا کشید طول خیلی بشی، غمگین و ناراحت دوباره سال چند بعد خوامنمی فقط -

 :گفت و برگشت او سمت کالرا
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 به تبدیل مارو کرد، نابود رو زندگیمون اون کنم، فراموش رو کرده که کارهایی تونمنمی اما دونممی -

 .بود خودش که کرد هیوالیی

 .کنهمی بیشتر خودش به نسبت رو نفرتم کرده که کارهایی بازم بگذره، که هم سال چندین -

 .برداشت آن روی از را کیفش و رفت تختش سمت کالرا

 :گفت و برگشت او سمت مت

 ها؟واتسون مهمونی ریمی داری -

 :گفت و برگشت مت سمت او

 نمیاین؟ مونیکا و تو. نکنن کاری پلیسا محاله افتاده که اتفاقاتی این با خبره، چه ببینم باید آره، -

 .شممی حاضر االن منم شده، حاضر مونیکا -

 .رممی زودتر من پس خب، خیل -

*** 

 آموزاندانش از برخی و بودند جمع شهر مهم هایخانواده همه ها،واتسون مجلل خانه   در و بود عصر

 عمارت در هاواتسون خانواده کالسیک و زیبا مهمانی از همه. داشتند حضور نیز ویل مارس برجسته  

 .بردندمی را ذت*ل نهایت مجللش

 و هاسرهنگ با نیز او پدر و گفتمی آمد خوش او به آمدمی که مهمانی هر دیدن با لیلی مادر جولی،

 .بود گفتگو حال در شهر پلیس رئیس

 مقابل افتاد، راه به خانه سمت و کشید عمیقی نفس مکث کمی با. شد پیاده اشاینقره وی یو اس از کالرا

 ماورایی نیرویی. شدمی دعوت خانه صاحب طرف از باید که دانستمی کامال   او. ایستاد عمارت باز در

 جولی حین همین در راند، عقب را او کمی شود،می عبورش بر مانع و کرده احاطه را در چارچوب که

 رفت، کالرا سمت خرسندی با و شد ظاهر در مقابل داشت ب*ل به زیبایی العادهفوق لبخند که حالی در

 :گفت زنان لبخند و کشید ش*و*غ*آ در را او

 .عزیزم تو بیا -

 :گفت جولی شدنش وارد با و کشید راحتی نفس کالرا

 .کالرا اومدی خوش -

 :گفت که گشتمی کسی دنبال گویی کرد، نگاهی سرش پشت به او
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 نیامدن؟ مت و مونیکا -

 :گفت و زد لبخندی کالرا

 .اومدم اونا از زودتر یکمی من میان، االن همین -

 باید اما است، جولی مادرش شبیه زیبایی لحاظ از لیلی. شده العادهفوق واقعا   امشب و مهربونیه زن اون

 .باشم محتاط کامال   باره این در باید جدییه، آدم خیلی و شهرداره همسرش کنم، احتیاط

 در و ایستاده ایگوشه در لیلی با که نینا دیدن با. کردم حرکت سویی به من از جولی خانم شدن جدا با

 را لیلی دست زنانلبخند من دیدن با نینا و افتادم راه به سمتشان و زدم لبخندی کنندمی پچپچ همدیگر گوش

 .آمدند سمتم به و گرفت

 :گفت هیجان با لیلی

 وقتی هستند، رسمی و جدی خیلی اونا که دونیمی بگیرن، پدرم و مادر رو مهمونی این شهنمی باورم -

 .دراکوال کاخ اومدم انگار خونه میام

 :گفت مهربانی با و آمد ما سمت لبخندزنان جولی حین همین در و خندیدیم نینا و من

 بیای؟ من با دقیقه یه تونیمی عزیزم، کالرا -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .البته بله، -

 :گفت شیطنت با لیلی که زدم دخترها به لبخندی. افتاد راه به من از جلوتر او

 .برگردیا زود -

 :گفتم و خندیدم

 .باشه -

 را دستش. کرد هدایت مرا زن چند و مرد چند از متشکل جمعی سمت افتادم، راه به جولی خانم دنبال به

 :گفت و گذاشت آمدمی آشنا نظر به که هاخانم از یکی پشت

 .کاترین ببخشین -

 به خونسردانه برگشت، زناننیشخند کاترین و شد خیره او به زنانلبخند جولی. زد خشکم نامش شنیدن با

 :گفت و شد خیره من
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .کوچولو آبجی سالم -

 هفت یقه پیراهن و سیاه جین شلوار با ساده چرمی و سیاه کت داشت؛ تن به را اشهمیشگی اسپورت تیپ

 .سیاهه افعی یه واقعا   دختر این سیاه،

 :گفت بود خورده جا که جولی خانم

 گفتی؟ چی -

 بودم شدن منفجر آماده لحظه هر که آتشین توپ همانند که بگوید چیزی خواستمی زد، لبخندی کاترین

 :گفتم

 .جولی خانم ببخشین -

. کشید خانه بیرون به خود با و گرفت را کاترین دست کرد، عذرخواهی دوباره و کرد جمع بقیه   به رو او

 :گفت و کرد رها را او عمارت حیاط در

 کنی؟می لطی*غ چه جااین معلومه -

 :گفت آرامش با بود کرده خمار را چشمانش که کاترین

 .مائه کنترل تهت چیز همه آبجی، نیار جوش -

 :گفت شوکه کالرا

 برای کنممی زندگی توش من که شهری در جایی. جدا منم راه جداست تو راه کاترین، نداره وجود مایی -

 فاصله خودت و من بین ایالت چند و کنیمی گم رو گورت شدی متوجه حرفامو اگه حاال نیست، تو

 .اندازیمی

 :گفت و گذاشت او هایشانه روی را دستانش چرخاند، را چشمانش کالفگی با کاترین

 .دادم انجام رو کارم که وقتی اما خب، خیلی -

 همین در و شد خانه وارد نیشخندزنان کاترین. گشت خیره او رفتن به عصبانیت با کالرا و افتاد راه به او

 :گفت مشتاقانه و زنان لبخند آمد، او سمت جولی حین

 بیای؟ من با لحظه یه شهمی کاترین؟ -

 :گفت و زد لبخندی کاترین

 .جولی البته -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :گفت و گرفت را او بازوی نینا. کشید عمیق نفسی هاآن دیدن با و شد خانه وارد کالرا

 شده؟ چیزی کنی،می بحث کاترین با داری دیدم -

 بر بود نگارسو حرکت حال در سینی از را شامپاین لیوان که حالی در افتاد، راه به عصبانیت با کالرا

 :گفت داشتمی

 .کنه داغون خودش شیوە   به رو زندگیم کنهمی سعی داره کاترین نینا؟ بشه چی خوایمی دیگه -

 .گیمی چی فهممنمی چی؟ -

 :گفت و ایستاد خلوت ایگوشه کالرا

 .کنهمی نابودم داره کنه،می نابودم داره اون -

 اشتباه میان این در چیزی. گشت خیره او به نگرانی با کالرا عادی غیر و نامتعادل وضعیت دیدن با نینا

 .داشت کنترل تحت را او کسی و نبود خودش مال کالرا حرکات و هانگاه ها،حرف گویی بود،

 .توئه روی زیادی عصبی فشار کنم فکر خوبه؟ حالت تو -

 کشید سرعت به را دستش ثانیه چند طی گذاشت، او دست روی را دستش او نامنظم هاینفس دیدن با نینا

 :گفت تعجب با کالرا و

 شده؟ چی -

 :گفت آمدمی نظر به ترسیده که نینا

 .کالرا کردم احساس رو بدی خیلی چیز -

 :گفت و شد نزدیک او به کالرا

 کردی؟ حس چی -

 :گفت و شد ظاهر ترسناک رویایی همانند افروخته بر ایچهره با گلوریا که بگوید چیزی خواستمی نینا

 بگیری؟ فاصله نینا از بودم گفته کنم فکر -

 :گفت زدمی موج چشمانش در که خشمی با و راند خودش پشت به را نینا او

 .پاشممی جا همه بذر هایدونه مثل رازتو وگرنه کالرا شو دور ازش -

 :گفت جدیت با و رفت او سمت نینا که بگوید چیزی خواستمی بود شده خیره او به ناراحتی با که کالرا
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .کنی تهدیدش دیگه خوامنمی گلوریا، کیه اون دونممی من -

 :گفت که میکرد نگاه کالرا و او به تعجب با گلوریا

 .نینا کنهمی مسموم رو ذهنت اون -

 :گفت بیاورد پایین را صدایش میکرد سعی که حالی در و تندی به نینا

 .گلوریا کنی دور ازم رو اون خوامنمی دیگه -

 :گفت و کرد نشینی عقب درخشانش سیاهش چشمان در نینا جدیت دیدن با گلوریا

 .باشه -

 :گفت و شد خیره او رفتن به کالرا افتاد، راه به آرامی به او

 .زدیمی بهش رو هاحرف این نباید -

 :گفت و برگشت او سمت نینا

 .ایناست از ترمهم قضیه فعال   -

 به تک و شد شوکه بود جاآن در که افرادی دیدن با او. شدند بیل مجلل کار اتاق وارد جولی با کاترین

 .گشت خیره هاآن به تعجب با و تک

 کالنتر ایشون مورگان، جو و بود سیاتل سابق شهردار میلر جک شناسیش،می تقریبا   و شوهرمه بیل -

 .هستند پلیس ادارە 

 :گفت و کرد نگاه هاآن تک تک چهرە   به باشد زده حدس چیزهایی که گویی احتیاط با و شوکه کاترین

 عزیز؟ جولی چیم مدیون رو شکوه با افتخار این خب، -

 :گفت و آمد جلو بیل

 .بدیم تشکیل رو نفریمون پنج گروه تا داشتیم کم دیگه نفر یه ما -

 :گفت و داد ادامه را او حرف جولی

 .هستند ما انجمن تو هم ایدیگه کسان هستیم، ما اصلی افراد البته -

 :گفت و گرفت خود به گنگی چهره رسید،می نظر به شوکه شدت به که کاترین

 چی؟ انجمن انجمن؟ -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :گفت اشخاکستری آمیزاسرار چشمان با و شد نزدیک بیل

 کالرکسون؟ کاترین داری اعتقاد ایافسانه عجایب به -

 :گفت ترسیدمی او بعدی سوال از نظر به که کاترین

 .شهردار آقای باشه چی که داره بستگی -

 :گفت و زد نیشخندی بیل

 .هاآشامون*خ مثل چی؟ شب پلید موجودات بپرسم، اگه و -

 .ماند خیره بیل به بود، زده خشکش جایش در و آمدمی نظر به شوکه شدت به که کاترین

*** 

 تعجب با و رفت سمتشان به سرعت به کالرا در، از هاآن شدن وارد محض به شدن، وارد مونیکا و مت

 :گفت

 شدین؟ وارد دعوت بدون چطوری شما -

 :گفت آرامش با مت

 .عزیزم بودیم شده دعوت خونه این به قبال   ما -

 :گفت عصبانیت با و کرد پرت خانه از بیرون به را خودش داد، بیرون تندی به را نفسش کالرا

 .بریم جااین از باید -

 :گفت و آمد هاآن سمت لبخندزنان جولی

 .میشه شروع معرفی االن ایستادین؟ در جلوی چرا کالرا؟ -

 :گفت ِمن و ِمن کمی با کالرا

 .بریم باید ما عزیز، جولی ببیخشید -

 :گفت اصرار با و گرفت را او دست جولی

 .نشده هم شروع مهمونی هنوز برین، شهنمی -

 :گفت و زد کنار را کالرا آمد، جلو مونیکا

 .معرفی برای مونیممی البته، -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :گفت و گرفت را کالرا دست او رفتن محض به مونیکا. افتاد راه به و زد لبخندی جولی

 او پریدە  رنگ و نساما به نا وضعیت به کنی؟متمی رفتار طوریاین داری چرا کالرا؟ شده چت تو -

 :گفت و آمد جلو نگرانی با و کرد نگاه

 کالرا؟ خوبه حالت -

 و کرد پاک دستش پشت با اشپریده رنگ پیشانی روی از را عرق هایدانه کشید، عمیقی نفس کالرا

 :گفت

 .دارم نیاز خوری هوا یه به کنم فکر -

 کنار در بیل با جولی. کردند نگاه همدیگر به نگرانی با مونیکا و مت شد، خارج خانه از سرعت به و

 :گفت رسا صدایی با و ایستاد شومینه

 .ببخشین -

 :کرد صحبت به شروع بیل و کرد نگاه همسرش به زنانلبخند او کردند، توجه او به همه

 .شدید فرما تشریف که کنممی تشکر عزیزان شما همه   از همه، از اول -

 .پیوست جمع به آشفته حالتی با کالرا حین همین در و کرد کوتاه مکثی او

 :ّداد ادامه بیل

 .بکنیم رو قدردانی و سپاس نهایت سیاتل هایخیر از که اینه مهمانی این از هدف -

 :گفت زنان لبخند جولی و کرد جولی به رو او

 خانوادە  شناختم، حاال تا کاریم حیطه   در که ایخانواده خیرترین از یکی بگم تونممی جرعت به که -

 .کنید تشویقشون لطفا   هستند، کالرکسون

 و شد خیره او به تعجب با کالرا. ایستاد کالرا کنار نیز کاترین و ایستادند جولی کنار کالرکسون خانواده

 :گفت لبخندزنان جولی جوشید، چشمانش درون خشمی

 تازگی به که هستند شهر از بیشتر حمایت انجمن عضو بعد به این از کالرکسون کاترین که بگم البته -

 .است شده تاسیس

 غیر نفرتی با کالرا. کرد نگاه مهمانان به شوکه و زنان لبخند کاترین و کردند تشویق به شروع مهمانان

 :گفت و کرد نگاه کاترین به جولی شد، خیره او به توصیف قابل

 بکنی؟ صحبتی خواینمی -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :گفت و داد تکان را سرش کاترین

 .البته -

 :گفت و ایستاد جولی کنار او

 خوشمزە   و داشتنی دوست مردم از و خانه شهر، از حمایت باشم، داشته تونممی که هدفیه بهترین این -

 .سیاتل

 اتاق در هاپچپچ. کردند نگاه همدیگر به تعجب با همه و شد خیره او به زده وحشت و تعجب با کالرا

 :گفت آشکاری تعجب با و شد خشک صورتش روی بر لبخندش جولی که شدمی اندازطنین پذیرایی

 کاترین؟ -

 :گفت شیطانی ایچهره با و کرد او به رو کاترین

 .جولی متاسفم -

 سمت ماورایی سرعت با و کشید زبانه بیرون به درونش خوارون*خ هیوالیی یافت، تغییر اشچهره و

 .گرفت از*گ را او ردن*گ وحشیانه و شد ور حمله جولی

 :گفت و شد نزدیک او به تعجب با کاترین که زدمی صدا را او مدام جولی و بود ایستاده هراسان کالرا

 خوبه؟ حالت کالرا؟ -

 به حیرت و تعجب با کالرا و بودند شده خیره او پریدە  رنگ و هراسان وضعیت به تعجب با هامهمان

 نزدیک حال در مونیکا و مت. بیندمی اشبیداری در عجیب هاییخواب که دانستمی. گشت خیره اطراف

 شوکه و تعجب با کاترین که شد دور جمع از هازده جن همانند باد سرعت به کالرا که بودند او به شدن

 .کرد نگاه مونیکا و مت به

 :گفت و برگشت جولی سمت کاترین

 .خواممی معذرت -

 نسبتا و بزرگ باغ در و شد دور خانه از زناننفس و هراسان کالرا. افتاد راه به کالرا دنبال سرعت به و

 .شد خم و گرفت فراوانی د*ر*د با را سرش گشت، متوقف عمارت تاریک

 شدمی نزدیک او به بلند هاییگام با که حالی در و بود شده خیره او حرکات به نگرانی و تعجب با کاترین

 :گفت

 خوبه؟ حالت -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 سمت دوان دوان لیلی و نینا. داد تکیه درخت به را دستش و دادمی تکان نه معنای به را سرش کالرا

 :گفت و گذاشت او پشت را دستش شد، نزدیک کالرا به کاترین و آمدند هاآن

 .کالرا بیا بیا، -

 :گفت و کشید کنار شدت به را او دست و برگشت سرعت به کالرا

 .توئه تقصیر همش -

 شدت به او برافروخته   چهرە  از لیلی و نینا داد،می هلش و شدمی نزدیک کاترین به پرخاشگرانه و

 .بودند ترسیده

 :گفت لرز و ترس با نینا

 .نیستی خودت تو باش، آروم کالرا، -

 :گفت و گرفت را کالرا دست کاترین

 کنی؟می چیکار داری کالرا، باش آروم -

 و گرفتند بازوانش از را او لیلی و نینا که بیفتد بود نزدیک کاترین داد، هل عقب به قدرت با را او کالرا

 :گفت عصبانیت با کالرا

 .بره بین از عذاب این تا کنممی نابودت -

 و زدمی بیرون نیشش هایدندان که حالی در و نبود خودش به متعلق گویی کالرا حرکات و رفتار

 :گفت شدمی خونین و زرد چشمانش

 .متنفرم ازت -

 از تا داد هل دیگری طرف به را لیلی و نینا کاترین، که رفتمی کاترین سمت آشامیون*خ سرعت با و

 کالرا روی سرعت به مت که شود آوار کاترین سر بر کالرا که بود نمانده چیزی. باشند امان در آسیب

 :گفت و کرد آمدمی نظر به زده وحشت که مونیکا به رو او و افتادند زمین روی هاآن. پرید

 .باش زود ببر، جااین از اونارو -

 .رفت سمتش بلند هاییگام با و کرد بود شده خیره کالرا به زده وحشت که لیلی به رو مونیکا

 :گفت و گرفت را او

 .بیا بیا، باش، آروم -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 زیر که کالرا سمت نگرانی با نینا. کرد دور آرامی به بود زده خشکش ترس شدت از که را لیلی او

 :گفت و گرفت را کالرا دست رفت، کردمی قراری بی مت دستان

 .باش آروم کالرا، باش آروم -

 نینا کرد، نگاه نینا و او به تعجب با مت. کشید دست کردن تقال از نینا آرام چشمان به کردن نگاه با کالرا

 و گشت تهی پلید احساسات و خشم طوفان از کالرا چشمان زد، لبخندی و گرفت ترحکم*م را کالرا دست

 .شدند ترآرام

 اطراف به ناباوری با کالرا و شد خیره هاآن به شوکه و حیرت با کاترین و کرد بلند آرامی به را او مت

 .کرد نگاه

 باشد فهمیده انگار که کاترین و شد جاری آلودشاشک چشمان در پشیمانی از موجی کاترین، دیدن با

 با او دیدن با نینا که کردمی نگاه هاآن به درختان میان از گلوریا حین همین در. زد مصنوعی لبخندی

 :گفت تعجب

 !گلوریا -

 :گفت بود شده خیره نینا به اسرارآمیز ایچهره با که حالی در گلوریا کردند، نگاه او به همه

 .خونه بیارش -

 :گفت نینا و گرفت حکم*م را کالرا مت زد، لبخندی گلوریا و شد شوکه نینا

 .کالرا بیا -

 :گفت اضطراب با که رسیدمی نظر به شوکه و ترسیده شدت به لیلی

 .صورتش کالرا، اون؛ -

 :گفت و گرفت نرمی به را او بازوان مونیکا

 .کن نگاه من به عزیزم، کن نگاه من به لیلی؛ -

 و ترسیده چشمان آشامون*خ گرسلطه چشمان تا نکشید طولی و شد خیره او به آلوداشک چشمانی با لیلی

 :گفت و انداخت دام به را بلوندی متمرکز غیر

 خسته بعدش بود، گذرونیخوش و مهمونی میاد یادت که چیزی تنها ندیدی؛ چیزی امشب اتفاقات از تو -

 باشه؟ خوابیدی اتاقت تو اومدی و شدی
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 شدن بسته با و کشید او روی را الفه*م آرامی به مونیکا. کشید دراز رختخوابش در و گرفت آرام لیلی

 .شد ناپدید اتاق تاریک هایسایه در آرامی به و زد خسته لبخندی مونیکا لیلی، چشمان

*** 

 :گفت و دز نینا به لبخندی گلوریا کردند، نگاه او به نگرانی با نینا و مت. شد خارج اتاق از گلوریا

 .شهمی خوب حالش نباش؛ نگران -

 ...اون اما -

 :گفت و گذاشت نصفه را نینا حرف گلوریا

 .بوده عصبی حمله   یه فقط -

 :گفت مهربانی با گلوریا که بگوید چیزی خواستمی گرفت، آرام نینا

 .بمونه تو اتاق تو رو امشب تونهمی -

 :گفت و زد لبخندی نینا

 .ممنونم -

 مهربانی با مت و کرد نگاهی مت به کرد، را کار همین نیز گلوریا گرفت، ش*و*غ*آ در را گلوریا او

 :گفت

 .گلوریا خانم ممنونم -

 بود؛ آشنا او یافت، بزرگ پنجره مقابل را سیاه پیکری چشمانم بود، سیاه و تار رویای یک شبیه چیز همه

 هایدندان از ون*خ و ایستاده مقابلم خوارون*خ هیوالیی همانند کاترین. پیچید درونم مخوف وحشتی

 شده قفل امزده وحشت چشمان در زدندمی برق حیله شدت از که شرورش چشمان با. کردمی چکه نیشش

 :گفت خفیفی جهنمی صدای با که بود

 .منه مال تو زندگی -

*** 

 صندلی روی که کاترین دیدن با گذاشت، کفشی جا روی را کلیدها مت. شدند خانه وارد مونیکا و مت

 :گفت بود کی*یس*و نوشیدن حال در متفکرانه و نشسته

 .کاترین -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :گفت پریشانش وضعیت دیدن با میشد نزدیک کاترین به که حالی در

 شده؟ چیزی -

 ود،ب یافته زده وحشت و نگرانی حالت در را کاترین بار اولین برای شد، نزدیک نگرانی با مونیکا

 :گشود زبان کاترین که بشنود را قلبش های ضربان نامنظم صدای میتوانست

 .نیست آیندخوش چیز هیچ جون؛ عمو برهمه درهم اوضاع -

 را هاآن تابید،می چشمانش بر که خورشید نور از ایروزنه دیدن با آرامی به کالرا یخی و آبی چشمان

 مقابل را تاریک پیکری بازش نیمه چشمان از کمی دید با و داد بدنش به قوسی و کش. گشود لبخندزنان

 به لبخندی که کاترین به و شد بلند زده وحشت. دید است نشسته پنجره کنار صندلی روی که خودش

 تکرار خود با هراسان و شد خیره شده گشاد چشمانی با بود، بسته نقش صورتش روی اشچهره وسعت

 :کرد

 .نیستی واقعی تو خوابه؛ یه این -

 :گفت شاد و گشاد چشمانی با و شد خیره او به شیطنت با کاترین

 .بیننمی منو خواب خیلیا نداره اشکالی جالبه، بینی؟می منو خواب داری -

 از و زد کنار را الفه*م کالفگی با و است واقعی که فهمید مغرورش، خواهر خودشیفتگی دیدن با کالرا

 :گفت و شد ظاهر رفتمی در سمت که کالرا مقابل خاص حرکتی با و شد بلند کاترین. پرید بیرون تخت

 .جونم آبجی خواستممی رو همین منم -

 کشیدشمی دستشویی سمت که حالی در و گرفت بود شده خیره او حرکات به تعجب با که کالرا دست او

 :گفت

 بشینی ادب با تام مثل و بزنی رو مسواکت و بشوری رو صورتت و دست خوب دختر مثل باید االن -

 .کنن تعریف برات رو چیز همه و بیان تا بمونی جون عمو زن و عمو منتظر صندلی، روی

 :گفت تعجب با کالرا شد، خیره او به مشتاق ایچهره با و کرد رها را کالرا ظرفشویی سینک مقابل او

 موضوعی؟ چه مورد در -

 :گفت عجیبی نگاه طرز با و کرد گشاد را چشمانش کاترین

 .کنی جرواجرم میخواستی و من روی پریدیمی بودی؛ شده وحشی گربه   یه دیشب تو -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 ذهنش خاطرات از فیلمی همچون قبل شب مخوف هاینه*صح و بود رفته فرو فکر به که کالرا

 :گفت گذشتمی

 .یادمه آره، -

 چرخیدمی در سمت که حالی در کوبید، او بازوی روی را دستش کاترین و کردند سکوت مدتی هاآن

 :گفت

 .برسم کارام به میرم نگرفتی، فراموشی شدم مطمئن که حاال خب؛ -

 شیر سردرگمی با و کاوید را اشریخته هم به چهره و گشت خیره آینه به آشفته کشید، عمیق نفسی کالرا

 روی که گلوریا دیدن با و کرد نگاهی اطراف به. شد خارج اتاق از مدتی از پس و کرد باز را آب

 :گفت و شد او به خیره خواندمی کتاب آرامش با و نشسته راحتی

 .گلوریا خانم سالم -

 :گفت مؤدبانه و نشست او مقابل صندلی روی کالرا نداد، نشان العملیعکس گلوریا

 .ممنونم ازتون بمونم جااین دیشب گذاشتین کهاین بابت -

 او به عمیق نفسی با و گذاشت میز روی را کتاب شد، خیره او به عینک باالی از مدتی از پس گلوریا

 :گفت و کرد نگاه

 .شده نزدیک بهت بیشتر و دونهمی رو چیز همه اون حاال اما بمونی دور نینا از گفتم بهت -

 :گفت ناراحتی با کالرا

 ...من اما گلوریا خانم دونممی -

 :گفت و کرد قطع را او حرف گلوریا

 .بشه جوریاین خواستینمی میدونم؛ -

 :گفت و زد لبخندی سکوت مدتی از پس

 .گذریننمی همدیگه از که دونممی دم،می فرصت یه بهت -

 :گفت و شد خیره کالرا به جدیت با او

 .کنممی تبدیل جهنم به رو زندگیت برسه؛ نینا به آسیبی ترینکوچک اگه اما -

 .داد تکان فهمیدن معنای به را سرش جدیت با و خورد گره همدیگر به کالرا ابروان
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

*** 

 به د،دا رخ سیاتل در پیش سال چند طی که توضیحی قابل غیر و عجیب میر و مرگ مشکالت برای ما -

 .شدیم چاره راه فکر

 آن اسرارآمیز لبخندی با نیز کاترین و زد لبخند دادمی کاترین به را کی*یس*و لیوان که حالی در جولی

 .گرفت را

 :داد ادامه تمام جدیت و متانت با بیل و نشست راحتی روی بیل کنار جولی

 .نیست حیوانات معمولی حمالت میر، و مرگ این که کردیممی کشف باید اون از ترقبل اما -

 :گفت وحشی و شده ریز چشمانی با کاترین

 کردین؟ کشف رو مخوف اسرار این و -

 :گفت خونسردی با جولی

 .هستند واقعی موجودات اون که فهمیدیم و کردیم تحقیق بسیار ما کاترین؛ درسته -

 :گفت و نباشد تنشان به سر خواستمی انگار که بود شده خیره بیل و جولی به جوری کاترین

 فهمیدین؟ اونا درمورد چیزهایی چه و -

 :گفت و شد خم جلو به کمی شکست، هم در را خود خفن ژست بیل

 مردم و هاافسانه با رو این. دارن ضعف شاهپسند گل اسم به خاص، گیاه یه مقابل در اونا که فهمیدیم ما -

 نام شاهپسند، گل. مونهمی اسید مثل براشون گیاه این که فهمیدیم و دادیم مطابقت مناطق برخی بومی

 گیاه این. هست کردن دور معنی به و شده گرفته سلتیک از که بود، محراب گیاهان برای رومی کالسیک

 زمانی برای مخصوصا   میشده، استفاده شیاطین کردن دور برای و بوده همراه جادوگری و جادو با اغلب

 .شب داشتن،شیاطین اعتقاد هاآشامون*خ به باستان مردم که

 شه،می محافظت هاآن مقابل در ازشون کنند، استفاده چای عنوان به گیاه این از اگه که بودند معتقد -

 فهمیدیم؟ چی کن تصور

 تنش از را سرش تا شدمی واجب او بر شنیدمی که را شهردار هایحرف از کلمه هر گویی که کاترین

 .کند گفتن به تشویق را او تا داد تکان هایشدانسته ادامه برای را سرش انزجار با ناچار به کند، جدا

 :داد ادامه بیل
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 و کردیم امتحان بیفتد، دام به آشامون*خ یه تا موندیم منتظر که وقتی کردیم، استفاده شاهپسند گیاه از ما -

 نیست؟ انگیزشگفت این شدیم، مقاوم اونا ذهنی کنترل و نفوذ مقابل در فهمیدیم

 اتمام به را شهردار هایگویییاوه تا بود شده انفجار آماده ایلحظه هر در منفجره مواد همانند که کاترین

 :گفت نفرت با کند، یکسان ون*خ با را ضی*و*ع بیل مضحک نمایدندان لبخند برساند،

 چی؟ دیگه خب؛ -

 :داد ادامه جولی بار این

 اونا تونیممی قلبشون تو چوب یه کردن فرو با و آورد در پا از رو اونا شهمی چوبی هایگلوله با اینکه -

 .کنیم محو روزگار صحنه   از همیشه برای رو

 :گفت و زد شیطانی لبخندی داشت، خودش کردن آرام بر سعی و درخشیدمی خشم از کاترین چشمان

 شدین؟ مشکوک هم کسی به یعنی هست؟ آشامیون*خ هم سیاتل توی کنینمی فکر -

 :پیچید بیل کار اتاق در جولی ظریف صدای

 موجب تا بذاریم پوش سر نه*صح پشت روی باید متاسفانه و هستیم اخیر هایقتل پیگیر اما هنوز، نه -

 .نشه عمومی وحشت

 :گفت بیل و داد تکان را سرش کاترین

 .بدم انجام محافظت برای رو تالشم نهایت باید خانوادمه، و من خونه   سیاتل کهاین و شهردار عنوان به -

 :گفت بود چشمانش در که نفرتی با کاترین

 .شهردار جناب کنین حساب منم روی تونینمی -

 را اشدنی*شی*نو و داد تکیه اشصندلی به گرانهحیله کاترین شدند، خیره او به زنان لبخند جولی و بیل

 .کشید سر

*** 

 درست ما نابودی برای مجهز ارتش یه و دونهمی ما درمورد که هست انجمنی یه گینمی شما پس -

 کردن؟

 :گفت جدیت با مونیکا

 .طوریهاین دقیقا   کالرا، آره -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :گفت فورا   رفت،می رو قدم شومینه مقابل که حالی در کالفگی با کالرا

 .بریم جااین از باید -

 :گفت و گرفت را بازوانش رفت، کالرا سمت و شد بلند مت شد، خیره مت به نگرانی با مونیکا

 کاری بشیم، آواره نباید کهاین ترمهم همه از. شهمی جلب ما به همه توجه وقتاون بریم، نباید کالرا، نه -

 از مشکوکی اتفاق نذاریم و باشیم رفتارمون مراقب باید شیم،می قبل از تراحتیاط با که اینه کنیممی که

 باشه؟ بیفته، ما طرف

 :گفت بود رفته فرو عمیق فکری به که حالی در و داد تکان تایید معنای به را سرش کالرا

 باشه؟ کرده رو اینکار سابین ممکنه -

 :گفت و کرد مت به رو مونیکا. برگشت او سمت مت

 .شاید -

 :پرسید مت و رفت در سمت سرعت به مکث کمی با کالرا

 کالرا؟ ریمی کجا -

 :گفت داشتمی بر را کتش که درحالی کالرا

 .کنم پیدا رو سوالم جواب باید -

 :گفت و رفت او سمت سرعت به مت

 .بری تنها تونینمی کن؛ صبر -

 :گفت و کرد باز را در کالرا

 .نمیفته اتفاقی -

 :گفت نگرانی با مونیکا در شدن بسته با

 .مت بگیر رو جلوش -

 به نگرانی با و کرد فوت بیرون به را نفسش کالرا ندیدن با ایستاد، ایوان بیرون و کرد باز را در مت

 .شد خیره اطراف

 و رفت سمتش لبخند با دید، شان همیشگی میز روی را لیلی اطراف به نگاهی با و شد بوفه داخل نینا

 :گفت و نشست او مقابل
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 کنی؟می فکر چی به -

 :گفت و پرید فکر از لیلی

 چی؟ -

 :گفت و خندید نینا

 .شهمی ورشکسته داره شرکتت انگار فکری تو جوری -

 :گفت ناراحتی با لیلی

 و هستن کاراشون مشغول خیلی بابام و مامان کنه،می دوری ازمون کالرا نینا، هست هم جور همین -

 .همینطور هم تایی سه ما نداریم، رفتن بیرون برای وقتی

 :گفت و زد لبخند نینا

 روزیه؟ چه امروز دونیمی هیچ -

 :گفت فکر کمی با و داد باال را ابرویش لیلی

 .نوامبر بیستم -

 :گفت و پرید باال هیجان با لیلی و انداخت او به معنادار نگاهی نینا

 بودم؟ کرده فراموش چطور من، خدای وای کالراست، تولد امروز -

 :گفت هیجان با و خندید نینا

 نه؟ داریم، بودن هم با و گرفتن جشن برای بهانه یه یعنی این -

 صدایی با شدمی رد بوفه مقابل از بلند هاییگام با که کالرا دیدن با. شد خیره او به چشمانش برق با لیلی

 :گفت بلند

 .اومده کالرا -

 کالرا و زد صدا را او کالرا، سر پشت از لیلی. افتاد راه به او دنبال تعجب با نینا و شد بلند سرعت به او

 به بلند هاییگام با لیلی. شد تاریخ کالس وارد ویل مارس سالن شلوغی و آموزاندانش بین از توجه بدون

 :گفت و رساند او به را خودش سرعت به نیز نینا و افتاد راه

 رفت؟ کجا -

 :گفت و شد خم بود شده خیره او به تعجب با که سابین سمت کوبید، میز روی را دستانش کالرا
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 کنی؟می چیکار داری هست معلوم -

 را کالرا هپرید رنگ و آشفته چهره اش پریده باال ابروان با گذاشت، میز روی را خودکار تعجب با سابین

 :گفت و کاوید

 چی؟ -

 :گفت عصبانیت با کالرا

 نه؟ مگه اتفاقاتی، این همه   سر پشت تو -

 :گفت قبلی حالت با و شد بلند سابین

 شده؟ چی کالرا؛ باش آروم -

 :گفت زنان لبخند و رسید سر زدههیجان لیلی حین همین در

 ..کالرا -

 سمت آرامی به کالرا. شد خیره سه هر به نگرانی با و رسید سر نینا حین همین در شد، خیره او به سابین

 .شد خیره او به هراسان کاترین، خونین چهرە  دیدن با و برگشت لیلی

 :گفت و شد خیره او چهرە  حالت به سابین

 :گفت و شد نزدیک لیلی به آرامی به کالرا خوبه؟ حالت کالرا؟ -

 ..!تو؟ -

 خیره میشد ور شعله چشمانش در خشم و عصبانیت رفته رفته که کالرا چهرە  به نگرانی و تعجب با لیلی

 :گفت و شد

 .لیلی کالرا، منم چی؟ -

 :گفت و شد خیره کاترین چهرە   به کالرا

 .نیستم کنت ول نرسم خواممی که چیزی به وقتی تا -

 همانند و گرفت گ*ن*چ به را لیلی گلوی شد، ور حمله او به اششیطانی یافته تغییر چهره با کالرا

 به سابین و کشید جیغی نینا افتاد، زمین روی شتاب با لیلی. کرد پرتش اتاق داخل ایپنبه عروسکی

 :گفت و گرفت را رفتمی لیلی سمت که کالرا سرعت

 .کالرا باش آروم -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 که لیلی سمت خشمگین آشامون*خ. افتاد زمین روی که کوبید دیوار به را سابین قدرت تمام با کالرا

 :گفت که رفتمی بود افتاده زمین روی کنانناله

 .کاترین بمیری باید تو کنم،می نابودت -

 و چسباند دیوار به را پشتش گرفت، را لیلی گلوی کالرا که بود شده خیره حرکاتش و او به حیرت با نینا

 :گفت زدندمی بیرون نیشش هایدندان که حالی در

 .کاترین کردی نابود رو زندگیم تو -

 :گفت بریده بریده بود شده سرخ گلویش بر کالرا دست فشار شدت از که حالی در و کنانگریه لیلی

 .لیلی منم کالرا؛ -

 :گفت و شد نزدیک کالرا به آرامی به نینا

 .کالرا -

 به که کند مس*ل را او داشت سعی پشت از نینا برگرداند، کمی را سرش بود شده آرام کمی که کالرا

 :گفت آرامی

 .برگرد نیستی؛ تو این -

 خیره حیرت و بهت با زدمی بودی*ک به رنگش که لیلی به زنان نفس اشک از پر چشمانی با کالرا

 :گفت و گذاشت کالرا کتف روی را دستش نینا شد، خیره هاآن به و شد بلند نگرانی با سابین. گشت

 .کالرا کن ولش آروم زمین؛ بذارش -

 روی و خورد سر بود گرفته زمین روی از که ارتفاعی با لیلی و کرد شل را دستش آرامی به کالرا

 .ایستاد زمین

 با نینا سمت کالرا کرد، نگاه بود شده خیره او به زدهحیرت که کالرا به خیس چشمانی با کنان سرفه

 :گفت و برگشت ناباوری

 .نینا دونمنمی شد، چی دونمنمی -

 :گفت و کرد نوازش را او سر نینا شد، جاری کالرا چشمان از اشک و گرفت ش*و*غ*آ در را او نینا

 .شد تموم نیست؛ چیزی -

 :گفت و گذاشت او شانه   روی را دستش و شد بلند لیلی مقابل از کاترین
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .بری تونیمی -

 :گفت سابین در شدن بسته با شد، خیره او رفتن به نینا و شد بلند لیلی

 .مونهنمی یادش هیچی که خوبه -

 :گفت و کرد نگاه بود شده خیره زمین در اینقطه به عمیقا که کالرا به کاترین

 .آره -

 :گفت ناباوری با او

 میکنم؟ تهدیدت دارم که بینیمی رو من رویای تو پس -

 :گفت بود نشسته صندلی روی شوکه که کالرا

 .آره -

 :گفت و زد نیشخندی کاترین

 .کالرا شیمی دیوونه آشامون*خ یه داری کنم فکر -

 :گفت و شد خیره او به ناباوری با کالرا

 ها؟ شممی دیوونه دارم که -

 که درحالی. شد بلند صندلی روی از آرام تحاجمی حالتی با کالرا که بود شده خیره هاآن به دقت با سابین

 :گفت رفتمی باال صدایش تن و شدمی نزدیک

 کردم باز رو چشمم وقتی از چون شممی دیوونه متاسفانه منی، خواهر تو چون شممی دیوونه دارم آره؛ -

 یه تو چون شممی دیوونه کشیدی، گند به رو زندگیم تو چون شممی دیوونه خواهر، تا بودی رقیبم

 .نکردی فکر هیچی به خودت جز هرگز که ایشیفته خود ضی*و*ع

 نگاه بود شده خیره او به خشمگین که کالرا به شده تیز چشمانی با کاترین بود، فرما حکم مدتی سکوت

 :گفت و کردمی

 مانعت چرا که بنویسی من پای رو شدی مرتکب پیش سال چند که اشتباهی خوایمی اگه آبجی، خب -

 ...نشدم

 :داد ادامه بود پوشاند را صورتش که بار دهشت خشمی با کاترین

 .بگیری ندیده رو بازیت احمق ذارمنمی دیگه کورخوندی، بگم باید -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 که کرد کاترین نقص و عیببی صورت حواله حکم*م مشتی بارهیک به که زدمی تندی به کالرا هاینفس

 :گفت نفرت با کالرا و برگرداند مشت سمت به را آشامون*خ صورت

 .متنفرم ازت -

 و کرد نگاه کاترین شده کجدهن و خشمگین چهره به ابتدا نینا. شد خارج اتاق از سرعت به مکثی بدون و

 :گفت متفکرانه سابین که چرخاندمی اطراف به را فکش کاترین. افتاد راه او دنبال به بلند هاییگام با بعد

 داشت؟ د*ر*د -

 :گفت و کرد نگاه او به عصبانیت با کاترین

 .معلم شو خفه -

 مشغول رو فکرم که چیزی هر از دور ها،سختی از دور هیاهو، از دور بودم، نشسته محبوبم درخت زیر

 .فکری هر از بودم کرده آزاد رو ذهنم کنه،می

 :کردم نوشتن به شروع و کردم باز را خاطراتم دفتر

 عزیز زندگی

 به دارم دونممی رو این اما میاد، سرم بالیی چه داره دونمنمی هستم، زندگی از بزرگی بحران در هم باز

 زیادی کسای خوامنمی هستم، چی من که فهمهمی لیلی و میفته اتفاقی دفعه هر. رسونممی آسیب اطرافیانم

 باورم بکشم، رو دوستم بهترین بود نزدیک امروز شه،می افتادنشون خطر به موجب چون بفهمن،

 .هیوالم یه من شه،نمی

 اطرافم اتفاقات این وقتی زیاده، براش هم این اما چیز، همه چیز همه نه البته دونه،می رو چیز همه نینا

 از هستم، که چیزی از بشم، دور جااین از قدرتم تمام با کهاین. فرار میاد؛ ذهنم به چیزی یه فقط میفته

 .کنم آزادش روحی عذاب همه این از رهایی برای تا کنهمی وادارم و وجودمه تو که ایدرنده

 تا نیستم، ترسو کهاین و هستند مهم برام و دارم دوسشون که هستن کسایی چون کنم،نمی کارو این اما

 .کنممی هم بعد به امروز از کردم، مقابله باهاش اومده پیش که مشکلی هر امروز

 خیره مدتی تعجب با خانه خاموش هایچراغ دیدن با که رفتمی خانه سمت آرامی به کالرا بود، شب

 .کرد باز آرامی به را در و رفت باال هاپله از احتیاط با ماند،

 :گفت و شد داخل احتیاط با

 ای؟خونه مت؟ -

 سکوت
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 با کالرا و پرید او مقابل قلبش در چوبی با پذیرایی از مت یکباره به که برداشت داخل به هاییقدم او

 :گفت و گرفت را او نگرانی

 شده؟ چی مت مت؛ -

 :گفت بود گرفته فرا را وجودش تمام که شدیدی لرزش با و شد خیره قلبش در چوبی خنجز به

 .مت من؛ خدای اوه -

 :گفت لرزیدمی صدایش که حالی در بریده بریده مت

 .اینجان اونا اونا؛ -

 و ماند خیره بود کشیده دراز زمین روی حرکتبی که مت به نگرانی با کالرا. افتاد زمین روی و

 :شد گفته نواختیک و بلند صدایی با و شدند روشن هاچراغ حین همین در کرد، صدا را نامش کنانگریه

 .کالرا مبارک تولدت -

 در را مصنوعی خنجر کنان خنده مت و شد خیره آدرین و نینا لیلی، مونیکا، به تعجب و حیرت با کالرا

 :کشید فریاد هادیوانه همچون و آورد

 .سوپرایز -

 که مت سینه   به پی در پی هاییمشت داد،می سر نامنظمی هاینفس و رسیدمی نظر به عصبانی که کالرا

 :گفت و کوبید خندیدمی

 .این دیوونه واقعا شما، -

 :گفت هیجان با لیلی

 .بود کاترین مال اشایده اما آره؛ -

 که کاترین دیدن با و برگشت آرامی به کرد، نگاه بود شده خیره او سر پشت به که لیلی به کالرا

 دلگرم ایچهره با کاترین شد، بلند کردمی نگاه او به و بود ایستاده در چارچوب از بیرون در زنانلبخند

 :گفت

 .کوچولو آبجی مبارک تولدت -

 :گفت کوتاه مکثی با و زد لبخندی کالرا

 .کاترین تو بیا -



www.taakroman.ir  

 
  

 
121 

 

 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :گفت و گذاشت میز روی را آبجو هایبطری آدرین

 .ان مزه خوش خیلی رفتم، کش کنممی کار توش که باری از اینارو -

 :گفت و کشید خودش سمت شوند ور حمله سمتشان نینا و لیلی کهاین قبل را هاآن مونیکا

 .ندارین خوردن حق شما شده، سالش هجده کالرا فقط جااین -

 :گفت و کرد پرت لیلی و نینا سمت و کشید بیرون جعبه از بطری دو رویی ترش با کاترین

 بگذرونن؟ خوش تونننمی هابیچاره این رو امشب یه یعنی عمو، زن خیالبی -

 :گفت مت که کشید سر را بربون بطری و داد لم راحتی روی و

 .کنهمی روی زیاده داره یکی جااین انگار -

 :گفت و داد چرخی را چشمانش کاترین

 .جون عمو خوایمی هم تو که دونممی -

 همگی و بردند باال را هاپیک هاآن داد، لم کاترین کنار نوجوان پسران همچون شتابان و لبخندزنان مت

 .کردند را کار این

 :گفت او و شد خیره کاترین به تعجب با کالرا

 .دیگه کوچولوی دختر یه بود، کالرکسون خانوادە  برای روز بهترین که امروز سالمتی به -

 نگرانی با نینا کرد، جلب او به را همه توجه اشپیشانی هایاخم که نکشید طولی و زد لبخندی کالرا

 :پرسید

 کالرا؟ -

 :گفت که رفتمی او سمت به آرامی به و شد بلند نگرانی با کاترین زد،می تندی به هایشنفس کالرا

 خوبه؟ حالت -

 :گفت و شد خیره او به زنان نیشخند کاترین که دید را کاترین خونین ان*ه*د شد، خیره او به کالرا

 .میرنمی همه -

 باعث که شدند زرد و خونین چشمانش زدند، بیرون نیشش هایدندان و یاف تغییر اشچهره کالرا

 .گردید او از حاضرین گیریفاصله
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :گفت آرامی به کاترین

 .باش آروم کالرا، -

 :گفت و زد نیشخندی کالرا

 .کاترین مردی تو -

 سمت سرعت به مت. کوبید شومینه کنار دیوار به را او قدرت تمام با و شد ور حمله کاترین سمت به

 روی مت و کرد دور را او اشنه*ی*س به ایضربه با کالرا اما گرفت، پشت از را او و رفت کالرا

 صورتش به ای ضربه با و رفت کالرا سمت آشامیون*خ سرعت با مونیکا. آمد فرود راحتی کنار میز

 :گفت مونیکا به بلندی صدای با و افتاد زمین روی کاترین. کرد دور کاترین از را او

 .ببر جااین از رو اونا -

 مونیکا و نینا بودند، مانده خیره پذیرایی داخل اتفاقات به و چسبده همدیگر به زدهوحشت که لیلی و آدرین

 .کردند خارج خانه از سرعت به را هاآن و دویدند سمتشان

 :گفت داشت او کردن آرام بر سعی زده وحشت که کاترین و شد بلند زمین روی از کالرا

 گم؟می چی شنویمی نیستی، تو این کالرا، بگیر آروم -

 برایش اتفاقی گویی که کالرا. کوبید دیوار به را او و شد ورحمله کالرا سمت مت فرصت همین در

 از سرکش ایگربه همانند را مت و برگشت آرامی به آلودغضب ایچهره و عصبانیت با باشد نیفتاده

 و داد خالی جا کاترین شد، ور حمله کاترین سمت کالرا. شد خارج خانه از او که کرد پرت بیرون پنجره

 پایش با را راحتی کنار میز و برگشت سرعت به کالرا داد، هلش دیوار سمت و گرفت را او پشت از

 زمین بر او روی. شد ورحمله کاترین سمت افروخته بر ایچهره با و برداشت را آن تیز پایه   و شکست

 فریادزنان نه*صح این دیدن با و شد خانه داخل نینا که داشت را قلبش به چوب کردن فرو بر سعی و افتاد

 :گفت

 .کالرا کافیه -

 شروع هاچراغ حین هیمن در شد، خیره او شیطانی چهره به هراسان نینا و کرد نگاه او به خشم با کالرا

 دردی با که شود ورحمله نینا سمت خواستمی شد، خیره اطراف به زده وحشت کالرا و کردند سوسو به

 بود، شده خیره او و نینا به زده حیرت کاترین. افتاد زانوهایش روی فریادزنان و گرفت را سرش فراوان

 با کالرا. خورد تکانی باشد شده رها چیزی از گویی که نینا و افتاد زمین روی خسته تنی با کالرا

 کنارش و رفت سمتش دوان دوان نگرانی با نینا زد، صدا را او ضعیف صدایی و باز نیمه چشمانی

 :گفت و کرد بلند را کالرا نشست،
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .کالرا اینجام -

 .شد بسته آرامی به چشمانش و زد لبخندی کالرا

 و پرید جا از او دیدن با نینا و شد ظاهر او مقابل گلوریا شد، خانه داخل آشفته و خسته ایچهره با نینا

 :گفت

 تویی؟ گلوریا اوه -

 :گفت که کردمی نگاه او به اشهمیشگی آلود راز و جدی یچهره با گلوریا

 .ترسوندمت خواممی معذرت -

 او کالفگی دیدن با و افتاد راه به او دنبال به گلوریا. رفت پذیرایی سمت و داد چرخی را چشمانش نینا

 :گفت نگرانی با و نشست کنارش

 خونه؟ نرفتی چرا شده؟ چیزی -

 :گفت و شد خیره او به گناهکار حالتی با نینا

 .گلوریا کردم کاری یه من من؛ -

 :گفت و شد خیره او به ابروهایش بین چینی با گلوریا

 عزیزم؟ چی -

 :گفت لرز با و شد جمع چشمانش در اشک

 .کنممی حس خودم تو رو تغییر کنم،می چیکار دارم دونمنمی دونم،نمی -

 :گفت لبخندزنان و گرفت ش*و*غ*آ در را او خوشحالی با و آمد در نگرانی چهرە   از گلوریا

 .اینجام من نباش، هیچی نگران عزیزم، کنممی کمکت -

*** 

 با است شده خیره او به راست و چپ که کاترین تار چهرە   دیدن با و کرد باز را چشمانش کنانناله کالرا

 بود شده خیره او به شده ریز چشمانی با کاترین برود، بین از دیدش تاری تا کرد زوم را چشمانش دقت

 :پرسید که

 بینی؟می کاترین تا چند -

 :گفت و کشید عمیقی نفس کالرا
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .شو گم -

 :گفت و گرفت فاصله و شد بلند او مقابل از کاترین

 .نیست بد هم قدرااون حالت که فهمیدم خوبه؛ -

 با سرش باالی از که دستانش دادن تکان با است، زمینی زیر سلول در که فهمید اطراف به نگاه با کالرا

 :پرسید عصبانیت و تعجب با بود آویزان حکم*م زنجیرهای

 کنی؟می لطی*غ چه داری معلومه -

 :گفت بود انداخته آرامش با پایش روی را پایش و نشسته صندلی روی که کاترین

 .بشی تنبیه باید و شدی بدی دختر تو -

 :گفت آلودغضب ایچهره و عصبانیت با کالرا

 .کن باز رو من باش زود -

 .بندازی راه عامقتل یه بود نزدیک کردی، دیشب که کاری با کن باور تونم؛نمی -

 :گفت بود شده خیره او به تعجب با که کالرا

 چی؟ -

 :گفت باورانه نا و شد شل بدنش سستی با شد، خیره اینقطه به عمیق تفکری با او

 کردم؟ چیکار من من؛ خدای اوه -

 :گفت و گشت خیره او به جدی ایچهره با و نشست پاهایش روی او مقابل و شد بلند کاترین

 .خواهر دممی قول رو این کنم؛می متوقفش بگیره ما از رو تو تا میفته داره که اتفاقی هر -

 .داد تکان تائید معنای به را سرش که بود شده خیره کاترین چهرە   به کالرا

 :گفت و شد سلول داخل مت

 .هی -

 :گفت و کرد نگاه مت به شد، بلند کاترین کرد، نگاه او به کاترین سر پشت از کالرا

 .رممی من -

 :گفت و گرفت را او مچ مت
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 ری؟می کجا -

 .دارم کار -

 .شد دور جاآن از بلند هاییگام با و زد نصفه لبخندی کرد، نگاه کالرا به و برگشت او

 :گفت بود چشمانش و چهره در که ناراحتی و شرمندگی با کالرا و نشست صندلی روی مت

 .شد چی دونمنمی اصال   دیشب من مت، متاسفم واقعا   -

 که اینه بکنیم تونیممی که کاری تنها میفته، برات داره اتفاقی چه کالرا، شده چی دونیمنمی هم ما -

 .کنیم پیدا علت حالت این برای که وقتی تا نشی خارج کنترل از دوباره تا ببندیمت

 :گفت و انداخت پایین را سرش ناامیدانه کالرا

 .کنهمی ب*را*خ رو چی همه داره اونه؛ کار همش اینا -

 :گفت او حالت دیدن با مت که بود گشته باز اشچهره به عصبانیت و خشمگین کالرا چشمان

 .مونیمی جااین بیای خودت به که وقتی تا و نیستی تو این -

 را در و شد خارج سلول از میکرد نگاه او چهرە   به که حالی در مت و شد خیره او به عصبانیت با کالرا

 .بست

 سینک به او آشفته   چهرە   دیدن با و برگشت آمدمی آشپزخانه سمت سستی با که مت سمت مونیکا

 :گفت و داد تکیه ظرفشویی

 ...هی گفت؛ چی شنیدم -

 :گفت و گرفت را پریشانش صورت و رفت مت سمت او

 .گردونیم برش باید کردیم،می رو کار این باید نیست خودش حال تو اون -

 نرمی به را او لبان و بست نقش پرش لبان روی لبخندی لبخندش، دیدن با نیز مونیکا و زد لبخندی مت

 .سید*و*ب

*** 

 به نگاهی با شد، بار داخل سابین که نوشیدمی را محبوبش بربون و بود نشسته بار سکوی مقابل کاترین

 سمت بلند هاییگام با و کشید عمیقی نفس سکو روی کاترین دیدن با بود انسانی هر از خالی که اطراف

 :گفت گارسون به و رفت سکو
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .بیارین من برای هم بربون یه -

 :گفت و داد ابروهایش بین چینی او دیدن با کاترین

 شدی؟ افسرده و کردن فرار دستت از آموزاتدانش چیه؟ جاست؛این کی ببین -

 :گفت و زد لبخندی سابین

 .باشم جااین میاد کالرا سر داره باالیی چه بگم کهاین برای شاید -

 :گفت و گرفت گارسون از را بربون او کنجکاو چهرە  دیدن با سابین و کرد نگاه او به زده حیرت کاترین

 بهم میخواستی هم سوم بار برای و شکستی رو دنم*گر هم بار یه کردی، شلیک بهم بار یه تو کهاین با -

 .کنممی بهت بزرگی لطف کنی حمله

 :گفت و شد خیره او به تیزش چشمان با و برگشت او سمت کاترین

 .حاال دونی؛می چی ببینم بنال -

 :گفت و شد خیره بربون لیوان به سابین

 .میکنم کالرا خاطر به فقط رو لطف این -

 :گفت و کرد کاترین به رو و

 .تسخیره یه اسیر اون که فهمیدم جانبی دید با دیدم، رو کالرا وضعیت که دیروز -

 :گفت ناباوری با کاترین

 تسخیر؟ -

 .تویی که کرد فکر و چسبید رو لیلی گلوی وقتی کرد،می که کارایی با -

 چیزیه؟ روحی تسخیر دهندە  نشون اینا خب -

 :گفت بگیرد تمسخر به را او خواستمی که دستش حرکات با کاترین و شد خیره او به کالفگی با سابین

 .ساله صد چند مرد پیر آوردی در خودت از اینارو کنم فکر و آشامهون*خ یه اون اطالعت؛ محض -

 :گفت و کرد یخنده تک و انداخت ابروهایش بین چینی او آخر حرف با سابین

 ایدیگه کس هایحرف به خودت جز که باشی غرغرو عجوزە  یه جورایی یه هم تو کنم فکر ببخشین؛ -

 .دینمی اهمیت
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :گفت و برگشت او سمت شده گشاد چشمانی با کاترین

 عجوزه؟ گفتی؟ چی -

 :گفت و شد بلند سابین

 .نداری رو لیاقتش تو ولی بگم؛ هم ایدیگه چیزای اینا بر عالوه خواستم.می چیه؟ دونیمی -

 :گفت شده ریز چشمانی با و سرعت به کاترین

 .نیستی خوردن دنی*شی*نو برای خوبی همراه اصال   -

 :گفت و زد لبخندی سابین داد، ادامه نوشیدن به و برگشت بار سمت و

 .دینمی اهمیتی کالرا به که فهمیدم رو این -

 با کاترین که شود خارج در از خواستمی سابین. شد خیره اینقطه به متفکرانه کاترین و افتاد راه به او

 داشت فاصله خودش از وجب یک تنها که او به و ایستاد سابین. شد ظاهر او مقابل آشامیون*خ سرعت

 :گفت و شد خیره او به ایگربه چشمانی با کاترین و گشت خیره

 .بکنم اتباره در نظری تجدید یه شاید خب؛ -

*** 

 وسعت به لبخندی با کاترین. شد خیره هاآن به تعجب با سابین و کاترین دیدن با و کرد باز را در نینا

 :گفت اشچهره

 .باشی داشته رو مهمون تا دو حال امیدوارم -

 انگار که شود داخل خواستمی لبخندزنان کاترین کرد، تشکر متانت با و شد داخل سابین و رفت کنار نینا

 :گفت تعجب با و رفت کنار باشد کرده برخورد نامرئی شیشه   با بدنش کل

 کنی؟می شوخی -

 :گفت تعجب با نینا

 .دیگه تو بیا دی،می نمایش داری چرا چی؟ -

 :گفت و زد لبخندی کاترین

 .عسلم بیام داخل تونمنمی که جاستاین مشکل -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 با کاترین. کرد داخل را کاترین و گرفت را او دست کالفگی با نینا که بود شده خیره تعجب با سابین

 :گفت و رفت خانه داخل سمت نینا شد، خیره است ایستاده در طرف این در که خودش به تعجب

 .بود حفاظ یه -

 رد او کنار از غره چشم با کاترین که شد، خیره کاترین به بود داشته نگه را اشخنده زور به که سابین

 :گفت نشستمی راحتی روی که حالی در نینا. شد

 .کرده کارو این گلوریا -

 :گفت و داد ابروهایش بین چینی کاترین

 جادوگر؟ هم جیگرت خاله اون یعنی گلوریا؟ -

 :گفت و گرفت سابین سمت را دستش کاترین. کرد نگاه او به تعجب با نینا

 .فهمیدیم افسونگرت خانوادە  مورد در چیزایی یه ایشون لطف به -

 :گفت و کرد نینا به رو سابین و داد لم راحتی روی

 جادوگر ذاتا   شما خانوادە  که فهمیدم اون طریق از شد، آشنا اتخانواده از یکی با ۱۷۳4 سال تو من -

 .نباشی جادوگر هم تو که باشه نداشته امکان کنم فکر و هستین

 :گفت و گشت خیره گرایانهسرزنش نگاهی با نینا به شده گشاد چشمانی با و شاکیانه کاترین

 بودی؟ نگفته ما به و دونستیمی رو این تو -

 :گفت و کرد او به رو نینا

 کنترلش تا کنهمی کمکم اون زدم؛، حرف گلوریا با افتاد که اتفاقی بعد شدم، مطمئن دیشب دونستم،نمی -

 .کنم

 :گفت تعجب با سابین

 کنی؟ کنترلش -

 :گفت کاترین به رو و داد تکان تائید معنای به را سرش نینا

 .کننمی استفاده سیاه جادوی از اونا کنن،می فرق جادوگرا با افسونگرا نیستیم، افسونگر ما -

 :داد ادامه نینا و شد خیره او به رسیدمی نظر به مشتاق که کاترین
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 افراط اگه. کنه کنترل رو ذاتیش قدرت بتونه که زمانی تا هست جادوگری خودش برای افسونگری هر -

 .سراغش میاد پلیدی عبارتی به بره،می تاریکی به رو اون و شهمی شعلیه جادو کنه

 :گفت بود شده خیره نینا به متفکرانه که کاترین

 .جادوگری یه تو کنم،می تصحیح خب، -

 :گفت جدیت با سابین که دهد ادامه خواستمی کاترین

 .گممی بهش من -

 که نینا به رو سابین. کشید را دهانش زیپ و زندنمی حرف دیگر که داد نشان مزه با حرکتی با کاترین

 :گفت و کرد بود مانده منتظر

 .باشه شده تسخیر کالرا کنممی فکر -

 :گفت و وسط پرید خونسردی با کاترین و شد خیره او به کنجکاوی با نینا

 .باشه چرت کنم فکر که -

 :گفت متفکرانه نینا و کرد نگاه او به شاکیانه سابین

 .همینه آره؛ -

 :گفت و کرد هردوشان به رو نینا شد، جلب او به شانتوجه کاترین و سابین

 ...و بود شده بد حالش بار اولین برای وقتی -

 :گفت کاترین که گشتمی مناسب کلمه   دنبال نینا

 بود؟ شده وحشی -

 :گفت و چرخاند را چشمانش نینا

 حس عجیبی نیروی زدم، دست بهش هاانجمن مهمونی تو وقتی. نبود خودش حال تو اون چی؛ هر -

 .باشه بوده افسون یه که انگار کردم؛

 :گفت و گرفت فاصله صندلی از جدیت با کاترین

 من؟ علیه کنه؟می مسموم رو کالرا که هست زپرتی افسونگر یه یعنی -

 قبلی حالت با کاترین و شدند خیره او به نینا و سابین رفت، فرو فکر به عصبانیت با و متفکرانه کاترین

 :گفت
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .بکنه رو اینکار بتونه که هست ضی*و*ع یه فقط -

*** 

 با بکنه، خودش مطیع رو من خوادمی کنممی حس شهمی نزدیک بهم وقتی شنوم،می سرم تو چیزهایی یه

 .میاد سرم بالیی چه داره دونمنمی کنه؟نمی کمکم کسی چرا جنگم،می وجودم تمام

 بتوانم که بود این بر مانع سلول تاریکی و دید تاری و کردم بلند را سرم پیچیده هم در صداهای شنیدن با

 .کرده گیرم زمین اون از ناشی ضعیفی و گرسنگی دیگر طرف از ببینم، را مقابلم سیاه پیکر

 ..کالرا -

 .نیستم تشخیص به قادر اما آشناست؛ کند،می صدا را نامم کسی

 زد،می لبخند مقابلم و بود شده ترنزدیک پیکر و گرفت فرا را وجودم تمام آشنا نفرتی بارهیک به

 سرم به مدام که ایگلوله مانند او چندش نیشخند ببینم، را اشهمیشگی رحمبی و مغرور چهرە  توانستممی

 .بود کردمی اثابت

 .کالرا سالم -

 سرعت به و گشود شتاب با را در زدمی موج چشمانش در که وحشتناکی نگرانی با و هراسان کاترین

 هاآن به نگرانی با مونیکا و مت که آمدندمی او دنبال به کنجکاوانه سابین و نینا. رفت زمین زیر سمت

 :پرسید اضطراب با مونیکا شدند، خیره

 شده؟ چی -

 نینا و افتاد راه به کاترین دنبال بدهد، هاآن برای را توضیحی تا خواستمی و کرد نگاهی نینا به سابین

 :گفت

 .زنیممی حرف موردش در -

 گشاد چشمانی و حیرت با و کرد باز را آن و رساند سلول در به را خودش آشامیون*خ سرعت با کاترین

 !شد خیره داخل به شده

 :گفت و برگشت عصبانیت با که رفتمی رژه همه مقابل نشیمن در عصبی سابین

 کردین؟ زندانی حیوون مثل رو اون شما -

 :گفت درخشیدمی سبزش چشمان در که ناراحتی با مونیکا

 .بود شده خارج کنترل از اون نداشتیم، ایچاره ما -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :گفت و کشید موهایش به دستی سابین

 .بندازینش وحشتناک سلول اون تو که شهنمی دلیل این اما -

 :گفت خونسردانه ریختمی کی*یس*و لیوانش در که حالی در کاترین

 .کنیمی رفتار این از کمتر خودت شکارهای با که نگو هلسینگ؛ ون خیالبی -

 نینا بار این که گشتمی جواب حاضر آشامون*خ برای خوبی دلیل دنبال شد، خیره او به تعجب با سابین

 :گفت و شد خیره او آرام چشمان به رفت، کاترین سمت و شد بلند عصبانیت با

 .میاری در اون سر رو خودت شدن زندانی تالفی داری کردی، سوءاستفاده وضعیت این از تو -

 :گفت ناکش خطر گشاد و عصبانی چشمان با و کوبید میز روی را لیوانش کاترین

 کمک خودش به دارم اینا همه   از جلوتر اما میارم، در سرش رو تالفیش دارم من کوچولو؛ نینا آره -

 .اشتباهی در کنممی فکر خودم منفعت به فقط من کنیمی فکر اگه پس بیاد؛ در دیوونگی این از که کنممی

 :گفت سابین و کردند طوالنی سکوت او جدیت دیدن با همه

 .کرده تسخیر رو اون کی باشی فهمیده که انگار گفتی، چیزی یه نینا خونه   تو تو، -

 :گفت که داشت رفتن طفره بر سعی و دوخت اطراف به را چشمانش کاترین

 .کردم اشتباه کنم فکر -

 :گفت و شد بلند راحتی روی از او دارمعنی هاینگاه دیدن با مت

 نینا؟ کنی کمکمون تونیمی تو -

 :گفت مت و برگشت او سمت نینا

 کنه؟ کمک مشکل این رفع برای بهمون تا بخوای اتخاله از و خونتون بری تونیمی -

 :گفت لبخندزنان نینا

 .نرسید خودم فکر به چرا آره؛ -

 :گفت خوشحالی با و

 .شد خبری اگه خونه؛ رممی من -

 :گفت خونسردی با مت که بود شده خیره هاآ به مشکوکانه سابین
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .کنیممی خبرت -

 جلو قدمی نسابی و ماند خیره در به عمیق نفسی با کاترین. شد خارج خانه از سرعت به و زد لبخندی نینا

 :گفت و آمد

 خب؟ -

 :گفت مت به رو مکث کمی بعد و کرد او به رو کاترین

 .سیاه نخود دنبال بفرست جوری یه رو این حاال کردی، دکش خوب -

 :گفت و شد خیره کاترین به سابین

 که چی هر باید کنی، حل رو پازل از بزرگ تیکه   یه کردم کمکت و گذاشتم پیش پا قضیه این تو من -

 .بگی رو دونیمی

 :گفت و آورد در شکلکی و آمد جلو کاترین

 جلسه   این تو پس بگم، هاغریبه به تونمنمی خانوادگیه، جورایی یه قضیه این که اونجایی از ببخشید، -

 .نداری جایی محرمانه

 :گفت سکوت کوتاهی مدت از پس بود شده خیره هاآن هایبحث و جر به که حالی در مت

 .کنیم جبران باید ما کرده کمک بهمون سابین که اونجایی از -

 :گفت او و شد خیره مت به شاکیانه کاترین

 .کنه کمک بتونه بازم شاید -

 :گفت عصبانیت با کاترین

 نه؟ مگه شهمی اضافه کاترین مخالفین دسته   اون به اینم عالیه، -

 :گفت گنگ ایچهره با و شد بلند مونیکا

 ...منظورت -

 :گفت و کرد قطع را او صحبت کاترین

 .گردهبرمی لعنتی جولیوی اون به دیوونگی قضیه   این کل بله، جون، عمو زن بله -

 :گفت ناباوری با مت و شدند خیره همدیگر به تعجب با مونیکا و مت
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .باشه مرده باید اون اون؛ ممکنه؟ غیر این ولی -

 :گفت و داد تکان را سرش کالفگی با کاترین

 .دونمنمی دونم،نمی -

 شوکه مونیکا و گشت خیره او رفتن به ناراحتی با سابین. شد خارج خانه از خشمگین و بلند هاییگام با و

 .بود رفته فرو عمیق فکری در نگرانی با مت و افتاد راحتی روی

*** 

 :گفت و زد لبخندی نینا دیدن با گشود، را آن و رفت در سمت متمدنانه هاییگام با گلوریا

 .عزیزم تو بیا نینا؛ -

 .شد داخل مکث کمی با و زد لبخندی نینا

 :گفت و گذاشت میز روی را چای فنجان گلوریا

 .شده تسخیر کالرا دوستت پس -

 :گفت و شد خیره او به ملتمسانه نینا کرد، نینا به رو آرامش با

 این از رو کالرا بتونم تا کن کمکم دونیمی چیزی اگه لطفا   گلوریا، بخوام کمک ازت تا جااین اومدم -

 .بدم نجات لعنتی طلسم

 نگاهی بود هاآن گرنظاره و نشسته صندلی روی جدی نگاه با که آلیس به و کشید عمیقی نفس گلوریا

 :گفت او و انداخت

 کنی؟ اعتماد هاآشامون*خ به تونیمی چطور تو نینا؛ -

 :گفت و کرد نگاه گلوریا به ناامیدی با و کرد آلیس به رو نینا

 .واقعی دوست یه مثل کرده، کمکم خیلی حاال تا اون دوستمه؛ کالرا -

 :گفت و کرد نوازش را نینا صورت زد، لبخندی گلوریا

 درستی تصمیمات که دونممی و هستی عاقلی دختر تو عزیزم، کرده ثابت بهت رو دوستیش که دونممی -

 .گیریمی

 :گفت مهربانی با و شد خیره او به زنان لبخند نینا

 .ممنونم گلوریا؛ خاله ممنونم -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .شد روانه هااتاق از یکی سمت و شد بلند او معنادار نگاه با آلیس کرد، آلیس به رو گلوریا

*** 

 مقابل کاترین کنار و افتاد راه به عمیق نفسی با گشت، خیره اینقطه به چشمانش و شد بار وارد سابین

 مزه را مشروبش لیوان و داد چرخی را چشمانش و انداخت او به نگاهی نیم کاترین. ایستاد بار سکوی

 اینقطه به خیره سابین سکوت کمی از پس و کرد ایاشاره گارسون به نشست، او کنار سابین و کرد مزه

 :گفت

 .گفتن بهم گذشته درمورد چیزایی یه مونیکا و مت -

 چیزی خواستمی کرد، نگاهی کاترین به او و گذاشت سابین مقابل را کی*یس*و بطری و لیوان گارسون

 :گفت بینفس و کرد او به رو کاترین که بگوید

 فرار ازت تخانواده سال دویست هم باید بشی، مجازات هم باید مقصری تو باش، زود کن، شروع -

 گلوی که بشی عصبانی اونقدر و بچرخی ول خودت برای و تنها ضی*و*ع سوسک یه مثل بشی تا کنن،

 از برسه، نهایتش اوج به درندگیت تا کنی ول بخششون ذت*ل ون*خ تو رو خودت و بدی جر رو آدما

 .نباشه مهم برات چیزی و بشی آزاد تنهایی و غم این

 :کرد زمزمه نرمی به که بود شده خیره کاترین اشک از پر و غمگین چشمان به سابین

 .باشی مقصر تو که کنمنمی فکر من -

 اعتمادیبی از نشان که کرد کوتاه ایخنده ناباورانه و کرد ریز را چشمانش مکث مدتی از پس کاترین

 :گفت سابین بود،

 .گذشت کالرا و تو بین چی ۱۷4۳ سال بگی؛ بهم خواممی -

 دورش گذشته اعماق در سفر برد،می سر به فکر در عمیقا   که چشمانی با و رفت فرو فکر به کاترین

 :گفت آرامی به طوالنی مدتی از پس و کرد سابین به رو که داشت

 .شدمی سالش ۱5 کالرا دیگه ماه سه بود، سالم 20 من -

 ایتالیا رم، ۱۷۳9 سال

 الجثهعظیم درختان بین از باد سرعت به بود، بسته نقش اشچهره بر که ایپیروزمندانه لبخند با کاترین

 :گفت میشد اندازطنین که بلندی صدای با و انداخت سرش پشت به نگاهینیم دوید،می تاریک نیمه جنگل

 .دهمی اون به رو هدیه بهترین پدر برسه خونه به زودتر کی هر کالرا؛ باش زود -

 :گفت فریاد با و شد ظاهر جنگل درختان میان از کاترین سر پشت دورتر، متر چند کالرا
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .بیام منم بذار کاترینا، دوییمی سریع خیلی تو -

 در کمی کوهی سروهای از پر مسیری در. آمدند بیرون جنگل از هاآن و داد سر ایقهقهه دوباره کاترین

 باشکوه های ستون و مرمر سنگ از پوشیده نمای با شکوه با ویالیی خاکی، مارپیچ مسیر در نزدیکی، آن

 و ریز را چشمانش آن دیدن با کاترین که ایستدمی آن مقابل ایکالسکه. شدمی دیده گرانیتی کننده خیره و

 :گفت زنان فریاد و کرد زیاد را سرعتش زنان نیشخند

 .اومد پدر -

 قدی با سال چهل تقریبا   مردی او گشت، خیره مقابلش عمارت به و شد پیاده کالسکه از زنان لبخند جوزف

 با است هنوز که هنوز که کننده خیره و نافذ ایقهوه چشمان دارای اروپایی، کامال   ایچهره و متوسط

 دارپف دامن که حالی در شتابان آدریانا. است نشده کاسته اشظاهری جذابیت از باالیش سن وجود

 سمت مشتاقانه بلند هاییگام با جوزف و آمد او سمت نشود، دویدنش از مانع تا بود گرفته را اشابریشمی

 لبخند آدریانا. گرفتند ش*و*غ*آ در عاشقانه را همدیگر آنها شتافت، رویش زیبا داشتنی دوست همسر

 :گفت احساس با و بخشید هدیه طوالنی و گرم وسه*ب را لبانش و شد جدا او از زنان

 .برگشتی تو -

 :گفت نرمی به و زد لبخندی جوزف

 .آدری برگشتم من -

 :کشید فریاد زدههیجان و آمد هاآن سمت شتابان کاترین

 .پدر -

 هاآن به کنانخنده آدریانا پرید، او ش*و*غ*آ در شتابان کاترین و برگشت او سمت زنان لبخند جوزف

 :گفت و کرد جدا خودش از را کاترین زور به جوزف و شد خیره

 کنی؟ ولم شهمی حاال بسه، کاترینا؛ خب خیلی -

 :پرسید کاویدمی را اطراف که حالی در آدریانا و ایستاد او مقابل کاترین

 کجاست؟ خواهرت -

 :گفت گنگی با و کرد نگاهی اطراف به

 .میاد االن بود؛ سرم پشت -

 :گفت زدمی برق که چشمانی حالت با و کرد جوزف به رو او
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .پدر منه مال هدیه بهترین -

 :گفت و رساند را خودش زناننفس کالرا حین همین در و خندید جوزف

 .پدر منه مال -

 :گفت که رفتندمی عمارت سمت ساخت، نزدیک خود به و گرفت را آدریانا ر*م*ک جوزف

 .مونیدمی هابچه مثل هم هنوز شما -

 جوزف به مشتاقانه کالرا و کاترین و خالی هابشقاب بودند، شام میز دور کالرکسون خانوادە  بود، ظهر

 صدایی با و انداخت نگاهی هاآن به چشمی زیر. کردمی پاک را دهانش دستمال با جوزف که بودند خیره

 :گفت رسا

 پیتر؟ -

 :گفت لبخندزنان جوزف شد، خوری غذا سالن وارد تاخیر کمی با پیتر

 .بیار رو دسر لطفا -

 :گفت و شد خیره جوزف به تعجب با آدریانا و انداختند پایین را سرشان افسردگی با کالرا و کاترین

 خوردیم؟ دسر االن همین ما عزیزم، -

 پیتر و شد خیره دخترهایش آویزان لوچه و ب*ل به لبخندزنان آدریانا کرد، او به معناداری نگاه جوزف

 بلند صندلی روی از که جوزف به احترام با. آمد بود نهفته درازی چیز آن داخل که ابریشمی ایالفه*م با

 :گفت و کرد تقدیم بود شده

 .کنت جناب بفرمایین -

 :گفت و کرد اشخانواده به رو پیتر از تشکر با و گرفت را هاآن جوزف

 .نشیمن اتاق به بیاین لطفا   -

 خیره جوزف به زد،می برق کنجکاوی از چشمانشان که کالرا و کاترین و رفتند نشیمن اتاق سمت همه

 با شکوه با و براق شمشیر دو. زد کنار را آن و گذاشت میز روی را ابریشمی مالفه   او که بودند شده

 با جوزف و آوردند در خنده به را کاترین و کالرا لبان شده، کاری سنگ ایدسته و استخوانی رنگی

 :گفت هاآن به تشویق

 هستین؟ چی منتظر -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 سرعت به و دویدند عمارت بیرون زده هیجان هاآن. رفتند شمشیرها سمت سرعت به کالرا و کاترین

 :گفت حیرت با کاترین که بودند زنی شمشیر حال در ماهرانه گرفتند، را خود موضع

 .جون آبجی محشره این اوه؛ -

 :گفت میزد ضربه کاترین خوبی به که کالرا

 .میاره رو هاهدیه بهترین ما دوی هر برای نذاشته، ما بین فرقی اون کرده؛ رو کار همین همیشه پدر -

 آدریانا که بودند شده خیره هاآن مبارزە  به و ایستاده ایوان در و شدند خارج عمارت از آدریانا و جوزف

 :گفت گنگی با

 دی،می یاد رو کردن مبارزه بهشون همش کردی، بزرگ پسرا مثل رو اونا تو جوزف؛ نمیارم در سر -

 .دخترن اونا

 :گفت بود خیره هاآن به که حالی در اسرارآمیز ایچهره با جوزف

 پیر یا جوون مرد، زن، بزرگ، بچه، کنهنمی فرقی عزیز، آدری دارن وجود زیادی عجیب چیزای -

 .بود آماده چیزی هر برای باید باشی؛

*** 

 :گفت متفکرانه سابین

 ...پدرت یعنی چیه؟ منظورت -

 :گفت و کشید سر را وب*ر*ش*م لیوان کاترین

 .کردمی سفر مدام و بود پژوهشگر یه اون دونست،می اون آره، -

 :گفت مکث کمی با سابین

 دفاع خودتون از روزی یه بتونین شما که خواستمی پدرتون و بودین بلد رو ایمبارزه هر شما پس -

 .کنین

 :گفت نیشخند با کاترین

 .بود متنفر ازش اون که شدم چیزی اون من کهاین از غافل -

 بار از کاترین گشت، خیره او رفتن به سابین و برداشت میز روی از را بربون بطری و شد بلند کاترین

 سر را بطری کاترین شد، خیره او به و کرد باز را در سابین و نشست سستی با هاپله راه در و شد خارج
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 و مکث کمی با کاترین که بود آشامون*خ تماشای حال در هنوز. داد تکیه دیوار به شکارچی و کشید

 :گفت زدمی موج صورتش و صدا در که حسرتی

 اون و دبو ۱۷42 سال اواخر. کرد تغییر مدتی بعد کالرا که وقتی تا بودیم خوشحالی خانوادە  ما -

 .گذاشت ما زندگی تو رو پاش نکبت جولیوی

*** 

 زادگان اشراف مهمانی

 ایتالیا رم، ۱۷42 سال

 مجلل مهمانی وارد درخشیدندمی زیبایی از الماس همچون که کالرا و جوزف با همراه کاترین

 :گفت و کرد نگاهی کاترین آویزان چهرە   به جوزف. شدند رم زادگاناشراف

 .دخترم بزنی لبخندی یه نیست بد -

 :گفت کالفگی با و داد چرخی را چشمانش کاترین

 بگیریم؟ ل*غ*ب غم زانوی و بمونیم خونه تو االن نیست بهتر -

 بقیه   باید منم بیایم، هامهمونی جور این به باید و کشیممی یدک رو هازادهاشراف لقب دیگه ما عزیزم، -

 .ببینم رو پژوهشگران اعضای

 :گفت و دوخت کاترین هم در و تفاوتبی چهره به را غمگینش چشمان جوزف

 .باشه کالرا به حواست باید کردیم، سوگواری آدریانا برای کافی اندازه به -

 چهره بر گرم لبخندی و کرد نزدیک خودش به و گرفت بود مهمانی در غرق که را کالرا دست کاترین

 :گفت جدیت با دخترش دو هر به رو سپس و شد پدیدار جوزف

 .باشین داشته رو ُکنتِز حد در رفتارتون ترینشایسته و بهترین امشب که خواممی ازتون -

 :گفت رمقبی و کالفه ایچهره با کاترین

 .پدر دیممی قول -

 کسل مهمانی به بود، شب اوایل هنوز و کشاند جمعیت از دور و خلوت ایگوشه به را کالرا کاترین،

 آجری، ابهت پر هایستون و شده ساخته گرانیت و مرمر سنگ از که مجلل سالنی. گشت خیره کننده

 ضخیم هایشمع از متشکل که شکوه با و عظیم لوستری. بود بخشیده هدیه سالن به خاصی و زیبا نمای

 .بود کرده پخش سالن سراسر در را روشنایی بزرگ نورافکنی همچون بود،
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 پدرش جستجوی در کسلی با متکبر، زادگاناشراف و مهمانی سالن های شگفتی تماشای از پس کاترین

 سمت آمدمی نظر به کننده خیره شدت به که درخشانی نعنایی سبز چشمان و بور موهای با مردی که بود

 چشمان به فریبنده صدایی شنیدن با که بود نشده جذاب مرد حضور متوجه کاترین آمد، خواهر دو

 .گشت خیره او آمیزاسرار

 :گفت دلنشین لحنی با جولیو

 بانو؟ میدین رو ص*ق*ر افتخار -

 نگاه مسحورانه جولیو به متعجب کرد، نگاه بود شده خیره او به شده گشاد چشمانی با که کالرا به کاترین

 :گفت لکنت با و کرد

 .نیستم بلد من؛ اما -

 با سالن وسط هاآن و شد کشیده جذاب کنت سمت مختارانه او گرفت، را کاترین دست و زد لبخندی جولیو

 اسرارآمیز شکلی به و براق چشمانی با جولیو. کردند تانگو کالسیک ص*ق*ر به شروع دیگر نفر چند

 :گفت که بود شده خیره کاترین به

 .والدمیر کنت زادگاناشراف از هستم، آلبا جولیو کنت من -

 :گفت دلنشین لحنی با جولیو که کند معرفی را خود خواستمی نیز کاترین

 .باشین کالرکسون کاترینا کنتز باید شما و -

 :گفت و شد خیره او به شده ریز چشمانی با و مشکوکانه کاترین

 .جولیو کنت دارین زیادی اطالعات شما -

 :گفت و آورد ب*ل بر دلربا و شیرین لبخندی جولیو

 .هستید تیزهوش خیلی هم شما و -

 :گفت و کرد مکث مدتی

 .کرد معرفی بهم رو شیرینش و کوچک خانوادە  ایشون کردم، صحبت پدرتون با قبل لحظه چند -

 :گفت و انداخت باال ابرویی کاترین

 ...شما -

 :گفت مالیم لحنی با دوباره جولیو
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 .ببینیم رو همدیگر زیاد بعد به این از کنم فکر هستم، پدرتون پژوهشگری گروه جدید عضو من -

 :گفت و شد خیره کاترین چشمان به عمیقا و کرد مکث کمی او

 .ببینم رو شما چون زیبایی بانوی که آینده خوش و ارزشمند بسیار من برای این -

*** 

 دهنده نشان و بود پوشانده را اشچهره که خاص شکلکی با و ابروهایش بین کوچکی چین با سابین

 :گفت بود اشناباوری

 داشتین؟ طه*اب*ر باهم شما یعنی -

 :گفت آشکاری انزجار با و کرد او به رو کاترین

 .نداشتم تمایلی زیاد من اما داشت، نکبتش افکار تو خیاالتی همچین یه شاید اون دقیقا ؛ نه -

 :کرد یادآوری متفکرانه سابین

 نداشتی؟ تمایلی زیاد -

 :گفت و داد چرخی را چشمانش کاترین

 زد،می گولم داشت کنم فکر بود، فریبنده اون اما نیست، مهم برامم و بود موجودی چه اون دونمنمی -

 گرفتم، فاصله ازش شد؛ شروع اون مورد در مردم بین هاپراکنی شایعه وقتی. نیفتادم دامش تو من ولی

 .بده نشون رو واقعیش روی شد موجب دوری این که

 .ببینی رو اون زنندە  گول واقعی چهرە  تونستی که بودی ترعاقل کالرا از تو یعنی این پس -

 :گفت اندیشیدمی سابین استدالل از فراتر گویی که متفکرانه ایچهره با کاترین

 که انگار بگیرم، فاصله ازش خواستممی همش و بودم مشکوک بهش اولشم از من شد، چی دونمنمی -

 نحوی هر به خواستمی مدام و بود کنه اون اما بود؛ قوی شیشمم حس شاید. باشه چیزی جزامی

 نفوذ بهم تونهنمی چرا که کردمی تعجب هم خودش انگار وقتا بعضی کنه؛ تحمیل بهم رو هاشخواسته

 .کنه

 :گفت مغرورانه شکلی به و کسلی با کاترین

 زندگی از سال دویست این تو من، سمت میان خودشون اونا رم؛نمی مردا سمت اصال   من دونیمی -

 .ببندم دل مردی به که نشده وقتهیچ آشامیمون*خ

 :گفت و زد لبخندی که بود شده خیره او مغرورانه   چهرە   به سابین
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .خوبه بیرون؛ بکشی آب از رو گلیمت چطور بلدی و داری قویی نفس به اعتماد و اراده -

 :گفت قبلی حالت با کاترین

 .دارند ایطوالنی زندگی بدا آدم همیشه شکارچی؛ بمونه یادت رو این -

 :گفت و شد خیره او به آمیزاسرار ایچهره با سابین

 .توئه با حق آره؛ -

*** 

 ایناشیانه و شده نقاشی تصویری دیدن با که زدمی ورق احتیاط با را رفته در زوار و کهنه هایکتاب نینا

 .باشد توانستمی مفید و اهمیت با نظرش به و ماند خیره آن به مدتی آمدمی نظر به پیچیده و نامفهموم که

 به متفکرانه ایچهره با آلیس پیچید، اشکتانی کت در را آن و انداخت نگاهی آلیس و گلوریا به دزدکی او

 :گفت که بود کارش جمع حواسش ظاهرا   و بود شده خیره مقابلش کتاب صفحه  

 !گلوریا -

 :گفت متفکرانه هایشابرو بین چینی با آلیس و کرد نگاهی او به گلوریا

 .کردم پیداش کنم فکر -

 نشیمن در آلیس کلفت صدای و رفت آلیس سمت شتابان و زده هیجان نینا شد، بلند آرامی به گلوریا

 :شد اندازطنین خاموش

 او آن از وی روح کند،می طلسم یا تسخیر را کسی سیاه جادوی از استفاده با شخصی که هنگامی نوشته -

 شده تسخیر جسم قالب در بود خواهد قادر حتی افسونگر شد؛ خواهد وی بر عملی هر انجام به قادر و شده

 حاکم جسم بر باشد اشبرجایی پا خواستار افسونگر که زمانی تا آن آغاز از طلسم این و گردد ظاهر نیز

 .بود خواهد

 زده دهشت هانوشته از شدت به که نینا گشت، خیره مربوطه صفحه به و کرد درست را عینکش گلوریا

 :گفت بود

 بدیم؟ نجات رو کالرا هست امیدی شده؟ چی -

 درخشیدمی دلپذیری روشنایی همچون امید نافذش سیاه چشمان در و کرد نگاهی نینا به زنان لبخند گلوریا

 :گفت دارش خش صدای و نرمی به که

 .کالرا خونه   میریم -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  
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*** 

 خوابی ایبر چشمانش کم کم سمج، شکارچی برای اشزندگی غمگین داستان تعریف از خسته آشامون*خ

 :گفت سابین که بودند بار از شدن دور و زدن قدم حال در هاآن و میشد سنگین طوالنی

 .شد متمرکز کالرا روی و نفوذی قابل غیر تو که فهمید جولیو -

 :داد ادامه و رفت فرو فکر به

 بود؟ چی کار این از هدفش کنه، نفوذ بهتون خواستمی چرا چی؟ برای اما -

 :گفت اطمینان با و آورد در شکلکی کشید، عمیقی نفس کاترین

 .بود روانی ضی*و*ع یه واقعا   اون -

 روی از ایشانه کاترین. شد خیره بود کرده بیان را منطقی غیر استدالل که کاترین به ناامیدانه سابین

 :گفت و انداخت باال خیالیبی

 ساده داستان کالرا برای نفهمیدم، هرگز من بگم بهتره البته نفهمیدیم، رو ضی*و*ع اون هدف ما خب -

 رو عزیزش پسر دوست قاپ من که کنه اکتفا این به فقط و بدونه مقصر رو من معمول طبق کهاین بود،

 .گذاشتم گریون رو اون و زدم

 :گفت مشکوکانه و شد خیره او به سابین

 افتاد؟ اتفاقی چه بعدش و شد چی عروسی روز بدونم خواممی گفتی؛ بهم عروسی روز تا تو -

 :گفت برود طفره خواستمی و رسیدمی نظر به عصبی کاترین

 .کردم تعریف داستان زیادی امشب برای کنم فکر -

 :گفت و کوبید بار سبک سابین شانه   روی را دستش

 .کوچولو شکارچی خوابته وقت -

 :گفت مصرانه و برگشت شکارچی شد، رد سابین کنار از و

 کاترین؟ کردی چیکار عروسی روز -

 :گفت و شد خیره سابین به برگشت، عصبانی و شده تیز چشمان با و ایستاد کاترین

 .نکردم کاری من -

 رم مرکزی کلیسای 1743
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :گفت و گشت خیره جوزف به آمد، کلیسا شکوه با سالن سمت مصمم و بلند هاییگام با کاترین

 پدر؟ -

 :گفت و برگشت او سمت جوزف

 نشدی؟ حاضر چرا تو عزیم، -

 :گفت ناباورانه و داد چرخی را چشمانش کالفگی با کاترین

 .مضخرفه واقعا   این پدر، بشی عروسی این مانع باید تو -

 :گفت ناامیدی با جوزف که بود شده خیره او به عصبانیت با و رفته در کوره از کاترین

 باید نره، هازادهاشراف و مردم بین آبرومون این از بیشتر کهاین برای بگیرم، رو کالرا جلوی تونمنمی -

 .بیایم کنار عروسی این با صدا و سر بی

 :گفت و کرد منقبض را فکش عصبانیت با کاترین

 .نیستم موافق عروسی این با من اما -

 رو او. ایستاد بود شده سبز مقابلش علف همانند که جولیو دیدن با و شد خارج کلیسا از بلند هاییگام با و

 :گفت و گشت خیره او به خونسردی و آرام ظاهر با و گرفت قرار کاترین روی در

 .شدیمی اون از ترخوشگل عروسی لباس تو مطمئنم نیستی؛ کالرا مثل هم تو که شد حیف خیلی -

 نزدیکی با و برداشت او سمت قدمی گشت، خیره او به نفرت با و کرد ریز را چشمانش کاترین

 :گفت زادهاشراف عمیق و سرد چشمان در خیره آوریتپش

 .گیرهنمی صورت ازدواجی هیچ امروز هستم؛ کالرکسون کاترین من اگه -

*** 

 جذابش چهره در که نگرانی با ابروهایش بین چین با سابین که بود کرده سکوت طوالنی مدت کاترین

 :گفت بود بسته نقش

 کردی؟ چیکار تو کاترین، بده جواب -

 :گفت بیخیالی با و کشید سر را بطری کاترین

 .دزدیدم رو عروس -

 :گفت ناامیدانه کاترین و کرد نگاه او به متعجب سابین
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 من از ترموفق ضی*و*ع اون. بخوره بهم عروسی بودم منتظر که وقتی درست نکرد، عمل امنقشه اما -

 .بود

*** 

 آواز و عروسی زیبای موزیک و رسیدمی نظر به آماده چیز همه نشسته، کلیسا هایصندلی در مهمانان

 ورود منتظر همه. آوردمی ارمغان به را آرامش بهشتی موسیقی همچون کلیسا راحبان دلنشین و مالیم

 جولیو به پیروزمندانه نگاهی با زنان نیشخند کاترین بود، همراه تاخیر کمی با گویی که بودند عروس

 تعجب با کاترین و شد نواخته ابتدا از عروسی سرود که داشت را او حالت نیز جولیو و بود شده خیره

 .برگشت کلیسا شکوه با در سمت

 او به پیروزمندانه جولیو برگشت، جولیو سمت عصبانیت با او و شدند وارد جوزف دست در دست کالرا

 زد، خشکش پریشانی و اضطراب با کاترین و رسیدند کلیسا سکوی به کالرا و جوزف که بود شده خیره

 حال در روحانی پدر که زدمی هم به را عروسی شدمی که نحوی هر به باید کند، چیکار دانستنمی

 :گفت بلندی صدای با و شد بلند کاترین که بود مراسم برگزاری

 .دارم اعتراض من -

 :گفت نگرانی با و شد بلند جوزف

 کنی؟می چیکار داری عزیزم؛ -

 از را او و گرفت فراوانی حرص با را کالرا دست رفت، کالرا و جولیو سمت عصبانیت با کاترین

 :گفت و شد خیره جولیو به رو فریاد و خشم با و کرد جدا جولیو

 .کنی مسموم رو کالرا ذارمنمی هرگز -

 و کشید را دستش عصبانیت با کالرا که بودند مانده خیره کلیسا داخل اتفاق به پچ پچ و هیاهو با مهمانان

 :گفت عصبانیت با کالرا که بود شده خیره او به تعجب با کاترین. زد کاترین به محکمی سیلی

 .کاترین شو گم -

 بود بسته نقش خونینش چشمان در اشک که حالی در عصبانیت با کاترین و رفت جولیو سمت کالرا

 به و برداشت بود آورده خود با لزوم صورت در که را شمشیرش غالف و رفت کلیسا گوشه   سمت

 هاآن به فریاد با هامهمان و برگشت او سمت نگرانی با جولیو حین این در. دوید جولیو سمت سرعت

 کالرا. نبودند کاری هیچ به قادر و شده خیره هراسان وقوع حال در وقایع به وحشت با و شدند خیره

 با و برد حجوم بود شده ورحمله آنها سمت دست به شمشیر که کاترین سمت به و زد کنار را جولیو

 روی کالرا. افتاد زمین روی کاترین نزدیکی جایی شمشیر و افتادند زمین روی هاآن اش، رزمی حرکت

 ایچهره با که کردمی خفه را او و پیچیده کاترین گلوی دور نفرت با را دستانش و زد خیمه خواهرش
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 بود شده تبدیل قاتل شیطانی به حال که خواهرش معصوم چهره به ناباورانه کاترین که حالی در شیطانی

 :گفت کشید می زبانه اشجهنمی درون اعماق از که صدایی با او شد، خیره

 .جون آبجی کردی بزرگی اشتباه -

 :گفت و کرد پرت دیگر طرف به قدرت با را کالرا کاترین،

 .بمیره باید اون -

 متوقف خفیف ایضربه با که رفت می جولیو سمت برافروخته ای چهره با و شد بلند عصبانیت با کاترین

 .شد

*** 

 جدی، چهرە   به غمگینش عسلی چشمان با و رفته فرو آشکار حیرتی و بهت در بود، زده خشکش سابین

 :گفت بهت با و شد خیره کاترین پریشان و غمگین

 .کشت رو تو اون -

 بلند عمیق نفسی با و انداخت ای گوشه به را آن و کشید سر را کی*یس*و بطری جرعه   آخرین کاترین

 میشد ناپدید شب آلودمه تاریکی میان در که او به ناراحتی با سابین و افتاد راه به حرفی هیچ بدون شد،

 .گشت خیره

 با نینا. زد لبخندی نینا و آلیس گلوریا، دیدن با درخشیدمی چشمانش در که شادیی با کرد، باز را در مت

 :گفت صبرانهبی و خوشحالی

 .بدیم نجات رو کالرا اومدیم -

 تکان را سرش دلگرمی با مونیکا شد، خیره او به معناداری نگاه با مت و آمد در سمت زده هیجان مونیکا

 :گفت و داد

 .زنممی زنگ کاترین به -

 :گفت آلیس به رو و گذاشت میز روی و بست را کتاب گلوریا

 ای؟آماده -

 بودند خوابانده میز روی که کالرا هایگیجگاه روی را دستانش گلوریا و داد تکان را سرش آلیس

 مت که بود شده خیره کالرا به مضطرب نینا گذاشت، او سینه   قفسه   روی را دستانش نیز آلیس. گذاشت

 :گفت پیچیدمی اشصوتی تارهای در که لرزشی و نگرانی با و آمد جلو قدمی
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .کنین صبر -

 :گفت اضطراب با مت و ماندند خیره او به منتظر آلیس و گلوریا

 در چیزی جور این از یا عوارض هیچ بشه؟ خارج حالت این از تونهمی کالرا که مطمئنن کامال   شما -

 نمیاد؟ پیش آینده

 با و ساخت متمرکز مت روی را خود عمیق نگاه گلوریا و شد خیره گلوریا به معناداری نگاه با آلیس

 :گفت پیرش لرزان صدای

 .ممکنه -

 آلیس که بودند مانده خیره گلوریا به نگرانی با هاآن پیچید، مت و نینا دن*ب هایسلول تمام در سستی

 :داد ادامه

 سختی به که باشه قوی قدری به تسخیر اگه اما کنم، حس رو این تونممی نشده؛ تسخیر کامال   کالرا روح -

 .بیفته کالرا برای بدی هایاتفاق ممکنه بشه؛ کشیده بیرون روحش و جسم از

 :گفت که بود کرده خواهرش متمرکز را او نینا چشمان و حاالت در نگرانی اوج و وحشت

 بیفته؟ براش قراره بدی اتفاق چه -

 :داد جواب یخ سردی به گلوریا

 ...بشه متحمل شدیدی روحی عذاب ممکنه هابعضی برای -

 :داد ادامه و گرفت خود به سردی نگاه

 .بشه مرگش باعث ممکنه حتی و -

 هایگفته متمرکز افکارش و رفت فرو شوک در نینا و داشت غمگینش چهره ساختن پنهان بر سعی مت

 :گفت بود خوابش در برادرزاده خیره که حالی در آرامی به مت که بود گشته خواهرش و گلوریا

 .بدین انجامش -

 به شروع سکوت مدتی از پس کردند، جمع کارشان در را خود تمرکز آرامی به دوباره آلیس و گلوریا

 و اطراف روشن هایشمع توسط که تاریکی نیمه پذیرایی اتاق در کهن التین زبان به که افسون خواندن

 .زدمی موج گراننظاره دل در را شدیدی نگرانی و اضطراب شدمی اندازطنین نور کم لوستر

 ناراحتی با همسرش گوش دم آرامی به مونیکا و گرفتند را همدیگر دستان نگرانی با مونیکا و مت

 :کرد زمزمه
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .نداد جواب کاترین -

 دیدن با و گشود را آن و رفت سمتش سرعت به در زنگ شنیدن با او شد، خیره کالرا به نگرانی با مت

 :گفت افسوس و مکث کمی با سابین شد، سست بدنش سابین

 .نیومد اون -

 میز روی کالرا که خفیفی هایتکان به نگرانی با مونیکا و انداخت پایین را سرش ناراحتی با مت

 :گفت و شد خیره خوردمی

 شه؟می جوری این چرا -

 :گفت بود صدایش در که نگرانی با گلوریا و آمدند پذیرایی داخل نگرانی با سابین و مت

 .کنهمی مقاومت داره -

 کرد، باز را چشمانش آلیس و گذاشت آلیس دستان روی را دستش نگرانی با رو پیش وضعیت دیدن با نینا

 :پرسید عصبانیت و نگرانی با گلوریا

 نینا؟ کنیمی چیکار داری -

 :گفت نفس به اعتماد و جدیت با نینا

 .کنم کنترلش تونممی خونیم،می رو افسون -

 به شروع دوباره نیرویی با و تمرکز و مکث کمی با هاآن و شد خیره آلیس و او به نگرانی با گلوریا

 پس و کردند سوسو به شروع هاچراغ گذشت روز چند اندازه به که مدتی از پس. کردند افسون خواندن

 میز روی از زدهوحشت هینی با کالرا و برگشت خود عادی حالت به و آرام چیز همه زمانی گذشت از

 :گفت خوشحالی و نگرانی با نینا و شد بلند غذاخوری

 خوبی؟ کالرا؟ خوبی -

. پرید او ش*و*غ*آ به خوشحالی با نینا و داد تکان تائید معنای به را سرش آشفته و زدهحیرت کالرا

 سابین شدند، خیره همدیگر به پیروزمندانه آلیس و گلوریا و کردند نگاه همدیگر به شادی با مت و مونیکا

 .بود گرفته جای خانه حاضرین دل در شادی و ماند ثابت کالرا روی و کرد نگاهی همه به زنان لبخند

 او از معصوم نگاهی با گرفت، را آن لرزانش دستان با او و داد کالرا به را آبی لیوان لبخندزنان مونیکا

 :گفت شدن خارج از قبل مت و رفتند بیرون نشیمن از مونیکا و مت و کرد تشکر

 .ذاریممی تنهاتون ما -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :گفت و شد خیره سابین و نینا به لبخندزنان کالرا

 .کنم جبران رو کردین که کاری تونمنمی ممنونم، واقعا   -

 :گفت بخشیتسلی نگاه با سابین

 .جاییاین االن که اینه مهم -

 :گفت بود ناباوری و تعجب از نشان که ابروهایش بین چین با کالرا

 .خودمم واقعا   االن کهاین شدم؛ آزاد زندان از هاسال بعد کنممی احساس دارم، بهتری حس -

 :گفت و کرد نینا به رو او

 .شدم آزاد کرده خودش اسیر رو من ساله دویست که ضی*و*ع اون طلسم از باالخره -

 :گفت و زد لبخندی نینا

 .سراغت گردهبرنمی دیگه آره، -

 :گفت و گرفت را دستانش شد، خیره او به مهربانی با کالرا

 کردی برام که کاری تونمنمی وقتهیچ. دیدم عمرم تو حاال تا که هستی دوستی بهترین تو نینا، ممنونم -

 .کنم جبران رو

 :گفت مهربانی با و زد لبخندی نینا

 .نداره وجود ترمهم این از چیزی و دوستیم ما نزن، رو حرف این دیگه -

 سابین شد، خیره سابین به مهربانی با و کرد ل*غ*ب را او حکم*م کالرا گرفت، ش*و*غ*آ در را او نینا

 .بست را چشمانش توصیف قابل غیر آرامشی با کالرا و زد لبخندی نیز

*** 

 کشیدمی سر را محبوبش بربون لیوان و نشسته خالی بار داخل سکوت در تنها آشامون*خ بود، شب نصفه

 :گفت پیروزی با و برد باال را لیوان سابین ورود با که

 .بردیم ما -

 و برد باال را بربون آمادە  لیوان نشست، کاترین کنار بار سکوی مقابل صندلی روی و زد لبخندی سابین

 :گفت و نوشید آن از ایجرعه

 نیومدی؟ چرا کنی، نگاه وقوع حال در اتفاقات به دزدکی کهاین جای به -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :گفت و شد خیره او به خمار چشمانی با و زد خندی نیش کاترین

 .دارم دوست بیشتر رو نه*صح پشت من اما هلسینگ، ون آره -

 میز روی را دستانش کشید، سر را اشدنی*شی*نو اسرارآمیز ایچهره با و انداخت باال را ابروانش او

 با که سابین شانه   روی را دستش و پرید زمین روی. نواخت چوبی سکوی روی سریع ریتمی و گذاشت

 :گفت و کوبید بود شده خیره او به بُهت

 .ببینیم رو همدیگه دوباره کنم فکر خب، -

 :پرسید تعجب با سابین

 چی؟ -

 :گفت و گرفت را آن دوباره و انداخت هوا به را ماشینش سوئیچ کاترین

 .شکارچی بدرورد -

 که بود شده خیره زیبا آشامون*خ به و مانده ثابت جایش در متعجب سابین و کرد باز را خروجی در

 :گفت آمیزشیطنت ایچهره با برگشت، کاترین

 .باشی نوشیدن برای خوبی همراه کنم فکر ضمن، در -

 .شد ناپدید نظرها از کاترین و گشت خیره او به لبخندزنان سابین و زد چشمکی آشامون*خ

 بالشتش روی اینامه دیدن با که رفتمی نرمش و گرم تخت سمت و شد اتاقش وارد خستگی با کالرا

 :کرد خواندن به شروع و کرد بازش برداشت، را آن مکث کمی با. شد خیره آن به متعجب

 موفق ما کوچولوی نینا و اومدی در دیوونگی از که معلومه خونی،می رو نامه این اگه عزیز، سیسی -

. سال دویست از بعد اما برگردونم، واقعیت خود به رو تو که شدم موفق باالخره کهاین. برگشتی تو و شده

 به زدم گند دونممی کردم، خودم مثل رو تو که متاسفم هم این برای و کردم عمل دیر که متاسفم این برای

 رو همدیگه روزی شاید کهاین و ببخشی رو من روزی یه امیدوارم و کنممی اشتباه خیلی من چی، همه

 .دیدیم

*** 

 کاترین

 آب هایبرف از که هاییشیشه با پنجره سمت غمگین چشمانی با و آورد پایین را نامه ناراحتی با کالرا

 .شد خیره بیرون در اینقطه به بود شده پوشیده شده
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 کرد نگاهی آن به اشگوشی صفحه   شدن روشن با که بود سیاتل از خروج حال در تمام سرعت با کاترین

 و دور سفر پی در و شد خیره جاده به و کرد خاموش را آن. زد نصفه لبخندی کالرا نام دیدن با و

 .بود اشطوالنی

*** 

 سیاتل همیشگی گرفته آسمان و ابری روز در هاآن و کرد را کار این نیز کالرا و شد پیاده ماشین از نینا

 :گفت نینا که رفتندمی ویل مارس سمت هم با

 راضی خودت از رو همه خوایمی چطوری که دونمنمی مدرسه، اومدی باالخره هفته دو بعد خوبه، -

 .کنی

 :گفت و زد نیشخندی کالرا

 .دارم ذهن کنترل قدرت من که بدونی باید کنم فکر خب، -

 :گفت و زد لبخندی نینا

 .هست کننمی کار مدرسه تو که کسایی و هامعلم از غیر به منظورم -

 حال در آدرین تیم آن در که مدرسه از بیرون بسکتبال زمین به نینا و کرد نگاه او به گیجی کمی با کالرا

 :گفت کالفگی با و انداخت جاآن به دزدکی نگاه نیم کالرا و کرد ایاشاره بودند بازی

 .بزنم حرف موضوع این مورد در االن خوامنمی نینا، آه -

 :گفت و آورد در شکلکی نینا

 .راحتی طور هر باشه، -

 :گفت ناراحتی با و کرد سکوت مدرسه داخل به ورود تا

 نداری؟ خبری کاترین از -

 :گفت و گرفت خود به دلسری چهرە  کالرا

 .ندارم نه، -

 :گفت و شد خیره او ناراحت چهرە   به نینا

 بزنی؟ حرف درموردش خوایمی -

 :گفت و شد خیره او به و ایستاد ایگوشه کالرا
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 رو در رو کهاین یا بپرسه ازم حالی و بیاد نداد زحمت خودش به حتی اون بزنیم؟ حرف چی مورد در -

 نه؟ یا بره خواممی من که بدونه حتی یا بکنه خداحافظی و بیاد

 :گفت ناراحتی با نینا

 بره؟ خواستینمی -

 :گفت اشک و د*ر*د از پر چشمانی با کالرا

 .رفته اون چون نداره اهمیتی دیگه ولی بره خواستمنمی نینا، نه نه؛ -

 و آمد او سمت شتابان لیلی. شد خیره او رفتن به ناراحتی با نینا و رفت کالس سمت بلند هاییگام با کالرا

 :گفت

 .نینا هی؛ -

 :گفت و برگشت او سمت لبخندزنان نینا

 .سالم هی؛ -

 :پرسید او ناراحت چهرە  دیدن با لیلی

 .نیومده بازم کالرا که نگو شده؟ چی -

 :گفت سرعت به نینا

 .کالس توی رفت اون نه؛ نه -

 :گفت شده گشاد چشمانی با لیلی

 .پیشش بریم پس اوه، -

 :گفت و گرفت را او بازوی نینا که رفتمی بار سبک و بلند هاییگام با لیلی

 .نکنی جوابش سوال زیاد که گممی بهت االن از نیست، آروم روزا این اون هی، -

 :گفت بود شده خیره نینا به کن گوش حرف کودک مانند که لیلی

 .باشه -

 کشید،می را طرحی دفترش داخل و نشسته صندلی روی کالرا و شدند کالس وارد افتادند، راه به آنها

 حالت با لیلی و نشستند او به نزدیک هایصندلی روی نینا و لیلی. نبود اطراف به حواسش ظاهرا

 :گفت آمیزیکنایه
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .کالرکسون کالرا توئه دوست نینا فقط مدرسه این تو ظاهرا   -

 با نینا و لیلی که کشیدمی را طرحی دفترش در هنوز و نبود کسی هیچ به حواسش کامال کالرا ظاهرا

 بست را در و شد کالس وارد شناسیزیست معلم پیترز آقای حین همین در شدند، خیره همدیگر به تعجب

 .کرد دادن درس به شروع و صاف را عینکش شادابش چهره با و

 کالرکسون؟ خانم -

 کالرا؟ -

 شنوی؟می رو صدام -

 .باشه درس به توجهتون باید شما -

 آقای به خیره زدمی موج چشمانش در حیرت و بهت که حالی در و کرد بلند را سرش هراسان کالرا

 :گفت لکنت با و گشت پیترز

 پیترز؟ آقای بله -

 به طوری آموزاندانش تمام شد، خیره اطراف به بهت با کالرا که بود شده خیره او به شاکیانه پیترز آقای

 با و شد نزدیک پیترز آقای. نشسته کالس در بسته پا و دست ایدیوانه گویی که بودند شده خیره او

 خوش جا اشپیشانی روی شبنم هایدانه همچون که کالرا پیشانی عرق و پریده رنگ چهره به نگرانی

 :گفت و گشت خیره بود کرده

 خوبه؟ حالت -

 :گفت و داد تکان سرعت به را سرش که داشت را آرامشش بازیابی بر سعی کالرا

 .پیترز آقای خواممی معذرت -

 .برگشت میزش سمت و شد دور کالرا از بود شده خیره او به نگرانی با هنوز که حالی در پیترز آقای

 :پرسید نگرانی با نینا

 شده؟ چت کالرا؛ هی -

 :گفت گیجی با کالرا

 .بود برده خوابم انگار -

 :گفت ناباوری با و گرفت خود به بیشتری ترس و بهت نینا شده گشاد عسلی چشمان
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 !کالرا بودی نخوابیده تو -

 درشتی و ریز نامنظم اشکال بدتر آن از و شد خیره دستش در شکسته مداد به گیجی و باوری نا با کالرا

 .بود ساخته زده وحشت را او و کنندهگیج بسیار میخورد چشم به دفترش در که

 به عمیق نفسی با و کرد نگاهی بودند گشته خیره او به که بهتش در دوستان به و کرد بلند را سرش کالرا

 کردن متمرکز با و کرد گذرا نگاهی بودند مشغول کاری به آموزاندانش از یک هر که بوفه سر تا سر

 دوستان به خیره درخشانش، یخی و آبی چشمان با بیاورد زبان به خواستمی که هایی حرف به افکارش

 :گفت کنجکاوش

 .نداشتم رو کاری هیچ کنترل اصال   اواخر این ببخشی؛ ادبیمبی خاطر به رو من باید همه از اول لیلی؛ -

 با و گرفت ش*و*غ*آ در را او کالرا و شد بلند آرامی به او منتظره غیر حرکت با نیز لیلی و شد بلند او

 :کرد تکرار وجودش تمام

 .بدم بهت رو خوایمی که توضیحی ندارم رو چیزی حوصله   و حال االن اما خوام،می معذرت -

 :پرسید اخم با لیلی و لغزید اشصندلی روی و شد دور لیلی از

 نیستی؟ شاد همیشه مثل چرا چرا؟ -

 خیره گرفتمی کنترل تحت را ریخته هم به اوضاع همیشه که عزیزش دوست به معناداری نگاه با کالرا

 :گفت و شد

 .میگه بهت نینا -

 :گفت و کوبید زمین روی را پایش هابچه مثل عصبانیت با لیلی و کرد نگاه او به تعجب با نینا

 .بشنوم رو بزنی بهم باید تو که رو هاییحرف ایدیگه کس از خوامنمی من -

 نینا و خارج بوفه از سرعت به او به توجه بدون لیلی و شد بلند ناراحتی با او عصبانیت دیدن با کالرا

 :گفت و شد بلند

 .زنممی حرف باهاش من نباش؛ نگران -

 :گفت است آلودخواب و خسته گویی که ایچهره با نرمی به و گرفت را نینا دست کالرا

 .زنممی حرف باهاش خودم نه؛ -

 :گفت پاچگیدست با و کرد خورد بر آدرین به بوفه از شدن خارج با و افتاد راه به عمیق نفسی با او

 .خواممی معذرت اوه؛ -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :گفت و گشت خیره آدرین به مقابلش شخص شدن متوجه با

 .سالم اوه؛ -

 :گفت زدمی موج احساسشبی سبز چشمان در که خشکی و سردی با رسیدمی نظر به دلسرد که آدرین -

 .نداره اشکالی -

 قول به افتاد، راه به و داد تکان سری ناراحتی با کالرا و شد دور غمگین آشامون*خ از بلند هاییگام با و

 خود از دوباره را همه باید است بازگشته خود عادی حالت به چیز همه که حال نینا دوستش بهترین

 .کند آغاز را این لیلی دوستش تریننزدیک با باید ابتدا و دارد نگه راضی

 که مالیمی نسیم و سرد شدت به هوا رساند، ویل مارس پشتی حیاط به را خود آرام هاییگام با کالرا

 .کردمی وادار ص*ق*ر به مدرسه پشتی حیاط آسفالت زمین در را درختان پائیزی هایبرگ وزیدمی

 های خط زمین روی دست در چوبی با و نشسته زمین روی آویزان ایلوچه و ب*ل با که لیلی به او

 ایبچه دختر ظاهری لحاظ از واقعا   که ایساله هفده دختر سمت عمیق نفسی با شد، خیره کشدمی فرضی

 :گفت مندانه گله لیلی سکوت کمی از پس. داد تکیه دیوار به را سرش نشست، کنارش و رفت نبود بیش

 هم با ما مگه شنوم،می اون از رو چی همه من گی،می نینا به رو رازهات همه   گی،نمی بهم هیچی تو -

 .نکنیم دوستی به تظاهر بعد به این از تونیممی داری اعتماد من از بیشتر اون به اگه نیستیم؟ دوست

 :گفت ابروهایش بین چین با و گرفت فاصله دیوار از کالرا

 کمکم خیلی وسط این نینا و گذرونممی رو سختی روزهای دارم من من؛ نیست اینطور لیلی نه نه؛ -

 .کرده

 :گفت و برگشت او سمت قبلی حالت با لیلی

 نینا به تو کنم؛ کمکت تا گذرونیمی رو سختی روزهای داری که بگی تونستیمی بگی، بهم تونستیمی -

 .کنم کمکت تا نگفتی من به اما کرده؛ کمکت که گفتی

 :گفت عصبیی بلند صدای با کالرا

 چی؟ بگم بهت نتونم که باشن بد اونقدر مشکالتم اگه اگه، چی؟ بگم بهت نتونم اگه -

 طوفانی دریایی همچون که دوستش یخی آبی چشمان به اشخاکستری دردناک و غمگین چشمان با لیلی

 :گفت و شد خیره بود
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 کهاین مگه تونم،می منم کنه؛ کمک بهت مشکالتت تو تونهمی نینا که جوری همون کالرا؛ دوستتم من -

 .بگیری کم دست رو من

 .شتگ خیره او رفتن به سردرگمی و ناراحتی با کالرا و شد دور جاآن از سرعت به و شد بلند او

 تنها بستمی نقش سفید گچ با که سبز تخته روی هایشنوشته و بود تخته پای دادن درس حال در معلم

 .بود کالس انداز طنین صدای

 تفریح زنگ صدای شنیدن با کرد،می نگاه لیلی ناراحت صورت و کالرا آشفته   چهرە   به گاهی از هر نینا

 تا رفتمی کالرا سمت که حالی در و کرد بلند را او لبخند با و رفت لیلی سمت شد، بلند معطلی بدون نینا

 :گفت کند بلند را او

 بوفه ریممی شده، سرد هوا زیادی روزا این که اونجایی از و آوردم پول خیلی خودم با امروز من خب؛ -

 .خوریممی گرم دنی*شی*نو و قهوه حسابی و

 به که ایگربه همچون را هاآن و کرد خداحافظی ریاضی معلم از بزنند حرفی آنها بگذارد کهاین بدون او

 هم روی در رو را هاآن نینا و نشستند همیشگی میز روی. کشید بوفه سمت عجله با بود زده ل*غ*ب

 :گفت رفتن قبل و گذاشت تنها هم با را هاآن زیرکی با او و نشاند

 .بزنیم حرف باهم و بیام تا کنین باز خوب بحث یه گردم،برمی من وقتی تا خب -

 به دزدکی لیلی و او کشید، عمیقی نفس کالرا که کردندمی نگاه یکدیگر و او به متعجب کالرا و لیلی

 :گفت عصبی لیلی که کردندمی نگاه همدیگر

 تظاهر نشه، ناراحت نینا کهاین برای فقط پرسم،نمی چیزی دیگه منم بزنی حرف خواینمی گرفتم؛ باشه -

 .خوبه رابطمون که کنممی

 :گفت ناراحتی با و داد باال را ابروانش کالرا

 .متاسفم -

 :گفت مکث کمی از پس و گشت خیره اینقطه به کالرا شد، خیره او به لیلی

 و شدم آزاد زندان از هاسال بعد انگار که جوری ندارم، رو چیزی حوصله   من و ریخته هم به زندگیم -

 .نیومده مالقاتم برای کسی

 که بزرگی غم با کالرا سپرد، گوش دوستش هایدل د*ر*د به آرامش با و شد خیره او به ناراحتی با لیلی

 :گفت بود چشمانش در
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 مثل گذشته، مثل تونستممی که وقتی کنم؛ درست رو چیز همه تونستممی که وقتی درست رفته؛ کاترین -

 برای فرصتی بده، خواهی معذرت برای فرصتی بهم کهاین بدون رفت؛ باشم داشته دوستش گذشته

 .حقمه این این، و کرد تنبیه رو من پشیمونی،

 :گفت و گرفت را او دست ناراحتی با لیلی

 هم شاید و دونمنمی ازت زیادی چیز که درسته کالرا، خوبی خیلی تو تو، بزنی؛ رو حرف این نباید نه؛ -

 و درک با عمیق، و احساساتی ای، العاده فوق آدم یه تو که نمیگه دروغ بهم احساسم ولی ندونم؛ وقتهیچ

 .خوامنمی چیزی این از غیر من خوب؛ دوست یه

 :گفت او چشمان در خیره و شد نزدیک کالرا

 براش دونهمی رو من رازهای که کسی هر بندازم؛ خطر تو رو تو تونمنمی اما بگم؛ بهت تونممی -

 .باشم خودخواه تونمنمی کنم مراقبت ازت کهاین برای بگم، کسی به نباید شه،می تموم گرون

 امید و اعتماد اشخاکستری عمیق چشمان در و داد تکان تائید معنای به را سرش و زد لبخندی لیلی

 :گفت و کرد نگاه او به زنان لبخند کالرا و درخشیدمی

 .کنه داد و جیغ و نیاد نینا تا بزنیم حرف درموردش که کنیم پیدا بحثی یه باید حاال

 آدرین میان این در. کردند صحبت به شروع هاآن و شد خیره او به لبخندزنان نیز لیلی و خندید کالرا

 او زد، ایضربه او بازوی به لیام که بود اشعالقه مورد دختر تماشای محو حسرت با و ایستاده ایگوشه

 :گفت و انداخت نگاهی اطراف به شیطنت با لیام. شد خیره طبعش شوخ دوست به و پرید فکر از

 بودی؟ دافی کدوم رویای تو ببینم بگو -

 :گفت و کرد نگاهی کالرا به لیام

 آره؟ است، بلونده اون پس آها، -

 :گفت و گرفت او از را آبجو بطری آدرین

 .لیام نه -

 :گفت شیطنت با دوباره لیام

 .پولداره ولی خوشگله، داره، تو مرموزه، جذابه، اون خب همینه؛ آره، -

 :گفت و کرد نگاهی او به چشمی زیر آدرین
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 طوری کنن،نمی پاش و ریخت ایدیگه پولدار هر مثل و کننمی زندگی ساده اونا باشه، که پولداره خب -

 .نداره ارزشی براشون انگار که

 :گفت بعیدی حالت با و کرد ریز را چشمانش لیام

 دیدی؟ رو خونشون که نگو -

 :گفت بود کرده هول که آدرین

 .نه چی؟ -

 :گفت بلندی صدای و هیجان با لیام

 ...گذاشتین قرار شما پس اوه، -

 :گفت و گرفت را او ان*ه*د آدرین

 .فهمیدن همه آروم، هی -

 :گفت اشقبلی هیجان با و کند حفظ را آرامشش کرد سعی لیام

 افتاد؟ بینتون هم اتفاقی خب؟ -

 :گفت و انداخت پایین را سرش آدرین

 .ترسهمی چیزی از شاید دونم،نمی کنه،می فرق اون نیست، دخترا جور این از اون اون، نه -

 :گفت بیخیالی با لیام

 مثل بندازه، پسرا دل به آتیش حرکتش هر با باید دختر خوره،نمی دردت به اون مرد، شو خیالشبی پس -

 کن؟ نگاهش ِجس،

 گشت خیره بود صحبت گرم دوستانش با نزدیکی آن در که جس به لیام آمیزت*و*ه*ش هاینگاه به آدرین

 :گفت و زد نیشخندی و

 .نیستم چیزا جور این اهل من لیام، داری دوست جوری این تو -

 :گفت و کرد ریز را چشمانش لیام

 شه؟نمی نزدیک بهت نیستی جوری این چون نکنه -

 :گفت لیام و شد خیره اینقطه به متفکرانه آدرین
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .تو خوشتیپی به اونم بشه؟ نزدیک بهش مردی نخواد که دختریه کدوم آره، -

 :گفت و زد لبخندی آدرین

 .زاریمی سرم به سر داری -

 :گفت و انداخت آدرین ردن*گ دور را دستش و شد نزدیک او به لیام

 خروار یه زیر بود نزدیک و موندن خیره بهت دخترا مدرسه، اومدی بار اولین برای وقتی پسر، ببین -

 واقعی آمریکایی یه نداره، حرف تیپت و ورزشکاری تو. بشی غرق پریدن روت که جذاب دخترهای از

 بذاره؟ قرار باهات بخواد اول همون از باید چرا نه اگر و داره حسی بهت هم کالرا مطمئنم پسر، هستی

 :گفت رسیدمی نظر به موافق که آدرین

 .نزد هفته دو این تو هم زنگ یه حتی اون عصبانیم، دستش از من بکنم، باید کار چی دونمنمی ولی -

 :گفت مسرتر لیام

 هم اگر کنه، ناز خوادمی یعنی که اومد اگه نه؟ یا دنبالت میاد که ببینی تا کن محلیبی بهش خوبه، هی، -

 .دیگه یکی دنبال برو یعنی نیومد

 خیره همدیگر و او به تعجب با نینا و لیلی که بود کرده خندیدن به شروع هاآن هایحرف شنیدن با کالرا

 :پرسید متعجب نینا شدند،

 شده؟ چیزی -

 :گفت بود شده سرخ خنده از که حالی در و نوشید را اشقهوه از ایجرعه کالرا

 .هیچی -

 :گفت لیلی و کرد خندیدن به شروع دوباره او

 مطمئنی؟ -

 :گفت مکث کمی با کالرا

 .میده شستشو رو آدرین مخ داره لیام -

 :گفت شاکیانه لیلی و کرد کالرا با خندیدن به شروع نینا

 میدونی؟ کجا از تو -

 :گفت متفکر ای چهره با و کشید عمیقی نفس کالرا
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .بزنم حرف باهاتون موضوع این مورد در تونممی کنم فکر میدونی، -

*** 

 :گفت لیجو دیدن با و آمد بیرون کار اتاق از نیز بیل حین همین در و آمد بیرون خواب اتاق از جولی

 نزدی؟ زنگ کاترین به هنوز -

 :گفت ناراحتی با و شد خشک جولی لبخند

 .نیست ازش خبری که شده ماه یه نزدیک و برنگشته رفته وقتی از گفت جک نه، -

 :گفت میکرد درست را آستینش دکمه   داشت که حالی در بیل

 که بود روزها نیست، معنی بی سکوت این میگفتم ریخته، هم به اوضاع مدتیه چند بزنی، زنگ باید -

 دسته کشتار و ناگهانی هایشدن غیب. جولی داده رخ مشکوکی کشتارهای دوباره اما نبوده، بین در قتلی

 .نیستن خوبی های نشانه اصال اینا جمعی،

 :گفت درخشیدمی اشآبی درشت چشمان در که نگرانی با جولی

 .کنیممی ردیابیش بده جواب رو تلفنش کاترین کهاین محض به -

 :گفت شدمی دور او از بلند هاییگام با که حالی در بیل

 .داریم نیاز نیرو به ما سیاتل، بیارش زودتر چه هر پس -

*** 

 :گفت و شد بلند لبخندزنان نینا

 .بیارم قهوه دوباره میرم -

 :گفت و شد مانع لیلی که شود بلند خواستمی نینا

 .میارم خودم -

 :گفت و داد تکیه اشصندلی به کالرا و شد دور آنها از لیلی نشست، و زد لبخندی او

 .بشه آزاد فکرم شد باعث مدرسه به اومدن و شما دیدن بود، تو با حق -

 :گفت و کرد نگاه او به سرعت به باشد آمده یادش چیزی گویی و زد لبخندی نینا

 .بگم بهت بود رفته یادم چیزی یه هی، -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :گفت ابروهایش بین چین با و شد نزدیک او به کالرا

 چی؟ -

 :گفت و شد ترنزدیک نینا

 .بشیم دور اصلی موضوع از شد باعث که افتاد اتفاقاتی اواخر این -

 :گفت نینا و داد گوش تردقت با کالرا

 .نکردیم حل رو سابین موضوع هنوز ما -

 :گفت و داد تکیه اشصندلی به کالرا

 .بدونم بیشتر موردش در کنجکاوم هنوزم آره، -

 :گفت معنادار هایینگاه با نینا

 .بدونم چیزایی یه من شاید خب -

 :گفت معناداری نگاه با و زد لبخندی کالرا

 گی؟نمی دوستت به چرا پس -

 جولی صوتی تارهای در کاترین گیرپیغام کوتاهی مدت از پس و گذاشت گوشش روی را تلفنش جولی

 :پیچید

 .عزیزم کارت رد برو پس بدم، جواب خوامنمی یعنی خاموشه اگه -

 :گفت کالفگی با جولی

 گذاشتم برات که ایدیگه پیام تا چهل این از غیر اگه لطفا   سیاتل، بیای باید داریم، نیاز کمکت به کاترین -

 .بیا و بگیر جدی رو حرفم دیدی،

 به زنگ صدای شنیدن با جولی. آمد در صدا به در زنگ حین همین در و گذاشت میز روی را موبایلش

 :گفت او که رفتمی در سمت خدمتکار و شد خیره در

 .ممنون کنم،می بازش خودم -

 :گفت در مقابل مردی دیدن با کرد، باز را آن و رفت در سمت جولی

 .سالم -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 :گفت ایفریبنده و نوازگوش صدایی با مرد

 هستید؟ واتسون جولی شما -

 :گفت و زد لبخندی بود شده مقابلش ناشناس مرد خام کامال   که جولی

 شما؟ و بله -

*** 

 طرف آن در ماشینش سمت و آمد بیرون بود گرفته دست در سوپرمارکت از که پری هایکیسه با مت

 :شد متوقف آشنا صدایی شنیدن با که رفتمی بود خیابان

 لگنیه؟ چه دیگه این جون، عمو خسیسی خیلی بگم باید -

 :گفت کاترین دیدن با و برگشت درخشانش آبی چشمان با زنان لبخند

 برگشتی؟ تو کاترین، -

 :گفت بود داده تکیه تیربرق به که درحالی کاترین

 .ساعته دو یا یک برای فقط نباش، خوشحال زیاد -

 تعجب با کاترین گرفت، ش*و*غ*آ در را عزیزش برادرزاده و برداشت خیز سمتش معطلی بدون مت

 :گفت

 .مت نیستم احساسی آدم من -

 :گفت و شد جدا او از مت

 .خونه بریم بیا -

 :گفت و گرفت بود اششانه روی که را مت دست کاترین

 .مت نه -

 :گفت و برگشت ابروهایش بین چین با مت

 .کاترین ایخانواده عضو تو مایی، از یکی چون باشی، ما با باید تو چرا؟ -

 .شده گیر گوشه خیلی رفتی وقتی از کالرا -
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 زد لبخندی دزدید، مت از را غمگینش ایقهوه چشمان که داشت احساساتش کردن پنهان بر سعی کاترین

 :گفت سکوت مدتی از پس و

 .برم باید برگشتم، اون برای دارم، کاری یه که گفتم ام، -

 :گفت بلندی صدای با و شد خیره او رفتن به ناراحتی با مت و افتاد راه به او

 .کاترین داره نیاز بهت اون -

 :داد ادامه ناامیدانه مت و کرد کوتاهی توقف کاترین

 .باشی پیشش خوادمی -

 :گفت بشنود توانستمی مت که آرام صدایی با و بست را چشمانش کاترین

 .دوستاش و داره رو مونیکا و تو اون -

 این ماند، خیره اششکسته دل برادرزاده رفتن به ناامیدی با مت و افتاد راه به مکث کوتاهی مدت از پس

 .کرد خواهد مرتب را چیز همه که است زمان تنها که دانستمی را

 خارج مدرسه از لیلی و نینا با همراه کالرا و کردمی خودنمایی تیره ابرهای میان از آفتاب و بود ظهر

 :گفت زده هیجان لیلی و شدند

 من؟ خونۀ بریم چیه نظرتون باشه، خالی خونه کنم فکر بیرون، رهمی رو شام پدرم با امشب گفته مامانم -

 :گفت عمیق نفسی با کالرا که کردمی نگاه کالرا به بهت با نینا

 ...باید داریم، درس خیلی فردا -

 :گفت اصرار و ناله با و گذاشت ناتمام را او حرف لیلی

 با کالسیم الف آموزهایدانش جزو که ما تازه خونیم،می رو درسمون اونجا و داریمبرمی رو کتابامون -

 .نگین نه لطفا   شه،نمی چیزی که بار یه

 :گفت نینا و کرد نگاهی نینا به کالرا

 .ندارم مشکلی که من -

 :گفت و شد خیره لیلی امیدوار چهرۀ به کالرا

 .باشم داشته نیاز بلند موسیقی یه به کنم فکر -

 :گفت بیشتری هیجان و خنده با لیلی
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 .ترکونیممی رو خونه امشب -

 کوتاه توقفی هاآن ندید با و ایستاد ویل مارس خروجی در مقابل آدرین و افتادند راه به کنانخنده هاآن

 :گفت و شد دوستش ایستادن متوجه آمدمی او سر پشت که لیام و کرد

 چیه؟ -

 :گفت و افتاد راه به لیام به نگاهی با و انداخت پایین را امیدشنا نگاه عمیقی نفس با آدرین

 .نیست چیزی -

 .افتاد راه به او با همراه و انداخت باال ایشانه لیام

*** 

 و زد لبخندی اشهمیشگی ناک خطر حال عین در و بشاش چهره با کاترین و کرد باز را در خدمتکار

 :گفت

 ...تا اومده کالرکسون کاترین بگی جولی به شهمی جیگر، سالم -

 کاترین به شوکه که خدمتکار به جولی و گذاشت ناتمام را حرفش آمدمی هاآن سمت که جولی دیدن با او

 :گفت کردمی نگاه

 .بری تونیمی کنممی رسیدگی من -

 :گفت و آمد کاترین سمت زنان لبخند جولی و کرد اطاعت خدمتکار

 .کاترین تو بیا -

 :گفت و کرد بررسی مشکوکانه بود پوشانده را صورتش که جولی لبخندهای به کاترین

 .جولی بشی خوشحال قدراین اومدنم از کردمنمی فکر -

 :گفت شاد ایچهره با و بست را در جولی

 .کنم معرفی بهت رو نفر یه خواممی االن ولی کنیم،می صحبت بعدا   تتنبیه مورد در -

 :گفت داشت تمسخر قصد گویی که شکلی به و درآورد شکلکی کاترین که رفتندمی پذیرایی سمت آنها

 جدید؟ عضو یه اوه، -

 :گفت و کرد اشاره بود نشسته مبل روی که شخصی طرف به را دستش و ایستاد جولی
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 ...ایشون -

 رۀچه شد، خشک آرامی به لبخندش مقابل شخص دیدن با و شد خیره رو به رو به زنان لبخند کاترین

 :گفت کنتل با و شد خیره او زنندۀ گول و آرام چهرۀ و اسرارآمیز نعنایی سبز چشمان به اشزده بهت

 جولیو؟ -

 :کرد نجوا رمانتیک و آرام صدایی با زنان لبخند جولیو

 .کاترین سالم -

 شدن پدیدار با و برگشت در سمت نگرانی با باشد شنیده را آشنایی صدای گویی که کاترین حین همین در

 کاترین دیدن با کالرا و شد خیره هاآن به شوکه شوندمی داخل لیلی و نینا با همراه زنان لبخند که کالرا

 :گفت و گشت خیره او به دلتنگش و شاد چشمان با و شد خشک لبخندش

 .کاترین -

 کاترین پشت قدمی چند در که شخصی دیدن با و شد خیره او به کاترین نگران چهرۀ دیدن با کالرا

 :گفت آشکاری تعجب باوری نا با و دوخت گرحیله ُکنت به را متعجبش و یخی آبی چشمان ایستاده

 !جولیو؟ -

 

 ...دارد ادامه داستان این

 

 .دارد قانونی پیگرد برداری کپی هرگونه. است شده منتشر و تایپ رمان تک سایت در فایل این

 .کنید مراجعه رمان تک سایت به خود آثار کردن منتشر برای

taakroman.ir 

forums.taakroman.ir 
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 (نو آغاز) دامگستراننام رمان  

 ک رمانکاربر انجمن ت تاتا

 


