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 سال آخرین از روز اولین بگم بهتر یا. مدرسه روز اولین
 بی چی همه به نسبت ها تازگی چرا دونم نمی.دبیرستان

 رفتم. اومدن مدرسه واسه ندارم حسی هیچ االنم . شدم تفاوت
 رفتم . آینه تو بود کرده فرو سرشو. ماریا به افتاد نگام. کالس تو

 گذاشت دستشو کنی؟ می کار چی داری یوهو:گفتم  سمتشو
  قلبش رو

 زیبای ی چهره به دارم هیچی. حلقم  تو اومد قلبم  زهرمار -
  مشکلیه؟. کنم  می نیگا خودم

 نیس؟ باال نفست به اعتماد کمی یه اما. نیست مشکلی نه-
  شد بلند

 ! اومده در گوشم کنار جوش نیگا؟یه اوجو. نیس که نه -

 اون از دیگه این!!گوشش؟ کنار جوش. کردم نگاش بهت با
 . بود حرفا

 می فکر نیست معلوم هم اصأل که جوشی به داری -
  سرت؟ به نزده کنی؟پاک

 . معلومه چرا -
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 که روش بریزی موهاتو معلومه؟اگه طور چه عزیزم آخه -
 . شه نمی معلوم

  زد لبخند

 . گیا می بود؟راس نرسیده خودم فکر به چرا -

 . گوشش کنار ریخت موهاشو

 . حساسی خیلی ماریا. شه نمی دیده دیدی -

  باال داد هاشو ابرو

 ... وقتی که چی تو حساس من آره -

 : کنه کامل حرفشو تا شد مانع نفر یه صدای

  شد؟ حساس ماریا این باز -

 . زد کش پسر لبخند یه سوها. صدا صاحب سمت برگشتیم 

 پسرا جلو رو اینا. که نزن ما واسه رو لبخندا این بمیری ای -
 . کرد عالقه ابراز بهت یکی و شد فرجی بلکه بزن

  هم  تو رفت اخماش
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 چی مگه. نکنن عالقه ابراز بهم سیاه سال صد خوام می -
 . دیگه پسرن. حاال هستن

 نذارن محل بهت اگه پسرا همین. دیگه پسرن دخترمونو -ماریا
 . ترشیده شی می دیگه سال دو

 پسرای این از ولی ترشیده بشم خدامه از که من - سوها
 . نکنه عالقه ابراز بهم کسی کالس

 . باشه خداتم  از. سقفی به اعتماد چه مادر وای -

 این به باحالی این به پسرای. موافقم منم  دقیقأ - ماریا
 . خوشگلی

  کردم نگاش تعجب با

 . ماریا حد اون تا دیگه نه -

 . گفتی گی؟خودت می داری چی اوجو.... إ -

 بد فقط. هستن خوبی پسرای که نگفتم  ولی. گفتم من بله -
 . نیستن

  صندلیش رو نشست ماریا
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 خوبن گی می وقت یه.کنم کار چی دستت از دونم نمی -
 . بدن گی می وقت یه

 زدم لبخند

 . ندارن کردن فکر ارزش که من نظر به -

 . کرد نگام بهت با ماریا

  خندید سوها

 . میاد خوشم ازت اوجو -

 . عزیزم دونم می -

  شد سرخ ماریا

 کم  یه سوها. باال رفت اوجو این خون نفس به اعتماد باز -
 . بشه نرمال خونش نفس به اعتماد بخوره بده حال ضد

  شد گرد چشام

 . ماریا نکنه درد دستت -

  صندلیم رو نشوند منو و گرفت هامو شونه سوها

 . دارم برات داغ خبر یه بشین -
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 لبخند سوها داغی؟ خبر چه - من میز رو کرد پرت خودشو ماریا
  زد

 . تو نه اوجوئه به مربوط من داغ خبر ماریا -

  داد پیشونیش به ضریف چین یه ماریا

 نمی هم  آب من ی اجازه بدون اوجو دونی می که تو -
 . خوره

 خونش نفس به اعتماد بخوره بده حال ضد کم  یه سوها -
 . پایین بیاد

 . خندید قهقهه به سوها

 کنی؟ می استفاده خودم علیه من ی جمله از دیگه  حاال - ماریا
  ماریا دهن جلوی گذاشت دستشو سوها

 آموز دانش تا پنج قراره امروز. بزنم  حرفمو بذار کن بس -
 تا پنج:گفت و کرد آرومتر رو صداش. ما کالس تو بیان جدید
 . پسر

 می راس - برداشت دهنش جلوی از رو سوها دست ماریا
 . نیس نه - سوها نیس؟ هاشون با گی؟دختری
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 خبر این کنم؟کجای کار چی من گی می حاال. خب بسیار -
 جدید آموز دانش تا پنج قراره که گفت بابا بود؟دیشب داغ
 . ما کالس تو بیاد

 . من به بودن زده زل گرد چشای با تاشون دو هر

  بیرون دوختم  پنجره از نگامو

 . ها دبیرستانه این مدیر من بابای که این مثل -

 سوها از زودتر خبرو این تونستی نمی سرت تو خاک -ماریا
 . بدی

  ماریا چشای تو زدم زل

 . هستین پسرا ی مرده کشته شما بود رفته یادم ببخشید -

 نه - گرفت موهامو از دسته یه . سمتم  پرید و هوا رفت دادش
 . دی نمی پسرا به اهمیتی هیچ و مثبتی بچه تو که

 . کردن می نگامون تعجب با جیا و هانا

  سمتمون اومد هانا
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 خانما مثل کم  یه شه دیدین؟نمی دور مارو چشم باز -
 بشی؟ بزرگ خوای می کی ماریا تو دست از -جیا کنین؟ رفتار

 . کرد جدا من از رو ماریا سوها

  خندید ماریا

 . نگیر جدی جیا دیگه شوخیه -

 کردم حس آن یه. کرد بلندم زمین رو از و گرفت بازومو هانا
 چشم  چندتا کردم بلند که سرمو. کنن می نگامون دارن نفر چند

 . ما به زدن زل تعجب با که دیدم

 . رفت آبرومون دخترا - بقیه سمت چرخوندم سرمو

 با همه دبیرستان سال سه این گی؟تو می داری چی -هانا
 . دونم  نمی من ره می کجا آبرومون.آشنان ما اخالق

  داد موهاش به تابی یه سوها

 . خندید جیا بره؟ نذارم بگیرمش من خوای می -

 قراره جدید پسر تا پنج نگفتی مگه سوها. زهرمار -
 . رفت اونا پیش آبرومون بیان؟خب

 . شدن سیخ چهارتاشون هر
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  کجان؟ گی می راس -ماریا

 . در کنار -

 . در سمت برگشت نگاهاشون

  پیشونیم  به زدم راستم دست با

 . در به زدین زل طوری اون چرا سرتون تو خاک -

 . نیست کسی که جا اون - هم تو کشید اخماشو جیا

 . نبود اونجا کسی گفت می راس. در به شدم خیره برگشتمو

  باال برد صداشو ماریا

 روح نکنه. بینم  نمی پسری که شدی؟من خیاالتی اوجو -
 . خانما ببخشید:گفت سرمون پشت از صدایی یه یهو دیدی؟

 پشت بودم دیده که پسری تا پنج هر. برگشتیم ترس با
 . بودن سرمون

 . بود شده قفل دهنمون تعجب زور از همه

  زد کش دختر لبخند یه پسرا از یکی

  شدین؟ خشک چیه؟چرا -
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 ببخشیدا:داد جوابشو و اومد خودش به بقیه از زودتر سوها
 فقط. بشیم خشک که هستین ای تحفه چه مگه.گم  می اینو
 . همین.ترسیدیم کم  یه

 که بود من نوبت حاال. سوها به بود شده خیره باز دهن با پسره
 . بشم  عمل وارد

 دارین انتظار بعد آدم سر پشت میاین چی عین ببخشیدا -
  چشام تو زد زل یکیشون نکنه؟ وحشت آدم

 جونگ نه دیگه ترسه می روح تا پنج دیدن با آدم آره -
 هیون آره:گفت داد جوابشو سوها که اولی پسر همون مین؟

 . درسته

 . بود مین جونگ و هیون اسماشون پس

  سوها به رو

  زد لبخند آوردی؟ رو امانتی سوها -

 من امانتی که دادی اس بس از دیشب. خانم اوجو بله -
 به برگشتم  سالم جای پاشدم خواب از که صبح نره یادت
 در دادم چی؟سوتی گه می مامان. اوجو امانتی. گم  می مامان

 . اللیگا حد
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 . ما به بود زده زل تعجب با مین جونگ

  ما به رو هیون

 . نیستیما چغندر برگ اینجا ما خانما -

  سمتش برگشتم

 از کردن غش همه طرف این گفتین؟ چیزی ببخشید -
 . خنده

  کرد مشت دستشو هیون

 .نگفتم  چیزی که من نه -

 . بود نزده حرف طوری این هیون با کسی حاال تا:گفت یکیشون

 . خی بی یونگی - هیون هس؟ مشکلی زده حرف حاال -ماریا

 یه یونگی اسمش شد معلوم که پسره گوش تو و شد خم 
 به شد خیره و زد شیطانی لبخند یه هم  یونگی. گفت چیزی

 . من

 . جاهامون سر بشینیم  بریم  بیاین رفقا - مین جونگ

  هانا رفتن که این بعد
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 . اوجو برسه دادت به خدا -

  چی؟ یعنی -

 یه خوان می کنم فکر تو به زد زل یونگی که طور اون -
 . بیارن سرت بالیی

  باال بردم صدامو

 . بکنن تونن نمی غلطی هیچ -

 می داد چرا.شنویم  می بگی چی؟آرومم  یعنی. مار زهر - جیا
 . ما نه بشنون اونا که زنه می داد - ماریا زنی؟

  زدم ای موزیانه لبخند

 . دقیقا -

 خیلی معلممون این از من. تو اومد جانگ آقای و شد باز در
 عجیب برام ولی. نشست می دل به جورایی یه. میومد خوشم 

 دستم  به دستش که بار بود؟یه پریده رنگ همیشه چرا بود
 . زدم دست یخ قالب یه به انگار خورد

 . کرد پیس پیس ماریا

  چیه؟ ها - سمتش برگشتم
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  کجایی؟ -

  

 طور؟ چه اینجام -

  داری؟ رو هانا -

 پشت. بود نشسته طرفتر اون ردیف دوتا که هانا به شدم خیره
 نه بود هیون نه. بود نشسته پسر پنجتا همون از یکی سرش
 نمی پس. نشسته سوها کنار که مینم  جونگ. یونگی

 . شناسمش

 سوها کنار هم  مین جونگ.نیست ای مسئله که اون -
 . نشسته

 . بخونش خوب دم می برات نامه یه -

 . دستم  داد و نوشت رو کلماتی کاغذ تیکه یه تو

 : خوندم دلم  تو کردمو باز و کاغذ

 از سریع بدونی بگم  خوام می که رو چیزی اگه.ها ها ها -
 خماری تو تا گم  نمی ولی. چاک به زنی می و شی می بلند جات

 . بمونی
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 شده سرخ صداش بی های خنده شدت از. کردم نگاش خشم  با
 . بود

  سمتم  اومد جانگ آقای

  گرفتم  ماریا از نگامو اومده؟ پیش مشکلی یانگ اوجو -

 . قربان نه -

 داشته یار کالس این تو باید همه نگفتم  نشستی تنها تو -
 . نداره یار اوجو - ماریا باشن؟

 . بینم  می دارم - جانگ آقای

 . خورد گره یکی نگاه تو نگام.برگشتم. سرم پشت به شد خیره

 ... آقای - جانگ آقای

 . کرد مکث

 . هستم  جونگ هیون کیم -

 بشین بیا پاشو تنهایی و اومدی تازه هم  شما - جانگ آقای
 . اوجو کنار

11 
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 بگه داشت حق. بود شده سرخ خنده از ماریا. هم  تو رفت اخمام
 . ری می در بشنوی خبرو این وقتی

 . قربان اطاعت - شد بلند هیون

 حس لحظه همون. عقب کشیدم خودمو. نشست کنارم و اومد
 ... عقب کشید خودشو اونم کردم

 . گرفتن جشن نیومده ایول - سوها

  پام رو انداختم پامو

 دونی می گرفتنشون جشن داره؟دلیل ایول چیش هه -
 مدیر شما بابای مثل بابامون که ما. دونیم نمی نه - ماریا چیه؟
 . نیس

 . گرفتن پسر پنجتا اون واسه. بابا خب خیله -

  هستن؟ کی حاال آره - ماریا حاال؟ کین مگه - جیا

 ی خونواده پنجتا از پسر تا پنج اون کنم  عرض باید -
 . هستن سئول سرشناس و پولدار

 . بود مونده باز تعجب زور از چهارتاشون هر دهن

 . رفت آبرومون رو دهنتون اون ببندین -
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 . رو اونجا سرم تو خاک وای - کرد جور و جمع خودشو هانا

 . شدم خشک. کردم دنبال رو هانا نگاه رد

  کنن؟ می کار چی اینجا اینا - سوها

 من اومدن چرا اینا.کنیم  تزئین ما بود داده رو سالن بابا -
 . دونم نمی

 . دونم  نمی - مدیره؟ تو بابای دونن می اوجو هی - هانا

 بودمو نشسته بلند ی چهارپایه رو که منم .ما سمت اومدن
 از دومتری یه. کردم می وصل قرمز نوار یه المپ به داشتم 

 . داشتم  فاصله زمین

 من که گفت بقیه به چیزی یه و پایین آورد صداشو هانا
 . نشنیدم

  زدم داد

 ! گفتی چی نشنیدم باال این من هانا اوهوی -

 . آورد در ادا و کرد بلند سرشو هانا

 الزم چیزی تو. بیاریم چیزی یه ریم  می داریم  ما اوجو هی -
  شماها؟ برین گوری کدوم. ریخت دلم  آن یه نداری؟
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 . کشتمت پایین بیام هانا -

 یه. بود دستش تو کفشام. سوها دستای به افتاد نگام یهو
 . رفت بقیه دنبال و زد لبخند

 توجه نباید پسرا اون به کنم؟اصأل کار چی باید حاال من وای
 چهار پایین نفر یه کردم حس که بودم نوار بستن مشغول.کنم 
 . ایستاده پایه

 بشم خیره شدم مجبور. اومد صدایی یه. بودم کرده عرق جور بد
 اون از یکی اومد یادم کیه؟آهان دیگه این. پایه چهار پایین به

 . شناسم  نمی من که پنجتاس

 بهت کمکی تونم می.هستم  هیونگ من. اوجو سالم -
  بکنم؟

 . تونم می خودم. ممنون نه -

  زنی؟ می لبخند چرا بیا د. زد لبخند و کرد بقیه به نگاهی

 می ما از نکنه. گذاشتن تنهات دوستات بینم  می - مین جونگ
  بترسن؟ شما از باید چرا نه - کردم محکم  رو نوار ی گره ترسن؟

 . نبود کفشام ولی پایین بیام پایه چهار از خواستم می
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 پس خب -  وایستاد چهارپایه کنار درست و اومد مین جونگ
  چی؟

 . رفتن می باید داشتن کاری یه -

  داشتن؟ کاری یه هم با همشون -یونگی

 و پایین پریدم آخرو ی پله دوتا همون واسه. بودم شده عصبی
 . برداشت خراش و پایه چهار ی کناره به کرد گیر دستم 

 از برگردوندم که سرمو. میره ازش هم  خونی چه ببین آخ آخ
 . شدم خشک ترس

 چشاشون چرا.من به زدن زل طوری این چرا تا سه این
 . برس دادم به خدا وای. سرخه

 و گرفت دستمو و زد کنار رو تاشون سه نفر یه یهو
 . اتاق یه تو رفتیم .کشید

 دستش از دستمو. هیونه شدم متوجه کردم دقت که خوب
 . کشیدم

  چته؟ -
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 با اینجا؟ آوردی اونجا از منو چرا تو؟معلومه یا چمه من -
 . کرد می نگام تعجب

 بررسی رو بازوم رو زخم  و گرفت دستمو کجایی؟ هوی -
 . عمیقه کم  یه - کرد

 . هستی که هم  دکتر -

 . دیگه دیگه -

 . برم بذار.مرض -

  خندید

 . بعد کنم  پانسمانت بذار -

 رو زخم  و برداشت رو دیوار روی ی اولیه های کمک ی جعبه
 . بست

 . بود شده خونی دستاش

 . شد بلند کردم حس.بستم  چشامو

 دست کردم حس.بود من به پشتش. کردم باز آروم چشامو
 دارم جان؟چی. مکید انگشتشو دهنشو سمت برد رو خونیش

  بینم؟ می
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  کنی؟ می کار چی دیوونه -

 رنگ به گشت برمی قرمز رنگ از داشت چشاش. سمتم برگشت
 . اصلیشون

  بودی؟ نخوابیده مگه -

 . بودم بیدار نخیر -

  دیدی؟ چی خب -

 . خوری می خون داری دیدم -

  خندید قهقهه به

  چی؟ که بخورم نسرت؟خو به زده -

 . اومدن ها بچه که این مثل.شنیدم نفرو چند صحبت صدای

  کشید و گرفت دستمو هیون

 . بریم  بهتره -

 . بیرون رفتیم  و کرد باز درو

 . ما به شد خیره تعجب با جیا



 
 

www.cafewriters.xyz Page 25 

 چه تو اون دوتا شما - داد فشار هم رو دندوناشو حرص با ماریا
  کردین؟ می غلطی

 . هیچی -

 . کردیم  باور هم  ما آره - سوها

  کرد ول دستمو هیون

 . باش مراقب ضمن در. نزنش آب به. جدیه زخمت -

 . گرفت فاصله ازمون

 چی ببین وای - گرفت دستمو هانا گفت؟ چی بابا این -ماریا
 . شده

 که پایین بپرم خواستم منم. بردین کفشامو شما. دیگه بله -
 .چه ما به پریدی نمی - سوها. اومد سرم بال این

 پیچم  سوال اونا رفتین که شما. شماس به مربوط اتفاقأ -
 . اومد سرم بال این که پایین پریدم حرص از منم  کردنو

 کار خیلی که بپوش بیا - زمین رو گذاشت کفشامو سوها
 . داریم 
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 کرد؟چرا رفتار طوری اون چرا هیون. بود درگیر حسابی فکرم
 زد ماریا باشم؟ کی یا چی مراقب باید باشم؟اصال مراقب گفت

  کجایی؟... یوهو - بازوم به

  طور؟ چه جام همین -

  کنی؟ می درست گره کوه مگه -

 خیره. دستم  توی طناب به کرد اشاره. کردم نگاش تعجب با
 به بودم زده گره عالمه کردم؟یه کار چی وای. طناب به شدم
 . طناب

  خندید ماریا

  کردی؟ می سیر کجا -

 . برس کارت به تو. چه تو به -

 ... 

 . نشستم  صندلی روی

  هم تو کشید اخماشو سوها

 ما به خوشگلش یه اونوقت. اینجاس پسر همه این -
 . ده نمی رقص پیشنهاد
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  کرد صاف رو ارغوانیش پیرهن چین ماریا

 تو بیام اگه کردم فکر.کردم خوشگل خیلی که من هی -
 . کنن می دعوت رقص به منو همه

  زدم لبخند

 . مهمونیه اول هنوز. نشو ناامید -

 و زرق لباس عالمه یه. کردیم  پیک و شیک همه این ما - جیا
 ی دکلته پیرهن یه فقط چرا تو اونوقت پوشیدیم  دار برق

  پوشیدی؟ سفید

 . باشه داشته همخونی پانسمانم  با لباسم  خوام می آخه -

  خندید هانا

 شک.برازندگی و رفته؟سادگی یادتون اوجو شعار خیرم -
 . دن می رقص پیشنهاد اون به هم  همه از زودتر نکنین

 زده زل طور چه هو مین نداری خبر. هانا خودت جون آره -
 . شما به

 . چه من به زده که زده زل - کرد جور و جمع خودشو هانا

  خندیدم
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 . سمتت میاد داره اوا -

 . شد سیخ هانا

 . وایستاد هانا جلوی و شد نزدیک ما به هو مین

 بلند سرشو هانا دی؟ می افتخار هانا - کرد کوچولو تعظیم  یه
  کرد

 . اصال تو؟نه به -

  هم تو کشید اخماشو هو مین

  چمه؟ من مگه -

 . عزیز برو. نیس چت وا - هانا

 جا هانا هستی؟ کسی منتظر - کرد مشت دستشو هو مین
  طور؟ چه نه - خورد

  زد لبخند هو مین

 . زنه می داد که چشات.نیستی کسی منتظر معلومه آره -

  پایین انداخت سرشو هانا
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 باد بذار برو. حرفیه برقصم  تو با ندارم دوست اصأل من -
 . بیاد

  شد خم  هو مین

  برگشت خشم با هانا نریزه؟ هم  به خوشگلتو موهای باد -

 . چه تو به -

  اومده؟ پیش مشکلی خانما - ما سمت اومد نفر یه یهو

 . شد سرخ هانا. شناسمش نمی که کیه؟من دیگه این

 . خبراییه اینجا به به

  کرد کوچولو تعظیم یه شما؟ -

 من. شناسه می منو آقا به شناسین؟ نمی منو یانگ خانم -
  کیه؟ شناسمش نمی

 . شناسمتون نمی نه -

 . کیو. هیونم  دوست من -

 . بودم دیده هیون با رو شما من.اومد یادم آهان -

 . شرمنده زخمتون بابت - کیو
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 اونطوری نباید.بودم خودم مقصر. نکردین کاری که شما -
 . پایین پریدم می

  شده؟ چیزی - هانا به شد خیره کیو

  باال آورد سرشو هانا

  بشه؟ چیزی باید مگه نه -

 رو اون به رو این از یهو چرا این. هانا به شدم خیره تعجب با
  کرد دراز هانا سمت به دستشو کیو شد؟

  برقصیم؟ میای خب -

 دستشو دیدم تعجب کمال با ولی. نه بگه هانا داشتم  انتظار
 . شد بلند و کیو دست تو گذاشت

 . بودن کرده کوپ هم اونا. بقیه سمت برگشتم

 . بکن کاری یه جان بابا - دادم تکون رو سوها

  کرد نگام خیره

 . گیا می چیزی کنم؟یه کار چی جان ماما -

 . ما به زدن زل رو چهارتا اون - جیا
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  برقصیم؟ و بغلشون تو بپریم  هم  ما دارن انتظار - سوها

 ده کفشای اون با میز زیر از.گرفت ام خنده سوها حرف از
 . هوا رفت دادم. کرد حواله سمتم  به لگد یه سانتیش

  گرفت دهنمو جلوی بود نشسته کنارم که ماریا

 . رفت آبرومون. هیس -

 . آوردم در ادا سوها واسه ابرو و چشم  با

 . کنه می نگات داره هیون. بابا بشین - سوها

 . شدم سیخ

  میز رو شد خم سوها

   افتاد؟ اتفاقی چه اتاق اون تو بگو راستشو -

 چرا نه اگه -سوها بیفته؟ اتفاقی قراره مگه.خدا به هیچی -
 گی؟ می داری جان؟شکارچی؟چی کنه؟ می نگات شکارچیا مثل

 . بپرس خودش از برو. بدونم چه من -

 . پرسم  می موقعش به - سوها
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 عین برداری؟چرا ات سینه رو از دستاتو میشه سوها هی - جیا
 طوری این -سوها کردی؟ قفل ات سینه رو دستاتو ها الت

 . خوبه خیلی

 . بهت زده زل مین جونگ که خوبه آره -

 بود کافی فقط. نمیاد خوشش مین جونگ از دونستم می
 رو بذاره ادب با خانم یه عین دستاشو که بیارم اسمشو
 . دامنش

  خندید ماریا

 سوها ترسی؟ می مین جونگ از همه این. شد حاال -
  هم  تو کشید اخماشو

 . خندیدم گودزیالس؟  مگه.ترسم  نمی ازش -

 . رفت آبرومون ببند چته؟نیشتو مرگ -سوها

 . کرد نگاش خشم با سوها بگیرمش؟ من خوای می - جیا

 . اونجارو...او - ماریا

 داشتن عاشق کبوتر دوتا عین کیو و هانا. گرفتیم نگاشو رد
 . بود مونده وا دهنم  که من.کردن می دانس
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  نبود؟ متنفر پسرا از هانا مگه - جیا

 . بود متنفر که نظر به -

 . وایستا کشم می رو هانا این من - سوها

 . شه می خشک شیرت نخور حرص -

 ... خودمو بود مونده کم . کرد نیگام خشم  با

  

 . دیوانه شدم ترک زهره -

 سوها پایین انداخت سرشو جیا.کرد جور و جمع خودشو ماریا
  شد؟ چشون اینا وا. چرخوند من جهت خالف سرشو تفاوت بی

 . خانم  شاهزاده سالم:گفت نفر یه یهو

 لبخند بهم. برگشتم . هوا پریدم متری یه من یعنی. کردم وحشت
 . زد

 سر پشت میای طوری این چرا. کردم سکته که من وای -
  زد لبخند آدم؟

 . بشی غافلگیر خواستم می -
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 . شدم نمی غافلگیر دیگه کردم می سکته اگه -

 شدم خیره تعجب با. کرد بلندم و گرفت دستمو و خندید
 می کار چی داری جونگ جه - کنه؟ می کار چی داره این. بهش
  کنی؟

 برقصیم  هم  با بریم خوام می هیچی:گفت ریکلس خیلی
 . همین

  شد گرد چشام

 تو کن ولم.سرت به زده پاک همین؟بابا برقصیم  هم با -
 . بیزارم رقص از من دونی می که

  اومد صدایی یه

  برقصی؟ نیستی بلد چون چرا -

 . بزنم عق بود کم. شد سیخ تنم  موهای تمام. برگشتم

 نفرتشو خواد می بود معلوم که خاصی حالت یه با جونگ جه
 سارا خوای؟ می چی جا این سارا؟تو تویی:گفت کنه پنهان

  جونگ جه به چسبوند خودشو

 . عشقم  رو تو -
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 ی همه نماش بدن توری لباس. دهنم  جلوی گرفتم  دستمو
 شرمنده.(زیرشو لباس مخصوصأ بود گذاشته نمایش به اجزاشو

 ) رفقا

 دست من به:زد فریاد و کرد جدا خودش از اونو جونگ جه
 نمی.گمشو برو. هرزه ی دختره. خوره می هم  به ازت حالم.نزن

 . ببینمت خوام

21 

 . مجسمه عین شدم خشک رسمأ که من

 زل کشیدنو زدن از دست ها نوازنده زد جونگ جه که دادی با
 جه به بودن شده خیره سکوت تو همه. جونگ جه به زدن

 . جونگ

  گرفت دستمو خشونت با جونگ جه

  گم؟ می چی فهمی می بردار من سر از دست -

 جونگ جه دست تو از دستمو سمتمو پرید نیاورد کم  سارا
 با میشی چشای این با تو. عشقمو کن ول:زد داد و بیرون کشید

 . کردی خودت مال رو جونگ جه قلب جادوگر نگاه این
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 بستم  چشامو.باال رفت دستش یهو. کردم می نگاش تعجب با
 ! نبود سیلی از خبری ولی

 . کردم باز چشامو احتیاط با

 . برگشتم . بود گرفته هوا تو رو سارا دست یکی

 باال نفسم . عقب رفتم  قدم دو که شد وارد بهم شوکی چنان
 . اون جز داشتم  رو کسی هر انتظار. نمیومد

 . کرد نگاش بهت با سارا

  تو؟ - جونگ جه

 . من سمت اومد و کرد ول رو سارا دست آروم

 . اوجو دوستای از یکی -

 . دونه می من دوست خودشو چه اوه

  دوستته؟ - من به شد خیره خشم  با جونگ جه

 . نه -

 . من به شدن خیره تعجب با دوشون هر
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 نیستی دوستم  من؟خب به زدین زل طوری اون چیه؟چرا -
 .  دیگه

 شد چی نفهمیدم یهو بگیره دستمو که سمتم  اومد جونگ جه
   وایستاد من روی به رو اومدو

 اوجو به تونی نمی امروز از. بکش قرمز خط یه رو اوجو دور -
 . طرفی من با اوجو سمت بیای اگه. بشی نزدیک

  زدم کنارش جلوم از گه؟ می چی فهمه می سرش به زده پاک

 من واسه که هستی کی تو گی؟مگه می داری چی هی -
 این با باید گی می که هستی کنی؟کی می تعیین تکلیف
  گرفت هامو بازو بری؟ شه می. بگردم اون با نگردم

 . نکن دخالت پس دونی نمی هیچی تو اوجو -

 . منه سر دعوا این نکنم؟ناسالمتی دخالت چرا -

 . بیرون کشید مهمونی از منو خشم  با

 کن بری؟ولم  می کجا کنی؟منو می داری کار چی هی -
 . عوضی

 . ترسیدم نگاش از آن یه. سمتم  برگشت خشم  با
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 گی؟به می داری چی(نفهم  زبون لجباز ی دختره کن گوش -
 . خطری در تو)نفهم؟ زبون گی می من

  خندیدم

  خطری؟ چه خطرم؟مثال در من رو آقا-

 . ما سمت اومدن نفر چند یهو که بگه چیزی خواست

 یادت کن ولش. کنی می روی زیاده داری هیون:گفت یکیشون
 می نشون العمل عکس دختر این به نسبت داری نرفته؟تو که
 . باش رفتارت مراقب.بگیر خودتو جلوی نیست خوب این و دی

 دوستای که فهمیدم شد معلوم نور تو هاشون چهره وقتی
 . هیونن

 جداش ازم و گرفت دستشو و هیون سمت اومد مین جونگ
  کرد

 نمی تو باشه این دختر این سرنوشت اگه. کن بس هیون -
 . بگیری رو جلوش تونی

 ! زدن؟خدایا می حرف چی ی درباره
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 هیون این یانگ اوجو:گفت لطافت با منو سمت اومد هیونگ
 . نگیر جدی زده حرفی اگه. ببخشش شما داره قاطی کم  یه

 چی قراره بگه شین؟بذارین می هیون مانع چرا - یونگی
 ... بذارین.بیاد دختر این سر بالیی چه قراره بگه بذارین. بشه

 هیچ موضوع این. یونگی شو خفه:زد نعره مین جونگ یهو
 . نداره تو به ارتباطی

  گرفت مینو جونگ ی یقه یونگی

 . میشه ما قربانی داره دختر این ببینم تونم نمی من -

  کرد جدا هم از رو دوتا اون هیونگ

 . میاره در شاخ تعجب از داره دختر این یونگی تو لطف به -

  گرفت رو جلوش مین جونگ. سمتم  اومد هیون

 تو. بشی نزدیک دختر این به ذارم نمی دیگه. هیون نه -
 . باشی دور دختر این از باید

 . دارم نیاز بهش من. جونگی کن ولم :زد نعره هیون

 . کردم سکته. شد گرد چشام
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 یونگی. کردم بلند سرمو. گرفت رو جلوم یکی که برم برگشتم
 . بود

 . بدونه باید اون. بدونه باید -

 دوست من. کن ولم.بدونم  چیزی خوام نمی من نه:زدم فریاد
 . انتظارمه در سرنوشتی چه که شم خبر با ندارم

 پیچید وقتی یانگ؟کجایی؟ اوجو؟اوجو:شنیدم رو سوها صدای
 . شد خشک دیوار پشت

 . بده نجاتم سوها -

 با سوها. کرد ولم یونگی. کشید و گرفت بازومو سمتمو اومد
 اومد هیون کردین؟ می غلطی چه داشتین:گفت خشم 

 . گرفت رو جلوش مین جونگ باز. سمتم 

  سوها سمت برگشت خشم  با مین جونگ

 نمی باشه اینجا اگه چون ببر اینجا از رو اوجو یون سوها -
 مراقبت اوجو از بدی قول باید.میاد سرش بالیی چه دونم 
 چرا دختر باش زود. بشه نزدیک اوجو به هیون نذاری. کنی

 . ببرش وایستادی
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 شد چی. عزیزم - کرد بغلم  سوها.کرد می درد حسابی سرم
  اونجا؟

 من گفت می. ساختمون پشت برد منو هیون دونم نمی -
 بده توضیح خواست می. چیه منظورش دونستم  نمی.خطرم در
 من به هیون که شد مانع مین جونگ اومدنو بقیه که

 در سرنوشتی چه بدونم  باید من که گفت یونگی. بگه
 . ترسم  می من سوها. انتظارمه

  داد فشار خودش به بیشتر منو سوها

 . دم می قول بهت من. افته نمی اتفاقی هیچ نباش نگران -

 با شینه؟اونم  می هیون کنار کی. خدا وای.شدم کالس وارد
 دیدم تعجب کمال با. نیمکت سمت رفتم. دیشبش ی برنامه
 . نشسته من کنار سوها

 چی اینجا تو هی - گرفتم  دستشو. نشستم  کنارش خوشحالی با
  زد ملیحی لبخند کنی؟ می کار

 بره هم  هیون که بشینم کنارت بیام گفت مین جونگ -
 . بشینه اون کنار
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 جونگ با خیلی راستی هی. نکنه درد مین جونگ دست -
 . شدی صمیمی مین

 نظرم به. دونم  نمی - چرخوند مین جونگ سمت به رو سرش
 . خوبیه پسر

  من سمت برگشت

 . مرموزه هم  کمی یه و شیطونه زیادی ولی -

 . مرموزه خیلی نه کم  یه -

 صدای یهو که دستشویی سمت رفتیم  می سوها با داشتیم 
 هر. دستشویی تو رفتیم  شتاب با. کرد جلب رو توجهمون جیغ

 . شدیم  سیخ دومون

  گرفت دستمو سوها

  نیست؟ جونگ جه مگه این. اوجو وای -

 . خودشه چرا -

 . شد نمی باورم شد پر چشام

  دستشویی تو اومد بابا

 .بیرون برین همتون -
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 . موندیم سوها منو ولی. بیرون رفتن ها بچه

 . بیرون برو اوجو - بابا

 . بمونم  بذار بابا -

  کرد غرولندی یه بابا

 . بزنم زنگ پلیس به رم می من -

 . کرد جلب توجهمو جونگ جه گردن روی زخم  بیرون رفت وقتی

  شدم خم 

 تو کردن فرو تیز چیز تا تو که این مثل.اینجارو سوها -
 . گردنش

 . دختر پاشو - سوها

 چرا بود؟عجیبه چی جای اینا یعنی. زخما رو بودم کرده زوم
 . نه بیشتر دوتا؟چرا

 . گرفت گردنمو نفر یه دست یهو

 . زد جیغ سوها
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 می فشار محکم  گردنمو. شد بلند کردو باز چشاشو جونگ جه
 . داد

 . زد می جیغ فقط سوها

 جه دست آوردمو دستمو. شم می خفه دارم کردم می حس
 . گرفتم  رو جونگ

 . زد بیرون نیشش دندونای. شد گرد چشام.کرد باز دهنشو

 جه نظرم به. سمتش برگشتم .کشید نمی جیغ سوها دیگه
 از و زمین رو بود افتاده چون بودتش زده دستش با جونگ
  زد؟ طور چه ولی. میومد خون سرش

 حاال تا کردی؟نکنه تعجب خوشگله؟چیه خوبی - جونگ جه
 . آشامم  خون یه من بودی؟آره ندیده آشام خون

 . نکن شوخی:گفتم  زور به

  کرد زیاد دستشو فشار

 شدی ما یار یک هم  تو وقتی. دختر کنم  نمی شوخی من -
 . فهمی می اونوقت

 . داشتم  استرس شدت به. گردنم سمت کرد خم  سرشو
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 جونگ جه دست از منو گرفتو بازوهامو پشت از نفر یه یهو
 . چسبوند خودش به و بیرون کشید

 به رو به شدم خیره کردمو بلند سرمو. رفتم  می حال از داشتم 
 . روم

 . بود نشسته سوها کنار مین جونگ

 توئه تقصیره همش اینا:زد داد و کرد بلند سرشو خشم با یهو
 . هیون

 . برگشتم  هیون؟کجاست؟

  داد فشار بازوهامو هیون

 نخواستی تو ولی.خطره در اوجو گفتم  که من مین جونگ -
 . کنی قبول

 برگردوند منو هیون کو؟ جونگ جه پس. کردم نگاه اطراف به
  خودش سمت

  خوبی؟ -

  کجاست؟ جونگ جه -

 . امانی در حاال تو رفت -
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 کرد ول بازوهامو آشامه؟ خون واقعأ اون:پرسیدم وحشت با
  گرفتم  رو بازوش که بره خواست

 گرفت رو سوها مین جونگ آشامه؟ خون واقعأ اون بگو -
  دستاش رو

 . بریم  بیا -

 خشم  با مین جونگ بره خواست کرد آزاد رو بازوش هیون
  سمتش برگشت

 خواستی نمی بیای؟مگه من با و بذاری تنها رو اوجو خوای می-
 . بیارش خودت با کنی؟خب محافظت ازش

 دور دستشو خودش سمت کشید منو خاصی خشونت با هیون
 . بیرون اومدیم  دستشویی از هم  با و کرد حلقه کمرم

 خون شه می مگه. بود شوخی یه اتفاقا اون ی همه نظرم به
  باشه؟ داشته وجود آشام

 این بین من نظر به. بود کرده بغل محکم رو سوها مین جونگ
 طور چه و کجا از حاال. هست عمیقی عاطفی ی رابطه یه دوتا
 . دونم نمی
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 وحشت با گرفت دستمو نفر یه که رفتم می داشتم 
 . بود ماریا. برگشتم

 . هیون به شد خیره تعجب با بودی؟ کجا بگی شه می -

 یه بریم  باید کنی؟ما ولش شه می:گفت رسمی خیلی هیون
 . جایی

 . کرد ول دستمو ماریا

 مراقب. نکنم  سفارش هیون. خونه ریم  می ما - مین جونگ
 رو سوها باید من. فهمه می ولی بفهمه زوده االن. باش اوجو

 . بیارم گیر رو لعنتی جونگ جه اون اگه.بدم نجات

 .... مین جونگ فهمم  می - هیون

 بود؟برگشتم  آشام خون جونگ جه یعنی. شد نمی باورم هنوز
 . کرد می رانندگی داشت که هیون سمت

 سکوت. نزد حرفی آشامه؟ خون جونگ جه نگفتی من به -
 . بود کرده

  زدم داد

 . لعنتی بده منو جواب -
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  سمتم برگشت

  بدونی؟ خوای می رو چی -

 . نه یا آشامه خون جونگ جه که این -

  بدونی؟ که داره تو برای نفعی چه -

 . دیگه بگو نکن اذیت -

 . بود مونده راه یه فقط. نزد حرفی و برگردوند سرشو

 . آشامه خون واقعأ بدونم خوام می دارم دوسش من -

 و خیابون کنار کشید اصلی مسیر از رو ماشین چنان هیون
 ماشینا ممتد بوق صدای. شیشه به خورد سرم که کرد متوقف

 . شنیدم می رو

  کشید می سوت مخم داری؟ دوسش - گرفت بازوهامو

 . بکشیم  بود کم. روانی نه -

  داد تکونم

  داری؟ دوسش گفتی چرا پس -
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 خون اون فهمید شد می که بود راهی تنها این آخه -
 . نه یا آشامه

  کرد ول بازوهامو

 . کردم نگاش تعجب با کنی؟ می کار چی آره بگم اگه -

  کنی؟ نمی چیه؟باور -

 دندونای وقتی دستشویی تو امروز آخه.کنم می باور چرا -
 . کردم باور بیرون زد نیشش

 کارم اونوقت کردی نمی باور اگه کردی باور که خوبه -
 . آشامه خون اون که دادم می توضیح تو به تا درمیومد

 . چه من به بدی؟آخه توضیح من به بود مهم حاال -

  خندید

 سراغ نمیاد دلیل بی جونگ جه. مربوطه تو به اتفاقأ -
 . داره دلیلی یه حتمأ. تو

 . ترسیدم جونم  خدا وای -

  کرد نگام خشم  با

 ... نگران من.اوجو کنار بذار رو شوخی -
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 . کرد سکوت

 بی - دی؟ نمی ادامه چی؟چرا... نگران تو:پرسیدم موزیانه
 . خونتون رسونمت می.خیال

 . گرفت لجم 

 . بشم پیاده خوام می دار نگه.نمیام هم جهنم  تا تو با من -

  چته؟ اوجو:گفت خشم  با

 پرت خودمو کنمو می باز درو وگرنه. دار تو؟نگه یا چمه من -
 . کنم  می

  داشت نگه رو ماشین

 . باش خودت مراقب خیلی ولی شو پیاده. دیوونه باشه -

 . باشم  مراقب خوام نمی نه -

 جم  تونستم  نمی. بودم ماشین تو هنوز کردم باز رو ماشین در
 . بخورم

  سمتش برگشتم  شی؟ نمی پیاده چرا - هیون

 دقیقه پنج تو رو ساعته نیم راه یه ممکنه؟تو طور چه -
   خندید فضاییه؟ ماشینت. اومدی
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 . دارم کار خیلی که شو پیاده حاال. فهمی می بعد نه -

 شد چی نفهمیدم. داد هل درو نفر یه که شم  پیاده خواستم 
 . کشیدم خفیف جیغ یه که

 خم . بود در جلوی نفر یه. بیرون به شد خیره خشم با هیون
 . شدم خشک. شد

  زد لبخند کنی؟ می کار چی اینجا تو:گفت خشم با هیون

 . کنم تموم کنم تموم نتونستم صبح که رو کاری اومدم -

 . گرفت رو بازوم و کرد باز و در

  گرفت رو ام دیگه بازوی هیون

 . کن ولش -

 . کن ولش تو - خندید

 . کرد می ام دیوونه ریلکسیش

 . بود ریلکس خیلی اون ولی بود شده سرخ خشم از هیون
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 کشید منو و کرد آزاد هیون دست از رو بازوم حرکت یه با
 . بیرون

 و جیغ االن باید که حالی در. ترسیدم نمی ازش چرا دونم نمی
 . میزدم داد

 . سرخش چشای تو بودم شده خیره

 . کن ولش - پایین اومد ماشین از سریع هیون

  خندید

 . زنم  می صدمه بهش جلو بیای اگه. نه -

 . شد متوقف ماشین کنار هیون

  خونمون حیاط در سمت برد منو

  درد؟ بدون یا بکشی درد خوای می اوجو خب -

 . بزنی صدمه من به تونی نمی تو -

 . کرد نگام تعجب با

  کنی؟ ولم  شه می -
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 برم ترس آن یه. بیرون زد نیشش دندونای. گرفت بازوهامو
 . داشت

  زد داد هیون

 . باش نداشته کاریش -

  هیون سمت برگشت جونگ جه

 ... دیگه این -

 . کرد سکوت

 . کوچه انتهای به شد خیره برگشتو که شد چی دونم نمی

 . که نیست کسی وا. کوچه انتهای به دوختم  نگامو

  کرد ول بازوهامو ترس با

 ... بعد ی دفعه ولی گذاشتم  راحتت االن -

31 

 هم به موهام فقط که کرد فرار سرعتی چنان با
 . ببینمش نتونستم . ریخت

  خوبی؟ -پیشم  اومد هیون
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 . خیلی -

 . نکن شوخی -

  خوبم؟ نظرت به -

 . نه -

 . خورد گوشم  به صحبت صدای

 . برگشتم

 . بودن وایستاده ما جلوی مشکی شنل با نفری بیست یه

 می نگام بهت با.گرفتم  رو هیون بازوی اختیار بی ترسیدمو
 . کرد

 هر. سرشون رو بودن کشیده رو شنالشون کالهای همشون
 . زدن زانو جلومون نفرشون بیست

 واسه رسمیه مقام یه هیون االن کردم فکر. موند وا دهنم 
 . گرفتم  فاصله ازش همون

  کنی؟ می کار چی -

 . من واسه نه زدن زانو تو واسه اینا -
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  گی؟ می چی -

 . رم می دارم من هیچی -

 . وایستا - گرفت دستمو

 . ها آشام خون ی ملکه بر درود:گفت پوشا شنل اون از یکی

 . کردم نگا بار چند رو اطراف. شدم سیخ

  پایین آوردم صدامو شده؟ چیزی - هیون

 . اینجاست ها آشام خون ی ملکه -

  دیدیش؟ تو - خورد رو اش خنده

 . بود خوب که دیدمش می اگه نه -

 . تو دست از -

 اهریمن و تاریکی مراقب باید شما ملکه:داد ادامه مرد
 پنج شما از)نیستا شیطان اهریمن از منظور اینجا(باشید
 را شما صالح آنها کنید گوش آنها به.کنند می مراقبت محافظ

 . خواهند می

 و شدن بلند. رسمی زنه؟چقدر می حرف طوری این چرا این وا
 . رفتن
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 . خونتون برو - خندید هیون بود؟ کجا ملکه -

  شد سرد اش چهره چی؟ جونگ جه:گفتم  ترس با

 . بزنه ای صدمه تو به تونه نمی شه می محافظت خونه -

 . رفت و شد سوار

 . نت تو رفتم  نشستمو تاپم  لب پشت

 . ها آشام خون ی درباره چیز همه:نوشتم 

 جه:کرد جلب نظرمو وب یه ی نویسنده اسم  آورد وب تا چند
 . جونگ

 . کرد می خوف آدم. قالبی عجب اوه. کردم باز وبشو سریع

 و برین راه خیابون تو شما شاید:بود این وبش اول ی نوشته
 مراقب پس.شمان کمین در ها آشام خون ولی نشین متوجه

 . باشین اطرافتون

 . ای کره های آشام خون:بود این دومش پست

 رو فکر این بهتره. آشامه خون زیاده که چیزی کره تو روزا این
 وجود چرا.نداره وجود آشام خون که کنین بیرون سرتون از

 . بدین تشخیص تونین نمی شما ولی داره
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 : گم می رو ها آشام خون های توانایی از چندتا راستش

 . باال بسیار سرعت-1

 . باال خیلی شنوایی و دید قدرت-2

 . اتفاقات و وقایع بینی پیش-3

 طرف که حسی احساس اون از تر مهم  و خطر احساس-4
 . داره مقابل

 . خونی ذهن توانایی-5

 . زیاد العاده فوق بدنی قدرت-6

 . هاست آشام خون قدرت از بخشی فقط اینا

 . گم  می چی من کنه درک نیست قادر عادی انسان

 . باشه جالب شاید گم می براتون رو داستانی یه

 . است ملکه یه ی درباره

 درباره باید افتاد در جلوی امروز که اتفاقی با.ملکه. شد جالب
 . بدونم  بیشتر ملکه این ی
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 هزار ها،پانصد آشام خون قدیم  های افسانه طبق:بود نوشته
 می ازدواج انسان یک با ها آشام خون ی شاهزاده پیش سال
 انسان ها آشام خون نوزادان بین در بعد به روز اون از و کنه
 . شده متولد هم 

 ی شاهزاده.شد تکرار اتفاق این دوباره پیش سال هزار پنج
 . شد انسان یک عاشق ها آشام خون جوان

 اونا. کردن ازدواج هم  با نفر دو اون. مهتاب زیبایی به دختری
 . بودن آشام خون همه که شدند زیادی فرزندان صاحب

 بار این و شدند دار بچه باز نفر دو این پیش سال هجده اما
 . بود انسان یه اونها ی بچه

 دختر اون کرده اعالم ها آشام خون گویی پیش که دختر یک
 . هاست آشام خون ی ملکه

 . داره وجود آشام خون نوع دو بگم  باید اینجا

 . بد دیگری و خوب یکی

 خون و معروفند ملکه محافظان به خوب های آشام خون
 . اهریمن به بد های آشام
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 از اونا. اومدن دنیا به پیش سال هزار خوب های آشام خون
 . دیدن آموزش ملکه جان از حفاظت برای تولد زمان

 هستند پیش سال ها میلیون از اهریمن های آشام خون اما
 هجده یعنی قانونی سن به ملکه که بودند زمانی منتظر و

 . کنن عملی رو شون نقشه بتونن تا برسه سالگی

 ) هیجدهه باالی کم  یه قسمت این شرمنده(

 می خودشون نسل بقای برای رو ملکه اهریمن های آشام خون
 . خوان

 تونه می کسی هر و. است همه برای ملکه دارن اعتقاد اونا
 . کنه استفاده ازش

 اگه که چرا. بیاره بچه اونا برای عمرش تمام ملکه خوان می اونا
 تا بشه آشام خون اهریمن یک توسط سالگی هیجده سن تو

 . کنه می مثل تولید فقط و مونه می ساله هجده عمر آخر

 . ملکه اون چی؟بیچاره یعنی. لرزید بدنم اختیار بی

 رو بیچاره دختره اون پدر هستن هم  زیاد حتمأ که ها اهریمن
 . میارن در
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 اش ادامه و کنار گذاشتم  رو فکرا این. دختره بیچاره خدا وای
 : خوندم رو

 شن می اون از مانع محافظ های آشام خون وسط این اما -
 . برسه ملکه به ها اهریمن دست که

 : گه می ها محافظ گویی پیش

 ملکه نجات برای که هاست محافظ اون از یکی برای تنها ملکه-
 به اونو داره که نیرویی با ملکه ولی ده می دست از جونشو
 . گردونه می بر زندگی

 یه برای باید ملکه.بهتره این آره. رمانتیک چه وای:گفتم  دلم  تو
 . نفر هزاران برای نه باشه نفر

 . لرزید بدنم اختیار بی

 : بود نوشته

 بر تونه می کتاب اون ی وسیله به که داره کتابی یه ملکه-
 . کنه حکومت ها آشام خون

 حتی. نوشته کتاب اون توی چیزی چه دونه نمی دقیق کسی
 نمی کس هیچ. ببینه نزدیک از رو کتاب اون نتونسته کسی
 . کجاست االن کتاب اون دونه
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 : بود نوشته تر پایین سطر چند

 می رو مطالب این داری االن دونم  می ها آشام خون ی ملکه-
 اهریمنی یعنی من ولی ای ملکه دونی نمی هم  خودت و خونی

 فقط هستی کی دونم می بیاره دست به رو تو خواد می که
 اون من و بشی کامل سال هیجده تو تا مونده  دیگه وقته چند

 کاری تونن نمی هاتم  محافظ اون حتی سراغت میام که وقته
 . ملکه باش خودت مراقب پس. بکنن

 . لرزیدم

  کیه؟ ملکه این یعنی

 . کردم وحشت. شد بلند در صدای

 بودم شده غرق داستان تو قدری به من و بود شده تاریک هوا
 . بودم نکرده حس رو زمان گذر که

 . شد بلند زنگ صدای هم سر پشت بار چند

 مشت با بار این پایین رفتم  ها پله از شدمو بلند ترس با
 . در به کوبیدن می محکم 

 صدایی کیه؟:گفتم  لرزونی صدای با و وایستادم در پشت
  کنی؟ باز درو شه می:گفت
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 می نگاش تعجب با. زد می نفس نفس. تو اومد کردمو باز درو
 . کردم

  کرد بلند سرشو

  دادی؟ لفتش چرا هی -

 . باشه در پشت آشام خون یه ترسیدم می ببخشید -

  کرد نگام بهت با

  چیه؟ آشام سرت؟خون به زده -

 . شدم دیوونه. جیا بدونم  چه -

  شده؟ چی شنیدی -

  شده؟ چی نه -

 رو جونگ جه دستشویی تو صبحی گفتن می ها بچه -
 . ره می راه مدرسه تو داره راس راس االن ولی کردن پیدا مرده

 هم  برخوردی - گرفتم  بازوهاشو سمتشو برگشتم  ترس با
  کرد نگام تعجب با آن یه داشتی؟ باهاش

 که این. کرد می سوال تو ی باشم؟درباره نداشته چرا آره -
 . دونم  نمی گفتم منم. مدرسه میای کی
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 باور و نخندی بده قول ولی بگم  بهت چیزایی یه خوام می -
 . کنی

 . بیان هم  ماریا و هانا کن صبر فقط باشه -

 .قبول باشه -

 . شدیم  جمع هم دور نفرمون چهار هر

  کجاست؟ سوها دونه نمی کسی - هانا

 ... جونگ که وقتی از ندارم خبر ازش که من -

 . کردم سکوت

 . من به شدن خیره تعجب با همه

 .  دیگه بگو دونی می چیزایی یه چی؟تو جونگ خب - جیا

  پایین انداختم  سرمو

 . کنین باور باید و نخندین بدین قول ولی گم می باشه -

 . دادن قول تاشون سه هر

  کردم بلند سرمو
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 به بردن حمله همه که افتاد اتفاقی یه مدرسه تو امروز -
 بیرون رو همه بابا ولی.رفتیم  هم سوها منو. دستشویی سمت

 رو بود افتاده دستشویی کف که کسی. موندم کنجکاو من. کرد
 . بود جونگ جه بود گردنش رو تیز زخم  جای دوتا و زمین

 . آره - جونگ؟ جه:گفتن بهت با جیا و ماریا

 جیا نداد؟ نشون خودش از العملی عکس هانا چرا:گفتم  دلم  تو
 . بگو رو اش هانا؟بقیه صورت رو شدی میخ چته؟چرا -

 شدمو خم  همین واسه بود عجیب زخماش جای.بابا خب -
 گرفتو گردنمو کردو وا چشاشو یهو که زخماش به شدم خیره
 جیغ داشت که توانی ی همه با سوها. کرد بلند زمین رو از منو
 هوش از سرشو تو زد ضربه یه جونگ جه ولی زد می

 خون یه من یانگ اوجو گفت و زد بیرون نیشش دندونای. رفت
 بگیره گاز گردنمو خواست وقتی ولی شد نمی باورم. آشامم
 . داد نجات دستش از منو هیون

 العملشون عکس ببینم  تا بقیه به شدم خیره کردمو سکوت
 . چیه

 . کردن می نگام تعجب با جیا و ماریا
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 . صورتم  تو بود زده زل تفاوت بی هانا

 نمی نشون العملی عکس هیچ سرده؟چرا همه این هانا چرا
  خنده زیر زد ماریا یهو ده؟

 ما برای که نیووردی گیر این از بهتر داستانی یانگ اوجو -
 می و میاد خوشت هیون از تو فهمیدیم  کنی؟بابا تعریف
 تواضعی تمام با اون و بیفته برات اتفاقی همچین یه خوای

 . بده نجاتت و بیاد داره که

  خندید هم  جیا

  گذاشتی؟ کار سر رو ما -

 آخه - ماریا نخندین؟ و کنین باور بودین نداده قول مگه -
 . داره خنده

 . نیست دار خنده نه - هم تو کشید اخماشو هانا

 ساکت تامون سه هر که زد رو حرف این خاصی لحن با چنان
 ... بهش شدیم  خیره شدیمو

  آینه سمت رفت و شد بلند
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 می تعجب ببینین خواین می که چیزی از دونم می -
 راز این تونم  نمی دیگه گفت اوجو االن که چیزی با ولی کنین

 . کنم  پنهان رو

 . ما سمت برگشت

 . شد گرد چشام

 . کشیدن جیغ جیا و ماریا

  گرفت دستامو سمتمو اومد هانا

 که اونی نه ولی آشامم  خون یه من بینی می درست آره -
 . خورم نمی انسان خون من.کنی می فکر تو

 حیواناتم  خون عاشق من. کنه می بد حالمو انسان خون چون
 .... س کبوتر مخصوصأ

 . موند تموم نیمه حرفش

  گرفت رو هانا ی زده بیرون نیش دندونای ماریا

 مصنوعیه؟ اینا -

 . نیومدن در دندونا ولی کشیدشون
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 آشامی؟ خون واقعأ تو خدا یا - داد قورت دهنشو آب ماریا
 . هستم  بله - زد لبخند هانا

 خون آشامی؟مگه خون چی چیه؟یعنی بازیا مسخره این - جیا
 از که تو سرش به زده اوجو گفتیم ما داره وجود هم  آشام
 . بدتری اوجو

  خندید هانا

 خون که تو - ماریا ها؟ کنی باور که کنم می کاری یه جیا -
 . کنه می بد حالتو انسان

  حرفش وسط پریدم که بگه چیزی خواست هانا

 اون یکی گه می این یکی. رفت سرم وای دیگه بسه -
 . کنین تمومش

 . کردن می نگام تعجب با

 نگفتی؟ سال سه این تو چرا مایی با ساله سه تو هانا - جیا
  پایین انداخت سرشو هانا

 . بود نیومده پیش موقعیتش آخه -
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 جه این با من بگین فقط.ندین کشش شده تموم که حاال -
  شد بلند هانا کنم؟ کار چی جونگ

  اهریمنه یه اون آخه کنی جونگ جه با کاری تونی نمی تو -
 . بگیره رو اهریمن جلوی تونه نمی کسی و

 . لرزیدم

 به متفکر حالت یه و اش چونه زیر گذاشت دستشو هانا
 . تو سراغ اومده چرا دونم نمی ولی - گرفت خودش

 . داره دوست رو اوجو اون آخه - ماریا

 . داره هم  دیگه دلیله یه نه - هانا

  دلیلی؟ چه -

 نمی حرص همه این که دونستم  می اگه. دونم نمی -
 . خوردم

  شدم بلند

 معلوم االن که بود سوها گروهمون متفکر مغز خدا وای -
 اون. شده تنگ براش دلم  خیلی که من.کجاست نیست

 . داره نمی بر که هم  رو گوشیش
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 . خاموشه گوشیش االن - هانا

 رو بازوم پریدو ماریا کجایی؟ سوها خدا وای. بدتر دیگه -
  گرفت

 این به سوها؟من به دادی گیر همش چرا پریده ور -
 . رفت شد خوب گه می برم بینی؟من نمی اینجا رو گندگی

 . شکست دستم بابا آروم -

  خندید هانا

 جیا توئه؟ از تر داشتنی دوست سوها کن قبول ماریا -
  هم  تو کشید اخماشو

  چی؟ من -

 خونریزی و خون وسط این االن. حاال نکنین دعوا بابا بسه -
 . میفته راه

  زد لیس لباشو هانا

 . خوام می خون من گفتی وای -

 . شد گرد چشامون

  خندید
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  نداری؟ چیزی کبوتری اوجو -

 . توام بود کجا کبوترم -

 . خندیدیم 

  

 به شدیم  خیره وحشت با پنجره به خورد محکم  چیزی یه یهو
 . شیشه

  بود؟ چی - هانا

 - گرفت رو بازوم جیا بود؟ چی ببین برو جیا. دونم نمی -
 . برو خودت چرا من

 . ترسم  می من وا -

 . رم می خودم شما دست از وای - ماریا

 . کنار کشید رو پرده و پنجره سمت رفت

 که جیا منو به بود شده خیره بودو نشسته مبل رو هانا
 . هم  به بودیم  چسبیده

 ببین بیا اوجو هی. زنه می بال بال داره بیرون اون یکی - ماریا
 . پنجره سمت رفتم  داره؟ کار تو با
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 می راست ماریا.کنه می کار چی اینجا این شد گرد چشام
 . زد می بال بال داشت گفت

  خندیدم

 کار من با ولی خالمه پسر که این با نداره کار من با خیر -
 . نداره

 . شد سیخ جیا

 . کردم بازش درو سمت رفتم  خندیدمو

  تو اومد

  کردی؟ نمی باز درو چرا اوجو هی -

  زدی؟ زنگ مگه -

 . بار هزار -

  خندیدم

  خرابه؟ زنگ مگه - هانا شنیدین؟ شما نشنیدم که من -
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  خندید ماریا
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 . زدن زنگ خیالی آقا -

  ماریا سمت رفت خشم با سوکی

 . زدم زنگ خیالی کجا گی؟من می داری خیالی؟چی -

  شد بلند جیا

 . بریم بهتره وقته دیر ها بچه -

 . جیا به شد خیره برگشتو سوکی

  دارم کرم کم  یه منم 

 . میرن دارن دوستام ببین ها نحسه قدمت سوکی وا -

  جیا سمت رفت سوکی

 گرد چشام میرن؟ دارن کجا اومدم دوستات خاطر به من -
 . شد

 . رم می دارم من - برداشت کیفشو جیا

  کشید دستشو سوکی که بره خواست

 . بریم  هم با وایستا -

  کشید دستشو خشم با جیا
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 هم  تو با وایمیستم  حاال میاد خوشم ازت خیلی که نه -
 . برم

 . شد گرد چشام

 سوکی از گفت می همیشه جیا میاد یادم من که اونجایی تا
 . دونم  نمی من شده چی حاال میاد خوشش

 خوشت من از شده نمیاد؟چی خوشت من جان؟از - سوکی
 چی نمیاد خوشش ازت گه می دیگه کن ولش - ماریا نمیاد؟
 . داری کارش

  ماریا سمت برگشت خشم با سوکی

 . دوستمه اون - جیا ای؟ کاره چی تو

  شد بلند هانا

 . کنی فراموش رو جیا بهتره سوکی -

 چه اینجا - گن؟ می دارن چی اینا. کردم می نگاشون بهت با
  خبره؟

 . سوکیه مشکل فقط هیچی - هانا

  نشست مبل رو جیا مشکلی؟ چه -
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 چی بگم  بذار باشه.بریم  شه نمی اینکه مثل خیر -
 از اس یه که بیرون شام بریم  سوکی با بود قرار دیشب. شده

 کاش ای و. رفتم  منم  بریم  اونجا از خونمون بیا که اومد آقا
 ...  و تو رفتم  منم بود باز در. رفتم  نمی

 . کرد سکوت

  چی؟ و: پرسیدم کنجکاوی با

 . دیدی اشتباه تو بگم بار چند من - سوکی

  آخه؟ شده چی بگین وای -

 می با اونو و سوکی ی خونه رفته دیشب ماریا هیچی - هانا
)mey (دیده . 

  سوکی به شدم خیره تعجب با

 گفتی می که تو سوکی ای؟هی افاده ی دختره می؟اون -
 اون به چسبیده و رفتی شده چی حاال. نمیاد خوشت می از

 . افتاده فیل دماغ از ی دختره

 افاده خیلی. نفرمون پنج هر بلکه من تنها نه. میومد بدم می از
 . بود مغرور و ای
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 ای شاهزاده ای ملکه انگار که پوشید می لباسایی چنان
 . چیزیه

 بود رفته چرا ولی میزد عق دیدنش با ما از بدتر سوکی
 . دونم  نمی سراغش

 از من دونی می خودت که تو کردی باور چرا تو اوجو - سوکی
 . میاد بدم می

  

 مربوط من به. میاد خوشت ازش االن شاید دونم نمی من
 . بری بهتره االنم . میاد بدت کی از میاد خوشت کی از نیست

 . کرد می نگام بهت با

 . دیگه برو - ماریا

  گرفت دستمو سمتمو اومد سوکی

 دیر امشب بگم بهت گفت خاله فقط رم می خوب خیله -
 . باشم  پیشت بیامو میان

 . شد تا شیش چشام
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 تو تا بهتره باشم  تنها اگه باشی؟اهکی پیشم  جان؟تو -
 . باشی پیشم 

 . خندیدن ماریا و جیا

 . رفت دادو تکون سرشو سوکی

  کرد نگاشون خشم  با هانا

 . نداره خندیدن -

 . شدن ساکت دم در جیا و ماریا

 برات بودن کنی؟تنها کار چی خوای می امشبو حاال - هانا
 بیاد تونه می راحتی به باشه دنبالت جونگ جه اگه خطرناکه

 . تو

 . لرزیدم

 سوکی به بزنم زنگ خوای کنم؟می کار چی خوای می پس -
 آشام خون منو جونگ جه حداقل. تره بد خیلی که برگرده؟اون

 . کنه می

 . خندید هانا

  کرد نگام خشم  با ترسناک ی خنده یه
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 آشامت خون اگه خانم  تموم؟نه کردو آشامت خون آره -
 می آشام خون که هایی زن از اهریمنا شد  تموم دیگه کنه
 . کنن می استفاده لذت ی وسیله یه عنوان به کنن

 روز هر و شب هر تمومه کارت کنه آشامت خون اون اگه پس
 . ببینی زجر باید

 عجب شنیدم؟اوهو می داشتم  چی.کردم می نگاش بهت با
 . بابا

 . بمونین اینجا شما کنم؟حداقل کار چی گی می خوب خیله

 . مونم می ندارم مشکلی که من - هانا

 یه بابا امشب ولی بمونم  خواست می دلم خیلی - ماریا
 می که تو باشم  توش منم  باید که داره مهم  خیلی مهمونی

 اون به باش این با داره دردسر چقدر تاجر یه دختر دونی
 یه خالصه کنو دعوت چای مهمونی به اینو بگو آمد خوش
 . دردسر عالمه

  خندیدم

 . نمیاد خوشت تو که نه -

  شد سرخ
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 . مارموز ای -

 . خندیدم

 . اینا ماریا مهمونی به دعوتیم  هم ما - جیا

 ماریا پدر و شما پدر ناسالمتی.کرد شه می چه دیگه بله -
 . هستن تجاری شرکای

 . خنده زیر زدن دوشون هر

 . خونه می خروس کبکشون چه ببین -

 . دیگه باشیم راحت ما تا برین دیگه خوب - هانا

  باال داد ابروهاشو ماریا

 . دخترین دوتون هر بده.ها نکنین شیطونی هوی -

 . خنده زیر زد گی؟ می داری چی - روش پریدم شدمو سرخ

  اوجو؟ - هانا

 . سمتش برگشتم

 . بگم بهت چیزی یه خوام می شدیم  تنها که حاال -

 . بگو
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 می باور حرفامو تو تنها دونم می چون گم  می تو به فقط -
 خون بار یه فقط حاال تا بودمو آشام خون تولد بدو از من. کنی

 می دونم نمی.نخوردم دیگه و کرده بد حالمو که خوردم انسان
 بدن عده یه که داره وجود آشام خون نوع دو ولی نه یا دونی

 محافظ ولی هستم  خوبا ی دسته از من. خوب عده یه
 چقدر دونی نمی داشتیم  جلسه یه پیش شب چند. نیستم

 مامانو کنار من. کردم هنگ که من داره وجود اینجا آشام خون
 بلند شنل یه کرد می سخنرانی ما برای که اونی. بودم بابام

 دونستم  نمی. داریم  کمی وقت گفت می.بود تنش مشکی
 ولی کردین تعجب دونم می گفت. زنه می حرف چی ی درباره

 از که خاصی بوی و بلوغ سن به ملکه شدن نزدیک با بگم  باید
 خوان می شدنو کار به دست اهریمنا کنه می منتشر خودش

 مامور دارن که اهریمنی ترین قوی. بیارن دست به رو ملکه
 ملکه برای محافظ تا پنج ما. کنه آشام خون رو ملکه که کردن

 نه بیشتر نه تا پنج اومده ها افسانه تو چون گذاشتیم
 جونشون حاضرن اونا. دارم کامل اعتماد پنجتا اون به من. کمتر

 اوجو دونی نمی. نباشین نگران پس. کنن فدا ملکه برای رو
 ملکه اگه. شدم حالی چه دادم می گوش حرفاشو داشتم  وقتی

 . شن می نابود همه بشه اهریمنا از
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 . نشه طوری این کاش نه -

  خندید

  نه؟ شدی حساس هم  تو -

 دوست خب ولی دنبالمه اهریمن یه سالمتی نا دیگه آره -
 . باشه اهریمنا از ملکه ندارم

 . زد لبخند

  اومد یادم چیزی یه یهو

 قوی گن می که است ملکه دنبال کی حاال راستی -
  ترینشونه؟

 . جونگ جه -

 به اهریمنه؟وای ترین قوی جونگ جه.کردم می نگاش بهت با
 . شدم بدبخت حالم 

  زد لبخند هانا

 گیج کنی؟ می خطر احساس پس میری پیش خوب داری -
 . کردم نگاش

 . کنم  می حس رو احساساتت من -
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 . دونم  می بعله -

 دونی؟ می

 جه وبالگ تو بدی بهم  رو اطالعاتت شما اینکه قبل آره -
 . همشو خوندم جونگ

 . کرد می نگام بهت با

 . طورییم این ما دیگه دیگه -

  بکنم؟ ازت خواهشی یه شه می -

  چی؟ -

 . نرو جونگ جه وب به دیگه ضمن در نگو چیزی کسی به -

  چرا؟ -

 ... نپرس سوال هم  دیگه لطفأ نرو -

 . صندلیم  رو گذاشتم  کیفمو

 . بود خالی سوها جای

 . بود نشسته کنارش هیون مین جونگ به شدم خیره

 . سمتشون رفتم  شدمو بلند
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 . کرد نگام و برگردوند سرشو مین جونگ

 فهمید کجا از. شدم خشک نیمکتشون قدمی چند تو درست
 دستاش تو بود گرفته سرشو هیون سمتشون؟ رم می دارم
 سمت رفتم  کردمو جمع توانمو تمام شده؟ چشون اینا

 . نیمکتشون

 . نخورد جم  هیون. وایستادم هیون کنار

  کردی؟ کار چی سوها با بگو مین جونگ -

 و بود پریده رنگش. ترسیدم آن یه. کرد بلند سرشو هیون
 . بود رفته گود چشاش

  بدونی؟ خوای می چرا - مین جونگ

 هم  گوشیش و مدرسه نمیاد روزه دو که این برای چرا -
 . لعنتی دوستشم  من. خاموشه

  شد بلند هیون

 سوها پیش برمش می من جونگی. اومدی خودت شد خوب
  شد بلند مین جونگ میای؟
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 هیون نیست بدهکار گوشت تو بگم که قدرم چه هر من -
 . میام باهاتون منم  باشه

 . سوها پیش رفتیم می داشتیم  شد نمی باورم

 تو رفت اخماش مین جونگ اومده؟ سوها سر بالیی چه -
  هم 

 سوها االن زده بهش که ای ضربه و جونگ جه ی اجازه با -
 . نیومده هوش به و هوشه بی روزه دو

 یه تونستی شاید بگیم  بهت باید امروز که گفت کیو دیشب
 . بکنی کاری

 . کردم نگاش بهت با

  زد پوزخند هیون

 ! گفتی چی جونگی به -

 . کرد می نگام خیره مین جونگ

 . زد قهقهه هیون دکترم؟ من مگه ببخشیدا -

  زد بهش ضربه یه جونگی
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 کنه می اشتباهی یه کسی هر خب خندی می چرا بسه -
 .  دیگه

 . نزنمون حاال بابا باشه - هیون

 . شد متوقف ماشین که کردم می نگاشون گیج

 . شدم پیاده شی؟ پیاده خوای نمی - شد پیاده مین جونگ

 . بود وایستاده کنارم هیون

 نای آخه. شه زمین پخش مخ با نکنه ترسیدم می همش
 . نداشت وایستادن

  

 . تو برو. من به نزن زل همه این - هیون

 . روم به رو ویالیی باغ به شدم خیره برگردوندمو سرمو

 داره ترس شبا خب ولی ایول بابا جایی عجب.پایین اومد فکم 
 . ترسناکی باغ همچین تو رفتن

  بری؟ خوای نمی - هیون

 . شدم نکشی؟کر داد شه می.چرا چرا -
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  خندید

 . دیگه برو د وایستاده هنوز نگا بشی کر حقته -

 . بدتری همه از تو دوستات بین اه -

 . کرد نگام گرد چشای با

  چتونه؟هیون؟ - سمتم  اومد جونگی

 . بده نجات دیوونه خل این دست از منو -

  خندید جونگی

 و خل فهمید برخورد یه با هم دختر هیون؟این دیدی -
 . ای دیوونه

  باغ تو رفت هیون

 دیر روز اون گرده برمی زده که حرفی از رسه می روز یه -
 . نیست

 . لرزیدم

 : زد نعره و شد خشن جونگی نگاه

 . زنی می حرفو این کنی می خود بی تو -
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 جونگی صدای آخه.گوشام روی گذاشتم دستامو اختیار بی
 . بود زیاد خیلی

 . ببخشید:گفت سریع برگشتو جونگی

 می گیج سرم باشن ترکونده گوشم کنار بمب که این مثل
 . بود شده سنگین گوشام رفتو

 . بهش زدم زل بهت با کردمو بلند سرمو

 . خجالت از بلکه خشم  از نه بود شده سرخ

 . داد تکون دهنشو

 . گه می داره چی شنیدم نمی

 . نشنیدم چیزی باز ولی. گفت دوباره و دوباره

 . ما سمت اومد هیون

 . زد پوزخند هیون گفتو چیزایی یه نگرانی با جونگی

 . باغ تو کشید منو گرفتو دستمو

 برد؟ می کجا داشت منو گفت؟هیون چی هیون به جونگی
 . نشستم  مبل روی
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  نشست روم به رو هیون

  خوبی؟ -

 . شد می شندیده ولی بود ضعیف صداش

 . دادم تکون سرمو

 . رفت شدی کر کرد می فکر. بود نگران خیلی جونگی -

 . شد می شنیده قبل از تر واضح صداش االن

 . خوبم  نه -

  زد لبخند

 که طور همون. نگیر جدی رو جونگی ماشین توی حرفای -
 . نیستی دکتر که تو گفتی خودت

 . دونم می -

  تو اومد جونگی و شد باز در

  اوجو؟ خوبی -

 پوزخند هیون بود؟ بلند همه اون صدات چرا ولی. ممنون -
 . زد
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  کرد مشت خشم  با دستشو مین جونگ

 . سوها پیش بریم  شو بلند حاال. فهمی می بعد هیچی -

 . شدم بلند طور چه نفهمیدم

 باز درو و وایستاد اتاق یه در جلوی.رفت می تر جلو جونگی
 . کرد

 . تو برو -

 . اتاق تو رفتم 

 . بود خوابیده سفید خواب لباس با نفر یه نفره دو تخت یه رو

 . شدم تر نزدیک تخت به

 . بود شده باندپیچی سرش. بود خوابیده تخت رو آروم سوها

 . زدم زانو تختش کنار. سوخت براش دلم 

 . بودیم  شده بزرگ هم  با بچگی از سوها منو شد پر چشام

 تونستم  نمی منم  بودو خوابیده تخت رو من جلوی اون حاال
 . کن خوبش خودت خدایا.بکنم  براش کاری هیچ

  نشست کنارم مین جونگ
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 . بشه خوب باید سوها. بکن تونی می کاری هر اوجو -

 . لرزه می صداش کردم حس

 بود مونده وا دهنم. شده پر چشاش دیدم کردم بلند که سرمو
 . رفت و شد بلند سریع جونگی که

 که من بابا. کنم می معجزه من انگاری زد می حرف همچین
 . آخه نیستم دکتر

  ام شونه رو گذاشت دستشو هیون

 شک پس تونی می گه می جونگی اگه نکن فکر زیادی -
 . تونی می که نکن

 . بیرون رفت اتاق از

 که کن کمک خودت آخه؟خدایا گن می دارن چی دوتا این
 . بشه خوب حالش

  گرفتم  رو سوها دست

 بیدار کنم می شدی؟خواهش طوری این سوها؟چرا -
 . کن وا چشاتو. شو

51 
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 دوتا از تر نزدیک شدیمو بزرگ هم  با بچگی از دونی می که تو
 . خواهریم 

 هرگز من که بودی خواهری تو دونی می که خودت
 . کن وا چشاتو سوها. نداشتم 

 . پایین میومد چشام از اشک

  شد؟ طوری این که شد چی

 . کرده سوها با کارو این اون آره. بود جونگ جه تقصیر همش

 اشکام. بخشمش نمی هرگز من.آورده سوها سر رو بال این اون
 بوسه دستش رو کردمو بلند سرمو. سوها دست رو ریخت می
 . زدم

 . برگشتم . شد باز در

 . هیچی - شدم بلند شد؟ چی - تو اومد مین جونگ

  اومد سرش پشت هیون

 نگران جونگی. کشه می طول روزی چند گفت می کیو -
 . نباش

 : زد داد گرفتو رو هیون ی یقه خشم  با برگشتو مین جونگ
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 . لعنتی ره می دست از داره نباشم؟سوها نگران -

 . قبل بلندی به نه ولی. بود بلند صداش باز

 : زدم داد گوشمو رو گذاشتم دستامو

 . شدم کر بسه -

 . نشستم زمین رو

 بلند سرمو خوبی؟ - زد زانو جلوم و اومد ترس با مین جونگ
  کردم

  

 یه من ولی هیوالیی تو. باال نبر صداتو گودزیال هی -
 . انسانم 

 . کردن می نگام مات شون دو هر

  هیوالس؟ جونگی - سمتم  اومد هیون چیه؟ هان - شدم بلند

 هر. نیست انسان داره که صدایی تن این با جورایی یه -
 . نیست انسان هست چی

 یه من. اوجو خیال بی:گفت جونگی که بره برگشت هیون
 . انسانم 
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 . معلومه آره -

 . در به گرفت دستشو هیون

 . کردم می نگاش بهت با

 رو افتاد بعد و خورد سر در رو دستش و شد شل زانوهاش
 . زمین

 . ریخت قلبم 

 . کرد بلندش و هیون به رسوند خودشو سریع جونگی

 . کردم می نگاشون ناباوری با

 چی هر. بود گرفته دستاش رو رو هیون راحت خیلی جونگی
 . هست سنگین که نباشه

 . رفتم  دنبالشون

 . کرد نگام برگشتو. خوابوند کاناپه رو رو هیون جونگی

 . بود شده سرخ چشاش. عقب برداشتم قدم یه اختیار بی

  گرفت دستشو هیون که سمتم  بیاد خواست
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 اومدن تا من. باش نداشته کاری اوجو با.جونگی نه -
 . کنم  می صبر هیونگ

 سرخه؟نکنه؟نه دوتاشون هر چشای چرا. شد تا شیش چشام
 . نداره امکان این

  کرد نگام هیون

 . فهمید اون جونگی -

 . افتادم درو چوب چهار به کرد گیر پام. رفتم عقب عقب

 . من خدای. سمتم  اومدن دوشون هر.شد بلند هیون

 . ترسم  می دوتا این از من

 . تو رفتیم  کردو بازش. در یه سمت برد منو کردو بلندم هیون

 . کرد روشن رو چراغ مین جونگ. بود تاریک جا همه

 کار چی من با دوتا این. شد نمی باورم. مشکی بلند دیوارای
 کیو ببین بیرون برو - مین جونگ سمت برگشت هیون دارن؟

 . نیان هیونگ و

 . بیرون رفت و داد تکون سرشو جونگی

 . لرزیدم می اختیار بی
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  دیوار به چسبوند منو هیون

 زود نباید.فهمیدی زود خیلی ولی. زدی حدس درست آره -
 . فهمیدی می

 . بود گذر زود فکر یه فقط اون. دونم نمی چیزی من نه -

  زد پوزخند

 . نکنی فکرا این از گیری می یاد پس این گذر؟از زود -

 که نیشش دندونای رو بود مونده خیره نگام. شد گرد چشام
 . بیرون بود زده

 . نداره آشامه؟امکان خون جونگ جه مثل هم  هیون یعنی

  خندید هیون

 خون روزه دو. آشامم  خون جونگ جه مثل منم آره -
 . دارم احتیاج خون به شدیدأ االن نخوردمو

 حس گردنم پوست رو دندوناشو تیزی. گردنم  رو کرد خم  سرشو
 ... کردم می

 . لرزیدم می ترس از داشتم 

 . بخوره منو خون بخواد هیون شد نمی باورم
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 جمع چشام تو اشک. باشه آشام خون اون شد نمی باورم اصأل
 . شد

 . بشه دور ازم هیون که خواستم  دل ته از

 رو افتاد و عقب شد پرت هیون شد چی نفهمیدم یهو
 . دیوار به خورد سرش. زمین

 . شد پرت یهو بود؟چرا شده چش ترسیدم

  سمتش رفتم  اختیار بی

  کرد بلند سرشو خوبی؟ هیون -

  کردی؟ کار چی من با -

 کردم؟من کار چی باهاش چی یعنی. کردم می نگاش تعجب با
 . نکردم خاصی کار که

 . نکردم کاری من تو؟نه من؟با -

 . کرد بلندم و شد بلند

 هنوز. نداره امکان این. نه - برداشت بازوهام رو از دستاشو آروم
 . زوده خیلی

  گرفتم  رو جلوش بره خواست
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  نداره؟ امکان زوده؟چی خیلی چی؟چی -

 . نیست مهم زیاد. هیچی -

  گفتی؟ چرا نیست؟پس مهم  -

 . نگیر جدی تو گفتم  کردمو غلطی یه من حاال -

 - کرد می نگامون تعجب با.تو اومد مین جونگ و شد باز در
 . خوری می رو اوجو خون داری االن کردم فکر من

  زد پوزخند هیون

 . بخوره رو اوجو خون تونه نمی هیچکی بلکه من تنها نه -

  کرد نگامون گیج جونگی

  چی؟ یعنی -

 می بعدا بدم توضیح تونم نمی جونگی نده گیر اه - هیون
 . نکن عجله فهمی

 خوام می من.کنین تموم رو خودی بی بحث این شه می -
 خیلی جونگی کنار؟ بری در جلوی از شه می. خونمون برم

 . بری ذارم نمی شده چی نفهمم  تا:گفت ریلکس

 . شدم سرخ خشم  از
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 . شده چی دونم نمی خودمم من لعنتی:زدم داد

 . دهنم  جلوی گرفتم  دستمو

 شدم؟ طوری این من شد؟چرا بلند همه این صدام چی؟چرا
  زد لبخند جونگی

 کر مارو گوشای و بزنی داد تونی می هم  تو اینکه مثل نه -
 . کنی

  گرفت دستمو هیون

 . رسونمت می خودم بیا موندی زیادی االنشم تا -

 . شدیم ماشین سوار. بیرون رفتیم  خونه از هم با

 : کرد زمزمه هیون

 اتفاقا این خواستم نمی.خوام می معذرت چی همه بابت -
 . بیفته

 شما با که شد چی دونم  نمی من. افتاده که حاال -
 . آشامی خون تو که فهمیدم نمی و نمیومدم کاش. اومدم

  داشت نگه گوشه یه رو ماشین

  مهمه؟ مگه -
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 . شد جمع چشام تو اشک بدونم  دلیلشو که این بدون

 . نیست مهم نه -

  زد پوزخند

 . نیستم مناسب تو برای من. اوجو نکن فکر من به. معلومه -

 . شکست چیزی یه دلم  ته

 منو.نگیر تحویل خیلی خودتو. کنم نمی فکر تو به من -
 . خونه برسون

 . درک به. شد گرفته کردم حس

  بود؟ خوب حالش جدی - ماریا

 گی می بودن هوش بی و خوابیدن تخت روی به تو اگه -
 . بود خوب خوب؛آره

 . نگرانم من - هانا

 حالش کنه خدا. ببینمش رم می باز امروز. نگرانیم  همه -
 . باشه خوب

 . تو اومدن هیون و مین جونگ
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 آروم خیلی هیون شده؟ چی:گفت آروم و سمتشون رفت کیو
 . گرفت رو جلومون جونگ جه:گفت

 . بکشمش بود کم:گفت خشم  با مین جونگ

 . وای -

  کرد نگام تعجب با جیا

  چیه؟ هان -

  نشنیدین؟ -

 . کردم می نگاشون بهت با رو؟ چی:گفت تعجب با ماریا

  شده؟ چی اوجو - هانا

 هر رونشنیدین؟ هیون و مین جونگ و کیو بین صحبتای -
 . کردن می نگام تعجب با تاشون سه

 . دادم قورت زور به دهنمو آب

 که اونا ضمن در. دارن فاصله ما با متری سه یه اونا - ماریا
 کجا از ما.نمیاد در صداشون اصال زنن می حرف آروم خیلی
 . اونا به شدم خیره تعجب با بشنویم؟ باید
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 من پس. داشتن فاصله ما از متری سه.گفت می راست ماریا
 آروم و شد خم  هانا شنیدم؟چرا؟ واضح خیلی رو صداشون چرا

 سعی طور؟ چه نه - اومده؟ سرت شده؟بالیی چی اوجو:گفت
  باشه آروم کرد می

 . هاست آشام خون کار آروم خیلی صداهای شنیدن چون -

 . ریخت قلبم 

 : گفت خشم  با جیا گه؟ می داره چی این

  شده؟ آشام خون اوجو بگی خوای می -

 خونمو خواست می هیون دیروز شاید.نداره امکان نه -
 . نشدم آشام خون من ولی بخوره

 . کردن می نگام بهت با تاشون سه هر

  کرد مشت دستشو ماریا بخوره؟ خونتو خواست بله؟می - هانا

 . غلطا چه -

 . رسم می حسابشو. عوضی ی پسره - جیا

 . بهم  شدن خیره شدنو ساکت تاشون سه هر یهو

 . زدم پوزخند
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 . شدن خشک یهو تاشون سه هر چرا فهمیدم می

 برگشتن همه آشامه؟ خون مگه:زدن داد هم  با تاشون سه هر
 . ما سمت

 خون:گفت آروم ماریا زنین؟ می داد چتونه زهرمار -
  آشامه؟

 . آشامه خون هم  مین جونگ بلکه اون تنها نه. بله -

 نگاش بهت با باشن؟ آشام خون تاشون پنج هر نکنه - هانا
 . کردم

 . زیاده خیلی احتمالش - جیا

 خون اگه.باش منم  فکر به. زیاده خیلی احتمالش زهرمارو -
 . شم  می بدبخت من باشن آشام

 . اونجا نرو دیگه - ماریا

 رو سوها تونم می که جاییه تنها اونجا.شه نمی خیر -
 . ببینم 

  چی؟ آوردن سرت بالیی چی؟اگه یعنی - هانا
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 می کارو این دیروز همون خواستن می اگه.خیر -
 . گفتم می بهتون نباید اصال. کردن

 . گفتی کردی خوب اتفاقا - هانا

  خندید هانا چرا؟ - جیا

 کسایی چه فهمید شه می نشد خبری اوجو از اگه چون -
 . آوردن سرش بالیی یه

 . واقعا ممنون:گفتم  خشم  با

 . خنده زیر زدن تاشون سه هر

 . خوردم می حرص داشتم  طرف این منم 

 نگرانی با ماریا برم؟نرم؟. داشتم  استرس مدرسه بعد
 . گیا می چیزی یه. نیست واجب نه - بری؟ واجبه:گفت

  بری؟ خوای می چرا - جیا

 گه می دلم  تو چیزی یه. دونم نمی:گفتم خاص حالت یه با
 . برو

  گرفت دستمو هانا

 . برو و نکن شک برو گه می حست اگه -
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 . زدم لبخند بهش

 رو عجیب بوی یه. کشیدم عمیقی نفس. وایستادم در جلوی
 . بخوره هم  به حالم بود کم . کردم حس

 . باغ در های میله به گرفتم  دستمو

 . بهم شدن خیره چشم  دوتا کردم حس

 . برگشتم

 . نبود کسی

 . کردم می حس وجودم تو رو عجیب حس یه

 . بود چی چیز اون دونم نمی ولی. چیز یه به شدید میل

 . جلو برگشتم  خشم  با. شد باز در یهو

 . منم  -عقب برداشت قدم یه یونگی

 . کرد می نگام تعجب با

 . زدم لبخند بهش. رفت بین از حس اون

 . نداره امکان:کرد زمزمه

 . کردم می نگاش تعجب با
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 . تو بیا - زد لبخند

 در سمت رفتم  سراغم  بود اومده که عجیبی ترس با
 . ساختمون

  بیرون اومد هیونگ شد باز در

  شنیدم رو مین جونگ صدای مطمئنی؟ جونگی -

 . البته -

 . عقب کشید خودشو. هم  به بخوریم  بود کم .برگشت هیونگ

  زد لبخند

  ببینی؟ رو هیون اومدی.ندیدمت ببخشید. اوجو سالم -

  

 . ببینم؟اصال رو هیون اومدم شد؟جان؟من گرد چشام

 با هیون؟ به دارم کار چی من. ببینم رو سوها اومدم نه -
 . کرد می نگام تعجب

  باال انداختم  هامو شونه

 . کنار برو لطفا حاال. دیگه گم  می راس -
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 . کنار رفت در جلوی از

 . ساختمون تو رفتم 

 . بود کشیده دراز مبل رو هیون

  چشونه؟ اینا وا

 . بود تالش حال در و بود شده خم  میز رو جونگی

 به داره داد خبر شیشمم  حس.کرد می بازی گوشیش با کیو
 . ده می اس هانا

 . کردم کوچولو ی سرفه یه

 . کردم سکته  که پریدن جاشون از چنان

 . نشست مبل رو راست حرکت یه با هیون

 . کرد پنهونش سریع کردو جمع وسایلشو جونگی

 . بهم  شد خیره و کرد پنهون رو گوشیش کیو

 اومدم فقط من کنین می طوری این دیدین جن مگه وا -
 . ببینم  رو سوها

  شد بلند کیو



 
 

www.cafewriters.xyz Page 106 

 . ده می خبر آدم -

 چنان شماها اونم پس؟که بود چی واسه سرفه ببخشید -
 . کردم سکته خودم که کردین وحشت

 . خندید هیون

 . تو برو اتاقه تو سوها - جونگی

 . ممنون -

61 

 . شد گرد چشام. اتاق تو رفتم 

 . نبود تخت رو کسی. تخت سمت رفتم 

  نیست؟ هیشکی چرا

 کردی؟ کار چی سوها با لعنتی:زدم داد و هال تو رفتم  خشم  با
 . کردن می نگام مات تاشون پنج هر

 اومد و شد بلند مین جونگ کو؟ نشنیدی؟سوها:زدم داد دوباره
 . سمتم 

  باال آورد دستاشو آروم
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 طوری این خودت با. کن کنترل خودتو.باش آروم اوجو -
 . نکن

 بلند هیون کو؟ سوها گم  گی؟می می داری چی لعنتی:زدم داد
 . سمتم اومد شدو

 . داد تکونم  گرفتو بازوهامو

 . کردم نگاش خشم  با

  کرد ول بازوهامو

 . جونگی خودت مال. نمیام بر این پس از من -

 . اتاقه تو سوها - جونگی

 . برگشت دیوارو به خورد شدت با. دادم هل درو

 در به شدت با که شد؟من چی. در به شدم خیره تعجب با
 . عجیبه. نزدم ضربه

 . اتاق تو رفت مین جونگ

  کو؟ سوها:زد داد برگشتو یهو

 . داشتم تو از رو سوال این پرسی؟منم  می من از -
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 . سمتم  اومد

  گرفت رو ام یقه

 کارش چی بگو. بودی تو اتاق تو رفت که کسی آخرین -
 .کردی

  گرفتم  دستاشو

 . شدم خفه لعنتی کن ولم  -

 . خورد جر ام یقه یهو. خودش سمت کشید دستاشو

 . عقب کشیدم خودمو. دوتا ما به شدن خیره تعجب با همه

 . خورد جر بیشتر بدی خیلی صدای با ام یقه

 . ما سمت اومد هیون

 . کرد وا ام پاره ی یقه دور از گرفتو رو جونگی دستای

 . نبود یقه که ای یقه به بودم شده خیره بهت با

 . بود پیدا ام سینه تمام

 برد منو خشم  با هیون شد؟ چی ببین وای:کرد زمزمه هیونگ
 . اتاق یه تو
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  کردی؟ کار چی کن نیگا -

 . کشید رو ام یقه جونگی. نکردم خاصی کار من -

 . سمتم  اومد

 . دیوار به خوردم عقبو رفتم 

 . ام سینه رو پایین آورد نگاشو زدو پوزخند

 . بپوش منو لباس بیا.بیرون بری شه نمی طوری این -

 . آورد در رو اش مدرسه لباس

 . پایین آوردم نگامو. هیکلی عجب اوه اوه. شد گرد چشام

 . سمتم  اومد

 . گرفتم  رو بلوز. بپوش اینو بیا - سمتم  گرفت بلوزشو

 . بهم  بود شده خیره

 اگه کنم  عوض لباسمو خوام می من ولی ببخشیدا -
 .  نداره اشکالی

 . بیرون رفت و زد پوزخندی

 . آینه جلوی رفتم . کردم تنم  رو بلوز
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 . خندیدم. دیگه هیونه مال دیوونه گشاده؟خب اینهمه چرا وای

 . بهم بودن شده خیره تعجب با همه. بیرون رفتم  کردمو باز درو

 . بود لخت هنوز هیون

  شد بلند

  برسونمت؟ خوای می -

 . رم می خودم ممنون نه -

 بره نذار:گه می هیونگ شنیدم که برم خواستم  کردم باز درو
 . کرد باهاش کارایی یه شه می

  گرفت رو هیونگ ی یقه خشم با هیون

  کارایی؟ چه مثال -

 . گفتم  چیزی یه من بابا هیچی:گفت آروم هیونگ

 . فهمی می. نیستیم اهریمن ما -جونگی

 . داد هل درو. در سمت اومد کردو آزاد خودشو هیونگ

 . شد بسته آروم در

 . گردوند بر منو گرفتو دستمو
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  داد ادامه آهسته خیلی

 . نیست کنین می فکر شما که اونی کارایی یه از منظورم -

  چی؟ پس - یونگی

 سر بالیی چه فهمیدین من مثل هم  شما - خندید هیونگ
 بره طوری این اگه دونین می پس. خب خیله اومده اوجو

 . بفهمن ممکنه بیرون

 . موافقم  باهات منم . گی می درست جورایی یه - کیو

 موهاشو طوره چه - کیو گن؟ می چی اینا شد گرد چشام
  جان؟ بزنیم؟

  خندید هیون گی؟ می داری چی بابا برو. نه -

 . اینجا بیا. نداره کاری تو با کسی نترس -

 روش به رو کنه؟ کار چی خواد می یعنی. سمتش رفتم 
 . وایستادم

 . ده می ادکلنی بوی چه وای

 خیلی بود زده که ادکلنی خب ولی بود تنم  لباسش که این با
 . بود غلیظ
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  کرد مین جونگ به رو

 نمی من که وگرنه. دادین شماها که بود پیشنهادی این -
 . بکنم  کارو این خواستم 

 . باش راحت - یونگی گه؟ می داره کاری؟چی چه

 این.شد گرد چشام. آغوشش تو کشید منو سریع حرکت یه با
 ولی بیرون بیام آغوشش از کردم سعی کنه؟ می کار چی داره
 . نشد

 . بدی منو بوی خوام می. خودته خاطر به - هیون

  بله؟ - چی؟.کردم می نگاش بهت با

 . خورن می گول اهریمنا طوری این -

 . کردم می نگاش گیج

 . بری تونی می حاال - کرد جدا خودش از منو

 . اش سینه رو کوبیدم کردمو مشت دستمو

 . شد درد پر اش چهره

 . نکن غلطا  این از دیگه -
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 . بیرون اومدم خونه از

 سر پارک به رسیدم طور چه نفهمیدم. بود درگیر فکرم
 . کوچمون

 کارو اون من با هیون چرا. نشستم  نیمکت رو و پارک تو رفتم 
  کرد؟چرا؟

 به شدم خیره کردمو بلند سرمو. شد تاریک هوا کردم احساس
 . بود تیره ی تیره. آسمون

  شد؟ شب یهو چرا نیست که هم  شد؟ابری طوری این چرا وا

 به رو به شدم خیره. کرد پرت حواسمو خش خش صدای
 . خورد می تکون داشت روم روبه ی بوته. روم

 پشت از مشکی گرگ یه یهو که بوته رو شدم دقیق ترس با
 . داشت خاصی برق و بود سرخ چشاش. بیرون اومد بوته

 . زدم جیغ که شد چی نفهمیدم و شد گرد چشام

 دخترونه جیغ یه این:اومد صدایی که بود حمله ی آماده گرگ
 . بود

  جان؟بله؟چی؟
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 چشام.بیرون اومد مشکی بلند شنل یه با نفر یه بوته پشت از
 . شد گرد

 . بود کرده تعجب اونم

 . آروم.وحشت باش آروم - گرگ سر رو کشید دستشو

  جان؟

 ... گرگ این -

  حرفم  وسط پرید

 خونگیه حیوون هم  وحشت. دارن خونگی حیوون یه همه -
 .منه

 . نداره امکان خونگی؟نه حیوون گرگ. کنم  سکته بود کم 

 ؟... تو بودم هیون بوی دنبال کنی؟من می کار چی اینجا -
 . نیمکت به شدم میخ. تر جلو اومد

  شد خم 

 تو. کن نیگا رو اینجا. میاد تو از هیون بوی.بگو پس آهان-
 . پوشیدی رو هیون لباس
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 کیم :بود شده حک ام سینه رو که هیون اسم  به شد خیره
  خندید بلند صدای با خوبی؟ جونگ هیون

  هستین؟ صمیمی هم  با همه این اونوقت؟یعنی چرا -

 . نداره ربطی تو به اینا -

 . داره چرا -

 . کرد بلندم گرفتو رو ام یقه خشم  با

 جه ترسم  نمی تو از من. نده عذاب خودتو همه این -
 . جونگ

 . خورد می هم  به داشت حالم . اومد بد بوی همون باز

  کرد ول منو جونگ جه

  بوییه؟ چه این -

 . میاد تو از کردم فکر من. دونم نمی -

 . زدم پوزخند بهش. کرد نگام خشم  با

 هم  ای دیگه کس نکنه. نیست من مال بو این خیر -
 - اومد صدایی یه یهو ممکنه؟ یعنی. شد گرد چشام دنبالته؟

 . برم باید دیگه من - جونگ جه یانگ؟اینجایی؟ اوجو
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 : گفت حالتی یه با گرگش به رو

 . پسر بیا بدو نیست اینجا ما جای وحشت -

 . شدن دور

 به هوا پیش ی دقیقه چند که انگار نه انگار. شد صاف هوا
 . بود شب سیاهی

 شوکه دیدم می که چیزی از. پارک انتهای به دوختم  نگامو
 . شد نمی باورم. شدم

 . سمتم  اومد

 . نداره امکان. نیستی تو این -

 . وایستاد روم به رو. خندید

 . شه نمی باورم.نه. دادم قورت زور به دهنمو آب

  نه؟ کنی نمی کردی؟باور تعجب شده؟چرا چی -

 حالت دونستم  می من که اونجا تا. نداره امکان این اصال نه-
 . بود بد خیلی

  زد لبخند
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 . خوبم خوب االن من اوجو ولی. دونم می -

 . خوشحالم  و بینم می -

 . کرد بغلم. کردم بغلش پریدمو

 . شد سرازیر اشکام که شد چی نفهمیدم

 . نشستیم  نیمکت روی

 حسابی روز چند این دونم  می. کنه می آرومت کن گریه -
 . کن گریه. شدی خسته

  چشاش تو زدم زل کردمو بلند سرمو

 بعضی چیم؟چرا من میفته؟مگه من واسه اتفاقا این چرا -
  زد لبخند نیستم؟ خودم کنم می احساس وقتا

 . فهمی می باالخره نباش کنجکاو همه این اوجو -

 . بیرون اومدم ٱغوشش از

 هوش بی هفته یه تو. بفهمم  االن خوام می من ولی -
 . کشیدم عذاب خیلی  هفته یه این تو من سوها. بودی

 یه اوجو.بودی من نگران خواهر یه مثل تو. دونم  می-سوها
 بگم االن تونم  نمی من ولی.دونی نمی تو که هست واقعیتی
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 یه پس نیست دور زیاد روز اون. انتظارته در چی و شده چی
 . باش صبور کم 

 . بگو بهم. کنم تحمل تونم نمی من نه -

 . شد بلند

 . گرفتم  رو جلوش شدمو بلند

 ! بگو؟ -

 . داد تکون سرشو

 با تونی؟ می.کنی فرار باید همش. شه می بد بگم اگه -
 . گرفت دستمو. بهش زدم زل نگرانی

 . بگم تا بیا -

  برد؟ می کجا منو. افتادم راه دنبالش

 . برمت نمی بدی جای نترس -

 . شد تا شیش چشام. وایستاد باغ در جلوی

  خندید اینجا؟ ٱوردی چرا منو -

 . فهمی می -
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 با شد؟ طوری این چرا.داشت برم ترس آن یه. سمتم برگشت
 . باغ تو رفتیم هم 

 . ساختمون تو رفت و کرد باز درو

 . ما به شدن خیره تعجب با همه

 رفتی طور اومدی؟چه هوش به بودی؟کی کجا سوها -جونگی
  باال برد دستشو سوها کنه؟ می کار چی اینجا بیرون؟اوجو

 . داریم  مهمی کار االن. بعد واسه بذار. یکی یکی. آروم -

 . اوجو ی درباره -سوها کاری؟ چه -هیون

 . ذارم نمی نه - ما سمت اومد خشم با هیون

  زد داد سوها

 پس بدونه خواد می خودش اون نداره ربطی هیچ تو به -
 . نزن زیادی حرف

 . نشوند جاش سر رو هیون هیونگ

  نشوند مبل رو منو سوها
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 ی همه با ای بدونی؟آماده رو واقعیت تا ای آماده -
 قورت دهنمو آب شی؟ رو به رو کنه می تهدیدت که خطرایی

  دادم

 . ام آماده آره -

  زد نعره و شد بلند خشم با هیون

 جه خواین نمی که شما زوده هنوز. بدونه ذارم نمی من نه -
  زد داد سوها بفهمه؟ جونگ

 تا بگیم  اوجو به بهتره پس. دونه می االنشم  همین اون -
 اون نگیم  بهش ما فهمی؟اگه می. کنه دفاع خودش از بتونه
 جونگ جه حضور و ما وجود خاطر به االن اوجو. شه می گیج
 چون. اومده سرش بالیی چه دونن می همه.شده تغییر دچار

 بذار پس. شه می حالتی چه شه می عصبی  وقتی که دیدین
 طوری اون. کنه دفاع خودش از تونه می طوری اون بدونه
 دونین می همه. بزنه دست بهش تونه نمی جونگ جه دیگه

 چیزی یه حتما. اوجو سراغ نیومده خودی بی جونگ جه که
 . کرده حس
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 حقیقت. کیه واقعا اوجو که دونه می نفر یه فقط هم  ما بین
 بزنم حدس تونم می ولی. کیه اوجو دونم  نمی خودمم  که اینه
 ... اون که اینه از نشان داره پیش در که رفتاری این

 . بهم شد خیره برگشتو.کرد سکوت

 . شد گرد چشام

  

 . زد لبخند سوها

  گرفتم رو مبل ی دسته وحشت با

 . نه نه -

 . آشامم  خون یه منم . بینی می درست آره -

  شدم بلند

 برگردم خوام می من.کنین تموم رو بازی مسخره این -
 آشامن خون تا پنج این که کردم باور من سوها ببین.خونه
 آشام خون هم  تو کنم باور تونم نمی دیگه ولی

 اینو من و شدیم  بزرگ هم  با بچگی از تو و من. سخته. باشی
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 گاز هست که سنی هر تو رو انسان یه اگه که دونم می
 . مونه می سن همون تو بگیرن

  گرفت دستمو. سمتم  اومد سوها

 خون بچگی همون از که این.ممکنه حالتم  یه اوجو ببین -
 . همین کنی رشد سالگی بیست سن تا فقط و باشی آشام

 . کنم نمی باور هنوزم من - کشیدم دستش از دستمو

 هنوز اوجو.نداره امکان این که گفتم  من. سوها دیدی -هیون
 می کنه نمی باور اون بگی چی هر االن نشده آماده کامال

  نشست مبل رو سوها فهمی؟

 در اوجو هم  طوریش هیون؟همین کنیم کار چی گی می -
 . شه می تر بد که نگیم بهش اگه خطره

 . دارم نفر پنچ شما از سوال یه من راستش -مین جونگ

  بهش شدیم خیره تعجب با همه

  اس؟ ملکه اصلیه محافظ شما بین کی -

 محافظام؟ بین االن ملکه؟جان؟من اصلیه محافظ. خورم یکه
  طور؟ چه -یونگی
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 . کیه ملکه دونه می اون فقط که این واسه -مین جونگ

 . نیستم که من -هیونگ

71 

 . نیستم منم  -کیو

 . بکشین خط منو دور -یونگی

  شد بلند هیون

 بپرسی ما تک تک از که این. جونگی نیست طوریام این -
 11 سن به ملکه تا. منم بگه ما از یکی و کیه ملکه محافظ
 محافظ اون که دونه نمی هم  اصلی محافظ نرسه سالگی
 . اس ملکه اصلیه

  سمتش رفت و شد بلند جونگی

 می کجا از تو دونستیم  نمی رو چیزا این بقیه و من -
 . شد شوکه هیون دونی؟

  زد پوزخند جونگی

 مبل رو خونسرد هیون نه؟ ای ملکه اصلیه محافظ تو پس -
  نشست
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 . منم آره -

 . ریلکس چه. بهش زدیم  زل تعجب با همه

  زد پوزخند

 . کنین بیرون سرتون از کیه ملکه بگم  من اینکه فکر -

 . نشو لوس دیگه  بگو -سوها

 . در سمت رفتم 

 . بهم شدن خیره تعجب با

 . شد گرد هیون چشای. سمتشون برگشتم

 . نشست مبل روی جونگی

 . بودن شده خشک کیو و هیونگ،یونگی

  چی؟ من - تو؟ اوجو -سوها

 آینه سمت برد منو گرفتو بازوهامو. سمتم  اومد. شد بلند هیون
 . کن نگاه خودت به خوب -

 . عقب رفت کمی
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 رفتم  قدم یه. شد گرد چشام. آینه به زدم زل و باال آوردم نگامو
 . هیون به خوردم عقب

  برگشتم

  آینه سمت برگردوند منو درسته؟ نیستم  من این نه -

 . خودتی ببین -

  ممکنه؟ طور چه ولی. بود مونده ثابت چشام رو نگام

 اوجو که. بگم  خواستم می که بود چیزی همون این -سوها
 . آشامه خون اون ماست از یکی

  سمتش برگشتم

 کنه تغییر میشی از چشام رنگ اینکه دلیل نشد که این -
 . نیست بودن آشام خون دلیل که قرمز به

  چیه؟ دلیل پس -سوها

 . دونم نمی -

 . مایی از یکی هم  تو. بودن آشام خون همون -جونگی

 . شد بلند در صدای
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 . کنم می باز من -یونگی

 . نیستم  آشام خون من نه. نشستم  مبل روی

 بغلم  سمتمو دوید ماریا کنن؟ می کار چی اینجا اینا. شد باز در
  کرد

 دی؟ نمی جواب گوشیتو چرا. مردم ترس از که من دیوونه -
 . کرد می نگام تعجب با هانا

 . کرد جداش ازم گرفتو رو ماریا بازوی

 دیوونه؟ کنی می کار چی - بهش شد خیره تعجب با ماریا
 . کن نگاش -هانا

 . شد شوکه.بهم  زد زل ماریا

 . آشامه خون اون -هانا شده؟ چی -جیا

 . هانا به شدن خیره تعجب با همه

 . زد پوزخند هانا دونی؟ می کجا از تو -یونگی

 . آشامه خون خودش چون -کیو

  خندید مین جونگ
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 خون دونستی می. هانا به بودی داده گیر چرا بگو پس -
 . آشامه

 . پایین انداخت سرشو کیو

 . شد بلند سوها

 سمت رفت خشم با ماریا اینجایی؟ هم  تو سوها اونجارو -جیا
 . گرفت رو اش یقه. سوها

 اوجو تا نگرفتی رو لعنتی هیون اون جلوی چرا لعنتی -
 . خندید سوها نشه؟ آشام خون

 . هانا سمت رفت ترس با شد جدا ازش ماریا

 . دید تاشون سه هر ی چهره تو شد می رو ترس و تعجب

  سمتشون رفتم  شدمو بلند

 کنم نمی باور منم . نکرده کاری من با هیون. ماریا،جیا،هانا -
 . آشامم  خون من ولی

  نشست مبل رو هانا

 . دنبالته جونگ جه چرا بگو پس -

  بهش شد خیره تعجب با مین جونگ
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 . دونم می چیزا خیلی من -هانا دونی؟ می کجا از تو -

  چی؟ مثال -یونگی

 ماه دو تا. هستین ملکه محافظای تا پنج شما که این مثال -
 اهریمنا و سالگی 11 سن تو ره می ملکه کمتر شاید یا دیگه

 . دنبالشن

 ملکه دونه می اون فقط و اصلیه محافظ نفر یه ها شما بین
 . داری اطالعات خیلی که تو بابا -کیو نه؟. کیه

 دارم من - خندیدیم  همه نه؟ آشامه خون اون آخه -هیونگ
 . رم می

  شد بلند هیون

  کجا؟ -

  کردم نگاش تعجب با

 . دیگه خونه -

 . رسونمت می -

 . کنم  محافظت خودم از تونم  می خودم. خواد نمی نه -

 . بیام باهات اگه تره جمع خیالم  ولی دونم  می آره -
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  شد بلند سوها

 جونگ بری؟ اوجو با خوای می چرا. زنی می مشکوک هیون -
 . کردم یخ داری؟ دوسش نکنه -مین

 . ندارم دوسش نه - چشام تو زد زل هیون

  طور این که. شد گرد جانم؟چشام

 دونی می.رم می خودم خواد نمی.مردتم  کشته من که نه -
 . توئه از بهتر خیلی بودنش اهریمن با جونگ جه

 . شدم خشک که برم کردم باز و در

  زد پوزخند

 . دادم قورت زور به دهنمو آب بهتره؟ جونگ جه که -

 . شدن بلند همه. بست درو. تو داد هلم 

 ولی.ببینین اینجا منو نداشتین انتظار دونم  می.سالم -
 . کشوند اینجا تا منو اوجو بوی خب

 . رفت لو پناهگاهتون بینین می

  خندید
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 بوت اوجو کردی سعی که این هیون؟با شه نمی باورت -
 مخصوصا. تره قوی خیلی خودش بوی که بینی می ولی بده رو

 . آشامه خون فهمیده که حاال

 . بهش بودم شده خیره تعجب با

 بینم  می - زد پوزخند. داشت نگه ثابت سوها رو رو نگاش
 . خوبه.جمعه جمعتون

  زد داد مین جونگ

 رو گذاشت دستشو کنی؟ می کار چی اینجا تو لعنتی -
  ام شونه

 . ببرم رو اوجو اومدم -

 . گرفت رو جلوش جونگی. ما سمت اومد هیون

 طوری یه جونگ جه کنار در بودن از آن یه ولی چرا دونم نمی
 . شدم

 . لعنتی کن ولش -زد داد هیون

  خندید جونگ جه

 . تویی پس -
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 . کردم نگاش تعجب با

 . قوانین این به لعنت شه نمی نه -جونگ جه

 . داد فشار خودش به محکم منو

 . خورد می هم  به داشت حالم. بد بوی همون باز

  بهم  زد زل تعجب با جونگ جه

 ای غریبه اینجا که میاد؟االن بو این باز شد؟چرا چی -
 . نیست

 ولی. دونم نمی:گفتم  بود غریبه خودمم  واسه که صدایی با
 . توئه از بو این ندارم شک

 . کرد می نگام تعجب با

 . دادم هلش اشو سینه رو گذاشتم دستامو

 . نزن دست من به -زدم داد

 . بود شده عوض کامال صدام

 . بدونم دلیلشو اینکه بدون بودم عصبی
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 خودش از تا گفتین بهش پس اوه اوه -خندید جونگ جه
 نمی هم  بدونه اگه حتی دونین نمی نه؟ولی کنه محافظت

 . کنه مقاومت من جلوی تونه

 تا که آشامی نه؟خون آشام خون یه اون اهریمنمو من آخه
 . نخورده خون بارم یه حاال

 آخی. میان دنیا به انسان که هاست آشام خون اون از این
 فهمیدی سال هیجده بعد حاال داره حسی چه اوجو. بیچاره

  آشامی؟ خون

  سمتم  اومد و شد بلند خشم با هیون

 دنبال اومدی کنی؟چرا می کار چی اینجا تو اصال. داره خنده -
  اوجو؟

 خوب خودتم  راستش. اومدم که اومدم بابا آروم -جونگ جه
  دیگه دلیل یه مهم خیلی دلیل اون از جدا ولی چرا دونی می
 . داره هم 

 باشه خودم مال خوام می دارمو دوست رو اوجو من که این
 . گم  می راست اینو

  شد بلند عصبی کیو
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 می خودت واسه فقط رو اوجو که کنیم  باور خوای می -
 ممکن ممکنه باشه باهات اوجو اگه و اهریمنی یه خوای؟تو

 . کنن می استفاده ازش هم  دیگه اهریمنای حتما نه که

  گرفت دستمو جونگ جه

 کسی دم نمی اجازه دارمو دوست خیلی رو اوجو من -
 استفاده ازش بخواد یکی اینکه به برسه چه بزنه دست بهش

 . کنه

 . کشید لباسشو ی یقه به گرفت دستشو

 . بود معلوم اش سینه های عضله. شد پاره اش یقه

 جور یه سوها به نگاهش تو کردم حس چرا. سوها به شد خیره
 چی چرا. پایین انداخت سرشو سوها داره؟ وجود غریبی ناراحتی
 جه آشغال؟ کجاست حواست - زد داد خشم  با جونگی شده؟
  جلوش کشید منو. خندید جونگ

 ته از رو یانگ اوجو خورم می قسم  جونگ جه کیم من -
 می من یا بگیره ازم اونو کسی دم نمی اجازه دارمو دوست دلم 

 . بگیره ازم رو اوجو خواد می که اونی یا میرم
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 ضربدر قلبش رو راستش دست ی اشاره انگشت با
 گرفتو آتیش لحظه یه برای ضربدر جای شد گرد چشام.کشید

 . شد خاموش بعد

 رو کوبید محکم  نفر یه که نزدیک میومد داشت جونگ جه
 . میز

 آشام خون قسم  که دونی می خوب تو. کن تمومش بسه -
 جه خوردی؟ قسم دروغی چرا.شه نمی شکسته وقت هیچ ها

  هیون سمت برگشت جونگ

 دارمو دوست رو اوجو واقعا من نخوردم قسم  دروغی من -
 . بزنه صدمه بهش کسی ذارم نمی

 چهار عاشقشم  چون اوجو دنبال افتادم چی برای کردی فکر
 . کنه نمی بهم  توجهی هیچ اون دارمو دوسش ساله

 مونده زنده من امید به رو سال چهار این دیگه یکی عوض در
  درسته؟

 .شدن ساکت همه

  کشیدم دستش از دستمو
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 تنها نه نیست مهم  برام اصال خوردی که قسمی این -
 . نیستی مهم  برام چندان خودتم  بلکه قسمت

  در سمت رفتم . کردن می نگام تعجب با همه

 . مدرسه برسم دیر فردا خوام نمی رم می دارم من -

 . شد کشیده بازوم که برم خواستم 

 . برگشتم

  ای؟ مدرسه فکر شرایط این تو تو -هیون

 می نگران مامانم  و بابا من آقا. توام فکر په نه په -زدم داد
 که تونم نمی چیه؟ اونا تکلیف ولی آشامم  خون من آره. شن

 . برگردم باید شده دیر خیلی هم  حاال تا. کنم نگرانشون

  کشید دستمو

 . بزنم  حرف باهات کم یه خوام می میام باهات منم  -

  بزنه؟ حرف من با خواد جان؟می. شد گرد چشام

 هیچی چرا.رفتیم  می راه هم  با که بود دقیقه پنج به نزدیک
 بزنه؟ حرف باهام خواست می که این نه گه؟مگه نمی

 . بود تنش مشکی بلوز یه.جیبش تو بود گذاشته دستاشو
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  نترسیدی؟ چرا - سمتم  برگردوند سرشو

  چی؟ از -

 ولی دیدمت هم باری چند گم  نمی جونگ؟االنو جه از -
  چرا؟. نترسیدی

 . نداره وجود ترس واسه دلیلی آخه دونم نمی -

  کشید آه

 اهریمن یه همسر ممکنه فقط نداره وجود دلیلی آره -
 . بشی

 . بشی اهریمن یه همسر گفت می حت را چه. شد خالی دلم  ته

 براش من یعنی آورد زبون به رو جمله این حسی هیچ بدون
 . ندارم اهمیت هم  ذره یه

 ! داره نه. شد پر چشام. نداره داره؟نه اهمیت برام اون مگه

  درگیره؟ همه این ذهنت کنی؟چرا می فکر چی به -

 . بخونی منو فکرای نباید تو. چه تو به -

  دل ته از خندید
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 . اوجو ای بامزه خیلی -

 نمی اهمیت بهم  که بودم ناراحت من.هم  تو کشیدم اخمامو
  شد جدی زنه؟ می قهقهه واسم  اون ده

 . نگرانم  خیلی نگرانم -

 چی شده؟نگران چرا؟چی - هس؟ چی نگران نگرانه؟اصال چرا وا
  هستی؟

 . تو -

 . شدم خشک

 نگرانتم. کنی محافظت خودت از تونی نمی چون نگرانتم  -
 که اهریمنی اهریمنی هر نه اونم  دنبالته اهریمن یه چون

 . نداره رقیب

  بود غمگین چشاش.گرفت بازوهامو سمتم  برگشت. ترسیدم

 مراقبت که نیستم  کنارت همیشه من. باش خودت مراقب -
 . باشی مراقب خیلی باید تو ولی باشم

 ... تونم  نمی من بشی اهریمن یه تو اگه. خطری در تو

 ... کرد سکوت
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  چی؟ دونی نمی تو -

 . خیال بی هیچی -

 . بخوای تو طور هر باشه -

 . افتادم راه تر جلو کردمو آزاد بازوهامو

  

 :پیچید سرم تو صدایی

 باید انتظارته در چی بگم  تونم  نمی اوجو ببخش منو -
 . بفهمی خودت

 . بود هیون صدای

  رفت؟ کجا نبود. برگشتم

 به لعنت. هیون تو به لعنت. کنه می درد خیلی سرم خدا وای
 که آشامی آشامم؟خون خون فهمیدم می باید چرا همتون
  چرا؟ انسانه

 طوری این چرا بذارم هم  رو چشم  شبو نتونستم  که من خدا
 مامان صدای خدا؟ میومد؟چرا من سر بالها این باید شد؟چرا

 : شنیدم رو
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 . شه می دیر داره ات مدرسه پایین یانگ؟بیا اوجو؟اوجو -

 : زدم داد

 . اومدم باشه -

 مدرسه بلوز که شد؟من چی دیدی آخ.پوشیدم لباسامو سریع
 می چی ها بچه بپوشم؟ رو هیون بلوز یعنی.اس پاره ام

  گن؟ می چی بابا و مامان خیال بی رو ها گن؟بچه

 فرمم  لباس نه وای. باشه باشه خدا. بیرون کشیدم رو کشو
 : زدم داد کردمو باز درو. نیست

 . بود تنت که دیشب -مامان ندیدی؟ منو فرم لباس مامان -

 . بود کشو تو که همون دومی نه اون -

 شده کوچیک گفتی بهم  دادی گی؟خودت می اونو آهان -
 . دور انداختمش منم 

 . جان مادر کردی کاری چه به

  دیگه لباس یه شه بپوشم؟نمی اینو باید نه. بستم و در
 . شم  می اخراج اونوقت بپوشم؟خیر
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 به پوشمش می اه. واویال که بپوشم  اینو اگه بدتره که این
 . درک

  کرد می نگام گرد چشای با مامان

  گشاده؟ همه این تنته؟چرا چیه این -

81 

 . رفته آب شاید بودم گشاده؟؟ندیده إ -

  باال داد ابروشو یه مامان

 . بزرگ نه شه می کوچیک بره آب اگه -

  خندید بابا. کردم سرفه گلومو تو پرید چایی

 هیون کیم نوشته بلوز رو بینی نمی. کن ولش خانم -
 . هیونه بلوزه این که فهمید راحتی به شه می جونگ؟پس

 اون بلوز چرا ببینم بگو باش زود اوجو هی. گیا می راس -مامان
   تنته؟

 اتفاقایی یه دیروز. دادین گیر همه این چرا مامان وای -
 بیرون نرو طوری این گفت هیونم . شد پاره بلوزم که افتاد
 . بپوشم  داد خودشو لباس
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 به خدا شد کاراگاه باز من مامان وای. باال داد شو ابروها مامان
 . نیست کن ول نکشه بیرون ماست از رو مو تا برسه دادم

 . برس دادم به خدایا

 پاره بلوزت شد چی اصال تو؟یا به داد بلوزشو چرا خب خب -
 . بگو باش شد؟زود

  شد بلند بابا

 داره دوسش دونی؟حتما نمی یعنی خب خانم  کن ول -
 .  دیگه

 . اصال نه - شدم بلند

 . بود گرفته خیلی صدام

 سوال کدوم هیچ دیگه. کردن می نگام تعجب با بابا و مامان
 . نکردن

 ترکه؟همه می داره سرم چرا خدا آخ نیمکت رو گذاشتم  سرمو
 . زدن می چرخ سرم تو دیشب اتفاقای ی

 خودمو طور چه نفهمیدم. خوره می هم  به حالم  داره وای
 . آوردم باال سرویسو به رسوندم
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  شده؟ چم من وای

 . شدم خشک. برگشتم ترس با. اومد سرم پشت از صدایی

 . فهمیدی می نباید. کنی می تغییر داری -

  بلوز به شد خیره. سمتم  اومد

  دادم قورت دهنمو آب نه؟ گشاده خیلی -

 . خیلی آره -

  نداشتی؟ دیگه یکی پوشیدیش؟مگه چرا -

 نگاه چشاش تو خواستم  نمی آینه سمت چرخوندم سرمو
 . نداشتم  نه - کنه می ذوب منو چشا این.کنم 

 . نظیری بی خنکی چه شستم  صورتمو کردمو آب پر دستامو

 . خوامش می من بیار درش حاال. عجب -

 سرویس تو اش خنده صدای.کردم نگاش وحشت با
 . بازوش به زدم کردمو مشت دستمو. پیچید

 . مسخره -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 143 

 کاری من با که اون. سراغم  اومد ترس آن یه کرد باز چشاشو
 تنها ترسم؟ می چرا پس من هم آشامه خون اون هم  نداره
 نمی ازش اصال که جونگه جه بترسم  ازش باید که کسی
 . ترسم 

 . بیار درش گم می جدی -

  باشه خوای می طور این که حاال.شدم جدی

 . میارم درش باشه -

 . خب خیله. بود جدی و سرخ چشاش تو زدم زل

 بیارم؟جلوی درش یعنی. بلوز های دکمه سمت بردم دستامو
 . خواست خودش. نه که دیوونه؟چرا این

 تو بود شده خیره نخورد جم. کردم باز رو دکمه اولین
 ... دکمه دومین. چشام

 که کردم می باز رو دکمه چهارمین داشتم ... دکمه سومین
 . لرزیدم. گرفت دستامو

 . نکن کارو این.نکن -
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 کار چی خواد می.زد کنار دستامو آروم. کردم نگاش تعجب با
 . خدا یا. گرفت رو بلوز طرف دو. لرزید می کنه؟دستاش

 سکته که من. بست یکی یکی رو ها دکمه و داد تکون سرشو
 . کردم

 دارم بفهمم  اینکه بدون و باال رفت اختیار بی دستم . زد لبخند
 . عوضی - زدم سیلی بهش کنم می کار چی

 کار چی هیون این دست از من خدا. بیرون زدم دستشویی از
  هم  تو کشید اخماشو ماریا کنم؟

  نداشتی؟ ای دیگه لباس کنم باور یعنی -

 می نداشتم  نه دم می توضیح همه به دارم صبح از وای -
  کردین؟ دقت -سوها برداین؟ سرم از دست شه

  رو؟ چی -

 ! رو هیون -

  کنیم؟ دقت هیون به باید چرا -هانا

 . سرخه حسابی صورتش طرف یه که این واسه -سوها

 . شدم سیخ
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 به خورده شاید -جیا شده؟ اونطوری چرا دیدم منم  آره -ماریا
 . جایی یه

 رو دخترونه انگشت چهارتا جای جایی خورد می اگه ولی -هانا
 . موند نمی صورتش

 . زده سیلی بهش یکی نظرم به -سوها

  کرد نگاش تعجب با ماریا

 تا جاش که باشه محکم  حد چه تا باید اش ضربه آخه -
 حتما. دختر یه اونم. گه می راس -جیا بمونه؟ ساعت سه

 . شکسته دستش

 . خنده زیر زدن چهارتاشون هر

 . خوردم می حرص داشتم  طرف این که منم 

 ... باشه داشته العاده فوق قدرت یه باید دیگه نه -هانا

  حرفش وسط پرید جیا

 . آشام خون -

 . دقیقا -سوها

 . وای ای. بهم بود زده زل دقت با ماریا
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 . من سمت برگشت جیا و سوها هانا نگاه

 - نیمکت رو نشوند منو گرفتو دستمو سوها برم که شدم بلند
  نه؟ بود تو کار. ببینم کجا؟وایستا کجا

 ! نه -

  ری؟ می در چرا نه اگه -هانا

 . دستشویی رم می رم نمی در من -

 الل تو زدیم  می حرف که ما.کردیم  باور هم  ما گفتی تو -ماریا
 . زدی نمی حرف و بودی

 . آشام خون زدی سیلی بهش شد چی بگو باش زود -جیا

  کشیدم سوها دست از دستمو شدمو بلند

 حداقل انسانم یه منم  آشام خون نگین بهم  همه این -
 . بپرسین خودش از برین کنجکاوین خیلی اگه هم شما. االن

 بی سوها. کالس تو اومدن همه دقیقه چند بعد. کالس تو رفتم 
 طوری این چرا وا. نشست مین جونگ کنار من به توجه

 نه. سمتم  اومد هیون شینه؟ می من پیش کی کرد؟االن
 !! هیون؟
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 بالیی چه نیگا اوجو بشکنه دستت آخ آخ. نشست صندلی رو
 که انگشتاتم  جای. سرخه سرخه صورتش آوردی بیچاره این سر

 . بعله

 . کردم سکته خدا وای. چشام تو زد زل برگشتو یهو

  زد پوزخند

  کردی؟ کار چی بینی می -

 خودت مقصر. کنم  کار چی گی می بینم  می خب آره -
 . بودی

 . برگردوندم سرمو تفاوت بی

  پیچید سرم تو صدایی یه باز

 . داری سنگینی دست ولی.لجباز -

 من چون شنیدم؟آهان می رو هیون صدای من چرا. زدم لبخند
 .  آشامم خون یه

  میز رو ریخت رو آزمایش وسایل جانگ آقای
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 مشخص رو خونی های گروه خوایم  می امروز ها بچه -
 هست جلوتون که آزمایشی ی لوله چهارتا بین از باید کنیم

 . کنین جدا رو خونی گروه چهارتا

 . کنین شروع کنارتونه هم  خون ی لخته ی ماده

 سمت برگشت اختیار بی نگام خون.آزمایشی عجب
 هوس و باشه خورده خون کنه خدا کشید عمیقی نفس.هیون
 . بخوره خون االن نکنه

  من به رو

 .  دیگه کن بهش؟شروع زدی زل که دیدی چی صورتم  تو -

 . شو خیال بی رو آزمایش این بیا ؟هیون... آخه ولی -

  سمتم برگشت

 اون من دیگه بخورم؟نه همشو سرمو به بزنه ترسی می -
 . نیستم  احمق هم  همه

 . کن شروع بهم  بزنی زل طوری این که این جای به حاال

 تحریکش خون بوی نکنه که بودم نگرانش من. شدم عصبی
 . باشه ده می طوری این جوابمو اون ولی کنه
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 الم روی ریختم رو ها خونی گروه از قطره چند. کردم شروع
 . کردم امتحان همشون رو رو A انعقاد ی مایه و جداگونه های

 یادداشت چیزایی یه کردمو هم  ها خون ی بقیه با کارو همین
 گذاشتم  نوشتمو رو خونی های گروه نام ها شیشه روی. کردم
 . کنار

 . نکرد شرکت آزمایش این تو هیون که نبود مهم برام اصال

 سرکوب رو کنجکاوی حس این که شه نمی خب ولی
 . برگشتم . کرد

 . من به زده زل طوری این چرا.ترسیدم آن یه

  خندید

 . شی می داشتنی دوست کنی می کار جدیت با وقتی -

 . شد گرد چشام

  کنه درست حرفشو کرد سعی و کرد جور و جمع خودشو سریع

 جور یه إ... کنی می کار جدی وقتی که بود این منظورم -
 با که اینه منظورم همینه آره. زنه می موج ات چهره تو خانمی
 .... چیزه...شی می جذبه
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  حرفش وسط پریدم

 . گی می چی نیست مهم برام اصال -

  شدم بلند

 . کردیم  تموم ما قربان -

  ما میز سمت اومد جانگ آقای

  کرد بررسیشون دقت با برداشتو رو آزمایش های لوله

 کردی عمل خوب همیشه مثل هم  باز یانگ اوجو خوبه -
 درست این ولی کردی می کار تو فقط بود شما به حواسم  من

 . بده فرصت هم  هیون به نیست

 . رفت

 انجام خواست می چی؟اگه که بدم فرصت. نشستم  صندلی رو
 . کن شروع گفت نمی بهم  همش و داد می

 . ناراحتی؟ببخشید دستم  از -

 . نکردی کاری که تو باشم ناراحت دستت از چرا نه -

  برگشت سمتم  به



 
 

www.cafewriters.xyz Page 151 

  سرسنگینی؟ باهام این واسه -

 . نیستم  سرسنگین باهات من -

 . کن نگاه بهم  پس -

 گم  می - حرفیه؟ کنم نگات خوام نمی. تو دست از هیون وای
 . کن نگام

 سمتش برگشتم

  زد لبخند جونم؟ از خوای می چی -

  کنی؟ می قاطی چرا بابا هیچی -

 بنده اعصاب رو شما آخه کنم  می قاطی کنم  می خوب -
 . دارین تشریف

  شده؟ چیزی اوجو - کرد نگام تعجب با

  داد تکون سرشو بدونی؟ راستشو خوای می -

 . بدونم راستشو خوام می آره -

 تا ساختمون پشت بریم  بیا خورد زنگ وقتی پس باشه -
 . بگم  بهت
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 راه جلوتر و بیرون اومدم آزماشگاه از خورد زنگ بعد کم  یه
 . افتادم

 حیاط تو اصلی ساختمون پشت رفتم . میومد دنبالم هیون
 . بود ساکت ساکت.نبود اونجا کسی خلوت

 . ساختمون پشت پیچید هیون

  کردم نگاش خشم با شده؟ چی خب - وایستاد روم به رو

 داشتم  االن من نبود تو کارای فهمی؟اگه می متنفرم ازت -
 االن.آشامم  خون بودم نفهمیده دادمو می ادامه زندگیم به

 چیزی شدم؟چه آشام خون چرا شده؟یا چی که بترسم باید
 باید ولی آشامم  خون فهمیدم که این کشه؟با می انتظارمو

 تقصیره همش فهمی؟لعنتی می. جونگ جه چی؟از از بترسم 
 خدا چیه؟وای اومده دنیا به انسان آشام خون این اصال. توئه
 . بپرسم  کی از دونم  نمی دارمو سوال عالمه یه من

 . پایین بود انداخته سرشو هیون

 : زدم داد

  گفتم؟ چی شنیدی لعنتی -

 چشام تو زد زل کردو بلند سرشو
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 . دم می جواب سواالت ی همه به من. شنیدم آره -

  زدم پوزخند

 رفتو عقب عقب بدی؟ جواب من سواالی به خوای می تو -
  دیوار به داد تکیه

 رو درجه بیشترین محافظا بین داره؟من عیبی مگه آره -
 . ام ملکه اصلیه محافظ من نرفته که یادت. دارم

  دادم تکون سرمو

 هم  فخری چه. داری باالیی خیلی مقام بابا فهمیدم وای -
 کی با دارم ببین. باش متواضع کم  یه. بکش خجالت. فروشه می

 . زنم  می حرف بودن متواضع از

  شد سرخ چشاش کردم حس

 . بدم جواب بپرس سواالتو حاال -

 . کنم شروع کجا از بگم  بهتر بپرسم؟یا ازش چی

 اینه کرده درگیر ذهنمو خیلی که سوالی اولین راستش -
 . لرزیدم. چشام تو زد زل شدم؟ آشام خون انسان یه من چرا
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 ی شاهزاده که وقتی ها آشام خون قدیمی تاریخ طبق -
 آشام خون های بچه تو کرد ازدواج انسان یه با ها آشام خون

 آشام خون انسان ی بچه همون تو. اومد دنیا به هم انسان ها
 . هایی

 اش تکیه آشامه؟ خون انسان یه فهمید شه می کجا از -
  سمتم  اومد برداشتو دیوار از رو

 . فهمیدی تو که طور همون -

 بیست تا اومدن دنیا به انسان صورت به که هایی آشام خون
 می متوقف رشدشون سالگی بیست تو و کنن می رشد سالگی

 به البته. شن می آشام خون اونا سالگی بیست از بعد. شه
 بعد آشام خون انسان یه اگه. دیگه آشام خون یه ی وسیله

 . میره می نشه آشام خون سالگی بیست از

  طوری؟ چه آخه - گفت؟ می داشت چی. شد گرد چشام

 فقط شده متولد انسان که آشامی خون.اس ساده خیلی -
 عکس و بخوره هارو انسان غذای تونه می سالگی بیست تا

 می نه شد ساله بیست وقتی ولی. نده نشون خودش از العملی
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 می گرسنگی از پس. هارو انسان غذای نه و بخوره خون تونه
 . میره

  ممکنه؟ طور چه -

 خون دنیای. کنی می فکر تو که اونی از تر راحت خیلی -
 به و راحتی همین به تونی نمی. اس پیچیده خیلی ها آشام

 . بیاری در سر ازش زودی این

  بدی؟ توضیح بیشتر شه می -

  چی؟ ی درباره -

 . ها آشام خون ی درباره -

  بدونی؟ خوای می چی -

  شد تر نزدیک بهم  طوریه؟ چه زندگیشون -

 بدونی خوای می اگه.کافیه امروز برای. شه نمی اینجا -
 . منتظرتم  باغ تو شب نیمه از بعد امشب هستی کی واقعا

  گرفتم  رو بازوش بره خواست

  شب؟ نیمه چرا -

  بیرون بود زده نیشش دندونای. عقب کشیدم خودمو. زد لبخند



 
 

www.cafewriters.xyz Page 156 

 . هاست آشام خون مقدس ساعت شب نیمه آخه -

 خون دنیای.نشستم  زمین رو شدو شل پاهام اختیار بی. رفت
 پیدا اطالعات اونا ی درباره باید من ولی. بزرگه خیلی ها آشام
 . کنم 

 میومد داشت نفر یه. برگردم شد باعث برگها خش خش صدای
 ... ساختمون پشت

 باعث کنجکاوی طرف؟حس این میاد داره کی یعنی.شدم بلند
 حیاط به بشم خیره بشمو مخفی ساختمون پیچ پشت شد

 . خلوت

 پشت میان دارن دونفر پس. میومد نفر دو ی خنده صدای
 . بدتر دیگه. ساختمون

 . دیوار پشت کشیدم بیشتر خودمو

  

 می کار چی اینجا میه؟می اینکه وای خلوت حیاط به رسیدن
  کیه؟ دیگه یکی کنه؟اون

 کجا. آشناست اش قیافه اینکه مثل شناسمش؟ولی می من
 . دیدم جونگ جه با پسرو این من دیدمش؟آهان
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 چی می با پسره این ولی. وو مین نو خدا؟آهان بود چی اسمش
 . عجیبه داره؟خیلی کار

 می وو مین.زنن می مشکوک کم  یه. بهشون بودم شده خیره
 ...! نکنه شد گرد چشام. دیوار به داد تکیه رو

 . وسید. ب رو می لبای شدو خم  وو مین.بود درست حدسم  بله

 . میوفتاد اینجا اتفاقایی چه. دهنم  جلوی گرفتم  دستمو

 . وسیدن. ب می همو هم حرارت با چه

 پسره این ی درباره ولی دختریه جور چه می دونستم می
 . نبودم مطمئن هم  چندان

 کارا این البته. خونم می درس ای مدرسه چه تو فهمم  می حاال
 . عادیه

  بینم؟ می دارم جان؟چی

 تا کار اینکه مثل نه.می گردن سمت کرد خم  سرشو وو مین
 بودم شده خیره چرا دونم نمی. میره پیش بدی خیلی جاهای

 . ها صحنه این به

  شد؟ چی یعنی ترسیدم. کشید جیغ می یهو
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 . اش شونه رو افتاد می سر.خودش به چسبوند اونو وو مین

 جلوی نفر یه که بکشم  جیغ بود کم . کرد بلند سرشو وو مین
 . کردم سکته. عقب کشید منو گرفتو دهنمو

 نفس راحتی به بتونم  که شد می این از مانع دستش فشار
 . گرفتم  دستشو و باال آوردم دستمو. بکشم 

 : شنیدم گوشم کنار رو خشنی صدای

 نمی االن. کنم  می ولت بگذره که کم  یه. نزن پا دستو -
 . شه

  کیه؟ دیگه این

 . نمیومد باال نفسم. کرد ولم  دقیقه دو از کمتر

 از باید - کرد می نگام باخشم . خوردم یکه. کردم نگاش برگشتمو
 . رفتی می اینجا

 پوزخند. خلوت حیاط به شد خیره شدو خم. زدم می نفس نفس
  زد

91 
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 زمین رو هم خون قطره یه داده انجام خوب کارشو نه -
 . نریخته

 رو بود افتاده می وای. خلوت حیاط به شدم خیره شدمو خم 
 . نبود این می حق. زمین

 سرم نزدیک سرش. برگشتم . داد می تکون موهامو نفساش
 شد چی نفهمیدم چشه؟ این وای. چشام تو بود شده خیره. بود
 کار چی خواد می یعنی. لرزیدم خلوت حیاط تو داد هلم  که

 . لرزیدم می. جلوتر کنه؟اومد آشامم خون خواد می کنه؟

 . ندارم کاریت نترس -

 . می سمت برد منو گرفتو دستمو

 . نشستم اجبار به. نشست کنارش

 یه وو مین. کردنه آشام خون روش بینی؟این می -
 . اهریمنه

 . لرزیدم

 اهریمنه؟نه جونگ جه فقط کردی می فکر. بترسی بایدم -
 قوی.دارن وجود مدرسه این تو هم  ای دیگه اهریمنای
 . وو مین سوم ی رده در جونگه جه ترینشون
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 کیه؟ دوم ی رده - لرزید می صدام.بهش شدم خیره ترس با
  سمتم برگشت

  بدونی؟ خوای می -

 . آره -

  بیرون داد نفسشو

 . کنی باور دونم  می بعید -

 . خودم ی عهده به نکردنش یا کردن باور بگو -

 . سوکی. ات خاله پسر - چشام تو شد خیره

  شد گرد چشام

 . نداره امکان این گی می دروغ نه -

  شد بلند

 داره می چون پاشی بهتره حاال کنی نمی باور گفتم  دیدی -
 کارش دیگه امشب از. اهریمنه یه االن اون میاد هوش به

 . پاشو. دراومده

 . زمین به بودم شده میخ
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 . خورد می تکون داشت می

 درد بازوم.شدم بلند.کشید گرفتو بازومو خشم  با هیون یهو
 . بود گرفته

 . شدم کشیده دنبالش اختیار بی. افتاد راه

 خون هر نه اونم  باشه آشام خون سوکی شد نمی باورم
 . اهریمن آشامی

 . نداشت امکان این. شد پر چشام

 می گریه دارم دید وقتی. سمتم  برگشت. اصلی حیاط تو رفتیم 
 : زدم داد مهمه؟ برات همه این - کرد ول رو بازوم کنم 

 معنی نداره خونواده که آشامی خون یه واسه. شو خفه -
 به تونم می طور چه.خالمه پسر اون. نیست درک قابل خونواده

 بازوهامو خشم با اهریمنه؟ یه اونم  که کنم  باور راحتی این
  داد تکونم گرفتو

 هم  خیلی داشتمو زمانی یه ولی.ندارم خونواده من آره -
 خونوادم از من لعنتی ی ملکه اون خاطر به. داشتم  دوسشون

 ترین بد تو رو خونوادم من شد باعث ملکه اون. شدم دور
 داری خاطرش به که ای خاله پسر سوکی همین. کنم  ول شرایط



 
 

www.cafewriters.xyz Page 162 

 داری تو حاال.کشت خواهرمو تمام رحمی بی با کنی می گریه
 ... خوردم قسم  کنی؟من می گریه اهریمنی همچین یه واسه

  بود سرخ سرخ چشاش. شد روشن ضربدر یه قلبش رو یهو

 فهمی؟حاال می بگیرم عوضی این از خواهرمو انتقام که -
 . کشم  می چشات جلو اونو من خالته پسر که نیست مهم برام

 . دادم قورت بغضمو

 آدمی همچین یه سوکی شد نمی باورم.رفت و کرد ولم 
 .نه. باشه

 کی کنار اونم . بشینم  کالس تو که بودم اونی از تر حوصله بی
 . هیون

 چشامو دیوارو به دادم تکیه. وایستادم کالس در پشت
 ای دیگه چیزای بیفته؟چه برام قراره اتفاقایی چه خدایا. بستم 

  بشنوم؟ باید

 . کردم باز چشامو آروم.وایستاد جلوم نفر یه کردم حس

  زد لبخند بهم  ماریا

  اومده؟ پیش مشکلی پریده فکری؟رنگت تو چیه -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 163 

 . بشینم  کالس تو ندارم حوصله فقط نیست چیزی نه -

  کرد نگام تعجب با

  دادم تکون سرمو زده؟ بهت حرفی شده؟کسی چی چرا -

 . باشم  کالس تو ندارم دوست ولی چرا دونم  نمی نه -

  کشید گرفتو دستمو

 می خودم پیش بیا.بشینی خوای نمی چرا دونم می -
 . شینی

  طوری؟ چه ولی -

 هیون پیش بره گم  می هیون جونگ به نداره طوری چه -
 . بشینه

 . کرد قبول اونم آره -

 اون بخوامو ازش چیزی یه من شه می مگه.کنه می -
 جونگ سمت رفت راست یه ماریا. کالس تو رفتیم  نکنه؟ قبول

 هیون پیش مدت یه بری شه می جونگ ببخشید - هیون
 مگه چرا - کرد نگاش تعجب با برگشتو هیون جونگ بشینی؟

  زده؟ سر ازم شده؟خطایی چی
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 پیش خواد نمی بزنه؟اوجو سر ازت خطایی قراره مگه نه -ماریا
 . بشینه هیون

 . بیام کنار اون با تونم  نمی من آخه ولی -هیون جونگ

 . کوتاهه مدت یه من خاطر به -ماریا

  شد بلند هیون جونگ

 . رم می گی می تو چون باشه -

 . هیون سمت رفت برداشتو کیفشو

 . پایین بود انداخته سرشو هیون مدت این تمام تو

 چش وا. شد بلند خشم  با شد نزدیک بهش هیون جونگ وقتی
 . شد

 حالت دوتاشون هر. هیون جونگ به شد خیره خشم با برگشتو
 . بودن گرفته تهاجمی

 . دونم نمی -ماریا چشونه؟ دوتا این - ماریا به شدم خیره

 خشم  با. برگشتم  نیمکت رو از رو ام کوله و هیون سمت رفتم 
 . جات سر برگرد - گرفت رو بازوم

  ترسیدم آن یه
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 مشکلی چه هیون جونگ با تو. برگردم خوام نمی نه -
 . خوبیه پسر داری؟اون

  داد فشار رو بازوم

 . جات سر برگرد گم  می -

 : زدم داد

 پیش رو روزی چند خوام می خوام نمی. شکست دستم  -
 . باشم ماریا

  کرد ول رو بازوم

 . جاتی سر فردا ولی برو باشه -

 . دیوونه این دست از

 هر. هیون جونگ و هیون به افتاد نگام. نشستم  ماریا کنار
 خیلی اوه اوه که هاشونم  چهره. داشتن فاصله هم  از دوشون
  شدن؟ طوری این چرا عصبی

 به شدم برم؟خیره یعنی. سرم رو کشیدم شرتمو سوئی کاله
 . دیوار روی ساعت
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 کنه نمی فرقی برام دیگه. بترسم  نباید. بهتره برم نظرم به 11:31
 . بیاد سرم قراره بالیی چه

 خدا. چی؟نه بشی اهریمن نداره؟اگه فرقی. لرزیدم لحظه یه
 . نکنه

 راحت خیالم. بود خاموش همه چراغا. کردم باز اتاقمو در آروم
 . شد

 چرا وا. شدم خشک. پایین اومدم رو ها پله پاورچین پاورچین
 اینجا که کسی. آشپزخونه سمت رفتم  روشنه؟ آشپزخونه چراغ

  کنه؟ خاموش رو چراغا کرده فراموش مامان یعنی. نیست

 یه کردم حس.برگشتم . کرد جلب توجهمو سرم پشت از صدایی
 که دهنم  جلوی گذاشتم  دستمو. خوره می تکون هال تو چیزی
 . نزنم جیغ

 داره چیزی یه کردم حس که جایی.مبل سمت رفتم  اختیار بی
 . خوره می تکون

 . بود عجیب هم  خودم برای که بودم کرده پیدا شجاعتی یه

 اومد مبل پشت از نفر یه که بودم رسیده مبل قدمی چند به
 . کیه بفهمم  تونستم  نمی تاریکی تو. بیرون
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 اومد. دید  تاریکی تو واضحی به شد می رو چشاش برق
 . بودم شده میخ. سمتم 

  وایستاد روم به رو

  کردم؟ بیدارت کوچولو خانم سالم -

 خونه اومده شب وقت این کیه این. کردم می نگاش تعجب با
  خندید هستی؟ کی - پنهونی؟ اونم ما ی

 می منو باره اولین چون نشناسی شناسی؟بایدم نمی منو -
 . بینی

 . هستی کی بدم تشخیص تونم  نمی تاریکی تو البته -

  کشید گرفتو دستمو

 اگه البته. شناسی می منو اونوقت بیرون بریم  بیا پس -
 . بیاد یادت

 .ترسیدم نمی چرا دوم نمی

 . حیاط تو رفت کرد باز درو

 . بود کرده روشن جارو همه ماه و چراغا نور

 ... که این. بهش شدم خیره



 
 

www.cafewriters.xyz Page 168 

  شناختی؟ خب -

  خندید نه؟ جونسویی تو.نشناسم  چرا آره -

 . شناسیم می اینکه مثل نه -

 جونگ جه با بارها بارهاو. جونگی جه صمیمی دوست تو -
 رفت اش قیافه کردی؟ می کار چی ما ی خونه تو حاال. دیدمت

  هم  تو

 . برم بزنمو سری یه اومدم من. دیدی می منو نباید تو -

 خواستی می چرا - گرفتم  دستشو بره خواست کرد ول دستمو
  کرد نگام خشم با بری؟ و بزنی سری یه

 بری؟ جایی خواستی نکنی؟می سوال همه این شه می -
  دارم قرار هیون با که افتاد یادم تازه

 . دارم عجله حاال. اومدی چرا فهمم  می بعدا. شد دیر وای -

 می نفس نفس. وایستادم باغ در جلوی. باشه نشده دیر کاش
 . زدم

 . شب نصفه شاید دونم چنده؟نمی ساعت
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 خدایا. ترسناکه چه وای. شد باز خفیفی صدای با دادم هل درو
 میاد شبی نصفه کی آخه. دونم عقلم؟نمی بی همه این چرا من
  جایی؟ همچین یه

 دختر کجایی. نخوابیدن هنوز پس. بود روشن ساختمون چراغای
 . هرچی حاال. خوابن نمی که ها آشام خون

  باغ؟ رفتم؟ته می باید کجا من

 برم،نرم؟. وایستادم ساختمون جلوی

 ده - بود وایستاده در جلوی هیون. در به شدم خیره. شد باز در
 ! کردی دیر دقیقه

 . زدم می حرف نفر یه با داشتم  -

  زدی؟ می حرف کی با - هم  تو کشید ابروهاشو

 . باشه داشته ربطی شما به نکنم فکر -

 . نیست مهم باشه - داد فشار هم رو دندوناشو

 . باغ سمت افتاد راه

  ریم؟ می داریم  کجا - بره؟ خواد می کجا

 . فهمی می بیا -
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 . بزرگی باغ چه. افتادم راه دنبالش

 با بودن از که ترسی هوا؟یا سرمای خاطر لرزیدم؟به می چرا
 بعد و رفت راه ای دقیقه ده سراغم؟ بود اومده هیون

 . کرد نگام برگشتو. وایستاد

 . لرزیدم. بودیم  درخت عالمه یه وسط

  لرزید می صدام بدونی؟ خوای می چی خب -

  درخت؟ همه این بزنیم؟وسط حرف جا همین خوای می -

  چیه؟ مشکلش آره -

 . باشه داشته مشکلی قراره مگه هیچی -

 . کن شروع خب -

 . بگو ملکه ی درباره - کردم نگاه برمو و دور

  خندید

 . بدونی ملکه ی درباره زوده حاال -

  چشاش تو شدم خیره
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 منم  ی ملکه دختر اون چیه؟مگه چرا؟دلیلش -
 خوندم جونگ جه وب تو چیزایی یه ملکه این ی نیست؟درباره

 ... ولی

  گرفت رو ام یقه پریدو یهو

 . دادم قورت دهنمو آب خوندی؟ کجا -

 جه....  وب - کردم نگاش ترس با خوندی؟ کجا - داد تکونم
 . جونگ

  کی؟ - داد تکونم

 . خونمون جلوی بود اومده که روزی همون -

  کرد ولم 

  وبش؟ رفتی چرا -

 . بدونم ها آشام خون ی درباره خواستم  می چون -

  درخت سمت رفت

 . کرد کاری شه نمی دیگه. گذشته کار از کار حاال -

  سمتش رفتم 
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  سمتم برگشت خشم  با شده؟ چی

 جه وب تو ری نمی دیگه. نیست خاصی چیز هیچی -
 . جونگ

 . دادم تکون سرمو

 نه - کردم نگاش بدونی؟ زیاد سوکی ی درباره خوای نمی -
 . خوام نمی

  کرد نگام تعجب با

  نیست؟ مهم  برات چرا؟مگه -

 تو بگم  بهتر یا دنیایی تو دارم من دونی می.نیست نه -
 خون نفر یه نفرش پنج هر از که کنم می زندگی شهری
 فکرم. جوابه بی سواله یه واسم  سوکی؟این چرا ولی. آشامه

 سال همه این چرا.کنم  پیدا سوالو این جواب کنم  نمی
  بود گرفته صداش منه؟ مثل اونم نفهمیدم؟نکنه

 همه از اون جونگ جه بعد. واقعیه اهریمنه اون نه -
 نفر کنه اهریمن رو ملکه نتونه جونگ جه اگه. تره خطرناک

 ارزشی من برای ولی. مهمه چقدر ملکه میبینی. سوکیه بعدی
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 هایی آموزش خاطر به و اون از محافظت خاطر به چون نداره
 کردن ترک این و کردم ترک رو خونوادم ببینم بودم مجبور که

 کارش این با بکشه خانوادمو ی همه و بیاد سوکی شد باعث
 . شد موفق که بزنه ضربه بهم خواست می

 . نشست سنگ تیکه یه روی

 محافظت ملکه از که نخوردین قسم  محافظا شما مگه -
 رو حرفا این خودت ی ملکه ی درباره تونی می طور کنین؟چه

  کرد بلند سرشو بزنی؟

 من اون خاطر به. نه یا خوردم قسم  که نیست مهم برام -
 این ملکه این از محافظت یعنی. دادم دست از رو خونوادم

  مهمه؟ همه

 نه؟ میاد بدت ملکه این از خیلی معلومه که طور این -
 . کرد سکوت

 . کشیش می بیاد پیش موقعیتش اگه کنم  فکر

 . ترسیدم. شد بلند

 ولی رفت بین از خونوادم ملکه خاطر به گفته؟درسته  کی -
 . کنم  ناراحت رو ملکه دم نمی اجازه خودم به هرگز من
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 هیجده هنوز.داره محافظی همچین یه که ملکه حال به خوش
 هیون بشه کامل سال هیجده وقتی پس. نشده کاملش سال
 محافظا از نفر یه با ملکه. اصلی محافظ. کنه می محافظت ازش

 . پایین انداختم  سرمو. شد پر چشام هیون؟ با. کنه می ازدواج

  شده؟ چیزی - کرد بلند سرمو امو چونه زیر گذاشت دستشو

 . نه -

 . رم می دارم من - زدم پس دستشو

  گرفت دستمو که برم برگشتم

  بدونی؟ ها آشام خون ی درباره خواستی نمی کجا؟مگه -

 . خونم  می جونگ جه وب تو. نه دیگه نه -

  گردوند برم خشم  با

 ... اونو کارت این با.جونگ جه وب تو بری نباید -

 . کرد سکوت

  چی؟ اونو -

 . هیچی -
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 . جونگ جه وب تو رم می من ولی. باشه -

 . کنه ناکارم بزنه که االنه. شد گرد چشام. باال رفت دستش

 . نری بهتره - پایین آورد کردو مشت دستشو
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  حساسی؟ جونگ جه با من روابط رو همه این چرا؟چرا

 جونگ جه وب به. کن گوش حرفام به شده بارم یه اوجو -
 . نرو

 رابطه جونگ جه با خوام می من. بگو خوای می چی هر -
 از شما بهتره.بگیری رو جلوم تونی نمی هم  تو. باشم  داشته

 . کنین محافظت تون ملکه

 بازش باغو در سمت رفتم  سرعت با.کشیدم دستش از دستمو
 یه کی؟سراغ سراغ...سراغ رم می منم ملکه سراغ برو تو. کردم

 قسمش اگه. کنه محافظت ازم خورده قسم  جونگ اهریمن؟جه
 سر هام گونه رو اشکام. واویال باشه هیون قسم  مثل
 کنم؟هیون؟خودم؟جه می گریه کی خاطر به دارم. خورد

  نشست کنارم تعجب با ماریا جونگ؟

 . هیون پیش گردی برمی امروز کردم می فکر من -
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 . اون پیش برگردم عمرا من -

  شده؟ چی چرا -

 . متنفرم ازش من -

 روم چرخیدو کالس تو نگاش. در سمت چرخید نگام. شد باز در
 . دیوار به چسبید ماریا. سمتم  اومد. لرزیدم. خندید. موند ثابت

 . شنیدم ازت جدیدی خوبی؟خبرای. اوجو سالم -

  شنیدی؟ چی - پایین انداختم  سرمو

 . سردی هیون با که این -

 . نیست مربوط تو به -

  کرد بلندم گرفتو دستمو

 . دشمنیم  هم با هیون منو آخه مربوطه من به اتفاقا -

 هیون راهرو تو برد؟ می کجا منو. افتادم راه دنبالش اختیار بی
 . جونگ جه کن ولش - گرفت رو جلومون

  

 . گم  می من -هیون چرا؟ -جونگ جه
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 . نداره کاری تو با که اون نکرده الزم -جونگ جه

  کشید گرفتو دستمو خشم با هیون

 . کن ولش -

 . نه -جونگ جه

 جایی هیچکدومتون با خوام نمی من. کنین بس وای -
 . کنین ولم. بیام

 . کردن می نگامون بودنو وایستاده همه

 کالسو تو رفتم  کنین؟ تمومش شه می - کردم آزاد دستامو
  نشستم  ماریا کنار

 به چسبه می جونگ جه دیدن با واقعا دوستی عجب -
 . دیوار

 گازم اگه. انسان یه من و اهریمنه یه اون. کنم  کار چی -ماریا
  چی؟ گرفت

  دیوونه؟ بگیره گازت میاد همه جلو -

 . هست امکانش که بیرون ولی خب نه -

 . دوستی همچین با من سر تو خاک -
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 . بخواد دلت هم  خیلی - گرفت رو بازوم ماریا

  سمتمون اومد سوها

 -ماریا سرتون؟ رو گذاشتین رو کالس تا دو شما باز -
 . اوجوئه تقصیر

 یه آره - بهم  شد خیره خشم  با سوها کنم؟ کار چی من وا -
 . من یه کنی کار چی دونی نمی تو

  کردم؟ کار چی من - کردم نگاش تعجب با

 عوض هیون جونگ با جاتو چرا. نکردی کار چی بگو -سوها
 هیون پیش خواد نمی گی؟دلم  می اونو آهان - کردی؟
 . بشینم 

  کرد بلندم خشم  با سوها

 . تمام. هیون پیش شینی می. کنی می غلط تو د -

 از من چرا دروغ. نشستم اجبار به. هیون نیمکت سمت داد هلم 
 شد خیره تعجب با. تو اومد هیون. ترسم  می دیوونه این
 شده پیروز که این به کنه می فکر چی به االن دونم  می. بهم 

 نمی چرا دونم نمی.سوها تو دست از. نشستم  سرجام من و
 خیلی اینکه خاطر به شاید.بزنم  حرفی سوها حرف رو تونم 
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 نمی. عقب کشیدم خودمو. نشست کنارم هیون. دارم دوسش
 . باشم  داشته تماسی باهاش خواستم 

  ترسی؟ می ازم -

 . ترسم  نمی نه -

  میشی؟ دور ازم چرا -

 . متنفرم ازت چون -

 . بگی تو چی هر باشه -

 کمرم رو آرومی به دستش. خورد تکون جاش تو کردم حس
 کردن وصل بهم  ولتی هزار شیش برق یه اینکه مثل. خورد سر
 سمت کشید منو. دستش به شدم خیره پریدمو جام از

 . خودش

 .  کشیدم نمی نفس.بود بسته چشاشو.بودم بغلش برگشتم،تو

 طوری این چیه؟چرا - چشام عمق تو زد زل و کرد وا چشاشو
  دادم تکون سرمو کنی؟ می نگام

 . کن ولم  -

  کشید عمیقی نفس
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 . خوبه خیلی بوت -

 : زدم داد

 . کن ولم  -

 تعجب با سوها و ماریا،جیا،هانا. کردن نگامون برگشتنو همه
 هنوز ولی. برداشت کمرم رو از دستشو هیون. کردن می نگامون

 نمی چرا فهمیدی حاال - عقب کشیدم خودمو.بودم بغلش تو
 . بشینم پیشت خوام

 . شدم بلند

 . نرو - شد بلند

 . بگیری رو جلوم تونی نمی هم  تو برم خوام می -

 کشیده دستم یهو که بیرون بیام نیمکت از خواستم می
 دستم  کردم حس. داد فشار دستمو مچ هیون. برگشتم . شد

 . شکست

 جم اینجا از نداری حق و شینی می اینجا کجا؟تو کجا -
 .... وگرنه بخوری

  زد پوزخند. کردم وحشت. شد سرخ چشاش
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  گی؟ می چی خب -

 . تو خاطر به نه ولی شینم  می سرجام من باشه. دیوونه -

 . نه من خاطر به بشین تو باشه -

 تعظیم یه هیون. بود ما رو همه نگاه هنوز نشستم  نیمکت رو
 . کردیم  ناراحتتون که ببخشید - کرد کوچولو

 . عقب کشیدم خودمو.نشست کنارم

  خندید

 . ترسی می ازم دونم می که من -

 فکر خوای می. کنی می فکر چی دربارم نیست مهم برام -
 . نکن فکر خوای می ترسم  می ازت کن

 : پیچید سرم تو صداش. باال انداخت هاشو شونه

 . شی می پشیمون زنی می که حرفایی این از روز یه -

 . خندید. کردم نگاش برگشتمو خشم  با

 . رسه نمی هرگز روز اون - کردم مشت دستمو

 . بینیم  می - زد پوزخند
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 . بینیم  می -

  داد هل رو جیا سوها

 ازش معلومه زد داد دیوونه این که طور اون بابا نه -
 . نمیاد خوشش

 اوجو ولی -جیا میمیرم؟ خاطرش به کردی فکر په نه په -
 . خوبیه پسر

  گی؟ می چی فهمی می - کردم نگاش تعجب با

 . کن فکر بهش دیگه گه می راست -ماریا

  زد کنار موهاشو هانا

 . آشامین خون هم دوتون هر نیست بد هم  من نظر به -

  شد خیس چشام کردم حس

 نه اس دیگه یکی برای اون خب ولی خوبیه پسر اینکه با -
 . من

  گفته؟ شده؟چیزی چی - گرفت دستامو سوها

 ملکه با ملکه اصلی محافظ ها افسانه طبق ولی نگفته نه -
 . کنه می ازدواج
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  شد گرد چشاش

  دونی؟ می کجا از تو -

 . خوندم جونگ جه وب تو -

  دهنش جلوی گذاشتم  دستمو بگه چیزی یه کرد وا دهنشو

 گفته هانا بار یه که نرم جونگ جه وب به نگو دیگه تو نه -
 . هیون بار یه

  وبش؟ نرو گفته اون -هانا

 . بشم  اهریمن یه خوام می چیه؟من دونین می ولی. آره -

 . شد گرد چشاشون

  چی؟ یعنی کردی غلط - گرفت بازومو خشم با جیا

 می دقت خوب که حاال بشم اهریمن خوام می من اه -
 جه که این نه مگه. دارم عالقه جونگ جه به بینم  می کنم 

 خوام می من خب. کنه محافظت ازم خورده قسم  جونگ
 ... منم  داره دوسم  اون. باشم  باهاش

 . گرفت رو گلوم بغض

 . دادم تکون سرمو داری؟ دوسش هم  چی؟تو تو -ماریا
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 . بگو زبونت با. نشد که این -هانا

 ... رو جونگ جه من - چشاش تو شدم خیره

 . نداشتم  چون دارم دوست بگم  تونستم نمی

 . نداری دوسش پس دیدی -جیا

 هم  عالقه ازدواج کردن؟بعد ازدواج عالقه با همه مگه -
 . میاد

  دادم قورت بغضمو چی؟ نیومد اگه -سوها

  نداشت؟ دوست رو جونگ جه شه می مگه -

  داد تکون سرشو سوها

  شدم بلند کنی؟ می کار چی خودت با داری -

 . گیجم . کنم می کار چی دونم نمی. شم  می نابود دارم -

  شد بلند سوها

 . باشی جونگ جه با نباید تو -

 . باشم باهاش خوام می من ولی -

 . اهریمنه یه اون -ماریا
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 . نداره اشکالی باشه -

 . بشه می مثل سرنوشتت خوای نمی که تو -هانا

 . کردم یخ

  داره؟ می به ربطی می؟چه -جیا

 . کرد اهریمن رو می وو مین نو دیروز -هانا

 . شد گرد چشاشون

 . اهریمنه آره -هانا اهریمنه؟ وو مین نو مگه -جیا

 . بودم زندگیم  اتفاق ترین بد شاهد دیروز -

  گرفت رو بازوم ماریا

  نگفتی؟ ما به چیزی چرا -

 است؟این هرزه یه می که بگم؟این خواستین می چی -
 خون ساختو کارشو بعد وسید. ب لباشو اول وو مین که

 کارش امشب از که گفت هیون دیروز که کرد؟این آشامش
  دراومده؟آره؟

 می هم  به داره حالم کردم حس.کردن می نگام تعجب با
 و حیاط تو سرویس به رسوندم خودمو طور چه نفهمیدم.خوره
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 تو شدم خیره. میارم باال دارم شده؟چرا چم من خدا. آوردم باال
 . باشم  آشام خون خوام نمی من نه. بود سرخ چشام. آیینه

 ...  شدم خشک. برگشتم  اومد سرم پشت از صدایی یه

  سمتم  اومد سوکی

 . لرزیدم. عزیز ی خاله دختر به به -

 . اهریمنه یه اون

  خورد؟ هم  به حالت شده؟چرا چی -

 . خوردم مسموم غذای شاید دونم نمی -

 ... مسموم؟یا غذای - وایستاد روم به رو

 . مایی از یکی هم  تو پس - زد کنار صورتم  روی از موهامو

 . نیستم . نه -

  خندید

 . چیم  من دونی می پس -

  گرفت بازوهامو. نه -
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 آشام خون یه تو دونم  می که من. خاله دختر نگو دروغ -
 . انسانی

 . کنم سکته بود کم. بیرون زد دندوناش. خندید.کن ولم  -

 . کنم  نمی باور -

 . اهریمن یه آشامم خون یه من آره -

 . نکردم باور ولی گفت هیون -

 ... اون آخه. کنی باور رو هیون حرفای بهتره -

 : حرفش وسط پریدم

 . اه. داره مقامی چه و چیه دونم می -

 . بیرون زدم سرویس از کردمو آزاد بازوهامو

 اومد دنبالم 

 . نشده تموم باهات کارم که من -

 . ندارم کاری تو با من -

 . دارم کار باهات من ولی - گردوند برم گرفتو بازومو

 . نشد ولی کنم  آزاد دستمو خواستم 
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 تعجب با گذشت؟ خوش می با دیشب راستی.کن ولم  -
 . کرد نگام

 اهریمن اونو وو مین فهمم؟ولی نمی کنی می فکر آره -
 . کرد

  کرد ول رو بازوم

  شناسی؟ می رو کی دیگه -

 . وو،می جونگ،تو،مین جه -

  زد پوزخند

 . رفتی پیش خیلی -

  نه؟ یا کنم  محافظت خودم از بتونم باید من -

 نشدی شدی شدی آشام خون سالگی بیست تا داری خبر -
  میمیری؟

 . دارم خبر آره -

  تر جلو اومد

 گرد چشام دنبالتن؟ اهریمنا ی همه که دونی می اینم  -
  شد
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  چرا؟ -

  کرد نگا پامو تا سر از. خندید

 دستمو. اس معرکه بوت و داری خواستنی هیکل چون -
  گرفت

  

 آشام خون  یه تو اهریمنو یه من ولی خالمی دختر که این با
 . خوردم خونتو روز یه اگه نشو ناراحت پس. انسان

 دستش از دستمو. بود سرخ سرخ چشاش. شد گرد چشام
 . کن ولم - کشیدم

 . کنم  می اهریمنت من چون.بترسی بهتره آره -خندید

  اومد صدایی یه یهو

 . ذارم می من مگه. کنی می خود بی تو -

  بغلش تو کشید منو گرفتو بازومو جونگ جه. برگشتم

 . بشه می مثل تو سرنوشت ذارم نمی نترس -

 . کردم آرامش احساس جونگ جه بغل تو ولی چرا دونم نمی
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  عقب کشید خودشو سوکی

 منو دختره این خاط به نیست انصاف این جونگ جه -
 . بزنی پس صمیمیتو دوست

  کرد نوازش بازومو جونگ جه

 می خط هم  اهریمنارو ی همه دور اوجو خاطر به من -
 . کشم 

  کرد نگاش تعجب با سوکی

 . انسانه یه فقط اون جونگ جه ولی -

 تموم انسان این - داد فشار خودش به بیشتر منو جونگ جه
 . منه زندگی

  کرد مشت دستشو سوکی

 : زد داد جونگ جه دونی؟ می رو اهریمنا قوانین که تو -

 . قوانین بابای گور -

 . شد پر چشام.هیون از اونم  جونگ جه از این. گرفت دلم 

  زد پوزخند سوکی
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 گزارش کارتو این تونم می من ولی برتری من از که این با
 . بدم

 به - گرفت رو سوکی ی یقه کردو آزاد دستشو یه جونگ جه
 . بزرگ اهریمن به -سوکی دی؟ می گزارش کی

  زد پوزخند جونگ جه

 سوکی ترسونی؟ می پدرم از منو. بده گزارش بهش برو -
  کرد آزاد خودشو

 . فهمی می گفتم  بهش وقتی -

 - خودش سمت برگردوند منو گرفتو بازوهامو جونگ جه. رفت
  خوبی؟

 پر هیون از دلم . چشاش تو زدم زل کردمو بلند سرمو
 سرمو.کرد بغلم  جونگ جه. شد سرازیر اشکام چرا نفهمیدم. بود

 . اش سینه به دادم تکیه

  کنی؟ می گریه چرا -

 . دونم نمی -
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 تعجب با. بیرون کشید منو گرفتو بازوهامو نفر یه دستای یهو
 کرده تعجب من مثل اونم. جونگ جه به زدم زل
 . شد تا شیش چشام.برگشتم . بود

  داد فشار بازوهامو مین جونگ

 شده الل کردی؟ می کار چی جونگ جه بغل تو تو اوجو -
 . بدم جوابشو تونستم  نمی. بودم

  داد تکونم

 بودی؟ بغلش تو که داری ای رابطه چه جونگ جه با تو -
 . دارم دوست رو اوجو من -جونگ جه

 : زد داد جونگی

 . کرد سکوت جونگ جه داره؟ دوست رو تو اونم

  داری؟ دوسش - کرد نگام خشم  با مین جونگ

 . نه -

  کردی؟ می غلطی چه باهاش پس -

 مین جونگ دادین؟ گیر من به همتون چرا. چه تو به -
  بشی؟ اهریمن خوای می - کرد ول بازوهامو
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 . نداره ربطی تو به اینشم . شاید -

  زد داد

 گوشامو میاد؟ اهریمنا سر بالیی چه نیس حالیت -
  سمتمون اومد نفر یه. گرفتم 

 . بگیری رو جلوش تونی نمی داره دوست خودش اگه -

 . بود کیو.کردم بلند سرمو

 کارو این خودش با دختر این بذارم تونم نمی من -
 یه جونگ جه خب -کیو کیو؟ کیه اون فهمی نمی.بکنه

 . اهریمنه

 ... سوها شد باعث اهریمن همین -مین جونگ

  چی؟ سوها. کرد سکوت

  کرد نگام برگشتو چی؟ سوها -

 . نشو صمیمی جونگ جه با اوجو -

 . جونگ جه سمت برگشتم
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 . منتظرتم  من اوجو - زد لبخند بهم 

  بهم  بود شده خیره. کیو سمت برگشتم. رفت

 صمیمی جونگ جه با.موافقم مین جونگ حرف با اوجو -
 . نشو

 . بودم شده خشک حیاط وسط. رفتن

  میز رو کوبید دستشو سوها

  باشه؟ ای رابطه جونگ جه منو بین قراره مگه -

 . بود گفتم  هست نگفتم  که من -

  بود؟ -هانا

 چرا پس - دارم؟ کار چی جونگ جه به من. نبود نه -سوها
 ... که گفت مین جونگ

 : زد داد

 . گفت خورد غلط مین جونگ -

 . کردیم  می نگاش تعجب با

  شد بلند ماریا
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 . نیست پس نبود نیستو گه می اگه -

 . بشی عصبی هم این نبود الزم -جیا

  گوشش پشت زد موهاشو سوها

  میای؟. مین جونگ ی خونه رم می امشب من -

 درو سوها شدی؟ صمیمی باهاش همه این چرا. نمیام نه -
  کرد باز

 . بیا خواستی اگه. دونم نمی -

 . ذارم نمی هست هیون که جایی پامو من -

  کرد نگام تعجب با سوها

  چرا؟ -

  ترسم؟ می ازچیش - ترسی؟ می ازش نکنه -جیا

 هیون اینکه از -ماریا بترسه؟ باید چی از. گه می راست -هانا
 . بکنه کاریش یه

  زدم پوزخند صبحش؟ کار -هانا کاری؟ چه مثال -

 . نبود اولش گی؟بار می کردنشو بغل -
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 . کردن نگام تعجب با

  کرد؟ بغلت شده؟کی چی - نشست کنارم اومد بستو درو سوها

 . هم  شما کنین ول بابا اه -

 . بگو -هانا

 کردو پاره لباسمو مین جونگ که روزی همون. بابا باشه -
 . کنم  تنم دادن رو لباسشون ایشون

 . نبود مهم  - نگفتی؟ اونوقت گن؟چرا می االن اینو -ماریا

 : زد داد جیا

  نبود؟ مهم  -

 . نبود نه -

 . شد پر چشام نداری؟ حسی هیچ هیون به نسبت -سوها

  داری؟ دوسش - گرفت دستمو هانا

 . نه -

 که داشتن دوست - کنی؟ گریه خوای می همین واسه -ماریا
 . خاصه حس جور یه نه



 
 

www.cafewriters.xyz Page 197 

 . خودمونه داشتنه دوست همون -جیا

 . اومدنه خوش جور یه. نیس نه -

 . بشه تبدیل داشتن دوست به اومدن خوش این نذار -سوها

 : زدم داد

 سمت رفتم  چرا نظرت بکنم؟به غلطی چه خوام می پس -
 هیون به خوام بشم؟می نزدیک بهش خوام می جونگ؟چرا جه
 . کنم  فراموشش خوام می. نکنم فکر

  شد بلند هانا

 کارت این با. کنی نمی کنی؟نه می فراموشش کارت این با -
 اهریمن داری تمایل خودت که فهمونی می اهریمنا ی همه به

 بدست رو تو که شه می درگیری اهریمنا بین اونوقت بشی
 تونه نمی باشه قدرتمند و قوی چقدرم هر جونگ جه. بیارن
 به شدن نزدیک فهمی؟با می. وایسته اهریمنا ی همه جلوی

 بعدش ولی کنه محافظت ازت ماه دو ماه یه شاید جونگ جه
 . میشه می مثل هم تو سرنوشت و کنن می نابود اونو اهریمنا

 . لرزیدم

  شد بلند سوها
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 . کن ولش پس بشه اهریمن خواد می خودش بینی نمی -

  بود سرخ چشاش سمتم برگشت

 داری دوست اگه ولی بگم چی بهت دونم نمی من -
 اول روزای بدون ولی. بگیرم رو جلوت تونم نمی بشی اهریمن

 بمونی تنها تونی نمی بعدها ولی نداره کارت به کاری کسی
 شب یه جونگ جه اگه. باشی جونگ جه کنار همیشه باید

 چقدرم هر تو. میبرنت میانو اونا. تمومه کارت بذاره تنهات
 جلوی تونه نمی بجنگه خاطرت به جونگ جه چقدرم هر بخوای

 چقدر جونگ جه مگه. بگیره دنبالتن که رو اهریمنی همه اون
 مثل معلومه سرنوشتش شد اهریمن که کسی داره؟هر زور
 . ابزاره یه می

 .رفت و کرد باز درو

 می چی کنم؟خدا کار چی من پس. دستام بین گرفتم  سرمو
 ام شونه رو گذاشت دستشو جیا نبود؟ اهریمن جونگ جه شد

 . کشی می چی فهمم می اوجو -

  کردم بلند سرمو

 . کنم  فراموش رو هیون خوام می من -
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  کردم بغض کنی؟ می فراموشش کارات این با -ماریا

 . نه -

  شد پر چشام دی؟ می عذاب خودتو چرا پس -هانا

 نمی هیون به دونم می که من دونی دم؟می می عذاب -
 . بشم  اهریمن که بهتر همون پس رسم 

 : زد داد جیا

 چرا نبود؟بابا کافی سوها و هانا کردی؟حرفای شروع باز -
 ... باهات همه بشی اهریمن اگه فهمی نمی

  پایین اومد چشام از اشک قطره چند. کرد سکوت

 تصمیمو من. دیدنه توجهی بی از بهتر شدن اهریمن -
 . بشم اهریمن خوام می گرفتم 

  شد بلند باخشم  ماریا

 انجام داری دوست کاری هر باشم اینجا خوام نمی من -
 باشی همه با و بشی اهریمن خوای نداره،می ربطی من به بده

 . بفرما

 . بیرون رفت خونه از
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 . شدن بلند هم  هانا و جیا

  گرفت ازم نگاشو جیا

 این اوجو ولی. زنم  نمی پست سوها و ماریا مثل من -
 . کن باور. بدبختیه شدن اهریمن. نیست راهش

 . برو بگو چیزی یه هم  تو - هانا به شدم خیره. رفت

 . کرد بلندم گرفتو دستمو

  آغوشش تو کشید منو

 جه با اینکه. کن فکر موضوع این رو خوب لطفا اوجو -
 درد ببینی؟تحمل توجهی بی بشی؟یا اهریمن و باشی جونگ

 عذاب روز هر و شب هر تحمل از بهتر خیلی دیدن توجهی بی
 . کشیدنه

 . رفت و بوسید صورتمو.شدم جدا ازش

 . کردم گریه دستمو تو گرفتم  سرمو.نشستم مبل رو

 . کن کمکم  کردم؟خدایا می کار چی باید من
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 بلند سرمو ترس با. دیوار به خورد محکم و شد باز شدت با در
  دیگه این وای. بود در جلوی نفر یه. در به شدم خیره کردمو
  کیه؟

 بلند باشه؟ اهریمن نکنه. لرزید می داشت بدنم جلوتر اومد
 . کیه بفهمم  تونستم نمی بودو تاریک هوا. سمتم  اومد. شدم

 . ترسوند منو نگاش برق. وایستاد روم به رو

 ... سمتم  آورد دستشو

 اهریمن خوای می شنیدم - زد داد. داد تکونم  گرفتو بازومو
 . بشی

 . لرزیدم

  زد نعره

  بودم ترسیده بشی؟ اهریمن خوای می آره -

 . آره... آ -

 رو افتادم. اومد فرود ام گونه رو باشدت و باال رفت دستش
 . زمین
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 بلند سرمو ترس با.کردم می حس دهنم  تو رو خون ی مزه
 . کردم

  نشست روم به رو

 از گرم مایع یه بشی؟ اهریمن خوای می کی ی اجازه با -
 ...! نه. شد گرد چشام. پایین اومد لبم کنار

 . بود سرخ سرخ چشاش. کرد می نگام تعجب با

 . گرفت دستمو کنم  پاک لبمو کنار خون که باال بردم دستمو

 . لرزیدم

 : کرد زمزمه

 ! خون؟ -

 . نکن کارو این نه - مبل به خوردم عقبو رفتم. سمتم  اومد

  زد پوزخند

  کنم؟ کار چی خوام می دونی می -

 . بخوری خونمو خوای می. آره -

  خندید
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 . هستی باهوشی دختر -

  شدم سیخ. صورتم به خورد می نفساش

 . نکن کارو این -

 . کنه می خودم بی خود از خون بوی.آشامم  خون یه من -

 . بود لبام سانتی چند تو لباش

 . کرد باز دهنشو. چشام عمق تو زد زل. شدید بودم کرده عرق

 . کردم حس لبم  کنار زبونشو خیسی

 رو گذاشت لباشو بستو آروم چشاشو. بیفتم  پس بود کم 
 برد سرشو وسیدو. ب لبامو آروم خیلی. شدم سیخ. بام. ل

 لبامو کرد؟چرا کار چی من با اون. شد پر چشام. عقب
 دوست منو که اون نیست ممکن این ؟نه...وسید؟نکنه. ب

  کرد؟ کارو این چرا پس نداره

 . بشم  اهریمن خوام می بگی نشنوم دیگه -

 بی. بغلش تو کشید منو. پایین اومد چشام از اشک قطره یه
 به دادم تکیه سرمو. کردم حلقه کمرش دور دستامو اختیار
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 می دلم .کرد می آرومم  آغوش این. کردم گریه اشو سینه
 . ممکنه غیر این ولی باشه من مال همیشه بغلش خواست

  کرد نوازش موهامو

 نمی - بود گرفته صدام بشی؟ اهریمن خواستی می چرا -
 . دونم 

  کرد بلند سرمو

 که بشی؟تو اهریمن خواستی می دونی؟ندونسته نمی -
 . نه داره دردسری چه شدن اهریمن دونی می

 . دادم تکون سرمو

 ... چرا پس -

  دهنش جلوی گذاشتم  دستمو

 ولی. دم نمی ادامه باشه -کرد ندی؟بلندم ادامه شه می -
 سرمو فهمی؟ می. بشی اهریمن خوای می نگو دیگه اوجو

  دادم تکون

 . گم نمی هیون باشه -

  کرد باز کمرم دور از دستاشو
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 . خوشحالم -

 سمت برد دستشو نفر اولین. خونه تو ریختن نفر چند یهو
 . سمتمون اومد مین جونگ.زد چشامو نور. کرد روشنش چراغو

  کشید گرفتو رو هیون دست

  

 . کشتت هیون االن کردن فکر من -

 . کردم نگاش تعجب با

  کرد بغلم  سمتمو اومد سوها

  ترسیدی؟ -

 . خیلی آره -

 هیون بشی اهریمن خوای می که گفتم رسیدمو وقتی -سوها
 میاد داره زدم حدس. بیرون اومد خونه از عصبی و شد بلند

 ... باهات که کاری. اینجا

 . بود مونده ثابت صورتم  رو نگاش.شد خشک

 دستمو زده؟ سیلی بهت هیون -سوها شده؟ چی -مین جونگ
 . صورتم  رو گذاشتم 
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 . زدمش که شد چی نفهمیدم -هیون

  سمتش اومد کیو

 جور و جمع خودشو هیون داری؟ دوسش زدیش؟نکنه چرا -
  کرد

 ندارم دوست من خب ولی. داشتنه دوست گفت شه نمی -
 . بشه اهریمن کسی

  کرد مشت دستشو سوها

 . عوضی -

 اومد چشام از اشک قطره یه. کرد نگاش برگشتو هیون
 احساساتم  با بود؟داشت چی برای اش وسه. ب اون پس. پایین
 گریه داری چرا - کرد نگام تعجب با مین جونگ کرد؟ می بازی
  کردم پاک اشکامو کنی؟ می

121 

 . بخوابم خوام می بدین اجازه اگه.نیست چیزی -

 . رفتن. بخوابه بتونه تا بریم  بیاین -کیو

 . کردم گریه چرا نفهمیدم اتاقمو به بردم پناه
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  گرفت دستمو جونگ جه

 ولم نشده خاصی چیز - هم تو کشیدم اخمامو شده؟ چی -
 . کن

  داد تکونم  خشم  با

  زده؟ سیلی بهت شده؟کی سرخ صورتت چرا -

 . نزده سیلی بهم کسی. کن ولم  جونگ جه وای -

  کرد ولم 

 . هیونه کار دونم می که من -

 . نیست اون کار نه -

  زد پوزخند

 . پایین انداختم سرمو گی؟ می دروغ اون خاطر به -

 . باشه.زده سیلی بهت اون. داره حقیقت پس -جونگ جه

 کنارم نفر یه شه؟ می تموم ها مدرسه این کی. خدایا. رفت
 . نشست

  کیه؟ دیگه این. کردم بلند سرمو
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 . سالم -

  شناسم؟ می شمارو من ببخشید.سالم -

 . اومدم تازه من.شناسی نمی نه -

  ببخشید؟ - شد گرد چشام

 . هستم  سادی من -

  زدم لبخند

 . هستم  یانگ اوجو منم . خوشبختم -

  کرد نگام تعجب با

  پدرته؟ اینجا مدیر یانگ آقای نکنه -

 . پدرمه آره -

 ... شه می تنهام اینجا من - شد بلند.شدم بلند

 . کرد سکوت

  گرفتم  دستشو

 . کنم  معرفیت دوستام به بیا باشه -

 . بود نشسته میز رو ماریا.کالس تو رفتیم 
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 . بودن نشسته نیمکت رو هم  هانا و جیا. بود کنارش سوها

 . سمتشون رفتم 

 . گلم  دوستای سالم -

  شد بلند سوها.سمتم  برگشتن

 . ناراحتم  دستت از که نزن حرف من گلت؟با دوستای -

  شده؟ چی وا -

 گی؟بابا می اونو آهان - نمیاد؟ یادت شده؟دیشبو چی -سوها
 . کنم  کار چی من

  سادی به افتاد هانا نگاه

  کیه؟ این -

 . سادی. جدیده آموز دانش این. کنم معرفی رفت یادم آخ -

  سادی سمت برگشتم

 . سوها و هانا،جیا،ماریا من گل دوستای اینم  -

 . شدن بلند

  داد دست سادی با ماریا
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 . اومدی ما دبیرستان به حالم خوش هستم ماریا من -

 . هانام منم  - زد لبخند بهش هانا

  نیس؟ که آشام خون - سمتم  اومد جیا

 . گرمه دستاش نه -

 . جیام منم .ببخشید - گفت سادی به رو جیا

 سوها درسته؟ سوهایی هم  شما - سوها سمت برگشت سادی
 . داد تکون سرشو

 . گوشه یه کشید منو گرفتو بازومو

  سوها؟ کنی می کار چی هی -

 . شینه نمی دلم  به. مشکوکه دختر این هیس -سوها

  چی؟ یعنی وا -

 . نمیاد خوشم  ازش دونم نمی -

 . خوبیه دختر اون ولی -

  مطمئنی؟ کجا از -

 . میاد خوب که نظر به ولی. دونم نمی -
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 . باشه طعمه یه شاید. باش مراقب اوجو -

 . خورد یکه سادی دیدن با کالس تو اومد هیون

 هیون شد؟ شوکه سادی دیدن با چرا روش بودم کرده زوم
  سادی سمت رفت

  زد لبخند سادی کنی؟ می کار چی اینجا تو؟تو -

 پارسال از. بینم می اینجا رو تو شه نمی باورم. هیون سالم -
  خندید هیون زد؟ غیبت کجا. بودم خبر بی ازت

 . رفتیم  می باید جونگی خاطر به راستش -

  کرد ذوق سادی

  گرفت دستشو هیون توان؟ با هم  اونا مگه -

 . پیششون ببرمت بیا حیاطن تو آره -

 دستمو سوها شناختن؟ می همو دوتا این. بودم شده خشک
  خوبی؟ اوجو - گرفت

 . نیستم  نه -

 . حیاط تو رفتم  کشیدمو دستش از دستمو
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 نیمکت رو طوره؟ چه سادی با هیون رفتار ببینم  خواستم می
 . نشستم اونا از دورتر کمی

 جونگ کنار. بود کرده حلقه هیون بازوی دور دستشو سادی
 . بود اینا مین

 : گفت ذوق با سادی یهو که شم  بلند خواستم  می. شدم عصبی

 . شد تا شیش چشام کنم؟ زندگی شما با تونم می -

 . بود کم  همینمون

 . نه بگو نه بگو. مین جونگ به زدم زل

 حال خوش اتفاقا. نه که چرا - زد لبخند و شد بلند مین جونگ
 . شیم  می

 . نداره امکان نه

  زد صدام نفر یه یهو

 همه زد؟ غیبت کجا ما بی نیست انصاف این اوجو -
 . سوها سمت رفتم  شدمو بلند. سمتم  برگشتن

 ببخشید - داره حالی چه کردم می درک. بود شده سرخ خشم  از
 . اومدم شما بدون شد چی نفهمیدم. سوها
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 . گذشت که حاال - زد لبخند سوها

  سادی هیونو به شد خیره خشم با جیا

 . گشت می دنبالت داشت جونگ جه اوجو راستی -

 . طور این که. کرد نگام خشم با هیون

  بری؟ خوای می - زد پوزخند ماریا

 . داره کار چی باهام ببینم  خوام می. نرم چرا آره -

  گرفت دستمو هانا

 . ساختمون پشت بری باید -

 . دونم  نمی - ری؟ خطرناکه،می کم یه -پایین آورد رو صداش

 . برو شده هم  هیون به دادن حرص برای -جیا

 . خوره می هم حرص که نه -

  زد؟ سیلی بهت دیشب چرا نه اگه -ماریا

 حساس من رو تنها بشه اهریمن هیشکی خواد نمی اون -
 . نیست
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 این از ولی نیستم  موافق قضایا این با زیاد که این با -سوها
 . جونگ جه با برو نمیاد خوشم دختره

 . بزنه حرفی همچین یه سوها شد نمی باورم. شد گرد چشام

 : گفت نفر یه یهو

 . ببخشید -

 ... شدم خشک.برگشتیم 

  زد لبخند جونگ جه

 . دنبالت اومدم خودم کردی دیر دیدم راستش -

 . پیشت بیاد که بگیم  بهش اومدیم -سوها

  زد لبخند جونگ جه

 . ممنون -

  اومد صدایی یه یهو

 برگشت جونگ جه اوجو؟ سراغ رفتی باز تو جونگ جه -
  کیو سمت
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 دارمو برنمی دست اوجو از من بکنین کاری شما؟هر باز -
 . نیستم کنش ول

 . نمیاد بدت هم  تو اینکه مثل - بهم زد زل خشم  با یونگی

  داد جواب من جای به سوها

 پسر جونگ جه بیاد بدش چی از نمیاد بدش که نه -
 . خوبیه

  مین جونگ به شد خیره

 مین جونگ پیش؟ دوسال میاد که مین؟یادت جونگ نه -
 اخماشو سوها خوب؟ گی می اون به تو - کرد مشت دستشو

 . بود خوب نبودی تو اگه - هم  تو کشید

 . کردم می نگاشون تعجب با

 . سمتمون اومد خشم  با مین جونگ

 . برسی سادی به بری بهتره هی - وایستاد جلوش جونگ جه

  شناسه؟ می رو سادی اینم . شد گرد چشام
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 : زد داد مین جونگ

 . رسم می حسابتو بخوره اوجو یا سوها به دستت -

 . بکنی غلطی هیچ تونی نمی - گرفت دستمو جونگ جه

 . بغلش تو کشید منو

 . خورد می حرص سوها

  سمتمون اومد سادی

 . شری طور همون هنوزم جونگ جه -

 . لرزیدم. بوسید موهامو جونگ جه

 کسی اگه. شم می واقعی اهریمن یه اوجو خاطر به من -
  خندید سادی. طرفه من با کنه اذیت رو اوجو بخواد

 قوی که دختر این کردم می فکر همش پیش سال دو -
 . اوجوئه بینم  می االن کیه خواشه خاطر اهریمن ترین

 . خودشه آره - خندید جونگ جه

  جونگ جه سمت اومد خشم با هیون

 . کن ولش -
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  داد فشار خودش به منو جونگ جه

 . کنم  نمی ولش نه -

 . شم می طوری این چرا. رفت می گیج داشت سرم

 جه ی سینه رو گذاشتم  دستامو. خورد می هم  به داشت حالم 
 . دادم هلش و جونگ

 . کردن می نگام تعجب با همه. شد جدا ازم

 داره قلبم  کردم می حس. کرد می سنگینی قلبم  تو چیزی یه
 گذاشتم  دستمو. خورد می هم  به داشت حالم .شه می منفجر
 . نیارم باال که دهنم  جلوی

  سمتم  اومد نگرانی با جونگ جه

  شده؟ چی -

 : گفتم  زور به

 . نیا جلو -

  شدم؟ طوری این چرا. کشیدم عمیق نفس چندتا
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  کردم نگاش خشم با. گرفت دستمو هیون

 . لعنتی کن ولم  -

 من کنی می تغییر داری دونی می خودتم  اوجو کن بس -
 . کنم کمکت خوام می

 زدم داد

 . کنی کمکم تو خوام نمی من -

 . کشیدم دستش از دستمو

 چشام. چشاش تو زدم زل. گردوند برم گرفتو بازوهامو خشم  با
 . شد پر

  داد تکونم

 می نابود کارات این فهمی؟با می. کنم کمکت خوام می -
 . شی

  داد می فشار رو گلوم بغض

 زنده خوام نمی.ندارم تحمل دیگه. شم  نابود خوام می -
 . کن ولم . باشم



 
 

www.cafewriters.xyz Page 219 

  زدم داد گی؟ می داری چی - کرد می نگام تعجب با هیون

 برنمی سرم از دست چرا متنفرم ازت من.عوضی کن ولم  -
 بینمت می وقتی فهمی چشامی؟نمی جلو همش داری؟چرا

  کرد ول بازوهامو شه؟ می بد حالم 

 ... بهم که کنم  مجبورت تونم نمی متنفری ازم اگه -

 . کرد سکوت

 بزنم داد خواست می دلم . بود غم  از پر نگاش.کشید تیر قلبم 
 : گفتم  که شد چی دونم نمی ولی نیستم  متنفر ازت نه

 . ببینمت خوام نمی هم  دیگه متنفرم ازت آره -

 هیون از کجا اوجو سرت تو خاک. کالس تو رفتم  برگشتمو
 اون که بینی می ولی. میاد خوشت ازش خیلی که متنفری؟تو

 نیومده گی می چی رو سادی هیچ اش ملکه. داره رو اش ملکه
 همیشه که شمام لعنتیا اه. شد سرازیر بهش؟اشکام چسبیده

 . باشین ریختن ی آماده

 سرمو. تو اومدن ها بچه و شد باز در. نیمکت رو گذاشتم  سرمو
  سادی سمت برگردوند نگاشو هیون. کردم بلند
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 می اونجا هم با هست گوشه اون خالی نیمکت یه -
 . شینیم 

  

  زد داد گرفتو بازوشو سادی

 . خوشحالم  شینم؟خیلی می تو پیش من وای -

 . شد می بد داشت حالم 

 . بهم زد زل نشستو ماریا کنار هیون جونگ

 . نیست مهم  خیال بی اه کنه؟ می نگام طوری این چرا این وا

 رو اینا باید یعنی. نشستن پشتی نیمکت رو سادی و هیون
  کی؟ کنم؟تا تحمل

 خون خدا. سرم به گرفتم  دستامو. شد می منفجر داشت سرم
  داره؟ دردسر همه این شدن آشام

  

  

  افتاد نگاش که جایی اولین. تو اومد جانگ آقای شدو باز در
 . تنهایی تو که باز - کرد نگام خشم  با. بود من کنار
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 : گفتم  بود غریبه هم خودم واسه که صدایی با

 بشینه من پیش خواد نمی هیشکی. راحتترم تنهایی من -
 . باشم  تنها بدین اجازه اگه قربان. خوشحالم بابت این از منم 

 . دم نمی اجازه نه -جانگ آقای

  هیون به شد خیره

 می کار چی ندادم؟اونجا قرار اوجو یار شمارو من مگه -
 : دادم جواب زودتر بده جوابشو خواست هیون کنی؟

 بدین اجازه. راحتترم تنها من قربان. خواستم  خودم من -
 . لطفا

 حرص همه این چرا وا. داد فشار هم رو دندوناشو جانگ آقای
 تنها خوام می من چیه؟بابا خوردنش حرص خوره؟دلیل می

  هیون به شد خیره جانگ آقای مگه؟ شه می چی باشم

131 

 . شه می کم  ازت دونمره -

  شدم بلند. شد گرد چشام
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 کسی از بخواین اگه. نیست درست کارتون این قربان ولی -
 . منم  کنین کم  نمره

  برگشت جانگ آقای

 . گفتم  که همین.نکن بحث من با -

 . در به کوبید نفر یه

 : گفت بلندی صدای با جانگ آقای

  بله؟ -

  جانگ آقای به شد خیره جونگ جه. شد باز در

 . داره کار اوجو با یانگ آقای ولی قربان خوام می معذرت -

 . لرزیدم

 پشت به بود شده خیره تعجب با.سمتم  برگشت جانگ آقای
 . بودم پا سر زور به شدی؟ بلند چرا تو هیون - سرم

 پیش برام فوری کار بیرون؟یه برم دین می اجازه -هیون
 . اومده

  کرد من به رو. داد تکون سرشو جانگ آقای
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 . برگرد زود هیون. اوجو برو -

 فوری کار االن همین باید هیون این چرا. افتادم راه جلوتر
  هیون به شد خیره.گرفت دستمو جونگ جه باشه؟ داشته

  کنی؟ می کار چی اینجا تو -

 . کنی می غلطی چه ببینم خواستم  می -هیون

 . کنم  نمی غلطی هیچ من -جونگ جه

 . افتادم راه دنبالش. کشید دستمو

  بریش؟ می کجا -اومد دنبالمون هیون

 . نداره ربطی تو به -جونگ جه

 همین به هم  تو - کرد نگام خشم با گرفتو رو جلومون هیون
  کرد می درد سرم ری؟ می باهاش راحتی

 . رم می کی با و کجا نیست مهم برام -

 : زد داد خشم  با

  اهریمنی؟ یه با نیست مهم برات -
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 می حرص چرا تو اصال بشم  اهریمن دارم دوست چون نه -
 می جوش چرا تو برم جونگ جه با دارم دوست خوری؟من
  مهمه؟ برات زنی؟مگه

 بیا - دادم فشار رو جونگ جه دست. کرد مشت دستشو
 . میام باهات کنی هم اهریمنم  اگه. بریم 

 . کرد نگام تعجب با برگشتو جونگ جه

 بودی نیومده همین واسه شدی؟مگه میخ چرا چیه -
  کرد ول دستمو جونگ جه دنبالم؟

 کردی قبول راحتی همین به شده؟چرا چیزی اوجو -
  کردم بغض کنم؟ اهریمنت

 ولی بهتره خیلی که بکشی منو اگرم. شدم خسته دیگه -
 تحمل دیگه جونگ جه دونی می.نیست بد بازم بشم اهریمن

 نداشته رابطه باهات نگردمو باهات گن می بهم همش. ندارم
 هیوال از چیزی بودن اهریمن هیوالیی؟درسته تو مگه باشم
 کنی محافظت ازم که خوردی قسم  تو خب ولی نداره کم بودن

 . بشم  اهریمن خوام می قسمت به اعتماد با من و

 . نیست درست این - هیون به زد زل جونگ جه
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  کرد بغلم  پشت از هیون

 اهریمن خوای می اگه خوای می طوری این خودت اگه -
 رو جلوت تونم  نمی باشه باشی ما کنار خوای نمی اگه بشی

 بره یادت بودن خوب نذار باش مراقب خیلی اوجو ولی. بگیرم
 نذار بشی بد نباید تو. باش مراقب همیشه باش خوب همیشه

 واسه فقط بشی اهریمن خوای می اگه. بزنن دست بهت همه
 . اوجو نشو هرزه بشه خراب ذاتت نذار باش جونگ جه

 . شد پر چشام.بود غم  پره صداش. کرد ولم 

 فوق اهریمن یه تو دونم  می. باش مراقبش جونگ جه -هیون
 کنه مقاومت تو جلوی تونه نمی کسی و هستی قوی العاده

 مراقبش کنن حمله بهت هم  با همه ممکنه اوجو خاطر به ولی
 ازش همه نذار باش داشته خودت واسه فقط اونو. باش

 اش هرزه نذار. بمونه خوب بذار بمونه پاک بذار کنن استفاده
 . کنن

  گرفت رو جونگ جه دست

 . باش اون مراقب. سپرم می تو به رو اوجو من -

  گرفت رو بازوش جونگ جه که بره برگشت
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 اونو و بیای کوتاه راحتی این به کردم نمی فکر من ولی -
 . بدی بهم 

  سمتش برگشت هیون

 خواد می خودش وقتی ولی شم  می نابود دارم نبود راحت -
 نگه خودمون پیش اونو تونم  نمی زور به که من بشه اهریمن

 . کنه اذیتش کسی نذار پس خوردی قسم  تو. دارم

 . رفت

 جلوم باید. کرد می من با کارو این نباید هیون. شد نمی باورم
 کارم فهموند می بهم  کرد؟باید کارو این چرا.گرفت می رو

 . نه. اشتباهه

  گرفت دستمو جونگ جه

 انتظار نداشتی؟منم  هیون از رو کاری چنین انتظار -
 بهم  دستی دو رو تو چرا. کرد کارو این چرا دونم  نمی.نداشتم 
 . هستی کی دونه نمی هنوز شاید. کرد تقدیم 

  کردم نگاش تعجب با

 هنوز.اوجو بگم تونم نمی - گرفت ازم نگاشو کیم؟ من -
 . بفهمی زوده
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  دادم فشار دستشو

 . بگو -

  کرد نگام برگشتو

 ... تو -

  

  

 یعنی فهمی می بعد گم می وقتی لجبازی خیلی تو -
 . کالس تو بری بهتره. گم  نمی کنی اصرا چقدرم هر. بعد

  چی؟ تو ولی -

 . خودم کالس به گردم می بر منم  -

 . برگشت.گرفتم  رو بازوش بره خواست

  کنی؟ می کنی؟اهریمنم  کار چی من با خوای می -

 رو دندوناشو تیزی. گردنم  رو کرد خم سرشو. کرد بغلم خشم  با
 . کردم می حس گردنم  پوست
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 کارو این. کنه؟نه اهریمنم  خواد می یعنی بودم شده خشک
 . بشم  اهریمن خوام نمی من.نکن

  عقب برد سرشو

 هیون به چرا پس بشی اهریمن خوای نمی که تو اوجو -
 تو هنوز. چشاش تو زدم زل بشی؟ اهریمن خوای می گی می

 . بگم تونم  نمی که چیزیه دلیلش - بودم بغلش

 می کنم  اهریمنت بخوام اگه که فهمیدی االن باشه -
 . نیست مشکلی پس. تونم 

  شد جدا ازم

 فعال.کنم  می مشخص خودم رو اش موقع اینکه فقط -
 درخت پشت از داره هیون چرا دونم  نمی. کالس تو برگرد

  کنه؟ می نگامون

 . طور این عقب،که کشید خودشو نفر یه. درخت سمت برگشتم

  شد بلند خشم  با سوها رفت؟ کجا. نبود جونگ جه برگشتم

 . نیستم  دوست تو با دیگه من -

  بشم؟ اهریمن خوام می چون چرا -
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 . بخور داری دوست غلطی هر برو آره -

 بذاری؟ تنهاش خوای می - گرفت دستشو هانا بره خواست
 . ندارم کاری اون با دیگه من -سوها

 . بعد بزنم حرفامو بذار ولی برو بری خوای می باشه -

  نشست بروم رو

 . مرگته چه ببینم بگو -

  شد پر چشام

 . دارم عالقه هیون به من دونی می -

 . بود معلوم اول همون از که این -سوها

 هیون من آره.حرفم  وسط نپر همه این. بزنم حرفمو بذار -
 رو اش ملکه اون نیست من مال اون خب ولی دارم دوست رو

 به چسبید نیومده ندیدی.داره رو سادی هیچ ملکه داره
 خودش کنار اونو شد؟ندیدی طور چه دیدنش با هیون؟هیون
 کارم؟مگه چی اینجا شون؟من خونه ره می شبا نشوند؟ندیدی

 امیدوار خودمو خودی بی چرا. ده نمی ده؟نه می اهمیت بهم 
 دوسم جونگ جه نیست؟حداقل من مال مطمئنم  وقتی کنم 
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 می وظیفه روی از هیون ولی کنه می محافظت ازم و داره
 . نشم  اهریمن خواد

 . کردم پاک اشکامو

  

  

  گرفت دستمو جیا

 . داری دوسش بگی بهش تونی می. نیست راهش این -

  چشاش تو شدم خیره

 به گفت بهم  همین واسه دارم دوسش دونه می خودش -
 . نیستم مناسب تو برای من نکن فکر من

  داری؟ دوسش گفتی بهش کی وا -ماریا

 . فهمید خودش نگفتم  -

  داره؟ شیشم  حس -جیا

 . دارن رو آدما احساس فهمیدن قدرت ها آشام خون -سوها
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 نفر چهار بابا. نیست راهش این گم می بازم من ولی -هانا
 می وای.دونم نمی - بشی؟ اهریمن دادی گیر چرا مخالفن

 . بدم حرص رو هیون خوام

  شدم بلند. کردن نگام تعجب با

 حساسه چون. بدم عذابش خوام می. شنیدین درست آره -
 حرص تا بشم  اهریمن خوام می نشه اهریمن کسی که این رو

 ناراحت خوردو می حرص مدرسه تو امروز که طور همون بخوره
 خواست می دلم  زد حرفاشو کردو بغلم  وقتی همین واسه بود

 اهریمن خوام می گفتم  کردم غلط من بزنم  داد جا همون
 مراقب گفت می زدو می حرف جونگ جه با داشت وقتی. بشم
 جلو ببینم تونم  نمی ولی. گرفتم  می آتیش داشتم  باش اوجو

 . تونم  نمی نه خوشه باهاش و پره می دیگه یکی با داره چشام

  شد بلند هانا

  کرد؟ گفتی؟بغلت چی -

 . بود ناراحت هم  خیلی. کرد بغلم  آره -

  گفت؟ چی -جیا

 . پرت و چرت هیچی -
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  گرفت رو بازوم خشم با ماریا

  بزنی؟ داد بود کم  پرتاش و چرت واسه -

 اهریمن خوام می اگه گفت بگه؟می چی خواستی می نه -
 خوب باشم  مراقب گفت می بگیره رو جلوم تونه نمی بشم

 واسه فقط گفت می. نزنه دست بهم  کسی باشم  مراقب. بمونم
 و بشم  هرزه نذاره که گفت هم جونگ جه به.باشم  جونگ جه

 . همین باشه مراقبم 

  شد بلند سوها

 باز گی می زده هیون که حرفایی این با سرت تو خاک -
  کردم یخ نداره؟ عالقه بهت

  گی؟ می داری چی... چ -

 که داره دوست بودی؟که نکرده فکر موضوع این به آره -
 خود از گن می این به که بشه اهریمن عشقش خواد نمی

 از گذشتن عشقو ی خواسته به گذاشتن گذشتگی؛احترام
 . اون

  زد نمی قلبم 
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 فکر بهش گفت بهم اون نداره دوست منو اون دروغه نه -
 . نه نه نه. کنه می ازدواج ملکه با اون گفتن ها افسانه. نکنم 

 . دستام تو گرفتم  سرمو نشستمو مبل رو

  کرد بغلم  نشستو کنارم سوها

 نباید تو. کن فکر خوب لطفا ولی بگی تو چی هر باشه -
 . بشی اهریمن

  کردم بلند سرمو

 : زد داد جیا چرا؟ -

 استفاده ازت همه نداریم  دوست فهمی؟ما نمی چرا وای -
 .  کنن

  

  

  زدم لبخند

 . دم نمی قول ولی. کنم  می فکر روش باشه -

  شد بلند سوها
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 . دارم نقشه یه من -

 . کردم نگاش تعجب با

  ای؟ نقشه چه -ماریا

 کنم می کاری من. بدیم حرص رو هیون که ای نقشه -سوها
 . سادی یا ملکه با نه باشه تو با هیون

 . بکن تونستی اگه -

 . تونم  می من نترس -

 . امیدوارم -هانا

  شد بلند جیا

 . داریم کار خیلی فردا. بریم پاشین. شد دیر وای -

  هم  تو کشید ابروهاشو جیا داریم؟ کار چی فردا -

 . دیگه هیون دادن رفت؟حرص یادت زودی همین به -

  خندیدم

 . برین باشه نه -

 . نشستم  نیمکت رو
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 . کن کمکم  خدایا. بود نشسته سرم پشت سادی

 . تو اومد هیون

 مهم برام یعنی شم نمی ناراحت من نترس سادی پیش برو
 . حال خوش یا بشم  ناراحت که نیستی

 : پیچید سرم تو صدایی یه

 بشینم؟ پیشت خوای نمی واقعا برم؟مطمئنی؟یعنی -
 . بشینی پیشم  خوام نمی برو آره. بود هیون

 . نیست مهم دیگه  درک به. کرد می نگام مظلوم

 کردم حس. کردم نگاش برگشتمو.بود شده خشک نیمکت کنار
 نمی من بیا،بابا د. زنه می موج خشم  و رنجیدگی نگاش تو

 مشت دستشو ببینم؟هان؟ رو کی باید بشینی پیشم  خوام
 . کرد

 : پیچید سرم تو صداش باز

 . دیدی خودت چشم از دیدی چی هر پس. طور این که -

 . بکنی تونی نمی غلطی هیچ



 
 

www.cafewriters.xyz Page 236 

 شینی؟ نمی چرا وا - هیون به شد خیره تعجب با سادی
 . شینم  می -هیون

 . شدم راحت آخیش. نشست کنارش

 . نکن خراب اوجو وای.شد پر چشام. بیرون دادم نفسمو

  کرد می نگام تعجب با ماریا.شدم بلند

  کجا؟ -

 . بخورم هوا رم می -

  سمتم  برگشت سوها

 . بیاد جانگ آقای که االنه بشین خواد نمی -

 ... سوها ولی -

 . جات سر بشین - حرفم  وسط پرید

 می.شنیدم می رو سادی ی خنده ریز صدای.نشستم  اجبار به
 . بدم جرش خواستم 

 . شد باز در

  کیه؟ دیگه این
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 . نمیاد معلمتون امروز -

  شد بلند مین جونگ

  

  زد لبخند هستی؟ کی تو

 . هستم  آرتا من -

 . غریبی عجیب اسم  آرتا؟عجب. کردم نگاش تعجب با

  داد موهاش به تابی آرتا نیستی؟ که معلم  -مین جونگ

 . هستم ) B( ب چهارم کالس تو من نه -

  زد لبخند مین جونگ

  نمیاد؟ ما معلم  فهمیدی کجا از -

 شه می نداشتیم  معلم هم  ما چون. اومد خوشم  ازت نه -آرتا
 . دارن جلسه گفت
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 برگشت مین جونگ نه؟ گذره می خوش - شد بلند سوها
 . سمتش

  سمتم  برگشت خشم  با سوها

 بری خواستی نمی مگه نیمکت به چسبیدی چرا شو بلند -
 . شدم بلند خوری؟ هوا

 . کن صبر لحظه یه سوها -مین جونگ

 . وایستادی راه جلو. کنار برو - زد کنار رو آرتا دستش با سوها

 . بود شده شوکه آرتا

 نیمکت رو شد؟ طوری این چرا. حیاط تو رفتم  سوها دنبال
 . نشستم  کنارش. نشست

 . بود عصبی

141 

 داد فشار هم  رو دندوناشو خشم با یهو؟ شد چی سوها

  بود؟ گرفته گرم جونگی با طور شد؟چه چی ندیدی -

 ... ولی آره -
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 . نداره ولی - حرفم  وسط پرید

 مهمه برات چی؟مگه یعنی کردی که کاری این آخه -
 . نباشه چرا - کرد نگام خشم با گرده؟ می کی با جونگی

  پرید جاش از ترقه مثل داری؟ دوسش -

 . ندارم نه -

  کشید عمیقی نفس زنی؟ می جوش خودی بی چرا پس -

 . دونم نمی -

 . داری دوسش پس -

 . جورایی یه - چشام تو شد خیره

 . زدم لبخند

 . برگشتیم. صورتمون رو افتاد نفر یه ی سایه

  

  

  بهمون بود زده زل خشم با ماریا

 . بمونم اونجا تونستم  نمی شرمنده -یهو؟سوها رفتین کجا
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  نشست کنارم هانا

 . شدی عاشق اوجو مثل هم  تو نگو -

 : زدم داد

 هیون خاطر به نشدی؟من -هانا شدم؟ عاشق کجا من -
 . چی هر حاال وای -جیا میرم؟ می واسش من کجا - میرم؟ می

 گی؟ می راس - کرد نگاش تعجب با هانا چی؟ آره بگم  -سوها
 . داشتن دوس نه که عشق -سوها

 تر زود هانا - دارن؟ چی اینا مگه. دوتا شما دست از وای -ماریا
 راس آره - خندید جیا نمیاد؟ یادت رو کیو. اینا سراغ رفته ما از

 . گی می

 . خیرم - شد سرخ هانا

  خندید سوها

  شدی؟ سرخ همین واسه -

 . شدم سیخ. روم به رو به افتاد نگام

  شد؟ چی هان -ماریا

 . بزنین حرف آروم. هیس
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  چرا؟ -سوها

 . بهمون زدن زل و رومون به رو نشستن چون -

  کرد می نگاش تعجب با. شد بلند سوها یهو

 به اینجا جو از داره حالم. کالس تو بریم  شین بلند ها بچه -
 . خوره می هم 

 . گه می داره جان؟چی

 : گفت نفر یه که بهش بود زده زل تعجب با ماریا

 . خانما ببخشید -

 . سمتش برگشتیم 

  زد لبخند یونگی

 . داشتم  کاری یه. شدم مزاحم  شرمنده -

  سمتم  برگشت ماریا

 . بدن گیر بهمون باید همه اوجو تو دست از -

 . اومده سوها خاطر واسه. چه من به وا -

 . کرد صاف صداشو یونگی من؟ من؟چرا -سوها
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 . سمتش برگشتیم 

 کار چی اونا با من نیومدم سوها یا اوجو خاطر به من -
 . بزنم حرف ماریا با خواستم  می. دارم

 . شد گرد جونم؟چشامون

 بیا - گرفت دستشو یونگی من؟ من؟چرا - بود شده شوکه ماریا
 . گم  می بهت

  

 .زنن می مشکوک اینا اوفففففففففففففف

 . خط تو اومد اونم که نبود خط تو یونگی -سوها

  خندید جیا

  داره؟ کار چی ماریا با یعنی. خط تو اومد جورم بد -

 . مشکوکه هست چی هر ولی. دونم نمی -

 . رم می من - شد بلند هانا

  شد سرخ کم یه کجا؟ - گرفتم  دستشو

 . داره کار باهام کیو -
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  چی؟ -

 - کشید دستم  از دستشو هانا خبره؟ چه اینجا به به -سوها
 . برم باید ببخشید

 . مشکوکه خیلی - نشست نیمکت رو سوها. رفت

  نشستم  کنارش

 . آره -

 . هم  با دوشون هر چرا آخه ولی -جیا

 می طوری اون چرا اون وا - هیونگ به دوخت نگاشو سوها
 . هیونگ به شدیم  خیره کنه؟

 . خورد نمی تکون هیونگ. ما سمت داد می هلش مین جونگ

  شده؟ دیوونه -جیا

 . دارن ای نقشه چه نیست معلوم. خیال بی -

  شد بلند سوها

 . دارن نقشه گی می راست آره -

  هم  به کوبید دستاشو سوها ای؟ نقشه چه -جیا



 
 

www.cafewriters.xyz Page 244 

 . خوریم نمی رو گولشون ما خوندن کور ولی -

 . نه -جیا نفهمیدی؟ -سوها گی؟ می چی - گرفت دستشو جیا

  شدم بلند

 نزدیک بهمون ماریا و هانا طریق از خوان می اونا -
 ور این فرسته می زور با رو هیونگ داره مین جونگ االنم. بشن

 . کنه کار مخت رو و ببره خودش با رو تو تا

 . کردن نگام تعجب با

 . ذارم نمی -

 . رسوندن بهم رو خودشون سوها و جیا. افتادم راه جلوتر

 . فهمی می - کنی؟ کار چی خوای می -سوها

  

  

  بودن نشسته نیمکت روی که یونگی و ماریا سمت رفتم 

 . داشتم  کوچولو کار یه ماریا با من ولی. شدم مزاحم ببخشید

 . کرد می نگام تعجب با یونگی
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 . شد بلند ماریا

  گوشه یه کشیدمش گرفتمو دستشو

 به خوان می اس نقشه یه همش اینا باشه حواست -
 . بشن نزدیک بهمون هانا و تو کمک

 . دونم می - زد لبخند ماریا

 . کردم نگاش تعجب با

 رو سوها تا فرستاده اونو مین جونگ گفت یونگی -ماریا
 همین واسه بکنه کارو این خواست نمی خودش ولی برگردونه

 خودمون ی درباره داشتیم . نگم چیزی سوها به که گفت بهم 
 . زدیم  می حرف

  زدم لبخند

 اون نره یادت فقط. بزنین حرف برین باشه. دونستم می -
 . آشامه خون

 . دونم می - زد لبخند

 . کرد می نگام بهت با سوها

  چته؟ -
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 ... مین جونگ کار ولی. هیچی -سوها

  حرفش وسط پریدم

 نه یونگی نه چون شه نمی موفق معلومه که طور این -
 این هیونگم  رفتار از.کنن کمک مین جونگ به خوان نمی کیو
 . نیست کار این به راضی اونم که شه می برداشت طور

 . ور این میاد داره -جیا

 . سمتمون میومد داشت که هیونگ به شدم خیره

 . باش آماده جیا -

  گرفت دستمو

 . برم باهاش خوام نمی -

 . بری باید ولی -

 . برو آره -سوها

 . شدم مزاحم  ببخشید.سالم - وایستاد رومون به رو هیونگ

 . نیستی مزاحم  نه -سوها

  گرفت دستمو
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 . دارم کار باهات بیا دقیقه یه اوجو -

 . افتادم راه دنبالش. فهمیدم منظورشو

 . حالشون به خوش - بیرون داد نفسشو سوها

  چرا؟ -

 . دونم نمی -

 نه؟ تان سه اون با که این واسه دونم  می من ولی -
  داد فشار دستمو

 . آره -

  کشیدم آه

  بودی؟ مین جونگ کنار االن خواست می چیه؟دلت -

 . باشم  اون کنار خوام نمی نه -

 . هیون مینو جونگ به افتاد نگام

 . بودن پیششون آرتا و سادی

  کردم مشت دستمو

 . گذره می خوش دوشون هر به االن
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 . کرد نگام تعجب با

 . پیششونن آرتا و سادی -

  زد پوزخند

 . اونجارو. نیست مهم  -

 . کرد اشاره که جایی به شدم خیره

 هم  کنار جونسو و وو،سوکی جونگ،مین جونگ،هیون جه
 . بودن نشسته

 . شد بلند. لرزیدم. ما سمت برگشت جونگ جه نگاه

  

  

 . برگشتم

  گرفت رو بازوم سوها

  کجا؟ -

 . کالس تو رم می دارم -

  کرد نگام خشم  با
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  بخوری؟ غلطی چه کالس ری می-

 برخوردی جونگ جه با خوام نمی. کن ولم  سوها وای -
 . باشم  داشته

 . بهت زده زل چشمی چهار هیون. باشی داشته بهتره -

  کردم آزاد رو بازوم

 . درک به -

 . کرد می نگام تعجب با

 کن ولم  - برگشتم  خشم با. شد کشیده دستم  که برم برگشتم
 . سوها

 سوها. شدم خشک شده؟ چی!عصبانی چه - زد لبخند جونگ جه
 . زد لبخند

  خودش سمت کشید منو جونگ جه

 بشی؟ اهریمن نداشتی دوست اومده؟مگه پیش مشکلی -
 . لرزیدم

  دوستاش سمت برگشت
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 سکو روی از سوکی شناسین؟ می که رو خانم  این رفقا -
 . لرزیدم. پایین پرید

  سمتمون اومد

 . نشناسم  رو خالم دختر شه می مگه آره -

 . کرد می نگامون مات سوها

 . سمتمون اومدن هم بقیه

 . داشتم  باهاش کوچولو برخورد یه -جونسو

 . کالسیم  هم  -جونگ هیون

  کردم آزاد رو بازوم

  جلوتر اومد وو مین شد؟ تموم معارفه ی جلسه -

 . هنوز نه -

 . هستم وو مین نو - گرفت سمتم  به دستشو

  گرفت دستمو سوها به زدم زل. دادم قورت زور به دهنمو آب

  

 . اجازه با شد تموم دیگه االن خب
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 تغییر هنوز - گرفت رو جلوش جونسو که بره خواست می
 . سردی طور همون سوها نکردی

  زد پوزخند سوها

 . جونسو شم  نمی گرم تو با هیچوقت من -

 . دونم نمی سوها از هیچی من خدا وای

 . گفتن من از ها ده می دستت کار سردیت این -وو مین

 . مربوطه خودم به. کنی نصیحتم  شما نکرده الزم -سوها

  گرفت دستشو جونگ جه

 مثل تونیم می باشی مهربونتر کم  یه اگه. سوها کن بس -
 . باشیم  قدیما

 جونگ جه دست از دستشو.شد پر سوها چشای کردم حس
 . نزن دست من به - کشید

  زد پوزخند جونگ جه

 هنوز و حساسی من رو هنوز تو نبود یادم ببخشید آخ -
 ... بهم 

 . زنی می حرف زیادی داری - حرفش وسط پرید نفر یه
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 . بودن ما کنار درست مین جونگ و هیون. برگشتیم 

 . نکن روی زیاده -مین جونگ

 . بمونم  اینا کنار خواست نمی دلم 

  کشیدم سوها دست از دستمو

 . رم می دارم من -

 . جلوم پیچید نفر یه که برم برگشتم

  زد پوزخند سوکی

151 

  بری؟ خوای می زودی این به -

 . ببخشید. ندارم کاری شما با که زودی؟من این به -

 . اوجو خونتونم امشب - شنیدم رو صداش. کنار زدمش

 . لرزیدم

 . سمتش برگشتم

 زده زل طوری این چرا دیوونه این. کرد شیطانی ی خنده یه
  بهم؟
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 تو کوبید کشیده یه گردوندو برش خشم  با جونگ جه
 . زمین رو شد پرت سوکی. گوشش

  شد بزرگ جونگ جه نیش دندونای

 . بزنی دست اوجو به اگه طرفی من کجایی؟با امشب تو -

  زمین رو کرد پرت بود شده جمع دهنش تو که خونی سوکی

 خواستم  که وقت هر تونم  می من. خالمه دختر چیه؟اون -
 . بگیری رو جلوم تونی نمی هم تو. خالم  ی خونه برم

 . کرد پاک دهنشو دور

 نمی تو - کرد بلندش گرفتو لباسشو ی یقه شدو خم  جونگ جه
 . بزنی دست اوجو به تونی

  گرفت رو جونگ جه ی یقه سوکی

 . کنم می هم  اهریمنش بلکه زنم  می دست بهش تنها نه -

  زد نعره. داد تکونش خشم  با جونگ جه

  گفتی؟ چی -
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 . شد گرد چشام. کرد جدا هم از رو دوتا اون نفر یه یهو

 اوجو به ندارین حق - گرفت رو هردوتاشون ی یقه هیون
  گفت؟ می داشت چی. بزنین دست

  بیرون زد دندوناش. هیون سمت رفت وو مین

 . کن ولشون -

 دهنشو جونسو چی؟ نکنم ولشون اگه - سمتش برگشت هیون
 . کرد وا

 . طرفی ما با -جونسو آشامه؟ خون اینم  نه

  سمتش رفت مین جونگ

 . ندارین شانسی هیچ ما جلوی شما -

 قدرت یه هیون منو - گرفت رو هیون دست جونگ جه
  درسته؟. داریم 

 . نیست جنگ میدون که کنین؟اینجا تمومش شه می -سوها

  سمتش رفت جونسو

 . شم  نمی جنگ این وارد من گی می تو چون -
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 . داره عالقه سوها به جونسو پس. بله آهان

 اش یقه دور از خواست می گرفت رو هیون دست سوکی
 . نتونست ولی کنه بازش

 قدرتمند همه این طور چه - کرد می تالش هم جونگ جه
 : زد داد سوکی شدی؟

 . کن ولم  -

 . زد پوزخند هیون

 . کنن ملکه اصلیه محافظ رو کی دونستن می پس -جونگ جه

 . کردن نگاش خیره برگشتنو همه

 . آره-جونگ اصلیه؟جه محافظ هیون مگه -وو مین

  سمتش اومد جونگ هیون

  کیه؟ ملکه بگو -

 ... اینم  نکنه.بهش شدم خیره تعجب با

 . سمتم برگشت

 . زد لبخند
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 . نشستم  زمین رو. شد شل پاهام

 خیره. سمتم  اومد جونگ هیون. کردن می نگام تعجب با همه
 . کردم نگاش

  وایستاد قدمیم چند تو

 یه بترسونی؟ منو خوای می.ترسم  نمی ازت من جون بچه -
 بخوری؟ خونشو خوای می نکنه - اومد سرم پشت از صدایی

 . برگشتم

 هم یونگی و ماریا دورتر کمی.بودن سرم پشت جیا و هیونگ
 . بشه پیدا هم  کیو و هانا ی کله سرو که االنه. بودن

  کرد بلندم گرفتو دستمو جیا

 . باشه مدرسه تو اهریمن همه این شد نمی باورم -

 . شد نمی باورم منم آره -

  سمتمون اومد هیونگ

 . بخوره خونتو کسی ذارم نمی -

  زدم پوزخند

 . نیست مهم برام -
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 . کرد نگام تعجب با

 رو سوکی و جونگ جه ی یقه هنوز که هیون به دوختم  نگامو
 . بود گرفته دستاش تو

 . کنه محافظت ازم کسی خوام نمی -

  کشیدم جیا دست از دستمو

 خونمون بیای امشب اگرم. سوکی ترسم  نمی ازت من -
 . ندارم مشکلی

 . سمتم  اومد کردو ول رو شون یقه هیون

 . نه اینجا میاد خون بزنی اگه. نزن نه. باال رفت دستش

 صورتم رو و پایین اومد شدت با. لرزید می خشم  از دستش
 . نشست

 سرخ سرخ چشاش تو زدم زل کردمو بلند سرمو.زمین رو افتادم
 . بود

 : زد داد
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 خوای می کنی؟چرا می لج گی؟چرا می چی فهمی می -
 گازش جونگ جه که اهریمنی نه بشی؟اونم  اهریمن

  بگیره؟ گاز رو تو هست که کی هر خوای گرفته؟می

 می هم  اگه. بزنم  حرف تونستم نمی. بود خون پر دهنم 
 بلندم هیون.واویال کردنو می حمله بهم  همه بیرون ریختمش

  کرد

 . بده جوابمو -

 نگاها ی همه. شد سرازیر لبم  کنار خون قطره یه کردم حس
 . سمتم برگشت

 نمی دیگه. کرده کار چی شد متوجه تازه هیون. شدم خشک
 داشت حالم  دارم نگه دهنم  تو رو خون اون از بیشتر تونستم 

 . خورد می هم  به

 . زمین رو کردم تف رو خون

  خندید جونگ جه

 تحریک مارو ی همه تو ممنون هیون. خوبی بوی چه به به -
 . کردی

 . کرد می نگام خشم با هیون
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 . زدی می سیلی بهم  نباید.کنم  کار چی من -

  سمتمون اومد وو مین

 . بخوریم خونشو بذار. کن ولش -

  زدن داد هم  با هیون و جونگ جه یهو

 . شو خفه -

 . کردم می نگاشون تعجب با

 . گفتم  چی مگه چطونه وای -وو مین

  بغلش تو کشید منو هیون

 . برسه بهش دستتون ذارم نمی. جلو بیاین خواین می اگه -

  وایستاد هیون جلوی جونگ جه

 . هستم  منم  -

 . باشم هیون بغل تو تونستم نمی

 . زد دست نفر یه
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 . صدا صاحب به شدیم  خیره تعجب با

 . حالت به خوش اوجو -

  شد؟ پیدا کجا از این

  بازوش رو گذاشت دستشو. هیون سمت اومد

 . کن ولش -

  داد تکون سرشو هیون

 . تونم  نمی نه -

  چشاش تو زد زل سادی

 . کن ولش -

  داد جواب محکم  باز هیون

  

 . نه

 خوام نمی. باشم باهات خوام نمی.کن ولم  خدا تورو هیون
 . کن ولم.باشم  داشته باهات تماسی

 . کرد نگام کردو خم  سرشو
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 . گم می دارم من. کن ولش -

 چشام تو نگاش هنوز. شد باز کمرم دور از آروم هیون دستای
 . بود

 . بیرون اومدم آغوشش از

 وایسا - گرفت رو جلوش جونگ جه که سمتم  میومد سوکی
 . نیا جلو. جات سر

  عقب رفت سوکی

 . گی می شما چون قربان چشم  -

 . کردم پاک لبامو دور خون دستم پشت با

 . بود گرفته رو هیون دست که سادی به افتاد نگام

 نگام سادی کرد؟ ولم اون حرف با هیون چرا گذشت ذهنم از
  کرد

 . انسانم  آشام خون یه تو مثل منم  -

 هیون همین اس؟واسه ملکه اون چی؟پس. شد گرد چشام
 رم می دارم من - سوها به شدم خیره کرد؟ اطاعت ازش

  کشید جونسو دست از دستشو میای؟
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 . متنفرم ازت من. نچسب من به همه این -

 . باشی نباید - خندید جونسو

 . برم خودم نه اگه باش زود میای اگه سوها وای -

  گرفت دستمو ماریا

 . بریم  بیا -

 یونگی شده؟ چش این وا. بود غم پر چشاش. بهش شدم خیره
 . خبراییه یه. بود غمگین هم 

  گرفت رو سوها دست جیا

 . داره احتیاج ما به اوجو االن. کن بس -

 بگو پس. اس ملکه سادی پس. شد پر چشام. افتادن راه دنبالم 
 اول از شد االن؟نمی چرا خدا. کنه می توجه بهش هیون چرا

  کرد صدام یکی شد؟ میومد؟نمی

 ...  دارم کارت وایستا اوجو -
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 . برگشتم

 . رسوند بهمون خودشو هانا

 . متاسفم من -

 دونی می. نکردی کاری که باشی؟تو متاسف باید تو چرا -
 ... بهش نباید. مقصرم خودم من هانا

 . داد فشا گلومو بغض

 . کالس تو رفتیم 

  نشست کنارم سوها

 . شد چی بشه طور چه خواستیم  می ببین -

 . کنم  کار چی دونم نمی -

 چرا. بشه محافظت ازت باید.خطری در گفت می یونگی -ماریا
  کردم بلند سرمو باشه؟ مراقبت هیون خوای نمی

 . خطرناکتره برام همه از باشه؟اون مراقبم هیون

  کردن نگام تعجب با
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 نابود منو کنه می اون که توجهی بی و دارم دوسش من -
 . کنه می

 . گه می دیگه چیز یه رفتارش آخه ولی -جیا

 خوان نمی ایشون که این گه؟جز می چی رفتارش -
 . بشه اهریمن هیشکی

 . گفته خودش - دونی؟ می کجا از تو -سوها

 ... ولی -هانا

  حرفش وسط پریدم

 ولی -سوها گین؟ می چی رو سادی وسط این. نداره ولی -
 . نداره دوست رو سادی اونکه

  میز رو کوبیدم دستمو

 دونین قلبشی؟می تو دونی؟مگه می کجا از تو -
 . اس ملکه چیه؟سادی

  فهمیدی؟ کجا از - بهم زد زل تعجب با هانا

 هیون کردن اطاعت. گه می اینو رفتارش.اس ساده خیلی -
 . داره بهش که خاصی توجه همه از تر بد و
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 . بشه ملکه نباید اون ولی - کرد مشت دستشو ماریا

 . مشکوکه خیلی دختر اون. گه می راست آره -سوها

 . دیگه مشکوکه بودن ملکه همین خاطر به -

  داد فشار گلومو بغض هیون؟ یعنی پس -جیا

 . شدم مند عالقه بهش خودی بی من. سادیه مال آره -

 جوره یه تو با هیون رفتار. هستم حرفم  سر هنوزم من -جیا
 . خاصه

 . گه می درست اینو -ماریا

  کردم نگاشون خشم  با

 باره این در چیزی ندارم دوست. کنین تموم بحثو این -
 . نشنوم

 . در به شدیم  خیره. شد باز در

 . تو اومد مین جونگ

 . سوها سمت چرخید نگام

 . دفترم به بود زده زل بودو کرده مشت دستشو
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  کرد صاف صداشو مین جونگ

 پیش راه یه فقط دونی می. لجبازی خیلی اینکه مثل -
 . بکنیم کارو اون باید که گذاشتی رومون

 . بهش شدم خیره تعجب با

 در کنه؟ کار چی سوها با قراره یعنی. کرد نمی نگاه هیچکس به
 . تو اومدن کیو و هیونگ،هیون،یونگی. شد باز

  سمتشون برگشت جونگی

  این؟ آماده -

 . مخالفم کامال من. نیست درست این -هیون

  

  

 -یونگی بودی؟ موافق کی تو - مین جونگ سمت رفت کیو
 . هیچوقت

 . زد تلخی لبخند ماریا

  کردم مشت دستمو
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 . بهم  زدن زل تعجب با چشامونن؟ جلو اینا ریم  می جا هر چرا

 . نبینیم رو اینا که بریم  کجا دونم نمی. گی می راست -سوها

 . نمیرین جا هیچ -جیا

 . چرا وا

  چرا؟ -

 . دارن کار باهاتون اینا چون -ماریا

 . ندارم کاری هیچکدومشون با که من -

 . بمونی مجبوری ولی -هانا

  شده؟ چی خب خیله -

  معلم  صندلی روی نشست مین جونگ

 . تو بیاد کسی نباید.باش در مراقب هیونگ -

 . داشت نگهش محکم گرفتو درو ی دستگیره هیونگ

  پنجره سمت رفت کیو

 . وقتشه. شه می تاریک داره هوا -
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 به شد خیره یونگی صبح؟ شه؟یازده می تاریک داره هوا
 . چرا -مین جونگ کنی؟ شرو خوای نمی - مین جونگ

  شد بلند

 تا امروز از راستش. کنین می باور بگم چی هر دیگه االن -
 . مونه می تاریک هوا بشه کامل سال هیجده ملکه که روزی

  شدم بلند. شد تا شیش چشام

161 

  آخه؟ گی؟چرا می داری چی

 این تو. هست وقت ملکه تولد تا ماه یه به نزدیک -مین جونگ
 . شه می میش گرگو یعنی شه می پدید نا خورشید ماه یه

  چی؟ ی چی؟واسه -

 شب یا میش گرگو تو اکثرا ها آشام خون چون -مین جونگ
 . خوبه هم  ملکه برای هوا این. میان دنیا به

 ملکه به رو حرفا این داره؟برین ما به ربطی چه اینا خب -
 ! دونه می خودش ملکه -هیون بزنین؟ تون

  کردم بغض
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  چه؟ ما به پس -

 هم  ندیمه محافظ از غیر به ملکه. درگیرین هم  شما االن -کیو
 درگیر هم  شما چون. نشده معلوم ها ندیمه تعداد ولی. داره

 . باشه هم  ای ندیمه شما بین دیم  می احتمال شدین

  چشاش تو زدم زل

 می دلم. خونمون برم خوام می من. اس ندیمه؟مسخره -
 . باشم  خونه تو هستیم  تاریکی تو که ماهی یه این خواد

  گرفت رو جلوم هیون

 . مونیم  می تاریکی تو همیشه تا بشه اهریمن ملکه اگه -

  شد گرد چشام

  شه؟ می چی روز چی؟پس یعنی -

 . نیست کار تو روزی دیگه موقع اون -مین جونگ

 . میاد داره یکی -هیونگ

 . برداشت دستگیره روی از دستشو

 . شد باز در
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 . نشستم  نیمکت رو اه

  هیون پیش رفت سادی

 . نبود خاصی چیز نه -هیون مخفی؟ ی جلسه

 ملکه اون بود؟آخه مهم  مگه داد؟اصال توضیح بهش چرا
 یه خاطرت به.بینیم نمی رو خورشید ماه یه ما تو خاطر به. اس
 . شبه فقط ماه

 . مین جونگ به زد زل هیون

  سمتم  اومد مین جونگ

 نذاشتی واسمون ای دیگه راه تو گفتم  که طور همون -
 . بیای ما با باید

  بهش زدم زل تعجب با

 . بودی سوها با کردم فکر بودی؟من من با مگه!چی؟ -

  زد لبخند جونگی

 . میای ما با شو بلند. بودم خودت با خیر -

 . بیام جایی شما با خوام نمی من -
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  کیو به زد زل مین جونگ

 . گفتم چرا -کیو نگفتی؟ بهش -

  یونگی به دوخت نگاشو مین جونگ

 . گفتم  منم  -یونگی چی؟ تو -

  نشستی؟ هنوز چرا پس -مین جونگ

 . کردن بلندم گرفتنو بازوهامو جیا و ماریا

  کنین؟ می دارین کار چی -

 ماهم. باشی تنها ذاریم  نمی ما بیا. باشی امان در باید تو -جیا
 . میایم باهات

  ریم؟ می کجا -

  

 . مین جونگ باغ -ماریا

 . نمیام من -

 . بریم  بیا. نکن لج -سوها
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 ماه؟مامانو یه تا شب اینجا؟هر اومدیم چرا.نشستم مبل رو
 . بود نشسته هیون کنار سادی.کردم بلند سرمو چی؟ بابام

 گرفتم  سرمو ببینم؟ رو دوتا این باید شب هر روزو هر یعنی
 . دستام تو

 . لعنتی کن ولم  -سوها

 . مین جونگ و سوها به زدم زل کردمو بلند سرمو تعجب با

 . بهشون بودیم  شده خیره تعجب با همه

 چه -سوها شدی؟ طوری این یهو تو؟چرا چته -مین جونگ
 . سرد -مین جونگ طوری؟

 . بودنه سرد تو مثل کسی جواب. شدم سرد کردم خوب -سوها

 برگشت سوها کردم؟ کارت چی چی؟مگه یعنی -مین جونگ
  سمتم 

 . بده نجاتم بیا -

  زد پوزخند مین جونگ.شدم بلند

 دستشو تونی؟ می بدی؟یعنی نجاتش خوای می تو -
 . دادم فشار و گرفتم 
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 . شدن بلند همه.هوا رفت دادش

 کاری و کن ول رو سوها.نکن اذیت پس. ندارم حوصله من -
 . باش نداشته باهاش

 . سمتم  برگشت مین جونگ

  بود سرخ چشاش

 . دیوونه کن ولم . شکست دستم  -

 . کن ول رو سوها - دادم فشار دستشو

 . باشه - زد نعره

 . کرد ول رو سوها دست

  کردم باز دستش دور از کردمو شل آروم دستمو

 تنهایین که وقتایی اون واسه بذار رو ها بازی لوس این -
 . همه جلو نه

 کجا از قدرتو همه این - بود گرفته دستشو مین جونگ
  آوردی؟

 . دونم نمی -
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 . بهم بود زده زل سادی.نشستم مبل رو

 . کردم می نگاش خونسرد

 . پایین انداخت سرشو

 . نکردیم  درستی کار - شد بلند هیون

 . کردم نگاش تعجب با

 . آره. آخ - شد درد پر اش چهره. داد تکون دستشو مین جونگ

 پنهون ازم رو چی حاال. بیام باهاتون نکردم التماس که من -
 می خودش -ماریا نگفتی؟ بهش هنوز ماریا -یونگی کنین؟ می

 . نمیده گوش ولی دونه

 . بده گوش باید کنه می اشتباه -هیونگ

  شده؟ چی -

 . بگیم همه جلو تونیم نمی -کیو

 . کرد اشاره سادی به

 . رم می من باشه - زد پوزخند سادی

 . رفت
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 . رم می منم  بشنوم دوباره ندارم تحمل من -هیون

 بهونه همش اینا دونم  می که من جونت سادی با برو. گمشو
 . شو دور چشام جلو از. اس

 . چشاش تو زدم زل. کرد نگام خشم با برگشتو

 . دیگه برو هیون - خندید مین جونگ

 . کوبید هم  به خشم با درو

 بلند مین جونگ نیست؟ بهتر بریم  ماهم  نظرتون به -هیونگ
 . گی می راست آره - شد

  شد بلند هم  یونگی

 . بشه پشیمون کن کاری ماریا -

 . داد تکون سرشو ماریا

 . رفتن

 اهریمن ی درباره -هانا بگین؟ خواین می چی خب -
 . شدنته

 . مراقبم  گفتم  که من.نکنین شروع باز وای -
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 ... ولی -جیا

  

  

 می. نیست کنی می فکر تو که طوری اون قضیه ولی -جیا
 نفری چند یعنی.بازن هوس که هستن اهریمنا از بعضی دونی

 . کنن می حمله دختر یه به هم با

 . لرزیدم

 . پایین انداخت سرشو جیا

 اهریمنا این دونی می. دم می ادامه من تونی نمی تو اگه -هانا
 ازت اون چقدر هر و باشی جونگ جه با تو وقتی حتی

 رو جونگ جه پای و دست. کنن می حمله بهتون کنه محافظت
 ... تورو چشاش جلو بندنو می

 . بده خیلی که این وای. کرد سکوت

  اینجا؟ بیان اهریمنا این دین می احتمال کجا از حاال -

 ملکه که شهریه شد؟اینجا تاریک هوا چرا کردی فکر -سوها
 شدیدی درگیری یه اینجا و اینجا میان اهریمنا ی همه. توشه
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 نه برسه بهت اهریمنا اون از یکی دست اگه.میاد وجود به
 . شیم می اهریمن هم  چهارتا ما بلکه تو تنها

  کردم نگاش تعجب با

  شما؟ چرا -

 یه. باهمیم  ساله چهار هستیم  صمیمی دوستای ما -ماریا
 که رو اتفاقایی اوقات گاهی.بستیم  مخفی پیمان یه جورایی

 مارو اونا بشی اهریمن تو اگه.کنیم  می حس میفته هم  واسه
 . شیم می تو مثل هم  ما کننو می پیدا

 . بیفته شما واسه اتفاق این خوام نمی من ولی -

  گرفت دستمو جیا

 . دنبالتن اونا نخوای چه بخوای تو چه -

  طوری؟ چه -

 بوت چون آشامی خون ندونی داشت اصرار هیون -سوها
 که بفهمن همه شدم باعث احمق من ولی. شه می تر شدید

 . آشامی خون تو

  من؟ سراغ اومدن چرا -
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 جوون بخوره کی هر مقدسه تو خون گفت می یونگی -ماریا
 برابر چند رو لذت تونه می خونت. بخشه شفا خونت. شه می
 . کنه می تحریک جور بد دیگه که هم هیکلت. کنه

 ... اینارو که خورده خونمو کی. کنم  نمی باور من -

 . کردم سکوت

  شده؟ چیزی -ماریا

 . هیچی -

 . دادم تکون سرمو خورده؟ خونتو کسی -سوها

 . بزن حرف -هانا

 . هیشکی - شد پر چشام

 ویژگی چه آدم خون فهمید میشه کجا از عجیبه واسم -جیا
 . داره هایی

 : گفت نفر یه یهو

 . بوش از -

 . برگشتیم ترس با
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  زد پوزخند بود نشسته پنجره ی لبه رو جونگ جه

 می چی تو نشی اهریمن کنن راضیت خوان می همه -
 . پایین انداختم سرمو نه؟ یا بشی خوای گی؟می

 . خواد نمی نه -سوها

 ای؟ کاره چی تو - سوها سمت رفت و پایین پرید جونگ جه
 . بهشون زدم زل

  کرد مشت دستشو سوها

 . دوستمه اوجو -

  گرفت بازوهاشو جونگ جه

 هم با کنم  اهریمن اوجو مثل هم  رو تو خوای می -
 . میدیدم رو پیشونیش رو عرق برق. لرزید می سوها باشیم؟

  خبره؟ چه اینجا

 . بزنی دست من به تونی نمی تو -سوها

 . کرد نزدیک سوها بای. ل به لباشو. زد پوزخند جونگ جه

 . بود شده خشک سوها کنه؟ کار چی خواد می
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 . نداشتم  دوست من نه؟ولی داشتی دوسم  تو -جونگ جه

 . لرزید سوها

  شد متوقف سوها بای. ل سانتی چند تو لباش. اینه قضیه پس

 دیوونه کنم کاری خوای وسمت؟می. بب خوای می -
 سالتو چهار عشق خوای بشی؟می اهریمنا مال خوای شی؟می
 . زد نمی حرف سوها خوای؟ می کنی؟آره تقدیمم 

  

  

 . بودن شده خشک.جیا و ماریا،هانا سمت برگشتم

  شدم بلند.کنم  حرکت تونستم  می من فقط پس

 بشو عوض اهریمنا ذات اینکه مثل نه. کن تمومش -
 . نیست

 . کرد نگام برگشتو. اومد خودش به جونگ جه

 . نداره کاری هیچ تو با سوها. کن ولش -

  زد پوزخند
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 .داره دوسم اون -

  سوها به زدم زل

 . بود ساکت آره؟ -

 : زدم داد

  آره؟ -

  کرد بلند رو سوها سر جونگ جه

 . آره -

 . شد باز باشدت در یهو که وسه. بب لباشو خواست

  زد پوزخند. خواد می چی اینجا این وای

  من؟ بی -

  کرد ول رو سوها جونگ جه

 . اومدی موقع به -

 . نباشه خالی من جای - سمتمون اومد سوکی

 . نبود -

 . کرد نگام تعجب با
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  شد ولو مبل رو خوای؟ می چی -

 . کنه می کار چی سوها با جونگ جه باالخره ببینم  اومدم -

 . چه تو به -

  خندید

 رو جونگ جه ساله چهار سوها دونن می اهریمنا ی همه -
 . داره دوست

  

  سوها سمت برگشتم

  آره؟ -

 ... رو جونگ جه من اوجو - کرد بلند سرشو سوها

  

  

 . ندارم دوست رو جونگ جه من اوجو -

 . زدم لبخند

  کرد نگاش تعجب با جونگ جه
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  گی؟ می داری چی -

 . ندارم دوست دیگه. شنیدی درست آره -سوها

 . سمتم  اومد کردو آزاد بازوهاشو

 . گرفتم  دستشو

  ممکنه؟ طور چه.نداره امکان این ولی -جونگ جه

 نجات دستت از منو مین جونگ وقتی پیش سال دو -سوها
 . دارم دوسش االنم.اومد خوبی پسر نظرم به داد

  شد بلند سوکی

 . آره -سوها داری؟ دوست رو مین جونگ پس. طور این که -

  زد قهقهه سوکی

 تو از باالتر مین نشد؟جونگ بد برات این جونگ جه -
 . سوکی به شد خیره جیا بگیری؟ انتقام نرفت؟نباید

 مین جونگ از هم هنوز من چون نیست مهم  برام -جونگ جه
 چون. نه یا ترم قدرتمند هیون از دارم شک فقط. ترم قدرتمند

 ! رو؟ هیون یا داره دوست منو اوجو دونم نمی

171 
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 . نداره دوست رو تو نه -جیا

  خندید سوکی

 . روشن ما چشم .خانم جیا به به -

  کرد نگاش خشم با جیا

 . دیگه  یکی با یا توئه با امشب می -

  شد سرخ خشم از سوکی

  گفتی؟ چی -

 نبود تو مال خودتونه مال بابا. متعصبه روش چه اوه اوه -جیا
 می داری چی جیا حساسی؟ چرا کنه می حال اهریمن یکی اون
  سمتش رفت سوکی گی؟

  لرزید بشی؟ ما از یکی هم تو خوای می -

 . بسه واست می همون خیرم -

 ... کنمو می اهریمنت بمونه عمرم از روزم یه اگه -سوکی

 . داد قورت دهنشو آب جیا
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 سوکی؟ و جونگ جه به زد زل تعجب با. تو اومد کیو. شد باز در
 . بیرون پرید پنجره از زدو لبخند سوکی

 . منتظرم من - چشام تو شد خیره جونگ جه

 . رفت

 . هیچی -هانا کردن؟ می کار چی اینجا اینا -کیو

  تو اومد مین جونگ

 آره -کیو میاد؟ سوکی و جونگ جه بود؟بوی خبرایی اینجا -
 . بودن اینجا

  سوها به شد خیره خشم  با مین جونگ

  چرا؟ -

 . نیست مربوط تو به -سوها

 نه؟ کرد باهات کاری - سوها به رسوند خودشو مین جونگ
 . نه -سوها

 - شد پر سوها چشای بود؟ اومده چی واسه پس -مین جونگ
 . بپرس خودش از برو

  داشت؟ کارت چی بگو باش زود - گرفت بازوهاشو مین جونگ
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 سوها ی گریه حاال تا من. شد تا شیش چشام.کرد گریه سوها
 . بودم ندیده رو

 : زد داد مین جونگ

 سوها. کاری هیچ -هانا کرد؟ کارت کنی؟چی می گریه چرا -
 . بکنه باهاش کاری نذاشت

 خوای می هم تو نکنه. بود شده پر چشاش. سمتش برگشتم
 . بکنه کاری نذاشت سوها.گه می راست -ماریا کنی؟ گریه

 . کنی رفتار طوری این سوها با نداری حق تو. کن ولش -جیا

  سمتم  برگشت مین جونگ یهو؟ شد چشون اینا وا

  کرد؟ کارش چی جونگ جه. بگو تو خب -

 سمتش رفتم 

  بدونی؟ خوای می -

 . آره -

 من به شدی عصبی یا ناراحت اگه خواستی خودت باشه -
 . نیست مربوط

 . بگو شم  نمی نه -
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 خواست می گرفت رو سوها بازوهای تو اومد جونگ جه -
 ... که گفت و زد پسش سوها ولی کنه وسش. ب

 . شدم ساکت

 . کرد می نگام تعجب با مین جونگ

 . کن ولش حاال -

 . بغلش تو کشید رو سوها و داد تکون سرشو

 . شد روشن چشام به به

 شما. اینه آره.مین جونگ ی سینه به داد تکیه سرشو سوها
 . دونم نمی کنین می لج چرا دارین عالقه هم به که

 خیلی دونی می - بود سرم پشت هیون. شدم خشک. برگشتم
 . شد پر چشام زرنگی؟

 . مدیونم  بهت من. گی می راست -مین جونگ

 . نکردم کاری که من -

  گفت نفر یه

 دختره این سراغ بره مین جونگ کنم نمی باور من نه وای -
 . راضی خود از ی
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 . شد گرد چشام

  مین جونگ سمت رفت آرتا

 . بپری اینا از بهتر با باید تو. کن ولش -

  تو؟ مثال -مین جونگ

 سمت برگردوند سرشو مین جونگ داره؟ اشکالی چه آره -آرتا
  سوها

 . دارم دوست رو سوها من ولی نداره اشکالی هیچ -

 ... نه.شد خم مین جونگ. لرزید سوها کردی؟ حال اعترافو به به

 . نیست وقتش االن - کرد سرفه هیون

 خفه - بازوش به زدم مشت یه سمتشو برگشتم  خشم  با
 . کرد می نگام تعجب با نشی؟ مزاحم  شه نمی. شو

  جیا و ماریا سمت برگشتم

 بگیرو رو کیو دست هانا. باشن تنها بذاریم  بریمو بهتره -
 . ببر

  باال داد ابروشو هانا
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 . ببر و بگیر هیونو دست هم  تو -

  ببرم؟ بگیرمو دستشو. هیون به شدم خیره

 . برم می رو آرتا من -

 . رم می خودم بزنی دست من به خواد نمی -آرتا

 . رفت

 . ببر هیونو پس - خندید هانا

 . ندارم کاری این با من -

 اومدیم  خونه از. برمش می من - گرفت دستمو هیون
 رو سوها مین شد؟جونگ برد؟چی می کجا منو داشت. بیرون

 سر بالیی چه بدونی کنجکاوی همه این -هیون وسید؟. ب
 . خیلی آره - اومد؟ سوها

 . ببینی ببرمت بیا پس باشه -

 . فهمی می بیا - کشید دستمو چی؟کجا؟ -

 ساختمون پشت بلند خیلی پنجره یه. ساختمون پشت رفتیم 
 . بود

  کردم نگاش خشم  با
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  زد لبخند بینم؟ می چی بلند ی پنجره این از من -

 . فهمی می بذار جیگر روی دندون -

 بلندم کنه؟ کار چی خواد می. لرزیدم.کمرم رو گذاشت دستاشو
  پنجره سمت برد منو کردو

  شد پر چشام بینی؟ می -

 . آره -

 . ببین خوب کنجکاو خانم خب -

 . خونه تو شدم خیره

  کنه؟ می غلطی چه تو اون آرتا وا

 . نشنیدم که گفت چیزایی یه خشم  با مین جونگ

 . شد حاال آخیش. رفت و زمین رو کوبید رو پاش خشم  با آرتا

 بای. ل رو گذاشت لباشو آروم کردو خم سرشو مین جونگ
 حالی یه. لرزید دلم. وسیدشون. ب لطافت با و سوها
 . سوها ی بوسه اولین. شدم

 . بود هیون با منم  ی بوسه اولین. کردم بغض
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  زمین رو گذاشت منو

  کردم بلند سرمو کنی؟ می فکر موضوع اون به چرا -

 . مغذم تو اومد طوری همین. دونم نمی -

  گرفت بازوهامو

 که بدونه کسی نباید. سرت تو بیاد فکرایی همچین نذار -
 . وسیدم. ب رو تو من

  چشاش تو شدم خیره

 بازوهامو کنه؟ می ولت داری دوسش که اونی چرا؟چون -
  کردم آزاد

 ... که بدونه کسی ذارم نمی نترس -

  

  

 . داد فشار رو گلوم بغض

 ذاشتن نمی اشکام. گردوند برم گرفتو بازومو که برم برگشتم
 . ببینمش
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 : زدم داد. دادم هلش. ذارم نمی نه. بام. ل رو گذاشت لباشو

 . میاد بدم ازت من.نزن دست من به کثافت -

 رو جلوم ماریا. دویدم پاهامو تو ریختم  داشتم  قدرت چی هر
  کنی؟ می گریه شده؟چرا چی - گرفت

 . هیچی -

  تو که افتاد هیون و تو بین اتفاقی چه. نگو دروغ ما به -هانا
 . خودش تو رفته اونم  کنی می گریه

 . هیچی -

 . افتاده اتفاقی یه نه -جیا

 . کنین ولم نشده هیچی بابا اه -

  ما سمت اومد سوها

 خوردی؟ می غلطی چه هیون با ساختمون پشت تو -
  کردم پاک اشکامو

 و بله -سوها بودی؟ خونه تو که فهمیدی؟تو کجا از تو -
 . شدین مزاحم  شما

  شدیم؟ مزاحم  ما؟کجا -
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 ازت من نزن دست من به کثافت زدم داد بودم من -سوها
  زدی؟ حرفارو این که کرد کارت چی بگو راستشو!میاد بدم

 . ندارم حوصله اصال نده گیر سوها اه -

 . زنی می مشکوک خیلی -جیا

 . دیگه کن بس.خیلی آره -

 . شدم سیخ کنه؟ وست. ب خواست می نکنه -هانا

 کنه وست. ب خواست می پس. پرید رنگش خال تو زدی -ماریا
 . نگو دروغ -سوها آره؟ کنه ولت زدی داد که

 . شما دست از وای -

 : گفت نفر یه یهو

 . کنین می کنجکاوی خیلی -

 . برگشتیم ترس با

  لرزیدم بیای؟ باهام شه می - چشام تو زد زل هیون

 . نمیام جایی شما با من خیر -

  گرفت دستمو
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 . دارم کار باهات.کنی می خود بی -

 . کن ولم . خوام نمی -

 بکنی؟ کاری خوای نمی - سوها سمت برگشتم . کشید دستمو
 . خودته نفع به -سوها

 . برم جایی روانی این با خوام نمی من -

 . گذره نمی بد اوجو برو -هانا

 . گذره می بد من برا -

 . کن بس -جیا

 . عالی موقعیت یه گن می این به -ماریا

 داره رو سادی این وقتی. ها خوشه دلت هم  موقعیت؟تو کدوم
 هوس همه این چرا نیست که داره؟اهریمنم  کار چی من با

 از دست چرا متنفرم ازت که من بهم؟عوضی داده گیر بازه؟چرا
 . داری؟کثافت برنمی سرم

 برگشت بکنه؟ غلطی چه اینجا آورده منو خدا یا. باغ تو رفتیم 
  سمتم 

  نافم؟ به بستی فحش همه ای شدی خالی -
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  من؟ -

 . خونم  می رو ذهنا من که دونی می آره -

 . دم می فحشت روتم جلو. کردم خوب. دونم می -

 بدم ازت دونی نمی نداره چرا - اونوقت؟ چرا - گرفت دستامو
 . میاد

 . دارم شک من -

 . متنفرم ازت من.باش نداشته نه -

 آدم از که کسی ندیدم جا هیچ من ولی قبول باشه باشه -
 بامنی وقتی کنی؟چرا می گریه درسته؟چرا کنه گریه متنفره
 فکر من به گفتم بهت هم  قبال من شه؟اوجو می پر چشات

 . نکن

 تو به حاال کی. راضی خود از چه. کنم نمی فکر بهت من -
  چرا؟. شد پر چشاش کنه؟ می فکر

 می فکر جونگ جه به کنیو نمی فکر من به دونم می -
 . خطرناکه خیلی. اهریمنه یه اون ولی. کنی
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 شده باعث بودنش اهریمن چیه؟این دونی می. دونم می -
 ... بهش

  داد تکونم چی؟ بهش شده باعث.شدم ساکت

 . پایین انداختم  سرمو چی؟ بهش شده باعث -

 : زد داد

  داری؟ دوسش -

 . پایین اومد چشام از اشک قطره یه

 : زد نعره

 اهریمن برو گمشو پس باشه.داری دوسش پس آهان -
 . ندارم کاری باهات دیگه من شو

 . رفت

 کنم؟چرا کار چی من خدا. نشستم  زمین رو شدو شل زانوهام
 بهش حسی هیچ دارم؟من دوست رو جونگ جه من کرد فکر

 دوست رو جونگ جه من گفتم  می بهش کاش. هیچی. ندارم
 . ندارم

 : پیچید سرم تو صدایی
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 . باشی داشته دوست باید ولی -

  

 . بود نشسته روم به رو.کردم باز جونگ؟چشامو جه

 خود بی خود از دارم. زیاده خیلی بوت. اس کننده تحریک -
 . شم می

 . بدی حال کم  یه وقتشه حاال - سرم پشت گذاشت دستشو

  گی؟ می داری چی - عقب کشیدم خودمو

 تحریک زود خیلی من. نرفته که یادت اهریمنم  یه من -
 . شم می

 . کن ولم  کردی خود بی -

 امشب همین که کن شکر برو. شه نمی راحتی همین به -
 . کنم  نمی تموم کارتو

 . کن اهریمنم  خوای می کنه نمی فرقی برام -

   جدی؟مطمئنی؟ - زد پوزخند

 . کن ولم. نزن دست من به -
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 . کرد نزدیک بام. ل به لباشو

  شدم سیخ

 . تونی نمی تو -

  زد پوزخند

 . خوبه خیلی بوت نیست کردنی باور. تونم می من -

 . نخورد جم. دادم هلش و اش سینه رو گذاشتم دستامو

 . داشت نگه سفت گرفتو دستامو دست یه با

 . کرد می نزدیک سرش به سرمو اش دیگه دست با

 . لرزیدم. بام.ل به خورد لباش

 . بست چشاشو

181 

 ... و شد بسته اختیار بی چشام.پیچید وجودم تو حسی یه
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 آروم و شد بسته اختیار بی چشام.پیچید وجودم تو حسی یه
 . وسید. ب لبامو

 . بود بام. ل رو هنوز لباش. گرفت آتیش درونم کردم می حس

 رو گذاشتمشون کردمو آزاد زور به دستامو. نباید.خوام نمی نه
 . نخورد جم. دادم هلش. اش سینه

 . گرفتم  می آتیش داشتم 

 . عقب کشیدم محکم  سرمو

 : زدم داد دل ته از

 . نه -

 . بود بلند خیلی صدام. شد بلند جونگ جه

 . کرد می نگام تعجب با

 دیگه. افتادم که شد چی نفهمیدم.ره می گیج سرم کردم حس
 . نفهمیدم هیچی

 ... 

 . کردم باز چشامو آروم. کرد می درد سرم
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 خیز نیم  خواب؟ اتاق. چرخوندم اتاق تو کجام؟نگامو من
 به دید تا. شد باز در جونگم؟ جه اتاق تو من. ترکید سرم. شدم

 باغ؟ تو شد چی اوجو - نشست کنارم سمتم  اومد اومدم هوش
 . سوها هیچی - کشیدم دراز تخت رو

  روم شد خم 

 جونگ جه دهن بودی؟چرا افتاده هیچی هیچی؟واسه -
  بود؟ خونی

 بغض بود؟ خونی دهنش چی - نشستم  سرجام. کردم وحشت
  کرد

 چند. بیرون اومد باغ از عصبی هیون که بودیم  هم با ما -
 بر عالوه. بود بلند خیلی صدات. نه زدی داد تو هم بعد دقیقه

 همه که زدی داد چنان. بود هم عذاب و خشم  صدات تو اون
 راه جلوتر شد؟هیون چی یعنی گفت مین جونگ. ترسیدیم 

 باال خون پر دهن با جونگ جه سرت باال رسیدیم  وقتی. افتاد
  شد سرازیر اشکام کرد؟ کارت چی. بود وایستاده سرت

 . رفتم  حال از من. دونم نمی -

  گرفت؟ گازت - گرفت دستمو
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 . نفهمیدم هیچی من. دونم نمی -

  تو اومد هیون. شد باز شدت با در

  نه؟ نزدی داد تو گرفت گازت وقتی چی؟مگه یعنی -

 . نگرفت گاز منو اون. نبود موقع اون. نه -

  نه؟ زدی داد چرا پس - کرد مشت دستشو

 . نیست مربوط تو به -

 چی اونجا بگو - کرد بلندم روگرفتو ام یقه. سمتم  اومد خشم  با
 : زدم داد گرفت؟ شد؟گازت

 . نه -

 . اتاق تو ریختن همه

 . کن ولش هیون -مین جونگ

 زد نعره هیون

 . افتاد اتفاقی چه اونجا بدونم باید من -
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 نگا میستادی وای رفتی بدونی؟نمی داری دوست خیلی -
 تنها منو اگه رفتی نمی اگه. توئه تقصیره همش. کردی می
 . بودم انسان یه من االن ذاشتی نمی

  شد شل دستاش

  چی؟ -

 و اهریمن یه. اهریمنم  یه االن من. شنیدی درست آره -
 . عوضی تویی مقصر

 . کردم گریه دستامو تو گرفتم  سرمو

 . بودن شده خشک همه

  سمتم  اومد جیا

  کردم بلند سرمو نه؟ گی می دروغ اوجو -

 -کیو بود؟ خونی جونگ جه لبای گین نمی خودتون مگه -
 . باشه بوده تو خون کمه خیلی احتمالش ولی

  گرفت رو اش یقه هانا
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 خیلی احتمالش گی می که بود اونجا ای دیگه کس -
 که اوجو. دلیل نشد که این -هیونگ زیاده؟ گی نمی کمه؟چرا

 . نکرده تغییر

  کرد وارسیش گردنمو رو شد خم . سمتم  اومد یونگی

 . نیست گردنش رو هم گازی جای -

 تو جا همه گرفت؟این گاز شه می گردن از فقط مگه -هیون
 . هست بدنش

 . نیست خونی که لباساش ولی -ماریا

 جاهایی. موهاش گوشش،بین دستش،انگشتش،پشت -هیون
 . نیست دید قابل که

 . چشام تو بود زده زل. شد بلند

 . شدی باعث تو -

 . بشی اهریمن داشتی اصرار خودت -

 هیون شده؟اهریمنه؟ چی - شد بلند سادی. رفتم  دنبالش. رفت
  نشست مبل رو

 . شاید -
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 برامون اون. داریم  نگهش نباید پس -سادی
 . اهریمنا پیش بفرستیمش. خطرناکه

  چشام تو زد زل هیون

 . بکنیم کارو این باید منم نظر به -

 باشه ملکه شه می چی. نکن اطاعت گه می چی هر همه این
 . بده اهمیت من احساس به هم کم  یه

  پیچید سرم تو صداش. بود غمگین نگاش

 بری باید باشی شده اهریمن اگه. اوجو ندارم ای چاره -
 . پیششون

 . واقعا ممنون. شد پر چشام

  سمتم  اومد سوها

 . اهریمنه دونیم  نمی که ما -

 یا اهریمنه فهمید هم شه نمی. گه می راست آره -مین جونگ
 . نه

 . نیشش دندونای -کیو

 . گه می راست - زد بشکن یونگی
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  شد بلند هیون

 . زنن نمی بیرون اونا نرسه زمانش چی؟تا نیشش دندونای -

 بفرستیمش هم  ندونسته بفهمیم؟اگه کجا از پس -هیونگ
 . شه می بد براش

 . نیستم  اهریمن من -

 . بودی بیهوش که دونی؟تو می کجا از -سادی

 . شو خفه -هیون

 زنه؟ می حرف طوری این اش ملکه با. کردم نگاش تعجب با
  سمتم  اومد

 . بگم چیزی یه خوام می -

  چی؟ -مین جونگ

 ... باشه شده اهریمن اوجو اگه -

 . تمومه کارمون - چشام تو زد زل

  سمتمون اومد تعجب با هیونگ گی؟ می چی. شد گرد چشام

  شده؟ چی -کیو چرا؟ -
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  گرفت دستمو هیون دیگه؟ خودتی منظورت -مین جونگ

 شده اهریمن اگه ولی. مونده ماه یه هنوز چون بگم نباید -
 . کنیم کار چی مشکل این با بدونیم  باید. بدونیم  باید باشه

 . شدیم  عمر نصف شده چی بگو -یونگی

 - داد فشار محکم  دستمو. قلبش رو گذاشت دستشو هیون
 ... اون نیست معمولی آشام خون یه یانگ اوجو

  

  

  گردوند همه چشای رو نگاهشو

 . هاست آشام خون ی ملکه -

  چی؟. کردم سکته

 . بهش بودن شده خیره تعجب با همه

  چشام تو زد زل سرت؟ به گی؟زده می داری چی روانی -

 . دنبالته جونگ جه که اینه واسه. ای ملکه تو اوجو -
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 - نشست کنارم. نشستم زمین رو و شد شل پاهام. کردم یخ
  خوبی؟

 چی. بود وجودم تو عجیبی حس یه. لرزید می اختیار بی بدنم
  شده؟ چی - داد تکونم هیون خدا؟ بود

 کردم می حس.هیجان از خشم  از نه ترس از نه اما لرزیدم می
 . شده سبک قلبم 

 . بهم بودن زده زل تعجب با همه

 . هیون قلب رو گذاشتم و باال آوردم دستمو

 . شد روشن ضربدر قلبش رو

 . چشاش تو زدم زل کردمو بلند سرمو

 اوجو ماه سه دو این تو یعنی. نداره امکان این -مین جونگ
  کرد بلندم گرفتو دستمو هیون بودیم؟ نفهمیده ما بودو ملکه

 برای من که قسمیه شد روشن تو لمس با که ضربدر این -
 . خوردم ازت حفاظت
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 شدن اهریمن به اشتیاقی دیگه. کشیدم می نفس آروم
 هیون چی؟ باشم شده اهریمن اگه ولی. نه دیگه  نه.نداشتم 
 . زد زانو جلوم کردو ول دستمو

 . زدن زانو هم  یونگی و کیو و هیونگ. اون بعد هم مین جونگ

 . کنین رفتار طوری این من با خوام نمی من. شین بلند -

 رفتار شما با تونیم  نمی این جز ما.مایین ی ملکه شما -کیو
 . باشیم  داشته دیگه

 . گه می درست.بانو بله -هیونگ

 . شین بلند گم  می - بهشون زدم زل خشم  با

 . عجیبه برام چیزی یه - کرد بلند سرشو هیون

  چی؟ -یونگی

 . بهش زدن زل تعجب با همه.شد بلند هیون

  کرد نگاش خشم  با مین جونگ

 . بزن زانو بیا کنی می احترامی بی چرا -

 . بهش شدم خیره خشم  با



 
 

www.cafewriters.xyz Page 309 

 . دیگه گم می راست -مین جونگ

 ترجیح زدنا زانو این به رو هیون اخالق من. خواد نمی نه -
 . شین بلند دم می

 . کردن اطاعت

  وایستاد روم به رو هیون هیون؟ عجیبه برات چی راستی -کیو

  ای؟ ملکه کردی قبول راحت همه این طور چه -

 شد باعث که پیچید وجودم تو حسی یه ولی. دونم نمی -
 اون شد آروم قلبم. ام ملکه کنم باور شد باعث باشم آروم
 بین از آشامم  خون بودم فهمیده مدت این تو که حسی همه
 نابود برد می شدن اهریمن سمت به منو که حسی. رفت
 . نه دیگه. بشم  اهریمن ندارم دوست دیگه. شد

 . بغلش تو کشید منو یهو زدو برق هیون چشای

  کرد؟ کار چی. شدم خشک

 . برگشتی تصمیمت از خوشحالم -هیون

 :زد داد مین جونگ

 . اس ملکه اون هیون -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 310 

 . دونم  می - داد فشار خودش به بیشتر منو هیون

 . هیون دارم دوست. کردم حلقه کمرش دور دستامو

  شنیدم رو سوها صدای

 . شدم گیج من -

  کرد جدا خودش از منو هیون

 . بیارمش برم بهتره. داره شدنم  گیج -

 . رو ملکه کتاب -هیون رو؟ چی -کیو

  بهش شد خیره تعجب با هیونگ

  بود؟ تو دست مگه -

 کتابشو دادن قرار اصلی محافظ منو که موقع همون. آره -هیون
 واقعا اوجو فهمید شه می کتاب این با حاال. دادن بهم  هم 

 . کرد شک نباید که. اس ملکه

 . اتاق یه تو رفت

 . دونیم  نمی چیزی هیون این از ما -یونگی

 . درسته -مین جونگ
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  سمتم  اومد جیا

  ای؟ ملکه واقعا تو یعنی -

 . شاید -

  نفهمیدیم؟ ما چرا -هانا

 همونی با کیه ملکه دونست می اصلی محافظ فقط آخه -سوها
 . کنه اهریمنش خواست می که

 گفت می چرا دنبالش بود افتاده جونگ جه چرا بگو پس -ماریا
 دلیل اون پس دارم هم  دیگه مهمه دلیل یه ولی دارم دوسش

 . بود اوجو بودن ملکه

  لرزید جیا

 . لرزیدم باشه؟ اهریمن االن اوجو نکنه -

 نگاش خشم  با دارین؟ حسی چه - سمتم  اومد مین جونگ
 . دارین داری،نه - کردم

  داری؟ حسی چه خب خیله - گفت خشم  با مین جونگ

 . راحتی،آرامش. سبکی حس. شد حاال -

 . اهریمنا برعکس های حس دقیقا -هیونگ
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 -کیو چیه؟ اهریمنا حسای مگه -جیا
 . سنگینی،خشم،نفرت،اضطراب

 . نیست اهریمن پس -سوها

  شد بلند سادی

 . نه یا اهریمنه گم می من دیگه اینو -

 . بیرون اومد اتاق از دستش تو چیزی یه با هیون

 . سادی به زدم زل تعجب با

  وایستاد روم به رو. سمتم  اومد

  زدم پوزخند درسته؟ بشی تحریک باید باشی اهریمن اگه -

  

 . طوره این -

 . خب خیله -

 لباشو کنه؟ کار چی خواد می.گردنم  پشت گذاشت دستاشو
 دستامو ذارم؟ می وسه؟مگه.بب منو خواد جان؟می. زد لیس

 خوای می. عوضی گمشو - دادم هلش و اش سینه رو گذاشتم 
  خندید بکنی؟ غلطی چه
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 می تحریک دیگه دخترای دیدن با هم  اهریمن دخترای -
 . نیستی اهریمن تو پس. شن

  بیرون زد نیشش دندونای دونی؟ می کجا از تو -مین جونگ

 اهریمن رو ملکه خوام می هم  حاال اهریمنم  یه خودم -
 . کنم 

 . زمین رو افتادم رومو پرید. شد گرد چشام

 نه. شم می اهریمن االن یعنی گردنم سمت کرد خم  سرشو
 . ذارم نمی

 رو کوبیدمش کردمو جداش خودم از محکم  گرفتمو بازوهاشو
 نمی تو - زدم نعره خشم  با. اون روی بودم افتاده من حاال. زمین
 . دم نمی بهت ای اجازه همچین من.کنی اهریمن منو تونی

 خشک ما قدمی یک تو یونگی و مین،کیو،هیونگ هیون،جونگ
 . بودن شده

 . هم به بودن چسبیده ماریا و سوها،جیا،هانا

 . زد می پا دستو داشت سادی

 . کن بس - کردم بلندش گرفتمو هاشو بازو خشم  با



 
 

www.cafewriters.xyz Page 314 

 : زد داد

 جه بشی اهریمن باید تو بشی ما از یکی باید تو نه -
 کنه اهریمنت نتونست داشت تو به که عشقی خاطر به جونگ

 گاز منو چون بود خونی لباش شدیم  درگیر هم  با باغ تو و
  نمی ولی بودم انسان تو مثل منم . رو تو نه بود گرفته

191 

 التماس جونگ جه به همون واسه برسی هیون به خواستم 
 نمی و داره دوست گفت عوضی اون ولی. کنه اهریمنت کردم
 اهریمن همه اون جلوی تونست نمی چون. کنه اهریمنت تونه

 نخواست. نخواست ولی تونست می که دونم می البته بایسته
 که گفتم  نشوندمو سرت باال اونو زور به منم  بشی اهریمن

 . گرفت گاز منو برگشتو یهو ولی کنه اهریمنت

  کرد خم  سرشو

 . دندوناشه جای اینم  -

 بودو شده ترمیم تازه که بود دندون جای دوتا گردنش روی
 . بود اطرافش خون هنوز

  لرزیدم
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 خاطر به خواستی می که پستی همه این تو یعنی -
  خندید کنی؟ اهریمن منو هیون به رسیدن

 . کنم اهریمنت خودم حاضرم حتی. نه که چرا -

  دادم تکونش

 اهریمن منو که کنی التماس جونگ جه به بود نکرده الزم -
 می نداشتمو حسی هیچ هیون به نسبت من چون. کنه

 و بودی انسان وقتی البته. بیاری دستش به راحتی به تونستی
 . نمیاد بر برات دستم  از کاری حاال. بودی نشده اهریمن

 . کرد نگام تعجب با

  کردم ول بازوهاشو

 . بکن کنی اهریمنم  خوای می اگه بیا -

 روی از موهامو.کنه کار چی بود مونده. بود شده خشک سادی
 . بستم  چشامو زدمو کنار گردنم

  شد بلند کیو صدای

  کنی؟ می کار چی اوجو -

 . باشین ساکت هیس -
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 چشامو.کشیدم عمیق نفس. سمتم  میاد داره سادی کردم حس
 . چشاش تو زدم زل. بود روم به رو درست کردم باز

 یه. گردنم  سمت کرد خم  سرشو. دستاش تو گرفت گردنمو
 . محض تنفر،نفرت جور یه. کردم حس قلبم تو چیزی

 محکم چشامو. وایستاد قلبش رو اومدو باال اختیار بی دستم 
 . بغلم تو کشیدمش ام دیگه دست با.بستم 

 دست که کتابی سمت چرخید اختیار بی نگام.کردم باز چشامو
 با همه. زمین رو افتاد هیون دست از کتاب یهو. بود هیون
 ورق شدت با شدو باز کتاب.کتاب به بودن شده خیره تعجب

 رفت بیرونو اومد ازش نور یه. هوا رو اومد وایستادو یهو. خورد
 . افتاد شدو شل سادی. سادی بدن تو

 . افتادم رفتو گیج سرم. کردن می نگام تعجب با همه

  

  

  

 پایین چرخوندم نگامو. بودم خواب اتاق تو.کردم باز چشامو
 . بهم  بودن زده زل نگران همه. تخت
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  افتاد؟ اتفاقی چه - نشستم  جام تو

 . بپرسیم  تو از اینو باید ما -سوها

  سرم به گرفتم  دستمو

 و کنه پیدا نجات بودن اهریمن از سادی خواستم می من -
 . بشه معمولی آشام خون

 . بهم  زدن زل تعجب با همه

  چی؟ -جیا

 . شدی هم  موفق -هیون

 . بهش شدم خیره

 . اوجو ببخش منو - بیرون اومد پشتش از سادی

 . زدم لبخند بهش

  کرد مشت دستشو خشم با ماریا

 دلت کاری هر که شه نمی ای ملکه تو بدی خیلی اوجو -
 . اهریمنا دادن نجات مخصوصا. بکنی خواست

 پایین اومدم تخت از
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 خون ی همه فکر به باید همین واسه ام ملکه من درسته -
 خواه خود من اگه. معمولی چه اهریمن چه.باشم  ها آشام
 چه به نکنم  استفاده قدرتم  از نکنمو کمک هیشکی به باشمو

 انداخت سرشو ماریا شدم؟ ملکه چرا خورم؟اونوقت می درد
 . پایین

 ما به داشت جونگ جه. کشیدم عمیق نفس بستمو چشامو
 . شد می نزدیک

  کردم باز چشامو

 من واسه دیگه اون دونم  می حاال. میاد داره جونگ جه -
 . نداره خطری

 خواد نمی جونگ گی؟جه می چی رو سوکی ولی -هیون
 . کنه اهریمنت کنه می سعی سوکی پس کنه اهریمنت

  دونی؟ می کجا از تو -مین جونگ

 . تره قدرتمند سوکی جونگ جه از بعد معلومه -هیون

 کیه؟ بعدی نفر کنه اهریمن رو اوجو نتونست سوکی اگه -کیو
  مبل روی نشست هیون

 . وو مین -
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  کرد نگاش تعجب با هانا

 . نیست ممکن -

  لرزید هانا؟ شده چیزی - بهش شدم خیره

 . نیست خاصی چیز نه -

  سمتش رفتم 

 . نگو دروغ من به -

  پایین انداخت سرشو

 هر از بهتر رو احساسات و ای ملکه تو رفت یادم چرا -
 . خونی می کسی

 : گفتم  گوشش تو و شدم خم . زدم لبخند

 . شد پر چشاش چی؟ کیو داری؟ولی دوسش نکنه -

  بقیه سمت برگشتم

 ... ولی -هیون بذارین؟ تنها مارو شه می -

  حرفش وسط پریدم

 . کنم محافظت خودم از تونم می من نباش نگران -
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 . بیرون رفتن همه

  نشوندم مبل رو رو هانا

  داد تکون سرشو داری؟ شده؟دوسش چی خب -

 . نه یا دارم دوسش دونم نمی گیجم  اوجو. دونم نمی -

  گرفتم  دستشو

 . داره دوست صادقانه که چی؟اون کیو پس -

 . کرد نگام تعجب با کردو بلند سرشو

 وو مین ی درباره وقتی. دونم می رو چی همه من آره -
 خیلی اون دونی می. کرد می نگات نگرانی با زدی می حرف
 یه وو مین نو ولی محافظه اون. داره دوست خیلی و خوبه

 ابراز بهت هوس خاطر به شاید هوسه دنباله اون اهریمنه
 و دوستمی تو. کن باور. باهاته عشق سر از کیو ولی کرده عالقه

 اجازه دیدم می اشتباهی کار کیو از اگه خوام نمی بدتو من
 . باشی باهاش دادم نمی

  زد لبخند

 . اوجو خوبی خیلی تو -
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  زدم لبخند

 هیچ دیگه چیز یه راستی.گی می تو که حد اون در نه -
 . خورد قسم اگه حتی نکن اعتماد اهریمن یه به وقت

 عمیقی نفس چی؟ جونگ جه پس - کرد نگام تعجب با هانا
  کشیدم

 خوب که من با. داره فرق بقیه با اون شاید دونم نمی -
 . دونم  نمی بقیه با. بود

  اومد سرمون پشت از صدایی

 . ندارم کاری بقیه با من مهمی برام تو فقط -

 . برگشتیم 

 خوب خیلی دونی می - برداشت دیوار از اشو تکیه جونگ جه
 . زنی می حرف

 . کردم نگاش تعجب با.زد زانو جلوم

 که بودم کرده شک.ای ملکه فهمیدی دونم  می منم  -
 وقتی ولی باشی ها آشام خون ی ملکه واقعا بدونه هیون
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 باشه گفته بهت شاید زدم حدس فهمیدی فهمیدم دیشب
  سمتش رفتم  شدمو بلند چرا؟ ولی

 دیده باغ تو دیشب وقتی.انداختی شک به رو اونا چون -
 کردی اهریمن منو کردن فکر اونا بودو خون پر دهنت بودنت

 . ام ملکه که گفت هیون که شد این

  کرد بلند سرشو

 روش به رو بشی؟ اهریمن داری اصرار چی؟بازم حاال -
 . نه دیگه حاال نه - نشستم 

  زد لبخند

  دیدی؟ رو سادی -

 . کنه اهریمنم  خواست می. آره -

  کرد مشت خشم  با دستشو

 چی؟ -

  گرفتم  دستشو که شه بلند خواست

 نمی اهریمن دیگه من شد تموم چی همه نباش نگران -
 . شم 
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 . بود خواهش از پر چشاش

 - چشام تو شد خیره. دادم فشار دستشو. هانا به دوخت نگاشو
  نکردی؟ اهریمنم چرا

 . باشه گفته بهت سادی کنم  فکر -

  هم  تو کشیدم اخمامو

 هر خواستی می بودی شده انتخاب کار این واسه تو ولی -
 شدی؟ شد؟پشیمون چی پس کنی اهریمنم  شده طور

 اهریمنت خوای می چیه - شد سرخ چشاش.گرفت بازوهامو
  کنم؟

 . بیاره رو بقیه ره می دونم می.بیرون رفت و شد بلند هانا

 ترسیدم نمی. بیرون زد نیشش دندونای. کرد بلندم جونگ جه
 . تونی نمی دونم می.بودم حس بی

  زد پوزخند

 . تونستم  شاید -

 . بفرما تونستی اگه -
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 تو کشید منو خشم  با شدو پر چشاش. چشام تو شد خیره
 نمی نه - کرد نوازش موهامو. کشیدم عمیقی نفس. بغلش
 شاید کنم  اهریمنت وقتی دونی می عزیزی خیلی برام تو. تونم 

 . کنم محافظت ازت نتونم

 . قدرتمندی خیلی تو.تونی می تو ولی -

  خندید

 نمی من. دونه می چه کسی ولی هستم گفت شه می آره -
 . کنم ریسک تونم 

 در جلوی همه.  در به شدیم  خیره تعجب با شد باز شدت با در
 : زد نعره هیون. بودن

 . کن ولش -

  زد تلخی لبخند جونگ جه

 نتونستم  من. ندارم کاری اون با من. توئه مال اون -
 دوسش من ولی داره بدی مجازات کارم این کنم اهریمنش

 . بزنن دست بهش همه خوام نمی بشه اهریمن خوام نمی دارم

 . بهش بودن شده خیره تعجب با همه
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 چی؟بازم نبود اهریمن اگه. نبود اهریمن کاش. شد پر چشام
 . موندی؟نه می باهاش

 . پایین اومد چشام از اشک قطره یه. چشام تو شد خیره

  کرد پاک اشکمو دستش با

 می.کنم  نمی اهریمنت هم بمیرم اگه من.نکن گریه -
 می خودم واسه رو تو کردمو می اهریمنت شاید اوال دونی

 عاشقت قبل از بیشتر من. نه دیگه االن ولی خواستم 
 از بهتر برات هیون دونم می. ببینی آسیبی خوام نمی. شدم
 راحت خیال با پس. کنه محافظت ازت تونه می دونم  می منه

 . هیون به سپرم می رو تو میرمو

  هیون سمت برگشت

 رو اوجو دارم من حاال.شده عوض هم  با جاهامون حاال -
 ازش خوب پس داری دوسش دونم می. تو دست سپرم می

 . کن مراقبت

  هیون به شدم خیره

 . باشه داشته دوسم  دونم  می بعید -

 . شد گرد هیون چشای
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  کرد نگام تعجب با جونگ جه

 . داره دوست ولی -

 . کن ولم  - نتونستم  ولی بیرون بیام بغلش از خواستم 

  کرد حلقه کمرم دور محکمتر دستاشو

 باشه نداشته دوست هیون اگه بشه معلوم چرا؟باید -
 . بیای من با باید اونوقت

 کنه اهریمنم  خواد نمی که کرد می موعضه االن جان؟همین
  بشه؟ چی که بیام تو گی؟با می داری چی - پس؟ شد چی

  شد خم  جونگ جه

 . میای خودم بمونی؟با اینجا چرا نداره دوست که هیون -

 ولم  - نخورد جم. دادم هلش و اش سینه رو گذاشتم دستامو
 . کن

 این. شدم سیخ. بام.ل رو گذاشت لباشو زدو پوزخند جونگ جه
 هم  باز. خورد می هم  به داشت کنه؟حالم می طوری این چرا
 . وسید. ب لبامو. نبود کن ول جونگ جه ولی. میومد بد بوی اون
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 متری میلی حتی نداشت ای فایده هیچ اما. دادم هلش محکم 
 . بیرون کشید منو گرفتو بازوهامو نفر یه یهو. نشد جدا هم 

  زد پوزخند جونگ جه

 نعره وسم؟. بب رو،عشقمو اوجو من هست چیه؟مشکلی -
  زد

   اهریمنی؟ که ایجاست هم مشکلش آره -

 وسه؟واسه.بب منو تونست می نبود اهریمن یعنی. بود هیون
  زد قهقهه جونگ جه کردی؟ جداش ازم همین

 چی؟بازم کرد می کارو این انسان یه من جای به اگه حاال -
 چه دیگه انسانه کن ولش گفتی می کردی؟یا می جداش
  کردم آزاد بازوهامو داره؟هان؟ اوجو واسه خطری

 که شم  می مجبور نری اگه. برو جونگ جه. کنین بس -
 . بکشمت

 . کرد نگام تعجب با

 همراهام جون از حفاظت برای منم  اهریمنی یه تو -
 . بکشمت مجبورم
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 منو تونی می - وایستاد روم به رو سمتمو اومد جونگ جه
  بکشی؟

 . نه که چرا -

  گرفت بازوهامو

  

 . بکش منو.قلبم  اینم 

 : زد داد کردم؟ می باید کار چی. بهش شدم خیره

 . باش زود -

 ... بستم  چشامو

  

 . تونم نمی نه - بستم  چشامو

  بود گوشم  کنار صداش

  چرا؟ -

 . صورتم  رو بود شده خم .کردم باز چشامو

  کردم آزاد بازوهامو
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 من کشه می رو تو که اونی. بکشم رو تو نباید من -
 . نیستم

 خفاش دوتا عکس روش. بود میز روی که کتابی سمت رفتم 
 . کردن می پرواز داشتن که بود

 . کرد بازش آروم

  سمتم  اومد هیون

 این ی نشانه اینم .نشد ولی کنم بازش کردم سعی خیلی -
 . ای ملکه واقعا که

  بود دلخور ازش چشاش تو شدم خیره

 .  توئه واسه دونم نمی -هیون چیه؟ کتاب این تو حاال -

  سمتمون اومد جونگ جه

 . آره -هیون هیون؟ بود تو ملکه؟دست کتاب -

 . قدرته منبع کتاب این - تر نزدیک اومد جونگ جه

  زد پسش هیون

 . دارم می برش -جونگ جه کنی؟ کار چی خوای می -
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 ملکه ماله اون - داد فشار هم  رو دندوناشو خشم با هیون
 . اس

 . ساکت -

 . شدن ساکت دوشون هر

 هیچی من چرا.کتاب عجیب های نوشته به بودم شده خیره
 چند از بعد. حرکت به کردن شروع ها نوشته فهمیدم؟یهو نمی

 : شدن خوندن قابل دقیقه

 با تنها و شده نوشته تولدت از قبل کتاب این. ملکه سالم -
 تونی می خودت تنها و شه می باز خودت نفس

 پس نوشتن کتاب این تو بدونی باید که رو چیزایی... بخونیش
 دستای تو همه سرنوشت... کن محافظت کتاب این از دقت با

 به تو ولی دنبالته که هست اهریمنی یه االن دونم می... توئه
 یه داشتین باهم  که برخوردایی تو شاید...نداری طعلق اون
 به نباید تو که دلیلیه همون این کردی حس رو بد بوی نوع
 قیافه چند هر داره شروری ذات اون... کنی فکر اهریمن این
 هم تو باشی اون با اگه... شروره خیلی ولی ده نمی نشون اش

 همینه واسه... نیست خوب ملکه برای این و شی می شرور
 باشی باهاش نداری تمایل وقتی شی می نزدیک بهش وقتی
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 اون به هرگز... شه می دوتا شما جدایی باعث و میاد بو اون
 . کوتاه خیلی مدت برای حتی. نکن فکر

 - کرد می نگام تعجب با.جونگ جه به زدم زل کردمو بلند سرمو
  نوشته؟ چی هان

 . باشم  داشته ای رابطه تو با نباید من نوشته -

  خندید

 خواستی اگه ولی. خطرناکم  تو برای داشتی؟من شک -
 . کن صدام قلبت ته از فقط کنی پیدام

 : شدم خوندن مشغول زانومو رو گذاشتم  رو کتاب. رفت
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 مراقب باید پس ای ملکه فهمیدی موعد از زودتر دونم می
 این شنیدن از شاید. دنبالتن که هستن زیادی اهریمنای باشی

 . داری برادر یه تو بدونی باید ولی بشی ناراحت کم  یه خبر

  شد گرد چشام

  چی؟ -

 . کردن نگام تعجب با همه
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  شده؟ چی -سوها

 . دارم برادر یه من گه می این -

 . شد گرد چشاشون

  داری؟ برادر واقعا -جیا

 . دارم آره اینکه مثل. دونم نمی -

 که نوشته توش چیزی یه شاید بخون اشو بقیه -هیون
 . کنه کمکت

 : خوندن به کردم شروع

 این ولی داری زیادی برادرای خواهر تو نیستی تنها تو -
 . اهریمنه که اونی مهمتره همه از یکی وسط

 دستم از کتابو دارم؟سادی اهریمن برادر یه من. شدم خشک
 . کشید جیغ سادی. شد بسته فوری کتاب قاپید

  گرفت ازش رو کتاب هیون

 می وا خودش دستای تو فقط ملکه کتاب فهمی نمی -
 - شدم خشک دستای رو گذاشت رو کتاب. سمتم  برگشت شه؟

  کردم باز کتابو اوجو؟خوبی؟
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 . اهریمنه من برادر -

  کنی؟ می چی؟شوخی - بهم  زد زل تعجب با مین جونگ

 . نوشته اینو کتاب. نه -

  

  طور؟ چه ولی -کیو

 دنیا به اهریمن معمولی های آشام خون های بچه تو -جیا
 . نداره امکان -هانا نمیاد؟

 . ممکنه غیر آره -یونگی

 می من -هیونگ اهریمنه؟ یه من برادر طور چه پس -
 . چرا دونم 

 . کردیم  نگاش تعجب با

  شد بلند

 . اهریمنم  یه منم  که طور همون -

 برگشت.بودیم  شده خشک شنوم؟ می دارم جونم؟چی
  سمتمون
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 . اهریمنم  منم  درسته نه؟آره کردین تعجب -

  شدم بلند

  سمتم  اومد ممکنه؟ طور چه این -

 تفاوت اونا با من. نیستم اونا مثل ولی اهریمنم  من -
 اهریمنی منم  سازه نمی بهش انسان خون که هانا مثل. دارم

 فقط عبارتی به.خوره می هم  به حالم  اونا کارای از که هستم 
 . منه رو اهریمن اسم 

  دادم تکون سرمو

  اهریمنی؟ فهمید شه می کجا از -

 وا بلوزشو های دکمه. وایستاد روم به رو. لرزیدم. سمتم  اومد
 . کرد

  کنه؟ کار چی خواد می

  گرفت دستمو. شد معلوم اش سینه. کشید رو اش یقه

 دست قلبم  رو اهریمنم  واقعا من بدونی که این برای
 لمس با فقط خوردم ازت محافظت برای که قسمی چون.بکش
 . شه می روشن خودت دست
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 دقیق. شد روشن ضربدر یه.کشیدم قلبش رو دستمو ترس با
 ".  اهریمنم  من"  بود شده حک جمله این زیرش شدم

  بیرون کردم فوت نفسمو

 . کنم نمی باور نه -

  کنی؟ نمی باور رو چی -هیون

 . اهریمنه اون -

 اگه -هیونگ اهریمنی؟ نگفتی ما به مدت همه این -یونگی
 . زدین می پسم  گفتم می

  دونستی؟ می کجا از -کیو

 نمی. رسید می موقعش باید ضمن در. دونم  می -هیونگ
 دخترش وقتی فقط باید که گفت پادشاه. بگم  تر زود تونستم 

 . اهریمنم منم  که بگم پرسید برادرش ی درباره

  دیدی؟ رو پادشاه تو -هیون

 اومد در محافظ عنوان به منم  اسم وقتی. دیدم بله -هیونگ
 می رو چی همه خودش اون ولی شده اشتباه گفتم  رفتمو

 نشده اشتباهی هیچ گفت. اهریمنم  من دونست می...دونست
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 محافظای از یکی اومده هم  ها افسانه تو داریم  اعتماد بهت ما
 . اهریمنه ملکه

  سمتم برگشت

 . گفتم دروغ که ببخش منو -

  کشید آه شدی؟ اهریمن شد چی. نگفتی دروغی تو نه -

 معمولی آشام خون مادرم پدرو... بودم اول همون از -
 بین اهریمن دوتا آگوست 13 یعنی روز اون تو ولی... بودن
 یکی من یکی... شدن متولد معمولی های آشام خون

 ها آشام خون ی شاهزاده که برادرت... بودن نگران همه. برادرت
 ولی. بود خطرناک جورایی یه... بودم زاده اشراف پسر منم بود

 نوزاد تولد حکم ...بشیم  اعدام ما ندادن اجازه ملکه منو مامان
 کتاب از پادشاه کردن التماس پادشاه به... اعدامه اهریمن

 شده نوشته اون تو... گرفت کمک توئه دسته که همینی ملکه
 طوری این که من... ندارن خطری هیچ اهریمنا این که بود

 مخالف جنس به حسی هیچ گرفتم  می کناره همه از. بودم
 باال میومد عشوه داشت که دیدم می رو زنی وقتی... نداشتم 
 وقتی...شدن من حال نگران همه که بود طوری این میووردم

 دیدن دیگه رسیدم سال 11 یعنی ها آشام خون قانونی سن به



 
 

www.cafewriters.xyz Page 337 

 کسی تنها... هاشون بوشون،نگاه. کرد می بد حالمو هم  ها زن
 منو بود نگرانم  چون مامانم.نداشتم  دختری دوست که بودم

 اون...دیدن تعلیم  برای فرستاد منو اونم  پادشاه پیش برد
 . شدم آشنا یونگی و مین،کیو هیون،جونگ با که بود موقع

 . بود کشیده هایی سختی عجب. کرد سکوت

  سمتم اومد. بهش زدم زل تعجب با.شد بلند جیا

 ترسم  می. رم می من. موندم زیادی حاالشم  تا من اوجو -
 . بشن نگران مامانینا

 به بود شده خیره. هیونگ سمت چرخید شد؟نگام چش این
 . طور این که پس. زد می موج غم  چشاش تو جیا

  شدم بلند

 نگام تعجب با خوردی؟ مشکل به هیونگ شده؟با چی -
 . کرد

  خندید ریز هانا

 . احساسات خوندن به کرد شروع این باز -

  خندیدم
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 بذارم تونم  نمی که بخونم  تونم  می وقتی. کنم  کار چی -
 . کنه بدبخت دستی دستی خودشو دوستم 

  کرد مشت دستشو جیا

 دروغ من به اون. اهریمنه که بینی کردنی؟می بدبخت چه -
 . گفته

 خون دونستی نمی گفته؟مگه دروغ بهت رو چی -
 . نکرده فرقی هم گی؟حاال می چی آشامه؟پس

 : زد داد

 . کنه می اهریمن هم منو. اهریمنه نکرده؟اون فرقی -

  نشستم مبل رو

 . نیست حالیش چیزا این عشق -

 . شد خشک

  

  شد بلند هیونگ

 ... ولی متاسفم من. جیا داری حق -
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  سمتش برگشت خشم با جیا

 چیه؟این دونی می ولی. کنم  فراموش دروغاتو تونم می -
 به منو ات وسه. ب. ندازه می یادت به منو چیزی یه وسط
 . لعنتی کنم  فراموشت تونم  نمی. ندازه می یادت

 وسیده؟مثل. ب رو جیا هیونگ یعنی. بود مونده وا دهنم 
 . اینکه

  سمتش رفت هیونگ

 من گفتم  که من. نبود هوس سر از وسه.ب اون کن باور -
 رو تو وقتی ولی میاد بدم زنا از نیستم  دیگه اهریمنای مثل

 چشای فهمی؟ می. وجودم شدی تو. شد عوض چی همه دیدم
  شد پر جیا

 می دروغ داری بازم. گی می دروغ داری بازم.فهمم  نمی نه -
 . گی

  بهم شد خیره هیونگ. شدم بلند

 ربطی من به. کنین حل رو اختالفاتون شما. میریم ما -
 . تمام. همین واسه شما چیه دونین می ولی. نداره

  شنیدم رو هیون صدای بیرون اومدم خونه از
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 ! تمام همین مال شما. دادی حکمی عجب -

  سمتش برگشتم

 حرفی حرفم  رو تونه نمی بدونه اش ملکه منو هیونگ اگه -
 . همن مال اونا پس دوستمه که هم  جیا. بزنه

  شد غمگین چشاش

 جمله همچین کنه؟کی می صدق منم ی درباره جمله این -
  لرزیدم گی؟ می من به هم  رو ای

 . نخواد رو تو عشقت وقتی -

  بیرون داد نفسشو هیون

 .خواد نمی -

  شد پر چشام

 خون. تمام و همین مال که بگم اونم به تا بده نشونش -
  گرفت بازومو آشامه؟

 . آره -

  کردم بغض
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 می - چشام تو زد زل گردوند برم کجاست؟ بگو باشه -
 . کردم نگاش تعجب با بدی؟ عذابم خوای

  شد بلند سادی صدای

 . برگشتیم کنین؟ می کار چی دارین آی آی -

 . بودن در جلوی همه

  کردم آزاد بازومو

  نه؟ سادیه -

 سادی روی به رو باالو رفتم  ها پله از. کرد نگام تعجب با هیون
 ... و تو سادی دونی می - وایستادم

 ... شد نمی باورم. ماسید دهنم تو حرف

 لبامو کردو قفل کمرم دور محکم  دستاشو
 بعد و وسید. ب لبامو بار همه؟چند جلوی.لرزیدم. وسید. ب

 . عقب برد سرشو

 می حاال - زد لبخند. همه از بدتر منم . بودن شده خشک همه
 . بگی رو ات جمله تونی
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 - اومد خودش به کیو گفتم؟ می باید. پایین انداختم  سرمو
  سمتش برگشت هیون اس؟ ملکه اون هیون اوه

 ببندم؟ دل ملکه به تونم  نمی ندارم؟مگه دل من مگه -
  بود بغض پر صدام

 . داری دوست رو سادی کردم می فکر من -

  کرد بلند سرمو امو چونه زیر گذاشت دستشو

 اومد چشمم از اشک قطره یه کردی؟ فکری همچین چرا -
 . کردی می توجه بهش همیشه چون - پایین

 . اشتباه. کردی اشتباه - پیشونیم  به چسبوند رو پیشونیش

 . نیار در شورشو بسه حاال - کرد سرفه مین جونگ

 . خندیدم. کرد نگاش خشم با هیون

 . گفتم  دیدی -سوها

 . زدم لبخند بهش

  کنی؟ ولم  شه می - هیون سمت برگردوندم سرمو

 . کرد ولم  بعد دادو فشار خودش به محکم منو
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 . بقیه سمت رفتم 

  زد چنگ بازومو ماریا

 . نداره دوست گفتی می که تو کلک ای -

  خندید هانا شد؟ چی دونم نمی -

 . نبود اولش بار دونم می -

 . شدم سرخ

  گرفت بازومو سوها

  بودت؟ وسیده. ب هم قبال -

 . آره -

  گرفت نیشگونم ماریا

  نگفتی؟ چرا -

  گفتم؟ می چی -

  وسیدتت؟. ب که همین -هانا
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 خونه تو منو همتون که بود وقتی اش وسه. ب اولین -
 رو بشم  اهریمن خوام می اینکه خبر برد سوها گذاشتینو تنها

 . دستش کف گذاشت

  کرد نگام تعجب با سوها

  زد؟ سیلی بهت که شب اون -

 اومدو خون لبم کنار از زد سیلی وقتی. شب همون آره -
 . وسید.ب لبامو بعد و بخوره رو خون سرش به زد ایشون

 . کردن می نگام تعجب با

  جدی؟ جدی -ماریا

 . دیگه جدی معلومه خب.الکی نه -

  خورد؟ خونتو پس بابا عجب -هانا

 . کردن جون نوش رو بود اومده لبم کنار از که خونی آره -

  نیمکت رو نشوند منو سوها

 . نبود دومشم  بار -

  شدم سرخ بیشتر
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 تو دیشب - گرفت دستمو ماریا حاال؟ دادین گیر چرا وای -
  آره؟ باغ

 . کنین بس. آره آره آره -

  خندید هانا

 . بگی دروغ ما به تونی نمی. زدیم  حدس درست پس -

 . دونم  می بله -

 . خندیدیم 

 . ها خونه می خروس کبکتون -مین جونگ

 . خوشحالیم خیلی که دونی نمی. بخونه بایدم -سوها

 . معلومه آره -کیو

  نیستین؟ حال خوش شما -هانا

 خودش از خورده یه یخ کوه این باالخره. بخواد دلت تا -یونگی
 . داد نشون احساس

 . نبود اولم بار - شد بلند هیون

 : گفتن هم  با تاشون سه هر. شد گرد چشاشون
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  چی؟ -

 . خنده از کردیم  غش طرف این ما

 . خالی هیونگ جای -مین جونگ

  خالی؟ من جای چرا - اومد سرمون پشت از صدایی یه یهو

  

 . هیونگ شد چی که دونی نمی -مین جونگ

  بگین؟ بهم  شد چی -هیونگ

 صورتی لب رژ از ذره یه. بود کرده حلقه جیا کمر دور دستشو
 . طور این که.بود لبش رو جیا

 - هوا پریدم متر یه که هم  به کوبید دستاشو هیجان با کیو
 . وسید. ب رو اوجو هیون

 . شد گرد جیا و هیونگ چشای

 . شدم سرخ

 که آره -کیو نه؟ شد آب یخش گی؟پس می راست -هیونگ
 . شد آب
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 . باشه ما فکر به هم  یکی -یونگی

 . شد سرخ کم  یه. ماریا به شدم خیره

  خندید هیون

  برسونی؟ هم  به امروز رو همه خوای می ملکه -

 . نه -

  زدم لبخند. بهم  زدن زل تعجب با همه

 جونگ اونا بعد. رسیدن هم به همه از زودتر کیو و هانا -
 همه که یونگی و ماریا هم  حاال هیونگ و جیا بعد. سوها مینو

 . خبره چه فهمیدن نگاهاشون از

  شد بلند ماریا

 . نیست خبری هیچ نه -

  شد؟ چش

 . نداره درد نباش نگران.داری حسی چه دونم می -جیا

  نداره؟ درد جان؟چی

 . شدم خشک.زد کنار گردنش روی از موهاشو
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 . هیونگ به شدم خیره خشم  با

 . خواست خودش - پایین انداخت سرشو هیونگ

  گرفتم  رو اش یقه و جلو رفتم 

 . آره جورایی یه -هیونگ بود؟ وقتش االن -

  چشام تو زد زل کردو بلند سرشو. کردم نگاش تعجب با

 . نداشتم  تحمل دیگه -

  هم به کوبیدم دستامو. کردم ول رو اش یقه. شود چه به به

 . مبارکه پس -

 . شد آشام خون اونم . خندید جیا

 . انسانی تو فقط - ماریا به شدم خیره

  شم؟ آشام خون خوای می -ماریا

 . آره خوای می اگه -

 . خوام نمی میشی تو ام ملکه بشم  آشام خون اگه -ماریا

 . بخوای دلت هم  خیلی - شد گرد چشام
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  شد بلند یونگی

 . کنم  نمی آشامت خون من بخوای اگه هم  تو -

 . به به جان

 . نگیر جدی زیادی خودتو هم تو نخواستم  من حاال -ماریا

  کردم نگاش تعجب با

 سرت؟ به زده

 بشه آشام خون ماریا ندارم دوست من اوجو دونی می -یونگی
 خاطر بسوزه،به من آتیش به اونم که داره وجود دلیلی چه
 . ذارم نمی من بشه؟نه آشام خون دارم دوسش که این

  شد پر ماریا چشای

 خون دوستم  چهارتا هر درسته دارم دوست من که نه -
 دارم دوست من. بشم آشام خون خوام نمی من ولی آشامن

 خون اهریمنو توش که باشم،زندگی داشته انسانی زندگی یه
 . باشه نداشته وجود آشام

 چی - گرفتم  دستشو. پایین اومد چشاش از اشک قطره چند
  چشام تو زد زل شده؟
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 که من ی ملکه. باش ای بدونی؟ملکه رو چی همه باید تو -
 . نکن دخالت من کارای تو لطفا نیستی

  رفتم  دنبالش. رفت کشیدو دستم از دستشو

 بیرون. سرت به زده وایستا ری؟ماریا می داری کجا هی -
 . میری می بری اگه اهریمنه پره بیرون اون خطرناکه

  سمتم برگشت

 . نیار در بازی ملکه همه این. کن بس -

 زل خشم  با. بقیه سمت برگشتم .بیرون رفت باغ از کردو باز درو
  شد بلند یونگی کردی؟ کارش چی - یونگی چشای تو زدم

 . بشه آشام خون خوام نمی فقط. هیچی -

  نداری؟ دوسش مگه -هیون

 . بشه آشام خون خوام نمی دلیل همین به -یونگی

  داد تکون سرشو یونگی داره؟ چی؟دوست اون -مین جونگ

 خاطر به خوام نمی که گفتم  بهش وقتی. آره متاسفانه -
 به گفت رفتو یادش چی همه.سرش به زد بشه آشام خون من

 . شه نمی آشام خون شده که هم من به دادن حرص خاطر
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 . بدیه خیلی شرایط تو حتما. نیست آدمی همچین ماریا

  شرایطی؟ چه مثال -یونگی

 اتفاق نظرم به.دارم بدی خیلی حس یه ولی. دونم نمی -
 . بیفته قراره بدی

 . کنم پیداش رم می - در سمت رفت یونگی

  بیایم؟ باهات هم  ما خوای می -کیو

 . کنین کمک ملکه به باید. بمونین اینجا شما نه -یونگی

 . خونه تو برگشتیم . رفت

  کردم نگاش تعجب با. دستم  داد رو کتاب سادی

 بین مشکل شاید نوشته چی ببین بخونش.بگیرش بیا -
 . شد حل هم  یونگی و ماریا

 کنارم نفر یه کردم حس.کردم باز رو کتاب زدمو لبخند
 ام شونه دور دستشو آروم هیون. کردم بلند سرمو. نشست

  زدم لبخند چیه؟ - کرد حلقه

 . میده آرامش بهم  کنارت در بودن دونی می.هیچی -
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 . خندید

 : شد جا جابه کتاب کلمات

 نباید اون. کنی پیدا برادرتو باید تو. برادرت دنبال برو ملکه -
 اگه. کنی محافظت برادرت از باید تو. بشه قاطی اهریمنا با

 . شه می نابود هم مادرت پدرو زندگی بشه نابود برادرت

 . نه -

  هیون سمت برگشتم.کردن نگام تعجب با همه

 نابود اگه ندم نجاتش اگه کنم پیدا برادرمو باید نوشته -
 . شن می نابود مادرمم  پدرو بشه

  گرفت بازوهامو هیون

 کیه برادرت بدونیم  باید ما ولی. دی می نجاتش تو. نباش نگران
 . بدیم  نجاتش بتونیم  تا

 : کتاب های نوشته به شدم خیره

 ی شونه رو ولی یانه شدی متوجه حاال تا دونم نمی -
 دقیق اگه. هست خال یه قلبت به نزدیک کمی چپت سمت
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 آشام خون حیوون خفاش خفاش؟چون چرا. خفاشه شکل بشی
 . هاست

 می نگام تعجب با هیون. لباسم ی یقه سمت بردم دستامو
 رو ام یقه. کردم باز بلوزمو باالیی ی دکمه دو. کرد

 ... هیون. کشیدم

  گرفت دستمو هیون. کشیدم رو ام یقه

  کنی؟ کار چی خوای می -

 کاری من با تونه نمی اون.بود سرخ. چشاش تو شدم خیره
  بکنه

 . هست عالمت یه ام سینه رو نوشته کتاب تو -

 درست تر پایین کمی. چپم  سمت ی شونه به شدم خیره
 یه. شدم دقیق. بود خال یه بود گفته کتاب که طور همون
 کشید عمیقی نفس. هیون به زدم زل کردمو بلند سرمو. خفاش

  خب؟ -

 رو خفاش یه من گفته کتاب که طور همون. درسته -
 . دارم ام سینه

 : کتاب به شدم خیره داره؟ برادرت به ربطی چه این -
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 رو که نشانیه همون این. دیدی رو نشان اون االن حتما -
 هم  تو نشان که جایی هون درست. هست هم  برادرت ی شونه

 مامور برادرت. کنی پیدا برادرتو تونی می طوری این. هست
 موفق نتونستن که نفر سه از بعد البته. کنه نابود رو تو شده
 . بشن

  شد؟ چی - گرفت دستمو و شد بلند هم  هیون. شدم بلند

 . برادرم دنبال رم می -

  چی؟-

 ی بقیه مثل اونم اگه ندم نجات اونو اگه. هیون کن ولم  -
 . شن می نابود مادرمم  پدرو بشه نابود اهریمنا

 . میایم  باهات هم ما -سوها

  فهمین؟ می.ره نمی بیرون اینجا از کسی. خواد نمی نه -هیون

 محافظت ازت باید ای ملکه االن تو. گه می درست -مین جونگ
 تولدت به هفته یه اون بعد. کن صبر هفته دو تا. بشه

 . کنی پیدا برادرتو بریو راحتی به تونی می وقت اون.مونده

 : زدم داد
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  کنم؟ کار چی چی؟اونوقت بشه دیر اگه -

 هفته دو این تو نیست گیج هم  همه اون برادرت -کیو
 دونم می اینو ولی. دونم نمی که من - نه؟ بده مرگ به خودشو
 . کنه اهریمن منو خواد می برادرمم

 . شد گرد چشاشون

  چی؟ -جیا

 مامور که اهریمنی تا سه اگه. اهریمنه چهارمین اون -
 . کنه می اهریمن منو اون کنن اهریمن منو نتونستن شدن

  نشست مبل روی هیون

 خواهرشو تونه می برادر یه طور چه.نداره امکان این -
  کنه؟ اهریمن

 اونا. بوده اهریمنا با رو سال هزار چند این که طور همون -
 . کنه اهریمن خواهرشو که کردن تربیت طوری برادرمو

 راضی برادر یه ولی - داد فشار هم  رو دندوناشو خشم با هیون
 ... خواهرش که شه نمی

 . کرد سکوت
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 . گه می راست اینو -مین جونگ

 . نکرد اهریمنش شاید -هیونگ

 رو سال هزار چند گفت اوجو که طور همون چون. کنه می -کیو
 . بود اهریمنا با

 پادشاه پسر سر بالیی چه بگی شه می هیونگ -هیون
  شد؟ اهریمنا با رفتو شد اومد؟چی

 مامانم . شدیم متولد هم  با گفتم  که طور همون -هیونگ
 یه وسط این ولی. طور همین هم  ملکه. کنن اعدام منو نذاشت

 گفت جادوگر این.جادوگر بود گذاشته خودشو اسم  که بود نفر
  پادشاه و ملکه. اهریمنا پیش بره شاهزاده باید که

  

 فرستادن یا اعدام یا گفت جادوگر ولی. کردن مخالفت سخت
 پیش رفت شاهزاده که شد طور این. اهریمنا پیش شاهزاده
 . اهریمنا

 . نداره جادوگر؟امکان -

 پدر. بود اهریمنا ی دسته سر.نبود جادوگر چون آره -هیونگ
 . بزرگ اهریمن. جونگ جه
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 ی دسته سر جونگ جه پدر یعنی. خدا وای -
 . آره -هیون اوناست؟ دسته من برادر اهریمناست؟یعنی

  کنیم؟ کار چی -جیا

 نمی. کنه اهریمن منو برادرم خوام نمی من ولی. دونم نمی -
 . باشه اهریمن خوام

 . اهریمنا مقره بریم  پنهونی بهتره ولی دونم  نمی -هیونگ

  گرفت رو اش یقه شدو بلند هیون

 شیر؟خودمونو دهن تو بریم  دستی شدی؟دستی دیوونه -
 . پنهونی نه -هیونگ کنیم؟ اهریمنا اسیر

 ما فهمن می هم فرسنگی چند پنهونی؟از کدوم -مین جونگ
 . محافظیم 

 . فهمن نمی -کیو

  سمتم  برگشت طور؟ چه -

 بوی که بکنی کاری تونی می نیستی؟خب ملکه مگه -
 . بدیم  اهریمن

  جادوگرم؟ مگه - شد گرد چشام
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 . نداری کم  ازش هم  چیزی -مین جونگ

 . واقعا ممنون- کردم نگاش خشم  با

 . خندید

 اونا و اهریمنا بین رفتیم کنین فرض آره. ذارم نمی من -هیون
 . اس ملکه اون دونن می همه چی؟االن اوجو ولی. نفهمیدن

 که دونه می جونگ جه بدونن؟فقط باید کجا از -مین جونگ
 . بفهمه کسی ذاره نمی اونم

 االن دونستن می اگه -کیو دونن؟ نمی مطمئنی کجا از -هیون
 . نبود اینجا

 . کنم  پیدا برادرمو خوام می من. نیست هم  فکری بد -

  گرفت دستمو هیون

  بکنی؟ کارو این خوای می مطمئنی -

 . آره -

 . ریم می قبول بره خواد می اوجو اگه باشه -

 . شلغمیم اینجا ماهم. شما دست از -سوها
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 . چغندرین شما داری اختیار -

 . شدم مخفی هیون پشت. سمتم  اومد خشم  با

 . رسم می حسابتو -سوها

 خودمم .دارم حاضر محافظ چهارتا من چون.تونی نمی -
 . ام ملکه

  کرد نگام خشم  با

 . بودی من دوست باشی ملکه که این قبل ولی -

 . بود پیش روز چند مال اون -

 . کنین دخالت نیست الزم شما. کنین بس -مین جونگ

 که ما ولی. دین می رو محافظا بوی شه؟شما می مگه -سوها
 . تمام. هستیم  هم ما پس. نداریم  خاصی بوی

 . دوم ی ملکه - خندید هیون

  کردم نگاش اخم  با

  سمتم  چی؟برگشت -

 . تمام. ده می حکم  تو مثل درست دونی می -
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  گرفتم ازش رومو

 خودم بنده.کن محافظت دومت ی ملکه همین از برو -
 . مقر رم می تنهایی

  گردوند برم خشم  با

  چی؟ -

 . ضعیفه قلبم . کن رحم.نخور حرص جان بابا هیچی -

  عقب کشیدش مین جونگ

 . اس ملکه اون اینا ی همه قبل -

  بهم  شد خیره هیون

  نبودی؟ ملکه شد نمی خدا وای -

  چرا؟ -

 . رسیدم می حسابتو تر راحت وقت اون چون -

 . ام ملکه شد خوب پس -

 . خنده زیر زدیم  همه

 . بریم  فردا کنیم  آماده خودمونو بهتره -هیونگ
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  سمتش برگشت خشم با هیونگ فردا؟ حاال فردا؟چرا -هیون

 ملکه اوجو فهمیدن همه وقتی داری انتظار فردا؟نکنه چرا -
 اونم مگه -هیون ما؟ هم  بیفته خطر به اون هم که بریم  اس
 . میاد

 از خبری یه که منتظر بشینم  اینجا داری انتظار په نه په -
  کرد مشت دستشو خشم با هیون برسه؟ من به شما

 .بودم مخالف اومدنت با اول همون که من -

 من برادر.مقر رین می دارین من خاطر واسه اینکه مثل -
 . نرفته که یادت. اهریمناست بین

  شد بلند خشم  با

 . کجاست مقر دونیم  نمی که ما -

  شد بلند سادی

 . بودم اهریمن زمانی یه من آخه. دونم می من -

 . زدم لبخند بهش

  کرد بلندم گرفتو بازومو هیون

 . داریم  کار کلی فردا. کن استراحت بریم  بیا -
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 . هیون - باال رفت ها پله از. افتادم راه دنبالش

  چیه؟ -

  سمتم  برگشت ناراحتی؟ من دست از -

 می دونی می تو نباشم؟دختر داری انتظار. ناراحتم  که آره -
 بین بری خوای می حال این با. ای ملکه کنی؟تو کار چی خوای

 قبولت اونم دونم  می بدی؟بعید نجات چی؟برادرتو که اهریمنا
 . کنه اهریمنت تا شده مامور اونم  آخه. کنه

 . ام ملکه من دونه نمی که اون -

 : زد داد

 چی اونوقت ای ملکه که دونه می خواهرشی که بگی اگه -
 . فهمید می صورت اون در. گفت می راست کنی؟ می کار

 از اخماش نیستی؟ محافظم  مگه. پیشمی تو هیون ولی -
  بغلش تو کشید منو. شد باز هم 

 تونم می طور چه من،من ی ملکه ولی. محافظتم  من چرا -
  کنم؟ محافظت ازت اهریمنا مقر تو

  



 
 

www.cafewriters.xyz Page 363 

 . مطمئنم  من.تونی می - کردم حلقه کمرش دور دستامو

  کرد جدا خودش از منو

 . داریم  کار کلی فردا بخواب کم یه بریم  بیا -

 دراز تخت رو. کرد اشاره تخت به کردو باز رو اتاق در
   توئه؟ اتاقه اینجا - داد می رو هیون بوی.کشیدم

 . آره -

  نشست تخت کنار صندلی رو

 . مراقبم  من. بخواب -

 ... کردم احساس. برد خوابم  کی نفهمیدم.بستم  چشامو

  

  

 چشامو. کنه می لمس صورتمو داره نفر یه دست کردم احساس
 . زد لبخند. بود نشسته تخت کنار سوها. کردم باز

 . شدم عمر نصف چته دختر -

 . اهریمنا مقر ریم می شو حاضر پاشو -خندید
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  لرزیدم

  زودی؟ این به -

 . ظهره زوده؟پاشو کجا -

  بیرون شدم خیره پنجره از

 . ظهره خیلی آره -

  پایین آوردم تخت از کشیدو دستمو

 تیره هوا شما خاطر به خانم ملکه نیست یادت مگه -
 . شده

 . فهمیدم.شکست دستم  بابا خب خیله -

221 

 . من جز بودن حاضر همه. پایین اومدیم ها پله از

 . شدین آماده زود چه -

 . نیست زود که شده زود؟دیر -هیون

 من - دادم بدنم به قوسی کشو کردمو قفل هم  تو دستامو
 . خوابیدم که نشده دقیقه پنج. میاد خوابم  هنوز
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 . مین جونگ به زد زل نگرانی با هیونگ

  دقیقه؟ چی؟پنج -مین جونگ

 . داری تب - پیشونیم  رو گذاشت دستشو سمتمو اومد هیون

 . بود خوابیده که بود ساعت دوازده شده؟اون چی یعنی -کیو

 . کردم نگاشون تعجب با

 شدم خیره وحشت با. پیشونیش رو زد محکم دست با هیون
 . بهش

 فهمیده موعد از زودتر چون چرا دونین می. منه تقصیره -هیون
 می تغییر داره. داره فرصت ماه یه از کمتر االنم. اس ملکه
 ... وگرنه هیچ که شد آشام خون ماه یه تا اگه. کنه

 . کرد سکوت

 : زدم داد

  چی؟ وگرنه -

  نشست مبل رو مین جونگ

 . نداره امکان. نه -
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  زد نعره هیون

 . میره می نشه آشام خون اگه اون. داره چرا -

 یه. نداره امکان. نه - نشستم  زمین رو شدو شل پاهام. لرزیدم
 ... دیگه ماه

 اون از زودتر.رسه می قانونی سن به اون دیگه ماه یه -کیو
 . میره می اونم  از دیرتر کرد آشامش خون شه نمی

 . روز یه تو شدنش آشام خون تولدو مراسم  پس -هیونگ

  شد بلند خشم با جیا

  کنه؟ آشامش خون قراره کی چی؟اصال نشد اگه -

 از گرفتو بازوهامو. سمتم  اومد. هیون سمت برگشت نگاها
 . من - کرد بلندم زمین

  لرزیدم

 . تونی نمی -

 . لطفا بفهم . اوجو مجبورم -

  دادم تکون سرمو
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 . خوردی خونمو دوبار تو چند هر -

 . زد لبخند

  زد داد جیا

  زدم لبخند آره؟ بود هیون خورده خونتو که اونی پس -

 . بود خودش آره -

 . بود هم خوشمزه چه و - زد لیس لباشو هیون

 . حیا بی - اش سینه رو کوبیدم کردمو مشت دستمو

 . خندید

 دیر تا بیرم بهتره بیرون اومدیم  بحث از که حاال -مین جونگ
 . نشده

 . دوشش رو انداخت رو اش کوله

 . نیستم  آماده من ولی -

  کشید دستمو هیون

 . بریم بیا. که خواد نمی آمادگی -
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 کوله اون تو چی دونم  نمی. داشتن کوله چهارتاشون هر
 . هاست

 . خالی یونگی و ماریا جای -سوها

 . خطرن در اونا -

 . کردن نگام تعجب با برگشتنو همه

  کردم نگاش خشم با دونی؟ می کجا از تو -مین جونگ

 . خطرن در اونا گه می بهم  حسی یه ولی. بدونم  چه -

 بین اونا گه می اوجو که طور این.کنیم  عجله بهتره -کیو
 . شدن اسیر اهریمنا

 . ماریا. لرزیدم

 . طرف کدوم از سادی -هیونگ

  خندید

 . دارم شرطی یه اول من. نکن عجله هیونگ کن صبر -

  سمتش اومد سادی شرطی؟ چه -هیون

 . تو -
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  شد گرد چشام

  بله؟ -

  سمتم برگشت

 مقر خوای می اگه. دارم دوست رو هیون من که دونی می -
 یه دورشو کنو ول رو هیون دست پس بدم نشونت رو اهریمنا

 . منه مال هیون.بکش قرمز خط

 - سوها سمت رفتم  خشم با. کشیدم هیون دست از دستمو
 . بیفت راه حاال. تو مال هیون. خب خیله

  سمتم  اومد هیون

 دور اهریمنا خاطر به خوای گی؟می می داری چی اوجو -
  بکشی؟ خط منو

  

  

 نمی.یونگی و ماریا خاطر به. نه اهریمنا خاطر به -
 زمانی تو شرایط این تو حاال. لج ی دنده رو افتاده بینی؟سادی

 هیون دور میگه.کنه می معامله من با خطرن تو دوتا اون که
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 می طوری این اون که حاال. بدم نشونت رو مقر تا بکش خط رو
 . کشم  می خط دورتو منم باشه خواد

 . داد فشار هم رو دندوناشو خشم  با

 مگه.کنی فراموش منو بهتره. هیون نداریم  ای چاره ما -
 . باشی سادی با که دم می دستور خب.نیستم  ات ملکه

 ...  من که کسی تنها. باشم  سادی با تونم نمی.نه -هیون

 سرم تو صداش. چشام عمق تو زد چی؟زل تو. کرد سکوت
 . دارم دوست رو تو فقط من - پیچید

  لرزیدم

 . شه می دیر داره باش زود سادی. کن فراموشم هیون -

 سادی. عقب کشید خودشو هیون. گرفت رو هیون دست
 . دم نمی نشون کنی طوری این بخوای اگه - زد پوزخند

 . لعنتی -مین جونگ

 . طلب فرصت -کیو

 . زنن می جوش من خاط به دوتا این. شد پر چشام
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 نگاش خشم با. ای دیوونه یه تو - گرفت دستمو سوها
 . عقب رفت کردو ول دستشو. کردم

 .بریم  -

 می مین جونگ با رو سوها ی زمزمه صدای. افتادم راه جلوتر
  شنیدم

 از پر چشاش تو. شده عوض کل به دختر این. خدا وای -
 می وحشت آدم بود شده هم قرمز که مخصوصا. بود خشم 

 . بود شده ترسناک خیلی. کرد

 اگه. باش حرفات مراقب. که دونی می اس ملکه -مین جونگ
 . داره خطر همه واسه بشه عصبی اون

  چی؟چرا؟ -سوها

 دیدیم  می آموزش داشتیم  وقتی ولی. دونم نمی -مین جونگ
 . دونم نمی خودمم  دلیلشو. نکنین عصبانی رو ملکه گفتن ما به

 . دونم  می من -کیو

  خب؟ -هانا گن؟ می دارن چی اینا. بودم کرده تعجب خودمم 

 . آره -هیونگ درست؟ دیگه انسانه یه ملکه راستش -کیو
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 در جونش کنه تغییر موعد از زودتر اگه دونین می اینم  -کیو
 اگه که اینه کنه می نگران رو همه که چیزی یه ولی خطره

 آشام خون داره تمایل زودتر کنه می تغییر زودتر بشه عصبی
 نمی آشام خون دیگه اونوقت. سالگی هیجده قبل. بشه
 اونو هم  کسی اگه. بشه اهریمن داره میل روحش بلکه. شه

 اصلی محافظ باشه،حتی محافظش اگه حتی کنه آشام خون
 . شه می اهریمن باز اون

  آخه؟ چرا -جیا

 اصلیه های ویژگی از یکی عصبانیت چون -کیو
 . همون واسه. اهریمناست

 بالها این سخته؟چرا همه این شدن ملکه یعنی خدا. لرزیدم
 دونم می زندگی از سالمه؟چی چند من میاد؟مگه من سر

  آخه؟

 کنترل خودمو باید. بود اعصابم  رو هیون با سادی نجوای صدای
 . بشم  عصبی نباید.کنم 

 رو چی که اوجو به زدی کنی؟زل نگا منو شه می هیون -سادی
  کنی؟هیون؟ ثابت
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 برخالف منم  بیام باهات گفتی تو. سادی کن بس اه -هیون
  گی؟ می چی دیگه اومدم میلم 

 اینکه خاطر به تو دونم می من.هیون دارم دوست من -
 . نیست مهم  برات وگرنه سمتش رفتی اس ملکه دختر اون

 . ندارم بهت تمایلی هیچ من.کن بس سادی -

 . داده دستور بهت ملکه چون. باشی داشته باید -

 کنم نافرمانی چی؟اگه نکنم گوش ملکه حرف به من اگه -
  چی؟

 . کن نگام حاال. شی می مجازات تونی؟اونوقت می مگه -

 - کرد متوقفم  سوها صدای. دیوونه. کردم مشت خشم با دستمو
  ناراحتی؟ شده؟چرا چی باز

  عقب رفتن قدم یه شدنو شوکه همشون. سمتش برگشتم

 هم  همه گم؟این می چی حالیتونه. بردارین سرم از دست -
 . بذارین راحتم .خوام نمی محافظ من. نکنین پچ پچ سرم پشت

 مقر اینجا نظرم به. بود قلعه یه تپه باالی. شدم رد پل روی از
 پر جارو همه تعفن بوی. کردم باز دستمو مشت. اهیمناست
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 پاهام. بیارم باال بود کم . دهنم  جلوی گرفتم  دستمو. بود کرده
 کردمو ستون زمین رو دستامو. نشستم زمین رو شدو شل

 . سبز چمنای به شدم خیره

  پیچید می سرم تو نفر یه صدای

 سمت میاد داره اون. کنم  می حس بوشو.اینجاست اون -
 االن اون. بشه ما از عضوی باید اون. خوشحالیه باعث این. ما

 . بشه ما از یکی باید اون. عصبانیه خیلی

 یه سنگ یه کنار.باال آوردم نگامو. زدم می عق  داشتم  دیگه
 باال رو ام معده محتویات سمتشو رفتم .بود آب جوی

  سرخه؟ رود این آب چرا.آوردم

 بازوهامو نفر یه که کنم  فرو آب تو دستامو خواستم می
 چشام.گردوند بود؟برم کی دیگه این. ترسیدم.کرد بلندم گرفتو

  داد تکونم خشم با.شد گرد

 وجود بدی بوی دیگه شده؟ شدی؟چی جدا گروه از چرا -
 ... هیون - لرزیدم می.نداشت
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 گریه اشو سینه رو گذاشتم  دستامو. کرد بغلم خشم  با
 دست آب اون به هرکی شده طلسم  آب اون - کرد زمزمه. کردم
 . شه می طلسم بزنه

  چشاش تو زدم زل کردمو بلند سرمو

 . ببخش منو -

 . بقیه سمت رفتم .شد جدا ازم. دادم هلش

 در چی دونم می - نشی؟ عصبی همه این شه نمی -سوها
 . انتظارمه

  زد داد جیا

  شی؟ می عصبی باز و دونی می -

 . نیست خودم دست -

 کی که دونن می اونا بشی عصبی دیگه بار یه اگه -مین جونگ
 . هستی

  لرزیدم

 . دونن می االنم  -

  زدن داد هم با همشون
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  گرفتم  گوشامو چی؟ -

 . شدم چتونه؟کر وای -

  دونن؟ می چی یعنی -هیونگ

 می سرم تو صدایی یه شد بد حالم  وقتی ولی دونم نمی -
 این از و بشه ما از یکی باید اون. اینجاست اون که پیچید

 . حرفا

 . برگریدم بهتره -کیو

  کجا؟ - کرد میخمون نفر یه صدای

  خندید سوکی سوکی؟ -این؟کیو. خوردم یکه.برگشتم  ترس با

 . کرد مشت دستشو جیا نه؟ ناراحتی دیدنم  چیه؟از -

  سمتش رفت سوکی

 می اهریمت خودم اگه آخ.شدی آشام خون بینم می -
 . کردم

  پشتش کشید جیارو هیونگ

  زد قهقهه سوکی چی؟ که -
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 محافظت هم  جیا از ملکه محافظ دونستم  نمی. اوه اوه -
 . کنه می

 . کردیم  نگاش تعجب با

 ملکه محافظ دونین می خودتون فقط کردین چیه؟فکر -
 شده آشام خون چون باشه ملکه تونه نمی جیا این؟ولی

 ... پس

  چرخوند هانا و سوها منو بین نگاشو

 . تاست سه شما از یکی -

 . دادم قورت زور به دهنمو آب

  خندید دونستی؟ کجا از -کیو

 کی هر طرف اون خب نیست اصلی محافظ مگه.هیون از -
 . ملکه یا محافظه یا بره

 . لعنتی جونگ جه - کرد مشت دستشو هیون

 . نگفت اون -سوکی

  گفت؟ کی پس -مین جونگ

 ...!!!! نه. برگشتیم. نقطه یه به دوخت گرفتو ما از نگاشو
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 . ممکنه طور چه. نداره امکان این. نه

  سمتم  اومد سوکی

  چشاش تو شدم خیره خشم با ناراحتی؟ شده؟چرا چیزی -

 . آشغالی یه تو -

  عقب کشید خودشو

 . بابا چته اوه اوه -

 دست به خونسردیمو کردم سعی. نه وای. کرد نگام تعجب با
 ... وای آشامی؟ خون تو - وایستاد روم به رو. بیارم

 . نه -

 وحشت. ترسیدی که کنم  می احساس دارم. نگو دروغ -
 باعث نفر یه صدای کنی؟ می مخفی داری رو چیه؟چی. کردی

  برگردیم  شد

 رو احساسات تونی می کی از نه؟تو کنی می روی زیاده -
 . وسط پریدی که باز جونگ جه -سوکی بخونی؟

  کرد حلقه هام شونه دور رو بازوش. سمتم  اومد

 . اونجام منم باشه جایی هر اوجو. دونی می که خودت -
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 ماریا که ای نقطه به. نقطه اون به دوختم  گرفتمو ازشون نگامو
 لباس رو خون رد.هیون جونگ دست تو دست. بود اونجا

 جه. پایین اومد چشام از اشک قطره چند. بود معلوم سفیدش
 طور چه. رحمین بی همتون - شد جدا ازم. دادم هل رو جونگ
 اون سرنوشت این -سوکی کنین؟ اهریمن رو ماریا اومد دلتون

 . بود

  

  سادی به دوخت نگاشو جونگ جه

 آره؟ بود ملکه نه؟کار رفته بین از اهریمنیت -
  زد داد سوکی. لرزیدم

 . هنوز مونده هفته اس؟دو ملکه فهمیده ملکه؟مگه -

 . بگیم  بهش شدیم  مجبور -هیونگ

 . کیه ملکه دونی می هم  تو پس -سوکی

 سوکی. پایین بود انداخته سرشو. هیونگ به شدم خیره خشم  با
  کیه؟ - زد نعره

 رو ملکه حساب خودم تو از قبل که دونی می.بسه -جونگ جه
 . رسم  می
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  آخه؟ تونی تو؟می - زد پوزخند سوکی

 . اهریمنم  قویترین من. نه که چرا -جونگ جه

 . خودمه کار نتونستی اگه ولی. قبول باشه -سوکی

  کرد می نگاش خشم با هیون

 . بزنی دست ملکه به ذارم نمی. سوکی دارم کار تو با من -

  خندید سوکی

  نکردی؟ فراموشش هیونا؟هنوز بابت -

 سوکی سمت رفت می داشت. بیرون زد هیون نیش دندونای
 تونی می بعدا.هیون نه االن - گرفتش مین جونگ که

 . بگیری انتقامتو

  کرد نگاش خشم با هیون

 . آورده خواهرم سر بالیی چه دونی نمی که تو -

  داره؟ خواهرم گه؟مگه می داره چی خواهرش؟این

 شدم خیره ترس با.گرفت دستمو. سمتم  اومد سوکی
  ما به زدن زل نگرانی با همه. بهش
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 باشه اونجام من که جایی اومده ام خاله دختر که حاال -
 . کنم می پذیرایی ازش میزبان عنوان به منم 

 مین جونگ که سمتم  بیاد خواست.هیون به شدم خیره
 . نذاشت

  گرفت رو سوکی جلوی کیو

 . ببری خودت با رو اوجو تونی نمی تو. کن ولش -

  اونوقت؟ چرا -سوکی

 دست از دستمو جونگ جه که بده جوابشو خواست کیو
 . بریم  بیاین - کشید سوکی

 . افتادم راه جونگ جه دنبال

  بری؟ می کجا منو -

 برات اومدی خودت پای با چون.ذارم نمی تنهات -جونگ جه
 . ای ملکه فهمه نمی کسی بگردی من با اگه. خطرناکه

 این داره چرا. بود جیا به حواسش. سوکی به زدم زل ترس با
 . داره دوسش چون -جونگ جه کنه؟ می نگاش طوری
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 . معلومه آره -

 . خندید

  دیگه؟ گذره می خوش - پیچید سرم تو هیون صدای

 ازم تونی نمی سادی خاطر به. امانم در باشم  اون با اگه. مجبورم
 . باشی پیشم تو خوام می من ولی. کنی مراقبت

 کنارش داشت سادی.زد لبخند. چشاش تو شدم خیره
 ناراحت دونم  می. بود هم  تو همه های قیافه. میومد
 جلومون هیون جونگ و ماریا. وایستادیم  در جلوی. بودن
 . بود سرخ سرخ. ماریا چشای تو زدم زل. بودن

  ماریا؟ -

 که ترسیدم آن یه. سمتم  اومد. کرد ول رو هیون جونگ دست
 . کنه اهریمنم نکنه

 : گفت آروم شد خم 

 هم کسی به.بشی اهریمن تو خوام نمی ولی اهریمنم  یه من
 که بگم شدن باعث کردن که کاری با اونا فقط ای ملکه نگفتم 

 . ان ملکه محافظ کیا



 
 

www.cafewriters.xyz Page 383 

  کجاست؟ یونگی -

  بود خیس چشاش.چشام تو زد زل

 بد کنه محافظت من از خواست می وقتی. بردنش اونا -
 . شد زخمی جور

  جونگ جه سمت برگشتم

  چی؟ - زد لبخند دی؟ می انجام بخوام ازت چیزی یه -

 . بشه آزاد یونگی خوام می -

  کرد اخم 

 . کرده نفوذ ما مقر به اونوقت؟اون چرا -

 گفتم  که همین - شد درد پر اش چهره. دادم فشار دستشو
 . کن آزادش

  گرفت دستمو

 . کنم  می آزادش. بابا باشه -

 . زدم لبخند
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 قصر اون تو دیگه نفر چند ما غیر. تو رفتیم  شدو باز در
 نسبت اول همون از. آرتا و وو،جونسو،می مین نو. بودن مخروبه

 . اهریمنه اون بگو پس داشتم  بدی حس یه آرتا به

 . تو بریم  بیاین -جونگ جه

 ولی رسید می نظر به بد بیرون از که این با. قصر تو رفتیم 
 های نقاشی از بود پر جا همه. بود خوشگل بزرگو خیلی توش

 . وایستادم نقاشی یه جلوی. مختلف

 . هاست آشام خون ی ملکه اولین اون -جونگ جه

 . خوشگله خیلی -

 . تو خوشگلی به نه -کرد لمس رو بازوم

 . زد لبخند. سمتش برگشتم

  بریم؟ نیست بهتر -مین جونگ

 . بدم نشون اوجو به رو جا همه خوام می. البته -سوکی

 . نمیام جایی تو با من -

  خندید

 . بابا باشه -
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 بزرگ خیلی میز یه دور. کرد می نگامون خشم با هیون
 . نشستیم

 تا شیم می جمع این دور همه. خوریه نهار میز این -جونگ جه
 . کنیم  بحث هم با

 کردن بحث همین سر. کردنی بحث چه اونم  آره -هیون جونگ
 . تو اومد ماریا که بود

 داد تکون سرشو اومد؟ تنهایی خودش - کردم نگاش تعجب با
 . آوردش جونسو.نه -

 چشه؟ وا.کرد می نگام طوری یه. جونسو به زدم زل برگشتمو
  کرد مشت دستشو سوها

 جونگ کرد؟ اهریمنش کی. برمیاد چی همه ها ازشما -
 . من -هیون

 . کردی خود بی -

  کرد می نگام تعجب با

 جلو دنبالش اومده یونگی وقتی اینجا اومده وقتی چرا؟خب
 زد بشه آشام خون خواد نمی و داره دوسش کرد اعتراف همه

 کیف خیلی اوجو دونی نمی.کنم آشامش خون برمو سرم به



 
 

www.cafewriters.xyz Page 386 

 آخ. گرفتم گاز گردنشو روشو پریدم. زد می پا دستو داشت داد
 . داشت ای خوشمزه خون چه که

 سرشو. ماریا به زدم زل برگشتمو. دادم قورت دهنمو آب
 رفتارش که نیومد نظرم به چرا دونم  نمی. پایین بود انداخته

 . بهم  زد زل کردو بلند سرشو. باشه اهریمنا مثل

 اومدیم -کیو اینجا؟ اومدین هم  با همه شده چی حاال -وو مین
 . یونگی و ماریا دنبال

 . رفت شدو بلند اونم . کرد اشاره جونسو به جونگ جه

  خندید آرتا

  بشه؟ اهریمن دوستت که قبوله قابل غیر برات -

 . کنم  قبول تونم  نمی.آره -

 . کنی قبول باید ولی -می

 تقدیرش -سوکی کردین؟ اهریمنش زور با که رو؟این چی -
 . بود این

 . زور به نه -

 . اوجو کن تمومش -هیون
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 سرمو. فهمیدم منظورشو. داد تکون سرشو. کردم نگاش خشم  با
 . شم  می عصبی دارم بود فهمیده اون.پایین انداختم 

 . دارم دوسش. البته -هیون داری؟ دوسش نکنه. بابا نه -سوکی

 جه ی خنده صدای.کردم نگاش تعجب با کردمو بلند سرمو
 . خوبه خیلی - شد بلند جونگ

 جه نه؟ دیگه داشتی دوست رو اوجو هم  تو. تو برای نه -سوکی
 . خواد نمی منو اون ولی.دارم هنوزم. آره -جونگ

 . درسته -

  زوجین؟ همتون نکنه. بابا عجب -وو مین

 . نکن شک -

  سادی به دوخت نگاشو

  اضافیه؟ این -

 . هیونم با من. خودتی اضافی بفهم  دهنتو حرف -سادی

  خندید وو مین

  خواد؟ می دوتا دوتا هیون اونوقت -
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 . تنهاست سادی. نه -

 . نرفته که یادت - کرد نگام تعجب با سادی

 . نه -

  میز رو کوبید دستشو خشم  با

 جه بگم؟ دونم  می چی هر کنمو وا دهنمو خوای می نکنه -
  شد بلند جونگ

 سرت بالیی چه من اونوقت ببین کن وا دهنتو تو -
 اونا. کنی تعیین تکلیف هیون و اوجو واسه تونی نمی تو. میارم
 . کنی دخالت نداری حق تو پس. همن مال دارنو دوست همو

  کرد اخم سادی

 . همتون. بشین پشیمون کنم  می کاری باش مطمئن ولی -

 . تونی نمی -

 . تونم می -سادی

 . بکن خواستی کاری هر باشه -هیون

 : گفت صدایی کو؟ یونگی -مین جونگ
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 . اینجاست

 رو یونگی بازوی جونسو. شد ریش دلم . صدا سمت برگشتیم 
 چه این - شدم بلند. بارید می خون روش سرو از. بود گرفته

 . شدیم مجبور -جونگ جه وضعیه؟

  زدم داد

  شدین؟ مجبور چرا -

 . بشه اهریمن ماریا داد نمی اجازه چون -هیون جونگ

 . داشت دوسش چون. داد نمی اجازه بایدم -

 می رو درد. جونگ جه ی سینه رو کوبیدم کردمو مشت دستمو
 . متنفرم ازت عوضی - دید اش چهره تو شد

 چته؟مگه - بیرون زد نیشش دندونای. گرفت بازوهامو خشم  با
 . کردم اهریمن رو ماریا من

  پایین اومد چشام از اشک

 ذاشتی می نباید. منه دوست اون دونستی می که تو -
 . بیاد سرش بالیی چنین

  چشام تو شد خیره
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 نفر پنج اونا ولی کردم تونستم می که کاری هر من -
 . بودن

 . تری قدرتمند همه از تو. کنم  قبول تونم نمی -

 . بودم مجبور من - داد تکون سرشو

 : گفت صدایی چرا؟ - زدم داد

 . من خاطر به -

 ... شدم خشک. صدا سمت برگشتم

  

  

 خشن ی قیافه با بلند قد مرد کیه؟یه دیگه این. شدم خشک
 . بود وایستاده جلوم

 . پدرم -جونگ جه

 قیافه. بترسه ازش داره حق سوکی. اینه جونگ جه پدر پس
 . ترسناکه جوری بد که اش

  سمتم  اومد
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  دادم قورت دهنمو آب خوبی؟. بزرگم  اهریمن من -

 . ممنون -

  بقیه سمت برگشت

 دوستاتون تا شدین جمع پس. جمعه جمعتون بینم می -
 . بله -هیون بدین؟ نجات رو

  هیون سمت رفت

 . دونم  نمی -هیون تو؟ چرا -

  خندید

 به یا.خانمی شاهزاده عموی پسر تو چون. دونم می من -
 . آینده ی ملکه عبارتی

 . دونستم  نمی من جدی؟چرا.هیون به زدم زل تعجب با

 تو بار یه من. داره هم ای دیگه دلیل ولی. درسته. بله -هیون
 . دیدم رو ملکه کودکی

 . بهش زدیم  زل تعجب با

 . آره -هیون چی؟دیدیش؟ -بزرگ اهریمن
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 دونستی می اول همون از تو یعنی. نداره امکان -جونگ جه
  کیه؟ ملکه

 یا عموم زن که وقتی همون از من.دونستم  می آره -هیون
 ملکه اون دونستم  می آورد دنیا به دخترشو سابق ی ملکه
 دورادور بودمو اونجا من اومد دنیا به خانم شاهزاده وقتی. اس

 . بودم مراقبش

  کرد مشت دستشو بزرگ اهریمن

 - زد پوزخند هیون دونستی؟ می اول همون از تو لعنتی -
 . که گفتم . البته

  جونگ جه سمت برگشت بزرگ اهریمن

 پیش بیاریم  رو ملکه تونستیم  می پیش وقت خیلی ما -
 . کنیم  تربیتش اهریمن خودمونو

 کردین؟ تربیت اهریمن رو ملکه برادر که طور همون -هیون
 می چیزا خیلی من -هیون دونی؟ می کجا از تو -بزرگ اهریمن

 . دونم 

 . نه -هیون کیه؟ ملکه برادر دونی می ولی. درسته -جونگ جه
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 . دونی نمی اینو که خوبه -جونگ جه

 . آره هیون برای -جونگ جه داره؟ بودن خوب این -

  سمتم اومد چرا؟ -

 . بگم تا بیا من با.بگم  همه جلوی اینجا تونم نمی -

 . نه یا برم داشتم  تردید. افتاد راه تر جلو

 : پیچید سرم تو هیون صدای

 . مراقبتم من. برو

  دیگه بود مراقبم هیون که حاال. افتادم راه جونگ جه دنبال
 . نداشتم ترسی

  وایستاد. بود بزرگ خیلی باغ یه ساختمون پشت

 . دونی می رو چی همه کردم می فکر -

 خوب هیون واسه چرا حاال ببینم بگو خب. رو چی همه نه -
  شده؟

 کرد می سعی توئه برادر اون دونست می اگه چون -جونگ جه
 بکشه اهریمنا ی دسته دارو از اونو بقیه از زودتر خیلی
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 که نبود کسی اونوقت. بود خطر در جونش طوری این و. بیرون
 . بده حرص منو که نبود کسی. کنه محافظت تو از

 شد خوب پس. طور این که - بود ناراحت. چشاش تو شدم خیره
 . ندونست

 . آره -جونگ جه

  شد؟ تموم حرفاتون - برگردیم  شد باعث صدایی

  هم  تو رفت جونگ جه اخمای. زدم لبخند

 . توئه مال اون. خورمش نمی نترس -

 صحبت یه ام ملکه با خواستم  می ولی. دونم می -هیون
 . باشم  داشته کوچولو

 . باشه -جونگ جه

 . تو رفت کردو مشت دستشو

  گرفت بازوهامو دی؟ می حرصش همه این چرا -

 . حقشه -

  زدم لبخند
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  اینجا؟ بیای گذاشت سادی -

 بسته سادی دهن که کرد کاری ام ملکه!چه سادی به -هیون
 بابا. شد بسته منم  دهن بلکه سادی دهن تنها نه راستش. بشه

 . دادم دست از رو تو کردم فکر. ترسوندی منو که تو دختر

 . کنم  می ولت مگه.خوندی کور نه إ -

  خندید

 اهریمن خوام نمی.نشو عصبی. باش طوری همین همیشه -
 . بشی

  کردم حلقه کمرش دور دستامو. کرد بغلم 

 نبودی اگه. کنم تکیه بهت تونم می و اینجایی خوشحالم -
 . بودم هیچی من االن

 . باهاتم  همیشه من - کشید عمیقی نفس

  کردم بلند سرمو

 . بده قول -

  بینیم رو زد اش اشاره انگشت با

 . کوچولو چشم  -
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  قلبش رو گذاشت دستشو

 . باشم باهات همیشه دم می قول -

 . خوشحالم  - زدم لبخند

  

  

 ... 

 . بخوابی تنها ذارم نمی.نه نه نه -سوها

 پیش ری می که آخه؟تو بخوابم کی با من پس وا -
 هانا. داره خودشو مخصوص اتاق اهریمنه که هم  ماریا. جونگی

 ناپدید اومدن وقتی از هیونگم و جیا. جونشه کیو با هم 
  زد مرموزی لبخند کنم؟ چه من پس. شدن

  دونی؟ نمی -

241 

 هوا پریدم

 . خوام نمی. نه -
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  خندید

 . بیاد تا بصبر ثانیه دو. میرم دارم من.بخوای باید -

 تونم نمی من. نه وای. دادم قورت زور به دهنمو آب. رفت
 خودش حال تو. کردم بلند سرمو.شد باز در. بخوابم  پیشش

  بود گیج. نبود

 قبول بخوابم  جونگی پیش کردم اصرار چی هر راستش -
 راحت عشقم با بذار برو گفت کردو بیرونم اتاقش از. نکرد

 با.خانم  اوجو بینی می. زدن حرفو همین هم  کیو هیونگو. باشم
 . بخوابیم هم  کنار باید االن دادی که حکمایی

  شدم جا به جا تخت تو

 . شه می طوری این دونستم  نمی که من -

  سمتم  اومد کنه؟ می کار چی داره وای. کرد قفلش بستو درو

 مقر اینجا. تو نیاد کسی تا ببندم درو باید -
 اتاق این تو ناکسی کسو هر بذارم تونم نمی. اهریمناست

 . بکشه سرک

 . دونم می -
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  نشست تخت ی لبه

  کنی؟ چه خوای می حاال -

 . دونم نمی -

 . بیدارم من.بخواب تو - مرتبش موهای رو کشید دستشو

 . نه -

  کرد نگام تعجب با

  نه؟ چرا -

  چی؟ نه؟نه گفتم  که شد نه؟چی چرا جدی

  

 زد لبخند

 . بخوابم پیشت خوای می نکنه -

 رو خوابید. کنم مخالفت بتونم  اینکه قبل. شد گرد چشام
 هام شونه دور دستاشو. کنارش افتادم. کشید دستمو. تخت
 به خورد می نفساش. خودش سمت کشید منو کردو حلقه

  آره؟ خواستی می اینو - صورتم 
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 . کن ولم.هیون بمیری - بود شده خشک بگم چی دونستم نمی

  زد قهقهه

  خواستی؟ نمی اینو جدی -

  بست چشاشو کشی؟ نمی خجالت. خواستم  نمی که نه -

 ازش تا خوابم می ام ملکه پیش دارم که این چی؟از از -
  کنم؟ محافظت

 نمی کنارم نبودم اش ملکه اگه یعنی. شکست دلم 
 به فقط اون که باشه؟این درست سادی حرف خوابید؟نکنه

 که صدایی با.شد پر ام؟چشام ملکه که سمتم  اومده این خاطر
 : گفتم  بود غریبه خودمم  برای

 این.کنم  محافظت خودم از تونم می من.بیرون برو پاشو -
 وظیفه تو هستمو ات ملکه من که این خاطر به هم  همه
 دوست کی هر با برو. نده عذاب خودتو کنی محافظت ازم داری
 . دم می اجازه من. بخواب کنارش رو شب بگردو داری

  زدم داد گی؟ می داری چی - کرد نگام خشم  با کردو وا چشاشو

 . برو شنیدی که همین -
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  دهنم رو گذاشت دستشو

 . ببخش کردم اشتباه زنی؟من می داد چته -

  برداشتم  دهنم  رو از دستشو

 کنم؟نمی استفاده قدرتام از که خوای نمی. برو گم  می -
 من مگه - شد بلند خشم با ام؟ ملکه من بدونن همه که خوای

  شدم بلند گفتم؟ چی

 ملکه اگه. بود درست سادی گفتی؟حرف چی دونی نمی -
 . منی با وظیفه سر از چی؟تو نبودم ات

  تخت رو خوابوندم خشم  با

  اس؟ وظیفه روی از هامم  سه. بو نکنه -

 ملکه اصلیه محافظ نیومده ها افسانه تو مگه. نه که چرا -
 ها افسانه همون خاطر به فقط هم تو. کنه می ازدواج باهاش
 . باهامی

  چشام رو آورد لبام رو از نگاشو. صورتم  رو شد خم 

 یه دونی نوشته؟می چی دیگه ها افسانه تو دونی می -
  دونم؟ می من فقط که نوشته چیزی
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 . دونم  نمی نه -

 که باشی نفری دومین تا. بدونی تا گم می پس. باشه -هیون
 دوسش ملکه محافظ که این با نوشته ها افسانه تو. دونه می
 هر محافظ. شه نمی باهاش ازدواج به راضی ملکه ولی داره

 محافظ. شه نمی راضی اون ولی کنه می اصرار ملکه به چقدر
 می کاری هر به دست کنه عوض رو ملکه نظر که این خاطر به
 . میره می که این تا. زنه

  بمیره هیون خوام نمی من نه.ریخت دلم 

 با پس نکنه ازدواج محافظ با اگه. بشه طوری این نباید نه -
  خندید کنه؟ می ازدواج کی

 . بنده شم می که عموش پسر با -

 . مزه بی - اش سینه رو کوبیدم کردمو مشت دستمو

  کرد نزدیک سرم به بیشتر سرشو

 اینکه قبل ولی هستم  اصلیت محافظ که این با من -
 ازدواج باهات خواستم نمی. نبینمت هرگز داشتم  آرزو ببینمت

 خواستم نمی چون کنه عوضم  گفتم پادشاه به بارها.کنم 
 تو اونروز وقتی ولی. باشم داشته شده تعیین پیش از ازدواج
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 تو که بود موقع اون. ای ملکه دونستم  نمی دیدمت مدرسه
 . االن تا دارم دوست موقع اون از.کردی خونه دلم 

 دیگه کس به کنو فراموش منو گفتی بودی دیوونه پس -
  خندید کن؟ فکر ای

 دوسم  االن که گفتم  نمی طوری اون اگه. دیگه آره -
 . نداشتی

 . دیوونه - دادم هلش

 . هستم - خندید

  خوابید کنارم

 فکر این به پسم  این از. مراقبتم من. بخواب راحت خیال با -
 خاطر به من نه.باهاتم  ای ملکه که این خاطر به که نکن

 . اینجام خودت

 . من کردم باور آره -

  شد خیز نیم

  بله؟ -

 . ام ملکه من. نکن نگام طوری اون بابا خب -
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  کرد بلندم

 قبال که اوجویی همون من برای.نیستی من برای -
 . بیاد سرت بالیی یه که خوای نمی. بودی

 . بفرما - کمرم به زدم دستامو

  خندید

 . بچه بخواب بگیر -

 . خودتی -

 جام تو ام؟ بچه کجا سالمه هزار شیش باالی من -هیون
  نشستم 

 . کنم  ازدواج فسیل یه با خوام نمی من وای -

 . اوجوووووووووو - شد گرد چشاش

 . جونم  -

  داد تکون سرشو

 . بخواب -

 . بخوابم داری اصرار چرا خوابم نمی. نه -
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 . بخوابی باید چون -

 . نه نه نه -

  بخوابونمت؟ زور به که خوای نمی اه -

 ! بخوابونم  -

 - بخورم جم  تونستم نمی. کرد بغلم محکم. کشید دراز تخت رو
 . بخواب حاال

  گفتم زور به

 . شدم خفه هیون وای -

 . چشم  بگو بخواب گم  می - کرد شل بازوهاشو کمی

 کردو باز چشاشو سریع. بوسیدم رو اش گونه. کرد گل شیطنتم 
 . من نکن گوش حرف محافظ بخیر شب - چشام تو زد زل

 دستمو. من ی ملکه بخیر شب - کرد نزدیک سرم به سرشو
  لباش رو گذاشتم 

 حد. نشو پررو. هستم  ات ملکه من. نشو گیر جو بسه -
 . دار نگه خودتو

 . جور بد بود کرده اخم 
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 . بستم  چشامو لبامو رو گذاشتم  دستمو خندیدمو ریز

  

  

  

 . خوند می چیزی یه داشت بودو نشسته مبل رو سوها

 . خانمی سالم - کنارش رفتم 

  کرد بلند سرشو

 خوابیدی می ظهره؟حاال گی نمی. خواب ساعت.سالم -
 . هنوز

  کشیدم خمیازه

 . هنوز میاد خوابم  چرا دونم نمی -

  بود؟ طور چه دیشب - داد تکون سرشو

 . خوب - زد لبخند بود؟ طور چه تو واسه. نبود بد -

 . معلومه آره -
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 داشت دستشو تو بود گرفته موهاشو.بیرون اومد اتاق از هانا
  کمک؟ بیای شه می - رفت می ور باهاشون

  شده؟ چیزی -

 . خورده گره فقط نه -هانا

 . اومدم باشه -

 - شدم موهاش از گیره کردن جدا مشغول سرشو پشت رفتم 
 برگشت اومده؟ سرت بال این که کرده کار چی کیو دیشب
  خندیدم اوجو؟ - سمتم 

 . دیگه گم  می راست خب -

 . نکرده هم کاری هیچ. بگی راست خواد نمی -هانا

 . معلومه آره -

 . نکرده کاری که بود معلوم صداتون سرو از -سوها

 . شما دست از - شد سرخ هانا

 . عجیبه خیلی - نشست مبل رو آروم جیا. خندیدیم 

  چی؟ -
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 . نیستن پسرا که این -جیا

 . ذاشتن می تنها رو ما نباید اونا. عجیبه آره -سوها

 : گفت صدایی

  چرا؟ -

 . می سمت برگشتیم .شدیم  خشک

 ... ما... ما چون -جیا

  چی؟ شما -می

 حرفیه؟.باشیم اینجا اونا بدون خوایم  نمی فقط. هیچی اه -
  خندید

 . نه -

  نشد؟ باز -هانا

 . بشینی بری تونی می.جان بابا چرا -

  خونی؟ می چیه این - نشستم سوها کنار مبل رو

 زندگی"اسمش. مجله به زدم زل تعجب با. سمتم  گرفت رو مجله
 . بود"آشام خون یک
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 . دارن مجله هم  ها آشام خون مگه -

 عقب ما ی جامعه کردی فکر. کردی فکر چی پس بله -سوها
 . تو جان به نه - اس؟ مانده

 . خودت جان -سوها

 . اس زنده ملکه که این -سوها نوشته؟ توش چی حاال -

 . که دونستیم نمی بابا نه. اوه اوه -

 . کیه ملکه دونن می که نوشته اونم  غیر -سوها

  کیه؟ خب -

  

  

  

 . ننوشتن دیگه اینو -سوها

 . بره فروش مجله تا کلکشونه این -هانا

  نیستین؟ گشنه شما گشنمه من. دقیقا -جیا

 . نه -
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 سوها نیستی؟ گشنه که خوردی چی دیشب مگه.نه مرضو -جیا
 . رو هیون - خندید

 . بمیری. خیرم - شدم سرخ

 . بخورین - میز رو گذاشت شراب شبیه بطری دوتا می

 . خون -می چیه؟ -سوها

 . کردم یخ

 . خوره نمی مزاجم  به انسان خون که من -هانا

  دستش داد بطری یه می

 تو واسه اینو بره که این قبل کیو. سفیده کبوتر این بیا -
 . گذاشت

 . داره ایول بابا نه. عالقه جانم

 - شد گرد چشام. دارش پایه لیوان تو ریخت خون کمی سوها
 . نه که چرا -سوها بخوری؟ خوای می

 مشغول هم  هانا و جیا. شد سرخ چشاش. کرد مزه مزه رو لیوان
 انسانم  یه من لعنتیا - میز رو کوبیدم دستمو. شدن خوردن

 . که فهمین می
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  کرد می نگام تعجب با می

  نکرده؟ آشامت خون هیون مگه -

 . خیر -

  

  کرد می نگام مشکوک

  اونوقت؟ چرا -

 . بپرس خودش از برو دونم نمی من -

 بهم ماریا. برگشتم . جلوم گذاشت خوراکی از پر سینی یه نفر یه
 . بخور - زد لبخند

 گردنش رو که سوراخی دوتا دیدن با آن یه.زدم لبخند بهش
  خوبی؟ - گرفت دلم  بود

  نشست روم به رو مبل رو

 . کردی آزاد رو یونگی که ممنون. خوبم .آره -

 . آره -ماریا کرد؟ آزادش اوجو مگه - کرد نگاش تعجب با می

 . نکردم کاری که من -
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 . مدیونم  تو به من. کنه آزادش گفتی جونگ جه به تو. چرا -ماریا

 . دوستمی بهترین تو. نیستی نه -

  زد تلخی لبخند

 . دونی می خودت دوست منو خوشحالم -

 . بودی اول همون از -

 . نزن حرف زیادی. اوجو بخور -جیا

 می باشه شده اهریمن هم  ماریا اگه. شدم خوردن مشغول
 معمولی آشام خون به بودن اهریمن از که کنم کاری تونم 

 که االن ولی.کردم سادی با که کاری مثل درست. بشه تبدیل
 آخرین. باشم تنها خودم که بیاد پیش موقعیتی باید. شه نمی
 . دهنم  تو گذاشتم  هم  رو لقمه

  

251 

  

  

  شدم بلند. بودن دمق همه. تو اومدن نفر چند شدو باز در
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  شدی؟ بیدار - کرد بلند سرشو هیون شده؟ چی -

 تموم چی همه - مبل رو کرد پرت خودشو شده؟ چی.آره -
 . شد

  بست چشاشو شد؟ تموم چی - سمتش رفتم 

 ... یونگی -

  گرفت دستمو چی؟ یونگی - زدم داد

 . بودیم  مجبور.اوجو باش آروم -

  شد پر چشام

 - شنیدم نفرو یه ی خفه صدای کردین؟ کار چی یونگی با -
 . کشتن رو یونگی اونا

 بغضشو داشت سعی که ماریا به دوختم  نگامو. شدم خشک
 . بخوره

  زدم داد

 این جز بود کرده کار چی اون کشتین؟مگه رو یونگی چرا؟چرا
 هام گونه رو اشکام کنه؟ محافظت عشقش از خواست می که

  شد سرازیر
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 تونستی؟ طور چه. بود دوستت اون. پستی خیلی هیون -
 - کنه آرومم  کرد می سعی. گرفت بازوهامو نگرانی با.شد بلند
 ... که فهمی می.بودیم  مجبور ما.باش آروم اوجو

  اش سینه رو کوبیدم کردمو مشت دستامو

 طور چه.متنفرم ازت. پستی خیلی تو. فهمم  نمی نه -
 کنی؟من تحمل خوای می طور چه.اومد دلت طور چه. تونستی

 لعنتی. کردی دوستت با کارو این تو کنم  باور تونم  نمی که
  چرا؟چرا؟

 نمی. کردم گریه اشو سینه تو کردم فرو سرمو. کرد بغلم 
  کشتش؟چرا؟ چرا. کشته رو یونگی هیون که کنم باور تونستم 

  بود خیس چشاش. چشاش تو زدم زل کردمو بلند سرمو

 بود نزدیک اون. بکشیمش بودیم  مجبور ما. کن گوش اوجو -
 واسه بشه اهریمن ملکه محافظای از یکی اگه. بشه اهریمن

 . خطرناکه ملکه

  چی؟ هیونگ پس -

 یونگی ولی. بود اهریمن اول همون از اون.داره فرق اون -
 . نه
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  گفت گوشم تو شدو خم شد؟ اهریمن طور چه -

 . ماریا -

  کشید آه چی؟ ماریا - شد گرد چشام

 . داشت رابطه باهاش -

 اهریمن ماریا که داشتم امید من.نداره امکان این نه. دادم وا
 ای رابطه خاطر به بود کم  که فهمم  می دارم حاال. باشه نشده

 . بشه اهریمن اونم داشت یونگی با که

  

 . نه

  نشوندم مبل رو گرفتو دستمو

 . دی می عذاب خودتو کنی؟داری تمومش شه می -

  کردم پاک اشکامو

 خواستم  نمی. باشه اهریمن ماریا خوام نمی من. شه نمی -
 مین جونگ به دوخت نگاشو هیون کشتش؟ کی. بمیره یونگی

 . کرد خالصش قلبش تو تیر یه با -
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 جلوم بتونن بقیه که این قبل. جونگی سمت رفتم  شدمو بلند
 پرت جونگی.صورتش رو کوبیدم کردمو بلند دستمو بگیرن رو

  بودم شده سرخ خشم  از. زمین رو شد

 داشته باهات کاری تونم  نمی ولی.بود حقت اینا از بیشتر -
 کاری من با هم تو. ندارم کاری هیچ تو با پس این از. باشم

 نگام کردو بلند سرشو گم؟ می چی که فهمی می. باش نداشته
  کرد

 . فهمم  می. باشه -

 . کرد خم کمی سرشو آروم

 . فهمی می و دونی می که خوبه -

  داشتین؟ دخالت هم  شما - هیونگ و کیو سمت برگشتم

 . نه - باال آوردن رو دستاشون عقبو رفتن قدم یه

 . خوبه -

 شدو خم. کردم نگاش خشم  با.کرد حلقه کمرم دور دستشو یکی
 : گفت گوشم  تو
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 می. نشو خشمگین. نکن رو کارا این اینجا. ماست مقر اینجا -
 . ای ملکه بفهمه پدرم خوام نمی. گم می چی که فهمی

  دادم هلش

 . متنفرم همتون از. من به نچسبون خودتو دیگه تو

 زمین رو شدو خم زانوهام. ساختمون پشت باغ تو رفتم 
 که اونی.بمیره یونگی شد نمی باورم.شد سرازیر اشکام.نشستم 

 یونگی همون.برام بود برادر یه مثل که اونی. خندوند می منو
 می اهریمن شد می تونستن؟چی طور چه. بود نمک با تپلو که
 برگردونم؟چرا اولش حالت به اونو تونستم  نمی من مگه. شد
 نه. خوام نمی داره دردسر همه این من شدن ملکه چرا؟اگه خدا
 بهترین ماریا و بمیره یونگی من خاطر به قراره اگه. خوام نمی

 چی دیگه دونه می خدا.خوام نمی بشه اهریمن دوستم 
 . کشه می انتظارمو

 ... برگردم شد باعث میومد سرم پشت از که خشی خش صدای
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 شد باعث میومد سرم پشت از که خشی خش صدای
 دورتر کمی درخت یه پشت نفر یه کردم حس. برگردم

 نفر یه که سمتش برم خواستم . کنه می نگام داره و وایستاده
  کجا؟ - گردوند برم گرفتو دستمو

 . کن ولم  چه تو به - بهش شدم خیره خشم  با

  خندید

 این جای همه خوام می من. باش مهربون من با دخترخاله -
 . بدم نشونت رو قصر

 . سوکی کن ولم - نشد ولی کنم  آزاد دستمو کردم سعی

  روم شد خم 

 . دخترخاله شدی عوض تازگیا -

  بیرون کردم فوت نفسمو

 ازت چون. بزنی دست بهم  خوام نمی.شدم عوض آره -
 . متنفرم اهریمنا ی همه از. متنفرم

  کرد نگام مشکوک
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 از شده چی حاال. بشی اهریمن داشتی دوست که چرا؟تو
  کشیدم دستمو خشم با متنفری؟ اهریمنا

 . کن ولم  گم می. مربوطه خودم به دیگه اونش -

 . کنم می ولت. دخترخاله باشه - کرد ول دستمو زدو لبخند

 می من - بهم  بودن زده زل نگران همه. قصر تو برگشتم  خشم  با
 . برم خوام

 . موافقم  - شد بلند هیون

  شد بلند سوها

  اینجا؟ اومدیم  چی واسه رفته یادت اوجو -

  نشستم  مبل رو اجبار به. کنم پیدا برادرمو اومدم من آره

 دوست دوست که جایی همچین تحمل ولی. یادمه آره -
 . سخته برام کشه می خودشو

 . کنی عادت باید اوجو - نشست روم به رو جونگ جه

  کردم مشت دستمو خشم  با

 . کنم عادت چیزی همچین به خوام نمی من -
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 . بودیم  مجبور ما - سمتم  اومد هیون

  وایستادم روش به رو شدمو بلند

 نمی سالشو هزار چند دوست اجبار روی از کس هیچ -
 . کشه

 : گفت گوشم تو شدو خم . کشید آه

 شدیم  مجبور امون ملکه خاطر تو،به خاطر به ما -
 . کن درک. بکشیمش

  

 دادم هلش خشم  با

 . همتون از. متنفرم ازت -

 چشامو.بهم بودن زده زل ناراحتی با همه.نشستم مبل رو
 : پیچید سرم تو نفر یه صدای. کشیدم عمیق نفس بستمو

 . ببخش رو ما اوجو -

 سرمو.کرد می نگام خیره که هیون به زدم زل کردمو باز چشامو
 . دادم تکون
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 اونا - گرفت دستمو بود خیس چشاش. نشست کنارم ماریا
 . بودن مجبور

  دادم فشار دستشو

 . کردن می کارو این نباید -

  کرد بغض

 نمیومدم اگه اینجا نمیاوردمش اگه. منه تقصیر دونم می -
 . شد نمی طوری این االن موندم می باغ تو اگه اینجا

 خورد سر چشاش از اشک قطره یه. چشاش عمق تو شدم خیره
  پایین

 تقصیر اینا ی همه. بدونی مقصر خودتو نباید تو ماریا -
 ... چون مقصرم من. منه

 ماریا. مرد نمی یونگی نبودم اگه. ام ملکه چون.کردم سکوت
 از اشک قطره یه. شد نمی خراب چی همه. شد نمی اهریمن

 . زد می چنگ گلومو بغض. پایین اومد چشام

 ته از. دستام تو گرفتم  صورتمو کشیدمو ماریا دست از دستمو
 همه. بکنم  تونستم می که بود کاری تنها این. زدم زار دل



 
 

www.cafewriters.xyz Page 421 

 می رو سکوت هقم  هق صدای فقط بودنو ساکت
 . دادم قورت زور به بغضمو. شکست

 . کنی گریه نباید تو:شد بلند نفر یه صدای

  جونگ جه به شدم خیره خشم  با

 کار چی پس نشو نکن،عصبی کنم؟گریه کار چی پس -
 . کار هیچ - شد بلند کنم؟

  کردم مشت دستمو خشم  با

 . متنفرم ازت که دونی می

  زد پوزخند

 . دونم  می البته -

  

  

  

 زل خودی بی کنم؟بشینمو کار چی باید حاال. بیرون دادم نفسمو
 این رفتارای مخفیانه طوره چه چی؟آهان اون؟که اینو به بزنم 
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 اینا از یکی کدوم بدونم تا باشم  داشته نظر زیر رو اهریمنا
 . میاد نظر به تر خوب همه از راه این خب. منه برادر

  نشست می کنار سوکی

 . سازیا نمی ما با خاله دختر -

  گرفتم ازش رومو

 . سوکی میومد بدم ازت اول همون از من. دونی می خوبه -

  کرد حلقه می کمر دور دستشو خندیدو

 . خاله دختر دونم می -

 من برادر سوکی اگه یعنی. باشه تونه نمی این نه. چندش اه اه
 . صد در صد کشم می خودمو من ها باشه

  خندید سوکی کوشن؟ یکیا اون پس - چرخوندم مقر تو نگامو

 کنیم  می تامین کجا از رو هامون غذا ما کردی فکر -
 حاال مخصوصا. دیگه شکار بره نفریمون چند یه باید پس؟خب

 . شده زیادتر هم  تعدادمون که

  هیونگ و مین،کیو هیون،جونگ سمت چرخوند نگاشو
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 اینجا که کسی تنها.کرد فراموش نباید رو دخترا البته -
 زد یکی خاله؟شاید دختر ترسی نمی. تویی نیست آشام خون

 . شدی آشام خون هم  تو دیدی یهو سرشو به

 . شد گرد چشام. زدن بیرون نیشش دندونای. زد لیس لباشو

  سمتش رفت خشم  با جونگ جه

 حساسم اوجو رو من دونی می که خودت.سوکی شو خفه -
 . جور بد

  خندید بلند صدای با سوکی

 که خودت؟تو از ترسونی می منو. جونگ جه دونم  می آره -
 و خط کمتر پس ندارم قدرتی هیچ تو مقابل من دونی می

 . ندارم کاری فعال یعنی. ندارم کاری اوجو با من. بکش نشون

 هم  بعدا - کرد بلندش گرفتو رو اش یقه خشم  با جونگ جه
  زد قهقهه سوکی حالیته؟ باشی داشته کاری باهاش نباید

 . نیست تو مال اون ولی -

  زد نعره جونگ جه

 . نیست مربوط تو به دیگه اینش -
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 . کنین بس - شدم بلند

 یقه دور از دستاشو جونگ جه.کردن نگام تعجب با دوشون هر
 . متنفرم اینجا از من - هیون به شدم خیره.کرد باز سوکی ی

  دادم تکون سرمو بریم؟ - شد بلند

 . اتاق تو برم خوام می -

 . بریم  باشه - داد تکون سرشو

  شنیدم رو سوکی صدای

 دستشو هیون هم؟ به چسبین می همه این چرا دوتا شما 
  کمرم رو گذاشت

 دست هم  ذارم نمی.گفتم  هم  قبال. دارم دوسش چون -
 . بخوره بهش ای دیگه کس

 - نشستم  تخت رو. اتاق تو رفتیم . افتادم راه. داد هلم آروم
 . ام خسته خیلی. ام خسته

  نشست کنارم

 . دونم نمی - دادم تکون سرمو شه؟ می درست بخوابی -

  کرد اشاره تخت به
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 . بخواب -

 . بمون همینجا - کشیدم دراز تخت رو

  زد لبخند

 . بخوای تو که وقت هر تا. هستم  همینجا -

 . برد خوابم  که نکشید ثانیه به. بستم چشامو زدمو لبخند

 . اوجو؟پاشو - کرد بیدارم نفر یه

  کردم باز چشامو خشم  با

 . شو بیدار بگو بعد ببره خوابم بذار -

 تخت رو خشم با گی؟ می چی - کرد می نگام تعجب با
  نشستم 

  

 می چی - گرفت بازوهامو نگرانی با بخوابم؟ ذاری نمی چرا -
  دادم تکون سرمو نخوابیدی؟ گی؟مگه

 آب کنم؟ استراحت ذاری نمی چرا هیون اه. نذاشتی نه -
  داد قورت دهنشو
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 چشام گی؟ می داری چی خوابی ساعته ده نزدیک تو اوجو -
  شد گرد

  لرزید بدنم  هان؟ -

  در سمت رفت شدو بلند هیون؟ گی می چی -

 . باشه طوری این نباید.نداره امکان این -

 شده؟ چم  من یعنی خدایا. لرزیدم می. بیرون رفت کردو باز درو
 جونگ. اتاق تو ریختن همه شدو باز در

 . هانا و مین،کیو،هیونگ،سوها،جیا

  سمتم  اومد سوها

  سرم به گرفتم  دستمو خوبی؟ -

 . ام خسته -

  هیون به زد زل نگرانی با کیو

 . اشتباه. بود اشتباه اینجا اومدنمون -

  کرد مشت دستشو هیون

 کار این گفتم که من. محض اشتباه. بود اشتباه که البته -
 . خطرناکه
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  شدم بلند

 خودی بی چرا. بودم شده همچین هم  دیگه بار یه -
  گرفت رو بازوم. سمتم  اومد خشم  با هیون نگرانین؟

 ملکه نگران محافظا شه می نباشیم؟مگه نگران خوای می -
  لرزیدم شه؟ نباشن؟می شون

  شده؟ چی مگه بابا خب -

 ملکه اون - گرفت رو هیون دست. سمتمون اومد مین جونگ
  کرد نگاش خشم  با هیون بهت؟ کنم یادآوردی باید چندبار. اس

 کنم؟ یادآوردی دفعه چند باید من اینو. من عشق و -
 . هیون به بودن زده زل تعجب با همه. لرزیدم

  

  

  

  زد لبخند سوها
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 تو شد خیره هیون داری؟ دوسش حد این در هیون -
  چشام

 خون موعد از زودتر اون اگه. بگم،آره دروغ تونم نمی -
 رو ریسک این تونم  نمی منم . اهریمن یه شه می بشه آشام
 ملکه که گفتیم می بهش نباید ما. تونم نمی نه.کنم  قبول
 می سالگی بیست تا شاید اونوقت. فهمید می نباید. اس

 اهریمن سالگیش هیجده تا اگه االن ولی کنه تحمل تونست
 . داره شکر جای نشه

 به شدم خیره کنه؟ تحمل تونه نمی.مونده هفته دو -هیونگ
  اوجو؟ تونی می. دونم  نمی - چشام تو زد زل.هیون

  نشستم تخت رو

 . بخوابم خوام می. میاد خوابم خیلی من -

 رو گذاشت دستشو. سمت اومد کیو. بهم زدن زل ترس با همه
 خیلی - عقب کشید دستشو. کرد حس دستشو سرمای. سرم
 رفتارای برخالف باید تو. نکن خودت با کارو این. اوجو داری تب

 بشی،نه خشمگین بشی،نه عصبی نه اینکه. کنی عمل اهریمنا
 . میاد خوابم  من - بهش شدم خیره فهمی؟ می. باشی ای کینه
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 . میاد خوابت نگو هی - زد داد مین جونگ

  بهش شد خیره هیونگ

 اس ملکه اون کنی می یادآوری هیون به داری همش -
 خشم  با مین جونگ سرش؟ زنی می داد داری خودت اونوقت

  هیونگ چشای تو شد خیره

 یعنی میاد خوابم  گه می همش. بزنم  داد مجبورم آخه -
 . بشه اهریمن تا ببنده پیله باید اینکه چی؟یعنی

  شد گرد چشام

 اهریمن بگیره گازم کسی اینکه بدون یعنی. نداره امکان -
  نشست مبل رو مین جونگ شم؟ می

 و بندی می پیله. آره جورایی یه خب ولی. نه که طوری اون -
 به اهریمنا شه می باعث که کنی می تولید بدی خیلی بوی

 محافظت ازت تونه نمی هیچکس اونوقت بشن جذب سمتت
 اهریمن رو ملکه تونه می هرکی که اونوقته... هیون حتی کنه
 تونیم  نمی هم  محافظا ما که بندی می خودت به ای پیله. کنه
 اهریمن تا ای آماده تو که این یعنی این. ببریم  بین از اونو
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 بگیره گازت ای پیله بیرون وقتی هم  هیون اگه حتی. بشی
 . اهریمن شی می شی نمی معمولی آشام خون

  دادم قورت دهنمو آب

  نداره؟ حلی راه -

  گرفت دستمو. کنارم اومد هیون

 خودت به هم. کن رحم اوجو. نشی عصبی که اینه اونم. چرا -
 . ما به هم 

 اهریمن خوام نمی:پیچید سرم تو صداش. چشاش تو زدم زل
 . خوام نمی.بشی

 . شم  نمی:زدم لبخند

 . زد لبخند

  خندید کیو

  شد؟ تموم پاتیتون تل -

  داد تکون سرشو. بهش زدیم  زل تعجب با دومون هر

 خونتو چون بخونه افکارتو تونه می این خاطر به هیون -
 چون بخونی رو هیون ذهن تونی می این واسه هم  تو. خورده
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 می ولی. رو هممون ذهن بلکه هیونو ذهن تنها نه. ای ملکه
 داشته پاتی تل هم  با تونن می که کسایی تنها چیه دونی
 . خوردن رو هم  خون که هستن کسایی باشن

  زد پوزخند چی؟ جونگ جه - دادم قورت دهنمو آب

 . بخونه تونه می اونم ارشده پدرش اون؟بعد -

  بیرون دادم نفسمو

 چه اونوقت دونم  نمی ها آشام خون این از هیچی من -
  زد لبخند هیونگ باشم؟ اشون ملکه تونم می طور

 تو پس؟واسه گذاشته چی واسه رو ملکه کتاب پدرت -
 .  دیگه

  دادم تکون سرمو

 . بود خودشم  کاش خوره می دردم چه به کتاب -

  لرزید هیون

 . اینجاست یکی -

 . بهش زدم زل ترس تعجبو با
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 رو لبخند. شد گرد چشام. تو اومد نفر یه شدو باز اتاق در یهو
 ملکه نه؟اوجو ای ملکه تو پس - لرزوند می دلمو لباش

 . جالبه خیلی. اس

 ... نه خدایا. نمیومد باال نفسم

  

  

  

 چی اینجا تو - بود گرفته تهاجمی حالت سمتش رفت هیون
  زد لبخند کنی؟ می کار

 داشتم  شک اوجو به اول همون از چیه دونی می خب -
 ملکه اون که شدم مطمئن حاال.نبودم مطمئن خب ولی
 خب. گشتین می برش دورو زیادی خودتونه تقصیر خب. اس
 . دیگه کنیم  می شک

 باید طوره این اگه - اتاق تو کشیدش گرفتو رو اش یقه هیون
 . بری بین از

  خندید
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 . کنی نابود منو تونی نمی تو -

  کرد نگاش تعجب با هیون

  چرا؟ -

  مین جونگ به شد خیره

 می که کسی تنها پس. یکیه مین جونگ منو ی درجه -
 . اونه ببره بین از منو تونه

  شد گرد چشام

 مشخص کی رو ها درجه این ولی دعواتون وسط ببخشید -
  چشام تو زد زل کنه؟ می

 . کنن می معلوم رو ها درجه این دخترا -

  شد گرد بیشتر چشام

  ببخشید؟ -

  گرفت رو هیون دستای

 نابودم تونی نمی گفتم  بهت که کنی؟من ولم  شه می -
 . مینه جونگ کنه می نابودم که کسی تنها و کنی
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  مین جونگ سمت برگشت هیون

  کنم؟ کار چی -

  سمتش رفت شدو بلند مین جونگ

 . من به بسپرش -

 روی به رو درست. من سمت اومد کردو ول رو اش یقه هیون
 . کرد باز هم  از دستاشو وایستادو من

  بهش زد زل خشم  با مین جونگ

 هیون درسته؟ولی یکیه هم  با تو منو ی درجه گفتی که -
 . تره باال منم  از اون ی درجه چون کنه نابودت تونست می هم 

  بیرون زد نیشش دندونای

 ملکه اصلیه محافظ هیون چون.مین جونگ دونم می -
 کسی با دم می ترجیح من ولی کنه نابودم تونه می. اس

 باالیی درجه یه خوام نمی.باشه من ی درجه هم  که بجنگم
 هیون با داره دوست بیشتر جونگ جه ضمن در. بده شکستم 

 . کنه نرم پنجه دستو

  سوها به شد خیره
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 . مین جونگ داریم  کارایی یه هم  با تو منو فعال -

 یقه دور دستاشو مین جونگ. مین جونگ سمت برداشت خیز
 تو بدی خیلی طور به دوتاشون هر. بود کرده قفل جونسو ی

 برق ولی کنن می کار چی دارن نبود معلوم بودنو لولیده هم 
 کار چی باید من خدایا. لرزیدم می. دید شد می رو دندوناشون
 برگشت هیون بگیرم؟ رو مبارزه این جلوی تونم می کنم؟یعنی

  سمتم 

 سر جدال این. کنی دخالت نباید ولی ای ملکه اینکه با -
 . عشقه

  کردم نگاش تعجب با

  عشق؟ -

 . عشق البته - زد لبخند

 می جوری بد که جونسو مینو جونگ به شدم خیره تعجب با
 این. کنم نگا تونم  نمی من خدایا.هم  ی کله سرو تو کوبیدن

  شدن؟ طوری این چرا دوتا
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 می نگا رو مبارزه نگرانی با داشت که سوها به افتاد نگام
 هم  هم،جونسو با مین جونگ و سوها:زد جرقه ذهنم  تو. کرد
 ... اینکه یعنی این پس داره عالقه سوها به که

 دستمو هیون سوهاست؟؟؟؟؟ سر مبارزه. نداره امکان نه
  گرفت

 . میاره دست به رو دختر بشه پیروز کی هر. درسته -

  شد گرد چشام

 . باشه اهریمن اگه حتی -

  داد تکون سرشو

 دخترا با هاشون درجه گفت جونسو که طور همون. آره -
 چون یکیه مین جونگ و جونسو ی درجه االن. شه می معلوم

 هم  جونگ جه منو ی درجه. داره دوست رو سوها دوتاشون هر
 . داریم  دوست رو تو دومون هر چون یکیه

  چشاش تو زدم زل

 اگه ولی. عجب. اونن ی کننده تعیین دخترا که ای درجه -
  زد پوزخند چی؟ باشه نداشته دوست رو  یکی اهریمن یه
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 . حرفی عجب نداره دوست رو کسی که اهریمنی -

  یه حتما واقعا آره. گرفت ام خنده خودم حرف از خودمم 
 . حتما.نداره دوس رو دختری اهریمن

  

  

  

  اس؟ همه مال درجه این -

  داد تکون سرشو

 ملکه کردن اهریمن مامور که اهریمنایی و محافظا مال. نه -
 . اونا نفرو پنج ما. همین. شدن

 به زد زل شه؟ می پیروز کدوم - جونسو مینو جونگ به زدم زل
  مین جونگ و جونسو

 . بیشتره سوها به عشقش که اونی -

  زدم لبخند

 . اس برنده مین جونگ پس -
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 - زمین رو کوبید محکم  رو جونسو حرکت یه با مین جونگ یهو
 . جونسو گفتی می خب

 گرفته کم  دست رو تو من - کرد می نگاش خشم  با جونسو
 . بودم

  کرد بلندش کشیدو رو اش یقه مین جونگ

 . گرفتی کم  دست منو که البته -

 هر لباسای. سمتشون رفتم . شد بلند هم  هیون. شدم بلند
  بود؟ واجب - بهشون شدم خیره. بود شده پاره دوشون

 . البته:گفتن هم  با دوشون هر

  عقب رفتم  قدم یه

 . بابا باشه -

  کرد می نگام خیره جونسو

 معرکه تو. کردن انتخاب شدن ملکه واسه رو کسی خوب -
 . هستی هم  داشتی دوست البته و خوبی.خاصی. ای

  شد گرد چشام

  بله؟ -
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 پشتش کشید منو هیون

 ... جونسو -

  خندید قه قه جونسو

 تونم می پس هست هم  من ی ملکه اون چیه؟ناسالمتی -
 . کنم تعریف ازش

 . تونی نمی:گفت خشم با هیون

  گرفتم  رو بازوش

 . کن بس -

  سمتم برگشت

 ... ولی -

  حرفش وسط پریدم

 و جونسو به شدم خیره گفت؟ نگفت چیزی که اون -
  مین جونگ

 . رین می وا دارین تخت رو بشینین برین -

  بهم زد زل جیا.نشستن تخت رو دوشون هر
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 نمی. تخت رو بشین گی می اهریمن یه به راحت چه -
 جونگ و جونسو سمت رفتم  بکنه؟ کاریت یه ترسی
 چی از - بود گرفته رو جونسو دست محکم  مین جونگ.مین
 . برمه دورو محافظ همه بترسم؟این باید

  جیا به شد خیره هیونگ

 ملکه وضایف داره ناخواسته و اس ملکه اون دونی می -
 و معمولی های آشام خون بین اینکه. ده می انجام بودنشو

 دوست رو نوع دو هر که. نذاره فرقی اهریمن های آشام خون
 ملکه که چیزیه این. باشه مهربون شون همه با و باشه داشته

 . کنه می خاص اونو که چیزیه این. کنه می جدا بقیه از رو

  کرد می نگام خیره هانا

  باشی؟نترسی؟ خوب طوری این تونی می طور چه تو -

 بهش زدم زل

  داد تکون سرشو نیستین؟ کن ول -

 . نوچ -

  باال انداختم  هامو شونه
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 . درک به -

 می بهم  حسی یه ولی چرا دونم نمی.جونسو گردن رو شدم خم 
 . باشم حساس باید مورد این رو که گفت

  سمتم  اومد هیون

  باال بردم دستمو کنی؟ می داری کار چی -

 محکم  همه این که مین جونگ وجود با. وایستا جا همون -
 . بیای نیست الزم دیگه تو گرفته رو جونسو

 نمی. بود شده پاره کامل جونسو ی یقه. بهم بودن زده زل همه
 مین جونگ. ببینم  گردنشو که بودم کنجکاو همه این چرا دونم 
 همه انتظار خالف بر ولی. بود گرفته رو جونسو دستای دوتا

 لحظه هر داشتم  که بهم بود زده زل بودو نشسته آروم جونسو
 . شدم می نزدیک بهش

  شد بلند صداش

 . شکست دستم  مین جونگ. ندارم کاری ملکه با من -

 . کنم نمی ولت.زرنگی - زد پوزخند مین جونگ

 . جونسو ی یقه سمت بردم دستمو
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 . اهریمنه کنی؟اون می داری کار چی:زد داد کیو

 . شو خفه:گفتم اختیار بی

 طوری یه همه. کردم تعجب بودم گفته که چیزی از خودمم 
 . گرفتم  رو جونسو ی پاره ی یقه. کردن می نگام

 وقتش:کرد زمزمه. بست چشاشو کشیدو عمیقی نفس
 . ام آماده. ملکه ام آماده من.رسیده

  

  چیه؟ ی گه؟آماده می داره چی این. شد گرد چشام

 مینم  جونگ.بودن گرفته تهاجمی حالت هیونگ و کیو،هیون
 جم  تونست نمی که بود گرفته رو جونسو چنان بدتر که

 اش سینه روی تا اش یقه. کشیدم رو جونسو ی یقه. بخوره
 داره چشام کردم حس آن یه. شد گرد چشام. اومد پایین

 ... نداره امکان:گفتم  زور به.ره می سیاهی

 . نفهمیدم هیچی بعد
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  سمتم  اومد هیون. کردم باز زور به چشامو

  شد؟ خوبی؟چی -

 . بهم بودن زده زل نگرانی با همه. چرخوندم اتاق تو نگامو

  جونسو؟کو؟ - نشستم تخت رو

 رو جونسو مین جونگ.مین جونگ سمت برگشت هیون
 ... دا کارش چی ولی اینجاست - سمتم  اومد کشیدو

  حرفش وسط پریدم

 . کن ولش -

  شد گرد چشاش

  چرا؟ -

  پایین رفتم  تخت از

 رو جونسو کردو خم سرشو کنی؟ نافرمانی که خوای نمی -
  کرد ول

 . بانو نه -
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 .زدم لبخند

  گرفت رو جلوش هیون. سمتم  اومد جونسو

  میای؟ داری کجا -

 کارش به کاری.کن ولش.هیون بیاد بذار:گفتم  جونسو از زودتر
 . باش نداشته

 شده چت:گفت خشم با سوها. کردن می نگام گیج همه
 . بشه نزدیکت زیاد بذاری نباید اهریمنه اوجو؟اون

 - بود وایستاده جونسو جلوی هنوز که هیون به شدم خیره
 . کنار گفتم؟بیا چی نشنیدی

  کنار اومد اجبار به هیون

 ... اوجو ولی -

  حرفش وسط پریدم

 . نگو هیچی -

 - زد لبخند. بود وایستاده روم به رو درست. سمتم  اومد جونسو
 . نترسی خیلی
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 حالت هیون بترسم؟ باید چرا.نترسم  آره.گرفت بازوهامو
  باال بردم صدامو.گرفت تهاجمی

 . هیچکس. نیاد جلو کسی -

 تکون سرمو داری؟ اعتماد من به - شد تر عمیق جونسو لبخند
  دادم

  کرد خم سرشو باشم؟ نداشته چرا آره -

 . خوبه -

 فشار خودش به منو محکم. بستم  چشامو. بغلش تو کشید منو
  داد

 این نباید.کردی خطر ما مقر به اومدن با.کردی خطر تو -
 می اهریمن. مونی نمی زنده بفهمه سوکی اگه. کردی می کارو
 دونه می جونگ جه دونم می.بشی اهریمن خوام نمی من. شی

 ولی کنه اهریمنت تونه نمی اش عالقه خاطر به اون. ای ملکه
 نباید تو. بری اینجا از زودتر چه هر باید.تونه می سوکی

 . همه. شیم  می نابود همه بشی اهریمن اگه. بشی اهریمن

  بهش زدم زل کردمو بلند سرمو
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 جه و تو من وقتی تا. نه هستین شما و محافظا وقتی تا -
 . نه دارم خودم کنار رو جونگ

  زد لبخند

 . کنه نابودم تونه می. تره قدرتمند من از سوکی -

  چشاش عمق تو زدم زل

 شه می تعیین دخترا با درجه گی نمی مگه.تونه نمی نه -
 . نداره دوست رو سوها که اون خب

 . تره قوی من از ولی - کرد جدا خودش از منو

  دادم تکون سرمو

 . کنه نمی نابود اهریمنو اهریمن -

  چشام عمق تو زد زل

 . کنن نابود رو شکن قانون اهریمنای تونن می اهریمنا -

  شد پر چشام

 . هرگز. بشی نابود خوام نمی -

  زد لبخند
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 . من خاطر به. برو اینجا از. برو پس -

  پایین اومد چشام از اشک قطره یه

 . رم نمی. رم نمی نه -

 بس:زد داد هیون یهو که بده جواب خواست می جونسو
  خبره؟ چه اینجا بگین هم  ما به شه می. کنین

  

 من. داشت حقم.بود شده سرخ خشم  از. بهش شدیم  خیره
 امو دیگه یکی بغل تو من ببینه تونست نمی. بودم عشقش

 - کردم پاک رو ام گونه رو اشک. کنم  می گریه خاطرش به دارم
 ... اون هیون

 - وایستاد روم به رو زدو پس رو جونسو سمتمون اومد خشم  با
  کیه؟

  دادم قورت دهنمو آب

 . برادرمه -

 . شد گرد چشاش

  زد لبخند جونسو چی؟:گفتن هم با همه
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 سوها اهریمنه؟ ملکه برادر که دونستین نمی چیه؟مگه -
 دستمو برادرته؟ فهمیدی کجا از - کرد می نگامون گیج

  قلبم رو گذاشتم 

 . بود شده حک اش سینه رو که خفاشی نشان از -

 رو اش سینه دیروز همین واسه پس آهان -مین جونگ
  دادم تکون سرمو آره؟ کردی بررسی

 که گفت می بهم  حسی یه ولی برادرمه دونستم نمی -
 دیدم رو نشان وقتی خودمم . ببینم رو اش سینه رو بهتره
 . شدم شوکه

 ازت چیزی یه - گرفت دستشو هیونو سمت رفت جونسو
  کرد می نگاش جوری یه هیون دی؟ می انجام بخوام

 . باشه چی درخواست اون داره بستگی -

  زد لبخند جونسو

 خطرناکه براش. بمونه اینجا نذار. ببر اینجا از رو اوجو. ببرش -
 استو ملکه گم؟اون می چی فهمی می.بمونه جایی همچین تو

 از اونو تونه می که کسی تنها. بشه اهریمن خوای نمی حتما
 . تویی کنه دور اینجا
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  گرفتم  رو بازوش سمتشو رفتم 

 می خودت واسه داری چی ببینم وایستا هی هی -
 نمی جم  اینجا از ری؟من می کجا داری گرفتی گی؟گازشو

 اینجا از بیرون نکشم  اینجا از رو تو تا و تو دنبال اومدم. خورم
  گرفت بازوهامو خشم با فهمیدی؟. رم نمی جایی

 بار برای تا خونه اومدم شب اون. گم می چی کن گوش -
 که کردم شک. دیدم رو تو که کنم خدافظی بابا مامانو از آخر

 موضوع این مدت یه. آینده ی ملکه و باشی خواهرم تو نکنه
 بی کنی نمی تغییر دیدم وقتی ولی بود کرده درگیر فکرمو
 بری مقر از باید بشم  خیال بی تونم  نمی دیگه االن. شدم خیال

 . زور به حتی. بیرون

 می کنی نمی تکلیف تعیین من واسه تو:زدم داد
 ات ملکه من ولی درست تری بزرگ ازم.درست فهمی؟برادرمی

 ذارم نمی فهمی؟من می. بدی دستور بهم  تونی نمی هستمو
 خودم دستای با خوام نمی. اهریمن همه این بین بمونی اینجا

 . خوام نمی. بکشمت

 - هیون سمت برگشت جونسو. پایین اومد چشام از اشک
 . ببرش
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 برگشت فهمی؟ نمی چرا.رم نمی. خوام نمی:زدم داد
  بود خیس چشاش. سمتم 

 خیلی اون. شناسی نمی رو سوکی تو. اوجو برو -
 که اونوقته ای ملکه تو که ببره بویی کافیه فقط. خطرناکه

 هم هیون جونگ و وو مین بفهمه اون. کنه نمی ولت دیگه
 اهریمنا ترین شرور و بدترین از تا سه تا سه این.فهمن می

 ... باید.بری باید. هستن

 . رم نمی من. نکن باید باید همه این:حرفش وسط پریدم

 سرشو هیون پس؟ ای کاره چی تو - هیون به زد زل خشم  با
  پایین انداخت

 . کنم پیچی سر دستورش از تونم نمی منم  اس ملکه اون -

 گرفت بازمو خشم  با

 می کارو این خودم من کنی نمی کاری تو اگه باشه -
 . بیرون برمش می خودم من.کنم 

 باز در کنه باز درو اینکه قبل. در سمت بردم کشون کشون
 . دی می لوش داری بدتر که تو - تو اومد جونگ جه. شد

  کرد نگاش تعجب با جونسو
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  چی؟ -

  زد پوزخند جونگ جه

 هیچ اوجو با قبل از که تویی گه می سوکی کارت این با -
 اصال. شدی طرفدارش همه این یهو شده چی نداشتی ارتباطی

 . بیرون بندازیش مقر از خوای می چرا

 . رم نمی جایی من - کردم آزاد رو بازوم

  کرد نگام خشم  با جونسو

 ... تو -

  

  

 چهارتا. نمیاد پیش براش مشکلی:حرفش وسط پرید جونگ جه
 . وفادار اهریمن دوتا داره محافظ

  چشاش تو شدم خیره

  زد لبخند وفادار؟ -
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 جونسو. ملکه بودم وفادار بهت اول همون از که من. البته -
 به ریخته حسابی اینجا اومدی اینکه بابت و برادرته که هم 
 . وفادارتیم  اهریمنای ما پس هم 

  زدم لبخند

 . خوشحالم  خیلی من و -

  شد بلند جیا چیه؟ - بودن شده خشک. بقیه سمت برگشتم

 . شد پاتی قاطی چی همه چون. کردیم  هنگ فقط هیچی -

  دادم تکون سرمو

  نشست مبل رو بودی؟ وایستاده گوش چرا جونسو. البته -

 می بگم مین جونگ به اومدم. بودم واینستاده گوش -
 رو صداتون یهو که کنم نرم پنجه دستو باهاش خوام

 چند برای که خوردم جا چنان ای ملکه فهمیدم وقتی.شنیدم
 خودت پای با چرا که کردم تعجب این از. نکرد کار مغزم ثانیه

 بزرگ اهریمنا مقر تو اینکه با دونی می...شیر دهن تو اومدی
 زدن پس منو پدرم مادرو که خوندن گوشم تو همش شدمو

 که فهمیدم وقتی. نصبم و اصل دنبال رفتم . نشد باورم من ولی
 پادشاه پسر که شد نمی باورم. شدم خرد پادشاهم  پسر
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 اومد جونگ جه اینکه تا جنگیدم خودم با خیلی. باشه اهریمن
 خواهر باید اینکه از... بودم باخته خودمو نبود اون اگه.کمکم 
 خاطر به فقط نکن فکر. شدم بیزار کردم می اهریمن خودمو
 خواهرم نداشتم دوست اینکه برای نه برادرتم  من اینکه

 ... همه که بشه اهریمنی

 توش شد می رو شرم. چشاش تو بودم زده زل. خورد حرفشو
  داد ادامه. دید

 ی درباره که جمعی از ای بهونه هر با بعد به روز اون از -
 می کردن می یادآوری بهمون وظایفمونو زدنو می حرف ملکه
 . تو جز باشه ملکه که رفت می کسی هر به فکرم. بیرون زدم

  خندید چرا؟ - کردم نگاش تعجب با

 شک خب ولی نه بدی گم  نمی. هستی جوری یه آخه -
 همه به و بودی ساده. بود بچگونه خیلی رفتارات. نیستی برانگیز
 . دیگه چیزا جور این دونم  نمی. بودی غش بی. کردی می اعتماد

  شد بلند

 خوبی حس خیلی سال هزارها از بعد خواهر یه کردن پیدا -
 . داره



 
 

www.cafewriters.xyz Page 454 

  کرد بغلم . چشام تو زد زل. سمتم  اومد

 دست به سالها از بعد که رو خواهری این خوام نمی من -
 . کنم  می خواهش. اوجو برو پس. بدم دست از آوردم

  کردم حلقه کمرش درو دستامو

 می هم با یا پس. بدم دست از برادرمو خوام نمی منم  -
 . مونم می اینجا من یا ریم 

 . ای دنده یه خیلی - کرد جدا خودش از منو

 . هستم  بله - دادم تکون سرمو

  جونگ جه سمت رفت

 . شم نمی این حریف من. بریم  -

  زد لبخند جونگ جه

 نمی حریفش کس هیچ. شی نمی حریفش که البته -
 . باشین مراقب. ریم  می داریم  ما. شه

 . رفتن
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 برادرمو اینکه از. کردم می سبکی احساس. نشستم تخت رو
 کاری اینکه اونم  مونده چیزی یه فقط حاال.بودم کرده پیدا
 . بکنم  کاری همچین باید آره.بیاد ما با جونسو کنم 

 دیوونه - زد لبخند هانا. کردم بلند سرمو. نشست کنارم نفر یه
 . تو ای

 . دونم  می - زدم لبخند

 با دیوارو به بود داده تکیه که سوها سمت برگردوندم نگامو
 می نگام جنگلی وحشیای این عین چته - کرد می نگام خشم 
  سمتم  اومد رفت در کوره از یهو کنی؟

 این. ای دیوونه. خری کنم؟چون می نگات طوری اون چرا -
 حالیت بیرون بزن کوفتی مقر این از گه می بهت آدم همه

 می که کفش یه تو کردی پاتو نریم  گفت می هیون. نیست
 کن گم گورتو کردی پیداش حاال.کنم  پیدا داداشمو برم خوام
 . دیگه خنگی.رم نمی نه گی می برو گه می داداشت. دیگه

  کردم می نگاش ریلکس

 . شد تموم -

 . تو راحتی چه - شد گرد چشاش
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  وایستادم روش به رو شدمو بلند

 ترک رو اینجا من ولی بزنه زور تونه می چقدر هر کی هر -
  گرفت رو ام یقه فهمیدی؟.برم کنم نمی ول برادرمو.کنم  نمی

 دستاشو دیگه؟ شه می چی دونی می بشی اهریمن اگه -
  گرفتم 

 بالیی دارین؟بابا وحشت همتون همه این چرا. شم نمی -
 برگشتم  دارین؟ شک خودتون قدرتای به نکنه. نمیاد من سر

  شد بلند مین جونگ. بقیه سمت

 . مونیم می. باشه -

 ... تو اومد نفر یه شدو باز در. زدم لبخند

  

 . شد شدیدتر لبخندم

  

  بست سرش پشت درو

 که فهمه می باشه بیرون نفر یه زنین؟اگه می داد چتونه -
 . اس ملکه اوجو
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  سمتم  اومد

 . زنن می داد ندارن جنبه اینا عزیزم دونی می خب -

  بهم زد زل اخم  با

 . خطری دل تو تو. دارن حق -

  نشستم تخت رو

 باید گن می همه صبح از. نکن شروع دیگه تو ماریا وای -
 خطر؟وای دل تو شدم هم  شیری،حاال دهن خطری،تو بری،در

 کار چی باید کنه تعیین واسم  هیچکی خوام نمی.آوردم کم 
 . کنم 

  داد تکون سرشو زدو لبخند

 ولی. بمون باشه بودی که هستی خری کله اوجوی همون -
 . مراقبتم  منم  بدون

 نگام. کردم بغض. افتادم یونگی یاد. شد پر چشام.شدم بلند
 . لرزید. مین جونگ سمت چرخید

  سمتم  اومد هیون

 . لطفا اوجو -
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  گرفتم  مین جونگ از نگامو

 . سخته باورشم . سخته بخشیدنش -

  کرد بغلم  ماریا

 ... نیست...ن مهم  دیگه من برای ببین.نیست نه -

  کردم بغلش. لرزید می صداش

 جدا ازم گی؟ می دروغ چرا. معلومه. نیست مهم برات آره -
  شد

 . کنم  فراموشش باید چون -

  کشیدم آه

 معمولی آشام خون خوام می راستی. دونم می -
 . کردم سادی با که کاری همون درست. کنمت

  داد تکون سرشو هیون

 مقر تو که هم ما داره زیادی قدرت کار اون. تونی نمی. نه -
 . خطرناکه ای ملکه فهمن می اونا اهریمناییم 

 . فهمیدم. باشه - دادم تکون سرمو
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 چیزی - کرد بازش. در سمت رفت هیونگ. در به نفرکوبید یه
  خوای؟ می

  

  شد گرد چشاش. تو اومد آرتا

 -کیو اتاق؟ یه تو شدین جمع همتون خبره؟چرا چه اینجا -
 . نیست مربوط تو به

  زد چندشی لبخند

 . داره کار باهاتون ارشد اهریمن. پایین بیاین.بله آهان -

 سرم تو صداش. گرفت دستمو هیون. لرزیدم اختیار بی
 . کنارتم  من:پیچید

 . ممنون:دادم فشار دستشو

 . پایین رفتیم  هم با. زد لبخند

 یه بزرگ اهریمن. نشستیم شکل ای دایره بزرگ میز دور همه
 دونم نمی. کتاب رو بود شده خم جلوشو بود کرده وا رو کتاب

 کردو بلند سرشو. سراغم  بود اومده استرس خودی بی چرا
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 تو دوخت نگاشو دوباره آخر در. چرخوند همه صورت رو نگاشو
 . کتاب

  چیه؟ کتاب اون

 کتابی. اهریمنا مخصوص کتاب:پیچید سرم تو هیون صدای
 می نابود کتابو اون ملکه. بزرگه اهریمن دست فقط فقطو که

 . کنه

 . کنم  نابودش بکنم  من؟غلط. لرزیدم

 تکون سرشو. کردم نگاش تعجب با. زد لبخند هیون
 نگامو. کردم می حس خودم رو رو نگاهی سنگینی. داد

 انداختم  سرمو.کشید آه.جونگ جه نگاه تو افتاد نگام.چرخوندم
 . ندارم دوست کن قبول. پایین

 هنوزه که هنوز من ولی.دونم می:پیچید سرم تو صداش
 . دارم دوست

 . کشیدم عمیقی نفس بستمو چشامو

 االن - کنم باز چشامو ترس با شد باعث بزرگ اهریمن صدای
 . وقتشه

  آخه؟ چی وقت یاخدا
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 کتاب تو هنوز بزرگ اهریمن سر. گرفت دستمو محکم  هیون
 . بشه فاش اسرار باید که روزیه امروز - بود
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 نگاشو. شد بلند اسرار؟ اسرار؟کدوم. کنم  سکته بود کم  یعنی
  جونسو چشای تو دوخت

 . شو بلند -

 بزرگ اهریمن. محکم استوارو. شد بلند. کرد اطاعت جونسو
 . هستی کی دونی می امروز - بست رو کتاب

  داد ادامه بزرگ اهریمن. زد پوزخند جونسو

 وقتی که ای شاهزاده.هایی آشام خون ی شاهزاده تو -
 ...  و تو. بود اهریمن اومد دنیا

  هیونگ به دوخت نگاشو

 . اهریمنه تو مثل اونم.هیونگ ملکه دوی درجه محافظ -

   اهریمنه؟ هیونگ - شد بلند جونگ جه

 . بودن خورده جا اون مثل هم بقیه

  میز رو کوبید دستشو محکم  سوکی
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  نکرده؟ اهریمن رو ملکه چرا طوره این اگه -

  

  

  زد لبخند بزرگ اهریمن

 به حتی.کنه محافظت ملکه از که خورده قسم  اون چون -
 . جونش دادن دست از قیمت

  شد بلند هیونگ

 خودتون سمت به منو خواستین می بارها میاد یادم -
 . بکشین

  داد تکون سرشو بزرگ اهریمن

 می که داره چی ملکه این دونم  نمی. رفتی نمی بار زیر تو ولی
 اهریمنی تو. بدی دست از جونتو خاطرش به حتی خوای

 در چی همه. کنن زندگی راحت خیلی تونن می اهریمنا
 دلت تا اوه قدرت.بخوای چقدر هر اختیارشونه،زن

 خوای؟ می چی. برترین ثروت پولو. اعال حد در توانایی. بخواد
  زد لبخند هیونگ



 
 

www.cafewriters.xyz Page 463 

 ! دارن؟خوبه راحتی زندگی همچین اهریمنا -

  زد پوزخند بده؟ لو منو و اهریمنا سمت بره نکنه. وایستاد قلبم 

 زن.خوره نمی من درد به کدومش هیچ گی می که اینایی -
 دارم که اینی از توانایی. کافیه همین قدرت. جیا اونم  یکی فقط

 یادت که مهم  خیلی چیز یه اما. ندارم کمبودی خب پول. راضیم 
 دلیلشو خب. نه شما داره ملکه که درستیه و عدالت رفت

 بزرگ اهریمن بدم؟ ملکه واسه جونمم خوام می چرا فهمیدی
 ... حق تونی؟تو می طور چه تو - میز رو کوبید دستشو خشم  با

  حرفش وسط پرید جونسو

 بزرگ اهریمن بشین؟ خیال بی رو هیونگ شه می -
  سمتش برگشت

 . بود رفته یادم رو تو آخ -

  کرد مشت دستشو جونسو

 پدرم از. کردین دور ام خانواده از منو سال همه این -
 گوشم  تو فقط مدت همه این تو شما. بخشمتون نمی. مادرم

 زور با که نگفتین اینو ولی کردن طرد منو اونا که خوندین می
 یه داشتم  دوست ساال این ی همه تو من. گرفتین ازشون منو
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 ولی کنم  بوشون.کنم  حس مادرمو پدرو بوی شده هم  بار
 هم  شما. داشتم  فرق بقیه با من هم اول همون از...نتونستم 

 می نگه دور همه از منو همین واسه دونستین می اینو
 خواستین می زور به شما ولی بودم بیزار دخترا از. داشتین
 میومدن که دخترایی از حالم. باشم داشته رابطه باهاشون

 من. بکشمشون خواست می دلم . خورد می هم به پیشم 
 قورت دهنمو آب فهمین؟ می.نیستم  باز هوس اهریمن

 . هیونگه مثل اینم  پس. دادم

  زد پوزخند بزرگ اهریمن

  

 . کنم نابود رو تو تونم می. نکن بلند من واسه صداتو جون بچه

  شد بلند هیون. وایستاد قلبم 

 عموی پسر اون نرفته که یادت. نکن روی زیاده هی هی -
 . منه

  خندید بزرگ اهریمن
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 برادر از ملکه جز به داری وظیفه نکنه. گی می راست آخ -
 محافظت ملکه از فقط من. نه -هیون کنی؟ محافظت هم  ملکه
 . همین. کنم  می

 نگام تعجب با همه. شدم بلند. خورد می هم  به داشت حالم 
 یه کنار. بیرون رفتم . کردم بازش درو سمت دوییدم. کردن می

 . لعنت. همتون به لعنت.آوردم باال.نشستم  درخت

  نشست کنارم نفر یه

  شد؟ چی -

  بهش زدم زل کردمو بلند سرمو

  کنم؟ می تغییر -

  گوشم  پشت زد صورتمو روی موهای

 . ای ملکه فهمن می همه تو بریم .سرخه چشات -

  دادم قورت دهنمو آب

  کنم؟ می تغییر دارم بده جوابمو -
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  کرد لمس صورتمو دستش با

 دووم تونی می کی تا دونم  نمی. شدی گذشته از بدتر.آره -
 . بیاری

  زدم پس دستشو

 گرفتو بازومو نه؟ میرم می موعد از زودتر.بیارم دووم باید -
 با کنی؟ دوری ازم خوای می خودش سمت کشید کمی منو

 . شدی سرد - بود طوری یه گی؟ می چی - کردم نگاش تعجب

  لرزیدم

 . نیست خوب اصال حالم . ندارم حوصله من هیون ببین -

  صورتم به خورد می نفساش

 که بینمت می خوبه؟دارم من حال کنی می فکر نکنه -
 اوجو. بکنم کاری تونم نمی و شی می نابود چشام جلو داری

 . سخته

  درخت به دادم تکیه

 تغییراتم فهمیدم نمی اگه کنی می فکر.سخته منم برای -
  داد تکون سرشو رفت؟ می پیش کندتر هم 
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 آشام خون گفتیم  می بهت اول از نباید ما. البته -
 فهمیدی که هم  اون بعد. کنی تغییر شد باعث همین. انسانی

 ... ای ملکه

 سرشو بفهمن؟ همه خوای می - دهنش رو گذاشتم  دستمو
  داد تکون

 . نه -

  زدم پلک

 به نه - کرد بلندم گرفتو دستمو قرمزه؟ هنوزم چشام -
 . شکر رو خدا خب - کشیدم عمیق نفس. برگشتی عادی حالت

  کرد می نگامون جوری یه بزرگ اهریمن. قصر تو رفتیم 

 . چسبیدی دختر این به زیادی تو هیون -

  کرد ول دستمو هیون. دادم قورت دهنمو آب

 . نیست چیزی نه -

 هیچکی تا باشیم  دور هم از باید آره. مین جونگ سمت رفت
 . لعنت. نکنه شک
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 چرا - کرد می نگام خیره بزرگ اهریمن. نشستم  سوها کنار
  داری؟ قوی خیلی نیروی یه تو کنم  می حس

 بهم  بود شده خیره. کردم نگاش زور جان؟به. نمیومد باال نفسم
 . البته - زد پوزخند منین؟ با -

  دادم قورت زور به دهنمو آب

 تکون سرشو آخه؟ باشم  داشته باید نیرویی چه من خب -
 . فهمم  نمی اینو - داد

 بین. بپرسم  ازت رفت یادم:گفت و سوها سمت برگشت یهو
 رو کی اس شاهزاده فهمیدی االن که جونسو مینو جونگ

  کنی؟ می انتخاب

 رو کوبید دستشو بزرگ اهریمن.بهش زدن زل همه. لرزید سوها
 . مهمه. بده منو جواب - میز

  سمتم  برگشت. کرد بلند سرشو سوها

 ... اوجو -

  

  زد نعره بزرگ اهریمن. لرزیدم
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 . بده منو جواب داری کار چی اون به -

 دستمو سوها. بزرگ اهریمن به زدیم  زل ترس با دومون هر
 : گفت شمرده شمرده. بیرون داد نفسشو.گرفت

 ... مین جونگ و جونسو بین من -

  

 می انتخاب رو مین مین،جونگ جونگ و جونسو بین من -
 . کنم 

 چی - بود شده سرخ بزرگ اهریمن. بیرون دادم نفسمو
 سرشو سوها کنی؟ نمی انتخاب رو شاهزاده تو گفتی؟یعنی

  داد تکون

 نه. دارم عالقه بهش که کنم  می انتخاب رو کسی من -
 . دیگه کس

 . اینه. زدم لبخند

 بایدم.داشت حقم  خب. بود ناراحت. جونسو به دوختم  نگامو
 یکی که کرده اعتراف چشاش جلو عشقش.شد می ناراحت

 . دیگه سخته خب. خواد می رو دیگه



 
 

www.cafewriters.xyz Page 470 

  بزرگ اهریمن سمت برگشت جونسو

  برداشت کتابشو بزرگ اهریمن بود؟ مهم  براتون چرا حاال -

 ضعیف باشه مین جونگ با و بره دختر اون اگه چرا؟چون -
 . بچه شی می

 . نداره اشکالی باشه - زد لبخند جونسو

 اونوقت - بهش شد خیره خشم  با بزرگ اهریمن. شد گرد چشام
 . شی می نابود راحتی به

  داد تکون سرشو جونسو

 . نباشین من نگران شما. شم نمی نابود نه -

  جونگ جه به دوخت نگاشو خشم  با بزرگ اهریمن

 امیدوارم. دومیش اینم  بودی تو اولیش. دیگه یکی اینم  -
 . ندن دست از رو دخترا بقیه

  شدم بلند.بهم  شد خیره جونگ جه. رفت

  داد تکون سرشو چیه؟ -

  باال انداختم هامو شونه چیه؟ دونی نمی جدی -
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 . نیست زوری که کنم؟عالقه کار چی گی می -

  زد لبخند

 . نیست زوری دونم  می آره -

 . میاد خوابم  من - سوها سمت برگشتم

 هیون نه؟ بریم  خب - هیون به زد زل. بود شده نگران.شد بلند
  شد بلند

 . دارم کار باهات مین جونگ -

 هم  رو خشم  با دندوناشو. گرفت دستمو. سمتم  برگشت سوها
  داد فشار

 می شده بلند بریم گم می. نیستم  دیالق این با من انگار -
 . دارم کار باهات مین جونگ گه

  زدم لبخند

 بریم اوجو که گه نمی اهریمن همه این بین خب -
 . خریا. بخوابیم

 . ببخشید بابا - دادم قورت دهنمو آب. کرد نگام خشم  با

  کشید دستمو
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 . بخواب گمشو بیا نزن حرف زیاد -

  کشیدم دراز تخت رو.اتاق تو رفتیم 

 خواب این دست از دیگه بشم  آشام خون اگه دونی می -
 . شم  می راحت

  نشست تخت رو

 از زودتر ترسم می. بخواب کمتر خدا رو تو اوجو ولی. آره -
 . بشی اهریمن خوام نمی. کنی تغییر موعد

  بهش زدم زل

 هیون خوام کنم؟نمی کار چی ولی ترسم  می خودمم  -
 . بشه نگران

  زد لبخند

 . کشته منو ات عالقه این خدایا -

 . نشو پررو دیگه - بازوش به زدم

  خندید

 . اوجو ری نمی -
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  کشیدم آه

 . میرم می زودیا این به -

  ام سینه ی قفسه رو کوبید

 . دیگه شی می زنده. میری نمی که همیشه واسه. شو خفه -

  ام سینه ی قفسه رو کشیدم دستمو

 . گرفت دردم دیوونه هی -

 طول زیاد ولی بخواب اوجو - بوسید رو ام گونه.سمتم  شد خم 
 . نکشه

  بستم  چشامو

 . نیست من دست دیگه اونش -

 . برد خوابم  سریع خیلی

 می نگام نگران هیون. کردم باز چشامو. داد تکونم  نفر یه
 گیج شناسی؟ می خوبی؟منو - گفت بزنم  حرفی اینکه قبل. کرد

  کردم می نگاش

 رو خدا - بیرون داد نفسشو گی؟ می داری چی هیون -
 . شکر
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  تونستم  نمی ولی شم  بلند خواستم می

 . شم بلند تونم نمی من هیون.. ه -

  گوشم  پشت زد صورتمو روی موهای

 ... راستش. نباش نگران اوجو -

 نمی باال بیارم دستمو کردم می سعی چی هر. کرد سکوت
 . بزن شده؟حرف چم  من هیون - تونستم 

 . بستی پیله - چشام تو زد زل

   چی؟پیله؟. شدم خشک

 پیچیده دورم سفید سفت چیز یه. پایین آوردم نگامو
 ... هیون - کردم وحشت. بود

  دهنم رو گذاشت دستشو

 داشتی آروم خیلی روز دو این تو. بودی خواب بود روز دو -
 و پیله تو بره سرتم نکنه ترسیدم. بستی می پیله خودت دور
 . نشد طوری این شکر رو خدا ولی. اهریمن بشی بعد

 ببندم پیله اگه گفتی می که شدم؟تو بیدار طور چه پس -
 . شم  نمی بیدار
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  بست چشاشو

  

 زدم می صدات روز هر. بشی بیدار کردم نمی فکر منم  -
 . کردی باز چشاتو امروز اینکه تا نداشت اثری ولی

  نشد ولی کنم آزاد خودمو کردم سعی

  ام سینه رو گذاشت دستشو دونه؟ می چیزی کسی -

 . دونن می محافظا. شه می بدتر نخور تکون -

  داد تکون سرشو چی؟ اهریمنا -

 سوکی مخصوصا. سمجن خیلی خب ولی.بفهمن نذاشتیم -
 خواستم می که من. کو من خاله دختر این گه می همش که

 . بکشمش خوام می یعنی. بدم نشونش رو قصر

  بستم  چشامو

  شد بلند بره؟ بین از پیله این نداره راهی -

 نفس با خودتو دستای تو فقط اونم  ولی. نوشته کتابت تو -
 هیچ بدی تکون دستاتو تونی نمی که حاال. شه می باز خودت
 . کرد شه نمی کاری
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 اهریمن خوام نمی - پایین اومد چشام از اشک قطره یه
 . خوام نمی. بشم

  در سمت رفت

 خیلی.کردن ام دیوونه. بیان بگم  دوستات به رم می -
 . بودن نگرانت

  

  

 . اوجو - بود سرخ چشاشون. تو ریختن همه ثانیه چند بعد. رفت

  شد پر چشام. سمتم  پریدن

291 

  شد؟ چی دیدن -

  باال کشید دماغشو سوها

 ولی نگیر سخت گفتیم  بهت. دیگه مقصری خودت خب -
 . اومدی هوش به که خوبه. ندادی گوش

  بازوش رو کوبید جیا
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 بکنی؟ ترش ناراحت حرفات با خوای می موقعیت این تو -
 . بودیم  نگرانت خیلی ما - زد بوسه پیشونیم رو هانا

  ماریا چشای تو دوختم  نگامو

 شما مثل خوبی دوستای که ممنون. همتون از ممنون -
 . دارم

 البته - دادم تکون سرمو شی؟ می خوب - خورد بغضشو ماریا
  نه؟ چرا

 . نداره شدن خوب بستن پیله - کرد قفل هم  تو دستاشو سوها

  زدم لبخند. بهم  زدن زل تعجب با همه

 . ام ملکه من نرفته که یادت دختر. ملکه برای نه -

  بیرون داد نفسشو هانا

 پیله باید خانم  تولد تا مونده هفته یه که حاال ببین -
 . ببنده

  خندیدم

 با ماریا خورین؟ می حرص دارین شما چرا من جای به -
  کرد نگام خشم 
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 کنار قضیه این با تونی می راحت همه این طور چه وای -
 ریلکس این با آره -جیا. مردم می بودم تو جای بیای؟من

 . میاره در رو لجمون داره. ده می عذاب رو ما بودنش

 رو غریبی عجیبو صداهای. پیچید سرم تو عجیبی درد سر یه
 اهریمن خوام نمی من زد می داد نفر یه سرم تو. شنیدم می

 نه بشم  ملکه باید من. بشکنه باید پیله این. بشم
 . برس دادم به خودت خدایا. اهریمن

  کشیدم عمیقی نفس

 . تو بیاد هیون بگین بیرون برین -

 . شد گرد چشاشون

  زدم لبخند بخوره؟ غلطی چه تو بیاد هیون -سوها

 . بزنم حرف خصوصی باهاش خوام می. دیگه برین -

  شد بلند جیا

 . نکشته رو ما تا بریم  -

 . باشین زود البته - دادم تکون سرمو
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 - بست سرش پشت درو و تو اومد عجله با هیون. بیرون رفتن
 . بکش هارو پرده - پنجره به کردم اشاره شده؟ چیزی

 . کرد اطاعت

  نشست کنارم قفله؟ در -

  چنده؟ ساعت - بهش شدم خیره شده؟ چی ولی. آره -

 شد هول

 . هفت نزدیک -

  بستم  چشامو

 رو پیله این نتونم  اگه.داریم  فرصت هفت ساعت تا ما -
 . شم می اهریمن کنم باز

  شد گرد چشاش. بهش شدم خیره

  چشاش عمق تو زدم زل دونی؟ می کجا از رو اینا تو -

 گم  می که رو کارایی باش زود حاال. ام ملکه من -
 . پیشونیم رو بذار دستتو. بکن

  کرد اطاعت
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  اوجو؟ شی می خوب مطمئنی -

 . لطفا نگو هیچی. شم  می خوب آره -

 . داد تکون سرشو

 . قلبت رو بذار رو ات دیگه دست -

 باال سرم تو غریبی عجیب های کلمه. بستم چشامو. کرد اطاعت
 اختیار بی. دربیارم سر ازشون چیزی اینکه بدون.شد می پایین
 داغ هیون دست یهو. کردم زمزمه رو نامفهومی های کلمه
 از که ها کلمه. نشد کنم  باز چشامو کردم سعی چی هر. شد

 . شد می داغتر داغترو هیون دست بیرون میومد دهنم 

 دستامو تونم  می کردم حس اون بعد اومدو خفیفی صدای
 لبخند. بود شکسته پیله آره.کردم باز چشامو. بدم تکون

 رو از دستش. بود پریده رنگش.هیون به افتاد نگام. زدم
 داشت.داره نگه خودشو تونست نمی. خورد سر پیشونیم 
 کار چی من خدایا. بود یخ بدنش. گرفتمش که میوفتاد

 ...  کردم؟
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 صداش. بود نشسته عرق صورتش رو. تخت رو خوابوندمش
 خدا تورو هیون - شد پر چشام. نداشت اثری هیچ ولی. کردم

 . هیون. ببخش منو. کن باز چشاتو

 باز داشتم برش. بود عسلی رو که کتاب به افتاد نگام
 قفل پیله ی کلمه رو نگام. زدم ورق تند تند هاشو صفحه. شد
 : خوندمش سریع. شد

 پیله و کردی تغییر موعد از زودتر موقع یه اگه ملکه -
 کسی از باید. بخوای کمک کسی هر از نباید. باش مراقب بستی
 ممکنه چون.باشه داشته زیادی خیلی نیروی که بخوای کمک
 که آشامی خون اون باید کار این قبل. بکشه نفرو یه کار این
 بتونه تا باشه خورده زیادی خون بگیری کمک ازش خوای می

 . بده هم  تو به نیروش از

 . نکنه بمیره؟خدا نکنه.نه وای. هیون به زدم زل

 : کتاب کلمات به شدم خیره

 باشه نخورده خون کنه کمکت خواد می که محافظی اگه -
 جون تا بهش بدی خودتو خون باید باشه کرده کارو این و

 . میره می وگرنه. بگیره
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 نفساش. هیون به زدم کنم؟زل کار چی؟چی. شد گرد چشام
 دستای با یعنی. بمیره خوام نمی نه. بود میون در یکی و عمیق
 یه نهایت خب. کنم نمی کاری همچین من بکشمش؟نه خودم

 که طوری؟اون چه ولی. خورونم می بهش خودمو خون از کم 
 . میرم می بکنه کارو این اگه. بگیره گازم تونه نمی

 رو چاقو.کنم  می کارو همین آره. میز روی چاقوی به افتاد نگام
 داشته وحشت نباید تو. لرزید می دستام. برداشتم  میز رو از

 محکم پس بکنی کارو این خوای می هیون خاطر به.باشی
 . باش

  روش شدم خم 

  کنی؟ وا چشاتو تونی هیون؟می -

 دهنش. پایین کشیدم رو اش چونه آروم. نکرد حرکتی هیچ
 نفس. بستم چشامو. دستم  کف گذاشتم  رو چاقو. شد باز کمی

 محکم  رو چاقو ی دسته ام دیگه دست با. کشیدم عمیقی
 می حس دستم  تو رو بدی سوزش.کشیدم گرفتمو

 مشت دستمو. زد می هم  به حالمو بوش خونو سرخی. کردم
 ریخت می خون های قطره... هیون دهن سمت بردمش کردمو

 رنگش دهنش تو ریخت می که ای قطره هر با. هیون دهن تو
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 چشاشو آروم خیلی بعد و شد مرتب نفساش. شد می بازتر هم 
 نگاش از چرا دونم نمی.بهم  شد خیره. بود سرخ چشاش. کرد باز

 تیزی. تخت رو خوابوندم خشم  با شدو بلند یهو. ترسیدم
 این خدایا... لرزیدم می.کردم حس گردنم پوست رو دندوناشو

 کارو این هیون. بستم  بگیره؟چشامو گازم خواد شد؟می چش
 . لطفا هیون. اوجو منم.نکن

 زد زل کردو بلند سرشو. کردم نمی حس دندوناشو تیزی دیگه
 کردی؟ کار چی تو اوجو - بود سرخ هم هنوز چشاش. چشام تو

  دادم قورت دهنمو آب

 کمک بهم که اونی باید نوشته کتاب تو دونی می خب -
 ولی باشه خورده کافی خون قبال بشکنم  رو پیله که کنه می
 . بودی نخورده خون تو اینکه مثل

  بود مونده ثابت سرخم ی شده مشت دست رو نگاش

 . بودم نخورده نه -

  کردم باز دستمو مشت

 . بخور پس -

  زدم لبخند ای؟ دیوونه - چشام تو زد زل
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 از باید بشه خوب اون حال که این واسه نوشته کتاب تو -
 . بخوره تو خون

  بست چشاشو

 . مجبورم پس. طور این که -

  چشام تو زد زل کردو باز چشاشو

 . خوام می خودمم  البته -

 زبونشو خیسی.بستم  چشامو.دهنش سمت برد دستمو. لرزیدم
 رو زبونشو طور همین دقیقه چند.کردم می حس دستم  رو

 باز چشامو. عقب برد سرشو که کردم می حس دستم 
 . خوبه حالم . کافیه دیگه - زد لبخند. کردم

 . خوشحالم  - زدم لبخند. بود گرفته طبیعی رنگ چشاش

  لرزیدم. شد خم 

 . بازیت دیوونه این عاشق من و. ای دیوونه یه تو ملکه -

 با در یهو. صورتم به خورد می هیون نفسای.بستم  چشامو
  کنین؟ می غلطی چه تو این دوتا شما - شد باز شدت
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 به زدیم  زل کردیمو باز چشامونو ها زده جن عین هیون منو
  بهش شدم خیره. کرد می نگامون گرد چشای با سوها. در

  تو؟ اومدی ها دیوونه عین چته -

 رفتم  تخت از زدمو پس رو هیون. کرد می نگامون مات
  توام؟چته؟ با - سمتش رفتم . پایین

  گرفت بازوهامو. اومد خودش به

 چه داشتین اینکه شدی؟دوم خوب طور چه اینکه اول -
  زدم لبخند کردین؟ می غلطی

 تو به اینکه دوم. شد خوب حالم  هیون کمک به اینکه اول -
 مین جونگ با داری پرسم می ازت میام من مگه. نیست مربوط

  کشید دستمو کنی؟ می کار چی

 . باال میان اهریمنا ی همه پایین نری اگه که بریم  بیا -

 ... هیون منو سوها ولی - هیون سمت برگشتم

  کشید دستمو

 . چشم بگو بیا گم  می -
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 . کشمت می سوها - کردم نگاش خشم  با

  خندید

  کردم اخم  برین؟ عاشقونه ی صحنه چیه؟نذاشتم  -

 . هست هم پررو چه. نذاشتی که البته -

  خندید بلند صدای با

 که االنه سوکی که گمشو بیا. خواست دلم . کردم خوب آقا -
 . باال بیاد

 برگشت سوکی.بودن نشسته میز دور همه. پایین رفتیم هم با
  گرفتم  ازش رومو خاله؟ دختر خوبی - شد بلند. سمتمون

 . بود چم که نبود مربوط هم  تو به. خوبم که البته -

 پر نگاه. نشست صندلی رو روم به رو. سمتمون اومد هیون
 بهم خدا - داد قورت دهنشو آب سوها. بود سوها رو خشمش

 . بکشتم  بزنه هیون که االنه. اوجو کنه رحم

  خوردم رو ام خنده

 . نشی مزاحم  باشی تو تا -

 . کنم کار چی من خب - داد فشار محکم دستمو
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 با باز ولی.داد تکون سرشو.زدم لبخند.هیون به شدم خیره
 . سوها به زد زل خشم 

 بهت زده زل هیون که طور این. سوها برسه دادت به خدا -
 . مونی نمی زنده

  داد فشار محکم دستمو

 . خورم نمی جم  کنارت از پس -

 هیون کنار جونگ جه. بودم گرفته رو ام خنده جلوی زور به
 بینم  می اوجو - داشت غم  چشاش. بهم زد زل برگشتو. نشست

 . خوبه خیلی حالت ک

 - میز روی ی شده خشک گالی به دوختم  گرفتمو ازش نگامو
 . ممنون. خوبم 

  شنیدم رو بزرگ اهریمن صدای

 . رم می دارم من. بهت سپرم می رو مقر جونگ جه -

  ره؟ می داره کجا این.بهش زدم زل تعجب با کردمو بلند سرمو

 سرشو. هیون به شدم خیره.بیرون رفت مقر از کردو باز درو
  دونی؟ نمی هم تو. داد تکون
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  کرد صاف صداشو جونگ جه

 پس. منه دسته بعد به این از اینجا. دیگه شنیدین همه -
 . طرفه من با وگرنه بکنه اضافه کار تونه نمی کس هیچ

  کرد اخم سوکی

 داشته قدرت اختیاراتت از بیشتر تو بود مونده همینمون -
 . نابودیم  ما دیگه کرد بزرگ اهریمن که کاری این با.باشی

  سوکی به دوخت نگاشو جونگ جه

 . سوکی کنم  می شروع تو با همه از اول -

 . فرمانده شنوم می - شد بلند اجبار به سوکی

 میز رو دستاشو جونگ جه حد؟ این فرمانده؟در. شد گرد چشام
  کرد ستون

 اگه. دستوره یه این.بچرخی اوجو دور نداری اجازه تو -
 . کشمت می خودم کنی نافرمانی

  کرد مشت دستشو سوکی

 ... ولی -

  شد بلند وو مین
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  کنی؟ مخالفت که خوای نمی. اس فرمانده اون...سوکی -

 چشاش از. داد فشار محکم  رو اش شده مشت دست سوکی
 . سرکشیه اهریمن معلومه. بارید می خشم 

 . دادم قورت زور به دهنمو آب. بهم  زد زل برگشتو

 یه خواست می هی. قلبش رو گذاشتش کردو باز دستشو
 - داد فشار هم  رو محکم چشاشو. تونست نمی بگه چیزی

 ... قربان...شه می اطاعت... فرمانتون... فر

 این با جونگ جه. زد می موج نفرت و خشم صداش تو
 . رفت کردی بدبخت منو دستورت

  زد لبخند جونگ جه

 کاری هر که حدی اون در نه البته. آزادین بقیه. خب بسیار -
 نمی. بدونین رو خودتون حد پس. بکنین خواست دلتون که

 . بدم فرمان سوکی مثل هم شما به خوام

 اش چهره ته. زدم لبخند اختیار بی.زد لبخند. کرد نگام برگشتو
 من ولی سوخت می حالش به دلم چرا دروغ. زد می موج غم 

 شده خیره. هیون به دوختم  نگامو. داشتم دوست رو دیگه یکی
 شده مشت دست به افتاد نگام. جونگ جه به بود
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 لبخند. سمتم  برگشت کنی؟ می خطر احساس چرا؟هنوزم. اش
 . بدمت دست از ترسم  می.آره:زد

 . دیوونه نترس:زدم لبخند

 . شد تر عمیق لبخندش

 به بهتره. خب بسیار - کرد مشت دستشو خشم  با جونگ جه
 . برسیم  کارامون

  سوها سمت کردم رو.شدیم  بلند همه

  کنیم؟ کار چی خب -

 جم من پیش از کن لطف - کرد اشاره نفره دو مبل به سوها
 . نخور

  زدم لبخند

  داد قورت دهنشو آب داری؟ وحشت هیون از هنوز -

 همین کنم فکر. کنه می نگام داره طور چه ببین.خب آره -
 . بکشه منو بزنه خواد می دلش االن

  نشستیم  مبل رو هم  با کشیدمو دستشو
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 رو کاری همچین ی اجازه من یعنی. کنه نمی کارو این نه -
 . دم نمی بهش

 زودتر نفر یه برداره رو میز روی ی مجله که کرد دراز دستشو
  کشید دستشو ترس با سوها. داشت برش

 رو مجله که کسی به زدیم  زل کردیمو بلند سرمونو. عقب
 به بود دوخته نگاشو خشم  با. شد گرد چشام. بود برداشته

  سوها

 بد بشه مزاحمم  که کسی با ولی. نیستم  ای کینه من -
 . کنم می برخورد

  

 زدم زل. بخندم یا بترسم دونستم  نمی. پرید سوها روی از رنگ
 سوها. داد می فشار محکم  مشتش تو رو مجله که بهش

 . بود گرفته محکم دستمو

  سمتم برگشت چته؟ هیون -

 . گذرم نمی بشه مزاحمم که کسی از من -

  دادم تکون سرمو
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 . منه دوست بهترین گی می که کسی این -

  پایین آورد صداشو

 . گذرم نمی ازش من باشه هم ملکه برادر اگه کس این -

  شدم بلند حساسیت؟ همه این هیونو. شد گرد چشام

  چی؟ شو خیال بی بگم من اگه -

 از بتونم  اینکه قبل. سوها بغل تو کرد پرت رو مجله خشم  با
 دنبالش. کشید گرفتو دستمو بدم نشون والعملی عکس خودم

  شده؟ چش خدایا. شدم می کشیده

 از درو اتاقو تو اومد. اتاق تو کرد پرتم  کردو باز خشم  با اتاقو در
 . کرد می نگام خیره خیره. کرد قفل پشت

 . دونم چی؟نمی از. ترسیدم می کم  یه چرا دروغ

 به خوردم. رفتم  می عقب عقب اختیار بی. سمتم  اومد
 دونستم  نمی انتظارمه؟من در چی یعنی خدایا. لرزیدم. دیوار

 . حساسه همه این هیون

 . ملکه نترس - وایستاد روم به رو

  دادم قورت دهنمو آب
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 کار چی سوها مگه. شدی حساس زیادی دیگه تو هیون -
 تکیه صورتم  طرف دو دستاشو کردی؟ طوری اون که بود کرده
 . دارم که بدیه اخالق - دیوار به داد

311 

  لرزیدم می

 . کن ترکش خب -

 . تونم نمی - کرد خم  سرشو

 به خورد می سردش نفسای. شد بسته اختیار بی چشام
 ... بام. ل به بخوره لباش اینکه قبل. صورتم 

  

  

 تو پیچید بد خیلی حس یه بام. ل به بخوره لباش اینکه قبل
 خیره.زمین رو بود شده پرت هیون. کردم باز چشامو. وجودم

 . کرد می نگام تعجب با.بهش شدم

  خوبی؟ - سمتش رفتم 

  سرش به گرفت دستشو
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  دادم تکون سرمو افتاد؟ اتفاقی چه -

  چشام تو زد زل شدی؟ پرت طور چه. دونم نمی -

 . کنار کرد پرت گرفتو منو نفر یه اینکه مثل. دونم نمی -

  شد باز. داشتم  برش. میز روی کتاب به زدم زل

 . بفهمم  دلیلشو باید -

 وا. بود مونده ثابت کلمه رو نگام. وایستاد. خورد می ورق کتاب
 شدم خیره خوبی؟ اوجو - داد تکونم  هیون چی؟ یعنی دادم
  بهش

 ... هیون... ه

  بهم  زد زل نگرانی با

  شده؟ چی -

 . بزن حرف - داد تکونم  گرفتو بازوهامو. شد پر چشام

 . پایین اومد چشام از اشک قطره یه

 ... جدایی... ج - کردم بغض شده؟ چی - داد تکونم محکم 

  شد خشک
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  چی؟... چ -

  صورتم رو خورد می قل اشکام

 . شیم  جدا هم  از باید گه می کتاب -

  کتاب تو زد زل خشم با هیون

 . گه می چرت -

  کتاب های نوشته به زدم زل

 نیرویی اگه...خوردی مشکل به اصلیت محافظ با اگه ملکه -
 رو نباید.کنی دوری محافظت از باید شد دوتا شما مانع

 کاره این تو خودت صالح هم  بدون.کنین استواری ارتباطتون
 انتظارتونه در عاقبتی چه بگم  تونم نمی... محافظت صالح هم 
 بدی عواقب باشین داشته ارتباط هم  با اگه بدون اینو ولی

 مونده باقی تولدت تا که ای هفته یه این تو. دارین رو پیش
 نذار حتی. بشه نزدیکت نذار. جوره همه. کن دوری محافظت از

 . دوتونه هر نفع به. بگیره دستتو

 خود بی کتاب این - شد بلند خشم با.هیون به شدم خیره
 . نوشته

  شدم بلند
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 خود بی گفته بهمون حاال تا که چیزایی ی همه مگه. هیون نه
 چی ندیدی مگه. ده می اخطار که دونه می چیزی یه بود؟حتما
 یه فقط ببین. شد مانع گفت می که نیرویی همون شد؟خب

 . بیاریم  دووم تونیم  می. اس هفته

  عقب کشیدم دستمو که بگیره دستمو خواست

 اتفاق خوام نمی.بزنی دست بهم  دیگه ذارم نمی. نه هیون -
 . بیفته برامون بدی

  کرد می نگام خشم  با

  چی؟ یعنی -

  میز رو گذاشتم  رو کتاب

 آره. باشیم هم  از دور باید رو هفته یه این که این یعنی -
 هر نفع به ولی کنم تحمل رو چیزی همچین سخته منم برای

 تو این که طور این. بیفته برامون بدی اتفاق خوام نمی. دومونه
 خوام نمی هیون. ترسم  می بیشتر من زنه می حرف راز رمزو

  فهمی؟ می.بیاد سرت بالیی
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 پنج دیوار. دیوار دل تو کوبید کردو مشت خشم  با دستشو
  تو رفت سانت

 من که نیست فهمی قابل بفهمم؟چیز باید چرا -
 از باید کنم؟چرا اطاعت گی می تو هرچی باید چرا اصال. بفهمم 

 نمی. منی عشق ولی باش ای کنم؟ملکه پیروی دوستوراتت
 ... دستورت این زیر بزنم خوام می.بدم گوش حرفات به خوام

  چشام تو زد زل برگشتو

 . کنم می نافرمانی من ملکه -

 شد نمی باورم. بودم شده الل که بود محکم  قدری به لحنش
 شدم،بی داغ دلیل بی چرا دونم  نمی. کنه می نافرمانی که گفته
 حس دلیل آخر،بی سیم به زدم دلیل شدم،بی عصبی دلیل
 . بودم عاشقش که هیونی از... متنفرم ازش کردم

 یکی کنه جور و جمع خودشو اینکه قبل. سمتش رفتم 
 عمیقی نفس. زمین رو شد پرت. اش گونه رو خوابوندم

 نمی که داشتم چیزی یه خوردن به شدیدی تمایل. کشیدم
 . چیه دونستم 

 . بهم  زد زل و باال آورد سرشو هیون
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  کنی؟ می سرپیچی ات ملکه دستور کنی؟از می نافرمانی -

 هم خودم برای صدایی همچین. بود خشم  از پر و رگه دو صدام
 . بود غریبه

  کردم بلندش گرفتمو رو اش یقه سمتشو شدم خم 

 ملکه کنی؟به می کنی؟خیانت می سرپیچی ات ملکه از داری
  بدی؟آره؟ واسش هم  جونتو خوردی قسم  که اونی ات؟به

  داد قورت دهنشو آب زور به هیون

 ... اوجو...او -

  

  زدم نعره

 رو ات ملکه کوچیک اسم  دی می اجازه خودت به طور چه -
 دستوراتم  از که کسی از کار؟من خیانت بیاری زبونت به

 نمی. مرگه هم  کس اون عاقبت. نمیاد خوشم  کنه سرپیچی
  شد گرد چشاش فهمی؟ می.بمونه زنده ذارم

 ... ملکه ولی -

  دادم تکونش
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 . باشه کنی می نافرمانی پس -

 نمی - اش سینه رو گذاشتم  کردمو باز اش یقه دور از دستمو
 . بمونی زنده ذارم

 قیافه. اش سینه تو دادم فشارش. کردم پنجه قلبش رو دستمو
 : گفت زور به. گرفت دستمو. هم  تو رفت هیون ی

 ... خواستم نمی.. نمی... متاسفم من... من... ملکه... م -

 خواستم  می فقط. نبودم خودم حال تو. بده ادامه نتونست
 . همین. کنم نابودش

 سمت برگشتم . دیوار دل تو خورد شدو باز شدت با در
 اومد جونگ جه. اتاق تو بودن اومده جونسو و جونگ جه. ورودی
 . سمتم 

 هیون هم  دی می کشتن به خودتو هم . جونگ جه نرو -جونسو
 . رو

 خواهش. باش آروم ملکه - سمتم اومد آروم آروم جونگ جه
 . کنم  می

  چشاش تو زدم زل خشم  با
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 تو با کنم  می کار خیانت این با که رو کاری وگرنه. نیا جلو -
 . کنم  می هم 

 در سمت برگردم شد باعث نفر چند جیغ صدای
 جونگ. بودن وایستاده در جلوی هانا و سوها،جیا،ماریا. اتاق

 چیز یه کردم حس. بودن خودشون تو جور بد کیو و مین،هیون
 فرو هیون ی سینه تو که انگشتام نوک به خوره می داره سرد
 ای تیره خون دیدن از. دستم  به زدم زل چرخوندمو سرمو... رفته

 تو که خونی بوی از. خورد هم  به حالم  خورد می دستم  به که
 کشیدم حرکت یه با دستمو. بیارم باال بود کم بود پیچیده فضا

 . بود خون انگشتام از بند یه و بلندم ناخونای زیر. بیرون

 با بود همزمان اون افتادن. افتاد.هیون به زدم زل ترس با
 . من افتادن

 ... 

 نفر یه نگران نگاه نگام. چرخوندم اتاق تو نگامو.کردم باز چشامو
 شدو خم . سمتم  اومد که کردم می نگاش گیج. کرد لمس رو

  بوسید رو پیشونیم 
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 تخت رو سوها؟ شد چی - دادم تکون سرمو اوجو؟ خوبی -
  نشست

 . نباش نگران. عزیزم نشده چیزی.هیچی -

  نشستم تخت رو

  اومد؟ هیون سر بالیی چه -

 - کرد پاکش سریع. پایین اومد چشاش از اشک قطره یه
 . ماست اتاق تو. خوبه

 . نگو دروغ - بهش شدم خیره

  زد داد تقریبا. شد بلند

 خوب حالش کردی باهاش که کاری با داری انتظار -
 . بکشیش خواستی می باشه؟تو

  پایین انداختم  سرمو

  

 کردم که کارایی ی همه کن باور. سوها تقصیرم بی من -
 می نافرمانی گفت هیون که لحظه همون. نبود خودم دست
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 یادمه فقط. نفهمیدم هیچی دیگه کردمو قاطی دلیل بی کنه
 . بیرون کشیدم اش سینه تو از رو خونیم دست که

  پایین اومد چشام از اشک

  کرد بغلم نشستو کنارم طوره؟ چه حالش.بگو راستشو -

 سینه تو رفته ملکه دست آخه. نیست خوش زیاد حالش -
 . نیست خوب. بکشتش خواست می. اش

  چشاش تو زدم زل. کردم بغض

 . دونم نمی - داد تکون سرشو شه؟ می خوب -

  شدم بلند

 . ببینمش خوام می -

  دادم تکون سرمو خوبی؟ - شد بلند

 . ببینمش خوام می. آره -

 سمت افتادم راه برداشتمو عسلی رو از رو کتاب بردمو دست
 جه. بودن وایستاده اتاق جلوی همه. مین جونگ و سوها اتاق

  گرفت رو جلوم جونگ

  زدم پسش کجا؟ -
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 . نیست مربوط تو به -

 خوابیده تخت رو پریده رنگ هیون. اتاق تو رفتم  کردمو باز درو
 کنه لعنتت خدا. شد ریش دلم. بود عرق صورتش روی. بود

 . اوجو

 با.گرفت دستمو یکی برسم  تختش به اینکه قبل. سمتش رفتم 
 . برگشتم  خشم 

 زد لبخند جونسو

  زدم لبخند کنی؟ کار چی خوای می -

 خطرناکی کار.جاشه سر حواسم  دیگه االن.خوبه حالم  من -
 . بکنم خوام نمی

  هیون به شدم خیره اتاق؟ تو شد چی - کرد ول آروم دستمو

 چی دونم  نمی منم.من دستور از کنه می نافرمانی گفت -
 اش سینه از دستمو که اومدم خودم به وقتی.کردم قاطی شد

 . بیرون کشیدم

 . داره واقعیت پس -مین جونگ

 . کردم نگاش تعجب با
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  شد بلند

 نافرمانی ملکه دستور از کسی اگه که داره واقعیت این -
 خودش دستای با اونو ملکه ملکه عشق حتی باشه کی هر کنه
 . کشه می

  چی؟ - خورم جا

 نافرمانی ملکه دستورات از نباید ما پس. داره حقیقت بله -کیو
 . کنیم

  سمتم  اومد سوها

 . ببینمت طوری اون دیگه وقت هیچ خوام نمی اوجو -

  کرد بغلم  طوری؟ چه - کردم نگاش گیج

 چشات صورتو تو شد می رو خشم . بود سرخ سرخ چشات -
 . ترسناک خیلی. بودی شده ترسناک. دید

  کردم بغلش

 . خوام نمی دیگه منم  -

  هیون سمت برگشتم . شدم جدا ازش

  شه؟ می خوب -
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  هیون پیشونی رو گذاشت دستشو. سمتمون اومد هیونگ

 خوب حالش بخوابه که کمی. داره نیاز استراحت به فقط -
 . شه می

  دادم قورت بغضمو

 . خوبه -

 دستمو. بیرون اومد سرم پشت هانا. بیرون اومدم اتاق از
 پی ری می کاری هیچ بدون. ببینم کن صبر هی - گرفت

  چشاش تو زدم زل. شد پر چشام خودت؟

 . باشم  داشته رابطه باهاش نباید که نوشته کتاب -

  شد گرد چشاش

  چی؟ -

 ... بلرزم شد باعث نفر یه صدای

  باشی؟ داشته رابطه نباید کی کتاب؟با کدوم -

 اومد برداشتو دیوار از رو اش تکیه. سوکی به زدیم  زل لرز با
 چسبوند خودشو هانا. کردم قایم  پشتم  رو کتاب. سمتمون

  زد پوزخند سوکی. بهم 
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 نفر یه دست کی؟ کتاب؟با کدوم نگفتین...خب خب -
  پشتش کشید منو گرفتو رو ام شونه

 نافرمانی خوای می نشه؟نکنه پیدات اوجو دور نگفتم  -
 نمی کاری همچین نه - عقب کشید خودشو سوکی کنی؟
 . اه.کنم 

 اگه.بیرون دادم نفسمو. رفت پایین ها پله از برگشتو خشم  با
  سمتم  برگشت. بود رفته لو چی همه االن نبود جونگ جه

 بفهمه اگه. ای ملکه بفهمه سوکی خوام نمی. باش مراقب -
 . مردی

  چی؟ - لرزیدم

  عقب کشید خودشو

 که بگیره رو جلوش تونه نمی منم  فرمان دیگه اونوقت -
 . نزنه دست بهت

 رو. اتاق تو برد منو گرفتو رو بازوم هانا. پرید رنگم  کردم حس
  دادم تکون سرمو اوجو؟ خوبی - نشوندم تخت

 . خوبم  آره -
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 دادش کردو پرش. برداشت عسلی رو از رو لیوان بردو دست
 . نمیای نظر به طور این - دستم 

  کشیدم سر نفس یه رو آب لیوان

 . هانا خوبم  -

 . اتاق تو اومدن ماریا و جیا،سوها شدو باز اتاق در

  بودن ناراحت شون همه

 بذارین رو عبوث های قیافه این شه می ها بچه -
 . گرفت کنار؟دلم 

  کرد نگام خشم  با سوها

  کردم بغض چی؟ کشتی می رو هیون دیروز اگه. کوفت -

 . کشتم  می خودمو بعدش شاید. دونم نمی -

  سرم رو کوبید تخت روی کوسن با نفر یه

  

 . دیوونه ی دختره شو خفه -

 . ام ملکه من هی - جیا به زدم زل خشم  با
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  نشست کنارم ماریا

 به بند دست یه باید اینکه مثل نه. مایی دوست فعال االن -
 . نکنه اشتباهی کار تا بزنیم  خانم  دست

  کشیدم آه

 . دادین روحیه بهم  اینکه بابت ممنون. شما دست از -

  شد ولو تخت رو سوها

 حالتون به خوش. اس معرکه تخت این اوجوووووووووو -
 . ها شده

  شد گرد چشام

 رو گذاشت دستشو بخوابی؟ اینجا اومدی. گمشو بله؟پاشو -
  پیشونیش

 دوری هیون از باید که ننوشته کتاب اون تو مگه. البته -
 بعد به این بکشی؟از رو هیون دیروز خواستی نمی کنی؟مگه

 . بخوابم  کنارت خوام می من

 به هیون با چرا. اوجو کشمت می:گرفت رو بازوم برداشتو خیز
  عقب دادم هلش باشم؟ دور عشقم  از منم  که خوردی مشکل
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 دوتا شما دارم مشکل من اصال. کردم خوب.شد زخم دستم  -
 . بخوابین هم  کنار

 . شد بلند جیا و ماریا ی خنده صدای

 هم با زودی به قراره دوتا این.نگیر سخت زیاد اوجو بابا -ماریا
 . کنن ازدواج

 . مخالفم جدا؟من - باال دادم ابرومو

  گرفت خودش به مظلومی ی قیافه سوها

 باید حاال. کن راحت این دست از بکش منو خدا وای -
 . بیاریم بدست هم  اینو رضایت

311 

  داد هلم 

 . گرفته تحویل خودشو چه.بابا گمشو پاشو -

 . پیچید اتاق تو هامون خنده صدای

 چون.باش زود کن خواهی معذرت باش زود سوها -جیا
 . کنن نمی ازدواج شون ملکه ی اجازه بدون محافظا

  شد گرد سوها چشای
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 . ببخش منو ملکه. جون اوجو ببخش منو. کردم غلط من -

  دادم تکون سرمو

 . خوبمی دوست تو. کرد شه می کار چی -

  کرد بغلم  پپریدو

 . جونی دوست فدات به ای -

 ... 

  سوها چشای تو دوختم  نگامو

 . بری ذارم نمی - داد تکون سرشو چیه؟ -

  کردم اخم 

 . نه یا خوبه حالش ببینم برم خوام می. برم خوام می من -

 نمی که گفتم  - در به داد تکیه کردو باز هم از دستاشو سوها
 . بری شه

  زدم پسش

 نیومده اتاق از که روزه دو. ببینمش برم خوام می. کنار برو -
 اگه. نیست ولی خوبه حالش گین می هم  اش همه. بیرون
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 ببینمش؟ برم ذاری نمی چرا. بیرون میومد اتاق از بود خوب
  گرفت دستمو

 کتاب مگه. باشین دور هم از دوتونه هر نفع به. اوجو نرو -
 هم  خوای می باشین؟چرا دور هم  از باید که ننوشته ملکه

 . اوجو نرو.رو هیون هم  کنی نابود خودتو

  زدم داد تقریبا. کردم نگاش خشم  با

 . لعنتی عشقمه اون -

 سه.بود عشقم  آره. بیرون زدم اتاق از کردمو باز درو. خورد جا
 اتفاق اون از که بود روز سه. بودم خبر بی ازش که بود روز

 ملکه این من. بکشم  عشقمو بود نزدیک من گذشتو می شوم
 بکشم رو عشقم  بود قرار که رو شدنی ملکه. خوام نمی رو شدن
 می چی؟کتاب کتاب. شه نابود هیون خوام نمی. خوام نمی

 من ولی. باشم داشته رابطه هیون با نباید من که گفت
 به رو روز سه این. بمونم دور عشقم از تونم نمی دارم دوسش

 بمیرم اگه حتی. بره پیش طور این خوام نمی. کردم تحمل زور
 . بمیرم هیون کنار خوام می هم 
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 هر. شدم خشک. تو رفتم  کردمو باز رو مین جونگ اتاق در
 می کار چی اینجا این. بود گرفته حرصم. سمت برگشتن دوشون

 . شدن بلند کنه؟

  سمتم  اومد سادی

 با خوبی؟. ها آشام خون ی ملکه. اینجاست کی ببین به به -
  هیون چشای تو زدم زل خشم 

 اینجا دارین عالی جناب اونوقت. بودم کی نگران باش منو -
 که متاسفم  خودم گذرونین؟برای می خوش خانم  شازده این با

 خوب حالت روز سه این تو نکنه که این نگران. بدوم تو نگران
 وای که کردم می سرزنش رو خودم اش همه. باشه نشده

 . باشم  شده مردنت باعث من باشی؟نکنه مرده نکنه. نه

  پایین اومد چشام از اشک

 خوش داری و خوبه حالت حسابی که بینم  می حاال ولی -
 برم دورو دیگه خوام نمی.هیون متنفرم ازت. گذرونی می

 . ببینمت

 مطمئن. پایین ی طبقه رفتم  راست یه بیرونو اومدم اتاق از
 هیونو دیدن با ولی. نه یا درسته کنم می که کاری نبودم
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 چه پس. بکنم هم  فکر هیون به دیگه خواست نمی دلم  سادی
 ... که این از بهتر راهی

 خفاش با داشت بودو نشته مبل رو که سوکی به شدم خیره
 . کرد می بازی دستش توی

 این بذارم نباید.باشم  شجاع باید من نه. دادم قورت دهنمو آب
 دارم که هدفی از منو سراغم اومده که موقع بی ترس

 تصمیمو که بشه این از مانع ترس این ذارم نمی. برگردونه
 . سمتش رفتم  آروم.کنم  عملی

  زد کجی لبخند. کرد نگام کردو بلند سرشو

  وایستادم روش به رو شده؟ اوجو؟چیزی -

 . بگم بهت چیزی یه خوام می -

  شد بلند قفسو تو گذاشت دستشو توی خفاش

 . خاله دختر شنوم می -

 سرخ چشاش. چشاش تو زدم زل. بیرون دادم نفسمو
 مانع ذارم نمی. کردم مشت دستامو. ترس باز. لرزیدم. بود

 لبخند.شد می تر سرخ ترو سرخ لحظه هر چشاش. بشی
 . دادم قورت صدا با دهنمو آب. دیدم نیششو دندونای تیزی. زد
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 اطمینان بکنی خوای می که کاری دختر؟از مطمئنی
 ... اون... اون خوای می داری؟یعنی

  کشیدم عمیقی نفس

 درباره چیزی یه. بگم بهت چیزی یه خوام می سوکی ببین -
 ... مل... من...من که این ی درباره. خودم ی

 ... یهو کنم  کامل حرفمو بتونم اینکه قبل

  

  

 سوکی منو بین.عقب کشید منو گرفتو دستمو نفر یه یهو
 رو سوکی خشم از پر صدای دیگه؟ کیه این خدایا. وایستاد
  شنیدم

 چیزی یه داشت کنی؟اوجو می کار چی داری جونسو هی -
 . گفت می بهم 

  کرد مشت دستشو جونسو

 می چی هر. بگه بهت خواست می چی اوجو کن فراموش -
 . گه می هزیون. نداره خوبی حال اون. بود دروغ بگه خواست
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  شد نزدیک جونسو به قدم یه سوکی

 شدی؟چی حساس اوجو رو اینجایی؟چرا چرا تو اصال -
 به دادی گیر چرا پس. داری دوست رو سوها که بینتونه؟تو

  بزنه؟ حرفشو نذاری باید اوجو؟چرا

 زدم پس رو جونسو

 ... که بگم  خواستم می من. سوکی نیست مروبط اون به -

 زل خشم  با. سوخت می سیلی جای. بدم ادامه حرفمو نتونستم 
 تو - زد پوزخند. شدم خشک. بود زده سیلی بهم  که کسی به زدم
 . ابلهی یه

 کردم اعتماد بهت که ابلهم یه من آره. شد خیس چشام
 . لعنتی

 عذابم  خدا رو تو اوجو:گرفت خودش به مهربونی رنگ چشاش
 هر. کنم سرپیچی دستورت از خوام نمی. ای ملکه تو بابا. نده
 . خوام نمی االن ولی خواستم می موقع اون چند

 با که کردی بهونه نخواستنو این. خوای نمی آره:زدم پوزخند
 خودمو که بگیره دستمو خواست می آره؟ باشی سادی

 . بخوابم  برم خوام می - عقب کشیدم
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 سرم پشت آروم داشت نفر یه. باال رفتم  ها پله از
 های قانون به. همه به لعنت:پیچید سرم تو صداش. میومد
 تو به من به. اهریمنا به. ملکه کتاب به.ها آشام خون مزخرف

 هم  به دل که دومون هر به لعنت. شدی جدایی این باعث که
  دارم؟ دوست نیست حالیت لعنتی. دادیم 

 داشتم  باور زمانی:کرد می نگام خشم با. سمتش برگشتم
 می کار چی اتاق اون تو سادی با تو. نه االن ولی داری دوسم 

 قبول داری داری؟انتظار دوسم  کنم  باور داری کردین؟انتظار
 رو اومدو نیستی؟ باهام افسانه و کتاب و قانون خاطر به کنم 
 باهات تونم  می اوجو - وایستاد بودم وایستاده که ای پله

  بزنم؟ حرف خصوصی

 می تلپاتی هم  با داریم  حاال تا صبح از. آقارو هه. زدم پوزخند
 تونم می گه می روم به رو وایستاده االن اونوقت کنیم

 . بزنم  حرف خصوصی باهات

 . خب بسیار -

 نشسته تخت رو سوها. اتاق تو رفتم  کردمو باز رو اتاق در
  دادم تکون سرمو شد؟ چی - شد بلند دیدنم با. بود
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  بذاری؟ تنهامون شه می -

  زد لبخند. شد گرد چشاش هیون دیدن با

 . البته -

 . بست سرش پشت درو بیرونو رفت اتاق از

 - کرد می نگام گرفته که هیون به زدم زل نشستمو تخت و. ر
 . شنوم می

 راستشو دست کردو خم  سرشو. زد زانو جلوم. سمتم  اومد
  قلبش رو گذاشت

 اتفاقی یه بار هر. نکردی باور دارم دوست گفتم  بهت بارها -
 با اجبار روی از تو گی می اش همه. نکردی باور که افتاد
 . احساسم به من به داری شک. منی با گفته افسانه چون. منی

  چشام تو زد زل کردو بلند سرشو

 نمی شکسته هرگز آشام خون قسم  که دونی می اینو -
 اگه بخوره قسم  اون به اگه و مهمه براش آشام خون قلب. شه

 ازت حفاظت برای من ای ملکه تو. میره می باشه دروغ قسمش
 هم رو کار این و. خوردم قسم ) شد روشن ضربدر یه قلبش رو(

 . کنم  می
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  کشید عمیقی نفس

 بانی و باعث اینکه اونم . خوردم هم  دیگه قسم  یه من -
 یه قلبش رو دوباره( رو سوکی.کشم  می رو ام خونواده نابودی
 قسم . بخورم دیگه قسم  یه خوام می حاال و). شد روشن ضربدر

 ... اینکه به

  نشستم  روش به رو رفتمو.شدم بلند

 خوام نمی.بکنی کارو این خوام نمی. خوام نمی. هیون نکن -
 . خوام نمی. بخوری قسم 

  زد پوزخند

 دروغ قسمم اینکه ترسی؟از می چی ترسی؟از چرا؟می -
  بدم؟ جون جا همین و باشه

 باشه نداشته دوسم واقعا اینکه ترسیدم؟از می. شد پر چشام
  پایین انداختم  سرمو ترسیدم؟ می این بگه؟از دروغ بهم  و

 قسم  دوباره من خاطر به خوام نمی ولی. ترسم  نمی. نه -
 ... خوام نمی. بخوری

  کرد بلند سرمو امو چونه زیر گذاشت دستشو
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 باور اوجو گم می راست. بود اتاقم  تو چرا سادی که بگم  بذار
 . کن

 . دادم تکون سرمو

  داد ادامه

 شی می دیگه روز سه و مونده تولدت تا روز سه فقط -
 آشامت خون باید من دیگه روز سه. ها آشام خون ی ملکه
 کسی نباید.باشیم  محتاط خیلی باید روز سه این تو. کنم 

 رو تو نابودی داره دوست. طلبه فرصت سادی.ای ملکه بدونه
 اوجو که گم  می سوکی به رم می گفت می بودو اومده.ببینه
 من تسلیم  خودتو تو که کنم  نمی زمانی کارو این. اس ملکه
 . کنی

  

 ... سادی این - کردم مشت خشم با دستمو. کردم بغض

  لبام رو گذاشت دستشو

 دهن بستن برای خوام نمی.بعد شه تموم حرفام بذار -
 آسیبی تو به که بکنم  کارو این خوام می. باشم  باهاش سادی
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 کس ذارم نمی دارمو دوست رو تو فقط من کن باور اوجو. نرسه
 خاطر به فقط کار این. بگیره قلبم  تو رو تو جای ای دیگه

 . خودته از حفاظت

  شدم بلند خشم  با

 گذرونی خوش خوای می من از حفاظت خاطر به -
 می ام؟اگه ملکه که بگم  سوکی به نذاشتی چرا کنی؟اصال

 سادی با راحتی به تونستی می. نداشتی دردی دیگه فهمید
 . باشی

  شد بلند خشم  با

  دیگه یکی خوای نبود؟می کافی زدم بهت قبال که اونی -
 داد بشی؟ اهریمن داری دوست چرا کنی؟دیوونه جون نوش
  زدم

 . بهتره بودنم  اهریمن باشم نداشته رو تو اگه -

 اعتراف من آره. پایین میومد چشام از اشک.شد خشک
 نیومدن ی نشانه به دستمو که سمتم  بیاد خواست می. کردم

  جلوش گرفتم 
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 رابطه خوام نمی.بیفته برامون اتفاقی خوام نمی -
 پس. بشیم نابود دومون هر که بشه باعث داشتنمون

 . برو هیون. برو

  زد بوسه موهام رو. بغلش تو افتادم. کشید دستمو خشم  با

 . بودن ملکه کتابو قانونو خیال بی -

 خواستم  نمی که آرامشی. کردم می آرامش احساس بغلش تو
 آرامش این کنه نابود سادی خواستم نمی.بگیرنش ازم
 دورم به رو هیون دستای فشار. زد می چنگ رو گلوم بغض. رو

 هم از مارو نیرویی هیچ دیگه که بود عجیب. کردم می حس
 احساس برعکس نداشتم  بدی احساس دیگه. کرد نمی جدا

 . کردم می آرامش

 بی چشام. کرد خم سرشو آروم. بهش زدم زل کردمو بلند سرمو
 آروم.کردم می حس بام. ل رو رو لباش سردی. شد بسته اختیار
  زد لبخند. کردم باز چشامو.عقب برد سرشو وسیدو. ب لبامو

 نمی هم کتاب حتی باشه پاک عشقمون میبینی؟اگه -
 . کنه جدا هم از رو ما تونه

  شد تر عمیق لبخندم
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 خودش از منو باشیم؟ هم با ما نداره مشکلی دیگه یعنی -
  میز روی کتاب به شد خیره.کرد جدا

 . بپرسی اون از باید اینو. دونم نمی -

 می شور دلم  چرا. ترسیدم می چرا دونم نمی. کتاب سمت رفتم 
 کتاب تو از خشنی صدای.شد باز دارم برش اینکه قبل. زد

  بیرون میومد

 باشید انتظارتونه در که بدی عواقب منتظر باید حاال -
 نباید. شدید می نزدیک هم  به نباید. دادم اخطار من. ملکه
 فردا پس.متاسفم برات ملکه. گرفتین می نادیده منو اخطار
 شب فردا. وایستاده من روی به رو االن که نیستی اینی دیگه

 همه که موجودی.شی می دیگه موجود یه تو شب نیمه بعد
 نمی رو کسی خودش غیر که موجودی.کنه می نابود رو

 فکر خودش وس. ه و نفس به فقط و فقط که موجودی. بینه
 کارو این. گرفتی می جدی رو اخطار این باید تو ملکه.کنه می

 کردی فکر دیدی خودت تو که آرامشی حس اون با تو. نکردی
 منتظرت سال هزار چند که بشی منی خیال بی تونی می

 تبدیل تا باشی منتظر باید حاال. آگاهم  چی همه از من. بودم
 . خطرناک خیلی موجود یه به بشی
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 افتاد شدو بسته شدت با کتاب. دادم قورت زور به دهنمو آب
 سمت برگشتم  ترس با.لرزید می وجودم ی همه. میز رو

 ... هیون... هی - گفتم  زور به.گچ عین بود شده رنگش.هیون

 تکون. زد نمی هم  پلک حتی. بود شده خشک جاش سر
 به داد جاشو صورتش پریدگی رنگ. کرد مشت دستشو. خود

  شد سرخ چشاش و سرخی

 این نباید من. ببخش منو اوجو. ابلهم یه کردم؟من کار چی من
 من. کتاب حرف زیر زدم می نباید من...تو. کردم می کارو

 . کردم نابود رو ام ملکه. کردم نابود عشقمو من. کردم نابودت

  زد داد

 نتونستم  کنم؟چرا مقاومت نتونستم  چرا؟چرا. من به لعنت -
 نابود رو عشقم خودم دستای با بگیرم؟چرا رو خودم جلوی

 . نیستم  موندم زنده الیق من. رو ام کردم؟عشقمو؟ملکه

  سمتم برگشت

 اون. بشی آروم کن کاری بیا.بزن منو بیا.بده فحشم اوجو -
 کردم نابودت من. نکن نگام جوری اون. واینستا اونجا طور

 . بکش بیا. بزن بیا. دختر
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 خواستم می نه االن. شد می تر بزرگ ترو بزرگ گلوم تو بغض
 ناراحت. نبودم عصبی.بزنم خواستم می نه بدم فحش
 االن که هیونی عاشق. بودم عاشق فقط. نبود متنفر. نبودم

 مشت با بودو نشسته زمین رو. کرد می گریه چشام جلو داشت
 رفتم  آروم.میومد بلندی خیلی صدای. زمین دل تو کوبید می

 کتاب ولی. نگرفتم  جدی رو کتاب اخطار من دونم  می. سمتش
 به که احساسی دونه می چی؟چی یعنی عشق دونه می چی

 تبدیل. بمیرم هیون خاطر به چی؟حاضرم یعنی دارم هیون
 . هیچ دیگه که خطرناکه خیلی که موجودی به شدن

  شد می شنیده زور به صدام. زدم زانو روش به رو

 من برای. جهنم به بره کتاب. نده عذاب خودتو. هیون نکن -
 کردو بلند سرشو فهمی؟ می. نیست مهم شدن ملکه. مهمی تو
 . کردم نابودت من - بهم  زد زل

  زدم لبخند

 شب فردا قراره که ندارم حسو این. ندارم احساسو این من -
 این نه کنه نابود رو همه قراره که بشم تبدیل موجودی به

 . هیون کن باور. کنم نمی فکرو
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  عقب کشید دستشو. دستش سمت بردم دستمو

 . نه -

  زدم لبخند

 نیست قرار بدی اتفاق. خوبه خیلی من حال هیون ببین -
 . نکن اش گنده پس. بیفته برام

  تو اومد کیو شدو باز اتاق در بده جواب بتونه اینکه قبل

  

 قراره مگه. نه - شدم بلند. بهش شدیم  خیره افتاده؟ بدی اتفاق
  بیفته؟ اتفاقی

 چرا - شد نگران هیون خیس چشای دیدن با. سمتمون اومد
  در سمت رفتم  کنی؟ می گریه

 . بدم دست از رو امروز خوام نمی. مهمیه خیلی روز امروز -

 خبر اون شنیدن از بعد باید دونم می. پایین رفتم  ها پله از
 به تبدیل خوام می اینکه از ترسیدم می.شدم می نگران

 چرا دونم نمی ولی. کنه نابود رو همه قراره که بشم  موجودی
 . نداشتم احساسی همچین
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 چیزا چه - کردم زمزمه. شکل ای دایره بزرگ میز به افتاد نگام
 . بینی نمی که چیزا چه و شنوی نمی که

 پر ی قیافه. بستم  چشامو. میز رو کشیدم دستمو سمتشو رفتم 
 سوکی،نو. بود افتاده میز روی که دیدم می رو یونگی خون از

 دورتر کمی. بودن وایستاده میز دور هیون جونگ و وو مین
 خون تو یونگی. کردن می نگاشون خشم با جونگ جه و جونسو

  پیچید می سرم تو صداش. کردم مشت دستمو. بود غرق

 رو چیز همه تونی می تو. کن اعتماد خودت به ملکه -
 دونم می. مقر تو میای روز یه دونم  می. نباش نگران. بدی تغییر
 به کسی نذار. باش خودت ملکه.میز این رو کشی می دست

 . باش خودت.بده تغییرت زور

 بود داده تکیه سوکی. چرخوندم مقر تو نگامو.کردم باز چشامو
 اومد برداشتو دیوار از رو اش تکیه. کرد می نگام دیوارو به

  سمتم 

 . خاله پسر نه - دادم تکون سرمو خاله؟ دختر شده چیزی -

  زد لبخند
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 حرفتو نذاشتن جونسو هیونو که موقع اون. خب بسیار -
 . بگی بهم  خواستی می چی بشنوم خوام می االن. بزنی

  باال ی طبقه به رفت می که هایی پله به زده زل

 ....بیان همه بذار.بیان همه بذار.سوکی بگم  بهت شه نمی

 جونگ،جونسو،نو جه. شنیدم ها پله رو نفرو چند قدمای صدای
 . سمتمون اومدن هیون جونگ و وو مین

 نگفتم - سوکی چشای تو دوخت رو خشمش پر نگاه جونگ جه
  زد پورخند سوکی نشو؟ نزدیک اوجو به

 خواست می بودو اومده خودش.نشدم نزدیک اوجو به من -
 . بگه بهم  چیزی یه

  کنم؟ باور خوای می - گرفت دستمو جونگ جه

 . کن باور - جونگ جه چشای عمق تو دوختم  نگامو

  خورد یکه

 داشته تونی می کار چی داشتی؟مثال کار سوکی با تو -
 آزاد دستمو کردم سعی. بیرون دادم نفسمو سوکی؟ با باشی
 . کن ولم  جونگ جه - نشد ولی کنم 
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 من - بود خشم  پر چشاش. داد فشار دستمو خشم  با جونگ جه
 . داشتی سوکی با کار چی تو بدونم  باید

 . جونگ جه کن بس - سمتمون اومد جونسو

  کرد نگاش خشم  با جونگ جه

 . نکن دخالت تو -

  کرد بازش دستم  دور از گرفتو رو جونگ جه دست جونسو

 . کنار بیا -

 وایستاده  ها پله جلوی همه. ها پله سمت برگشتم
  نشستم  روش عقبو کشیدم رو صندلی. بودن

321 

 رئیسو صندلی سمت رفت جونگ جه بشینین؟ خواین نمی
 . دارم کارتون بشینین - نشست روش

 دیگه طرف جیا نشستو طرفم  یه سوها. نشستن میز دور همه
 روم به رو جونگ جه. سوها کنار ماریا و جیا کنار هانا. ام

 - پایین انداخت سرشو کردو قفل هم  تو دستاشو. بود نشسته
 . کن صدا هم  رو آرتا و می برو سوکی
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 . فرمانده بله - شد بلند سوکی

  کرد باز درشو اتاقو یه سمت رفت

 . داره کارتون فرمانده بیرون بیاین. کنین بس -

 . بیرون اومدن اتاق از آرتا و می

  فرمانده؟ شده چی -آرتا

 . چندش اه. کشید می عمد از صداشو

  کرد اشاره خالی های صندلی به جونگ جه

 . دارم کارتون بشینین -

 جه بگی؟ خوای می چی - بود پا سر هنوز سوکی. نشستن
  شد بلند جونگ

 . بشین یعنی بشین گم می وقتی -

  نشست صندلی رو خشم با سوکی

 . خب بسیار -
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 یه. آورد بیرون چیزی یه توش از و کمد سمت رفت جونگ جه
 همه بین نگاشو میزو رو گذاشت رو طومار. طومار شبیه چیزی

  چرخوند

  

 هنوز ما و ملکه تولد تا مونده روز سه فقط که روزیه امروز
 . کنیم اهریمن رو ملکه نشدیم  موفق کدوممون هیچ

  میز رو کوبید محکم دستشو سوکی

 اهریمنش باشیم نتونسته که کیه ملکه دونیم می مگه -
  شد بلند وو مین نو کنیم؟

 خودش دونیم نمی ولی کین محافظاش دونیم  می ما -
 شکنجه محافظاشو چرا اصال. کنه می کار چی داره کجاست االن
  کنن؟ اعتراف تا دیم  نمی

 بدن؟می شکنجه رو محافظا تونن می بخوان اگه یعنی. لرزیدم
 . نکنه خدا بکشن؟نه حرف ازشون زور به تونن

  کرد قفل اش سینه رو دستاشو هیون جونگ

 دور زیاد تونه نمی ملکه.نباشین نگران دوستان -
 به البته. اطرافه همین هم  ملکه پس اینجان محافظاش. باشه
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 ببینیم  تونیم می باشیم داشته نظر زیر رو هیون اگه من نظر
 پیدا رو ملکه تونیم می راحت اونوقت. ره می کی با ره می کجا

 . کنیم

 چی؟خب باشن داشته نظر زیر اونو مدت همه این اگه. دادم وا
 که دونستن می اگه دیوونه. ام ملکه من دونن می که اونوقت

 . گی می راست. بیرون دادم نفسمو.نبودی زنده االن

  وو مین نو چشای تو زد زل خشم  با جونگ جه

 روز تا رفته؟ما یادت مگه.کنیم اشون شکنجه تونیم  نمی -
 تونیم  نمی. ملکه سر بشیم  درگیر محافظا با تونیم  نمی موعود

 وو مین نو فهمی؟ می. بزنیم بهشون ای صدمه موعود روز تا
  پایین انداخت سرشو

 . فهمم  می. بود رفته یادم -

  هیون جونگ سمت برگشت جونگ جه

 کی باشی؟تا هیون دنبال خوای می کی تو،تا جواب اما و -
 رو دخترایی ی همه خوای می.باشی کاراش مراقب خوای می
 یکیش مبادا که کنی اهریمن داره علیک سالم باهاشون که

  کرد اخم  هیون جونگ باشه؟آره؟ ملکه
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 واسه ملکه تا بذارم دست رو دست خوای می پس -
  تولدش؟ تا مونده روز سه فهمی بگرده؟نمی خودش

 شب فردا پس من هیون جونگ نداری روز؟خبر سه.کشیدم آه
 آشام خون نه اهریمنه نه که موجودی به شم  می تبدیل

 . معمولی

 ولی پرسیدم سوال این من؟بارها چرا؟چرا خدایا. کردم بغض
 . نیومد جوابی

  نشست صندلی رو جونگ جه

 تا بدین عذاب رو خودتون شما نکرده الزم حال هر به -
 . هستم من وقتی

  زد پوزخند سوکی

 بودی؟ ملکه دنبال اصال حاال تا. هستی هم  کار پر شما چه -
  سمتم برگشت

 شده هم زور به خواستی می بودیو اوجو دنبال فقط تو -
 . نتونستی ولی بیاری دست به اونو

  بهم  شد خیره وو مین نو. لرزیدم
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 ضعیف رو همه اوجو دادن دست از با تو جونگ جه -
 تونستی می اگه. داره ای العاده فوق نیروی دختر این. کردی

 . شدیم  می هنیرومند همه کنی اهریمنش

  گه؟ می داره چی دیوونه این. نمیومد باال نفسم . شد گرد چشام

 سمت چرخوندم نگامو.ترسیدم. میز رو کوبیدن همزمان نفر دو
 ترسو با همه. بودن شده سرخ خشم  از که جونگ جه هیونو
 . بهشون بودیم  زده زل تعجب

 - بود سرخ سرخ چشاش. ترسناک بودو محکم. شد بلند هیون
 . عوضی بفهم  دهنتو حرف

 حساس من رو هم  همه این. دیوونه بشین بگیر. خدا یا
 حساس من رو نباید. هستی اصلی محافظ تو دیوونه. نشو

 من بدونن همه خوای نمی که تو. نه شرایط این تو. باشی
 بدی؟هان؟ لو منو خودت کارای با خوای نمی که تو. کیم

 نمی نه:پیچید سرم تو صداش.کرد مشت خشم با دستاشو
 اهریمن باید گه گه؟می می چی داره شنوی نمی ولی. خوام

 کسی به ای اجازه همچین من. ببرن لذت آقایون که شدی می
 . دم نمی
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 می راست اوجو هیون:پیچید سرم تو جونگ جه صدای
 همه داری بدتر تو. کنم می درستش خودم من بشین بگیر. گه
 که خوای نمی. باشه ملکه اوجو نکنه که ندازی می شک به رو

 گرفتم  رو جلوش فعال فرمانم  با من. اس ملکه بدونه سوکی
 دیگه منم  فرمان اس ملکه اوجو که بفهمه اون اگه ولی

 . کنه اهریمن رو اوجو تونه می اون و نداره کاربردی

 خیره تعجب با وو مین نو. نشست صندلی رو خشم با هیون
  آوردی؟ جوش یهو چرا تو - بهش بود شده

  کرد می نگام مشکوک سوکی

 دوتا شما حساسین؟مگه اوجو رو همه این چرا دوتا شما -
 ... که اوجو. باشین حساس ملکه رو که نشدین مامور

 چشای تو بزنم  زل کنمو بلند سرمو نداشتم جرات. کرد سکوت
 به زدم زل کردمو بلند سرمو آروم.گرفت دستمو سوها. بقیه

 دستشو. کنه می نگام طوری این چرا این. کردم وحشت. سوکی
 سرخ چشاش. شه بلند خواست می. صندلی ی لبه به گرفت

 . بود بیرون نیششم  دندونای. بود
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 کنه؟نه اهریمنم  االن همین بیادو نکنه. بهش زدم زل ترس با
 . کن کمک خودت خدایا. اینجاست محافظ همه این. تونه نمی

  لرزوندم زد جونگ جه که ای نعره

 کنی؟اگه نافرمانی که خوای نمی. سوکی سرجات بشین -
 . کشمت می جا همین االن همین بکنی کارو این

 . شکرت خدایا. بیرون دادم نفسمو

 کار باالخره هیون این یاخدا. بود برگشته عادی حالت به سوکی
 نذار. نشو حساس من رو. کارو این نکن پسر. ده می من دست

 خوشی خیرو به هم  روز سه این بذار.شه خراب روز سه این
  باشه؟. شه تموم

 تونی می که امیدواری روز؟یعنی سه:پیچید سرم تو صداش
 شب فردا پس که کردم کاری من نمیاد بشی؟یادت ملکه بازم

 مهم. خیال بی هیون خطرناک؟ خیلی موجود یه  به شی تبدیل
 . همین. باشی تو که اینه

  بهش بزنیم  زل شد باعث جونگ جه صدای

 ملکه تولد تا روز سه. طومار این امروزو ی درباره اما -
 زندگی. بشه فاش کردین پنهون که مسائلی باید امروز.مونده



 
 

www.cafewriters.xyz Page 536 

 چی و بودین چی که بدونن همه و بشه فاش اتون گذشته
 . شدین

 یانگ اوجو سالم بگم  باید من جان؟یعنی.بودم کرده هنگ
 آشام خون ی ملکه فهمیدم االن بودم انسان قبال هستم 

 . بگم  تونم نمی من.بابا هام؟برو

 رو اینا نکرده الزم شما خانم خیر:پیچید سرم تو هیون صدای
 کنه فاش رو االنش و گذشته زندگی نباید که کسی تنها. بگی

 . اس ملکه

 اوجو چرا گن نمی اونوقت ولی. خوبه خب. گرفتم قلب قوت
 تو. نه:بود جونگ جه نوبت بار این شد؟ چی بود چی گه نمی
 . هستم  هم انسان بودم انسان بگو فقط

 . بگذرونه خیر به خودش خدا. خب بسیار

 شروع کی از. کنیم می شروع خب بسیار -جونگ جه
  سمتم برگشت کنیم؟سوکی

 . اوجو از -

 بی. لرزیدم می دلیل بی چرا دونم  من؟نمی جان؟چرا. لرزیدم
 . خاله پسر این از ترسیدم می.دلیل با نه دلیل
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  کشیدم عمیقی نفس

 پنهان رو هیچی یعنی. ندارم گفتن واسه چیزی من خب -
 چی بودمو چی اینکه به کنم  اعتراف بخوام االن که نکردم
 . هستم  هم هنوز بودمو انسان من. شدم

  زد لبخند سوکی

 . نشدی آشام خون هنوز چرا که داره سوال جای اینش -

 . خواستم نمی خب - دادم قورت دهنمو آب

  خندید قه قه

 آشامت خون پس باشه خوای نمی گفتن هم  اینا آره -
 خون باید تو. نیست هم طوری همن جون نه؟دختر کنیم نمی

 ها آشام خون با مالقات از بعد راحت تونی نمی.بشی آشام
 . خودت پی بری

 انسان گه می وقتی. کن تمومش سوکی. خب بسیار -جونگ جه
 کسی بگم  فقط. کنی پیچش سوال تونی نمی پس هست بودو
 . شه می مجازات چون. کس هیچ. بگه دروغ تونه نمی

 . ام ملکه من چون شم؟خیر می مجازات منم جان؟یعنی
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  سمتم  برگشت جونگ جه

 ... بعد نفر خب -

 . کن شروع. سوها بعد نفر خب -

  پایین انداخت سرشو سوها

 مسافرت واسه من که زمانی.پیشه سال چند مال داستان -
 نفر دو با که بود اونجا. مادربزرگم خونه بودم رفته تابستونی

 ولی بودن خوبی دوستای. جونگ جه مینو جونگ با. شدم آشنا
 اهریمن جونگ جه اینکه سر.شدن دور هم از موضوعی یه سر

 که مین جونگ و کنه اهریمن رو ملکه داشت وظیفه بودو
 هم  بود خوبم  تابستون هم  تابستون اون.بود ملکه محافظ

 ... یه به... یه به دادم دل که بود تابستون اون.بدم تابستون

 بدونم  خوام می. بزن حرف چی؟سوها یه به خدایا. کرد سکوت
 . اومده سرت به چی بودو چی ات گذشته

  بیرون داد نفسشو

 . اهریمن یه به دادم دل -

 دستاش با. بهش بودن زده زل تعجب با جان؟همه. خوردم جا
  کرد می بازی
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 زیاد خیلی داشتم  دوسش. اهریمن یه به دادم دل آره -
 دوسش که بود سال چند. داشت دوست رو دیگه یکی اون ولی

 تو کس هیچ یعنی. ذاشت نمی محل بهش اون ولی داشت
 می رو عالقه مورد اهریمن شدن آب من. نبود دختر اون زندگی
 که دختری با خواستم  بارها. بکنم  کاری تونستم  نمی ولی دیدم

 معلوم دختر نگاه از ولی کنم راضیش بزنمو حرف داره دوسش
 . نداره ام عالقه مورد اهریمن به حسی هیچ که بود

 گذشته داشت. داشت حقم .بود کرده عرق. کرد سکوت دوباره
 قورت زور به دهنشو آب. بود تلخ براش که زد می ورق رو هایی

  داد

 می شدمو متنفر دختر اون از وقتا خیلی کنید می باور -
 چون.شدم می پشیمون بعد نباشه؟ولی تنش به سر خواستم 

 ... اون

 . بود دوستم  بهترین - چشام تو زد زل برگشتو

 زد؟ می حرف من ی درباره داشت مدت همه این. خوردم یکه
  زد لبخند
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 جه ولی داشتم دوست رو جونگ جه زمانی یه من آره -
 زندگی تو کسی هم  اون جز. داره داشتو دوست رو اوجو جونگ
 آرزو روز یه من.حالت به خوش اوجو. هیچی. نیست مهم براش

 . باشه داشته بهم حسی همچین جونگ جه که داشتم 

 جونگ به زدم زل.مین جونگ به زد زل چرخوندو سرشو
 دونست می دونم  می. داشت خبر دونم می.بود ناراحت.مین

 . بود جونگ جه عاشق روز یه عشقش

 کسی با رو مین جونگ موی تار یه االن... االن ولی -سوها
 جه دیگه االن. اونه زندگی تو عشقم  تنها االن. کنم نمی عوض
 . مین جونگ فقط و فقط. نیست مهم برام جونگ

 شک همین مال تا دو شما.زدم لبخند. زد لبخند مین جونگ
 دوست رو جونگ جه زمان یه سوها.طور این که پس. نکن

 ... االن ولی. داشت

 . مین جونگ بعد نفر. خب بسیار -جونگ جه

  سوها چشای تو زد زل صاف مین جونگ

 از. جونسوئه رقیبم . ام ملکه چهارم ی رده محافظ من -
 فکر ملکه از حفاظت به فقط اومدمو دنیا به محافظ اول همون
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 دوست هم  با زمانی یه جونگ جه منو. درسته آره. کردم می
 نمی. ملکه محافظ من بودو اهریمن اون خب ولی. بودیم 

 هم  دیگه ی مسئله یه اما. باشیم دوست هم  با تونستیم 
 چند هر. بیام کنار جونگ جه با من ذاشت نمی اون. سوها. بود
 تونستم  نمی من خب ولی.داشت دوست رو اوجو جونگ جه

 به دوستیمون. داره دوست رو جونگ جه عشقم  که کنم  قبول
 داره دوسم  سوها اینکه. راضیم چی همه از االن. خورد هم 

 . کافیه

 . دونم نمی من که هست اینا زندگی تو پنهانی مسائل چه

  بگی؟ خوای می جونسو -جونگ جه

 پسر. داشت زیادی نشیب فرازو من بگم؟زندگی چی -جونسو
 داشتم دوست نفرو یه. نبود اشرافی زندگیم ولی بودم پادشاه

 اهریمن خواهرمو دارم وظیفه. داشت دوست رو  دیگه یکی که
 می بشنوی؟باشه رو اینا خوای بشنوی؟می خوای می چی.کنم 
 . گم 

  بیرون داد نفسشو
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 این فهمیدم شد وا مقر تو سوها پای که موقع همون -
 کنه مجبور قلبمو و کنه خونه دلم  تو تونه می که کسیه تنها

 عالقه من.ببینه رو جونگ جه که میومد اون.بزنه شدت به
 هرگز ازدواج این خب ولی دیدم می جونگ جه به رو اش

 جونگ جه دل تو دیگه نفر یه روزا اون چون. گرفت نمی صورت
 جه دل که کیه دختر اون دونست نمی هیچکی. داشت خونه

 خواستن می خیلیا که رو اهریمنی دل. بود برده رو جونگ
 اون. هست جونگ جه دل تو دختر اون هنوزم. باشن باهاش

 . اوجو جز نیست کسی دختر

  بهم  زد زل

 مثلث که بده چه. نداره دوست رو جونگ جه اوجو ولی -
 . بشه تشکیل عشقی

 . ندارم حرفی دیگه من - جونگ جه سمت برگشت

 . تویی بعد نفر - ماریا به دوخت رو نگاش جونگ جه

  کشید آه. کرد بغض ماریا

 نفرو یه. بودم انسان. بد خیلی.بده خیلی من ی قصه -
 آشام خون شد نمی راضی. بود آشام خون که داشتم  دوست
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 دعوا جوری بد هم با. بیرون بزنم  خونه از شدم مجبور. بشم
 زدم شدمو کله بی طوری اون یهو چرا دونم  نمی.بودیم  کرده

 االن که چیزی بشم  که شد باعث زدنم بیرون این. بیرون
 ... یه بشم . شدم

 . بود شده پر چشاش. بده ادامه نتونست گرفتو گلوشو بغض

 . هیون جونگ بعد نفر. فهمم  می:داد تکون سرشو جونگ جه

  ماریا به شد خیره هیون جونگ

 مند عالقه بهش ها بعد ولی. نداشتم دوسش چرا دروغ -
 اهریمنا از یکی خواستم می.نشتم  پیشش که وقتی از. شدم
 می سر نفر یه کنم عملی رو ام نقشه میومدم تا ولی. باشه
 این فهمیدم پرید می باهاش که یونگی دیدن با بعدا. رسید
 رو خودم تصمیم . بیارم دستش به باید من که دختریه همون
 که این تا.شده که قیمتی هر به.کنم  اهریمنش که گرفتم 

 کلک با. کرد می گریه داشت.دیدمش کوچه تو تنها شب اون
 آخه.بود ترسیده کنم  فکر. لرزید می.گرفتم  دستشو و جلو رفتم 
 . داشت وحشت کنم فکر. اهریمنم  دونست می

  زد چندشی لبخند
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 آرومش.لرزید می کردو می گریه جور بد.مقر تو آوردمش -
 ولی کردیم  مبارزه هم  با. تو اومد یونگی شدو باز در یهو. کردم

 ... خونه. بودم خورده خون پیشش دقیقه چند چون. بردم من

 این خودم من. کردم مشت دستامو. لرزیدم. ماریا به زد زل
 . کشمش می خودم.کشم  می رو هیون جونگ

  میز رو کوبید دستشو جونگ جه

 ... هیون جونگ -

 - پایین انداخت سرشو. برگشت عادی حالت به هیون جونگ
 . فرمانده متاسفم 

  جیا سمت برگشت جونگ جه

 . بگو تو -

  لرزید جیا

  

 هیونگ اومدن با خب ولی. بودم انسان قبال بگم؟منم  چی خب
 فهمیدم وقتی. شدم عاشق. شد عوض چی همه زندگیم  تو

 عاشقش.نشد ولی بشم  دور ازش کردم سعی آشامه خون
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 خون که گرفتم  تصمیم  پس. شم دور ازش تونستم  نمی بودمو
 . راضیم االنم.شم  آشام

 . شد می منفجر خشم  از داشت سوکی ور این. زد لبخند هیونگ

 . هیونگ -جونگ جه

 : گفت لبخند همون با هیونگ

 با که نبودم اهریمنی ولی. اومدم دنیا به اهریمن من -
 رو جیا. بودم متفاوت. داشتم  فرق شما با من. باشم  شماها
 که اشکالی تنها فقط. اول ی لحظه همون از داشتم  دوست

 بعد ولی. ترسید می جیا که بود بودنم  اهریمن داشت وجود
 سرنوشت همه جونگ جه. شد آشام خون. رفت بین از مشکل

 . دیگه یکی سراغ برو پس. دونن می منو

 . سوکی -جونگ جه

  میز رو کوبید دستشو خشم با سوکی

 خودش مال رو جیا. برد هیونگ عشقی مثلث این تو. آره -
 دل من کنین می کنین؟فکر می نگام طوری این چیه؟چرا. کرد

 منم. دارم دل منم  کردین؟نه فکر من ی درباره چی ندارم؟هه
 جیا نفرم یه اون. باشم  داشته دوست نفرو یه تونستم می
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 دخترا اینکه جدای.کرد لهم. هیونگ سراغ رفت اون ولی. بود
 . داشتم  دوسش من بودن نیرو منبع

 همچین سوکی کردم نمی فکر من.بهش بودم زده زل تعجب با
 . جیا به نسبت اونم. باشه داشته احساسی

  پایین انداخت سرشو

 چیز یه. نبود این کردم پنهون که ای مسئله تنها ولی -
 . جونگ جه از حتی. کردم مخفی همه از که هست دیگه

 بگه؟ چی خواد می این خدا یا. کرد قفل هم  تو دستاشو
  بیرون داد نفسشو

 که زمانی. پیش وقت خیلی به گرده برمی موضوع این -
 تاریکی دل تو موقع اون ما. نبود نبود،محافظی ای ملکه هنوز

 که ما برای نه. بود وحشتناکی جای. بودیم ) ها اهریمن سرزمین(
 از هر که عادی های آشام خون واسه بلکه بودیم  اونجا ساکن
 موقع اون من.اونجا میومدن کردن می گم  راهشونو گاهی

 واسه. شدن دوم ی رده اهریمن واسه دیدم می آموزش
 خیلی تمرینای موقع اون. جونگ جه از بعد شدن خطرناک
 آدمو کمر و تمیرنا این گرفت می آدم از نیرو.داشتیم  سختی
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 نمی فکر هیچی به موقع اون... بود سخت خیلی. کرد می خم 
 این هدفم  تنها. بشم تر قوی جونگ جه از باید اینکه جز کردم

 . نشد ولی. باشم  برتر جونگ جه از که بود

  داد فشار هم  به محکم  دستاشو

 اون.برشم  بهش بتونم من که بود چیزی از تر قوی جونگ جه
 سخت باید من که حالی در.نداشت نیاز هم  تمرین به حتی

 تو داشتم  وقتی روز یه. رسیدم می بهش که کردم می تالش
 نفرو یه کمک کمک صدای کردم می تمرین تاریکی جنگل

 رفتم . خواد می کمک داره کی بدونم شدم کنجکاو.شنیدم
 گودال یه تو پاش. شدم خشک دختر اون دیدن با. صدا سمت

 پاره لباساش.بیرون بیاد که کرد می تقال داشت بودو کرده گیر
 هم  اهریمن،اهریمنا منم  خب. بود معلوم بدنش بودو شده
 بعد.کردم آزاد پاشو و جلو رفتم . کنن خودشونوکنترل تونن نمی
 ... هم اون

 به زدم زل تعجب با. هیون به زد زل کردو بلند سرشو
 شده سرخ خشم شده؟از طوری این چرا این. لرزیدم.هیون

 می کنترل خودشو زور به بودو شده مشت دستاش دو هر. بود
 . کرد
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  زد پوزخند سوکی

 اومدم خودم به تا. نبود خودم دست دیگه. گفتم می آره -
 نکشته رو کسی موقع اون تا.داده جون دستام تو دختره دیدم
 تونن نمی اهریمنمو،اهریمنا  من کرد شه می چه خب. بودم

 توجهمو بود گردنش که قلبی گردنبند.کنن کنترل خودشونو
 تو که عکسی از کردم بازش وقتی. داشتم  برش. کرد جلب

 دخترش دوست شاید کردم فکر اول. شدم شوکه دیدم گردنبند
 دختر دوست که نیست کسی اون نه دیدم بعد ولی باشه

 خون سرزمین رفتم  کردمو ول جا همون رو دختره. باشه داشته
 تحقیق) ها اهریمن جز به ها آشام خون ی همه سرزمین(

 ... خواهر کشتم من که رو دختری که فهمیدم کردمو

  هیون چشای تو زد زل صاف

 . هیونه -

 بلند میزو رو کوبید محکم . شد آتیشی جان؟هیون.شدم شوکه
 مین جونگ که سوکی سمت بره خواست می. لرزیدم. شد

  زد نعره هیون.گرفت رو جلوش
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 که دونستم  می مدت همه این. کن ولم  گم  می.کن ولم  -
 برم تونستم  نمی ولی سوکیه کشته رو هیونا که کسی

 ولم . بکشمش باید من کرده اعتراف خودش که حاال.بکشمش
 . مین جونگ کن

  بودش گرفته محکم  مین جونگ

 بکشیش االن هیون؟اگه فهمی می بری بذارم تونم نمی -
 این کردی صبر سال همه این تو خب. هم به ریزه می چی همه
 . روش هم  روز چند

 یه یا کنار ری می - مین جونگ چشای تو زد زل خشم با هیون
 . بیارم تو سر هم بالیی

 حاال تا. کنم  سکته بود کم  که منم . بودن شده خشک همه
 از تر محکم  مین جونگ. بودم ندیده عصبی همه این رو هیون

  گرفتش قبل

331 

 دستت ذارم نمی ولی. کنی نابود منو تونی می خوای می اگه
 . برسه سوکی به

 . هیون ذاریم  نمی هم  ما - شدن بلند هم  کیو و هیونگ
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 کن ولم  - زد داد. نشد ولی کنه آزاد دستاشو کرد سعی هیون
 . مین جونگ

 سوها.خورد نمی تکون بودو وایستاده محکم  خیلی مین جونگ
 اتفاقی هیچ. نباش نگران - گرفتم  دستشو. گرفت دستمو
 . نمیارن هم  سر بالیی هیچ دوستا این. نمیفته

  کردم بغض

 . یونگی سوای البته -

  کشید آه سوها

  دادم تکون سرمو نکردی؟ فراموشش هنوز -

 . کرد فراموشش شه نمی -

  سوکی به زد زل خشم با هیون

 می صبر دیگه روز سه تا. گیرم نمی انتقاممو من باشه -
 . کشمش می وقت اون.کنم 

 با کاری همچین سوکی شد نمی باورم.زد می چنگ گلومو بغض
 پسر سوکی دیگه روز سه تا شد نمی باورم. باشه کرده هیون
 . کنم نمی باور نه. بشه کشته عشقم  دست به قراره ام خاله
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  صندلیش به داد لم سوکی

 . مونده هنوز که دونی می خوب خودتم . هیون اولشه این -

  نشست صندلی رو خشم با هیون

 . سوکی حرفایی این از تر پست خیلی تو. دونم می -

  سوکی؟ مونده ای دیگه چیز - سوکی به زدم زل تعجب با

  

 بهم زد زل

 . خاله دختر البته -

  بیرون داد نفسشو

 دونستم  می هیونه خواهر هیونا فهمیدم که این بعد -
 می پیدام باشم که جا هر دونستم می. بمونم زنده ذاره نمی
 خب ولی بشم  مخفی هم خواستم  نمی. کشه می منو و کنه
 نابودم بیادو هیون بذارم برمو راه صاف صاف هم تونستم نمی
 آشام خون جای به خودمو گرفتم  تصمیم  همین واسه. کنه
 به اعتمادشونو. اشون خونه تو برم بزنمو جا معمولی های

 . بکشم رو شون همه مناسب موقعیت یه سر بیارمو دست



 
 

www.cafewriters.xyz Page 552 

 شروره؟چرا همه این موجودیه؟چرا جور چه سوکی این. لرزیدم
 من کشتن واسه رو خوبی موجود رحمه؟نه بی همه این

 . وحشیه یه واقعا اون. کردن انتخاب

  گرفت باال غرور با سرشو

 می آمد و رفت اشون خونه تو. بود شده عملی ام نقشه -
 چرا که بود این از تعجبم فقط کنن شک بهم  اینکه بدون کردم

 بعد. نداشتن اطالعی زیاد هم  پدرش مادرو. خونه نمیومد هیون
 خونواده به هیون نه که فهمیدم.اومد سر صبرم دیگه سال یه

 مرده خواهرش که دونست می اگه چون. ده نمی اهمیت اش
 کسایی تنها. کشتم هم پدرشو مادرو پس. رسوند می خودشو

  قتل تا سه من.بگیرن رو دخترشون انتقام تونستن می که
 . کردم

  خندید

 انرژی. دیدم رو هیونا جنگل تو روز اون که داد حالی چه و -
 . داد بهم  زیادی

 می تر سرخ ترو سرخ خشم  از هیون. بودم شده خشک
 داشت اجازه اگه دونم  می. بیرون بود زده نیشش دندونای. شد
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 خشم با.نداره اجازه ولی.کشت می رو سوکی زد می حاال همین
 . کردم وحشت. شد بلند

  باال آورد دستشو هیون. شد بلند هم مین جونگ

 برم خوام می کنار بکش.جونگی خوبم  من. خوبم من -
 می آتیشم  حقیقت این. باشم  اینجا دیگه خوام نمی. بیرون

 . زنه

  شد بلند جونگ جه

 باید بشینی باید ولی کشی می چی فهمم می هیون -
 دونم می نشده فاش که هست هایی راز هنوز. کنی تحمل

 . کن صبر ولی گیری می آتیش

  سوکی چشای تو زد زل خشم با برگشتو

 می کارایی همچین نباید ولی خشنیم  درسته اهریمنا ما -
 خونواده تو بلکه کشتی رو گناه بی دختر یه تنها نه تو. کردی
 که بود سال یه گی می. کشتی هم  رو اونا و کردی نفوذ اش

 پوزخند سوکی کشتیشون؟ چرا خب گشت نمی دنبالت کسی
  زد
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 من. نداره وجود گذشتن تو داره وجود کشتن تو که حسی -
 هم  اونا که بذارم بشمو رد موضوع این از راحت تونستم نمی

 . کشتمشون پس. بسوزن اشون بچه داغ تو

  زد نعره هیون

 نزن حرف من ی خونواده ی درباره راحت همه این -
 . بودن چیز همه من برای اونا. لعنتی

  شد بلند هم  سوکی

 خونه؟ نیومدی هم ساعت یه حتی تو بودنو چیز همه -
  کرد مشت دستشو هیون

 . نیست مربوط تو به دیگه اونش -

  موهاش بین کشید دستشو سوکی

 می آموزش موقع اون تو. فهمم  می دلیلشو دارم االن -
 چه نه؟االن کنی محافظت ملکه از که دیدی می آموزش. دیدی
 خونواده کنار تونستی می نبود ملکه هیون؟اگه داری حسی

 نبود ملکه اگه. بشه کم سرشون از مو تار یه نذاری و باشی ات
 می که داره چی ملکه نبودن؟این.بودن زنده االن تو ی خونواده

  محافظت ازش همه این خوای
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 خونواده کنار االن فتی نمی آموزش واسه تو کنی؟هان؟اگه
 هست؟نه. نیست مهم ملکه. باش عاقل نبودی؟هیون ات

 از تونی می طور چه.شده ات خونواده نابودی باعث ملکه.اصال
  نیست؟ بهتر کنی؟بکشیش محافظت ات خونواده قاتل

 . سوکی ببند دهنتو - کرد مشت دستاشو دوتا هر هیون

  زد قهقهه سوکی

 ملکه ات خونواده مرگ باعث کنی قبول خوای نمی پس -
 چرا تو. من خدای داری؟اوه تعصب روش همه این اس؟یعنی

 از راحتی به تونی می تو یعنی. قاتله پسر؟اون فهمی نمی
 انتقام خوای بگذری؟نمی ات خونواده قتل بانیه و باعث

 ولی بودی خوش ات خونواده با عمری یه باشه چی بگیری؟هر
 فکر کم  یه فهمی؟هیون نمی. شن بانود که شد باعث ملکه

 برگشتو هیون داشت؟ رو ات خونواده نابودی ارزشه ملکه. کن
 . پستی خیلی سوکی. ترسیدم نگاش از. بهم  زد زل

  میز رو کوبید محکم جونگ جه
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 وفاداره ملکه به چیه؟هیون حرفا این. سوکی کن تمومش -
 نمی موفق هم  هرگز. کنی تحریکش طوری این تونی نمی تو

 . شی

  نشست صندلیش رو سوکی

 موفق که بینی می ببینی رو هیون ی قیافه اگه -
 . بکشه خودش دستای با رو ملکه خواد می االن اون. شدم

  نشست صندلی رو هیون

 دستای با رو ملکه من که کن بیرون سرت از فکرو این -
 به اگه حتی. وفادارم ملکه به من بشه طور هر. بکشم خودم

 . نیست مهم  برام بمیرم هم  خاطرش

 نیست آدمی همچین هیون دونستم  می. بیرون دادم نفسمو
 دوست رو اش ملکه ناسالمتی آخه. بکشه رو اش ملکه که

 . داشت

 . دیوونه ممنون:زدم لبخند

 ملکه و محافظا ما بین خواد می سوکی:پیچید سرم تو صداش
 . کنار به خودش حساب حاال. شه نمی موفق ولی. بندازه جدایی

  چرخوند همه بین نگاشو جونگ جه
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 هم  اونا بهتره. نکردن اعتراف که مونده نفر پنچ فقط -
 . کنیم  می شروع تو از هانا خب.کنن اعتراف

  پاش رو انداخت پاشو هانا

 آشام خون اول همون از جونگ؟من جه بگم  باید چی -
 با که هم  بعد.کنه می بد حالمو انسان خون اینکه فقط بودم
 و عاشقونه دنیای به شد تبدیل چی همه شدمو آشنا کیو

 می پارازیت وو مین نو گاهی از هر فقط وسط این. عشق
 . همین. نداخت

 بین ی رابطه کرد توصیف راحت چه. بود گرفته ام خنده
 . دختر ایول. رو کیو خودشو

  زد لبخند جونگ جه

  کیو؟ -

  کشید عمیقی نفس کیو

 واسه چیزی من. گفت هانا هارو گفتنی ی همه خب -
 عشقی تنها. باشم  کرده پنهونش که ندارم هم  رازی. ندارم گفتن

 . همین. هاناست دارم که

 . خوبه نه. کردنا خالصه جوری بد هم  دوتا این
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  وو مین نو به دوخت نگاشو جونگ جه

 رو می که بودم کسی من که بگم  باید جونگ جه خب -
 دست به رو هانا خواستم می که بودم کسی. کردم اهریمن

 زود خیلی کیو و هانا. نشد ولی بود قدرت منبع چون بیارم
 کیو ی دلباخته هانا شدم ماجرا وارد من وقتی.شدن هم  عاشق

 اون. کنم  جلب خودم به نظرشو نتونستم  کردم کاری هر. بود
 سرد. بود احساس بی من به نسبت ولی بود العاده فوق دختر

 . بود

  داد تکون سرشو جونگ جه

  می؟. دونم می -

  گوشش پشت زد موهاشو می

 که اهریمن.بودم ناراضی بودنم انسان از ولی بودم انسان -
 اهریمن که راضیم  خیلی خیلی االن. کرد تغییر دنیام شدم
 . شدم

  زد چندشی لبخند

 . خیلی -
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 نیست مهم  براش یعنی. عوضیه چه دختر این.شد بد حالم  اه
 .... که

 . ای دیگه چیز یه تو می - بیرون داد نفسشو سوکی

 سرخ داشت چشاش. چشاش تو زدم زل. شد گرد جان؟چشام
 . شد می

  کرد صاف صداشو جونگ جه

 . نیست کارا این جای اینجا دوتا شما -

  کرد جمع خودشو سوکی

 . فرمانده بله -

 همون از. بودم اهریمن - کرد جمع لباشو آرتا آرتا؟ -جونگ جه
 دوسش اینکه نه.شدم نزدیک مین جونگ به کلک با. اول

 خودم خواستم  می.کیه ملکه بدونم  خواستم می. باشم  داشته
 همیشه. بود کی ملکه نفهمیدم وقت هیچ ولی. کنم اهریمنش

 نمی وا و محطاته همه این مین جونگ چرا بود سوال برام
 . نشد ولی. کیه ملکه بفهمم  که کنه نمی کاری ده؟چرا

  بهش زد زل تعجب با مین جونگ
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 کیه؟ ملکه بفهمی من زدن گول با خواستی می تو یعنی -
  زد پوزخند آرتا

 آشام خون ی شاهزاده من برای.نبودی مهم  من برای. البته -
 . جونسو. مهمه ها

 خیره خیره. خوردم یکه. جونسو به زدم زل. جونسو به شد خیره
 . کرد می نگام

  گفتم؟ چی شنیدی جونسو -آرتا

 من ولی داری لطف کنم؟شما کار چی گی می خب -جونسو
 اسمت معنی از که طور همون. بخوام رو تو که نیستم کسی
 . دم نمی جادوگرا به دل منم .جادوگری برمیاد

  شد بلند

 آره - داد تکون سرشو جونگ جه جونگ؟ جه شد تموم -
 . برین تونین می

  شد بلند سوکی

 تو رو روز سه این خوام نمی. بگردم ملکه دنبال رم می من -
 . کنم  تلف وقتمو خودی بی مقر



 
 

www.cafewriters.xyz Page 561 

  می به زد زل برگشتو

  شد بلند می میای؟ -

 . البته -

 . گمشین.خورین می هم  درد به هم  دوتا شما.شدم بلند

 چیزی -چشاش تو زدم زل برگشتمو اوجو؟ - شد بلند سوها
  کشید آه شده؟

 . عشقم پیش برگردم خوام می -

  زدم لبخند

 پیش برگردی تونی می.جون دختر نداره مشکلی -
 هیون منو سر هم  بالیی. نگرفتم  رو جلوتون من. عشقت

 . نباش نگران. نمیاد

  چشام تو زد زل نگرانی با

 تکون سرمو پیشت؟ بیان بگم جیا یا هانا به خوای می -
  دادم

 خوش مین جونگ با برو. خواد نمی گم  می خوب دختر -
  کنی؟ نابودش که خوای نمی.شده ضعیف بینم  می دارم. باش
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  داد تکون سرشو

 ... تو ولی اصال نه -

  حرفش وسط پریدم

 .  دیگه برو گم می.کنیا می عصبیم  کم  کم  داری سوها -

  مین جونگ سمت رفت خندیدو

 . اوجو عاشقتم  -

 تبدیل من اینکه بعد دونم نمی چون. عزیزم برو آره.کشیدم آه
 من ولی. میاد شما سر بالیی چه خطرناک موجود یه به شدم
 شما از عشقاتون امیدوارم.بیاد شماها سر بالیی خوام نمی

 . کنن مراقبت

 منو خطری رفته سوکی که حاال.هیون سمت چرخوندم نگامو
 . کنه نمی تهدید

 رو کتاب کم  یه اتاقو تو برم بهتره. بیرون دادم نفسمو
 رفتم  ها پله از آروم. شد دستگیرم چیزی یه شاید.بخونم 

 نه بودم عصبی نه. ترسی نه داشتم  استرسی نه. باال
 بودم حس بی.کردم می حس خودم تو رو حسی بی.خوشحال

 از حسی بی این. میفتاد برم دورو داشت که اتفاقایی به نسبت



 
 

www.cafewriters.xyz Page 563 

 خطرناک موجود یه قراره فهمیدم که سراغم اومد موقعی اون
 ملکه سر قراره بالیی چه دونم  نمی.خطرناک موجود. هه. بشم
 می نابود ها آشام خون کل بشه خطرناک موجود اگه ولی. بیاد
 . اشون همه. شن

 تاریک کمی اتاق. اتاق تو رفتم  آروم. کردم باز اتاقو در
 سرم پشت درو. بود اتاق تو که سرمایی از لرزیدم. بود

 باز رو کشو. نشستم  آرایش میز روی به رو رفتمو. بستم 
 هیچ ولی. گشتم  رو جا همه تعجب با. نبود کتاب از اثری. کردم
 . کردم سکته. باال آوردم نگامو. نبود هم  دیگه جای

 تو بودم زده زل. زد می نور شدت با قلبم . نمیومد باال نفسم
 تر ترسناک اتاق تاریکی تو. دیدم می آینه تو که سرخی چشای

 لبخند. بخورم تکون جام از تونستم  نمی. سمتم  اومد. بود شده
 . تنهایی این بود ترسناک. بود بیرون نیشش دندونای. زد

  خاله؟ دختر خوبی:شنیدم صداشو

 همه این کنه؟چرا کار چی خواد می این یاخدا. لرزیدم
 شونه رو گذاشت دستاشو. وایستاد سرم پشت عصبیه؟درست

  بهم  زد زل آینه از. هام
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 خیلی. کنن پنهون رو ملکه خواستن خیلی محافظا -
 خب ولی.شناسن نمی رو ملکه که بشن این منکر خواستن

 از بیشتر کی رو که فهمم  می رفتاراشون از. نیستم  احمق منم 
 بعد که اهریمنی. دومم  اهریمن من خب. دارن حساسیت همه

 . خطرناکترینه جونگ جه از

  داد فشار هامو شونه کم  یه

 تو شاید دادم احتمال که ای نشونه اولین. خاله دختر آره -
 دورو خیلی محافظا که بود این دنبالشم من که باشی کسی
 که بود این هم دومیش.هیون مخصوصا.گشتن می برت

 آشام خون ی شاهزاده نجات واسه اونم . مقر اومدین یهویی
 و محافظا بین اینکه هم سومی. برادرت شه می که ها

 خون و بودی انسان هنوز که بودی کسی تنها تو عشقاشون
 می حرف کتاب یه ی درباره اینکه چهارمی. بودی نشده آشام
 و محافظا ی همه. جونگ جه عشق تنها پنجم. ملکه کتاب. زدین

 می قدرت بهشون که داشتن دوست نفرو یه اهریمنا
 تو اونم . داشتن دوست نفرو یه فقط جونگ جه هیونو. داد

 که کسی تنها و بودو اصلی محافظ هیون که اونجایی از. بودی
 مهم  راستی آهان... اینکه یعنی پس کنه می ازدواج ملکه با
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 این به شد می غیرتی روت هیون وقتی. امروز دلیلم  ترین
 . خاله دختر ای ملکه تو بودو درست شکام رسیدم نتیجه

 تو خیره چشام.بودم کرده هنگ. بکشم نفس تونستم نمی
 هر دستاش فشار. دیدم نمی رو هیچی ولی سرخش چشای
 هم  زدن داد توان. شد می زیاد هام شونه رو لحظه

 فکر چرا.ام ملکه من که باشه فهمیده شد نمی باورم.نداشتم 
  ام؟ ملکه فهمه نمی دادیم  که سوتی همه این با کردم می

 نباید. شدم پشیمون مقر بودم اومده اینکه از بار اولین برای
 . نباید نه.اینجا میومدم

 سوکی با بودن از.برسه سر هیون که کردم می دعا دعا دلم  تو
 این نباید. ترسیدم می شدن اهریمن از یعنی. داشتم وحشت

 . نبود این من سزای. شد می طوری

 این االن اینجا نمیومدی اگه. کردی احتیاطی بی تو اوجو چرا
 ... شد نمی طوری

  خندید سوکی

 منو ای؟جدی ملکه فهمیدم که شه نمی چیه؟باورت -
  کردی؟ فرض احمق
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 به خورد می نفساش سرمای. گردنم سمت کرد خم  سرشو
  شد می مورم مور. گردنم گوشو

 که این.نیستم  احمق کنی می فکر تو که هم  اونقدرا من -
 نمیاد هیچکی. اشتباهی در کمکت میاد کسی کنی فکر

 زدم بهش من که حرفایی خاطر به. هیون حتی.هیچکی. کمکت
 ی ملکه به سری یه نمیاد و کرده خلوت خودش با االن

 اهریمن برای. ملکه خودت خودممو فقط االن. بزنه خوشگلش
  ای؟ آماده شدن

 مشت دستمو. خوام نمی. بشم  اهریمن خوام نمی. نه. لرزیدم
 یهو که بکشم  جیغ دارم که توانی تمام با خواستم  می. کردم

 جیغ نتونستم  کردم سعی هرچی. گرفت دهنمو سردی دست
 . بزنم 

 با من؟که سرنوشت بود این. پایین ریخت می چشام از اشک
 کنار صداش کنن؟ اهریمنم  قراره که جایی بیام خودم پای

  بود گوشم

 چقدر دونی نمی. میاد دردت کمتر باشی آروم خاله دختر -
 فکر شه می باورت.کنم  اهریمن رو ملکه قراره که خوشحالم

 دیگه االن خودم؟ولی ی خاله دختر غیر کردم می رو کسی هر



 
 

www.cafewriters.xyz Page 567 

 اهریمن یه بشی که مونده ثانیه چند فقط. خودمی دستای تو
 کنمو می اهریمنت من. ها افسانه خیال بی.ما عین

 خودش به حاال تا دنیا که شم می اهریمنی قدرتمندترین
 . دیده

 رو سردش ی بوسه. کردم وحشت. گردنم  به خورد سردش لبای
 کسی اولین خودم بشی اهریمن وقتی ملکه - کردم احساس

 . زنه می دست بهت که شم می

 دست من به تونی نمی تو. تونی نمی تو سوکی. شد گرد چشام
 بهت ای اجازه همچین من.کنی اهریمن منو تونی نمی. بزنی
 ... تو سوکی. دم نمی

 کردم تقال. اومدم خودم به. کردم حس گردنم  رو دندوناشو تیزی
 در صدام ولی زدم می جیغ. نشد ولی شم  خالص دستش از که

 ... خدا. بشم  اهریمن نذار.کن کمکم  خدایا. نمیومد

 رو دستاش فشار. شد بیشتر گردنم  پوست رو دندوناش تیزی
 تو پیچید بدی خیلی درد. شد می بیشتر بیشترو دهنم  بازومو
 حس. کردم می حس گردنم  رو رو بدی خیلی سوزش. وجودم

 می حالتر بی و حال بی. شه می خارج بدنم  از خون کردم
 . شدم حال بی سوکی بازوهای بین. شدم
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... 

 چراغ با اتاق.داشتم  بدی خیلی درد سر.کردم باز زور به چشامو
 جا همه.بیرون زدم زل پنجره از شدمو بلند. بود شده روشن
 . نداشت وجود هم  ماهی حتی. تاریک تاریک . بود تاریک

 مقر تو هیون منو که بود اتاقی. چرخوندم اتاق تو نگامو
 اتفاقی یادآوری با. کشیدم آه. بودم خودمون اتاق تو. داشتیم 

 می. گردنم  سمت آوردم دستمو لرز با افتاده برام که
 یه. وحشتناک خواب یه باشه خواب اش همه خدایا. لرزیدم
 . کابوس

 این نه. نمیومد باال نفسم . کردم لمس گردنمو.لرزید می دستم 
 بلند وحشت با. کردم لمس گردنمو دوباره و دوباره. نداره امکان
 ممکن این خدا نه. شد گرد چشام. آینه سمت رفتم  شدمو
 می نمایی خود گردنم رو شده ترمیم  سوراخ دوتا جای. نیست

 تو اشک. شد می دیده گردنم  لباسو رو شده خشک خون رد. کرد
 . اهریمن یه. اهریمنی یه تو ملکه هه.شد جمع چشام

  زدم داد
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 اهریمن خوام نمی من. باشم  اهریمن خوام نمی من نه -
 . نه. باشم

 ریخت می چشام از اشکام. نشستم  زمین رو شدو شل زانوهام
  چرا؟ خدایا.زمین رو

 دیدنش با.باال آوردم نگامو. تو اومد نفر یه شدو باز اتاق در
 رو اش یقه. سمتش رفتم  شدمو بلند.بد خیلی. شد بد حالم 

  گرفتم 

 چه کردی؟با من با کارو این چرا. متنفرم ازت کثافت -
 . لعنتی کشمت می جراتی؟چرا؟خودم

  کرد لمس سرمو پوست کردو فرو موهام تو دستشو. زد پوزخند

 می کاری خودم.نشدی اهریمن کامل طور به هنوز ملکه -
 خیلی و کنی تموم سریعتر خیلی رو روز دو این که کنم 

 . بشی اهریمن سریعتر

  زد پوزخند

 که نداری رو کسی تو شدن اسیر هم محافظات که حاال -
 دستش از کاری دیگه هم جونگ جه.کنه مراقبت ازت

 . طور همین برادرتم.برنمیاد
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 دور از دستام. شدم می حال بی موهام بین دستش حرکت با
 گرفتو دستمو آزادش دست با. پایین افتاد شدو باز اش یقه
  باال آورد

341 

 چند فقط بگیره گازشون اهریمن یه وقتی عادی های انسان
 ای ملکه تو چون ولی.بشن اهریمن تا خوان می وقت دقیقه

 آشامیت خون خون با اهریمن خون تا خوای می وقت روز دو
 اهریمن حس اگه مدت این تو البته. اهریمن بشی و کنه جنگ
 از سریعتر خیلی. اهریمن شی می کنم تقویت درونت رو شدن
 . کنی فکرشو که چیزی اون

 کنم می کاری خودم - زد بوسه روش دهنشو سمت برد دستمو
 . شی اهریمن که

 می دیوونه این. اومدم خودم به.بست درو اتاقو تو داد هلم 
 گرفتو بازوهامو. سمتم  اومد. گذاشتم کنه؟اگه کار چی خواد

  دیوار به چسبوندم

 تونم  نمی من. بشی اهریمن امشب باید خاله دختر -
 . بگردی ول خودت واسه روز دو بذارم کنمو ریسک
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 سرمو خشم  با. خوام نمی.هرگز. شد گرد چشام. کرد خم  سرشو
 . بکنی باهام کارو این ذارم نمی - دادم تکون

 نمی.داشت نگهش سفت گرفتو صورتمو محکم  دست یه با
 هر صورتش. بده نجاتم خودت خدایا.بدم تکون سرمو تونستم 

 هنوز. بشم  اهریمن خوام نمی.شد می نزدیکتر صورتم به لحظه
 لذت ی مایه که بشم اهریمنی خوام نمی دارم وقت روز دو

 . باشه اون اینو

 وجود تمام با.اش سینه رو گذاشتم و باال آوردم دستامو
 . نداشت ای فایده ولی دوباره و دوباره. نخورد جم دادم هلش

  بست چشاشو

 خونتو چون. ملکه ترم قوی هم  جونگ جه از من االن -
 . بشی خالص من شر از راحتی این به تونی نمی.خوردم

 نمی. باشه این عاقبتم  خوام نمی. پایین اومد چشام از اشک
 . خوام

 خواستم نمی.گرفت آتیش درونم. لرزیدم. بام.ل به خورد لباش
 خوش من با بذارم حاال.بودم متنفر ازش. وسه. بب منو

 . بگذرونه؟هرگز
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 نگام گیج. شد جدا ازم. دادم هلش داشتم  که قدرتی تمام با
  زدم نعره شد؟ چی - کرد کمی

 داغ. بیرون گمشو.متنفرم ازت. عوضی نزن دست من به -
 با فهمی؟ می.بگذرونی خوش من با که ذارم می دلت رو اینو

  زدم داد قبل از بلندتر. کرد می نگام ترس

 جا همین خودم یا میری یا.ببینمت خوام نمی. عوضی گمشو
 . کشمت می

 پاک صورتمو روی اشکای. بیرون رفت اتاق از کردو گرد عقب
 . بزده دست بهم که دم نمی اجازه هیچکی به من. کردم

 این تو تنهام. خودم خودممو دیگه حاال. بیرون اومدم اتاق از
 دستشون از کاری که هم  جونسو جونگو جه. مقر

 تو جونسو جونگو جه. بودن نشسته میز دور اهریمنا.برنمیاد
 رفتم . زدن می بال بال سوکی دور آرتا و می.بودن هم 

 دیدنم با جونسو جونگو جه. سمتم  برگشت نگاهشون. سمتشون
 . شدن بلند

 . حاال همین. ببینم  رو محافظام خوام می -

  شد بلند سوکی
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  ببینی؟ رو اونا بذارم داری انتظار -

 کردمو پنجه دستمو. گرفتم  رو اش یقه. سمتش رفتم  خشم  با
 پیش بری می منو حاال همین یا - اش سینه رو گذاشتم 
 . مونی نمی زنده یا محافظام

  داد قورت دهنشو آب

 شی می روز دو بعد کنی؟تو می مقاومت همه این چرا -
 . اهریمن

  قلبش تو دادم فشار رو ام پنجه

 پیش ببر منو و شو خفه پس. بشم  اهریمن خوام نمی من -
 . محافظام

 . ملکه بله - دید سوکی صورت تو رو درد راحتی به شد می

 . بیفت راه - کردم ولش

 رفت کردو باز رو بزرگی در. رفتم  می دنبالش. افتاد راه تر جلو
 مشعل دیوار رو. بود در پشت بزرگ خیلی داالن یه. توش

 برام هیچی دیگه. برداشت رو مشعل یه بردو دست سوکی. بود
 کمی.بیاد سرم بود قرار که بالهایی از ترسیدم نمی. نبود مهم 

  سمتم برگشت. وایستاد سوکی رفتیم جلو که
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 . هستن محافظات داالن این آخر -

  گرفتم  ازش رو مشعل بردمو دست. مسمتش رفتم 

 .بری تونی می

  داد تکون سرشو

 . بمونی تنها ذارم نمی -

  کردم نگاش خشم  با

 . برو -

  کرد خم کمی سرشو

 . بله -

 اش ملکه چون دونم می.کنه نافرمانی تونست نمی. رفت
 این از مانع ای میله بزرگ در یه. داالن انتهای سمت رفتم . بودم
 کرده زندانی رو اونا یعنی.بیرون بیان محافظا که شد می

 همه. در سمت رفتم  مخصوصشو جای به زدم رو مشعل. بودن
 تو بدتر اونا خونو از بود پر جا همه. شد ریش دلم . بودم اونجا
 کرده کز زندان ی دیگه طرف دخترا. زدن می غلت خون
 نشسته دیوار کنار حال بی که موند ثابت ماریا رو نگام. بودن
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 می چی اینجا این. پایین خورد می سر صورتش از خون. بود
 بغض. ها میله به گرفتم  دستمو نیست؟ اهریمن خواد؟مگه

 ... هیون... ه - بود گرفته رو گلوم

 باز چشاشو زور به هیون.سمتم  برگشتن حالی بی با همه
 می. سمتم  اومد شدو بلند زور به.شد گرد چشاش دیدنم  با. کرد

 زخم  پیشونیش رو لبشو کنار. میله به گرفت دستاشو. لرزیدم
  زد نعره. لرزید می لباش. بود

 که اینجا خوای؟اومدی می چی اینجا تو. اهریمن برو -
 هستیم  حالی چه تو ما ببینی ومدی؟اومدی چی؟چرا

 بالیی چه ببین. ببین آره؟بیا میریم  می داریم  ببینی نه؟اومدی
 هم  رو جونمون خواستیم می خاطرت به ما.اومده سرمون

 نمی. شدی؟گمشو اهریمن رفتی خودت میل با تو اونوقت بدیم 
 . بینمت خوام

  بهش رسوند خودشو زور به مین جونگ

 گی؟هرچی می داری چیه شدی؟اینا خل.دیوونه کنار بیا -
 . نباشه چه باشه اهریمن چه. اته ملکه اون حال هر به باشه

  سمتش برگشت خشم با هیون
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 اهریمن من ی ملکه.نیست من ی ملکه دیگه اون -
 . نیست

 می فشار رو گلوم تر بد بغض.نشست جاش سر رفتو
  زد زانو روم به رو مین جونگ. داد

 حالمون ما.برگردین بهتره. اینجا میومدین نباید شما ملکه
 . نمیاد سرمون بالیی.خوبه

  پایین اومد چشام از اشک. نشستم  روش به رو

 میومدیم اول همون از نباید. دونم می. مقصرم من -
  می گوش هیون حرف به باید. مین جونگ متاسفم. مقر

 بال این من خاطر به. نداختم می دردسر تو هارو شما نباید. دادم
 می زخمی طوری این نباید ها شما. اومد شما سر هم 

 من محفظای بهترین شماها. دونم می کردم اشتباه من. شدین
 بدی ی ملکه من. دارم که خوبی محافظای تنها یعنی. هستین

 احسن نهو به شما.کنم  مراقبت محافظام از نتونستم  که بودم
 من. متاسفم .کردم چی؟نابودتون من ولی. کردین مراقبت ازم

 . هستم  ناالیقی ی ملکه
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 زل تعجب با همه. هام گونه رو خورد می سر شدت با اشکام
  پایین انداختم  سرمو. بهم  بودن زده

 که کنم می خواهش سوکی از میرمو. ببخشید منو -
 شما سر بالیی که میفتم  پاش به شده اگه حتی.کنه آزادتون

 نمی. کنن سرپیچی اشون ملکه دستور از تونن نمی اونا. نیاره
 . برسه آسیبی شما به ذارم

 . شد بلند هم  هیون من با همزمان. شدم بلند

 ... تو اوجو -مین جونگ

  چی؟ من - سمتش برگشتم

 با ممکنه؟ طور چه این -هیونگ نشدی؟ اهریمن تو -کیو
  کردم می نگاشون تعجب

  طور؟ چه -

  فکر تو رفت مین جونگ

 اهریمن صبح باشه؟اون نشده اهریمن ممکنه طور چه -
 . شد می اهریمن باید. شبه نصفه نزدیک االن شده

  شد بلند زور به سوها
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 اوجو که دونی می کجا از مین؟تو جونگ گی می چی -
  سمتش برگشت مین جونگ نشده؟ اهریمن هنوز

 وضعیت به نسبت شد می اهریمن اگه که اونجایی از
 جای به بود اهریمن االن اگه. شد می خیال بی محافظاش

 بود خوشحال خندیدو می کنه گریه و بزنه زانو جلومون اینکه
 که ای ملکه خصلت اینه. بینه می بند تو محافظاشو که

 . هیچی. هیچکی نیست مهم براش.شه می اهریمن

  بهم  رسوند خودشو سوها

  دادم تکون سرمو اهریمنی؟ -

 اهریمن واسه عادی های انسان گه می سوکی. نیستم  نه -
 . روز دو من ولی خوان می وقت دقیقه چند شدن

 رفت شدو بلند زحمت با کیو.هم  به زدن زل تعجب با همه
 ملکه به حرفایی چه بینی می. پسر بینی می - هیون سمت
 . زدی امون

 . کرد می نگام طوری یه هیون

  برگشتم
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 اینجا ذارم نمی. کنم می صحبت سوکی با رمو می من -
 . بمونین

  شنیدم رو هیون صدای بردارم قدم یه اینکه قبل

 بخوای ازش اگه. ذاره می شرط برات سوکی. نکن کارو این -
 . کنی می تقدیمش همیشه واسه خودتو کنه آزاد مارو که

  سمتش برگشتم

 از شما شدنم  اهریمن قبل تا خوام می.نیست مهم برام -
 رو شما دیگه شدنم اهرین بعد ممکنه چون. بیرون برین اینجا

 . نباشین مهم برام دیگه. نشناسم 

  پایین اومد چشام از اشک قطره یه

 عشقاتون با شما. نشین نابود شما شم  می نابود من -
 . برسم عشقم  به نتونستم  که من. باشین خوش

 کردن صدا اوجو اوجو دیگه. دوییدن به کردم شروع سرعت با
 . شد نابود.من زندگی شد نابود. نبود مهم  برام هم  هیون

 خب - کرد می نگام مشکوک سوکی.بیرون رفتم  کردمو باز درو
  شد؟ چی
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 . کن آزادشون - سمتش رفتم 

  زد پوزخند

 کنی می راحتی؟فکر این به. ملکه کنین امر شما. چشم بله -
 . شه نمی.کنم؟خیر آزاد رو اونا که راحتیه همین به

  گرفتم  رو اش یقه

 می. کنی سرپیچی من دستور از تونی نمی. اتم ملکه من -
  شیطانی ی خنده یه. خندید فهمی؟

 اهریمنت کی رفته یادت اینکه مثل ملکه کن گوش -
 کار چی که بدی دستور من به تونی نمی روز دو این تو. کرده
 تو محافظات نبودن یا بودن زنده االن. نکنم  کار چی کنم 

 . میرن می کنی اصرار زیاد. منه دستای

  دادم قورت زور به دهنمو آب

 . پستی خیلی -

  زد چندشی لبخند
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 زیاد هم  حاال. باشه پست که اهریمنه یه ذات تو این. بله -
 بمونن زنده محافظات خوای می اگه.شه می بد که نکن اصرار

 البته.بمونن زندون تو که دم می قول منم. شو خیالشون بی
 . غذا و آب بدون

  کردم یخ

 . میرن می اونا که اونوقت -

  چشام عمق تو زد زل

 . نه من دست به ولی میرن می بله -

 شده خشک سالن وسط. کرد باز اش یقه دور از گرفتو دستامو
 رفت می ها پله از داشت که بهش بودم شده خیره. بودم

 می شرط برات سوکی:پیچید می سرم تو هیون صدای. باال
 همیشه واسه خودتو کنه آزاد مارو که بخوای ازش اگه. ذاره

 . کنی می تقدیمش

 ... تونم  می که خودم ولی نذاشت شرط برام اون. لرزیدم

 چیزی - سمتم  برگشت وایستاد اتاقش جلوی. سمتش رفتم 
  ملکه؟ شده

 دادم قورت دهنمو آب
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 . کنم  معامله باهات خوام می -

 بستو درو.اتاق تو کشیدم گرفتو دستمو مچ. زد برق چشاش
  چی؟ مقابل در چی. شنوم می خب - لرزیدم می. در به داد تکیه

 باز چشامو آروم. کشیدم عمیقی نفس بستمو چشامو
 در محافظا آزادی - در به بود داده تکیه سینه به دست. کردم
 ... مقابل

 برگشتن واسه راهی دیگه کار این با.زد می چنگ گلومو بغض
 . راهی هیچ. نبود

 . خب -سوکی

  بیرون دادم صدا با نفسمو

 . خودم -

  شد باز لبخند به لباش.شد گرد چشاش

 خودت.نظیرش بی نوع از اونم  کنی معامله بلدی پس نه -
 . قبوله. داره ارزششو محافظا آزادی مقابل در
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 سرم به چی.کنه می کار چی نبود مهم برام دیگه. سمتم  اومد
 ام گونه رو دستشو سردی.پایین میومد چشام از اشک. میاد
  کردم حس

 شاد. بخنده همیشه باید. کنه گریه نباید اهریمنا ی ملکه -
 . باش

 خدافظ. دادم قورت زور به بغضمو. صورتم به خورد می نفساش
 . من زیبای دنیای خدافظ.هیون

 ... 

  

  

 دنبالش. کشید گرفتو دستمو سوکی.کرد می درد جوری بد سرم
  سمتم  برگشت. افتادم راه

 اینکه قبل اگه. بشیم یکی اینکه واسه ملکه زوده هنوز -
 اینو منم . شی می نابود کنم برقرار رابطه باهات بشی اهریمن

 . خوام نمی

 فایده چه ولی. دونه می اینو خوبه هه. بیرون اومدیم  اتاق از
 زیادیه؟فردا خیلی زمان. نصفی روزو مونده؟یه روز چند مگه
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 اهریمنی. اهریمنم  یه نیستمو انسان دیگه من شب نیمه شب
 . هوسه ی تشنه که

 . شن می آزاد محافظا که اینه خوبیش.کشیدم آه

 رفت می داشت که سوکی به زدم زل نشستمو صندلی رو
 اینه اهریمنا ما خوبیه. کنم  آزادشون رم می - چال سیاه سمت

 . مونیم می دادیم  که قولی سر که

 چشام از بخواد که بود نمونده برام هم  اشکی دیگه. تو رفت
 شکسته. کرد لمس رو جونگ جه ی خسته نگاه نگام.پایین بیاد

 دلم . سمتم  اومد. نداشت برقی چشاش. بود شده پریده رنگ و
 از االن اون. بود خودم تقصیر اش همه. سوخت می براش

 . تره پایین خیلی سوکی

 هاش شونه.زد زانو جلوم کردو خم  سرشو. وایستاد روم به رو
  لرزید می

 لذت ی مایه خواستم  نمی. بشی اهریمن خواستم نمی -
 . ببخشید. ملکه مقصرم من. بودم می مراقبت بیشتر باید.بشی

 می دستم . سمتش کردم دراز دستمو. لرزید می صداش
  کردم لمس موهاشو. لرزید
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 جه. کیم  من فهمید خودش سوکی.نیستی مقصر تو -
 که کسی تنها. ای دیگه کس نه مقصرم خودم من جونگ
 محافظا از اون. دونم  نمی مقصر رو هیشکی من. خودمم مقصره

 از اونم  شدی ضعیف خیلی که تو از این. شدن طور اون که
 . کجاست نیست معلوم که جونسو

 حبسش سوکی... جونسو - چشام تو زد زل کردو بلند سرشو
 . کرده

  شد گرد چشام

  گرفت دستمو چرا؟ -

 اهریمنت نخواست و ای ملکه دونست می اینکه واسه -
 . کرده نافرمانی. کنه

  نمیومد باال نفسم

 . پسته خیلی.بده خیلی سوکی این -

  داد تکون سرشو

 . اوجو بشناسی رو ات خاله پسر تا مونده هنوز -

  شنیدم صداشو
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 من به که طور همون. شو کردی؟بلند روی زیاده باز جونگ جه
 دیگه گم  می بهت منم  کنم  دوری اوجو از تا دادی دستور

 . نگرد اوجو بر دورو

  کرد خم  سرشو.کرد مشت خشم  با دستشو. شد بلند جونگ جه

 . قربان بله -

 - زد لبخند سوکی. نشست پله اولین رو و ها پله سمت رفت
 . خورن نمی دردم به اونا دارم رو تو تا. ملکه محافظا اینم 

 همه. کرد می اشاره سوکی که جایی سمت چرخوندم نگامو
 . شد پر چشام. بودن اشون

  بود شده سرخ خشم  از. سمتم  اومد خشم با هیون

 واسه کردی؟چرا تسلیمش اوجو؟خودتو کردی کار چی تو -
 فدا واست هم  جونمونو که نخوردیم  قسم  محافظا ما چی؟مگه

 ارزشی که تو بدون ما موندن کردی؟زنده کارو این چرا.کنم 
 . نداره
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 . گرفتش وو مین نو

 می بشی ملکه نزدیک نداری اجازه. باش آروم هی هی -سوکی
 . فهمی

 . بودم کرده بغض

 جونمونم  بودیم حاضر ما. ملکه گه می راست هیون -هیونگ
 . کنیم  فداتون

 کنم  تظاهر باید. گرفتم  دستشو سوکی سمت رفتم  شدمو بلند
  ملکه دیگه من که بدونن باید. ببینم رو اونا ندارم دوست که
 عمق تو شدم خیره. کنن خدمت بهش بخوان که نیستم  ای

 مهم  من برای - نلرزه صدام کردم می سعی.سوکی چشای
 و محافظ هیچ دیگه امروز از من. گین می دارین چی نیست

 دیگه جای یا مقر این تو خوام نمی. نمدارم دوستی
 برین گذاشتم  که اینه کردم بهتون که لطفی تنها. ببینمتون

 . برین نشده عوض نظرم تا پس. خودتون زندگی پی

 سوکی.کردن می نگام تعجب با همه. دادم قورت بغضمو
 داری بینم  می - کرد حلقه کمرم دور دستشو زدو پوزخند

 . خوبه خیلی. شی می اهریمن
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  وو مین نو سمت برگشت

 . گفت چی ملکه نشنیدین. بیرون ببرینشون -

 می نعره هیون. بیرون برد کشون کشون رو هیون وو مین نو
  زد

 نمی باور من. بمونی اینجا ذارم نمی. اوجو ذارم نمی من -
 می اوجو. بشی اهریمن ذارم نمی. باشی شده اهریمن کنم 

 . نباید بشی اهریمن نباید تو اوجو. گم  می چی شنوی

  زد داد سوکی

 . کشمت می بزنی حرف زیادی -

 دستشو مین جونگ. گرفتن رو هیون کیو مینو جونگ. لرزیدم
  دهنش رو گذاشت

 اهریمن اون. برنمیاد ما دست از کاری کن قبول هیون -
 . گردونی برش تونی نمی. شده

 گونه رو خورد سر چشاش اشک. کرد نگام برگشتو هیون
 . ندیدمشون  دیگه شدو بسته در. کرد می ام خفه بغض. هاش
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 شد؟ چی - کرد می نگام تعجب با.بیرون اومدم سوکی بغل از
  چشاش تو شدم خیره

 مقابله باهات آخر ی لحظه تا. مونه می دلت رو من داغ -
 هنوز. کن بیرون سرت از شدم اهریمن که اینو فکر. کنم  می

 اونا تا بود تظاهر  یه فقط این. بشم اهریمن که مونده خیلی
 . برن

 به کوبیدم محکم  اتاقو در. باال رفتم  ها پله از برگشتمو
 صدای با ترکیدو بغضم . خوردم سر در رو شدو شل زانوهام. هم 
 . بکش اهریمنا ی ملکه. زدم هق هق بلند

 بلند. کرده پف چشام کردم می حس.کردم باز زور به چشامو
 کرده پف کامل چشام. آینه به رسوندم خودمو شدمو

 . ریختی بی ی قیافه چه. هه. بود

 یادم. بود تاریک کامل هوا بیرون. کردم بازش درو سمت رفتم 
 . شه می تاریک کامل هوا بشه اهریمن ملکه اگه نبود

 شاد بایدم. میومد شادی و خنده صدای پایین اومدم ها پله از
 . کردن اهریمن رو ملکه که این از بهتر چیزی چه.باشن
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 افتاد بهم  که نگاش. بود نشسته فرماندهی صندلی رو سوکی
  کردم نگاش خشم با خوبی؟.محترم ی ملکه به به - زد لبخند

351 

 .خوبم  شما لطف به

  سمتش رفتم 

 . نداره گناهی کنی؟اون آزاد رو جونسو شه می -

  شد بلند

 کاری همچین هرگز کنم؟من آزاد برادرتو خوای می من از -
 . کرده نافرمانی اون. کنم  نمی

  کردم مشت دستمو

 ... که اون ولی -

  حرفم  وسط پرید

 نباید ملکه ضمن در. ای ملکه دونست می چی؟اون اونکه -
 . بگه دروغ

  شد بلند وو مین نو
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 . میشه واقعی اهریمن یه اوجو کی -

 برسی هدفی چه چی؟به که بشم واقعی جان؟اهریمن. لرزیدم
  هان؟

 اینا دست از تونستم می اونوقت داشتم  ای دیگه راه اگه
 . بسازم بسوزمو باید. ندارم ای دیگه راه ولی. بشم  راحت

  ام شونه رو گذاشت دستشو. سمتم  اومد سوکی

 این شب فردا. بشی اهریمن تا مونده زور یه فقط ملکه -
 . اهریمنی. نیستی انسان دیگه تو موقع

  عقب کشیدم خودمو. کرد خم  سرشو

 . حالیته. باشی داشته ارتباطی باهام ذارم نمی که گفتم  -

  زد قهقهه

 ما مال که باالخره.فردا چه االن چه.خاله دختر باشه -
 . اهریمنایی

  دادم قورت زور به دهنمو آب

 . شیطانی یه تو. سوکی متنفرم ازت -

  کرد تعظیم
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 . من ی ملکه داری لطف -

  

 سرشو.شد قفل جونگ جه نگاه تو نگام.برگشتم  خشم  با
 . متاسفم  من جونگ جه. پایین انداخت

 . برگشتم .گرفت دستمو یکی که سمتش برم خواستم می

  کرد می نگام خشم با سوکی

 که منم  این بعد به االن از. بشی نزدیک اون به نباید تو -
 با تونی می فقط ای ملکه که هم تو. هستم  اهریمن برترین
 قدرتی هیچ دیگه که این نه. باشی اهریمنت برترین

 . خوره نمی هم  بودن اهریمن درد به دیگه. نداره

  کشیدم دستمو خشم  با

 من به هرگز نباید تو بزنه دست من به تونه نمی اون اگه -
  زد پوزخند فهمی؟ می.بزنی دست

 نمی صورت ما بین تماسی هیچ فردا تا.ملکه خب بسیار -
 . دم می قول من. هیچی. گیره

 . قلبش رو گذاشت دستشو
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 . خاله پسر بمونی دادی که قولی رو امیدوارم -

  خندید

 . زنیم نمی قولمون زیر اهریمنا ما -

 فقط. فردا تا فقط آره. نشستم  مبل رو بیرونو دادم نفسمو
 یه. نباشم  انسان دیگه من تا مونده ساعت چهار و بیست

 . هیچی. نیست مهم  براش هیچی که باشم اهریمن

 رو بابام مامانو دیگه بار یه فقط خواست می دلم. کردم بغض
 . نشناسمشون دیگه اینکه قبل. ببینم 

  شدم بلند

 برگشت سوکی ببینم؟ پدرمو مادرو برم تونم می من -
  سمتم 

 . شه نمی رو؟نه پادشاه و سابق ی ملکه -

  خندید چرا؟ - کردم نگاش خشم  با

 . گم می من چون

  سمتش رفتم 

 . ببینمشون خوام می.بیا باهام خودتم  -
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  زد لبخند

 دختر دیدنشون بری ذاشتم می بود امکانش اگه -
 االن اونا دونم نمی من. نیست امکانش. شه نمی ولی. خاله

 بزرگت مدت همه این که اونایی که بدون اینو فقط. کجان
 اونا. هستن عادی انسانای اونا.نیستن اصلیت مادر پدرو کردن
 روحشونم  نفر دو اون. داره وجود آشام خون که دونن نمی حتی
 پدر مادرو دونی می. شده ملکه االن دخترشون که نداره خبر

 بود سخت برام. اهریمنم  یه من که دونستن نمی منم  انسانیه
 کنن می فکر اونا که چیزی اون من که بفهمونم بهشون
 اونا با بود سخت برام خب. نیستم  عادی انسان یه من. نیستم

 ها انسان غذای با سازشی من ی معده چون. بخورم غذا
 بابام که گاهی.بودن پدرم مادرو اسمی فقط نفر دو اون. نداره
 می دلم  نیستم  خونه وقت هیچ چرا که داد می گیر بهم 

 . بکشمش جا همون خواست

  بیرون داد نفسشو

 تو. ببینم  مادرمو پدرو نتونستم که ساله هزار چند االن -
 یادت ببینیشون شدنت اهریمن بعد اگه چون.تونی نمی هم 

 . بودن کی که نمیاد
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  کردم مشت دستمو

 واقعیم  مادر پدرو نفر دو اون که کنم  نمی باور من -
 اونا که گی می طوره،اگه این اگه. نیست ممکن این. نباشن

 . نیستی ام خاله پسر هم تو پس نبودن مادرم پدرو

  سمتم برگشت

 تو شاید.دونم  نمی منم  کنی؟خب می فکر طور این -
 . نباشم  ات خاله پسر واقعا من شاید.گی می درست

 چشامو مبلو پشتی به دادم تکیه سرمو.نشستم مبل رو
 اینکه واسه شماری کنم؟ثانیه کار چی باید من االن. بستم 
 خوبی روزای چه. شد پر شم؟چشام می اهریمن دارم

 تنگ براش دلم . هیون. بود خوب خیلی بودن انسان. داشتم 
 سیر کنم  فراموشش کامل اینکه قبل تونستم  می کاش. شده

 تو برم بار یه برای فقط تونستم  می کاش. ببینمش
 . امنش آغوش. آغوشش

 دیگه تو. دور بریز فکرارو این اوجو. داد می فشار گلومو بغض
 تو دیگه ساعته چهار و بیست تا. ببینی رو هیون تونی نمی

 شدی. اهریمن شدی. کردی فراموش کامل اونو دیگه
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 حتی نیست مهم  براش هیچی که یکی شدی. نابودگر
 دیگه. چی همه به نسبت شی می سرد دیگه. هیچی. خونواده

 زنه می یخ. نیست گرم رگات تو خون. زنه نمی گرم قلبت
 . وجودت

 مراقبم هیون روز اون اگه. نبود این من حق. نبود من حق این
 بود مونده روز یه االن. بودم انسان االن. نبودم اهریمن االن بود
 مایه که اهریمنی نه.ها آشام خون کل ی ملکه. بشم  ملکه تا
 . شه می لذت ی

 امشب بود قرار چون. شد نمی نه.شد می مگه.کشیدم آه
 . نیست مهم  براش کی هیچ که بشم  موجودی به تبدیل

 االن. ببینم  کن صبر. کردم باز وحشت با چشامو.شدم سیخ
 موجود یه یا شم می شه؟اهریمن می چی من تکلیف

  دو؟ هر خطرناک؟یا

  بیاد؟ سرم بالیی چه قراره جدی. لرزیدم

 قراره که رو تختی خوام می ملکه خب:سمتم  اومد سوکی
 . کنم  آماده کنی فرمانروایی روش
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 چی قراره دونم نمی خودمم  من ولی. کن آماده آره. رفت
 . خطرناک موجود یا اهریمن یه. بشم

 در. نیست مهم  مهمه؟نه برات مگه. مبل پشتی به دادم تکیه
 شی می. گیری می فاصله هستی االن که اینی از حالت دو هر

 بدون نفر یه شی می.رو همه کنه می نابود که اونی
 . هیون بدون. عشق

 اینه. من زندگی آخر اینه. ام گونه روی خورد سر اشک قطره یه
 . ها آشام خون ی ملکه. من پایان

 - زد لبخند. شدم خشک. کردم باز چشامو. نشست کنارم نفر یه
 . تو مونیمو می ما. خودمون مال شی می دیگه روز یه تا ملکه

  زدم پس دستشو خشم  با.کرد دراز سمتم  به دستشو

 یه هنوز من. بزنی دست من به تونی نمی تو هیون جونگ -
 بیاره سرت به بالیی بگم  سوکی به که نکن کاری. عادیم  انسان

 . بخوری تکون نتونی که

  شد بلند اش خنده صدای

 ما ناراحتی؟بابا ما دست از حد این تا یعنی ملکه. اوه اوه -
 . لذت. اهریمناست ما خصلت تو این. نداریم  باهات کاری که
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  شدم بلند

 . لعنتی شو خفه -

 خوام نمی. خوام نمی من نه. اتاقم  تو رسوندم خودمو سرعت با
 اون اینو که بشم چیزی به تبدیل خوام نمی. باشه این آخرتم 

 . خوام نمی نه.سراغم  بیان لذت خاطر به فقط

 از. زدم زار بالشو تو کردم فرو سرمو. تخت رو کردم پرت خودمو
 از ملکه؟چرا یه عاقبت اینه.کردم می هق هق. زدم زار دلم  ته

 افتاد؟چرا می من واسه اتفاق این باید آدم همه این بین
  خدا؟

  

 دیگه رفتو سیاهی چشام.شم  می حال بی دارم کردم حس
 . نفهمیدم هیچی

 فقط. فردا تا فقط آره. نشستم  مبل رو بیرونو دادم نفسمو
 یه. نباشم  انسان دیگه من تا مونده ساعت چهار و بیست

 . هیچی. نیست مهم  براش هیچی که باشم اهریمن

 رو بابام مامانو دیگه بار یه فقط خواست می دلم. کردم بغض
 . نشناسمشون دیگه اینکه قبل. ببینم 
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  شدم بلند

 برگشت سوکی ببینم؟ پدرمو مادرو برم تونم می من -
  سمتم 

 . شه نمی رو؟نه پادشاه و سابق ی ملکه -

  خندید چرا؟ - کردم نگاش خشم  با

 . گم می من چون -

  سمتش رفتم 

 . ببینمشون خوام می.بیا باهام خودتم  -

  زد لبخند

 دختر دیدنشون بری ذاشتم می بود امکانش اگه -
 االن اونا دونم نمی من. نیست امکانش. شه نمی ولی. خاله

 بزرگت مدت همه این که اونایی که بدون اینو فقط. کجان
 اونا. هستن عادی انسانای اونا.نیستن اصلیت مادر پدرو کردن
 روحشونم  نفر دو اون. داره وجود آشام خون که دونن نمی حتی
 پدر مادرو دونی می. شده ملکه االن دخترشون که نداره خبر

 بود سخت برام. اهریمنم  یه من که دونستن نمی منم  انسانیه
 کنن می فکر اونا که چیزی اون من که بفهمونم بهشون



 
 

www.cafewriters.xyz Page 600 

 اونا با بود سخت برام خب. نیستم  عادی انسان یه من. نیستم
 ها انسان غذای با سازشی من ی معده چون. بخورم غذا

 بابام که گاهی.بودن پدرم مادرو اسمی فقط نفر دو اون. نداره
 می دلم  نیستم  خونه وقت هیچ چرا که داد می گیر بهم 

 . بکشمش جا همون خواست

  بیرون داد نفسشو

 تو. ببینم  مادرمو پدرو نتونستم که ساله هزار چند االن -
 یادت ببینیشون شدنت اهریمن بعد اگه چون.تونی نمی هم 

 . بودن کی که نمیاد

  کردم مشت دستمو

 واقعیم  مادر پدرو نفر دو اون که کنم  نمی باور من -
 اونا که گی می طوره،اگه این اگه. نیست ممکن این. نباشن

 . نیستی ام خاله پسر هم تو پس نبودن مادرم پدرو

  سمتم برگشت

 تو شاید.دونم  نمی منم  کنی؟خب می فکر طور این -
 . نباشم  ات خاله پسر واقعا من شاید.گی می درست
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 چشامو مبلو پشتی به دادم تکیه سرمو.نشستم مبل رو
 اینکه واسه شماری کنم؟ثانیه کار چی باید من االن. بستم 
 خوبی روزای چه. شد پر شم؟چشام می اهریمن دارم

 تنگ براش دلم . هیون. بود خوب خیلی بودن انسان. داشتم 
 سیر کنم  فراموشش کامل اینکه قبل تونستم  می کاش. شده

 تو برم بار یه برای فقط تونستم  می کاش. ببینمش
 . امنش آغوش. آغوشش

 دیگه تو. دور بریز فکرارو این اوجو. داد می فشار گلومو بغض
 تو دیگه ساعته چهار و بیست تا. ببینی رو هیون تونی نمی

 شدی. اهریمن شدی. کردی فراموش کامل اونو دیگه
 حتی نیست مهم  براش هیچی که یکی شدی. نابودگر

 دیگه. چی همه به نسبت شی می سرد دیگه. هیچی. خونواده
 زنه می یخ. نیست گرم رگات تو خون. زنه نمی گرم قلبت

 . وجودت

 مراقبم هیون روز اون اگه. نبود این من حق. نبود من حق این
 بود مونده روز یه االن. بودم انسان االن. نبودم اهریمن االن بود
 مایه که اهریمنی نه.ها آشام خون کل ی ملکه. بشم  ملکه تا
 . شه می لذت ی
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 امشب بود قرار چون. شد نمی نه.شد می مگه.کشیدم آه
 . نیست مهم  براش کی هیچ که بشم  موجودی به تبدیل

 االن. ببینم  کن صبر. کردم باز وحشت با چشامو.شدم سیخ
 موجود یه یا شم می شه؟اهریمن می چی من تکلیف

  دو؟ هر خطرناک؟یا

  بیاد؟ سرم بالیی چه قراره جدی. لرزیدم

 قراره که رو تختی خوام می ملکه خب:سمتم  اومد سوکی
 . کنم  آماده کنی فرمانروایی روش

 چی قراره دونم نمی خودمم  من ولی. کن آماده آره. رفت
 . خطرناک موجود یا اهریمن یه. بشم

 در. نیست مهم  مهمه؟نه برات مگه. مبل پشتی به دادم تکیه
 شی می. گیری می فاصله هستی االن که اینی از حالت دو هر

 بدون نفر یه شی می.رو همه کنه می نابود که اونی
 . هیون بدون. عشق

 اینه. من زندگی آخر اینه. ام گونه روی خورد سر اشک قطره یه
 . ها آشام خون ی ملکه. من پایان
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 - زد لبخند. شدم خشک. کردم باز چشامو. نشست کنارم نفر یه
. تو مونیمو می ما. خودمون مال شی می دیگه روز یه تا ملکه

 زدم پس دستشو خشم  با.کرد دراز سمتم  به دستشو

 یه هنوز من. بزنی دست من به تونی نمی تو هیون جونگ -
 بیاره سرت به بالیی بگم  سوکی به که نکن کاری. عادیم  انسان

 . بخوری تکون نتونی که

  شد بلند اش خنده صدای

 ما ناراحتی؟بابا ما دست از حد این تا یعنی ملکه. اوه اوه -
 . لذت. اهریمناست ما خصلت تو این. نداریم  باهات کاری که

  شدم بلند

 . لعنتی شو خفه -

 خوام نمی. خوام نمی من نه. اتاقم  تو رسوندم خودمو سرعت با
 اون اینو که بشم چیزی به تبدیل خوام نمی. باشه این آخرتم 

 . خوام نمی نه.سراغم  بیان لذت خاطر به فقط

 از. زدم زار بالشو تو کردم فرو سرمو. تخت رو کردم پرت خودمو
 از ملکه؟چرا یه عاقبت اینه.کردم می هق هق. زدم زار دلم  ته

 افتاد؟چرا می من واسه اتفاق این باید آدم همه این بین
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 رفتو سیاهی چشام. شم می حال بی دارم کردم حس خدا؟
 . نفهمیدم هیچی دیگه

 ... 

 . کنه می درد چقدر.سرم وای. کردم باز زور به چشامو

 نیومده کسی بودم؟چرا هوش بی ساعت چند. نشستم تخت رو
 این بذار گفتن حتما. نیست مهم بگیره؟اصال منو سراغ که

 . باشه تنها بودنشو انسان ساعات آخرین

 پایین از فهمی قابل غیر صداهای. بیرون اومدم اتاق از
 خشک. وایستادم پله آخرین رو. پایین اومدم هارو پله. میومد
 وجود مقر باالی زشتی سیاهو بزرگ تخت یه. شدم

 می زمزمه رو چیزایی یه بودو وایستاده کنارش سوکی. داشت
 . کرد

 به به - زد لبخند. سمتم برگشت شد تموم کردنش زمزمه وقتی
 . زشته خیلی - سمتش رفتم  داری؟ دوست تختتو بین. ملکه

  شد تر عمیق لبخندش
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 تا مونده ساعت دو فقط. خوبه خیلی. کردم انتخاب درست پس
 . ملکه بشی اهریمن

  شد گرد چشام. وایستاد قلبم 

 هوش بی مدت همه این من ساعت؟یعنی چی؟چند -
 مگه. گی می دروغ. کنم نمی باور ساعت؟نه دو بودم؟فقط

  چنده؟ ساعت

  کرد قفل اش سینه رو دستاشو سوکی

 از بیشتر من. کنی باور بهتره. شب ده. ملکه دهه ساعت -
 خوش رو ساعت دو این پس. بشی اهریمن که مشتاقم  خودت

 که کنی نمی پیدا فرصتی بشی اهریمن وقتی چون. بگذرون
 . بگذرونی خوش

 یعنی.کم  قد ساعت؟چه دو. بود گرفته رو گلوم جور بد بغض
 یه این چرا. خودم؟نه حال به کنم کنم؟گریه کار چی االن باید
 چی برای شدن هوش بی گذشت؟اون سریع همه این روز

 با کنم خدافظی باید یعنی.شم  می دیوونه دارم بود؟خدایا
  بودنم؟ انسان دنیای
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 آره. نکن گریه اوجو. ام گونه رو خورد می سر اشک های قطره
 سرنوشت اینم . کنی تحمل باید ولی سخته دونم می

 خوش رو ساعت دو این. کنی فراموش رو چی  همه بهتره. توئه
 . بگذرونی خوش طور این تونی نمی دیگه چون. بگذرون

 بینم  بذار خب.نشستم  صندلی رو. کردم پاک صورتمو روی اشک
 . بگذره خوش بهم  که کنم  کار چی

 تونم  نمی هیون بدون من. گلوم به گرفتم  دستمو. کردم بغض
 تونم نمی که حاال خب. بود چیزم همه هیون.بگذرونم  خوش

 خفه لعنتی. نیست بد شدنم اهریمن باشم  داشته اونو
 تسلیم  خودت. باشی داشته رو هیون که نخواستی خودت. شو

 سوکی تسلیم  خودتو میل کمال با خودت. شدی
 خیال بی خواستی کنم؟می کار چی خواستی می.خودت. کردی

 می اینو بمونه؟آره زندان تو هیون بذارم بشمو شدنم  اهریمن
 زل وحشت با. تو اومد نفر یه شدو باز شدت با در خواستی؟

 . در به زدم

  تو اومد. بود در جلوی مشکی بزرگ شنل با مرد یه

 اهریمن رو ملکه شنیدم.کنم  می افتخار بهت من. سوکی -
 . پسر عالیه این. کردی
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 نفر یه کردم می فکر چرا. نداره امکان بزرگ؟نه اهریمن. لرزیدم
 بده؟بغضمو نجات رو تو آخه میاد بده؟کی نجات منو که اومده

 . اوجو تو به لعنت. دام قورت زور به

 لحظه به لحظه که جونگ جه به دوخت نگاشو بزرگ اهریمن
  شد می تر پریده رنگ

 اگه جونگ جه دونی می. شه می نابود داره. خودم پسر از اینم 
 که اونی باش مطمئن داشتم  رو فرزند انتخاب قدرت من

 فهمید اون چون. بود سوکی بلکه.نبودی تو کردم می انتخاب
 افتخار واقعا سوکی به من. کرد اهریمنش بودو اوجو ملکه که
 . کنم  می

  شد بلند جونگ جه

 انتخاب والدینمو تونستم  می منم اگه پدر دونین می -
 بدم ازتون. کردم نمی انتخاب رو شما باشین مطمئن کنم 
 رو دختری بودم مجبور اینکه از. میاد بدم بودن اهریمن از. میاد

 می شما پدر. بودم متنفر کنم  اهریمن داشتم  دوست که
 واقعا. داشتم  دوست رو اوجو واقعا چی؟من یعنی عشق دونین

 ولی. کنار بذارم رو بودن اهریمن اون خاطر به خواستم می
 ... شما
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  داد قورت بغضشو

 خیال بی که کردین می مجبورم. کردین می مجبورم شما -
 رو ملکه باید که کردین می اصرار اش همه شما.بشم  عشقم 

 همه واسه عشقم  نداشتم  دوست من ولی. کرد اهریمن
 می چی. نبودم اهریمن من شد می چی. خواستم  نمی پدر. باشه
 تونستم می بودم عادی انسان بودم؟اگه عادی انسان یه شد

 من از شما.مقصرین شما پدر. کنم  زندگی راحت خیلی اوجو با
 . بخشمتون نمی.برسین شومتون هدف به تا کردین استفاده

  بهم  زد زل برگشتو. پایین اومد چشاش از اشک

 اگه...سوکی ولی.بشی اهریمن خواستم  نمی اوجو -
 کنم؟چه تحمل طور اوجو؟چه کنم کار چی من بشی اهریمن

 می طوری این باید چرا؟چرا بکنم؟اوجو کاری نتونم  ببینمو طور
 نیومدم خودم کنه؟چرا مراقبت ازت که نبود کسی شد؟چرا
 منم  شدی ملکه تو وقتی ولی. ببخش منو باشم؟اوجو مراقبت
 ... شب هر... شب هر تو کنم تحمل تونم  نمی. کشم می خودمو

 بدون اشکام. بودم شده خشک. بیرون رفت.داد تکون سرشو
 بعد به این از باید.آره. بود سرازیر هام گونه رو بخوام اینکه
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 منو جونگ جه. نمیومد باال نفسم.کنم  زندگی طور این
 . نداره تقصیری کس هیچ. نداری تقصیری تو. ببخش

 جونگ؟چرا جه چرا. نشستم  زمین رو شدو شل زانوهام
 . جونگ گذاشتی؟جه تنها اهریمن همه این بین منو رفتی؟چرا

 . شد بلند هقم هق صدای

 بهتره سوکی.خوبه برات. جون دختر کن گریه -بزرگ اهریمن
 . نمونده چیزی. کنی آماده رو مقدمات و بری

 به بزنم زل ترس با که شد باعث در شدن شکسته صدای
 سخت برام باورش. نمیومد باال نفسم. شد گرد چشام. در

 . سخت خیلی. بود

  بود کرده مشت دستشو. مقر تو اومد

 بدونین اینو بهتره. تونی کنی؟نمی اهریمن رو ملکه خوای می
 نمی شما.بشه اهریمن ملکه تا مونده ساعت دو هنوز که

 . کنین اهریمن اونو تونین

 . بود سخت چیزی همچین یه باور. بودن خورده جا همه

  سمتش رفت. اومد خودش به سوکی
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 یه اون. کشتت مین جونگ دیدم ای؟خودم زنده تو... تو -
 اومد یونگی باشی؟ زنده هنوز ممکنه طور چه.قلبت تو زد تیر

  سمتم 

 پای تا من.کنم  رها رو ام ملکه تونم  نمی.محافظم  یه من -
 . کنم می محافظت ام ملکه تنها از جونم 

 واقعا این. نیست خواب یه این نه.کرد بلندم گرفتو بازومو
 . کنم  نمی باور نه. سنگه یونگ

  زد لبخند

 محافظ این. داری نفس تازه محافظ یه االن دیگه تو ملکه -
 ذارم نمی. کنه محافظت ازت جونش پای تا که ده می قول

 . باش مطمئن. بزنه دست بهت کسی

  زدم لبخند

 طور؟ماریا چه ولی. خیلی. یونگی ای زنده خوشحالم  خیلی -
  داد تکون سرشو بود؟ نشده اهریمن چی؟مگه

 قبل. بود معمولی آشام خون یه فقط اون. بود نشده نه -
 آشام خون اون برسه هیون جونگ اینکه قبل...مقر بیاد اینکه
 . بود شده
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  کردم نگاش گیج

 شونه کرده؟ اهریمنش گفت می هیون جونگ چرا پس -
  باال انداخت هاشو

 خون چون.نداشت اثری دیگه ولی گرفت گاز رو ماریا آره -
 . اهریمن نه بشه آشام خون که کرد می مبارزه داشت ماریا

  دادم تکون سرمو

 . کردن زندونی هم  اونو همین خاطر به پس آهان -

  میز رو کوبید دستشو خشم  با هیون جونگ

361 

 همه ولی شده اهریمن کردم می فکر من. بود همین واسه آره
 . بود زده گول رو مون

 کجا؟ملکه کجا - گرفت رو جلومون سوکی. کشید بازومو یونگی
 . مونه می اینجا

  پشتش کشید منو یونگی

 ملکه ذارم نمی.بیاد من با باید ملکه. بمونه اینجا ذارم نمی -
 . بشه اهریمن
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  خندید سوکی

 خود به خود اون دیگه  ساعت اونوقت؟دو طور چه -
 . نذاری چه بذاری تو چه.شه می اهریمن

  زد لبخند یونگی

 نذارم طور چه دونم می خودم من. دونی نمی تو دیگه اونو -
 . بشه اهریمن ملکه

  شد گرد سوکی چشای

  چی؟ -

 ... تو یعنی.نداره امکان این - لرزوندم بزرگ اهریمن صدای

  یونگی چشای تو شد خیره

 جان؟خیره بودی؟ پادشاه اسرار محرم تو بگی خوای می -
 تکون سرشو یونگی چی؟ یعنی گه می که اینی. یونگی به شدم

  داد

 ملکه وقتی دونم می من.بودم پادشاه اسرار محرم من. بله -
 اهریمن تا گرفت رو جلوش میشه طور چه بشه اهریمن
 کار به دست الزم زمان تا کردم صبر همین واسه. نشه واقعی
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 از کدوم هر.دونین نمی محافظا ما ی درباره هیچی شما. بشم
 . داریم  رازی ما

  زد پوزخند سوکی

 پسر بودو اصلی محافظ که هیون. شد فاش که هایی راز -
 اسرار محرم که تو. بود اهریمن که هیونگ. ملکه عموی

 یونگی دارن؟ رازی چه اونا...اونا... مین جونگ و کیو. پادشاهی
  گرفت محکم دستمو

  

 .دونم نمی

 همه شد باعث که اومد بزرگ اهریمن سر پشت از صدایی
 وزنمو تحمل توان پاهام. شد گرد چشام. ورودی سمت برگردیم 
  نشست کنارم یونگی. نشستم زمین رو. نداشتن

 . اومدن خدمت برای محافظات ملکه -

  بهش زدم زل و باال آوردم خیسمو چشای

 . یونگی ممنون. ممنون -

  یونگی سمت اومد خشم با سوکی
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 ملکه به داری دلت تو که رو چیزی اون ذارم نمی -
 . بشی ملکه شدن اهریمن مانع ذارم نمی.بگی

  شد بلند بزرگ اهریمن ابهت پر صدای

 رو اینا جلوی باید ما. نیست واجب اون االن سوکی -
 . بگیرن مارو جلوی تا اومدن که رو محافظایی جلوی. بگیریم 

  کرد مشت دستشو سوکی

 . کشتمتون می باید. برین ذاشتم می نباید -

  گرفت بازوهامو یونگی

 اونا. سمتت بیاد کس هیچ ذارم نمی.مونم  می اینجا من -
 . برمیان پسشون از

 نگاش از. خورد گره هیون نگاه تو نگان. چرخوندم نگامو
  کرد مشت دستشو. ترسیدم

 ملکه ذاریم می راحتی همین به محافظا ما کردین فکر -
 . ذاریم  نمی کنین؟نه اهریمن رو امون

 که حاال - بزرگ اهریمن سمت رفت. کرد مشت دستاشو دو هر
 . شمایین من رقیب نیست پسرتون دیگه
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 - گرفت رو جلوش هیونگ که سمتش بره خواست می سوکی
  کجا؟ شما

 هیونگ از سوکی ی درجه االن. تونه نمی نه. لرزیدم
 . کنه می نابودش.بیشتره

  کرد نگام یونگی

 ضمن در. قدرتش. داره رو جیا هیونگ. نباش هیونگ نگران ملکه
 نمی ولی کرده اهریمنت سوکی اینکه با. اهریمنن دوشون هر

 دختر که کسیه اون چون. کنه مقاومت هیونگ مقابل در تونه
 . کرده خودش مال رو

 سمت اومد کیو. کردن نگاه هم به هیون جونگ و وو مین نو
 . مبارزه برای بریم  باید ما یونگی - یونگی

  مین جونگ به زد زل یونگی

 . باشه -

 . سمتمون اومد مین جونگ. شد بلند

  زد لبخند مین جونگ هستی؟ مراقبش -یونگی

 . هستم  که بله -
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 . هیون جونگ و وو مین نو سمت رفتن یونگی و کیو

 یونگی دونستی می - بهش زدم زل.نشست کنارم مین جونگ
  داد تکون سرشو اس؟ زنده

 که مطمئنم من ولی.بود زده گول رو ما ی همه اون. نه -
 . کردم شلیک بهش

  یونگی به شدم خیره

  داد تکون سرشو اس؟ زنده هنوز طور چه پس -

 . بود پوشیده گلوله ضد ی جلیقه شاید. دونم نمی -

 به گرفتم  دستمو. کرد می در سرم دلیل بی چرا دونم نمی
 - دادم تکون سرمو خوبی؟ - سمتم  برگشت مین جونگ. سرم
 . خوبم  آره

  کرد حلقه ام شونه دور بازوشو

 . کنیم  مراقبت خوب ازت نتونستیم . ببخش مارو ملکه -

  دادم تکون سرمو

 . نبود شما تقصیر گفتم  که من. نگو طور این -
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 نیشش دندونای. بود سرخ چشاش.هیون به دوختم  نگامو
 نمی.ام آماده من - بود شده ترسناک کلفتو صداش.بود بیرون

 . باشی داشته ملکه کار به ی کار ذارم

 شروع مبارزه اون بعد پیچیدو سرم تو مانندی زنگ صدای
 چشامو داشتن نگه باز توان. کرد می درد جور بد سرم. شد

 تکون سرمو بار چند. دیدم می دوتا رو چی همه. نداشتم 
 کر مرز تا گوشام.بود بلند خیلی ها ناله و فریادا صدای. دادم
 . بود رفته شدن

 می تار. دادم فشار هم  رو محکم بار چند چشامو
 می رو کی کی که بدم تشخیص تونستم  می فقط. دیدمشون

 جا آشکارا بزرگ اهریمن. کرد می حمله قدرت همه با هیون. زنه
 . بود خورده

 یهو. نداشت حرف قدرتش. یونگی سمت چرخوندم نگامو
 کوبیدش محکم  کردو حلقه هیون جونگ ی یقه دور دستشو

  خندید مین جونگ شد؟ پیروز. شد گرد چشام.زمین رو

 . اولی از این -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 618 

 چیزی یه.آورد بیرون چیزی یه جیبش از بردو دست یونگی
 اینکه مثل ولی. بست رو هیون جونگ دستای. طناب شبیه
 . نبود طناب

  سمتم  برگشت بود؟ چی اون - مین جونگ به شدم خیره

 اهریمنا دستای به بزنی اینو اگه. اهریمنا مخصوص قفل -
 برنده مبارزه تو ما که یعنی این و. ما ی برده شن می اونا

 . شدیم 

 رو دیگه نفر یه شدن کوبیده صدای.طور این که. زدم لبخند
 بود کوبیده رو وو مین نو که بود کیو بار این.شنیدم هم 

 طور چه بودن زخمی که این با محافظا این دونم  نمی. زمین
 . بودن آورده دست به قدرتو همه این

 . دیگه دختراست سریه صدقه از خب. زدم لبخند

  

 گرد چشام.موند ثابت سوکی هیونگو بین ی مبارزه رو نگام
 شکست ممکنه یعنی. بود زخم هیونگ پیشونی روی. شد

 . بشه طور این نباید. نیست ممکن چیزی همچین بخوره؟نه
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 لب ی گوشه.کردم خوف. بزرگ اهریمن هیونو سمت برگشتم
 بزرگ اهریمن. بود شده زخم بازوش.بود خون پیشونیش هیونو

  زدم جیغ. هیون دل تو کوبید کردو مشت دستشو

 . نه -

  کرد پنجه دستشو بزرگ اهریمن. شد دوال هیون

 . جون بچه بدی شکست منو تونی نمی -

 خشک. برگردیم  شد باعث دیگه نفر یه شدن کوبیده صدای
 . شدم

  زد لبخند هیونگ. زد می نفس نفس سوکی

 . شد تموم باالخره -

 هیونو سمت چرخوندم نگامو.شد بلند بستو رو سوکی دستای
  بزرگ اهریمن چشای تو زد زل خشم  با هیون. بزرگ اهریمن

 . بمونی زنده ذارم نمی -

  کرد پنجه دستشو
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 مثل. بخورم شکست راحتی این به که نیستم کسی من -
 نه.منه ی ملکه کردی زندانی که رو کسی اون رفته  یادت اینکه
 . عشقمه بلکه ملکه تنها

 بلند که شد چی دونم نمی. اش سینه رو گذاشت رو اش پنجه
 . نکشش. نکن کارو این.هیون نه - شدم

 . کنم نابودش چرا؟بذار - کرد نگام خشم با هیون

  دادم تکون سرمو

 می من. نکشش.کن زندونیش. هیون نکن کارو این نه -
 . گم 

 محکم. ملکه خاطر به فقط - کرد مشت دستشو هیون
 درد سرم یهو.زدم لبخند. بست دستاشو. زمین رو کوبیدش

 نمی رو جایی چشام. بشینم  زمین رو شدم مجبور. گرفت
 . دادم تکون هوا  تو دستامو. دید

  شنیدم مینو جونگ صدای

 . اوجو هیون -
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 - گرفت دستامو نفر یه بعد شنیدمو نفرو یه قدمای صدای
 من - گرفتم  دستام تو محکم دستاشو شده؟عزیزم؟ چی اوجو
 . هیون بینم  نمی رو جایی

 اومد دهنم از بعد دهنمو سمت اومد گرمی چیز یه کردم حس
 . شد سرازیر گوشم و بینی از هم لزجی گرمو ی ماده. بیرون

 نمی شده؟ چی.اوجو شد چت - بغلش تو کشید منو هیون
 . بکش نفس تونستم 

  دادم تشخیص رو کیو نگران صدای

 بینیش و گوشا از آورده؟چرا باال خون اوجو که داره دلیلی -
  زد داد کیو.نداد جوابشو کسی میاد؟ خون

  شده؟ چی -

 ... هیون - دید رو هیون نگران صورت چشام.زدم پلک چندبار

 . نگو هیچ. عشقم نگو هیچی - دهنم رو گذاشت دستشو

 اشکمو دستش با. ام گونه رو خورد سر اشک قطره یه. زدم پلک
 . تو فقط. تویی فقط قلبم  تو. دارم دوست هیون - کرد پاک

 کرد خم  سرشو
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 تو فقط که دونی می خوب خودتم. اوجو دارم دوست منم  -
 . تو  فقط. قلبمی تو

 آروم تپش. بستم چشامو. بوسیدشون لبامو رو گذاشت لباشو
 . کردم می حس قلبمو

 بیرون نیشش دندونای.کردم باز چشامو.عقب برد سرشو
 . شد گرد چشام. بود

  هیون ی شونه رو گذاشت دستشو یونگی

 ملکه تولد تا. شب نیمه دوازده تا مونده دقیقه پنج فقط -
 هیون بکنی؟ کاری همچین خوای می مطمئنی. اهریمن ی

  داد تکون سرشو

 . آره -

 برگشت یونگی خبره؟ چه اینجا بدونم  بگین شه می -کیو
  سمتش

 بره انسانیش کالبد از خواد می اوجو که زمانی فقط هیون -
 راهی تنها. راهه تنها این. کنه آشام خون اونو اهریمنی کالبد تو
 نه زودتر نه. باشه دقیقش زمان تو باید فقط. برگردونی اونو که
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 می اهریمن باشه دیرتر اگه. میره می باشه زودتر اگه. دیرتر
 . شه

 رو هیون صورت و باال آوردم دستمو. دادم قورت دهنمو آب
 بذار. بکنی کارو این خوام نمی من. نکن کارو این - کردم لمس
 . بمیرم

  داد تکون سرشو هیون

 . ذارم نمی. خوام نمی.شی می اهریمن تو. ذارم نمی نه -

  زدم لبخند

 . کافیه برام دیدمت که همین -

  لبام رو گذاشت دستشو

 . کنم می دارم کار چی دونم می من.نزن حرف -

 هیون سفید لباس. آوردم باال خون دوباره. زدم پس دستشو
 نابود داری - ام چونه رو کشید دستشو هیون.بود شده خونی

 . من عشق شی می

 شد بلند یونگی صدای

 ... ده،نه،هشت،هفت. باش آماده هیون -
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 گردنم پوست رو دندوناشو تیزی. گردنم رو شد خم هیون سر
 . بستم  چشامو. کردم می حس

 . چهار،سه،دو،یک -یونگی

 رفته فرو گردنم  تو هیون دندونای. پیچید وجودم تو بدی درد
 کردم می حس. شه می کشیده داره خونم کردم می حس. بود

 حس بی.بکشم  نفس تونستم  نمی. ره می دست از داره قدرتم 
 . نفهمیدم هیچی دیگه. بودم شده

 ... 

  شخص سوم

 بی بازوهاش بین که اوجو به زد زل کردو بلند سرشو هیون
  زد داد. شد پر چشاش. کشید نمی نفس دیگه بودو شده هوش

 می زنده باید تو. بذاری تنها منو تونی نمی.شه نمی نه -
 تنها منو تونی نمی اوجو. گشتی برمی زندگی به باید تو. موندی
 . اوجو. بذاری

 و مین،یونگی،کیو جونگ. کرد گریه بغلشو تو گرفت رو اوجو سر
 ملکه که شد نمی باورشون.کردن می نگاش غم  با هیونگ
 . زدن زانو اوجو جلوی چهارتاشون هر. دادن دست از اشونو
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 سرشو. اوجو جون بی ی چهره به زد زل کردو بلند سرشو هیون
 . اوجو دارم دوست همیشه تا من - کرد خم 

 . عقب کشید سرشو بوسیدو آروم لباشو

  بغلش تو گرفت رو اوجو شدو بلند

 ی ملکه پیش میریم. بیارین خودتون با رو اینا شینو بلند -
 . مرده دخترشون که بگیم  بهشون میریم . پادشاه و سابق

 کدوم هیچ. افتادن راه دنبالش هم بقیه. افتاد راه همه از جلوتر
 شد نمی باورشون.کنن هضم  رو اتفاق این تونستن نمی اونا از

 حرفی کدوم هیچ پادشاه قصر تا. بمیره چشاشون جلو ملکه
 سوکی حتی.بودن غرق خودشون دنیای تو کدوم هر. زدن نمی
 . بود غمگین اوجو مرگ از هم 

 خون تو اوجو.کردن می نگاشون بهت با کاخ ورودی نگهبانای
 دست از االن که عشقی به دوخت نگاشو هیون. زد می غلت
 بده خودشو جون شد می اگه خواست می. کرد بغض. بود رفته

 دست از دیگه اون. شد نمی ولی کنه باز چشاشو اوجو دوباره تا
 . بود شده نابود. بود رفته
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 خودش به رو اوجو محکم. اوجو ی گونه رو چکید اشکش قطره
 سیر اونو تونست می که بود فرصتی آخرین این. داد فشار
 . کنه بغلش سیر و ببینه

 روی از پادشاه. تو  رفتن همه شدو باز پادشاه مخصوص اتاق در
 بود شده شوکه روش به رو ی صحنه دیدن از.شد بلند تختش

  شده؟ چی -

 هیون بود پا سر که کسی تنها. زدن زانو جلوش همه
 کیم  من... قربان - پادشاه سمت رفت دادو قورت بغضشو. بود

 که کنم  می عرض خدمتتون ملکه اصلی محافظ جونگ هیون
 ... ملکه...ملکه

  پیچید سالن تو ای زنانه صدای

  اومده؟ نازم دختر سر بالیی چی؟چه ملکه -

 ندیمه دوتا که ای پریده رنگ زن سمت چرخوند نگاشو هیون
 بگه مادر این به تونست می طور چه. بودن گرفته  بغلشو زیر
  مرده؟ دخترت که

 خیره بود افتاده جون بی هیون بغل تو که اوجو رو زن نگاه
  زد جیغ یهو.موند
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 اوجو این. نیست من دختر این.نه.کنم  نمی باور -
 من دختر. شد می طور این نباید نه.باشه اون تونه نمی. نیست
 امشب نه؟آخه شده هوش بی فقط درسته؟اون نمرده

 . بزن حرف. نمرده بگو. شه نمی نه.بمیره تونه نمی. تولدشه

 بغض. لرزید می صداش. پایین اومد هیون چشای از اشک
 . کردن فوت ایشون ولی متاسفم - بود گرفته گلوشو

 خیره خیره.بود شده خشک پادشاه. شد هوش بی. افتاد ملکه
 خودشو خوردو تکون. اومد خودش به. کرد می نگاه هیونو
 ثابت خترش رو نگاش. وایستاد روش به رو. هیون پیش رسوند
 زده دهنش و بینی از که خونی خاطر به دخترش صورت.موند
  شد پر چشاش.نبود تشخیص قابل بیرون بود

 پیش فرستادیم  اونو ما. ممکنه چیزی همچین طور چه -
 از تا پنج براش من.نبینه صدمه تولدش روز تا که ها انسان

 نازم دختر از نتونستین طور چه. گذاشتم  رو محافظام بهترین
 سرشو هیون دادین؟ کشتن به اونو طور کنین؟چه مراقبت
  پایین انداخت

 رفت برادرش کردن پیدا برای ملکه. گین می درست شما -
 . کرد اهریمنش سوکی که بود اونجا و اهریمنا مقر به
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 جونگ که سوکی به رسوند خودشو بزرگ قدم دوتا با پادشاه
  کرد بلندش خشم با گرفتو رو اش یقه. بود داشته نگهش مین

  

 . بمونی زنده ذارم نمی. کشتیش تو پس -

  پادشاه سمت برگشت هیون

 بودن اهریمن از تا خواستم  من. نبود مقصر سوکی -
 . پادشاه متاسفم . بدم نجاتش

 چشاش از اشک. شد باز سوکی ی یقه دور از پادشاه دستای
 زمان از آره؟زودتر شدی عمل وارد زود یعنی پس - پایین اومد
  داد تکون سرشو هیون نظر؟ مورد

 . قربان بله -

 تو رسوند خودشو پادشاه.شد بلند ملکه اتاق از جیغ صدای
 جلوتر - شوهرش به بود زده زل خیره خیره ملکه. ملکه اتاق
 بدون تونم  نمی من. قلبم  تو کنم  می فرو خنجرو این بیای

 نزدیک از بارم یه حتی سال هیجده این تو. کنم  زندگی دخترم
 . زنم  می جلو بیای. ندیدمش

  همسرش سمت رفت آروم آروم پادشاه
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 داغ کن باور. بکنی کارو این نباید تو عزیزم کن گوش -
 نمی من. نه دیگه تو. نکن کارو این دیگه تو. بسه برام اوجو
 . بدم دست از هم  رو تو کنم  تحمل تونم 

  کرد می نگاه شوهرشو خیس چشای با ملکه

 که کنم  تحمل تونم نمی.بود تنم ی پاره. بود دخترم اون -
 . بینمش نمی دیگه

 بغلش. کشید همسرش دست از رو خنجر حرکت یه با پادشاه
 تونم نمی دیگه بری هم  تو اگه. تونم نمی اون بدون منم - کرد
 . بمونم زنده

 . زد زار همسرشو ی سینه تو کرد فرو سرشو ملکه

 ... 

  کرد بغض. زد کنار اوجو صورت روی از رو سفید تور هیون

 با دوتا ما بود قرار که بود روزی. بود تولدت روز امروز اوجو -
 خوشحال همه بود قرار که بود روزی.کنیم  ازدواج هم 

 شاد کس هیچ دیگه االن. شده عکس بر االن ولی.باشن
 . کس هیچ. نیست

 . کرد گریه و اوجو ی سینه رو گذاشت سرشو
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 آره.شد پر چشاش. ستون پشت کشید خودشو مین جونگ
 خیس نگاه نگاش. باشن شاد همه بود قرار که بود روزی امروز
 چونه. مین جونگ به رسوند خودشو سوها. کرد لمس رو سوها

 . میاد بهش عروس لباس - لرزید می اش

  کرد حلقه سوها کمر دور دستاشو مین جونگ

 اوجو خودش. کرد تنش رو لباس خودش هیون. خیلی آره -
 خیلی ساعت چند این تو. ناراحتم  خیلی براش. کرد تمیز رو

 . سخته خیلی عشق داغ. خیلی. شده شکسته

  مین جونگ ی سینه به داد تکیه سرشو سوها

 . نباید. مرد می نباید اوجو -

  زد بوسه سوها سر رو مین جونگ

 . دونم می -

 . شدن نزدیک بود اون رو اوجو که تختی به هانا و جیا،ماریا

 بلند سرشو هیون باشیم؟ تنها اوجو با شه می -ماریا
 . شه می آره - بود سرخ چشاش. کرد
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 . بیرون اومد سالن از شدو بلند

 بود اشک های قطره. زدن زانو اوجو تخت کنار تاشون سه هر
 تو - گرفت رو اوجو دست هانا. بود جاری چشاشون از که

 اتفاقی همچین نباید. خوب خیلی.بودی خوبی خیلی دوست
 . نباید. میفتاد

  گرفت رو اش دیگه دست ماریا. زد بوسه اوجو دست رو

 به که خواهری. خواهر نه دوست. بودی دوستم  بهترین تو -
 می نباید. داشتیم  خوبی های خاطره. کردم می افتخار داشتنش

 . رفتی

  باال کشید دماغشو جیا

 چرا. باشیم  هم  با آخر تا بود قرار ما. نامردی خیلی اوجو -
  رفتی؟

 برگشتن همه پیچید سالن تو نفر یه قدمای صدای
 قطره. سمتشون میومد سرخ رز گل دسته یه با سوها. عقب
  پایین میومد چشاش از اشک های

 و زیبا عروس یه. بشی کامل عروس یه اینکه واسه اینم  -
 . بشی خاک عروس دیگه ی دقیه چند تا قراره آخه. نقص بدون
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 . پیچید سالن تو تاشون چهار هر هق هق صدای

 پیداش بود؟باید کجا هیون.بیرون اومد سالن از مین جونگ
 . کرد می

 . بری ذاریم  نمی - گرفتن رو هیون جلوی کیو و یونگی

  زد نعره هیون

 . برم بذارین نداره ربطی شما به اه -

  گوشش تو کوبید یکی هیونگ

 نگاش خشم با هیون کنی؟ کار چی خوای می فهمی می -
  کرد

 . خوام نمی اوجو بدون رو زندگی من -

  کرد می نگاشون تعجب با مین جونگ

  شده؟ چی -

 . بکشه خودشو خواد می -کیو

  شد گرد مین جونگ چشای
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 زمین رو هیون هیون؟ شدی بکشه؟دیوونه چی؟خودشو -
  نشست

 . خوام نمی اوجو بدون رو زندگی این من. آره -

 بغلش. نشست روش به رو.بهش رسوند خودشو مین جونگ
  کرد

 مشکلی که خودت کشتن با ولی گی می چی فهمم می -
 . شه نمی درست

  مین جونگ ی سینه به داد تکیه سرشو هیون

 بدون دنیا این بینم  نمی دیگه. شه می درست چرا -
 . اوجوئه

  کرد بلندش مین جونگ

 بریم  باید االنم. بیا کنار موضوع این با مردونه باشو مرد -
 . سپاری خاک واسه

 می عشقشو راستی راستی شد نمی باورش.کرد بغض هیون
 . خاک دل تو ذاشتن

 . بودن پوشیده مشکی شلوار و کت ملکه محافظ پنج هر
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 رز گالی. بود تنشون مشکی لباش هم  هانا و ماریا،جیا،سوها
 . داشتن دستشون تو هم سفیدی

 تو که اوجو به بودن زده زل بودنو وایستاده سالن دیوار کنار
 . بود خوابیده تخت رو عروس لباس

 وایستاده دخترشون ی جنازه کنار خراب حال با پادشاه و ملکه
 . بودن

 وارد دست به تابوت نفر دو. غم  تو. بودن شوک تو قصر ی همه
 یه مین جونگ.کرد مشت دستاشو تا دو هیون. شدن سالن

 با هیونگ و کیو. رو اش دیگه بازوی یونگی گرفت رو بازوش
 همه با خواست می دلش. شد پر چشاش. بهش زدن زل ناراحتی

 . تونست نمی ولی بزنه داد توانش ی

 فرو سرشو ملکه. شد گذاشته زمین رو تخت کنار طال تابوت
 . زد زجه دل ته از همسرشو ی سینه تو کرد

 . بودن کرده بغض همه

 می اوجو سمت رفتن بودن آورده رو تابوت که نفری دو
 با همه.شد باز شدت با در که تابوت تو بذارنش خواستن

 . در به زدن زل تعجب
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  کرد زمزمه سوها

 . جونسو -

 نگاش. لرزید می دستاش. سالن تو اومد خونی صورت با جونسو
 این.کرد می نگاش خیره خیره پادشاه. بود مونده ثابت اوجو رو

  هستی؟ کی -پادشاه بود؟ کی

 بغضش. گرفت دستشو. اوجو تخت به رسید جونسو
  شد جاری چشاش از اشک. شکست

 حرفم به چرا؟چرا. مردی می نباید. میفتاد اتفاق این نباید -
 بیرون؟چرا نرفتی لعنتی مقر اون از ندادی؟چرا گوش

 ببخش برات؟منو بودم مهم  همه این من اوجو؟چرا؟یعنی
 . ببخش شد مرگت باعث که رو برادری. اوجو

 . کرد گریه بغلشو تو کشید رو اوجو

 رو اوجو که پسرشون به بودن زده زل تعجب با ملکه پادشاهو
 . کرد می گریه بودو کرده بغل محکم 

  شد بلند مرد یه صدای

 .بدیم  انجام رو مراسم  باید ما قربان -
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  کرد دور خودش از کمی رو اوجو جونسو

 . ببینمش بذارین.ببینم  خوب خواهرمو بذارین -

 . کرد بغلش دوباره. بوسید رو اوجو پیشونی کردو خم  سرشو

  قلبش رو گذاشت دستشو جونگ جه

 رو تو وقتی ولی. نه یا بخشی می منو دونم نمی اوجو -
 . میام منم  خاک دل تو گذاشتن

 . صورتش رو خورد سر اشکاش

 ... 

 می له دارم کردم می حس. محض تاریکی. بود تاریک جا همه
 . شم 

  شنیدم رو مرد یه صدای

 خاک رو ایشون االن همین باید ما. قربان شه می دیر -
 . کنیم

 - شنیدم رو آشنایی صدای. شد کم بود بدنم  رو که فشاری
 . خب بسیار
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 خودم به. کردم جمع قدرتمو ی همه. بود جونسو صدای این
 دوباره. زد چشامو نور. کردم باز چشامو زور به. آوردم فشار

 بسته چشاش.زدم لبخند. دید رو جونسو نگام. کردم بازشون
 . کرد باز چشاشو.نتونستم  ولی بدم تکون لبامو کردم سعی. بود

 زنده اون - زد داد. شد گرد چشاش افتاد بهم که نگاش
 . اس زنده اوجو. اس

 . کردم نگاش گیج

  شد بلند نفر یه صدای

 زنده تونه می طور چه. جون پسر گی می هزیون -
 باید ولی. سخته خواهرت مرگ دونم  می. شدی دیوونه. باشه
 . تابوت تو بذارینش کنینو جدا جونسو از رو اوجو. کنی تحمل

  گفتن همزمان نفر دو

 . پادشاه بله -

  زد داد جونسو. گرفتن رو جونسو بازوهای

 . اس زنده اوجو. کنین گوش پدر. گم می راست نه -

  من؟پادشاه؟ پدر؟پدر
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 ولش - شد بلند پادشاه صدای. بود گرفته محکم  منو جونسو
 ... نذار. بشم  متوسل زور به خوام نمی. کن

 رو.کرد باز دورم از بازوهاشو جونسو. شد ساکت. خوردم تکون
 . چرخوندم جمع تو نگامو.بودن ساکت همه. نشستم  تخت

 قفل هیون نگاه رو نگام. دید همه صورت تو شد می رو تعجب
 آزاد مین جونگ و یونگی دستای از بازوهاشو. کردم بغض. شد

 بغلم حرکت یه با. پایین رفتم  تخت از زور به. سمتم اومد کردو
 فشار خودش به منو محکم . اش سینه به دادم تکیه سرمو. کرد
 بلند هقم  هق صدای. پایین بریزن که دادم اجازه اشکام به. داد
 . شد

 . زد لبخند. هیون چشای تو زدم زل کردمو بلند سرمو

  زد جیغ ای زنونه صدای

 . دخترم -

 هیون. بودن وایستاده هم کنار مرد یه زنو یه. سمتش برگشتم
 . پدرتن مادرو - گفت گوشم تو آروم
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 رسوند خودشو زن. سمتشون رفتم . کرد باز دورم از دستاشو
 سمتمونو اومد هم  مرد. کرد می گریه بغلم تو. کرد بغلم  بهمو

  بغلش تو گرفت رو دومون هر

 . خودم پیش برگشته دخترم که خوشحالم  خیلی -

 می دلم خیلی - دوشون هر چشای تو زدم زل کردمو بلند سرمو
 . بابا،مامان. ببینمتون خواست

  بوسید صورتمو جای همه دستشو تو گرفت صورتمو مامان

 خیلی. پیشم برگشته دوباره دخترم که شه نمی باورم -
 . خیلی. خوشحالم

  کرد بغلش سمتشو رفت. جونسو سمت برگشت بابا

  

 تو اوجو االن نمیومدی اگه. توییم مدیون رو اوجو برگشتن
 . بود خاک زیر تابوتو

  کرد جدا بابا از خودشو جونسو

 یه کنین؟من بغل رو اهریمن یه تونین می طور چه -
 . پادشاه اهریمنم 
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  سمتش رفت مامان که بره خواست می

 که حاال. بری ذارم نمی. منی پسر باشی که اهریمنم  تو -
 . ما پیش. بمونی اینجا باید هم  تو برگشته هم اوجو

  کرد نگاش بغض با جونسو

 ... ملکه ولی -

  گرفت دستاشو مامان

 . منی پسر تو -

 می نگام خیره.هیون سمت برگشتم. زدم لبخند. کرد بغلش
 رو زندگیم من - وایستادم روش به رو. سمتش رفتم . کرد

 ... االن گرفتی نمی گازم اگه. ام تو مدیون

  زد زانو جلوم

 . ملکه منه افتخاره باعث شما به خدمت -

 هم جونسو. زدن زانو جلوم اون بعد هم  بقیه. شدم خشک
 نگام تحسین با بودنو وایستاده هم کنار بابا مامانو. طور همین

 . کردن می

 . شد گرد چشام. برگردم شد باعث نفر یه قدمای صدای
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 هیون سر پشت. سمتم  میومد پریده رنگ حالو بی جونگ جه
  زد زانو

 . این زنده شما که خوشحالیه باعث ملکه -

 جونگو جه سمت دوییدن بودن سالن تو که نگهبانایی
 . گرفتن بازوهاشو

  زدم داد

 . نداره خطری اون. کنین ولش نه -

  سمتم  اومد بابا

 . اهریمن برترین. اهریمنه اون دخترم -

 بابا سمت برگشتم

 این ولی اهریمنه درسته. بابا نداره قدرتی  دیگه اون -
 ملکه من که دونست می همه از زودتر گین می که اهریمنی

 . بودم شده اهریمن حاال تا نبود عشقش خاطر به اگه. ام

  جونگ جه به زد زل تعجب با بابا

  داری؟ دوسش -

  پایین انداخت سرشو جونگ جه
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 . دارم دوسش. درسته ولی پادشاه شرمندگی عرض با -

  خورد یکه بابا

 به و بشه اش ملکه ی شیفته اهریمن یه شه می مگه -
 بلند سرشو جونگ جه بشه؟ اهریمن اون نذاره عشقش خاطر
  بهم زد زل کردو

 مال من عشق این. هستن ملکه ایشون دونستم نمی من -
 . پیشه وقت خیلی

  جونگ جه ی شونه رو گذاشت دستشو. سمتش رفت بابا

 عادی زندگی یه تونی می. هستی خوبی خیلی پسر تو -
 . بخشمت می من. باشی داشته

  زدم لبخند

 . شین بلند تونین می حاال خب -

  گرفت دستامو بابا. کردن اطاعت همه

 امروز و بشی آماده بهتره. نداریم  زیادی زمان شب تا -
 ... با اونم . کنی عروسی

 . لرزیدم. هیون چشای تو زدم زل.هیون سمت برگشت
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 ... 

  کرد بغلم  پریدو ماریا

 . خوشحالم خیلی من هی -

 . خنده زیر زدن جیا و سوها

  شد ولو تخت رو هانا

 یهو. شی می زنده یهو. میمیری یهو. تو داری شانسی عجب
 . کنن می عروست

  کردم جدا خودم از رو ماریا

 . شه می چروک لباسم . اونور برو -

  بهم  زد زل خشم  با

 . کنم  می بغل رو کی دارم باش منو -

  نشست تخت رو سوها

 می گریه داشتیم پیش دقیقه ده همین ها بچه ولی -
 . کردیما

 . ترسوندی رو همه. بدی خیلی اوجو. درسته -هانا
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 . مردی کردم می فکر رسما دیگه که من. آره -جیا

  کردم جا به جا سرمو روی تور

 . شدم زنده یهویی ولی.بودم مرده آره -

  شد بلند ماریا

  زدم لبخند کنیم؟ عروسی کی قراره چی؟ما ما پس -

 محافظاشو ی همه عقد مراسم  که؟ملکه نرفته یادت -
 . کنه می برگزار

  پیشونیش رو کوبید محکم دستشو سوها

 تا حاال. بودیما شده راحت دستش از بود مرده این خدا ای -
 . دونم  نمی کنیم  تحمل کردنشو ملکه ملکه باید کی

  شدم بلند

 . فرمودین چی جانم؟نشنیدم -

  پایین انداخت سرشو سوها

 . باش آروم.جان ملکه کردم غلط من -
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 جیا. در رو کوبید نفر یه. پیچید اتاق تو هامون خنده صدای
  کیه؟.کنم  می باز من - در سمت رفت

  شد بلند هیونگ صدای

 عروسشو خواد می. حاضره که اس؟داماد آماده عروس -
 . ببینه

  سمتم  اومد سوها

 نباید هنوز دامادم. نیست آماده هنوز عروس خیر -
 . ببینه عروسشو

  کردم نگاش تعجب با

 . گی می دروغ چرا حاضرم که من -

  صورتم  رو شد خم 

 لبخند آخه؟ اس آماده روحت عین صورت این کجای -
 . شد آرایش مشغول زدمو

 عروس - بود یونگی نوبت بار این. زدن در دوباره ساعت نیم بعد
 . داد جون طرف این داماد نیست؟بابا آماده
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 صدای یونگی؟ گی می دروغ چرا - لرزوندم هیون داد صدای
  شدم بلند. شد بلند هامون خنده

 . برم بهتره -

 - کردم نگاش خیره هات؟ ندیمه بدون - گرفت رو جلوم سوها
  هام؟ ندیمه

 . ایم  ملکه مخصوص های ندیمه امروز از ما دیگه آره -ماریا

 خیلی من وای - کردم بغل رو چهارتاشون هر پریدمو. کردم ذوق
 . خوشحالم

  بیرون کشید خودشو جیا

  

 . باش داشته جنبه. اوجو مردیم  اه

  دادم تکون سرمو

 . باشه -

  کرد بازش درو سمت رفت هانا

 ببینه عروسشو مراسم  قبل داماد بذاریم  تونیم  نمی ما -
 . شرمنده
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 عروس بریم  - صورتم  رو کشید رو تور سوها. شد گرد چشام
 . خانم

  بیرون اومدیم در از

 قبل خواستیم  می هیون منو شاید. نامردیه نهایت این -
 . بزنیم  حرف هم با مراسم

 تو اشک که گرفت بازوم از ای جانانه نیشگون چنان سوها
 . صحنه بگو حرف نگو - شد جمع چشام

  کردم نگاش خشم  با

 دقیقه چند تا هیون منو چی؟وقتی یعنی. منحرف شو گم  -
 صحنه که داره لزومی چه دیگه بشیم  هم  مال قراره دیگه
  خندید ماریا بریم؟

 . گه می راست اینو -

  دادم مالش بازومو

 می نیشگون طوری اون لخته بازوم بینی نمی خره -
  بهم  زد زل برگشتو. وایستاد جیا چی؟ بشه کبود. گیری
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 دادم نفسمو ده؟ می حالی چه شدن آشام خون راستی -
  بیرون

 می سبکی احساس دونی می. خوب خیلی حال یه -
 . سبک خیلی.کنم 

  پشتش کشید من سوها. شدن رد کنارمون از نفر چند

381 

  خندید مین جونگ خوان؟ می چی آقایون هی

 همو دوتا این نذاشتی که اتاق از آخه؟اون چته سوها -
 . دیگه خالص ببینن رو دیگه  هم بذار. االن از اینم. ببینن

 ترسم  می. میفته پس داره داماد بابا.سوها گه می راست -کیو
 . ها نرسه مراسم  به

  بود خشن هیون صدای

 . ببینم عروسمو خوام نمی من نیستین؟بابا کن ول شماها -

 تا زنه می دو دو چشات چرا پس. داداش معلومه آره -یونگی
 . کجاست عروست بدونی

  شد هول هیون
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 . ها بچه بریم  - خوردم رو ام خنده گی؟ می... داری... چی.. چ -

 - کرد متوقفمون هیون صدای که بیفتیم  راه خواستیم  می
 . اوجو لحظه یه فقط

 . خنده زیر زدن همه

  زد داد هیون

 اون. هست هم  چهارتا شما برای روزا این از. شما چتونه -
 . خندم می من روز

 . کنی می ناز چرا ببینیش خوای می که تو بابا -مین جونگ

 . نخیر -سوها

 . نه کوفتو - کردم نگاش خشم  با. کشید گرفتو دستمو

  سمتم برگشت

 . نزن زر پس نشدی ملکه رسما هنوز ببین -

  شد گرد چشام

 . مونه می یادم
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 شده تزئین زیبا خیلی جا همه. مخصوص اتاق به رسیدیم 
 ها آشام خون مگه. بودن وایستاده کشیش کنار بابا مامانو. بود
  دارن؟ کشیش هم 

 جونسو.چرخوندم اتاق تو نگامو. وایستادم کشیش روی به رو
 می جونگ جه حال به دلم . بود وایستاده جونگ جه کنار

 . بود هیون. باال آوردم نگامو. وایستاد کنارم نفر یه. سوخت

 . ببینمش دقیق ذاشت نمی بود صورتم  رو که توری

  پیچید سالن تو کشیش گرم صدای

 دو این عقد شاهد تا شدیم  جمع اینجا امروز ما ی همه -
 خون پادشاه از نیابت به من یانگ اوجو دوشیزه. باشیم  نفر

 جونگ هیون کیم  جوان این عقد به را شما تا اینجام ها آشام
 در. باشید او همراه همیشه که دهید می قول شما.بیاورم در

 و سختی هنگام به. ناخوشی خوشی،در شادی،در غم،در
 وفادار او به که دهید می قول من به.مبارزه جنگو در. آسانی

 من بود؟به نخواهد شما قلب در دیگری کس او باشید،غیر
 . دم می قول - بیرون دادم نفسمو دهید؟ می قول

  هیون سمت برگشت کشیش



 
 

www.cafewriters.xyz Page 651 

 قول من به طور؟شما چه شما جونگ هیون کیم  آقای -
  شادی،در غم،در در. باشید او همراه همیشه که دهید می

 جنگو در. آسانی و سختی هنگام به. ناخوشی خوشی،در
 او باشید،غیر وفادار او به که دهید می قول من به.مبارزه
 دهید؟ می قول من بود؟به نخواهد شما قلب در دیگری کس

 . دم می قول -هیون

  داد تکون سرشو کشیش

 . کنم  می اعالم شوهر زنو را نفر دو این پس این از من -

 صورتمو روی تور بردو دست.لرزیدم می. سمتم  برگشت هیون
 شوکه دیدنش از منم . بود شده خشک.باال آوردم چشامو. زد کنار

 . بود شده دیگه طور یه دامادی شلوار و کت تو خب. شدم

 - کرد خم سرشو. چشاش تو زدم زل. خودش سمت کشید منو
 . خانمی شدی معرکه

 حلقه گردنش دور دستامو. کرد لمس لبامو لباش.بستم  چشامو
 . عقب برد سرشو بوسیدو لبامو. بوسیدم لباشو کردمو

  



 
 

www.cafewriters.xyz Page 652 

 زنو ما بعد به االن از آره. پیچید سالن تو سوت دستو صدای
 . شوهریم 

 میز رو قرمز خوری شراب لیوان دوتا. کشیش سمت برگشتیم 
 . بخورین باید دوتون هر. خونه - کرد اشاره لیوانا به بابا. بود

  دستم  داد برداشتو لیوانو هیون

 . بخور لذت با پس. خوری می که خونی اولین -

 به کوبید آروم لیوانشو.برداشت هم  خودشو لیوان
 . زد لبخند. لیوانم 

 هیون که نه یا بخورم بودم دل دو. دهنم  سمت بردم رو لیوان
 چشامو. بود سرخ چشاش. کشید سر رو اش همه نفس یه

 باعث لیوان توی خون بوی. دادم تماس لبام با لیوانو بستمو
 . کرد می قراری بی درونم  چیزی. بیرون بزنن نیشم  دندونای شد

 هم  به حال نظرم به خون ی مزه دیگه. کردم مزه مزه رو لیوان
 کل آروم آروم. بود خوشمزه هم خیلی برعکس اتفاقا.نبود زن

 لبخند. زد لبخند هیون. کردم باز چشامو. کردم تموم رو لیوان
 . زدم

  خندید بابا. پیچید سالن تو سوت دستو صدای دوباره
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 . ها آشام خون ی ملکه اومدی خوش -

 لبخند. بود شده جمع چشاش تو اشک.مامان به زدم زل
 . دخترم بشی خوشبخت - داد تکون سرشو. زدم

 خب - لرزوندم بابا صدای. تیره آسمون به افتاد پنجره از نگام
 . کنین استراحت برینو همه بهتره. وقته دیر دیگه

 دنبالش. کشید گرفتو دستمو هیون. کردم خوف چرا دونم نمی
 به لعنت ای.خندیدن می ریز هانا و سوها،ماریا،جیا. افتادم راه

 . رسه می هم  شما نوبت. شما

 اتاق دیدن از.رفتم می دنبالش. تو رفت کردو باز اتاقو در هیون
 از دستامو. بودم شده خشک بود رومون به رو که شیکی بزرگو

 . اس معرکه اینجا - زدم چرخ اتاق تو کردمو باز هم 

 خیلی - کرد می نگام خیره درو به بود داده تکیه هیون
 . اوجو خوشحالم

 زدم لبخند. سمتش برگشتم

 . خوشحالم  منم  -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 654 

 پیشونیش کردو حلقه کمرم دور دستاشو. لرزیدم. سمتم  اومد
 فقط و فقط.شدی خودم مال باالخره - پیشونیم  به چسبوند رو

 . خودم مال

 لمس رو اش گونه. اش گونه رو گذاشتم دستمو. زدم لبخند
 . خودت فقط بودم گفته که من - کردم

 . دونم می - زد لبخند

 . همینه. بستم  چشامو

 ... 

  کرد ول دستمو بابا

 ولی مردی که کردیم  می فکر اول. بود سختی روز دیروز -
 . شد زندگیم روز بهترین شدی زنده که بعد

 - بود سالن باالی که بزرگی تخت دوتا به کرد اشاره دست با
 . پادشاه و ملکه. همسرت و تو تخت. شماست تخت اینجا

  زدم لبخند

 ... هنوز شما بابا ولی -

  سمتم  اومد
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 جای یه تو رو سنمون این که داریم  احتیاج مادرت منو -
 . شلوغی از بدور. باشیم خلوت

  کردم بغض

 . کردم پیدا رو شما تازه من بابا ولی -

  زد بوسه سرم رو

 می سر بهت خب. دخترم کنیم  نمی ول رو تو که ما -
 . زنین می سر بهمون شما. زنیم 

  برگردیم  که شد باعث سرمون پشت از صدایی

 زندگی قصر این تو ما با هم  شما که بود بهتر جون پدر ولی
 . کردین می

 . کرد حلقه کمرم دور دستشو سمتمو اومد هیون

  زد لبخند بابا

 که داریم  احتیاج مادرت منو گفتم که طور همون پسرم -
 . باشیم دور شلوغی از

 رفت بابا رین؟ می کی. فهمم  می - داد تکون سرشو هیون
  تخت سمت
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 . دوتا شما گذاری تاج از بعد -

 . شد بلند در صدای

 . تو بیا -هیون

 مشکی شیک شلوار و کت.تو اومد مین جونگ شدو باز در
 آماده گذاری تاج مقدمات قربان - کرد تعظیم. بود تنش
 . شه می انجام مراسم  امشب. شده

  مین جونگ سمت رفت بابا

 . ممنون -

 بیرون آبی آسمون به شدم خیره. بیرون رفت سالن از
 . بود شده روشن کامل هوا. پنجره

  شنیدم گوشم کنار رو هیون صدای

 . عزیزمون ی ملکه برگشتن خاطر به اینم  -

  سمتش برگشتم

 بگیری؟فکر عروسی محافظات واسه خوای نمی هیون -
 . رفتنا دست از کنم 

  زد لبخند
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 بنا تا نیشم  موافقن؟ شما های ندیمه فقط. چشم بانو بله -
  شد باز گوشم

 . نباشن موافق کنن می خود بی. موافقن که آره خب -

 خندید

 پیش وقت خیلی حکمشو ملکه آخه. موافقن دونم می -
 . کرده صادر

  دادم تکون سرمو

 . داشتیما روزایی چه. بود جونگی باغ تو. بخیر یادش -

  کرد خم  سرشو

 . بود خوبی روزای. یادمه آره -

 . شد بلند در صدای

  در سمت برگشت هیون

 . باشیم  راحت ما گذاشتن اگه -

 . خندیدم

  کیه؟ -هیون
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  تو اومد یونگی. شد باز در

 خواین نمی ولی شدم مزاحم که ام شرمنده خیلی قربان -
 . بشین آماده مراسم برای

  کرد نگاش خشم با هیون

 رو ام خنده مردی؟ می میومدی دیرتر دقیقه پنج حاال -
  بیرون اومدم بغلش از. خوردم

 می من. داریم  فرصت خیلی ما.هیون نیست مهم  که حاال -
 که موضوعی اون به بعد که شو آماده هم  تو. شم آماده رم

 . کنیم رسیدگی گفتم 

  داد تکون سرشو

 غیر چیدی برنامه چی همه واسه. اوجو تو دست از -
 . خودمون

  در سمت رفتم 

 . جان هیون خوایم  نمی برنامه خودمون -

  سمتش برگشتم. کرد تعظیم یونگی

  شد ماریا؟سرخ از خبر چه
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 ... من یعنی.ندارم خاصی خبر -

  کرد سکوت

 . باشه.بگی دروغ من به تونی نمی آره -

 بهم  وقتی.سمتم  میومدن هانا جیاو.بیرون اومدم سالن از
 . شدم طوری یه. کردن تعظیم  رسیدن

 . بشین آماده باید.گشتیم  می دنبالتون ملکه -جیا

 . خب بسیار - دادم تکون سرمو

 و موها آرایش رو لباسمو رو ساعت سه. اتاق تو رفتیم هم با
 خسته اینجا عروسی آرایش از بیشتر. کردن می کار صورتم 

  شدم

 . شم  می خشک دارم من هی -

 . ملکه این آماده - زد لبخند سوها

  شدم طوری یه

 همون نزنین؟من حرف رسمی همه این من با شه می -
 . نکردم فرق. سابقم  اوجوئه

 . هستین ما ی ملکه دیگه االن شما. ملکه نه -هانا
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  کردم نگاشون خشم  با

 بزنین حرف باهام رسمی طور این دیگه بار یه فقط اگه -
 . دونین می خودتون حاال. کنین ازدواج عشقاتون با ذارم نمی

 اتاق از کردمو بلند رو مشکیم  قرمز ی دکلته پیرهن دامن
 رو دامنم  بلند ی دنباله. پایین اومدم ها پله از. بیرون اومدم

 . بودن منتظر اصلی سالن تو همه. شد می کشیده ها پله

 . شنیدم می سرم پشت هارو ندیمه قدمای صدای

 تخت روی به رو هیون. بودن وایستاده هم  کنار مامان و بابا
 جلیقه. میومد بهش خیلی بود تنش که بلندی مشکی لباس. ها
 دیگه طرف.بود پوشیده مشکیش لباس زیر از هم  قرمزی ی

 . جونسو

 . جونگ جه بعد و محافظا تر پایین کمی

 با همه خوان؟ می چی اینجا اینا. شدم خشک ها پله وسط
  شنیدم رو سوها صدای. کردن می نگام تعجب

  سمتش برگشتم  زدمو لبخند شدی؟ خشک چرا چته -

 . باش خودت. اینه -
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  جور بد بود کرده اخم 

 باهات اگه که چی یعنی. بکشمت خواد می دلم آخه د -
 کنیم؟خلی ازدواج عشقامون با ذاری نمی نزدیم  حرف قبل مثل
  دادم تکون سرمو نه؟

 اون بگو فقط نشو گیر جو زیاد هم  حاال. خلم  عزیزم آره -
 . خوان می چی اینجا اهریمنا

 . دیگه باشن ملکه گذاری تاج شاهد اومدن خب -ماریا

  باال دادم ابرومو

  جدی؟ -

 . بشی نفله نزدم تا اوجو برو -هانا

  کردم جمع لبامو

 کرد؟چته سرایت هم  تو به خشونت این سوها از اوه اوه -
 . بابا

 لفتش هم  همه این. کنن می نگات خیره همه اوجو برو -جیا
 . سرت خیر ای ملکه. نده

  کردم اخم 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 662 

 . شدین خشن همه این چهارتاتون هر چتونه -

  داد فشار هم  رو دندوناشو سوها

 بزنه ترسیم می.کنه می نگامون خشم  با داره هیون اینکه برای
 . دیگه برو. شیم نفله

 . ترسویین خیلی - بود گرفته ام خنده

  بیرون داد نفسشو سوها. پایین اومدم ها پله از

 من از خوشی دل هیون دونی می که تو دختر آخه د -
 . ده می جوابمو کی. شدم چول چپو زد اومد دیدی یهو.نداره

  سمتش برگشتم

 . باشه داشته کاری تو با کسی ذارم می من مگه -

 . وایستادم هیون روی به رو

 بهت چی باال اون اینا - ها ندیمه به بود زده زل خشم با هیون
  گرفتم  دستشو گفتن؟ می

 دوستای بهترین اونا. نکن نگاشون طوری این... آقا هی -
 . منن

  چشام تو زد زل هیون
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 . بانو چشم  -

  سمتش برگردیم  که شد باعث بابا صدای

 جمع اینجا چی برای امروز که دونین می همه. خب -
 و ملکه گذاری تاج شاهد که شدیم  جمع اینجا ما. شدیم 
 . باشیم جدید پادشاه

 بالش روی که تاج با دو هر. کرد اشاره کیو مینو جونگ به
 . سمتمون اومدن بود مخصوص

 رو تاجی بابا.زد زانو روش به رو هیون. کرد اشاره هیون به بابا
 جواهر طالیی تاج یه. برداشت بود مین جونگ دست تو که

 . خوشگل خیلی نشان

  سرش رو گذاشت آروم رو تاج. هیون سمت اومد

 بذار رو ات ملکه تاج و شو بلند آشامان خون پادشاه -
 . سرش

  بذاره؟ منو تاج خواد می هیون به به
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 بود بالش رو که رو ظریفی طالیی تاج و کیو سمت رفت هیون
 . بود زیبایی خیلی تاج. برداشت

 . موهام رو گذاشت رو تاج زدو لبخند. زدم زانو روش به رو

 . کردم نگاش کردمو بلند سرمو

 دستشو تو گذاشتم  دستمو آروم.کرد دراز سمتم  به دستشو
 . زدن دست همه. شدم بلند

 . گم  می تبریک - سمتمون اومد بابا

  بقیه سمت برگشت

 جمع اینجا همه خواستم  که هم  ای دیگه دلیل راستش -
 . چیه مین جونگ و کیو بین ی رابطه بگم  که بود این شن

 - بیرون داد نفسشو بابا هست؟ بینشون ای رابطه جان؟مگه
 . برادرن دوتا اون

 یکی فامیلیشون برادرن؟چرا طور برادرن؟چه. شد گرد چشام
 . نیست

  زد لبخند بابا

 . بودن منم شخصی محافظای البته -
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  آمیزن؟ اسرار همه این محافظا این چرا خدایا. بدتر دیگه این

 روی به اونوقت دیدنو پدرمو پنجتاشون هر جورایی یه پس
 . نمیارن هم خودشون

  شد بلند سوکی

 . نیست ممکن چیزی چرا؟همچین -

  کرد اشاره نگهبانا به بابا

 انتخاب رو کسایی دخترم از حفاظت واسه من. ببرینش -
 . شناختمشون نمی قبال که کنم  نمی

 ... 

 شدم کنجکاو. جایی رفت می داشت سوها. بیرون اومدم اتاق از
 در از. اتاق یه تو رفت. افتادم راه دنبالش. ره می کجا بدونم  که

  مین؟ جونگ. اتاق تو زدم زل اتاق باز نیمه

391 

 این خب. باشن هم  از دور تونن نمی دوتا این. فهمیدم آهان
 . طبیعیه که
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 لبخند با مین جونگ. وایستاد مین جونگ روی به رو سوها
 قابل ولی بود ضعیف خیلی صداشون که این با. کرد می نگاش

 . بود شنیدن

 . خودم خانم  احوال -مین جونگ

  کرد نگاش خشم  با سوها

 . ندارما حوصله اصال. جونگی کن بس -

  گرفت بازوهاشو مین جونگ

 . باشه نداشته حوصله خانمم شده؟نبینم  چی چرا -

  مین جونگ ی سینه رو گذاشت دستاشو سوها

 به خودت جان بابا خب.شما خانم ملکه این دست از -
 . دیگه برسون عشقامون به هم مارو رسیدی عشقت

  خندید دل ته از مین جونگ

 ای مسئله که این خب. برم دلت اون قربون من الهی -
 . بگو بهش برو نیست

  کرد نگاش گرد چشای با سوها
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 مین جونگ با خوام می من بگم؟بگم بهش چی برم -
 . کنم؟زشته ازدواج

  کرد خم سرشو مین جونگ

 اون باشه چی هر خانمی ولی. بگم چی دونم  نمی که من -
 . دونه می خوب صالحمونو حتما خب.ماست ی ملکه

  کرد نگاش خشم  با سوها

 ... اون.دونه نمی هیچی اون نخیر -

 ام خنده صدای تا دهنم  جلوی گذاشتم  دستمو. شد متوقف
 ازشون نگامو. اته دیوونه مین جونگ جون دختر. نشه بلند

 خودمو چرا؟ شم؟هان بوسیدنشون مزاحم چرا خب. گرفتم 
 . وایستادم دیوار کنار عقبو کشیدم

 - بود شده سرخ سوها. بیرون اومدن اتاق تو از بعد دقیقه چند
 ... من جونگی ولی

 زدم لبخند.شد خشک

 . دارم کارت بیا -

  افتاد راه دنبالم 
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  سمتش برگشتم  دیدی؟شنیدی؟ -

 خوای می جدی. دلته تو چی فهمم  می. ام ملکه من. البته -
 دونی؟ نمی یعنی - کرد نگام خشم با کنی؟ ازدواج جونگی با

 . بیا دنبالم  پس - افتادم راه جلوتر

 بود انداخته سرشو که سوها به زدم زل نشستمو تخت رو
  داد تکون سرشو موافقی؟ پس - پایین

 . بله -

  زدم لبخند

 آماده امشب واسه بگو هم  دیگه تای سه اون به برو -
 چهارتا شما.ندیم لفت رو عروسی این این از بیشتر که باشن
 بابت از منم خیال طوری این. کنین عروسی روز یه تو باید

 . راحته شماها

  بهم  زد زل کردو بلند سرشو سوها

 . ای یدونه اصال. خانمی شم  فدات من آخی -

 این امشب اگه. این از اینم  خب خب. بیرون رفت عجله با
 به راحت تونم می انوقت زندگیشون خونه سر برن هم  چهارتا
 . رومونه پیش که ای آینده به.کنم  فکر هیون خودمو زندگی
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  سمتم  اومد هیون

 . خانم  ملکه گذره می خوش -

  سمتش برگشتم

  نشست کنارم گفتی؟ بهشون. خیلی -

 . کردن استقبال هم  خیلی. البته -

  گرفتم  دستشو

 . بشن زناشویی زندگی وارد قراره آخه. کنن استقبال بایدم -

 خیره بودنو وایستاده  همه. بود شده آماده عروسی برای سالن
 وارد همزمان عروس چهارتا که ورودی در به بودن شده
 کشیش روی به رو هم  هیکل قدو خوش داماد چهارتا. شدن

 . بودن وایستاده

 - کرد حلقه کمرم دور دستشو. شد بلند هم  هیون. شدم بلند
 . ما ماجرای آخر اینم 

  سمتش برگشتم

 . رسیدن عشقاشون به همه. این از بهتر چیزی چه -

  زد لبخند
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 . رسیدن که بله -

 صورتشون رو خنده که دامادا و عروسا به شدم خیره
 زندگی این خاطر به کرد شکر رو خدا باید. کرد می خودنمایی

 . داده بهمون که خوشی

 آرومم لباش رو لبخند. هیون چشای تو شدم خیره برگشتمو
 . همیم  با ما ابدیت تا. زدم لبخند.کرد می

  

 . پایان

 صوتی و متنی کتاب دیجیتال انتشارات نویسندگان کافه

 

به  ،اگر تصمیم دارید کتابتان را چاپ کنید یا به تازگی اثری را شروع کنید و آن را به چاپ برسانید

 مجموعه کافه نویسندگان بپیوندید

 

 رایگان راهنمایی و نظارت و نقد✅

 اثر یک نگارش ابتدای از و دهد می یاری شما به مطلوب اثری نگارش راستای در نویسندگان کافه

 می شما و شود می نقد رایگان طور به ما انجمن در شما اثر.بود خواهد شما همراه آن انتهای تا

 سطح صورت این به و کنید اصالح هارا ایراد و کنید ویرایش را اثرتان خود، نقد از کمک با توانید

 .باشید داشته چاپ برای بیشتری شانس و ببرید باال را اثرتان
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 رایگان ویراستاری✅

 نکات و نگارشی عالئم رعایت و شود می ویرایش نگارشی نظر از رایگان صورت به شما اثر

 .شود می محسوب مثبت امتیاز یک شما برای ویراستاری

 کافه نویسندگی انجمن در رایگان صورت به آنالین آموزشی های کارگاه و ورکشاپ برگزاری ✅

 نویسندگان

 کنید شرکت متنوع های سرفصل با آموزشی های کارگاه در رایگان کامال صورت به توانید می شما

 نویسندگان کافه انجمن در و کنید شروع 0 از حتی توانید می شما است، آزاد عموم برای شرکت و

 .برسانید چاپ به را اثرتان و ببینید آموزش

 رایگان های مشاوره✅

 خواهیم مشاوره شما به رایگان صورت به آن تولید و چاپ تا کتاب نگارش از مراحل تمام برای ما

 .بگیرید خود اثر از را نتیجه بهترین کرد خواهیم سعی مشاوره با ما. داد

 

 !شد نخواهید دلسرد هرگز نویسندگان کافه در✅

 دیجیتال صورت به اصلی سایت در رسمی صورت به شما کتاب نشود، تایید چاپ جهت شما اثر اگر

 را خودتان توافقی قیمت با فروشی ی نسخه توانید می که است این خوب خبر. شد خواهد منتشر

 .کنید کنترل را خود اثر فروش آسانی به و دهید انتشار نویسندگان کافه اینترنتی فروشگاه در هم

 

 .ندارید کاغذ باالی ی هزینه پرداخت به نیازی✅

 انتشار کنار در ما اما است گزینه بهترین الکترونیک انتشار چاپ، و کاغذ باالی ی هزینه به توجه با

 .داشت خواهیم عزیزان شما برای هم رایگان چاپ الکترونیک،
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 به که انتشاراتی که چرا کنید، بیرون سرتان از را کنید خرج کتاب چاپ برای خودتان که آن فکر

 در ها کتاب آوری جمع و آثار نرسیدن فروش به منجر کنند می چاپ را اثری نویسنده ی هزینه

 تمام شما نفع به چیز همه کنیم می سعی راهنمایی و مشاوره با ما شود، می زیان و ضرر و انباری

 .کرد نخواهید ریسکی نویسندگان کافه در و شود

 

 اطمینان و اعتماد✅

 انجمن است، امانت ما دست سپارید می ما به را اثری اگر و باشد می محفوظ ما انجمن در شما اثر

 داشته توجه. کند می رعایت را آنان و گذارد می احترام نویسنده حقوق تمامی به نویسندگان کافه

 خوشبختانه اما نیستند کم نیز ادبی سارقان که نکنند استفاده سو شما آثار از سودجویان که باشید

 چاپ خودتان اسم با تا بسپارید ما دست به راحت خیال با را اثرتان توانید می نویسندگان کافه در

 .شود منتشر یا

 

 اسالمی ارشاد وزارت فرهنگ از رسمی مجوز✅

 اسالمی ارشاد وزارت نظر زیر و قانونی صورت به نویسندگان کافه مجموعه های فعالیت تمامی

 .گیرد می صورت

 

 !بگیرید استعالم توانید می✅

 ها، نماد روی بر کلیک با توانید می صفحه پایین قسمت فروشگاه، و سایت اصلی ی صفحه در

 .کنید مشاهده هارا مجوز بودن معتبر استعالم

 

 ناشران بهترین با داد قرار✅
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 ما. ایم بسته داد قرار شما آثار رایگان چاپ جهت کشور های ترین معتبر و ناشران بهترین با ما

 ثمر به و نتیجه بهترین راستای در و کنیم می ارسال ها انتشاراتی برای چاپ جهت را آثارتان

 .بود خواهیم شما همراه هایتان تالش رساندن

 

 که کنیم می انتخاب چاپ جهت را انتشاراتی شناخت طبق محتوا، و ژانر و اثر نوع به توجه با ما✅

 های رمان بیشتر انتشارات یک مثال برای باشید، داشته بیشتری شانس شده ذکر موارد به توجه با

 .کنیم می ارسال انتشارات آن به را اثرتان بود اجتماعی شما اثر اگر کند، می چاپ اجتماعی

 

 

 ها زمینه تمام در چاپ و نویسندگی✅

 ادبی، علمی های کتاب بلکه نیست شعر و دلنوشته رمان به محدود ما نویسندگی انجمن فعالیت

... و کودکان های داستان زندگینامه، نویسی، خاطره سفرنامه، خودیار، داستانی، روانشناسی، دینی،

 .دارد فعالیت کتاب و نویسندگی های زمینه تمامی

 

 " هایتان تالش رساندن ثمر به برای گزینه بهترین نویسندگان کافه"

 

 .دهد می انتشار را نویسندگان آثار قانونی طور به نویسندگان کافه

 ما با صوتی، یا متنی صورت به نویسندگان کافه مجموعه در اثر گونه هر انتشار به تمایل صورت در

 .باشید ارتباط در

 شود منتشر الزم های بررسی از پس کنیدتا ارسال پشتییبان ایمیل به را خود اثر توانید می شما
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