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 رجمی مهرداد مرادبه مت جبرئیل،خون آشام: عنوان ❖

 هفانتزی،عاشقانژانر:  ❖

 راد() با مترجمی مهرداد م رینولدز بی دینویسنده:  ❖

 رمان بندی:دسته ❖

 - :اثرسطح  ❖

 -ناظر:  ❖

 -ویراستار:  ❖

 کیاناز تربتی نژاد طراح: ❖

 paraxor: کپیست ❖

 میلتن!غلطه! نهمیگم؟ دارم درست… و ستارگان به سفر بال، بیس کابویی، های چکمه شهر تگزاس،میلتن،

 شمالی آمریکای سر تا سر بر که است قدرتمندی آشام خون هشت از یکی جابریل. است جابریل شهر

 روبرو هیوالیی چه با که دانست نمی هم الیتون سیندیا دانید، نمی شما که همانطور. کنند می حکومت

 کمی یه دانکن و رافائل خوب. )ندارند رئوف قلب ها آشام خون همه که فهمید زود خیلی او. شد خواهد

 قائل ارزش انسانی هیچ جان برای.است نوین جهان در شیطان اصلی چهره جابریل(شد می سرشون عاطفه

 آن بیاید، خوشش چیزی هر از. گرداند می خود بنده و کشد می اسارت به کند، اراده که را هرکسی. نیست

 خون و آنجلس لس از که سیندیا. کشد می نابودی به کند، علم قد مقابلش در که را هرکس و رباید می را

. نگرد می پناهگاه یک چشم به است، آورده دست به میلتن در که شغلی به است، گریخته اغواگرش آشام

 خوش و تعطیالت برای شهری تگزاس اما. کند ترمیم را اش شکسته قلب تواند می آن در که جایی

 .نیست گذرانی
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 باشدفایل شده است و مرجع آن مجموعه کافه نویسندگان نمی گانسایت کافه نویسنداین رمان در 

 

 های بیشتر به سایت کافه نویسندگان مراجعه کنید دانلود رمانبرای 

 https://cafewriters.xyz سایت کافه نویسندگان:

 https://forum.cafewriters.xyz انجمن کافه نویسندگان:

  مراد مهرداد ترجمه | رینولدز. بی. دی | آشام خون ، جابریل رمان

  

 

  

  

 و خاص طرفدارانی خود، برای شد موفق رافائل زیبای داستان و نماند نتیجه بی زحماتم که خوشحالم خیلی

 مهیج داستان این دوم قسمت تا گرفتم تصمیم عزیز دوستان شما تشویق به توجه با. بیابد سمج خوانندگانی

 قرار محترم خوانندگان استقبال مورد نیز کتاب این امیدوارم. کنم تقدیم شما همه حضور به و کرده ترجمه را

 تعریف برای تر مهیج بسیار ای قصه و بوده روبرو بیشتری خیلی فروش با قبلی کتاب به نسبت که چرا گیرد

  هوستن، جابریل. دارد

  !غلطه! نه میگم؟ دارم درست... و ستارگان به سفر بال، بیس کابویی، های چکمه شهر تگزاس،

 آمریکای سر تا سر بر که است قدرتمندی آشام خون هشت از یکی جابریل. است جابریل شهر هوستن

 روبرو هیوالیی چه با که دانست نمی هم الیتون سیندیا دانید، نمی شما که همانطور. کنند می حکومت شمالی

  .شد خواهد

https://cafewriters.xyz/
https://cafewriters.xyz/
https://cafewriters.xyz/
https://cafewriters.xyz/
https://cafewriters.xyz/
https://forum.cafewriters.xyz/
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 می سرشون عاطفه کمی یه دانکن و رافائل خوب. (ندارند رئوف قلب ها آشام خون همه که فهمید زود خیلی او

  )شد

  .است نوین جهان در شیطان اصلی چهره جابریل

. گرداند می خود بنده و کشد می اسارت به کند، اراده که را هرکسی. نیست قائل ارزش انسانی هیچ جان برای

 سیندیا. کشد می نابودی به کند، علم قد مقابلش در که را هرکس و رباید می را آن بیاید، خوشش چیزی هر از

 به است، آورده دست به هوستن در که شغلی به است، گریخته اغواگرش آشام خون و آنجلس لس از که

 برای شهری تگزاس اما. کند ترمیم را اش شکسته قلب تواند می آن در که جایی. نگرد می پناهگاه یک چشم

  .نیست گذرانی خوش و تعطیالت

 شهوتش، آتش نشاندن فرو برای که است آشامی خون جابریل. شود می روبرو واقعی دشمن یک با سیندیا

 نجات برای مبارزه، راه در سیندیا. کند می عبور قرمز خطوط همه از قدرتش توسعه و اش خزانه ساختن غنی

 به و آورد نمی تاب جابریل جهنمی قدرت مقابل در اما شود، می کشیده تگزاس های خیابان به خواهر، دو جان

  ... که یابد می در وحشت با اما بگیرد کمک رافائل از بتواند شاید تا گریزد می مالیبو

 هیچ که چرا گستراند می او سر باالی را خود مرگ سایه توانش، همه با جابریل. نیست فرار خط پایان مالیبو

   .بیند نمی خود با رویارویی یارای را قدرتی

 صدای و بودند گرفته را فرمان محکم دستهایش. کرد کم را سرعتش تاریک اتوبان میان در الیتون سیندیا

 گرفت بر روبرو خالی جاده از را مضطربش چشمان ناگهان. شد نمی شنیده قلبش بلند های تپش پشت موتور،

 او به نور پر هایی چراغ با بزرگی اتومبیل سحر، از قبل روشنای و تاریک میان در. دوخت کوچک آیینه به و

  .شد می نزدیک

 یو اس بزرگ اتومبیل و فشرد پدال روی آخر تا را پایش. است رفته باال شدت به خونش فشار کرد احساس

  .داد ادامه خود راه به زیادی سرعت با و کند جا از تکان با را وی
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 فاصله شتاب با قیمت گران آبی سدان اتومبیل یک. شد خیره پایین به رو های چراغ به آیینه داخل از دوباره

 و شد خم جلو به نهایت، بی ترسی با. رسید می او به دیگر ثانیه چند تا و کرد می کمتر لحظه هر را خود

  .شود خارج او رس تیر از گرفت تصمیم ناگهان. چسبیدند فرمان به خشک چوب دو مانند دستانش

 روی بر و شد بلند چرخ دو رو زیادی صدای و سر با وی یو اس. داد تغییر را مسیرش و چرخاند فرمان پس

 توانست زحمت به. کرد بزرگی ریسک سیندیا. داشت فاصله شدن چپ با کمی فقط. لغزید اتوبان جانبی الین

 تکان را سرش حالیکه در بیندازد، او به نگاهی حتی اینکه بدون صاحبش اما بگیرد نظر تحت را سدان اتومبیل

  .داد ادامه راهش به و گرفت سبقت او از داد، می

 عقب به. داشت را بهشتی رایحه حکم برایش هم هواساز سرد باد لحظه آن در. کشید راحتی نفس سیندیا

 بیشتری های آشام خون با تواند می که بود افتاده فکر این به چرا. خورد فرو را هراسش و داد تکیه صندلی

 آن که است درست باشند؟ برو دل تو و جذاب رافائل مثل همه که داشت انتظار خود بی چرا کند؟ برقرار ارتباط

 هرچقدر. بود اعتماد قابل کامالً و کرد برخورد او با زادگان نجیب مانند حال هر به اما شکست را دلش حرامزاده

 می احترام او به نیکش اخالق خاطر به و داشتند دوست را او زیردستانش اما بود پرقدرت و نیرومند که هم

  .ترس از فقط نه و گذاشتند

  !هرگز. نداشت وجود تگزاس آشام خون در خصوصیات این اما

 آمریکا، قدرتمند آشام خون هشت از یکی جابریل. کرد مشاهده را شیطان واقعی چهره شهر این در او

 و ربود می را اش عالقه مورد افراد که هیوالیی. شد روبرو سیندیا با که بود مطرود و فرومایه و پست مخلوقی

  .برد می بین از گرفت، می قرار راهش سر که را هرکسی و کرد می اسیر

  ... حاال و

  .بود شده اضافه او های مندی عالقه به نیز سیندیا

 بود، فرودگاه به رسیدن به منوط جانش و شده پنهان اتومبیلش عقب صندلی در که آشامی خون همینطور و

 نگاهی. گرفت سرعت و فشرد گاز پدال روی را پایش بیشتر فراوان، احتیاط با. بیابد را او جابریل اینکه از قبل
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 دو هر برسد، فرودگاه به سحر از قبل توانست می اگر. بود صبح نزدیک. انداخت داشبورد روی ساعت به

   .یافتند می نجات

  

 با که آسیم. نگریست می خود، مباشر آسیم، به سکوت در جابریل تگزاس هوستن، قبل روز چهار اول قسمت

 گیج حالتی با تحریر میز پشت اربابش دیدن با بود، انداخته درون به را خود در لنگه دو میان از دستپاچگی

 شده متورم شد، می کشیده هراس شدت از که تندی و عمیق های نفس با آسیم باریک باالتنه. شد متوقف

  :پرسید حوصله بی لحنی با. داشت لب بر شیطانی و تلخ لبخندی جابریل. بود

  خوب؟

   .ندیده اخیر روز دو این در را الیزابت کس هیچ سرورم،

  :داد ادامه فریبندگی و چاپلوسی چاشنی کمی با سپس

   .اند نکرده ثبت مدت این در را او خروج و ورود هم دروازه نگهبانان متأسفانه و

 هم روی بر را پاهایش شدن، دور از پس و آورد قیمت گران تحریر میز به فشاری خود، زانوی با جابریل

  :گفت اخم با و انداخت

  کرده؟ فرار کوچولو اون پس

  :گفت و انداخت آسیم به نگاهی. کرد صاف را زانو روی شلوار چین متفکرانه،

 حمایت من از آمریکا قانون قسمت، این در خوشبختانه و داره تعلق من به اون. نمیشه فرار به موفق اون البته،

   ... اما. کنه می

  :داد ادامه و برد باال را سبابه انگشت

  :گفت چاپلوسانه لحن همان با آسیم  کنم؟ جلوگیری اموالم به خسارت از بشه، دیر اینکه از قبل چطوری

  .باشه شده دور زیاد تونه نمی او. میدم تشکیل جستجو تیم یه من
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 وقت هر الیزابت اینکه عالوه به دارند، زیادی عمل آزادی کشور این تو انسان های بچه اما. همینطوره احتماال

 که کنم می فکر اما مخالفم گشتی تیم با من. بیاره در کامل زن یک شکل به رو خودش تونه می کنه، اراده که

 متخصص هم شاید یا بشناسه، خوب رو قوانین که نفر یک. کنیم استخدام کار این برای رو نفر یک تونیم می

 هم در را هایش اخم خود نوبه به نیز آسیم  کرد؟ پیدا رو کسی همچین میشه. باشه فراری های بچه کردن پیدا

  :گفت متفکرانه و برد فرو

 تا گیرم می تماس شما وکالی با من. سرورم میشن، پیدا افرادی همچین که البته دانید، می صالح شما که اگر

 بهشون که پولی تا بکنند کاری یه ها خاصیت بی این تا بدید اجازه. بیابند هایی ویژگی چنین با اشخاصی

  .نشه حروم کنید، می پرداخت

  .خصوصی کارآگاه یه شاید

  :گفت و نگریست اربابش به حیرت با آسیم

  سرورم؟ فرمودین، چی

 با که میاد یادت غربی ساحل در رو، قبلی پروژه اون تو،. میشه عالی خیلی این. آسیم خصوصی، کارآگاه یک

. خصوصی خیلی کاراگاه یه. کرده استفاده خصوصی کاراگاه یه از رافائل میگن که شایعه شد؟ روبرو شکست

  .نشده تسلیمش و کرده مقاومت کامالً حرومزاده اون های وسوسه مقابل در زنه شنیدم، که اونچه طبق

   کنید؟ استخدام رو زن کارآگاه یک که میخواین شما

  :گفت و داد تکان را انگشتش کند، اعتنایی اعتراضش به اینکه بدون جابریل

 رو زن این شده طور هر اما کنند پیدا کار این برای مناسب مرد یک که بده خبر وکال به تو. مایلم شدت به

 با اونو میشه حاضر رافائل نظرت به. بزنیم هیوال اون به سیخونکی یه تونیم می اینطوری. کن پیدا من برای

  :گفت و زد بار شیطنت لبخندی آسیم  کنه؟ تقسیم من

   .سرورم بشه، شریک هم مار یک با رو خودش غذای حاضره حتی خطا، به مادر اون

  :خندید گوشخراشی صدای با جابریل
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 الیلند، الوسون،... فاملیش. بود سیندیا شبیه چیزی یه اسمش...  کنم فکر بگذار. همینطوره آسیم، همینطوره،

  میاد؟ یادت. چیزی همچین یه یا

  .بود الیتون هم شرکتش اسم و الیتون هارولد پدرش اسم. سرورم الیتون، سیندیا الیتون،

  .سرورم البته، کنی؟ پیداش برام تونی می. کرده درازتر گلیمش از پاشو واقعاً رافائل نیست؟ جالب واقعاًًً؟

 حضوری موضوع، حساسیت و امنیتی تدابیر علت به بگو، بهش. آسیم نگو، بهش تلفن پشت چیزی هیچ. عالیه

  .اینجا بیاد باید

  نکرد؟ قبول اگه و

  .پره مگو رازهای از ما جامعه و هستند اسرار و راز عاشق ها انسان. بکنه رد رو پیشنهاد این که نداره امکان

  دوم قسمت

 از و بود همنشینش هواپیما در که وکیلی آقای دنبال به و کرد طی را سالن دار شیب سطح خستگی با سیندیا

 پیروزی از و گفته پرت و چرت او برای ساعت سه به نزدیک. افتاد راه دانست، می او دوست را خود صبح، اول

 گرم کسی با راحت خیلی که نبود دختری سیندیا. بود رانده سخن داد قانونی، مجامع در خود حقوقی های

 صحبت نیز او های مندی عالقه مورد در حتی وکیل. باشد مؤدب که کرد می سعی موقعیت این در اما بگیرد

 را سیندیا فلفلی اسپری آنجلس لس فرودگاه امنیتی مأمورین که بود آورده شانس خوشبختانه ولی. بود کرده

 کوله فلزی بند سیندیا هوستن، فرودگاه به ورود محض به. آمد می سرش به بالیی واال بودند کرده توقیف

  .کند عبور الکترونیکی گیت از دردسر بدون تا گرفت آغوش در محکم را آن و کرد جدا را پشتی

 در پیروزیش جشن برای تا کرد تقاضا سیندیا از و کرد بازی را خود نقش آخرین وکیل خروجی، در نزدیک

 نشان را ظهر از بعد یک که کرد اشاره ساعتش به سیندیا. بنوشند نوشیدنی و بروند او هتل به پرونده آخرین

  .داد می

 تا داشت قصد راستی به مرد این آیا. کرد ناپدید جمعیت میان در را خود بالفاصله و خواست عذر و زد لبخندی

  بود؟ شده بدبخت اینقدر سیندیا آیا ببرد؟ هتلش به روز نیم هوس یک برای را او
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 آنها از یکی بر را خود اسم شاید تا شد خیره آمدگویی خوش تابلوهای به و کشید عمیقی نفس ناراحتی با

  .ببیند

 با نتوانست اما. بود گذاشته قرار لیموزین راننده با که بود مکانی همان اینجا. نداشتند او از نامی کدام هیچ اما

 یک به چشمش رفت، می باال پلکان که همانطور. شد برقی پله راهی جمعیت خیل با بناچار. بگیرد ارتباط کسی

  .آمدید خوش بوش المللی بین فرودگاه به: بود نوشته رویش که که افتاد تبلیغاتی تابلو

 نمی را سیاستمداری هیچ بگذارند؟ عمومی مکان هر روی را خود اسم دارند، عالقه سیاستمداران این چرا

 فرودگاه یک مانند جایی به برسد چه باشد، عمومی توالت یک در بر خود اسم داشتن الیق حتی که شناخت

  .عظیم

  مرگته؟ چه تو! سیندیا! من خدای

  !بیاد جاش سر حالت تا بنوشی چیزی یه بری بهتره

  .آشام خون لرد یک رویاهای بدون خوابی. بود کامل شبانه خواب یک داشت، نیاز واقعا او که آنچه! نه

 مورد این در او با قبل، روز دو که وقتی بگیرد؟ کار دیگر فناناپذیر یک از که کرد؟ می چه تگزاس در پس

 در رافائل و او بین فاصله. شود خارج آنجلس لس از مدتی برای که بود این فکرش همه شد، حاصل تماس

 ندیده دوباره ارتباط بر مبنی رضایتی هیچ رافائل طرف از هنوز که چرا رسید می نظر به ضروری هنگام این

  .بود

 های حساب به سرکشی مثل ای کننده کسل موردهای همیشه خصوصی کارآگاه یک عنوان به دیگر، طرف از

 هیجان برایش توانست می جدید موضوع این. شد می مراجعه او به شوهرها و زن اخالقی روابط یا و بانکی

 اغواگرانه لبخند و فام نقره دیدگان طوالنی خاطرات کلی به تا کند پرت را حواسش آنقدر شاید. باشد انگیز

  .نماید پاک ذهنش از را مالیبو آشام خون

 قیافه. شد نزدیک او به سیاه کراواتی و سفید پیراهن و مشکی پهن کت با مردی شد، خارج که برقی پله از

  :پرسید احترام با و آمد جلو. است لیموزین راننده که زد می داد اش
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   الیتون؟ خانم

 اسمش که بود تابلو یک منتظر او. انداخت مرد به مشکوکی نگاه بود، شناخته را او اینکه از متعجب سیندیا،

  .آمدگویی خوش ابراز یک نه باشد، نوشته آن روی

   شناختین؟ منو کجا از

  .کرد آشکار را سفیدش های دندان برق مرد، چهره در لبخندی

  .آمد می در جور شما با که دادند من به مبهمی مشخصات آسیم آقای. شناسم نمی رو شما کامالً

  :گفت متحیرانه مرد  کیه؟ دیگه آسیم آقای

  .هستند جابریل لرد پیشکار آسیم جناب

   .کردیم صحبت تلفن پشت هم با ما. اومد یادم! اوه

 عمل هیچ حال هر به. است آورده دست به را او مشخصات چطور آسیم که کرد نمی روشن موضوع این البته

  .بدهند انجام بتوانند، که نیست بعید ها آشام خون این از ای غیرمنتظره

  .بشیم خارج اینجا از باید چطور حاال. خوب بسیار

   کنم؟ کمکتون تونم می...لطفاً طرف این از

  :گفت و کرد جدا او حیطه از را پشتی کوله سرعت با سیندیا. کرد دراز دست او پشتی کوله طرف به و

 و کرد بلند را چمدان راننده اینجاست؟ از دور چقدر هتل. بیارین خودتون با منو چمدان لطفا. کنم می خواهش

  :گفت

 عمارت به فرودگاه از مستقیم رو شما که دادند دستور جابریل لرد اما. داره فاصله اینجا با دقیقه سی حدود

  .ببرم ایشان
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   .کردند لطف خیلی جداًًً؟

  :گفت فشرد، می هم روی را هایش دندان عصبانیت با حالیکه در بعد

  .الیتون خانم جناب؟اسکات، نگفتین، من به رو اسمتون شما

 کن گوش. داشت رو اسم همین زدم تیر با که رو کسی اولین چون اسکات، دارم دوست رو اسم این خیلی

 لس فرودگاه وارد که زود صبح از. خورده کامالً اعصابم االن اما کنم درست دردسر برات نمیخوام اسکات،

 یک هم راه بین کشیدم، عذاب حسابی فلزی تسمه یک خاطر به که همینجا تا کردند عالف منو شدم آنجلس

 هم شب یک اخیر ماه یک این تو چون داغونم و خسته حسابی. زده زر برام تموم ساعت سه احمق وکیل

 رو خونت اربابت و بیاد پیش مشکلی برات ممکنه اگه هم حاال. دارم استراحت به احتیاج و نخوابیدم درست

   .هتل به برم خودم و بگیرم تاکسی یه تونم می من بمیکه،

 و کشید می را انتظارش محبوبش اسلحه آنجا چون نبود استراحت و خواب هتل، به رفتن از سیندیا منظور البته

 آشام خون این دیدن به سالح بی و داده خرج به حماقت که باشد داشته انتظار خود از توانست نمی هرگز او

  :گفت و انداخت باال را ابرویش دار، معنی مکثی با و ایستاد فرودگاه در مقابل. برود ناشناس

  بگیرم؟ تاکسی برم خوب؟

  :گفت دستپاچگی با بود، شده سفید گچ مثل اسکات رنگ

   .بفرمایید. نزدیکه همین اتومبیل. است کننده قانع دالیلتون. الیتون خانم هرگز

  :گفت نگریست، می سیندیا به آن داخل از حالیکه در و کرد تنظیم را آیینه اسکات نشستند، خودرو داخل وقتی

   .بفرمایین میل بخش آرام قرص یه کنم می پیشنهاد! ها ندارین اعصاب

  :گفت و شد خیره آیینه درون چشمان به سیندیا

 این دکتر نسخه بدون آنجلس لس تو چون. کنه نمی تجویز برام دیگه دکترم البته. کنم می هم مصرف و. دارم

   .کنی تقاضا و داروخانه بری کافیه فقط. نیست اینطوری اینجا اما. نمیره فروش ها قرص
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  :گفت کرد، می نگاه عبوری های اتومبیل به که همانطور اسکات

   .بده جواب مدیتیشن شاید

  :داد پاسخ آرام سیندیا

   .کنم پیدا معلم یه خودم برای باید. فکریه هم این

 جهنم تا بود رافائل محتاج فقط او. نداشت نیازی مدیتیشن به نه و قرص به نه او. بود بهانه ها حرف این همه

 با و کرد کامجویی او از رافائل! نه. باشد کرده پر را وجودش همه رافائل اینکه نه. نماید محو او زندگی از را

 روز روشنایی به و کرد پنهان قلبش صندوقچه در را رافائل عشق! نه دیگر. چسبید قدرتش و پول به سرعت

  .نیست آسانی کار دانست می هرچند بست، جدایی دردآشنای غم روی بر را چشمانش سیندیا. سپرد

 گذشت می عمرش از سال صدها اینکه وجود با بلکه نداشت دوست را او اینکه خاطر به نه کرد، ترکش رافائل

 زندگی مسئولیت خواست نمی او. نماید غلبه زن یک به تعهد از ناشی مردانه ترسی بر بود نتوانسته هنوز

  .هراسید می همین برای و بود شده سیندیا عاشق نیز او مطمئناً. بپذیرد را مشترک

 کاری سیندیا دست از. بود همین کالم لپ اما باشد بوده هم تر پیچیده این از خیلی مطلب حقیقت شاید البته

 حاضر حتی عشقش برای او و دید را رافائل که باری آخرین از. بزند هم بر را چیز همه اینکه مگر آمد نمی بر

 چه دانست نمی و بود نشده عاشق حال به تا سیندیا. گذشت می ماهی یک برگرداند، عقب به را سرش نشد،

  .گردد ترمیم نشسته، قلبش بر که زخمی تا است الزم وقت مدت

 زرد دی سی یک دادن قرار با و شد خم جلو به اسکات. بست را چشمانش و داد تکیه نرم صندلی به را سرش

  .کرد پر هتل به رسیدن تا را اتومبیل داخل سکوت و گذاشت نواز دل موزیکی کننده، پخش در

 سرجایش آرام و خوردند تکانی تاریکی در هایش پلک. پراند خواب از را او تلفن پیاپی های زنگ صدای

 در دستش اما. بود آرمیده کنارش در که کرد، جستجو را مردی تنومند جسم دستش با اختیار بی و نشست

 هنوز تلفن. فشرد دردمندش سینه به و گرفت بغل در را پاهایش. نبود آنجا کس هیچ. رفت فرو خالی فضایی

 صدای پخش به ای دقیقه برای. برداشت را گوشی و کرد پاک را هایش اشک دست، پشت با. زد می فریاد
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 آینده سال. خورد می غصه این از بیشتر نباید. گذاشت جایش سر را گوشی بعد و کرد گوش پیام اتوماتیک

  .خندید می حالش این به حتما

  .رفت بیرون هتل در از و پوشید لباس. گرفت حمامی. برخاست جایش از و زد کنار را پتو

  

  .گرمه هوا اینجا کردم می فکر من. سرده لعنتی تگزاس این هوای چقدر! اوه

  الیتون؟ خانم

 می را او و بود ایستاده مشکی لیموزین یک کنار مردی. چرخید صدا طرف به و شد میخکوب جایش سر

  .نگریست

 مشخصه بهترین آنها لب باالی ورم. شوند نمی آنها متوجه مردم از بسیاری. بود آشام خون. نبود انسان! نه

 می. دانست می مشخصاتشان و آنها باره در همه از بهتر خیلی سیندیا. آمد می حساب به شناخت برای

 تشخیص در آشام خون که کرد رفتار طوری سیندیا. هستند انسان از تر سریع و تر قوی چقدر که دانست

  .کرد شک او هویت

  :گفت و زد پوزخندی است، گرفته را او حال اینکه از ناشی رضایتی با بعد،

   .هستم خودم

  

  :گفت بیاورد، خود روی به اینکه بدون آشام خون

   .هستند شما منتظر جابریل لرد

  :گفت و انداخت ساعتش به نگاهی سیندیا

   .هفته ساعت ما قرار
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 می را مورد این کامال سیندیا. داشت مسافت دقیقه چهل حدود جابریل لرد عمارت تا و بود شش ساعت

  .دانست

 حتما. لغزید نرم صندلی روی و گشود را لیموزین عقب در سیندیا. کرد نگاه فقط پاسخی هیچ بدون آشام خون

  .داشت خواهد رو پیش طوالنی دقیقه چهل یک

  سوم قسمت

 وضوح به بیداری این. نبود پنجگانه حواس تدریجی بازگشت و معمولی بیداری یک این. شد بیدار میرابل

  .بود شده بیدار حاال و بود آشام خون یک دیگر او. داد می نشان را زندگی و مرگ سفید، و سیاه بین تفاوت

 شد؛ می دور خانه از آرام که اتومبیلی. داد فرا گوش اطرافش صداهای به بود نشسته جایش سر که همانطور

 نزدیک هیچکدام اما. آمد می زیرین طبقه آشپزخانه از که هایی پچ پچ و خواند می آواز پنجره زیر که ای پرنده

  .نبودند

  .بود امن جایش فعالً

 شئی این. نداشت احتیاجی آن به دیگر. زد کناری به را پتو و نشست گنجه میان جایش، سر تاریکی در

 آهی. بود جارختی و قفسه کنارش. دید می خوبی به تاریکی در چشمانش. شد می خاطره به تبدیل برایش

  .نهاد قدم کناری خواب اتاق درون به و کرد باز را گنجه در و برخاست و کشید

 که آبی و کبود مخملی های پرده و نفیس، تابلوهای قیمت، گران های اثاثیه به مزین بود بزرگی اتاق آنجا

 او انتخاب با که ای هزینه پر لوازم. بود تختخواب های مالفه همرنگ و داد می پوشش را بزرگ های پنجره

  .داشت بیشتری امنیت احساس کمد در. خوابید نمی آنجا زیرا کرد، نمی هم فرقی. بود نشده تهیه

 بسیار عمارت های روشنایی امواج میان در پنجره، پشت از شب. زد کنار را ای پرده و کشید را نازکی طناب

. بود متعجب حالش پریشانی و آشفتگی از نگریست، می منظره به که همانطور میرابل. رسید می نظر به نورانی

  داشت؟ دیگر های شب با فرقی چه امشب مگر
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 در پشت الیزابت خواهرش حتما. پیمود را اتاق طول لب بر لبخندی با و برگشت او و خورد در به ای تقه

 هفده فقط و بود انسان هنوز الیزابت. تاریکش زندگی در نوری و واقعی دوست تنها. کشید می را انتظارش

 ندیده را همدیگر که بود روزی چند. کرد می زندگی خدمتکارانش با همراه مجاور ساختمان در که داشت سال

  ... و برد می کار به را تالشش همه اما بیاید مالقاتش به شب هر توانست نمی الیزابت. بودند

11 

  ...اما بود انسان یک شک بدون منتظر شخص. کشید بو دقت با را هوا و ایستاد در، به رسیدن از قبل میرابل

 که انسانی عادت یگانه همان ظاهر، حفظ. انداخت خود ابریشمی شب لباس به نگاهی زنانه وسواسی با

 و پیچید خود دور به و برداشت بلندی شنل آن درون از و برگشت کمد طرف به عجله با. بود مانده باقی برایش

  .گشود را آن و رفت در سمت به دوباره بعد. زد محکمی گره گردنش به

  من؛ بانوی -

  :گفت و انداخت او پوشش به آمیز اعتراض نگاهی خدمتکار

 یک اینکه محض به گفتند ایشون البته. برید ایشون دیدن به زودتر چه هر تا دادند دستور جابریل لرد -

  .برسید خدمتشون به کردین تن به آراسته لباس

 او باره در هم خدمتکاران حتی که رسیده، جایی به کار. گرایید سرخی به تحقیر و خشم از میرابل صورت رنگ

 خوشی حال امشب که حاال. شود می تامین او پول از اش خانواده و مرد این خرج حالیکه در. کنند می قضاوت

 را در و برداشت عقب به قدمی. نداشت سابقه حال به تا که زد کاری به دست کرد، می قراری بی و نداشت

  .کرد قفل را آن صدا و سر با هم بعد. بست و کوبید او صورت به محکم

 تمیز را اتاقش خدمتکاران و شوند کثیف هایش لباس برگردد، خود کمد به و کند مخالفت که بود حاضر او

  .نکنند

 این از. بود متنفر شدت به پوشش نوع برای سلیقه تحمیل و دستوراتش و جابریل از او داشت؟ اهمیتی چه

  خیر؟ یا باشند تمیز که کرد می فرقی چه. داشت تنفر بود، تر کوچک هم زندان سلول یک از که اتاقی
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 کثیفی از تر عظیم مراتب به بالیی توانست می دهد، پاسخ را او سرکشی بخواهد هیوال آن اگر حال، این با

 تا کرد باز آخر تا را داغ آب شیر و رفت حمام به آورد، بیرون تن از را شبش لباس. کند نازل او سر بر اتاقش

 اما. شود می عصبانی او تأخیر از حتما جابریل. شد زدن مسواک مشغول هم بعد. بگیرد فرا را اتاق همه بخار

 بعد خیلی میرابل که دانست می خوب جابریل. گرفت می قرار توهین مورد رفت، می نظافت بدون اگر مطمئناً

 اتفاقات از بسیاری سالهای حالیکه در بود، جوان خیلی او. خیزد می بر خواب از آشامان خون سایر و او از

  .گذشت می اطرافش

 در گذشت، می سال پنج تاریخ آن از زحمت به هم حاال و شد تبدیل آشام خون به که داشت سال هجده حدود

 کامال بایست می خورشید او شدن بیدار برای. داشتند عمر سال صدها عمارت آشامان خون از بسیاری حالیکه

 و شوند می گشوده هایش پلک افراد، سایر خیزش از بعد ساعت یک تقریباً یعنی این و باشد کرده غروب

  .کشد می را شب نفس اولین

 گله بشوید، تن آلودگی با همراه نیز را خود ذهنی های تنش تا رفت داغ آب دوش زیر به و شست را دهانش

 به همینطور بایست می و بود آورده دوام حال به تا سان بدین. کند اصالح را افکارش و بریزد دور را هایش

 را نوینی زندگی جابریل، و تگزاس از دور و بگریزند آنجا از الیزابت همراه به که روزی تا دهد ادامه مقاومت

  .کنند تجربه خود برای

 چهارم قسمت

 چرخشی با و گرفت محکم را ان لبه میرابل. کرد می سنگینی و بود آویزان هایش ران روی دامن، زخیم پارچه

 به که وکتی بلیز دامن،. داد می پوشش را پایش قوزک تا دامن پایین. بست سختی به را دکمه کمرش، دور به

 لباس طوری باید. بود مشکی پوشاند، می را بلوندش موهای که شالی حتی. بودند رنگ سیاه همه داشت، تن

  .نکند وسوسه را عمارت آشامان خون از کدام هیچ اندامش و صورت فریبندگی که پوشید می

 این کرد می حس که بود این اهمیت مورد موضوع اما نداشت احساسی وسوسه و فریبندگی به نسبت میرابل

. گیرند نمی تحویل را او گذارند می قدم عمارت به که ثروتمندی مردان و است شده زشت و پیر خیلی اواخر

 استفاده متفاوت های رنگ با نخی و ابریشمی لطیف و نرم های لباس از تا داشتند اجازه نیز نگهبانان حتی

  .کنند
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 بود، نشده روبرو آشامی خون زن هیچ با زیرا کرد می فکر اینطور او یا. بود عمارت زن آشام خون تنها میرابل

  .دارند وجود هم افرادی چنین که کرد می احساس اوقات گاهی هرچند

 الزم شهوت اطفاء و غذا تامین برای فقط را ها زن او. کرد نمی پدری زن آشامان خون برای هرگز جابریل لرد

  .داشت پول زیادی خیلی مقدار...  او زیرا. بود استثنا یک میرابل اما. داشت

 هنوز جابریل که بوده شانس خوش خیلی میرابل که گفت باید کرد فرض زنده هم را آشام خون بتوان اگر

 زنده احساس قطعا اما نبود واقف حالش علم به زیاد میرابل. بیابد اموالش غارت و کشتن برای راهی نتوانسته

  .داشت بودن

 می ادامه در اما نرسد ثروتش به جابریل کثیف دستان تا بمیرد است بهتر گفت می خود با ها وقت بعضی

 زنده دیگر حتی وقت آن و است بدتر خیلی این که رود می الیزابت سراغ به او از بعد حتما جابریل که اندیشید

 زمان دهد اجازه فعال تا کرد می خوش را دلش افکار همین با باالخره. دهد نجات را خواهرش جان تا نیست

  .بیاید پیش فرصتی و بگذرد

 قدرت موردش در که پیوست بهتری موضوع به و گسست افرادش و جابریل از خیالش رشته نتایج، همین با

 این به و کند ریسک کوچکش خواهر اینکه نه کجاست؟ الیزابت پرسید می خود از. داشت کمی انتخاب

. نبود آنها از هیچکدام الیزابت و شوند می وارد خدمتکاران و غذا فقط اتاق این در. بزند سر عمارت از قسمت

 نمی دیگر و بود کافی برایشان انسانیت از او حالت تبدیل. ببیند مرتب را او بتواند تا باشد که کرد می آرزو اما

  .سازد دچار بال همین به نیز را او تا دهد اجازه جابریل به توانست

  .بود بزرگ خانه یک آنجا. انداخت نگاهی سیاهش مژگان میان از. ساخت می مرتعش را خانه حرکت از موجی

 می پوشش را خالی فضای که عریضی و پهن های ستون با نامید، می عظیم خانه یک را آنجا پدرش معمار

 زیبایی جهت صرفا و نیستند واقعی مرمری های ستون این که دانست می خوب کودکی، زمان از او. دادند

  .بودند تهی داخل از چون اند شده تعبیه

 مالکیت بر ادعایی جابریل و بودند حیات قید در مادرش و پدر که شد می مربوط هنگامی به موضوع این اما

 را خاطرات این وقت هر. کرد نمی دیگر یا کرد، نمی زندگی خانه این در کودکی هیچ. نداشت اموالش و خانه
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 مهمانی در کنندگان شرکت از بسیاری خانه، همین در. نشست می وجودش در غم از موجی آورد، می یاد به

 درماندگان و کردند می گذاری سرمایه خیریه موسسات روی بر مادرش و پدر طریق از تگزاس، بزرگ های

  .رسیدند می نوایی به راه این از زیادی

 را اثاثیه همه او. داد تغییر را خانه این خود امر به جابریل. کشید آهی ذهنش، به خاطرات این دوباره ورود با

  .نداشت نشستن اجازه کس هیچ او از غیر که وقتی بود جدید های کاناپه و صندلی به احتیاجی چه. کرد عوض

 بدنی با آشامی خون دیو نره و گشود هم از بلندی صدای با که شد منعطف دوبلی در طرف به حواسش ناگهان

 موجودات همه. طلبید چالش به را حاضر افراد درون، به جسورانه نگاهی با و شد وارد برهنه نیمه و نیرومند

 طرز به داد، می خرج به جسارتی چنین که کس هر. بگذارند کالیکستو سر به سر نباید که دانستند می عمارت

 و کرد اشاره در سمت به محترمانه خیلی سر حرکت با نشد، پیدا حریفی وقتی. دید می آسیب وحشتناکی

  .ایستاد کناری

 اول نگاه با. کرد تشکر محافظش از سر، تکان با موقرانه خیلی و شد وارد شاهانه هیبتی با جابریل بعد کمی

 به درونش عدسی که ای قهوه و درشت چشمانی و کوتاه و سیاه موهای با. رسید می نظر به ساله چهل حدود

  .نگریست می میرابل به رسیدند، می نظر به مرطوب که چشمان این با. بودند زرد رنگ

 می را لرد زیبای های کفش فقط چشمانش. گرفت بر او از را نگاهش مابین، فاصله شدن کم محض به میرابل

  :گفت مهربانی با لرد باالخره. نداشت را سرش کردن بلند جرأت نهایت، بی هراسی با و دید

  .من گنجینه میرابل، -

 دو آن مابین ای عالقه هیچ آخر. بدهد پاسخی لطف اظهار این به توانست نمی و بود شده قفل میرابل لبان

  :کرد زمزمه زحمت با. داشت اشاره آن لفظی معنی به دقیقا نامید، می گنجینه را او اگر. نداشت وجود

  .سرورم -

  .باشی شنیده الیزابت از خبری تازگی به اگر کنم می تعجب عزیزم، -
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 و آورد باال را سرش لحظه چند برای جمله، این شنیدن با. کرد حس را پنهان ترسی میرابل کلماتش، ادای در

  .بازگشت حال همان به دوباره و شد خیره نگاهش در

  ... حدود من سرورم؟ الیزابت -

  :داد ادامه و کرد حالجی را موضوع مغزش در سرعت به

  .دیدمش خواب از قبل پیش روز پنج بار، آخرین -

 بداند را چیز همه و بکشد فریاد جابریل سر بر خواست می دلش است؟ افتاده اتفاقی چه که پرسید می خود از

 چقدر موضوع که فهمید می جابریل اگر. ایستاد جایش سر موقرانه همانطور و داد خرج به زیادی امامتانت

  .داد نمی اطالعاتی او به دیگر دارد، ارزش برایش

 تا کشید می بو را فضا حیوان مانند. دارد را او از بازجویی قصد موذیانه خیلی جابریل که دانست می خوب

 و ارباب او که چرا بگوید دروغ جابریل به توانست نمی او بود، که چه هر اما. دریابد کلماتش میان از را حقیقت

  .رفت می شمار به شکننده و جوان بسیار برابرش در مقاومت برای میرابل و بود خالقش

 اعماق در تا بود شده موفق میرابل حال، این با اما بود واقف افکارش به و خواند می را او ذهن همه جابریل

 در اگر اما. نبود آگاه وجودشان به اصال که چرا دانست نمی هرگز جابریل و کند پنهان او از را مسائلی افکارش

  .فهمید می حتما گفت، می دروغ مستقیمی سوال به پاسخ

  :داد پاسخ بود، رسیده کنارش به که آسیم رسید؟ زن اون آسیم! خاطره تصدیع موجب این اینطور؟ که -

  .کرد عبور دروازه از االن سرورم، بله -

 بود؟ کجا الیزابت. آوردند هجوم مغزش به سوال هزاران. کرد گوش فقط افتاده، زیر به چشمانی با میرابل

 از تکانی با داشت؟ الیزابت از خبری آیا بود؟ که زن این کرد؟ صحبت آسیم با کسی چه باره در جابریل

  :داد قرار خطاب مورد را او جابریل. آمد بیرون سواالت موج میان از وحشت،

  .میرابل بمون، جا همین -
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  :داد پاسخ زنان نفس و کرد بلندی تعظیم

  .سرورم -

 او. افکند اطراف به را جستجوگرش نگاه و کرد راست قد آرام سپس. برود جابریل تا ماند باقی همانطور و

 رفتار این پوزخند، با مجاورش آشامان خون. ترسید می مجازاتش از اما نبود قائل احترامی جابریل برای

 جوانش خواهر مانند ها همین پیش، سال چند تا. گرفت می آتش قلبش و کردند می تحقیر را آمیزش احتیاط

 بی کمال با و نخواست را او دیگر جابریل شد، سپری تبدیلش از که ماهی چند اما. گذاشتند می احترام او به

 کم او به خدمتی خوش برای نیفتند، عقب اربابشان از اینکه برای نیز اینها بعد، به آن از. کرد رفتار او با ادبی

 رفتار و کشید آهی. کرد سپری تنهایی به را اوقات اتاقش در و شد منزوی کامالً اینکه تا کردند محلی

 ساخته دستشان از دیگری عمل کردن، مسخره از غیر فعالً دانست می زیرا گرفت نادیده را ناشایستشان

 کس هیچ گیرد، دست به را او ثروت کنترل کامالً جابریل که زمانی یعنی سالگی، پنج و بیست هنگام تا. نیست

  .جابریل جز به کس هیچ. کند لمس را او حتی ندارد حق

 دو از دستانش و گرفته پایین را سرش. رسید دیوار به پشتش اینکه تا برداشت عقب به قدم چند میرابل

 سعی و پایید را خادمان چشم زیر از. باشد ناپیدا نظرها از اینکه مگر خواست نمی چیز هیچ. بودند طرفآویخته

  .بزند حدس را حادثه عمق کردارشان و رفتار حالت از کرد

 که خندیدند می بلند آنچنان و زدند می حرف هم با ها آشام خون سالن، بزرگ لوسترهای درخشان نور زیر

 که چوبی بزرگ صندلی یک به و رفت سالن باالی به جابریل. لرزاند می را بلند سقف و مرمرین زمین صدایش

 دوزی منجوق با همراه برنزی نرم ابریشم جنس از صندلی پارچه. زد تکیه بود، شده کاری منبت استادانه خیلی

 میرابل برای دیگر؛ چیز هر یا سلطنتی تخت یک مثل. داشت شاهانه کامال هیبتی. بود شده تهیه طالیی های

  .نکند اذیت را او جابریل خواست می فقط! لعنتی آشام خون این برای چیز همه. کرد نمی فرقی

 آخرین جابریل، توجه جلب داشت؟ اهمیتی چه او برای. بگویند را مجیزش و شوند جمع او دور همه تا بگذار

 الیزابت از خبری تا بازگردد کمدش به سریعتر چه هر خواست می فعالً. رفت می شمار به او برای چاره راه

  .بگیرد
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 که جهنمی این از زودتر چه هر که دانست می خود وظیفه او نداشت، خبری الیزابت از واقعاً جابریل اگر که چرا

 راحت خیالش تا کند ارسال پیامی برایش تا کوشد می الیزابت باشد، اینطور اگر که. بگریزد بود، او خانه روزی

 تیزهوشی دختر الیزابت و شد خواهد منتقل جابریل به بداند چه هر میرابل که دانستند می خوب دو هر. شود

  .بود

  .بود ناراحت بسیار حاال او ولی. نکند نگرانی احساس خواهرش که رساند خواهد گوشش به طوری باالخره

 جابریل لرد محافظان که دید آشامان خون دیگر همراه به میرابل و شد گشوده بلندی صدای با سالن انتهای در

  .بدهد تشخیص هم از را آنها توانست می زحمت به که بودند هم شبیه آنچنان. آمدند داخل به

 عین در و زده یخ هایی چهره و مرده چشمانی با بودند، پوشیده سیاه پا نوک تا سر از که پیکری غول مردان

 نگریست آسیم به میرابل. کرد مکث پرسشگرش چشمان با و ایستاد آمد، جلو که کمی آنها رئیس. جدی حال

  .داد تکان محافظ سوی به مثبت عالمت به را سرش نیز او و کرد نجوا چیزی جابریل لرد گوش در که

 بلند قد. نهاد سالن درون به قدم که باشد ناآشنایی زن گر نظاره تا شد خیره ورودی در به کنجکاوی با میرابل

 را سالن سراسر سبزش چشمان با و ریخته هایش شانه روی را اش پرکالغی موهای. داشت موزونی هیکل و

 آن همه زن این. بزداید را بود نشسته دلش بر که غمی موج تا توانست زحمت به او دیدن با میرابل. کاوید می

 لحظه یک برای سبزش نگاه. آزادی... و نفس به اعتماد زیبایی،: بود دارا را کرد می آرزو و نداشت او که چیزی

  .کرد مالحظه چشمانش در را طبعی شوخ از برقی لحظه، یک همین در میرابل و گذشت او از

 با آشامان خون همه. بود گرفته خوب هم کلکش و دانست می خوب را این زن آن و بود توجه جلب وقت حاال

 را تیزشان های دندان توانستند می اگر شد می چه پرسیدند می خود از و نگریستند می را او گرسنگی و ولع

  .پراند او به چشمکی بار این و لغزید او روی بر دوباره زن نگاه. کنند فرو زیبا انسان این نرم گردن در

 دو آن بین ساده نظر تبادل یک فقط. گرفت فرا را او غیرمنتظره و خوشایند احساسی که کرد احساس میرابل

 از پر سالنی در زن دو.« همیم با تو و من اینجا در: »اینکه یعنی. داشت معنی خیلی همین اما شد وبدل رد

  .هیوال



 

 
 

22 

  
 امئیل خون آشجبر ➢

 به مترجمی مهرداد مراد رینولدز بی دی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 های لباس از. افکند زیر به را سرش ازشرم ناگهان و داد ناشناس زن تحویل لبخندی خود نوبه به نیز او

 از چشمهایش دادن نشان برای حتی او. کشید می خجالت زیبا بیگانه زن این مقابل در خود روسری و زشت

  :شکست را سکوت زن بلند صدای. کرد نمی استفاده نیز آرایش لوازه و ریمل

  جابریل؟ لرد جناب -

  .داد می زیردستانش تحویل که بود لبخندی از بهتر بسیار البته که زد لبخندی اش درنده خوی همان با جابریل

  .نبیند را لبخند این هرگز عمرش آخر تا که برود جایی بود امیدوار میرابل. بود طمع و حیله با آمیخته لبخندش

  :داد فرمان بلندی، صدای با و داد تکان موقرانه را سرش جابریل

  .بشین ملحق ما به لطفا. اینجا بفرمایید الیتون، خانم -

 به طنین زمین مرمرین های سنگ بر روزش، مد های چکمه پاشنه ضربه صدای. برداشت قدم جلو به زن

  .رسید می پایان به همینجا شباهتشان اما بود پوشیده سیاه سراسر میرابل مانند نیز او. انداختند می خصوصی

 کت آن روی و داشت تن به اسکی یقه بلوزی. داد می پوشش را او تراش خوش پاهای تنگی و چسبان شلوار

 ایستاده ای گوشه خاموش و آرام که او برعکس. رسید می زانوانش روی تا آن بلندی که بود پوشیده بلندی

  .شد متوقف همانجا و رفت جلو جابریل تخت پای تا واهمه بدون و خرم و خوش زن بود،

 شده عظیمی خبط دچار تگزاس، به ورود با که دریافت سیندیا بزرگ، سالن درون به نهادن قدم محض به

  .است

 روی که هایی نگاه فضای. کرد مکث شد، می متصل جابریل جایگاه اصلی زمین به که کوتاهی پله دو روی کمی

 فهمید کوتاه نظر یک با. بکشد نفس توانست، می زحمت به که بود سنگین آنچنان لغزیدند می بدنش پوست

  .آشام خون همه و هستند مرد سالن در حاضر افراد همه که

 های پیرزن از یکی کهنه لباس گویی. ترسان و جوان. ایستاده زن یک سالن از ای گوشه! کن صبر! نه

 بازرسی را او آنها. فشرد کتش زیر کلت به را بازویش و کشید عمیقی نفس سندیا. بود پوشیده را ایتالیایی

  .بودند نکرده بدنی
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  .خیر یا است مسلح که بود نپرسیده او از حتی

 به نسبت فقط نه که دریافت بعد اما شود می او بودن انسان به مربوط آنها حالت نوع این شاید اندیشید ابتدا

 باید هم و باشد دلگرم تواند می هم که فهمید درک این با. است موثر نیز او بودن زن جنس بلکه بودن انسان

  .دهد خرج به بیشتری احتیاط

 زیرا بیشتر، احتیاط و نداشتند را انجامش توان دیگر مردان که است شده ارجاع او به کاری نظر، این از دلگرم

  .آشام خون نوع از خصوص به باشد، داشته حجر عصر مردان این از رفتاری نرم و ادب انتظار نباید

 جابریل طرف یک که افتاد ای برهنه نیمه هیکل قوی آشام خون بر نگاهش حجری، عصر مردان فکر با

 با و زد لبخندی بعد،. نیست خواجه موجود این آیا که پرسید خود از. نگریست می او به تردید با بودو ایستاده

  :پرسید رسا و بلند صدایی

  جابریل؟ لرد -

 جلوتر تا کرد اشاره و داد تکان سری منش شاه خیلی جابریل باشد؟ توانست می او از غیر کسی چه پس

  .برود

 به بخواهد اگر که پرسید خود از دوباره. رسید تخت های پله پای به تا پیمود را سالن طول تمام وقار با سیندیا

 داشت، را آن انجام قصد که حرکتی از کرد؟ خواهد چه خواجه آشام خون این بنماید، سوءقصدی جابریل جان

  :گفت و کرد کوتاهی تعظیم ترس از و ایستاد تخت پای همانجا. نداشت ای چاره اما بود متنفر

  .سرورم -

 اکثر از که نبود انگیزی شهوت نگاهی همان این. انداخت او پای نوک به تا سر از موشکافانه نگاهی جابریل

 و کرد می ارزیابی را او سکوت در نیز سیندیا. خواست نمی جنسیتش خاطر به را او که گویی. گرفت می مردان

  .بود بعدی حرکت منتظر

 چنین هرگز او. رسید می نظر به خیانتکار خوک یک فقط رافائل اش، شاهانه شکوه و جابریل با مقیاس در

 یک در انسانی مانند کرد می حس. بود ندیده او در ای شاهانه رفتار سیندیا حداقل،. نداشت جبروتی و جالل
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 با برخورد در اش، تجربه به توجه با اما شد می بیشتر ناراحتیش گذشت، می چه هر و افتاده گیر وحش باغ

  .نشود آشکار اش چهره در عصبانیت تا کرد سعی آشامان، خون

 کنجکاوی حالت. نیست هم اینطورها! نه شود؟ مرعوب نگاهش بار زیر در او تا داشت توقع نادان این آیا

 مرد به و نشاند صورتش بر واقعی لبخندی بار این جابریل. ماند منتظر هم باز و بخشید اش چهره به مالیمی

  :گفت و کرد اشاره کناری

  .کردید گفتگو هم با تلفن پشت کنم فکر. آسیم من، همکار -

 پوستی رنگ و مشکی موهایی با باریک، الغر، بلند، قد. نبود توجهی قابل مرد آسیم. نگریست او به سیندیا

 به نیز آسیم. بود پوشیده هم بلندی نسبتا لباس. باشد ندیده را خورشید نور رنگ که گویی سبزه، و زرد مابین

 دوست مردی. انداخت او به شد، نمی دیده تواضع و ادب آن در که نگاهی باریکش ابروان میان از خود نوبه

 کار افرادی چنین با تا آمده تگزاس به که بود خوشحال خیلی سیندیا) مسخره به. (رسید می نظر به داشتنی

  .کند

 موقعیت توانست سختی به سیندیا. شود تر نزدیک او به تا آمد پایین پله یک و برخواست جایش از جابریل

 اما. بود بلند سیندیا های چکمه پاشنه اینکه به توجه با البته رسید می نظر به او از تر کوتاه. کند حفظ را خود

 لرد این با چگونه که دانست می رافائل، تجربه به توجه با. کاست نمی جابریل شخصیت از چیزی موضوع این

 او. بودند مدیون موجود این به را جانشان نیرومند، آشام خون هزاران شاید و صدها. کند رفتار باید آشام خون

 ماجرا این از تا باشد امیدوار باید بسیار که دریافت سیندیا مالقات همین در و بود خطرناک و مرگبار شدت به

  :گفت گیرد، بر سیندیا چهره از را نافذش نگاه اینکه بدون جابریل. بازگردد کالیفرنیا به و برده بهدر سالم جان

  .کنیم صحبت هم با دفترم در که باشه بهتر شاید -

 او به توجهی اینکه بدون نیز آسیم. کرد حرکت سرعت با جابریل و آورد فرود تایید عالمت به سری سیندیا

 لحظه یک در بود، شده گیج جابریل عمل سرعت از که سیندیا. افتاد راه به لخت، نیمه محافظ همراه به بنماید،

 از حالتی با کس هر و افتاد راه به سالن در خروشی و جوش لحظه، یک در. کند تعقیب را او که کرد فراموش
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 خشمناکی نگاه با و برگشت او طرف به آسیم ناگهان. دهد انجام را خود وظیفه تا کرد سعی احترام و ترس

  .کرد تعقیبشان آرام و نشاند لب بر لبخندی سیندیا. برود دنبالشان تا کرد اشاره

 خون خیل میان در عجیب موجود یگانه. افتاد جوان دختر به چشمش نزدیک، از دوباره شد، نزدیک در به وقتی

 که هرچند. بدهند نشان بیشتر سال دو و بیست از را او سن توانستند، نمی اش کهنه های لباس. مرد آشام

 خیلی یکی این که گفت می او به غریبی حس اما زد حدس را ها آشام خون سن بتوان تا بود سخت خیلی

  .است جوان

  :برید را افکارش رشته جابریل صدای. رسید می نظر به عجیب واقعا سالن این در او جنسیت و جوانی

  .بیا میرابل، -

 کتک از که سگ یک مثل. نگریست او به اخم با سیندیا. دوید او سمت به هراس از پر چشمانی با دختر

 شد وارد همه از آخر آسیم. کرد هدایت کوچکش دفتر به را آنها جابریل. داشت وحشت بترسد، اربابش خوردن

  .باشد سرورش محافظ تا ایستاد اتاق از بیرون تنومند خواجه. بست وحشی محافظ روی بر را در و

 قالیچه. خورد می چشم به شیکی تحریر میز آن باالی در و بود شده تزئین گرانبهایی و ساده لوازم با اتاق

 تحریر میز کنار منقوش ابریشمی های پارچه از دوختی با نفیس صندلی دو و پوشانده را زمین قیمتی گران

 از یک روی تا کرد اشاره سیندیا به دوستانه لبخندی با و نشست آن پشت طمانینه با جابریل. شد می دیده

  .نخورد تکان جایش از و ایستاد اربابش کنار همانطور آسیم. کند جلوس ها صندلی

 پریشان حالی با دختر اما بنشیند دیگر صندلی روی نیز او تا داشت انتظار و انداخت میرابل به نگاهی سیندیا

  :شکست را سکوت باالخره جابریل. بجهد جا از اربابش طرف از دستوری با تا ماند منتظر و گرفت قرار در کنار

   الیتون؟ خانم نداشتید، خوبی پرواز که ام شنیده

 شر موجودی جابریل بود؟ غیرمنتظره برایش چرا دانست نمی. شمرده و صاف. داشت خوشایندی صدای تن

 نوجوانان شنگی و شوخ به چشمانی و زنان گوشتالویی به هایی لب افتاده، جا مردانه چهره. رسید نمی نظر به
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 به شاید بیاید؟ بدش و کند تجسم بدجنس را او ذهنش در تا بود شده باعث چیزی چه اندیشید خود با. داشت

  .بود کرده خطور ذهنش به فکر طرز این بزرگ، سالن در جابریل نشینی تخت و جایگاه نوع خاطر

 تمام قدرت با شاهزادگان که دوری های زمان در داشت، عمر سال صدها آشام خون این زیاد، احتمال به

 پس اند، بوده واقعی قدرتی صاحب زمانی، شک بدون آشام، خون لردهای اینکه به توجه با. میراندند فرمان

  .نیست تصور از دور آنها جانب از پایان بی نخوتی داشتن

 نظر یک با. ندارد خوبی احساس جابریل از چرا که فهمید بار این و بست نقش میرابل روی دوباره نگاهش

 که اند پوشانده تنش به هایی لباس و است مریض گویی که شود می رفتار طوری بیچاره دختر با که دریافت

 که نداشت اهمیت سیندیا برای دیگر. دارند را استتارش قصد نوعی به و کشند می خجالت بودنش زن از انگار

 دو این ترسان و جوان صاحب که بود مطمئن او. دارد ای سابقه چه یا و دارد سال چند آشام خون لرد این

  .است شده متولد آمریکا در آبی درشت چشم

  :گفت پاسخ در فریبندگی با و انداخت هم روی را پاهایش و نشست ها صندلی از یکی روی

 احضار مرا مهمی امر برای شما گویا. بارند کسالت. سرورم میره، انتظار ازشون که هستند همونطوری پروازها

   .کردید

  .افتاد تپش به ترس از قلبش که انداخت او پای تا سر به ای خیره نگاه آنچنان جابریل

 مراقبت و سرپرستی تحت که دختر یه. داره مشاوره کمی... به نیاز کنم فکر که مهم خیلی موضوع یک البته،

  .شده گم بوده، من

   دختر؟ یه

 شغلی پرونده این از که بود موضوعی آخرین گمشده، دختر یک. زد می موج سیندیا کالم در تعجب و حیرت

 پریده جابریل حرف وسط اینکه وجود با. افتاد رافائل آن دنبال به و آلکساندرا یاد به اختیار بی. داشت انتظار

  :داد ادامه توضیحاتش به خونسرد خیلی آشام خون لرد اما بود
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 باعث که کاری کمترین اونها، مرگ از بعد. بودند من صمیمی دوستان جزو مادرش و پدر. هاتورن الیزابت

 بچه که مهمه خیلی. کنم مراقبت فرزندشون از خانوادگی محیط یک در که بود این شد می روحشون آرامش

 الیتون؟ خانم کنید، نمی فکر اینطور شما باشند، داشته امنیت و ثبات احساس خودشون زندگی در ها

   .ایستاده من پشت قانون و دادگاه مورد این در خوشبختانه

 آشام خون این دامان به را بچه آن تواند می کوچک حکم یک با قاضی هر که دانست می دل در سیندیا

  .دارد ارزش چقدر کودکان زندگی قیمت روزها این که پرسید می خود از و بازگرداند

  :گفت ناراحتی با و کشید آهی جابریل  سالشه؟ چند گمشده دختر که بپرسم تونم می جسارتاً،

  

 و شورش حس یک. میشن دچار بهش سن این در نوجوانان اغلب که بحرانیه همون دچار دقیقاً و. سال هفده

   .عصیان

 فرار دستش از که نیست بیخود. کند می زندگی هیوال این با ساله هفده دختر یک! بزرگ خدای: »گفت خود با

  «کرده

   شده؟ گم که روزه چند

  :گفت و کشید دیگری عمیق آه گرفت، می ژست دستش با حالیکه در جابریل

 اون و آشامیم خون همه ما. کنه زندگی ما با که بود سخت اون برای الیتون، خانم دونید می. هفته یک اقل حدا

 من که چند هر. باشه متعهد قولش به و بکنه مسئولیت قبول که نمیده اجازه بهش هم اون جوانی البته. نیست

   .بپذیره رو ما جامعه تا بودم امیدوار

 روی از انگشتانش. رساند او به را خودش ثانیه نیم از کمتر در و برخاست میزش پشت از جابریل سپس

 ای فایده اما بکشد عقب را خودش کرد سعی و شد سرخ سیندیا. خوردند سر دستش روی تا سیندیا بازوی

  .نداشت
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 جابریل. لرزید می غریزی طور به و بود آمده سراغش به عجیبی حس. کرد می تعقیب را او کامال جابریل

 دیگری احساس سیندیا او، شدن جدا با حتی. رفت اتاق گوشه ترسان دخترک طرف به و شد جدا او از ناگهان

 او، به اعتنا بدون جابریل اما. باشد کرده پهن افکارش بر را احساسش تارهای همه عنکبوتی گویی. نکرد

  :گفت و انداخت بود، شده مچاله ترس از که دخترک گردن دور را دستش

   من؟ گنجینه نه، مگه. کرد انتخاب را ما با زندگی میرابل

 را جمله این تکذیب جرأت نیز دیگری دختر هیچ گفت خود با سیندیا که بود آشکار آنچنان تهدیدآمیزش لحن

  .داد تکان تأیید عالمت به را سرش هراس با میرابل. ندارد

   .عزیزم میگی، چی شنوه، نمی الیتون خانم که نکنی صحبت اگه

  :گفت زیری صدای با میرابل

   .سرورم ، بمونم شما پیش میخوام که اینه منظورم بله،

  :گفت افتخار با جابریل

 رو کسی اینجا اصال ما آخه. بگذره خوش بهش اینجا که امیدوارم من و الیتون خانم خجالتیه، من عزیز میرابل

   .نداریم اون سال و سن به

  :پرسید نرمی به سیندیا

   میرابل؟ کنی، می زندگی اینجا که مدتیه چه

21 

 بدون و مستقیم توانستند می که بود بار اولین برای این. شد خیره او چشمان در و کرد بلند را سرش میرابل

 را چشمانش هراس پشت در پنهان خشمی برق لحظه یک در سیندیا. بدوزند هم چشم در چشم واهمه

  :داد پاسخ آرام میرابل. شد خاموش دوباره و داشت دوام لحظه چند فقط شعله این. کرد مشاهده
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 لرد. بشیم یتیم تا شد باعث مرگبار تصادف اون اینکه تا بود من خونه قبالً اینجا. خانم اومدم، دنیا به اینجا من

   ... الیزابت و من از تا کردند مکان نقل اینجا به سخاوت کمال در جابریل

  :دوید سخنانش میان به جابریل

 می که بود کاری کمتر این شد، وارد شما سر به که عظیم بالی مقابل در عزیزم؟ زنی می که چیه حرفا این

   ...بدم انجام تونستم

  :کرد قطع را حرفش تندی به سیندیا

   است؟ گمشده دختر خواهر میرابل که بگین خواین می شما. کنید صبر

  :کرد اخمی غیرمنتظره حالتی با جابریل. نداشت سال هفده از بیشتر چیزی هم میرابل اینکه یعنی این

   بودم؟ نگفته بهتون! البته

  :کرد بدل و رد آسیم با داری معنی نگاه هم بعد

 تقریبا و میاد حساب به خودم فامیل جزو میرابل که کنم می فکر همیشه من! دونید می خوب عجیبه، خیلی

   .دونم می جدا الیزابت از رو حسابش

  .نزند پس را دستش تا گرفت را خود جلوی سختی به سیندیا. کرد نوازش را میرابل موهای روی شال هم بعد

   ...خواهرت آیا

 خشم های شعله دیدن با اما شناسد می را خواهرش فرار خط تقریبی حدود آیا که بپرسد خواست می سیندیا

  :پرسید آن جای به و کرد عوض را سوالش میرابل، چشمان

 به تر عصبی میرابل  باشه؟ رفته ممکنه کجا زد حدس ازش بشه که چیزی برده؟ خودش با چیزی خواهرت آیا

  :رسید می نظر

  ... ما. کرد نمی زندگی خونه این در من با الیزابت. دونم نمی
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   .بود خطرناک خیلی

  :داد ادامه و پرید حرفش میان به عجله با جابریل

 رو خودشون انسانی خصوصیات از بعضی هنوز باشه چی هر اما اند منضبط و دیده آموزش خیلی من مردان

   .کردند حفظ

  :گفت داری معنی لحن با و زد پوزخندی هم بعد

 با همراه خدمتکاران بخش در که دادم ترجیح من. است زنانه زیباییش فرم و داشتنیه دوست دختر یه الیزابت

  .کنه زندگی سرایدار

  :گفت خوشحالی با جابریل  کنم؟ صحبت سرایدار با تونم می

  کنید؟ می قبول رو کار پس! عالی چه! اوه

. بپرسد خواهد می چه که زد حدس سریع خیلی سیندیا طوریکه به گرفت، خود به ای متفکرانه قیافه هم بعد

 عجیبی مالکیت احساس آشاما خون ما! دونید می نمیشه؟ عصبانی کنید، می کار من برای شما اینکه از رافائل

   .بیفتم در باهاش که نمیخواد دلم اصالً من و. داریم

  :داد جواب خشنی لحن با و کرد مکث کمی سیندیا

 با و کردند استخدام رو من کوتاه مدت یه برای ایشون. سرورم نداره، من گردن به حقی هیچ رافائل لرد

 هم ایشون از اگه باشید، مطمئن. نیست صاحبم کسی و هستم مستقل کامالً من. شدیم جدا هم از رضایت

  .شنید خواهید را پاسخ همین بپرسید

 نمی فکر اصالً که من نیست؟ اینطور. افتاد آلکساندرا مورد در تلخی اتفاقات مالیبو در که شنیدم من. بله! آه

  ... که بدونم میخوام هنوز اما. کنه درگیر رافائل با رو خودش عاقلی موجود هیچ کنم
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 شما برای رو رافائل ماجرای جزئیات هرگز من. رازداریه کارم در من موفقیت کلید که بدونید بهتره سرورم،

 کامال عقیده این با کنم می فکر من و. نمیگم رافائل به شما مورد در چیزی که همونطور. کنم نمی تعریف

  .موافقین

   .البته

  :کند کم را آمیز جسارت پاسخ این روانی بار تا کشید عمیقی نفس هم بعد

 شاید ولی بوده فایده بی و زدم حرف باهاش قبال من البته. کنید شروع رو کارتون سرایدار با تونید می شما

   .بکشید بیرون ازش چیزی یه بتونید شما

  :گفت و زد را آمیز محبت لبخند همان دوباره. است رسیده پایان به سیندیا با کارش که رسید می نظر به

  .دارم کار خیلی و موقعیه بد خیلی من برای االن کنی؟ نمی راهنمایی خانه پشت به رو الیتون خانم چرا میرابل،

   .سرورم آسیم؟

 آسیم با همراه بگوید ای کلمه اینکه بدون جابریل. نگریست او به خندید، می خودش درون حالیکه در سیندیا

 خورده شکست رافائل از اطالعات دریافت برای قدم اولین در آمد می نظر به که اینطور. رفت بیرون اتاق از

 میرابل طرف به و کشید اش خشکیده لبهای دور را زبانش سیندیا. نداشت گفتن برای چیزی دیگر و بود

 او سینه به هشدار حالت با را دستش میرابل. بستند یخ دهانش میان در کلمات اما بگوید چیزی تا برگشت

  :گفت بلندی صدای با و گذاشت

   .الیتون خانم طرف این از

 دنبالش و آورد فرود را سرش دلخوری با سیندیا. بروند دیگری در طرف به تا کرد اشاره سیندیا به آرام بعد

 به تعطیالت برای چرا است؟ خوبی فکر کار، این قبول که بود رسیده نتیجه این به ذهنش در چرا. کرد حرکت

   کردی؟ خودت با فکری چه آخه تگزاس؟ آشامان خون با معامله سین؟ نرفتی، هاوایی

 به وجود همه با را شب سرد هوای و گرفت باال را سرش میرابل شدند، خارج ساختمان از اینکه محض به

  :پرسید مشکوکی نگاه با سیندیا. کشید درون
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   نه؟ مگه نمیای؟ بیرون زیاد

  .شد مچاله دوباره و برگشت اول حال به بالفاصله میرابل

   .طرفه این از خدمتکاران بخش. ببخشید منو

  :گفت کرد، می تعقیب را او که همانطور سیندیا

 برای. میدم ربط هم به رو چیز همه بعد و کنم می تحلیلشون و تجزیه و بینم می رو اتفاقات من میرابل، ببین

. نمیاد خوشش ها زن از جابریل که فهمیدم اول وهله همین در من مثال طور به. موفقم خودم شغل تو همین

 .بدم نشونت چیزی یه خوام می کن صبر. نمیشه قائل ارزشی هم ها زن برای اما نیست باز همجنس اون! اوه

  

 به را آن و کرد باز را بلندش کت دکمه بعد. کرد متوقف را میرابل و انداخت اطرافش به سریعی نگاهی سیندیا

  :داد او نشان را کلتش و زده کناری

 مطمئنم من. دادند راه داخل به بکنند، بدنی بازرسی منو اینکه بدون. نه یا مسلحم که نپرسیدن من از حتی اونا

 میخواد جابریل که اینه کشوندن اینجا به منو که دلیلی تنها مطمئنم من. باشه مسلح زنی که ندیدند حاال تا که

 استخدام کار این برای رو مرد کارآگاه یه االن همین جابریل اگه کنم نمی تعجب اصالً. بگیره رو رافائل حال

  .کند می گوش خوب که رسید می نظر به اما بود ساکت میرابل.  باشه کرده

 سفر تگزاس به حال به تا من اینکه عالوه به. گیرم می پولمو حال هر به چون نیست مهم اصالً من برای

   .تنوعه جور یه برام و بودم نکرده

  گفت نمی چیزی و کرد می نگاه را او همچنان میرابل

 با اما. اینجایی چرا تو که کردم تعجب اولش من نمیده، اهمیت ها زن به جابریل اینکه به توجه با حال، هر به

 ثروت دالر میلیون پانصد بر بالغ که هست «تراست هاوتورن» عنوان با شخصی نام به ملک این اینکه به توجه

. شد سرازیر میرابل چشمان از اشک  میگم؟ درست خواد، می رو تو پول فقط جابریل کنم گمون پس داره،

  :گفت نرمی به سیندیا
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 دوستانم آزار باعث ام گویی رک و بزنم حرف لفافه در تونم نمی وقتا بعضی. متاسفم. عزیزم ببخش منو! هی

   .میشه

  :گفت و کرد پاک را هایش گونه اشک کودک، یک مثل میرابل

  کنید؟ می فکر چی من باره در شما. ام شرمنده خیلی من. شماست با حق چیز همه باره در! نه

 بهت پیر جابریل این آیا بگو بهم حاال. واقفم قدرتشون به و شناسم می رو آشام خون من. عسلم نباش نگران

  :داد تکانی را سرش میرابل  میده؟ رو عمارت از خروج اجازه

  .شوم اتفاق اون از قبل. اومدم بیرون خونه از تنهایی ماه شش از بعد که باره اولین این! اوه

  اتفاقی؟ چه

 ساعت اون نباید زن اون. برگشت سرکارش به غیرمنتظره صورت به و کاری ساعت از خارج خدمتکار زن اون

 وحشتناکی قیافه چه میشه، روبرو وقایع این با وقتی آسیم که ندیدین حاال تا شما. آمد می عمارت به شب از

 سرعت تمام با و نگرفتم هم اجازه حتی من اما افتاد اتفاقی چه بعدش که بدونین نخواین شاید. کنه می پیدا

   .. برسه دادشون به که یکی انسانی، کمک نوعی. بگیرم اش بچه و زن اون برای کمکی یک بلکه تا دویدم

  .بود افتاده لرزه به میرابل

 تبدیل تو که شد چطور مثالً. دونم نمی آشاما خون درباره هنوز من که باشه چیزایی یه شاید! عزیزم باشه

  .باشی شده هیوالها این جامعه وارد خودت خواست به تو کنم نمی فکر که من شدی؟

   ... من! نه

  .کرد قطع را میرابل صحبت قدمهایی صدای و شد بسته و باز دری

  میرابل؟

  :گفت و کرد سیندیا به مشکوکی نگاه. شد نزدیک آنها به و گشت پدیدار خانه دو میان میانسالی زن

  :داد پاسخ محکم خیلی میرابل  کیه؟ دیگه خانم این کنی؟ می چیکار اینجا



 

 
 

34 

  
 امئیل خون آشجبر ➢

 به مترجمی مهرداد مراد رینولدز بی دی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

   .کنند پیدا رو الیزابت تا دارن ماموریت جابریل لرد طرف از و هستند خصوصی کارآگاه الیتون، سیندیا ایشون

 موهایش. انداخت سیندیا به ای دیرباورانه نگاه بود، آویخته گردنش به زنجیری با که عینکی قاب پشت از زن

 وی خاکستری بلوز و ژاکت. نداشت لیفتینگ به نیازی صورتش پوست که بود بسته محکم آنچنان پشت از را

  .کرد بلند سیندیا سمت به را دستش و نهاد جلو به قدمی. معمولی لباس یک تا بود شبیه یونیفرم به بیشتر

 من. رسین می امشب شما که بودند گفته آسیم جناب. هستم جابریل لرد خدمتکاران رئیس من. پیچ الین خانم

 ای اجازه هیچ هم من از. ندیدم رو الیزابت که است هفته یک. گفتم ایشون به که میگم شما به رو همونی

  .نگرفت

   کنید؟ می فکر چی غیبتش مورد در

 وارد و گذشتند ورودی در از آنها. بروند دنبالش تا کرد اشاره آنها به و انداخت دماغش در بادی پیچ خانم

 تا اعتنا بدون پیچ خانم. نوشیدند می قهوه و نشسته پیشخوان پشت غریبه مرد دو که شدند بزرگی آشپزخانه

 آن روی زیبایی گل دسته که بود شده تعبیه کوچکی تحریر میز ورودی مقابل. رفت پیش دیگر ورودی یک

  .برگشت آنها طرف به و ایستاد ناگهان میانسال زن. کرد می خودنمایی

 را اش مدرسه کارهای که داشت خصوصی معلم یک اون. داشتم الیزابت با کمی خیلی ارتباط من راستش

  .داد می انجام

  کجاست؟ خانم اون و

 تو بیچاره دختر. داشت خانوادگی مشکل یه آخه. کنم فکر البته. تعطیالت رفته که میشه ای هفته دو یکی

  .بود تنها همیشه اتاقش

 تردیدی هیچ بدون پیچ خانم  باشه؟ داشته ارتباط اون با ممکنه چی؟ کودکان از پشتیبانی پرونده مسئول

  :گفت

 ما انگار کرد می فضولی هم چیز همه توی. زد می سر اینجا میومد بار یک ماهی فقط که زنه اون! بابا نه

  .کردیم می شکنجه رو دختر اون داشتیم
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 شکایت چیزی از اواخر این ندارید؟ رفته، چرا اینکه و باشه رفته ممکنه کجا اینکه مورد در ای ایده هیچ شما

  نداشت؟

 می فکر من. نداشت من به ای عالقه بلکه. باشه ادب بی اینکه نه البته زد می حرف من با کم خیلی الیزابت

 می نظر به که اینطور چون باشید داشته بیشتری شانس کنید، صحبت پشتیبانی پرونده مسئول با اگه کنم

  .داشتند هم با خوبی ارتباط رسید

  رسید؟ می نظر به

 کنه پیدا دست ثروتش سهم به اگه الیزابت. نبودند سطح یک در اجتماعی نظر از اونها من نظر به چون. البته

   ... خیابونا توی نفر صدها اش لنگه که ارزه می زنی اون از بیشتر خیلی

  :گفت ادامه در و کرد کوچکی سرفه پیچ خانم اینجا، در

  .میدم بهتون شو شماره و اسم من بخواین، اگه

  .بدین هم رو معلمش شماره اگه میشم خوشحال

 کارش به خواهد می گویی که کرد رفتار طوری  نیست؟ امری دیگه اگه حاال. گردم می هم اون دنبال. البته

  .برسد

   .قطعاً لطفا؟ ببینم، رو اتاقش تونم می

 صدا بلندی صدای با و رفت بغلی اتاق طرف به. دارد بهتری فکر که گویی. برگرداند میرابل از را نگاهش بعد

  :زد

   کلی؟

 زن این. است نشده متوجه پیچ خانم که بود مطمئن چند هر دید، میرابل چشمان در را شرمندگی برق سیندیا

 صورتی لباس یک با اندامی باریک دختر. داشت ضعیفی بسیار عمومی روابط اما بود ماهری خدمتکار شاید

  .بود بسته پشت از محکم را موهایش پیچ خانم مانند هم او. کنجکاو بسیار چشمانی با البته. شد ظاهر
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 تمیزکاری باید امشب. کنی نمی هم شیطنت ضمن در. کن راهنمایی الیزابت اتاق به رو الیتون خانم کلی

  .نیست تعطیل روز هم فردا. کنی تموم رو نقره ظروف

   .خانم بله

  .شد پیدا زبانش نوک که زد سیندیا به لبخندی هم بعد

   .کنم می خواهش. خانم طرف، این از

 همه. خدمتکاران آمد و رفت محل دقیقاً. شد می ختم آشپزخانه به که بود سالنی واحد اولین در الیزابت اتاق

 اجتماعی روابط از و کرده محدود را او حسابگرانه خیلی نفر یک. نشود توجهی الیزابت به که بود برای اینها

  محروم

 برای فقط هم آن. داشت بیرون به رو کوچک پنجره یک فقط که کرد راهنمایی اتاقی به را آنها کلی. بود ساخته

  .شود داخل تازه هوای اینکه

 این و بود اینطوری الیزابت اما. کنی زندونی رو خودت توش شب تا صبح اگه مخصوصاً. دلگیره خیلی اتاق این

   .داشت دوست رو حریم

 بلند پشت صندلی یک. ندارد قفل در که شد متوجه بررسی اولین در و انداخت درون به سریعی نگاه سیندیا

 نظر به که اینطور. بود شده کن قلوه و خراش از پر. کشید آن لبه روی بر دستی. بود شده داده تکیه دیوار کنار

 ها غریبه ناگهانی ورود از دستگیره زیر به صندلی لبه گذاشتن با و بود ساخته را خودش قفل الیزابت رسید می

  :پرسید و انداخت کلی به نگاهی سیندیا. بود باقی شکرش جای باز. کرد می جلوگیری

   بودید؟ دوست هم با شما

 سیندیا و گرفت فرا را آشام خون دختر چهره ترس از غباری. رفت میرابل به ای غره چشم و کرد اخمی کلی

  :گفت آرامی به میرابل. فهمید را این

   .بزنم قدمی یه بیرون میرم. دارم تازه هوای تنفس به احتیاج من
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  :داد ادامه برگرداند، را سرش اینکه بدون و کرد مکث شود، خارج اینکه از قبل اما

   .کنه پیداش مرد اون که نمیخواد دلم اصال و هستم خواهرم عاشق من

 تا کرد صبر آنقدر کلی. پیمود را سالن طول همه ثانیه یک عرض در و افتاد راه سرعت به جمالت این دنبال به

  .انداخت سیندیا به ناراحت نگاهی بعد و شنید نخواهد را صدایش که شود مطمئن

 در من که چی هر و آشامه خون یه اون...  اما کنم دار جریحه رو احساساتش که خواد نمی دلم اصالً من

   .دیگه اینطوریه اما نیست اون تقصیر البته رسه می جابریل لرد گوش به مستقیم بگم، مقابلش

  :پرسید و کرد سیندیا به پرسشگری نگاه سپس

 می مجبورش شما آیا که اینه منظورم افته؟ می اتفاقی چه بعدش کنید، پیدا رو الیزابت وقتی بدونم خوام می

 میلش خالف که کنید وادارش تونید نمی شما و میشه تموم سالش هجده زودی به اون اینجا؟ برگرده کنید

   .بکنه عمل

  :گفت پاسخ را او خیره نگاه سیندیا

  .سالش هجده چه باشه سالش هشت چه. گردونم نمی بر جهنم این به اونو من. وجه هیچ به نه

  .کند چکار دانست نمی. کرد پا آن و پا این تردید با کلی

  ... شما به که بدونم باید چطور من و بود من دوست لیز کنم؟ اعتماد بهتون تونم می چطور

   .بفهمی که نداره وجود راهی هیچ

  :کشید عمیقی نفس بعد و خندید گری ناشی با کلی

  ...که زنم می حدس من..باشه. میاد نظر به اینطوری. بله

  خوب؟

  .لیز و من. گردش رفتیم می هم با وقتا بعضی
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   کجاست؟ دونی می

 و افکند راهرو داخل به سریعی نگاهی. کشید صورتی یونیفرم روی بر را کوچکش دستان عصبی حالتی با کلی

  .کرد آن به را پشتش و بست را در آمد، اتاق داخل به باشد، گرفته را تصمیمش که گویی بعد

 از خیلی اون. رفت می بیرون اینجا از بفهمه کسی اینکه بدون وقتا خیلی اما... میره کجا که نگفت دقیقا اون

  .پیر جابریل لرد حتی نداشت ترسی هم کس هیچ از. بود تر باهوش من

 گشت؟ می بر چرا پس اومد، می و رفت می راحت انقدر اگه اینه منظورم بود؟ مونده اینجا چی برای پس

 سر بالیی یه جابریل کنه، ترک رو اینجا اگه ترسید می لیز درسته؟ بود، گرفته گرو رو خواهرش اون خوب،

  .بیاره خواهرش

   رفته؟ چرا حاال پس

  .برگشت باره دو و انداخت راهرو داخل به دوباره نگاهی کشید، بیرون سیندیا نگاه بار زیر از را خودش کلی

 خیلی چون دادند نمی رو خروجش گزارش اونا. بود کرده برقرار ارتباط دروازه روز نگهبانان از نفر دو با لیز

  دیدین؟ رو عکسش شما. خوشگله

 جابریل های بازی و است نداده او به را دختر فیزیکی مشخصات هیچکس که آورد یاد به ناراحتی با سیندیا

  !هستی ای حرفه واقعاً تو سین،. بود سپرده فراموشی به را مهمی این به موضوع که بود کرده گیج را او آنچنان

 در واقعاً که اند کرده استخدام را دیگری مرد کارآگاه یک آنها که گفت می او به عجیبی حس دیگر، طرف از

 خود به خشم از بود، گرفته قرار توهینی چنین مورد رافائل با ارتباط خاطر به اینکه از. است الیزابت جستجوی

  .اند آمده موجودی چه سراغ به تفریح برای که دانستند نمی آنها. پیچید

   میرابله؟ شبیه. ندارم عکسی. نه

  :کرد پوفی و انداخت بادی هایش لپ در کلی،

   بگه؟ اینو تونه می کی حاال اما بوده روزی یه شاید دونه؟ می کی
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 در کرد، می اشاره آنها به حالیکه در و کشید بیرون عکس چند کشو، داخل از و رفت اتاق کنار میز طرف به بعد

  .گذاشت سیندیا اختیار

   .لیزه این

 و بلوند و بلند موهای با کشیده و بلند قدی. زیبا از بیشتر خیلی. بود زیبا واقعا هاتورن الیزابت. داشت حق کلی

  .تگزاسی ملکه یک لبخند با همراه. درشت چشمان

 که بود پوشیده آستینی بدون کوتاه شرت تی و داشت پا به ای پاره جین شلوار ها، عکس از یکی میان در

 از گویی را بندش گردن. شد می جابریل تحریک باعث شک بدون و کرد می آشکار را سفیدش پوست

 های شانه که بود داده تکیه الغری و بلند قد جوان مرد به او عکس، این در. بود خریده بازار دستفروشان

  :پرسید کرد، می اشاره او به حالیکه در سیندیا. نداشت تن به گوشتی انگار اما داشت پهنی

  کیه؟ پسره این

  .بودند نزدیک هم به خیلی لیز و اون. جیمیه این

  نزدیک؟

  ...دیگه بودن دوست

  :اندیشید کمی کلی  باشه؟ جیمی با ممکنه

   .دونم نمی. ممکنه

  :گفت و انداخت در به باری ندامت نگاه کلی. رفت باال کمی صداهایشان تن

 پیداش کجاست؟ دونی می. کودکان موزه کنیم؟ مالقات رو همدیگه روز طول در فردا میشه. برم باید من ببین،

  .کنم می

   .کنم می کار اینجا شب نیمه از بعد دو ساعت تا امشب. ظهر از بعد فردا

  :کرد متوقفش سیندیا بگذارد، اتاق از بیرون را پایش کلی اینکه از قبل
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   .کلی ممنونم

  :گفت و داد تکانی را سرش کلی

   .بینمتون می دو ساعت فردا

  

 از کرد سعی. کرد سرکشی کنار و گوشه همه به و ماند الیزابت اتاق در ای دقیقه چند سیندیا وی، خروج از بعد

 زیر. کند قضاوت زود خواست نمی او اما کرده فرار که بود مشخص کامالً. بیابد هایی نشانه دخترک رفتن

  :گفت تکاند، می را سیاهش شلوار خاک حالی در و برخواست جا از سپس و کرد نگاهی را تختخواب

   .پیچ خانم میدی، انجام خوب خیلی خدمتکار یک عنوان به کارتو

 داده تکیه دیوار به آشپزخانه از بیرون میرابل. کرد ترک را آنجا و بست سرش پشت را در نگاه، آخرین از پس

  .بود

  .دهد تشخیص را جوان دختر توانست زحمت به المپ، نور کم روشنایی میان در

   .شد تموم اینجا کارم

  .کرد دراز او طرف به و گشود را دستش در ای مچاله کاغذ میرابل

  .پرونده مسئول و خصوصی معلم. بودین خواسته که هایی شماره همون. گذاشت شما برای اینو پیچ خانم

   رو؟ پیچ خانم شناختیش؟ می تو

  :داد تحوبلش کوچکی لبخند سیندیا

  .رو پرونده مسئول. نه
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 این هنوز اگه کنم می تعجب. آوردم خاطر به آره. هویت رامونا. بیاد یادم کن صبر. بود احمقی چه. البته! اوه

 چند هر. دارن وحشتناکی شغل. باشه کشیده طول انقدر کارشون اونا از هیچکدوم کنم نمی فکر. باشه اطراف

  .داد می اهمیت بهش و داشت دوست رو شغلش هویت خانم

   .البته باشه؟ رسوندی، سالم تو که میگم بهش و گیرم می تماس باهاش فردا

  :گفت و داد تکان سری بعد

. ببره هتل به خودش با رو شما که است آماده راننده چند هر. اصلی عمارت به برگردیم ندارین کاری اگه

   .برین راننده با تونین می بشین، روبرو جابریل لرد با نمیخواین اگه که اینه منظورم

 نوبه به نیز سیندیا. باشد داشته او با مالقات به ای عالقه امشب برای جابریل لرد که رسید می نظر به بعید

  .شود روبرو او با خواست نمی خود

   .ممنون است؟ آماده ماشین پس. گیرم می تماس باهاش شب

  .فشرد خود به را کتش سیندیا رسیدند، خانه مقابل وقتی

31 

  .داریم عادت سرما به ما اما. نه که همیشه سرده؟ انقدر هوا همیشه هوستون تو

  .منه شانس از

 که آشام خون. بود آورده خود با را او که دید را ساکتی آشام خون همان سیندیا شدند، نزدیک اتومبیل به وقتی

 باعث آنها گویی کرد، دو آن به بار سرزنش نگاهی و کرد راست قامت آنها دیدن با بود داده لم کاپوت روی

  .کند اجرا نمایشی تا دید مناسب را فرصت سیندیا. باشند شده وقتش اتالف

   .جابریل پیش گردم برمی فهمیدم چیزی اینکه محض به من. میرابل خداحافظ

  :گفت و کرد اخمی آشام خون

   .میشی ایشون مزاحم قبلی وقت با فقط هم شما. جابریله لرد اسمش من ارباب



 

 
 

42 

  
 امئیل خون آشجبر ➢

 به مترجمی مهرداد مراد رینولدز بی دی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 حالیکه در و افکند او به نگاهی نیم ببازد، را خود اینکه بدون سیندیا اما شد فلج ای لحظه برای ترس از میرابل

  :گفت دوباره گشود، می را اتومبیل در

   .باش خودت مواظب میرابل، بینمت می

 قبل اما بگیرد تاکسی و شود پیاده تا افتاد صرافت به سیندیا که ایستاد اتومبیل کنار آنقدر لجبازی با هم راننده

 اتومبیل لحظه چند از بعد. نشست فرمان پشت و افکند او به آمیزی توبیخ نگاه راننده شود، موفق اینکه از

 گل توسط هنرمندانه خیلی چگونه که نگریست خیابان اطراف های چمن به پنجره پشت از سیندیا. کرد حرکت

 می کوچکتر و کوچ چراغ نور زیر در جوان میرابل اندام. برگشت عقب به هم بعد. بودند شده تزئین درخت و

 کمک به که نیست الیزابت فقط این اندیشید خود با و برگشت جایش سر سیندیا گذشتند، دروازه از وقتی. شد

  .دارد نیاز

  ششم قسمت *********

 دروازه میان از و بپیماید را خانگی جاده طول اتومبیل تا ماند منتظر بود، ایستاده سرجایش که همانطور میرابل

 سیندیا که بوده آرزویش اینکه یا است برگشته او طرف به سیندیا که کرد احساس لحظه آخرین در. کند عبور

  .ببیند را او و برگردد

 شال. کشید بلندی آه. رفت می اینجا از غیر کجا هر به و نشست می لیموزین در او جای به که داشت آرزو

 گوش و کرد مکث کمی در، لنگه دو میان. لغزید درونش به و برگشت خانه طرف به و کرد جابجا را سرش روی

  .داد فرا

 شخصی اتاق در جابریل شبانه ضیافت به اینکه یا و بودن سالن داخل یا همه. رسید نمی گوش به صدایی هیچ

  .بودند شده دعوت اش

 و ادب تا کرد می سعی تمام دقت با حال عین در. رفت پلکان طرف به داشت سراغ خود در که سرعتی همه با

. رساند دوم طبقه به را خودش پایین به رو نگاه و طرفین در دستها نرم، هایی قدم با. کند حفظ را متانت

 قفل حرکت یک با. رفت کمد طرف به و بست سرش پشت را در ورود محض به. بود خانه پشت تقریبا اتاقش

 خرمن میان در را دستش دو بعد و برداشت را شالش و کشید آهی ابتدا. کرد باز را در و گشود را آن شل
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 کرد آویزان دقت با و آورد بیرون را انگیزش نفرت های لباس سپس. کرد مرتبشان و برد فرو بلوندش موهای

  .باشد پوشیدن آماده دوباره تا

 شب فردا. بود کرده پرت زمین روی بر را لباس عصبانیت و حرص با و شد مرتکب اشتباهی بار یک قبال

 رخ اتفاقی چنین دیگر که گشت یادآور او به دردناک تبیهی با و شد عصبانی بسیار او شلخته ظاهر از جابریل

 مورد یک جابریل تا نبود نیازی داشت، که قدرتی آن با. نکرد رفتار او میل خالف دیگر بعد به شب آن از. ندهد

 نگاه یک فقط. داشت تعلق وی به میرابل روح و جان و بود آشام خون لرد یک او. کند تکرار دوبار را

  .بیندازد التماس به و بکوبد زمین به درد شدت از را میرابل تا بود کافی خشمناکش

 با را آلودش گناه پاهای و پوشید کهنه راحتی لباس دست یک. شد مرتعش بدنش روز آن خاطره یادآوری با

. داد فرا گوش و بست را چشمانش ، نشست کمد درگاهی برآمده لبه روی. گذاشت آزاد زده، الک های ناخن

  کند می کار انسان از بهتر خیلی آشامان خون گانه پنج حواس

 خلوت خانه پایین طبقه در را خدمتکار یک قلب های تپش ببیند، توانست، می خوبی به کامل تاریکی در میرابل

 را آوردند می خوردن برای خانه از ها انسان که غذایی توانست، می حتی او. کند درک را تازه خون مزه بشنود،

  .کند حس را درختان بر ها میوه رشد توانست می حتی فهمید، می را کهنگی و طراوت تفاوت. کند بو

 بلکه باشد نداشته اجازه اینکه نه البته. شود آشپزخانه وارد خواست، دلش که وقت هر تا نداشت اجازه او

 آشام خون هر مثل هم او. داشت فرق ها انسان با او خوراک چون برود آنجا به غذا برای تا نداشت نیازی

  .انسان تازه خون. بود خون محتاج دیگری

 دیگر و آسیم با را آنها نیز او و کردند می تقدیمش را خونشان میل کمال با که داشت ثابتی بردگان جابریل

 خونی با پالستیکی کیسه یک در میرابل غذای. کرد می تقسیم بودند، رکابش در همیشه که هایی عزیزدردانه

 نوشته، رویش که کوچکی تابلوهای مانند شد، می آویزان اتاقش دستگیره پشت بار، سه ای هفته هویت، بی

  .نشوید مزاحم
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 ای خلسه وارد دو هر حالت این در. کند می آشام خون نصیب ای العاده فوق انرژی انسان از تازه خون مکیدن

 همین به و. کردند می تقدیم را خونشان میل کمال با ها انسان که بود علت همین به. شوند می وار دیوانه

  .کند تغذیه انسان خون از مستقیم تا داد نمی اجازه میرابل به هرگز جابریل که بود هم خاطر

 دریافت بعدها اما است کرده ایجاد برایش را ممنوعیت این خودخواهی روی از جابریل که کرد می فکر اوایل

 را درجه ترین پایین آشامان خون میان در او که هرچند. اوست زنانه وجاهت مقابل در محتاطانه روش این که

 خور در متانتی تا کند مجبور را او جابریل تا شد می باعث همین و کرد می فرق ها انسان با هم باز اما داشت

  .باشد راداشته بانو یک

 شهرهای به شکار برای تا داشتند اجازه شدند، نمی محسوب نزدیک خادمان جزو که دیگر آشامان خون

 قانون شفاف خیلی مورد این در جابریل. داوطلب های انسان از همینطور و احتیاط با خیلی البته. بروند مجاور

  .کردند می تخطی که کسانی حال به وای و بود گذاشته

 هایش سیاست خاطر به نه آمریکا، شمال سراسر بر که بود قدرتمندی آشام خون هشت از یکی جابریل لرد

 فرمانروایی برای هایی سرزمین هم متحده ایاالت جنوب در او. کرد می حکومت خشونتش خاطر به بلکه

 وارد او خلوت حیاط در تا نداشت تمایل آشامی خون هیچ و آمد می حساب به اش خانه هوستون اما داشت

  .شود جنگ

 پیدا. کند یابی مکان را دوم طبقه های آشام خون و ها آدم ذهنش با کرد سعی و نشست کمد کف میرابل

 به هایشان رگ درون کهنه خون تعفن بوی و ها قلب کند حرکت خاطر به. بود آسان ها آشام خون کردن

 طبقه در خادمانش و جابریل. آمدند می دوم طبقه به کم خیلی آشامها خون اما. بودند تشخیص قابل راحتی

  .داشتند منزل خود برای خانه زیرین

 دیوار کل بلکه نداشت پنجره اتاقش که بود این دوم، طبقه در سکونتش محل مورد در دیگر شاخص مورد یک

 بود شیرینی خاطرات یادآور برایش اتاق این اما بکشد زجر بیشتر که خواستند می اینطوری شاید. بود پنجره

  .بود الزم واقعا امشبش نقشه برای که اتاقی. برد می بین از را کنونی زندگی تلخی که
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. کشید بیرون را کمدش کشوهای و زد چرخی بعد و کرد کنترل را اطرافش صداهای بار آخرین برای میرابل

 از قبل داشت، تعلق پدربزرگش به قبالً کوچک محفظه این. بود شده پنهان کوچک یخچال یک آنها پشت

  .بمیرد اینکه

 از خوبی خاطرات میرابل. رفت می کش آشپزخانه از شبانه که بود هایی هوله و هل و غذا عاشق پیرمرد

 خونین تصادف آن از پیش سال پنج داشت، سال ده فقط او رفت دنیا از که وقتی. داشت یاد به پدربزرگش

  .مادرش و پدر برای

 از پس دکتر که بود هایی خوردنی کوچک گنجینه همین بود، کرده تقسیم اش نوه با پیرمرد که اسراری از یکی

 و پدربزرگ با کمد همین کف را خوشی و مفرح اوقات میرابل. بود ساخته ممنوع برایش قلبی، سکته بار سه

 چیزها این سازی پنهان ایده: داشت جذابیت برایش بیشتر کدامیک دانست نمی او. بود گذرانده اش گنجینه

 می کوچک یخچال سمت به را او امشب که آنچه اما.پدربزرگش ممنوعه های خوردنی مزه یا و مادرش از

 بود وایرلس مودمی با پیشرفته تاب لب یک بلکه نبود پدربزرگ کننده چاق پنیرهای و سوسیس خوردن کشید،

  .کرد می جذب را ساختمان داخلی اینترنت های سیگنال قدرتمندانه خیلی که

 و دزدید را اینترنت رمز اسم او داد، نمی ارتباط اجازه آنها به جابریل که شرایطی در. بود الیزابت ایده کار این

 بود هایی گوش و چشم از عبور راه تنها این. سازد پنهان محفظه آن در تا آورد او برای و گذاشت رایانه داخل

 الیزابت و او که شد نوجوانانی بزرگ سایت وارد و کرد روشن را آن میرابل. داشتند حضور عمارت همه در که

  .داشت وجود جهان نوجوانان سراسر از مبتذل پیام ها میلون وبسایت این در. بودند آنعضو در

 باالخره مختلف های روم چت بین گردش قدری از پس. شد جستجو مشغول دقت با و کرد کم را تاب لب نور

  :بیابد را مربوطه پیام توانست

  .2 شماره گاو: امضاء. گیرم می تماس باهات نباش، نگران خوبه، حالم من یک، شماره گاو

 آنقدر الیزابت و او بعدها. کردند می صدا را آنها شوخی به و بودند داده دو آن به مادر و پدر که بود لقبی گاو

 یا اند کرده بزرگ گاو آیا که پرسیدند می خود از پریشانی با مادرشان و پدر که نامیدند لقب این با را همدیگر

  .بود تگزاس آنجا باشد چه هر. آدمیزاد دختر



 

 
 

46 

  
 امئیل خون آشجبر ➢

 به مترجمی مهرداد مراد رینولدز بی دی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 نگران هنوز هرچند. بربندد رخت وجودش در ترس از ناشی نگرانی تا داد اجازه و بست را چشمانش میرابل

 را او تواند نمی دیگر لیز خاطر به جابریل که بود راحت خیالش حداقل اما کند می چه و کجاست لیز که بود

 اثر در مادرشان و پدر که هنگامی. بود او سر زیر ماجراها این همه که دانست می خدا فقط. بگیرد کنترل تحت

 دو قانونی قیومیت مالی، شریک همینطور و خانوادگی دوست بهترین عنوان به جابریل شدند، کشته تصادف

  .گرفت عهده به را دختر

 هیچکس که دارند آمد و رفت انسانی جوامع در طوری و کنند می زندگی بسیار احتیاط با ها آشام خون بیشتر

 اداری های بستان بده و قوانین سیاست، از که نیست معنی این به احتیاط این اما. کند نمی شکی کوچکترین

 قیومیتش با هیچکس که نمود عمل طوری. آشنا قوانین این از و بود دانا و زیرک بسیار جابریل. باشند خبر بی

  .داد حکم که پرونده قاضی نه و کودکان از حمایت پرونده مسئول نه. باشد نداشته مخالفتی

 سالگی هجده به میرابل و گذشت سال سه تا کرد صبر آنقدر. بود صبور هم بسیار احتیاط بر عالوه جابریل

  .رسید

 اوج. داشت بدی خیلی خاطره روز آن از میرابل. کرد تبدیل را او سالگی هجده تولد از بعد روز یک درست

 طاقت میرابل که بود ترسیده جابریل و بود شده مریض ماهها او. شد می انجام پول خاطر به فقط که خشونتی

 طبق مرد، می سالگی پنج و بیست از قبل میرابل اگر بلکه باشد جانش نگران اینکه نه البته. بمیرد و نیاورد

 شد، می هاتورن خانوادگی خیریه موسسه حساب وارد الیزابت، حساب به ورود بدون ارث همه پدرش، وصیت

  .نداشت دسترسی به امیدی دیگری جابریل که جایی

 بقبوالند خود به توانست نمی چون ایستاد سرپا و کرد دور خود از را مرض سختی الیزابت خاطر به پایان، در

 می نگه دور او امثال و جابریل از را او و ماند می زنده باید. باشد تنها هیوالها این میان در کوچکش خواهر

  .داشت

  .دید برآورده را آرزویش اولین داد، را خواهرش غیبت از خبر جابریل وقتی امشب

 صبری بی با جابریل نداند که کیست و. گریخت که بود مانده باقی سالگیش هجده به هفته چند فقط الیزابت

 جابریل. نماید تصاحب را ثروتش همه و کند تبدیل آشام خون به را دوستش دختر کوچکترین تا بود منتظر



 

 
 

47 

  
 امئیل خون آشجبر ➢

 به مترجمی مهرداد مراد رینولدز بی دی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 که وقتی پس. خواست می یکجا را ها دارایی و اموال همه او. شود شریک میرابل با را چیزی تا نداشت تمایلی

  نکند؟ را کار این لیز با چرا کرده، تجاوز بهمیرابل

 خواهر به دل در میرابل. داشت فرار پای رسید، می نظر به که اینطور و بود میرابل از تر قوی خیلی لیز اما

 جلوی مرمرین های سنگ روی از نفر یک. داد فرا گوش و کرد بلند را سرش ناگهان. کرد می افتخار کوچکش

 را تاب لب حرکت چند با و کرد اخمی کهنه خون بوی استشمام با. شد نزدیک پلکان سمت به و گذشت خانه

 مانتو ثانیه چند عرض در. نهاد سرجایشان را کشوها و بست را یخچال در. گذاشت جایش سر و نمود خاموش

  .داد نشان کتاب خواندن مشغول را خود و نشست ای گوشه و پوشید راحتی های لباس روی را بلند

 و انداخت اتاق همه به کنجکاوانه نگاهی اول بنگرد، را او اینکه بدون و شد وارد آسیم و خورد در به ای ضربه

  :پرسید نرمی به بعد

  کجاست؟ اون دونی می -

 در. داد می انجام را او بار کسالت حتی و شخصی امور همه و بود جابریل خدمت در پیش سال صدها از آسیم

 واسطه بار چند حتی او. کرد می برخورد میرابل با مهربانی با که بود کسی تنها او جابریل، خادمان میان ضمن،

 یا و نگهبان را خود آسیم که بود افتاده شک به میرابل که طوری. کند چشمپوشی تنبیهش از جابریل تا شد

  :پرسید و داد تکان وار گیج حالتی با را سرش. داند می او فرضی عموی

  سرورم؟ گفتین چی -

 از آسیم که دانست می خوب اما نداشت را مقامی چنین لیاقت هیچکس جابریل از غیر و نبود میرابل سرور او

  .شود می خوشحال کلمه این شنیدن

 جابریل که کن باور اما کنی نمی درک اونو روش که دونم می. میرابل مشکله، برات که دونم می من -

 مالقات برای دیگه هفته پرونده مسئول زن. ما خاطر به هم و تو خاطر به هم. میده انجام رو الزمه که کاری

 میشه عصبانی خیلی جابریل ببینتش، نتونه هم بعد دفعه اگه و نبود اینجا الیزابت اومد که قبل دفعه. گرده برمی

  .بره می رنج قضیه این در بیشتر همه از کسی چه که بگم نیست الزم و
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 چهره این پس از تا داشت سعی. کرد بررسی را اش چهره اجزا همه و شد خیره دقیقاً آسیم صورت در میرابل

  .ببرد پی باطنش به بتواند مهربان

  .نگفت من به رفتنش به راجع هم چی هیچ. ندیدم اونو واقعاً من آسیم، -

  !اینطور که -

 سرازیر چشمانش از اشک قطرات و کرد می شرم احساس او حالت از میرابل و رسید می نظر به ناامید آسیم

  .شد

  :گفت زده خجالت و برگرداند را رویش بود، انداخته گریه به را او اینکه از آسیم

 جلوشو نتونم منم و بیاره سرت بالیی یه ممکنه و نیست خوب جابریل حال. نیا بیرون اتاقت از امشب -

 .بگیرم

 در اینکه وجود با.بست سرش پشت را در و رفت بیرون و انداخت اطراف به را جستجوگرش نگاه دوباره بعد

 داشته همه برای بار این. آمدند می گریه هق هق با بار این و داشت ادامه هایش اشک اما بود شده تنها اتاق

 بلکه نبودند، حیات قید در دیگر که مادرش و پدر و پدربزرگ برای فقط نه. گریست می نداشت، دیگر که هایی

 زندگی همه برای و) ها بچه شوهر، اش، عاشقانه بوسه اولین نامزدش، اولین( جوان دختر یک رویاهای برای

   .گریست می ویرانش

  هفتم قسمت

 زن طالیی موهای خرمن انبون باشد، داشته توجهی تختش پایین موی مشکین زن به اینکه بدون جابریل

 عیان را او سفید و فرم خوش گردن و کشید عقب به شدید تکانی با و گرفت چنگالش میان در محکم را دیگر

 را خود سر. شدند ظاهر شفافش پوست زیر از رنگ آبی های رگ تا داشت نگه حالت این در را او آنقدر. کرد

 برده. کشید بو گوشت روی از را او خون شد، می خارج گلویش ته از که جهنمی ای خرناسه با و آورد پایین

 های دندان آرامی به جابریل. کند تمام را کارش آشام خون تا ماند منتظر و داد سر ای ناله هراس با داوطلب

 قدرت، همه با ناگهان انسان، شدید های ناله با همزمان و برد فرو گردنش لطیف و نرم گوشت در را تیزش
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 شریک حالش این در نیز را آشام خون و زد می پا و دست وار خلسه حالتی با بلوند زن. مکید را او تازه خون

 این او. کشید دراز تخت روی و انداخت کناری به را او مرتعش و لرزان بدن جابریل بعد، ای دقیقه. کرد می

 کار این در همیشه اما کند منتقل او به را لذت حد بیشترین قربانی، خون آشامیدن ضمن تا داشت را قدرت

  .بیفتند التماس به بیشتر داوطلبان تا شد می باعث همین و کرد نمی دخالت

 را مباشر بینی های پره تازه خون بوی. آمد داخل به آسیم و شد شنیده در به ای تقه صدای موقع همین در

  .بود کشیده دراز اربابش کنار سرخوش حالی با که بود شده جذب زنی به نظرش و ساخته تحریک

  .برگشتند هتل به الیتون خانم

   .عالیه

  :پرسید کرد، می نوازش را او که همانطور جابریل. داشت طلب باالتر لذتی جابریل از و نالید می هنوز زن

  چیه؟ زن اون باره در نظرت آسیم

  :داد پاسخ تندی به و گرفت بر بلوند زن از را نگاهش گناه، از احساسی با آسیم

  .زیبا البته و نفس به اعتماد با مغرور، باهوش،

   .نبود چیزا این منظورم

  .انداخت باال را هایش شانه اعتنایی بی با آسیم

  .سرورم کنه، نمی فرقی هیچ دیگه زنهای با زن اون خون مزه

  :کرد اخمی جابریل

  .دونستم نمی دونستی؟ می. کرده خودش نامزد رو اون رافائل. نکنه فرقی شاید

 رافائل هم بعد و کردند کار هم با مدت یه اونا. است زیرکانه و قدیمی روش یک این. دونستی نمی که البته

  .باشه راضی زنه خود دونم می بعید. کنه می ترکش بده، بهش اهمیتی اینکه بدون
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  ...ندارین خیال که شما

  ...کوچولو لمس یه فقط

  ...سرورم خطرناکه خیلی

  .میشه عصبانی حسابی رافائل. بکنم رو کار این میخوام خاطر همین به دقیقاً

   .سرورم نه خوردی؟ غذا تو درستیه؟ کار شما نظر به

  .گرفت غیرمنتظره ای قیافه جابریل

   .نزدم دست بهش اصالً. بکره بکر یکی این. آسیم بیا

 وجود یا آسیم. داد هل مباشرش طرف به را او بدهد، اهمیتی مو مشکین زن اعتراض به اینکه بدون هم بعد

 خود با و گرفته را زن بازوی که حالی در و کرد تعظیمی اما بود دلگیر سرورش خطرناک تصمیم از هنوز اینکه

 خود با حالیکه در داد، ادامه موطالیی زن نوازش به لبخند با و برگشت جابریل. رفت بیرون اتاق از کشید، می

 بسیار دیگر های انسان با زن این خون شک بدون زیرا کند می اشتباه سیندیا مورد در آسیم اندیشید، می

  .است متفاوت

  هشتم قسمت

 می روشن را انتها بی و مخملی آسمان سختی به نیمه ماه. بود ایستاده اقیانوسش به رو اتاق بالکن در سیندیا

  .کرد

 پیچیدند بدنش دور به مردانه توان پر دست دو. خورد می تکان آرام تاریکی، در اقیانوس پایش، زیر ساحل در

 بست، را چشمانش داشت، راحتی احساس بازوانش میان در که سیندیا. چسباندند ستبر ای سینه به را او و

 بازی به را وی گوش الله مردانه هایی لب. کرد رها عاشقانه فضایی در را خودش و داد تکیه عقب به را سرش

  :پرسید آرام ای زمزمه میانشان از و گرفتند

  .هستم تو با. اینجام من رفتی؟ کجا من؟ سین کجایی
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  .شیرینم سین بزن، صدا منو اسم نه،

  .رافائل

   رفتی؟ کجا. عشقم شدی، دور من از خیلی

 خواستی می اینو. تگزاس ایه؟ رویایی مدل چه دیگه این اندیشید خود با و کرد اخمی او سماجت از سیندیا

   .تگزاس هوستون، بدونی؟

  :فشردند خود به بیشتر را او رافائل فوالدین بازوان

   .شغلم خاطر به تگزاس؟ چرا چرا؟

  .گرفتند میان به تر سخت را او رافائل بازوان اما برهاند او از را خود کرد، سعی ناراحتی با هم بعد

  کی؟ با سین؟ کاری چه

  .برم بگذار. نداره ربطی تو به کی؟ با چی یعنی

   نشده؟ تنگ من برای دلت تو! نه

  .کرد می عصبانیش زیرا آمد نمی خوشش رویا قسمت این از. بود رحمانه بی ای جمله

   .برم بگذار فقط. برم بگذار

 به اما بود نمناک و خیس سرش زیر بالش. پراند خوش خواب از را او همراهش تلفن بیدارباش زنگ صدای

 سر به بیگانه اتاق یک در صبح تا که بوده آشفته شب یک در بدنش عرق از ناشی آن رطوبت که قبوالند خود

 آشام خون این دیگر بار چند که کرد نمی فرقی. بریزد رافائل برای تا نداشت اشکی دیگر او. است برده

  .کند تسخیر را او رویاهای بخواهد،

 پشتیبانی مرکز در هویت رامونا با بتواند صبح امروز که بود امیدوار. بود صبح هشت. انداخت ساعتش به نگاهی

 از. بماند باقی جواب منتظر تا نداشت تمایلی اما بود گذاشته پیام برایش قبل شب. کند مالقات کودکان از
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 حاضر کودکان از حمایت اداره در بعد، ساعت یک. رساند حمام به را خودش خیز یک با و پرید پایین تخت

  .بود

. گذاشت می کودکش دهان در چیزی اطراف به محتاطانه نگاهی با که دید را مادری شد، باز که آسانسور در

 نه ساعت را کودک خواست می آبنبات با زن هم شاید کرد؟ می گریه کودک چون داشت؟ گناه احساس چرا

 به توجه بدون سیندیا. بود والدین و کودکان مورد در ناامیدی و رنج از پر انتظار اتاق فضای کند؟ آرام صبح

 تلفن به میزش، پشت که رفت جوانی زن سمت به مستقیم و کرد متمرکز تقاضایش بر را افکارش دیگران،

  .داد می پاسخ

  :گفت شمرده و متین خیلی بعد و شود تمام منشی تلفنی گفتگوی تا کرد صبر کمی

   .کنم مالقات هویت رامونا خانم با که خوام می

  :پرسید بود، تگزاس اهالی مخصوص که ای ادبانه بی لحن با و کرد نگاه زن

  منتظرتونه؟ ایشون

  ... که دارم نیاز فقط من اما نه

  ...تونم می من. بگذارین مالقات قرار باید

   .هاتورنه الیزابت باره در بگین بهش. گیرم می رو وقتش دقیقه چند فقط

 گران های لباس وضع و سر. افکند سیندیا پای تا سر به دقیقی نگاه و فشرد هم به خشم از را لبهایش منشی

 را تلفن گوشی. بگیرد جدی را او باید که یعنی این و دهد می پول بوی که فهماند تگزاسی زن به او قیمت

  .بفهمد را هایش حرف از ای کلمه نتواند سیندیا تا کرد صحبت آرام طوری و برگشت و برداشت

  :گفت تند خیلی و چرخید او طرف به دوباره هم بعد

 چپ سمت راهرو اولین. چپ سمت سالن ببرید تشریف. پذیرند می رو شما کوتاهی مدت برای هویت خانم

   .اتاق آخرین راهرو، انتهای. راست سمت دوم راهرو جلوتر کمی
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 زیرلب حالیکه در سیندیا شود، تمام حرفش اینکه از قبل اما کند سوال او از دوباره سیندیا تا بود منتظر او

  .رفت راهرو سمت به کرد می تشکر

 موهای. بود اش کودکی لطافت به و صاف پوستی با ساله پنجاه تقریبا سیاهپوست یک هویت رامونا خانم

 چهره سیندیا دیدن با اداره، منشی مانند نیز او. بود ریخته هایش شانه دور به و کرده صاف را خود وز و فرفری

  :گرفت خود به ادب از دور به و عصبانی ای

 اون که نیستم قائل ارزش براشون سگ تف یه اندازه به و شناسم می رو اونها همه من. نیستی فامیلش شما

   .کردند رها خودشون حال به رو گناه بی دختر تا دو

  :گفت مودبانه و محکم لحنی با سیندیا

  .الیتونه سیندیا اسمم و ام خصوصی کارآگاه یک من. هویت خانم

  

  .بود شده گیج کمی سیندیا  نیست؟ اینطور. اومدی دیر سالی هشت یه کارآگاه؟

  ... تا کرده استخدام منو جابریل

   .نداریم گفتن برای حرفی هیچ پس

  .بگوید چیزی منشی به تا فشرد را آیفون دکمه عصبانی حالتی با هم بعد

   کرده؟ فرار الیزابت که دونید می

 که چرا است زده خال به که اندیشید خود با سیندیا. برداشت آیفون روی از را دستش و کرد تنگ را چشمانش

  .کرد جلب را توجهش

  .گفت می بهم الیزابت بود، اینطور اگه. نمیشه باورم

  .کنم پیداش که میخوام من. گفت می شما به داشت حرفی الیزابت اگه گفتن بهم. اینجام من همین برای
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 نفرین آشام خون  شده؟ نفرین آشام خون اون به برگردونی رو فرشته اون دوباره که. کنم کمک بهت چرا

  .اومد خوب را شده

   .کنم کمک میرابل خواهرش و الیزابت به خوام می من نه، یا بکنید باور چه! نه

 پناه مرکز یک به کارت این. کرد دراز رامونا طرف به و آورد بیرون کیفش داخل از ویزیت کارت یک هم بعد

 خط با او. بود سیندیا صمیمی دوستان از یکی شین، لوسیا آن صاحب که داشت تعلق آنجلس لس در کودکان

  .بود نوشته آن روی را خودش و لوسیا نام بدی

 تحقیق من باره در و بگیرید تماس مرکز این با بگیرین، نظر در بدا آدم جزو منو اینکه از قبل کنم می خواهش

   .برسه جایی یه به پرونده این تا مونم می هوستون تو من. کردم یادداشت روش خودمو شماره. کنید

  :کرد میخکوب جایش سر را او رامونا صدای اما برود بیرون تا برگشت هم بعد

   چطوره؟ میرابل حال

  :برگشت او طرف به و کرد مکث کمی

   .بیرون ببرمش اونجا از میخوام. نیست خوب

 هر. دهد نجات مهلکه آن از را میرابل تا داشت تصمیم آن، بدون یا او کمک با. نماند پاسخ منتظر دیگر هم بعد

  .کند تر آسان را او کار توانست می رامونا چند

41 

 نهم قسمت

 رنگ با که پاگوداهایی و زرد های ستون با ساختمان چند مگر. نبود سخت زیاد هوستون کودکان موزه یافتن

 کودکانی به نگاه یک تا بود کافی فقط چند، هر. داشت وجود شهر در کردند، می هجی را موزه کلمه صورتی

 ستون از یکی به سیندیا. کردند می دخول به راضی را خود والدین شیون و گریه با موزه مقابل در که بیندازی

. کند جستجو آنها میان از را کلی بلندش قد از استفاده با تا کوشید و برگشت جمعیت طرف به و داد تکیه ها
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 موزه، مقابل در نوجوان و کودک همه این وجود با. بود گذاشته قرار اینجا او با چرا کلی که فهمید می تازه

 که دید را او سیندیا دقیقه، چند از بعد. شود گرفته اشتباه آنها از یکی جای به او تا داشت وجود زیادی احتمال

 می را جمعیت دقت با نیز او. درخشد می خورشید نور در هایش گوشواره و ایستاده ها ستون از یکی مقابل

 خیل به را خودش و برد فرو هم در را عضالتش و کشید عمیقی نفس سیندیا. گشت می دنبالش به و نگریست

  :رساند وی به را خودش زحمت با و زد جمعیت

   .سالم

  .است آمده تنها که شود مطمئن تا نگریست را سرش پشت دقت با و شد باز هم از او دیدن با کلی چهره

   .تو بریم خوبین؟. سالم

  :کرد سیندیا نثار را آمیزش شیطنت لبخند همان هم بعد

  .هستی من مادر شما که کنیم می وانمود

  .میشه سالم بیست دیگه ماه یه نوزده؟ سالته؟ چند. حال با چه

  اینجا؟ اومدیم چرا. بزنم جا مامانت جای خودمو تا نیستم پیر انقدر که من اما. باشه

 و آوردن هاشونو بچه مادرها بیشتر و تعطیلیه روز اینکه دوم. کنند پیدامون نمیشه راحت و شلوغه خیلی که اوال

   .کنه نمی نگاه دخترش و مجرد مادر یه به بار دو کس هیچ سوما. نمیرن هم حاالها حاال

  :کرد اشاره در طرف به و خرید را ها بلیط سیندیا

  باشم؟ داشته ثروتمند شوهر یه جاش به نتونم چرا. باشم مجرد مادر یه که نمیخواد دلم من

   .گردین می یکی دنبال که اینه منظورم... دنبال که آیید می مجرد مادر یه نظرم به شما اما. دونم نمی

  :کرد عوض را صحبت موضوع سیندیا! عجب

  کنی؟ می کار جابریل برای که وقته چند



 

 
 

56 

  
 امئیل خون آشجبر ➢

 به مترجمی مهرداد مراد رینولدز بی دی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 از یکی هم اون. کرد معرفی منو مادرم دوستان از یکی. شد سالم هجده که وقتی از. دوساله تقریبا

  .نیست بدی موجود کل در اما کنه می تلف رو وقتش و خوابه می روزها ها مرده اون با که هیوالهاست

   کنی؟ می چکار اونجا تو خوب. باشند مرده واقعا اونا کنم نمی فکر که من

 را آن دوباره سالن، داخل داغ های رنگ موج دیدن با اما برداشت را دودی عینک موزه داخل به ورود با سیندیا

  .نهاد چشم بر

 خوبی حقوق من به اونجا حرفا این همه با دونید، می. نقره ظروف انداختن برق روبی، غبار تمیزکاری،. نظافت

  .میدن

  خدمتکارایی؟ بخش تو فقط یا کنی می کار هم بزرگه خونه اون تو

 آشامای خون اون از یکی گیر تا نمیخواد دلمون. نداره ورود اجازه کسی شب اما. اونجا میرم وقتا بعضی روزها،

  .نیستیم بیمبوها اون جزو ما حداقل. کنیم نگاه پست آدمای اون به تا کنند می مجبور رو ما که بیافتیم بدجنس

  بیمبو؟

 افراد و اونا مغز های سلول بین من نظر به. گذاشتیم جابریل جنسی های برده روی ما که اسمیه این. آره

 می استفاده سیلیکون از بیارن، کم مغز از که هروقت ها زن اون اینکه از غیر نداره، وجود تفاوتی هیچ جابریل

   .نیست واقعی اونا های سینه من نظر به میگم؟ چی که فهمید می. کنند

  .داشت انتظار اینها از بیشتر خیلی جابریل از دختر این. خنده زیر زد پقی و برگرداند را رویش سیندیا

 گیر پوت لی لی وسط که غولم یه که کنم می احساس اینجا من. بشینیم بتونیم که میشه پیدا جایی حاال

  .افتاده

  .بگیرم شما برای قهوه یه تونم می اما. داره کودک غذای فقط که هرچند. هست کافه یه آره

   .جون بچه بریم بیفت راه شکر، رو خدا! اوه
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 وقتی. رفت بوفه طرف به خودش و نشاند بزرگسال مخصوص میزهای از یکی پشت را او سیندیا کافه، داخل

  .کرد تعارف کلی به شکالتی کیم یک و نهاد میز روی را قهوه برگشت،

   دونی؟ می چی بگو خوب،

  :گفت مکید، می را بستنی کیم لذت با حالیکه در کلی

 می سر بار دو ای هفته فقط چون نداشت خبر معلمش. بیرون رفت می خونه از روزها لیز گفتم، که همونطور

 می. آشاما خون خاطر به. سوخت می براش دلشون هم نگهبانا بقیه و بود شده دوست که نگهبانا از یکی با. زد

  که؟ میگم چی فهمید

 کارفرمای یک مثل که من با حداقل. بداخالقه خیلی جابریل که اینه منظورم برنگرده؟ اون که ترسیدند نمی اونا

   .نکرد برخورد عاقل

  :خندید کلی

 حاضر وقت هیچ اون اینکه ضمن. گرده می بر خواهرش خاطر به لیز که دونستند می اونا اما شماست با حق   

  .بده قرار بدی موقعیت در رو نگهبانا شد نمی

   .اینجا میومد وقتا بیشتر کرد؟ می چیکار ، بیرون رفت می وقتی خوب،

  :انداخت طوالنی نگاهی اطرافش به سیندیا

  .باشه بر و دور همین باید هم االن پس بشه، آویزون اینجا که داشته عادت اگه خوب

  .جیمی اضافه به داشت، دوست رو مونتروز و اینجا کال اما نیست اینجا االن نه،! اوه

  دونی؟ می چی اون باره در! جیمی راستی آهان،

 مهمه؟ کی برای اصال دونه؟ می کی. مرده حاال تا شایدم رفته، کرده ول هم پدرش معتاده، مادرش بگم؟ چی

 اینجاست، شب یه. عالفه خیابونا تو حاال تا نداشت کفیل دیگه و شد ساله شونزده که پیش سال چند از جیمی



 

 
 

58 

  
 امئیل خون آشجبر ➢

 به مترجمی مهرداد مراد رینولدز بی دی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 متل یا و غذا برای که داشت دوست لیز. دیگه های بچه مثل. میشه آویزون جا یه شب هر. اونجاست شب یه

  .بودند نزدیک هم به خیلی اونا. بده پول بهش

   .شاید باشند؟ هم با باید االن تا دو اون گی، می تو که اینطور

  .برتافت را رویش و بیاورد طاقت سیندیا نگاه زیر نتوانست کلی. شد می حس کلمه این تلفظ در سستی نوعی

  :کشید آهی سیندیا

 بودم من شخص اون اگه شد می خوب خیلی و. کنه پیدا رو الیزابت جابریل، از زودتر باید نفر یه کلی، ببین

  .کنم کمک بهش میخوام چون

  :کرد نگاهش کنجکاوی با سیندیا  دونی؟ می اینو تو کرده، استخدام رو دیگه یکی اون

  جابریله؟ منظورت

   .میشه پخش زود شایعات. پرسید می سواالتی ما از و بود اومده بیاین، شما اینکه از قبل مسن، مرد یه

  :برگرداند سیندیا طرف به را رویش بعد

  شدین؟ اخراج شما

 حساب خورده یه کردم، کار براش قبال من که نفر یه با جابریل. میگم برات باشه بدونی؟ رو واقعیت میخوای

 ای عاقالنه کار که دونه نمی خودش البته. بگیره رو طرف حال میخواد من وسیله به کنم می فکر. داره قدیمی

. گردونم نمی برش جهنمی خونه اون به کنم، پیدا رو الیزابت من اگه که دونه نمی هم رو این البته صد و نیست

 من و بگیره جشن رو تولدش روز بتونه و برسه سالگی هجده سن به اون تا میریم امن جای یه به هم با ما

   .داره گفتن برای حرفی آینده در که بشم مطمئن

  :گفت آهسته کلی

   .میرابل. داره گروگان رو خواهرش اون اما خوبیه فکر

  :داد بیرون لبانش میان از پوفی و کرد جمع دهانش داخل را هوا سیندیا
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   .نشناختی رو مامانت هنوز تو جون بچه

  :انداخت هم روی را پاهایش و کشید سر را اش قهوه جرعه آخرین

  :ایستاد جایش سر و شد بلند کلی  کرد؟ پیدا رو جیمی میشه کجا حاال خوب

   .نیست جیمی با اون

  :پرسید و شد خیره کلی چشمان در سیندیا

  کجاست؟ پس

  :داد تحویلش کجی لبخند کلی

  .آنجلسه لس تو االن اون

   !شانس این به لعنت

  .کرد تکیه عقب به ، داد می تکان را سرش که همانطور سیندیا

  نه؟ عجیبه، خیلی

  اونجا؟ رفته چطور بگم، که رسه نمی ذهنم به ای دیگه کلمه

 خودش برای سال هجده از بیشتر سنی با جعلی هویت یه و کرد جمع پوالشو. کشید می نقشه که بود مدتها

  .باشه نداشته احتیاج چیزی به ای هفته چند تا کنم فکر. بخره هواپیما بلیط تنهایی به بتونه تا ساخت

  :کشید آهی کلی  آنجلس؟ لس چرا

  .نه راستش، نه؟ مگه تگزاسه، مثل اونجام نه؟ که چرا

 یه کالً و اونجا برن دارن دوست همه و داره قشنگی مناظر آفتابیه، همیشه هوا اونجا که اینه منظورم خوب،

  .کنه پیدا زندگی برای راحت جای یه و خوب شغل یه میتونه راحت اونجا که کرد فکر لیز. توریستیه جای
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  باهاشه؟ هم جیمی

 تو تونست نمی دیگه لیز اما بمونه اون خواست می جیمی. داشتند هم با حسابی دعوای یه ماجرا این سر! نه

 بنابراین. کنه پیداش که ممکنه لحظه هر و داره تعلق جابریل به ایالت این حال هر به خوب،. باشه تگزاس

  .باشه داشته اعتماد مردمش به که دید نمی عاقالنه

  بره؟ باهاش خواست نمی جیمی چرا

 هم کوچک خواهر یه اینکه ضمن رسید، می بهش و زد می سر بهش بار یک وقت چند هر. مادرش خاطر به

  .کرد می مسئولیت احساس اونا قبال در که کنم فکر من. کرد می زندگی اش عمه با که داشت

 ما که زنه می سر اینترنتی وبسایت یه به اون کنی؟ برقرار ارتباط باهاش تونی می تو. تنهاست لیز االن پس

   ... اما عضویم، توش

  :شد عوض نگاهش نوع و گرفت خود به پایینی تن کلی صدای

  اما؟

  .هیچی دیگه بعد و گذاشت پیام یه و اومد اول روز که اینه منظورم. ندارم ازش خبری که وقته چند

   .کشیدین خوبی نقشه عجب. عالیه

  .نکند فکر آنجلس لس در تنها، دختری سرنوشت به کوشید و گرفت بر کلی از را خود خسته نگاه سیندیا

   ... کن گوش باشه،

 که هر. بود محلی شماره یک. شد خیره مانیتور روی شماره به تعجب با. کرد قطع را حرفش تلفن، زنگ صدای

  :چسباند خود گوش به را آن. نداشت ها آشام خون به ربطی گرفت، می تماس

  بفرمایید؟ الیتون،

   ببینیم؟ همو تونیم می هستم، هویت رامونا. الیتون خانم
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  .بگیرد ارتباط سریع انقدر نداشت، انتظار اصالً. شدند گرد تعجب از سیندیا چشمان

  .باشه تاریکی از قبل خواهشاً فقط. بگین رو مکانش و زمان. البته

  .فصل چهار هتل دارین؟ تشریف کجا خوب، بسیار

  .بنوشیم هم چیزی یه تونیم می. داره مجهز البی یه اونجا. خوبه باشه،

  ساعتی؟ چه

  .میشه تاریک زود هوا اینجا. نیم و چهار

   .اونجام ساعت سر

 کلی طرف به را رویش و بست را گوشی حیرت با سیندیا و کرد قطع را مکالمه خداحافظی بدون رامونا

  .برگرداند

  بودم؟ کجا خوب،

  .گرفتین می ایراد لیز و من نقشه از داشتین

 لیز از خبری اینکه محض به و باش زنگ به گوش تو. شده که کاریه حال هر به اما بود این شبیه چیزی یه

   .میدم بهت شمارمو من قبول؟ بگذار، جریال در منو ، گرفتی

  :کرد دراز طرفش به و نوشت رویش چیزی کشید، بیرون کیفش داخل از ویزیتی کارت بعد

 کنی، کمکم بتونی شاید که امید این به دادم، بهت خونه از بیرون کارتمو من که بگو پرسید ازت کسی اگه

 انقدر کنی، می فکر تو. بگیر رو تماسش شماره اینکه یا. بزن زنگ بهم فوراً گرفتی، لیز از خبری اگه باشه؟

  .کنم می فکر اینطوری شاید، کنه؟ اعتماد من به که باشه داشته قبول حرفاتو

 برای پناهگاه یه جسیکا خانه. نوشتم کارت روی که آدرسی این به بره بگو بهش نکرد، قبول هم اگر باشه،

 رو تلفنش شماره. بزنه سری یه حتما اونجا به بگو بهش. دارم اعتماد بهش من. آنجلسه لس غرب نوجوانان

  .کنند می مراقبت ازش اونا. نوشتم هم
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  کنید؟ می چیکار شما

 که ممکنه. بوده قاطی باهاش خیلی لیز که معتقدند همه. بود لیز پرونده مسئول طرف از شد من به که تلفن این

 خودم با و بدم نجات عمارت از رو میرابل تا کنم پیدا راهی یه باید حرفا این همه از بعد تازه. کنه کمکم بتونه

   .کنم می الیزابت حال به فکری یه بعد. ببرم کالیفرنیا به

  :گفت هراس با و شدند گشاد ترس از کلی چشمان

 خودش برای پوالشو و میرابل اما بشه لیز بیخیال اگه حتی. نمیده میرابل به رو ای اجازه همچین هرگز جابریل

  .بیاره بیچاره دختر اون سر تونه می بالیی چه و هیوالییه چه اون دونید نمی شما داره، می نگه

   .بمونه همینجا میرابل تا بگذارم تونم نمی من. راهمه سر مشکالتی یه اما دارم خوب نقشه یه فعال

  .دارد هم دیگر سر یک سیندیا گویی که نگریست او به طوری کلی

  چرا؟ پس. میاد خوششون آشاما خون از که نیستین زنهایی تیپ اون از شما گرفت؟ تماس شما با جابریل چرا

  .بود میرابل مشغول شدت به فکرش. ایستاد سرپا دوباره سیندیا

 اما بکشونه اینجا به رو دیگه نفر یک و کنه استفاده سوء من از خواد می جابریل گفتم، بهت قبالً که همونطور

  .نمیشه موفق و گیره نمی اش نقشه که دونه نمی

   !نه نه؟ پسرته، دوست

  :شد خیره او به زده حیرت و گیج سیندیا

  :زد آمیز شیطنت لبخندی کلی  برسه؟ ذهنت به چیزی همچین که شد باعث چی

  .باشه حرفا یا و پسر دوست مایه تو چیزی یه باید. زدم حدس همینطوری

  .البته نه؟ مگه داری، موبایل تو کن، گوش. هرچی حاال

   .بده بهم شمارتو
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 خط با کلی. گرفت طرفش به و آورد بیرون خودنویس یک همراه به را دیگری کارت کیفش داخل از هم بعد

  .نوشت را شماره خودش مخصوص

  .ببینم دوستامو از تا چند میرم منم. نه نداری؟ مشکلی تو. برم باید دیگه من

  .چی هر حاال نه؟ مگه میدی، اطالع بهم گرفتی، خبری اگه

  .آره

 همراهم تلفن با بودم که هرجایی تونی می تو اما بمونم هوستون تو دیگه وقت چند تا دونم نمی من. باشه

   .بگیری تماس

  

  :نگریست را او بار آخرین برای و برداشت را کیفش سیندیا

  .کردی کمک بهم خیلی. کلی متشکرم چیز همه برای

  .باشه خوب حالش الیزابت امیدوارم. کنم می خواهش

   .عزیزم کنم، می دعا تو برای منم

  .خندید بار شیطنت دوباره کلی

   .کردید بازی خوب خیلی رو مامان نقش

 حالیکه در کرد، ترک را موزه عجله با داد، می تکان را دستش حالیکه در و زد لبخندی خود نوبه به هم سیندیا

  .برسد رامونا با قرارش سر به تا باشد داشته کافی وقت تا بود امیدوار

  یازدهم قسمت

 زمان از او بینی پیش رغم علی. بود نشسته میز پشت هنوز رامونا رسید، مالقات محل به سیندیا که هنگامی

 حال هر به. برسد قرار به وقت سر تا نداد اجازه که بود حدی به ترافیک شدت اما مسیر، طی برای شده تعیین
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 خنده با و کشید جلو صندلی یک سیندیا. شد می دیده مقابلش خالی گیالس یک. بود بزرگی شهر تگزاس

  :گفت

  .برسم من تا باشید خورده چیزی یه بودم امیدوار. رسیدم دیر ببخشید -

  .کردم هم رو کار همین -

 .بگیرد رامونا از سفارشی تا کرد اشاره و زد صدا را گارسون سیندیا

  خوری؟ می چی خودت -

 به و داد را خود سفارش. کند جماعت همرنگ را خود تا بود مجبور امشب اما نبود الکلی نوشیدنی اهل سیندیا

  .زد دیگری لبخند رامونا

  .شلوغه سرشون -

  .کنند شروع زودتر رو هفته آخر تعطیالت دارن دوست ها تگزاسی خوب -

  :پرسید دوخت، می سیندیا به را نگاهش درحالیکه هم بعد

  توئه؟ مال جسیکا خانه که نگفتی بهم چرا -

  .اونه گردنه ها زحمت همه. دم می چک فقط من. کنه می بزرگ رو ها بچه لوسیا چون -

  .باشه باید بزرگی چک اما. آره -

. خوندیم می درس کالج یه تو هم با لوسیا و من. نیست لوسیا کاری بزرگی به که کنم می تأکید هم باز -

 اهل من. کنه کمک فراری های بچه به بتونه که باشه داشته تسهیالتی و مکان یه که داشت آرزو موقع اون

 بنابراین. بده انجام رو درست کار تونه می که دونستم می و داشتم اعتقاد لوسیا به اما نیستم ها دلسوزی این

  .کردم واقعی رو اون رویای رسیدم، پله و پول به اینکه محض به

  .بشی خصوصی کارآگاه یک که دادی ترجیح و -
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  :زد لبخند هم باز سیندیا

 رو پدرم کارم این که هرچند. کرده تعریف براتون لوسیا احتماال. بودم پلیس اول راستش خوب، -

  .بردم می لذت مدت یه برای خودم اما کرد عصبانی

  .همیشه برای نه اما -

  .کنم کار تنها میدم ترجیح. نیستم گروهی کار و دلسوزی اهل گفتم که همونطور. همیشه برای نه -

 از طوالنی ای جرعه سیندیا او، رفتن از بعد. نهاد میزشان روی را آنها سفارش و رسید گارسون موقع همین در

  :گرفت فرا را تنش همه مطبوعی گرمای بالفاصله و نوشید را خود گیالس

  .گرفتین تماس باهام زود -

  دونید؟ می چی گروهش و جابریل مورد در بدونم خواستم می. آره -

  

 و اخالق به و شناسم می رو ها آشام خون من. دیگران از بیشتر کم یه شاید. دونم می چیزایی یه بیش و کم

 تخمین تونم نمی من و کنه می رهبری قدرت و سیاست با خیلی رو خودش افراد جابریل. واردم عاداتشون

 گفته بهم که دونم می قدر همون فقط من. بمونن دور اون گزند از تونن می حد چه تا الیزابت و میرابل که بزنم

 اون ثروت از غیر آشام خون اون و زندونیه جابریل خونه تو میرابل که میگم بهتون اطمینان با. بیشتر نه و شده

 جابریل دونم نمی من فقط. وسطه تراست هاتورن ارثیه پای کل، در. نداره بهش ای دیگه احتیاج هیچ دختر

  .بگیره رو میرابل قیومیت تونسته چطور

  :فشرد بهم را لبانش خشم با رامونا

 های مهره از یکی من. بگیرم رو کار این جلوی تا کردم سعی خیلی اما نکنی باور شاید. همینطوره آره -

 هر موقع اون. جنگیدم هیوال این با دخترا اون خاطر به مدتها که بودم کودکان از حمایت سازمان اصلی

 بتونه هیوال اون تا میده اجازه قانونی چه آخه. پانزده یکی اون و بود سالش ده یکیشون. بودند بچه دوشون
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 تو نفوذی چه جابریل که فهمم نمی هم االنش و نفهمیدم موقع اون که من بشه؟ معصوما طفل اون قیم

  .نزد هم جیک هیچکس اما آورد، در میرابل سر که بالیی اون با حتی. داره قضایی دستگاه

  .ماند ساکت اخم با و زد تکیه صندلی به هم بعد

  .بخره رو ما کشور سیستم کل تونه می پول. پوله خاطر به فقط نفوذ این همه -

. کنه استفاده چطوری پولش از که دونه می خوب اون. فریبکاره مار مثل و باهوشیه خیلی موجود جابریل -

  .ندارند شانسی هیچ دخترا اون

  بشه؟ قیومیت مدعی بتونه که یکی ندارن؟ فامیلی هیچ دخترا اون -

 که دونید می خوب. پدرشونه اول زن از و کنه می زندگی دیگه شهر یه تو که دارند ناتنی خواهر یه -

 هیچ تعجب کمال با اما گرفتم تماس باهاش من. بیشتره اونا از سنش خواهره و میشه انجام تلخی با طالق

 کافی اندازه به یا کنم فکر. نه اما بیفته راه پول بوی شنیدن با که کردم می فکر منم. نداد نشون ای عالقه

 پیشنهاد من. واال دونم نمی. ندارن ای عالقه پول به زمین کره کل روی که نفریه ده اون جزو اینکه یا ثروتمنده

 منو گزارش قاضی اصال که دونم نمی اما بود بهتر خیلی اینطوری. بیان در ما سازمان سرپرستی تحت که کردم

 رو دخترا نفر دو اون. انداخت گوش پشت رو چیز همه و بست رو پرونده هم سازمان بازرس نه؟ یا خوند

 آخر تا استراحت برای و خرید باهاما تو قشنگ خیلی ویالی یه قاضی. شدند ناپدید اون از بعد و کردن بدبخت

  .انداخت راه خصوصی شرکت یک و خرید شیک خیلی دفتر یه هم بازرس و رفت اونجا به عمر

 که دونم می بعید. باشه گذاشته ثروت تقسیم برای شرطی یه دخترا پدر که کنم می فکر من چی؟ ارثیه -

  .دزدید دخترا از رو پول همه بشه
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 دو هر وصیتنامه طبق. کردند عجیبی وصیت و بودند شده جابریل نیت متوجه دخترا مادر و پدر. نمیشه که البته

 لذت راحت خیال با ثروتشون از بتونند اینکه برای و کنند تقسیم رو ارث بتونن تا بشن ساله هجده باید دختر
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 تردیدی هیچ بدون سهمش بمیرد، سالگی پنج و بیست از قبل آنها از یکی اگر. گذاشتند دیگری قانون ببرند،

  .رسه نمی ارث سومی شخص یا خواهرش به دیگه یعنی. گیره می تعلق خیریه موسسه یک به

  .مونده زنده هنوز میرابل همین خاطر به پس -

 اون که دونم می من فقط اما میگه رو همین هم قانون البته. آره داد، نسبت بهش رو زنده لغت بشه اگه -

  .دردناک جنایت یک هم اون. کرد جنایت بیچاره دختر حق در

  بیاره؟ سرش رو بال همون سالگی هجده در خواست می جابریل که کرد فرار این خاطر به الیزابت و -

 دونم می من حالیکه در بوده میرابل خود خواست شدن، تبدیل که کنه می ادعا هیوال اون! اوه درسته، -

 یه اون. بره ای دیگه آشام خون هر یا جابریل سمت به که خواست نمی دلش هاتورن الیزابت. نبوده اینطور

 و بکنه شوهر که داره آرزو آمریکایی دختران همه مثل و بشه بزرگ خواد می دلش که مهربونه و باهوش دختر

  .بشه دار بچه

 از و گذارد می الیزابت جای به را خودش چگونه رامونا اینکه. نخندد تا کرد کنترل را خودش زحمت به سیندیا

  :پرسید و آمد سمتشان به گارسون. رسید می نظر به دار خنده گوید، می آرزوهایش

  نوشید؟ می هم باز -

  :کرد تکرار اشاره با رامونا از و داد تکان نفی عالمت به را سرش سیندیا

  .بسمه همینا. کنم رانندگی باید چون. خورم نمی دیگه منم. نه -

  :شود دور کامال تا کرد صبر سیندیا. رفت و برداشت را ها گیالس گارسون

 اینه دارم انتظار ازتون من که اونچه اما بود انتظار از بیش خیلی دادین من به که اطالعاتی هویت، خانم -

 بتونیم تا بکشم بیرون خونه اون از ساعت چند برای رو میرابل بتونم تا رسه می نظرتون به راهی آیا بدونم که

  :نگریست سیندیا به کلی مانند رامونا کنیم؟ فرار تگزاس از و فرودگاه به بریم باهم

  .الیتون خانم نگیرین، کم دست رو جابریل -
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  .بزنید صدا منو دارین دوست که طور هر. سین یا سیندیا -

 توی اون رقبای از کدوم هیچ. میشه رحم بی و عصبانی خیلی اون بکنی، کاری همچین اگه. سیندیا -

  .میشه انگیزی وحشت هیوالی موقعش به. نکنید نگاه متینش و آرام چهره به. نموندند زنده هوستون

 بیرون تگزاس از رو میرابل بتونم اگه. هستم قدرت دارای خودمون ایالت تو هم من اما میگین درست شما

 بدن، انجام عملیاتی خودشون محدوده از خارج ندارن جرأت ها آشام خون. میشه محدود جابریل توان ببرم،

  .باشند داده جنگ اعالم مقابل طرف به که انگار و میشه محسوب دیگری حریم به تجاوز چون

 ترک رو تگزاس شما اگه الیزابت، به راجع اما. بکنم بهتون کمکی بتونم کنم نمی فکر و ترسم می من -

  ...بکنید

  .کالیفرنیاست تو الیزابت -

  ... چطوری کالیفرنیا؟ -

  داره؟ ارتباط میرابل با اون شما، نظر به. دوستاش از یکی توسط -

 با تا گرفتم تصمیم بار چند. برقراره خشکی قوانین چه عمارت توی دیدین خودتون که شما. دونم نمی -

 کسی با نمیخواد میرابل که گفتند. بدم پیام بهش تا نگذاشتند حتی. ندادن اجازه بهم اما کنم مالقات میرابل

  .بکنم تونستم نمی کاری دیگه بود گذشته سالگی هجده از چون اما نکردم باور من. باشه داشته مالقات

  .بگذارد او اتاق حساب به تا گفت سیندیا اما آورد را صورتحساب گارسون

 و برخاست جایش از رامونا بگین؟ بهم که هست هم ای دیگه چیز. کنم می براش فکری یه خودم -

  :برداشت را وسایلش

 هم مادرشون و پدر. گناهند بی و معصوم دختر تا دو اون. کنید احتیاط خیلی که بگم تونم می فقط -

  .نبود عادالنه اصالً افتاد، برایشون که اتفاقی و بودند نیکوکاری و خیری های انسان

  :برخاست جایش از خود نوبه به نیز سیندیا
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 حتما برسیم، اونجا به میرابل با وقتی اما. بینم نمی رو شما برم، تگزاس از که وقتی تا زیاد احتمال به -

  .حتماً - میدین؟ خبر من به رو بیفته اینجا که اتفاقی هر هم شما. گیرم می تماس باهاتون

  :فشرد گرمی به را سیندیا دست و برد جلو را دستش بعد

  .کنم می دعا دخترا اون و تو برای هم. سیندیا کنم می موفقیت آرزوی برات -

 آسانسور طرف به و چرخید بعد. شد اتومبیلش سوار و رفت بیرون هتل در از رامونا تا کرد صبر آنقدر سیندیا

 خیلی که اندیشید خود با اما بود رسیده نظرش به فکری جابریل چنگ از میرابل نجات برای. برداشت قدم

 خواب بر نیز بود نوشیده که گیالس یک همین و بود خسته حسابی. کند عمل باید این از تر هوشمندانه

 با باید اینها، همه از قبل اما. شود حال سر تا داشت الزم دوش یک و قهوه فنجان چند. زد می دامن آلودگیش

   .گرفت می تماس دیگر آشام خون یک

  

  دوازدهم قسمت

 کلنجار زرد بزرگ کتاب با سیندیا که بود ساعتی یک. گذشت می غربی ساحل بر غروب فرود از ساعتی چند

 پیش و بیندیشد,  داشت نیاز آینده ساعات در که چه هر به کرد می سعی و داشت می بر یادداشت و رفت می

 با اما. بود پا به آشوبی دلش در و لرزید می گرفتن شماره هنگام دستش رسید، تماس زمان باالخره. کند بینی

  :گرفت آرام کمی خط سوی آن در زنی صدای شنیدن

  .بفرمایید رافایل شرکت

  .کنید وصل دانکن آقای به لطفا

   بپرسم؟ رو اسمتون تونم می

 نزدیکترین و مباشر رافائل، یک شماره مرد است، دانکن او اندیشید، خود با اما بگوید دروغ خواست اول

  :بگوید راست گرفت تصمیم این بنابر.  دهد نمی را ناشناسی هر جواب مطمئنا. مشاورش
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   .لطفاً لحظه، یک الیتون سیندیا

 و بود ریخته بهم اش معده اعصاب. گرفت قرار انتظار حالت در تلفن بگوید چیزی بتواند سیندیا اینکه از قبل

 بار این و نشد اینطور اما برخیزد خط سوی آن از مخملی و گرم صدایی تا بود منتظر لحظه هر. نگران شدت به

  :داد پاسخ او به همیشگی مودبانه و صادق لحن همان

   .شنوم می صداتونه دوباره که خوشحالیه باعث الیتون، خانم

 باعث همین. کند می صحبت او با دلش ته از دانکن که فهماند او به زد، می موج صدایش لحن در که خلوصی

 خون این به را احساسش یقین به آورد، نمی فشار خود به کمی اگر و شود جمع چشمانش پشت اشک تا شد

  :گفت آرامی لحن با و گرفت را خودش جلوی زحمت به. داد می لو آشام

  .کنی می صحبت من با که ممنونم ازت دانکن

   .افتخارمه باعث نه؟ که چرا. البته

 و بپردازد تماس ایجاد اصلی علت به داد ترجیح اما کرد گیج را او کمی و رسید می نظر به واقعی دانکن حیرت

  نشود دور آن از

 مرگ پای. دارم احتیاج اطالعات این به واقعاً من اما بدی جواب نخوای ممکنه که دارم سوال تا چند من دانکن

  .کنم می خواهش. مهمه خیلی من برای و وسطه زندگی و

  .کجایین بگین فقط. کنه می تهدید رو شما خطری. الیتون خانم شده چی

  .نه نه

  .برسونم خودمو تا کنید اشاره فقط. نشه خبردار کسی میدم قول

   .گردم می دردسر دنبال همیشه شناسی می منو که تو. ممنون. دانکن نه

  :پرسید و گرفت تری جدی لحن بعد
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 متوجه اربابش آیا کنه؛ ترک رو خودش محدوده بخواد گذره، می تبدیلش از سال پنج که جوان دختر یه اگه

   فهمه؟ می و میشه

  .شد دانکن مکث و اخم متوجه گوشی پشت از سیندیا

  .بوده سالش هجده موقع اون. سه و بیست تبدیل؟ زمان حساب با سالشه چند االن جوان آشام خون

   !جابریل لرد

  :داد ادامه عبوسی لحن با بعد

  الیتون؟ خانم گیرین می تماس کجا از شما

 شغلم که جا هر و کنند می استخدام منو مردم و دانکن دارم شغل یه من پرسند؟ می من از اینو همه چرا

  .همونجام هم من کنه تعیین

   ...الیتون خانم

  .شنید را اتومبیلی های چرخ صدای خط سوی آن از سیندیا. خورد می گوش به صدایش در وضوح به تردید

   .باشم گفته. کنم می قطع من برداره رو گوشی رافایل اگه دانکن ببین

  گفت و کشید آهی دانکن

 می البته. نیستم زده ذوق شما صدای شنیدن از اصال االن چرا دونم نمی. دادین قرار بدی موقعیت تو منو شما

  آره تگزاسین؟ تو االن شما. بگین بهم راستشو. زنم می حدس دارم چون. دونم

 مهم دیگه اما برین موجودی همچین سوی به و بزنید ای معامله همچین به دست که شده باعث چی دونم نمی

 نمی که مطمئنم من. برگردین مالیبو به و کنید ترک رو شهر اون تر سریع چه هر کنم می خواهش. نیست

  .کنه می تهدید رو شما عظیمی خطر چه دونید
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 مدت یه من خوب شده؟ تون چه شماها اصال. گرفتم تماس که متأسفم. کن فراموشش ؟ دانکن چیه دونی می

 ا چر ولی برد بین از رو رابطه این رافائل. من نه کرد ترک منو که بود اون بعد، ولی شدم صمیمی رافائل با

  ...کنم می قطع دیگه من بگیرین؟ پس حساب من از که خواین می عمر آخر تا شماها

  !سیندیا دانکن؛ خداحافظ الیتون؛ خانم

  :کشید عمیقی نفس و شد آرام سیندیا

   .رافائل یا بگیری منو طرف باید یا. دانکن بدی جواب من سواالت به باید

  :گفت مهربانی لحن با دانکن

 تأکید همین خاطر به و زیاد خیلی. شده تنگ برات دلم اما عجیبه خیلی دونم می. سیندیا شده تنگ برات دلم

   .کنی ترک رو اونجا سریعتر چه هر که کنم می

  :گفت کند اعتراضی دوباره بتواند سیندیا اینکه از قبل

 نفوذ تحت کودکی دوران از اون). نکن توهین من به انکارش با(  سوال مورد آشام خون زن اون مورد در اما

 با کنه می ترکش داره که بفهمه اگه. رحمانست بی خیلی جابریل های روش که بدونی باید و بوده اربابش

 اصال راه این در و بیاد دختره سر بالیی چه که نیست مهم براش و کنه می حمله تا دو شما به قدرتش تمام

 حتما و نداره رو جابریل برابر در مقاومت توان چون کنه، کمک بهت جوان دختر اون که باش نداشته انتظار

  .کنه می مبارزه باهات

  چطور؟ ببرمش روز اگه

  .نمیده بهت اونو هرگز جابریل اما ناتوانه خیلی روز طول در و جوونه چون بهتره خیلی روز

 روی بر تاثیرش اما آره بشه؟ بیدار جابریل ممکنه بشیم خارج قدرتش حوزه از اگه. من عهده به بگذار اونو

   .بشه جایگزین تر قوی نیروی یه با اینکه مگه نمیره بین از دختر

  .کرد می رضایت احساس دانکن صدای در سیندیا
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  لعنتی

 .دیگه اینطوریه خوب

  بدم؟ مخدر مواد بهش نمیشه

   .بکنن تسخیرش تا نمیده اجازه موادی هیچ به و کنه می دفع رو بدنش سموم همه تنشه در که ویروسی. نه

 چه هر شدت با قلبش. شنید زمینه پس در را مخملینی و نرم آوای سیندیا و شد قطع دانکن صدای ناگهان

   .سرورم رسید گوش به دانکن صدای دوباره. افتاد تپش به تمام

  .نکرد گوش صدایی به دیگر سیندیا

   .دانکن خداحافظ

 را آن خواست می. نداد پاسخ اما درآمد صدا به تلفن زنگ ثانیه چند از بعد بالفاصله. گذاشت را گوشی

   الیزابت یا کلی که ترسید اما کند خاموش

 میز روی بر لرزان گوشی رقص تماشای به و گذاشت ویبره روی را آن بنابراین. بگیرند تماس او با بخواهند

 پایان به ها تماس باالخره اینکه تا. برود پیامگیر روی بر بار هر تا نگریست می آنقدر را مونیتور و نشست

  .کرد پاک را آنها کند، گوش صوتی های پیام به اینکه بدون هم، بعد. رسید

  سیزدهم قسمت

  

 را ضروری تجهیزات و لوازم که بیابد را هایی شرکت زرد، کتاب میان از سیندیا تا کشید طول ساعتی چند

 تا ایستاد گرم آب دوش زیر آنقدر بیهوده، تالشی در و رفت حمام به بعد. کنند تهیه اش، نقشه اجرای جهت

  .بکاهد عضالتش استرس از کمی بلکه درآمد، روشن صورتی رنگ به بدنش پوست
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 چمدان در, موهایش کردن خشک از پس و پیچید خودش دور به را هتل کرکی بزرگ های حوله از یکی سپس

 آنقدر. گرفت می قرار استفاده مورد کم خیلی که آورد بیرون را آرایشی لوازم جعبه آن، درون از و کرد باز را

  .بود کافی,  بدهد نشان را هایش گونه برجستگی و چشمانش سبزی که همانقدر. نکرد آرایش غلیظ

 یک. خورد می درد به خاص عملیاتی اجرای برای که راحتی برای نه بود کرده انتخاب دقت با که را هایی لباس

 ماهوتی یقه که ترک ابریشمی بلوز یک همراه به داد، می پوشش را فرمش خوش اندام که کوتاه مشکی دامن

 تحریک کافی قدر به اما داد نمی نشان جلف و هرزه را او که مدلی. داشت فریبنده ای سینه شکاف و زیبا

  .بود کننده

 نزد مسلح غیر نبود حاضر هرگز حال هر به. بود کرده هماهنگ زیرش اسلحه با سختی به را لباسش شانه

  .شود حاضر جابریل

 را بلندش کت هم بعد. کرد می حفاظت کوتاه دامن زیر در پاهایش از خوبی به هایش چکمه چرمی بلند ساق

 خیلی ها آشام خون. کردند حس آن جیب در را کلت سرد قبضه اختیار بدون انگشتانش و پوشید بلوز روی

 لوازم بقیه. کند پیدا نیاز یدک اسلحه یک به که داشت وجود امکان این و دهند می نشان العمل عکس سریع

 و انداخت شانه بر را کیفش. افکند اتاق داخل به نگاهی بار آخرین برای. ریخت کوچک چمدان یک داخل را

  .کشید راهرو آسانسور طرف به خود با و گرفت را کوچک چرخدار چمدان دسته

 رو، خود به شدن داخل از پس و کشید می را انتظارش هتل در مقابل بود کرده کرایه که «وی یو اس» اتومبیل

 چیز دو سیندیا برای. داد توضیح برایش را ان شیک لوازم کاربرد و سیستم همه مشتاقانه خیلی جوانی مرد

 که دیگری موضوع. آن سیاه کامال های شیشه دیگری و رهیاب سیستم یکی. داشت اهمیت خیلی اتومبیل

 مبلغ با اتومبیل اجاره همینطور و مشتریان هویت حفظ سیاست کند انتخاب را شرکت این تا بود شده باعث

  .بود هویت بی مشتریان به باال

 سیندیا اما کند زحمت دچار را او خواست نمی جوان مرد البته( برد شرکت محل تا را جوان مرد اینکه از پس

  .راند جابریل عمارت طرف به را اتومبیل و کرد روشن را اس پی جی رهیاب دستگاه ،)داشت اصرار

  :غرید نگهبان *********
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 تا بدم اجازه نداره امکان قبلی وقت بدون و نداره رو شما انتظار جابریل لرد. مقرراته از خارج این -

  .واردبشین

  :آورد لب بر اغواگری لبخند سیندیا

  .ندارم فرصتی هیچ فردا تا و کنم صحبت جابریل لرد با امشب تا دارم احتیاج واقعا اما! دونم می -

  .برگشت ترشرویی با و کرد او به اخمی نگهبان

  .کن صبر دقیقه یک -

 محلی بینی پیش طبق و داد می نشان را صبح پنج ساعت. رفت فرو فکر به و نگریست ساعتش به سیندیا

 باز اما بود داده خرج به زیادی دقت زمان تقسیم در اینکه وجود با. کرد می طلوع نیم و هفت ساعت خورشید

 ترین نزدیک در نقشه، اجرای با. کند تعقیب را او تا باشد داشته کافی وقت جابریل که ترسید می این از هم

 غیر در. شد نخواهد میرابل غیبت متوجه فردا تا آشام خون لرد که بود کرده حساب خود پیش صبح، به ساعت

 لذت با شان خانه داخل از میرابل و او فردا باشد، یار او با شانس اگر ولی رفت خواهد فنا به چیز همه اینصورت

  .نشست خواهند مالیبو زیبای ساحل تماشای به

 او به تحقیرآمیزی نگاه آشام خون. کرد می صحبت آسیم با گویی که داد گوش نگهبان صدای به سیندیا

  .زد می لبخند همچنان سیندیا. کرد قطع را تماس و انداخت

  .بپذیرند رو شما حاضرند سرورم -

  :نکند تغییر چشمانش حالت تا کرد تالش خیلی سیندیا

  .کردین حقم در بزرگی لطف. ممنون خیلی -

 که چیزی اما کند قانع را او نتوانست که دانست می هم خودش اما کرد بیان را مطلب دوستانه لحنی با ظاهرا

 و عمارت اصلی درب از دور را بزرگ اتومبیل سیندیا.شد می باز که بود ای دروازه,  داشت اهمیت برایش

 نیاید پیش مشکلی حرکت وقت تا که بود امیدوار او. کرد پارک ساختمان پشت در خدمتکاران، بخش نزدیک

  .نبود بینی پیش قابل چیز هیچ اما
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 خیابان طرف آن که رفت هایی اتومبیل سمت به مستقیم و آمد بیرون میانسال مردی ساختمان ورودی در از

 صورتی فرق که بود پشت کم آنقدر سفیدش موهای و داشت تیره رنگی صورتش پوست. بود شده پارک

 استخدام به او، جای واقعا که بود کارآگاهی همان مرد این زیاد، احتمال به. ببیند توانست، می را سرش

  .گشت می میرابل دنبال به و درآمده جابریل

 بازنشسته نظامی یک حتما. بدهد تشخیص را افراد هویت توانست، می خوب خیلی اش تجربه به توجه با

 مردان به زنان آن در که جایی. آورده دوری جای از خودش با که زنی. دارد خانه در مطیع و جوان زنی که است

 به همسرش که فهمید و آمد خود به ناگهان افراد همین از یکی آمد یادش به. خندید لب زیر. کنند می خدمت

 عصبانیت با نیز او و باشد داشته حرفشنوی او از نیست حاضر دیگر و شده تبدیل آمریکایی شهروند یک

  .بود داده طالقش

  :گفت و برگشت او طرف به مرد شدن دور با

  :داد ادامه سیندیا. برگشت او طرف به و ایستاد مرد نه؟ مگه,  گردین می هاتورن الیزابت دنبال به شما -

  رسیدین؟ هم ای نتیجه به -

 اینکه بدون و شد سوار. رفت اتومبیلش طرف به و انداخت عقب به خشمناک نگاهی او های شانه روی از مرد

  .شد دور آنجا از بگوید ای کلمه

  .میشین دوست همه با میرین جا هر که بینم می -

  .بود در بستن مشغول که برگشت آسیم طرف به بیاورد خود روی به اینکه بدون و خورد ای یکه سیندیا

   .خوشحالم تو با دوباره مالقات از چقدر. آسیم سالم هی -

 سرش بعد و نگریست را اش برهنه های ساق ابتدا. کاوید کنجکاوی با را اندامش همه آشام خون خیره نگاه

  :آورد باال را
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  الیتون؟ خانم, میرین کار سر لباس این با شما

  .دیگریست چیز کار از منظورش که بفهماند او به تا کرد ادا لحنی با را جمله این

  کنم؟ صحبت میرابل با دوباره تونم می. آسیم پوشم می لباس کارم با متناسب من -

  .سحره نزدیک االن و ست موقع بی خیلی -

 منتظر خواست می اگر. زد می لبخند خوشرویی با همچنان سیندیا اما داد پاسخ رسمی و خشک خیلی

  :گفت ناگهان. شد می تلف بیشتری وقت,  بماند توضیحی

  لطفا؛ طرف این از -

 افتاده زانو به مقابلش که نگریست می جوانی زن به و داده تکیه صندلی به,  بزرگش تحریر میز پشت جابریل

 و کرد نمی مقاومتی هیچ دختر این. نداشت وجود میرابل دادن شکنجه در لذتی هیچ او برای. بود شده مچاله و

 عمل یک این. کند بدنی تنبیه را او جابریل واقعا اینکه نه البته. شد می تسلیم ضربه اولین از قبل همیشه

  .دیدند می همه را آثارش مطمئناً و بود ناشیانه

 فیزیکی خشونتبار های روش به نبود الزم دیگر بگذارد تاثیر او بر روان و مغز طریق از توانست می که وقتی

 مانند و بود شده مچاله زمین روی بیچاره دختر بود، آورده وارد میرابل بر که فشاری اثر در حال. شود متوسل

 توانست می طریق این به فقط را روز وقایع از ناشی اعصاب تنش و ناراحتی. لرزید می سختی به سگ، یک

  .بود کرده پیدا مشکل الیزابت با حاال و. بود نخورده شام حتی او. کار باالی حجم خاطر به. سازد مرتفع

 رد هیچ. بیابد چیزی بود نتوانسته و نداشت ای فایده هیچ بود کرده استخدام آسیم که احمقی کارآگاه این

  .پایی

 سالها.باشد رفته فرو زمین به و شده آب انگار حاال و برسد سالگی هجده به او تا بود مانده باقی هفته دو فقط

 ماموران با. فریفت می را آنها یا و داده رشوه مختلف مقامات به سالها. کشید می را لحظه این انتظار که بود

  .بود آمده راه کشیدند، می سرک عمارت به بیگاه و گاه که بازرسانی با و بود زده کله و سر
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. بگیرد هم را سرپرستی و قیومیت حق توانست بلکه آورد چنگ به را دختران ارث حق توانست، تنها نه او

 واقعا جابریل برای حاال و داد قرار توهین مورد را او و کرد مقاومت مقابلش در خیلی خواهرش برعکس الیزابت

 طلب اربابش از و بخزد زمین روی تا کرد می کاری و شکست می را غرورش اگر بود خوشحالی مایه

  .گرفت قرار میزش به پشت و برخاست جا از عصبانیت با ناگهان.نماید بخشایش

 اثری نتوانسته بگوید که دارد؟ گفتن برای حرفی چه. بود شده پیدا ای غیرمنتظره طور به رافائل هرزه این حاال

  .نداشت او موفقیت به امیدی نیز اول همان از که جابریل بیابد؟ الیزابت از

 محض به. گرفت اجازه سیندیا دخول جهت اربابش به نگاهی با و آمد داخل به آسیم و خورد در به آرامی ضربه

. شدند کشیده ناراحتی با عضالتش اختیار بی خواست برمی تنش پوست از که بویی تنفس با جابریل او، ورود

 خوب را دیرینه رقیب بوی جابریل. داشت تعلق رافائل به جوشید می او رگهای در که خونی شک بدون

  .داد می تشخیص

 اندیشید خود با. گرفت فرا را ذهنش گرسنگی از موجی,  لباس و آرایش وضع آن با سیندیا دیدن محض به

 جرعه و برد می فرو سپیدش گردن در را دندانهایش و گرفت می آغوش در را او االن همین اگر شد می چه

  .نوشید می را خونش جرعه

 خودش تقصیر. نداشت هراسی نیز رافائل خشم از دیگر حتی که گرفتند اوج آنچنان افکارش لحظه، یک در

. گیرد می قرار دشمنانش پسند مورد سیندیا که دانست می باید. کرد نمی مشخص را زن این تکلیف که بود

 بیرون لثه زیر از آلودش، هوس عطش به پاسخ در نیش، بلند های دندان نگریست، می او به خیره که همانطور

  .زدند می

  الیتون؛ خانم -

 در رافائل از را صدا تن همین قبالً سیندیا. داشت شدیدی لرزش.  نبود معمولی خطاب یک شبیه صدایش

 تحریک عالیم مشاهده با سیندیا چشمان. آمد می بیرون جهنم قعر از گویی. بود شنیده کولینسکی مقابل

 بیشتر,  زن وجود در ترس شیرین بوی استشمام. فهمید را این او و شدند گشاد ترس از کمی جابریل شدگی
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 قبل ببیند، را او هجوم سیندیا اینکه از قبل بدرد، را او زدن هم بر چشم یک در توانست می. کرد می تحریکش

  .بکشد بیرون را نرمش سینه زیر پنهان کلت بتواند اینکه از

 برای هایش التماس و الیتون آلود خون اندام صحنه تصورات از بود شده پر ذهنش. برداشت جلو به قدمی

 به و رفت احمق دختر طرف به و شد خارج دسترسش از الیتون. نالید می همچنان میرابل. او چنگال از رهایی

 با و کشید عمیقی نفس. آوردند هجوم ذهنش به اندیش عاقبت های اندیشه موقع همین در. شد خم سویش

  .شد مسلط خود بر بود، کرده معاصر آشام خون ترین قوی به تبدیل را او که ای اراده

  الیتون؛ خانم -

  :داد ادامه مکث کمی با و داشت کمی خیلی لرزش صدایش

  دارید؟ من برای خبری. است منتظره غیر من برای شما با مالقات و دیره خیلی االن -

 هایش دندان و چشمان در دیوسیرتی عالیم دیدن با ولی کرد تعظیمی سیندیا برد، را نامش جابریل که اول بار

 به قدمی. نیندیشد لباسش زیر اسلحه به و ندهد بروز را خود ترس تا کوشید زحمت به. بگوید چیزی نتوانست

 نمی را علتش. کند لمس را او بار دومین برای آشام خون این که نبود حاضر قیمتی هیچ به. برداشت عقب

  .نبود خوشایندش اما دانست

 دیگر صدایش تن و بود شده ناپدید هایش نیش زد، می لبخند جابریل,  برد را نامش دومش بار برای وقتی

  .لغزاند او سمت به میرابل روی از را نگاهش سیندیا. لرزید نمی

61 

  .پذیرفتین حضورتون به منو اینکه از ممنون سرورم،

  .ندهد اهمیتی میرابل های ناله به و کند فراموش را پیش لحظه چند خاطره کرد سعی

 به دوباره همینطور و کنم؟ صحبت میرابل با کلمه چند بدین اجازه میشه اما تنگه وقت که دونم می -

 خانم با همینطور. کردم صحبت بودند ارتباط در الیزابت با که نفر چند با من بندازم؟ نگاهی یه الیزابت وسایل

  ...هویت
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  :داد توضیح بالفاصله آسیم و کرد اخمی پرسشگر نگاهی با جابریل

  .کودکان از حمایت پرونده مسئول -

 خواهرا این که کردم فکر خودم با من. شده مخفی کجا دختر اون که بفهمم ممکنه اینطوری من و -

 کرده پنهان اتاقش در لوازمی اینکه یا باشه گفته میرابل به چیزی الیزابت که ممکنه و بودن نزدیک بهم خیلی

  .بده ماجرا کشف در سرنخی من به که باشه

  :افتاد شماره به سیندیا نفس دوباره و شد خیره او به جابریل

 سیندیا میشین؟ موفق کنید می فکر اساسی چه بر شما حاال بدن، انجام نتونستند کاری هیچ من افراد -

  .آورد لب بر را اغواگرش لبخند کرد سعی

 تگزاس های خیابان در نوجوان و کودک صدها. سرورم کنند می فرق شما افراد اطالعات با من منابع -

 شما کارآگاه به نیست حاضر نوجوانی هیچ اما شده پنهان آنها میان زیاد احتمال به الیزابت که کنند می زندگی

  .کنند فرار اون از تا کنند می سعی همه و بده درستی جواب

  :کند انکار را کارآگاه استخدام موضوع تا نکرد سعی حتی آسیم

 جابریل از را نگاهش اینکه بدون سیندیا میدن؟ گوش شما حرف به اونا که کنید می ادعا شما یعنی -

  :گفت برگیرد،

 اگه که مطمئنم من. کنم می انتخاب رو لباسم موقعیت به بنا من, سرورم گفتم آسیم به که همانطور -

 شانسی یه. بدم شما تحویل رو الیزابت دیگه ساعت چهار و بیست ظرف بکنم محدود رو خودم جستجوی

  ... میرابل که داره وجود

  .خوب بسیار -

 کنان ناله میرابل. سیندیا زیبای چشمان در نگریست خیره و گفت را همین فقط جابریل,  بزند پلک اینکه بدون

  :گفت آمیز احترام حالتی با,  برگیرد زمین از چشم اینکه بدون و برخاست جا از زحمت به
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  .سرورم -

  

 بار یک میشه. ندادن انجام خوب رو کارشون قبلی، تحقیق در الیتون خانم, میاد نظر به که اینطور, میرابل

  کنی؟ راهنمایی الیزابت اتاق به رو ایشون دیگه

 کار,  باشد ترسیده,  شده مچاله که اینطور اگر. بود میرابل نگران بیشتر. نکرد توجهی جابریل متلک به سیندیا

  :کرد زمزمه میرابل.شد می سخت او بر

  .سرورم بله -

  .رفت بیرون فورا,  بگرداند روی اینکه بدون,  خروج اجازه محض به. شد می شنیده سختی به صدایش

  .نزدیکه سحر. عزیزم برگرد زود -

  :کرد زمزمه هم باز اما انداخت باال را هایش شانه,  توجه بدون میرابل

  .سرورم بله -

  :کرد جابریل به را پشتش ندهد، بروز را چیزی اش چهره تا کوشید می حالی در سیندیا

  .سرورم ممنون -

 و هم تمام تا گرفت تصمیم اما بکند هیوال این نثار آبدار فحش تا چند تا داشت آرزو خیلی لحظه آن در شاید

 افراد سایر مثل اینکه بدون ، بود جابریل به پشتش که همانطور. ببرد بکار جهنم آن از خروج برای را غمش

  .کثیف آشام خون این به لعنت. شد خارج در از میرابل سر پشت بگذارد، احترام

 ******* 

  :کشید ای خرناسه جابریل آنها، خروج محض به

  خواد؟ می چه زن این -
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 وجود ای رابطه الیزابت شدن ناپدید و اون بین کنه می فکر. سرورم کنه، صحبت میرابل با تا میخواد -

  .داره

  .دادند گزارش رو همین هم نگهبانان

 فشار او به گرسنگی. شود ملحق او به تا کرد اشاره آسیم به رفت، می آسانسور طرف به که همانطور جابریل

  .شود حریمش وارد زودتر هرچه داشت قصد و بود آورده

  باشه؟ کرده پیدا چیزی ممکنه یعنی -

 پیدا رو الیزابت بشه، دیر اینکه از قبل بود داده قول کردم استخدام که کارآگاهی. رسه می نظر به بعید -

 در رو ها کارآگاه ادای که پولداره مرد یه لوس دختر اون. کنه عمل اون از بهتر یکی این کنم نمی فکر. کنه

  .اش خونه برگرده، تا گرده می بهونه دنبال داره حاال و شده خسته شبانه های بازی این از شک بدون. میاره

 .شاید

 دو یکی تا دارد زمان چقدر اندیشید خود با و انداخت ساعتش به نگاهی جابریل شد، بسته آسانسور در وقتی

  .بمکد خون را نفر

  

 تنفس بریده و سختی به. کند تازه نفسی تا کرد سعی و ایستاد شدند، دور که قدم چند میرابل اتاق، از بیرون

 را او شانه و رفت جلو سیندیا. افتاد سرفه به آمدند، باال تناوب به هایش نفس و گذشت که کمی. کرد می

  .باشد گریسته بسیار که گویی. برداشت عقب به قدمی شدید لرزشی با میرابل اما کرد نوازش

  .لطفاً طرف این از. متاسفم -

  .رفت دنبالش به قدمی چند اخم با سیندیا. آمد می بیرون چاه قعر از که گویی داشت، ای خفه صدای

 کنی، فرار که باشی داشته وقت ثانیه ده فقط تو و بگیره آتیش اینجا اگه. میرابل ، دارم ازت سوالی یه -

  داری؟ می بر خودت با رو چیزی چه
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 اما دهد پاسخ خواهد نمی کرد خیال سیندیا که طوری برگرداند، را رویش و انداخت او به مبهوتی نگاه میرابل

  :گفت

  .چیز هیچ -

  هیچی؟ -

  .بردارم بخوام، که نگذاشته باقی من برای چیزی هیوال اون -

  نیست؟ چیزی چی؟ الیزابت برای. کردم می فکر همینو منم -

 بهش شما دست وقت هیچ امیدوارم و کرده فرار الیزابت. الیتون خانم ندارم، شما برای پاسخی هیچ -

  .نرسه

  .کجاست دونم می و کردم پیدا اونو االنشم همین من! بابا ای -

 خوی و بود کرده تغییر صدایش لحن. برگشت سیندیا طرف به مرگباری نگاه با و ایستاد ناگهان میرابل

  .بود شده آشکار حیوانیش

  .نمیدم شما به ای اجازه همچین من. برگردونی جابریل به اونو نداری حق شما -

  .میرابل ندارم، خیالی همچین من -

  .میاره سرش بالیی چه جابریل که دونی نمی شما -

 برم خوب گردم؟ می وسایلش دنبال دارم چرا ولی کجاست الیزابت دونم می من. میرابل بنداز کار به فکرتو

  .دونم نمی - کنم؟ می چکار تو پیش اینجا پس نه؟ مگه. دیگه بگیرم، پولمو و بدم لو رو جایش

  :افتاد گریه به یکباره و نگریست سیندیا صورت به وار گیج حالتی با میرابل

 رو تو. بسه. نکنید بازی من با کنم می خواهش. دونم نمی هیچی دیگه. دونم نمی. کنم می خواهش -

 منو خیلی اون! خدایا. کنه می اذیت منو اون. میدن بازی منو مرتب. کنن می من با اونا که کاریه همون این! خدا

  .کنه می اذیت
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  :گفت و برداشت اش چهره روی از را دستانش ناگهان گریست، می بلند صدای با که همانطور بعد

 منو که میخوام خدا از و کنم می لعنتشون بلند صدای با کنم؟ می چکار بگیره، آتیش اینجا اگه دونی می -

  .ندارم امیدی هیچ دنیا این تو دیگه چون. بسوزنونه اونا همراه به

  !میرابل -

 خود با تا نماید وادارش کمی آن از قبل باید کند، بیان را مقصودش مستقیم طور به توانست نمی سیندیا

  :بیندیشد

 یا ببینه رو تو دوباره میخواد جابریل آیا افته؟ می اتفاقی چه کنم، ترک رو اینجا صبح من اگه! میرابل -

  چی؟ - مونی؟ می منتظر شب تا و اتاقت تو میری تو اینکه

  .بود شده تحریک کنجکاویش حس کامالً که بود معلوم

  :گفت خونسرد خیلی سیندیا پرسی؟ می رو سوال این چرا -

  .بده رو جوابش تو -

. بخوره غذا تا نکرده فرصت حتی که حدی به. داشته کار خیلی امروز اون. دونم نمی که اینه منظورم. نه -

 زن یک شما. بده دست از رو کنترلش بود، نزدیک شدین، وارد وقتی همین برای. ست گرسنه این بر بنا

 یه خواب از قبل و میشه وارد شخصیش حریم به اون. صبحه نزدیکه االن. خونخوار هیوالی یک اون و انسانید

  .نوشه می خون کم

  نیست؟ منتظرت کسی اونجا و اتاقت؟ به برگردی تنهایی به تو که میره انتظار پس -

  ... شما چرا اما نیست کس هیچ اونجا نه، -

  .بیرون ببرمت تگزاس از امشب میخوام که بگم بهت اگه میگی چی -

  

  .دوخت زمین به را دیدگانش بالفاصله و شدند گشاد وحشت از میرابل چشمان
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 شما با. کنه می اذیت منو و فهمه می اون. بزنید حرفا این از نباید شما. بیفته اتفاق این نباید! نه! نه -

  .نداره کاری

  .کنه می اذیت حسابی منو جاش به اما. ترسه می ای دیگه چیز یه یا شما از فهمم، می من

 خم او روی سیندیا. لرزید می حالیکه در نشست، زمین روی ناتوان و داد دست او به شدیدی ضعف احساس

  :کرد زمزمه گوشش در و شد

 دزدیده ازت جابریل که اونچه تونم نمی من فهمی؟ می. توئه شانس تنها این. میرابل کن، گوش من به -

 شانسی تونم می اما. بدم شده تضمین و امن زندگی یک و بچه و شوهر بهت تونم نمی من. بگیرم پس رو

 که وقتی تا باشی نگران و بلرزی و بشینی خونه این تو اینکه از بهتر چیزی. بدم بهت واقعی زندگی یک برای

 همینطور و دارند وجود دنیا تو جابریل از بهتر هایی ارباب. نداره احتیاجی تو زنده جسم به دیگه بگه جابریل

  .بگیرش پس. میرابل توئه، شانس تنها این. تگزاس از بهتر هایی مکان

  :نالید بدبختی با میرابل

  .برم من گذاره نمی اون. فهمه می اون -

  :داد تکان را سرش سیندیا

  .نزدیکه خیلی صبح اما فهمه می اون. موافقم -

  :داد ادامه ساعتش به نگاهی با و

. کنه نمی فکر تو به اصال و هاشه برده خون مکیدن سرگرم االن پیر جابریل. مونده ساعت یک از کمتر -

  .من عهده به اش بقیه. میشی اتومبیلم سوار و میای من با االن فقط تو

  ...تونم نمی من... کشه می منو خورشید...چی؟ من پس اما -
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 جهنم این تو اینکه تا بسوزی حاضری گفتی، می من به داشتی پیش دقیقه دو. میرابل کن اعتماد من به -

 اجاره کمپانی به جوابی چه باید اونوقت بیفته، اتفاقی همچین بگذارم من اگه دیگه طرف از. کنی زندگی

  :بنشاند لبش بر لبخندی تا کرد سعی وجود این با اما نداشت شوخی حال میرابل بدم؟ اتومبیلم

  بتونم؟ که کنی می فکر واقعاً -

  :برخیزد تا کرد کمک و گرفت را بغلش زیر سیندیا

  .کنیم فرار جهنم این از بزنه بیرون آفتاب اینکه از قبل تا باش زود حاال. تونی می که البته -

 که بود مشخص کامال. ایستاد سختی به و گرفت را سیندیا دستان لرزید می که همانطور امیدوارانه، میرابل

  .کرد بغلش محکم و انداخت خود گردن دور را دستش سیندیا. نیست حرکت به قادر کمک بدون

  .نزدیکه سحر کنیم، صبر نباید. عزیزم بریم -

  چهاردهم قسمت

 یک با هم بعد و شود بزرگ اتومبیل وارد عقب در از تا کرد کمک میرابل به سیندیا بزرگ، خانه تاریک سایه در

 میرابل ناتوانی شدند، می تر نزدیک خورشید طلوع به که چقدر هر. پوشاند را او روی شدنی، جمع سیاه کاور

 و شخصی فرودگاه به ورود زمان تا. باشد نکرده غلطی بینی پیش که بود امیدوار سیندیا و گرفت می فزونی

  .کند حمل هواپیما تا را او توانست نمی سیندیا که چرا باشد، هوش نیمه حداقل میرابل تا بود نیاز کوچک،

  .پیچاند را سوییچ حرکت یک به و نشست فرمان پشت و افکند اطراف به محتاطی نگاه بار آخرین برای

 رافائل پیش سال صدها گویی( آورد، یاد به سیندیا و بودند شده اضافه خود همقطاران به تازه انسان نگهبانان

 می سر به گیجی حالت در زیرا است نگهبان آشامان خون برای زمان بدترین سحر هنگام که) بود گفته او به

  .کند استفاده آشامان خون حالی پریشان این از خواست می سیندیا حاال و برند

 به سرسری نگاهی آشام خون اما آورد لب بر اغواگر لبخندی قبل مثل دوباره شد، روبرو نگهبان همان با وقتی

  .کند گم را گورش زودتر چه هر تا کرد اشاره او به دست با و انداخت او
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 پی جی از استفاده با و بود گذاشته وقت کمی قبال. بست را کمربندش و کشید عمیقی نفس عمارت از بیرون

 از و ورزد احتراز اتوبان و راه آزاد به ورود از تا داشت تصمیم ابتدا. بود کرده تعبیه را فرار نقشه اتومبیل اس

 یک او اینکه ضمن دارد، بیشتری امنیت فرودگاه به مستقیم راه که اندیشید خود با بعد اما. کند عبور بیراهه

 باز و خلوت کامال آزادراه زودی آن به صبح مطمئناً. داشت عادت اتوبان در رانندگی به و بود کالیفرنیایی دختر

  .راند الینگتون مزرعه طرف به سرعت آخرین با و فشرد گاز پدال روی را پایش کرد، چک را راه نقشه. بود

  :زد صدا دید، نمی چیزی سیاه روکش از غیر اینکه وجود با و انداخت عقب صندلی به نگاهی آیینه داخل از

   میرابل؟ خوبه حالت

 باید آنها. نبود ساخته او از کاری موقعیت آن در اما. کرد نگران را او و برخاست مونث آشام خون از خفیفی ناله

 دیر اگر چه؟ رسیدند، نمی هواپیما به اگر اما. گریختند می کالیفرنیا به و شدند می هواپیما سوار قیمتی هر به

  افتاد؟ می اتفاقی چه وقت آن! مسیح یا چه؟ رسیدند، می

 میان در میرابل. رساندند می مقصد به را خود زمینی راه از باید داد، می دست از را هواپیما اگر. کرد فکر خیلی

 به را خود تا کشید می طول چقدر اما بود امان در خورشید نور دست از روکش، زیر و اتومبیل سیاه های شیشه

 که نداشت ای فایده رسید؟ خواهد آنها به سرعتی چه با جابریل شوند؟ رافائل حوزه وارد و برسانند آریزونا مرز

 توانست می اسی پی جی هر از بهتر و داشت خونی رابطه میرابل با جابریل. دهد تغییر را مسیرشان بخواهد

  .نروند هم آریزونا مرز از اینکه ولو دهد، تشخیص را آنها مقصد

 دام به را آنها جابریل شب، رسیدن با شوند، گاز پمپ ایستگاه یک وارد سوختگیری برای اینکه محض به

 اتوبان انتهای از که شد هویدا اتومبیلی پرنور چراغ جفت یک عقب، به رو آیینه داخل از ناگهان. انداخت خواهد

  .آمد می او سمت به زیادی سرعت با

  .افزود سرعتش بر عصبانیت با فهمیده؟ را موضوع و رفته میرابل دنبال به یعنی بود؟ خودش یعنی,  خدایا! اوه

 به بزرگ سدان اتومبیل یک شکل به که دید می را مرگ. لغزید می جلو سمت به آیینه از چشمانش مرتب

. ببیند را هایش چراغ توانست نمی دیگر که حدی به شد، می تر نزدیک و نزدیک لحظه، هر. آمد می سمتش

  .کند منحرفش جاده از و بکوبد او به خواهد می پشت از که داشت حتم
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 را الین زیاد، سرعت آن با خطرناک، العاده فوق حرکت یک با و گرفت را تصمیمش زدن، هم بر چشم یک در

 را آن بود، زحمتی هر با سیندیا. شد بلند چرخ دو روی و خورد هم به ثانیه چند برای اتومبیل تعادل. کرد عوض

  .شد ناپدید و گرفت سبقت سرعت با نماید، توجهی اینکه بدون بزرگ سدان خودرو. کرد کنترل

  .بود رفته باال خونش فشار. لرزیدند می فرمان روی دستانش. داد ادامه راهش به و کشید عمیقی نفس سیندیا

 را بود، کرده ذخیره قبل از که خلبانی تلفن شماره و آورد باال را موبایلش دور، راه از فرودگاه رویت محض به

 خون به بار چند هم قبال هواپیمایی شرکت این. کرد راهنمایی آشیانه به را او خصوصی جت خلبان. گرفت

 به تا باشی کاره این باید فقط. بود آشکار اما ظریف آنها آگهی و تبلیغات. بود داده نشان خوش روی آشامان

 باال آستانه در خورشید شدند، فرودگاه امن آشیانه وارد وقتی. بود ای حرفه یک سیندیا و ببری پی مقصودشان

  .کرد نفوذ داخل به آنها درز الی از آفتاب باریک های رگه و شد بسته سرشان پشت آشیانه در. بود آمدن

 را اتومبیل توانست تا بود، کرده تعریف خورشید نور مقابل در میرابل حساسیت از دانکن که آنچه یادآوری با

 باز کوچک هواپیمای ورودی در. رفت عقب در طرف به و شد پیاده عجله با. داشت نگه خصوصی جت نزدیک

 پلکان به نگاهی ناامیدی با سیندیا. گفتند می خوشامد او به ها پله باالی از زن چشمک های چراغ و بود

 که بود این آشامان خون حمل برای هواپیمایی شرکت شرایط از یکی. انداخت سایه دلش بر دنیا غم. انداخت

  .آمد نمی کمک به کسی و شدند می جت سوار باید خودشان

   .باال ببرمش بتونم تا باشه بیدار کافی اندازه به میرابل تا کن کاری! خدایا

  .باشد شان دیوانه طرفداران و مهربان آشامان خون حافظ خدا، تا کرد دعا دل ته از و افکند پایین را سرش

   عزیزم؟ بیداری هنوز! میرابل

  .زد کنار را سیاه روکش اطراف، به آمیزی احتیاط نگاه با و گشود آرام را اتومبیل در

 دید نمی را خورشید نور اینکه وجود با. بود پیچیده خود دور به الستیک تیوب مانند و بسته را چشمانش میرابل

 و بود داده دست او به عجیبی حال. ریخت می هم به را ذهنش و دانست می را این ناخودآگاهش ضمیر اما

 حال به تا. بود ترسیده دیوانگی، مرز تا. آوردند می هجوم روحش و جسم به که کرد می تصور را اشباحی



 

 
 

89 

  
 امئیل خون آشجبر ➢

 به مترجمی مهرداد مراد رینولدز بی دی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 دیوار و تخته که جایی باشد، شده مخفی کمدش، در بایستی می زمان، این در. نداشت تجربه را هراسی چنین

 خیره زنی به هراسان و کشید جیغی شد، زده کنار رویش از سیاه روکش وقتی. کردند می دفاع او از سپر مانند

  .زد می حرف او با و بود ایستاده زن چشمک چراغهای از قابی در که نگریست

  میرابل؟   

 از رفته رفته که کند، تمرکز قلبش ضربان از غیر چیزی به داشت سعی و بود پریده شدت به میرابل رنگ

  .شد می کاسته تعدادشان

  .نداریم زیادی وقت. عزیزم کنی، حرکت باید میرابل،

   حرکت؟

 مه ماهیت. دهد تشخیص مه میان در را ناشناس زنی قیافه جزئیات تا کوشید زحمت به و داد تکانی را سرش

 کنار به را الیزابت و او مادرش و پدر زمستان، در بار یک. آورد می یاد به را بود گرفته فرا را اطرافش که یی

. بودند نشسته ساحل کف های شن روی کثیف کتان از دیواری مانند خاکستری تپل ابرهای. بودند برده دریا

 و نمزده سرش موهای و دستش انگشتان. رسید می نظر به عجیب و داشت تازگی برایش مه میان از عبور

  .بودند شده چسبناک

   ....تونم نمی من... کنن می پیدامون اونا...  الیزابت کن، عجله

 الیزابت برای اتفاقی چه گفت؟ می الیزابت از او. شدند جلب ناشناس زن طرف به میرابل تیز های گوش

 داشت؟ نیاز او به خواهرش آیا الیزابت؟ پیش کجا؟ به. برود جایی به همراهش تا خواست می او از زن افتاده؟

  باشد؟ دیده صدمه نکند

 کمکش و گرفت را بغلش زیر زن. داد سوق فضا آن از بیرون سمت به را خودش و داد خود به تکانی میرابل

  .میرابل از تر قوی خیلی. بود قوی خیلی او. کرد

 را او غریبه زن تا داد اجازه. باشد زن آن از تر نیرومند باید قاعدتاً و بود آشام خون میرابل. نبود درست این نه

  .دونه تا چند فقط. نبودند زیاد ها پله. ببرد جلو پلکان سمت به و دارد نگه پا سر



 

 
 

90 

  
 امئیل خون آشجبر ➢

 به مترجمی مهرداد مراد رینولدز بی دی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 امنی و تاریک جای را خود بایستی می او و بود آمده باال کامال خوشید. بود خوب آنجا. رفتند داخل به بعد،

  .رفت هوش از کرد، می حس خود زیر نرمی چیز که حالی در و خزید سیاهی درون به. کند پنهان

 جا هواپیما پشت باریک اتاقک در را او زحمت به بود، افتاده گیر آشام خون مرده تنه زیر ناگهان که سیندیا

 کابین به بعد و کرد کنترل را هوا درجه. پوشاند نازک پتویی با را رویش و کند صاف را او تا کوشید بعد. کرد

 از ای گوشه را آن و شد اتومبیل سوار و پرید پایین ها پله از گذشت، کوتاه راهرو از سرعت، با. اصلیبرگشت

 فردا خودرو، اجاره شرکت. انداخت صندلی روی را سوییچ و برداشت را چمدانش و کیف. کرد پارک آشیانه

 هرکس به و بگیرد را اش هزینه دیگر روز دو تا که سپرد هم هتل به. فرستاد خواهد آنجا به را مأمورش صبح

  .آمد می بر او از همین فقط اما بود ضعیفی حیله. دارد اقامت آنجا هنوز بگوید زد، زنگ که

 را کسی نظر که آنقدر نه اما رسید می نظر به قیافه خوش تقریبا که بود قامتی میان و سال میان مرد خلبان

 پشت را در شدن، سوار از پس و گرفت را چمدانش آمدگویی خوش ضمن و زد سیندیا به لبخندی. کند جلب

 که آنچنان پیچید خود دور به را کمربندش عجله با و نشست صندلی ترین نزدیک روی سیندیا. بست او سر

  .گریزد می مرگ از گویی

 رگ همه کرد احساس و کشید راحتی نفس سیندیا. گذشتند تگزاس مرز از ها آسمان فراز بر بعد، دقیقه چند

 صندلی روی از و گشود را بندش کمر. کنند می ول را خود و شوند می منبسط دانه به دانه گردنش، های

 فرش هم بعد. کرد عوض جین شلوار یک با را کوتاهش دامن هم بعد و درآورد را هایش پوتین ابتدا. برخاست

  .انداخت اش برهنه پاهای زیر و کشید بیرون چمدانش از کوچکی

 زمان یک. رفت فرو جت هواپیمای راحتی صندلی در و ریخت دستش کنار قیمت گران شراب از پر گیالسی

 کنارش الیتون آقای بلوغ هنگام که چند هر. اندیشید می خودشان دختری و پدر رابطه به او االن، مثل هایی

 اجاره برای هایی، موقعیت چنین در اما نبود بینشان دختری و پدر رابطه هیچ که دانست می خدا فقط و نبود

  .بود کارساز واقعا الیتون نام اعتبار اختصاصی، هواپیمای یک

  :شنید را خلبان صدای و نهاد گوشش روی را آن. آورد خود به را او خلبان هدفون وزوز صدای
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 خواهیم مونیکا سانتا به راحتی سفر میشه، بینی پیش که اینطور و الیتون خانم گرفتیم، قرار مسیر تو االن

  .داشت

  .نباشید نگران شما اما. ببره خوابم ممکنه و ام خسته خیلی من. شما از ممنون

  .کنم می خبرتون بیاییم، فرود بخوایم اینکه از قبل. نداره ایرادی

   .متشکرم شما از هم باز

 بیهوش کند، خالص رویا و کابوس شر از را خود بتواند اینکه از قبل اما. خواباند را آن و کشید را صندلی دسته

  .شد

  پانزدهم قسمت

 نمی حتی. افتاد راه صدا طرف به و شد بلند تلوتلوخوران سیندیا. کشید می فریاد و زد می جیغ نفر یک

 ساحل ماه بدون شبهای از تر تاریک حتی. رسید می نظر به قیر از تر سیاه فضا. ببیند را دستش توانست

  .اش خانه روبروی اقیانوس

  

 بازش چشمان را، اش چهره کردند، می لمس را او و شده دراز جلو به دستهایی. پرید رنگش ترس از ناگهان

  .را

 درحالیکه رفت، جلو صدا مسیر در کورکورانه. درد با همراه بار این رسید، می گوش به قبل از بلندتر جیغ صدای

  .اثاثی نه و بود دیواری نه اما کرد بلند را دستهایش. تپید می سینه درون وحشیانه قلبش

 و کند تمرکز قلبش بلند های تپش پشت از تا کوشید و ایستاد سیندیا. شد گم نفس نفس میانه در جیغ صدای

  .شود می روبرو پژواک با صدایی کوچکترین و است وسیع اطرافش فضای که کرد حس. بشنود صدایی

 رحمانه بی خنده صدای. کرد می التماس نامفهوم لحنی با که بود زنی. شکست را انگیز وهم سکوت صدایی

  .کرد پر ترسناک صدایی با را محض تاریکی زن، عذاب پر های ناله آن دنبال به و شد بلند مردی
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 گریستن از تا فشرد بهم محکم را لبهایش. شد خم زمین روی و گرفت دست با را گوشهایش سیندیا

 پوست مقابل در. کردند لمسش و شدند دراز طرفش به دستهایی تاریکی میان از دوباره. کند خودداری

  !جابریل لرد. بودند شیطانی و سرد. چسبیدند لختش بازوی به اما رسیدند می نظر به زبر لطیفش،

  .برد می لذت سیندیا ترس از. کرد می تعقیب را او خندید می که همانطور جابریل. گریخت سمتی به شتاب، با

 بازی قصد شیطان این که دانست می. کرد می لمس را پشتش گاهی و گرفت می چنگ به را صورتش گاهی

 میان ناامیدش آوای تا مکد می را خونش قدر آن و کشید خواهد زیر به را او کند، اراده آن هر وگرنه دارد

  .گیرد آرام قبرستان مردگان

 و جنگید می مأیوسانه سیندیا. فشردند صاحبشان سینه به و گرفتند آغوش در را او پشت از پرتوان، بازوی دو

  .شود هیوال تسلیم لحظه آخرین تا نبود حاضر

   .دنیاست جای ترین امن من، آغوش. نترس من، عشق اینجام من. عزیزم سین باش، آروم

 نمی گوش به عذابی و جیغ صدای هیچ دیگر. آورد یادش به را فام نقره نگاه مخملی، و بخش آرام صدای

 چه هر. رفت فرو بار حسرت ای خلسه در و داد تکیه عقب به را سرش و کشید دست زدن پا و دست از. رسید

 اشک ریزش از نتوانست دیگر. کرد می خداحافظی او با بیشتری ترس فشردند، می خود به را او بیشتر بازوها

 او برای. گفت می درست صدا. گرفتند خود میان را هایش گونه همه مروارید قطرات و کند جلوگیری هایش

  .بود رافائل آغوش دنیا جای ترین امن

  .عسلم بخواب، راحت حاال

  کالیفرنیا آنجلس، لس

 های دکمه با که همانطور و برد جلو را دستش. تپید می شدت با هنوز قلبش. پرید خواب از وحشت با سیندیا

 محض به. کند روشن را کابین داخل صبحگاهی، نور با و بزند باال را پرده توانست رفت، می ور پنجره ناشناس

  .بزداید را مانده دل در هراس تا کوشید و بست را چشمانش آسودگی با,  نور تابش
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 را صندلی دسته ابتدا. داد خبر را آنجلس لس حوزه به الوقوع قریب ورود و پیچید هدفون در خلبان صدای

 پایین را پنجره پرده آن، روشنایی به توجه با و فشرد سرش باالی چراغ بعد. کرد صاف را پشتش و کشید

 چند بدن به قوسی و کش با و برخواست جایش از بعد. خورد می میرابل اتاقک به مستقیم آن نور زیرا کشید،

 خواهد خودش تخت درون راحتی خواب زودی به روزها همین از یکی. رساند زمین به و طاق به را دستانش بار

  .داشت

 ضعیف نور زیر در. نداشت مشکلی هیچ ظاهرا و بود خفته آرام خیلی. گشود را در و رفت میرابل اتاق طرف به

  .رفت دستشویی طرف به و بست را در آهسته. رسیدند می نظر به آشفته بلوندش موهای کوچک، المپ

 دیگری صندلی مختلفی، دالیل به. زد می چشمک شدت با صندلی، ایمنی کمربند هشدار چراغ برگشت، وقتی

 چرمی با و بودند راحت و بزرگ آنها همه اتفاقا باشد، داشته مشکلی قبلی اینکه نه. کرد انتخاب نشستن برای

 آنها از یکسانی استفاده مرد یا زن که بودند شده طراحی طوری همگی. داشتند نرمی مبلمان رنگ، شیری

  .باشند داشته

 که نگریست انجلس لس آشنای های زمین به و زد باال را پنجره پرده و انداخت میرابل اتاق به محتاطی نگاه

 شهرهای. بود شده پیاده زیادی کشورهای و شهرها در سیندیا. شدند می تر نزدیک و نزدیک او به آرام آرام

  .نداشتند را خودش شهر صفای هیچکدام اما خلوت؛ پرجمعیت، زشت، زیبا،

 را خودش خانه در نشیند؛ می خودش اتومبیل داخل دیگر ساعتی تا دانست می که بود دلیل این به اینها همه

 در شب پایان همه، از بهتر و گیرد می دوش خودش حمام داخل رود؛ می خودش یخچال سر گشاید؛ می

  .رود می فرو خواب به خودش های مالفه زیر و خودش تخت

  .بود خانه در اینک او و نشست آرام هواپیما. نیست این از باالتر دنیا در خوبی احساس هییچ

 شب تا و بیاید فرود خصوصی ای آشیانه در خلبان که بود این هواپیمایی، شرکت با قراردادش بندهای از یکی

 تعبیه پنجره بدون اتاقکی کابین، در آنها برای و داشت دوستی سابقه آشامان خون با شرکت این. بماند منتظر

 اما داشت مبرمی احتیاج قرارداد از بند این به سیندیا. بود شده اشغال میرابل توسط که همان یعنی. بود کرده
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. کند صبر ساعت چندین آفتاب، غروب تا میرابل شدن بیدار برای بایستی که بود شده روبرو مسئله این با حال

  .بود نرسیده هم ظهر هنوز حالیکه در

  چه؟ باشد، شده بیدار اگر. افتاد میرابل فکر به دوباره

. نشود گیج شد، بیدار اگر تا گذاشت باز کمی را در الی. زد سر خفته آشام خون اتاقک به دیگر بار و برخاست

 از وحشت دچار بیداری، از پس دخترک نداشت خوش او و بودند شده خارج هوستن از کامال آنها حال هر به

  .شود بیگانه محیطی

 کافی اندازه به آشیانه. نشست زمین روی و آمد فرود که شنید را هواپیمایی آرام وزوز صدای آشیانه از خارج

 با. باشد سیندیا قرق در آنجا ساعت، چند آن در که بود داده قول شرکت اما داشت جا هواپیما دو پارک برای

  حال این

 و بودند خاموش ها چراغ و قفل در اما کند چک را موضوع تا رفت آشیانه در واقع هواپیمایی دفتر طرف به

  .نشست آن های پله روی و برگشت هواپیما طرف به ناچار. شد نمی دیده تحریرها میز پشت هیچکس

 طرف از پیام چندین گوشی، حافظه در. کشید بیرون را همراهش تلفن و برد دست کیفش میان به بعد، کمی

 خیلی رافائل. نکرد توجهی اما بود هم دانکن پیام شاید آنها بین. کرد پاکشان دادن، گوش بدون که بود رافائل

  .است بوده صالحشان به کرده، چه هر بگوید و کند متقاعدش توانست، می راحت

 خواهد می گرم خیلی ناگهان حاال و کرد رهایش قبل، ها هفته رافائل. بود مغروری دختر او,  دیگر طرف از

 و قضا به سیندیا بود؟ کرده هدایت اغواگر رقیب سمت به را او سرنوشت دست آیا. کند برقرار رابطه دوباره

 ویژه زندگی، به نگاه اینطور او، نظر به. باشد وسط آشامی خون پای اگر خصوص به. نداشت اعتقاد قدر

  .دارند ماکیاولی عقاید که است جرأتی کم قماربازان

 دومی و آنجلس لس پلیس اداره در سابقش معلم بود؛ اکوف دین اولی. داشت وجود تلفن در هم دیگر پیام دو

 و رامونا به را اش شماره سیندیا و کرد می اداره را نوجوانان پناه خانه که کسی همان,  بود فرستاده لوسیا را

 سمت به و باشد گرفته تماس کلی با الیزابت شاید که امید این با گرفت، تماس لوسیا با ابتدا. بود داده کلی

  .کند هدایتش لوسیا
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   سالم؟

. دهد می را تلفن پاسخ او چرا که کرد تعجب سیندیا که بود بدگمانی و خشم از پر آنچنان نوجوان دختر صدای

 مواد که شرطی به داد می را خانه اداره اجازه خود های بچه به لوسیا آخر باشد؛ نداشته انتظاری چنین اینکه نه

  .نیندازند راه به دعوا و نکنند مصرف الکل نکشند،

  . بودند بیگانه آن با آنها از خیلی که اصطالحی بدانند، خود خانه را آنجا که بود آموخته آنها به دیگر طرف از

   شما؟. شاید اطرافه؟ اون لوسیا. سالم

  . داد فرو را خشمش زحمت به سیندیا

  .داره کارت سیندیا بگو بهش

   .دارن کارت. تلفن پای بیا. لوسی

  .کرد دور خود از را گوشی سیندیا که بود بلند آنچنان دختر آواز

 نشنیده حال به تا سیندیا. همیشه مثل,  عجله بدون و آرام. شود می نزدیک گوشی به که شنید را لوسیا صدای

  :گفت لوسیا به بود، داده پاسخ را تماس که شروری نوجوان. باشد کرده بلند را صدایش که بود

   .سیندیاست اسمش میگه که جیگره دختر یه

  :پیچید گوشش در لوسیا صدای بعد، ای لحظه

  میگی؟ چی, لوس,  سالم بودی؟ کجا حاال تا,  سین

  گرفتی؟ تماس دیر اینقدر چرا گفتم

 تماس کی تو. بود شلوغ سرم کمی یه البته. گرفتم رو پیامت که است دقیقه دو فقط من ببینم، کن صبر

  کجایی؟ االن. میشه روزی دو گرفتی؟

  .شه غروب تا منتظرم. نشستم هواپیما آشیانه توی
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   ... غروب منتظر

  :گفت و کشید آهی

 تماس هویت رامونا نام به اجتماعی خدمات اداره از نفر یه. تگزاسی االن کردم فکر من آشاما؟ خون دوباره

  و گرفت

 ... 

 چشمان بلوند، موهای هاتورنه، الیزابت اسمش نداری؟ من گمشده دختر از خبری تو. ممنون گفت، بهم آره

  .دماغیه تو کمی یه هم صداش. بلند قد آبی،

   .نه

  :گفت نفس به اعتماد با باشد، خود دست زیر در اسمی لیست برانداز مشغول که گویی

  اینجا؟ میاد کردی فکر چرا. نیست من پیش نه،

 مطمئنم دالیلی به. کنم پیدا اونو تا کرد استخدام منو الیزابت قیم. بود اون خاطر به تگزاس در من حضور علت

  .بگیره تماس باهات که بودم امیدوار. دوستش به دادم رو تو شماره من. آنجلس لس اومده الیزابت که

   .مونه می انسان کنم، کمکش اگه چی؟ اینکه یا آشامه خون هم دختره این. شدم گیج که من. باشه

  :داد ادامه غمناکی لحن با هم بعد

   .تگزاس به برگرده نمیخواد دختره این. بگو خودم به فقط گرفت، تماس باهات اگه اما طوالنیه داستانش

  :گفت نگران لحنی با لوسیا

  ... بگم باید که هست هم ای دیگه موضوع یه اما. گیرم می تماس باهات زد زنگ اگه

  .منه با میرابل بگو بهش زد زنگ اگه. بگی میخوای چی دونم می. باشه. باشه

  کیه؟ دیگه میرابل
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 گفتم که همونطور. باشم خونه راه تو اینکه جای به اینجا، نشستم االن که اونه خاطر به. بزرگترشه خواهر

  :گفت آرام و کشید عمیقی نفس لوسیا  زدی؟ زنگ که داشتی چکار حاال. طوالنیه داستانش

  .سیندیا دارم احتیاج کمکت به من

   ... کن گوش,  کنه کمکم تونه می که کسی تنها اتفاقا چیه؟ موضوع. عزیزم کنارتم همیشه من البته

  .شود خبر با گفتارش متن از هیچکس خواهد نمی گویی که کرد گوشی حایل طوری را دستش بعد

   .بگم بهت رو مطلب این تونم نمی تلفن پشت پیشت؟ بیام تونم می سیندیا،

  .نیاورد خود روی به اما خورد ای یکه جمله این شنیدن از

 برای کم یه میای داری که راهت سر راستی. کنی پرستاری آشام خون یه از تا نیست مشکلی برات اگه البته،

   .... دارم احتیاج چیزایی یه به اینجا. کن خرید من

 سیندیا وقتی. گرفت را «اکوف دین» شماره بار این و کرد قطع را تماس داد، لوسیا به که را الزم های سفارش

 ماه. کردند می کار هم با خدمت زمان پایان تا و بود شده جنایی دایره وارد تازه اکوف، شد، پلیس اداره وارد

 از یکی رد تا کرد کمک او به اکوف درآمد، رافائل استخدام به آلکساندرا کردن پیدا برای سیندیا که وقتی قبل،

 با همزمان. ماند سیندیا کنار در نیز ماموریت این عواقب در اکوف. بیابد را روسی مافیای گنده کله روسای

 آن از پس. کرد می هدایت روسی باند همان با را مخفیانه عمیات یک آنجلس لس پلیس اداره سیندیا، مبارزه

 مهمی نقش اتفاقات این پس در سیندیا که داشتند عقیده پلیس ماموران از بسیاری هنوز خونین، ماجرای

  .دارد

 اینکه تا کرد، می فکر اینطور او حداقل اینکه یا بود، سیندیا دوستان از یکی عملیات، مخفی مامور کاربالو، بنیتا

 کرده را سیندیا جان قصد که دشمنی هم آن. کرد خیانت سیندیا به رافائل، اصلی دشمنان از یکی همدستی با

  .بود

 جزو اکوف حال، این با. شد پیدا بعد روز دو بنیتا پاره پاره جسد اما گریخت مهلکه آن از زحمت به سیندیا

  .است کرده حمایت وی از و دانسته گناه بی را سیندیا حال به تا که بود افرادی
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  .برداشت را گوشی یکی باالخره

  .بفرمایید. هستم اکوف

  .سیندیا منم،

  .گیرم می تماس باهات. باشه

 صحبت میخوای ای رابطه چه در بپرسم میشه. بزنن حرف باهام میخوان همه,  شدم معروفی دختر امروز

  .آره دستتته؟ گوشیت. نمیشه اینجا کنی؟

  .زنم می زنگ بهت دیگه دقیقه ده تا

 تماس دو هر. است جریان حال در بدی اتفاق که گفت می او به حسی. فشرد را قرمز دکمه و کرد اخمی

 اندیشه و زدن قدم به خالی آشیانه طول در و داد تن به قوسی و کش. برخاست جایش از. بودند مشکوک

  .نشست دوباره. بود اکوف. زد زنگ تلفن و شد سپری زمان که این تا پرداخت

  .سالم

  .گرفتی قرار ماجرا وسط االن تو نه، یا بیاد خوشت چه و افتادیم دردسر توی. سالم

  .گفتم بهشون دونستم، می بنیتا باره در رو چی هر که من

. سین کن گوش. کنه نمی هم فرقی واقع در نیست، اون باره در فعال بگم بهتر یا. نیست موضوع اون باره در

 که هست کسی قاتل. رسیده نفر پنج به حاال تا قربانیان تعداد. کشه می رو فراری نوجوان دخترای داره نفر یه

  .میاد خوشش خون مزه از و داره تیزی دندونای

  ... وقت هیچ رافایل. ممکنه غیر

  .کرد قطع را حرفش اکوف

 و ذهنشونه تو کاربالو خاطره هنوز اینجا های بچه. سین نزدیکی، آشاما خون به تو. همینجاست دقیقا مشکل

  .چشمشون جلوی میاد تو اسم دوباره حاال
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 درک کم یه خدا رو تو بکشه؟ رو دخترا بره تا کنم می کمک هیوال یه به من چی؟ یعنی حرفا این! مسیح یا

  .باشید داشته

   .دارم باورش من. نمیگم من

  .نمود لمس آن بطن در را خشم های رگه سیندیا اما کرد ادا را جمله این ظریف خیلی

. برگشتم که ساعته یک تازه. نبودم آنجلس لس تو روزی چند قبل هفته از من کن، گوش. متاسفم. توئه با حق

 .چیزی یه شد این خوب

 یه وسط این. کنه تحمل خودش افراد میان رو انسان قاتل یک وجود رافائل نداره امکان که میگم بهت دارم

  افته؟ می داره اتفاقات این که وقته چند. اشتباهه چیزی

 سری رو چیز همه باید نکنه، درز ها رسانه به موضوع اینکه برای. بگم بهت رو چیز همه تونم نمی که دونی می

  .مطرحه زمان مسئله فقط االن. داریم نگه

   .گرفتی نمی تماس باهام که بگی بهم چیزی خواستی نمی اگه رئیس،

  .کند سنگین و سبک را عملش خواست می گویی. کرد مکثی و کشید آهی

  .شدند پیدا اخیر ماه یک طی دختر تا پنج حاال تا. باشه

 همینو میخواد یعنی. بزنه حرف من با محرمانه خواست می هم شین لوسی. پرکاره جنایتکار یه اون! من خدای

  بگه؟ من به

  .میگه ها روزنامه به رو موضوع نکنیم کاری اگه که کرده تهدید رو ما اون. شاید

  کردی؟ صحبت باهاش حاال تا

  .بزنه حرف کسی با کسی دیگه کنم نمی فکر اما. نیست من مال پرونده این

 حل موضوع تا کنه کمک بتونه خیلی شاید کنید صحبت باهاش و بگذارین وقت دقیقه چند شما اگه دونی، می

  ... که بدونه شاید اون زده؟ زنگ رافائل به حاال تا کسی اصال. بشه
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  .گیرم نمی تماس هیوال اون با وقت هیچ منم و نیست من مال پرونده این گفتم که همونطور

   .باشه. اکوف,  بزنن گندت

  :پرسید دوباره و اندیشید کمی

  چی؟ ببینم؟ رو اجساد تونم می من

  چرا؟ کنم؟ معاینه رو اجساد میشه گفتم

  .نه یا آشامه خون یک کار واقعا گاز جای بفهمم تونم می اینکه برای

  ... که گفته اداره کارشناس

 کم یه با نیش جای یه کارشناس. بشن اخبار تیتر خانمان بی دخترای نمیدم اجازه من. گفته بیخود کارشناس

 طرف از بعد. اکوف کنم معاینه رو جسدها من تا بده اجازه. آشامه خون کار که گفته و دیده گردن روی خون

  .زنم می حرف آشاما خون با هم و لوسیا با هم شما

 ببینم تا گیرم می تماس قانونی پزشکی در مامورم با من. بگیره صورت مخفیانه خیلی باید قضیه این اما باشه

  .دارم کار غروب تا که فعال دسترسی؟ در تو. بکنم تونم می چکار

   .گیرم می تماس باهات گرفتم خبری اینکه محض به. باش تلفنت نزدیک. چرا بدونم خوام نمی اصال

 به و شد خیره ناکجا به چندقیقه برای,  برخاست جا از سیندیا. گذاشت زمین را گوشی خداحافظی بدون اکوف

  .بود کرده گرفتار موقعیتی چنین در را او که فرستاد لعنت بدش بخت بر توانست تا بعد و رفت فرو فکر

  .لعنتی, لعنتی,  لعنتی

 میان اگر چه؟, باشد بوده آشام خون قاتل این خاطر به رافائل تماس همه آن اگر. کرد می گناه احساس حال

 با درگیری خاطر به رافائل اگر چه؟ باشد، داشته کمک تقاضای او از هم دانکن,  بود کرده پاک که هایی پیام

  .موقع آن,  بود کرده تلف را عظیمی وقت چه چه؟ باشد، داشته نیاز او به پلیس
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 طی حتما. کند حمایت او از رافائل تا داشت نیاز هم میرابل بلکه ها، قتل خاطر به فقط نه. بگیرد تماس باید

 باید میرابل مطمئنا. هستند قدیمی سنن و آداب پایبند خیلی ها آشام خون. بگیرد صورت باید کار این مراسمی

 کثیف و شوم سیندیا نظر از مراسم این گرچه. کند اجرا آلود خون مراسمی با همراه را باستانی سوگند یک

 با. کرد می رفتار خور کتک عروسک یک مثل او با که بود جابریل از بهتر رافائل بود، چه هر اما کردند می جلوه

  .داد نمی تغییر گرفت، می تماس رافائل با باید که را واقعیتی اینها از کدام هیچ حال این

 و کرد ادا بلندی صدای با را کلمه این ؛«بزرگ شانس. »بگیرد تماس دانکن با رافائل جای به توانست می شاید

 غصه با و انداخت ساعتش به نگاهی. گرفتند بازی به را صدایش پژواک تمسخر، با خالی آشیانه دیوارهای

  .نالید

  .نشست انتظار به ها صندلی از یکی روی و رفت باال ها پله از ناچار. گذشت می سخت خیلی زمان

 حوصله کافی اندازه به سیندیا. اوست منتظر آشیانه در پشت که گفت و گرفت تماس لوسی مدتی، از بعد

 در. گذشت می اکوف با گفتگویش از ساعتی یک. کند طی سرعت با را آشیانه در تا راه میان فاصله تا نداشت

 که افرادی از کرد، می دنبال باید که هایی سرنخ از بود، کرده تهیه خود برای لیستی رفته، سر به زمان این

 کوتاه مدت این در. بودند مرده گمانش به که مشهوری های آدم از فهرستی گرفت، می تماس آنها با باید

  .دقیقه دو برای بخوابد، کرد، سعی حتی

 چپ به را اندامش داد، می یله حالیکه در و پوشید را هایش کفش گرفت، دست با را اش چهره عرق باالخره،

 صدای با و داد تغییر را رفتنش راه حالت رسید، در نزدیک وقتی. پیمود را مسیر طول خونسردی با وراست،

 بر را دستها حالیکه در زد، نفس نفس سگ مثل و ایستاد آن میانه گشود، را در وقتی. دوید را راه بقیه بلند،

  .بود نهاده پهلوها

  :گفت شیطنت با و انداخت سیندیا نفس پر دهان و زده عرق چهره به نگاهی لوسیا

 تو زیادی فکرای اما. نتونستم که هنوز کنی؟ پیدا ای دیگه سرگرمی اوقاتت، پرکردن برای تونی نمی تو

  .ذهنمنه

  .برنداشت را اش موشکافانه نگاه پایین همان از. بود کوتاهتر لوسیا قد
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. آوردم غذا هم مقداری و گرفتم رو خواستی که چه هر من. کنم می معذرتخواهی بزنم، رو حرفم اینکه از قبل

  آوردی؟ چی کنی؟ تمیز رو خودت خوردن، از قبل نیست، بهتر اما

 یه کردم می فکر من و سرده هوا بیرون اون. خورم نمی چیزا این از اصال من که دونی می. خریدم ساندویچ

  :گفت گی مسخره با سیندیا  دارین؟ دوش اینجا. چسبه می گرم غذای

   .نکردم جسارتی همچین میدم؟ گند بوی بگی خوای می

 اطراف به را نگاهش. شد آشیانه وارد و گذشت مقابلش از داد، می سیاهش موهای به تابی حالیکه در لوسیا

 اون باید که زنم می حدس داد چینی بادامیش چشمان به و برگشت سیندیا طرف به جت سمت از و چرخاند

  :داد پاسخ خوشرویی با و داد تکانی را سرش سیندیا  آره؟. بخوریم غذا تو

   .برگردم و دستشویی برم بگذار فقط. داره خنک نوشیدنی هم عالمه یه. باحاله خیلی

  :برگشت عقب به دوباره اما برداشت سی دبلیو طرف به قدمی

   .گرفت تماس باهام اکوف دین

  :گفت غرولندکنان و کرد اخمی لوسیا

 بچه. بزنن حرف من با ها حرومزاده این از کدوم هیچ بدم اجازه تونم نمی. اینجا اومدم چرا دونی می پس

  .کنند جلوه گوه نباید اونها نظر در من های

   .زنیم می حرف باهم میام بعد بشورم، دستامو بگذار ببین،. لوس نیست، درست این

  شانزدهم قسمت

  :نالید لذت با لیسید، می انگشتانش روی از را زمینی سیب سس حالیکه در سیندیا

 این جلوی سرپا باید که ها شب. نخوردم واقعی غذای یه روز چند این تو. اس خوشمزه خیلی این! من خدای

 وقتی اصال. نبود غریبه شهر اون تو اصال که گشتم می کسی دنبل باید هم روزها وامیستادم، لعنتی جابریل
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. گرفتم غذا رستورانش از هم بار یه کردم، درست نیمرو هتل تو دوبار یکی. بخرم ساندویچ یه برم که نداشتم

  .داشتم انتظار تگزاس از من که نبود چیزی این بگم باید اما

 مبادا که بود این من نگرانی بیشتر اما. ابداً کنه؟ دعوت باربیکیو به رو تو آشام خون اون تا داشتی انتظار نکنه

   .کنه کباب بخواد منو گوشت

  .خندید سیندیا. لرزید کمی ترس از نگاهی با لوسیا

 می رو شون خون ها انسان رضایت با آشاما خون بیشتر االن. عزیزم ، نکن باور رو سینمایی های فیلم این

  .خورند

  .کنند می احتیاط هم خیلی

  .لیسید باز را انگشتانش روی باقیمانده سس زبانش با و گذاشت دهان را ساندویچ لقمه آخرین بعد،

 قاتل آشام خون یه کنن، می فکر پلیسا که دونی می. گرفت تماس من با تو دخترای به راجع اکوف دین خوب،

   اوناست؟

  :انداخت ابروانش به چینی لوسیا

  کنن؟ می فکری همچین چرا

   .کنم معاینه رو اجساد تا قانونی پزشکی تو بره می منو که داده قول دین. بفهمم باید

  .داد انزجاری حالت اش چهره به لوسیا

 رو خودشون جامعه سخت خیلی آشام خون لردهای. دارم شک البته. نه یا آشامه خون یه کار بفهمم ممکنه

 به زیادی مشکالت و میشه بد خیلی اونا برای کنه، پیدا واقعیت ای شایعه همچین اگه حاال و کنن می اداره

  .میاره وجود

  .بندازه دردسر تو رو اونا میخواد که یکی. باشه آشاما خون جامعه از داخلی مشکل یه هم شاید
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 که کن باور اما نباشه همدیگه تن به سر که نخواد دلشون وقتا بعضی و نیاد بدشون دیگه هم از اونا اینکه نه

 نفر دو یکی زیرآب فقط اینکه نه باشه، بد همه برای تونه می موضوع این. کنند می فکر ما شبیه هم اونا

  .بخوره

  .شده دیوونه دیگه اینکه یعنی رسیده، لب به جونش یکی حتما پس کنن، می فکر ما شبیه اونا اگه

 تماس باهاش حاال تا که منم خوب،. ندادم رو جوابش اما بگیره تماس من با که خواسته هم رافائل. ممکنه

   .نگرفتم

  :پرسید کنجکاوانه لوسی

  .... هم با شما که کردم می فکر من

 از تو که دونم می من لوسی ببین. کاره به مربوط و نیست شخصی موضوع این اما. نیستیم دیگه و بودیم

  ...نمیومد خوشت رافائل

  ...زد می صدمه بهت چون

  ...نبود اینطوری

   .سین شکست، رو قلبت اون

 میرابل موضوع به پرداختن با تا بود کوشیده مدت، این در. کرد مکث کمی گذشته، خاطرات یادآوری با سیندیا

  :گرفت سر از را صحبتش دوباره «باشه. »کند فراموش را آن

 افرادش میان قاتل یه بدونه اگه. بزنه صدمه کارش به خیلی تونه می موضوع این و لوسی تاجره، یه رافائل اما

  .گیره می رو جلوش داره، وجود

  .عزیزم متأسفم

 باهام بشه، روبراه اوضاع اینکه محض به اکوف. لوس ببین،. افتادم یادش دقیقه یه برای. توئه با حق! نه نه

 اگه و زنم می حرف باهاش و اونجا میرم من. باشه خلوت قاونی پزشکی که شب آخر احتماال گیره، می تماس
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 رو گندش گفتم، بهت چیزی که بفهمه اکوف اگه ، باشی رازنگهدار خیلی باید تو اما. میگم بهت فهمیدم چیزی

   .مونه می خالی دستم منم و میاره در

  :داد بیرون پوفی و انداخت لپش دو میان بادی لوسیا

 کنی می که هرکاری که دونم می و. احمق پلیسای این از هیچکدوم به نه. سین دارم، اعتماد تو به فقط من

  .ماست صالح به و توشه حکمتی یه حتما

  داشتند؟ توتعلق به اونا از هیچکدوم. بگو بهم مقتول دخترای این درباره حاال. ممنون خوبه،

81 

 پیش میومد مرتب و بود کارلن اسمش. آخریه این از غیر به. دونم نمی هم رو اسمشون حتی. دونم نمی زیاد

 فضای که دونی می. نوزده شاید سالگی، هجده به نزدیک و بود کارلن اسمش دونم، می که چیزیه همه این. ما

 رو بقیه هویت تا کردم سعی خیلی. هوا بندازی کالهتو باید بگن، بهت هم رو اسمشون حتی اگه. چطوریه اونجا

 هم همکاری من با حتی. بکنه دخالت کارشون تو کسی نمیاد خوششون پلیسا که دونی می اما بیارم بدست هم

  .نکردند

 می فرق چی همه متفاوت، قضایی های سیستم با مختلف شهرهای توی. لوس اس، پیچیده کم یه موضوعش

  .کنه

 نیاز تو که هرچقدر که بدون اینو حال هر به. کنن می احتیاط خیلی اطالعات درز مورد در قتل ویژه های پلیس

   .بسپرنش عدالت دست به و کیه قاتل بدونن میخوان هم اونا داری،

  .انداخت او به آمیزی تحسین نگاه لوسیا

  .خاصی واقعا تو. تو اندازه به نه اما. خوب باشه،

  .هستم بله،   

  :داد ادامه لبخندی با بعد
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   .گیرم می تماس باهات کنم پیدا خبری اینکه محض به من. هات بچه پیش برو. لوس خونه برو

  :ایستاد و افکند آشغال سطل داخل به و کرد جمع را غذا های مانده پس لوسیا

  .بدی خوردم به رو چیزی همچین تا دادم اجازه چطوری دونم نمی سیندیا؛ گذاری، می آدما روی بدی تأثیر تو

   ... که داشتی اینو شانس حاال تا. اس خوشمزه خیلی که چون

  :نداد ادامه دیگر لوسیا، دستان میان در لباسی ساک دیدن با

  .کنم تهیه برایت تونستم که بود لباسی بهترین این کوتاه، زمان این تو

 چه که دونی نمی واقعا تو. خرید برمش، می خودم با دیگه روز چند تا. کردی لطف خیلی. لوس ممنون خیلی

 منم بزرگ ننه البته. بودند کرده ساله سه و بیست دختر این تن منو، بزرگ ننه لباس. بود بیچاره این تن لباسی

  .پوشه نمی چیزی همچین

  .دیدمش مهمونی یه تو پیش هفته رو مادربزرگت اتفاقا

  .لوس بینی، می خودم از بیشتر منو مادربزرگ تو

  .توئه از بیشتر خیلی من اجتماعی های فعالیت چون

   .آهان

 مدت خواست می دوستش چون ندهد زدن حرف برای ای بهانه لوسیا به این از بیش تا کوشید سیندیا

  :گفت و داد تکان ناراحتی با را سرش لوسیا. کرد سکوت و زد لبخندی. بگذراند آنجا را بیشتری

 هم نفهمیدی چیزی اگه حتی باشه؟. بگیری تماس باهام فهمیدی چیزی اگه نره یادت. برم من دیگه، خوب

  .بگیر تماس باهام

   .بگردم علتش دنبال باید هم مدتی یه تازه. گردم برمی اکوف پیش از دیروقت چون نباش منتظر که امشب

  :گفت و انداخت دوستش نگران چهره به نگاهی درگاهی میانه. زدند قدم آشیانه در تا هم با
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  .گیرم می تماس باهات شب فردا تا. عزیزم نباش ناراحت

  .نیستم موضوع این نگران من

  .وسطه کار موضوع فعال اینجا اما داریم داستان هم با رافائل و من نباش، هم ای دیگه چیز نگران

   .بگی تو که طور هر

 اینکه از بعد و انداخت صندلی داخل به را کیفش او و شدند باز ریموت دکمه بیب صدای با اتومبیلش درهای

  .شد دور و داد تکان او برای دستی زد، استارت

 به شد، می دوست هم اگر و شد می دوست کسی با زحمت به او. داد تکان دستی لبخند، با برایش هم سیندیا

 وجود با حتی. داشت ارزش برایش هم بنیتا. داشتند اهمیت برایش دوستانش اما. کرد می حفظ را آن سختی

 او برای دلش. انداخت می چنگ قلبش بر دردی دردناکش، مرگ یادآوری با اما بود ورزیده خیانت او به اینکه

 به نگاهی هم بعد. شد محو نظرش از لوسیا اتومبیل تا ایستاد آنقدر. بدیهایش همه رغم علی. شد می تنگ

  .گرفت ای شماره و کشید بیرون جیب از را موبایلش آرام. کرد می حرکت غروب سمت به که کرد خورشید

  :شود روشن مقابل طرف پیامگیر تا کرد صبر آنقدر

   .بزنگ داری، که شمارمو. هستم سیندیا دانکن؛

  .کشیدند می را سیندیا انتظار هم مردگانی و برخیزند خواب از آشامان خون تا بود نمانده باقی زیادی مدت

  هفدهم قسمت

 پایین به رو را فیوزها همه تلنگری با و گشود را آشیانه برق تقسیم جعبه در سیندیا رفت، تاریکی به رو که هوا

 داخل های المپ همه کلید و شد هواپیما وارد هم بعد. کرد روشن را آنجا سقف صنعتی های چراغ و فشرد

 به خواب در هنوز آشام خون. برسد میرابل اتاقک به روشنایی تا داد اجازه توانست که آنجا تا و زد را کابین

  .برد می سر
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 را آن جلوی تا انتهای از و رفت بیرون جت از. شود بیدار تا بماند منتظر اینکه از غیر نداشت، کاری دیگر

 جا همه. کند تمرکز کرد، سعی و ایستاد. شنیدند را صدایی تیزش های گوش گام چند از پس. پیمود آهسته

. برخاست شدت با تلفنش زنگ صدای ناگهان. زد می شور جهت بی دلش و داشت زیادی هیجان. بود سکوت

 با بود، گذاشته خود تپش پر قلب روی را دستش یک حالیکه در. داد تکان را او موبایل، منتظره غیر آهنگ

  .نهاد گوش روی را آن بعد و انداخت گوشی صفحه به نگاهی دیگر دست

  .دانکن سالم

  .الیتون خانم سالم

  .گرفتم تماس دیر که ببخشید

   گرفتین؟ منو های پیام

  .شد می احساس نارضایتی و ناراحتی از موجی کلماتش در

  .بود شده خراب گوشیم آخه. کمی یه آره،! اوم

   !اینطور که

  .شنید هم او بود مطمئن که کشید آهی آنچنان سیندیا

 تونم می چکاری بگو حاال. کردم فکری چه من بدونی نمیخواد... کن ولش... که کردم فکر من باشه؟. متاسفم

   .بدم انجام برات

  .بود رسمی و سردی کامال سیندیا لحن

  کجایین؟ شما

   ...کنم صحبت باهات باید کن، گوش فعالً،. مونیکا سانتا فرودگاه

  :پرسید کنجکاوی با دانکن
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  برگشتین؟ که مدته چه

  .بشه تاریک هوا تا بودم منتظر. رسیدم صبح امروز

   بشه؟ تاریک

  :پرسید و کرد داری معنی مکث دانکن

  .بله سیندیا؟ باهاته، کسی

  هاتورن؟ میرابل

  .بگذارم تنهاش اونجا تونستم نمی من. مونه می باهام و منه با اون. دانکن نکن سرزنش منو. بله

  .افته می راه به بزرگی جنگ. سیندیا کنه، نمی ول اونو جابریل

 خون شما نه؟ مگه. داره نگه زور به خودش پیش رو اون نداشت حق جابریل اما. نیفته اتفاقی همچین امیدوارم

 خارج خودش محدوده از تونه می آشام خون یه وقتا بعضی. دارین خودتون پیش هایی قانون یه حتما آشاما

  .بشه

  .شک بدون البته، نه؟ مگه

 بکنم؟ باید چکار بگو حاال. آشاما خون شما دارید، مرموزی چیزای همچین دونستم می. شکر رو خدا آخیش،

  کجاست؟ میرابل

 شب تا که دادم بیشتر پول صاحبش به و کردم کرایه شخصی هواپیمای یه من. بشه بیدار تا مونده هنوز

   ...برنگرده

  .است شنیده چیزی که کرد احساس و کرد جدا خودش از را گوشی سیندیا

   .دانکن ببخشید

  :داد ادامه را مکالمه و دوخت هواپیما در به را چشمانش نگرانی با سیندیا
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 بلند باید دیگه االن تا. باشه نشده هم شاید. شنیدم هواپیما داخل از صدایی یه. شده بیدار میرابل کردم فکر

  ... تو که اینه منظورم نه؟ مگه بشه،

 طول هم بیشتر وقتا بعضی. نمیشه بیدار کامل تاریکی تا معموال من، تجربه طبق. بیشتره خیلی اون از من سن

 این به لعنت! اوه غذا؟ دادی؟ ترتیب غذاش برای ای برنامه که اینه کرده، نگران منو که اونچه. کشه می

   ... بکنم؟ باید چکار. بودم نکرده هم رو فکرش حتی. شانس

  .اندیشید احتماالت همه به خیالش در و افتاد راه به آرام هواپیما در طرف به ناراحتی با

  ... باید باشم، نداشته چاره اگه کنم فکر

 اگه بگم خواستم می. دانکن خیال بی سیندیا؟ میگم، چی فهمی می. بدی خودتو خون که نکن فکرشم حتی نه،

  .کنم خبر رو لونی باید باشم، نداشته چاره

 جذاب زنان و مردان که جایی. انداخت می راه به آنچنانی های مهمانی و بود رافائل ساحلی خانه مدیر لونی،

  .کردند می مالیبو اغواگر آشامان خون تقدیم را خونشان فراوان اشتیاق با انسان

  .کند هدیه میرابل به را خود خون تواند نمی چرا که بداند خواست می سیندیا

   ...رافائل...چرا اما

  :کرد اصالح را حرفش عبوسانه لحنی با دانکن

  .بشه تقسیم غریبه یک با خونش که نمیخواد دلش اون. رافائل لرد

  ... که داره حقی چه اون

 اون شکم کردن سیر منظور اینجا. گیره می رو میرابل یقه بلکه. سیندیا نمیشه، مربوط تو به کار این عواقب

  .میشه محسوب جابریل فرزند هنوز میرابل. دفاعیه و امنیتی بحث یه بلکه نیست مطرح

   ... من حاال. فهمیدم شو بقیه باشه،. باشه
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 به و نگریست شخصی جت به دقت با سیندیا. پیچید آشیانه میان در و برخاست هواپیما داخل از بلندی صدای

  .رود می راه آن میان نفر یک که آمد نظرش

   .دانکن شده، بیدار کنم فکر

 را همیشگی بیداری شرایط اصال. کرد نمی درست فکرش و بود کرخت بدنش. گشود را چشمانش آرام میرابل

 آزار را چشمانش زیاد روشنایی. کشید بو را هوا و داد گوش اطرافش صداهای به درازکش، همانطور. نداشت

 حواسش چه هر بود؟ منتظرش شخصی بیرون، بود؟ کرده باز را کمدش در کسی خواب، هنگام آیا. داد می

  .تپید می شدت با قلبش و گرفت می فزونی وحشتش شد، می جمع بیشتر

 کاری داشت، تن به را اش روزانه لباس. نبود خبری خودش پتوی و زیرانداز از. نبود خود همیشگی کمد در او

 و بود پیچیده فضا در فلز و روغن بوی گرفت، کار به بیشتر را خود بویایی حس. داد نمی انجام هرگز که

  .انسانی خاص بوی یک همینطور

  .بود نکرده تجربه این از پیش تا که بویی بود؛ غذا بوی

 بود کوچک اتاقک یک آنجا. برخیزد تختش از تا کوشید و زد کنار را پتو لرزانش دستان با. نشست جایش سر

 فرش روی و کرد آویزان تخت لبه از را پاهایش. گرفت می را او فعالیت جلوی بلندش دامن. دیواره سه با

  .گذاشت

. گرایید سرخی به صورتش رنگ. شد می ساطع بیرون از زیادی نور و داشت قرار مقابلش باریک در یک

 تاریک اتاقک در خواست نمی اما داشت وحشت سالن زیاد نور از. برود راه بتواند تا گرفت دیوار به را دستش

  .بماند باقی

 اگر. گرفت خود هراس پر چنگال میان در را او آشفته ذهن و آورد فشار او به گرسنگی مقدمه بدون ناگهان

 بدون سالها حتی و ماهها که بود شنیده آشامانی خون از زیادی های داستان مرد؟ می آیا چه؟ بماند، غذا بدون

  .بودند ترسناک همه. بودند مانده زنده غذا
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 مانند و افکند زانو به را او خنجر، ضربت مانند شدیدی درد ناگهان که برداشت سالن سمت به دیگری قدم

  .پیچاند خود دور به توپ

  !جابریل لرد

 بر دوباره خنجروار ضربه بود؟ شده خبطی چه مرتکب او مگر چرا؟ اما بکند، کاری چنین توانست می او فقط

 از اینکه مگر نداشت ای چاره فیزیکی، شکنجه این به پاسخ در او. بار سومین برای هم باز و آمد فرود تنش

 خواهند هم از بدنش های عضله عنقریب و اند گرفته آتش رگهایش که کرد می حس. بکشد فریاد درد شدت

  .شود می تکه تکه بدنش و پاشید

 میان در. شد گم بود، آمده نشان بی که همانطور. رفت میان از درد ناگهان ای، مقدمه هیچ بدون سرانجام

 دست ها زمزمه اما خزید سالن روشنایی طرف به پا و دست چهار. گردید آغاز هایی زمزمه ذهنش، سکوت

 ندهد گوش آنها به اگر اینکه به چه؟ به کردند، می تهدید را او مرتب. آمدند می دنبالش به و نبودند بردار

 خواستند؟ می چه آنها کند؟ عمل چه به. بیشتر دردی با بار این کنند، می شکنجه و دهند می عذاب را او دوباره

  !کن گوش

  .داد تکان سر قبول عالمت به شنید آنچه به و داد گوش هراس با میرابل

  !کن گوش

  .داشتند هم دیگری تقاضای او از ها زمزمه

  !کن نگاه

 خون میرابل های زخم خاطر به زیبایش چهره. سیاه موهایی و نرم بدنی با. گرفت جان مقابلش در تصویری

 چنگال مانند اینک که افکند نشانش الماس های ناخن به نگاهی. کشید می نفس سختی به میرابل. بود آلود

 به راهی فرمش خوش لبهای درگاه از و گذشتند می ها لثه میان از نیش های دندان. بودند شده دراز حیوانات

 قدرت با کشید؛ عمیقی نفس. بود ریخته خارج به هایش لثه کناره از که چشید را خونی مزه. یافتند می بیرون

   .کرد حرکت خروجی در طرف به آرام و شد بلند جایش از
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  هجدهم قسمت

 از و کرد می پر را آشیانه غارگونه درون ریخت، می بیرون کوچک هواپیمای از پیاپی های جیغ صدای

 اتاقک از بیرون که دید را میرابل و رفت باال جت های پله از عجله با سیندیا. جست می باال به فلزی دیوارهای

 ای گوشه به سیندیا دیدن با او. چرخند می خود دور به مهیبی طرز با چشمانش سفیده و شده مچاله خود

  .خزید

  شده؟ چی مسیح یا -

  :کشید فریاد گوشش بیخ موبایل، داخل از دانکن صدای

  نرو طرفش سیندیا نه -

  .باش زود. دانکن کن عجله -

. بود چسبیده دیواره گوشه به خشی خش صدای با میرابل. آورد پایین را دستش و بست را گوشی هم بعد

  .بودند شده بلند دندانش های نیش و دراز هایش ناخن

  !میرابل -

  :کرد دراز سمتش به را خود خالی دست سیندیا

  .امنه جات االن. شدیم موفق ما. میشه خوب حالت. سیندیا منم،! میرابل -

 همانطور و بست را چشمانش سپس و شد خیره او به ثانیه چند برای بعد. زد خشکش ای لحظه برای میرابل

 شد نزدیک او به کمی سیندیا. گفت خود با چیزهایی و کرد زمزمه را کلماتی خورد، می تکان هم سر پشت که

  .بفهمد چیزی حرفهایش میان از تا

  .متاسفم متاسفم، لطفا، کنم، می خواهش -

 چنگال که بود پیچیده خود دور به محکم آنچنان را بازوانش. کرد می تکرار را کلمات این مرتب جوان دختر

 دیواره به مرتب را سرش و خورد می تاب کلمات آهنگ با بدنش. رفتند می فرو تنش گوشت در بلندش های
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 یک با چرا بود؟ نکرده فکر موضوع این به قبل از چرا. کند چکار دانست نمی سیندیا.کوبید می کوب فرش

 بلندی صدای با تلفن وقتی برسد؟ دانکن تا بود مانده چقدر باشد؟ کمکش تا بود نکرده هماهنگ کارشناس

  :بدهد پاسخ تا برد باال را آن شدت با زد، زنگ

  دانکن؛ -

  عزیزم؟ فرودگاهی کدوم -

  لونی؟ -

  .گفت را آدرس سیندیا فرودگاهی؟ کدوم. هست لونی دونه یه فقط دنیا تو -

  .بلدم رو اونجا -

  .گفت راننده به چیزی که شنید بعد

  .سین رسیم، می االن -

 ایده کشیدن فریاد که شد متوجه میرابل به نگاهی با اما کند عجله تا بزند داد لونی سر خواست می دلش

  داشت؟ اهمیتی چه خوب باشد؟ قفل نکند. اندیشید آشیانه در به. نیست خوبی

 را چشمانش میرابل دیگر، طرف از. شد می باز در کنند، عبور جایی از خواستند می اگر و بودند آشام خون آنها

  .بود شده خیره او به ای، گرسنه نگاه با آشکارا و گشوده

 اون اما شناسیش نمی که دونم می. میرسه داره لونی اما ته گرسنه دونم می باش؛ آروم میرابل باشه -

  .میاره خون تو برای خودش با داره

 که گویی شد، خم جلو به کمی و کرد تنگ را چشمانش درآورد، خودش از مار مانند صدایی عصبانیت با میرابل

  .گیرد می گارد حمله برای

  !مسیح یا
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 به شروع افکارش در و ماند ساکت سیندیا. شد می برده خون نام که نبود درست اصال شرایطی چنین در

 از هرکدام! کدامیک کرد نمی فرقی. برسند آنجا به لونی یا دانکن تا کشد می طول چقدر آیا که کرد حساب

. باشد برداشته را لونی راه سر دانکن است ممکن. برآیند بحرانی موقعیت این پس از توانستند می بهتر آنها،

  .بود خلوت ها اتوبان همه روز وقت آن اما. باشد بوده ترافیک شاید.کردند می دیر انقدر نباید حال این با

 میرابل. نداشت خوردن تکان جرات و بود نشسته خیز نیم همانطور. بودند شده خسته شدت به هایش ران

  .بود منتظر و نشسته حمله آماده گرسنه پلنگ یک مثل

  چه؟ منتظر

 خیلی زد، زنگ که تلفن. شود ور حمله او به تا آید، در پا از کوهی بز تا است منتظر وحشی گربه یک که گویی

  :داد جواب آرام

  کجایین؟ -

  .بود خط پشت لونی. شود میرابل تحریک باعث صدایش تن ترسید می

  .عزیزم دیگه دقیقه پنج -

  :داد ادامه بعد و گفت راننده به چیزی

  شده؟ پارک ماشین آشیانه، جلوی -

  .کردم روشن رو چراغا همه من. نبود چیزی کردم نگاه که بار آخرین -

  .بیار دووم عزیزم، رسیدیم. دیدمش باشه، -

 باز وحشتناکی آهنگ با آشیانه در آن، دنبال به و رسید گوش به اتومبیلی موتور غرش صدای بعد، ثانیه چند

  .شد

 رساندند می هواپیما به را خود سرعت با که شد شنیده آشیانه زمین کف بر مردانه قدمهای سنگین صدای بعد،

.  
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  .گذاشت فرار به پا و برگشت عقب به آمد می باال ها پله از که دانکن دیدن با سیندیا

   .کرد حمله میرابل زمان همین در

  

  هجدهم قسمت

 از و کرد می پر را آشیانه غارگونه درون ریخت، می بیرون کوچک هواپیمای از پیاپی های جیغ صدای

 اتاقک از بیرون که دید را میرابل و رفت باال جت های پله از عجله با سیندیا. جست می باال به فلزی دیوارهای

 ای گوشه به سیندیا دیدن با او. چرخند می خود دور به مهیبی طرز با چشمانش سفیده و شده مچاله خود

  .خزید

  شده؟ چی مسیح یا -

  :کشید فریاد گوشش بیخ موبایل، داخل از دانکن صدای

  نرو طرفش سیندیا نه -

  .باش زود. دانکن کن عجله -

. بود چسبیده دیواره گوشه به خشی خش صدای با میرابل. آورد پایین را دستش و بست را گوشی هم بعد

  .بودند شده بلند دندانش های نیش و دراز هایش ناخن

  !میرابل -

  :کرد دراز سمتش به را خود خالی دست سیندیا

  .امنه جات االن. شدیم موفق ما. میشه خوب حالت. سیندیا منم،! میرابل -

 همانطور و بست را چشمانش سپس و شد خیره او به ثانیه چند برای بعد. زد خشکش ای لحظه برای میرابل

 شد نزدیک او به کمی سیندیا. گفت خود با چیزهایی و کرد زمزمه را کلماتی خورد، می تکان هم سر پشت که

  .بفهمد چیزی حرفهایش میان از تا
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  .متاسفم متاسفم، لطفا، کنم، می خواهش -

 چنگال که بود پیچیده خود دور به محکم آنچنان را بازوانش. کرد می تکرار را کلمات این مرتب جوان دختر

 دیواره به مرتب را سرش و خورد می تاب کلمات آهنگ با بدنش. رفتند می فرو تنش گوشت در بلندش های

  کوب فرش

  

 کارشناس یک با چرا بود؟ نکرده فکر موضوع این به قبل از چرا. کند چکار دانست نمی سیندیا.کوبید می

 با زد، زنگ بلندی صدای با تلفن وقتی برسد؟ دانکن تا بود مانده چقدر باشد؟ کمکش تا بود نکرده هماهنگ

  :بدهد پاسخ تا برد باال را آن شدت

  دانکن؛ -

  عزیزم؟ فرودگاهی کدوم -

  لونی؟ -

  .گفت را آدرس سیندیا فرودگاهی؟ کدوم. هست لونی دونه یه فقط دنیا تو -

  .بلدم رو اونجا -

  .گفت راننده به چیزی که شنید بعد

  .سین رسیم، می االن -

 ایده کشیدن فریاد که شد متوجه میرابل به نگاهی با اما کند عجله تا بزند داد لونی سر خواست می دلش

  داشت؟ اهمیتی چه خوب باشد؟ قفل نکند. اندیشید آشیانه در به. نیست خوبی

 را چشمانش میرابل دیگر، طرف از. شد می باز در کنند، عبور جایی از خواستند می اگر و بودند آشام خون آنها

  .بود شده خیره او به ای، گرسنه نگاه با آشکارا و گشوده
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 اون اما شناسیش نمی که دونم می. میرسه داره لونی اما ته گرسنه دونم می باش؛ آروم میرابل باشه -

  .میاره خون تو برای خودش با داره

 که گویی شد، خم جلو به کمی و کرد تنگ را چشمانش درآورد، خودش از مار مانند صدایی عصبانیت با میرابل

  .گیرد می گارد حمله برای

  !مسیح یا

 به شروع افکارش در و ماند ساکت سیندیا. شد می برده خون نام که نبود درست اصال شرایطی چنین در

 از هرکدام! کدامیک کرد نمی فرقی. برسند آنجا به لونی یا دانکن تا کشد می طول چقدر آیا که کرد حساب

. باشد برداشته را لونی راه سر دانکن است ممکن. برآیند بحرانی موقعیت این پس از توانستند می بهتر آنها،

  .بود خلوت ها اتوبان همه روز وقت آن اما. باشد بوده ترافیک شاید.کردند می دیر انقدر نباید حال این با

91 

 میرابل. نداشت خوردن تکان جرات و بود نشسته خیز نیم همانطور. بودند شده خسته شدت به هایش ران

  .بود منتظر و نشسته حمله آماده گرسنه پلنگ یک مثل

  چه؟ منتظر

 خیلی زد، زنگ که تلفن. شود ور حمله او به تا آید، در پا از کوهی بز تا است منتظر وحشی گربه یک که گویی

  :داد جواب آرام

  کجایین؟ -

  .بود خط پشت لونی. شود میرابل تحریک باعث صدایش تن ترسید می

  .عزیزم دیگه دقیقه پنج -

  :داد ادامه بعد و گفت راننده به چیزی

  شده؟ پارک ماشین آشیانه، جلوی -
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  .کردم روشن رو چراغا همه من. نبود چیزی کردم نگاه که بار آخرین -

  .بیار دووم عزیزم، رسیدیم. دیدمش باشه، -

 باز وحشتناکی آهنگ با آشیانه در آن، دنبال به و رسید گوش به اتومبیلی موتور غرش صدای بعد، ثانیه چند

  .شد

 رساندند می هواپیما به را خود سرعت با که شد شنیده آشیانه زمین کف بر مردانه قدمهای سنگین صدای بعد،

.  

   .گذاشت فرار به پا و برگشت عقب به آمد می باال ها پله از که دانکن دیدن با سیندیا

  

  

  نوزدهم قسمت

 هم به تعادلش دانکن، به رسیدن از قبل که دوید آنچنان و شنید خود پشت را میرابل ناگهانی یورش سیندیا

 لونی بازوان میان به را او خود دور به چرخشی با و گرفت را هایش شانه دانکن خوردن، زمین از قبل اما. خورد

 انداخت بیرون متحیر لونی بغل از را خود زنان پا و دست سیندیا. برگشت میرابل طرف به سرعت با و انداخت

  :کشید فریاد و

   .نزن آسیب بهش دانکن

 با را دستش بلوند آشام خون. کرد می نگاه دانکن به خیره و بود زده خشکش راه نیمه همان در میرابل اما

  :گفت می مهربانی با و بود کرده دراز او سمت به دوستانه حالی

   .امنه جات. نباش نگران کوچولو، مرتبه چی همه   
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 با رنگش ای قهوه درشت چشمان و داشت نجیبی چهره. بود شده خیره غریبه آشام خون به احتیاط با میرابل

 و گرفت فرا را او گرمی احساس. انداخت می پدرش یاد به را او وی جنوبی لهجه. نگریست می او به مهربانی

  .شوند دور او از شیطانی های زمزمه تا شد باعث نظیر بی آرامشی

  .شدند سرازیر هایش گونه از مروارید مانند اشک قطرات و آمد خود به میرابل صداها، شدن گم محض به

  :پرسید آهسته و گرفت باال را سرش میرابل. گفت می چیزهایی و بود شده خم او روی غریبه آشام خون

  هستین؟ کی شما

  .باشم مراقبت که قراره و. دانکنه من اسم

  .برگردم من که خواد می اون

  .دونم می

   .تونم نمی من. برگردم خوام نمی من اما

  :برد فرو اش طالیی موهای میان به را دستش دانکن

 تکان تایید عالمت به را سرش خجالت با میرابل  ای؟ گرسنه. باشی نگران باره این در نیست الزم دونم، می

  .داد

 غذا پاکت داخل از تونی می. شد تموم دیگه اما. میرابل گذاشتی سر پشت رو سختی روزای تو. هستی که البته

   بخوری؟

  :داد پاسخ شرمزده حالتی با دوباره میرابل

  .خورم می اینطوری همیشه من. البته

   .خوبه. باشه! اینطور که
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 برای گویی میرابل،. گفت چیزی خود سر پشت نفر دو به و زد چرخی خود دور برخیزد جا از اینکه بدون بعد

  ... دیگری و بود بلند موهای با آشامی خون آنها از یکی. کرد می مالقات آنها با بار اولین

  !سیندیا

  :کرد سالمی دستش دادن تکان با و زد لبخندی دانکن پشت از

  خوبه؟ حالت! ها ترسوندی منو بدجوری. عزیزم سالم

  .سیندیا متاسفم

   .مراقبتیم ما. عزیزم نباش نگران

 می صحبت همچنان دانکن. انداخت زیر به را سرش میرابل زده، خجالت هم باز و خیال آسودگی با همزمان

 گوش بتواند تا نبود جا به حالش آنقدر هنوز. گفت می دیگر آشام خون به چیزهایی آهسته صدایی با و کرد

 را اش چشایی حس خون بوی. شد می دیده هایی کیسه گیسوبلند آشام خون دستان در اما کند تیز را هایش

 نهاد زمین روی را ها کیسه که نگریست او به مشتاقانه و گرفت سو آن به را سرش آن دنبال به و کرد تحریک

 های کیسه از یکی باالخره اینکه تا بماند، باقی آنجا خواست می سماجت با سیندیا. گفت ترک را هواپیما و

 نیز او و گذاشت او جلوی کرد، می یاد سوگند دانکن برای آهسته صدایی با حالیکه در و برداشت را لوسیا خرید

  .رفت بیرون آنجا از

 ******* 

  :پرسید لونی از و آمد پایین هواپیما های پله از عصبانیت با و غرغرکنان سیندیا   

  شد؟ اینطوری میرابل چرا خبره؟ چه اینجا

   .کرد قطع رو اونها رابطه فعال دانکن. برگرده تا خواسته ازش حتما. اربابشه خاطر به

   داره؟ قدرتی همچین دانکن مگه نگریست را او تعجب با سیندیا

  :زد آمیزی شیطنت و ای موذیانه لبخند لونی
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  .باشه سوسول آشام خون یک تونه نمی رافائل اول مرد

  .بیفته اتفاقی همچین که کردم نمی هم رو فکرش اصال! اوه

   .عزیزم بکنی، فکری همچین نبود هم الزم

  :پرسید و انداخت او به سفیهی اندر عاقل نگاه سیندیا

  کنه؟ می چکار داره اونجا حاال

  .س گرسنه چقدر دختره که دونستم نمی اما آوردم خون پاکت تایی چند یه من البته. میده غذا بچه به داره

  بمونم؟ اونجا من نگذاشت دانکن چرا

 انسان رگ از باید بلکه بخوره خون پاکت از نباید دیگه اون سن به آشام خون یه. کشه می خجالت دختره

  .بمکه تازه خون

  .نداره خجالت اینکه خوب

 شش االن اون نکشه؟ خجالت و دهنش بگذاره شیر شیشه تونه می مدرسه تو اولی، کالس بچه یه نظرت به

  .نبوده که خودش تقصیر البته. خوره می خون بطری از هنوز و سالشه

  میشه؟ چی حاال

   .بکنیم باید چکار که گیره می بعدش تصمیمی چه دانکن ببینیم تا کنیم صبر باید

  .نبود سیندیا های گوش خوشایند جمله این

 حاال که ندادم نجات هیوال یک دست از اونو من. دانکن نه بگیره تصمیم باید میرابل خود که کنم می فکر من

  ... یک دست به

   .دارند مراقبت به نیاز ها بچه. سین خیال، بی
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 رسانده را خودش عجله با او خاطر به فقط دانکن دیگر، طرفی از. کند قبول را او حرف که بود مجبور سیندیا

 گفته به که نبود الزم البته ندهد گوش سخنانش به که نبود انصاف پس. بود نگرفته دستور کسی از و بود

 و گذشت بحث این از فعال بنابراین. بگیرد تصمیم بعد و بشنود احترام با که بود الزم اما کند عمل هایش

  .کرد عوض را گفتگو موضوع

  .رفتین کوهستان به شما همه پوشکین ماجرای از بعد که کردم فکر من مالیبو؟ به برگشتین ها بچه شما پس

  .میاد بدشون سرما از ها بک گنده این. نکشید طول زیاد اما رفتیم

   اینجاست؟ هم رافائل

 به آمد، می پایین ها پله از که دانکن دیدن با اما گشود را دهانش و زد آمیزی شیطنت لبخند هم باز لونی

  :پرسید سیندیا. کرد جمع را خودش سرعت

   چطوره؟ حالش

  :داد پاسخ تندی به دانکن

 کنه اطاعت ازش اینکه برای اربابش. است تغذیه سوء دچار و ضعیفه اون. رفت می انتظار که خوبی همون به

 بی ازش ما و شده می بهش سالها که فیزیکیه های شکنجه جدای این تازه. داده می گرسنگی بهش مرتب

 بوده اجبار روی از که داشتیم شک اما شده تبدیل بوده، جوون خیلی وقتی میرابل که دونستیم می ما. خبریم

  .باشه

  دیدی؟ رو جابریل لرد حاال تا تو

  .کنه می شرکت کم خیلی جابریل اونهم که بینیم می ساالنه های همایش در فقط رو لردها ما. کم خیلی

 رو ها آدم اونجا بگن اگه که داره مخفیگاه یک عمارتش تو اون. کامله فناناپذیر یک. دیدمش نزدیک از من اما

   .کنم نمی تعجب اصال کنند می کباب

  :پرسید و شد خیره او به هشدارآمیزی نگاه با دانکن
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  ؟.... تو به جابریل آیا

  .نه. نشد موفق اما بود نزدیک بار یک! نه

. بودیم شده نگران خیلی باشیم، داشته دسترسی بهت تونستیم نمی اینکه از. داره شکر جای اینجاش حداقل

   .ندادی جواب رافائل و من های پیام به تو

  :پرسید و کشید صورتش به دستی عصبی حالی با هم بعد

  ... گفتم که من سیندیا؟ کردی، گوش من های پیام به اصال

 از طاقت بی و کرد اخمی سیندیا  دادی؟ گوش من های پیام به که بدونم میخوام اما گفتی چی دونم می آره،

  .برگرداند را رویش دانکن، خیره نگاه

  .نه

  نه؟

   باشه؟ متاسفم،

  :داد دستور لونی به بعد. گذشت سکوت به ای دقیقه

  .بگذار تنها رو ما دقیقه چند لونی

   .البته

  :گفت بار شیطنت لحن همان با هم بعد

   .منتظرم در بیرون من

. شد بسته لونی سر پشت آشیانه در اینکه تا انداخت پایین را سرش بنگرد، او به توانست نمی هنوز که سیندیا

  :پرسید و دانکن به کرد رو بعد

   خوب؟
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  .کرد نفوذ سیندیا قلب تا که زد ای دوستانه و مهربان لبخند دانکن

  .میاری دردسر خودت با همیشه که چند هر. سیندیا بینم، می سالم و صحیح رو تو اینکه از خوشحالم

  .دانکن بگذارم، تنها اونجا اونو تونستم نمی من

  .فهمم می

  چی؟ پس

 تو خیلی جابریل لرد اما کنم بزرگ رو اش سوءتغذیه موضوع خوام نمی من. بیاد عمارت به من با باید اون

  .نیستند جوانمرد رافائل مثل لردها همه متاسفانه. بخوره غذا مرتب باید اون. بوده وارد کارش

  ...پرسیدی ازش اصال میخواد؟ چی میرابل خود

   نیستیم؟ هیوال ما که کنی قبول میخوای کی سیندیا

 خسته مکرر های خواهی معذرت از. کشید عمیقی نفس سیندیا. انداخت باال را ابروانش مبهمی حالت با دانکن

  .بود شده

   .ندارم اعتماد هم ها انسان به حتی من. هیوالیین شما که کنم می فکر همیشه من. دونم نمی من

  :گفت خشکی لحن با دانکن

  .کنی می فکر اینطوری که مطمئنم یعنی دونم می

  کنه؟ می چکار داره حاال

 خریدی براش که جدیدی لباسای وقتی شد خوشحال چقدر دونی نمی. کنه می عوض لباساشو داره کنم فکر

  .دادم نشونش رو

  .دانکن کردی لطف خیلی

   .دونستم می که البته دونستی؟ می. بکنم لطف تونم می منم بینی؟ می. البته
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  :پرسید جدی نیمه لحن با سیندیا بعد

  شدی؟ مهربون من با انقدر چی برای ببینم بگو رو راستش حاال. کنی می نگران منو داری دیگه خوب، خیلی

  .ببینه رو تو خواد می اون

  .کیه اون نپرسید حتی. کرد تغییر شوخش لحن

   چرا؟

  .باشد داشته سردرد که گویی فشرد، پیشانی روی چشمانش دو میان را کلفتش انگشتان صبری بی با دانکن

 مثل افرادی با و قدرتمنده لرد یه اون باشه چی هر اما باشه هیوال یک جابریل لرد تو، برداشت طبق شاید

   .شده خبردار رافائل با تو رابطه از حتما اون. کنه می فرق پوشکین

  .باشد داشته خاصی منظور اینکه بدون گرفت، را آمیزش اعتراض دست سپس

   .داشتی جنسی ارتباط باهاش. کردی استفاده خونش از. سیندیا بودی، نزدیک خیلی رافائل به تو

 انکار را حقیقت توانست نمی. دود می باال به اندامش میان از تندی تب کرد احساس شرمگین، حالی با سیندیا

  .کند

 برایش و) نامزد مثل( شده گذاری نشانه شخص آن اینکه یعنی خون تبادل قدرتمند، آشام خون یک برای

 رابطه این متوجه تو، دیدن محض به جابریل. باشد انسان اش معشوقه اینکه خصوص به دارد، اهمیت خیلی

 احتماال. دارند رقابت هم با لردها. برده خودش نزد به را تو رابطه همین خاطر به زنیم می حدس ما حتی. شده

. شدیم نگران شدت به بگیریم، تماس باهات نتونستیم وقتی. بکنه سوءاستفاده فرصت این از خواسته جابریل

   .داد باش آماده ها آشام خون همه به عیار تمام جنگ یک برای رافائل

 یادش وقتی دیگر طرف از. بود آورده وجد به را او رافائل، حد از بیش نگرانی. بگوید چه دانست نمی سیندیا

 بیرون دانکن دست میان از را دستش. گرفت می دلش گرفته، قرار آشام خون لرد دو بازی وسیله که افتاد می

  .کشید
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 دیگه. بگی بهش تونی می. نیفتاده برام هم اتفاقی هیچ. سالم و صحیح برگشتم، که بینید می خوب، خیلی

  ... که نیست نیازی

  .وسطه هم میرابل موضوع

  میرابل؟

 دیگه دفعه این و میشه بد حالش دوباره مطمئناً اما کردم پرت جابریل لرد از رو حواسش حاضر، حال در

 غریبه یک فرزند میرابل و رافائله حوزه اینجا. خطرناکتره بشه، قویتر که چقدر هر. گرفت رو جلوش نمیشه

  .است

 اینکه برای اما بگیره تصمیم خودش برای تونه می خودش و سالشه هجده اون کردی، اشاره که همونطور

 اجازه به حوزه، این در اقامت اجازه و حیات ادامه برای اون. اس تجربه بی و جوان خیلی بده، ادامه بقا به بتونه

  .داره احتیاج رافائل لرد

  کجاست؟ مشکل خوب،

 نبینه، اون کنار رو تو رافائل، اگه مطمئنم من و برسه لرد حضور به باید پشتیبانی و اقامت اجازه برای اون

  .بکنی فکری یه باید و هستی منطقه این در میرابل حضور مسئول تو حال هر به. کنه نمی قبولش

   .... مهمه انقدر موضوع این اگه

 یه عصر امروز رافائل لرد برای کجاست؟ االن پس بوده، نگران من برای انقدر اگه و: اندیشید خود با سیندیا

   .اومده پیش مشکلی

  :پرسید نگرانی با بالفاصله شود، تحریک دانکن حسادت حس است ممکن بداند اینکه بدون سیندیا

   افتاده؟ رافائل برای اتفاقی چه

  :گفت آلود اخم و خشن نیمه لحنی با و داد تکان را سرش. کرد تغییر دانکن نگاه نوع

   .شد احضار پلیس اداره طرف از امروز
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  :گفت و کشیده عمیقی نفس سیندیا

   ها؟ قتل اون خاطر به

  :پرسید سرعت با و کرد قطع را کالمش دانکن

  داری؟ خبر ماجراها اون از تو

  ...بده بهم الیزابت از خبری یه تا خواستم شین لوسی از رسیدم که صبح

  الیزابت؟

  .میشه تموم سالش هجده دیگه هفته چند تا. کرد استخدام منو اون خاطر به جابریل. میرابل انسانی خواهر

. نبود احمق الیزابت خوشبختانه اما بکشه باال رو خانواده ثروت کل و کنه تبدیل هم رو اون خواست می جابریل

 بالفاصله اما خواست منو جابریل که بود اینجا. کرد تعطیل رو مهمونی فرارش با و برد پی جابریل نقشه به

 اگه. دانکن نیست، احمق که منم اما. میشه رافائل به توهین باعث که ایه وسیله فقط من استخدام که فهمیدم

  .کنه پیداش نتونه عمر آخر تا جابریل کنم کاری که اینه همتم تمام کنم پیدا رو الیزابت

  .بشی موفق امیدوارم

 تا نکرد بهم کمکی قاتل کردن پیدا تو اطالعاتش. گفت بهم ای زنجیره های قتل به راجع لوسی حال، هر به

  .آشامه خون یه کار ها قتل کنه می فکر اداره که گفت بهم اون و گرفتم تماس ها پلیس از یکی با اینکه

   .رافائله لرد خود کار کنند می فکر اونا. نه آشام خون

  :پرسید زده حیرت سیندیا

  .ست مسخره خیلی که این قاتله؟ اون کنن می فکر اونا رافائل؟

  .دارن ها جنایت این برای شاهد یه که میگن اونا

  .دنبالشن مسلح گارد یه همیشه. نیست تنها وقت هیچ که اون... که بگم خوام می مطمئناً، اما
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  .آشامند خون چون نیست، قائل ارزش اونا از کدوم هیچ برای پلیس اما. درسته

  .بده راه خودش پیش رو قاتل یا باشه قاتل رافائل نداره امکان که گفتم بهشون من. شانس این به لعنت

   .میشه بازجویی داره االن همین اون

  :انداخت او به مشکوکی نگاه سیندیا

  داره؟ وکیل رافائل نیستی؟ اون با تو چرا پس

 پلیس. هستند کنارش شرکت، وکیل دو هر ضمن در. بیام تو کمک به اون، جای به که داد دستور بهم سرورم

 اجتماعی سیاسی نفوذ. ندادند ای اجازه همچین لرد دوستان اما کنه بازجویی ازش اداره تو که داشت اصرار

   .زیاده خیلی سرورم

  :گفت آورد، می فشار مغزش به حالیکه در و گرفت آرام کمی سیندیا

 موضوع االن اما بشم ماجرا این وارد خواستم می لوسی خاطر به اولش من دانکن ببین. فهمیدم. باشه باشه

   .کنم معاینه رو اجساد تا برم قرار امشب. کرده فرق

  :داد ادامه سیندیا. گرفت خود به مبهوتی حالت دانکن چهره

 امشب که خوام می. بیفته اتفاق که قراره شب از ساعتی چه دونم نمی فقط. نیستم نفوذ بدون منم بینی؟ می

  .بشه مستقر مطمئن جای یه میرابل

  ... گفتم بهت که من

 باید چطوری که دونه می لوسیا. لوسی پیش بره بهتره که رسیدم نتیجه این به و کردم فکر بهش منم. آره آره،

 برش بشه، سحر اینکه از قبل. باشه آشام خون که نیست هم مهم و کنه برخورد تنها و ترسان دختران با

   .امنه جاش جهت هر از اونجا. برمش می خودم خونه به و میدارم

  :آمد سراغش به نگرانی دوباره بعد
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 اما کنه می پیدا احتیاج ای دیگه چیزای به و داره مراقبت به نیاز اون مدت بلند در. داری حق هم تو که چند هر

 دیگه چیز یه میرابل اما. ست شاهانه عمارت یک. ندیدی رو تگزاس توی جابریل قصر تو. رافائل قصر تو نه

  ...تونه نمی میرابل و بشم جابجا مرتب باید بگیرم قرار تعقیب مورد اگه! لعنتی اه،.... دونم نمی من و داره الزم

  .آلکساندارا

  

  چی؟

 فکر من اما بیشتره خیلی اش تجربه و بزرگتره میرابل از آلکساندرا که درسته. بمونه اون پیش تونه می میرابل

 با طوالنی های سال اونها. مرده هم ماتیاس اینکه خصوص به. شده تنها خیلی ماجراها اون از بعد که کنم می

   .بدیم دوشون هر به که خوبیه فرصت این کنم می فکر من و شده تنها خیلی آلکساندرا حاال و بودند هم

  :نباشد توهین که برساند را خود منظور طوری کرد سعی و کشید عمیقی نفس سیندیا

 کنه تجاوز بهش حرومزاده اون اینکه از قبل یعنی مدرنه، نوجوون یه اون. ست ساله هجده دختر یه میرابل اما

 اما کنه جوونی و برگرده قبلش حالت به دوباره که داره حق و بوده امروزی خیلی بدزده، رو زندگیش و

  .کنه می زندگی داره هجدهم قرن تو هنوز اون... آلکساندرا

 چند اینکه ضمن. بده تغییر رو زندگیش روش و بخوره تلنگری یه تا شد باعث ماجرا اون اما کرد می زندگی

  .بده بهش رو تو با مالقات یه ترتیب تا خواسته رافائل از بار

  من؟ با مالقات

   .گذاشتی تاثیر روش خیلی و کردی جلوه قهرمان یک نظرش در اون، نجات و آلبین کشتن با تو

 که آنچه حقیقت در. یوزی رگبار و آلکساندرا آلبین، او،. آورد یاد به را روز آن واقعه و بست را چشمانش سیندیا

  .بگیرد انتقام آلبین از تا خواست می فقط بلکه نبود آلکساندرا جان نجات کشاند، آنجا به را او
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 رو همین هم خودش کنم فکر. خودم پیش برم می رو میرابل امشب. بکنیم باید چکار میگم حاال باشه،

  ...بخواد

   .خوام می همینو منم

. آمد می پایین ها پله از آرام بود، پوشیده را لوسیا های لباس که میرابل. برگشتند هواپیما طرف به دو هر

 به الغر کمی. سرحال و زیبا نوجوان یک. بود نشده جابریل اسیر که دید وقتی شبیه را او بار اولین برای سیندیا

 موهای. شد می جذاب بسیار و رسید می فرم روی مناسب تغذیه هفته چند از بعد مطئنا اما رسید می نظر

 با سیندیا. داد می خودنمایی اجازه رنگش خوش آبی چشمان به و بود ریخته عقب به و زده شانه را بلوندش

  :گفت لبخندی

 لخت و کنیم مست توش، بریزیم تو کهنه لباسای کنیم، روشن آتیشی یه ساحل، تو بریم که میرابل میگی چی

   .برقصیم دورش

  :شد خیره میرابل به مشتاقانه و آورد آشیانه داخل به را سرش لونی

   دعوتم؟ منم دخترا؟ خبره چه! اوه

  :گفت عصبانیت با و انداخت او به کثیفی نگاه سیندیا

111 

 این. کنم معرفیش بهت میخوام که دارم دوستی یه. بگیریم جشن که وقتشه میرابل بیا. دخترا فقط. نخیر

  تگزاس هوستن، کنند رسیدگی بهش بروند باید و دارند کار هم آقایون

  .شد کوبیده جابریل خصوصی اتاق در به ای محترمانه تقه

   .تو بیا
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 طرف آن به نگاهی شانه روی از بود، کرده سردستش دکمه آخرین بستن به معطوف را حواسش که جابریل

 حس خود در را سرکشی تشنگی غلیان اربابش، خشمگین چهره در باقیمانده خون دیدن با که آسیم. انداخت

  :گفت لکنت با و زنان نفس کرد، می

  ... که خواستید شما سرورم،

   آسیم؛

  :داد ادامه آرام کرد، می دنبال حمام در تا جسد الشه روی از را خود مباشر نگاه خط که جابریل

 دفترم در دادند، می نگهبانی ورودی در مقابل سحر وقت که آشامی خون و انسان نگهبانان همه که خوام می

   .کن صبر نه،...باشند حاضر

  :داد تغییر را دستورش و اندیشید کمی

  .باشه زندان مثل که جایی یه ها، پله پایین ببرشون

  .نیست توش کس هیچ که همون چطوره؟ ای گوشه اتاق اون

   .البته. سرورم بله، آسیم؟ باشه. ببینیمش بریم. ای گوشه اتاق همون. خوبه. آسیم خوبه

  :پرسید و انداخت باال را ابروانش تعجب با جابریل

   چی؟ اینجا آسیم؟ شده، چیزی

 گویی نگریست، اطرافش به جابریل. بود پوشانده را اتاق همه تقریبا که کرد اشاره بزرگی تختخواب به آسیم

 ها، پرده تشک، ها، بالش ها، مالفه بود، پوشانده را جا همه خون. شد می روبرو منظره این با بار اولین برای

  .دیوارها اثاثیه،

 موهای. چکید نمی خونی دیگر اش دریده گلویش از. بود افتاده تشک روی اش عالقه مورد برده جسد بقایای

 جای. بودند مانده خیره ای گوشه به شیشه مثل آسمانیش، آبی مرده چشمان و گراییده سرخی به بلوندش

 در خصوص به ها خراش این و بود کرده ایجاد بدنش جای همه در عمیقی های زخم مرگبار، و تیز های پنجه
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 به خدمت مامور قبل شب بد، شانس از اما نبود اش عالقه مورد برده که شد می دیده بیشتر دومی، جسد

 رافائل، فاحشه که فهمید بیداری از پس آشام خون لرد آن، فردای که شبی همان یعنی. بود شده جابریل

  .است داده فراری خود با را میرابل

 خاطرش از و شد مبدل خشم به میرابل گریز واقعه یادآوری با بود آمده سراغش به که وجدان ناراحتی کمی

  .رفت

  .ماند می سرپا و گرفت می جشن خود های برده زندگی به اتکا با باید. کرد می مبارزه خشم با اینگونه او

  .ندادند هدر بیهوده را خود عمر الاقل که اندیشید خود با

   .بله

 این چگونه که بود فکر این در هنوز. داد می هوا روی را آسیم جواب و کرد می پرواز دیگری جای هنوز خیالش

 بهای ورزی عصیان این خاطر به حتما بازگردد نزدش به دوباره اگر. بیاورد چنگ به دوباره را ناسپاس میرابل

  .گذشت می زیادی مدت بود، کرده تنبیهش شدت به که باری آخرین از. پرداخت خواهد هنگفتی

   .کنید تمیز را اینجا صبح از قبل تا

. شد می کثیف هایش لباس همه واال بود بسته کمد در که آورد شانس. چرخید کمدش طرف به و گفت را این

  .برداشت قدم در طرف به و پوشید پیراهنش روی و کشید بیرون دوختی خوش کت دیواری گنجه میان از

   .افتاده اتفاقی چه بفهمم باید من. آسیم ببینیم، رو نگهبانان بریم باید همه از اول اما

 کوتاهی تعظیم مقابلش، از ارباب عبور هنگام به و افکند زیر به را سرش سخنانش تایید با سکوت، در آسیم

  .نمود حفظ حالت همان در را موقعیتش رسید، آسانسور مقابل جابریل که وقتی تا و کرد

 خصوص به و زیردستان همه حاال. است رسیده فرا نمایی قدرت برای مناسبی زمان که گفت خود با جابریل

  .بود خواهد سنگین چقدر شکست بهای که یابند می در نگهبانان

  کالیفرنیا آنجلس، لس یکم و بیست قسمت
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 نبش دو آجری ساختمان یک مقابل و کرد چک بود، داده او به اکوف که را آدرسی بار، دومین برای سیندیا

 به مربوط موجود، صدای تنهای و بود خلوت و تاریک کامال خیابان. شد خارج اتومبیلش از احتیاط با و ایستاد

 خیابان در ترافیکی شب، وقت آن. باالتر کوچه چند یعنی گذشتند، می المپیک بلوار از که بود خودروهایی عبور

  .نداشت وجود ها

 این اول، نظر در. برداشت قدم رو پیاده سمت به و زد دور را اتومبیل کاپوت و نگریست اطرافش به سیندیا

  .تاریک و پنجره بدون تجاری های ساختمان. نداشت فرقی خود های همسایه با ساختمان

 میان در و بودند نو ساختمان آجرهای. بود شده نصب دیوار اطراف در که امنیتی کوچک المپ چند استثناء به

  .دادند می گزارش ورودی در سمت به را او خیز که کردند می پنهان ای بسته مدار های دوربین خود

 شده تعبیه آن روی ای دکمه که کوچک صفحه یک از غیر به نداشت، وجود در روی ای دستگیره یا قفل هیچ

  .بود

  کند؟ اعالم زنگ آن وسیله به را خود حضور باید آیا که پرسید خود از سیندیا

 تازه. بگیرد صورت محرمانه باید کامال مالقات این که داشت تاکید گرفت، تماس او با اکوف که باری آخرین

  .زد زنگ او به اکوف که بود گذاشته لوسی خانه در را میرابل

 استقبال اما. رسید می نظر به عصبی کمی شود، مستقر فراری دختران خانه در باید اینکه از میرابل امر، ابتدای

 آنها، برای. شود برطرف اش نگرانی تا شد باعث او از) است آشام خون یک بفهمند اینکه بدون( دختران گرم

  .بود نشکسته هنوز اما دیده صدمه اش خاص شرایط خاطر به که بود دختری میرابل

 اینکه وجود با. گرفت آغوش در را میرابل مادرانه و آمد بیرون دفترش از لوسیا که شد بهتر موقعی وضعیت این

 او برای. کرد می تعجب ها بچه با لوسیا خودمانی برخورد از بار هر اما بود دیده را منظره این بارها سیندیا

 گفت، می ترک را لوسیا دفتر اکوف، دیدن برای وقتی. آمد می حساب به دشوار و سخت خیلی کاری، چنین

  .بود تلویزیونی شاد برنامه یک تماشای مشغول بقیه، همراه به میرابل
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 لج لحنی با اکوف و شد گشوده مقابلش ناگهان که کرد می پا آن و پا این همچنان آجری ساختمان در مقابل در

  :پرسید گرفته،

  الیتون؟ بمونی، بیرون اون خوای می کی تا

 غرولندکنان سیندیا. بود بسته پایین تا را هایش دکمه و داشت تن به را همیشگی پشمی راه راه کت همان

  :پرسید

   جدیده؟. بودم ندیده رو اینجا

 محکم را در و برگشت سرعت با و کرد بررسی را بیرون دقت با داد، می تکان را سرش حالیکه در اکوف

  .بست

 پنجره که اینه منظورم. کنیم تهیه مستقل ساختمان یک باید ها آشام خون برای که فهمیدیم ما دالیلی به

 درست مستقل خانه مرده یک باید هم ها آشام خون قربانی برای که فهمیدیم بعد. حرفا این از و باشه نداشته

  .کنیم

  ها؟ قربانی برای

   .میشن زنده روز سه از بعد ها مرده اون چون. دیگه آره

  :گفت و چرخاند را چشمانش حیرت با سیندیا

  .کنند نگاه رو) است آشامی خون مشهور سریال یک منظور( بافی فیلمهای کمتر بگو رؤسا به! مسیح یا

  کنند؟ می صادر رو دستوری مطالعه بدون رؤسا که بگی خوای نمی که تو ملخ؛ ببینم

 که گرفتند تصمیم رؤسا که بود این منظورت آهان کردم؟ می فکر چی. کردی برداشت اشتباهی که متاسفم! آه

  بشن؟ زنده وقتی یه که شاید چون کنید انبار اینجا رو قربانیا

  .ها پله پایین بریم بیفت راه حاال. بودی من شاگرد بهترین همیشه تو. آفرین

  .همینطوریه که البته
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 به عمل این شاید. دانست نمی را علتش. کردند می دایر زیرزمین در را ها خانه مرده معموال تجربیاتش، طبق

 اجساد طریقی به بودند مجبور و نداشت وجود الکترونیکی یخچال که وقتی یعنی گشت برمی قدیم های زمان

  .بسوزانند را ناخواسته های جنازه نوعی به خواستند می هم شاید. دارند نگاه خنک را

 از توصیفی قابل غیر بوی. رفتند درون به دو هر و فشرد را آن اکوف و رفتند حریقی ضد در طرف به آسانسور از

  .مرگ بوی نوعی...رسید می مشام به شوینده و شیمیایی مواد

 سکونت با و شد می سیندیا های ریه وارد بود چه هر اما ها زامبی فاسد گوشت مثل چیزی یا نبود تعفن بوی

  .گرفت می را او نفس راه خود

   سین؟

  .است ایستاده که شد متوجه و انداخت نظری اطرافش به سیندیا

   .کردم معطلت که متاسفم بله،

  :غرید اکوف

 باعث کنی؟ استفراغ خوای می. بدی نشون ضعف خودت از نباید نه؟ مگه گذاری، می من سر به سر داری

  .خجالته

  .کنی می فکر من مورد در اینطوری دونستم نمی اکوف؟ میگی چی

 بیاره، باال ها جنازه روی میخواد کارا تازه از یکی دونستم می اگه. خودمه مورد در. الیتون نیست، تو مورد در

   .گذاشتم نمی اینجا پامو وقت هیچ

  :گفت لبخند با و فشرد را او بازوی آرامی به سیندیا

   .خوبه حالم من. پیرمرد بیفت، راه
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 گر نظاره را آنها ورود موطالیی مردی. شدند خانه مرده اصلی محیط وارد و گذشتند دیگر آهنی در دو از آنها

 بست، را بود خواندنش مشغول که را ای پرونده. لغزاند سیندیا سمت به اکوف روی از را نگاهش و بود

  را عینکش

 خیلی سالش و سن به توجه با مطالعه برای او چشم ضعف سیندیا نظر به. شد بلند میز پشت از و برداشت

  :گفت آرامی صدای با. بود تظاهر نوعی وی، برای عینک از استفاده شاید. رسید می نظر به زود و عجیب

   .اکوف کارآگاه

  :کرد معرفی هم به را آنها و چرخاند سیندیا سمت به را دستش اکوف

 داوطلب خودش کردند، افتتاح رو اینجا وقتی. اینجاست شب شیفت مامور ایان. الیتون سیندیا هارتزلر، ایان

   .بیاد که شد

. فرم خوش ولی باریک هایی شانه و طالیی موهایی با داشت متوسط قدی. انداخت هارتزلر به نگاهی سیندیا

  :پرسید. بودند سیندیا به خیره و زد می سپیدی به دم که چشمانی با

   چرا؟

  :انداخت باال را ابروانش تعجب با هارتزلر

   .نداره وجود شغل این در جذابیتی هیچ شدید؟ داوطلب چرا

  .نشدند دیده هایش دندان از کدام هیچ که زد لبخند طوری

  کنید؟ نمی فکر اینطور شما. هستند طبیعی غیر هم ها آشام خون و میشم تحریک طبیعی غیر موضوعات با من

 گفتگو و نداشت حوصله سیندیا اما کند باز را صحبت سر تا داشت قصد موضوع این کشیدن پیش با هارتزلر

  .گرفت درز را

   .موافقم باهات. متفاوتند اونا. درسته

  :گفت و گرفت خود به ای صبرانه بی ژست اکوف
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  .برسه سر ممکنه یکی. کنید عجله

   .البته

 شانه روی از را سرش و نهاد ای دستگیره روی را دستش و رفت ها مرده نگهداری مخزن طرف به هارتزلر

  :پرسید و برگرداند

   مرگ؟ تاریخ ترتیب به ببینید؟ خواهید می روی تا پنج هر

 بدون هارتزلر. نماند دور او تیزبین نظر از داد انجام تکنسین که عملی. داد تکان تایید عالمت به سری سیندیا

  .دانست می را اموات جای بخواند، را ها برچسب اینکه یا و بیندازد نگاهی ها پرونده شماره به اینکه

 معرض در و زد کنار را آن روکش و کشید بیرون را کشوها از یکی و آورد لب بر رضایت از لبخندی هارتزلر

  .گذاشت سیندیا دیدگان

   .جمجمه شدن خرد و سر به سخت جسم یک اصابت: مرگ علت سال، دو و بیست: سن همل، پتی

  :گفت اکوف به اخم با سیندیا

  سخت؟ جسم یک اصابت

   .بوده مرگ از بعد گرفتگی گاز

  :انداخت باال را ابروانش ناباورانه سیندیا

 کرد هارتزلر به رو هم بعد  بمکه؟ رو خونش خواسته می اینطوری اون یعنی. ممکنه غیر این ولی مرگ؟ از بعد

  :گفت و

   بدی؟ وقت بهم دقیقه ده یه میشه

  :گفت و داد تکان گاو مثل را سرش باشد، یافته بحث برای خوبی موضوع گویی که هارتزلر
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 غیر کامال مکش عمل دقیقه پانزده از بعد و میشه منجمد بدن در دقیقه پنج از بعد خون بیفته، کار از که قلب

   .میشه ممکن

  :کند برخورد او با محترمانه کرد سعی سیندیا

   لطفاًًً؟ میشه

  .کند معاینه را رنگ بی جسد بتواند سیندیا تا رفت کنار مودبانه و داد نشان دیگری دندان بی لبخند هارتزلر

 استخوان روی کاغذ ظرافت به و خشک مات، اینک رسید می نظر به روشن حیات دوران در که همل پوست

  .دهد می نشان بیشتر را آن سازی خنک و ماند می باقی جسد یک همیشه جسد. بود کشیده تنش های

 گردنش و برگرداند را جنازه سر بتواند تا پوشید را بود نهاده اختیارش در هارتزلر که هایی دستکش سرعت با

  .شد می دیده گردن چپ سمت کبودی یک میان در کوچک سوراخ دو. کند معاینه را

 برای مهاجم که بود آسان برایش موضوع این درک اما نبود پزشکی کارشناس یک سیندیا اینکه وجود با

 سیاه های کبودی. است آشام خون یک قدرت خالف این که شده متحمل را زیادی فشار دختر این کشتن

 عالوه. کرد اخمی سیندیا. است داشته نگه محکم را او همل، شاهرگ کردن سوراخ برای قاتل که داد می نشان

 آن به بعداً داد ترجیح و نداشت توضیحی برایش که داد می آزار را او ها سوراخ مورد در موضوعی اینها، بر

 و برگشت اکوف طرف به. کرد حس را خود روی بر هارتزلر مشتاق های نگاه سنگینی موقع همین در. بپردازد

  :گفت

   بخونم؟ رو کالبدشناسی گزارش تونم می

 از بعد و شنید را هایی قدم صدای سیندیا. نمود ای اشاره هارتزلر به و نگریست را او سکوت در آگاهی افسر

 بعد. کرد نگاه قتل زمان های عکس به دقت با و گرفت را آن عجله با. گشود مقابلش را ای پرونده لحظه چند

  :گفت و بست را آن

   ببینم؟ رو بعدی جسدهای تونم می
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 کردن چک بدون البته و چابکی با بعد و بازگرداند خودش جای سر و پوشاند را جسد روی تعجب، با هارتزلر

  :گفت ها شومن مانند و کشید بیرون را آن و رفت بعدی کشوی سراغ به لیست،

   .یک شماره دوئه، جین

  :پرسید اکوف از

  :کشید آهی اکوف  نداره؟ هویت

  .ان خیابونی های بچه اکثرشون

   .نخواسته کمک ازش کسی اما بکنه همکاری حاضره که گفت لوسیا

  :گفت و گشود را او پرونده اکوف

   .شناخت نمی اونو جرم محل در هم کسی هیچ و نداشت همراه به هویتی اوراق هیچ یکی این

  :داد ادامه پیشانی بر چینی با و کرد باز را همل پرونده بعد

. بست می قرارداد دیگه های شرکت با که بود گردشگری شرکت یک کارمند اون. نبود خیابونی دختر یک همل

 داشتند کاری ارتباط باهاش که هم اونهایی. نداره فامیلی هیچ. کرد می تطابق اصلی هویت با انگشتش اثر

 ادعا اش صاحبخونه و بوده کرده اجاره آپارتمان یه خودش برای. ندیدند رو خودش و بوده تلفن طریق از فقط

  .بیرون رفته می دیروقت تا شبها چون گذاشته، می قرار نفر یک با که کنه می

  .نه داده؟ رو همل شدن مفقود گزارش اون داشته؟ پسر دوست

   .عجیبه

  :گفت و شد خیره جین جنازه به سیندیا

  .جوانتره خیلی یکی این

  :کرد فضولی هم باز هارتزلر
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   .بوده باال موادش مصرف. جوانتر هم شاید. کردند ارزیابی سال شانزده اونو سن کارشناسان

 سیندیا. بدهد نشان او به را سرنگ سوزن جای تا داد تاب بیرون به را آرنجش و گرفت را جسد دست هم بعد

  .کرد مشاهده را آن روی سوراخ دو جای و رفت گردنش سراغ به مستقیم و نگفت چیزی

  :داد پاسخ اکوف  گازگرفتگیه؟ همون

 این. داده انجام تمیزتر رو دومی و گرفته درسی یه اولی قتل از مهاجم که رسیدیم نتیجه این به ما. نه دقیقاً

 اعتیادش خاطر به یکی این تازه. کرده قطع رو شاهرگش سریع خیلی فقط. نزده ضربه سرش به دیگه دفعه

  .کنه تلف وقت زدنش گول برای قاتل تا نبوده نیازی و بوده نشئه

  .بعدی. آهان

 جزو که یکی اضافه به. بودند دوئه جین هم بعدی تای دو. کردند بررسی را جسد پنج هر لیست، طبق

 داشت هویت که کسی تنها. رفت می شمار به آنها ترین مسن همل. دوئه کارولین نام با بود لوسیا پناهندگان

 یا و مخدر مواد به معتاد نشان، نام و بی یک، شماره دوئه جین مثل بقیه. نبود ولگرد و خیابانی افراد جزو و

  .بودند رسیده قتل به گردن شاهرگ طریق از خون خروج با نفر چهار هر اینکه ضمن. بودند الکل

 همچنان هارتزلر. بازگرداند خود جای سر را او تا کرد اشاره هارتزلر به و انداخت را آخری روکش سیندیا

  .برگیرد سیندیا روی از را هیزش نگاه اینکه بدون البته داد، می انجام را کارش استادانه خیلی لب، بر لبخند

 سرگرم بود، آورده که یادداشتی دفتر با را خود نداشت، راحتی احساس او دیدگان سنگینی زیر که سیندیا

 تمام که کارش. نرود یادش از چیزی بعدها تا داشت می بر گزارش ها فایل اطالعات از مرتب و داد می نشان

 خط طرف آن. نواخت بلندی صدای با اکوف تلفن موقع همین در که نهاد کیفش داخل را یادداشت دفتر شد،

 حال در و انداخت او به مشکوکی نگاه اکوف. رسید می سیندیا گوش به خانه مرده سکوت در که بود غوغایی

 از. پرید جا از قرار بی و پریشان سیندیا. شد خارج آنجا از و کرد حرکت آهنین در طرف به بالاراده صحبت،

  .داشت بدی احساس بود، شده تنها مودب مرد این با اینکه

   .شناسم می رو شما من
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 نزدیک خیلی که او دیدن با و چرخید او طرف به سیندیا. شد می حس هیجان از موجی هارتزلر صدای میان در

  .برداشت عقب به گامی بود، شده

  چی؟

  :کرد تکرار خود خیره نگاه برگرفتن بدون هارتزلر

   .دارند اعتماد بهش اونا که هستین کارآگاهی تنها شما. شناسم می رو شما من

  .کیست اونا از منظور نپرسید حتی سیندیا

   ... هارتزلر آقای ببخشید

  :گفت و انداخت اکوف راه مسیر سمت به احتیاط با را نگاهش هارتزلر

 تونم می من کنید؟ می کار اونا برای موضوع این روی شما. کنید اعتماد من به تونید می شما. باشید راحت

  بکنم؟ کمکی بهتون

  ... که خوام نمی من. ممنون خیلی. نه اما! آه

   ... افرادشون از یکی که سخته اونا برای. کنم می درک من. البته. البته

  .داد سر سیندیا جیب داخل به را ای شده تا کاغذ

   ... اگه

  :پرسید اکوف. نگفت چیزی دیگر و خورد را اش جمله اکوف بازگشت دیدن با

   .بله! اوه سین؟ شد، تموم کارت

 و دهد خود به زحمتی اینکه بدون رفت، ها پله طرف به و گشود را آهنی در عجله با و برداشت را کیفش سیندیا

 پله بلندش های قدم با اکوف برود، بیرون خروجی در از اینکه قبل. نه یا کند می تعقیب را او اکوف آیا که ببیند
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 در مقابل اینکه تا نپرسید چیزی اما کرد کنجکاوی نگاه و رساند او به را خودش و پیمود یکی تا دو را ها

  .گرفت قرار اتومبیلش

  بود؟ شده چیزی

 و گذارند می دروغین های دندون و پوشند می مشکی اونا. آشاماست خون طرفدار های گروه جزو دوستت

 بهش گروهش دوستان همه که مطمئنم من. اوناست رویاهای جزو شغل این. میارن در رو ها آشام خون ادای

   .کنند می حسودی

  .سایید بهم باشند، شده آلوده که گویی را دستانش و کرد پرت جلو صندلی روی را کیفش هم بعد

  

   .است دیوونه یه اون. بتونه که هرکاری. بکنه کمک بهم وقت از خارج تا داد پیشنهاد من به اون

  :گفت و انداخت آجری ساختمان به نگاهی اکوف

. گیرم می کمک اطالعاتی منبع یک عنوان به ازش که سالهاست من و اعتمادیه قابل آدم دیوونه اون اما شاید،

  .کنه صحبت بهش راجع که داره دوست و داره عالقه خیلی شغل این به اون

 هیچ چون. بیاری در کارش از سر و بشی نزدیک اطالعاتیت منبع این به بیشتر کم یه که بهتره پس اینطوریه؟

  .نکشته رو دخترا اون آشامی خون

   دونی؟ می کجا از

  :گفت امید و بیم از پر لحنی با و کشید عمیقی نفس سیندیا

 کارشناسان چرا دونی؟ می پرونده این مورد در چقدر تو... بگم تونم نمی کامالً. اشتباهه وسط این چیزی یه

 ها پرونده این از قبالً ما که بگم خوام می اصالً کردند؟ اعالم آشام خون حمله رو، پرونده موضوع پلیس اداره

  :کرد سیندیا به نگاهی ناباورانه  داشتیم؟
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 پیدا جاده کنار شو پاره پاره جنازه چطور که نه؟ مگه هست، یادت حتماً. کاربالو از غیر به البته توئه، با حق

 فروخت، آشامش خون پسر دوست به رو پلیس اداره بنیتا وقتی که میاد یادم وقتی اما. دین یادمه، آره، کردیم؟

   .نمیشم ناراحت زیاد شدم، نامیده خائن من

  .شد نمایان پوست زیر از استخوانش که فشرد بهم را فکش آنچنان و برگرداند را رویش اکوف

   دین؟

  :گفت نگریست، می دور راه های اتومبیل عبور به که همچنان

 افراد همه مرده، کاربالو که وقتی از. آشامه خون کار قتل که کرد اعالم و شد حاضر صحنه در قتل ویژه بازپرس

 کار به شون علیه رو مدرک همین و کردیم استفاده فرصت از هم ما. دیدن رو ها آشام خون شهر، جنوب

  .گرفتیم

 برای هم رو گردن های زخم از هایی نمونه حتما. کردند کالبدشکافی و آوردند اینجا به مستقیم رو اجساد

  .سپردند هارتزلر به هم رو امور بقیه. نشده اعالم قطعی نتیجه هنوز اما گرفتند آزمایش

  .خوبه

  .بکنم باید چکار که دونم نمی چیزی تو از بیشتر و نیست من پرونده این. گفتم بهت که من

  شاهد؟ کدوم کیه؟ شاهد

111 

  .دیده رو رافائل یکی که کردین ادعا شما. اکوف نگذار سرکار منو

  .نزده حرفی رافائل با کس هیچ چرا گفتی خودت رفته؟ یادت هی،

 اینکه اما بوده بد خیلی آشامست، خون کار ها قتل کردین، فکر شما که قدر همین. مظنون یک عنوان به نه

 وقتی. نیست تنها وقت هیچ بابا این. شناسین نمی اونو اصالً شما. بدتره خیلی باشه، کرده رو کار این رافائل

  .میشه مراقبت ازش جمهور رئیس مثل میره جایی
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   .کرد عوضشون میشه. سین نیستد، معتبر شهادت برای نگهبانان

  :خندید سیندیا

 خون لرد یک کنی می فکر تو. کنی نمی پیدا رو جسدش وقت هیچ تو بکشه، رو کسی بخواد رافائل اگه دین،

  داره؟ قدرتی چه اون دونی می اصال خیابون؟ کنار میندازه رو جسدشون و کشه می رو نوجوون دخترای آشام

 هیچ که دستمونه رو مخفی پلیس یک جنازه ما. همینجاست مشکل و دونیم نمی ما از کدوم هیچ. دونم نمی! نه

 کجا از. افتاده خیابون کنار دیگه دختر پنج جنازه حاال و رسیده قتل به آشام خون توسط نیست منکر کس

   .باشه نکرده رو کار این آشام خون همون که معلوم

  :داد ادامه را بحث و شد خیره او به سیندیا

 و کرد اعتماد پلیس از بیشتر جنایتکاران به و بود شده آلوده اون. افتاد بنیتا برای اتفاقی چه گفتم قبالً که من

   .نباش نگران دیگه هم قاتلش مورد در. شد مرگش باعث همین

  .انداخت سیندیا به مشکوکی نگاه اکوف

  اومد؟ چی سرش دونی می تو

  .کنی پیدا شو جنازه تونی نمی تو بکشه رو کسی رافائل اگه گفتم بهت که همونطور. نیست مهم

  میدی؟ جوابمو اینطوری. سین عالیه،

 آشام خون یه اگه دنیا توی. رسید خودش مجازات به و کشت رو بنیتا آشام خون یه دین؟ ، هستی چی نگران

   نه؟ مگه آدماست، نفع به بشه، کمتر

  .گرایید سرخی به سیندیا رنگ. است نشده قانع که رسید می نظر به و بود نومیدانه اکوف نگاه

 کرد اخمی اکوف  دونی؟ می. منه با حق چیزا بقیه مورد در اما. خوابیدم کم خیلی که روزه چند من دین، متاسفم

  :کشید عمیقی نفس و

  .میده گند بوی پرونده این
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   .که دونی می خودت. سین بگم، بهت تونم نمی کیه؟ شاهدت ببینم بگو حاال. همینطوره آره،

  :گفت عوض در است، اکوف با حق که اندیشید خود با سیندیا

  فهمیدی؟ اینو. نداشت همخوانی دیگه اونهای با همل

  .گشته تر ساده موردهای دنبال بعد و کرده آزمایش رو قتل اون با قاتل که کنیم می فکر ما

 طور به آدما. بکشه رو اونا نیست الزم بمکه، خون آدما رگ از که بخواد آنجلس لس تو آشام خون یه اگه

 خودکشی حاضرند کار این برای کوچولوش دوستان و اطالعاتیت منبع اون. کشند می صف براشون داوطلبانه

  .ببینی نزدیک از خودت تا بزنی سری یه بری چیه نظرت شنیدی؟ چیزی خون های خانه باره در تو. کنند

   .میاد خوشش شکار از یکی این شاید

  :داد تکان را سرش سیندیا

 رافائل افراد و میندازه خطر به رو ها آشام خون همه جون بکنه، رو کار این آشام خون یک فقط اگه. نمیشه نه

   .دین دارند، سختی و سفت مقررات خودش برای اونا. کنند می شکارش ساعت چهار و بیست عرض در

  :است نشده قانع هنوز که فهمید کلماتش میان از سیندیا و کشید آهی اکوف

 صحبتی یه پرونده مسئوالن با که اینه بکنم تونم می که کاری تنها اما نیست من پرونده این گفتم که همونطور

  .همین. بکنم

   .دونم می

  :داد ادامه و انداخت ساعتش به نگاهی سیندیا

 یه و رختخوابم تو برم هم بعد و برم دیگه جای یه باید رفتن خونه از قبل. کنم عجله باید واقعاً من. کن گوش

   .بخوابم ساعتی ده

  :گفت دوباره و کشید صورتش به دستی بعد
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 قاتل این بعدی قربانی اینکه از قبل فراریه، بچه دختر یه کردن پیدا که اصلیم شغل به برگردم باید هم بعد

  .بشه

  میشه؟ مربوط تگزاس پرونده به موضوع این

 که دادم یکی به شمارمو و باشه زنگ به گوش که گفتم لوسی به. اومده آنجلس لس به که مطمئنم من. آره

  .میره جلو چطوری کارا این دونی می که تو اما. بده بهش شاید

  .کاه انبار یک در سوزن یه کردن پیدا

  :گرفت قرار اتومبیل فرمان پشت سیندیا

   .ها مایه این تو چیزی یه

  :داد تکیه راننده سمت در به اکوف

 اصال و آشامه خون یک کار کنیم فکر ما که میخواد کنه، می رو کارا این داره هرکس. ملخ باش، خودت مواظب

  .میده نشون رو بلوفش داره یکی بفهمه که نمیاد خوشش

   .باشم خودم مراقب میدم قول. خونه برم من بگذار دیگه. خیال بی بکنه؟ خواد می چیکار

 و زد دوری سیندیا. برداشت قدم خود سدان اتومبیل سمت به و شود بسته اتومبیل در تا رفت عقب اکوف

 میرابل سحر، از قبل و رفت می لوسیا خانه به سریع خیلی باید. داد تکان برایش دستی مقابلش از عبور هنگام

  .نرسد سر غیرمنتظره طور به آشامی خون هیچ که امید این با رساند، می خود خانه به را

  دوم و بیست قسمت

  .بود مردن حال در خستگی شدت از شد، وارد اقامتش محل زیر پارکینگ محوطه به سیندیا که هنگامی

 که اندیشید می سحری دومین به نگرانی با و بود نشسته وی اتومبیل کناری صندلی روی قراری بی با میرابل

 تا بود کوشیده سیندیا). باشد بوده جابریل لرد عمارت در خانه این هرچند( گذرانید می خود امن خانه از خارج
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 هرگونه ورود که دارد کلفتی های پرده اتاقش های پنجره که گفت میرابل به او. سازد مطمئن بابت این از را او

  .برد می سر به وحشت در هنوز آشام خون دختر حال، این با اما. سازد می ممکن غیر را داخل به خورشید نور

 سرو او با این، از بیش تا داد، نمی اجازه فراوان خستگی اما نبود سرزنش قابل او ترس و رفتار سیندیا، نظر از

  :شود وارد تا خواست او از اشاره با و گشود میرابل برای را ساختمانش در شدند، پیاده که اتومبیل از. بزند کله

   .رسونم می خودمو دیگه ثانیه چند تا من باال، برو ها پله از

 سیستم سمت به و بست را در سیندیا موقع همین در و افکند ها پله به پرتردیدی نگاه میرابل حرکت، از قبل

 قبال سیستم که فهمید و کرد اخمی آن روی سبز دکمه دیدن با اما سازد فعال غیر را آن تا رفت امنیتی دزدگیر

 هنگام و سازد فعال را سیستم تا کرد می فراموش خانه از خروج هنگام ندرت به سیندیا. است شده فعال غیر

  .برد نمی یاد از اصال که مسافرت

 را جسمی یا چمدان که گویی کرد، معطوف ها پله سمت به را نگاهش باال، از سنگینی ضربه صدای شنیدن با

  .بود زده غیبش میرابل. نشنید چیزی دیگر اما داد گوش و ایستاد حرکت بی سیندیا. باشند انداخته زمین روی

 سمت به آرام و کشید کنار غالف روی از را کلتش امنیتی تسمه و آورد بیرون تن از را چرمیش کت سرعت، با

 دختر خورشید، طلوع شدن نزدیک دلیل به احتماال اندیشید، خود با. رفت باال یک یک و برداشت گام ها پله

 مواقع این در جوان آشامان خون که بود گفته او به دانکن. است رفته باال ها پله از سریع خیلی آشام خون

  .پذیرند آسیب خیلی

 مثل میرابل روشنی، و تاریک میان در. شد میخکوب سرجایش و انداخت اطراف به نگاهی آخر، پله چند روی

 روی دختر کنار و کرد طی را پله چند آن عجله با. نالید می آرام و زد می چنگ خود به و بود پیچیده دور به توپ

 او دوباره جابریل آیا. افتاد قبل سحر وقایع یاد به موقع همین در. نهاد او شانه روی را دستش و نشست زمین

  بود؟ نکرده دفع را او شر کافی اندازه به دانکن آیا زد؟ می صدا را

 مات سایه. رفت کلتش سمت به خودکار انگشتانش، و شد پذیرایی سالن در ماتی سایه حضور متوجه ناگهان

 سیندیا. رسید او به آورد، بیرون را اسلحه بتواند کامل طور به اینکه، از قبل تقریبا و کرد می حرکت سریع خیلی

  :نالید
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   !نه

  :کشید فریاد تقریبا و رساند او به را خود قدم سه با ایستاد، سرپا و بازگرداند خود سرجای را کلتش

   ...بشی من خونه وارد همینطوری نباید تو بکنی، رو کار این تونی نمی تو رافائل، نه! نه نه، نه،

 هم تاریکی این در سیندیا. نداشت ای فاصله او با تنومندش اندام و بود شده ظاهر مقابلش در قد تمام رافائل

 فریبنده لبخندی را ترکیبش خوش های لب. ببیند را اغواگر آشام خون این فام نقره چشمان توانست، می

  .بخشید می خاصی زیبایی جذابش چهره به و پوشانده

 را آلودش شکایت زبان ناراحتی شدت از و ریخت سیندیا دل توی ناگهان قبل، ماه یک های غصه و غم تمام

  :پرسید آرام و نشود اندوهش متوجه رافائل تا بست کار به را تالشش همه. داشت نگه بسته

   خوای؟ می چی اینجا

 هم سیندیا البته. نبود خواندن قابل چیزی جذابش صورت میان از. نگریست را او سکوت در لحظه چند رافائل

 و حاالت از چیزی هم رافائل کرد می آرزو لحظه آن در. فهمد نمی رفتارش از چیزی نخواهد او تا دانست می

  .نکند درک وی روحیات

   .باشه خوب حالتون بدونم خواستم می

  .آمد می کننده قانع نظر به جوابش

  .بری تونی می فهمیدی، که حاال خوب،

   ... سین

  .نشست کنارش و دوید او سمت به عجله با سیندیا و شد بلند میرابل ناله کند، آغاز سخن بتواند، اینکه از قبل

   .میرابل مرتبه، چی همه

  :نالید اشک، سیل میان در میرابل
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  .متاسفم متاسفم،

   .شو بلند. عزیزم باش آروم باشه،

  :گفت و انداخت او به نگاهی خونسردی با رافائل

   .تونه نمی اون

 به رخ و شد بلند جایش از عصبانیت با. نشست خشمی موج بود، کرده خانه دلش در که اندوهی و غم جای به

  :ایستاد آشام خون لرد مقابل و کرد سپر سینه رخ،

 اونی، از بهتر تو که گفتم بهش چون اومد اینجا به من با اون. کن ولش. بکنی باهاش رو کار این نداری حق تو

 سر خودتو کینه نداری حق اما باش خوب متنفری، من از اگه. تگزاسی حرومزاده اون از بهتر تو گفتم بهش

   .کنی پیاده بدبخت دختر این

 چنین که شد چه پرسید، می خود از متعجب سیندیا و نگریست آلودش غضب چهره به و برگشت رافائل

 هم به چنین این که بود دیده چه عشق جز به رافائل فام نقره چشمان میان در مگر راند؟ زبان بر را جمالتی

 به و زد دور را او رافائل بعد و شدند خیره هم به داشت، عمق ابدیت یک اندازه به که لحظاتی برای ریخت؟

  .رفت میرابل سمت

 نجوا چیزهایی او گوش در و برد جلو را سرش و نهاد لرزانش شانه بر دستی مهربانی با و زد زانو مقابلش در

  .کرد

 لرزیدن از میرابل نحیف تن که دریافت اما فهمید نمی آن محتوای از چیزی سیندیا که بود آرام آنقدر ها زمزمه

 آرام باالخره و شد هویدا لبانش بر لبخندی و گردید قطع اینکه تا شد کم هایش گریه هق هق و ایستاد باز

 آبش پر آبی چشمان اتاق، روشن سایه در. انداخت رافائل به ستایشگری نگاه و آورد باال را سرش بعد. گرفت

  .درخشیدند می
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 از موجی. زد کنار را بلوندش موهای و زدود را چشمانش اشک و برد جلو را انگشتانش مهربانی، با رافائل

 پایین دست را خود نفس عزت اینکه از بالفاصله اما. شد سیندیا نقیض و ضد و زنانه احساسات وارد حسادت

  .کشید خجالت خود از و شد پشیمان بود، گرفته

 را سرش شرم با میرابل و گفت می سخن او با هنوز. برخاست جا از و گرفت را میرابل دست آشام خون لرد

  .رفت سیندیا سمت به اینکه تا داد می تکان

  :گرفت را میرابل دست و انداخت دو آن میان را خودش دقت با حسود کارآگاه

 تو. کنی عوض لباساتو تونی می اونجا. بدم نشونت رو اتاقت بگذار. نزدیکه خیلی خورشید طلوع. میرابل بیا   

   .بخوابی اینا با خوای نمی که

 که اتاقی. کرد هدایت مهمان اتاق به آشپزخانه پشت از را آشام خون دختر بنگرد، عقب به اینکه بدون سیندیا

  .)شود مراجعه رافائل کتاب به هالی مورد در( بود کرده پذیرایی هالی خواهرش از فقط حال به تا

 آن و داشت ویژه خصوصیت یک هالی. بود اویخته آن در هالی های لباس هنوز که رفت کمدی طرف به سیندیا

  .بود لباس خرید در انتخابش حسن

   .داری چی اینجا ببینیم بگذار،

 نظر از بودند، نشده پوشیده حال به تا که را قیمتی گران های لباس یک، یک زد، می حرف خود با که همینطور

  .گذراند

   .خرم می لباس خودت اندازه برات و خرید میریم فردا چطوره؟ این

. کرد می کنترل را ها پرده یک یک و ها پنجره سمت به بود رفته میرابل اما برگشت شب لباس با سیندیا

  .رفت سمتش به و افکند تخت روی را لباس سیندیا

 روی تونیم می بخوای، اگه اما دارند می نگه تاریک روز طول در رو اتاق کامال ها پرده این میرابل؟ بینی می

   .باشه راحت کامال خیالت تا بپوشونیم روکش با رو اونها
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  :گفت تندی به میرابل

  

   .بود نجیب خیلی اون

  :کرد اخمی سیندیا

  کی؟

  .بود نجیب اون و نجیبه که بودی گفته شما. رافائل لرد

   .باشم کرده استفاده رافائل باره در «نجیب» کلمه از نمیاد یادم

  :شد قرمز میرابل رنگ

  .... تا دو شما آیا. بود نجیبی مرد اما. نه که دقیقاً نه،

   .نه

  :داد جواب تندی به سیندیا

 تونند می بخوان اگه مردها میرابل، نکن فراموش وقت هیچ. معرفته بی اما باشه نجیب شاید. نه دیگه یعنی

   .معرفتیند بی از دنیایی اما باشند مهربون و نجیب

 نشست، فرو که کمی سیندیا خشم. کرد می راهنماییش بدطینتی کمال در و پروا بی که شد خیره او به میرابل

  :داد ادامه

 مراقبت تو از و میشه مهربون بخواد که موقع هر رافائل درسته،. باشی نگران باره این در نیست الزم خیال، بی

   .هست حموم یه اونجا ببین. نکن فکر بهش دیگه پس. کنه می

  .باشد مرتب چیز همه ببیند تا برد داخل به را سرش و کرد باز را در و رفت جلو هم بعد

   ... و راحته هم رختخواب تخت
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  :گفت عوض در و خورد را اش جمله نگریست، می اطراف به اعتمادی بی با که میرابل پریشان چهره دیدن با

  ... تونی می نداری، اعتماد اتاق به اگه. بزرگه کافی اندازه به هم کمد این میرابل، ببین

   !نه

  :داد پاسخ تندی به میرابل

   .ممنونم ازت. سیندیا خوبه هم خیلی اینجا. کافیه دیگه. بخوابم کمد تو خوام نمی دیگه

 دختر دیگر او. شد راحت خیالش کشید، خود روی را مالفه دختر که دید وقتی. آورد لب بر لبخندی سیندیا

  .توست سن هم تقریبا اما مانده جوان که نیست مهم. سیندیا نیست

 تو سر باالی درست و باال طبقه من. کن صدام داشتی، احتیاج چیزی به اگه. میرم من پس. عزیزم باشه

 و باشم تو پیش اینجا روز همه که میدم قول من باشه؟. پیشت میام فوری و شنوم می کنی، صدام اگه. هستم

  .نکنم ترک رو خونه

  .ممنون. باشه

   .عزیزم بخواب، راحت پس

 بود نیندیشیده این به حتی سیندیا که چرا شود غریب و عجیب زندگیش چقدر بود قرار که داد می نشان اینها

   .کنند نمی تعارف کلماتی چنین رود، می روز خواب استقبال به که آشام خون یک به که

 همزمان لحظه، این در. است گفته ترک را آنجا رافائل که داشت گمان برگشت، پذیرایی به سیندیا که زمانی

  .ناامیدی و راحتی: داشت متضاد حس دو

 ها سایه میان در آنچنان. نگرد می را اقیانوس ساحل و ایستاده بزرگ پنجره کنار اتاق، به پشت که دید اما

 مانند را اطراف تاریکی همه گویی. دارد نظیری بی قدرت چه که شود یادآور او به دیگر بار تا بود شده مخلوط

  :پرسید او حضور، محض به. بماند باقی پنهان انسانی چشمان مقابل در تا بود پیچیده خود دور به عبایی

   گرفتی؟ تماس دانکن با چرا
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  :پرسید وار گیج و آمد خود به ناگهان بود، شده آشام خون لرد رویاهای در غرق که او. پرید سیندیا رخ از رنگ

   چی؟

  :پرسید داشتنی دوست حال عین در و جدی لحنی با و چرخید او سمت به رافائل

  :کرد اعتراض سیندیا  کنم؟ نمی کمک بهش من که کردی فکر دانکن؟ چرا

  .آوردم خودم با اونو امید همین به اصال. کنی می رو کار این که دونستم می. نیست اینطور. نه

   گرفتی؟ تماس دانکن با چرا پس

 بود سخت برایش چقدر که بدهد توضیح توانست نمی. بدهد پاسخی سوال این به تا نداشت تمایلی سیندیا

  :بنگرد را او فامش نقره چشمان با اغواگر آشام خون تا بایستد که

   !ها نزدیکه سحر برگردی؟ عمارت به نباید نه؟ مگه شده، دیر خیلی االن

 را اتاق عرض. برد می لذت کارآگاه دختر این توسط موضوع تعویض از. گرفت فرا را رافائل چهره لبخندی

 توانست، می راحتی به. کند حس را او عطر خوش بوی توانست سیندیا که شد نزدیک او به آنقدر و پیمود

  :کرد زمزمه رافائل. کند مشاهده نرمش های لب میان از را نیش های دندان خیزش اندک

   عزیزم؟ سین نگرانی من برای

 او بازوان میان در را خود و بپیماید را اینچی چند فاصله این خواست می که تنی خواهش مقابل در سیندیا

  :گفت آرامی لحن با و بست را چشمانش ایستاد؛ بسوزاند،

   .رافائل نیستم تو مال من. نیستم تو مال من

 دماغش های پره ناگهان اما برد فرو او موهای میان را انگشتانش و کرد کم را فاصله این رافائل عوض در

  :گرفت خود به جهنمی لحنی صدایش تن و گرائید سیاهی به چشمانش رنگ و شدند گشاد

   !نه: کرد مخالفت ابتدا سیندیا  زده؟ دست بهت اون
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  .است کرده لمس را او جابریل که آمد یادش به اما

  ... که خواستم نمی من. دستم فقط

   .کشمش می کار همین خاطر به فقط

 لب موقع چه نفهمید اصال. نکرد اعتراضی دیگر سیندیا. برگشت عادی حال به دوباره رافائل لحظه، چند از بعد

 رافائل اما بزند پس را او خواست. بویید می را بدنش پوست و شده نزدیک او به آنقدر آشام خون اغواگر های

 اختیار سیندیا. نبود کار در مقاومتی هیچ دیگر. کرد نزدیک او های لب به را دهانش و گرفت را او محکم

 فراغ و دوری از بود، چه هر. داد نمی هوس از بویی شد بدل و رد میانشان که ای بوسه. نداشت را خودش

  .کشید می فریاد

 را خونش و رفت فرو سیندیا پایین لب میان در آرامی به رافائل بلند های نیش. بود دردکشیده عاشق دو نیاز

 آن از را خود تا نبود قادر و بود رفته فرو پایان بی ای خلسه در سیندیا. کرد مزه دهانش میان در چکه چکه

 های دندان با و کرد حلقه گردنش دور را دستش و فشرد خود به را رافائل نیز او عوض در. کند خالص وضع

 را جذاب لرد این با وصال جز آرزویی لحظه آن در. مکید قطره قطره را آشام خون خون و درید را او لب تیزش

  .نداشت

 به خاطره این. است کرده دار نشان را او رافائل چگونه گفت که آمد نظرش مقابل در دانکن چهره ناگهان

  .زدود را اش عاشقانه احساسات همه سرعت

   !نه

 شکسته دیگر بار یک قلبش کرد می احساس و بود آمده خشم به بدنش همه. کشید فریاد را کلمه این تقریبا

 خون های لب حالیکه در و کوبید او های شانه به را دستش دو هر هم بعد. راند خود از را او شدت با و است

  :پرسید عصبانیت با کرد، می پاک دست با را آلودش

   نکردی؟ کارو این چرا کنی؟ خالکوبی من پیشونی روی رو اسمت که بود مونده کم فقط
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 خون ترین خوشمزه گویی که کرد مزه را آن طوری زدود، می را لبش روی خون خود نوبه به حالیکه در رافائل

  :گفت عاشقانه لحنی با نوشیده، را عمرش

  .کردم می رو کار این حتما تگزاس، بری میخوای که دونستم می اگه

   !حرومزاده

  :گفت وار زمزمه داد، می نوازش را سیندیا گونه انگشت با حالیکه در و شد نزدیک او به دوباره رافائل

 محو زندگیت از همیشه برای تا خوای نمی منو دیگه بگو من به. شیرینم سین نداری، دوستم دیگه بگو من به

   .بشم

  .انداخت می لرزه به را سیندیا تن اتفاقی چنین فکر حتی

  

   .میده آزار منو تو دیدن رافائل، شو گم

 عوض را اش چهره و درخشید چشمانش در درد مانند چیزی. گرفت فاصله او از و انداخت را دستش رافائل

  .کرد

 را او تواند می بخواهد که موقع هر اینکه یادآوری با اما کرد ناامیدی و تاسف احساس او ناراحتی از سیندیا

  :گفت تفاوتی بی لحن با رافائل. کرد غلبه ش دلتنگی بر هم باز دهد، بازی

  .منه قلمرو اینجا. سین کنه، معرفی رو خودش باید تو میرابل

   بکنه؟ باید چکار

  :بود گرفته خود به عادی حالت دوباره اش چهره. زد لبخندی رافائل

  .بگذاریم قراری یه باید. بزن زنگ

   چی؟ بعد
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  :برداشت مبل روی از را کتش و زد چرخی رافائل

   .برم باید من. نزدیکه خورشید طلوع

  :زد لبانش بر دیگر ای بوسه و کشید خود سمت به را او بدهد، نشان واکنشی بتواند سیندیا اینکه از قبل

   .عسلم دیدار، امید به

 سرش پشت که شنید را ساختمان در صدای سیندیا بعد ای ثانیه. شد ناپدید و گذشت مقابلش از باد مثل

 هر آشام خون این وقتی آمد می کار چه به قفل این اصال. کرد قفل را در و افتاد راه به بعد، کمی. شد می بسته

  شد؟ می اش خانه وارد و انداخت می پایین را سرش کشید، می میلش که وقت

 می چشم به سپیدی از هایی لکه آسمان شرق اعماق در. شد خیره اقیانوس به و رفت پنجره سمت به بعد

  .آمدند

 آشپزخانه کوچک المپ. شد سوم طبقه وارد و رفت باال ها پله از و بست روز روشنایی روی به را ها پرده همه

 و ریخت زمین روی را هایش لباس یک یک رفت، می راه که همانطور. شد خوابش اتاق وارد و کرد خاموش را

  .خزید نرمش بستر میان به آرام

 رویاهای به ورود برای را ذهنش کنج و رفت باال هایش پلک از روزه چند این خستگی بست، که را چشمانش

  .کرد باز مالیبو آشام خون

. رسیدند می نظر به مرطوب گرفته، مه شب در ای لوله های نرده و بودند سرد لختش پاهای زیر چوبی عرشه

 به و گرفت ستبرش سینه میان در را او و آمد در سرش پشت رافائل که مالید می را بازوانش شب، خنکای در

  .فشرد خود

121 

 تپید، می قلبشان. نبودند سرد مردگان مانند آنها. نداشت حقیقت گفتند، می آشامان خون مورد در که شایعاتی

 شاید و بود تر پایین ها انسان معمول حد از کمی فقط بدنشان دمای. غرید می گلویشان و جهید می خونشان
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 کرد می گرما و امنیت احساس رافائل بازوان میان در او اما. بود شده موهوم های افسانه همه آن باعث همین

  .دیگری پنهان تهدید هر و شب سرمای مقابل در

   .میاد یادم هنوز دیدم، اقیانوسو که باری اولین

  .نرمش گونه برای بود گرم گاهی تکیه سیندیا موهای و آمد برمی عمق از که بود ای زمزمه صدایش

 می مشام به که بدتری های آلودگی و کثیف اجساد از متعفنی و زننده بوی همراه به بود خروشان و مواج دریا

 .ببینم رو آب ساحل از تونستم نمی درستی به بودند، انداخته لنگر بندر در که زیادی های کشتی علت به. رسید

  

  .بود نگفته چیزی خود گذشته از حال به تا رافائل. داد می گوش هایش حرف به راحت و آرام سیندیا

 و بود امپراطوری پایتخت اونجا. کردیم می فکر اینطوری ما الاقل یا بود، دنیا مرکز پترزبورگ سن موقع اون

   .بود کافی بکنیم، فکری چنین اینکه برای همین

  .گوید می سخن روسیه امپراطوری باره در او که دانست می سیندیا! روسیه

 و. اومدم اینجا به و کردم ترک رو اروپا من اینکه تا بود اونجا بدی به هم فرانسه در برست بندری شهر

 خاطر به. نداشتم درکی اقیانوس زیبایی از بودم، نکرده سفر غرب به که وقتی تا. بود بدتر جا همه از نیویورک

 هنوز دریا آب شور مزه و داشت جریان شدت به تازه هوای. رفتم باال تپه یک از رسیدم اینجا به که وقتی دارم

 می اقیانوس آسمان عمق به کران بی تا و بودم دوخته افق به چشم زودباور کودکی مثل. بود زبانم روی

   .شود می احساس هیوال یک چشم از زیبایی این بفهمم اینکه بدون. نگریستم

  .بوسید را گیجگاهش سر پشت از و فشرد خود به بیشتر را سیندیا لحظه این در

 که دارم زیادی های عمارت مختلف، شهرهای در من. باشه من خونه باید اینجا که گفتم خودم به موقع همان

   .مالیبو در. عسلم اینجاست، من اصلی خونه اما دارند قشنگی خیلی مناظر کدوم هر
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 انگشتانش سیندیا. لبش گوشه به رسید تا کرد بوسیدن به شروع او گلوی زیر از و آورد پایین را سرش رافائل

 امواج آرام زمزمه به و بست را چشمانش کرد، خم او شانه روی را سرش آویخت، رافائل دستان میان در را

  .اند شده یکی بدنش های رگ پالس با قلبش ضربان کرد، می حس حالیکه در سپرد، گوش اقیانوس

 ************* 

 را لبانش روی رافائل بوسه رد هنوز انگشتانش. شد بیدار خوابش، اتاق آشنای همیشه تاریکی در ناگهان

. است برده سر به خواب در را روز همه که دریافت ساعت به نگاهی با و نشست جایش سر. کردند می دنبال

 خون که یعنی این و کرد می غروب زود خیلی خورشید سال، از زمانی چنین در. بود رفته هوش از سحر نزدیک

 در فقط آن جواب که داشت سوالی که چرا بود، خوب این و اند کرده آغاز را خود شبانگاهی فعالیت آشامان

  .بود آشام خون یک دانش حوزه

 بگیرد تصمیم مانیتور صفحه های شماره روی از داشت سعی و گشود را آن در برداشت، را همراهش گوشی

 گذشت با اما نداشت پاسخ قصد اول. رسید گوش به پایین طبقه از در زنگ صدای که کند تلفن کدامیک به که

  .بیندازد نگاهی یک است بهتر گفت خود با دقیقه یک

 داخل به و کرد تن به و برداشت کنار همان از شرت تی یک و پوشید را قبلش روز شلوار و رفت پایین تخت از

  .نگریست زیر به باال آن از و رفت بالکن

 تیزش گوشهای از شب خلوت در سیندیا آرام حرکت. گرفت باال به را نگاهش سرعت با در مقابل آشام خون

  .داشت او چشمان در زردی بازتاب مهتاب، سوی کم نور. نماند پنهان

   بله؟ آه، الیتون؟ خانم

  :داد می نشان را درازش های نیش آورد، لب بر که لبخندی

  .میرابله برای این بگم، شما به که گفت من به. فرستاده منو لونی

   .پایین میام االن باشه،! اوه
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 می او گوش در آشنایی صدای امواج اما بود سرد هوا اینکه وجود با. رفت داخل به و گذاشت باز را بالکن در

  .رسید می نظر به ساکت کامال خانه ها، پله از عبور هنگام. گفت می آمد خوش او ذهن به تازه هوای و نواختند

  .شد نمی شنیده میرابل از صدایی هیچ

 سیندیا باالخره اینکه تا کشید انتظار صبوری با آشام خون اما برد زمان ای دقیقه چند ها، قفل همه کردن باز

 آشام خون یک تا نداشت قصد ابدا او اما انداخت سیندیا به توقعی پر نگاه. شد ظاهر ورودی در مقابل

 اجازه بعد، بار برای کند، دعوت را آنها بار یک اگر که بود فهمیده خوب. کند دعوت اش خانه به را ناشناس

  .گیرند نمی دخول

 اضافه لیست این به را ناشناس آشام خون یک تا نداشت نیازی دیگر داد، می آزار را او کافی اندازه به رافائل

  .کند

  :گرفت را آن سیندیا که بود دستانش میان کوچک خیلی کائوچویی یخچال یک

   .ممنون خیلی

  :خورد می غوطه ذهنش در که افتاد سوالی یاد بعد

  .ساحلیه خونه تو! نه: گفت غرولندکنان آشام خون  طرفاست؟ این لونی. کن صبر هی،

   بدی؟ بهم موبایلشو شماره میشه

. خواند آن روی از ای شماره عجله با و آورد بیرون را موبایلش اما انداخت او به مشکوکی نگاه آشام خون

 را یخچال. پیمود عجله با را سالن عرض و برگشت کرد، می تکرار خود با مرتب نگرانی با حالیکه در سیندیا

 خروجی در طرف به و نوشت کاغذ یک روی را شماره برداشت، که خودکاری با و گذاشت آشپزخانه داخل

  .نبود آنجا کس هیچ اما. برگشت

  .گفت که به را جمله این نیست معلوم  خواست؟ نمی هم انعام یه حتی اون یعنی
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 نمی حالیکه در انداخت، یخچال به پرسشگری نگاه کرد، فعال را ها قفل همه دوباره و بست را در که وقتی

 اتاق یک اندازه به و بود خالی همیشه مثل که گذاشت بزرگی یخچال در را آن باالخره. کند چکار را آن دانست

  .داشت جا

  .کند گرمش طریقی به توانست می نداشت، دوست را آن دمای میرابل اگه

 شبیه بیشتر. بگذارد اش عالقه مورد یخچال داخل را خون های پاکت که برسد روزی کرد، نمی فکر هرگز

  .بودند گرم آب های کیسه

 گرفت، می قرار دستانش میان فنجان که وقتی تا و شد می انجام خودکار که عملی. بود قهوه نوبت دیگر

 وارد یکسر و رفت باال ها پله از دست به فنجان و نوشید حیاتبخش جرعه چند. نداشت کردن فکر به نیازی

 هیچ به. بود کرده عوض را دفترش قفل گرفت، آنجا به ورود هنگام را خواهرش مچ که موقعی از. شد دفترش

  .بدهد را مشتریانش اسرار دزدیدن شانس سارقین به نبود، حاضر قیمتی

. شود گشوده قفل تا ماند منتظر و کرد وارد را امنیتی کد دیگر دست با و داشت نگه را فنجانش دست یک با

 کمک با و زد را مطالعه المپ دکمه. نشست میزش پشت ورود، از پس و نمود باز را در لنگه فشاری با بعد

  .کرد روشن را خود شخصی رایانه مختصر، روشنایی

  .باشد پذیرا شب، هنگام را میرابل و او تا پذیرفته آلکساندرا بود گفته که داشت دانکن طرف از ایمیل یک

  !جالب حال عین در و عجیب چقدر

 شب آن با هفته یک تقویم، طبق که کرده تعیین تاریخی میرابل معرفی برای رافائل که بود شده ذکر نامه در

  .گرفت را دانکن شماره و کرد اخمی. داشت فاصله

   .سیندیا بخیر، عصر

  .بود مودب و آرام همیشه، مثل دانکن صدای

  دیر؟ آنقدر چرا
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  چطوری؟ تو. احوالپرسیت از ممنون خوبه، حالم من

 آنقدر چرا بگو حاال خوب. دیگه حرفا این از و چطوره تو حال. خوبه حالم من. دانکن بخیر عصر باشه، باشه،

  چی؟ برای دیر گذاشتین؟ قرار دیر

 خطرناک اوضاع اینطوری کنی نمی فکر گذاشتین؟ بعد هفته برای رو قرار چرا. میرابل با رافائل مالقات برای

  میره؟ پیش

 فکر من که چند هر. بشه داده اطالع باید جابریل به. بشن رعایت باید که هست وسط این قوانینی یه اما! چرا

 یک جابریل حال هر به اما. ست فرمالیته اش همه چون بگیریم ندیده تونیم می رو ماجرا از بخش این کنم می

 فرمان تحت اجبار روی از و گرفته تصمیم آزادانه میرابل که بشه مطمئن تا بفرسته شاهد یه که داره وقت هفته

 تا میرابل اینکه یعنی این و. باشند داشته قبولش طرف دو هر که بفرسته رو شاهدی باید اون. نمیاد در رافائل

  .بیاد در رافائل لرد قیومیت تحت تونه نمی دیگه هفته یک

  ... کنم نمی فکر من بگیره؟ تماس جابریل با باید میرابل که میگی داری تو. ببینم کن صبر

  .گیره می تماس جابریل با امشب رافائل. آشامه خون لردهای بین موضوع یه این نه، که البته

  چیه؟ منظورت چی؟ شاهد باره در

  ... تونه؟ می جابریل خود

 فقط اجازه این البته صد و. بشن همدیگه مناطق وارد تا دارند حق ویژه مجوز با فقط شورا اعضای! نه که البته

 می چرخ مختلف مناطق میان سال هر هم اون که میشه صادر ها آشام خون ساالنه های همایش هنگام به

  .خوره

  .دونم نمی باشه؟ شاهد تونه، می کی پس

  چی؟ آسیم
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 قبول رو اون هرگز رافائل. باشه تونه نمی آسیم! نه. فریبنده آشام خون. داشتی مالقات آسیم با تو. درسته! آه

 جابریل شد، کشته و گذاشت بیرون قرمز خط از پاشو اگه که باشه داشته تری پایین مرتبه باید نه،. کنه نمی

  .نباشه مهم براش

   !بابا ای

  :خندید دانکن

  .میدم قول بهت. افته نمی اتفاق این تو حضور در حداقل. نمیشه دعوا. سیندیا نترس

  .کنم می یادداشت تقویمم تو رو قرار این. دادی خبر بهم که ممنون. باشه

  .ببینمت زود امیدوارم

 نیست؟ میرابل متوجه خطری موقع اون تا. ببینم کن صبر!!! ها میشه تنگ برام دلت زود به زود. هومممم

  بدزدتش؟ تا کنه نمی سعی جابریل که اینه منظورم

 میرابل ثروت. بزنه تالشی همچین به دست ناامیدی نهایت در جابریل که نیست بعید اما. محضه دیوونگی این

 آلکساندرا کنار و عمارت در میرابل جای. کرده رفتار خودش اموال مثل اون با سالها جابریل و توجهه قابل

  بینم؟ می رو تو امشب. سیندیا توئه، خونه از تر امن خیلی

  .شبه نیمه که آلکساندرا با مالقات قرار ضمن در. خرید بریم امشب داریم تصمیم ما

 هنوز که چند هر بشه، خوشحال الیکا دیدن از میرابل شاید. باشه مراقبتون که فرستم می رو نفر یک من پس

  .نمیاد خوشت الیکا از تو که دونم می. نداره زنی هیچ افرادش میون جابریل که کنم باور تونم نمی

 شانسی همچین مهاجمین به باید چرا اما زود آنقدر نه کنه؟ می تهدید رو ما خطری که کنی می فکر واقعاً تو

  بدیم؟

 منتظرش. شما خونه در میاد اون نه، کنیم؟ سوارش و اونجا بیاییم باید. بفرستی رو الیکا میخوای پس باشه،

  .سیندیا بمون
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   .باشه اما میاد، بدم ازش که هرچند

 یک که حیف. آمد می خوشش دانکن از. زد لبخندی سیندیا. خندید می هنوز دانکن کرد، قطع را تماس وقتی

  .داشت فطرت پست و حرومزاده رئیس

 بد هم اینطور اما. شود تمام موضوع و بیفتد اتفاق سریع خیلی چیز همه که داد می ترجیح! کامل هفته یک

  .نشد

 تا داشت فرصت آن از بهتر و کند ترمیم را جابریل از وابستگی قطع کوچک جراحت تا داشت فرصت میرابل

 مناسب دار برق و زرق پوشش یک اینکه برای فقط نه کند تهیه خود شأن در و زیبا لباسی بزرگ، روز آن برای

  .باشد داشته تن به وظیفه انجام جهت

 بزرگ در به و نوشت قرمز کاغذ یک روی هم و کرد وارد اش رایانه تقویم در هم را مالقات تاریخ سیندیا

 آشام خون نیز دو هر که کاری جدید درخواست دو روی و کرد چک را ها ایمیل بقیه هم بعد. چسباند یخچال

 به و کرد باز را گوگل صفحه هم بعد. فرستاد برایشان را خود دستمزد کامل لیست و کرد کلیک بودند،

  .پرداخت اش عالقه مورد های واژه جستجوی

 را رافائل های بوسه رد اختیار بی و برد باال را دستش خواند، می و زد می ورق را نتایج صفحات که همانطور

 گرفتن از قبل او و آوردند باال بود، دنبالش که را عکسی باالخره نتایج صفحه. کرد دنبال خود گردن روی

  .ایست معرکه ابزار واقعا اینترنت. نگریست را آن دقت با دوباره پرینت

 ساندویچ از بعد که شد یادآور او به اش معده غرولند صدای بود، نشسته عکس چاپ انتظار در که همانطور

  .بود گذشته وقتش از خیلی اما بود خوشمزه. است نخورده چیزی دیگر لوسیا

 خالی یخچال درون به نگاهی. رفت پایین ها پله از و برداشت خالی فنجان همراه به را شده پرینت صفحه

 نگو، کیک. نماید خود خالی شکم مهمان را «آنا» خوشمزه های کیک از یکی بار این تا گرفت تصمیم و انداخت

 آل ایده نقشه این. بگیرد را او چشمش مناسب، شوهر یک تا کند چاق را او بود قرار که شکر و کالری انبار یک

  .بود ماندنش شوهر بی و سیندیا تجرد اش نگرانی تنها که زنی. بود خدمتکارش آنا،
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 احتیاط با و کم خیلی البته. بود هایش کیک عاشق همیشه اما گذاشت نمی وقعی او عقاید به هیچگاه سیندیا

...  

  :شنید پاسخی سرعت به. گرفت را لونی شماره حال همان در و نهاد مایکروویو درون را ها کیک از یکی

  ... کن گوش. لونی ممنونم آره، گرفتی؟ رو فرستادم برات که خونی. کردی سورپرایز منو سین؟

  یادداشت؟ بنوشه؟ رو همه کنی وادارش باید نوشتم که خوندی روش منو یادداشت

 باید اما نخواد شاید. بخوره رو پاکت دو هر میرابل که شو مطمئن. گذاشتم یخچال داخل یادداشتی یه. آره

  .دیگه ساعت یه یعنی. بعداً رو یکیش و بده بهش االن رو یکیش نتونست هم اگر کنی مجبورش

  .دارم ازت سوالی یه. باشه اما. عجیبه. هومممم

  .ایول

 گفتی دقیقا درسته؟. خوره می پاکت از داره بنوشه خون رگ از اینکه جای به میرابل که گفتی من به دیروز تو

   رگ؟

  :گفت بگیرد، خواهد می ای نتیجه چه دانست نمی و بود کرده تعجب سیندیا سوال از که لونی

  .آره

 که رگی همون کجاست؟ منظورم که دونی می خوردی؟ خون شاهرگ از حاال تا تو بدونم میخوام حاال خوب،

   ... و گردنه روی

  :کرد قطع را او جمله لونی

  .منفیه جوابت. کجاست شاهرگ دونم می. سین آره،

  .هرگز یعنی هرگز؟ یعنی نه؟

  مگه؟ داره شاهرگ با فرقی چه رگ که اینه منظورم چرا؟
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. بیرونه به قلب از یعنی. برعکسه شاهرگ مسیر حالیکه در عزیزم، قلبه سمت به ها رگ خون حرکت و گردش

 وقتی. دامپ دامپ، دامپ،: شنوی می رو پالس صدای این تو و میشه پمپاژ ها شاهرگ داخل در خون براین بنا

 می خون اونجا از و کنند می تو رگ داخل به رو سرنگ سوزن اونها بکنی، مراجعه خون انتقال سازمان به

 که کافیه. نیست کننده ناراحت اصال. روان و آروم خیلی. کنند می آشاما خون که کاریه همون دقیقا این. گیرند

 و بشه پمپاژ تونه نمی دیگه خون. دستته روی جسد یه کوتاهی، مدت بعد بخوری، شاهرگ از رو نفر یک خون

  .بکنی غفلت من راهنمایی از نباید بخوری، راحت غذای یه میخوای اگه. افته می کار از قلب

  نیست؟ تر سریع که اینه منظورم آسونتره، که شاهرگ اما

 خیلی و کنی می باز رو درش که بگیر نظر در رو لیمونارد قوطی یه. بخوره سریع غذاشو میخواد دلش کی

 درست تونی نمی تنها نه بکنی، ایجاد درش روی بزرگ سوراخ یه اگه اما نوشی می جرعه جرعه راحت،

   .کنی می کثیف رو لباست و میدی دست از رو کنترلش بلکه بخوری،

  :گفت و کرد لمس را رافائل های بوسه جای دوباره سیندیا

 آره درسته؟ شاهرگ، نه کنید می استفاده گردن زیر رگ از کنید، استفاده انسان گلوی از بخواین اگه پس

   پرسی؟ می رو اینا چرا سین،

  :گفت نگریست، می کنارش شده چاپ عکس به قراری بی با حالیکه در سیندیا

   .کنم می کار موضوعی یه رو دارم. نیست خاصی چیز

 و عجیب گرفتگی گاز که گفتند می او به و دادند می نشان وضوح به را گردن های رگ آناتومی که هایی عکس

  .نیست آشامی خون هیچ کار جوان دختر پنج قتل

  سین؟

  :آورد خود به را او لونی صدای

 مدتی یه و آلکساندرا پیش بره شب نیمه که قراره میرابل کن، گوش راستی. ممنونم ازت لونی، اینجام! اوه

  .بشه حل تگزاس مشکل این تا بمونه پیشش
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   آلکساندرا؟

  .زد می موج لونی صدای در وضوح به حیرت

 خون هم آلکساندرا پیش تو حال، هر به که اینه منظورم نه؟ مگه که، نیست مشکلی. داد پیشنهاد دانکن. آره

  نه؟ مگه فرستی، می

  .بده خبر بهم حرکت وقت فقط. فرستم می هم اونجا برای. آره هان؟

   .زنیم می حرف هم با بعدا. لونی ممنونم. باشه

 پر دیگر قهوه فنجان یک کیک، خوردن با زمان هم. درآمد هم مایکروویو دینگ صدای تماس، قطع محض به

 خواب از میرابل. شنید مهمان اتاق از را زندگی آوای اولین که بود نگذشته بلعیدن از زیادی مدت ولی کرد

  .داشت گرسنگی از شدیدی حس شک بدون و بود برخواسته

 مرور را لونی یادداشت عجله با و آورد بیرون را کوچک یخچال فاصله این در و فرستاد حمام به را او سیندیا

  .کرد

 به. بود نوشته خون دقیق دمای برای دستوراتی پاکت، دو هر خوردن بر تاکید ضمن خوشگذران آشام خون

 خیلی را کار این تازه، کند، دم خون کسی برای خود آشپزخانه در تا باشد مجبور روزی که دید نمی هم خواب

  :گفت آهسته صدایی با بنگرد، سیندیا چشمان در نبود قادر شرم از که میرابل. بداند عادی هم

   .ممنونم

  :کشد می خجالت پاکت داخل خون خوردن از میرابل بود، گفته او به لونی که یادآورد به و کرد اخمی سیندیا

   .بشم آماده و بگیرم دوش یه برم من خوری، می صبحانه تو تا عزیزم

  :گفت بود، یافته آرامشی احساس که میرابل

  .البته
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 از رافائل امنیتی تیم افراد از یکی. بخریم لباس تو برای تا فروشگاه میریم اول. اینه مون نقشه پس. خوبه

   .بیاد خوشت ازش کنم فکر و الیکاست اسمش. دنبالمون میاد عمارت

  :کرد اضافه او ناراحتی درک با سیندیا و رفت هم در نگرانی از میرابل چهره

 برای. کنیم رعایت رو امنیتی تدابیر باید حال هر به میگه اما باشه داشته وجود خطری که کنه نمی فکر دانکن

   .فرسته می رو الیکا هم همین

  :داد ادامه را اش جمله او گوش نزدیک و کرد مکثی هم بعد

   .بده نظر تو لباسای خرید مورد در تا دم نمی اجازه که میدم اطمینان بهت ناراحتی، این از اگه

  :آورد لب بر لبخندی سپس

 هم اگر. باشی اون پیش که بهتره بمونی، تنها که شد قرار اگه. رافائل خواهر ، آلکساندرا خونه ریم می هم بعد

 دیگه هفته یک تو، خواندگی فرزند به مراسم و رافائل با مالقات قرار حال هر به. کنم می فکری یه بعد که نه،

   .است

  :گفت و زد یخچال به چسبیده کوچک یادداشت روی بر ای تقه هم بعد

 که ها پله از  نه؟ مگه دونه؟ می کی اما دارند، قوانینی یه خودشون برای آشاما خون این که زنم می حدس من

  :افتاد لونی نوشته دستورات یاد به رفت می باال

   !اوه

  :برگشت پایین به دوباره

 خرید از بگذاری رو یکیش تونی می کشه، نمی میلت زیاد اگه اما بخوری باید رو پاکت تا دو هر که گفت لونی

. میشی گرسنه حسابی گردی، برمی خرید از وقتی دونم می دارم، من که ای تجربه با. بخوری برگشتیم که

   .رافائل خونه میریم هم بعدش

  :شد شادی از پر اش چهره و درخشید میرابل چشمان در هیجان از برقی
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   رافائل؟ پیش میریم

 ها بچه غصه. گذاشت فرزندی و پدر عالقه پای را میرابل خوشحالی اما کرد حسادت احساس کمی هم باز

  :گفت جدی لحنی با. میشه تموم زود هو یک. اینطوریه

 آلکساندرا چون. امیدوارم البته. بینیم نمی اونو احتماال و میریم رافائل امالک به عبارتی به و عمارت به ما

  .داره رو خودش به مخصوص ساختمان

   !اوه

  :گفت عجله با بود، شده کور ذوقش که میرابل

  .سیندیا ممنونم باشه،

  

   .بخور رو ات صبحونه دیگه حاال. کن صدا سین منو لطفا لطفا،. کوچولو کنم، می خواهش

 ******** 

 دوست کابویی های چکمه و جین شلوار و شرت تی کرد، خشک را خودش گرفت، دوشی سیندیا بعد، ساعتی

 با و بود نشسته تلویزیون مقابل و کرده تمام را اول پاکت میرابل. آمد پایین ها پله از و پوشید را اش داشتنی

  :داشتند حیرت از برقی چشمانش نگریست، بود، شده اتاق وارد که سیندیا به وقتی. کرد می بازی ها کانال

  .کردی جمع اینجا رو دنیا تلویزیونی های کانال همه تو. سین من، خدای

   .ندیدم بیشترشو که کاناله تا پانصد آره،

  .دارد حضور در پشت شخصی که داد هشدار آنها به زنگ، صدای

   .الیکاست حتما   
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 را رافائل موطالیی محافظ آیفون، زنگ مانیتور صفحه از و پیمود را آشپزخانه عرض. نبود مطمئن زیاد البته

  .دید

   .دریم جلو دیگه ثانیه یه تا. الیکا سالم،

 آمدگویی خوش به ترشرویی و اخم با و داشت تن به خاکستری کت یک یعنی خود همیشگی یونیفرم الیکا

 کنار تا شدند نمی حاضر هرگز آمد، نمی پیش شرایطی چنین اگر و نبودند دوست هم با آنها. داد پاسخ سیندیا

  .باشد مضطرب میرابل که خواست نمی سیندیا اما. کنند خرید هم

  .عزیزم حاضری

   .البته

 با الیکا. کردند می طی را اقیانوس ساحلی اتوبان سیندیا، اتومبیل داخل سه هر بعد، دقیقه چند و پرید جا از

  :چرخاند میرابل سمت به را خود روی سیندیا. بود نشسته عقب صندلی روی ساکت همیشگی، اخم همان

 که انقدری فقط. کنیم صرف نباید رو زیادی وقت. سرده کم یه هوا بیرون. برسیم تا مونده دیگه خیابان تا سه

. بشی چاق کم یه اگه ده هم شاید باشه، هشت سایزت کنم فکر. کنیم می خرید باشی، راحت روزی چند برای

   .کردی کم وزن تو بندم می شرط که من

  :کشید آهی میرابل

 اما. پوشیدم می رو داد می بهم جابریل که چیزایی فقط. نخریدم لباسی هیچ دیگه مرد، مادرم که موقعی از

 قدیم های پول از کم یه لیز کنم می فکر. خرید می لباس خودش برای و کرد می فرار اون. نبود اینطور الیزابت

 رو اون جرأت وقت هیچ من. نبود هم مهم حال هر به اما. گفت نمی چیزی من به اما بود کرده پنهان رو

  .پوشیدم رو مادرم ابریشمی شب لباس بار یک که بود این کردم دوران این در که کاری بزرگترین. نداشتم

131 

 خرید یه کردیم پیدا رو لیز که وقتی شد واجب پس. میشه آب حالت به سنگ دل. بابا داشتی، داستانی عجب

  .بریم جمعی دسته
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  کنی؟ پیداش بتونی که کنی می فکر

   .عزیزم نباش نگران. پیشت میارم و بیرون کشمش می باشه، رفته هم جهنم تو

  .گذشت سکوت به ای دقیقه چند. نداشت حرفش به اعتقادی زیاد هم خودش اما

 که بدم اطمینان بهش کردم، پیداش وقتی که باشه چیزی یا ای اشاره حرفی، ای، نشونه که کنی می فکر تو

   .باشین داشته خبر ازش تا دو شما فقط که موضوعی یه منی؟ پیش تو

 مشکل حرفها این او نظر از. شد الیکا خشمگین و عصبانی نگاه متوجه آیینه داخل از سیندیا موقع همین در

  .افکند او به پلید نگاهی زاویه، همان از او، به پاسخ در سیندیا اما داشت امنیتی

 داند؟ نمی را قوانینشان و نیست خبر با آنها کار چون و چند از سیندیا که کرد می فکر آشام خون این چشه؟

  :گفت بود، مانده مخفی دیدگانش از ها نگاه حمله که میرابل

   .باشند هم کنار باید گاوها میگم، من بگو بهش

  .انداخت باال را ابروانش تعجب با سیندیا

  .میگیم هم به اینو بچگی از ما. میشه متوجه الیزابت. ماست بین جوکه یه این

 از آلکساندرا که درسته. خواهرش پیش رافائل عمارت به میریم شد، تموم کارمون اینکه از بعد. فهمیدم باشه

 سختی دوران اما. خبرم بی جزئیاتش از من. شده تبدیل که وقتی بوده، جوونتر هم تو از اما بیشتره سنش تو

 کنند، اخاذی ازش اینکه برای رافائل دشمنان هم پیش ماه تازه. کرده پیداش رافائل اینکه تا گذرونده رو

 در بوده، آلکساندرا به خیلی که ماتیاس نام به دیگه آشام خون یک ماجرا این طی. بودند دزدیده رو آلکساندرا

 نقاط تا دو شما که کنه می فکر دانکن. شده ضعیف و تنها خیلی روحی لحاظ از حاال و میشه کشته اون از دفاع

   .کنید پر رو همدیگه تنهایی تونین می و دارین زیادی اشتراک

  :گفت تردیدآمیز لحنی با میرابل

  مونی؟ می اونجا ما با هم تو. باشه
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  .بگردم لیز دنبال برم باید من. مونه می الیکا اما نه، خوب

 اما کنی کمک داری دوست که دونم می من ببین: گفت و کشید آهی سیندیا  بیام؟ دنبالت تونم نمی من چرا

 حداقل اینکه یا کنن می فرار ببینن رو تو اگه.... کنم می صحبت باهاشون که آدمایی و میرم من که جاهایی

   .بزنن حرف نمیشن حاضر

  :کند قانع را او که بیابد راهی تا داشت سعی سیندیا

  .بیای من با تو که نداره راهی اما متاسفم. میرابل کنم، می کار تنها من عالوه، به

  .منه خواهر اون اما

 نداره، راهی اما بشه پیدا زودتر که بشی باعث کمکت با تا میخوای تو که دونم می هم اینو و دونم می اینو

  .بکنم کارمو من تا بگذاری باید تو باشه؟

   .باشه

  :پرسید و گرت پنجره طرف به را رویش ناراحتی با میرابل

 است، فرمالیته که کارایی یه دونم، نمی بکنه؟ میخواد چکار جلسه اون تو ببینه منو وقتی رافائل کنی می فکر

   .کنم می فکر

  .شنید سرش پشت از را الیکا خرناسه صدای سیندیا

  .آدابند مبادی شدت به ها بچه این که میاد نظر به

   .نجیبیه خیلی موجود رافائل گفتین که شما اما

  :گفت لجبازی با و شد خیره الیکا چشمان در دوباره سیندیا

   .باشیم نداشته نظر اختالف مورد این در تا دو ما که کنم فکر. ترسناکه هم خیلی اش موقع به اما درسته
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 و کرد پر را آن سرعت به و کرد جلب را سیندیا نظر خالی پارک جای یک. کرد می نگاه فقط مجسمه مثل الیکا

  :برگشت میرابل طرف به

  تگزاس هوستون، بکنیم توپ خرید یه بریم بزن حاال

 هوای بزرگ، و سنگین در شدن بسته با. رفت بیرون بود، کرده زندانی آن در را نگهبانان که اتاقی از جابریل

 را او نگهبانان از بازجویی. کرد قطع داخل آلود مرگ فضای با را خود ارتباط و کشید هایش ریه درون به را تازه

 و بودند گویی پاسخ به مشتاق آنها که هرچند باشد، کرده کسب بیشتری اطالعات اینکه نه. بود آورده سرحال

  .نمود سوال آنها از دقت با نیز او

  .برهانند را خود جان نتوانستند، آنها این وجود با. کرد مطرح را کاملی سواالت داشت، یاد به که جایی تا! بله

 را موضوع این تا. بودند برده سوال زیر را او واالی اعتبار و حیثیت که چرا بود بخشش قابل غیر آنها شکست

 این گفت می خود به و کرد می کنترل را خودش اما شد می جنون و خشم از پر وجودش همه آورد، می یاد به

  .کند صرف برتری اهداف جهت و نماید حفظ بعد برای باید را انرژی

 نیازی. نداشت او به ربطی هیچ که کرد دخالت موضوعی در و بود ها بدبختی این همه مسبب رافائل فاحشه

 را خود حواس و پذیرفت می را خود اشتباه باید او. بگویند او به بیشتری چیز موردش در نگهبانان تا نداشت

 کرد، دعوت تگزاس به را الیتون سیندیا خطا به او. کرد می جمع غربی لرد های چینی دسیسه به نسبت

 خواست می فقط بلکه نداشت را رافائل با جنگ قصد او اما. باشد کرده خود النه وارد را ماری اینکه مثل درست

  .بترکاند را مالیبو لرد نفس به اعتماد حباب تا داشت سعی خودش خیال به. کند بازی او با

 خود راه پایان به او. نداشت نگرانی میرابل مورد در. بود نشده تمام هنوز بازی. کشید عمیقی نفس خوب،

  .باشد میان در ضعیفه دو پای اگر حتی داشت تعلق او به تنها هاتورن خانواده ثروت. بود رسیده

 بازپس باید تجاری، اقدام اولین. افتاد راه سالن طرف به و برد ژاکتش زیر به و کرد مرتب را کراواتش گره

 که( قرمز شراب از گیالسی و نشست بزرگش تحریر میز پشت و شد کارش اتاق وارد. باشد اموالش گیری

 دهد، انجام داشت نظر در که عملی به دقت، با. نوشید) بود شده مخلوط خون با سازی طعم خوش برای

  .اندیشید
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 سر به کجا میرابل که نداشت شکی لحظه، آن در. گرفت می تماس او با رافائل شک بدون ماند، می منتظر اگر

 فکر این به دخترک اگر. دانست می را موضوع این او مانند هم رافائل. بود برده پناه کسی چه به یا برد می

  چه؟. بگریزد او سلطه از و دهد تغییر را خود موقعیت همیشه برای تا بیفتد

 اعمال بقیه بگیرد، تصمیم میرابل اگر. داد فرو نیز را خود خشم آن با همراه و نوشید شراب از دیگری جرعه

 را بود شده ساخته طال و عاج از آن دسته که ای عتیقه تلفن گوشی. مانند می باقی فرمالیته یک حد در دیگر

  :گرفت را مخصوص ای شماره و کشید جلو

   جابریل؛

  .داد پاسخ را تماس رافائل خود

   رافائل؛

 تا کوشید بسیار تالش با. سایید هم به را هایش دندان رقیب، آشام خون آرام خنده صدای شنیدن با

  :نشود آشکار لحنش در نهفته احساسات

  .آوردن تو پیش رو افرادم از نفر یه کنم فکر

  .بمونه تو پیش دیگه خواد نمی دلش شاید که کردم فکر منم

 .نکن اشتباه. رافائل کنی، می فکر اینطوری تو

   .بفرست رو شاهدت. بگذریم حال هر به شاید،

 منظره این توانست نمی دنیا طرف آن لرد اینکه از بود شاکر و کرد تغییر حیرت و خشم شدت از جابریل رنگ

. بگیرد تصمیم زود آنقدر میرابل اینکه یا و بدهد نشان واکنشی چنین رافائل که نداشت انتظار اصال. ببیند را

 از بیشتر خیلی برایش میرابل که کرد می درک باید او. دانست می او نزد را احمق دختر این اهمیت باید رافائل

  .دارد ارزش معمولی خدمه یک

  داری؟ نظر در تاریخی
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  .میشه برگزار آینده هفته شنبه یک مراسم. داری وقت دیگه هفته یک تا االن از

  !هوم

 کوچکترین رافائل دانست می حالیکه در انداخت، نگاهی میزش روی تقویم به و شد خم جلو به جابریل

  .شنود می را حرکتش

   .هست برام کافی وقت اینطوری. دارم انجام برای کار مقداری یه منم خوبه،

  :کند تصور خط پشت را رافائل احمقانه لبخند توانست می خوب

   .افته نمی اتفاقی که دونیم می دو هر کنم، فکر

  :داد پاسخ تصنعی حیرتی با جابریل

  افتاده؟ متوهمت نفس به اعتماد اون برای اتفاقی چه رافائل؟ واقعا

  .بود ترسان و آشفته شدت به من، پیش رسید وقتی. میدم اهمیت خودم از بیشتر میرابل آرامش به من

 شده، بیدار خواب از بیگانه جای یک در و شده دزدیده خواب حالت در و دفاع بدون که وقتی. بوده که مطمئنم

  .باشه ترسیده هم باید

   افتاده؟ اتفاقی چنین یعنی

  :نشست عقب و جنگید خود خشم با دوباره جابریل

  .فرستم می رو آسیم پس

  !نه

 کنار کسی باید حساس، لحظات اون در کنم، می فکر من رافائل؟ میدی اهمیت دختره آرامش به اینطوری

  .کنه اعتماد بهش که باشه میرابل

  :بیندازد تف رافائل صورت به خواست می دلش جابریل  بکنی؟ جانشینش که داری رو کسی صورت، این در
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  !زیاد هم خیلی

 در. نرسید فکرش به نامی بخصوص مورد این در ولی کرد مرور را افرادش فهرست خود ذهن در سریع خیلی

 نمی فرقی فرستاد می که هم را دیگری هرکس باشد داشته حضور آنجا توانست نمی خودش اگر حقیقت،

  .کرد

  :راند زبان بر را نامی تصادف حسب بر همینطوری

  

  .کنم می جایگزین رو نصیر پس

  .هستند منتظرش فرودگاه در من افراد. کن حالی رو مراسم جزئیات مأمورت به

   .قبوله

 البته نداشت عالقه رافائل به هرگز او. گذاشت زمین را گوشی و کرد قطع را تماس تعارفی هیچ بدون جابریل

  .آمد نمی خوشش شورا اعضای هیچکدام از او

 به کلمه که نداشت شک. بود ورود اجازه منتظر دفتر از بیرون که فرستاد آسیم مباشرش برای ذهنی پیام یک

  :کرد کرنشی ورود محض به آسیم. شد می ناراحتش باعث موضوع این. است شنیده را مکالماتش کلمه

   سرورم؟

  :گفت آینده، اندیشه در غرق حضورش، به توجه بدون جابریل

   سرورم؛ بله آسیم؛ بده رو کارا ترتیب

  :زد صدایش دوباره و نداد اجازه جابریل اما رود بیرون تا زد چرخی

 پیدا من برای الیزابت مورد در مفیدی اطالعات. ویندل بود؟ چی اسمش آسیم؟ کنه می چکار داره کارآگاهت

   کرده؟



 

 
 

177 

  
 امئیل خون آشجبر ➢

 به مترجمی مهرداد مراد رینولدز بی دی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 مطمئن الیزابت از خواست می بود، داده دست از را میرابل که حال اما شود نمی گرم او از آبی که دانست می

  .داد گزارش و آمد اینجا به بودین بازجویی مشغول شما که موقعی اتفاقاً. شود

  خوب؟

  .کنه می دستگیر رو الیزابت آینده روز چند طی که مطمئنه اون

   ... آه شده؟ مخفی کجا الیزابت کنه می فکر اون. عالیه

 و داد فرو را دهانش آب. برساند اربابش اطالع به را اخبار از بخش این تا ندارد قصد آسیم که بود واضح کامال

  :گفت

   .سرورم,  کالیفرنیا در

 افتادند، لرزه به دیوارها. پاشید هم از و نیاورد طاقت خشمش طوفان عظیم سد و گرائید تیرگی به جابریل رنگ

 ای دشنه مانند شیشه های تکه و شکستند پنجره شدند، پرت راهروها داخل به و پریده برون لنگه از درها

  .دریدند خود راه سر بر را نازکی پوست هر و کشیدند پر ساختمان در بران

 این از نیز انسانی خدمتکاران بخش. کردند بخشایش طلب و نالیدند ترس از افتادند؛ خاک به آشامان خون

 زانو به است خبر چه دانستند می که که آنها. لرزید زلزله زمان مانند ساختمانشان و نماند نصیب بی خشم

 را جانشان و گرداند خیر به ختم را شب آن سرنوشت تا کردند استدعا پرستیدند، می که خدایی از و افتادند

  .برهاند

 توانست می دور راه از. کرد دراز و گشود طرف دو از را دستانش. درخشیدند می چشمانش. ایستاد جابریل

 و گوشت وارد و نوشید شیرین شربتی مانند را ترس این او. کند حس را درگاهش خادمان هراس و وحشت

 که چرا بود باالتر آشامان خون تمام از او مقام. بخشید می خاصی قدرت و توان او به کار این. کرد استخوانش

  .آوردند می فرود تعظیم سر قدرتمند لرد این مقابل در همه

 آغوش در محکم را خودش گذاشت؛ اش سینه روی و بست را دستانش و نهاد هم بر را چشمانش باالخره

  .برد لذت ناپذیرش شکست قدرت و کمال از توان همه با و گرفت
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 زمین روی شکسته دستی با دیوار از ای گوشه که دید را مباشرش و گشود را چشمانش بلند هایی نیش با بعد

 می قدرت موضع از هنوز که چشمانی با و نگریست او به دقت با. چکد می خون صورتش زخم از و افتاده

  :گفت درخشید

 آسیم؟ فهمی می دربیاد، من کنترل تحت و بشه بازگردانده اینجا به بشه، پیدا الیزابت که خوام می من

 سرشکسته منو بار این و گردون برش اونو کن؛ خرج الزمه که چقدر هر کن؛ استخدام میخوای که رو هرکسی

   .نکن

  :گفت آهسته آسیم

   .سرورم بله

 :داد دستور جابریل

   .کن شروع و شو بلند حاال

 زخم روی را سالمش دست بعد. کرد تنظیمش و داد تکانی را اش پاره شلوار و برخاست تلوتلوخوران آسیم

 آن مکث کمی با و انداخت انگشتش روی خون به نگاهی آنگاه. بود التیام حال در سرعت به که کشید صورتش

  .لیسید را

 شده اربابش ناراحتی متوجه که آسیم. افتاد راه به عصبانیت با بعد و کرد تحمل را او کمی صبری بی با جابریل

  :پرسید و نهاد دنبالش به سر راه، میان در بود،

  سرورم؟ بدهم انجام باید کاری چه

 رو احتماالت باید ما اما. بیاره طاقت کالیفرنیا در بتونه الیزابت که دارم شک من. کنی کمک حسابدارها به باید

 به من خوشبختانه. داره نگه خودش پیش رو الیزابت کنه می سعی اون. نیست احمق رافائل. بگیریم نظر در

 همه تا باشیم، داشته دستمون تو پول میشه که چقدر هر بتونیم باید ما اما دارم تسلط ثروتش اعظم قسمت

  .کنیم خارج کشور از رو ها دارایی

  .سرورم میشه اطاعت شما اوامر
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  .البته,  آسیم البته

  مالیبو کالیفرنیا،

  .بود رسیده شب نیمه تقریباً داشت، نگه رافائل مالیبوی عمارت دروازه مقابل را اتومبیلش سیندیا که هنگامی

 او اتومبیل به که دقیقی نگاه با اما شناخت نیز را سیندیا و داد تکان الیکا جانب به سری نگهبانی گارد رئیس

 به قبل، ماه یک ماجراهای از پس رافائل حفاظتی گارد. کرد اخمی مسافر، صندلی روی میرابل دیدن با انداخت،

  :کرد خاطرجمع را او نهاد، می صحه احتیاط این بر که سیندیا و بودند افزوده خود امنیتی مراتب بر شدت

   .ماست منتظر آلکساندرا

 چشمان آن با بود، نشسته ساکت بگوید، ای کلمه اینکه بدون که افکند الیکا به نگاهی عصبی حالتی با نگهبان

 گرفت تصمیم سپس و کرد مکثی نگهبان. نمود می سفید دروازه، روشنایی کورسوی در که ماتش خاکستری

  .کند تکلیف کسب آلکساندرا نگهبانی کابین از تلفن با تا بخواهد دوستش از دروازه، گشودن از قبل

 بود، شده گیج که نگهبان. راند عمارت داخل به را اتومبیلش و خندید او به آرام خیلی الیکا که شنید سیندیا

 قضیه از اینطور سیندیا. داد دخول اجازه الیکا، خاطر محض نیز، او به و برگشت آنگاه و دوید دنبالش به کمی

  .است داشته آزاری مردم و تفریح قصد آشام خون زن که کرد برداشت

 خود جان نجات برای بعداً نگهبان مرد گرفت، می قرار احترامی بی و توهین مورد دروازه مقابل الیکا اگر مطمئناً

  .کشید می یدک را باالیی مقام رافائل نزدیکان میان در الیکا حال هر به. کرد می التماس باید

 و کوچک محوطه وارد و کردند عبور اکالیپتوس درختان میان از و گذشتند اصلی بزرگ ساختمان کنار از آنها

 بود، شده بنا فرانسه هجدهم قرن سبک به که ساختمانی. داشت قرار آنجا آلکساندرا اقامتگاه که شدند زیبایی

 مقابل و زد دور را ساختمان اتومبیل. داشت آبی سفال از سقفی و پیچک های گل از پوشیده دیوارهایی

  .شد می استفاده آن از خانه این در که دری تنها یعنی. ایستاد آشپزخانه

 رفت جلو الیکا. شدند پیاده آنها و رفت نزدیک آلکساندرا حفاظتی تیم افراد از یکی. کرد پارک را خودرو سیندیا

  :پرسید و کشیدند می را انتظارش که برگشت میرابل و سیندیا طرف به بعد و زد او با کوتاهی گپ و
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   درسته؟ که؟ کنید خرید خواین نمی دیگه

 قوی از را او گویا که نگریست می و گرفته باال را سرش اخم با طوری الیکا و بود بلندتر او از اینچ چند سیندیا

 خوب توانست نمی هرگز اما بود خوبی ورزشکار الیکا. آورد لب بر لبخندی سیندیا. کرد می منع خود دانستن

  .کند خرید

  .اصلی ساختمان در یا اینجا یا حاال مونه، می اینجا امشب میرابل. نه دیگه امشب برای

   .خوبه

  :گفت خداحافظی عنوان به عالمتی با و کشید خیال راحتی سر از آهی الیکا

   ... الیتون و زنیم، می حرف هم با بعداً میرابل

  .است کرده فراموش را سیندیا نام گویی که کرد رفتار طوری

   .خداحافظ چی، هر حاال

 چشمان اینکه از قبل شد، ناپدید اکالیپتوس درختان میان در باد مثل و داد تکان نگهبان برای هم دستی

 خون همه اصلی حقه سرعت این. کشید آهی خود نوبه به نیز سیندیا. دهد تشخیص را او بتواند سیندیا انسانی

  :گفت دخترک به لبخندی با. بود دیده را حرکت این بارها. بود آشامان

   .طرف این از میرابل، بیا

 آلکساندرا که رسیدند پهنی پاگرد زیر به تا کردند عبور بلند راهرویی از و گذشتند آشپزخانه میان از آنها

  .افتاد لکنت به سیندیا. داشت تاثیرگذاری قصد که بود آشکار وضوح به. کشید می را انتظارشان

 از قبل یا و مدرن پست های فشن در فقط آن طرح که داشت تن به لباسی بودند، دزدیده را او که قبل ماه

 المپ جای به حتی او. بود کرده آرایش را خود موی مدل زمان آن مانند و شد می دیده فرانسه کبیر انقالب

  های
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 ساخته هجدهم قرن از قبل دوران در را خود فضای کالً و کرد می استفاده خود های سالن در شمع از الکتریکی

 مشکی شلوار بود، ایستاده مقابلش تبریک گفتن برای که آلکساندرایی. بود کرده تغییر چیز همه حاال ولی. بود

 موهایش. داشت دکمه گردن باالی تا و خورده تو کمر از که نازکی ابریشمی پیراهنی و داشت پا به گشادی

 دختر یک ظرافت و کوچکی به هنوز اندامش. بود ریخته عقب به هدبندی با و درآورده سیاه رنگ به را بلندش

  :گفت گرمی به و آورد باال خوشحالی با را دستانش و زد لبخندی آنها دیدن با. بود ساله شانزده

 مالقاتم به کی پس پرسیدم می رافائل از مرتب. بیای دیدنم به گرفتی تصمیم که خوشحالم چقدر. سیندیا

   .میای

 مالقاتشان آخرین در. شناخت نمی خوب خیلی را آلکساندرا او. زد گذشته به تلنگری خود نوبه به هم سیندیا

 آلکساندرا مهربان دستان بود، شده سرخ رنگش اینکه وجود با حال این با. بودند زده حرف هم با کلمه ده فقط

 به را خود جای بعد و داد را پاسخش بود، آموخته کالیفرنیا مدارس بهترین در که تواضعی و ادب با و گرفت را

  .داد میرابل

   .باشند گفته شما به چیزایی یه دوستم، موقعیت مورد در دانکن احتماال. هستند میرابل ایشون آلکساندرا،

 بشاش لحنی با و کرد برانداز را او سراپای و چرخید میرابل روی برادرش مانند درست آلکساندرا سیاه نگاه

  :گفت) نبود سیندیا از استقبال گرمی به چه اگر(

   .آمدی خوش من خونه به میرابل،

  :گفت و زد لبخندی شرمسار، لحنی با میرابل

  .باشم نکرده مزاحمت تولید شما برای امیدوارم. خوشوقتم شما با آشنایی از   

 داشته مصاحب یک که میخواد دلم کنم، می تجربه رو جدیدی دوران و برگشتم زندگی به که حاال. ابداً! اوه

   .بزنم حرف باهاش و باشم

  :کرد اضافه و انداخت سیندیا به دار معنی نگاهی بعد
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 راحت پس. کنند می عمل تر سریع من از تنهایی، به لباسام حتی. نکردم رو کار این زودتر چرا دونم نمی

   .نکنید تعارف من با و باشید

  :داد ادامه و نهاد ها پله روی را پایش و کشید عمیقی نفس

   .موسیقی اتاق به بریم بیاین، دنبالم! یاال

  :برگرداند سیندیا سمت به را رویش بعد

   .مه عالقه مورد اتاق هنوز ولی کردم عوض رو دکورش کم یه اینکه وجود با

  

 بزرگترین سیندیا نظر به. است داده دکور تغییر را آنجا کم یک از بیشتر او که اندیشید تعقیبش در سیندیا

 های شمع بوی سیندیا، نظر به اصلی تغییر البته. کرد می روشن کامال را آنجا که بود بزرگی لوستر اتاق تغییر

 کرده جمع جدارها از را برق و پرزرق اطلسی های روکش. رسید نمی مشام به دیگر که بود دیوارها کنار مومی

  .بودند کرده نقاشی و رنگ روز سبک به را دیوارها آن جای به و

 جمع را آنتیک و باستانی های صندلی و میز آن جای به اما. داشت قرار موسیقی اتاق وسط هنوز بزرگ پیانوی

 روی تازه های گل بوی. بودند چیده اروپا های مدل جدیدترین از صندلی و مبل عدد چند آنها جای به و کرده

  .رسید می مشام به اتاق همه در میز

 با انگشتانش تماس از قبل اما. پرید اتاق میان به و کرد ای خنده خوشحالی از بزرگ پیانوی دیدن با میرابل

  :پرسید خجالت با و کرد مکثی کلید، صفحه

   میدین؟ اجازه

 خود برجای زده حیرت کمی را سیندیا و داد تکان را سرش خوشرویی کمال در سخاوتمندانه، خیلی آلکساندرا

 به و رفت جلو. است نکرده تغییر چیزی که رسید می نظر به. داشت عجیبی احساس سیندیا. گذاشت باقی

  :کرد زمزمه او. آوردند فشار کلیدها روی سفت، حال عین در و آرام خیلی که شد خیره میرابل انگشتان
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   .داد می درس من به بودم که بچه. نواخت می پیانو مادرم

  :گرفت خود به جدی حالتی کم کم صدایش لحن

 از را مادرم پیانوی تا داد دستور. ندارد را صدایش شنیدن تحمل که گفت. نداد نواختن اجازه من به جابریل

   .ببرند بیرون خانه

  .انداخت آلکساندرا به نگاهی سرش باالی از سیندیا

   بگیرم؟ قرض تو از رو سین لحظه چند برای تونم می میرابل،

 در سیدیا. کند منتقل انگشتانش به و آورد یاد به را موسیقی نت چند کرد سعی تمرکز با و کرد اخمی میرابل

  .فشرد را اش شانه و داد او تحویل لبخندی پرسشگرش نگاه مقابل

   .میرابل گردیم برمی زود

  .بود کار دفتر شبیه که رفت اتاقی به آلکساندرا تعقیب در سیندیا

 رو رافائل. بکنم تونم نمی خاصی کار البته. خونم می رو هام نامه و گذارم می توش رو کتابام که اتاقیه اینجا

   .هست چیز همه مواظب شناسی، می که

141 

 ساختمان حیاط به مشرف که شدند وارد بزرگی بالکن داخل به آنجا میان از و کرد دنبال را او هم باز سیندیا

  .بود

  :گفت سیندیا رسید، آنجا به پایشان اینکه محض به

   .دادی اینجا تحوالتی و تغییر یه

  :زد کوچکی لبخند آلکساندرا

  .بود وقتش دیگه. کردم عوض رو چیزایی یه. آره
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   .شدی خوشگل

  :نهاد عقب به گای و انداخت خودش به نگاهی آلکساندرا

   .نپوشیدم مدلی این اصال من آخه. چیه نظرت دونم نمی هام لباس مورد در راستش میگی؟ راست جداًًً؟

 در و داد صورتش به نارضایتی از حاکی شکلکی و داد گوش میرابل پیانوی موسیقی صدای به و کرد مکثی بعد

  :گفت ادامه

  .ست بچه یه اون

 جابریل دست به رو اش ساله ده خواهر و اون دادگاه و مردند مادرش و پدر وقتی بود، سالش پانزده اون

  .شد آشام خون به تبدیل و کرد تجاوز بهش جابریل هم سالگی هجده در. سپرد

   .باشه گرفته تصمیمی هنوز کنم نمی فکر بمونه؟ اینجا میخواد اون. دونم می

 بیشتر زد می که لبخندهایی اما بود زیبایی موجود. انداخت او به دقیق و موشکافانه نگاهی آلکساندرا

 تغییر وضعیت مبنای بر را حالتش تواند می کند، اراده موقع هر که آمد می نظر به و واقعی تا بود حسابگرانه

  .بدهد

   .ادعاست از پر من طوالنی زندگی حالیکه در ، ریایی بی دختر یه تو. سیندیا میاد، خوشم ازت من

 های تکه از که شطرنجی زمین. شد خیره پایش زیر حیاط به و داد تکیه ها نرده به جلو از و زد چرخی بعد

 عقب به. کرد می جلوگیری متجاوزی هر ورود از بلند پرچینی محاصره با بود شده تشکیل سفید و سیاه

  :نگریست سیندیا به و برگشت

   چیه؟ حیاط باره در نظرت. بگو بهم

 دروغ به خواست می. بگوید چه که بود متعجب زد، می دید را پایین و زده تکیه ها نرده به که نیز سیندیا

 که من نظر به نه؟ مگه بود، داده را ریا بی دختر لقب او به آلکساندرا اما نماید تایید را نظرش و کند چاپلوسی

   .ترسناکه خیلی
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  :گرفت فرا را آلکساندرا چهره لبخندی

 می ساختمش که وقتی هرچند، افتم، می گذشته خاطرات یاد به مدلی این راستش. کنم می رو فکر همین منم

 من از رافائل که کنم پیدا رو چیزی کنم می سعی دارم من. بیفته دور های گذشته یاد به هم رافائل که خواستم

   .کنه می دریغ

  :پرسید بالفاصله سیندیا

   چرا؟

  :پرسید اندیشه و مکث کمی با آلکساندرا

  داری؟ برادری یا خواهر تو

  .نبودیم نزدیک هم به وقت هیچ ولی دارم ناتنی خواهر یه

 قبل و بودند ما از بزرگتر که داشتیم هم دیگه قلوی دو برادر تا دو. بودیم نزدیک هم خیلی. بودیم رافائل و من

 منو داد، می امید من به. بود مواظبم همیشه که بود رافائل این. بودند کرده ترک رو ما برسه، عقلم من اینکه از

 قبال در منو که همسایه کشاورزان دست از همینطور و کرد می حمایت من از پدرم خشم مقابل در. خندوند می

   .بودند کرده معامله پدرم با نقره و پول

  :داد ادامه و کشید آهی

 خشونت که چند هر. همینطور هم رافائل. رفته اون به شباهتم شک، بدون. بود زیبا هم خیلی. بود زیبا مادرم

   .برده ارث به هم رو پدرم

  .کند ارزیابی را سیندیا واکنش تا خواست و کرد مکثی دوباره اینجا

 نمی. شدیم آشام خون به تبدیل رافائل و من و کردند حمله ما خونه به رسید، وحشتناک شب اون اینکه تا

. نه یا کنم عوض رو سرنوشتم میخواد دلم هم باز باشم، داشته رو توانش من و برگرده عقب به زمان اگه دونم

 رافائل. داشتم تنفر بودم شده تبدیل بهش که اونچه از. داشتم که وضعی از بودم؛ متنفر خودم از موقع اون اما
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 همه برای. کنه دفاع اهریمنان اون مقابل در من از باید که اونطور بود، نتونسته اینکه از کردم می سرزنش رو

 وضعیت از که اربابم. کنه می زندگی جایی یه و داره وجود هنوز که دونستم می. دونستم می مقصر رو اون چیز

 بی و کوچیک خواهر به سال صدها اینکه جای به رافائل گفت می و داد می زجر منو مرتب داشت، خبر رافائل

 حاال. بود دروغ یک فقط این البته. گرفته قرار خانمش فریبنده و جذاب ارباب خدمت در بده، سواری مصرفش

 اما. دادم دست از رو جونم شب اون حادثه در مادرم و پدر همراه به منم که کرده می خیال رافائل که دونم می

  .کنم باورش تا دادم می ترجیح که بگم بهتره شاید یا کردم می باور من

  :داد ادامه غمناکی لحن با و کرد مکث کمی

 در چالی سیاه توی رو من اون فرانسه، کبیر انقالب طی. داد نجات منو شانسی خیلی رافائل باالخره اینکه تا

 می تور رو مردان و گشتم می خیابونا تو باید. بود ها فاحشه از بهتر کم یه وضعم موقع اون. کرد پیدا پاریس

 غذاشون مانده ته و کنند تکه تکه رو شون جنازه اش دیگه های بچه و اون تا دادم می اربابم تحویل و کردم

 افتخار احساس جدایی از پس بار اولین برای و شد ظاهر اربابم مقابل در رافائل اونجا. بدن من به هم رو

 بودم، متنفر ازش هنوز من و داد نجات منو اون. بود شیک خیلی خودش نوع در و قدرتمند زیبا، اون. کردم

   .بود نچشیده من مثل رو حقارت طعم هرگز و بود نگرفته قرار تنگنا در هرگز اینکه برای

  :کشید بلندی آه و ایستاد حیاط به پشت و برگشت

 رافائل. شد می آسون چیز همه بودیم نشده جدا هم از اگه. کنه پرداخت رو اش هزینه تا کردم وادارش

 اشراف مثل و داشته مرفهی زندگی اون بودم دربند و اسیر من که موقعی فهمید که وقتی کرد گناه احساس

 پوشیده می را ها لباس بهترین او خوابیدم، می خیابان کنار گدایان مثل من که وقتی کرده، می زندگی زادگان

 عذاب روزگار آن تا کنه چکار باید دونست نمی. گرفت وجدان عذاب شدت به خوابیده؛ می نرم بستری در و

 تا کنم، اذیتش تا خواستم می او از کارهایی بار هر من اما. نداشت هم راهی هیچ البته کنه، جبران من برای رو

  .بسنجم خودم به نسبت رو وفاداریش درجه بتونم تا ، بده انجام نتونه

  رو؟ چی کردی؟ پیداش وقت هیچ

  کرد؟ دریغ ازت که رو چیزی همون
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  .کردم پیداش تازگی همین کردم، پیداش سیندیا، دونی می

  .بودی تو بود؟ چی اون و

   چی؟

  .کرد خارج کوچک آشام خون این دسترس از را خودش و نهاد عقب به گامی بود، ترسیده شدت به که سیندیا

  .ببیند را اش برآمده های نیش توانست می راحتی به سیندیا. زد لبخندی او واکنش دیدن با آلکساندرا

 ازت من. تنهام خیلی که گفتم برادرم به. دونی می رو اش قضیه که تو. شدم تنها خیلی ماتیاس مرگ از بعد

   .باشی من ندیمه و دوست که میخواد دلم. شجاعتت قدرتت، کنم، می ستایش رو تو سیندیا، میاد خوشم

  :گفت احتیاط با خیلی سیندیا

   .بگی بهم تونستی می هم تلفن پشت رو اینها

  .نشست آلکساندرا لبان بر رنگی بی لبخند

   .بمونی من پیش همیشه برای تا کنه تبدیل رو تو که خواستم برادرم از من. نیستی متوجه تو نه؛! اوه

 چون بست، نقش اش چهره روی حالتی یک حتما اما. بدهد پاسخی چه دانست نمی. بود زده خشکش سیندیا

  :خندید او واکنش دیدن با آلکساندرا

   .نکرد قبول اون. سیندیا نباش نگران! اوه

  :دوخت حیاط شطرنجی کف به را نگاهش و برگشت دوباره

 که روز چند تا. خودم مقابل در مخصوصا. باشم دیده عصبانیت از شدت این به رو اون وقت هیچ کنم نمی فکر

 گیره می انتقام من از شخصا برسه، تو به ای صدمه من طرف از اگه که داد اطالع بهم هم بعد نزد، حرف من با

   .بدم باید سختی تاوان و

  :زد می موج تردید سیندیا صورت در



 

 
 

188 

  
 امئیل خون آشجبر ➢

 به مترجمی مهرداد مراد رینولدز بی دی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 اعتماد من به هنوز که کنم فکر. میشه عصبانی اومدی، اینجا به امشب که بفهمه اگه و. سیندیا بود، جدی کامال

   .نداره

  :آورد لب بر را داشتنی دوست لبخند همان دوباره هم بعد

   .کنه عوض رو حیاط کف و بیاد فردا تا بگم معمار پیمانکار این به باید

  :گفت بود، شده برداشته دوشش از باری موضوع، شدن عوض با که سیندیا

   .شکر رو خدا خوب،

  :نگریست را او چشم گوشه از آلکساندرا

 اصال اون. بکنه قراری بی احساس زنی برای برادرم که بودم ندیده حاال تا. سیندیا شده، تنگ برات دلش اون

   .شد می تنگ تو برای دلش بودیم، کلرادو وقتی اما. نمیشه تنگ کسی برای دلش

  :گفت ناامیدی با و کشید عمیقی نفس سیندیا

 نه بود، رافائل کرد، قطع رو رابطه این که کسی اون. دونستند مقصر منو همه بس از شدم خسته دونی، می

  .من

  .باشی فهمیده اینو باید حاال تا دیگه. سیندیا اند دیوونه مردا

   .بگو بهم تو دونم، نمی

. آورد در خود از را شکلک همان هم باز آلکساندرا و کنند نگاهی هم به دو هر تا شد باعث پیانو زیبای آهنگ

  .بگیره جدیدی درس که باشه داشته دوست میرابل شاید

  :کشید عقب هم باز را خود ترس با سیندیا

   بشم؟ ملحق شما به اصلی ساختمون تو میشه

  :داد ادامه سیندیا و داد تکان مثبت عالمت به سری آلکساندرا
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 بابت. بگیره تماس بگین اومد، پیش مشکلی اگه داره، منو شماره هم میرابل. گیرم می تماس باهاتون پس

  .آلکساندرا ممنونم، چیز همه

  سیندیا؟ بمونیم، دوست هم با تونیم می ما پس خوبه،

 راه او با بود مجبور حاالها حاال. بمانند دوست بتوانند میرابل خاطر به شاید اندیشید اما داشت شک سیندیا

  .بیاید

  :گفت دروغ ساختگی، لبخندی با

   !نه که چرا. البته

 همچنان سیندیا. باشی کرده تعارف آبنبات کودک یک به که انگار. درخشیدند خوشحالی از آلکساندرا چشمان

  :گفت و رفت جلو نرده کنار از هراس پر

  .برم زود و کنم خداحافظی میرابل با فقط من

   ایه؟ عجله چه حاال

  .ببیند را آرایشش زیر ریز های چین توانست، می که بود شده نزدیک او به آنقدر آلکساندرا

   !سیندیا

  .دویدند موسیقی اتاق طرف به دو هر و شکست را فضا موجود تنش میرابل، زده وحشت فریاد صدای

  هفتم و بیست فصل

 افراد شبیه بسیار که آلکساندرا امنیتی نگهبانان از یکی ناگهانی حضور از میرابل. بود تفاهم سو یک چیز همه

 هم نگهبان خود. بود کرده کز ای گوشه او نهاد، اتاق درون به قدم سیندیا که وقتی. کرد وحشت بود، جابریل

 کنند جمع خاطر را طرف دو هر تا بود الزم وقت دقیقه چند فقط. شد اضطراب دچار وضع آن با میرابل دیدن از

 از رهایی که فهمید ساعت یک همان در. شد خارج عمارت از عجله با و کرد دریغ هم را همین سیندیا اما
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 مقابل در ولی بود گذشته مصرف تاریخ موجود یک قدیمی آلکساندرای. نیست آسان آلکساندرا دست

  .ماندند می کودک مثل هم هیلز بورلی های کوسه حتی جدید آلکساندرای

 های خیابان و هالیوود بلوار هدف بی و نهاد سر پشت را شهر غرب و کرد ترک را مالیبو سیندیا بعد، کمی

 می خود با همیشه. شد متوقف عابرین، به الیزابت عکس دادن نشان برای هم گهگاهی و زد پرسه را اطرافش

 یک ببینند، نزدیک از را رویایی شهر این تا آیند می هالیوود به که هایی توریست برای شک بدون که اندیشید

  .دارند اقامت سینما ستارگان از بیشتر ها فاحشه دنیا، شهر مشهورترین در دریابند که است منتظره شوک

 این در که شناخت نمی را مشهوری فرد هیچ داشتند، سکنی آن در بازیگران که مناسب، هتل دو یکی از غیر به

 انوار مانند شهر گناه و آلودگی همه آنجا. کرد می فرق وضعیت هالیوود های تپه باالی البته. کند زندگی منطقه

  .نبود اینطور جمعیت میان و پایین اما. نداشتند راهی و کردند می حفظ را خود فاصله زن چشمک

 شلوغ، های خیابان میان در که جاهایی گذاشت، پا زیر را خیز جرم و فراری نوجوانان های پاتوق همه سیندیا

  .کند کاسبی خود برای تا رفت می سمتش به پسری یا دختر جوان و کرد می کم را سرعتش اتومبیلی

 توانست می جوان دختر یک که مناطقی همه به و برگشت غرب سمت به رسید می نظر به ناامید که سیندیا

 و ببیند الیزابت اینکه به امید با نوشت را لوسی شماره ها، پاتوق همه دیوار روی. زد سر بگذارند، را شب

  .بگیرد تماس

 سر اضافه به یافت، ناراحت و خسته خیلی را او صدای گرفت، را لوسی شماره و کشید بیرون را موبایلش وقتی

  :شنید می تماس زمینه پس در که دیگری صداهای و

  آره؟ داری، پشتیبانی به احتیاج که بینم می لوسی،

   .محکمه دستبند تا چند با قفس یه دارم، احتیاج من که اونچه

  :کشید عمیقی نفس و کرد مکثی هم بعد

  کنی؟ پیدا تو گمشده دختر تونستی کردی؟ چکار تو. خداست روز هم فردا داشتم، سختی شب خیال، بی
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 یه... و کنم مالقات اکوف با شدم موفق باالخره دیشب. گردم می دارم سخت اما. نیست ازش اثری هیچ

. نمیده گوش من حرف به کس هیچ اما کنند می اشتباه ها پلیس که مطمئنم من. بندازم ها پرونده به نگاهی

 کار دارم هم موضوع این روی. کنه ثابت رو موضوع این بتونه که کنم پیدا مدرکی یه من که وقتی تا نه حداقل

   .کنم می

 سوال عالم یک. بود رسیده ها قتل از یکی جنایت محل به تقریبا. انداخت نظری اطراف به و زد ترمزی نیش

 و داشت او به ربطی چه قضیه این نبود؛ این شغلش بود؛ خسته او بود؛ دیروقت. شد مغزش وارد لحظه یک در

  کرد؟ می چه اینجا

   .لوس زنم، می حرف باهات بعداً

 نزدیک توانست که جایی تا را اتومبیلش و زد دوری نیم بعد. انداخت جیبش به را گوشی و کرد قطع را تماس

 به توجه با و کرد طی پیاده را راه بقیه. باشد دسترسش در لزوم، محض به که کرد پارک طوری جرم محل

  فضای

 در اما نبود خطر احتمال که چند هر. گشود را کلت غالف روی جلد و برد ژاکت زیر به را دستش اطرافش،

  .کرد می رعایت را احتیاط باید ای منطقه چنین

 می را فاضالب و زباله گند بوی دیگر، تاریک و تنگ های کوچه مثل هم آنجا. یافت را دقیق محل راحت خیلی

  :شد خم زمین روی و کشید بیرون کوچکی قوه چراغ جیبش داخل از داد؛

   .باشی پلیس که نمیاد نظر به

 می بر ها سایه میان از که برگشت صدایی طرف به فشرد، می را کلت قبضه دستش که همانطور سیندیا

  .خواست

 ولگردان از خیلی مثل هم او. نهاد روشنایی کورسوی در پای الغراندامی ساله شانزده پسر تاریکی، داخل از

 از حاکی زخمیش بال و دست. نگریست می سیندیا به آشفته دیدگانی با و داشت تغذیه سو مشکل دیگر

  .شد می حساب بارش آخرین نه و بار اولین نه که بود دعوایی
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  :گفت آرام گشت، می بر جرم صحنه طرف به حالیکه در و کرد شل را دستش سیندیا

  .نیستم اینکه برای خوب -

  :گفت پسر

  .مرد اینجا جونی -

  .گرفت باال را سرش سیندیا

  شناختیش؟ می تو -

 تقسیم همه با و داشت پول هم همیشه و کرد می پیدا زیاد مشتری. شناختن می رو جونی همه. البته -

  .کرد می

  کرد؟ می تقسیم رو چی -

  .کرد می تقسیم که است مخدر مواد منظورش شاید زد حدس ها، سرنگ جای یادآوری با سیندیا

  .غذا وقتا بیشتر -

  :داد ادامه او. کرد تعجب سیندیا حرف، این گفتن با

 که داشت پیری دائم های مشتری. کرد نمی مصرف مواد اما خورد می مشروب وقتا بعضی جونی -

  .کنند خرج پول مرتب جوون دختر یه برای اومد نمی بدشون

  .دونم می -

  .آشناست قصه این با خوب خیلی گویی که کشید آه دل ته از طوری سیندیا

  

  باشه؟ ها مشتری همین از یکی کاری قتل که کنی می فکر تو
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  .سحر نزدیک تقریبا. بود دیروقت خیلی شب اون اما. شاید -

  .بود رسانده 199 اطالع به را حادثه ناشناس یک. آورد خاطر به را پرونده گزارش سیندیا

  بود؟ چند ساعت که دونی می کجا از -

  .رسید پلیس تا نشستم جسد کنار. کردم پیداش من -

  :نداشت وجود ها قتل پرونده در شاهدی هیچ بود، خوانده ها پرونده در که آنطور. افتاد تپش به سیندیا قلب

  کرد؟ رو کار این کی دیدی -

  .کرد فرار و ترسوندم رو قاتل که کنم فکر. شنیدم چیزایی یه اما. ندیدم چیزی -

  شنیدی؟ چی -

  :پرسید و انداخت سیندیا به مشکوکی نگاه پسر ناگهان

  پرسی؟ می من از رو سواالت این چرا نیستی، پلیس اگه -

  .ام خصوصی کارآگاه یه من -

  :کرد دراز او طرف به و کشید بیرون را خود شناسایی کارت سیندیا

  .کنم بررسی رو قتل جریان تا کرده استخدام منو فامیالش از یکی -

  .بازگرداند سیندیا به و کرد کارت به سرسری نگاهی پسر. گفت نمی دروغ بیش و کم

  داستانا؟ کتاب کاراگاه مثل چیزی یه -

  بود؟ زنده هنوز اون رسیدی تو وقتی ببینم بگو حاال. اونا فرزی و قدرت به نه اما اونا مثل چیزی یه -

  .کنم نمی فکر اینطور -

  .نبیند را چشمانش در شده جمع اشک غریبه زن این تا گرداند دیگر طرف به را اش خسته نگاه
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  .بود گذشته مرگش از زیاد کنم نمی فکر -

  شنیدی؟ چی کردنش پیدا از قبل -

 می. بود چی ببینم که رفتم. بندازن آشغال سطل توی رو گنده چیز یه انگار. صدا و سر عالم یه و ماشین یه

 منم بود، باال کالس خیلی ماشینش. میندازن آشغال سطل تو مفیدی چیزای یه مردم وقتا بعضی آخه دونی؟

  .باشه انداخته دردبخوری به چیز یه حتما کردم فکر

  دیدی؟ رو اتومبیل تو -

 رو در که وقتی. کرد می کار روان و نرم خیلی موتورش. کنم توصیفش برات گوشم با تونم می اما نه -

  .خراش گوش دیگه های خیلی مثل نه بود دلنواز خیلی صداش بست،

 که پرسید می خود از تعجب با و بود دیده دفعات به هم رو یکی این لنگه سیندیا. بود باهوش خیلی پسر این

  .انداخت می دور و زد می پس رو افراد این جامعه چرا

  افتاد؟ اتفاقی چه بعد -

 الستیکاش که داد گاز آنچنان. شنید منو قدمهای صدای مرده، یارو این کنم فکر گفتم، که همونطور -

  .گرفتن آتیش

 ها الستیک سیاه جای روی سیندیا و داد نشان را زمین از ای گوشه ادعا، این اثبات برای تعقیب در هم بعد

  .شد خم

  :اندیشید کمی هستش؟ مرد یارو این که دونی می کجا از ندیدی، چیزی اگه -

  نیستند؟ مرد اونا نیست؟ اینجوری همیشه مگه... که اینه منظورم. زنم می حدس همینطوری -

  اونها؟ -

  .کشن می رو ها فاحشه که هایی همون. سریالیه قاتالی منظورم -

  :پرسید و داد تکان سری سیندیا
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  :داد پاسخ تمسخر با او زدی؟ زنگ 199 به تو -

  چطور؟ -

  :گفت غرولند با پسر شدند؟ خبردار چطور ها پلیس پس -

 .کنم فکر. اس دیگه یکی کار حتما

  دیدی؟ چی گفتی بهشون زدی؟ حرف پلیسا با تو -

 زیاد کردم نمی فکر چون نرفتم دور زیاد. شدم جدا جسد از شنیدم، رو آژیر صدای وقتی. نه که البته -

  .. و اومدند اما بیان جلو

 پلیس به قاتل خود زیاد احتمال به. شد خیره زمین روی الستیک جای به سیندیا. شد ساکت و کشید آهی پسر

 قتل که کنه فکر پلیس خواسته می چون. بشه پیدا جنازه سحر از قبل خواسته می چون چرا؟ اما. داده گزارش

  :پرسید احتیاط با و گشود را آن و برد کبفش درون به دست و ایستاد آرام. آشامه خون کار

  نخوردی؟ غذا که مدته چه -

 عکس همراه به) آمریکا مشهور فروش ساندویچ( مکدونالد هدیه کارت چند سیندیا.کشید آهی دوباره پسر

  :کرد دراز او طرف به و آورد بیرون کیفش از الیزابت

 به هم کمش یه بگذار اما کن تقسیم دوستاتم با خواستی اگه. برس خودت به کم یه. جون پسر بگیر -

  .برسه خودت

  :گرفت چشمانش مقابل را لیز عکس هم بعد

  دیدیش؟ حاال تا شناسی؟ می اینو -

  :نگفت چیزی اما انداخت عکس به عمیقی نگاه پسر

  .کنم کمک بهش میخوام اما نکنی باور شاید -
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  بدونم؟ کجا از -

  ... اما بزنی، حرف من با نمیخواد دلت که کنم می درک من. میگم چی ببین کن گوش. دونی نمی -

  :گرفت طرفش به و آورد بیرون رو لوسیا های کارت از یکی سیندیا

 بگو بهش. بزنه زنگ بگو بهش. بده بهش رو تلفن شماره این دیدی، رو عکس توی دختر این اگه -

 می رو تو حرفای معنی اون. جون پسر مهمه خیلی این. باشن همدیگه پیش گاوها که وقتشه میگه میرابل

  .فهمه

  :پرسید و انداخت سیندیا به تردیدآمیز نگاهی پسر

  گاوها؟ -

 پسر.فقط رو همین. بگو بهش حتما دیدیش اگه. بگو بهش شده طور هر اما ست مسخره دونم می. آره -

  :گفت لوسیا خانه به اشاره با و خواند را کارت روی اطالعات

151 

 .شنیدم چیزایی یه مکان این باره در من

  خوب؟ -

  .باشه خوبی جای میاد نظر به -

  .هست خوب -

  بگیرم؟ تماس منم میشه -

  .داد او به هم دیگه کارت تا چند سیندیا.حتماً -

  .هست همیشه خالی اتاق -

  .میرم حتما که نگفتم -
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  .برو داشتی دوست که وقت هر. نه -

  .خواستم که وقت هر. باشه -

. کند نمی را کار این که دانست می اما برود پناهگاه به باید پسرک که اندیشید خود با. شد دور آنجا از سیندیا

! سین همینطوریه دنیا. مخدر مواد گرفتن نه کند مصرف خوردن برای را غذا های کوپن الاقل که بود امیدوار اما

   .بدی نجات رو همه تونی نمی تو

  هشتم و بیست قسمت

  

 رویش و زد غلتی ناراحتی با. پرید خواب از ساحل، در هلیکوپتر یک فرود از مبهم ای خاطره با بعد، ساعت یک

 با غلت، سومین با اما. رود خواب به دوباره تا کوشید و کشید خودش روی را پتو و چرخاند دیگر سمتی به را

  .زد کنار خود روی از را پتو عصبی، حالتی

  .برد نمی خوابش دیگر ذهنی، های دلمشغولی با شد، می بیدار که وقتی

 الی به ال را دستش و برخاست جا از کرد، می نفرین حالیکه در و گذاشت زانوانش بر را دستش زحمت، به

 نیاز قهوه به ساعت آن در اما. بزند چرتی توانست، می بعداً شاید. کرد می کاری باید. برد فرو موهایش

  .قهوه عالم یک. داشت

 قهوه فنجان هم بعد و کرد راهنمایی آشپزخانه به را او یکسره ناخودآگاهش ذهن و انداخت پایین را سرش

 محیط روی توانست و آمد خود به تازه فنجان، سومین نوشیدن از پس. کشید می سر هم سر پشت که بود

 که فهمید سالن گوشه زن چشمک چراغ به نگاهی با. گذرد می چه اطرافش دریابد، و کند تمرکز اطرافش

  سعی تلفن پیامگیر

  

 شیرین لهجه یک صوتی، دستگاه میان از. فشرد را دکمه و رفت سمتش به. کند حالی او به را چیزی دارد،

  :کرد سورپرایز را او جنوبی
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   .بگیر تماس باهام. عزیزم خبرم بی ازت وقته خیلی. نیک منم. سین سالم

  .مزیت دارای دوستی یک. شد می محسوب دوست یک بیش و کم حاال و. بود قدیمی دوست یک نیک

 و کرد می زندگی ساحل طرف آن نیک. بردند می لذت فیزیکی دوستی این از که بود طوالنی مدت آنها دوی هر

 نظر در را رابطه این معنوی جنبه هم طرفین از هیچکدام. گرفت می تماس او با شد می شهر وارد که موقع هر

 دیگری شخص با خواست دلش که موقع هر بود آزاد و دانست، نمی دیگری به متعهد را خودش و گرفت نمی

  .باشد داشته رابطه

 حاال و بگوید نیک به چیزی آن باره در تا نکرد فرصت سیندیا که رفت جلو تند و سریع آنقدر رافائل با رابطه

  .کند ترمیم را آن جدید ای رابطه با تا نداشت تصمیمی که است تازه آنقدر زخمش هم

 را گوشی سین؟ چی، حاال اما بود نداده پاسخی هم او و گذاشت پیام برایش بار چند نیک جا، همه از خبر بی

  :شد برقرار تماس آزاد بوق دو از بعد. گرفت را اش شماره و برداشت

 شنوم، می صداتو که خوشحالم بودی؟ کجا وقت چند این الیتون؟ خانم اومده، در طرف کدوم از آفتاب! به به

  .نیکی

  .شدم نگرانت من. سین دونم می بله، بله،

  .متاسفم داری، حق

  .متاسفم گفتم منم. آره نه؟ مگه دوستیم، هم با هنوز ما

 شکست شدی؟ آشنا جدید مرد یه با برده؟ خودش با رو وقتت همه که گرفتی کلفتی پرونده خبر؟ چه خوب،

 رو قلبت نفر یک که کنم می فکر هنوز حال این با. رسه می خوب نظر به که حالت اما خوردی؟ عشقی

  .شکسته

   بکشمش؟ خاطرت به خوای می

  :شد بلند خط پشت از سیندیا خنده صدای



 

 
 

199 

  
 امئیل خون آشجبر ➢

 به مترجمی مهرداد مراد رینولدز بی دی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

  .نیک سخته، خیلی کشتنش

 هم با تونیم می خواستی اگه. مالیبو میام دیگه هفته من خبر؟ چه دیگه. کنم سورپرایزت باید پس واقعاًًً؟

   .باشیم

  .اندیشید و ماند ساکت سیندیا

 بدی اجازه چطوره میگم. نداری رو آمادگیش هنوز یعنی کنی، می فکر بهش هنوز داری وقتی. عزیزم سیندیا،

  کنم؟ خورد رو حرومزاده این استخونای از تا چند فقط من تا

 نه؛ هنوز. ندارم رو آمادگیش هنوز من. داری حق تو. پیشنهادت دو هر باره در. نیکی کنم می فکر اش باره در

  .همیشه مثل خوشبختم منم و آرومه چی همه که بگم بهت میخوام اما

 از و نیفتی راه آویزون دخترای این مثل امیدوارم فقط. کنی حفظ تو رابطه میخوای میاد، بوش که اینطور پس

  .بیفته فرم از قشنگت هیکل ترسم می. بخوری کیلویی بستنی ناراحتی

 خوب، بشه؟ خراب هیکلم که ترسی می تو اما نگرانی، خودم باره در که کردم می فکر من نیک؟! من خدای

  .س العاده فوق تو هیکل عزیزم،

  .برسم جواب تا چند به و بشکافم سخت را فلک باید. ست دیگه موضوع یه خدمت در هیکل این فعال

  .داری جدید پرونده یه پس

 راه شهر تو سریالی قاتل یه که اینه کنه می بدترش که چیزی تازه!!! ام عالقه مورد موضوع. فراری دختر

  .کنه نمی هم عجله. داره فراری دخترای به هم عجیبی عالقه و افتاده

  کنن؟ نمی کمکت اونا نه؟ مگه باشی، داشته پلیس سازمان با خوبی رابطه باید هنوز که تو

 میده راه کم یه. شده همینطور نزدیکه خیلی من با که هم افسری حتی. نیست خوب من با اصال روزا این اداره

  .ناامیدم خیلی. ست بسته من روی به درها هم باز اما
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 همیشه اونا. کنم می من که کاریه همون این. کن صحبت دست پایین کارمندای و ها منشی با برو خوب

   .بگیری ارتباط که نیست مشکلی تو برای. خانمند که هم کارمندا این همه. دارند اطالعات

  :گفت اندیشناک و نداد جواب درست سیندیا بگم؟ بهشون تونم می چی دارند؟ دوست منو زنها یعنی

  .خوبیه ایده. داری عقل هم کمی یه نیستی؟ تیپ خوش فقط تو نیکی؟ دونی می

  .کردی تعریف ازم یا دادی فحش نفهمیدم فقط...  باشه

   .گفتی خوب اما گفتی چی دونم نمی. همینطور منم

  :گفت خنده با هم بعد

  .گیرم می تماس باهات. نیکی ممنون

   .باش هم هیکلت مواظب ضمن در. بکن رو کار این حتما

 کمی از پس. پرداخت کمدش جستجوی به و برد هجوم باال طبقه طرف به و کرد قطع را تماس سیندیا

 با سفیدی کاغذ تکه روی. بیابد بود، انداخته جیبش داخل به هارتزلر ایان که را یادداشتی شد، موفق جستجو

 کار مشغول صبح تا شبها که کسی برای. کرد ساعتش به نگاهی. بود نوشته را تلفنش شماره و اسم خوانا خط

 بعد کند ورزش و برود ساحل به است بهت اندیشید خود با. نبود ای عاقالنه کار تلفنی تماس موقع، آن است،

  .کند مالقات طبیعیش غیر کار محیط در را مرد این تواند می بخورد، چیزی و بگیرد حمام تا هم

  ونهم بیست قسمت

  

 آجری ساختمان مقابل را اتومبیلش سیندیا که شد می دیده مالیبو آلود مه آسمان در ای لکه مثل هنوز خورشید

 ورزش از بازگشت هنگام. ریخت می بیرون رطوبت و سرما فقط ضخیم ابرهای میان از. کرد پارک نبش دو

  .بود ایستاده داغ آب دوش زیر طوالنی مدتی شود، گرم اینکه برای ساحلی،
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 خوب را خود کار امنیتی های دوربین که داد می نشان این و شد باز در بفشارد، را اخبار زنگ اینکه از قبل

  .بلدند

   الیتون؛ خانم

 با و آمد شوق سر بسیار گرفت، تماس او با سیندیا که هنگامی. زد می موج هیجان هارتزلر لرزان صدای در

  .بکند خدمتی رافائل لرد جناب به بتواند تا است افتخارش باعث که گفت خموشی صدای

 از هنوز اینکه وجود با سیندیا. دهد نشان خونسرد را خود تا داشت سعی محدود، موفقیت این جهت به اینک

 بود پذیرفته را شغلی خطر این داوطلبانه او باشد چه هر. نشاند اش چهره بر لبخندی زور به اما ترسید می وی

  .بپردازد هم را غرامتش بود حاضر و

   .کردید قبول منو با مالقات که ممنونم هارتزلر آقای

  :گفت بست می او سر پشت را در آرام خیلی حالیکه در هارتزلر

  .افتخارمه باعث گفتم تلفن پای که همانطور کنم؛ می خواهش! اوه

 های پرونده به نگاهی اینجا، در حضورم برای من دلیل تنها دادم توضیح بهتون که همونطور. ممنونم هم باز

   ...باشید داشته دسترسی ها پرونده همه به کنم نمی گمان من البته. قربانیاست

  :گفت مشتاقانه هارتزلر

 کارآگاه یادداشت کتابچه به هم همینطور و ندارم آخری تای دو یکی این به بگم میخوام یعنی. دارم که البته

 یه من. دارم اختیار در رو شاهدین با مصاحبه و ها عکس اولیه، های گزارش همه اما. ندارم دسترسی هم

   ... که دارم دوستی

  .جناییه اداری روند خالف بگوید خواهد می که چیزی دانست می خودش گویی کرد، مکثی اینجا

   .کنه خدمت شما سرور به میخواد دلش که نیستم کسی تنها من که بگم بهتره خوب،

   .خوبه خیلی. عالیه دارند؟ خدمت آرزوی اینها. خورد جا کمی سیندیا
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  :دهد نشان معذب و ناراحت را خودش کرد، سعی بعد

   زیرزمین؟ بریم

  :گفت هیجان با بود، شده خیره او به ماتش چشمان با که هارتزلر

   .بریم ها پله از. بله! اوه

. داد تغییر کمی را مشتاقش نظر شد، می مختلف موضوعات و مدارک با شاید خانه، مرده زیرزمین در

  .داشت لب بر را همیشگی لبخند همان و نگریستند می خیره را او هنوز چشمانش

   رو؟ ها گزارش یا بینید می رو ها جنازه اول

  .کند اثبات او به را چیزی بود قرار سیندیا گویی داشت، وجود چالش نوعی صدایش لحن میان در

   ها؛ گزارش اول لطفا

  .کرد خارج پرونده چند درونش از و کشید بیرون را کشویی هارتزلر

 است، محرمانه خیلی. کردم آوری جمع خودم که مدارکیه با پلیس های گزارش از ترکیبی یه. خودمه مال اینا

  .نمیشن پیدا سازمانی هیچ در مدارک این. کنید درک که امیدوارم

   .البته

. کرد جستجو نشستن برای جایی نگاهش با ها، پرونده گرفتن از پس و گفت را کلمه این زمزمه با تقریبا

  :گفت و کشید کنار را خود صندلی تمام ادب با هارتزلر

  .کن استفاده من میز از خواستی که وقت هر تا

 مختلف های کروکی همراه به دفترچه کردن پر. بست نیز را پرونده آخرین و نوشت را یادداشت آخرین سیندیا

 به نگاه ظاهرا. کرد گرم دیگر وظایف به را سرش بود، رفته سر اش حوصله که هارتزلر و برد زیادی زمان

  .شد نمی محسوب برایش افتخاری دیگر پرونده، بررسی و تحقیق حین در سیندیا
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 ها پله راهی عجله با و داد فشاری را دوبل در عجله با پس. نیافت را او و انداخت اطرافش به نگاهی سیندیا

 نداشت نظیر بود، داده او به مرد این که اطالعاتی اما شود روبرو او با دیگر خواست نمی دلش که چند هر. شد

  .آورد چنگ به را آنها توانسته چگونه او پرسید می خود از تعجب با سیندیا و

 صدای باشد، خروج آماده تا بود آورده بیرون را اتومبیل سوییچ که سیندیا و شد بسته و باز ها پله باالی در

  :شناخت را غریبه مرد رفت، جلوتر که کمی. کرد می بحث کسی با هارتزلر. شنید هم با را نفر دو گفتگوی

  :آورد لب بر دلفریبی لبخند سیندیا  کنه؟ می غلطی چه اینجا اون

   .سانتیلو خوشحالم دیدنت از

  :پرسید هارتزلر از دوباره نماید، او به توجهی اینکه بدون سانتیلو چارلی کارآگاه

   کنه؟ می غلطی چه اینجا اون. پرسم می دوباره

  :گفت بیندازد، دردسر به را او و کند باز دهان هارتزلر اینکه از قبل سیندیا

 کانال طریق از هم حاال. گردم می فراری دختر یک دنبال و سانتیلو هستم، رسمی خصوصی کارآگاه یک من

 این که خوشحالم هم خیلی. بود ناشناس چون ببینم رو دوئه جین جنازه تا گرفتم اجازه اداره ارتباطی های

   .نیست من نظر مورد فراری دختر جسد

  :گفت خشنی لحن با و انداخت او به بدی نگاه سانتیلو

 برام فهمیدی؟. الیتون بگیری، اجازه من از باید بزنی دست من پرونده های جنازه به خواستی دیگه دفعه اگه

 اصال و کنی می کار کی برای دونم می. کرد جا پلیس اداره تو رو تو چطوری پولدارت پاپای اون که نیست مهم

  .بشی آفتابی من های بچه بر و دور خواد نمی دلم

   .ها جنازه این بخصوص اطالعی بی چیزا خیلی مورد در بدون اما کنم می کار کی برای من دونی نمی تو

  :گفت هارتزلر به و گرداند او از را رویش تحقیر با با بعد

   .نکرد بهم کمکی متاسفانه اما هارتزلر آقای ممنونم دادین، من به که وقتی از
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 به تا کرد مجبورش و گرفت را بازویش محکم سانتیلو که داشت خروج عزم و چرخید در طرف به هم بعد

  :برگردد عقب

   بود؟ چی منظورت

 نگاه دوباره سیندیا. داشت محکم و قوی عضالتی و چغر بدنی اما بود تر کوتاه او از اینچ دو یکی سانتیلو

  .کرد رها را بازویش آرام سانتیلو. نگریست را دستش هم بعد و کرد او به تحقیرآمیزی

  .کنه فرار چنگمون از تونه نمی دیگه دفعه این. الیتون گرفتیم؛ رو تو مرده پسر دوست اون ما

   .ببینم مضحکتو قیافه فهمیدی اینو وقتی خواد می دلم خیلی. سانتیلو نگرفتین، رو هیچی شما

  :شد میخکوب سرجایش کارآگاه صدای با که افتاد راه به دوباره

 وجدان عذاب کشتند، رو دوستت بهترین که کنی می کار کسانی برای اینکه از الیتون؟ چی، کاربالو باره در

 خون با سکس شنیدم من دونی؛ می کنند؟ الپوشانی را مرگش تا کنی می کمکشون داری اینکه یا نداری؟

  :چرخید اش پاشنه روی سیندیا  الیتون؟ شدی، عاشقش همین خاطر به. میده مزه خیلی آشاما

 سکس آشاما خون با تو جای به بنیتا فهمیدی که وقتی شده؟ دار جریحه احساساتت سانتیلو؟ همینه مشکلت

   برخورد؟ بهت داره،

  .نشست می سانتیلو روح و قلب بر تیری مانند شد، می خارج سیندیا دهان از که ای کلمه هر

   .فاحشه

 از را تعادلش سیندیا تا شد باعث اش تنه برخورد. پیمود جهش یک با را مابین فاصله و شد منفجر سانتیلو

 را سیندیا و رسید می مشام به هنوز بود، خورده ناهار زمان از که سیری بوی. بیفتد زمین روی و بدهد دست

  .آزرد می

 داری هنوز حاال و. انداختند بیابون تو شو جنازه و کردند اش تکه تکه اونا. الیتون دادی، کشتن به رو کاربالو تو

   کنی؟ می دفاع ازشون
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  .برخاست جا از و فشرد زمین به را انگشتانش سیندیا

 دخترها این دونی می خوب که همونطور. دونی می خوب اینو تو و بود کثیف اون. شد خودش مرگ باعث بنیتا

   .نرسیدند قتل به آشام خون توسط

  :کرد گره را هایش مشت تهدیدآمیز حالتی با سانتیلو

   .نداری حق تو. بزنی حرف بنیتا باره در نداری حق تو

 پلیس و شد باز ورودی در موقع همین در اما کند ثابت را شریرش نیت تا برداشت او طرف به قدمی هم بعد

 به نگاهی. میشناسد را سانتیلو خوب خیلی که بود معلوم. شد وارد شناخت، نمی را او سیندیا که دیگری

  .برداشت عقب به قدمی اراده بال سیندیا. گرفت قرار دو آن مابین و انداخت موقعیت

   .بزنی گند چیز همه به نمیخوای که تو. سانتیلو باش آروم

  :پرسید و کرد اشاره سیندیا طرف به انگشت با سانتیلو

  کیه؟ این دونی می تو

   .شو خیال بی پس. نداره رو ارزشش که دونم می هم همینطور و دونم می بله

 دیدن با اما نماید عبور ناشناس مرد کنار از زور با و کند استفاده پیشآمده فرصت از تا شد آماده سیندیا

 آرام خیلی پس. است امده آنجا به موضوعی چه برای اصال که آورد یاد به هارتزلر هراسناک و مات چشمان

  .نبود ماجرا کن ول سانتیلو اما. رفت خروجی در طرف به و کرد مرتب را خودش

   .الیتون نشده، تموم هنوز

  :گفت می که پیچید گوشش در دیگر مرد صدای

   .مرد نزن گند. بره بگذار

 خارج کامل هنوز. گفت ترک را آنجا و گشود را در و انداخت آنها به سریعی نگاه اش شانه روی از سیندیا

  :گفت می که شنید را ناشناس مرد صدای که بود نشده
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  دونه؟ می چقدر اون

   ... اومده فراری دختر یه دنبال که کنه می ادعا. هیچی

 بدون ساختمان به و کشید هم در را ابروانش. نرسید گوشش به صدایی دیگر سرش، پشت در شدن بسته با

 این بر آنقدر و بود پذیرفته را قاتل آشام خون ایده او. بود پرونده این کارآگاه افسر سانتیلو. شد خیره پنجره

 بر باطل مهر باید چگونه بداند، خواست می دلش خیلی. کنند تایید را او نظر هم بقیه تا ورزید می اصرار عقیده

 دردسر داخل خرخره تا خودش اینک هم اما کند کمک او به توانست می شاید هارتزلر. بزند تفکر طرز این

  .نه حاال. بگذارد فشار تحت را او این از بیش دید نمی انصاف و بود شده

 قتل به آشامی خون هیچ توسط دختران این که بود مطمئن او دیگر طرف از و داشت خواهد نیاز او به بعد اما

 سورپرایز با حتما بیندازد، افرادش از یکی یا رافائل گردن به را گناه این تا داشت قصد سانتیلو اگر. اند نرسیده

  .بدش نوع از سورپرایزی. شد خواهد روبرو بزرگی

  ام سی قسمت

  

 کثیفی های نگاه او به مردان همه. کرد توقف دیجیتالی لوازم فروش مغازه یک مقابل سیندیا که بود دیروقت

. شده خرید پیش موبایل یک و تاب لب یک: کرد تهیه برایش را او سفارش که فروشنده از غیر به انداختند،

 مورد لوازم خودش برای دختر این که خواست می چون بود کرده خرید پیش میرابل برای را موبایل این قبال

 بود اندیشیده سیندیا باشد، داشته نقشی خواهرش جستجوی در خواست می که حال. باشد داشته را نیازش

 به را دیجیتالی لوازم. باشد داشته کمتری خطر و نکند گم الیزابت مانند نیز را او تا کند پیدا راهی است بهتر که

  .کرد حرکت مالیبو طرف به و گذاشت پشتی کوله داخل

 نور. بودند روشن کامال آلکساندرا عمارت های چراغ کرد، پاک را اتومبیلش و زد را دور آخرین سیندیا که وقتی

 عید های شب مثل درست. گفتند می آمد خوش وی به گویی زدند، می بیرون ها پنجره تک تک از که زیبایی

  .بود کم ها پنجره میان کاج درخت یک جای فقط. پاک
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 مجله به داشت بستگی البته. داد می را درخت تزئین سفارش پاک عید برای آلکساندرا اگر کرد نمی تعجب

  !خدا به چه را شیاطین این. باشد خوانده موضوع این مورد در قبال که ای

   !سین

 اتومبیل از را وسایلش داشت تازه سیندیا کرد، پرواز پایین به ها پله روی از تقریبا خوشحالی شدت از میرابل

  .کرد می خارج

   .اینجا بیای میخوای که دونستم نمی من

  .بود نشسته زیبایش چهره روی بزرگی لبخند

  خوبه؟ حالت تو. خبره چه ببینم بزنم، بهت سری یه اومدم

. دن می هم پیانو درس من به حتی اونا. مهربونند من با آشاما خون همه. است العاده فوق خونه یه اینجا. عالیه

  !اوه

 که چی هر باشی، داشته اعتباری کارت اگه که دونستی می تو. کردیم خرید عالمه یه هم با آلکساندرا و من

 یه باید من. کردم می خرج رو ثروتم همه حاال تا دونستم می اینو من اگه بخری؟ اینترنت از تونی می بخوای

   ... و گرفته یکی خودش برای هم لیز که بندم می شرط اما کنم تهیه اعتباری کارت

  :کرد قطع را حرفش و گرفت را دستش سیندیا

  .خریدم تاب لب یک تو برای منم خاطر، همین به حقیقت، در

  .گذاشت بغل زیر را آن کاهی پر مثل میرابل. گرفت او طرف به را سنگین جعبه و شد دوال هم بعد

  !آشامه خون یه اون خوب

 می دنبالش و خوبه حالت که بگذار پیام براش. کنی شروع لیز با رو خودت اینترنتی ارتباط دوباره که خوام می

  .خریدم هم موبایل یه برات من. گردی

   .سین ممنونم. عالیه
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 :داد ادامه نگرانی با هم بعد

  .ندیدم لیز طرف از پیامی هیچ اما رفتم همیشگی صفحه به من و گذاشت اختیارم در رو کامپیوترش آلکساندرا

 یه هم شاید. دزدیدن ازش یا و کرده گم رو کامپیوترش لیز شاید. نبود منتظره غیر برام هم زیاد و دونم می

 اینکه یا نت کافی یه به بره تونه می اون حرفا، این تمام با اما. باشه امن جاش تا کرده پنهانش جایی

   .باشی منتظرش باید تو. بگیره قرض ازش رو کسی کامپیوتر

 شطرنجی سرامیکی کفپوش از دیگر. رسیدند حیاط به و گذشتند بلند های پرچین از زدند می قدم که همانطور

  .داشت شباهت خاک و گرد از پر ای خرابه به آنجا فضای و بودند کنده را همه. نبود خبری هیچ

  اومد؟ بنا کرد؟ رو خودش کار آلکساندرا پس

  .کنه درست مارپیچ رو اینجا میخواد گفت آلکساندرا. بود شکلی این اینجا شدم بیدار که دیشب. دونم نمی

  نداری؟ دوست مگه

   .میشه مار شکل. بابا نه

  .بکند تنفر اظهار خزنده از آشامی خون که بود دار خنده سیندیا برای

 که اتاقی هر از تونید می و دارید هم بیسیم اینترنت اینجا شما دختر، هی. خبره چه ببینیم تو، بریم. خیال بی

  .کنید خرید میخواد دلتون

 هم باز آلکساندرا. بودیم زده حرف بهش راجع هم قبال. میخواد یکی حتما اونهم. ببینه اینو آلکساندرا تا بگذار

  .کنه عوض اتاقاشو طراحی میخواد

  .شلوغه خیلی سرتون پس

   .خیلی
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  :آورد پایین را صدایش تن میرابل شدند، می خانه وارد که همزمان

 یه اون نظرم به. بیاره خودش روی بر که خواد نمی اون اما گذاشتم روش بدی تاثیر که کنم می فکر من

 خودش که مردیه همون ماتیاس. کرد تعریف برام ماتیاس و خودش زندگی درباره اون. تنهاست خیلی جورایی

 دونستی؟ می تو بوده، رقصنده یه اون. بوده خوبی مرد خیلی که میومد نظر به. کرد فدا آلکساندرا از دفاع در رو

  .دونستم نمی. نه

 خیلی شون رابطه حال هر به. کمتر هم شاید بیشتر، شاید. دونم نمی دیگه رو پیش سال صد چند. اروپا در

   .بوده عاشقانه

161 

 باالخره میرابل که بود خوشحال داد، می تکان تایید عالمت به را سرش و رفت می جلو که همانطور سیندیا

  .برود الیزابت جستجوی به تواند می بال فراغ با او و است راضی آن از که شده مستقر جایی

  

  یکم و سی قسمت

  

 از شد؛ رانندگی پایین و باال به آنجلس لس تاریک های خیابان در که شبهایی. گذشت هم دیگر شب سه

 که هرکس به و زد سرک ها کلوب و ها کافه به شد؛ پرسیده سوال پناهگاهان صاحبان و فراری کودکان

  .داد نشان را لیز عکس توانست

 پوشید می زیرپیراهنی که همانطور و بود ایستاده کمدش کنار چهارم شب. بیابد را او توانست نمی سیندیا اما

 یافتن دنبال به بسیار تالش با ناخودآگاهش ذهن و چرخیدند می لباسی چوب روی هدف بدرون چشمانش

  .بود الیزابت یافتن برای جدید راهی



 

 
 

210 

  
 امئیل خون آشجبر ➢

 به مترجمی مهرداد مراد رینولدز بی دی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 کمکی اینکه وجود با. کنند تایید را او نشدند حاضر هرچند کردند؛ شناسایی را لیز عکس نوجوانان از نفر چند

 بتواند تا بود کافی فقط. گذراند می را اموراتش جایی و است زنده الیزابت که فهمید سیندیا اما کردند نمی

  .بیاید نور طرف به تا کند راضی را دخترک

  .کند دنبال کالیفرنیا تا را الیزابت رد جابریل کارآگاه که بود این پیوندد وقوع به توانست می که اتفاقی بدترین

 را مشخصاتش وقتی که بودند شده جین سین سپیدمویی مرد توسط سیندیا از قبل ها بچه از نفر دو یکی

  .داشت شباهت جابریل خانه مرد با وحشتناکی طور به کردند تعریف او برای

 البته. است شده نزدیک بسیار هم میرابل به سیندیا گوش بیخ بلکه الیزابت به فقط نه مرد آن یعنی این

 او اینکه اضافه به کردند می محافظت عمارت از خوبی به و بوده واقف موضوع اهمیت به رافائل امنیتی نیروهای

 او به هم دانکن و بود کرده صحبت هم دانکن با خصوصی طور به او. بود کرده کافی سفارش هم آلکساندرا به

  .داشت نخواهد خروج اجازه عمارت از رافائل یا او اجازه بدون میرابل که بود داده قول

 تحت رسما که دارد ادامه زمانی تا فقط و است موقتی ؛ کند می تهدید را میرابل که خطری آورد یاد به وقتی

 به اقدام تا کرد نمی جرات دیگر جابریل آن از بعد. گرفت می آرام کمی بگیرد؛ قرار رافایل پشتیبانی

 میزبان رافائل که شورایی جلسات در حتی جابریل گفت می دانکن که آنطور که چرا بنماید میرابل بازگرداندن

  .کرد نمی شرکت بود؛ آن

 رافائل و بود مانده باقی رافایل با مالقاتش قرار به دیگر روز سه که کشاند میرابل طرف به را او افکارش رشته

  .ببیند آشام خون دختر کنار را او تا داشت انتظار

 .کشید آهی رسید که اینجا

 طرف از نه. بود نشنیده پلیس تحقیقات روند و ها قتل با ارتباطش و رافائل مورد در خبری اخیر روز چند این

  .بود ساکت هم او که دانکن طرف از نه و کند دفاع او از سانتیلو مقابل در داشت انتظار که اکوف

 می جریان در را او دانکن شد می خاصی خبر اگر حتما بود؟ برداشته رافائل تعقیب از دست پلیس یعنی

  .گذاشت
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  رافائل؟ باشد؟ کسی چه نگران باید دیگر. کند بیرون پا از را هایش چکمه تا نشست سیندیا

 منحرف را افکارش تا کوشید و داد تکانی را سرش. کند می مراقبت خوبی به خودش از گنده آشام خون

  .سازد

  داند؟ می کسی چه اینکه یا کاریست مشغول یا است مسافرت حال در االن رافایل

 کار به و باشد تنها اینکه است؟ طالبش ها هفته که نیست چیزی همان ندارد او کار به کاری کسی اینکه

  برسد؟ خودش

 آشام خون نگران دیگر که بود رسیده آن وقت حاال. پوشید و برداشت را رسید دستش دم که پلیوری اولین

 را او بیفتد دام به الیزابت اینکه از قبل شده طور هر بایست می او. برسد خود شخصی امور به و نباشد بزرگ

   .برساند امنی جای به و بیابد

  دوم و سی قسمت

  

 دهان به را لطیفش و نرم دستمال گوشه ظرافت با و افکند زباله سطل داخل به را خون خالی پاکت میرابل

 که دانست نمی هرگز. لیسید را بود، مانده انگشتش بر که را خونی قطره لذت با بعد و کرد پاک را آن و کشید

 مطیع و ضعیف را او سالها طی اینکه برای جابریل که گفت لونی. باشد خوشمزه اینقدر تواند، می خون مزه

 و برخاست جا از. بود آورده بار قانع را او کشیدن ریاضت سالها. است کرده مخلوط آب غذایش داخل بگرداند،

  .شست را صورتش و دست و رفت خود شخصی دستشویی داخل به

 خون لرد مطیع چنین سال همه این چطور او. داد می آزارش بیندیشد، خود رفته دست از سالهای به اینکه

 انگاری سهل یک یا تغذیه سوء یک فقط موضوع این کند قبول که داد می ترجیح بود؟ شده تگزاس آشام

 این با. ترسید می واقعا. داشت وحشت او از که دانست می خوب حرفها این همه از بعد اما. است بوده ساده

  .بود انداخته او دل به جابریل که ترسی با. کرد می مبارزه هراس این با باید او همه
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 پیش. رفت می مادرش و پدر وکالی نزد به و گریخت می آنجا از باید. کرد می فرار آنجا از باید او! جهنم به

 او که دانست می خدا فقط و. پول خاطر به شده هم اگر حتی. کند کمکش بتواند که یکی. رامونا حتی یا پلیس

  .بود کرده صحبت سازد، خارج جابریل کنترل از را ثروتش چگونه اینکه باره در او با سیندیا. دارد پول چقدر

. آمدند او نزد به کمک برای آنها و بود کرده مشورت هم آنجلس لس قدرتمند وکالی از نفر چند با حتی او

  .برگردد خیابانها به لیز یافتن برای تا داد ترجیح بعد اما ماند آنها کنار کوتاهی مدت برای هم سیندیا

 نگران را او کشیده، طول آنقدر لیز با شدن روبرو اینکه از دانست می خوب او اما گفت نمی چیزی سیندیا

  :بود گذاشته پیام لیز برای همیشگی جای همان در بار چندین. بود شده نگران هم میرابل. است ساخته

   کجایی؟ تو. خوبه حالم من. مرتبه چیز همه

 اگر بود کرده انتخاب که اتاقی. بودند آورده برایش قبل روز که انداخت جدیدی میز یاد به را او الیزابت به فکر

 یک حکم فقط او و بود آلکساندرا خانه آنجا همه، این با. آمد می نظر به زیبا اما بود نشده تزئین گران چه

 به و کرد خواهند تهیه ای خانه خواهر دو هر شود، پیدا الیزابت که وقتی باالخره روز، یک. داشت را مهمان

 دلش گوید، ترک باید را عمارت روزی که آمد می یادش به وقتی چند، هر. کنند می مرتب را آنجا خود سلیقه

 به ترسناک کمی که الیکا از غیر به حتی او. بودند خاکی و برخورد خوش خیلی آنجا های اشام خون. گرفت می

 را او مرتب است، ضعیف عضالتش اینکه بهانه به که شد آشنا هم دیگر آشام خون زن چند با رسید، می نظر

  .دادند می ورزش

 وزنش به پوند ده کوتاهی مدت عرض در. بود کرده حس آشامان خون جامعه از عضوی را خود اولین برای

 خالف بر و آمده باال صورتی هایی گوشت با اینک رسید می نظر به مات که بدنش پوست. بود شده اضافه

  .بود کرده اضافه ظاهریش سالمت به بسیار انتظارش،

. شود تر درشت هم الیکا از حتی اینطوری شاید. خندید آرامی به کرد؟ می فکری همچین کسی چه! پوند ده

 کمی بودن خانم مورد در آلکساندرا عقاید. داشت دوست را محافظ زن این آلکساندرا، مخالفت رغم علی

  .شد نمی الیکا حال شامل اصال و رسید می نظر به قدیمی
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 افتخار یک این. بود مهمی کار شود، رافائل محافظان حلقه وارد بتواند زن یک اینکه میرابل، عقیده به اما

 بسیار امنیتی مسائل به عمارت در هرکس البته. رفت می شمار به الگو یک میرابل برای او و شد می محسوب

 امنیت در آشامان خون همه. شد نمی دروازه شامل فقط موضوع این و کرد می رعایت را آن و داد می اهمیت

 آشامان خون همه بلکه آلکساندرا و رافائل فقط نه. کردند می استراحت خانه زیرزمین در را روز همه کامل

  .نگهبان

 آنجا در اگر. خفت می آنجا که داشت مخصوصی اتاقک آلکساندرا، ساختمان یا اصلی عمارت زیر در کسی هر

  .نبود آشنا امکاناتی چنین با هرگز این از قبل تا میرابل. کنند بازش توانستند می داخل از فقط شد، می بسته

 تحت و کرد می معرفی رافائل به را خود هفته آخر تا اما یابد راه اصلی عمارت به بود، نتوانسته لحظه این به تا

 او. کند عمل چگونه و بگوید چه حساس لحظات آن در که بود آموخته او به آلکساندرا. گرفت می قرار حمایتش

 و بود کرده کار او با روز و شب همین برای بزند، گند چیز همه به و شود دستپاچه میرابل که ترسید می

 ای پیچیده عمل مراسم این. کرد می تکرار را روز کلمات هم خواب در میرابل که نحوی به داد،؛ می تمرینش

 خیالش اینکه برای هم میرابل و برآید اش عهده از خوبی به میرابل تا بود حساس بسیار آلکساندرا اما نداشت

  .داد می در تن کامال تمرینات این به شود، راحت رافائل جانب از

 با را خود جدید پیام یک. کرد الگین و رفت همیشگی روم چت به اول برگشت، که کامپیوترش سمت به

 آن باالخره که وقتی. شد خیره آن به ها احمق مثل دقیقه چند برای که بود شده متحیر آنقدر. داد نشان سرعت

 توانست، می سختی به که لرزید می آنچنان دستش. افتاد تپش به قلبش و شدند گرد چشمانش گشود، را

  .کند کنترل را ماوس

 جلوی و برداشت دستمالی فورا که شد سرازیر چشمانش از آنچنان شادی اشک. بود لیز طرف از نامه! لیز

 تمرکز با و شود مسلط خود بر تا کرد سعی لحظه چند از پس. نچکند کلید صفحه روی تا گرفت را قطرات

 در و کرد خوشحالی ابراز بسیار بود، کرده دریافت را او پیام اینکه از خواهرش. دهد ادامه خواندن به بیشتری

 در که بود نوشته او. کرد می تعجب بود، گریخته آنجلس لس به و کرده ترک را جابریل اینکه از حال عین

 روز برای که است کوچکی پول کیف داراییش تنها و اند دزدیده را اموالش همه شهر، در اقامتش از روز دومین

 شده آشنا شخصی با او. است امن جایش اکنون اما است گذرانده سر از را سختی روزگار. بود اندوخته مبادا
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 شخص آن. بیابد ای چاره بعد تا کند استفاده دیگرش خواب اتاق از تا داده اجازه و است تر مسن او از که

  .آورد چنگ به را ثروتش بتواند، سالگی هجده هنگام در تا بگیرد چیزی یا وکیلی تا کرده پیشنهاد او به حتی

  :نویسد می چنین است، زده می حدس را خواهرش واکنش الیزابت که گویی اینجا

 شدم دردسری چه دچار من که دونه می خوب اون. نیست بدجنس یا منحرف آدم یک مرد این. نباش نگران

 میشه؟ باورت. کرده می سوءاستفاده ازش ناپدریش. کرده فرار خونه از سالگی شانزده در خودش که چون

  .انگیزه نفرت

 سر پشت رو سختی دوران کنم می فکر من اما کنه صحبت من با موضوع این به راجع نمیخواد دلش اون

  .گذاشته

 دستم از که کمکیه تنها این. بندازه راه کاسبی یه خودش برای تا کنم می کمک بهش بگیرم رو ارثم که وقتی

  .برمیاد

 تهوع حالت و نشست اش معده ته بود، نوشیده لذت با که خونی همه. شد خیره خواهرش پیام به میرابل

  .گرفت

 مرد این که دانست می نیز او حتی. کشید آهی. نبود شجاع و تجربه با سیندیا مانند او که دانست می خدا فقط

 در براین بنا. دید می آزار کند، بازی کوچکش خواهر با نفر یک اینکه فکر از. کند می استفاده سوء خواهرش از

  :نوشت او به پاسخ

  .بست نقش لبانش بر دلنشینی لبخند کلمات این نوشتن با. عزیزم گاو

  .بگیر تماس باهام! امنه جات من با. بیای میتونی هم تو که شدم مستقر جایی یه من

  .کرد وارد را تلفنش شماره هم بعد

  .منتظرتم من. بگیر تماس باهام چت در اینکه یا

  .نشیند می اش رایانه پشت و برخاسته خواب از که اندیشید لحظاتی به و ایستاد باز کردن تایپ از هم بعد
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  :داد ادامه دوباره و کشید آهی

  .منتظرتتتتتتتتتتتتم من شب، هر

  .اش برآمده های نیش آن با هم آن زد، ها آشام خون سبک به لبخندی سپس

. بود نشده خواهرش از خبری هنوز اما آمدند می خود های پست سر به روز، شیفت برای انسانی محافظان

 لیز که وقت هر تا ندهد اجازه مرد این شاید. بدهد پاسخ سرعت این با که نداشت امیدی هم زیاد البته

 آن از و وارد نیز روم چت به بالکن، به آمدش و رفت با همزمان میرابل. کند استفاده کامپیوترش از بخواهد

 که صنعتگرانی دسترس از کرد می سعی و برد می آنطرف و اینطرف به خود با را تاب لب و شد می خارج

 می دست چیزی هر روی زن این گویی. کند دوری بود، کرده استخدام خانه جدید مدل طراحی برای آلکساندرا

  .کرد می تعقیب را آن توزانه کینه حرصی با گذاشت،

. شود اتاقکش وارد و رفته زیرزمین به تا بود نمانده باقی زیادی وقت. انداخت نگاهی ساعتش به میرابل

 آنها دقت با آشام خون نگهبانان. زدند می حرف هم با بلند صدای با و ریخته زمین روی را وسایلشان کارگران

  .نمایند ترک را آنجا باید هم آنها سحر شدن نزدیک با که دانستند می خوب و داشتند نظر زیر را

 آشپزخانه از رفت، پایین ها پله از گشت، می آرامی مکان دنبال به که میرابل آنان، صدای و سر از خسته

 صدای نه بود، خلوت کامال آنجا. گذاشت قدم ساختمان دو وسط جاده میان به و کرد عبور حیاط از گذشت،

  .دید می را نگران آشامان خون نه و شنید می را کارگران

 مزه را آزادی سرسبز، درختان میان در و کشید می بو را تازه هوای اینک بودن، جابریل زندانی سالها از پس

 خون غریزه اما کرد می پخش ضعیفی کامال نور ماه و بود حکمفرما جا همه بر تاریکی اینکه وجود با. کرد می

  .کرد می هدایت شنی جاده میان در را او راحتی به آشامی

 جلو از و داشتند گونه رقص حالتی مقابلش در بودند، گرفته قرار هم کنار ترتیب و نظم با که بتونی های نیمکت

 و بود آمده اینجا به نیز پیش شبهای. کرد می نگاهشان لبخند با. کردند می نشستن به دعوت را او عقب و

  .بود منطقه نگهبان داشت، برخورد او با که کسی تنها
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 و گشود را تابش لب و نشست آنها از یکی روی نبود، پیدا دیگر که شد دور آلکساندرا ساختمان از آنقدر وقتی

 به تا داشت وقت دیگر ساعت یک فقط حالیکه در بود، نیامده پیغامی هنوز. شد اینترنتی های سایت وارد

  .آمدند می دیرتر دیگران چند هر بخوابد، مخصوصش تخت در و برود زیرزمین

 به شدت به درها موتورها، صدای میان در. داد فرا گوش و کرد کج حیاط طرف به را سرش و برگشت عقب به

 گوش اما بازگردد تا برخاست جا از. کنند می ترک را آنجا باالخره کارگران که یعنی این و شدند می کوفته هم

 و شرکت آنجا از افرادش و رافائل که قیمتی گران و عظیم عمارت طرف از شنید، دیگری صداهای تیزش های

  .کردند می اداره را خود تجارت

 در که امنیتی دیگر طرف از و شدید کنجکاوی میان انتخاب طرف، یک از. بود افتاده جانش به تردید خوره

  .کرد غلبه او بر کنجکاوی که البته و. بود منتظرش خانه زیرزمین

 مخلوط شبها بیشتر. کرد می تماشا عمارت داخل به را ها آشام خون رفت و آمد و نشست می همانجا اغلب

 به که همانطور آنها بیشتر اما. داشتند تجاری رابطه ها بعضی. دید می را آشامان خون و انسانها از عظیمی

 هم افراد این اکثر. کردند می مراجعه آنجا به خون اهدای برای داوطلبانه که بودند کسانی زد، می حدس راحتی

  .بودند گذشته ساحلی خانه فیلتر از بار یک

 رافائل. شدند می خارج هم صبح از قبل و آمدند می آنجا به عصر رافائل امنیتی نیروهای کامل اسکورت با آنها

  .کرد نمی کار این به مجبور را کسی یا و نداشت ای برده هیچ جابریل برعکس

 چراغهای بر عالوه. ببیند را آنجا سنگ تخته یک لبه از توانست سختی به گذشت، که جاده پیچ آخرین از

 درختان میان به را خودش سرعت با. خورد می چشم به نیز آشنایی آبی و سرخ گردان نور یک ساختمان،

  .کرد پنهان ها سایه میان در و افکند

 دو ها اتومبیل کنار. بودند شده پارک ساختمان مقابل که داشتند تعلق بزرگ پلیس اتومبیل دو به گردان نورهای

 اسلحه روی را دستشان نگرانی با خود، اطراف آشامان خون دیدن با که بودند ایستاده شخصی لباس مامور

  .شد نمی دیده داخلشان کس هیچ اما بود روشن هم داخل چراغ و باز ها اتومبیل در. بودند کرده قفل خود
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 بیرون رافائل پیکر غول محافظ دو همراه به دانکن و شد گشوده عمارت بزرگ در که کرد مشاهده میرابل

  .آمدند

 نیش برآمدگی توانست می آنجا از میرابل و داشت می بر قدم محکم خیلی. رسید می خشمگین کامالً نظر به

 به ای دایره نیم و نشستند عقب آشامان خون و داد سریعی تکان را سرش او. ببیند باال لب زیر از را هایش

  .زدند رافائل.... و محافظان ها، پلیس دور

  .زد خشکش میرابل

 از غرشی شد، می اسکورت دیگر پلیس دو میان در و بود خورده دستبند پشت از دستانش که رافائل دیدن با

 تا بکشند کنار ها پله پای از که نبودند حاضر آنها. درآورد لرزه به را عمارت دیواره و برخاست افرادش میان

  .گفت چیزی و برد او گوش بیخ را سرش رافائل، دستی کنار پلیس اینکه

 تک تک به فامش نقره چشمان با هم بعد. افکند خشمگینی نگاه و گرداند او طرف به را سرش قدرتمند لرد

 اجتناب تقاضای این هم میرابل حتی. داد قرار خط یک در و کرد آرام را آنها ذهنش با و انداخت نظری افرادش

 به مرگ دم تا رفت خواهد انسانها میان به او اشاره یک با دانست می اینکه وجود با کرد، درک را رافائل ناپذیر

  .جنگید خواهد آنها با سرورش خاطر

 به که بود آرامش موج فقط اما. بریزد را خونشان و بجهد انسانها میان به دستور یک با تا کرد آماده را خودش

 می اجازه و ایستاده دیگر آشامان خون شانه به شانه که شد متوجه کرد، نظر خودش به تا. آمد می سراغش

  .ببرند خود با را زندانی انسانها تا دهد

 و یاس از دنیایی با دانکن. لغزید پلیس اتومبیل عقب صندلی داخل به و کرد دانکن با کوتاهی صحبت رافائل

  .دوخت چشم سرورش به و ایستاد کناری و نشست عقب ناامیدی

 بزرگ اتومبیل دو که البته و. راندند اصلی دروازه طرف به و چرخیدند زیادی صدای و سر با پلیس خودروهای

  .کردند تعقیب را آنها دانکن رهبری به آشام خون از پر
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 از یکی اینکه تا دانستند نمی را خود تکلیف و بود زده خشکشان همانجا آشامان خون. بود نزدیک سحر

. کردند ترک را موقعیت سرعت به همگی و شوند آماده خواب برای تا داد دستور بقیه به و آمد بیرون عمارت

 آلکساندرا به تا پیمود می را ساختمان دو فاصله شتاب با بود، زده بغل زیر را تابش لب حالیکه در هم میرابل

. بدهد خبر سیندیا به باید که.... اندیشید خود با ناگهان دوید، می شتاب با که همانطور. برساند را مهم خبر

  !سیندیا

  سوم و سی قسمت

  

 به و شد خارج فراری نوجوانان پناهندگان خانه از شتاب با و بست را خود گوشی دل، ته از نفرینی با سیندیا

 کرد، طی را کوچه دو بین فاصله عجیب سرعتی با. بیابد الیزابت از ردی بود توانسته آنجا. دوید اتومبیلش طرف

  .نشست فرمان پشت پرش یک با و انداخت کار از را اتومبیلش دزدگیر

 راه به ممکن سرعت آخرین با و فشرد گاز روی ته تا را پایش موتور شدن روشن از بعد و پیچاند را سوییچ

  .افتاد

 کناره روی از را جلو چرخ لبه بدهد، اهمیتی دیگر های اتومبیل بوق به اینکه بدون گذشت، که خیابان چند

 بوق چند از پس. گرفت را اکوف شماره عجله با و کرد باز برداشت، را موبایل گوشی بعد و پراند رو پیاده جدول

 عصبانیت با و کرد ای قروچه دندان سیندیا. داد درخواست ثبت برای و شد روشن وی صوتی پیامگیر آزاد،

  :گفت

. کنم می اش پاره تیکه شد، تموم چیز همه وقتی بگو حرومزاده سانتیلوی اون به! اکوف ممنون کمکت برای

   .درافتاده کی با دونه نمی اون

  .بود بار سرزنش کمی آشام خون صدای. گرفت را دانکن شماره فورا و کرد قطع را تماس

   .راهم تو من

  :شدند می خارج گلویش از غیظ با کلمات
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  بیای؟ باید کجا دونی می

  .اونجام دیگه دقیقه چند تا. بیستم خیابان المپیک،

 توانست که آنجا تا و کرد اضافه موتور به ای دنده هم بعد. انداخت کناری صندلی روی و بست را تلفن گوشی

 و دانکن دارد؟ آشام خون یک نگهداری برای تسهیالتی زندان آیا. بود نزدیک سحر. افزود اتومبیل سرعت بر

 می ها خیابان در وار دیوانه خشمی با دهند؟ می ترجیح آفتاب زیر سوختن بر را رافائل از دفاع آیا چه؟ افرادش

  .نداشت واهمه چیز هیچ از و راند

  !حرامزاده سانتیلوی

 فقط. نداشت صبری انتقام برای. نبارد او سر بر را خود جنون تا بگیرد را خود جلوی توانست می سختی به

  .نکشند بند به را سانتیلو او از قبل دیگر، آشامان خون که بود امیدوار

  چهارم و سی قسمت

  

 زدن قدم حال در آنجا باریک روی پیاده مقابل مغموم، ای چهره با دانکن رسید، بازداشتگاه به سیندیا وقتی

  .بود

 حالت با و پرید پایین و کرد پارک را اتومبیلش پریشان حالی با سیندیا چگونه که دید و گرفت باال را سرش

  :پرسید تندی با. رفت سمتش به دو

   کجاست؟ اون

  :آمد می عجیب نظر به که افکند او به ای موشکافانه نگاه سکوت در دانکن

   .هستند پیشش اونجا وکالش اما بمونم کنارش ندادند اجازه من به. داخله

  .کنارش به هم دانکن و افتاد راه ورودی در طرف به سیندیا

  .افتادند راه رافائل دنبال آشام خون گله یه گفت میرابل کجان؟ افراد بقیه
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   .نداشت سرورم برای ای فایده اونها موندن اینجا. عمارت به فرستادمشون. سحره نزدیک

  :داد پاسخ بالفاصله و انداخت کالر دی آی به نگاهی. درآمد صدا به دانکن تلفن زنگ

   .اینجاست اون

  :انداخت او به پرسشگر نگاهی سیندیا. کرد قطع را تماس هم بالفاصله و

  بود؟ کی

  .کنه صحبت باهات تا میاد داره اون. رافائل لرد وکیل

   چی؟ برای من؟ با

  :گت و کرد او به معذبی نگاه دانکن

  ... با ارتباطی چه اما البته شنیدی؟ چیزی «اوبیکر» قانون باره در تو

   .اوکالهاما و اوبیکر

  :کرد دخالت آنها گفتگوی در زنی صدای

 که کنه انتخاب رو نفر یک خودش امنیت برای بازداشت، زمان در داره حق آشامی خون هر فدرال، قوانین طبق

   .بمونه کنارش

 که بلوندی بلند موهای. آمد می آنها سمت به رو پیاده از که نگریست باریکی و بلند مونث آشام خون به سیندیا

 ها نیش برآمدگی بخصوص،. درخشید می آنجا کمرنگ نور زیر داشت، تناقض اش آسیایی زرد چهره رنگ با

  :آورد جلو را دستش شد، نزدیک کامال وقتی. رسید می نظر به غریب و عجیب لبش روی پوزخند با

   .بشه رفع مدرک بی و پوچ اتهام این که وقتی تا سپرده من به رو خودش از دفاع رافائل لرد. لوریک کیمکو

  :پرسید و انداخت سیندیا به انتقادی پر نگاه بعد

   ای؟ آماده شما
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  :پرسید و زد چپ علی کوچه به را خودش دانست، می را او منظور اینکه وجود با سیندیا

   چی؟ برای آماده

  :کرد دانکن به باری سرزنش نگاه کیمکو

  نداده؟ توضیح براتون دانکن مگه

  ... که دادم می توضیح براش داشتم من و کیمکو رسیدند، االن همین الیتون خانم

   .نیست چینی مقدمه به نیازی. دانکن باال میاد داره خورشید

  :چرخید سیندیا طرف به بعد

 اگه. الیتون سیندیا کرده، انتخاب رو شما و کنه استفاده خودش اوبیکر حق از میخواد رافائل لرد سرورم

 انتخاب رو دیگه نفر یک که کنم متقاعدش و پیشش برم سریع خیلی مجبورم کنی، خدمت بهش نمیخوای

   ... باشه الزم اگه. بمونه اونجا دفاع بی سرورم که نمیدم اجازه من. کنه

  

  :چرخید دانکن سمت به سیندیا

   .سیندیا داره، اعتماد بهت چون کرده؟ رو کار این اون چرا من؟ چرا

  :برگشت کیمکو طرف به سیندیا

 مثبت عالمت به را سرش کیمکو  نه؟ مگه باشین، انسان باید شماها از یکی کنن؟ نمی کاری وکیالش چرا

  :داد تکان

 و دادگاه بره باید روز طول در اون اما. باشه سرورم خدمت در که افتخارشه باعث و. انسانه بوید شوهرم،

 دیگه، طرف از. باشه محبوس اتاق یه تو تونه نمی همین برای. کنه فراهم رو رافائل لرد آزادسازی مقدمات

  .کرده انتخاب رو شما سرورم
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   نکنم؟ قبول من اگه و

  :انداخت سیندیا به باری محنت نگاه کیمکو

 دفاع بی و ضعیف کامال رافائل لرد نشم، موفق هم اگر و بدم ای دیگه ترتیب یه که میشم مجبور من وقت اون

. اونه کشتن برای نقشه یه اینها همه که دونم می تردیدی هیچ بدون. گیره می قرار انسان دشمنان مقابل در

   .نیاد بر دستش از کاری که سراغش بیان ساعتی چه دقیقا که دونستند می اونها

  :شد خیره دانکن به بعد و کرد پا آن و پا این کمی سیندیا

 و شد باز هم از کیمکو ناراحت چهره  کنم؟ چکار باید حاال. کنم می قبول من. نکن نگاه من به اینطوری

  :نشست لبش بر لبخندی

   چطور؟. البته داری؟ اسلحه خودت با

  :گفت و برد جلو را دستش فورا کیمکو

   .کنن می بدنی بازرسی رو تو اونها. من به بدش

  .داد سر کتش جیب داخل به و گرفت را آن کیمکو اما کرد اعتراض کمی سیندیا

171 

 هم با ما که دارند انتظار اونا البته. نخوری تکون من نزدیک از که باشه حواست. گردند نمی منو اونا اما

 گذارمش می دیدم مناسب رو موقعیت وقتی. بخوریم رودست اونا از نباید ما که البته صد و. بکنیم مشورت

   کنی؟ استفاده ازش تونی می. جیبت توی

  .شود می توهین او به که کرد احساس سیندیا دیگر اینجا

   .معلومه

  :گفت و برگرداند شانه روی از را سرش بعد. افتادند راه هم با و گرفت را او بازوی کیمکو
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 بیرون، اومدم تا باش آماده هم تو. عمارت طرف به میره داره بوید. میشه تموم چیز همه. دانکن نباش نگران

   .رسونه می خوابگاه به خودش با رو ما بوید. بریم اینجا از

 و نگریست شرق به سیندیا. شدند خاموش صبح، شدن نزدیک با اتوماتیک های المپ او، هشدار با گویی

  :پرسید رفتند، می ورودی در طرف به عجله با که همانطور. کرد حس را خورشید حضور بارقه اولین

   دیدین؟ رو اجساد شما

  :گفت رازگونه نگاهی با دوید، می عجله با که کیمکو

  .بدن بهم ها گزارش از کپی یک تا کردم درخواست اما نه

   .شدند دریده شاهرگ طریق از ها قربانی همه

   .کثافتا. کنند می قایم من از رو قانونی پزشکی گزارش که نیست بیخود. لعنتی

 سیندیا. نواخت می ممتد صورت به و ماند حالت همان به آن دکمه که فشرد در زنگ روی را انگشتش آنچنان

  .داد تحویل او به را قانونی پزشکی مدارک همه

 به رو اینها من که بفهمه نباید کسی باشید مراقب خیلی اما. ببینه باید حتما بوید که اسنادیه و مدارک اینها

   .ست محرمانه خیلی. دادم شما

  .کوبید در به محکمی مشت صبرانه بی بعد بود، دویده آنها دنبال به که داد دانکن به را مدارک پوشه کیمکو

 از حتما پرونده این از بعد شده، لبریز صبرم دیگه. کنند می دیر مخصوصا و بیرونیم این ما که دونند می کثافتا

   .کنم می شکایت دستشون

 و گشود محکم را آن بقیه و نداد مهلت کیمکو اما. شد باز اینچ چند اندازه به و کرد خشکی صدای در باالخره

 کیمکو. رفتند ساختمان پشت به و گذشتند روبرو سالن از آنها. شد اداره وارد در پشت پلیس به اعتنا بدون

  :گفت رفت می راه عجله با که همانطور
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 که وقتی تا. نمیشه سلول وارد تو شناسایی و تایید بدون کس هیچ: اینهاست قوانین. کن گوش خوب، خیلی

 اوبیکره، قانون این. باشه داشته قرار نباید سلول داخل دوربینی هیچ. قفله سرت پشت در سلولی داخل تو

   ...کنه می ناراحت خیلی رو اونا هرچند

 به سرعت با و آمد بیرون اتاق یک از پرونده بغل یک با که افتاد هارتزلر ایان به سیندیا نگاه موقع همین در

  .ریخت زمین روی ها ورقه همه که حدی به زد، ای تنه تعادل بدون و دوید او سمت

   .الیتون خانم متاسفم،

 کمک وی به تا شد خم کنارش بالاراده هم سیندیا. شد ها پوشه آوری جمع مشغول و نشست زمین روی بعد

  .کند

  :کرد زمزمه ایان. داشت فاصله او با سانت چند فقط صورتش که ای اندازه به

   .ها دوربین

  .نشد منظورش متوجه و نگریست او به وار گیج سیندیا

   .گذاشتند کار دوربین سلول تو

 می خود طرف به را او عجله با که کیمکو کمک با و ریخت ایان بغل در بود، کرده جمع چه هر سرعت با سیندیا

  .برخاست کشید،

   داری؟ آدامس تو

  .بود ایستاده باز حرکت از که کرد نگاه را او عصبانیت با کیمکو

  .باشه داشته وجود تنقالت فروش اتوماتیک ماشین یه باید اینجا. دارم احتیاج آدامس به واقعا االن من کیمکو

  .فهمید را سیندیا مقصود هم او که گویی بعد  مغزته؟ تو فکری تو ببینم. نداریم وقت سیندیا! خدایا

  .آدامس فقط
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   .میشه دیر داره. سلول طرف به بریم فعال. کنم می تهیه برات من. باشه

 را کیمکو و او اکراه با که داشت قرار آبی یونیفرم با مامور سه بودند، درونش ها سلول که راهرویی داخل

 به دوختی خوش آبی کت که بلندی قد مشکی مو مرد با سانتیلو بسته درهای از یکی بیرون. کردند راهنمایی

 ملحق آنها به هم کیمکو که چرا بود درست گمانش و باشد بوید او که زد حدس. بود گفتگو گرم داشت، تن

  .زدند حرف هم با سه هر و شد

 که اندیشید دانکن به و انداخت نگاهی ساعتش به بعد. شود تمام آنها جلسه تا داد تکیه دیواری به سیندیا

  .شد خواهد کباب خورشید باطلوع

   .بگردنت خوان می. الیتون باش، آماده

 ایستاده کنارش پوش یونیفرم جوان زن یک. دید را سانتیلو ناشناس دوست و برگشت صدا طرف به سیندیا

 باال را دستانش و کرد باز هم از را پاهایش و شد جدا دیوار کناره از سیندیا. نگریست می او به ناراحتی با و بود

  .بکند بدنی بازرسی را او بتواند زن تا گرفت

   .تمیزه. نیست باهاش چیزی

 دو راهرو انتهای در و گرفت نظر در را او مسیر امتداد سیندیا. شد گم جمعیت میان در و گفت را این مامور زن

  :گفت و کرد اشاره آنجا به. دید اتوماتیک ماشین

   .نخوردم هم شام هنوز من ببخشید،

 سرد نوشیدنی به ها صندوق از یکی. کرد تعقیب را او ماشین نزدیک تا و انداخت او به دیرباوری نگاه کارآگاه

. داد قرار جایگاه داخل و کشید بیرون جیبش از دالری پنج اسکناس یک سیندیا.... دیگری و داشت تعلق

 کیک عدد دو ابتدا سیندیا. کند تعیین را کاالیش تا خواست او از کرد، تایید را وی پول اینکه از پس دستگاه

 را آن لذت برای که او اما نداشت دوست را آن مزه چند هر. داد سفارش آدامس بسته یک سپس و برداشت

  .بود نخریده
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 کاغذ درون از را عدد یک و کرد پاره را آدامس بسته گشت، برمی نفره سه جمع طرف به که همانطور بعد

 داخل آدامس با حالیکه در سیندیا و نگریست می او به تعجب با سانتیلو دوست. گذاشت دهان به و آورد بیرون

  :کرد تعارف او طرف به را آن بسته آورد، می در بلندی صداهای دهانش

  کارآگاه؟ خوری، می آدامس

 را آدامس کاغذهای و رفت میزی پشت هم بعد. خندید بلند صدای با سیندیا و کشید هم در ابرو مخفی پلیس

  :گفت آلودی عتاب لحن با هم بعد. انداخت آشغال سطل داخل

  .کنید می نگاه زیاد سینمایی فیلم حتما شما

  :گفت او به سانتیلو دوست. بودند کرده ختم را جلسه دیگر که رفت نفره سه جمع طرف به هم بعد

   .پاکه دختره

  :گفت و کرد ای قروچه دندان سانتیلو

 غرق داری ماجرایی چه تو که نکن فکر هم اصال. کن دفاع ازشون بازم. رسیده وقتش الیتون، بیفت راه

   .میشی

  :برگشت وکیل طرف به و زد ملیحی لبخند بیاورد، خود روی به اینکه بدون سیندیا

  .پیشم بیای لحظه یه لطفا میشه کیمکو،

   .کنیم مشورت هم با میخوایم. بگیر فاصله ازمون سانتیلو. عزیزم البته

 آلود غضب نگاه به برخورد با سانتیلو. رفت سیندیا سمت به و زد او به ای تنه احترام، رعایت بدون هم بعد

 را سیندیا جلوی طوری شوهر و زن و پیوست آنان جمع به هم بوید. گرفت فاصله آنها از کمی و ایستاد کیمکو

  .گذرد می چه بینشان که دید نمی هیچ سانتیلو که کردند سد

  .بود شده سفید گچ مثل که نگریست کیمکو صورت به و آورد جلو را سرش بوید

  کیمی؟ خوبه حالت
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   .میشه بد خیلی بگذره این از بیشتر دیگه کم یه اگه

  .سراند سیندیا شلوار جیب داخل به را اسلحه سرعت با هم بعد

   .کردی پیدا آدامس باالخره

  :داد ادامه و کشید راحتی به نفسی

   .خوبه

  .برگشت سانتیلو طرف به هم بعد. داد تکان را سرش فقط کیمکو و افکند او به پرسشگرانه نگاهی شوهرش

   .میشه دیر خیلی داره سانتیلو، بریم

  پنجم و سی قسمت

  

 ضبط را کراواتش و کمربند زندان مامورین. بود ایستاده سلول وسط رافائل رسید، در آستانه به سیندیا وقتی

 آشام خون یک مگر اصال اینکه یا و بدهد خودکشی افتخار آنها به خواسته می رافائل گویی( بودند کرده

 پیراهن یک عالوه به داشت، تن بر را دوختش خوش و اعال پشمی زغالی کت هنوز اما) میرد می اینطوری

  .باز یقه سفید

 کسر او از تا است الزم دیگری چیزهای خیلی بکاهند، رافائل جالل و هیبت از اینکه برای. کشید آهی سیندیا

 سیندیا. است شده خیره وی به سیاهش دست یک چشمان که شد متوجه خورد، گره او به که نگاهش. شود

 قورت را هایش دندان میان آدامس مبادا تا خورد فرو را دهانش آب طوری بگرداند، او از روی تا نبود قادر که

  .بدهد

 که سازد مطمئن را او تا آمد جلو کیمکو. نداشت لرزشی کوچکترین رافائل نگاه. زد کمرنگی لبخند زحمت به

  :کرد زمزمه آرام بردارد، سیندیا از چشم اینکه بدون رافائل. بود خواهد چیز همه مراقب بوید

   .بشم شاد دشمن نمیخوام من و میشه دیر خیلی داره. کیمکو برو
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 گمان که سانتیلو کنار از کرد، طی را اصلی در و خود میان فاصله سرعت با و داد تکان سری ناراحتی با کیمکو

 بر بوید که آرامی ضربه با سیندیا. رفت بیرون آنجا از و گذشت باشد، داشته حضور آنجا باید دلیلی به برد، می

  :گفت آرام بوید. برگشت او طرف به و پرید خود جای از زد، اش شانه

   .بود خواهم اینجا غروب از قبل من

 و داد تکان تایید عالمت به را سرش است، نکرده ترک را او رافائل نگاه دانست، می اینکه به علم با سیندیا

  :گفت

   .بینمتون می پس

 خود با همراه زور به را او نگریست، می سیندیا به اش شانه روی از که همزمان و گرفت را سانتیلو بازوی بوید،

 دور که قدمهایی صدای به و شد خیره شده بسته در به کمی سیندیا. بست محکم را در و برد بیرون سلول از

 بر گفتن برای منطقی ای جمله تا کوشید می حالیکه در برگشت، رافائل طرف به بعد و داد فرا گوش شدند، می

  .آورد زبان

 غریزه از و بود شده خم سرش حالیکه در بماند، منتظر تا کرد اشاره وی به و کرد بلند را دستش رافائل

  .کرد می استفاده دادن گوش برای خود تیز شنوایی

. یافت را ها دوربین از تا دو نظر، یک با و انداخت اطراف به نگاهی آمده، پیش فرصت از استفاده با هم سیندیا

 کار از آنها کوتاهی مدت طی و نهاد لنزشان دهانه روی و آورد بیرون دهانش از را بدمزه های آدامس عجله با

 را او رافائل پرسشگر نگاه حالیکه در آورد، سرش بر را بال همین و کرد پیدا ورودی در باالی هم یکی. انداخت

  .کرد می تعقیب

 از آهی و چرخاند او چهره سمت به را نگاهش سیندیا. گرفت او سمت به و آورد باال را دستش رافائل باالخره

 دور به بازوانش اینکه محض به. بکشد آغوش در را او تا داد اجازه و فشرد را دستش. کشید تسلیم سر

 آرام خیلی او گوش بیخ منقبض، اندامی با ناگهان اما شد مستولی رافائل جسم بر آرامشی خورد، گره سیندیا

  :کرد زمزمه
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   عشقم؟ داری، اسلحه تو

 رافائل صدای تن. بگیرند را صدا شاید اما شود نمی ضبط تصویر فهماند، او به و کرد اشاره دوربین به سیندیا

  .رفت نمی فراتر سیندیا گوش الله از که بود پایین آنچنان

   نگشتند؟ رو تو مگه اونا

  :کرد زمزمه او گوش داخل و داد تکان را سرش سیندیا

   .نگشتند رو کیمکو

  :خندید بسته دهان با رافائل

   ... اینکه از قبل حتی. ایه العاده فوق زن کیمکو این

 و داد دست از را تعادلش کوتاهی مدت برای که آمد نظر به و کرد کوتاهی سرفه رافائل موقع همین در

  .برگشت عقب به تعجب با سیندیا. کرد سنگینی سیندیا روی بر اندامش

  رافائل؟

   ... که رسه می نظر به عزیزم، میخوام معذرت

 و میرابل خاطره یادآوری با سیندیا. شود مسلط خودش بر تا کوشید و داد تکانی را سرش آشکار تالشی با

 کنترل از خارج را او آشامی، خون غریزه اینکه از قبل و برد او بازوی زیر به را خود شانه سرعت به هواپیما،

  .شد موفق سختی به و کشید تخت سمت به را اش تنه سازد،

  .کشید می خود با نیز را سیندیا حالیکه در انداخت، باریک تشک روی بر را خودش رافائل و کرد جابجا را تخته

. زد نمی پلک و بود باز چشمانش. رفته هوش از یا است بیدار دانست نمی. انداخت او به مشکوکی نگاه سیندیا

  .نبود کار در نفسی هیچ... دیگر بعد و کشید عمیقی نفس کرد، برخورد بالش با سرش اینکه محض به
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 خیلی ضربان. گرفت دلش و گذاشت رافائل قلب روی را دستش. ترسید کمی ایستاد، کشیدن نفس از وقتی

 دیگری نفس و آمد باال رافائل سینه قفسه ناگهان بعد. شد راحت خیالش و کرد حس دستش کف را ضعیفی

  .کشید

 ضربانش باالخره. گرفت را نبضش و ماند باقی حالت همان به ای دقیقه چند. خورد تکانی حیرت با سیندیا

  .بودند ضعیف خیلی چند هر شدند، منظم

 حتی یا و خشونت تصادف، اثر در بودند تازه که جسدهایی. بود دیده خانه مرده در را زیادی اجساد سیندیا

 عاشقش تا نماید هایی بازی چهره، و بگیرد جان تن تا شد می باعث که روحی. بیمارستان یا خانه در مرگ

  .همیشه برای بود، رفته کامالً دیگر شوند،

 با. گیرند می اشتباه مرگ با را آشامان خون زیبای آرامش این مردم چرا پرسید خود از و شد خیره رافائل به او

 عذاب ناگهان بعد. کرد نوازش را اش گونه و زد عقب را رافائل برانگیز خیال موهای از ای هاله انگشتانش

 کرده استفاده سوء آشام خون این به کمک قبال در خود موقعیت از کرد حس گویی. ایستاد و گرفت وجدان

  .است

 ان از ای گوشه در و بودند شده نقاشی رنگ کم خاکستری رنگ به دیوارها. انداخت سلول اطراف به نگاهی

 آنها هرچند( نداشتند پنجره دیوارها. شد می دیده کوچک دستشویی یک دیگر ای گوشه در و آمده جلو تختی

  .)داشتند را حق این

 و رفت دستشویی طرف به و پیمود را سلول عرض ندارد، وجود دیگری دوربین که شد مطمئن اینکه از پس

 دستمال با کند فرصت اینکه از قبل و داد دماغش به چینی آنجا، صابون بوی از بعد. شست را صورتش و دست

 تیک صدای به سیندیا. شد تاریک جا همه و رفت هشداری هیچ بدون ها برق همه کند، خشک را خود

 دوربین وضعیت مورد در توانستند نمی افرادش و سانتیلو. خندید دلش ته در و داد گوش مهتابی فلورسنت

. کنند تنبیه چنین را او تا داشتند قصد عوض در که بود روشن کامال و. بکنند شکایتی آنجاباشد، نباید که هایی

  .بودند شده ناامید او از کامال حتما. پنجره بدون و تاریک اتاقی در
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 خوابی جای متاسفانه. بخوابد تا داشت خوبی فرصت حاال و بود برده سر به الیزابت دنبال به را شب همه او

 عمدی چالش یک هم این شک، بدون. رافائل کنار یا خوابید می زمین روی باید یا. بود نشده تعیین او برای

  .بودند کرده تعبیه برایش سانتیلو طرف از که بود دیگر

 آن از تر خسته اما. خندید می چقدر فهمید می را قضیه این و بود بیدار رافائل اگر که کرد می تصور خود پیش

  .بیازارد موضوع این با را خود که بود

 در سمت به را رویش و کشید دراز رافائل کنار هم بعد. نهاد بالش زیر به و آورد بیرون خود جیب از را اسلحه

 هر نداشت، ادامه زیاد وضعیت این و بود کوتاه روزها زمستان، لطف به. بست را چشمانش سپس. برگرداند

  .باشد طوالنی خیلی خیلی او برای شاید اندیشید می بدگمانی با چند

  ششم و سی قسمت

  

 راهروی در افراد آمدهای و رفت و صداها و سر این. پرید خواب از سیندیا خورد، تکان رافائل اینکه محض به

 مدتها زندانی چنین اینکه وجود با. باشد داشته استراحتی تا داد نمی اجازه و بود آزرده شدت به را او زندان،

 هم آن بودند، یافته انتقال آنجا به تازه کارمندانش گویی اما بود شده تعبیه رافائل مانند اشخاصی برای پیش

  .واقعی زندانی یک خاطر به

 یک به بیشتر ناهنجار اصوات این نیست؟ تعمدی زیاد صداهای سرو این آیا که پرسید می خود از سیندیا هنوز

 جا از تا کوشید و خورد تابی و پیچ باریک تخت روی سیندیا. پلیس بازداشتگاه یک تا داشت شباهت پارتی

  :کرد زمزمه گوشش بیخ رافائل. بازداشت رفتن از را او و پیچید دورش به آشنا بازوی دو اما برخیزد

   شیرینم؟ سین تو، یا منه برای مجازات این

 او و شود باز ورودی در لحظه هر اینکه از. کند حفظ را خود خونسردی کرد سعی و کشید عمیقی نفس سیندیا

  :کرد می ایجاد بخش لذت گرمایی گردنش، روی رافائل نفس. داشت شرم ببینند، حالت این در را

  :گفت آرام سیندیا  ناراحتی؟ دوربین خاطر به
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   .بشنوند رو صدامون ممکنه اما بگیرند چیزی تونند نمی ها دوربین

  :گرفت آرام موقتا رافائل

  .عزیزم سین بود، شده تنگ برات دلم

  .حرومزاده کردی، ترک منو تو

   .کردم دیوونگی خیلی

 بود، تاریک اتاق اینکه از. بست را چشمانش ریخت، می بیرون کلماتش از که احساسی موج مقابل در سیندیا

 و بشنود را قلبش بلند ضربان تواند می خوب خیلی رافائل دانست می خوب که چند هر داشت، بهتری حس

  :گفت و فشرد ستبرش سینه به محکم را سیندیا او. ببیند را چشمانش اشک قطرات

   .من عشق متاسفم، واقعا

 او و بود کرده تلفظ روسی به را من عشق کلمه. گذاشت او بازوی روی و داد تکیه او بازوی به را سرش سیندیا

  .میشی راضی زود اینقدر که سیندیا ای دیوونه خیلی تو! من عشق. فهمید می را این

  :داد گوش دقت با و جست جا از رافائل و شد بلند در قفل شدن باز صدای سلول بیرون از

   .هستند باهاش دیگه نفر چند. بویده این

 در، شدن باز با. داشت قرار رافائل سر پشت کمی سیندیا. بودند ایستاده نفر دو هر شد، گشوده در وقتی

 حمایت به نیاز چون آمد نمی خوشش عمل این از سیندیا که چند هر. بود رانده خود پشت به را او رافائل

 هم در ابرو و کند خوشنودی اظهار نتوانست حال این با. کرد توجیه ارادی غیر عمل یک را او کار اما نداشت

  .کشید

 هم بعد. بست خود سر پشت را در زور با و سراند داخل به را خود او. بود بوید شد، زندان وارد که کسی اولین

  :کرد اربابش تقدیم را رافائل کراوات و کمربند لبخندی با و آمد جلو

   .سرورم
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 هم بعد. کرد محکم را قالبش و گذراند شلوارش لیفه های حلقه داخل از را آن و گرفت را کمربند ابتدا رافائل

 به انداخت، می باال را ابروانش حالیکه در و برگشت سیندیا طرف به و انداخت گردنش دور و گرفت را کراوات

 خواباند را اش یقه و زد گره برایش را کراوات خاص مهارتی با سیندیا. ندارد وجود ای آیینه که کرد اشاره وی

 طرف به و زد آن بر نرم ای بوسه و اورد باال گرفت، را دستش رافائل شد، تمام کارش وقتی. کرد مرتب و

  .برگشت وکیل

  :آورد لب بر لبخندی و زد چشمکی کند، پنهان را احساسش توانست، نمی که بوید

 اون. هستید مبرا اتهامی هرگونه از شما که داد اطمینان من به و کرد تاسف احساس جدا دادستانی سرورم،

 در ایشون تحقیقات و الیتون خانم های کمک البته. کنه تکرار هم شما برای رو ها همین تا اومد اینجا به حتی

   .نبود تاثیر بی رابطه این

 و انداخت آن پیامک به نگاهی گوشی، زنگ صدای با موقع، همین در. داد تکان سیندیا برای سری هم بعد

  :گفت

   .بشیم خارج ساختمان عقب در از باید ما. رسید اسکورت گروه یک با االن همین دانکن

 بنگرد، سیندیا به اینکه بدون و گذاشت بوید شانه روی قدردانی نشانه به را دستش و داد تکان سری رافائل

  :پرسید

   عشقم؟ حاضری سین،

  :داد سر ای خنده آشتی نشانه به سیندیا

   .بار هزار حاضرم،

. نگریست وکیل متحیر چهره به سیندیا. زد بوسه سرش باالی بر و کشید آغوش در را او سرعت به رافائل

  :گفت بوید به رافائل

   .حاضریم هم ما پس
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 بود شده پنهان جمعیت پشت سانتیلو. نبودند خوشحال قبل مثل دیگر که بود پلیسی ماموران از پر راهرو داخل

 تالقی سیندیا با کارآگاه خشمگین چشمان کرد، می باز را راه بوید که همانطور. داد می فحش آشام خون به و

 بود ایستاده باز در یک مقابل که دید را هارتزلر اما نگذاشت محلی وی به سیندیا. نبود دشمنی از خالی که کرد

 وی از ابرو و چشم حرکت با و نمود خود متوجه را او نگاهش با سیندیا. نگریست می رافائل به وحشت با و

  .کرد تشکر

 نداشت ای فایده هیچ. داد خواهد را او کمک پاسخ طریقی به دیگران، از پنهان جایی در بعدها که دانست می

 وفاداری مرد این اما کرد نمی درک را هارتزلر روحیات و حاالت. کند درگیر دوستانش و سانتیلو با را خود که

  .کند استفاده وی از هم باز آینده در تا نداشت ایرادی و بود رسانده اثبات به را خویش

 با بوید. گشتند اضطراری خروج باریک راه یک وارد و پیچیدند چپ سمت به شدند، دور که ساختمان مقابل از

. گشود آرام را در و یافت اطمینان خطر زنگ کارکرد عدم از و کرد بدل و رد نگاهی جمعیت، میان شخصی

 خون جماعت به تندی با و شد پاره دلش بند ارباب، سر پشت جمعیت دیدن با بود، ایستاده بیرون که دانکن

 در نزدیک تا را آنها و بزنند سیندیا و او دور به ای حلقه خود سرور از پشتیبانی برای تا کرد ای اشاره آشام

 و ایستاد در مقابل رافائل. کنند مشایعت بود، شده پارک باریک کوچه میان که وی یو اس بلند شاسی اتومبیل

  :داد تکان منفی عالمت به را سرش سیندیا اما شود سوار تا کرد تعارف سیندیا به

   .شده پارک در مقابل اتومبیلم

  :گفت و کرد اخمی رافائل

  ... تا فرستم می رو افرادم از یکی. نداره عیب

  

   !نه

  :گفت آرام و پرید حرفش میان به سیندیا
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 برم دوباره باید که نه اگر و. نه یا شده خبری الیزابت طرف از آیا که بپرسم میرابل از باید! نه اما ممنونم ازت

   ... و کشه نمی طول زیاد. بگردم دنبالش

 خودش پیش رافائل آره؟... شده ناراحت که رسید می نظر به. نشست می رافائل دل بر خنجری مثل کلماتش

 بود؟ خواسته معذرت ازش و بود کرده نازش چون رختخوابش؟ تو پره می سیندیا االن که کرد؟ می فکری چه

  ... باشه

 خودش برای او. آمد نمی بدست آسان اینقدر که سیندیا! نه... اما نبود بدی فکر کار این شرایطی چنین در

 در اما. بود جستجویش در که قاتلی و چرخید می ها خیابان در هنوز که دختری و داشت شغل داشت، زندگی

  .آورد زبان بر کلماتی چنین که نبود الزم آشامان خون تیز های گوش مقابل زمان، آن

   .کنم پیداش باید من. رافائل مهمه خیلی

  :گفت آخر در و انداخت او به محزونی نگاه رافائل

  ... حتما داشتی نیاز اگه خوب، بسیار

   .کنم می رو کار این حتما

 آشام خون فام نقره نگاه. گیرد قرار رافائل و او بین اسکورت حلقه تا داد اجازه و نهاد عقب به قدمی سیندیا

 اما بست سرش پشت را در دانکن. شد پنهان بزرگ اتومبیل درون سرعت به بعد و ماند خیره او به دیگر کمی

  :دوید سیندیا طرف به شود، سوار اینکه از قبل

  ... روز میرابل قرار

   .اونجاییم وقت سر دو هر. نباش نگران. دانکن دونم می

  :گفت مهربانش لحن همان با و کرد او به اسرارآمیزی نگاه دانکن

  .بینمت می شنبه یک پس

  .باشه



 

 
 

236 

  
 امئیل خون آشجبر ➢

 به مترجمی مهرداد مراد رینولدز بی دی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

  ... بودی خطر در اگر کنم سفارش بهت نیست الزم

   .نگذار منتظر رو رافائل برو،. دانکن دونم می

181 

 قرار پشتی خیابان در که رفت اتومبیلش طرف به زنان قدم هم بعد. گفتند ترک را آنجا همه تا ایستاد آنقدر

 هم باز. بکشد خودرو فرمان پشت به را هیکلش توانست زحمت به. بود نمانده باقی برایش نایی دیگر. داشت

  .دو هر برای برسد چه داشت، جا زور به هم رافائل برای که تختی در هم آن. دیگر بیخوابی روز یک

 خواب از که است زود میرابل برای احتماال االن که آورد یاد به اما. کرد باز را تلفنش گوشی و چرخاند را سوییچ

 نداشت فکری هیچ لحظه آن در. کرد هدایت خانه طرف به را اتومبیل بعد و کرد ارسال برایش پیامکی. برخیزد

 عمر همه در بار اولین برای که آمد می نظر به. کند عوض را هایش لباس و بگیرد داغ دوش یک اینکه مگر

  .ببرد منزل به خود با را زندان بوی بدنش تا خواست نمی دلش ابدا اما. باشد کرده تجربه را زندان شب، یک

  

  هفتم و سی قسمت

  

 خودش که چی هر حاال. شام برای هم شاید شد، مالیبو راهی صبحانه خوردن برای دوش، گرفتن از بعد

 بود، خورده نامربوط غذاهای غریب، و عجیب ساعات در آنقدر روز، چند آن در. بگذارد را اسمش دارد، دوست

 و نان با همراه پنیر املت و بیکن سفارش و نشست همیشگی میز پشت پس. نداشت انرژی بدنش دیگر که

  .داغ قهوه پارچ یک عالوه به البته داد، هلو مربای

 فهمید کالر آدی به نگاهی با. آمد در صدا به تلفنش زنگ که شد ساحلی اتوبان وارد گرفت، جان کامال که وقتی

 عمارت طرف به و گذاشت صوتی پیامگیر روی را تلفن. است گرفته تماس او، پیامک به پاسخ در میرابل که

  .پیچاند را فرمانش رافائل
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 شبیه بیشتر که آورند می وجود به را) نصرت طاق( ارکی قدیمی، و بلند درختان شدگی خم جاده، طرف دو از

 آن اما. کرد می روشن را راه زحمت به هم سیندیا اتومبیل های چراغ نور حتی که تونلی. بود تاریک تونل یک

 را افرا درختان تنه و تابید می زمین به برگ از عاری درختان میان از کامل ماه نور زمستان، فصل دلیل به شب،

  .داد می نشان ای نقره رنگ به

 اطرافش سبز های چمن با و تمیز کامال آن جاده که جایی. داشت قرار عمارت دروازه تونل، این انتهای در

 می پنهان را آلکساندرا ساختمان خود، قفای در که خورد می چشم به تاریک جنگلی آن پشت. بود شده مزین

  .کرد

 نیمه در هیجان با او. کشید می را انتظارش در جلوی میرابل که چرا بودند، داده اطالع را او ورود نگهبانان گویا

  :گفت و دوید سیندیا سمت به راه

 اینجا همه. بودند کرده زندونی رو ایشون روز همه اونا! من خدای دونستی؟ می تو. سین ست خونه رافائل لرد

 خون همه که مطمئنم من. بودمش ندیده اینطوری هیچوقت من که آلکساندرا حتی. بودند عصبانی شدت به

   .دیدی می اینجا خودت باید تو. کردند می آماده چیزی یا جنگی برای رو خودشون داشتند آشاما

. است کرده تغییر سرعت با آنقدر چطور میرابل که دید می او. کشید می آه و کرد می نگاه او به ساکت سیندیا

  :آورد لب بر لبخندی زحمت به کرد؟ شد می چه

  میرابل؟ نه مگه برگشته، حاال اون اما

 تبریک بهش خواستند می و بودند برده هجوم اصلی ساختمان طرف به همه. برگشته قبل ساعت چند آره

  .بگن

 بزنند، حرف کلمه یه اینکه بدون و کشیدند می رو انتظارش اونجا آشاما خون همه. بود انگیز وهم! سیندیا وای

 خورم می قسم من. شد پیاده رافائل لرد و رسید بزرگ وی یو اس اتومبیل ناگهان بعد. بودند کرده تمرکز

  !سیندیا
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. تپید می وار دیوانه مثل من قلب. آسمان در بزرگ مکش یک. کشیدند نفس هم با آن یک در همه که انگار

  چی؟ یعنی کنی می فکر خودت چی؟ یعنی این. شدم خوشحال خیلی دیدنش از! سین وای

   .بکشم نفس نتونم اون بدون که رافائل مثل استادی. دارم استاد یک من حاال اینکه یعنی

 خیلی. بکشد نفس توانست نمی رافائل بدون هم او که چرا کند، درکش توانست می. شد خیره او به سیندیا

 دیگر و وفادارند او به چقدر رافائل افراد اینکه. افتاد دانکن حرفهای یاد به سیندیا. فهمید می را او خوب هم

  .دارد یارانش تک تک روی قدرتمندی نفوذ چه رافائل اینکه

  .منطقیه کامال تو احساس این که کنم می فکر من میرابل، دونی می

   .عالیه

  :کرد عوض را موضوع و انداخت باال را ابروانش سیندیا

  .نشده خبری لیز از که نگو بهم حاال. میرابل خوشحالم

   .اومد پیش رافائل لرد ماجرای این اما بگم بهت خواستم می دیروز که شد خبری یه! چرا چرا

 فقط افتاد، می اتفاق آشام خون فرزندان و ارباب بین که ماجرایی. شد خیره او به و گرفت آرام دوباره سیندیا

 حاال بود، شده نابود جابریل توسط رحمانه بی که میرابل وفاداری و عواطف احساس همه بود؟ نفس فراموشی

 می لذت نوعی به فرزندانش وفاداری احساس این از رافائل آیا. شدند می هدایت رافائل توسط و کرده طغیان

 خودخواه حرامزاده یک به تبدیل خودی، بی. کرد می تجاوز هم نفر هزاران از آنها تعداد! بزرگ خدای برد؟

  .بود نشده

  :داد ادامه میرابل

   .بگیره رو حقش سالگی هجده در تا کنه می کمکش گفته و داده پناه بهش مردی یه که گفت بهم هرحال، به

  :داد ادامه دوباره و کرد عوض را گفتارش حالت بعد
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 خیلی که کنیم می زندگی رافائل با کالیفرنیا در اینجا ما و نیست خوبی ایده این که گفتم بهش من البته

  .مطمئنه

  ... گفتم بهش من و نکرد باور منو حرف اون اما

  گرفت؟ تماس باهات اون زدین؟ حرف هم با چطوری. کن صبر

 کامپیوترش از تا داده اجازه کنه می زندگی باهاش که مردی. گرفتیم تماس هم با روم چت یک در. نه! اوه

 اونم. بگیره تماس شما دوست با تا گفتم بهش. دزدیدن رو خودش مال زدی حدس که همونطور. کنه استفاده

   .شد پرت حواسم من و افتاد اتفاقات این دیگه بعد کرد قبول

  .است شده خواهرش از تر قوی چقدر رافائل باره در او نگرانی اندیشید، خود با سیندیا

   .بگیرم لوسیا با تماسی یه من تا کن صبر باشه،

  .بود لوسیا خود. خورد زنگ بگیرد، شماره اینکه از قبل اما کرد باز را گوشی

  لوس؛ سالم،

 تونستم زحمت به من. ترسیده و هراسونه کم یه اون. باشه من پیش االن گمشده دختر کنم فکر سین؛ سالم

  .نداری خطری براش و هستی خوبی آدم تو که کنم قانعش

  بزنم؟ حرف باهاش تونم می. لوسی ممنونم

  .کرده اذیتش بوده، باهاش که مردی اون. مضطربه و ترسیده خیلی اون اینجا؟ نمیای سر یه چرا. نه هنوز

  لوس؟ دیده، آسیب اون

 اینکه یا باشه مرد اون جانب از کنم نمی فکر من که داره کبودی و کوچک خراش تا چند. نیست جدی اما آره

  .ترسیده خیلی اون حال هر به. باشه کرده رو کار این مستقیم خودش

  خوبه؟ بیام کی من حاال. بگه رو حقیقت که باشیم امیدوار بهتره
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  .بشه خوب حالش بزنه حرف باهات اگه کنم فکر من البته. بگیرم تماس باهات تا بده وقت ساعتی دو یکی

   .آره آشامه؟ خون همون بیارم؟ تونم می هم رو خواهرش

 خنده و تلویزیون صدای تلفن، زمینه پس از توانست می سیندیا. نداد پاسخی و کرد مکث ای لحظه چند لوسیا

  .بشنود را ها بچه

 باره در بعد انسانی، یه تو باشه چی هر. کنه صحبت خودت با اول بگذار. باشه خوبی ایده کنم نمی فکر

  .گیریم می تصمیم خواهرش

   .کنیم می صحبت هم با بعدا. باشه

  :پرسید تندی با میرابل شد، قطع تماس اینکه محض به

  لیز؟

  .اونجا برم باید من. لوسیاست خونه

  .بریم بزن پس

 نیست الزم و امنه لوسیا خونه الیزابت جای فعال. موافقم باهاش منم که گفت چیزی یه لوسیا میرابل؛ ببین! اوم

 که اتفاقاتی این با بدون اما. میشه چی ببینیم تا کنم می مالقات باهاش و میرم من اول بعد. بیاریم فشاری که

   .داره وحشت آشامه خون چی هر از حسابی اون افتاده،

  :گفت اعتراض با میرابل

  .زنم نمی ای صدمه بهش من که دونه می اون اما

 می فرار تگزاس از اون. بگذار لیز جای به رو خودت و کن گوش. میرابل کنی می فکر تو که نیست اینطوری

 هم حیاط تو رو پاش حتی جابریل ترس از که میرابلی. بینه می اینجا رو تو ناگهان و میاد کالیفرنیا به و کنه

  .گذاره نمی

  .گردونی برش که فرستاده رو تو جابریل که کنه می فکر االن اون
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  ... رافائل اگه اما

 ابدا و شناختتش تو طریق از فقط. هست کی اون دونه نمی اصال. شناسه نمی رو رافائل که اون میرابل؛ ببین

   .نداره اعتمادی حرفا این به هم

  .آمد می سمتشان به پارکینگ ورودی از که افتاد آلکساندرا به سیندیا چشم هنگام همین در

   .آلکساندرا شده، خوشگل خیلی

  .بود حیاط دکور تغییر به سیندیا اشاره

 آشاما خون از دیگه یکی. خوندمش بودیم، کلرادو وقتی که گرفتم الهام کتابی از رو مدلش. شد بهتر خیلی آره

   .بود کینگ کتاب، نویسنده اسم کنم، می فکر. کرد تشویقم هم

 .زد سیندیا به چشمکی هم بعد

 و سرد حالت همان با آلکساندرا. داد او به سختی تکان و زد باال سرمایی پوستش زیر از که کرد حس سیندیا

 کسی که بود ایستاده باوقار و متین آنچنان اما. برد می لذت حالتش این از و بود شده خیره او به روحش بی

 گرفته بازی به او وسیله به خواست نمی دلش سیندیا همه این با. باشد داشته عمر سال صدها کرد، نمی باور

  :گفت تندی به. ترسید می او از دلش ته. شود

 می میون در شما با رو جزئیات میرابل. کرد پیدا رو ما اون عبارتی به یعنی. کردیم پیدا رو الیزابت کنم فکر

   .گذاره

  .گذراند نظر را آن متن سرعت با و شد بلند او گوشی پیامک صدای موقع همین در

   .اومدم فردا شاید. بینمتون می دوباره و گردم برمی. برم باید من. لوسیاست. همینه

  :نگریست میرابل به بعد

 نگران حال هر در. حتماً میدم، خبر بهت و کردم صحبت لیز با اینکه از بعد. میرابل گیرم می تماس باهات

   .نباش هیچی
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  هشتم و سی قسمت

  

. بودند کرده بازسازی و خریده را آن لوسیا با پیش سال هفت که رفت باال ای خانه های پله از عجله با سیندیا

 این، از پیش. داشت چوبین هایی دیواره و بزرگ ایوانی که ای خانه گذشت، می آن عمر از قرن نیم از بیش

 و کرد تغییر شهر جغرافیای اما. بود دکترها و وکال بورس و داشت قرار آنجلس لس در خانه زمین از نیمی

 دانشجوها بین آپارتمانی صورت به منطقه امالک و کردند مکان نقل غرب و جنوب به آنجا از وکال و دکترها

 پیرزن. بود خراب و کثیف بسیار که گذاشتند قیمت خانه این روی شرایطی در لوسیا و سیندیا. شد تقسیم

 خانه نگهداری خرج هم سنت ده حتی اخیر، سال بیست در و بود زیسته آنجا سال شصت از بیشتر صاحبخانه

  .بود نکرده

 یک پذیرایی داخل. شد وارد آنجا آخر به و گذشت بزرگ پذیرایی یک از و گشود را آن زدن در بدون سیندیا

 وبر دور و زمین و مبل روی. ننهاد وقعی سیندیا اما بود روشن سینما مثل صدایی با بزرگ دی سی ال تلویزیون

 اگر که داشت شک سیندیا البته نداشتند وی عبور به توجهی هیچ هم آنها که بود نوجوانی دخترهای از پر

  .بشنود آنها جانب از پاسخی کرد، می هم سالمی

 چیزی یا ای آبدارخانه زمانی گویی که کوچکی اتاق. داشت قرار آشپزخانه کنار و خانه انتهای در لوسیا دفتر

 ها پنجره جلوی و دادند کاربری تغییر دفتر یک به را اتاق و کشیده بیرون را ها لوله همه. است بوده این شبیه

  .بودند کرده گلدان و گل از پر نیز را

 میرابل به عجیبی شباهت که نوجوانی دختر و بود نشسته تحریرش میز پشت همینطور و در به پشت لوسیا

 او به مشکوک و خسته چشمانی با سیندیا، ورود محض به. شد می دیده صندلی یک روی کنارش داشت،

  :گفت دوستش به و داد تکان برایش سری سیندیا. انداخت نگاهی

  :گفت لبخندی با و شد تمام اش نگرانی او دیدن با. چرخید او سمت به لوسیا  لوس؛

   سین؛
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 مرتب و بود مهربان و مشرب خوش خیلی لوسیا. کشید آغوشش در گرمی به و رفت طرفش به و ایستاد بعد

 شاهد نزدیک از الیزابت. کرد می رفتار چنین او خاطر به و نبود اینطور سیندیا اما کرد می بغل را اطرافیانش

  .بود آنها مابین تعارف

   .کردیم بنا رو جا این هم با قبل سالها ما. الیتونه سیندیا خوبم خیلی دوست این لیز،

  .دستانش دهانش، چشمانش، کرد، مالحظه را سیندیا دقت با الیزابت درشت آبی چشمان

 همین بود لیز جای به اگر هم او. باشد نداشته ها آشام خون از نشانی ببیند خواهد می حتما که اندیشید سیندیا

  :پرسید تردید با لیز. کرد می را کار

  :داد تکان سری سیندیا  هستین؟ لوسیا دوست واقعا شما پس

  .کالج دوران از

  کنید؟ می کار من خواهر برای شما و

   .کرده تعریف برات لوسیا که مطمئنم. این شبیه چیزی یه اما. نه دقیقاً

 پیش برایش صندلی یک و داد مثبت جواب هم لوسیا. ببیند را او مثبت جواب تا نگریست لوسیا به هم بعد

  :داد ادامه رسید، می نظر به ناراحت صندلی روی گویی که سیندیا. بنشیند لیز روبروی تا کشید

 چه هیوال اون که شدم متوجه و کردم مالقات میرابل با بعد. کنم پیدا رو تو تا کرد استخدام منو جابریل واقع در

 لس به هم تو خوبم شانس از و دادم فراری اونجا از رو میرابل خاطر همین به. کنه می خواهرت به ظلمی

  .بودی اومده آنجلس

   .گرده می دنبالم داره هم دیگه نفر یک اینکه مثل اما

  .رسید می گوش به دماغی تو کمی نظر به صدایش بود، یافته بیشتری آرامش که حال

  .هست هم چاق. داره سفیدی موهای و باالست سنش. دیدمش. آره
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 از قبل مال موضوع این. میاد در جور دادند دوستانم که مشخصاتی با ولی ندیدمش من البته. کنم می فکر آره

...   

  :گفت مهربانی با و گرفت را دستانش لیز، متوحش دوباره و گرفته چهره دیدن با لوسیا

 سین؟ سین؟ نه مگه. کنه می درک اینو سین و گذشته ، بوده چی هر. نیار فشار خودت به. عزیزم نداره عیبی

  کنید؟ می صدا) گناه معنی به( سین اونو شما

 برای. سنگینه و بلند هم سیندیا اسم و داشتم نفرت سیندی اسم از همیشه من. آی اس نه وای، سی با سین

  .کنند صدا سین منو که میخوام همه از همین

 او گفته تایید در الیزابت. کرد حیرت کمی لیز لبخند دیدن با و تاباند را چشمانش و کشید ای خمیازه لوسیا

  :گفت

   .میومد بدم منم که کردند می صدا السی منو هم مادرم و پدر

  :داد تغییر را گفتگو موضوع دانست، می شان منتظره غیر مرگ و لیز والدین مورد در کافی اندازه به که سیندیا

  .کردم رو و زیر تو دنبال رو جا همه من افتاد؟ اتفاقی چه بگو بهم حاال لیز، خوب

 که دونستم نمی من اما. میگم غذاها کوپن اون خاطر به کردی، پیدا ها بچه میون خوبی شهرت تو. شنیدم آره،

   .کنم اعتماد بهت باید چطور

  :داد ادامه و نگریست داشت، جای لوسی دستان میان که دستانش به او

   .بودند مرده دخترا اون همه

  :شد خیره سیندیا به و برگشت بعد

 بسکتبال باهاشون مثال داشت، خیابونی های بچه با زیادی ارتباط اون. رسید تاد اینکه تا بودم ترسیده من

 زیاد سنش هرچند رسید می باحال خیلی نظر به و زد حرف من با اون. پرتها و چرت همین از یا کرد می بازی
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 مثل پوشید، می نواردار بزرگ های شرت تی این از همیشه اون. خورد نمی چیزا این و بسکتبال به و بود

  ... بنابراین. آشنان باهاش که میومد نظر به ها بچه همه اونوقت چیه؟ منظورم دونی می استرالیایی، پسرای

  :انداخت باال را هایش شانه

 من بعد. مثال چیزی ای، پسرخاله پسرعمویی،. دارم فامیل اونجا منم که گفت تگزاسم اهل من که فهمید وقتی

 سالگی هجده به من اگه اینکه. کردم تعریف براش چیز همه و جابریل و میرابل به راجع و کردم اعتماد بهش

 پیشش مدت این چرا گفت بهم هم اون. بیارم بدست رو ثروتم تونم می و میشه درست چیز همه برسم،

   .مونده باقی هفته دو فقط آخه نکنم، زندگی

  :کرد تکرار دوباره و انداخت سیندیا به ناچار و محزون نگاهی رسید که اینجا

  .رسید می نظر به مهربون و برخورد خوش خیلی او

  بدی؟ عقیده تغییر که شد باعث چی شد؟ چی بعد خوب

 کردم، می فرار اونجا از حتما کرد می رو اینکار اگه. کنید می فکر که اونطوری نه. نزد دست من به اصال اون

 رفتم می هرجایی من اینکه یعنی. آوردن در بازی رئیس به کرد شروع خالصه. داشت رو سال چهل حدود آخه

 و اینجاست گفت که گرفتم رو میرابل پیام اینکه تا. دادم می توضیح براش باید رو کردم می که کاری هر و

 و خوند می هامو پیام همه کردم، می استفاده اون مال از و بودند دزدیده رو کامپیوترم چون. ببینیم همو باید

 عالوه به. برم بیرون تاریکی از بعد خواست نمی دلم منم و کرد می کار جایی یه شبها اون. دید می کارامو

 گفت می که گرفتم میرابل از پیامی اینکه تا. امنه جام که بگم و بگیرم تماس میرابل با تا بود خوبی زمان اینکه

 براش بنابراین باشه؟ اینجا باید چرا اون که اینه منظورم. بود عجیب خیلی این و کالیفرنیاست تو االن اون

 اون اینکه و نوشت برام رافائل باره در هم اون امنه؟ جاش که بدونم و کنم اعتماد بهش باید چطور که نوشتم

 من که میخواد و کنه می زندگی کاخ مثل جایی یه تو االن اون اینکه. نداره رو اون اخالق و نیست جابریل شبیه

   .پیشش برم

  .بود شنیده میرابل از را اینها بیشتر. داد تکان تایید عالمت به را سرش سین
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 و ها آشام خون از من ترسوندن به کرد شروع و رسید اون که کردم می چت میرابل با داشتم من حال هر به

 با ای رابطه هیچ من که نمیخواد و شده دستگیر دخترا کشتن خاطر به رافائل که گفت اون. رافائل خصوص به

 میرابل از) کرد صداش عنوان همین به دقیقا اون( لعنتی آشام خون این چون. باشم داشته میرابل یا رافائل

 چیه؟ منظورش که پرسیدم ازش. هستم رقمی یه براش من چون. بکنه استفاده میخواد من به رسیدن برای

   .نیستی دخترا اون از هیچکدوم شبیه تو نباش نگران که گفت

  :پرسید تندی به سیندیا

  نیستی؟ دخترا اون از هیچکدوم شبیه چی، یعنی

   .رسیدند قتل به آشاما خون توسط دخترا اون همه گفت اون

  :پرسید و کرد بدل و رد لوسیا با نگاهی سیندیا

  چیه؟ مرد اون اسم گفتی لیز،

 رو اسمش کنم فکر. شلوغه خیلی که بخش اون اما کنه می زندگی ساحل نزدیک پایین اون. رایدر تاد. تاد

 چیزی همچین که من اما کردند کشی کانال ایتالیا مثل رو اونجا که گفت بهم یکی. کردند می صدا ونیس

  .ندیدم

  شد؟ چی بعد. میدم نشون بهت من حاال

  .خوابیدم و اتاق تو رفتم من کردیم، بحث و جر اینکه از بعد. کنه زندونی خونه تو منو کرد سعی مرتیکه هیچی،

 میگم؟ چی فهمید می. بود شده زندان مثل درست. شده قفل ها پنجره همه و اتاق در دیدم شدم، بیدار وقتی

   .بود کرده قفل هم رو توالت در حتی بیشعور اون. سرکار بود رفته چون نداد جواب کوبیدم در به چی هر

  :گفت حرفهایش میان در دخالت با و آورد لب بر رضایت از لبخندی لوسیا

   .کنه می فرار و شکونه می رو در لیز، دخترم

  :کرد می غرور احساس و بود شده سرخ همزمان الیزابت
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 عتیقه فلزهای از میز روی اون. بکنه مقاومت نتونست زیاد. بود توخالی و پیزوری در یه اون چون. خوب آره

 زخمی هم رو بازوم البته. شد سوراخ اینکه تا کوبیدم انقدر. بودند سنگین اما زشت خیلی. کرد می نگهداری

  .کردم

 نبود دنبالم کوچیکم کیف از غیر هیچی. شدم خارج اونجا از و کردم باز رو قفلش و بردم در پشت به رو دستم

   .کردم فرار و دویدم بیرون به سرعت با اما

  :گفت و انداخت باال را هایش شانه سیندیا به دوباره نگاهی با

  .اینجام که هم حاال

 از دونم نمی واقعا. دونم نمی کنی؟ چکار میخوای حاال. دیدمت اینکه از خوشحالم خیلی منم و اینجایی هم حاال

  .بکنم فکری چه بعد به االن

 رو تو و بشکنه رو قانون که نداره ابایی هیچ جابریل مامور. بشه مراقبت ازت باید اما امنه جات هستی که اینجا

  .بشه مرتب اوضاع اینکه تا کنی زندگی خودم با بیای بهتره که کنم می فکر من. بدزده

   .کنم زندگی آشاما خون با ندارم دوست من

  :کرد دخالت لوسیا اما کند نمی زندگی آشامان خون با او بگوید تا گشود دهان سیندیا

   .کنه می تغییر آینده حتما کنی، فکر راحت روز چند اگه. بمونه اینجا روز چند یه بتونه لیز شاید

  :چرخید سیندیا طرف به الیزابت

  :کرد او به آرامی نگاه سیندیا  کنه؟ می زندگی شما با اون چی؟ میرابل

 آلکساندرا پیش و رافائل امالک تو اون. کنم تهیه براش تونم نمی من که داره احتیاج غذایی به میرابل

 به خدا. (کنند خرید اینترنت با که گرفتند یاد تازه اونها دو هر. داره فاصله همه با و کنه می زندگی خواهرش

  )برسه دادمون
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 اونجا به رو تو میل کمال با من. بزن خواهرت به سری یه و بریم بیا حداقل کنی، زندگی من با خوای نمی اگه

   .میشه خوشحال خیلی تو دیدن از میرابل و برم می

  :گفت لوسیا به رو عاقبت و کرد فکر کمی و چرخاند دهانش داخل های لپ میان را زبانش الیزابت

 میرابل دیدن به شاید شب فردا و. دارم اعتماد تو به من. بمونم اینجا رو امشب حداقل که باشه بهتر کنم فکر

  .برم

   خوبه؟ اینطوری

  :گفت و گرفت آغوش در را او و شد خم جلو به لوسیا. نکرد نگاه سین به ابدا و پرسید لوسیا از را سوال

  .حموم بری باید. بدم بهت حالی یه باید. بریم هم با بیا. بمونی اینجا تونی می داری دوست که چقدر هر البته،

   .باشم داشته تو اندازه تمیز و نو لباس که کنم فکر هم بعدش

 و گرفت را لیز بازوی سیندیا اما. شوند خارج اتاق از که افتادند راه سیندیا به توجه بدون دو هر هم بعد

  .کرد متوقفش

   .کنم دستگیرش تونم نمی که باشم نداشته آدرس اگه کنه؟ می زندگی کجا دقیقا تاد بگی بهم تونی می

 روی را دستش آرام لوسیا. برگشت لوسی طرف به خاطر اطمینان برای هم بعد نگریست او به نگرانی با لیز

  :گفت و نهاد او شانه

   .پیشت میام دیگه دقیقه چند تا من. داره هم آبی در یه. هاست پله آخر اتاقت لیز؟ باال طبقه نمیری چرا

  .برگشت دفترش طرف به و انداخت سیندیا به ناراحتی نگاه لیز، رفتن محض به

 تو از رو ها بچه بیکاریش ساعات در اون. نداشتیم مشکلی باهاش وقت هیچ حاال تا. دارم رو تاد آدرس من

 دختر دوست یه. بیاره در بازی رئیس که داره عادت البته. کنه می ورزش باهاشون و کنه می جمع خیابونا

   .ها بچه با ورزش سراغ اومده اون از بعد. زدن بهم هم با وقته چند که داشته

  :پرسید و شد خم او روی سیندیا
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   بوده؟ چی دخترش دوست اسم

  :شد خود اطالعاتی بانک وارد و کرد کلیک کامپیوتر موس روی لوسیا

 صورت. خوردند می هم به اما نبود خوشگل که چند هر بود، تر جوون تاد از. بود چیزی همچین یا پتی کنم، فکر

 سیندیا مضطرب و پریشان چهره به نگرانی با  سین؟ پرسی، می چرا. داشت کوچکی دهان و نقص بی

  .نگریست

   .نگذار منتظرم. لوس بده، رو آدرس

191 

  

  نهم و سی قسمت

  

 تشریح برایش را لیز وضعیت و گرفت میرابل با تماسی سیندیا تاد، خانه و ونیس سمت به رانندگی حال در

  .کند حساب او با شب فردا مالقات برای تواند می که داد قول و کرد

  .کنه نمی فرقی براش که آلکساندرا. اینجا بیاد تونه می سین؟ نه، امشب چرا

 تا بدیم بهش فرصت یه باید. گذاشته سر پشت غریبه شهر یک توی رو سختی روزهای اون. میرابل ببین

 که گفت خودش اون ضمن در. بشه صاف ذهنش و بریزه دور رو بد خاطرات و کنه متمرکز رو افکارش بتونه

  .کنه زندگی آشاما خون با نمیخواد دلش دیگه

  ببینه؟ رو خواهرش بیاد نمیخواد دلش حداقل اما. دونم می

  .بخوابی بری تا شی آماده بهتره. سحره نزدیک االن دیگه طرف از. کنه می رو اینکار شب فردا. میرابل چرا

  نمیگی؟ چیزی دروغی، من به که تو بود؟ خوب حالش که مطمئنی اما. باشه تو با حق کنم می فکر
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 استراحت به نیاز و بود خسته کم یه فقط. بینی می شب فردا خودت. بود خوب کامال حالش لیز. میرابل نه

  .داشت

  کنی؟ صحبت کسی با اینجا نمیخوای تو. ممنونم. سین باشه،

   .بخواب راحت حاال. گیرم می تماس باهات اونجا بیام اینکه از قبل فردا. خونه میرم دارم منم. ممنون نه

  :گفت و کرد دخترانه ای خنده میرابل

   .عزیز سین همینطور هم تو

  .راند رایدر تاد تاریک خیابان طرف به و انداخت بغل صندلی روی را تلفن و کرد قطع را تماس سیندیا

 نمی نظر به چنین اول نگاه با چند هر بود، قیمت گران هایی خانه با محله یک آنجا لیز، توضیحات برعکس

  .آمد

 ایجاد ساحلی خانه دارای تبهکاران برای این که دادند می تشکیل را بزرگی توده همدیگر با کوچک های خانه

 داده زیادی پول آن خرید برای بایستی می و داشت فاصله ساحل با کوچه چند فقط تاد خانه. کرد می مشکل

 باید همه از اول. بود نکرده چک را او سابقه هنوز سیندیا. باشد کرده اجاره را آن داشت، امکان چند هر. باشد

  .بیابد او علیه مدرکی تواند می ببیند تا شد می خانه وارد طریقی به

 لیز، گفته طبق. نشست رایدر خانه تماشای به آن داخل از و کرد پارک آنطرفتر پالک چند را اتومبیلش سیندیا

 تحقیق برای ساعتی هنوز که ست معنی بدان این که باشد داشته باید مشخصی کار ساعات روز هر مرد این

 و بود جمعه شب آن فردای. شود او خانه وارد دیگر شب یک تا بماند منتظر اینکه تا بود بهتر این. دارد وقت

 بتواند تا نبود آدمی هم سین که شود خارج منزل از کار برای را شب شنبه و شب جمعه او که دانست می بعید

  .رفت می هدر به زمانش تمام کال و بود میرابل مراسم یکشنبه دیگر طرف از. کند صبر مدت همه این

 که داشتند کوتاهی ایستاده های چراغ او، همسایه دو هر. شد نمی دیده تاد خانه حیاط در مقابل المپی هیچ

. بیازماید را خود شانس تا گرفت تصمیم و کوبید فرمان روی را انگشتانش عصبی حالتی با. بودند روشن
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 در آرام سپس. انداخت ژاکتش جیب داخل و نهاد سایلنت وضعیت روی را موبایلش بست، را موتور سوییچ

  .گشود را اتومبیل

 پارکینگ آنجا. داشت راه منزل پشت به که شد باریکی کوچه وارد و گذشت رایدر خانه کنار از تاریکی میان در

 را قفل و پوشید را مخصوصش های دستکش. شود وارد تا داشت احتیاج وقت دقیقه چند به فقط او. بود خانه

 دیگر های خیلی مثل هم رایدر اما شود وارد توانست می هم جلویی در از. رفت داخل به عقب در از و گشود

 فقط دزدان کنند می فکر مردم چرا که دانست نمی سیندیا. بود گرفته نظر در محکمتری و بهتر قفل آنجا برای

  .کنند می عبور خانه جلوی در از

 هیچ. کرد مشاهده را پذیرایی یک و خواب اتاق دو الکترونیکی، لوازم کوچک های چراغ انواع تابش میان در

 جلویی اتاق از. کهنه حصیر یک حتی. کند جلوگیری پایش زیر صدای ترق ترق از تا نبود اتاق کف فرشی

  .خندید بسته دهان با لیز، اتاق شکسته در دیدن با. کرد وارسی به شروع

 و تشک و مالفه. بود ریخته هم به محیط تمام. کشید دست خندیدن از خواب، اتاق وضعیت مالحظه با اما

 در طرف به و شکسته نیز چوبی های تخته و تیر همه و بودند شده تکه تکه ای وحشیانه طرز به تخت بالش

  .بود برده فرو در درز الی را اتاق المپ حتی. بودند شده پرت

 سریع نگاهی با. است شده عصبانی بسیار الیزابت فرار با رایدر حتما. باشد لیز کار اینها همه آمد نمی نظر به

 تاد خود به گرفت، می قرار جستجو مورد باید که اتاقی. نکرد پیدا خاصی چیز اما گذراند نظر زیر از را آنجا همه

  .بود سالم و پاک که داشت تعلق

 کشوهای همه وقت فوت بدون. رسید می نظر به تمیز خیلی اتاق و بود شده چیده مرتب خیلی تختخوابش

 حتما. انداخت باال را ابروانش تعجب با حاملگی، از جلوگیری لوازم بزرگ بسته دیدن با و کرد بررسی را کمد

  .تا چند شایدم. داره چیزی یا دختری، دوست

 هم حمام داخل. بودند آویزان یا چیده مختلف طبقات در مرتب خیلی نیز او ورزشی و راحتی رسمی، های لباس

. دهد می اهمیت بسیار خود سالمتی به که فردیست تاد که بود معلوم. خورد نمی چشم به توجهی قابل مورد
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 کامپیوتر دیدن با پذیرایی سالن در. شد نمی دیده هم آسپیرین قرص بسته یک حتی اصالحش لوازم کنار

  .مالید هم به را دستانش خوشحالی از تحریر میز روی

 اما تپید می شدت به قلبش شد، خشک جایش سر سیندیا و رسید گوش به خانه از بیرون اتومبیلی در صدای

 سرعت به دارد، کمی وقت اینکه یاد با. است شده دور آنجا از که فهماند او به موتور وزوز صدای بعد، کمی

 یک یک مانیتور، صفحه شدن روشن انتظار در سپس و فشرد را کامپیوتر پاور دکمه اول. نشست میز پشت

  .کرد جستجو را میز کشوهای

 در ملکی اجاره بر مبنی کرد پیدا کاغذی شده، پرداخت های قبض بین سیندیا. بود مرتب کامال چیز همه

 های فیش از پر آبی پوشه یک دیگر کشوی در. داد ادامه جستجو به و کرد یادداشت را آدرسش. کالوسیتی

  .کند می کار گوشت بندی بسته کارخانه یک برای تاد که فهماند او به و بود حقوقی

 بیش، و کم باشد، گوشت کردن قصابی کارش شب، هر که مردی. شد می جالب داشت موضوع دیگه حاال

 برنامه آنها روی که بود کوچکی کاغذهای از پر سوم کشوی. شود رویگردان بیشتر های خونریزی از تواند نمی

 او برای دیگر ها این. این شبیه چیزی یا مربی هم شاید. بود تلفن های شماره و اسم خیابانی، های بازی ریزی

  .باشند نگران برایشان تا نداشتند را کسی ها بچه این از خیلی نبود، جالب

 از. داد تکانی را سرش ورود، محض به. رسید آخر به هم کشوها جستجوی کار. بود آمده باال دیگر ویندوز

 ایمیل رمز نباید که دانست می اینقدر البته. بود نگذاشته رمزی هیچ خود رایانه روی رایدر تاد شانسی، خوش

 را مختلف های سایت وب به ورود سابقه تا نداشت افزاری نرم اما. بود ناامیدکننده این و کند ذخیره را خود

 بیشتر تاد که دریافت و شد اینترنتی مرورگر )history( وارد کلنجار، کمی از پس سیندیا و کند پاکسازی

  .شود می گفتگو و بحث آشامان خون باره در که شود می هایی انجمن وارد اوقات

 خواهد می دلشان ای عده و دارند شرکت آن در هارتزلر ایان مانند اشخاصی که هایی سایت همان مانند

 شده مرور که دیگری های سایت. کنند خدمت آنان به خواهند می دیگر ای عده و شوند آشام خون به تبدیل

 آشامان خون طرف از مهیبی چینی دسیسه و توطئه مورد در که بودند افرادی به متعلق آنها. بودند بدتر بودند،

 در کس هر معمولی، کارمندان تا جمهور رئیس از اعم دولت افراد همه داشتند عقیده و دادند می هشدار

  .برند می سر به آشام خون یک خدمت
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 ادامه در. نمود ذخیره خود برای موبایلش صدای ضبط طریق از یا و کرد یادداشت را آنها همه آدرس سیندیا

  .است داده انجام جستجوهایی آشامان خون توسط دختران اخیر روز چند های قتل مورد در تاد که دریافت

 حتی خبری، های سایت در. نداشت وجود سانتیلو احمقانه تئوری ویژه به و ها قتل مورد در زیادی اخبار

 اینکه دیگر و بود محرمانه رافائل زندان که بود این هم علتش. بود نشده داده پوشش هم رافائل دستگیری

 نمی اجازه و کرد می زندگی دولت نظر تحت کامال رافائل دیگر، طرف از. آمد نمی حساب به خبر هم زیاد قتل،

 قرار ها قتل جریان در خیابانی کودکان طرف از تاد اینکه البته. شود ها روزنامه تیتر اتفاقاتش و اخبار که دادند

 نمی نظر به کننده قانع اما بود جالبی موضوع آشامان؟ خون طرف از قتل چرا اما نبود عجیبی چیز باشد، گرفته

  .رسید

  .بازی چند و بود حسابداری افزار نرم چند فقط. نگرفت را چشمش چیزی دیگر اما کرد جستجو هم دیگر کمی

 در سریالی های قتل مورد در مدارکی اگر. کرد می استفاده اینترنت به ورود برای فقط اش رایانه از تاد گویی

 دقت با و شد بلند میز پشت از کرد، خاموش را دستگاه. بود نشده ذخیره کامپیوتر در داشت، وجود خانه

  .گذاشت جایش سر را صندلی

. نبود شریک او با خانه در زنی هیچ و کرد می زندگی مجرد کامال تاد که داشت آن از نشان آشپزخانه ظروف

 نمی حساب به جرم بودن منظم و مرتب سیندیا، بد شانس از. رسید می نظر به رفته و شسته آنجا در چیز همه

  .آمد

  .بود رفتن وقت. شدند خاموش خیابان داخل های چراغ. آمد می صبح ماند، می معطل آنجا دیگر کمی اگر

 یک موقع همین در که بست را در و نشست اتومبیلش داخل سیندیا مفید، اطالعاتی به دسترسی عدم از ناامید

  .کرد پارک خانه در مقابل و شد خیابان وارد بزرگ دبلیو ام بی اتومبیل

 قدی ای، قهوه موهایی با. سال پنج و سی نهایتا شاید. کرد می تعریف لیز که بود آنچه از جوانتر رایدر تاد

 شده چاق مرور به اما. کالج یا دبیرستان دوران مثال بود کرده ورزش کمی قبال گویا. چاق کمی هیکلی و متوسط

  .بود
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 را کمدش داخل گشاد خاکی شلوارهای همان از یکی. بود کرده پیدا غبغب چاقی، خاطر به اش چانه زیر

 نظر به اندامش از بزرگتر سایز یک شرت تی. داشت تن به بازها راگبی مخصوص شرت تی یک و بود پوشیده

  .بپوشاند را وزنش اضافه خواست می اینگونه شاید رسید، می

 می تکان ناراحتی با را سرش حالیکه در بعد و کند تمیز را اتومبیل در تا کرد مکث کمی و شد پیاده اتومبیل از

 های گفته یاد به موقع همین در و بودند محکمی و خوب خیلی های اتومبیل دبلیو ام بی. شد خانه وارد داد

  «کرد می حرکت صدا بی و نرم: »بود ایستاده مقتول سر باالی قتل شب آن که افتاد پسری

 شلوغی ساعات در فقط که خورد می تاسف مردمی برای و راند می ساحلی اتوبان در سرعت تمام با بعد کمی

  .بدهد پیوند هم با را هایش دانسته کرد سعی و کرد تمرکز وجود، همه با. داشتند آمد و رفت جاده این به

 تاد دختر دوست توانست می داشت، اش باره در کمی اطالعات پلیس که پرونده این قربانی تنها همل، پتی

 دیگر، طرف از. نداشت تطابق دیگران با پرونده این در که بود مقتولی تنها او حال هر به. نه هم شاید و باشد

 بدهد؟ را او قتل گزارش توانست می کسی چه پسر دوست از غیر به پس. نداشت فامیلی و دوست هیچ پتی

 پشتیبانی با تواند می که کسی. نیست کنترل قابل هم عصبانیتش و است متنفر آشامان خون از که کسی

 بیرون را موبایل گوشی و برد جیب به را دستش. کند دراز رافائل سمت به را را اتهام انگشت راحتی به پلیس،

  :گرفت را اکوف شماره و کشید

  چنده؟ ساعت دونی می عوضی الیتون! من خدای

  .بکنم حقت در لطفی یه خوام می باشف آروم. پیرمرد خوابه، نمی که شهر

  .بخوای معذرت فرستادی، برام که پیامی آخرین خاطر به اول بهتره

 بیداری منو این خاطر به داده؟ شهادت رافائل علیه بر که همون کیه؟ ای زنجیره های قتل پرونده تو شاهدتون

  ... نیست من پرونده این گفتم بهت که من کردی؟

 نمیخواد. انداختی پرونده به نگاهی یه پرسیدم، ازت من اینکه از بعد مطمئنم شناسمت، می اما. گفتی آره آره

  .رایدره تاد اسمش اون. میگم بهت من بگی، بهم
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  ...گفته بهت کی...فهمیدی؟ چطور...چطور

   بوده؟ چی همل پتی پسر دوست اسم دونستی می تو! تصادفی چه و

  :گفت و زد لبخندی. شنید می رختخوابش داخل را او شدن جابجا صدای سیندیا و کرد سکوت اکوف

   نه؟ جالبه

  :گفت آرامی صدای با اکوف

  .کنه نظر صرف بدیهی اطالعاتی چنین از تونه نمی هم سانتیلو حتی فهمیدی؟ کجا از

 میخواد، دلش خودش که رو چیزی اون فقط سانتیلو. ببینی رو دیگه چیز یه باید نبینی، رو چیزی اینکه برای

  نه؟ یا میخوای منو اطالعات. میده گوش

  .آوردی بدستشون کجا از بدونم نمیخواد دلم حتی لعنتی، آره

   .خوب بسیار

 اکوف برای آمد، بیرون تاد خانه از که وقتی تا دید را خیابانی پسرک که وقتی از را ماجرا همه سیندیا بعد

  .کرد تعریف

 قطع تماسمون اینکه از بعد را کرده اجاره که منزلی آدرس همینطور و کرده بازدید که هایی سایت وب همه من

   .دارم درخواستی یه دادم، انجام پلیس جای به که تحقیقاتی این قبال در اما. کنم می فوروارد برایت شد،

  :داد پاسخ اکراه با اکوف

  چیه؟ درخواستت. قبوله

  .بدهکاری من به تو. نباش نشناس نمک انقدر دین، خیال بی

  میخوای؟ چی گفتم. باشه

   .باشم تنها باهاش دقیقه ده کردین، دستگیرش اینکه از بعد خوام می. کرده رو کار این چرا بدونم میخوام
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 :گفت مکث کمی از بعد اکوف

  ... خودت فقط اما. باشه

 ازش صدا ضبط بدون تا بگذارید تنها باهاش منو دقیقه ده فقط. بکشم رو شما مظنون خوام نمی که من

   .کنم بازجویی

  :کشید عمیقی آه اکوف

 اذیت باعث چطور دوستانش و سانتیلو که دیدی. بشی دردسر باعث تونی می سین؟ کنی، می رو کارا این چرا

  بشن؟ تحریک دوباره تا کنی می کاری چرا شدند، پسرت دوست

 می واقعا من و. رئیس دارم، اعتقاد قانون اجرای به من رسه، می شما همه نظر به که اونچه برعکس چون

  .بگیرم رو قاتل این جلوی بیفته، اتفاق ای دیگه مرگ اینکه از قبل خوام

  .جون ملخ کنم، می رو خودم سعی همه

  .نکن فراموش رو قولت. فرستم می برات رو اطالعات االن منم

  چهلم قسمت

  

  تگزاس هوستن،

 از را ابریشمی لباس بعد. گرفت خود تن از را حمام آب نرمی، حوله با و آمد بیرون دوش زیر از جابریل

 دست او به خوبی حس بدنش، پوست با ربدوشامبر تماس از. پیچید لختش اندام دور به و برداشت جالباسی

 کرده ثابت جابریل به خوب که ای برده جانشین شود، قبلی جایگزین جدیدی برده تا بود قرار شب آن. داد

  .برد یاد از را او توان نمی راحتی به و ندارد همتا بود،

  .هیچ دیگر و کنند، خدمت او به تا بودند زنده آنها نداشت، معنایی هیچ بردگان خون به وابستگی وی، نظر از
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 خیلی کارمندان. داد دست او به فرحبخشی حال جدید اثاثیه و مبلمان دیدن با نهاد، خواب اتاق درون که قدم

  .آورد خود به را او خورد، در به که ای ضربه. بود راضی کامال. بودند برآمده قسمت این عهده از خوب

  :کرد زمزمه ؛«وقت سر درست»

  تو، بیا

   .سرورم

  بیشتر، کمی البته. خورد سر اتاق درون به همیشگی روش همان مثل آسیم

 میان از را هیکلش بتواند که شد باز حدی به فقط بار این اما رفت می داخل به و کرد می باز نیمه را در همیشه

  :گفت و کرد اخمی او دیدن با جابریل. بگذراند لنگه دو

  .آسیم نداشتم، رو انتظارت

   .بدانید مایلید، شاید کردم فکر که رسید دستم به الیزابت از اخباری اما سرورم، نه

  .گرفت بر در را وجودش همه خوشحالی از موجی کرد، احساس جایریل

  امنه؟ جاش. کرد پیداش باالخره

 ای فاصله انداختنش، دام به تا دیگه چند، هر بکنه اسیرش نتونسته هنوز ویندل اما. کرد پیداش سرورم، بله

  .نمونده

  کنه؟ می معطل چرا دیگه پس کجاس، دونه می اگه

 یک به االن متاسفانه اما. بیاره گیر داشت، اقامت توش که ای خونه تا رو ردش ویندل تا کشید طول روز چند

 دیده حتی اون. کنند می زندگی هم دیگه نفر چند اونجا. کرده مکان نقل فراریه، های بچه اقامتگاه که ای خونه

   .کرده آمد و رفت خونه این به بار چند الیتون سیندیا که

  :غرید عصبانیت با جابریل
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   ... تا داده اجازه فاحشه این به چرا

  :پرید اربابش حرف میان به و داد جرأتی خود به آسیم

   .بیاره چنگ به رو الیزابت آینده روز چند تا که امیدواره و داره نظر تحت رو خونه این کامال ویندل سرورم، نه

 هر. دارد را مجازات شایستگی اخبار این حامل که دانست می خوب. شد خیره مباشرش به خشم با جابریل

 می راحتی به. داشت احتیاج انسان این به که حیف. بودند کرده اسیر را دخترک حال به تا مأمورانش از کدام

 به و شکست می را قرمز خطوط کار این با اما بازگرداند را الیزابت آشامش، خون ماموران ارسال با توانست

  .نه هنوز. نداشت را آمادگیش اصال حال، آن در که ای واقعه. داد می جنگ اعالن رافائل

 و مشکی و بلند موهای با زیبایی زن. شود باز کامال تا ایستاد کناری آسیم و شد نواخته در به آرامی ضربه

  .کشید خود طرف به و کرد دراز او طرف به را دستش جابریل. شد اتاق وارد هوسناک اندامی

   آسیم، باشه

 و سفید پوست دیدن با. زد کنار گردنش روی از را سیاهش موهای و گرفت خود بازوهای میان به را دختر

 باز دهان ترسناک هیوالیی مانند اش چهره و خوردند تکان خود جای از بلندش نیش های دندان درخشانش،

  :خروشید و کرد بلند را سرش لیسیدن، بار چند از بعد و کشید برده شانه و گردن روی را زبانش و کرد

   .برو حاال. آسیم بگذار، جریان در رو من

. نگریست می او به زیرچشمی خود تاریک نگاه با اربابش حالیکه در رفت، بیرون عقب عقب وحشتزده آسیم

 به اتاق ستون چهار که کشید فریادی آنچنان زیبا زن رفت، فرو نرم گوشت میان به که دندان تیز های نیش

   .آمد در لرزه

  

  یکم و چهل قسمت
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  کالیفرنیا آنجلس، لس

 آنجا به را رافائل که شبی برعکس درست. بود ساکت و تاریک زندان محیط رایدر، تاد دستگیری شب فردای

 سرعت با سیندیا. بود گرفته فرا را جا همه محض سکوت و بارید نمی دیوار و در از هیجانی هیچ. بودند آورده

 محیط حواس هایش چکمه پاشنه شدن کوبیده صدای تا کوشید می حالیکه در پیمود، می را صدا بدون راهرو

 خبر موضوع این از اگر و کرد می تعقیب را او وار سایه روح، یک مثل دانکن سرش، پشت. نکند پرت را

  .دارد حضور آنجا آشام خون یک که پذیرفت نمی ابداً نداشت،

  :نشست اش چهره بر اخمی دانکن دیدن با اما شد خارج آن از اکوف که ایستادند دری مقابل دو هر بعد، کمی

   سین؛

. اند ایستاده اتاق وسط سانتیلو همراه به فرمانده افسر که کرد مشاهده سیندیا و گشود کامال را در او دیدن با

 اکوف مافوق افسر به سالمی وی، به توجه بدون سیندیا. بود شده خیره او به شرربارش چشمان با یکی این

  :کرد

  .گارزون سروان سالم

   .ممنونیم کمکت از. الیتون سالم

  :داد پاسخ تواضع با سیندیا. دوخت او به را خشمناکش نگاه و برگشت افسر طرف به سانتیلو

   .کنم خدمت پلیس اداره به که افتخارمه باعث همیشه من

  :گفت و کرد اشاره دانکن به و رفت کناری بعد

   ...دانکن آقای هستند، رافائل لرد حفاظتی گارد رئیس ایشون

  :گرفت را او حرف پی بالفاصله و نداد دست از را فرصت دانکن اما داند نمی را او فامیل که آمد یادش بالفاصله

   .میلفورد دانکن
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 را او دست متقابالً نیز پلیس افسر. کرد دراز گارزون طرف به را دستش بعد. بود تابلو دانکن جنوبی لهجه

  .فشرد

 اما دهد می دست نیز سانتیلو با دانکن که کرد می فکر سیندیا. داد مثبت پاسخ وی دوستانه عمل به نیز اکوف

  .داد تکان کارآگاه برای را سرش فقط زورکی و نهاد عقب به قدمی باهوش آشام خون

 آن از بعد تا شد باعث آشام خون ماورایی تاثیر اینکه یا بود دانکن جنوبی لهجه خاطر به دانست نمی سیندیا

 را خود خنده جلوی تا کرد می سعی زحمت به. باشند داشته راحتی احساس همه و بگیرد آرام اتاق جو حرکت،

  .کند بازی انسانی کامال نقشی تا دارد سعی دانکن که بود نشده متوجه کس هیچ. بگیرد

  :پرسید دانکن از گارزون

  :گفت طمانینه با و آرام دانکن  است؟ ساخته شما برای ما از کمکی چه

   .متهمه منظورم. امنیتیه موضوع یه این سروان، جناب

 قاتل رایدر که نداشت شک کس هیچ اتاق آن در. داند می قاتل را او گویی که کرد ادا را متهم کلمه طوری

  .است

 شناسیم نمی رو اون ما. دونم نمی رو علتش من و بدوزه سنگینی پاپوش من رئیس برای تا داشت سعی متهم

 یه ازتون کنه کمک شما به الیتون خانم اینکه از قبل فهمیدم من که طور اون. نداریم ازش ای سابقه هیچ و

 داشته مظنون با صحبتی یه تا خوایم می اجازه ما. داشته رافائل لرد با دشمنی چه مرد این ببینه تا گرفته قولی

   ...باشیم

 به باید فقط زمان، آن اما. بیاورد باال خواست می زدن، حرف هنگام در دانکن تواضع و ادب نوع از دیگر سیندیا

  :گفت و داد تکان سری دانکن صحبت پایان از قبل گارزون. اندیشید می کار

 آقای باشین، داشته تجربیاتی باید هم شما خود و دونه می رو بازجویی قوانین الیتون. نیست مشکلی باشه،

  درسته؟ میلفورد،

   .همینه کارم. دونم می بله. سروان جناب کنید، صدا دانکن منو فقط
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  «ساله دویست نزدیک» کند اضافه او های گفته به خواست می سیندیا

  :گفت گارزون. داشت خبر قلبش مکنونات از گویی که کرد نگاه او به طوری دانکن

  

 رو مالقات این ما ضمن در. مرکز بفرستیمش باید. میدیم انتقال اینجا از رو متهم زودی به ما. خوب بسیار

  .قربان بله الیتون؟ فهمیدی. دقیقه ده فقط. کنید همکاری ما با هم شما بهتره پس دونیم می محرمانه

  ... اکوف گذره، می داره وقتمون. کافیه دیگه

   دونستی؟ می کجا از

 را ابروانش سیندیا. بود دوخته سیندیا به را چشمانش هنوز کارآگاه. چرخید سانتیلو طرف به ها نگاه

  .فهمد نمی را منظورش یعنی که انداخت باال پرسشگرانه

   داشتی؟ رایدر با ای رابطه چه تو

  :داشت فرقی چه دیگر اما بدهد، را جوابش خواست نمی دلش و کرد پا آن و پا این کمی ناراحتی با سیندیا

 از خیلی با کردنش پیدا برای من. تگزاس از فراری دختر یه. داشت ارتباط من های پرونده افراد از یکی با اون

 اونا که چی هر. بدهند رو قاتل یه مشخصات من به تا خواستند می هم اونا و کردم صحبت خیابونی های بچه

 رو دختر یه گاه بی و گاه تا داشت عادت و کرد می کار خیابونی های بچه با اون. داشت مطابقت رایدر با گفتند

 تکه و بکشه رو ها آدم بتونه تا داد می عادت بهش که داشت شغلی اینکه اضافه به. ببره خونه به خودش با

 تا کرد سعی ها هفته که کسی همون. بود شین لوسیا داد، من به رو همل آدرس که کسی اون اما. کنه تکه

   .نکردی گوش بهش اما بزنه حرف باهات

 صاف گلویی وضعیت، این دیدن با اکوف. نگفت چیزی دیگر اما گرائید سرخی به رنگش ناراحتی از سانتیلو

  :گفت و کرد

   .برسیم کارمون به بریم بهتره الیتون،
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 دیگر راهرویی به و گذشتند بود، زندانی قبال رافائل که راهرویی از آنها. دنبالش به هم بقیه و رفت جلو از اکوف

  :گشود را عالمت بدون دری اکوف. رسیدند

   ... و داریم هم صدا ضبط تجهیزات ما. داره شیشه طرف یک از که استاندارد سلول یه. اینجاست

  :گفت تندی به سیندیا

  .نیست الزم

   .میاد من با دانکن. نیست الزم اونم تو؟ بیام من خوای می. کنیم می نظر صرف رو بار این باشه،
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  :برد باال را دستش سیندیا اما گشود اعتراض برای را دهانش اکوف

 واقعا اون اگه و اکوف بترسونیمش کمی یه نیست بد. ببینه اونو رایدر که میخوام فقط من. نمیگه هیچی اون

  ....باشه دخترا قاتل

 وان یه که بود بزرگ گاراژ یه اونجا. کرد کشف رو بود کرده اجاره که اونجایی پلیس. کشته رو دخترا همه اون

  .بوده انداخته راه بزرگ کشتارگاه یه رایدر. داشت شستشو تجهیزات با بزرگ

  واقعاًًً؟

 و کتاب مثل وسایلش چون بوده اونجا زیادی وقت همل که رسید می نظر به و داد می وایتکس بوی جا همه

 رو مدارک همه اون. آوردیم شانس ما ولی سوزوند می رو مدارک باید رایدر. بود اونجا همه... غیره و لباس

  .بود چیده گاراژ در مرتب خیلی

  آوردین؟ بدست هم رو قتاله آلت. منظمیه آدم تاد. آره

 تا تست برای آزمایشگاه فرستادیم. بودند سنگین و بلند. کردیم پیدا چندتایی. پزیه کباب سیخ یه شبیه بیشتر

  .بشه داده مطابقت دخترها گردن ای ان دی با

   .باشن داده جواب باید هم حال به تا که
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  :غرید او حرف به توجه بدون اکوف

   .الیتون دقیقه ده فقط

 زمین به که داشت جای آهنی نیمکت یک روی او. انداخت آنها به نگاهی رایدر شدند، سلول وارد که هنگامی

 هنگام تا بودند برده دیوار کنار به قوی فشار یک با را آن اما شد می دیده آن مانند هم میز یک. بود شده نصب

  .بود وصل زنجیر نیز پاهایش به و بسته پشت از را هایش دست. شود دیده اندامش نشستن

  :گفت غرغرکنان. رسیدند نمی نظر به تمیز دیگر اما داشت تن به را خاکی شلوار و شرت تی همان هنوز

  :گفت آمیز شیطنت لحنی با سیندیا  هستید؟ خری کدوم دیگه شما

  .داد لو رو تو که همونیم من. میگم پرسی می که حاال اما تاد نیست مهم

  .نگو چرت

 نتیجه به اینطور دالیلی، به بنا حتما اون. دونم می پتی به راجع رو چیز همه من. بده منو جواب و باش مودب

 و میشی عصبانی تو. کنه ترکت که گیره می تصمیم هم همین برای بده، ادامه باهات دیگه تونه نمی که رسیده

 زنیکه کنند؟ می التماس زنشون موندن برای که هستم مردایی شکل من. گی می چرت داری که بازم... 

  .شدم دوست جوونتر دختر یه با کرد ترک منو اینکه از بعد ساعت دو عوضی،

  .نموندن زنده دخترات دوست از هیچکدوم بعدش اما بله

   .کشت شونو همه هیوال آشام خون اون. منه تقصیر مگه

 متقابال هم رایدار. شد می رافائل افتخار باعث مطمئناً که داد تحویلش لبخندی و انداخت او به نگاهی سیندیا

  :داد ادامه بارش شیطنت لحن همان با سیندیا. کرد پیدا شعفی احساس وی لبخند از

   .نکردم معرفی بهت رو همکارم. تاد متاسفم

  .ببیند را او یار بتواند، روشنی به رایدر تا رفت کناری بعد

   .هستند دانکن آقای ایشون
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  :زد برقی رایدر چشمان بود، ایستاده سینه به دست و پنجره به پشت که دانکن دیدن با

. ترسیدم خیلی. هه هه، بزنه؟ منو تا آوردی رو پسرت دوست دیگه حاال. کردی کثیفی معامله اینطور؟ که

 خودم به من. بکشه نم زیرم که خوابم نمی جایی من چون خانم باشی داشته خوبی وکیل که امیدوارم

   .لعنتی امیدوارم،

  :گفت و داد تکان ناامیدانه حالتی با را سرش سیندیا

  .اومدیم اینجا دوستانه دیدار یک برای فقط ما جانور، نباش نگران

   ... نیستم نگران من

  :است نکرده صحبتی اصال گویا که پرید حرفش وسط طوری سیندیا

   .بزنه رو تو تا نیومده اینجا دانکن

  :داد ادامه و شد خم جلو به بعد

   دانکن؟ نه مگه. کنه نمی کار اینطوری اصال اون

 و گشود را لبانش فقط بلکه بود نداده موضع تغییر ابدا دانکن. انداخت عقب به نگاهی اش شانه روی از بعد

  .شدند سرازیر اش پیشانی از عرق های دانه و افتاد لرزه به ترس شدت از رایدر. زد لبخند

  .دونم می رو خودم حقوق من. بکنید رو کار این ندارین حق شما کنه؟ می غلطی چه اینجا اون

 یا. داشتند حق هم کشتی خودت کار پوشش برای که دخترایی اون تموم همونطور تاد، داشت حق هم پتی

   کرده؟ پیدا مخفیگاهت توی مدارکی چه پلیس که رفته یادت اینکه مثل ببینم کن صبر... اینکه

  :گفت خشم با و برگشت سیندیا طرف به و گرفت بر دانکن از را نگاهش رایدر

   ... هستی شرفی بی زن عجب تو

  :غرید نداشت، شباهت انسان به دیگر که صدایی با و برداشت طرفش به قدمی و رفت هم در دانکن ابروان
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   ... وگرنه باش، زدنت حرف مواظب آدمیزاد،

 درد به دستانش. کرد خم عقب به را اش تنه توانست که آنجا تا و شد خشک هراس شدت از رایدر دهان

  :گفت زحمت با بنشیند، عقب توانست نمی آن از بیشتر اما بودند آمده

   ...اما کنم کمک میخواستم فقط من ببین ببین،

  :کشید ای خرناسه و شد خم جلو به کامال دانکن

   .کوچولو کنی، می عصبیم داری

 پوست روی را دانکن های نفس باد اما نبیند را او تا بست را چشمانش. نداشت خوردن جم قدرت رایدر

 زیرا نماید، مقاومتی و دهد خود به تکانی توانست نمی حتی ولی لرزید می بدنش تمام. کرد می حس گردنش

 می مقابلش در را دنیا پایان او و لغزید می پوستش روی دانکن زبان. کند تر عصبانی را آشام خون ترسید می

  .دید

  :زد نعره قدرت همه با و جهید خود جای از باشد، خورده زخمی که کسی مانند ناگهان

   .بکنید من با رو کار این تونید نمی شما نه،

  :کوبید زمین روی را برنده برگ سیندیا

   .کنه متهم رو ما تونه نمی کس هیچ و نبودم اینجا اصال که من تاد، اما

 و چیست منظورش که فهمید زود خیلی. کند معنی خود برای را اش جمله تا کوشید و شد خیره او به رایدر

  .شد ناامید دوباره

   .گذارم نمی من. تونید نمی شما نه،

 بود داده چهره تغییر کامال دیگر دانکن. زد می لبخند فقط سیندیا. نگریست او به و گرفت باال را سرش دوباره

  .کرد می نوازش را رایدار صورت انگشتش با و

   .باشه. باشه
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  .کرد می نگاه هم دانکن به همزمان زد، می حرف سیندیا با که همانطور

   .کن دور من از رو هیوال این اول اما میگم بهت رو چیز همه باشه،

 :گفت جهنمی صدای همان با و برد جلوتر را صورتش دانکن

  .شنیدم اینو من فقط شایدم میاره، آمرزش روح برای اعتراف میگن

   ...بره بگو این به. زنم می حرف که گفتم. خدا رو تو

  :گفت حوصلگی بی با سیندیا

   .کن شروع اول از. بزن زر پس. دیگه بسه

  :گفت و داد فرو را دهانش آب زحمت به رایدر

 دعوا ما بین گفتین شما که همونطور. بکشمش نداشتم قصد من. کنید باور منو حرف باید شما اما باشه. باشه

  .شد

 اونجا اما. بود زده هیجان خیلی. بود شده دعوت ساحل لب آشامی خون های مهمونی همین از یکی به پتی

   .نبود مناسبی محل

  :داد قورت را دهانش آب زحمت به دوباره بود، کرده فراموش را دانکن حضور دیگر که گویی

 به چیزی یه. نکرد توجهی اما نره که خواستم ازش. گفتم بهش. بودم عاشقش من. نداشتم قصد اصال من

   .نداشتم رو زدنش قصد حال این با. بود چی نیست یادم کردم، پرت سمتش

  :کرد تکرار دوباره بعد

   .کنند نمی باور رو حرفم ها پلیس دونستم می اما. بودم عاشقش من

 و کشید عمیقی نفس. است بخشیده او به خاصی حال خاطره آن یادآوری گویی که نشست طوری جایش سر

  .بود داده او به را خود حواس دانگ شش دانکن. انداخت سیندیا به حسابگرانه نگاهی
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 پس رو تقاصش هم ها آشام خون پس بود، مرده ها آشام خون خاطر به پتی چون گرفتم تصمیم براین بنا

  .بدهند

 که کردم پاره طوری اونو گلوی و انداختم وان توی رو پتی خاطر همین به. کردم می عمل سریع خیلی باید اما

 بقیه هم بعد. کنند پیداش راحت ها پلیس تا انداختمش جایی یه سحر نزدیک و بوده آشام خون یک کار انگار

 همین مردم سر هم ها آشام خون که اینه منظورم. خیابونا تو کردم پرتشون اون مثل و کشتم هم رو ها دختر

   کرد؟ می فرقی چه پس میارن، رو بال

 آن همه که انگار کند خاموشش تا کرد اشاره دانکن به بود، گرفته لجش شدت به او استدالل از که سیندیا

  .کند نزدیکی آشام خون یک با خواسته می پتی که چرا مردند می باید دختران

 قولش خالف بر اکوف که دانست می دیگر، طرف از. بنشیند حرفهایش بقیه پای نداشت نیازی دیگر

 متهم را او اینکه برای اما بکند رسمی استفاده مدرک این از توانست نمی الیته. کند می ضبط را آنان صحبتهای

 با و شد نزدیک او به دانکن. شد خیره خود پاهای به و نشست صندلی روی سیندیا. بود کافی بکنند، قتل به

  :گرفت را هایش شانه مهربانی

   سیندیا،

  .باشد شده ساکت دانکن ترس از دوباره رایدر که شود مطمئن تا گرفت باال را سرش سیندیا

   دانکن؟ شد، تموم کارمون

  .نگریست او به خاصی حساسیت با دانکن. رفت در سمت به تلوتلوخوران و برخواست جایش از سیندیا

   سیندیا؟ خوبه حالت

  :کشید عمیقی نفس و ایستاد سیندیا

  .بیرون ببر جهنم این از منو فقط. دانکن خوبم،
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 را دستی ترمز. بود نرسیده هم نیمه به هنوز شب کرد، پیاده اصلی عمارت دروازه مقابل را دانکن که هنگامی

  :چرخید او سمت به شدن پیاده از پس دانکن. داشت نگاه روشن را موتور و کشید

  ببینی؟ رو رافائل تا تو نمیای

  .شدم نمی موفق تو بدون دانکن، ممنونم ازت. ندارم رو حالش. نه حاال

  .خوره نمی دادگاه درد به که اعترافات این فایده؟ چه

 اما. کافیه کردیم متقاعدشون که همین. بکشه اعتراف ازش اساسی چه بر دونه می پلیس حاال اما نه

 کنه جرات حاالها حاال رایدر تاد کنم نمی فکر که من! ها میشی ترسناک خیلی وقتش به هم تو خودمونیم،

  .بکشه نقشه زندان از اومدن بیرون برای

   ... خودت اینکه تا گذارم نمی جریان در رافائل با رو جزئیات من بخوای اگه

  .دوخت سیندیا به را پرسشگرش نگاه و کرد مکثی اینجا

 استراحت به شدیدا بندی، می رو پرونده یه اینکه از بعد دونی می. بخوابم برم میخوام من. بگو بهش نه،

   نه؟ مگه. کنی می پیدا احتیاج

  .است شده تحریک نوعی به کرد احساس سیندیا که زد لبخند او به طوری دانکن

 ای لهجه همچین با معموال تو. کردی صحبت اینطوری میرابل با هم فرودگاه تو چیه؟ ات لهجه این جریان

   .کنی نمی صحبت

  :زد لبخند صورتش پهنای به بار این دانکن

   .نیست معمولی که هاست شمالی لهجه این. معمولیه هم خیلی و کنم می صحبت سیندیا چرا

  :خندید سیندیا

 اسم این. میلفورد دانکن جناب کردم، تعجب واقعا من و کردی اجرا عالی خیلی رو خودت وجه دو هر امشب

   !بود واقعیته؟
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  :داد ادامه مبهمی لحن با بعد

  .هستم دانکن فقط االن

   .دانکن ممنونم هم باز. باشه

  :گرفت فاصله اتومبیل از و داد تکان سری آشام خون

  .سیندیا باشی، داشته خوبی خواب

  :گفت خوشحالی با دانکن  دیگه؟ بینمت می یکشنبه روز مراسم در راستی. متشکرم

   .نمیدمش دست از عنوان هیچ به. حتماً! اوه

  دوم و چهل قسمت

  

 تأللو که بود یافته مناسبی لباس برایش لوسیا. بود منتظرش الیزابت رسید، فراری پناهندگان خانه به وقتی

 با مشترکی احساس دل ته گویی. زد لبخندی او دیدن با سیندیا. پوشاند می را نافش داخل مروارید ای نقره

  :گفت ای مقدمه هیچ بدون الیزابت. یافت می تنها دختر این

  .میریم داریم ما که دونه می اون. زدم حرف میرابل با من

   کنیم؟ حرکت که ای آماده پس. خوب چه

  :افتاد سیندیا اتومبیل به که الیزابت چشم موقع، همین در

   داری؟ گواهینامه کنم؟ رانندگی من میشه. قشنگه خیلی همینه؟ ماشینت. آره

  .داد تکان نفی عالمت به را سرش الیزابت

   .نیست دور زیاد. باال بپر باش، زود. کنیم حل رو مشکلت این زودی به کنیم می سعی اما. منفیه جواب پس



 

 
 

270 

  
 امئیل خون آشجبر ➢

 به مترجمی مهرداد مراد رینولدز بی دی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

  :پرسید الیزابت بعد، ساعت نیم

   .نیست دور اونجا گفتی کنم فکر نرسیدیم؟ هنوز

 سرش پشت. بیابد عبوری راه ترافیک پر چهارالینه اتوبان از عبور با خواست می چون نداد پاسخی سیندیا

. شد مالیبو جاده وارد خروجی یک از و نداد اهمیتی او اما دادند می فحش و کردند می فریاد و داد ها اتومبیل

  :گفت و الیزابت به کرد رو بعد

   .نیست دور اینکه یعنی بشه، طی ساعت یک زیر که ای فاصله هر اینجا

 کمی خیلی مسافت خیابان کنار با که نگریست اتوبان کنار چسبیده هم به و قیمت گران های خانه به الیزابت

  :گفت آرامی صدای با بعد. داشتند

  .کردم می تصور من که چیزیه اون از بزرگتر آنجلس لس

  .پخشه جا همه جمعیت و نداره مرکزیت که اینه مشکلش. همینطوره

   .کنم می فکر همینطور منم

  :کرد عوض را موضوع سیندیا

  .اس زده هیجان خیلی تو دیدن برای میرابل

   .همینطور منم. اومم

  :داد ادامه و انداخت سیندیا به نگاهی چشم گوشه از بعد

 بهت تونم می نظر همه از که گفت من به لوسی که اینه منظورم نه؟ مگه روبراهه، چی همه که مطمئنی شما

 میده پول همه و دادستان و قاضی و پلیس به اون. زیرکاهه اب چقدر جابریل که دونید نمی شما اما کنم اعتماد

  ... میخواد دلش که هرکاری تا

  .لیز
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  ... و زد صدمه بهش جابریل اما کنه می رو خودش تالش داره که دونم می و دارم دوست رو میرابل من

   .لیز

  .بود شده خیره او به هراسان چشمانی با الیزابت

 بهش من. کنی اعتماد رافائل به تونی می تو و نداره قدرتی هیچ اینجا جابریل. مرتبه چی همه. عزیزم الیزابت

 بهش من باشه، داشته رو جرأتش هم کسی اگه. رسونه نمی آسیبی تو به نه و میرابل به نه اون. دارم اعتماد

 که هم موقع هر باشی، داشته امنیت احساس تا مونم می باهات رو مالقات مدت همه من باشه؟. نمیدم اجازه

   .بیرون میریم اونجا از و میگی کلمه یه فقط لوسی، خونه برگردی خواستی

  :پرسید سیندیا. داد می قورت سختی به را دهانش آب الیزابت

   .قبول باشه؟

  :آورد لب بر لبخندی سیندیا. بود واضح اما ضعیف کالمش جواب

   .ایناهاش. رسیدیم. کافیه. دیگه خوب

  :گفت الیزابت. شد نمی دیده انتهایش در دروازه که شد تاریک جنگلی جاده وارد و پیچید راست سمت به بعد

  .ترسناکتره کردم، می فکر که اونچه از

   .میشه قشنگ چیز همه بگذریم، که اصلی دروازه از. اینطوریه اولش

  :ایستاد و زد کناری به را اتومبیل سیندیا برسند، دروازه به اینکه از قبل اما

 و گردیم برمی و زنم می دور االن همین داری مشکلی اگه بیای؟ کنار مالقات این با تونی می که مطمئنی تو

   .کنیم می فراموش هم چیزو همه

  :کشید عمیقی نفس و داد تکانی را سرش الیزابت

  .ببینم خواهرمو میخوام. خوبه حالم من! نه نه،
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   .خوب بسیار

  .شدند تفحص مشغول بالفاصله آشام خون آسای غول نگهبانان رسیدند، که دروازه به

   .میدن انجام شونو وظیفه دارند فقط ندارند ما با کاری اونا. لیز نباش، نگران

 عالمت به سری سیندیا چهره دیدن با بود نزدیکتر که یکی. شدند خیره اتومبیل داخل مسافران به دقت با آنها

 با. است گرفته صورت هماهنگی الیزابت مالقات برای آلکساندرا طرف از قبال که دانست او و داد تکان دوستانه

 شدن جدا با که کرد احساس سیندیا. گشودند را دروازه و دادند انجام را خود همیشگی بازرسی آنها حال، این

  :گفت بعد. کشید راحتی نفس الیزابت نگهبانان،

  .ترسیدم خیلی

 .ندادن جابریل نگهبانان میدن، گیر من به رافائل حفاظتی ماموران که انقدر. همینطوره آره

  .حرومزاده اون بگو

   .رسیدیم بفرما. همونه منظورم آره

 ساختمان به پنجره پشت از الیزابت. کرد خاموش را موتور و داشت نگه آلکساندرا ساختمان نزدیک سیندیا

  :انداخت نگاهی

  .افته می قدیمی فیلمای یاد آدم کجاست؟ دیگه اینجا

  .داره دوست خیلی رو اینجا اون باشه؟ نگی، چیزی الکساندرا به که بده قول بهم اما. همینطوره آره،

   ... بعد و میشیم پیاده ماشین از ما خوب، کنیم؟ چکار حاال. کردم رو کار این شاید! عجب

  :کرد جلب را نظرش خانه نزدیک جوشی، و جنب

   .میاد داره میرابل، اینم بفرما،

  :گفت آهسته و شد عصبی کمی دوید، می او سمت به آشپزخانه سمت در از که میرابل دیدن با الیزابت
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   .میاد نرمال که نظر به

  :گفت جوابش در آهسته هم سیندیا

   .عزیزم نرماله همیشه اون

 کند اصابت زمین به بود نزدیک که طوری انداخت، بیرون به را خودش عجله با و کرد ای خنده الیزابت ناگهان

 و شد احساساتی کمی یکدیگر، آغوش در خواهر دو دیدن با سیندیا. رساند میرابل به را خودش راه نیمه در و

  .زد حلقه چشمانش در اشک

  «تمومه اینجا دیگه من کار»

 میان شده، کاشته تازه خم و پیچ پر های درختچه کنار از عبور با و شد منحرف آلکساندرا ساختمان از سیندیا

 خرج پول چقدر کوتاه، زمان این در هایی درختچه چنین کاشت برای که دانست می خدا فقط. ایستاد درختان

 خواهد جبران را اینها همه پول. بکشید انتظار ها درختچه این شدن بلند برای تا نیست نیازی دیگر. بود شده

  .کرد

  .کاشت خواهند شما برای بخواهید که اندازه و شکل هر با

 ها درختچه این که خواست می دلش شک بدون باشد، آلکساندرا الگوی کینگ استفان درخشش کتاب اگر

  .باشند بلندتر

  

 را شان خم و پیچ پر های راه که خواست نمی ابدا, گذشت کنارشان از نماید، آنها به توجهی اینکه بدون

  .بیازماید

 که هرچقدر حال. آشامان خون میان و تاریک شب در نه اما کرد می تجربه را عبوری چنین روز طول در شاید

  .باشد دوستانه رفتارشان
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 با را خود های درس میرابل که بود معلوم. نشست لبانش بر لبخندی ها پله باالی از پیانو صدای شنیدن با

  .بنوازد حرارتی و شور چنین با بتواند آلکساندرا که دانست می بعید. کند می پیاده و گرفته فرا دقت

 نجواهای به و نشینند می یکجا میرابل و لیز با بعدا حتما. بود کرده ماندن به دعوت را او آلکساندرا البته

 هنوز. شود آلکساندرا های بازی وارد تا نداشت حوصله سیندیا هنگام آن در اما. شوند می مشغول آمیز دسیسه

  .بیابد تنفس برای مجالی بود توانسته تازه و داشت انجام برای زیادی کارهای

. کند حل را ای زنجیره قاتل یک معمای و نماید پیدا را الیزابت شد، موفق ساعت چهار و بیست عرض در او

  .خنداند می را او دهد، می نشان واکنشی چه اش بادآورده ثروت دادن دست از با جابریل اینکه فکر

 تزیین خوب خیلی منطقه آن زمین. نهاد ساختمان دو میان باریک راهرو به وقدم گذشت سرسبز پازل کنار از

  .حصار تا کردند می بازی را جنگل نقش بیشتر که بودند شده هرس طوری کوچک درختان و بود شده

 به که آشامان خون. شد می محسوب آنجا روشنایی و نور تنها پایش، زیر سفید سنگفرش به ماه نور انعکاس

  .او از غیر به البته. کند ورود نقطه به تا نداشت اجازه هم انسانی هیچ. نداشتند نیاز المپ و چراغ

 زیر باریک روی پیاده. بودند کرده طی را راه این رافائل با کند کمک الکساندرا به تا کرد قبول که شبی اولین

  .بود خواهد راه همین انتهای در عمارت اصلی ساختمان که دانست او و افتاد سرباالیی به پاهایش،

  .نه هنوز. نداشت را آنجا در حضور قصد سیندیا اما

 می عبور و کشید می درختان کلفت تنه به را انگشتانش که همانطور. رفت درختان میان به و کرد کج را راهش

  .بود شده تزیین ماهرانه خیلی باغبانان توسط که رسید گودی و تمیز محوطه به کرد

 ژاکتی. گرم نه و سرد نه بود مالیم هوا. برد می لذت منطقه آن در خود تنهایی از. نشست زمین روی همانجا

 صدای به و بست را چشمانش داد، تکیه سرش پشت عظیم درخت تنه به. بود راحت خیلی داشت تن به که

  .داد فرا گوش اقیانوس امراج دلنشین

 سمت به تاریکی میان از شیرینی و گرم صدای آن دنبال به و رسید گوش به پایی خشی خش صدای ناگهان

  .رفت نشانه او
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  .من عشق کردی پیدا رو کوچکت پرنده باالخره

  سوم و چهل قسمت

211 

 او به و جوشید می وجودش در غریب و ناشناس ای رابطه احساس نوع یک. داشت خبر او حضور از سیندیا

 جز عاشق آشام خون. ندید هیچ تاریکی جز اما گشود را چشمانش. داد می اطالع کنارش در را رافائل وجود

  :گفت بخورد، جم جایش از اینکه بدون سیندیا. نبود هیچ درختان، میان ای سایه

   .کردم پیداش

 همیشگی، آرامش همان با. شد ظاهر سیندیا دیدگان مقابل در وضوح به و جهید بیرون ها سایه میان از رافائل

 شعفی با سیندیا و داشت تن به را مخصوصش شیک کت همان. کرد انتخاب دادن، تکیه برای را درختی تنه

 او به آنقدر. نشست آن روی و کرد پهن زمین بر روبرویش و آورد بیرون را آن چگونه که دید دلش ته در

  .رفت فرو هم در پاهایشان که بود نزدیک

 تیک صدای توانست می سیندیا. زدند نمی حرفی هیچکدام. بود حکمفرما شان بین سرد چندان نه سکوتی

 های تپش تواند می او از بهتر خیلی رافائل که دانست می خوبی به و بشنود را او قلب منظم اما ضعیف تاک

 ریخته شرمسارش های گونه به و زده باال رگهایش میان از که خونی جوشش با همراه کند، حس را قلبش

  .بفهمد حضورش، به واکنش در را او شهوت حس توانست می این، از باالتر حتی بود،

  :شکست را سکوت سیندیا باالخره

   چرا؟

 فهمی کج به نمایش با خواست نمی دلش. بود شده دوخته او به ماه نور میان از آشام خون فام نقره دیدگان

  :کند می پرواز گذشته به گویی که آنچنان چرخاند، سمتی به را نگاهش. کند توهین عشقش به

 شدم، می گرسنه که موقعی فقط من. کردم زندگی تنها رو اول دهه چند شدم، آشام خون به تبدیل که وقتی

 به تازه جوان های آشام خون از بعضی. بدم انجام تونستم می که بود کاری حداقل این. کشتم می رو آدما
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 از یکی دست به هم خودشون تا کشید نمی طولی که کشتند می آدم گسیخته عنان آنچنان رسیده قدرت

 دچار ابدا گرفتم می رو کسی جان که هم وقتی حال این با اما نبودم اونها جزو من. بشن کشته انسانها همین

  .نمیشدم وجدان عذاب

 دستش به پس داشتم، نیاز خون به ماندن زنده برای هم من و داشتند را غذا حکم فقط من چشم به انسانها

 من. بیفته ممکنه اتفاقی چه بعدا که کردم نمی فکر چیزا این به زمان آن در اصال. راحتی همین به آوردم، می

 برای که اینه فکر به فقط و کنه می زندگی غریزه روی از که موجودی. داشتم فاصله حیوانیت با درجه یک فقط

   .بده ادامه شده که هرطور خودش بقای به بتونه که بیاره، دست به غذا بعدش روزهای و فردا امروز،

 سیندیا حال این با گرفت، آن از را سیندیا دیدگان از نامرئی گردی و داد تکانی را شلوارش رسید که اینجا به

  .زداید می خاطراتش از که هستند آوری عذاب های گذشته ذرات این که کرد می حس

 چه و هستم کی که بفهمم و بگیرم چنگ به رو خودم زندگی کنترل تونستم اینکه تا گذشت زیادی سالهای

 من. خالص قدرتی. یافتم رو قدرت بار اولین برای خودم درون باالخره. کنم می دنبال دنیا این در رو هدفی

 خانمم ارباب. بدم گسترش تونستم، می که بودم قدرتی دارای من. معمولیش نوع از نه اما بودم آشام خون

 که گویی کنه، استفاده خودش اهداف برای تا خواند خودش پیش منو برد، پی خاصیتم این به اینکه، از بعد

   .نداشت پایانی من برای نوکری

  :داد ادامه و گرفت خود به خاصی خشونت صدایش

. هرگز دوباره. دیگر کس هیچ نه و اون توسط نه بگیرم، قرار دیگران استفاده سو مورد خواست نمی دلم دیگه

 می باید من. زندگی قدرت، انسانها، آشامان، خون خواص مثل گرفتم، می یاد باید که بود چیزایی یه اما

   .کنم تحقیر بودند، کرده اذیت مرا که اربابانی توانستم

 سمت به را نگاهش رافائل. گریخت درختان میان به و کشید صفیری سرشان باالی از جغدی موقع همین در

 و شد جابجا کمی. ببیند را حیوان زدن بال توانست نمی حتی سیندیا. کرد دنبال را پروازش امتداد و چرخاند او

 و بدوزد چشم او به تا داشت شرم گویی. نگریست او به و آورد پایین را چشمانش رافائل. خورد تکانی پایش

  .کند تعریف او برای مگو اسرارآمیز خاطرات از
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 چیزها خیلی. کند استفاده روحم و جسم از عمرش پایان تا دادم اجازه و گذروندم اون با رو زیادی سالهای

 دیگران بر چطور که باشم، جنتلمن یک چطور که گرفتم یاد. داشت ناپسند روشی هرچند گرفتم، یاد ازش

   .کنند اطاعت من از تا کنم وادار را دیگران چطور و کنم قانونگذاری چطور کنم، حکمفرمایی

 او، چشم از دور به. بیشتره خیلی اربابم از فهمیدم زودی به که قدرتی. قدرتم مورد در تحقیق به کردم شروع

 چرا. بفهمه اربابم تا ندادم اجازه و دادم گسترش را آن توانستم که آنجا تا و کردم امتحان دیگران روی را آن

  .مرد اربابم باالخره اینکه تا. نبود ساخته من از کاری شوراند، می من علیه را دیگرش های بچه اگر که

  .خندید آرام رافائل رسید، که اینجا به

 جهت همین به و داشت ای کننده افسون زیبایی که میگم بهت و نازید می خودش خوشگلی به خیلی اون

 و بود حسودی همسر اون. هست چیز همه شایدم اینکه یا نیست چیزی زیبایی انتها، در اما. بود مغرور خیلی

 احمقانه اشتباه این. شد دریده شوهرش دیگر همسر توسط قلبش روزانه، استراحت طول در بار یک باالخره

   .بده دست از رو جونش آور شرم نمایش یک در و بشه پذیر آسیب تا شد باعث

  :رسید می گوش به کالمش در حزنی داد، ادامه دوباره که هنگامی. بگیرد نفس تا کرد سکوت کمی

 زنده به حیاتشان و بودند وابسته او به ناپذیری جدایی طور به اونها. مردند اون با همراه هاش بچه از خیلی

. نداشت ای فایده اما برهد مرگ از شاید تا مکید خودش درون به را آنها روح مرگ هنگام. بود وصل او بودن

 اما فرسته می مرگ کام به رو اونها فقط کار این با که دونست می باید ایه، بیهوده کار که دونست می باید

 رو کار این هم باز بود، قائل خودش زندگی حفظ برای رو شانسی چنین هم درصد یک فقط اگه. نداد اهمیتی

   .کرد می

 که عده یه اون، از بعد کمی. موندیم زنده کنیم، مقاومت فراخوانش مقابل در تونستیم که دیگه نفر چند و من

 جدید ارباب یک دنبال هم دیگه عده یک. رفتند بین از زودی به بودند، دیده آموزش ارباب فجورهای و ازفسق

   .بودم خودم حاکمیت ثبت دنبال به آزاد و نفس تازه من درحالیکه گشتند

 همین برای. کنند چالش ایجاد من برای تا نداشتند قدرت اونقدر قدیمی اربابان از هیچکدوم دیگه، طرف از

 دنیای. »اومدم آمریکا به کنم، جمع بودم، تونسته که افرادی نفر چند اون با شدند، متحد من علیه که وقتی
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 موجودی هیچ سرورم، مرگ از بعد. خانمی نه و مالکی نه داشتم، اربابی نه من سال پانصد این طی. «جدید

  .باشه دیده خودش چشم به رو مرگ اینکه مگر باشه داشته رو من بر مالکیت ادعای تا نکرد جرأت

  :پرید حرفش میان به سیندیا

   چی؟ آلکساندرا اما

  :داد تکانی خستگی با را سرش رافائل

 روز اون اگه که کنم می فکر وقتا بعضی. داشتم دوست خیلی بود کوچک دختر یه وقتی رو اون من. آلکساندرا

 اگه اما شده ضعیف کامال من پیش اون. داشت بهتری سرنوشت االن شاید کردم نمی پیداش پاریس توی

   .شد می قدرتمندی بانوی خودش برای االن حتما ایستاد می خودش پای روی

  :داد ادامه و دوخت سیندیا به را فامش نقره نگاه عاشقانه

 وابسته بهش منو بتونه دنیا این در که هرچیزی و عشق و مالک و ارباب بدون سال صدها من. عزیزم سین آره

 بیشتر من، اراده مقابل در تو مقاومت این و شدم عاشقت اول همون از. دیدم رو تو اینکه تا کردم زندگی کنه،

 مثبت پاسخ بهم که موقعی از. شدم تسلیم مقابلت در باالخره اینکه تا. کرد می اضافه عشق این آتش به

 قشنگت چشمان به که موقع هر. دارم دوستت قبل روز از بیشتر و میخوامت بیشتر روز هر امروز به تا دادی

 این. ببینم آرامش و امنیت در رو تو لحظه یک فقط تا بدم رو ثروتم و قدرت تمام حاضرم میشم خیره

   .ست تازه بینمت می که هروقت و همیشه و نمیشه کهنه قلبم در هیچوقت احساس

  :داد ادامه و انداخت پایین را سرش رافائل

. زدم احمقانه کار یک به دست من. داری حق چون نمیشم ناراحت من کنی، خطاب هم دیوونه منو اگه حاال

. کنم فراموش رو عشق این شاید تا بشم دور ازت تا گرفتم تصمیم ضعیفم، انقدر تو مقابل در دیدم که وقتی

 می خودم به بکنه؟ خودش اسیر منو اینطوری بتونه کوتاه مدت این در انسان یک که بود ممکن چطور آخه

   .بدم نجات رو خودم جوری یه باید و شدم توهم دچار که گفتم

  :گفت آرام و داد تکانش وار دیوانه عمل این از ناراحت بود، پایین سرش که همانطور
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 که کردم زندگی هایی لحظه با فقط من رفتی تو که وقتی از. کنم می شکار رو رویاهات که گفتی من به بار یک

 من که اینطور نتونه ای دیگه مرد هیچ تا باشه ذهنت در همیشه من یاد تا خواستم می. دزدیدم تو خواب از

 رفتی، تگزاس به که فهمیدم وقتی. داد می عذاب منو همیشه احتمال این. بشه عاشقت داشتم، دوستت

 چشمان به چشمش مبادا تا کنم خراب سرش روی رو جابریل لرد قصر و بیام اونجا به تا داشتم تصمیم

 تمام با کردی می دیر دیگه روز یک اگه. بکنه خودش مال رو تو بخواد اینکه به برسه چه بیفته تو قشنگ

   .کردیم می حمله تگزاس به افرادم

 نور اما دید نمی را رافائل دیگر. بردند فرو تاریکی در را محوطه فضای پوشاندند، می را ماه روی که ابرهایی

  :درخشید می هنوز چشمانش فام نقره

 من. خوردم شکست انسان یک چهره مقابل در آمریکا آشام خون قدرتمندترین عنوان به من عزیزم؛ سین

   .پرستمت می و عاشقتم

 از لحظه هر بود ممکن که تپید می پرشتاب و تند آنچنان قلبش بود، شده خیره چشمانش در بالاراده سیندیا

 سایه بسپارد، خاطر به را لحظه این جزئیات تمام خواست می وجودش از بخشی. بزند بیرون اش سینه قفسه

 برگ سوزان و تند بوی بدهد، روشنایی توانست می که جایی تا کامل ماه قرص نور درختان، عمق در ژرف های

 به یکباره تا خواست می دل ته از. کرد می آشکار او برای را عشقش وجود، تمام با که رافائل و اکالیپتوس های

 احساس دیگر رافائل کار این با آیا اما. کند ابراز را عشقش دوباره تا بخواهد و برود فرو او پرتوان بازوان میان

 بود، جنگیده عشق با را خود عمر از زیادی سالهای او. فهمید می را این خوبی به سیندیا کرد؟ خواهد ضعف

 آسیب و زنه می زمین به رو تو عشق دانست، می را این. پرستاران به عشق مادر، به عشق پدر، به عشق

  .کنه می پذیرت

 خون و خاک به حفاظی هیچ بدون را تو و بریزد فرو را عقل محکم دیوارهای تا ندارد نیرو آنقدر احساسی هیچ

  .بکشد

 همانطور بود، خورده او عشق از ای صدمه چه قبل بار اینکه یادآوری با و دانست می خوب را اینها سیندیا آری،

  .شد خیره او به تاریکی در پاسخی هیچ بدون و نشست ساکت
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 صدای سرو به که گویی و چرخاند آلکساندرا ساختمان طرف به را سرش ناامیدانه و زد غمگینی لبخند رافائل

  :گفت دهد، می گوش آنجا

   .پروازه آماده کوچکت پرنده

 کمکش و گرفت را سیندیا دست هم بعد. داد تکانی و برداشت را کتش و برخواست جایش از آرام هم بعد

  :کرد زمزمه گوشش در و کشید خود سمت به نرم و کرد حلقه او کمر دور به را دستش سپس. برخیزد تا کرد

   .شیرینم سین خودته، با انتخاب

  :کرد زمزمه گوشش در دوباره و نکرد مقاومتی هیچ سیندیا که زد اش گونه به کوتاهی بوسه هم بعد

  .پیشم بیا بودی، آماده وقت هر

  .شد دور وی از کمی و نهاد عقب به قدمی بعد

   ... رافائل

  :چرخاند آلکساندرا ساختمان سمت به را نگاهش دوباره رافائل بگوید، چیزی اینکه از قبل اما

   .الیزابته منظورم. نداره تعلق اینجا به اون

  :داد ادامه و نگریست سیندیا به دوباره

   .ببرش اینجا از. نداره تعلق من خونه به اون

  :گفت و تایید عالمت به ، داد تکان سری سیندیا

   .کنم می پا و دست براش جایی یه خودم. دونم می

  :گفت متفکرانه رافائل

 یک در البته. داد رو پیشنهاد این دانکن که دونم می. کنه زندگی آلکساندرا با دیگه هم میرابل خواد نمی دلم

   .دارم میرابل برای ای دیگه های نقشه من اما داد می جواب هم مقطعی



 

 
 

281 

  
 امئیل خون آشجبر ➢

 به مترجمی مهرداد مراد رینولدز بی دی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

  :پرسید نگرانی با کرد، می مسئولیت احساس خواهر دو این مقابل در هنوز که سیندیا

   ای؟ نقشه چه چیه؟ نقشه از منظورت

  :گت و زد لبخندی داشت، را واکنشی چنین انتظار که رافائل

. کردم می فکر دانشگاه به داشتم االن. کنم نمی کاری خودش رضایت بدون من. عزیزم سین نباش نگران

  .کنه تلف رو عمرش و بشه آلکساندرا کودکانه های بازی وارد که اینه از بیشتر خیلی میرابل لیاقت

   !اوه

  :داد ادامه جدی خیلی رافائل

   .تو نه داره، تعلق من به منبعد میرابل که باش داشته یاد به من عشق ضمن، در

  :انداخت پایین را سرش و کشید آهی سیندیا

   .دونم می

  :گفت نرمی به و کرد عوض را لحنش رافائل

   .منتظرتم من. من عشق پیشم بیا

 سیندیا نبود، تازه هنوز اش بوسه جای اگر شاید است، نبوده هرگز گویی که شد ناپدید آنچنان رافائل

  .کرد نمی باور را حضورش

  

  چهارم و چهل قسمت

  

  تگزاس هوستن،
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 اینکه برای. کرد می مطالعه را حسابدارهایش مالی گزارش آخرین و بود نشسته تحریرش میز پشت جابریل

 گران خودنویس چشمانش، جلوی اعداد و ارقام ستون مشاهده با نشاند، فرو را خشمش و کند کنترل را خود

  .کوبید می میز روی بر مرتب را راستش دست در قیمت

 آن اینکه از قبل کنند، غارت را میرابل های پول توانند می تا که بودند کار به مشغول شدت به حسابدارانش

 از نگهداری سالها خاطر به بود، مدیون جابریل به را پولها این او. بگیرد را آنها جلوی و شود متوجه احمق دختر

 یک میرابل حال به تا شک بدون.هرزه دختر. کند مزاحمت ایجاد برایش دیگری تا بود نداده اجازه اینکه و او

 افتخارش باعث هم رافائل البته. بکشند چالش به را او اعمال تا بود کرده استخدام خبره حسابدار و وکیل گروه

 به را میرابل اموال بتوانند که چقدر هر جابریل افراد تا شد می باعث همین. کند کمک او به اینکه از بود، خواهد

  .باشد آسانتر دزدی برای تا بکشند حاشیه

 زمان اگر البته. بود حقش که داشت برمی را چیزی خودش نگاه از جابریل. شد نمی محسوب سرقت این نه،

 و دست روی آن آبی جوهر و شکست خودنویس باالخره متمادی، های ضربه اثر در.داد می را اجازه این او به

  .شد پاشیده انگشتانش

 در به ای ضربه موقع همین در. کرد پرت ای گوشه به را خودنویس فحاشی با و جهید جا از یکباره جابریل

 خشم به شکسته خودنویس دیدن با آسیم.نگریست وارد تازه شخص به عصبانیت با جابریل و شد نواخته

 نگاهش بنگرد، طعمه به که ای درنده حیوان مثل جابریل. انداخت پایین را سرش ترس با و برد پی اربابش

  :غرید پس بهتر؟ آسیم از کسی چه و کند هوار کسی سر بر را خود دلی و دق خواست می دلش خیلی. کرد

  .بیار دستمال یه برام بدو. احمق مصرف بی نایست، اونجا همونطور -

 را آن و بازگشت ضخیم و سفید کاغذی دستمال یک با و دوید آنجا نزدیک دستشویی داخل به سراسیمه آسیم

 آهسته آسیم بود، انگشتانش و دست روی از جوهر کردن پاک مشغول جابریل که همانطور. کرد اربابش تقدیم

  :گفت

  :آورد بیرون خود از جهنمی صدایی ناباوری با جابریل.دارید تلفن سرورم، -
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 من با حال این در کرده جرئت کی دارم؟ رو تلفن به دادن جواب حال االن من که میرسه نظرت به -

 بعد. ندارد وجود آنجا نامحرمی گوش شود مطمئن تا کرد بررسی را اتاق اطراف نگرانی با آسیم بگیره؟ تماس

  :شدند گرد تعجب از جابریل چشمان. کرد نجوا او گوش در را اسمی آهستگی به و رفت جلو

  داره؟ چکارم! جالبه -

  .کنه صحبت شما خود با مستقیم تا کردم راضیش زحمت به. بشه دوست ما با میخواد -

  .عجیبه خیلی دوست؟ -

 آن در ناراحتی و خشم عالمت اصال که لحنی با و برداشت را عتیقه تلفن طالیی گوشی و نشست میزش پشت

  :گفت شد، نمی دیده

  .عزیزم شنوم، می رو صدات که خوشحالم چقدر -

  .انداخت هم روی بر را پاهایش و کرد گوش کمی

  :گفت پاسخ در و خندید بعد بکنی؟ من برای رو کار این میخوای چرا -

  .کنی سرزنش منو که داری حق کامال تو. کردم تعجب هم خیلی. شدم کنجکاو فقط! نه نه -

  .زد می حرف آرام نشود، شنیده اینکه ترس از نیز زن. داد گوش زنانه نرم صدای به بعد

  .میشه عملی حتما. عالیه. خوبه....زود؟ چقدر.....میشه؟ انجام کی کار این و -

  :داد گوش مخاطبش درخواست به بعد

  :گفت و خندید دوباره بعد.میشه تسویه زود خیلی حساب این. حتما -

 تحوالت و تغییر این. نگرفته یاد چیزی و کرده پیدا تجربه کم خیلی قرنها طی موجود این. عزیزم واقعا -

 می رو نفر یک من مطمئنی؟ زمان مورد در تو. یکیه تو و من اهداف. کمند خیلی و نمیشه حساب چیزی که

  .نکنی ناامید منو که بهتره عزیزم، ضمن در و! اوه. بده نگهبانی اونجا تا فرستم
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  .شد خیره آسیم پرسشگر چشمان در و گذشت را گوشی جابریل

  بود؟ چی اسمش تو، مصرف بی کارآگاه اون -

  .ویندل پاتریک سرورم، ویندل -

  گرده؟ می ول الیزابت دنبال داره آنجلس لس تو هنوز اون -

  .کنه می اسیرش بزودی که داده اطمینان بهم اون. سرورم بله -

 دست به شانسی االن. کنیم می راحت رو کارش ما حال هر به. کن ولش. بینانه خوش چقدر واقعا؟ -

 بینم می رو ای لحظه خواب دارم من. بیاریم چنگ به هم رو رافائل هرزه این بلکه الیزابت، فقط نه که آوردیم

   .کنه می التماس بهم داره اون و گردنش دور انداختم دستامو که

  

  پنجم و چهل فصل

  

 که تعاریفی مقابل در. بود ساده نسبتا رافائل قبال در میرابل واکنش ها، نگرانی و ها بینی پیش همه از بعد

. دانست می بیشتر باید شاید اما داشت را رسمی و پرشکوه زندگی یک انتظار میرابل بود، کرده او برای سیندیا

 خود اراده با که فرضی پادشاهی. بود پادشاه یک حد در بلکه و فرمانده و مدیر یک از باالتر خیلی رافائل قدرت

 این با فقط کند؟ نمی را کار این دنیا سراسر در آمریکایی شرکت کدام اما. بکشد را کسی هر توانست می

  .بودند تر صریح کمی رافائل های روش که تفاوت

 که رسید می نظر به و بود ساکت ساختمان. بود رسیده آلکساندرا خانه به مقرر موعد از زودتر کمی سیندیا

 فهماند او به ها پله باالی از پیانو کالسیک موزیک صدای. است کرده پیدا دکوراسیون تغییر چیز همه

 سالمی و برود او نزد نیتش حسن دادن نشان برای تا خواست سیندیا. میرابل نه نوازد، می را آن آلکساندرا

  .رفت میرابل اتاق به آن جای و داد مسیر تغییر اما بکند
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 خود خانه به را میرابل که همچنان باشد، سپاسگذار و بیاورد یاد به را آلکساندرا خدمات تا کوشید می سیندیا

 راحتی احساس رافائل خواهر کنار در توانست نمی اینها همه با اما بود داده پناه اتاقش بهترین در را او و آورده

  .نیستند یکی هم با وی عمل و حرف که گفت می او به آشام خون این درون چیزی. باشد داشته

 و پوشیده بلندی کبود آبی ابریشمی لباس میرابل. زد در شدن، وارد از قبل سیندیا اما بود باز میرابل اتاق در

 از دور بسیار افکارش و بود شده خیره خود به ای شیشه شفاف انعکاس میان از. بود ایستاده آیینه مقابل

  :گفت آرام سیندیا. کردند می پرواز او حضور

   میرابل؟

 بر لبخندی با و برگرداند شانه روی از آرام را سرش بخورد، جا سیندیا ناگهانی حضور از اینکه بدون میرابل

  :گفت لب

  .سیندیا سالم

   .بله اوه، ای؟ آماده امشب برای

 میان به را آن آرام خیلی و برداشت را برسی و کشید توالت میز روی را دستش سرگردان، و آشفته حالی با بعد

 با اینک بودند، کرده پیدا تمایل تیرگی به خورشید، از دوری سالها اثر در که بلوندش موهای. کشید موهایش

  .بودند یافته طالیی تأللویی زیبا، آرایشی

 بالش تختخواب روی. بود شده تزئین سفید کتان و تور با اتاق جای همه. انداخت نگاهی اطراف به سیندیا

. داشت قرار نازک های بالش هم شده قالبدوزی لحاف زیر حتی. بودند چیده زیادی بزرگ و کوچک های

 را آن چرا اینکه یا خوابد؟ نمی آن در که کند تزیین را اتاقی باید آشام خون یک چرا پرسید می خود از سیندیا

 می زیرزمین داخل های اتاقک در که ها آشام خون اصال است؟ نداده تغییر شیک خیلی پذیرایی اتاق مثل

 هم دیگری های استفاده خواب اتاق البته که گفت خود با بعد است؟ خواب اتاق به نیازی چه پس خوابند،

  .دارد

  :پرسید او از. بود رفته فرو فکر به دوباره و نهاده خود جای سر را برس که نگریست میرابل به
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 ای صحنه چنین که است بار اولین که گویی و انداخت اطراف به نگاهی میرابل دادی؟ دکوراسیون تغییر دوباره

  :گفت تعجب با بیند، می

   .کرده رو کار این آلکساندرا نه،

  :پرسید متفکرانه و داد تکانی را سرش سیندیا

   نداری؟ دوست تو

  :گفت غمگینی لبخند با میرابل

  :پرسید آرام سیندیا  دونی؟ می. ندارم ای سلیقه همچین اصال من

   میرابل؟ خوبه حالت تو

  .شدند اشک از پر ناگهان بود، شده زوم او روی که میرابل آبی چشمان

   ... من و افتاد اتفاق سریع خیلی چیز همه. سین بدم، انجام رو درست عمل که خواستم می من

  :کشید آغوشش در و گرفت را او های شانه و پیمود سریع خیلی را اتاق عرض سیندیا

  

 خودت به و کردی می فرار جابریل پیش از باید. کردی درستی کار تو. میرابل دادی، انجام رو درست عمل تو

. کردند می افتخار بهت بودند، اینجا اگه هم مادرت و پدر. کنم می افتخار بهت من. دادی می زندگی حق

   .متنفرند داد، انجام ایزابت و تو حق در جابریل که کاری از هم اونا مسلما

  :کرد تکرار و آمد بیرون او بغل از میرابل

   .درسته الیزابت،

 لباس همراه به را لباس این آلکساندرا و او. بپوشد را مراسم مخصوص لباس تا رفت کمدش طرف به بعد

 انتخاب مشهور فروشگاه یک شده دستچین اجناس میان از بودند، کرده اشغال را کمدش که دیگری های
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 و نبود عاقالنه زیاد پول همراه به مالیبو عمارت از خروج. بودند فرستاده منزل به برایشان که بودند کرده

 آنها به اما بود رنجیده کمی بودند، گذاشته کنار لباس انتخاب از را او اینکه از سیندیا. داشت زیادی پول میرابل

 می زانو زیر تا آن بلندای که پشمی بلند و زیبا پارچه یک. باشند داده انجام را گلچینی چنین که داد می حق

 به میرابل سن از تر مسن کمی. داشت آبی از منحنی هایی رگه با آمیخته مشکی رنگی میرابل، لباس. رسید

 خون لکه هرگونه سیاه، رنگ اینکه اضافه به بودند، چشمگیر و زیبا بسیار آبی های رگه اما آمد می چشم

  .پوشاند می را احتمالی

 زیر لباس پوشیدن در تا برداشت طرفش به قدمی سیندیا و راند بیرون تنش از را ابریشمی لباس میرابل

  :پرسید بعد. کند کمکش

  کردی؟ صحبت الیزابت با امشب

 دونی می. زنه می زنگ بعد که گفت و کرد موفقیت آرزوی برام اون. زدیم حرف کم خیلی. گرفتم تماس من

   .آشامیه خون کارهای این منظورم. کنه نمی درک رو چیزا این اون

  :بپوشد را بلندش پاشنه های کفش تا نشست صندلی روی میرابل

  .میشه سالش هجده رسماً اون. لیزه تولد روز فردا

 را پاسخش میرابل  میری؟ هم تو. بگیره اش خونه تو کوچکی جشن یه براش خواد می لوسی. دونم می آره

  :گفت و گرفت نشنیده

  .میدین رانندگی تعلیم بهش شما که گفت لیز

 به خودش دیگه بعد به اون از و بگیره گواهینامه تونه می سالگی هجده از بعد اون حال هر به. جورایی یه. آره

  .میاد دیدنت به تنهایی

   .کنم می فکر اینطوری منم

  :شد چشم در چشم او با و نشست تخت روی مقابلش و رفت جلو سیندیا
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  :گفت و برگرداند را رویش غصه با میرابل ناراحتی؟ انقدر چرا عزیزم؟ شده چی

 هنوز من و بشه بزرگتر من از اون روزی که کنم تصور تونم نمی من. کوچیکم خواهر. کوچیکمه خواهر میرابل

   ...اینکه تا..میشه بزرگتر هی اون و مونم می باقی سن همون بازم من...بمونم باقی سن همون

  :کرد زمزمه و داد فرو سختی به را دهانش آب و انداخت پایین را سرش میرابل

   .داره رو رافائل همیشه اون. داره رو رافائل اون. آلکساندرا مثل نه. میشم تنها من و میره می اینکه تا

 این که پرسید می خود از نگرانی و تعجب با و بود انداخته پایین ناراحتی با را سرش که نگریست او به سیندیا

 به بعد. نداشت رابطه دیگری فرد با نگهبانان و آلکساندرا از غیر به که میرابل اند؟ گرفته نشأت کجا از افکار

 حاال آیا. بماند باقی وفادارش و عزیز دوست همیشه برای تا کند تبدیل را او خواست می آلکساندرا که آورد یاد

  گی؟ ندیمه و دوستی برای آشام خون جوان و تنها دختر یک بود؟ رفته میرابل سراغ او جای به

 از دور و بده ادامه خودش بقای به بتونه تا دادی اجازه لیز به تو. کردی بزرگی ریسک اینجا به اومدن برای تو

. کنه انتخاب رو زندگیش راه خودش تا بدی اجازه باید هم حاال. کنه آغاز رو جدیدی زندگی یه جابریل دست

 اهمیت بهت که دوستانی داری، عزیزی دوستان تو. میرابل نیست، بودن خون هم به فقط خویشاوندی اما

   .بسازی رو خودت خانواده تونی می تو. کنند می مراقبت ازت و میدن

 بود، کرده پیدا خوشی و شعف احساس همدردی این از که میرابل. گرفت آغوش در را او و برخواست جا از بعد

  :گفت ناگهان

 رافائل محافظان داخلش که برد باشگاهی به منو و پیشم اومد امروز الیکا. کردم پیدا دوست تا چند اینجا من

  .کردند می تمرین

. کنه می کار رافائل امنیتی محافظان اول خط در که هست زنی نگهبان تنها اون واقع در. کردم کار الیکا با من

 با ما. داره اعتماد همه از بیشتر اون به رافائل اما کنند می کار محافظت و امنیت زمینه در زیادی های زن البته
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 به آلکساندرا شدن ربوده ماجرای از بعد اما میاد هم بدمون همدیگه از بخوای رو راستش و نیستیم دوست هم

  .قائلیم احترام هم برای جورایی یه بعد،

 و رزمی هنرهای و کردن کم وزن مثل دونی؟ می. کنم تمرین باهاشون و اونجا برم تا کرد پیشنهاد بهم اون

  .فیزیکی

  .خوبیه خیلی فکر احتماال

   ...گفت آلکساندرا اما کردم فکر همینطور منم

 :کرد قطع را حرفش آرام خیلی و احتیاط با سیندیا

 اون دونی می تو کردند، اسیرش که وقتی اما چرا، که ندارم کار من حاال شد، دزدیده آلکساندرا قبل، ماه چند

   کرد؟ چکار

  .داد تکان را سرش و کرد نگاه تعجب از گرد چشمانی با میرابل

 کنی می فکر تو. بده نجاتش بیاد یکی تا نشست گرفت اونجا همونطور اون و کثیف اتاق یک به بردند رو اون

 نجاتش و بیاد یکی تا باشه منتظر و اونجا بشینه بکنه؟ باید چکار لیز بکنه؟ رو اینکار هم الیکا با تونه می کسی

 به تا رسید وقتش که موقع اون تا شو قوی تونی می که چقدر هر و بگیر یاد الیکا از تونی می که چی هر بده؟

   .کنی مراقبت خودت از خودت بیفتی، خطر

  :گفت و شد اشک از پر دوباره میرابل چشمان

   ... من سین، متاسفم

  :نگریست او به متعجبانه و کرد جدا خود از را او سیندیا

 بی و تنها بچه یه تو کرد تجاوز بهت جابریل که وقتی. گفتم کلی من. میرابل نکردم صحبت تو باره در فقط من

  ....منظورم من. بودی سرپرست

   .نیست مشکلی. ممنون. چیه منظورت دونم می. نه! اوه
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  .زدود چشم از را اشکانش برخاستن، حال در و کشید عمیقی نفس بعد

  ... که نمیده اجازه هرگز رافائل چون نه؟ مگه نداری، مشکلی که جابریل شاهد مورد در

 تو اما. افتاد اتفاق سریع انقدر چیز همه که بود این فقط من مشکل. نیستم نگران اش باره در دیگه. نه! اوه

 که کسی هر از تر قوی. میشم قوی و گیرم می یاد بتونم که چقدر هر ازش و الیکا پیش میرم من. داری حق

   .کنم می شروع امشب همین از. کنم می فکر

 ********** 

 نگاه سیندیا دیدن با. کشید می را آنها انتظار موسیقی اتاق از بیرون خود امروزی و شیک لباس با آلکساندرا

 او به آلکساندرا وقتی. است شنیده را آنها حرفهای همه که کرد احساس سیندیا که طوری افکند، او به عجیبی

  :گفت شیرین لبخندی با شد، نزدیک

   .سیندیا داره، قشنگی رنگ چه لباست. شدیم داشتنی دوست مون همه امشب

. بود کرده انتخاب چشمانش با همرنگ که بدوزد لباسش سبز رنگ به نگاهی سیندیا تا شد باعث او جمله این

 آشام خون لرد توجه مورد مراسم این در که بود مطمئن اما خواهد، می چه رافائل با رابطه از دانست نمی هنوز

  :پرسید او. گیرد می قرار

   .باشن شده دوخته جنگل از عبور برای لباسا این کنم نمی فکر چون ریم؟ می من ماشین با همگی

  .رفت پایین پلکان از و خندید آلکساندرا

   .نداریم مشکلی موضوع این با که میرابل و من. سیندیا نیستی، آشام خون تو که حیفه

  :پرسید و برگشت میرابل طرف به خاصی نگاه با سیندیا

   عزیزم؟ اینطوریه

  :برد پی او نگاه مفهوم به فورا و زدند برقی میرابل چشمان
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 می عرق زیاد من آخه. کنم عرق عالمه یه برسم، مراسم به که این از قبل خوام نمی من. خوبه خیلی ماشین

   .خوره می هم به آرایشم که مطمئنم و کنم

 بگیرد، را آن تا کرد می اشاره میرابل به حالیکه در و گرفت را بازویش بود، رسیده پلکان پایین به که آلکساندرا

  :گفت

   .آشامی خون یه چون نمیشه هیچیت تو که دونیم می خوب دومون هر. میرابل نزن گانه بچه حرفای

  :گفت سیندیا به عجیبی نگاه با و برگرداند شانه روی از را سرش بعد

   سیندیا؟ نیست، اینطور

  :بودند گرفته را هم دست که نگریست دو آن به سیندیا

   .نمیشه هیچیش میرابل. آلکساندرا چرا

  ششم و چهل قسمت

  

 را اسمش حتی سیندیا و زد نمی حرف هرگز که دوقلویش برادر. بود ایشان منتظر اصلی ساختمان در جورو

 ایستاده رافائل جایگاه به ورود مقابل پیکر غول نگهبان دو این. بود ایستاده کنارش همیشه مثل دانست، نمی

  .بودند

 خود با پنهانی ای اسلحه همیشه زیبا پلیس این که دانست می خوب. نگریست سیندیا به نگرانی با جورو

 داده جای نگارش و نقش خوش لباس کجای در را خود سالح سیندیا که داشت شک اینک اما کند می حمل

 بی با آلکساندرا. کشید بازویش به دستی مهربانی با و خندید بود، شده وی نگاه نوع متوجه که سیندیا. است

  :گفت صبری

 .جورو ، منتظرمونه برادرم

   .آلکساندرا البته
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. دارد وجود محافظان رئیس و رافائل خواهر میان تنش نوعی که دریافت اطوارش و آلکساندرا کالم در سیندیا

 و رفت کنار او حال هر به. آورد نمی مبارکش روی به جورو باشد، بینشان چیزی هم اگر حتی گفت خود با اما

  .شد روانه دنبالش به برادرش جورو، رفتن با. داد دخول اجازه

 اصلی در به اینکه تا گذاشتند نمایش به خود برای را باشکوهی رژه آنها طویل، راهروی طول در و ها پله باالی

 روی دستی هیچ کمک بدون بزرگ در و نواخت آن به آرامی تقه جورو. رسیدند رافائل دفتر شده حکاکی و

  .سیندیا و میرابل سرش پشت و آلکساندرا ابتدا نهادند، درون به قدم زن سه هر. شد باز و چرخید پاشنه

 یک و رسید می طاق به زمین از اش کتابخانه گنجه ارتفاع که دفتری. بود نشسته خود کار دفتر در رافائل

 آن در که ای کتابخانه. باشند داشته دسترسی ها قفسه همه به تا بود شده تعبیه روبرویشان دار چرخ نردبان

 دفتر به بیشتر اتاق این اندیشید، سیندیا. شد می دیده سال همه و شکل همه اندازه، همه با هایی کتاب

 کند، می عمر سال صدها نفر یک وقتی البته. آشام خون لرد یک تا است شبیه تاریخ استاد یک تحقیقاتی

  .شود می تبدیل شخصی امر یک به برایش تاریخ

 شیشه دیوار، جای به سرشان، پشت و ایستاده دانکن کنارش. بود داده لم بزرگش تحریر میز پشت رافائل

 اصلی در راست سمت برادرش و جورو. دادند می نشان را اقیانوس مهتاب نور زیر در انتها بی تا که بود هایی

 که زد حدس اما نشناخت را او سیندیا که بود ایستاده سیاه لباس با آشامی خون زن آنها بین و گرفتند قرار

  .کردند می مراقبت او از اینطور برادرش و جورو که نبود خود بی. باشد جابریل لرد شاهد باید

 هم سیندیا. نداشت توجه هیچکس به رافائل از غیر به جوان دختر اما بود شده خیره میرابل به آشام خون زن

  .دارد را تماشا ارزش واقعا جذاب آشام خون این که داشت باور و نگریست می او چشمان به

 برانداز را سراپایش و نمود تالقی سیندیا با نگاهش اول، نظر در. برخاست جایش از رافائل رسیدند، همه وقتی

  .کرد

 داشته را انتخاب برای حد، از بیش وسواس ارزش لباسش که بالید خود به او خریدارانه نگرش نوع از سیندیا

  .است
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 و دوخت میرابل به را نگاهش جدی خیلی و کرد تغییر اش قیافه بالفاصله و داد تحویلش لبخندی رافائل

  :پرسید

   .سرورم بله، میرابل؟ داری، من از تقاضایی

 را اش جمله و کند مکث کمی شد، مجبور که حدی به رسید، می نظر به مضطرب و هیجانزده شدت به میرابل

  :نماید ادا دوباره

 به جابریل لرد سابقم ارباب استحفاظی حوزه از تا دادید اجازه که است افتخار باعث. رافائل لرد سرورم، بله،

 شما به و کرد خواهم خدمت شما به عمر همه درآیم، شما خدمت در من تا کنید قبول اگر. کنم مکان نقل اینجا

   .بود خواهم وفادار

 می تکان تایید عالمت به را سرش چرخید، می میرابل سمت به رافائل روی از چشمانش مرتب که آلکساندرا

  .بالید می خود به بود، گرفته یاد خوب را درسش جوان دختر اینکه از و داد

  :دانستند می را آن جواب همه یقینا که پرسید را سوالی آرام لحنی با رسید که اینجا به رافائل

  بود؟ موافق مکان نقل این با سابقت ارباب آیا و

   .آمدم اینجا به خودم رضایت و میل با من. نبود موافق او. سرورم خیر،

 زدند برقی رافائل چشمان و شنید سرش پشت را جنبشی صدای سیندیا اتاق، فضای در کلمات این انعکاس با

  .بود ایستاده جابریل شاهد که شدند خیره جایی به سیندیا های شانه روی از و

  :داد قرار خطاب مورد را میرابل هم باز رافائل

  

 میره بین از داشتی، سابقت ارباب به که خدماتی و وفاداری تمام کنم، قبول رو تو تقاضای من اگه که دونی می

  .میشی من مال تو و

  .سرورم بله
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  .سرورم قلبم ته از کنی؟ می اعالم کامل رضایت با رو این تو و

   .خوب بسیار

  

  

 که هنگامی. نهاد میز روی و آورد در تن از را شیکش کت برخاست، جایش از لطف، سر از ژستی با رافائل

 سیندیا دل به لذت از شوری زد، باال اش عضالنی بازوان باالی تا آرام را آن لبه و کرد باز را آستینش دکمه

  .ریخت

 بازوان این به کشیده، و بلند انگشتان این به زیبا، دستان این به نسبت کرد، می شدیدی ضعف احساس

  .گذشته خاطرات یاد به داد، فرو را دهانش آب. خود در پیچیده

 دیدن با رافائل. کرد نمی تجاوز اینچ شش از آن، فوالدی تیغه. آورد جلو را نشانی جواهر کوتاه چاقوی دانکن

  :گفت و آمد جلو به بزرگش میز پشت از و داد تکان سری آن

  

   .میرابل بزن، زانو مقابلم در

  

  

 او، با آلکساندرا های تمرین. نهاد زمین بر زانو ندیمگان همچون رفتاری و رضایت با و رفت جلو قدمی میرابل

 که ای دقیقه از بعد و گذاشت او سر بر را دستان دو هر رافائل. بود داده جواب خوب خیلی برایش زمان آن تا

 خوش های گونه از مروارید چون اشک قطرات و کشید رضایت سر از آهی میرابل نرسید، نظر به اتفاقی

  .شد سرازیر پایین به فرمش



 

 
 

295 

  
 امئیل خون آشجبر ➢

 به مترجمی مهرداد مراد رینولدز بی دی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 بریده نفسی با ناگهان سیندیا و گرفت او از را جواهرنشان چاقوی و کرد دراز دانکن طرف به را دستش رافائل

  .داد اینچی سه شکاف یک را رافائل چپ دست مچ فوالدی تیغه دید، که وقتی داد فرو را دهانش آب

 گود فنجانی حالت به را دیگرش دست. ساخت رنگین را تاشده سفید آستین و جهید بیرون زخم میان از خون

 هیجان با چشمانش پلک و شد کشیده دماغش پوست ناگهان آید، خود به میرابل اینکه از قبل. گرفت آن زیر

 غیر به و دارد وجود جهان در که است خونی ترین خالص و ترین غنی آشام، خون لرد یک خون. پریدند جا از

 که داشت باور سیندیا و. بود نکرده مزه را خونی چنین تاکنون میرابل جابریل، عمارت در موحش شب آن از

  .است جابریل از تر شیرین بسیار رافائل خون

 و گود دست کف اینکه تا داشت نگاه حال همان به را بازویش و نگریست می جوان آشام خون به آرام رافائل

 در اینها و شود سرازیر فرش روی تا داشت امکان آن هر و آمد انگشتانش میان به و شد خون از پر پهنش

 او تشنه لبان طرف به را دستش رافائل بنابراین. بغلتد زمین بر هیجان شدت از بود نزدیک میرابل که بود حالی

  .برد جلو

 نزدیک آن به را لبانش و گرفت را اربابش دست کند، حفظ را خود آرامش کرد، می سعی درحالیکه میرابل

  .نوشید را او تازه خون و بست را چشمانش رضایت سر از ای ناله با و ساخت

 شاهد که بود داده دست او به فضول مزاحم یک احساس. برگرداند را خود روی خواست می دلش سیندیا

 و کرد تماشا حال این با. رود می شمار به شخصی کامال عمل یک و ندارد ربطی او به که است ای صحنه

 زندگی از بخشی به و بود خواهد جدیدش ارباب به میرابل سرسپردگی شاهد که کند قانع را خود تا کوشید

  .گرفت خواهد تعلق رافائل

 درونش از را خون تا آورد می فشار بازویش با و خمیده را سرش و بسته را چشمانش که نگریست رافائل به

  بماند؟ باقی حالت همان به توانست می کی تا. سازد جاری

 رضایت از آهی میرابل. کرد نوازش را او سر دیگرش دست با رافائل کردند، می فکر همه که آنچه از دیرتر

 از قطره یک حتی تا نداد اجازه و لیسید را دهانش دور سرخ های لکه تمام دقت با زبانش. رفت عقب و کشید

  .برود هدر ارزشمند خون آن
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 ارباب به ستایشگری نگاه با و گرفت باال را سرش و رفت عقب به کمی داشت زمین بر زانو که همانطور

  :گفت نیرومند آشام خون یک آرامش با بود، غریبه سیندیا برای بار این که صدایی با بعد. نگریست جدیدش

   .سرورم کنم، می تشکر

  :گفت متفکر و آرام حالی با رافائل

   .میرابل آمدی، خوش ما جمع به

 غنی، و خالص خون از سرمست میرابل. کرد بلند را او و گرفت را میرابل دست و رفت جلو بالفاصله دانکن

  :گفت و زد لبخندی دانکن. برخاست تلوتلوخوران

   .بگیریم جشن خوایم، می حضورت افتخار به ما کوچولو بریم، بیا

  :گفت تعجب با و خندید خوشحالی از کودکان مانند میرابل

   من؟ برای جشن؟

  :گفت ببرد، بیرونش اتاق از تا گرفت می را بازویش و داد می تکان را سرش که همانطور دانکن

   .تو برای فقط. عزیزم آره،

 این که بود امیدوار سیندیا. بود شده برده بیرون مکان آن از برادرش و جورو توسط آن از قبل جابریل، شاهد

  .بفرستند تگزاس به را او اردنگی یک با و یابد ادامه فرودگاه تا رافائل افراد توسط اسکورت

 دوست یک مثل میرابل که وقتی شد، گشوده هم از اش مصمم و جدی چهره و بود ایستاده دفتر بیرون جورو

 را سرش و ایستاد در دولنگه میان در اما داشت خروج عزم دنبالشان به آلکساندرا. زد لبخند او به قدیمی

  :برگرداند

   .سیندیا

 را خون ریزش راه تا آورد می فشار زخم به و بود کرده خم را دستش که بود شده خیره رافائل به سیندیا

  .ببندد
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 تنها و گرفت می انجام همیشه و بود عادی کامال امر این که گویی نداشت، حالتی هیچ آشام خون چهره

  .دیگر چیز هیچ نه و است، پارسی زیبای قالیچه بر خون های چکه فرود او ناراحتی

 تا کند می واردار را او شدید نیروی کرد احساس سیندیا. نگریست او به و چرخاند را سیاهش دیدگان ناگهان

  :گفت بریده نفسی با. بزند زانو مقابلش در و برود جلو

   .میام بعداً من. آلکساندرا برو

 او رافائل بار خشونت و تیز و تند نگاه که بزند حرفی تا گشود دهان و برگشت آمیز اعتراض حالتی با آلکساندرا

 از آهی وحشت با آلکساندرا که بود شدید آنچنان رافائل سیاه چشمان خشم برق. کرد میخکوب سرجایش را

  .شد خارج اتاق از خود دور به چرخشی با و برآورد نارضایتی سر

 و کرد اشاره او زخم به سرش با سیندیا. داد تکیه بزرگش میز به لبخند با و کرد تغییر رافائل چهره او، رفتن با

  :پرسید

   خوبه؟ حالت

  :دوخت او به را خود عاشقانه نگاه رافائل

   .عزیزم سین باشی، نگرانم تو فقط دنیا همه تو که اینم عاشق

  :شد راحت خیالش کمی سیندیا

   .بدتره هم مادر مرغ یه از او. نگرانته همیشه هم دانکن میگی؟ چی

  :گفت آرام رافائل

   کنم؟ می مسخره دارم رو کی سین؟ نه، مگه. نیستند یکی هم با که اینا اما. همینطوره آره

 حرکتش کوچکترین رافائل. بود کم بسیار آشام خون با اش فاصله. داد تکیه میز به او کنار و رفت جلو سیندیا

  :داشت نظر تحت را

   بشی؟ ملحق میرابل جشن به خوای نمی
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  :داشت انتظار رافائل که شدند خارج آن از جمالتی و آمدند جلوتر سیندیا لبهای

   .بگیرم جشن میرابل صاحب با خواد می دلم

 و گرفت آغوش در را او جذاب لرد. بوسید آرام و برد دهانش طرف به و کرد بلند را رافائل زخمی دست بعد

  :پرسید

  .میاد بهت و قشنگه العاده فوق امشبت لباس

  .خریدمش تو خاطر به فقط

 .بریم مخصوصم اتاق به اینجا از بهتره

   .بیا. دارم مخفی در یه اینجا من چشم؟ همه این جلوی از

  :گفت هیجان با سیندیا. کشید عقب به کمی و داد کتابخانه های گنجه از یکی به تکانی پایانش بی قدرت با

   آسانسور؟ یه

  .نهاد خودش جای سر را گنجه و کشید درون به را او رافائل بدهد، نشان واکنشی اینکه از قبل

 *********** 

  .بگیرد را چشمانش اشک ریزش جلوی نتوانست بار این و گذاشت رافائل سینه بر را سرش سیندیا

  .رافائل بود، شده تنگ برات خیلی دلم

  .من عشق همینطور هم من

  .شکست می دلم همیشه بیداری و صبح اومدن با اما داشتم قشنگی رویاهای تو با شب هر

   ....واقعیه چیز همه دیگه. من عشق کنم نمی شکار رویاهاتو دیگه

 ************ 
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 دیدن با اما. لرزید خود بر باشه، دیده خواب در را چیز همه دوباره اینکه از. گشود را چشمانش نگهان سیندیا

  .پرید جا از و انداخت ساعتش به نگاهی. شد راحت خیالش خود، کنار در رافائل

  عشقم؟ شد، چی

  .ببرمش خودم با رانندگی تعلیم برای تا دادم قول الیزابت به. برم باید

   .بمون. نشده تموم جشن هنوز

  :گفت پوشید، می را های لباس سرعت با حالیکه در سیندیا

  .شیم جدا هم از باید

   .کنه جدا من از رو تو تونه نمی دنیا در قدرتی هیچ دیگه

 جای سرشان لحظه این سرنوشت و تقدیر بادهای تا کرد دعا آرام و لرزید خود بر سیندیا جمله این شنیدن با

  .باشد بوده گرم دیگری

  

 هفتم و چهل قسمت

  

 اما بود نخوابیده بیشتر ساعت دو اینکه وجود با. دوید باال هیجان با لوسیا خانه مقابل های پله از سیندیا

 او برای نوجوانان گروه شکلک و ادا حتی دانست می که داشت انرژی آنقدر. کرد می خاصی نیروی احساس

  .کند خراب را انگیز دل صبح این توانست نمی هم

 یک با که فهماند او به و انداخت باال را ابروانش سیندیا دیدن با. بود تلفن با صحبت مشغول دفترش در لوسیا

 تا. زد فریاد را الیزابت نام بلند صدای با و بازگشت ها پله پایین به سیندیا. کند می صحبت دولتی رسمی مقام

  بود؟ آمده سیندیا سر بر چه بود، نکرده برقرار ارتباط کسی با مدلی این حال به
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 و برگشت دفتر به عجله با. است فحاشی مشغول مقابلش طرف با لوسیا که شنید سیندیا ها، پله پایین همان

 داخل یادداشتی نوشتن مشغول دهد، می فحش دولت به زیرلب عصبانیت، با حالیکه در دوستش که دید

  .است دفترش

  .برگشت او طرف به سیندیا ورود با

   ...تو و

  :داد ادامه ناراحت و نیشدار لحن همان با لوسیا

 من حالیکه در هستی، مهمونی و لذت و کیف و عشق مشغول ش همه تو. بودی کجا هرزه تو که دونم می من

 و سر هم اجتماعی خدمات احمق مامورای این با باید خودم، و ها بچه بین تنش تحمل بر عالوه اینجا بیچاره

   .بودی آشام خون اون با صبح تا که نگو بهم فقط. بزنم کله

  .نگفت چیزی و نشست سیندیا صورت روی پهنی لبخند

   چرا؟ آخه. سین لعنتی،! اوه

  .موقعیت این از بود شاد که نگریست دوستش به نزدیک از و رفت جلو بعد

 و کشید آهی گوید، نمی چیزی سیندیا دید که بعد  دوباره؟. شدی عاشقش تو من، خدای وای. خوشحالی تو

  :گفت

   .باش مراقب خیلی عزیزم اما. خوشحالم منم باشی خوشحال تو وقتی

  :گفت و خندید لوسی. داد می انجام ندرت به خیلی که کاری گرفت، آغوش در را او بالاراده سیندیا

 یه خودم بشکنه، رو قلبت اگه دفعه این بگو آشام خون اون به اما. شدی عاشق که شدم مطمئن دیگه باشه،

   .کنم می فرو کثیفش قلب تو چوبی کلفت میخ

231 



 

 
 

301 

  
 امئیل خون آشجبر ➢

 به مترجمی مهرداد مراد رینولدز بی دی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 کمی زن، دو آغوشی هم دیدن با. آمد داخل به الیزابت آن دنبال به و شد شنیده ها پله در قدمهایی صدای

  :پرسید تعجب با و شد نگران

   .عزیزم نیست چیزی شده؟ خبر چه

 سیندیا گرچه. ببرد بویی موضوع این از الیزابت تا ندهد اجازه تا فهماند او به و انداخت سیندیا به نگاهی لوسیا

  :نگفت او نظر مخالف هم چیزی اما نشد متوجه

   .نشی هیجانزده زیاد امیدوارم ای؟ آماده امروز برای. بریم بیفت راه. مبارک تولدت دختر، هی

  :گفت بزرگترها تعریف هنگام نوجوانان تنفر و انزجار حالت با الیزابت

 گرفتن برای فقط رو احمقانه تعلیمات این من. نکردم رانندگی حاال تا من انگار زنی، می حرف طوری! خیال بی

   .کنم رانندگی بلدم که خودم وگرنه دارم احتیاج گواهینامه

  :گفت و انداخت لوسیا به خاصی نگاه سیندیا

 نمی چیزی تو. گردیم برمی دیگه ساعت چند یه تا و بدیم انجام رو خود بی تمرینات این میریم ما! درسته

  :گفت خشکی لحن با لوسیا  بخریم؟ بیرون از تا خوای

   .نه زیاد اما بیار، خوردی دیشب که همونا از

  :گفت صبری بی با و داد خود به گونه رقص تکانی رسید، می نظر به گیج شده، بدل و رد کلمات از که الیزابت

  نه؟ یا بریم میای

 که هرچیزی نکن، تعارف نره، یادت. بزن زنگ بهم خواستی ای دیگه چیز اگه لوسیا. عزیزم ریم می االن

   .خواستی

  .رسید می گوش به هنوز شدند خارج در از که وقتی تا لوسیا، خنده صدای

 ********** 



 

 
 

302 

  
 امئیل خون آشجبر ➢

 به مترجمی مهرداد مراد رینولدز بی دی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 زندان به نزدیک کمی و کارخانه و انبار از پر جایی بود، شده واقع آنجلس لس غرب در رانندگی تعلیم موسسه

 زمان آن الیزابت چون و بدهد تعلیم خود حوزه در واقع دانشجویان به تا است مایل موسسه هر مسلما. رافائل

 نبود اینطور البته کرد استفاده مالیبو در خود منزل آدرس از ناچار به سیندیا کرد، می زندگی پناهندگان خانه در

 پیدا بازرسی برای ماموری یک بدش شانس از ترسید می سیندیا اما کند کنترل را ها آدرس هم موسسه که

 زیرا بود گرفته خود تگزاس شناسنامه از کپی یک هویت، خانم از کالیفرنیا، طرف به فرار هنگام الیزابت. شود

 می کاغذ این با حال. داشت خواهد نیاز مدرک این به کند، ارث ادعای جابریل از بخواهد اگر دانست می

 سیندیا خاله چند هر. بود خواهد کنارش ولی عنوان به سیندیا خاله همچنانکه کند، ثابت را خود سن توانست

  .لیز خواهر مثل چیزی یک شاید دانست، می جوان خیلی را خودش مسئولیت این برای

 به دلیل همین به و رسید می نظر به مشکل واقعا هفته در روز وقت آن خیابان، در پارک جای کردن پیدا

 پسران و دختران کل کل از تعریف حال در الیزابت. پیچیدند موسسه از طرفتر آن کوچه یک در واقع پارکینگی

 که بود رفته بزرگی سیاه اتومبیل به حواسش زیرا شنید، می را حرفهایش از نیمی فقط سیندیا و بود پناهگاه در

  .بود شده پارکینگ محوطه وارد دنبالشان به و پرداخته آنها تعقیب به موسسه در مقابل از

. بود کرده نگران را او سیاه اتومبیل آرامش اما نداشت خوبی دید گاراژ، داخل تاریک نیمه محیط در سیندیا

 را ایده این سرعت به ولی اند آمده مراقبت برای که باشند رافائل انسان ماموران اینها شاید که زد حدس ابتدا

  .کرد رد

 ها خیابان و کاری صبح اول زمان، آن. داشت قرار همیشگی جای در و شانه زیر غالف داخل مخصوصش کلت

 خودکار دستش. باشند جابریل مزدور قاتالن آنها که بود این رسید می ذهنش به که چیزی بدترین. بود شلوغ

  .برآید آنها عهده از توانست می او. رفت اش اسلحه روی

 طبقات به و داد ادامه راهش به بزرگ اتومبیل که دید آیینه داخل از و پیچید طبقه یک در که وقتی حال، این با

 های شکاف از یکی در را اتومبیل باالخره اینکه تا پایید را بر و دور بار چند. کشید راحتی نفس رفت، باالتر

 می را اطرافش حالیکه در و شد پیاده کامل احتیاط با خودرو کردن خاموش از بعد. کرد پارک پلکان نزدیک

 سمتش، به حرکتی صدای شنیدن با اما بردارد را کیفش تا کرد باز را خودش سمت عقب در آرام نگریست،

  .کشید بیرون را اش تنه نیم
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 انتهای که هایی سوزن شلیک هنگام. کند می عمل شوکر مانند و است برقی کلت تیزر( تیزری با مقابله برای

 اش سینه به که) کند می پیدا انتقال برق جریان و رود می فرو بدن داخل به است شده وصل برق سیم ها آن

  .بود دیر خیلی شد، شلیک

 ته از ای ناله با و کرد اصابت ماشین با هیکلش وزن، تمام با و شدند قفل هایش دندان برق، جریان شدت از

 قیافه توانست شود، شلیک او به تیزر توسط بار دومین اینکه از قبل. غلتید پارکینگ کف سرد زمین به دل

 می صدا را او نام اتومبیل طرف آن از بلند صدای با که را لیز فریاد همینطور و دهد تشخیص را جابریل کارآگاه

  .زد

   .کن فرار نه،! لیز نه،: اندیشید رفت، می هوش از که همانطور

  

  .سرورم - هشتم و چهل قسمت

 انسانی جمعیت. بود سیاتل در جدید کمپ یک مورد در طرحی مطالعه مشغول و داده تکیه میزش پشت رافائل

 که شهری. کردند نمی امنیت احساس دیگر واشنگتن آشامان خون و رفته باال شدت به سال صدها طی آنجا

 محدوده از بودند حاضر مردم که بود شده شلوغ آنقدر اینک داد، می تشکیل را هم کنار خانه چند فقط روز یک

  .بروند فراتر هم شهر

 به راجع چیزی یک. گردد برمی وقت چه و کجاست االن سیندیا پرسید خود از و زد دانکن به پنهانی لبخندی

 سیندیا بدون اینک بود، کرده سپری تنها را بسیاری های شب که آشام خون لرد. بود گفته او به الیزابت تولد

  .آورد نمی تاب

  :پرسید نگرانی با و انداخت نظری مباشرش ناراحت و متفکر چهره به ناگهان

  دانکن؟ شده، چیزی -
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 رفتن برای صبح از الیزابت با سیندیا گفت و گرفت تماس من با االن همین سیندیا دوست شین، لوسیا -

 مکرر های تماس وجود با گفت شین خانم. برنگشتند هنوز و کردند ترک رو پناهگاه رانندگی تعلیم موسسه به

  .بگیره تماس سیندیا با نشده موفق

  :پرید جایش از رافائل

  .باشن میرابل پیش شاید کردی؟ چک رو آلکساندرا خونه -

 که نفری اولین باشد، کرده عبور اصلی دروازه از سیندیا اگر. ندارد واقعیت امر این که دانست می هم خودش

  .اوست خود شود، می خبر با حضورش از

  .گرفته تماس آلکساندرا منزل با غروب از بعد بالفاصله گفت شین خانم -

  :کردند بدل و رد نگاهی هم با دو آن

  .نگرفته تماس من با آنجا از کس هیچ هنوز و -

 پیدا راهنما دفترچه از رو شرکت شماره. گیره می تماس ما با مستقیم شده، نگران خیلی که شین خانم -

  .کنه می

 می قطع تماس و دهد می کوتاهی دستورات شنیدن، دقیقه چند از پس و برداشت را آن دانکن و زد زنگ تلفن

  :شود

 فرمون پشت خودش اما کنن می پیدا دسترسی سیندیا اتومبیل اس پی جی به ما امنیتی ماموران -

  ... اینکه یعنی. نیست

  :کند می قطع را حرفش رافائل

  کجاست؟ اون -

  :گوید می دلواپسی با دانکن
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 نزدیک محلی به بعد میره، الیزابت اقامتگاه محل به صبح امروز رفته، می انتظار که همونطور اتومبیلش، -

 رسه نمی نظر به که میشه معطل اونجا ای دقیقه چند. پارکینگه یک شبیه بیشتر که میره رانندگی تعلیم به

 یه حاال. کنه می سوختگیری هم بار چند راه در و کنه می حرکت جنوب طرف به بعد. باشن کرده کاری اونجا

  .هستن آریزونا در واقع تاکسون تو جایی

  :پرسید رفت، می در طرف به تندی قدمهای با که رافائل

  گرفتی؟ تماس تلفنش با تو -

 یا که اینه معنیش که پارکینگه تو هنوز تلفن. گرفتند رو تلفن رد اس پی جی با ماموران. نمیده جواب -

  ... یا نیست باهاش تلفن

  .اونجا بفرست رو یکی فورا. نخورده تکون جاش از اون اینکه یا -

  .بده لحظه به لحظه گزارش من به گفتم. سرورم راهه تو -

 که جورو. رفت پایین ها پله از باد سرعت با رافائل. کند تنظیم رافائل های قدم با را خود عجله با تا کرد سعی

 را انتظارش روشن موتور با وی یو اس بزرگ اتومبیل که جایی. گشود را ساختمان اصلی در بود، ایستاده آنجا

. درآمد صدا به دانکن تلفن شد، مونیکا سانتا مسیر وارد ساحلی اتوبان از اتومبیل اینکه محض به.کشید می

  .رفتند می فرودگاه طرف به آنها

 و. داشت زیادی دشمنان او. بود سیندیا در غرق حواسش همه اما شنید می را دانکن آرام گفتگوی رافائل

  .شانس این به لعنت. او برای اهمیت پر هم خیلی و پذیر آسیب هم خیلی و بود انسان یک هم سیندیا

  :گفت نگرانی با و کرد تمام را تماس دانکن

 خونه با تماسش آخرین کنه، می ترک رو عمارت که وقتی از. افتاده کیفش کنار پارکینگ تو تلفن -

  .کنه چک رو پیامهاش خواسته، می شاید بوده خودش

  :گفت و برگرداند شانه روی از را سرش جورو بپرسد، چیزی کسی اینکه بدون جلو، صندلی در



 

 
 

306 

  
 امئیل خون آشجبر ➢

 به مترجمی مهرداد مراد رینولدز بی دی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 شما فرمایی تشریف منتظر فونیکس در شما افراد. دادیم رو تاکسان به پرواز ترتیب ما سرورم، -

   .هستن

  نهم و چهل قسمت

  

 آن فشار از تا داد خود به تکانی. بود رفته خواب به و خورده پیچ راستش بازوی. کشید می تیر بدنش جای همه

 او. بماند باقی حرکت بی و آرام تا کوشید اما شد حاکم او بر غریب وحشتی گذشته، اتفاق یادآوری با. بکاهد

 پیچیده چسب نوار را دهانش دور. کرد می حرکت که بود دیگری نقلیه وسیله هر یا خودرو اتومبیل، داخل

 همان با بایستی نیز را پاهایش و دست دور. کرد می حس هایش گونه روی از را آن چسبناک کشش. بودند

  .بودند بسته پشت از را هایش دست. باشند پیچیده نوار

 که آورد می یاد به حال. الیزابت! آه. نبود تنها اسارت این در پس. شنید کنارش را آرامی گریه هق هق صدای

 کارآگاه همان او. اند افتاده دام به کسی چه توسط دانست و بست نقش ذهنش در کسی چه تصویر بار آخرین

 بودند؟ شده دور خانه از چقدر اما داشتند قرار تگزاس مسیر در آنها یعنی این. بود جابریل کلفت گردن و لعنتی

 نبسته را چشمانش مردک که بود باقی شکرش جای الاقل. چیز هیچ ببیند، چیزی کرد سعی و پیچید خود به

  .بود

 لندرور، بلند شاسی اتومبیل دودی های شیشه ضمن در. تاریکی از غیر به شد، نمی دیده چیزی هیچ بیرون

  .کرد می بدتر را وضعیت این

  .خوب خبر یعنی این بودند، خودش اتومبیل عقب صندوق در آنها لندرور؟

 را آشام خون یک حتی توانست می بود، کرده پنهان آنجا که ای اسلحه برهاند، بند از را خود توانست می اگر

  .درآورد پا از هم

  !آشام خون یک خصوص به
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 با. بود افتاده بسته پا و دست کنارش، لیز. بیاورد در سر آنجا چون و چند از و بلغزد اطرافش به تا کوشید

 مدت که شد معلوم بود، مانده خیره سیندیا به خموش و ساکت بودند، شده قرمز گریه شدت از که چشمانی

 شاید یا بود نگرفته قرار تیزر های سوزن اصابت مورد او که بود باقی شکرش جای. است بوده هوش به زیادی

  .بود نشده اذیت زیاد هم

 سیندیا به هراسانش نگاه. سازد مطمئن خود آمدن هوش به از را او تا کوشید و نگریست لیز چشمان به

 در بدی آینده بجنبند، دیر اگر و اند افتاده دام به کسی چه توسط که داند می خوبی به نیز او که فهماند

  .است انتظارشان

 گرفت فرا را سین سراپای خشم از موجی بودند، افتاده ای مخمصه چنین در دردسر بی و راحت چنین اینکه از

 دیگری جای باید را خشمش. کرد می کنترل را خود باید. نبود نفرت برای زمانی! نه اما. انداخت لرزه به را او و

  .هنگام آن نه. کرد می خالی

 و دانست می که آنجا تا. بود رانندگی حال در کارآگاه و بودند خودش اتومبیل در آنها. کرد متمرکز را افکارش

 اگر. آمد سراغش به عصبانیت هم باز. بود کرده کاری چنین به اقدام تنها مردک بزند، حدس توانست می

  بود؟ کجا شانس اما. گذاشت می دستش کف را حسابش یافت، می شانسی

 وارد سوختگیری برای احتماال. زد خشکش خود، سرجای سیندیا و شد روشن ناگهان بیرون محیط چراغ

 که مردانی. شنید می کنارش را دیزلی موتورهای و ها راننده گفتگوی صدای. بودند شده بنزین پمپ ایستگاه

 اتومبیل داخل چراغ ثانیه چند برای و شد گشوده اتومبیل جلوی در. کردند می صحبت هم با خود شغل مورد در

 دوباره خودرو در. شد خاموش المپ راننده، طرف از زیرلب فحشی شنیدن از بعد اما کرد روشن را جا همه نیز

  .خورد هم به

 خوابیده سیندیا قسمتی همان درست رسید، گوش به اتومبیل، باک داخل به بنزین ریزش صدای بعد، کمی

  .بود

 به که زمانی آورد، خاطر به. است بوده خالی باک که فهماند سیندیا به شد سوختگیری خرج که زمانی مدت

  .اند شده دور مالیبو از مایلی دویست حال به تا حساب این با پس. بود کرده پر را باک کرد، مراجعه لوسیا خانه
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 حرفی توانست نمی اما دانست می را این لیز. باشد بوده سوختگیری ایستگاه اولین این که شرطی به البته

  .بزند

 شوفر صندلی روی بر را وزنش سنگینی نفر یک و آمد اتومبیل جلوی در شدن باز صدای دقیقه، چند از بعد

 روی نوار پشت از تا کوشید کوبید، می صندلی پشت به لگد با که همانطور و داد خود به تکانی سیندیا. انداخت

  :غرید جلو آن از صدایی. بگوید چیزی دهانش

   .دهنتون دور پیچم می هم دیگه نوار یه و میام وگرنه شین خفه پشت اون شماها

 اذیت را او صدایش اما فهمد نمی را حرفش که دانست می خوب. کرد صدا و سر بیشتر او به پاسخ در سیندیا

 سیندیا قلب به ناامیدی. افتاد راه به اتومبیل و شد روشن موتور. بدهد نشان واکنشی که بود امیدوار و کند می

. کوبید اتومبیل دیوار و در به را پاهایش قوا تمام با و کشید زوزه بلندتر صدایی با و ننشست پا از اما زد چنگ

 اینکه یا دارد ای نقشه حتما سیندیا که کرد می فکر شاید. پیوست او به صدا سرو با و نماند بیکار هم الیزابت

 می همراهی به تشویق را او ابرو و چشم حرکت با هم سیندیا. بزند آتش و آب به خواست می جابریل ترس از

  .کرد

   .کنه لعنتتون خدا

 حسابی بیرون. ایستاد کناری روشن موتور با موقتا و شد منحرف اصلی جاده از مسافتی، طی از بعد اتومبیل

 اتومبیل عقب در. باشند گرفته را دورش مردم که ایستد نمی جایی رباینده که دانست می سیندیا و بود تاریک

 انداخت سیندیا به خشمناک نگاهی. شد آشکار دست در تیزری با کارآگاه عصبانی چهره و شد گشوده ناگهان

  :گفت و

 تیزر این با کنی سروصدا بازم اگه. ببرم زنده رو شما تا دارم دستور که حیف. هرزه زنیکه بگیر، خون خفه

   فهمیدی؟. بشه سیخ سیخ موهات انیشتن مثل که میارم سرت به بالیی

 و کرد اخمی کارآگاه. داد ادامه صدا و سر به آمیز التماس حالی با بار این تهدیدش، به توجه بدون سیندیا اما

  :پرسید زننده لحنی با و کرد باز را بندش دهان و کشید خود سمت به را لیز باالخره
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   کوچولو؟ چیه، مشکل

 خود دقیقه چند تا نتوانست و کرد گریه به شروع بود، شده درد دچار دهانش، دور از نوار شدن، کنده با که لیز

  .کند کنترل را

   .بزنن گندت

  .افتاد التماس به فریاد با دوباره الیزابت که ببندد را عقب در خواست و کرد غرغری کارآگاه

   مرگته؟ چه خوب

  :گفت خجالت با بود، گرائیده سرخی به رنگش که الیزابت

   .دستشویی بریم باید ما. آقا کنم، می خواهش

  .کرد اجرا را تگزاس از فرار نقشه که بود کسی اولین الیزابت باشد، چه هر. گفت آفرین او به دل در سیندیا

 باید نیومکزیکو تا وقت اون اما بشاشین خودتون به بگذارم باید. نخوده اندازه تون مثانه که زنا شما به لعنت

   .کنم تحمل رو گندتون بوی

 فاصله آنجا تا چقدر اما. برد خواهد جابریل استحفاظی حوزه به را آنها او. اندیشید خشم با سیندیا نیومکزیکو؟

  :گفت اخم و ناراحتی با کارآگاه مانده؟ باقی

 کنم، نمی بهتون هم ارفاقی هیچ. برین هم با باید تون دوتا اما. رسوندین لبم به جونمو تا دو شما. باشه باشه

  ....که باشین امیدوار بهتره. برین باید بسته دست با فهمیدین؟

   .بیارم در شلوارمو تونم نمی که بسته دست با من. کنم می خواهش

  :زد فریاد است، بد خیلی حالش که گویی و پیچید هم به محکم را خودش و شدند گرد چشمانش هم بعد

  !خدایا اوه،
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 بوی از من که آوردی شانس. بندم می جلو از و کنم می باز را دستات. احمقم یه من کردی فکر. بابات گور

 سرش سیندیا  فهمیدی؟. نزنه سر ازت اشتباهی حرکت بهتره. گنده دختر همینطور هم تو. نمیاد خوشم شاش

  .داد تکانی را

 دوباره کارآگاه. کرد پارک بیابان از ای گوشه اینکه تا داد ادامه خود راه به دیگر مسافتی اتومبیل و بست را در

 با سپس و بست هم به جلو از خشونت با و کرد باز را لیز دستان ابتدا. گشود را عقب در و برگشت سرجایش

  :غرید و داد هلش اتومبیل عقب طرف به و گشود را پایش دور نوارهای چاقو

  .داری وقت دقیقه پنج فقط

  ... من اما دقیقه؟ پنج

  .سرجات گردونم می برت وگرنه فهمیدی؟. دقیقه پنج گفتم

 لحظه چند از بعد. سپرد گوش کارآگاه قدمهای صدای به سیندیا و شد بسته عقب صندوق در. افتاد راه به لیز

 نگاه و آورد باال آرام احتیاط، با را سرش. خورد تکانی کاپوت، به او تکیه وزن زیر در اتومبیل اتاق و ایستاد

 سواحل در که نوع آن از. بودند ایستاده سوخته نیمه سیمانی مستراح یک کنار آنها. انداخت اطراف به سریعی

  .شوند می دیده آمریکا غرب های بزرگراه کنار همینطور و دریا

 با رانندگان گفتگوی و ترمزها آواز صدای ببیند، را اتومبیل پارکینگ یک روشنایی توانست، می نزدیک فاصله از

  .بودند دور بخواهد، آنها از کمکی اینکه برای اما بشنود را هم

 بسته جلو از دستش اگر. بچیند ای نقشه افکارش در کرد، سعی و انداخت اتومبیل کف به را خودش دوباره

 آسیب لیز به که بدهد کارآگاه به شانسی خواست نمی اما بود خواهند رویش پیش بسیاری های گزینه باشد،

  .ببرد تگزاس به خود با تنهایی به را لیز او، کشتن از بعد اینکه یا برساند

 او با اینکه برای نه است، مهم برایش نیز سیندیا بودن زنده اما بود خواهد جابریل اولویت اولین الیزابت

 به که زمانی آمد، خواهد سرش بر بالیی چه اینکه فکر با. رافائل از انتقام خاطر به بلکه کند حساب تسویه
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 برده مورد در جابریل توحش از بارها صراحت، با میرابل. لرزید خود بر شود، اسیر تگزاس آشام خون لرد چنگ

  .بود کرده تعریف او، جنسی های

 حتما لوسی. است شده آگاه آنها غیبت از کسی حتما حال به تا که انداخت فکر این به را او میرابل به توجه

 است؟ گریخته نزدش از دوباره که پندارد می رافائل آیا. گرفت خواهد تماس او با الیزابت جشن ترتیب برای

 می نتیجه این به مطمئنا. بود نخواهد منطقی همراهش به الیزابت غیبت بکند، هم فکری چنین اگر حتی! هرگز

  .است میان در جابریل پای که رسد

 روز با که هایی ساعت اند، شده دور آنجلس لس از ها ساعت آنها شتافت؟ خواهد کمکش به وقت سر آیا اما

  .است داده فرار برای ای ویژه امتیاز ربا آدم به و آمیخته در شب و

  .آمد داخل به پیچیده، جلو از دستانی و بسته دهانی با لیز و شد باز خبری هیچ بدون عقب صندوق در

   .توئه نوبت حاال. هرزه خوب، خیله

 زانو با سیندیا. کرد خارج اتومبیل از و کشید خود طرف به و گرفت موهایش از را سیندیا غرغرکنان، راننده

 را کارآگاه سیندیا، کسی بی و ضعف گویی. شد بلند درد از فریادش صدای و خورد زمین آسفالت کف به محکم

 تغییر را دستانش شدن بسته موقعیت اینکه از پس و کرد بلند جایش از را او خشونت با. بود آورده شعف به

  .راند توالت طرف به را او سیندیا، باسن به لگدی با سپس و گشود هم را پاهایش نوار چاقو با داد،

 شده حس بی و کرخت کامال بدنش اتومبیل، در حرکتی بی ها ساعت و باال ولتاژ برق فشار اثر در که سیندیا

 چشمانش در را خشم برق کارآگاه تا باشد پایین سرش کرد، سعی اما داد ادامه راهش به تلوتلوخوران بود،

  .نبیند

  :گفت و داد هل را او دوباره کارآگاه

   .منه پیش کوچولوت دوست که باشه یادت اما برو
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 کارآگاه که دید و برگشت. شنید سرش پشت خرتی خرت صدای رفت، می جلو آرام که همانطور سیندیا

 که بیابد چیزی توالت در که امید این با داد ادامه راهش به و چرخید دوباره. است الیزابت پای بستن مشغول

  .کند استفاده اسلحه عنوان به بتواند

 قاب یک زیر که بود رنگی زرد کوچک المپ آن روشنایی تنها. بود در بدون و تاریک سوراخ یک توالت

 واقع در اما ببیند را ضعفش کارآگاه تا داد تکیه درگاهی به طوری سیندیا. داشت قرار پالستیکی شکسته

 به و کرد معطل توان نمی این از بیش گفت خود با دقیقه چند از بعد. بیاندیشد کمی تا خرید می زمان داشت

  .رفت داخل

 خوشبختانه. بود نیاز قوه چراغ یک به عادی شرایط در و بود تاریک توالت داخل هم باز کوچک المپ رغم علی

 مردان از بیشتر زنان برای عمل این کارآگاه نظر طبق حال هر به. نداشت کار این به نیازی سیندیا لحظه آن در

 خود از دفاع برای تیز ای وسیله تا کوشید می و کشید می اطراف به را دستانش کورکورانه. انجامید می طول به

  .بیابد

  .نوار شکافتن برای تیز آلت یک خواست، می که بود چیزی تنها این

 صندوق کف که رسید نمی هم فکرش به حتی اما بود ربوده اش شانه از غالفش با را او اسلحه ویندل، کارآگاه

 دست آنجا که چرا بپردازد، جستجو به زمان آن تا نکرده وقت اینکه یا. باشد پنهان دیگری اسلحه عقب،

  .شود موفق است بهتر ، خوب نشود؟ اگر و آورد می در پا از را او که شود، موفق اگر. بود مانده باقی نخورده

  .کن فکر کن، فکر کنی؟ اجراش خوای می چطور اما! سیندیا خوبیه نقشه

 نمی کمکش و بودند شده ضعیف حسابی هایش ماهیچه. کشید می دست جا همه به و بود نشسته زمین روی

  .نیست نزدیک آن کسی بود، معلوم رسید، می گوش به بیرون از کارآگاه صدای. کردند

   .هرزه دیگه، بیرون بیا

 پاچه سجاف روی اش چکمه پاشنه اما رود بیرون اتاقک از تا چرخید و مالید را چشمانش خستگی با سیندیا

 شد متوجه دست تماس با داد، می فحش لب زیر صبری بی با و نشست که همانطور و کرد گیر شلوارش دیگه
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 اش عالقه مورد چکمه پاشنه که فهمید تعجب با. است رفته فرو کتانی پارچه در اش اش پاشنه فلزی تیغه که

  .است شده جاساز و تزیین کفش کف استادانه خیلی که دارد پا دور اندازه به فلزی

 هم دستانش برد، می زمان آن کشیدن بیرون اما شد می محسوب نوار کردن پاره برای خوبی وسیله فلز این

 اینکه برای حتی. رساند اتومبیل به را خود تلوتلوخوران و ضعیف و آمد بیرون توالت در از. بودند بسته جلو از

  .خورد زمین هم دوبار راه، در نکند، شک کارآگاه

 حال بی کامال را خود اینکه برای بلغزد، او آغوش در تا نداشت ابایی سیندیا و کشید خود سمت به را او ویندل

  .بدهد نشان

  

  هرزه؟ زنیکه نه، مگه نبود، سخت زیاد

 اتومبیل کف به را او ویندل. لرزید می و کرد می ناله درد از سیندیا. کشید اتومبیل عقب سمت به را او کارآگاه

  :غرید لب زیر هم بعد. پیچید نوار را دورشان و کشید خود سمت به را پاهایش و کرد پرت

   .مصرف بی

 باد و بکس با اتومبیل های چرخ و کرد باز را سوییچ. نشست صندلی روی و گشود را جلو در. بست را عقب در

  .افتاد راه به دوباره خودرو و چرخیدند خود جای در اتوبان کف آسفالت روی

  :غرید لب زیر لبخندی، با و گشود آرام را چشمانش سیندیا عقب، صندوق کف روی

   .حرومزاده آوردم، چنگت به

  

  پنجاهم قسمت
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 لحظه آن در. نگریست می بیرون به شکافت، می تاکسان سوی به را شب دل که براقی جت پنجره از رافائل

  .نشاند فرو وی خون نوشیدن با را خشمش آتش و آورد چنگ به را دشمنی تا داشت آرزو فقط

 سیاستمداران همه هدیه، و پول پرداخت با جنوبی آشام خون یک چطور اینکه. افتاد جابریل لرد فکر به هم باز

 حالیکه در است، داده نشان یک درجه و منظم شهروند یک را خود و داده بازی را خود حوزه منصبان صاحب و

 و مال صاحب خودش برای توانست می راحتی به جابریل.زند می قدم قدیمی تاریکی یک اش، خانه درون

  .بود الیزابت و میرابل اموال از دزدی دنبال به عوض در اما شود منفعت

 به خویش اجتماعی سیاسی ارتباطات با نیز او خود و داشتند جنوب تاجران میان در زیادی نفوذ وی خانواده

 دنبال به قدیمی احمق شاهزادگان و شاهان مانند آن جای به اما. شود ثروتمندی مرد توانست می راحتی

  .دادند می را او های خواهی زیاده تاوان بایست، می همیشه نیز زیردستش افراد و بود دیگران اموال غارت

 با مرتب طور به حال به تا حرکت زمان از دانکن. رسید می گوش به سر پشت از مباشرش وار زمزمه صدای

 جابریل حفاظتی حوزه سمت به سیندیا بزرگ اتومبیل مسیر همچنان آنها. بود تماس در مالیبو امنیتی نیروهای

  .داشتند نظر تحت را

 خون از را روز طول تمام و کند زرنگی خواسته زن دو آن دزدیدن و انسان یک استخدام با جابریل احتماال

 از و نیست ساخته رافائل از کاری دیگر فاصله این با که پنداشته خود پیش شک، بدون.بگیرد پیشی آشامان

  .کرد خواهد نظر صرف آنها تعقیب

241 

 ای انگیزه رافائل برای و آمد می نظر به قبولی قابل فرض شاید بود، دزدیده را الیزابت فقط جابریل اگر البته

 رافائل به که زنی بود، ربوده را سیندیا تگزاس لرد اما گذاشت نمی باقی جابریل انسان مامور تعقیب برای

 پیشرفته و مدرن تکنولوژی وسیله به حیرت و بهت میان در تا بود افتخار کمال باعث این پس داشت، تعلق

  .بدهد جابریل به بزرگی درس

  :گفت و شد خم جلو به دانکن
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  .میشن پشتوانه بدون منطقه وارد زودی به و کنه می عبور ایالتی بین ده منطقه میان از اتومبیل سرورم، -

  دانکن؟ میده معنی چه این -

 اما کنند تعقیبشون تونند نمی ما های گیرنده و نمیشه حمایت ارتباطی های ماهواره توسط منطقه اون -

 استحفاظی حوزه که میره نیومکزیکو سمت به یکسر جاده اون. امنیه خیلی راه که مطمئنم من و کوتاهیه جاده

  .جابریله

  .نمیشه جابریل نجات باعث این -

 و دارد می بر دست تعقیب از خودش، حکومتی مرز به رسیدن به رافائل که کرده فرض تمام حماقت با جابریل

  .باشد زده سرش به فکری چنین که باشد دیوانه باید. کند می رعایت را شورا قوانین

 هواپیما در افرادش از یکی تا ماند منتظر صبری بی با رافائل. شد متوقف آشیانه در و آمد فرود هواپیما باالخره

 و رفت بیرون و زد جلو وی از خجالت از سرخ رنگی با جورو برود، پایین عجله با اینکه از قبل اما. بگشاید را

 قوی محافظ که بزند کنار را بزرگ مانع این خواست و کرد اخمی رافائل. گرفت را در جلوی نیز برادرش

  .رساند زمین به را خود جست یک با هیکلش

 اتومبیل هر کنار. کشیدند می را انتظارش و بودند کرده پارک هواپیما کنار وی یو اس سیاه و بزرگ اتومبیل سه

 و آمدند جلو نفر شش هر کرد، برخورد آسفالت کف به رافائل پای اینکه محض به. بودند ایستاده آشام خون دو

  :زد زانو رافائل مقابل زن، یک آنها رأس در

  .سرورم -

  داده؟ توضیح برات دانکن. نداریم تشریفات این برای وقتی. وینونا شو، بلند -

 سمت به بلند هایی قدم با رافائل سر پشت از و برخاست جایش از بود، شده سرخ آشکارا وینونا چهره رنگ

  :رفت ها اتومبیل
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 که ای منطقه با من. هستیم ارتباط در مالیبو در شما امنیتی مرکز با ما. داده توضیح کامال. سروم بله -

 ماهواره تماس کور نقطه در جاده این مایل پنجاه فقط. هستم آشنا کامال حرکته، حال در شما نظر مورد اتومبیل

  .نمیده پوشش رو مرزی جاده همه اما داره قرار ای

  .نیست مهم اش بقیه کن، نزدیک مرز این به منو تونی می که چقدر هر. ام متوجه -

 شده نزدیک سیندیا به که یعنی این کرد، می حس را ضعیفی وزوز صدای خود، خون های گلبول میان از رافائل

  .گرفت می قوت نیز وزوز صدای شد، می نزدیکتر او به که چقدر هر. بود

  .سرورم بفرمایید، شما هرطور -

 دوم اتومبیل طرف به نیز آنها. رفتند سومی و اولی های اتومبیل داخل به همه و کرد ای اشاره افرادش به وینونا

 در.گرفتند جا سوم ردیف جورو برادر و دانکن و دوم ردیف وینونا و رافائل نشست، راننده بغل جورو. رفتند

 از دولتی اسکورت مانند آژیرکشان و شدند روشن ها اتومبیل سقف روی گردان های چراغ دقیقه، چند عرض

  .گذشتند ترافیک میان از و شدند خارج فرودگاه

 تا داشت قدرتی نیز رافائل. کند برقرار نزدیکی ارتباط محلی مقامات با توانستند می که نبود جابریل لرد فقط

 خاموش را گردان های چراغ شدند، خارج شهر از اینکه محض به. کند استفاده اعتبارش از لزوم وقت به

 نفوذناپذیر صحرای سمت به شب تاریکی در اتومبیل سه هر باالخره و نداشتند لزومی دیگر چون کردند،

   .شدند روان آریزونا

  یکم و پنجاه قسمت

 می خود به اتومبیل کف سرسختانه سیندیا اما بود کرده دور تن از را خستگی الیزابت که بود زیادی مدت

 انگشتان رفته، حال از بازوانش. کشید می مچش دور نوارهای به را کفشش فلزی تیغه لجوجانه و پیچید

 اما بود شده نوارپیچ جلو از اینکه وجود با حتی. چکید می خون دستهایش مچ زخم جای چند از و شده کرخت

 مانور قدرت سیندیا و بود پوشانده را عقب صندوق دو آن هیکل. داشت مشکل دستش بند دریدن برای هم باز

  .نکند شک وی جوش و جنب به راننده تا کوشید می باید اینکه اضافه به. نداشت
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 چیزی هیچ. داد تکیه اتومبیل کف را سرش و کنند استراحت بازورانش لرزان های ماهیچه تا کرد مکث کمی

  .کوتاه مدت یک برای فقط چه اگر بخوابد، کمی و ببندد را چشمانش اینکه مگر نداشت آرزو

 ******** 

 با و است خودش تلفن که بود این گمانش اولین. پرید خواب از خود جوار در تلفنی زنگ صدای شنیدن با

 پی در ندهد، را تماسشان جواب اینکه از بعد رافائل و لوسیا حتم، طور به. کجاست گوشی که اندیشید تعجب

 را گوشی و کرد غرغری کارآگاه. نبود سیندیا به متعلق اما زد زنگ دوباره تلفن. آمد برخواهند او یافتن

  :برداشت

   .سالم

  .کرد معطوف طرفه یک گفتگوی شنیدن به را حواسش همه دقت با و شد خیز نیم سیندیا

 من دنبال االن تا دیگه گنده حرومزاده اون. نگرانم باره این در.... منن اختیار در تاشون دو هر آقا، بله

 متوجه کسی اینکه بدون کنید سعی بهتره خوبه،. کرده غروب که هست ساعتی چند خورشید بله؟.....افتاده

  دو هر بشه،

 من برای ساعتی چند یه دختره، ماشین دزدیدن که کنم فکر من دیگه، طرف از. کنید هواپیما سوار رو نفرشون

 فقط هستیم، ایالتی بین جاده در ما آقا بله...اینکه مگه....بکنه تعقیبمون کسی کنم نمی فکر آقا نه....خرید

 خیالم بدم، تحویل رو اونا زودتر چه هر...بفرمایید شما چی هر بله...داریم فاصله نیومکزیکو تا مایل شصت

   ...میشه تر راحت

  .کرد وارد دستگاه در را کدی کارآگاه که گویی. شنید را اس پی جی دستگاه بیب بیب صدای سیندیا

   .... از کمتر در من. بفرمایید شما که چه هر. شمایید رئیس آقا؟ مطمئنید، شما...شد درست. گرفتمش

  .... لعنتی تلفن

  :غرید خود پیش کارآگاه و شنید جلو صندلی به را ای ضربه صدای سیندیا

   کنم؟ رانندگی رو راه همه این چرا من دیگه ببینه، منو بیاد میخواد دلش اگه. حرومزاده آشام خون
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 مچاله را خودش. است کم بسیار فرار برای زمان که فهماند سیندیا به را چیز یک کارآگاه تلفنی گفتگوی همه

 از بعد. بدهد اهمیتی مچ خون و خستگی به دیگر اینکه بدون افتاد، دستش دور نوار جان به قوا تمام با و کرد

  .آمد نمی حساب به هیچ عمق کم زخم چند بیاید، برسرش بود قرار که بالیی مقابل در مایل، شصت

 ******** 

  :انداخت آسیم به پرسشگرانه نگاهی جابریل لیموزین، تاریک نیمه فضای در

   .ساعت یک به نزدیک حاال از. رسه می مرز به ما از قبل کمی ویندل

  :داد ادامه و کرد کرنشی ناراحت و عصبی حالتی با آسیم

 اجازه. ضروریه غیر همینطور و کننده تحریک عمل یک این. مخالفم بگذریم، مرز از که ایده این با من سرورم،

   .بیارن شما حفاظتی منطقه به رو اسرا و برن اونجا به افرادتون شما، جای به تا بدین

  :پرسید تمسخر با و کرد اطراف های بیابان به ای اشاره جابریل

  .آوردم می رو کالیکستو تو، جای به باید شاید. میشی پیرزنا مثل وقتا بعضی انسانها؟ آسیم؟ ترسی، می کی از

 من مال الیزابت و گیره می قرار اهانت مورد رافائل زودی به آسیم، نه. ترسید نمی نادیده خطرات از اون حداقا

   .ببرم لذت لحظات این از بگذار. میشه

  :گفت و کرد کرنشی دوباره دید، نمی دیگری انتخاب که آسیم

  .شماست امر امر،. سرورم بله،

   .منه امر همیشه امر. آسیم آره

 دوم و پنجاه قسمت
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 بیابان اندازهای دست روی از سرعت با بزرگ اتومبیل. گذشت می ساعتی اتوبان از خارج به لندرور گذار از

 مو، سپید کارآگاه که شنید سیندیا و ایستاد باز حرکت از باالخره اینکه تا. کرد می عبور و پرید می بزرگ

  .انداخت پنجره از بیرون به نگاهی خیز، نیم حالت به و داد خود به جرأتی. شد پیاده جلو صندلی از غرغرکنان

  .ببیند دور از را کوچکی شهر های چراغ سوسوی توانست می سیندیا و بود شده پارک ناکجاآباد وسط اتومبیل

 آنجا محیط تا دادند نمی اجازه اما کرد می روشن زمین روی را بزرگی گوش سه اتومبیلش هالوژن های چراغ

 زیاد مسافت که بود معلوم. خاراند می را خویش پشت و بود ایستاده اتومبیل کنار کارآگاه. باشد دید قابل

  :غرید و کرد ای قروچه دندان سیندیا. است کرده خسته کامال را او رانندگی

   .لعنتی کن، امتحان رو عقب در بیا

 برای دستانش اما بودند شده باز دستش و دهان دور نوار. آورد پایین صندلی پشت از را سرش دیگر بار یک

 خیال بی. نداشتند تاب دیگر انگشتانش و بودند شده خون از لیز کند، باز را پایش دور الیه چند نوار اینکه

 ممکن لحظه هر اینکه ضمن نداشت، نیاز پاهایش به کند شلیک اسلحه با اینکه برای. شد پایش بند گشودن

  :گفت آرام. برسد جابریل بود،

   .دارم احتیاج کمکت به عزیزم، شو بلند الیزابت،

  :پرسید گیجی حالت با و گشود را چشمانش الیزابت

   هان؟ چیه؟

 دوباره ای ناله با اینکه از قبل دید، او زیر را مخفیگاه گوشه برق سیندیا و بنشیند تا کوشید سختی به الیزابت

  .برگردد عقب به

   .عزیزم بدی، تکون خودتو باید

  .زد کنار مخصوص اسلحه مخفیگاه روی از تندی به و گرفت را دخترک بازوان بدهد، هدر را زمان اینکه بدون

  :کرد زمزمه تعجب با الیزابت
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   کنی؟ باز منم دستهای تونی می چطوری؟ دستهات؟

  :کشید عقب را آنها و کرد اخمی سیندیا، آلود خون دستان دیدن با اما

  ... من خدای...اوه افتاده؟ اتفاقی چه

   .کن عوض من با رو جات. داریم بزرگتری خیلی مشکل ما. نباش چیزا این نگران

 جلب باعث موضوع این که ترسید می سیندیا و بخورد تکان اتومبیل تا شد باعث یکدیگر کنار از آنها حرکت

  .نگریست می دوردست به و بود شده دور قدم چند کارآگاه اما شود راننده توجه

   .دارم چیزا این به نسبت بدی احساس من

 که وقتی کشید، راحتی نفس و برداشت را آن در لحظه چند از بعد و کشید مخفیگاه لبه با را دستش سیندیا

 بعد. گشود را خود پاهای و برداشت دیواره کنار از را تاشده چاقوی ابتدا. است سرجایش هنوز چیز همه دید

  :گفت آهسته و داد دستش به را چاقو و کرد پاره را الیزابت دستان دور نوار هم

   .کن باز خودت رو پاهات

 را آنها از یکی. کشید بیرون را سیاه سور سیگ کلت دو و کرد باز را اش زیپ آورد جلو را برزنتی ساک سپس

 فشنگ جعبه یک و برد ساک داخل به را دستش دوباره. کرد امتحان را ضامنش و خشاب عجله با و برداشت

 به ورود با ها فشنگ این. بود سیندیا کش آشام خون و مرگبار سالح همان این. کرد خارج آن از شوک هیدرا

 و خون از افتضاحی خروج هنگام و شدند می منفجر اندام داخل اما کردند می ایجاد کوچکی سوراخ بدن

  .آوردند می وجود به گوشت

 حتی. بیاورد تاب مقابلش در شده تکه تکه مغز با تواند نمی هم آشام خون یک حتی که دانست می خوبی به

 چوبیش میخ تا بخشد می فرصتی سیندیا به و افتاد خواهد زمین روی به باشد، جان سگ و رو پر هم خیلی اگر

  .برد فرو قلبش در دسته تا را

 آرام خیلی داشت، برمی را آن که همانطور. رفت دومی سراغ و نهاد سرجایش و کشید را اسلحه اولین گلنگدن

  :گفت سریع و
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 اسلحه با حاال تا. نشدیم تسلیم هنوز اما. کردیم گیر بدی خیلی وضعیت یک داخل ما اینجا لیز، خوب، خیلی

   کردی؟ شلیک

  .کشید عمیقی نفس و نهاد زمین روی را تفنگش. دید دخترک چهره در را هراس و گرفت باال را سرش سیندیا

  :گفت آرام. کرد می تلف را آنها دو هر وحشت و ترس

 داره فاصله ما از چقدر دونم نمی اما. کنم حس رو حضورش تونم می من. راهه تو رافائل. لیز کن، گوش من به

   .عزیزم دارم، احتیاج کمکت به من. کنیم تماشا و بشینیم تونیم نمی ما حال، هر به. رسه می کی اینکه یا

  :داد ادامه و گرفت خونینش انگشتان میان در را الیزابت کوچک دستان بعد

 دیگه بار یک تونی می کردی، فرار اونجا از بار یک که بودی قوی انقدر تو عزیزم؟ بکنی، رو کار این تونی می

   بکنی؟ رو کار این

 دیگری نقشه فکر به است بهتر که فهماند سیندیا به الیزابت ترسان های گونه روی اشک درشت قطرات

  :گفت محکم و آرام و کرد پاک را اشکهایش الیزابت ناگهان اما باشد

   .کنم چکار باید بگو بهم. جونم قیمت به حتی برگردم، خونه اون به نیستم حاضر دیگه من

  :کشید راحتی نفس سیندیا

   .خوب دختر آفرین

  :پرسید دوباره بعد

  کردی؟ شلیک اسلحه با حاال تا

 حقیقت اما. کنند شلیک توانستند، می هم با دو هر اگر بود بهتر خیلی. داد تکان را سرش سکوت در الیزابت

 های فشنگ تا خواست نمی هم سیندیا و زند نمی دراکوال به ای صدمه میلیمتری 1 فشنگ یک که بود این

 راحتی به که بود باال حدی به ها گلوله این شلیک شدت. بدهد قرار الیزابت مثل کاری تازه اختیار در را اصلی

  .بدهد کشتن به هم را خودش توانست می
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 و سریع خیلی آشاما خون چون بریم نشونه ساده خیلی رو اونها تونیم نمی ما حال هر به. خیال بی باشه،

 مشت بزنی، جیغ بجنگی، باهاش که میخوام ازت. بدیم خرج به بیشتری هوش که باید ما و هستند نیرومند

 تسلیم آسون رو خودت اما فقط بده، انجام رسه می فکرت به که هرکاری دونم، نمی خالصه بزن، لگد بزن،

  .بزنه رو تو محکم ممکنه روانیه، موجود یه که دونی می اما میخواد زنده رو تو جابریل که درسته. نکن

. نماید مبارزه آماده را او تا داشت قصد بلکه کند، عصبی را او خواست نمی. نگرفت آسان الیزابت به سیندیا

  .خیلی هم شاید باشد، نوشیده کمی خون شاید. باشد داشته حالی چه که نبود معلوم درنده آشام خون که چرا

 بار یک با که بدون ضمن، در. کشه نمی رو تو چون نترس اصال اما بیاد دردت خیلی ممکنه لیز؛ باشه، یادت

 پیدا ادامه دیگه مرحله چند باید بشی، تبدیل باشه قرار اگه. نمیشی آشام خون به تبدیل تو، از خوردن خون

  .کنه

 صندلی روی از بعد. دزدید پنجره کنار از را سرش شد، تابیده آنجا به که نوری دیدن با دیگر بار یک سیندیا

 و بود شیک لیموزینی آنها از یکی. زدند حلقه دورشان و کردند عبور آنها خودرو کنار از اتومبیل سه که دید جلو

  .است نشسته عقب صندلی روی کسی چه بزند حدس تا نبود سخت سیندیا برای

 که کرد شکر را خدا و گذاشت صحه سیندیا صحیح گمان بر اتومبیل از جابریل محافظان شدن پیاده

 و گرفتند قرار لیموزین در کنار محافظان. کند حمایت اربابش از تا نبود آنان همراه پیکر غول کالیکستوی

  .آورد جا به را خویش بندگی رسم تا رفت جلو کارآگاه

 ته از و نشست ماشین کف روی آرام. کند مشاهده سیاه دستی کیف یک با همراه را آسیم تا نکشید طول زیاد

 لیز به آرام نلرزد، صدایش تا کوشید می حالیکه در. کند عجله تا فرستاد ذهنی پیامی رافائل برای و کرد دعا دل

  :گفت

  .نه حاضری؟ تو. باهاشن هم محافظاش و آسیم. جابریله اون

  :گفت و کرد ناامیدانه ای خنده لرزان، صدایی با الیزابت

  دارم؟ هم ای دیگه چاره
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  :گفت شد، می نزدیک آنها به که هایی قدم صدای شنیدن با سیندیا

  .کردی اشاره خوبی نکته به

  :گفت کارآگاه و شد باز اتومبیل عقب در

  .منتظره تون کالسکه. خانما دیگه، خوب

  .است زده جیب به خوبی پول کار این بابت که دانست می. زد هم به را سیندیا دل او مسخره لحن

 سیندیا. ماند باز دهانش او باز پاهای و دست دیدن با اما. راند بیرون اتومبیل از و گرفت را لیز ابتدا کارآگاه

 طبیعی، مافوق سرعتی با آسیم بکشد، را ماشه بتواند اینکه از قبل اما رفت نشانه را او سینه و خورد چرخی

  .نیست بیش کودکی سیندیا گویی که آسان آنقدر کشید، بیرون او دست از را اسلحه و انداخت جلو را خود

 نزد تا زد بغل را الیزابت بعد. کشید راحتی نفس و افکند سیندیا به عصبانی نگاهی کارآگاه آسیم، کمک با

  :نالید او بازوان میان در دخترک. بود شده پیاده لیموزین از تازه که ببرد جابریل

  بکنه؟ میخواد چکار من با دونی نمی مگه کیه؟ اون دونی نمی مگه. نکن رو کار این

 را خود صدای بکوشد، تا نبود نیازی. بگذارد تأثیر او روحیه بر تا گرفت کار به را خود توان همه الیزابت

  .بدهد نشان هراسان

  .کوچولو خانم شماست، قیم اون که میگه قانون

  .کشه می منو اون. نبر منو لطفا کنم، می خواهش. تولدمه امروز. سالمه هجده من. نیست دیگه! نه! نه

 حرفشو که میده من به دلیل هزار پنجاه جابریل لرد حالیکه در میگی؟ راست که بدونم کجا از من حاال خوب،

  .کنم باور

  .برم بگذار حرومزاده،

 هم بعد. کوبید کارآگاه کله و سر به کوچکش های مشت با و داد تکان را خود شدت به کشید، جیغ الیزابت

  .کرد حس هایش دندان زیر را خون مزه که گرفت گازی آنچنان را گردنش
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  .هرزه

 فرود را مشتش اینکه از قبل اما کند تنبیهش تا گذاشت زمین را او بود، شده عصبانی شدت به که کارآگاه

 با کارآگاه. گرفت هوا و زمین میان در را دستش و رساند او به را خود باورنکردنی سرعتی با جابریل آورد،

  .کشید عقب را خود و انداخت او ترسناک چشمان به نگاهی وحشت

  .برو. نیست کار این به نیازی

  .بنگرد را او تا کرد وادارش و گرفت دستش یک در را الیزابت چانه بعد

  .زد می لبخند جابریل

 پرسید خود از متعجبانه و شود می جابریل قدرت تسلیم چگونه که دید را الیزابت بود، مانده پناه بی که سیندیا

 او با آرام خیلی جابریل. کنند مقاومت آشام خون لرد این مقابل در توانند می آنها که کرده می فکر چگونه که

  .رفت فرو آغوشش در و گذاشت او سینه روی را سرش گربه بچه یک مثل الیزابت و کرد صحبت

. کرد حلقه او دور را نیرومندش بازوان و گرفت آغوش در را او داشتنی دوست و مهربان ظاهری با جابریل

 های نیش و انداخت سیندیا به نگاهی دور از جابریل. نداشت حواسی و بود رفته فرو خلسه از حالتی در الیزابت

  .برد فرو الیزابت گردن در را بلندش

 نظر به بعید الغرش اندام از که عجیب قدرتی با آسیم اما برگرداند را رویش و نداشت دیدن طاقت سیندیا

 آسیم. بست را چشمانش سیندیا ولی بنگرد را منظره تا نمود وادارش و گرفت آنها طرف به را او سر رسید، می

  :کرد زمزمه او گوش در و خندید

  سیندیا؟ کنی، مقاومت ما جلوی تونی می کردی فکر -

 لرزه به تلخ انزجاری را سیندیا تن. کشید او اندام به را نامحرمش دستان و گرفت چنگ به را او محکم آسیم

 بیخ خشمآلود صدایی با و داد تکان را او آشام خون. بدهد نشان آسیم به اینکه از نداشت ابائی و آورد در

  :غرید او گوش



 

 
 

325 

  
 امئیل خون آشجبر ➢

 به مترجمی مهرداد مراد رینولدز بی دی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 پشت که کارآگاه بزنی؟ صدمه من ارباب به تونی می ات مسخره سالح این با کردی فکر ببینم، بگو -

  :گفت بود، سیندیا های سالح مخفیگاه کاوش مشغول آنها سر

 العاده فوق آشام خون یک برای و دارند زیادی خیلی قدرت ها فشنگ این بگم باید قربان، احترام با -

  .خطرناکند

  .کنه استفاده باید چی از دونه می هرزه این

  :گفت بود؛ خرخر شبیه بیشتر که صدایی با آسیم

  واقعاًًً؟ -

  :گرفت او به رو را سرش بعد

  .لیموزین تو ببرش شد، تموم دختره با کارش که هروقت. جابریل لرد پیش برو شما -

 لرد به و گذاشت زمین را اسلحه ساک که دید وقتی اما کرد خواهد مخالفت حتما کارآگاه که اندیشید سیندیا

  :گفت لب زیر شد، نزدیک جابریل

  .نیست هم بدی نوکر -

 صدای توانست می حتی او کند، می چه الیزابت با جابریل ببیند، تا نداشت نیازی. بازگرداند را رویش دوباره

  :کرد زمزمه گوشش در آسیم. بشنود را لیز خون مکش

 از را خود کوشید سیندیا بکشی؟ اسلحه این با رو جابریل لرد تونی می تو داره؟ واقعیت زد، که حرفی -

  :دارد نگه دور آسیم های نفس زهر

  .بود همین قصدم. کنم فرو قلبش تو رو چوبی میخ تا میده فرصت بهم که اینه حدااقلش. شاید -

  :گفت راحت خیلی و کشید نفسی آسیم

  .بکن رو کار این پس -
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 اعتماد آشام خون این به توانست می آیا. زد خشکش جا در و کرد او به گیج نگاهی بدگمانی، و شک با سیندیا

 نفس داشت؟ هم دیگری انتخاب راه شرایطی چنین در آیا دهد؟ انجام عملی همچین خواست می چرا کند؟

  :پرسید و کشید عمیقی

  :گفت فروتنی با و کرد تغییر آسیم لحن کنی؟ نمی رو کار این خودت چرا -

  .داره کامل تسلط من به و بوده من ارباب سال صدها اون. تونم نمی من -

  :شد اقناعکننده و آرامتر صدایش تن

  .سیندیا تونی، می تو اما -

 می وی جانب از مقاومتی هیچ بدون را الیزابت گردن خون راحت چقدر که داد نشان را جابریل انگشت با بعد

  .مکید

  

  داری؟ باختن برای چی مگه دونی؟ نمی عیار تمام شانس یک رو این تو -

 از رافائل که افتاد ای خاطره یاد به اما کند موافقت تا کرد باز دهان داشت؟ باختن برای چیزی چه او راستی، به

 می خویش ارباب کار به و ایستاده اطراف گرسنگان مانند که جابریل افراد به. بود کرده تعریف زنش ارباب

  :گفت و کرد اشاره نگریستند،

  میاد؟ افرادش سر به چی افته؟ می اتفاقی چه بمیره، جابریل که وقتی -

  .برمیام پسشون از خودم. ضعیفن اونا -

  چطور؟ -

  .شود تمام گران بسیار گرسنه های گرگ این مقابل در الیزابت و او جان برای توانست می آسیم نقشه

  :خندید دوباره آسیم
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  :گفت و کرد نوازش را سیندیا گونه انگشتش با نیستیم؟ متحد هم با ما مگه. نباش مشکوک انقدر -

  .دارم نظر در رو ای دیگه فرد قربانی شخص برای. نمیدم کشتن به هرگز رو شما مثل زیبارویانی من -

 اما داشت مخالفت قصد و آمده شگفت به او رحمی بی از سیندیا. کرد اشاره کارآگاه سمت به انگشت با بعد

  .کرد می انتخاب را یکی باید بود، انداخته آشامان خون دام به را آنها که کارآگاهی و لیز و خودش بین

  افته؟ می الیزابت برای اتفاقی چه -

  .میاد من با اون -

  .نه -

  :گفت محکمی لحن با آسیم

 که باش مطمئن و منه پیشنهاد این. گردی برمی خونه به و میشی آزاد تو و مونه می من با الیزابت. چرا -

  .داشت خواهم میرابل به نسبت جابریل از تر محترمانه مراتب به رفتاری لیز با من

  .باشه داشته امنیت الیزابت که خوام می من -

 شانس زمانی فقط تو و میشه تموم کارش زودی به جابریل. سیندیا گذره می داره وقت. همینطور منم -

  :گفت و داد فرو را دهانش آب سیندیا کنی؟ معامله من با حاضری. باشه خوردن خون حال در اون که داری

251 

  .بله -

 لمس را آن سطح انگشتانش با. گرفت قرار دستش میان در بالفاصله و شد مالیده مچش به رنگ سیاه کلت

 دسترس از را خودش سرعت با و افتادند بدنش دور از آسیم بازوان. شد مطمئن ضامنش بودن باز از و کرد

 شد جدا الیزابت روشن و مات پوست از جابریل آلود خون دهان تا کرد صبر آنقدر بعد. ساخت دور آشام خون

 سرخ قطرات و چرخید می دهانش دور زبانش. دهد پایین گلویش از را دختر خون تا گرفت باال را سرش و

  .کشید می درون به را رنگ



 

 
 

328 

  
 امئیل خون آشجبر ➢

 به مترجمی مهرداد مراد رینولدز بی دی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 بار دو او انگشت. کرد آتش و گرفت نشانه دقت با برد، باال را کلتش سیندیا صدا، بی و آرام حرکت یک با

  .غافلگیر تا بود ناراحت بیشتر دید، را او لحظه آخرین در جابریل. فشرد را ماشه متوالی

 شدند وی بینی باالی برآمدگی وارد مرگبار گلوله دو. آشام خون لرد یک برای حتی دیر؛ خیلی بود، شده دیر اما

 میان از الیزابت و افتاد عقب به انفجار شدت اثر در جابریل. ترکاندند را سرش کاسه از نیمی آنطرف از و

  .جست بیرون ناتوانش بازوان

 را الیزابت تصور مافوق سرعتی با تا داد آسیم به فرصتی همین و شدند گیج لحظه چند برای جابریل محافظان

 را او آسیم اما بدهد هشداری کارآگاه به تا خواست سیندیا. ببرد سیندیا اتومبیل داخل به و برباید مهلکه آن از

 و گرفت را کارآگاه شدت همان با هم بعد. بست را اتومبیل در سرعت با و کرد پرت الیزابت روی و زد بغل نیز

  .داد هل آشامان خون جمع میان به

 و درآمده زانو به آشامان خون از نیمی که دید و کشید باال پنجره پشت از را خودش زحمت به سیندیا

 آن به سو این از. بودند بند خود پای روی سختی به هم دیگران. دهد می نشان را رنج و درد شدت صورتشان

 و کرده باد نادیده فشاری اثر در عضالتشان و ها رگ. نگریستند می هم به سفید چشمان با و رفتند می سو

  .بود شده متورم

 برد فرو موهایش داخل به را تیزش های پنجه بعد. کشید ای زوزه و برد عقب به را سرش آنها از یکی ناگهان

 خود بدن بر نیز آشامان خون بقیه باشد، خاصی عالمت کار این که گویی. خراشید را سرش کف پوست و

  .پرداختند عزاداری به ناهنجاری صداهای با و گرفتند شب آسمان به رو را سرهایشان کوفتند،

 و چپ به را سرش. چکید می دستانش و چهره از خون. کرد قطع را خود زوزه اولی آشام خون همان ناگهان

 که افتاد برگشته بخت کارآگاه به نظرش اینکه تا کرد جستجو را منطقه خونبارش چشمان با و چرخاند راست

  .کند ترک را محوطه خواست می آرام خیلی

 ای زوزه دوباره. بودند آمده بیرون سفیدش و بلند های نیش. زد زهرآگینی خنده و شد باز آشام خون دهان

 کارآگاه به همگی یکباره و پیوستند او به دیوانهوار خونآشامان بقیه. نبود اندوه و غم خاطر به بار این اما کشید

  .بردند هجوم
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   .کشید جیغ ترس از سیندیا

  سوم و پنجاه قسمت

  

 الستیک اصطکاک صفیر شد، می شنیده که صدایی تنها. راندند می سرعت تمام با شب سکوت دل در آنها

 دیده آنها روی و پشت دیگری نقلیه وسیله هیچ اینکه به توجه با. بود جاده آسفالت روی بر اتومبیل های چرخ

 دید مهتاب نور در که چرا بودند، کرده خاموش را ها اتومبیل جلو های چراغ آشام خون رانندگان شد، نمی

  .داشتند بهتری

 توانست می بیشتر شدند، می نزدیک مرز به بیشتر چه هر که جایی بود، مقابل سمت به رافائل حواس همه

  .است انتظارش در سرنوشتی چه و شده ربوده کجا دانست می او حتم، طور به. کند حس را سیندیا آشفتگی

 صحرا کجای سیندیا بزنند، حدس دقیقا توانستند نمی دیگر و بودند کرده گم را او رد قبل ها مایل افرادش

  .دارد قرار

 متصل هم با راحتی به و اند داده شبکه تشکیل هم با دنیا جا همه که زمانی آمد، می نظر به عجیب رافائل برای

 ارتباط برای تالش حین که شنید را دانکن صدای. باشد نداشته تسلط ای ماهواره هیچ مرده بیابان این در اند،

  :گفت آرام. دهد می فحش لب زیر افرادش، با

  .نزدیکه خیلی سیندیا. دانکن نکن، ناراحت رو خودت

   ... سرورم

 به مستقیم و بود شده سیخ گردنش. کرد قطع را حرفش ای اشاره با رافائل که بگوید چیزی خواست وینونا

 خطری مقابل در را افرادش تا خواست می که گویی گرفتند، ای نقره رنگ دوباره چشمان. نگریست می جلو

  :غرید لب زیر. کند حمایت عظیم

   .جابریل
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  :پرسید ناباورانه و فهمید دانکن اما نگریست او به وار گیج وینونا

   .میره می داره مرده؟

 با ناگهان. بشنود جابریل مرگ آوای درون از را سیندیا صدای تا کوشید و کرد متمرکز را ذهنش همه رافائل

  .گرفت باال را سرش ها، نعره غریو میان در سیندیا آلود هراس فریاد صدای شنیدن

   .وایسا

 فشردند، ترمزها روی را پایشان زمان یک در راننده سه هر که زد فریاد ذهنی تسلط آنچنان با را کلمه این

  .دهد فرمان آنان به خودآگاهشان ذهن اینکه از قبل حتی

   .دانکن

 جورو. بود اتومبیل در او حضور نشانه تنها در، ماندن باز. بود رفته دیگر بعد و زد صدا را او اسم تندی با رافائل

 در دانکن. ماند باقی دستش میان اتومبیل در دستگیره که شتافت بیرون اربابش دنبال به آنچنان خشم با

  :داد فرمان بود، شده متعجب که وینونا به رفت می او پی حالیکه

   .بیارین خودتون با رو ها اتومبیل

   .شدند تنها ساکت، بیابان آن در رانندگان و وینونا ثانیه، چند عرض در

  چهارم و پنجاه قسمت

  

 آرزویش تنها. نشنود را دیوانه آشامان خون وحشتناک های زوزه تا پوشاند دست با را خود های گوش سیندیا

 نیش به را او تن های گوشت هیوالها این و شود می تکه تکه بدبخت کارآگاه اندام چگونه نبیند که بود این

  .جنگند می هم با او باقیمانده سر بر و کشند می

 تماشا را صحنه و بود داده تکیه اتومبیل به و ایستاده راحت رسید، می نظر به آسوده آسیم تنها بین، این در

. برداشت خیز سمتشان به جست یک با و انداخت آنها اتومبیل به نگاهی آشامان خون از یکی ناگهان. کرد می
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 به پنجره پشت از را خودش و کشید بنفشی جیغ حلقش ته از شود، ترک زهره بود نزدیک ترس از که سیندیا

 و کرد پرتاب دیگری آشام خون بازوان میان به و گرفت را او سادگی به آسیم اما کرد پرت صندلی عقب سمت

  .شد دو آن نبرد تماشای مشغول لذت با

 این. بیندازد هم جان به را آنها که بود این جابریل نزدیک افراد مورد در آسیم نقشه اولین که رسید می نظر به

  .شد می محسوب او برای راه ترین هزینه کم

 خود قول سر بر آسیم آیا که دانست نمی اصال. برخاست جا از سپس و ماند شوک در را ای لحظه چند سیندیا

 حفظ برای سیندیا که کرد می فکر او آیا. کند حفظ را قولش تا نداشت قصد نیز او که چرا. خیر یا ماند می باقی

 زیستن، آسوده روز چند برای که بود کسی آسیم. کند می فکر که البته کند؟ می پشت الیزابت به خودش جان

  .کرد نمی تعجب آسیم کار هیچ از دیگر سیندیا. بپوشد چشم خود آزادی از بود حاضر

 سراغ دوباره. بود شده خالی تقریبا. بود برده کار به جابریل کشتن برای که افتاد ای اسلحه به نگاهش

 یافت شوک هیدرا های فشنگ از پر را دوم کلت لحظه چند از بعد. کاوید را آنجا همه و رفت سالحش مخفیگاه

  .رفت الیزابت هوش بی جسم سراغ و کرد پنهان ژاکتش زیر را آن عجله با و

 عجیب واقعا طبیعت ها، وقت بعضی. بود شده بسته تقریبا داشت، آشام خون حمله از نشان که گردنش زخم

 نبضش. بود خشک و سرد جسمش. زد کنار را بلندش و بلوند موهای و غلطاند رو به را لیز تن. کرد می عمل

 بدون بنوشد را مقدار چه دانست می. داشت زنان خون مکیدن در عجیبی مهارت جابریل. زد می منظم کامال

  .بود شکر باعث لیز بودن زنده به او نیاز. بزند آنان به ای صدمه اینکه

 روی را دستش آسیم دید و آورد باال را سرش سیندیا. گرفت فرا را جا همه سکوت و افتاد صداها و سر کم کم

 احتماالً که گرفت نتیجه و افتاد میرابل و رافائل مراسم یاد به. است زده زانو مقابلش که نهاده آشامی خون سر

 را جابریل حوزه بتواند که دارد توان آنقدر آسیم آیا که پرسید خود از. کند می عمل روش همان به نیز آسیم

 حوزه او، رفتن با مطمئناً. باشد موضوع این نگران تا نیست نیازی گفت خود به بعد کمی اما کند حفظ

  .داشت خواهد نیاز جدید لرد یک به جابریل فرمانروایی
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 قسم آشام خون. افتادند فرو خستگی از بیچاره موجود های شانه. برداشت آشام خون سر از را دستش آسیم

 خون یک فقط. خورد می تکان طرفین به بود، بسته را چشمانش حالیکه در و ماند باقی زانوانش روی خورده،

  .رسید می نظر به بدتر نیز او وضع که بود زده زانو کنارش و کرد تبعیت او از و مانده باقی آشام

 به بود شده سیندیا دزدانه نگاه متوجه گویی که آسیم. بودند آشفته و آلود خون مبارزه، شدت از آنها دو هر

  .کرد تالقی هم با چشمانشان برق فاصله، آن از و برگشت اتومبیل طرف

 باال خونش آدرنالین حال این با. بایستد مقابلش در محکم تا کرد تقویت را خود و کشید عمیقی نفس سیندیا

  .بود ریخته هم به شدیداً اعصابش. بیفتد سخت تپشی به قلبش تا بود شده باعث و رفته

 به که فشردند را کلتی قبضه انگشتانش عوض در و بردارد پنهان اسلحه روی از را دستش که گرفت تصمیم

 را اتومبیل عقب سنگین در آسیم اینکه تا نداشت آن داشتن نگاه در ابایی هیچ. بود کشته را جابریل آن وسیله

 و گرفت را سیندیا مچ هم بعد. قاپید سیندیا دست از را آن قبلی سرعت همان با اسلحه، مشاهده با و گشود

  :فشرد دردآور و محکم خیلی

   نه؟ مگه سیندیا، بیفته، ای دیگه اتفاق خواهیم نمی که ما

  :لیسید را انگشتانش دور خشکیده های خون و کشید خود سمت به را او دستان و داد تحویلش لبخندی بعد

   .ست خوشمزه واقعاً تو خون. داشت حق جابریل

  :گفت ترس با و داد فرو را دهانش آب زحمت به سیندیا

   .بیمارستان برسونیمش باید. نیست خوب حالش الیزابت

  :زد بغل را الیزابت و انداخت را دستش نماید، او گفته به توجهی اینکه بدون آسیم

   میفته؟ اتفاقی چه بمیره، آشام خون لرد یه که وقتی دونی می سیندیا،

  .انداخت خسته و زخمی آشامان خون صحنه به بعد و سیندیا به ابتدا را نگاهش
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. بره می ارث به رو چی همه قاتلش میشه؟ انتخاب چطور جانشینش دونی می. قسمتشه این از غیر منظورم

   .کشورش قدرتش،: چیز همه

  :کرد نوازش مرموز لبخندی با را الیزابت بیهوش اندام

  .منه مال حاال داشته، جابریل که چی هر

   .کشتم من. نکشتی اونو که تو اما

  :خندید آسیم

   .رو الیزابت هم من و داشت رو میرابل جابریل کنه؟ می باور کی

  :گفت بلندتر صدایی با و شد خیره سیندیا به بعد

   .عزیزم رو تو همینطور و

  :داد ادامه و کشید دهانش دور را زبانش کند، می مزه را او خون دوباره که گویی بعد

   .کنم می خودم سوگولی رو تو

  :داد پاسخ خونسرد دهد، بروز خود از تعجبی اظهار اینکه بدون سیندیا

   .نبود ما قرار این اما

  :گت حسرت با و کشید عمیقی نفس آسیم

   .کنم جلب رو حمایتش بتونم اینکه برای برگردنم رافائل به رو تو هم شاید. نه هم شاید نه

  :گفت و برگرداند سیندیا به را رویش هم بعد. برخاست و گرفت بازوانش میان در را الیزابت

   .سپریم می خورشید به هم رو مفلوک موجودات این. بیا دنبالم حاال
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 به بار سه معطلی بی و کشید بیرون لباس زیر از را دوم اسلحه و رفت لیموزین تا دنبالش به قدم دو سیندیا

  .بنگ بنگ، بنگ،. کرد شلیک سرش پشت

 شدن پاشیده از نتوانست اما شد هم موفق و نرود نشانه او بازوان میان در را لیز اشتباهاً تا کرد تالش خیلی

  :غرید هایش دندان میان از سیندیا. کند جلوگیری رویش به آسیم خون

   .عوضی کنی، فکر دوباره بهتره

 با آسیم و غلطید بیرون بازوانش میان از الیزابت. نشست زمین روی و شد مچاله رسیده، دوران به تازه لرد

  .باشد شده موفق که نداشت باور هنوز. رسید سرش باالی زنان نفس سیندیا. افتاد او روی هیکل همه

 اما آورد باال را کلتش بالفاصله و چرخید خودش دور. افتاد آسیم آشامان خون یاد به وحشت از ای رعشه با

 خاک روی دو هر. درآیند پا از کامال تا بود کافی ضعیف آشامان خون برای ارباب دومین دادن دست از شوک

  .بودند افتاده

 و شد خم جلو به. برساند پایان به را شب کار باید نیرویی چه با پرسید خود از و کشید خستگی از آهی سیندیا

  .بود نخواهد برخاستن به قادر دیگر بنشیند اگر دانست می. گرفت زانوان به را دستانش

 و انداخت ای گوشه به را آسیم جنازه ببرد، اتومبیل سمت به را الیزابت تواند، نمی کرد حس وقتی باالخره

 مغز به گلوله یک زدن با تا افتاد راه هم بعد. پوشاند را او و انداخت دخترک روی و آورد خودرو داخل از پتویی

  .کند تمیزکاری آشام خون هر

 یکی این. گشود را درش و کشید بیرون دیگری ساک سالح، مخفیگاه درون از و برگشت اتومبیل سمت به

 هایی تیغه با چوبی کلفت میخ چهار آن درون. رسید می نظر به تر شیک و بود تر سبک قبلی به نسبت

  .داشت همراه به پوشکین عمارت به حمله هنگام که بودند مرگباری سالح همان اینها. داشت قرار فوالدین

  .دهد جای آن در را چوبی میخ و شود شکافته راحتی به آشام خون قلب تا شدند می باعث فوالدی های پیکان

 جسم که آشامی خون. پرداخت وحشتناکش کار به و برداشت را تا چهار هر و انداخت آنها به نگاهی سیندیا

  .کند طلوع خورشید زودتر هرچه تا خواست می خدا از. میرد نمی هرگز باشد، داشته
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 دورتا. چوبی میخ دیگرش دست و بود اسلحه دستش یک. شد دوال خود قربانی آخرین کنار بعد، ساعتی

  .کشیدند می را آفتاب طلوع انتظار که بود آشامانی خون جنازه از پر دورش

 چرا شتافت می او سمت به خطری باد، سر پشت که گویی اما. گرفت وزیدن سردی باد صحرا طرف از ناگهان

 را اتومبیل چند های چراغ نور دور از. چرخید خود دور به سیندیا. شد تهدید از پر و تر سیاه بیابان آسمان که

 می او سمت به باورنکردنی سرعتی با و شکافتند می را شب عجیب هایی سایه آنها، روشنایی مقابل از و دید

  .آمدند

 به شد، بیشتر طوفان و باد شدت. خوردند تکان کنان غرش لبانش و فشرد خود به محکم را هایش سالح

 بی با. پوشاندند را صورتش و ریخته هم به سیندیا موهای. داد می تکان را اطرافش های اتومبیل که حدی

 می نزدیکتر او به لحظه هر طوفان میان از که نگریست سیاهی گردباد به حیرت با و زد کناری را آنها صبری

 فرا را وجودش همه ترس. بود کشیده دراز پناهی هیچ بدون که ایستاد الیزابت کنار و گرفت باال را کلتش. شد

  .دید می همیشه از تر ناتوان را خودش و گرفت

 پرید او سمت به همه از اول جورو. آمدند پایین ها اتومبیل نزدیک ها سایه و پیچید آنجا فضای میان در گردباد

  :گرفت آغوش در را سیندیا و زد کنار را او رافائل اما انداخت رافائل و سیندیا کلت میان را خود و

   .رسیدم دیر که متاسفم من، عشق

. شدند سنگین برایش ناگاه بود، داشته نگاه محکم لحظه آن تا که هایی اسلحه. افتادند فرو سیندیا دستان

 یک اینکه از عجب در و گشتند می صحرا در افراد بقیه. رفت هوش از رافائل آغوش در و افتاد عقب به سرش

  .کند نابود را آنها و بزند صدمه آشام خون همه این به است، توانسته چگونه زن انسان

  

  پنجم و پنجاه قسمت
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 که شنید را هلیکوپتر های پره صدای سیندیا افتاد، راه پایین طرف به و شد بسته آسانسور درهای اینکه از پس

 می او به سکوت در و داده تکیه آسانسور دیواره به رافائل. کردند بلند را سنگین پرنده بام، روی از و چرخیدند

 یعنی نداشتند؛ هم با زیادی صحبت بود، یافته آشامان خون کشتارگاه میان در را او که موقعی از. نگریست

  .نبود فرصتی اصال

 رافائل مخصوص پزشک آنجا. بودند رفته فرودگاه به یکسر و رانده اتومبیل با را تاکسان تا صحرا از

 رخت و بگیرد دوشی تا یافت فرصتی سیندیا بود، الیزابت درمان مشغول که همزمان. کشید می را انتظارشان

 به آنچه به ارزیدند، می حال هر به اما نبودند اش اندازه و داشتند تعلق وینونا به ها لباس. کند عوض را هایش

  .داشت تن

 دانکن،. رسیدند مالیبو عمارت به سحر از قبل کمی هلیکوپتر، وسیله به سانتامونیکا، به کوتاه پرواز یک از بعد

 در را روز طول شدند، مجبور تیم بقیه و آمدند کوپتر هلی با رافائل و او همراه الیزابت و سائفان دکتر جورو،

 نگهبانان از تن چند. کرد تضمین مالیبو به را آنها امن بازگشت بتوان تا نبود باقی کافی وقت. بخوابند فرودگاه

  .باشند داشته تسلط آشامان خون امنیت بر تا شدند اعزام پرواز آشیانه به انسان

 همزمان و رفت بیرون کوچک اتاقک از عجله با سیندیا و شد باز رافائل خصوصی خلوتگاه به آسانسور در

 هم با همگی رافائل اراده با بودند، پخش اتاق اطراف در که هایی شمع. آورد در به تن از را بلندش ژاکت

  .شدند روشن

  .خندید عصبانیت از و خورد جا ناگهان سیندیا

 خستگی از بدنش جوارح تمام اینکه وجود با. زد می قدم اتاق اطراف به مرتب و ندارد آرام که آمد می نظر به

  .بزند جیغ ناراحتی شدت از خواست می و بود ریخته هم به اعصابش اما کشیدند می فریاد

  .سین

  :شد خیره او به و ایستاد سیندیا

  .اونجا میریم ما که دونست می اون موسسه؛ در جلوی بود، ما منتظر اون
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 .دونم می

 هم او. نداشت تحلیل و تجزیه قدرت که بود خسته آنقدر سیندیا اما بود اطالعات از پر زد، رافائل که حرفی

 با سیندیا. بود گر نظاره سکوت در چنان هم رافائل و داد ادامه زدن قدم به دوباره سیندیا. نگفت بیشتری چیز

  :پرسید پریشان حالی

  کجاست؟ لیز

 یادش چیزی دیگه بشه، بیدار وقتی. کامله و مدرن اینجا تجهیزات. کنه می مراقبت ازش داره سائفان دکتر

  .نمیاد

  :پرسید دوباره ناراحت نگاهی با و کرد مکثی سیندیا

  کنی؟ می پاک شو حافظه تو

 نباید کس هیچ. مهم خیلی سین، مهمه خیلی. نیست من شخصی نظر این. سین بشه، پاک باید اش حافظه

  .نه جابریل اما نیستند مهم آشاما خون بقیه. کشتی رو جابریل تو که بدونه

  :گفت و ایستاد مقابلش سیندیا

  کنی؟ می پاک هم منو حافظه

  :گفت ناراحتی با گرفته، قرار توهین مورد آشکارا رسید، می نظر به که رافائل

  .نه

  .نیست احمق باهوشیه، دختر. افتاده اتفاقی یه که دونه می اون چی؟ لوسیا

  .گذارم می خودت عهده به رو اون

  :داد ادامه خشکی لحن با هم بعد
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. کنه می قبول دربست بگه، بهش که چی هر ندارم شک و داره باالیی خیلی عمومی روابط سائفان دکتر البته

 تونه می دانکن بخوای هم اگر. ببینه رو شما بیاد که منتظره و خوبه حالتون الیزابت و تو که دادیم خبر بهش

  .کنه صحبت باهاش...

  .کنه صحبت باهاش

  .شو خیالش بی سین؟ میگی چی

  چی؟ خیال بی

  .بیارم در هم رو کفشم یکی اون من تا منتظری انگار. کردن نگاه اینطور خیال بی

  .نه مونده؟ دیگه کفش یه فقط مگه

 داد اجازه و فشرد سینه به را او رافائل. کرد رها او آغوش در را خودش و کشید خستگی روی از نفسی سیندیا

  :کرد زمزمه اشکبار چشمانی با سیندیا. بشنود را قلبش صدای تا

  .بود وحشتناک خیلی. نموند باقی ازش استخوان تا چند جز به هیچی. کردند اش تکه تکه اونا

  :داد ادامه. کشید بلندی آه و داد فرو را دهانش آب

  .بیارن من سر هم رو بال همین تونستند می اونا

 بلند ردای یک فقط رافائل. کرد حلقه او کمر دور به را دستانش سیندیا. فشرد خود به بیشتر را او رافائل

  :باشد داده انجام لباسی تعویض که آورد نمی یاد به سیندیا. داشت تن به ابریشمی

  .من عشق سحره وقت کردی؟ عوض لباساتو تو

 طرز به. پیچید عمارت در خواب برای باش آماده زنگ صدای و شد می خارج دهانش از سختی به کلمات

  :گفت لب زیر سیندیا. داشت آرامبخشی آهنگ عجیبی،

  .ام خسته خیلی من
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 به هنوز اما. پوشاند پتو با را رویش و خواباند بزرگش تخت روی کرد، بلندش بوسید، را اش پیشانی رافائل

  :گفت و زد غلتی او طرف به سیندیا که بود نرسیده درگاهی دولنگه

  .رافائل باش مواظبم

  .کنم می مراقبت ازت من، عشق ابد تا

  

  

  ششم و پنجاه قسمت

  

  

 او سمت به ساحل طرف از که موجی هر با کرد می حس و بود داده تکیه رافائل میز پشت پنجره به سیندیا

 جورو اینکه تا نگریست می را او صبرانه بی و بود نشسته روبرویش رافائل. لرزد می پایش زیر دارد، خیزبرمی

 گویی آمدند، مجلل سالن درون به آلکساندرا دست در دست دانکن آنها سر پشت. شدند وارد میرابل معیت در

 دوری را بزرگ میز و گرفت سیندیا بازوی زیر را دستش و ایستاد رافائل. کرد می اسکورت را خواهرش که

  .ببیند را او چهره بتواند وضوح به سیندیا که گرفت موقعیت طوری رافائل. گرفتند قرار آنها روبروی و زدند

 اشک و افکند رافائل پای به را خود و شد جدا جورو از. کند صحبت او با نیرومند لرد تا نماند منتظر میرابل

 آلکساندرا سمت به سپس و افکند او حال به ای تیره نگاه رافائل. پوشاند دستان میان را صورتش ریزان

  .درخشید می سیاهش چشمان و بود ایستاده خونسرد که نگریست

  :گفت رافائل

  .میرابل -

  :شدند نمی ادا خوبی به کلمات که گریست می آنچنان میرابل



 

 
 

340 

  
 امئیل خون آشجبر ➢

 به مترجمی مهرداد مراد رینولدز بی دی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

  .هرگز کنم؛ نمی خیانت شما به هرگز من سرورم، -

  :گفت و کرد کج پایین به رو را سرش رافائل

  .بچه کردی، کاری چنین تو گفتم من مگه -

  :گفت و دوخت پا زیر فرش به را نگاهش دهد، تغییر را خود موقعیت اینکه بدون میرابل

. نبودم من اما. برد رو جابریل اسم یکی که شنیدم. سرورم کنند، می صحبت نگهبانا که شنیدم من -

  .سرورم خورم، می قسم

  :نگریست او به رنج و درد از پر آبی چشمان با و گرفت باال را سرش بعد

  .هرگز. سرورم نکردم، خیانت شما به هرگز من -

 دیده رسوایی از ترسی. گناه نه اما زد می موج چشمانش در غم و ناامیدی. نگریست میرابل چهره به سیندیا

  .گوید می را حقیقت که دانست و نیست خائن میرابل اندیشید، خود با. شد نمی

  :پرسید رافائل. بود ایستاده نفس به اعتماد با و مغرور که جایی چرخید، آلکساندرا سمت به رافائل چشمان

  بخشمت؟ می کردی فکر آلکساندرا؟ بودم، نداده هشدار تو به من مگه -

  ... چی به داری دونم، نمی من -

  .ساکت -

261 

 سالن بر چنان را خود فیزیکی حضور آن، خشم موج اما کرد ادا را تنش بدون و آرام کلمه یک فقط رافائل

  .بود سقوط آماده طوفانی چون گویی افکندکه

 من از رو رازی هیچ نداری حق و هستم تو ارباب برادری، از جدا من که آلکساندرا کردی فراموش تو -

  .کنی پنهان
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  :کشید فریاد آلود خشم بار اولین برای و شدند گشاد آلکساندرا چشمان

 می تشکر ازم و فهمی می اینو روزی یه. بدم نجات رو تو کردم سعی من. کرده جادو رو تو زن این -

  .کنی

 و چپ به را سرش ناراحت و معترض حالت همان با آلکساندرا. نگریست او به سکوت در و ماند منتظر رافائل

  :داد ادامه و چرخاند راست

 اگه حتی بدی، ترجیح خونت هم به رو انسان یه تونی نمی تو. تو خون از رافائل، هستم خواهرت من -

  .منی عاشق تو. باشه زن این

  :داد پاسخ مالیمت با رافائل

  .بودم ساشا اسم به دختر یه عاشق پیش، سال پانصد -

  :داد ادامه و گرفت اوج صدایش

  .شناسی نمی اونو حتی تو -

  .پیچید آلکساندرا دور به زنجیر یک مانند را دستانش پیکر غول محافظ و کرد جورو به ای اشاره بعد

  :کشید فریاد و کند خالص را خود تا کوشید بیهوده آلکساندرا

  ... خواهرت من. بکنی رو کار این تونی نمی تو. رافائل -

 در کلمات بزرگ، سالن از راندنش بیرون برای جورو و او بین کشمکش اثر در. کرد نگاه را او فقط رافائل

  .شدند نمی خارج درست و شکستند می گلویش

 چگونه که کرد مشاهده وقتی. بود مانده باز تعجب و ترس از دهانش و نشسته زانو به همچنان میرابل

  .کرد وحشت بیشتر شد، رانده خارج به آلکساندرا

  .میرابل -
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  .افتاد التماس به دوباره و شد مچاله خود در و کرد کز بیشتر رافائل صدای شنیدن با

  ... هرگز من سرورم -

  .منتظرته الیزابت خواهرت. برو حاال. نداشتم شک تو به ابدا من. بچه دونم می -

. شد خارج سالن از عجله با سیندیا، از امیز تشکر نگاهی با و کرد تعظیمی خوشحالی با و شد بلند میرابل

  .گذاشت تنها هم با را آنها و رفت بیرون دنبالش به دانکنهم

  :پرسید و چسباند او سینه به را سرش شد، نزدیک رافائل به سیندیا

  بگیری؟ خوای می تصمیمی چه -

 عهده به بگذارن خوان می میاد نظر به که اینطور. گیره می تصمیم جابریل جانشینی مورد در فردا شورا -

 بتونن که نیستند قوی اونقدر جابریل افراد از هیچکدوم. کنه فتح رو اونجا خودش تونه، می که هرکس

  .بگیرن رو حقشون

 اینطوری. کردن حرکت تگزاس طرف به االن همین از طلب جاه و جوان آشامان خون از خیلی دیگه طرف از

  .میشه کمتر ما مسئولیت بار

  :نگریست چشمانش در مستقیم و برداشت او سینه از را سرش سیندیا

  .نبود من سوال جواب این -

  .سیندیا آشامم خون یه من -

  .دهد شرح را چیز همه خواست می پاسخ این با گویی

 خون مسخره قوانین این سر پشت رو خودت نمیدم اجازه. نیست کافی. نگرفتم رو جوابم هم باز -

 او به را نگاهش مهربانی با رافائل بکنی؟ خوای می چکار آلکساندرا با بگو بهم روراست. کنی مخفی آشامیت

  :دوخت

  .عزیزم بشی کشته بود، نزدیک تو -
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 انقدر و اومد می سراغت به روحم شدم، می کشته بیابون اون تو من اگه. ست دیگه مسئله یه این -

  .بکشی شده، بال این باعث که رو کثافتی هر تا کرد می اذیتت

  :گشود را لبانش ملیحی لبخند بعد

  .رافائل نمردم، من اما -

  .مرگ از بدتر چیزی یه هم شاید بود، کشیده نقشه تو مرگ برای اون ولی -

  :داد نشان واکنش ناراحتی با و کرد اخمی سیندیا

 همون این. کرد خیانت تو به دیشب آلکساندرا خودت؟ خاطر به یا ناراحتی؟ من خاطر به واقعا آیا اصال -

  نیست؟ آشامیت خون مسخره قانون

 -: گفت و چسبید را بازویش سیندیا گرفت، فاصله او از که قدمی چند. شد جدا او از و کشید سردی آه رافائل

 .بخشی نمی هم منو هرگز. بخشی نمی رو خودت هرگز. رافائل نکش اونو

  :زدند برقی رافائل چشمان

 به سالها که کسی دوختی؟ می هم به خاطرش به رو زمان و زمین تو که نیست زنی همون این -

 که رو کسانی تمام هم بعد و کنم پیداش تا کردی اجیر منو تو دزدیدنش، وقتی رافائل؟ کردی، صبر خاطرش

 یه فقط این و نیستی عاشقش که نگو بهم. سوزوندی انتقامت آتش در عصبانیت، با بودن، دخیل ماجرا این در

  .بوده کودکانه عشق

 از ساختیم، که رو چی هر. زنه می خیمه سرطان یک مثل. ما همه سر روی میندازه، سایه سرت روی اون مرگ

  .کنی می فکر اون مرگ به فقط تو این، از بعد رافائل، کن نگاه من به. بره می بین

  :چسباند اش سینه به سر دوباره و شد نزدیکتر او به بعد

  .عاشقتم بدجوری من. تونم نمی. رافائل کنم، زندگی اینطوری تونم نمی من -

  .کرد حس او چشمان در را راحتی و آرامش از برقی سیندیا آن، از قبل اما گرفت بر سیندیا از را نگاهش رافائل



 

 
 

344 

  
 امئیل خون آشجبر ➢

 به مترجمی مهرداد مراد رینولدز بی دی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

  :درآمدند خشکی حالت از سیندیا دستان زیر اندامش. باشند برداشته دوشش از را سنگینی بار گویی

  .مدیونه تو به رو زندگیش که بدونه باید اون اما. بخشمش می. من عشق باشه، -

  :گفت اطوار و ادا با سیندیا

  .رافائل ندارم دوستش اصال کن باور. بشه خفه امیدوارم -

 خود طرف به دوباره را او. بگوید را همین سیندیا تا داشت انتظار گویی آورد، لب بر رضایت از لبخندی رافائل

  :کرد زمزمه گوشش در و فشرد بازوانش میان در محکم و کشید

 و شدم بیدار بس از شدم خسته. کنم زنجیر خودم تخت به رو تو االن همین که کردم می فکر داشتم -

  .نیستی تو دیدم

  :گفت و کشید ای خرناسه سیندیا

  .کنی امتحان تونی می -

  :گفت و داد چرخی بازوانش میان را او رافائل

  .دارند مختلفی انواع زنجیرها کنم، امتحان تونم می این از بهتر -

  .بزن رو زورت همه. رافائل لرد باشی، شانس خوش -

   .کنم می رو تالشم همه تو خاطر به عزیزم، سین -

  هفتم و پنجاه قسمت

  قسمت آخرین

  :کرد تکرار ناباورانه سیندیا

  



 

 
 

345 

  
 امئیل خون آشجبر ➢

 به مترجمی مهرداد مراد رینولدز بی دی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

  بوفالو؟

  :گفت و داد تکانی را سرش تاسف با سارا

 تو و نیست کالیفرنیا اونجا اینکه اضافه به. انتظارمه در هم مناسبی شغل و داره خوب دانشگاه یه اونجا اما

  .برم اینجا از میخواد دلم چقدر من که دونی می خوب

 زمستونای چه اونجا دونی می. نیست که آمریکا از خارج اما دوره خیلی کالیفرنیا از بوفالو که درسته عزیزم،

  .موندن برف تو خرخره تا که بینم می رو اونجا مردم کنم، می نگاه رو هوا و آب کانال وقتی من داره؟ سختی

  :خندید سارا

  .سیندیا رحمی بی خیلی تو

  .مه پلیسی های ویژگی از اینم خوب

  .کنم فرض خواهی معذرت اینو من

  .میلته طور هر

  :کرد عوض را صحبت موضوع سارا

  .بگی بهم چیزایی یه خواستی می که بینم می خوب،

  :شدند گرد خوشحالی از آن لبه به نگاه با سارا چشمان و آورد باال را خود نوشیدنی گیالس سیندیا

  .بده نشونم رو سنگ اون دیگه یاال. ببینم جلو بیار رو دستت سیندیا؛ هی،

  :خندید سیندیا

  میگی؟ رو کوچولو این

 و بلند انگشتان روی زیبا بسیار قیراطی پنج سنگ یک حداقل. گرفت سارا چشمان مقابل و برد جلو را دستش

  .داشت چشمگیری برق انگشتری. بود گرفته قرار او باریک
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  :گفت تمسخر با سیندیا کنید؟ می عروسی کی حاال. حالت به خوش. سیندیا قشنگه، خیلی

  .کنند نمی عروسی که آشاما خون دیگه طرف از. میاد بدم واژه این از چقدر من دونی می که تو عروسی؟

  .کنند می جفتگیری همینطوری

  :خندید دوباره سیندیا ها؟ گوریل مثل جفتگیری؟

  .این شبیه چیزی یه

 خوب، بپوشونم؟ رو گردنم باید دیدنم به میای که هروقت یعنی بشی؟ آشام خون خوای می هم تو اینکه یعنی

  .پرسیدم رو سوال این بار یه من. کنند می ازدواج همدیگه با سختی به ها آشام خون راستش

  :داد ادامه و کشید سر را نوشیدنی از ای جرعه

 سراغ میره خوردن خون برای اون بشم آشام خون من اگه. مونه می جنسی رابطه مثل اونا برای خون نوشیدن

  .کنم تقسیم کسی با رو خودم عشق نیستم حاضر من که دونی می تو و دیگه زن یه

  .من خدای اوه،

 این شاید. کرد نمی تعریف اشتباهاتش از افتخار با هرگز اما کرد می اشتباه زیاد سیندیا. خندید دل در سارا

  .بود آمده بار به سختی شرایط با که باشد دختری از تصویری هم

  ...مونه می جوان اون و میشی پیر تو که اینه منظورم میشه؟ چی سالتون و سن! کنار به اینا همه حاال

  ... کم یه فقط البته رو؛ اون خون منم و خوره می منو خون اون! اینجاس به حالش

  :گفت آرامی صدای با و انداخت اطراف به را نگاهش سارا

  :گفت و کرد اخمی سیندیا خوری؟ می رو اون خون تو کثافت، اًََه،

  .کم یه فقط گفتم که من ضمن، در. نیست بد زیاد

  :گفت و کشید عمیقی نفس سارا
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  :گفت حسرت با سیندیا داری؟ رو خودت کارآگاهی آژانس هنوز تو. کنیم عوض رو موضوع بیا باشه،

 مخفی کارهای و بیاری در بازی پلیس بخوای که سخته چسبیده، بهت گنده بادیگارد یه وقتی. کردم ولش. نه

  .بدی انجام

  داری؟ محافظ تو

   .کردم انتخاب رو بادیگارد منم. کردم می خالکوبی پیشونیم روی اینکه یا کردم می رو کار این باید یا. آره

  :گفت و کرد اشاره ای نقطه به سارا شانه روی از سیندیا

  بینیش؟ می. نشسته بار گوشه اون. اوناهاش

 به دقت به و نشسته آنجا هیکلی قوی و قدبلند جوان، پوست سیاه مرد. شد خیره قسمت آن به و چرخید سارا

  :کرد زمزمه و برگشت سیندیا طرف به و شد گرد تعجب از سارا چشمان. بود شده خیره آنها

  آشامه؟ خون یه اون

  .کنی می عادت هم آشاما خون با صحبت به کم کم نه؟ سخته، باورش. آره

 و کشیدند عقب را خود بار افراد. شد تبدیل زمزمه به بلند صداهای و پیچید جمعیت میان در صفیری ناگهان

 مشکی مو مرد اما بود بلوند دیگری و مو مشکین مردان از یکی. کردند باز وارد تازه مرد دو عبور برای را راه

 طرف به را زنی هر اختیار بی که جذابی چهره با شانه چهار و بلند قد. بود کرده جلب خود به را جمعیت نگاه

  .کرد می توصیف وحشی و زیبا را آن همیشه سیندیا که فریبندگی نوعی. کشید می خود

 وجد به غریبه مرد به سیندیا لبخند از سارا. بودند شده خیره او به مرد و زن گرفت، قرار میز پشت که هنگامی

  :گفت حیرت با و آمد

  .نامزدته این که نگو بهم

  .منه عشق این

  :گفت تحسین با و پوشاند را صورتش سارا
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 را گیالسش باقیمانده سیندیا کنم؟ پیدا اینا از دونه یه تونم می کجا من. سیندیا حالت به خوش. من خدای اوه

  :گفت خشکی لحن با و برخاست جا از و نوشید

 کنم می خوشبختی آرزوی برات. برم باید و اومده من نفس دیگه خوب. کنی پیدا تونی نمی بوفالو تو مطمئناً

  .سارا

  .اونجا رفتی تو که آورده رو بهش شانسی چه بدونه صاحبکارت که امیدوارم

  .میگم بهشون حتما

  .گرفتند آغوش در را همدیگر و شد بلند بعد

  .بفرست برام رو جدیدت آدرس شدی، مستقر اینکه محض به

 دونی می خودت. همه.... برای هم و تو برای هم کنم، می خوشبختی آرزوی هم تو برای. کنم می رو همینکار

  .دیگه

  .سین خوشحالم برات خیلی

  :کرد زمزمه گوشش در و بوسید را او گونه سیندیا

  .باشی داشته صبر کم یه باید فقط رسه می بزودی هم تو عشق. دونم می

 را یکدیگر و رفتند فرو هم آغوش در آنچنان. کرد تماشا را آشامش خون عاشق سمت به سیندیا عبور سارا

  :گفت خود با و داد تکانی را سرش. زد حلقه سارا چشمان در اشک که بوسیدند

  بگرده؟ دنبالم بوفالو تو باید دونه می آیا اما. میادش. آره

 ناراحت جا بی تاخیرهای با رو شما اگه مدت این در. شد تمام جابریل داستان عزیز خوانندگان و دوستان

 به بعدی های داستان در رافائل و سیندیا نقش اینکه به توجه با. کنید حاللم امیدوارم و میخوام عذر کردم،

 بعدی قسمت داستان. کنم ترجمه رو بعدی جلدهای تا ندارم تمایلی دیگه صفحه چند حد در میشه کم شدت

 و کنند ترجمه هستند مایل دیگری دوستان احیانا که هستش راجموند بعدی داستان نام. میشه مربوط سارا به



 

 
 

349 

  
 امئیل خون آشجبر ➢

 به مترجمی مهرداد مراد رینولدز بی دی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 ایرانی رمان یک با بود، باقی عمری اگه اما. نیستم شما خدمت در مدتی یه تا فعال. بگذارند شما اختیار در

 مورد هم همگی عبادات و طاعات. مبارک فطر عید. سپارم می بزرگ خداوند به را شما همگی. گردم برمی

  .تعالی حق قبول
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 هستید و میدرصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده 

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمن /http://forum.cafewriters.xyz 

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 
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