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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 جادوگر-دورگه خونآشام 

 

 Zahra.m: سندهینام نو 

 

 4/7/1395: پیاتمام تا خیتار 

 

http://www.romankade./
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 جادوگر-آشامرمان دورگه خون مقدمه

 

تعلق ندارم، نه  ییجا چیجادوگر! به ه-آشامدورگه خون ؟یدورگه باشم؟ اون هم دورگه چ دیمن؟ چرا من با چرا

 آور همه به هم مشکوک هستند.ها همش معلق و عذابآشامخون نیجادوگرها و نه سرزم نیسرزم

داره، چه  ییهاهست، چه قدرت یچ قاًیدق دونمینم یشدم که حت لیتبد یبه موجود بمیوغربیهمه عج یبرا 

 داره. ییهایژگیو

شته رو دوست دا یعاشق بشم و کس تونمینم یبودم، حت ومدهین ایکاش اصالً به دن خواستیکه سردرگمم، دلم م فعالً

 .زنمیم بیباشم، چون بهش آس

 .امیاز پس مشکالتم برب ییخودم تنها دیندارم با ییراهنما چیه

 .یی... تنهاآره

 

 

 

 

 

 

 سندهیاز طرف نو یسخن
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. زننیم مرا بره عتیها تعادل طبآشامو خون کننیرا برقرار م عتیجاها گفته شده که جادوگرها تعادل طب یلیدر خ 

 .ستین ریپذجادوگر امکان-دورگه خونآشام

موجود  کیحق نداره براش قانون بذاره، منم  کسچیو ه رهیامکان پذ یهمه چ التیتخ یایدن یتو گمیاما من م 

 به وجود آوردم. رممکنیغ دیو شا دیجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اول فصل

 "من "قبل از  یزندگ

 

 ...«گهید رونیشو ب گم»
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 «ادبت کجا رفته؟ ؟یحرف بزن ینجوریبا استادت ا یکنیتو چطور جرئت م(: »Krpsly) یکرپسل

 

 «به تو چه آخه؟ گه،یرفته د ییجا کی»

 

 «کل نکن که االن حوصله ندارم.جنا... با من کل نیبب: »یکرپسل

 

 «کل نکردم، فقط راحتم بذار.کل من»

 

 «بتمرگ، انقدر هم زر نزن. Jennaجنا )): »یکرپسل

 

. از پشت سرش به طرفش حمله کردم که کنهیهم م ییاومده تو اتاقم و پررو ت،یتربیگشاد شد. مرد ب مامچش

گردنم  یخوابوند و پاشو رو نیزم یمنو رو چوند،یکرد و دستمو پ میحرکت ضربه فن کیبا  یکنم، اما کرپسل رونشیب

 زادیبهت گفتم بتمرگ، انگار زبون آدم: »تگف یکه کرپسل مردمیاز درد داشتم م شد،یگذاشت. دستم داشت کنده م

 «نه؟ شه،ینم تیحال

 

 «آشامم.خون ستم؛ینه من که آدم ن»گفتم:  ییپررو با

 

 کهویزانو نشستم و دستمو مالش دادم.  یو دستم رو ول کرد. به زور بلند شدم، رو دیکش ینفس تند یکرپسل

 خوردم. واریبه شکمم زد که پرت شدم و به د یلگد کی یکرپسل
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ا نکشِ به دعو یروز بحث من و کرپسل کیاگه  یعنیرفت؛  رونیاز اتاق ب یو تند تیبلبل زبون یبرا نمیا: »یکرپسل

 «خشک و بداخالق. ،ینیزمبیآقا س نیکه اخداروشکر کنم. ازبس دیبا

 

 یِخال یخونآشام پررو البته همش ادعا کیکنم. من جنا جکسون هستم.  یرفت که خودم معرف ادمی یراست خب،

رو  یکرپسل یاتفاق یلیآدم بودم، مثل شماها! خ کی. منم قبالً ستمین لیمن اص ارم،یموقع دعوا کم م االننیمثل هم

 ؟یچطور اتفاق دیگیالبد م دم،ید

 

 البته نصف م،یباغچمون بود یهاشده در حال آب دادن گل رمردیپ کیکه حاال  نمی. با پدر نازنگمیخب من بهتون م 

 کیما  داریالبته دروغ گفتم تا نصف شب ب داریبجغد بودن، کل شب نیما ع یشب بود. چطور بگم؟ خانواده

باهم  میهم فرق داشت یمن نبود. کل هیشب خواهر دوقلو داشتم که راستش اصالً کی. من میباحال بود یخانواده

. میباهم فرق داشت یکلـــ گهیبابام بودم. پس د هیمن شب یرفته بود ول ی( معلوم نبود به کMaralخواهرم مارال )

 یاز مامانم اجازه گرفتم ک یانجام کار یکه برا یبار نیآخر ادینم ادمینگران نبود. اصالً  یمامانم هم اصالً از اون مامانا

ها . در حال آب دادن به گلگفتمیسه سالم بود. خالصه داشتم م ایکه دو  ییهااونم وقت شیسال پ 5 دیبود؟ شا

 گه،یشقم دخونه باشم؛ اما من... کله گهید یقهیبه خونه رفت و به من هم سپرد که تا چند دق نمیکه پدر نازن میبود

وجور کردن خونه بودن و پدرم مارال و مامانم در حال جمع موقعبودم. احتماالً اون  رونیب یساعت میخونه نرفتم و ن

 Darrenو دارن شان ) یکرپسل نکهیکردن. تا ا یدر حال باز کیتار ابونیخ یمنم که تو دنید یینمایس لمیدر حال ف
Shanدمی( رو د. 

البته من  شه؟یجفت خونمون مگه م ابونیخونآشام که من عاشقش بودم. حاال، وسط خ کیبود.  بیعج یلیخ

بودن، اونم نه  یجد پدرم شکارچ ه؟یچ دیدونیپدرم شناختم. آخِ م یباستان یهااز کتاب یکیرو از  یکرپسل

 آشام.خون یشکارچ ؛یمعمول یشکارچ

اونها رو هم کنارش چسبوندن و  یکتاب نوشتن و نقاش یِکه از دستشون فرار کردن رو تو ییهاآشامتمام خون یاسام

 . منم که عاشق خونآشاما، کل اون کتاب رو حفظم.کننیدونه دونه همه رو شکار م
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اوه، مادمازل کوچولو. از »لبخند ژکوند زد و گفت:  کیو  دیهم منو د ی. کرپسلدمیرو د یام فرارآشمن اون خون حاال

 «د؟ییفرمایم یمرخص یبا شما خوشبختم، اجازه ییآشنا

 

 ...!«یکرپسل»زدم:  ادیفر

 

 با تعجب به هم نگاه کرد. یکرپسل

 

 «شناسه؟یشما رو از کجا م ؟یِک نیا ،یکرپسل یآقا: »دیدارن شان پرس 

 

 نکنِ بخوان برن! دمیگرفتن شد. ترس زیخ یبه دارن شان گفت و بعد آماده یزیچ کیلب  ریز یکرپسل

. شلوارم از زانو پاره شده بود دمیوکور دسوت ابونیخ کی یخودمو تو کهویروگرفتم.  یکرپسل یو محکم ردا دمیپر

 شده بود. یداشت. چون درست ردا شو نگرفتم لباسم همه خاک یزیو پام خونر

 

 «بود؟ یکارچه نیدخترِ احمق، ا»گفت:  ادیبا فر دیمنو د یکرپسل یوقت

دربارت  وی. من همه چارتِیاون هم دست دونمیم ،یآشامتو خون دونمیمن م»که به خاطر پام بود گفتم:  یهایبا گر 

 .«یآشام بکنبه خون لیمنو تبد کهنیا خوامیکه ازت م یزی. تنها چدونمیم

 

 کیتصوراتم خودم رو  یبود که تو یمن هم نبود. مدت ری. البته تقصدیحرف از دهنم پر نیچطور ا دونمینم

 و خشن یآشام قوخون کی. دمیدیآشام مخون
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 «دار.خنده ؟یمن بکن یدرباره یفکر نیباعث شده همچ یهه. چ ؟یچ»جواب داد:  یکرپسل 

 

 !«دونمیم وی. من همه چاریدر ن یبازمسخره»

 

به  یشد لیتبد قیطر نیتو از ا»انگشتاشو نشون دادم و گفتم:  یرو یزخما یو دستشو گرفتم جا کترینزد رفتم

 «( بازم بگم؟Sba Nayl) لیدست سبا نا

 

 .«یزنیحرف م یلیخ یدار گهید: »یکرپسل

  

 «؟یخوایم یچ»گفت:  یو دندوناشو به هم فشرد و با اخم ترسناک دیمحکم کش قمویاومد سمتم  یکرپسل

 

 .«یکن لمیکه تبد خوامیمن فقط م» 

 

 بدنم درد گرفت. یکه اعضا یانداخت، جور نیزم یبه هم پوزخند زد و منو محکم رو یکرپسل

 

 «؟یِ سادگ نیبه ا یکرد فکر»

  

رو به هم  یرزم یهاو آخرش آموزش یکنیم لمیبعد تبد یکنینه. اول خونمو امتحان م ایسادست  دونمیخودم م من»

 .«یدیم ادی
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 .دونستیرو از کجا م زایچ نیا یدختر معمول کیتعجب کرده بود، حق داشت.  یلیاز اطالعاتم خ یکرپسل

 

 «؟یهست یتو ک: »یکرپسل

 

 .«کنمیم یخونه در اون اطراف زندگ کی یتو یدونیکه خودت م امیدختر معمول کی من»

 

 «؟یدونیاز کجا م زیچ همهنینبود. ا نیمنظورم ا: »یکرپسل

 «بود. دهیکتاب، مال پدرم بود. بهش ارث رس کیاز » 

 

 «؟یِاون کتاب چه شکل ه؟ی...؟! اسم بابات چیچ: »یکرپسل

 

 «با روبان قرمز داره. یجلد مشک کینداره، اما  ی( اون کتاب اسمMatt Jacksonه )-مت جکسون پدرم»

 

 . حقدیلرزی. چشماش گشاد شده بود، فکش منقبض شد. از ترس دستاش مدمیرو د یسرخ شدن کرپسل جیتدربه

 تا حاال مرده بود.  شکیب دشیدیاون کتاب بود. اگه پدرم م یهایداشت، اسم اون جز فرار

 

 «؟یدی. فهمیدیدیهرچه زودتر برگرد خونتون اصالً منو فراموش کن. اصالً فکر کن منو ند: »یکرپسل
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م و چشمک زد کی« اما اگه...! گم؛یازت بهش نم یزیبا تو باشم بهش چ یگران نباش. تا وقتن ؟یترسیاز پدرم م نکنِ»

 .دمیرو د یکرپسل یجیسرخ شدن تدر

 

 .«یهمراه من باش یتونیبعد م یاگه خانوادت رو کُشت»به هم فشرده گفت:  یبا دندونها یکرپسل

 

 یایانداختم و بهش پشت کردم. دستمو داخل ژاکتم بردم و خنجر چوب یبه کرپسل یخشک شد. نگاه نافذ لبخندم

 دیجلو پر "دارن شان "فروکردم.  یو خنجر رو به گردن کرپسل دمیبود رو درآوردم، چرخ هایشکارچ جیکه سالح را

 .ارهیکرد تا خنجر رو از گردنش در ب ککم یکرد و به کرپسل یظیرو چنگ زد، به من اخم غل یکرپسل یو بازو

 یاز موهام باز یابا دسته لکسیر یلیبکشِ. منم خ ادیفر دادیغرورش اجازه نم یاز درد چهرش جمع شد ول یکرپسل

کف  ی. وقتدیگردنش کش قیشو به زخم عمدست یاگوشه کیآورد و پرتش کرد  رونیخنجر رو ب ی. کرپسلکردمیم

 و به من حمله کرد. دینعره کش دیدستش خون د

 

 انگشتت یِ. کافیآشامضد خون ابیرد کیمن  یرو»رو به شکمش فروکردم و گفتم:  میکوچک و چوب یبیج یچاقو

 یکیالکترون لیو همه وسا وترهایکامپ ها،ونیزیو تمام تلو انیخونمون به صدا در ب یرهایبه من بخوره تا تموم آژ

پس بکش کنار بذار باد  دن،یانجام م کارونیراحت ا رکه چه قد شهیکنن و باورت نم یابیطور خودکار محل من رو ردبه

 .«ادیب

  

نخورِ  یکه دستم به کرپسل یجور اطیبرداشتم و بااحت نیرو از زم میخنجر چوب نیزم یمحکم هلش دادم رو و

از درد خم شد و شکمش روگرفت. با گوشه لباسم شروع  یکرپسل دم،یکش رونیرو هم از شکمش ب میبیج یچاقو

 .مینازن یرهاکردن خنج زیکردم به تم

 

 .«میبذار به کارمون برس ؟یخوایم یچ: »دارن
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 .«شهیتموم م یکرپسل یدنایناز کش یک نمیببندش. منتظرم بب فعالً»

 

 «ببندم؟ ویچ: »دارن

 

 «دهنتو.»لبخند حرص درار زدم و گفتم:  کی

 

بود که تا حاال به هم حمله نکرده بود. منم براش لبمو  ابیگشاد شده به هم زل زد و فقط از ترس رد یبا چشما دارن

 .«دیخب ببخش ؟یکوچولو. ناراحت شد یآخ»غنچه کردم و گفتم: 

 

 بیبه هم آس تونستنیاونا نم نکهیبودم؛ اما ا یخجالت یلیچون خ ارمیاداها در ب نیاز ا تونستمینم یهرکس یجلو

 .دادیبزنن به هم اعتماد به نفس م

 

 .«میآروم راه بر می. به خاطر تو مجبورایکمتر زر بزن، فقط باهامون ب»حالش جا اومد و گفت:  یکرپسل باالخره

 

 کاسه چرخوندم و دنبالشون راه افتادم. یتو چشمامو

 

که عاشقشون بودم و هر  هامشیخاطراتم غرق شده بودم، به خودم نگاه کردم. دندون ن یتو یلیبه خودم اومدم خ 

. از کردمیحال م یکه باهاش کل یرزم خفن یداشتن، لباسا ی. ناخنهام که همه الک مشککردمیم زشونیشب تم

 کی یگذشته ول لمی. فقط دو سال از تبدودماالنم بچه ب ؟یکه االن هستم. از بچگ ینیداشتم هم نویا یآرزو یبچگ

 ... .کهیشدم. وقت لیتبد یسالگماهر هستم نه کاریرزم
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 شماره دو یخاطره

 

 .«یبش لیتبد یتونیخب حاال که خانوادت مردن م»از در هتل اومد تو و گفت:  یکرپسل

 

 «مرده؟ ی... کیک ؟یچ»

 

 «مزاحمت. یخانوادها: »یکرپسل

 

 «حرف بزن. درست»

 

 «نداشت، داشتن؟ یادهیها که فاآشامخون یخب برا: »یکرپسل

 

 «بگو چطور مردن؟ فقط»

 

 !«دونمیامــم... بذار فکر کنم، نم: »یکرپسل

 

 «هم بگو؟ به»
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 «نچ: »یکرپسل

 

 «درک، نگو. به»

 

 «خب. فک کنم تصادف کردن. یلیخ: »یکرپسل

 

 «نه؟ ای یش لیتبد یخوایم»ندادم.  جوابشو

 

 «کن. لمیتبد»گفتم:  یبه کرپسل فتادهین یاتفاق چیکه انگار ه یقورت دادم و بعد طور بفضمو

 

فراموششون کنم.  دیام رو ترک کرده بودم. پس باآشام شدن خانوادهخانوادم برام مهم نبود. من به خاطر خون گهید

 «از کار بنداز. ابتویمن خرم؟ اول رد یفک کرد»ابرو شو باال انداخت و گفت:  کی یکرپسل

 

 لباسم جدا کردم. قهیرو از  ابمیزدم و رد یپوزخند

 

 «انگشتت رو بفرما.: »یکرپسل

 

ون خ یبا ناخن محکم بهشون ضربه زد. به نوک انگشتام که زخم شده بود و ازش مقدار یجلو آوردم. کرپسل دستامو

دستامونو  یخودشم زخم کرده بود. قسمت زخم شده یانگشتا ینگاه کردم، دستامو باال آوردم. کرپسل زدیم رونیب

فشار اومد و به هم یلیخ دیخون به قلبم رس انیرج یکرد. وقت دایپ انیجرو خونمون در بدن هم  میگذاشت همیرو
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 کیزخمش خوب شد. هه، حاال من  عیسر یلیخ دمیافتادم. بلند شدم به نوک انگشتام نگاه کردم، د نیزم یرو

 آشامم.خون

 

ر در صلح به س ییجورا کیمدت، امــم...  نیا یکه تو ییاز اونجا ینه؟ ول ایبگم  کیتبر دیبا دونمینم»دارن گفت:  

 .«گمیم کیعنوان دوستت بهت تبرپس به میبرد

 

 «خب... ممنون! یلیخ»زدم و گفتم:  یپوزخند

 «جنا پاشو، وقت رفتنِ...: »

 

 «. دارن... ولم کن.اَه»

 

 .«یپاشو، توکه تنبل نبود: »دارن

 

 «تو؟ ییکجا ؟یزنیداد م چرا»

 

 .«"کنم  دارتیب"گفت  یاتاقم، کرپسل رونیب: »دارن

 

 «م؟یبر میخوایساعت چنده؟ اصالً کجا م»اومدم.  رونیاز تابوتم ب یخستگ با
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 «یخوشگذرون کمی میبر میخوایساعت هفت شبه و م: »دارن

 

 «...؟ حوصله ندارم دارن، دست ازسرم بردار و برو.ها»

 

 «باشه؟ یآشامخون یخوشگذرون کی یخوشگذورن نیاگه ا یحت: »دارن

 

 .«قهیفقط چند دق ام،یحتماً م»و گفتم:  دمیجا پر از

 

به  میکه رفت ینجوریرفتم، هم رونیآماده شدم. باذوق همراه دارن از هتل ب هیدر عرض ده ثان میآشامسرعت خون با

ه . خون رو کخوردیخون م یبطر کیکه از  دمیرو د ی. کرپسلمیدیرس میکه توش مستقرشده بود یجنگل کنار هتل

 افتادم. نیزم یشد و رو جیشدم سرم گ خودیاز خود ب دمید

 

 «؟یچند وقتِ خون نخورد»به هم نگاه کرد و گفت:  یکرپسل

 

 .«شیماه پ کی باًیتقر»گفتم:  زناننفسنفس

 

 «؟ی. چطور طاقت آوردیمرده بود دیتو تا االن با ش؟یماه پ کی: »یکرپسل

 

 «. بعد تو؟ارمیدوم ب تونمینم شتریمن دوهفته ب: »دارن
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 دومیبه سراغم م یهر وقت درد گرسنگ دونم؟یتعجب بود، نم یخودمم جا یبه هم زل زده بود! برا رتیبا ح یکرپسل

درآورد و به دستم داد  بشیخون از ج یبطر کیبه خودش اومد،  ی. کرپسلشدیو بعد فراموشم م گرفتمشیم دهیناد

به هم بده، احساس  توانستینم یکسیو اندست داد که هزاربه هم ییروی. ندمیرو سر کش یبا لذت تمام بطر

 برم. نیتا آسمون پرواز کنم و به قعر زم تونمیم کردمیم

 

 .«میریخوشحال باش. قرارِ امشب جشن بگ: »یکرپسل

 

 «چطور؟» 

 

 «آوردم. ریگپسر موبلوند برات کی: »یکرپسل

 

 «من. الیخی. باوه»

 

 «برو حالشو ببر. ،یآشامخون کیتو االن : »یکرپسل

 

 «باهاش برقصِ؟ شهیحاضر م یبچست. ک کیاون : »تیبا عصبان دارن

 

 ؟یتو مدافع حقوق بشر»رو به دارن گفتم:  دهیجواب نم یکرپسل دمید ی. وقتدیچرخیو دارن م یکرپسل نیب چشمام

 «؟یخوش بگذرونم. مگه نه کرپسل خوامیبکش کنار. باالخره منم م
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 «آره.»زد:  یچشمک یکرپسل

 

 «؟کو اون موبلوند پس»

 

به هم زد. منم در مقابل ابروها مو باال انداختم.  یبعد چشمک« جذب کردنش دست خودتِ  ه،یتو پارت ایب: »یکرپسل

 پسر جذاب و کیگاد.  یپسر اشاره کرد. اوه ما کیبه  یبود وارد سالن رقص که شدم، کرپسل هایکیهمون نزد یپارت

دستش بود. مردد هم نیشامپا یبود و بطر زدهچشماش  یرو یدود نکیع کیزده بود،  هیتک واریبه د بیخوشت

 بودم.

 

 «؟یتا چه حد تو جذب کردن پسرا ماهر نمیبب خوامیم: »یکرپسل

 

 .«یشدم قول بده نخند طیخ اگه»

 

 «االن خندم گرفت. نیاز هم: »یکرپسل

 

 «ببند. شتوین»
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 یخداروشکر به خاطر شناخت دم،یسم کشبه لبا یبرداشتم و به سمت سوژه به راه افتادم. دست نیشامپا یبطر کی

تن و با لبخند شروع به راه رف دمیکش قینفس عم کیبودم وگرنه...  دهیپوش یلباس مجلس کیداشتم  یکه از کرپسل

 کردم.

 

 «سالم»

 

 «سالم: »موبلوند

 

 «رو دارم؟ یبا چه کس ییآشنا افتخار»

 

 یزدم و به سمت کرپسل حیلبخند مل کیو بعد راه افتاد و رفت. .« کنهیتو هم...؟! برو بچه مامانت صدات م: »موبلوند

 دادم. صیرو تشخ یکرپسل یبه راه افتادم، از همون دور خنده

 

 «بده؟ تیمثل تو اهم ییبه کوچولو یداشت دیواقعاً ام یعنی ع؛یضا: »یکرپسل

 

 «. نه؟یدونستیم نویتو هم از اول ا»خنده گفتم:  با

 

 .«یش عیضا خواستمیآره. م: »یکرپسل

 

 «وا...! چرا؟»تعجب گفتم:  با
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تو  یشکنجت بدم. آزارت بدم. زندگ خوامیبود، م یکار اشتباه یبچگ یشدنت تو لیتا بهت بفهمونم تبد: »یکرپسل

 «جهنم کنم.

 

 «برات داره؟ یکارها چه سود نیا»گفتم:  یو با ناباور دیخشک لبخندم

 

 .«ارمیتو سرت درم دهایو تهد رهایاون تحق یتالف: »یکرپسل

 

فتادم راه ا تمیشدن عصبان یخال یبغض گلو مو گرفته بود. برا د،یلرزیرفت. چونم م رونیبعد راه افتاد و از سالن ب و

 «نگو. یچیو ه ایدنبالم ب»چشماش زل زدم و گفتم:  یموبلوند، تو یسمت اون پسره

 «؟یکنیم ییاعتنایبه من ب ؟یکنیم یتوجهیمن ب به»آوردم. هلش دادم داخل سرش داد زدم:  ریگ یاتاق خال کی

 

 . دیکش ادیگردنش گذاشتم و گاز گرفتم خون فواره زد، موبلوند فر یو دندونامو رو دمیکش قشوی

 «ه؟یاسمت چ: »دمیپرس ازش

 

Julجانسون)) نیجول»جواب داد:  دیبر دهیترس و بر با ian Johnson ؟یدیچرا اسم مو پرس» 

 

 «الاقل قبل از مرگت اسم تو بدونم. خوامیم»
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کرد خود شو از دستم خارج کنه محکم گرفتمش و خون گردنش رو تا ته سر  یاز ترس گشاد شد و سع چشماش

 «؟یکرد کاریتو چ»در اتاق.  یافتاد ولش نکردم. دارن هراسان اومد جلو نیزم یشد و رو هوشیب کهیتا وقت دمیکش

 

 «رو که دلم خواست. یکار»گفتم:  شدیم یخون از لبهام جار کهیدرحال

 

 رو ترک کردم. یپارت میآشامبا سرعت خون و

 

 «. بس کن.یکنیم یروادهیز یتودار: »دارن

 

 «نداره. یبه تو ربط»گفتم:  دمیمکیخون اون پسربچه رو م کهیدرحال

 

 «رو صدا کنم. یکرپسل رمیمن م: »دارن

 

 «درک. به»

 

 کاریچ یدار»زنان وارد اتاق شد و گفت: نفسنفس یراه افتاد و خواست در رستوران رو باز کنه که کرپسل دارن

 «. جنا...؟یکنیم

 

 «تو چه به»
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 .«میفرار کن دیآشام دنبالمونن، باخون یهایشکارچ: »یکرپسل

  

 «؟یگفت یچ»شَک پسربچه رو ول کردم و گفتم:  با

 

 «آشامخون یشکارچ: »یکرپسل

 

 «دنبال مونن؟ چرا»

 

 .«یکه تو راه انداخت یعامبه خاطر قتل: »یکرپسل

 

 یهازدم و با چکمه یمرد، زن، پسربچه، دختربچه در حال جون دادن بودن. پوزخند یدوروبرم نگاه کردم. کل به

 آدما رد شدم. نیا یهاجنازه یبلندم از روپاشنه

 

رد  یاز اون رستوران خارج شد. با ناز از کنار کرپسل یاشک یو با چشما.« شناسمتیجنا. نم شناسمتینم: »دارن

مو و کتف دمیکش غیمحکم به کتفم برخورد کرد. ج یخنجر چوب کیکه  رفتمیم رونیشدم و داشتم از رستوران ب

. خنجر رو از کتفم دنی! چقدر زود رسهایچ! شکاریدار. لعنتمرد نقاب کیخنجر نگاه کردم  ریفشار دادم. به مس

 رو شامیکم سرحال شدم. دندون نزخم کرد، کم میداشت؛ اما بدنم شروع به ترم ییفرسادرد طاقت رونیب دمیکش

دادم. با  یسمتم پرت کرد اما جاخال ریت کیکه اون خنجر رو طرفم پرت کرده بود.  یسمت کس دمینشون دادم و دو

 .دینفسشو کش نیکردم و آخر. گلوشو پاره دیکش یخراشگوش ادیدرآوردم. فر قهدندونام چشماشو از حد
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 «جنا...؟!»اومد که آروم گفت:  یصدا کهوی

 

 «من؟ ی. ع... ع... عمهــعیه. »دمیچرخ

 

 !«؟ییجنا... تو(: »Mariela) الیمار عمه

 

 «؟یکنیم کاریچ نجایا تو»

 

 «نه... نه... نه ؟یآشام شدتو خون: »الیمار عمه

 

 «گم کن. گورتو»

 «! نــــه!؟یتو کشت ناروی... انارویا ؟یآشام شدتو... تو... خون ؟یجنا... تو پدرت رو فراموش کرد: »الیمار عمه

 

 «؟یآره. خب که چ» 

 

 «؟یتو خاموش کرد تیتو انسان: »الیمار عمه

 

 «" یبایبا "بود. منم بش گفتم  یمزخرف زیچ»
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 دمیدو عیدادم. سر یسمت قلبم پرتاب کرد جاخال یریو ت« جنا، من متأسفم.»بغض شو قورت داد و گفت:  الیمار عمه

کردم و از رستوران خارج شدم.  زیدهنمو تم عیشد. سر هوشیبه گردنش زدم و ب یاضربه الیپشت سر عمه مار

 عیسر یلیسمت اتوبوس و خ دمی... دومردا. نارفتنیشدن و داشتن م یاتوبوس مسافرت کیو دارن سوار  یکرپسل

سوار اتوبوس شدم و با اجبار خودمو از  لکسی. رستادی. محکم به بدنه اتوبوس ضربه زدم تا راننده وادمیبهش رس

وزخند پ کیو چشماشو بست. منم  دیکش یپوف ینشستم. کرپسل یپرداخت پول معاف کردم. رفتم و جفت کرپسل

 کردم بخوابم. یزدم و سع

  

. فقط ما رو ببر به اون کوهستان ستیکار ن یتو یعامقتل گهینگران نباش! د»گفتم:  یقبل خوابم به کرپسل اما

 «. حوصلم سر رفته.یکه گفت یاشباح

 

 .«میزنیسر م کیراحت شدن از دستت حتماً به اونجا  یبرا: »یکرپسل

 

 چشمام گذاشتم. یزدم و ساعدم رو رو یپوزخند
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 دوم فصل

 ام!دورگه کی دمیفهم باالخره

 

. البته بعد حرص دادن میدیبود. ما االن به کوهستان اشباح رس یکرپسل یصدا نیا «؟یمبارزه بکن یبر یخوایم»

 یرو به خاطر درآوردن حرص کرپسل گناهیگرفتم مردم ب میوقفم باالخره تصم یب یهاو خون خوردن یکرپسل

 دارم. اغسر یکرپسل یرو برا یبهتر یهاهم هست و نقشه یا گهید یهانکشم. راه

 

 د،یدیم یو آموزش رزم اومدیبه کوهستان اشباح م دیبا شدیم لیهرکس که به خونآشام تبد گفتم،یداشتم م الصهخ

داده بود. االن زمان جشن بود. جشن قبل از شورا هرکس  ادمی زایچ یلیمدت کوتاه خ نیا یتو یهرچند که کرپسل

شورا هر دوازده سال  نیمعلوم بشه. ا تشیالحتا ص اومدیشورا م یبه جلسه  دیبا شدیآشام مبه خون لیکه تبد

 نیا یجشن نبود. واقع تو هیبود و اصالً شب انهیوحش یلیکه خ شدیبرگزار م ی. قبل از شورا جشنشدیبرگزار م بارکی

 افتضاح بود! یلی. خکردنیرو قطع م گریهمد یو دست و پا دنیجنگیجشن همه م

 

 یجا نجایدوسر و همه ترسناک و خطرناک بود، ا یهازهین نجا،ین یهارهو برنده، ستا زیت یرهایشمش دار،غیت یگرزها

نوان عشهرتت به یچون اگه قبول نکن یحتماً قبول بکن دیبا دادیجنگ م شنهادیبهت پ یها نبود. اگه هم کسبچه

 .شدیترسو خراب م کی

 



 آشام و جادوگردورگه خون

 
25 

 

. شتدایدست ازسرم برنم یکرپسل یبجنگم ول خواستمیشده بودم و اصالً نم میقا یمن پشت کرپسل نیهم یبرا

 نمیاعصابم خورد شده بود. البد ا "؟یکنیمبارز رو شروع م یکِ  " ای "؟یمبارزه کن یبر یخوایم " گفتیهمش م

باتجربه  یهاافسر و ژنرال و آدم همهنیبلد نبودم چطور باا یچیمسخرش بود. من که ه یاز اون آزارها یکی

 .رسهیمن فقط زورم به آدما م دم؟یجنگیم

 

دراز  زمیزتابوت ع یبرداشتم و راه افتادم که به اتاقم برم و تو یرالکلیغ یدنینوش کیاومدم  رونیب یپشت کرپسل از

شمارش نبودن تعداد زخماش که قابل یو از رو افشیرو شدم به قآشام روبهخون کیبکشم؛ اما از شانس بدم با 

ت: آشام گفراهم و بکشم برم که اون خون لکسیر یلیخاز شانس گند من. خواستم  نمیبا تجربست. ا یلیخ دمیفهم

 «؟یبا من مبارزه بکن یایم»

. اگه به خاطر رو کم کردن کردمیرو انتخاب م یکی ییآبرویمرگ و ب نیب دیکردم. با سیدرواقع خودمو خ دم،یترس

 انعم شد.خودمو نشون بدم؛ اما ترس م دی... نه! بای. ولکردمیرو انتخاب م ییآبروینبود ب یکرپسل

 

 «شدم. لی. امــم... خب تازه تبدستمیبلد ن یچیمن ه: »گفتم

 

 .«یبکن یامتحان کی یتونیم»داد:  ادامه

 

خند لب کیشو قبول کردم.  شنهادیبرام نمونده بود. پ یچارها گهیکردن. د دیکه اطرافش بودن حرف شو تائ ییکسا

 "عشقم  یبا یبا"کردم.  یخداحافظ زمیعز یایبرداشتم با دن ریشمش کیزدم و همونطور که  حیمل

برداشت. قدش  ریشمش کیآشام هم به خاطر من رو به هم آموزش داده بود. اون خون ریکار با شمش شتریب یکرپسل

از  یکیراه افتادم سمت  یکامالً از مرگم مطمئن شدم با بدبخت گهید دم،یرسیهم نم نشیاز من بلندتر بود و من تا س

 «ه؟یاسمت چ: »دمیازش پرس میزدیم ریشمش هک نطوری. همیرزنیبه شمش میشروع کرد یربازیشمش یهانیزم
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 (.«Grover Gryyn)نییگر گراور»

 

 «Jenna Jacksonجکسون)) جنا»

 

خوشم  کردیمعلوم بود داشت مراعات منو م کردمیدفعشون م یراحتکه به یطور کردیم یزیر یبه هم حملهها گراور

 برداشت یزیبه بازوش زدم بازوش زخم ر یضربها دمیها رفتار کنه تند چرخحد باهام مثل بچه نیتا ا گهید اومدینم

شد، تندتند  ینداشت شکِ و عصبان یضربها نیمچداشت. گراور که انتظار ه یدیبازم مطمئن بودم سوزش شد یول

 یکم داشتم عصباندرد گرفته بود، کم ادیفشار ز یو دستم از رو کردمیضربههاشو دفع م یسختبه هم حمله کرد. به

قرار داشت. قطعاً  همیرو یضربدر رامونیضرب شو گرفتم و فشار آوردم. شمش یکه ضربه زد جلو ندفعهی. اشدمیم

زد که باعث  رمیشمش ریبه ز یمحکم یمنو به عقب هل داد و ضربه ریبود با فشار شمش شتریب منقدرت گراور از 

رو  ریشدم و بعد شمش نیکه پخش زم یبه شکمم زد طور یبشم. لگد دفاعیشه و من ببه هوا پرتاب ب رمیشد شمش

ن هم با تأسف به م هایداد. بعضیسرشو تکون م روزمندانهیپ یگلوم گذاشت. همه براش دست زدن و اونم با لبخند ریز

و  زل زدم ریآگاه به شمش. ناخوددیکشیذره وجود مو به آتش مذره تی. خونم به جوش اومده بود. عصبانکردنینگاه م

 "دستم  یتو ایب"گفتم: 

 

 گراور زدم و یپابه یاضربه ریو در دستم قرار گرفت. با شمش دیکش رونیخودشو با فشار از دست گراور ب ریشمش

 کنمیم کاریبدونم دارم چ نکهیرو به طرفش نشونِ گرفتم. بدون ا ریعقب رفت بلند شدم شمش رتیگراور با ح یوقت

و بلعکس در هوا معلق موند. همه ساکت فقط به ما  فتادین نیبه زم ریشمش یجدا کردم ول ریآروم دستمو از شمش

 .دادیم یجاخال رتیبا شدت به سمت گراور پرتاب کردم و گراور با ترس و ح رویشمش کردنینگاه م

 

 «بس کن! ،یِ! کافایبه خودت ب جنا... جنا...»به طرفم اومد و تکونم داد و گفت:  عیاز اون طرف سر یکرپسل
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افتاد، به اطرافم نگاه کردم همه با ترس و  نیهوا معلق موند و بعد به زم یتو هیچند ثان ریبه خودم اومدم شمش یوقت

 .اومدیخوشم نم تیوضع نیجا ساکت بود اصالً از ا. فقط به من، همهکردنیبه من نگاه م رتیح

 

رو  اتیبرم گند کار دی. منه بدبختم بااتیخراب کار نیتو برو بکپ با ا»کرد و گفت:  ییمنو به اتاقم راهنما یکرپسل

 تنهام گذاشت. تیو با عصبان« فقط تو اتاقت بتمرگ. یتونیجمع کنم. تا م

 

 نگفتم و به سمت اتاقم به راه افتادم. یچیه

 

 .ستادهیکنار تابوتم ا یدارن با نگران دمیشدم د داریکه ب فردا

 

 «وکوله شده؟چته؟ صورتت کج»لش دادم و بلند شدم روبه دارن گفتم: ما چشمامو

 

دادن. امکان داره تو رو  لیجلسه تشک کی روزیاشباح در مورد د یبا شاهزادهها یمسخره. کرپسل»گفت:  دارن

 «بندازن. رونیب

 

 !«ه؟ین چم ری...؟ چرا...؟ مگه من، خب اون دست خودم نبود. تقصیچ»شدم و گفتم:  زیخ میوحشت ن با

 

 ترسنیو م یهست یتو چه موجود دوننی. اونا نمیبش رونیب دیتو با هیبق تیبه خاطر امن گنیم ی. ولدونمینم: »دارن

 .«یخطر محسوب بش کیبراشون 
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 ادیراومدم و ف رونیاز تابوتم ب تینکردم. در عوض با عصبان هیگر یخردشده بود. بغض گلو مو گرفته بود ول اعصابم

اونا  یعنی... ممکنه به دست من کشته بشن؟ ی... چیچ دونمیو نم یآشام قوخون همهنیا یگیم یعنی...؟ یچ»زدم: 

 «فرض کردن؟ عرضهیخودشونو انقدر ب

 

 کی یشکستش بده تا حاال حت تونستینم کسچیه یکرد شیکه تو زخم یآشامجنا... اون خون نیخب بب: »دارن

 یعالوهتو به ،یراحت شکستش داد یلیباهاش هراس داشتن اما تو خ دنینخورده بود همه از جنگ نیبارم زم

 .«نیچ دونهینم چکسیکه ه یدار یهاگید یهاقدرت تیآشامخون یهاقدرت

 

 «جهنم. به»

 

آشاما راه افتادم. دارن خون ییو به سمت تاالر گردهما دمیرو پوش می. شنل مشکدنیلرزیم تیاز عصبان دندونام

 منو منصرف کنه. کردیم یدنبالم اومد و سع

 

 یتمح نجایانداختنت ازا رونیب یبزن ینکرده حرف ییاونجا و خدا یاگه بر ،یهست یجنا تو االن عصبان نیبب: »دارن

 .«شهیم

تو  مثل یمزاحم ی. حوصله مگسهاایتو هم انقدر دنبال من ن ست،یاصالً برام مهم ن»و گفتم:  دمیبه سمتش چرخ تند

نکرده  یاحترامیحد بهش ب نیدارن از شوک حرفام سر جاش خشکش زد. حق داشت، من تا حاال تا ا« رو ندارم.

و  دمیرس ییدر تاالر گردهما یبه جلو یآشامخون تیاون هم از عصبان م،ی. من عصبانکردیدرک م دیاون با یبودم ول

( از جاشون Gavnrو ژنرال گاونر) یها همراه با کرپسلهزادهچنان با لگد درو باز کردم که در از جاش کنده شد. شا

 .«دنیپر

 

 «چه طرز وارد شدنِ؟ نیا ؟یکنیم کاریچ نجایجنا... ا: »دیغر یکرپسل
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عده  کی! شما ستی. اصالً مهم نستی! مهم ندیکن رونیخب... باشه. ب د؟یکن رونیمنو ب دیخوایم»زدم:  ادیفر

به اخراجم  یازیآشام کوهستان اشباح رو شکست دادم. اصالً نخون نیتریچون قو دیلرزیاز ترس م دی. داردییترسو

 یلبرم که کرپس رونیکه از در تاالر ب دمی. دوزنیبرتحمل نداشتم اجازه دادم اشکام  گهی. درونیب رمی. خودم مستین

 و جلو مو گرفت. دیدو شیآشامباقدرت خون

 

 !«؟یدیممنوع! فهم هیرفته؟ گر ادتیجنا... درس هاتو »بازو مو گرفت و گفت:  

 

 .«ستیبرام مهم ن گهیولم کن. د»هل دادم و گفتم:  شودست

 

Prince Pari)سیپار شاهزاده s« :).ها قرار گرفتم.شاهزاده یروبه رو دمیآب دهنمو قورت دادم و چرخ« جنا جکسون 

 

. اونم شاهزاده میصحبت کردهم گهید زیچ کی یتو، درباره یهاما عالوه بر قدرت: »Prince marzoمارچ)) شاهزاده

 .«یو به حرفش گوش بد یاحترام بزار یبه کرپسل دیپس تو با ه،یشدنِ کرپسل

 

 «چشم قربان.»گفتم:  آروم

 

 .«یشیاخراج نم گهیبهت م یکه کرپسل یلیدرخواست رو دادم. در ضمن تو به دال نیمن ا»ونچا مارچ:  شاهزاده
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ممنـــونم قربـــان )جون به جونم کنن عاشق کوهستان  یلیخ»زدم و گفتم:  یلبخند گندها یخوشحال از

 «اشباحم(

 

 «به اتاقت، باهات کار دارم. میبر ایبسه جنا. ب: »یکرپسل

 

 «باشه و دنبالش راه افتادم.»همون لبخنده گنده گفتم:  با

 

درتهات از ق دینبا یفته تو رو نگه داره ولگر میجنا... شاهزاده ونچا مارچ تصم»گفت:  یکرپسل میبه اتاق من رفت یوقت

 .«یاستفاده کن

 

 .«انیقدرتهام ندارم. اونا خودشون به کمکم م یرو یمن... من که کنترل شه؟یمگه م ؟یچ»

 

خودت بجنگ  یها باهم قد و قوارهمبارزه یتو ای کنیدور شهیم تتیکه باعث عصبان ییهاتیپس از موقع: »یکرپسل

 «که احتمال بردت وجود داشته باشه و مثل اون حادثه نشه.

 

کوهستان اشباح فقط  یکه هم سن و ساله من تو دونستنیو ونچا مارچ خوب م یخشک شد. کرپسل لبخندم

: گفتم ادیبا فر نیهم یبرا ه؟یکرپسل یاز آزارها یکی نمیمن باهام قهره نکنه ا یکه اونم به خاطر حرفا "ه -دارن"

 «کنم؟ ها؟! یآشاما خوددارخون حیتفر نیاز بهتر یعنیپس »

 

ها مبارزه یو برا یحق مبارزه ندار یمعمول ای نیطانیهستند، ش یقدرتهات چ مینفهم کهیخب... تا وقت: »یکرپسل

 .«ادین شیپ ینظر اونا باشه و اتفاق ریکه مبارزههات ز یریها اجازه بگاز شاهزاده ایاز من  ای دیبا
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 «باالسرم باشه؟ ها؟ یکینکنم؟ همش  یکار چیمتحرک باشم؟ ه یمُرده کیمثل  یعنیامکان نداره...!  ؟یچ»

 

 .«یدار تیمبارزههات محدود یتو فقط برا: »یکرپسل

 

 «؟یخوایاز جونم م یچ گهیبه هم بگو د شه؟یآشام. مگه مخون کی یمبارزه تمام زندگ یول»

 

 .«یاز کوهستان اشباح بر دیوگرنه با یندار یاچاره»لبش گفت:  یگوشه و پوزخند لکسیبا همون حالت ر یکرپسل

 

 «. باشه!دمیفهم»فشار دادم و گفتم:  همیرو لبامو

 

 .«شهی. چون بدون سوگند نمیوفادار طیشرا نیکن؛ که به ا ادیقسم بخور و سوگند : »یکرپسل

 

 ...«گهید رونیشو ب گم»

 

 «ادبت کجا رفته؟ ؟یحرف بزن ینجوریبا استادت ا یکنیتو چطور جرئت م: »Krpsly))یکرپسل

 

 «به تو چه آخه؟ گه،یرفته د ییجا کی»
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 «کل نکن که االن حوصله ندارم.جنا... با من کل نیبب: »یکرپسل

 

 «کل نکردم، فقط راحتم بذار.کل من»

 

 «بتمرگ، انقدر هم زر نزن. Jennaجنا )): »یکرپسل

 

. از پشت سرش به طرفش حمله کردم که کنهیهم م ییده تو اتاقم و پررواوم ت،یتربیگشاد شد. مرد ب چشمام

گردنم  یخوابوند و پاشو رو نیزم یمنو رو چوند،یکرد و دستمو پ میحرکت ضربه فن کیبا  یکنم، اما کرپسل رونشیب

 زادیبهت گفتم بتمرگ، انگار زبون آدم: »گفت یکه کرپسل مردمیاز درد داشتم م شد،یگذاشت. دستم داشت کنده م

 «نه؟ شه،ینم تیحال

 

 «آشامم.خون ستم؛ینه من که آدم ن»گفتم:  ییپررو با

 

 یرپسلک کهویزانو نشستم و دستمو مالش دادم.  یزور بلند شدم، روو دستمو ول کرد. به دیکش ینفس تند یکرپسل

 خوردم. واریبه شکمم زد که پرت شدم و به د یلگد کی

 

ا نکشه به دعو یروز بحث من و کرپسل کیاگه  یعنیرفت؛  رونیاز اتاق ب یو تند تیبلبل زبون یبرا نمیا: »یکرپسل

 «خشک و بداخالق. ،ینیزمبیآقا س نیکه اخداروشکر کنم. ازبس دیبا
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 هیخال یخوناشام پررو البته همش ادعا کیکنم. من جنا جکسون هستم.  یرفت که خودمو معرف ادمی یراست خب،

رو  یکرپسل یاتفاق یلیآدم بودم، مثل شماها خ کی. منم قبالً ستمین لیمن اص ارم،یاالن موقع دعوا کم م نیمثل هم

 ؟یچطور اتفاق دیگیالبد م دم،ید

 

 البته نصف م،یباغچمون بود یهاشده در حال آب دادن گل رمردیپ کیکه حاال  نمی. با پدر نازنگمیخب من بهتون م 

 یخانواده کیما  داریبالبته دروغ گفتم تا نصف شب داریبجغد بودن، کل شب نیما ع یر بگم؟ خانوادهشب بود. چطو

باهم خواهرم مارال  میهم فرق داشت یمن نبود. کل هیشب خواهر دوقلو داشتم که راستش اصالً کی. من میباحال بود

(Maralمعلوم نبود به ک )الً از . مامانم هم اصمیباهم فرق داشت یکلـــ گهیبابام بودم. پس د هیمن شب یرفته بود ول ی

سال  5 دیبود؟ شا یاز مامانم اجازه گرفتم ک یانجام کار یکه برا یبار نیآخر ادینم ادمینگران نبود. اصالً  یاون مامانا

به  نمیکه پدر نازن میا بوده. در حال آب دادن به گلگفتمیسه سالم بود. خالصه داشتم م ایکه دو  ییاونم وقتا شیپ

 یاعتس میخونه نرفتم و ن گه،یشقم دخونه باشم؛ اما من... کله گهید یقهیخونه رفت و به من هم سپرد که تا چند دق

 یینمایس لمیوجور کردن خونه بودن و پدرم در حال فمارال و مامانم در حال جمع قعبودم. احتماالً اون مو رونیب

 .دمی( رو دDarren Shanو دارن شان) یکرپسل نکهیکردن. تا ا یدر حال باز کیتار ابونیخ یمنم که تو دنید

البته من  شه؟یجفت خونمون مگه م ابونیآشام که من عاشقش بودم. حاال، وسط خخون کیبود.  بیعج یلیخ

بودن، اونم نه  یجد پدرم شکارچ ه؟یچ دیدونیپدرم شناختم. آخه م یباستان یهااز کتاب یکیرو از  یکرپسل

 آشام.خون یشکارچ ؛یمعمول یشکارچ

اون هارو هم کنارش  یکتاب نوشتن و نقاش کیکه از دستشون فرار کردن رو تو ییهاآشامتمام خون یاسام

آشاما، کل اون کتاب رو حفظم. حاال من اون . منم که عاشق خونکننیچسبوندن و دونهدونه همه رو شکار م

 .دیهم منو د ی. کرپسلدمیرو د یآشام فرارخون

 

 به راه افتادم. نیاومدم و به سمت سالن تمر رونیخودم اومدم. تمام خاطراتمو مرور کرده بودم از اتاقم ب به

 

 .«ریدستت بگ یتو رویآروم شمش: »گاونر
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 «؟ینجوریا»

 

 .«شنیم شترینقطه ضعفات ب شیری. اگه با دو دست بگرشیدست بگ کینه... با : »گاونر

 

 «رم؟یبا کدوم دست بگ خب»

 

 با شکمم گرفتم. یبا دست راستم در مواز رهایشمش.« یترکه راحت یبا اون: »گاونر

 

 ("/" نهیخط ضربدر)منظورش ا کیفقط  یول شیریبگ یصورت ضربدربه دیاشتباهِ. با ینجوریا»گفت:  گاونر

 «؟یدیفهم

 

 «؟ینجوری. اآره»

 

 و از شبت لذت یاستراحت کن کمی یخوای. نممیکنیم نیتمر میساعته دارامروز بسه چهار یآره درسته. برا: »گاونر

 «؟یببر

 

 گهیجنا ولم کن د یبگ دی. پس باشمیمن از مبارزه خسته نم یدونیژنرال گاونر پورل خودت خوب م یول باشه»

 «استراحت کنم. کمیاز شبم لذت ببرم و  خوامیم
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 .«یداریبر نم هیو کنا شیدست از ن وقتچیجنا تو ه»گاونر:  ژنرال

 

 «شغلمِ ژنرال. نیا»زدم و گفتم:  یشخندین

 

 «کرد. شهینم شی. کارگهید یزبون دراز»و گفت:  دیخند گاونر

 

آشاما آشاما رفتم. سر راه خونبا غرور به محل تجمع خون رونیتکون دادم و رفتم ب یخداحافظ یبه معنا یدست

 من کهنیدر مورد ا یعاتی. خودشون شاگهی. احمق بودن دکردنیو با ترس به من نگاه م دنیکشیخودشونو کنار م

 عاتیدرست کردن و خودشون هم از من و شا مدم،او ایدن نیبه ا لیاص یهاآشامخون یاز دوره ایفرزند خدا هستم 

دارم محبت اونه. رفتم کنار  ازیکه بهش ن یزیچ نیترسن. دارن هم باهام سرد شده بود. به درک! آخر یشون م

 و بعد بهش پوزخند زدم.« مبارزه؟ یایدارن... م»بود گفتم:  یدست کرپسلنشستم و رو به دارن که بغل یکرپسل

 

 «جنا حوصله ندارم باهات دعوا کنم. اریدر ن یبازمسخره»گفت:  دارن

 

 ترسدیتر از خودش مدختر کوچک کیترسو که از  کیعنوان شهرتت به یخوایتو که نم ی. چه مغرور. ولاوهوع»

 «؟یخوایخراب شه؟ م

 

 بیخاطر بود که تو عج نی. اگه درخواست تو رد کردم به اترسمیمن از تو نم»زد:  ادیشده بود! فرصورتش سرخ دارن

 .«یطانیش کیمثل  ،یبیغر
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من نه »و گفتم:  دمیکش یبلند ادیبه هم نگفته بود. فر میمستق نارویا چکسی. هطانیش ب،یغر بیزد. عج خشکم

 .«ترمی. من... من... فقط از شما قوطانمیش کینه  بمیغر بیعج

  

. اصالً معلوم یدار رواهیس یروهای! تو نتر؟یهه... قو». توجه همه به ما بود. ستادیا میقدم کیاومد و  کمینزد دارن

حرف دارن ...« نجیا یاومد یدون از چه آشغال ستی. معلوم نیآشام شدخون کیکه  یبود یقبالً چه موجود ستین

 گونش گذاشت و عقب رفت. یدستشو رو نکه من بهش زدم ناتمام موند. همه شکه شدن دار یلیباس

 

العاده فوق یهانکن. چون اون موقع درسته از قدرت نیانسان بودم توه کیکه  یبه زمان وقتچیه»دارن گفتم:  به

 ییجابه انمیاطراف اومدیم شیبرام پ یاگه مشکل یول»دادم و ادامه دادم:  رونینفس مو با حرص ب...« ینبود ول یخبر

 «کنن. مکمتا ک کردنیکه مثل تو تنهام بزارن. تمام تالششونو م

 

سر دادم. به  هیهق گرپنجره نشستم و هق ی. لبهدمیدوان به اتاقم رفتم، درو محکم به هم کوبافتادم و دوان هیگر به

ه گرفته بودم ک یمیاحمقانه ترکشون کردم فکر کردم. تصم میتصم کیکه به خاطر  ییوستاپدرم، به مادرم، به د

آشام بشم؟ خون کیندارمشون. چرا خواستم  وقتچیه گهیبرگشت نبود. حاال خانوادم مردن، دقابل وجهچیهبه

کردم؟ چرا...؟  یاز کرپسل یدرخواست نیهمچ میشگیهم یهایاپردازیاحمق بودم؟ که به خاطر رؤ قدرنیچرا...؟ چرا ا

 نجایا تونستمینم گهیرفت و آروم شدم. من د لیکم صدام تحلکردم که کم هیکردم. اونقدر گر هیبلند گر یو با صدا

ر د میآشاموجور گذاشتم و بعد باقدرت خونساک کوچک جمع کیچند تا لباس برداشتم و داخل  نیهم یبرا ونمبم

 ناکجاآباد پرواز کردم. یسورفتم و به رونیاتاقم ب یق از پنجرههوا معلق شدم. در همون حالت معل

 

بودم  دهیداخل ساکم پوش یها. تمام لباسخوردیبه هم م کیکچلی. دندونام از سرما چلدمیلرزیسرما به خودم م از

ماً به ته بود حتهفته به تولدم موندِ بود. دارن به هم گف کینداشت فقط  یادهیپوش اطرافم فابرف نیدر مقابل زم یول

 کیکه درواقع  رنیگیشونو جشن م یآشامتولد خون نیاول دوارتازه یهاآشامخون یبرا شهی! همدهیم هیهم هد

 . فعالً که من در کوهستانفتهیب یاتفاق نیبه کوهستانِ؛ اما من... هه! فک نکنم همچ ارهایدست یمعرف یبرا یشینما
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از  ملبشه حا زیانگقرارِ انقدر رقت میآشامخون یزندگ دونستمیبده نم هیکه به هم هد ستین یو دارن ستمیاشباح ن

 .خوردیخودم به هم م

 

یم یاما هر چ دم،یدو میآشامگرفتم و تا تونستم باقدرت خون یانرژ کمیمقدار خون خوردم.  کیخونم  یرهیذخ از

. کردیداشت طلوع م دیو خورش دمیچهار ساعت دو کی. نزدشدمیپوش راحت نمبرف نیاز اون سرزم دمیدو

 نیپناهگاه گشتم. اون سرزم کی البرداشتم و به دنب دنیدست از دو نیهم یذوب بشم برا دیخورش ریز دمیترس

 بود. یاجانور زنده چیهیخشک و ب ابانیب کیمن  یبود و حاال رو به رو دهیرس انیبه پا یبرف

یداشتم اما حاال. ب یآروم و خوب یزندگ ابونیب ی، اونم تنها توتنها نشده بودم وقتچی. من هدمیواقعاً ترس دم،یترس

 یها دوره براانسان یاز محل زندگ یلیپناهگاه گشتم. چون کوهستان اشباح خ کیفکرا شدم و به دنبال  نیا الیخ

شده و در هر غار چند صورت غار ساختهپناهگاه به صدو برگشتن از کوهستان اشباح چند  دنیدرراه رس نیهم

 دایپ ابونیاون ب یتو ینیرزمیپناهگاه ز کیباالم تونستم  دیو د میآشاما هست. باقدرت خونآشامخون یتابوت برا

 کنم.

 یکاریکاش واریکه به چشمم خورد د یزیچ نیداخل شدم، اول یبه سمت پناهگاه به راه افتادم. وقت یخوشحال با

 یشارژ خچالی کینبود  دینفوذ خورش یبرا یراه چیوجود نداشت، ه یاپنجره چیبود، ه یبه رنگ قرمز مشک شده

آشام کامل بود. خون کی یبرا یبود. همه چ اسدف ایچند کنسرو لوب خچالی. داخل شدیبود که با نور مهتاب شارژ م

 دوم بود.بود و روبه روم چند تابوت دست یشارژ خچالی کیتابوت با  کیسمت راستم 

ترلم و کن دمیکش یبلند غیج دمیمنو از جا پروند با ترس به اطرافم نگاه کردم. تا اون صحنه رو د یاناله یصدا کهوی

 .وفتمیب نیبخوره و به زم زیرو از دست دادم که باعث شد پام ل

 

که دور تا دورشون کبود و  ییبا چشما یلش بودن ولانسان داخ هیزندان بود که چند تا موجود شب کیچپم  سمت

پوره خوب که دقت کردم اونا انسان بودن پاره یهاو کبود بود. ناخنهاشون بلند و پر از چرک بالباس اهیکه س ییهالب

 کیاومد خودشو کشون کشون نزد نشونیزن از ب کی. ودنکف زندان افتاده ب یحالیچند تاشون مرده و چندتا با ب

 «؟یآشامخانم شما خون»آورد و دستشو دراز کرد و گفت:  هالهیم
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 «آ... آر... آره!»من گفتم: من با

 

 .«میریمیم یاز گشنگ میبهمون دار دی( هستم. خانم تو رو خدا چند تا کنسرو بدLina)نایمن ل»گفت:  زنِ

 

نگ و دندون بازش کرد و خام خوردش بهش دادم. با چ اطیچند تا کنسرو درآوردم و بااحت خچالیو از داخل  بلندشم

 داد. انشیچند تا هم به اطراف

 

 «د؟یهست یچرا زندان د؟یینجایچرا ا د؟یهست یشما ک: »دمیپرس

 

کردن،  یزور زندان. ما رو بهمیینجایآشاما ابه خون یدهخون یما برا ؟یشناسیها رو نمخون سهیشما ما ک یعنی: »نایل

ر رو مو با انزجا.« کنهیم هیازمون تغذ میکه شد ریس دهیچند تا کنسرو بهمون م فتهیب نجایگذرش به ا یآشاماگه خون

 بود. یچه روش گهید نیازش برگردوندم. ا

 

 «شب؟ منظورم روزو شب آدمهاست. ایخانم االن روزه : »نایل

 

 ینگاه رمی. االن مدونمیامــم... نم»گفتم:  نیهم یشب. برا ایرفته بود روزه  ادمیبس فکرم مشغول بود که  از

 . دربخوردیمتر اونور تر از درب غار بود آفتاب به هم نم کیکه تا  یبانیطرف در غار رفتم. به خاطر سابه.« ندازمیم

غار افتادم،  رونیطرف بکرد و به ریدرگ یکه پام به لبه گردمچشمامو زد. خواستم بر دیرو که باز کردم آفتاب شد

 نی. سرم به زممونهیازم نم یزیو چ شمیحتماً جزغاله م فتمیآفتاب ب یاگه تو تمدونسیچون م دمیکش یبلند غیج

ه ک یراحت مثل زمان یلیاحساس نکردم، چشمامو باز کردم نشستم. آفتاب منو نسوزوند. خ یبرخورد کرد اما سوزش

 ".سوزمیمن نم سوزم،یمن نم"و گفتم:  دمیکش غیج یبودم. با خوشحال انسان
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آشاما مثل خون زمیچ. همهبمیغر بیمن عج گفت،یاز قدرتهامه؟ دارن راست م یکی نمیا یعنی ستادم؛یا هوی یول

 .رمیمو از سر بگ یانسان یزندگ تونمیخوبه، م یلیخ نیباهاشون فرق دارم. درهرصورت ا ست،ین

 باورت نایل»و گفتم:  نایطرف ل دمیبعد رفتم وارد غار شدم. دو دم،یپر نییو باال و پا " هیعـــالـــ نیا"زدم:  داد

 «آفتاب راه برم. ریز تونمی. من مشهینم

 

 «بکنه. نکارویا تونهینم یآشامخون چیخانوم؟ ه شهیمگه م: »نایل

 

 داخل کوهستانو بهش گفتم. یو بعد تمام ماجراها.« تونمیمن م اما»

 

 .«دیدار ییهاقدرت نیکه همچ دیشانسخوش یلیخانم شما خ: »نایل

 

 ودم.خسته ب یلیتا خوابم ببره. خ دمیها رفتم و داخلش دراز کشاز تابوت یکیطرف نگفتم. به یزیزدم و چ یدپوزخن

 

 «جنا... جنا...: »یکرپسل

 

 «تنهام بزار. کنمیخستم. خواهش م یلیخ یکرپسل ی. آقااَه»

 

 .«میبرگرد دیبا ار،یدر ن یبازجنا مسخره: »یکرپسل
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 !«؟ی... کرپسلی. کرپسلمیکجا برگرد ؟یچ»

 

ود. سرم ب یطلبکار، باال یدر تابوتم بازشده بود و کرپسل یهمون غار بودم ول یو چشمامو باز کردم. تو دمیجا پر از

 «؟یخوایم یچ»منم مثل خودش طلبکار گفتم: 

 کنمیزور خودمو کنترل مکه خونش به جوش اومده منم. االنم دارم به یطلبکار حرف نزن چون اون: »یکرپسل

ها شاهزاده شیخودت جنازت رو پ یجاوگرنه اگه اجازه داشتم به»و ادامه داد  دیکش یدارنفس حرص« گرنه...و

 .«بردمیم

 

 .«یحق ندار تو»

 

جونت رو  تونمیم یندارم؟ من استادتم احمق. من حت ویحق چ»حرفم رو قطع کرد:  یداربا لحن حرص یکرپسل

 .«کنمیکه در حقت م یِادیبه خاطر لطف ز ی. اگه تا االن مجبورت نکردم هر صبح مستراح منو بشوررمیبگ

 

 «کلفت دم دستت بشم. شمیحاضر نم وقتچیمستراح؟ خفه شو. من ه ؟یچ»گفتم:  ادیفر با

 

 کیعنوان نم به. اویریمیم یایو اگه کوتاه ن زننیشالقت م یو اگه قبول نکن گهیم نویکوهستان ا نیقوان: »یکرپسل

 .«کارانتیخ
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 یندتربل ادیبا فر نیهم یتحملشو ندارم، اصالً تحملشو ندارم. برا گهیاعصابم واقعاً خردشده بود. د یاز دست کرپسل 

. دیشالقم بزن دیکه بخوا گردمیبه اون کوهستان مسخره برنم وقتچیبخوره تو سرت. من ه نتونیقوان»گفتم: 

 «حاال هم گورتو گم کن و تنهام بزار. ؟یدیفهم

 

دندونش گذاشت و محکم فشار  ریکنترل خودش انگشتاش رو ز یفکش منقبض شده بود. برا تیاز عصبان یکرپسل

 «؟یگردیکه بر نم»گفت:  یداد تا آروم بشه. با لحن آروم

 

 .«گردمیبرنم نه»

 

 «؟یکنیم یچیکه از دستورات استادت سرپ: »یکرپسل

 

 «مرم.آخر ع تا»

 

 «؟یکنیاشباح رو قبول نم یکه دستور شاهزاده: »یکرپسل

 

 !«هرگز»

 

هوا  یجدا شد و تو نیپاهام از زم هویاما  خورم؛یرو م یلیدفعه مطمئن بودم حتماً س نیتند طرفم اومد. ا یکرپسل

 .«نییفتم منو بزار پا. گنییمنو بزار پا»گفتم:  ودادغی. با جمیدوش کرپسل یرو دمیمعلق شدم، خوب که نگاه کردم د
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 «نداره. یدهاینزن فا غیانقدر ج: »یکرپسل

 

دوشش نگه  یدست منو رو کیبا  ینداره که داد بزنم. کرپسل دهیفا دمید یواقعاً اعصابم خردشده بود ول گهید

تش سرنگو داخل دس یحرف چیهیب نایداد، ل نایسرنگ به ل کیساک گذاشت. بعد  یلباسامو تو گهیداشت و با دست د

 نایکرد و دوباره به ل یخال ،یبطر کیداخل  گوسرن یکرد و از خودش خون گرفت با نفرت رو مو اونور کردم. کرپسل

 نرویگذاشت و بعد از غار ب بشیپر خونو داخل ج یهایبطر یشش بار تکرار شد. بعد کرپسل ایکار پنج  نیداد. ا

 .میرفت

 

 و در عرض دو ساعت به دیاش دوالعادهبا سرعت فوق ینگفتم. کرپسل یزیچ« نفستو حبس نکن.»گفت:  یکرپسل

 ترعیهم از من سر دنشیکرده بود. پس دو یها زندگبود، اون قرن شتریقدرتش از من ب ی. کرپسلمیدیکوهستان رس

 یمونده رو با پا یراه باق دی. بامیشد ستانکوه ییابتدا یبودم وارد محوطه یدوش کرپسل یکه رو ینجوریبود. هم

 شهینبود، هم یکوهستان اشباح از آفتاب خبر ییابتدا ی. در محوطهدیکشیچهار روز طول م باًیتقر م،یرفتیم ادهیپ

 بود. یهوا ابر

اح به کوهستان اشب خیتار یدرباره میکوهستان اشباح شد ییابتدا یکه وارد محوطه یبار نیاول یعنیقبالً  یکرپسل

 شی. هر کس پدندیجنگیباهم بر سر قدرت م لیاص یهاآشامقدرتمند و خون یساحرهها شیهم گفته بود. سالها پ

. جادوگرها دیدهه طول کش کیبه  کینزد هاها و جادوگرآشامخون نیجنگ ب "قدرتمند تره؟ یک" گفتیخودش م

 یو به جاسوس کردندیشکل استفاده م رییتغ ی. جادوگرها از جادوفرستادندیهم جاسوس م یها براآشامو خون

جادو کوتاه  قیهاشون از طر شیشانس داشتند که اگر دندون ن کی یها جادو نداشتند. ولآشاماما خون رفتند،یم

و با شکنجه و خوردن خونشون اونا  کردنیم ریها رو اسها ساحرهآشامنداشتند. خون هیبقبا  یفرق چیه گهید شدیم

و تجاوز  ی. پنج سال اول به جاسوسشدیانجام م یراحتبه هایجاسوس قیطر نیو از ا کردنیم یرو مجبور به همکار

 گذشت. گریبه مرز همد

ها تنها از . ساحرهدندیخونشون جنگ یقطره نیآغاز شد. همه شرکت کردن و تا آخر ییسال نبرد نها نیدر ششم اما

و فقط  رندیمیپسند نمل شاهچوب، آتش و گ قیاز طر لیاص یهاآشامچون خون یول کردندیآتش استفاده م یجادو

 ها کم و در طول پنج سال جنگ شکست خوردند. ساحره جهیدرنت شدنیم یزخم
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ها و ساحره نیب شگوهایهارو فتح کنن پساحره نیسرزم یکوبیو پا یبا خوشحال خواستندیها مآشامخون یوقت 

 ندهیدر آ" دیگویاست که م دهیا رسبه م یآسمان انیاز جانب خدا ییشگویها قرار گرفتند و گفتند پآشامخون

 نیب یموجود جاودانه، باعث صلح ابد نیا ورآشامها و ساحرهها است. حضخون نیب وندیکه پ شودیمتولد م یموجود

آرامش داشته باشند و صلح،  نیدو سرزم نیها است. بهتر است تا متولد شدن آن موجود اها و ساحرهآشامخون

 "پابرجا باشد.

 قدمشیها پاما ساحره کردندیهارو قبول نم یشگویپ یبودن حرفا یروزیپ یقدمکیها حاال که در آشامالبته خون 

از  دیکوهستان اشباح هست یعنیخودتان  نیشما در سرزم یکه وقت میبه کار ببر ییجادو میما حاضر"شدند و گفتند 

کوهستان رو ترک  یناراض یسر کیبه صلح شدند اما  یاضها باالخره رآشامخون ".دیآفتاب در امان باش یهااشعه

کوهستان  یدور تا دور شدن محوطه میعظ یهاقدرتمند و کوه یبه کاربردند که تمام ابرها ییها جادوکردند. ساحره

به صلح شدند و  یها راضآشامخون قیطر نیاز آفتاب به داخل محوطه تجاوز نکند. از ا ینور چیو ه رندیرو فرابگ

ها آشامها خونساحره گریهاست که دها هم از آفتاب در امان بودند. سالآشام. خوندندیها را بخشساحره نیرزمس

در رابطه با  ینیدو موجود قوان نی. بعدازآن هرکدام از ابرندیکامل به سر م تیبه کار هم ندارند و هردو در امن یکار

 نیدر اول یخوناشاما بود که کرپسل خیاز تار یبخش نی. ارفتخوناشام ها شکل گ یگذاشتند و جامعه نشانیسرزم

 لحن. نیبا هم قاًیورودم به هم گفته بود و دق

کوهستان از  ییابتدا یحق نداره از به بعد محوطه یبود که کس نیکوهستان اشباح ا یهاقانون نیاز ا یکیالبته  

قانون رو گذاشتند تا  نیا نیهم یسخت و دشوارِ برا یلیبه کوهستان خ دنیاستفاده کنه چون راه رس دنیدو

 یما که کار ضرور نیهم ینداره برا یاشکال دنیدو یموضوعات ضرور یوارد هارو محک بزنند؛ اما براتازه یهاقدرت

 .میرفتیچهار روز رو راه م نیتمام ا دیبا مینداشت

 

اما  ؛یشدیمجازات م دیبا یدیراه و دو نیام افرار تم یو برا یکرد یشکنقانون نکهیبه خاطر ا»گفت:  یکرپسل

عنوان بخششو به نیو ا دیبودن تولدت تو رو بخش کی( لطف کرد و به خاطر نزدVncha marzoشاهزاده ونچا مارچ)

 «تولدت بهت داد. هیهد

 

: دمیازش پرس نیهم یذره باهاش حرف بزنم. برا کیکردم که  یچهار روز خودمو راض نیندادم. در طول ا جوابشو

 .ینداره که باهاش خوب باش اقتیپوف... ل«. به تو چه!»گفت:  یکرپسل یول «داکرده؟یپ یکه منو چطور»
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واردها به حرف . معموالً تمام تازهکردنیبه هم نگاه م یجور کیهمه م،یبه کوهستان اشباح برگشت یوقت

پا گذاشته بودم. گوش نکردن به دستور  ریکوهستان رو ز یهااما من...! چند تا از قانون دن؛یاستادهاشون گوش م

ه در محوط دنیدو ل،یپت یمتفاوت به پرس ییروین قیرساندن از طر بیها، گوش نکردن به حرف استادم، آسشاهزاده

 کوهستان.

شانس بودم که اخراج خوش یلیهاش به سه تا برسه اخراجه، من خ یشکنوارد اگه قانون. هر تازهیشکنقانون چهار

آماده کردم که به حمام  زیراحت شدم. چند تا لباس تم هیبق زیآمسرزنش یهاو از نگاه دمیاالخره به اتاقم رسنشدم. ب

ام از حم گهیبود. من که د خیو آبش  شدیکوهستان رد م ریز ازرود بود که  کیکوهستان برم. البته حمام کوهستان 

اجازه  "تو  ایب"در اتاقم اومد. با گفتن  یبازم مجبور بودم به اون حمام افتضاح برم. صدا یکردن متنفر شده بودم ول

 «دارن؟»که وارد اتاق شد خشکم زد. آروم گفتم:  یکس دنیورود دادم، از د

 

اون  دی. من نباخوامیامـــم... جنا... من معذرت م»من گفت: . با منستادیمن ا یآروم داخل اتاق شد و رو به رو دارن

 .«زدمیحرفا رو م

 

کنه؟  میدل شکستمو ترم تونهیم یعذرخواه یکنیفکر م»دارن افتادم با نفرت گفتم:  زینآمیتوه یحرفا ادی یوقت

 یلیاما تو... تو خ شم؛یناراحت م دونستنیها به هم نگفتن چون مآشامکدوم از خون چیه یکه تو به هم زد ییحرفا

مگه اصالً برات مهمه که  ؟یعذرخواه یبرا ی. حاال اومدیبه هم گفت یدن من باشبه فکر ناراحت بو نکهیراحت بدون ا

 «نه؟ اصالً مهمه؟ ایمن از دستت ناراحت باشم 

 

 «محترمانه حرف بزنم؟ ی. انتظار داشتیکرد یجنا تو منو عصبان نیبب»گفت:  دارن
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زدم  بهت تیعصبان یکه تو یراهرو بهت گفتم. تو چرا بخاطر حرف یکه اون حرفو تو یبا من بد شد یاصالً از وقت تو»

 هگیدارن د« ببخشمت؟ یخودم به هم گفت یچند برابر بدتر از حرفا ییبا حرفا یوقت انتظار دار اون ؟یناراحت شد

 «.شهیمثل قبل نم وقتچیما ه یکه دوست رونیبرو ب حاال»رو گاز گرفت. ادامه دادم:  نشینزد و لب پائ یحرف

 

من تنها دوستتم، من بدون تو تنهام و تو هم بدون من  یینکن. تو تنها نکاروینه جنا... ا»گفت:  یبا ناراحت دارن

 .«میهم بش یخوب برا ییدوستا میتونیما م ،ییتنها

 

و درو بستم اما کامل نبستمش و دوباره بازش کردم سرمون .« رونیبرو ب»زدم:  ادیرو هل دادم سمت در و فر دارن

 کلت فروکن دارن شان و درو یتو نوی. اشهیمثل قبل نم وقتچیما ه یدوست»گذاشتم روبه دارن گفتم:  واریدرود نیب

 چینشو، با ه یمیصم یپسر چیبا ه گهیجنا د تمرفتم لب پنجره نشستم و با خودم گف.« دمیمحکم به هم کوب

 پسرا(. دیببخشعده احمقن، احمق. ) کی. اونا کننیکدومشون پسرا که تو رو درک نم

نبود  کسچیه نکهیدر حمامو باز کردم از ا یطرف حمام به راه افتادم. وقتبلند شدم لباسامو برداشتم و به بعد

 غیبود، مثل آب رود پاهامو داخل رود گذاشتم. ج خیسکو نشستم. سکو  یخوشحال شدم. لباسام رو درآوردم و لبه

حموم کنم؟ اَه...  یکنم؟ چه جور کاری. چدمیلرز دمآب به خو یسرد و پاهام رو از آب درآوردم. از دمیکش یآروم

 قدرتهام بتونن آبو گرم کنن. دیافتادم. شا یفکر کیبه  کهوی... یلعنت

 یهالمیف یحرکت رو تو نیبا صورتم و کف دستمو به سمت سقف گرفتم. دستامو رو به آب رود بود. ا یمواز دستامو

قل کرد و آب قل کهوی "داغ شو "ذهنم گفتم:  یآب تمرکز کردم و تو یبودم. رو دهید ادیز یمیخز و قد یجادوگر

ها بدم قدرت نیآب نشستم و با خودم گفتم ا خلدا یزد. با تعجب و خوشحال رونیاز آب بخار ب هیبعد چند ثان

 اومدم. رونی. تند تند حموم کردم و بستنین

 "و سرد ش"ذهنم گفتم  یمتوجه گرم شدن آب نشه دوباره دستام رو، رو به آب گرفتم و دوباره تو یکس نکهیا یبرا

 باحال یلیخ ومدیها خوشم مقدرت نیکم داشتم از اشدن و آب به حالت اولش برگشت. کم دیآب ناپد یتمام بخارها

 بودن.
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دلم  دمیخون سر کش یچند تا بطر دنکریپوک ادارش مبعد رفتم به آشپزخونه کوهستان که چند تا غول کله 

کوهستان رفتم و اونقدر کتاب  یبه کتابخانه نیهم یعرق کردن نداشتم برا یحوصله یمبارزه کنم ول خواستیم

 . دمیرفتم و خواب زمیعز وتآشاما شروع شد! منم به داخل تابطلوع کرد و شب خون دیخوندم که خورش

 

 «نِ؟یچرا انقدر خوابت سنگ ؟یشینم داریجنا... چرا ب: »یکرپسل

 

م راحت قهیدو دق شم،یم داریدارن ب ایتو  یدفعه رو بخوابم. هر صبح با صدا کی نیبذار ا کنم،یخواهش م یکرپسل»

 .«دیبزار

 

 «شده.ها شروعآشامغروب کرده و روز خون دیخورش»در تابوتمو باز کرد و گفت:  یکرپسل

 

 «بشم. داریخواد ب ینداره دلم نم یبطبه من ر»کردم و گفتم:  بازمین چشمامو

 

 «همه در حال تدارک تولدتن؟ یاگه بدون یحت: »یکرپسل

 

 !«گست؟یروزه دتولدم که سه ی... ولیول»و گفتم:  دمیاز جام پر تند

 

. فردا میوارد کوهستان شد کهیروز گذشته از وقت کیشمارش روزها از دستت دررفته. االن  نکهیامثل: »یکرپسل

 «تولدتِ.
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 حموم هم برم، بعد موها مو دیبپوشم، قبلش با یلباس عال کی دیمن با»اومدم. گفتم:  رونیاز تابوتم ب یخوشحال با

 .«رمیبگ یشیآرازن لوازم یآشامااز خون یکیبرم از  دیبا یشونه کنم. راست

 

 .«کننینم شیزن که آرا یآشامااحمق! خون»و گفت:  دیخند یکرپسل

 

 بیمن عج گنی. همه مادیتولدم نم یتازه کس»گفتم:  یتر شدم. به کرپسلشد. بعد ناراحت و ناراحت یخال بادم

 .«ادیاز من خوشش نم یک چیه بم،یغر

 

 

ه، راحت باش التیجنا... خ»گفت:  یاکنندهکتفم گذاشت و با لحن آروم و دلگرم یاومد دستشو رو کمینزد یکرپسل

 .«کننیتولد تو آماده م یها دارن خودشونو براشاهزاده یهمه عاشقت شدن همه حت

 

تا  اونا که یول ؟یجد»بود. گفتم:  بشیغر بیحرف عج یو هم برا یکرپسل زیآمرفتار محبت یکه هم برا یتعجب با

 .«دنیترسیاز من م روزید

 

-آشامخون یتو دورگه کننیچون فکر م دارتنیدوستت دارن و مشتاق د نیا یاونا برا»و گفت:  دیخند یکرپسل

 .«یجادوگر

 

 «جادوگر هم باشم. کینداشتم که  یبیقدرت عج چیانسان بودم ه ی...؟! امکان نداره. من وقتمن»
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هستن؟ و در مورد  یچ انیترس و خشم سراغت م ت،یعصبان یکه موقعه ییهاقدرت نیا یکنیپس فکر م: »یکرپسل

 .«دونمینم یهم که انسان بود یوقت

 

 .«انیسراغم نم شمیم یعصبان ای ترسمیم یها فقط وقتقدرت نیا»گفتم:  آروم

 

 «ه؟یمنظورت چ»گفت:  یبا کنجکاو یکرپسل

 

 «باقدرت هام انجام بدم. تونمیرو م یمن هر وقت دلم بخواد هرکار»گفتم:  یآروم یصدا با

 

 «مثالً؟»بود، گفت:  یتمسخر و ناباور نیب یزیکه چ یباحالت یکرپسل

 

 ده؟یم تیآشام به نظافتش اهمنبود. آخه کدوم خون یو بردمش به حمام کوهستان، خوشبختانه کس دمیشک دستشو

. آب "گرم شو "ذهنم گفتم  یطرف آب گرفتم و توقبل دستامو به یمثل دفعه« خوب نگاه کن. یکرپسل»گفتم: 

 زد. رونیقل کرد و ازش بخار بقل

 

 یدلم برا« خوبه. داغه داغه.»دستشو به آب زد و ادامه داد: .« یدورگها کیصد در صد تو »گفت:  رتیبا ح یکرپسل

 لباسش سرخ شدم و یهاشنلشو درآورد، بعد شروع کرد به باز کردن دکمه یحموم با آب گرم تنگ شدم بود. کرپسل

 .دیبلند خند یبا صدا یرو مو اونور کردم. کرپسل
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. خودمم از خجالتم خندم گرفته بود. رو مو به طرفش دیلندتر خندبلندتر و ب یکرپسل« زهرمار، نخند.»گفتم:  بلند

 رشیز یقهیباز بود و جل کمیفقط دکمه هاش  ارهیبود که فرصت نکرده بود لباسشو در ب دهیکردم. اونقدر به من خند

 د.ش سیخ رود افتادم و تمام لباسام یداد منم تو یجاخال عیسر یمعلوم بود. با خنده به طرفش حمله کردم، کرپسل

 

گوشه  کیهم  یو مشت مشت طرفش آب انداختم. کرپسل« شد. سیلباسام خ یهمه ،یکرپسلـــ»زدم:  غیج

 یرو ختهیتا آب ر دیمالیهم دستشو به صورتش م یاقهیهرچند دق کردیمنو نگاه م یهایباز وونهیبود و د ستادهیا

 زدهجانیکه االن ه یندار اسذره احس کی»اومدم و گفتم:  رونیصورتش رو خشک کنه. خسته که شدم از رود ب

 «؟یلبخند بزن کیحداقل  ای یبش

 

 «بخندم؟ یانتظار دار یکنیم سمیخ ایمارستانیتو مثل ت یوقت»ابرو شو باال برو و گفت:  کی یکرپسل

 

م حموم کن من عیآماده کنم. سر زیلباس تم رونیب رمیباشه. من م»بشر باز مونده بود.  نیا یاحساسیاز ب دهنم

د که داشت به ض دمیاز گوشه چشم د رونیخواستم از دربرم ب یوقت ینگفت ول یچیه یکرپسل« حموم. امیب خوامیم

 با عستیضا یلیخ دمیاومدم د رونیاز حموم ب سیخ ی. واقعاً که... با همون لباسادیخندیکه به من زده بود م یحال

 و به اتاقم رفتم. دمیبا سرعت دو نیهم یکوهستان راه برم برا یتو سیخ یلباسا

 

مش ه شیقرمز و براق داشت. بق یهایسنگ دوز نشیس یلباس دکلته که جلو کیبود.  یلباسم قرمز مشک نیبهتر

 حالنیساده و درع یلیشنل هم تا زانو همراهش بود. خ کی د،یرسیپف داشت و تا مچ پام م کمیبود دامنش  یمشک

خانوم پشت در  کیدر اتاقم اومد درو باز کردم  یکه صدا ارمیاز کجا ب یشیآرافکر بودم که لوازم نیا یبود. تو بایز

 بود.

 

جشن  ی( هستم. شاهزاده ونچا مارچ از من درخواست کردن که براLovernaسالم. من لوورنا )»اون خانومه گفت:  

 .«امیتولدتون به کمکتون ب
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گذاشت و درشو باز کرد.  نیزم یجعبه رو کیلبخند بهش خوشامد گفتم و درو کامل باز کردم. لوورنا داخل اومد  با

 «مال خودتونه؟ نایممنونم. ا یلیخ»گفتم:  یبود. با خوشحال یشیآراپُر از لوازم

 

 نکهیباشن تا ا یوحش دنیم حیترج شتریب نجایا یهازن هیبق ی. ولدمیم تیاهم مییبایبه ز شهیآره. من هم: »لوورنا

 «ملکه رفتار کنن. کیمثل 

 

 .میدیخند هردومون

 

 .«میدار ازیجعبه باش. فردا بهشون ن نیمواظب ا: »لوورنا

 

کمد  یکردم. لباس تولدمو تو یجعبه رو وارس لیکردم و دونهدونه وسا یگفتم. بعد از تشکر خداحافظ یباشها

از  بعد ادین یرفته بود، درو قفل کردم که کس یگذاشتم، به حموم رفتم. آب حموم هنوز همونطور گرم بود. کرپسل

خام خوردم بعد تا طلوع  کیو است ونخ یکوهستان رفتم چند بطر یحموم آب رو سرد کردم و به آشپزخونه 

 .دمیکتاب خوندم و باذوق فردا خواب دیخورش

 

ود اما غروب ب ی. در تابوتمو باز کردم، حوالدمیتابوتم دراز کش یکه تو دمیفوقالعادم د دید و با دکم باز شکم چشمام

 بود که کل یتمام کوهستان خواب بود. فرصت خوب اومدینم ییرو گرفته بودن صدا دیخورش یپرقدرت جلو یابرها

ز کردم و به سمت آشپزخانه کوهستان دم. در اتاق مو بایپوش رهیلباس مرتب به رنگ بنفش ت کیکوهستانو بگردم، 

 یطرف در خروجخون برداشتم و به یپوک هم در حال استراحت بودن چند بطرکله یهاغول یبه راه افتادم. حت

و الماس بود باز  نیکه همش از طال، نگ یادیز یهایکار زیکه باعظمت باال و پر از ر یکوهستان به راه افتادم. در خروج

 .کردم
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بلندش درآورد  یردا بیچوب از ج کیبود. آماده شدم باهاش بجنگم که  بهیغر دم،ید یزن بالباس سبز و مشک کی

 "!یپفا ویاست"و طرفم گرفت و گفت:  کیاز دست ندادم. اون چوب کوچ میبا تعجب بهش نگاه کردم اما حالت دفاع

 .دمیند یچیه گهیرفت و د یاهیچشمام س

 

 «شه؟یساله م نیکارت باعث شکستن صلح چند نیا دیدونیم ف؟یجادوگر کث یخوایم یاصالً چ: »یکرپسل

 

 «با من بجنگه. خواستیمن مجبور بودم. اون م: »جادوگر

 

 «نجا؟یا یایب یچطور جرأت کرد ؟یخوایم یچ نجایاصالً ا: »یکرپسل

 

 «د؟یفهمیباهاتون دارم. چرا نم یحتماً کار مهم: »جادوگر

 

 بعد چشمامو باز کردم....« ی... کرپسلیکرپسل»گفتم:  آروم

 

 «که بهت نزد؟ یبیآس ؟یسرحال ؟یجنا...؟ خوب: »دیسرم و تند تند پرس یاومد باال یکرپسل

 

 «شدم. هوشینه فقط ب: »گفتم

 

 «سادست. یهوشیطلسم ب کیمن که گفتم : »جادوگر



 آشام و جادوگردورگه خون

 
52 

 

 

 به جادوگر انداخت. ینگاه تند یکرپسل

 

 «من امروز تولدمه. نکنه... نکنه از دستش دادم؟»و گفتم:  دمیجا پر از

 

 «. تولد تو ساعت دهه.ینه. دو ساعت تا شروع تولدت فرصت دار»گفت:  یبودم که کرپسل هیگر یآماده

 

کمکم کرد به اتاقم برم و به اون  یخشک سالن بلند شدم. کرپسل نیزم ی. از رودمیکش یاز سر آسودگ ینفس

 طورطور موقت توش ساکن شو. توجه کن بهبه یدید یاتاق خال کیبرو بِگرد، اگه  فیجادوگر کث»جادوگر گفت: 

 «موقت!

 

تولدم آماده  یکه برا یای. لباس قرمز مشکمیبه اتاقم رفت یفشار داد. من و کرپسللباشو به هم تیاز عصبان جادوگر

در  یکه دستشو برا دمیو راه افتادم که به دنبال لوورنا برم. در اتاق مو که باز کردم لوورنا رو د دمیشکرده بودم پو

 .میدیزدن باالبرده بود هردومون خند

 

در  یدگیپرکرم پودر هم زد تا صورتم از رنگ کمیبراق برام زد.  یکمرنگ ول یرژ صورت کیجعبه روباز کرد و  لوورنا

به گوشم  فیظر یجفت گوشواره کیلوورنا .« یپرنسس شد کیاالن مثل »کرد و گفت:  . گونه هامو سرخادیب

 انداخت.

 

ورد که با آ رونیب یکرد دستشو به داخل جعبه برد. از جعبه گردنبند یلوورنا تبسم« قشنگه. ممنونم. یلیخ: »گفتم

ه داشت ک ییبایز یهایکار زیبود، ر نیبود که پر از الماس و نگ زیرنهیس کیزده شدم. گردنبند مثل شگفت دنشید
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 پس دروغه که»نگاه کردم و گفتم:  نهییآ ی. به خودم توتوا داشت. اون گردنبند رو به گردنم انداخ فیمنو به تعر

 .«شنینم دهید نهییآ یآشاما توخون

 

 لیموش و... هم تبد. به خفاش و رنیبگ تونمیهم م لمی. خونآشاما عکس و فگنیم ادیخرافات ز نیمردم از ا: »لوورنا

 .«شنینم

 

ه جشن ک نمیساعت به تولدم مونده بود. لوورنا در جعبه روبست و رفت تا خودشو آماده کنه. منتظر بودم بب مین فقط

طرف سالن اجتماعات ناقوس تولد منو به خودم آورد. به یتولد دارن؟ صدا کیاصالً ک ه؟یآشاما چجورتولد خون

در باعث شد همه یدر سالونو باز کردن صدا دنیتا منو د نانبود. نگهبا یسالنها خال یمهآشاما به راه افتادم، هخون

 آشاما ساکت بشن و فقط چشمشون به در باشه.خون ی

 

برم داشت، آب دهنمو قورت دادم و آروم قدم برداشتم. در کامل بازشده بود تمام سالونو نگاه کردم، تمام  استرس

هو هم رفتمیبود که من روش راه م یکوچک یسکو یمشک یزیبا روم یقرمز خون زهایو م یبود، صندل یمشک وارهاید

بودن. روبه روم  ختهیرز قرمز مرتب ر یهالبرگبود و دو طرف سکو گ یسکو بودن. سکو مشک نییآشاما پاخون ی

بودن. چند پله باشکوه نشسته  یهاداشت. چهار شاهزاده بالباس یبیعج یهاباشکوه بود که طرح یچهار صندل

 تموم شد و من نشستم. یطوالن یبود که حدس زدم مال من باشه. باالخره اون سکو گهید یصندل کی ترنییپا

 

که وارد  مییگویجنا جکسون. به شما خوشامد م»روباز کرد و گفت:  یاونچا مارچ بلند شد طومار کهنه شاهزاده

تا زمان مرگتان به آن  دیکه با دیآوریبه زبان م یعنوان وفاداررا به ییها. اکنون شما قسمدیاکوهستان اشباح شده

 .«دیعمل کن

 

 .«دیباش بندیکوهستان پا نیکه به قوان دیقسم بخور»طومار خوند:  یرو از
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 «باشم. بندیکوهستان پا نیکه به قوان خورمیم قسم»

 

 .«دیمبارزه کن شودیرساندن به کوهستان اشباح م بیکه باعث آس یزیکه با هر چ دیقسم بخور»مارچ:  شاهزاده

 «مبارزه کنم. شودیرساندن به کوهستان اشباح م بیکه باعث آس یزیکه با هر چ خورمیم قسم»

 

 .«دیبه کوهستان اشباح وفادار باش شهیکه هم دیقسم بخور»مارچ:  شاهزاده

 

 «به کوهستان اشباح وفادار باشم. شهیکه هم خورمیم قسم»

 

 «زانو بزن.»مارچ:  شاهزاده

  

خونتان دست از دفاع از کوهستان اشباح  یقطره نیکه تا آخر دیقسم بخور»زدم و شاهزاده مارچ ادامه داد:  زانو

 .«دیندار یبرا

 

 «خونم دست از دفاع از کوهستان اشباح بر ندارم. یقطره نیکه تا آخر خورمیم قسم»

 

زدم. دوتا غول وارد سالن شدن  یها آمد. لبخند گندهاآشامتمام خون قیتشو یمارچ طومار روبست و صدا شاهزاده

 دهیتا گاو سربرپنج کیدهنم باز موند نزد ؛ینیمن گذاشتنش. داخل س یبزرگ آوردن. جلو یلـــیخ ینیس کیو 

حالت  و تکهبدنشون در اومده بود و فقط گوشت خام بود. با گوشت خام که تکه یاضاف یبود که تمام اجزا ینیس یتو
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رو قرمز کرده بودن و با خون  کیدرست کرده بودن با خون انسان تمام ک یآشامخون یطبقههفت کیک کیدار بود 

 "جنا تولدت مبارک "بود روش نوشته بودن،  اهیلخته که س

 یامآشخون کیبه ک یابود با چشم اشاره ستادهیتمام مدت کنارم ا یزدم. کرپسل سیلبمو ل اومد،ینظر خوشمزه م به

 کرد.

 «؟یچ»گفتم:  یلب خون با

 

 باز اشاره کرد. یکرپسل

 

 .«فهممینم: »گفتم

 

 .«یکن میتقس نویا دیتو با»کرد و در گوشم گفت:  یپوف یکرپسل

 

 «. باشه.آها»

 

ف نص باًی. تقرکردنیم میآشاما تقسخون نیو اون دوتا غول ب ذاشتمیم زیم یکردم به قاچ کردن و قاچ هارو رو شروع

 یآشامخون کیاون ک یهمه یگذاشتم. وقت یبه عهده کرپسل شویقاچ کردم که خسته شدم و بق ویآشامخون کیک

آشاما رو رقص بخصوص خون تیکه جمع اشتنراحت نشستم و سهم خودمو خوردم. بعد آهنگ گذ الیتموم شد با خ

 مچکدویه یمثالً تولد من بود. حوصله یالک کردم،یشروع کردن. بعد از رقص مبارزه شروع شد. منم که فقط نگاه م

 بخورن. نیوودکا و شامپا یرو نداشتم. باالخره خسته شدن و نشستن تا مقدار
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و زورمند نگهبانش  یآشام قوبه در نگاه کردن، در قفل بود و دو خون رتیباز شد. همه با ح یبلند یسالن با صدا در

عجب ت یلیکه پشت در بود خ یکس دنیاما حاال! با د شد؛یاز نمتولد ب انیو تا پا شدیتولد دربسته م یبودن موقعه

 گرفتن. یها حالت تدافعآشامخون یافتاده بودن. همه هوشیدر ب یها جلوآشامکردم، همون جادوگره بود. خون

 

 شهویاونا فقط ب دیها ناراحت نباشنگهبان ینامه آوردم. برا کیندارم، فقط  یبه کس یمن کار»جادوگره گفت:  اون

 «شدن.

 

 «ک؟یک ینامه برا»مارچ جلو رفت و گفت:  شاهزاده

 

 شه؟یمن نامه اومده؟ مگه م یجادوگر برا کیهمه خشکشون زد. از « جنا جکسون.»بلند گفت:  یبا صدا جادوگره

 

 «ک؟یجنا جکسون ک: »جادوگر

 

 «من هستم.»رفتم و گفتم:  جلو

 

 «هاگوارتز. یاز استادان مدرسه یکیهستم.  Grady (Margaret)یدیمنم مارگارت گر: »جادوگر

 

 !«مدرسه؟»

 

 .«دیتا بفهم دینامه رو بخون نیا: »یدیگر خانم
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 بلند خوندم: ینامه روگرفتم. بازش کردم و با صدا 

 

 "خانم جنا جکسون "

 هاگوارتز. ییو علوم جادو یجادوگر یمدرسه

Cl) نتونیلرد کل ت،یریمد با inton Klaus) 

 یهاهاگوارتز محفوظ است. فهرست کتاب یشما در مدرسه علوم و فنون جادوگر یبه اطالع برسانم که جا مفتخرم

اول سپتامبر است.  دیجد یلینامه است. آغاز سال تحص نیا مهیجادوآموزان ضم ازیموردن لیو وسا یدرس

 .میشما هست دغ. منتظر جدیبفرست مانیبرا یجغد هیژانو 31خواهشمند است حداکثر تا روز 

 

 «دورگه است؟ کیجنا  دم؟یدرست فهم»مارچ گفت:  شاهزاده

 

 .«میدیرس م،یکه منتظرش بود یزیما باالخره به اون چ یبله. همه: »یدیگر خانم

 

 تولد اومد. انیناقوس پا یخودم حس کردم. صدا یرو رو یادیز نیسنگ یهانگاه

 

. طلوع میکنیدر موردش بحث م شتریسالش شد. فردا ب ازدهیخب. امروز تولد جنا بود که »مارچ گفت:  شاهزاده

 رتونایدر اخت ییکه غذا دی. ببخشدمی. من اتاقتون رو بهتون نشون مدیشما خانم مارگارت بفرمائ کِ،ینزد دیخورش

 .«دیدونیآخه م دمیقرار نم
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 .«ستین یمشکل د،یمناسب من ندار یغذا نجای. ادونمیاوه. بله م: »یدیگر خانم

 

 .میتنها گذاشت یدیو شاهزاده مارچ رو همراه خانم گر میاومد رونیاز سالن ب یو کرپسل من

 

 «؟یدونی. مومدیتولدت ن یدارن برا: »یکرپسل

 

 .«ستیدرک. برام مهم ن به»

 

 آشام؟ دورگه؟. من؟ جادوگر؟ خوندیترکیداشت م سرم

 

 . دمیفتم. لباسمو عوض کردم به تابوتم رفتم و خواببود، به اتاق ر نیتفاوت هام هم لینامه رو خوندم. پس دل چندبار

 

 

 

 

 سوم فصل

 به هاگوارتز رفتم

 

 «خانم جکسون...! خانم جکسون!...: »
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 «؟یهست یچه خر گهی. تو داَه»

 

 «خانم جکسون......: »

 

ورت با ص یدیبود؟ چشمامو باز کردم. خانم گر یک نیبودم. ا جیگ جیگ هیتا چند ثان دمیاز خواب پر ادشیفر یصدا با

 «؟یدیشده خانم گر یزیچ»نشستم و گفتم:  عیبود. سر ستادهیسرم ا یسرخ و برافروخته باال

 

 .«ارهیبه زبون نم ادبانهیب یمدرسه هاگوارتز حرفا یتو چکسیباشه خانم جکسون، ه ادتونی: »یدیگر خانم

 

 «گفتم؟ یزی...؟ مگه من چمن»

 

 «ست؟ین ادبانهیب دیلقب خر بد یبه کس نکهیا: »یدیگر خانم

 

 .«دیکنیرفتار م ینجوریا هی. گفتم به خاطر چالیخیب یدیخانم گر یوا»کاسه چرخاندم و گفتم:  یتو چشمامو

 

 !«؟یدی. فهمیاریکلمه حرف بد به زبون ب کی یحت یحق ندار گهید: »یدیگر خانم

 

 انقدر مهم بود؟ یعنی! دمید شویسرخ و صورت عصبان یدوباره جوابشو بدم که چشما خواستم
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 .«زنمینم یحرف بد گهیباشه. د: »گفتم

 

 .«اگونیبه کوچه د میبر دیبسه. با گهیخب. حرف زدن د»کم آروم شد. کم یدیگر خانم

 

 «...؟!ی... چیچ کوچه»

 .«یلوازم جادوگر دیخر ی. برااگونیکوچه د: »یدیگر خانم

 

 .دمیکوتاه تا رانم با طرح اسکلت پوش یمشک دیلباس سف کیبا تعجب باال انداختم بلند شدم.  ابروهامو

 

 «؟یبپوش نویا یخوای... امــم... تو میعنی»من گفت: با من یدیگر خانم

 

 «داره؟ یبیمگه ع آره،»

 

 .«هیآشاملباس خون کی نیخب... ا: »یدیگر خانم

 

 «آشامم.خون کیمنم  خب»

 

 .«یهست یبدونه تو ک دینبا یاما کس: »یدیگر خانم
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 «چرا؟»

 

 «گفتن. نتنیپرفسور کل: »یدیگر خانم

 

 «بزنه. یبه هم حرف کنه؟یجرئت نم یکس گهیخوبه، د یلی. تازه خالیخی. باَه»

 

 «هم حرف نباشه. گهیبمونه. د یمخف دیتو با تیدختر؟ هو یفهمیمگه نم»زد:  ادیفر یدیگر خانم

 

سر  یحق ندار گهی. دیدیخانم گر نیبب»گفتم:  یدیسرم داد بزنه؟ به خانم گر نیا دمیشدم. من چرا اجازه م یعصبان

ه ذرو خون تو ذره کنمیگردن تو سوراخ م زمیت یدندون ها نیوگرنه با هم یالعاده داد بزنآشام فوقخون کیکه  یمن

 «؟یدی. فهممکمیم

 

به هم نگاه کرد. منم باحالت  یفشار داد و عصبانگشاد شد و چند قدم عقب رفت. لباشو به هم یدیخانم گر یچشما

با  دیکش رونیب شویسبزش برد و چوب دست یدستشو داخل ردا یدیبهش نگاه کردم. خانم گر میآشامترسناک خون

رو شو با تعجب روبه یدینکنه. خانم گر رخوردو پشت سرش قرار گرفتم تا طلسمش به هم ب دمیالعاده دوسرعت فوق

 رونیاز دستش ب شویچوب دست عی. سردیبه پشت سرش چرخ هویگاه کرد و اطراف شو ن د،ینگاه کرد و منو ند

 طرف خودش نشونه گرفتم.و به دمیکش

 

 «حاال نیبده هم موی. چوبدستاریدر ن یبازجنا... مسخره»آب دهنشو قورت داد و گفت:  یدیگر خانم
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 «نچ»

 

 «بده. مویچوبدست گمیبهت م: »یدیگر خانم

 

 .«شهی. نمنچ»

 

 «بده. مویحاال چوبدست نی... هماالی: »یدیگر خانم

 

 .«یآشام حرف بزنخون کیبا  یبدم که چطور ادتی دیبا»

 

 «ه؟یمنظورت چ: »یدیگر خانم

 

 «کنم. هتیتنب دیبا یعنی»گفتم:  یلبخند شرورانها با

 

 «؟یترت حرف بزنبا بزرگ ینجوریا یکنیساکت شو. چطور جرئت م: »یدیگر خانم

 

 «هرکس قدرت داره بزرگه. نجاینداره. ا ییکوهستان اشباح بزرگ و کوچک معنا یتو»

 

 «منو بده. یدستنداره. چوب یبه من ربط زایچ نیا: »یدیگر خانم



 آشام و جادوگردورگه خون

 
63 

 

 

 «برات در نظر گرفتم؟ یهیچه تنب یدونیم»گفتم:  یدیمکرر خانم گر یهابه اعتراض توجهیب

 

 با ترس به هم نگاه کرد. یدیگر خانم

 

 .«کنمیخودت استفاده م هیاز وردهات عل»دادم:  ادامه

 

 «؟یستیبلد ن یورد چیتو که ه ؟یچ: »یدیگر خانم

 

که  ییها بهتر از جادوگرهابود که ساحره نیخواهر به اسم مارال داشتم. نظر من ا کیانسان بودم  کهیوقت من»

جادوگرها هم خوبن، اونا هم قدرتمندن، " گفتیرحم بود مدل شهیچوبه اما...! مارال که هم کیقدرتشون وابسته به 

ورد از حفظ بود. هر  یو کل کردیم قیتحق ییجادو یهادر مورد ورد شهی. اون هم"ناراحتشون کرد  ینجوریا دینبا

و دستام یها الکو منم مثل ساحره دیجنگیکه ساخته بود با من م یایالک یدستمارال با چوب میکردیم یوقت باز

 کهیها رو هم دوست داشتم و وقتآشامها من خونساحره یعالوه. بهکردمیو مثالً از خودم محافظت م دادمیتکون م

ی. تا وقتکردیقبول نم یکرپسل یکنه ول لمیبهش اصرار کردم که تبد یلیشدم و خ خودیازخودب دمیرو د یسلکرپ

 «خانوادم تصادف کردن و مردن. که

و ر نایقبرشون کجاست. ا دونمینم ی... حتیسر قبرشون نرفتم. حت وقتچیه»و ادامه دادم:  دمیکش یقیعم نفس

که  ییحوصله حرفا وقتچی. من هدونمیم ییجادو یدر مورد وردها یادیز یزایبه لطف خواهرم چ یگفتم که بدون

 یلیهاگوارتز خونده باشه. مارال خ رسهدر مورد مد یزیاون چ دینداشتم پس شا زدیمارال در مورد جادوگرا م

 ردمکیمسخرش م شهیمن هم "بذاره  ریحرف بزنه و روشون تأث وونایبا ح تونهیکه م گفتیم" شهیبود. هم یاالتیخ

 .«یشد یاالتیخ یلیخ گهید گفتمیم
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رو به خانم  یدستچوب دمیجد تیشخص دنیمنقلب شدم از د ییجورا کیشده بودم و  یاحساسات یلیخ چون

و  رحمیکردم. ب رییتغ یلیآشام شدم خخون یاز وقت کنمیاحساس م»دادم رو مو اونور کردم و گفتم:  یدیگر

 .«کردمینم تیحد اذ نیارو تا  یکس وقتچی. من هرهیم نیداره از ب تمیانسان کنمیسنگدل شدم، احساس م

 

 «اسم خواهرت مارال جکسون بود؟ یگفت: »یدیگر خانم

 

 «؟یپرسیچرا م آره،»

 

 «خواهرت زند است.: »یدیگر نمخا

 

 «...؟!یچ»و گفتم:  دمیچرخ تند

 

 «ه، پس خواهرت زند است.-اگه اسم خواهرت مارال جکسون: »یدیگر خانم

 

 «نداره. امکان»

 

 «هاگوارتز رو بهش دادم. یهااز نامه یکیمن خودم براش نامه فرستادم. من خودم : »یدیگر خانم

 

 «... خواهر من ... ز ... زند است؟! اما چطور ممکنه؟یعنی... یعنی»
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خاک گرفته تنها  یخونه کی یخانوادش افتاده که حاال تو یبرا یکه چه اتفاق دمیمن خودم ازش پرس: »یدیگر خانم

مامان باباش زل زده و گفته  یچشما یزور اومده داخل تومرد اومده خونشون به کیشب  کیگفت  کنهیم یزندگ

شده که از اون مرد در امان باشه، از اون موقع به بعد مادر پدرش  میاسم جنا ندارن اون شب خواهرت قا به یدختر

 یبیخواهرش به طرز عج نهیاون مرد رو بب نکهیبه اسم جنا ندارن. گفت قبل از ا یکه دختر گفتنیشدن و م وونهید

بودن؛ اما مارال... مارال به  دهیاون مرد چ دنیاز د حرف زد که مامان و باباش بعد ی. بعد از برنامه مسافرتدشدهیناپد

راحت خبر مرگ پدر و مادر شو  یلیناراحت بوده و باهاشون نرفته؛ که بعد خ یکه تو هست یاحساسیخواهر ب اطرخ

جادوگره. خواهرت باور  کیرفتم و گفتم  ششیکه من پ شدیم وونهیتنها شده. داشت د یلیبراش آوردن. خواهرت خ

 «حرف بزنه. هاشونبذاره و با ریتأث واناتیح یرو تونستهیجادوگره چون م کیکرد که 

 

 «جادوگره؟ کیخواهرم »گفتم:  یگرفتها ینکنم. با صدا هیخودمو گرفته بودم که گر یجلو یسختبه

 

 «جادوگره مثل خودت. کیآره. : »یدیگر خانم

 

 «ارتباط برقرار کنم واناتیبا ح تونستمیمن نم یول»

 

. حاال به یمدرسه هاگوارتز بپرس ریمد نتنیاز پرفسور کل یتونیم ی. اگه کنجکاودونمینم بارهنیمن درا: »یدیگر خانم

 میهفته تا شروع مدرسه وقت دار کی. یفکر کنم بهتر باشه استراحت کن م،یاندازیرو عقب م دیروز خر کیخاطر تو 

 «م.کرد دارتیب دیببخش دیخر میبخواب که فردا صبح بر ن. االن شبه، االیاخسته شبتیبه خاطر تولد د دونمیم

  

 .دمیفردا خواب دیکردم و به خاطر خر یخداحافظ یدیاز خانم گر.« کنمیم خواهش»
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. به دمیشپو یمشک دیلباس سف کیاومدم و  رونی. در تابوتمو باز کردم، از تابوتم بدمیکه باز شد در تابوتمو د چشمام

... یچ دونمینم اگیتا امروز سرحال باشم و به کوچه د دمی. کل شب رو خوابمیبر دیبه خر رفتم که یدیدنبال خانم گر

 «م؟یبر دی... مگه قرار نبود به خریدی... خانم گریدیخانم گر»رو زدم و گفتم:  یدی... برم. در اتاق خانم گریچ

 

 .«کننیصدام م ینجوری. همه ایپرفسور مارگارت صدام کن یتونیم»درو باز کرد و گفت:  یدیگر خانم

 

 «باشه»

 

پرفسور مارگارت  یعنیکه خانم گ...؛  یتابوت یوارد اتاق شدم و رو« آماده بشم. دیداخل با ایفعالً ب: »یدیگر خانم

 «بود؟ یتابوت چطور یتو دنیخواب»بود نشستم. با خنده به پرفسور مارگارت گفتم:  دهیخواب

 

 .«رمیمیامشب م نیهم کردمی. احساس مکردمیم ی... وحشتناک بود. کل شب احساس خفگیوا»مارگارت:  پرفسور

 

 " یاگومانت"نشونه گرفت و گفت:  شویکاسه برداشت چوبدست کینگفتم. پرفسور مارگارت  یزیو چ دمیخند

عد درآورد. ب فشیلباس از ک کیبه کاسه نگاه کردم و لبخند زدم. پرفسور مارگارت  رتیکاسه پر از آب شد. با ح هوی

 .میراه افتاد ییپرفسور مارگارت آماده شد به سمت تاالر گردهما یبه داخل کمد رفت و لباسشو عوض کرد. وقت

پر از  دمیجعبه داد. با تعجب درشو باز کردم که د کیکه شاهزاده مارچ به هم  میکرد یها خداحافظشاهزاده از

انم و به خ یبکش یگرسنگ خوامینم»نور کرد. شاهزاده مارچ گفت: خونه پرفسور مارگارت با چندش روشو او یهایبطر

 .«یبزن بیآس یدیگر
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 یچ یچ دونمیماه به مدرسه نم کینخورم. مطمئناً در کمتر از  یچیماه ه کیتا  تونمیمن م»خنده گفتم:  با

 .«میرسیم

 

. شاهزاده نانِیجعبه محض اطم نیا یبه هم گفته ول یمقاومتت در برابر گرسنگ یدرباره یکرپسل»مارچ:  شاهزاده

 بود. یبیگردنبند ج کیجعبه کوچک به پرفسور مارگارت داد. پرفسور مارگارت جعبه رو باز کرد.  کیمارچ 

 

 «ه؟یچ نیا: »دیمارگارت پرس پرفسور

 

در دستم احساس  یدستم به گردنبند خورد سوزش وحشتناک یدراز کردم که گردنبندو نگاه کنم اما وقت دستمو

 !دمیدستمو پس کش عیو سر کردم

 

 یدیبه ذهن خانم گر یوقت هوس نکن کی نکهیا یگذاشتم برا نویداخلش گل شاهپسنده ا»مارچ گفت:  شاهزاده

 مخاطبش من بودم..« ینفوذ کن

 

 «د؟یشما به من اعتماد ندار یعنی»اعتراض گفتم:  با

 

 «دارم.درونت اعتماد ن طانیبه تو اعتماد دارم اما به ش»مارچ:  شاهزاده

 

 «؟یچ یعنی...؟! ها»
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قسمت  های. بعضیطانیو قسمت ش یآشام در ذهنش دو قسمت داره، قسمت انسانخب هر خون»مارچ:  شاهزاده

خاموش  چکدومشونویه ینکرد یرو؛ اما تو هنوز سع یطانیقسمت ش هایو بعض کننیوجودشونو خاموش م یانسان

و ت تیکنه و قسمت انسان یدیگر مدرونت تو رو وادار به آزار دادن خان یطانیامکان داره قسمت ش نیهم ی. برایکن

 «منتظرته. یجادوگر ی... جنا مدرسهدیبسه... بهتره بر گهیکنه! خب حرف زدن د مونیرو پش

  

 

باشه.  دهینخواب یبودم که هنوز کرپسل دواریبه راه افتادم. در زدم و ام یزدم و به سمت اتاق کرپسل یلبخند

 درو باز کرد. یخوشبختانه کرپسل

 

 .«یبخوابم مزاحمم شد خواستمیم ه؟یچ: »یکرپسل

 

 .«رمیاما من دارم م»خنده گفتم:  با

 

 «خب برو، خدافظ. بعد درو بست.: »یکرپسل

 

پرفسور مارگارت حرفم رو کامل کرد و گفت: ...« یمدرسه رمیمن دارم م یکرپسل»خنده درو باز کردم و گفتم:  با

 بکنم. یخداحافظ کیآها همون خالصه گفتم « هاگوارتز»

 

 «بخوابم. خوامینداره. حاال برو م یخدافظ گهید یشیدوباره مزاحم م یگردیبرم التیتوکه تعط: »یکرپسل
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 «داره. یضرر یخب حاال. مگه خدافظ: »دمیخند

 

 «نه نداره.: »یکرپسل

 

 .«یخدافظ ایس بپ خب»

 

... . و یکن دای. دوست پیریبگ ستی. بیخدافظ، خدافظ. سالمت باش»هولم داد سمت در و تندتند گفت:  یکرپسل

 «تا بخوابم و درو بست. رونیحاال برو ب

 

 .«یِجورنیا شهیهم یاخالق کرپسل»و گفتم:  دمیگشاد شده به هم نگاه کرد. خند یمارگارت با چشما پرفسور

 

 «؟یدر اتاق من زر نزن یجلو شهیم»اومد که گفت:  یکرپسل یصدا

 

 یو. تدنشِیوقت بخش گفتیته دلم م یزیچ کیکنم؛ اما  یاز دارن خداحافظ خواستیو به راه افتادم. دلم نم دمیخند

کوهستان به راه افتادم. پرفسور  یو تند به سمت در خروج "نداره  دنیبخش اقتینه... دارن ل"ذهنم محکم گفتم 

 دوان دنبالم اومد و دستمو گرفت.مارگارت دوان

 

 «؟یریشده؟ چرا انقدر تند م یچ»گفت:  زناننفسنفس

  

 دارن جلوم سبز شد! هوی «یچیه»
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 .«میبود یخوب یمدت دوستا کیباشه من و تو  یهرچ ؟یبر یبدون خداحافظ یخواستیم»گفت:  یبا دلخور دارن

 

 .«یحرف زدن با منو ندار اقتی. در ضمن تو ل" میبود" یگیخودت م خوبه»

 

 «؟یکنیم یچرا انقدر لجباز: »دارن

 

 «دارم. رواهیس یروهایکن که من ن یپراکنعهیندار. تو برو شا یتو ربط به»

 

 «نکردم. یپراکنعهیمن شا»گفت:  تیبا عصبان دارن

 

و .« کننیکه بهتر از تو درکم م ییاکس شیپ رمی. من دارم مستیهرحال مهم نباور کنم؟ به یدار انتظار»

 خرامان دور شدم.خرامان

 

 شخص سوم

 

 است. یجادوگر یایورود به دن دیکه کل ییلندن شدند. جا یبه دنبال پرفسور مارگارت روانه جنا

 

 «م؟یکجا بر دیپرفسور؟ ما با: »دیاز پرفسور مارگارت پرس جنا
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 «درزدار. لیپات یمهمانخانه ا،یتانیلندن، بر: »پرفسور

 

 «پرفسور. لومترهیچند صدک ا؟یتانیبر میبر رلندیاز ا همهنیا دیما با یعنی ؟یچ»گفت:  رتیبا ح جنا

 

 .«میشیم بی. غمیرینم ادهیما که پ: »پرفسور

 

 «ها...؟!»گفت:  یبا نفهم جنا

 

 !«؟یمنظورم چ یفهمیبعد خودت م میکوهستان خارج بش ییابتدا یصبرکن تا از محوطه: »پرفسور

 

و ظاهر شدن هم ممنوع است چون هردو روش  بیجنا ممنوع است پس غ یبرا دنیکوهستان دو یدر محوطه چون

 زیپرفسور مارگارت ن لیدل نی! به همشوندیاز راه دشوار کوهستان م عیهم هستند و هردو باعث گذشتن سر هیشب

ها، در پناهگاه دنیخواب وقفه،یب یروادهیکند. بعد از دو روز پ یراه دشوار را ط نیا سیویمجبور است به همراه م

 خوردن پرفسور مارگارت، باالخره صبر پرفسور مارگارت تمام شد. ایخون خوردن جنا و کنسرو لوب

 

 ییاستثنا چی. هدیکوهستان ندو ییابتدا یدر محوطه شهیشما که باعث م یهاقانون نیجنا... ا»مارگارت:  پرفسور

 «؟نداره

 

 «پرفسور؟ دیپرسیچرا م»گفت:  جنا
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 .«میفرصت دار گهیروز د 5ما فقط  یول میراه یهفته بعدم تو کیبره تا  شیپ طورنیاگه هم نکهیا یبرا: »پرفسور

 

 .«میبدو میتونیم میداشته باش یاممم... پرفسور... چرا استثنا داره... اگه کار ضرور»من گفت: با من جنا

 

 لمونویوسا عیسر م؟یریراهو م همهنیا میکه دار میما االف ای یِخودیجنا... به نظرت کار ما ب یجنا... وا یوا: »پرفسور

و براش همه  فرستمیشاهزاده مارچ م ینامه برا کی. من میریم ایتانیو به بر میشیم بیاالن غ نیوجور کن همجمع

 .دمیم حیتوض ویچ

 

امه کوهستان ن یوجود داشتند که بتوانند برا ییهابودند پس پرنده یلجنگ یجنا و پرفسور مارگارت در منطقه چون

قانون بود، شروع به  یاستثنابه توجهشیب لیکه به دل یپناهگاه رفت. جنا با خجالت رونیببرند. پرفسور مارگارت به ب

جادار  " ریپذگسترش"کوچک پرفسور که با افسون  فیک درها را خود و پرفسور کرد و آن یهاکردن لباسجمع

 شده بود، گذاشت.

 

 .«ریدستمو بگ ایشاهزاده مارچ نامه فرستادم. حاال جنا ب یبرا»به پناهگاه برگشت و گفت:  پرفسور

 

 «چشم پرفسور.: »جنا

د ث شده بوبر درست صحبت کردن جنا باع یمکررش مبن یدرست صحبت کردن پرفسور مارگارت و تذکرها باالخره

که ناگهان به  یدیجنا دستش را به دست پرفسور مارگارت داد از باد شد یصحبت کند. وقت آدابیکه جنا هم مباد

 دخوریم جی. جنا سرش گدید یتیشلوغ و پرجمع ابانیکرد و بعد ناگهان خود را در خ یحلقش وارد شد احساس خفگ

 .کردیو پشت سرهم سرفه م کردیو احساس تهوع م
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 «م؟ی... شدبیما... . االن... غ»گفت:  دهیبردهیرب جنا

 

 .«میبر ایحالت تهوع دارن. حاال ب شنیم بیبار غ نیاول یوقتآره. البته همه: »پرفسور

 

 .«ارمی. پرفسور دارم با... باال مستینه... من... حالم خوب ن: »جنا

 

 .«میعجله کن دیبا م،یبر ایب گهیبسه د»گفت:  پرفسور

 

محفوظ بود. درون کافه پر از افراد  یمردم عاد دیبرد که از د یاو او را به درون کافه دیدست جنا را کش پرفسور

ها آن دیزود فهم یلیو ردا به تن داشتند. جنا خ زیتنوک یهامانند پرفسور مارگارت کاله زیها نبود که آن یبیعج

 "درزدار  لیپات یکافه"کجا هستند. 

 

 «؟یسالم دخترم. توهم تازه اومد»جنا گفت:  سالمند به یجادوگر

 

 «بله. من تازه اومدم.»زد و گفت:  یباحال بدش مقابله کرد لبخند جنا

 

شد. لبخندش را جمع کرد و  هیمتوجه قض عیجنا خشک شد. جنا سر شین یهادندان دنیآن زن سالمند با د لبخند

 "کوتاه بشن. هامشیکوتاه بشن. دندون ن هامشیدندون ن"ناخودآگاه در ذهنش گفت 
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متوجه شد دندان  دیجنا چهره متعجب اون خانم سالمند رو د یوقت« شده؟ یزیچ»دوباره لبخند زد و گفت:  جنا

 اند.کوتاه شده شیهاشین

 

رو  واردهجادوگر تاز کی یدار نمی. بگو ببدمتیوقتِ ند یلی... خیمَگ»آمد و با خنده گفت:  کیاز جادوگران نزد یکی

 «؟یکنیم ییراهنما

 

 «پس من برم، عجله دارم. یندار یآره. خب اگه کار»گفت:  یتیمارگارت با نارضا پرفسور

 

گوش پرفسور  کیسرش را نزد.« ادهیاوه. کار که ز»بود گفت:  Rajn (Svzanجادوگر که نامش سوزان راجن) آن

 .«رهیبه مدرسه هاگوارتز م. امسال ایدختر منو داشته باش یهوا»مارگارت برد و گفت: 

 یدوست ندارم برا گمیبهت م شهیبس کن. من که هم کنمیسوزان... خواهش م»گفت:  یمارگارت با دلخور پرفسور

 «داشته باشم. یپارت یکس

 

دارم.  یادیز یکه من در وزارت خونه آشناها یدونیتو خوب م»گفت:  یو با دلخور دیسرش را عقب کش سوزان

 «؟یفهمیم یمن بزن نهیدست رد به س یکنم. پس حق ندار رونیب یراحت تو رو از اون مدرسه کلنگ یلیخ تونمیم

 

دختر تو  یکه هوا یخوایآشناها نم نیچرا از هم یاوه. سوزان تو اگه آشنا دار»گفت:  یالیخیمارگارت با ب پرفسور

 «دلت خواست بکن. یهرکار شنینم یعمل وقتچیتو ه یدهایکه تهد میدونیداشته باشن؟ در ضمن من و تو خوب م

 بود. یورود در یبرد که روبه رو گرید یو به سمت در دیو بعد دست جنا را کش
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شکسته و  یبا آجرها یواریها دآن یجنا با تعجب به دنبال پرفسور مارگارت رفت. پرفسور در را باز کرد. روبه رو 

به پنج آجر مخصوص  شیجعبه رفت و با چوبدست یگذاشت به باال شیپا ریز یاوجود داشت. پرفسور جعبه یمیقد

جا شدن شروع به جابه وارید یکرد و آجرها دنیلرزشروع به  واریزلزله آمده باشد د نکهیاضربه زد. ناگهان مثل

 بیعج یهاپر از جادوگران و مغازه یبازار شیکنار رفت و در روبه رو واریچشمان متعجب جنا د یکردند. در جلو

 ظاهر شد.

 

 .«میپرفسور. چقدر قشنگِ. من عاشق جادوگر یوا»و گفت:  اوردیطاقت ن گرید جنا

 

 .«یحرف رو گفت نیا رید نقدریکه چرا ا کنمیتعجب م نیاز ا»مارگارت گفت:  پرفسور

 

 «بود؟ یپرفسور اون خانمه سوزان ک یراست»دوباره گفت:  جنا

 

. همش دنبال ادیازش خوشش نم چکسیزن مزخرف، ه کیاوه. »انداخت و گفت:  نیمارگارت دماغش را چ پرفسور

 .شد اگونیبه همراه پرفسور مارگارت وارد کوچه د یحرف چیکیجنا ب« که خودش رو به افراد معروف بچسبونه. نهیا

  

ها از رن( )چون قKot Jeffreyکوت) یجفر یفروش یدسترداها، چوب ،ییجادو واناتیمغازه ح اگونیکوچه د در

کرده(،  رییتغ یفروش یدستصاحب چوب نیهم ی. براگهیهم مرده د وندریپاتر گذشته پس ال یهر یزندگ

 یمغازه همهنیا دنی. جنا از دتندمختص به خود را داش تیکه هرکدام جذاب گرید یمغازه نیو... چند ریتحرلوازم

 باتریاز کوهستان اشباح ز یلیخ اگونیاعتراف کند که کوچه د خواستیبه وجد آمده بود و البته دلش نم زیانگشگفت

 است!

 

 .«میبر نگوتزیبهتره اول به بانک گر»مارگارت گفت:  پرفسور
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ر د نگوتزیو به دنبال پرفسور مارگارت روانه شد. بانک گر دینپرس یگریسؤال د اشیآشاماقتدار خون لیبه دل جنا

که  نگاه کردند ییهاشدند و به جن نگوتزیو پرفسور مارگارت وارد بانک گر شده بود. جناساخته اگونیمرکز کوچه د

 نشسته بودند. زیعنوان کارمند بانک پشت مبه

 

 یبرداشت پول از خزانه یبرا»از جن )اِلف( داد و گفت:  یکیدرآورد و به  شیردا بیاز ج یدیمارگارت کل پرفسور

 «جنا جکسون اومدم.

 

 .«نیایدنبالم ب: »بلند شد و گفت شیاز جا جن

 

 یلیر یشدند که بر رو یها سوار واگن بدون سقفخزانه بود. هر سه آن یبرد که ورود یطرف درجن آنها را به آن

 .ستادیا قهیآور شروع به حرکت کرد و بعد از چند دقسرسام ی. واگن با سرعتکردیحرکت م لیبلند و طو

 

 «673 یخزانه»آمد که گفت:  بیاز غ یزن یصدا

  

شدند. جن با  ادهیها پطرف درانداخت تا جن در خزانه را باز کند. هر سه آنکه همراه واگن بود به ینور چراغ پرفسور

و چند ده نات وجود  کلیس 100 ونیگال 200در خزانه را باز کرد. در که باز شد درون خزانه آشکار شد که فقط  دیکل

 داشت.

 

 «کمِ. یلیخ نکهیا ن؟یفقط هم»گفت:  جنا
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ول از پ یتونیم ی. اگه پول کم آوردیِکاف اتدهیتمام خر یبرا قدرنی. همیکنینه اشتباه م»مارگارت گفت:  پرفسور

 «بدن. ییتا بهت پول جادو یبه بانک بد یمعمول یهاهمون انسان ایها مشنگ

 

هارو نگبگم برام پول مش یبه کرپسل ای رمیبگ هیپول از بق کمیبا وسوسه  تونمینداره م یبیع»با خود فکر کرد:  جنا

 «به فرسته.

 

خزانه را نگه داشت. جنا و پرفسور مارگارت بعد از خروج از بانک  دیو کل ختیر یاسهیها را درون کتمام پول جنا

 یلیخ یجادوگر یایدن"و جنا باالخره اعتراف کرد  د؛یرفتند و جنا ردا و کاله خر یردا فروش یبه مغازه نگوتزیگر

 "هاست.آشامخشن خون یایدنتر از قشنگ

 

 «؟ی. موافقمیکوت بر یجفر یفروش یدستبهتره االن به چوب»مارگارت گفت:  پرفسور

 

 یجفر یفروش یدستچوب یجنا و پرفسور مارگارت وارد مغازه یموافقت نشان داد. وقت یسرش را به نشانه جنا

 مقابلش خشکش زد. یصحنه دنیکوت شدند جنا با د

 

 «م... ما... مارال؟!»من زمزمه کرد: با من جنا

 

کوت شده بودند. جنا با  یجفر یوارد مغازه یدستچوب دیخر یجکسون به همراه پرفسور دملزا هوپر برا مارال

اگه  کنه؟یم کاریچ نهیاگه اون منو بب"در دلش نشست و با خود فکر کرد:  یخواهرش خشکش زد اضطراب دنید

کل خانوادمو ول کردم و رفتم؟ مطمئنم  نیهم یآشام بشم براخون خواستمیبگم؟ بگم م یشدم چ دیبپرسه چرا ناپد

 ".شهیاز دستم ناراحت م یلی. خشهیناراحت م
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 ی( رفت و سالم احوالپرسHooperرا برگرداند تا خارج شود که پرفسور مارگارت به سمت پرفسور هوپر) شیرو جنا

 یبود که جفر یمختلف یهایدستر مارگارت روانه شد. مارال مشغول امتحان چوبناچار به دنبال پرفسوکرد. جنا به

اش از تا چهره کردیرا م اشی. جنا تمام سعدادیم وبه ا ،یفروش یدستمغازه چوب یباتجربه یکوت، صاحب جوان ول

 دارید نیاما جنا دوست داشت ا دند؛یدیرا م گریها همدباالخره که آن ؟یتا ک هایکاریمخف نیبماند؛ اما ا یمارال مخف

 اندازد. یرا عقب ب

 یمدرسه یکه نشانه نیبلور ییرنگ را در دست گرفت و تکانش داد؛ اما گو یکرم یدستچوب یمارال با خوشحال 

قرمزرنگ از  یروشن برداشت. نور یاقهوه یدسترا پس داد و چوب یدستهاگوارتز بود را منفجر کرد. مارال چوب

 شد. پخشدر وجود مارال  آوریخوب و شاد اریبس یزد و حس ونریب یدستچوب

 

 «منه. یدستچوب نیپرفسور ا»گفت:  یبا خوشحال مارال

 

او را برانداز کرد.  یآن دختر شد و با کنجکاو ی. مارال متوجه حرکت ناگهانندیرا برگرداند تا مارال او را نب شیرو جنا

 سرد بر پشتش نشست. یجنا حس کرد عرق

 

 «ه؟یه. اسم شما چ -سالم. اسم من مارال»به سمت جنا قدم برداشت و گفت:  لمارا

 

 «. من کار دارم.دیببخش»را نازک کرد و گفت:  شیشناخته نشود صدا نکهیا یبرا جنا

 

 و جنا تند تند باال ینهیمختلف بود. قفسه س یهایدستشد که پر از چوب میقا ییهااز قفسه یکیو پشت  دیدو جنا

 .شدیم نییپا
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 «؟یش میازش قا یخواستیچرا م»جنا را از جا پراند:  یپسر یصدا

 

بر لب داشت. جنا در ذهنش  طنتیپر ش یکه لبخند دیبلوند د یبا موها افهیقخوش یرا برگرداند و پسر شیرو جنا

 "و سرد هستن. تفاوتیها بآشامآشام. خونخون کی. یآشامخون کیآروم باش. آروم باش. تو"گفت 

 .کردیبه آن پسر موبلوند نگاه م زیتمسخرآم یشخندیکه با ن افتیعد جنا خود را خونسرد و ب 

 

 «شما؟»با حقارت به آن پسر نگاه کرد و گفت:  جنا

 

( هستم و Wilde Nicholas)لدیوا کوالسیمن ن»پاسخ داد:  رهیجنا جا خورد و ت زیموبلوند به خاطر لحن حقارت آم پسر

 «شما؟

 

 .«دمیمن جنا جکسون هستم. خب، خوشبخت شدم. شما رو د»با غرور پاسخ داد:  جنا

 

 نیدماغش را چ تیاز عصبان کوالسیبه آن پسر زد و رد شد. ن یابه سمت آن پسر حرکت کرد با کتفش تنه جنا

 یبعد یر قفسهبه آخر قفسه رفت و د زیکوت بود به راه افتاد. جنا ن یانداخت و به سمت برادر بزرگش که همان جفر

 .دیچیپ

 

 «؟یبخر یدستچوب یخواستیمگه تو نم ؟یجنا... جنا... کجا رفت»پرفسور مارگارت آمد که گفت:  یصدا
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 دیمغازه خواهرش را د یشهیجنا جواب داد و جنا از پشت ش یرفته باشد. دعاها رونیکه مارال ب کردیخدا خدا م جنا

و به سمت پرفسور مارگارت قدم  دیکش یاز سر آسودگ ی. جنا نفسرفتیم شیدهایخر هیبه سراغ بق یکه با خوشحال

 برداشت.

 

تو رو بهش نشون بدم. تا دنبال  خواستمیبود. م نجایخواهرت ا ؟یتو کجا رفته بود»گفت:  یمارگارت عصبان پرفسور

 «تو گشتم خواهرت رفت.

 

 .«نمیبیمدرسه م یحداقل االن مطمئنم که اونو تو یچه بد شد ول»گفت:  یساختگ یبا ناراحت جنا

 

 .«دیرو انتخاب کن یدستچوب نیا دیایخب. ب»کوت گفت:  یجفر

 

 یجفر یصندل یدستبود که جنا آن را در دست گرفت و تکانش داد. در اثر تکان چوب یرنگیاقهوه یدستچوب

 یتدسشد. جنا چوب نیپخش زم هایدستتمام چوب افتاد. نیها پرتاب شد و قفسه به زماز قفسه یکیکوت به سمت 

خوب مانند  یخارج شد و حس یدستچوب ازقرمزرنگ  یاز بلوط قرمز به دست گرفت. نور یایرا پس داد و چوبدست

 .افتی انیدر وجودش جر خوردیخون م کهیوقت

 

 .«دیکرد دایتون رو پ یدستکه انقدر زود چوب دیهست یکس نیاوه. شما اول»کوت گفت:  یجفر

 

 «. انقدر سبک نباش.کردیرفتار نم ینجوریا وندری... الیجفر»مارگارت:  پرفسور

 

 کرد. به جنا نگاه تیکرد و با عصبان یاخطار پرفسور مارگارت اخم دنیبود با شن ستادهیکه کنار برادرش ا کوالسین
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 .«دیبله. چشم ببخش»کوت گفت:  یجفر

 

همراه پرفسور مارگارت از مغازه خارج شد. جنا و پرفسور مارگارت به مغازه  داد و به کوالسین لیتحو یپوزخند جنا

 .دیخر یمعجون ساز لیرفتند. جنا قلم پر، جوهر، کتاب و وسا ریتحرلوازم

 

 هم بخرم؟ یخونگ وونیح کی ستیگفت: بهتر ن جنا

 

را از دست  واناتیو حداقل احساسش به ح کندیدخترها رفتار م گریدارد مانند د زیمارگارت حس کرد جنا ن پرفسور

 «؟یوونیچه ح: »دیپرس نانیاطم ینداده است. برا

 

 «برام نامه ببره. تونهیداره، م یادهیفا کیجغد. حداقل : »جنا

 

 «آهان»گفت:  یدیمارگارت با ناام پرفسور

 

 یادیز راتیاش تأثانهدختر فیاحساسات لط یآشام بودن جنا بر رومارگارت با خود فکر کرد که خون پرفسور

 گذاشته است.
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که مخصوص جادوگران بود برد و به او گفت:  یجنا کامل شده بود پرفسور مارگارت جنا را به هتل یدهایخر کهاکنون

 یزیلباس و هر چ یتونی. تا روز موعود مارمیقطار هاگوارتز رو م طیخودم. فردا صبح برات بل یخونه رمیجنا... من م»

 .«یبخر خوادیکه دلت م

 

 رفت. یو آرام قیبه خواب عم کیاش رفت و جنا در آن هتل آرام و شمارگارت به خانه پرفسور

 

 شیدر تخت بود، از خواب بلند شد. جنا به تابوت عادت کرده بود و تخت برا دنشیخواب لیکه به دل یبا ناراحت جنا

 شی. جنا از جاکردیبودن م یدر تخت احساس آرامش و عاد شیانسان یزندگ یبرا یدلتنگ لیآزاردهنده بود اما به دل

 ینیریش یرفت تا مقدار اگونیش را شانه کرد و به کوچه دیموها دیرا پوش اشیآشامخون یهااز لباس یکیبلند شد 

 بخرد.

جنا بودند.  نیریکه همه خوشمزه و ش دیرا د ینیریرفت و انواع ش یعسل یهاجنا به مغازه دوک اگونیکوچه د در

کرد و با کنترل ذهن، خود را از ذهن فروشنده پاک کرد و پول هم پرداخت نکرد و بعد از کوچه  ینیریپر از ش یپاکت

 یهاانسان یایبه دن یراحتقدم بزند پس به دیر نور خورشیز توانستیها رفت. جنا مانسان یایخارج و به دن اگونید

مناسب گشت و حاال که پرفسور مارگارت همراهش نبود آزاد  یهامتعدد به دنبال لباس یرفت و در مغازهها یمعمول

 ازیمواقع موردن یهم برا یشیآراو لوازم جاتی. چند نوع بدلکردیاستفاده م شیدهایخر یبود و از قدرت وسوسه برا

رفسور مارگارت وارد هتل کامل کامل شده بود. به هتل برگشت و همان لحظه پ سیویم یدهایخر گریاکنون د د،یخر

 قطار را به جنا داد. تیشد و بل

 

 داره؟ وجود "❾¾"به اسم  ییآخه مگه سکو: »دیپرس جنا

 

حتماً  یبر 10و  9شماره  یبدم. اگه به سکو حیبرات توض یچه جور دونمیآره. خب من نم»مارگارت:  پرفسور

چمدون  کی. من برات کنهیقطار حرکت م گهیکه بهت کمک کنن. خب دوروزه د ینیبیدر حال عبور م ییجادوگرها

 «من. هیعنوان هدبه نیا ،یتو بزار ازیموردن لیکه داخلش وسا دمیخر
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را درون  لشیوسا یکتابها و همه جات،یتشکر کرد و چمدان را با خود به اتاقش در هتل برد. تمام لباسها، بدل جنا

 که عاشقش بود.کرد  یجادوگر خی. بعد شروع به خواندن کتاب تاردیساک چ

دوش گرفت  یمعمول یهاخورد و بعد مانند انسان یعسل یدوکها یهاینیریتمام بعدازظهر را کتاب خواند و از ش جنا

 مدرسه هاگوارتز به خواب فرورفت. یایبه تختش رفت و با رو دیخواب پوشلباس

 

. جنا با دیباالخره روز حرکت قطار فرارس مدرسه هاگوارتز را خوانده بود. یهاجنا تمام کتاب ،یکاریطول دو روز ب در

 یمشک یو شلوار دم پا یچهارخانه مشک راهنیپ کیوسوسه خود را از پرداخت پول به صاحب هتل معاف کرد. 

طرف گذاشت و به یدستچرخ یبود، بر رو شدهبا او دوست  یسخترا که به اشیی. ساک و قفس جغد حنادیپوش

 10و  9 یتک سکوها را رد کرد تا به سکوبهکراس جنا تک نگزیک ستگاهیکراس به راه افتاد. در ا نگزیک ستگاهیا

 .دیرس

 

. آمدند "❾¾" یبود( به سمت سکو اشی)که درواقع برادر ناتنکوالسیترش نکوت به همراه برادر کوچک یجفر

به  ایکرده است  یاحترامیبه او ب یشفرو یدستچوب یاحساس گناه کرد که چرا در مغازه کوالسین دنید با جنا

و قسمت  کردیجنا او را سرزنش م ینسانو انسان درونش کشمکش به وجود آمده بود. قسمت ا طانیش نیب ییمعنا

 رفت. کوالسیمصمم به سمت ن یهارا ساکت کرد و با قدم یطانی. جنا قسمت شدادیحق را به جنا م شیطانیش

 

 «چند لحظه مزاحمت بشم؟ تونمی... امــم... مکوالسین»گفت:  کوالسیکرد و به ن یسالم و احوالپرس یبا جفر جنا

 

 «ها رو ندارم.مزاحم ینه. حوصله»سرد پاسخ داد:  کوالسین

 

 «داره. کاریخانم جکسون چ نمی... مؤدب باش. برو ببکین»سقلمه زد و گفت:  اشیبه برادر ناتن یجفر
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 به احترام برادرش همراه جنا چند قدم انورتر رفت. کوالسین

 

بودم.  ادبیب یلی. متأسفم! من... من خروزمی. من... من واقعاً به خاطر رفتار دکوالسین نیبب»من گفت: با من جنا

 «من... من خودم نبودم.

 

 «خب؟»با تمسخر گفت:  کوالسین

 

 نهتوینم چکسی. هزمیانگمن نفرت"د و با خود گفت اشک در چشمانش جمع ش کوالسیالعمل نعکس دنیبا د جنا

ازم  دونم،یم یاز دستم ناراحت دونمیم»جنا با بغض ادامه داد:  "مثل من رو تحمل کنه. یایآدم بداخالق و عوض کی

 «... من.یکنیم فکرکه تو  ستمین یایاما باور کن من... من به اون بد اد؛یبدت م

مردم با تعجب به جنا  یافتاد. همه هیبه گر د،یچرخیکه در ذهنش م یاکنندهوسیمختلف و مأ یفکرها لیبه دل جنا

 نگاه کردند. کوالسیو ن

 

نکن. بابا  هی. تو گربخشمتیباشه... باشه... من م: »گفتیجنا را آرام کند و م کردیم یپاچه سعدست کوالسین

ندارد عقب رفت و به  یادهیفا شیهاحرف دیکه د کوالسین« خدا. یا کنن،یم گامونیآبرومون رفت همه دارن ن

ن نبود، م ریتقص دیباور کن " ای ".کنهیم هیرخودش گ ست،یمن ن ریتقص ": گفتی. مکردیهرکس که به آن دو نگاه م

 "کارم.  چیمن ه

 

ت باحال لحن یلیخ»با تعجب به جنا نگاه کرد. جنا گفت:  کوالسیبه خنده افتاد. ن کوالسیبه خاطر لحن مظلوم ن جنا

از  یریکرد که فقط به خاطر جلوگ یاخم کوالسی. ندیو بعد جنا دوباره خند« کتکت بزنه. خواستیبود. انگار مامانت م

 اش بود.خنده
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 «؟یبخشیناراحت شدم که مسخرت کردم. حاال... حاال منو م یلیکردم. آخه خ هیگر دیببخش»ادامه داد:  جنا

 

 .«یبش یعوض یلیخ یتونیم یتوهم اگه بخوا ی. ولدمیبابا، بخش باشه»کرد و گفت:  یپوف کوالسین

 

آشام است چه خون کیاو  دیفهمیم کوالسینگفت. جنا با خود فکر کرد که اگه ن یزیزد و چ یلبخند جنا

 اش گرفت.موضوع خنده نیجنا بافکر کردن به ا داد؟ینشان م یالعملعکس

 

پشت سرهم پشت  کوالسیکرد. جنا و ن ییجنا را راهنما کوالسین لیدل نیمانده بود به هم 11به ساعت  قهیدق 5 فقط

 گذشتند. 10و  9 یسکو نیو از ب دندیسرهم دو

 

 جنا

کرد  کمک کوالسیبه من و ن ی. جفرمیقطار برس یاز درها یکیبه  میباالخره تونست یاون شلوغ یتو کوالسیو ن من

صحنه  نیا دنیکرد. با د یکوت رو بغل کرد و ازش خداحافظ یجفر کوالسی. نمیتا چمدونامون رو از در قطار رد کن

 داشته باشم؟ یاخانواده دیبغضم گرفت. چرا من نبا

 

. هنوز همه سوار نشده بودن میکن دایپ یواگن خال کیو  میتا بر دیدستمو کش کوالسیکردم. ن یخداحافظ یجفر با

کنار  کمیو روبه رو میرفت یواگن کامالً خال کیبه داخل  کوالسیوجود داشت. من و ن یادیز یخال یهاپس واگن

 هیبه گر و دیتحمل نکردم بغضم ترک گهید کردنیم یها که از خانوادشون خداحافظبچه هیبق دنی. با دمیپنجره نشست

 افتادم.
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 «جنا؟ ؟یکنیم هیجنا...؟ چرا گر: »دیبا تعجب پرس کوالسین

 

 «اگه... اگه...»گفتم:  هیگر با

 

 یایدن دنید ینبود برا ازیو ن اومدیاونوقت برام نامه هاگوارتز م کردمیصبر م گهیسال د 3بگم اگه  خواستیم دلم

 هیاگه بق شه،یحرف بزنم؛ اما نم یکیو با  زمیبر رونیدرد دارم ب یهرچ خواستیآشام بشم. دلم مخون کی میالیخ

 .ترسنیو از من م کننیم یه ازم دور. همشنینم تباهام دوس وقتچیه گهیوقت دآشامم اونخون کیبدونن من 

 

 «؟یشده؟ اگه چ یچ یگیجنا...؟ چرا نم: »دیدوباره پرس کوالسین

 

خانوادم تنگ شد  ی... فقط دلم برایچیه»بوده راز مو لو بدم. دستپاچه اشکامو پاک کردم و گفتم:  کینزد دمیفهم

 «بود.

 .«دمیبابات رو ند ایمامان و  وقتچیخانوادت کجان؟ من ه یتو نگفت یراست: »دیپرس یبا کنجکاو کوالسین

 

 «اونا... اونا مردن.»گفتم:  یناراحت با

 

 «خانوادم مردن. ی. منم همهیدار یچه حس کنمیدرک م»گفت:  یبا همدرد کوالسین

 

 .«یرو دار یتو که برادرت جفر یول: »دمیپرس
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 «منه. یاون برادر ناتن: »کوالسین

 

 «؟یچ یعنی»

 

رم پد مِ،یتی یمشنگ زاده کی یکه جفررو بکشه چون یجفر خواستهیمتعصب م یوونهیجادوگر د کی: »والسکین

به دل گرفت  نهیبود از پدرم ک یاسمش چ دونمیرو نجات داد و اون جادوگر رو شکست داد. اون جادوگر که نم یجفر

ترم شده بودم و اونو مثل برادر بزرگ یمیصم یبا جفر یلیو شبونه مادر و پدر مو به قتل رسوند؛ اما من که خ

 یبرا دونستیبه خاطر مرگ پدر و مادرم خودشو مقصر م یرفته بودم. جفر یجفر یاون شب به خونه دونستمیم

عالقه داشت. اون  یدستبه علم چوب یلیخ یسالم بود، جفر 7خودش برد و بزرگ کرد. اون موقع  شیمنو پ نیهم

جاش روگرفت. بعد از اون حادثه من  یمرد و جفر وندریال نهی. تا اکردیم دشییتأ یلیخ وندریشد و ال وندریشاگرد ال

 .کردمیرو برادر صدا م یجفر شهیهم

 

 .«کوالسیخانوادت متأسفم ن یبرا یلیخ»گفتم:  یتأسف و ناراحت با

 

 .«کننیصدام م یجورنی. همه اکین: »کوالسین

 

 «؟ی... تو خوبکین: »دمیخاطر چهرش که سفت شده بود پرس به

 

 «خانواده تو کجان؟ ؟ی. خب... نگفتشمیقبل ناراحت نم یاندازهبه گهیآره خوبم. االن د»زد و گفت:  یلبخند کین
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روز با مامان و بابام دعوا کردم از خونه فرار  کیمن »بخوره سرهم کردم و گفتم:  امیکه به زندگ یداستان کی عیسر

شد.  فیکه قلبش ضع ییناراحت بود تا جا یلیمن خ یشدم. بابام از دور یمدت خونه دوستم مخف کیکردم و تا 

مسافرت من تا دو ماه خونه نرفتم. بابام از شدت  برناومد و مجبور شدن  شیبراشون پ یکار فور کیمامان و بابام 

از دستش خارج شد و تصادف کردن. هم مادرم و هم پدرم مردن.  نیراه سفر سکته کرد و کنترل ماش یتو یناراحت

من بود. من  ری... همش تقصکیمطمئن بودم خواهرم مارال ازم متنفره چون مقصر مرگ مادر و پدرم من بودم. ن

برادرت از دست خواهرم فرار  یمغازه ی. اون روز تونمیتنفرشو بب ترسمیخودمو به مارال نشون بدم، م ترسمیم

 «کردم.

 

نتونستم سرهم  نیبهتر از ا یداستان یول یرواقعیخورده غ کیقسمت مرگ مامان و بابام  دونستمیخوب م خودم

 کنم.

 

 «متأسفم. تیزندگ یبرا»گفت:  یبا ناباور کین

 

ند بل یبا صدا انسالیزن م کیاومد که  یچرخدست یربع ساعت بود که شروع به حرکت کرده بود. صدا کینزد قطار

 "ن؟یخوایم یاز چرخدست یزیچ ن؟یخوایم یاز چرخدست یزیچ" گفتیم

 

 گهید یخوراک یو ... . کل یاشکالت قورباغه ز،یچبا طعم همه یمثل بارت ییجادو یهاچند نوع از شکالت کیو ن من

 بودن! یابامزه یلیخ یها. شکالتمیدیخر

 

 «جالب. یلیبامزن، خ یلیخ نای... ایوا»گفتم:  کیخنده به ن با
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 دنیبا د شدنیم کیچند دختر اومد که به واگن نزد یخنده ینگفت. همون لحظه صدا یزیزد و چ یلبخند کین

 .نهیبلند شدم و پشتمو به در واگن کردم که مارال منو نب عیخشکم زد. مارال... سر شدیم کیکه نزد یدختر

 

 «م؟ینیبش نجایا میتونیمن و دوستام م: »دیو پرس دیدر واگن رس یبه جلو مارال

 

ها مزاحم ینه... ما حوصله»که مارال منو نشناسه گفتم:  ییمن زودتر و با صدا یبده ول تیدهن باز کرد که رضا کین

 وضوح جا خوردن مارال رو تصور کنم.به تونستمیم.« میرو ندار

 

 «چه طرز حرف زدنه؟ نیا ؟یکنیم کاریجنا چ»گفت:  کین

 

اسم شما : »دمیمتوجه بشه که اون دختر مارالِ، از مارال پرس کین نکهیا ی. برادادیداشت منو لو م کینه! ن یوا

 «ه؟یچ

 

 «من مارال هستم. مارال جکسون»و تعجب بود گفت:  یناراحت انگریکه ب ییبا صدا مارال

ا ب یخوب یونهیخواهر من م دیببخش»طرف مارال رفت و گفت: شد و از جاش بلند شد. به هیمتوجه قض عیسر کین

 و در واگن روبست.« نداره، متأسفم. هابهیغر

 

 «ممنون. یلیخ»و گفتم:  دمیکش یاز سر آسودگ ینفس

 

 .«کنمیخواهش م: »کین
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و  میشد کی. باالخره به هاگوارتز نزدمیدیخندیو م میگفتیم ای میخوندیکتاب م ایبه هاگوارتز  دنیتا رس کیو ن من

ه و به همرا دمیهاگوارتز رو پوش یهابا شوق ردا، کاله و لباس .نمیباشکوه هاگوارتز رو از دور بب یمن تونستم قلعه

 شدم. ادهیاز قطار پ کین

 

ارو ساک ه نیساکشونو خودشون ببرن. خودشون ا ستین ازین هایکه سال اول گهیم یبرادرم جفر»به هم گفت:  کین

 ییهاقیو به همراه پرفسور هوپر به سمت قا میشد ادهیاز قطار پ یریبا شوق وصف ناپذ.« برنیبرامون به اتاقمون م

 .کردنیهارو حمل م یکه فقط سال اول میرفت

 

 نیا یفتیب اچهیدر یمدرسه خوندم که اگه تو یهااز کتاب یکی یهارو نگاه کن. من تو یماه نی... اکی... نیوا»

 .«قیقا یتو ندازنیدوباره تو رو م هایماه

 

 «م؟یامتحان کن یخوایم: »کین

 

بودم اصالً غرور، اقتدار و مقاومتم در  یاحساسات یجادوگرا نیچند روز که ب نیاومد. ا ادمیبه  میآشامغرور خون هوی

 رفته بود. ادمی هیبرابر گر

 

 «ه؟یچ ایبچه باز نینه. ا»گفتم:  تفاوتیب نیهم یبرا

 

 «لوس. یدخترا یمثل همه ؛یشدن لباسات ناراحت سیخ یاَه، لوس نشو. بگو برا: »کین
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 یبپر یدوست دار یلیخ»با حرص گفتم:  نیهم یآشام بگه لوس؟ براخون کیبه  کنهیجرئت م یهم برخورد. ک به

 «آب؟ یتو

 

 .«یکنینم یکار نیهمچ ،یدختر لوس کیتو  یآره. ول: »کین

 

طرف من و نسبتاً بزرگ به یآب، داخل آب دو ماه یتو دمیآب، خودمم پر یروگرفتم و هولش دادم تو کین یبازو

با  یبه کمرم زد ول یآروم یضربه رنگیلین یداشتن اون ماه یزیر یبودن و دندون ها رنگیلین هایاومدن. ماه کین

ما چرخوند و چند  قیطرف قابه قشویقا عیهوپر سر رافتادم. پرفسو قیقا یو تو رونیضربه از آب پرت شدم ب نیهم

 .داد کیخشک به من و ن یحوله

 

سرمو تکون  رسنیموقع به داد جادوآموزا مبه شهیهم های. اون ماهنیخوریسرما نم ن،ینگران نباش»هوپر:  پرفسور

 «دادم.

 

 «دفعه خفت کنم. نیلوس تا ا یبه هم بگ یحاال جرئت دار»گفتم:  کیگوش ن در

 

طور چ نمی. شوکه... شدم. اصالً بگو... ببی... آب... انداختیمنو... تو ییهویتو... »گفت:  دشیشد یهاسرفه نیب کین

 «؟یکنیتو... سرفه... نم

 

 ...«گهید خب»
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به ساحل  هاقیقا ی! وقتشترِیب یلیاز آدما خ یآشامم و مقاومتم در برابر خفگخون کیکه من  دونستینم کین

منو هم برداشت و  یحوله دیلرزیکه هنوز م کین یشدم و حولمو به پرفسور هوپر دادم. ول ادهینفر پ نیاول دنیرس

 یها و راهروهابزرگ مدرسه عبور داد. از سالن یزه. پرفسور ما رو از دروادمیدلم بهش خند یتو د،یچیدور خودش پ

 بود. ستادهیدر پرفسور مارگارت ا ی. جلومیدیباشکوه رس یلیخ یدرتا به پشت میبزرگ گذشت

 

 هاتون یکالسو به هم نیشیدر رد م نیاز ا گهید یچند لحظه . تانیبه هاگوارتز خوش اومد»مارگارت گفت:  پرفسور

 ونکالوویر ن،یتریاسال ندور،یفی. در چهار گروه هافل پاف، گرنیبش یبندگروه دیاما قبل از اون شما با ن؛یشیملحق م

 و شهیگروه م یبرا ازیهاتون باعث کسب امت تیداره. موفق اروگروه شما حکم خانواده شم نیهست نجایا ی... تا وقت

رو کسب کرده  ازیامت نیشتریکه ب یسال گروه انیاز گروه خواهد شد. در پا ازیاز مقررات باعث کسر امت یچیسرپ

 .«شهیآغاز م گهید یتا چند لحظه یبندگروه شه،یها مباشه برنده جام گروه

 

ه با چند دختر سمت چپ من ک دمیجملش به داخل سالن رفت. مارال رو د نیمارگارت بعدازآن گفتن آخر پرفسور

 .نهیقرار گرفتم تا مارال منو نب کیرفتم و اونور ن زنه،یو با استرس حرف م ستادهیا

 

 .«نیایآمادست، دنبالم ب یهمه چ»مارگارت برگشت و گفت:  پرفسور

 

سرمون بود، درواقع مثل  یباال یبیشد. سقف عج دهیکه دورتادورش جادوآموز بود د زیباشکوه باز شد و چهار م در

سرمون سالن رو  یمعلق باال یهابود. شمع یآسمون واقع هیوجود نداره چون اون سقف شب یسقف چیبود که ه نیا

ا در اونج دیرو پوشانده بود وجود داشت و اسات سالنکه عرض  یلیطو زیکرده بودن رو به رومون و آخر سالن م ینوران

 نشسته بودن.

 

 نکهی. خب، قبل از ادیمنتظر بمون نجایلطفاً هم»رو به رومون رفت و گفت:  یهااز پله یکی یباال مارگارت به پرفسور

 «چند لحظه صحبت کنن. خوانیم نتنیپرفسور کل میشروع کن
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 داشت. یجذاب یافهیبود که ق یمشک یو موها شیبدون ر یمرد نتنیکل پرفسور

 

ن که توجه کن دیبا هایمتذکر بشم. سال اول دیهست که با یاچند نکته»از جاش بلند شد و گفت:  نتنیکل پرفسور

از خوابگاه  ریغ یحق نداره وارد خوابگاه یجادو آموز چیجادوآموزان ممنوعه. ه یهمه یبرا کیورود به جنگل تار

 «داره. یدر پ ینیسنگ یهامهیها جردر کالس جایب بتیمخصوص به گروه خودش بشه. غ

 نشست. نتنیکل پرفسور

 

یسرتون م یرو رو یبند. کاله گروهنیایاسمتون رو خوندم جلو م یوقت»باز کرد و گفت:  یمارگارت طومار پرفسور

طومار روگرفت. پرفسور مارگارت  گشیرو بلند کرد و با دست د یانهیپپرفسور مارگارت کاله کهنه و وصله.« زارم

 .«نیشیم یبندو شما گروه»ادامه داد: 

 

 بود؟ یم. منظورش چتعجب نگاه کرد با

 

 .«کیک ویاندر»مارگارت:  پرفسور

 

 کاله یهانیسرش گذاشت. چ یکاله نشست. پرفسور مارگارت کالهو رو ریبلند ز هیچهارپا یجلو رفت و رو یدختر

گفت  یبنداومد. کاله گروه رونیب ییدهنش بود تکون خورد و ازش صدا هیاز کاله که شب یتکون خوردن و قسمت

 .دگروهش به راه افتا زیبه سمت م یاون دخترِ با خوشحال "هافل پاف "

 

 «کالهاورز نیجاست»مارگارت:  پرفسور



 آشام و جادوگردورگه خون

 
94 

 

زد  ادیسرش گذاشت و همون لحظه کاله فر ینشست. پرفسور مارگارت کاله رو رو هیچهارپا یجلو رفت و رو یپسر

 به سمت گروهش رفت. یو اون پسر با خوشحال " وونکالویر"

 

 .نهیبیباشه... مارال حتماً منو م یجورنینه... اگه ا یوا

 

 ...!«کی... نکین»رو تکون دادم و گفتم:  کین یاسترس بازو با

 

 «ه؟یها... ها... چ»که محو سالن و تجمالتش شده بود گفت:  کین

 

 «کنم؟! کاریچ نهی! اگه منو ببنهی... اگه مارال منو ببکین»استرس گفتم:  با

 

 .«نهیخوب بب: »کین

 

 .«کین»

 

 «؟یگفت یها...؟ چ: »کین

 

 «کنم؟ کاریچ نهیمارال منو بب اگه»
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 .«نینیبب گرویهمد دیباالخره که با: »کین

 

 «اگه... ؟یچ»

 

 .«لدیوا کوالسین»مارگارت:  پرفسور

 

 «برم. دیبا یول دیببخش: »کین

 

قرار گرفت و  کیسر ن یرو فراموش کرده بودم. کاله رو میآشامخون یخونسرد گهی. ددمیجویاسترس لبمو م با

 ".یهم شجاع یلیخ یول یباهوش یلی. تو خیداشت یسخت ی... تو زندگلیاص کیاوه.  "شروع به صحبت کرد. کاله 

 به سمت گروهش رفت. یبا خوشحال کین " ندوریفیگر "زد  ادیکاله فر

 

 " نیتریاسال"نشست و همون لحظه کاله گفت  هیچهارپا یاون دختر رو.« یزانلیا یجود»مارگارت:  پرفسور

 

 .نهیمارال منو بب خوامیکنم؟ من نم کاریمن... چ یخدا

 

 «جنا جکسون.»مارگارت:  پرفسور

 

کردم. پرفسور  میمن خودم رو قا یکنه ول دای. مارال تند سرشو چرخوند که منو پدمیشکه شدن مارال رو د وضوحبه

 و با چشم به دنبال من گشت. "ا جکسون جن"مارگارت دوباره گفت: 
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بشه، به مارال نگاه  هوشیبود از شدت تعجب ب کیمن نزد دنینشستم. مارال با د هیچهارپا یجلو رفتم و رو ناچاربه

 زدم. یکردم و لبخند مضطرب

 

 «ج ... جنا؟»زمزمه کرد:  مارال

 

ها . در وجودت تنفر از مشنگیهست لیاص کیعاشق جنگ، تو  یِجنگجو کیاوه.  "شروع به حرف زدن کرد  کاله

 کاله شکه شدم. یحرفا دنیبا شن "نشسته 

 

 «مامان و بابام جادوگر نبودن. ستم،ین لیمن... من اص ل؟ی... اصکی»من گفتم: من با

 

 " نیتریاسال "زد  ادیکاله فر ". خب... تو رو کجا بزارم؟یهست لیاص کینه تو  " کاله

 

 قمیگروهم راه افتادن که تشو زیمن باشم. به سمت م نیکه ا کردی. هنوز باور نمکردین نگاه مبه م رتیفقط با ح مارال

 پاسخ دادم! کینشستم و به انبوه تبر زیسر م کردن،یم

 

 "هافل پاف  "کاله  ،«لویپورشا و»مارگارت:  پرفسور

 

 ".ندوریفی. گرگهیجکسون د کیاوه. "، کاله «مارال جکسون.»مارگارت:  پرفسور

 

 بشم. یمیکه باهاش صم ستین یکس گهیو خواهرم کامالً جدا شدم، االن د کیخوب شد. من از ن یلی! خهه
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سور شد )پرف ذیلذ یپر از غذاها زیخوند تمام م نتنیکه پرفسور کل یشدن با ورد یبندنوبت گروهها هم بهبچه هیبق

ه جادوگر کیفقط  نتنیاما پرفسور کل کرده،یا مرو پر از غذ زیساحره بوده و با حرکت دست م کیدامبلدور در اصل 

 نداره( یقدرت نیو همچ

 

 یهایاصالً گرسنم نشده بود. جعبم پر از بطر یعنیخون افتادم. از اول سفر خون نخورده بودم،  ادیغذاها  دنید با

 ساکم بود. یخون بود. جعبه؟ جعبه تو

. پرفسور مارگارت و پرفسور ستیآشامم، مهم نخون کیمن  دنیفهمیهمه م ؟یچ دیدیاونو م ی... اگه کساگه

 موضوع باشن. نه من... نینگران ا دیبا نتنیکل

 

سرم  یبه خوردن غذا نداشتم، انواع فکر تو یی. اشتهازدیجادوگرا حالمو به هم نم یجادوگره بودم غذاها چون

 .دیچرخیم

 ی. اگه مشکلبمیغر نجایندارم، ا یدوست چیم. هجدا شد کیشدم، از ن ینیتری. من اسلدیمارال منو د لم،یاص کی من

 آشامم؟ اگه...!اگه بفهمن من خون اد؟یب شیپ

 

 زیکرد. از هر م زیو ظرف هارو تم دیغذاها رو ناپد یدستبا حرکت چوب نتنیغذاشون تموم شد پرفسور کل هیبق یوقت

 یراه تابلوها یما رو به سمت خوابگاهمون برد. تو نیتریارشد اسال گفتن،ینفر بلند شد که بهشون ارشد م کی

 نیتریتماماً سبزه اسال یوگوسالن گفت به یوقت گفتن،یو بهمون خوشامد م زدنیکه حرف م میدیرو د بیعج

 ارشد گروه پسرها و دخترها رو جدا کرد. گذشت،یرود سبزرنگ م کیکه از وسطش  میدیرس

خواب اونجا بود. ردا مو درآوردم لباس لمیاه افتادم که ساک و وسار یخوابگاه دخترها رفتم و به سمت تخت به

 .دمیخواب ادیز یو از خستگ دمیپوش
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 چهارم فصل

 !یادورگه یدردسرها

 

 «؟یکن بتیکالست غ نیاول یخوایکالسمونه، تو که نم نی. اولمیجنا...! بلند شو کالس دار...: »

 

شد! به اطرافم نگاه  یبندکه قبل از من گروه دمیرو د یزانلیا یچشمامو باز کردم و همون دختر جود یخستگ با

 !میخوابگاه بود یتو یکردم. فقط من و جود

 

 «م؟یینجایچرا فقط ما ا: »گفتم

 

. یوابتو هنوز خ دمی. من به خوابگاه برگشتم که کتاب هامو بردارم دیومدیصبحانه هم ن یراستش تو برا: »یجود

 .«یدار یآماده شدن فرصت کم یتا شروع کالس مونده و تو برا قهیدق ستیالبته ب

 

 «من برم دست و صورتم رو بشورم.»گفتم:  یجام بلند شدم. به جود از

 

 «خواب؟با لباس: »یجود
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 .«نهیمنو نب یتا کس دومی... تند مام»

 

 «شه؟یمگه م: »یجود

 

در عرض دو  میراه رفتم و بعد با سرعت خوناشام یرفتم. چند قدم رونیدر خوابگاه رو باز کردم و ب.« شهی. مآره»

ظر من منت یدست و صورتم رو شستم و با همون سرعت به خوابگاه برگشتم. جود عی. سردمیرس ییبه دستشو هیثان

 مونده بود.

 

 «شه؟یگه مسرعت، م نی! آخه مگه با ا؟ی! تو چقدر زود برگشتیوا: »یجود

 

زدم و به سمت تختم رفتم. از ساکم ردا و لباس درآوردم و با شوق موها مو شونه کردم. لباسامو  یژکوند لبخند

 یلیخ میجادوگر یو از زندگ کردمیبودن م یسرم گذاشتم. احساس عاد یرو رو یجادوگر زیتو کاله نوک دمیپوش

 خوشحال بودم.

 

 «م؟یدار یچه کالس یراست: »دمیپرس یجود از

 

 «کنار تختش نصب کردن. یتخته یآموز روهر دانش یرو برا ی! برنامه درسیجادوگر خیکالس تار: »یجود

 

به سمت کالس  یمو گذاشتم. همراه با جودجوهر و قلم ،یجادوگر خیرو برداشتم داخلش کتاب تار کمیکوچ یکوله

کوهستان اشباح  یدست داد. آخه توبه هم یادیجادوآموز هم سن و سالم شوق ز همهنیا نیراه افتادم. از بودن ب
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کالس فقط  ی. تومیوارد کالس شد ی. با جوددیکشطول  قهیتر بودن. تمام آماده شدنم فقط ده دقهمه از من بزرگ

 ها بودن. ینیتریاسال

 

 «؟یهستن! تو چ لیمن مادر و پدرم هردو اص یراست»گفت:  یجود

 

 !«ستمین لی. راستش من اص..امــم»

 

 نیتریاسال یپس چطور تو یستین لیاگه اص ؟یستین لیاص ؟یچ»گفت:  دنیکه همه شن یو جور ادیبا فر یجود

 !«فتادهین نیتریدر اسال یمشنگ چیتا حاال ه ؟یافتاد

 

 «هستم اما مادر و پدرم مشنگ بودن. لیاص کیگفت من  یبند... کاله گروهدونمینم»

 

 «نه؟ ایهستن  لیکه اص یدیاز پدر و مادرت نپرس: »یجود

 

 «و مادرم، مردن. پدر»

 

 .«گمیم تیتسل: »یجود

 

 .«ممنونم»
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پدر و  دیخب شا»از جاش بلند شد و گفت:  یمن و جود یحرفا نیآخر دنیداده بود و با شنلم یصندل یرو یپسر

 «مادرت فشفشه بودن.

 

 به خودم گرفتم؟! فشفشه؟ یمتعجب افهیق

 

 .«گنیندارن فشفشه م یاییقدرت جادو چیکه ه یلیاص یبه جادوگرها: »یجود

 «مونچلس هستم. داگ مونچلس.»جلو اومد دستشو دراز کرد و گفت:  پسرِ

 

 «منم جنا جکسون هستم.»دست دادم و گفتم:  باهاش

 

که من  دادنیاحتمال م دیبه هم نگفتن؟ حداقل با یزیخب اگه مادر و پدرم فشفشه بودن چرا از جادو چ: »دمیپرس

 «جادوگر بشم.

 

 یها زندگمشنگ نیها باز فشفشه یلیهستن. خ لیاص یخانوادهها یسرافکندگ یهیها مافشفشه نکهیا یبرا: »داگ

بدونه فشفشه هستن هراس دارن، حتماً پدر و مادر توهم  یکس نکهیبودن نکنن. اونا از ا بیتا احساس عج کننیم

 «فشفشه بودن.

 

 !«دیشا»
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 .«یخوشحال باش دیبا یستیگندزاده ن کی نکهیدرهرصورت از ا: »یجود

 

 «گندزاده؟»

گندزاده. هرچند که گندزاده  میگیآموزش جادو ندارن م اقتیکه ل ییها. به خون لجنهاستلیاصطالح ما اص: »داگ

 «مؤدبان است! یلیاونا خ یبرا

 

 .«شهیم نیکه بهشون توه ینجوریا یول»

 

 «ها رو هم ندارن.حرف نیا اقتیاونا ل ن؟یهه! توه: »یجود

 

 «اشتباهِ! یلیخ نیا»

 

 ییبا ما دیدوتا قدرت داره با یشانسخوش یکه فقط از رو ی! آخه کسیباش لیاص کیپـــوف! فک نکنم تو : »داگ

اشن. عنوان کلفت ما ببه دیاونا با نه؟یکالس بش کیداشته در  انیدر ژن هامون جر ییجادو یهاکه جد در جد قدرت

 !«یمثل جن خونگ قاًیدق

 

 «از اون! ترنییپا یزیچ کیهه! : »یجود

 

ها بد هستن و نسبت بهشون احساس مشنگ زاده یهمه کردمیهاشون احساس مبا حرف ینگفتم ول یزیچ گهید

 نشستم و کتابم رو باز کردم. زیداشتم. سر م یبد
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خوش  خیدرس تار یجلسه نیسالم. به اول»وارد کالس شد و گفت:  یجادوگر خیهمون لحظه استاد درس تار 

. خب درس اول در دیمنو پرفسور مارگارت صدا کن دیتونیهستم. البته شما م یدی! من پرفسور مارگارت گردیاومد

ز جادوگر وجود داشت که ا یفقط تعداد اندک میقد یهاجادوگرها! در زمان نیجادوگرهاست. اول یهیاول خیمورد تار

جادو کردند؛  سیرواج جادو شروع به تدر ی! بعدها براضانیمر یمثل شفا شدیجادو در راه کمک به مردم استفاده م

کرد و  دایپ یادیطرفداران ز اهیس ی. جادوکردندیاستفاده م اهیس یو جادو یمنافع شخص یاز جادو، برا یااما عده

 یجادوگرها یتمام جادوگرها حت اهیس یخالص شدن از شر جادو یبرا یبه تنگ اومدند. مردم عاد دافرا نیمردم از ا

جادو  سیبه تدر انهیمخف دیبا دندیفهم کردنیاستفاده م دیسف یکه از جادو گهید یرو سوزوندن. جادوگرهاخوب

 ...«بپردازند و 

در مورد  یرکه طوما نهیشما ا فیتکل»درس داد و گفت:  نیکه پرفسور مارگارت در مورد ا حاتیتوض یاز کل بعد

 !«دیسیجادو رو آموزش دادند بنو یصورت مخفجادوگرها چگونه به نکهیا

 

ر د دیشد یبه سراغم اومد و سوزش یاحساس گرسنگ هویکردم تا به خوابگاه برگردم!  لمیکردن وسابه جمع شروع

 کی کیشد و به گلوم چنگ زدم! از شب تولدم به بعد خون نخورده بودم! نزد شتریگلوم حس کردم! سوزش گلوم ب

 ماه بود!

 

 «؟یجنا خوب»اومد دستمو گرفت و گفت:  کمینزد یجود یدرستش کنم ول ییاعتنایکردم با ب یسع 

 

رو . نبض خونش دمیرو تپش قلبش رو شن رشیو خون ز دمیآورد، رگش رو د کیدستمو فشار داد. سرشو نزد یجود

 مزش. یترش و مسخون ذش،ی. خون گرمش، خون لذدمیشن

 

 «شده؟ یجنا... جنا چشمات...! چشمات چ»به خودم اومدم که گفت:  یجود ادیفر با
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بلند شده بود  هامشیزده بود و دندون ن رونیچشمام ب ریز یها! رگدمیرو مو اونور کردم و تند تند نفس کش عیسر

 !کردیو گزگز م

 

شده بود! جنا تو واقعاً  یجور کی! چشمات... تو چشمات یشده بود طانیجنا تو چت شده؟ مثل... مثل ش: »یجود

 «؟یجادوگر

 

 بگه! یچ دونستیمارگارت هول شده بود و نم پرفسور

 

 !«ییوالیه کی. تویجادوگر باش کیفک نکنم تو: »داگ

 

 با وحشت عقب رفتن! همه

 

خورده. جنا امروز صبح همحتماً حالش به ه؟یچ والیه ه؟یچه حرف نیا»و گفت:  مارگارت با اضطراب جلو اومد پرفسور

 «؟یخورد یچ

 

 قهیچون شق زدمیحرف م دهیبردهیبر« شدم و ... فرصت نکردم ... صبحانه ... بخورم! داریب ری! امروز دیچی... هاممم»

 .دنیکوبیمغزم م واریهام محکم خودشونو به د

 

در ضمن شما  یشیخوب م یبخور یزی. اگه چایبامن ب ،یپس حتماً فشارت افتاده و ضعف کرد»مارگارت:  پرفسور

 «. خب؟!دیدرست نکن عهیشا کیکوچ یماریب کیها! در مورد بچه
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 «اما...: »یجود

 

 «خب؟»رو قطع کرد و گفت:  یمارگارت حرف جود پرفسور

 

 «چشم.»گفتن:  همه

 

 ورود پرفسور مارگارت شروع به سرزنش کردنم کرد. یاتاق پرفسور مارگارت رفتم و در همون لحظه به

 

 ؟یریراه م یمعمول یآدما نیو ب یخوریخون نم یکاف یبه اندازه ؟یفکر کرد یجنا...! با خودت چ»مارگارت:  پرفسور

 یانسان معمول کیهنوز  یفکر کرد ؟یبه خون ندار یازین یچون جادوگر یفکر کرد ؟یهست یتو معمول یفکر کرد

 «؟یهست

 

! باشه اصالً من دیاستفاده نکن یمعمول یانقدر از کلمه کنمی! خواهش مهیکاف»کالفه گفتم:  یخاطر درد گرسنگ به

 «! خب؟خورمیرو م ازمیخون مورد ن رمیاشتباه کردم و االن م

 

 !دمیمارال رو پشت در د یباز کردم که برم ول درو

 

 «بود؟ ی... منظورت از خون خوردن چی! ولدونمیم یجنا...؟! آره تو جنا هست: »مارال
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 «ولم کن، حوصله ندارم. مارال»

 

اصالً  ؟یمدت کجا بود همهنیتو ا ؟یاتو... تو چطور زنده ؟یاومد نجای! تو چطور به ایپس تو واقعاً جنا هست: »مارال

 «؟یدونیمامان و بابا مردن؟ م یدونیم

 «خودم خونه رو ترک کردم. پس بحث نکن! لی. من به مدونمیم ویهمه چ نم،دویم آره»

 

از  شتریارزشش ب یزیچه چ ؟یبه خاطر چ ؟یو رفت یما پشت پا زد یبه همه یچ یخودت؟ تو برا لیبه م: »مارال

 «خانوادت بود؟

 

آشامم خون کی! توهم خواهشا دوروور من نپلک. چون من دمیآشام بشم و به آرزوم رسخون کیآرزو داشتم  من»

 «ذره بمکم!بشم و تمام خون تو ذره یممکنه وحش

 

 .کردیم کیبد بود و رگ کردن مارال منو تحر حالم

 

کردم ولت  داتیحاال که پ ی. در ضمن فکر کردکنمیباور نم ؟یآشام؟ تو به جدت پشت کردخون ؟یچ: »مارال

 «شده بود؟چقدر دلم برات تنگ یدونیکردم؟ م هیگم شدنت گر یاچقدر بر یدونیم کنم؟یم

 

 میتونیبزنم. ما م بیمن ممکنه بهش آس یول میهاگوارتز بر یدهایداشتم تا ابد با مارال باشم باهم به خر دوست

 .میدوباره مثل قبل باش
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شده! فقط چقدر دلت برام تنگ ستی! برام مهم نیکرد هیکه چقدر گر ستیتنهام بزار، برام مهم ن گمیم»زدم:  داد

 «ولم کن.

 

 .«ترسمیمن از تو نم یول یبزن بیکه به هم آس یترسیم دونمیم: »مارال

 

که  ی! همون خواهریمن تو رو دوست دارم جنا... تو هنوز همون خواهر بزرگ من»افتاد و ادامه داد:  هیبه گر مارال

 «؟یگیزور نم وقتچیه که تو یگیچرا نم ؟یگیپس چرا نم گه،یهمش به هم زور م

 

 !افتادمیم هیبه گر داشتم

 

 «مارال بسه.: »گفتم

 

 «بس کنم؟ یگی. حاال میندارم جنا... فقط تو برام موند کسوچی. من هکنمینه... بس نم: »مارال

 

 «من ممکنه تو رو بکشم. رسونم،یم بیمارال! نگو! من به تو آس« افتادم. هیبه گر منم

 

 .میکرد هیمنو بغل کرد و هردومون گر مارال

که برامون افتاده بود  یو از اتفاقات میباهم حرف زد یبود. بعد کل یجادوگر خیکالس ما در اون روز فقط تار تنها

بلند  شبمهیبخوابن. ن هیبه اتاقم برگشتم! منتظر موندم بق م،یکرد یخداحافظ ی. آخر شب به سختمیصحبت کرد
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هر طور بود خودمو  یسخت بود که بخوابم. ول شتمدا یادیز یخون خوردم. حاال که انرژ یپنج بطر کیشدم و نزد

 استراحت کنم. یمجبور کردم که چندساعت

 

 شدم. داریزود ب یلیصبح بود. اوف! خ 6شدم همه خواب بودن. به ساعت خوابگاه نگاه کردم ساعت  داریخواب ب از

سبز  یهارفتم دست و صورتمو شستم و به خوابگاه برگشتم. پرده ییبه دستشو میآشامشدم و با سرعت خون بلند

ادرم که م یالهیم یاز بشرها هاینشدم. بطر ریس دم،یخونو سر کش یهایتمام بطر نه،یمنو نب یتاکس دمیتختم رو کش

که احتمال  ییگشتم و هرجا یرفتم. هر چ رونیب هتر بود. به دنبال آشپزخونه از خوابگاپزشک بود هم کوچک کی

 نکردم. دایپ یآشپزخونه اونجا باشه رفتم ول دادمیم

و  دایبرخورد کردم! چون سرعتم ز یسرک بکشم اما به کس ترنییپا یهاکه به طبقه دمیدو میآشامبا سرعت خون 

د. داگ افتا نییبرخورد کرد و پا واریانسان بود به هوا پرت شد به د کیالعاده بود اون شخص که حتماً قدرتم فوق

 به سمت داگ رفتم و تکونش دادم. اچه. دستپومدیمونچلس! داگ سرش زخم شده بود و از سرش خون م

 

 «...! داگ...! حالت خوبه؟داگ»

 

 کیخونده بودم که خون  یآشامداستان خون کیکنم؟ قبالً در  کاریمن چ رهیکرد! اگه داگ بم یفیضع یناله داگ

 انسانِ. کی یگر براشفادهنده و معجزه یخونآشام مثل دارو

 

 "بزنن! رونیب هامشیدندون ن"خودم گفتم  با

 

و لخته  رنگاهیس ی. خونختیر رونیمچ دستمو زخم کردم و ازش خون ب هامشیزدن. با ن رونیب هامشین دندون

 یکم زخم سرش خوب شد. وقت. کمدینبود خون دستمو مک اریدهن داگ گذاشتم. داگ که هوش یمانند! دستمو جلو

 زخم دستم کرد. میو بدنم شروع به ترم دمیشد دستمو عقب کش اریهوش
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 بهش یداگ سرفه کرد. با نگران "کوتاه بشن و مطمئن بودم که االن کوتاه شدن  هامشیدندون ن"در ذهنم گفتم  

 به من انداخت و خودشو جمع کرد! ینگاهمیشدم. داگ ن رهیخ

 

 «چرا نشستم؟من : »دیپرس

 

 !«یشده بود هوشی. بدونمی... نمامــم»

 

 «هوا! یرو رمیاالن م کنمی. احساس مرهیم جیسرم گ»از جاش بلند شد و گفت:  یسختبه داگ

 

 ؟یباشه چ شدهلیشدم! اگه تبد هول

 

 «کنم؟ نتیمعا تونمی. مگمی... ماممم»

 

 «؟یمگه بلد: »داگ

 

 «... آره!آ»

 

 «خب باشه.: »داگ
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 .زدینبضش م ش،یگرفتم. آخ نبضشو

 

 «کنه؟یدرد م دندونات»

 

 «نه.: »داگ

 

 .«یپس سالم خب»

 

 «ن؟یهم: »داگ

 

 .«گهی. دآره»

 

 «؟یکنیم کاریچ نجایتو ا یراست: »داگ

 

 .«گشتمیبود، دنبال آشپزخونه م گرسنم»

 

 «م؟یبر یخوایمن آدرس آشپزخونه رو بلدم. پدرم به هم گفته، م: »داگ

 

 .«آره»
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 شده بود! ینقاش وهیتابلو برد که روش عکس چند تا م کی یمنو به جلو داگ

 «قاً؟ی... آشپزخونه ... اممم ... کجاست دق نیحاال... ا خب»

 

شد. چه جالب! در آشپزخونه تمام  انیرو قلقلک داد تابلو کنار رفت و آشپزخونه نما یگالب یوهیعکس م داگ

داگ  یوذوق براها با شوقها خواست. جننون تست و مربا از جن یو کلدر تکاپو بودند. داگ رفت  یخانگ یهاجن

 صبحانه آوردن.

 

 «ورا بزنم. نیا یچرخ کی رمی. من مداگ»

 

 «باشه.»پر گفت: با دهن داگ

 

 «د؟یخون دار نجایا»آوردم و گفتم:  ریها رو گاز جن یکی رفتم

 

 .«دینفهم یبیخانم؟ خون؟ ف دیگفت یچ»شوک زده عقب رفت و گفت:  جن

 

 .«کنهینم یباشه فرق ی. هرچوانیح ایخون انسان  د؟یخون دار نجایا گمیم»

 

 «خانم خون خورد؟ شهیخانم شما خون خورد؟ مگه م: »یبیف
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 «. گمشو!اریبرام ب خوامیرو که ازت م یزی. برو چفیحرف بزن جن کث کمتر»

 

 حاال دارم اره،یرفت تا برام خون ب یریزنگفت و با سربه یزیچ یبیاز دهنم دررفت. ف فیجن کث یچرا کلمه دونمینم

 متنفرم. در وجودم نشسته! یخونگ یهاها و جن. من از مشنگرسمیم یبندکاله گروه یبه حرفا

وگور کرد. به خون نگاه خودشو گم عیسر یبیف یکنم ول یبرام خون آورد و من دهن باز کردم که عذرخواه یبیف

. داگ صدام کرد. با زبونم دندونام دمیخون رو سر کش وانیاز کجا آورده بود؟ ل گهیانسان د کردم. خون انسان؟ خون

 کردم تا خون روش معلوم نباشه! زیو دورلبمو تم

 

 «ه؟یچ»دادم:  جواب

 

 «؟ی. جنا...؟ چرا ناراحتمیبر ایجنا... ب: »داگ

 

 " فیجن کث"ها از دستم ناراحت شد. حواسم نبود و بهش گفتم از جن یکی

ارزش ندارن که خودتو ناراحت  ادی. در مورد اون جن هم ناراحت نباش! زیهست لیاص کیاوه! پس تو واقعاً : »داگ

 «سرشون بکوبن. یتو هی. اونا عادت کردن که بقیکن

  

به سمت خوابگاه  نیهم یساعت به شروع کالسهام مونده بود برا 1ها سوخت. فقط نگفتم اما دلم به حال جن یزیچ

وک و گرنه بدجور مشک امیآشپزخونه ن نیخون به ا یبرا گهیباشه د ادمی دیوجور کنم. باجمع لمویاه افتادم تا وسابه ر

 .شنیم
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اهام آشام بودنم بهنوز به خاطر خون زابلیبگم برام خون بفرسته. آره... با جغد! البته اگه جغدم ا یبه کرپسل تونمیم

 قهر نباشه!

 عیبه راه افتادم. سر یگذاشتم و به سمت جغددون میدست فیک یجوهر و قلم برداشتم تو ازمیمورد ن یهاتمام کتاب 

 نوشتم: یکرپسل یبرا یانامه

کنار  رسوندیکه ما رو به مدرسه م یقطار یدفعه تو کیبوده لو برم.  کیچند بار نزد نجای. من ایکرپسل یسالم آقا"

که اگه بگم چرا  دونمی. خب... مدادمیلو م ویداشتم همه چه _تیوا کوالسیکردم و اسمش ن دایکه تازه پ یدوست

... ... امــمکیتنگ شده بود. دوست داشتم به ن نوادمخا یگرفت. دلم برا میمن گر ،یکنیخفم م رفتمیداشتم لو م

 یاز رودخونه  قیدفعه هم با قا کی! الیخیشده و ...! خب حاال بخانوادم تنگ یبگم که چقدر دلم برا کوالسیخب ن

 یما رو دوباره تو شییجادو یهایتا ماه میآب انداخت یخودمونو تو کی. من و نمیتا به مدرسه برس میهاگوارتز رد شد

 "!ردکیصورتش از سرما قرمز شده بود و تند تند سرفه م کین یسردم نشد و سرفه نکردم ول ادیآب پرت کنن. من ز

که  یزانلیا یجود گمیبود که با دوست د یسوم وقت یو دفعه"و ادامه دادم:  دمیخند یکل دمینامه که رس ینجایا به

جد  یعنی له،یخون اص یفقط مخصوص جادوگرها نیتریافتادم. اسل نیتریاسال یمن تو یمنه... راست یگروههم

کالس درسم  نی. در اولگفتمیداشتم م الصهباحاله! خ ی! ولیچطور دونمینم لم،یاص کی. من لیاص یجادوگرها

 ی... خواهرم مارال اون زندست! وایپرفسور مارگارت درستش کرد! راست یبود خون دوستمو بخورم ول کمینزد

که شاهزاده مارچ به هم داده بود رو تموم  یخون یهای! خواهرم... از ته دلم دوسش دارم! امروز صبح تمام بطریکرپسل

چلس بود، تونستم به آشپزخونه مدرسه هام که اسمش داگ مون یگروهاز هم یکینشدم. به کمک  ریس یکردم ول

 بشم میچند لحظه قا کیمجبور شدم از دست داگ  ی. ولرمیکه خدمتکار آشپزخونه بودن خون بگ ییهابرم و از جن

 ی. توهم در مورد ماجراهاستهر هفته برام خون بفر ایبه بعد هرماه  نیبگم از ا خواستمیو بعد خون بخورم. خالصه م

 "فصل بده. خداحافظ! م حیتوض کیکوهستان 

 

در کوهستان اشباح بده!  ینامه رو به کرپسل نی! ازابلیخب ا "گفتم  امییپاکت گذاشتم و به جغد حنا یرو تو نامه

 "منتظرت هستم! 

 

 جغد هنوز با من تا نکرده! اه!  نیپرواز کرد! ا یلیمیبا ب زابلیگفتم و ا زابلیجمالت رو به جغدم ا نیا
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 مرتب کردم و به سمت کالسم راه افتادم! مویدست فیک

یو من م کردیبه هم کمک م یلیخ میآشامخون یماه بود که از ورودم به هاگوارتز گذشته بود. حافظه 2 حدوداً

 ها و درس هارو حفظ کنم.خوب کتاب یلیخ تونستم

رو  یدیجد یهاوها و اتاقو راهر زدمیراهروها پرسه م یو من تمام صبح رو تو مینداشت یکالس چیصبح ه امروز

 .کردمیکشف م

 ی. کنار جوددمید ندوریفیگر زیجمع شده بودن. مارال رو سر م زیرفتم، همه دور م یناهار به سالن عموم یبرا

 بود خونش رو بخورم باهام سرد شده بود. کیکه نزد یاز اون روز ینشستم. جود

 من انداخت! یجعبه جلو کیمن،  ییجغد حنا زابل،ی! ادیها رسسقف سالن پر از جغد شد و نامه هوی

 

 «مادر و پدرت مردن؟ یتو که گفت: »دیپرس داگ

 

 «برام نامه فرستاده. استادم»

 

 «ده؟یم ادتی یاستاد؟ چ: »داگ

 

 !«هی... خوب خصوصامــم»

 

 «آها.: »داگ
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شده نامه گذاشته کیکه روش  دمیجعبه د کیدور جعبه رو باز کردم و  یدهیچیمشکوک به هم نگاه کرد. کاغذ پ و

 نامه رو خوندم: یبود. با خوشحال یبود، نامه رو باز کردم. دست خط کرپسل

 

! اون خواهرت یلیاص کینداره که  یخاک تو سرت! به منم ربط ؟یکرد هی! گریبوده لو بر کیکه نزد یاحمق یلیخ "

! سیتر بنوکوتاه یبعد یجعبه فرستادم! دفعه کیبرات تو  یرو که خواست یزیاز کجا اومده؟ چه مزخرف! چ گهید

 "سرم درد گرفت! 

 

زرگ ب یهایبطر کیکوچ یهالهیم یجادفعه به نیخودمو کنترل کردم! جعبه رو باز کردم. ا یسختخنده افتادم و به به

 بودن!

 

 «داخلشونه؟ چرا قرمزه؟ یچ ه؟یچ نایا: »داگ

 

 !«ستین یزیامــم... چ»در جعبه رو بستم و گفتم:  عیسر

 

 .«سایسر جات وا»شدم برم اما داگ گفت:  بلند

 

« مال استادته. بزار بخونمش. ینامه گفت نیا»نامه رو برداشت و گفت:  یرو بردارم. جود زیم یرو یرفت نامه ادمی

 توجه همه به ما بود.

 

 نامه رو خوند! یجود
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 «ادبه. یاستادته؟ چقدر ب نیا: »داگ

 

 .«نمیجعبه برات فرستاده؟ بزار بب یتو یچ نمیبگو بب یراست: »یجود

 

 .«ستین یازین»

 

 .«دیمن دخالت کن یکارها یتو دیشما حق ندار»و گفتم:  دمیقاپ یرو از دست جود نامه

 

شما  ینداره. اون مثل همه یمشکل چیخواهر من ه د؟یکنیم چیچرا انقدر خواهر منو سؤال پ»جلو اومد و گفت:  مارال

 «ه؟یبفهمه. مشکل یکس خوادیکه نمرازها داره  یسر کی

 

 .«هیخوب. پس حداقل بگو داخل جعبه چ یلیخ: »داگ

 

 «داره؟ یآخه به شما چه ربط دونمینم من»

 

 «پر خون بودن. یهایبطر هیشب یلیخ هایاون بطر یول ادیب شیپ یبرات مشکل خوامینم هیچ یدونیم: »داگ

 

 !زدیتند تند م قلبم
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 .«ستیاون خون ن نه»

 

 .«یکنیخراب م هیبق یخواهر منو جلو ی. تو داریگیخون باشه؟ مزخرف م دیچرا با: »مارال

 

 «خفه شو. یکیتو : »داگ

 

 «کن. تیادبت رو رعا: »مارال

 

 .«هیاون جعبه چ ینداره که تو یربط چی... به شما ههیکاف»

 

 افتادم. نیزم یبه سراغم اومد. زانوهام شل شد و رو یهمون لحظه گرسنگ یبدشانس از

 

 «جنا... جنا حالت خوبه؟»طرفم کتفم رو گرفت تکونم داد و گفت:  دیدو مارال

 

 .کردنیگزگز م هامشی. دندون نکردیم ییپر خون گردن مارال برام خودنما رگ

 

 «جعبه... اونا رو... بده... بخورم...»گفتم:  دهیبردهیبر
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 .ستمیپاهام با یدرآورد و به خوردم داد. حالم بهتر شد و تونستم رو یبطر کی عیسر مارال

 

 «جنا! میبر نجایاز ا ایب»و گفت:  دیدستمو کش مارال

 

 .کردنیکه به هم دست داد متعجب به هم نگاه م ییهوی یبه خاطر گرسنگ هیروبستم و راه افتادم. بق جعبه

 

 س کردم!داگ رو پشت گردنم ح یدستچوب یسرد.« سایوا: »داگ

 

 "!ارموسیاکسپل"که داگ گفت:  میبردم سمت چوبدست دست

 

 .دیبه هم نرس یبیآس چیافتادم البته ه نیپرت شد و به دست داگ افتاد. من هم با صورت به زم میدستچوب

 

 .«یبزن بیبه خواهر من آس یتو حق ندار»نشونه گرفت و گفت:  شویچوبدست مارال

 

 ایها از مشنگ زاده شتریهستن ب لیکه اص ییهابچه یبدون دیبا یهست لیاص کیاحمق، اگه تو یدختره : »داگ

 «پس بکش کنار. ،یای. تو از پس من بر نمارنیاز جادو سر در م یلیاص کی یدونینم یکه حت ییتو

 

 .«کنمیاز خواهرم دفاع م شهیمن هم ،یدونیکه چقدر م ستیبرام مهم ن: »مارال
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. اون ستین یآدم معمول کی. اون هیبفهمم جنا چه موجود دیدختر خوب! من با نیبب»گفت:  یبا مسخرگ داگ

قرمز  یهیاز ما یوقت یول دهیمثل االن بهش دست م یحالت کیبار  کیو هرچند وقت  گهیگذشتش دروغ م یدرباره

 !«بیوغربی... عجبهی. اون عجشهیحالش خوب م خورهیم

 

! آره! بیغر بیرفت. عج لیخون خوردن به دست آورده بودم تحل قیکه از طر ییرویداگ تمام ن یحرفا دنیشن با

! طانمیش کی... بمیغر بیعج کیجادوگرا  یایها و هم دنآشامخون یایرو به من گفت. من هم در دن نیدارن هم هم

 داگ و مارال گوش دادم! یپس من به کجا تعلق دارم؟ بغضم گرفت! از جام بلند شدم. با بغض به حرفا

 

 !«یکن نیبهش توه یحق ندار گهی. دستین بیغر بیخواهر من عج: »مارال

 

 !«یباشه. خودت خواست ؟یکن یکله شق یخوایپس م: »داگ

 

 "!ارموسیاکسپل"زد:  ادیفر داگ

 

 داگ یمارال هم در دستا یدستافتاد. چوب نیبه زم یابرخورد کرد و با ناله نیتریاسال لیطو زیپرت شد به م مارال

 قرار گرفت!

در درون دستام حس کردم! دستام رو باز  یبیو عج ادیز یلیخ یرویبه جوش اومد، دستام رو مشت کردم. ن ونمخ

ردم؟ کارو ک نیاالن چرا ا گفتمیطرف داگ نشونه گرفتم! با خودم مباشه به یدستچوب کیدستم  نکهیاکردم و مثل

 ه!برسون بیطرف داگ بره و بهش آسبه دستتداخل  یروین شهیکار باعث م نیا گفتیذهنم م یتو ییصدا کی یول

 

 "!ارموسیاکسپل"زدم:  ادیکردم و فر دیداگ تقل از
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 یدستخودم، مارال و داگ به دستم افتاد! همه با تعجب نگام کردن که بدون چوب یدستبه هوا پرت شد و چوب داگ

 رو اجرا کردم! یقو نیبه ا ییجادو

 

 «چه خبره؟ نجایا: »زد ادیاومد که فر نتنیپرفسور کل یصدا

 

 جادو کردم! یخالبودم که چطور با دست رتیزده عقب رفتم و در ح شوک

 

جادو آموزها  یرو رو یایقو نیبه ا یطلسم یچطور جرئت کرد»گفت:  تیهوپر به سمتم اومد و با عصبان پرفسور

 «؟یامتحان کن

 

 ...!«من»

 

 «اون نبود. ریتقص: »کین

 «؟یچ»هوپر:  پرفسور

 

 قسم تونمیکرد و من م دی. جنا از مونچلس تقلنیدینم ادیطلسم خلع سالح  هایبه سال اول وقتچیشما ه: »کین

 .«هیطلسم چ نیاسم ا دونستهینم یبخورم که جنا حت

 

 «بلد بوده؟ یطلسم نیامکان نداره. مونچلس چطور همچ»هوپر:  پرفسور
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ه ک دیدونیپرفسور شما خودتون بهتر م»مارال بود جلو اومد و گفت:  یمیبلودر که دوست صم نیبه اسم دو یدختر

که اول مونچلس  میها جادو بلدن. من و همه شاهد هستاز مشنگ شتریهستن ب لیاص یهاکه از خانواده ییهابچه

 یزیجادو رو اجرا کرد. چ نیا یخالبا دست ییک جورایچطور بگم.  دونمیجادو رو اجرا کرد. بعد جنا... خب... نم نیا

 !«میما شاهدش بود یهمه ی... ولرممکنِیکه غ

 

 «گه؟یراست م نیجنا...؟ دو»مارگارت:  پرفسور

 

 «کردم. من... نکارویا یچطور دونمیخودمم نم نیباور کن پرفسور»

 

 

. فعالً نشیم هیتنب که جادو انجام دادن یو کسان میکنیصحبت م بارهنیخب، بسه. بعداً درا یلیخ: »نتنیکل پرفسور

 !«نینی! بشنینی. بشمیبهتره ناهار بخور

 

کرد. داگ  فیبراش تعر زرویهمه چ یشده بود باالخره به هوش اومد و جود هوشیجادوآموزا نشستن. داگ که ب تمام

 انداختم. نییبا نفرت به من نگاه کرد... سرمو پا

 

 !میراحت بش هیبق نیسنگ یهاتا از نگاه میناهار من و مارال سالن رو ترک کرد بعد
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. ستیکالس ن نکهیکالس نجوم؟ دِ آخه ا یهاکردن همه پنجره زیبود آخه؟ تم یهیچه تنب نیخدا... دستــــم. ا یوا

 شتری. چون بکردیم زیمدرسه رو تم یهاقصرِ قصر! همش هم پنجره ست. حاال من که خوب بودم. داگ داشت توالت

 اشت.د یتربزرگ هیاون بود تنب ریتقص

دراز بودن  قهیبعد ده دق نیولو شدم کف زم دمیپنجره رو که دستمال کش نیپنجره. آخر نیآخر نمی... اشیآخ

 دررفت. میپاشدم. اوف... خستگ

دن ب نیبا ا یافتاد من کالس دارم. حاال ک ادمیتختم تا بخوابم که... اَه...  یرو دمیدوش گرفتم و دراز کش کی رفتم

. وارد کالس شدم و نشستم اهیس یآماده شدم و رفتم به کالس دفاع در برابر جادو یکوفته بره سر کالس؟ با بدبخت

 مرد اومد داخل کالس و گفت: کی قهیبعد چند دق

درس ما در مورد  نی! ااهیس یاستانلو هستم! استاد درس دفاع در برابر جادو تیها! من پرفسور ابخب بچه...: »

ها و آشامخون نیکه جنگ ب دیخونده باش یجادوگر خیدر درس تار دیمبارزه با اون هاست. شا یهاها و راهشامآخون

 «دربارش خونده؟ یخب کس ده،یها ده سال طول کشساحره

 دستمو باال بردم. دونستم،یمورد م نیکامالً در ا یمن به لطف کرپسل یدستشو باال نبرد ول کسچیه

 

 «جکسون! زهیدوش دییبفرما»استانلو:  پرفسور

 

یدو موجود بر سر قدرت م نیها شکل گرفت. اآشامها و خونساحره نیجنگ ب شیسه قرن پ ایدو  باًیتقر»

جادوگرها  یوجود داشت! و به جا لیاص یهاآشامخون فیضع یهاآشامخون یبه جا میقد یها. در زماندندیجنگ

 ندارن یدستبه چوب یازیها نو ساحره رندیمیپسند نمو گل شاه یچوب زهیبا آتش، ن هالیقدرتمند! اص یهاساحره

یو ب فیهاست و اگه اون سالح رو از دست بدن کامالً ضعمشنگ یمثل سالح سرد برا یدستچوب کیچون وجود 

 «ها بود!ساحره یبرا یسخت اریکار بس هالیکشتن اص لیدل نی. به همشنیم دفاع

 «مردن؟یم یپس با چ: »داگ
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 «اون هارو بکشه! تونستهیدرخت مخصوص م کی... فکر کنم چوب امــم»

 

 «منقرض شدن؟ هالیبعد چرا اص»با پوزخند:  داگ

 

 هالیها و اصساحره نیدر مورد جنگ ب میمورده ما دار یمونچلس. سؤاالت شما کامالً ب یآقا»استانلو:  پرفسور

 .«دیسؤال نپرس گهیپس د ها،لینه منقرض شدن اص میکنیصحبت م

 

 منو هل کنه! خواستیبوگندو م ی! دلم خنک شد. پسرهشیآخ

 

سال اول جنگ فقط مختص به  5بود. در  یسخت یلیکار خ هالیکشتن اص لیدل نی. به همگفتمیداشتم م خب»

 در یکم یهاآغاز شد. ساحره ییسال بعد جنگ نها 5بود اما در  گریهمد یکوچک به مرزها یو تجاوزها یجاسوس

هستن.  راینام هالیکه اص کردنیم ورها تصاز ساحره یلیخ لیدل نیبه هم دونستنیها مآشامضعف خونمورد نقطه

ها ساحره نیشروع به تصرف سرزم یهم با خوشحال هالیها شد. اصو ندونستن باعث شکست ساحره یدیناام نیهم

 «کردن.

 

 «م؟یاپس چطور االن ما زنده ؟یا... جد: »داگ

 

 «کنن؟یصحبت م یجورنیدارن؟ چرا ا یمونچلس با من مشکل یپرفسور آقا دیببخش»

 

 !«رونیب دیبر دیبا دیصحبت کن اجازهیب گریمونچلس اگر بار د یآقا»استانلو:  پرفسور
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 نگفت! یزیفشار داد و چلباشو به هم داگ

 

ها رو فتح کنن ساحره نیسرزم یبا خوشحال خواستنیم هالیاص کهیاما وقت»ادامه دادم:  روزمندانهیپ یلبخند با

د متول یموجود ندهیگفتن که در آ انیو خدا دهیفرمان صلح رس یآسمان انیجلو اومدن و گفتن که از خدا شگوهایپ

ه ک هالیدر صلح باشن! اص نیدو سرزم نیهاست! پس بهتره که تا اون موقع او ساحره هالیاص نیب وندیکه پ شهیم

به کار ببرن و از  ییجادو توننیها جلو اومدن و گفتن که مبودن مخالفت کردن اما ساحره یروزیپ یقدمکیحاال در 

ها و جادوگرها شدن از ساحره یهم عضو شگوهایپ لیدل نیکنن! به هم یریجلوگ هالیاص نیبه سرزم دینفوذ خورش

 «کردن. ادی شگویپ یعنوان جادوگرهاها به اونو از 

 

 !«نیتریاسال یبرا ازیامت 20جکسون!  زهیدوش نیآفر»استانلو:  پرفسور

 زدم و نشستم. یلبخند

 

ه ک لِیدل نیمتولد نشده به هم یموجود نیگذشته و هنوز چن ییشگویها از زمان پالبته قرن»استانلو:  پرفسور

کشته شد.  فیکث یهاآشامخون نی. خب جد من به دست همکنهیاعتماد نم شگوهایپ یهابه حرف کسچیه

جعبست که پر از  نیا رسهیکه به من م یاهیمن نسل به نسل ادامه داره و تنها ارث یخانواده نیدر ب یآشام ترسخون

شب هستن که مجبور به خوردن خون  یشدهنیموجودات نفر فن،یها کثآشامهاست. خونآشامکشتن خون لیوسا

 «ها وجود نداره!آشاماز خون زتریانگتر و نفرتزشت یموجود چیها هستن. همثل انسان یپاک یموجودها

 

 عمته. فیکث ف؛یخودمو کنترل کردم که با مشت نزنم بهش، کث یلیخ
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شام آخون کیکشتن  یواقعاً برا هالیوسا نیاز ا کیکه کدوم  دونمینم قاًیمن دق»جعبه رو باز کرد و گفت:  پرفسور

 ...«و  یچوب یزهینپسند، آب مقدس، گل شاه ب،ی! صلکنهیکار م

 

 داشتن آخه! یها چه مشکلآشامدست داد! مگه خونبه هم یاون ساک حس بد دنید با

 

 !«نیسینویمقاله م کی لیوسا نیاز ا کیو در مورد هر نیشیم میتقس ییچهارتا یهاشما به دسته»استانلو:  پرفسور

 

 بودن! یکاف لیها بودن و وسا ینیتریکالس فقط اسال نیا

 

. داگ مونچلس، دوک نیگروه کیو جوزت داگاتو شما  نزیگیابوت، فلش ا یجان ،یزانلیا یجود»استانلو:  پرفسور

 .«نیگروه کیو جنا جکسون شماهم  تیگر انیدیبوفرت، گ

 

 گروه بشم! کیبوگندو  یپسره نیبا ا دی! من بااَه

 

 «م؟یبپوش یکش بهداشتدست دیامــم پرفسور! به نظرتون ما نبا: »داگ

 

 .«ارمیداگ... من االن براتون م یگیآه! درست م»استانلو:  فسورپر

 

 .«ارهیهمه دستکش ب یبرا تونهیپرفسور. گروه ما م ستین یازین: »داگ



 آشام و جادوگردورگه خون

 
127 

 

 

 «ممنون داگ. یلیخ»استانلو:  پرفسور

 

 باال راه افتادم! یطبقه  یبه سمت انبار شیمیصم یبه همراه داگ و دوستا من

 

 .«یاونجارو بگرد یتونیم ؟ینیبیجنا تو اون جعبه هارو م: »داگ

 

 

گ... دا»از جعبه ها تا کمر خم شدم و گفتم:  یکینکردم. داخل  دایپ یزیچ ینگفتم. تمام جعبه هارو گشتم ول یزیچ

 .«ستین یچیه نجایا

 

 «باشه؟ یزیچ ینکنه انتظار دار: »دمیشن میقدم کیداگ رو در  یصدا

 

ا ب تونستمیدستامو محکم گرفت. م انیدیدرآوردم اما همون لحظه دوک دهنم رو سفت گرفت و گسر از جعبه  شکه

 به کنن. خوانیم کاریصبر کردم بفهمم چ یحرکت هردوشون رو خردکنم ول کی

 

 «آشام کوچولو.لحظه بودم خون نیمنتظر ا یلیخ: »داگ

 

 دست دوک مانعم شده بود. دوک دستشو شل کرد. یگشاد شد. خواستم حرف بزنم ول چشمام
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 («ه؟یمنظورت چ ؟یدار یچه هدف ؟ی)چ ه؟یمنتورت ت ؟یتار یته هتف ؟یت»

 

 !«یفیآشام کثخون کیثابت کنم تو  خوامیم: »داگ

 

 جادوگر کیگرفتم.  شیآت تیجلو اومد. از عصبان یدستش شدم. داگ با بدجنس یپسنده تومتوجه گل شاه تازه

 !دمیبزنه؟ هرگز اجازه نم بیواد به من آسبخ فیضع

 

 به هوا پرت شد! انیدیدستام فشار آوردم و آزادشون کردم. گ به

 یدرپیپ یهاغیمزش رو بچشم. دوک با ج یترش و مسکه تونستم خون یدوک رو با شدت گاز گرفتم جور دست

دندونام مونده بود! پوست دستشو تف کردم و  ریپوستش ز یدستش رو از دندونام جدا کرد ول یسختعقب رفت و به

 به سمت داگ رفتم! ریناپذوصف یتیبا عصبان

زدن. داگ رو از  رونیب هامشیچشمام باد کردن و دندون ن ریز یهااالن رگ دونستمیعقب رفت. م دهیترس داگ

 ال کردن هم نداشت.توان تق یقصد کشتنش گردنشو فشار دادم. صورت داگ کبود شد و حتگردن بلند کردم و به

 

 «؟یکنیم کاریچ یجنا...؟ دار»پرفسور استانلو اومد که گفت:  ادیفر یصدا

 

 یپرت کردم و بعد با نفرت خودمو از پنجره نیشدم. داگ رو به زم رهیپرفسور استانلو خ یزدهوحشت صورتبه

به خوابگاهم  میآشاما سرعت خوننشستم ب نیمعلق شدم و آروم به زم نیزم یقدمکیانداختم. در  رونیب یانبار

 پناه بردم.
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بود  کینزد نکهی... . از ایلی. خیکرد یدقتیب یلیخ یبود نجایکه ا یشش ماه نیا یجنا...! تو»مارگارت:  پرفسور

  «؟یفکر کرد یبا خودت چ ،یکتک زد یداگ و دوستاشو حساب کهیتا وقت یرو بخور یزانلیا یخون جود

 

خسته شدم! همش تذکر، تذکر، تذکر! من  گهیاتفاقات افتاده. د نینداره که ا یربط چیپرفسور...! به من ه دینیبب»

تحمل  گهی. دکننیم یهمه از من دور االنشمنیداشته باشم. هم دغدغهیآروم و ب یزندگ کی هیمثل بق خوامیم

 «شمارو ندارم. یحرفا

 

داگ و دوستاش رو هم کتک  نکهیبه کنار، ا یرو بخور یبود خون جود کینزد نکهیجنا... ا نیبب»مارگارت:  پرفسور

 «؟یداگ انجام داد یو طلسم خلع سالح رو رو یجادو کرد یخالبه کنار، تو به من بگو چطور با دست یزد

 

 «انجام دادم! نکارویچطور ا دونمیدادم. نم حیقبالً هم توض من»

 

 «؟یها فرق دارآشامخون هیکه با بق یخب... تو چطور متوجه شد»مارگارت:  پرفسور

 

 یتوق یتعجب کرد ول یلیخ یرو عقب بندازم. کرپسل میماه خون نخوردم و تونستم گرسنگ کیتا  نکهیا اولش»

 «بود کنترلم رو از دست دادم. کمینزد یجود

 

 !«یعیطب نیخب ا»مارگارت:  پرفسور
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آشام من رو شکست اون خون نکهیو از ا دمیآشام به اسم گراور جنگخون کیکوهستان اشباح با  یبعد تو یدفعه»

 شیدست من و من زخم یاز دستش در اومد و اومد تو رشیمن شمش میشدم! بدون دخالت مستق یداد عصبان

 «کردم!

 

 !«یعیطب نمیخب ا»مارگارت:  پرفسور

 

ه آب سرد حموم کوهستان رو ک تونستمیمن م نکهیپرفسور... ا یول»من گفتم:  یمارگارت بلند شد که بره ول پرفسور

 «؟یعیطب نمیکنم ارود روان بود گرم کی

 

 «. اصالً...؟!ستین یعیاصالً طب نیخودت؟ نه! نه! ا ی...؟ باارادهیچ»و گفت:  ستادیا پرفسور

 

 کیاون  ک،یمک هول استاد درس معجون ساز  یجنا... پرفسور جرم»فکر کرد و گفت:  هیمارگارت چند ثان پرفسور

 «و بهش بگو که من تو رو فرستادم. ششی. برو پدونهیم یلیها خساحره خیساحرست و در مورد تار

 

 «برم؟ ششیپ دیبا چرا»

 

 «؟ی. دفترشو که بلدیشیخودت بعداً متوجه م»مارگارت:  پرفسور

 

 .«رمیمن سر کالساش م بله»
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 «خب پس خداحافظ.»مارگارت:  پرفسور

 

 .«خداحافظ»

 

 هامو باال انداختم و به سمت در کالس پرفسور مک هول به راه افتادم. در زدم. شونه

 

 .«دییبفرما»مک هول:  پرفسور

 

 «... سالم پرفسور.امـــم»

 

 .«نیبش ایب ؟یسالم جنا، خوب»مک هول:  پرفسور

 

 «پرفسور ممنون»

 

 «امــم... پرفسور... پرفسور مارگارت من رو فرستادن.»و ادامه دادم:  نشستم

 

افتاد و شکست. پرفسور مک هول تند برگشت و  نیکه در دست پرفسور مک هول بود به زم یرنگسرخ معجون

 «بهت نگفت؟ یزیها چ...؟ در مورد ساحرهیمارگارت...؟ چ»گفت: 
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خودم و  یبه اراده تونمی. چون من ممیعیطب ریچرا گفت... گفت که من غامــم... »شده بودم گفتم: هول کمیکه  من

 «ک؟یخاص  زیچ نی. نکنه انیساحره ا کیجادو بکنم و گفت شما  یدستبدون چوب

 

 دی! اما اساتدوننیراز رو م نیهم ا دیاز اسات یسر کی! یآشامخون کیتو  دونمیجنا... من م نیبب»مک هول:  پرفسور

 «راستشو به هم بگو. پرسمیازت م یموضوع خبر ندارن. پس اگه سؤال نیمتعصب مثل پرفسور استانلو از ا

 

 «پرفسور. بله»

 

 ییبه معنا ایدارن  یاژهیو یهااز جادوآموزا قدرت یمن به پرفسور مارگارت گفتم که اگه بعض»مک هول:  پرفسور

 «ساحره هستن بفرسته دفتر من.

 

 «ساحرم؟ کیمن  دیگیما مش یعنی ؟یچ یعنی»

 

جادو  یدستبدون چوب توننیها هستن که مجنا... فقط ساحره یاساحره کیآره احتماالً. تو »مک هول:  پرفسور

 «بکنن.

  

 !«شه؟ی... من... باورم نممن»

 

 «داره. قتیبهتره باورت بشه چون حق»مک هول:  پرفسور

 «به هم نگفتن؟ یزیمن چ یچطور خانواده پس»
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 «ه؟یخانوادت؟ اسم پدرت چ»مک هول:  پرفسور

 

 «جکسون. مت»

 

 .«شهیباورم نم»به هم نگاه کرد و بعد گفت:  رهیمک هول خ پرفسور

 

 «شده پرفسور؟! یچ»

 

 «؟یمن یتو برادرزاده یعنی»مک هول:  پرفسور

 

 «پرفسور؟ دیگیم ی...؟! چجانم»

 

 «. من... چطور...؟!یجنا... من چطور زودتر متوجه نشدم که تو دختر مت هست یوا»مک هول:  پرفسور

 

 .«فهممی... من منظورتون رو نمپرفسور»

 

 «تو هستم. مت جکسون برادر منه. یمن عمو»مک هول:  پرفسور
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 ر پدرم مثلامکان نداره. پس چطو نیا»نداشتم.  یلیفام چیمن که ه شه؟یتعجب دهنم باز مونده بود. جانم؟ مگه م از

 «کنه؟یبا شما فرق م شیچرا نام خانوادگ ست؟یشما ساحره ن

 

داد.  رییرو تغ شیها رفت نام خانوادگانسان یایبه دن یو پدرت وقت میما از دو مادر نکهیا یبرا»مک هول:  پرفسور

 «زم؟یعز یکنم برادرزاده فیبرات تعر یخوایم

 

 «... ام... امم. با... باشه.ا»

 

اومدم مثل مادرم ساحره بودم، اما  ایمن به دن یجادوگر وقت کیساحره بوده و پدرم  کیمادر من »مک هول:  پرفسور

 نکهیجادوگر ازدواج کرد. اون جادوگر بعدازا کیآوردن منو نداشت و مرد. پدرم به خاطر من با  ایمادرم طاقت به دن

مت رو دوست داشتم جونم به جون مت بسته بود  یلی. خمتپسر به اسم  کیآورد،  ایپسر به دن کیمن دوساله شد 

. خوردیرو سرم خراب شد. من به هاگوارتز رفتم و مت حسرت م ایفشفشه ست، دن کیمت  دیپدرم فهم نکهیتا ا

گرفت که با اون ساحره  میساحره شد. تصم کیمت عاشق  میدیرس یو به سن قانون میما بزرگ شد یهردو یوقت

 شبکی یکنه. اون ساحره پدرت رو فقط برا ینبود که بخواد با پدرت زندگ یساحره دختر ونازدواج کنه، اما ا

انتقام از اون ساحره  یو بعد اون شب اون ساحره تو رو حامله شد. البته پدرت رو ترک کرد، پدرت هم برا خواستیم

سر راه  یصورت اتفاقآورد به ایدن بهاون جادوگر خواهرت مارال رو  یازدواج کرد و وقت گهیجادوگر د کیبالفاصله با 

 یبه شکارچ لیها متنفر شد و تبدآشامآشام قرار گرفت و کشته شد. بعد از اون اتفاق پدرت از خونخون کی

پدرت آورد. به پدرت گفت که تو رو  یآشام شد. پدرت در غم مرگ اون جادوگر بود که اون ساحره تو رو براخون

پرستار گرفت،  کیتو و مارال  یتف کرد و تو رو از دستش گرفت. پدرت برا درتماصورت پدرت هم به خواد،ینم

تو و مارال رو مثل  نیهم یبود. برا میکم اون پرستار و پدرت عاشق هم شدن و ازدواج کردن البته اون پرستار عقکم

 «واهرت مارال رومامان هم تو رو بزرگ کرد و هم خ یگفتیکه تو بهش م ی. حاال اون کسدونستیخودش م یبچه

 

 نیامکان نداره. نه... ا نیا گست؟ید یکیمادر من  م؟یبگم. من و مارال از دو مادر یچ دونستمیباز مونده بود. نم دهنم

 امکان نداره!
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عد داد. ب میمن دلدار یتر بگم عموراحت ایپرفسور مک هول « افتادم. میو به گر تونمیباور کنم. نه نم تونمینم من»

 «؟یدونستن جوابش کنجکاو باش یکه برا یندار یحاال تو سؤال: »دیمن ازم پرس یمدت که آروم شدم عمو کی

 

بود ذهنمو مشغول  یادیافتادم که مدت ز یسؤال ادیبلند شدم که برم اما « ها...؟ اممم ... نه!»گفتم:  یسردرگم با

 «امم... پرفسور؟: »دمیکرده بود. پرس

 

 «پرفسور؟!»مک هول:  پرفسور

 

 «... عموع»

 

 «بله؟: »عمو

 

 یلینتونن؟ کار خ هیبشم چرا بق لیآشام تبدخون کیجادوگرم تونستم به  کیکه  یسؤال داشتم. اگه من کی من»

 «ساده است!

 

 .«مونهیو کشنده م یسم قو کیهم مثل  یها و جادوگرها براآشام. خونِ، خونیکنینه جنا، اشتباه م»من:  یعمو

 

 

 «نرسوند؟ بیبه من آس یچطور خون کرپسل پس»
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زمان  کهی. وقتگردهیبرم شیجادوگر. خب ماجراش به هزاران قرن پ کینه  ،یاساحره کیچون تو »من:  یعمو

 «ه؟یچ خیآشام تارخون نیاسم اول یدونیتو م یبزرگ بود! راست نیمرل

 

 یچیآشاما هخون خی. من در مورد تاردونمیها مها و ساحرهآشامخون یساله 10... من فقط در مورد جنگ نه»

 .«دونمینم

 

 نیتربودن. بزرگ یخوب یهم دوستا یبرا نیهمون مرل یعنیجادوگر  نیو اول خیآشام تارخون نیاول»من:  یعمو

 یبه نام دورگه یموجود کینزد یلیو خ ندهیآشام بزرگ گفت که در چند سال آو خون نیقرن به مرل یشگویپ

 !«شهیجادوگر متولد م-آشامخون

 

 «اشتباهِ. نیگذشته و بعد من متولد شدم، ا نیاما هزاران قرن از زمان مرل نده؟یآ چندساله»

 

 یموجود دورگه کی فتهیها به خطر بآشامجادوگرها و خون نی. هر وقت که صلح بیستیفقط که تو ننه»من:  یعمو

 «وجود داشته. یموجود نجوریرحال اه! اما بهادیجادوگر به وجود م-آشامخون

 

 «از من هم وجود داشتن که دورگه بودن؟ ریغ ییکسا یعنی»

 

 میها بوده. تصمآشامکوچولو که هم سن و سال تو بوده عاشق خون یساحره کیساحره،  کیدرسته. »من:  یعمو

ل گ سوزونه،یداره. آفتاب اونو نم یاژهیو یهاکه قدرت نهیبی. بعد مشهیبشه و م لیآشام تبدخون کیبه  رهیگیم
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 نیا ها ازکم تمام ساحرهتش کنه خونشو بخوره! کمیکه بخواد اذ یاهر ساحره تونهیو م زنهینم بیپسند بهش آسشاه

 «به دورگه شدن. لیها خوششون اومد و دونه به دونه تبدقدرت

 

طلب قدرت یهاکردن تا دست ساحره یها رو زندانآشامآشام به فکر چاره افتادن و تمام خونو اون خون نیمرل 

به  کردیساحره ازدواج م کیدورگه با  کی ی. وقتشدیها مکار باعث منقرض شدن ساحره نیبهشون نرسه، چون ا

جادو کنه. مادر  تونستیم یدستبا چوب طکه فق اومدیم ایجادوگر به دن کیو  شدیفشار وارد م عتیطب یچرخه

 دایققنوس بود رو پ کیهمزاد بچش که  وانیح نیهم یجادوگر معتقد بود که بچش قدرت جادوگر داره، برا نیاول

افتاد! مادر اون کودک  نیاون کودک پرآتش گرفت و به زم یجادو نیکرد و پر ققنوس رو به دستش داد! اما با اول

ها جادوگرها به وجود اومدن. ساحره یطورنیداره! و ا ازیمحافظ مثل چوب درخت بلوط ن کیپر به  نیکه ا دیفهم

 گهید یمونیپش یشدن ول مونیپش یلیها رو منقرض کردن خکه با دورگه شدنشون نسل ساحره دنیفهم یوقت

 یجادوگرها گهید اهمبموندن که با ازدواج جادوگرها  یکم مردن و فقط جادوگرها باقها کمنداشت. ساحره یادهیفا

که به  ییهااز ساحره یجادوگرها باهم فشفشه شدن. فقط تعداد کم یبه وجود اومدن و حاصل ازدواج بعض یا گهید

 یبود که خون جادوگرها رو برا نیماجرا ا نیدر ا نیموند. مثل جد من! و خب نقش مرل ینشده بودن باق لیدورگه تبد

 !«ادیبه وجود ن یادورگه چیه اسم مهلک کرد ت کیها مثل آشامخون

 

 «نداشته. یادهیها فاآشامخون یبرا نکارکهیا شدن؟یها مساحره لیبه تبد یها چرا راضآشامخون پرفسور»

 

 «کرد؟ لیتو رو تبد یچرا داشته، ک»من:  یعمو

 

 .«یالرتن کرپسل یآقا»
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 لهیوسبه وقتچیدورگست. اون ه مهینکیرگش داره و  یساحره تو کیاالن از خون  یکرپسل یآقا»من:  یعمو

اگه خون جادوگر  یول رسهیبهش نم یبیرگ هاشه آس ی. البته چون خون ساحره تورهیمیپسند و... نمچوب و گل شاه

 .«مردیبود حتماً م

 

 .«دستیچیپ یلیخ»

 

 .«یو به کالسات برس یحرف زدم، بهتره بر یادیز نکهیااهوم. مثل»من:  یعمو

 

 «ممنون امم... عمو! خداحافظ. یلیخ»

 

به راه  میدرهم به سمت کالس بعد یاومدم و با ذهن رونیاز کالس عموم ب« خداحافظ»زد و گفت:  یمن لبخند یعمو

 افتادم.

 

 .«دینیخانم جکسون صد دفعه گفتم درست بنش ی. هدیها، خوش اومدسالم بچه»استانلو:  پرفسور

 

 «من درست نشستم! یول»

 

 .«شهیکم م نیتریاز اسال ازیامت 10ساکت. »انلو: است پرفسور

 

 !یا. عقدهکنهیم تیمنو اذ یداگ رو کتک زدم استانلو ه یدرک. از وقت به
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 .«میکنیدوئل برگزار م کیدر عوض  م،یدیجلسه درس نم نیخب. ا»استانلو:  پرفسور

 

بار بود توش پا گذاشته  نیبچهها گوشم رو کر کرد. پرفسور استانلو ما رو به کالس دوئل برد که اول یو هلهله ادیفر

 .میشد میتقس یمساو فیما به پنج رد یداخل اون اتاق بزرگ وجود داشت. همه لیدراز و طو یبودم، پنج سکو

  

 بیو به ترت خونمیپنج گروه اول رو مامروز نوشتم. اسم  یهااز دوئل کننده ستیل کیمن »استانلو گفت:  پرفسور

 «. درسته؟دیدوئل در کتاب آشنا شد یهاوهیشما در درس قبل با ش ی. همهدیکنیباهم دوئل م

 

 «بله پرفسور.: »میگفت همه

 

مک کام، مارال جکسون و دوک بوفرت،  انیو آ نگرزیلورا ا لد،یوا کوالسیو ن یزانلیا یخب. جود»استانلو:  پرفسور

 «جنا جکسون و داگ مونچلس ،یگر انیدیبلودر و گ نیدو

 

داگِ احمقِ  ،ی. استانلوئه عوضدنیمن نقشه کش یپس برا دم،یمـــن و داگ؟ امکان نداره! االن فهم ؟یچــــ

کرده با  یچه غلط فهمهیوقت مداگ از دست من کتک خورد اون گهید بارکی ی. وقتدمیکثافت نشونشون م

 .ستادیال رفتم و داگ هم رو به روم واسوم با یاز سکو تیعصبان

 

 !«یلرزیچقدر از ترس م نمیبیدارم م»گفت:  شیشگیبا پوزخند هم داگ
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فعالً  نکهیاعصابش خورد شد؟ ا یزود نیهم رفت. هه! به ا یداگ بدجور تو یاخما دمیوضوح دبه!« ی! بپا نچاهه»

 اولشه!

 

 تر بود.. پس حتماً دوئل ما جذابمیما چقدر از هم متنفر دونستنیهمه فقط به ما بود. چون همه م نگاه

 

 از مچ پا در هوا( یزانی)ورد آو "کوربوس  یلو"طلسم باال بردم و گفتم  یپرفسور استانلو دستمو برا یصدا با

 

د ور) " داکتویر"زد  ادیبلند شد و فر تیافتاد. با عصبان نیزم یشد و بعد با کمر رو زونیاز پا آو هیسه ثان داگ

 منفجر کننده(

 

 حمله به فرد مقابل( ی)به وجود آمدن پرنده برا "اوپاگنو "زدم  ادیدادم و بعد فر یجاخال عیسر

 

ر گرفتن و خاکست شیها آت)ورد آتش زدن( و بعد پرنده " وینسندیا"ها گرفت و گفت رو به پرنده شیچوبدست داگ

 )ورد خلع سالح( " وسارمیاکسپل"رو سمت من گرفت و گفت  یدستشدن. داگ چوب

 

. زد و به طرفم اومد یطانیش یکنم؟ داگ لبخند کاریاز دستم پرتاب شد و به دست داگ افتاد. نه! حاال چ میچوبدست

 داگ و یدستهم چوب " ارموسیاکسپل"دستم رو به طرفش گرفتم و گفتم  نیهم یساحرم. برا کیمن که... منکه 

 خودم به دستم افتاد. یدستهم چوب

 

 «؟یکار رو کرد نینه... نه... چطور ممکنه؟ تو چطور ا»گفت:  رتیبا ح داگ
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 «ساحرم. کیمن  نکهیا یبرا»ابروم رو باال دادم و گفتم:  کی. ستادمیداگ رفتم و رو به روش ا یقدمکی به

 

 «اما چطور ممکنه؟ ؟یچ: »داگ

 

 «ساحرست. کیجادوگره و تازه مادرم  کی. پدرم ستنی. بهت نگفتم؟ پدر و مادرم فشفشه ناوه»

 

 «ه؟یاسم مادرت چ: »داگ

 

 .«دونمیآ... نم»تعجب گفتم:  با

 

 «مادرت زندست؟: »داگ

 

 «. چون مادرم منو ترک کرده.دونمینم نمیا»گفتم:  تیعصبان با

 

 «تو رو ترک کرده؟ یکِ ؟یکِ: »داگ

 

داگ به  یدر کمال ناباور کهوی!« یکنیکالفم م یدار ؟یچ یعنیسواال  نیاومدم. ا ایبه دن یوقت»گفتم:  ادیبا فر باًیتقر

 اناً؟یشده اح وونهید کنه؟یم یشکل نیچرا ا نیافتاد. ا هیگر
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 .«یکرد میبه هم بگو چه مرگتِ؟ روان ؟یبس کن شهیداگ... داگ م»اخم گفتم:  با

 

 یلیخ دونمیبفرست. م نشییآدرس پا بخون و جوابت رو به نویا»درآورد و به هم داد و گفت:  بشینامه از ج کی داگ

 «اما من در مورد حدسم مطمئنم و بعد رفت. ؛یکنیتعجب م

 نیز بو ا کردنیبه نامه نگاه م یبود؟ به اطرافم نگاه کردم. همه با کنجکاو یبگه فاز داگ االن چ یکیزده بود.  خشکم

که  ییهارو و حاال حرف مونیواقع ینفر شوک زده بود. مارال... هنوز به مارال نگفته بودم زندگ کیاون همه فقط 

 . یاساس حیتوض کیبه مارال بدهکارم؛  حیتوض کیدرک بودن،  رقابلیبود. براش غ دهیشن

و به خوابگاهم  دمیدو رونیاز کالس ب عیدادم فعالً صحنه رو ترک کنم، برم نامه رو بخونم و راحت بشم. سر حیترج

 تختم نشستم و با دست لرزون نامه رو باز کردم. یرفتم، رو

  

 نامه: متن

 

مونچلس بهت داده پس ادامه بده اما  یاز خانواده ینامه رو کس نیاگه ا یخونینامه رو م نیا یکه دار یسالم! کس "

تنها و به پدرش  یو در نوزادالکساندر دختر کوچکش ر ایویبه اسم اول یشخص ه؟یچ یدونینخون! م گهیاگه نه د

م کنه. اگه اس دایدخترش رو پ خوادی. ممونهیپش اریبس هکرد یکه در جوان یاز کار یسپرده؛ اما حاال در سن بزرگسال

! به یهست ایویتو دختر اول شکیب ؛یدار ست،یخواهر همسن که دوقلو ن کیو  یتو جرم یپدر تو متِ و اسم عمو

 !نیو مادرت رو بب ایب نییآدرس پا

 "...، پالک... ابانیخ ک،ی: مکزآدرس

 

به  ومد؟یاما آخه چرا االن؟ چرا زودتر دنبالم ن کنم؛یاصالً باور نم گرده؟یزده بود. مادرم؟ مادرم دنبال من م خشکم

 شد و خوابم برد. نیکردم که چشمام سنگ هیافتادم. انقدر گر هیگر
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 «جنا... جنا... پاشو، پاشو داگ کارت داره.: »یجود

 

 «ها؟»

 

 «داگ کارت داره گمیم: »یجود

 

 «داره. دا... داگـــــ؟ کاری... چی... داگ؟ چدا»

 

شکالت خوردم و به سمت در خوابگاه رفتم،  کیو موهام رو شونه کردم  دمیبه صورتم کش ی. دستدمیجام پر از

االن داگ  نیکه داگ منتظر بود! در رو باز کردم. محکم به داگ خوردم و از پشت افتادم. آخ سرم! )فک کرد ییجا

 حرفاست!( نیتر از اداگ پخمه ر،ینخ رتش؟یگیم

 

 .«ایخوب آروم تر ب ؟یچرا رم کرد: »داگ

 

 «دو قدم برو اونور تر... آخ... ؟یستادیوا نجایبود ا یقحط جا»

 «رت داشتم.کا نکهیامثل: »داگ

 

 .«بنال»
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 «درست صحبت کن.: »داگ

 

که باهات خوب باشم؟ نچ... خر  یبا دادن اون نامه منو خر کرد یدانه. فک کردپنبه ندیتو؟ شتر در خواب ب با»

 «نشدم.

 

 «فت.و راه افتاد ر برمیمالقات مادرت نم ینداره. پس منم تو رو برا تیاون نامه برات اهم نکهیابه درک... مثل: »داگ

 

 .نیکه... گرمپ! داگ محکم خورد زم دمیداگ رو کش یقهیو از پشت  دمیمادرم؟ تند دو ؟یـــیچ

 

فت: گ تی. داگ باخشم بلند شد. لباسشو مرتب کرد و با عصباندمیخند یو ه نیخنده نشستم رو زم ریمحکم زدم ز 

 «آدم رفتار کن. نیچه مرگتِ امروز؟ ع»

 

 .«دمی... خودت... بود و دوباره خندریخب... تقص»گفتم:  دهیبردهیبر

 

 «؟یداشت کاریحاال چ: »داگ

 

خب  مادرم، شیپ یمنو ببر یخواستیکه م یگفت»سؤال داگ از جام بلند شدم، گلو مو صاف کردم و به داگ گفتم:  با

 .«یمنو ببر خوامیحاال م

 



 آشام و جادوگردورگه خون

 
145 

 

 «گرفتم تو رو نبرم! میامــم. فک کنم تصم»گفت:  یبا بدجنس داگ

 

 .«یمنو نبر یخوریتو *** م ؟یگفت یچ ؟یـــیچـــ»گفتم:  ادیا فرب باًیتقر

 

 غی... فقط کم جبرمتیکر شدم. باشه بابا م ،یدار یدهینخراش یاَه، اَه. چه صدا»گوش هاشو گرفت و گفت:  داگ

 «بزن.

 

 .«میخواهرم مارال رو هم ببر دیفقط اولش با»لبخند ژکوند زدم و گفتم:  کی

 

 «رو؟ نه حوصلشو ندارم. تیخاصیاون دختر ب: »داگ

 

! یخب بذار جواب بدم. امــم، نه! نکرد ؟یهم کرد یا گهیکار د هیبق یجز بردن آبرو ؟یتیبا خاص یلیکه تو خ نه»

دنبالم اومد به سمت خوابگاه  یو بعد به راه افتادم. داگ هم مجبور« بعدشم در مورد حوصله دل به دل راه داره برادر.

وارد  دورفنیگر یوگوو خوشبختانه نداد. به اتاق گفت رندهیگ داگچاق به  یکه بانو کردمیا دعا مرفتم. دع فندوریگر

 یپلهپسر بود راه کی. چون داگ دیبه ذهنم رس یطانیفکر ش کیاتاق دخترها  یسنگ یپلهشدم، رفتم به سمت راه

 .اومدیو داشت پشت سرم م دونستینم نویو داگ ا نییپا کردنیدخترها اون رو از پله پرت م

در که  ی. به جلواومدیپشت سرم م خبریشده بود ب فندوریاز پله باال رفتم و داگ که محو اتاق گر یعاد نجوریهم

 یجیخنده. داگ با گ ری. زدم زنییشد و داگ باکله سر خورد پا لیتبد یبه سرسره سنگ یپله سنگراه کهوی دمیرس

 .کردیمو به من نگاه  دیمالیکَلّش رو م

 

 «چرا سر خوردم؟ شد؟یاالن چ: »داگ
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 «اولشون. یسر جا گردونهیدختراست. پسرا بر م یپله فقط براراه نیا چون»

 

پدرمون رو  یمن براش زندگکردم و با من داریزبون گنده در آوردم و رفتم داخل خوابگاه مارال رو ب کیبراش  بعد

 هام مارال گفت:. بعد از تموم شدن حرفکردیبه من نگاه م یکردم. مارال با ناباور فیتعر

 «مادر تو زندست؟ یعنی»

 

 «. آره!گهیکه داگ م طورنیا»

 

 «؟یریخب پس چرا با داگ نم: »مارال

 

 .«یایتو هم باهام ب خوامیم»

 

 «توأم؟ یبه مادرت بگم؟ بگم دخترِ، دخترِ هوو یچ امیمن...؟ من ب: »مارال

 

 .«کردیبراش مهم بود پدر رو ترک نم زایچ نی. اگه استیمطمئنم اصالً براش مهم ن من»

 

 .«امیب تونمینه... نه... . من نم: »مارال
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شد و بلند شد که لباسشو  میبه هم نگاه کرد. باالخره تسل یمارال با درموندگ.« رمیخوب، باشه. پس منم نم یلیخ»

 «رد!د»زدم که مارال گفت:  یاروزمندانهی. لبخند پادیعوض کنه و باهام ب

 

 یالعملعکس چیمارال. چطور ه یخونسرد همهنیته دلم واقعاً تعجب کرده بودم از ا یول دم،یبسته بهش خنددهن با

 نشون نداد؟

 «؟یماجرا ندار نیبه ا یحس چیه: »دمیو از مارال پرس اوردمیطاقت ن باالخره

 

 «؟یمثالً چه حس: »مارال

 

 «به خاطر مادرت. یکن هیاصالً گر ایتنگ دل ناراحت،»

 

با بهت « هاست.آشامنسبت به خون یشتریکه دارم تنفر ب ینه... چون درهرصورت مادر من مُرده! تنها حس: »مارال

، از پله نشسته بودراه نیی. داگ پامیرفت رونینگفتم. مارال آماده شد و باهم از خوابگاه ب یزیبه مارال نگه کردم اما چ

 .میاومد نییها پاپله

 

 «ن؟یباالخره اومد»بلند شد و گفت:  گدا

 

چرا  مدونیبودم. نم یچرا عصبان دونمینگفت! نم یزیداگ با تعجب به هم نگاه کرد اما چ« و حرف نزن. فتیراه ب فقط»

 !خورهیآشامم. به هم برمخون کیکه نه. حتماً! درهرصورت منم  دیبه خاطر حرف مارال، شا دیحالم بد بود، شا
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 در محوطه هاگواتز ممنوع بود. ییچون جابهجا م؛یجا بشجابه میتا بتون رونیب میهاگوارتز رفت از

ضافه بار ا دونستمی. آخه نمارمیخودم ب یبرا یکیتا برم  دیریرو بگ نایا»پرنده دستمون داد و گفت:  یدوتا جارو داگ

 .«میدار

نگفتم،  یزیفاع من بود. داگ رفت و من چدفاع از مارال نگفتم، اما مارال انگار منتظر د یبرا یزیچ شهیهم برخالف

 دیسوار ش»پرندش شد و گفت:  یسکوت داگ برگشت. سوار جارو قهیتعجب کرده بود. بعد چند دق یمارال حساب

 .«گهید

 نی. آروم زممیدیبه هاگوارتز رس کینزد یاتا به دهکده میرفتم. اونقدر رفت رونیو از هاگوارتز ب میسوار شد ماهم

 .میدیکاخ مانند رس یتا به خونه ا میرفت ادهیپ م،ینشست

 

در  پوستاهیس ینگفتم. داگ در زد، زن یزیبازهم چ.« دیمن خوش اومد یبه خونه»گفت:  شیشگیبا پوزخند هم داگ

 .میاون زن داخل رفت دییرو باز کرد. با بفرما

 «... مادرم کجاست؟یویل: »داگ

 

 ؟یچ مادرش؟

 

سالن  کیتا به  میگذشت یادیز یپشت سر اون زن از راهروها« ارباب. کنمیتون م یی. راهنمادییبفرما: »یویل

نشسته بودن با ورود ما اون زن از جاش بلند شد و  ییرایپذ زیبزرگسال پشت م ی. زن و مردمیدیبزرگ رس ییرایپذ

 اومد داگ رو بغل کرد.

 

 «پسر گلم. ای. بنیبنش ایب زم؟یعز یاوه داگ. پسرم، خوب»بزرگسال:  زن
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 من ثابت شد. یاول چشماش رو یمتوجه ما شد. در وهله باالخره

 

 یتو... خدا ؟یمن! تو دختر من یخدا یهمسر قب... وا یتو... تو... چهرت برام آشناست. تو چهره»بزرگسال:  زن

 بهش نگاه کردم. یکه منو بغل کنه؛ اما دستشو پس زدم و جد دیو دو« کردم. داتیباالخره پ زمیبزرگ، دخترک عز

به بعد ازشون متنفر  نیکه از ا میلعنت یبود. چشما ممادرم نگاه کردم. تنها شباهتم بهش چشما ا،یویاول یبه چهره

 هستم.

 

 «؟یستیمادرت خوشحال ن دنیتو از د ؟یکنیم کاریدخترم. چ: »ایویاول

 

 !«نه»

 

 «...؟ چرا...؟!یچ: »ایویاول

 

چرا منو  ؟یچرا منو پس زد ؟یچرا پدر رو ترک کرد»گفتم:  نیهم یکنم. برا یشدم که تمام نفرتم رو خال آماده

اگ د یرو پا یختیریمن م یپا دیکه با یتمام محبت ؟یکرد غیبودم رو ازم در قشیکه ال یچرا محبت ؟یبزرگ نکرد

 «ه؟یاسمم چ یدونیاصالً م ؟یگفت منرو به  یحرف نیچتا حاال هم زم؟یپسر گلم؟ عز یگیبهش م ؟یختیر

 

. خودم اسمتو انتخاب کردم، درسته تو رو پس زدم پدرتو ترک دونمیآروم باش جنا... صد در صد اسمتو م: »ایویاول

 ایفعالً ازدواج کنم؛ اما دلم برات سوخت و تو رو به دن خواستمیمن نم خواستم،یحق داشتم! من تو رو نم یکردم ول

 «آوردم.
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 ایمنو به دن یفقط از سر دلسوز یفقط... )با بغض ادامه دادم( وقت یوقت یمنو بغل کن یخوایچطور االن م پس»

 «؟یآورد

 

 «جبران کنم. خوامیچون من مادرتم، درهرصورت تو رو دوست دارم. چون حاال م: »ایویاول

 

 «؟یچه جور ؟ی...! جبران کنهه»

 

 .«مکنیو مثل داگ ازت مراقبت م ارمیخودم م شیبا دوست داشتنت. من تو رو پ: »ایویاول

 

 .«میممنون. ما خودمون خونه دار یلی! چه سخاوتمندانه، خاوه»

 

 «پس بگو چطور جبران کنم؟: »ایویاول

 

 «بگم؟ یخوایم واقعاً»

 

 «آره.: »ایویاول

 

 یرفتم، مارال هم دنبالم اومد. سوار جارو رونیپاگرد کردم و از در ب!« وقتچی. هیجبران کن یتونینم وقتچیه»

 فمیبه خوابگاهم رفتم و با تکال یبگه و زود یزیسرعت به هاگوارتز برگشتم. به مارال اجازه ندادم چپرندم شدم و به

 خودمو مشغول کردم.
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 هیشدم! هه! و بازم بق اهیس یدرس دفاع در برابر جادو یها یفندوریها و گر ینیتریاون روز وارد کالس اسل یفردا

رو  یاز مارال شدمو همه چ میدلخور الیخیدستمو گرفت و من رو کنار خودش نشوند. ب ازم فاصله گرفتن، اما مارال

 فراموش کردم.

 

 «ترمه. انیپا یهاخب، خب! کتاب تموم شد. االن نوبت امتحان»پرفسور استانلو وارد کالس شد و گفت:  

 

 ها بلند شد!ناله و اعتراض بچه یصدا

 

 «شمارو بهتون بدم. یامتحان یبرنامه خواستمیو فقط م دمیجلسه درس نم نیا»استانلو:  پرفسور

 

 

ما پخش  نیب نیتریبا آرم مار اسال ییهاها پخش کرد! بعد برگه یندوریفیگر نیب ندوریفیگر ریبا آرم ش ییهابرگه

 کرد!

 

 برنامه نوشته بود: در

 

 نیتریسال اول اسل یامتحان یبرنامه 
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 استانلو تی= پرفسور اب اهیس یدفاع در برابر جادو 2016/ژوئن/4: شنبه

 

 یدی= پرفسور مارگارت گر یجادوگر خیتار 2016/ژوئن/7: کشنبهی

 

 مک هول ی= پرفسور جرم یمعجون ساز 2016/ژوئن/9: دوشنبه

 

 = پرفسور دملزا هوپر ییپرواز جادو 2016/ژوئن/10: شنبهسه

 

 شکل = پرفسور گروو دگاتا رییتغ 2016/ژوئن/12: چهارشنبه

 

 

 نگاه کردنا به خوابگاهم رفتم. مارال دنبالم اومد. یرچشمیها و زپچبه پچ اعتنایروگرفتم و ب برنامه

 

 «تا شروع امتحانات نمونده. یزیچ ؟یدرس بخون یخوایجنا... تو نم: »مارال

 

 «االن چندمه؟ مگه»

 

 .«میفرصت دار یژوئن. فقط چهار روز تا امتحان بعد کی: »مارال
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 «؟یِتو چهجور یخب باشه. برنامه یلیخ»

 

 «افتضاحم. یمعجون ساز ی. من توهیامتحانم معجون ساز نیاول: »مارال

 

 «درس! نیتر. افتضاحاههیس یامتحانم دفاع در برابر جادو نیخوبه. من اول یلیکه خ یساز معجون»

 

 «آسونه! یلیخوبه. خ یلیدفاع خ: »مارال

 

 ...«هیاستانلو رسهیم نیاطیکه سر کالس تا موضوع ش یمن یبرا نه»

 

 «ا... جنا! حرف بد نزن!: »ِمارال

 

ها  نهیکه در مورد گرگ دفعهکی فهمم،یاز درس نم یچی. هکنهیکنم پس؟ همش به من اشاره م کاری! چپوفــــف»

 «هم متوجه شدن هیهمش چشمش به من بود، بق گفتیاون ها م یدر مورد قدرتمند دادیدرس م

 

 «درس دفاع! چطوره؟ یکمکم کن من هم تو یمعجون ساز یتو تو ،یفکر کی! بهش فکر نکن. اصالً الیخیب: »مارال

 

 !«هیعال»زدم و گفتم:  یلبخند
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 هفته بعد کی

 

 مارال نگاه کردم! یبه کارنامه «؟ینیبی! جنا کارنامم رو میوا: »مارال

 

 (ی)قبولیالع O=  اهیس یدر برابر جادو دفاع

 

 (یفراتر از حد انتظار )قبول E=  یجادوگر خیتار

 

 (ی)قبول یقابل قبول A=  یساز معجون

 

 (یفراتر از حد انتظار )قبول E=  ییجادو پرواز

 

 (ی)قبول یعال Oشکل =  رییتغ

 

 «خوبه! یلیخ»

 

 «؟یتو چ یکارنامه: »مارال

 

 «رو افتضاح دادم دفاع»
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 «؟یچ: »مارال

 

 کارنامم رو نگاه کرد. مارال

 

 (یافتضاح )مردود D=  اهیس یدر برابر جادو دفاع

 

 (ی)قبول یعال O=  یجادوگر خیتار

 

 (ی)قبول یعال O=  یساز معجون

 

 (ی)قبول یعال O=  ییجادو پرواز

 

 (یفراتر از حد انتظار )قبول Eشکل =  رییتغ

 

 .«یگرفت ی. تو همشونو عالستی! مهم نیدخوبن! فقط... دفاع... خراب کر یلیتو خ یهانمره: »مارال

 

 «درسه مهمه. کیدفاع  یول»
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 «خوبه. یلیخ نی! ایگرفت O یدرسات نمره شتریب یهم خودتو ناراحت نکن. تو یلیامــم. خب خ: »مارال

 

 «درس مردود نشم! نیبه خاطر ا دوارمی. امستی! باشه، مهم ناهوم»

 

 .«میآماده بش یلیالتحصجشن فارغ یبرا ایجنا ب ی. راستدوارمیام: »مارال

 

 «مارال! الیخیمگه آماده شدنم داره؟ ب»گفتم:  یحوصلگیب با

 

 .«میمرتب باش دیبا کنن،یم ی. شادرنیگیخب همه جشن م: »مارال

 

 «ندارم. حوصله»

 

 «جنا! مثل... مثل...: »مارال

 «؟یچمثل»

 

 «ولش کن. یچیه: »مارال

 

 «بگو. نه»
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 «ولش کن جنا!: »مارال

 

بودن من رو  یوحش یتونیهاست! اگه تو نمآشامخون یمارال! ساده بودن و اهل تجمالت نبودن سبک زندگ نیبب»

 .«این شمیپ گهیپس د یتحمل کن

 

مثل  شهیخوب م یلیخ یول یآشامخون کینگو. درسته  ینجوری... ایگفت: جنا... خواهر یبا لحن آروم مارال

 جدانشم! هیاخالق مارال بود که باعث شده بود از مارال مثل بق نیهم« ! باشه؟یها رفتار کنملکه

 

. من و مارال دمیردام رو پوش نیاجبار مارال بهترحمام کردم و به.« یتو بگ یباشه. اصالً هرچ»زدم و گفتم:  یلبخند

د و ز وانشیبا قاشقش به ل. بعد از شام پرفسور هوپر میگروهمون نشست زیو هر کدوم سر م میرفت یبه سالن عموم

 جمع شد! دیتوجه همه به اسات

 

! میگروه هارو اهدا کن یجام قهرمان دیبا نکهیاگذشت و حاال مثل گهیسال د کی»بلند شد و گفت:  نتنیکل پرفسور

 «شرحه نیبه ا ازهایامت

 

 !ازیامت 322چهارم: هافل پاف  مقام

 

 دست زدن! اما گروه هافل پاف ناراحت شدن! هابچه

 

 ازیامت 362با  وونکالویسوم: ر مقام
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 دست زدن! هابچه

 

 ازیامت 465با  فندوریدوم: گر مقام

 

 ها دست زدن!بچه تمام

 

 ازیامت 483با  نیتریمقام اول گروه اسل و

 

 خورد؟یم یبه چه درد ؟یحاال که چبهشون نگاه کردم!  تفاوتیشد! ب یپر از هلهله و شاد نیتریاسل زیم تمام

 

 !«هاستگروه یجام قهرمان یبرنده نیتری... اسلنیتریاسل نیبود! بله! آفر یخوب یکار گروه: »نتنیکل پرفسور

 

 میما خواهر دونستنیها مبچه یاون روز شروع به بستن چمدونم کردم، مارال به خوابگاهم اومد. چون همه یفردا

 .میبر گهیبه خوابگاه همد دادنیبهمون اجازه م

 

 «؟یایبا من به خونمون م ای یگردیجنا... تو به کوهستان برم یراست: »مارال

 

 «؟یکدوم رو دوست دار تو»
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. میپس بهتره االن به کوهستان اشباح بر میبه خونمون رفت سمسیکر التیتعط یما که برا»گفت:  جانیبا ه مارال

 .«منیدوست دارم اونجا رو بب یلیباشه؟ خ

 

 «باشه.»زدم و گفتم:  یلبخند

 

دوشم  یزور مارال رو مجبور کردم روبه میشد ادهیاز قطار پ ی. وقتمیو سوار قطار شد میرفت ستگاهیو مارال به ا من

 !نهیبش

 

 «نه؟ ای یشی! سوار ممارال»

 

 .«یشیم تیخب اذ: »مارال

 

 «. سوار شو!شمینم تی! اذیکنیکه تو فکر م یِاز اون شتریزورم ب من»

 

 !«ادینه دلم نم: »مارال

 

و با  دمیکش یدوشم نشست! پوف یشدم آروم و با وسواس رو یعصبان دیمارال که د« مارال سوار شو!»زدم:  داد

 به سمت کوهستان به راه افتادم! میآشامسرعت خون
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 !«گهید ایکردم. ب دایپ گهید یراهرو کیجنا! من  یـــیوا: »مارال

 

 «رو بگردم! نجایا یو اونور و راهروها ورنیهمش برم ا ادی. من اصالً خوشم نمگهیمارال! بسه د یوا»

 

همشو  یستیداره، تو واقعاً کنجکاو ن یمخف یهاصدها هزار قرن قدمت داره. انواع راهروها و راه نجایا: »مارال

 «؟یبگرد

 

 در تابوتمو دوباره بستم!!« نچ»

 

چند قدم عقب  دیترسیم یکه از کرپسل شهیمارال مثل هم« غروبه پاشو، انقدر نخواب.االن »اومد:  یکرپسل یصدا

 رفت.

 

وجود م کینگام کرد که انگار  یجورکی یکرپسل.« دمیمزاحم و خند یو بازهم کرپسل»تابوتمو باز کردم و گفتم:  در

 !دهید الخلقهبیعج

 

 .رونیو رفت ب «یشیمزخرف مانقدر  فیکث یجادوگرها شیپ یاگه بر دونستمینم: »یکرپسل

 

 «اَه. چقدر بداخالق، متنفرم ازش.: »مارال

 

 !«دمیشن»برگشت داخل اتاق و گفت:  یکرپسل
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 .رونیرفت ب یکرد و چشماش گشاد شد. کرپسل یلرزش مارال

 

اش باه شهی. من همیترسیچرا ازش م دونمی( نمگفتمیدروغ م یچ نیخوبه )ع یلیخ یمارال کرپسل»مارال گفتم:  به

 «باش. یتوهم عاد خندم،یم گمیم

 

 «آشامه. هرلحظه ممکنه خون منو بخوره، اون بداخالق و خطرناکه.خون کیجنا! اون  شهینم: »مارال

 

پر از خون تازست.  شهیآشپزخونه داره که هم کی نجایبا جادوگرا بداخالقن. بعدشم ا نجایا یهاآشامخون یهمه»

 .«یبریها مآشامخون یهمه یمنو جلو یآبرو یبس کن، تو دار کنمیخواهش م

 

پر از  شهی. تازه صورتشون همخورنیبداخالقن، خون م جنگن،یوحشتناکِ. همه م نجایا طیخب جنا مح: »مارال

 «زخمه. فقط کوهستانش خوبه.

 

 

 «اونجاست؟ یک»به حرف مارال گوش نکردم و گفتم:  گهیدر اتاقم افتاده بود د یکه رو یپسر یهیسا با

 

 شد! دیناپد هیسا
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 دهیکه من و مارال به کوهستان رس یدو ماه یتو ستاده؟یا نجایدر اتاق رفتم که دارن؟ دارن چرا ا یو به جلو دمیدو

 بودم! دهیهم ند بارکی یدارن رو حت میبود

 

 «؟یکنیم کاریچ نجایتو ا دارن؟»

 

 .«یرو تموم کن یطوالن یقهر و دعوا نیازت بخوام که ا خوامیجنا... م: »دارن

 

و داگ دوست شدم. چرا با دارن دوست نباشم؟ اون حداقل راز منو  کیراحت با ن یلیبگم. من خ یچ دونستمینم

 بزنه. بیبه هم آس کنهینم یو مثل داگ سع دونهیم

 

 «بودم که تا االن باهات دوست نشدم و با دارن دست دادم! یانهیک یلیمن خ»زدم و گفتم:  یلبخند

 

 «ک؟یک نیامــم... جنا! ا: »ارالم

 

 .«"مارال ". دارن خواهرم "دارن شان "دوست من  مارال»

 

 «خوشبختم.: »دارن

 

 «خوشبختم.: »مارال
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 «کنم. یدوستم رو بهت معرف خواستمیجنا... م یراست: »دارن

 

 «دوستت؟»

 

 !«ویدوستم است: »دارن

 

 «؟ینداشت یتوکه دوست یول»

 «آشامهلئونارده. اونم خون ویدوستم است نیچرا... من بهتر: »دارن

 

 .«یدر مورد دوستت به من نگفت وقتچیه تو»

 

د درخواست کر یاز کرپسل ویها بود. استآشامعاشق خون ویشدم، است لیآشام تبدبه خون ویمن به خاطر است: »دارن

 یپسلعنکبوت کر یول دمیرو دزد یبهش گفت که خونش شرورِ. من عنکبوت کرپسل یکنه اما کرپسل لیکه اونو تبد

 ویم. استبش لیمجبورم کرد که تبد یاما کرپسل تمرف یکرپسل شیپادزهر پ یزد و فلجش کرد. من برا شیرو ن ویاست

 .«میباهم قهر بود یایاز من متنفر شد و ما تا مدت طوالن

 

 «بگو. دیجد زیچکی. دونمیرو که خودم م نایا»

 

 «؟یدونیاز کجا م: »دارن
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 «آشام بودما.خون یمن قبالً شکارچ نکهیالمث»

 

 «آهان.: »دارن

 

 .«یگفتیم یداشت خب»

 

. میمن نبوده بعدازآن اون ما دوباره مثل قبل شد ریرو قانع کنم که تقص ویمن باالخره تونستم است یخب. ول: »دارن

متر از که حاال ک ویکوهستان اشباح با من دوست شد. البته است ادیب خواستیم ویخوب، فقط چون است یلیالبته نه خ

 «کرد. لیاون رو تبد اونرو گ ستیخونش شرور ن یبه قول کرپسل کنهیقبل شرارت م

 

 «کجاست؟ یگیکه م یویاست نی. خب حاال اآها»

 

 .«دنِی. اون عاشق جنگنیسالن تمر: »دارن

 

 «؟یدوستت انقدر وحش یعنی»

 

 .میدیمن و دارن هردومون خند« .. درست حرف بزن.اِ... جنا.: »مارال
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 !«یکرد فیازش تعر یعنی یوحش یآشام بگخون کی. اگه به مارال»

 

که  یبود اما از وقت آدابیمباد شهیما هم ی. خانوادهمیدیمن و دارن بازهم به مارال خند« مزخرفه. یلیخ: »مارال

 ادب رو فراموش کرده بودم اما مارال هنوز همون طور بود. کیش یلیآشام شده بودم، خخون

 

 «کنم. یمعرف ویتا تو رو به است نیبه سالن تمر میبر ایب: »دارن

 

بود که  یرنگیو آب یبا کت ل یکه اونجا بود پسر ی. تنها پسر جوونمیرفت نیمن، دارن و مارال به سالن تمر.« باشه»

 .کردیم نیتمر انهیوحش

 

 .«ویاست» داد زد: دارن

 

پرت  یارو به گوشه رشیشمش وی. استدیباریداشت، از چهرش شرارت م یمشک یو موها یبرگشت. فک مربع ویاست

 و به سمت ما اومد. دیپر نییپا نیتمر یکرد. از سکو

 

 «کنم، جنا جکسون. یدوستم رو بهت معرف خوامی. مویسالم است: »دارن

 

 .«کننیلئوپارد صدام م شهیهم یلئونارد هستم ول ویسالم. من است: »ویاست

 

 «هم جنا جکسون هستم. من»
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 «؟یمبارزه بلد: »ویاست

 

 .«میمبارزه عال ی. من توآره»

 

 «مبارزه؟ یایپس م: »ویاست

 

 «. االن حوصله ندارم.نه»

 

 «؟یدینکنه ترس: »ویاست

 

 .«یاصالً دوست ندارم ازم کتک بخور یول ترسمینه نم. »رفتیداشت رو مخم راه م گهید

 

 «؟یدار نانیچطور انقدر به خودت اطم»و گفت:  دیبلند خند یبا صدا ویاست

 

 «رو شکست دادم. لیپت یمن پرس ؟یدونیتو نم مگه»

 

ز من ا یبدردنخور شده. بعدازآن مبارزه با تو انقدر اعتماد به نفسش کم شده که حت کیاون االن  ؟یهه! پرس: »ویاست

 «وارد هم شکست خورد.تازه
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 رمیدوست دارن رو ازش بگ نیبهتر خوادیدرهرصورت دلم نم»وجودم نشست، من نابودش کردم.  یحس گناه تو کی

 !«یبدردنخور بش کی یو توهم مثل پرس

 

 «باالست! یلینفست خاعتمادبه»و گفت:  دیدوباره خند ویاست

 

 «محض! قتیحق گنینفس! بهش ماعتمادبه گنینم بهش»

 

 !«یچقدر بلد نمیبب ایمحض ب قتیخب خانم حق: »ویاست

 

 !«جیهو یریمواظب باش نم»غرور گفتم:  با

 

به پرواز درآوردم و داخل  رشویساحره بودم شمش کیرو برداره؛ اما من که  رشیپوزخند زد و رفت که شمش ویاست

مبارزه  یسکو یبرداشتم و باهم به رو ریشمش کیلنگ اَبروش رو باال برد، من هم  کی ویدستش گذاشتم. است

 .میرفت

از وسط پاهاش  یآشامدفع کردم و با سرعت خون رمیحمله کرد. ضربش رو با شمش ویگرفتم، است یدفاع حالت

 یرو رو رمیشمش عی. سردینگرفته بود با تعجب چرخ ادی یفن نیکه همچ ویگذشتم و پشت سرش قرار گرفتم. است

 ویمن هم با است یرم آزاد کرد ولیشمش یخودشو از محاصره یحرکت چرخش کیبا  ویستگذاشتم اما ا ویاست یگلو

 هم قرار گرفت. یگلو یرو رامونیو شمش دمیچرخ

 

 «بود! ی. عالدیشد یمدت کم مساو نیا ی! تونیهو... آفر»دست زد و گفت:  دارن
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 «شروع شد که االن تموم بشه؟ یتموم شد؟ اصالً ک شد؟یچ: »مارال

 

 !«دیطول کش هیثان 7من زمان گرفتم. فقط : »دارن

 

 «انقدر کم؟ اصالً مگه مبارزه کردن؟: »مارال

 

 .دینفهم ویپرسرعت من و است یاز مبارزه یچیه نیهم یالعاده نداشت برافوق دیآشام نبود و دخون کی مارال

 

 «؟یکه از وسط پاهام رد شد یگرفت ادی یاز ک: »ویاست

 

 .«کنمیباره اجراش م نیخودم بود، اول اختراع»

 

 .«یبود یعال: »ویاست

 

 .«یبود یعال توهم»

 

 روز بعد پانزده
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 «کارت داره! سیجنا...، شاهزاده پار: »یکرپسل

 

 .«کنهیها صحبت مفقط با ژنرال سیمسخره نگو! شاهزاده پار س؟یپار شاهزاده»

 

 «بابا. دونمینم: »یکرپسل

 

 .ادیداره از پشت سرم م دمیافتادم برم که مارال رو د راه

 

 .«یکودن بدتر کی! از یآشامخون کیکردن تو ترک کن. احمق مثالً تو  هیعادت گر نیا یراست: »یکرپسل

 

 «نکنه. کاریکنه و چ کاریکه چ یبه خواهر من بگ یتونیتو نم»گفت:  د،یهامون رو شنکه حرف مارال

 

 «بگه چشم. دیبا گمیکه م یمن استادشم و هرچ ره؟یمن رو بگ یجلو خوادیمثل تو م ینکنه جادوگر: »یکرپسل

 

ارال با م نیهم ینترسه. برا یاز کرپسل گهیتمام تابستون رو با خودش کلنجار رفته بود و موفق شده بود که د مارال

جادوگرهم هست. احساسات  کیاون  ست،ین اریآشام دستخون کیخواهر من فقط »شجاعت جلو اومد و گفت: 

 !«یبهش زور بگ یتونیتو نم ره،یرو بگ اشهیگر یکه جلو دهیجازه نمبهش ا شیجادوگر

 

 .«کنهیبگم اون گوش م یمن استادشم و هرچ ؟یاِ... جد: »یکرپسل
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 «پس جنا رو از رفتن به هاگوارتز منع کن! ها؟ یاگه تو استادش: »مارال

 

ف رو حر نیهاگوارتز منع کنه. مارال امن رو از رفتن به  تونهینم یکه کرپسل میدونستیو مارال خوب م یکرپسل من،

اشه. من تسلط داشته ب یرو ارهایاستادا و دست هیاندازه بقبه تونهینم ینشون بده که کرپسل یگفت تا به کرپسل

 با اخم به من نگاه کرد. یکرپسل

 

جنا رو از رفتن به هاگوارتز  یتونیتوِ استاد نم یوقت ؟یدیآها! د»گفت:  یروزیبا پ دیرو د یکه سکوت کرپسل مارال

 .«یگیها بگم که تو به جنا زور مبه شاهزاده تونمیو خب من م یستیپس استادش هم ن یمنع کن

 

 یها بتونن منو از دستور دادن به جنا منع کنن ولشاهزاده دیخب خانم دانشمند. شا یلیخ»با پوزخند گفت:  یکرپسل

مارال به بادرفت و مارال ترسش از  یهاتمام تالش «گم؟یست نممنو از خوردن خون تو منع کنن! در توننینم

 شد! شتریو ب شتریب یکرپسل

 

 تیچرا من از مارال محافظت و حما کردیم تیحما گهید یاز من در برابر جادوگرها شهیشدم! مارال هم یعصبان

 قرار گرفتم! یمارال و کرپسل نیجلو رفتم و ب نیهم ینکنم؟ برا

 

 یِخواهر منو نترسون. اون تنها کس وقتچیه وقت،چیه گهی. دزنمیحرف م یدارم جد یکرپسل»گفتم:  یبه کرپسل رو

 «کنم. خب؟!تحمل تونمیخواهرم رو نم دنیکه دارم، من برات احترام قائلم اما آزار د

 

 ؟برسه نجایر به اندادم و گذاشتم کا یتیها اهمآشامبودم که چرا به ترس مارال از خون یعصبان یلیدست خودم خ از
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 «اعصاب منو خورد نکنه. گهیتو هم بهش بگو د یباشه، من کارش ندارم. ول»گفت:  دیمنو د یکه ناراحت یکرپسل

 !دیلرزیم دیرفت. به سمت مارال رفتم، مارال مثل ب یکرپسل

 

نه. من بز بیبهت آس تونهینم چکسیه شتمیمن پ یمارال... نترس تا وقت»گفتم:  یرو بغل کردم و با لحن آروم مارال

 «نترس. باشه؟ گهیمواظبت هستم، د شهیهم

 

 «بده، ازش متنفرم! یلیخ فه،یکث یلیمتنفرم. اون خ یاز کرپسل»اشکاش رو پاک کرد و گفت:  مارال

 

 !ارمیمارال رو به کوهستان ن وقتچیه گهیباشه د ادمیکنه.  یخال یرو از کرپسل شیو ناراحت تیمارال عصبان گذاشتم

سر مارال موندم تا به  یبهش عادت کرده بود. باال یسختبردم که به یب شده بود مارال رو به داخل تابوتش چون

 ها به راه افتادم، در زدم و وارد شدم.فرورفت. به سمت تاالر شاهزاده یقیخواب عم

 

 .«نیبش ایسالم جنا... ب: »سیپار شاهزاده

 

 «. ممنون.سالم»

 

ها و مثل مکان اتیبرات افتاده؟! تمام جزئ یبدونم در هاگوارتز چه اتفاقات تمخواسیجنا م: »سیپار شاهزاده

 .«سمیهاگوارتز رو شرح بده تا بنو یساختمون ها

 

 «د؟یبدون دیخوای! اجازه دارم بپرسم چرا مسیشاهزاده پار دیببخش»
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 «حتماً ثبت بشه. دیبا ه،یرینظ یو ب یخیاتفاق تار کیدورگه  کیوجود : »سیپار شاهزاده

 

از ساحره  م،یو سردرگم یجیرو بخورم تا کتک زدن داگ، از احساساتم، از گ یبود خون جود کینزد کهیوقت از

ته نشس سیاز شاهزاده پار نترییکه پا یآشامگفتم و خون سیشاهزاده پار یمو براموبه یو از همه چ میبودنم، از زندگ

 بود همشون رو نوشت.

 به هم داد! یاصفحه 600 ای 500دفتر قطور و  کی سیپار شاهزاده

 

 !«ه؟یچ نی... اسیپار شاهزاده»

 

کتاب  کی. چون قرارِ بعداً به یسیمن به تو. به هم قوال بده که تمام خاطراتت روتوش بنو هیهد: »سیپار شاهزاده

 !«شهیم یبشه. حتماً کتاب جالب لیتبد

 

 .«سیشاهزاده پار چشم»

 

 .سمیخاطراتم رو بنو یروگرفتم و به اتاقم رفتم تا ادامه کتاب

 

 پنجم فصل

 ام؟ساحره کیکه  بگم
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 روز بعد ده

 

 «جغد بخرم؟ کیجنا... چطورِ منم : »مارال

 

 «. بخر.آره»

 

 «ه؟یاسم جغد تو چ یراست: »مارال

 

 .«زابلیا»

 

 «اسم بابا. و،یاسم جغدم رو بذارم مت خوامیاهوم؛ اما من م: »مارال

 

 «باشه.»زدم و گفتم:  یلبخند

 

ردا  یو باهم به مغازه دی. مارال جغد خرمیهاگوارتز رو انجام بد یدهایتا خر میاومد اگونیو مارال به کوچه د من

که  یدفعه به هتل نیهاگوارتز ا ینامه م،یرو هم گرفت دیجد یها. کتابمیدینو خر یو چند دست ردا میرفت یفروش

 تا حرکت قطار مونده بود. روز کیاومد و حاال فقط  میمن و مارال در اون سکونت داشت

 

 روز بعد کی
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. دمیکوپه د کیرو داخل  کین م،ی. سوار قطار شدمیشد رد" ❾¾" یو از سکو میدیو مارال پشت سر هم دو من

 یلیو مارال خ کین یشده بودن و رابطهاز سال اول باهم دوست  کیسالم کردم. مارال و ن کیداخل کوپه شدم و به ن

 که تا اتمام راه حرف زدن! دونمیم نویو فقط ا نشست کیکنار ن جانیبود! مارال با ه کیمن با ن یاز رابطه تریمیصم

 ی. من حتکننیهمه از من فرار م یبشه ول یمیصم هیحد با بق نیتا ا تونهیکه م شدیم میبه مارال حسود راستش

 مشدیاگه م ایبشم و  یمیصم یباکس تونستمیداشتم بازهم نم یعاد یزندگ کیآشام نبودم و خون کی کهیوقت

همدمم مارال بوده و هست، اما مارال  اتنها بودم و تنه شهیباشم. من هم یمیتا آخر عمر باهاش صم تونستمینم

 دوستاش بود. پیداشت و خودش سرگروه اک یمیدوست صم یبرخالف من کل

عنوان شربت آلبالو جا زده بودم، سرگرم که به یکردم خودمو با خوردن شکالت و خون یفکر شدم و سع نیا الیخیب

شدم. تنها  ادهیکه هنوز در حال حرف زدن بودن از قطار پ کیتوجه به مارال و ن یب دیکنم. قطار که به هاگوارتز رس

. دمیکالسکه شدم و به هاگوارتز رس نیول! سوار اکردنیحرکت م یاسب چیرفتم که بدون ه ییهابه سمت کالسکه

نرفتم در عوض  یرو نداشتم. به سالن عموم یبندگروه یحوصله انداختن،یم نیسنگ یهابه هم نگاه هیهنوز هم بق

به هم  یرچشمیها باال اومدن. زها از پلهاز بچه یتعداد یها بود. بعد از مدتپلهنشستم که درراه، راه یاکنار پنجره

 من دنیبا د دم،یرو شن کیمارال و ن یگذاشتم و رو مو اونور کردم. صدا میزانو یپچ! سرمو رودن و بازهم پچنگاه کر

 رفت. مارال به طرفم اومد. یبه سالن عموم کیباهم ردوبدل کردن و ن یساکت شدن نگاه

 

 !«؟ینشست نجایجنا...! چرا ا: »مارال

 

 ندادم. جوابشو

 

 «؟یجنا خوب: »مارال
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 نگفتم. یزیچ بازهم

 

 «؟یجنا تو خوب»کتفم گذاشت و گفت:  یدستشو رو مارال

 

 «آره.»دادم و گفتم:  رونیب نفسمو

 

 «؟یدادیچرا جوابمو نم: »مارال

 

 «برات مهمه؟ مگه»

 

 «ه؟یمنظورت چ: »مارال

 

 !«خورهیمثل من به چه دردت م بیوغربیدختر عج کیحرف بزن.  زتیعز یو دوستا کیبرو با ن تو»

 

 .«یگیم یفهمم تو چ یجنا درست حرف بزن. من نم» :مارال

 

مثل من تو رو آزار  بیوغربیدختر عج کی. گمیم یمن چ یفهمیچرا خوب م. »ستادمیمارال ا یشدم و روبه رو بلند

 .«ایمن ن شیپ یخوای. پس اگه مشمینما شدنت ماگه من کنار تو باشم فقط باعث انگشت ده،یم

 



 آشام و جادوگردورگه خون

 
176 

 

 «با بودن به کنار تو ندارم. ی. من مشکلیستین بیوغربیحرف نزن جنا... تو عج ینجوریا: »مارال

 

 «یمزاحم یاز همون مگسها یکیمزاحم رو ندارم. توهم  یمگسها یبه دارن گفتم که حوصله بارکی من»

 

 همش یا کتو رو درک کنم؟ ت دیهمش من با ی. تا کهیکاف»گفت:  ادیبار با فر نیاول یصورتش سرخ شد و برا مارال

و دم نزدم. جنا ازت خسته شدم! تو واقعاً  دمیتو رو شن یهانیسنگ صبور باشم؟ خسته شدم از بس توه دیمن با

بشه؟  یکه چ ؟یکه تنها باش ؟یکه چ یدیدور خودت کش وارید کی ؟یکه چ یهمه رو کنار زد ،یاعصاب خورد کن

هرلحظه و  دمیجد یدوستا شیهم پ میمیقد یدوستا شی. من به خاطر تو هم پیو هست یبود ریگتو گوشه شهیهم

 «بود. یو خواه یهست ،یخجالت من بود یهی! تو ماکشمیهرروز خجالت م

 

 !خواستیمنو... نم گهی... دگهیتحمل منو نداشت! د گهیطاقتش طاق شده بود! د گهیزد! مارال د خشکم

 

! حاال که از من خسته ؟یخوایمنو نم گهی! حاال که د؟یمنو درک کن یتونی! حاال که نم؟یحاال که تحمل منو ندار خب»

 !«ای... با من حرف نزن! کنار من هم نگهی! پس... د؟یشد

 

 هاش شد!حرف ازحدشیب یمتوجه تند مارال

 

 «نبود! نیاِ... جنا. من... من... منظورم ا: »مارال

 

 «من نداره. یبرا یادهی. انکار کردن حرف دلت فاهیکاف»
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 «نه من انکار نکردم!: »مارال

 

 !«یحرف بزن خوامینم گهی. دهیکاف»

 

 «شدم. یجنا منو ببخش. من عصبان: »مارال

 

 .«هیکاف گفتم»

 .«خوامیجنا من معذرت م: »مارال

 

 «بـــســـه!»زدم:  داد

 

 .«کنمیخواهش م: »مارال

 

 یحرف نزنه! در سالن رو باز کردم ول گهید دیها و اساتبودن بچه لیمارال به دل دیرفتم تا شا یسمت سالن عموم به

 «منو ببخش. کنمیجنا خواهش م»پشت سرم اومد و گفت: مارال هم

 

 «نه. نجایمارال ا»گفتم:  باشرم
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 «نداشتم. یجنا. من منظور کنمیخواهش م»به حرف من ادامه داد:  توجهیب مارال

 

به من اصرار و  دنیشنیم هیکه بق ییتموم شده بود و جادوآموزا در حال خوردن شام بودن که مارال با صدا یبندگروه

 . نگاه همه به من و مارال بود. از شدت شرم و خجالت عرق کره بودم!کردیطلب بخشش م

 

 .«ستی. االن وقت حرف زدن نزمی... عزمارال»

 

 .«یبخشیمنو م یبگ دیاول با: »مارال

 

خشم  ،یناراحت ت،یدر مرکز توجه بودن، عصبان ره،یخ یهانما بودن، نگاه! شرم، خجالت، انگشتکردیبس نم مارال

 بگم: یبلند ادیهمه و همه باعث شدن منفجر بشم و با فر

از قبل  شتریب ی! تو باعث شدینیبیو متفاوت م بیوغربیمنو عج هیببخشمت؟ تو هم مثل بق یدار انتظار»

نگام  یرچشمیشدم چشم همه فقط و فقط به من بوده. همه ز یکوفت یمدرسه نیوارد ا کهیاز وقتنما بشم. انگشت

 کی شهی. همشهیمن نم کینزد چکسیهستم. ه الخلقهبیموجود عج کی. انگار من کننیپچ مو پچ کننیم

 کیانتظار  ؟یاز من دار یتو چه انتظار ؟یکنیمن؟ تو اصالً مگه درک م یاز دردا یفهمیم ی! تو چبمیوغربیعج

 «اخالق؟خانوم خوش کی ایاعصاب آروم؟ 

 

ساکت  ! باکردنیهام گزگز م قهیو شق رفتیم جیگ ادمیفر ینگفتم و چشمامو بستم! سرم از شدت بلند یچیه گهید

 پچ و همهمه شروع شد.شدنم بازهم پچ

 

 شده! وونهیفک کنم د -
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 !زنهیم ادیفر دیاسات یجلو کشهیخجالت نم -

 !نتنیپرفسور کل یآره! اونم جلو -

 احمقِ! یلیخ -

 براش متأسفم! -

 "خونه! وونهید بردیم نویا دیهاگوارتز با یجابه"و گفت:  دیخند -

 

 درست ی. کرپسلکنهینم هیآشام که گرخون کینکردم،  هیو به خوابگاهم رفتم، گر دمیتحمل نداشتم دو گهید

 ادمیاز اون شب  یچیه گهیحل؟ دهم شد راه هیآخه گر " کنمیم هیاحمق کودن هستم که گر کیمن " گفتیم

 .شدم داریاون روز با سردرد ب یو فردا دمیخواب ادیز ی. چون با ذهن مشغولادینم

 اتاق پرفسور مارگارت رفتم که بازهم سرزنش بشنوم. به

  

 سوم شخص

 

ورود داد. پرفسور  یبه اتاق پرفسور مارگارت رفت تا بازهم سرزنش بشنود. جنا در زد، پرفسور مارگارت اجازه جنا

 ادب اول جنا را به نشستن دعوت کرد. تیرعا یحرف زدن کرد اما برا یجنا خود را آماده دنیمارگارت با د

 

 «پرفسور؟ نیبا من داشت یکار»نشست و گفت:  جنا

 

 «جنا...» مارگارت: پرفسور
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 «بله؟: »جنا

 

و  یدیمدت چقدر زجر کش نیا یکه تو تو دمیفهم دمیرو شن شبتید یحرفا یمن وقت»مارگارت:  پرفسور

 «کمکت کنم. یخودیب یحرفا یجابه خوامیتو رو سرزنش کنم، م خوامیدفعه نم نیمن ا گه،یمن هم که د یهاسرزنش

 

 «من وحشتناکِ. تیبه من کمک کنه وضع تونهینم یچکیه ؟یچه جور: »یدیبا ناام جنا

 

 «گفت؟ یبهت چ یبه اتاق پرفسور مک هول رفت کهیوقت نینشو! خب... بب دینه... نه... جنا ناام»مارگارت:  پرفسور

 

 «بشن و... لیبه دورگه تبد توننیها مساحرم و فقط ساحره کیگفت من : »جنا

گروه تئاتر پرطرفدار  کی گهید یهفته کی نی. ببهیکاف نیخب هم»مارگارت حرف جنارا قطع کرد و گفت:  پرفسور

 خیقسمت از تار کی شهیهم ششونیاجرا کنه، موضوع نما شیو نما ادیبه اسم پنسرال قرارِ به هاگوارتز ب

 !«کننیمهمان استفاده م گریباز نوانعبه هانندهیکه از ب نهیپنسرال ا یژگیو نیاز مهمتر یکیجادوگرهاست! 

 

 «به من داره؟ یچه ربط نیخب ا: »جنا

 

 «اشه!جادوگر ب-خوناشام یدفعه در مورد دورگه نیا شیفکر افتاده که نما نیبه ا نتنیپرفسور کل»مارگارت:  پرفسور

 

 «هستم؟! یبگم که چ هیمن به بق یعنی: »یبا ناباور جنا
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 «یه برصحن یتئاتر رو گریباز عنوانبه یتونیتو م ،یگیاز وجود تو بهشون م ینه! تو فقط قسمت»مارگارت:  پرفسور

 

 هفته بعد کی

 

 شخص سوم

 

 مخصوص جنا را به او بدهد. الوگیدوان به سمت جنا رفت تا دگروه تئاتر پنسرال دوان سیرئ لسون،یب یآقا

 

 .«الوگتونید نمیخانم جکسون... خانم جکسون... ا: »لسونیب یآقا

 

 «مونده؟ شیساعت به شروع نما کیفقط  کهی...؟ االن...؟ وقتیچ: »جنا

 

 «کرده بودم.رو گم الوگید دیمنو ببخش: »لسونیب یآقا

 

 .«ستیخب مهم ن یلیخ: »جنا

 

و بلندمدتش با چند بار  یخونآشام یحافظه لی. جنا به دلشدیساعت ده صبح شروع م شینه صبح بود و نما ساعت

دورگه بود  کی شیگذاشت. عنوان جنا در نما یکیزددر آن ن یزیم یحفظش شد و برگه را رو عیسر الوگیخواندن د

 .تشیدرست مثل واقع



 آشام و جادوگردورگه خون

 
182 

 

 

 اشنهیس یداشت ول یافق یهانی. تمام دامن چپوشاندیکفشش را م یتا رو اشیو بنفش بود و بلند یجنا مشک لباس

ود. کوچک بود دردست جنا ب یسهایک هیشب شتریکه ب یفیو ک یمشک یبا ساق دست رنگاهیس یبود، کاله یمعمول

که تمام گردن جنا را  بایالعاده و زفوق ی. گردنبندکردیدورگه بودنش را اثبات م زیدر دست جنا ن یدستچوب

 یسرخ و لعاب یکرده بودند. رژ درنگیرنگ مو سف یجنا را با اسپر یگردنش را آراسته کره بود. موها زین پوشاندیم

 بود. ششیشم جنا، تنها آرادورتادور چ ظیغل یا هیرنگ و سا

شده بود بر بدن مارال  نیتزئ رنگیمشک یآن با تور یبلند و قرمز که رو یآشام لباسعنوان خونبه زین مارال

 بود. رنگیو مشک یلباس مارال تور یهانی. آستکردیم ییخودنما

 بود. دهیاش را پوشساحره بود لباس مدرسه کیکه در نقش  یجود

را آماده کرده بود و  ژهیو یهاتمام جلوه لسونیب ی. آقاکردیصحنه کار مدر پشت زیبلودر که دوست مارال بود ن نیدو

آماده بودن و تنها آماده کردن صحنه تئاتر مونده بود.  گرانیباز یداده بود تا اجرا کند. همه نیها را به دست دوآن

 خواستندیها مهر وقت که آن نگونهیو در هوا معلق گذاشتند. ا دوردنبه پرواز درآ یدستقرمز را با چوب یهاپرده

بود. زمان مانند  کیاز جنگل تار یواقع باًیتقر یتئاتر بنر یصحنهپشت واریببرند. د نییپرده را باال و پا توانستندیم

 یبر رو آموزانجادوباالتر از همه نشسته بودن و  یسکو یرو دیتئاتر آماده شد. اسات یبرق و باد گذشت و صحنه

را اجرا کنند افسون بلند کردن صدا را اجرا کرده  شیکه قرار بود نما یکسان یسوفراوان تئاتر رو به یهایصندل

 بودند.

ا از شم یلیبزرگوار. خ دیسالم... سالم به دوستان و اسات»صحنه رفت و شروع به حرف زدن کرد:  یرو لسونیب یآقا

 نیز با گرانیچون باز ستین ازیشما ن یبرا گرانیباز ی. معرفدیاافتهیما حضور  شینما دنید یکه برا میممنون هست

 یجادوگره. خب سخنران-آشامساله و دورگه خونده گامشب ما در مورد جن شیدوستان خودتون انتخاب شدن. نما

 .«کنمیمون دعوت م یهفتگ یالعادهفوق شیبسه. من شمارا به نما گهید

 

 جادوآموزان بلند شد. یو هلهله قیتشو یصدا
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روشن شد  دیها خاموش شد. چند چراغ بزرگ در پشت سر اساتآمد و تمام چراغ نییصحنه پا یاز رو لسونیب یآقا

که در آنجا بود نشست. او  یصندل یصحنه رفت و بر رو یبر رو نیدر نقش مرل ایکالی. نافتادیصحنه م یو تنها بر رو

هور در نقش  یبه نام جر گرید یرا به پرواز درآورد و شروع به خواندن آن کتاب کرد. شخص یکتاب شیبا چوبدست

 ( رفت.نی)مرلایکالیبود به کنار ن ستیآشام بزرگ که اسمش سورنا لئخون

 

 «من، بازهم کتاب؟ یمیسالم دوست قد»سورنا:  

 

 «نم؟برات کتاب بخو شهیمثل هم یخوایاوه سورنا، سالم. م(: »نی)مرلایکالین

 

 «اوه، بله. حتماً!»)سورنا(: یجر

 

ش ثابت تئاتر بود در نق یگرایکه از باز یمرد ی( کتاب را از صفحه اول آورد و شروع به خواندن کرد. ولنی)مرل ایکالین

 «دارم. یبزرگ خبر بد نیمرل»اعظم وارد شد و گفت:  یشگویپ

 

 «اعظم؟ یشگویچه شده پ(: »نی)مرلایکالین 

 

جادوگر -آشامکه خبر از موجود دورگه خون دهیرس ییشگویآسمان پ انیاز خدا االننیهم»اعظم:  یشگویپ

 !«دهدیم

 

 «جادوگر؟-آشامخون یدورگه»)سورنا(: یجر
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 «داره؟ یخب چه مشکل(: »نی)مرلایکالین

 

 تیهال تو و ساحرهساحره ازدواج کند و اگر ازدواج کند نس کیبا  تواندیدورگه نم کی ن،یمرل یوا»اعظم:  یشگویپ

 پرت شد. نیکه کتاب به زم یجور دیپر شی( از جانی)مرلایکالین.« شودیتا ابد منقرض م

 

 !«ستیاصالً خوب ن نینه... نه... ا(: »نی)مرلایکالین

 

 .ستادندیهم ا ی( روبهرونی)مرلایکالی)سورنا( و نیآمد. جر نییپا پرده

 

 رفت و پرده باال آمد. نییاعظم پا یشگویپ

 

 «چندساله بعد»آمد که گفت:  لسونیب یآقا یصدا

 

 «دارم. یبزرگ خبر بد نیسرورم. جناب مرل»ثابت تئاتر بود وارد شد و گفت:  یگرهایسرباز هم که باز از باز کی

 

 «چه شده؟(: »نی)مرلایکالین

 

 «آمده! جادوگر به وجود-آشامبه اسم دورگه خون یکه موجود دهیجادوگرها خبر رس نیاز سرزم: »سرباز
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 .«دمیباالخره به آن رس دم،یترسیکه م یزیبزرگ! آن چ یخدا یوا(: »نی)مرلایکالین

 

 «م؟یچه کن دیاالن با»)سورنا(: یجر

در چق زنمیحرف را به تو م نیا کهنیاز ا دانمیمن. م زیدوست عز ز،یعز یسورنا»دست سورنا را گرفت و گفت:  نیمرل

ها تمام ساحره اتیح یادامه یمجبور هستم برا یاست، ول نیسنگ یلیتو خ یو برا یشویم یناراحت و عصبان

 .«کنمیبه آن فکر نم یالحظه یحت گرید یباش یناراض یاکنم؛ اما به خدا قسم که اگر تو ذره یها را زندانآشامخون

 

 «شوند؟یساحرهها م لیبه تبد یها راضآشامچرا؟ چرا خون ی. ولنیمرل کنمیمن درک م: »سورنا

 

گل  یعنی دهد؛یها را از مرگ نجات مکه آن شودیها نهفته مآشامدر وجود خون ییکار جادو نیچون با ا: »نیمرل

 هالیخوب است. اص هالیاص ریغ ی. البته فقط برارساندیم بیها آسبه آن یکم یلیپسند و چوب به مقدار خشاه

 «شدند. ادیها زاصل ریجادوها ندارند که االن غ نیبه ا یازین

 

 «خوب، باشد. یلیخ»با تأسف:  سورنا

 

 صحنه رفت. یساحره رو کیعنوان به یباال رفت. جود هیآمد و بعد چند ثان نییپرده پا 

 

 ایبه دن گرید یساحره کیساحره  کیاز  یتوانینم گری. تو دیاها را منقرض کردهتو نسل ساحره(: »نی)مرلایکالین

 .«یاوریب
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 !«ست؟ین یمن اشتباه کردم راه برگشت دانستم،ی. من نمنیجناب مرل»)ساحره(: یجود

 

 «نه متأسفانه.(: »نی)مرلایکالین

 

 ادامه داد. هی)ساحره( با گر یآمد و جود نییاز صحنه پا ایکالین

 

 آمد و دوباره باال رفت. نییپا پرده

 

 «؟یها خبر بدهساحره یبه همه یتوانست»)سورنا(: یجر

 

 «ها مانده.از ساحره یکم یلیشده است. تعداد خ رید یلیخ یبله. ول(: »نی)مرلایکالین

 

 «متأسفم.»)سورنا(: یجر

 

 داد. شی)سورنا( دلداریافتاد و جر هی( به گرنی)مرلایکالین

 باال رفت. قهیآمد و بعد از چند دق نییپا پرده

 

 «سال بعد کی: »لسونیب یآقا
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صحنه رفتند. ده نفر لباس خونآشام و ده  یتئاتر و جادوآموزان بودند به رو یاز اعضا ینفر که مخلوط ستیب باًیتقر

 بودند. دهیلباس جادوگر پوش گرینفر د

 

ما  یپاتمام شما به شیچه شده؟ تا چندماهه پ»زد:  ادیآن ها فر یعنوان فرماندهها بود بهآشامخون نیکه ب مارال

. رسدیم ییجادو یرویکن چون به تو ن لیکه ما را تبد»ادامه داد:  یمارال با مسخرگ.« دیکردیو تقاضا م دیافتادیم

 «اکنون چه شده؟

 

 گری. ما دشودیشدن باعث منقرض شدن نسل ما م لیتبد»جواب داد:  ادیجادوگرها با فر یعنوان فرماندهبه یجود

 «داشت. میبه شما نخواه یازین

 

به  ای دیدهیبه ما خون خودتان را م ایدارند.  ازیشما ن ییاز همرزمان من به خون جادو یاریبس»آشام(: )خونمارال

 .«میریگیزور آن را م

 

 .«فیکث یهاآشامخون میدهیما خون خودمان را نم»)جادوگر(: یجود

 

 .«دیریها را بگو با زورتان آن دیحمله کن»آشام(: )خونمارال

 

 .«دیو از خود و فرزندانتان دفاع کن دیحمله کن»)جادوگر(: یجود
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 ییجنگ زورگو لیبه هم نگفت که دل وقتچیه یکرپسل»با خود گفت:  دیدیرا م شیصحنه نماکه در پشت جنا

 «بزنه؟ یکه ضد خودش حرف کیها بوده، خب حق داره. کآشامخون

 

 شروع شد. یو مصنوع یدروغ یجنگ

آخر کدام جادوگر از محل  ها بود.آشامخون یعنوان محل زندگسمت راست صحنه چند تابوت وجود داشت که به در

 مگر فقط مارال و جنا. شود؟یکوهستان اشباح خبردار م

 هاگوارتز بود. یاز قلعه یایسمت چپ صحنه نقاش در

از هم  رشیهاگوارتز را با شمش یقلعه یها( نقاشآشامزدند و مارال)فرمانده خون نیجادوگرها را زم هاآشامخون

اعظم که  یشگویجادوگرها را از آن خود کنند. پ نیبعد به راه افتادند تا سرزم و دندیها هلهله کشآشام. خوندیدر

 .ستادیمارال ا یاعظم جا زده بود جلو آمد و روبهرو یشگویپ نیجانش یجاخود را به افهیق رییاکنون با تغ

 

 دیاجنگ ب نی. ادهیرس یآسمان انیاز خدا ییشگوی. پدیجنگ را تمام کن نیا د،یصبر کن»اعظم:  یشگویپ نیجانش

 .«ابدیخاتمه 

 

 «ست؟یمنظور تو چ»آشام(: )خونمارال

 

ها و ساحره نیب وندیکه پ شودیمتولد م یموجود ندهیدر آ رایتمام شود؛ ز دیجنگ با نیا»اعظم:  یشگویپ نیجانش

 «ها است.آشامخون

 

 «م؟یرا پس بده یروزیما پ یعنی: »مارال
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 را اجرا یخودش صلح ابد دیایجادوگر که ب-آشامتمام شود. موجود دورگه خون دیجنگ با»اعظم:  یشگویپ نیجانش

 «دورگه تا آن موقع صلح پابرجا باشد. یخشنود ی. بهتر است براکندیم

 

 و یخراب نیاو صلح است؟ پس چرا اکنون در هردو سرزم فهیبه فکر فرورفت. صلح؟ وظ یاصحنه لحظهدر پشت جنا

 را انجام دهد؟ اشفهیوظ تواندی؟ پس چرا نمبه بار آورده است یناآرام

 

یکرده و مزاحم ما شده؟ ما قبول نم جادیما اختالف ا نیدر ب امدهیکه هنوز ن ستیچه موجود نیا: »هاآشامخون

 ها بلند شد.آشاماعتراض خون ادیو فر.« میکنی. ما قبول نممیکن

 

ما  دی. اگر شما بخواهماندهیباق یها هنوز تعدادل ساحرهاز نس»عنوان فرمانده جادوگرها جلو رفت و گفت: به یجود

 .«دیخودتان از آفتاب در امان باش نیکه شما در سرزم میبه کار ببر ییجادو میتوانیم

 

 تیآشام با عصبانخون یتعداد.« کنمیسخت است اما قبول م یریگمیها(: سخت است. تصمآشام)فرمانده خونمارال

 یو ابرها میعظ یهادستان خود کوه یرویها با نو رفتند. ساحره دندیکوب نیخود را به زم یهازهیو ن رهایشمش

ورود به  یاز آفتاب اجازه یااشعه چیه گریو د ندکرد یها گردآورآشامخون نیسرزم یقدرتمند را در چهارگوشه

 ها را نداشت.آشامخون نیسرزم

بودند با ورد در هوا به پرواز درآورد و  یکه همه نقاش یو کوه الک ابر یبود تعداد ژهیو یهاکه مسئول جلوه نیدو

 ها معلوم نبود.از تابوت یقسمت چیها گذاشت. هآشاماندک خون یهاتابوت یجلو

 آمدند. نییاز صحنه تئاتر پا دیو ترد یلیمیاز مارال با ب ریها غآشامخون یهمه

 

 .دیجویذره وجودش را مصحنه برود. استرس ذره یجنا بود که به رو نوبت
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 و دور از صحنه تئاتر گرید ییدرجا

 

 «آشامه.. جنا خونگمیرو م قتیپرفسور استانلو من دارم حق: »داگ

 

 «آشامه.خون کیکه برم و بگم جنا  شهینم ینجوری. همخوامیمدرک، من مدرک م»استانلو:  پرفسور

 

 یرد... که... شما ودمی! فهمدمیشن نتنیشمارو با پرفسور کل یهار! من صحبتپرفسو دیراستش، البته ببخش: »داگ

 «فک کنم س... ده،یم صیها تشخآشامرو از خون یکه افراد معمول نیرو اختراع کرد

 

 ویسندنیو ا نیاز طلسم سکتوم سمپرا که باعث جراحات خون ی! مخلوطویسکتاسند»استانلو با غرور گفت:  پرفسور

 «هم که آتش زدن

 یهر ورد بر رو ریتأث یکه برا دمیها فهمآشامخون خیتار یهانکته رو از کتاب نیمن ا»استانلو باافتخار:  پرفسور

ه ک میستیها نساحره ی. چون ما به قدرتمندمیکن بیترک خوادیکه دلمون م یرو با ورد ویورد سند دیها باآشامخون

و جواب بده به نظرت منو از مقامم خلع  میجنا امتحان کن یذاره؛ اما... اگه روب ریاون ها تأث یرو یخال یوردها

 «کنن؟ینم

 

 !«دیکنی! جنا رو خوب مدیرو بلد شیاما شما که ورد درمان»با اصرار:  داگ

 

 !«ویوالنرا سند شهیها مآشامخون یوالنرا سنرتو که برا»استانلو:  پرفسور
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 «ارزه! یپرفسور به امتحانش م: »داگ

 

 .«ستمیبرام، من از اون متنفر ن ستیمثل بق یکیبه جنا ندارم. اونم  ینه...! من کار»استانلو:  پرفسور

 

 «؟یآشام باشه چخون کیاما اگه : »داگ

 

 .«یثابت کنم داگ! بهتره بس کن نویندارم که ا یمن مدارک»استانلو:  پرفسور

 

ه شما ک ن،یدیشما که ناله هاشون رو نشن ن،یآره خب حق دار د؟یریانتقام جدتون رو بگ دیخوایشما نم یعنی: »داگ

ذره خونتون از ذره یوقت دیفهمیشما که نم ه،یآشام چهجورخون کیشدن از طرف  دهیدرد گز دیفهمینم

 .«دیدیشتون درد نک زیمثل جد عز وقتچیشما که ه ه،یچهجور شهیبدنتونوخارج م

بود، پس او خوب  یرکی. داگ پسر زردیازآن رفتار بد جنا با مادرش را بگمادرش پس یهاهیانتقام گر خواستیم داگ

 چگونه احساسات پرفسور استانلو را قلقلک دهد و به هدفش برسد. دانستیم

 

زد و همراه پرفسور استانلو به  یطانیش یداگ لبخند.« میکنیخب باشه، فقط امتحان م یلیخ»استانلو:  پرفسور

 به راه افتاد.سمت سالن تئاتر 

 

 تئاتر صحنه
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سط و یو از پله ها دیکش یقیصحنه تئاتر برود. جنا آرامشش را حفظ کرد نفس عم ینوبت جنا بود که به رو اکنون

. وقت اجرا نقشه جنا و ستادندیا یاتئاتر باال رفت. همان لحظه پرفسور استانلو و داگ وارد تئاتر شدند و در گوشه

 رتیاز ح یاشده بود که تماشاگران لحظه بایز شیدر آن لباس و آرا یقدربه پرفسور مارگارت بود، جنا

 دهان گرفتند.بهانگشت

 

 نیبه کار بردن تا سرزم یادیز یلیو سورنا تالش خ نیمرل شیها پدر قرن»زد و شروع به صحبت کرد:  یلبخند جنا

. قانون ختیررو به هم زیچجادوگر همه-امآشموجود دورگه خون نیها در صلح باشه؛ اما اآشامجادوگرها و خون

شد که  ینیساله و خونباعث شروع جنگ ده نیها شد و همچنرو عوض کرد و باعث منقرض شدن ساحره عتیطب

 یشدن زندگ رانیاز آنها شاهد و یاریبس دند،یرو به چشم د زانشونیاز بزرگان ما شاهدش بودن و مرگ عز یلیخ

 .میهست زمونیعز یها یشگویپ ونیمد میکه االن دار یتیو امن یدغدغشون بودن. ما تمام زندگ یآروم و ب

که  دنیم یباعث جنگ شد و حاال خبر از صلح شیها پجادوگر در سال-آشامحاال... چرا موجود دورگه خون خب

 دونه؟یجواب سؤال منو م یخب کس اره؟یقراره به ارمغان ب

از ذهنشان  زیچهمه یو شگفت رتیاز ح دندیدینفس جنا را مو پر اعتمادبه یقو یروحاضران که اکنون آن  تمام

 کند؟یم ییصحنه خودنما یاکنون بر رو یدختر آرام و منزو نیچگونه چن گفتندیشده بود و فقط با خود مپاک

 یچند موجود دورگه وجود داشت و همونطور که هرکس شیها پکه در سال لیدل نیبه ا»با لبخند ادامه داد:  جنا

موجود دورگه وجود داشته باشه صلح و چند  کیاگر فقط  زه،یریاوضاع رو به هم م شهیهم ریبفهمه چند مد تونهیم

 موجود دورگه جنگ به همراه داره.

 یها دست مارال و جوداز آن شیبه دلخور توجهیتر از جنا قرارگرفته بودند جلو آمدند! جنا بکه عقب یو جود مارال

 نیا نیصلح ب فهیجادوگر، وظ-آشامعنوان موجود دورگه خونمن، به»گذاشت و گفت:  یرا گرفت و دستانشان را رو

 .ذاشتدستش را بر کمر مارال گ« آشامدو موجود رو دارم. خون

 گذاشت. یدستش را بر کمر جود« جادوگر و»

 

 «کنم. یریوگجل گرید ینیاز جنگ خون تونمیم: »جنا
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 جلوتر رفت. جنا

 

ساحره هستم؛  کیرو کنترل کنم، من  میگرسنگ تونمیو م سوزمیآفتاب نم یدورگه هستم؛ من جلو کیمن : »جنا

آشام رو نداره چون به خون شدنلیقدرت تبد یجادوگر چیبشن. ه لیبه دورگه تبد توننیها مچون فقط ساحره

 .«شهیباعث مرگش م

 

 یدورگه بود اما کس کیهم  تی. )او در واقعگفتیرا م الوگشیصحنه رفته بود و د یدورگه رو کیعنوان به جنا

 .(دانستینم

 

 .«خورمیآشام خون مخون کیعنوان من به: »جنا

 

 یگذاشته بودند. جنا دست راستش را به رو یاز خون مصنوع یاسهیجلو آمد. در پشت سرش ک یسال اول یدختر

گاز گرفت تا  یآرامکتفش گذاشت، سرش را جلو برد. گردن آن دختر را به یا بر روسر آن دختر و دست چپش ر

 دیکش یخراشگوش غیخون پاره شد و خون آن دردهان جنا و لباس آن دختر پخش شد. آن دختر ج سهیکه ک یحد

بود  زیکه از آن لبر یرا بلند کرد و با خون شیهاشیخودش ن یافتاد، جنا به اراده نیزد و بر زم یهوشیخود را به ب

بودن صحنه به  کیها از نزدشده بود. تماشاگران خشکشان زده بود، آن نندگانیب یبرا یآشام واقعخون کیمانند 

 .ندلذت برده بود تیواقع

 

 «جادو کنم. یخالها با دستمثل ساحره تونمیمن م»را باال برد و گفت:  شیهادست جنا
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 تماشاگران غیج یتئاتر را منفجر کرد. صدا یهااز المپ یکیستش را تکان داد و بود. جنا د دهینقشه رس یاجرا وقت

 دختر بلند شد.

 

 «من... ری... م... من... تقصدیب... ب... ببخش»گفت:  نیدروغ یبا ترس جنا

 

 پرفسور مارگارت بود. نوبت

 

 ردمکیمن فکر م ؟یچرا زودتر به ما نگفت ؟یاساحره کی. جنا تو نیپناه بر مرل»مارگارت جلو رفت و گفت:  پرفسور

 «ساحره! کینگو تو  الخلقه؛بیموجود عج کیتو 

 

 کردند. دیو لبخند تائ رتیبا ح زین تماشاگران

 

 .«طانمیش کی کردمیمن فکر م دم؟یساحرم؟ چطور خودم نفهم کیمن  یعنی»دروغ گفت: به جنا

 

. ساحرست کی! اون فقط ستیآشام نپسر؟ اون خون یدید: »جانب رو به داگ گفتبهحق افهیاستانلو با ق پرفسور

 «برت داشته! االتیمن که گفتم خ

 

 نفرت به خاطر مادرش بود. نی. تمام ادیچیپیاز خشم به خود م داگ

 

 «گو!ساحره، دروغ یگیدروغ مآشام! تو بهخون کی. یآشامخون کی! تو یگیدروغ م»زد:  ادیفر داگ
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 «خطرناک هستن. یلیاتهامات خ نیداگ مونچلس. ا یآقا»مارگارت:  پرفسور

 

 یآشام پرفسور استانلو رو روضد خون یها. من طلسمفِیآشام کثخون کیاون  کنمی. ثابت مکنمیمن ثابت م: »داگ

 .«کنمیاجرا م فیآشام کثاون خون

 

اهد خو ادیز یبا دوستان یمعمول یدختر شینما نیکه بعدازا کردیم الی. او با خود خدیکشیاز ترس تند نفس م جنا

 در حال نابود شدن بودند. شیاهایشد اما اکنون تمام رو

 

 و داکتوی)مخلوط طلسم ر" ویداسندیر"زد:  ادیرا به سمت جنا گرفت و فر اشیو خشم چوبدست تیبا عصبان داگ

فت ر یاهیمنفجر شود چشمانش س نکهیا یعمل کرد و جنا به جا مهیناوارد بودن داگ طلسم ن لی( اما به دلویسندید

 شد. هوشیو ب

 

 «مونچلس. یآقا ،یشیم هیکارت تنب نیبه خاطر ا»مارگارت:  پرفسور

 

نکنه شما هم باهاش همدست  د؟یکنیآشامه، شما انکار مخون کیپرفسور؟ من ثابت کردم اون  دیگیم یچ: »داگ

 اش نهاند!د. داگ شکه شد و دستش را بر گونهپرفسور مارگارت ناتمام مان یلیحرف داگ با س« آره خ... د؟یهست

 

 تیرو ترب یکه چه پسر گستاخ دمیبه پدر و مادرتون خبر م دیمونچلس! مطمئن باش یآقا»مارگارت:  پرفسور

 «کردن.
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 «! پ... پرفسور؟دیگیم ی... چیچ: »داگ

 

و  ییپررو همهنیا لیتا دل انیبهتره پدر و مادرتون ب ست،یجادوآموزان گستاخ ن تیما ترب فهیوظ»مارگارت:  پرفسور

کرد و داگ  یپرفسور مارگارت اخم وحشتناک« شده.شما رو بدن؛ چون واقعاً کنترل شما از دست ما خارج یگستاخ

 شوک زده را تنها گذاشت!

 

 سنت مانگو مارستانیب

 

 «شه؟یدلم برات تنگ م یکنیآخه فکر نم ؟یاستراحت کن یخوایم یشو...! تا ک داریجنا ب: »مارال

 

 «استراحت کنه. یبذار دیزودتر خوب بشه با یخوایمارال آروم باش. اون االن خوابه، اگه م: »کین

 

 سر داد. هیمارال گر« . من مطمئنم...!نیگیجنا افتاده که شما به هم نم یبرا یاتفاق کینه... من مطمئنم : »مارال

 

 فیخف یداد تا جنا ناله یهمچنان مارال را دلدار کیو ن« شده. هوشی. فقط بفتادهیبراش ن یمارال اون اتفاق: »کین

برخورد کند و  کین یسر مارال بود باعث شد سر مارال به چانه یکه باال کیبلند شد اما ن شیکرد. مارال تند از جا

 .«فتندیب نیهردو به زم

 

 «آخ سرم!: »مارال
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 بلند سر دادند! یو هردو خندها« چونَم! ،یگفت یوا: »کین

 

 «ما... مارال؟»زمزمه کرد:  جنا

 

 «؟یشد داریجنا...؟ باالخره ب»بلند شد دست جنا را گرفت و گفت:  عیسر مارال

 

 «من کجام؟»سرش را مالش داد و گفت:  یجیبلند شد و نشست. با گ جنا

 

 ...!«مارستانیب: »مارال

 

 «چرا...؟: »جنا

 

 «کنه؟یدرد نم تییجا ؟یبه هم بگو حالت خوب ست،یحرفها مهم ن نیفعالً ا: »مارال

 کاریمن چ ست؟ین ادمی یچیکردم؟ ه کاریداگ... آره داگ، اون به هم طلسم پرتاب کرد. بعد من... من چ: »جنا

 «کردم؟

 

 .«یشد هوشیتو فقط ب: »مارال

 

 «هستم؟ یمن چ دنیفهم هیمارال بق»گفت:  یافتاده بود، تند ادشیکه تازه به خود آمده بود و تمام ماجرا به  جنا
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 اشاره کرد. کیو به ن دیلبش را گز مارال

 

 «آشامم؟خون کیمن  کننیاونا هنوز فکر م یعنی»دستپاچه گفت:  جنا

 

یاما فقط ب یشدیمنفجر م دیطلسم داگ رو قبول نداره! چون بر اساس حرف خودش تو با چکسینه...! ه: »مارال

 «عمل کرد چون... مهی. طلسم نیشد هوش

 

آشام کامل نبود، او دورگه بود و خون کی. جنا دانستندیها هردو جواب را منگاه کردند. آن گریکدیو جنا به  مارال

داگ نبود دورگه بودن جنا بود. جنا هم در  یعمل کردن طلسم ناوارد مهین لی. دلکردندیعمل م مهین شیها براطلسم

 عمر جاودانه! یعنی نیو ا ودها و هم در برابر جادوگرها مصون بآشامبرابر خون

 

 «عمل کرد؟ مهیچرا ن: »کین

 

 «بهتره. میبر گهیامــم. حاال که خوب شدم فک کنم د»بحث را عوض کرد و گفت:  عیسر جنا

 

 یاگه بخوا . البتهیبلند بش دیتو نبا ،یاستراحت کن دینه...! تو هنوز با»و گفت: وارد شد  نچیبه اسم آنجال ل یپرستار

 «دارو رو بخور تا زودتر خو... نیا ای. فعالً بدهیدبیکمرِت بدجور آس ،یتونیهم نم
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از داگ وارد  ریجنا غ یهایکالسبماند. تمام هم تماممهیخنده چند دختر و پسر باعث شد حرف پرستار ن یصدا

 شدند و به سمت تخت جنا رفتند. مارستانیب

 

 «سالم جنا، حالت خوبه؟: »یجود

 

 «ممنون خوبم!: »جنا

 

 «جنا، حالت چطوره؟»پاول:  یدلنس

 

 «ممنون، خوبم!: »جنا

 

 !«یمرد میفکر کرد م،یجنا نگرانت شد»چادرمن:  کیاالر

 

 «ه؟یچه حرف نیا کیاِ... ر: »یدلنس

 

 .«مشینیبیوقت نم چیو ه رهیم گهی. من فکر کردم االن دگهید گهیراست م: »نگرزیا کالیما

 

 !«دیزنیبسه پسرا. چقدر حرف م: »یجود
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 دوست در اطرافش نبودهاند. همهنی. تاکنون اکردیها نگاه مو سردرگم به آن جیتنها گ جنا

 

با  یکنم، من گول داگ رو خوردم. اون جور یازت عذرخواه خواستمیجنا! من... من م یاِمم... راست: »یجود

 «که من... من... گفتینفس از تو بد ماعتمادبه

 

 «خودتو ناراحت نکن. ست،یمهم ن یجود»را قطع کرد و گفت:  یحرف جود جنا

 

که من تا  یبود یدختر نیبازم من دوست دارم. تو بهتر یآشام باشخون کیاگه  یجنا... امــم... جنا... حت: »یجود

 !«دمیعمرم د یحاال تو

 

واقعاً جنا را دوست  یجود د،یباریم یجود یصداقت از حرفها!« یممنون جود یلیخ»زده گفت: خجالت جنا

 .«دیکشیخجالت م شیقبل یو از کارها داشتیم

 

 .«دهیدبیآس یلیکمرت خ گفتنیآخه بچهها م ؟یحرکت کن یتونیتو م: »یدلنس

 

 کرد بلند شود اما نتوانست. یجنا سع« ا.حرکت...؟ آ... آه: »جنا

 

 .«تونمینه متأسفانه نم: »جنا
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پرستار  یوقت!« دینباش نجایکدومتون ا چی. تا اون موقع هگردمیبرم گهید قهیو ده دق رمیمن م»)پرستار(: آنجال

 سرگرم حرف زدن شدند! هیرفت بق رونیب

کرد که  یساحرم! پرفسور مک هول کار کیمنم مثل تو »از فرصت سو استفاده کرد و در گوش جنا گفت:  یدلنس

 «دوست خوب کنارت هستم. کیمن مثل  یداشت یساحرم. فقط خواستم بگم که اگه مشکل کینفهمه من  یکس

 

 «؟یگیم یجد: »جنا

 

 .«گمیرگ که شدم به همه منگفتم چون ممکنه ازم سو استفاده بشه، بز یآره! به کس: »یدلنس

 

 «آها: »جنا

 

 .«ادتیع یو هم برا یعذرخواه یهم برا هیهد نیا»به جنا داد و گفت:  یجعبه یلحظه جود همان

 

 وجود داشت. متیقو گران بایز یاجنا جعبه را باز کرد، در آن گوشواره.« یممنون جود یلی...! خیوا: »جنا

 

 «قشنگِ، ممنونم. یلی...! خیجود یوا: »جنا

 

 .«کنمیخواهش م: »یجود
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اکنون  شناخت،یسر از پا نم یدادند. جنا از خوشحال هیجنا آورده بودند به او هد یکه برا ییهایها خوراکهمه بچه و

شد. او  خکوبیباز شد، جنا م بیمه یی. ناگهان در با صدادیدیم شیاهایکه در رو یزیدوست داشت. همان چ یاو کل

 کرد؟یمآنجا چه 

 

 «؟یکنیم کاریچ نجایدارن؟ تو ا: »جنا

 

 ...«یشه. من آروم به در زدما ول ینجوریا کردمی! فکر نمدیامــم... جنا ببخش: »دارن

 

 «؟یگفتیو به ما نم یاو...! جنا دوست پسر داشت»گفت:  طنتیبا ش یجود

 

 «نه اون فقط دوستمه.»سرخ شد و گفت:  جنا

 

 یتیفقط مارال بود که احساس نارضا نیبنیو همه به خنده افتادند؛ اما درا« دوست! کیاز  شتریب دمیشا: »یدلنس

 چرا؟ دانستیهم نم ی. کسکردیم

 

 وارد شدند! زین نتنیو پرفسور کل یکرپسل ناگهان

 

 «؟یکنیم کاریچ نجایا ؟یسالم پرفسور. کرپسل ،یکرپسل یسالم آقا: »جنا

 

 «خوب باشه. ادتتیبه ع ادیادت خبر بدم حالت بد شده و بمن فکر کردم اگه به است: »نتنیکل پرفسور
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 «استادته؟ نیاِ... ا: »یجود

 

 «آره.: »جنا

 

 «ترسناکه! یلیخ یول یناراحت نش: »یجود

 

 ترسناک داشت. یابهت شهیاو هم دند،یترسیم یخندهاش گرفت. همه از کرپسل جنا

 

 «خداحافظ بچه ها. رم،یخب من فعالً م: »نتنیکل پرفسور

 

 رفت! نتنیپرفسور کل« خداحافظ پرفسور»ها گفتند: بچه یهیو بق جنا

 

 «انقدر جذاب باشه. کردمیفکر نم وقتچی. هیِجالب یچه قلعه: »یکرپسل

 

 «؟یمارستانیب یاومده؟ حالت خوبه؟ چرا تو شیبرات پ یجنا... چه مشکل: »دارن

 

 «ستش؟ین ویاِست ی. راستگمیبعدا م ه،یماجراش طوالن: »جنا

 



 آشام و جادوگردورگه خون

 
204 

 

 «؟یریگیسراغ اونو م یچ ی! براو؟یاست: »یبا شکاک دارن

 

 .«ینجوریخب... هم: »جنا

 

داد همون جا  حیشده بود، ترج چیدییکو نیمحو زم ویاست»شد و بعد گفت:  رهیمشکوک به جنا خ یالحظه دارن

 «کنه. یجارو سوار کردنیم نیبمونه و با چند نفر که تمر

 

 چ؟یدییکو یباز ایاو آمده بود  ادتیع یبرا ویدلخور شده بود! است ویجنا از است« آها.: »جنا

 

 «خواب نداره؟ یبرا ییجا نجایا: »یکرپسل

 

 «االن که صبحِ.: »یجود

 

 «نداره؟ یزیچ یاتاق نجایراه بودم. خستم! ا یکل شب رو تو: »یکرپسل

 

 !«دیبش شتریب نکهینه ا رونیب دیمن گفتم همتون بر»لحظه آنجال )پرستار( وارد شد و گفت:  همان

 

ازتون  متونیم دیباش یمحترم اریشما خانم بس ادیسالم خانوم، به نظر م»بود گفت:  دیکه از او بع یبا لحن یکرپسل

 «بخوام؟ یکمک
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 ...«یبله حتماً آقا»خوشش آمده بود با احترام پاسخ داد:  یکرپسل یکه از لحن مؤدبانه آنجال

 

 «یالرتن کرپسل: »یکرپسل

 

 «دست دادند!و با هم نچی... آنجال لنچیل: »آنجال

 

 «سکونت از شما درخواست کنم؟ یبرا یاتاق تونمیمن مهمان هستم، م: »یکرپسل

 

 «بله حتماً.: »آنجال

 

بودند.  دهیباادب را ند یها تاکنون کرپسلبود. آن نیجنا از تعجب بازمانده بود، درواقع حالت دارن هم هم دهان

رد و ک رونیها را ب. آنجال تمام بچهکردیصحبت م ریپ یکه با لبخند و احترام با آنجال یِبود کرپسل یدنید یلیخ

 یدارن و کرپسل اریدر اخت زیتم یو مرتب کرد و تخت زیتممتروکه برد. با جادو آن اتاق را  یرا به اتاق یکرپسل

 گذاشت.

 ماند تشکش را مرتب کند و بخوابد.  داریب یجاداد به حیاش سر رفته بود. ترجحوصله ییتنها مارستانیدر ب زین جنا

 

  جنا
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 ایدوستام ترکم کنن  دمیترسی... مدمیترسینه! آخه... آخه همش م ایبگم  یبه کرپسل دونستمیتو دلم نبود، نم دل

بازم  کنهیمسخرم م کردمیبگم، اما فکر م یبه کرپسل نویا خواستمیپچ. مدوباره به هم شک کنن، بعدشم که پچ نکهیا

 و... یآشامنخو کیتو  ای هیچرت و پرتا چ نیا ای فیضع گهیبه هم م

 «... من...یامــم... کرپسل»و گفتم:  یکرپسل شیروگرفتم پ ممیتصم باالخره

 

 دمید کهویانتظار داشتم  یچهره پر تمسخر از کرپسل کیگفتم. برخالف انتظارم که  یترسم رو به کرپسل یهمه

ارشه ب نینگام کرد که انگار اول یجور یهول شدم کرپسل قهیدق کینگام کرد. بعد سر تا پامو نگاه کرد،  ینجوریهم

 کرده؟ یچش شده؟ قاط مروزا ؟یمنو با خودش برد. کرپسل دیدستمو کش کهویبعد  ده،یمنو د

. اومدنینم اطیح یمدرسه مونده بودن که به خاطر برف هم تو یها تواز بچه یبود فقط تعداد کم سمسیکر چون

 منو برد به محوطه هاگوارتز. یکرپسل

 

 «به هم حمله کن.: »یکرپسل

 

 «؟یخل شد یول دا،ی...؟ امــم... ببخشجانم»

 

 «حرف نزن و به هم حمله کن.: »یکرپسل

 

 .«کنهیم کاریچ نیا گمیم یکن بابا حوصله ندارم، من چ ولم»

 

 «؟یکنیحمله نم: »یکرپسل
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 ...!« نه»

 

 .«کنمیپس من حمله م: »یکرپسل

 

خدا مرگت بده. آخه  یشترق... آخ کمرم... کرپسل چرخه؟یشد؟ چرا آسمون م یشکل نیچرا آسمون ا یوا ؟یچ ها؟

 که پرت شم هوا؟ یبه کمرم؟ اونم انقدر محکم؟ جور یزنیبا لگد م یمگه تو االغ

 

 «خبرته؟ زده به سرت؟ چه»

 

 اعصابم خورد شد. نینو بلند کرد و پرت کرد هوا با مخ خوردم زمطرفم م دینگفت و دوباره دو یچیه یکرپسل

 

 «؟یکنیچرا حمله م ؟یچته؟ رم کرد»شدم و گفتم:  بلند

 

 .«عرضهیاز خودت دفاع کن ب: »یکرپسل

از مشتامو گرفت  یکی یحمله کردم، کرپسل یبا مشت به کرپسل عرضه؟یب یگیبه من م عرضه؟یهم برخورد. ب به

خوردم اونقدر بهش  نیدوباره بلند شدم و حمله کردم و بازهم زم نیکمرم و افتادم زم ی. با زانو زد توچوندیدستمو پ

، بود یریفقط جلوگ نیکنم؛ ا یریخوردنم جلوگ نیمحمله کردم که گذر زمان رو حس نکردم باالخره تونستم از ز

هنوز ظهرِ، واه انقدر  نکهین نگاه کردم. ابه آسمو میباالخره عقب رفت یمونده بود. من و کرپسل یزدن کرپسل نیزم

 د؟یکم طول کش
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 «م؟یکنیمبارزه م میهنوز ظهره؟ مگه چقدر دار چرا»

 

 «دو روز.: »یکرپسل

 

 «اد؟یچرا انقدر ز د؟یروز؟ ببخش دو»

 

 

 «البته هنوز مونده. ،یبنداز نیمنو زم یریبگ ادیتا تو : »یکرپسل

 

 «من گرسنمِ!»خسته شده بودم. جون تو تنم نبود.  یلیخ د،یباریسر و صورتم عرق م از

 

 «به من چه؟: »یکرپسل

 

 !«خستم»

 

 .«ستیمهم ن: »یکرپسل

 

 «م؟یخورده استراحت کن کی»نگاه کردم و گفتم:  یبه کرپسل یبرزخ
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 «مونده. یبعد نینه تمر: »یکرپسل

 

 «؟یبعد نیتمر»گفتم:  درمونده

 

 «: آره، جنگ با اسب.یکرپسل

 

 «با اسب بجنگه؟ یدید یجنگ با اسب؟ آخه ک ؟یـــیچـــ»

 

 «ها.آشاماز خون یلیخ»خونسرد گفت:  یکرپسل

 

 .«یریبگ لیسنت مانگو تحو مارستانیلگد به من بزنه تا جنازمو از ب کی هی. اسب کافووننیاونا د خب»

 

اون »هاگوارتز اشاره کرد.  یبه پشت قلعه یکرپسل "...یتونیتو م ؟یآشامخون کیرفته  ادتی نکهیامثل: »یکرپسل

 .«یبزن نیاسب رو زم

 

 «. کدوم اسب؟امــم»

 

 «ما رو دوست ندارن. نه؟ وقتچیه وونایکشوندم، ح نجایکه بزور با خودم به ا یاسب: »یکرپسل
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 .شمونیزور آورد پبه دیکشیکه از خشم نعره م رنگاهیس یاَسب ویاست

 

 «؟یبزن نیاسب رو زم یتونیتو خودت م جنگه؟یبا اسب م یتوروخدا منو نجات بده. آخه ک وی... استیــیوا و؟یاست»

 

به فک اون اسب  یچرخش یو لگد دیداد، به هوا پر یزد. افسار اسب رو به کرپسل زیآمطنتیش یلبخند ویاست

متش حال اسبِ سوخت رفتم س ! دلم بهدینعره کش شتریزور بلند شد. بافتاد، بعد به نیبدبخت زد. اسبِ با نعره به زم

 با سُمِش یلگد نیچکرد و هم یمن خال ید عقدشو رویبود تا منو د یاسبِ که عصبان یکه نازش کنم تا آروم شه ول

ر هر ه ویو است یهنگ بودم. کرپسل قهیتا دو دق نیجا شد با سر خوردم زممغزم جابه یهابه فَکَم زد که فک کنم رگ

 .خندنیدارن م نایا رمیمیمن دارم م دن،یخند

 

 «؟یخندی... بــه مـــن مـــیکرپسل»زدم:  غیج

 

 «آره.: »یکرپسل

 

 «تو هم؟ ویاست»داد زدم و گفتم:  ویسر است امیبر نم یاز پس کرپسل دمید

 

 االن به من گفت احمق؟ نیا دم،یهنگ قهیدق کی. دیو باز خند.« ی... احمقیلیخب. خ»با خنده:  ویاست
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ال من افتادم. حا ویو به دنبال است کنمیم کتیت کهیخدا کنه دستم بهت نرسه وگرنه ت ،یپسره وحش یخودت احمق»

 انداختم، دو تا دستشو از پشت گرفتم.  رشیرو از پشت گرفتم و گ ویاست قهیبدو باالخره  ویبدو، است

 

 خنده.  ریز میو بعد زد «؟یکنیخدمتتون؟ از دست من فرار م میکجا... کجا؟ بود»گفتم:  طنتیش با

 

 «کنم؟ کارتیخب... خب... حاال چ»روگرفتم و گفتم:  ویگوش است بعد

 

 «برس. نتیبه تمر ایولش کن ب: »یکرپسل

 

 «. ضدحال.دمیخندیداشتم م قهیدق دو»

 

 «کمتر حرف بزن. ایب: »یکرپسل

 

 «؟یخوب ،یهو». داد زدم: دمیخشک زده دارن رو د افهیرو ول کردم که از اونور ق ویاست قهی

 

 ها!و برگشت سمت قلعه هاگوارتز، دارن هم خل شده دینگام کرد دو قهیدق کی دارن

 

 «خب شروع کن.: »یکرپسل
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 «چقدر ترسناکِ نامرد. ،ی. باز اون اسب لعنتاَه»

 

 «منو معاف کن. ترسم،یم ییاز تنها گمیو نم خورمیشکر م گهیاصالً من غلط کردم. د ،یکرپسل»

  

 «حرف نزن کار تو شروع کن.: »یکرپسل

 

گفتم  االننی)خوبه هم« بزنمش؟ ادی( چطور دلم بدیکشیم غی)اسبِ داشت ج یآروم نیبه ا ،یناز نیاسب به ا آخه»

 بهش ترسناکِ نامرد(

 

 «خودم به فکت مشت بزنم؟ ای یزنیبه فک اسبِ مشت م ای: »یکرپسل

 

 «.نجامی... من انوری... انوریا ایب ،یوحش یه»نم. رفتم جلو داد زدم: نه همون بهتر من اسبِ رو بز کنمیکه فکر م حاال

 

 «نور؟یا ایب یگیآخه مگه اسب آدمه که بش م»خنده:  ریزد ز یپق ویاست

 

 «تو هم. حاال»

کمرم و بعد چند تا لگد  یمشت بزنم به شکمش که اسبِ پاشو گذاشت رو کیولرز رفتم جلو خم شدم تا ترس با

 زیلباسم پاشو تم یو رو کردیم نییکمر من بدبخت پاشو باال پا یداشت رو نجوریکه پخش شدم، هممحکم به هم زد 

نه... ولم کن  " گفتیم ینجوریبود االن ا مزور از من جداش کردن. )اگه اسبِ آدبه ویو است یکه کرپسل کردیم

 ("کنم. ولم کن  یگاو، بزار کمرشو نقاش کهیزن زنهیکنم به من م شیحال
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داشتم چون  تویقابل نیزخماش کرد. فقط من ا میبدنم شروع به ترم یول...« رمیمیبد... دارم م ی... کرپسلکمرمم»

د. بلندم کر ویبه زخمشون. است دنیمال یساعت تفشونو م مین دیدارن با ویاست ،یساحره هم بودم وگرنه کرپسل

 زخمام که خوب شد مثل روز اول شدم.

 

 تونمینم یشده، وا یکمرم خون یامروز بسه... وا ی... کمرم... برایکرپسل ییوا»دم و گفتم: ز یحالیخودمو به ب یول

 «راه برم.

 

 .«دهیدبیآس یلیفکر کنم کمرش خ: »یبا نگران ویاست

 

 .«میبزن باال تا خوبش کن رهنتوینداره. جنا پ یبیع: »یکرپسل

 

از جام بلند شدم و  یبزنمش باال؟ زخمم رو خوبش کنن؟ تف بمالن به زخمم؟ عمراً اجازه بدم. تند رهنم؟یپ ؟یچ

 «شدم؟ من حالم کامالً هم خوبه. یگفته من زخم یگفتم: اصالً ک

 

 .«نیادامه تمر ایپس ب: »یکرپسل

 

 !«دمی. آها فهممونمیکنم وگرنه زنده نم یفکر کی دیبا اَه،»

 

 «تونسته تو هوا معلق بمونه؟ یوراون آدمِ چط: »یکرپسل
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 «ها؟ کجا؟: »یکرپسل

 

 «کو؟ ؟یچ: »ویاست

 

به خوابگاهم رفتم. خوبه  میآشامبا سرعت خون یحواسشون پرت شد تند یبه آسمون اشاره کردم و وقت یالک

دوش گرفتم لباسام رو عوض کردم و از  کی... مُردم شی. آخستنیرمز خوابگاه رو بلد ن یکرپسل ای ویحداقل است

 .دمخوابگاه مون یتختم نشستم و تا موقعه شام تو یو دارن رو یترس کرپسل

 

مدت جنگ با اسب، جنگ با گراز و جنگ با  نیا یتو یتموم شده بود و همه بچهها برگشته بودن. کرپسل سمسیکر

 یهم با سر و رو ویآدما بدزده. است یایرو از دن وونهایح نیتا ا فرستادیرو م ویاست شهیداده بود! هم ادمیخرس رو 

من  .کردیکتابخونه خفه م یهاکتاب نیخودشو ب ای ودب یجارو سوار ادگرفتنیمشغول  ای. دارن هم گشتیبرم یزخم

 گهیامروز د "حوصله ندارم " گفتیم شهیکنه اما دارن مثل هم یو با ما باز ادیکه ب میکردیدعوتش م شهیهم ویو است

 یکدومون حوصله باز چیحوصلش سر رفته؛ اما ه گفتیهم م ویواقعاً خسته شدم، حوصلم هم سر رفته بود. است

کرده  شتریوقت اضافم رو ب نیو هم اومدمیراحت از پسشون بر م یلیسال دوم سبک بودن و خ یهادرس م،ینداشت

محوطه دراز  یهاچمن یرو ویدم. من و استنبود که انجام ب یکار چیه گهیبود. هنوز امتحانات شروع نشده بود، د

 . میکردیو به آسمان نگاه م میبود دهیکش

 

 «...! حوصلت سر نرفته؟ویاست»حرص نشستم و گفتم:  با

 

 «چرا اتفاقاً.: »ویاست

 

 .«میکن یکار کی ایب پس»
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 «؟یکارچه: »ویاست

 

 «...! مبارزه.ای یجارو سوار ای یباز مثالً»

 

 «نه حوصله ندارم.: »ویاست

 

 «؟یهمش دراز بکش یپس دوست دار»گفتم:  یحرص

 

 «؟یدار یآره. مشکل: »ویاست

 

 «نه من کامالً هم راحتم.»گفتم:  تیعصبان با

 

 یبه پشت سرم نگاه کردم، پسرهِ گاو حت قهیدق کیبلند شدم و به سمت قلعه هاگوارتز به راه افتادم.  تیعصبان با

 شیتنها بوده، اصالً بهتره برم پ یمدت تنها نی... تمام اچارهیباهاش حرف زدم. دارنِ ب گهیاگه من د ومد،یدنبالم هم ن

ه ک خوردیدرس خون بود و افسوس م یلیخ خوند،ینشسته بود و کتاب م یزیدارن، به کتابخونه رفتم. دارن پشت م

کتاب غرق شده بود که از اطرافش غافل بود. چند تا دختر به دارن  ینتونسته راحت درسش رو بخونه. دارن از بس تو

 هبدارم  دنیدخترا د یخودش، وقت ی. دارن هم خاطرخواه داشت برادمیترکیداشتم م کردن،یپچ مو پچ کردنینگاه م

 خودم رو گرفته بودم که نخندم. یزور جلوبا استرس به هم نگاه کردن به رمیسمت دارن م

 .«زمیسالم عز»دارن و گفتم:  شیرفتم پ ارمیاون دخترا رو در ب حرص نکهیا یبرا
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 «ها...؟!»نگام کرد بعد گفت:  ینجوریتند سرشو بلند کرد و هم دارن

 

 «زم؟یعز یخوب»

 

 «؟یشد وونهید»آروم گفت:  دارن

 

 .«عیکن ضا ینقش باز»گفتم:  یلب ریز

 

 «کنم؟ یباز وی...؟ چی...؟ نقش چیچ: »دارن

 

 «نگاه به دوروبرت بکن. کی»

 

 جنبت کنن دارن. یاونم لبخند زد، خاک تو سر ب دیلبخند دخترارو د یبه اون دخترا نگاه کرد و وقت دارن

 

 «ه؟ی... چیاو»ازش گرفتم که گفت:  یشگونین

 

 .«ایب قهیدق کی»
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 «کجا؟: »دارن

 

 «کارت دارم. ایب قهی. دو دقجهنم»

 

 «از همشون خوشگلتره. ،یموهاش طالئ نی. تازه اون دختره رو ببکردنیخب دخترا داشتن نگام م: »دارن

 

 «خوشگلِ که خوشگلِ. به تو چه؟ نکهیبلوندِ، دوماً ا ستین یطالئ نکهیا اوالً»

 

 .«زنهیخب داره به من لبخند م: »دارن

 

 «؟یرفتار کن نیخورده سرسنگ کی یستیجنبت. بلد ن یتو سر ب خاک»

 

 !دیدو بعد خن« نه...!: »دارن

 .«میبر ایدارن ب»نگاش کردم.  طلبکار

 

 «کجا؟: »دارن

 

 ...«ای میکن یباز ای ایسر رفته، ب حوصلم»
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 «سراغ من؟ یکه االن اومد کنهینم یباهات باز ویاست: »دارن

 

صدبار بهت  ویمن و است ؟یزنیچرا طلبکار حرف م» کنه؟یم ینجوریلحن طلبکار و دلخورش نگاه کردم. چرا ا به

 . تویکردیم یجاروسوار ایکتاب بود  یسرت تو ایباهامون فالن کارو کن، فالن کارو کن اما تو همش  ایب میگفت

 .«یومدیما ن شیخودت پ

 

دوتا پسر گاو افتادم، اعصاب خورد کن. اصالً من چرا با  ریخواست حرف بزنه اما من کتابخونه رو ترک کردم. گ دارن

 ششونیچرا پ دونستمیبلودر و ... خودمم نم نیل هست، مارال هست، دوپاو یهست، دلنس یکنم؟ جود یپسرا باز

 .دمینرفتم. مارال و دوستاشو از دور د

 

 «... مارال.یه»تکون دادم و گفتم:  دست

 

 دست دادم. نیو دو یو با دلنس دمیدو« ما. شیپ ایجنا ب»نگام کرد لبخند زد و گفت:  مارال

 

 «بچه ها؟ دیخوب»

 

 «بله ممنون.: »یدلنس

 

 «؟یما اومد شیپ شدهی. چه خبر؟ چمیآره خوب: »نیدو
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 «کنم. یواقعاً حوصله ندارم با پسرا باز گهید»

 

 .«نهیاصلشم هم: »نیدو

 

 «. خب؟ایبه بعد فقط با خودمون نیاصالً از ا: »یدلنس

 

 «بابا. باشه،»

 

 «م؟یقلعه بزن یبه راهروها یسر کی. چطوره گمیم: »مارال

 

 «؟یدوست دار یمارال...! تو هنوزم قلعه گرد یوا»

 

 .«هیخوب شنهادیآره پ: »یدلنس

 

 .«میفتیپس راه ب: »نیدو

 

 دارن! یمزخرف یقهیندارم، سل یخوب ونهیکه با دخترا م نهیهمراهشون کل قلعه رو باهاشون گشتم. به خاطر ا ناچاربه

 ود.ب مونیروز آزاد نیآخر نیو ا شدیفردا امتحانات شروع م از
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 هفته بعد کی

 

افتاد. اول  هیوسط حرفاش به گر« جنا... بازم امتحان رو خراب کردم. بازم... خراب کردم.»گفت:  یبا درموندگ مارال

 خنده. ریزدم ز یتر شد و بعد پقدهنم باز شد، بعد آروم آروم لبخند زدم، لبخندم گنده

 

 هیامتحانش گر یبرا یدیرو د یآخه تو ک وونهی. دی... خنده... داریلی... مارال... خیوا»گفتم:  دهیبردهیخنده و بر با

 «کنه؟

 

 «شده؟ ینکنه امتحان خودت عال ،یخندیبعد تو م رمیمیم هیجنا. من دارم از گر یبد یلیخ: »مارال

 

 «؟یقبول خودمون( گرفتم. تو چ)قابل Aمن  نه»

 

 «چه خوب. یوا ؟یجد»لبخند گنده زد و گفت:  کی مارال

 

 «؟یخوشحال یچ واسه»

 

 «گرفتم. شتریخودمون( گرفتم، از تو ب ی)عال Oچون من : »مارال

 

 «من ازت کمتر گرفتم؟ ها؟ یخوشحال پس»
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 .«یلیآره، خ: »مارال

 

 «مارال خدا کنه دستم بهت نرسه، دختره بد. ینامرد یلیخ»

 

 و فرار کرد، منم به دنبالش افتادم. دیخند مارال

 

 هفته بعد کی

 

 «هاست.گروه یجام قهرمان یخب نوبت اهدا: »نتنیکل پرفسور

 

 ازیامت 311گروه چهارم، هافل پاف با  

 

 ازیامت 380با  وونکالویسوم، ر گروه

 

 ازیامت 450با  نیتریدوم، اسل گروه

 

 ازیامت 530با  فندوریگروه اول، گر و
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 شد؟ی. آخه امسال چمیپارسال که اول شد م،یشد. ما دوم شد یخال بادم

 

و  و من میبه کوهستان نر گهیفردا آماده بشم. قرار بود د یبه خوابگاهم رفتم تا برا میکه خورد یذیاز شام لذ بعد

 .دمیبود. ساک و چمدونم رو بستم، لباسام رو مرتب کردم و خواب ترکیکه به لندن نزد میمارال به خونه خودمون بر

 

  

 

 

 

 ششم فصل

 بزرگ ... یجنگ شروع

 

 گهید دیخر یمعجون ساز لیردا و کتاب و وسا دیمن و مارال تموم شد. جز خر یهایو باز هایخهم با شو التیتعط

د بامزه بو یلیقد خکوچولو و کوتاه یهابچه یبند. گروهمیو به مدرسه هاگوارتز رفت میسوار قطار شد م،ینداشت یا

ر س یرو یکاله هم بعد از خوندن شعر مخصوص سخته یلیخ یبندگروه کردنیفکر م دن،یلرزیم دیب نیهمشون ع

 . میتموم شد و بعد از شام به خوابگاهمون رفت یبندها نشست. گروهبچه

اما...؟ پس پرفسور مک  م؛یپرفسور مک هول رفت یِبه کالس معجون ساز یدرس یاون روز هم طبق برنامه یفردا

 یصندل یرو یحرف چیهیشدم اومده بود. بخوشگل که عاشقش  یلیخ یپرفسور مک هول زن یجاهول کو؟ به

 نشستم و کتابم روباز کردم.

 

 .یدرس معجون ساز دیوانپوچ هستم. استاد جد ایسالم! من امل...: »
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 «. پرفسور مک هول کجا هستن؟دیببخش. »امم»

 

 .«ادبیب یدختره یوسط حرف من بپر یحق ندار گهیدفعه د»وانپوچ:  پرفسور

 

 ...شاایا یریبم یبر شعور،یشدم گفتم عاشقش شدم. زن ب مونیپش

 

و  شهیم یسخت هیتنب رهیو هرکس کم بگ رمیگیمعلومات شمارو بسنجم ازتون امتحان م نکهیا یبرا»وانپوچ:  پرفسور

 .شهیکم م ازیعالوه از گروهش امتبه

 

م ک ازیاز گروهمون امت دیشما حق ندار»بلند شد و گفت:  تیبا عصبان کردیحرف زور رو قبول نم وقتچیکه ه یجود

 .«نیکن

 

 .«یبا من حرف بزن ینجوریا یحق ندار گهیخفه شو. د»وانپوچ:  پرفسور

 

 ده،یم یمعن یخودش کل نیو ا یترشش سال از ما بزرگ ای. تو فقط پنج رهیمن حرف زور تو کتم نم: »یجود

 .«یزنیبا ما حرف م ینجوریکه ا یهست یآدم عقدها کیکه تو  نهیا نشیمهمتر

 بود. ستادهینفس اهم با غرور و اعتمادبه ی. جودگرفتیم شیوانپوچ صورتش سرخ شده بود، داشت آت پرفسور
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. یکنیرفتار م یعوض یها. مثل گند زادهتیتربیدختره ب یشیم هی. تو حتماً تنبیشیم هیتنب»وانپوچ:  پرفسور

 «؟یزده کردکار پدرت رو شرم نیتو با ا ؟یسؤال برد ریخون پدرت رو زتو  ،یلیاص کیانگار که انگارنه

 

وچ پرفسور وانپ زیو به سمت م ختیر فشیک یبلند شد کتاب هاشو تو تیبهش برخورد با عصبان یلیکه خ یجود

شو مشت دست یجود فتهیب یاتفاق نی. خدا نکنه که همچارهیسر پرفسور وانپوچ ب ییبال کی یرفت، منتظر بودم جود

ود که پرفسور وانپوچ آماده کرده ب یامتحان یهاهرو کنترل کنه. برگ تشیتا عصبان دادیفشار مکرده بود، لباشو به هم

خارج  از کالس تیبا عصبان ی. پرفسور شوک زده عقب رفت جوددیصورت پرفسور کوب یکرد و تو کهیرو بلند کرد ت

 شد.

 

 !« رونیب دیبر دیگمش لیکالس امروز تعط»زد:  ادیفر شد که یعصبان یقدروانپوچ به پرفسور

 

 یاز کالس خارج شدن. منم به دنبال جود یکردن و تندجمع لشونویوسا عیهوا بعد سر دنیمتر پر مین کی هابچه

بهش  یباشه حس بد یاکه انقدر بداخالق و عقده خوردیمثل اون نم یاصالً به دختر خوشگل شعور،یرفتم. پرفسور ب

بودم، دلم گرفت به  دهیرو ند یجود یهیحاال گر تا کردیم هیگر زیزریکردم ر دایرو پ یکردم. باالخره جود دایپ

 هوا و شک زده به هم نگاه کرد. دیپر یجود کهویکتفش گذاشتم  یسمتش رفت. دستمو رو

 

 «؟یاومد نجایا یتو به چه جرئت: »دیکش ادیفر تیبا عصبان بعد

 

 «. من... منامــم»

 

 «گمشو برو.: »یجود
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 «... منی. جوددی... ببخشی... ام... جودیجود»

 

 خواستیدلش نم یبودم. حتماً جود ستادهیشوک زده و ناراحت همون جا ا نجوریو از من دور شد. هم دیدو یجود

 .کردمیرو درکش م شیگر ای نهیشکستش رو بب یکس

 

 «متنفرم. دهیپرفسور جد نیمن از ا: »یدلنس

 .«ادیازش بدم م یلیخ: »نیدو

 

 «بداخالقه. یلیخ: »مارال

 

 «پرفسور مک هول برگرده. یکاشک»

 

 «ستش؟یچرا پرفسور مک هول ن دیدینفهم یراست: »مارال

 

 .«دونهینم چکسینه... ه: »یدلنس

 

 «سرش اومده باشه. ییبال ترسمیمن م: »نیدو
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 .«زنهینگو دلم شور م ینجوری... خدا نکنه. ااِ»

 

 «منم.: »مارال

 

 «سرش آورده باشه. ییعجوزه بال نیا ترسمیم: »نیدو

 

 .«یشد یاالتیخ یلیخ گهی. تو دنیاَه دو: »یدلنس

 

 ییبداخالق و بدجنس بود. امکانش هم وجود داشت که بال یلیپرفسور خ نیاعتقاد داشتم. ا نیدلم به حرف دو ته

 دوست دارم. پرفسور مک هول رو یلیسر پرفسور مک هول اومده باشه. خدا نکنه، من خ

 

 «مارگارت... پرفسور مارگارت... پرفسور»

 

 «بله جنا؟»مارگارت:  پرفسور

 

 «پرفسور مک هول کجاست. دیبگ کنمیخواهش م پرفسور»

 

 «پرفسور مک هول به مسافرت رفته.»مارگارت:  پرفسور
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 «د؟یمطمئن»

 

 «نه.»مارگارت:  پرفسور

 

 «؟یچ یعنی»

 

 .«میما نگرانش یهمه نکهیا یعنی»مارگارت:  پرفسور

 

 «براش افتاده باشه؟ یامکان داره اتفاق یعنی»

 

 «دعا کن فکرت غلط باشه.»مارگارت:  پرفسور

 

قدر چرا ان دونمیسرشون اومده؟ آخه پرفسور کجاست؟ نم ییشد. آخه چه بال شتریو دلشوره که ته دلم بود ب استرس

 یرفک کی دیبود. با بیعج یلیفسور داشتم، خنسبت به پر یاحساس خانوادگ کینگران پرفسور مک هول بودم، 

ر س ییوانپوچ، خودشه. اگه اون دختره بال فترد دمیبه دنبال پرفسور مک هول برم؛ اما کجاست؟ آها فهم دیکنم. با

و  یوجود داره. درسته، بهتره به همون جا برم. بهتره جود یدفترش مدرک یپرفسور مک هول آورده باشه حتماً تو

رو  دمیبه راه افتادم و ا فندوریازم دلخور نباشه به سمت خوابگاه گر ی. البته اگه جودمیکنم که باهم برمارال رو خبر 

 گذاشتم. ونیدرم ارالبا م

 

 «به اتاق اون زن وحشتناک؟ یبر یخوایجنا؟ م یشد وونهید: »مارال
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 .«ایهمراهم ب کنمیمجبورم مارال، خواهش م من»

 

 .«میشیبدبخت م رنیفکر شو، اگه ما رو بگ نیا الیخیجنا... بس کن! ب: »مارال

 

آخه؟ خودت خوب  ادیدلت م ؟یخواهر تو تنها بذار یخوایم یعنی»کنم گفتم:  یمارال رو احساسات نکهیا یبرا

 باورشم برام مشکله که یناراحت کنندست. حت یلیخ یتو تنهام بذار نکهیا یول رمیخودم م یایاگه باهام ن یدونیم

 «تنها بذاره. تیموقع نیا یخواهرم منو تو

 

 «. خوبه؟امیاَه بس کن جنا، باشه م: »مارال

 

 .«یلیخ آره»

 

 «؟ییپررو یلیخ یدونستیم: »مارال

 

 «پررو...؟! آره... آره هستم. من»

 

جنا... امــم. »کرد.  یشروع به عذرخواه دیتا منو د یکردم. جود داشیخوابگاه پ یبود، تو ینوبت جود حاال

 «دیآخه ناراحت بودم. ببخش دم،یتند صحبت کردم و سرت داد کش دیببخش
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 «به دفتر همون دختره وانپوچ؟ میباهم بر یکنی. قبول مستیمهم ن نیا حاال»

 

 «. من ازش متنفرم.امیچرا...؟ من باهات نم: »یجود

 

 «پرفسور مک هول در دفتر اون دختره باشه. دم،یکه... خب من احتمال م میخب بر نه»

 

 «مسخرست. یلیجنا فکرت خ ی...؟ وایچ: »یجود

 

 «پرفسورا براش نگرانن. ی... خب همهخب»

 

ضد اون  یزیچ یمدرک کیدوست دارم  نکهیاما فقط به خاطر ا دونمیجنا، من فکر تو رو مسخره م نیبب: »یجود

 .«امیکنم باهات م دایپ یادختره عقده

 

 .«یجود ی! مرسیوا»

 

 «که. امیبه خاطر تو نم: »یجود

 

 دختره بد. د،یضد حال خورده من خند افهیبه ق یجود« که واقعاً»
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. ساعت رو مشخص میحفظ کرد یچند تا ورد دفاع م،یامشب آماده کرد یهامون رو برا یپشتآماده شد. کوله نقشه

 .میشب بشه تا کارمونو شروع کن میو منتظر موند میکرد

 

 «رار بود خوابت نبره.شو مثالً ق داریجنا... ب یجنا... ه: »یجود

 

 «نه؟ ای یشیچه مرگته؟ خفه م یجود»

 

 «؟یدی. بعد االن خودت خوابمیایکه باهات ب یو منو و مارال رو مجبور کرد یدیتو نقشه کش نکهیامثل ،یه: »یجود

 

 «؟یکرد داریرو ب مارال»

 

 «نه.: »یجود

  

 «سراغ من. ایکن بعد ب داریاول مارال رو ب پس»

 

 .«یدونی. فقط تو به لطف خواهرت رمزشو مدونمیخوابگاه شون رو نم یمن رمز ورود: »یجود

 

«»... 
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 «؟یداریجنا...؟ جنا ب: »یجود

 

«»... 

 

 .«یباش دهیاگه خواب کنمیجنا خفت م: »یجود

 

«»... 

 

 .«دهیجنا. وانپوچ نقشمون رو فهم یوا: »یجود

 

نقشمون؟ پرفسور وانپوچ؟ وووانپوچ؟ نقشمون؟ تند از جام بلند شدم که باعث شد سرم  ده؟یفهم یچ یک ؟یچ

 .یسر جود یمحکم بخوره تو

 

 «آخ سرم...! آخ.: »یجود

 

 «د؟ی... وانپوچ... فهمیجود»

 

 «د؟یفهم ویچ ؟یچ»سرشو مالش داد و گفت:  یجود
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 .«نقشمونو»

 

 «نه...! چرا بفهمه؟: »یجود

 

 .«یگفت االننیهم خودت»

 

 «بود. یآ... آها. اون خب الک: »یجود

 

 «بود؟ ی... الکیچ»

 

 «مثل تو از خواب بپره. یخرس کیکردم که  ینجوریا: »یجود

 

 «؟یکرد دارمیکه... حاال چرا ب واقعاً»

 

 .«میبر یبه دفتر وانپوچ عوض»آورد.  نییصداشو پا یجود« قرار بود یول دایببخش: »یجود

 

 «شد. اَه. رید ؟ینکرد داری... خب چرا زودتر منو باِ»
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کردم و  هیخودم آب ته یبرا " یاگومانت"با ورد  عینگام کرد و سرشو به چپ و راست تکون داد. سر نجوریهم یجود

 میموهامو سفت پشت سرم جمع کردم. کوله پشت دم،یوجورم کشبلوز و شلوار جمع یدست و صورتم رو شستم. دست

ر زد هم غ یگفتم کل "چاق  یرو به بانو". رمز میترف فندوریبه خوابگاه گر نیپاورچنیپاورچ یو با جود رو برداشتم

سبک بود. تا گفتم  یلی. مارال برخالف من خوابش خمیتخت مارال رفت شیو پ میوارد شد نیکرد داریکه چرا منو ب

 .میاق وانپوچ رفترو برداشت و باهم به سمت ات شیشد، کوله پشت داریب عیسر "مارال "

 

 «تو درو باز کن.»پچ: با پچ یجود

 

 «؟یکنیچرا تو باز نم»پچ: با پچ منم

 

 .«گهیاَه حرف نزن بازش کن د»پچ: با پچ مارال

 

 .«کنمیخودم باز م ن،یترسیمعلومِ م کامالً»

 

 یقوه تلفن همراهم رو روشن کردم و کل اتاق رو از نظر گذروندم. جود. چراغدمیآروم باز کردم و سرک کش درو

 قاًی. تخت وانپوچ دقمیبهش نگاه کردم و هر سه تامون داخل رفت یرچشمیسر جلو آورد و نگاه کرد. ز یسرشو از باال

روع ش ییتاکردم و سه. نفسمو حبس میما بود خوردیم شکه به چشم یزیچ نیاول شدیم داریما بود، اگه ب یرو به رو

رو باز کردم. توش چندتا قاب عکس بود،  یاول یکشو صدایکنار تختش رفتم، ب زیطرف م. من بهمیبه گشتن کرد

ر مدرسه رو د ریبود. همه پرفسورها عکس مد یبود. خب معمول دهیکه خواب نتنیرو برداشتم عکس پرفسور کل یاول

و ر یقاب سوم کنه؟یم کاریچ نجایر مارگارت؟ عکس پرفسور مارگارت ارو براشتم، پرفسو ی. قاب دومرناتاقشون دا

من...!  یخدا ،یقاب چهارم خواد؟یم یچ ی! آخه عکس پرفسور هارو برابیبرداشتم. پرفسور دملزا هوپر، چقدر عج

 مشکوکه. نی... اهضربدر قرمز؟ نه... ن کیاونم  ده؟یعکس پرفسور مک هول. چرا روش ضربدر کش
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 .«نجایا نیای... بیمارال... جود»زدم:  صدا

 

. من میشد میو کمد قا زیو پشت م میدیدراز کش نیزم یرو عی... حواسم نبود وانپوچ خوابه هرسه تامون سریوا یا

 گرد و یالهیوس کی گه؟ید هیچ نی. آخ، کتفم. ادیخورد و دوباره خواب یتخت وانپوچ رفتم. وانپوچ غلت ریهم به ز

وانپوچ که مطمئن شدم  دنیبود. از خواب دهیچسب نیزمکه بندازمش اونور اما انگار به  دمشیبود. کش رمیز یفلز

 شکل یارهیدا ش،یمیدر بود از نوع قد گرهیدست هیشب شتریانداختم. ب یفلز یلهیاون وس یرو رو میقوه گوشچراغ

م. وجور بشسر مو خم کردم تا جمع یتم ولبلند بود. نشس ههاشیفاصله داشت و پا یلیخ نیبود. تخت وانپوچ از زم

تخت  ریو از ز دمیمتصل بود. آروم خز چهیدر کیبه در  رهیاون دستگ چه؟یدر کیباالتر بردم،  میگوش یقوهچراغ

 .گشتیرو م ریزتحریرفتم که کمد و م یبه سمت مارال و جود نیپاورچنیدراومدم. پاورچ

 

 ...«یمارال... جود»گفتم:  آروم

 

 .«یاحمق یلی. خیبود ما رو لو بد کی...؟ تو نزدهیچ»پچ: با پچ مارال

 

 «کردم. دایپ چهیدر کی. من الیخیرو ب نایا حاال»

 

 «کجاست؟ چه؟یدر کی: »یجود

 

 «تا نشونتون بدم. دیایب»
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. ددایشو مالش منه... وانپوچ نشسته بود و چشما ی... و... وا... وانپوچ؟ واعی... هیول میسمت تخت وانپوچ راه افتاد به

 .میفرصت داشت لحظهکیفقط 

پشت پرده اتاقش آخه نصف شب  میدیپر م،یفرصت داشت لحظهکی. فقط دادینشسته بود و چشماشو مالش م وانپوچ

 یکه صدا دمیکشیاومد. اونقدر آروم نفس م نییاز خواب خواهر من؟ وانپوچ بلند شد و از تختش پا یشیچرا بلند م

 نی... ایرو شست کمد لباسش روباز کرد. وا تشرو خوند، دست و صور " یاگومانت". وانپوچ ورد دمیشنینفس مو نم

آشنا  یلیخ شیداره؟ چوبدست یدستمگه وانپوچ چند تا چوب ؟یدستچوب کیهمش نقاب بود و... و  ه؟یلباسا چ

 نه. یبود. وا

 

 «... مارال...یجود»

 

 .«شنوهیشش. االن صدامونو م: »یجود

 

 نگاه انداخت. دوباره به کارش مشغول شد. کیبرگشت و داخل اتاق رو  عیسر وانپوچ

 

 .نیداخل کمد نگاه کن یدستبه چوب فقط»

 

 «اهم.: »یجود

 

 «باشه.: »مارال
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اه نگ نهییآ یوانپوچ به خودش تو ه؟یچ گهید نیا یوکوله شد، پوست صورتش شل شد. واصورت وانپوچ کج کهوی

رو  هایاز بطر یکیسبزرنگ داشتن  یعیبود که ما ییهایاز کمدش درآورد، پر از بطر یاجعبه یاو عجله عیکرد. سر

. وانپوچ دونمیاَه چم ای خورهیم ییبایز عجونشد. فک کنم م بای. صورتش خوب شد و دوباره مثل قبل زدیسر کش

از پشت پرده  میوانپوچ مطمئن شدکه از رفتن  قهیدق 5و از اتاق خارج شد. بعد از  دیبا نقاب پوش یلباس مشک کی

نه...  یرو نگاه کردم. وا یدستبه سراغ کمدش رفتم و چوب عی. من سرمیدیکش یو نفس راحت میافتاد رونیب

 وانپوچه. ایدختره امل نیا شیمطمئن شدم که پرفسور مک هول پ گهیهول. االن د مکپرفسور  یدستچوب

 

. پرفسور مک هول استیدختره امل نیا یکشو یپرفسور مک هوله. عکسش تو یدستچوب نی... ای... جودمارال»

 .«جاستنیحتماً هم

 

 .«یاونو نشونمون نداد ،یکه گفت یاچهی... اون دریراست: »یجود

 

 .«طرفنیاز ا د،یایب»

 چهیه دراز لب یمعلق و چوب یپله کی م،یرو باز کرد نشیو در سنگ میدیکش ینفررو بهشون نشون دادم. سه چهیدر

رفتم و در  نیینفر پا نی. من آخرمیرفت نییو از پله آروم پا میبه هم انداخت ینگاه یبود. من، مارال و جود زونیآو

 یزیچکیبازوهامون درد گرفته بود روبهرومون  م،یبرس نیزمتا به  میرفت نییفقط پا قهیرو هم بستم. پنج دق چهیدر

ناله  یبا زندان نداشتن. صدا یفرق چیقطور که ه یهالهیبا م یآهن یهاپر از قفسه یزندان بود. اتاق نسبتاً بزرگ هیشب

 .میدیاومد. به اون سمت دو یمرد

 

 ... پرفسور مک هول.یاون مرد سرشو چرخوند. وا« پرفسور مک هول؟»زدم:  صدا

 

 «کرده؟ یشمارو زندان ی... کیک ن؟یکنیم کاریچ نجایپرفسور...؟! شما... شما ا: »یجود
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 «اون زنه.»مک هول:  پرفسور

 

 «وانپوچ؟ ایامل»

 

 «لوورنائه. فیاون خونآشام کث یشه. اسم واقع یاسم جعل نیا»مک هول:  پرفسور

 

اون به من کمک کرد و  ه،یباشه. اون دختر خوب تونهیآشناست. نه... نه... اون نم یلیاسم برام خ نیاسم، ا نی! الوورنا؟»

 «تولد من به هم داد. یرو برا شیشیلوازم آرا

 

 «جنا؟ یشناسیخونآشام رو م کی...؟ تو یچ: »یجود

 

 «دختره. نیاسم ا. فقط احتماالً همستیخونآشام ن کی... اون نه»

 

 .«میپرفسور رو نجات بد دیایحرف ب یجاشما؟ به دیزنیچقدر حرف م: »مارال

 

 «قفل داره! ؟یاما با چ آره؛»

 

 «درست کنم. دیمن بلدم شاه کل: »مارال



 آشام و جادوگردورگه خون

 
238 

 

 

کتاب  مدیشا ای م؟یرفته ما جادوگر ادتونی نکهیا. مارال... مثلستین یازین دیبه شاه کل نکهیخالصه ا ،یلیخ: »یجود

 .«نیهاتون رو درست نخوند

 

 "االهومورا "رو تکون داد و گفت:  شیچوبدست یجود

افتادن  یصدا کهوی. ستادیایپاهاش م یرو یسختاومد. به رونیزندان باز شد و پرفسور مک هول شل و وارفته ب در

انداخته بود و خودش  نییشده بود. وانپوچ پرفسور مارگارت رو از اون ارتفاع پا رینه... اما د یاومد. وانپوچ... وا یزیچ

 اومده بود. نییآروم آروم از پله پا

 

 .«جانیا نیومدیم دی... شما نبایول میمهمون دار نکهیاخب...خب... مثل: »وانپوچ

 

زندان انداخت و درشو قفل کرد.  کی ی. پرفسور مارگارت رو تودیکشیم نیزم یپرفسور مارگارت رو رو وانپوچ

 .میکردیشوک زده بهش نگاه م نجوریهم

 

 .«نیومدیم دیکه نبا نیاومد ییشما جا یها، ولمتأسفم بچه: »وانپوچ

 

 خوردم. نیبه هوا پرت شدم و به زم "اواداکداورا "زد:  ادیطرف من گرفت و فررو به شیچوبدست لوورنا

 

 «جنا...!»و گفت:  دیکش غیج مارال
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 «نه... جنا... نه... نه... یوا: »یجود

 

 «آروم باش مارال، خواهرت نمرده.»مک هول:  پرفسور

 

 .«زنهیچطور ممکنه؟ اون مرده، نگاه کن حرف نم: »مارال

 

 «حالم بده. کنه،یبکش، بدنم درد م غیمارال کمتر ج اَه»

 

 . شدیسفت منو بغل کرد که دنده هام داشت خورد م یمارال جور «؟یاج... جنا؟ تو... تو زنده: »مارال

 

 .«دمیفهمیم دیاَه با ؟یجنا... تو در برابر افسون مقاوم: »وانپوچ

 

 «؟یدیفهمیم دیاز کجا با»اومدم و گفتم:  رونیبغل مارال ب از

 

 .«یاوه. پس تو منو نشناخت: »وانپوچ

 

 «تولدم؟ یکرد برا شیکه منو آرا یکوهستان اشباح؟ همون یلوورنا تو لوورنا؟»

 

 .«یآره درست حدس زد: »وانپوچ
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 «؟یکنی. چطور جادو میآشامخون کیتو... تو...  ؟یکنیم یاصالً چرا پرفسورها رو زندان ؟یکنیم کاریچ نجایا تو»

 

رو دوست دارن؟ نه... من هنوز انتقام پدربزرگم رو نگرفتم و در  فیکث یخونآشاما جادوگرها همه یکنیفکر م: »لوورنا

. ستمیآشام نساحرم، من خون کیآشام، البته االن هردوشون مردن. من خون کیدورگست و پدرم  کیضمن مادرم 

 .«میقابل گریها اصالً به من شک نکردن. آخه من بازآشامخون هیبق

 

 .«کنمیکارو نکن. خواهش م نی... الوورنا»

  

 «؟یشناسیتو از کجا وانپوچ رو م ک؟یلوورنا ک ؟یچه خبره؟ چرا تو نمرد نجایجنا ا: »یجود

 

 «نگو. یچی. فعالً هیفهمیبعداً م یجود: »مارال

 

 «جادوگر.-آشام. دورگه خونیخونده باش خیدرس تار یدورگست، فک کنم تو کی. جنا گمینه من بهش م: »لوورنا

 

 «. مگه نه جنا؟ستیدورگه ن کینه... نه... جنا : »یجود

 

 یتو دورگه ؟یادورگه کیجنا، تو »ناباورانه به هم زل زد.  یانداختم، جود نییبه من نگاه کرد. من سرمو پا یجود

 «؟یجادوگر-آشامخون
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 .«آره»

 

 «بشنوم؟ یاز زبون اون عوض دیچرا با ؟یچرا به من نگفت: »یجود

 

 «حرف دهنتو بفهم. ی... هویهو: »لوورنا

 

 «مثل قبل؟ ؟یبشه؟ که باز ترکم کن یکه چ گفتمیم»

 

ه از . اگیشناسیهارو نم لیاص ی. تو زندگمونمیم شتیپ یآشام هم باشخون کیاگه  یمن بهت گفتم که حت: »یجود

هام. تن شهیهمکه  نهیهم یبرا ستم،یها متنفر ن. من از مشنگستیباهات دوست ن چکسیه یها متنفر نباشمشنگ

 «من فقط تو رو دارم جنا.

 

 «جنا. یدار یمزخرف یگرفت. چه دوستا میگر ،یوا یا: »لوورنا

 

 «مثل تو. یعقده ا کیآشاما ارزه به خون یمن م یدوستا یتار مو کی. یعوض کهیشو زن خفه»

 

 ارموسیاکسپل"زدم:  ادیمو بهش اضافه کردم و فر یرو باال بردم قدرت ساحرها میچوبدست تیعصبان از

 .دیکشیتند تند نفس م تیدستم افتاد. لوورنا از عصبان یلوورنا تو یدستچوب"

 

 «؟یبزن بیرفته از کوهستان اشباح آس یهاآشامخون ندهیبه نما یکنیتو چطور جرئت م»زد:  ادیفر لوورنا
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کرد خودشو  ینشو قورت داد و وسعلوورنا سرخ شد. آب ده دمیوضوح دبه« رفته از کوهستان؟ یهاآشامخون ؟یچ»

 کنترل کنه.

 

 «بزرگ باش دورگه کوچولو یمنتظر جنگ ی. به زودیدی... درست شنآره»

 

 ممکنه. به خودم اومدم. ریغ نی... انیشدم. جنگ؟ نه... امکان نداره. ا شکه

 

فت. از نردبون باال ر عیدنبالش سر دمیتا فرار کنه، دو رفتیاز نردبون باال م عیکه داشت سر دمشیکجاست؟ د لوورنا

بلند شدم و دنبالش  نینفس زنان از زم. نفسدیو دو دیو لباس لوورنا رو چنگ زدم لباسشو از دستم کش دمیپر

 ادمی کهویهاگوارتز گذشت و به محوطه رفت  یاهروهادادم از تمام ر یپرتاب کرد. جاخال ی. برگشت و طلسمدمیدو

به گردنش زدم در  یابا آرنجم ضربه دمیو به پشت سر لوورنا رس دمیدو میآشامخون آشامم باقدرتافتاد من خون

 شدن اون آرنج خودم درد گرفت.  هوشیعوض ب

 گلوش گذاشتم. ریرو ز میلوورنا روگرفتم و چوبدست قهی عیسر اما

 

 «نه؟ ؟یبد لیهولِ قاتل تحو و مک نتنیو به کل یمنو ببر یخوایهه! البد االن م ؟یااالن برنده یکنیفکر م: »لوورنا

 

 «. چرت نگو!ستیمن قاتل ن یهولِ قاتل؟ عمو مک»

 

 دونستیپدرت رو برداشت؟ چون م نیکه چرا ترمز ماش یاز خودش بپرس یتونیم ؟یاِ...؟ جد»و گفت:  دیخند لوورنا

 .«یها؟ درهرصورت بهتره از خودش بپرس خواست؟یزنده کردن همسرش م یچون قدرت تو رو برا ؟یاتو دورگه
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من؟ قاتل پدر و  یلوورنا دستم شل شد. لوورنا هم از فرصت استفاده کرد و فرار کرد. عمو جرم یهاشوک حرف از

 مادرم؟ امکان نداره.

 

به خوابگاهم  به دنبالم اومدن و منو یمارال و جود کهیکردم تا وقت هیافتادم، گر هیو به گر« امکان نداره»زدم:  ادیفر

 رو بفهمم. قتیحق دیبپرسم با یاز عمو جرم دیبردن، با

 

اده جادوگر س کی ایلیام دونستمی. مدمیرس رید دیببخش»داخل خوابگاه شد و گفت:  نتنیلحظه پرفسور کل همون

 .«ینشون داد یخوب. متأسفانه فرار کرد. درهرصورت ممنون جنا تو شجاعتت رو بهستین

 

 خوابم برد. یسختوبرهمم بهو من به خاطر ذهن درهم رونیمارال رو از خوابگاه برد ب نتنیکل پرفسور

 

 «سالم جنا»= پسره(:  Ansel) آنسل

 

 دهیرو از مارال شن فشیبود و من تعر یفندوریمدرسه بود. البته گر یپسرا نیباتریاز ز یکیانسل « انسل سالم»

 بودم.

 

 «سالم جنا: »اگنس

 

 «اگنس سالم»
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 «کنن؟یچرا همه به من سالم م»اگنس رد شد سرمو چرخوندم و روبه مارال گفتم:  نکهیز اا بعد

 

 «؟یدونیتو نم یعنی: »مارال

 

 «کجا بدونم آخه. از»

 

 .«دهیچیهمه پ نیتو و لوورنا ب یماجرا: »یدلنس

 

 .«یتو االن معروف: »نیدو

نگاهت کنه اما به لطف مارال و  یحت خواستیدلش نم چکسیکه ه یبود یکس ؟یبود یقبالً چه جور ادتهی: »یدلنس

 .«یقدر دوستات رو بدون دیتو با ،یاالن معروف شد یجود

 

 «؟یدلنس هیمنظورت چ د؟یببخش»

 

 .«یدوستات رو فراموش کن دینبا ،ی. تو االن معروف شدیقدرشناس باش دیکه با گمیفقط م: »یدلنس

 

 «امکان داره فراموششون کنم؟ یکنیفکر م تو»
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 هیهم قانون شکن شترشیکار احمقانه و خطرناک که ب کیها ندارم. تو به خاطر حرف نیبه ا یمن کار» :یدلنس

 .«یبه خودت افتخار کن دینبا یلیخ ،یمعروف شد

 

 «من اصالً منظورت... ؟یدلنس یگیم یچ یفهمیم»

 

 ه؟ی... چهیمنظورش چ فهممیاتفاقاً من خوب م»و گفت:  دیوسط حرفم پر دیلرزیم تیکه از عصبان ییبا صدا مارال

. محض اطالعت منم همراه جنا یبه جنا گفت نارویتو ا ؟یکار احمقانه؟ قانون شکن کی ؟یدلنس یکنیم ینکنه حسود

 .«یبفهم نتومنم احمقم پس بهتره حرف ده یعنیاحمق  یبودم، اگه به جنا بگ

 

 «احترام خودتو نگه دار مارال.: »یدلنس

 

 .«نمیبینمکار  نیبه ا یازین: »مارال

 

 «هاست.بچه یهمه یهاحرف نینداشتم. در ضمن ا یمن منظور خاص: »یدلنس

 

 «حسود. یهابچه یهمه یهاحرف: »مارال

 

 «نکردم. یمن حسود: »یدلنس

 

 افتاد و رفت. هیخواست دهن باز کنه اما به گر یدلنس.« یحسود هست کیچرا تو : »مارال
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 «یدخالت کن دیبه من زده تو نبا یهر حرف یلی. اون... خب... به هر دلیکردیانقدر تند صحبت م دینبا مارال»

 «جنا؟ یبس کن شهیم: »مارال

رفتم به  نیاز کنار مارال و دو یبا ناراحت.« دیحالتون بده حال منو هم بد کرد د،یامروز همتون بد خلق هست چرا»

 نشستم. نیتریاسل زیرفتم و سر م یسالن عموم

 

 «ا.سالم جن»گفت:  یدختر

 

 «سالم»

 

 «هستم. تیاسم ایمن اولو: »دختره

 

 «هم جنا جکسون هستم. من»

 هیکتاب داستان کردم تا حداقل از سالم کردن به بق ی! سرمو تو؟یکه چ یرو بدون هیمتنفرم. مثالً اسم بق یمعرف از

 مدرسه مونده بود. انیو فقط چند روز تا پا میمعاف بشم. امتحانات رو داده بود

 

سوم شد. اونقدر  نیتریباخت. اسل نیتریاعالم کرد. بازم اسل فندوریجام گروه هارو گر یبرنده نتنیکل پرفسور

 .میبه من داد باعث نشد که ببر نتنیکه پرفسور کل ییازهایامت یبود که حت نییپا ازمونیامت
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نگذشت. مارال همش  دردسریهم ب . تابستونمیتا بعد از اتمام تابستون به هاگوارتز برگرد میروز بعد به خونه رفت دو

. مارال هم به کردیبه هم کمک م یلیکنم، البته قدرت خونآشامم خ یکه همراهش خونه تکون کردیمن رو مجبور م

جا کردن مبل، جا کردن تا جابهاز فرش جابه انداختیم منو همه کارها رو گردن  گرفتیمن بهونه م ادیخاطر قدرت ز

 و ... زیم

خوش گذشت و مدرسه دوباره شروع  یلیمن و مارال خ یهایها و بازمسافرت ها،یهم تموم شد. با شوخ تابستون

 شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آشام و جادوگردورگه خون

 
248 

 

 

 

 هفتم فصل

 "نافرجام  یعشق"

 

 «جنا... جنــا... جنـــا.: »مارال

 

 «. مارال... چته؟اَه»

 

 «جنا پاشو. یوا: »مارال

 

 «چرا؟»

 

 .«میمونیفقط سه ساعت مونده تا حرکت قطار، االن جا م: »مارال

 

 .«میجا بمون بذار»

 

 «جنـــا.: »مارال

 



 آشام و جادوگردورگه خون

 
249 

 

 )البته دروغ گفتما... سالم سالم بودم(.« کنهیها درد متو رو خدا ولم کن. هنوز کمرم به خاطر بلند کردن مبل مارال»

 

 «؟یشیبلند نم: »مارال

 

 «بخور. ری. خدافظ برو شادی...خوابم منه»

 

 «؟یگفت یجنا... چ: »مارال

 

 «کن و خونه رو برا من مرتب کن. یها بازبخور، با بچه ریبرو ش گمیم یچیه»

 

 «نداره. پــاشو. یبه من ربط یخسته ول یلیمعلومه خ ،یگیشرور م یدار: »مارال

 

 «خفت کنه؟ ادیم ی. ولم کن مارال. دارن کاَه»

 .«رمیو به هاگوارتز م شمیسوار قطار م رمیم ییخودم تنها رم،یاصالً من م ا،یدارن کجاست اصالً؟ توهم زد: »مارال

 

 «خدافظ. باشه»

 

 یبود دوباره انداختم رو دهیکه مارال از روم کش ییپتو ش،ی. آخرونیرفت ب تیو مارال با عصبان« زهرمار.: »مارال

که...  برد؛یداشت آروم آروم خوابم م و خودمو جمع کردم. دمیجانانه کش ازهیخم کی دهیم یفیخودم، آخ که چه ک
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لبخند  کیگشاد شده به مارال نگاه کردم. مارال با  یشمااز جام بلند شدم و با چ یکردم... فرز خیمامان...  یوا

 بود. ستادهیسرم ا یشده بود باال یکه از آب خال یژکوند و پارچ

 

 .«کشمتیمارال م یوا»

 

 اًبیتقر موندیبشه آب روش م سیکه خ ییجابود به یجورکیجنس پتو  یول فتمیشدم که دنبال مارال ب بلند

لباسامو با لباس  عیمارال شدم و سر الیخیشد، ب سیبود. منم که بلند شد پتو برعکس شد و پاهامم خ یکیپالست

 جا دادم. مارال از شب قبل همه یدستچرخ یرو تو زابلیعوض کردم ساک و چمدونم رو برداشتم، قفس ا رونیب

رو مت یهامون تو ی. البته چرخدستمیگراس رفت نزیک ستگاهیآماده گذاشته بود. همراه من با مترو به ا لشویوسا

قفسش  کینزد یشده بود درک یهم که عصب زابلی. اخوردیاون م نویا یپااعصاب همه رو خورد کرده بود. همش به

. مثل میسوار قطار شد م،یو از سکو رد شد میچهارم رفتنه و سه یبه سکو نکهیا. خالصه گرفتیگازش م شدیم

 به ایکه هنوز با ما قهر بود  یکرد. دلنس دایرو هم پ نیدو ک،یگشت و بعد ن کیازهمه به دنبال نمارال اول شهیهم

شد و بهش لبخند زد.  رخبهش زد. مارال هم س یبیلبخند عج دیمارال رو د یوقت کی. نمیما باهاش قهر بود ییمعنا

 ا؟یکردن آ یده؟ قاطچشون ش نایا

 

 .«کین سالم»

 

 شونه هامو باال انداختم و نشستم.« سالم جنا.»به هم نگاه کرد و گفت:  یعاد کین

 

 «؟یامم. مارال تو کدوم از درس هارو خوند: »کین

 

 «ها.مثالً تابستون بوده م؟یداشت یدرس؟ مگه درس خاص کدوم»
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 .«میخونیرو م یدرس یهاکتاب هیزودتر از بق شهینه... من... خب من و مارال هم: »کین

 

 نیبه مارال گفت. من و دو یزیچکیرو به مارال کرد و آروم تر از قبل  کین« عادت رو داشتم. نیمدت ا کیتا  منم»

 .میبه هم نگاه کرد

  

 .«گهیکوپه د کی میبر دیفک کنم ما با»در گوشم گفت:  نیدو

 

 متعجب بهمون نگاه کرد. دیمارال ما رو د یو وقت میتهامونو برداش یچرخدست« واقعاً. آره»

 

 «جنا؟ یریکجا م: »مارال

 

 .«میورا بزن نیا یچرخ کی میریم نیفقط من و دو یچیه»

 

 «؟یدستبا چرخ: »مارال

 

 «برم؟ یزاریباهاش کار دارم. حاال م نم،یبش ششیبرم پ خوامی. مگردمیم یدنبال جود من»

 

 .«یامم. باشه هر جور راحت: »مارال
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 هم نیدو ؟یخندیچرا م ه؟یزد. متعجب بهش نگا کردم و بهش فهموندم که چ یبه من نگاه کرد و لبخند مرموز نیدو

 شونه هاشو باال انداخت.

 

 «نداره، االن حتماً تنهاست. یدوست چی. اون جز من هیدلنس شیپ رمیامم... مارال... من هم م: »نیدو

 

 «شه. خدافظ.با: »مارال

 

 کیپس حتماً انسل هم  زد،یبا انسل حرف م یگشتم جود یکردم و به دنبال جود یمنم خدافظ« خدافظ.: »نیدو

 .شدیدوست هاش خراب م شیوگرنه پ زنهیحرف نم کسچیبا ه هالیاز اص ریغ یچون جود له؛یاص

 

 «نم؟یبش تونمیم»سالم کردم و گفتم:  

 

 .«نییبله بفرما: »انسل

 

 «ممنون. یلیخ»

 «؟یخوریبات م یآبنبات برت: »انسل

 

 .«کنمی. نه خواهش مامــم»
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 .«لتونهیهر جور م: »انسل

 

 ی. از چرخدستکردنیصداش م یچرخدست ایفروش  یو همه به خانم خوراک دونستیاسمشو نم کسچی... خب هخانم

 .دمیخر یچند تا قورباغه شکالت

 

 «ن؟یدوست دار یقورباغه شکالت: »انسل

 

 «دوست دارم. یا گهید زیاز هر چ شتری... آره. من شکالت رو بهاو»

 

بدون اسب  یهاسوار کالسکه یکردم و با جود ی. از انسل خداحافظمیشد ادهیو همه پ دیقطار به مقصد رس باالخره

شدن شش نفر  یبندهم گروه یسال اول یها. بچهمیکنار هم نشست یمن و جود م،یشد ی. وارد سالن عموممیشد

م جاناتان بود، شا شیبود. البته اسم اصل یبرادر جود یجان شونیکیها اضافه شد که  ینیتریبچه کوچولو به اسل

 .میو به خوابگاهمون رفت میخورد

 

 یکتابخونه بود. صدا یرونیرشیراحت حرف زد اتاق ز شدیکه م یی. چون تنها جامیبه کتابخانه رفت یمن و جود صبح

شده همه کنار پنجره جمع شده من و  یچ نمیکه بب میها رفتو به دنبال بچه میدیدو یومد، من و جودها ابچه غیج

 ،یاومدند. وا یم نیاز دور به سمت زم ییبایو ز بالدار یها. اسبمیدیپنجره رس یتا به لبه میراه باز کرد یجود

ومدن، ا نی. آروم آروم به زمکردیهوا پرواز م یبه دنبال اونا تو یابود. کالسکه بایو ز ییطال الشونیبودن  بایز یلیخ

 ی. پرچمومدیطرف ساحل مآروم به اهیس اچهیآب در یاز رو یقیالعاده بودن. قافوق یلیشده بودم خ زدهرتیواقعاً ح

اال ب قیقا کیبود  کیکوچ یلیهم خ قیدراز بود، قا یلیبود. خ زونیآو قیو سبز از نوک قله قا دیبه رنگ قرمز، سف

 ها بلند شد.بچه دیو تمج فی. تعرستادیآب ا یبود باال اومد و رو قیقا نییکه پا یایاومد و بعد همه کشت
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 شام یبرا میرفت یاون روز به سالن عموم یفردا

 

 نزبایبه شما بگم. امسال شما م یمطلب خوامیم میخب حاال که همه نشست»بلند شد و گفت:  نتنیشام پرفسور کل بعد

مسابقه "باشه  یاافسانه دادیرو کی زبانیو خب هاگوارتز انتخاب شده تا م دیما هست زیچند تن از مهمانان عز

 "سه جادوگر  یقهرمان

 یسر کیتا در  کنهیرو دور هم جمع م یجادوگر یمسابقه سه مدرسه نیبگم ا دوننیکه نم ییاونا یبرا حاال

 دیتا در مسابقه شرکت کنه. اگر انتخاب شد شهینفر انتخاب م کیبا هم رقابت کنن. از هر مدرسه  ییمسابقات جادو

 دیای. فعالً بدمیم حیست. خب حاال بعداً کامل توضین فیافراد ضع یمسابقه جا نیکه ا دیبود و درک کن دیتنها خواه

 کی دیبا نجای. )خب امیخوشامد بگ میم ماکسخان رشونیبوباتون و مد یجادوگر یالعاده مدرسهفوق یهاتا به خانم

غوله و  مهینکی میاما خب خانم مکس کردمیمدرسه رو عوض م نیا ریمد دیبدم، راستش من حداقل با یحیتوض

 همه سال هنوز نمرده.( نیبعد ا پس اده،یعمرش ز

 

صورت( وارد  شینه آرا ستادنشونیا شیمخصوص )آرا یشیبودن با آرا بایز یلیباز شد و چند دختر جوون که خ در

 گهیکه د نوی)ا کردنیخودشون اعالم حضور م یو به نحوه ستادنیا یشدن پشت سرهم راه رفتن و در هر پنج قدم

همرنگ لباسشون به پرواز  یرنگیآب یهاهپروان ستادنیبعد که ا دنی( و بعد دوهیمنظورم چ دیدونیخودتون م

هم پشت سرشون وارد شد. زن غول  میراست رفتن خانم مکس به چپ و ونیدر م یکیدراومدن. پشت سرهم و 

 جنبه ها. ی. بزدینگاشون کردم اما پسرا ذوق زده براشون دست م ینجوریبود و چند فوت ارتفاع داشت هم یکریپ

 

به دوستانمون از شمال. لطفاً به پسران قدرتمند مدرسه دورمشترانگ و  میگیو حاال خوشامد م: »نتنیکل پرفسور

 .«نیاندرماند نوامبر خوشامد بگ رشونیمد
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 یبود. عصاها یابودن وارد شدن لباساشون قهوه دهیسراشون رو تراش یموها شتریباز شد و چندتا پسر که ب در

 موند،یم نیزم یرو یسوختگ یجا نیعصاشون به زم یاز ضربه رفتنیو راه م دنیکوبیم نیداشتن که به زم یبلند

پشت سرشون وارد شد. هم رشونیمد ردنو حرکات موزون ک دنیدادن و شروع به دو و تاب چیبعد عصاهاشونو پ

 یبزرگ درست شد و دوباره به داخل ن یشیدهنش گرفت و فوت کرد که بر اثر اون آت یجلو کیبار یا ین شونیکی

و نوامبر باهم دست دادن و نوامبر به  نتنی. پرفسور کلومدیبود. از خشن بودنشون خوشم م یعال یلیبرگشت، خ

 نشستن. نتنیپرفسور کل کنارو  زیم یرو میهمراه خانم مکس

 

ظار در انت نیا یبه حرفم ادامه بدم. افتخار ابد خوامیم»بلند شد و دوباره گفت:  نتنیاز صرف دسر پرفسور کل بعد

 یسه مرحله رو سپر دیاون جادوآموز با به دست آوردنش، یبرا یمسابقه برنده بشه ول نیکه در ا ستیجادوآموز

شرکت در مسابقه  یکه جادوآموزان برا دهیصالح د هوزارت خون لیدل نیالعاده خطرناک به همکنه، سه مرحله فوق

 «صورت حق شرکت در مسابقه رو ندارن. نیا ریخود داشته باشن در غ نیاز والد ینامه کتباجازه کی دیبا

 ردن اما اعتراضشون خاموش شد.ها اعتراض کچند تا از بچه 

 

العاده فوق یبرد و وسطش جام آتش که درخشش نییصندوق وسط سرسرا رو پا یدستبا چوب نتنیکل پرفسور

 بود. دیبه سف لیما یشد. آتشش آب انیداشت نما

 یاسم خودش و مدرسش و رو با خط خوانا رو دیمسابقه باشه با نینام در ابه ثبت لیهرکس که ما: »نتنیکل پرفسور

ساعت فرصت  72 نی. داوطلبندازهیبچسبونه و داخل جام ب نامهتیو اون رو به رضا سهیبنو یکاغذ پوست کهیت کی

جام آتش اسم سه تا از  نیدر شب هالوو یعنی گر،ید. سه روز ندازنیجام ب یمدت اسمشونو تو نیدر ا دیدارن و با

. از شنیکننده محسوب مشرکت یاز سه مدرسه یکی ندهیکه هرکدوم نما گردونهیرو برم نیبداوطل نیترستهیشا

 .شهیلحظه به بعد مسابقه سه جادوگر آغاز م نیا

 

 .«نی... آفریبدو. بدو بارت یه...: »
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دختر جلو اومد. اسمش سامانتا  کیجام آتش انداخت.  یبود که اسمشو تو ینیتریاسل یاز پسرا یکی واتیو یبارت

 «به نظرتون اسممو بندازم؟»از چهرش معلوم بود، سامانتا هندرسون برگشت به دوستاش گفت:  دیبود. ترس و ترد

به شرکت در  یادیشد. عالقه ز شتریب طرابشجام انداخت، اض یاسمشو تو دیبا ترد« آره...»دوستاش هم گفتن: 

 یجادوگر؟ هر کس که اسمشو تو کی ای شترهیدورگه ب کیتم بدونم قدرت دوست داش یلیخ یمسابقه نداشتم ول

 .زدنیبه هم م ینوشتن نامه به کرپسل یو تمرکز من رو برا دنیکشیدوستاش براش هورا م انداختیجام م

 

 «؟یجام بنداز یاسمتو تو یخواینم»اومد کنارم و گفت:  مارال

 

 «نداره. تی. برام اهمدونمینم»

 

 .«زهیانگ جانیه یلینکن، اسمتو بنداز. خ تیاذ: »مارال

 

 «؟یندازیچرا نم خودت»

 

 «. قدرتم از همه شون کمتره.ستمیمن که مثل تو دورگه ن: »مارال

 

 «ا؟یک از»

 

 «که شرکت کردن. ییاز کسا: »مارال
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 .«اهوم»

 

 .«گهیبرو د: »مارال

 

 «کنم. پدر و مادر ندارم آخه. هیته نامهتیرضا تونمیکه نم من»

 

 «شو هم کردم. نجایمن فکر ا: »مارال

 

 یمک هول عمو یدونستیتو از کجا م« نشونم داد. با تعجب گفتم:  یبا دست خط عمو جرم یانامهتیمارال رضا بعد

 «ماست؟

 

 یدر مورد تو دارم ازش بپرسم منم گفتم همه چ یخودش به هم گفت که اگه سؤال یعنی دم؛یخودم ازش پرس: »مارال

 «رو بگه.

 

 .«اهوم»

 

 .«گهیاهوم و زهرمار. بدو اسمتو بنداز د: »مارال
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خورد.  یکیدستم به دست  کهویرد شدم. دستمو باالبردم که اسممو بندازم که  تیخنده پاشدم و از وسط جمع با

اسممو انداختم و عقب رفتم. همه  عیهست؟ سر نمیا رمی. وا! چرا هرجا مدمیسرمو چرخوندم که انسل رو د یتند

 قدش. میرفتم سمت مارال و زد دن،یهوو کش برام

 

ها کنجکاو بچه یبه راه بود. همه یاروز در سرسرا غلغله نی. شب هممینامه شدم و با مارال به کتابخونه رفت الیخیب

 هستن. یها چه کسانبودن که بدونن قهرمان

 

 یها رواز بچه یشده بود بعضضافههم بهمون ا گهیچون چند جادوآموز د« لطفاً. دینیبش»گفت:  نتنیکل پرفسور

 و سکوها نشسته بودن. نیزم

 

 «انتخاب قهرمانان. ن،یکه همتون منتظرش بود دهیفرارس یحاال لحظها: »نتنیکل پرفسور

 

بود و فقط نور جام آتش بود که  کیتمام شمع هارو خاموش کرد. سالن تار یدستبا حرکت چوب نتنیکل پرفسور

جام آتش گذاشت و بعد عقب رفت. جام آتش قرمز شد  یرو رو شیچوبدست نتنیپرفسور کل کرد،یم ییخودنما

 .گرفتبرگه رو نتنیمحکم ازش خارج شد. پرفسور کل یکاغذ پوست یافوران کرد و تکه

 

 یوپهن و بزرگ ر یبود و شنل دهیکه سرش تراش یپسر« سنان، قهرمان دورمشترانگ. انسیسوش: »نتنیکل پرفسور

 داد. گهید یخارج شد، جام آتش اسم یگریت بلند شد و از در ددوشش داش

 

 اون دختر با لبخند به سمت همون در رفت.« ژان، قهرمان بوباتون. نیژاکل: »نتنیکل پرفسور
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 حاال نوبت قهرمان هاگوارتز بود. 

 

 «جنا جکسون، قهرمان هاگوارتز.: »نتنیکل پرفسور

 

و هولم داد که برم جلو کل هاگوارتز برام دست زدن باذوق رفتم  دیکش غیج یتعجب خشکم زد. مارال از خوشحال از

رفتن وارد شدم. هردوتاشون ازم بزرگتر بودن، چند نفر اومدن و ازمون عکس  گهیکه دو قهرمان د یسمت همون در

 گرفتن بعد به خوابگاهم رفتم.

و مارال دستم ختنیرو سرم ر زایچ نیه و او فشفش دنیکش غیخوابگاه که شدم انگار خوابگاه منفجر شد. همه ج وارد

جنا... "صدا گفتن  کیکه سرهم گذاشته بودن، به زور تعادلمو حفظ کردم. همه یچند تا بالشت یو منو برد رو دمیکش

 "جنا... جنا... جنا...

و باحال  کیجشن کوچ کیخوردن و خالصه  ینیریذوق کردم. خالصه اون شب کل خوابگاهمون ش نیبخوا راستشو

 رو کرده بود ناقال زیچسر مارال بود. فکر همه ریداده بودن همش هم ز بیترت

 

ر تا اون ارتفاع برن د تونستنیجاروها هم نم نیباالتربلند بود که مدل یلیخ یلیخ یواریاول باال رفتن از د یمرحله

ون و ا رفتیباال م هیکه زودتر از بق یهر قهرمان. دادیم ینفر هم اونجا نگهبان کیبود.  یبزرگ یزنگوله واریاون د یباال

از قهرمانان  یکی یپهلو بود. هر ضلع اون استوانه برامنشور سه کیوار مثل ی. دشدیبرنده م دادیزنگوله رو تکون م

 .کردنیم دایخودشون راه چاره پ دیباال رفتن با جارو مجاز از اونجا بعد پهلوانان با یقسمتکیبود تا 

 

بودم  ستادهیاونجا ا یخالبا خودشون آورده بودن اما من با دست ینوردو صخره ینوردکوه لیوسا یها کلقهرمان همه

 .کردمیدور و ورمون نگاه م تیبه جمع لکسیر یلیو خ

 

 «؟یندار ازین یچیکه ه یجنا مطمئن»بار هزارم پرفسور مارگارت اومد سمتم و گفت:  یبرا 
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 .«دینگران نباش شم،یاول م یخالدست پرفسور من با دیکن باور»

 

 یهامخصوص قهرمان یهاو به طناب و لباس دمیبه بلوز و شلوارم کش یشروع شد. دست یاهیثان 10معکوس  شمارش

 . ستادمیبه بدنم دادم و آماده ا یوقوسمونده بود. کش هیپوزخند زدم پنج ثان گهید

 و تمام کیچهار، سه، دو،  پنج،

 یسرعت باال رفتن بعد سشروع کردم به داشتنیو منو نگه م رفتنیم وارید یمحکمم تو یهاناخن وارید یرو دمیپر

 از من بودن پوزخند زدم. ترنییپا یلیهنوز خ گهیدراز و بلند رو باال رفته بودم. اون دو قهرمان د وارینصف د هیثان

 

و دوباره شروع کردم  ستادمیوا یمون حالته کمی زدنیم غیانقدر ج کشتنیهاگوارتز داشتن خودشونو م جادوآموزا

 . دنیرسیبه نظر م زیاطرافم مثل مورچه ر تی. جمعدمیرس وارید یبه باال قهیبه باال رفتن بعد دو دق

 

باال  نیکه ا یهاگوارتز گوشمو کر کرد. دو نفر یجادوآموزا غیبزرگ رو سه بار محکم تکون دادم. ج یزنگوله اون

وار برم س نییجارو به هم دادن تا پا کینوشتن بعد  یتابلو بزرگ یعنوان نفر اول رواسم منو با جادو به عیبودن سر

. به دیباریدست تکون دادم. عرق از سر و روشون م گهید نرفتم وسط راه واسه دو قهرما نییشدم و با سرعت به پا

 هگیجشن د کیو اون شب  دنیدست و هورا کش برام ایبغلم همه هاگوارتز دیفشنگ پر نیمارال ع دمیکه رس نیزم

 خوابگاهمون برپا بود. یتو

 

 .شدیکه از کنارم رد م یو باز سالم کردن هرک میزدیهاگوارتز قدم م یدر محوطه نیاون روز من، مارال و دو یفردا

 

 «شده. ریمارال د یساعت... وا دیمارال. پرفسور مارگارت گفت که امروز با یراست: »نیدو
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 «شده؟ رید یچ»

 

 «؟یایباهامون ب یتونیجنا توهم م: »مارال

 

 «کجا؟»

 

 «رو داشته باشه. یااجازه نیهمچ نیتریاسل کیمارال فکر نکنم : »نیدو

 

 «ه؟یمنظورتون چ ؟یااجازه چه»

 

 .«کنهیکه نم یکاره خاص نه،یشی. بعدشم جنا فقط با ما مکنمیم یمن پرفسور مارگارت رو راض: »مارال

 

 «نه؟ ایشدهیچ یگیم مارال»

 

اتاق نسبتا بزرگ چند  کیبه دنبالشون به راه افتادم. داخل .« یتا بفهم ایباهامون ب»و گفت:  دیدستمو کش مارال

و  نیدخترها من کنار دو طرفکیپسرها نشستن و  طرفکیدر دو طرف اتاق بودن،  هایبود صندل یاطبقه یصندل

 مارال نشستم... پرفسور مارگارت داخل شد.
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 خنده. ریپسرها زدن ز «؟یکنیم کاریچ نجای. امم... جنا؟ اخوامیخب... من م»مارگارت:  پرفسور

 

جمع شدن. من به اصرار  نجایها ا یفندوریچرا گر دونمیپرفسور... راستش من نم دیببخش»شدم و گفتم:  ناراحت

 .«رمیمم من ماومدم، اگه مزاح نجایخواهرم ا

 

 .«یبمون یتونینداره م یبی. خب عیستینه جنا... مزاحم ن»پرفسور مارگارت گفت:  یشدم که برم ول بلند

 بود. نییبودن نشستم و تمام مدت سرم پا یاحساس اضاف با

 

 دیسه جادوگر از بدو شروع بوده در شب ع یجز رسوم مسابقه قهرمان سمسیجشن کر»مارگارت:  پرفسور

 یمدرسه ندهیعنوان نماخوش به شبکیگذراندن  ی. برامیشیبزرگ جمع م یما و مهمانانمون در سرسرا سمس،یکر

 نهیهم قاً یو منظورم دق نینحو انجام بد نیرو به بهتر یکوبیپا نیتک شما انتظار دارم که بهتر. من از تکزبانیم

 «رقصِ. کیدر درجه نخست  سمس،یکه جشن کرچون

 

مراسم مسخره شرکت کنه  نیا یآشام خجالت آوره توخون کی یرقص؟ نه... برا د؟یموند. ببخشدهنم باز  قهیدق کی

همه ذوق کردن اما پسرا به هم نگاه  یفندوریگر ی. دختراکردمیشرکت م دینبودم وگرنه با یفندوریخداروشکر گر

 کردن و اعتراض کردن.

 

کرده.  یجادوگر یده قرنه که امر به بزرگداشت جامعه کینزد فندوریگر کیساکت...! گروه گودر»مارگارت:  پرفسور

زنبور  کیمثل وزوز  ی. اون هم با حرکاتدیدار کننام رو لکه نیا یروز عاد کیکه در عصر  دمیمن به شما اجازه نم

آزاد  بارهکیبه اقینهفته که با اشت یمخف یقو کیدختر  هربدن نفس بکشه درون  دیبزار دیرقص با یمزاحم حاال برا

 .«شهیبرداشتن م زیخ یمغرور آماده ریش کیو درون هر پسر  شهیم
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 . چه مسخره.دمیترکیداشتم از خنده م واقعاً

 

 «خانم جکسون.»مارگارت:  پرفسور

 

 «بله؟»

 

 «د؟یداوطلب بش شهیم»مارگارت:  پرفسور

 

 !«د؟یببخش»

 

 «د؟یداوطلب بش شهیگفتم م»مارگارت:  پرفسور

 

 خنده. ریپسرها دوباره زدن ز «؟یچ یبرا»

 

 «رقص. یبرا»مارگارت:  پرفسور

 

 یفندوریمن که گر یپرفسور... ول دیببخش»ام؟  یفندوریاومدم؟ آخه مگه من گر نجایخدا نه... اصالً من چرا ا یا

 .«ستمین
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رقص بلد  دیبا تو حتماً کنن؟یجشن رو شروع م نیها اکه قهرمان یدونیتو نم یعنیاوه جنا... »مارگارت:  پرفسور

 تسین یکی. آخه شدمیو منو برد وسط سالن داشتم از خجالت آب م دیو بعد پرفسور مارگارت دستمو کش.« یباش

 ها؟ یفندوریوسط گر یریم یا کارهیبگه نخود، تو چ

 

آنسل دستشو باال  کهوی... شیدستشو باال نبرد. آخ چکسیه «شه؟یداوطلب م یخب از پسرا ک»مارگارت:  پرفسور

 نه...! ع،یبرد. ه

 

 کوفت نثارش کردم. کی یلب ریز آورد،یمارال از دور برام شکلک درم« جلو ایخب آنسل، ب»مارگارت:  پرفسور

 

 «کمرشو. گهیو با دست د ریدست، دست جنا رو بگ کیخب آنسل با »مارگارت:  پرفسور

 

کمرم گذاشت از خجالت سرخ شدم در  یآنسل دست راستشو رو یدست راستم دست چپ آنسل رو گرفتم، وقت با

 حد گوجه.

 

 «کتف آنسل بذار. یخب جنا. دست چپتو رو»مارگارت:  پرفسور

 

 . تاگفتیرو م رادامونیراه به راه ا ی. پرفسور مارگارت هم همیکرد دنیآنسل رو گرفتم و آروم شروع به رقص کتف

که  نهیکه آرتوروز گردن گرفته بودم نشستم )منظورم ا ینکرد، بعد در حالتولمون  اوردیکه جَدَمو جلو چشام ن یوقت

 بوده( نییجنا سرش همش پا
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 الیقدم بردارن. منم که با خ کیشدن تا  یدخترا جلو اومدن و پسرا به زور راض یپرفسور مارگارت همه شنهادیپ با

 راحت نشستم.

 

 «جنا.: »مارال

 

 «ه؟یچ»

 

 «کنه؟یاز تو دعوت م یبه نظرت ک: »مارال

 

 !«دونمینم»

 

 .«کننیهستن که ازت دعوت م هایلیخ ،یتو االن معروف: »مارال

 

 «که ازم دعوت نکنن. دوارمیام»

 

 «اِ... چرا؟!: »مارال

 

 «مورد رو ندارم. یب یزایچ نیواسه ا ی... من مثل تو شوق الکمارال»
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 .نجاستیا وی. بله... استدمیتند سرمو چرخوندم که د است؟نجیا ویاست و؟ی. استدمیاز جا پر کهوی« چرا؟: »ویاست

 

 «؟یکنیم کاریچ نجایتو ا و؟یاست»

 

 «پرواز کنم. امیب کمیپرنده مدرست تنگ شده بود، گفتم  یجاروها یدلم برا: »ویاست

 

 «ن؟یهم فقط»

 

 «آره.: »ویاست

 

 «؟یبمون دنیبهت اجازه م اونوقت»

 

 «واست فرستاده. زیچندتا چ سیاومدم، شاهزاده پار سیآره. چون از طرف شاهزاده پار: »ویاست

 

 «هستن؟ یخب حاال چ ؟یجد»

 

دن. بو شیجعبه به هم داد بازش کردم. توش لباس و کفش و لوازم آرا کی ویاست« خودت نگاه کن. دونمینم: »ویاست

 واسه منن؟ نایمن... ا یخدا
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 «منن؟ یبرا ایآ یبگ یخوای... تو که نمویاست»

 

 «چرا اتفاقاً.: »ویاست

 

 ...«یفوق العادست. وا نی... انیا ،یجنا... چه لباس قشنگ یوا: »مارال

 

 «تو ببرش. یدوست دار اگه»

 

 «نه جنا... من خودم لباس دارم و آمادش کردم.: »مارال

 

 «؟ینگفت یراست: »ویاست

 

 «و؟یچ»

 

 «؟یها ندارمراسم نیا یبرا یکه چرا شوق: »ویاست

 

گام ن قهیدق کی ویاست« مراسما شرکت کنه. نیا یسؤال ببره و تو ریابهتش رو ز تونهیآشام واقعاً چطور مخون کی»

 نگاش کردم. ینجوریخنده، هم ریزد ز یکرد و بعد پق
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 «شه؟یآشام عاشق نمخون کی رقصه؟یآشام نمخون کی یکنیتو فکر م: »ویاست

 

 «شه؟یم مگه»

 

 «الرتن سه بار عاشق شده.: »ویاست

 !«شه؟یمگه م ؟یچ»

 

جشن باهام  ی. خب؟ باور کن من دوست دارم توهم تویگیازت دعوت کرد بهش نه نم یپس جنا اگه کس: »مارال

 .«یباش

 

 .«دیشا»

 

 .«چیدییکو نیزم رمیمن م: »ویاست

 

 «خداحافظ. باشه،»

 

که داشتم از خنده منفجر  دیمنو د یوقت یخند گنده زد وللب کیمارال  ومد،یکه به طرفمون م دمیرو د کیدور ن از

 لبخندشو جمع کرد. شدمیم
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که دل درد گرفتم. مارال هم  دمیخنده، اونقدر خند ریبلند زدم ز یبا صدا« راحت باش، بخند خواهر من.: »مارال

 نخنده. کردیم یسع یخندش گرفته بود ول

 

 «اومد. کیاِ... بسه، ن: »مارال

 

 «من. یعاشق و دلباختهخواهر  چشم»

 

 «جنا...؟: »مارال

 

و سالم کرد،  دیبهمون رس کیچشم غره رفت. ننگفت و به هم یزیمارال چ« من؟ یخواهر عاشق و دلباخته بله»

 مارال هم آروم و با خجالت سالم کرد.

 

 .«ایبگم که بامبه جرقب خواستمی... مخواستمیاِمم... ما... مارال من... من م: »کین

 

 «؟یچ: »مارال

 

 .«ایباهام به جشن رقب یعنی ؛یعنی: »کین

 

 «من متوجه نشدم.: »مارال
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لبخند گنده بهشون نگاه  کیمدت من با  نیتمام ا «؟یایباهام به... جشن رقص ب یتونی... امـم... میعنی: »کین

 حد سرخ بشه. نیبودم تا ا دهیرو ند کیتا حاال ن شدمیداشتم منفجر م کردم،یم

 

بلند بخندم.  یبا صدا خواستینشست. دلم م کیلب ن یلبخند گنده رو کی دمیقشنگ د« امـم. خب باشه.»: مارال

 .میبخور یخوراک کمیتا  میرفت و من و مارال به سرسرا رفت کین

 

 .«یتو ناراحتش کرد ،یخندیبهش م یهم متوجه شد دار کیجنا... ن یبد یلیخ: »مارال

 

 «اول دوست من بودا. کی... نیه»

 

 .«خندمیخواست ازت دعوت کنه مطمئن باش منم بهت م یهروقت کس: »مارال

 

 میدبو یشکالت یو درحال خوردن بستن مینشست نیتریاسل زی. هردومون سر ممیدیو بعد هردومون خند« نامرد. یا»

 .دمیکه انسل رو د

 

 «کنم. یاالن نوبت من تالف»با آرنج به هم زد و گفت:  مارال

 

 «توروخدا نخند. مارال»

 

 «امـم... جنا...»رابنسون:  انسل
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سالن ساکت بودن و به ما  یتو یهابچه ی... همهشاایا ی. خفه شدمیشنیمارال رو م زیزریر یهاخنده یصدا «بله؟»

 . فضوالکردنینگاه م

 

. هول شدم دنیها هو کشبچه شتریب.« نیایازتون درخواست کنم که همراه من به جشن رقص ب خواستمیم: »انسل

 بگم. یچ دونستمینم قه،یدق کی

 

 «... باشه.امــم»

 

 به جشن رقص برم؟ من؟ آنسل رفت. خوامیخندم گرفت. من م قهیدق کی« ممنون جنا.: »آنسل

 

 «دروغ گو.: »مارال

 «؟یچ»

 

 .«یتو به من دروغ گفت: »مارال

 

 «؟یکِ»

 

 .«یازت درخواست نکنه اما تا آنسل ازت درخواست کرد قبول کرد یکس یکاشک یگفتیتو م: »مارال
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 «... خب... من... اصالً به تو چه. اَهامم»

 

ه ک یفکر بودم که لباس نیا یخوردم. تو ینگفتم و فقط خوراک یزیچ« من. یخجالت یکوچولو ی. آبجیآخ: »مارال

من خبر داره.  یکارها یلحظهبهاز لحظه سیاده پارنه؟ فکر کنم شاهز ای ادیبرام فرستاده به هم م سیشاهزاده پار

 طرف من اومد.شد و به لنوارد سا ویرو؟ است شیکه جشن رقص پ دونستیمگرنه از کجا م

 

 «کارت دارم؟ قهیچند دق یایجنا م: »ویاست

 

 «؟یدار کاریچ»

 

 از سرسرا خارج شدم. ویبه دنبال است.« ایتو ب: »ویاست

 

 «دارم. به نفعه خودته. یفکر کیجنا... : »ویاست

 

 «؟یچه فکر ؟یچ»

 

ه ب امیبهت لطف کنم و باهات ب تونمی. پس من مکنهیمراسم رقص دعوت نم یاز تو برا یخب مطمئن کس: »ویاست

 به من بگه؟ ینجوریا کنمیموندم، خشکم زد. چطور جرئت م ینجوریهم« مراسم رقص.
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؛ لئوپارد ویاست یسخره تو ندارم. محض اطالعت... محض اطالعت آقام یهابه لطف یازیمن اصالً ن»زدم و گفتم:  ادیفر

کر به ف دی. تو بارمیپسر مدرسه که از تو هزاران برابر سرتره ازم دعوت کرده و منم باهاش م نیترو معروف نیباتریز

 .ادیباهات نم یکس انتیوحش وقدکوتاهت و اخالق مسخره  نیکه با ا یخودت باش

 

 .«ستیمن قد من کوتاه ن هنکیاوالً ا: »ویاست

 «از تو بلند تره کوتوله. ینیکه بب ی! هم آنسل هم دارن و هرکسیهست چرا»

 

 «آنسل؟: »ویاست

 

 «که از من دعوت کرده. یآنسل، کس آره»

 

 کیکه از تو دعوت کرده مطمئن  ی. دوماً من اخالقم کامالً خوبه و سوماً اون کسستیمن مهم ن یاصالً برا: »ویاست

 نا تموم موند. ویمن حرف است یلیباس...« یزور باال ممثل خودته که شلوارشو هم به ارزشیآدم ب

 

 از قصد بهش« لئوپارد. یآقا ییارزشه تو یکه ب یبهتر از تو هست و اون یلینکن. چون خ نیبه انسل توه وقتچیه»

 برداشتم و به خوابگاهم رفتم. مویکبه سرسرا برگشتم، خورا تیلئوپارد، در واقع لئونارد بود. با عصبان گفتمیم

 

 پاشنه یهاکفش دم،یبرام فرستاد رو پوش قهیسلخوش سیکه شاهزاده پار یاالعادههامو مدل زدم. اون لباس فوق مو

 اومد سمتم بلندم کرد. یبا افتادنم و داغون شدن صورتم، جود یقدمم مساو نیو اول دمیرو پوش یده سانت
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 «باهاشون؟ یریچرا راه م یستیچت شد آخه؟ خب بلد ن: »یجود

 

 «برام فرستادشون. سیشاهزاده پار خب»

 

 «س؟یشاهزاده پار: »یجود

 

 «آشاما.خون یشاهزاده»

 

 تیباهاشون راه برم. باالخره تونستم تعادل مو رعا رمیبگ ادیدستمو گرفت و کمک کرد که  یجود« آ... آها.: »یجود

 .شیکنم. آخ

 

 «؟یرقص بلد: »یجود

 

 نگفت. یزیو چ دیخند یجود.« ستمیحدم احمق ن نیتا ا گهید»

 

 «؟یکن شیآرا یبلد: »یجود

 

 «... خب...امم»
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 شده بود. یعال یلیکرد، خ شمیآرا یجود.« کنمیم شتیخودم آرا ای. بیستیبلد ن دمیفهم: »یجود

 

 .«یجود ممنون»

 

 .«شهیخواهش، فقط عجله کن. مراسم رقص داره شروع م: »یجود

 

 .«باشه»

ن رفته بود ینبود. همه به مهمان کسچیراه ه یرفتم، تو یو آروم آروم به سمت سالن عموم دمیبه لباسم کش یدست

 هیتک روایکه به د دمیرفتم. آنسل رو د نییآروم آروم پا یسالن عموم یورود یهاخلوت بود. از پله یلیها خسالن

العاده به فوق یشب یگذاشت. ردا نیرو زم شیدنینوش دی. سرشو چرخوند و تا منو دخوردیم یدنیداده بود و نوش

جذاب شده بود. آنسل جلو اومد خم شد و دستشو به  یلیلباس خ نیا یبود، تو دهیپوش رهیو بنفش ت یرنگ مشک

که تا حاال حسش نکرده  یحس کیبه هم داست  یبیحس عج کیطرفم گرفت. آروم دستمو داخل دستش گذاشتم، 

. با آنسل راه زدیصورتم رو پر کرد. قلبم تند تند م یپهنا یخود لبخندشده بودم خودبه هآدم تاز کیبودم. انگار 

ن شده در داخل سال نیگرد و تزئ یزهایاز م یکیبا هم به سمت  میخواست نم،یکنار آنسل بهتر کردمیرفتم احساس م

 فسور مارگارت اومد و گفت:که پر میبر

 .«یها مراسم رو شروع کنقهرمان هیبه همراه بق دیتو با شه،یمراسم داره شروع م ؟یینجای...؟ تو اجنا»

 

منو  که آنسل فتمیبود ب کیخورد و نزد چیپام پ میاقدم عجله نیباعجله راه رفتم که برم اما با اول« . بله حتماً.امم»

 گرفت.

 

 «بودا. کینزد: »آنسل
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اصالً به  کنه؟یچرا اخم م نی. اکردیکه با اخم به من و آنسل نگاه م دمیرو د ویاست یرچشمیز« ممنون. یلی... خامم»

و پشت  میدستمو دوردست آنسل حلقه کردم و آروم راه رفتم. من و آنسل رفت ویدرک، از قصد و حرص دادن است

سنان قهرمان دورمشترانگ همراه شده  انسیسوشبا  یجود ؟ی... جودیوا ؟یو همراهش... جود واتیو یسر بارن

. میکرد دنیقهرمان ها من و آنسل شروع به رقص کیمثل بق قهی... چرا به من نگفت؟ بعد از چند دقتیترب یبود. ب

 که انقدر داغ نشم.  دمیکش یقیدوباره قلبم به تاپ تاپ افتاد. نفس عم

گذاشت.  نیزم یدستش چرخوند و از کمرم باال برد و رو یل منو توما آهنگ تند شد. آنس دنیوسط آروم رقص کهوی

 دهنم یقلبم اومد تو

 .«فتمی. ممکن بود دوباره بیدادیم یاطالع کی... خب اِ»

 

 بازم سرخ شدم..« رمیگیو من دوباره تو رو م: »آنسل

 

 .«یشیتوسرخ م گمیم یزیچکیجنا؟ تا من  یهست یچرا تو انقدر خجالت: »آنسل

 

 .«دونمینم»

 

 «بگو.»گفتم:  میدادیتند رقص رو انجام م یهاهمونطور که حرکت« من بگم؟: »آنسل

 

 یدش کیکه نزد یپسر نیچون تو به اول»بود به گوشم. آروم و با زمزمه گفت:  دهیسرشو جلو آورد. لبش چسب آنسل

 «من بودم.
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 یلفتوپا چانقدر دست یخونآشام کینا... تو آروم باش ج" گفتمیذهنم م یتند شد، ضربان قلبم باال رفت. تو نفسام

 کنترلش واقعاً سخت بود. زدیکه تند م یلبم بود، قلب یکه گوشه ی. لبخندشدیاما نم "نباش 

آهنگ تندتر  کی. بعد دمیخندیاز ته دلم م میدیو چرخ میزد. دست همو گرفت یدوباره منو به هوا برد و چرخ آنسل

رفتن به  یادیالعاده شده بود. رقص که تموم شد تعداد زفوق دم،ید کیمارال رو همراه ن دنیگذاشتن و همه رقص

عمرم حس  یبار تو نیاول ی. برامیدیرقص زدنیکه م یاخوابگاهشون اما من و آنسل با آهنگ آروم و عاشقانه

فرق کردم، احساس  شهی. با... با همستمین اعتنایب شهی. مثل همادیپسر خوشم م کیاز  کردمی... حس مکردمیم

. چشمامون بسته شد و می. به هم نگاه کردمیاز هم فاصله گرفت کمیداشتم. آهنگ که تموم شد من و آنسل  یبیعج

 لب هامون

 

 «؟یجنا... پس تو هم آدم یوا: »مارال

 

 !«جان؟»

 

 «ازت سر زد. یرفتار عاد کی دمیباالخره د ینبودا، ول نیخب... اِ... منظورم ا: »مارال

 

 «رفتار؟ کدوم»

 

 

 لو نده. نیدو یدهن مارال رو گرفتم که جلو یجلو عیسر« آنس... دنیبوس: »مارال

 

 «؟یگیو اون به ما نم نیبا ا یری. مطونیش یجنا یاِ: »نیدو
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 «فقط انسل بود. ه،یو اون چ نی... ااِ»

 

 «من یانسل...؟ جنا...؟ خدا یانسل...؟ وا: »نیدو

 

 «شده؟ یچ چرا؟»

 

 یزیچ «که انقدر دلخور و گرفتست. یتو با آنسل به مراسم رقص رفت دهیعاشق انسله، فک کنم فهم یدلنس: »نیدو

 نگفتم و به مارال نگاه کردم.

 

ها به داخل اون که ساخت پرفسور مک هول بود قهرمان یبود. با ورد ییصفحه شطرنج جادو کیدوم مسابقه  مرحله

طرنج صفحه ش اهی. در قسمت سیلیسخت بود، خ یلیخ دنیرسیها به مقصد متمام مربع نیاز ب دیو با رفتنیصفحه م

 نیا شیو سخت کردیقابل تحمل ترش م کمی موسکور شده؛ اما ورد لو کردیکه آدم فکر م یبود جور کیتار یهمه چ

که از داخلش بود  ینینداشت، زم یفیخوار بود. قسمت روشن هم که تعرخون یهاخفاش کیبود که در قسمت تار

موجودات  نیگذشتن و مقابله کردن با ا کردن،یو اژدهاها به اونجا حکومت م یالبته گهگاه کرد،یمواد مذاب فوران م

 نداشت. یادهیفا یمرحله رو داده بود ول نیا ضیدرخواست تعو نتنیکه پرفسور کل یرسخت بود. جو یلیخ

شدم از  یشطرنج یو بعد از شمارش معکوس وارد اون صفحه دمیکش یقی. نفس عمدیشروع مسابقه رس لحظه

 یخوار با من کارخون یهاآشام بودم خفاشخون کیکه من  ییافتادم اما از اونجا کیقسمت تار یشانس بدم تو

 قیرو راحت از ط عیاونجا برام مثل روز روشن بود. سر میعال دیبودم با د کشونیفابر قیمثل رف کیش یلینداشتن، خ

 یقینفس عم کردن،یآسمون پرواز م یتا اژدها تو 10،11خدا  ای. دمیکردم. به قسمت روشن رس دایراهمو پ دنیکشبو 

 یهاخفاش کیقسمت تار یکه اژدهاها اصالً متوجه من نشدن. تو دمیدو یالعاده باال جورو با سرعت فوق دمیکش

 فوق العادم. دنیقسمت روشن سرعت دو یو تو کردنیخوار به هم کمک مخون
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ها راهمو بود. با کمک خفاش یاهیو س کیمن قسمت تار یخانه که برا نی. به آخردمیبه آخر اون صفحه رس باالخره

 یخودمو تو کهویدست گذاشتم  یسنگ الماس یاز الماس خالص اونجا بود، رو یکه سنگ دمیرس ییجاکردم. به دایپ

 تور از کجا اومد؟ نیمنتظر. ا تیجمع نیدر دستم ب یهمراه با تور دمیهاگوارتز د

چنان منو تو . مارال هم آندیبازم اول شدم. پرفسور مارگارت با شوق اومد طرفم و منو در آغوش کش نکهیامثل

 بغلش فشار داد که له شدم.

ز آتش سوخته ا یخوار( و بدنخون یهاخفاش ی)آثار پنجه یزخم یاما با سر و رو دن؛یها هم به آخر رسپهلوان هیبق 

 بعد بود. یمرحله دیبرداشتن که کل یریگی)اژدهاها(. در اونجا تور ماه

 دیسرگردان داخل رودخونه رو ص یهاروح دیبا یریگیسوم هم گذشتن از رودخانه مرگ بود. با اون تور ماه یمرحله

 ایو  یمردن، مثل خودکش یعیرطبیهستن که به مرگ غ ییهاداخل رود درواقع روح افراد و آدم یها)روح کردنیم

( خودشون رو به اون روح ای)اش لهیوس نیترباارزش دیاون ها با دیاونارو به قتل رسونده...( بعد از ص یکس نکهیا

 و گرفتیانسان مثل قبل بشه و اون انسان پهلوان رو کول م کیخودش برگردِ و  هیتا اون روح به حالت اول دادنیم

آدم سالم و زنده هم به داخل  کیبود که اگر  نیمرگ ا یرودخانه یژگیبدم، و دیبا یحیتوض کی نجای. )اکردیرد م

 تونهیم "از مرگ برگشته  " داکردهیکه به رود افتاده و دوباره نجات پ یاگر کس نیهم ی. براشدیم ریاس افتادیرود م

به انسان شده و از مرگ نجات  لیاون روح که تبد نیهم ینشه، برا ریهر وقت دلش بخواد به داخل رود بره و اس

 پهلوانا رو نجات بده(.  دیبا داکردهیپ

 داده به اون روح بده پس انصراف داد.  هیکه مادر مردش بهش هد یحاضر نشد گردنبند وجهچیهژان به نیژاکل

 اون روحبود رو به  یجود هیکه هد یاجازه گرفته بود که انگشتر یمرحله از جود نیسنان قبل از شروع ا انسیسوش

 بده.

 

زن بود  کیکه آنسل به هم داده بود به اون روح دادم. اون روحِ  یبهش بدم؟ آخرش گردنبند یکه مونده بودم چ منم

 منو از رودخونه رد کنه. شدیو اصالً قانع نم

 

 .«یمنو از اون رود رد کن دی... من تو رو نجات دادم پس توهم بایگل نیبب»بار هزارم به اون زنِ گفتم:  یبرا
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 .«رهیگیخب کمرم درد م: »زن

 

 کنم؟  کاری. االن چنینشستم رو زم یو از سر ناچار« گو.اصالً به درک. روحِ چرتِ دروغ»زدم:  ادیفر

سرهم کردم که درواقع  یالک قیقا کیکه اون اطراف بود  ییهابه سرم زد. با چوب و تخته یطنیفکر ش کی... آها

 چوب بود. تهتخکی هیشب

 

 «؟یکنیم کاریچ یدار: »زن

 

 «دهن تو ببند. فقط»

 

 «باهام حرف نزن. ینجوریا: »زن

 

 کیدوروور اون رود  یهادرست شد. با لجن قیکرد و روشو کرد اونور، قا یشیا.« نمتیبب خوامیکن اونور، نم روتو»

 . رنیرو بگ یکی یها آماده بودن تا دست و پاوصل کردم. حاال اون طناب قیطناب محک ساختم و قا

 گرفتم و کشون کشون بردمش طرف تخته چوب. یآروم رفتم پشت سر اون زن دستاشو تند آروم

 

 «ولم کن!: »زن
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 یوزن ر نیفقط به لطف ا قیرود انداختم. قا یها دست و پاشو بستم به تخته چوب، تخته چوب رو توبا طناب عیسر

چوب پارو  کهیت کیاون زن نشستم و با  یپاها ی. روبرهیداخل خودش مروبه یرود همه چ نیآب مونده بود؛ چون ا

 ارنی... تموم شد. اون زن رو هم ول کردم همون جا حتماً پرفسورها درش مشیبه اون طرف رود. آخ دمیزدم تا رس

 نی. ادمیها رسآسمون بود. ازش رد شدم و به بچه یتو ییجادو یکه به شکل یشکل یلوز چهیو رفتم سمت در گهید

بعدش به آغوش آنسل رفتم و  ک،یاز دست اون زنه راحت شدم خودش کُل نکهیبغل مارال، هم دمیدفعه من پر

 نشست. رتمصو یبه پهنا یلبخند

 

 .دیروز بعد نوبت انتخاب قهرمان بود و اون روز رس دو

 

نفر  کیو اون  میکن مینفر تقد کیجام رو فقط به  دیها ما باقهرمان یهاتیخب... بر اساس موفق: »نتنیکل پرفسور

 «جز... جنا جکسون از هاگوارتز. ستین یکس

 

رو به دستم داد. جام رو باال  یجام قهرمان نتنیپرفسور کل دنیو هورا کش غیمدرسه رفت رو هوا، همه دست و ج کل

 .مردمی، از ذوق داشتم مبردم و به همه نشون دادم

. من میداد بیترت یجشن بزرگ یسالن عموم یشب عمرم بود، چون تو نیها منو باال بردن و اون شب بهتربچه بعدش

 یبدشانس نکهیدوست پسر داشتم؛ اما... اما مثل ا کیبار  نیاول یو من برا میباهم رابطه داشت یو انسل هم به خوب

 تازه شروع کارش بود. یبدشانس نینداشت و ا یمن تمام

با  یاعاشقانه یخداحافظ خواستمیمن م کهیشروع شد که من کارنامم رو گرفتم اما... ما وقت یاز وقت یبدشانس نیا

 جادوگرها و خونآشاما مشکل داشتند به هاگوارتز حمله کردن. نیکه در صلح ب ییهاآشامآنسل داشته باشم خون
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 هشتم فصل

 داریناپا یزیخونر م،یعظ جنگ

 

 .«مینیرو بب گهیباز هم همد دوارمیام: »انسل

 

 .«یکه نامه بفرست یقول بد دیو با منم»

 

 زدم. قیعم یو لبخند میدر آغوش گرفت گرویمن و انسل همد.« دمیحتماً قول م: »انسل

شدت باز شد، چند مرد با در سالن به کهویسرسرا جمع شده بودن و چمدون هاشون آماده بود.  یها توبچه یهمه

 بود. دهیاره و... وارد شدن سر و صورتشون ژول ر،یشمش

 

 «د؟یکنیم کاریچ نجایا ن؟یهست یشما ک: »نتنیکل پرفسور
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همه به من نگاه  «ک؟یجنا ک»و گفت:  دیزبون کش رشیباشه جلو اومد به شمش سشونیرئ خوردیکه بهش م یمرد

 کردن. انسل کنجکاو و شکاک به هم نگاه کرد.

 

 «؟یشناسیاصالً؟ منو از کجا م یهست یتو ک ؟یدار کاریمن هستم، چ»شجاعت جلو رفتم و گفتم:  با

 

 .«یایسروصدا باهامون ب ی. بهتره بمیخوایما تو رو م»زد و گفت:  یلبخند چندش سشونیرئ

 

 «ام؟یکه من بخوام باهاتون ب دیهست یشما ک ام؟یباهاتون ب ؟یچ»

 

 .«یایهستم و تو هم با ما م یگر انیدیمن گ: »سشونیرئ

 

به  تا جنگ رونیب دیحاال بر نی. همدیکه شما شاگردمدرسه من رو ببر دمیاجازه نم وجهچیهمن به: »نتنیکل پرفسور

 «پا نشده.

 

 «باشه. ن؟یسختش کن نیخوایپس م: »یگر انیدیگ

 

 دیکشیم غیترش از اونور جگلوش گذاشت. خواهر بزرگ یرو رشویرو برداشت و شمش یشاگرد سال اول کی انیدیگ

 . همه خشکمون زده بود.کردیم هیو گر
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 به من دیبه اطرافم نگاه کردم. خواهرش با ام.« کنمیدخترو پاره م نیا یگلو ای یایباهامون م ایجنا : »یگر انیدیگ

من دورگم، نه  ؟یاما من چ دونست،یاونو نم یکس یهستن. اونا خونآشام هستند. ول یاونا چ دمی. من فهمکردینگاه م

 بدن، جلو رفتم. شکستمنو  توننینم کدومچیجادوگر ه کیخونآشام و نه  کی

 

 به حرف انسل گوش نکردم و با آرامش جلو رفتم. «؟یشد وونهیجنا... د: »انسل

 

 .«نیحاال اون دختر بذار زم»شدم گفتم:  کیبهشون نزد یوقت

 

 یطناب انیدیگ ترکیخواهرش رفتم نزد شیاون دخترو هل داد سمت من، من هم دخترو فرستادم پ یگر انیدیگ

برداشتم و سر  رشویافتاد. شمش نیبهش زدم که با فک زم یچرخش یلگد عیدرآورد که دست منو ببنده؛ اما سر

شاگردها با تعجب به هم نگا  یشکمش فروکردم. همه یتا ته تو رویشمش ینفر بعد از خونآشاما رو قطع کردم، یکی

 ویدنسنیورد ا میااز پشت دستامو گرفت؛ اما باقدرت ساحره شونیکیشده بود. صورتم پخش یخونشون رو کردن،یم

 یبدم. داگ و پرفسور استانلو برا یحیتوض کی دیبا نجایگرفت و بعد خاکستر شد. )ا شیرو اجرا کردم و اون آت

وردها رو با ورد آتش مخلوط کنن. چون جادوگر بودن اما  یاجرا کنن مجبور بودن همه اماخونآش یوردها رو رو نکهیا

 ویخونآشاما اجرا کنن مثل جنا...( است کیبدون مخلوط وردها، وردها رو بر عل توننیها چون قدرتمندن مساحره

 سر سه نفر رو همزمان قطع کرد.و  دیهمون لحظه سررس

 

 «. نه؟یشیم تیاذ ییتنها»به هم زد و گفت:  یلبخند ویاست

 

 .«یکمکم کن فتهی. وظکنمیم ینکن باهات آشت فک»

 

 «چشم.»و گفت:  دیخند ویاست
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و ر سشونیو البته پرفسورها هم کمکمون کردن؛ اما فقط رئ میبه همراه هم همه خونآشاما رو شکست داد ویو است من

 .ستادمیا سشونیرئ ی. منم جلو رفتم و رو به رودیدستاشو از پشت گرفت و موهاشو کش وی. استمیزنده گذاشت

 

 «؟یهست یک تو»

 «نداره. یبه تو ربط: »یگر انیدیگ

 

 «؟یهست یتو ک»مشت به فکش زدم و دوباره گفتم:  با

 

ها با تعجب به هم بچه یهمه« آشام کوچولو...خون شهیبه ضررت تموم م یول گمیبگم؟ باشه م یخوایم: »یگر انیدیگ

 نگاه کردن.

 

صلح  جادیآشاما و جادوگرها از اخون نیساله بجنگ ده یهستم که اول همه تو یآشام: من اون خونیگر انیدیگ

. یاسشنیرفته از کوهستان اشباح بودن، کوهستان اشباح رو که م یآشاماخون یکه تو کشت یانتقاد کردم. اون گروه

 «مثل تو. یاعرضهیب یهاآشامخون یمحل زندگ

 

 .«ستمیخونآشام ن من»

 

 «ثابت کنم؟ یخوایم ؟یجد: »یگر انیدیگ
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 یابود خون نخورده بودم، خون خوردن من هفته یصورتم گرفت. مدت یخون درآورد و جلو سهیک کی عیسر انیدیگ

از خون دور بشم عقب رفتم اما  نکهیا یم گزگز کرد. برازد و دندونا رونیچشمم ب ریز یهارگ نیهم یبود. برا بارکی

شاگردها با تعجب به هم نگاه کردن و  یهمه زدم،یم ادیو فر دمیچیپیخوردم به خودم م نیزم رفتمیچون شل راه م

 کم حالم خوب شد.و من کم ختیدهنم ر یخون رو تو سهیاون ک عیسر ویترس. است

 

 «آشامِ.خون کیآشام. اون خون»زد:  ادیفر یعوض داگ

 

 .«ستیآشام ناون خون: »تیبا عصبان ویاست

 

 .«میدیخودمون د یاما ما به چشما: »یدلنس

 

 «آشامه هم ساحره.دورگست... هم خون کیتا حاال اسم دورگه به گوشتون خورده؟ جنا : »ویاست

 

 «پس چرا تا حاال به ما نگفته بود؟: »نیدو

 

 .کردمیخودم حس م یرو رو هیبق نیسنگ یهانگاه.« رتونهیمددستور : »ویاست

 

 .«میکنیاما ما قبولش نم: »یدلنس

 

 «بزنه. بیاون ممکنه به ما آس: »داگ



 آشام و جادوگردورگه خون

 
287 

 

 

 «؟یکنیرفتار م ینجوری... تو چرا ایبود و هست؛ اما تو دلنس یعوض کیمن برم؟ داگ که از اول  دیخوایواقعاً م شما»

 

 «به خودم مربوطه. لشیدل: »یدلنس

 

 .«دیکن رونیخواهرمو ب دمیمن اجازه نم: »مارال

 

 .«دیکن رونیرو ب میمیدوست صم دمیمن هم اجازه نم: »یجود

 

 ی... ولینگاه سرد، بهش نگاه کردم. انتظار داشتم اونم ازم دفاع کنه ول کی. کردی... اما انسل... انسل فقط نگاه ماما

 بار دوسش نیاول یکه برا ی. شکستم... واقعاً شکستم. کس"متأسفم "گفت  یلب ریو ز دیاون خودشو عقب کش

 دورگم. کیخاطر که من  نیفقط به ا "متأسفم "راحت گفت  یلیکه عاشقش شدم. خ یکس نیداشتم، اول

 

انقدر... انقدر ساده ازم  یتونیچطور م ؟یتونیدورگم؟ چطور م کیچون فقط  ؟یترکم کن یخوایانسل... م»زدم:  داد

 «؟یبگذر

 

 «. پس برو به سالمت.ستمیمن... عاشقت ن ی. ولیتو عاشق من باش دیشا: »انسل

 

چشمام جمع شده بود. خودمو کنترل  یشکسته تنها گذاشت. اشک تو یرفت و منو با قلب رونیاز در سالن ب انسل

 دستمو گرفته بودن رو کنار زدم. چمدونم رو برداشتم. یکه با ناراحت یکردم، بغض مو فرودادم. مارال و جود
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 .«رمیمن برم؟ باشه م دیخواستیم»سمت پنجره رفتم و گفتم:  به

که  نیزم یقدمکیبه  کردمیهق مهق کرد،یگونمو خشک م یرو یباد اشکا نییخودمو از پنجره پرت کرده پا و

 ،دمیفقط دو میکولم انداختم و باقدرت خونآشام ینشستم. چمدونم رو رو نیخودمو نگه داشتم، آروم به زم دمیرس

 ی. صدادمیلرزیجنگل هستم. از سرما به خودم م کی یتو دمید ستادمیا یکه پاهام خسته شد. وقت دمیدو یاونقدر

 چیکردم، هها همه و همه باعث شده بود از ترس و سرما به خودم بلرزم. به اطرافم نگاه خرس ههیها، شزوزه گرگ

باال رفتم، چندتا از لباسامو پهن  یموقت استفاده کرد. از درخت یکلبه ایخونه  کیعنوان نبود که بشه ازش به ییجا

 .دمیکردم و با لرز خواب

 

 ویاست

 

 «جنا!»زدم:  ادیفر

 

 .بلندش کردم نیگرفتم و از زم قشویسراغ اون پسرِ داگ رفتم،  تیاز عصبان رونیخودشو از پنجره پرت کرد ب جنا

 داتیو پ دونمیمو از سر جنا کم بشه من تو رو مقصر م کیمو... فقط  کیاگه »شده گفتم: به هم فشرده یدندون ها با

 «آشغال. یعوض یکن یخداحافظ یبازندگ دی. اون موقعست که باکنمیم

از پنجره خودمو  تیبا عصبان کرد،یم هی. مارال گرزهیسرش بر یرو واریپرتش کردم که باعث شد د واریبه د محکم

 دختر کجا رفته؟ نیخورد شد. آخه ا یاعصابم حساب دمشیند ییجا چیو به دنبال جنا گشتم، ه نییپرت کردم پا

 

 ماه بعد سه

 جنا
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سه ماه خودمو با آب  نیا ی. تورمیاالن لو م یوا یابرگردم و باز نگران باشم که یبه اون مدرسه کوفت خوامینم گهید

 امیاز کجا ب دونستمیشده بودم، نمگم باً ی. تقرکردمیعنوان خونه استفاده مو از درختا به شستمیسرد م یهارودخونه 

 دوارمیشروع شده. ام دیباشه. آره حتماً تموم شده و سال جد دهمدرسه تموم ش گهیاز کجا برم فکر کنم حاال د

 مثل من. یبهشون خوش بگذره، بدون مزاحم

 

. میدار ازیما بهت ن ا،یجنا ب ؟ییجنا... جنا... تو کجا: »زدیم ادیافکارم رو پاره کرد که فر یرشته ویاست یاما صدا 

 «شده.. جنگ شروعشنیم روزیآشاما دارن پ. خونکنهی. جنا مدرسه داره سقوط مکنمیخواهش م

 

 یحالت دفاع لحظهکی دیتا منو د ویرفتم. است ویاست یو به سمت صدا دمیشده؟ دونه... جنگ؟ جنگ شروع یوا

 .دیکامالً منو د یگرفت، اما وقت

 

 «جنا!»زد:  ادیفر ویاست

 

 «...؟!یچ ی... گفتویاست»

من؟ منو گرفت بغلش؟ مگه  و؟یمونده بودم. است ینجوریاونقدر محکم منو بغل کرد که حرفم ناتموم موند، هم ویاست

 شه؟یم

 نگاهش کردم. ینجوریبه هم نگاه کرد. منم که خشکم زده بود هم یاز من جدا شد و با نگران ویاست

 

 «؟یبه هم بگو خوب ؟یجنا تو خوب: »ویاست

 



 آشام و جادوگردورگه خون

 
290 

 

 «... آره.آ»

 

 «تنها هستن.ها دستجنا بدو. شاهزاده: »ویاست

 

 «شده؟ یاصالً چ ؟یچ»

 

ن ام یشاگرد چیه یجا گهیبهمون حمله کردن االن د یناراض یآشاماارتش انبوه خون یتو رفت نکهیبعدازا: »ویاست

کوهستان هم طرفدار  یآشاما. خونکننیاستفاده م یتیامن طیعنوان محفرار کردن. از مدرسه به هایلیخ ست،ین

 5و  گاونر گه،یها و پنجاه نفر دشاهزاده گه،ید نفرو ده  یتعداد کم که شامل کرپسل کیشدن. فقط  یخونآشام ناراض

 .«یصلح رو برقرار کن یتونی. تو حتماً میاومد ایصلح به دن یقدره... تو... تو برا نی. گروه ما همگهینفر د

 

 «اره؟یصلح رو به وجود ب تونهیمثل من چطور م یکه من به بار آوردم. آدم یهمه خرابکار نیمن! ا یخدا»

 

 .«یکن کمکمون دیتو با ،یای. فعالً بهتره باهام بیکن دایراهشو پ دیفقط با ،یتونیتو م: »ویاست

 

 «خوان؟یمنو م هیبق ی... ولباشه»

 

 «تو... یگیم ی. چگردنیهمه دارن دنبالت م: »ویاست

 

 «؟یجد یوا»
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 .«یآره جد: »ویاست

 

درخت انداخته بودم جمع کنم. ساکمو  یکه لباسامو که رو دمیرو بغل کردم. بعد دستشو کش ویاست دمیپر یتند

 .میرفت یبه سمت جنگ بزرگ ویآماده نگه داشتم و به همراه است مویآماده کردم، چوبدست

  دارن

 

از ما کشته شدن، جنا هم که رفته بود  یادی. تعداد زمیخراب بود. هرلحظه ممکن بود که سقوط کن یلیخ تیوضع

رو  ویاست اون به دنبالش رفت جنا هم ویکه من برم دنبالش، اما است خواستیخراب بود. دلم م یلیخ تمونیوضع گهید

 یکیدختر خوشم اومده بود که اونم  کیاز  خرهمعلوم بود. باال گرفتیسراغشو م شهیهم نکهیدوست داشت. از ا

 منو از فکر درآورد. یکرپسل ادیرو دوست داشت، فر گهید

 

 «کن. یکمک کی ایب م،یخوریشکست م میدار ؟یکنیم کاریچ: »یکرپسل

 

 «ست؟یاون جنا ن ی. کرپسلیدار... کرپسل ازیبهش ن اد؟یجنا م ی. کباشه»

 

 «کو؟ کجا؟: »یکرپسل

 

 .«ادیداره از سمت جنگل ممنوعه م نیبب»
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 .«میاستراحت کن لحظهکی میتونیآره. م: »یکرپسل

 

 جنا

 

دلم گرفت. به خاطر من بود همش به خاطر من بود.  شد،یم لیخرابه تبد کیذره به که ذره دمیدور هاگوارتز رو د از

 طرفم و جلو مو گرفت. دیرفتم اما پرفسور مارگارت دوجلو 

 

 «نه جنا... جلو نرو...»مارگارت:  پرفسور

 

 !«چرا؟»

 

 .«یها بر یشگویپ نیبه سرزم دیتو با ،یستیدورگه کامل ن کیتو هنوز »مارگارت:  پرفسور

 

 «ن؟یشما از کجا مطمئن چرا؟»

 

ر وگرنه زودت شهیشروع م یزود نیجنگ به ا دونستمیکردم. نم قیتحق یلیها خمن درباره دورگه»مارگارت:  پرفسور

ثبت  خیدورگه در تار کیعنوان تا به یرو ببوس ییشگویو سنگ پ یها بر یشگویپ نیبه سرزم دی. تو باگفتمیبهت م

با ورد تو  توننی. جادوگرها میبش رایکه تو نام شهیباعث م نیو ا یدورگه کامل بش کیکه تو  شهیباعث م نی. ایبش

شن، تو رو بک توننیبده؛ اما نم یلیخ نیبزنن و ا بیبهت آس توننیم یضربه قو کیکنن، خونآشاما هم با  هوشیرو ب

 .«شگوهایپ نیبه سرزم میباهم بر ایشدنا کار دستت بده. ب هوشیب نیامکان داره ا یول
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 «پرفسور چشم»

 

 یدر ورود یما بود، رو یبه رو درویسف ی. کاخمیها رفت یشگویپ نیو ظاهر به سرزم بیو پرفسور مارگارت با غ من

بود حدوداً ده طبقه  یقصر واقع کی. مثل میوارد شد "دارد  شیسخت در پ یعواقب ییشگوینقص پ"اون نوشته بود 

بودن که  ییطبقه فقط خوابگاه کساهفت میباال رفت یهاعظم بود. به طبق یشگوهایپ یبود رو به رومون پر از تابلوها

پرفسور مارگارت انگار از من  یانقدر پله باال رفتم ول زدمینفس منفس گهی. من که ددنیدیم ییشگویآموزش پ

 اعظم در رو باز یشگویپ م،یاعظم بود. در زد یشگوی. طبقه هشتم خوابگاه پرفتیباال م یجوون تر بود و کامالً عاد

 کرد.

 

 «؟یدیخانم گر آمدهشیپ تانیبرا یکارچه»اعظم:  یشگویپ

 

 «جادوگر رو آوردم.-دورگه خوناشام»مارگارت:  پرفسور

 

 «کجا است؟ د؟ییگویچه م»اعظم:  یشگویپ

 

 «هستم. من»

 

باال  هااعظم از پله یشگویپ.« مییتا مراسم را اجرا نما ایچه آمده، ب یبرا دانمی. میاوه بله... تو هست»اعظم:  یشگویپ

 .کردیزمزمه م یزیچکیلب  ریرفت و همش ز
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 «؟یاعظم، طبقه نهم چرا خال یشگویپ دیببخش»

 

دوستان من  یمحافظت از کاخ ما وجود دارد. برا یهزاران ارتش برا نجایدر ا ست،ین یخال نجایا»اعظم:  یشگویپ

 ندیبارتش به هرکس که ب نیا رایز شود،یارتش ظاهر م نیدشمنان ا یشود اما برا دیارتش ناپد نیکه ا خوانمیم یورد

 «. چه دوست باشد چه دشمن باشد.کندیحمله م

 

 «ورد بود؟ کی دیکردیکه زمزمه م یزیاون چ یعنی»

 

 «بله.»اعظم:  یشگویپ

اونجا بود تا من وارد شدم شروع به نشان دادن همه  یرنگ. سنگ بزرگ و بنفشمیدیطبقه رس نیطبقه دهم و آخر به

تند  لمیف کی. همش مثل دمیرس نجایبه ا کهیکوهستان اشباح بودم تا وقت یتو کهیاز وقت م،یخاطراتم کرد. از بچگ

 یول دادینم دنیبه بدنم وارد شد که به هم اجازه نفس کش ییروین کی. دمینشون داد، جلو رفتم مردد سنگ رو بوس

آزاد شد و من  رویون نا کهویشدم. آروم آروم باال رفتم، چشام بسته شد. دستام و پاهام از هم باز شد و بعد  یخفه نم

 حس نکردم. یدرد چیه یافتادم ول نیزم یتراز ارتفاع دوم

 

 «؟یجنا... تو خوب»مارگارت:  پرفسور

 

 .«می. من خوبم، بهتره برگردبله»
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 ،یه کرپسلذهنم بفهمم ک یتو تونستمیرو بخونم. م هیفکر بق یحت تونستمیکنم. م کاریصلح چ یبرا دونستمیم انگار

مدرسه هاگوارتز  یو ظاهر شدن جلو بیبود با غ یبیحس عج دونستم،یم ویهستن همه چ یو دارن در چه حال ویاست

 .داشتموارد شدم و قدم بر یقو یانفس و اراده. با اعتمادبهمیدیرس

 

 .«یسالم به همگ»بلند گفتم:  یصدا با

 

امتحانش کردم صدام هزار برابر بلند شد. همه  یرو به هم گفت و وقت ی. پرفسور مارگارت وِرددیصدامو نشن یکس اما

 به سمتم برگشتن.

 

 .«رمیگیوقت شمارو م قهیکوتاه با شما دارم، تنها چند دق یجادوگر هستم. صحبت-موجود دورگه خوناشام من»

 

 «کنه. یوسط جنگ سخنران یکس میبود دهیند»و گفتن:  دنیخونآشاما خند شتریب

 

 زدم که اونقدر ابهت داشتم، چون همشون ساکت شدن. ادیفر یچه جور دونمینم« ساکت.»زدم:  ادیفر

 

رخ داده؛ اما قرار بوده  نیدو سرزم نیا نیب یمیجنگ عظ شیها پدر سال میدونیهمونطور که همه ما م»دادم:  ادامه

 کی خوام؛یعت مسکوت مطلق و اطا خوام،ی. از شما نظر نمارهیو حاال م ارهیکه من باشم صلح رو به وجود ب یادورگه

 دستور مطلقه. کی ست،یخواهش ن

 

 «م؟یکنیو به نظرت ما قبول م»از خونآشاما:  یکی
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 .«دیمجبور»

 

 «دختر کوچولو میکنیتو گوش نم یما به حرفا»خونآشام:  همون

 

 ینرو نتو یحرف چیحرف رو بلکه ه نیتنها اکه نه کنمیم یبه هم دختر کوچولو چون کار یحق ندار گهید نکهیا اول»

 .«دیکنیاطاعت م دیچه نخوا دیشما چه بخوا نکهیو دوم ا ؟یفهمی. منظورم رو که میاریبه زبون ب

 

 «دمی. اجازه نمرهیما رو بگ یصلح جلو نیا گهید بارکی دمیمن اجازه نم: »گهیخونآشام د کی

 

، رو سمتم پرتاب کرد زهیم نفرصت دفاع داشته باش نکهیحبس شد. قبل از ا نمیس ینفس تو زهیطرفم با ن دیدو و

 طرف قلبم اومد.و به مودیرو پ یمتر 200 ریسرعت مسچشمم به یجلو زهی. نخوردمیخشکم زده بود تکون نم

 

 «نه.»زد:  ادیاومد که فر یزن غیج یصدا کهوی

 

 بود؟ یک گهیزده به اون زن نگاه کردم. اون داون زن فرورفت. بهت نهیبه س زهیزن سپر من شد و ن اون

صورتش افتاده بود و چهرش  یموهاش تو داد،یساکت بودن. آروم به سمت اون زن رفتم که آروم داشت جون م همه

 به سمت خودم چرخوندمش.  کردیفوران م نشینامعلوم بود. کنارش نشستم، خون از س

که داشت آروم  ییهااز چشم بود. ختهیلباسش و گردنش ر یکه رو یمادرِ من؟ مامانِ من؟ بغض کردم. از خون ا؟یویاول

 افتادم. هی. به گرشدیرمق م یآروم ب
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 «؟یمن کرد یچرا خودتو فدا ؟یکرد نکارویمامان... چرا ا»گفتم:  هیگر با

 

 «رو جبران کنم. یتونسته باشم همه چ دوارمیام: »مامان

 

 «دیتو نبا ؟یمنو ترک کن یتونیکار؟ تو... تو چطور م نیآخه با ا ؟ینجوریا آخه»

 

مادرم به سرفه « و... یآدم بش همهنیقشنگ من. تو قرارِ رهبر ا زیآروم باش جنا... آروم باش... تو... دختر عز: »مامان

 شد. دیتشد میافتاد و خون باال آورد. گر

 

و بزرگ من خانوم شده و  زی. خوشحالم... خوشحالم که دختر عزیکه چطور عادل باش یریبگ ادی دیتو با: »مامان

 «داره. فقط... یرینظیشجاعت ب

 دوباره خون باال آورد. و

 «. از... از...یریانتقام پدرت رو بگ دیفقط تو با: »مامان

 

 «مامان... مامان... حالت خوبه؟: »دمیکش غیج

 

 افتاد. نیبه زم رمقیو چشماشو بست. دستش ب« از پرفسورتم... شرف،یاز اون مردِ ب: »مامان
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مادرم  نهیس یو سرمو رو« . نه...یمنو ترک کن یزود نیبه ا یتونی... نمیتونیمامان... نه! تو نم: »دمیکش غیج

 ...یداشتم. تنفر، خشم، ناراحت یمن کرد. احساس بد یکه خودشو فدا یمادر یگذاشتم، زار زدم برا

دم با رو اجرا کر " وینسندیا"رد شدم. با نفرت به قاتل مادرم نگاه کردم. دستمو طرفش گرفتم و با تمام قدرت و بلند

 رو خاموش کنه. شیآت کردیم یسع ادیفر

  

 "سکتوم سمپرا "، بعد ورد " یاگومانت"، بعد " وینسندیا"رو اجرا کردم. بعد  " یاگومانت"ورد  بعد

 ردم.رو اجرا ک " وینسندیا "ورد  دیکشیزجر م "سکتوم سمپرا  "که از ورد  ی. در همون حالدادمیزجرش م ذرهذره

 

 !«هیبسه جنا. کاف»و گفت:  دیطرفم دو مارال

 

ورد شکنجه  نجوریچند مار ظاهر کردم و به جونش انداختم. هم " اینسورتیسر "مارال رو پس زدم و با ورد  دست

 بدنشو کباب یتا وقت کردنیهم جنگ خودشونو کنار گذاشته بودن و با ترس به من نگاه م هی. بقگهید یهادهنده

 نکردم ولش نکردم.

 

 .«ادیبال سرش م نینشه هم میکه تسل یهرکس»زدم:  ادیفر بعد

 

 عیکه طرف من بودن سر ییهاآشامانداختن. خون نیبه هم کردن بعد اسلحه هاشونو زم یآشاما نگاهخون همه

ه ک کردنیاون هارو به زندان ازکابان بردن، جادوگرها تند تند از من تشکر م ادیکردن و به احتمال ز رشونیدستگ

 .دشده بو جادیجون اون ها و خانوادشون رو نجات دادم، حاال صلح ا
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وورنا بوده؟ آره... ل ینکنه... نکنه منظورش عمو جرم ه؟یک گهید می؟ پرفسور م" میم"فکر فرورفتم. گفت پرفسور  به

 .شدمیهاگوارتز دنبالش گشتم. باالخره د یحاال! تو نیازش بپرسم. هم دیگفت، با یو عمو جرم هم درباره قتل پدرم

 «باهات کار دارم. ،یعمو جرم»با خشم به سمتش رفتم و گفتم:  

 

 «شده جنا؟ یچ»با تعجب به هم نگاه کرد و گفت:  یجرم عمو

 .دیرنگ از صورتش پر دمیوضوح دبه «؟یقاتل پدرم بود تو»

 

 «گفته؟ یحرف نیهمچ ینه... ک: »یجرم عمو

 

 «گفته مادرم»

 

 «وونه؟ی! اون زن دا؟یویهه...! مادرت...؟ اول: »یجرم عمو

 

 .«وونهید یبه مادر من بگ یتو حق ندار»زدم:  ادیفر

 

به حرف مادرت اعتماد  یجنا... کس نیخب، آروم باش. بب یلیخ»جلوم زانو زد. دستامو گرفت و گفت:  یجرم عمو

 که بهش زدم حرفش ناتموم موند. یایلیبا س« هم کمتر... ...  کیه، اون از ندار

 

ه ب یآشام به سمتم اومد. عمو جرمچند تا خون عیسر.« دیکن ریمرد رو دستگ نیا نجا،یا ادیچند نفر ب»زدم:  ادیفر

 آشام دستاشو گرفتن.لرزه افتاده بود، با بغض بهش نگاه کردم. اون چند خون
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 «؟یکرد نکارویفقط... فقط بگو چرا ا»گفتم:  یعمو جرم به

 

 «به خاطر تو...!»انداخت و گفت:  ریسرشو به ز یجرم عمو

 

 «ه؟یچ منظورت»

 

 .«یختیرمنو به هم یهاو برنامه یآشام شدداشتم؛ اما تو خون ازیبهت ن ،یتو مال من ش خواستمیمن م: »یجرم عمو

 

 «ها؟برنامه کدوم»

 

که  یااون طلسم هر مرده یطلسمه با اجرا کیافسانه هست که در مورد  کیزنده کردن همسرم؛ : »یجرم عمو

 نیکردن مواد اون طلسم کردم اما به مشکل برخورد کردم. چون آخررو صرف جمع میتمام زندگ شهیبخوام زنده م

 «ساحره همخون خودم بود. کیمواد خون 

 

 «پدرم همخونت نبود؟ مگه»

 

 «بود؛ اما ساحره نبود!: »یجرم عمو
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 «؟یمنو بکش یخواستیتو م یعنی»

 

 «متأسفم جنا: »یجرم عمو

 

ن . االن وقت جشستیکردن ن هیبغضمو قورت دادم. نه! االن وقت گر« زندان ازکابان. دشیببر ،یعوض»بغض گفتم:  با

آشامم و کنترل خون کیکردم باوجود همه اتفاقات امروز شادباشم و تونستم. چون من  ی! سعاالننیهم ،یروزیپ

 احساساتم دست خودمِ! دست خودم!

 به سمتش رفتم. دم،یدور دارن رو د از

 

 «؟یبه... دارن خودمون. چطور مطوربه»گفتم:  یلحن شاد با

 

 «. آره خوبم.یکه ازت دارم رو قبول کن یااگه خواسته: »دارن

 

 «؟یاخواسته چه»

 

 .«کنهیاز مارال بپرس به من فکر م: »دارن

 

 .دمیبهش خند یو کل.« گمی... اوه... عاشق دلباخته. باشه بهش ماوه»
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 به سمتش رفتم. یبا خوشحال دم،یمارال رو د 

 

 «مارال»

 

 «بله؟: »مارال

 

 «م؟یمونده رو هم درس بخون یدو سال باق نیا دیبا یعنی گم؛یم»

 

 .«میدرس بخون دیمعلومه که با: »مارال

 

 «منم؟»

 

 «توهم! یجنا. حت اریبهونه ن: »مارال

 

 !«کنمیم خواهش»

 

 «گفتم. کهنی. همشهینم: »مارال

 

 .«میباشه. من تسل ،یه»
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 «دختر خوب نیآفر: »مارال

 

 افتاد. ادمیدارن  کهوی. دیبعد مارال خند «زهرمار»

 

 «؟یخانم. باالخره نگفت مارال»

 

 «و؟یچ» :مارال

 

 «؟یدوست دار ویک»

 

 «. نه؟میازدواج کن میتونیامم... من... خب... دارن اون فوق العادست؛ اما ما نم: »مارال

 

رو باطل کنم.  نیمرل یجادو تونمیدورگم، من م کی... من ی... ولیهم ضرر داره. ول یمارال؛ اما خون شما برا متأسفم»

 «د؟یخدا... چرا زودتر به ذهنم نرس یوا

 

 «؟یگیجنا، راست م یوا: »مارال

 

 «شه؟یم یچ کی... اما. پس ناِ»
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 .«میبه هم زد کیآه. من و ن: »مارال

 

 «چرا؟ وا»

 

 «هم از همونا بود. کین اد؟یبدم م یخجالت یتا حاال بهت گفته بودم از پسرا: »مارال

 

 «هم از هموناست. ویاست اد؟یخشن خوشم م یتا حاال بهت گفته بودم از پسرا من»

 

 دادم. یسوت دمیفهم «و؟یاست: »مارال

 

 «اِمـم... نه... من...!»گفتم:  عیسر

 

 نگاه کردم، به سمتش رفتم. ویبه است.« کنهیکه چطور نگاهت م نیرو بب ویمن من کردن بسه. است: »مارال

 

 «؟یکنیازم تشکر نم: »ویاست

 

 «تشکر کنم؟ دیو چرا با»ابرومو باال دادم و گفتم:  کی
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 «من بهت خبر دادم که جنگ شروع شده.: »ویاست

 

 .گونم گذاشت یچشمام نگاه کرد. دستشو رو یتو ستاد،یا میقدم کیجلو اومد و  ویاست« بود. فتیوظ نی. خب اامم»

 

 «؟ینکن فیاز من به خاطر شاهکار فوق العادم تعر ادیدلت م: »ویاست

 

 و بعد آروم لب هامون.« یاالعادهبگم تو فوق دیو با ادینه دلم نم»دستش گذاشتم و گفتم:  یرو دستمو

  

 سال بعد شانزده

 

 .«یاسترس داشته باش یبندگروه ی... فکر نکنم درست باشه انقدر براکایجس»

 

 «رو دوست دارم؛ مثل خاله مارال. فندوریمن گر خوام،ینم نیتریمامان من اسل»)دختر من، جنا(: کایجس

 

 «ها، مثل من. لیبهتره، گروه اص نیتری. اسلکایجس یاحمق یلیخ»)پسر من، جنا(: سالوادور

 

 .«کنهیم نیبه من توه یمامان. سال: »کایجس

 

 .«یبه خواهرت توه گهید یسال»
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 «خداحافظ مامان.: »سالوادور

 

سال  کایرو از سکو رد کردم. جس کایشده بود، جس ینیتریاسل و بود دومش سال. شد رد ❾¾ یاز سکو سالوادور

ژنرال و دارن شاهزاده  ویها شده بودم. است یشگویها، جادوگرها و پآشامخون نی، من حاکم سه سرزماولش بود

 کایرسوندند. نوبت رون یجادوگرها رو به هم م رها و مارال اخباآشاماخبار خون ویاست ییاشباح شده بود. به معنا

)دختر( به سمت ما اومدن. من و  رایو دن دیوی. مارال همراه دارن، ددمیبود که مارال رو د کایجس یخواهر دوقلو

. حاصل ازدواج ومدیهاگوارتز براش ن یبود که نامه دهیفهم یاز وقت نویفشفشه بود، ا کی رایدن میمارال سالم کرد

رو اجرا  نیمرل یدوباره جادو نیهم یدر کار نباشه برا یاگه طلسم ی. حتگهیبود د نیو جادوگر هم آشامخون کی

 ویاز سکو رد شد. من و است کایبه همراه رون دیوی. دکردینگاه م دیویبا حسرت به برادر کوچکترش د رایکردم. دن

 .میبچه هامون از سکو رد شد یبدرقه یو برا میدست همو گرفت
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