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 و ها حرف به ببیننت، مهمانی توی آدمهای ی همه بزار برو، همراهش رفت پدرت جا هر -

 هاشون خیلی به موفق بیزینس یک داشتن برای آینده توی بده، گوش خوب هاشون یاستس

 میگم؟ چی میشنوی.. کوکی،.  میکنی پیدا احتیاج

 دمهص بار تقریبا چون حفظم رو شکلمه ا به کلمه حتی. شنیدم رو شهم.  مامان بله: کوک

 .میدیم انجام ماه این طی رو مکالمه این که

 :،گفت میرفت غره چشم من به که مادرم به رو و کرد کوتاهی ی خنده پدرم

 .هست پسرمون به حواسم خودم من.  نباش نگران.. لیزا -

 ....چانگ آخه: مادرکوکی

 .رسیدیم ، ببین. کافیه دیگه: پدرکوکی

 توی هک چیزی اولین. انداختم لیموزین دودی نیمه ی شیشه از بیرون به نگاهی پدرم حرف با

 به ها اون روی ای پیچیده و عجیب های طرح که بود بزرگ و آهنی رد دو اومد می چشم

 .شد می ای بیننده هر وجود توی ترس باعث و بود رفته کار

 شده یزیر شن ی جاده یک از ، باغ انتهای سمت راننده،به ها، در اتوماتیک شدن باز از بعد

 اثر بر ، درختان و جاده . بود شده احاطه زیادی و بلند درختان با طرف دو از که کرد عبور

 سایه و بودند شده روشن میکردند، افشانی نور هم از معین های فاصله با که هایی مشعل نور

 چند شتگذ از بعد باالخره. بودند وردهآ وجود به کنار و گوشه در رو زیادی و ترسناک های

 از دهش راشیدهت مرمر سنگهای نمای با طبقه دو ساختمانی که اصلی عمارت مقابل به دقیقه

 نمرمری پلکان طرف دو در شیردال بزرگ سنگی مجسمه دو دارای و زیبا های نگار و نقش

 .رسیدیم ، بود مقابلش

 و من برای رو ماشین درب خدمه تا کردم صبر مادرم ی باره هزار های توصیه طبق

 پیاده وادگیمونخان قیمت گرون و سیاه لیموزین از رامیآ به نآ از بعد و کنند باز ام خانواده
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 مطمئن از بعد و کشیدم ، بردم ارث به ام اروپایی مادر از که بلوندم موهای به دستی. شدم

 چهره میکردم سعی حالیکه در ، افتادم راه به پدرم کنار در وضعم و سر بودن کامل از شدن

 ، گردو چوب از شده ساخته های در به شدن نزدیک با. بگیرم خودم به مغروری و سرد ی

 داشتند تن به سیاهی تماما های لباس که خدمه از نفر دو ، عمارت ی شده کاری طال نقوش با

 .رفتند کنار احترام با و کردند باز رو نگار و نقش پر و بزرگ های در

 دبو اجرا حال در که مالیمی موسیقی و مهمانان ی همهمه صدای عمارت به ورود محض به

 رو شد می ایجاد من در مجالس گونه این تمامی در که اضطرابی حس و پیچید گوشم توی

 رو ام اشرافی ؛ مادرم قول به ی چهره ام درونی تشویش و اضطراب ی همه با. کرد تشدید

 .شدم اههمر ام خانواده با مهمانان دیگر ی خیره های نگاه به کردن توجه بدون و کردم حفظ

 رایب االن تا و کردم می شرکت نآ در که بود گذشته ماهه یک طی در مهمانی پنجمین این

 .بودم شده شناخته کامال مجالس گونه این در ثابت افراد و حاضرین تمام

 رگه دو تاجر پسر.  بنگ بیگ ای زنجیره های فروشگاه وارث تنها ، کوکجئون جونگ

 .بیکر الیزابت اروپاییش همسر و شنگ چانگ جئون ای کره-چینی

 سن به که گرفتند تصمیم ام خانواده شدم سالگی هجده اردو اینکه محض به پیش ماه دو حدود

 این طی در اگرچه ، کنم کسب تجربی صورت به رو تجارت رسم و راه تا رسیدم مناسبی

 هب رو خانوادگی ظاهر به تجارت این چرخوندن تئوری مدرسه، و درس کنار در هم سالها

 ولدت پایان و دبیرستان اتمام از بعد اینها ی همه با ، دیدم آموزش سخت و فشرده صورت

 ، رخآ در و شدم منع خودم خواست به ای حرفه یا و شغل هرگونه انتخاب از سالگیم هجده

 تجارت سیاست یادگیری و کذایی های مهمانی همین ، اینجا از هم باز زیاد های بحث از بعد

 .وردمدرآ سر ،

 کنار و گوشه در خدمه و شده نروش  الماسی های لوستر با که عظیم سالن از گذشتن از بعد

 اشرافی مهمانی این میزبان ، کیم ی خانواده سمت به بودند، مهمانان به رسیدگی  مشغول نآ
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 پسر دو و سانی کیم ، همسرش و مینهو کیم جناب خوده شامل کال کیم ی خانواده. رفتیم

 اینکه با. ردندک استقبال من و مادرم و پدر از لبخند با میشدند، وتهیونگ هوسوک مغرورش

 نشان برای حتی و کرده سالم احترام با اما بودم گرفته خودم به خشکی و مغرور ی چهره

 .بوسیدم رومیآ به رو سانی کیم دست ، نبود واقعی نآ از ای ذره که ، نیتم حسن دادن

 .بانو وقتم خوش: کوکجونگ

 .همیکن رفتار ها یاروپای مثل درست واقعیه، جنتلمن یه پسرت الیزابت اوه: سانی کیم

 .مادرشه افتخار باعث: کوکی مادر

 ناگهانی جازدوا خاطر به اما بودن کالج دوران در قدیمی دوستان گذشته از مادرم و کیم بانو

 و تور کدیگری اتفاقی طور به سالها از بعد و افتاده جدا هم ،از مینهو کیم جناب با کیم بانو

 کردن. مالقات ها مهمانی همین از یکی

 حس که بودم ها مادر و پدر بین معمول های صحبت و تعارفات به کردن گوش مشغول

 ادای از بعد اول همان که تهیونگ و برگردم.هوسوک عقب به شد باعث نگاهی سنگینی

 ودندب ایستاده نوشیدنی های میز از یکی کنار ، شدند جدا ما از مادرم و پدر به احترام

 با ای به نسبت چهره. بود پدرش به شبیه خیلی و یمک ی خانواده بزرگتر پسر هوسوک.

 بیشتر براقش و مشکی شلوار کت وجود با بلندش داشت،قد متناسب هیکلی پوست برنزه و

 ریزه دختر کنارش در بود، راستهآ و ریخته طرف یک به رو موهاش میکرد، نمایی خود

 قرمزش شراب از ندشبل پایه جام و داشت تن به قرمزی ی دکلته که بود سفیدی و میزه

 بلند قدی و سیاه شلواری کت با.  بود ایستاده تنهایی به ،تهیونگ دو اون کنار در. بود نصفه

 ی گوشه بود،باپوزخندی گرفته بازی به هاش دست بین جامشو حالیکه در هوسوک، از تر

 نگاهش طرز از.بود شده خیره من به آبیش و کشیده چشمهای توی سردی نگاه و هاش لب

 .برگردونم رو صورتم اخم با شد باعث و نشست بدنم روی سردی رقع



5 | P a g e  

 

 

 

 پر و گرون های لباس که مردهایی و ها زن. انداختم جمعیت پر سالن اطراف به نگاهی

 یکدیگر با رقص پیست در چه و سالن کنار و گوشه در چه و داشتند تن به برق و زرق

 .بودند مشغول

 هم و بود سرویس سلف برای هم که الکلی غیر و الکلی های نوشیدنی و میوه از پر میزهای

 شتگ ها مهمان بین و کرده پر ها نآ موجودی از رو خود نشان نقره های سینی گاهی خدمه

 معطر یها گل دیگر و ها رز ترین یتقیم گران گل از پوشیده های ستون و ها گلدان. میزدند

 هیگرو که شلوغی نسبتا رقص پیست . میخوردند چشم به سالن کنار و گوشه در که زیبا و

 نانمهما کردن سرگرم و هنرنمایی مشغول ان از ای گوشه در فاخر هایی لباس با نوازنده

 .بودند

 و صادرات غول که ای خانواده. رفت نمی انتظار هم این از کمتر کیم بزرگ ی خانواده از

 سازی خودرو های شرکت سهام صاحبان بزرگترین از یکی همچنین و کره کل در واردات
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 هوسوک کیم ، خانواده بزرگ پسر عظیم امپراتوری و ثروت این وارث و بودند اروپا در

 در ، بود کیم ی خانواده ی خوانده پسر تهیونگ ، پدرم های گفته طبق که جایی اون از. بود

 خودش خواست به تجارت این ی اداره از اما داشت رو خودش االرث سهم که حالی عین

 .بود شده اشتهگذ کنار

 هک بودم کیم قایآ و پدرم ی مکالمه به دادن گوش و ها مهمان زدن دید مشغول همچنان

 ممیخور ،وقتی متنفرم مشروب از ، شد نزدیک جمعمون به نوشیدنی سینی یک با خدمتکار

 ایدب ام اجتماعی ظاهر حفظ برای مادرم ی گفته به اما میده دست بهم تهوع و سرگیجه حس

 یمک جناب خوده که شامپاینی جام تامل با پس کنم قبول رو پیک یک مهمانی هر در حداقل

 .میزنم ضعیفی لبخند و میکنم قبول رو گرفته مقابلم

 . متشکرم خیلی: کوکی

 .داری حرفی کم پسر شنگ، چانگ: مینهو کیم

 کم نباش نگران. بودیم جوری همین ها موقع اون رفته؟ یادت رو خودمون مینهو: پدرکوکی

 .افته می راه کم

 توی یگشت یه میخوای کوک،نگجو ببینم.  کرده اش خسته ما حرفهای شاید گم می: مینهو کیم

 داپی زیادی دخترای مطمئنم. داری زمان هنوز بیارن رو همسرم تولد کیک تا بزنی؟ جشن

 به هک کنم حس رو نفرشون چند نگاه تونم می هم االن حتی.  برقصن باهات بخوان که میشن

 .شدند خیره سمت این

 :تمگف ، انداختم می اطراف به چشمی زیر نگاه حالیکه در و خوردم رو شامپاینم از کمی

 جذابیت ارکن در. پدرمه و شما به متعلق ها نگاه اون مطمئنم من اما کیم، جناب ممنون: کوکی

 (*^*متواضعه چقدر ما بچه...باشم ساکت نشد دیگه)نمیام چشم به خیلی من شما

 :گفت پدرم به رو و کرد ای خنده مینهو کیم
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 .گرفته یاد رو اعتماد جلب و سخنوری رسم راه خوبی به اون ، شنگ چانگ: مینهو کیم

 ود که قبلی جای به نگاهی کنم مخفی تعریف این از رو پوزخندم میکردم سعی حالیکه در

 .نبود تهیونگ از اثری اما بود دختر همون مشغول هم هنوز هوسوک. انداختم بودند کیم پسر

. داشتم هتاز هوای به نیاز. شدم خارج سالن از و گرفتم اجازه پدرم از تهوع حس با بعد کمی

 عمارت زا ، شیردال های مجسمه از عبور و ها پله از اومدن پایین از بعد و گذشتم خدمه از

 .گرفتم فاصله

 داشتم یگیر تصمیم ی جازها اگر. نیستم که چیزی به تظاهر و اجبار همه این از بودم، خسته

 عتیقه ونویال کنار ، خودم دنج اتاق به میگشتم بر.  شدم می خارج مهمونی این از بالفاصله

 .بود مادرم پدر یادگاری که قیمتم گرون و

 که نای تا گرفتم فاصله مهمونی و ساختمون از چقدر نشدم متوجه که بودم فکر توی انقدر

 تحلیل و تجزیه حال در.  انداختم اطرافم به نگاهی. شدم متوقف ای ناله صدای با دفعه یک

. بود تر زدیکن اینبار. شد بلند ناله صدای دوباره که بودم برگشتم راه کردن پیدا برای اطرافم

 یدتشد مشروب خاطر به ، بود وجودم توی باغ این به ورود موقع از که ای دلهره و ترس

 فمضاع رو اون رسید می گوشم به که هم دردی روی از های ناله صدای شنیدن و بود شده

 .کرد می

 داییص با و انداختم ها درخت بین رو دوربینش فلشر نور و اوردم بیرون جیبم از گوشیمو

 :گفتم کنم پنهان رو لرزشش میکردم سعی که

 اونجاست؟ کسی..ک: نگ کوکجو

 رهدوبا و کشیدم عمیقی نفس. کرد بیشتر رو من ترس این و شد قطع بالفاصله ناله صدای

 :پرسیدم

 اونجاست؟ کی: نگ کوکجو
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 رفلش نور. کرد جلب رو ما توجه  درخت یک پشت از زمین روی چیزی.  رفتم تر جلو کمی

 .انداختم سمت اون به رو

 ور گوشی نور.  بود افتاده درخت کنار پسری بیهوش جسم. پریدم عقب به قدم یک ترس از

 دهزن از تا رفتم سمتش به لرز و ترس با. نداختما پسر بدن روی تر نزدیک ی فاصله از

 ی قفسه و گردن و صورت و بود وخاکی پاره  قیمتش گرون های لباس. بشم مطمئن بودنش

 .بود خون غرق هم شا برهنه نیمه ی سینه

 بود دهدا دست از که خونی همه اون با اما بود زنده خوشبختانه.  گرفتم رو نبضش باالخره

 تا مگرفت رو پدرم شماره. نیاره دووم هم صبح تا بود ممکن رسید نمی بیمارستان به اگر

 بهضر بشه برقرار تماس اینکه از قبل اما بخوام کمک ازش و کنم تعریف براش رو ماجرا

 روی ، پسر بیهوش جسم کنار صورت با و ناله با شد باعث و خورد کمرم به سنگینی ی

 .شد خاموش و فتادا خاک روی ضربه با هم گوشی.  بیافتم زمین

 های نفس و کمرم روی رو کسی وزن سنگینی بخورم تکونی کوچکترین اینکه از قبل

 مکرد حبس رو نفسم. شد بدنم لرز شدن بیشتر باعث این و کردم حس گوشم کنار رو سردش

 حرکت مبادا تا کنم کنترل رو خودم دستم زیر های خاک به زدن چنگ با کردم سعی و

 گوشم کنار رو روحی بی و سرد صدای که بودم غرق افکارم توی. نهبز سر ازم اشتباهی

 :شنیدم

 کار فضولی نگفتن بهت...شده گم کوچولوی خرگوش... خوبی بوی چه...ههممم: ناشناس

 نیست؟ خوبی

 .نگفتم چیزی و دادم بیهوش پسر به رو ام زده وحشت نگاه

 نیست؟ طور این ،نکنی فراموشش عمر خرآ تا که بدم بهت درسی  باید: ناشناس

 :کردم زمزمه لرز و ترس با
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. مبر بذار ندیدمت، اصال من... من میخوای؟ جونم از چی هستی؟ کی تو...تو: نگ کوکجو

 .نممیک خواهش.... خواهش.  نمیگم تو از چیزی بیارم، کمک پسر این برای فقط میدم قول

 خی پوست روی و یکردنم پیدا پیراهنم و کت زیر به رو راهشون سردش دستهای حالیکه در

 :گفت شدند می کشیده ترسم از کرده

 نیاز ناال تو که چیزی گمونم همینطور، توام بخوام، که باشه چیزی این نکنم فکر: ناشناس

 .کردنه دعا داری

 ......چ برای دعا...د: نگ کوکجو

 . کرد قطع حرفمو پوزخندش صدای

 ..بده نجاتت و بیاد یکی که این برای دعا: ناشناس

 از بعد و کرد پاره لباسمو حرکت یک توی که بودم حرفش تحلیل و تجزیه مشغول هنوز

 حتی اینکه از قبل شد باعث و پیچید بدنم کل و گردن توی وحشتناکی، درد بالفاصله اون،

 ......برم حال از و بره سیاهی هام چشم ، کنم پیدا ناله فرصت

 :راوی

 نگرانی این و ازجونگ کوک نبود خبری اما بودند کرده پخش مهمانان بین هم رو کیک

 :گفت و کرد جونگ کوک پدر به رو کیم اقای. میکرد بیشتر رو جئون ی خانواده

 ..گرمه دختر یه با جایی سرش شنگ،حتما چانگ نباش نگران: کیم مستر

 .نداره ها عادت این از نیست، اینجوری کوکجونگ مینهو، نه: ج.ک پدر

 .میکنی سکته االن مرد خیال ،بی نداده نشون حاال تا شاید: کیم مستر

 :کرد اضافه میگرفت رو پسرش ی شماره مجددا حالیکه در کوکجونگ پدر

 ...ولی کردیم سعی کلی مادرش و من نیست، رابطه اهل اصال کوکی اینه منظورم: پدرج.ک
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 .. رفته باغ سمت به که دیده خدمتکارا از یکی شنگ، چانگ: ج.ک مادر

 :گفت و زد ندیپوزخ تهیونگ

 بیشتر چون میزنند پرسه اطراف اون ها سگ بیشتر امنیت برای االن اما باغ؟: تهیونگ

 .اند عمارت اطراف ها نگهبان

 درب سمت به بالفاصله جئون مستر و شد جئون ی خانواده رنگ پریدن باعث حرف این

 مهمانان از کیم مستر. دنبالش به نیز کیم ی خانواده اعضای و همسرش و دوید خروجی

 زا تعدادی همراه سرخدمتکار،به به الزم دستورات دادن از بعد و کرد عذرخواهی دیگر

 .شد ملحق جو و  جست تیم به نگهبانان

 مادر ، خود قدیمی دوست درحالیکه کیم خانم. داشت ادامه جو و جست ساعت یک حدود

 به چشمش که بود هایستاد عمارت ورودی از ای گوشه در میداد دلداری ، رو جونگ کوک

 :گفت سریعی تعظیم از بعد و اومد سمتشون به هراسون خدمتکار. افتاد خدمه از یکی

   .کنیم خبر آمبوالنس سریعا دادن دستور کیم ارباب. کردیم پیداشون: خدمتکار

 به و کرد ای دیگه تعظیم بپرسن رو درخواست این علت زده وحشت زن دو که این از قبل

  .رفت عمارت داخل

 یبرا اتفاقی چه یعنی چی؟ برای مبوالنسآ بود؟ چی منظورش....منظ... سانی: مادر ج.ک

  افتاده؟؟؟ کوکیم

 در ش گریه صدای و ترکید ، بود داشته نگه زحمت به که بغضی حرف این گفتن از بعد

 دوست سوال برای پاسخی و بود زده وحشت هم خودش درحالیکه سانی کیم. پیچید اطراف

 رو اون ، گریون زن های شونه نوازش با کرد سعی و داد تکون سری نداشت ش ترسیده

  .کنه رومآ
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 صدا و سر خوابیدن و جئون ی خانواده رفتن و مبوالنسآ اومدن  از ،بعد بعد ساعت نیم طی

 بودند دهام پیش اتفاقات تماشای مشغول مدت این در که مهمانان از دیگر بار کیم اقای ، ها

 باغ نا از بعد و عمارت مهمانان درحالیکه. کرد اعالم شده تمام رو جشن و عذرخواهی کرد

  :دپرسی خود شوهر از کیم خانم ، میکردند ترک رو

  بود؟ افتاده جونگ کوک برای اتفاقی چه...مینهو: سانی کیم

 چیزی دهمون باقی افراد بقیه جلوی میکرد سعی اما بود شده قرمز خشم از درحالیکه کیم مستر

  :داد توضیح همسرش به رومآ نده وزبر رو

 بدترین توی و بود خونی پاش تا سر بیچاره پسر. نبود مشخص دقیقا سانی، نمیدونم: کیم مستر

  بوده. کرده حمله بهش کسی مطمئنا داشت، قرار ممکن وضعیت

  ..،.ها سگکار بوده؟ ادم یه کار میگی یعنی: سانی کیم

 همسرش کشیدن حین در مهمان اخرین رفتن از دبع و کرد قطع رو همسرش حرف کیم مستر

  :داد توضیح عمارت داخل به

 بیهوش جسم کردن پیدا بعد رو جئون قیافه باید لعنتی  نبود، ها سگ کار مطمئنا نه،: کیم مستر

 کردن خبر و مهمونی زدن بهم از مونا ساله چندین دوستی خاطر به فقط.میدیدی پسرش

 میاد، نجاای به تحقیقاتی کامل تیم یه و وکالش لشکر با فردا مطمئنم اما کرد نظر صرف پلیس

 و ارک این عوضی هر. بود شده لخت کامال بلکه بود خونی بدنش تمام تنها ،نه بیچاره پسر

  کجان؟ پسرا.میکنه بد حالمو هم بهش کردن فکر حتی لعنتی..... زیاد خیلی احتمال به کرده

 ،نپیچون منو اما اتاقشه تو هم تهیونگ ش،ا ونهخ رفت ئه یونگ با هوسوک که:سانی کیم

  !!!!!نداره امکان.... منظورت که تو چی؟ زیاد احتمال به. بده ادامه و حرفت

  :گفت و کشید هیآ کرواتش وردنآ در و تخت روی کتش انداختن از بعد کیم مستر

  .درسته حدست متأسفانه: کیم مستر
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 به بشه اروم میکرد سعی درحالیکه و رفت رششوه غوشآ به غمگین و زده وحشت سانی کیم

 و یرینش  پسر اون سر که بالیی به و شده شا بیچاره دوست گریبانگیر االن ممکنه که حالی

   .کرد فکر بود اومده صحبت خوش

  بیمارستان -زمان همان

 سر ناو از اثری دیگه حالیکه در و نشسته عمل اتاق در پشت جئون مضطربانه قایآ و خانم

 می رو بیهوششون پسر سرانجام انتظار نبود، خبری ها اون در شب سر مرتب وضع و

 صدای و شد نمی خارج پدرش فکر از ای لحظه کوکی خون غرق و برهنه تصویر. کشیدند

 هب منتهی راهروی. کرد می تشدید رو نگرانی و ناراحتی این هم همسرش رومآ های گریه

 اعتس. میکردند عبور اون از پرستارها از ای عده گاهی فقط و بود خلوت نسبتا عمل اتاق

 این ی دهنده نشون این و  دراومد صدا به یکبار انتظار راهروی روح بی و ابی دیوار روی

  .نبود خبری همچنان اما گذشت می جونگ کوک عمل از ساعت ۳ حدود که بود

. شد خارج لعم اتاق از داشت دست در رو ای برگه ،درحالیکه جوانی پرستار بعد کمی

  :پرسید عجله با راهش کردن سد از بعد و رفت سمتش به سرعت به جئون مستر

   خوبه؟ حالش اومده؟ پسرم سر بالیی چه بگین لطفا خانم،: پدر ج.ک

  ...باید ،  دارم عجله من ببخشید: پرستار

  :بیمارستان پیچید کل توی جونگ کوک پدر فریاد صدای

 تا ؟بگونمیشه تموم لعنتی عمل این چرا اومده؟ پسرم سر بالیی چه بده، منو جواب: ج.ک پدر

  .نکردم خراب سرتون روی رو لعنتی بیمارستان این

 بلند، صدای با دهنش اب دادن قورت از بعد و برداشت عقب به قدمی زده وحشت پرستار

  :گفت رومآ
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 رو ها کار لیست این باید من و میشه تموم داره عمل ولی دونم نمی چیزی من،...م: پرستار

  .برم بذارید پس... پس...بدم انجام

 اکیترسن مرد دید از و رفت پرستاری ایستگاه سمت به سرعت به حرفش شدن تموم از بعد و

  .شد پنهون بود زده سرش ور بلند داد اون که

 گ کوکجون تخت درحالیکه پرستار تا چند و شد باز عمل اتاق در ساعت نیم از بعد باالخره

 فتر بیهوشش پسر سمت به سراسیمه جئون خانم. شدند خارج اونجا از کردند می دایته رو

 در رهب همسرش دنبال به هم جئون مستر اینکه از قبل اما. افتاد راه اون تخت با همگام و

 رد رو مخصوصش های دستکش و کاله درحالیکه ، جراح اینبار و شد باز دوباره عمل اتاق

   .ومدا بیرون اون از وردآ می

 بود مشخص کامال حرکاتش و صورت تو که ترسی با و رفت دکتر سمت به جئون مستر

  :گفت

   ؟ افتاده براش اتفاقی چه دقیقا خوبه؟ حالش شد؟ چی: ج.ک پدر

  :گفت و کشید عمیقی نفس دکتر

  .. اما شد رفع خطر جئون، جناب: دکتر

   .کرد گیر گلوش توی دکتر یاما با بود اومده جئون مستر سراغ به که خیالی راحتی

  چی؟؟؟ اما: پدر ج.ک

 وحشیانه یشکل به اونم شده، تجاوز پسرتون به اما میدم، شما به و خبر این که متاسفم: دکتر

 و داده دست از زیادی خون شده، دریده شدت به بدنش های قسمت از بعضی اون از بعد و

 در اام. گردونیم برش شدیم موفق تیسخ به ما و کرد قلبی ایست عمل اتاق توی یکبار حتی

 وننش ترومبوسیتوز بیماری از عالئمی ناگهانی طور به پسرتون بدن ها این ی همه کنار

  .داده
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  چی؟؟؟ چی ترو بیماری: ج.ک پدر

  :داد توضیح کرد می راهنمایی اتاقش سمت به رو  پدر جونگ کوک که همونطور دکتر

 هک خون سرطان اولیش داره، مختلف حالت دو که بیماری نوع یه.  ترومبوسیتوز:  دکتر

 با هایی تفاوت هم دومش نوع توی حتی اما نمیکنه، صدق شما پسر مورد در خوشبختانه

 ولیدت  خون اضافی های گلبول بیمار  فرد بدن بیماری این توی. داره وجود شما پسر مشکل

 شما پسر قرمز های گلبول ناگهانی خیلی طور به درحالیکه ناقص های پالکت با اما میکنه

 اعثب اتفاق این حال هر به. نشد مشاهده ها گلبول توی نقصی هیچ اما پیدا کرده افزایش

 شکلم این برای چون ، کنه پیدا ادامه روند این اگر اما شد ش رفته دست از خون جبران

 دو هر حداقل و یکبار ای هفته حداکثر میشه مجبور اون نداره وجود رایجی و خاص درمان

   .بیاد بهوش باید ها این ی همه از قبل اما. بده خون یکبار هفته

 باال و سرش حرف این با بود دکتر توسط شده داده اطالعات هضم حال در که مسترجئون

  .شد خیره مقابلش مرد به شفتهآ و گیج و اورد

 فتینگ شما اما نیاد؟ بهوش ممکنه یعنی.....بهوش باید چی یعنی چیه؟ منظورتون: پدرج.ک

  ....چرا پس شده رفع خطر

 ضعو تا کردیم رو خودمون سعی بود توانمون در که جایی تا ما بله، ، جسمی خطر: دکتر

 حتی بوده، سختی ی ضربه مطمئنا.عاطفی نظر از اما برسه نرمال حد به شما پسر جسمی

  ..حتی یا نیاره خاطر به رو چیزی اومدن بهوش از بعد ممکنه

   چی؟ یحت: ج.ک پدر

 شوک این از بعد که افرادی بودن بده، دست از رو خودش تکلم قدرت مدتی تا حتی:  دکتر

 مهم االن حال هر به.  بزنن حرف نتونستن و شدن افسردگی دچار ها مدت تا این چنینی های

 مطمئنا.  باشین پیشش بهتره. نرمالیه نسبتا وضعیت توی جسمی نظر از جونگ کوک که اینه

  .بخشه ارامش براش ش خانواده دیدن بیاد شبهو وقتی
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 کترد از حتی که داشت عجله انقدر شد، خارج اتاق از فورا جئون مستر دکتر حرف این با

 رکنا تنها همسرش و وضعیته چه تو االن پسرش اینکه فکر. نکرد هم تشکر یا خداحافظی

  .برداره تر عسری و هاش قدم شد باعث میکنه گریه و نشسته جونگ کوکش بیهوش جسم

 نظر در جونگ کوک برای که خصوصی اتاق به پرستاری، بخش از جو و پرس از بعد

 رو بیهوششون اما زیبا پسر های دست درحالیکه همسرش حدسش طبق. رفت بود شده گرفته

 هشون روی و دستش. رفت سمتش به هستهآ. کرد می گریه رومآ رومآ بود داشته نگه محکم

  :گفت و گذاشت همسرش

  ..لیزا: ج.ک پدر

  .برگشت همسرش سمت به و شد بلند سراسیمه جونگ کوک مادر

  گفت؟ چی دکتر شد؟ چی...شنگ چانگ: ج.ک مادر

  :گفت و زد مصنوعی لبخند جونگ کوک پدر

  شده رفع خطر نیست چیزی: ج.ک پدر

  :پرسید و کرد پررنگی اخم بالفاصله اما کشید راحتی نفس اول جئون مادام

 سرمپ سر بالیی چه لعنتی باغ اون توی...شنگ چانگ افتاده اتفاقی چه دقیقا: .کج مادر

  اومده؟

 ، نباشه درستی کار کوکی سر باالی  ، بحث جرو این ادامه بود نگران که کوکجونگ پدر

  :گفت میکرد خارج اتاق از که همونطور و گرفت رو عصبانیش همسر دست

وک جونگ ک با و کار این که کسی میشم، متوجه رو باشه افتاده که اتفاقی هر: ج.ک پدر

 جشن اون به کردم مجبورش که متنفرم خودم از ها این ی همه قبل اما میارم گیر رو کرده

  .بیاد
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 پیش ی حادثه اصلی مقصر اینکه فکر با رو، عذابی چه همسرش میدید که جئون الیزابت

  گفت؛ و زد صورتش به ای بوسه میکنه ،تحمل ست اومده

 تمامی توی شرکتش به اصرار که منم باشه، هم مقصری اگه نگو، اینجوری: ج.ک مادر

 و بود خودش صالح به ها این ی همه اما داشتم، شا خواسته برخالف رو اخیر ماه مجالس

 پیدا کرف به باید فقط االن. کرد نمی رو اتفاقی همچین اومدن پیش فکر حتی ما از کدوم هیچ

  .باشیم مجرم کردن

  :گفت و داد تکون تایید به سری بود شده رومآ کمی که ترجئونمس

 قهوه تا دو میزنم زنگ وکیلم به من تا باشه، کافه یه اینجا باید. بیا توئه، با حق: ج.ک پدر

  .میکنیم پیدا احتیاج بهش بده سفارش

  .رفت سانسورآ سمت به همسرش بازوی دور به هاش دست انداختن از بعد و

 

  جونگ کوک اتاق.. هلحظ همین در

  :جونگ کوک

 من. صدا یه یا نسیم یه حتی کنم نمی حس هیچی.  مطلق سیاهی تاریکه، اطرافم فضای

 باغ.  میشه ظاهر هام چشم جلوی هایی صحنه لحظه چند از بعد افتاده؟ اتفاقی کجام؟چه

 درد و میکرد راست تنم به رو مو که سرد صدای اون پسر، اون بیهوش جسم تاریک،

 از درد حس صحنه آخرین وریآ یاد محض به. شد وارد بدنم به ناگهانی بطور که دیدیش

 به درحالیکه و میکنم باز هامو چشم ناگهان. گرفت دربر و بدنم تمام و شد شروع بدنم مرکز

 توی هنوز که دردی خاطر به دیدم. کنم نالیزآ رو اطرافم میکنم سعی میکشم نفس سختی

 تخت یه روی ، بزرگ نسبتا اتاق یک توی میشم متوجه فقط ، شده تار میپیچه وجودم

 و خروجی در راستم طرف. داره زیادی خیلی تفاوت خودم ی شاهانه تخت با که معمولیم
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 از بیرون.  میده تکون هاشو پرده باد و بازه کامل که داره قرار بزرگی ی پنجره چپم طرف

 در ای هاله توی اتاق وسائل ی بقیه. هشب هنوز یعنی پس نمیخوره چشم به نوری هیچ پنجره

 خواب به دوباره قراره که میدونم.  شده ساکت هم مزاحم درد اون همینطور ، شدنه محو حال

 بسته از قبل اما کنم نمی ضعفم با مخالفتی نیاد سراغم به دوباره درد اینکه برای پس برم

  :میگه که صدایی و میشنوم رو رومیآ ی خنده صدای هام چشم شدن

 ارک بودی، میدادی نشون که اونچه از تر قوی که خوشحالم بچه، کردی تموم بودم مطمئن :

  ...  تو با هنوز من

 صاحب و لحن اون شناختن سرمای اما دادم دست از هوشیاریمو حرفش شدن تموم از قبل

 .....نکرد رها منو هم اغما عالم توی حتی صدا

 کوکجونگ

ی ر هاه ی اتاق روی صندلی تا شو خوابیده و با وجود اصرانگاهی به مادرم میندازم. گوش

ب ون شازیاد من و پدرم تمام این یک هفته حتی لحظه ای تنهام نذاشته .درست یک هفته از 

 کذایی و بهوش اومدنم میگذره.  پلیس های زیادی رفتن و اومدن. حتی تیم تحقیقاتی

 کردن هویت اون شخص اند. تمامخصوصی پدرم هم به طور جداگونه مشغول بررسی و پیدا

سر ون پاماجرا رو بار ها و بار ها تکرار کردم اما چیزی که عجیبه اینه که هیچ اثری از 

ونی تی خحه بیهوش که قبل از من مورد حمله قرار گرفته بود پیدا نکردن، نه حتی نشونه و ن

 که گویای او درگیری قبلی بوده باشه. 

نم. بعد از یک هفته باالخره میتونم با کمی تقال ، به تنهایی پتو رو از روی خودم کنار میز

حرکت کنم و نیاز به کمک گرفتن ازکسی نداشته باشم. به سمت در میرم تا برای مدتی از 

بی، که تنها وسیله ی آی با دیوار های شیری و پرده های این اتاق خسته کننده دور بشم. اتاق

بود. از الی در نگاهی به بیرون  ه برام فرستاده شدهشماری بود ک تزیین کننده ش گلهای بی
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و این فرصت خوبی بود که دور از چشم مراقبای همیشگی،  میکنم. راهرو ها خلوت بودن

 روم کنم. آل ، دوری اطراف بزنم و افکارم و همون پرستارای فضو

ه بود ومدایش دکترم در کمال صداقت همه چی رو بهم گفته بود. از تمام اتفاق هایی که برام پ

مرم خر عاماری عجیبی که گرفته بودم. لعنتی از سوزن و بوی الکل بیزارم امااالن تا یتا ب

 باید هفته ای یکبار باید برم زیر سرم خون دهی. 

سانسور آه سمت انتهای راهرو ، مقابل درب رومی رد میشم   بآاز بخش پرستاری به 

 ه سردتگی بیرون میدم و به دیوارسمو با خسسانسور نفآ میرسم. به محض بسته شدن در های

دم ه بووردآتوی اینه میکنم. ته ریش بوری درسانسور تکیه میکنم. نگاهی به چهره ی خودم آ

 ک هفته.ین یو زیر چشم هام گود افتاده بود. حداقل چند کیلو الغر ترشده بودم ، اونم توی هم

هنوز  روش برداشته بودن انداختم. نگاهی به زخم عمیق گردنم که روز پیش باند ها رو از

 کالفگی کشیدم هی از رویآشکل زخم به طور کامل مشخص نبود. هم به شدت کبود بود و 

یک و سانسور به سمت پله های اضطراری راه افتادم. از پله های تارآو بعد از ایستادن 

 سنگی باال رفتم. خوشبختانه درب پشت بوم قفل نداشت. 

 اد سردی به صورتم خورد که باعث شد چشمهام و برای چند لحظهبه محض خروج از در ب

والی ین ساببندم. کمی بعد بی توجه به باد و سرما شروع به قدم زدن میکنم. حاال چی میشه؟ 

ستم یدونبود که تمام این مدت با دیدن چهره ی گرفته ی پدر و مادرم به سراغم می اومد. م

 شون لطمه خورده بود و برایبروآاین اتفاق  ت داشتن اما بادردشون چیه. من و دوس

ن سر و صدا ها و شایعات نمی دونستن چکار کنن. مطمئن بودم حتی ارزش وندخواب

یب لباس م توی جت کمی افت داشته. با لرزیدن گوشیسهاممون هم به خاطر این شایعا

ردن کفکر  خر ،قبل از خروج از اتاق برش داشته بودم، دست ازآبیمارستانم، که دقیقه ی 

 کشیدم. 
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ش نگاهی به گوشی انداختم. مادرم بود. به محض وصل کردن تماس صدای ترسیده و نگران

 توی گوشم پیچید.

 ...پسرم کجایی؟ حالت خوبه؟ الووووکوکی: الو...ج.کمادر 

 : خوبم مامان، فقط نیاز به کمی هوا خوری داشتم. همین.ج.ک

 ی بهممیدونی وقتی بلند شدم و نبودی چه حال : چرا بیدارم نکردی با هم بریم.ج.کمادر 

 دست داد؟

 : متاسفم مامان. االن برمی گردم.ج.ک

 ست. باید باهات صحبت کنیم.: زودتر بیا ، پدرت هم اینجاج.کمادر 

 : چشم.اومدم.ج.ک

گوشی رو قطع کردم و از پشت بوم خارج شدم . اومدن پدرم برای صحبت یعنی اینکه 

نه شبختاسانسور رفتم ، خوآد از خروج از راه پله ها به سمت دن. بعتصمیمشون رو گرفته بو

 م کهباز بود . سوار شدم و دکمه طبقه ی مورد نظرم و فشار دادم. توی افکار خودم بود

چشمی سانسور شد. نگاه زیرآایستاد و اینبار پسر جوونی وارد اسانسور چند طبقه زودتر 

وی اد تموهای قرمز و گوشواره های پرس شده ی زی بهش انداختم . تقریبا هم قد من بود با

همین صورتش رو به درستی ندیدم. مشغول دید زدنش  گوشش. سرش توی گوشی بود برای

 بودم که نیشخندی زد و گفت:

 پسر ناشناس: تموم شد؟ 

 تکونی خوردم و خجالت زده نفس عمیقی کشیدم.

و  ت... با خجالت رو بهش کردماوه..... دوباره نفس کشیدم. لعنتی چه بوی محشری داش

 پرسیدم:



20 | P a g e  

 

 

 : ام... ببخشید .ج.ک

 یدم. غشته به مداد بود ، دآاولین بار چشمهای طوسی اش رو که سرش و بلند کرد . برای 

 پسر ناشناس: چیه؟

 : ببخشید، میتونم بپرسم اسم عطرتون چیه؟ ج.ک

رو  مندلیف اصر جدولنگاه گیجی به صورتم انداخت، انگار ازش پرسیدم تعداد اتم های عن

 بگه. منتظر نگاهش کردم . لباسش رو بو کشید و گفت:

 پسر ناشناس: اما من هیچ عطری نزدم .

 : چی؟ اما ... پ این بوی شیرین...ج.ک

ینه ی آسانسور آکه ناخوداگاه به عقب پریدم و به به سرعت بهم نزدیک شد ، طوری 

 گرد شد.برخورد کردم. شروع کرد به بو کشیدنم . چشمهام 

 : چ...چکار میکنی؟ هی...،ج.ک

 پسر ناشناس: اسمت چیه؟ 

 . هی داری چکار میکنی صورتتو ببرعقبج...جونگ کوک: چی؟؟ ج.ک

بی تا جایی که من حس میکنم این تویی که بوی عجی جونگ کوک. جینمپسر ناشناس : منم 

 میدی . هی ، تو هم یه گر....

ز اه ازش دور شدم و بعد از خروج منم بالفاصلسانسور حرفش نیمه موند. آباصدای درب 

 سانسور به سمت اتاقم رفتم. آ

 روم کردن مادرم بود. نگاه مشکوکیآ لودم به اتاق پدرم و دیدم که مشغوبه محض ور

 بهشون انداختم. 
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 : چیزی شده؟ج.ک

 شو پاک کرد و گوشه ای نشست. مادرم چشمای اشکی

 اد تحرک نداشته باش؟: بیا اینجا، مگه دکتر نگفت زیج.کپدر 

 : فقط یکم قدم زدم، پس کی مرخص میشم، خسته شدم.ج.ک

 مرخص میشی. ا: خب راستش امروز یا فردج.کپدر روی تخت

 : این عالیه.ج.ک

 : ما.... یعنی من و مادرت یه تصمیمی گرفتیم.ج.کپدر 

 : خب؟؟؟ج.ک

 شایعات تا کجا ها پیش رفته. : ببین، حتما خبر داریج.کپدر 

 و زیر می ندازم. سرم 

 : م..من متأسفم اما..ج.ک

 نشستم و منتظر به پدرم چشم دوختم.  

و تو ر ، تقصیر تو که نبوده . اما من و مادرت تصمیم گرفتی تا مدتی ونگ و: اینج.کپدر 

 ز این حاشیه ها قرار بدیم. ادور 

  .سرم و با تعجب باال اوردم، نگاهی به مادرم انداختم

 یعنی چی؟ : خب... و اینج.ک

 موزش های قبلی تو ادامه بدی.آ: این یعنی تا مدتی الزم نیست  ج.کپدر 

  .: متوجه نمیشمج.ک

 پدرم دستام و گرفت و ادامه داد:
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نیم ، ما می خوایم تو رو از دردسر های به وجود اومده دور کجونگ کوک: ببین ج.کپدر 

 ی.ی تجارت و غیره شرکت کنپس الزم نیست تا مدتی توی مراسم ها و حتی کالس هات برا

 : خب... تا اینجا که موافقم..ج.ک

 بری هم سر نره می تونیات : پس برای اینکه این مدت بیکار نباشی و حوصله ج.کپدر 

 موسیقی که خیلی بهش عالقه داشتی. ی دانشگاه. همون رشته

ود بجزه یه معچشم هام گرد شد و متعجب اول به پدرم و بعد به مادرم نگاه کردم. این شبیه 

یامد ی پ که بهم اجازه می دادن برم دانشگاه. اونم دانشگاه موسیقی. انگار اون حادثه همه

فته ی گر و اعالم کنم که دوباره چشمم به چهرهرهاش بد هم نبود . خوشحال خواستم موافقتم 

 ی مادرم افتاد.

 ت؟: این خیلی عالیه ولی چرا حس می کنم یه چیزی این وسط درست نیسج.ک

. بدون ق شدقبل از اینکه پدرم چیزی بگه در اتاق باز و پرستار برای دادن داروهام وارد اتا

تا  د کهم بواتوجه به جو سنگین کارش رو انجام داد و رفت. مطمئنم به خاطر نفوذ خانواده 

اهام بیتم االن هیچ کدوم از پزشک ها و پرستار ها بیشتر از چند کلمه ، اونم درباره ی وضع

شید کحبتی نداشتن و یا حتی نگاهم هم نمی کردن.بعد از خروج پرستار پدرم نفس عمیقی ص

 نشست ادامه داد: و درحالیکه کنار مادرم می

 میری دانشگاه و از این جریانات دور  وو نرسوندم. تر: انگار خوب منظورم ج.کپدر

 میشی.

 : خب؟؟ج.ک

 مادرم دست پدرم و فشرد و با ناراحتی پرسید:

 : چانگ شنگ، این واقعا الزمه؟؟ج.ک مادر

 در ابن باره بحث کردیم. : لیزا، ما قبالج.کپدر 
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 سالشه. تنهایی.. ۱۸: اما اون فقط  ج.کمادر 

یه ه. چ: میشه به منم بگین چه خبره؟ خب من از این جریانات دور میشم و میرم دانشگاج.ک

 این مورد ها درست نیست؟

ین و م و ای خوام باور کنی که ما مجبوریم این کار و بکنی: برای دانشگاه...ببین مج.کپدر 

 ازت بخوایم.

 : چی رو بخواین؛؟؟ج.ک

 : برای دانشگاه تو باید کره رو ترک کنی.ج.کپدر 

 متعجب و خشک زده به پدرم خیره شدم. انگار که حرفش و درست نشنیده باشم .

 : چی؟؟ ج.ک

ت رو توی ژاپن، جایی م مدت تحصیلو تما جونگ کوک: باید کره رو ترک کنی ج.کپدر 

 که برات در نظر گرفتیم بمونی.

اطر خ باورم نمی شد این کار و باهام بکنن. به خاطر چیزی که دست من نبود و بیشتر به

  می انداختن.  رو دورآبروشون داشتن من 

 کوکجونگ

 دیگه نم ختناندا دور با اما بودن ما خانواده امروز تا که میکنم نگاه کسایی به تعجب با

  .میشینم صاف. کنم نمی قبول باهاشون رو نسبتی هیچ مطمئنم

 شرط چند با اما میرم، خب، خیلی: ج.ک

  .بگیرم آسون بهشون نیست قرار پس متنفرم، میشینه پدرم چشمای توی که امیدی برق از

 شرطایی؟ چه: ج.ک پدر
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 ..باشین نداشته من با تماسی هیچ تحصیلم پایان تا اول: ج.ک

 ...جو اما: ج.ک مادر

 پول بمحسا به ماه هر نفر سه خرج اندازه ست، ماهانه مورد در دوم نشده، تموم حرفم: ج.ک

 مونده باقی خبری کنفرانس یه دادن ترتیب با و برمیگردم بلیت اولین با وگرنه بشه باید واریز

  .دایره رو میریزم رو کوفتیتون آبروی اون ی

 :میدم ادامه و میزنم پوزخندی. هخشم از حاال پدرم صورت برق

 متمو باید سفرم کارای فردا پس تا حداکثر و کنید می مرخص و من امروز همین سوم، _

 .باشم ژاپن توی من و باشه شده

 .میکشه طول هفته یک حداقل کار این ج.ک، اما: ج.ک مادر

 .دینکر می فکر اینجاش به باید انداختین دور و من وقتی نیست، مهم برام: ج.ک

 :گفت و اومد جلو عصبی م پدر

 بیافتی؟ ها حاشیه گیر خوایم نمی بده انداختنی؟ دور چه _

 :میگم و میزنم نیشخندی

 ردین؟نک ساکت رو ها حاشیه االن تا که این عرضه بی انقدر کنم باور خواین می حاشیه؟ _

 امه شرط با هم شما شم گور و گم کردم موافقت من نکن، بازی نقش انقدر پدر بردار دست

 .شیم خالص هم شر از زودتر هرچه تا کنید موافقت

 و کردم پتو زیر ور سرم مادرم ی گرفته نگاه و پدرم عصبی ی چهره به توجه بی هم بعد

 .رفتم خواب به زود خیلی تعجب کمال در و بخوابم، کمی کردم سعی

........................... 
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. زدم کنار رو پتو و شدم هشیار کم کم. بود تاریک قریبات هوا شدم بیدار مادرم صدای با وقتی

 :گفت بود ما اضافه وسایل کردن جمع مشغول که همونطور مادرم

 فرودگاه توی هم پدرت شخصی جت شدی، مرخص بودی خواسته که همونطور ، شو بلند _

 همینجا زا میتونی پس فرستادیم فرودگاه به شده بندی بسته هم اتاقت وسایل ی همه. منتظرته

 .داریم شرط یه هم ما اما. برسی پروازت به مستقیم

 .میدم تکون و سرم عملشون سرعت همه این از متعجب

 شرطی؟ چه: ج.ک

 بادیگارد: ج.ک مادر

 چی؟: ج.ک

 واظبتم همیشه و کنه زندگی تو با که نفر یک. بری بادیگارد با کنی قبول باید: ج.ک مادر

 .باشه

 :میگم و برمیگردم مادرم سمت به هامم باسل پوشیدن مشغول حالیکه در

 ....ب خودم مراقب تونم می ، ندارم لَل   به نیازی من _

 :میگه و میکنه قطع حوصله بی و حرفم

 یادنم پیش بحثی هیچ دیگه مورد این در استادی، خودت از مراقبت توی چقدر دیدم آره _

 ملهح مورد دوباره تو خوایم نمی پدرت و من و نکردیم پیدا و مجرم هنوز ما جونگ کوک،

 ...چون کردیم موافقت هات شرط ی همه با ما. بگیری قرار

 .خواستین نمی رو چیزی همچین انگار نگین جوری یه بود هم خودتون نفع به چون: ج.ک

 راننده دور از کنم؟ چکار و مزاحم این حاال لعنتی، اه. شدم خارج اتاق از و زدم داد عصبی

 با بعد ی دقیقه ۵. میبندم چشمهامو و میشم سوار حرفی هیچ بی. میبینم رو مون خانوادگی ی
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 هم راننده و میشه سوار گرفته و ناراحت که مادرمه. کنم می باز و چشمام در صدای

 صدای با که میشم خیابون به کردن نگاه مشغول پنجره پشت از. میکنه حرکت بالفاصله

 .گردم برمی سمتش به دوباره مادرم

 .گرفته سمتم به مشکیمو ی کوله

 ی هاضاف به کنی، فعالش تونی می ژاپن رسیدی وقتی که جدید خط یه با گوشیت: ج.ک مادر

 .بود تحریرت میز روی که ای دیگه چیزی هر و هدفون پد، آی ، تاپ لپ

 .میگیرم ازش رو کوله

 ؟...کو ویالونم پس: ج.ک

 :گه می بود شده جمع هاش چشم توی اشک قدیمیش ویالون و پدرش یادآوری با که مادرم

 االن اونجا. ژاپن خودت از تر جلو فرستادیم وسایلت ی بقیه قاطی مخصوصش ساک با _

 . کنن شروع رو چیدن وسایل رسیدن محض به منتظرن خدمه

 :میده ادامه چشمش ی گوشه اشک کردن پاک از بعد

 خونه هب ها کار شدن جامان از بعد و میگذرونی هتل توی بادیگاردت با رو اول شب هم تو _

  .میری خودت ی

 های شیشه توی میشه باعث که میکنم حس گردنم توی خفیفی درد. میدم تکون تایید به سری

 جا هیچ نباید ها مدت تا ضایع کبودی این با لعنتی. بندازم زخمم به نگاهی ماشین ی تیره

 یاد که این از متنفرم .دم می هام دست به رو نگام گردونم برمی و روم عصبی. بشم ظاهر

 حس که سردی صدای. کنم دور ذهنم از رو صدا اون تونم نمی اما بیافتم کذایی شب اون

 می بیرون به نگاهی ماشین ایستادن با. پخشه حاله در ذهنم گراند بک توی همیشه میکنم

 پیاده ماشین از و دارم برمی رو کوله حوصله بی. هستیم شخصی فرود باند توی. اندازم

 نمی باد ام درامی فیلم هیچ مثل. روشن خیلی نه و تاریکه خیلی نه فرودگاه باند فضای. میشم



27 | P a g e  

 

 

 بار اولین ،برای حواس بی. نیست ها صحنه این ی زمینه پس هم موسیقی صدای و وزه

 می ، پوشیدم دقتی بی با من و آورده بیمارستان به برام مادرم که هایی لباس به نگاهی

 تر محکم رو م کوله بند حوصله بی. تیره لی شلوار و کوتاه آستین ای مهسور پیرهن. اندازم

 از قبل.  ایستاده ناشناسی پسر ورودی های پله کنار. میکنم حرکت جت سمت به و میگیرم

 :میشه بلند مادرم صدای پسر برر سی

  .پارکه جناب تو بادیگارد امروز از ، هستن پارک جناب ایشون _جونگ کوک،

 از اما سال هس یا دو شاید نیست، بزرگتر من از خیلی. میندازم پسر به پایین تا االب از نگاهی

 بانمکه ش قیافه. های نسبتا باریک چشم با داره ای نقره موهای هاشم، شونه تا من قدی نظر

 جت ی ها پله از که همینطور و میدم تکون سری. بخندم نمیده اجازه صورتش روی اخم اما

 :میگم میرم باال

 پیش در ای کننده خسته سفر بادیگاردم و من ، بذار تنهامون حاال شدیم شناآ خوب خیلی_

 . داریم

 صندلی روی و میرم جت داخل به مادرم به نگاهی آخرین انداختن بدون حتی بعد،

 و لبانخ که حینی در. میشینه مقابلم و میشه وارد م بادیگارد ، سرم پشت. میشینم مخصوصم

 من به نگاهی جدیدم بادیگارد ، هستن پرواز برای جت کردن آماده مشغول خلبان کمک

 :میگه بمی صدای با و میندازه

 نبود؟ سرد مادرت از خداحافظیت یکم بمونیم، ژاپن توی طوالنی مدت قراره شنیدم_

 ..پارک جناب ببین: ج.ک

 نامجون: پارک

 !!ها؟؟؟: ج.ک
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 بتصح اینجوری نیست الزم پس داریمن زیادی سنی فاصله تو و من ، نامجونه اسمم: پارک

 .ست مسخره...  یکم من به جناب گفتن امروز از منی رییس تو تازه کنی،

 آرزوی با اینکه نه میکنن دک دارن منو اونا. باشیم روراست بیا ، نامجون خب، خیلی: ج.ک

 دچنهر نمیاد گیرشون من از بهتری یا بیشتر چیز پس بفرستن تفریحی سفر یه به خوشبختی

 .میدی بهشون تو بخوان بیشتری چیز هر

 میدونم که فهموندم بهش حرفم این با میدم، تکیه صندلیم به سینه به دست و میزنم نیشخندی

 .محافظت فقط نه میاد دنبالم داره من جاسوسی برای

 :میگه و میکنه ای خنده بشه عصبی یا ناراحت اینکه جای به انتظارم خالف بر

 .بیایم کنار میتونیم باهم زود پیداست که اینجوری . اومد خوشم خوبه، _

 .میکنم نگاهش سوءظن با

 بیایم؟؟ کنار مورد چه در: ج.ک

 چطوری؟ معامله یه با: نامجون

 ای؟ معامله چه: ج.ک

 تو گم، نمی تا خانواده به چیزی کارهات ی بقیه از و میشم بادیگاردت فقط من: نامجون

 .بری خواستی جایی هر و بکنی خواستی کاری هر آزادی

 میخوای؟ ازم چی عوضش خب: ج.ک

 .همسرم: نامجون

 :میده ادامه پس نشدم متوجه چیزی که فهمید مطمئنم میکنم، نگاهش گیج

 من اومدن منتظر تا رفت ژاپن سمت به پیش ساعت یک معمولی، پرواز با من همسر _

 رو جدایی ی خونه هیچ تا خانواده پس کنم زندگی تو با من قراره که اونجایی از اما باشه،
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 میخوام ازت. نداره موندن برای جایی هم من همسر درنتیجه و نگرفتن نظر در من برای

 .دیگه چیز نه مونم، می بادیگاردت فقط و فقط عوض در منم کنه زندگی ما با اون بذاری

  :گفتم کردن فکر کمی بدون

 .کارامه توی هات کشیدن سرک کردن تحمل از بهتر خیلی همسرت کنار در بودن قبوله، _

 به اما دادم دست باهاش رومیآ به. وردآ جلو رو دستش و زد نیشخندی من حرف این با

 شد باعث که شد پخش بدنم توی خفیفی لرز گرمش دستای با سردم پوست برخورد محض

 گاهن دستش به گیج و بود کرده اخم. کردم نگاه نامجون به. بکشم عقب و دستم سریع خیلی

  . کن ولش اصن اه ؟!شد ناراحت یعنی. کردمی

 گوشم توی رو بود صندلیم کنار که مخصوصی های هندزفری حرفی هر از جلوگیری برای

 .رفتم خواب به بود پخش حال در که لبومیآ های آهنگ به دادن گوش با و کردم

 ، مدیببن رو کمربندهامون فرود، برای میخواست ازمون که خلبان صدای با بعد ساعت چند

 سمت به اداری مراحل گذروندن از بعد و اومدیم فرود دقیقه ۱۰ حدود از بعد. شدم بیدار

 به نگاهی. رفتیم باشه منتظرمون شخصیم ماشین بود قرار که جایی فرودگاه، خروجی

 بشم جخار فرودگاه در از خواستم و انداختم بود ساکت هنوز ماجرا اون از بعد که نامجون

 .کرد پر رو گوشم ای مردونه جیغ بعد ی لحظه و شدم انداخته ناریک به دفعه یک که

  .ساعت چند این بود سخت چقدر دونی نمی وای.  رسیدی باالخره نامجوننن،  _

 .میکردم نگاه بود رفته فرو نامجون بغل توی که ، قرمز موهای با پسر به تعجب با

 که همینطور و کرد جدا ودشخ از رو پسر دید خودشون متوجه منو گیج نگاه که نامجون

 :گفت میکرد حلقه پسر های شونه دور رو دستش

 .جین همسرم میکنم، معرفی _
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 ی چهره دیدن با بودم، نیومده بیرون پسره یه همسرنامجون  اینکه شوک از هنوز که من

  .بود من مثل اونم وضع. موند باز تعجب از دهنم جین آشنای

 شد باعث که گفت چیزی شا زده هیجان صدای با و تبرگش نامجون سمت به بالفاصله جین

 .برسه خودش اوج به م روز اون آمیز شوک اخبار

 سفر قبل آپ چک برای وقتی ، بیمارستان توی گفتم که پسری همون... همونه این نام: جین

 ،میداد عجیبی بوی هم خودش و کرد حس منو گرگ بوی گفتم که همونی. دیدمش بودم رفته

 .....ست گرگینه تو و من مثل اینم ارمند شک لعنتی

 

  کوک نگوج

 .کردم نگاه جین براق چشمای و نامجون ی زده یخ ی چهره به واکنشی هیچ بدون

 لب روی شوک از کوتاهی ی خنده گرگینه؟؟؟؟...گ گفت؟ چی تیشیآ ی پسره اون

  .اومد هام

  ..... مگه......مگه میگی؟؟ داری چی....هه :کوک نگوج

  :گفتم نامجون به رو و کشیدم عمیقی نفس

 هتل به رسیدن تا بهتره تو و ، میزنیم حرف هتل توی بشیم، ماشین سوار بهتره _

  .کنی رومآ رو تا زده هیجان و باف خیال همسر

 نامجون بگه چیزی اینکه از قبل اما رفت هم توی من حرف این با جین ی چهره

 یلوسا جاسازی از بعد هم انندهر .کرد ماشینش سوار من از بعد و گرفت و دستش

 به و شد ماشین سوار بود نامجون و جین از که ، عقب صندوق توی مونده باقی

  .افتاد راه

 توقف با خرهالبا تا بودیم معطل توکیو شلوغ های خیابون توی ساعت نیم حدود

  .رسیدیم مقصدمون به شدم متوجه ماشین
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 از تازه منکه اما کنه باز برام و در ات اومد من سمت به شدن پیاده محض به راننده

 ساکت زوج و اون به توجه بی بودم شده زادآ مزخرف اشرافی رسوم و دابآ اون

 دهنش دور خیلی اما رفتم هتل ورودی سمت به و برداشتم رو م اکوله ماشین توی

  .شد کشیده عقب به بازوم که بودم

 دست اون صاحب به دبع بودو  اسیرکرده رو بازوم که قوی دست  به نگاهی

 نوم ، بود صورتش روی دیدارمون اولین توی که اخمی همون با نامجون .انداختم

  :گفت و کشید عقب

 رورز کارت ها این ی همه از جدا و بادیگاردتم هم هنوز من نرفته؟ که یادت _

  .منه دست هم اتاق

 بعد مه نامجون .کردمعالم ا مو موافقت سر تکون با کردم زادآ حرکت یه با و دستم

 ینج و من و رفت هتل داخل به ما از تر جلو من، کنار در همسرش دادن قرار از

 کارن نامجو که زمانی تا و برد هتل بیال سمت به و من جین .رفتیم دنبالش به هم

  .موندیم منتظر حرف بدون دو هر ، میداد انجام رو اقامت های

 هم نامجون .رفتم سانسورآ سمت به حرف بدون و شدم بلند نامجون، برگشتن با

  .شدن ملحق من به هم با و گفت همسرش گوش توی رو چیزی

  .دارند راه هم به دو هر که ۲۱۴ و ۲۱۳ سوییت سوم ی طبقه :نامجون

 اما حموم برم باید همراهمه کوله همین من چی؟ لباس خب، خیلی :کوک نگوج

  ..چیزی

  نشدی؟ کنجکاو حتی تو یعنی چی؟ :جین

  چی؟ ی درباره :کوک نگوج

  ....فرود توی که چیزی ، معلومه خب چی؟ ی درباره :جین

 قرن توی ما .ندارم گونه بچه های بافی خیال شنیدن به ای هعالق من :کوک نگوج

  ..به متعلق فقط تو حرف اون و هستیم ۲۱
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  بگی؟ خوای می که چیزیه این هاست؟ قصه به متعلق :جین

  ...و تخیلیه های فیلم توی به متعلق واقع در :کوک نگوج

  مرسیدی اینکه اولکوک، نگوج:نامجون

 همید هادام میریم اتاقمون سمت به که همینطور و میکنه اشاره سانسورآ باز در به

  .نکنی توهین همسرم به میشم خوشحال دوم، _ 

  .میشه وارد جین و من از بعد و میکنه باز مخصوص کارت با و اتاق در

 من جین اما نکردم موافقت ها نیا از کدوم هیچ گفتن با من اینکه با ،سوم :نامجون

 به من و کنیم روشن امروز همین رو موضوع این تکلیف باید که کرد قانع ور

 حرف به و نکنی خطاب دیوونه رو ما هم تو امیدوارم پس دارم اعتماد همسرم

  .کنی گوش هامون

 هب دست ، مبل ی گوشه ما کوله ردنک پرت از بعد و میکشم میزخم گردن به دستی

  :میگم و میزنم تکیه دیوار به سینه

 راییس داستان .نکنید توهین شعورم به که موقعی تا کنم نمی توهین ، خب خیلی _

  .نکنید هم

  .نیست داستان اما :جین

  :کرد صحبت به شروع من به رو و کرد ساکت ور جین دست ی اشاره با نامجون

 به مربوط که بخشی حداقل داشت، حقیقت گفت فرودگاه ویت جین که چیزی _

  .بود خودمون

  گرگین؟ ...گ..واقعا ....اون و تو بگی میخوای یعنی :کوک نگوج

  .گرگینه نه، گرگ :گفت و کشید نفسی حوصله بی جین

  .چی هرالحا :کوک نگوج
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 انوادهخ از البته .ایم گرگینهجین  و من بعله و داره فرق گرگینه با گرگ :نامجون

 ام بحث موضوع این بگذریم .... خاصمون ی رابطه دلیل به..،خب شدیم جدا مونا

  .مایی مثل هم تو ئنهمطم جین که اینه بگم خوام می من که چیزی .نیست

  :گفتم نشه بلند زیاد صدام میکردم سعی حالیکه در و شدم بلند هکالف

 بهم و اراجیف این و ینشست جلوم تو بعد نکن فرض احمق و من گفتم بهت _

  میدی؟ تحویل

  ...کردنش باور میدونم :نامجون

  :زدم داد و شد تموم صبرم خرهالبا

 غیر هیچ که سخت .سخته رهآ ؟ پرت و چرت و دروغ مشت یه کردن باور _

 و مگذاشت سر پشت و مزخرف ی حادثه یه تازه من ، نفرتونم دو هر با پس .ممکنه

  .بشم دیوونه زوج شما مضحکه که هاین میخوام که چیزی خرینآ

 نبی از .پیچید بدنم توی درد و شدم کوبیده دیوار به زدن هم به چشم یک توی

 که میشم متوجه و میبینم و جین ی شده سرخ ی چهره دردم از شده جمع چشمهای

 قدرت با تعجب کمال در که اونه ظریف دستهای شده من درد باعث که چیزی

  .داشته نگه زمین از تراالب و یوارد به چفت رو من عجیبی

  راوی

 نگوج ی یقه حسابی که این از بعد و داد فشار خشم روی از و هاش دندون جین

 نامجون .کشید موهاش به دستی و کرد ول زمین روی رو اون ، چلوند رو کوک

  .کنه رومشآ تا رفت عصبانیش همسر سمت به

  .عزیزم جین، :نامجون

 چی هر وجبی نیم گرگ توله کردم، تحمل خیلی دیگه ،نامجون نگو هیچی :جین

  .میکنه بارمون میخواد دلش
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  :گفت بود کمرش درد ی نشونه که ضعیفی و فهالک صدای با کوک نگوج

  .کنم می باور و چرندیات این حتی نه گرگم نه من ، بگم بار چند _

 غوششآ ویت رو اون کنه حمله کوک نگوج به دوباره جین اینکه از قبل نامجون

  :گفت و گرفت

  بدی؟ توضیح رو کردی حس جین از که بویی میخوای چطور پس _

 توی میتونست کسی هر کردم، حس و شیرین عطر بوی یه فقط من :کوک نگوج

  .بده نشون رو واکنش همون و باشه من جای لحظه اون

 عطر بوی به اصال من بودم، نزده عطری هیچ من....میگم صدم بار برای :جین

  .میگی چی و خودت بویصال  ا.... صالا..... دارم حساسیت

 باهات جت توی وقتی از منم میگی؟ چی خودت بوی مورد در درسته، :نامجون

  .کنم حس رو میدی که خاصی بوی میتونم دادم دست

  بابا ای بو؟ کدوم :گفت زاری حالت با و شد بلند رومآ کوک نگوج

 با اون شد باعث که رفت کوک نگوج سمت به زد سرش به که فکری با جین

  .برداره عقب به قدم یک ترس

 چی کنم ثابت بهت اگه :جین

   ...اینجا نمیتونی تو جین، نه :کنه منصرفش کرد سعی نامجون .

 بدونه یدبا بچه این اما بشم تبدیل لوکس اتاق این وسط خوام نمی منکه نامجون :جین

  .کنه داعتما ما به تونه می

  .کرد نگاه جین نیشخند به گیجی با کوک نگوج و نگفت چیزی گهدی نامجون

 بعد و داشت طبیعی مالکا دست تا دو جین اول داد، رخ لحظه یک توی چیز همه

  .طوسی و بزرگ ی پنجه تا دو زدن هم به چشم یک توی
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 به ها پنجه همون با جین .پرید عقب به و زد ای ناخواسته جیغ کوک نگوج

  :گفت و دش نزدیک کوک نگوج

 .. یا شد باورت چی؟ اه _

  ....عق برو لطفا فقط شد باورم رهآ رهآ :کوک نگوج

 هنگا هاش پنجه و جین و نامجون به جدید ترس با و شد ساکت یکدفعه کوک نگوج

 وضعیت دیدن با نامجون .کرد زدن نفس نفس به شروع و پرید رنگش .کرد

  .برگشت اولش التح به فورا اون و کرد اشاره جین به کوک نگوج

  خوبی؟ تو....کوک نگوج :نامجون

  جلو؟ اومدین نقشه با هم اول از کنید؟ می کار اون برای هم شما :کوک نگوج

  .کردن بدل و رد هم با گیجی نگاه نامجون و جین

 کیه؟ منظورت کوک؟ نگوج کی :نامجون

  ...همون...همون :کوک نگوج 

  کسی ترسید می که انگار گردوند، اتاق توی رو شا ترسیده نگاه

  .بشنوه ور هاش حرف

 یزیچ تو که کنم می باور واقعا الحا و متاسفم من ببین شده؟ چی....کوکی :جین

  ما دنیای و ما درباره

 رد؟ک حمله من به که کنید می کار یالیهیو همون برای هم تا دو شما :نگـکوکوج

  ...نیدک تموم رو اون کار تا اومدین؟ اینجا تا همین برای

 گردنش روی زخم مدام هاش دست از یکی زد، می حرف وار هذیون کوک نگوج

  .کنه باز سر دوباره یافته التیام زخم تا میشد باعث و کرد می لمس رو
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 ککو نگوج جدایی دلیل تازه که نامجون .انداخت نامجون به سردرگمی نگاه جین

 به ستید بود وردهآ یاد به رو بود افتاده اتفاق براش که ماجرایی و ش خانواده از

  :گفت جین به رفت می نگکوکوج سمت به درحالیکه و زد پیشونیش

 ای مسکن یه حتما همراه بگو و بده سفارش غذا جین .نبود یادم اصال لعنتی _

  .بشه رومآ تا هستم کوک نگوج مراقب من .بفرستند غذا همراه ورآ خواب

  .باشه ولی نفهمیدم چیزی اینکه با :جین

 رفت کوک نگوج طرف به نامجون اتاق ی گوشه تلفن سمت به جین رفتن از بعد

 حرکت این به ای غره چشم جین .کرد بغل بود خودش حال توی که رو اون و

 روی رو کوک نگوج نامجون .شد غذا سفارش مشغول ژاپنی به و رفت نامجون

  :گفت گوشش توی رومآ و گذاشت تختش

 .کنه نمی اذیتت کسی هیچ .امنه جات اینجا تو .کن استراحت یکم کوک، نگوج _

  .اینجام همین برای من

  ..دستای اون... پسر اون...اون و تو ... اما :کوک نگوج

 و اون نه میخورم قسم ولی برسه نظر به ترسناک شاید ،جین ههییششش :نامجون

 که ور شام .کن استراحت یکم هم االح .نداریم رو تو به رسوندن سیبآ قصد من نه

  .میزنیم حرف هم با موقع اون ، میکنم بیدارت وردنآ

 مشکل به راجع جین با تا رفت بیرون اتاق از کوک،گنوج کردن رومآ از بعد

  .کنه صحبت کوک نگوج

  نگکوکوج

 اما شد نمی باورم .کنم رومآ رو قلبم ضربان تا کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 که چیزی تونستم نمی هم ذهنم توی حتی تیلعن.....های دست اون واقعا پسر اون

 توی سرما حس اون دوباره که بودم خودم افکار توی .کنم قبول یا تکرار رو دیدم
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 به ور سرم .نظرم تحت بشم نئمطم شد می باعث که حسی همون .پیچید وجودم

 .بود افتاده پنجره پشت بلندی ی سایه . کردم حبس و نفسم .برگردوندم پنجره سمت

 از که بود قرمزی نور بود معلوم ازش که چیزی تنها و مرد یک قامت ی سایه

 ترین بلند با و کنم باز رو دهنم تا کشید طول ثانیه یک فقط .شد می ساطع چشمهاش

  :بگم ممکن صدای

  .... نامجــــــــــــــــون _

 

 جونگ کوک

 :بگم ممکن صدای ترین بلند با و کنم باز رو دهنم تا کشید طول ثانیه یک فقط

 ناااااااااااااااااامممممججوووووووننننننننن _

 .بودن اتاق توی جین و نامجون زدن بهم چشم یک توی

 پسر؟ میزنی داد چرا شده، چی...نگ کوکجو...جو: نامجون

 :تمیگف که شنیدم و جین صدای.  کردم پنجره سمت به لرزونی ی اشاره بسته چشمای با

 ترسیدی؟ چی از نیست، چیزی که اونجا _

 فضای و بود ایستاده کنارش نامجون که باز ی پنجره دیدن با و کردم باز و چشمام اروم

 :کردم زمزمه اروم بود توکیو آسمون فقط پشتش

 ...بود قرمز چشماش....چشماش بود، اونجا نفر یه دیدم، خودم اما _

 وقتی.  دکشی بو و شد خم بیرون سمت به پنجره از حرفم نامجون شدن تموم محض به

 :پرسید و اومد حرف به من از قبل جین.  بود صورتش روی اخمی برگشت

 کردی؟ حس چیزی شده؟ چی _

 .بوده مپینز درصد نود احتمال اما نیستم مطمئن: ن
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 :پرسیدم بودم نشده منظورشون متوجه منکه. پرید جین رنگ نامجون حرف با

 بوده؟ چی _

 .نشست کنارم و بست رو پنجره نامجون

 نم بوی وردیآ شانس. نصب و اصل بی و ولگرد های شامآ خون از نوع یه... مپینز: ن

 .میکرد حمله بهت درنگ بی وگرنه بوده قوی اطرافت وجین

 یگهد لعنتی.  اشام خون هم حاال ، گرگینه اول.  میکردم تکرار و هاش حرف ذهنم توی

 بشنوم؟ یا ببینم قراره چیزایی چه

 . گشتبر اتاق به غذا حامل سینی با بعد لحظه چند و شد ارجخ اتاق از جین در صدای با

 .دادم سفارش نشده دقیقه پنج دارن، سریعی سرویس چه: جین

. داد نامجون منو به استیک چاپ جفت یه و گذاشت من سایز کینگ تخت روی رو سینی

 که رو تگوش تیکه اولین اما ندارم غذا به میلی گذشته سرم از که چیزایی با بودم مطمئن

 ظرف. کردم می گرسنگی احساس عجیبی طرز به.  شد عوض نظرم گذاشتم دهنم توی

 با شتمدا ، باشم متوجه زیاد که این بدون و بودم کرده تموم مو غذا دقیقه ده از کمتر

 صدای و خورد دستم روی رومیآ ی ضربه که میکردم نگاه نامجون غذای به حسرت

 :شد بلند جین

 بچه بردار من همسر غذای از و چشمات یااااا _

 .نبود اینجا حواسم ببخشید امم...ها؟: ج/ک

 :گفت گرفت می سمتم رو بشقابش حالیکه در و زد لبخندی نامجون

 .بخور و من استیک سهم بیا ایی گرسنه هنوز اگه _

 :فتگ حرص با و داد هل عقب به رو نامجون بشقاب  جین بدم نشون واکنش اینکه از قبل

 بدی غذا بهش تو نکرده الزم _

  :کرد اضافه رومآ و گذاشت من جلوی و بشقابش غذای مابقی بعد
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 .جونگ کوک تو مال شا بقیه شدم، سیر من _

 حظهل چند. دادم ادامه خوردن به و کردم لبی زیر خواهی معذرت رفتارم از زده خجالت

 :گفت و کرد نامجون به رو جین بعد

 برمیگرده؟ نظرت به _

 کی؟: ج/ک

 مپینزه مونه: جین

 حالم که نامجون.  پرید ترس از دوباره رنگم و کرد گیر گلوم توی ما نوشابه حرفش این با

 : گفت مطمئنی لحن با و زد پشتم رومآ دید و

 .نمیشه پیدا شا کله و سر دیگه تو و من وجود با نه، _

 جونگ کوک؟ دمآ همه این بین چرا اما: جین

 ...و بوده شکار دنبال خب: ن

 ژاپن توی و پاش تازه که شکاری اونم هتل؟؟؟؟ یک vip های اتاق توی اونم: جین

 گذاشته؟

 :گفت و کشید نفسی کالفه نامجون

 .برنمیگرده دیگه باش مطمئن و رفته که فعال میدونم، چه من _

 هک فردا تا بمونه، جونگ کوک پیش یکیمون امشب اطمینان برای میگم من اما: جین

 .خونه بریم

 :گفتم کنم جدا هم از و نفر دو ،اون شب خواستم نمی اما بودم راضی جین میمتص از منکه

 ..بخواین اگه ، بده جا و نفرمون سه هر میتونه.. بزرگه خیلی من تخت _

 و تشدس و زد نیشخندی بود شده منظورم متوجه که جین بگه، چیزی نامجون اینکه از قبل

 :گفت و انداخت گردن نامجون دور

 .للللمی کمال با _
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 اتاق از رو غذا کثیف ظرفای که بعد کمی.  نگفت چیزی دیگه هم ،نامجون جین موافقت با

 ود هر و برگشت بود کرده تن به داری خنده عروسکی خواب لباس که جین همراه ، برد

 ودب خلوت نسبتا و بزرگ اتاق بخش ترین گوشه که تخت فرم به نگاهی. اومدن تخت سمت

  .کشیدم دیوار کنج یتو رو خودم و انداختم

 ...نامجون تخت لبه هم تو ، وسط جین میخوابم، اینجا من: ج/ک

 کنی؟ پرت زمین روی هی صبح تا و من داری نقشه نکنه: ن

 .نیستم بدخواب من وگرنه داره، همسرت به بستگی دیگه این: ج/ک

 رهالخبا رو گذاشتن داخلش جدیدی خط میگفت مادرم که گوشیمو و کردم پتو زیر و سرم

 ی صفحه روی ها پیام سیل شدن روشن محض به اما بود تازه خط اینکه با. کردم روشن

 و کردم اخمی. بدم تشخیص و مادرم و پدر شماره تونستم نگاه یک با. شد ظاهر گوشی

 جین به که شنیدم و نامجون صدای. شدم گردی وب مشغول و کردم پاک نخونده رو ها پیام

 تاریک محض به. کرد خاموش دور راه از کنترل با و اتاق های چراغ و گفت بخیر شب

 از و مانداخت پنجره به چشم ی گوشه از نگاهمو. افتاد وجودم توی ترس دوباره اتاق شدن

 خیال و فکر کمتر تا بخوابم کردم سعی اون از بعد. کشیدم راحتی نفس بودنش خالی

 ور ، بودن کنارم هم تاشون دو قضا از و بودم شده اشنا باهاشون که عجیبی موجودات

 .بکنم

 لی شلوار ، گرفتم سریعی دوش اون از بعد بودم، خواب ظهر لنگ تا روز اون فردای

 از بعد و کردم جمع مو شخصی وسایل پوشیدم، لی تنه نیم کت یک و سفید بلوز با تیره

 نماشی سوار وجین، نامجون همراه به اتاق، تصویه و هتل رستوران توی ناهار خوردن

 .بریم بود شده حاضر گویا که م خونه به تا شدم

 قبرستون یه با اشرافی ی محله یه همم،.  آئویاما. کرد جلب و نظرم ها تابلو روی اسامی

 مناطق و مدرن هایساختمان با است ایآئویامامحله) .جالبی جای عجب. ش نزدیکی در

 بسیار گورستان. دارد قرار روپونگی و ساندواوموته مجاورت در که قیمتگران مسکونی

 زیبایی بخاطر. استشده واقع محله این در ژاپن دولتی گورستان اولین آئویاما، بزرگ
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 جینگو میجی پارک بطرف گایئن ایستگاه از که خیابانی در ژینکو درختان زرد هایبرگ

 است( پاییز در گردش برای برگزیده نقاط از یکی خیابان این رود،می گایئن

 بود مقابلم که برجی سمت به ماشین توقف از بعد و کردم هام گوش توی مو هندزفری

  .رفتم

 

 یشتریب آدرنالین که دارند قصد و هستند تفریح یک از بیشتر چیزی دنبال به که )کسانی

 س روزانه های تنش از دارند دوست که کارمندانی یا و کند پیدا جریان آنها خون در

 ندیبل از جامپینگ بانجی کنند، تجربه را متفاوت بسیار تفریح و شوند دور شان کاری

 (.است شده واقع توکیو شمالی قسمت در Ibaraki در خانه رود روی بر و متری ۱۰۰

 بازتاب رفلکس شیشه سطح از نور عمده بخش است زیاد محیط نور که روز هنگام )در

 هم نور دیگر خشب. رسد می نظر به آینه شبیه رفلکس شیشه سطح همین برای شود می

. بینیدب را بیرون بتواند است خانه داخل که فردی شود می باعث کند می عبور شیشه از که

 سیارب بسیار بخش همین برای است بیرون نور از کمتر مراتب به خانه داخل نور چون اما

 مین است بیرون که فردی همین برای برود بیرون تواند می خانه داخل نور از ناچیزی

 (.ببینید را خانه داخل تواند

 :پرسیدم خاصی مخاطب داشتن بدون
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 برج؟ یه توی سوییت یه باشه؟ ویالیی نبود قرار مگه _

 میزنه لنگ همیشه امنیتیش امکانات ویالیی توئه، ماله برج هوس پنت. نیست سوییت یه: ن

 .ستنه هم ساختمون نگهبانای نمیبینیشون، تو که خودت های نگهبان بر عالوه اینجا اما

 :گفت و کرد خم باال سمت به رو گردنش ، کشید می باالیی بلند سوت حالیکه در جین

 امن به رو اینجا پدرت شنیدم. شه کوفتت هی کوک ببین، شو ارتفاع جاییه، عجب پسر _

 .. کرده خودت

 :کردم نگاه جین و نامجون به مات و گیج

 من؟ نام... به گفتی؟ چی _

 در متس به رو ما میبرد، داخل رو ها ساک که بود راننده به نگاهش که همینطور نامجون

 :گفت و برد برج ورودی

 .بود داده قول بهت که تولدی کادوی جای به بگم بهت گفت. تو نام به ره،آ _

 دنبال نامجون حرفی هیچ بی هنگمآ صدای کردن زیاد از بعد و کردم سرخوشی ی خنده

 دو که اه اسانسور های درب ، نگهبان میز. بود ای طالیی،نقره ست برج البی. افتادم راه

 هم شیکش های لوستر و سقف طراحی حتی ، میکرد نمایی خود البی انتهای ازش جفت

 دیمش اسانسور اولین سوار. بر سر حوصله و برق و زرق پر. بود رنگ دو این از ترکیبی

 .ردک وارد رو کدی ، چرخوندنش از بعد و کرد دکمه باالی قفل توی رو کلید نامجون و

 از ادهاستف حق ما فقط یعنی این.  کلید این ی اضافه به هوسه، پنت اختصاصی کد این: ن

. ما ی قهطب توی بیان تونن نمی کد و کلید داشتن بدون دیگه ساکنین و داریم رو طبقه این

 ....کوک میشنوی

 :گفتم خونسردی با و وردمدرآ مو هندزفری

  .نشنوم و صدات که نشدم کر میدم، گوش هنگآ شنیدم، که معلومه _

  ست؟ طبقه چند اینجا حاال: جین

 .طبقه پنج و سی: ن
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 .جامپینگ بانجی برای میده جون ایول،: جین

 و کنی سکته بود مونده کم بدی انجام خواستی و کار این که باری اخرین جین نه:  ن

 .نمیده ای اجازه چنین هم برج این امنیتی قوانین درضمن

  :گفت و انداخت گردنم دور شو دست سرخوشانه جین

 کوک؟ نه مگه کنیم، امتحان اونجا میتونیم هست، هم ایباراکی پل نداره اشکال_

 .نکردم امتحانش حاال تا من دونم، نمی: ج/ک

 .دادی دست از و عمرت حس بهترین وای واقعا؟؟؟ پسر، میگی چی: جین

 ای اجازه همچین من. نکن وسوسه حرفات با هم جونگ کوک و جین، بزن حرف کم: ن

 .نمیدم تون کدوم هیچ به

 در با راهرو یه منتظر که و من و شدن باز سانسورآ های در بگه چیزی جین اینکه از قبل

  .کردن سوپرایز بودم، هوس پنت ورودی

 یوارد که بود بزرگ خیلی سالن یه م رو به رو. شد باز هوس پنت داخل مستقیما سانسورآ

 یه ش دیگه سمت و بود، شده ساخته مخصوص های پنجره از تماما تشسم یه های

 و چمارپی های پله سالن انتهای.  داشت راه بزرگ شپزخونهآ به که بود باریک راهروی

  .داشت راه دوم ی طبقه به که بود باریکی

 دیگه؟ باالست ها اتاق هی نامجون،: ج/ک

 دو ن،جی و من برای یکی شده، حاضر تو برای یکیش داره، اتاق تا چهار باال درسته،: ن

 .مهمانه اتاق هم دیگه تای

 :گفتم و رفتم ها پله سمت به میکردم روشن مو گوشی اس پی جی که همینطور

 .دانشگاه ببری و من باید بکن زود و کارات خب، خیلی _

 .میشه شروع دیگه ی هفته یک از ها کالس جونگ کوک، ولی: ن
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 قبال ما نوادهخا اینم نکنه یا هامو، واحد بعد کنم، انتخاب مو شتهر باید اول اما میدونم: -

 دادن؟ انجان

 :گفت و داد تکون هاشو دست که کردم نگاه نامجون به بدگمانی با

 .گذاشتن خودت ی عهده به و کار این نه، نه _ن

  . خوبه: -

 مثل و اشتد باریک ی راهرو یه دوم ی طبقه. رفتم باال ها پله از و نگفتم چیزی دیگه

 های در. الماسی کوب دیوار های چراغ با شیری ها دیوار رنگ.  بود ساده سالن نمای

ゲスト بود زده چپ سمت توی دوم و اول در روی. بود هم مقابل دو به دو ها اتاق

 اتاق وسط بزرگ جین چمدون کردم باز که رو راست سمت ، اول در ،( مهمان)

.  رفتم در اخرین سراغ و بستم و در اتاق وردک به توجه بی پس کرد، می خودنمایی

  راحتی مبلمان اتاق ورودی داشت مانند L فضای یه. بود کره توی خودم اتاق از تر بزرگ

 وسطشون کوچیکی بیضی میز که بود سفید های پایه و دسته با یاسی رنگ به نفره پنج

 بار اتاق گوشه.  بود نصب مقابلشون دیوار روی بزرگی LED تلویزیون و داشت قرار

 دوم L. بود پر لعنتی و گرون مشروبات انواع از پشتش ی قفسه که داشت قرار کوچیکی

 اتاق اصلی قسمت L پشت و ای شیشه دیوار مقابل که داشت راه پنجره تماما دیوار یه به

 قابی بدون ی اینه با دراور میز.  برجسته تختی رو با متحرک و گرد تخت. بود خواب

 به یکی که بودن اتاق انتهای هم در دو.  L دیوار به شده چفت کامپیوتر میز و تخت کنار

 دو مهارت با که  بزرگ خیلی بهداشتی سرویس یک به دومی و داشت راه هام لباس کمد

 برای اختصاصی فضای بر عالوه حمام و بودن شده جدا هم از ش دستشویی و حمام بخش

 شده درست اروپایی های حمام سبک به باتقری و داشت هم سفیدی و بزرگ وان دوش،

 که اول سالن های دیوار رنگ و ها پرده رایشآ و مبلمان خالف بر سالن این ست. بود

 اتاق نمای به خاصی ابهت که بود سفید و مشکی از مخلوطی بود، سفید و یاسی از ترکیبی

 سفیدمو اسکی یقه نهام  پیره لباس کمد توی نگاه یه با انداختم، تخت روی مو کوله. میداد

.  کشیدم بیرون رو داشت سفید ای دانه رنگ های طرح که مو ای سورمه اسپرت کت با

 موهام پوشیدم رو منتخبم لباس و انداختم تخت روی و سفیدم ستینآ بی شرت تی و کت نیم

 از بعد کردم مرتب بودم، ریخته صورتم توی حوصله بی هتل توی حمومم از بعد که و
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 خارج اتاق از بودم، کرده پیدا دراورم های کشو از یکی توی باالخره که رکممدا برداشتن

  .شدم

 

 

 .باش زود نامجوننن،: -

 :جین گفت به رو میشد خارج اشپخونه از که همونطور نامجون

 .برگردیم تا نرو جایی نره، یادت پس _

 نمیشم گم بلدم، که هم ژاپنی نیستم، بچه که من جونن اما: جین

 .بیایم تا بمون. میشم نگران من اما جین نممیدو: ن

 و حرفش سرش دادن تکون با و گذاشت همسرش های لب روی سریعی ی بوسه جین

 .کرد قبول

 .داد ور خروجمون خبر راننده به نامجون میرفتیم پایین سمت به آسانسور با که همینطور

 مستقرن؟ کجا راننده و ها نگهبان: -

 .دارن سوییت تا ود ما زیر واحد توی اونا: ن



46 | P a g e  

 

 

 .هانآ: -

 ماشین، توی نشستن محض به. شدم خارج برج از نامجون دنبال و نگفتم چیزی دیگه

 .کرد حرکت مقصدمون سمت به راننده

 یبار القب من قشنگیه، جای ماساهینا دانشگاه بخونی، موسیقی میخوای بود گفته مادرت: ن

 .مخوند شا درباره تحصیلی و شگریگرد توضیحات توی ژاپن بودم اومده تفریح برای که

 باشم؟ ندهران با قراره همیشه من....میگم نامجون...  بود اینترنت توی عکساش میدونم،: -

 مگه؟ چطور: ن

 رو عنتیل های محدودیت اون اینکه از قبل من باشم؟ داشته خودم برای ماشین یه نمیشه:  -

 .گرفتم موا گواهینامه بشه خراب سرم

 .میکنم صحبت پدرت با اما منیست مطمئن: ن

 به و نم کارای راپورت هم تو میمونه ما با نرفته، جین که یادت بود؟ چی ما قرار هی: -

 .نمیدی مادرم و پدر

 . بشه تامین جا یه از باید میخوای که ماشینی پول ، نیست دادن راپورت این: ن

 .بخرم ماشین یه م خانواده شدن خبردار بدون که دارم م شخصی حساب توی انقدر: -

 توی ونا. کنی انتخاب ماشین یه تا میریم جین با عصر میخوای اینطور که حاال باشه:  ن

 .تره وارد چیزا اینجور

 .شد عالی: -

 ستورد دادن از بعد نامجون. ایستاد حرکت از دانشگاه ورودی درب مقابل ماشین بعد کمی

 رسبزس محیط وارد هردو و افتاد اهر من دنبال برگشت، ساعت برای راننده به الزم های

 .شدیم دانشگاه

 . داشت وجود ازش اینترنت توی که عکسهایی از بهتر خیلی بود، قشنگی خیلی جای
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 با و ونهمراه نامج به و گرفتم تر سفت موا کوله بند اطرافم خیره های نگاه به توجه بی

 جامان و نامم ثبت های ارک زود خیلی. رفتیم دانشگاه اداری ساختمون به جو پرس کمی

 هک همینطور برگشت موقع. ساعت یک مدت توی شاید گرفتیم، هامو کالس لیست و دادیم

 ک بودم نامجون با صحبت مشغول و بود هاشون ساعت و هام کالس برگه توی سرم

 .شد بلند گوشم کنار چیزی افتادن صدای بالفاصله و شدم کشیده کناری به یدفعه

 انداختم بود کرده حلقه هام بازو دور محکم و دستهاش که جوننام به گیجی نگاه

 و مدست فوری. رسیدم زمین روی شده پخش جسم یه به تا کردم دنبال و نگاهش رد بعد و

  :پرسیدم ژاپنی به و شدم خم افتاده پسر سمت به و کردم ازاد نامجون حصار از

 خوبه؟ حالتون متاسفم،( دایجوبوکا؟ سومیماسه،)_
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 :گفت لب زیر هاش لباس تکوندن حال در و شد بلند اروم میکرد ناله که رهمینطو

 شد؟ چی....داره درد(ناندسکا؟...  اییتاهه) _

 توی صورتش مشخصات از که چیزی اولین. کرد بلند و سرش ش کوله برداشتن از بعد

 .لپهای سفید پرش بود ، میومد ای بیننده هر دید

 :گفتم نگرانی با دوباره

 نشد؟ که چیزیت خوبی؟ _

 :برداشت شدن خیره از دست و اومد خودش به کم کم

 نشد؟ طوریت که تو داشتم عجله ببخشید. نشد چیزی خوبم،... اره ها؟ _

 ره،دا چیزی آسمی شاید گفتم خودم با میکشه، عمیق نفس یه ش جمله هر بین میکردم حس

 :گفتم و زدم لبخندی سوالش جواب در ولی

 خوبم منم نه _

 :کردم دراز سمتش و دستم بعد

 چیه؟ تو اسم. جونگ کوک ،جئون جونگ کوک من اسم _

 :گفت لبخند با و داد فشار گرمی به و دستم

 .جونگ کوک خوشبختم پارک جیمین، _

 .کرد بود ایستاده سرم پشت رومآ که نامجون به نگاهی بعد

 هستی؟ ای کره تو واوو: -

 همینطور؟ توام البته،: ج

 تو موسیقی، برای کردم نام ثبت تازه من بگذریم اصلیتم، ست دهپیچ یکمی من: -

 چطور؟

 ..... تموم و نامم ثبت کارای موسیقی رشته ی واسه داشتم منم جالب چه: ج
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 :زد داد و انداخت ساعتش به نگاهی

 .ببینیم رو همدیگه بعدا ممکنه برم من شد، دیر واییی _

  .شد ردو ما از خداحافظی از بعد و کرد بغلم فوری

 به ، بود تفاوت بی حاال تا که نامجون صورت شدم متوجه که بود نرفته قدم چند هنوز

 .شد عصبی و نگران یکباره

 یهو؟ شدی چی: -

 .بریم باید: ن

 .شد خارج ساختمون از و گرفت و دستم چیزی گفتن بدون هم بعدش

 .توام با نامجون.... هی نام: -

 .کشید راحتی جون نفسنام شدیم ماشین سوار باالخره وقتی

 شده؟ چی بگی منم به میشه: -

 :گفت و کرد بهم کوتاهی نگاه نامجون

 میکشید؟ عمیق نفس هی چطور نشدی متوجه. جیمین پسر، اون _

 .داره آسم شاید نیست خاصی چیز اینکه ولی چرا، خب: -

 .گفت  شد  دور ازمون وقتی که ای جمله با نه اما کرد و فکر این میشد: ن

 مگه؟ گفت چی: -

 بود جمله این دقیقا:  ن

 میپریدم میموندم نزدیکش دیگه یکم اگه داشت، شیرینی بوی عجب پسر اون لعنتی "

 "روش

 یخ زد سرعت به ترس از دستام و موند باز تعجب از دهنم نامجون حرفهای شنیدن با
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 نگ کوکجو

 از دبع.  خوب بوی ، خوب بوی...میخورد بهم جمله این از حالم داشت کم کم دیگه

 توی که جیمین از تنها نه.  شنیدم زیاد رو جمله این ، دانشگاه توی اول، روز اون

 های خیلی از بلکه ، بود شده دوستم بهترین نامجون های هشدار وجود با مدت این

 دست بهم وسواس حس که بودم شنیده رو مسخره ی جمله این قدری به هم دیگه

 اب و خودم حسابی حموم توی ، خونه از رفتن یرونب از قبل روز هر و بود داده

 و دسر های ادکلن از ما سلیقه خالف بر هم بعد و میشستم بچه های شامپو انواع

 .میکردم استفاده تلخ

 تههف طی من که کسایی نصف تقریبا بودم فهمیده ها، این بر عالوه مدت این تو

  ...نیستن عادی آدم دارم کار و سر باهاشون

 آدم اصال واقع در... نه.. باشن چیزی ، سلبریتی که معنا این به نه ودننب عادی

 مشکل فقط که جیمین بود اطرافم عادی شخص تنها. نامجون و جین مثل نبودن،

 حس بچگیش توی سخت تصادف یه از بعد خودش ی گفته به. داشت بویایی

 نه.  بود دیعا دمآ هی با اون تفاوت تنها این و بود کرده پیدا شدیدی افزایش بویاییش

 و دمیکر نامجون فرار نگاه زیر از ش همه که کالسیکم موسیقی تاریخ استاد مثل

 شد، سبز دانشگاه جلوی بود خریده تازگی به که موتوری با جین بار یک وقتی

 ذوق با و داد فشار دستش توی و نامجون بازوی ، خجالتیم استاد به نگاه یک توی

 :گفت

 فقط  میکردم فکر نمیشه باورم وای...دهنده شکل تغیر یه...کن نگاه نامجون هی _

 .دارن سکونت مریکاآ توی

 اب و شد سرخ سرعت به جین حرفای و صدا شنیدن با جونمیون کیم استادم، گوشای

  .گرفت فاصله ازمون سرعت به بود شده گرد تعجب از که چشمایی

 بی بودم کرده عادت ماطراف در ای افسانه موجودات شدن پیدا به دیگه منکه

 زده چونه نامجون و جین با خریدش سر کلی که مشکیم ی پورشه سمت حوصله
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 از سرعت به برسه بهم نامجون اینکه از قبل و کردم روشنش و رفتم بودم

 و حرف درازم محافظ از چقدر بعدش که بماند. شدم خارج دانشگاه پارکینگ

  .شنیدم غرغر

........ 

  . اومدم ژاپن به من که هماه چهار حدود االن

 و انگلیسی زبان توی مشکلی هیچ بچگی توی مختلف خصوصی معلمای لطف به

 خرج نستممیتو که میگرفتم ماهانه ما خانواده از قدری به تازه  نداشتم، ژاپنی حتی

 .داشتم مشکل تا دو مدت این توی اما. بدم کامل رو نفره پنج خانواده یه

 دستم هب ما خانواده از پیامی یا تماس هیچ دیگه اول ایروز از غیر به اینکه اول

 .نرسید

 هنوز مدت این توی که بقیه برای بودن ای خامه شیرینی حس اون از بعد دوم،

 شدیدی های تهوع حالت و ها سردرد تازگی به  بود، برنداشته سرم از دست

 بیرون از یا و میکردن درست که نامجون یا جین غذایی ده هر از و میگرفتم

 لقمه مونه اینکه از قبل اونم  بخورم، میتونستم لقمه تا یکی،دو فقط میدادن سفارش

  .برگردونم دستشویی توی هم رو ها

 و شده نگرانم هم خجالتیم استاد حتی که بود کرده ضعیفم قدری به وضع این

  .بود دراومده صداش

 رایبنامجون  و من نجی بودم ویالونم با تمرین مشغول و نداشتم کالس که روز یه

 :کرد صدا ناهار خوردن

 .ززووددد داریم، وطنی غذای امروز بدویین...کوکی...نامجون _

 از تازه که نامجون سر پشت و گذاشتم کنار و ویالون سرگیجه و خستگی حس با

 . رفتم آشپزخونه سمت به بود شده بیدار خواب
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 تاقما توی منو بود کامل اهم که شبی ن هرجیبگم،نامجون و  رفت یادم اینو راستی

 و زوزه صدای فقط من شبا اون توی. بزنن سیبآ بهم مبادا که میکردن زندانی

 های خوابی کم خستگی از که شب های نصفه تا و میخورد گوشم به وسایل شکستن

 سرویس هم بعد روز صبح  داشت، ادامه سمفونی این میشدم، بیهوش روزم طی

 با خدمه و میکرد ردیف شده داغون هوس پنت برای جدیدی  دکور داشت خدمه

 قلمنت داخل به رو جدید و سالم یهاثاث و بیرون به و داغون اسباب جین نظارت

 .میکردند

 این که منم و شد ظاهر چشمام جلوی چی کیم ظرفای رسیدیم آشپزخونه به وقتی

 میز پشت ذوق با بودم شده اذیت کلی فسفود و ژاپنی های غذا دست از مدت

 مسموم و داره حساسیت ژاپنی های غذا به میکنه فکر م بچه آخی.)) شستمن

 ((�😂�شده

 !!!کردی درست خودت که نگو جین، آوردی کجا از. چی کیم جون آخ: _

 :گفت اخم با میذاشت مقابلمون رو ها نوشیدنی که جین همینطور

 ستدر خودم که معلومه.. نکن سوال انقدر بخور ست؟ نکنه درد دستت جای _

 .بیارین در نیستین بلد هم نیمرو یه آشپزی از که جون و تو کردم،

 . هیونگ بلدی کار یه حاال: _

 نه؟؟؟ من میشه حساب هیونگ جین که چطوره: نامجون

 :گفتم میکردم وجب رو ها غذا چشمام با که همینطور

  ر؟مانست بگم جای نامجون به بعد به این از تا داری مشکلی میخواد، دلم چون_

 .نامجون خوبه همون رییس نکنه درد دستت نه: نامجون

 :گفت خنده با ریخت بهم و نامجون جین موهای
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 هم حاال کنه، اذیت میخواد گرفته ازت ظعف نقطه بچه این جون نزن جوش _

 .زود بخورین، غذاتونو

 نخورد به شروع ولع با و زد لبخندی بود کرده ذوق همسرش توجه از که نامجون

 حالت چیکیم تند بود کردم، نزدیک دهنم به مو استیکچاب تا بیچاره منه اما کرد،

 پناه دستشویی به دیگه روزای از خیلی مثل شد باعث و کرد تشدید ور تهوعم

 های ذاغ تا بودم گوارشم سیستم تمام به وردنآ فشار مشغول بعدش دقیقه ده تا.ببرم

 و دهش سفید صورت با وقتی بعد، دقیقه ده. بفرستم پس موا معده توی نداشته وجود

 ادهآم برام جین که پالتویی وقت اتالف بدون ،نامجون بیرون اومدم قرمز چشمای

 ورآسانس سمت به و کرد بلند دستاش روی منو فوری بعد و کرد تنم رو بود کرده

 .رفت شخصی های

 :گفتم داشت کمی ولوم ضعف خاطر به که صدایی یا

 باش زود.  زمین بذار منو میکنی؟ چکار هی، _

 شتپ داری ست هفته دو. نمیشم بیخیال چیه تو مشکل نفهمم امروز تا من نامجون:

 .دکتر نمیری وقت هیچ باشه خودت به میندازی گوش

 خ من... نامجون اما: _

 بیام؟ منم الزمه جون.نامجونه با جونگ کوک حق نه: جین

 :گفت میشد اسانسور وارد که همینطور جون

 .میدم خبر بهت شد چی هر ونبم جین، نه _

 ودمب شده خسته وضعیت این از خودمم نزدم، حرفی دیگه بیمارستان تا اون از بعد

  .بشم خالص بد حال این از زودتر چه هر میخواست دلم و

 تا شد رارق و دادم مانجا ساده آزمایش تا چند دکتر ی معاینه از بعد بیمارستان توی

  .کنن اماده برامون بیشتر ی ینههز با رو ها جواب بعد ساعت یک
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 بخش های تخت از یکی روی بود شده بیشتر ساعت یک از که مدت اون توی

 .میاوردم در ور جون گوشی پدر حرص از و بودم نشسته اورژانس

 یگوش به پرستارا، و دکترا گردن نه بازیه یه فقط اون کوک، تر رومآ یکم: _

 .کن رحم بدبختم

 :زدم غر و انداختم یکنار حوصله بی رو گوشی

 .کردن االفم ساعته سه االن. بدن و جواب ساعته یک بود قرار شد؟ چی پس _

 .اومدن سمتمون به پرستار تا دو همراه به مسن نسبتا پزشک یه موقع همون

  شد؟ چی ، دکتر خب: ج.ک

 :پرسید و گردوند جون و من بین شوا خسته و کالفه نگاه دکتر

 .کنیم صحبت خصوصی باید من؟ تردف بیارید تشریف میشه _

 اتاق. مافتادی راه دکتر سر پشت کم ی فاصله با و انداختیم هم به نگاهی جون و من

 همون توی بود، ریوایچی کاروما لباسش روی اتیکت به توجه با اسمش که دکتر

   .داشت قرار اورژانس نزدیک اول، ی طبقه

 هک کوچیک میز یه کرکره، با پرده بدون و متوسط های پنجره با ساده اتاق یه

 مابقی مثل که هایی دیوار با بود، عکس قاب تا  چند و پرونده از پر روش

 ی هگوش ساده معاینه تخت یه نهایت در و  بود، شیری و سفید رنگ به بیمارستان

 .اتاق

 :پرسیدم دکتر از حال همون توی بودم، اتاق کردن آنالیز حال در هنوز

 خونم قرمز های گلبول بیماری به مربوط دارم؟ خاصی مشکل دکتر، شده چی _

 ..بیافته عقب کار این االن تا نذاشتم  میدم، دارم و خونم یکبار ای هفته من میشه؟

 :گفت و کشید عمیقی نفس دکتر
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 اشم مشکل این اینکه با و کردم بررسی رو شما پزشکی سوابق من جئون، جناب _

 .ستنی این االن شما مشکل اما میاد حساب به پزشکی علم در یابی کم بیماری هم

 :داد ادامه بعد و کرد مکث کمی

 خصوصی سوال تا چند بخونم شما برای رو ها آزمایش جواب اینکه از قبل_

 .داشتم ازتون

 .کرد بود ایستاده من کنار اخم با که نامجون به نگاهی حرفش این از بعد

 .بپرسید رو سواالتون هستند، من امین و محافظ ایشون: _

 :داد ادامه عمیق نفس یه از بعد و کرد مکثی دکتر

 شما اول، سوال....میکنم صحبت پرده بی که ببخشید و من اول خب، بسیار _

 هستید؟ همجنسگرا

 به گیجی نگاه بود؟ وردهدرآ کجاش از دیگه و این موند، باز حرفش این از دهنم

 .نداشت من از بهتری وضع که انداختم نامجون

 چیه؟ منظورتون ؟؟چی؟: _

 ایشگر نوع با رابطه در ساده سوال یه هستید؟ همجنسگرا شما آیا پرسیدم: دکتر

 .جنسیتون

 ها؟ آزمایش اون حتی یا داره، شما به ربطی چه این: _

 .بدین جواب لطفا: دکتر

 :کشیدم موهام توی دستی عصبی

 .نیستم همجنسگرا من خیر _

 ..یعنی بایسکشوالین؟ پس: دکتر

 :میکنم قطع و حرفش شده سرخ رتصو با
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 بطهرا حاال تا اصال من نیستم، هم بایسکشوال من نه و چی یعنی میدونم خودم _

 چیه؟ برای سواال این نداشتم،

 :رفت هم توی تعجب از دکتر چهره اینبار

 ممکنه غیر این....اما نداشتین؟ سکس حاال تا یعنی _

 مشب صدای با شده خسته ها چینی همقدم این از من مثل بود معلوم که نامجون هم

 :توپید دکتر به

 داره؟ شما به ربطی چه بودنش ممکن غیر یا ممکن _

 به کردن نگاه بدون میزد، ورق و دستش توی های برگه عصبی و گیج که دکتر

 :گفت جون و من

 خصهمش که چیزی ها زمایشآ این ی باره ده حداقل تکرار از بعد که اینه ربطش _

 به حتی نتونستم هنوز من و بارداره ست باکره میکنه ادعا که پسر قاآ این که اینه

 چه کنم هضم رو مسئله این ایشون بودن همجنسگرا احتمال ،با پزشک یه عنوان

 .باشن نکرده تجربه هم رو جنسی ی رابطه اصال ایشون اینکه به برسه

 حالیکه رد من. هکن پر و جون اتاق و من یخنده صدای تا کشید طول ثانیه ده دقیقا

 :گفتم میکردم پاک بود افتاده راه صورتم روی خنده از که اشکامو

 .شنیدم که بود جوکی بهترین این دکتر، وای _

 نهمچی که ندارم هم اضافه وقت ندارم، شما با شوخی هیچ من جئون آقای: دکتر

 .بکنم کاری

 :گفتم دکتر ی گرفته ی چهره به رو جدی لحن با و اومد بند ما خنده کم کم

 پول همه ونا گرفتن از بعد دارم توقع االنم. ندارم رو کارار این وقتی منم اتفاقا _

 .و مزخرفات این نه بشنوم قبول قابل و درست جواب یه وقتم دادن هدر و
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 و انداختم میزد چنگ موهاش به کالفگی از که دکتر چشمای توی مو جدی نگاه

. بندازه راه فوری و کارم و کنه رخواهیعذ ش مسخره شوخی بابت تا شدم منتظر

 .میخورد بهم شا شوینده مواد و بیمارستان بوی از حالم داشت کم کم دیگه

 گرافیسونو و زمایشآ ی برگه کلی اینکه از بعد و داد بیرون صدا با شو نفس دکتر

 :گفت میذاشت جلوم رو

 که اه ونوگرافیس و ها زمایشآ این طبق. درسته حرفهام تمام و جدیم کامال من _

 باردار بدنتون طبیعت برخالف آسایی معجزه طور به شما ، شده تکرار ها بار

 دنب در ست، بچه نگهداری محل ها خانم بدن در که رحم جای به جنین واین شدین

 و هرشد حاله در تری نفوذ قابل غیر حال عین در اما تر شفاف پوسته ی توی شما

 .گذاشته سر پشت و پنجم هفته معمولی، های جنین از ما های دانسته طبق

 طقمن بی های برگه ، بود بسته رگبار به رو ما حرفهاش با دکتر که مدتی تمام

 نامجون سمت به یکبار لحظه چند هر حتی ، کردم نگاه بار چندین رو جلوم

 ورآرگم های کاغذ اون توی رو ای نکته اون انسانی فرا بینایی شاید تا برمیگشتم

 خفیم دوربین یه حتی یا مسخره شوخی یه ها حرف این تمام کنه ثابت و کنه پیدا

 :پرسیدم و آوردم باال ضرب یه و سرم دکتر خرآ جمله با که ست بیمزه

 ماه؟؟ چند گفتید ، ببخشید _

 هفته یک و ماه یک تقریبا یعنی ، پنجم هفته: دکتر

 :گفتم نامجون به رو و کردم قطع شادی با و حرفش

 اومدم؟ کره از وقته چند من جون، هی _

 .ماه چهار تقریبا: نامجون

 ؟.نبودم کسی با که مدت این توی: _

 :داد جواب اطمینان با اینبار نامجون
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 .نبودی مطمئنا نه _

 کره؟ توی افتاد؟ اتفاق کی حادثه اون و خب: _

 :گفت و زد لبخندی بود رسیده من ی نتیجه به حاال که جون

 .هفته یک و ماه چهار حدود یهنی سفرت، از قبل هفته یک _

 :برگشتم دکتر سمت خوشحالی با

 ی رابطه حاال تا من گفتم قبال که همونطور. میکنید اشتباه دارید که بودم مطمئن _

 ....بوده ناخواسته و تجاوز متاسفانه که مورد یک جز به نداشتم، جنسی

 ..رابطه همون از اما میگم و این که متاسفم: دکتر

 شما ناال اما بوده من ی رابطه تنها اون درسته....بشه تموم حرفم بدید اجازه: _

 ..تون خیالی جنین که گفتید

 ...واقعا اون خیال؟ کدوم: دکتر

 .نیست بیشتر ماهش یک تون واقعی جنین اون دکتر، خب خیلی: _

 هفته،خب؟ یک و ماه یک: دکتر

 :داد جواب من جای اینبارنامجون به

 اهم چهار از بیشتر حادثه اون از گفتم االن که طور همون هک اینه موضوع خب _

 .ماه یک نه میگذره

 پاک صورتمون از دکتر بعدی حرف با جون و من های لب روی پیروزی لبخند

 :شد

 رشدش محل ها جنین ی بقیه با تفاوتش اولین. عادیه جنین یه بچه این نگفتم منم _

  رش سرعت شده، من شگفتی باعث هک ش بعدی تفاوت گفتم، که بود رحم همون یا

 عادی جنین یه و ضربان این اگر. قلبشه ضربان سرعت و ش سلولی تکثیر و
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 نهبز تا ۲۰ دقیقه در که قلبی چون میکردم، صادر شو سقط دستور فورا من داشت

 که جنینی به برسه چه ناپذیره توجیح داره هم قلبی بیماری که بالغ دمآ یه برای حتی

 ها این ی همه با باشه، دقیقه در نبض ۱۳۰ تا ۱۲۰ بین چیزی ایدب قلبش ضربان

 شا سابقه بی کندی وجود با حتی رشدش همچنان و داره و قلب ضربان این جنین

 تغیر رحم این که جایی تا البته  نداده، بروز مریضی از نشانی هیچ و داره ادامه

 .داد رو معاینه ی اجازه ما به یافته شکل

 

 چیزی دیگه من اما بود انگیزش شگفت های یافته توضیح شغولم همچنان دکتر

 زا بود شده پر ذهنم تموم. بود برگشته سرما و ترس حس اون بازم. نمیکردم حس

 ونا از بعد بیمارستان، توی که هیوال اون نحس صدای و بارداری و بچه ی کلمه

 بود کرده زمزمه گوشم توی بیداری و خواب بین ، حادثه

 "نشده تموم تو با نوزه من کار "

 

 راوی

 هب میکرد، پیدا شو طعمه باید. کشید عمیقی نفس فرودگاه از شدن خارج محض به

 .بود داده استراحت فرصت بهش کافی ی اندازه

 با و زد تنه بهش کسی که بود شیرینش کوچولوی خرگوش بوی ردیابی مشغول

 .شد فرودگاه مقابل های تاکسی از یکی سوار عجله

 بود رفته فرو ردیابیش حس توی کامال که تهیونگ شد باعث شخص اون کار این

 شخص اون و برگرده اینکه از قبل. بگیره قرار باد مسیر در و بخوره چرخی

 ثبت ذهنش توی ، شام برای و ببینه بود شده دور خیلی موقع اون تا که رو خاطی

 از باد که شیرینی بوی( میگرده غذا دنبال توکیو منوی توی نرسیده مونا بچه)کنه
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 و شد حساسش های ریه و بینی وارد میکرد پخش اطراف در شهر شمال سمت

  .کرد هاش لب مهمون رو ش همیشگی و کج پوزخند

 .بیبی کردم پیدات: تهیونگ

 

 

TOYOSU HOSPITAL TOKYO, JAPAN 

 

 است المللیبین فرودگاهی (東京国際空港 :ژاپنی به) توکیو المللیبین فرودگاه

 دو از یکی فرودگاه این. است شده واقع ژاپن کشور پایتخت توکیو، شهر در که

 :ژاپنی به) هاندا فرودگاه نام به که فرودگاه این. است توکیو شهر اصلی فرودگاه

羽田空港) کشور این المللیبین فرودگاه وآمدترینرفت پر است، مشهور نیز 

 نفر میلیون ۶۵٫۵ دی،میال ۲۰۰۶ سال در توکیو المللیبین ش فرودگاهمی محسوب
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 و آسیا قاره فرودگاه ترینشلوغ توکیو المللیبین فرودگاه ترتیب بدین. کرد جابجا را

 .است مسافر انتقال و میزانقل لحاظ از جهان فرودگاه چهارمین

 

 

 

 

 

 :کرد زمزمه و زد پوزخندی تهیونگ

 .بیبی کردم پیدات _

                      ........................... 
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. گذاشت عقب صندلی روی جونگ کوک رو اروم و کرد باز و ماشین نامجون در

 بود رفته هوش از ،جونگ کوک دکتر طرف از آور شوک خبر اون شنیدن از بعد

. نداشت رو به رنگ بیچاره پسر. بود نیومده بهوش هم سرمش اتمام از بعد و

 سمت به و نشست ونفرم پشت جونگ کوک راحتی از اطمینان از نامجون بعد

جونگ  برای رو مقویی سوپ تا گرفت تماس با جین راه توی. کرد حرکت خونه

 از بعد. گرفت و بود کرده تجویز دکتر که داروهایی هم راه سر کنه، مادهآ کوک

 توی رو خودش و شد بیدار غذا بوی با کم جونگ کوک کم ساعت یک گذشت

 . رهبیا خاطر به رو روز اون های اقاتف تا کشید طول کمی. دید اتاقش امن محیط

 

 کوکجونگ

 همه الک و م یندهآ رویاهام، ، زندگیم تمام. بودم زده زل دیوار به حال و حس بی

 کابوس این نمیدونستم. میدیدم رفته دست از و باشم داشته میتونستم که هایی چیزی

 فکر دم،بو دهرسی رامشآ به تازه ماه سه از بعد.  باشه داشته ادامه قراره کجا تا

 ....خبر این با اما بذارم سر پشت و نحس اتفاق اون تونستم میکردم

 :وردآ خودم به و جین من صدای که بودم فکرا همین توی

 تا دادن بهت که هایی رامبخشآ با کردم فکر.....شدی بیدار ،.جونگ کوک.. _

 .کردم اماده سوپ برات بیا. میخوابی شب اخر

 ظرف به ای حوصله بی نگاه. گذاشت تخت کنار عسلی روی رو دستش توی سینی

 :انداختم سوپ بوی و رنگ خوش

 ...دیدی مدت این که خودت بخورم، بتونم نکنم فکر..جین _

. رهندا هم محرک یا اضافه ی ادویه. کرده تجویز و این دکتر نباش، نگران: جین

 .نشده بد حالت بوش از که میببنی
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. دمکر هیستریکی ی خنده. رفت شکمم سمت به دستم ناخوداگاه دکتر اسم اوردن با

 :بود دستم حرکت به خیره جین ناراحت نگاه

 برمیای پسش از نباش، نگران...جونگ کوک: جین

 چی پس از. نزن ای کلیشه های حرف دیگه جین،تو میکنم خواهش: جونگ کوک

  .تو خود مثل جین مردم یه من بارداری؟؟؟؟؟ برمیام؟

 هی یادآور برات اون داری نگهش نمیکنه مجبورت کسی هیچ یشبنداز میتونی: جین

 ...نباید حتما ، تلخه یخاطره

 :میکنم قطع حوصلگی بی با حرفشو

 عادی ی بچه یه منه شکمه توی که اینی جین. نرسیده بهت کامل خبرا انگار _

 یک شکل تازه ماه چهار گذشت از بعد که غریبه عجیب جنین یه نیست، کوفتی

 رحمی  با یه و پیچیده دورش که لعنتی اون متاسفانه و گرفته خودش به رو ها ماهه

 ها جنین ی بقیه از که معقولی غیر و معقول چیز هر از میکنه محافظت ازش

 ینا با که من نحس شانس به لعنت و تره نفوذ غیرقابل و تر محکم میکنن محافظت

 پس. بشه خودم رگم باعث ممکنه چون شم خالص شرش از نمیتونم حتی اوضاع

  .اراجیف این از و میشی راحت و میندازیش نگو دیگه

 از. اشتمد خندیدن ی حوصله من اگه البته شده، دارخنده خیلی جین متعجب ی چهره

 با و نگذاشت پام روی رو غذا سینی ناچار به شد بلند ناخواسته که شکمم صدا و سر

 زا اینکه از قبل اما نزد فیحر جین غذا اخر قاشق تا. شدم خوردن مشغول ضعف

 :گفت بشه خارج اتاق

 ....داری راه یه فقط کنم فکر جونگ کوک گفتی که چیزایی ی همه با _

 چی؟ +
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 ریجونو چه بدونه خودش شاید کاشته، برات رو بچه این که اونی دنبال بگردی _

 ی هچب جنین این مسلما گفتی دکتر حرفای از تو که چیزایی با و داده تو تحویل و

 یستیمن دمآ نامجون هم و من که اومده کارت به جا یه شانست شاید نیست، دمیزادآ

 صداش هیوال بیداری و خواب توی که بشی رو روبه کسی با قراره وقتی اونم

 .دیدارشی اولین های پیامد گرفتار هم االن میکنی و

 تنها وحشت و بهت توی و من و شد خارج اتاق از جین ها حرف این زدن از بعد

 من!!! کرده؟ فکر چی خودش پیش  جین هام؟ کابوس عامل با رویی روبه. گذاشت

 دارم هم االن همین

 همیش منجمد رگام توی خون میکنم فکر ورزجرآ شب اون به وقتی حتی فتم،می پس

 .نداره امکان نه....که دنبالش برم بعد

 بعد. شینهمی گردنم روی ناخوداگاه دستم میدم، تختم مقابل ی ینهآ به موا خسته نگاه

 ونخ نبود اوایل با تفاوتش تنها.  نرفته بین از زخم اون هم مدت این گذشت از

 یه مثل. باشه چشم توی ازش تری دقیق شکل شده باعث که اطرافشه های مردگی

 هر میکنم فکر حتی گاهی نداره، مشخص طرح یه حتی. عجیب و زشت خالکوبی

 ازم و خواب هام کابوس که شبا از بعضی، میشه عوض شکلش یکبار وقت چند

 وزر توی معمولش ی اندازه از ببینم میتونیم میمونم، بیدار صبح تا و میگیرن

 محض به اما بود شده روشن اطرافش هم خفیفی نور شب یه حتی و شده بزرگتر

 میکنم حس هم االن. بود برگشته اولش حالت به چی همه چراغ کردن روشن

 به کنم منحرف روز اون های اتفاق از و فکرم اینکه برای. شده عوض شکلش

  .کنم چک و گردنم روی مانند تتو زخم تا میرم اینه سمت

 و خمز تا درمیارم کامل و پیرهنم.  میشه حبس سینه توی نفسم میبینم که چیزی از

  .ببینم حسابی و درست

 کوفتیه؟ چه دیگه این بهش لعنت اما میکنه تغیر واقعا انگار
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 ورد که ناشناخته زبون یه به شکسته درهم ی نوشته یه. قدیمیه خط نوع هی مثل

 کلیش این قبال این...این،....شده کشیده بزرگ های خار با سرخ گل یه از طرحی

 .نبود

 .... این حاال و بدشکل ی ساده زخم به بود، زخم یه فقط

 جا زا اام نهشو نامجون روی گرم دستای تماس با که شدم غرق افکارم توی انقدر 

 .میکشم بلندی داد و میپرم

 .منم..باش اروم پسر هی: نامجون

 شدنه؟ ظاهر طرز چه این کردم سکته عوضی: _

 نشون واکنشی هیچ زدنت صدا دقیقه ده از بعد که نیست من تقصیر: نامجون

 .ندادی

 .میکشم ای کالفه پوف

 ؟..دلداری یا بدی مشاوره اومدی داشتی، چکار حاال: -

 بررسی و گردنم روی طرح و برمیگردم ینهآ سمت به دوباره بهش توجه بی و

 .میکنم

 .بدم گزینه بهت اومدم نه: ن

 :میدوزم بهش اینا توی از گیجمو نگاه

 ای؟ گزینه چه گزینه؟ _

 تا بچه پدر یکی اون مورد در: ن

 :میدم فشار هم روی و دندونام

 .کن تمومش پس نام  نیست من گذاشتن سر سربه برای خوبی وقت _
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 رو یزیچ چه با مقابله مادگیآ بدونی باید اما بزارم سرت به سر ندارم قصد منم: ن

  .جونگ کوک باشی داشته

 .دارهن فرقی بیشتر یا کمتر یکی میشه نازل سرم بال داره جا همه از که فعال: _

 و ندونی اینکه با میکنی حمل رو موجودی چه جنین بدونی تو داره فرق خیلی: ن

 .بسپری باد جهت به و دتخو

 این هب نگاه یه....قبلش اما میشنوم و هات گزینه باشه خب خیلی ، خب خیلی :-

 بنداز

 .میکنم اشاره گردنم به

 ...شب اون از که نیست زخمی همون این: ن

 شده عوض شکلش...کن نگاش ولی خودشه اره +

 یصدا چیزی هر از قبل اما بندازه زخم به نگاهی تا شد خم گردنم روی نامجون

  :پروند جا از رو دومون جین هر بلند

 میکنین؟ دارین غلطی چه تا دو شما _

 و مشکالتم لحظه یه برای تا شد باعث نامجون گیج نگاه و جین اتیشی چشمای

 .بخندم بلند صدای با و کنم فراموش

 اخ.....باهم نام و من......من کردی فکر واقعا تو ، جین.... واااییی: _

 �😂😂�دلم

 :گممی   نگامیکنم نامجون ی وارفته ی قیافه به شد تموم م خنده اینکه از بعد

 و شکاکت و جوشی همسر این فعال کشیدم، کافی اندازه به کنم فکر امشب واسه _

 زا ما هفته یه برای میزنیم، حرف مشکل این به راجع دوباره صبح کن رومآ ببر

  .بگیر مرخصی برام دانشگاه
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 روی دستم یه که درحالی و برمیگردم تخت روی لباسم پوشیدن نبدو هم بعد

 میکنم سعی میشه، ساطع ازش کمی حرارت که گردنم روی م دیگه دست و شکممه

 .یرمم خواب به و میکنه اثر ها رامبخشآ بالخره تعجب کمال در و. بخوابم دوباره

 

 راوی

 امتم کوکگجون بوی .بود ایستاده ای شیشه تمام و بلند برج روی به تهیونگ رو

 چیزی چه بود متعجب اونجا به رسیدن تا تهیونگ و میداد پوشش رو منطقه اون

 ستد از زندگیشو شده باعث و داشته نگه زنده االن تا خاص بوی این با پسر این

 ه،کن حفظ داشت رو غذا به دعوت حکم براشون بو این که ماورایی موجودات تمام

 جونگ کوک حفاظت عامل متوجه برج به شتربی هرچه نزدیکی با حاال اما

جونگ  عطر خوش و شیرین بوی با که گرگینه دو ی زننده و تند بوی....میشد

 .میکرد عمل خطر آژیر مثل استثنائی موجود هر برای و بود شده مخلوط کوک

 جونگ کوک اتاق نفوذ ضد های پنجره و برج باالی به و خرآ نگاه تهیونگ

 :گفت میشد دور اونجا از رومآ رومآ که درحالی و انداخت

 مدت یه میتونم مزاحم تا دو اون وجود با کنم، صبر باید دیگه یکم اینکه مثل _

 . برمیگردم زودی به اما بذارمش خودش حال به دیگه

 توی و کرد داشت نظر جونگ کوک در برای که خودش افکار از اهسته ی خنده و

 .شد ناپدید شب تاریکی

 

 راوی

. کرد نامجون و جونگ کوک به نگاهی. گذاشت میز روی و عسل و شیر لیوان جین

 .میکردن یادداشت رو چیزی گاهی چندازهر و بود گوشی توی سرشون هردو
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 تشکر جین از میکرد دراز شیر برداشتن برای رو دستش که همونطور جونگ کوک

 :گفت یزم روی به دستش کوبیدن با و نیاورد طاقت جین دقیقه چند از بعد. کرد

 !!!میکنین کار چه دارین بگین شدم خسته بابا ای _

 و کردن نگاه هم به بودن ترسیده جین ناگهانی حرکت از که جونگ کوک و نامجون

 .کشیدن عمیقی نفس

 بود؟ حرکتی چه این آخه کردم سکته: ج.ک

 شدم خسته نمیزنید حرف هم کلمه یک گوشیه، توی سرتون نشستین ساعته دو: جین

 ....خب

 لیح راه یه زودتر هرچه باید میکنیم، تحقیق کوکی مشکل به راجع داریم: نامجون

 .کنیم پیدا براش

 :گفت و نشست صندلی روی بیحوصله جین

 .ست فایده بی کارتون نظرم به اما....بگین اول از و این _

 چطور؟؟: ن

 فاقیات اما کردم هک و سایت تا چند حتی کردم رو و زیر و نت کل قبال خودم من: ج

 یه که هایی بچه زیادن، دورگه های بچه البته نداشته، وجود حاال تا کوکی مشکل مثل

 یا اه بچه این اما. ما دنیای موجودات از یکی شون دیگه رگ و باشه انسان شون رگه

 تا و میان دنیا به میکنن، رشد عادی ی بچه یه مثل یا میمیرن اول ماه همون توی

 مهه مادر که اینه شونا مشخصه ترین مهم اما....دارن یدعا زندگی بلوغشون زمان

 هیچ....بوده مونث صورت هر در ، انسان غیر چه بوده انسان چه ها بچه اون ی

 وراند توی حتی یا اورده دنیا به و شده باردار رو دورگه یه که کسی دنیا از جایی

 هتاز جونگ کوک مشکل میگم همین برای.  نبوده پسر یه ، داده دستش از بارداری

 .نبوده قبال براش تکراری و ست
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 :گفت حوصله بی و کشید مشتش توی رو موهاش جونگ کوک

 ....بکنمممممم غلطی چه من حاال _

 وکجونگ ک اهه...باید....کنی شروع گردنت روی خالکوبی اون از باید نظرم به: ج

 ..شدی دماغ خون دوباره

 

 کوکجونگ

 

 جین تا گرفتم باال و سرم شدم، هام لب روی نخو خیسی متوجه ی جین اشاره با

 سریع تمخواس. بود شده دهنم وارد خون قطره چند و بود شده دیر اما بده بهم دستمالی

 کرف همیشه من.  نبود کردنی باور. شدم متوقف طعمش چشیدن با اما بیرون کنم تفش

 عطر مثل طعمش... االن اما میده رو زده زنگ آهن ی مزه و بو خون میکردم

 بینی از بیشتری خون تا کردم خم پایین به سرمو اختیار بی.... بود گیالس ی شکوفه

 با عهیکدف که شد بسته نظیرش بی طعم لذت از ناخوداگاه چشمام... بشه دهنم وارد م

 ...اومدم خودم به جین ی شوکه صدای

 جونگ کوکککککک!!....لعنتی اوه: ج

 ی پریده رنگ و رفته هم تو ی قیافه و ینج گیج ی چهره با و کردم باز و چشمام

 .شدم مواجه نامجون

 ....دا... داشت اون... اون.؟. ی نام... دید هم تو: ج

 .جین دیدی درست میخورد، رو خودش خون داشت: ن

 هب بودن، خیس. کشیدم لبام به دستی بودم کرده که کاری و نامجون حرف از شوکه

 امچشم جلوی کامال خون سرخ رنگ. کردم گاهن بودن کرده لمس رو لبام که انگشتام

 .میکرد خودنمایی
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 روی و گرفت جین دست از و دستمال اومد، خودش به جین و من از زودتر نامجون

 .داشت نگه محکم بینیم

 ..اخ: _

 .بیاد بند خونش تا دار نگه و این هییسس،: ن

 :پرسیدم خاصی مخاطب داشتن ،بدون رومآ و دادم فشار م بینی روی و دستمال

  ?..میکردم غلطی چه داشتم من...من _

 .اون.....نه تو البته خب...میکردی تغذیه خودت خون از داشتی: ن

  !کیه؟ اون از منظورش ببینم تا انداختم نامجون به گیجی نگاه

 زا رو کردنم فکر قدرت لحظه یه برای  رسیدم، شکمم به چشماش رد کردن دنبال با

 ...اومدم خووم به دوباره عجب جینمت صدای با که دادم دست

 ..یه....یه...بچه اون که اینه منظورت نامجون، نداره امکان: ج

 :گفت و کشید صورتش به دستی نامجون

 .آشامه خون یه ی بچه اون جین، درسته متاسفانه _

 لشوننس توی رگه دو که موجوداتین تنها آشاما خون میدونیم ما دوی هر نام اما: ج

 .ندارن

 میگین؟ دارین چی چیه؟ منظورت.....نظم: _

 هآشام خون یه...هست اسمش که هرچی یا بچه جنین، اون دوم پدر میگیم داریم: ن

 ....ولی: ج

 ...نداره خون خوردن به میل موجودی هیچ جنین. جین نیست ای دیگه احتمال: ن
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 صالا ن،بش دار بچه ها آشامخون از تونننمی ها انسان میگم دارم نامجون پارک: ج

 یچه بارداری امکان چون نداشته وقت هیچ ، نداره وجود ها آشامخون بین ای رگهدو

 از میتونه آشامخون یک فقط و فقط ، نیست ممکن ها آشامخون از موجودات از نوعی

 .بشه داربچه نوعش هم

 ...سلطنتی های آشامخون اما درسته ها مپینز بین این: ن

 وقت هیچ خودخواه و مغرور و اعصاب رو های زاده رافاش اون از کدوم هیچ: جین

 اب هم خودشون نوع توی حتی ها لعنتی اون نمیکنن، جفتگیری خودشون نوع از بغیر

به جونگ  سلطنتی آشامخون یه میگی داری تو بعد. میپرن فقط خودشون سطح هم

 که ور کوکی تونسته دارن که خاصی خون با و کرده تجاوز بهش کرده، حمله کوک

 کنه؟؟؟؟؟؟؟؟ باردار پسره یک

 .کرده طلسمش که کنی فراموش نباید اینم:  ن

 :شد بلند همزمان جین و من صدای

 چچچچییییی؟؟؟؟؟: 

 : گفت و کرد گردنم به ای اشاره نامجون

 فراموش من.  یه طلسمه اون میگره، خودش به خاصی شکل دفعه هر که زخم اون_ 

 التح اون توی کوکیو که االن تا بودم شنیده بهش راجع پدربزگم از که بودم کرده

 .دیدم
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 خالکوبی)زخم( جونگ کوک

 دستم یتو ی لکه از پر دستمال و بود اومده بند خونش که قرمزم بینی به ای اشاره و

 .کرد

 میشناخت که موجوداتی ی همه ی نامه زندگی درباره پیش سال خیلی پدربزرگم: ن

 نوع و ها آشامخون خاندان از داشت که یبار ، دمیکر تعریف هایی داستان برام

 هاشون، قدیمی اون از یکی چطور که کرد تعریف میگفت برام اخالقیاتشون و زندگی

 موجودات از قبیله یه چطور ، فسیل و که قدیمی خیلی های سلطنتی همون از یکی

 با خاصی خمز قبیله اون افراد از کدوم هر. کامل ی قبیله یه. کرده طلسم رو ماورایی

 اون از کدوم هر و داشته بدنش روی آشامخون اون دندونای جای از متغیر طرح یه

 اینکه مگر میشده شخص مرگ باعث نهایت در که شده متفاوتی طلسم دچار افراد

 طلسم کردن باطل یعنی ، کار این چون اما... میکرده باطل و طلسم آشامخون همون
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 که بوده اون از تر زیاد شده طلسم افراد تعداد و تهمیگرف آشامخون از زیادی انرژی

 نفر دو جون فقط آشام خون اون ، کنه تحمل رو رفته دست از انرژی همه اون بتونه

 افراد انتقام خاطر به مونده باقی نفر دو اون. مردند قبیله اون ی بقیه و داده نجات و

. میرن اونجا از همیشه برای بعد و میکشن شده ضعیف که ور آشامخون ، شون قبیله

 .نیاورده دست به ازشون خبری دیگه هم کسی

. میکنم گریه دارم نمیشه باورم....میکشم صورتم با دستی هام گونه خیسی حس با

 :میگه و برمیگردونه سمتم به رو ناراحتش ی چهره نامجون

 به گرنهو کنیم پیدا و آشامخون اون زودتر هرچه باید اما...جونگ کوک متاسفم _

 .....تو ، بچه اون اومدن دنیا به از بعد درصد ۹۹ احتمال

 عشرو بود اومده سرم که بالیی برای صدا بی و گذاشتم آشپزخونه میز روی و سرم

  .کردم گریه به

 

 راوی

 کیم عمارت__ سئول

 

 :گفت میداد همسرش دست به رو چای فنجون حالیکه در کیم خانم

 کنی؟ چکار میخوای... رفته تهیونگ که حاال _

 تهدید با تونست تموم سال ده عوضی اون میکشیم، راحت نفس یه باالخره: ک-آ

 اما ، بشه آزار باعث قبل از بیشتر روز هر و داره نگه مونا خانواده توی رو خودش

 هدیگ و کنه عمل قولش به امیدوارم واقعا. ببینمش نیست قرار دیگه که خوشحالم

 .برنگرده هرگز
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 هب کنه مجبورمون تا کرد هوسوک با و کار اون چطور که میافتم یادش وقتی: ک-خ

 .هبرنگرد دیگه امیدوارم منم توئه با حق.....داریم شا نگه خونده فرزند عنوان

 از ای خاطره هم االن ، بوده هیپنوتیزم تحت اون فرانسه، میفرستم و هوسوک: ک-آ

 شدن مستقل برای درتبرا میگی پرسید عوضی اون از هم چیزی ، نداره اتفاق اون

 .کرده ترک رو ما

 .بخوابیم بهتره ، وقته دیر بیا... خوبه: ک-خ

  .شد خواب اتاق وارد ، همراهش و زد همسرش پیشونی به ای بوسه کیم آقای

 اب و کشید چپش کتف به دستی بود شنیده ستون پشت از رو ها حرف تمام که هوسوک

 :کرد زمزمه افسوس

 .شده دیر خیلی مون زندگی از هیوال اون کردن بیرون برای دیگه _

 قدش متما ی آینه مقابل در شدن بسته از بعد و رفت اتاقش سمت به آروم های قدم با

 یتونستم مه همون با اما بود اتاقش روشنایی منبع تنها تختش کنار آباژور نور. ایستاد

 یها لبه هب رو دستش آهسته. ببینه ینهآ توی رو شا پریده رنگ ی چهره خوبی به

 رو سرش و ایستاد آینه به پشت. کرد خارج تنش از رو اون و برد پیرهنش

 بهتر رو کتفش ی شده کبود پوست تا شد خم آینه سمت به کمی. برگردوند

 قبل شب تهیونگ که زخمی. بود دروغینش برادر از یادگار اخرین که کبودیی...ببینه

 و بود گذاشته باقی براش نقطه اون از هوسوک خون کشیدن با ، شدنش ناپدید از

 :بود گفته که ای زمزمه

 "...برادر سراغت میام زودی به "

 نشد برداشته و تهیونگ رفتن با ، بعد روز اما بود شده بیهوش وحشت از شب اون

 براش حقیقت و آوردن هجوم مغزش به پیش سال ده خاطرات هیپنوتیزمش آثار

 .شد روشن
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 پیش سال ده__ بک فلش

 

 موجود به التماس و ترس با و بودند چسبیده بهم زده وحشت کیم آقای و خانم

 باسل بود، بسته سرش پشت و بلندش موهای که نوجونی پسر. میکردند نگاه مقابلشون

 یک مثل از صداش میکرد صحبت وقتی و داشت تن به شیکی و مارکدار های

 رو اون که یزیچ اما..... میشد اون به کسی هر شدن جذب باعث روان، موسیقی

 لبهای بین در که بود نیش بلند دندان دو با سرخش و دسر چشمان میکرد متمایز

 .شد رد ارومی به پاش زیر های جسد روی از پسر. میکرد نماییخود خونیش

 بدهز و ماهر افرادی. بودند کیم ی خانواده های محافظ و راننده به متعلق که اجسادی

 در رپس.  بودن رسیده قتل به خونسرد موجود این دست به ثانیه چند از کمتر در که

 ی خانواده کنار از باد مثل کرد، پیدا افزایش ناگهان به هاش قدم سرعت حالیکه

 نمخا. شد بلند خانواده فرد کوچکترین جیغ صدای بعد ای ثانیه و گذشت زده وحشت

 دهدا انجام براش شخصیش گریمور صبح که آرایشی تمام بود شده باعث گریه که کیم

 :گفت التماس و ناله با بره بین از ، بود

 لطفااااا. باش نداشته پسرم به کاری میکنمممم، خواهش _

 داره خوبی خیلی بوی اون ماا...امممم: پسر

 .باش هنداشت کاری ما خونواده با ولی بکن من با میخوای کاری هر ، لطفا: کیم آقای

 :گفت و زد نیشخندی پسر

 از رو قلعه این طمع بودم داده هشدار بهت که میکردی وقتی باید رو اینجا فکر_ 

 تا اینجا بیای پولت ارزش بی کیفهای و هات محافظ با اینکه نه کنی، بیرون ذهنت

 .....دربیاری چنگم از موا قلعه و بترسونی ور من مثال
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 قلعه تهیونگ

 

 توی که ای هبچ پسر گردن توی رومیآ به رو هاش دندون حرف این زدن از بعد

 هیچ و شد خونش نوشیدن مشغول رامشآ با و کرد فرو میلرزید ترس از بغلش

  .نکرد بچه های زدن پا و دست و ها گریه به توجهی

 جیبی ساعت شد باعث کارش این افتاد، پاهاش روی ناتوانی و وحشت از کیم آقای

 و کشید کارش از هیوالدست لحظه یک توی بیافته، بیرون به جیبش از طالییش

 نفس. داد خورد می قل زمین روی هنوز که طالیی ساعت به رو شا خیره نگاه

 خونیش لبهای خاطر به اگر که نشست صورتش روی جذابی لبخند. کشید عمیقی

 بغل توی رو شده بیهوش ی بچه حرکت یه با. داشت هم بهتری خیلی ی جلوه نبود
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 ساعت. کیم نشست مستر ی دهز زانو پاهای مقابل و انداخت شا زدهوحشت مادر

 .کرد نزدیک بینیش به و گرفت مشتش توی رو

 .نمیده و تا خانواده و تو بوی کیه؟ ماله این...محشری بوی عجب لعنتی +

 :داد جواب همسرش از قبل بود گرفته بغلش توی سفت رو پسرش که کیم خانم

 .نزدیکمون دوستان از یکی....طرف از ست، هدیه _

 :گفت و زد نیشخندی هیوال

 ت دهخانوا اون و تو بدم اجازه من که راهی ،یه..داری حل راه یه.... مستر هی :_

 .بمونید زنده

 راقب و سرخ چشمای به بود کرده پیدا دلش توی که ای تازه امیدواری با کیم آقای

 .شد خیره موجود اون

 حلی؟ راه چه چی؟: ک-آ

 :گفت ششگو تور و برد مقابلش مرد گوش نزدیک رو سرش پسر

 ولی رگیهبز خیلی افتخار این البته. فانی کنی قبول تا خونده فرزند عنوان به و من _

 زنده رو تا خانواده و تو که میدم قول منم. بیاری دست به رو اون میتونی خب

 .بذارم

 با و دکر فراموش رو موقعیتش ، بود کرده تعجب شدت به پیشنهاد این از که کیم آقای

 :گفت فریاد

 ......ندار امکان چییییییی،چ _

 .خورد رو حرفش هیوال ی شده تاریک چشمای دیدن با

 :گفت و زد ترسناکی نیشخند پسر

  داری قرار موقعیتی چه تو کردی فراموش انگار _
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 .هبر شا شده بیهوش کودک و خانم کیم سمت به تا شد بلند حرف این زدن حین در و

 :گرفت قرار پسر اون و شا خانواده بین و شد بلند سریع کیم آقای

 جامان رو کاراش.... قبوله قبوله کردم، تعجب فقط من ، میکنم خواهش نه نه نه _

 قبوله. میدم

 :برگشت سمتش به کیم خانم سوال با که داد تکون تایید به سری پسر

 ...نفعی چه کار این چرا؟....ولی _

 :گفت و رسوند زده وحشت زن به رو خودش باورنکردنیش سرعت با پسر

 تیشکال اون فکر به بیشتر و نکنید دخالت نداره ربط بهتون که کاری تو بیاین +

 .... داره خونریزی هنوز بغلتون توی که باشین

 :فتگ و رفت بزرگ ی قلعه های پله سمت به نگران مادر و پدر به توجه بدون بعد و

 یکارا بهتره ممیکن جمع رو وسائلم تا. تهیونگ اوه تهیونگه، اسمم....راستی _

 ...ضمنا   و میشم خانوادتون عضو خودم اسم به من ، بدین انجام رو مقدماتی

 :داد ادامه و برگردوند نگران زوج سمت به رو سرش

 .ممیار رو دخلتون ثانیه یک از کمتر توی...کنید بیرون سرتون از و فرار فکر _

 .شد ناپدید ها پله پیچ توی صورتش روی نیشخند همون با و

 

  فلش پایان

 

 راوی
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 لشمقاب ساختمون به عینک پشت رواز چشمهاش درحالیکه بود ایستاده درخت ی سایه توی

 قصد اشخاصی کرد حس وقتی. میداد دور هاش انگشت الی رو طالش یسکه بود دوخته

 شقدرت از استفاده با و شد مطمئن خودش بودن نامرئی از دارن رو ساختمون از خروج

 .داد افزایش رو شنواییش و دید

 کردمی دعا حالیکه در پسر. شا گرگینه بادیگارد اون و کوکجئون جونگ...بودن خودشون

 .میکرد گوش هاشون صحبت به کنه مخفی گرگینه اون از رو بدنش بوی نامرئیش جادوی

 دیآئو سمت به بود درگیر ش ریخته بهم موهای و گشاد لباس با که همینطور جونگ کوک

 ایه التماس و ها خواهش به توجه بی و رفت بود گرفته رو قبلیش ینماش جای که جدیدی

 :گفت بلندی نسبتا صدای با و ماشین سوار کردنش استراحت ی درباره نامجون

 سوار و بده حرکت کونتو اون بدی انجام درست و کارت میخوای اگه نامجون پارک _

 .شو

 ...باید تو...جونگ کوک اما:  نامجون

 یکبار هن اونم عمرم، کل توی شده زده گند فهمیدم ساعته ۲۴ از کمتر من نام، شو خفه:  ج

 ....شو سوار نکردم خالی تو سر مو خرآ روزای این دلی و دق تا پس... دوبار بلکه

 .ریندا کالس که امروز بری؟ میخوای کجا اصال: پرسید و شد سوار میلی بی با نامجون

  :گفت ردمیک روشن رو ماشین که همینطور جونگ کوک

 .نمک فراموش و مصیبت این بتونم که گورستونی هر اصن....بار...سینما...وکهئکارا _

  .کرد حرکت و گذاشت دنده توی و ماشین بالفاصله هم بعد

 تحت که محله اون از جادوش کردن باطل بدون رسش تیر از ماشین شدن خارج محض به

 رو نظرش مورد تماس موبایلش با و شد خارج بود نامجون دست زیر های محافظ نظر

 .کرد برقرار

 :گفت رئیسش صدای شنیدن و تماس شدن وصل با
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 .شدند خارج ساختمون از محافظش همراه به االن همین قربان _

 میرن؟ کجا نفهمیدی _×

 .بودن عصبی و ناراحت چیزی از نظر به اما نداشتن مشخصی مقصد _÷

 چطور؟ _×

 .میکرد شکایت زندگیش شدن خراب و اخر روزای از اخه _÷

 :شد بلند خط پشت از رومیآ ی خنده صدای

 باید رو دیگه کار یه اینجا برگرد...تائو بود خوب کارت.... شد متوجه باالخره پس _×

 .بدی انجام

 .ارباب بله: تائو

 توی و کرد باطل رو نامرئیش جادوی بود رسیده امنی محل به که تائو تماس، قطع از بعد

 .کرد پورت تله نزد بهم چشم یک

 

 کوکجونگ

 صبانیتمع به هم توکیو های خیابون شلوغی. میدادم ویراژ ها ماشین بین از کالفه و صبیع

 رکتح یه توی نامجون اینکه تا کنم بیشتر رو سرعتم ، حرص از میشد باعث و میزد دامن

 ینا. کرد هدایت خیابون ی گوشه به رو ماشین پیچوندنش با و گرفت دستم از و فرمون

 ادد و برگشتم سمتش به قبل از تر عصبانی. بزنم ترمز روی گاهناخودآ شد باعث کارش

 :زدم

 میکنی؟ غلطی چه معلومه _

 با و کشید موهاش توی دستی کالفه. شدم ساکت سرخش چشمای به نگاه یه با

 :گفت نشه بلند میکرد سعی که صدایی
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 کجاست؟ حواست... بگیری زیر و نفر یه االن بود نزدیک چی؟ خودت _

 :گفتم بشم کردنم گریه مانع و بدم قورت بغضمو میکردم سعی درحالیکه

 ازم تو عدب...یندهآ نه خانواده، نه زادی،آ نه زندگی، نه ندارم هیچی االن من حواس؟؟؟ _

 میخوای؟ حواس

 :کرد زمزمه و شد تر نرم صورتش

 اون باش مطمئن. ریدا رو ما های توانایی...داری رو جین و من تو رفته؟ یادت _

 زود خیلی. میکنیم پیداش برات و آشامخون

 معلوم؟ کجا از: ج

 گفتم؟ دروغ بهت حاال تا:  ن

 ..اما...نه:  ج

 سرگرمی برای آشامخون یه کردی فکر شدی؟ طلسم گفتم بهت رفت یادت درضمن،:  ن

  میکنه؟ طلسم و دیگران

 چیه؟ منظورت: ج

 راغمون،س میاد اون نکنیم پیداش هم ما حتی اگر یعنی نای و داشته هدفی یه حتما اون:  ن

 .تو سراغ واقع در

 :گفتم حرص با نََکنم جا از گوشاشو میکردم سعی درحالیکه و کشیدم عمیقی نفس

 چکار؟ میخوام شو نحس ریخت من بدتره، که این خب _

 ات یتون نمی و داری نیاز لعنتی اون وجود به صورت هر در تو...جونگ کوککککک:  ن

 .کنی فرار ازش عمر خرآ

 اینا ی مهه با باشم، داشته نیست قرار هم چندانی عمر من رفته یادت هم تو اینکه مثل:  ج

 .ببینم رو ها بدبختی این بانی و باعث نخوام که حقمه این کنم فکر
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 :فتگ و ریخت بهم موهامو میکنه، صحبت بچه یه با داره انگار و کرد ای خنده نامجون

 نمیکنی فکر کنه، باطل و طلسم کنیم مجبورش میتونیم جین و من ببینیش گها اما _

 تحال به عمرت طول میشه باعث...متنفری و میترسی ازش که لعنتی اون دیدن اینجوری

 برگرده؟ طبیعی

 :گفتم و دادم بیرون حرص با نفسمو

 ...منو ، مرگ یا میکنی پیدا و اون زودتر تو ببین بگرد ، خب خیلی_

 :گفت ش گوشی اوردن بیرون با همزمان و کرد صنوعیم اخم

 خیلی...خوب جای یه ببرمت جین با تماس از بعد بذار و بردار بافی منفی از دست فعال _

 ..شده نگران حتما بیرون، زدیم خونه از یهویی

 کجا؟ خوب؟ جای: ج

 صدای تماس برقراری محض به. شد تماس اتصال منتظر و کرد سکوت برای ای اشاره

 :شد بلند جین

 (بخونید داد و جیغ با )

 برگرده تا کنی منصرفش فقط بود قرار رفتین؟ گوری کدوم احمققق، نامجون پارک _

 رفح چرا دم و شاخ بی غول میکنم، پارت تیکه خونه برسه پات فندقی مغز یودای خونه،

 .....پسسسسس نمیزنی

 دممیدا گوش جین جیغای صدای به متعجب چشمای و باز دهن با که من به نگاهی نامجون

 گرفتهن دل به رو جین توهینای و ها حرف از ای ذره بود معلوم که لحنی با و کرد نگاه

 :گفت

 .بزنم حرف میکنم پیدا مهلت منم بدن امان کبیر سوکجین جناب اگه _

 بلند دوباره میکنه سعی بود معلوم که لحنی با و فرستاد بیرون بلندی فوت با شو نفس جین

 :گفت هنش
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 .نیاوردم جوش دوباره تا بنال _

 مک تازه بگیرم، و جلوش نتونستم ، بزنه گشتی یه خواست نبود خوب جونگ کوک حال: ن

 یگهد و میشدی نامجون بدون اونوقت...بده کشتن به جفتمونو زیادش سرعت با بود مونده

 .بزنی داد سرش اینجوری نبود کسی

 مکرد نگاه میکرد لوس جین برای رو خودش اشتد واضح خیلی که نامجون به نیشخند با

 :پریدم هوا به جین ی دوباره فریاد با که

 بعد بگذره بارداریت از ماه دو بذار مخ بی پسره.....جونگ کووووکککککککککک_

 و کن عوض نامجون با و جات االنم همین....بیار در و اعصاببی  و پریود زنای ادای

 .خونه برگردین

 رو مپیش دقیقه چند عصبانیت و بود گرفته ما خنده خودم به نسبت جین لقبای از که من

 :گفتم خنده با بودم کرده فراموش

 دعوام ای میزنین داد یا رئیستونم؟ من رفته یادتون نامجون تو نکنه دیگه؟ امر.. چشم _

 ..میدی دستور که هم حاال  میکنین،

 ود؟ب چی اسمش.. دوستت اون دینبرگر زود هیونگتم، من.....به بره بودنت رئیس:  جین

 ..لپ لپیه

 جیمین؟: _

 رس روزا این دیده میگفت بود نگرانت دیدنت، میاد داره گفت زد زنگ اوهوم،:  جین

 .بزنه سر بهت میاد داره  نبوده، خوب حالت کالس

 :گفتم میلی بی با و انداختم م شلخته و داغون وضع و سر به نگاهی

 به هبرس چه نمیدادن راهم هم نوانخانه تا وضع و سر این با حال هر به هیونگ باشه _

 .دیگه جاهای

 :گفت و کرد ای خنده نامجون
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 ن؟ند راهت جایی که بوقم من مگه تازه مارکدار، ی شلخته یه اما ای شلخته درسته _

 :شد بلند دوباره جین عصبی صدای

 .خونه برگردین و کن بس رو زنی الس پررو، ی یودای یااااا _

 و شینما خنده با و کردم نامجون رفته وا ی قیافه به نگاهی. کرد قطع رو تماس هم بعد

 . کردم روشن

  .ممیکرد دق حتما مصیبت همه این توی نداشتم برم و دور و چل و خل زوج این من اگه

 

 بعد ماه دو

 

 راوی

 با بود، سفیدش حد از بیش و برهنه بدن روی که ، گردنش دور سفید ی حوله حالیکه در

 تمام و کرد نزدیک لبهاش به رو بلندش هپای جام ؛ میرقصید میپیچید، تراس توی که بادی

 دونب اطرافش هوای شدن جا به جا با.  کشید سر یکباره به رو جام داخل رنگ سرخ مایع

 :گفت برگشتن

 .کنی غافلگیر منو تا مونده هنوز اما کریس شدی تر صدا بی _

 ایستاده ای گوشه حرکت بی و صاف که کریس سمت به سردش و حس بی صورت با بعد

 :پرسید و برگشت بود

 نفرستاده؟ جدیدی مطلب تائو خبر؟ چه...خب _

 یکبار هفته در شاید  کوک،جئون جونگ خصوصا شده، کمتر هاشون آمد و رفت:  کریس

 . سابقش تیپ خالف وضعی و سر با اونم بیاد بیرون خونه از

 ؟ چطور _×
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 گیر نهات و اون نتونسته هم یبار حتی تائو مدت این تو...  ساده گشاد، های لباس:  کریس

 هتونب شخصا تائو که گزارشی اولین از بعد هفته دو. گرفته مرخصی هم دانشگاه. بیاره

 جئون جونگ کوک برای سال یک مدت و رفت دانشگاه به بلندش قد محافظ اون داد،

 .گرفت مرخصی

 :یدپرس و شد اتاق وارد انداخت می تراس کنار آشغال سطل توی رو خالی جام درحالیکه

 نبود؟ ای دیگه چیز _

 تردید .نبود اربابش میل باب معلوم نا و نیمه و نصف های خبر دادن شد، مردد یکم کریس

 :پرسید سردش لحن همون با و انداخت باال رو ش ابرو تار دید که و کریس

 شده؟ چی _

 .نیست مطمئن ازش البته که گفته هم دیگه چیز یه تائو راستش: کریس

 .بده ادامه رو حرفش تا شد خیره کریس به حالت همون با

 ات گویا بود، فرستاده و جئون جونگ کوک مجدد مریضی خبر که پیش ماه یک از: کریس

 میکرده حس رو خون بوی  خونه، به شدن نزدیک بار هر با امروز

 .نشست فرمش خوش های ابرو بین اخمی

 میگی؟ من به و این داری االن تو و ن؟؟خو بوی _×

 :کرد اضافه فوری بود ترسیده اربابش عصبانیت از که کریس

 .نبود مطمئن اخه _

 و خون بوی درستی به نمیتونه سال همه این از بعد بگی میخوای چیه؟ منظورت _×

 ه؟ بد تشخیص

 عطر اما نه،خو بوی مثل که حالی عین در بوی این که میگفت تائو ارباب، نه:  کریس

 یه این طی اینکه تا نبود مطمئن تائو داره، خون به نسبت تری غلیظ و تر شیرین خیلی
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 میشه، بیشتر شدتش هم مشخصی های تایم سر گویا. میشه  بیشتر بو شدت اخیر یک هفته

 توی و عطرش و بیاری بیرون شده عایق ی محفظه توی از رو خون شیشه یه انگار

 .بفرستی زادآ هوای

 :گفت و کرد کریس به ای اشاره. زد نیشخندی و شد پاک صورتش روی از مشاخ

 .مرخصی. کنه پیدا ور شدنش نشین خونه دلیل بگو تائو به _

 . شد خارج اتاق از اثری کوچکترین بدون کریس

 های چراغ نورش منبع تنها که تاریک اتاق. رفت تختش کنار کوچیک ی قفسه سمت به

 گشبزر و انگیز وهم فضای بشه که بود چیزی از تر خالی ود،ب تراس مقابل ساختمونای

 ی قفسه و اتاق وسط گردو چوب جنس از سایزی کینگ و سیاه تخت. نگرفت نظر در رو

 ، اقات ی نقطه ترین دور در هم دری دو و سیاه کمد کنارش، در ماهون چوب از نوشیدنی

 .میخورد چشم به خالی و سرد فضای اون توی که بودن وسایلی تنها

 شخو مایع ، جامی برداشتن بدون و وردآ بیرون جدیدی نوشیدنی ی شیشه قفسه توی از

. میچرخید بود وردهآ کریس که جدیدی اطالعات حول فکرش. کشید سر رو داخلش طعم

 د،بو نمونده هاش نقشه اجرای به چیز میفهمید، و جونگ کوک شدن گیر گوشه علت باید

 .کنه خراب رو هاش برنامه چیزی هیچ خواستنمی

 

 جین

 از بعد. دوختم چشم جونگ کوک به میچرخوندم دستام بین موا قهوه فنجون حالیکه در

 اگه شد متوجه ش بعد هفته دو اینکه تا بود شده افسرده کافی ی اندازه به ماجرا فهمیدن

 هم رو کشف این. نمیده رو غذایی هیچ خوردن ی اجازه بهش بچه اون  نخوره خونی هیچ

 به دست نامجون شدن بریده با ساعته ۴۸ لرز و تب یک از بعد که وردآ دست به مانیز

جونگ  ببنده رو زخم ذاتی نامجون قدرت اینکه از قبل خوری، میوه چاقوی ی وسیله

 و من. گرفت لبهاش بین رو زخمیش دست و زد شیرجه سمتش به فوری خیلی کوک
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 از روزه دو که جونگ کوکی چطور هک بودیم شوک توی کامال ثانیه چند تا نامجون

 اونکه از بعد. رسونده دست نامجون به رو خودش سرعت این با افتاده تخت توی ضعف

 دست ظرف خواستم اومد خودش به کوکی و کشید عقب و دستش سرعت به نامجون

 :گفت ضعیفی صدای با کوکی که کنم خارج اتاق از رو سوپ ی نخورده

 .بخورمش بتونم کنم فکر جین، نبرش_

 ماا نمینداخت غذا سمت هم ینگاه حتی پیش ی دقیقه چند تا اون شدم، خیره بهش متعجب

 ...حاال

 :داد ادامه دید صورتم توی که رو تعجب حالت

  .نمیزنه بهم ور حالم بوش دیگه...دیگه _

 رو خیسش انگشت درحالیکه نامجون. کرد جلب رو جفتمون توجه نامجون نیشخند صدای

 سمت بشه خشک تا میکشید لباسش به رو نمیشد دیده اون روی زخم از ریاث دیگه که

 همون با جونگ کوک شکم به کوچکی ی ضربه زدن از بعد و رفت جونگ کوک تخت

 :گفت نیشخند

 .زورگوئه پدرش مثل کوچولو مانستر این انگار _

 نام؟ میگی چی: جین

 :گفت و کشید جونگ کوک سر به نامجون دستی

 و شکمت توی ی جوجه اون غذای باید اول معلومه که اینطور اما...نگدونس متاسفم _

 .چیه غذاش مشخصه کامال شواهد از و بخوری غذا هم تو بده اجازه تا بدی

..... 

 اوایل های واکنش و روز اون فکر از شد بلند تلوزیون از که بلندی ملوچ و ملچ صدای با

 جونگ کوک ،دوباره اواخر این تعاد طبق. اومدم بیرون خون خوردن به جونگ کوک

 توی بیشتری های پشنآ انگار یکی این اما.  بود جدید آشامیخون فیلم یک دیدن مشغول
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 خبر بی جا همه از های دمآ عام قتل و خوردن خون محور روی فقط و داشت موضوعش

 جونگ کوک به و گرفتم تلوزیون توی پسر و دختر خیس ی بوسه از و نگاهم. نمیگشت

 اون انگار. شدم خیره میکشید سر نی با رو خونش دوم لیوان و بود داده لم کاناپه ویر که

 ترجیح بیشتر ور جونگ کوک خون ، مختلف های خون انواع بین از شکمش توی موجود

 برای هفته هر نبود الزم دیگه. داشت جونگ کوک برای ای فایده یه حداقل خب. میداد

 .بره بیمارستان به خون اهدای

 :شد بلند دادم رفت سوم لیوان سمت به جونگ کوک دست تیوق

 ایغذ هم تو بخوره بدی وروجکت اون به بیشتر هرچی. دیگه بسه کلوچهههه، یاااااا _

 .میشی قلقلی توپ شکل داری کردی دقت. میخوری بیشتری

 :گفت غرغر با و کشید بود شده مدهبرآ یکم که شکمش به دستی سوءظن جونگ کوک با

 خب؟؟ منه دست مگه....جین بهت لعنت _

 ای ندهخ. میشد خیره بهش گاهی چند از هر اما گذاشت سرجاش و لیوان میلی بی با هم بعد

 مانستر ناو های مزیت از دیگه یکی. کنم بیدار رو نامجون تا رفتم ها پله سمت به و ردمک

 حالت ینکمتر توی کامل ماه های شب توی ، نامجون و من تبدیل که بود این کوچولو

 .نمیکردیم خراب رو چیزی و بودیم تر کنترل قابل که جوری. میگرفت قرار دردسریش

 . بود بعد روز طی نامجون بدنی خستگی اثرش تنها  اونم که خشن سکس دور چند فقط

 پله پیچ ویت هنوز. اون نه باشم خسته باید بدبخت منه و بوده فاعل اون که انگار نه انگار

 سر نی بدون و زد قاپ و سوم لیوان سرعت به جونگ کوک شدم وجهمت که بودم نرفته

 .کشید

 

 کوکجونگ

 سر نفس یک و برداشتم رو جلوم لیوان پله راه پیچ توی جین شدن غیب محض به

 دیگه اما میشد چندشم کار این از داشت برام که خوبی بوی ی همه با اوایل. کشیدم
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 که باری آخرین.  کشیدم شکمم هب دستی لیوان شدن خالی بعد. کردم عادت بهش

 نرمال و بهتر رشدش روند فهمیدم رفتم وراج دکتر همون پیش  سونوگرافی، برای

 تحمل و وضع این باید مدت چه تا نیست معلوم لعنتی عقبه، ماه سه بازم اما شده

 ی ماهه سه ی بچه یه ناباوری کمال در االن و گذشته حادثه اون از ماه شش. کنم

 و بدشکل توپ به تبدیل مو تخت همیشه شکم و رشده حال در من دنب توی عجیب

 .کرده سفتی

 هضرب. شکموئه هم خیلی بگم رفت یادم گرفت، م خنده شکمم قور و غار صدای با

 :کردم زمزمه و زدم ما شده بزرگ شکم به پیرهنم روی از ای

 بکیآ یعما ونا نه میخواد سفت چیز یه دلم منم و. بچه منه نوبت حاال بسه، دیگه _

 .بیرون میکشمش خودم بدن از که

 جینو یها غرغر دوباره نمیخواستم.  شدم بلند هستهآ و کردم مبل گاه تکیه و دستم

 دهآما استیک ی بسته فریزر از. رفتم آشپزخونه سمت به صدا و سر بی پس بشنوم

 .بشه بآ هاش یخ تر سریع تا گذاشتم گرم بآ از پر ظرف توی و کردم جخار رو

 و ها ادویه و ریختم روغن و رسید دستم که ای ماهیتابه اولین هم مدت اون طی

 خارج بآ از رو شده نرم استیک پالستیک.  کردم اضافه بهش رو هام چاشنی

 .دادم قرار ادویه پر و شده داغ روغن توی رو یخ بدون گوشت تیکه و کردم

 ارسرخدمتک جومایآ و مادرم چشم از دور و بودم بلد که بود غذایی تنها استیک

 گوشت به رو سیاه فلفل و معطر سبزی. میکردم درست خودم برای گاهی خونمون

 یقهدق چند هر حوصله با. بود انداخته راه و دهنم بآ هم بوش حتی. کردم اضافه

 ی شعله ساعت نیم از بعد. بپزه خوب جاش همه تا میکردم روش و پشت بار یک

 از بعد و گذاشتم دستی دم ظرف توی و تیکاس و کردم خاموش رو گاز مالیم

 یکردمم نگاه آورم اشتها غذای به لذت با. نشستم میز پشت چنگال و کارد برداشتن

 و اپیدق ازم و چنگال بزرگی دست بذارم دهنم توی رو برش اولین اینکه از قبل اما

 :شد بلند نامجون لذت پر صدای اون سر پشت
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 نیمیتو خوبی این به نمیدونستم. ست معرکه کاستی این رییس....هههوووممممم _

 .کنی درست استیک

 و شد دناپدی هام دست بین از هم کاردم بدم ش پررویی این به جوابی اینکه از قبل

 :شد بلند جین صدای اینبار

 ..بچه بده یاد منم به هی پختیش؟ خوب عجب کوکی...نامجونه با حق وااایییی _

. ردممیک نگاه دزد غذا و شکمو ی گرگینه تا دو ناو به ای سابقه بی عصبانیت با

 هوا روی و ظرفش برسه استیکم ی بقیه به جین یا نامجون دست اینکه از قبل

 :زدم داد و گرفتم

 خالل یه تا نکشیدم زحمت ساعته دو نیاوردم رو جفتتون دخل تا عقب بکشین_

 .دربیارن رو تهش ثانیه چند توی برق چراغ تیر یه و دندون

 ازگ چند با و گرفتم دستم توی و استیک جفتشون ی شده گرد چشمای جلوی هم بعد

 .خوردم رو شا همه ثانیه ۳۰ عرض در ،

 و دراومدن شوک از باالخره تا دو اون که بودم هام انگشت زدن مک مشغول

 یفمکث ظرفای به توجه بدون.  بود گرفته ام خنده خودمم. کردن خندیدن به شروع

 ننامجو دفعه یک که ، شدم خم داخلش میتونستم که جایی تا و رفتم یخچال سمت

 گفت؛ همزمان و کشید عقب منو

 .بشی خم اینجوری نیست خوب برات...کوکی میکنی چیکار_

 ....گشنمه خب: ج.ک

 ....ه و خوردی رو بزرگی اون به استیک: جین

 .....گ من صورت هر در خوردین، شما که رو اش گنده ی لقمه دو خب: ج.ک
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 راگ که جوری شد، تار لحظه یک برای چشمام اومد سراغم که ای سرگیجه با هوی

نگران جین و  صدای. میشدم پهن آشپزخونه کف مطمئنا نبود نامجون کمک

 .بدم جواب درست نمیتونستم اما میشنیدم رو نامجون

 هداد جا دهنم توی زور به جین که شکالت یه خوردن با و ربع یک گذشت از بعد

 و دکتر هب نیاز که کنم متقاعد رو نفرشون دو هر تونستم و شد بهتر حالم کم کم بود

  .ندارم بیمارستان

. شد بلند هوس پنت زنگ صدای که بودم جین با زدن کله و سر مشغول هنوز

 .....زنگ و بود ورود قابل مخصوص سانسورآ با فقط جا این. کردم تعجب خیلی

 کچ داشت رو طبقه این با اومدن قصد دیورو از کی هر باید ها نگهبان مطمئنا

 ....االن اما میدادن گزارش نامجون به و میکردن

 دشافرا با تا دراورد شوبیسیم بود گرفته خودش به که ای جدی نگاه با نامجون

 مونه با نامجون. بود افتاده شور بدجور دلم. نمیداد جواب کسی اما کنه هماهنگ

 :گفت جین به و برگشت ما سمت اخم

 .میام االن منم. اتاقش ببر خودت با و جونگ کوک جین، _

 ...نام: جین

 :کشید جین سر به دستی و زد مهربونی لبخند نامجون

 .باش جونگ کوک مواظب....نمیشه چیزی ، نباش نگران _

 رو صداش وقفه بی که آیفون زنگ به توجه بی و رفت آسانسور سمت به هم بعد

 یا گرگینه قدرت از بار اولین برای هم جین. دش خارج هوس پنت از میکرد بلند

 ای خنده. گرفت بغلش توی  افقی صورت به و من حرکت یه با و کرد استفاده ش

 :گفتم و کردم تعجب از

 بودی؟ کرده مخفی کجات و زور همه این تو زلزله هی _
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 .کنی سوءاستفاده موقعیت این از که نکش نقشه هم فکرت تو ، ساکت فعال: جین

  وءاستفاده؟؟س: _

  :گفت وکمر شد  به دست میذاشت تختم روی و من که همینطور جین

 ها پله این از هی و شخصیت آسانسور بشیم نامجون و من نکن م فکرش حتی _

 .ببریمت پایین و باال

 :کردم اعتراض

 گفتم؟ ور این کی من...جینی یاااا _

 و ذهنم کامال که فهموند همب جین ی خیره نگاه و کنم جمع نیشخندمو نمیتونستم اما

  .بیاد کوتاه نیست قرار و خونده

 رفت ینپای ها پله از عجله با جین. شد بلند آسانسور درب صدای دقیقه ده از کمتر

 ناله اب. نیومد صدایی کردم صبر چی هر اما بگیره نامجون از و اول دست اخبار تا

 :گفتم ندبل صدای با و رفتم ها پله سمت به و شدم بلند غرغر و

 موندین؟ کجا جین؟ نامجون؟ ..هییی _

 و جین .بشم افتادنم مانع تا دادم تکیه ها نرده به و دستم دیدم که چیزی با اما

 چشمای و پریده روی و رنگ با پسری و بودن افتاده زمین روی بیهوش نامجون

 .بود برگشته سمتم به من صدای با که بود خونه توی گذار و گشت مشغول  آبی

 مرموزی حال عین در و شیرین صدای. کرد صحبت به شروع و زد محوی بخندل

 :بشه مورم مور میشد باعث جورایی یه داشت،

 ....با جونگ کوک باید تو سالم، _

. میکرد اسکن گیجی با و بدنم پایین تا باال از و شد خیره پام تا سر به نگاهش

 روی از شدن بلند برای هام تقال خاطر به که برآمدم نیمه و سفید شکم به چشمش
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 شد باعث و شد باز تعجب از دهنش افتاد  بود، شده معلوم پیرهنم زیر از تخت

 .بشه معلوم بلندش و نیش های دندون

 .اورد خودش به رو اون که برگشتم عقب به قدم یک ترسیده

 .ندارم کاریت من نترس.. هی..هی _

 ادامه منگاه رد کردن دنبال با. مانداخت محافظم زوج بیهوش جسم به نامطمئنی نگاه

 :داد

 .نمیدادن ورود ی اجازه بهم میدونی خودتم بودم، مجبور کن باور _

 مقابل میز سمت به رو تیزش نگاه و کرد حبسش بالفاصله که کشید عمیقی نفس

 مینهز پس با ، من خون از شده خالی لیوان سه هنوزم که جایی. برگردوند تلوزیون

 باشم، مسلط خودم به کردم سعی.  میکرد خودنمایی غذا تلفمخ های ظرف از ای

 صدای با. بود پر من خون بوی از خونه فضای کل و بود خونم توی آشامخون یه

 پرت خون از خالی های لیوان از رو حواسش میکردم سعی که محکمی اما آهسته

 :گفتم کنم

 اینجا؟ اومدی چی برای..ب _

 :گفت برگردونه رو تمرکزش میکرد سعی درحالیکه و زد پلکی

 .ارمد برات پیغام یه اربابم طرف از من. تائو وو. ست تائو من اسم اها،  ها؟ _

 :کردم اخمی

 کیه؟ دیگه اون اربابت؟؟؟ _

 .بگم بیشتری چیز ندارم اجازه من: تائو

 رنگی سیاه کاغذ و زد بشکنی من ی شده گرد چشمای جلوی حرکت یه توی بعد

 .کرد رظاه هاش دست توی رو
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 مشهاس دعوتنامه البته...خب. شماست برای اربابم طرف از نامه دعوت این: تائو

 .ندارین ور کردنش  رد حق اما

 :دمز پلک عصبی

 چیه؟ منظورت چی؟؟؟ _

 هک سرعتی خرینآ با میشد ترسم باعث پیش لحظه چند تا که اوضاعی به توجه بی

 از قبل اما قاپیدم دستش از رو هشد لوله کاغذ و اومدم پایین ها پله از میتونستم

 :شد بلند دوباره نرمش صدای کنم بازش اینکه

 انمی بهوش دیگه ی لحظه چند تا ، نباش هم هات محافظ نگران. میرم دیگه من _

 .فعال

 ناو شدن غیب و صورتم توی تندی باد پیچیدن فهمیدم من که چیزی تنها هم بعد

  .بود پسر

 

 راوی

 

 رفظ از و بود نشسته پا دو مچ روی ، ملی تئاتر اختمونس بوم پشت باالی کریس

 میکرد مزه مزه رو خوشبویی و تازه خون بود اربابشون ی هدیه که مخصوصی

 به ای ضربه و کرد نرمی ی خنده تائو. افتاد سرفه به تائو یهویی شدن ظاهر با که

  .زد برادرش های شونه

 خوردیش؟ که نگو کو؟ من سهم هی.... گه کریس خبره چه: تائو

 پرت برادرش سمت رو دوم ظرف و کشید ش شده سرخ لبهای به دستی کریس

 :پرسید هم حین همون تو. کرد

 دادی؟ انجام شد؟ چی _
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 داد؛ جواب و خورد رو خونش سهم از مقداری تائو

 ....اما ، آره _

 چی؟ اما: کریس

  .بدم گزارش ارباب به رو چیزی یه باید:  تائو

 شد؟ کارت مزاحم افتاد؟کسی یاتفاق چی؟:  کریس

 .بود عجیب چیزی یه ولی شد انجام که اون. نه نه،:تائو

 شده؟ چی دیگه، بگو...تائویا: کریس

 میومد؟ خونه اون از شدیدی خون بوی اواخر این گفتم یادته: تائو

 خب؟: کریس

 یکی روی فقط. خونه غذاش که هست اونجا یکی شدم متوجه امروز که خب: تائو

 بود نزدیک که لعنت و. بود خالص خون ی شده خالی لیوان تا سه ها میز از

 .بود محشر واقعا بوش چون بدم دست از و کنترلم

 لسا چند جز تائو نداشت سابقه میکرد، نگاه پریشونش برادر به تعجب با کریس

 انبج از ای وسوسه یا و باشه پریشون انقدر اخیر قرن چند این تبدیلش،توی اول

 .باشه کرده حس رو خون

 گرگینه تا دو اون میکنه؟ مصرف رو خون اون کی نفهمیدی همین؟ خب؟؟: کریس

 ....پس ادمه که هم جونگ کوک. نیستن که

 ...بود هم دیگه چیز یه ولی ، نمیدونم: تائو

 چی؟؟؟: کریس

 .سریع خیلی قلب ضربان یه...قلب ضربان یه: تائو

 .ترسیده مطمئنا بوده، جونگ کوک حتما:  کریس
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 قسم حاضرم...ضربان یکی اون اما بود، واضح جونگ کوک قلب ضربان نه: تائو

 .بود بچه یه قلب ضربان بخورم

 دیدیش؟ تو بچه؟ یه: کریس

 :داد ادامه دودلی با و کرد خاکستر رو برادرش و خودش ی شده خالی ظرف تائو

 وکجونگ ک شکم توی از و ضربان اون من...همینه بود عجیب که چیزی دقیقا _

 ..شنی و کردم حس

 :شد بلند سرشون پشت از تهیونگ صدای که بود نشده تموم تائو حرف هنوز

 گفتی؟؟؟؟ چی تو _

 کی روی بود عصبانی نظر به که اربابشون به احترام برای همزمان تائو و کریس

 .موندن حالت همون توی راحتی، برای تهیونگ ی اجازه منتظر و شدن خم زانو
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: انگلیسی به) و( 国立劇場 Kokuritsu Gekijō: ژاپنی به) نژاپ ملی تئاتر

National Theatre of Japan )واقع ژاپن پایتخت توکیو در چیودا منطقه   در 

 سن هاینمایش که است مراکزی از یکی اینکه بر عالوه تئاتر این. استشده

 

 ویرکریس و تائو همزمان برای احترام به اربابشون که به نظر عصبانی بود 

یک زانو خم شدن و منتظر اجازه ی تهیونگ برای راحتی، توی همون حالت 

 موندن . 

تهیونگ بدون توجه به احترام دو برادر سمت تائو رفت و با لحن سردی 

 پرسید: 

 _فقط یکبار دیگه تکرار میکنم تائو..منظورت از چیزی که االن گفتی چی

 بود؟ 

سعی میکرد لرزشش  رومی کهآائو بدون بلند کردن سرش با صدای ت

 مشخص نباشه جواب داد: 

ود _ارباب من طبق دستورتون اون دعوتنامه رو بهش دادم اما چیزی که عجیب ب 

 و توجه منو جلب کرد ضربان قلب یک بچه بود....ضربانی سریع و بی وقفه که

ی شهمخونی با هیچ کدوم از افراد اون خونه نداشت. با یک نگاه به جونگ کوک 

 بع اون ضربان پیدا کنم چون... تونستم من

 تهیونگ: چون چی؟ 

ه تائو نمیخواست بگه که چشمش به بدن سفید جونگ کوک افتاده میدونست ک

اربابش هیچ چشم داشتی رو به روی طعمه هاش نمیپذیره اما به ناچار 

 اعتراف کرد: 

ی کوچکی و صدای ضربان قوی مدگآ_چون پیرهنش کنار رفته بود شکمش با بر

 مدگی کامال مشخص میکرد که جونگ کوک شی بارداره. آبراون 
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 کریس که تا اون موقع ساکت مونده بود با تردید ادامه داد: 

 _اما ارباب...اون یه پسره . چطور ممکنه..  

د. با اشاره ی دست تهیونگ هر دو نفر ساکت شدن .تهیونگ عمیقا توی فکر بو

میکرد داشت پیش میرفت. با انگار اوضاع پیچیده تر از چیزی که فکرش و 

 اخمی که روی صورتش نشسته بود سمت دو برادر برگشت و گفت: 

 _طبق نقشه پیش برین. عمارت و برای قرار مالقات آماده کنید . 

 مطمئنا با اون دو تا توله گرگ میاد پس حسابی مراقب باشین. 

 تائو: اما ارباب من امروز تونستم به راحتی از پس همه شون... 

: همین که گفتم و درضمن یادت نره تو امروز عنصر غافلگیری رو داشتی. _

 مطمئن باش دیگه کارت به همین راحتی نیست. 

تهیونگ  دستی به زیر لباسش برد و ساعت جیبی طال کاری شده رو توی 

دستش گرفت. بعد از گذشت سالها دیگه این ساعت مثل اوایل عطشش و نسبت 

رطرف نمیکرد و اون و در طلب  چیزای به عطر اون خرگوش سرکش ب

 بیشتر ، حریص تر میکرد. 

ین خرآمورد اعتمادش انداخت و با گفتن  خرین بار نگاهی به دو فردآبرای 

 جمله ش به سرعت از پشت بوم تئاتر ناپدید شد:  

 _تا فردا شب همه چیز و محیا کنید بدون نقص...مرخصید. 

  

 کوک جونگ

  

جین از روی عصبانیت ، دور خونه راه انداخته بود و نفس بی توجه به رژه ای که 

نفس زدن های نامجون از سردرگمی، روی مبل سه نفره نشسته بودم و دستام و 

 دور زانو هام فشار میدادم. هنوزم با فکر به اون لحظات مو به تنم راست میشه . 
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ه کودم بیستاده تا چند لحظه بعد از رفتن اون پسر مات و بدون تحرک کنار پله ها ا

دون با شل شدن انگشت هام و افتادن اون کاغذ_ دعوت نامه _ به خودم اومدم. ب

. کردم خم شدن، با کمک انگشتای پام کاغذ و دوباره باال آوردم و بی معطلی بازش

صفحه ی کاغذ مشکی با طرح زمینه ای مات از چند بار تکرار اسکلت های 

شت ه ی پد. متن نامه به التین بود و کاغذ سادیکسان و ماری با کمترین شفافیت بو

 نامه ضمیمه شده بود. مشغول ترجمه کردن نامه بودم که صدای ناله ی جین و

 نامجون بلند شد. با احتیاط صداشون زدم: 

 ون، جین...، هی بهترین؟ ج_نام..نام 

 دی گرنامجون: اهههه سرم، چه اتفاقی افتاده؟ قبل از اینکه چیزی بگم با چشمها

عت شده سرجاش نشست ،انگار که همه چیز رو کامال به خاطر آورده بود . با سر

 به سمت جین رفت: 

 _جین تو حالت خوبه؟ صدمه که ندیدی؟  

 منتظر بودم تا جین مثل همیشه غرغراش رو شروع کنه اما اون در کمال تعجب

 دست هاش و دور گردن نامجون حلقه کرد و با صدای پر از بغض گفت: 

 بیام خیلی ترسیدم نام، وقتی اونجوری بیهوش تو بغل اون پسر دیدمت ، خواستم_ 

 سمتت اما یک دفعه همه چی جلوی چشمام تاریک شد و دیگه چیزی نفهمیدم  . 

نامجون همونطور که با نوازش موهای جین سعی در اروم کردنش داشت رو به 

 من کرد و گفت: 

 _متاسفم جونگ کوک، تو....   

 ورده بود. آ... راستش اون فقط یه نامه برام بم نامجون_: من خو

 فت . و اشاره ای به نامه ی توی دستم کردم. اخمای نامجون بیشتر توی هم فرو ر
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ین جکردن من و نامجون: اما اون به راحتی از سد دفاعی خونه عبور کرد ،بیهوش 

 م اونو ازب خوردن بود. اون چه موجودی بود...من حتی فرصت نکردآبراش مثل 

 روی بوش تشخیص بدم. 

تحریک شدن دندوناش و بعد از حس  _: نمیدونم..فکر میکردم خون آشامه چون

، دشردن بوی خون داخل خونه دیدم، اما این کاغذ کوفتی یهو توی دستاش ظاهر ک

 خونآشام ها شعبده هم میکنن؟ 

 جین: داری میگی اون...یه خونآشام جادوگر بود؟؟؟؟؟؟؟ 

تا  بی از این همه ماجرا شونه ای باال انداختم و به سمت مبل رفتمخسته و عص

دوباره مشغول ترجمه ی متن مزخرف التینش بشم که به لطف کالس زبان های 

 مختلف اجباری پدر و مادرم تا یه حدی ازش سر درمیاوردم.  

ای با خوندن هر سطر از نامه حس میکردم روح ذره ذره از بدنم خارج میشه. دم

 رد. م به طور ناگهانی کاهش پیدا کرد و وحشت سر تا پام و توی خودش غرق کبدن

  

 

 متن نامه:

"Modicum nosy cervi  Et conteram vobis bene? 

Lingua Kurdica fun? 

Ego certe non obliviscar Sraght! 

Morbi id non ita expedit vt mediam misisti cras volo 

ut ubi e  go. 

Alioquin mercedem accipere inobedientiam duo 
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membra corporis sacramentum," 

 

 ترجمش:

 کوچولوی فضول خوب استراحت کردی؟ تفریح کردی؟  خرگوش

 مطمئنا یادت نرفته که گفتم میام سراغت! 

 هر چی باشه تو ماله منی، پس بهتره طبق دستوری که برات فرستادم نیمه شب

 یخوام. فردا همون جایی باشی که م

و تا دوگرنه اولین پاداشی که برای نافرمانی میگیری جسد تیکه تیکه شده ی اون 

 محافظاته) 

  

ش رو فراموش کرده بود و ریه هام از هوا خالی شده بود. امغزم تمام وظیفه 

نزدیک بود از بی اکسیژنی بمیرم که با کشیده ی جین دوباره بدنم عمل تنفس و از 
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یده و سریع میکشیدم تا جبران کمبود اکسیژنم باشه. وقتی سر گرفت. نفس های بر

ستم باالخره به خودم مسلط باشم در جواب سوال های پی در پی نامجون و جین نتو

 گفتم: 

 _دیگه تموم شد....پیدام کرد.  

 م دیدنش. رواسته...؟.نخواسته، دستور داده با....ازم خ

 ند منظور من چه کسیه .نامجون و جین نیاز نبود نابغه باشند تا بفهم

 نامجون عصبی شروع به قدم زدن کرد و گفت: 

 خه؟ یا اصال چرا بعد از این همه مدت؟ آ_چطوری  

جین: میتونیم نقل مکان کنیم؟ همین االن راه بیافتیم خیلی سریع میتونیم از این شهر 

.کم تا یک سال مرخصی تحصیلی دارهیا حتی این کشور بریم .جونگ کو
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 ممکنه جواب بده ...باید به چند جا زنگ بزنم.  نامجونم:

منکه ترس از اون موجود وحشی و سرد از همون اولین دیدار توی مغز استخونم 

نفوذ کرده بود و مطمئن بودم تهدیدی که کرده جدیه، درحالیکه نمیخواستم تنها 

با دوست و تنها کسایی که برام مونده رو از دست بدم ، فوری آستینش و گرفتم و 

 بلند ترین صدایی که حنجره ی گرفته و ضعیف شده ام اجازه میداد گفتم: 

بشم. اون....اون  _نه نام...یادت نیست چی گفتی؟ باالخره باید باهاش رو به رو 

 م از این طلسمه. تنها راه خالصی

خرین قطره های شجاعتم بود پاهام و توی آبعد از این حرف که نشون دهنده ی 

 و در حال فکر کردن به مقابلم خیره شدم.  خودم جمع کردم

نمیدونم چند ساعت به همون حالت موندم، نمیدونم جین و نامجون چند بار طول و 

عرض اتاق رو طی کردن اما ضعف شدید و ناگهانی که به سراغم اومد باعث شد 

تا به خودم بیام و دست از خودخوری بردارم. آروم از روی مبل بلند شدم و به 

 شپزخونه رفتم . سمت آ

 جین: کوکی! کجا میری؟ 

 _بچه گشنه شه، داره بهم زور میگه.  

جین هم که معلوم بود سعی میکنه جو سرد خونه رو عوض کنه با لحن پر 

 حرصی گفت: 

خر پدرت شک میکنه این همه پولی که رسیدای آه...خآ_بترکه چقدر میخوره  

 که انقدر نجومی شده... خریدش براش پست میشه صرف غذای چند نفر میشه 

لبخند بی حوصله ای میزنم. لیوان تازه ی خون رو از توی یخچال کوچیک و 

مخصوصش برمیدارم، توی ماکروفر قرار میدم . خوبه که لیوانش نشکنه. بعد از 

یک دقیقه ، قبل از بیش از حد داغ شدن خون لیوان و خارج میکنم و توی دستم 

وی خونه میچرخم، مشغول نوشیدن میشم. به میگیرم. همینطور که بی هدف ت
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سمت پله ها میرم تا استراحت کنم که چشمم به اون کاغذ نحس میافته. با اخم رو 

 به نامجون که هنوز گوشه ی پله ها مشسته و توی فکره میگم: 

 درس لعنتی کجاست ...آتا اخر امشب برام مشخص کن اون _ 

...چقدر فاصله داریم تا اون جا...و متعلق به چه کسیه...چند وقته ساکن داره

درس کوفتی و صاحاب آزی که فکرشو میکنی، راجع به اون خالصه هر چی

 ش میخوام. انفرین شده 

 نامجون: حتما. 

 بعد هم درحالیکه به ارومی از پله ها باال میرم داد میزنم: 

 _جییییینننننن، واسه شام هم استیک میخوام....سه بشقاب.  

به حرفا و نصیحت های همیشگی ش به اتاقم پناه میبرم تا روی از و بدون توجه 

بین بردن وحشتم تمرین کنم. یا حداقل بتونم وقتی با کابوس زندگی م رو به رو 

 شدم، این وحشتی رو که خودش دلیل به وجود اومدنشه  رو به خوبی مخفی کنم.  

 ساعت بعد  ۴۲فلش نکست _

  

 راوی 

  

ین پیچ جاده رد کرد . درست ده دقیقه ی بعد از بین نامجون ماشین و از اخر

درخت های بلند و کوتاه جاده میشد برج های یک عمارت اشرافی رو دید .جونگ 

کوک دست های جین و محکم فشار داد .از زور استرس عرق کرده بود اما در 

 عین حال احساس سرما و لرز میکرد. 

  جین: هی...آروم باش ، من و نام  مواظبتیم.

 ن: جونگ کوک یادت نره، از ما یک قدمم دور نمیشی. 
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جونگ کوک سرش رو با بی حواسی تکون داد و سعی کرد با کشیدن نفس عمیق 

 ، خودش رو آروم کنه. 

فقط یک نگاه به اون خونه باعث میشد هر کسی از ترس و وحشت خشک بشه. 

رودی ش تا عمارت نمای ترسناکی نداشت، برعکس خیلی هم زیبا بود.از در و

ساختمون اصلی جاده ی سنگ فرش شده ای داشت که از دو طرف با درختای 

رنگی و آب نما های کوچیک و مختلف تزئین شده بود و تا فاصله ی نا معلومی 

 ادامه داشت .

چراغ های کوچیک و بزرگی سرتا سر زمین ها و اطراف خوده ساختمون  قرار 

روز روشن کرده بودن.خوده عمارت ی تاریک نیمه شب رو مثل اداشتن که هو

هم یک ساختمون چهار طبقه با نمای تمام سنگ بود. سنگ های سفید و درخشان 

که روی هرکدوم یک طرح خاص و نامشخص حک شده بود. پنجره های تمام قد 

 ، پوشیده شده با پرده های مخمل . 

شون با باز شدن در عمارت ، جونگ کوک و نامجین دست از کاوش فضای اطرف

که با همه ی زیبایی ش هنوزم براشون ترسناک و وحشت آور بود، برداشتن و به 

 تائو و که خیلی آروم و با لبخند دندون نمایی از پله ها پایین میومد خیره شدن. 

لباس تائو مثل روز قبل تماما سفید بود. پیراهن و شلوار جینی سفید ،که به خوبی 

 ، تائو شروع به صحبت کرد: به تنش نشسته بود. به محض رسیدن 

 _از این طرف جونگ کوک شی....ارباب منتظرتون هستن. 

در همون لحظه مرد خوش قیافه ی دیگه ای که چشمای طالیی داشت و صورت 

رنگ پریده و دندونای نیشش مشخص میکرد مثل تائو، اون هم یک خونآشامه ، 

 کنار پله ها ظاهر شد و با صدای سردی گفت: 

 ش میتونه وارد شه . _فقط خود 

 جین: به همین خیال باش. 



106 | P a g e  

 

 

 نامجون: درسته، ما جونگ کوک و تنها نمیذاریم. 

تائو: کریس....مشکلی نیست تا من بقیه ی مهمون ها رو راهنمایی میکنم تو هم 

 جونگ کوک شی رو ببر پیش ارباب. 

 بعد هم شروع به خوندن ورد کوچکی زیر لب کرد اما نیشخند  جین باعث شد

 دست از کارش بکشه. 

 جین: چی شد جادوگر کوچولو؟ دیگه ورد هات اثر نداره؟ 

کریس غرشی کرد و خواست سمت جین حمله کنه که با نامجون روبه رو شد 

 .جونگ کوک که از سر پا ایستادن و منتظر  بودن خسته شده بود، داد بلندی زد: 

 م تنها میرم. _کافیه دیگهههه، نامجون...جین. همین جا باشین. خود 

 نامجون: اما جونگ کوک..قرار نبود... 

 _فعال قرار اینه نام اما در کنارش، این دو نفر هم اینجا میمونن.  

 کریس: عمرا. 

 جونگ کوک اخمی کرد و با لحن جدی ای گفت: 

_یا همین االن میرین کنار یا منم برمیگردم.  اصال هم برام مهم نیست اون به  

 منتظره یا نه. اصطالح اربابتون 

قبل از اینکه کریس یا تائو چیزی بگن در های عمارت باز شد اما کسی خارج 

 نشد. تائو چند دقیقه به در های نیمه باز خیره شد و بعد با صدای آرومی گفت: 

_قبوله، ما هم اینجا میمونیم. ارباب منتظرتونن نامجون: اما جونگ کوک...ما  

تو میتونی حس کنی درسته... مطمئنم جین هم  نمیدونیم چند نفر.... _: نام،

 همینطور ،اونجا به جزء اون عوضی شخص دیگه ای نیست. 

بعد هم بدون توجه به دستای جین و نامجون که برای محافظت به سمتش دراز 

 شده بود از پله ها باال رفت و وارد عمارت شد. 
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 در ها بعد از ورود جونگ کوک به صورت خودکار بسته شد .

ضای داخل برخالف نمای بیرون ساختمون، تاریک و سرد بود حتی با اینکه دو ف

 تا شومینه ی بزرگ در دو طرف سالن وسیع روشن و مشغول گرما دهی بودن. 

پرده های مخمل که توی تاریکی تشخیص رنگشون ممکن نبود مانع ورود 

با روشنایی چراغ های بیرون عمارت میشدن .جونگ کوک دستی به شکمش که 

وجود پیرهن سفید و بلندش و شلوار مشکی و راحتش هنوز هم قابل تشخیص بود 

کشید. نمیدونست از کدوم سمت باید بره. از استرس تمام پوست لبش رو کنده بود. 

زیر چشمی نگاهی به پله های سنگی و سیاه وسط سالن انداخت که متوجه نور 

قدم های آهسته به سمت پله ها  ضعیفی از باالی پله ها شد. نفس عمیقی کشید و با

رفت. از سرو صدای بیرون که با سکوت داخل عمارت در تضاد بود ، میشد 

 که نامجون و جین هنوز هم مشغول بحث با اون دو نفرن.  دحدس ز

پله ها عریض اما کم ارتفاع بودن و تعداد زیادی از اونا ، تا طبقه ی باال ادامه 

یک به شصت یا هفتاد پله جونگ کوک داشت. بعد از طی کردن چیزی نزد

ی بعدی رسید. انگار که نمای بیرونی ساختمون فقط یه توهم بود  باالخره به طبقه

و اون خونه ی عظیم بر خالف ظاهرش بیشتر از دو طبقه نداشت. دو طبقه با 

فاصله ای زیاد که طی کردن پله های سنگی ش باعث شده بود جونگ کوک از 

 نفس بیافته. 

ور که جونگ کوک سعی میکرد با کشیدن نفس های عمیق خستگی این پله همینط

نوردی رو از خودش دور و ضربان قلبش و آروم کنه دری در انتهای راهرو باز 

شد و نور داخل اتاق راهروی تاریک رو روشن کرد و باعث شد جونگ کوک با 

انواع  وجود اینکه قبل از اومدن چهار لیوان کامل خون، و غذای مفصلی از

 دستپخت های جین رو خورده بود[ 

، مجددا احساس ضعف کنه. هرچند خودش هم میدونست این حس ضعف از 

 گرسنگی نیست اما سعی داشت با این افکار ترسش رو ساکت کنه. 
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 بی سر و صدا و با قدم های کوتاه به سمت اون در باز شده رفت .

دش نبود اما مصمم به لرزش دست هاش و ضربان باال رفته ی قلبش دست خو

 راهش ادامه داد. 

درست زمانی که به اتاق مورد نظر رسید نوری که از داخل اتاق به بیرون 

 منعکس میشد خاموش شد اما در اتاق همچنان باز بود. 

 جونگ کوک دست هاش رو مشت کرد تا مانع لرزیدنشون بشه .

ش زو به رو میشه اون به خودش قول داده بود که بدون ترس با کابوس زندگی 

پس با فشار دست در اتاق رو تا اخر باز کرد و وارد فضای تاریک و قیر مانند 

 ش شد. 

بالفاصله در اتاق بسته شد ، جوری که هیچ نوری قابل ورود نبود و جونگ کوک 

توی تاریکی محض قرار گرفته بود. همچنان که سعی میکرد شجاعتش رو حفظ 

دا کردن کلید برق دوباره روشنایی اتاق رو زنده کنه دور خودش چرخید تا با پی

کنه، اما با شنیدن صدایی درست از پشت سر و زیر گوشش کامال متوقف شد و 

 نفس هاش از ترس توی سینه ش حبس شد: 

 کوچولو ...خبرای تازه ای ازت شنیدم.  خرگوش_خوش اومدی  

ناگهان تمام اتاق قبل از اینکه جونگ کوک واکنشی نشون بده صدای تیکی اومد و 

روشن شد و اولین چیزی که باعث گرد شدن چشماو دهن جونگ کوک از تعجب 

 و ترس شد دیدن چشمای سرخ و خمار تهیونگ توی یک قدمی صورتش بود. 

 

 کوکجونگ
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با وحشتی آمیخته به تعجب به چشم های وحشی مقابلم نگاه میکنم. چیزی که میبینم 

تمام بدبختی های اخیر من پسر خونده ی کیم  تونم هضم کنم. یعنی علترو نمی

 ؟اوه تهیونگه...

چند بار عصبی پلک میزنم که باعث میشه پوزخند ترسناکی گوشه ی لب های 

 سرخش خودنمایی کنه..

 : خواب نمیبینی بچهتهیونگ

 +اما.....چطور.....تو؟!!!!

 خودش و به گیجی تمسخرآمیزی میزنه:

 _ من چی بیبی؟!

 نم...+ عمو کیم....خا

 _ اون دو تا چی؟ مثل منن؟

 آروم سرم و تکون دادم. نیشخندی زد و همینطور که دورم میچرخید ادامه داد:

_ اون دو تا فانی احمق و با من یکی نکن،اونا فقط یه وسیله بودن. واسه رسیدن 

 من به خواسته م

 + چ....چه خواسته ؟

یقی که میکشه زمزمه توی یک لحظه سرش و الی گردنم میذاره و بعده نفس عم

 میکنه:

 _ به دست آوردن ابدی این عطر و طعم.

خشک شده به دیوار جلوم خیره میشم. وقتی دست از بو کشیدن بدنم برداشت و 

عقب رفت سعی کردم به خودم مسلط بشم. انگشتام و مشت کردم تا جلوی لرزش 

 دستهام و بگیرم و با صدایی که سعی میکردم محکم باشه پرسیدم:
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 یعنی چی این حرفا؟ اگه خانواده ی کیم با تو نیستن پس...+ 

_من بین اونا چکار میکردم؟ میشه گفت اونا پل آشنایی من با تو بودن، اما خب 

وقتی برای اولین بار عطرت و حس کردم و خواستار دیدنت شدم خیلی کوچیک 

 بودی،  پس مجبور شدم صبر کنم.

 گیج از این اطالعات نصفه پرسیدم:

طرم؟ درباره ی چی حرف میزنی، من تا قبل از اون مهمونی کوفتی فقط + ع

 اسمت و میدونستم. من حتی یکبار هم ندیده بودمت .

_ منم قبل از خودت عطر تنت رو پیدا کردم اما باید بگم در اشتباهی... من و تو 

 سالت بود. ۳دیدار های زیادی داشتیم اونم وقتی تو فقط 

فشار بیارم تا ببینم واقعا این هیوال رو توی یچگی دیدم یا سعی میکنم به حافظه م 

 همون مهمونی کذایی بود. تهیونگ نه... اما مطمئنم که اولین دیدارم با اوه

+ باور نمیکنم... اصال چطور ممکنه منو ندیده باشی بعد عطرتنمو پیدا کنی و به 

 دنبالش ، سراغ خودم بیای؟

 قدیمی رو بیرون میاره.  دستی توی جیبش میکنه و ساعت جیبی

 آشنایی ما بود، برات آشنا نیست؟ _ این....اولین واسطه ی

 با دقت به ساعت نگاه میکنم ، بعد از کمی فکر کردن میگم:

 + من چیزی از این ساعت کوفتی یادم نمیاد.

 _ خب این احتمال هم هست چون همونطور که گفتم اون موقع فقط سه سالت بود.

 تابی میده و دوباره بین انگشتاش میگیره.ساعت و توی هوا 

_ این هدیه ی پدرت بود به کیم، دوست قدیمی ش...گویا این و داده بود دست تو 

تا بدی بهش. خب... یه بچه سه ساله وقتی یه شی براق دستش باشه اونقدر توجه 

ش و جلب میکنه تا باهاش مشغول بازی بشه، پس درنتیجه قبل از اینکه این 
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به دست صاحبش برسه تو در اوج سادگی ،موقع بازی اون رو به عطر امانتی 

تنت آغشته کردی و میشه گفت خانواده ی کیم جونشون رو مدیون این شیطنت 

 بچگانه ی تو شدن.

نگاه م مثل هیپنوتیزم شده ها روی اون ساعت شوم در گردشه. با صدای ارومی 

 میگم:

سالگی گند زدی به کل  ۱۸توی  _ یعنی تو به خاطر همین اومدی سر وقت من؟

زندگی م؟ توی اون شب نحس مثل یک حیوون افتادی به جون من و بعد از تیکه 

 پاره کردنم حتی به بکارتمم رحم نکردی؟

 انگشت اشاره شو روی لبهای لرزونم میذاره و با تاسف ساختگی میگه:

داشتم، من _ خب اینجا باید اعتراف کنم اونشب تحمل وسوسه در مقابل خونت و ن

فقط میخواستم طلسمی رو که این همه براش صبر کرده بودم کار بذارم اما بوی 

خونت وحشی م کرد و وقتی به خودم اومدم یکم اوضاع از کنترل خارج شده بود، 

حتی با اینکه تائو تو نقش طعمه برای کشیدنت به اون منطقه، کمی از عطشم و 

 رفع کرده بود اما خب ...

از تمام صورتم بخار بلند میشه ، کم کم کنترلم و از دست میدم و با احساس میکنم 

 صدایی که هر لحظه بلند تر میشه میگم:

کردی، حتی توی اون  + یعنی داری میگی به خاطر یه وسوسه آنی بهم تجاوز

 ت نبوده؟ نقشه ی کوفتی

 با همون پوزخند رو اعصابش میگه:

یا نکنه دنبال چیز خاصی از اون _ چطور؟ دوس داشتی از روی برنامه باشه؟ 

 رابطه بودی؟؟ ههممم؟؟

 بی اختیار یقه لباس شو توی مشتام میگیرم و با حرص میگم:
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+ لعنت بهت، به خاطر اون اشتباه کوفتی تو من االن توی این وضعیتم... به 

خاطر یه اتفاق خارج از برنامه ی تو من تمام این مدت توی عذاب بودم. تمام 

تم، هر چیزی که به عنوان یه مرد داشتم زیر سوال رفته چون االن غرورم ، جنسی

سکانس م بعد توی عوضی میگی فقط یه امثل یه زن بچه اشتباهی تو رو حامله 

 ت بوده؟اضافه از فیلمنامه ی کوفتی

خرین حرفهام کم کم پوزخند از روی صورتش محو میشه، اخم غلیظی آبا شنیدن 

حرکت گلوم و بین انگشتای قفل شده ش میگیره و بین ابروهاش میشینه. توی یه 

همینطور که به دیوار پشت سرم میکوبه فشارش میده. سعی میکنم دستش و کنار 

بزنم اما بی توجه به من که هر لحظه برای اکسیژن بیشتر تقال میکنم مشتی کنار 

ه کنندسرم توی دیوار میزنه و با صدای غرش مانندی که کامال با لحن هیپنوتیزم 

 ش فرق داره میگه؟ی قبلی

و تحویل من میدی؟ فکر ر_ خفه شو...تو فکر کردی کی هستی که این چرندیات 

کردی من احمقم؟ عمر من حتی از شجره نامه ی خانوادگی تو بیشتره بعد تو 

 و کاله بذاری؟رمیخوای با این دروغهای مزخرف و بچگانه سر من 

 س کشیدنم گذاشتم.ی نفمتوجه حرفاش نمیشم، تمام تمرکزمو رو

: اینی که از لحظه ی ورودت قلب کوفتی ش داره مثل هلیکوپتر توی تهیونگ

بدنت میزنه بیشتر از سه ماهش نیست بعد تو میذاری پای تجاوز شش ماهه پیش 

من؟ حتما اون دو تا توله گرگ احمقت بهت گفتن نژاد من از هیچ غیر اصیلی بچه 

ن توانایی باردار شدن از ما رو نداره چه ای ندارن چون هیچ موجودی جز خودمو

 برسه به تو که بر خالف طبیعت حتی نژاد خودت عمل کردی بچه.

 

 چنگی به دستش میزنم و با التماس میگم:

 ی تونم.......نمی تونم نفس بکشم.+ خ..خواهش میکنم...نم
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 با یه ضربه پرتم میکنه گوشه ی اتاق. از حس هوای تازه و دردی که همزمان از

 برخورد بدنم با دیوار پیش اومده شروع به سرفه میکنم.

 روم میشم با صدایی که از ترس و نفرت میلرزه میگم:آوقتی 

+ اولین و آخرین رابطه ی من....اون تجاوز وحشیانه بود.....دلیل رشد احمقانه 

ی این بچه هم هر چی که هست از درک من خارجه و در کمال بی رحمی وقتی 

تونسته بودم اون شب شوم و فراموش کنم  اعالم حضورش برام  با سختی زیاد

م و به یکباره امثل یه پتک سنگین شد که تمام استخونای جمع شده از اون حادثه 

 پودر کرد.

 هسته بلند میشم ، همینطور که به سمت در میرم میگم:آبا کمک دیوار 

نبینمت...این طلسم هم یه _ مثل اینکه اومدنم به اینجا بی فایده بود امیدوارم دیگه 

 جوری...

 

م تموم بشه لباسم از پشت کشیده شد و تا به خودم بیام بین بازو اقبل از اینکه جمله 

های اون هیوال اسیر بودم، دوباره نقاب خونسردشو به چهره ش زده بود، با 

 همون پوزخند سرد. 

من تو از _ کجا با این عجله هرزه کوچولو؟هنوز حرف هام تموم نشده و درض

 این به بعد قرار نیست جایی بری. 

 + ولم کن.... دیگه چی میخوای؟ هر چی داشتم و ازم گرفتی.

_ این همه سال صبر نکردم تا بذارم به این راحتی بری و بعد از همه ی اینا اون 

 طلسم روی گردنت هم نقش یک تتوی زیبایی رو نداره.

 + منظورت چیه؟ 
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ت منو به سمتت جذب کرد، به خاطر خاص بودنش _ گفته بودم عطر تنت و خون

جذبت شدم. میدونی... توی دنیای ما خون در اوج شیرین بودن هم طعمی 

تکراری داره، اما تو....خونت مثل یک چاشنی میمونه برای دنیای تک مزه ی 

ما. به همین علت من تمام این سالها صبر کردم. تا به اندازه ی کافی بزرگ باشی 

 حمل این طلسم و داشته باشی.که بتونی ت

 پایین گردنم و به ارومی زبون میکشه و ادامه میده : ااز زیر الله ی گوشم ت

_ طلسمی که به تو عمر جاودانه و به من چاشنی بی پایانی توی دنیای یکنواخت 

 طعم ها میده.

و قبل از اینکه به خودم بیام دندونای تیزش رو توی گرونم فرو کرد. این کارش 

قدری دردناک بود که صدای ناله هام از کنترل خارج شد و با گریه و التماس  به

 . شروع به درخواست کمک کردم

 

 راوی...جلوی عمارت

 

سعی داشت مانع برخورد فیزیکی همسرش  جینکه با نگه داشتن دستای نامجون 

جونگ با اون دو تا جوجه دورگه ی دست آموز بشه به محض شنیدن صدای 

 عمارت چرخید.   به سمت کوک

و التماس هاش برای کمک حتی تائو و  جونگ کوکصدای ناله و گریه های 

کریس رو هم متعجب کرده بود به طوری که ابتدا متوجه هجوم زوج محافظ به 

سمت در های ویال نشدن اما قبل از اینکه تائو یا کریس واکنشی نشون بدن ، 

و  نامجونبعد جسم درد کشیده ی صدای بلندی از در عمارت بلند شد و لحظه ای 

که سعی میکرد با کمک دست هاش دوباره از زمین  جینروی زمین افتاد. جین 

 بلند بشه با ناله گفت:
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 _ لعنتی.....این چی بود؟

که وضعیت مشابهی داشت انداخت که صدای پوزخند کریس  نامجوننگاهی به 

 اونا رو متوجه خودش کرد:

؟ یعنی انقدر هنوز بچه اید ۷۰یا نهایتا  ۶۰ساله تونه؟  _ واقعا که...شما دو تا چند

که نمیدونید بر خالف تمام چرندیات اون کتاب ها و فیلم ها و افسانه های احمقانه 

جایی نیاز به اجازه ندارن بلکه این خوده  هآشام ها نه تنها برای ورود بتون خون

 ازه بشه.اونا هستن که باید برای ورود به حریمشون ازشون کسب اج

نگاه ترسیده ای به هم انداختن. با درک صحت حرف این مجسمه  نامجونو  جین

ی یخی زوج محافظ نگاه وحشت زده شون رو به پنجره های بسته شده عمارت 

هنوز هم هر چند ضعیف ،از دیوار  جونگ کوکدادن. جایی که صدای ناله های 

  میرسید. جینو  نامجونها عبور میکرد و به گوش های 

غرش غیر عادیی کرد و به خاطر خشم و ناتوانی که وجودش رو پر  نامجون

کرده بود به طور ناخوداگاه و کامال ناگهانی تبدیل به شکل دیگه ش، یعنی یک 

 گرگ خاکستری بزرگ شد. 

رو هم  جینآشام_ جادوگر شد بلکه اتفاقی که  نه تنها باعث تعجب دو برادر خون

هم نباید توانایی تبدیل  نامجونکامل نبود و قاعدتا  شگفت زده کرد. اون شب ماه

 شدنش رو به دست میاورد. 

که حالت مبارزه رو توی چشمای آبی شده ی همسرش میدید شانس خودش  جین

هم به شکل گرگی ش که  جینرو امتحان کرد و کمی بعد در کمال تعجب دوباره، 

ر کنار زوجش گارد ای بزرگ با چشمای سیاه بود، دراومد و دیک گرگ قهوه

 حمله گرفت.
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روی تائو پرید و قبل از اینکه کریس فرصت  جین ،  جونگ کوکباناله ی بعدی 

دید.  نامجونکمک کردن به برادرش رو پیدا کنه خودش رو اسیر چنگال های 

درگیری سختی بین زوج جوان و دو محافظ در گرفت به طوری که مشخص نبود 

 ه.کدوم گروه بر دیگری قالب میش

 

 تهیونگراوی....همون لحظه اتاق اوه 

 

توی پاهاش احساس ضعف شدیدی میکرد، چشمهاش تار شده بود و  جونگ کوک

کم کم حس میکرد داره نور آخر تونل و میبینه ) آخرین نور زندگی که در موقع 

مرگ شخص دچار توهم دیدنش میشه ( میتونست از سر و صدا های بیرون بفهمه 

برای رسیدن بهش در تالشند اما میترسید قبل از رسیدن  جینو  نامجونکه 

 کمکشون، کارش تموم شده باشه. 

با همه ی وحشتی که از هیوالی مقابلش داشت ، مشت بی جونش رو باال آورد و 

زد. ضربه قدرت چندانی نداشت اما  تهیونگبا آخرین توانش ضربه ای به سر 

و با بیحالی باز کرد تا ببینه ر شد. چشمهاش تهیونگخوده همین کار باعث توقف 

 توی گوشش پیچید: تهیونگچی در انتظارشه که صدای متعجب 

 _ تو االن..... منو زدی؟

همینطور که اون طلسم لعنتی خون از دست رفته رو توی بدنش دوباره بازسازی 

آورد و خواست کمی فاصله بین خودشون  تهیونگمیکرد فشاری به سینه ی 

که تالش های ضعیفش رو دید مچ هر دو دستش رو با یک  تهیونگدرست کنه . 

خسته از  جونگ کوکدست ، باالی سرش اسیر کرد و سوالش و تکرار کرد. 

 تالش بی ثمرش نفس عمیقی کشید و با صدای آرومی گفت:

 + داشتی به کشتنم میدادی عوضی...
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 .._ بهت گفته بودم، این طلسم نمیذاره تو تحت هیچ شرایطی بمیری، پس..

م میکنه ات داره خفه ات برین به جهنم، تکون های بچه + تو و اون طلسم کوفتی

 ...لعنتی ولم کن...

مجددا اخم غلیظی کرد، دست آزادش رو تهیونگ ،  جونگ کوکبا این حرف 

گذاشت . درست لحظه ای بعد بچه لگد شدیدی به همون  جونگ کوکروی شکم 

بعید بود. نگاه متعجب و عصبانیی به  ناحیه زد. لگدی که از یک جنین سه ماهه

کرد که متوجه شد توی همین چند دقیقه افزایش رشد کم اما قابل کوکی شکم 

 توجهی داشته.

گذاشت تا با ارتباط برقرار کردن ،  جونگ کوکبار دیگه دستش رو روی شکم 

بتونه نژاد اون موجود رو که باور نداشت از نسل خودش باشه تشخیص بده اما 

و عقب رن با حس کردن عطش بی اندازه ی خون از طرف جنین دستهاش ناگها

 اون رو گوشه ای رها کرد. جونگ کوککشید و بی توجه به ضعف 

دستی به صورتش کشید و سعی کرد با کشیدن نفس های عمیق خودش و آروم 

داد که سعی میکرد با ایجاد کمترین صدا به  جونگ کوککنه. نگاه سرخش و به 

ق بره. بی حوصله به سمتش رفت، از پشت گردنش با یک دست سمت در اتا

 ش رو روی تخت پنهون شده در گوشه ی اتاق انداخت.ابلندش کرد و جسم خسته 

_ میدونی چیه ؟! خیلی خب لعنت به تو و این جنس ناقصت... بچه از منه اما 

 همین امروز باید از بین بره.

یکرد داره همچین چیزی رو توی سینه ش حبس شد. باور نمجونگ کوک نفس 

ود که دل خوشی از بچه ای که حاصل یک تجاوز بود نداشت اما بمیشنوه. درست 

حتی اونم با همه ی سختی هایی که کشیده بود، حتی با وجود اینکه میدونست 

نگهداری از اون بچه یا ترکش در هر صورت موجب مرگش میشه پس انتخابش 

، با همه ی این ها بازم همچین حس نفرتی برای سالم نگه داشتنش اجباری بود

نسبت به چیزی که هنوز حتی اولین نفس هاش رو هم توی دنیای خارج نکشیده 
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به این راحتی حرف از کشتن  تهیونگبود توی خودش نداشت ، و باور این که 

ش رو قبول کرده، براش خیلی سنگین زنه که کمتر از دو ثانیه موجودیتبچه ای می

 بود.

 ون و متعجبی پرسید:زین با صدای لرهمبرای 

 + چ...چی داری میگی......منظورت از این حرف چیه؟

 _ دقیقا همون چیزی که گفتم.

+ چطور میتونی انقدر نفرت انگیز باشی.... عوضی اون بچه ی توئه.... از خون 

 تو...

رو توی دستش قرار داد و همزمان با جونگ کوک بی حوصله چونه ی  تهیونگ

 دنش گفت:فشار دا

_ دقیقا به همین علته که باید از بین بره. من این ننگ و ناخالصی رو توی نژادم 

 الزم ندارم. 

 + تو ...نمی تونی.....من اجازه نمیدممممم.

 _ جددا؟؟

و پاره کرد، چشماش با دیدن سفیدی  جونگ کوکتوی یه حرکت پیراهن  تهیونگ

و بی اعتنا همون حالت سرد  بیش از حدش برق وحشی و خاصی زد اما بالفاصله

 گذاشت و گفت: جونگ کوکن هاشو روی شکم رو به خودش گرفت. ناخ

_ خوب گوشات و باز کن.... جایگاه تو اینجا فقط و فقط یه برده ست پس حتی  

خودت حق نداری بدون خواست من نفس بکشی چه برسه به اینکه باعث نفس 

نژاد منو زیر سوال ببره...  کشیدن همچین موجودی بشی که قراره با تولدش

 فهمیدی؟
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شروع کرد. دردی  جونگ کوکو فشار ناخون هاشو برای ورود به داخل شکم 

وارد میشد غیر قابل توصیف بود ، به طوری  جونگ کوککه در اون لحظه به 

که با چکیدن اولین قطره ی خونش نعره ی بلندی زد که تمام سر و صدای 

 اون رو تحت و شعاع قرار داد و ساکت کرد...ساختمون و مبارزه ی خارج از 

 

 کوکجونگ

 

احساس میکنم چندین سوزن داغ و فوالدی دارن شکمم رو میشکافن. میتونم تکون 

های ناامید و ترسیده ی بچه رو توی بدنم حس کنم. سعی میکنم طبق عادتی که به 

ای نداره ..  تازگی پیدا کردم، با حرف زدن توی ذهنم، بچه رو آروم کنم اما فایده

تنها توی یک لحظه درد متوقف میشه و بعد از اون چیزی که من حس میکنم 

 و جدا شدنش از منه. تهیونگصدای فریاد 

به سرعت و با اخرین توانم روی تخت میشینم. هنوز خونریزی دارم ، اون 

ناخونای لعنتی ش حسابی پوست شکمم رو شکافت دادن اما چیزی که االن مهم و 

روی میز شکسته ی اتاقه. نمیتونم بفهمم تهیونگ  ره جسم جمع شده یتعجب آو

چه اتفاقی افتاده اما از فرصت پیش اومده استفاده میکنم و با نیروی تازه ای که 

 توی بدنم جریان پیدا کرده به سمت در هجوم میبرم. 

م با قفل در، حرکت اهسته و ناله های ضعیف لعنتی قفله... میتونم حین درگیری

و که میخواد به سمتم بیاد و حس کنم ، اخرین تالشم و میکنم که به  هیونگت

یکباره موج شدیدی از انرژی از دست هام عبور میکنه ، باعث خرد شدن در 

 میشه و راه فرار من و باز میکنه. 

آشامه، میدونم دیگه حتی به پشت سرم نگاه نمیکنم. میدونم اون عوضی یه خون

و ممکنه همه ی تالش هام در مقابلش مسخره به نظر سرعتش از من بیشتره 

برسه اما چیزی از درونم بهم برای فرار انگیزه میده. انگار مطمئنم میکنه که 
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م، فاده کنم. پس بی توجه به خونریزیواقعا میتونم از این فرصت به دست اومده است

ن احتمال به درد شدیدی که توی بدنم از ضعف و کم خونی به وجود اومده و به ای

که هر لحظه ممکنه دوباره توی دست های اون هیوالی عوضی اسیر بشم...به 

سمت پله ها میرم و با نهایت سرعتی که وضعیت جسمیم اجازه میده ازشون پایین 

 میرم.

خوشبختانه انگار شانس باهام یاره چون تا رسیدن به در خروجی فقط صدای ناله 

ودش. وقتی به در قفل شده ی ورودی به گوشم میرسه نه خ تهیونگ های اوه

به  تهیونگمیرسم احساس نگرانی میکنم. میترسم تمام تالشم بی فایده بوده باشه و 

این خاطر دنبالم نکرده چون میدونسته راه فراری ندارم. مشت نا امیدم رو به در 

کمک بخوام که دوباره در با صدای بدی  نامجونو جین میزنم تا با صدا کردن 

ه میشه و من با از دست رفتن تکیه گاه دست هام، سکندری خورده و به تکه تک

 بیرون از اون عمارت نحس پرت میشم.

خوشحال از موفقیتم سر بلند میکنم تا هرچه زودتر از اون مکان شوم فرار کنم که 

 صحنه ی کامال عجیبی رو میبینم.

ه ثگ عظیم و جتا گر غرق درگیری شدیدی با دو تهیونگتائو و اون یکی محافظ 

 ن  به طوری که حتی متوجه از هم پاشیدن در ورودی نشدن. ا

آشام جادوگر زد و گرگ خاکستری عظیم ضربه ی محکمی با سرش به اون خون

 با کمک گرگ دوم ،دومین محافظ رو هم زمین گیر کرد.

فرصت تجزیه و تحلیل صحنه ی روبه رو  تهیونگنعره ی عصبانی و خشمگین 

ت. وحشت زده از شکست خوردن و اسیر شدن دوباره توی دستای م رو ازم گرف

ن هستند میرم، بدون جیو  نامجوناون موجود به سمت گرگ ها که حتم دارم 

 ترس خودم رو بین شون قرار میدم و با گریه شروع به صحبت میکنم:

... خواهش میکنم من و از اینجا ببرین قبل از اینکه اون عوضی سر جین....نام+ 

 ه ....لطفا...برس



121 | P a g e  

 

 

م رو تموم نکردم که گرگ قهوه ای من و از باقی مونده های لباسم اهنوز جمله 

میگیره و روی پشت گرگ خاکستری قرار میده و لحظه ای بعد تنها چیزی که 

حس میکنم برخورد شدید باد به صورتم و عبورش از الی موهام و جسم ضعیف 

 شده مه.

ن در دل تاریکی شب و جاده ی جنگلی حس با دور شدن از اون عمارت و گم شد

امنیت تازه ای توی رگ هام ایجاد میشه و خستگی به یکباره تمام بدنم و پر 

م از فرار سخت و پر دردسرم خز گرم و امیکنه، به طوری که آخرین خاطره 

نرم گرگ خاکستری و عبور شدید باد از کنار صورتمه. بعد از اون تمام آدرنالین 

 .یکنه و جسم نیمه جونم از ضعف و خونریزی از حال میرهخونم فروکش م

 

 

 تهیونگراوی.... عمارت اوه 

 

خون گوشه ی لب هاش رو پاک میکنه و گوشی اخرین مدلش رو توی تهیونگ 

ش به سمت  در نابود شده ی یگیره. بی توجه به دو محافظ زخمیدستش م

در داغون شده، تماسش ساختمون میره و همزمان با از جا کندن باقی مونده های 

رو وصل میکنه. صدای بی حوصله اما مطیعی که از پشت تلفن بلند میشه پوزخند 

گوشه ی لبش رو تشدید میکنه و با صدایی که سرما رو توی بدن هر شنونده ای 

 تزریق میکنه میگه:

ت رو انجام بدی... میخوام تا فردا ا_  برادر کوچولو..... وقتش رسیده وظیفه 

فرودگاه توکیو باشی یکی رو میفرستم دنبالت ... وای به حالت شب توی 

 هوسوک.نیای....کیم 
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دای بعد هم بدون هیچ حرفی تماس و قطع میکنه و قبل از ناپدید شدنش با ص

 ش میگه:خشمگینی رو به دو محافظ زخمی

_ تا قبل از برگشتنم اینجا رو درست میکنید تا بعد به خدمت این بی عرضه گی 

 م.تون برس

 هو با یک حرکت توی سیاهی شب ناپدید میش

 

 یراو

 

 موهاش نیب از رو باد دیشد عبور تونستیم و بودنامجون  گرم بدن یرو هم هنوز

 ترش فیضع لحظه هر کردیم حس شکمش یتو که یبد درد اما. بده صیتشخ

 دست از ضعف برابر در رو مقاومتش نیاخر بعد لحظه چند که یطور به کرد،یم

 .رفت هوش از و داد

 جونگ کوک ی افتاده دست دنید با بود دنیدو حال درنامجون  یپا هم که نجی

 توقف محض به. کنه متوقفش بتونه تا ستادیانامجون  یجلو و کرد یکوتاه غرش

 نمونده براش یلباس و پوشش چیه کهیحال در و داد رییتغ رو بدنش ننامجون جی

 . بشه ایجو روجونگ کوک  حال  تا رفت مقابلش مضطرب گرگ سمت به بود

 کهیدرحال از و دیکش یاه. بود هوشیب پسر اون بود زده حدس که همونطور

 :گفت همسرش به خطاب گرفت،یم آعوش به و جونگ کوک

 .....بکن بچه نیا حال به یاساس فکر هی دیبا شو لیتبد نامجون_ 

 جونگ یاروم به. موند نصفه جونگ کوک خون در غرق شکم دنید با حرفش

 هم هنوز که نامجون یچشما به شو دهیترس نگاه و گذاشت نیزم یرو وکوک 

 .داد بود نشده لیتبد
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 یبدن با و داد شکل رییتغ یفور بود کرده درک و همسرش ترس که نامجون

 یسع و زد زانو جونگ کوک یخون و هوشیب جسم کنار ن،جی مثل درست برهنه،

 ماا باشه داشته مقابلش زخم به نسبت یبهتر دید تازه یها خون کردن زیتم با کرد

 :گفت  دیترد با و کرد جین به رو نداشت نکاریا یبرا یا لهیوس چیه چون

 شه؟یم ناراحت میکن زشیتم تا میدیچش ازشو کمی بفهمه یوقت نظرت به_ 

 متوجه یخوب به اون. انداخت همسرش مضطرب یچشما به ینگاه تعجب با نجی

 یوحش از یکی اونا نسل از ییها گرگ حال ره به. بود شده نامجون یحرفها

 اما بشن وسوسه خون از حجم نیا برابر در بود یعیطب و بودند موجودات نیتر

 هدفش تنها و داره ش زهیغر یرو یکامل تسلطنامجون  که کردیم درک جین

جونگ کوکه  ی گهید سمت داشت که یدیترد وجود با پس جونگ کوکه به کمک

 :گفت یاروم به و نشست

  .یدیم انجامش زودتر یاونجور شو، لیتبد عیسر_ 

 هم خودشون که یقدرت با. داد تکون نجی حرف دییتا یمعنا به سرشو نامجون

 یها درد بدون و یسادگ به گهید بار اوردن، دستش به یجور چه دونستنینم

 با و شد خم ش ییلوج یزانو دو یرو جونگ کوک کنار. شد لیتبد یشگیهم

 بار هر با. شد جونگ کوک شکم یرو یها خون دنیسیل ولمشغ بزرگش زبون

 جونگ کوک زخم به نسبت یتر واضح دید جین یچشما ، نامجون زبون حرکت

 یازین گهید شیزیخونر شدت شدن کم وجود با زخم کرد حس یوقت و کردیم دایپ

 نیخشمگ غرش اما بشه متوقف تا داد عالمت نامجون به نداره کردن زیتم به

جونگ  دهیپر رنگ ی چهره از رو سردرگمش نگاه. پروند جا از رو ناونامجون 

 نجی. داد صدا یب بتیه اون یتو همسرش شده سرخ یچشما به و گرفت کوک

 وقفه یب یدنایکش پنجه از نویا کنه، حس رو خودش با ی نامجونریدرگ تونستیم

 دیفهمیم یخوب به زشیت یدندونا با ش پوزه اطراف کردن زخم و نیزم یرو ش

 نامجون نگاه رد نکهیا تا. بود نامجون رفتار نیا للید شدینم متوجه که یزیچ اما

 شکم ی مونده باز زخم از که دیرس یخون ی تازه قطرات به و کرد دنبال رو
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 اخم. شد رشیدستگ زیچ همه لحظه کی یتو. بود ریسراز یاروم به جونگ کوک

 و خودش یعاد یصدا از یمخلوط که یا شده دورگه یصدا با و کرد دیشد

 :دیغر نامجون سمت به بود یگرگ حالت در ش یذهن یصدا

 نکهیا نه داره ازنی کمکمون به النجونگ کوک ا ،نامجون کن جمع خودتو_ 

 .میبش کارمون طمع و تشنه روح میتسل میبد اجازه

 نفس یسخت به کهیحال در بعد یکم و دیکش یبلند خرناس نامجون حرفش نیا با

 . برگشت یعیطب حالت به زدیم نفس

 زخم به دوباره و گرفت دستش یتو و همسرش داغ و کرده عرق یدستا جین

 .کرد نگاه بود دنید قابل گهید االن کهجونگ کوک 

 ی منظره جونگ کوک ناف اطراف درست بزرگ و کیکوچ سوراخ پنج رده

 یزیخونر بود منتظر هیثان هر نجی. بود اورده وجود به رو یاور دلهره و زشت

 دو بعد اما. یده شفا. بود گرگا بزاق تیخاص نیا. بشه بسته زخمها و ادیب بند

 :اورد خودش به رو اون نامجون ی گرقته و نگران یصدا قهیدق

 .میدار گهید راه هی فقط کنهینم اثر_ 

 ؟؟؟یراه چه ؟؟؟یچ:  جین

 بچه_ 

 :یپرس و کرد نگاه نامجون به سردرگم و جیگ نجی

 ..تو، ؟نام  داشت یربط چه بچه؟..ب_ 

 رهیم دست از بگذره ینجوریا زیبر دهنش یتو رو خونش از کمی نجی+ 

 اما....ا_ 

 . بدم دست از رو کنترلم دوباره و شم کینزد ترسمیم من باش زود+ 
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 شکم یرو یاروم به شو دست. داد انجام رونامجون  ی خواسته دیترد باجین 

 بدون هم بعد. بشه آغشته ش مگر و تازه خون به کامال تا دیکش جونگ کوک

 وبه داد عبود جونگ کوک باز مهین یلبها نیب از انگشتهاش از یقسمت یمعطل

 .زد زبونش

 باز سرعت به و چشمهاش جونگ کوک لحظه کی یتو اما افتادین یاتفاق چیه ابتدا

 دهن به کامل رو شیخون یانگشتا ،جین یفرصت گونه هر دادن از قبل و کرد

 شد زدنش مک مشغول ولع با و گرفت

 تک تک یرو از رو خون و دیسیل رو جین دست تمام هیثان چند از کمتر یتو

 زخم به جین و نامجون ساکت و متعجب نگاه. کرد پاک دنیچش با هاش انگشت

 بود کرده اثر واقعا انگار. شد رهیخ شدن بسته حال در

 :گفت رفتیم سمتش به که نطوریهم یاروم یصدا با جین

 ؟ یبهتر...کجونگ کو_ 

 چنان دیچسب رو نجی گردن دور یناگهان کامالجونگ کوک  سمت از که یدست

 نفس یحت ای و زدن پلک بدون هیثان ده تا که داد دهیترس و متعجب زوج به یشوک

 .شدن رهیخ  نامجون یاشنا نا و یعصبان ی چهره به دنیکش

 با ودی کرده نگرانش شدت به جین صورت یرو کمرنگ یکبود که نامجون

 : گفت اضطراب با و دیرخجونگ کوک چ سمت وحشت

 .شیکشیم یدار... نهجی اون شده؟ چت تو... جونگ کوک کن ولش_ 

جونگ  یدستا از رو همسرش ی شده فشرده گردن یمعطل بدون کرد یسع و

 با اما کنه جدا بود شده یقو یا ینکردن باور طرز به لحظه اون یتو که کوک

 .کرد بلند و سرش کجونگ کو یاشنا نا یصدا

 خوردن تکون به قادر هنوزم نجی اما بود کرده کم رو دستش فشار جونگ کوک

 :نبود
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 پدرمه؟ مواظبه که نیهست ییگرگا همون تا دو شما_ 

جونگ  منظور تونستنینم... شدینم باز نیا از شتریب گهید نامجون و جین دهن

 به هاشون شک امتم ش یبعد ی جمله با که کنن درک حرفا اون از روکوک 

 :شد لیتبد نیقی

 یروزا نیا بد حال لیدل که میهمون درواقع ، ستمینجونگ کوک  من: جونگ کوک

 من. دیجنگ داشتنم نگه زنده یبرا و کرد محافظت ازم بازم نایا وجود با اما اونه

 دستور بهتون یول ادیم بهوش یزود به پس مکن کنترل رو ذهنش تونمینم یلیخ

 .راهه یتو یبزرگتر و ادتریز یدردسرا ن،ینذار تنهاش هم ظهلح کی یحت دمیم

 

 دوباره ، کردیم کنترلش که یکس درواقع ای...جونگ کوک حرفها نیا گفتن از بعد

 جسم به بعد و گهیهمد به ینگاه ترس و تعجب بانامجون و جین . رفت حال از

 . انداختند جونگ کوک هوشیب

 بود؟ عیواق نیا...ا: نامجون

 ه؟؟یجنس چه از بچه اون...شهینم ورمبا: جین

 .آورد خودشون به رو دو اون جونگ کوک فیضع ی ناله

 خونه تا چند به تر جلو کمی...میگردون برش ادیب بهوش نکهیا از قبل ایب: نامجون

 فعال. میکنیم جور لباس تا چند اونجا. کنم حس و شیات یبو تونمیم م،یرسیم

 .ایب دنباام بعد پشتم یرو بذارش

 هی باجین . شد لیتبد خودش یقبل شکل به دوباره ، حرف نیا از بعد بالفاصله و

 همسرش گرم بدن پشت و کرد بلند دست دو یرو رو جونگ کوک  حرکت

 برخورد یصدا زدیم بهم و اطراف ارامش که ییصدا تنها بعد یکم.  گذاشت

 رنگ به یزیچ که شب یکیتار دل در که بود هثج و میعظ گرگ دو یها پنجه

  .تاختندیم یهماهنگ و عجله با بود، نمونده یباق دیجد روز شروع و باختنش
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 یراو

 

 سمت به نامجین با یریدرگ از هاشون زخم کردن دایپ بهبود از بعد سیکر و تائو

 .کنند ریتعم و محاسبه رو شده وارد یها خسارت تا برگشتند عمارت

 مانع و محافظ دو اون داشتن هنگ دور در شکستشون که دونستندیم یخوب به هردو

 یسادگ به ستین قرار تهیونگ و نداره یخوب عاقبت جونگ کوک فرار از شدن

 . بگذره ازشون

 نتونست هم خودش اخه باشه؟ بخشنده کمی نباریا ممکنه نظرت به.... گمیم: تائو

 .بشه پسر اون فرار مانع

 مونده یباق یوجاد با و عمارت ی شده نابود در یها کهیت کهیحال در سیکر

 :گفت یاروم به دادیم قرار هم ش،کنار

 براش اتیجزئ گهید. مینشد انجامش به موفق ما و داد ما به دستور هی ارباب+ 

 .ستین لشیم باب اصال االن که خواستیم رو جهینت فقط اون. ستین مهم

 ها، کار تره عیسر هرچه کردن مرتب و سالم در برادرش به تائو که نطوریهم

 :داد جواب کردیم کمک

 از بدنم هنوزم و بود شیپ سال ۲۶۰ بار نیآخر. بشم هیتنب خوامینم من اما_ 

 .لرزه یم ش یاداوری

 به صدا یب اما کرد عبور بدنش از یفیخف یسرما اتفاق اون یاداوری با هم سیکر

 .داد ادامه کارش
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 یراو

 

 وارد زحمت به اتاق یها پرده یال از افتاب کهیدرحال ، بعد ساعت پنج بایتقر

 .شد داریب و کرد یا ناله ،یناگهان یگرسنگ و درد حس باجونگ کوک  شد،یم

 خودش تخت یرو و خودش ی خونه یتو که شد متوجه تشیموقع زیانال با کم کم

 لباس دست چند کهیحال در برهنه، ییها بدن  با هم نجی و نامجون. داره قرار

. شدند هوشیب یخستگ از تختش کنار بود، ختهیر اطرافشون در اشنا نا و کهنه

 به رو قبل شب اتفاقات یها لحظه لحظه تمام.  نبود ادیز کردن فکر به یازین

 تازه و داد قرار شکمش یرو رو دستش وحشت و ترس با. اورد یم خاطر

 از و انداخت پتو ریز به ینگاه.... نداره تن به یرهنیپ چیه هم خودش شد متوجه

 یبررس مشغول دوباره و دیکش یراحت نفس بود پاش به هنوز شلوارش نکهیا

 .شد بود، شده دردش باعث که یزخم و شکمش

. یچیه. پوست فیخف یقرمز ای و التهاب ک،یکوچ رد هی یحت نه. نبود یاثر

 .بود یبلور و صاف شهیهم مثل بدنش پوست

 جادیا با کرد یسع و کرد یفیخف ی خنده شد بلند ش معده از که یکوتاه یصدا با

. رفت اشپزخونه سمت به شد موفق یوقت و بشه خارج اتاق از صدا و سر نیکمتر

 :کرد صحبت به شروع حال همون در و برداشت ییچاقو ورودش محض به

 هم اخرش و باشم مواظبت یخوب به متنتونس که متاسفم... ته گرسنه دونمیم_ 

 منو.  یکرد تو رو ها کار اون که دونمیم. یبش کار به دست یشد مجبور خودت

 و غذات که نهیا بکنم بهت تونمیم که یکمک تنها.  ترم فیضع ازت که ببخش

 .دمیم انجام و نکاریا لیم کمال با و کنم نیتام

 دهانش داخل بود دهیبر چاقو با همزمان که رو چپش دست ی سبابه انگشت بعد

  .شد خونش ی قطره قطره دنیمک مشغول و کرد
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 حد از شیب مصرف خاطر به باال ی طبقه ی نهیگرگ زوج که بود یدرحال نیا

 .رفتند فرو یقیعم خواب به و شده ایرو عالم در غرق کامال یانرژ

 

 

 

 

 

 

 شب ی قهیدق چهل و ۱۰ ساعت...  ویتوک فرودگاه

 

 اما خسته ی چهره و دنشد باز ییصدا جادیا چیاه بدون یورود کیاتومات یها در

 .کردند روشن فرودگاه یخروج افاطر یها چراغ با رو برنزه پسره مصمم

 از ضعف و سفر نیا به اومدن یبرا ش خانواده با کشمکش از خستههوسوک 

 نیاول طلسم، صاحب و طلسمش یلعنت وندیپ خاطر به ،تهیونگ از بودن دور

 .برداشت یاهستگ به ویتوک به ورود یبرا رو قدمش

 دنیکش از شقصد و کرده طلسمش یچ یبرا والیه اون ستندوینم هنوزم اون

 تلفن یصدا با که بود نشده دور یروجخ از یقدم چند هنوز اما ه،یچ ژاپن به اون

 .ستادیا جاش سر بود تهیونگ طرف از که مخصوصش

 و تماس ها، زنگ شدن قطع از قبل  لحظه، چند از بعد و دیکش یقیعم نفس

 .کرد برقرار

 :کردیم راست هوسوک اندام به رو مو هم تلفن پشت از تهیونگ سرد یصدا
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 که خوبه.... یدوم ،،یداریم نگه خط پشت منو باشه رتخا ی دفعه.. اول_ 

 .یبرسون خودتو یتونست و یکن گوش حرف

 نجا؟یا امیب یگفت چرا ؟یخوایم یچ -

 یزود به. فرستادم برات که شو ینیماش سوار فعال... کوچولو دادش نکن عجله_ 

 .نمتیبیم

هوسوک  یپا مقابل یرنگ یمشک یو ام یب اصلهبالف و شد قطع تماس اون از بعد

 .زد ترمز

 کی زده شتحو دید که یزیچ از و انداخت راننده به ینگاه ینیبدب با هوسوک

 از ریغ به صورتش و سر تمام بود نشسته فرمون پشت که یپسر.  رفت عقب قدم

 باند یجا یجا کهیحال در بود شده بسته یدیسف باند با تنفسش راه و راستش چشم

 و داشت و شکل نیهم هم هاش دست.  داد صیتشخ رو خون یها لکه شدیم

 .کنهیم تحمل داره رو یسخت درد بود معلون

 به و گذاشت عقب یصندل یرو رو چمدونش شد مسلط خودش به هوسوک یوقت

 حرکت به و نیماش یحرف چیه بدون هم راننده. نشست جلو یصندل یرو یاروم

 بود مطمئن که دیشن اطرافش در رو ییصدا هوسوک لحظه همون یتو. دراورد

 شخص که چرا شد وحشتش و تعجب باعث نیا اما شکلشه ییایموم همسفر از

 :نداشت کردن صحبت و لبهاش دادن تکون یبرا ییفضا اصال دستش کنار

 صحبت تباهاا دارم ذهنت قیطر از درواقع من ،یدار سوال یکل دونمیم_ 

 هی نیا نباش، ظاهرم نگران کنم،یم خدمت اوه باربا به و  سهیکر من ماس. کنمیم

 انجام یدرست به مو فهیوظ نتونستم نکهیا خاطر به ه،مارباب طرف از کیکوچ هیتنب

 .بدم

 :دیپرس زده وحشتهوسوک 

 ک؟یکوچ یگیم بعد نمونده ازت یچیه ک؟؟یکوچ هیتنب+ 
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 موافقت هیتنب نیا بودن کم با هم تو یبشناس کامل و ارباب اگه کن باور: سیکر

 .یکنیم

 تا شد باعث دادیم هوسوک به میمستق ریغ که ییها هشدار و سیکر یحرفها

 لعنت والیه اون و بدش بخت به و نهیبش یصندل ی گوشه مقصد به دنیرس

 .بفرسته

 

  

 تهیونگ اوه عمارت ...... راوی

ت قدرت شدن ومهروموم ش تنبیه ی مونده باقی اثر از که ضعفی و درد با کریس

 پله از بود تهیونگ توسط ، بدنش رمیم

با  که هوسوک به خطاب ای آهسته صدای با و رفت باال مارپیچ های

بدون  و داشت وحشتش کردن پنهان در سعی سرد، ای چهره

 :گفت میکرد تعقیبش حرفی

کن  سعی خودتی فکر به ای ذره اگه عصبیه، خیلی ارباب _

 .بشه تموم ضررت به که نکنی کاری یا نگی چیزی

راهروی تو درموجود تنها سمت به هوسوک ی ترسیده نگاه به توجه بدون هم بعد

اتاق  وارد اجازه کسب از بعد و رفت تاریک 

 .افتاد راه به سرش پشت تردید کمی از بعد هم هوسوک .شد

مانع  تاریکی چون میرسید نظر به خالی اول نگاه توی اتاق

هوسوک که  طوری میشد اتاق فضای از ای ویژگی گونه هر دید از

 از بعدنورچراغی کمی اما نمیدید هم رو کریس حتی اول ی دقیقه چند تا
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 موقع اون تازه و کرد روشن اتاقرو خشک و سرد فضای اتاق ی نقطه ترین دور

هنوز  . شد اتاق ی وآشفته ریخته بهم فضای متوجه هوسوک

 باشنیدن بودکه شده واژگون میزووسایل و شده شکسته تخت محو

 :گرفت فرا رو بدنش تمام لرزی صدای عمرش ترین مخوف

 .کنی برانداز منو اتاق کوفتی دکور اینجا بیای نگفتم _

 هم رو ودر کرد ترک رو اتاق کریس بکنه حرکتی وسوکه اینکه از قبل

 .بست سرش پشت

 اتاقم سالم صندلی تنها روی چشمهای با موقع اون تا که تهیونگ

کوچکترین  بدون ، دبو ای تیره مایع نوشیدن مشغول

 :داد ادامه سرد صدای همون با ، حالتش توی رییتغی

تا  بابتش دادم اجازه که ای وظیفه که رسیده وقتش باالخره _

 .انجام بدی رو کردم هدیه بهت که نیرویی اون با بمونی زنده امروز

 :گفت صدارناراحتی با و شد عصبانی کریس ی توصیه خالف بر هوسوک

بکشم و ومادرم بودپدر نزدیک دوبار فقط بهت لعنت هدیه؟ کدوم هدیههههه؟؟؟ _

 .......عو هدیه؟تویه میگی شده نفرین قدرت این به تو بعد .

پ به شروع توکتفش شدیدی درد کنه تموم رو ش جمله بتونه هوسوک اینکه از قبل

 هوسوک فریاد و ناله که طوری به ، کرد شدن خش

 .دپیچی عمارت سرد و خاموش فضای توی

 تهیونگ بعد کمی اما داشت، ادامه مدیدی لحظات تا درد این

 همون به هوسوک درد کارش این با همزمان و کشید عمیقی نفس

تهیونگ .رفت بین از بود اومده وجود به که سرعتی

 با رو سرخش وچشمای گذاشت اتاق ی پنجره ی لبه کنار رو خالیش جام
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 .کرد باز خستگی

هم  هنوز شدید درد اون تحمل از بعد که انداخت هوسوک به نگاهی

 .کنه آروم رو ش خسته های نفس میکرد سعی و بود زمین روی

یادت  بهتره کنی بلند رو مزاحمت صدای اون اینکه از قبل _

به  که نیستی برده یه از بیشتر چیزی من برای تو که باشه

 که دیگه بار پس .کنم تعویضت دیگه یکی با میتونم راحتی

خارج  لبهات بین از چیز دو فقط میخوام ادمی در صدات

 .ارباب بله ارباب، چشم ...بشه

هوسوک شده  جمع جسم سمت به ارومی به جمله این گفتن از تهیونگ بعد

 فشار حالیکه ودر برگردوند خودش سمت به رو اون کفشش نوک با و رفت

 :داد میکردادامه بیشتر هوسوک گلوی روی رو کفشش

 لطفیه خاطر به وفقط فقط این زنده مصرفت بی ی خانواده ونا و تو االن اینکه _

 .نکن وقت فراموش هیچ و این داشتم بهتون من که

 داشت هاش ناله داشتن نگه ساکت در سعی که ضعیفی صدای با هوسوک 

 :پرسید

 ...می چی.....من از _

تمام  توی درد از جدیدی موج که بود نشده تموم حرفش هنوز

صدا بی و سرد دیوارهای دوم بار برای دردآلودش های هزج و شد پخش وجودش

 .لرزوند رو عمارت ی

 ای اضافه هرحرف بعد به این از ...گفتم بهت چی رفت یادت اینکه مثل :تهیونگ

و  خودت داشتن نگه زنده توی منو صبر بزنی که

 ر..د..ا..ر...ب شدی؟ متوجه ...کردی امتحان ت خانواده
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آشکاری  تمسخر با و بخش به خشب رو برادر ی کلمه تهیونگ

مطیع  از راضی ندید سوکهو از واکنشی وقتی و کرد بیان

 :گفت و گرفت فاصله ازش شدنش

پیروی  من دستورات از که زمانی تا دادم تو به من که قدرتی _

 مانع یا و عملکنی دستوراتم خالف اگر اما میکنه ناپذیر شکست رو تو کنی

می تجربه رو مرگی و میچشی و ایندرد از بدتر برابر صد دردی بشی، انجامشون

 کنی

 .ندیدی هم هات کابوس ترسناکترین توی که

حتی  یا و دیدن قابل غیر هوسوک برای که سرعتی با اون از بعد

 تا عکس تخت از باقیمونده های آوار بین از و زد اتاق توی گشتی بود کردن حس

سم به که همینطور و انداخت کهوسو ومقابل اورد بیرون رو ای پاره نیمه و شده

 :گفت میگشت بر اتاقش ی پرده وبدون تاریک ی پنجره ت

کنی  کاری باید ...اونه میکشی نفس هنوز بابتش تو که کاری _

به  چیزی هر از بیشتر که طوری به بشه، جلب بهت اعتمادش

تا  دو اون از بیشتر حتی بکنه، گوش و اعتماد تو حرفهای

سم به و کردی وجلب اعتمادش اینکه محض به .راهشنهم همیشه که سگی توله

 از بعد .شو خالص مزاحمش تامحافظ دو اون شر از ش کشیدی خودت ت

بهت  تو بعدی کار اون

جون  وگرنه کنی تلف نباید رو زیادی وقت نره یادت ...میگم

 .نمیکنم تضمین تو خانواده

به زیادی تعجبو بهت با میکرد گوش تهیونگ دستورات به که همینطور هوسوک

دستش  توی ی پاره نیمه و ترک از پر عکس 

ارتباطی  چه بفهمه نمیتونست عنوان هیچ به .بود شده خیره
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 این برای پسر چیزاون چه و داره وجود جئون ی خانواده فرزند   با تهیونگ بین

 .مهمه انقدر هیوال

 تهیونگ های شونه به و کرد جدا عکس از رو گیجش نگاه

 :کرد اعالم ونگیته بپرسه ای اضافه سوال کنه جرات اینکه از اماقبل داد

ی  اندازه به میدونم کن، دور چشمام جلوی از تولش هم حاال _

اون  به بتونی که زمانی تا ، توکیو توی که داری پول کافی

بتونی  تا برو زودتر هرچه پس .کنی زندگی بشی، نزدیک بچه

 .نیستم صبور من اصال که باشی فهمیده االن تا باید .بدی انجام تر سریع و کارت

 تهیونگ که ای اجازه از بعد و اومد در صدا به اتاق در لحظه همون توی

نگاه  با هوسوک .شد اتاق وارد چرخداری ی وسیله کرد صادر

ک عادت اتاق به واردشده دوباره تاریکی به چشمهاش وقتی سرش، پشت به تاری

که  شد چرخداری صندلی متوجه ، رد

تا این و بود هدایتش درحال سالمش نیمه دست تنها با جدید ی شده مومیایی شخص

 کوچکی ی روزنه حتی دستش ازهمون غیر به کریس خالف بر وارد زه

 .نداشت هم دیدن یا زدن حرف برای

 مخاطبش رگهای توی رو خون که سردی صدای همون با برگشتن بدون تهیونگ

 :گفت میکرد منجمد

برش  توکیو به تا بده تحویل برادرت به رو مهمونمون ...تائو _

که  چیزی اون با خودش بالفاصله بگو کریس به بعدش گردونه،

به  راجع بعدش تونستم شاید برسونه، عمارت به خواستم ازش

 .بگیرم تصمیمی مجازاتتون توی تخفیف

 پیچی باند سر تولیدکنه خودش از صدایی کوچکترین حتی اینکه بدون تائو
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لمس  با و داد تکون آرومی به رو ش شده

متوجه  رو اون ش صندلی های چرخ وسیله به هوسوک بدن کردن

 .کرد رفتنش تایم

به  یا و بچشه رو شدید درد اون دوباره نمیخواست که هم هوسوک

کوتاه  مالقات این توی که نفری دو این از یکی سرنوشت

 ترک تائو مراهه روبه اتاق سرعت بیشترین با اما آهستگی به بشه دچار دیده

ماشین  به مجددش شدن سوار از بعد و کرد

از  خروجی جاده تاریکی توی و گرفت فاصله عمارت از کریس،

 .شد ناپدید عمارت

نگاه  و فرستاد بیرون به رو ش عصبی و عمیق نفس تهیونگ

همون  .داد دستش های انگشت به رو ناباورش و خشمگین

 .بود کرده طعمش رو بدن توی ممزاح موجود اون جون قصد باهاش که دستی

نق انگشتش هرپنج ابتدایی های بند تک تک روی مفهومی نا و شکل بد های زخم

اوه  نصر و حد بی قدرت انگار که بود بسته ش

 .نبود بردنشون بین از به قادر هم تهیونگ

 

................ 

 

 جونگكوك

  

 و ساکت وجودتام دو به و گرفتم تلوزیون سیاه شیشه از مو خسته نگاه

ف مشغول  بودند اومده بهوش ونامجون جین که وقتی از .دادم کنارم مانند فرفره  
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موقعیت  این دست از فرار برای شون احتمالی های راه حل ی مبادله و کردن کر

بست  بن به ها راه ی همه که اونجایی از اما بودند وحشتناک

ول مشغ فقط حرفی هیچ بدون میشد ساعتی نیم ، میرسید

  .بودند کردن فکر و رفتن راه

 جام واز کشیدم ای کالفه پوف اعصابشون روی پیمایی راه از خسته

 رفتن راه دست از و بشه جلب جفتشون توجه شد باعث که شدم بلند 

 .بردارن 

 :وگفتم ایستادم مقابلشون هم توی های اخم با و سینه به دست

 نه؟ یا میده منو جواب تون یکی باالخره _

 جوابی؟ چه :جین

شده  تبدیل نبود کامل ماه که شبی توی شما که شد چطوری +

 ساعت دو چراتا ؟ افتاد اتفاقی چه شدم بیهوش من اینکه از بعد بودین؟

خواب  به جوری و بودین افتاده جنازه مث پیش  

به  لعنت و ....بشین بیدار نیست قرار دیگه انگار بودین رفته

ندا ترمیم  قدرت شده؟منکه پدید نا که کردین چکار لعنتی زخم اون با تون دو هر

 ...چطور پس شتم

خیلی  از هم ما .باش آروم ....كوك :نامجون

تو .باش  آروم تو فقط میدیم جواب بهت بتونیم که جایی اماتا درنمیاریم سر چیزا

  .داشتی استرس و عصبانیت کافی اندازه به گذشته ساعت ۷۲ی

  .ت بچه نه بهخو خودت سالمتی برای نه این

 مانندی صدای ناله با و کشیدم شکمم روی دستی نامجون حرف این با

 :گفتم 
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 توی من شکم که ،چطوریه اومده بچه سر بالیی چه .....انداختی یادم شد خوب _

  که انگار.....که ،انگار کرده رشد انقدر ساعت ۳۰ از کمتر

 .شده اضافه بچه سن به ماه چند

جین  اون از بعد .کردن بدل و رد هم با نینگرا نامجونوجین نگاه

به  ثانیه چند .چسبوند شکمم به رو گوشش و اومد من سمت به

 همسرش سمت میکردبه منعکس رو تعجبش که صورتی با بعد و داد ادامه کارش

 :گفت و برگشت

 .شده بزرگتر ماه دو االن بچه واقع در....... اون ....جونگكوكه با حق _

 :پرسید و انداخت بهش حیرتی پر گیج نگاه نامجون

ک مدت این توی ست؟اونم ماهه ۵ االن اون عادی جنین یه سن به بگی میخوای _

 وتاه؟؟؟؟؟؟

توی  رو ضعیفی ی ضربه بگم چیزی کنم فرصت اینکه از قبل

خفیفی  درد بر عالوه که کردم حس شکمم زیرین ی ناحیه

  .شد بدنم توی قلقک حس اومدن وجود به باعث

  ی تکرارش خنده با بعد ثانیه چند و گذاشتم ناحیه همون روی ور دستم

 .کردم ای زده ذوق

 .....باورم وای....میخوره تکون داره :كوك

 و شدت بگیره م خنده شد باعث قلقلکش موج و بعدی ضعیف ی ضربه

 .بمونه تموم نا حرفم 

حرکات  و من های خنده به تعجب با اولش نامجون و جین

ک حس برای هم اونها بعد کمی اما میکردن نگاه شکمم روی امه دست گر جستجو

 .چسبوندن م برآمده   شکم به رو وسرشون شدن نزدیک بدنم به ضربات اون ردن
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 نامجون بودم غرق ای لحظه لذت حس این توی که همینطور

 :کرد صحبت به شروع

 ولی کنم خراب تو شادی نمیخوام ...امممم .كوك دارم تئوری یه ...من _

سریع  و طبیعی رشد برای تو خون تنها انگار  

هم  خودت که همینطور .نیست کافی بچت واقع در ...جنین

توجه  با اما میکنه نرمال و رشدش روند فقط تو خون میبینی

 خب ....به تو بیشتر چه هر نزدیکی افتاده اتفاقات به

میکنه  رشد تر سریع بچت اینجوری .چیه منظورم میدونی

جین  و من به که قدرتی همون درست .میشه تر قوی وحتی

 که زمانی توی راحتی اون به بتونیم شد باعث و کرد منعکس

خون تا اون دو با و ،تبدیل تو به کمک برای فقط ، نداشتیم  آمادگی هیچ

 .بشیم درگیر راحتی به آشام

 :پرسیدم ضعیفی صدای با .برداشتم عقب به قدمی شده شوکه

 ...باید من میگی داری مجون؟نا چیه منظورت....م _

 :گفت عجله با و کرد قطع رو حرفم جین

 نزدیک نباید ابدا تو . نیست این منظورما نه، نه نه _

نحس  ساختمون اون از که وضعی اون با اونم بشی هیوال اون

 .بده رو تو جواب سواالت تا میده توضیح داره و شرایط فقط نامجون .کردی فرار

خون واون تو بین اتفاقی چه نمیدونیم هم هنوز ما .جینه با حق :نامجون

 هیچ به تو جای مطمئنیم اما افتاده عوضی آشام

کمک  که چیزی میگم بهت دارم فقط .نیست اون پیش عنوان

رفت بین از وباعث داد نجات رو تو زندگی که نیرویی و کنیم، فرار اونجا از کرد

 بدنت توی االن که ایه بچه همون بینظیر قدرت فقط و فقط شد، کشنده زخم اون ن
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اون  نزدیکی بود کرده تشدید و قدرت این که چیزی ومتاسفانه رشده حاله در

 ...بود دومش خونی پدر ....به

 شد بلندی باصدای شکستنش و افتادن باعث که زدم مبل کنار گلدون به ای ضربه

 :گفتم کارم به توجه بی و

به  که انگیز نفرت وونحی اون ...نذار پدر رو عوضی اون اسم _

حمل  قابل نشدنی تموم و ابدی خون از پر کیسه یه مثل من

 توی زیادی سود و اعتبار براش میتونست که میکرد نگاه

 مثل من ی بچه وبه بیاره همراه به بارش کسالت و نحس زندگی اون و ش جامعه

 .بره ازبین تر سریع چه هر باید که منفور موجود یک

منم برای که ،چیزی رو خودش ی بچه ....شبکشد داشت قصد لعنتی هیوالی اون

شده  شروع تلخ ی خاطره یه و اجبار با که 

این  اصلی مسبب که اون اما شد، مهم برام کم کم اما بود

 هرچه باید و شه ازبرنامه خارج شکله یه فقط این که گفت سادگی به بود اتفاقات

 .بشه حذف تر سریع

نفس  نفس م حرص از پر و ندبل سخنرانی از که همینطور

 داشتم توقع .انداختم جین نامجونو به نگاهی میزدم

چیزی تنها اما باشه ونفرت عصبانیت و تعجب میکنم دریافت که واکنشی بیشترین

 محافظم زوج های چهره توی که 

 .شد شدنم شوکه باعث که بود تلخی تاسف و ناراحتی دیدم

 :کردم زمزمه و نشستم مبل  روی اختیار بی و زده بهت

 ....هم میدونستید اولش از تا دو شما میدونستید؟ شما...ش _

 به نگاهی نامجون رفت، آشپزخونه به حرفی جین بدون

 :کرد صحبت به شروع آرومی به نشست کنارم اینکه از بعد و انداخت همسرش
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هیچ  بود اومده پیش عوضی اون و تو بین که اتفاقاتی از _

بهت  هم اول همون جین و من اما ...كوك نداشتیم اطالعی

خون خصوصااون ها، آشامخون ی جامعه توی که بودیم داده توضیح

 ترشون پایین نژاد عکس بر که اصیل های آشام

 عنوان هیچ به دارن، هم رو ها نژاد مابقی کردن باردار توانایی

 هم مرگ از براشون این .نمیشه پدیرفته ناخالصی یک وجود

 .....هبچ این و .بدتره

 اطرافش در رو ضرباتی گاهی هنوزم که شکمم روی رو دستش

 :داد ادامه و گذاشت کرد، حس میشد

تو و اومده بهوجود ناخالص خون یه از ارزشمند، و قوی هم چقدر هر بچه این _

 .نداره جایی داره، تعلق بهش اصالتا که ای جامعه ی

  :داد دامهمیومدا سمتمون به گیری رگ وسائل با که همونطور جین

همچین  میخواد اول دیدار همون توی اون نمیدونستیم ما _

 میدادیم رو احتمالش اما بگیره رو ای رحمانه بی تصمیم

 هیچ به اتفاق این .بزنه کاری چنین به دست بخواد روزی

 نه و بودی قربانی یک که تو برای نه نبوده، کنترل تحت عنوان

ه مسائل فکرمیکرده و گرفته نظر در کل دانای رو خودش که عوضی اون برای

 . افته می اتفاق بخواد اون که هرجور میشه

کنارم  که راستم دست به و زد زانو پاهام جلوی حرف این از بعد

 :کرد اشاره بود آویزون

 لعنتی آشامخون اون با میخوای اگه اما میگم اینو متاسفم _

برا و داری نگه روسالم بچه این بتونی باید کنی محافظت ت بچه از و کنی مقابله

 .شده تموم ش بندی جیره متاسفانه که داری احتیاج خونت به اینکار ی

 :وگفتم زدم پوزخندی میدادم قرار اختیارش در و دستم که همینطور
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 اون بینی پیش طبق که بوده اتفاقاتی از دیگه یکی اینم _

 .نشده تموم نفعش به لعنتی

 چیه؟ منظورت :نامجون

 شونه روی تا و رنگم لیمویی پیراهن باز ی یقه دمآزا دست با

 :گفتم کنارگردنم شکل بد و مانند تتو زخم به اشاره با و کشیدم پایین هام

 حرف ازش که طلسمی اون ، معوج و کج خطوط این _

 حال عین در و عجیب بیماری همون واقع در ....میزدیم

 فزایشا العمرمادام صورت به من بدن خون اینکه .منه مفید

 عوضی اون برای منو ، کردنم جاودانه عین در تا کنه پیدا

ل ازم خودش خواست هروقت تا بکنه، قیمتی و کمیاب و دائمی چاشنی یه به تبدیل

 با براش خونم طعم گویا ، ببره ذت

اون  به منو شد خسته هم موقع هر ....متفاوته ها طعم ی بقیه

 .بده قرض خودش از تر عوضی رفقای

مزاح یه فقط توچشمش که ای بچه همین ی دهنده نیرو شده طلسم همین ...حاال اما

 ...داره رو جونش قصده و مه

 افت فشارلحظه ای فشار های عصبی، خسته از اون همه اطالعات و

 خارج میکرد چشم هام  به خاطر حجم خونی که جین با سرعت از بدنم

ه بعدازاولین ضربات رو روی هم گذاشتم وباحس کردن گرمای اطمینان بخشی ک

  بچه توی وجودم پیچیده بودبه خواب عمیقی فرورفتم.

 کرد. غرق رویای شیرینی توی منو آینده اتفاقات از خبر بی که خوابی

 

 راوی

 ی حوله با و انداخت هتل نفره اتاق دو تخت روی حمومش رو پوش تن ،هوسوک

 نش ازجداشد از بعد قبل شب. موهاش شد کردن مشغول خشک تری کوچک
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 یه هم و کنه از تنش خارج رو سفر هم خستگی تا بود اومده هتل این به کریس

  کنه. پیدا بود داخلش که مشکلی برای راهی

 دو چوبی تخت... کره خودش توی اتاق بزرگی به نه اما بود بزرگی نسبتا اتاق

 .ای آبی فیروزه رنگ به راحت و نرم های بالشتک و های ابریشمی مالفه با نفره

 نوشیدنی از خودش پر سفارش به که چپ تخت سمت کوچیکی و سفید یخچال

 با ای کشوئه دو تخت عسلی راست سمت. بود شده جورواجور و های مختلف

. قرارداشت زوج یک ی بوسه از سرامیکی ی یک مجسمه و رنگ طالیی آباژور

 نتزیفا و پیچیده های طرح و ی آبی زمینه با کوچیکی ایرانی قالیچه اتاق کؾ

  قرار

 ۲۴ به اتاق اینچی ؼربی گوشه توی هم ای نفره چهار راحتی ست مبل.   داشت

 وصل بینشون دیوار. که خواب دی سرویس اتاق ای ال تلوزیون که داشت قرار

 قرار اتاق شرقی سمت بزرگ بود اما هم سر دستشویی و حموم یک از بودمتشکل

 بود. ژاپنی سبک به تاقا اروپایی و نیمه دکورساده خالؾف بر که داشت

 
 اون که بفهمه نمیتونست گیج بود. بهش داده تهیونگ که ماموریتی از هم هنوز

 باشه. داشته کوک جئون با ممکنه کاری لعنتی چه آشام خون
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 ی شیشه تختش رفت کوچیک کنار یخچال سمت به و اتاقش زد توی گشتی

 همونطورکه بعد .خودش ریخت برای کوچیکی پیک کردو انتخاب رو تکیالیی

 تلفن با تا رفت تخت رو هیچ لباسی کردن تن بدون ، میخورد نوشیدنیش رو

 تماس بگیره. اش خانواده با بود المللی بین خط به یک مجهز همراهش که

 شنید: پدرشرو ی خسته صدای بوق دومین از بعد

 افتاده؟ اتفاقی ؟هوسوک شده _چی

 رسیدنمو خبر بهتون بگیرم االن تماس گفتم بودم خسته دیشب فقط نه، پدر، +سالم

 شدم؟ موقع مزاحم بد. بدم

 ریخته. بهم یکم اوضاع شرکت میرسیدم، کتابام حساب به داشتم _نه

 میاد؟ بر دستم از +کمکی

 _میام. بر پسش از خودم نیست جدی مشکل نه،

 رفتی ای دفعه یک بود بزن،ناراحت زنگ یه هم مادرت به کردی وقت اگه بعدا

 سفر.

 +بپرسم رفتن قبل رفت یادم پدر راستی اشه،ب

 اونش... بابت ببره پیش کاری از تونست ؟ کرد رفع پسرشو مشکل جئون آقای

 توی جوری و. اومد به وجود ذهنش توی ای جرقه زد و حرف این که همین

 نشد. پدرش صدای متوجه لحظه تاچند که شد افکارش غرق

 توام. با هوسوک..... سوکا....سوکا+

 گفتین؟ چیزی. یه لحظه شد تماس قطع کنم فک ببخشید بله...  ؟_ها

پسرش . کنه پیدا فرد اون ردی از نتونست مدت همه این از بعد هنوزم نه، +گفتم

 با خانوادش دعواش شده خارجش کردن کره اینکه از خاطر به که هم

 کرده. قطع هم با وارتباطشونو

 کنه فکر بود ه ذهنش رسیدهب االن که سرنخی به راجع میخواست که هوسوک

 گفت:

 تماس خونه با بعدا خودم. بایدبرم دیگه من بشه حل مشکلشون امیدوارم _خب

 فعال.. میگیرم



145 | P a g e  

 

 

 به بیشتر چی هر. انداخت ی تخت گوشه و کرد قطع تلفنش رو صبر بدون هم بعد

 مهمونی هم میشد،شب با ارتباطشون متوجه بیشتر میکرد فکر پیش اومده اتفاقات

پیدا  کنارشو از تهیونگ ای دفعه یک شدن عمارت ناپدید از نگکوکجو وجخر و

 پدرش که وحشتناکی اون وضع با کوک جون نیمه بعد،جسم روز تا نشدنش

 نیست نمیدونست ازش اثری هم هنوز که مجرمی درآخر و بود، کرده توصیف

 مادرش هم و پدر فکر به بلکه تنهاخودش نه. نرسیده فکرش به االن تا چرا

 ی مسئله اما. باشه تهیونگ میتونه اتفاقات اون تمام مسبب ممکنه بود که نرسیده

شومش  ی که سایه سالی چند اون مدت تمام در بود....چرا؟؟؟؟تهیونگ اینجا مهم

نذاشته  کاراش از نشونی شکل این به وقت بود هیچ خانوادش انداخته روی رو

 تعجب کمال در بعد کردو کاری همچین یه مدت همه این از بعد که شد بودپس چی

 کرد؟ روترک اونا ی خانواده

 ازش که ماموریتی اون تهیونگ و های گفته به توجه با که میدونستهوسوک 

 اون خودشوبه مجبوره که میدونست اینم. باشه توی توکیو باید کوک میزد، حرف

. نداشت یا چاره اما کنه فدا های تهیونگ نقشه برای اونو بعدا تا کنه نزدیک پسر

 یه میتونست انداخت حداقل می خطر به خانوادش رو جون ازاین غیر کاری هر

 یا و خودشوخانواده برای نجاتی راه شاید تا کنه کشیدن معطل نقشه بهانه به مدت

 بد روی زخم دستی عصبی فشار همه این از کالفه و کنه خسته پیدا کوک حتی

 تحمل که رو وحشتناکی درد اون به خوبی میتونست هم هنوز. کتفش کشید شکل

 یادبیاره. به کرده

 نگاه اون وجودشو از هم وهمیشه کرده زندگی هیوال اون با بچگی از که هوسوک

 بود ندیده قدرتمندش رو روی این هم یکبار حتی حال به تا سردش فراری بود،

 زندگی کیم ی خانواده بین دردسری بدون کوچکترین سالها این تمام در تهیونگ

خودش سنش  ی به گفته اما بود بزرگتر هوسوک از اینکه با حتی اون. رده بودک

 دیده بشه کمتر کیم ی خانواده فرزند تک با سنیش اختالف تا بود کرده متوقف رو

 که جایی میرفتن دانشگاه سازی یک ظاهر برای هوسوکو هردوتهیونگ اونا. 

طرزتعجب  به ناو چون نداره تهیونگ برای بودهیچ سودی مطمئن هوسوک
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 سن به نسبت رو وسوکه شک میشد باعث که بود دان چیز همه باهوشو آوری

 بکنه. یقین به تبدیل زیادتهیونگ ی وتجربه باال

 هیچکس از به هم یکبار تهیونگ حتی سالها این طی در ، تفاسیر این ی همه با

 وابطر مگربرقراری بود نزده ای صدمه محافظا چه و خونه،چه خدمتکارا افراد

 از تن چند حتی چه و میاورد بار از هایی که فاحشه چه هم اون که جنسی

 هم اون از بعد تختش میرفتن و به میل کمال با خودشون تر، خدمتکارای جوون

 فرقی هم. میخواستن هم بیشتر گاهی حتی شون نداشتن وضعیت از شکایتی هیچ

 هوسوک شدکه باعث موارد نه.همین یا باشن هیپنوتیزم تاثیر تحت که نداشت

 تله افتادن به منجر که اون ی پیچیده ی نقشه برای هدف تهیونگ از دوباره

 به و خودش کوک میتونست راحت تهیونگ خیلی بشه سردرگم ، میشد کوکجونگ

 محافظاش؟ داشت؟ هوسوک به نیازی چه. دست بیاره

 کوک با گویا که بود همیشگی شنیده محافظ تا دو به راجع اون از دیشب هوسوک

 بودمعلومه کرده استفاده تهیونگ که توهینی از پر اون لحن با. میکنن زندگی

 تا چند مگه نمیشد تهیونگ موفقیت دلیلی برعدم اینهابازم اما بلدن خوب کارشونو

 زحمت به خودشو بگیرن؟پس چراتهیونگ و آشام خون یک جلوی انسان میتونن

 کنه؟ استفاده کار این توی ناو بعدش از و کنه وطلسم هوسوک تا انداخته

 توی صورتش رو و شکم خوابید به و زد تهش غلتی و سر بی فکرای از عصبی

 هم هنوز بود خورده که تکیالیی وجود با حتی. کرد سرش فرو زیر نرم بالشت

 هیچ بدون رو ساعتی چند کرد سعی و پس چشمهاشوبست. میکرد خستگی احساس

 کنه. بعداذخیره برای ژیش روانر و بخوابه ای اضافه وخیال فکر

 (بعد هفته یک)نگکوکجو

 میرفتم آهسته دوی بود برام خریده نامجون که کوچیکی تردمیل روی همینطورکه

 میزنه. حرف سرم پشت داره کی نیست کردم،معلوم ای عطسه

 که شدم، کاری م بچه با مشغول صحبت کشیدم و سفیدم و برامده شکم به دستی

 میدادم: مانجا زیاد اواخر این

 میاری بند نفس منو و حرکت میکنی هی اینکه از وروجک؟ چطوره +حالت
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 کلی روز وهر بدم و دستگاه این پول کرده مجبور منو جین خاطرتو به خوشحالی؟

 باشه. داشته ضرر برای تو من تنبلی مبادا تا برم راه اون روی

 .کشیدم کالفه ای پوف. انداختم خونم لیوان به ای کالفه نگاه

 که چطوریه ، میکنی طلب ازمن و این همیشه که چطوریه نمیکنم درک +واقعا

 خوشمزه ترجیح و وارنگ رنگ غذای همه اون به یک نواختشو ی مزه اون

 میدی؟

 خوردم.چینی سومشرو نی یک با و برداشتم دستگاه نزدیک میز روی از و لیوان

 دادم: م پیشونی به

 نمیتونم بازم کردم طعمش عادت به و خورممی و این دارم ماهه چند اینکه +با

 هرچند بار، یه هم رو نامجون خون من خب میزد حرف ازچی وحشی اون بفهمم

 بدمزن. تاشون دو هر درواقع. نداشت خودم ماله با طعمش فرقی اما کوتاه خوردم

 چشمام حوصله بی. شکمم حس کردم زیر رو ای دیگه نرم ی ضربه لحظه همون

 محتویات میکردم باقی بیشتر و دستگاه سرعت یکم که نطوروهمی چرخوندم رو

 کشیدم. سر هم رو لیوان

 بچه... غذات داری روی هم تعصبی چه شدی؟ راضی حاال +بیا،

 و هام عرق بود دستگاه که روی کوچیکی ی حوله با و جاش گذاشتم سر و لیوان

 یه ،فقط ودمب تنها اتاق توی موقع اخیرهر های گرفتگی خاطر گر به. کردم خشک

 های سینه و سفیدم پوست اما میزد توی ذوق شکمم اینکه با.  میکردم پام شلوارک

 غر از مانع و بیشتری داشت ی جلوه بود هم تر پریده رنگ روزا این صورتیم که

بودی  کی برفی سفید ، بانی بدن عرررررر) قیافم میشد و تیپ برای زدنم

 که میداد نشون این. زدن کرد زنگ هب شروع دستگاه دیجیتال ساعت تو(آالرم

 سمت حموم به و خاموشکردم و دستگاه. داشتم کافی تحرک ی اندازه به امروز

 و شلوارک درآوردن از بعد. رفع کنم هم رو روزهام این جدید مشکل تا رفتم

 فرو با. بخشش رفتم لذت گرمای اون توی و کردم پر رو گرم وان آب با شورتم

 ریخت. حموم کف ، بیرون اب به هام،مقداری نهشو تا وان توی رفتن

 به نگاهی و کردم خم رو زانوهام و کشیدم آب ای لحظه داغی از هیسارومی
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 چه این دیگه نمیدونم. دردناکم و شده سفت عضو. اعصابم انداختم روی مشکل

 ادامه کی تا بود قرار و بود اومده به سرم اخیر روز سه دو این توی بود عذابی

 اشه.ب داشته

 فقط بود آور خجالت خیلی به نظرم چون بودم، نگفته چیزی هم نامجون و جین به

 از دیگه اینم یکی بودم دیده تعجب کمال با و بودم کرده اینترنت سرچ توی کمی

. میشدم اینجوری که بود سوم بار امروز بارداریه.فقط غریب و عوارض عجیب

. گرفتم گاز درد روی از لمس لبهامو اولین با و بردم پاهام بین و دستم به اجبار

 کوتاهی بین ی ناله با اینکه تا شد تر تند کوتاهی یه تایم از بعد دستهام حرکت

 و این نبود.میتونستم کافی اما کمکم میکرد کار این لعنتی،. شدم خالی هام انگشت

 نمیتونستم من کمال بدشانسی در اما داره احتیاج بیشتری چیز به بدنم که حس کنم

 حتی من بتونم که میخوابه حامله پسر یه با دختری کدوم کنم.اخه برطرف نیازشو

 کنم؟ کرایه بار یه از رو فاحشه یه

 ی گوشه فشار دوش پر به سمت و شدم خارج وان از همیشگی فکرای از خسته

 وان یه قسمت داشت دو ژاپنی های حموم ی بقیه مثل این حموم. رفتم حموم

متحرک  دوش و حوضچه یه گوشه، یه در ومشجر دار فاظح پنجره یه زیر بزرگ

 با که اونجایی از اما. ای دیگه گوشه در زمین به متصل های پایه چهار با کوتاه

 یک بشینم،نامجون چهارپایه روی اونم نشسته حالت به زیاد نمیتونستم وضعیتم این

 برام زو جدید دوش کشاین لوله یه به کمک و ریختگی بهم کمی با پیش این ماه

 از حتی تلفنم نیادصدای پیش برام مشکلی و باشم تر راحت بتونم کردتا نصب

 من روی که ناهنجاری زنگ اون با البته. میرسید به گوش هم بسته های در پشت

 افتاد. می اتفاق این هم باید بودم گذاشته اون

 ها رداشت .با ادامه بود موزیک تندی و ناله و جیغ از مخلوطی که زنگ، صدای

 بستن دوش و خودم شستن از بعد و دادم سرعت به کارم که جایی تا. ها وبار

 روی از آب قطرات که خارج شدم. همینطور حموم از روبدوشامم برداشتن بدون

 و سر گوشی پر سمت به میچکید اتاقم کف جدید ی قالیچه روی بدنم و ها مو

 گوشی روی ای شماره چهی که بود عجیب. انداختم شماره به رفتم.نگاهی صدام
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 نکنه ترسیدم یک لحظه. بود خوردن زنگ مشغول هنوز موبایلم اما نیومده بود

جدیدی  ی نقشه عوضی آشام خون اون و سراومده زودی این به آرامشم مهلت

 اتصال دکمه کنم خاموش تلفنم رو و بشم منصرف اینکه از قبل اما. ریخته برام

 زدم: تماس رو

 ژاپنی به کالمهم شروع)موشی +موشی)

 بلندشد: تلفن پشت از مادرم ی زده ذوق صدای بالفاصله

 _کوککککیییییی

 پوست روی اطراف هوای. صداش آروم بشه تا دادم فاصله صورتم از رو گوشی

 و شونه بین گوشی رو پس دوباره کنم احساس سرما میشد کم باعث کم مرطوبم

به  هم حین همون در. کنم تنم ولباسهام تا کمدم رفتم سمت به و دادم قرار گوشم

 میکردم گوش مادرم هم سر پشت های صحبت

 میشه، تنگ برات دلم ؟نمیگی نمیزنی زنگ یه چرا پسرم؟ تو پس کجایی _الو،

 مرخصی گرفتی؟ هم دانشگاه از شنیدم میکنی؟ چکار اونجاداری میشم؟ نگرانت

 به رفتن یبرا رو پدرت و من ومغز نبود ت عالقه مورد رشته موسیقی مگه

 رو خط واحدت چرا ؟ کجاست محافظت اون هنرنمیخوردی؟ دانشگاه

 الوووو کردی؟ مرخصشون چرا کردی؟ وچکار هات محافظ ی بقیه عوضکردی؟

 میگم؟ چی میدی اصالگوش

 دادم: جواب تنم میکردم رو لباس زیرم که همینطور و زدم نیشخندی

 زبان روی افتادی ازبزنم ب حرف منم میدی مهلت شما مگه ، جئون +لیدی

 شوهرت. میزنی حرف تند انقدر چرا.  به دستت گرفتی و مسلسل و مادریت

 هات بوسه یه با حرف میزنی ای کره غیر اینجوری وقتی باز تا کنارت نیست

 ؟ کنه ت تنبیه

 خنده شدن بیشتر باعث خودش میکشید کنترل خاطر به که عمیقی نفسهای صدای

 داد: ادامه بشه آروم کمی تونست وقتی ثانیه بعد چند. شد م

 چکارمیکنی؟ اونجا داری بگی میشه حاال ای، کره اینم _بیا

 نیافتاد گوشیم روی ت چراشماره میگیری، تماس داری کجا از بگو شما +اول
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 کره کد و بگیرم تماس ای خط دیگه هر با اگه اخیر وقته چند این مثل _میدوستم

 گرفتم. ویژه خط پسیه جواب نمیدی ببینی رو

 مهمم انقدر نمیدونستم. کردی گیرم +غافل

 بی بغض کرده.پس میشدم نمیشناختمش مطمئن اگه که شد گرفته جوری صداش

 به سیاهی برقی طرح گیتار که رو بلندم و آستین بی تیشرت به سکوتش توجه

 ادامه ی منتظر میرفتم تخت روی که همینطور و تنم کردم داشت برجسته صورت

 هاش شدم. حرف

 فقط... ما.  پدرت مهمی و من برای همیشه تو... کوک نگو _اینجوری

 وگفتم: کردم قطع حرفش رو تکراری بحث این از عصبی

 که بوده منافعم و خودم خاطر میخواین،برای و صالحم فقط شما. میدونم +میدونم،

 به دادین اجازه حالیکه عین در و کردین هم لطف بهم تازه ، وگرفتین تصمیم این

 قرار اختیارم در هم رو بزرگ ی این خونه برم م عالقه مورد انشگاهد

 تکرار رو حرفا انقدراین..... وَ  وَ  وَ  میفرستینو برام هم ای شاهانه دادین،ماهانه ی

 حفظم. کلشرو هم هنوز نداشتم باهاتون هیچ صحبتی ماه چند اینکه با که کردین

 از بعد و کشیدم شکمم به و زادمدست آ. حسکردم نافم نزدیک اینبار ای تازه لگد

 کنم. تازه نفسی تا نشستم تخت روی شلوارک جدیدم پوشیدن

 نگکوک...جو _اما

 به بحث این توی ما از هیچکدوم. تمومش کن رو تکراری بحث این دیگه، +بسه

 ازهمچین استفاده خاطرش زحمت به که بزن رو حرفی حاالهم. نمیرسه نتیجه

 دادی... خودت به رو خطی

 دارم. برات خبر یه.... خب خیلی_

 بزنید؟ بهم سر پدر با میخواین و شده تنگ دلتون خبری؟ +چه

 هم نمیکنن حدسم و اینکار چون میدونستم بهش گفتم کنایه و راحت خیال با اینو

 گفت: آروم تری لحن با و شد معذب بالفاصله چون بود کامالدرست

 مشکالت سری یه پدرت ابرایام شده تنگ برات خیلی که راستش دلمون.. _خب

 پیشت. بیایم فعالنمیتونیم پیش اومده
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 زدم صدایی پر پوزخند

 بودم مطمئن +بعله

 عوضکنه: و بحث کرد سعی

 نمیری چی برای. چیه رفتارای اخیرت علت نگفتی هم هنوز تو حال هر _به

 که کسی نتونسته اون هنوز پدرت کردی؟ چکار و هات ی محافظ بقیه دانشگاه؟

 باشی خطر توی هم ممکنه هنوز ، کنه پیدا و کرد حمله بهت

 همین اون زحمت نکشین، خود کردم؛"بی فکر خودم با و دادم هام چشم به گردشی

 مشغول هنوز میکنید"مادرم فکرشو شما که ازچیزیه تر نزدیک خیلی االنشهم

 گفتم: که بود زدن حرف

 پس سواالیی کردن راجیو کلی براتون خبرچیناتون که میدونم.... لیزا +بس کن

عصبانیت  با و گذاشت کنار نگرانشو و کالفه میدونی لحن نپرس که جوابشونو رو

 گفت: کنترلی تحت اما زیرپوستی

 بزنه صدا اسم به منو حق داره پدرت فقط لیزا نگو من به گفتم بهت بار _صد

م پس کن بحث تو با من نبود الزم بود کامل ها بی خاصیت اون اخبار اگه درضمن

 شده؟ چی بگو و بذار کنار و رفتن حاشیه

 بهشون رو چی همه میتونم گفتم؛"یعنی خودم با و کردم م برآمده شکم به نگاهی

 یه خاطر به فقط و من اونا اینکه یادآوری با بعد بگم؟"اما

 هر اگر شدم مطمئن ، نباشم بالشون و دست توی تا فرستادن اینجا ناخواسته تجاوز

 میشن مطمئن تیمارستان، ی گوشه یه کنن پرتم از اینکه از قبل بهشون بگم چیزی

 اون مبادا تا بشه تموم من جون قیمت به حتی اگه. کردن خارج بدنم از رو بچه

 بیافته. خطر توی ابروی کوفتیشون

 خودم آورد: به منو مادرم صدای که بودم فکرا همین توی

 باز؟ رفتی کجا _کککککووووکککککییی،

 بعیده. زدن داد اینجوری شخصیت با مخان یه +از 
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 پرسیدم. سوال _ازت

 حاال.  نمیشم قبل مطیعی به که دیگه میفهمیدین باید کردین تبعید اینجا منو +وقتی

 کن قطع نداری ای دیگه کار اگه و روتمومش کن فضولی هم

 که رو چپم دست ی انگشت اشاره بودم گرفته دوباره که ضعفی از هم همزمان

 با دادم تا قرار دهنم توی داشت، قرار اون روی ای همیشه تازه و باز نیمه زخم

 م ضعف و بخورم م اضافه خون همیشه کردنش از باز سر دوباره و زدنم مک

 که بود ی مادرم جمله با همزمان شد دهنم وارد که ای قطره امااولین کنم آروم رو

 بشه: نفسم تنگی وباعث بپره گلوم توی قطره اون شد باعث

 کیم آقای پسر هوسوک داری بدم مهمون خبر بهت میخواستم... کوک خب _خیلی

 اونا ویالی که توی ماجرا، اون از بعد که اونجایی از و ژاپن تفریح اومده برای

 ژاپنی توی هم تو فهمید اتفاقی طور به اینکه بعداز و نشد، تو از خبری افتاد اتفاق

!  ؟...خوبی شد؟ بیاد دیدنت!...چی زودی به قراره و گرفت رو آدرست ازپدرت

 کوکی؟ ،.. الو

 از سریع خداحافظی یک وبا بیارم بند نفس عمیق یک با رو م سرفه کردم سعی

 خودم میچرخیدم دور نگران و گیج که همینجور. قطعکردم رو تلفن مادرم،

 ظرف برسه اینجا پاش لعنتی هوسوک بوداون کافی. کنم چکار باید نمیدونستم

 میشد. برابر صد مشکالتم و میشد پیدا ما خانواده کله و سر ساعت دازچن کمتر

 پایین تخت از میداد اجازه که بدنم سرعتی بیشترین با و زدم کنار و خیسم موهای

 کمک این مشکلم برای نامجون از و بشم خارج صدام اتاق عایق از تا اومدم

 بگیرم.

 پیدا اتاقشون توی جین و نام ازاثری  نتونستم چون رفتم پایین ها پله از سختی به

 توی از صدای عجیبی که کنم خبر رو نامجون خواستم سالن رسیدم به وقتی. کنم

 کشیدم سروی داخل به و شدم نزدیک به آشپزخونه آروم آروم. شنیدم آشپزخونه
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 خیره مقابلم صحنه به بیحرکت و شد گرد تعجب از هام چشم دیدم که چیزی امابا

 موندم..

 خم نهارخوری میز روی نام،جین رو و بودن برهنه کامال هردو جین و نامجون

 آشپزخونه کل هم جین های میزد،ناله درونش ضربه شدت زیادی با و بود کرده

 بود؛ برداشته رو

 سریع ترررررر ناممجوووننننن آاااااههههههههههههههه×

 هنوزم تنگی؟؟!!!!! مدت همه این از بعد چطور ، جین فاک÷

 همون جااااااا لعنتی اوه....... نز حرف انقدر ییینننناممم×

 
 گرفتم فاصله آشپزخونه از دخالت کنم شرایطشون توی این از بیشتر اینکه از قبل

 تلوزیون بشینم،دردی مقابل ، مبل روی اینکه از قبل اما نشیمن برگشتم اتاق به و

 کرد. شدم سخت دوباره عضو متوجه رو کالفم و عصبی نگاه و پیچید شکمم زیر

 بردار دست زودی این به مشخص بود و بود بلند هم هنوز جین و نامجون صدای

 و پایین کشیدم هام زانو تا رو لباس زیرم و شلوارک بادرد و پس کالفه نیستن

لمس  مشغول میدادم گوش نامجین ناله های به که همینطور و نشستم مبل روی

 شدم... دردم پر و عضومتورم
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 نگکوکجو

 وجین نامجون صدای و سر. میکنم نگاه کثیفم و برآمده شکم به خستگی و جیگی با

 حس چقدره... با ظرفیتشون تا دو این نیست معلوم. میاد آشپزخونه توی از هنوزم

 تا اول میرم طبقه مهمان اتاق تنها سمت به و میشم بلند سختی به بدنم، چسبناکی

 تکونای چندباری حموم حین. گیرمب کوتاهی دوش تا دو اون کار شدن تموم از قبل

 گرفتم کوتاهی دادم. دوش ادامه و کارم و نکردم توجهی اما آورد بند رو نفسم بچه

 اتاق اون توی. خارج شدم حموم از کمرم دور به سفیدی ی حوله پیچیدن با و

 گفتم: بلند صدای با پس نداشتم لباس

نامجون  پارک.. … یننننننن،جییی بدی؟ بهم لباس دست یه میشه +جییییییینننننننن،

 کجا.... پس بابا ای..... کردی پنگوئنش کن ول تو لعنتی جفت اون دیقه یه

 شد: اتاق وارد آشفته وضعی و سر با جین که بود نشده تموم هام غرغر هنوز

 میخوای؟ چی نگکوک؟جو شده چی×

م ه شلوارش زیپ بود، باز کامال پیرهنش های دکمه. زدم وضعیتش به نیشخندی

 .داشت پف شدت به هاش لب و بود کشیده نصفه

 گذشت؟ +خوش

 گفت: و اورد در زبونی حرص روی از

 از اصن تو ببینم کن صبر...... س دور ،...که، نذاشتی دراد، چشت تا×

 کجامیدونستی؟

 گفتم:: و زدم راه اون به و خودم

 بود برداشته رو خونه کل +صداتون
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پام  تا سر به داره پوزخند یه با دیدم گشتمبر سمتش به وقتی نمیگه، چیزی دیدم

 میکنه نگاه

 میکنی؟ نگاه اینجوری چرا +چیه؟

 زدی؟ بار چند×

 +ها؟؟؟؟؟

 .حموم کشیده به کارت همین واسه زدی دید رو ما تو. نزن راه اون به و خودت×

 کردم: پرت سمتش به و دراور روی کرم قوطی

 .نندازین راه صدا و سر انقدر +میخواستین

مشابه  وضعی و سر با نامجون و شد باز اتاق در جین دادن خالی جا با زمانهم

 برخوردکرد: ش سینه با کرم قوطی لحظه همون توی درست ، شد اتاق وارد جین

 %اخخخخ

 خوبی؟... نامجون×

 :کرد ناله ای شده بم صدای با و داد ماساژی رو ش دیده ضرب سینه نامجون

 جنگ؟ میکردین؟ داشتین چکار ÷

 بود جین تقصیر +

 ...که تو یا منننن؟؟؟؟؟ ×

 : گفتم و پریدم حرفش وسط

 یانه؟ بیاری لباس برام میری باالخره زدم، یخ من... جین +

تیکه  انداختن از بعد و برگشت نیشخند با اخر ی لحظه اما رفت در سمت به جین

 :شد خارج اتاق از سرعت به ش
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 ...نیست خوب هم ت چهب سالمتی برای بزن، جق گلم پسر کمتر خب ×

به  نامجون مصنوعی سرفه با. میکنم نگاه و رفتنش مسیر شده چفت دندونای با

 .شدم سرخ حسابی که میدونستم صورتم گرمای از. اومدم خودم

 ÷ .....هم ما و بودی خواب اتاقت توی اخه داشتی؟ کاری میگم،... امممم

 وضعیتم از به توجه بدون. فتادما داشتم مادرم از که تماسی یاد نامجون ی اشاره با

 :گفتم بلند صدای با میرفتم آشپزخونه سمت به که همینطور و شدم خارج اتاق

 .گرفت تماس مادرم. شدم بدبخت نامجون ووواایییی +

 دستگاه توی و برداشتم مخصوص یخچال از رو خون کوچیک شیشه

 و بلند تیناس سفید پیرهن حالیکه در بشه جین گرم کمی تا گذاشتم مخصوصش

 وارد نامجون سر پشت داشت دست ،توی ربعش سه شلوارک با رو گشادی

 انداخت: بغلم توی زیر لباس یکدست با رو ها لباس و شد آشپزخونه

تو  دادی؟ جواب شد چطور اصال مدت؟ همه این از بعد زده؟ زنگ مادرت ×

 که...

شماره  بار این ماا نمیدادم جواب کره از رو تماسی هیچ وقت هیچ من میدونم، +

 .دادم جواب منم ، بود نیافتاده ای

 دست جین نامجون. شدم نوشیدن مشغول و برداشتم رو خون شده گرم نیمه شیشه

 گفت: میشد خارج آشپزخونه از که همینطور و کشید رو

تا  برگردیم و بگیرم دوش یه بریم هم تو منو میپوشه لباس کوک تا ، جین بیا ÷

 شده نازل سرمون یدیجد بدبختی چه ببینم

 کنه اون پیدا من به رو زبونش نوک ی تیکه انداختن فرصت جین اینکه از قبل و

 .افتاد راه اتاقشون سمت به و زد بغلش زیر رو

 (بعد روز دو)هوسوک
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انجام  و کار این نمیخواد دلم هنوزم. کردم نگاه دستم توی ادرس به ناراحتی با

 دیروزیکی اما. هیوالست اون به مربوط که ای دیگه کاره هیچ نه کار این نه. بدم

 باند اثری از دیگه هرچند. بود شده اتاقم وارد شبی نصف هاش مومیایی همون از

 دو ش هرعنبیه که چشمایی و یخی موهای با رگه دو پسر یه جاشون به و نبود ها

 با که بود، گرفته قرار ، داشت خودش توی رو قرمز و سیاه رنگ

 به اون فرودگاه از منو که ست راننده پسر همون شدم متوجه شخود مجدد معرفی

 .بود برده نحس ی خونه

 ش گفته ناگهانی و موقع بی حضور خاطر به من دادن سکته دور یه از بعد کریس

 کارم وبهتره میدم هدر زمان دارم خیلی که فرموده و شده عصبی اربابش که بود

 سر یه بالیی تاخیر هر ازای در که بود کرده اضافه هم اخر در و. کنم شروع و

 .خودمم فقط و فقط هام مصیبت این مسئول و میاره م خانواده

مادام  از که ادرسی به و ایستادم برج این مقابل تمام بیچارگی با االن که شد این

مزخرفات  سری یه و پسرشون تک به زدن سر بهانه به نگکوکجو مادر ، جئون

 .شدم خیره ، گرفتم دیگه

ورودی  سمت به هامو قدم که چیزی بیشترین ، هام نگرانی ی همه کنار در

 چه رابطه واقعا بدونم میخوام چراکه. اندازمه از بیش کنجکاوی میکشه، ساختمون

 زدم ممکنه که حدسایی. داره وجود تهیونگ اوه و نگکوکجو جئون بین ای

 باشه؟ راز این از ای گوشه فقط یا باشه درست

چرمم  کت نیم و کردم اویزون اسپرتم تیشرت گرد یقه از و کممار افتابی عینک

 . برداشتم جلو سمت به رو محکمم اما کوتاه های قدم و کردم مرتب تنم روی رو

جواب  و سوال و بازرسی مشغول نگهبان تا دو ورودی درب از عبور از بعد

پیش  خودش عوضی اون چرا شد معلوم جورایی یه اینجا تا خب. شدن کردنم

نگکوک جو فقط هدفش اون اگه و داره وجود مزاحم و شاهد کلی اینجا. یومدهن

 .بندازه راه صدا و سر زیاد نمیخواد مطمئنا باشه
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های  نوشته متوجه که میدادم جواب نگهبانا کننده خسته سواالی به حوصله بی

شدم  عجیب دستگاه تا چند و بازرسی اتاق دیوارای دور تا دور سیاهی و ناخوانا

 .میکرد بدنی بازرسی منو که بود نگهبانی دست که

 بانزدیکی. میکرد منتقل بدنم به خاصی گرمای و داشت شفافی بنفش نور دستگاه

 سوزش دردو از که جوری ، شد بیشتر شدتش گرما م شده مارک کتف به دستگاه

 دنمب از رو نگهبان دستگاه بکنم ای ناله اینکه از قبل اما گرفتم گاز داخل از رو لبم

 اعالم کرد: همکارش به ش بیسیم توی از ارومی به و داد فاصله

 ومشکلی بود نگیرید(منفی دل به ساختم خودم از -) سورئال/  مگا فرابنفش اشعه

 .بره میتونه پارک رئیس تماس محض به. نداره

 چی؟ ی اشعه لعنتی کشید، تیر سرم اطالعات این پردازش با لحظه یک

 بودن؟ من غیر کسی منتظر اینا نکنه.....نکنه چیه؟ رمندا مشکلی از منظورشون

 قد و جوون پسر اومدن با نگکوک....اماجو یعنی این ببینم کن صبر......شاید یا

 .شد پاره افکارم ی رشته بلندی

ارباب  محافظهای رییس نامجونم پارک من. کیم جناب اومدین خوش: نامجون

 .جوان

گرمای  شدت هم کوتاه تماس همون توی اما فشردم کوتاه رو ش شده دراز دست

جلب  رو اون توجه من بدن از هم چیزی ظاهرا و. کردم حس رو معمولش غیر

 .بود گرفته شکل صورتش روی متفکری اخم و نمیزد لبخند دیگه چون بود کرده

 .شی نامجون هوسوک،خوشبختم کیم: هوسوک

 .طرف این از: نامجون

 ازورود بعد و کشید برج های آسانسور ی هبقی از متفاوت آسانسوری سمت به منو

 کرد.اسانسور وارد اسانسور درب کنار پنل روی سرعت به رو ای طوالنی رمز

 به مو کرد.تکیه رفتن باال به شروع ای اضافه تکون یا صدا کوچکترین بدون
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 کمی اون دستگاه ی اشعه برخورد از هنوز که رو م کتف و دادم اسانسور دیواره

 دور روی خودم نامجون خیره نگاه از که دادم ماساژ ، میسوخت و میکرد درد

 .نموند

اون  از بعد. میخوام معذرت هاشون بازرسی و محافظها معطلی بابت: نامجون

 هنوزم پلیس حال هر به. شد دیده تدارک ها این تمام جئون آقای خواست به اتفاق

 که وجودداره احتمال این همیشه و نکردن پیدا ازش اثری اما فرده اون تعقیب در

 .بشه حمله جوان ارباب به دوباره بخواد

 ....نه یا بوده درست افکارم ایا که افتادم شک به نامجون حرف این با

 بعداز بالفاصله. دادم تکون حرفهاش تایید در سری فقط و نگفتم چیزی همه این با

 بزرگ یپذیرای سالن مقابلم و شد باز اسانسور درهای اومده وجود به سکوت

 . شد ظاهر بود، شده تزئین قیمتی گرون و آنتیک وسائل با که شیکی و

 شد م بینی وارد نمک و اهن زنگ خفیف بوی بشم خونه وارد اینکه از قبل اما

 کنم. متوقف رو م برداشته قدم چند شد وباعث

که  کنم حس هم رو ای قوی و شیرین عطر میتونستم مزاحم بوی اون کنار در

که  طوری به.  بشه ایجاد وجودم توی ای ناشناخته و عجیب حس میشد باعث

 وچشیدنش شیرین عطر اون منبع یافتن برای هضمی قابل غیر و تازه میل یکباره

 .کردم پیدا

برای  اما شد م ای لحظه وحشت باعث و کرد متعجب هم رو خودم حتی که چیزی

 .گرفتم سر از رهدوبا رو هام قدم و کشیدم عمیقی نیمه نفس حالتم ندادن لو

 نردبون داشت محافظ این به نسبت تر کوتاه قدی که جوونی پسر ورودم محض به

 ملیحی بالبخند و اومد بیرون ست آشپزخونه فهمیدم بعدا که سالن از ای گوشه از

 کرد: صحبت به شروع
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 اومدنتون رو من. بفرمایید. نیست مهم.....  هم. سوکجینم کیم من. اومدین خوش +

 .میدم خبر گکوکنجو به

 تعجب داد: به رو خودش جای لبخندم نامجون حرف با که زدم لبخندی جوابش در

  .منه همسره جین ، کیم جناب. جین نیست بودن معذب برای چیزی_

گی؟آقای  زوج یک. چرخوندم نفرشون دو هر بین رو م سوالی و متعجب نگاه

 ؟کرده انتخاب پسرش برای محافظی همچین و میدونست جئون

چال  و داشت تفاوت مونمالقات اول اخم اون با که زد لبخندی دید که رو تعجبم

 . کرد نمایان رو لپش روی

  .بفرمایید. دارید پرسیدن برای سواالیی مطمئنم_

 :گفت و کرد همسرش به رو بعد

بود  منتظرش که مهمونی بگو نگکوکجو به و باال برو زحمت بی جین، ÷

 .پیشش باال، میایم اییپذیر از بعد هم ما. رسیده

های  مبل سمت به رو من نامجون که همینطور و داد تکون تایید به سری جین

 .شد ناپدید ها پله پیچ در ، میکرد راهنمایی سالن وسط

 )پیش روز دو.... بک فلش ) نگکوکجو

 های یک خوردن تکون و ها کابینت به تکیه با هامو لباس سختی به اینکه از بعد

 باخوردن همزمان و رفتم همیشگیم مبل سمت به زنان نفس نفس پوشیدم، وری

 لم روی مبل ، بود جدیدم های عادت از دیگه یکی که م، تمشکی چوبی آبنبات

 .کردم فکر جدیدمون مشکل به و دادم

 و کشیدم و بود معلوم هم کوچیک تیشرت اون زیر از که شکمم روی دستی

 :کردم زمزمه زیرلب

 طوره؟چ من شجاع پسر حال +
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شبیه  کامال که پسر یه.  پسره یه م بچه میکردم حس مدرکی و دلیل هیچ بدون

 .زدم دور و فکرم سرم توی و زدم نیشخندی شدنم باردار یاداوری با بعد! خودمه

 "تر مردونه ورژن یه با من شکل تقریبا پسر یه خوب "

 و دردسر یکی این. دیگه بفرست فکری کمک یه هم تو ، اپا خوب پسر +

 .کنم بایدچکار

 :پریدم جا از جین خندون صدای با

همون  اثرات اینا ، کوکی.... رفت دست از اربابمون که بیا نامجون وای ای ×

 �😹� ..ها بده انجام کمتر گفتم که کاریه

خیسش  موهای و بود زده مشکی ورزشی تیپ. انداختم پاش تا سر به چپی نگاه

 .بود ریخته اش پیشونی روی

 بایدبکنیم غلطی چه ببینیم بشین اینجا بیا شد تموم هات پرونی مزه اگه :نگکوکجو

 .تازه دردسر این با

 گفته؟ چیزی مادرت شده؟ چی مگه دردسر؟ کدوم: نامجون

 . ساخته دردسر فقط فرمایشاتش معمول طبق و کامالااااا، +

 چطور؟ ×

 .داریم مهمون +

 :شد بلند نفرشون دو هر صدای حرفم این با

 مهمووووننننننننن؟؟؟؟؟؟: ننامجی

 .مهمون بعله +

 مادرت؟ و پدر: نامجون

 .نیست هم اونا از کمتر دردسرش اما. نه خوشبختانه +
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 نه؟ یا بیاد قراره کی میگی باالخره... خب: جین

 .هوسوک کیم +

 هست؟ کی هوسوک؟ کیم: جین

ی شرکا از یکی که کیمه اقای پسر منظورت کیم؟؟.  ببینم کن صبر: نامجون

 پدرته؟ اصلی

 .خودشه +

 بیاد؟ قراره موقع چه میخواد؟ چی اینجا اون: جین

 میشه.فقط پیدا ش کله و سر موقع چه میدونم نه و میخواد چی اینجا میدونم نه +

 .بزنه سری یه تا میاد زودی به میگفت مادرم که جوری

 کرد؟ سرش به دست جوری یه نمیشه... شانس این به لعنت: جین

 یه نمیدونم..... یا ناگهانی، سفر یه دلیل به مثال.... بشه یدشا: نامجون

 ...مریضی،چیزی

داده  رو قولش که نگهبانی تا چند اون از غیر. دار نگه رو مریضی ی ایده این +

 و رومیشناسن عوضی اون شما مثل موجوداتی گفتی که همونایی. کن جور بودی

 .میدونن باهاشونو مقابله های راه

 کوک؟ سرته تو چی: نامجون

 .ببینم رو یکی این استثنائا میخوام +

های  چهره به توجه بی میکردم مرور سرم توی و جدیدم افکار که همینطور

 مبل روی از و کردم تموم گاز تا چند با رو ابنباتم جین، و نامجون متعجب

 :شد بلند جین صدای که بودم پله راه نزدیک. بلندشدم

 بچه؟ اومده صورتت روی موذی نیشخند اون که میکنی فکر داری چی به ×
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 .رسید ذهنم به مالقات این از مثبت نکته یه االن همین +

 .انداختند هم به نگاهی نامجین

 ای؟ نکته چه: نامجون

میکشیده  نقشه بدبخت منه برای که سالها این تمام عوضی تهیونگ اوه اون +

شده  نفرین مهمونی ناو حتی. بود زده جا کیم ی خانواده از عضوی رو خودش

 این مهمون پس. بود کیم عمارت توی شد شروع جا همون از من دردسرای که هم

 .آشام لعنتیه خون اون به نسبت اطالعات ی تخلیه برای گزینه بهترین ناخونده

مالقات  این از جلوگیری برای بیشتر نباید.... میگی تو که اینجور اما: جین

 ...باشه اون های نقشه از هم ناای ی همه ممکنه کنیم؟ پافشاری

 بودن ش بازیچه فقط خانواده اون که گفت خودش چون. کمه خیلی امکانش +

 . نداشته بهشون نیازی دیگه چون گذاشته کنارشون دیگه واون

 ...که هست امکانش بازم اما: نامجون

زحمت  بی جین.... دیگه میخوام احتماالت همین برای رو محافظا اون منم خب +

 اخیر های پاش و ریخت این از اثری تا بکش بر و دور به دست یه هم تو

 .بشم مریضا شکل چطوری کنم تمرین برم منم.نمونه

هم  دور دو نداری رو به رنگ بشی؟ شکلی چه قراره دیگه مریضا؟ شکل: جین

شکل  تکمیل برای همینم میشه عرق پره پات تا سر بدویی دستگاه اون روی

 .کافیه بیمارت

 میکنین؟ چکار رو قلقلی گردو اون اما. درسته اینا: وننامج

 .شد خیره زارم حالت به سینه به دست کرد شکمم به ای اشاره

 .پریدیم جا از نفرمون دو هر جین بشکن با
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وروجک  این کردن مخفی برای بهانه بهترین پس.... دارن لرز و تب مریضا ×

 ....نامجون کردی جمعش پیش وقته چند که همونی. ضخیمه پتوی یه گردویی

 :گفتم و رفتم باال ها پله از نرده به دست و کشیدم راحتی نفس

نامجون . کنم استراحت میرم من شد انجام هم ها ریزی برنامه خب خیلی +

ی  کله و سر اینده روز چند همین توی داره امکان چون اولویته توی محافظا

های  غذا اون از ظرف یه اتکار به رسیدن قبل لطفا... جین. بشه پیدا هوسوک

 .باال بیار رو ت خوشمزه

ساعت  یک تا گذشته ورزشت تایم از ساعت دو از کمتر رفته، یادم نکن فکر ×

 . میوه فقط نیست غذا از خبری دیگه

 .برگشتم اتاقم به حرفی بدون و کشیدم ای کالفه پوف

 )بک فلش پایان) راوی

تحریک  رو ش بویایی حس تمام که شیرین بوی اون مقابل در سختی به هوسوک

خیره  نگکوکجو حال بی و زرد ی چهره به گیجی با و بود کرده مقاومت میکرد

 روندیده پسر این بود سال یک از کمتر اون. افتاده اتفاقی چه نمیفهمید. بود شده

و  ضعف از وضعیت این به کم مدت این توی کسی هیچ بود مطمئن اما بود

 . بیافته ناتوانی و بیماری

رفتگی  تو و زردی هاش گونه جین های گریم لطف به که نگکوکجو طرفی از

 نفسش رو بچه های لگد و پتو سنگینی و گرما هم سمتی از اما داشت بیشتری های

 .بده وضعیتش توی کمی تغییر کوچکی تکون با کرد سعی بود، اورده بند

حس  لحظه هر و نبود راحت براش کشیدن دراز مدل اون عنوان هیچ به چون

 . بیاره باال فشار شدت از میخواد میکرد

 به و نشست ش اینه میز صندلی روی نگکوک،جو کنار ارومی به هوسوک

 ارومی گفت:
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  مزاحمت نمیشدم وگرنه نگفت چیزی مادرت. نیست خوب حالت نمیدونستم... من

 :گفت برسه نظر به بیحال میکرد سعی که صدایی با نگکوکجو

 ژاپن؟ اومدی که شد چی. میشم بهتر زودی به. نیست خاصی چیز +

 :کرد تکرار بود، داده تحویل ش خانواده به که بلفی همون هوسوک

خسته  اواخر این کره. کنم عوض هوایی و اب یه گفتم. اومدم تعطیالت برای-

که  شدم مهمونی اون موضوع پیگیر و پدرت حال جویای پدر از. بود شده کننده

 .اینجایی فهمیدم

سعی  که لحنی با مهمونی اون به راجع صحبت شدن باز از خوشحال کوکنگجو

 گفت: برسه نظر به میل بی میکرد

 کنید؟؟ پیدا رو گفتم که پسری اون تونستین.... کردی اشاره مهمونی به +

 بوداما آشام خون اون های بازی از دیگه یکی هم پسر اون میدونست االن اینکه با

 .کنه شروع رو حثب موضوع این طرح با خواست

 .مجرم گرفتن برای بود پدرت به بزرگی کمک که میشد پیدا اگر. متاسفانه نه -

 .نباشه..... فضولی امیدوارم البته.... دیگه سوال یه +

 .بره فرو بیمارش نقش توی بیشتر تا کشید عمیقی نفس

 ...باش راحت -

 به میمیص خیلی اونشب اخه نیومده؟ تو با اون. تهیونگ.... برادرت +

 .اومدین هم با شاید گفتم نظرمیرسیدید

 ازچشم این و رفت فرو هم توی هوسوک اخمای وضوح به تهیونگ اسم اومدن با

 قبل جین ی دقیقه چند که رو قرمزش شراب جام هوسوک. نموند دور نگکوکجو

 ظاهرناراحت همون با و گذاشت کناری بود، کرده تعارف بهش پذیرایی برای

 :کرد صحبت به شروع
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 - .نبودیم هم صمیمی حتی ما نبود، من برادر اون

 ....مهمونی اون توی... اما +

 ..پدرم خواست به. بود سازی ظاهر ش همه -

 :گفت و گرفت خودش به امیدی نا ی چهره هم نگکوکجو

االن .  کشیدی دستش از خیلی مدت این حتما. کنم ناراحتت نمیخواستم متاسفم +

 دارین؟ مشکل هم با هم

اون  که میدونی مطمئنم. خودش زندگی سراغ رفته مدتیه راستش. چندان نه-

ای  دفعه یک هم اواخر این. بود کشیده کنار خانوادگی کارای از رو خودش

 .کرد خالی و خشک خداحافظی یه فقط و رفت و گذاشت

 و کنه تحمل رو سنگین پتوی اون زیر موندن نمیتونست دیگه که نگکوکجو

بدون  پتو زیر از بود اومده سراغش به دوباره خون برای ش یتشنگ حال درعین

ای  خالی پیام جین به بود دستش توی مدت تمام که ش گوشی به کردن نگاه

 .فرستاد

 بدون دیده و هوسوک چشم از دور بتونه کوک که وقتایی برای بود عالمتشون این

 .هبرس مخصوصش غذایی رژیم به و کنه استراحت رو مدتی وضعیتش شدن

 :گفت لبخند با و شد اتاق وارد دارو سینی با جین بعد ی ثانیه سی از کمتر

 و ها دارو مصرف وقت ، باشید بیرون ای دقیقه چند نیست مشکلی اگه ببخشید ×

 .نگکوکهجو آمپول تزریق

محض  به. شد خارج اتاق از و داد تکون تایید به سری آرومی لبخند با هوسوک

 :کشید عمیقی نفس و انداخت کناری رو پتو کوکنگجو ، هوسوک رفتن بیرون

 باشه ادامه الزم زیاد رو بازیا جنگولک این نکنم فکر. میمردم داشتم وووااییییی +

 .بدیم
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 همزمان ادامه و بشه بلند رومیآ به کرد سعی ، گرفت رو جین ی شده دراز دست

 :داد

داداش  اون از هم چیزی نکنم گمون. نمیاد در ما برای چیزی پسر این از +

 لقب تا صد بدبخت تهیونگه االن تا داستان اول از )المصب بدونه دراکوالش

 میخوام( معذرت الورا تهیونگ از من... گرفت وفحش

 ......ر اینا ی خونه از شده آوار من سر که هم وقتی از انگار +

 ناخوداگاه از ش شده دراز دست و موند تموم نا مقابلش ی صحنه دیدن با حرفش

 میزکنار روی ش شده گذاشته جا مبایل درحالیکه هوسوک. شد خارج جین ستد

 اتاق خشک درب جلوی ای شده باز دهن و چشمها با بود هاش دست توی در،

 شده ش خیره برامده شکم و نگکوکجو به زیادی حیرت و تعجب با و بود شده

 .بود

 

 راوی

 رو صورتش های گریم هوسوک متعجب و خیره نگاه زیر نگکوکجو

 های قدم مدتی. شد خارج اتاق از جین کمک به بعد و کرد پاک

 به رسیدن محض به. سرشه پشت درست اون که میداد نشون هوسوک

 :رفت سمتشون به و بلند نگرانی با نامجون پایین ی طبقه

 شده؟؟؟ چی+

 :کرد زمزمه ارومی به جین

  .شده رو دستمون ، نامجون نیست چیزی_

 مشغول که همینطور و نشست نفره تک مبل روی صدا بی نگکوکجو
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 هوسوک. بکنه مرتب رو افکارش کرد سعی بود هاش انگشت با بازی

 نگکوکجو به بود گرفته رو خودش جلوی سختی به موقع اون تا که

 :کرد صحبت به شروع نکنه، نگاه

  ازت وضعیت این به راجع توضیحی یه اگه نداره اشکالی امممم،_

 بخوام؟

 :کشید ای کالفه نفس و ریخت بهم و شموها نگکوکجو

 بیاری؟ مو نوشیدنی میشه جین، _

 :داد ادامه و کرد هوسوک به رو بعد

 ...کنی شروع اول خودت چطوره _

  کنم؟ شروع رو چی_

 داری؟ چکار اینجا اینکه _

  ... گفتم که من_ 

 درست حتی نه بودیم صمیمی هم با نه تو منو ، هوسوک بردار دست _

 داشتم دلیلت به نسبت شکی هم اگر میشناختیم، رو مدیگهه حسابی و

 اومدی ای دیگه چیز خاطر به شدم مطمئن کامال وضعیتت این دیدن با

 .سراغم

  وضعیتی؟ چه_

 یا رومی؟آ انقدر ببینی من شمایل و شکل با رو کی هر همیشه تو _

 یا نگران حتی تو میدزدی؟ ور نگات میاد که ناتنیت برادر اسم همیشه

 فقط شنیدی رو جین منو حرفای میدونم اینکه با نشدی زده حشتو
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 میکنی؟ چکار اینجا بگو و کن تموم رو بازی پس کردی، تعجب

 هوسوک

 همیشه من راستش. میکردم فکر که چیزیه از تر باهوش پسر این

 رو منزوی و ساده و پا و دست بی ی بچه پسر یه ازش ذهنم توی

 از و نمیده جواب دیگه کاری پنهان ظاهرا خب. میکردم مجسم

 عوضی تهیونگ اون ساز به کامال نمیخواد دلم هیچ من که اونجایی

 .بگیرم کمک مقابلم ادمای از اگر نباشه بد شاید برقصم

 توی دستام کردن قفل با همزمان و گرفتم مبل از موا تکیه بنابراین

 :کردم شروع همدیگه

  رو ترینش اصلی نممطمئ که داره زیادی دالیل من اومدن راستش_

 ...میدونی هم خودت

 تهیونگ؟؟؟ _

 ...و سراغت بیام کرده مجبور منو اون درسته،_ 

 :پرسید و کرد قطع خنده با و حرفم

 کمک بهش رغبت و میل با خودت کنم باور میخوای کرده؟ مجبور _

 نمیکنی؟

 برای ندارم دلیلی هیچ من اما نکنی باور باشی داشته حق شاید_

 .کرده جهنم مو زندگی که عوضی اون به کردن کمک

 و سرخ مایع از پر که بلندی دار پایه لیوان با جین لحظه همون توی

 . گذاشت دستش توی رو لیوان و اومد نگکوکجو سمت به بود غلیظی
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 و نوشید و داشت عجیبی بوی که لیوان محتویات از کمی نگکوکجو

 :گفت

 حتی تو مطمئنم گمب باید اما موافقم تهیونگ بودن عوضی با _

 .هست شکلی چه شده جهنم زندگی نمیدونی

 .شد نوشیدنش مشغول دوباره بعد

  پسر یه وقتی از. کردم زندگی توش سالها خودم چون ، میدونم من_ 

 نابودی مرز تا و شاهرگم عوضی اون دندونای و بودم کوچیک بچه

 تا میدادم، جون مادرم و پدر چشمای جلوی داشتم و بود کرده پاره

 اما بیرون کشید م خانواده زندگی و خونه از رو نحسش قدم که وقتی

 .نه من ی یندهآ و زندگی از

 در مشکیمو چرم کت نیم میبینم که رو شونا نفره سه متعجب نگاه

 تیشرتمو. باشه دیدن قابل کتفم تا میگردونم بر رو ما تنه باال و میارم

 :میدم ادامه فمکت روی مارک اون به اشاره با و میزنم باال

  .گذاشت یادگار به برام میرفت کره از داشت که روزی اینو_

 و نگکوکجو لبی زیر ی ناله و هاشون نفس شدن حبس صدای

 :میشنوم

 ...بهت لعنت دیگه؟؟؟؟ نفرین یه _

 :سمتشون میگردم بر تعجب با

  میزنی؟ حرف چی از_

 لباس ی یقه نگکوکجو تعجبم کمال در بعد میندازن، هم به نگاهی
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 نمایش به رو رنگی تیره تتوی طرح تا میکشه پایین رو گشادش

 :میاره بیرون خلسه از منو صداش که طرحم اون به خیره. بذاره

 که اونی.... لعنتی تهیونگ اون دندونای و فک با همنشینی اثرات از_

 که چیزی. نفرینه یه منه گردنه روی که طرحی این و توئه کتفه روی

 تمام وقتی عوض در برادرت، میل باب البته میده هدیه یه تو و من به

 . میشه مرگمون باعث کشید رو مون زندگی نیروی

 :میشه بلند نامجون صدای که نگکوکمجو حرفای تحلیل حال در هنوز

 کامل اینجا به اومدن برای رو توضیحتون هنوز شما شی، هوسوک+

 رو تون نینات برادر به کمک قصده که میکنیم باور ما. نکردین

 ...اما ندارین

  نزنید؟ صدا من برادر اونو دیگه میشه_

 ...بدین ادامه لطفا اما باشه+

 :میکشم ما شده مسی تازه و لخت موهای بین دستی

 خالص و نگکوکجو اعتماد جلب از بعد و بیام اینجا به که کرده تهدیدم اون_

 .ببرم براش ور نگکوکجو نفر دو شر از شدن

 :پرسید کنجکاوی با بود ساکت موقع اون تا که جین

 نفر؟ دو کدوم نفر؟ دو_

  منم و نبود واضح زیاد گفت اون که چیزی چون نمیدونم درست_

 .نبودم خوبی شرایط توی موقع اون

  گفت؟ چی اون خب_
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  همیشه که سگی توله تا دو اون شر از" گفت باشه یادم درست اگه_

 ..چیزی همچین یه" ... شو خالص همراهشن

 اما شدن قفل عصبانیت از همزمان نامجون فک و نجی ستد

 و زد خنده زیر بود کرده تموم رو عجیبش نوشیدنی که نگکوکجو

 :گفت

 به بعد بدتره هار سگ تا صد از خودش لعنتی اون......سگ توله _

 اصلی هیبت توی رو شما اون خوبه. سگ توله میگه من محافظای

 �😂😂� ...بیار رو پاپی تا دو اون دخل برو میگفت وگرنه دیده تون

 که زد بهش محکمی گردنی پس نگکوک،جو به کردن نگاه بدون جین

 و نگکوکجو بین ی رابطه ظاهرا. بیاد بند شا خنده فورا شد باعث

 حال هر به. بود ارباب و بادیگارد از تر نزدیک خیلی نفر دو اون

 هیبت شد، تعجبم باعث زد نگکوکجو پیش لحظه چند که حرفی

 .بود چی منظورش!!! اصلی؟

 جمع درد از صورتش نگکوکجو که بکنم سوال شا باره در خواستم

 که سوالی شد باعث کارش این. کشید شا مدهبرآ شکم به دستی و شد

 :بیارم زبون به و میخورد چرخ سرم توی ظاهرش بابت

  چیه؟ ظاهرت جریان بپرسم دوباره نداره اشکالی_

نگکوکجو  

 و سوال با اینو سر ساعته دو من. اول ی خونه سر برگشت دوباره

 شو نی )نی تربچه این کنه، فراموش منو حال کردم گرم جواب
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  حواس دوباره من به دادن ضعف و انداختن لگد یه بامیگه ( 

 .کرد جمع خودش به رو شکالتی کیک این

 :گفتم نداشتم رفتن حاشیه ی حوصله چون

 .باردارم نیست، چیزی... یگیم خودمو از تر جلو قدم دو شکم اگه _

 ....رو و رنگ

 :زد داد شوک با

 بااارررددااررررر؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ÷

 :کردم نگاش ما چهره توی تغیری هیچ بدون

 ...باردار بعله، _

 تو....اخه اما، ÷

 نمیشن؟ دارربا پسرا پسرم؟ یه ؟ چی من _

 .داد تکون تایید به و سرش

 اینکه تا میکردم و فکر مینه پیش وقت چند تا منم نه یا بکنی باور_

 .اومد سرم به

  .......اتفاقی چه چطوری؟ اما_

 .باشه کرده مشغول رو ذهنش موضوعی که انگار شد، ساکت یکدفعه

 بیاره، پذیرایی وسایل یکم خواستم جین از رفته فکر تو دیدم وقتی

 گیجم نگاه. رفت آشپزخونه به من به رفتن غره چشم یک از بعد اونم

 :گفت اروم و زد لبخندی که انداختم نامجون به رو کارش از

 چون فهمید همین برای هست، رژیمت به حواسش هنوزم جین +
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 .کردی خوردنی درخواست شدی گرسنه موعد از زودتر دوباره خودت

 فکر توی هنوزم که ،هوسوک سمت به حرف بدون و زدم نیشخندی

 :برگشتم بود

 شده؟ چیزی خوبی؟ امممم، _

 :پرسید و انداخت بهم نگاهی توضیح بدون

 تهیونگه؟ کاره ÷

 سرم دادن تکون با دیدم شکمم روی که رو شا کالفه و خیره نگاه

 .کردم تایید رو حرفش

 ....مهمونی اون توی.... اونشب ÷

 چند هم خودم من. بود تهیونگ کرد حمله من به که اونی ، درسته _

 .فهمیدم رو موضوع این وقته

 ه؟دنبالت همین برای ÷

 اون. نکرده فکر بهش هم خودش اون که موردیه تنها این نه، اتفاقا_

 ...و نداشت اطالعی هیچ بچه این وجود از من دیدن از قبل حتی تا

 مالقات هم با شما دیده؟ رو تو اون میگی داری کن، صبر کن صبر ÷

 داشتین؟

 مگه؟ ،چطور البته _

 دیگه..... چرا پس بیاره دست به رو تو میتونسته راحت خیلی اون ÷

 ؟؟؟!!!میخواد چی برای منو

 :داد جواب من جای به نامجون
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 از که همونی اما بشه موفق بود نزدیک و ، کرد رو سعیش اون +

 . شد مانعش بود خودش خون

 ادامه میزدم لبخند پهلوم توی ای تازه لگد حس با که حالی در منم

 :دادم

 من فرار به بزرگی مکک بچه این همچنین و جین، و نامجون وجود _

 .کرد دستش از

 اول رو کدوم نمیدونم حتی و دارم سوال کلی شدم، گیج که من ÷

 ...بپرسم

 اجیل، غالت، از هایی خوردنی میوه، حاوی بزرگی سینی با جین

 خوراکی کردن تقسیم از بعد و برگشت طبیعی های ابمیوه و شکالت

 :گفت ها

 هم با روباید زیادی مسائل پیداست که اینجوری بذارین، کنار رو صحبت فعال×

 کمی بیاین اون قبل از پس. بشه روز به مون همه اطالعات تا بذاریم درمیون

 .بگیریم انرژی

 :گفت و داد دستم به رو میوه حاوی کوچیکی ظرف بعد

 لیست تو دیگه ساعت چند تا شا بقیه. ته بسه همین فعال هم تو _

 .بزنی دست بهشون نداری حق پس نیست رژیمت

 برش خوردن مشغول میزدم غر جین های گیری سخت از لب زیر حالیکه در منم

 .شدم ما میوه های
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 !(جین کرده چه)
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 راوی

 بودن، تبادل اطالعات مشغول کوچیک جمع اون که ها لحظه همون توی درست

 دنیا های کتابخونه ترین قدیمی از یکی توی تهیونگ

 راه کردن پیدا و مطالعه مشغول ،نمیدید هم خوابش به حتی بشر که

 ای کتابخونه. بود ش نشده بینی پیش دردسر و مشکل برای خالصی

 کتاب موجودات، انواع ی تاریخچه از تاریخی های کتاب از بود پر که

 کلی و ها، ساحره و شناسان معجون ترین قدیمی از شناسی گیاه های

 شده نوشته تانیباس زبان به تماما که مختلف موضوعات با دیگه کتب

 .میومد حساب به بشر برای خوندن قابل غیر و

 به ای صفحه از بود، شده مدفون کتاب از کوهی زیر که تهیونگ

 در به هم باز اما میرفت دیگه کتاب به کتابی از و دیگه ی صفحه
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 .میکرد برخورد بسته

 اتفاق این که انگار. نبود ای نشونه یا و حل راه هیچ مطلقا. هیچی

 خونآشام بودن اینکه با حتی. بود نیومده پیش گذشته توی وقت هیچ

 اما بچه، اونا از حتی یا و داشتن رابطه ها انسان با که اصیلی های

 با هایی انسان هم ها بچه اون تمام و بوده مونث ها انسان اون تمام

 جفت اصیل خونآشام موارد برخی در که. انسان از فراتر بدنی قدرت

 لکه از گیری جلو برای برده، بین از هم با رو بچه و خودش انسانی

 سه تولد از بعد و شده صبر هم موارد برخی در ش، ابرو شدن دار

 والد میرسیدن، باالیی بدنی قدرت به حالیکه در ها بچه اون سالگی

 معرفی خود ی جامعه به بعد و کرده تبدیل رو ها اون خونآشامشون،

 .میکردن

 موجود اون چون خورد، نمی تهیونگ درد به موارد این کدوم هیچ اما

 خونآشامی های قدرت دارای هم االن همین نگکوکجو شکم توی

 در بالغ خونآشامه یک با خون به نسبت شهوتش و عطش و بوده

 یا و چاره گذشتگان تجارب از کدوم هیچ پس. داره قرار رده یک

 سر با تهیونگ اما نداشت، ناشناخته دردسر این برای ای نتیجه

 ورود که شد غرق افکارش توی جوری و داد ادامه مطالعه به سختی

 .نکرد حس خلوتش محیط به رو ای تازه شخص

 گوینده میکرد مشخص که ای کننده نوازش و مخملین صدایی با

 :اومد خودش به داره مونث و ظریف جنسیتی
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 شی؟ تهیونگ شدی غرق دقیق انقدر چی توی =

 :کرد احترام ادای و شد بلند بالفاصله تهیونگ

 که اومده پیش کوچیکی ی مسئله. من بانوی نیست خاصی چیز _

 .میکنم رسیدگی بهش خودم

 به سال ۳۰۰ از بعد وقتی شده باعث که کوچیکیه ی مسئله چه این =

 بیای قدیمی ی کتابخونه این به فوری ، من دیدن بدون برگشتی خونه

 بشی؟ رسیدگیش مشغول و

 .کنید عفو لطفا. بانو بوده من از اشتباه _

 .بذاری کنار رو اون باید فعال اما. نگو داری اصرار اگه خب، بسیار =

 من با االن همین باید دادم، ترتیب مهمونی یک برگشتت افتخار به

 متروکو جنگل این از که میدونی. برسیم جشن به موقع به تا بیای

 تله من قصر تا کرده مخفی خودش توی رو کتابخونه این که قدیمی

 .نرسیدیم دیر تا بیافت راه پس. نیست استفاده قابل پورت

 استفاده شخص این مقابل در فقط که کمیابی و کوچیک لبخند تهیونگ

 از اون همراه به ، زن های حرف تایید از بعد و اورد چهره به میکرد

 .شد خارج خونه کتاب ی گرفته خاک فضای

 گذاشتن قدم و تاریک و بسته فضای اون از اومدن بیرون محض به

 با زنی. انداخت مقابلش فرد ظاهر و چهره به نگاهی ماه نور زیر

 با. کهولت از نشانی یا و چروک هیچ بدون جوان، نسبتا ای چهره

 درخشندگی به که سرخی کامال لبان و چشمان و شب رنگ به موهای
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 شمابری بهترین از بود ای اشرافی و بلند پیراهن زن لباس. بود یاقوت

 و مهتابی پوست با زیبایی تضاد که مشکی، رنگ به دنیا، های

 .داشت درخشانش

 :کرد صحبت به شروع میزد قدم زن با همگام که همینطور تهیونگ

 ها زاده اصیل اول بانوی مصاحبت از که شده نصیبم باالیی افتخار _

 .میبرم لذت

 .ارید فرق بقیه با من برای میدونی که تو. تهیونگ بردار دست =

 لبش کنج کوچیک لبخند همون با و داد تکون تایید به سری تهیونگ

 اینکه تا برد می لذت آشامها خون ی ملکه با ش شبانه روی پیاده از

 :کرد صحبت به شروع دوباره ملکه

 .بود خالی جات خیلی اینجا. بود شده تنگ برات دلم خیلی =

 هاست خیلی لیخوشحا باعث واقع در. نداشت احتیاج بودنم به کسی_

 .نبودم چشمشون جلوی مدت این که

 :داد ادامه و کرد اخمی ملکه

 به رو کسی تو هیچ. نداره مشکلی اینجا در تو بودن با کسی ، نزن و حرف این =

 و بود افتاده صورت درهر اتفاق اون. نمیکنه سرزنش دادی انجام که کاری خاطر

 .بود ماجرا اون برای خوبی پایان تو کاره

  میافتاد قصر ورودی های نور به چشمش حالیکه در نگتهیو

 :داد پاسخ مالیمی و مودب لحن با اما کرد پاک صورتش از رو لبخندش

 و نمیکنن فکر شما مثل ها خیلی. نیست اینطور که میدونی هم شما _
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 کوچکترین منتظر خفا در اما ندارن مخالفت یا بیان جرات اینکه با

 . ندیم ادامه دیگه بهتره. هستن من به دنز ضربه برای منبع و روزنه

 .رسیدیم

 گویای ناراحتش ی چهره حالیکه در و انداخت پایین رو سرش ملکه

 :کرد زمزمه دلش توی ، تهیونگ سر پشت به خیره بود بدش حال

 به آرامشمون مجبور حفظ و پدرت و من بودن قدرتمند خاطر به که متاسفم=

 .شدی پسرم اصلیت جایگاه و سرزمینت از دوری تحمل

 قدیمی ی کتابخانه 
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 متروک جنگل 

 

 ه 

 هملک قصر

 نگکوکجو وهوسوک  مالقات روز فردای شب، نیمه__  نکست فلش 

 راوی
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 خانواده و خودش شناییآ ی نحوه از نگکوکجو برای هوسوک قبل روز

 کمال در که ساعت ماجرای به وقتی و کرد صحبت تهیونگ با شا

 ، رسید بود گنگ براش اما شده اش انوادهخ و اون نجات باعث تعجب

 های نقشه از کمی و شد تهیونگ توضیحات دادن مشغول نگکوکجو

 .کرد بیان هوسوک برای رو اون

 این تو اما داشت ادامه بعد ساعت یک تا طرف دو بین اطالعات تبادل

 و جین واقعی هویت نگکوکجو که شد این از مانع حسی میون

 تازه مالقات کردن خالصه با همهوسوک  چنینهم و بده لو رو نامجون

 به رو هاش صحبت هوسوک از درخواستش و تهیونگ و خودش ی

 .رسوند پایان

 از تا کرد درخواست هوسوک از نگکوکجو گو و گفت اتمام از بعد کمی

 بهم تری نزدیک ارتباط اینجوری.  کنه مکان نقل اون ی خونه به هتل

 هم با میتونستن تهیونگ ی دوباره تماس صورت در و داشتن

 .باشن هماهنگ

 ی طبقه اتاق تنها توی شب از ساعت این تو هوسوک االن که شد این

 کوتاه نسیم از حالیکه در و بود ایستاده اتاق باز ی پنجره کنار پایین

 .میکرد فکر هاش برنامه به میبرد لذت شب نیمه

 از ور اون موبایلش صدای بود ریزی برنامه مشغول که همونطور

 .کشید بیرون افکارش

 .انداخت ش موبایل ی شماره بدون و روشن ی صفحه به نگاهی
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 با تماس موقع که بود نفر یک فقط. داد بیرون کالفگی با رو نفسش

 . نداشت اسمی یا شماره هوسوک

 به خونه، افراد شدن بیدار و قبل ی دفعه بحث از جلوگیری برای

 صدای جای به انتظارش خالف بر اما داد جواب رو تماس سرعت

 توی داشت اشنایی و خاص ی جهله که ای دیگه صدای تهیونگ،

 :پیچید گوشش

 ...شی هوسوک +

 ...ش... هستم خودم ÷

 رسیدین؟ کجا به گرفتم، تماس تهیونگ ارباب طرف از +

 :داد جواب حوصله بی و گردوند حدقه توی رو چشماش هوسوک

 باید میاوردین در رو آمارم لحظه به لحظه میدونم که اونجایی از ÷

 از که طوری به کنم، جلب رو نگکوکجو اعتماد کمی تونستم بگم

 .میکنم زندگی اون با امروز

 رو اوه ارباب دستور از زودتر چه هر. کنید عجله بهتره اما خوبه +

 ازتون برگشتن محض به اما ن رفته سفر به االن ایشون کن، اجرا

 ..وگرنه میخوان، رو دلخواهی ی نتیجه

 :گفت حرص با و داد فشار هم روی رو دندوناش

 .روحم سوهان بشی هم تو نیست الزم میدونم، خودم ÷

 نفره دو تخت روی رو تلفن و کرد قطع رو تماس عصبانیت با هم بعد
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 .انداخت اتاق شیک اما ساده ی

 

 هوسوک

 عجیب ی نفره سه جمع این با و خونه این تویکه  ست هفته یک

 از بیارم، دست به خوبی اطالعات تونستم مدت این. ممیکن زندگی

 خاصی ی جامعه از كوك ی گفته به که انانگهب امد و رفت ساعات

 لزوم مواقع در میتونستن و داشتن آشنایی مختلف های نژاد با و بودن

 ریز مشکالت تا ، گرفته باشن، خوبی های شکارچی حتی یا و ها محافظ

 از بعد هم شب هر .بدنش داخل رشده حال در ینجن بابت جونگكوك خود درشت و

 توی و میاد راغمبه س  تائو خونه اعضای خوابیدن

 کمک اومدن وجودبه  طلسم اون خاطر که به مهارت هام رفتن باال

 مه با یا کنترل رو اصلی عنصر چهار میتونم خوبی به االن. میکنه

 توسط دستم دبو نزدیک یکبار باشم مراقب بیشتر باید اما. کنم ترکیب

 .بشه رو جین ، فضول موجود اون

 برخی دادن با رو كوك اعتماد تونستم خوبی به کم، مدت این توی

 .کنم جلب گذشته خاطرات برخی تعریف یا تهیونگ از ساده اطالعات

 جین و نامجون به نسبت اعتمادش کردن سست رویهم  دیروز از

 ، تونستم کاشته ودموج توی زور به که تهیونگ قدرتی با. کردم تمرکز

 و بدم افزایش رو جین یا نامجون بودن عصبی میزان اه وقت بعضی

 با کوتاهی لفظی دعوای بار چند کم مدت مینه توی شم باعث

 .بندازن راه به جونگكوك
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 مه كوك خود روی رو شهنق همین تا کردم سعی موقع هر طرفی از

 باعث و میشد تمقدر موج راه سد ناپذیری نفوذ و قوی مانع کنم اجرا

 اینکه از بگذریم. بگیره فاصله ازم ناخوداگاه دقیقه چند تا كوك میشد

 رو فرسایی طاقت درد هم ما شده گذاری نشونه کتف مواقع اینجور توی

 .میکنه تحمل

…… 

 .دراومد صدا به اتاقم در که بودم تائو اومدن منتظره شب هر مثل

 ضعیفی صدای با .میکردم حس خوبی به ترس از رو رنگم پریدن

 نامجون عادی چهره ی در شدن باز محض به. دادم ورود ی اجازه

 من صدای بی ی اشاره با و شد اتاق وارد ای ساده لبخند با. شد رهظا

 .نشست تخت روی

  نامجون؟ شده چیزی_

 صداش بی اومدن مشغول فکرم هنوز هم لیکهحا در پرسیدم رومیآ به

 خونه این توی جونگكوك و جین و نامجون مدآ و رفت معموال. بود

 خصوصا. بود بلند من ی شده تقویت ایه گوش برای حد از بیش

 هیچ به نمیتونست شا شده اضافه وزن خاطر به اصال که جونگكوك

 اومدن مینه برای. کنه حرکت اضافه حرکات بدون و ساکت عنوان

 تائو ی کله و سر بود ممکن لحظه ره که شب از موقع این نامجون،

 از رو خروجش که ای نشونه یا و صدا یچه بدون اونم ، بشه داپی

 .بود شده َشَکم و ترس باعث بده، اتاقشنشون
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 عمیقی نفس کشیدن از بعد و شد خیره هاش دست به کمی نامجون

 :کرد صحبت به شروع

 تهیونگ به راجع ، داشتم ازت سوال تا چند+

 ی بقیه و گفتم کلی طور به اول روز مونه و میدونستم چی هر من_ 

 کردم تعریف اومده یادم کم کم که مدت این چیزها هم

 .به چیز دیگه ایه راجع من سوال اما میدونم+

 ته... مورد درچه_

 تهیونگ یدرجه +

  ؟ ای درجه چه ؟؟؟!!!درجه...د_

 ....ق ای رتبه و مقام چه در نمیدونم اما ست زاده اصیل یه هیونگت+

  خوناشام تهیونگ مگه ؟چیه دیگه زاده اصیل.... کن صبر صبرکن_

 نبود؟

 به. داره متفاوت بندی دسته و رتبه نژادیهر  .بود نژادش خونآشام+

 اومدن وجود به خودشون نژاده خالص خون از ها نژاد در که افرادی

 مقام و رتبه خودشون بین باز مه افراد همین که میگن زاده اصیل

 ...و دارن متفاوتی

 :کردم فشمتوق دستم ی اشاره با

  ای عالقه نه میارم در سر گفتی که چیزایی این از نه من ببین_

 دارم بهشون

 :گفت و کرد ای خنده
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 ...شدی كوك مثل+

  چیه؟ منظورت_

 میکنه کردن غرغر به شروع میشه چیزا اینجور از حرف وقتی اونم+

 تهیونگ اون بتونم برسه روزی یه میخوام فقط من گهمی هم خرشآ و

 کوفت هیچ .بشم خالص شرش از برای همیشه بعدش و بدم فاک به رو عوضی

 .نیست مهم برام ازش ای دیگه

 وقوع به یا وها  حرف این گفتن موقع كوك حرصی چهره تصور از

 .شدم ساکت نامجون ی اشاره با که دادم سر بلندی ی خنده پیوستنشون

 ..... ره و رتبه و مقام ؟؟! میاد کارت چه به چیزا این....حالهر  هب_

 درد چه به یا میده نشون رو میمه چیز چه....یونگته ی دیگه کوفت

 میخوره؟ ما

 كوك از اون ی خواسته درک به رو ما یونگته ی رتبه دنفهمی+

 .میکنه تر نزدیک

 ای دیگه سطحی لبخند که بود درکم عدم گویای گیجم ی چهره کنم فکر

 :داد ادامه و زد

 که مه طلسمی ،باشه ساده و پایین سطح ساده اصیل یه یونگهت اگه+

 کمی سطحش اگه ،شکستنه قابل روش چند با گذاشته كوك و تو روی

. داریم مهای  دیگه دردسرای طلسم بردن بین از توی ما سختی از جدا تر باال بره

 برای طلسم این وردنآ وجود به با بخواد اون ممکنه مثال

 تا کنه پیشکش شخود از باالتر مقامات برای رو اون بخواد كوك
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 .کنه پیدا تری باال ی رتبه و جایگاه

 :گفت و گرفت نفسی

 میفته اتفاق یکبار قرن دههر  جونگكوك خون اعالیی به خونی یافتن+

 تمام نایاب گنج این طلسم این با بماند هدیگ. ارزشیه با و کمیاب چیز و

 .شده دسترس در همیشه و نشدنی

  گرفتن برای یکی که همونی .....باشه باالتر مقام تهیونگ اگه و_

 جور این در میشه چی امم!! کنه تقدیم بهش كوك رو بود ممکن قدرت

 مواقع؟

 ؟تهیونگ ی رتبه و درجه+

 !!درسته_

 :گفت امیدی نا با فکر کمی از بعد. کرد مکثی

 .نباشه چیزی مچینه باشیم امیدوار میتونیم+

  چطور؟_

 غیرممکن حالتی در یا و شاهزاده میشه تهیونگ مواقع اینجور در+

 به همه این نیست نیازی پس. همه ی خون آشام ها فرمانروای. شاه خوده

 میتونه راحتی به اون.کنه صبر یا و بکشه نقشه و بده زحمت خودش

 .کنه تصاحب رو داره که ای دیگه چیز هر یا و خونش كوك،

 چه تهیونگ  رایب تر پایین یا باالتر مقام داشتن فرق ؟چیه برای خب،امیدواریت_

 داره؟ ما برای نفعی

 باشه تر پایین ش رتبه و مقام اگه گفتم بهت پیش ی دقیقه چند از کمتر+
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 این از جدا. باشیم داشته ممکنه هایی شانس چه طلسم شکستن برای ما

 باشه سلطنتی و اصلی خانواده جزو ونگتهی درصد یک حتی اگر اه

 و مشکالت و نمیخواد فتهگ که فیهمون هد برای فقط رو كوك مطمئنا

 .بیاد سرمون قراره بیشتری ایه دردسر

  شدم گیج کهمیاد ؟من  بر من دست از کمکی چه بگی حداقل میشه_

 دیدی؟ شونه ابره بدن حاال تا.... کردی زندگی یونگته با تو خب+

 .کردم نگاه شبه تعجب از باز نده با

  دیدم؟؟؟ رو چی ببخشید؟...ب_

 .رو لختش بدن+

  میاد؟ کاریت چه به دقیقا این_

 . کرد مشت رو اشهانگشت. زد باال رو لباسش چپ دست آستین

 روی یسیاه طرح بودم توضیحی منتظر دستش به خیره که ینطورهم

 به سبزش و بیآ ایرگ ه برجستگی روی درست دستش، مچ سفیدی

 .اومد وجود

 صحبت به شروع و کشید عقب رو دستش طرح، شدن کامل از قبل

 :کرد

 هر یا و کتف یا دست روی ممکنه هم یونگته دیدی که ینطورهم+

 باشه که داشته نشونی یا ای، خالکوبی ، طرحی بدنش از ای دیگه جای

 .دادم توضیح که میشه اییه رده ازدسته یا  کدوم از کنه مشخص

 !!!حاال تا ندیدم من اما انگار دارن اه نشونه این از مه اه دمآ... اممممم
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 .نداره رو اه نشونه این دمیآ چهی اومد؟ کجات از دیگه این چی؟+

 .بشریه نژاد دهدهن نشون خودش نداشتن همین

 :کردم دستش به ای اشاره تعجب با

  تو؟....پس_ 

 :خوند رو سوالم متعجبم چشمای از انگار

 .… من. نیستم دمآ من که البته+

 :گفت و داد تکون سری حرفش دادن ادامه بدون

 تهیونگ بدن روی چیزی همچین ببین کن فکر خوب النا تو. بگذریم+

 ...نه یا دیدی

 که چیزی به و کنم فراموش رو ما شده گرفته نادیده سوال کردم سعی

 و سرزده اومدن نگران هنوزم گرچه. کنم فکر میخواد ازم نامجون

 .بودم تائو یهویی

 راوی

جونگكوك؛ اتاق ، باال ی طبقه ،لحظه مونه توی درست  

 كوك

 غلت سختی به سایزم کینگ تخت روی شب این توی صدم بار یبرا

 حس امهپا توی شدیدی قراری بی اما بود شده مرگم چه نمیدونم. زدم

 با بودم کرده سعی وقتی حتی. نمیذاشت راحتم مه ای لحظه که میکردم

 .نشد برطرف مشکلم و نکرد اثری مه بشم رومآ خون کمی خوردن

 لعنتی. کردم جمع بدنم توی تونستم که جایی تا رو امپاه و کردم ای ناله
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 و زدم بالشتم به مشتی. میمیرم خستگی از دارم!! ؟نمیشه تموم چرا پس

 به ای ضربه انگشتی دو. شدم بلند خواب از سرخ چشمای و خستگی با

 :زدم شکمم

 نداری چیزی ی،کمک کاری، شده؟ چم من میدونی تو... تربچه هی _

 برسونی؟

 و درد از جدیدی موج با اما شدم خیره شکمم به حرکت بدون ثانیه  چند

 .پریدم جا از قراری بی

 .میشم دیوونه دارم آهههههه. نخواستم اصال_

 مشغول نمذه و داد گرسنگی روی از صدایی شکمم لحظه ونهم توی

 که انگار. شد فراوان تند سس با ای گوجه پاستای از تصاویری پخش

 .مذهن از نمیشد پاک لعنتی رتصوی اون. بود ریپیت روی مغزم

 من شب موقع این آخه. داشتم کم ور مورد یک ینهم وضعیت این توی_

 .بیارمممممم کجا از پاستا

 :دادم ادامه و کردم ما برآمده و سفید شکم به ینگاه

 بازیت شب موقع این. نمیخواستی چیزی خون جز امروز تا که تو_

 ؟گرفته

 :بود جوابم ممشک و لوپه به پی در پی لگد تا دو

 چرا خوشمزه چیز مهه این بین..... مپاها وااایییی.... توله اخ _

 !!!!تند سس با ای گوجه اونم پاستاااااا

 ارمهز بار برای مو ناله ا کمرم توی شدید درد و جدید قراری بی موج
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 سراغ برم خواستم اول. اومدم بیرون تخت از و شدم تسلیم. برد واه به

 بد من مثل مه نامجون و اون داشتم دوس اما بود یدیوث میدونم. جین

 .بشن خواب

 خارج اتاقم (ازمیگه خودش نظر از)صدا و سر کمترین تولید با پس

 صداحرکت کم توی خرگوش سر از ای نصفه طرح با پشمیم های دمپایی. شدم

 کمر و پا درد میونم بابت در یکی خوردنای سر اگه البته بود، خوبی کمک کردنم

 .نگیریم نظر در ،

 دستگیره زدن در بدون. رسیدم نامجین اتاق به دیوار کمک با باالخره

 .کردم اتاق داخل ور سرم در شدن باز از بعد و دادم فشار رو

 ی عالقه با که بودم جین و نامجون از رمانتیک ی صحنه یه منتظر

 شد نصیبم که چیزی اتنه اما خوابن غرق و شدن حل توی هم فراوان

 دار زاویه با که بود اتاق تاریک فضای توی جین مشخص نا ی چهره

 .بود کرده تصاحب رو شونا نفره دو و بزرگ تخت نصف خوابیدنش

 کمی و کنم پیدا تخت از افتاده رو نامجون شاید تا رفتم تر نزدیک کمی

 صورتم روی از نیشخند مقابلم ی صحنه دیدن با اما. بخندم ونبهش

 .داد تعجب به رو خودش جای و شد محو

 از یکی حالیکه در بود رفته خواب به تخت روی نهبره کامال جین

 اما.  میشد عضوش شدن دیده مانع دیگری روی از شدن رد با شپاها

 تاریکی که بود وییپشمال و بلند دم بودنش، لخت از تر برانگیز تعجب

 باال درست جین، کمر از دید میشد کامال اما بود رنگش تشخیص مانع



194 | P a g e  

 

 

 .شده خارج و کرده رشد باسنش خط از تر

 و جین سر به چشمم که بود دم اون نالیزآ مشغول گیجم و کنجکاو نگاه

 .افتاد بالشت روی شا شده پخش ی تیره ایهمو

 دیگه نیز نوک گوش تا دو این آخه. جدیدی و آراسته  ظاهر چه ،به به

 !!!!؟؟؟میگه چی

 یک فقط جین جدید ظاهر این بشم مطمئن تا انداختم چشم اتاق توی

 خلوتشون توی نامجون و خودش های تفریح زنگ برای تازه گریم

 از. کرد اتاق باز پنجره متوجه منو اتاق خورده تاب ی پرده که نیست

 و نصفه ماه میشد خوبی به گرفته مه نیمه آسمون و باز ی پنجره بین

 .داد تشخیص رو سفید

 یه و بود شده تبدیل نصفه طور به جین که بود خاطر نهمی به شاید

 هاش هم چشم ی عنبیه زنگ مطمئنا بود باز چشم هاش هم اگه میگفت بهم حسی

 .بود کرده یریتغ

 به و داشتم که مشکلی شد پخش بدنم توی که جدیدی درد و ضعف با

 های آهسته قدم با. بزنم بهم رو جین سنگین خواب نکردم جرات اما وردمآ خاطر

 .شدم ارجخ اتاق از و برگشتم عقب به

 رفته میتونه کجا یعنی. افتادم نامجون نبود یاد اتاق از خروج از بعد

 با چه میکنن دعوا زیاد. میزنن مشکوک نفر دو این وقته چند این ؟باشه

 .خودشون با چه من

 از کاری باشههم  جا هر حال هر به. نیستمهم . انداختم باال ای شونه



195 | P a g e  

 

 

 درست. دارم رو خودم مشکل فعال من. کنم پیداش تا برنمیاد من دست

 نمهذ از امشب آوری شگفت طرز به اما متنفرم ازش که غذایی کردن

 .میندازه بدنم به ای تازه ضعف وریشیادآ بارهر  با و نمیره بیرون

 پزخونهآش سمت به و اومدم پایین مارپپچ های پله از ، نرده گرفتن با

 .نه دردم و عفض اما بود شده کمتر مپاها توی قراری بی حس. رفتم

 دیگه مخلفات تا چند و شیر و گوجه از یخچال کردن خالی مشغول

 گوجه پاستای پخت طرز که گوشیم نت باز ی صفحه به نگاهی. بودم

 کلی از بعد باالخره. نکنم فراموش رو چیزی تا انداختم بود نوشته رو

 پیدا هاکابینت از یکی توی ، مادهآ نیمه پاستای مقداری تونستم گشتن

 جوش با تا گذاشتم گاز روی شیر و بآ با کردنش مخلوط از بعد و کنم

 . رفتم سسش مواد سراغ به بعد. بپزه مایعش اومدن

 ای قیافه با نامجون و شد باز هوسوک اتاق در لحظه همون توی درست

 .شد خارج اتاق از وسوکهمراه ه به ،گرفته

 از یکی ویر کدوم هر و اومدن آشپزخونه سمت به حرفی هیچ بدون

 .نشستنها  صندلی

 نظر به گرچه..... شدم خوابتون مزاحم صدا و سر با ببخشید... اممم_

 .باشین بوده خواب نمیاد

 که نطورهمی .شدم هوسوک مزاحم ینهم برای داشتم سوالی یه. نبودیم خواب ،نه+

 اضافه سس مواد به رو قرمز فلفل پودر دستورالعمل طبق

 :پرسیدم میکردم
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 ی؟سوال چه_

 شب؟؟؟ وقت این میکنی داری چیکار تو. نیست مهم_

 .چشیدم سس مواد از کمی

 .میکنم درست پاستا ،که میبینی_

 .میکردم حس هم سر پشت از ور چشم هاش شدن گرد

 ؟؟؟؟ تو اونم پاستا؟؟+

 احساس کسیهر مکنهم باشه که هم شب وقت این شده؟ چی مگه_

 کنه گشنگی

 کنم، درست غذا من که عجیبه خیلی نای. نامجونه با حق ،هوسوک نه_

 .پاستا اونم

  دلیلی؟ چه به_

 خارج رو میوه آب پارچ توی از و بود شده بلند حالیکه در نامجون

 :داد جواب میکرد

 ....بزرگ علت دو به+

 و یخچال به پارچ برگردون از بعد و کرد بمیوهآ از پر لیوان تا سه

 :داد ادامه میز روی ها لیوان گذاشتن

 بلد آشپزی اصال كوك که اینه اتفاق این بودن عجیب برای اول یلدل+

 اولی از که هم دوم دلیل. نداره یادگیریش به مه ای عالقه و نیست

 ....که مهم تره اینه

 :دادم توضیح حرص با و کردم قطع ور نامجون حرف
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 .متنفرم پاستا از من_

 به ای اشاره میداد نشون خوبی به رو تعجبش که لحنی با هوسوک

 :گفت و کرد گاز روی پاستا ظرف

  چیزی اونم میکنی درست غذا شب وقت این داری چرا پس_

 متنفری؟ ازش که

 ضربه ، جوش حال در دار طرح یپاستاها از ای تیکه چشیدن از بعد

 :گفتم و زدم شکمم به ای

 جلوی رو شده نفرین غذای این تصویر انقدر و گرفته ازم ور خواب _

 صبح غذا، این خوردن بدون و امشب کنه مطمئنم تا هبرد رژه چشمام

 .نمیکنه

 و تند سس و کردم منتقل بشقاب به رو شده مادهآ های پاستا هم بعد

 داخل مواد از که بخاری. ریختم بشقابم محتویات روی رو داغش

 بخوام حتی که اونقدری نه اما میشد خوردنم تند از مانع بود بلند ظرف

 .بندازم هوسوک و نامجون ی یرهخ های نگاه به یتوجه

 دهنم شدن خالی از بعد. افتادم مطلبی یاد که بودم غذام وسطای دیگه

 :گفتم و کردم نامجون به رو

 .بود شده عجیب یکم ظاهرش بزنی، جین به سر یه بهتره ، راستی_

 ...چطوری یعنی ؟ظاهرش+

 .چیه منظورم بفهمی شاید کن، نگاه ور سمونآ ، نمیدونم_

 و انداخت پذیرایی قد تمام های پنجره به آشپزخونه باز در زا سرکی
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 .رفت اتاقشون طرف به بالفاصله بعد

 

 پوشک بدون بگیرید نظر در جین اینو شما حاال 

 

 راوی

شد پاستاش خوردن مشغول دوباره نگکوکجو نامجون، رفتن از بعد . 

به نگاهشو بود تائو خبر بی نیومدن مشغول فکرش که هوسوک  

 :پیچید سرش توی صدایی دفعه یک که داد اشدسته

 .میاد پیش برات داره خوب فرصت یه باش، مراقب هوسوک_

حالت از شد باعث پیچید سرش توی که تائو ی زده ذوق صدای  
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با. داد ادامه خوردنش به توجه بدون نگکوکجو اما بیاد در خمیده  

دوباره که کنه پیدا تائو از اثری شاید تا کرد اطراف به نگاهی گیجی  

 :شد بلند سرش توی تائو صدای

نگکوکجو به خودتو که ست موقع بهترین االن ،هوسوک کیم  × 

ح... برای.... میان برج اون سمت به دارن نفر چند...  کنی ثابت  

بیشتر رو هوسوک نگرانی همین و شد قطع ناگهانی طور به تائو حرف  

اومد پایین ها پله از سرعت با نامجون لحظه همون توی درست. کرد  

 :زد فریاد همزمان و

 .بریم اینجا از باید... هوسوک نگکوک،جو+

از سراسیمه کوک و هوسوک شد باعث جون مضطرب و ترسیده لحن  

با جین بیهوش جسم که بشن رو به رو نامجونی با و بشن خارج اتاق  

قرار دستهاش روی بود شاهدش قبل ساعت کوکی که وضعیتی همون  

نگکوکجو. بود بیهوشی به رو هم خودش نگرانی و ترس از و داشت  

و رفت جون سمت به بود شده گرفته استرس خاطر به که لرزی با  

 :پرسید

 افتاده؟؟؟؟ اتفاقی چه نامجون؟؟؟ شده چی _

مالفه یه فقط که جین جدید و آشفته ظاهر به تعجب با که هوسوک  

یدد معرض در گوشهاش و دم و بود پوشونده رو بدنش دور کوتاه  

 :گفت و کرد نگاه داشتن، قرار

  شده؟ شکلی این جین خبره؟چرا چه اینجا.... اینجا_
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نامجون صورت به آرومی ی ضربه هوسوک به توجه بی نگکوکجو  

بهتر نامجون حال کمی وقتی و بیاره در شوک حالت از رو اون تا زد  

 :پرسید دوباره شد

 خبره؟ چه اینجا... نامجون پارک _

و خستگی که ای چهره با بعد کشید عمیقی نفس رد،ک تمرکز نامجون  

 :داد جواب میکرد ساطع رو زیادی نگرانی

 ...اینجا از باید نزدیکن جین و من ی خانواده. نداریم وقت خیلی +

 ترس کجاش این خب ؟؟ جین و تو ی خانواده....  کن صبر کن صبر_

 داره؟

های شونه گاهناخودا حسی با هوسوک بده جواب نامجون اینکه از قبل  

کرد دور پذیرایی پنجره از چرخش یک با رو اون و گرفت رو کوکی . 

و شکستن بلندی صدای با گلوله ضد های شیشه موقع همون درست  

 .کردن عبور برای خطرناک فضایی به تبدیل رو سالن کف تمام

نامشخصی های چهره که پوش سیاه پیکر چند لحظه همون تو درست  

بعد کمی و شدن هوس پنت وارد شده شکسته های پنجره از داشتن  

ساکن چهار و زدن کنار شکستن با رو ساختمون درب نیز افرادی  

 .کردن محاصره رو خونه ی زده وحشت

نه مجاز غیر های ورود و انفاق همه این با که بود عجیب کوکی برای  

نشون العملی عکس ها نگهبان نه و شده بلند محافظ های آژیر صدای  

سمت به کمی بود ترسیده اومده وجود به جو از که کوک. دادن  
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سنگر پشت کرد سعی و رفت بود بهش فرد ترین نزدیک کههوسوک   

 .بگیره

بدون که کرد می رو تالشش تمام که صدایی با حالت همون توی  

 :پرسید و کرد محاجمین به رو باشه لرزش

 دارید؟؟ چکار من ی خونه توی هستید؟ کی.... شما_

جلو سمت به قدمی بود شده وارد پنجره از که مهاجمین اون از یکی  

دم و گوشها تونست نگکوکجو گرفت قرار نور توی وقتی و برداشت  

نامجون آمیز تهدید غرش از بعد شخص اون. ببینه رو بلندش و سیاه  

صحبت به شروع رسایی و بم صدای با و کرد متوقف رو هاش قدم  

 :کرد

 .جین سوک بیون پدر. جنوبی ی یلهقب آلفای. هستم نگجا بیون من _

 .برگردونم خونه به رو پسرم تا اینجا اومدم

خشمگینی صدای با نامجون بزنن حرفی هوسوک و کوکی اینکه از قبل  

 :داد جواب

 .ببری جایی اونو نمیدم اجازه عنوان هیچ به من و منه همسر جین+

 ....ا نمیتونی تو ، نامجون نشو بچه =

 .بردار من همسر روی از رو کوفتیت اراختی اون و شو ساکت+

 چه بمونه اغما توی این از بیشتر اون اگه میدونی خوب هم خودت

 .میاد سرش بالیی

 اونو من بذاری اینکه اونم داری همسرت نجات برای راه یه فقط تو =
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 .ببرم خودم با

 .میره بین از لحظه همون در قدرت این و بکشم رو تو میتونم+

 سمت به بود مهاجمین دوم ی دسته از که ای دیگه شخص اینبار

 :گفت و اومد اونها

 تو. برگرد خودمون قبیله به و کن ول و پسر اون... نامجون پارک نباش احمق_

 . بیای بر ما ی همه پس از نمیتونی

 مهمون این عجیب ظاهر شده گرد چشمای با موقع اون تا که هوسوک

 های حرف ورییادآ با و اومد خودش به میزد دید رو ناخونده های

 :گذاشت جلو به قدمی تائو

  این حریم وارد اینطوری چرا یا هستین کی ها شما نمیدونم من_

 نمیدم اجازه من و منن دوستای خونه این اعضای اما شدین، خونه

 .کنید تهدیدشون اینجوری

 .میکردن نگاه رو هوسوک شده گرد چشمای با ونامجون نگکوکجو

 :گفت نمیدونست هوسوک های قدرت از چیزی که نامجون

 ....باشه نگکوکجو به حواست فقط هوسوک نکن دخالت تو +

 کمی اومد می جلو به اهسته حالیکه در پوش سیاه افراد دیگه از یکی

 انزجار از رو صورتش ش بینی دادن چین با بعد کشید بو رو هوا

 داشت متفاوتش جنسیت از نشون که ظریفی صدای با و کرد جمع

 :تگف

  انگیز نفرت بوی میتونم من اما نیستن انسان جز چیزی نفر دو این_
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 .کنم حس خونه این فضای توی رو خونخوار هیوالهای اون

 با جین پدر. رفتن عقب به کمی حاضر افراد ی همه حرفش این با

 :گفت و کرد نامجون به رو نبود قبل خونسردی به که صدایی

 چقدر ها؟ آشام خون ی ونهل توی آوردی منو پسر لعنتی توی =

 .....پست میتونی

 :کرد قطع رو صداش خشمگینی فریاد با نامجون

 جین روی از رو ت کوفتی تسلط این زودتر چه هر و شو ساکت +

 .کنم پاره رو بند این خودم و بکشمت اینکه از قبل بردار،

 کمی. کردن سکوت ثانیه چند قبیله دو هر اعضای نامجون فریاد با

 و کرد جین پدر به رو بود نکرده معرفی رو خودش که دوم مرد بعد

 :گفت

  .بدیم انجام بودیم گذاشته رو قرارش که کاری باید کنم فکر_

 و بود ایستاده تاریکی توی و شکسته های پنجره نزدیک که شخصی

 :کرد صحبت به شروع داشت مقتدری اما جوان صدای

  چون بود، نامجونو جین گرفتن زنده ما قراره چی؟ نفر دو اون_

 چطور؟ نفر دو اون اما داریم نیاز بهشون

 سمت به و کرد هوسوک و نامجون عصبانی قیافه به نگاهی جین پدر

 ظاهر متوجه بگه چیزی اینکه از قبل اما انداخت نگاهی نگکوکجو

 .کنه مخفی رو خودش هوسوک پشت میکرد سعی که شد کوکی عجیب

 در مرد اون میدونست که نامجون. بست رو چشماش و کرد اخمی
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 خارج تمرکز از رو اون تا کرد صحبت به شروع کاریه چه انجام حال

 :کنه دور نگکوکجو از رو ذهنش و

 !!!!سال؟؟ همه این از بعد اونم... اومدین جنگ برای پس +

 :کرد صحبت به شروع اخم کمی با دوم مرد

  نت... چه کارت میدونستی اولم از تو...پسرم ، نامجون_

 به بود کرده خطاب پسرم رو اون که مردی به توجه بی نامجون

 مبل روی رو جین بیهوش جسم. رفت نفره سه و بزرگ مبل سمت

 :گفت و کرد نگکوکجو به رو و داد قرار

 بکنم؟ خواهشی یه ازت میتونم +

 نگران حاال تا اومده پیش های بحث به توجه با که هم نگکوکجو

 از خودش روی ی خیره های نگاه به توجه بی بود شده جین وضعیت

 نامجون سمت به و اومد بیرون بود گرفته هوسوک پشت که سنگری

 :رفت

 نمیشه؟ بیدار چرا جین شده؟ چی _

 خم گوشهای به دستی کرد، مرتب جین بدن روی رو مالفه نامجون

 :گفت و کشید شا شده

 کنی؟ کمک بهش میشه....  فقط میدم توضیح بهت بعدا+

 با جین پدر شد، گرد نامجون حرف این با اتاق توی دافرا چشمای

 :گفت میداد نشون رو عصبانیتش و تعجب که صدایی

 میدونی خوب هم خودت تو ؟ نامجون بکنی میخوای غلطی چه =
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 ...بشکنه رو ذهنی کمای اون نمیتونه من جز کسی

 ملتمسی لحن با و گرفت و کوکی دستهای بقیه به توجه بدون نامجون

 :گفت

 .میکنم خواهش میکنی؟ مکشک+

 و گرفت اتاق توی عصبی جمع و جین از رو گیجش نگاه نگکوکجو

 باشه کننده دلگرم میکرد سعی که صدایی با کرد، نگاه نامجون به

 :گفت

 .میکنم بیاد بر دستم از کاری هر _

 :پرسید آرومی به و کشید عمیقی نفس نامجون

 بدی؟ تا تربچه غذای از هم جین به میتونی..... میتونی، +

 شدن خشک شوک از اتاق توی حاضر افراد تمام بلکه کوک تنها نه

 که رو زدنش حرف رمزی دلیل و نامجون منظور بالفاصله کوکی اما

 فهمید ، بود عصبانی های خانواده سوی از اقدامی از پیشگیری برای

 کنار از و زد میزیآ تشکر لبخند نامجون. داد تکون تایید به سری و ؛

 نگکوکجو که کاری از رو جمع حواس زدن حرف با تا شد بلند نجی

 .کنه پرت داشت پیش در

 اشنایی و اتفاقات بودن ناگهانی وجود با که رفت هوسوک سمت به

 ش شونه روی دستی. بود کرده حمایت ازش هم باز کوتاهشون

 :گفت و گذاشت

 .کنی مواظبت همسرم نگکوکوجو از تا بکن رو تالشت تمام +
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 انگشتش که رفت کوکی سمت به و داد تکون تایید به سری کهوسو

 گرفتنش گاز مشغول عجیبی طرز به و بود گذاشته دهنش توی رو

 .بود

 :گفت که شنید رو نامجون صدای همزمان

 .نداره ای فایده کردن بحث اینکه مثل خب، +

 اعالم که زنی. کردن بدل و رد هم با نگاهی جین پدر و نامجون پدر

 بود کرده ها آشام خون حضور و وهوسوک کوک متفاوت بوی از خطر

 :گفت

 حریف تنها نه اما باشی ترین قوی شاید تو.... بیا ما با ، نامجون_

 خاطر به هم جونت ممکنه بلکه نمیشی همزمان طور به ما ی همه

 .بدی دست از بیهوشت جفت اون

 : گفت و زد پوزخندی نامجون

 میمیرم جین برای میل کمال با من نفهمیدی هنوز که عجیبه خیلی +

 کنه؟ حس رو جین و من بین پیوند نمیتونه تیزت ی شامه اون. نونا

 صورتش برگردوندن با و کرد اخمی اون حرف این از نامجون خواهر

 گارد صورت به کوکگجون به پشت که هوسوک. برداشت عقب به قدمی

 از که بود مکالمه این شاهد بود ایستاده حاضر افراد به رو گرفته

 کرد حس رو پنجره به نزدیک افراد از یکی حرکت چشمش ی گوشه

 :زد داد فکری بدون و ناخودآگاه طور به و

  .باشه مواظب...  سرت پشت نامجون_
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 که مهاجم دو ی ضربه از نامجون شد باعث هوسوک موقع به هشدار

 ی ضربه با و بره کنار بودن سریع ای باورنکردنی صورت به

 این. کنه پرتاب سالن از ای گوشه به بیهوش رو نفر دو ره سنگینی

 بلند و عصبانیت باعث بود زیادش قدرت از نشون که نامجون حرکت

 .شد مهاجم افراد بین از درشتی و ریز های غرش شدن

 نزدیک که اونهایی چه مهاجمین، از نفر چند لحظه همون توی درست

 جلوی شدن، اردو شکسته در از که اونهایی چه و بودن پنجره

 الجثه عظیم های گرگ به و دادن شکل تغیر هوسوک متعجب چشمهای

 و پوزخند با که کردن نامجون سمت به غریدن به شروع و شدن ای تبدیل

 .میکرد نگاه بهشون خونسردی

 به لحظه یک توی همگی ، افرادشون ی بقیه رفتن کنار با ها گرگ

 پشت به دفاعش از تنگذش با کردن سعی و کردن حمله نامجون سمت

 شده پنهان کوکگجون و هوسوک پشت که برسن بیهوش جین و سرش

 حساس نقاط به مشت ضربه چند با فقط و راحتی به نامجون اما بود،

 ای گوشه به شده ضعیف یا و بیهوش رو اون گرگ هر سر یا و گردن

 .میکرد پرتاب

 .بود همبارز این تماشای مشغول نامجون قدرت از زده شگفت هوسوک

 لحظه هر میاوردن هجوم نامجون سمت به که شده تبدیل افراد تعداد

 به شدن تبدیل بدون میکرد سعی همچنان نامجون ولی میشد بیشتر

 .بده ادامه دفاعش
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 گوشه ضعیف یا و بودن شده بیهوش یا ها گرگ بیشتر که بعد کمی

 به برگشت بدون نامجون بودن افرادشون مداوای تحت و افتاده ای

 :پرسید عقب

 شد؟ تموم.... کوکگجون+

 .شد تموم_

 نا ی جین،مبارزه سمت از بلندی ی ناله لحظه همون توی درست

 که پدرجین.  کرد متوقف رو قبیله دو هر افراد با نامجون ی عادالنه

 بود کرده حفظ رو خودش انسانی فرم هم هنوز که بود ای دسته جزو

 و میخورد ضعیفی های ونتک که جین به نگاهی عصبانیت و تعجب با

 :پرسید و انداخت ، میکرد تقال شدن بلند برای

 ...چطوری ؟ نامجون پارک اوردی پسرم سر بالیی چه =

 تیزش های دندون با که مقابلش گرگ نثار محکمی ی ضربه نامجون

 :داد جواب نیشخند با و کرد داشت نامجون دست کندن در سعی

 تا بهتره هم حاال. جانگ بیون مبرداشت همسرم روی از رو اختیارت +

 .شید گم اینجا از نکردم وارد خسارت بهتون این از بیشتر

 که دادن سر بلندی غرش همزمان طور به نامجون پدر و بزرگ بیون

 هم نامجون. بشن خونه وارد بیشتری افراد تعجب کمال در شد باعث

 وقتی و انداخت همسرش گیج اما باز چشمای به نگاهی ، دید اینو که

 صدای با و کرد وارد تازه افراد به رو شد مطمئن بودنش بهوش از

 :گفت رسایی
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 نیست من دار جلو چیزی دیگه و اومده بهوش همسرم اما متاسفم +

 کردن تبدیل از رو خودم همسرم انرژی حفظ خاطر به بشه باعث که

 .بشم هام دندون بین تون تک تک کردن خورد از مانع و کنم منع

 لحظه یک توی و پرید جلو به غرشی یا و هشدار هیچ دونب هم بعد

 در ها گرگ ی بقیه که شد تنومندی و بزرگ بسیار گرگ به تبدیل

 از دور شکل تغیر این با. اومدن نمی حساب به چیزی اون با مقایسه

 رو نامجون و دادن شکل تغیر قبیله دو افراد تمام نامجون ی اندازه

 .کردن محاصره

 :گفت و برگشت کوکی سمت به دید اینطوری و عاوضا که هوسوک

 بتونه هم قدرتش ی همه با نکنم گمون باشی؟ جین مواظب میتونی_

 .بیاد بر شونا همه پس از

 :گفت ضعیفی صدای با جین بده جواب جونکوک اینکه از قبل

 ... پیش سال چند.... که افرادی تعداد مقابل در.... تعداد این €

 ... دادیم شکست.... هامون قبیله از فرار ایبر.....  من و نامجون

 .نیست چیزی

 لحن با و کردن خارج دهنش توی از رو زخمیش انگشت کوکگجون

 :گفت نگرانی

 .تنهاست االن اون... نامجون و تو میگی هم خودت _

 :داد ادامه و کرد هوسوک به نگاهی بعد

 .....نمیاد بر کاری هم تو دست از اما _



210 | P a g e  

 

 

 :داد جواب و زد نیشخندی هوسوک

 مطمئنم!!! بودیم کی ی بازیچه تو منو کردی فراموش اینکه مثل_

 و ترسناک اینجان که اینایی از بیشتر خیلی لعنتی تهیونگ اوه اون

 گله یه. کنیم پیدا نجات اون دست از تونستیم اینجا تا ما. خطرناکه

 .نیست چیزی هک وحشی گرگ

 ....اما _

  .داشته هم مزایا تا چند عوضی اون با همنشینی نباش، نگران_

 درگیر که نامجون سمت به ای اضافه توضیحات دادن بدون هم بعد

 با رفت بود مختلف های اندازه در گرگ پنج با همزمان ی مبارزه

 حلقه بین ، بود گرفته یاد تائو با تمریناتش از یکی توی که بلند پرشی

 انتظار زا دور قدرتی و سرعت با و پرید نامجون ی محاصره ی

 .کرد مبارزه به شروع

نگکوکجو  

 گرم هام دست با رو جین ضعف از شده سرد دستهای که همونطور

 اون با هوسوک و نامجون انگیز شگفت ی مبارزه به حیرت با میکردم،

 رو عجیبی حس ها صحنه این دیدن. میکردم نگاه بزرگ های گرگ

 فقط. منداشت ازش شناختی هیچ که بود کرده بیدار وجودم توی

 .کنم حس خونم توی رو درنالینآ افزایش میتونستم

 دنبال کامل طور به رو مقابلم های صحنه میکردم سعی که همینطور

 :پرسیدم جین از کنم
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 بهتری؟ _

 :گفت و داد دستهام به فشاری جین

 ممنونم ازت. اره..... تو لطف به €

 روز ینا به که شد چی دقیقا بگی میشه فقط.... نکردم خاصی کار _

 افتادی؟

 :گفت و کرد خندی تک جین

 نمیداری؟ بر کنجکاوی از دست هم وضعیت این تو €

 توی هوسوک قوی اما نرم حرکات دیدن با که حالی در و زدم نیشخندی

 :دادم جواب بودم شده متعجب و زده هیجان مبارزه

 یه. بیکاریم هم تو منو ، کردن خاک و گرد خوب تا دو اون که فعال _

 .نمیگیره وقتی که کوچولو حتوضی

 :گفت و کرد ای ناله بشه جا به جا کمی میکرد سعی حالیکه در جین

 م،ا خانواده بین بتا عضو تنها و پدرم کوچیک پسر عنوان به من €

 میتونست که قدرتی. بودم پدرم قدرت نفوذ حس و سلطه تحت همیشه

 دوم ردمو توی البته. کنه کنترل منو ذهنم و روح هم گاهی و جسم

 امشب که همینی مثل جسمم کنترل اما میگرفت پدرم از زیادی انرژی

 .....زیا دیدی

 سمت ی گوشه از حرکتی کنه کامل رو ش جمله جین اینکه از قبل

 که متوسطی ای قهوه گرگ. کرد جلب رو نفرمون دو هر توجه راست

 گرم همچنان که هوسوک و نامجون دفاعی ی حلقه از بود تونسته



212 | P a g e  

 

 

 دادن نشون با و میومد ما سمت به آرومی به بگذره، بودن، مبارزه

 جین از من روندن عقب در سعی کوتاهش غرش و تیزش دندونای

 .داشت

 مقابل که کنم پیدا اینو شجاعتی تونستم چطور لحظه اون توی نمیدونم

 شروع لرزشی بدون صدای با و بایستم قدرت و اندازه اون با گرگی

 :کنم صحبت به

 تکون اینجا از من بکنی هم کاری هر.... سگ توله قبع گمشو _

 .نمیخورم

 تو اما اومد سمتمون به جست یک با و کرد ای دیگه غرش گرگ

 کرد برخورد پرشش حال در بدن به باد از عظیمی فشار خرآ ی لحظه

 مخالف سمت به زیادی شدت و سرعت با رو رنگ ای قهوه گرگ و

 اون و اومد فرود نازنینم یزیونتلو روی متاسفانه که کرد پرتاب ما

 .کرد نابود رو

 دور تا دور به رو ناراحتم و زده وحشت نگاه صحنه این دیدن با

 سمتش به جین متعجب صدای با که انداختم ما شده داغون ی خونه

 :برگشتم

 بده؟ انجام ور کار اون تونست چطوری..... هوسوک€

 کمی دورش های گگر ی حلقه که انداختم هوسوک به نگاهی تعجب با

 من چشم از که بودن ترسیده چیزی از ها گرگ گویا بود، شده تر باز

 :پرسیدم و کردم جین به رو تعجب با همین برای. بود مونده دور



213 | P a g e  

 

 

 کار؟ کدوم _

 اطرافش های گرگ با نامجون ی مبارزه از برداشتن چشم بدون جین

 :ادد جواب کرد حس داخلش رو تعجب هم هنوز میشد که صدایی با

 .کنه دور ما از رو تونست پسرعموم هوسوک €

 کنم وحشت و تعجب هوسوک جادویی های قدرت داشتن از نمیدونستم

 بقیه از رو عموش پسر شمایل و شکل این توی حتی جین اینکه از یا

 خنده به شناخته، بودن، تفاوت بدون من نظر توی که ها گرگ ی

 .بیافتم

 و گرفتم گاز و لبهام کرد برخورد شکمم با که ای ضربه و درد حس با

 .کنم ساکت رو دردم از کمی شدن بلند با کردم سعی

 پیش ثانیه چند از کمتر توی و من شدن بلند حین در بعدی های اتفاق

 و نامجون دفاع از بود تونسته که ها گرگ از دیگه یکی. اومد

 بین که من.  پرید جین و من سمت به هشدار بدون کنه عبور هوسوک

 زدن فریاد با کردم سعی بودم مونده وحشت و ترس از هوا و ینزم

 همون توی درست که کنم خودمون متوجه رو هوسوک یا نامجون

 با همزمان و کرد دردناکی ی ناله هوا و زمین بین مهاجم گرگ لحظه

 بین از زیادی ی بهآ خون اوردن باال به شروع من روی افتادن

 .کرد ش زده بیرون و تیز دندونای

 و سر لحظه چند برای که زد بلندی جیغ بود صحنه این شاهد که جین

 صدای خوبی به میتونستم. کرد ساکت رو اطرافمون ی مبارزه صدای
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 این از حاصل شوک اما میکرد صدام که بشنوم رو جین های ناله

 گرگ اون سقوط از قبل بودم نشده موفق حتی که بود قدری به اتفاق

 از شده جاری خون وقفه بدون نتیجه در کنم، تموم فریادمو بدنم روی

 باز لبهای داخل و وبدن صورت روی گرگ اون های آرواره بین

 .میریخت ناموفقم فریاد از مونده

 ....هوسوووووکنامجووونننن، خوبه؟ حالت نگکووووککک،جو €

 به که نامجون توسط گرگ آلود خون جسم لحظه چند از کمتر توی

 اینکه از قبل نه اما رفت کنار بدنم روی از ودب داده شکل ریتغی سرعت

 سریع قدر به اتفاق این. بشه دهانم وارد خونش از زیادی نسبتا حجم

 که نامجون جز به کس هیچ از صدایی شدم متوجه که بود داده رخ

 .نمیشد خارج ، داشت من دراوردن حرف به در سعی

 خوبه؟؟؟ حالت کوکی.... کوکی+

 جین و هوسوک ، نامجون ی زده وحشت های چهره از رو گیجم نگاه

 جونی نیمه گرگ به و گرفتم سالن داخل خشمگین و ترسیده افراد و

 :بود کردن ناله مشغول همچنان که دادم

 ....چطور گرگ این افتاد؟ اتفاقی چه... چه _

 دو هر افراد به رو عصبی چشمهای با و کشید ای کالفه نفس نامجون

 :گفت و کرد بودن خودشون خاص های شکل در هم هنوز که قبیله

 و من پشت از میخواست وقتی.... بیونه ی قبیله از گرگ این +

 بشم مانعش دیدنش اسیب بدون گردم سعی بیاد شما سمت به هوسوک
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 ضربه اما گذشت ما دفاع از. چرخید اشتباهی سمت به لجبازی با اما

 .وردآ سرش رو بال این بود خورده من ی پنجه از که ای

 و انداخت من کثیف و خونی تمام وضعیت به ای شرمنده نگاه بعد

 :دا ادامه

 متاسفم..... کرد پرت سمت این به رو اون من ی ضربه... درواقع +

.... 

 گرگینه اون خون ی کننده دیونه بوی کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 حجمی به توجه با اما بگیرم نادیده بود پوشونده رو هیکلم تمام که رو

 به چیزی و نبود سونیآ چندان اینکار بودم خورده خون اون از که

 حداقل یا و زخمی گرگ اون سمت حمله به وادار منو غریضی طور

 سختی به که میکرد خونیم صورت و ها دست توقف بدون زدن لیس

 .گرفتم رو خودم جلوی

 مثل درست و برگشت اولش حالت به نامجون پدر لحظه همون توی

 :کرد صحبت به شروع ش برهنه ظاهر از جالتخ بی پسرش،

نقض کردی نامجون،پس قبل ازاینکه مجبوربه انجام کاری  وتوقوانین بین مار♤

 که نمخوام،بشم...خودت تسلیم شوتااین ماجراتموم شه.

 :گفت و کرد پدرش به رو عصبانیت با نامجون

 حرکت اون که بود خودش تقصیر. نکردم نقض رو قانونی هیچ من +

 به کسی هر... که میبینی. کنم ش زخمی من شد باعث و داد انجام و

 هم خراش یک حتی اما شده، ضهیف یا بیهوشه یا اومده من سمت
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 ....برنداشته

 :گفت و داد قیافه تغییر نامجون پدر مثل درست هم جین پدر

 ریخته موا قبیله افراد از یکی خون تنها نه تو پسر ، شیوون پارک =

 شیوه و هامون قبیله و ما به نما انسان جادوگر این یهمدست با بلکه

 ...اگر. کرده بزرگی توهین مبارزاتمون ی

  .من خودم همه اینارومیدونم......جانگ بیون کافیه_

 حالت به رنگی طالیی های مردمک که چشمهایی با اینبار نامجون پدر

 یافته تغییر و بم صدای با و برگشت پسرش سمت به داشت عمودی

 :گفت ای

  .نامجون میدم بهت و فرصت خرین_آ

 فشردن با و کرد هوسوک به نگاهی داد، قرار جین کنار منو نامجون

 :گفت هم به دندوناش

 قبیله اون به و نمیکشم دست جین از من. نمیشه عوض من حرف +

 .برنمیگردم هم لعنتی ی

  ومنصفانه  درست هرا از کردم سعی من ، نامجون خواستی خودت_

 .نذاشتی برام این جز ای هچار تو اما ،مبش روبرو تباها

 :کرد امیزی اعتراض ی ناله نامجون پدر چشمهای دیدن با جین

 نهههه..... میکنم خواهش €

 ی ها دندون. کرد جدید تغییری به شروع توجه بدون شیوون پارک اما

 پاهای و دستها شد، وریآ مرگ های نیش به تبدیل مرتبش و کوتاه
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 ، شد تیز های چنگال و مو از پوشیده پایین به آرنج از شا برهنه

 تکاملش از قبل اما شد ظاهر دوباره شا شده مخفی دم و ها گوش

 شنیدنش با منم حتی که صدایی با اینبار و برداشت جلو سمت به قدمی

 دست از رو زدنم حرف و حرکت قدرت و میشد راست تنم به مو

 :کرد صحبت به شروع میدادم

  و جفت از جذایی هب مجبور را تو آلفا، حکم به... مجوننا پارک_

 .میکنم جین سوک بیون با پیوندت شکستن

 به ما زده وحشت چشمهای چرخوندن بدم انجام تونستم که کاری تنها

 و بود شده جمع خودش توی عجیبی طور به که بود نامجون سمت

 .میکرد ناله

 بیشتر نامجون های الهن و کرد تکرار رو شا جمله دوباره نامجون پدر

 همزمان اما داد حالت تغیر نامجون های گوش کم کم. شد تر بلند و

 رو صحنه این که جین. شد سرازیر بیرون به اونها از خون مقداری

 :کرد زدن فریاد به شروع دید

 .بسه... نامجون.... کن،جون تمومش میکنم خواهش... ننههههه €

 ......کنممی خواهش. کن قبول رو آلفات فرمان

 ی محاصره در ای گوشه جمع از دور که انداختم هوسوک به نگاهی

 اما میکردم فکری چه لحظه اون توی نمیدونم. بود ایستاده گرگ چند

 و ریختم چشمهام توی نامجون نجات برای رو التماسم و خواهش تمام

 که دورش افراد به نگاهی همهوسوک . کردم اشاره پدرش به سر با
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 تکون وبا انداخت، بودن پسرش روی بزرگ پارک قدرت حصار ایتماش مشغول

 .کرد تایید موا خواسته سرش دادن

 به رو هاش دست. بست رو هاش چشم و برداشت عقب به قدمی

 از سریعی اما باریک موج لحظه یک توی و گرفت نامجون پدر سمت

 قدرتش موج شیوون، پارک شدن خیس با. کرد روانه سمتش به رو بآ

 .شد متوقف هم نامجون های ناله و شد برداشته نامجون یرو از

 :شد حبس ما بزرگ توی سینه بیون حرف با که کشیدم راحتی نفس

 روی اختیارش و نگاهش با که غریب و عجیب انسان این به لعنت =

 خوبی به میتونم. میکنه کنترل رو قدرتاشون و پسرامون جادوگر اون

 .بره بین از باید پسر این.. ...کنم حس درونش رو اهریمن وجود

 به جانگ تبدیل بیون بده نشون خودش از واکنشی کنه فرصت کسی اینکه از قبل

 .....شد ور حمله سمتم به و دراومد خودش گرگی شکل

ها آشام خون ی ملکه قصر ، تر دور ها مایل.... قبل دقیقه چند..... راوی  

 راه کردن پیدا در شا نتیجه بی تالش از خسته حالیکه در تهیونگ

 کشیده دراز سابقش اتاق تخت روی مشکلش، بردن بین از برای حلی

 و فاصله این از حتی. داد ورود ی اجازه و شد بلند در صدای با بود

 خالص خون بوی خوبی به میتونست هم بسته های در پشت از

 . کنه حس رو بزرگ ی ملکه مادرش،

 زیبایی اما ساده لباس. دش اتاق وارد تهیونگ ی اجازه صدور با ملکه

 که آستینی بدون و دار دنباله بلند پیراهن. داشت تن به یاسی رنگ یه
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 انداخته شا برهنه های دست ساق روی رو کمرش به متصل بلند شال

 .بود

 تخت روی کنارش و رفت تهیونگ سمت به متانت با و رومیآ به

 :نشست

 با هم جشن توی حتی ای؟ آشفته انقدر چرا شده؟ چی..... تهیونگ ¥

 برده از کدوم هیچ به...... نموندی زیاد شد ازت خوبی استقبال اینکه

 .ندیدمت. خسته و نگران انقدر حاال تا. نزدی دست هم خونت های

 که بکنه صحبت به شروع خواست و کشید ای کالفه نفسی تهیونگ

 زیاد قدری به درد. پیچید شکمش توی ناگهانی طور به شدیدی درد

 منقبض رو ساکتش قلب و وردآ بند رو ش زده یخ نفس که بود

 نا تصاویر جاش به اما رفت بود اومده که سرعتی همون به درد. کرد

 به داخلش زیادی افراد که شد پخش ذهنش توی اتاقی از مفهومی

 اونها بین در شخصی و بودن شده جمع ای گوشه زده وحشت صورت

 که فردی. میکرد ناله و یهگر بلند صدای با و بود افتاده زمین روی

 وضوح به تهیونگ اما داشت قرار تهیونگ به پشت بود زمین روی

 لحظه هر و داشت قرار بدنش زیر که رو خون از کوچیکی ی دایره

 .میدی رو میشد بیشتر

 با ملکه دست تماس با که بود ش ذهنی تصویر کنکاش مشغول هنوز

 چشمای به رو شقرمز و متعجب نگاه. برگشت اتاقش به شا شونه

 به صداش با و دوخت مادرش ی زده ذوق حال عین در و زده وحشت
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 :اومد خودش

 کردی؟ گیری جفت تو...... تو تهیونگ ¥

 دلیل پس..... گیری جفت.  خورد تکونی ملکه حرف این با تهیونگ

 سیبیآ بچه اون به بود نتونسته اینکه.... بود این اتفاقات این

 ......بزنه

 بشه خوشحال مشکالتش و سواالت پاسخ کردن پیدا از هاینک از قبل

 رو ش نفس. افتاد جونکوکه، بود مطمئن االن که فرد اون وضعیت یاد

 :گفت شدن بلند از بعد و داد بیرون به ای کالفه اه با

 .برم باید االن ولی میدم توضیح بهتون و چیز همه بعدا $

 ....اتفاقی کجا؟ ¥

 باد به منو ی ساله چند زحمات ی همه و میمیره داره احمق اون $

 ....میده

 و کرد پورت تله ای اضافه توضیح هیچ دادن بدون حرف این از بعد

 .شد محو اتاق از

 

 وککجونگ خانه.....راوی

 پسر و مقابلشون ی صحنه به مات همه نمیکرد، حرکتی هیچکس

 آزاردهنده سکوت که صدایی تنها و بودن روشون روبه خون در غرق

 شدیدی در که بود جونگکوک دردمند های ناله میشکست رو اقات ی

 و میکرد تحمل شا سینه ی قفسه روی شکل بد و بزرگ زخم از رو
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 ی نشده متولد کودک ی وقفه بی های ضربه و حرکت اون با همزمان

 .میزد دامن درد اون شدت به هم درونش

 از و بودن دراومده زانو به مخصوصشون حالت در ها گرگینه اکثر

 پیچیدن، می خودشون به صدا بی جونگکوک خون انگیز شهوت بوی

 و جین و نامجون نبودن استثنائی عطر اون تاثیر تحت که کسایی تنها

 ضعیف هنوز پدراشون ی سلطه از نامجون و جین که بودنهوسوک 

 .میکرد کنترل رو خودش سختی به هم هوسوک و بودن

 داخل از رو درد از تری شدید موج گکوکنجو ، لحظه یک توی

 توی درست. بست رو چشماش بلندی ی نعره با و کرد حس شکمش

 سالن وارد شکسته های پنجره از زیادی فشار با ، باد لحظه همون

 رو اتاق در حاضر افراد بیشتر و شد پیش لحظات نبرد از شده داغون

 آور رعب شمایل که تهیونگ پوش سیاه هیبت باد بین در. زد زمین به

 ناخون و آتشین یاقوتی چشمای با داشت رو کامل آشام ونخ یک

 بیرون محافظ های گرگینه از یکی ی بریده سر از آلود خون های

 .شد اتاق وارد ، هاش دست در خونه

 کلمات اولین با رو وحشت و ترس شا کننده منجمد و خونسرد صدای

 معرکه اون وسط بیهوش که کوکی از غیر به حضار ی همه وجود به

 :کرد تزریق بود، فتادها

 .....گرفتین من ی طعمه ی خونه توی ای معرکه پارتی که میبینم_

 من بدون البته 
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 لحن اون از که عواقبی و تهیونگ ناگهانی حضور از که هوسوک

 با کرد سعی بود کرده وحشت بشه گریبانگیرش بود قرار خونسرد

 .هکن مخفی تهیونگ دید از رو خودش نامجون به شدن نزدیک

 تالش و سنش خاطر به بیشتر ی تجربه حسب بر کم کم که جین پدر

 کنه، غلبه جونگکوک خون بوی به نسبت حسش بر بود تونسته زیاد

 و رفت عقب به محتاطانه مقابلش در قدرتمند آشام خون یک دیدن با

 :گفت عصبانیت با

اهریمن بوی خونه این... بود من با حق دیدین..... بودم مطمئن  ♤ 

 .هیوالست این آمد و رفت محل چون ادمید

 خونسرد اما، تهیونگ.داد حمله و گرفتن گارد دستور افرادش به بعد

 از ای نشونه هیچ دادن بدون بعد کرد نگاهش کامل حسی بی با و

 و کرد پشت باش آماده های گرگینه جمع گریبانگیرش،به افکار

 مقابل و سرش پشت به رو دستش توی ی شده قطع سر که همینطور

 :گفت میکرد پرت بزرگ بیون پای

 عزاداری برای برین بهتره ندارم کاری ها بیچاره شما با من_

 خونه این بیرون من افراد به و دادن اجازه خودشون به که افرادتون

 .بشین آماده ، کنن حمله

 رفت جونگکوک خون در غرق و بیهوش جسم سمت به رامشآ با و

 :گفت و
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 که اینجا ضعیف ی طعمه این به رسیدن مثل ، دارم تری واجب کارای فعال_

 به اورده سرش رو بال این که کسی از باشین مطمئن اما افتاده

 .نمیگذرم راحتی

 صف از جین برادرای از یکی همراه به نامجون پدر لحظه همون توی

 جدا شده، قطع سر اون به خیره و ناراحتی از شده خشک های گرگینه

 تهیونگ ناگهانی برگشتن با اما کردند حمله گتهیون سمت به و شدند

 شدت با بعد و موندن معلق هوا توی ثانیه چند برای سمتشون به

 .کردند برخورد غربی های دیوار از یکی به زیادی

 برای اما نبود زمزمه یک از بیشتر ک صدایی با و کرد نوچی تهیونگ

 :فتگ بود شنیدن قابل راحتی به اتاق اون توی حساس های گوش

 این بنده دستم فعال بکن سگا توله این به رسیدگی یه کریس،_

 .کوچولوست خرگوش

 به میذاشت نمایش به رو براقش و بلند دندونای که نیشخندی با بعد

 وارد مخربی موج زدن هم به چشم یک توی. رفت جونگکوک سمت

 دیوار و در سمت به دوم بار برای رو ها گرگینه از یک هر و شد اتاق

 بیشتر قدری به قبلی ی دفعه از ضربه این شدت اما. کرد پرتاب قاتا

 .کرد بیهوش اول برخورد همون با رو ها گرگینه درصد نود که بود

 دستبند درحالیکه بود ایستاده کریس مرج و هرج این مرکز در درست

 سنگیش ی چهره و بود دستهاش توی تائو برادرش، ی شده پاره

 .بود شده تر نخشمگی ای دیگه زمان هر از
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 کوک کنار شا شده وارد صدمات و باد موج به توجه بدون تهیونگ

 کوکی آلود خون و شده بیهوش جسم زیر به رو دستهاش و زد زانو

 مست بوی اون تاثیر تحت میکرد سعی سختی به بین این در و برد

 کردن خالی با رو کوکی کار و نزنه رو آخر ی ضربه خودش ، کننده

 .نکنه یکسره خون، از بدنش

 پنجه با جین ی شده تبدیل نیمه های دست کوکی کردن بلند از قبل اما

 طلسم از جونگکوک خون خوردن با بود تونسته که زده بیرون های

 سنگی و سرد دستهای روی کنه غلبه ضعفش به و بشه خارج پدرش

 اون میکرد سعی که صدایی و عصبانیت با جین و گرفت قرار تهیونگ

 :گفت داره نگه رزشل بدون رو

 .ببریش خودت با بذارم که بشی رد من ی جنازه روی از مگه_

 نفس و دوخت جین چشمهای به رو سرخش و سرد نگاه تهیونگ

 جین گلوی به حرکت یه با و کرد اخمی بالفاصله اما کشید عمیقی

 دید رو حرکت این که نامجون. کرد جدا زمین از رو اون و زد چنگ

 ضربه با که کنه حمله تهیونگ به شا مونده باقی انرژی با کرد سعی

 باقی های گرگینه کردن متوقف و کردن بیهوش از که کریس دست ی

 .رفت حال از بود شده خالص مونده

 کنه خالص تهیونگ دست از رو خودش میکرد تالش که همچنان جین

 تمام اما. کرد تهیونگ کردن زخمی در سعی هاش پنجه با و غرید به

 جز به چندانی تاثیر ضرباتش از کدوم هیچ و بود فایده بی کارهاش
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 به هم ها همون که نداشت تهیونگ صورت روی خراش تا چند

 .میشد درمان و محو سرعت

 :گفت شا شده تشدید اخم با و کرد بیشتر و دستش فشار تهیونگ

 ؟ خوردی من ی طعمه ارزش با خون از جراتی چه به تو_

 بکنه کمکی کرد سعی خطره توی ینج جون بود مطمئن که هوسوک

 :گفت و رفت کوکی سمت به رومآ پس

  .نمیکشه نفس برسه، پسر این به یکی میشه_

 نگاهشون اتاق توی هوشیب و مونده باقی افراد ،هوسوک حرف این با

 سرعت به تهیونگ. دادن کوکی تحرک بی و پریده رنگ جسم به رو

 پی در پی های سرفه اب که شا شده جمع بدن از و کرد رها رو جین

 .گذشت داشت، نفسهاش برگردوندن در سعی

 به و انداخت نامجون ی رفته حال از جسم کنار به رو جین هم کریس

 رو هوسوک ش،ا طعمه به شدن نزدیک با تهیونگ. شد ملحق اربابش

 بررسی مشغول و داد هل عقب به شا ضربه شدت به توجه بی

 .شد کوکی وضعیت

 ضعیف صدای میتونست اما نمیکشید نفس کوکی. بود هوسوک با حق

 های تالش خرینآ که رو شکمش درون ی بچه و خودش قلب ضربان

 به پس کنه، حس رو بود میزبانش داشتن نگه زنده برای طلسم اون

 زخم با و گرفت دندون به رو دستش مچ. شد کار به دست سرعت

 روی به توقف بدون بعد ، بلعید رو خونش از زیادی مقدار کردنش
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 بی و باز نیمه لبهای بین لبهاش کردن مهر با و شد خم جونگکوک

 شفابخش و تیره مایع اون زبونش دادن حرکت و کردن فرو با کوک،گجون جون

 .خوروند)عررررکیس فرانسوی خیس...( بدنش به رو

 کرد وارد کوکی بدن به رو مایع اون تمام سختی به که این از بعد

 همینطور. کرد بلند رو اون و انداخت بدنش زیر دومرتبه رو دستهاش

 بشه خارج شده تخریب ساختمون اون از تا میرفت پنجره سمت به که

 لبهای و میشد گرم کم کم که انداخت کوکی بیهوش جسم به نگاهی

 .میگرفت ای تازه جون بود شده رنگ خون با که شا شده سفید

 :گفت کریس به همزمان

 .برسی تائو به بری میتونی_

 .گذاشت تنها رو تهیونگ و شد ناپدید و سرعت به هم کریس

 ها انسان بودن ضعیف و لیاقتی بی از لب زیر که همونطور تهیونگ

 انسانی، های طعمه با پورت تله نبود امکان و خودشون از دفاع در

 رسید پنجره نزدیکی به که داد،همین ادامه راهش به میکرد شکایت

 و بزرگ بدن لحظه یک توی و کرد رعبو مقابلش از سرعت به چیزی

 .دزدید دستهاش از رو کوکی ی رفته خواب به

 از یکی. برگشت خاطی فرده سمت به خشمگینی نگاهی با تهیونگ

 سرما که صدایی با و برد باال آمیزی هشدار حالت به رو هاش ابرو

 :پرسید میکرد القا مخاطب به رو

 .سوکهو کیم کنی سرپیچی من از میکنی جرات چطور_



227 | P a g e  

 

 

 بود داشته نگه خودش دستهای حفاطت در رو کوکی بدن که هوسوک

 :گفت و کشید عمیقی نفس

  بدون البته.... بری میتونی دیگه حاال اما ممنونیم کمکت از_

 .کوکگنجو

 هوسوک شجاعت از و داشت نامجون وردنآ بهوش در سعی که جین

 .بود مکالمه این گر نظاره تنها بود، کرده تعجب

 و کرد درست رو شکسته تلوزیون مقابل ی شده واژگون بلم هوسوک

 خون از خیس موهای به دستی. داد قرار اون روی رو کوکی بدن

 به نگاهی و کشید بود گرگینه اون زخم ی مونده باقی از که کوکی

 و بود داده دست از رو پیراهنش حمله، اون اثر بر که شا برهنه شکم

 .انداخت بود نمایان وبیخ به و همیشه از بیشتر مدگیشبرآ

 شناتنی برادر سمت به قدمی میشد لبریز صبرش کم کم که تهیونگ

 :گفت حال همون در و برداشت

 هستم؟ کی من رفته یادت اینکه مثل_

 سمت به بعد نبینه آسیبی تا گرفت فاصله کوکی از سرعت به هوسوک

 های تیر ، بود گرفته یاد تائو از که هایی آموزش طبق ، تهیونگ

 .کرد پرتاب رو بآ از تیزی اما کوتاه

 و کرد منحرف رو ها تیر انگشتش حرکت با و راحتی به تهیونگ اما

 میزان شده، تخریب های دیوار سمت به ها تیر برخورد با شد باعث

 .بشه بیشتر کوکی ی خونه به خسارت
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 :گفت هوسوک به رو تمسخر با و زد پوزخندی تهیونگ

 !!برااددررررر؟؟ میکنی استفاده خودم علیه خودم قدرت از داری _

 راحتی به نمیخواست اما نداره زیادی شانس میدونست کههوسوک 

 اینبار. کرد حمله تهیونگ سمت به دوباره حرفی هیچ بدون بشه تسلیم

 حمله این اینکه با. اتاق داخل ی شکسته اشیاء جنس از هایی تیر با

 کم زخمی و بیهوش ایه گرگینه لحظه همون توی اما بود اثر بی هم

 در تهیونگ دیدن با و شدن بیدار شون درمانی قدرت ی واسطه به کم

 تشکیل تهیونگ دور به ای دایره و کردن غرشی ، شا حمله گارد

 .دادن

 ها گرگینه. کشید ای کالفه نفس و شد خارج حمله حالت از تهیونگ

 یدهکش دست حمله از و دیده رو اونا برتری تهیونگ میکردن فکر که

 ی حلقه و برداشتند تهیونگ سمت به قدمی و شدن تر جسور

 بود شمرده غنیمت رو فرصت که هوسوک. کردن تر تنگ رو محاصره

 :گفت و رفت اومده بهوش تازه نامجون و جین سمت به

ببریم رو کوکی باید کنیم عجله بهتره . ÷ 

 بود شده عصبانی هوسوک دست از حرف این شنیدن از که تهیونگ

 دردمند های فریاد شد باعث و کرد آزاد رو تسلطش و درتق موج

 .کنه پر رو اتاق فضای هوسوک

 جسم به وحشت و تعجب با که حاضرین ی بقیه و نامجون و جین

 به میکردند گوش بلندش های ناله به و نگاه هوسوک درد از شده جمع
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 از هاشون نفس شا تازه ی چهره دیدن با و برگشتند تهیونگ سمت

 .شد حبس سینه یتو ترس

 گرفته رو چشمهاش اطراف زیادی سیاه های رگ حالیکه در تهیونگ

 تاریکی توی و شده روشن ناگهانی طور به ش مشکی موهای و بود

 :غرید ای شده دورگه صدای با و رفت هوسوک سمت به ، میدرخشید

 و دستورات از میدی اجازه خودت به چطور حقیر موجود... تو_

 کی ی بنده و برده رفته یادت.  کنی پیچیسر من های خواسته

 !!هستی؟؟

 .کرد ازاد هوسوک روی دوباره رو خودش قدرت و

 های لفاآ سوی از فرمانی یا و معطلی بدون زده وحشت های گرگینه

 پر و شده سرد فضای از و رفتن خروجی های راه سمت به خودشون

 .کردند فرار اتاق وحشت از

 به بودند کرده فرار افرادشون بیشتر که هم جین پدر و نامجون پدر

 برداشته از بعد بیون قایآ و رفتن شون خانواده ی مونده باقی سمت

 به رو بود افرادش از یکی به متعلق که گرگینه ی بریده سر شدن

 :گفت و کرد جین

اون و وحشی گرگ اون به رو تا قبیله و تا خونواده تو نره یادت  ♤ 

موجود اون خون با که حاال و. نجی دادی ترجیح اهریمن ی طعمه  

 .برمیگردیم دوباره ما. باش عواقبش منتظر شدی نجس
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 :گفت و داد ادامه رو بیون حرفای نامجون پدر

به رو این هم تو. برگردوندنتون نه مجازاتتون برای فقط اینبار اما  ◇ 

 .هیوال باش داشته خاطر

 به توجه بی و شدن خارج خونه از سرعت به ها اون ی همه هم بعد

 .رفتند اونجا از اومده پیش وضعیت

 شدن خالی و نامه اخطار اون به کردن گوش بدون که تهیونگ

 داشته نگه هوسوک روی رو ش خیره نگاه هم هنوز خونه ناگهانی

 :گفت و برداشت سمتش به ای دیگه قدم بود

 گفتی تائو به حال به تا چی هر و نداری برام ارزشی کردی ثابت_

 از اون کمک به کردی سعی که بود اطالعاتی اوردن تدس به برای

 .کنی استفاده خودم مقابل در ، من قدرت

 به و میکرد کنترل رو خشمش درحالیکه و برداشت ای دیگه قدم

 هوسوک به ای اشاره بود برگشته همیشگیش خونسرد حالت همون

 :داد ادامه و کرد بلند رو دردمندش ی نعره دیگه بار و کرد

 با رو تمومم نیمه کار و میکنم تموم رو پیشم سالها میمتص امشب_

 .میرسونم پایان به خانواده برای تا مرده جسم فرستادن

 وحشت های چشم مقابل در و نشست زانو روی هوسوک بدن مقابل

 تهیونگ از ترسش و زیاد درد خاطر به که اشکش از خیس و زده

 و برد وسوکه ی سینه سمت به رو تیزش و بلند های ناخون بود
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 .گرفت نشونه رو قلبش

 جین و بود خیره مقابلش ی صحنه به شده گرد چشمهای با نامجون

 بازوی به بود برگشته انسانیش شکل به پدرش شدن دور با که

 :کرد درخواست لب زیر ی ناله با و چسبید نامجون

نکن و اینکار.... نهههه … × 

 زوج به برگشتن بدون و زد نیشخندی کارش اتمام از قبل تهیونگ

 :گفت اتاق ی گوشه ناتوان و شده ضعیف

 .میرسه هم شما نوبت زودی به نباشید، نگران_

 .کردهوسوک  بدن وارد رو هاش نناخ حرکت یه با و

 فرصت حتی هوسوک مغز که داد انجام سریع رو کار این قدری به

 افتاده بیرون ماهی مثل که بازی دهان با و داد دست از رو پردازشش

 کرد سعی و شد خیره تهیونگ به شده درشت چشمهای با ، بود بآ از

 .بگه چیزی آلودش خون لبهای بین از

 قلب دور به مشتش داشت قصد تهیونگ که ای هلحظ توی درست

 شا ترسیده صاحب ی سینه از رو قلب اون و کنه محکم روهوسوک 

 عجم حواس و کرد شنیدنی قابل اما کوتاه ی ناله کوکی بکشه بیرون

 .برگردوند خودش سمت به رو اتاق توی حاضر

 دادن دست از و حمله اون شوک گذروندن از بعد کوکی اومدن بهوش

 تهیونگ بخش شفا خون بودن جاری وجود با حتی خون، حجم اون

 تهیونگ خوده جمله از حاضر افراد تعجب باعث سرعت این به ، هم
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 رو هوسوک هب خودش ی حمله لحظاتی برای که طوری به بود، شده

 ی ناله و شد خارج هوسوک جسم از ناخوداگاه دستش و کرد فراموش

 .کرد بلند رو ضعیفش

 .شد محو کوکی های تکون و ها ناله بین در هوسوک ی ناله صدای اما

 تکون به شروع مبل روی ، آشفته وضع و سر اون با کوکی جسم

 .شد نزدیک مبل های لبه به مقداری حرکت هر در و کرد خوردن

 مهار غریزه ی روی از تهیونگ رسید، مبل مرز لب به که ای لحظه در درست

 کرد جلوگیری روی زمین به سقوطش از و رفت سمتش به سرعت به و ناپذیرش

 قدمی بود اومده وجود به اطراف کوکی که ای قوی و گرم موج به برخورد با اما

 .برداشت عقب به

کرد صحبت به شروع لب زیر و کرد ای دیگه ضعیف ی ناله کوکی : 

اجازه ما.....  نمیذاریم ما.... خطره توی اون...... خطره توی  ♧ 

 .نمیدیم

 بود شده خارج همیشگیش سنگی حالت از که ای چهره با تهیونگ

 عجیب ی صحنه به میداد نشون خودش در خوبی به رو تعجب

 .شد خیره مقابلش

 همراه به داشتهوسوک  به کمک در سعی که جین اون، کنار در

 در که کوکی جدید و دورگه صدای به شده گرد چشمهای با ، نامجون

 دست به که ای تازه امید با و میکردن گوش بود، آشنا حال عین

 .کشیدند رومیآ نفس بودن وردهآ
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 رو دستش جسمش، کامل شد بلند و هاش چشم کردن باز بدون کوکی

 چشمهای با و لب زیر همینطور و گرفت تهیونگ سمت به ، کرد بلند

 :داد ادامه بسته

 خون هم از مراقبت در کفایتی بی خاطر به و دوم بار برای وقتشه _

 بشی مجازات ما

. 

 کوکی

 

 قدری به اما میکردم حس اطرافم در رو زیادی های آمد و رفت صدای

 .نداشتم هم رو هام چشم کردن باز توانایی حتی که بودم شده ضعیف

 رو داغم بدن سر تا سر که کردممی حس بدنم روی رو خنکی جسم

 .داشت بدنم زیاد دمای وردنآ پایین در سعی و میکرد مرطوب

 کمی. بشنوم بهتر رو اطرافم های صدا شاید تا کنم تمرکز کردم سعی

 ی بقیه بین از رو جین نگران صدای تونستم و داد نتیجه تالشم بعد

 :بشنوم بود تر نزدیک بهم که اطرافم امواج

نمیاد پایین بدنش دمای میکنم کاری هر نگرانم، من نامجون، . × 

 که شنیدم رو بده اطمینان جین به میکرد سعی که رو نامجون صدای

 :گفت

 زیادی حجم اون. ست گرگینه خون اثرات اینا... جین نباش نگران+

 که چیزی ماهیت با خون این و داده قورت رو توماس خون از
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 .درگیره داره قرار درونش

 :داد ادامه میرسید گوشم به ضعیف دوباره که جین صدای

بیاریم بند رو خونریزیش تونستیم نیست، خوب همهوسوک  حال  × 

 .نیومده بهوش هنوز هم اون اما

 قبل اما نشنیدم چیزی دیگه من و شدن ضعیف اطرافم دوباره ها صدا

 نا و دورگه صدای برم فرو بیخبری و تاریکی توی دوباره اینکه از

 :میکرد زمزمه که پیچید وجودم توی آشنایی

میکنیم محافظت..... ازت ما .... ☆₩ 

.نفهمیدم چیزی دیگه من و شد پر سکوت با جا همه دوباره بعد  

 

 راوی

 با اما بود گذشته کوکی ی خونه به ها گرگینه ی قبیله ی حمله شب از روز سه

 خونه وضع به رسیدگی برای نامجون استخدامی کارگرهای که صدایی و سر تمام

 جین. نمیشد پیداهوسوک  و نگکوکجو در اومدن بهوش از اثری میکردن، ایجاد

 و ها دارو حاوی سینی و داد بیرون ماسکش پشت از رو شا خسته و کالفه نگاه

 صدای همزمان. برد دوم ی طبقه در خوابیده بیمار دو برای رو غذایی های سرم

 و عجیب های کارگر با زدم کله و سر مشغول که میشنید رو نامجون عصبی

 .بود غریبش

 از قبل تا رفت هوسوک اتاق سمت به اول ی طبقه ی آشفته وضع به توجه بدون

 پیش که اتفاقی ترین عجیب. کنه عوض رو اون سرم نگکوکجو به رسیدگی

 اون ساکنین از نفر یه حتی درگیری، و صدا و سر همه اون از بعد بود اومده

 کسی دست از هم کاری گرچه. بودن نیومده کاویکنج حتی یا کمک برای منطقه
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 بود، نکرده جلب تنها نه رو کسی توجه آشوب اون که هم همین اما اومد نمی بر

 .بود نرسیده هم جئون آقای بپای همیشه مامورای گوش به بلکه

 که چیزی از. انداخت تخت به نگاهی و کرد باز رو بیهوششون مهمون اتاق در

 .کنه رها اختیار بی رو ها دارو سینی بود نزدیک دید

 و سر و شده پیچی باند تنه باال با گذشته، روز سه این خالف بر ،هوسوک 

 توی و گرفته پاهاش بین رو سرش و بود نشسته تخت روی خورده چسب صورت

 .میداد فشار دستهاش

 دستش توی محتویات گذاشتن از بعد و رفت سمتش به عجله با و خوشحال جین

 صدایی با و گرفت دستهاش توی رو هوسوک  های شونه تخت، ارکن میز روی

 :گفت خوشحالی با میرسید گوش به تر بم ماسک پشت از که

 اومدی؟ بهوش باالخره نمیشه، باورم من خدای!!!!! هوسوک×

 چیه؟ برای صدا و سر همه این میشه منفجر داره مغزم جین وایییی ÷

 .میدن امانج تعمیرات دارن کارگران نیست، چیزی ×

 لوکس خونه این چیه بعدم تعمیراته؟ وقته صبحی سر اخه چی؟ تعمیرات اهههه ÷

 داره؟ صدا و سر همه این که میخواد تعمیرات کوفتی

 کرد حس توش رو تعجب میشد که صدایی با و رفت عقب کمی و شد شکه جین

 :پرسید

 افتاده؟ اتفاقی چه میاد یادت خوبه؟ حالت تو..... هوسوک×

 و سر تا بود داشته نگه پایین رو سرش و بود بسته چشماش هنوزم که هوسوک

 :گفت کنه اذیتش کمتر صدا

  بیاد؟ یادم باید رو چی خوبه؟ حالم که معلومه ÷

 :داد فشار کمی و کشید هوسوک ی شده پیچی باند سینه به دست جین
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 .بیاد یادت باید اینو ×

 و کرد باز رو چشمهاش شد، پخش بدنش توی که ناگهانی درد از متعجب هوسوک

 :کشید متعجبی فریاد وضعیت این توی خودش دیدن با

 اومده؟ سرم بالیی چه ؟؟؟؟؟!!! فاک  د    وات ÷

 :گفت بود گرفته قرار خودش حالت بزرگترین در که چشمایی با جین

 منو؟؟؟ گرفتی نمیاد؟؟؟؟ یادت واقعا ×

 شده؟ چی بدی توضیح و ینگ و"  نمیاد یادت"  کوفتی جمله این هی میشه جین÷

 هوسوک رفت، در سمت به و شد بلند تخت کنار از متعجب حالت همون با جین

 دوباره با اما بگیره رو سوالش جواب و کنه متوقفش تا بره سمتش به خواست

 :شد متوقف و کرد ای ناله بدنش توی شدید درد اون پیچیدن

 ...فاک اههه ÷

 :گفتهوسوک  سمت به برگشتن بدون و داد تکون سمتش به دستی جین

 .برمیگردم االن کن صبر ×

 داد میتونست که صدایی بیشترین با و برد بیرون در الی از رو سرش بعدم 

 :کشید

 نااااممججججووووووووووونننننن ×

 گرفتن برای و اومد جین سمت به دو حالت به نامجون ثانیه ده از کمتر توی 

 :پرسید ای ترسیده لحن با اطرافش به توجه بی و شد اتاق داخل جین دست

 کوکی حال شده؟ چیزیش هوسوک داری؟ درد خوبه؟ حالت جین؟ شده چی +

 ک.. شده؟ بد دوباره
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 شده نگران خرآ سوال شنیدن با که هوسوک بپرسه ای دیگه سوال اینکه از قبل

 :پرسید مقدمه بی بود

 افتاده؟ براش اتفاقی مگه کوک؟گنجو÷

 به شده گرد چشمای با و برداشت زدن حرف از ستد نامجون هوسوک صدای با

 بغل توی یکدفعه که بود سوالش جواب منتظر هنوز هوسوک. برگشت سمتش

 بدنش دور به نامجون های بازو فشار و شد غرق نامجون گرم العادهفوق و بزرگ

 در بار چندمین برای که طوری. کرد استخونهاش تک تک مهمون و درد دوباره

 :کرد بلند رو دردناکش ی هنال دقایق اون

 .عقب برو شدم له لعنتی غول.. اخخخ ÷

 لپش روی چال که لبخندی با و کشید عقب رو خودش و کرد خندی تک نامجون

  :گفت میداد نشون رو

 کوکی و تو نگران خیلی مدت این تو اومدی، بهوش که خوشحالم چقدر نمیدونی +

 تشن... بارم چند. شدیم

 یکیتون میشه مدت؟ این اومدم؟ بهوش کوکی؟ و من نم،ببی کن صبر کن صبر ÷

 خبره؟ چه اینجا بگه

 :داد توضیح و داد چشماش به گردشی که دوخت جین به رو گیجش نگاه نامجون

 .نیست یادش هیچی اون نامجون، ×

 ادامه و رفت ها دارو سمت به حوصله بی نامجون به خبر این دادن از بعد جین

 :داد

 یه برم باید بگو، رو چی همه وار خالصه براش هم تو کنممی و کارم من تا ×

 .بزنم کوک به هم سری
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 سرم زدن مشغول و بکشه دراز دوباره تا داد هل عقب به رو هوسوک هم بعد

 :گفت و کشید عمیقی نفس نامجون. شد سرمش داخل تزریقات و جدیدش

 چیه؟ میاد یادت که چیزی اخرین ؟هوسوک کن فکر کمی +

 از بعد و کشید دردش از سرخ و خسته چشمهای به رو آزادش دست هوسوک

 :گفت فکر کمی

 به راجع.... به راجع دیشب داشتیم تو منو.... یادمه که چیزی اخرین... ااااا ÷

 میکردیم، صحبت شا هدرج تعیین برای تهیونگ بدن روی نشونی یه یا خالکوبی

 گذاشت، نصفه رو مونحرفا آشپزخونه توی از کوکگنجو صدای و سر بعد

 بعدش....... هم بعدش

 به بیشتر تمرکز برای بلکه درد برای هن اینبار رو هاش ابرو و کرد فکر کمی

 :گفت ای کالفه حالت با بعد لحظه چند کرد خم هم سمت

 ....یواش جین خآ.....نمیاد یادم و بعدش اما عجیبه ÷

 سوزن روی و چسب که انداخت جین به نگاهی و کشید موهاش به دستی نامجون

 رو خفیفی درد شد باعث که کشید عمیقی نفس میزد، هوسوک دست توی رفته فرو

 به رو بعد. کنه حس سرش پشت درست ، روز سه این توی بار چندمین برای

 :گفت و کردهوسوک 

 .بود پیش شبه سه برای میگی تو که چیزی واقع در +

 !!!شب؟؟؟ سه ÷

 از هیچی تو انگار اما عجیبه پیش، شب سه برای درسته.  نکن قطع و حرفم +

 های کمک نه جین، و من ی قبیله حمله نه نداری، خاطر به و شب اون اتفاقای

 ...اوم نه خودت
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 ما نامجون میزنی حرف چی از داری حمله؟ هاتون؟ قبیله ، کن صبر لحظه یه ÷

 ما...میزدیم حرف هم با دیشب همین

 :گفت نامجون هب رو و پرید هوسوک حرف وسط حوصله بی جین

 کارگرای اون اونجا، بیا شد تموم حرفات بزنم، کوکی به سر یه میرم من ×

 آشفته اون کردن درست جز برشن، کارشون به بذار کن ول هم غریبت عجیب

 نمونده پایین اون هم سالم وسیله یه حتی چون بکنن نمیتونن ای دیگه غلط بازار

 .بده استراحت خودت به یکم پس ش،بدزدن مبادا یا کنن خرابش باشی نگران که

 نامجون روی به رو در و شد خارج اتاق از و برداشت رو ها دارو باقی هم بعد

 .بست بود، گرفته سر ،هوسوک برای حادثه شب از رو توضیحاتش که

 از قبل جین. رسیدن کوکی اتاق به صدایی هیچ ایجاد بدون ، رومشآ های قدم

 اتاق دوم ورودی به رفتن و اتاق مانند ال قسمت سمت پیچیدن و اتاق به شدن وارد

 اومده بهوشهوسوک  مثل هم کوک تا کرد رزوآ کوکی، خواب تخت محل و

 .نیاره خاطر به رو اومده پیش اتفاقات از چیزی هم اون اگه حتی باشه،

 عین در و شده ضعیف جسم و کوکگنجو ی بسته چشمای دیدن با امیدش تمام اما

 ترین کوچک بدون ، تخت روی روز سه این تمام مثل که طبیعیش غیر حال

 ساز کینگ تخت روی رو سینی.رفت بین از ، افتاد بود، کشیده دراز ، حرکتی

 بلند و یافته رنگ تغیر موهای به دستی و داد قرار سرش کنار درست ، کوکی

 بلند باورنکردنی طرز به عجیب اتفاق اون از بعد کوکی موهای. کشید شا شده

 کوکی موهای بلندی. بود کرده تغییر براقی سفید به زادیش مادر بلوند رنگ و شده

 رسیده هاش شونه از تر پایین به االن نمیکرد تجاوز گردنش پشت از همیشه که

 .بود

 کوکی اییغذ سرم تعویض با همزمان و زد کوکی داغ پیشونی به ای بوسه جین

 :گرد صحبت به شروع رومیآ به
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 اخه کنی؟ باز رو خوشگلت چشمای نمیخوای خوبه؟ حالت چطوره؟ ما کلوچه ×

  بخوابی؟ رومیآ این به صدا و سر همه این توی میتونی چطور

 به و کرد تزریق سرم ی بسته به رو سداه ویتامین تا چند سرم تعویض از بعد

 تا کرد جا به جا کمی رو کوکگنجو پشت های بالشت. رفت تخت ی دیگه سمت

  .نشه زخم تحرکی بی از و بخوره هوا بدنش

 شا توجه کوکی ی شده تر بزرگ شکم از کوچکی قسمت تکون حین همون در

 :گفت و زد لبخندی. کرد جلب رو

 .نکردم فراموش. خب خیلی خب خیلی ×

 رو بود منفی ا   گروه با خونی حاوی که رو دوم سرم و برگشت سینی سمت به

 کنار خونی های رگ ینزدیک در رفته فرو آنژوکت به رو سوزنش و برداشت

 میتونست جنین و بود نزدیک ناف بند به که ای نقطه تنها. کرد وصل کوکی ناف

 .بیاره دست به رو نیازش مورد خون وقت الفات بدون

 لب زیر و کشید کوکی برآمده شکم به دستی خونی سرم کردن وصل از بعد

 :کرد زمزمه

 اثری هیچ ولی کرده رد رو نهم ماه جورایی یه عجیبه، اما شده، بزرگ خیلی ×

  ....نمیشه دیده زایمان از

 :داد ادامه و برد زمزمه حد از باالتر رو صداش کمی بعد

 مصرف شکستی، و پدرت رژیم... ها نیست حواسم نکن فکر... فسقلی هی ×

 اخه؟ میخوری داری نفر چند جای. شده بیشتر خیلی خونت

. گرفت اعتراضش مقابل رد که بود جوابی ، دستش زیر درست جدیدی ضربه

 :گفت و کرد ای خنده
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 غذایی رژیم از کامل روز یه میکنم مجبورش بشه، بیدار لوست بابای این بذار ×

 .کنه محرومت تا عالقه مورد

 با و ظرف رفت، تخت کنار آب ظرف سمت به حرفی هیچ زدن بدون اون از بعد

 پیش ، سرد آب با کردنش پر از بعد و برد اتاق داخل مجزای حموم به خودش

 کردن خنک مشغول ، نازکی ای پارچه دستمال کردن مرطوب با و برگشت کوکی

 .کنه جلوگیری کوکگنجو بدن توی باال، تب خاطر به تشنج ایجاد از تا شد کوکی

 :گفت عقب به برگشتن بدون جین و شد باز کوکی اتاق در لحظه همین توی

 بیاری؟ فراموشکار سانشاین اون یاد به چیزی تونستی نامجون؟ شد چی ×

 هوسوک متوجه برگشتنش عقب به با و پرید جا از سوکهو صدای شنیدن با اما

 اتاق تا و شده پا سر سرمش ی دارنده نگه میله گرفتن و نامجون کمک به که شد

 :بود اومده کوکی

 برام ازشون ای خاطره کوچکترین من و افتاده اتفاق همه این نمیشه باورم ÷

 زنده هنوزم همگی ما و بوده اینجا تهیونگ اینکه.... تر عجیب همه از.. ..نمونده

 .ایم

 تک و راحتی رنگ یاسی مبل روی میکرد کمک هوسوک به حالیکه در نامجون

 :گفت بشینه اتاق از قسمت اون ی نفره

 ....اگه.. شیم بچه و کوکی مدیون رو موندنمون زنده. گفتم که بهت +

 :گفت و دپری نامجون حرف وسط جین

 که اینه اون و.... ونادره کمیاب، ی مسئله یه میدم احتمال من که چیزی درواقع ×

 .هستیم کوکی های بچه مدیون رو جونمون ما
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 کارش به هوسوک و نامجون تعجب از شده باز های دهن به توجه بی هم بعد

 صورتش هاش، دست شامل که رو کوکی دسترس در های قسمت تمام و داد ادامه

 .کرد مرطوب رو میشد شکمش پایینی قسمت و

 :پرسید کجکاوی با نامجون

 مطمئنی؟ تو ها؟ بچه +

 حس کوکی بدن داخل از رو ضربان یه از بیشتر هنوزم چون نیستم مطمئن نه ×

 .نمیکنم

 :رسید ذهنت به ای نظریه همچین کجا از پس ÷

 و کوکی دنب که کسی قبل شب سه. اومده پیش اتفاقای و شب، اون حرفای از ×

 ما از منظورش ممکنه ،"" هستیم نگکوکجو مواظب ما""  گفت میکرد کنترل

 ماجرا میگه من حس اما باشه، لعنتی طلسم اون ابدی زندگی جادوی با بچه خود

 .اینهاست این بیشتر

 هیآ کوکی شکم روی ای تازه رومآ ضربات و خون ی شده خالی کیسه دیدن با

 :داد ادامه و کرد تعویض ای دیگه پر ی هکیس با رو خالی کیسه و کشید

 اینجوری اومده، قحطی از انگار...شه تازه خوری پر این ، ام دیگه نخ سر ×

 خوده از دوباره مجبورم اینبار و میشه تموم دوباره خونمون ذخیره بده ادامه

 بهوش وه ضعیف هنوز کوک حالیکه در اونم کنم استفاده شا تغذیه برای کوکی

 .نیومده

 :پرسید حال همون در و انداخت خون کیسه هستهآ شدن خالی به نگاهی هوسوک

 گفتی تو شدیم؟ خالص تهیونگ دست از چجوری بگی تر دقیق میشه... نامجون÷

 که بودم شده شجاع انقدر نمیشه باورم... بیاره در ما سینه از قلبمو بود مونده کم

 ایستادم؟ هیوال اون یجلو که کردم فکر خودم با چی... کردم غلطی همچین
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 :گفت و کشید هوسوک ی شونه به دستی نامجون

 خرآ در و کشی وقت باعث اما شجاعت تا بود حماقت بیشتر کارت درسته +

 .دیدی صدمه انقدر که متاسفم. شد نجاتمون

 دیدن با جینم و ، نکردهوسوک  با تهیونگ عجیب مکالمه به ای اشاره نامجون

 همسرش تا گرفت نادیده و داشت مورد اون در هک هایی سوال نامجون نگاه

 :بده ادامه رو صحبتش

 هر. نداریم خاطر به زیادی چیز جینم و من ، شد نجاتمون باعث که اتفاقی از +

. افتاد اتفاق سریع خیلی چی همه. بودیم حرکت بی و گیج و مصدوم هم ما دوی

 ...میکرد کنترل رو کوکی که اونی واقع در یا..... کوکگنجو

 کی؟ میکرد؟ کنترل رو کوکگنجو که اونی ÷

 به آرومی ی ضربه حوصله بی بود شده فارق کوکگنجو کردن خنک از که جین

 :گفت و زد هوسوک سر

 ....ما، میگیم چی داریم دوساعته پس کیو، آی دیگه ش بچه ×

 ...میترکه داره هم همینطوری سرم نزن آخ ÷

 ..بده ادامه نامجون ، نیست مهم ×

 که برگشت نامجون سمت به و گرفت جین از رو ش عصبی نگاه هوسوک

 :بود فکر توی و بود زده گره هم توی رو دستهاش

 خوبی؟...!! نامجون ÷

 :گفت و زد پلکی گیجی با نامجون 

 اینکه جز نیست، خاطرمون به زیادی چیز هم جین و من میگفتم،... آره آره ها؟ +

 عصبانی تهیونگ سمت به رو شدست کوکی ی شده کنترل جسم که ای لحظه

 و کرد پر و اتاق زیادی نور لحظه چند از کمتر توی زد، رو حرفا اون و گرفت



244 | P a g e  

 

 

 از که اثری تنها ثانیه چند گذشت با و شد بلند تهیونگ ی ناله صدای اون از بعد

 تماما که بود لباسش ی پارچه از ای تیکه بود مونده باقی خونه توی تهیونگ

 .بود شده خونی

 :پرسید زده ذوق و شده درشت چشمای با وکهوس

 ..هیوال، اون... یعنی ÷

 :گفت آرومی صدای با جین

 .خوشبختانه گفت میشه مورد یه این تو البته. نمرده اون ،هوسوک نه ×

 میاره؟ خوشبختی عوضی اون موندن زنده مورد در چیزی چه ÷

 حاال گفت، یلعنت تهیونگ اوه اون درجه از نامجون که چیزی به توجه با ×

 برخالف و ست زاده اصیل یه نیست، ساده زاده اشراف یه تهیونگ که مطمئنیم

 نمیره بین از کوکی و تو طلسم اون مرگ با ها، ای هدرج هم و ها نسل هم بقیه

 و میبینین صدمه از اون، روح به شده وصل های مهره مثل هم تا دو شما بلکه

 .میمیرین حالت، بدترین در حتی

 :گفت و زد مبل به مشتی مشکل این از صبیعهوسوک 

 پارچه تکه اون پس نمرده؟ چون باشیم؟ برگشتش منتظر باید میگین دارین پس ÷

 و  سر مدتی تا که دیده صدمه انقدر باشیم امیدوار میتونیم حداقل بوده؟ چی خونی

 نشه؟ پیدا شا کله

 :داد جواب و انداخت همسرش ی شونه دور به رو دستهاش نامجون

 حاال تهیونگ اوه اینکه. همینه به کوکی، وضعیت این توی امیدمون تنها هم ما +

 .نشه پیدا شا کله و سر ها حاال
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 که ای نیمه نصفه آسودگی خاطر به و بست خستگی از رو چشماش هوسوک

 چشماش باشه اومده خاطرش به چیزی انگار بعد کمی. کشید آهی بود وردهآ دستب

 :پرسید جین به رو و کرد باز رو

 .اومده پیش برام سوال یه... جین، راستی ÷

 به بود نامجون موهای با بازی مشغول کوک،گنجو به کردن نگاه حین در که جین

 .کرد نگاهش منتظر و برگشتهوسوک  سمت

 چیه؟ صورتت روی ماسک این ی قضیه ÷

 :گفت گیکالف روی از چشماش چرخوندن با کشید صورتش به دستی جین

 خوروندن با تونست کوکی بودم، پدرم قدرت ی سلطه تحت من که موقعی ×

 به حمله از بعد اما برگردونه، عادی حالت به اجباری اغمای اون از منو خونش

 اثر کمی خودت و نامجون و من روی قدرت موج شدنش ناپدید و تهیونگ اوه

 .گذاشت منفی

 چطوری؟ نفرمون؟؟؟؟ سه هر روی ÷

 سینه ناجور زخم حداقل نبود، هم منفی چندان شاثر گفت میشه که خودت روی ×

 از بعد که تهیونگ انگشت هر رد از تا سینه روی عوضش ولی بست رو تا

 یه. زده بیرون عنکبوت تار مثل هایمسی طرح بود، خورده جوش قدرت موج اون

 نه، یا رفته ببینم نکردم عوض ور پانسمانت فعال البته ، خالکوبی یه مث جورایی

 بهتر کمی امروز تازه بود، داده دست از رو شنواییش دیروز تا هم ونمنامج اخه

 ...اومد سرم بال این که منم شده،

 تعجب کمال در تونستهوسوک  و کشید پایین رو ماسکش جین حرف این از بعد

.ببینه رو گرگیش و تیز های دندون با و جین ی یافته شکل تغیر لبهای وحشت و  
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 جونگکوک

. تاریکی و سکوت فقط... صدایی، نه نوری، نه. شناورم خالء یتو میکنم حس

 وجود باشم خالء توی اگه اما. بدنمه حد از بیش سنگینی میکنم حس که چیزی تنها

  کجام؟ پس... وگرنه نیست درست سنگینی این

 بیشتر و نمیشم امید نا.... هیچی. افتاده اتفاقی چه بیارم خاطر به میکنم سعی

 که زخمی... ها گرگینه ی حمله. میاد خاطرم به هایی صحنه کم مک. میکنم تمرکز

 وجودم توی که فرسایی طاقت درد و گذاشت بدنم روی ناگهانیش حمله با جین پدر

 ؟؟....شد چی بعدش...بعدش پبچید،

 ثبت شدن بسته از قبل هام چشم که تصویری آخرین باالخره و میکنم تمرکز بیشتر

 آخرین... میندازه لرزش به و بدنم کل وحشت و. .. میارم خاطر به رو کردن

 .میاره خاطرم به رو تهیونگ ورود ، تصویر

 و خواب تهیونگ اومدن اگه.... برمیگرده بقیه سمت به خودم از نگرانیم حاال

 این از تر سریع هرچه باید. افتادن ای جدی خطر توی بقیه پس باشه نبوده توهم

 .ببینن آسیب من خاطر به بذارم بقیه میتونمن. بشم خارج خبری بی و سکون حالت

 چند میتونه که لحظه چند از بعد. بدم حرکت رو بدنم بتونم تا میکنم و تالشم تمام

 آسون هم خیلی زمان کردن پیدا حالت این توی) ساعت چند حتی یا و باشه ثانیه

 موفقیتم از راضی. بدم تکون رو چپم دست های انگشت کمی میشم موفق( نیست

 .میکنم تالش یشترب

 در رو نور وجود میتونم شدنه رفع حال در بدنم حسی بی کم کم وقتی باالخره

 رو هام پلک انرژیم و تمرکز ذره آخرین با. کنم حس ما بسته های پلک اطراف

 از بعد انگار که جوری. میکشم عمیقی نفس ، لحظه همون در و میکنم باز هم
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 هیچ بدون و زادانهآ میتونم حاال و دماوم بیرون بآ زیر از ای طوالنی مدت

 .کنم تنفس رو تازه هوای ، فشاری

 اطراف به نگاهی برمیگرده عادی حالت به تنفسم و قلبم تند ضربان که بعد کمی

 توی بهم که نوری اون و تاریکه کامال هوا. کنم پیدا رو موقعیتم تا  اندازم می

 های پنجره از که شهره یها ساختمون نور از بخشی فقط کرد کمک شدن بیدار

  .دیدنه قابل اتاقم پرده بدون

 اتاق توی من اینکه. شده کم داشتم که نگرانی و استرس میزان از میکنم حس

 لبای. باشه بدی ی نشانه نمیتونه دارم حضور سکوت و رامشآ این با و خودم

  .شم بلند میکنم سعی تختم کوتاه تاج گرفتن با و میکنم خیس زبونم با رو خشکم

 یه دارم تن به که لباسی تنها. میافته جدیدم ظاهر به چشمم لحظه همون تو درست

 تشخیص قابل زیاد رنگش تاریکی توی که بزرگه و نخی آستین   بدون پانچوی

 بخورم قسم میتونم که مهشد بزرگ بینهایت شکم تر عجیب اون از اما نیست

 داشته، نبوده، خواب مطمئنم الحا که هایی اتفاق از قبل به نسبت سایز پنج حداقل

 برای حدش از بیش بزرگی وجود با تنمه، توی که پانچویی که جوری. شده اضافه

 بزرگم بدن به کامال و نداره شکمم کردن مخفی برای کافی فضای هم باز من،

 .چسبیده

 حس بدنم مختلف نواحی در رو پیاپی لگد چند شدن بلند برای م دوباره سعی با

 جلو شکم به و میکشم عمیقی نفس. بشینم تخت ی لبه میشم موفق خرهباال. میکنم

 به شروع رومیآ به ها ضربه مجدد کردن حس با. میزنم دست درشتم و اومده

 :میکنم زدن حرف

 قوی کافی اندازه به که متاسفم. اتفاق همه اون از بعد... سالمی که خوشحالم _

 و مهمین برام ، عوضی یوالیه اون خالف بر اما. کنم محافظت ازت تا نیستم

 ....دا دوستتون
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 توی خون و میاد در خودش حالت ترین درشت به چشمام چیزی یادآوری با

 چیزی خرینآ که بقبولونه بهم داشت سعی من فریب با ذهنم. میشه پخش صورتم

 چیزی خرینآ... حاال اما بوده، ما خونه به تهیونگ ورود دیدم بیهوشی از قبل که

. همه جلوی اونم بوسیده، منو.... منو عوضی اون اما نمیشه باورم.... دیدم من که

 ذهنم توی لحظه یه در جواب... مزخرفش خونه اون دادن مزخرفش دلیل اگه حتی

 مطمئن که کردم زخمی دیدن در سعی و کشیدم باال سمت به رو پانچو. زد جرقه

 .بمونه باقی گاریاد به برام عمر خرآ تا قراره و جینه پدر هنری اثر بودم

 مصدومیت از ای نشانه کوچکترین حتی یا زخم از اثری هیچ تعجبم کمال در اما

 نژوکتآ سرنگ یه اطراف و نافم نزدیک که کوچکی کبودی مگر نبود، بدنم روی

 .بود اومده وجود به بدنم به متصل

 بچه تا بود خودراضی از عوضی اون شانس بزرگترین این. کنم باور نمیتونستم

 نکرد و کار این تنها نه اون اما ببره بین از میدونست دردسرش منبع که رو یا

 .داد نجات رو نفرمون دو ،هر من به خودش خون دادن با بلکه

 گرمای کرد، بدنم وارد رو خودش خون تهیونگ اوه که روشی مجدد یادآوری با

 و حممزا افکار شر از تا دادم تکون و سرم. کردم حس صورتم توی رو زیادی

 :کردم زمزمه خودم با و کنم جلوگیری بود رشد حال در ذهنم توی که مزخرفی

 حتما آره... نره هدر زحماتش نتیجه اینکه و بوده خودش فکر به فقط اون _

 .همینه

 شکمم مختلف نقاط در متوالی ی ضربه دو اینبار که بودم غرق افکارم توی

 :کنم ناله درد از شد باعث و کرد بیدار بدنم توی رو ضعف

  ...اخه میکنی اذیت انقدر امشب چرا بسه آههههه _

 :کردم حبس رو نفسم بود زده سرم به ناگهان که فکری از ترسیده
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 دنیا به وقتشه نکنه افتاده؟؟؟ جلو وقتم.... اون خون خوردن با نکنه..... نکنه _

 بیای؟؟؟؟

 سودگیآ روی از عمیقی نفس نکردم حس ای دیگه چیز وقتی اما کردم صبر کمی

 یا جین، یا نامجون، پیداکردن با بتونم تا شم بلند دوباره کردم سعی و کشیدم

 درست اما بگیرم، بیهوشیم از بعد اومده پیش ماجراهای باقی از خبری ،هوسوک

 چند برای شد باعث که شنیدم سرم پشت از رو ناشناسی صدای لحظه همون توی

 :بشم خیره ابلممق های دیوار به حرکتی هیچ بدون لحظه

 ...جوان مرد بخیر شب ♧

 به نمیکردم جرات اما. زنه یک به متعلق میداد نشون که کشیده و بود لطیف صدا،

 کاهش میتونستم صدا شدن تر نزدیک با. بشم مطمئن حدسم از تا برگردم عقب

 :کنم حس خوبی به رو اطرافم دمای

 کمرنگ رد گرفتن با و تیسخ به تونستم فقط واقع در ، چیه اسمت نمیدونم من ♧

 .کنم پیدات وجودت، توی تهیونگ خون ی شده

 نگرانی و استرس از من که همینطور. کردم وحشت بیشتر تهیونگ اسم اومدن با

 شکم محافظ رو ما دیگه دست و میکردم مشت رو تختم های مالفه دست یک با

 :داد ادامه زن اون بودم داده قرار ما شده بزرگ

 نگران اما ترسیدی که بفهمم قلبت ضربان روی از میتونم دی؟نمیگر بر چرا ♧

 .ندارم برات خطری من... نباش

 :گفتم عقب به برگشتن بدون و کنم باز زبون کردم جرات باالخره

 پیدا بدنم توی اون خون رد از منو که گفتی هم خودت میشناسی، رو تهیونگ تو _

 بی نه ، اعتمادی قابل نه که دهمی نشون ها همین... هستی هم آشامخون پس کردی

 .خطر
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 حس خودم سمت به رو هاش قدم صدای. کرد مانندی ملودی و کوتاه ی خنده

 و بلند دامن زیر که زنونه دار پاشنه کفش جف یک تونستم باالخره. میکردم

 و دادم جرات خودم به. ببینم اومده پایین سر مقابل رو داشت قرار ای ابریشمی

 شده کاری طال های نخ  که بود بلندی پیراهن زن لباس. وردما باال کمی رو سرم

 .بود درخشش حال در اتاق تاریکی توی خوبی به داخلش ی

 
 به رو سرم بیشتری سرعت با و گرفتم زن باریک کمر و بلند دامن از رو نگاهم 

 .موند باز تعجب از دهنم مقابلم چهره دیدن با که کردم هدایت باال سمت

 به لبخند با و بود ایستاده مقابلم نداشت هم سال سی از بیشتر شاید که جوونی زن

 غرور لباسش نوع و ایستادنش حالت. میکرد نگاه ما شده میخکوب و گیج چهره

 نظر به صمیمی و گرم لبخندش مثل درست چشمهاش اما میداد نشون رو خاصی

  .میرسید

  :پرسیدم بود مشهود صدام توی خوبی به که تعجبی با



251 | P a g e  

 

 

 هستید؟ کی شما... ش _

 سر از بدنم داخل از بچه ضربات بده بهم جوابی کمه فرصت زن اینکه از قبل

 بند ، میومد بهم که فشاری و قلقلک از بلکه درد از نه نفسم که جوری. شد گرفته

 در و رومآ صدای و کردم حس رو زن ی شیفته نگاه و مجدد لبخند. بود اومده

 :فتگ که شنیدم رو کنکاوش حال عین

 من تهیونگ جفت که هستی کسی همون تو... بودم زده حدس درست پس ♧

 ...شده

 بلندی صدای با حرکاتم روی کنترلی یا فکر هیچ بدون ، تعجب از شده باز دهن با

 :گفتم

 چیه؟ منظورت...م جفففتتت؟؟؟؟؟؟ چچچچییییییی؟؟؟؟ _ 

 :داد ادامه ش لبخند شدن پاک بدون

 ...تو.... جفت ، درسته ♧

 ی چهره سه و شد باز شدت به اتاقم در کنه تموم رو صحبتش اینکه از قبل ماا

 .شدن اتاقم وارد گرفته گارد حال عین در و شلخته و آلود خواب نیمه

 وهوسوک  و جین گیج و متعجب های چهره تونستم تاریکی توی دقت کمی با

 در ، شده گرد چشمهای و آشفته وضعی و سر با که بدم تشخیص رو نامجون

 وسط ن، گرفته دستشون توی سالح مثل رو نامعلومی ی وسیله کدوم هر حالیکه

 قرار من کنار و زد چرخی زن اون.  ایستادن ، زن اون و من به خیره ، اتاق

 :کرد صحبت به شروع خونسردش و رومآ صدای  با و گرفت

 ....آقایون خوش شب ♧

 خودش به تری جدی حالت کرد سعی بود اومده خودش به بقیه از زودتر که جین

 :گفت باشه آمیز دیدته میکرد سعی که لحنی با و بگیره
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 میخوای؟ چی اینجا هستی؟؟؟ کی تو ×

 این با و گذاشت ما شونه روی رو فرمش خوش و سفید دستای از یکی زن اون

 :داد توضیح هم حین همون در. کرد منتقل بدنم به رو کمی سرمای حرکت

 ....تهیونگ مادر. هستم ماریان من.  بخشینب رو من ادبی بی لطفا ♧

 به فوری نامجون اما کرد پر و اتاق کاملی سکوت لحظه چند برای حرفش این با

 :کرد صحبت به شروع ای تازه لحن با و برداشت قدم جلو سمت

 بشه؟ ما نصیب ها آشامخون بزرگ ملکه دیدن سعادت شده باعث چیزی چه +

 میکرد ادعا که زنی و عقب به نمیشد درشت اون از بیشتر چشمهام دیگه که من

 :پرسیدم تعجب با و کردم نگاه تهیونگه اوه مادر

 ...میگی داری ملکه؟ _

 :گفت و کرد قطع رو حرفم نامجون

 از بعد. شه بلند کنی کمک کوکی به میشه.. جین. کوک بعد برای باشه توضیح +

 .دارهن حرکت برای کافی نیروی بدنش مطمئنا بیهوشی ماه یک

 کشیدم موهام به دستی کالفه. شد وارد افکارم به بعدی شوک نامجون حرف این با

 :گفتم ناله با و

 اون با عجیبش نسبت بعد خانم، این اول خبره؟ چه اینجا بگه من به یکی... بسه _

 بودم؟؟؟؟ بیهوش مممااههه یک من میگی داری تو هم حاال عوضی،

 شد موفق تالش کمی با و گرفت رو دستم دبو شده نزدیک من به هستهآ که جین

 ما شونه روی از ملکه دست شد باعث حرکتم این. کنه بلند تخت روی از رو من

  .بخوره سر پایین به
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 به ما شده اضافه وزن خاطر به که هایی قدم با و جین به کردن تکیه با وقتی

 ی گفته به و تهیونگه مادر میکرد ادعا که کسی و تخت از برمیداشتم سختی

  .پرسید رو سوالش مجددا نامجون شدم، دور هاست، آشامخون ی ملکه نامجون

 :گفت و ایستاد دراورم میز روی بزرگ ی آینه مقابل و زد چرخی ملکه

 .ببینم رو کوچیکم فرزند جفت بودم مشتاق خیلی همه از اول... علت چند به ♧

 با هردو و دادن شونن حرف این شنیدن از بعد رو من واکنش هم جین وهوسوک 

 :پرسیدن متعجبی صدای

 ججفففتتتت؟؟؟؟÷

 ججفففتتتت؟؟؟؟ ×

 :پرسید نفر دو اون به توجه بی اما نامجون

 !!؟؟... دیگه دالیل و +

 دور گردنبند روی رو چپش دست و  کشید آینه روی به رو راستش دست ملکه

 زیر رو زیچی. داشت نگه بود شده درست براقی و سیاه های سنگ از که گردنش

 .زد آینه به ضربه چند و کرد زمزمه لب

 هم حین همون توی. کرد پر رنگی آبی نور رو آینه ابعاد تمام ثانیه چند توی

 :شد بلند ملکه صدای

 .بود اجدادیم و من خون وارثین وضعیت کردن چک دومم دلیل ♧

 .کرد ما مدهبرآ شکم به ای اشاره

 :پرسیدم حرفش از گیج

 چیه؟ منظورتون... م وارثین؟ _
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 نور و بود داشته نگه گردنبندش و آینه روی همچنان رو دستش که همونطور

 :داد ادامه بود گرفته رو اینه سر سرتا شفافی به هم هنوز

 وجود نمیتونه بدنت حد از بیش بزرگی علت که باشی زده حدس االن تا باید ♧

 از بیش مادر شکم همیازد ماه توی که طبیعیه گرچه. باشه شکمت توی بچه یه فقط

 ...بزرگ اندازه

 :گفتم شنیدم تازه که خبری از شوکه

 !!!!!..ممکنه غیر این...این یازدهم؟؟؟....ماه...م _

  .رفت ما مدهبرآ شکم شمت به اختیار بی نگاهم

 :داد توضیح و کرد مکثی میخوند لب زیر رو جدیدی جمالت که همینطور

 ماه سه در رو ماهه دوازده بارداری ی ورهد آشامهاخون. یازدهم ماه ، درسته ♧

 و کشیده طول بیشتر برات مدت این نژادت خاطر به تو البته که میکنن، طی

 .داری دیگه ماه یک حدودا

 به واکنش اگه و میدن دست از دارن رو قدرتشون پاهام و دست میکردم حس

 توی هم اون کننده شوکه خبر همه این. میخوردم زمین قطعا نبودهوسوک  موقع

 به خطاب که جین صدای با. بود تحملم حد از بیشتر خیلی... ساعت یک از کمتر

 :اوردم باال رو بود،سرم ملکه

 مونده؟ باقی هم ای دیگه دلیل یا! همین؟ خب؟؟؟ ×

 افتاده ینهآ روی که نوری شد باعث که کرد زمزمه ای دیگه کوتاه جمالت ملکه

 :گفت و کرد ینهآ سطح به ای اشاره. بشه خاموش کم کم

 .اینجاست در حضور برای خرمآ دلیل... این ♧

 چی منظورش سومشه؟ دلیل اینه. انداختیم هم به گیجی سر از نگاهی همگی

 بود؟؟؟
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 .بشین منظورم متوجه تا تر نزدیک بیاین کمی ♧

 که سطحش به شدن خیره با و رفت ینهآ سمت به ما ی همه از نیابت به نامجون

 .کرد حبس رو نفسش بود، تشخیص قابل غیر و تاریک دمبو من که جایی از

 و ما سمت به بود سردرگم و گیج که چشمهایی با و برداشت عقب سمت به قدمی

 :پرسید و کرد نگاه ملکه

 ....این...ا +

 :پرسید بیشتری تسلط با و کشید عمیقی نفس

  داره؟ ما به ربطی چه موضوع این +

 دیده درستی به تاریکی توی که براقی قطره و کشید صورتش به دستی ملکه

 و ناراحت لحن با و کرد پاک هاش چشم از رو اشکه بودم مطمئن اما نمیشد

 :گفت قبل به نسبت متفاوتی

 .پسره اون به مربوط این واقع، در ♧

 و من گیج قیافه بین نگاهی متعجب جین. کرد من سمت به ای اشاره دستش با و 

 :پرسید و کرد بدل و رد نامجون ی الفهک چشمهای و ملکه ناراحت صورت

 دیدی؟ چی تو نامجون چیه؟ منظورتون کوکی؟ به مربوط ×

 :گفت و برگشت من سمت به ملکه بده توضیحی نامجون اینکه از قبل

 .تویی بگیره تصمیم باید که اونی. اینجا بیا میشه، اگه ♧

 :گفتم و انداختمهوسوک  به نگاهی

  .ارهند جون پاهام میکنی؟ کمکم _

 :گفت و زد گرمی لبخند هوسوک
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 .جلو به برو قدم یک من قدم هر با کن، تکیه من به.... بیا. البته ÷

 ینهآ به که همین.  رفتم آینه سمت به هوسوک کمک به و کردم عمل شا گفته به

 :میگفت که شد بلند دوباره ملکه صدای رسیدم

 من با بخوام ازت تا ودب این اینجا در حضورم برای ترین مهم و سومم دلیل ♧

 ...ک.... شا دوباره کردن بیدار به کمک.  کمک برای. بیای

 پخش حال در ینهآ که بودم تصویری به خیره فقط و فقط نمیشنیدم، چیزی دیگه

 نیمه صورت به تابوتی توی حالیکه در تهیونگ، اوه از تصویری. بود کردنش

 های سرم و بود پیچی باند از پر نشبد ی برهنه جاهای اکثر داشت، قرار برهنه

 .بود وصل بدنش مختلف نقاط به خون از متعددی

 میکردم حس که چیزی تنها که رفتم فرو خلسه توی جوری صحنه این دیدن با

 به رو ای تازه و ناشناخته درد که بود قلبم توی تحملی قابل غیر و شدید گرمای

  .میکرد تزریق بدنم

 بود این اون و افتاد ممکن اتفاق ترین عجیب شدم خارج خلسه از که وقتی درست

 منتظره غیر میکردم، پاک صورتم از رو نامعلومی اشک قطره حالیکه در من که

 با بعد ها مدت تا هم خودم که جوری ، دادم ملکه خواسته به رو جواب ترین

 :میرفتم فرو شوک توی ها ساعت مرورش

 میاد؟؟؟؟ بر دستم از کمکی چه_ 

 

 راوی

 داخل گرگینه زوج وهووسک  چشماهای داد نگکوکجو که یجواب با

 بازوی حرکت یه توی جین. رسید خودش حالت بزرگترین به اتاق

 به میشد که صدایی با و کشید عقب به رو اون و گرفت رو نگکوکجو
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 :گفت داد تشخیص رو عصبانیتش خوبی

  شدی؟ دیونه میکنی؟؟؟ کار چی داری هست معلوم_

 کنی؟ قبول سادگی همین به میتونی چطور.. .کوک جینه با حق +

 میبرد سر به گیجی توی انگار که نگکوکجو شونه به دستیهوسوک 

 باعث که زد صورتش توی ای کشیده حرکت یه با و کرد اخمی کشید،

  اما. بره عقب به قدمی و بکشه کوتاهی جیغ ناخوداگاه جین شد

 برش و دور به و دز پلکی بود شده بیدار خواب از انگار که نگکوکجو

 .کرد نگاه

 با و برگشت ملکه سمت به بود کرده که کاری به توجه بی هوسوک

 :گفت اخم همون

  کی هر چطوری دیدم ها بار و کردم زندگی تهیونگ با ها مدت من_

 از یکی اما داره مختلفی های روش میکنه هیپنوتیزم میخواد که رو

 مثال متغیره، فرد هر یتشخص به توجه با که مالیمه رنگ و ورد اونا

 اون با شما و بوده بیآ نگکوکجو برای انگار سیاهه، من برای

 . کردین هیپنوتیزم ور  نگکوکجو زدین ینهآ روی که حرکتی

 نگکوکجو کردن دور با و پریدهوسوک  توضیحات وسط نامجون

 از ناگهانیش بیداری و هوسوک حرفای از گیج که ، پریده رنگ

 :گفت بود هیپنوتیزم

 .کرد اعتماد هیوال یک ذات به نمیشه وقت هیچ که داره حقیقت واقعا+

 رو ی صحنه دیدن با اما بده ادامه شوا هاخذوم تا انداخت ملکه به نگاهی
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 .شد حبس ش سینه توی نفسش روش به

 نیشخند ، قبلی بخش رامشآ لبخند اون جای به که حالی در ملکه

 اسیر کمر از رو جین دست یک با ، بود صورتش روی کوتاهی

 اما سطحی خراش ش دیگه دست تیز های ناخون با و کرده خودش

 .بود کشیده دفاعش بی گلوی روی رو بزرگی

 صدای با که سردی لحن با جمع ی زده وحشت های نگاه دیدن با

 :گفت بود متفاوت ش قبلی مانند ملودی

  ولی ببرم، پیش رو کارا دردسرش بی و ساده راه از میخواستم_

 .بودمتون گرفته کم دست نگارا

 :گفت لرزونی صدای با نگکوکجو

 .بردار جین.... سر از دست _

 و داد نگکوکجو ی پریده رنگ چهره به رو تفاوتش بی نگاه ملکه

 :گفت

  این منم میدی؟ انجامش. گفتم قبال اونم دارم، خواسته یه فقط من_

 .پادزهر با البته میکنم ول و گرگ توله

 :پرسید ای ترسیده حال عین در و عصبی لحن با نامجون

 !!؟؟؟ میزنی حرف چی از پادزهر؟؟ +

 رفت سمتش به بالفاصله نامجون داد، هل اتاق وسط به و جین ملکه

 مواجه شا شده سفید صورت و بسته چشمای با برگردوندنش با اما

 :داد توضیح و برگشت ینهآ سمت به ملکه. شد
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  جادوگرای که داره رقرا مخصوصی سم من های ناخون زیر_

 وجود سم این از پادزهر یک هم فقط. کردن درست برام مخصوصم

 .داره

 رو الماس طرح با کوچکی شیشه و برد پیراهنش یقه داخل به دستی

 :داد ادامه و کرد خارج داخلش از

  و نفس تنگی باعث دقیقه یک عرض در سم این... پادزهر این_

 باعث و میکنه عمل کامل طور به ساعت یک عرض در و بیهوشی

 .میشه فرد بازگشت بدون مرگ

 فضای زد، مجددی ی ضربه ینهآ به وردی هیچ خوندن بدون اینبار

 و برگشت نگکوکجو سمت به ملکه. دراومد مواج صورت به ینهآ

 :گفت

  به که میدم قول منم. برگردون زندگی به و تهیونگمو و بیا من با_

جا همین به پادزهر همراه به رو تو پسرم چشمهای شدن باز محض  

 .بفرستم

 با میکرد سعی که حالی در و کرد رها وهوسوک  دست نگکوکجو

 :گفت بزنه حرف بیشتری نفس به اعتماد

 هم االن همین تا میکنی؟ عمل حرفت به که باشم مطمئن کجا از _

 .نیستی اعتماد قابل اصال کردی ثابت

  با اون از بعد بیای، من با و کنی اعتماد بهم میتونی... خودته میل_

 شاهد و بمونی جا همین و نکنی اعتماد هم میتونی.... برگردی پادزهر
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 . نداری زیادی وقت بدون فقط.... باشی پسر اون مرگ

 دستش توی رو جین ی دیگه دست و نشسته نامجون کنار که هوسوک

 :گفت بود گرفته

 ونشخ از و سم میتونم من کنی قبول نیست نیازی نگکوک،جو_

 .کنم خارج

 :داد ادامه و زد ملکه مطمئن صورت به نیشخندی

 در و عناصر کنترل که بود تهیونگ خوده لطف این نباشه، هرچی_

 .بذاره اختیارم

 روی تمرکز با و گذاشت جین پیشونی روی رو زادشآ دست همزمان

 در جین خون دراوردن گردش به با کرد سعی مایعاتش کنترل قدرت

سمت به و عقب به رو بدنش به شده وارد سم انمیز مخالف، جهت  

 .کنه هدایت گلوش باز نیمه زخم از خروج

 میکرد نگاه مقابلش ی صحنه به امیدوار چشمای با که نگکوکجو

 همچنان و ثابت صورت دیدن با اما برگشت ملکه سمت به چشمی زیر

 .برگشتهوسوک  سمت به سرعت به و شد نگران مطمئنش

 به شروع چشمهاش کردن باز بدون جین لحظه همون در درست

 .شد پرت عقب به بالفاصله هم هوسوک. کرد خون وردنآ باال و سرفه

 :گفت میداد تکون رو جین ، نگران و ترسیده که نامجون

 .کن باز و چشمات.... جین.... جین +

  .نداره تاثیری هیچ کارا این_
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 رومآ نامجون دستهای بین دوباره جین لحظه همون توی درست

 شا شده سنگین جسم به توجه بی میکرد سعی که نگکوکجو. گرفت

 :گفت و کرد ملکه به پشت عصبانیت، با بره هوسوک سمت به

 شده؟ بیهوش چرا اون وردی؟آهوسوک  سر بالی چه _

  از یکی که چیزی طبق ولی... نداره من به ربطی هیچ اتفاق این_

 روی تهیونگ که میهطلس همون اثر این... میگفت پسرم خدمتگذارای

 اربابش های صالحیت و خواسته خالف وقتی.... گذاشته پسر این

 برای تهیونگه همون درواقع که ارباب، اون خوده اگر میکنه، عمل

 فرد خودکار طور به خودش طلسم باشه، نداشته حضور شا تنبیه

 .میکنه مجازات رو خاطی

 :گفت و دز ای ضربه ینهآ به و کرد قطع رو حرفش اون از بعد

وقت نکنم فکر هم تو مورد در ندارم، وقت منم و زیاده توضیحات  ♧ 

 .کن عجله پس. باشه مونده باقی دوستت برای زیادی

 جسم به. داد اتاقش اطراف به رو ش خسته و کالفه نگاه نگکوکجو

 که نامجونی غوشآ توی جین ی خوابیده بدن ،هوسوک  بیهوش

 .بود شدیدش ینگران و بد حال گویای خیسش چشمای

 به ملکه سمت به نگاهی کوچکترین بدون و برگشت ملکه سمت به

 :پرسید و رفت ینهآ طرف

 .روح نه ، جادوگر نه خونآشامم، نه من. شم رد باید چجوری _
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 همزمان شنیدن با بعد و کرد حس گردنش پشت رو ملکه سرد دست

 ینها سمت به مستقیم ش، زده ذوق کمی حال عین در اما اروم صدای

 :شد داده هل

من با ش بقیه جلو برو فقط تو . ♧ 

 سمت به قدمی سرش پشت تلخ جو به توجه بی و کشید عمیقی نفس

 با برخورد جای به شگفتی و تعجب کمال در بعد، و برداشت ینهآ

 ثانیه از بعد و کرد عبور مانندی ژله فضای از ، ینهآ ای شیشه سطح

 .دش دنج و گرم اما تاریک اتاقی وارد ای

 به قدمی پس کرد، حس سرش پشت درست رو ملکه حضور بالفاصله

 ی اینه توقع. انداخت عقب به نگاهی شونه روی از و داشترب جلو

 روغنی رنگ تابلوی با اما داشت ورودی عنوای به رو ای دیگه

 و خودش اتاق از متحرک طرحی تعجب کمال در که شد مواجه

 .داشت پیشش لحظات ی شفتهآ وضعیت

 خیره مقابلش به و برداشت تابلو اون از چشم ، ملکه صدای نیدنش با

 .شد

بیا دنبالم .... ♧ 

 ، قدم هر با.  رفت دنبالش به اتاق، خروجی سمت به ملکه رفتن با

 از ش، برهنه پاهای با رو اوری دلهره حال عین در و دلنشین سردی

 .میکرد حس ساکت و کوچیک ی خونه مرمین کف
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 ی شومینه مرکز در که شد بزرگی نشیمن دوار در از گذشتن با

 مشغول ارومی صدای با درونش چوب های تکه و داشت قرار روشنی

 که داشت قرار پهنی و دراز میز شومینه کنار درست. بودن سوختن

 در زده زانو جسم دو و شده گذاشته چوب جنس از تابوتی میز روی

 .میخورد چشم به اطرافش

 به و شده بلند جسم دو اون اتاق داخل به نگکوکجو و ملکه ورود با

 سمت به احترامی ادای و اومدن نشیمن مرکزی روشنایی ی محدوده

 .کردن ملکه

 رو اونا های چهره تونست نگکوکجو ، فرد دو اون اومدن جلو با

 ساکت کامال حالیکه در تائو و کریس. بیاره خاطر به خوبی به و ببینه

 تابوت کنار برمیگشتن شون لیقب جای سر به خمیده هایی سر با و

 .نشستن زانو دو روی بعد و ایستاده

 تابوت سمت به رو اون و کشید نگکوکجو ی شونه به دستی ملکه

 شدید تپش برمیداشت جلو به که قدم هر با نگکوکجو. کرد هدایت

 .میکرد حس بیشتر رو قلبش

 باالی به نگکوکجو و ملکه ، مونده باقی قدم چند کردن طی از بعد

 فاصله زده حیرت مقابلش ی صحنه دیدن با کوک و رسیدن تابوت سر

 . کرد پر تر سریع رو خرآ ی

 و اون به پیش دقایقی ملکه که ای صحنه مثل درست تابوت داخل

 در که داشت قرار تهیونگ مجروح جسم بود، داده نشون دوستانش
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 از ثاریآ میتونست سختی به کوک و میبرد سر به وخیمی وضعیت

 .ببینه اون در رو شیدنک نفس

 با ملکه. کشید شکمش به دستی ناخودآگاه طور به صحنه این دیدن با

 :گفت حرکت این دیدن

من های نوه که کاری جسمت انگار اما نیاری خاطر به خودت شاید  ♧ 

 .میاره یاد به ، خوبی به و کردن

 :پرسید و برگشت ملکه سمت به شده ریز چشمای با کوک

 .... تقصیر ش همه اتفاق این میگین، دارین _

 .کشید دست ش مدهبرآ شکم به مرتبه دو حرفش ی ادامه بدون و

 :گفت مقابل طرف در گرفتن قرار از بعد و زد دور و تابوت ملکه

اقدام دیر یکم اما خطر، برابر در. کردن دفاع ازت اونا درسته،  ♧ 

 .دادن قرار هدف اصلی خطر جای به تهیونگو و کردن

 :گفت و زد خندی کت نگکوکجو

 نمیارم یاد به دادن؟ قرار هدف اصلی خطر جای به رو تهیونگ _

 . باشم. کرده مالقات رو ای دیگه موجود هیچ تو پسر تراز خطرناک

 شد خم تهیونگ بیهوش جسم روی ، کوک به گردن نگاه بدون ملکه

 :گفت تمسخر با و

جو و ستج تهیونگ خاطرات تو و شنیدم من که جایی تا اما جدا؟؟  ♧ 

 نداشته خطر تو برای که کسی تنها پیش ماه یک ی حادثه در ، کردم
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 مدیون رو ها بچه اون بودن زنده االن تو واقع در و بوده، من پسر

 . داره برات رو خطر بیشترین مطمئنی که هستی شخصی همین

 تهیونگ ساکن و زخمی بدن از کرد، ایجاد حرفهاش بین ای وقفه

 :داد هادام و گرفت فاصله

روحت و جسم روی که طلسمی وجود با تو که بدونی و این باید  ♧ 

 نمیمیری تهیونگ از غیر شخصی دست به و سادگی این به شده حک

 در تهیونگ و نمیشه، هم ها بچه اون از محافظت شامل طلسم اون اما

 که کسانی کار اتمام از بعد و کنه صبر راحتی به میتونست واقع

 .بیاد سراغت به ودن،ب کرده حمله بهتون

 از ای جانبه چند حرکت حس با همزمان و خورد تکونی عصبی کوک

 :گفت شکمش داخل

 و قهرمان نقش دفعه یک که شد چی نکرد؟ صبر چرا پس خب _

 کرد؟ بازی

چیزی از تر پیچیده تو با شا رابطه فهمید که بود موقع همون چون  ♧ 

 .میکرده فکر که شده

 کردم؟ گیر داخلش که اعیاوض این از تر پیچیده _

بکنی رو فکرش که چیزی از تر پیچیده . ♧ 

 ؟ ای پیچیدگی چه ؟....خب _

شده جفت تو با اینکه . ♧ 
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 :داد بیرون خستگی با رو نفسش نگکوکجو

 این از منظور چی؟ یعنی نمیفهمم هنوزم من اام گفتین هم قبال اینو _

 خوابیده اینجا که هیوالیی این و من های دیدار و شناییآ چیه؟ حرف

 به و انگیزی شگفت طور به اون بعد برمیگرده تر قبل خیلی به

 تاثیری چه چی؟ یعنی این خب شدم؟ جفتش من میشه متوجه یکباره

 تبدیل قهرمان یه به عوضی یه از شبه یک اون شده باعث که داره

 بشه؟؟؟

 :گفت و گرفت نگکوکجو از رو نگاهش خونسردی با ملکه

خودت نه دادن، توضیح برای دارم اضافه قتو و حوصله من نه  ♧ 

 چیزی به االن دوستت! نرفته؟ که یادت... مونده برات زیادی وقت

 .منه اختیار در فقط که داره نیاز

 اما کنه کمتر رو عصبانیتش تا کشید موهاش به دستی نگکوکجو

 دنبال به. شد موهاش ی اندازه در تغیر متوجه که بود موقع اون تازه

 کرده لمس که رو چیزی خودش چشم به تا گشت براقی سطح ای ینهآ

 دیدن قابل درستی به وسایل تاریک فضای اون توی اما ببینه بود

 .نبودن

 :پرسید و برگشت ملکه سمت به پس

 انجام و میخواین که کاری سریع منم بعدش بگید، کوتاه و خالصه _

 .میرم اینجا از پادزهر با قولتون طبق و میدم
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 بی میزد تهیونگ ی اشفته موهای به ای بوسه که ینطورهم ملکه

 :کرد شروع حوصله

از بعد بالفاصله باشه خودش جنس هم از اگر خونآشام یک جفت  ♧ 

 باشه ای دیگه نژاد از اگر اما. میشه مشخص جنسی رابطه برقراری

 .بکشه طول هم ماه شش تا ماه یک از ممکنه خونش نوع به بسته

 بوی و روحی عطر وجود و طلسم همون حتماالا... تو مورد در ولی

 .شده تهیونگ برای جفت عنوان به شناختت از مانع ها بچه خون

 من نجات برای و شد مهربون یکدفعه همین خاطر به فقط همین؟؟؟ _

 .داشت رو مون نکشت قصد خودش اون اومد؟ ها بچه.....  بچه و

 ........میگی داری بعد کنه شا برده به تبدیل منو میخواست

جنسی با رابطه فقط. نیست سادگی همین به شدن جفت.... کافیه  ♧ 

 یا روحی صدمات ها، درد احساسات،. نیست طرف دو خون تلفیق

 هم با که افرادی در ها مرگ همه از تر مهم و ها خستگی ، جسمی

 و حس قابل پیوند این که زمانی از و میاد در شراکت به شدن جفت

 چرا میافتن، خطر توی رابطه یک در طرفین از یک هر میشه، تشکیل

 ها جفت از یکی به متفاوت های نیت و قصد با کسی هر ممکنه که

 ی عصاره اون به رسوندن سیبآ و دادن فریب با و بشه نزدیک

 عمر ضامن که بکشه بیرون به فرد اون وجود از رو کمیابی و خالص

 .دردیه هر دوای و جاودان



268 | P a g e  

 

 

 نگکوکجو

 زن اون تفاوت بی حال عین در و خسته چشمای به سردرگم و گیج

 هر بعد به این از یعنی بود؟ چی حرفا اون از منظورش. شدم خیره

 هر بالعکس؟ و میکنه ش تجربه هم هیوال این بیافته من برای اتفاقی

 کنم؟ تجربه قراره من ، بیاد اون سر بالیی

 :گفت که پرسیدم تهیونگه مادر میکرد ادعا که زنی از و سوال همین

رتبه در حداقل اونم ، بودی خونآشام هم تو که بود حالی در این  ♧ 

 طلسمی تحت که انسانی یک فقط تو االن اما. خالص نیمه نهایتا ی

 دست به رو ما خون از هایی بچه پرورش حتی و زندگی قدرت ابدی

 به پا که اونیه از تر ضعیف خیلی تو روح و جسم یعنی این. وردیآ

 تو برای انفاقی اگر. کنه تحمل رو ای صدمه یا درد تهیونگ پای

 چند بیهوشی شاید و عمیق درد نهایتا تهیونگ مرگ، حتی بیافته

 تو از هم بیشتره تو از خونش قدرت هم چون کنه، تجربه رو ای روزه

 یا و تو میاد تهیونگ سر که بالیی کوچکترین با ممکنه اما تره قوی

 ....هات بچه حتی

 یعنی این. رسوند رو منظورش خوبی به اما نداد هادام رو حرفش

 ممکنه بیافته براش اتفاقی هم مرزی لب عوضی این اگر حتی اینکه

 .بمیرم کنه درستم کنه فرصت طلسمم که چیزی از زودتر من

 ای اشاره تهیونگ وضعیت به زد، جرقه ذهنم توی چیزی فکر این با

 :پرسیدم و کردم
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 چیزی من مرگه، وضعیت توی اون دتخو قول به که االن چرا پس _

 نمیکنم؟ حس

 :گفت و داد تکون خستگی با رو سرش

نیستی؟ دوستت نگران.... میکنی سوال خیلی  ♧ 

 برای دستم از ک کاری نهایت میدونستم اما بودم جین نگران چرا،

 به پس نمیگره زیادی وقت کار این و خونمه، دادن میاد بر تهیونگ

 :گفت سکوت لحظه چند از بعد اونم کردم، اصرار سوالم جواب گرفتن

کنه درست دارویی تونست بهبودیش از بعد تائو اینکه خاطر به  ♧ 

 عمیق خواب یک نرمال حد به و تهیونگ وضعیت مدتی برای تا

 تموم ماه یک چرا کردی فکر. مرگ از ناشی بیهوشی نه برسونه،

 ..بودی بیهوش

 زانو تابوت کنار اتاق به ورودم ابتدای مثل درست که تائو به نگاهی

 چیز تاریکی توی. دادم ، بود داده تکیه میز به رو سرش و زده

 نیمه رد تونستم دقت کمی با اما نبود مشخص شا چهره از زیادی

 کرده گریه کی برای. ببینم صورتش روی رو اشک ی شده خشک

 هیوال؟؟؟ این بود؟

 :گفتم ملکه به رو و دادم تکونی تعجب روی از و سرم

تا بدم خون بهش چقدر باید حاال. گرفتم و سواالم جواب حدودی تا  ♧ 

 نبینم؟ کدومتونو هیچ دیگه هم شه زنده جنازه این هم
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 :گفت خوشحالی با و دوخت صورتم به رو امیدوارش چشمای ملکه

میخوام؟ ازت میدونستیی کجا از  ♧ 

 اینجا به خاطرش به منو تا ندارم ای دیگه چیز که اونجایی از _

 .بیاری

 به کشیدنم و دستام گرفتن با و اومد سمتم به تلخم لحن به توجه بی

 :گفت و کرد کریس و تائو به رو تابوت سمت

دارن خلوت به نیاز اینکار برای شون هردو ، بیرون برین فعال . ♧ 

 و گرفتم نظر زیر رو برادر دو اون صدای بی رفتن متعجب چشمای با

 :پرسیدم هملک از اتاق شدن خالی از بعد

 ساده دادن خون یه خلوتی؟ چه بود؟؟؟ چی حرف اون از منظورت _

 ...که

 :گفت و کرد قطع عجله با و حرفم

معجون اثر دیگه ساعت چند تا ممکنه. کمه وقتمون ، کن عجله  ♧ 

 اگه....اگه کن، شروع و کارت و شو لخت تر سریع. بره بین از تائو

 .بیرون میرم منم نیستی راحت

 به توجه بی و گرفتم میرفت نشیمن خروجی سمت به که رو دستش

 :پرسیدم سردیش

 به احتیاجی چه بیهوشه اینکه شم؟ لخت باید چرا میگی؟ داری چی _

 خون؟ خوردن برای خهآ داره خلوت
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 تعجب حس بود بار اولین. دوخت صورتم به رو شا شده گرد چشمای

 با که دبو سوالم جواب اون تر مهم اما میدیدم صورتش توی رو

 :شد تاریک چشمام جلوی دنیا لحظه چند برای حرفش

کنی برقرار جنسی رابطه باهاش بهتر بتونی تا شی لخت باید .... ♧ 

 که وقتیه درست ها خونآشام ما برای خون خوردن زمان بهترین

 تا بیشتر روحیه چیز یک این و هستیم جنسی لذت اوج توی خودمون

 نیاز این پاسخگوی بدنم هم یبیهوش توی حتی که طوری به جسمی،

 .هست مون

 

 

 

 

 

 

 نگکوکجو

 صد در صد ایمان عقلش کمبود به که بودم زنی به خیره شده گرد چشمهای با

 فکر از حتی.... ج.. ی رابطه... را بود؟ کرده فکر خودش پیش چی اون. داشتم

 هر که صدایی با و برداشتم عقب به قدمی. میشد راست تنم به مو هم بهش کردن

 :گفتم میشد تر بلند لحظه

 !!!!؟!میگی چیه مزخرفات این..... پسرت مث درست.....  ای دیوونه تو _
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 ، مزخرفش آشامیخون قدرت با و اومد سمتم به عجولی و کالفه حالت با ملکه

 که صدایی با و داد قرار تهیونگ تخت کنار دوباره منو ، هام تقال به توجه بدون

 :گفت بود مخلوطش هم نگرانی اما میشد خارج هاش دندون بین از

 و میکنم مجبورت هیپنوتیزم با دوباره یا میکنی و گفتم که کاری االن همین یا ♧

 تا میکنم استفاده بدنت از انقدر نه، یا میمونی زنده نیست مهم برام میخورم قسم

 بهتره داری اختیار در ور مغزت هنوز وقتی تا پس ، برگرده اولش روز به پسرم

 .باشی مرگت حال در دوست فکر به هم کمی و کنی جلهع

 صدای بالفاصله تونستم من و شد خارج اتاق از زدن بهم چشم یک توی هم بعد

  .بشنوم رو در شدن قفل

 سرم بود بالیی چه دیگه این. میکردم حس خوبی به پاهامو شدن شل لعنتی،

 به دستی. بود شده جمع چشمام توی اشک نداشت؟ تمومی مکافات این چرا! اومد؟

 :کردم زمزمه لب زیر و کشیدم شکمم

 از بعد اونم میشم خورد خودم کنم موافقت. کنم چکار نمیدونم م،ا خسته... من _

 میدم دست از و بدنم اختیار هم. نداره ای فایده نکنم ورد،آ سرم که بالیی همه اون

 اینبار. دازممین خطر به رو کشیده مصیبت کلی من خاطر به که و  جین جون هم

 اما عجیب ضربان و گرما شکمم مختلف نقاط به هایی ضربه کردن حس جای به

  . کردم حس دستم زیر رو بخشی آرامش

 رو مختلفی تصاویر کوتاه برخورد همون با تونستم اما نبود صدایی یا کلمه هیچ

 عطش، حس. کنم حس رو نبود من به متعلق مطمئنا که متفاوتی احساسات و ببینم

 روشن ذهنم توی تصویری حس هر کنار در. تعصب حتی ناراحتی، صبانیت،ع

 به بوسه اون با رو بخشش شفا خون که تهیونگ سرخ لبهای عطش موقع. میشد

  ...کرد تزریق بدنم

 های چهره شد؛ شناور افکارم توی ای دیگه متعدد تصاویر عصبانیت حس با

 چهره ناتوان، بدنی با مخود و شونا وقفه بی های حمله و ها گرگینه وحشی
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 منع فرار از دستهاش توی اسیر که من و ملکه زورگوی و متفاوت

 برای خودش و من ناتوانی از بود، من درون که چی هر بفهمم میتونستم.....شدم

  ....بود عصبانی من از دفاع

 ناراحتی حس اومد، وجود به ای تازه تصاویر طبع به و کرد تغیر احساسات بعد

 دردمند و بیهوش چهره اون با همزمان و پیچید بدنم توی بدبویی و رمگ بآ مثل

 تصویر این از متعجب.... شد ثابت افکارم چشم و مسلح غیر چشم مقابل تهیونگ

 :پرسردم؛ لب زیر صدایی با

 ناراحتین؟؟؟ افتاده روز این به... اینکه از_

 توی یونگته حضور ی صحنه خرینآ و شد تشدید درونم غم حس جواب جای به

 ناراحت تهیونگ دیدن سیبآ از. شدم متوجه خوبی به.... شد تداعی برام خونم

 در و ناخواسته خودشون چون بودن ناراحت میدونستن، الیقش اونو چون نبودن

. بود ملکه با حق جورایی یا حال هر به. دادن انجام و کار این اشتباهی موقعیت

 شخص من صدمات اصلی مسبب بش اون که بود دیده سیبآ حالی در تهیونگ

 .بود ای دیگه

 عجیب با خرآ حس که بودم ناپایدار احساسات این به کردن فکر حال در هنوز

 چهره تعجب کمال در و تعصب حس.... گرفت شکل درونم ممکن تصویر ترین

 ...شد تداعی برام تائو گریون ی

 افکار بین در ای کلمه باالخره و کردم فکر حس این پشت علت به سردرگم و گیج

 :شد ادا وار اکو صورت به مغشوشم

 �� ...ماست ماله اون  $

 پدید نا و محو تهیونگ ی چهره و تائو لودآ اشک صورت و کرد تغییر تصاویر

 .برگشت اول حالت همون به احساساتم و. شد
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 از کمتر ذهنی گیری در این اینکه با کشیدم، ای خسته نفس عطشبا احساس مجدد 

 حس با. بود شده روحیم و جسمی خستگی باعث اما بود کشیده ولط دقیقه یک

 زیر به رو دستم شکمم به پی در پی ای ضربه ی دوباره دریافت و عطش مجدد

 خونم شدن جاری باعث ، بدنم از نژوکتآ سوزن کردن خارج با و بردم پیراهنم

  .شدم انگشتام روی به

 رو ها ضربه چشیدنش با ات کردم نزدیک لبام به رو خونم از خیس انگشتای

 افکارم توی که تصویری تنها اینبار و شدن تر شدید ها ضربه اما کنم متوقف

 .بود تهیونگ ی چهره میشد پخش

 :گفتم بلندی نیمه صدای با و متعجب

 ..یعنی؟ این.... به؟ ور خونم میگین دارین _

 با ملکه دایص و خورد اتاق در به ای ضربه کنم کامل رو حرفم اینکه از قبل اما

 :گفت جدیدش مزخرف و خونسرد لحن همون

 .مونده ساعت نیم فقط دوستت وقت از کنم ورییادآ خواستم ♧

 بی که مدتی توی میکردم حس که ، موهام بین رو خونیم دستهای کالفه و عصبی

 با همزمان و بردم کرده، تغییر حد از بیش ، بودم بیهوش اطرافم، دنیای از خبر

 :زدم داد کشیدنشون

 !!!؟؟؟...!نمیشهههههه تموم مزخرف کابوس این چرا چیز، همه به لعنت _

 صاحب و لعنتی تابوت اون کنار و دادم استراحت م خسته و جون بی پاهای به

 هم که کنم فکر حلی راه به سرعت بیشترین با کردم سعی.... زدم زانو بیهوشش

 نشده موجودات این های تهخواس تسلیم کامل طور به هم و باشم داده نجات و جین

 . باشم
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 توی اما بود زن هم به حال و مزخرف ور،آ چندش رسید، ذهنم به که چیزی تنها

 بدنم برای خودم دست به خودم بودم مجبور که بود تجاوزی از بهتر شرایط اون

 .بزنم رقم

 :کنم رومآ م کننده امیدوار افکار با رو خودم کردم سعی

 .....یباره همین.....  مدیونم، بهش ور جونم من ...جینه برای فقط اینا _

 که اضافی های کردن فکر بدون کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس. بستم ور چشمام

 داشتم رو انجامش قصده که چیزی روی فقط بشم، پشیمون تصمیمم از میشد باعث

 .کنم تمرکز ،

 تنش اکثر .شدم خم تهیونگ سمت به و نشستم هام زانو روی سختی و هستگیآ به

 که دستمو. داشت تن به سیاهی و نخی زیر لباس اما بود، پیچی باند ولی برهنه

. بردم شکمم زخم سمت به داشت قرار اون روی شده خشک خون مقداری هنوزم

  .کنم حس پاهام الی به پیرهنم، زیر از رو خون ی باریکه میتونستم هنوزم

 سمت به و وردهآ بیرون و دستم کردم مرطوب خونم از و انگشتام خوبی به وقتی

  .بردم  تهیونگ ی شده خشک هایلب

 تهیونگ، بدن به شدن وارد بدون خونم از کمی حتی  نیافتاد، خاصی اتفاق اولش

 قطرات ، ثانیه چند از بعد اما خورد، سر گردنش و چونه سمت به لبهاش کنار از

 باریک افشک از باشن گرفته قرار مکش تاثیر تحت انگار که طوری خون،

 زیر از که ای بازیکه اون حتی. شدن بدنش وارد و کردن عبور تهیونگ لبهای

  .بود رسیده ش سینه ی قفسه تا شا چونه

 و خیسی حس با که برگردم بود هدفم که کاری سراغ و بردارم رو دستم خواستم

 چشمای. برگردوندم دستم سمت به رو نگاهم شوکه ، انگشتم روی چیزی گرمی

 نشون ضربان یا تنفس از خاصی واکنشی هیچ بدنش و بود بسته همچنان تهیونگ
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 ی مونده باقی لیسیدن مشغول و اومده بیرون زبونش تعجب، کمال در اما نمیداد

 .بود شده انگشتام روی از ، خونم

 ناله بیهوشی توی تهیونگ شد باعث که کشیدم عقب سرعت به رو دستم فکر بدون

 خالصی برای و کردم نگاه اومده پیش وضعیت به شده گرد چشمای با. بده سر ای

 به که لباسی تنها و تهیونگ ی تنه پایین سمت به وضع این از ترم سریع چه هر

 .رفتم داشت تن

 ها بانداژ از کدوم هیچ با تماس بدون و کشیدم پایین رومیآ به رو سیاه زیر لباس

 باالخره و کشیدم ای گهدی عمیق نفس سرم وردنآ باال با قبلش. وردمدرآ پاش از

 بیهوش آشامخون اون بدن بخش ترین خصوصی سمت به و باال به و صورتم

  .برگردوندم

 سفت و بزرگترین در تهیونگ عضو.... کنم باور نمیتونستم رو میدیم که چیزی

 بدنش خفیف ضربان تنها اون روی ی برجسته رگای و داشت قرار حالتش ترین

 .بود گذاشته نمایش به رو

 این مسبب و شده من وارد قبل ی دفعه ، اوضاع وخامت همین با عضو این اگه

 توی کیم، عمارت مهمونی  از بعد که وقتی نداشت تعجبی بوده، دردسر همه

 روی از سنگین ماشین چندین که داشتم رو دمیآ حس اومدم، بهوش بیمارستان

 .شده رد هاش استخون تمام

 مقابلم هیوالی اون روی رومیآ به ور ستمد. دادم قورت دار صدا رو دهنم بآ

 آشامخون یک بدن سردی با کاملی تضاد در که حدش از بیش داغی از کشیدم،

  .کردم تعجب خیلی بود

 اون پایین تا باال از رو ما شده کثیف دست ی اشاره انگشت دوم بار برای وقتی

 .کرد فرار ونگتهی خاموش و باز نیمه لبهای از ای ناله مجددا کشیدم، داغ عضو
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 به میکردم سعی حالیکه در و زدم پس رو بدم افکار تمام پس کمه وقتم میدونستم

 بین داغ عضو نزدیکی و پایین به رو سرم نکنم، فکر میدم انجام دارم که کاری

  .بردم هام انگشت

 باال بودم مطمئن. کردم دهنم وارد رو تهیونگ عضو سر ای مقدمه هیچ بدون

 دهنم داخل کامل تنها نه که هست بزرگ انقدر لعنتیش دیک اون میدونستم. میارم

 تا میکنه تحریک مو معده دهنم های دیواره به برخوردش اولین با بلکه نمیشه جا

 و برگردونم زمین روی وردمآ دست به سرم طریق از ماه یک این توی هرچی

 .برم حال از ، ضعف از عاقبت

 نسبتا مک ناخودآگاه طور به بلکه نشد، بد حالم تنها نه تصورم، خالف بر اما

  .کردم دهنم وارد بیشتر کمی رو اون و زدم دهنم داخل متورم دیک به عمیقی

 هر و نکنم فکر ای دیگه چیز به کردم سعی دیدم رو بدنم عادی غیر واکنش وقتی

 .کنم خالص رو خودم ورآ خجالت موقعیت اون از تر سریع چه

 اوج توی که زمانیه ها آشامخون برای خون وردنخ وقت بهترین بود گفته ملکه

 که ای کوفتی لذت اون به ناچار به رو عوضی این من خب،.... جنسین لذت

 درست اونم.... بیهوشش جسم به بدنم کمال و تمام تقدیم با نه اما میرسونم میخواد

 ��.... یه مث

 تر نبضدار و تر داغ ، تر بزرگ میتونستم. دادم بیشتری سرعت سرم حرکات به

  .کنم حس ما شده خسته های فک و مونده باز دهن داخل رو تهیونگ عضو شدن

 کردم خارج دهنم از کامل رو عضوش باری چند کردم، بیشتر و عمیقم های مک

 وارد بود ممکن که جایی تا اونو دوباره زبونم با سرش سرتا کردن خیس از بعد و

  .کردم دهنم

 طور به بدنم دارم، نگه چیزی هر از خالی رو افکارم میکردم سعی اینکه با

. بود شده تحریک دقایق اون طول در کم کم و بود داده نشون واکنش ناخودآگاه
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 توی ، جین و نامجون داغ ی رابطه بودن شاهد از بعد که شدتی همون به دقیقا

 .....بود افتاده اتفاق برام شپزخونه،آ

 میتونستم اما بود شده متوقف میشد اردو دلم زیر و شکمم به درون از که ضرباتی

 ناشناخته و جدید انرژی نفسش، های برگشتن و تهیونگ شدن تر گرم قدر هر با

  .کنم حس درونم رو ای

 در درونم که هایی بچه برای بلکه تهیونگ اوه برای تنها نه من کار اون که انگار

 رو درد دقایق اون منفی ی نکته تنها. داشت زیادی های فایده هم بودن رشد حال

 هم و بود تابوت اون کنار ، نشستنم نوع خاطر به هم که بود خودم کمر افزایش به

 لباس هیچ بدون بلند پیراهن اون زیر که زادمآ عضو حد از بیش تحریک خاطر به

 .داشت قرار زیری

 به تهیونگ که شدم متوجه میکردم، حس زبونم زیر که ضربانی شدن بیشتر با

 دست مچ کار، کردن تموم برای پس میرسه، لعنتیش اوج ی نقطه اون به زودی

 رو من کار سریعش ی تغذیه با اومد بهوش اگر تا دادم قرار لبهاش بین رو زادمآ

 .کنه تر سونآ خالصیمو فرصت و راحت

 از بیشتر اون مبادا که وردآ هجوم ذهنم به فکر این از ای تازه نگرانی وقتی اما

 درد ناگهان ببنده، رو فرارم راه کردنم بیهوش با و وشهبن خون ازم توانم حد

 رگهای از رو خون قوی مکش تونستم من و اومد وجود به دستم مچ توی شدیدی

 .کنم حس خارج سمت به دستم

 از تهیونگ، عضو لحظه چند برای شد باعث که بود شدید و ناگهانی قدری به درد

 که رو تهیونگ خشمگین غرش تحرک همین و بشه ازاد ما شده چفت ی لبها بین

 .داشت پی در بود، نکرده باز رو چشمهاش هنوزم

 رو تهیونگ عضو مجددا بودم، داخلش که ای کننده کالفه موقعیت و درد از خسته

 دستم از اون ، بدنم توی شده پخش درد به توجه بی دادم اجازه و کردم دهنم وارد

  .کنه تغذیه
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 حس دهنم داخل رو گرمی مایع توقف بدون و یعسر فشار بعد ی دقیقه دو از کمتر

 و کرد پر رو دهنم تمام بکشم، عقب رو خودم بشم موفق اینکه از قبل که کردم

 کرد مجبورم و شد سرازیر گردنم زیر تا لبهام، بین و چونه از شا مونده باقی

 قورت کامل شدنم خفه از جلوگیری برای رو شیرین حد از بیش مایع اون

 کم. شد اضافه میدادم دست از که خونی مقدار سرعت به اون با زمان،هم.....بدم

 . میرفتم حال از و میشد تار داشت مامشچ کم

 مقاومتش بدنم باالخره.  بود جین دست به پادزهر موقع به نرسوندن نگرانیم تنها

 از قبل که چیزی خرینآ. افتاد گردنم روی سنگین ، سرم و داد دست از رو

 نیمه بدن کنار افتادنش و تهیونگ دندونای فشار از دستم شدن هار بفهمم بیهوشی

 .بود زمین روی به پهلو، از سقوطم و جونم

 

 

 

 

 تهیونگ….  راوی

 اتفاقی چه داشت خاطر به کامال. میبرد سر به سرما و خالء توی بود زیادی مدت

 خودش های بچه و ساز دردسر پسره اون. شده وضعیتش این باعث چی و افتاده

 دیر انقدر که براش بود عجیب خیلی. بودن رشد حال در اون بدن داخل که

 بیهوشیش از قبل تا موضوع دو درک توی تهیونگ و ، بشه متوجه رو موضوعی

  ....بود کرده لعم دیر

 هزاران هر که چیزی شده، جفتش به تبدیل کوکگنجو بود نفهمیده اینکه اولیش

. بشه آشامخون یک جفت بتونه کسی ها نسانا نسل از که میافته اتفاق یکبار سال

 روز این به و کرد برخورد بهش انرژی موج که ای لحظه تا اینکه هم دومیش

 .....خودشه داخل بچه یک از تر بیش پذیرای کوکگنجو بدن نفهمید افتاد،
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 بود تونسته بود، خونش خاص عطر با انسان یک فقط که ضعیف پسر این چرا

 نوع از اونم ، آشامخون یک با شدن جفت  کنه؟ ممکن رو ها ممکن غیر اینهمه

  .....بدنش در آشامخون جنین دو از بیش نگهداری و پرورش ش،ا زاده اصیل

 به ها آشامخون. بود تر عجیب هم شونا منتظره غیر شدن جفت از آخری این

 قدرت دسته توی شون فاصله پر نشینی صدر و شون اندازه از بیش قدرت خاطر

  .بچه یک فقط دفعه هر و بشن دار بچه یکبار سال صد هر بودن قادر فقط یبند

 ی فاصله تنها میکردن برقرار رابطه خودشون نوع از غیر موجودی با اگر حتی

 تر نزدیک و کمتر سالهای به یکبار سال صد از و کوتاه ها شدن دار بچه بین

 اون ولی بشکنه رو قانون نای ، امروز تا نبوده قادر آشامیخون هیچ و میشد تبدیل

 .....پسر

 سوزاننده و داغ. کرد حس اطرافش رو عجیبی گرمای که بود افکار همین توی

 سرمای و کرد پر رو بدنش  سر تا سر گرما اون. نبود هم کم و جون بی نبود،

  .کرد محو رو اطرافش

 ، رسید گوشش به ضعیفی های صدا و شد درک قابل براش کمی اطرافش باالخره

 بتونه باالخره بود شده باعث هوشیاریش. بده تکون رو بدنش نمیتونست هنوزم اما

 پیچیدن و هاش لب روی به ای تازه خیسی با. کنه حس هم رو تنش زخمای درد

 تا کرد رو تالشش تمام هاش ریه داخل به باوری قابل غیر و آشنا شیرین   عطر

 .بده فاصله هم از و تکون از رو هاش لب حداقل

 اون ایه یکباره رفتن فرو با که گرفت ازش زیادی انرژی هم کوچیک کار  ینهم

 نیمه انرژی موج ،  دهنش داخل به طعم خوش البته صد و گرم و غلیظ مایع

 شد باعث ، نیرو منبع اون از ناگهانی دوری اما گرفت بر در رو بدنش کل قدرتی

 .بکنه لذت سر از ای ناله ناخودآگاه طور به
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 باقی نمیتونست هنوزم اما کردن کار به شروع بهتر کمی حواسش ناو از بعد

 از درکی تونست نامشخصی و کوتاه نفس کشیدن با. بده تکون رو بدنش اعضای

 .بیاره دست به اطرافش محیط

 در های چوب صدای خورده، خیس خاک و بارون همیشگی عطر و کاج بوی

 شد باعث بود پسچیده تاقا فضای توی که بهاری همیشه عود عطر و سوختن حال

 اما. داره قرار بارانی همیشه جنگل درون مادرش مخفی ی کلبه توی بشه متوجه

 بود، پسر اون خون غلیظ و شیرین عطر میکرد، حس که عطری ترین عجیب

 .داره قرار ازش نزدیکی ی فاصله در بود مطمئن که....  کوکگنجو

 کوکگنجو حضور احتمالی علت و موقعیتش تحلیل تجزیه و کردن فکر مشغول

 حس کمرش اطراف به رو انگشتایی کم سرمای که بود نزدیکش ی فاصله اون در

 متوجه دقت کمی با که بودن بدنش از چیزی کردن جدا مشغول ها انگشت.  کرد

 .بوده زیرش لباس شد

 این جواب میخواست دلش خیلی داشت؟ رو کاری چه انجام قصد دقیقا پسر اون

 دقت کمی با که زیرش، لباس شدن خارج از کمی ی فاصله در .بدونه و سوال

 حالت به سرد نیمه و خیس انگشتای همون ، بوده پوشش تنها بود شده متوجه

 شده کردنش، کهوش باعث و گرفته قرار عضوش روی ای گونه نوازش و گذری

  .بود

 که بود زیاد قدری به بود کرده پخش بدنش توی کوتاه حرکت همین که لذتی حس

 جون تازه لبهای بین از هم دومش ی ناله و کنه مقاومت نتونست تکرارش از بعد

 .کرد فرار شا گرفته

 عضو وقتی. بود عمرش لحظات ترین بخش لذت و بهترین از یکی بعدی دقایق

 که لبهایی اون و شد کوچیک و داغ ی حفره اون وارد دردناکش و شده تحریک

 بهشون بدنش، ندرو به خون کردن وارد برای ، بیهوشیش از قبل حمله، شب

 گرفته رو هاش ناله جلوی سختی به. … شدن چفت عضوش دور بود، زده بوسه
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 چیز گرفتن قرار با که کنه حس رو رسیدنش رامشآ به نزدیکی میتونست ، بود

  .اومد خودش به لبهاش روی نرمی

 به تونست ، بود بدنیش قدرت تدریجی بازگشت ی نشونه که عمیقی نفس کشیدن با

 از بیش عطش و کنه حس رو ها رگ داخل شیرین عطر و خون حرکت خوبی

 بدون شد باعث و شه غالب بدنش بر بود شده مخلوط شهوتش با که ش اندازه

 وارد زیادی فشار با رو شا شده تحریک های دندون و بده فاصله رو لبهاش مکث

 .بکنه برجسته های رگ اون

 دور از ای لحظه برای بخش لذت گرمای اون و شنید ضعیفی ی ناله یصدا

 غرشی به رو تهیونگ که شد جدا ارگاسمش به نزدیک و دار نبض عضو

 بیشتری خون مقدار و کرد بیشتر رو مکشش بالفاصله اون و انداخت ناراضی

 .کرد بدنش وارد

 زد ای دیگه عمیق مک نزدیکیش حس و عمیق لذت اون توی رفتن فرو دوباره با

 فشار با و شدت به بدنش، روی اختیاری هیچ داشتن بدون بار، یناول برای و

 . رسید کام به گرم و کوچیک ی حفره اون توی زیادی

 ، بدنش به بخش حیات مایع اون ورود و شا بوده خاموش شهوت شدن خالی

 طور به اما کنه باز رو چشمهاش کمی تونست باالخره و داد افزایش رو قدرتش

 کردن حس با اما برنداشت، طعم خوش و گرم خون اون نوشیدن از دست غریزی

 .اومد خودش به دندوناش بین فشار حال در رگهای زیر از  نبضی کاهش

 از ترمیمش فرصت از قبل و اون و بگیره و پسر اون جون بود نمونده چیزی

.  کشید ای دیگه نفس طعم خوش رگهای اون کردن رها با. کنه خشک خون

 اطرافش به نگاهی و شد بلند بود کشیده دراز مدت تمام که جایی از باالخره

 شکم با و پهلو به مانندش، تابوت تخت کنار که بیجونی بدن دیدن با. انداخت

 شد بلند جاش از بدنش برهنگی به توجه بدون  و سرعت به ، بود افتاده ، مدهبرآ

 .نشست پریده رنگ پسر اون کنار و
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 نگران چشمای تونست و شد باز بلندی ایصد با اتاق در لحظه همون توی درست

 .ببینه رو تائو اشکی چشمای و کریس شرمگین نگاه همراه به رو مادرش شاد و

 لبخند بود کرده باز رو چشمهاش باالخره ماه یک از بعد که پسرش دیدن با ملکه

 بیهوش جسم متوجه رفت تر نزدیک وقتی اما ، رفت سمتش به و زد دلی ته از

 .شد پاک لبخندش و شد تهیونگ های بازو بین ککوگنجو ی شده

 و اصیل طبیعت بود کرده سعی ، بود رفته پسر اون سراغ به کمک برای وقتی

 از استفاده با شا خواسته به تر سریع چه هر رسیدن برای و کنه حفظ رو سردش

 برای بود حاضر که این با و ، کنه اطاعت به وادار رو اون ، زور و تهدید روش

 اون وضعیت اون توی پسر اون دیدن اما بپذیره رو بهایی هر تهیونگش نبرگشت

 .بود کرده پشیمون کارش از کمی رو

 کوکگنجو ی پریده رنگ صورت سمت به دوباره رو شا تشنه نگاه تهیونگ

 دستهاش روی رو اون شا شده زیاد وزن به توجه بی که طور همین و برگردوند

 ، میبرد بود، خودش استراحت محل قبل لحظات تا که جایی سمت به و میکرد بلند

 :پرسید و ایستاد مادرش به پشت

  افتاده؟ اینجا اتفاقی چه بده توضیح یکی میشه _

 تهیونگ دستهای. رفت تابوتی تخت ی دیگه طرف به و کشید عمیقی نفس ملکه

 گرفت بود ش یافته تغییر وضعیت و کوکگنجو ی بسته چشمای به خیره که رو

 :ادد جواب و

 و کار این میتونست اون فقط..... کنم کمک بهت بتونم که بود راهی تنها این ♧

 ....جفتت، عنوان به. بده انجام

 :گفت و کرد قطع رو مادرش حرف تهیونگ

 یاد به ورد؟؟آ در سر اینجا از چطوری ؟؟؟!ضعیفمه و انسانی جفت منظورتون _

 ....چطوری پس... مادر ینباش بوده کارا اینجور و ربایی دمآ کار تو ندارم
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 :گفت ای لبی زیر صدای با و داد کوکی بسته چشمای به رو نگاهش ملکه

 پسر یه تهدید ، کار اون اگه حتی..... بکنم کاری هر حاضرم تو خاطر به من ♧

 ....باشه سم با دوستاش بردن بین از به پناه بی و ضعیف

 :پرسید و انداخت ملکه به نگاهی متعجب تهیونگ

  چطوری؟ ؟ینکرد مسموم رو کدومشون ؟..مس _

 :گفت و زد گازی رو فرمش خوش لبای ملکه

  ....میزه ریزه ی گرگینه اون.... محافظهاش همون از یکی _

 برگرده؟ پادزهر با تا اینجا اومد و کرد اعتماد بهتون اون و _

 اون بالفاصله منم و بیای بهوش تو تا کنه کمک پادزهر قبال در کرد قبول اون ♧

 ....برگردونم دوستاش پیش رو

 :داد جواب و کشید هاش انگشت بین تر محکم رو کوکگنجو دستهای تهیونگ

 اون. وردمآ دستش به باالخره وقتی نه. برگردونم اونو نیست قرار من اما _

 ... بفرست براشون و پادزهر

 :گفت رسوند پسرش به رو ملتمسش نگاه ملکه

 میدونی هم خودت که م کرده کارایی هم جا همین تا دادم، قول بهش من اما ♧

 عنوان به... برمیگرده بهت باالخره اون میدونی هم خودت. نداشتم بهش میلی هیچ

 .گردونم برش بذاری باید االن برای ولی ، نداره بودن تو پیش جز جایی جفتت

. داد کوکگنجو به رو شا کالفه نگاه و لیسید رو خونیش لبهای تهیونگ

 بوده دور خیلی مادرش ذات طبیعت از این میدونست و مادرشه با حق میدونست

 طبیعتی و بودن آشامخون اونا اینکه وجود با حتی ، بزنه کارایی چنین به دست که

 استثناء از یکی مادرش میدونست خوبی به تهیونگ اما داشتن، گر سلطه و سرد
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 نگه خاموش ستسالها رو ترسناکش و بد ذات و میاد حساب به ننوعشو های

 .داشته

 آخرین چشیدن با و کشید کوکی خون از خیس مچ به رو زبونش بار خرینآ برای

 سمت به و گرفت فاصله تخت از.کرد رهاش باالخره زخم، بستن و قطراتش

 :گفت و رفت شومینه

  .دادین شما که قولی خاطر به فقط و یکبار همین باشه، _

.  کنه بلند و کوکگنجو تا زد کریس به ای اشاره پسرش تصمیم از خوشحال ملکه

 غریضی طور به کوکگنجو بیهوش جسم به کریس نزدیکی حس با تهیونگ

 این قدری به. برگشت تخت سمت به نشسته خون به چشمای با و کرد غرشی

 میزشآ تهدید نگاه از دست هشوک از هم تهیونگ خود که افتاد اتفاق سریع حرکت

 .کشید

 اونجا به دوم اتاق از رو ورود بلویات تا خواست تائو از و زد گرمی لبخند ملکه

 :گفت و کرد پسرش به رو بعد.  بیاره

 .بشی سردرگم یا پشیمون ازش نیست نیاز درکه، قابل جفتت برای نگرانی ♧

 الی رو کاغذی ملکه. گرفت فاصله تخت از تهیونگ اتاق به تائو ورود با

 راه کردن باز از بعد و ، ثانیه چند از کمتر در و کرد کوکی ی بسته نیمه انگشتای

 .برگردوند خودش ی خونه به رو اون عبور،

 :پرسید مادرش به رو و کرد اخمی بود ماجرا شاهد که تهیونگ

 ....کردین فراموش انگار رو چیزی یه _

 :پرسید و دزدید رو نگاهش ملکه

 کردم؟ فراموش رو چی چیه؟ منظورت ♧

 .بفرستین باهاش و ونا کردین فراموش.... پادزهر _
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 ملکه. شد گرد تعجب از چشماش مادرش، لبهای ی گوشه شیطونی، لبخند دیدن با

 :گفت و رفت اتاق خروجی سمت به

 . نبود کار در پادزهری ♧

 :پرسید بلند صدای با

 ....ق زیر یعنی نبود؟ _

 راضی رو خودم نمیتونستم من. نبود کار در زهری چون نبود پادزهری... نه ♧

  .بگیرم رو گناه بی موجود یک جون مکن

 ...دوستش اون پس _

  برای چشمکی شیطونش چشمای با و شد بلند ملکه شیرین ی خنده

 :زد ش برهنه و گیج سر

 به تائو قوی ورآ خواب داروی لطف به هم بعدش و شد زخمی کمی فقط اون ♧

 ��.اومده بهوش هم االن تا مطمئنم... همین. رفت خواب

.گذاشت تنها افکارش با رو پسرش و شد خارج اتاق از رعتس به هم بعد  

 نگکوکجو برگشت از قبل لحظه چند....  راوی

 گیجی با و نشسته بینشون که جینی به متعجب چشمای باهوسوک  و نامجون

 و بم صدای با نامجون ثانیه چند از بعد. شدند خیره میمالید رو بازش نیمه چشمای

 :پرسید ای زده شوک

  خوبه؟ حالت... ..جین +

 تعجب با و انداخت همسرش وهوسوک  ی شده درشت چشمای به نگاهی جین

 :پرسید

 .....بد حالم بوده قرار مگه چیه؟ خوبه حالم از منظورت ×
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 جسم اون از بعد و کرد عبور اینه از سویی کم و سفید نور لحظه همون تو درست

 نفر سه هر شد باعث اقاتف این. شد حاضر اینه کنار درست ، نگکوکجو بیهوش

 سمت به عجله با و کنن فراموش مدتی برای رو جین آسای معجزه اومدن بهوش

 .برن بیهوش پسر

 تالش کمی با و انداخت نگکوکجو پاهای و کمر زیر دستی معطلی بدون نامجون

 پسر جسم پذیرای اخیر ماه در که تختی روی و کرد بلند زمین روی از رو اون

 ی معاینه مشغول خودش ی سرگیجه به توجه بی هم جین. داد قرار بود، باردار

 صدای با بود جریانات این ی همه شاهد طرفی از کههوسوک . شد نگکوکجو

 :گفت و کرد مشغول زوج به رو ضعیفی

 مگه!! کرده؟؟ مسموم رو جین نگفت... زن اون مگه افتاده؟ اتفاقی چه یعنی ÷

 االن جین چطور پس نشه؟ بیدار جین تهبرنگش پادزهر با نگکوکجو تا نبود قرار

 .نمیبینم همراهش هم چیزی من تازه بیهوش؟ نگکوکجو ولی بهوشه

 فحشی دادن از بعد و کرد ای ناله نگکوکجو بگیره جوابی هوسوک اینکه از قبل

 :کرد باز رو چشماش

 حال هر به..... یکم بیانم فن من متاسفم،.....)گاییدمت تهیوووووووووونگ اوه _

 ��)ببخشین تون بزرگی به اشم

. شدن خشک خودشون جای سر حرف این شنیدن با اتاق توی ، نفر سه هر

 کمر به دستی بگیره رو شا خنده جلوی میکرد سعی سختی به که هوسوک

  .بده تکیه تخت تاج به بتونه تا کرد کمکش و انداخت نگکوکجو

 باز با که کرد یا دیگه ی ناله بود پیچیده کمرش توی که دردی از نگکوکجو

 دهنش توی ناله کامل، سالمت در هم اون کنارش، جین دیدن و چشماش شدن

 .رسید خودش حده ترین بزرگ به چشماش و موند ناقص
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 منقطع صدای با میکرد نگاه ش میزه ریزه محافظ به خیره خیره که همینطور

 :پرسید

 بهوش چطوری تو....... باز....  چشمات چرا....؟؟؟....چطوری...تو...ت _

  اومدی؟

 :گفت و گرفت و جین های دست خوشحالی با و افتاد ملکه قول یاده بعد

 داده جواب زود انقدر فرستاد؟ باهام و پادزهر کرد؟ عمل قولش ب زن اون پس _

 نداری؟ درد پادزهر؟

 مرتب مشغول کههوسوک . بود گردش در جین گردن دور زخم دنبال به نگاهش

 :گفت بود گکوکنجو های بالشتک کردن

 ....بود هم ما سوال دقیقا این ÷

 :داد ادامه اون و دوخت هوسوک به منتظرشو نگاه نگکوکجو

 هیچ بدون اومد، وشه به.. تو ی کله و سر شدن پیدا از قبل لحظه چند جین ÷

  .نبود تو همراه هم چیزی البته. پادزهری

 :گفت میرفت همسرش سمت به درحالیکه نامجون

 .نباش طمئنم هم خیلی +

 نگکوکجو ی شده مشت دست به شد رو به رو بقیه کنجکاو های نگاه با وقتی

 ی شده تا برگه دیدن با و کرد باز رو دستش ارومی به نگکوکجو. کرد اشاره

 :خوند بود انگلیسی به که رو متن و کرد باز رو اون سرعت به ، کاغذی

 پسر اون من باشی، تهاتدوس نگران نیست نیازی اما دادم فریبت که متاسفم))

 بتونه که باال دوز با بود ساده بیهوشی داروی یه فقط اون نکردم مسموم و محافظ

 خاطر به فقط که هم رو دیگه یکی اون. کنه عمل محافظت مثل ای گرگینه روی

 وقتی تا البته... نمیاد سراغش به ای دیگه عوارض و بود شده تنبیه طلسمش
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 برای که ممنونم ازت نه، یا داره بیشتر تنبیه به ازنی که بگیره تصمیم تهیونگ

 برت دادم بهت که قولی طبق پسرم، خواسته خالف بر منم و اومدی کمک

 هر که الزمه تهیونگ جفت عنوان به بدونی باید..... اما ، تا خونه به میگردونم

 االن تا شاید طرح اون. دیدم و گردنت روی طرح من. برگردی خودت زودتر چه

 دوباره زودی به  ، ندارم توضیح برای زیادی وقت بگذریم... ولی بود مطلس

 ((باش هام نوه و خودت مواظب. میبینیم رو همدیگه

 نفس نفس به حالیکه در عصبانیت، از سرخ و شده گرد چشمای با نگکوکجو

 به شروع ، خورده فریب شد متوجه وقتی و خوند رو نامه متن دیگه بار بود افتاده

 :کرد زدن داد

 دستای با میخواد دلم. پسرتی لنگه یکی هم تو عجوووززهههه، بهت لعنت _

 ....خودم

 وردنآ دست به برای بود شده مجبور که افتاد کاری یاد به لحظه همون توی

 رو ظرفی نامجون از اشاره با و فوری شد باعث فکر همین و بده انجام پادزهر

 بهم خودمم حال.... ) کنه استفراغ به به شروع دریافت محض به و طلب

 ��)خورد

هوسوک . رفتن تخت از تر عقب کمی معذبی صورت به اتاق داخل فرد سه هر

 و کشید نگکوکجو حرص از شده مشت دستای بین از رو برگه حال همون در

 سه هر ، نامه متن اتمام از بعد. خوند هم گرگینه زوج برای بلند رو نامه متن

 از که هوسوک. انداختن نگکوکجو ی کرده اخم و پریده رنگ چهره به نگاهی

 یاد به دوباره نامه متن دیدن با و کرده مشغول رو ذهنش سوالی ملکه دیدن زمان

 :پرسید بود افتاده موضوع همون

 تصمیم ما تنبیه برای تهیونگ تا گفته، که کوفتی این یا چیه؟ جفت از منظورش ÷

 حاال حاال دیدم من که اونی ده؟ش خوب سرعت این به عوضی اون مگه بگیره؟؟؟

 ...ولی کنه باز چشم نباید ها
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 و بسته چشمای با و داد عقب به شوا تکیه صورتش کردن پاک از بعد نگکوکجو

 :گفت ش عصبی لحن

 بلکه شده بیدار تنها نه مطمئنا االنم همین عوضی اون... هه!! ها؟؟ حاال حاال _

 .باز حقه و رو دو ایه آشامخون... میبره سر به کامل سالمت در

 :پرسید و کشید نگکوکجو ی شده بلند موهای به دستی جین

 وجود که سمی پادزهر ازای در زن اون ؟؟....کوک افتاد اتفاقی چه اونجا ×

 ریختی؟ بهم انقدر که خواست ازت چی نداشت

 از صورتش دوباره بود داده انجام هیچی برای که کاری یاداوری با نگکوکجو

 :کرد زمزمه و شد سرخ خشم

 ...نیست مهم _

 و داد فشار رومیآ به رو همسرش ی شونه دید و نگکوکجو حال این که نامجون

 کههوسوک . نکنه پیچ سوال این از بیشتر رو اون که خواست ازش اشاره با

 :گفت بود نامه به چشمش هنوزم

 نگکوکجو حال به فرقی چه چیه؟؟؟ دیگه جفت این میدونه کسی.... نگفتین ÷

 چیه؟ طلسمش جریان اصال یا داره؟

 پیش نامجون که کنه بازگو رو شنیده ملکه از که توضیحاتی خواست نگکوکجو

 :گفت و کرد دستی

 یک از بعد نداره، رو به رنگ نگکوکجو... قبلش اما میدم توضیح برات من +

 اوضاع بگم میتونم وضعش و سر از و کرده باز چشم تازه بوده بیهوش که ماه

 برای ساده غذای یه میشه اگه...  جین. نداشته گذشته ساعت توی هم جالبی چندان

 اگه ببین هم بعد.  نمونده باقی چیزی شب سر شام از متاسفانه چون کن مادهآ کوک

 خوده جای به اوقات گاهی و بودیم گرفته جدیدا که خونی از ای ذخیره

  .بیار برام ، مونده چیزی میکردیم تغذیه اون از رو هاش بچه نگکوک،جو
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 و برگشت میکرد نگاه اتاقش توی جمع به خستگی با که نگکوکجو سمت به بعد

 :پرسید

  دادی؟ دست از خون واحد یه از بیشتر یا کافیه؟ کیسه یه +

 نژوکتآ سازی جدا قسمت از که نگکوکجو لباس روی خونای به حرف این با و

 و وردآ باال رو دستهاش زا یکی نگکوکجو تعجب کمال در اما. کرد اشاره بود،

 :گفت مچش روی زخمی محو رد دادن نشون با

 .بیرون کشید ازم بیهوشی مرز تا لعنتی اون واحد؟ یه از بیشتر _

 :گفت حرص با میشد خارج اتاق از که همینطور جین

 ......موافقم کامال زدی اومدنت بهوش موقع که حرفی با...  نگکوکجو×

 صدایی با و اتاق از خروج با همزمان و نگکوکجو گیج چشمای به توجه بی بعد

 :گفت میشد تر دور لحظه هر که

 .لعنتییییییی تهیونگ اوه گاییدمت ×

 نتونستهوسوک  حرف، اون ی دوباره شنیدن و جین بانمک و حرصی لحن از

 کمد سمت به و کرد کوتاهی ی خنده هم نامجون. زد خنده زیر و کنه مقاومت

 :گفت و رفت نگکوکجو های لباس

 بپوشی؟ بیارم چی گرفتن، دوش برای دیروقته فعال شده، کثیف لباست +

  :گفت و انداخت شا مدهبرآ شکم و خونی پیراهن به نگاهی نگکوکجو

 میکنم حس بده، اینه یه هم قبلش چیه؟ این خهآ... دیگه پانچوی یه جز چی هر _

 .نیست خودش جای سر چیزایی یه

 :گفت و زد خندی تک هوسوک

 بیراه البته خب.... نباشه جاش سر اینکه نه ، شده اضافه چیزایی یه بگی بهتره ÷

 .بوده هم راتییتغی یه نگفتی هم
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 نامجون دست که کوچیکی ی ینهآ ،هوسوک حرفای از شده کنجکاو نگکوکجو

 ی ناله شا رفته رنگ از و شده بلند موهای دیدن با و گرفت سرعت به رو بود

 :کرد بلندی

 قراره کی تا کوفتیم استایلم شت، شت شت.... اخهههه وضعیه چه این.... اایاااااا _

 بره؟ فنا به

 تخت سمت به ای دیگه رنگ بیآ کوتاه استین بلند پیرهن برداشتن با نامجون

 :گفت و برگشت

 خوبه؟ پیرهن این ببین نکن، فکر بهش +

 :تگف اخم با و انداخت نامجون دستهای توی پیرهن به نگاهی نگکوکجو

 .بده بهم حداقل شلوارک و تاپ یه ست، دیگه پانچوی یه که اینم _

 لباس تعویض ، بعد کمی. شد شا تازه موهای کردن چک مشغول دوباره و

 سوپ بشقاب حاوی کوچیکی سینی با جین که بود شده تموم تازه نگکوکجو

 .برگشت اتاق داخل به خون ی کیسه دو و گرمی

 ناهار... کوکویا شرمنده نبود، دست دم مادهآ سوپ از بهتر چیزی شب وقته این ×

 .داشتی دوس که اضافه فلفل و گوجه سوپ اینم. میکنم جبران برات فردا

 :گفت و پرید جین حرفای بین هوسوک

... فردا نه باش امروز ناهار فکر ب پس میاد در داره دیگه فتابآ اینکه اول ÷

 بده، جامعه تحویل من لمث دیگه شکالت یه نگکوکجو نمیخوای اگه درضمن

 حامله زن بچه میشه باعث فلفل میگفت مامانم.... بده خوردش به فلفل کمتر

 ...خ ی برنزه من پوست همینه برای شه، تیره پوستش

 حرفش نگکوکجو حرصی صدای و صورتش سمت به بالشتی شدن پرت با

 :موند نصفه
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 .اخته غالز بادتهآ و جد هفت زن _

 سرعت به ، بود کرده ایجاد براش غذا عطر که ای تازه گرسنگی روی از هم بعد

 .شد خودن مشغول و کشید جین دستهای بین از رو سینی

 ی حوله و نگکوکجو و خونی لباس رختکن توی ختنااند از بعد که نامجون

 رفتار شاهد و برگشته اتاق به بود، کرده تمیز رو کوک بدن باهاش که ای خونی

 :گفت و کرد یا خنده بود نگکوکجو عجول

 مدت این مثل یا میکنی مصرف و خون بعد بشه تموم غذات تا میکنی صبر _

 کنم؟ تزریقش بهت

 محتویات دادن قورت از بعد و داد خون های پاکت به شو کالفه نگاه نگکوکجو

 :گفت قاشقش

 .میخورمشون خودم کنم، کوفت و این بذار _

 :کرد زمزمه ذهنش توی و کشید شکمش به دستی بعد

 غذای نوبت بعدش کنم، پاک لعنتی طعم اون از و دهنم باید اول ولی ببخشید، _

 قبول؟.... شماست

 خوردن به و زد لبخندی کرد دریافت شکمش چپ سمت به که کوتاهی ی ضربه با

 که رو نونی ی تکه و کرد جلب رو شا توجه نامجون حرف اینکه تا ، داد ادامه

 :گذاشت کنار بود، جویدنش مشغول

 احتیاج توضیح یکم به گمونم..... پرسیدهوسوک  که سوالی مورد در... خب +

 .داریم

 :گفت و خورد سوپش از ای دیگه قاشق نگکوکجو

 .گفت بهم چیزایی یه زن اون... مزخرفاته این و بودن جفت منظورت اگه _
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 جفت مورد در که کوتاهی ی مکالمه میکرد، تموم رو اشغذ که همینطور بعد

 کنار هوسوک. کرد تعریف بقیه برای رو داشت ملکه با ، آشامخون یک با شدن

 :گفت و نشست تخت

 چجوری دقیقا شدن جفت این. نمیشم متوجه من.... اما درست اینا ی همه خب ÷

 نتونست اول همون از( تهیونگ) اون که داره خاصی روند چه میگیره؟ صورت

 شدی؟ جفتش به تبدیل تو بفهمه

 :گفت و کرد صاف کوتاهی سرفه با رو صداش نامجون

 خاصی شرایط شدن جفت ببین. بدم توضیح تر واضح کمی بتونم من کنم فکر +

 گونه یه از نفر یک میاد پیش کم خیلی گفت نگکوکجو که همونطور اوال ، داره

 آشامخون بین در این و بشه جفت خودش نوع هم از غیر کسی با بتونه خاص ی

 تازه دارن خودشون بین رو استثنائات کمترین ، داتنموجو ترین قدیمی از که ها

 خبر من که جایی تا و حال به تا درواقع.... ما دنیای های گونه ی بقیه با اونم... 

.... نداره و نداشته انسانی جفت هیچ ، ماورا دنیای موجودات از کدوم هیچ دارم

 پیوند همچین هی که نمیکرده فکر عنوان هیچ به تهیونگ اوه مطمئنا همین برای

 .بیاد پیش نگکوکجو و خودش بین ای قوی

 :گفت و زد نیشخندی جین

 بتونه پسر یه عنوان به نگکوکجو که نمیکرد خطور فکرشم به حتی اون ×

 گاهی و داشتن رابطه ها آشامخون با که انسانی زنای نیستن کم اخه.... بشه باردار

 در و شدن ناپدید زود لیخی شون بچه هم و خودشون هم اما شدن باردار هم

 و زنا اون ، خاطی آشامخون شدن تنبیه از گیری جلو برای شرایط، بهترین

 ها آشامخون ی جامعه اهمیته کم نوع و مپینز، به تبدیل هم هاشون بچه همینطور

 .میشن

 :پرسید و کرد جمع هم توی هاشو دستهوسوک 
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 چیه؟ شرایط بدترین اونوقت ÷

 :داد جواب جین  جای به و کشید ای کالفه نفس نگکوکجو

 برای جسدشون و شده خشک خون از شون بچه هم و اونا هم شرایط بدترین در _

 .میرن بین از همیشه

 بود رفته فکر توی و تادهایس اتاق قد تمام های پنجره کنار که هوسوک به نامجون

 :گفت

 لوممع زمان مدت از خب..... شدن جفت های گیویژ و نحوه درباره اما و+

 فقط و بعدیه تک و ابدی رابطه یه پیوند این واقع در چون بگذریم، که شدنش

 قصد به ای رابطه متعددی دفعات ممکنه گونه هر بنابراین افته، می اتفاق یکبار

 ...برسه دلخواهش ی نتیجه به شده معین زمان در بتونه تا بده انجام گیری جفت

 :گفت و کرد قطع رو نامجون حرف صبری بی باهوسوک 

 چی؟ یعنی گفتی که اینی ÷

 :گفت مینشست تخت روی ، نامجون کنار حالیکه در جین

 شناآ هم با زود خیلی که بود شانسی خوش روی از نامجون، و من برای مثال ×

 قصد به نه و عالقه روی از که ای پنهانی ی رابطه اولین از بعد ماه یک و شدیم

 داد انگیزه بهمون هم همین. ایم همدیگه فتج شدیم متوجه دادیم، انجام گیری جفت

 که مشکالتی از و بمونیم هم با بتونیم هامون قبیله های مخالفت تمام وجود با تا

 شکل تغییر برخی برای ماه، یک ها گرگینه برای. بریم کنار بود راهمون سر

 یک از کمتر یا بیشتر ما دنیای موجودات از دیگه برخی برای ، هفته سه ها دهنده

 مورد فرد اینکه فهمیدن ، ماه سه به نزدیک چیزی ها آشامخون برای و ماهه

 که ها استثنا اون مورد در اما.... میکشه طول نه یا کردیم پیدا رو نظرمون

 مدت از بیشتر ماهی یک حدودا داشت وجود نژادی تداخل چون گفت، نامجون

 .بشه علومم نبودنشون یا بودن جفت تا میکشید طول نژاد اون معلوم
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 نگکوکجو با که دیداری خرینآ توی باید تهیونگ حساب این با... خب ÷

 میشد متوجه باید.... شده داده ترتیب من اومدن از قبل گفتین که همونی... داشت

 .میاد حساب به شا شده تعیین جفت نگکوکجو که

 کمی نامجون ، بود شده خیره گرگینه زوج به منتظر چشمای با هم نگکوکجو

 :گفت و کرد کرف

 مقابل ی نقطه و نگکوکجو بودن انسان میرسه من ذهن به که احتمالی تنها +

 مشترک نقطه یک ماورا، موجودات ما بین واقع در.... تهیونگه با نژادش بودن

 از ما ی کننده جدا و کننده تعیین عنوان به ما ی همه درون که ژنی اونم هست

 فهرست توی.... خب....  جورایی یه ها انسان اینکه و داره، قرار ها انسان دنیای

 کار به اینجا شده تعیین زمان مدت همین برای. دارن قرار ما ی همه غذایی

 . نیومده

 :گفت و کشید موهاش بین دستی توضیح همه این از خسته هوسوک

 ها رابطه ی بقیه با فرقی. بگو شدن جفت نحوه از بیخیال،... شدم گیج که من ÷

 داره؟

 رابطه این جفتش با نفر یه وقتی فقط...  خون تبادل و سکس همون. چندان نه +

 و. میدن پیوند هم رو شون زندگی اکسیر خودش خواست بدون میکنه برقرار رو

 هر زندگی و مرگ میشه، ظاهر شده معین مدت از بعد وقتی پیوند این جورایی یه

 ...و میکنه وابسته بهم جورایی یه رو طرف دو

 :گفت و پرید نامجون حرفای بین نگکوکجو

 مرگ به رو لعنتی اون چون... بودم بیهوش تموم ماه یک من بود همین برای _

 اما ، زنده درد بدون بود تونسته ای گربه چشم مراقب اون کمک با فقط و بود

 حمله بسب و پیش ماه یک جز من... خون تبادل گفتی تو ولی. بمونه بیهوش
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 ولی گرفته خون من از اون بشه کوفتش که جایی تا... .نگرفتم تهیونگ از خونی

 ....نه من

 :گفت و زد نگکوکجو پیشونی به ای ضربه شستش و اشاره انگشت دو با جین

 داشتی هیوال اون با اول بار گفتی ای وحشیانه ی رابطه اون از بعد کردی فکر ×

 مسلما بود؟ نشده هم کامل حتی طلسمت حالیکه در اونم بمونی؟ زنده میتونستی

 .نمیکشید ها اینجا به کار وگرنه داده بهت رو خونش از کمی هم موقع اون

 و داد سر هاش بالشتک از تر پایین سطحی به رو خودش کمی نگکوکجو

 صورتش به روشنی نور برخورد با که انداخت اتاقش سقف به رو نگاهش

  .بست رو چشمهاش

 دیگه؟ چیه این... اههه _

 :گفت جین که رفتگ صورتش جلوی دستی

 استراحت کمی میبندم تو پنجره های حفاظ... کرد طلوع خورشید نیست، چیزی ×

 .میکنم بیدارت ناهار برای. کن

 باشه داشته استراحت برای تری راحت جای میکرد کمکش که همینطور نامجون

 :گفت

 .کن صدامون داشتی الزم چیزی +

 روی ای تازه سوال بود هملک ی نامه توی متن به چشمش حالیکه درهوسوک 

 پرسیدن و بست رو دستش نگکوکجو ی بسته های چشم دیدن با اما اومد لبهاش

 اتاق نفر، سه اون خروج با ، بعد کمی. کرد موکول بهتری فرصت به رو سوالش

 از بعد کرد فرصت نگکوکجو و فرورفت ارومی و تاریک فضای توی دوباره

 .کنه استراحت کمی ، گذشته استرس پر ساعات گذروندن

 (تهیونگ مادر)ملکه مخفی کلبه..... راوی
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 کنار و پوشیده لباس حاال تهیونگ.  میگذشت نگکوکجو رفتن از ساعتی چند

 ملکه.  بود خونش جام پنجمین نوشیدن مشغول و نشسته مادرش مقابل و شومینه

. بود شده خیره پسرش به چشمی زیر میکرد بازی ش خالی جام با حالیکه در هم

 رو سکوت این شومینه توی ها چوب سوختن صدای تنها و بود سکوت توی کلبه

 و ترک رو کلبه پیش ساعت یک تهیونگ دستور به بنا هم کریس و تائو. میزد بهم

 میگرفت دست به رو ششم جام که پسرش دیدن با ملکه. بودن رفته ماموریتی به

 :گفت و خورد تکونی

 هم االن و کردی خالی خون از اغما حد تا و پسر اون داری؟ جا بازم واقعا تو ♧

 !!!...داری جا بازم که عجیبه... خوردی پر جام تا پنج

 :گفت ششم جام کشیدن سر از بعد و زد پوزخندی تهیونگ

 .دارم خوری پر به نسبت بیشتری مشکالت فعال _

 .نیست مهم چیزا بقیه... پسر همون کمک به اونم اومدی بهوش تو مشکلی؟ چه ♧

 اون بفهمن اگه کردی فراموش اینکه یا نیست؟ مهم اونم ؟؟!چی شورا جدی؟ _

 ..رو من ی بچه و شده من جفت به تبدیل پسر

 :گفت و کرد قطع رو پسرش حرف ملکه

 .رو تو های بچه ♧

 :گفت و داد هاش چشم به گردشی تهیونگ

 .دیگه ی نشده بینی پیش مشکل یه اینم ، بفرما _

 نژادی، این ی شاهزاده تو...  تهیونگ چیه؟ گرانیتن یلدل نمیشم متوجه بازم ♧

 .نداره رو تو به زدن سیبآ یا و تنبیه قدرت شورا اون

 چی؟ رو اون به زدن سیبآ _
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 :گفت و زد نیشخندی ملکه

 نگرانشی؟ ♧

 :گفت و داد تکیه عقب به مادرش گیری نتیجه از شوکه تهیونگ

 احمق اون.... خودمم نگران النا من باشم؟ اون نگران باید چی برای چی؟؟؟ _

 .بوده دنبالش شورا سال همه این که من ضعف نقطه بزرگترین به شده تبدیل االن

 :گفت و برداشت ای دیگه جام خونسردی با ملکه

 ...تا کن تبدیلش بفهمه شورا اینکه از قبل بفهمن، اونا نذار خب ♧

 میتونه یکیش ، انسان صد هر از. انسانه اون یک؛... نیستی متوجه اینکه مثل _

 جایی بشه هم تبدیل اگه حتی... پسره یه اون دو؛. کنه تحمل و تبدیل ی پروسه

 اینه شکسته پسر اون که ای کوفتی قانونای ی همه از تر مهم و...  نداره من کنار

 چه ممکنه غیر خودشم نژاد برای که چیزی بارداره، غریب عجیب ی بچه اون که

 از بیشتر اون..... اومده پیش که غیرممکنی خرینآ و ما نژاد و نوع برای برسه

 .بارداره رو بچه یه

 :گفت و کشید عمیقی نفس تهیونگ ، دوخت پسرش به رو منتظرش چشمای ملکه

 توی نتونسته عنوان هیچ به و وقت هیچ حال به تا ما ی گونه میدونی هم خودت_

 این شورا کافیه. باشه داشته بچه یه از بیشتر ، نژادی هر با حاال ، روابطش

 اون وردنآ دست به برای ما ساله چندین زحمات تمام. بشه متوجه رو موضوع

 .میره باد به استثناییش خون اون با پسر

 :گفت بود رسیده شا عالقه مورد موضوع به انگار که ملکه

 تنها ، من نظر به اما نه یا کردی فکر میگم که چیزی این به االن تا نمیدونم ♧

 جفت اون که همینه ، شده پسر اون خون بوی به تو نظر جلب باعث که یچیز

 .توئه ابدیه



300 | P a g e  

 

 

 :داد ادامه لبخندی با هم ملکه ، انداخت مادرش به گیجی نگاه تهیونگ

 دیدم که هایی دمآ ی بقیه به نسبت تری شیرین و تر غلیظ خون پسر اون اینکه ♧

 تو خاطرات توی که عطری اما مشخصه خوبی به عطرش روی از این داره،

 همه این پیوستن وقوع به برای منطقی توضیح تنها و داشت بیشتری شدت بود،

 بودنش ی واسطه به فقط و تولد بدو از پسر اون خون که باشه میتونه این ، استثنا

 .وردهآ وجود به برات رو خاص طعم و عطر این تو، تقدیر توی

 پاش جلوی که مشکالتی ورییادآ با اما کرد فکر مادرش حرفای به کمی تهیونگ

 :گفت بود

 اتفاق اون بابت من از هنوزم شورا کنم، فکر چیزا این به ندارم وقت فعال _

 پیش رو پسر اون زودتر چه هر باید. میگرده نابودیم برای فرصتی دنبال و متنفره

 .برگردونم خودم

 درسته؟....  بود نگکوکجو اسمش ♧

 چطور؟ _

 نگکوکجو قبال در شورا، به نسبت تری جدی شکلم فعال تو من نظر به ♧

 .داری

 مشکلی؟ چه _

 ....طلسمت ♧

 ملکه. شد خیره مادرش به افکارش نرسیدن نتیجه به با اما کرد فکر کمی تهیونگ

 :گفت و کشید ای کالفه هآ

 ، گذاشتی جا به و طلسم اون و گرفتی تو که گازی اون رفته یادت اینکه مثل ♧

 به و شده پیوندتون پروسه از جزئی شده، جفتت به بدیلت نگکوکجو که حاال

 نژاد قدرتمند های بچه که انسان یه کردی فکر. میره بین از طلسم عنوان به زودی
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 محاله رو اتفاق این هم معمول طور به که پسر یک اونم  بارداره، رو  آشامخون

 دیگه وقتی ،باشه دردسر این پذیرای نمیتونه عنوان هیچ به بدنش و کنه تجربه

 رو بدنش توی های بچه نیاز مورد غذای اوال، تا باشه نداشته رو تو ابدی طلسم

 ترمیم رو شا شده ضعیف همواره بدن طلسم اون کمک با بتونه ثانیا و کنه، تامین

 بیاره؟ دنیا به زنده رو ها بچه اون حتی یا و بمونه زنده قراره چطور کنه،

 سکوت که چیزی تنها دوباره و رفت فرو کشو توی تهیونگ ملکه حرف این با

 و کلبه کوچیک های پنجره با بارون قطرات برخورد صدای میزد بهم رو کلبه

 .بود شومینه توی ها چوب سوختن

 نگکوکجو

میدونستم منظور اون زن از سه چهار روزی از بهوش اومدنم می گذشت. قبال ن

م واضح معنی حرفاش برا دو روز پیش تازه اما خرش راجع به طلسم چیهآاخطار 

شکار شدن جفت بودنم با اون عوضی طلسم کاربرد آشد. اینکه حاال، به خاطر 

 خودش رو از دست داده. 

باید خوشحال میشدم، که از دست اون نفرین راحت شدم اما.... وقتی به عمق 

شکار شد و تقریبا از شب پیش آکر کردم تازه بدبختی جدیدم برام ماجرا ف

شروع به ظاهر شدن کرد.... نمیخوام به کسی چیزی در این باره عوارضش هم 

بگم، بقیه، خیلی خیلی به خاطر من توی دردسر افتادن، .... ولی هینیمممممم.... 

 خیلی درد دارم. 

عالوه بر اون سرگیجه و حالت تهوع ولم نمیکنه. به قدری که ضعف کل بدنم و 

ه خالکوبی بال استفاده رو داره ، بدن گرفته. حاال که اون طلسم لعنتی تنها حکم ی
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من خونی نداره که بچه هام رو سیر کنه و یا قدرت درمانی که دردامو تسکین 

البته هنوزم میتونم خون بخورم، ولی تاثیر چندانی نداره و بچه ها هر  منبده. 

لحظه تکون های بیشتری میخورن. برام جالبه که قبال فقط یه نبض و قدرت یه 

س میکردم اما االن به خوبی میتونم وجود دو زندگی رو داخل بدنم ضربه رو ح

 حس کنم. حتی گاهی خواب میبینم که باهاشون حرف زدم. 

،  جینتوی همین فکرا بودم که موج تازه ای از درد توی بدنم پیچید اما با وجود 

اونم چند قدم دور تر، در حالیکه روی مبل جدید و بزرگ مقابل تلوزیون دراز 

یده بودم ، فقط دست هامو از درد مشت کردم و سعی کردم با گاز گرفتن لبم از کش

 داخل دردمو تحمل کنم.

نبود. گویا تعمیرات خونه که بعد از حمله ی گرگینه هوسوک نامجون و خبری از 

خیلی زود تر از دو  نامجونها، صورت گرفته بود، به لطف کارگرای استخدامی 

هزینه هاش از میزان تخمین زده شده بیشتر شده بود و هفته، انجام شده بود اما 

 رو برای جواب پس دادن به پدرم ، توی دردسر انداخته بود.نامجون 

برای همین پدرم وکیلش رو فرستاده بود تا با دیدن من دلیل این همه ولخرجی رو 

قرار بود جناب وکیل رو دست به سر و تا هوسوک با کمک نامجون بپرسه، اما 

 انع کنن. حدی ق

، چه کسایی رو تونسته استخدام کنه که به این نامجون پرسیدم جینوقتی از 

سرعت اون خونه ی منهدم شده رو به این خوبی تعمیر کنن، گفت که بهتره چیزی 
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نپرسم، فقط همین رو بدونم که اونا انسان نبودن و قدرت و سرعت عمل باالیی 

 ماس دستمزد گرفتن.لگویا به طال و ا داشتن برای همین دستمزدشون زیاد شده....

هم درباره گرفتاری ای که ممکن بود با همسایه ها و پلیس بعد از  نامجوناز 

ایجاد اون همه سر و صدا براشون پیش اومده باشه پرسیدم اما در کمال تعجبم 

 خب.. من ..…گفت که هیچ شکایتی نبوده... انگار هیچ کسی چیزی متوجه نشده

نشدم، اونم از وقتی که خودم این همه ماجرای غیر ممکن رو  که زیاد متعجب

 پشت سر گذاشتم.

 ورد و گفت:آجیلی برام آبا ظرف پر از  جیندرد تازه رفع شده بود که 

... این مدت خیلی ضعیف شدی، یک ماهم که بیهوش بود... بخور کوکی بخور  ×

 یکم جون بگیری.

له میکردم با لبخندی ازش تشکر همینطور که به گردو ها و فندق های ظرف حم

 کردم و پرسیدم:

 خبری ندادن؟هوسوک و  نامجون _

بعد  و بمیوه بود ، روی میز مقابل گذاشتآکه حاوی دو تا لیوان  ،سینی دوم دستش

 نشستن ، کنارم ، گفت:
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تونسته یه جورایی ذهن اون وکیل  هوسوکاالن زنگ زد.  نامجونچرا اتفاقا،  ×

رو قبول و به پدرت تحویل  نامجونه تا دیکته شده کلمات فضول رو دستکاری کن

 بده.

خیلی خوبه، توی این همه مشکل فقط دماغ دراز پدرمو کم داشتم که توی کارام  _

 سرک بکشه.

وه آبمیطور که توی فکر بود، با لیوان نگاهی بهش انداختم.... همین جینبا سکوت 

م و بعد از خوردن چند تا بادوم م یه ضرب تموم کردابمیوه آش هم بازی میکرد. ا

 زمینی و عوض کردن کانال تلوزیون پرسیدم:

 ما رو مشغول کرده؟ جینیچی فکر  _

ه ای پس زادش ضربآو به لباش نزدیک میکرد ، با دست همینطور که لیوانش ر

ش و کنار گذاشتن لیوانش به سمتم برگشت و ابمیوه آگردنم زد. بعد از خوردن 

 گفت:

خرت باشه منو اینطوری صدا میکنی... دوم هم اینکه.... به آار اول اینکه ب ×

 نظرت مشکوک نیست؟

 با تعجب نگاهی به چشمای منتظرش انداختم و گیج از حرفش پرسیدم:

 مشکوک؟ چی مشکوکه ؟؟ _

 پدرت.... ×
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 اینکه پیگیر ولخرجی هام شده مشکوکه؟ _

مه وقت حتی سر زده نه.. اونکه از اسکروچ بودنشه... اینکه بعد از این ه ×

نیومدن پیشت یه خبری ازت بگیرن... هر چی باشه تو تنها بچه و تنها 

 وارثشونی.... نباید بیشتر تو رو نزدیک خودشون نگه دارن؟ تعلیمی .. چیزی؟؟؟

خنده سردی کردم و همزمان با خیره شدن به برنامه ی مزخرف تلویزیون جوابش 

 رو دادم:

از شروع این ماجرا های عجیب و غریب  تو هیچی از زندگی من قبل _

نمیدونی... تعلیم؟ فکر نمیکنم چیزی مونده باشه که توی مغز من فرو نکردن... 

از همون بچگی، به محض اینکه تونستم کمی خوندن و نوشتن اونم خیلی زودتر 

ان های از همسن های خودم، یاد بگیرم.. شروع به تعلیم دادن من کردن. زب

داب و رسوم بی سر و ته و درسای مزخرفی که آی متفاوت، مختلف، کالس ها

 راجع به اقتصاد و تجارت و کلی کوفت و زهرمار بود.

 پس یعنی... ×

یعنی جناب شیو ی بزرگ هیچ نگرانی از بابت اینجور مسائل نداره و هر وقت  _

عشقش بکشه میتونه خودش رو بازنشسته کنه و من رو مثل یه عروسک کوکی 

م ی بود که بعد از تولد هجده سالگیش بذاره.. حداقل این تصمیمسر جای خود

نی گرفت اما بعد از اون اتفاق توی مهمونی.... که در واقع رفتن به اون مهمو
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م به حساب میومد..، تصمیم گرفت تا مدتی منو از های کوفتی هم جزو تعالیم عملی

بخوابه.... مطمئنم خودش و کسب و کار عزیزش دور کنه تا تمام اخبار و شایعات 

 تا یکی دو سال دیگه هم سراغی ازم نمیگیره.

ش همین افاااکککککک..... چرا منو تو از خیلی چیزا شانس نیاوردیم؟ نمونه  ×

بابا های رو مخ و عوضیمون.... منم واسه اون بابای کوفتی ، به خاطر بتا بودن 

.. در واقع قبل از مله رو داشتم.و فرزند وسط بودن، فقط حکم گره کور یه معا

لفای گروه منو مجبور به ازدواج با آ، پدرم میخواست به عنوان نامجونشنایی با آ

دختره یکی از اعضای مهم قبیله کنه، تا هم ارتباط و اتحادمون قوی تر بشه، و هم 

 ه وجود بیارم.بپر قدرت تری رو برای هر دو قبیله  وگرگ های اصیل 

ش انداختم و با حسادت ساختگی اونی چین خورده با دو انگشتم ضربه ای به پیش

 گفتم:

رو پیدا کردی... اما  نامجوناما تو از من خوش شانس تری هیونگ.... تو  _

 من....

 تک خنده ی کرد و گفت:

الاقل، درسته.... تو این یه مورد تو خیلی بیشتر از خانواده، بد شانس بود..،  ×

، از بعد از فرارمون روی  نامجونمنو ت میکنن ولی خانواده ی تو ساپورت مالی

چند تا شغل عوض کردیم تا اینکه  پای خودمون بودیم، و باورت نمیشه اگه بگم
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خرم که خدمتکاری آکار شفته ی من ، سر آبا دیدن  وضعیت  نامجونخر سر آ

هم اونجا محافظ بود... منو از کار کردن منع کرد و  نامجونتوی یه باری بود، و 

 عفا داد.خودش هم است

 من سر در اوردین؟  پس چطوری از بادیگاردی .. برای _

، پزشک همون بیمارستانی که بار اول همو نامجون به کمک یکی از دوستای  ×

داخلش دیدیم بود و به طور اتفاقی حرفای پدرت با یکی از وکالش رو که دنبال یه 

پدرت و میشناخته، محافظ ناشناس اما مورد اعتماد میگشته میشنوه... و خب چون 

 رو بهش معرفی میکنه. و باقی ماجرا... نامجون

 فکر میکردم پرسیدم: جینهمینطور که به حرفای 

 راستی یه سوال برام پیش اومد.... _

 با چشمای منتظرش بهم خیره شد: جین

 تو گفتی که وقتی روز بعد از حمله بهوش اومدی... صورتت یکم... تغییر.. _

 فت:بین حرفم پرید و گ

تغییر کلمه ی کاملی نیست... کال از ریخت افتاده بودم، با اون فک و دندونای  ×

 مو ببوسم بدون اینکه لباشو زخمی کنم.مونیوحشتناک... حتی نمی تونستم 

 خنده ای کردم و گفتم:
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 تو واقعا توی اون وضعیتم به فکر همچین کاری بودی؟ _

 ندی زد و گفت:خنیش

ست... ولی خب زیاد توی این مسایل نمیریم، واسه این توی طبیعت ما گرگا ×

 ن چیزا رو بشنون.یبچه هات خوب نیست از االن ا

مجبور به انجامش  تهیونگوردن آری که برای بهوش ایاد ک جینبا این حرف 

پرت  جینشده بودم، افتادم و از خجالت و حرص بالشتک کنارم رو به سمت 

 کردم:

 منحرف... _

 لی داد و با خنده گفت:از ضربه بالشتک جاخا

 باشه من منحرف.. حاال سوالت و بپرس. ×

 با یاداوری سوالم اروم گرفتم و گفتم:

 میخواستم بدونم چی شد که... به حالت اول برگشتی. _

 تنها من نبودم. ×

 منظورت چیه؟ _

راتی داشتن ولی خب یک هفته قبل از اینکه یهم یه تغیهوسوک و  نامجون ×

 اون عالئم بدون هیچ اخطار یا عوارضی ناپدید شدن.بهوش بیای تمام 



309 | P a g e  

 

 

 ش گفتم:پوف کالفه ای کشیدم و در جواب

که این مدت به قدر چیزای عجیب دیدم و بال های مختلف سرم اومده که  من _

م کنه. اون عالئم هم باعث خوشحالیه از ادیگه کم پیش میاد چیزی بتونه شوکه 

شما ها مهمه نه چجوری ناپدید شدن اون بین رفتن... واسه من یکی که سالمتی 

 دردسرا.

شنا شدم به اندازه ی کل آباهات موافقم... از وقتی با تو  تو این یک مورد کامال× 

عمرم با مسائل عجیب غریب و دردسرای ناشناخته رو به رو شدم. اخه این چه 

 رع وقتت به یه طالع بین سر بزن.ساری، حتما در ابخت و اقبالیه تو د

 خندی زدم و گفتم:پوز

 بخت و اقبال نیست.. نفرینه... _

و همزمان به نشان روی گردنم اشاره کردم. حتی با اینکه میدونستم اون نشان 

دیگه خاصیت و کارایی قبل خودش رو نداره اما هنوزم کورسوی امیدی داشتم که 

چه هام... افکارم در مورد باطل شدن نفرین ، اشتباه باشه.... الاقل تا زمان تولد ب

 بشه بره هوا. ددوست نداشتم بعد از این همه دردسر که کشیدم، همه چی دو

کانال تلویزیون رو دو مرتبه عوض کردم و اینبار روی شبکه های کودک زدم. با 

پخش همزمان یه انیمه ی جدید ضربه ی تازه ای رو از هر دو سمت شکمم حس 

 �😍😍😍😍�)کردم . ) شت شت شت بچه هاش اوتاکوئن 
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پرت پیدا کردن بادوم هندی از توی  جینوردم توی اون لحظه حواس آشانس 

  ش رو جلب میکرد.اظرف بود... وگرنه صورت جمع شده از دردم حتما توجه 

اینبار درد بیشتر از دفعات قبل باقی موند، طوری که چشمام برای چند لحظه تار 

د و ساکت کنم. درست م، درروآکردم با کشیدن نفس های عمیق اما شد اما سعی می

روم شده بودم، ضربه های تازه ای حس کردم و همزمان درد با آوقتی که کمی 

 شدت بیشتری برگشت.

بدون نگاه کردن به من به  جینتوی همون لحظه صدای درب خونه باعث شد 

 سمت در بره:

 خونه زندگی نداره؟ هوسوک... من نمیدونم، این نامجوننو هوسوک حتما  ×

 ش سراغشو نمیگیرن؟ ااده خانو

همینطور که غرغر میکرد به سمت در رفت اما با باز کردنش یهو صداش بلند 

 شد:

 شما دو نفر اینجا چه غلطی میکنین؟ ×

 شنایی به گوشم خورد:آبعد از اون صدای سرد و  وشنیدم  خشمگینیصدای هیس 

 روم باش کریس... اون فقط یه سگه پر سر و صداست...آ ¥

جمله وحشت زده سرم و به عقب و به سمت در ورودی برگردوندم. با دیدن با این 

که سعی میکرد از روی زمین با ایجاد کمترین ناله یا صدایی بلند بشه ، بی  جین



311 | P a g e  

 

 

توجه به دردم به مبل تکیه داده و بلند شدم. با این حرکتم توجه اون دو نفر به من 

 جلب شد.

 اشه پرسیدم:با صدایی که سعی میکردم بدون لرزش ب

 شما دو تا اینجا چکار میکنید؟ دوباره باید چه غلطی بکنم؟  _

کریس که حالت چهره ش بدون تغییر بود چیزی نگفت اما تائو پوزخندی زد و 

 گفت:

 به دستور ارباب اینجاییم، چیزی رو دادن که به شما برسونیم. ¥

عجوزه باز دیگه چی شده؟ بازم یه نامه ی دعوت به قتل گاهه؟ یا اون  _

 درخواستی داشته..؟؟

 اینبار هم تائو و هم کریس اخم غلیظی کردن:

مواظب حرف زدنت درباره ملکه ی ما باش، ما هیچ بی احترامی ای رو نسبت  ¥

 به ایشون قبول نمیکنیم....

 نیشخندی زدم و گفتم:

جالبه... هیچ بی احترامی ای رو قبول نمیکنید ولی انقدر به اینکه صفت  _

ه برازنده ی ملکه تونه اعتقاد دارین، که حتی شک نکردین ممکنه منظور عجوز

 من شخص دیگه ای باشه.
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با این جواب من قیافه هاشون دیدنی شده بود و تنها صدای توی خونه صدای خنده 

 بود که به سمتم میومد: جینی بلند 

 .... خوشم اومد.نگکوکجوگل گفتی  ×

از پشت برادرش خارج شد در حالیکه  کریس که از چهره ش کالفگی میبارید

 سیاه رنگی رو در سایزی به اندازه ی جعبه ی کفش، توی دستاش داشت. جعبه ی

آشام ساکت رو به سمت من دید خودش رو بین ما دو که نزدیک شدن خون جین

 نفر قرار داد و با صدای بم شده از عصبانیت گفت:

 کجا با این عجله.... چی میخوای؟ ×

کرد، سرش رو به عقب، سمت برادرش برگردوند و با صدایی که  کریس مکثی

 در حین سردی میشد ناامیدی رو هم درونش حس کرد پرسید:

 واقعا مجبوریم اینکار و بکنیم؟  £

 تائو هم، در حالیکه به برادرش نزدیک میشد دستی روی شونه ش گذاشت و گفت:

ش ادن اون جعبه ست... بقیه این دستوره اربابه... حداقل کاری که میشه کرد دا ¥

 به خودش ربط داره، گرچه خواستن یا نخواستنش تاثیر چندانی نداره.

 با تعجب به مکالمه شون نگاه میکردم. کریس دوباره به سمت من برگشت و گفت:

 دادن به همراه یک نامه که داخلش قرار داره.  تهیونگاین و ارباب  £
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خواست جعبه رو بگیره که  جیناز من  بلقو جعبه ی سیاه رو به سمتم گرفت. 

کریس سریع تر از اون دستش رو عقب کشید و با عصبانیت، درحالیکه دندونای 

 نیشش رو بیرون انداخته بود گفت:

 این ماله اربابته... بکش کنار سگ.... £

با حرصی که از این معطلی ها داشتم دستم و به سمت جعبه دراز کردم و همزمان 

 ون نگاه کردن به دو برادر خدمتکار گفتم:با گرفتنش ، بد

برده یا خدمتکار من نیست، منم اربابش نیستم. اون دوست منه. پس باهاش  جین _

 .درست صحبت کنید

شد  ثبعد هم در جعبه رو با کلی کلنجار رفتن باز کردم. محتویات داخلش باع

ون دو نفر خیره ابروهامو از تعجب باال بندازم و با دهانی باز و چشمای گیج به ا

 بشم.

 تائو که سردرگمی منو حس کرده بود گفت:

 و توضیح داده.رتوی اون نامه ارباب همه چیز  ¥

نگاه مجددی به داخل جعبه انداختم. درست کنار چند سرم خون، که به خاطر 

تیرگی بیش از حدشون چندان قابل تمیز از رنگ جعبه نبودن، یک تکه ورق تا 

 دادم. جیناشتم و جعبه رو با محتویات عجیبش به شده بود. کاغذ رو برد
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، با دست بعد از باز کردن تای کاغذ شروع به خوندن متنش کردم که اون هیوال

 ش، نوشته بود:خط در کمال تعجب، عالی

 

" حوصله ی مقدمه چینی ندارم، میدونم با اخطاری که مادرم بهت داده حتما تا 

تی رو درک کردی... توی اون جعبه االن متوجه وضعیت قرمزی که داخلش هس

مقداری از خون خودم رو فرستادم. حاال که تو جفت من شدی، دیگه طلسمی 

و تمدید و بی پایان کنه، دردات رو کم کنه و از ضعیف رنیست تا خون شیرینت 

شدن و در نتیجه مرگت جلوگیری کنه. خونه من هم غلیظ تره ، هم مغذی تر... 

 داد دفعات کمتری گرسنه میشن.اینجوری اون بچه ها تع

اون مقداری که فرستادم برای چند روز کافیه.... یعنی تا زمانی که تصمیمت رو 

 بگیری که میخوای زنده بمونی ، یا بمیری.

 این نتیجه هم برمیگرده به دادن کوتاه ترین جواب زندگیت. 

ه ی من یک ؛ قبول میکنی برگردی به جایی که االن بهش تعلق داری، یعنی خون

 و پیش من... و در نتیجه هم تو و هم بچه ها زنده میمونین.

دو ؛ قبول نمیکنی و من به زور میام میبرمت، اما اینجوری فقط بچه ها رو نجات 

 میدم... 
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انتظارم از دستت کشیدم. پس دیگه میل  بیشتر از حد یراستش این مدت خیل

ت بیای میتونم از کشتنت صرف چندانی به نگه داشتنت ندارم، اما اگه با پای خود

 نظر کنم.

به هر حال .... برای جواب دادن فقط چهار روز مهلت داری. و تو این مدت 

 "زمان حق نداری تائو و کریس و از خودت دور کنی. 

همین ؟؟!!!.... همین؟؟؟؟!!!!! لعنتیه خودخواه و عوضیییییی. نامه رو توی دستم 

نامه  رو مقابل خودم دیدم. جینمای عصبی مشت کردم اما با بلند کردن سرم چش

 رو با یه ضرب از دستم کشید و با پرخاش گفت:

 این عوضی چی داره میگه؟ ×

که  فکر کردم منظورش از قسمت شرایط و تهدیداتشه ولی اون بی توجه به من

 میخواستم شروع یه حرف زدن کنم ادامه داد:

 طلسمت دیگه کار نمیکنه؟ از کدوم دردا حرف میزنه؟ کدوم ضعف؟ راسته که ×

نم. یتائو و حتی کریس رو هم از گوشه ی چشمم بب اینبار میتونستم چشمای کنجکاو

 انگار این موضوع برای اونا هم تازگی داشت.

م زد ارو اروم کنم اما با دستش ضربه ی نه چندان محکمی به سینه  جینخواستم 

 و گفت:
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ات غریبه ایم که باید اینجوری بفهمم بعد از اون همه اتفاق، هنوزم به قدری بر ×

 توی دردسری؟ 

 اونطوری که فکر میکنی نیست... جیننه..  _

 پس چطوریه؟  ×

ه کالفه ای میکشم و سعی میکنم موج درد تازه ای رو که توی بدنم پخش شده آ

 نادیده بگیرم:

دسر من فقط نمیخواستم، نگرانتون کنم... اونم بعد از یک ماه بیدار خوابی و در _

ی مدتی هم که شده... من کشیدین. سعی کردم برا هایی که توی تمام این مدت سر

 روم...........اااااهههههههههآجو خونه رو 

بدم خودم رو روی مبل رها  هدیگه نتونستم تحمل کنم و بدون اینکه حرفم و ادام

هیچ  کردم. انقباض شدیدی توی پاها و کمرم پیچیده بود، چشمام از درد سیاه شده

 صدایی از اطرافم نمیشنیدم. 

با نگرانی روی صورتم خم شده و با حالت فریاد مانندی  جینمتوجه بودم که 

با  شکه کریس بر خالف حالت سرد همیشگیچیزی رو به زبون میاره.... و این

ماده کردن چیزیه اما شدت درد به آ نگرانی نگام میکنه.... یا اینکه تائو مشغول

ناله میکردم ، با این حال از میزان ضعف حتی صدای خودم  قدری بود که فقط

 رو هم قادر نبودم بشنوم.
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همینطور که دردم شدید تر میشد خیسیه مایع گرم و بد طعمی رو توی دهنم حس 

کردم که باعث شد درد به یکباره از بین بره، اما من به خاطر ضعف توانایی باز 

یکه صدا های تازه واضح شده اطرافم نگه داشتن چشمام و از دست دادم و درحال

 دوباره کمرنگ میشد از حال رفتم.

 

 

 

 

 �😍�)و چشمای خمار نیومد نذارم، تپلی پرخور با تتو ) اینم دلم
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  راوی

کریس سریع تر از همه عمل کرد و اون رو به نگکوک جوبا خم شدن یکباره ی 

گرد شده به این که با چشم های جین طور ناخوداگاه بین زمین و هوا گرفت. 

رفت اما با  نگکوکجو خیره شده بود فوری به خودش اومد و به سمت صحنه

 حرف تائو وحشت زده سر جاش موند و به دو مهمان نگرانش خیره شد:

کریس، فوری تله پورت کن به عمارت. باید به ارباب خبر بدیم که وقتش شده. £

 زود باش...

ثانیه ناپدید شد.  و در کسری از بیهوش رو روی مبل خابوندنگکوک جوکریس 

 بود کرد:نگکوک جونگاهی به تائو ی ترسیده که مشغول چک کردن عالئم  جین

 وقته چی رسیده؟ هی با تو ام ... داری چکار میکنی؟؟!! ×

و کنار زد جین تائو همینطور که وردی رو زیر لب تکرار میکرد با اشاره دست 

گی ، داخل دستش، اطراف شکم و ورد رو بعد از خوندن به پودر بی رن

تماس نامجون فوری به سمت تلفنش رفت و با  جین پخش کرد. نگکوک جو

 تماس و جواب داد: نامجونگرفت. با خوردن اولین بوق 

 ... وای که سرم از دست این وکیل روی مخ...جیننزدیک ساختمونیم  +

 رید:تموم شه و با عجله بین صحبت هاش پ نامجونصبر نکرد حرفای  جین

 بیهوش شده . نگکوکجوبیاین خونه.. هوسوک ، همین االن با نامجون ×
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بعد هم با دیدن صحنه ی مقابلش تماس رو بدون دادن توضیح اضافه ای قطع 

بیهوش بود.  نگکوکجوکرد. تائو مشغول خوروندن یکی از کیسه های خون به 

 با عجله به سمتش رفت تا مانعش بشه: جین

 چه غلطی میکنی...؟؟ با تو ام...هی هی هی... داری  ×

 و عصبی دستش رو عقب کشید و با لحن عجولی گفت:ئتا

ولم کن بذار کارم و بکنم.... این باعث میشه زودتر از موعد بهوش نیاد ،  £

 …اینجوری کمتر درد میکشه

 موعد چی؟  ×

 واقعا حالیت نیست یا خودتو زدی به گیجی؟ £

کیسه خون رو با وردی، ذره ذره به  جینوال بعد هم بی توجه به قیافه عالمت س

به محض تموم شدن کیسه اول در خونه با شدت  .بیهوش داد نگکوکجوخورد 

 جینوارد اتاق شدن. اون دو هم مثل هوسوک و بعد از اون  نامجونباز شد و اول 

 با دیدن صحنه ی عجیب مقابلشون چند لحظه خشک شون زد.

ناله ی کوتاهی کرد و صورتش از درد  کوکنگجوقبل از اینکه کسی چیزی بگه 

 و با پرخاش پرسید:ئبا دیدن این صحنه رو به تا جینجمع شد. 

 پس االن... مگه نگفتی اون کار باعث میشه کمتر درد بکشه؟ ×
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تائو درحالیکه سعی میکرد کیسه ی دوم خون رو بدون وسوسه شدن ، به خورد 

 بده جواب داد: نگکوکجو

میکشه، نه اینکه اصال درد نمیکشه.... حاال هم سوال  من گفتم کمتر درد £

 پرسیدن و بس کن... بهتره بری...

اما قبل از اینکه تائو حرفش رو کامل کنه کریس به طور ناگهانی داخل اتاق ظاهر 

 و ملکه هم با چشم های نگران همراهش بودن. تهیونگشد ، در حالیکه 

ه و لبای خیس از خونی که با چشمای بست نگکوکجوبه محض دیدن  تهیونگ

میدونست با توجه به کیسه های خالی دست تائو، خونه خودشه... دید، به سمتش 

 انداخت. نگکوکجورفت و دستش رو زیر بدن سنگین شده و بیهوش 

رفت. مچ دست  تهیونگبا دیدن این صحنه به خودش اومد و به سمت  نامجون

ای ش استفاده میکرد تا اون رو و گرفت و در حالیکه از قدرت گرگینه  تهیونگ

 متوقف کنه گفت:

 داری چکار میکنی؟ کی بهتون اجازه داد حتی پاتونو اینجا بذارین؟؟!!! +

نشون داد و غرید. قبل از  نامجوننیشای بیرون زده از عصبانیتش رو به  تهیونگ

 نامجوناینکه حمله ای صورت بگیره ، ملکه بین دو مرد عصبی رفت و رو به 

 گفت:

 روم باش، قصد ما االن فقط کمکه.آهی... ♧
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 که در حال تقال بود گفت: تهیونگنیشخندی زد و بدون ول کردن دست  نامجون

  !ون ولی احتیاجی به کمکتون نداریمهه.. کمک؟ درست مثل دفعه ی قبل؟ ممن +

 خیره شد و درحالیکه چهره ی خودش هم تهیونگبعد به چشمای سرخ شده ی 

 بود با صدای بم تر شده ای گفت: کمی در حال تغییر

 + همین االن... بذارش سر جاش و بزن به چاک.

و محکمتر توی بغلش میگرفت، قصد حمله ر  نگکوکجوهمون طور که  تهیونگ

به خودش پیچید و بدون باز کردن چشمهاش ناله ی  نگکوکجواما ناگهان  دکر

 بلند تری نسبت به قبل، سر داد.

 رو به جمع کرد و با لحن مضطربی گفت:تائو با دیدن این صحنه 

میشه این بحث و تموم کنید؟ اگه میخواین زنده بمونه باید هرچه سریع تر دست  £

 به کار بشیم.

 با حالت سوالی نگاهی به استاد سابقش انداخت و پرسید:هوسوک 

می  نگکوکجومنظورت از این حرف چی بود؟ مگه چه اتفاقی داره برای  ÷

 افته؟

ز این همه پر حرفی و کش مکش های ساکت بین اربابش و اون کریس که ا

 گرگینه ی کله شق خسته شده بود با صدای بلندی گفت:
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وقت به دنیا اومدن بچه هاس، حاال یا میرین کنار یا خودم با ریختن خون تک  €

 تکتون راه و باز میکنم.

نفس  به قدری از شنیدن این خبر شکه شدن که حتیجین و هوسوک و  نامجون

، ملکه  تهیونگاز روی دست  نامجونکشیدن هم یادشون رفت. با شل شدن مشت 

عالمتی به پسرش داد و هردو به سمت در خروجی رفتن. از اون جایی که 

دم بود و نمیشد باهاش تله پورت کرد، و ملکه هم مسیر عبور آیه  نگکوکجو

ینه آبا تابلو ، مثل مسیری که  کوکو خونه ی  تهیونگخاصی رو بین خونه ی 

و کلبه ی خودش درست کرده بود،.. حاضر نکرده بود، اونا  نگکوکجوبین اتاق 

شون این مسیر رو طی کنن و این بودن با تکیه به سرعت خون آشامی مجبور

 زمان خیلی بیشتری میگرفت.

 و ملکه ، تائو رو به برادرش کرد و گفت: تهیونگبا خروج عجله ای 

تا یه اتاق براش اماده کنم. تو ارباب و ملکه رو من زودتر میرم عمارت  £

 همراهی کن.

همزمان با  وبه سرعت، به گوشه ی لباسش چسبید  جینقبل از غیب شدن تائو، 

که تازه از  نامجونغیب شدن تائو ، از جلوی چشمای متعجب بقیه محو شد. 

 ، فوری به سمت کریس برگشتجینشوک خبر قبلی خارج شده بود با این حرکت 

 و قبل از خروجش به دنبال ارباباش، دستش رو گرفت:
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 ما هم میایم.. +

 کریس غرش کوتاهی کرد:

 پای من بیای اونم با این انسان. هولم کن سگ.... تو نمیتونی پا ب €

 نیشخندی زد و گفت: نامجون

جلوی مردم شاید. ولی برسونم به ورودی مرز جنگل، و بعدش اون تویی که  +

 ا ب پام بیای خونخوار....باید جون بکنی پ

با  وکریس که همین االنم خیلی از بقیه عقب افتاده بود بدون کل کل ،موافقتش ر

رو به یکباره هوسوک هم بدون هیچ توضیحی  نامجونتکون سر اعالم کرد. 

 روی شونه هاش انداخت و دست کریس رو چسبید.

ری زیاد بود توی یک چشم بهم زدن کریس شروع به دویدن کرد. سرعت به قد

به سختی دنبالش میکرد،  نامجونکه حرکت پاهاش اصال قابل دیدن نبود، و 

هم که شوکه از یکباره بودن اتفاقات اطرافش ، فقط سرش رو روی  هوسوک

نامجون محکم کرده بود . بعد از چند ثانیه کریس ایستاد و دست  نامجونشونه ی 

 رو رها کرد. 

شده بود سرش نامجون افش متوجه توقف که از ساکن شدن هوای اطر هوسوک

 به خودش اومد: نامجون رو بلند کرد که با صدای

 بعد از تبدیلم بپر باال. هوسوک  وبیا پایین  +
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تکونی به نامجون روی پاهاش پایین پرید اما قبل از اینکه چیزی بپرسه  هوسوک

 میزآو چشمای نیمه تحسین هوسوک خودش داد و مقابل چشمای گرد شده ی 

 ش شد.برای بار چندم تبدیل به شکل اصلیکریس ، 

روم گرفت آکه بعد از تبدیل به وجود میومدن وقتی امواج الکتریسیته ی اطرافش 

 اشاره کرد تا دوباره روی کمرش بشینه.  هوسوکغرشی کرد و با سر به 

انداخت و با حرف نامجون نگاهی به بدن درشت شده و تغییر یافته ی  هوسوک

 :ودش اومدکریس به خ

 و بلدی. من رفتم تا به ارباب و بانو برسم.رخب دیگه، راه عمارت  €

شد نامجون با رفتن کریس معطل نکرد و سوار هوسوک و به سرعت ناپدید شد. 

شروع به حرکت کرد و نامجون اما قبل از اینکه بتونه موقعیتش رو ایمن کنه 

م توی مشتش کشید رو محک نامجونفقط از روی غریضه موهای گردن  هوسوک

 و سرش رو بین خز های خوش فرم و بلندش پنهون کرد.

ت حرکت ستون هوسوکخیلی زیاد بود، به طوری که کمی بعد  نامجونسرعت 

های اضافه ای رو در اطرافش تشخیص بده، و به محض بلند کردن سرش ، 

نامجون کریس و دید که به دنبال دو نفری که فاصله ی کمی با اونها داشتن میدوه. 

 آشام کنارش جلو زد. غرشی از سر غرور کرد و با یک خیز تازه از خون
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هوسوک ، همیشه برای تهیونگاز دست  نگکوکجوبعد از تعریف فرار اول 

تونسته بود به اون سرعت از اون عمارت فرار  نگکوکجوسوال بود که چطور 

در اون  امجوننقصد کرده بود دنبالش نره، اما با دیدن سرعت تهیونگ کنه که 

 لحظه متوجه قضایا شد.

کمتر از چند دقیقه ی بعد تمام افرادی که جنگل مرزی شهر توکیو رو از سر و 

جلوی  جینصدای قدم های عجولشون پر کرده بودن، به عمارت مخفی رسیدن. 

 پله ها ایستاده بود و با حالت عصبی طول و عرض پله ها رو طی میکرد.

ای همسرش سرش رو بلند کرد و از همون دور به محض شنیدن صدای قدم ه

شروع به صحبت کرد. به هر حال اونا هم میتونستن صداش رو به خوبی بشنون 

 و هم خیلی زود بهش رسیدن:

 .…و اونجا رو آماده کردهئاتاق طبقه ی اول دست چپی، تا ×

رو به اتاق  نگکوکجومثل باد از کنارش گذشت و  تهیونگبا تموم شدن حرفش ، 

ماده کردن چند معجون مختلف بود ، با آتوی اتاق تائو که در حال  .رد نظر بردمو

به تخت دو نفره ی حاضر شده اشاره کرد و به کار خودش ادامه  تهیونگدیدن 

 داد.

بیهوش رو روی تخت گذاشت که با این حرکتش ناله ی  نگکوکجوهم  تهیونگ

بقیه ی افراد حاضر در اون دو مرتبه بلند شد. در کمتر از چند ثانیه  نگکوکجو
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یره به حرکات عجوالنه خمحل هم وارد اتاق شدن و هر کدوم گوشه ای ایستاده و 

 ی تائو شدن.

ماده شدن چند معجون ، کریس دستی روی شونه ی آشدن ورد ها و  مبا تمو

 برادرش گذاشت و پرسید:

 کمکی ازم بر میاد؟ €

 تائو سرش رو با نا امیدی تکون داد و گفت:

ت به اندازه ی من نیست، متاسفانه از نسل ما هم دیگه کسی نه... قدرت جادویی £

 باقی نمونده وگرنه حتی حضور منم اینجا براش خطرناکه.

با شنیدن این حرف با کنجکاوی  جینکرد.  نگکوکجوو همزمان اشاره ای به 

 پرسید:

 ؟یمنظورت از خطرناک چیه؟ اصال تو از اون موقع داری چیکار میکن ×

برگشت تعظیم کوتاهی کرد و با لحن  تهیونگ، به سمت جینتائو بی توجه به 

 نگرانی گفت:

ارباب، موقعیتش خیلی بدتر از چیزیه که فکر میکردیم، تا همین االنم به زور  £

ممکنه دووم  دارو و دو واحد از خون شماست که خطر رو رد کرده. ممکنه...

 نیا..



327 | P a g e  

 

 

به طور ناخوداگاه و با حرکتی سریع  تهیونگقبل از تموم شدن جمله ی تائو ، 

 گلوی خدمتکارش رو گرفت و با غرش زیر لبی گفت:

 ..…جرات داری حرفت رو کامل کن _

همه توی شوک فرو رفتن حتی خودش، به طوری که به  تهیونگاز این حرکت 

سرعت گلوی تائو رو ول کرد و سعی کرد با کشیدن نفسهای عمیق خودش رو 

 اروم کنه.

 روم شد چشمهاش رو باز کرد و رو به تائو پرسید:آی به اندازه ی کافی وقت

ی زیادی هامشکل دقیقا کجاست؟ تو سالها بین هم نوع های من بودی، تولد _

 دیدی... این یکی چه فرقی داره که انقدر نگرانی؟

ایستاده و نبضش رو چک  نگکوکجواینبار به جای تائو ، ملکه ، که باالی سر 

 ب داد:میکرد جوا

آشامی که تو طی این سالها شاهدشون بودی این خیلی با تولد نوزادای خون ♧

وجودیت این پسره... مثل اینکه یادت م... کمترین فرقش توی تهیونگافرق داره 

آشام نیست که بچه رفته اون یه انسانه و غیر باور تر از اون یه مرده.... اون خون

نی پاره کردن شکم والد به دنیا بیان و بعد ها  بتونن به همون روش همیشگی، یع

 آشامیش بتونه خودش رو درمان کنه.اون با قدرتهای خون

 کالفه و عصبی دستی به سرش کشید : تهیونگ
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 پس میگین چکار کنم؟ _

 کریس مداخله کرد و جواب داد:

 ما به یه ساحره ی قدرتمند نیاز مندیم، یه جادوگر رتبه باال... €

 وقع ساکت گوشه ای ایستاده بود با تردید پرسید:ن موتا اهوسوک 

 ش برای این کار کمه؟اخب برادرت... تائو ، مگه جادوگر نیست؟ نکنه رتبه  ÷

کریس نیش های بیرون زده از عصبانیتش رو نشون داد اما تائو دستی روی شونه 

 کرد و گفت: هوسوک ش رو به کردن برادر عصبی رومآاشت و بعد از ذش گا

 آشام هم هستم.خرین سطح قرار دارم، اما همچنین یه خونآدوگرم و در من جا £

 بی حوصله پرسید: نامجون

 مشکل کجاست؟ خب...؟+

 ملکه نگاهی به زوج محافظ انداخت و گفت:

از اونجایی که تو و زوجت هر دو مردین و هیچ کدوم مثل این پسر قابلیت  ♧

یک زایمان ، فرد باردار چه  باروری ندارین، پس مطمئنم نمیدونین طی فرایند

 خرش و حدس بزنید.آاز دست بده و..... دیگه خودتون  مقدار خون ممکنه

، از درک هوسوک و  نامجونو  جینخون، چشمای  با اشاره ی ملکه به کلمه ی

هنگام تولد بچه ها کلی  نگکوکجوجدید موقعیت گرد شد. حق با ملکه بود... 
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رو غیر ممکن  آشامی در اطرافشهر خونخون از دست میداد و این ، بودن 

 میکرد.

 ملکه نگاهی به پسرش انداخت و پرسید:

باقی نمونده؟ شاید بشه به سرعت تله  تیعنی هیچ کسی از قبیله ی جادوگر ♧

 پورت کرد و کسی رو پیدا کرد فقط اگه مکان مشخصی...

 کریس بین حرف های ملکه پرید و گفت:

ن رو قطع میکنم اما جدا از اینکه این پسر وقت منو ببخشین از اینکه صحبتتو €

چندانی نداره و دارو های برادرم هم به زودی اثرش از بین میره، هیچ جادوگر و 

ساحره ای هم باقی نمونده... اگه یادتون باشه، عموی ارباب اوه، کسی که منو 

ن رو قتل برادرم رو طلسم و از قبیله مون جدا کرد ، تنها باقی مونده های قبیله مو

عام کرد و اگه لطف و کمک ارباب توی تبدیل ما نبود ما هم به جرم کشتن اون 

 مرد ، تا االن مجازات شده و از بین رفته بودیم.

 متعجب پرسید: نامجونبا شنیدن این اطالعات تازه 

 و تو برادرت.... ؟ی طلسم شده ها، افسانه ی قبیله ی شما بود + پس اون افسانه

نگکوک جوکه دونه های عرق روی پیشونی  جینتایید تکون داد.کریس سری به 

 و اخم صورت رنگ پریده ش نگرانش کرده بود رو به تائو کرد و گفت:

 وقت واسه این چیزا نداریم. خودت باید یه کاری بکنی. ×
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 تائو سری به انگار تکون داد:

هم رحم  نمیتونم... اگه کنترلم رو از دست بدم چی؟ ممکنه حتی به بچه ها £

 �😑�)رحم نکنه زیاد مهم نیست.. نگکوکجونکنم... )انگار اگه به 

 هم در حالیکه استین هاشو باال میزد و به تخت نزدیک میشد گفت: جین

اینجا میمونیم و اگه کنترلت رو از دست دادی شوتت  نامجوننگران نباش، منو  ×

 .میکنیم بیرون، ولی تا جایی که میتونی مقاومت کن

 و اخمی کرد:ئن بی حرکت بودن تابا دید

 مشکل کجاست؟ نکنه از قدرت ما مطمئن نیستی؟ ×

 در حالیکه شونه ی همسر عجولش رو فشار میداد با لحن نارحتی گفت؛ نامجون

 نگکوکجوآشام ها برای مشکل اینجاست که حضور ما هم به اندازه ی خون +

چشیدیم.... مثل  گکوکنجوخطرناکه.... خصوصا هر دوی ما که قبال هم از خون 

ون میزان و هم!!؟؟ بوی خون اون به جیناینکه یادت رفته ما هم شکارچی هستیم 

 شدت برای ما هم وسوسه کننده ست.

 با تخسی به عقب رفت و شکایت کرد: جین
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م، اون بار ها جلوی ما خون نگکوکیجو.. من و تو چند ماهه با نامجوناما  ×

. هیچ وقت کنترلمون رو از دست مصرف کرده، خصوصا خونه خودش رو

 ندا....

 لبخند کوچیکی زد : نامجونساکت شد.  جینوری چند خاطره آبا یاد 

فکر کنم یادت اومد منظورم از خارج شدن کنترل از دستمون چیه.... ) اینجا  +

 نامجونفرار کردن و  تهیونگاشاره به شبی دارن که برای بار اول از خونه ی 

و توی حالت گرگیش لیسید و کم مونده بود از کنترل   کوکنگجوبرای بستن زخم 

 (خارج بشه

 کمی فکر کرد و نگاهی به اطراف انداخت و در اخرگفت: جین

و من... به هر حال من به اون صورت هم غیر هوسوک خیلی خب، جادوگر،  ×

 تنها ادم حاضر در اینجاست.  هوسوکقابل کنترل نیستم و 

 اما... +

... اگه نتونستم تحمل کنم میام بیرون. هیچ وقت روی زندگی جونناماما نداره  ×

 پیشش باشم.  دریسک نمیکنم اما االن بای نگکوکجو

تائو نفس عمیقی کشید . به سمت پارچ کنار تخت رفت، لیوان ابی برای خودش 

 برگشت: تهیونگریخت، وردی به اب خوند و بعد از سر کشیدنش به سمت 
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من از عطر و طعم خون در  یک ساعت ، دحدونی، ازم تا معجون، این با £

 من باید کارم و شروع کنم. .امانم، ... تقریبا. پس لطفا اتاق رو ترک کنید

این صحنه رو  تهیونگرفت و مشغول برهنه کردنش شد.  نگکوکجو و به سمت

با همراه  و با دندونای چفت شده از خشم نظاره گر بود اما خودش رو کنترل کرد

 از اتاق خارج شد.نامجون کریس و مادرش و 

به کمک تائو رفت. دیدن شکم بزرگ شده ی  جینبعد از خالی شدن اتاق 

 بی و سبز رنگ ،آنگ پریده و نازکش که کلی رگ های با پوست رنگکوک جو

 سر تا سرش رو پوشونده بود.. یه جورایی ناراحت کننده بود. 

که بار اول، ماه ها کی نگکوجوپسر بیهوش و رنگ پریده ی روی تخت همون 

 رو خیلی اذیت میکرد. جین پیش دیده بود ، نبود و این 

هم در حالیکه سعی میکرد براشون مزاحمتی ایجاد نکنه ، گوشه ای هوسوک  

،  تائو دو تا ماسک سفید و بزرگ نگکوکجوایستاده بود . بعد از برهنه کردن 

 داد: جینکی ش رو به رو از بین وسائلی که حاضر کرده بود رو برداشت و ی

و بزن، هم بوی کمتری حس میکنی هم نفس هات باعث انتقال میکروب ر این £

نمیشه.. سعی کردم تا حده امکان اتاق و با جادو استریل کنم اما بازم باید احتیاط 

 کنیم.

 کرد و گفت: هوسوکبعد رو به 
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 تو هم همون جا بمون و تا الزمت نداشتیم از جات تکون نخور... £

سری به تایید تکون داد، به هر حال اون خودش هم دلش نمیخواست زیاد هوسوک 

اماده شدن میز وسائل مورد نزدیک همچین صحنه هایی بشه. تائو به محض 

و کنارش اورد و با مهارتی به کارکشتگی یک پزشک با سابقه کارش رنیازش 

و هیچ  غریب بودن ورو شروع کرد اونم در حالیکه ابزار هاش همه عجیب 

 شباهتی به ابزار جراحی نداشتن.

 با دیدن وسیله ی توی دستش پرسید: جین

اصن مگه اول بی حسش نمیکنی؟ بهوش میاد با این  این دیگه چه کوفتیه؟ ×

 کار...

 نگکوکجوتائو همون طور که برش طولی و عمیقی زیر شکم بزرگ شده ی 

 میزد جواب داد:

نمیذاره بهوش بیاد اما تا زمانی که ما  اون خودش بیهوشه و داروی منم فعال £

اینم شاخه ی آغشته با الماس یه درخت قدیمی و  بتونیم سریع تر عمل کنیم...

 داروئیه. هم برش تمیز تری از تیغ انجام میده هم خاصیت دارویی داره.

، نگکوکوجو همزمان با جاری شدن خون از باز شدن الیه های مختلف پوست 

 به کارش ادامه داد.
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در حالیکه  تهیونگبیرون از اتاق همه با بی قراری در گوشه ای راه میرفتن. 

شده ی اتاق در گردش بود با نگاهش بین عقربه ی  ثانیه شمار ساعت و در بسته 

ر خون نفس عمیقی کشید و سعی کرد خودش رو برای از دست ندادن حس عط

 .روم کنهآنترلش ک

ش تنها کسی نیست که با این کشمکش با نگاهی به اطراف اتاق متوجه شد خود

درونی درگیره. کریس بعد از گذشت چند دقیقه دووم نیاورد و به سرعت راهرو 

و بعد از اون عمارت رو ترک کرد. ملکه هم به بهونه ی باز کردن راه عبور 

رو  رفت و پسرش تهیونگمجازی به کلبه ی مخفی خودش ، به سرعت به اتاق 

 ذاشت.گرگینه تنها گ ظبا محاف

همینطور که به خوبی تغییر رنگ چشمهاش رو بعد از اشباع شدن بوی  نامجون

س کرد و سعی کرد با فرو کردن خون در اطرافش ، حس میکرد ، نفسش رو حب

 ش تمرکز کنه. هاش توی دستش روی نیمه ی انسانی نناخ

روند. از اونجایی که تحت ذهم لحظات سختی رو میگهوسوک داخل اتاق ، حتی 

بود، بوی خون برای اونم آزار دهنده بود. شاید نه به شدت  تهیونگثیر طلسم تا

ش اتکیه  جینبقیه، ولی بازم سعی میکرد خودش رو دور نگه داره اما با ناله ی 

 ه دوخت.ثچشمای نگرانش رو به محافظ ریز جرو از دیوار برداشت و 

 نگکوکجوشکم تائو در حالیکه در همون لحظه جسم عجیب و رحم مانند داخل 

 فریاد زد:هوسوک رو باز کرده بود رو به 
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 زود از اینجا ببرش تا کنترلش و از دست نداده.... £

و حتی  تهیونگرو موقع متوقف کردن  نامجونتردید کرد، اون قدرت هوسوک 

برنمیاد.  جین  درگیری های اون شب نحس، دیده بود. میدونست به سادگی از پس

رو بلند و به جین ار گذاشت و با کمک قدرت های جدیدش، اما باالخره تردید و کن

 سمت خروجی هدایت کرد.

 هوسوکهر دو از جا پریدن.   تهیونگو  نامجونبا باز شدن ناگهانی در، 

 کرد و گفت: نامجوندرحالیکه نفس نفس میزد رو به 

 نذار نزدیک اینجا بشه، چیزی تا غیر قابل کنترل شدنش نمونده. ÷

ادن توضیح اضافه ای به داخل اتاق برگشت و با بی میلی به کمک بعد هم بدون د

متوجه حال بدش شد. رنگ  آشام جادوگر به خوبیتائو رفت. با یک نگاه به خون

از روی تائو پریده بود و نفس هاش کوتاه و سنگین شده بود . برای پرت کردن 

 حواسش شروع به صحبت کرد:

 خیلی مونده؟ ÷

 یکرد روی کارش متمرکز بمونه جواب داد:تائو در حالیکه سعی م

 نه چندان، میتونم یکی از بچه ها  رو ببینم. £

به سختی تونست همسرش رو مهار کنه که صدای گریه ی  نامجون  بیرون اتاق

 بچه و فریاد تائو همزمان بلند شد و باعث گرد شدن چشمای افراد حاضر شد.
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ق و باز کرد . در حالیکه جسم دو مرتبه در اتا هوسوک  چیزی نگذشته بود که

پیچیده در پارچه ای رو توی بغش گرفته و دستاش تماما خونی بود و چهره ش از 

نزدیک شد و با قرار دادن اون تهیونگ درد  توی هم جمع شده بود  به سرعت به 

 جسم پارچه پیچ گفت:

زده ش ... عین خودت وحشیه بگیر تا برم سراغ تائو، دستش و این شااین اولی ÷

 ت پاره کرده.ا

که خیره به تهیونگ خشک شده در هوای  یو از مقابل چشمهای گرد شده و دستها

ش بود گذشت و به اتاق دونای کوچیک و بیرون زده ی نوزادصورت سفید و دن

 برگشت.

با ورود به اتاق خیلی سریع متوجه جو عجیب حاکم شد. تائو ساکت و با  

از تخت و جسم در حال خونریزی  چشمهای سرخ شده در دور ترین نقطه

ش در حال ترمیم بود اما نیش های ایستاده بود. در حالیکه دست زخمینگکوک جو

 ش و نفس های منقطعش ، نشون از حال بدش میداد.ابیرون زده 

 ترسیده از اون وضعیت شروع به فریاد زدن کرد: هوسوک

 من اینجا به کمک احتیاج دارم فوری....نامجوووون ، ÷

اشاره ای به تائو کرد  نامجونهبه هوای اینکه  هوسوکاتاق بالفاصله باز شد و در 

 و گفت:
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انگار اوضاع اینم رو به وخامته... ببرش بیرون و بیا کمک، من هیچی سرم  ÷

 نمیشه از این اوضاع...

رو با تهیونگ اما با ناپدید شدن سرعتیه تائو از اتاق، با گیجی به عقب برگشت و 

مقابل خودش دید . به سرعت خودش رو بین جسم غرق خون چشمهای سرخ 

بی توجه به اون تخت رو دور زد و  تهیونگانداخت . اما  تهیونگو نگکوک جو

 با صدای بمی که نشون از تمرکزش برای کنترل خودش بود گفت:

 ت کنم.زود باش من فقط میتونم راهنمایی وقت نداریم، _

 اما تو... ÷

 شدن نبضش و حس کنم.عجله کن میتونم کند  _

و وخیم دید به سرعت بهش نزدیک شد و با نگکوک رجوکه وضعیت  هوسوک

 نگرانی پرسید؟

 حاال چه غلطی کنم؟  ÷

میتونم از همین جا هم جسم بچه رو ببینم، فقط خارجش کن و از اتاق ببرش  _

 بیرون. خودم به سرعت زخمش و میبندم.

ش رو از مع شده ی جنین شد. دستتوجه جسم جهم با نگاه دقیق تری م هوسوک

عبور داد و طبق چیزی که لحظات قبل از نگکوک جوزخم باز شده ی شکم خونی 

کار های تائو دیده بود، جسم خونی و جمع شده ی نوزاد رو به همراه بند ناف 
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با کمک همون وسائل عجیب بند ناف و  .بلندش از بدن پسر بیهوش خارج کرد

  .تاش بهش حمله کنهه نوزاد ، مثل قل همظبود هر لح رقطع کرد ، درحالیکه منتظ

از روی  تهیونگ با خارج شدن نوزاد دوم و قطع بند ناف صدای حبس شدن نفس 

تعجب رو به وضوح حس کرد اما فرصت فکر کردن به علتش رو نداشت ، پس 

 توی نزدیک ترین پارچه ی تمیز دم به سرعت اتاق رو به همراه نوزاد دوم که

 رو با جسم غرق خون و در حال مرگ تهیونگ چیده بود ترک کرد و دستش پی

 تنها گذاشت. نگکوکجو

از خلسه ی شوکی که بهش دست داده بود  تهیونگبا صدای بسته شدن در اتاق 

رسوند. دیدن پوست مهتابی  نگکوکجو بیرون اومد و خودش رو به سرعت به

نگ پریده تر هم شده که به خاطر از دست دادن اون حجم از خون ر نگکوکجو

 بود حالش رو برای لحظه ای دگرگون کرد.

خودش هم میدونست که دیگه مثل سابق نمیتونه این پسر رو به چشم یک طعمه 

ببینه و این تنها به خاطر جفت بودنشون نبود. سعی کرد برای اون لحظه این 

باال و  نگکوکجوافکار رو از مغزش بیرون کنه و قبل از ایستادن ضربان قلب 

گرفتن عطش خودش که به طور عجیبی تا اون لحظه تحمل کرده و کنترلش کرده 

بود، زخم بزرگ روی تن پسرک بیهوش رو بسته و اون رو از مرگی که در 

 انتظارش بود نجات بده.
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اول از همه ، از روی تجربیات کوچیکی که دهه ها قبل داشت، مشغول بخیه زدن 

ک گرفتن از قدرتش و خوندن چند ورد کوتاه شد و همزمان با کمنگکوک جوشکم 

نست ، با سرعت باالی آشام ها بود توکه وابسته به نیروی کهن خون

 ش زخم رو به سرعت بسته و مانع خونریزی بیشتر بشه. ماورالطبیعی

جلو گیری از تنها یک مرحله باقی مونده بود، جبران خون های از دست رفته و 

ر به کمک تائو و قدرت جادویی برای اینکا یونگ تهدمیزاد. آایست قلبی پسرک 

ش نیاز داشت اما میدونست االن نمیتونه روی اون حسابی باز کنه پس تنها قوی

 کاری که از دستش بر میومد رو انجام داد.

مچ دستش رو گاز گرفت و قطرات خونش رو از بین لبهای خشک شده و ترک 

، با وجود کمبود خون توی بدن عبور داد. میدونست اینکار نگکوکجوخورده ی 

 نگکوکجوهمچنین مصرف ساعت قبل  ،و قوی بودن خون خودش  نگکوکجو

از کیسه های خونی که براش فرستاده بود، میتونست عواقب خیلی بدی داشته 

 باشه اما اینکار ، در اون لحظه تنها چاره و راه نجات بود.

اضر در عمارت که کم و بیش ، تمام افراد ح تهیونگ توی همون لحظه ، در اتاق 

به خودشون مسلط شده بودن  با چشمهای گرد شده به دو نوزاد ساکت روی تخت 

 خیره بودن.

ملکه در حالیکه بین جلو رفتن و در آغوش گرفتن نوه هاش و عقب رفتن و دور 

 موندن از اون دو تا معجزه مردد مونده بود گفت:



340 | P a g e  

 

 

خه... این دیگه آنه منو متعجب کنه ... چ چیزی نتوفکر کنم بعد از این دیگه هی ♧

 چه جورشه؟؟؟؟

 ش برگشته بود گفت:اتائو در حالیکه تازه کمی رنگ به صورت خسته 

خه چطور همچین اتفاقی افتاده؟ این دیگه آنمیتونم این اتفاق رو باور کنم. منم  £

 فراتر از معجزه ست....

بی توجه به جمع به ش خبری نبود با خوشحالی و گه از خوی وحشیکه دیجین 

 سمت دو نوزاد ساکت رفت و با در آغوش گرفتن هر دو با ذوق گفت:

منکه این چیزا حالیم نیست فقط دلم میخواد هر دوی این وروجک ها رو همین  ×

ش با وجود افرین گفت ،ژن نگکوکجواالن یه لقمه ی چپ کنم. واقعا باید به 

رده. این دو تا کپی برابر اصل آشامی غلبه کانسان بودنش به کل ژن های خون

 دارن.  تهیونگکمترین شباهت رو با اوه 

 با لبخندی خیره به همسرش ادامه داد: نامجون

به قدری قوی بوده که یکی از قل ها مثل  نگکوکجودقیقا همینطوره، ژن  +

 .خودش انسانه، هر چند هردو پسر و هردو کامال شبیه به هم هستن 

 :پرید و گفت نامجونن حرف ملکه دوباره با تعجب بی
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دو تا کنار هم این همه مدت دووم منم از همین معجزه میگم..... چطوری این  ♧

 وردن؟ قل اول باید تا االن اون یکی رو از خون خشک میکرد.آ

 میداد گفت: نامجوندر حالیکه یکی از بچه ها رو به  جین

ه خیلی از پدر جواب سوال شما خیلی ساده ست... به خاطر اینکه این بچ ×

بیشتر از هر نگکوک جوخونخوارشون با شعور ترن. و به عالوه در این مدت 

 شون کرده.اخودش مصرف و تغذیه  وعده ی غذایی از خون

قبل از اینکه ملکه چیزی بگه در اتاق با عجله باز شد و کریس با رنگ پریده و 

 بی توجه به دو نوزاد وارد اتاق شد:

 دارن میان این سمت.چند نفر... چند نفر  €

ملکه چینی به  .همه ی جمع از این حالت وحشت زده ی کریس شوکه شدن

 ابروهای خوش حالتش داد و گفت؛

یلی ها ممکنه خت کرده؟ اینجا یه جنگله، ا... کجای این انقدر وحشت زده بخ ♧

 بر بیان تو این محوطه...خبی 

 اسیمه جواب داد:تائو که استرس برادرش به اون هم سرایت کرده بود سر

دمای  عادی به هیچ عنوان نتونن آداره. من اینجا رو طلسم کردم تا نه، امکان ن £

 به این محدوده وارد بشن... کریس کیا دارن میان؟
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ش رو نشون ، در حالیکه چشمهاش خستگیتهیونگ حرف کریس با ورود تازه ی

تعجب و ترس و رو تمیز میکرد ، همزمان شد  میداد و دستهای خیس از خونش

 ورد:آرو در فضا به وجود 

تازه واردا فرم مخصوص تنشونه... اونا از اعضای شوران ... و اصال هم   €

 چهره های دوستانه ای ندارن......

با شنیدن این خبر سکوت کوتاه اما خیلی بدی توی اتاق به وجود اومد. بعد از 

رو به مادرش کرد و درحالیکه اخم شدیدی کرده بود تهیونگ گذشت چند ثانیه 

 گفت:

اینجا به این سرعت با  جونگکوکاونا دنبال منن چون امکان نداره از حضور  _

 خبر شده باشن، باید قبل از رسیدنشون بچه ها رو از اینجا ببرین.

که هر دو قل رو توی بغلش گرفته  جینملکه سری به تایید تکون داد و به سمت 

رو از طریق راه عبور امنی که درست کرده بود بود رفت تا با گرفتن بچه ها اونا 

 به سرعت دستش رو عقب کشید و گفت: جینبه کلبه ی مخفی خودش ببره اما 

هر جا باشن جونگکوکن محاله بچه ها رو باهات تنها بفرستم، اینا امانتی های  ×

 منم همون جام.

 و به سمت جمع هل داد و با صدای عصبانی پرخاشرو کریس  تهیونگ،تائو

 کرد:
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 تون باید برین، همین االن. میتونم وجودشونو حس کنم. اهمه  _

 پرسید: تهیونگنگران از خواسته ی  نامجون

 اونم باید ببریم. چی؟ مگه نمیگی فقط دنبال توئن؟ جونگکوک پس +

بین اون و در قرار تهیونگ برگرده اما  جونگکوک و به سمت در رفت تا به پیش

 زده گفت: گرفت و با نیش های بیرون

 حق اینکه دستت بهش بخوره رو نداری. _

 تهیونگاخمی کرد، مچ دست  تهیونگ تمتعجب و عصبی از این حرکنامجون 

که به شونه ش چنگ انداخته بود و گرفت و با چشمهایی که به رنگ دومشون 

 :آشام عصبانی غریدتغییر یافته بودن رو به خون

  و با تو تنها نمیذارم.ر جونگکوکمن  +

جفتم ، نمیدم و  ه_ مجبوری، چون من دیگه اجازه ی نزدیک شدن هیچ کسی رو ب

 .در ضمن اون هم االن قادر به تکون خوردن نیست

ناخونده، شونه های محافظ قد بلند رو گرفت و به  یبا حس نزدیک شدن مهمونا

سمت درگاه میون بر هل داد. با چشماش اشاره ای به تائو و کریس کرد، و اون 

م حاضر نبود از بچه ها زهرو که هنو جینو هوسوک هم با چهره ای نگران دو 

جدا بشه ، به سمت راه عبور باز شده رفته و بعد از ملکه ، در کسری از ثانیه 

 ناپدید شدن.
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که همچنان بیهوش  جونگکوکبعد از خالی شدن خونه برای بار اخر سری به 

حالیکه جسم برهنه شو مالفه قرار داشت زد. پسرک انسان، در  روی تخت قبلی

ی تمیزی پوشونده بود ، با اون موهای تغییر رنگ یافته که مشخص بود از روی 

سیب پذیر دیده می آش، بیشتر از همیشه او رنگ پریده  عجله و حرص کوتاه شده

ون در مقابل موجوداتی قصد داشت برای یک بار هم که شده از ا تهیونگشد و 

 نه.خودش دفاع ک به خطرناکی

 تهیونگ

یکردم توی ذهنم مرتب م جونگکوکهمینطور که مالفه ی سفید رو روی جسم 

ش ش انداختم. شکماخری به بدن ساکنمن " تکرار میشد. نگاه  این کلمه ی " مال

هنوزم کمی ورم داشت اما به نسبت قبل خیلی کوچیک تر شده بود. نفس عمیقی 

وزم توی هوا پخش بود، به کشیدم و سعی کردم بی توجه به عطر خونش که هن

 م رو به رو بشم.اخودم مسلط شده و با دردسر تازه 

به محض اینکه خودم رو به ورودی عمارت رسوندم تونستم بوی چهار عطر 

خون متفاوت رو حس کنم. این یعنی شورا بازم مثل همیشه جانب احتیاط و در 

 ن.نظر گرفته . خوبه که هنوزم ذره ای از من و قدرتم ترس دار

با نزدیک شدن اون چهار نفر تونستم به خوبی هویتشون رو تشخیص بدم، 

خصوصا که اون شنل های مزخرف و دست و پا گیر رو از تنشون خارج کرده و 

 روی دست انداخته بودن. 
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ه هر چهار نفر توی یه خط و در کنار هم با چهره های سرد جلو میومدن ، گرچ

رتش داشت و میتونستم از این فاصله م سر دسته شون نیشخند کوچیکی روی صو

 تازه ای رو که می داد حس کنم. ونبه خوبی بوی خ

 باال با رسیدن اون افراد دستام و توی جیب لباس کثیف و خونی شده م کردم و با

 دادن یکی از ابرو هام، و صدای سردم پرسیدم:

 یبم بشه؟؟صونه های شورا نچی باعث شده افتخار دیدن درد _

شون، کیم هیچول، در حالیکه خون تازه ی گوشه ی لبش رو با نوک  سر دسته

 زبون و حالتی اغواگرانه پاک میکرد گفت:

توی جشن  هبیخیال پرنس،  اومدیم فقط یه سری بزنیم، بعد از یک ماه پیش ک_

گه خبری ازتون نشد... یبانو ملکه ، اونم بعد از چندین قرن شرکت کردین د

 نگران شدیم سرورم.
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نم و سرم رو به سمت بقیه ی حاضرین زخندی در جواب حرفش میپوز

میچرخونم. پارک یسونگ با چهره ی اصلی ش در حالیکه چشمهاش اطراف 

عمارت و رصد میکرد، بدون هیچ حرکت یا حرفی ، درست پشت سر هیچول 

 ایستاده بود.
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 رو به یسونگ میکنم و با لحن منظور داری میپرسم:

 ... یا عمارتم؟دیدن من اومدین._

ما  دو قلو های لی خنده ی شیطنت آمیزی کردن . این دو تا هم از عجایب دنیای

ر بودن اما با خونی ناخالص تر از بچه های من، چرا که پدرخونده شون، مشاو

 ی طیلی بزرگ ، اونها رو زمانی که انسان بودن تبدیل کرد و با کلی قدرت نمای

زرگ . بعد از اینکه خنده شون تموم شد ، قل بدهه ها جایگاهشون رو تثبیت کرد

 تر به جای یسونگ جواب دادن :

 شایدم به هوای این عطر دل انگیز اومدیم ، عجب بوی خوبی از : لی هیوکجه

 عمارتتون میاد پرنس....

قل دوم حرف برادرشو ادامه میده و با نیشخندی ، همونطور که کاله هوپی 

 سیاهش رو کناری میندازه میگه:

گ لی ایونهیوک : یه بوی عالی.. حتی بهتر از عطر اون شکاری که هیچول هیون

 توی راه برامون گرفت..
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کیم هیچول همینطور که روی پاهاش جا به جا میشه حرف اون دو برادر عجیب 

 رو ادامه میده و میگه:

فقط عمارت نیست بچه ها... خوده پرنس هم این بوی محشر رو میده. انگار  _

 اهار مزاحمشون شدیم... اینطور نیست پرنس اوه؟؟؟وقت ن

نفسم رو با خستگی بیرون میدم تا  اخمی میکنم و دستام رو توی جیبم مشت میکنم.

  .بتونم ارامشم رو حفظ کنم
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 از اینجا برید. و خوشحال میشم هر چه زودتر کارتونو بگید _

 هیچول: اوه چه خشن، ما که تازه اومدیم.

رم کنترلم رو از دست میدم اخمم رو تشدید میکنم. چند پله ی درحالیکه کم کم دا

 باقی مونده رو پایین میام و جواب میدم:

من اون قدر ها هم مهمون نواز نیستم و مطمئنم شهرتمم اینو تایید میکنه، پس  _

 زودتر حرفتونو بزنید و بعد هم از اینجا برید.

 :حبت کردن میکنهبرای بار اول توی اون جمع پارک یسونگ شروع به ص

یسونگ: بسیار خب، میریم سر اصل مطلب. خبر رسیده شما با یک انسان رابطه 

ی بلند مدت دارید، رئیس لی خواسته شما رو به همراه انسانتون به قصر 

 دونیم تا جوابگوی چند تا سوال باشین.ربرگ

 م رو به رخ میکشم میپرسم:اتلخندی میزنم ، درحالیکه دندونای بیرون زده 

_ اون وقت به چه جرم؟ تا جایی که به خاطر دارم رابطه داشتن با یه انسان 

 خالف قوانین نیست....

دو قلو ها همینطور که با فاصله از هم راه میرفتن شروع به صحبت کردن، و 

 طبق معمول هر کدوم حرف قل دیگه رو کامل میکنن:

بدون پاک کردن حافظه  هیوکجه: بودن با یه غذا جرم نیست اما نه در بلند مدت و

 ی اون طعمه...
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 ش هنوز هم زنده باشه...او توله نه درحالیکه اون غذا باردار شده ایونهیوک : و 

اون دو تا به خودشون جرات دادن از من مرگ  ،با این حرف غرشم و ازاد میکنم

 هم خونمو بخوان؟

 ..یبینه دستی به شونه ی قل کوچک تر میکشه.مهیچول که عصبانیت منو 

 هیچول: هی هی هی پسرا، مودب باشین.

همینطور که راه میرن دورم حلقه زدن. لعنت، گاردم و باید همچنان  متوجه میشم

 .کنم وگرنه ممکنه تو یه لحظه بهم حمله کنن حفظ

 از کدوم خبر چین ابلهی همچین خبری رو شنیدین؟  _

به پنجره های هیچول  بازیگوشانه نگاهی بهم انداخت و بعد چشمای سرخش رو 

 مات ساختمون داد گفت:

_بیخیال ، واقعا سر همچین چیز واضحی هم میخواین بحث کنید؟ من بخوبی 

میتونم صدای ضربان کند قلبشو بشنوم، گرچه ضربان قلب بچه رو از این فاصله 

 حس نمیکنم.... اممم 

 از حالت تمرکزی که روی صورتش افتاده نگران میشم:

 چی شده؟؟؟ _
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ی از اون شیطنت اولیه نبود، اخمش با بیشتر شدن تمرکزش عمیق تر دیگه خبر

 شد:

 اممممم فک کنم نیازی به بردن اون انسان نباشه. _

 چهره ی دو قلو های لی و یسونگ شگفت زده بودنشون رو نشون میده.

 یسونگ: اما هیونگ...

 هیچول با دستش ساکتشون میکنه و رو به من با چشمای براقش میگه:

: بردن پرنس کافیه، چون ضربان قلب اون انسان رو دیگه به خوبی قبل هیچول

 حس نمیکنم.

میرم .  جونگکوکقبل از تموم شدن حرفش با عجله به داخل عمارت و سراغ 

یدونم این نمیتونم نگرانی مو کنترل کنم و عجیب ترین بخش این قسمت اینه که م

 ع، چون اگه بود االن وضم برای اون پسر به خاطر جفت بودنمون نیستنگرانی

منم به بدی اون بود. درحالیکه من حتی ذره ای احساس کمبود قدرت یا ضعف 

 .نمیکنم

رفتم. حق با  جونگکوکبا وارد شدن به اتاق بدون لحظه ای مکث به سمت 

هیچول بود. ضربان قلبش به سرعت کند میشد . جوری که در هر ده ثانیه ، 

ندادم و به دن عالیم حیاتی ش وقت و هدر بعد از چک کر .یکبار نبض داشت
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م قطره های خونم رو از بین لبهای بازش وارد بدنش سرعت با گزیدن مچ دست

 کردم.

خون قوی و خالصم با سرعت بیشتری نسبت به ساعت پیش عمل و بدن 

حال  از حد رو به سرعت کم کرد و این نشون دهنده ی وخامت بیش جونگکوک

ه جراحت و اوضاع فرد وخیم تر باشه، خونه یک بود، چراکه هرچ جونگکوک

 آشام اون رو سریع تر درمان میکنه.خون

راحت شد صدای کف  جونگکوکدرست زمانی که خیالم از ثابت شدن شرایط 

 م داخل خونه م کرد.ازدن هایی منو متوجه ی حضور مهمون های ناخونده 

 بدون برگردوندن سرم پرسیدم:

 نمیاد اجازه ی ورودی براتون صادر کرده باشم؟چطوری وارد شدین؟ یادم  _

با شنیدن صدای قدم هایی که در حال نزدیک شدن بود باعث شد به سرعت 

برگردم و گارد بگیرم. کیم هیچول ، بدون توجه به حالت عصبی من به سمتم اومد 

 و درحال گذشتن از من گفت:

مکان ها به جز قصر الک، به تمام آشام مورود شورا بدون اجازه ی خون هیچول:

 دهه ی قبل صادر شد . ۵زاده، این قانون حداقل آ

 رسوند و گفت: جونگکوکبعد هم خودش رو به باال سر 
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هیچول: اوه مای گاد، بعد از قرن هاست که موجود به این زیبایی میبینم. البته به 

 ینه نگاه میکنم.آودمو جلوی جز روزایی که خ

 ه کرد.خرش رو با نیشخند اضافآجمله ی 

 ش برگشته بود گفت:که حالت بی حوصله و عبوس همیشگی یسونگ

 یسونگ: حاال ک وضعیت این انسان تثبیت شده، بهتره هرچه زودتر راه بیافتیم.

 نزدیک تر کردم : جونگکوکخودم رو به تخت 

 من هیچ جایی با شما نمیام. _

نار اتاق و تخت دو قلو ها در حالیکه به قطرات باقی مونده ی خون در گوشه و ک

 ناخونک میزدن گفت:

 از چی نگرانین پرنس... ما چیزی از وجود بچه حس نمیکنیم... هیوکجه:

ایونهیوک: انگار اثر جرم کامال از بین رفته. پس فقط چند تا سوال و جواب 

 معمولی مونده.

مو ) جای شکر داره که از تعدادشون خبر ااینکه اونا فکر میکردن من بچه 

تم ، موضوع خوشحال کننده ای نیست اما فعال به نفعمه. با این حال ندارن( کش

 بازم سعی میکنم برای رفتن مخالفت کنم.
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پس دیگه چیزی برای بازگو کردن نمیمونه. و اینجوری نیازی هم به اومدن من  _

 نیست.

نار ظرف حاوی ابزار تائو به ش که از کتای خونیهیچول در حال لیسیدن انگش

 گه:ورده میآدست 

هیچول: به هر حال باید با ما بیاین. کار ما رو سخت نکن پرنس... وگرنه 

 مجبوریم به زور عمل کنیم.

 نیشخندی از روی اعتماد به نفس میزنم:

 میتونید سعی تون رو بکنید. _

قبل از اینکه به خودم بیام عبور باد سردی رو حس میکنم و در لحظه ی بعد، 

  .دیگه کنارم نیست جونگکوکجسم 

هیچول: یکی از اعجاب های پسران مشاور لی، که به تازگی کشف شده و اونا 

العاده شونه که از مرز مجاز رو توی دسته ی شکار قرار داده... سرعت فوق

 آشام ها هم فرا تر رفته.قدرت های خون

با این حرف چشمام رو به سمت برادرای لی بر میگردونم. جسم بیهوش 

مالفه روی دوش قل بزرگتره و همین باعث میشه شروع ، پیچیده در  جونگکوک

 به شکایت کنه:
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هیوکجه: هیونگگگ، زود باش یه دروازه باز کن. نمیتونیم با این انسان تله پورت 

یقه ی دیگه اون رو نگه دارم بالیی قکنیم ، منم تضمین نمیکنم اگه بیشتر از پنج د

 سرش نیازم.

 تم ادامه میده:یفزایش عصباناه قل کوچک تر بدون توجه به میزان رو ب

دم بوی خیلی خوبی داره، وسوسه آ: حق با هیوکجه ست هیونگ... این ایونهیوک

 بر انگیزه..

میخوام به سمتشون برم، نمیتونم در برابر دریدن گلوی جفتشون مقاومت کنم اما با 

 حفاظ قدرتمندی مهار میشم.

 م میشنوم:اشفته آز پس ذهن اصدای هیچول رو 

 .ل: همینطور نگه ش دار یسونگ، دو سوته کارم و تموم میکنمهیچو

 راوی

گاه عبور تازه ای رو باز میکرد یسونگ با قدرت خاص رهمینطور که هیچول د

رو داخل حفاظ نامرئی ولی قدرتمندی حفظ کرده و مانع از حمله  تهیونگخودش، 

همراه  ی اون به دو قلو ها میشد. به محض باز شدن دروازه دو قلو ها به

بیهوش، از اون عبور کردن و یسونگ با اشاره ی هیچول حفاظ رو  جونگکوک

 برداشت.  تهیونگاز روی 
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، زمانی که فشار حفاظ رو دیگه روی خودش حس نکرد به سرعت و  تهیونگ

از دروازه  جونگکوکبدون هیچ مکثی به دنبال دو قلو ها و یا در واقع به دنبال 

 عبور کرد.

 عجب دو فرد باقی مونده در اتاق شد:این کارش باعث ت

مون به قدر نگران اون انسان بود هم دیدی؟ یعنی باور کنم پرنس یخیهیچول: تو 

حتی خونه  و که بدون چک کردن درگاه و امنیتش ، به سرعت ازش عبور کرد

 ش رو بی حفاظ برای ما گذاشت؟ا

سمت درگاه ناپدید یسونگ شونه ای از تعجب و بیخبری باال انداخت و با رفتن به 

شد. هیچول نگاه دیگه ای به اطراف اتاق انداخت . کاغذ مچاله شده و نازکی، 

قرار میگرفت توجه ش رو  جونگکوکدرست زیر تخت، جایی که در باال، دست 

جلب کرد. با برداشتن کاغذ متوجه دو متن کوتاه به حروف کره ای شد که با خط 

 اغذ کوچیک نوشته شده بود.زیبا اما شکسته ای درست مرکز اون ک

 :متن ها رو زیر لب تکرار کرد

 هیچول: هوشمند و آسمانی.... کامیابی و جاودانگی

خرین نگاه آتکه کاغذ به گوشه ای، و انداختن شونه ای تکون داد و با پرت کردن 

 به اطراف اتاق، از درگاه عبور کرده و به دنبال بقیه افراد قبلی، رفت.

 راوی
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ساکت ملکه در اون لحظه به شلوغ ترین مکان روی زمین تبدیل  کلبه ی همیشه

آشام توی شده بود. صدای گریه ی دوقلو ها یک لحظه هم بند نمی اومد. قل خون

با بیشترین سرعت جین بغل ملکه درحال جیغ کشیدن بود و قل دیگه تو آغوش 

 ممکن در حال گریه کردن.

ی ایستاده و شاهد تقالی اون دو نفر هم کالفه یه گوشه انامجون  و تائو س ،کری

برای ساکت کردن بچه ها بودن چون تا اون لحظه هر بار تالشی برای نزدیکی 

 به بچه انجام میدادن،  گریه ی دوقلو ها تشدید میشد.

رفت تا شاید کمکی بکنه. قلی که بغل جین کالفه از سر و صدا به سمت هوسوک 

گرفت و گریه های شدیدش تبدیل به  رومآکمی  هوسوکبود با نزدیک شدن جین 

 هق هق های بی صدایی شد. 

 هوسوکمتعجب از این واکنش بچه، اون رو به آغوش باز شده و منتظر  جین

رو توی مشت های  هوسوکمنتقل کرد. کودک به سرعت گوشه ای از لباس 

 کوچیکش گرفت و سعی کرد اون رو به خودش نزدیک تر کنه.

شد  هوسوکداد و گریه های قل اول درگیر بود نزدیک ملکه درحالیکه هنوزم با 

آشام هم تا علت قطع شدن صدای قل دوم رو بشنوه که در کمال تعجب ، قل خون

دست از جیغ و داد برداشت و با نفس های به شماره افتاده ، چشمای سرخش رو 

 .و همتای  خودش دوخت  هوسوکبه 
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زاد آون رو به دست الکه گرفت و آشام رو از مبا تعجب جلو اومد، قل خونجین 

ن وا هوسوکسپرد. قل بزرگتر هم مثل برادرش به محض نزدیکی به هوسوک 

 رو به سمت خودش کشید.

 خنده ای از سر تعجب کرد :نامجون 

جوری که هم  ،.... نمیدونستم انقدر کارت تو بچه داری خوبههوسوک واوووو، +

کردی از مشتش  رقادوزه رو به این سرعت ساکتشون کردی و هم بچه ی یه ر

 برای گرفتن و کشیدن اشیاء استفاده کنه...

بین دست های دوقلو ها  هوسوکو در ادامه ی حرفش به پیراهن چروک شده ی 

نیشخندی زد اما کمی بعد با حالت اغراق آمیزی شروع به  هوسوک اشاره کرد.

 ناله کرد:

 کی شونو حداقل بگیرین.ااهههه... گردنم شکست، بابا حاال که ساکت شدن ی÷ 

بود که بچه ها  هوسوککریس برای کمک به سمتش رفت اما توی یک قدمی 

سرشون رو به سمتش گرفته و با چشمای گریون شروع به ناله کردن و خودشون 

 چسبوندن. هوسوکرو بیشتر به 

 رد و گفت:کهوسوک تائو که از این حرکات به چیزی شک کرده بود رو به 

ار عطر گردنت مجذوبشون کرده که سعی میکنن سرت رو به میگم.... انگ £

 سمت خودشون بکشن.
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 بی اراده و سرش رو کمی خم کرد: هوسوک

 خه کجای گردن من ب.... ااااخخخخخآاینجوری..؟؟؟  ÷

با حس درد تیزی توی گردنش فوری سرش رو عقب کشید با چشمای گرد شده به 

این درحالی بود که توی همون آشام خیره شد، لبای کوچیک و سرخ  قل خون

لحظه قل کوچک تر خنده ی کوتاهی کرد و دستش رو به سمت لبای خونی 

برادرش برد و در مقابل چشمای وحشت زده ی بقیه انگشتای خیس شده ی خودش 

 رو کمی نگاه کرد و بالفاصله مشغول مک زدنشون شد.

 معترض از اتفاق پیش اومده نالید: هوسوک

 وردن این دو تا؟؟؟؟آرا فقط من و گیر بین همه ی ما چ ÷

 شروع به صحبت کرد: تهیونگکریس برای اولین بار بعد از خروج از عمارت 

 من االن درست دیدم که هر دوی اونا به خون میل و عطش دارن؟ اما اخه.... €

 وسطش حرفش پرید: جین

، بیشترین غذایی که دریافت جونگکوکهر چی نباشه هر دو توی شکم  ×

ل دمیزاد با قآاال این دلیل دومی هست که یه قل ردن خون بوده، و احتممیک

 ورده.آآشامش ، این همه مدت دووم خون

 رو تکرار کرد: هوسوکملکه سوال 
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اشاره کرد ( .... چرا فقط این؟ ما ها هر  هوسوکاما حق با این پسره، ) به  ♧

ونو تامین کنیم، هم میتونستیم نیازش کدوم که سعی در ساکت کردنشون داشتیم

 شتر از همه خودت و جفتت.یب

 که زخم گردنش سوزش کمی داشت اخمی کرد: هوسوک

هی خانم.... این به درخت میگن من اسم دارم. بعدش هم اگه فراموش نکردین  ÷

این دو تا هم انگار خون غیر ادمیزادی  و .باید بدونین تنها ادمیزاد این جمع منم 

 خوش نمیاد. به مذاقشون

ئو که اثر معجونش از بین رفته و هنوزم گیج و خسته از فعالیتش و تالشش تا

و تکون داد و به سمت سرش  برای خودداری از خون خوردن بود، با بی حالی

خرین لحظه ، قبل از خروجش از اتاق عمارت اربابش برداشته بود آکیفی که در 

 رفت:

خون تو براشون  من فکر میکنم علت دیگه ای داره که ،فقط این نیست £

 خواستنی تره.

، برای تهیونگخرین سرم خونی ای که از آد هم در مقابل چشمای متعجب بقیه بع

ورده بودن، رو از ساک دراورد. سر سرم رو پاره کرد و آهدیه  جونگکوک

مقداری از اون رو توی هر دو شیشه شیر خالی ریخت. شیشه ها رو به سمت 

بچه ها با چشمای براق به سمتش برگشتن و  بچه ها برد. با نزدیک شدن تائو
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وقتی تائو به سمتشون خم شد تا شیشه ها رو توی دستشون قرار بده اون رو بی 

معطلی گرفته و بعد از چنگ انداختن کوتاهی روی دست تائو مشغول خوردن 

 شدن.

 از این واکنش دوقلو ها به خنده افتاد: جین

توی لیست ادمای مورد عالقه ی انگار نمیدونم چه بدی ای در حقشون کردی ول ×

 �😂😂�خرین نفری جناب..آشون، 

 تائو دست زخمی شو با اخم کنار کشید:

 ولی انگار حدس من درست بود. خودمم نمیدونم مشکل این دو تا با من چیه... £

 که خیره به خوردن پر سر و صدای دوقلو ها بود پرسید: نامجون

 چه حدسی؟ +

اربابه، پس بوی ارباب روی اون بیشتر از هر کدوم از طلسم شده ی هوسوک  £

ما باقی مونده، حتی بیشتر از بانو، که نسبت خونی با ارباب دارن. برای همین 

دوقلو ها که دنبال حداقل یکی از والدینشون میگردن به اون و عطر خونش بیشتر 

 مجذوب میشن.

 ورد:آبا شکلکی از روی بدخلقی در جین
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و میدیم. هم ماه ها باهاش زندگی کردیم ر جونگکوکهم بوی  ننامجواما من و  ×

 ، هم بوی خونش که توی بدنمون جریان داره رو میدیم.

دمیزاد اونقدر ها هم شدید نیست، و درضمن از زمانی آبوی اون پسر به عنوان  £

که تو و جفتت از خون اون پسر تغذیه کردین مدت زیادی گذشته، خصوصا 

 .ر کدوم از قل ها توی آغوش تو و بانو فقط موندگار بودنجفتت. برای همین ه

اونم فقط به خاطر عطر کمی که از والدینشون در اطراف بدنتون باقی مونده ، 

 بود.

خسته از حمل دوقلو ها که شیشه های خون رو تموم کرده و همینطور هوسوک 

 شیشه به لب خوابشون برده بود رو پاهاش جا به جا شد:

ماده کنید بذارمشون، آدن هم شکمشون سیر، میشه یه جایی ساکت ش حاال که هم ÷

دستم شکست. اگه به عقلم شک نمی کنید باید بگم هر لحظه انگار دارن سنگین تر 

 میشن.

ملکه فوری به سمت اتاق دیگه ای رفت و بعد از چن ثانیه با دو تخت چوبی و 

 کوچیک چرخ دار برگشت:

اومد ، خودم درست کردم. و اما در جواب  بهوش تهیونگاینا رو روزی که  ♧

 تو... نیازی نیست به عقلت شک کنی.
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گرفت و بعد از کنار هوسوک هم زمان با این حرف، بچه ها رو یکی یکی از 

ن مالفه نزدیک تری نامجونزدن شیشه ها، توی تخت های جداگونه ای خوابوند. 

تکه کرد و به سمت دو  دستش دید  رو به سرعت و بی توجه به بقیه دو ای که دم

نوزاد خوابیده که تا اون موقع، به خاطر سر و صدای بیش از حدشون، کسی 

 توجه ای به برهنه بودنشون نکرده بود رفت و مالفه ها رو دورشون پیچید:

 درسته؟ هوسوکمنظورتون چیه؟ یعنی حرف  +

 ملکه نگاهی به مالفه ی پاره شده ش انداخت:

ش کنی؟ اون از ابریشم درجه یک اراحتی پاره چطور دلت اومد به این  ♧

 بود......

 بی خیال از کاری که کرده بود ، با چشمای منتظر به ملکه خیره شد. : نامجون

 ههووففف.... بعله منظورم همین بود. ♧

 یعنی این دو تا.... +

ناراضی بود، خیره به مالفه ی نصف شده بین  نامجونملکه که هنوزم از کار 

 :حرفش پرید

آشامیشونه، درسته، اون دو تا در حال رشد سریعن. این خاصیت ژن خون ♧

هرچند عجیبه که هر دو به یه سرعت رشد میکنن، در حالیکه یکی انسان و 
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آشامه، ولی خب از اونجایی که هر دو میل به خوردن خون دارن این دیگری خون

 چیز عجیبی نمیتونه باشه.

 ماساژ میداد ناله کرد: شوادرحالیکه عضالت گرفته هوسوک 

به این سرعت خوابیدن ولی ما  هاااییییی.... دستم انگار از بند دررفته، خوبه ک ÷

 م داریم.اچند تا مشکل دیگه 

 با دیدن چشمای منتظر بقیه گوشه ای نشست و ادامه داد:

 کوچکترین مشکل مون، اسمه. ÷

 همزمان با هم بلند شد:نامجین صدای متعجب 

 اسم؟؟؟+

 ؟؟؟اسم×

 چشماش و بی حوصله چرخوند:هوسوک 

بعله اسم،  مگه اینکه قرار باشه تا اخر این دو تا هیوال کوچولو رو قل بزرگ  ÷

 و قل کوچک صدا کنیم.

 ع به باال پایین پریدن کرد:روبا ذوق یک دفعه ای ش جین
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از دیروز درگیر پیدا کردن اسم بود... اتفاقا  جونگکوکره یادم اومد، آاوه  ×

امروز قبل از اینکه سر و کله ی مهمونای ناخونده مون پیدا و حالش بد بشه  صبح

 اسما رو اماده کرده بود و میخواست نشونم بده.

 انداخت:جین کریس با ناراحتی نگاهی به 

 زار داشتی پسر اون ی جنازه کنار االن که نبودن ناخونده مهمونای این اگه €

 ... میزدی

یس چشم غره رفتن. ملکه درحالیکه با ذوق و عالقه هر دو به کر جینو  نامجون

 به دوقلو ها خیره شده بود پرسید:

 م بینشون بود؟اخب... نگفتی، چه اسمایی رو انتخاب کرده بود؟ اسم دخترونه  ♧

 دست از خیره نگاه کردن به کریس برداشت و سمت تخت بچه ها رفت: جین

ود هر دو بچه پسرن نه دختر. معتقد ب جونگکوکنه، نبود.... در کمال تعجب  ×

ن زنانه ندارم، این رحم هم یه رحم عادیه زنانه نیست پس دلیلی ژکه  یگفت منم

 نداره بچه هام هم دختر باشن. 

 ملکه با بی طاقتی بهش خیره شد:

در مورد اسم ها خب.... قبل از اینکه نشونم بده این دو تا رسیدن و باقی  و+

 ماجرا...
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 ذهنش رو مشغول کرده بود اخمی کرد: تائو که انگار چیزی

خری که .... قل دوم به دنیا اومد و ... شدت خونریزی اون پسر هم آلحظه ی  £

 زیاد شد...

 وسط حرفش پرید:هوسوک 

 خودت هم کنترلت رو از دست دادی. و ÷

 تائو مخالفت کرد:

 من کنترلم رو از دست ندادم... £

فس نن. خودم اونجا بودم و دیدم حالت اما نزدیک بود از دست بدی. پنهون نک ÷

 کشیدن و نگاه کردنت چطوری عوض شد.

 وردم.آکه چی، بازم بیشتر از بقیه دووم خب  £

 ش کشید:املکه دستی به شونه 

  .همینطور..... حاال ادامه بده تهیونگمتائویا، اشکالی نداره. ما درک میکنیم....  ♧

ی از بین انگشتای چفت شده ی اون ر یه چیزآیقه ی اقفقط میخواستم بگم، د £

پسر روی زمین افتاد، فکر کردم شاید همون برگه ی اسامی ای باشه که ازش 

 حرف میزدین .

 ش رفت:با چشمای براق به سمت جین
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 درسته.. به احتمال خیلی زیاد خودشه، میتونی .... میتونی بری بیاریشون؟ ×

 همسر عجولش رو کناری کشید: نامجون

 یادت رفته ما چرا اینجائیم؟.... جین  +

مده ساکت شد اما با حرف ملکه امید تازه ای وبا یاداوری موقعیت پیش ا جین

 گرفت:

تازه، بهتره که  .تموم شده و برگشتن مشکلی نداره تهیونگمطمئنم تا االن کار  ♧

 ب بده....آو یه سر و گوشی حداقل یه نفرمون برگرده 

چون انسانی  شتن اعالم امادگی کرد.دست تائو رو گرفت و برای برگ جین

رو در اون تنها  جونگکوکهمراهشون نبود تائو به سرعت به عمارت و اتاقی که 

 گذاشته بودن ، تله پورت کرد. 

با نگرانی به  جیناتاق و باقی فضای خونه رو سکوت سنگینی در بر گرفته بود. 

 سمت تخت خالی و بهم ریخته رفت:

 و نمیشه تکون داد؟ گکوکجونپس کجان؟ مگه نگفت  ×

قدم دیگه ای برداشت و با حس له شدن چیزی زیر کفشش به پایین پاش نگاه کرد. 

ده ، درست کنار تخت ، افتاده بود. تائو بی توجه به چهره ی عصبی شکاغذ مچاله 

که مشغول بررسی کاغذ بود ، فوری از اتاق خارج شد و توی  جینو نگران 

 . عمارت به جست و جو پرداخت
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 جینبا نتیجه ای که از عطر پخش شده توی هوا گرفته بود سراسیمه به سمت 

 برگشت:

 آشام دیگه رو هم حس کنم.ارباب تنها نبوده، میتونم بوی چند تا خون £

 منظورت چیه؟ میخوای بگی درگیر شدن؟ ×

 تائو سری به انکار تکون داد:

یست ، عطر تازه وارد عطر جادو توی همون اتاق بود اما اثری از درگیری ن £

 ها هم خیلی غلیظ نیست و این یعنی زیاد اینجا نموندن.

 خب...،؟؟؟؟ ×

 با بی طاقتی بهش نزدیک شد: جین

 تنها حدس ممکن اینه که اعضا ی شورا بردنشون. هر دو نفر رو.. £

 ؟جونگکوکحتی  ×

 ...!!جونگکوکحتی  £

 لعنتی....× 

و شورا برده باشه، به حمایت ملکه نیاز رباید برگردیم پیش ملکه. اگه ارباب  £

 داره.
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سری به تایید تکون داد و با گرفتن دست های تائو در یک لحظه هر دو از  جین

 اتاق نا پدید شدن.

 تهیونگ

ور متم حس کرده و به طسبه محض عبور از دروازه نزدیکی چیزی رو به 

شتم. با قرار گرفتن نگه دا گاه دست هامو برای گرفتن اون چیز، رو به باالآناخود

م رو به اون دو قلو های رو غوشم نگاه عصبیآتوی  جونگکوکجسم بیهوش 

 اعصاب دادم و از بین دندونام غریدم.

چول رو از پشت یدر جواب حرکتم نیشخندی زدن و بی توجه دور شدن. صدای ه

 سرم شنیدم:

ایی کنید و پسرااااا... پرنس و به اتاقی که براشون در نظر گرفته شده راهنم ¥

 لباس های تازه بهشون بدین. 

بعد هم با تعظیمی کوتاه از کنارم گذشت و به همراه یسونگ توی پیچ راهرو های 

 باریک و طالیی رنگی که با مشعل های الکترونیکی روشن شده بود، ناپدید شد.

برای گم نکردن  تهیونگدو قلو های لی با بی حوصلگی شروع به حرکت کردن. 

حمل  غوشش با کمترین وزن ممکنآکه توی  جونگکوکوجود جسم  اونا ، با

 میشد، شروع به دویدن کرد.
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قل بزرگتر چیزی رو با صدای بم و پایینی توی گوش برادرش زمزمه کرد و به 

با پیچیدن داخل یک راهروی کوتاه و نیمه روشن که دو سوم  سرعت ناپدید شد.

و منم  ود توی راهرو ایستادمشعل هاش خاموش بود کنار تنها در اتاق موج

 باالجبار کنارش ایستادم.

بعد از باز شدن اتاق بی حرف تنه ای بهش زدم و وارد فضای روشن اتاق که 

شدم. اتاق بزرگی بود، تقریبا به بزرگی یه  تضاد خوبی با نور کمه راهرو داشت

خونه ی کوچیک و عادی . تخت اشرافی و کینگ سایزی به رنگ طالیی وسط 

پرده های اتاق حریر و به رنگ شیری بود و دیوار های اتاق با کاغذ  .بود  اتاق

 دیواری هایی ب طرح های سلطنتی و براق تزئین شده بود. 

رو روی تخت میذاشتم، بی توجه به بقیه ی دکور اتاق،   جونگکوکدرحالیکه 

و مدیونین فکر کنید از تنبلیمه که اتاق  ( منتظر رفتن مزاحم پشت سرم شدم.

 (�😎�تنبله.  تهیونگتوصیف نمیکنم ، مشکل از من نیست... 

 پوزخند رو اعصاب و پر صدایی زد:

ایونهیوک: لباس های تازه توی کمد قرار دارن، تا چند ساعت دیگه که پدر و بقیه 

ی اعضای شورا به قصر برمیگردن ، وقت دارین اماده بشین و کمی استراحت 

 .... پرنسکنین. خب.... تنهاتون میذارم..



372 | P a g e  

 

 

پرنس و با لحن پر تمسخری گفت. خودم هم میدونستم خیلی از هم نوع هام از من 

متنفر بودن، هم به خاطر نجات برادرای وو از مجازاتی که به جرم قتل عموم در 

انتظارشون بود و هم به خاطر کنار کشیدن از بازی وراثت و قدرت بعد از مرگ 

 .پدرم و سپردن قدرت به دست مادرم

فسمو با خستگی بیرون دادم و با دیدن پیرهنم که هنوزم از خون خشک شده ی ن

کثیف بود به سمت کمد بزرگ و ساخته شده از چوب گردوی گوشه ی  جونگکوک

اتاق رفتم. داخل کمد پر از لباس های اشرافی و مد روز بود. نگاهی به 

، روی تخت  که هنوزم کامال برهنه و پیچیده شده بین مالفه ی دورش جونگکوک

انداختم. به سمت کمد چرخیدم و بعد از  ،بی خبر از همه جا دراز کشیده بود 

برداشتن یک دست لباس شیک اما با تشریفات کمتر برای خودم، پیراهن بلند و 

برداشته و به سمتش رفتم. نه حوصله ی دوش  جونگکوکرو برای  یاسی رنگی

 رو تنها بذارم. جونگکوکی گرفتن داشتم و نه میتونستم حتی برای لحظه ا

پس به سرعت لباس های کثیف خودم رو تعویض کردم و به روی تخت رفتم. 

دیدن بدن شیری رنگش و حس گردن  کنار زدم. جونگکوکمالفه رو از دور 

جریان خونش که با هر پمباژ قلبش به ارومی از بین رگ های سر تا سر بدنش 

ار بشه و خاطره ی اولین رابطه مون عبور میکرد، باعث شده بود حس شهوتم بید

 به صورت محوی توی ذهنم فعال شه.
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میدونستم علت محو بودن اون خاطره، خارج از کنترل بودن بیش از اندازه ی 

خودم بود که نتونستم در مقابل عطر خونش مقاومت کنم و زمانی که مست خون 

لباس های پاره  شیرین و خاصش شده بودم، با دیدن بدن نیمه برهنه ش ، از الی

خرین قطره ی اختیارم رو از دست داده و به اون صورت وحشیانه آش ، اشده 

 بهش حمله کردم.

به همین خاطر بعد از اون دفعه، سعی کردم تا مدت ها سمتش نرم، شاید این 

ستراحت و بهبود پیدا کردنش ادوری جبران کمی براش باشه، و هم اینکه در حین 

 .ذاره، طلسم اثر خودش رو ب

هنوزم روی  حبا یاداوری طلسم نگاهی به گردنش انداختم. عجیب بود که اون طر

گردنش بود و با وجود قوی شدن پیوندمون به عنوان جفت، از روی گردنش پاک 

 نشده بود.

با نفس عمیقی سعی کردم شهوتم رو کنترل کنم و با کمترین لمس ، لباس رو تنش 

هم دالیل زیادی داره که ازم متنفر باشه. نه  کنم. میدونستم اون پسر همین االن

اینکه خیلی به احساس بقیه اهمیت بدم، ولی این پسر.... انگار کم کم داره جایگاه 

 مون به عنوان جفته.ه، جایگاهی که جدا از پیوند ابدیخاصی پیش من پیدا میکن

گرفتم. بعد از پوشوندن پیرهن به تن بلوریش، با ناله ای از سر درد ازش فاصله 

بیهوشی بلند مدتش داشت روی منم تاثیر میذاشت، عالوه بر اون عضو سخت شده 

 م هم درد کمی رو توی بدنم پخش میکرد.
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به صدا های اطرافم خوب گوش کردم و وقتی از نبود هیچ جنبنده ای در نزدیکی 

اون محوطه که با توجه به دکورش میدونستم یکی از سالن های قصر فرعی 

شدم، کمر شلوار مشکی گرون قیمت و چسبونم رو باز کرده و  هست، مطمئن

 دستم رو به سمت عضو ملتهب و سخت شده م بردم.

همینطور  مشغول مالش عضوم و تصور لمس تن بی نظیری که در کمترین 

بودم که صدای از سر  ،فاصله ازم، در بی خبر ترین حالت دراز کشیده بود 

ساکن و یخ زدم، تکون محکمی بخوره و به تعجبی باعث شد برای لحظه ای قلب 

 سرعت دست از کارم بکشم.

به سمتی که صدا رو شنیده بودم برگشتم و با چشمای باز شده و متعجب 

ارم به محض آنالیز کردن موقعیتش شروع به ظمواجه شدم. طبق انت جونگکوک

 داد و فریاد کرد:

 من اینجا با توی عوضی چه غلطی میکنممممممممم؟؟؟ _

 سرعت دستم رو روی دهنش قرار دادم: به

هیییششششش، ساکت باش. فکر کردی کجایی که اینجوری داد و فریاد راه  &

 انداختی؟
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با عصبانیت سعی کرد دستم رو کنار بزنه ولی مطمئنا تالشش بی نتیجه بود. چند 

ثانیه بعد با حس اینکه نفس کم اورده فوری دستم رو از روی صورتش برداشتم و 

 عت گفتم:به سر

اگه میخوای جفتمون زنده بمونیم صداتو کنترل کن، یه نگاه به اطرافت بنداز  &

 شاید موقعیت رو یکم درک کردی.

چشم غره ای رو به صورت منتظرم کرد که به جای ترسناک بودن از نظر من 

ش میکرد.... فاک، من االن اعتراف کردم این موجود اخمو ابیش تر از قبل بامزه 

 خت کنارم بامزه ست؟؟و نیمه ل

هنوز ثانیه ای از کندو کاوش توی اتاق نگذشته بود که دستش رو به سرعت روی 

هاش ش و جرکات عجوالنه ی دستاشت زده شکمش قرار داد. با دیدن چشمای وح

 روی شکمش ، به سرعت، علت ترس ناگهانیش رو فهمیدم:

لی از ما دو تا امن جاشونم امنه، خی  هی هی هی، چیزی نیست. حالشون خوبه. &

 تر.

 ش رو جلب کرد:ااین حرفم توجه 

منظورت چیه امن تر از ما دو تا؟ تنها کسی که اینجا امنیت نداره منم اونم با  _

 وجود هیوالیی مثل تو.

 نیشخندی بهش زدم درحالیکه از درون بابت حرفش عصبی بودم:
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ی متوجه میشدی بهت گفتم یه نگاه به اطراف بندازی ، اگه حرف گوش میکرد &

 اتاق برات نا اشناست. اینجا نه خونه ی منه نه خونه ی خودت.

 با تخسی بهم پرید:

شناست ولی از کجا باید میفهمیدم خونه ی تو هم آخودم متوجه شدم اتاق نا  _

 نیست؟ مگه من همه ی اتاقای خونه ی مزخرفت رو دیدم؟ 

حق با اون بود. تکونی  با این حرفش ساکت شدم، خب ، انگار تو این یه مورد

روی تخت خوردم که موج کوتاه درد دوباره توی کمرم پیچید و نگاهم رو به 

 سمت عضو سخت شده م برگردوند.

با عوض شدن مسیر نگاهم سرش رو به سمت پاهام برگردوند و با دیدن وضعیتم 

 دوباره وحشت کرد و سعی کرد خودش رو عقب بکشه:

غلطی میکنی اونم با این وضعیتت؟؟؟ باید حدس  اصال توی لعنتی کنار من چه _

بازم میخوای بهم حمله کنی؟ حاال که از شر  .میزدم خطری که میگفتی خودتی

 بچ...

برای بار دوم دستم رو روی لبهای نیمه سرخش که جون تازه ای از پشت سر هم 

 حرف زدن و خیس کردنشون گرفته بودن ، گذاشتم:

اکت باش. توی دردسریم چون اسیر هم نوع های م که شده سابرای چند لحظه  &

منیم. حرفی از بچه ها نمیزنی، اگرم هم چیزی از دهنت پرید بهتره ضمیر مفرد 
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استفاده کنی. خوشبختانه اون اعضای فضول و خرفت شورا فکر میکنن فقط یه 

 بچه بوده که اونم االن از بین رفته .

گذشت و در  حونگکوک با گفتن این حرف برق خطرناکی از چشمای عصبی

کمال تعجب و ترس من ، چشمهاش برای لحظه ای به رنگ سرخ دراومد و 

 دوباره به حالت عادی برگشت.

 اینبار با انرژی بیشتری دستم رو کنار زد:

 منظورت چیه که از بین رفته؟ اون حرومزاده ها فکر میکنن من بچه های ... _

ص بیرون داد و حرفش و تصحیح با اشاره ی چشمام به اطراف نفسش رو با حر

 کرد:

 م؟؟؟؟؟امو کشته افکر میکنن من بچه  _

م بدم برای نفی حرفش سرم رو تکون احرکتی  به بدن خشک شده  بدون اینکه

 دادم:

م رو کشتم. به هر حال دیگه در این باره چیزی نگو. ا& اونا فکر میکنن من بچه 

ممکنه هر لحظه فردی رو برای با اینکه فعال کسی رو این نزدیکی حس نمیکنم، 

 جاسوسی یا خبر کردنمون بفرستن.

سرش رو از روی کالفگی پایین انداخت و همزمان با گاز زدن لبهای نیمه بازش 

مشغول بازی با گوشه ی پیراهنش شد. سعی کردم از این سکوتش استفاده کرده و 
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 ( ای لختش ببرمبهره رو از پاه قبل از اینکه به کم بودن پوشش گیر بده بیشترین

 �😂�)هیز تهیونگی

 :در حین دید زدن ، برای اینکه چیزی گفته باشم شروع به صحبت کردم

 خب ... چه حسی داری؟ دیگه سبک شدی و راحت تر میتونی  نفس بکشی. &

 ش از روی دستاش جواب داد:ابدون برداشتن نگاه خیره 

این اتفاق برام می افتاد هرچند به طور طبیعی نباید هیچ وقت  حس مزخرفیه.... _

 تا االن همچین احساس مزخرفی از پوچی و خالی بودن داشته باشم ولی خب....

رومش بودم. توی حالت عادی همیشه با جبهه گیری با من آمتعجب از واکنش 

ب البته قبول دارم بخش بزرگی ش تقصیر خودم بود. به همین خحرف میزد، 

 خاطر کمی مکث کردم. 

مچین کاری نکرده بودم اما هم تردید داشتم چون تا به امروز برای زدن حرف

درباره ی این پسر کدوم مورد طبیعی و روی روال پیش رفته بود که این عادت 

 منم بخواد سر جای خودش باقی بمونه؟!

اامممممم.... میدونم دیره ، و درواقع ..... از روی  برنامه ی قبلی این حرفا  &

 .زم میدونم که بهت بگمرو نمیزنم.....  فقط ال

 با کمی مکث سرش رو باال اورد:



379 | P a g e  

 

 

 چی شده که جناب کوه غرور و یخ به لکنت افتادن؟ _

انگار دست خودش نبود، ولی حتما باید اون روی منو باال  .…از دست این پسر 

می اورد. سعی کردم به خودم مسلط باشم چون مرز کمی تا پاره شدن افسار 

 م به اون تن خواستنی مونده بود:ا شهوتم و حمله ی دوباره

م تا اخر عمرت این حرفا رو از من نمیشنوی، جایی هم افقط یبار میگم، دیگه  &

بفهمم تکرارشون کردی به بدترین روش ممکن که کمترین انعکاس رو روی 

 .ت میکنماخودم داشته باشه، تنبیه 

 نفس عمیقی بین حرفام کشیدم:

...... و .....و تجاوز بهت معذرت میخوام. جز بابت خارج شدنم از کنترل و  &

طلسمت، هیچ کدوم اینا توی برنامه ی من نبود ولی تو دردسرای زیادی برای این 

 حرکت خارج از برنامه کشیدی.

ش کم مونده بود زیر خنده بزنم اما اهووفففف، باالخره گفتمش. با دیدن چهره 

از تعجب به درشت ترین گش بزرتونستم خودم رو به سختی کنترل کنم. چشمای 

حالت ممکن خودش رسیده بود و لبهای براقش جوری باز مونده بود که میتونستم 

 لقش رو ببینم.حبه راحتی تا انتهای 
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حدودا چند دیقه به همون حالت باقی موند ، جوری که نگران شدم شاید سکته ای 

کی که بین چیزی کرده باشه. از همین حمله ها و مرض های ناگهانی و خطرنا

 انسان ها شایع بود. 

اما بعد صورتش از خشم سرخ شد. بی فکر به سمتم پرید و همزمان با قرار دادن 

م، ارونای لختش به دو طرف پاهام و قرار گرفتن باسنش روی عضو سخت شده 

موهای سرم رو توی چنگ گرفت و با کشیدن اونا با لحن پر حرصی شروع به 

 صحبت کرد:

ر با این یاری حرف خودت رو میزنی... عذرخواهی؟ برو بمعوضی، بازم د _

ت خواهی کوفتیت. این تاسفت به چه دردم میخوره وقتی زندگی مو زیر و رمعذ

رو کردی و بارها تا پای مرگ بردیم. گفتی منو به خاطر خونم طلسم کردی. حاال 

 الخلقه تبدیل کردی همراضی شدی با گندی که زدی هم منو یه موجود عجیب

 خودت به خواسته ی کوفتیت نرسیدی؟

نصف حرفاش رو متوجه نمیشدم ، و حتی فشار دستای کم جونش به روی موهام 

ذره ای برام اهمیت نداشت. نه تا وقتی که باسنش رو عضو در حال حرکت بود و 

 هر لحظه اونو سخت تر میکرد.

ن هم جنس لعنت به تو اون دیکت که نتونستی کنترلش کنی. چی باعث شد به ت _

خودت به اون طرز وحشیانه حمله کنی و تمام اولین هامو ازم بگیری؟ ) دوستان 

 از هم جنس پسر بودنشونه نه نژادشون(جونگکوک اینجا منظور 
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خرین سد مقاومتم در برابرش با قرار گرفتن عضو سفت شده بین رونای پاش، آ

رو عوض کردم. از بین رفت. دستامو دورش حلقه کردم و با یه حرکت جامون 

میتونستم تعجب و وحشت رو از صورتش بخونم و صدای غیر عادی ضربان 

 قلبش رو به خوبی حس کنم. 

چشماش برای بار دوم و با یک پلک زدن توی مردمک ناآشنای رنگ سرخ و 

 هاش پدیدار و بعد محو شد.

م کردناین تن برفی لعنتیت و خواستنی بودن زیادت باعث از خود بی خودی  &

خونت. اگ میبینی االن ذره ای روی خودم و حرفام کنترل  بویمینطور هد. ش

از خونت نچشیدم. وگرنه با اینهمه که تحریکم  هدارم فقط و فقط ب خاطر اینه ک

 کردی، خیلی بد تر از اون شب خدمتت میرسیدم.

 زاد کنه:آش رو از حفاظ دستام اسعی کرد مچ های اسیر شده 

نم بخوام تو رو تحریک کنم. تو دائم الحشری به وجود ولم کن.... من غلط بک _

 اومدی .. ولم کن.....ول....

دیگه طاقت نیاوردم و با حمله به لبهاش حرفش رو قطع کردم. بی وقفه میبوسیدم 

و از حرص و عطش لبهای خیسش رو گاز میگرفتم. با فشار دندونام صدای ناله 

 خودم اورد.ی پر دردش بلند شد و برای لحظه ای منو به 
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پر از خشم بود کمی  کمی ازش فاصله گرفتم. چشمهاش در حالیکه هنوزم

ماده ی باریدن بود. خواستم ازش فاصله گرفته و برای بار دوم آمرطوب شده و 

توی عمرم عذرخواهی کنم. من لعنتی.... داشتم دوباره همون اشتباهی رو انجام 

 خواسته بودم.  تمعذر میدادم که چند لحظه پیش به خاطرش از این پسر

اما قبل از کنار رفتنم درد تیز و کوتاهی توی سرم پیچید که باعث شد چشمام رو 

با ناله ای ببندم. بالفاصله بعد از برطرف شدن درد صدای مضطرب مادرم تو 

 سرم پخش شد:

 حالت خوبه؟ .تهیووووونگ..... تهیونگ ♧

وجهی به تالشش برای جدایی  و بدون اینکه ت جونگکوکبی توجه به نگاه خیره ی 

با مادرم رو  یزاد کردن دستهاش بکنم ، چشمهام رو بستم و مکالمه ی تله پاتآو 

 از سر گرفتم:

 بانو... چی شده؟ چقدر به من نزدیکین که تونستین ارتباط ذهنی برقرار کنین؟ &

به قدر کافی نزدیک هستم که بدونم اون عوضی ها چه نقشه ای برای تو و  ♧

 پسر کشیدن.اون 

 یعنی توی قص... &

 حرفم و با عجله قطع کرد:
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االن اینکه من کجام مهم نیست . مهم اینه که اونا تا یک ساعت دیگه که رئیس  ♧

رئیس لی از شکار برگردن به سراغتون میان و طبق نقشه شون ،  وکیم 

رو جلوی چشمات میکشن. از اونجایی که مدرکی از تو به دست  جونگکوک

میخوان با این کار تو رو تنبیه کنن. جای شکرش باقیه که از جفت  ،ننیاورد

 شدنتون خبر ندارن.

با شنیدن این حرف بدنم از عصبانیت شروع به لرزش کرد. طوری که 

هم دست از تقال برداشت و با وحشت بهم خیره شد. ملکه که انگار از  جونگکوک

 رومم کنه:آکرد  پی به حالم برده بود سعی خشوشمروی افکار درهم و م

و تبدیل جونگکوک رتنها یه راه داری.... باید قبل از اینکه به سراغتون بیان  ♧

ی با اعالم اون به عنوان جفتت که هم نوعت هم هست، ازش نکنی. اینجوری میتو

 دفاع کنی.

برای اولین بار طی این مکاامه ی ساکت چشمام رو باز کردم و به چشمای 

شدم. چطور میتونستم همچین چیزی ازش بخوام؟ من  خیره جونگکوک ترسیده ی

تا همین جا هم خیلی چیزا رو از این پسر گرفته بود اونم درحالیکه ، خودم هم به 

 خواسته ی اصلیم که االن دور و بی اهمیت به نظر می اومد نرسیدم.

زندگیش رو به عنوان یه انسان ازش  ،چطور میتونستم حتی در ازای نجات جونش

 م؟سلب کن
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و بکنم. نه بعد از اون همه اشتباهی که در حقش کردم. رمن نمی تونم اینکار  _

االن دفاع کردن از این پسر ، جدا از جفت بودنمون، تا اخرین لحظه کوچکترین 

 .وظیفه ی منه

اگه میخوای همچنان پیشش باشی و پسراتون رو دوباره ببینید باید اینکار و  ♧

شون به اینه که با اطفی بینتون شک کرده و خواسته بکنی. چون شورا به پیوند عا

، تو هم عصبی شده و اشتباهی ازت سر بزنه تا دست اونا جونگکوکاز بین بردن 

 رو برای مجازات باز کنی.

 .… اما _

اینجوری  و تبدیل کنی.ر جونگکوکدرضمن، نمیتونی فقط با انتقال خون  و ♧

 .از جامعه ی مااون تبدیل به مپینز میشه... یه نژاد پست 

م لبم رو گزیدم. مطمئنا این راه به هیچ عنوان ابا پی بردن به تنها راه باقی مونده 

نبود. اون پسر حاضر بود بمیره اما تا ابد به من پیوند  جونگکوکمورد پسند 

 پس بهتر بود از یه در دیگه وارد بشم.  نخوره، اونم به این روش.

قطع کردم. میدونستم اگه ازش فاصله بگیرم  مو با مادرمبدون حرف ارتباط ذهنی

 ممکنه به حرفام گوش نکنه پس بدون تغییر دادن موقعیتم شروع به صحبت کردم:

 ملکه.... در واقع مادرم، همین نزدیکی هاست ، و خبر های بدی هم داره. _

 ی به دستهاش داد:نتکو
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یدونی؟ نکنه ت رو از روی من بردار. بعد هم تو از کجا مااول هیکل گنده  _

 اخبار بد هم بوی خاصی دارن و تونستی اونا رو حس کنی؟

ش نکردم. یدونستم بعد از شنیدن تمام حرفام واکنش های اتوجهی به لحن پر کنایه 

 بدتری در انتظارمه:

نژاد ما میتونه با همخون خودش ارتباط ذهنی برقرار کنه. اینطوری خبر ها  &

م تموم بشه متوجه میشی که حرفاش خیلی هم رو بهم رسونده و اگه بذاری حرفا

مهم تر از چیزیه که تو بخوای باهاشون شوخی کنی. انگار سرنوشت جفتمون 

 تعیین شده و تا یک ساعت دیگه حکم شورا بی محاکمه قراره اجرا شه.

 چه حکمی؟ چه محاکمه ای؟ اصال به چه جرمی؟ _

 بودن من با یه انسان. بچه دار شدنمون. &

 فتی در مورد بچه... فکر میکنن...مگه نگ _

ها اکراه داشت، حتی اگه  حرفش رو کامل نکرد. هنوزم از بیان کردن مرگ بچه

 قرار بود همه چی دروغ باشه:

برای همین اونا نیاز به محاکمه ندیدن و فقط برای حرص دادن من تصمیم  &

 گرفتن صورت مسئله رو پاک کنن. یعنی تو....

 ....من؟؟؟ من چی؟ متوجه _

 با فهمیدن منظورم عصبانیت و ناباوری دوباره توی صورتش پیدا شد:
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داری میگی هم نوع های عوضیت میخوان برای مجازات تو، منو  _

 بکشن؟؟؟؟؟؟؟؟

 برای تایید یکبار پلک زدم:

 اما این.....مسخره ست. چرا من؟ مجازات تو چه ربطی به من داره؟ _

 منو مجازات کنن اما به طور غیر مستقیم.در واقع اونا میخوان با این کار  &

 شون.ابرن گم شن. فاک به همه  _

 کامال با حرفت موافقم اما این برای االن چاره ی کار ما نیست. &

پس چاره مون چیه؟ فرار؟ شک دارم بتونیم بزنیم به چاک ، انقدر مغز فندقی  _

باشی. اونم بدون  به نظر نمیای که اگه این راهمون بود تا االن امتحانش نکرده

 خبر دادن به من.

 از حرفش عصبی شدم:

نه تنها راه نجاتمون باز هم به قربانی شدن تو برمیگرده، منتهی اینبار مرگت  &

 یه بازگشت تضمین شده داره.

 وقتی نگاه گیج و پر سوالش رو دیدم ادامه دادم:

صورته که میتونم تنها راهی که برامون مونده اینه که تبدیلت کنم. تنها در این  &

 ازت دربرابرشون محافظت کنم.
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حبس شدن نفسش رو به وضوح دیدم. میدونستم چیزی به انفجارش از عصبانیت 

 نمونده اما بر خالف انتظارم بدنش شل شد و دست از تقال برداشت.

 هی.... چت شد یهو؟ &

دستاش و ول کردم و ضربه ای به صورتش زدم. به خاطر درد سیلی از شوک 

ج شد و شروع به نفس کشیدن کرد. بعد از چند ثانیه ، وقتی حالش جا اومد و خار

زاد دید تقال هاش رو از سر گرفت. جوری که مجبور شدم آدستهاش رو هم 

 دوباره اسیرش کنم.

تون. میگم ولم اولم کن، ولم کن دیوونه. دست از سرم بردار. لعنت به همه  _

 کننننننن.

و تو هنوز بدترین قسمت ماجرا رو نشنیدی و داری بس کن زمان کافی نداریم  &

 این دیوونه بازی ها رو در میاری.

دیوونه تویی و اون همنوع های ک...ر مغزت . شماها کال باال خونه تونو  _

 خرین چیزی که برام مونده رو ازم بگیری؟آن اجاره. اینم یه بازی جدیده تا دادی

داریم ممکنه هر لحظه سر و کله شون پیدا روم بگیر. وقت نآیقه ق& نه لعنتی، یه د

 بشه پس بذار کارمو بکنم.

کدوم کار؟ کشتن من؟ تو چشم نداشتی از اولم منو ببینی از کجا مطمئن باشم  _

تو که دیگه نمی تونی حتی به اون  واقعا به حرفت عمل میکنی و تبدیلم میکنی؟
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باور کنم بدون خواسته ی کوفتیت برسی، پس منم برات نفعی ندارم. چجوری 

 منفعت منو زنده نگه میداری؟

ت ندارم. پس دست اخودت هم میدونی اگه بخوام خالصت کنم نیازی به اجازه  &

از مسخره بازی بردار. یکم هم به فکر اونایی باش که االن منتظرتن. خانواده 

 ت، اون دو تا محافظت...ا

ه مشکالت رها نمیکردن و من خانواده ای ندارم، اگه داشتم منو تنها با اون هم _

فقط هر از گاهی برای خالی نبودن عریضه توی کارام موش بدوونن. اون دو تا 

 هم بدون من نمیمیرن ..

ورده بودم رو بیان آمکثی کردم ، نمیدونستم رازی رو که با این حرفش به خاطر 

 و از سر گرفتم:رکنم یا نه اما باالخره با صدای پایینی حرفم 

ت.... اونا تحت تاثیر هیپنوتیزم منن، و این سر اره ی خانواده راستش دربا &

زدن ها و دخالت های گاه و بی گاهشون هم خواست من بود تا زمانی که تو رو 

پیش خودم میارم بدون حمایت مالی نمونی... وگرنه اونا قراره خیلی زود تو رو 

 فراموش کنن. برای همیشه.

 امه دادم:با دیدن تعجبش حرفم رو به سرعت اد

ت اونا نبودن. مثل اینکه یادت رفته تو االن االبته منظور من از خانواده  &

 خانواده ی خودت رو داری.
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با این حرفم حواسش از موضوع پدر و مادرش منحرف شد. اخم غلیظی کرد و به 

فکر فرو رفت. منم از فرصت استفاده کردم تا کمی خودم رو بهش نزدیک تر 

کم داشت باعث اذیت میشد... )بعلههه عجب سوءاستفاده گری کنم. درد عضوم کم 

 �😑😑�)و ما خبر نداشتیم تهیونگبوده 

 رومش به خودم اومدم:آبا صدای 

 دقیقا باید چی کار کنم تا از این موقعیت خالص شم؟  _

 نیشخندی زدم.

 خب رسیدیم به بخش مورد عالقه ی من توی این همه دردسر.... &

 خند دندون نمام زل زد:با کنجکاوی به نیش

باید برای تثبیت و تمدید پیوندمون، همزمان با تبدیلت، با هم رابطه برقرار  &

 ��کنیم. ..... برای بار دوم و اینبار در هشیاری کامل

ش بزرگترین جایزه ی چشمای گرد شده از تعجب امطمئن بودم به حالت چهره 

 تعلق میگیره.

 جونگکوک

ی و اون پوزخند مزخرفش بودم. این عوضی اضود رخیره به اون چهره ی از خ

چی پیش خودش فکر کرده بود؟ محال بود همچین حماقتی رو بکنم اونم در 
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از اینکه بعدش چه مکافاتی  حالیکه سری قبل کم مونده بود بمیرم. بگذریم

 کشیدم....

درد و  و با فکر به نتیجه ی اون رابطه و بچه هایی که بعد از ماه ها انتظار

میدونستم ختی، االن گوشه ای از این دنیا انتظارم و میکشیدن یکم نرم شدم. س

خر سر هم مجبور به قبول این شرایط میشم. مثل آچاره ی دیگه ای نیست و 

... که ماه ها به خون  تهیونگهمیشه... ولی بازم... رابطه ی مجدد... اونم با اوه 

م اومده فقط و فقط به خاطر قدم هم تشنه بودیم و تمام بالهایی که تا امروز سر

 نحس اون توی زندگیم بوده..... همین چیزا باعث دو دلیم میشد.

 تردید و توی چشمام دید، اخمی کرد و دست از پوزخند زدن برداشت:

بهتره هرچه زودتر تصمیمت رو بگیری، نهایتا نیم ساعت دیگه وقت داریم....  &

و به بدترین شکل رکار نکرده دخلت  انتخابت چیه؟ صبر میکنی تا برسن و برای

ممکن بیارن؟ که من به شخصه تاییدش نمیکنم، چون مطمئنم مردن اونم در 

ویزون و درحال تکه پاره آآشام گرسنه از هر گوشه ی بدنت نحالیکه چند تا خو

ت هستن، چیز جالبی نیست.... یا اینکه پیشنهادم رو ، در واقع اکردن بدن زنده 

 رو قبول میکنی و ... تنها راه نجاتت

حرفش رو ادامه نداد ولی میدونستم منظورش چیه. از چیزی که راجع به نحوه ی 

 مردنم گفت مو به تنم راست شد:
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همه ی اینا تقصیر توئه، اگه از اول وارد زندگیم نشده بودی، هیچ کدوم از این  _

 اتفاق ها نمی افتاد.

 با خونسردی شونه باال انداخت:

ا راجع به این موضوع سرزنشم کنی، حتی اون موقع..، اگه زنده میتونی بعد &

بودی ، قدرتش هم داری تا تالفی کنی... یادت نره اگه قبول کنی تبدیل به یه 

آشام از نوع اشرافیش میشی. یه موجودی که خیلی خیلی از این پوسته ی خون

 انسانی و ضعیفت، قدرتمند تره.

و تالفی کردن.... باالخره یه نکته ی مثبت این فکر باعث شادیم شد. قوی شدن 

یم سرم س عمیقی کشیدم و برخالف میل باطنتوی این همه دردسر برام پیدا شد. نف

 ش تکون دادم:ارو به نشونه ی تایید خواسته 

باشه، قبوله اما...... یادت باشه این بار اولمه.... مطمئن شو دلیل بیشتری برای  _

 م سنگین تر بشن.اینده آگه نمیخوای تالفی های تنفر از خودت بهم نمیدی، ا

 بار اول؟ اما ما که... &

 حرفش و با عجله قطع کردم:

اون دفعه ی کوفتی رو به یادم نیار چون هیچ دل خوشی ازش ندارم، هرچند  _

حتی قبل از شروعش من بیهوش شده بودم اما اثرات لعنتیش تا مدت ها برام باقی 

 مونده بود.
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 فت و ازم به اندازه ی کمی فاصله گرفت و مشغول برهنه شدن شد.دیگه چیزی نگ

پوشش خودم شد. تا جایی که به خاطر داشتم، قبل از جمع وقع حواسم متازه اون 

بیهوش شدنم همچین چیزی تنم نبود اما فرصت کافی برای فکر کردن به این 

خشک  به سمتم خم شد و لبایتهیونگ موضوع نداشتم چرا که توی همون لحظه 

 شده از استرسم رو به دندون گرفت.

با گذشت هر لحظه بوسه رو عمیق تر میکرد و همزمان میتونستم حرکت دست 

 حس کنم.  رو بدون اینکه بفهمم برهنه شده بود عش رو روی بدنم کهیهای سر

با حلقه شدن یکی از دستهاش به دور عضوم توی دهنش ناله کردم. خوشحال بودم 

نسیم بای بود نه استریت... وگرنه محال بود با هیچ چیزی از که حداقل گرایش ج

 جانب این موجود یخی تحریک بشم.

خب، موجود یخی رو اغراق کردم، مطمئنا نمیشه به این کوه عضله ی مرمری 

که حرارت پوستش از انسان های عادی هم داره بیشتر میشه ، تو این لحظه لقب 

 یخ رو داد.

زادش رو از نوک آبه قدر کافی مطمئن شد دست وقتی از تحریک شدن عضوم 

 م جدا کرد و بین پاهام برد.اسینه های قرمز شده 
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ش رو به خوبی حس کنم چون همزمان با اینکارش از لبهای ورم امیتونستم عجله 

م دل کند و به سراغ گردن و کتفم رفت. به خاطر گاز هایی که میگرفت  و اکرده 

 و فراموش کرده بودم.  مک هایی که میزد ، نفس کشیدن

توی لذت غرق بودم که با ورود اولین انگشتش از درد لبهامو گاز گرفتم و با 

 اضافه شدن انگشت دومش داد کوتاهی زدم.

 خ... لعنتیآ _

م برداشت و به ابرای پرت کردن حواسم دست از سر کتف و گردن کبود شده 

 ورد.آحرکت در  سراغ سینه هام رفت و همزمان دو انگشتش رو داخلم به

م که کم کم به لذت انمیتونستم به خوبی تمرکز کنم. از یه طرف درد پایین تنه 

تبدیل میشد و از طرفی لذت مکیده شدن سینه هام که به خاطر گاز های مکررش 

 به درد تبدیل شده بود، تمام حواسم رو مختل کرده بود.

 بلند شده بود: تهیونگ همصدای نفس ها عمیق و سنگین 

 م ...اعطرت داره .... دیوونه  لعنتی.... دیگه نمیتونم تحمل کن... &

بدونه ادامه دادن حرفش انگشت هاش رو خارج کرد و باعث شد از گیجی و حس 

خالی بودنم ناله کنم. بوسه ی خیس دیگه ای رو با لبهام شروع کرد و همزمان 

وش رو ببینم و ضع خودش رو بین پاهام قرار داد. این کارش مانع از این شد که

 ماده کنم.آخودم رو برای چیزی که در انتظارم بود 
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درگیر حس لذت بخش بوسه بودم که با چند فشار کوچیک و پشت سرم هم ، 

عضو داغ و بزرگش رو تا انتها واردم کرد. درد به قدری شدید توی بدنم پیچید 

ه های تاریک اتاق مون فرار کرد و پنجرام از بین لبهای به هم چفت شده اکه ناله 

 رو لرزوند.

همینطور که به بازی با زبونم ادامه میداد چند لحظه ای صبر کرد تا بهش عادت 

 کنم، ولی من حتی نفس کشیدن و فراموش کرده بودم.

خود نبود کردم دارم از وسط پاره میشم. بییلعنتی..... خیلی بزرگ بود. حس م

 شستن مشکل داشتم.سری قبل وقتی بهوش اومدم تا مدت ها برای ن

وقتی از سکوت من و صبر کردن خسته شد شروع به حرکت کرد. با هر حرکتش 

درد با شدت بیشتری توی بدنم پخش میشد به طوری که بی اختیار ناله میکردم و 

 از درد اشک میریختم.

 صدای بم شده از شهوتش رو کنار گوشم شنیدم:

سعی میکنم خودمو کنترل کنم ههییششش، این که چیزی نیست. من خیلی دارم  &

 ... وگرنه اوضاعت به این خوبی نبود.

ش خالی کنم اخواستم حتی شده با دادن فحش خودم رو نسبت به این حرف مسخره 

دار و ملتهبش به نقطه ای از درونم  ضاما به محض باز کردن دهنم ، عضو نب
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ی وجودم و موج تازه ای از لذت رو تو رو ناپدیدبرخورد کرد که موج درد 

 تزریق کرد و باعث شد اینبار از سر لذت ناله کنم.

یش به با دیدن واکنشم اون نیشخند اعصاب خورد کنش برگشت . ضربات پی در پ  

همون نقطه بدنم رو از لذت به لرزه انداخته بود . کم کم اختیار و تمرکز اونم به 

به شدت  جوری که ، انتهاش رسید چون ضرباتش سریعتر و قوی تر شده بود

 روی تخت باال پایین میشدم و هر لحظه امکان این وجود داشت که از حال برم.

 شنایی رو بین حرکاتش، زیر شکمم احساس کردم:آگرمای 

 من.... م...اااههه... من ... نزدی.......فففاااکککککککککک _

با برخورد دوباره ی عضوش به اون نقطه ی خاص تمام بدنم منقبض شد و با 

م رو به چهره ی رو به روم ابین بدن هامون خالی شدم. چشمای خسته فشار 

 دوختم. 

در حال برق زدن تهیونگ برای یه لحظه از چیزی که دیدم ترسیدم. موهای 

بود... یه برق قرمز رنگ و مات، چشماش به سرخی خون شده و نیشهای بلند و 

 سفیدش کامال بیرون زده بود.

نشون بدم به سمت گردنم خم شد  شای تغییر یافته  قبل از اینکه واکنشی به چهره

 خرین چیزی که قبل از انفجار اخرین موج درد توی بدنم ازش شنیدم این بود:آو 

 درد واقعی رو نشونت بده. تحمل کن، این یکی قراره....  &
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ز مایع داغ و پر فشاری حس ام رو اهمزمان با اتمام حرفش پر شدن پایین تنه 

و ربا اون درد تیز و غیر قابل تحمل فرو رفتن نیشای مزخرفش کردم و هماهنگ 

 تا عمق وجودم چشیدم.

حق با اون بود، این درد چیز تازه ای بود. نوعی از قدرت مخرب خالص که حتی 

مهلت ناله کردن هم بهم نداد و در یک لحظه به قدری نورون های عصبی محرک 

از دست داد و چشم ها به  درد رو توی بدنم تحریک کرد که بدنم تحملش رو

 چند ماه از هوش برم. سرعت روی هم افتاد و باعث شد برای بار صدم طی این

 راوی

با مادرش، ملکه به سمت دریچه ی باز شده  تهیونگبه محض قطع شدن ارتباط 

ی ارتباطی با کلبه ی مخفیش برگشت و بدون گذشتن از دروازه رو به افراد 

 حاضر در کلبه کرد و گفت:

وقت زیادی نداریم، اکثر اعضای شورا به خاطر قدرت دار شدن من از  ♧

متنفرن و تعداد کمی از اونا به احترام عالقه ی پدرش به ما دو تا وفادار تهیونگ 

موندن. تا دیر نشده باید باهاشون صحبت کنم. تائو... وقتی برگشتم چیزی که ازت 

 خواستم و حاضر کرده باشی ..

با چشمای مشکوک بهشون خیره شد ولی چیز  جینتکون داد .  تائو سری به تایید

 شد.  دیگه ای نگفت. ثانیه ای بعد درگاه محو و ناپدید
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از اتاق فاصله گرفت و به سمت گهواره ی دو قلو ها رفت. هر دو بچه به  جین

رامش خوابیده بودن، انگار نه انگار که کمی قبل صدای گریه و ناله آطوری در 

 بود و فضای اطراف و متشنج میکرد.شون به هوا ا

با قرار گرفتن دستی رو شونه ش به عقب برگشت و با همسرش چشم تو چشم 

 شد. 

 پسر قوی ایه، از پسش بر میاد.جونگکوک نگران نباش.  +

یه انسانه.... خودت هم دیدی اون این مدت بیشتر جونگکوکم . نامجوننمیتونم  ×

کنم اگه هر کدوم از ما به جای اون بودیم  از حد هم تحمل کرده. نمیتونم تصور

 چه واکنشی ممکن بود به این مشکالت نشون بدیم.

 :برای عوض کردن حال و هوای همسرش با شوخی گفت نامجون

باردار میشدی یا نکنه منو با شکم باد کده تصور  کوک+ یعنی تو هم مث 

 میکردی؟ راستشو بگو، دیگه چه تصورات خطرناکی داری ؟؟

با یه شکم بزرگ و ورم  نامجونمزمان با نیشخند روی لبش از تصور ه جین

 کرده، مشت سبکی به شونه ی جفتش زد:

  .نامجونمسخره نکن  ×

رو از پشت بغل کرد و اینبار هر دو به دو قلو های خفته خیره  جین،  نامجون

 شدن:
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بعد از  .... گاهی خیلی وقتا خوشحال بودم از اینکه تو جفتمی ولیجین  میدونی +

این شکرگزار بودن بیشتر شد. حتی تصورش هم برام  ، جونگکوکدیدن شرایط 

باردار میشدی... اینکه  کوکخیلی وحشتناکه . اینکه اگه تو دختر بودی و یا مث 

هر لحظه درد و رنجت رو ببینم، همونطوری که طی این مدت درد و رنج های 

یترسوند و باعث میشد همیشه رو و دیدیم.... همه ی اینا خیلی منو مر جونگکوک 

 .به اسمون شکرگزاری کنم

غول احساساتی.... دیگه نبینم این چیزای مسخره نگرانت کرده باشه!!! تازه  ×

 به بودن این دو تا وروجک می ارزید. جونگکوکش هم ، تموم اون دردسرای ا

 و داره؟رهمین حس  جونگکوکممطمئنی خوده  +

ی خالف این حرف بگی باید برای مراسم ختمت مطمئنم اگه جلوی خودش چیز ×

بر داری، خروی این وروجکا  جونگکوکتدارک ببینم.... خودت که از حساسیت 

حتی با وجود ناخواسته بودنشون. تازه حرفای ملکه رو هم شنیدی. پس اگه کارا 

 خوب پیش بره بهتره از این به بعد جانب احتیاط رو رعایت کنی.

که پیش ما  جونگکوکیتوئه... اگه همه چی خوب پیش بره  اوه... درسته حق با +

برمیگرده دیگه همون پسر ساده و ضعیف گذشته نیست. راستی.... از اون برگه 

 ای که با تائو رفتین دنبالش چه خبر؟ برگه اسامی..

 اوه خوب شد یادم انداختی. ×
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تای کاغذ  کاغذ مچاله شده رو از جیب لباسش خارج کرد و بعد از باز کردن جین

 نگاهی به کلمات داخل کاغذ انداخت: نامجوناون رو به همسرش داد. 

 اینا....اسمه یا..!!؟؟ +

 شونه ای به معنای ندونستن باال انداخت: جین

 ظاهرا همینطوره. ×

 اما چه اسمی؟ +

 برگرده. جونگکوکباید صبر کنیم تا خوده  ،اسمای زیادی این معانی رو داره ×

ز چروک توی دستش انداخت و بعد مسیر اه ای به برگه ی پر نگاه دیگ نامجون

 نگاهش رو به سمت دو قلو ها تغیر داد.

میدونم چیزی که میخوام بگم احتماال دیونگی به نظر برسه، اما به نظر من ،  +

با بچه هاش ارتباط داشته... وگرنه از کجا میدونست هر دوی اونا  جونگکوک

 پسرن؟

 تم..دلیلش رو که قبال گف ×

 سرش رو به جهت مخالفت تکون داد: نامجون

که شباهت  این دلیل کاملی نیست... به هر حال بچه ها توی چیزی رشد کردن +

زن هاست...هر چقدر هم که بگیم  به رحم داشته.  و رحم عموما مال زیادی
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یک مرده، باز هم معجزه ای که برای اون رخ داده فقط مختص بدن  جونگکوک

هم بدون وجود اون  تهیونگو  جونگکوککیب سلول های جنسی یک زنه پس تر

رحم امکان پذیر نبوده ... در این صورت بازم امکان داشته که یکی از این دو تا 

 ب در بیاد.آزیبای خفته دختر از 

ز دو قلو ها ابه فکر فرو رفت. با اون همه قدرتی که  جین، نامجونبا این حرف 

و ، که متصل به جسم  جونگکوکاین که بتونن با حتی قبل از تولد دیده بودن، 

 روحش بودن، ارتباط برقرار کنن ... اونقدر ها هم دور از ذهن نبود. 

برگرده برای فهمیدن این یکی مورد  جونگکوکممکنه حق با تو باشه ولی تا  ×

 هم باید صبر ک....

یس درحال مکالمه ی زوج گرگینه با ورود دو برادر جادوگر نیمه کاره موند. کر

کمک به برادرش سینی غذا و نوشیدنی رو روی میز تازه ظاهر شده ی گوشه ی 

چراکه اتاق به قدری از وسیله خالی بود که اون یا تائو برای  .اتاق قرار داد 

استفاده در زمان های متفاوت مجبور به احضار اشیا و یا ناپدید کردنشون 

 میکردن. 

 شیدن.بعد از اتمام کار دو برادر عقب ک



401 | P a g e  

 

 

چیز زیادی  .مون نیاز به کمی استراحت و تجدید قوا داریماتائو: فکر کردم همه 

میان ننیست ولی همین ها رو فعال به صورت طبیعی داشتیم. ملکه زیاد به اینجا 

 پس مواد غذایی جز نوشیدنی های خون، خیلی دووم نمیارن.

خودش اورده بود  کریس بین حرفای برادرش و با بی توجهی در شرابی که همراه

 رو باز کرد و درون هر چهار لیوان به صورت جداگانه ریخت.

با چشمهای چراغونی شده تصمیم گرفت به سمت میز بره و به اون غذا  نامجون

 با گرفتن دستش مانعش شد: جینهای گرم و تازه ناخونک بزنه که 

صمیمی بوده چطوریه که یک دفعه این همه مهربون شدین؟ یادم نمیاد به قدری  ×

 باشیم که اینجوری مثل رفقای صد ساله هم پیاله بشیم!!!

اخم کرد اما نگاهش هر چند ثانیه روی غذا ها بود.  جینبا این حرف  نامجون

رسته این موقعیت کمی شک برانگیز بود اما اون غذا ها بدجوری معده ی د

 گرسنه ش رو تحریک کرده بودن.

 تائو گردشی به چشماش داد:

وردن دخلت نیازی به این فیلم بازی کردنا ندارم ، اینم که آکشتنت و  برای £

 رومم دستور ارباب و بانوئه. میخوای بیا بخور، نمیخوای همونجا بمون.آمیبینی 
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ز زدن این حرف خودش هم پشت میز، کنار کریس نشست و به ارومی ابعد 

توی ظرفش  مشغول خوردن تکه ای از گوشتی شد که برادرش قبال برش داده و

 گذاشته بود.

و پایین اورد. از طرفی نمیخواست فعال که امنیتشون و رکمی گاردش  جین

نگهداری دو قلو ها به موندن توی اون کلبه وابسته ست، دردسری درست کنه ... 

گرسنه بود. این طبیعت گرگ ها بود که هیچوقت نامجون از طرفی اون هم مثل 

 اب شده ی استیکی...به غذا نه نمیگن، خصوصا گوشت کب

رو رها کرد و اینبار جلو تر از اون، بدون حرفی پشت میز  نامجونپس دست 

 نشست اما نتونست از پرسیدن سوالش خودداری کنه:

ت ازت خواست اانقدر وقت ازاد برای خوردن داریم؟ پس اون کاری که ملکه  ×

 چی میشه؟

 که ای نون، جوابش رو داد:، همزمان با برداشتن ت جینتائو بدون نگاه کردن به 

 فعال کاری از دستمون بر نمیاد.... د مورد امر بانو هم، انجامش دادم. £

دیگه تا اخر غذا حرفی رد و بدل نشد، بعد از اتمام اخرین تکه ی گوشت توسط 

، کریس لیوان های پر از شراب سرخ و اعال رو تقسیم کرد. برادرش یک نامجون

خیره  جینبا نگاه خیره ش به چشمهای بدگمان  ضرب نوشیدنی رو سر کشید و
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رامش نوشیدنی بی نظیر آوم کرد و هر رو با آرشد. اینکارش زوج گرگینه رو 

 مقابلشون رو سر کشیدن.

برای اینکه متوجه طعم غیر عادی نوشیدنی بشن خیلی دیر بود، چون به محض 

 رفتن. پایین بردن لیوان چشم ها هر دو بسته شد و به خواب عمیقی فرو

 کریس به برادرش خیره شد:

 وقت کافی برامون جور میشه؟ €

 :تائو در حین جمع کردن وسایل میز سرش رو به معنای ندونستن تکون داد 

اون  بسته به کاری که بانو انجام میدن داره... باید دید چقدر طول میکشه . £

ابت بمونه. گوشه براشون تخت حاضر کن . جاشون  راحت باشه تا اثر دارو هم ث

 منم اینجا رو جمع و جور میکنم و به بچه ها سر میزنم.

کریس سری به تایید تکون داد و دست به کار شد. در گوشه ترین قسمت اتاق یه 

ماده کرد. درسته اون قدرت برادرش رو توی آتخت دو نفره ی راحت ظاهر و 

سل جادوگرا سحر و جادو نداشت و بیشتر توی مبارزه خوب بود اما هنوزم از ن

 درش رو توی رگ هاش داشت.ابود و مقداری از نیروی م

آشامیش سمت زوج ماده شدن تخت ، اینبار با سرعت و قدرت خونآبعد از 

رفت و اونها رو تا تخت حمل کرد.تا اون موقع کار تائو هم که نیروی  خوابیده

 آشامیش هماهنگ کرده بود تموم شد.جادوییش رو با سرعت خوی خون
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 تنها کاری که باقی مونده بود، انتظار کشیدن برای بازگشت ملکه و اجرای حاال

 .ش بوداخواسته 

 تهیونگ

و وارد کردن سم جونگکوک رامش رسیدنم داخل بدن نحیف آبعد از به 

مخصوصم به رگ هاش ، به طور همزمان... کمی عقب کشیدم. از دیدن 

د تبدیل و نشونه گذاری ش تعجب نکردم چون میدونستم تحمل دراچشمهای بسته 

همزمان حتی از عهده ی موجودات قوی تر از اون پسر هم  دائم به صورت

 خارجه.

با  جونگکوکجدا از اینها میدونستم که این بیهوشی مدت زیادی باقی نمیمونه و 

العاده زیاد، کمی بعد چشمهاش رو باز فوق گذروندن پروسه ی تبدیل با سرعت

 دردسر من شروع میشه.میکنه و اون موقع اولین 

 رفع تشنگی و عطشش به خون.

ورده کردنش برای بار اول عاجزم. چه انسان و چه آچیزی که من از عهده ی بر

تنها چیزی که  ،آشام موجودات دیگه ی دنیای ماورا، بعد از تبدیل شدن به خون

میل و تشنگی بی حد و مرزشون رو سیراب میکرد، نوشیدن مستقیم خون یک 

 تا مرگ و یا چند انسان تا مرز مرگ بود.انسان 
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با اخالق و خوی واقعی خودش تبدیل و  جونگکوکنمیدونستم با خودم دعا کنم تا 

بیدار بشه تا از نوشیدن خونی که در دسترس من نیست امتناع کنه ؟! یا اینکه دعا 

آشام اصیل بیدار بشه ودر طلب خون قدرتش رو به رخ بقیه کنم با خوی یک خون

 آشام های اینجا بکشه.خونی 

نگاهی به گردن خونیش انداختم اما با دیدن صحنه ای عجیب چشمهام به طور 

خون جاری شده از جای نیش های  ناگهانی به درشت ترین حده خودش رسید.

قرار گرفته و با سرعت  جونگکوکزهر دار من در مسیر عکسی از شیب گردن 

شان محو نشده ی طلسم، کشیده میشد و به کند و غیر معمولی به سمت باال تر و ن

فرو رفته و  جونگکوک محض برخورد با نشان، به داخل بدن رنگ پریده ی

 ناپدید میشد.

مون به وجود اومده بود به ازخم ها و کبودی های روی بدنش که در طی رابطه 

سرعت در حال درمان شدن بود. میدونستم که تبدیلش قراره سرعت بیشتری 

یه ی موجودات داشته باشه، هم به واسطه ی درجه خالصیت خون و نسبت به بق

 سم من و هم به خاطر داشتن ارتباط روحی و پیوند چند بعدی بینمون.... 

درگیر کلنجار رفتن با اون طلسم سمج و عجیب بودم تا علت از بین نرفتنش رو با 

مسیر  وجود پیوند جفت، بفهمم که صدای قدم های سبک اما شمرده ای رو در

در  و و خودم کردم جونگکوکاتاق شنیدم. با باال ترین سرعت لباس تازه ای تنه 
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رش یفاصله ی کمی از تخت ، با انداختن پتوی روی جسم خوابیده و در حال تغی

 انداختم.

سر یقه ی بعد در های اتاق با زده شدن و کسب اجازه باز شد. هیچول، پقچند د

 وارد اتاق شد. ارشد رئیس کیم، با پوشش تازه ای

ی  اینبار به جای اون لباس های تیره و یا شنل دست و پاگیری که نشون دهنده

عضویتش در شورا بود، کت شلوار روشنی به تن گرده و ارایش تیرهای در 

آشامی ترسناک، اطراف چشم هاش به کار برده بود که اون رو به جای خون

 .بیشتر به موجودی اغواگر و ظریف بدل کرده بود

دن غریزه ی مخاطب رو برای حفظ کر و با همه ی اینها هنوز هم بوی خون میداد

  جانب احتیاط بیدار نگه میداشت.
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بوی خون چنان تازه بود که انگار باز هم دست به شکار گرم و جدیدی زده... این 

 موجود هیچوقت سیراب نمی شد؟

 برگشتم: جونگکوکبی توجه به تعظیم کوتاهی که با سرش انجام داد، به سمت 

 چی شده؟؟ به این زودی وقتش رسیده؟ &

 رئیس لی و پدرم برگشتن.... اعضای شورا و ملکه االن منتظر شمان. ¥

میخزه....  جونگکوکانگشتای دستم بدون اختیار بین موهای اشفته و پراکنده ی 

 همراه با نوازش موهاش و بدون برگشتن به سمت عقب جواب میدم:

نتظر گذاشتن برای افراد گستاخ شورا لذت بخشه، منم بدم نمیاد همونطور که م &

 کمی اونا رو دست به سر کنم و وقت با ارزششون رو هدر بدم.
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 میتونستم محو شدن لبخندش رو به خوبی حس کنم.

ور تصمیمای جگاهی نیستید که اینینس ابن قوم باشید اما فعال در جارشاید شما پ ¥

 رید.عجوالنه و گستاخانه ای بگی

 متش برگشتم:سنشسته به  ناز حرفاش عصبی شوم. با چشم های به خو

چطور به خودت جرئت میدی منو باز خواست کنی و با من اینطوری حرف  &

 بزنی؟

مو اه گیری از طرفش بدون مکث حمله همنتظر واکنشش بودم تا با کوچکترین جب

سرخ شده از به قصد کشتنش شروع کنم، اما اون بی توجه به من و چهره ی 

روم آعصبانیتم با پشت سرم نگاه میکرد و نفس های به شماره افتاده ش رو 

 میکرد.

و همچنان با چشم های بسته دیدم  جونگکوکنگاهی به عقب انداختم و از اینکه 

روم شدن اوضاع آسوده ای کشیدم. برای هر دو مون بهتر بود که اون تا آنفس 

 دسر های تازه ای رو شروع نکنه.بیدار نشه وگرنه معلوم نبود چه در

 با صدای متعجب هیچول ،حضورش رو به خاطر اوردم:

ووااووو..... دیگه نمیتونم هیچ ضربانی از اون پسر حس کنم... به این زودی  ¥

 دست به کار شدین پرنس؟

 زدیک تر کردم:نابروهای خم شده از خشمم رو بهم 
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 ربه تو مربوط نیست.... حاال هم تنهامون بذا &

 با این حرفم دوباره به شخصیت بیخیال و در عین حال مرموزش برگشت:

متاسفانه این اجازه رو ندارم، باید همراه من بیاین... هم شما و هم اون پسر...  ¥

 البته این دستور شخص ملکه ست،.. نه اعضای شورا.

ملکه مادرم؟؟؟؟ باز چه خوابی دیده؟ اینبار اجازه ی مخالفت نداشتم... درخواست 

همیشه و بدون هیچ سوال و جوابی بباید اطاعت میشد... خب، این نمونه ای از 

 قدرتم بود که با کناره گیری به عنوان شاه بعدی نژادم، به مادرم واگذار کردم.

خم شدم، پتو رو از روی بدنش کنار زدم... دستامو حائل سر  جونگکوکبه سمت 

ش رو از روی اجسم سبک شده  و پاهاش کردم و با کمترین فشار و زحمت ،

 تخت جدا کردم.

با تنه ای از کنار پسر شکارچی شورا گذشتم و با دونستن مقصد به راهم ادامه 

دادم. در حین راه که میتونستم قدم های همزمان هیچول رو از پشت سرم به 

راحتی حس کنم، صدا هایی به طور ناواضح توی سرم پیچید. کمی بعد با قابل 

مات و جمالت به کار برده، به سختی تونستم جلوی خنده ای که روی فهم شدن کل

 لبهام شکل گرفته بود، بشم.

بدیل موفق شده و حاضر تبود که از نظر روحی در  جونگکوکاون صدا، افکار 

 لحاظ جسمی چند دقیقه ای وقت الزم داشت: بود، اما از
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دردسرای چرت  و میارم. منحرف عوضی... بذار اینر... دخلت تهیونگاوه  _

 تر از خودت تموم شه میدونم چکارت کنم.

 همینطور مدام توی ذهنش غر میزد و ناله میکرد. 

بعد از طی کردن مسیر سرپوشیده و نسبتا طوالنی ای به در های عظیم تاالر 

اصلی رسیدیم. دو لنگه ی در ساخته شده از چوب بلوط و طالکاری شده با طرح 

کف ورودی تاالر ادامه داشتن و با منحنی ناموزونی  های باستانی که از سقف تا

 وسط، به دو قسمت نامساوی تقسیم شده بودن.  رد

باد از کنار صورتم و باز شدن در ها، نشون میداد که باالخره صبر  عسریعبور 

هسته راه رفتن من سر اومده. با نگرانی زیادی وارد تاالر شدم در آهیچول از 

 تاثیری روی چهره ی همیشه سردم نداشت.حالیکه این نگرانی هیچ 

رو بی توجه به نگاه های سرخ و خیره ی اطرافم به سمت جایگاه نرم جونگکوک 

و مناسبی، روی گوشه ای ترین مبل سالن برده و بدون جواب دادن به اون نگاه 

 ها کنارش قرار گرفتم.

سوم این  رئیس لی که بعد از مادرم در سمت راست نشسته و از نظر مقامی فرد

نژاد بود، بالفاصله سالن رو از همهمه ی اعضای جوون شورا ساکت کرد و با 

  .چشمهای یاقوتی رنگش به من خیره شد

 خب پرنس اوه... الزمه شرح جرم کنم یا خودتون اعتراف میکنید $
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 با خونسردی پا روی پام انداختم:

به حریم  ی ادبی تمامبهتره تالشتون رو بکنید جناب لی... چون افراد شما با ب &

من وارد شده و من رو با تهدید به اینجا اوردن، درحالیکه من هیچ کار خالفی 

 انجام ندادم...

 اینبار رئیس کیم شروع به صحبت کرد:

راری رابطه ی قپرنس اوه... طبق گزارشات رسیده به ما ، شما متهمید به بر ₩

رو پاک کنید و یا اون رو  طوالنی مدت با یک انسان، بدون اینکه حافظه ی اون

 از بین ببرین.

فکر میکردم کشتن انسان ها برای حفظ امنیت و راز وجودیت ما، سالهاست که  &

 ممنوع شده...

بعد از گفتن این حرف از جمع شدن صورت های اخمو و از خودراضیه اعضای 

 شورا ، لذت بردم. 

دش تهدیدی برای فاش رئیس لی: نه در حالیکه زنده نگه داشتن اون انسان،  خو

 شدن راز چند هزار ساله ی ما باشه.

جواب همه ی اتهامات و سواالت رو یکجا میدم.... تنها اتهامی که منو به  &

 خاطرش به اینجا کشوندین همین بود یا ....

 حرفم رو ادامه ندادم اما خیلی هم منتظر نموندم:
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و پست از نژاد ما و جرم بعدی شما به وجود اوردن نسلی دو رگه  رئیس کیم:

پرورش دادن اون در بدن این انسانه، هرچند که در حال حاضر و طبق تاییدیه ی 

شما به خوبی خبر دارین که هم نوع های ما  .شکارچی ها اون رو از بین بردین

آشام های مپینز که چیزی جز کشتار حتی با نژاد پایین تر از خودش، یعنی خون

مترین و پایین ترین سطح کنترل عطش و شهوت بی رویه درک نمیکنن و در ک

خون قرار دارن هم رابطه ی جنسی، به منظور تولید مثل برقرار نمیکنه اون 

 وقت شما....

 من چی؟؟؟  &

 حرفش رو بی حوصله قطع کردم:

نمیدونم به خاطر شگفتیه پیش اومده االن بیشتر تو جایگاه متهم وایستادم یا تو  &

یک انسان ،  جیب زاده های نژاد خون اشام که تونستمجایگاه یکی از عجایب ن

 اون هم یک پسر رو درست مثل یک زن از هم نوع های خودم رو باردار کنم!؟؟

بعد از این حرفم سکوت کوتاهی سالن بزرگ شورا رو در برگرفت اما رشته ی 

 پاره شد: ،، توی ذهنم جونگکوکافکارم با شنیدن ناله ی تازه ای از 

بادته. بذار از آت میکنم عوضی... زن هفت جد و ابلند شم.... بیچاره  _ یعنی فقط

این کرختی در بیام، جوری دخلت و بیارم که اینبار تو حامله شی... اونم چهار 

 قلو.
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 خنده ی شکل گرفته روی لبهامو به زور کنترل کردم.

 

 راوی

 :ملکه نگاهی به جمع عصبانی اطرافش انداخت

 از پرنس در بدن اون انسان بد و غیرقابل تحمله؟چه چیز وجود یک بچه  ♧

به سمت ملکه  تهیونگبا این حرف نگاه متعجب و ناراضی همه از روی 

 برگشت. یکی دیگه از اعضای شورای با تعجب پرسی:

وردن نژاد های آر از هر کسی میدونید که به وجود این چه سوالیه؟ شما بهت ◇

و توانایی ما رو ندارن و یا حتی در حد ناخالص و پست که حتی ذره ای از قدرت 

آشام معمولی ) مپینز ها ( هم نیستن، خالفه قوانینه... اونم در و اندازه ی یک خون

 پرورش یافته و به دنیا اومده باشه. آشامحالیکه در بدن موجودی غیر خون

 با شنیدن این حرف نیشخندی زد: تهیونگ

 آشام نیست؟کی گفته جفته من خون &

 ؟؟؟؟؟؟؟؟ ، تتتتتتتت!!!!!!!!جفت_

توی تاالر و بین تمام افراد حاضر  تهیونگاین سوالی بود که با اتمام جمله ی 

 پیچید.
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درست شنیدین، جفت..... این پسر جفت روحی و نشونه گذاری شده ی ابدیه  &

 منه.

رئیس کیم: اما همچین چیزی غیر ممکنه....وجود جفت فقط توی افسانه هاست و 

 آشام هاست نه انسان ها....ذشته این افسانه فقط و فقط متعلق به نژاد خوناز اون گ

افسانه ها بر پایه ی حقیقت نوشته شدن اما همیشه کامل نیستن، در جواب سوال  &

دوم هم... انگار انسان بودن این پسر بیشتر از هر چیزی خار توی چشم های 

 رفته شده.شماست، خب باید خوشحال باشین که انسانیتش ازش گ

 اینبار ملکه با چشم های امیدوار به پسرش خیره شد:

 یعنی.... اون االن... ♧

 به سمت مادرش برگشت: تهیونگ

سه ی تبدیل و ودرسته بانو، جفت من دیگه یه انسان نیست.... اون به تازگی پر &

 .گذرونده

 صدای اعتراض از گوشه و کنار بلند شد:

ق دستکاری توی قوانین رو نداشته.... حتی این این امکان نداره..... پرنس ح ((

نبدیل هم مانع از ممنوع بودن حضور اون پسر در اینجا نیست چون به محض 

 بیداری تبدیل به مپینز میشه .........(((
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 اعتراضات ادامه داشت تا اینکه ملکه با اشاره ی دستی همه رو ساکت کرد:

یدم که اون پسر نه تنها هیچ خطری اینبار من به جای پرنس به همه اطمینان م &

برای ما و حفظ اسرارمون نداره، بلکه بعد از اتمام دوره ی کوتاه تبدیل ، اون به 

هیچ وجه تبدیل به یکی از هم نژادی های پست و بدون درایت ما نمیشه.... این 

درواقع خاصیت خون خالص پرنسه که به راحتی به نیمه ی انسانی اون پسر غلبه 

بدیل نا تودش و جآشامی در ومانع از ترکیب خون انسانی و خون خون میکنه و

 مطمئن اون به یک مپینز میشه.

ه سنگ خورده میدیدن سعی ز ارائه ی اتهامات رو باشون اعضای شورا که تیر

خرین امیدشون در راه پیدا کردن دلیلی برای مجازات پرنس چنگ آکردن به 

 بزنن.

مطمئن باشیم که اون از بین رفته؟ پرنس میتونه  رئیس لی: بچه چی؟ ما میتونیم

ز بین رفته؟ چون در این مورد همه میدونیم هرقدر هم خون اقسم یاد کنه که بچه 

آشام آشام و یک انسان هیچ وقت خونک خونیخالص باشه، بچه ی متولد شده از 

 نشده و فقط مایه ی تحقیر ما بین دیگر موجودات ماورا میشه.

برگشت اما اون با حواس  تهیونگئیس لی همه ی توجه ها به سمت با این حرف ر

خر رو سپری میکنه، آبود که به نظر میرسید ثانیه های  جونگکوکیره به خپرتی 

چراکه انگشت ها و پلک هاش تکون های ریزی میخوردن و اتمام زمان دوره ی 

 آشام یاداوری میکردن.تبدیل رو به پرنس خون
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سای شورا نیشخند رضایت مندی زدن اما قبل از ئور تهیونگبا دیدن سکوت 

اینکه کسی چیزی بگه ملکه با صاف کردن گلوش توجه همه رو دوباره جلب 

 کرد:

خوشحالم که بحث به اینجا رسید چون اینبار هم قراره معجزه ی تازه ای از  ♧

 جفت پرنس ببینید. 

 رد:هیچول با کنجکاوی به جلو خم شد و برای اولین بار صحبت ک

 معجزه ی تازه؟ منظورتون چیه؟ ¥

رئیس کیم به پسرش اخمی کرد با این حال خودش هم برای شنیدن جواب به سمت 

 ملکه برگشت:

اون پسر تا حاال چند تا معجزه ی متفاوت رو نشونتون نداده؟ اول اینکه بی  ♧

 توجه به جنسیتش یکی از غیرممکن ترین ها رو انجام داده، حتی بین هم نوع های

سابق خودش.... اونم باردار شدنه، دوم جفت شدنش با پرنس....اون پسر طلسم 

 شده ی پرنس بود.

 صدای همهمه دوباره توی سالن پیچید:

 طلسم!؟؟(( ((
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ه خاطر منحصر بدرسته طلسم. پرنس قبل از جفت گیری با اون پسر اون رو  ♧

ن پسوند ابدی بین کرد ربه فرد بودن خونش طلسم کرده بود اما اون پسر با برقرا

 خودش و پرنس جسمش رو از اون طلسم رها کرد.

بود با شنیدن زمزمه ی یکی از  جونگکوکش به اکه تمام توجه  تهیونگ

حاضرین که از امتحان کردن همچین خون خاصی صحبت میکرد به جوش اومد 

 به سمت فرد خاطی کرد. میزیآ دتهدیو غرش 

 دامه داد:ملکه بی توجه به جو به وجود اومده ا

 خر...آاما در مورد سوال و اتهام  و ♧

به  تهیونگبه سمت ورودی دیگه ای از تاالر که مخالف جهت درهایی بود که 

 کرد: بودند هبا عبور از اون ها وارد سالن شد جونگکوکهمراه 

 ...داخل بیای میتونی ♧

با دیدن  تهیونگبه محض باز شدن در ها چشم های تمام حاضرین از جمله 

صحنه ی مقابل گرد شد. تائو در حالیکه برای اولین بار بعد از گذشت سال ها 

وارد این سالن مخوف و بد خاطره میشد ، کالسکه ی دو طرفه ای رو به جلو هل 

 میداد که حاوی دو بچه ی شیر خواره اما درشت بود .

بچه هایی که حاضرین به وضوح میتونستن از روی عطر پخش شده در هوا به 

ی تفاوتشون رو تشخیص بدن و در عین شگفتی برای دیدن همچین صحنه ی خوب
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دور از تصوری، برای یکبار چشیدن اون عطر مست کننده ی خون که توسط 

 نوزاد انسان توی هوا پخش میشد ، رویا پردازی کنن.

 صدای ملکه مجددا توی سالن بلند شد:

تنها ترین دوقلو های  این هم از شگفتی و معجزه ی بعدی.... حضور اولین و ♧

آشام که توسط همین انسان ضعیف به وجود اومده، پرورش یافته و به دنیا خون

 اومدن.

اکثر حاضرین هنوزم محو زیبایی بچه ها و یا عطر خون قل انسان بودن اما در 

خر رسیده و بدون توجه به باقی آاین بین کسانی هم حضور داشتن که تحملشون به 

جا بلند شدن. یکی از این افراد دو قلو های لی بودن که با  صحبت های ملکه از

 چشمهایی سرخ تر از معمول حرف ملکه رو قطع کردن:

 م میکنه...اایونهیوک : لعنتی عطرش داره دیوونه 

 هیوکجه: اون بی نظیر ترین و شیرین ترین خونی رو داره که تا حاال حس کردم.

ی ماجرا رو نکرده بود... ب اینجاحساملکه از این واکنش نفسش رو حبس کرد... 

به سرعت بلند شد تا دستور توقف و دستگیری دو قلو های لی رو بده اما اون دو 

 قبل از اینها از صندلی های خود جدا شده و به سمت دو قلو های اصیل رفتن.

مد سریع بود که آهمه چیز توی یک ثانیه اتفاق افتاد. به قدری سرعت این پیش 

هم مهلت دخالت کردن پیدا نکرد و فقط با پنجه های بیرون زده و  تهیونگحتی 
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چشمای گرد شده به صحنه ی مقابلش خیره شده بود، درست مثل بقیه ی 

 حاضرین.

دو قلو های لی  یالعاده بر خالف انتظار افراد حاضر در اتاق که با سرعت فوق

میدونستن، اتفاق  شنا بوده و اولین حرکت اون دو رو پایانی برای اون بچه هاآ

پیش اومده به قدری غیر منتظره بود که همه نفس های خودشون رو حبس کرده و 

 بدون کوچکترین حرکتی در انتظار ، نشسته بودن.

وسط سالن شورا، دو قلو ها با صورت هایی دوخته شده به زمین، در یک قدمی  

دن که هیچ تقالیی کالسکه افتاده بودن و به قدری از این اسارت ناگهانی شوکه بو

 نمیکردن.

با چشمای به خون نشسته، در حالیکه یکی  جونگکوکدرست روی بدن هر دو، 

از مردمک هاش قرمز روشن و دیگری به تیرگی مخمل سرخ بود نشسته و 

ش میکشید از ان های بیش از حد بلند شده ناخهمچنان که موهای دوقلو ها رو بین 

 خشم و عصبانیت نفس نفس میزد.

ین چیزی که دو قلو ها قبل از کوبیده شدن صورت هاشون به سطح خورد خرآ

 بود: جونگکوکشده ی مرمر براق سالن شنیدن صدای بم شده از عصبانیت 

 _ مگه از روی جنازه ی من رد بشین که بذارم دستتون به بچه هام برسه.
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همه ی حاضرین داخل سالن نفس هاشون رو حبس کرده به صحنه ی مقابلشون 

آشام تازه متولد شده خیلی راحت دو تا از قدرتمند ره شده بودن.... یک خونخی

آشام های شکارچی رو بیهوش کرده بود ، اونم توی کمترین زمان ترین خون

 ممکن.

به طور ناگهانی  جونگکوکجو متشنج سالن برای چند ثانیه پا برجا بود تا اینکه 

ه دست های تغییر یافته ی از روی برادرای بیهوش عقب کشید و با وحشت ب

 خودش خیره شد.

در کمال تعجب و شگفتی حاضرین ضربان قلبی که دقایقی پیش به واسطه ی 

جریان یافته و با سرعت  جونگکوکتبدیل خاموش شده بود، دوباره در بدن 

 .بیشتری خون رو توی بدنش به حرکت در میاورد

و دنبال میکردن از جا بی توجه به چشمهای خیره ای تمام حرکاتش ر جونگکوک

بلند شد و به سمت کالسکه ای که حامل بچه ها بود رفت. با دیدن اون دو موجود 

 لبخند زده و دست هاشونو رو به باالجونگکوک روم که با حس نزدیکی آبرفی و 

گرفته بودن،  برای مدتی مشکالتش رو فراموش کرد و همزمان با زانو زدن کنار 

غوش آو که بیش از اندازه ی معمول رشد کرده بودن به کالسکه،  هر دو نوزاد ر

 گرفت.
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رئیس لی که تا حدودی به خودش مسلط شده بود، با دیدن پسر های بیهوشش ، 

رامش کنونی ش داد و مواخذه گر به آعصبانیت جای خودش رو به تعجب قبلی و 

 سمت ملکه برگشت:

ن موجود هیچ خطری برای رئیس لی: این بود اون اطمینانی که میدادین؟ واقعا ای

نوع ما نداره؟ اون  ناقصه.. همه ی ما همین االن هم میتونیم به خوبی صدای 

نشده و  ضربان قلبش رو بشنوبم و این نشون میده اون حتی به طور کامل تبدیل

وای به وقتی که چرخه ی تبدیلش کامل بشه....  …اینجوری غیرقابل کنترله

که راه میندازه و هیچ کسی هم جلو دارش نیست،  مطمئنا با قتل و خونریزی هایی

 راز چند هزار ساله ی نسل ما رو افشا میکنه و ما رو به سمت نابودی میبره.

 رئیس کیم برای کمک کردن شروع به صحبت کرد:

انین ما رو واون پسر حتی تا همین جا هم کلی از ق ،رئیس کیم: حق با رئیس لی ئه

رو ببشتر اثبات میکنه.  الخقله بودنشهم عجیبنقض کرده و وجود اون بچه ها 

با این موجود، و تبدیلش ، مرتکب  ناون بین ما جایی نداره. پرنس اوه با موند

رامش نژاد ما اون پسر و بچه های آجرم شده ... باید در ازای بخشش و برگشتن 

 ش رو از بین ببره.انفرین شده 

مد اما هنوزم ترسی ناشناخته با شنیدن این حرف ها به جوش او جونگکوکخون 

از خودش که به خاطر حرکت دقایق پیشش بود توی وجودش باقی مونده بود پس 

روم آآشام ها قرار داره ، سعی کرد بی توجه به اینکه بین گروه بزرگی از خون
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باشه و خودش رو با بچه های شیرینش که برای اولین بار بعد از ماه ها انتظار 

 گرم کنه.سر ،مالقاتشون کرده

ش رو ابحث و نزاع در اطرافش هنوز در جریان بود اما اون بیشتر توجه 

معطوف دوقلو های دوست داشتنیش کرده بود. با یک نگاه ، به خوبی متوجه شده 

بود که اون دو، با هم خیلی فرق دارن و این تفاوت از دندونای نیش کوچیک و 

دهان بدون دندون و چشمهای براق و چشمهای سرخ یکی از اونها و در مقابل، 

 خاکستری قل دیگه.. کامل مشهود بود.

به یاداسامی ای که براشون انتخاب کرده بود افتاد، خیلی دلش میخواست همین 

با بچه هاش مشغول  نامجونو  جیناالن از اینجای خفقان آور بره و به همراه 

د، اما خودش هم بازی بشه. حالش از موقعیتی که داخلش گیر کرده بود بهم میخور

به خوبی میدونست که زندگی بچه ها و خودش االن روی لبه ی نازک تیغ قرار 

 داره و فقط یه نفر ممکنه بتونه کمکشون کنه.

همینطور که بچه ها رو به خودش فشار میداد، زیر چشمی نگاهی به منبع همه ی 

ی دردسر هاش انداخت. اون عوضی ای که با چهره ای سرد و خنثی ، با ب

 .توجهی کامل به نزاع لفظی مقابلش خیره بود

 توی ذهنش اون کوه غرور پوکر فیس و به باد فحش گرفت:



423 | P a g e  

 

 

و از کاسه در بیارم... لعنت بهت رات مشچ عوضی... دلم میخواد تهیونگاوه (_

 که من و تو همچین هچلی انداختی...(

خودش دید رو متوجه  تهیونگناسزاهاش ادامه داشت که یک دفعه نگاه خیره ی 

 و بعد صدایی وارد ذهن و افکارش شد:

کوچولو.. اما فعال  خرگوشمیدونم دلت میخواد منو با دندونات ریز ریز کنی  &

 باید کمی صبر داشته باشی... بهت قول میدم از اینجا سالم ببرمتون بیرون.

 _ از سر من برو بیرون...

 عجب جفت سرکشی ..... &

داشت حرکت ضعیفی از  تهیونگبا  ونگکوکجتوی حین درگیری ذهنی ای که 

هم با دیدن که تکون  جونگکوکرو جلب کرد.  تهیونگدوقلوهای لی، توجه 

دو تا بچه ها رو محکم تر به خودش فشرد اما با حس سوزشی که   خوردن اون

ش رو هدف گرفته بود سرش رو به پایین و رو به قل احتی از روی لباس، شونه 

د که در تالش بود با اون لبخند دندون نماش هر طور شده آشام و شیطونش داخون

 .برسونه و اون رو به دندون بگیره جونگکوکخودش رو به پوست 

آشام های بیهوش شده ، متوقف شد. رئیس بحث و نزاع در جریان، با ناله ی خون

 لی با شنیدن ناله ی پسر خونده هاش به سرعت به سمتشون رفت.
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رئیس لی تعلل نکرد و خودش رو محافظی بین  هم با این حرکت تهیونگ

رامش از دست آو بقیه قرار داد. ملکه با عجله بلند شد و سعی کرد  جونگکوک

 رفته رو به جمع برگردونه برای همین اشاره ای به چند نگهبان کرد:

تا پسرا رو از اینجا ببرن و اگه نیاز به  زود باشین.. به رئیس لی کمک کنید ♧

 فوری، به سراغ دکتر مخصوص برین.مراقبت دارن 

آشام ها با اینکه قوی و نامیرا هستن و بیماری انسان ها روی اونا دوستان خون (

تاثیر نداره اما گاهی بیماری ها و طلسم هایی رو دچار میشن و برای اینا پزشک 

مخصوصی دارن که طبق طب کهن و به جا مونده از قبایل ساحره ها به درمان 

ها میپردازن. تائو هم که خودش یک جادوگر _ ساحره ی قوی به  اون بیماری

ز اون و اآشام ها حساب میاد یه جورایی پزشک هم هست اما چون جامعه ی خون

مونده و فقط به اون و ملکه خدمت  تهیونگبرادرش دل خوشی ندارن پیش 

 میکنن.((

ز زخم بسته نشده نگهبانا دوقلو های لی رو که در حال بهوش اومدن و ناله کردن ا

به دنبال  و روی سرشون بودن، بدون کوچکترین زحمتی روی دست بلند کردن

 رئیس  لی از سالن خارج شدن.

باعث شد اون لرزشی رو توی ستون فقراتش  جونگکوکنگاه اخر رییس لی به 

 مخفی کنه. تهیونگحس کنه و ناخودآگاه خودش و بچه ها رو پشت 



425 | P a g e  

 

 

لکه به خدمه دستور داد تا برای همه چند جام خون وقتی جو سالن کمی اروم شد م

 بیارن تا کمی از خستگی و استرس به وجود اومده رو دفع کنن.

 جونگکوکروم دید دستش رو به دور شونه ی آهم که اوضاع و تا حدی  تهیونگ

انداخت و اون رو به همراه بچه ها به سمت مبلی که هنگام ورود جسم بیهوش 

 .قرار داده بود رفترو روی اون  جونگکوک

آشام های با ورود خدمه و پیچیدن بوی غلیظ و شیرین خون توی سالن، تمام خون

حاضر از فکر اتفاقات پیش اومده خارج شدن و خیره به دست خدمه اون جام های 

 پر از خون رو دنبال کردن.

آشام های حریص این بین با بی حسی نگاهی به اون خون جونگکوک دراما 

و با بی حوصلگی صورتش رو برگردوند و مشغول کنکاش چهره های انداخت 

 العاده ی توی آغوشش شد.فوق

، اونم درست زیر گوشش اون رو وحشت زده کرد و تهیونگچند ثانیه بعد صدای 

 :از جا پروند

ت نیست؟ میخوای چند تا جام اضافه هم برات بگیرم؟ به هر اهی بیبی.. تشنه  &

 و کسی از اینکه بیشتر بخوای ناراحت نمیشه.. حال تو تازه تبدیل شدی

 :جار چینی به بینیش دادزاز ان جونگکوک
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حتی فکرش هم نکن من از اون معجون نفرت انگیز بخورم. تازه بعد از چند  _

 ماه از شر خوردنش راحت شدم.

 از تعجب گرد شد: تهیونگچشمای 

که اینجا پیچیده  یعنی میخوای بگی حتی یک ذره هم وسوسه نشدی؟ بوی خونی &

 اذیتت نمیکنه؟ گلوتو نمیسوزونه؟

 واکنش های و و از روی کنجکاوی و حیرت مشغول بررسی چهره ، حالت

شد. هنوزم میتونست صدای تپش قلبش رو به خوبی حس کنه که بدون  جونگکوک

 .رامش کامل در جریان بود ،در حالیکه این هیچ معنی ای نداشت آرس و با ت

آشام شده بود.. قدرتش توی بیهوش کردن پسرای لی، به یه خون جونگکوک

وضوح این رو ثابت میکرد اما االن هیچ نشونه ای از اون قدرت و یا شهوتی که 

 دیده نمیشد. جونگکوکآشام به بو و عطر خون داشت، توی وجود یک خون

 سعی کرد حواسش رو جمع حرف هاش کنه: جونگکوکبا شروع صحبت 

لزج و نفرت انگیز فکر نمیکنم و هوسش هم تا هزار سال دیگه من به اون مایع  _

به سرم نمیزنه... همون چند ماهی که مجبور بودم از خون خودم بخورم تا هم 

 خودم زنده بمونم هم این دو تا وروجک برای کل عمرم کافیه....
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هم نگاهش رو به صورت دو قلو های  تهیونگ، جونگکوکبا این حرف 

رو توی دستشون گرفته و به سمت خودشون  جونگکوکلباس بازیگوشش داد که 

 میکشیدن.

 با دیدن تقال های اون دو تا خنده ی کوتاهی کرد:

 شاید برای تو کافی باشه ولی انگار برای اونا کافی نبوده...  &

با چشمهای گیج شده از تعجب به سمتش برگشت و منتظر ادامه ی  جونگکوک

 تقالی بچه ها کرد: اشاره ای به تهیونگحرفاش شد. 

میبینی که دارن تمام تالششون رو میکنن تا تو رو به سمت خودشون بکشن و  &

 اون پوست شیریت رو به دندون بگیرن.

چرخشی به چشماش داد و بچه ها رو کمی توی دستهاش جا به جا  جونگکوک

کرد، براش عجیب بود که هیچ دردی از وزن سنگین بچه ها که با اون اندازه 

ته باشن، حس نمیکرد و این جا به جایی فقط از روی عادت و شعی بود داطبی

 ناخودآگاهی بود:

این کامال مشخص میکنه که این دو تا کامال عین خودت زیاده خواهن... اما  _

نگران نباش ، وقتی از اینجا خالص شدیم، من اونا رو با خودم میبرم و کاری 

ن چه برسه به عادت ها و اخالق های میکنم حتی خاطره ی تو رو هم فراموش کن

 رو اعصابت رو...
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توی هم رفت اما سعی کرد واکنش بدی  جونگکوک با این حرف تهیونگچهره ی 

 حق میداد که هنوزم ازش متنفر باشه.  جونگکوکنشون نده... اون به هر حال به 

خودش هم به خوبی میدونست که تمام زندگی اون پسر رو بهم ریخته و داشته 

ش رو ازش گرفته. درد های زیادی رو بهش تحمیل کرده که زمان طوالنی ای ها

رو صرف میکنه تا التیام پیدا کنن، پس نفس عمیقی کشید و سعی کرد بدون توجه 

 تنش موجود توی بحث رو کمتر کنه: جونگکوکبه نیش کالم 

چند تا اما من با این حرفت که میگی این دو تا سفید برفی مثل من شدن مخالفم.  &

ش همین که یکی از اون دو تا ادلیل خیلی خوب هم برای این حرفم دارم . نمونه 

آشام باشه انسانه... و تنها شباهتش به من شهوت و میلش به بیشتر از اینکه خون

 خونه. دوم اینکه ....

 میخواست بزنه با صدای رئیس کیم ناتموم موند: تهیونگاما هر حرفی که 

روم شده ، مایلم بحث پیش آب... حاال که جو تا حدودی دوباره رئیس کیم: بسیار خ

 اومده رو ادامه بدیم و این مشکل رو یک بار برای همیشه تموم کنیم.

ملکه جام خالی شده از خونش رو کناری گذاشت، با دستمالی ابریشمی که تائو با 

اره و سعی کرد دوب رو پاک کرد شاحترام بهش تقدیم کرده بود، گوشه ی لبها

 اوضاع رو به دست بگیره:

 .همونطور که قبال گفتم من هیچ مشکلی در حال حاضر نمیبینم ♧
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 کیم هیچول همینطور که جام سومش رو یک نفس سر میکشید نیشخندی زد:

پسر با  هیچول: اما خیلی از ماها اینجوری فکر نمیکنیم بانوی من... وجود این

نی ای که به نمایش گذاشت همینطور اون همه قدرت غیر قابل انکار و مهار نشد

 که قبال گفته شد، برای راز ما و موجودیت ما یک خطر به حساب میاد.

 رئیس کیم حرف پسرش رو تصدیق کرد و ادامه داد:

رئیس کیم: دقیقا.... این پسر االن یه موجود ناقض خلق شده و هر کاری ممکنه 

هم ممکنه نتونن اون رو  ازش بر بیاد و در این حالت نه شما و نه پرنس اوه

کنترل کنن پس تضمینی برای جلوگیری اون و غیر قابل کنترل شدنش در مقابل 

 شهوت خون، وجود نداره.

پای چپش رو به روی پای راستش انداخت، دستش رو به دور شونه های  تهیونگ

 جفت سرکشش که تالش میکرد ازش فاصله بگیره انداخت و رو به جمع پرسید:

همه مسخره ست... شما فقط از قدرت جفت من ترسیدین، وگرنه  این حرفا &

کدوم یکی از شما نشونه ای از شهوت خون در اون دیدین؟؟ همین چند دقیقه ی 

قبل، کسایی که نزدیک بودن هوش و حواس و کنترل خودشون رو برای یک 

قطره از اون مایع زندگی بخش از دست بدن خوده شماها بودین، در حالیکه 

 حتی به جام های خون نگاه هم نکرد. کوکجونگ
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وری اخم های رئیس لی توی هم رفت اما چشمهای هیچول از هیجان آبا این یاد

 برق زد:

 هیچول: منظور پرنس اینه که اون پسر...

 حرفش رو تصحیح کرد: تهیونگبا دیدن اخم 

 هیچول: جفت شما، اصال شهوت و تمایلی به خون نداره؟ 

ر تکون داد. از گوشه و کنار سالن صدای اعتراض هایی سری به انکا تهیونگ

 مبنی بر مخالفت بلند شد. 

 امکان نداره...-

 آشامه، خودمون قدرت و سرعتش رو دیدیماونم یه خون-

 آشام ها در مقابل خون حریصنهمه ی خون-

….- 

و اعتراض های مختلف دیگه ای که از این قبیل، توی سالن پیچید. هیچول با 

ندون نمایی بلند شد و دستش رو به نشانه ی سکوت باال برد. نگاهی به لبخند د

 انداخت و برای اولین بار اون رو مخاطب قرار داد: جونگکوک

 هیچول: میتونی این ادعای پرنس رو ثابت کنی؟

 خواست شروع به صحبت کنه اما با حرف رئیس کیم ساکت شد: تهیونگ
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ادعا رو ثابت کنه شاید ما بتونیم از این یه  رئیس کیم: درسته... اگه اون بتونه این

 مورد بگذریم..

اخمی کرد و خواست پرخاش کردن و رو به اون موجودات مغرور و جونگکوک 

که این حالتش رو دید و افکار  تهیونگاز خودراضی  رو شروع کنه اما 

 مغشوشش رو شنید توی ذهنش به ناله افتاد:

دیگه به اینا بپری. ولی االن زندگیت به درست لطفا... االن نه. میتونی یه وقت  &

 صحبت کردنت وابسته ست.

مرتب در حال فکر کردن بهش بود  جونگکوکبا دیدن تصویر ذهنی ای که 

ه که چخیلی دلش میخواست واکنش بقیه رو به اون  لبخندش رو به سختی فرو داد.

میتونه  دیده بود ببینه، اما میدونست این کار چه خطری جونگکوکدر ذهن 

 براشون داشته باشه.

روم شه و برای اولین بار توی اون جمع با آنفس عمیقی کشید تا  جونگکوک

 صدای بدون لرزشی شروع به صحبت کرد:

من هیچ میلی به خوردن اون معجون نفرت انگیز ندارم... ماه هاست که به  _

حاضر هم اجبار اون رو وارد بدنم میکردم اما هیچ لذتی ازش نبردم، در حال 

 حتی دیدنش باعث میشه بخوام باال بیارم.
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حرکت سریع هیچول و ظاهر شدن ناگهانیش با یک جام پر از خون، مقابل 

 بپره. تهیونگ غوش تنگ شده ی آ، باعث شد تا اون کمی به عقب و  جونگکوک

 هیچول: پس خیلی راحت میتونی این رو به ما ثابت کنی...

ی بینیش ، چشم هاش رو بست و دستهاش رو با پیچیدن بوی خون تو جونگکوک

مشت کرد. نمیدونست این حس انزجار چیه اما به شدت دلش میخواست اون مایع 

 بدبو رو از خودش دور کنه.

با باز شدن چشمهاش میتونست نگاه خیره و متعجب بقیه رو به خوبی روی 

 ن.و ملکه هم با چشمهای منتظر بهش خیره بود تهیونگخودش حس کنه. حتی 

نفسشون رو  جونگکوکنگ چشمهای رآشام ها با دیدن تغییر نیافتن همه ی خون

آشام بتونه با وجود این که یک خون هاز تعجب حبس کردن. هیچ وقت سابقه نداشت

هم  تهیونگهمه نزدیکی ، کنترلی روی خودش نسبت به خون داشته باشه. حتی 

ن خودش از اون جام رنگ مردمک هاش تغییر کرده و سعی در دور نگه داشت

 داشت.

با فشرده شدن لباسش بین دست های کوچیک دو موجودی که توی  جونگکوک

 بغلش داشت لبخند کوتاهی زد و خیره به دوقلو هاش گفت:

تون لذت بردین. پس خوشحال افکر کنم به اندازه ی کافی از نمایش مسخره  _

 میشم اون جام و از من و بچه هام دور کنین.
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نگاه حاضرین بار دیگه به سمت اون دو شگفتی کوچیک  جونگکوک با این حرف

جلب شد. رئیس کیم که تیر اولش به سنگ خورده بود موقعیت رو برای شروع 

 :بحث دیگه ای مناسب دید

رئیس کیم: بسیار خب... فکر کنم در کمال تعجب تونستی ما رو متقاعد کنی که 

شونه ی دیگه ای از تبدیل ناقص هیچ میلی به خوردن خون نداری که این خودش ن

و پر از ایراد توئه ، ولی ما همه شاهد خوی وحشیگری درونت بودیم، و در کنار 

همه ی اینا... اون دو موجودی که توی دستهات نگه داشتی.... از کجا معلوم اونا 

هم بی خطر باشن ؟؟ همین االنم به خوبی میتونم ضربان قلب یکی از اونها رو به 

  .ومخوبی بشن

دندون هاش رو از روی خشم بهم  جونگکوکبا دیدن نگاه خصمانه ی رییس کیم 

ای به سمت هیچول که حرفی بزنه با نگاه خیره تهیونگفشرد و قبل از اینکه 

 خودش مشغول نوشیدن جام بود شروع به صحبت کرد:

الخلقه.. ولی حق _ هر چی درباره ی خودم گفتین و تحمل کردم، وحشی.. ناقص

 .…ارین به بچه هام هم توهین کنینند

دست هاش رو گرفت و به جای  تهیونگ، جونگکوکقبل از تکمیل شدن حرف 

 اون ادامه داد:
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جدا از حرف هایی که شنیدین باید به خوبی متوجه شده باشین بچه ها هم  &

 درست مثل والدشون، به خون های عادی تمایل ندارن.

 دمیزاد نمیخورن یا...آ هیچول: خون های عادی؟ یعنی چی؟ خون

 تائو سرفه ی کوتاهی کرد و بی توجه به نگاه های بی میل بقیه جواب داد:

 بچه ها هیچ خونی به چز خون پدراشون رو نمیخورن... £

وقتی نگاه های خیره ی بقیه رو روی خودش دید مکثی کرد اما با دیدن نگاه 

 ش ادامه داد:اامیدوار شده ی ملکه و اشاره 

ها امتحان کردیم و سعی کردیم رد ساعتی که از تولدشون میگذره باطی چن £

خون و یا مواد غذایی رو بهشون بدیم اما موفق نشدیم. اگه االنم دقت کنین از 

 حرکاتشون به خوبی میل و عطششون رو به پدرشون حس میکنید.

ست های هر دو بچه کرد. بین د جونگکوکو با دست اشاره ای به کشیده شدن 

 سودگی کشید و خواست بحث و پایان بده:آرومی از آنفس  ملکه

پس همینطور که مشاهده میکنین دیگه مشکلی از بابت نگرانی هاتون وجود  ♧

اد ما ندارن و عالوه بر ژنداره... نه جفت پرنس و نه بچه ها هیچ خطری برای ن

مومه اون باعث افتخار و سر بلندی و شگفتی ما هم هستن پس این بحث همین جا ت

 و..
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رییس کیم: هنوز یه مورد دیگه مونده.... تبدیل ناکامل اون پسر... قراره به زودی 

به اون هم رسیدگی کنین؟ هیچ کدوم از ما نمیدونیم اون دوباره کی غیر قابل 

کنترل میشه... حتی اگه برای عطش به خون هم نباشه ، ممکنه برای هر چیزی 

 دقایق پیش تکرار بشه...که عصبانیتش رو تحریک کنه ، اتفاق 

نفسش رو با خستگی بیرون داد و با فکری که دقایقی بود ذهنش رو  تهیونگ

 رده بود سعی کرد این بحث رو برای همیشه ببنده:کمشغول 

 هیچ هم ناقص و ناکامل نیست.. جونگکوکتبدیل  &

 رئیس کیم: اما اون ضربان قلب داره... به خون میلی نداره...

 دندون نمایی زد:نیشخند  تهیونگ

تا چند لحظه ی پیش احتمال وجود عطش بی اندازه به خون، براتون جای  &

 نگرانی داشت حاال نبودنش؟؟؟

 باشه: تهیونگرئیس لی ترجیح داد سکوت کنه و منتظر ادامه ی حرف 

پروسه ی تبدیل رو کامل گذرونده و قبل از  جونگکوکیک بار دیگه میگم...  &

تون پیش بیاد باید نکته ای رو یاداوری کنم... ابرای بقیه اینکه سوال رییس لی 

جفته منه نه یک  جونگکوکانگار همه تون یه چیز مهم رو فراموش کردین... 

آشام با شخصی غیر از نژاد خودش هرچند انسان عادی... جفت شدن یک خون

شده  متداول نیست اما در گذشته چندین بار اتفاق افتاده و هربار هم جفت انتخاب
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آشام شده و نیمه بعد از گذردوندن روند تبدیل فقط نیمی از وجودش تبدیل به خون

 ی دیگه ی هویتش باقی مونده.

هم که محال ترین حالت رو ممکن کرده هم از این مورد  جونگکوکدر این بین 

مجزا نیست... اون هم به عنوان جفت من تونسته حتی بعد از تبدیل هم نیمه ی 

رو حفظ کنه پس میتونید مطمئن باشید که اون خوی وحشی گری انسانی خودش 

ای که شاهدش بودین و رییس کیم عالقه به تاکید زیادی بهش داره، فقط یکی از 

صد حالت تبدیل و جفت گیری این پسر با منه... درست مثل چیزی که در تاریخ 

 جفت گیری های غیر متداول ، در نسل ما اتفاق افتاده.

ن رو وانداخت و ا جونگکوکاین حرف ها دستش رو زیر بازوی بعد از گفتن 

 بلند کرد و همینطور که به سمت خروجی سالن میرفت ادامه داد:

حاال که همه چیز مشخص شده دلیلی نمیبینم بیشتر از این اینجا بمونم . جفت  &

من زمان زیادی نیست که هم از پروسه تبدیلش گذشته و قبل از اون هم تایم 

وردن بچه ها صرف کرده و به آو خسته کننده ای رو برای به دنیا  دردناک

استراحت احتیاج داره. بچه ها هم به تغذیه نیاز دارن. پس به امید اینکه دیگه هیچ 

 و مجبور به مقابله به مثل کردن نشم...  نیفتهوقت چشمم به چشمتون 

به همراه  مده سالن روآبعد از زدن این حرفا بدون توجه به جو به وجود 

و بچه ها ترک کرد و به محض عبور از در های بلند و مخوف سالن،  جونگکوک

مد سریع آکه دیگه انسان بودنش مانعی برای رفت و  جونگکوکو با گرفتن دست 
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و تله پاتی نبود، به کلبه ی ملکه میونبر زد و با تله پاتی سریعی خودش و 

 قصر خارج کرد. ورآو بچه ها رو از اون فضای خفقان  جونگکوک

 

 

 راوی

، به محض ظاهر شدن توی کلبه ی مخفی ملکه، بازوش رو از دست جونگکوک

 زاد کرد. بچه ها رو توی بغلش فشرد و قدمی به عقب برداشت.آ تهیونگ

 با دیدن این واکنش، اخمی کرد؛ تهیونگ

 دیگه چیه؟ &

و بذار  کارت تموم شد... مشکل کوفتیت حل شد.... پس دست از سر ما بردار_

 .بریم

 برین؟ کجا؟؟ &

 هر جا که تو نباشی... _

 تهیونگ

با این حرفش اخم روی صورتم شدید تر شد.... لعنتی هرچی باهاش راه میام 

 بیشتر دور بر میداره... انگار باید یادش بندازم کی اینجا رئیسه.
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با یک حرکت به سمتش خیز برمیدارم و تا به خودش بیاد بچه ها رو از بغلش 

 ن گوشه ی اتاق پنهون شده بود میدم.ویگیرم و به دست کریس که از اول ورودمم

شون بلند ابه محض اینکه بچه ها توی بغل کریس قرار میگیرن صدای گریه 

و به همراه بچه رمیشه، اما با اشاره ی دست ازش میخوام بی توجه باشه و اتاق 

 .ها ترک کنه

 ش بلند میشه:اصدای شوکه شده 

 داری میکنی!؟؟؟؟؟  چه غلطی _

 دستش مانع از خروجش میشم.  نخیز برمیداره سمت در اما با گرفت

ری؟ مثل اینکه یادت رفته کی اینجا بفکر کردی کجا سر تو انداختی و  &

 وری کنم؟؟؟ آرئیسه.... میخوای برات یاد

 شروع به تقال میکنه:

ی داشتم و دست از سرم بردار عوضی... دیگه چی از جونم میخوای؟ هر چ _

و نابود کردی، جنسیت کوفتیمو دچار رم اینده آمو گرفتی، اازم گرفتی... خانواده 

تغییر کردی... حاال هم که نصف وجودم و مثل خودت تبدیل به یه هیوالی نفرت 

 انگیز کردی.
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ناخودآگاه دستم و باال میبرم و توی صورتش میزنم . بالفاصله از کارم پشیمون 

ضربان قلبش در یک لحظه قطع میشه، خون توی مردمک  میشم اما دیره....

 چشماش میدوه و دندونای نیشش بیرون میزنه. 

روی شکمم نشسته و  جونگکوکتا به خودم بیام روی زمین افتادم، درحالیکه 

بدون ذره ای مکث دستش رو باال میبره و اولین مشتش رو توی صورتم پایین 

 میاره.

و با سرعت فوق بشریش پشت سر هم مشتهای  خ گفتنم بهم نمیدهآحتی فرصت 

محکمش رو توی صورتم پایین میاره. سرعتش به قدری زیاده که زخمای صورتم 

 فرصت درمان پیدا نمیکنن.

 با هر ضربه حرصش و خالی میکنه:

 کثافت_

 لعنت بهت عوضی خودخواه_

 نابودت میکنم._

 دیگه ساکت نمیمونم .._

 تا هر غلطی دلت خواست بکنی_

 ر بالیی بخوای، سرم بیاریه و_
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باالخره تو یه فرصت مناسب مشتش و بین دستام میگیرم و با یه چرخش جامونو 

عوض میکنم. حاال کسی که زیر اسیر شده، اونه. حس بسته شدن زخمای دردناک 

 صورتم و ترمیم سریعشون عصبانیتم رو بیشتر میکنه...

م ادونی نابودیت به یک اشاره با چه جرعتی به خودت اجازه دادی منو بزنی؟ می&

 بنده؟

 با پاهاش تو هوا لگد میندازه:

تعریف تو از نابودی چیه؟؟ مگه چیز دیگه ای هم ازم باقی مونده که از بین  _

 نبردی!؟؟؟

با  ،با این حرفش لحظه ای مکث میکنم... حق با اونه. من همه چیزشو ازش گرفتم

اینکه جفتمه.. یا اینکه اگه هم نوع های  اینحال، نمیتونم بذارم بره... نه فقط برای

من تنها گیرش بیارن ممکنه بالیی بدتر سرش بیاد، بلکه به خاطر جبران 

 خودخواهی های گذشته هم که شده، باید پیش خودم نگه ش دارم.

سکوتمو که میبینه دست از تقال برمیداره و نیشخند تلخی روی صورتش ظاهر 

 میشه:

  نی هیچی ازم باقی نذاشتی.....میبینی... خودت هم میدو_

 سعی میکنم به خودم مسلط باشم:
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گذشته مهم نیست... موقعیت االن خیلی مهم تر از یه سری حادثه ی بی ارزشه  &

.. 

ثار دوباره خشم توی صورتش شکل میگیره اما قبل از اینکه آبا این حرفم 

 اعتراضی بکنه ادامه میدم:

ن چیز ، درست نگه یظرم االن مهم ترشون رو میشنوی؟ به ناصدای گریه  &

 ،ت...تو هر چقدر هم قربانی باشی اونا بازم از منو تو سداری کردن از بچه ها

این وسط بی گناه ترن... پس باید تالشمون رو به خاطرشون، متمرکز 

 .ه زندگی امن و سالم یکنیم....روی ساختن 

ن و فاصله گرفتن اعالم باالخره با یه حرکت به کناری هلم میده و حین بلند شد

 نارضایتی میکنه:

خودم این چیزا رو خیلی بهتر از تو میدونم ، برای همین میخوام از ابنجا برم و  _

ن یهیچ وقت ریخت نحس تو نبینم. هر جایی که تو باشی مطمئنم اونجا نا امن تر

 جای دنیا برای بچه های منه..

 منظورت چیه... اونا بچه های منم هستن..!! &

 وزخند صدا داری میزنه:پ

اگه تو فراموشی داری باید یادت بندازم.... که اولین مالقاتمون و به قصده چه  _

 .کاری گذروندی..... تو میخواستی اونا رو بکشی
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یتونم حس کنم گاردشو پایین نیاورده چون مخر و با فریاد اعالم میکنه. نآتیکه ی 

مه ی انسانیش ین میشم... برای نهنوزم ضربان قلبی ازش حس نمیکنم. یکم نگرا

اصال خوب نیست این همه مدت بدون ضربان بدنش رو نگه داره... ممکنه بعد از 

سیب بزنه،... اما فعال نمیتونم ابنو بهش بگم. آبازگشتش از این حالت، به خودش 

 همبنجوری هم کلی دلیل برای تنفر نسبت بهم داره.

دارم چیکار  ی فکرشم نمیکردم من اون موقع توی موقعیت بدی بودم، حت&

میکنم... توی اون لحظه من فقط به خودم و موقعیت متزلزلم فکر میکردم. 

 موقعیت و مقامی که خودت هم دیدی چجوری روی لبه ی تیغه....

دمم، اونایی ام که صداشونو میشنوی همون آاالن چی عوض شده؟ من همون  _

 بچه هان.

 :رومش کنمآسعی کردم با لبخند زدن 

دیگه نه...تو االن جفت منی، یه جفت اصیل...اونا هم بچه های خون ناخالص ..&

 و ضعیفی که توی نژاد ما زنده بودنشون محکوم به مرگه نیستن.

 جفت یا هر کوفت د.... صبر کن ببینم چی گفتی...محکوم به ....مرگ؟  _

ات عدم پس فکر کردی نصف دعوا های امروز برای چی بود؟ میخواستن با اثب &

صالحیت و قدرت شما سه نفر هم دخل شما ها رو بیارن هم منو.... قبال هم این 

آشام هایی که با دخترای انسانی رابطه داشتن و بر حسب اتفاق افتاده، خون
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بدشانسی اون دختر باردار شده... وقتی هم بچه رو نگه داشتن مادر سر زایمان 

اطر ضعیف بودنش و ناخالص بودنش نتونسته تحمل کنه و مرده... بچه هم به خ

 توسط شورا جلوی والد پدر کشته شده...

با شوک و تعجبی که بهش وارد شد به دیوار پشت سرش تکیه داد..... کم کم 

 حالت هاش نرمال شد و ضربان تند قلبش دوباره شروع به کار کرد.

یزی، همون موقع ناله ی کریس از اتاق کناری ، به همراه صدای بلند شکستن چ

 یراموش کنیم و با سرعت به سمت صداباعث شد هر دو بحث لحظه ایمون رو ف

 ایجاد شده بریم.

با ورود به اتاقی که کریس بچه ها رو با خودش برده بود و دیدن صحنه ی عجیب 

 مقابلمون، هر دو برای چند لحظه از تعجب خشکمون زد.

بود ، در گوشه ای  کریس درحالیکه بدنش رو زخمای کوچیک و زیادی برداشته

از اتاق به خودش میپیچید. درست نقطه ی مقابلش دوقلو ها ، درحالیکه روی کمر 

 افتاده بودن میخندیدن و دست و پاشون رو تو هوا تکون میدادن.

به سمت بچه ها  جونگکوکبه محض اینکه از شوک خارج شدم ، همگام با 

. به سمت کریس جونگکوک ورآشام ل کردم و قل خونغو من برانسان رفتیم. قل 

 که زخماش تا حدودی درمان شده بودن برگشتم:

 چه اتفاقی اینجا افتاده؟ چه بالیی سرت اومد؟ &
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 کریس نگاه دردناکی به بچه ها انداخت:

ارباب هر دستوری بدین انجام میدم ولی منو برادرم رو از اون دو تا دور نگه  €

 دارین.

رسیدم. باورم نمیشد کریس، یکی از سرد  رد انگشتش رو که گرفتم به بچه ها

آشام هایی که دیدم اینجوری با التماس ازم میخواد تا از ترین و خونسرد ترین خون

 دو تا نوزاد چند ساعته دورش کنم...!!!!

وری مدت زمان گذشته از تولد بچه ها و چهره ای که االن دارن برای بار آبا یاد

گیج و متعجبم رو به نوزاد خندون توی بغلم صدم توی اون روز شوکه شده و نگاه 

 دادم. 

اگر کسی برای اولین بار اون ها رو میدید امکان نداشت باور کنه تنها چند ساعت 

ه ی هر دو تایی شون توی همین مدت کم به حد و اندازه ثاز تولدشون گذشته. ج

ی بچه های هشت، نه ماهه رسیده بود و در کمال وحشت در همون لحظه هم 

 بی رویه شون رو حس کنم. یتونستم رشد م

انداختم. بدون توجه به اطرافش مشغول بازی با قل  جونگکوکنگاهی به 

آشام بود و گاهی براش شکلک درمیاورد. برای چند ثانیه به طور ناخوداگاه خون

 .محو لبهاش و حرکات سریعش شدم
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ن کرد و تصور رابطه ی داغمون هنگام تبدیلش توی سرم شروع به رژه رفت

 باعث شد به سرعت داغ کنم.

 اما همین که توی خیال رفتم دو اتفاق همزمان رخ داد:

 جونگکوکاول انتقال تصاویر فکریم به صورت ناخودآگاه و بدون کنترل برای 

ش از بچه ابود که باعث شد چشمهاش برای ثانیه ای از تعجب گرد بشه و توجه 

برگرده، درحالیکه صورتش هر  متی توی بغلش منحرف بشه و به سرعت به سم

 لحظه از خشم سرخ تر میشد.

از بی توجهی  و دومین اتفاق ناله و بی قراری قل کوچکتر توی بغلم بود که انگار

بود، چرا که به محض معطوف شدن توجه  جونگکوک ش ازمن یا به خاطر دوری

ود، به هر دو نفرمون ساکت شد و لبهای بدون دندونش رو که بر خالف برادرش ب

 خنده باز کرد.

 �😍😍�)ننههههه من فدای خنده هاشون گوگلی ها (

با عبور سایه ی سریعی از کنارمون متوجه خروج کریس از اتاق شدم اما بی 

 وزم نگاهم روی موجود کوچیک و دوست داشتنی توی بغلم بود.نتوجه به اون ، ه

جوون بودم. )  باورم نمیشد االن یک پدرم..... من خیلی برای درک این حس

 و رد کرده، از نظر اینا یه شخص مسن چند قرنه شه؟( ۳۰۰المصب 

 جونگکوک
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ه بی صدایی کشیدم. این عوضی که اون آ،  تهیونگبا پرت شدن دوباره ی حواس 

مه قلدر بازی برام دراورد، تو این مدت ذهنش فقط هسر من اورد و اون  همه بال

تی... احساسات ضد و نقیضش درباره فرو دو تا برنامه کار کرده، گیجی و شگ

رف و منحرفانه ی چند لحظه خشرایط جدیدش.. و البته اون حس و حال مز

 پیشش.

آشام منحرف به ذهنم منتقل شد ، حس وری تصاویری که از افکار این خونآبا یاد

کردم تمام خون باقی مونده توی بدنم به صورتم منتقل شده، پس برای جلوگیری 

ور رو روی تکرار گذاشته بودن، آاون تصاویر مزخرفو خجالت  از افکارم که

 .خودم رو مجددا با موجود شیرین توی بغلم سرگرم کردم

 م بیرون اومدم:ااز افکار ضد و نقیض و عصبی کننده  تهیونگبا صدای 

میدونم سوال مسخره ایه، و مطمئنم تا حاال بهش فکرم نکردی اما دوست دارم  &

وام حداقل یه کار و با نظر تو انجام بدم... شاید برای جبران نظرتو بدونم.. میخ

 نباشه اما قدم اوله... کافی

دلیم رو گاهی که مطمئن بودم بدگمانی و دوبا ابرو های باال رفته از تعجب و ن

 بهش منتقل میکنه، به چشمای سردش خیره و منتظر ادامه ی حرفش شدم:

 !ااا... اسمشون، اسمشونو چی بذاریم؟؟! &

 نیشخندی زدم:
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 یز مهمی رو فراموش کرده باشم؟چ چرا فکر کردی ممکنه همچین _

 اخمی روی صورتش ظاهر شد:

 کردی، گفتم بهش فکر نکردی.. فراموشمن نگفتم  &

 اینم همون شد ولی چطور به این نتیجه رسیدی؟؟ _

وردی آضور من تو زندگیت به دست خودت بارها گفتی همه چیزی که از ح &

و اجبار بوده و هیچ چیزی باب میل و خواسته پیش نرفته... چرا باید برای تحمیل 

بچه هایی که ناخواسته به بدنت پیوند خوردن و از خون و شیره ی وجودت تغذیه 

میکنن، اونم درحالیکه از یه رابطه ی ناخواسته و اجباری به وجود اومدن، اسم 

 انتخاب کنی!!؟؟

 سری از روی تاسف تکون دادم:

رده بودم چون از موجودی به کاقعا باورم نمیشه ماه ها زندگی مو جهنم و _

 خنگی تو میترسیدم.

 شو تو هم کشید، توجهی نکردمو ادامه دادم:ابا این حرفم چهره 

شاید این بچه ها بدون خواست من به وجود اومدن اما من ازشون متنفر نیستم.  _

قت ازشون دلخور یا بیزار پس هیچ و عامل اصلی نابودی زندگیم اونا نبودن

 نبودم. حتی گاهی باهاشون حرف میزدم.

 امکان نداره....!!!!! &
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م. در کسری از ثانیه چیزی از اون پرنس یدش خندابه قیافه ی فوق شوک زده 

یخی باقی نمونده بود و به جاش پسر نوجوون و کم تجربه ای مقابلم ایستاده بود 

 و مقابلش دیده بود.که انگار بزرگ ترین شعبده ی دنیا ر

یدی من گاهی باهاشون حرف میزدم و اگه راستشو بخوای هر ندرست ش _

دوشون توی انتخاب اسامیشون خیلی کمکم کردن. البته جدا از کمک های دیگه 

ای که بار ها خودت هم شاهدش بودی.... و خب درباره ی اسمهاشون.... منو این 

 اده رسیدیم. وروجک ها به دو تا اسم خوب و شیرین و س

این حرفم حواسش رو از موضوع صحبتم با بچه ها در دوران بارداری، پرت 

 کرد:

 چه اسامی...؟؟ &

هوشمند و آسمانی ...مینهو..........قل کوچیکتر  کامیاب و  قل بزرگتر _

 جاودانه.... یانگ هو )یونگ هو(

민 후     Min Hoo               یآسمان و هوشمند 

용 후    yong Hoo          کامیاب، جاودانه 

 البته من اون موقع نمیدونستم که اون ها ممکنه دو رگه باشن و....

 هنوز حرفم تموم نشده بود که کریس با سرعت و عجله وارد اتاق شد:
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 ارباب، فکر کنم بهتره اینو ببینید... €

اخمی کرد و یانگ هو رو که هیکلش به نظرم کمی درشت تر شده بود  تهیونگ

 :بغلم منتقل کرد به

 چه اتفاقی افتاده؟ &

 دمیزادی که با خودمون به اینجا اوردیم حالش اصال خوب نیست.آاون  €

 د....آکدوم  &

ش ی که توی سرم اومد، وحشت زده حرفشو کامل کنه با فکراقبل از اینکه جمله 

 رو قطع کردم:

 ؟؟؟؟هوسوکه؟ منظورت هوسوک  _

خر آاتاق رفتم اما تونستم در لحظه ی روجی با تایید کریس به سرعت به سمت خ

 گفت و بشنوم: تهیونگچیزی که کریس به 

مهلت طلسمش رو به پایانه ارباب، فکر کنم وقت زیادی نداره و اگه طلسم  €

 برداشته نشه مطمئنم دووم نمیاره.

 

 

 راوی
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با بچه های توی بغلشون، به دنبال کریس رفته و وارد دور  جونگکوکو تهیونگ 

کمی اطراف و نگاه کرد اما چون اثری از کسی  جونگکوکن اتاق کلبه شدند. تری

 :ندید پرسید

 کجان؟ جینو  نامجونپس _

 حرصی از بی توجهی کریس جونگکوککریس بدون دادن جوابی وارد اتاق شد. 

آشام جادوگر رفت، اما به محض ورود و و کنار زد و پشت سر خونتهیونگ  ،

رای شکایت کردن، جسم خوابیده ی دو محافظ رو گوشه قبل از باز کردن دهنش ب

 ی اتاق، روی تخت دید.

، به سمت دیگه نگکوکوجبی توجه به چهره ی متعجب و خشک شده ی  تهیونگ

 هوسوکی اتاق ، جایی که کریس ایستاده بود رفت. هرچه به تختی که کریس، 

انرژی منفی ای رو روی اون قرار داده بود نزدیک تر میشد ،بهتر میتونست موج 

 زاد میشد حس کنه.آدمیزاد آکه از بدن پسر 

آشام رفت اما وقتی از شوک اولیه خارج شد با اخم به سمت دو خوننگکوک جو

 به سمتش برگشت:تهیونگ قبل از پرسیدن سوالش، 

یانگ هو رو نگه دار، تا من ببینم چه کاری برای این یکی دردسر از  فعال &

 دستم بر میاد.
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که همون موقع هم با وجود  نگکوکجوحرف قل کوچیکتر رو توی بغل  و با این

که توی بیهوشی از  هوسوک مینهو اشغال شده بود، قرار داد و دوباره به سمت

 درد ناله میکرد، خم شد.

 

 

 

 جونگکوک

بچه ها رو بین دستام جا به جا کردم تا کمتر اذیت بشن. نگاهی به اون دو تا 

د از مرتب کردن عانداختم. سواالی زیادی داشتم، پس بآشام خفه خون گرفته خون

 :ذهنم شروع کردم

یه گوشه افتادن و بعد  جینو  نامجونن چه خبر شده؟ چراینمیخواین به منم بگ _

 از اینهمه سر و صدا بلند نشدن؟

 داد: بکریس جواتهیونگ،به جای 

 برادرم با جادو اونا رو به خواب برده.. €

 به چه جراتی.... _

 فم رو نصفه قطع کرد:حر
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وردن بچه ها به مجمع میشدن آدستور ملکه بود. اون دو نفر مطمئنا مانع  €

 پس...

 اینبار من حرفش رو قطع کردم:

پس با خودتون گفتین ساکتشون کنیم و دو تا بچه ی یه روزه رو که از قضا  _

صال به آشام تشنه به خون، و ایکیشون هم نیمه انسانه ببریم وسط یه گروه خون

 ه خطر بیافته هم یه درصد فکر نکردین..باین موضوع کوفتی که ممکنه جونشون 

 کریس نگاه گیجی به من انداخت:

دید نمیکرد. همینطور هخطر؟ با وجود ارباب و بانو، هیچ خطری بچه ها رو ت €

 که االنم مشخصه، بدون مشکل برگشتین.

 شد. تهیونگصدای پوزخندم باعث اخم 

 خطری تهدیدشون نکرد....اره، اصال  _

 کم کم صدام باال رفت:

جز اینکه نزدیک بود دو تا توله ی افسار پاره کرده دخل هر دو شونو بیاره.  _

 ت رو از زندگی ساقط میکردم.ااون وقت بود که من تو اون برادرت و ملکه 

میزم اخمی کرد اما آکریس از جمله ی تهدید  از عصبانیت نفس نفس میزدم. 

 بود. هوسوکبی توجه مشغول سر و کله زدن با جسم بیهوش  تهیونگ
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روم کردن خودم داشتم به سمت زوج بیهوش رفتم و سعی آهمینطور که سعی در 

کردم با زدن چند تا لگد بیدارشون کنم، اما فایده ای نداشت. صدای روی مخ 

 کریس دو مرتبه بلند شد:

 تا برادرم برنگرده اونا بیدار نمیشن. €

 تون، پس اون داداش ازخودراضیت کجاست؟اه همه _لعنت ب

این حرفم تاثیرش بیشتر بود ، چرا که کریس، با اخم های شدید و نیش های بیرون 

بلند شد و به سمتم اومد، نیشخندی به این حالتش زدم. بچه ها  تهیونگزده از کنار 

رو توی تخت مخصوصشون که کنار تخت زوج محافظ بود گذاشتم و به سمتش 

 رگشتم:ب

 دفعه ی ... آخرت ... باشه... به برادرم... توهین میکنی. €

هر کلمه رو با مکث و تایید میگفت. هر کی دیگه بود با دیدن چشم های برزخی و 

آشام از ترس خودش رو خیس میکرد اما برای منی که حالت ترسناک اون خون

م، این حالت ها هیچ آشام دیده بودجلوه های خیلی بدتری از ارباب این جوجه خون

 تاثیری نداشت.

پا به پای کریس جلو اومدم سرم رو به خاطر قدبلندش باال بردم. نمیدونم چرا هر 

 کی دور و بر منه اینقدر دراز و بد قواره ست!!
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ن هامو که توی قلبم رو حس کنم. تیزی بیش از حد ناخ میتونستم کم شدن ضربان

ی بود برام تا سعی کنم خودم رو کنترل کف دستم فرو میرفت هم نشونه ی دیگه ا

کنم. به هیچ عنوان دلم نمیخواست دوباره تبدیل به اون موجودی بشم که امروز 

 دوبار شاهد پیدایشش توی رفتار ها و حرکاتم بودم.

 خرم نباشه چی؟ من نه ترسی از تو دارم نه از هیچ موجود دیگه. آ_ بار 

ایش قدرتت راحته یا اینکه پشتت به حتی اگه خیالت از بابت تبدیلت و افز €

حمایت ارباب گرمه، باید بگم من حاضرم تنبیه ارباب و به جون بخرم اما نذارم 

کسی به برادرم توهین کنه. اونم کسی که جون خودش و بچه هاش رو مدیون 

 برادره منه.

 با این حرفش اخمی کردم.

 منظورت چیه؟ _

 ست.راضی ای روی صورتش نقش بخود نیشخند از 

 اگه جادوی برادر من نبود، هیچ کدوم از شما سه نفر زنده نبودین. €

 و ادامه داد: اشاره ای به من و دوقلو ها کرد

ه هایی به چگرچه من برای ارباب خوشحالم، که بعد از این همه وقت تونست ب €

این خوبی و با ارزش رو از خونش به وجود بیاره و زندگیش از تنهایی دراومد، 

 ه هیچ عنوان تو رو برای همراهی ایشون مناسب نمیدونم.اما ب
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تیش خشم و توی بدنم شعله ور کرد اما قبل از اینکه چیزی بگم نگاهم آاین حرفش 

 خرین زخمای در حال التیامش که توسط دو قلو ها به وجود اومده بود افتاد.آ به

 حاال این من بودم که به اون نیشخند میزدم:

ه های قوی و پر افتخاری که میگی ، منو بیشتر از تو یا اون اما انگار اون بچ _

شون ابرادرت ، برای در کنار پدرشون بودن قبول دارن و خیلی خوب هم عالقه 

 رو نشون دادن.

با خنده به سر و وضعش اشاره کردم.شاد از عصبانی کردنش منتظر جوابش بودم 

 د شد:بلن تهیونگاما قبل از اینکه چیزی بگه صدای عصبانی 

شما دو تا بهتره همین حاال اون بحث مسخره رو تموم کنید و بیاین اینجا. البته  &

 اگه نمیخواین این پسر بمیره.

 هوسوکو کنار زدم و به سمت رمن به سرعت کریس تهیونگ با این حرف 

آشام بلوند رو هم پشت سرم حس کنم. با نگاهی به رفتم، میتونستم حضور خون

، اوضاعش اصال خوب نیست. بدنش به قدری تهیونگهحق با متوجه شدم  هوسوک

 ملتهب بود که میشد به راحتی سرخی پوستش رو در اثر تب باال و تعریق زیادش 

 رو به خاطر گرمای شدید بدنش دید.

 زانو زدم: تهیونگ، مقابل هوسوککنار تخت 

 چه بالیی داره سرش میاد؟  _
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 نگاه عصبی ای به کریس انداختم:

 به اون معجون خواب لعنتی برادرت حساسیت داشته؟ نکنه  _

 کریس بی حوصله پلکی زد و نفسش رو با کالفگی بیرون داد:

قبل از اون خودش  هوسوکداروی خواب رو فقط اون دو گرگینه خوردن.  €

 اعالم خستگی کرد و به خواب رفته بود.

 کدفعه به این روز افتاده؟ یپس چی؟ چرا  _

 جواب داد: تهیونگ، اینبار به جای کریس

 تقصیر منه.. &

 حرفش و با حرص زیاد قطع کردم:

صیر تو و بی قیه چیزی بگو که ندونم. هر دردسری این اواخر سرمون اومده ت _

 فکریات بوده.

با این حرفم کریس به سمتم خیز برداشت اما هنوز کوچکترین حرکتی نکرده بود 

ش ااز الی نیش های بیرون زده و غرش کوتاهش که  تهیونگکه با نگاه خیره ی 

دراومده بود، سر جاش متوقف شد و من تونستم به خوبی رنگ ترس رو توی 

 ش ببینم.امردمک های سرخ شده 
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میزت رو در مقابل جفتم تحمل نمیکنم ، اگر بار آبیشتر از این رفتار اهانت  &

 دیگه تکرار بشه تنبیه سختی در انتظارته.

ان لحن سردی گفت که منو یاد اولین مالقاتمون، این جمالت رو با چن تهیونگ

تیار کمی ازش فاصله ختوی اون شب تاریک و مخوف انداخت و باعث شد بی ا

 بگیرم.

رو گرفته و چیزی رو زیر لب  هوسوکنفس عمیقی کشید و در حالیکه دست 

 زمزمه میکرد از طرق فکرش شروع به صحبت کرد:

جلوی من رام و مطیع باشه اما اینو هیچ  انقدر به پر و پای کریس نپیچ. شاید &

وقت یادت نره که اون یه ماشین کشتاره و اگه تحت فرمان من نباشه کامال غیر 

 قابل کنترل و خطرناک میشه.

که باعث  هوسوکوقتی زمزمه هاش تموم شد نگاهی به چهره ی خیس از عرق 

لبای گاز گرفته شده بود موهای سرش به پیشونیش بچسبه انداخت. اخمای تو هم و 

ش ، و ناله هایی که گه گاه از بین لبهاش فرار میکرد، نشون از درد بی اندازه ا

 ش میدادن.ا

 راوی

 پیش نیومد رو به کریس کرد: هوسوکوقتی دید تغییری توی حالت  تهیونگ
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برو دنبال برادرت. مجبورم از این حالت خالصش کنم و فقط یه راه برام  &

 مونده.

 :مکث کرد تهیونگین بار توی اجرای دستورات کریس برای اول

 ولی ارباب.... من نمیتونم برم دنبال تائو. €

با  جونگکوکبه جای اون  با اخم نگاهی به دستیار ناراحتش انداخت. تهیونگ

 عبوثی پرسید:

 چرا نمیتونی؟ راه و بلد نیستی؟ یا ... _

دستش رو بلند کرد و  تهیونگادامه پیدا کنه  جونگکوکقبل از اینکه طعنه های 

 نگاه منتظرش رو به کریس دوخت:

ورود من و برادرم به تنهایی در قصر و مجمع ممنوعه. تائو هم به اجازه و  €

همراهی بانو تونسته اونجا حضور پیدا کنه. اگه من االن برم اونجا، به جرم 

 تخطی از قوانین شما و بانو رو توی دردسر میندازم.

حق با کریس بود، اونا تازه از شر اتهامات و مزاحمت کمی فکر کرد.  تهیونگ

های شورا خالص شده بودن. بعد از سنجیدن همه ی جوانب رو به دستیارش 

 کرد:
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اشکالی نداره، الزم نیست وارد قصر بشی. برو همون حوالی. اینجوری در  &

متری از تائو قرار میگیری.به محض حضورش توی برد ذهنیت ، کفاصله ی 

 بده و بگو که اینجا خیلی فوری به وجودش و جادوش نیاز دارم. بهش پیام

کریس اینبار بالفاصله سری به تایید تکون داد و در یک چشم بهم زدن ناپدید شد. 

که تا اون موقع ساکت مونده بود ، با رفتن کریس از جا بلند شد و جونگکوک 

 همزمان با رفتن به سمت بچه ها سوالش رو پرسید:

چیه؟ از کدوم راه حل حرف میزدی؟ چجوری میخوای از این  وکهوسمشکل  _

 حالت خالصش کنی؟

شروع به دست و پا زدن کردن و سعی کردن  جونگکوکدو قلو ها با حس بوی 

 با گرفتن کناره های تخت ، از حالت دراز کش خارج بشن.

که هنوزم حالت بچه ها رو توی تاالر بعد از دیدن خودش، و  جونگکوک

و به خوبی به خاطر داشت به سمتشون خم شد و بعد از بریدن یکی عطششون ر

از انگشتاش ، از هر دست یک انگشت رو میون لبهای نیمه باز دو نوزاد قرار 

 داد. 

مینهو، به راحتی با دندونای نیشش انگشت پدرش رو گاز گرفت و مشغول مک 

ایجاد  روی انگشتشجونگکوک زدن شد، یانگ هو هم به لطف زخمی که خوده 

 کرده بود، مشغول نوشیدن خون پدرش شد.
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ق ذهنش شروع یهمینطور که زمزمه هاش رو از سر گرفته بود از طر تهیونگ

 به صحبت کرد:

گذاشته بودم تا با قدرتمند کردنش و سر راه تو قرار هوسوک طلسمی که روی  &

 دادنش بتونم به تو دست پیدا کنم، مهلتش رو به پایانه. 

ی کوتاهی از فشار دندونای مینهو و لثه های قوی یانگ هو،  نالهجونگکوک 

 روی انگشت هاش کرد:

 منظورت از مهلتش رو به پایانه چیه؟  _

یعنی طلسم که دیگه استفاده ای برای این پسر نمیبینه داره تمام بدنش رو  &

 تسخیر میکنه و ذره ذره شیره ی وجودش رو میکشه.

شت زده نگاهی به جسم از درد جمع شده وح جونگکوک تهیونگ ،با این حرف 

انداخت. اون پسر تا حاال کلی بهش کمک کرده بود، حتی با اینکه  هوسوکی 

 جونگکوکقرار بود فقط براش تظاهر کنه و بعدا در راه خالصی خودش به 

 ش عمل کرده بود.اخیانت کنه، اما هر بار خالف خواسته 

یزد باعث ناراحتی و عصبانیت احتی حرف از مرگش مربه این  تهیونگاینکه 

 میشد: جونگکوک

توی لعنتی با اون طلسمای مزخرفت. حاال که دیگه نیازی به این طلسما و  _

 دردسراش نداری، پس چرا باطلشون نمیکنی؟
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با رها شدن تدریجی دستهاش نگاهی به دو قلو ها که با سرعت باورنکردنی ای به 

ش رو عقب کشید و کامل به اشده  خواب رفته بودن انداخت. انگشت های کرخت

 آشامش برگشت.سمت جفت خون

 دست از زمزمه های زیر لبیش برداشت: تهیونگ

این کار چندانم ساده نیست. نگاه به طلسم خودت که به راحتی باطل شد نکن.   &

طلسم تو خیلی از ماله این پسر قدرتمند تر بود و مهلت زمان بیشتری هم داشت 

 وندی که بینمون به وجود اومد ، از بین رفت..پی ی واسطهاما به 

 منظورت چیه؟ _

طلسم برای باطل شدن، به انرژی دو طرف نیاز داره. این پسر تا همین جاش  &

هم کلی انرژی از دست داده پس ابطال طلسم به این راحتی ها ممکن نیست،  

دمیزاد آاین ی ای که الزم داره و از ژچون یا اون رو به کشتن میده، یا باقی انر

ین کنه، از من میگیره و منو ضعیف میکنه. جوری که ممکنه حتی نمیتونه تام

 بمیرم.

شد چون به خوبی تهیونگ  اعث توی هم رفتن اخمایب جونگکوکصدای پوزخند 

 از افکار اون پسر اگاه بود.

 آشام اعظم، پرنس یخی.... از این میترسن مبادا اتفاقی براشون بیافته.پس خون _

 گفتم که، فقط من نیستم. این کار یه شمشیر دو لبه ست. ممکنه خوده این.... &
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با اخمی که حاال جای اون نیشخند رو توی صورتش گرفته بود حرف  جونگکوک

 رو قطع کرد: تهیونگ

برام مهم نیست به چی فکر میکنی، اما همین االن اون طلسم کوفتی رو باطل  _

یلی خوب از پس این مشکل بر بیاد. تازه میتونه خ هوسوکمیکنی. من مطمئنم 

 اگه باطل هم نکنی صد در صد میمیره، پس اینجوری حداقل یه شانسی داره.

 برای همین کریس و به دنبال تائو فرستادم. جادوی اون ... &

تکون شدیدی خورد و چند ثانیه بعد رد  هوسوکاما درست تو همون لحظه جسم 

ه نبا دیدن این صح جونگکوکیرون اومد. باریک خون، از بینی و گوش هاش ب

 اومد و سعی کرد با تکون دادنش اون رو بیدار کنه: هوسوکمت سفوری به 

 .... بلند شو پسر، ... تو میتونی مقاومت کنی.. هی با تو ام..هوسوک _

 برگشت. تهیونگ ندید ترسیده و نگران به سمت  هوسوکوقتی واکنشی از 

 ی رو باطل کن... همین االن.نجاتش بده. اون طلسم لعنت _

 …اما تائو &

 خواهش میکنم.  هر لحظه اتفاقی بیافته. مگه نمیبینی تو چه حالیه... ممکنه _

چیزی ازش میخواست   جونگکوکدیگه مخالفتی نکرد.  اولین بار بود که  تهیونگ

 ش رو رد کنه.ااون حتی با وجود دونستن عواقب کارش، نمیتونست خواسته 
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تش رو به دندون گرفت و بعد از بریدن رگ دستش و جاری شدن پس ساعد دس

که محل طلسم بود قرار داد. همزمان  هوسوکخونش ، اون رو روی لبها، وکتف 

رو به دندون گرفت و با سرعت کمی شروع به مکیدن خونش  هوسوکمچ دست 

 کرد.

از انرژی منفی و ورود سم طلسم و هوسوک میتونست به خوبی شسته شدن جسم 

وردنش بود. درست آش احساس کنه. ضعف کم کم در حال از پا دردبه بدن خو

طبق حدسیاتش، طلسم برای ابطال انرژی کمبودش رو از جسم قوی تر که متعلق 

 بود دریافت میکرد. تهیونگبه 

بیشتر به حالت عادی برمیگشت و نفس  هوسوکبا گذشت هر ثانیه دمای بدن 

به شماره افتاده بود و بدنش به  تهیونگنفس های هاش منظم تر میشد اما در مقابل 

 تدریج از قدرت و انرژی تهی تر میشد. 

بود متوجه ناپدید شدن نشان  هوسوککه تمام مدت چشمش به بدن  جونگکوک

برگشت تا با دادن این  تهیونگطلسم از پوست برنزه ی پسر بیهوش شد. به سمت 

با بی حالی از  تهیونگلحظه خبر نتیجه رو دریافت کنه اما درست تو همون 

 جدا شد و به سمت زمین سقوط کرد. هوسوک

خودش رو به طرف مقابل تخت رسوند مانع جونگکوک خر آدرست توی ثانیه ی 

با زمین شد. به قدری این حرکت سریع اتفاق افتاد که  تهیونگاز برخورد سر 

 هم از سرعت عملش شوکه شد. جونگکوکخوده 
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 انداخت: تهیونگاز نگاهی به چشمای نیمه ب

 حالش خوب میشه؟ هوسوکچی.... چی شد؟  _

ع به صحبت کرد، حتی انقدر انرژی نداشت تا رواز طریق ذهنش ش تهیونگ

 سرش رو تکون بده چه برسه به صحبت کردن با صدای بلند:

 طلسم باطل شده، دیگه خطری تهدیدش نمیکنه. &

سته شد و تمام تالش های به طور کامل ب تهیونگبعد از زدن این حرف چشمای 

 برای بیدار کردنش و یا دیدن واکنشی از سمتش ناموفق موند.جونگکوک 

ترسیده و نگران، نگاهی به اطرافش انداخت تا شاید کسی یا چیزی جونگکوک 

رو برای کمک پیدا کنه اما موفق نشد. زوج گرگینه همچنان بیهوش بودن. از 

بر فرض اینکه موفق به بیدار کردنش هم کاری ساخته نبود، تازه  هوسوکدست 

میشد. تنها کسایی که میتونست االن بهشون تکیه کنه دو قلو ها بودن که قدرتشون 

 رو قبال هم بهش ثابت کرده بودن.

روم روی زمین قرار داد و به سمت تخت بچه آرو خیلی  تهیونگبا نگرانی سر 

 کشون زد:رها رفت. دستی به تخت متح

و... بچه ها... بیدار شین. به کمکتون احتیاج دارم... مینهو... مینهویا، یانگ ه _

 یان...
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قبل از اتمام حرفش دو قلو ها چشماشون رو باز کردن. اینبار هیچ صحبتی در 

، هها باشکار نبود، هیچ صدا و یا زمزمه ای که نشون از حرف زدن دو قلو 

به  جونگکوکاما درست همون طور که در دوران بارداری اتفاق افتاده بود ، 

 خوبی متوجه حرفا و گفته های بچه ها شد. 

ورد و با جوابی که گرفت نگاه نامطمئنش رو آشو به زبون اتوی ذهنش خواسته 

 دوخت و زیر لب شکایت کرد: تهیونگبه جسم بیهوش 

اما من دیگه طلسمی ندارم،  ممکنه نتونم دووم بیارم، تازه من االن یه موجود  _

 یبم. شاید اینکار هیچ فایده ای نداشته باشه.ناقص و عجیب غر

تصاویری که از مینهو و یانگ هو توی ذهنش شروع به شفاف سازی کرد باعث 

، همون کسی که  تهیونگشد دست از شکایت برداره و با اینکه برای کمک به 

به سمت جفت  دو دل بود، ،در تمام این ماه ها زندگیش رو جهنم تبدیل کرده بود

 ره.بیهوشش ب

میدونست ریسک اینکار چقدر زیاده. نگاه امیدوار و ملتمسش رو به دوقلو ها داد 

اما متوجه شد که اونا مجددا چشمهاشون رو بسته و به خواب رفتن. انگار فعالیت 

 های اخیر برای جسم های کوچیک و در حال رشدشون زیادی خسته کننده بوده.
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ی کرد و بعد از ایجاد خراشی نفس عمیقی کشید ، ذهنش رو از هر چیزی خال

خم شد و لبهای  تهیونگبه سمت  ،روی گردنش ، به وسیله ی ناخون های بلندش 

 آشام رو روی گردن زخمی خودش قرار داد.نیمه باز خون

از تالشش نا امید  جونگکوکبرای چند ثانیه هیچ اتفاقی نیافتاد اما درست وقتی که 

تونست همزمان با چنگ  جونگکوکومد و باال ا تهیونگشده بود، دست قدرتمند 

زده شدن موهاش توی اون مشت نیرومند، درد شدید و طاقت فرسای فرو رفتن 

رو به شدت اولین بارش، حس کنه و با ناله ای دردمند  تهیونگدندون های 

آشام تشنه و از  خود بیخود شده بسپره و به الهامی که از خودش رو به دست خون

 ت کرده بود اعتماد کنه.سمت بچه هاش دریاف

 راوی

کریس بعد از رسیدن به نقطه ی امنی از قصر چشمهاش رو بست و امواج مغزی 

ش رو برای یافتن برادرش ازاد کرد و خیلی زود موفق شد اون رو در حالیکه در 

نزدیکی ملکه ، که در حال مکالمه با شخص سومی بود،  مشغول استراحت و 

 نه.گوش به فرمان بودن  پیدا ک

 ازش خواسته بود رو اعالم کرد: تهیونگامواجش رو قوی تر کرد و چیزی که 

 ارباب بهت نیاز داره... تائویا.... همین االن با بانو برگردین کلبه. €

 صدای نگران تائو توی سرش پخش شد:

 پیدات کنه؟؟ یکی اگه ؟ میکنی چکار اینجا تو،... کریس £

، خیلی هوسوکتر برگردین. حاله اون پسره، دستوره اربابه، باید هرچه سریع  €

 بده.
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 ..بدم اطالع بانو به تا کن صبر £

 چند ثانیه سکوت و بعد از اون تائو دستور ملکه رو اعالم کرد:

 بیا خروجی غربی، من و ملکه اونجا میبینیمت. £

کریس بدون معطلی و یا هیچ حرف اضافه ای به محلی که فرمان گرفته بود 

برادرش و ملکه تعظیمی کرد. ملکه سری به تایید تکون داد و با با دیدن  .رفت

 اضطراب پرسید:

 چی شده؟ تائو گفت یه مشکل جدید به وجود اومده. ♧

یکی از همراه های جفت پرنس ، همونی که توسط ارباب طلسم شده بود توی  €

 و بیام چون به کمک خودشئوضع خیلی بدی به سر میبره، ارباب گفت به دنبال تا

 و جادوش نیاز داره.

حرفش تازه تموم شده بود که تائو با اخمی دستش رو جلو اورد و گونه ی 

 برادرش رو لمس کرد:

 صورتت..... چه اتفاقی افتاده؟ £

 کریس صورتش رو کنار کشید:

 چیزی نیست، زود خوب میشه. €

 اما ... ارباب.... £

 میدم. ارباب نیست. فعال باید بریم ، بعدا بهت توضیح کار €

 حق با کریسه تائو، فعال بیاین برگردیم. ♧

هر سه بعد از صحبت کوتاهشون به موافقت سری تکون دادن و در یک چشم به 

هم زدن به کلبه ی مخفی، تله پورت کردن ، اما با دیدن صحنه ی مقابلشون برای 

که به سختی به  تهیونگچند لحظه کامال خشک شدن. دیدن چهره ی وحشی 



468 | P a g e  

 

 

مله کرده و با توی چنگ نگه داشتن موهاش، گردنش رو به دندون ح جونگکوک

گرفته و با ولع ازش مینوشید، چیزی بود که این اواخر و با توجه به رفتار های 

 ، اصال به فکرشون هم خطور نمیکرد.جونگکوکنسبت به  تهیونگمالیم شده ی 

 رومش به خودشون اومدن:آو زمزمه ی  جونگکوکبا ناله ی دردناک 

 اههه... ب.. بسه، فکر کنم... دیگه خوب شدی... بس،....اههههه_

ملکه زودتر از دو برادر به سمت پسرش رفت و سعی کرد همزمان با برقرار 

و استفاده از زور ، اون رو از جفتش دور کنه. تهیونگ ارتباط ذهنیش با  نکرد

 از کنترل خارج شده. تهیونگکامال مشخص بود که 

 سیب میزنی..آ.... به خودت بیا.... داری بهش .... پسرمتهیونگ ♧

دست ملکه با یک اشاره ی کوتاه از  نتنها یه غرش بود و رد کرد تهیونگجواب 

 آشام خشک شده انداخت:زادش. ملکه نگاه کوتاهی به دو خونآدست 

 پس معطل چی هستین؟ بیاین کمک،  اون االن توی حال خودش نیست. ♧

، به سمت اربابشون رفتن و باالخره با تالش زیاد  تائو و کریس با این دستور

جدا کنن. با خروج دندونای  جونگکوکآشام وحشی رو از موفق شدن خون

، ناله ای از سمت پسر زخمی جونگکوکاز گردن پاره شده ی  تهیونگمتجاوز 

 بلند شد و برای ثانیه ای چشمهاشو بست.

حال تقال بود که با شنیدن هنوزم در حصار بازو های دو برادر ، در  تهیونگ

 جونگکوکیدوخت.  جونگکوکغرشی ساکت شد و نگاه سرخ و عصبیش رو به 

 که مقابلش دید باعث شد کم کم به خودش مسلط بشه. 

با وجود درد و خونی که از دست داده بود به سختی سعی میکرد جونگکوک 

وی تازه خودش رو توی حالت انسانیش حفظ کنه، اما کشمکش های درونیش با ر

 ش باعث شده بود متحمل درد زیادی بشه.ا
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 صدای نگران ملکه بقیه رو به خودشون اورد:

 ... چه اتفاقی افتاده ؟ تو چرا....تهیونگ ♧

 چیزی نیست.  &

ش ، خودش رو از اکوتاه جواب داد و با نشون دادن تسلط به دست اومده  تهیونگ

 ش رفت.ال ناله زاد کرد و به سمت جفت در حاآچنگ تائو و کریس 

 ، بذار از وجودت بیاد بیرون.کوکیهییسس، چیزی نیست. خودت رو رها کن  &

خطی روی اعصاب و احساسات تازه شکل گرفته ی  جونگکوکصدای خسته ی 

 انداخت:تهیونگ 

نه... نمیخوام، نمیخوام دوباره تبدیل .... به اون ... هیوالیی بشم.... که توی  _

 ...اهههه

تازه ای از درد شکسته شد. سمت انسانیش به خاطر ضعف نیاز به حرفش با موج 

آشامیش سعی میکرد  با در دست گرفتن کنترل استراحت داشت و نیروی خون

که از خوی وحشیش میترسید  کوکیجسمش، این فرصت رو بهش بده اما 

 ش بده.انمیخواست این اجازه رو به نیروی تازه شکل گرفته 

رو دید برای پرت کردن حواسش صورتش رو  نگکوکجووقتی مقاومت  تهیونگ

سمت خودش برگردوند و بی توجه به نگاه های خیره ی بقیه و چشمای گرد شده 

هسته آ، لبهاش رو روی لبهای جفتش قرار داد. بوسه اول جونگکوکاز تعجب 

و پرت کردن حواسش شروع شده بود ، اما  جونگکوکروم کردن آبود و به قصد 

ش ، او روی کار اومدن وجهه ی دیگه جونگکوک ضربان قلب با خاموش شدن 

 ب دراومد.آهمه چی غیرقابل پیش بینی از 

خرین ذرات کنترلی که روی خودش به آسعی کرد با  تهیونگدرست وقتی که 

دستش رو دور گردن  جونگکوکبوسه رو بشکنه،  ،ورده بودآتازگی به دست 
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ش ، لبهای جفتش رو برای اون زده محکم تر کرد و با دندونای نیش بیر تهیونگ

 بوسه ی بیشتر گاز گرفت.

آشام هر دو نفر ، افراد حاضر در اتاق رو فراموش کردن،  وقتی خون

وجودشون، شهوت مخفی درون رگ هاشون رو افزایش داد و از تا حدودی از 

 کنترل خارج کرد.

و به بوسه کم کم سرعت و قدرت بیشتری گرفت . ملکه تک خند کوچیکی کرد 

 شوخی دست هاشو روی چشمهای گرد شده ی دو برادر کنارش گذاشت:

 شخصی بدیم.؟! یچطوره یکم بهشون فضا ♧

لحن شوخ و پر از خنده ی ملکه ، که با صدای بلندی حرفش رو اعالم کرده بود ، 

ورد آرو فورا به خودش  جونگکوکو همزمان خرناس کوچیکی از سمت بچه ها 

وت افسار گریخته ی ناگهانیش، صورت سرخ از و باعث شد، شوکه از شه

 فاصله بگیره. تهیونگخجالتش رو به سرعت به عقب ببره و از 

که هنوز کمی تحت تسلط شهوتش بود، اول نگاه گیجی به جفت سرخ شده  تهیونگ

نالیز کردن این آش انداخت و با سرفه ی مصنوعی از سمت مادرش و با ا

کنترلش رو از دست بده و جلوی مادرش و  موضوع که چیزی نمونده بود مجددا

رو   جونگکوکرو تصاحب کنه، به همون سرعت  جونگکوکدو خدمتگذارش 

ر کشید و سعی کرد با اخم سرد و همیشگیش گیجی و خجالت زدگیش رو که اکن

 براش تازگی داشت، مخفی کنه.

ت ور به سمآبرای فرار از اون موقعیت خجالت  جونگکوکبا خرناس تازه ای ، 

تخت دوقلو ها رفت. با نزدیک شدن به تخت بچه ها، نگاهش دوباره به زوج 

بیهوش گرگینه افتاد. برای همین سرش رو به سمت تائو برگردوند و با لحنی که 

 سعی میکرد لرزشی از خجالتش در اون باقی نمونده باشه گفت:

 ..... لطفا زودتر بیدارشون کن.جینو  نامجون _
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ها که چشمای نیمه بازشون رو با دستای تپلشون میمالیدن بعد هم به سمت بچه 

برگشت. قل بزرگتر، مینهو رو بغلش کرد و بوسه ای به پیشونیش زد و بعد 

همون کار رو با یانگ هو کرد. نگاهش رو به چشمهای خندون بچه ها انداخت و 

 :توی ذهنش شروع به حرف زدن با دو قلو های خندونش کرد

ر کنم بابت کمکتون ، ولی حاال که فکرش و میکنم میبینم _ میخوام ازتون تشک

 انگار شما دو تا نقشه ی دیگه ای داشتین؟

 :با خنده ی از سر ذوق بچه ها اخم مصنوعی روی صورتش اومد

خه بین این همه بچه، چرا باید بچه های من بالغ تر از سنشون باشن و همچین آ _

 من بگیرن؟؟ ینقشه های مشکوکی برا

ی خنده ی ملکه با تعجب به سمتش برگشت و تائو رو کنار زوج گرگینه با صدا

ش داشت. با واکنش ادید که درحال خوندن وردی، سعی در ساکت کردن خنده 

خجالت دو مرتبه باعث شد  ورده.آاونا متوجه شد افکارش رو اینبار بلند به زبون 

 گونه ها و گوش هاش سرخ بشه.

شد.  تهیونگاق انداخت و متوجه نبود کریس و نگاه زیر چشمی ای به اطراف ات

،  هوسوکبرای تسلط پیدا  کردن روی خودش و پرت کردن حواس بقیه به سمت 

رامش در خواب بود، رفت. با نزدیک شدن به پسر برنزه ی آکه در اون لحظه با 

ش داد و سعی کرد ابیهوش، و استشمام عطر خونش چینی به بینی حساس شده 

 ش رو خاموش کنه. یآشامبه کنترل بگیره و رور خون بدنش رو دوباره

ش شد، نفس ابا چند ثانیه تالش، وقتی دوباره متوجه ضربان قلب به کار افتاده 

 نشست.  هوسوکعمیقی کشید و کنار 

گفت که طلسمش باطل شده...پس چرا هنوزم  تهیونگچرا بیدار نمیشه.  _

 بیهوشه؟؟
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گاهی به زن پوشیده در اون لباس ش حس کرد. ناونه شدست ملکه رو روی 

 ش گذاشته بود، انداخت.ارسمی و اشرافی ، که با لبخند دستش رو روی شونه 

 ملکه اشاره ای به بچه ها کرد :

 شون رو حداقل به من بده....یکی ♧

قبل از اینکه مخالفت یا موافقت خودش رو اعالم کنه یانگ هو به لباسش چنگ زد 

 ش فشار داد.او مینهو سرش رو به سینه 

 گمونم.... خودشون موافق این پیشنهاد نباشن. _

 ملکه نا امید از رفتار دوقلو ها عقب رفت:

 دیگه از کسی دوری نکنن.... تهیونگفکر میکردم با بودن تو و  ♧

سوالی که درباره ی حرف ملکه به زبونش اومده بود رو کنار زد و  جونگکوک

 سوال اولش رو تکرار کرد:

 بهوش نمیاد؟ کهوسوچرا  _

 برگشت:جونگکوک تائو به جای ملکه به سمت 

طلسم باطل شده اما انرژی زیادی از اون پسر گرفته، طول میکشه تا بیدار  £

 بشه. برخالف این دو تا که تا چند دقیقه ی دیگه بهوش میان.

رومی غلطی زده و روی تخت تکون آو اشاره ای به زوج گرگینه که با نا 

بود نادیده  تهیونگسوال دومش رو که درباره غیبت  ونگکوکجمیخوردن کرد. 

 گرفت و با دوقلو های توی بغلش به سمت دو محافظش رفت.

……. 

برای برگشتن کامل کنترلش جام خونی رو مینوشید  و   تهیونگدر اتاق دوم کلبه، 

به خودش و جسمش استراحت میداد. این اتاق برخالف اتاق اول که بزرگ و جا 

، فضای کمتری داشت و وسایلش به مراتب کمتر از اتاق اول بود. فقط دار بود



473 | P a g e  

 

 

یک مبل و میز کوچکی از کنارش تنها وسایل اتاق رو تشکیل میدادن.  نگاهی به 

 چشم های منتظر کریس انداخت:

 چی میخوای بپرسی که اینجوری میخ من شدی؟ &

 خم کرد: ،کریس سرش رو به تایید و تعظیم 

 ، چه تصمیمی دارین ارباب؟هوسوکسر... درباره ی اون پ €

 اخمی کرد: تهیونگ

 طلسمش رو شکستم، دیگه احتیاجی بهش ندارم. &

 یعنی میخواین از شرش خالص بشین؟ €

 نگاه خنثی و سردی به کریس انداخت : تهیونگ

& اگه میخواستم بکشمش ، چرا باید اون طلسم کوفتی رو باطل میکردم و سرش 

 نبود که ....  جونگکوکمیکشوندم؟ اگه خودم رو تا پای مرگ 

حرفش رو کامل نکرد و با فکر تازه ای که توی ذهنش اومده بود حس  تهیونگ

 عجیب و شیرینی وجودش رو پر کرد:

به اون کمک کرد، به خاطرش صدمه دید، درحالیکه بهترین  جونگکوک ((

 برای همیشه خالص بشه....(( تهیونگفرصت رو داشت تا از شر 

رفه ی سس و افکار تازه برای چند لحظه حواسش رو پرت کرد اما با این ح

 مصنوعی و معذب کریس به خودش اومد:

 ...جونگکوکیعنی  €

 ، کریس سعی کرد احترام بیشتری در لحنش به کار ببره..تهیونگبا دیدن اخم 

شی... خودشون برای کمک پیش قدم شدن و با تقدیم  جونگکوکمنظورم اینه،  €

 شما رو نجات دادن؟خونشون، 
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 با فشردن پلک هاش حرف کریس رو تایید کرد. کریس تمرکزی کرد:تهیونگ 

 !؟؟با اینکار میتونه بهتون کمک کنه اما چطور؟ ... از... از کجا میدونست که €

این موضوع سوال بود اما فرصت نشده بود چیزی بپرسه. نه با  تهیونگ همبرای 

 رخ داده بود.سلسله اتفاق هایی که پشت سر هم 

 اگه قصد کشتنش رو ندارین..... هوسوک،دمیزاد ... آبرای اون  €

ش رو پاک میکنم. از همه ی چیزی افقط صبر میکنم تا بهوش بیاد. بعد حافظه  &

 ش برش میگردونم.اکه این چند ماهه تجربه کرده و به خانواده 

کریس  .دآشام رو قطع کرد و با بی حوصلگی توضیح داحرف خون تهیونگ

سری به تایید تکون داد و خواست چیزی بگه که حرفش با صدای فریادی از اتاق 

 اول خاموش شد.

 تو حالت خوبه!!!؟؟ جووووونگکووووووکاوه خدای من  ×

به فوریت موفق شد صدای اون گرگینه ی ریزه میزه و رو اعصاب رو  تهیونگ

 مجاور رفت. جام خون رو یک نفس سر کشید و به سمت اتاق  .تشخیص بده

وقتی جفتش رو به همراه دو قلو های ناراضی ، بین دو گرگینه در حال چلونده 

شدن دید، عصبانیت بدنش رو پر کرد و چیزی نمونده بود برای چندمین بار در 

اون روز کنترلش رو به دست خوی وحشیش بسپره اما با دیدن لبخند روی لب 

، که با شادی و حس امنیت   اللی شده شهو صورت و چشمهای  جونگکوکهای 

 روم شد.آبه سرعت  ،پر شده بود 

ظاهرا دوقلو ها هم مثل پدر اصیلشون متوجه ارامش و خوشحالی پدر دو رگه 

با یک نگاه به چهره های ناراضیشون، دوری  تهیونگشون شده بودن چون ا

رو به یاد اورد و  جونگکوککردن اونها از هر شخصی به غیر از خودش و 

اینکه اونها با همه ی ناراحتیشون، تالش برای کنار زدن زوج گرگینه دیدن 
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راحت اون رو متوجه حس و حال شاد جفتش و عالقه ی بیش از  ییلخ ،نمیکردن 

 کرد. جونگکوکحده بچه ها به 

از  جینو  نامجونوقتی بعد از چند دقیقه صبر کردن و خبری از جدا شدن 

 فت:ندید، با اخمی به سمتشون ر جونگکوک

 کافیه دیگه... بچه ها رو خفه کردین. &

 جونگکوکچشمای خیس از اشکش رو باز کرد و همزمان با همسرش از  جین

 فاصله گرفت و با نگاه مشتاقش به بچه ها خیره شد:

 اوه اوه اوه... اصال حواسم نبود.... ×

انو نشست و با لبخند بزرگی روی صورتش دستش رو به سمت یانگ زروی دو 

با لگدی که با  و غرش ریز و کوتاهی کرد ،آشام از کرد. اما قل خونهو در

رو به طرز خنده داری از قل  جینپاهای کوچیکش توی هوا انداخت، دست 

 کوچیکتر  ، جدا کرد.

که این حرکت رو دید با کنجکاوی  نامجوناین حرکتش باعث تعجب بقیه شد. 

 پرسید:

 رو عقب زد؟ ولی چرا؟؟  جینن، اون اال +

میگرفت و به سمت دیگه ی اتاق  جونگکوکهمینطور که مینهو رو از  تهیونگ

 میرفت با نیشخند و لحن پر از کنایه ای گفت:

باشین. اگه بیشتر دقت  جونگکوکممنون  همین که تا االنم تحملتون کردن باید &

 میکردین متوجه میشدین هیچ از نزدیکی زیادتون احساس راحتی نمیکنن.

وری رفتار های خصمانه ی بچه ها و گریه های بدون صبرشون آد با یا نامجون

 ،  لبخند خجلی زد:تهیونگو  جونگکوکدر زمان غیبت 
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درسته... فراموش کردیم که اونا زیاد با بقیه احساس راحتی نمیکنن اما خب،  +

 بعد از گذروندن اون همه تنش و و اتفاق..... جونگکوکدیدن 

که حاال اخمی  نامجوننگاهی به  تهیونگموند.  وری چیزی نصفهآحرفش با یاد 

بعد از چند ثانیه سکوت به  نامجونروی صورتش به وجود اومده بود انداخت. 

 سمت همسرش برگشت:

م؟ چون ی.... من درست یادم نمیاد اما تو.... میدونی ما کی به خواب رفتجین +

ه حتی به خاطر خرین بار سر میز غذا بودیم، نه رو اون تخت ها کآمن مطمئنم 

 نمیارم تا قبل از این ، توی این اتاقا بوده باشن....

 جونگکوکهم اخمی روی صورتش به وجود اومد اما  جین نامجون،با این حرف 

برای جلوگیری از دعوایی که میدونست محافظای خودش، بعد از شنیدن حقیقت و 

ازن، پیش دستی فهمیدن راز هایی که اکنون ازشون بی خبر بودن به راه می اند

 کرد و گفت:

 فعال مسائل مهم تری برای رسیدگی داریم. _

، روی تخت نشسته و به مینهوی خندون هوسوککه کنار  تهیونگبعد هم به سمت 

 توی بغلش خیره شده بود ، برگشت:

وش ه چیه؟ تائو میگه به این زودیا به هوسوکنگفتی... تصمیمت درباره ی   _

 نمیاد..

 اون رو به متوجه خودش کرد : جینصدای نگران 

 ؟؟؟ چه اتفاقی براش افتاده؟؟؟؟ هوسوک× 

حس کرد اما قبل از اینکه  هوسوکرو به سمت جسم بیهوش  جیننگاه نگران 

 واب داد:ج تهیونگچیزی بگه 
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ش رو پاک میکنم و اطلسمش باطل شده، به محض بیدار شدنش حافظه  &

 میفرستم بره پی کارش.

بود  نامجونرفی بزنه اما اینبار حخواست  تهیونگمیم متعجب از تص جونگکوک

 که مانع صحبتش میشد:

وردی و آبالیی که سرش  بفرستیش بره؟؟ به همین سادگی؟ بعد از اون همه +

سوءاستفاده هایی که ازش کردی؟ البد نفر بعدی من و همسرمیم که به همین 

 زودی میفرستیمون پی کارمون؟؟!!!

چرخوند  تهیونگعصبانی و  نامجوننگاهش رو بین متعجب و نگران  جونگکوک

اما با دیدن چشمای سرد و یخی جفتش، احساس سرما تموم وجودش رو پر 

 کرد....

 

 تهیونگ ....اقیانوس اطلس .. جزیره شخصیجونگکوک یک ماه بعد از تبدیل

 همینطور که سعی میکرد حواسش رو جمع حرفا و راهنمایی های جونگکوک

هر ثانیه یک چشمش هم به دو قلو ها بود که با بازیگوشی و بی  بکنه، در نامجون

  .ب برای خودشون بازی میکردنآحواسی لب ساحل، توی 

نمونه  .توی این یک ماه گذشته بعد اون روز پر ماجرا ،اتفاقات زیادی افتاده بود

ش رشد بی رویه ی دوقلو ها که در عین شیرین تر کردن اونا و رفتارشون خیلی ا

 گران کننده بود. هم ن
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مینهو و یانگ هو االن دیگه به خوبی میتونستن راه برن یا حرف بزنن ، اونم با 

ساله، نه دو تا نوزاد یک ماهه که در واقع سن  ۶یا  ۵ظاهری شبیه به بچه های 

 حقیقی اونها بود.

ش رو از بچه انگاه شیفته  جونگکوکبا خوردن ضربه ی سنگینی به کنار گوشش 

برگشت و با نگاه عصبانی  نامجونو با چشمای گیجش به سمت  ها برداشت

 گرگینه قد بلند مواجه شد. 

 اصال به حرفام گوش میکردی؟؟؟  +

 دستی به گردنش کشید و لبش رو از روی شرمندگی گاز گرفت: جونگکوک

 اسفم حواسم به بچه ها بود.تنه، م _

 نفسش رو با ناله بیرون داد:نامجون 

... یادت که نرفته. منو اون هنوزم محافظ تو و بچه کوکیمواظبشونه  جین +

یقه هم که شده بذار کنار و روی کاری که ازت قهاییم. پس نگرانی رو برای چند د

 میخوام تمرکز کن. اگه نمیخوای من به دست شوهرت به قتل برسم.
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از عصبانیت قرمز شد و مشت بی  جونگکوکصورت  نامجونبا این حرف 

ش پرت کرد و با زمین زدنش باعث شد دست از اظ خوش خنده هوایی سمت محاف

 خندیدن برداره:

اون شوهر من نیست و اگه به بودن سرت روی اون گردن کلفتت عالقه داری  _

 بهتره دیگه تکرارش نکنی.

 از جا پرید : جینبا صدای 

 چیزی هم از شوهر کم نداره، پس بی دلیل حرص نخور. ×

گردوند اما اثری  جینمی کرد، نگاهش رو به پشت سر اونم تنها اخ جینبا دیدن 

 از دوقلو ها ندید:

 ... پس مینهو و یانگ هو کجان،؟؟؟جین _

 با بیخیالی شونه ای تکون داد: جین

 .پرنده  یاد بدهو رفتن سراغ کریس. گویا قرار بوده بهشون شکار سنجاب  ×
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بچه ها نبود اما با این حرف تشدید شد. دیگه نگران  جونگکوکاخم روی صورت 

نگران کریس چرا..... به هر دلیلی که بود دوقلو ها هنوزم با کریس و برادر 

 جادوگرش به خوبی کنار نمیومدن .

حتی با وجود اینکه تائو به خوبی سرشون رو با یاد دادن طلسم های مختلف و  

ی از کریس با به شکار بردنشون گرم میکرد، با همه ی اینا هر موقع بچه ها با یک

آشام...جادوگر( برادر دورگه )خون واین داین دو برادر تنها بودن یه بالیی سر 

 می اومد.

سرش رو با خستگی تکون داد و سعی کرد اینبار حواسش رو جمع تمرین هایی 

 توی این یک هفته اخیر بهش گوشزد میکرد. نامجونبکنه که 

نترل بیشتری داشته آشامیش کتمرین هایی که بهش کمک میکرد روی قسمت خون

 باشه و حتی در حالت انسانیش هم بتونه به خوبی از نیروهاش استفاده کنه.
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ن ،بهش هشدار  تهیونگهنوزم به خوبی یادش بود وقتی چند هفته قبل  با کلی من  م 

آشامیش فرو میره نبود ضربان قلبش ممکنه داده بود که وقتی توی حالت خون

 ه چه قشقرقی به پا کرد.باعث مرگ دائم روی انسانیش بش

 نامجونمنه، زبا همه ی اینا قبول کرده بود اینجا بمونه و نمیتونست زیر حرفش ب

قول داده بود تا تمرینای  تهیونگبرای اینکه ماجرا بخوابه و دعوا باال نگیره به 

موزش بده تا بتونه از پتانسیل و قدرت آ جونگکوککنترل تنفس و قدرت رو به 

سانی هم استفاده کنه و کمتر خودش رو در معرض تبدیل کامل هاش در حالت ان

 قرار بده.

روم شده و به آهم که تا حدودی به خاطر نزدیکی به بچه ها ،  جونگکوک

تش بس موقت موافقت کرده بود، و از اون روز آاعصابش مسلط شده بود با این 

هم نخورده حتی به گوشش  تهیونگبه این جزیره اومده و تا االن هم خبری از 

 بود.

شو با هر دو نفر بیشتر کرد و تمرینات تازه ی افاصله  جین،  نامجونبا اخطار 

 که حول محور دفاع شخصی بود شروع شد.  جونگکوک
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 جونگکوک

ریع و قدرتمندش بود اما ذهنم نه. افکارم به هر سو حرکات  نامجونچشمام روی 

آشام جادوگر بود ن خونجایی سرک میکشید. بخشی از ذهنم هنوز هم نگران او

که با مینهو و یانگ هو برای شکار رفته بود. این دو تا وروجک تازه کمی با 

و بقیه راحت تر شده بودن اما به همون میزان شیطنت هاشونم بیشتر شده  نامجین

 بود. 

زاراشون کم نمیکرد و تنها کسی که از این آشیرین زبونیاشونم چیزی از اذیت و 

 عوضی.... تهیونگن بود من بودم و البته اون اذیت ها در اما

هنوزم با فکر کردن به اون روز نحس و اتفاق های پشت سر همش که نتیجه ی 

سلسله حماقت های اون شاهزاده ی یخی بود مو به تنم راست میشد. اون درد 

وحشتناک قبل تولد دوقلو ها، تبدیلم، رابطه ی اجباری و از سر نیازم به محافظت 

و......در اخر  هوسوکباطل شدن طلسم   ،ی حفظ جون خودمو بچه ها بودکه برا

 اینجا بودنم.
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برای چند لحظه فکرم منحرف وقتی شد که از پیشمون رفت  هوسوکوری آبا یاد

به سختی  وجاخالی بدم  نامجونرنج آو همین باعث شد نتونم به موقع از ضربه 

 زمین بخورم. 

هم بلند شد. الزم نبود سرم و  نامجونله ی به محض برخوردم به زمین صدای نا

بلند کنم تا حضور دوقلو ها رو متوجه بشم. توی این یک ماه به خوبی میتونستم 

 روی حس بویاییم و پیدا کردن افراد با کمک این حس ، تکیه کنم .

مینهو با اون پاهای کوچیکش به سمتم اومد و دستهای گلی و خونیش رو به سرم 

بود  نامجونم با صدای غرغرای یانگ هو که مخاطبش ار خنده کشید. ناله ی پ

 :،بلند شد

 بال آخلت باشه ددی مو میژنی.... $

دست های کثیف مینهو رو با یک دست گرفتم و با کمترین تالشی از روی زمین 

 بلند شدم.
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مینهو کافیه، انقدر دستهای خاکی و کثیفت و نزن به سرم. یانگ هو.. از  _

معذرت خواهی کن، نباید بی ادب باشین. هیونگ فقط داشت با هیونگ  نامجون

 من تمرین میکرد.

العاده ی جسمی و فکری بازم بچه ها در عین داشتن هوش باال و توانایی رشد فوق

شون رو بروز میدادن و با استفاده از قدرت هاشون اگاهی اخالق های بچه گونه 

 زورگویی میکردن.

الف من، جایی که کریس با وضعیت مشابهی با مینهو اخمی کرد و به سمت مخ

 خودش ایستاده و سنجاب مرده ای رو بین دستهاش نگه داشته بود رفت:

 تقصیل منو یانگیه... که نگالن شدیم... بلیم کلیس. من باژم سنجاب میخوام. ♤

و تو یه چشم بهم زدن از مقابل چشمای گرد شده ی من ناپدید شد. کریس هم 

 نگ هو دراز کرد و به دنبال مینهو توی جنگل غیب شدن.دستش رو برای یا

 م خارج کرد:امنو از حالت شوکه شده  جینخنده ی 

 االن اون وروجک منو ضایع کرد؟؟؟؟ _
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 ش رو کنترل میکرد جواب داد:ادرحالیکه به سختی خنده  جین

 پسر خودته، بیشتر از این ازش توقع نمیشه داشت... ×

 ر اونم بدونم اما با اخم مجددش مواجه شدم. ظنبرگشتم تا  نامجونبه سمت 

 اینبار چی بود؟؟ +

 روم بشه:آاز روی گیجی پلک زدم، متوجه حالتم شد و نفس عمیقی کشید تا 

م بفرستم توی حالت بیهوشی و روی دیگه ابود تا با ضربه  هذره موند هفقط ی +

اینبار داشتی به چی تو بیدار کنم، اینجوری تمام تالشای این مدت به هوا میرفت. ا

 ؟؟؟جونگکوکم نشدی افکر میکردی که متوجه ضربه 

 دادن خاک روی لباس هام شدم. مشغول تکونبرای پرت کردن حواسم 

 فکر میکردم... یعنی االن چکار میکنه؟ هوسوک.... داشتم به هوسوکبه  _

 رومم کنه:آبود که با نزدیک شدنش سعی میکرد  جیناینبار صدای 
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مخالف بودم  تهیونگ... منم اون اوایل با تصمیم کوکیی شو میکنه داره زندگ ×

اما این بهترین راه حل بود. اون از دنیای ما نبود. به اینجا تعلق نداشت پس همون 

 بهتر...

 حرفش رو با ناراحتی قطع میکنم:

منم متعلق به این دنیای لعنتی نبودم ولی حاال ببین.... درسمو مجبور شدم ول  _

م دیگه منو به یاد نمیارن. درواقع طلسمی امو، زندگیمو، حتی خانواده انده یآکنم. 

که روشون گداشته شده باعث شده هرکی اونا رو میبینه هم منو برای همیشه 

م هم افراموش کنه. من االن عمال برای دنیا مردم. درحالیکه هنوز بیست ساله 

 بها محدود شده.آاین  نیست توی این جزیره دور افتاده حبس شدم و دنیام به

چیزی بگن به سمت عمیق تر جنگل و ویالی  جینیا  نامجونقبل از اینکه 

از  هوسوکاختصاصی که محل سکونتمون شده بود رفتم. قلبا خوشحال بودم که 

این برزخ نجات پیدا کرده بود، اونم بدون داشتن خاطره ای از این دوران و 

زادیش حسودی میکرد ، حتی اگه آقعیت و ماجرا ها، اما گوشه ای از قلبم به مو
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رو قبول کرده باشه و با این زندگی  تهیونگبخشی از وجودم بدون خواست خودم 

 کنار اومده باشه.

همینطور که به سمت ویال میرفتم تا دوش کوتاهی بگیرم ذهنم رو به آخرین 

 بردم. هوسوکمالقاتم با 

 

 هوسوک اطل شدن طلسمو ب جونگکوکفلش بک.... دو روز بعد از تبدیل 

دو روزی از تبدیل من و نجات پیدا کردنمون از اون همه قوانین مزخرف 

در کمال خونسردی گاهی داخل کلبه پیداش میشد،  تهیونگآشامی میگدشت. خون

 شد.یچند کلمه ای با کریس حرف میزد و دوباره ناپدید م

موافقت کرده بود  داشت، به سختی جیناز دو روز پیش، بعد از جروبحثی که با  

و  نامجونو همچنان اجازه بده  برگردونهرو به زندگی قبلی خودش  هوسوکفقط 

 همراه من باقی بمونن. جین
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هرچند مخالفت های من در این باره که اصال دلم نمیخواست همچنان هم پیش این  

 هم طرف جینو  نامجونراه به جایی نبرد چرا که اینبار  ،آشام یخ زده بمونمخون

 اون بودن و بچه ها هم در کمال وحشت من با این تصمیم موافقت کرده بودن.

دلیل این تصمیم هم این بود که هم ممکن بود هنوزم تحت نظر شورا باشم و 

_ یا به اصطالح جفتم _ چندان هم عاقالنه نبود، و دلیل دیگه  تهیونگدوری از 

 دم و هم دوقلو ها.موزش داشت. هم خوآم بود که نیاز به انیروهای تازه 

پس با همه ی مخالف ها و نارضایتی هام ، تصمیم به موندن گرفتم. گرچه من 

م به زودی کامال منو فراموش میکردن، ادیگه جایی رو هم نداشتم برم. خانواده 

فراموش میکرد و اینجوری دیگه نه حساب  جونگکوک جئوندنیا منو به عنوان 

و سر پناهی، اما دلم نمیخواست هیچ کدوم از بانکی ای باقی میموند و نه خونه 

اینها رو به زبون بیارم و همچنان تظاهر میکردم به زور و اجبار و بدون خواست 

 خودم راضی به موندن شدم.
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توی همین دو روز بچه ها نسبت به قبل کلی رشد کرده بودن ، اشتهاشونم نسبت 

ادی رو مشعول نوشیدن خونم به قبل از تولدشون تغییری نکرده بود و تایم های زی

 بودن.

م ااینکار به قدری نگران کننده شد که تائو مجبور شد نیروی طلسم خاموش شده 

 رو به سختی و با استفاده از کلی طلسم و جادو بیدار کنه.

اشته بود و با قوی شدن پیوندمون به ذروی جسم و روحم گ تهیونگطلسمی که 

ح طلسم همچنان روی بدنم باقی مونده بود عنوان جفت از بین رفته بود، اما طر

، که بعد از ابطال طلسم تتوی روی کتفش نابود شده و قدرت  هوسوکبرعکس 

 هاش هم از وجودش محو شده بود. 

تائو هم با استفاده از همون طرح، طلسم مشابه اما بیخطر تری روی روی بدنم 

 ها توی خطر بیافتیم. قرار داد، تا مبادا به خاطر کمبود خون ، خودم یا دوقلو

ارباب از خودراضیش  هرچند یه جورایی مطمئن بودم این طلسم رو بیشتر به نفع

رو روی خودم حس  تهیونگفعال کرده ، چراکه بیشتر از بچه ها، نگاه تشنه ی 
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ور نداره و یه جایی از دنیا گم و گور ضمیکنم. حتی وقت هایی که توی کلبه ح

 شده.

به خودم اومدم. به  هوسوکو روز بودم که با ناله ی توی مرور خاطرات این د

آشام جادوگر دستش رو روی خون سمت تختش رفتم اما سریع تر از من تائو بود.

پیشونی پسر برنزه گذاشت و بعد از چند دقیقه چشمهاش رو بست و چیزی زیر 

 لب زمزمه کرد.

 :ول چکاریه پس با بیقراری بهش نزدیک شدمغنمیدونستم مش

 زیر لب میگی؟ اتفاقی براش افتاده.؟چی  _

از گوشه ی اتاق منو از جا پروند. اصال متوجه  تهیونگهوجای اون صدای ی

 اومدنش نشده بودم:

چیزیش نیست، داره بهوش میاد. تائو هم داره قبل باز شدن چشمهاش حافظه  &

 ش رو پاک میکنه.ا



491 | P a g e  

 

 

ودیم به رفتنش ، به دوختم. میدونم موافقت کرده ب هوسوکم رو به ا نگاه غمزده

ش رو داره ااینکه اینجوری براش بهتره و اینکه برخالف من اون هنوزم خانواده 

که همچنان نگرانش باشن. اونم با وجود اینکه خیلی وقته اسیر منو نقشه های 

و از زندگیش کلی عقب افتاده، اما بازم به بودنش به عنوان یه هیونگ،  تهیونگه

بیه به خودمه عادت کرده بودم و نبودنش کمی برام سخت کسی که بیشتر از بقیه ش

 بود.

خرم رو به پسر بیهوش و بی خبر از همه جا انداختم و با آبا بی میلی نگاه 

زادی اون و دور شدنش از همه ی این ماجرا ها داشتم اتاق آحسرتی که نسبت به 

 رو به سمت تخت بچه ها ترک کردم.

 تهیونگ،دیدم. بعد از اون از کریس شنیدم  رو هوسوکخرین باری بود که آاون 

مجللی در توکیو برده بود و اون رو با خاطرات  رو به یه اتاق توی هتل هوسوک

 اشته بود.ذجایگزین که از تعطیالت دروغین توی ذهنش کاشته بود، تنها گ

به کلبه برگشته و همه ی ما رو به جزیره ی شخصیش توی  تهیونگبعد از اون 

 نامجونورده بود، مشروط به اینکه تا زمان برگشتش آفتاده ای انقطه ی دور 
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موفق بشه من رو تا حدودی تعلیم بده و با قدرت هام سازگار کنه، وگرنه قرارش 

خر عمر باید به آبرای موندن زوج گرگینه، در کنارم منتفی بود و بعد از اون تا 

 تنهایی و پیش خودش زندگی میکردم.

همون چشمای سرد و نیشخند روی اعصابش گفته بود و ما رو تمام اینها رو هم با 

تحت محافظت کریس و تائو،  توی این جزیره تنها گذاشته قبل از اینکه جواب 

 دید شده بود.پدندون شکنی به این زورگویی هاش بدم نا

 پایان فلش بک

رو جین و داد غ با سر و صدای بچه ها که وسایل خونه رو بهم میریختن و جی

ب گرمی که به خاطر نداشتم چه وقت آده بودن از فکر بیرون اومدم. دوش روآدر

بازش کرده بودم رو بستم و بعد از تعویض لباس های خیسم با یک حوله به اتاقم 

برگشتم. بهتر بود کمی استراحت کنم تا قبل از رسیدن تایم نوشیدن بچه ها کمی 

 خیره کنم.ذانرژی 

 تهیونگ
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ی قدیمی و مخفی خودم رو حبس کرده بودم. اما اینبار  بازم توی همون کتابخونه

و بچه ها رو تحت  جونگکوکتمام این چند هفته که  هم راه به جایی نبرده بودم.

اشته بودم به ذگرگینه، توی جزیره شخصیم تنها گ حفاظت کریس و تائو و اون دو

 بودم.  اینجا اومده سعی در پیدا کردن راه حلی برای درمان رشد سریع بچه ها

ک کنم. مطمئنا به ساز طرفی مادرم هم پیشنهاد کمک داده بود اما نمیتونستم ری

عنوان ملکه زیر ذره بین خیلی ها بود و پیگیری هاش در این مورد شک خیلی از 

خرین بخش کتابخونه رو قرار آمخالف ها رو به سمتش معطوف میکرد. امروز 

 بود چک بکنم.

این مشکل پیدا کنم، وگرنه نمیدونستم چه کار دیگه ای امیدوار بودم راه حلی برای 

از دستم برای حل این مشکل بر میاد. به هیچ عنوان دلم نمیخواست بچه هایی که 

طبق اخبار تائو در حال رشد و یادگیری عالی شیوه ی زندگی هستن، به این 

 خر کارشون نزدیک بشن. آزودی به 

ش رفتم. تشنه بودم و اسمت ممنوعه خر کتابخونه و قآبا خستگی به سمت بخش 

هیچ خون سرد یا گرمی، از هیچ موجود زنده ای عطشم رو رفع نمیکرد. دلم 
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وحشی خودم تنگ شده بود.... لحظه ای به خاطر خرگوش برای خون گرم 

 ذهنم گذشت توقف کردم. زفانتزی نیمه لوس و غیرمنتظره ای که ا

بودم ؟ سرم رو با خستگی تکون دادم آشام احساسی شده از کی تبدیل به این خون

 و سعی کردم افکارم رو روی هدفی که دارم متمرکز کنم.

طلسم ورودی ممنوعه رو با اشاره ی کوچیکی از بین بردم. این قدرت زیادم رو 

آشام به من م بودم. ژنی که از اولین خونامدیون خون خاص و ژن فاش نشده 

رای قدرت های جادویی خالص بود و آشامی که خودش داارث رسیده بود، خون

آشام با انسان ها جادوگرای قبایل نابود شده از نسل های ادغام شده ی اون خون

 بودن.

توی بخش ممنوعه بر خالف بقیه ی بخش ها کتاب چندانی به چشم نمیخورد. تنها 

دو قفسه در انتهای راهروی تاریک قرار داشت که در هر کدوم چند کتاب یک 

 ری میشد. شکل نگهدا
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به سمت قفسه ها رفتم اما قبل از برداشتن هر کدوم از اون کتاب ها چشمم به 

 محفظه ی شیشه ای که در کنج راهرو قرار داشت خورد. 

محفظه جوری قرار گرفته بود که اگر به خاطر بینایی قوی و خاص خودم نبود، 

ه سمت اون امکان نداشت بتونم متوجه ش بشم. بی توجه به بقیه ی کناب ها ب

محفظه رفتم. کتاب کم قطر و خاک گرفته ای با جلد آبی روشن و چرمی و بدون 

داخل محفظه بود و در کمال تعجب طلسمی هم برای  ،هیچ طرح پس زمینه ای 

حفاظت اون کتاب اعمال نشده بود. انگار که یک چیز فراموش شده بود، حتی 

 ما و اون محل تاریک و دور از دسترس. برای نوع

محفظه ی شیشه ای رو شکستم و کتاب رو برداشتم و شروع به ورق زدن کردم. 

کتاب رو ثبت کرده  که محتوایبا دیدن خطش چشمام از تعجب گرد شد. خطی 

بود، یکی از قدیمی ترین خط های تاریخ به شمار میرفت، به طوری که حتی 

ام ها با توجه آشاسمش هم در تاریخچه ی پیدایش خط ذکر نشده بود، چرا که خون

به قدمتشون خیلی پیش تر از انسان ها خط رو برای وسیله ی ارتباطی شون 

 اختراع کرده بودن.
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شنایی چندانی با این نوع خط نداشتم پس از جادوم کمک گرفتم و خط ها رو با آ

زبانی ساده تر و قابل فهم تر که با اون خط عجیب هم نیز، همخوانی داشته باشه، 

 تبدیل کردم.

فسی که نا خوندن هر سطر چشمام پر از تعجب و شگفتی و امیدواری میشد و ب

 زاد تر میشد.آم حبس کرده بودم ااین چند هفته توی سینه 

باالخره میتونستم با خیال راحت به پیش بچه ها برم. مطمئنا این کتاب فراموش 

روی  خر ، قبل از بستن کتاب و فقط ازآشده رو هم با خودم میبردم. لحظه  ی 

کنجکاوی ورقی به صفحات زده و به بخش های پایانی کتاب رفتم اما با دیدن 

 م حبس شد.اموضوع مطرح شده در کتاب نفسم دوباره توی سینه 

ده ای که گذروندم عجیب ترین چیزها رو دیدم و سفکر میکردم توی زندگی چند 

دیگه  و عجایبی که وارد زندگیم کرد مطمئن بودم جونگکوکبا وجود مورد 

چیزی نمیتونه منو شگفت زده کنه، اما اون مطالب مجددا باعث شگفتی من شده و 

باعث شد به سرعت و بدون اتالف وقت به سمت خروجی کتابخونه ی قدیمی رفته 
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و با حس کردن هوای تازه ی جنگل خروجی ، در کسری از ثانیه به جزیره تله 

 پورت کنم.

 راوی

 جزیره، به پورت تله و قدیمی و مخفی ی نهکتابخو از خروج از بعد تهیونگ

 خودش، ی خواسته طبق که بود اتاقی و اصلی عمارت رفت که جایی اولین

 . داشت اقامت اونجا در جونگکوک

 خون شدید بوی سرعت به شدنش ظاهر با اما بود اتاق مرکز درست پورتش تله

 احتمال و شد جونگکوک نگران ثانیه چند برای که طوری به ، پیچید بینیش توی

 بود هاش چشم مقابل که ای صحنه با اما کرد بینی پیش رو خطری افتادن اتفاق

 .گرفت آروم

 تاج به هایی بالشت کمک با و نشسته اتاق وسط ی دونفره تخت روی جونگکوک،

 که داشت قرار ها قلو دو از یکی اون سمت هر در درست.  بود داده تکیه تخت

 از تری بینی پیش قابل غیر رشد بود دیده رو ونهاا تهیونگ که باری آخرین از

 .بودند کرده بود، تهیونگ فکر در اونچه
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 دندون به رو شونا رگه دو پدر از دستی کدوم هر لحظه اون در که ها قلو دو

 دست کارشون از اتاق، مرکز در تهیونگ دیدن با بودن، نوشیدن مشعول و گرفته

 .رفتن سمتش به خون از سرخ لبهای و خوشحالی با و کشیده

 پااااآ: مینهو... هو یانگ

 یانگ و مینهو بشه، خارج بود دید که ای صحنه شوک از تهیونگ اینکه از قبل

 به تهیونگ که طوری به پریدن، آغوشش توی جهش یک با و رفته سمتش به هو

 .رفت عقب به قدم چند ناچار

 با بود، ها قلو دو نوشیدن تایم شدن تموم منتظر بسته چشمای با که جونگکوک

 خسته چشمهای ها، بچه ی زده ذوق جیغ شنیدن و هاش دست روی از فشار قطع

 .شد خیره مقابلش ی صحنه به متعجبی نگاه با و کرد باز ضرب یک رو اش

 تن به مرتبی نا و خاکی لباسهای همیشگیش، مرتب ظاهر فالخ بر که تهیونگی

 اولیه ذوق لحظه چند از بعد وقتی. بود شده خم کمی ها قلو دو فشار زیر و داشت

 .کنه جدا خودش از رو اونها شد موفق تهیونگ خوابید، ها بچه
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 به رو کوچیکی چنگال حالیکه در جین و شد باز شتاب با اتاق در لحظه همین در

 روی بود، خوردنش مشغول که ای اسپاگتی از کوچکی ی تیکه و داشت دست

 تائو و کریس و نامجون اون، دنبال به و شد اتاق وارد بود مونده باقی صورتش

 .کرد باز اتاق به رو خودشون راه ، هم

 .....اتفاقی چه.... جونگکوک ×

 از کالفه تهیونگ. موند تموم نا صحبتش و شد گرد تهیونگ دیدن با جین چشمای

 :برگشت کریس سمت به صدا و سر همه این

 ..... برین اینجا از اتون همه. ببر خودت با رو ها بچه..... کریس، &

 روی و تخت سمت به مینهو بشه کامل تهیونگ های حرف اینکه از قبل

 :زد شیرجه جونگکوک

 ...نمیخولم تکون ددی پیش اژ من♤

 دیگر سمت و انداخت تخت روی رو خودش برادرش از تقلید به هم هو یانگ

 :نشست جونگکوک
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 ...نمیخولم تکون منم$

 : کرد اخمی تهیونگ

 م.گفت که همین&

 جونگکوک زخمی دستهای بقیه به توجه بی و رفت جونگکوک سمت به هم بعد

 بیشترش خونریزی مانع ها، زخم از کدوم هر کردن خیس با و گرفت دست به رو

 .شد

 و حرفها گیجش و خسته چشمای با و مونده ساکت مدت تمام در که جونگکوک

 دستهاش و اومد دشخو به تهیونگ حرکت این با بود، گر نظاره رو بقیه حرکات

 اما خسته چشمای به اخم با و کرد بغل رو ها قلو دو. کشید عقب سرعت به رو

 :شد خیره تهیونگ براق

 رو ما ماهه یک..... کردی شروع باز نرسیده راه از خبرته چه_
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 یک مرده، یا ایم زنده ببینی بگیری خبری هیچ اینکه بدون کردی، حبس اینجا

 اونی. نمیرن اتاق این از ها بچه میدی؟ دستورم میشه، اپید ت کلها و سر ای دفعه

 .تویی میره که

 تهیونگ

 االن اما بود اعصابم روی خیلی قبال جونگکوک های زبون نیش و ها رفتار این

 شناخت و فهمیدم تازگی به که چیزی یا ابدیمونه پیوند خاطر به نمیدونم. نه دیگه

 یه تو. میکنم حفظ رو صورتم رو ماخ حال هر به.... آوردم دست به که جدیدی

 با و میزنم بغل زیر کردن رشد بیشتر هم انتظارم از حتی که رو ها دوقلو حرکت

 رو در و میفرستم بیرون رو اتاق داخل افراد باقی ها و بچه جایی به جا بار چند

 .میکنم قفل اتاق به برگشت از بعد

 خیس و سرخ لبهای کنار در جونگکوک، ی شده گرد چشمای و متعجب ی چهره

 قبل اما بدم دست از رو کنترلم لحظه چند برای میشه ،باعث تعجبش از شده باز و

 به کنم قفل هام بازو بین و تخت روی رو اون و کنم حمله سمتش به اینکه از

 . اومدم خودم
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 که رفتم کتابی سمت به و کرده کج اون رو سکسی موجود و تخت از رو راهم

 .بودن شده دستم از اون، افتادن باعث اشون یکباره پریدن با ها دوقلو

 :کرد جذب خودش سمت به رو من نگاه و شد بلند مرتبه دو جونگکوک صدای

 یه قراره بازم شده؟ پیدا ات کله و سر وضع و سر این با که شده خبر چه باز_

 بیاد؟ سرم تازه بالی

 و رفت خودم یویال توی خودم، ی جزیره توی ندادم اجازه وضع؟ و سر کدوم&

 کنم؟ آمد

 ....خودم ی جزیره.... بکشی من رخ به رو هات دارایی نکرده الزم_

 کن آزاد منو فقط خودت، ارزونی هات دارایی کل تو جزیره.... هه

 .برم

 ....نیستی اسیر اینجا تو&

 :افتاد برق خوشحالی از چشماش

 همیشه؟ برای بریم؟ میذاری _یعنی
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 :زدم سادگیش این به نیشخندی

 و ها خونآشام ی بقیه پس از بتونی اگه تازه تنها، اما بری میتونی گفتم، هم قبال&

 .بیاری دووم هست منتظرت بیرون اون که هایی دردسر

 که لیوانی از بالفاصله نتونستم اما دیدم، و خشم از چشماش شدن قرمز وضوح به

 :کرد برخورد ام شونه به لیوان و بدم جاخالی کرد پرت سمتم به

 میگی بعد و کردی محدودم خواستی بندی هر با....  بهت لعنت_

 .برم که آزادم

 و خسته نگاه که برم تخت سمت به خواستم. کرد موهاش توی رو دستش کالفه

 :دوخت بهم رو اش کالفه

 برگشتی؟ ای یکدفعه چی برای پس ، برم نمیتونم اینجا از اگه.... شده چی دیگه_

 ....ها تمرین برای بدی مهلت نامجون به ماه سه بود قرار
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 اون از ممکن ی فاصله کمترین در تخت روی و کنم تحمل دوریشو نتونستم دیگه

 ای گوشه به دست با رو لیوان ی شده شکسته های تیکه و نشستم وحشی خرگوش

 .کردم پرت

 .دارم ای دیگه کار. نیومدم قول اون خاطر به&

 کاری؟ چه_

 ی بقیه برای حلی راه دنبال چون نگرفتم، بریخ و نزدم سری هیچ مدت این اگه&

 .بودم مشکالتمون

 راهه؟ تو جنگ یه نکنه مونده؟ باقی مشکلی هنوزم مگه_

 :شدم گیج عجیبش گیری نتیجه از

 جنگی؟ چه جنگ؟&

 .باشه میتونه جنگ میدون توی بودن گویای فقط تو وضع و سر ولی نمیدونم_

 دیدن با. رفتم اتاق توی ی آینه تنها تسم ،به ظاهرم به مجددش ی اشاره خاطر به

 دسته چندین وجود حتی و م گرفتها خاک و ریخته بهم و مرتب نا شکل و سر
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 اولین برای و شده جونگکوک منظور متوجه موهام، میون عنکبوت تار کوچیک

 .کردم خندیدن به شروع بلندی نیمه صدای با اخیر ی سده چند در بار

 همزمان و شد گرد تعجب از مجددا جونگکوک ایه چشم من های خنده صدای با

 : شد وارد اتاق در به نامنظمی و کوتاه های ضربه

 .....میشکنمش وگلنه.... کن باژ و دل♤

 .....هیونگ بشکن$

 در بود اومده تمصور روی که اشکاری اخم با و رفتم اتاق در سمت سرعت به

 ها قلو دو عصبانی های چهره به در الی از. کردم باز کمی خیلی مقدار به رو

 حفظ با و اشون، شده سرخ های صورت به خندیدن بدون کردم سعی و کردم نگاه

 :کنم تموم رو حرفم هام، اخم

 از هفته یک تا وگرنه بذارید تنها رو ددی منو ، میدم اخطار آخر بار برای&

 .نیست خبری خون ی سهمیه
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 از سرعت به و کرد برخورد زانوم به انتظارم از تر سنگین ضربی با مینهو لگد

 :رفت جونگکوک سمت به و کرد فرار دردم از شده شل های دست زیر

 ....بگی ژول بهمون ندالی حخ اومدن دیل همه این اژ بد♤

 برادرش کنار رو خودش و کرد استفاده اومده پیش فرصت از هم هو یانگ

 شونسر به دستی و کرد ای خنده ها بچه حرکت این از جونگکوک. انداخت

 :کشید

 بهشون رو زورگویی حق.... منه زبون خوش های شوالیه با حق_

 ... دیگه کس هیچ نه تو نه. نداری

 تخت سمت به و بستم رو اتاق در بودنشون نکن گوش حرف این از کالفه

 .برگشتم

 .دارم حرف کلی ددی با من باشین، ساکت باید اما بمونین میتونین باشه،&

 که لبخندی. شدن خیره بهم براق چشمهای با و دادن نتکو تایید به سری دو هر

 .شد ظاهر صورتم روی کمرنگ خیلی ، داشتم کنترلش در سعی مدت تمام
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 دست توی کتاب. شدم خیره جونگکوک به و برداشتم چشم ها قلو دو از باالخره

 :شد خیره کتاب به بعد و من به اول تعجب با کمی.گرفتم سمتش به هامو

 چیه؟ این_

 .داخلشه مدتمون این سواالت ی همه جواب.... رشبگی&

 موفق لحظه یک برای. گرفت دستم از رو کتاب و برداشت خیز سمتم به زده ذوق

 عادی حالت به دوباره اونها بعد ای لحظه اما ببینم رو چشماش سرخ برق شدم

 جونگکوک اخمای صفحه هر زدن ورق و کتاب گرفتن با .برگشتن خودشون

 پرت سمتم به رو کتاب ، نیاورد طاقت هم آخر. میرفت فرو هم توی قبل از بیشتر

 :کرد زدن غر به شروع طلبکار و کالفه لحن با و کرد

 این موزه کدوم از چیه؟ دیگه شکسته و کج خطهای این کردی؟ مسخره منو_

 مصر؟؟؟؟ باستانی آثار ؟ دزدیدی و کتاب

 داشت حق. زدم ورق ومیآر به رو صفحه هر و گرفتم دست به خنده با رو کتاب

 پیاده کتاب روی که طلسمی از بعد حتی. نشه متوجه کتاب های نوشته از چیزی
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 دانش از ها قرن هم باز ، کهن خطوط اون به الفبا ترین نزدیک بودم، کرده

 یا و نشه متوجه رو مطالب از ای ذره اگه نبود عجیب پس بود عقب جونگکوک

 .کنه در کتاب اون هدف و مضمون

 تاریخ کتابهای ترین قدیمی از یکی فقط این. نیست کار در کردنی مسخره یچه&

 دقت بهش خوب اگه. نشده نوشته هم معمولی های برگه روی حتی که دنیاست

. میشدی متوجه خوبی به عادی های کتاب با رو هاش برگه نوع تفاوت میکردی

 حتی که بوده انیزم برای و هاست خونآشام نسل چاپی اثر ترین قدیمی کتاب، این

 .نوشتن و کاغذ به برسه چه بودن نکرده ابداع رو خط اسم به چیزی هم ها انسان

 با اما کردم نزدیک جونگکوک سمت به تخت ،روی رو خودم کمی توجهی بی با

 و متعصب های دوقلو به رو متعجبم چشمهای ، دستم پشت به هو یانگ ضربه

 با و کرده جا جونگکوک های بازو بین رو خودشون سختی به که دادم عصبانیم

 بگم، میخواستم که چیزی روی رو حواسم کردم سعی.میکردن نگاه من به اخم

 .دوختم کتاب صفحات به رو نگاهم دوباره پس کنم متمرکز



509 | P a g e  

 

 

 اون نه اما ، بودم امون مونده باقی مشکالت جواب دنبال من ماه، یک این&

 بزرگتری دردسر اما نیست کار در جنگی هیچ. داری ذهنت توی تو که مشکالتی

 .نمیکردم پیدا رو کتاب این اگه بود گریبانگیرمون

 کتاب این یا چیه؟ میزنی حرف ازش که مشکلهایی اون بگی میخوای باالخره_

 نه؟؟؟ یا داره ما به ربطی چه تاریخ ماقبل

 :کشیدم عمیقی نفس

 و هو یانگ ی نشده متوقف و رویه بی رشد.... ما اول مشکل&

 .هوستمین

 :کردم حس خوبی به رو جونگکوک نفس شدن حبس حرفم این با

 یعنی.....متوقف نیست قرار.... مگه نیست؟ طبیعی...  شون، رشد مگه... م_

 .؟.. اونا... بره پیش همینجوری اگه یعنی چی؟

 زده وحشت رو اون یا بده جونگکوک به اشتباهی های حدس ترس اینکه از قبل

 :اومدم حرف به کنه
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 حتی نمیکنه، رشد سرعت این به خونآشامی نوزاد هیچ و نیست طبیعی شدشونر_

 فیزیکی رشد اما داریم، ها انسان به نسبت متفاوتی بارداری ی دوره اینکه با

 از تر کند گاهی حتی و ها انسان به شبیه حدی تا تولد از بعد ها خونآشام

. بودم مشکل این ایبر دلیلی یا چاره راه دنبال مدت این تمام من. اونهاست

 .شدم دردسر این حل راه و علت متوجه بشه دیر خیلی اینکه از قبل خوشحالم

 :کرد اشاره کتاب به جونگکوک

 رو حرفش سر با گفته؟ رو مینهو و هو یانگ رشد دلیل... کتاب اون توی.. ت_

 .کردم تایید

 شد؟؟؟ مانعش میشه چجوری داره؟ دلیلی چه ؟...خب_

 :کرد نگاهم گیجی با کمی. کردم شارها خودش به دست با

 بچه مشکل این دلیل من اینه منظورت من؟؟؟؟؟..... اش من به چرا_

 هستم؟ ها

 .داره جدایی بحث.... تو خون اما نه، تنهایی به خودت&
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 چی؟؟؟ یعنی حرف این_

 بی رشد این باعث تو، خون به من از بیشتر و من خونه به ها بچه وابستگی&

 گرم های رگ تازگی هم و هاست خونآشام نژاد از هم که قوی خونی. شده رویه

. میکنه تحریک رو ها بچه بدن متافیزیک و ها سلول داره، رو انسان یک

 با و شده بهتر رشدشون روند تو خون با تولد از قبل ها بچه که همونطوری

 میشد تسریع رشدشون من خون مصرف

 حاضرن که چیزی تنها ، زهمیسا بهشون که خونیه تنها این اما...  اما_

 .....بخورن

 انگشت با رو خودشون که انداختم ها دوقلو به رو ناراحت و شده ریز نگاه اینبار

 :بودن کرده سرگرم جونگکوک دست های

 االن تا که اونجایی از اما باشه، بهتر خیلی بگن خودشون رو یکی این کنم فکر&

 .میکنم مطرحش خودم کردن، مخفی ما از رو موضوع این

 :بود گردش در ها بچه ی شده مخفی صورت و من چشمهای بین جونگکوک نگاه
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 موضوعی؟؟ چه_

 :دوختم  جونگکوک به دوباره رو نگاهم

 که حیواناتی از جدا بخورن، میتونن اونا که نیست چیزی تنها تو خون اینکه&

 هدیگ موجود هر خون میزنن، خونشون به دستبردی کریس، با شکار حین میدونم

 تو خون از که دلیلی تنها اما ، میسازه ساز دردسر وروجک تا دو این به هم ای

 .تره بو خوش و تر لذیذ چیزی هر از براشون تو، خون که اینه نمیدارن بر دست

 جونگکوک

 رو حرفش تا کشید طول کمی. شد گرد تعجب از چشمهام تهیونگ حرف این با

 با سرگرم رو خودشون که انداختم هو یانگ و مینهو به نگاهی. کنم تحلیل تجزیه

 توی زلزله، تا دو این برای من که مدتی این تمام یعنی. بودن کرده من انگشتای

 خون متحرک ی خوشمزه بانک یه شکل منو اونا گذوندم، حالی بی و ضعف

 خون ی بقیه خوردن از خونم خاص طعم و عطر خاطر به فقط و فقط و میدیدن

 میکردن؟ امتناع ها



513 | P a g e  

 

 

 ...ها قلو دو برای حداقل میکردم فکر. نداشتم انتظاری همچین ونازش

 .خونم نه مهمم که منم خوده این....خودم، خون از هایی بچه برای

 چشمهای با هو یانگ و مینهو که کردم زمزمه لب زیر و ناراحتی با و حرف این

 :کردن زدن حرف به شروع همزمان و برگشتن سمتم به شده گرد

 .....نیست لیطو این الاص$

 .. اما.... دالیم دوس بیشتل.... تولو خون ،بوی..… فقط ما♤

 ...دالیم دوست ما... کنیم اژیتت خواستیم نمی اما$

 :پرید ها قلو دو حرف میون تهیونگ بگم چیزی اینکه از قبل

 تائو اگه که کردین فکر این به اما نیست، مهم چندان میخواستین چی شما اینکه&

 می اتفاقی چه کنه، سازی دوباره ، ددی روی رو خون تمدید مطلس نمیتونست

 خون ددی از نوبت چند روزی حتی و روز هر شما حالیکه در اونم افتاد؟

 جایگزینش هایی زمان برای تا نبودم هم من که بود حالی در این و میگرفتین

 بشم؟؟؟
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 اینم.  مکشید عمیقی نفس. نبود تهیونگ حرفای تایید جز چیزی ها دوقلو سکوت

 :انداختم تهیونگ به نگاهی..... هام بچه از

 ها بچه رشد از گیری جلو برای عتیقه کتاب این که راهکاری حاال... خب خیلی_

 چیه؟ داده ارائه

 :نکرد منتقل بهم رو بدی حس بار اولین برای تهیونگ صورت روی نیشخند

 هوعد مدت یه برا میکنیم، کم رو خونشون جیره.... ساده خیلی&

 هم، میشه بیشتر خوردن به میلشون هم اینجوری. یکبار روزی به میرسه هاشون

 هر به باشن معمول حد از تر تشنه وقتی چون کمتر، تو خون به شون وابستگی

 هم رشدشون بشه پاک کامل بدنشون از تو و من خون وقتی. میدن رضایت خونی

 .میگرده بر طبیعیش روند به

 به ها قلو دو نوشیدن نوبت هر در که ضعفی و حالی بی اینکه به کردن فکر حتی

 روی از لبخند میشد باعث هم میشم راحت زودی به و میشه کم میومد، سراغم

 خوش مین، و یانگ مزاج به هم چندان حرف این گویا اما. نشه پاک صورتم
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 صدای که حدی به شد، بیشتر میکردن وارد هام دست به که فشاری چون نیومد

 .کرد لندب مو نالها

 مینهو های مچ بین از هامو دست و اومد سمتم به سرعت به تهیونگ من ی ناله با

 :کرد جدا هو یانگ و

 بذارین تنها رو ددی منو بهتره حاال پسرا،..... خب...  خب... خب&

 ...داریم خصوصی حرف تا چند چون

 و تگرف خودش به مرموزی لحن ندادن خودشون به تکونی هیچ ها بچه دید وقتی

 :داد ادامه کوتاهی نیشخند با

 داوطلبانه بخواین و باشین داشته شکایتی خونتون وعده کسری به اینکه مگه&

 یکبار ای هفته به یکبار روزی از آخر، های روز این توی رو مصرفیتون مقدار

 .برسونید

 هو یانگ دستهای گرفتن با مینهو و کردن تهیونگ به اخمی ها بچه حرف این با

 .کردن ترک رو اتاق ثانیه از کسری در دو هر و شد بلند تخت از تسرع به
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 راوی

 و کشید موهاش بین دستی بود گرفته اش خنده ها بچه واکنش از که جونگکوک

 :کرد رها تخت روی رو خودش

 تا دو این که باشه خواستنی ممکنه حد چه تا من خون نمیکنم درک واقعا_

 که همینطور تهیونگ. گذاشتن کار سر خاطرش به رو ما مدت همه این وروجک

 لب زیر و ناخواسته بود جونگکوک انگیز هوس برجستگی و سفید گلوی به خیره

 :داد جواب

 .....بکنی نمیتونی هم فکرش حتی&

 :دوخت تهیونگ به رو اش خسته نگاه و زد یقلت جونگکوک

 بازم ردیآو سرم به که دردسری و ماجرا همه اون از بعد نمیشه باورم اینکه با_

 اما..... میکنم صحبت باهات درگیری و دعوا بدون و راحت خیال با دارم اینجامو

 ....بگی بهم میخوای رو ای خصوصی چیز چه بدونم شدم کنجکاو
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 های بخش به وقتی و زد ورق رو صفحاتش برداشت، رو کتاب مجددا تهیونگ

 هاش جمله چجوری میکرد فکر خودش با که همینطور. کرد مکث رسید پایانی

 :اومد حرف به جونگکوک کنه بندی دسته رو

 ....خب ولی هستی وضعیتی چه تو نداره اهمیتی چندان برام ببین،_

 ...ژولیده ظاهر این تا باشی همیشه مثل میدم ترجیح

 :کرد اتاق داخل مستقل حموم به ای اشاره بعد

 ....باشه گرم هنوزم کنم فکر.... کردم استفاده ازش نیست وقت خیلی_

 از گیجی خاطر به که تهیونگ از رو هاش گونه سرخی تا زد غلطی هم بعد

 .کنه مخفی بود موقع بی پیشنهاد این دادن برای خودش

 ظاهر لبهاش روی بود زده سرش به که فکری خاطر به شروری لبخند تهیونگ

 دستهاش حرکت یه تو و داد قرار تخت کنار میز روی ، آرومی به رو کتاب. کرد

 رو خودش سرعت با که همینطور و انداخت جونگکوک گردن و ها زانو زیر رو

 :گفت میرسوند حموم داخل به
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 ... میکنم استقبال کمکت همچنین و پیشنهادت از میل کمال با

 به رو خودش و داد قرار گرم آب از شده باز دوش زیر لباس با رو و جونگکوک

 شده شوکه حرکت این توی تهیونگ عمل سرعت از که جونگکوک. چسبوند بدنش

 دست به خودش شدن برهنه از مانع کرد سعی و اومد خودش به کم کم بود

 :نداشت تهیونگ برابرقدرت در شانسی هیچ اما بشه تهیونگ

 به گفتم روانی؟؟؟ داری چکار من به میکنی؟ داری چیکار... هی_

 ...چرا منو برسی خودت وضع و سر

 : موند نصفه گرفت شلبها از تهیونگ که گازی با حرفش

 یکی این و جفتمی االنم تو حال هر به.... آوردم کمک برای رو تو&

 ....توئه ی عهده به که هست کارایی از

 ....صدا اینجوری منو نمیاد خوشم گفتم بار صد.... مار زهر و جفت_

 دو هر بعد کمی. کرد بلند رو شناله ا لبهاش از تهیونگ مجدد گاز
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 به دلیلی به کدوم هر و گرفته قرار حموم های بخار بین و وشد زیر برهنه، کامال

 از جونگکوک و شهوت و خواستن و هیجان از تهیونگ. بودن افتاده نفس نفس

 تزریق خونش به آمیزش تحریک حرکات با تهیونگ که کمی شهوت و استرس

 .بود کرده

 ها قلو دو مشکل برای حلی راه دنبال مدت این تمام تو شدم مطمئن دیگه_

 به شریک داشتن بدون منو خون بتونی که بودی راهی دنبال فقط تو... نبودی

 ...بیاری دست

 جونگکوک

 محکمی توی مشت بخواد دلم میشد ،باعث تهیونگ راضی خود از نیشخند

 ای نقطه ثانیه، درهر که هاش دست ی ماهرانه و سریع حرکات اما بزنم صورتش

 دست قدرت خاطر به برده واگه تحلیل رو توانم تمام ، میکرد لمس رو بدنم از

 .میکردم سقوط حموم کف مرمر های سنگ روی زود خیلی ، نبود خودش های

 و درد سر از های ناله و مون دو هر های زدن نفس نفس به بعد ساعت یک تمام 

 ی برنامه از خارج های فعالیت. گذشت خودراضی از اون خالص لذت و من لذت
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 انرژیمو ،تمام بودن کشیده ازم ها بچه که خونی مقدار ناو از بعد حموم داخل

 من، و خودش شستن از بعد تهیونگ ، آخر دقایق که طوری به بود، کرده تخلیه

 های جهش اون از دور و معمولی سرعتی با و گرفت بغل به دوباره رو بدنم

 .کرد منتقل تخت روی به خونآشامیش

 دردسر تمام منبع به برگردونم عادی حالت به رو تنفسم میکردم سعی درحالیکه

 ی تازه و محال هیجانات و ها ناشناخته تمام ورودی مرز حال عین در و هام

 .شدم خیره ، زندگیم

 و بال چیزی هر از بیشتر زندگیم توی حضورش با تهیونگ که بود درست این

 هیچ بگذرم، ازش بتونم کاری هر برای اگر مطمئنم و آورد همراه به مصیبت

 ،با ببخشم بود کرده هام اولین تمام به که تجاوزی خاطر به رو اون نمیتونم وقت

 بند از وقت هیچ نمیشدم، آشنا خودراضی از و یخی پرنس این با اگر حال این

 به رو من که ای مخفی و ماورا دنیای با هم وقت وهیچ نبودم رها ام خانواده

 .نمیشدم ،آشنا رسوند ها بچه به نهایت در و جین و نامجون
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 عالم از رو من تهیونگ صدای که بودم نقیضم و ضد افکار مشغول همچنان

 :آورد بیرون خستگی و خواب

 اگر البته.....بگم بهت خصوصی طور به میخواستم که چیزی&

 ...نیستی خسته و هستی شنیدنش مشتاق هنوزم

 پرید؛ حرفش بین عجله با

 ؟؟..!!بگی میخواستی چی..... نیستم خسته_

 خسته درباره رو حرفم که میکرد ثابت بهم مرموزش نگاه و مزخرفش ندنیشخ

 :داد ادامه مکث کمی از بعد و نگفت باره این در چیزی ولی نکرده باور نبودن

 که بود اومده پیش سوال این خودت برای هم و من برای هم مدت این تمام توی&

 رو عطشم و میل هم و خون به منو عطش و میل هم بودنت پسر وجود با تو چرا

 ناباوری کمال در اونم از بعد و کردی ترغیب اول دیدار همون توی ، شهوت به

 ....شدی فرزند صاحب من از

 بود بارداریت طی در خودت و ها بچه موندن ندهز بعدی، ی معجزه
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 ابدی جفت ناممکنی عین در و شکستی رو قانون و مرز آخرین ، هم نهایت ودر

 ....شدی من

 تمام که هایی سوال این جواب باالخره یعنی. شدم خیره بهش منتظر چشمهای با

 ؟؟؟ میگیرم رو بود افتاد وجودم به خوره مثل مدت این

 با ها خونآشام آمیزش نوشته، کتاب این بخش آخرین توی اینجا، که چیزی&

 یک بودن جفت که میدونستم من. هاست فرشته از رگه دو نسلی یا و ها فرشته

 موجودیت بودن مشترک علت به ماورا دنیای از ای دیگه موجود با خونآشام

 از فارغ انسان، یک عنوان به تو اینکه ،اما نیست ممکن نا طرف دو هر جادویی

 .بود سوال برام همیشه بودی من ابدی جفت بودن، دختر یا پسر

 :داد ادامه بعد و کرد مکث کمی

 اون که باشه، ها انسان نژاد نبی از خونآشام، یک ابدی جفت ممکنه زمانی تنها &

 فرشته با مرتبط ، دور خیلی هرچند.... نسلی از انسان
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 ممکن انسانی ی رگه از ها، فرشته برای موجود های دورگه تنها چون. باشه ها

 .نیست و نبوده ممکن هایی رگه دو همچین ، ماورا موجودات باقی بین در و میشه

 :پریدم شها حرف بین ش پیچیدها اطالعات از گیج

 .....ماورا و انسان و فرشته این....نمیشم متوجه_

 داد ادامه شدم آروم وقتی و کرد صبر کمی حوصله با

 ی دیگه انواع با رگه دو حتی یا خالص انسان یک نیست ممکن که همینطور&

 انسان با از غیر به فرشته یک آمیزش باشه، خونآشام یک ابدی جفت موجودات،

 و خالص جادوی ، مورد اولین دلیل .....نمیکنه حاصل رو ای رگه دو هیچ ها،

 توی اش فرشته خالص جد از که ست فرشته رگه دو انسان اون وجود ی شده مهر

 نزدیکیش و انسان نژاد بیشتر پاکی دوم مورد دلیل و مونده، باقی وجودش و خون

 نممک رو نوع دو این از هایی رگه دو وجود که هاست فرشته نوع و نژاد به

 بعد حتی... نشده پیدا ازشون اثری هاست قرن ها رگه دو نوع این البته که. کرده

 .فراوان ژنتیکی های جهش از
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 .....من جد بگی میخوای حرف و تفسیر همه این از بعد یعنی_

 بوده؟؟؟؟ فرشته

 چون. هست.... و بوده فرشته.… بله ،...اجدادیت طرفین از یکی&

. میشه پاک متوالیش های نسل خون و زمین از اون جادوی فرشته هر مرگ با

 باقی ای رگه دو نه ای، فرشته هیچ نشدن ظاهر از بعد که هاست قرن همینه برای

 .ها انسان بین در اونها، جادویی انرژی و خون از ای ذره نه و مونده

 میخواستم چطوری. بود گرفته درد باور قابل غیر و تازه اطالعات اینهمه از سرم

 مادرم و پدر پس....  اومدم وجود به فرشته یک نسل از واقعا من که مکن باور

 ؟؟؟..هم

 :بپرسم بلند صدای با رو سوالم شد باعث فکر این

 برای رو ها اون خون ممکنه این منن؟ مثل هم مادرم و پدر حساب این با پس_

 بکنه؟ خواستنی من مثل تو، نوع

 حساب به ما نژاد از بخشی االنم تو.... ما نوع و نه من نوع اول&
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 نیست ممکن چیزی همچین. نه.... اینکه دوم... میای

 ...گفتی خودت اما_

  :کرد قطع دست ی اشاره با و محرف

.... شدم خونشون امتحان به مجبور میکردم طلسم اتو خانواده که زمانی من_ 

 کرده شک ای مسئله به و بود سوال جای برام موقع اون. نیست تو مثل اونا خون

 .شدم مطمئن دیگه موضوع این فهمیدن با ولی بودم،

 ای؟ مسئله چه شدی؟ مطمئن چی به_

 توی و من از دور که مدتی اون اینکه با حتی. نبودن تو حقیقی والدین اونا اینکه&

 همیشه میگشتم، تو خانوادگی پیشینه دنبال کره توی من میبردی، سر به ژاپن

 به مربوط مدارک و مسائل از بخشی

 درگیرش فکرمو خیلی موقع اون. نشد پیدا هم وقت هیچ و بود مفقود تو لدتو

 خانواده ی خونده فرزند تو که ندارم شکی دیگه موارد، این فهمیدن با اما نکردم
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 رگه دو نوادگان از که هستن دیگه کسان تو اصلی ی خانواده و بودی جئون ی

 .هستن فرشته.. انسان های

  تهیونگ

 ذهن از دور و جدید اطالعات همه این هضم و شوک همه این شدن وارد میدونم

 از قبل همین برای باشه داشته ممکنه ضرری چه جونگکوک ی خسته جسم برای

 میذارم گردنش حساس ی نقطه روی رو دستم حرکت یه تو بیاد، خودش به اینکه

 ناولی بشه، بیدار فردا وقتی مطمئنم .میبرم خواب به رو اون دقیق فشاری با و

 اون به بتونه دوباره که چیزی. حقیقیشه ی خانواده دنبال گشتن میخواد که چیزی

 در من، توسط میکنه، فکر که اسارتی از رو اون و بده بودن زنده و زندگی حس

 دارم کنارش در که آرامشی پایانی دقایق از همین برای بده نجات شده، بندش

 زندگیم از جدیدی فصل شروع یبرا رو خودم میکنم سعی و میبرم رو لذت نهایت

 .کنم ،آماده بود خواهد قبل های قرن کسالت از دور به مطمئنا که

 .پایان
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 میدونم. شد تموم هاش خوبی و ها بدی ی همه با هم فیک این..... خب خب خب

 داشتن درخواست ها خیلی که اونجوری و داشت بازی خیلی پایان بود، کم

 . کنم آوری یاد رو نکته چند میخوام اما. نرفت پیش احساسی

 بگم اینو باید.... تهیونگه به جونگکوک احساسات شدن عمیق به مربوط اول، نکته

 به ای روحی ی ما ضربه به که کسی عاشق ما زمانی هیچ در و وقت هیچ که

. بشیم دوست باهاش یا ببخشیمش، روز یه شاید. نمیشیم باشه زده تجاوز بزرگی

 رو فرد اون که داریم ای احساسی نامرئی های مرز میشهه و نمیشیم عاشقش اما

 .میداره نگه دور قلبمون اعماق از

 پی در هیجان از دور به روندی و کننده کسل ای ادامه داستان، باز پایان مورد در

 چرا... اومد نمی پیش اون در مهیجی های صحنه یا و پیشرفت گونه هیچ و داشت
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 به ، شده ارائه های پارت همین در جونگکوک و تهیونگ مشکالت ترین عمده که

 .بودن شده مسئله حل و برده نام تفصیل

 به بود ممکن که بود توقفشون بدون رشد مشکلشون تنها که هم ها بچه مورد در

 و کرد پیدا رو حلش راه تهیونگ که بشه منجر مرگ حتی و رس زود پیری

 در منو که دوستانی ی ههم از میخوام هم خرآ در و .کرد شروع هم رو درمانش

 زمان هر یا پآ بخش در چه ادیت، بخش در چه کردن کمک فیک این تکمیل

 به رو من انرژیشون پر و ثابت نظرات با که عزیزی های خواننده یا و ای دیگه

 .کنم ویژه تشکر کردن، امیدوار ادامه

 دارم دوستون خیلی

 فیک خرینآ حال عین در و من ندبل فیک اولین شیرین، نفرین... اینها ی همه با

 .بود خواهد من بلند

 ....شیرین نفرین

 97 پاییز..... پایان
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