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چراغ قوه ام را روشن کردم و همان موقع سایه ای 
دیدم که جلویم راه می رفت.

از ترس مو به تنم سیخ شد. تا همین چند 
لحظه ی پیش، کسی آنجا نبود. مطمئن بودم. 

سایه ی کسی بود که داشت با شتاب و عجله 
رد می شد. 

بعد مکثی کرد و شروع کرد به دویدن. 
فوری چراغ قوه ام را خاموش کردم. 

یعنی داشت کجا می رفت؟ باید دنبالش 
می رفتم. وقتی پای تعقیب یک خون آشام در 
میان باشد، هیچ چیزی نمی تواند جلوی من را 

بگیرد. حتی اگر آسمان به زمین بیاید، 
من کارِ خودم را می کنم.

دست هایم بدجوری می لرزید. 
کردمشان توی جیب هایم و سیرها را محکم 

سایه ی وحشت خاطراتتوی مشتم گرفتم.
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تقدیم به برادرزاده ام، آدام، که فکر می کند می تواند نیمه خون آشامی باحال باشد 
من هم همین طور فکر می کنم.
پ.ج

تقدیم به رومینا و هیجانش برای کشف دنیاهای اسرارآمیز
ا.م



پیشگفتار

یک نفر دارد نابود می شود و آن یک نفر کسی نیست جز 
من!

وقتی این نوشته را می خوانی، من دیگر وجود ندارم. شاید ببینی ام که 
همین دور و َبرها برای خودم پرسه می زنم. شاید حتی مطمئن شوی خوِد 
من هستم. اما من نیستم. امشب که بگذرد، من، یعنی کسی که این نامه 

را برای تو می نویسد، دیگر توی دنیا نخواهد بود.
من گرفتار طلسم شده ام! طلسمی که خیلی آهسته، اما کشنده و قوی اثر 

می کند. هیچ جوری هم نمی توانم جلویش را بگیرم. بدجوری گیر افتاده ام.
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از بعد از ظه�ر همه نگاهش�ان به من بود. البد انتظار داش�تند آن قدر 
گریه کنم که تمام بدنم به لرزه بیفتد یا غش کنم. اما من گریه نکردم و 
نمی کنم. نه به خاطِر اینکه خیلی شجاع یا بی خیالم. نه! از وحشت و شوک 

خشکم زده. انگار اشک هایم یخ زده و نمی تواند بیرون بریزد.
انگار برای دفاع از خودم در برابر وحشتی  که مدام درونم رشد می کند، 

فقط همین اشک یخ زده را دارم. 
االن که دارم این ها را می نویسم، شب از نیمه گذشته. آسمان حسابی 
تاریک است. خوابم نمی برد. اما کاری هم نمی توانم بکنم. چون سر و صدا، 

دختری را که روی تخت کناری خوابیده، بیدار می کند.
شاید بهتر باشد بلند شوم و بروم طبقه ی پایین. ولی نه. حوصله ندارم. 
از لبخندهای مصنوعی و نگاه های سنگین و دلسوزانه شان خوشم نمی آید. 
از خواب هم خبری نیس�ت. باید کاری بکنم زمان بگذرد. می خواهم 
داستانی برایت بنویسم. داستانی باورنکردنی. این طوری حداقل یک تکه 

از وجود من در این داستان زنده خواهد ماند. 
بیا اول تکلیفمان را با هم روشن کنیم. یا باید یک بار سرت را مثل کبک 
فرو کنی توی برف و بگویی خون آشام ها وجود ندارند یا قبول کنی که آن ها 
هستند. فقط مدتی طوالنی خودشان را از آدم ها پنهان کرده اند. خون آشام ها 
خوِن آدم نمی خورند. حتی خوششان هم نمی آید. عاشق خون حیوانات اند. 

ولی حاال اوضاع کمی فرق کرده. لطفًا به دقت به چیزی که می گویم فکر کن. 
به گونه ی جدیدی از خون آشام ها. خون آشام های مرگ بار!

آن ها فهمیده اند که خون انس�ان با اینکه مزه ی بدی دارد، اما بس�یار 
مفید است. عقیده دارند اگر به اندازه ی کافی از این خون بخورند، نیرویی 
اعج�اب آور و باورنکردن�ی به دس�ت می آورند. برای رس�یدن به همین 
هدف، شیره ی جان آدم ها یعنی خونشان را می مکند و تمام توان و انرژی 

آن ها را می گیرند.
خطرناک ترین خون آشام های روی زمین همین ها هستند. به این باور 
رس�یده اند که زندگی در پش�ت س�ایه ها و مخفی گاه ها بس ا ست. قصد 

دارند به روزهای درخشان برگردند. روزهای سلطه ی خون آشام ها.
اولین نمایش قدرتش�ان هم همین تازگی ها بود. دو س�ه ماه پیش. در 
گریت وال�دن، محل زندگی م�ن. اصاًل یادم نبود خ�ودم را معرفی کنم. 

متأسفم. فکرم هم زمان هزار جا چرخ می خورد.
من تالوال هستم و سیزده س�اله ام. تقریبًا همه ی آدم ها خیال می کنند 
من عجیب و غریبم. ولی نظرش�ان برایم مهم نیس�ت. اص�اًل کی دلش 
می خواهد آدم معمولی باش�د؟ من یکی که دلم نمی خواهد. راستش من 
یک آدم گریِز واقعی ام و توی تمام زندگی ام حتی یک دوست هم نداشته ام. 
ولی کی دوس�ت خواس�ت؟ عوضش دنیای من ُپر اس�ت از کتاب ها 
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و فیلم ها و تصویرهای هیجان انگیز. همه ش�ان هم درباره ی یک چیزند، 
ِبکرترین و پیچیده ترین موجودات روی زمین، خون آشام ها! من شیفته شان 
هستم. همیشه می دانستم وجود دارند. چیزهایی درباره شان می دانم که 

بیشتِر آدم ها حتی نمی توانند فکرش را بکنند. 
از نظ�ر من حتی خیالش هم هیجان انگیز اس�ت. خی�اِل اینکه موازی 
ب�ا این دنیا و این زندگی های خس�ته کننده و معمول�ی، دنیا و زندگی های 

دیگری وجود داشته باشد.
همیش�ه احساس�ی به م�ن می گف�ت همچین دنیای�ی وج�ود دارد و 
خون آشام ها بخش بزرگ و جدایی ناپذیِر این دنیا هستند. ولی واقعًا واقعًا 
انتظارش را نداشتم شهر کسل کننده  و ساکت ما جایی شود برای شروع 
این ماجراها. آن  هم این قدر منظم و حسا ب شده و پشت این ماجراها هم 

آن همه خون آشام مرگ بار باشند.
و تازه در جبهه ی مقابل، فقط من باشم و دو نفر دیگر! یک کارشناس 

خون آشام به نام سریل و مارکوس!
مارکوس دقیقًا نقطه ی مقابل من اس�ت. من نچسب و گوشت تلخم. 
ام�ا مارکوس خیلی زود توی دل همه جا باز می کند. یک بچه مدرس�ه ای 
ُتخس و بامزه. همیشه ی خدا ته کالس می نشیند و مزه می پراند و همه را 

می خنداند. حتی افتضاح ترین کالس ها را هم قابِل تحمل می کند.

اگر چیزی را که االن می گویم بشنود، بی برو برگرد ازم متنفر می شود. 
ولی یک شب دیروقت حرف های او و سریل را شنیدم. داشتند جر و بحث 
می کردن�د و مارکوس بدج�وری از کوره در رفته ب�ود. خیلی عجیب بود، 
چون او خیلی کم، عصبانی یا عصبی می شود. سریل داشت می گفت فکر 
می کند مارکوس یا نیمه خون آش�ام اس�ت یا با نیمه خون آشام ها نسبتی دارد. 

مارکوس حسابی قاتی کرد و گفت که حتی نمی داند نیمه خون آشام چیست.
اول یک چیزی بگویم. نیمه خون آش�ام ها برعکِس خون آشام ها کاماًل 
صلح جو و آرام هستند. بین آدم ها زندگی می کنند، ولی اصاًل نمی گذارند 
هوی�ت پنهانش�ان ف�اش ش�ود. می توانن�د تبدی�ل ب�ه خفاش ش�وند. 

بعضی هایشان هم یک استعداد یا توانایی خیلی ویژه و خاص دارند.
کم�ی بعد من به مارکوس گفتم که حرف هایش�ان را ش�نیده ام و فکر 
می کنم سریل درست می گوید. ولی باز هم مارکوس از کوره در رفت و کاًل 

همه چیز را انکار کرد.
واقعًا بعضی وقت ها فکر می کنم...

بگذریم. آن دفعه که ما با خون آشام های مرگ بار جنگیدیم، واقعًا توی 
بد وضعیتی گیر افتاده بودیم. ولی آخرش خیلی معجزه آس�ا نجات پیدا 
کردی�م. از نظر من ک�ه معجزه  بود. هرچه که بود، م�ا جنگ را بردیم و 
مردم دنیا را نجات دادیم. مردمی که حتی روحش�ان هم خبر ندارد چه 
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خطری از بیخ گوششان گذشته. بعد از این ماجرا ما به هم نزدیک شدیم 
و من اولین دوست زندگی ام را پیدا کردم.

اگ�ر کس�ی از م�ن بپرس�د بهتری�ن روز زندگ�ی ات چ�ه روزی بود؟ 
بی بروبرگ�رد می گویم همان روز. ول�ی آن روز، روز خیلی بدی بود. همان 
روزی که مارکوس ازم پرسید چرا نمی توانم مثل آدم رفتار کنم، هم با او، 
هم با دیگران. آن  روز واقعًا قاتی کردم. اصاًل خوش�م نیامد که مارکوس 
همچی�ن حرفی زد. مخصوصًا که گفت »مث�ل آدم«! حرفش جوری بود 
که انگار من آن قدر وحشی ام که نمی توانم مثل آدم های دیگر رفتار کنم. 
به�ش گفتم دیگر رویش را زیاد کرده و نمی توانم حرف های احمقانه اش 
را تحمل کنم. تازه فکر می کنی کجا این حرف را زد؟ توی قطار وحشت! 

انگار جا قحط بود. بعد هم بدون خداحافظی گذاشتمش و رفتم. 
مارکوس مجبور بود چند ماهی با خانواده اش برود پاریس. بدی ماجرا 
فق�ط این نبود. بیماری من طوری پیش�رفت کرد که همه ی دکترها گیج 
شدند و تقریبًا ناامید. آخر سر به این نتیجه رسیدند که من را بفرستند به 
بیمارس�تان عفونی. وحشتناک بود. درست مثل یک موش  آزمایشگاهی 
باه�ام رفتار می کردند. پش�ِت هم این حرف را می ش�نیدم: »تالوال، فقط 
ی�ه آزمایش دیگ�ه مونده.« ولی تمامی نداش�ت. هفته ها و هفته ها وضع 
همی�ن بود. وضعیت دیوانه کننده ای ب�ود. مخصوصًا که ذهنم همه اش 

درگیر خون آش�ام های مرگ بار بود و اینکه برنامه ی بعدی ش�ان چیست. 
می دانستم ماجرا به همان یک جنگی که ما بردیم، ختم نمی شود و ادامه دارد.
باالخ�ره بعد از کلی روز عذاب آور بهم گفتند همه ی آزمایش ها انجام 
شده و آن ها هر کاری از دستشان برمی آمده، برای من کرده اند و می توانم 

بروم. حتی سه روز هم زودتر مرخصم کردند. 
روز شنبه، درست روز عید پاک آمدم خانه و خبردار شدم مارکوس هم 

از پاریس برگشته. عالی شد. حاال می توانستم بروم و ببینمش. 
اینجا نقطه ای  است که داستان من شروع و تمام می شود. 



بخش اول
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فصل اول
یک غافل گیری وحشتناک

وقت�ی از بیمارس�تان عفون�ی برگش�تم، واکن�ش خان�واده ام واقع�ًا 
عجیب و غریب بود. عجیب و غریب از این نظر که انگار راستی راس�تی از 
دیدنم خوش حال شده بودند. آن قدر خوش حال که حتی برگشتم و پشت 
س�رم را ن�گاه کردم. فکر کردم ش�اید کس دیگری همراه م�ن آمده و از 

دیدن او خوش حالند.
من توی خانواده ام مثل یک وصله ی ناجورم. خیلی هم عجیب نیست. 
برادر بزرگ ترم، مارتین، از نظِر همه و البته خودش، یک نابغه ی تمام عیار 
اس�ت و خواهر کوچکم، گلینز، به تنهایی رکورد بیش�ترین مدال های شنا 

و ژیمناس�یک را زده. گلینز راستی راس�تی خودش را خفه کرده تا این همه 
مدال بگیرد. آن هم برای چی؟ برای اینکه همه برایش َبه َبه  و َچه َچه کنند 
و دوستش داشته باشند. فکر کرده همه احمق اند. البته درباره ی من یکی 

نمی تواند همچین فکری بکند.
واقع�ًا آدم چطور می توان�د این دو جانور را تحمل کند؟! و حتی تالش 
کند شبیهشان شود؟ من یکی که حتی زحمت امتحان کردنش را هم به 

خودم نمی دهم.
آن  شب به مناسبت برگشتن من یک جشن خانوادگی راه انداختند. بابا 
یک بند ازم سؤال می کرد و به هیچ کدام از جواب هایم هم گوش نمی کرد. 
مامان هم هر دو دقیقه یک بار می گفت: »وای! چه شب خوبی! داریم دوِر 

هم خوش می گذرونیم.« 
جشنشان دو ساعِت تمام طول کشید. مارتین و گلینز دو طرفم نشسته 
بودند. احساس می کردم توی زندانم. اصاًل دلم نمی خواهد دوباره توی 

همچین وضعی گیر بیفتم. 
باالخره صبرم تمام شد. بلند شدم و گفتم: »می رم بیرون.« 

مامان یکهویی گفت: »کجا می خوای بری االن؟« 
خیلی عادی و خون س�رد گفت�م: »جایی نمی رم. یه س�ر می رم پیش 

مارکوس. می رم بهش سر بزنم.« 
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صورت مامان سرخ شد. گلینز با لذت این صحنه را تماشا می کرد. 
مام�ان داد زد: »ح�اال حتم�ًا بای�د امش�ب ب�ری؟ خوبه خ�ودت از 

مریضی ت خبر داری.« 
»وای مام�ان! ت�ا وقت گیر می آری این مریضی کوفت�ی رو یادم بنداز. 

باشه؟! خیلی ِکیف می ده یه بند حرفش رو بشنوم.«
»خودت رو بپوشون. سرده.«

زیرلبی گفتم: »قطب شمال که نمی رم.«
بابا گفت می توانم بروم. به ش�رطی که س�ِر چهل دقیقه ی دیگر خانه 
باش�م. فقط چهل دقیقه؟! چق�در کم! اما همین که می گذاش�تند بروم، 
خ�ودش عالی  بود. آن ه�م وقتی مارکوس روحش هم خبر نداش�ت من 
برگشته ام. من حتی یک پیام هم برایش نفرستاده بودم. حتمًا وقتی یکهو 
جلوی دِر خانه ش�ان من را می دید، حس�ابی غافل گیر می شد. آن هم سه 

روز زودتر از وقتی که انتظارش را داشت.
زنگ در را زدم و منتظر ایس�تادم. قلبم بدجوری می زد. انگار بیست 
مایل راه را یک نفس دویده بودم. کمی بعد صدای تق و تق شنیدم. یکهو 
تنم لرزید. نمی دانم چرا. در که باز شد، مارکوس را دیدم با همان خنده ی 

کج همیشگی اش. یک وری ایستاده و تکیه داده بود به عصا.
بدجوری شوکه شدم. اما راستش آن قدر از دیدن مارکوس خوش حال 

ب�ودم که اگر ده تا عصا و چوب زیربغل دیگر هم بهش آویزان بود، مهم 
نبود. رفتم جلو و خیلی گرم و صمیمانه س�الم ک�ردم. اما مارکوس مثل 
غریبه ها نگاهم می کرد. مثل چوب خشک همان طور ایستاده بود و فقط 

نگاه می کرد.
حس س�گ ولگردی را داش�تم که آمده پش�ت دِر خانه ای و ُدم تکان 

می دهد. مارکوس هنوز هم هاج و واج بود. 
خودم را کشیدم عقب و گفتم: »می خواستم غافل گیرت کنم. اما انگار 

زیادی غافل گیر شدی؟ نه؟«
مارکوس گفت: »خیلی ممنون که یاد من کردی. واقعًا ممنون. ولی... 

می شه بپرسم تو کی هستی؟« 



»به عقیده  ی یک کرم، عجیب است که
انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی
بخشی از شعر »کرم های شب تاب« /  رابیندرانات تاگور

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها س تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


