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 :خالصُ

ُ ی انتقاو  ُ ِر است كُ با آىدن شخصي ىرىّز، جرق ُ چيز در سياٍي ِ خاىّشي غّط ٍي
ٌ ی تاريكي . آتش دِبارٌ بُ پا ىي شّد ِ طّفان درست ىي كند. زدٌ ىي شّد زاد

برىي گردد با آتش انتقاىي كُ در سينُ دارد ِ طّفاني كُ در راٌ است؛ طّفاني از جنس 
 !تاريكي

*** 

ً ٍاو رِ از فشار . در رِ سريع باز كردو ِ سّارش شدو. بُ طرف ىاشين رفتً چش
تيّو تنً . خستگي بستً ِ سرو رِ بُ صندمي تكيُ دادو ِ نفس عييقي كشيدو

ً ٍاو اجباتش ىي كرد انگشت ٍاو رِ رِي . خستگي رِ فرياد ىي زد؛ سّزش چش
ٌ او گذاشتً ِ فشار خفيفي بَشّن ِارد كردو كُ كيي درد گرفتند ُ شد ً ٍاي بست . چش

برخالف بيرِن كُ قصد . زير مب زىزىُ كردو ِ كاپشنً رِ از تنً بيرِن آِردو« معنتي»
 .داشت ازو يُ آدو برفي درست كنُ، داخه ىاشين خيني گرو ِ طاقت فرسا بّد

كاپشن رِ رِی صندمي كنارو انداختً؛ اىا با بُ ياد آِردن دِ جفت چشً آبي ىعصّو 
كيي تّ . دِبارٌ دست دراز كردو ِ كاپشن رِ تّي ىشتً گرفتً ِ بُ عقب پرتش كردو

ٌ ی ىاشين رِ رِشن كردو ِ دريچُ رِ رِ بُ . جاي خّدو تكّن خّردو سيستً گرو كنند
گرىايي كُ با ىالييت ىحه يُ نسيً بُ صّرتً ىي خّرد، حس . صّرت خّدو تنظيً كردو

مذت بخشي بًَ ىي داد؛ انگار خستگي تنً رِ ىحه يُ برف آب ىي كرد ِ جّني دِبارٌ بًَ 
ُ  بّدو ِ كً ىّندٌ بّد كُ خّابً ببرٌ كُ با . ىي بخشيد ُ ی شيريني فرِ رفت تّي خنس

ً ٍاو رِ باز كردو ِ سرو رِ برگردِندو شيشُ رِ پايين دادو كُ . صداي تق تق شيشُ، چش
ً ٍاو رِي صّرت سفيد ِ گردش ىّند؛ مبش از سرىا سفيد شدٌ بّد ناخّدآگاٌ . چش

 :مبخندي زدو ِ گفتً

 .بيا سّار شّ، يخ زدي -
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ٌ ی بانيكش خيرٌ شدو. سرش رِ تكّن داد ِ رِی صندمي كناريً جا گرفت . بُ چَر
ُ ی ٍييشگیش  ُ رفتُ رِي مبً در حال شكه گرفتن بّد كُ با محن بچگان مبخندي رفت

 :پرسيد

 اِو، چرا اين جّري نگاٌ ىي كنين؟ -

 :سرو رِ تكّن دادو ِ گفتً. مبخندو عيق گرفت

 .تياو صّرتت قرىزٌ؛ ىخصّصًا دىاغت -

دستً رِ . سرش رِ تكّن داد كُ چندتا از تار ىٍّاي نارنجيش از كالٌ پشييش بيرِن زد
 :بُ طرف كالٍش بردو ِ از سرش كشيدو ِ گفتً

 .ِقتي كُ تّي ىاشيني احتياجي بُ اين نيست! ٍي -

 :ِ بعد كالٌ رِ رِي دستش گذاشتً كُ گفت

 .يادو رفت -

سرعتً رِ كيي بيشتر كردو ِ از آىّزشگاٌ . سرو رِ تكّن دادو ِ ىاشين رِ رِشن كردو
آىّزشگاٌ ِ ىدرسُ جّني . نيي دِنً چرا؛ اىا ناخّدآگاٌ نفس راحتي كشيدو. دِر شدو

ُ اش ىي رسّندو. حّاسً رِ بُ جنّ دادو. براو نيي ذاشتند با اِىدن . بايد تينا رِ بُ خّن
ٌ ی سفيدش . اسيش تّي ذٍنً، تصّيرش جنّي چشيً نقش گرفت برگشتً ِ بُ چَر

از . كُ با كك ِ ىك ٍايي كُ چيزي از زيبايي ِ ىعصّىيتش كً نيي كرد، نگاٌ كردو
ٌ اش ىعصّىيت ىي باريد ىحه ٍييشُ . يَّ برگشت ِ با نگاٍش غافنگيرو كرد. چَر

 :ِقتي از چيزي ناراحتُ شرِع بُ تند حرف زدن کرد

 خانً ىعنً ىن صّرتً ىشكني دارٌ كُ شيا ٍي بًَ ىي خندين؟ -
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بدِن تّجُ بُ اين كُ در حال رانندگي او سرو رِ بُ عقب پرت كردو ِ شرِع بُ خنديدن 
اين دخترك ىعصّو ِ سادٌ، تنَا كسي بّد كُ ىي تّنست ىن رِ اين طّر بُ . کردو

 ...دختركي كُ شايد زندگيش شبيُ ىن بّد؛ با اين تفاِت كُ. قَقَُ بندازٌ

ٌ اي  ً ٍايي كُ از ترس گرد شدٌ بّدند بُ جنّ نگاٌ كرد ِ با محن ِحشت زد تينا با چش
 :گفت

 !ِاي خانً ىعنً االن تصادف ىي كنيً -

انگار تّنستُ بّد . نفسی طّالني كشيدو ِ بُ رِبرِو خيرٌ شدو. سرو رِ پايين آِردو
دِبارٌ مبخندي زدو ِ سعي كردو بيشتر حّاسً بُ . خستگي رِ از تنً بكشُ بيرِن

ىن كُ چيزيً . پّزخندي زدو. خيابّن ِ رانندگيً باشُ تا با جّن ٍردِىّن بازي نكنً
ٍردِ كيي بُ جنّ خً . پاو رِ رِي ترىز فشار دادو. نيي شد؛ اىا تينا نبايد آسيب ىي ديد

ٌ ايش كُ . شديً ِ دِبارٌ بُ عقب برگشتيً ً ٍاي قَّ كيربندش رِ باز كرد ِ با اِن چش
حاال برق خّشحامي تّشّن ىي درخشيد ِ مب ٍاي سرخش كُ حاال بُ خندٌ باز شدٌ بّد 

 :گفت

 !خيني ىينّنً خانً ىعنً؛ شيا خيني ىَربّنيد -

 :مبخندي زدو ِ گفتً. اين دختر ِيرِس مبخند داشت كُ بُ ىن ًٍ انتقال دادٌ بّد

 !ىراقب خّدت باش تينا -

 :دِبارٌ مبخندي زدو ِ گفتً. سرش رِ پايين انداخت ِ با انگشت ٍاش بازي كرد

 ...چيزي ش -

برگشت عقب، پيادٌ شد ِ بُ طرف . يَّ بُ طرفً پرید ِ مپً رِ بّسيد. سرش رِ باال آِرد
ُ اش دِيد ً  كً مبخندو عيق گرفت. خّن از ىرز مبخند رد . اِمش ىبَّت بّدو؛ اىا بعد ك



 

www.lovelyboy.blog.ir 

5 ldkh  تاريكی طّفانرىان |  

ٍيّن طّر كُ ىي خنديدو، پاو  رِ رِي گاز گذاشتً ِ از . شدو ِ شرِع كردو بُ خنديدن
ً كً ىحّ . كّچُ خارج شدو ٍيين طّر كُ از كّچُ خارج ىي شدو مبخند ىن ًٍ ك

براي يُ محظُ برگشتً ِ بُ جاي خاميش نگاٌ كردو كُ چشيً رِي كالٌ . ىي شد
اين دختر حتي ِقتي ًٍ . مبخندي ىحه يُ نسيً صّرتً رِ نّازش داد. پشيیش ىّند

ُ ٍّا. كُ نبّد ىن رِ شاد ىي كرد با ٍيّن مبخند . كالٍش رِ جا گذاشتُ بّد! دختر سرب
 .برگشتً ِ بُ جادٌ نگاٌ كردو

ٌ اي نسبتًا شنّغ ِ پر از ىاشين ٍاي ىختنف كُ صداي بّق زدنشّن باال رفتُ بّد . جاد
ىاشين رِ ِارد . بعد از چيزي حدِد چَه دقيقُ رانندگي، جنّي آپارتيان ترىز کردو

نفس عييقي كشيدو . بُ سكّت پاركينگ گّش سپردو. پاركينگ كردو ِ ازش پيادٌ شدو
ٌ رفتن کردو ُ ٍا باال برو. ِ شرِع بُ را دِبارٌ خستگي رِ تّي رگ ٍا . ترجيح ىي دادو از پن

غّل خستگي كُ ٍر بار درست ٍيين ساعت باٍاش . ِ سنّل ٍاي بدنً حس ىي كردو
ُ بّد ُ ٍا باال رفتً. جنگ داشتً برگشت ُ اي كُ باال ىي رفتً تخت گرو ِ . آرِو از پن ٍر پن

ُ ی آبي رنگ جنّي چشيً بّد ً ٍاو حينُ . نرىً با ىالف ً ٍاو از ابر غّمي كُ بُ چش چش
. خّاب چيزي بّد كُ ٍييشُ ىي تّنست ىن رِ شكست بدٌ. كردٌ بّد، خيار شدٌ بّدند

بعضي رِزٍا بُ چَار ساعت ًٍ نيي كشيد؛ اىا . تّي زندگيً خيني كً ىي خّابيدو
حداقه ىدرسُ رفتن تعطيه بّد ِ ىن ىي تّنستً كه رِز رِ . رِزٍاي تعطيه خّب بّد

ُ ٍا ىي ذاشتند  .بخّابً؛ امبتُ اگُ برگ

ٌ اي رِبرِو نگاٌ كردو زيپ كيفً رِ باز كردو ِ دستً رِ تّش بردو ِ دنبال . بُ در قَّ
قفه در با صداي تيك ىانندي باز . پيداش كُ كردو، كنید رِ تّی قفه انداختً. كنيد گشتً

ٌ اش شدو. شد دستگيرٌ رِ . دِبارٌ كنيد رِ تّي كيفً انداختً ِ بي خيال زيپ بازشد
پا داخه . در خّنُ بدِن ٍيچ صدايي باز شد. تّي دستً گرفتً ِ آرِو بازش كردو

ً ٍاو تّی ًٍ رفت. راٍرِي تاريك خّنُ گذاشتً ُ  ياد آِردن چيزي اخ ىن ٍييشُ . با ب
ُ اي باال انداختً؛ حتيا يادو رفتُ بّد! چراغ رِ رِشن ىي ذاشتً دستً رِ بُ ديّار ! شّن
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ُ جا رِشن . گرفتً ِ آرِو آرِو قدو برداشتً خّاستً كيف رِ از دِشً بردارو كُ يَّ ٍي
ً ٍاو شد. شد دستً رِ سريع رِي چشيً گذاشتً كُ . نّر ىحه ٍزارتا خنجر ِارد چش

 :صداي فرياد چندين نفر بُ ٍّا رفت

 !تّمدت ىبارك!... تّمدت ىبارك -

ً ٍايي كُ حاال گرد شدٌ بّدند ِ اجري از خياري ِ  دستً رِ آرِو پايين آِردو ِ با چش
ُ ی تك تك افراد نگاٌ كردو چيزي رِي سرو تركيد ِ چند . خّاب تّشّن نبّد بُ قياف
ٌ ی تك تك افراد . محظُ بعدش كاغذٍاي رنگي رِي سرو ريختُ شدند نگاًٍ رِ رِي چَر

ُ شّن با مبخند بًَ خيرٌ شدٌ بّدن . تيً، جّميا، كتي، خامُ، الرا، جيكّب. چرخّندو ٍي
صداي تّمدت ىباركشّن تّي گّشً . بُ خّدو اِىدو. ِ دست ىي زدن ِ آِاز ىي خّندن

ُ ٍا رِ بُ تن . مبخند مرزِني رِي مبً نقش گرفت. پيچيد بُ الرا نگاٌ كردو كُ مباس فرشت
ُ كنان بُ طرفً اِىد ِ با خّشحامي دست ٍاش رِ دِر پاو حنقُ كرد . كردٌ بّد ُ  ِرج ِرج

 :ِ گفت

 !تّمدت ىبارك خامُ آرتيييس -

ً ٍايي كُ برق ىي زد رِي زانّ نشستً تا ًٍ قد شيً دست ٍاو رِ دِرش حنقُ . با چش
ٌ ايش رِ بّسيدو ِ با ىحبت گفتً. كردو ِ تّي آغّشً فشردىش  :ىٍّاي قَّ

 !خامُ آرتيييس خيني دِِست دارٌ! ىينّن عزيزو -

ُ قدر . سرش رِ عقب كشيد ِ شرِع كرد بُ خنديدن با عشق بُ خنديدنش زل زدو؛ چ
ُ ٍا بّد ايستادو ِ بُ طرفشّن رفتً . ٍيّن طّر كُ ىي پريد بغه كتي رفت! شبيُ فرشت
 :كتي ىن رِ تّي آغّشش كشيد ِ گفت. كُ سرو آِار شدن

 .تّمدت ىبارك آرتي -
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 :با اخً بَش خيرٌ شدو ِ گفتً

 !ٍزار بار گفتً اسيً رِ ىخفف نكن -

 :مبخندي زد ِ گفت

 !پررِ -

بُ جّميا كُ رسيدو، يَّ پريد . خنديدو ِ با بقيُ احّال پرسي كردو ِ ازشّن تشكر كردو
 :رِو ِ با جيغ گفت

 !ِاي آرتيييس تّمدت ىبارك -

 :نّچ نّچي كردو ِ در حامي كُ سعي داشتً از خّدو جداش كنً گفتً

 !دكتر شديا؛ ِمي ٍنّز آدو نشدي -

ٌ ی جيع باال رفت كُ جّميا جيغي كشيد ِ گفت  :صداي خند

 !يُ آدو شدني نشّنت بدو -

 :جّميا خّاست بياد جنّ كُ خامُ گفت. خنديدو

ُ ٍا - ٌ ش كن. بسُ بچ  .بايد بياد شيع ٍا رِ فّت كنُ. کتی، آرتيييس رِ ببر ِ آىاد

ٌ ی خامُ نگاٌ كردو  :مبخندي زدو كُ كتي اِىد ِ دستً رِ كشيد ِ گفت. با ىحبت بُ چَر

 .بيا يُ مباس ىناسب تنت كنً -

سريع . كتي ىن رِ رِي تخت نشّند. ِارد اتاق ىن شديً. خنديدو ِ ٍيراٍش رفتً
ٌ او گفتً  :بنند شدو ِ با مبخند كش اِىد

 .ىن خّدو انتخاب ىي كنً -
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 :كتي اخيي كرد ِ تَديدِار گفت

 !ِاي بُ حامت اگُ چيز بدي انتخاب كني -

ٌ اي بُ تن كردٌ بّد. سرو رِ با خندٌ تكّن دادو ِ بُ مباس كتي نگاٌ كردو پس . چيز ساد
ُ درد اين جيع كّچيك ىي خّرد رِ انتخاب ىي كردو كيد رِ . ىن ًٍ بايد مباسی رِ كُ ب

دستً رِ دراز کردو ِ ٍر چیزی كُ . باز كردو ِ بُ مباس ٍاو كُ آِيزِن بّدن نگاٌ كردو
 :كتي ىتفكر بُ سيتً اِىد ِ گفت. نزدیک تر بّد رِ برداشتً ِ تنً كردو

 !ىحه ٍيیشُ گند زدي -

 :مب ٍاو رِ ِرچيدو ِ ىظنّىانُ نگاٍش كردو كُ گفت

 !چّن اىشب، شب تّمدتُ چيزي نييگيا! خيني خب بابا -

ىن رِ رِي ىيز آرايش نشّند كُ با اعتراض . مبخندي زدو ِ سرو رِ تند تند تكّن دادو
 :گفتً

 !كتي -

 :بدِن تّجُ بُ ىن ٍرچُ مّازو آرايش تّي كيف بّد رِ رِي ىيز خامي كرد ِ گفت

نيي ذارو بُ صّرتت ! مطفًا بذار ىسئّميت اين صّرت بي رِحت رِ ىن بُ عَدٌ بگيرو -
 !ىحه مباست گند بزني

 :با خستگي گفتً. ِ شرِع كرد بُ نقاشي كردن صّرتً

 تيّو نشد؟ -

ً ٍايي كُ برق ىي زد گفت  :كتي با چش

 !آفرين بُ خّدو -
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ٌ ی خّدو تّي آینُ نگاٌ كردو ٌ او ديگُ بي رِح . برگشتً ِ بُ چَر زيباتر شدٌ بّدو ِ چَر
ً ٍاي سياًٍ برق عجيبي داشتن. نبّد انگار داخنش يُ چندتا ستارٌ گذاشتُ بّدن ! چش

ٌ  او ىحه . كُ برق ىي زد  ۱۸با اين كُ سال ٍاي زيادي گذشتُ بّد؛ ِمي ٍنّز ًٍ چَر
بُ دختر . سامگيً بّد ِ تنَا كسي ًٍ كُ دميه اين جِّني رِ ىي دِنست، خّد ىن بّدو

ُ ی شاد بّد۱۸داخه آينُ يُ دختر . درِن آينُ نگاٌ كردو براي شاديش مبخندي زدو .  سام
 :سرو رِ تكّن دادو ِ از جاو بنند شدو كُ كتي با شيطنت گفت. كُ اِن ًٍ خنديد

ُ  كاري دست تييي ىيدي -  !اىشب ي

 :خنديدو ِ درحامي كُ بُ طرف در ىي رفتً گفتً

 !برِ بابا ديِّنُ -

ٍيين كُ ِارد . از راٍرِ بيرِن اِىديً. بُ طرفً اِىد ِ دستً رِ تّي دستش گرفت
. سامن شديً، دِبارٌ چيزي باالي سرو تركيد ِ بارِن كاغذ رنگي شرِع بُ بارش كرد

ٌ ی تك تك افراد زدو كُ براي خّشحامي ىن اين جا بّدن ِ سعي داشتن  مبخندي بُ چَر
ُ ىّن ساكت شديً. بًَ بگن كُ ىن رِ از ياد نبردن  :با صداي جيغ جّميا ٍي

 .آرتيييس بيا شيع ٍا رِ فّت كن -

 :با محن ىعترضي گفتً. ِ بعد اِىد جنّ ِ دستً رِ كشيد

 !نكن دختر، دستً رِ كندي -

ُ ی خاكستري رنگي نشّند دِبارٌ صداي . بي تّجُ بُ غرغرٍاي ىن، ىن رِ رِي كاناپ
كتي با دِربين درحال . اين بار ٍيُ يك صدا ىي گفتن كُ فّت كنً. جيع باال رفت

ً برداري بّد نگاًٍ رِ ازش كندو ِ بُ كيك نگاٌ كردو؛ يُ كيك شكالتي كُ ىطيئن . فين
ُ ست نگاًٍ رِ باال كشيدو ِ بُ دِ شيع كُ دِ عدد رِ نشّن . بّدو دستپخت خام
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يُ سال ديگُ . ناخّداگاٌ مبخند تنخي زدو! ۴ ِ ۲. بُ دِ عدد نگاٌ كردو. ىي دادن زل زدو
 !زىان چُ زِد گذشت. ِارد سي سامگيً ىي شدو

ُ ی افكارو رِ پارٌ كرد  :نفس عييقي كشيدو كُ دِبارٌ جيغ جّميا بُ ٍّا رفت ِ رشت

 !فّت كن ديگُ -

 :خّاستً فّت كنً كُ دِبارٌ جّميا با جيغ گفت. خنديدو ِ سرو رِ نزديك شيع بردو

 !آرتيييس آرزِ كن! آرزِ، آرزِ -

 :با اخً گفتً

 !جّميا يُ كنيُ ديگُ بگي جّنت رِ تضيين نيي كنً -

ٌ ٍا بُ ٍّا رفت سرو رِ تكّن دادو ِ . زبّنش رِ براو درآِرد كُ دِبارٌ شنيك خند
ً ٍاو رِ بستً آرزِ كردو تياو اين افرادي كُ . براي خّدو آرزِي آراىش ابدي كردو. چش

ً ٍاو رِ باز كردو ِ فّت كردو. اطرافً ٍستن ٍييشُ باشن نّر شيع مرزيد ِ بعد . چش
كّسن رِ تّي . دِبارٌ صداي جيغ جّميا ِ دست زدن ٍاي ٍيُ باال رفت. خاىّش شد

دستً گرفتً ِ تّ يُ حركت بُ سيت جّميا پرت كردو كُ جاخامي داد ِ كّسن بُ صّرت 
ٌ ٍا گّشً رِ نّازش داد. تاىي خّرد دستً رِ رِي شكيً گذاشتُ . دِبارٌ صداي خند

كساني كُ ىن رِ . اين شادي ِ اين خندٌ رِ ىديّن اين افراد بّدو. بّدو ِ ىي خنديدو
ُ ياد داشتن  !ب

ٌ ی خامُ خّردٌ شد  .بعد از چند دقيقُ كادٍِا دادٌ شد ِ بعدش كيك شكالتي ِ خّشيز

برگشتً داخه ِ بُ . دستً رِ تّي دست تاىي گذاشتً ِ با مبخند ازش خداحافظي كردو
پّفي كشيدو ِ بُ طرف خامُ ِ كتي ! دِازدٌ شب. ساعت نگاٌ كردو كُ ابرٍِاو باال پريد

 :خّاستً حرفي بزنً كُ صداي جيغ جّميا از اتاقً اِىد. ِ جّميا رفتً
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 !ِاي آرتيييس -

 :كتي با خندٌ گفت

 .برِ ببین چي كارت دارٌ -

 :نفسً رِ ىحه فّت بيرِن دادو ِ گفتً

 !از بس جيغ جيغ كرد سرو درد گرفت -

ً ٍاو رِي جّميا جابت ىّند كُ . ِ بعد بُ طرف اتاقً رفتً بُ در اتاق كُ رسيدو چش
 :قدىي جنّ رفتً ِ گفتً. چيزي تّي دستش بّد ِ با شگفتي نگاٍش ىي كرد

 چيُ جّمي؟ -

 :سرش رِ تند باال آِرد ِ با شادي گفت

 نااقال اين رِ از كجا گرفتي؟ -

 :با تعجب گفتً

 چي رِ؟ -

 :بنند شد ِ دستش رِ بُ طرفً گرفت ِ با ابرِش بَش اشارٌ كرد ِ گفت

 .اين -

ً ٍاش كندو ِ بُ چيزي كُ تّي دستش بّد زل زدو نُ تعجب كردو، نُ . نگاًٍ رِ از چش
ً ٍاو از بَت گرد شد . تنَا غباري از گذشتُ ِ خشً رِي دمً سنگيني ىي كرد. چش

ً كً تّي ًٍ رفت ِ نگاًٍ تيز شد ً ٍاو ك ً ٍاو . اخ تصاِير ٍشت سال پيش جنّی چش
ٌ ٍاي افرادي كُ بُ راحتي ازو ىحه يُ دستيال استفادٌ كردن ِ دِرو . نقش گرفت چَر

خيني ِقت بّد كُ دفنشّن كردٌ بّدو ِ حاال با ديدن اين دستبند با . انداختُ بّدن
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نگاٌ تيز ِ خشيگينً رِ باال آِردو ِ با محن . نگين زرد، دِبارٌ براو زندٌ شدٌ بّدن
 :تندتري گفتً

 از كجا گرفتيش؟ -

 :جّميا ٍّل كرد ِ گفت

 !خب، خب كنار تخت بّد -

 :رِ بُ جّميا گفتً. دستً رِ جنّ بردو ِ دستبند رِ تّي ىشتً گرفتً ِ فشردىش

 .دٌ بار بَت گفتً سرك نكش! اين فضّمي كار دستت ىيدٌ -

ُ طّري بّد كُ . سرش رِ تند تند تكّن داد؛ انگار بدجّري ترسيدٌ بّد ُ و چ نيي دِنً قياف
ُ اي دمً براش سّخت؛ شايد اگُ ىن ًٍ بّدو . اصالً بًَ نگاٌ نيي كرد براي محظ

دستش رِ تّي دستً گرفتً ِ سعي كردو محنً كيي . ٍيين كار رِ انجاو ىي دادو
 :ىَربّن تر باشُ

 چرا ساكت شدي؟ نكنُ ازو ىي ترسي؟! ٍي دختر -

 :نگاٌ شفافش رِ باال آِرد ِ گفت

ُ طّري ِقتي عصباني ٍستي نگاٍت ىي كنن؟! دمً براي دانش آىّزٍات ىي سّزٌ -  چ

 :مبخندي زدو ِ گفتً. سعي كردو مبخندي بزنً

ُ طّري ىيشً؟ -  ىگُ چ

ً ٍاش گشاد شد ً ٍاش ِ اِن ٍا رِ كشيد كُ چش بعد با محن . دستش رِ برد طرف چش
ٌ اي گفت  :باىز
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ً ٍات اِن قدر سياٌ ِ تيرٌ ىيشُ كُ آدو  - ً ٍات اين قدري ىيشُ ِ رنگ چش چش
 !ىي ترسُ نگاٍت كنُ

ُ  زِر خنديدو  :صداي كتي رِ از پشت سرو شنيدو. ب

سرش درد گرفت از ! آرتيييس ىا داريً ىيريً؛ جّميا تّ ًٍ اين طفنك رِ ِمش كن -
 .بس زیر گّشش جيغ كشيدي

جّميا پشت چشيي نازك كرد ِ در حامي كُ تكّني بُ گردنش ىي داد بُ طرف در رفت ِ 
 :گفت

 !خيني ًٍ دمش بخّاد -

در رِ . خامُ ِ جّميا ِ كتي رِ بدرقُ كردو. مبخندي بُ كارٍاش زدو ِ سرو رِ تكّن دادو
فقط براي چند ساعت تّي اين خّنُ خندٌ ِ شادي جريان داشت؛ . بستً؛ دِبارٌ سكّت

ِارد اتاق كُ شدو نّر . بُ طرف اتاقً رفتً. از اين بُ بعدش ىن بّدو ِ تنَايي ِ سكّت
ً ٍاو تّي ًٍ كشيدٌ شد ِ نفرتً پررنگ تر شد. زردي چشيً رِ زد بُ طرف . دِبارٌ اخ

ذٍنً دِبارٌ كّچ كرد بُ ٍشت . دستبند رفتً ِ تّي دستً گرفتيش ِ بَش زل زدو
سرو رِ تكّن دادو ِ سعي كردو بي خيال باشً؛ ىحه تيّو اين سال ٍا كُ . سال پيش

ٍيّن طّر كُ دستبند تّي ىشتً بّد بُ طرف كيد . اين جا در كنار كتي ِ خامُ بّدو
ُ ی سبز ِ رنگ ِ رِ . درش رِ باز كردو ِ تياو مباس ٍا رِ كنار زدو. رفتً نگاًٍ بُ كّم

ُ اي افتاد دستً رِ دراز كردو تا كّمُ رِ . ناخّداگاٌ مبخند تنخي رِي مبً شكه گرفت. رفت
. دندِن ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو. بگيرو كُ چيزي باعخ شد دستً ِسط راٌ خشك شُ

ُ  . ٍر محظُ ىيكنُ بّد خرد شن دستً رِ ىشت كردو ِ سريع عقب اِىدو ِ در كيد رِ ب
ُ ش فقط طي چند . ًٍ كّبيدو ٍشت سال براي آراىش ِ تنَاييً زحيت كشيدو، ٍي

ُ  ی عذاب آِرو كُ ٍيُ جا باٍاىُ. دقيقُ برباد رفت انگار با يُ زنجير بًَ ! معنت بُ گذشت
ٌ ی نفرت انگيز زني كُ بًَ نارِ زدٌ . ِصه شدٌ ِ باٍاو ىياد ٍيُ جا، سايُ بُ سايُ، چَر



 

www.lovelyboy.blog.ir 

14 ldkh  تاريكی طّفانرىان |  

ً ٍاي نارنجيش خط ىي كشيد رِي قنبً . بّد ٍييشُ جنّي چشيً بّد ٍييشُ اِن چش
 .ِ نفرتً رِ بيشتر ِ بيشتر ىي كرد

ً ٍاو رِ ىحكً رِي ًٍ فشار دادو ِ سرو رِ تكّن دادو از جاو بنند شدو ِ چراغ . چش
نرىي تخت حس مذتي رِ بُ ِجّدو سرازير . رِ خاىّش كردو ِ شيرجُ زدو رِي تخت

ً ٍاو از رِي مذت بستُ شدند. كرد اين تخت ىنبع راحتي ِ آراىش بّد ِ ىن اين . چش
ُ ی شيريني فرِ رفتُ بّدو ِ گرىا ىن رِ . آراىش رِ با ٍيچي عّض نيي كردو تّي خنس

ُ و رِ بُ خّابي طّالني . دربر گرفتُ بّد ً ٍاي خست ً كً رِي ًٍ افتادند ِ چش پنك ٍاو ك
فردا تعطيه بّد ِ ىي تّنستً يُ دل سير بخّابً ِ كارٍايي كُ دِست . دعّت كردند

مبخند ىحّي از شادي رِي مبً نشست ِ تّي شيريني خّاب گً . دارو رِ انجاو بدو
 .شدو

*** 

ً ٍاو رِ با درد بستً ِ جيغ كشيدو  :چش

 !ِاي خامُ سّختً -

ً ٍاش رِ تّي ًٍ كشيد ِ . ِ بعد شير آب رِ باز كرو ِ دستً رِ زير آب گرفتً خامُ اخ
 :گفت

ُ طّري كيك درست كني! نُ نييشُ -  !تّ آخرش ًٍ ياد نيي گيري كُ چ

 :نگاًٍ رِ ىظنّو كردو ِ با محن پشييّني گفتً

 .ىَارت ىن در حد نييرِئُ! خب چي كار كنً؟ ىن كُ ىحه شيا ىَارت ندارو -

ٌ اش . از شادي اِن ىن ًٍ شاد شدو. خامُ سرش رِ انداخت پايين ِ خنديد بُ چَر
خط ٍاي چرِكي كُ رِي صّرتش بّد دمً رِ بُ درد . نگاٌ كردو؛ شكستُ شدٌ بّد
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انگار اصالً . درست ٍشت سال پيش ِقتي برگشتً ٍيشكي چيزي يادش نبّد. ىي آِرد
. بُ راحتي ىن رِ پذيرفتُ بّدن. گً نشدٌ بّدو ِ فقط بُ يُ ىسافرت طّالني رفتُ بّدو

 :با صداي خامُ بُ خّدو اِىدو. چيزي تغيير نكردٌ بّد؛ اىا خامُ كيي پير شدٌ بّد

 .شير آب رِ ببند، ٍدر رفت -

بُ كيكي كُ سّختُ بّد نگاٌ كردو ِ با خندٌ . سرو رِ تکّن دادو ِ شير آب رِ بستً
 :گفتً

 !خامُ ىي تّني يُ كيك نّ درست كني؟ شكالتيا -

 :خامُ سرش رِ تكّن داد ِ گفت

 .آرٌ -

 :با مبخند بُ خامُ نزديك شدو ِ چشيكي زدو ِ گفتً

 !ٍيچ كيكي بُ پاي كيك ٍاي شكالتي شيا نيیرسُ -

. خنديد ِ سري تكّن داد ِ بُ طرف يخچال رفت ِ چندتا تخً ىرغ بيرِن كشيد
چيزي از . دست ٍاو رِ با حّمُ خشك كردو ِ بُ انگشت ٍاو كُ سّختُ بّدن نگاٌ كردو

سّختگي ِحشتناكي كُ دچارش شدٌ بّدو نيّندٌ بّد ِ اين رِ ىديّن قدرتي بّدو كُ 
انگشتً رِ پايين آِردو كُ چشيً بُ ساعت افتاد، دٌ . حتي تّي زىين ًٍ ٍيراًٍ بّد

ُ ی گّشي دِختً. صبح زىزىُ . با صداي گّشيً نگاًٍ رِ از ساعت كندو ِ بُ صفح
 :كردو

 .ىّ قرىزي -

ُ ی تياس رِ زدو ِ با مبخند گفتً. مبخندي رِي مبً شكه گرفت  :گزين
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 بنُ؟ -

 :صداي غيگين ِ نامُ ىانند تينا تّي گّشً پيچيد

 !خانّو ىعنً -

 :مبخندو ىحّ شد ِ گفتً. نگراني تّي صداو رشد كرد

 چي شدٌ تينا؟ چرا اين قدر غيگيني؟ -

 :بعد از كيي ىكخ گفت

ُ طّري با اينا جينُ بسازو؟! زبان آمياني خيني سختُ -  چ

ببين ِاسُ چُ چيزي تا اين . دِبارٌ مبخند رِي مبً نقش گرفت. نفس راحتي كشيدو
 :گفتً! حد غيگين بّد

 .خّدت رِش فكر كن -

 :ناميد

 !خانّو ىعنً مطفًا كيكً كنين -

 :خنديدو ِ گفتً

 !ىي خّاي تقنب كني؟ نخير ىن باٍّش تر از ايناو -

يُ محظُ تصّير ىحّي از كالٌ . مبخندو عيق گرفت. صداي پّف كشيدنش رِ شنيدو
 :با صداي تقريبا بنندي گفتً. پشييش جنّي چشيً نقش گرفت

 !آٍا -

 :تينا ىتعجب گفت
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 چيزي شدٌ؟ -

 :سرو رِ ناخّدآگاٌ تكّن دادو ِ گفتً

 .تّ ىاشينً جا گذاشتيش! كالٍت -

ٌ اي گفت  :تينا با محن كشيد

 !اٌِ، آرٌ -

 :با فكري كُ بُ سرو زد از جاو بنند شدو ِ بُ طرف اتاق رفتً ِ در ٍيّن حال گفتً

 .برات ىيارىش -

 :دستپاچُ شد ِ تند تند شرِع كرد بُ حرف زدن

 .ىن خّدو ىياو ىي گيرىش! نُ، نُ، نُ -

 :خنديدو ِ درحامي كُ در كيد رِ باز ىي كردو گفتً

ُ او كجاست - بدِن اِن كالٌ، اِن ىٍّاي . چي ىيگي دختر خّب؟ تّ كُ نيي دِني خّن
 .قشنگت يخ ىي زنن

 :با صدايي كُ تّشّن ذِق پيدا بّد گفت

 ىٍّاي ىن قشنگن؟ -

ٌ ی فسقني. مبً رِ گاز گرفتً تا نخندو . با كّچك ترين چيزي حّاسش پرت ىي شد! دختر
 :يُ شنّار جين بيرِن كشيدو ِ گفتً

 !ِقتي نّر خّرشيد رِي ىٍّات ىي افتُ برق ىي زنن. آرٌ ىٍّات خيني قشنگن -

 :صداي شادش رِ شنيدو
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 !شيا خيني خّبيد! خيني ىينّن خانّو ىعنً -

 :دِبارٌ مبخندي زدو ِ گفتً

 .ىينّن از تعريفت -

ُ ٍا برسً -  اجازٌ ٍست؟. ببخشيد ىن بايد برو بُ جين

 :دِبارٌ ناخّداگاٌ سرو رِ تكّن دادو ِ گفتً

 .خداحافظ. امبتُ، امبتُ -

 .خدانگَدار -

مباسً رِ با يُ شنّار جين ِ يُ بنّز . تياس رِ قطع ِ ىّبايه رِ رِي تخت پرت كردو
يُ شال پشيي سفيد ًٍ . سّیشرتً رِ بيرِن كشيدو ِ تنً كردو. سفيد عّض كردو

ىّباينً رِ گرفتً ِ تّي جيب سّیشرتً گذاشتً ِ . بيرِن آِردو ِ دِر گردنً پيچيدىش
. بُ آشپزخّنُ كُ رسيدو بُ خامُ نگاٌ كردو كُ با جديت ىشغّل بُ كار بّد. بُ راٌ افتادو

 :با صداي بنندي گفتً

يُ ساعت ديگُ برىي گردو؛ چيزي ًٍ اگُ . خانّو سرآشپز ىن دارو ىيرو بيرِن -
 .ىي خّاي زنگ بزن بخرو

 :نگاٍش رِ باال آِرد ِ با مبخند گفت

 !ىينّن عزيزو؛ ىّاظب خّدت باش -

بُ طرف ىاشين رفتً، رِشنش كردو ِ بُ . چشيكي بَش زدو ِ از آپارتيان خارج شدو
ُ ی تينا بُ راٌ افتادو . ضبط رِ رِشن كردو كُ آٍنگ بي كالىي پخش شد. سيت خّن

 .نگاًٍ رِ بُ طرف كالٌ پشيي كُ رِي صندمي كنارو بّد كشيدو
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ىاشين رِ رِشن كردو ِ از پاركينگ خارج شدو ِ . دِبارٌ مبخندي رِي مبً شكه گرفت
ُ ی . ِارد كّچُ شدو ٌ اي كُ از باالي شيش صداي تيك ىانندي رِ شنيدو ِ بعدش قطر

قطرات بارِن پشت سر ًٍ . دِبارٌ صداي تيك شنيدو. ىاشين سر خّرد ِ اِىد پايين
آٍي كشيدو؛ يادو رفتُ بّد چيز گرو تري بپّشً؛ اين سّیشرت كافي . فرِد ىي اىدند

 !نبّد

. پاو رِ رِي ترىز فشار دادو. باالخرٌ بعد از نيً ساعت رسيدو. سرعتً رِ زياد كردو
ٌ ٍا تار شدٌ بّد ُ ی ىاشين افتاد كُ تّسط قطر . خّاستً پيادٌ شً كُ نگاًٍ بُ شيش

ُ اي كشيدو كالٌ رِ گرفتً تّ دستً ِ در رِ آرِو باز كردو كُ كيي آب رِی پاو . نفس كالف
ٌ اي خّنُ تينا زل زدو ِ شرِع كردو بُ شيردن. ريخت  :بُ در قَّ

 !سُ... دِ... يك -

اِن قدر سرد بّد كُ . ىّجي از سرىا صّرتً رِ نّازش داد. با سرعت از ىاشين پيادٌ شدو
ٌ ی . از سرعتً كً شد ٍيين كُ بُ در رسيدو، در خّدش باز شد ِ بعد بدن ىچامُ شد

بي تّجُ بُ سرىا ِ بارِني كُ سرتا پاو رِ خيس ! دختري كاپشن بُ تن جنّو ظاٍر شد
ً ٍاي ىتعجب بُ تينا زل زدو كُ سرش رِ باال آِرد ِ نگاًٍ بُ صّرت  كردٌ بّد، با چش

ٌ اش افتاد  :با بَت مب زدو. از سرىا قرىز شد

 ...تينا -

ٌ  از سرىاش رِ گاز گرفت ىن ! دستً رِ كُ گرفت انگار رعشُ بُ تنً افتاد. مب سفيد شد
ُ طّر اين قدر سرد بّدن بُ ! رِ بُ داخه برد ِ ىن ٍنّز تّي بَت دست ٍاش بّدو كُ چ

اين نشّن ىي داد كُ ! سردي دِ تكُ يخ؛ حتي از دست ٍاي ٍييشُ سرد ىن ًٍ سردتر
ُ ی پيش ًٍ ! اين دختر از ىّقعي كُ تياسيّن قطع شدٌ اِىدٌ اين جا ِ ىنتظر ىنُ دفع

 ...ٍيين طّر بّد؛ اىا اِن ىّقع ٍّا آفتابي بّد  ِ زياد ىًَ نبّد؛ ِمي االن
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تينا دستً . ِارد خّنُ كُ شديً، گرىا آرِو رِي پّستً نشست ِ يخ زدگيش رِ شكست
ً ٍاو رِ بستً. رِ كشيد ِ ىن رِ رِي كاناپُ نشّند . سرو رِ بُ كاناپُ تكيُ دادو ِ چش

 :صداي ضعيف تينا رِ شنيدو! خيسي بدنً اذيتً ىي كرد

 .خّش اِىدين -

ً ٍاو تّ ًٍ رفت ً ٍاو رِ سريع باز كردو ِ نگاٌ سرزنش ِارو رِ بَش دِختً. اخ . چش
 :دستً رِ جنّ بردو ِ كالٌ رِ ىقابنش گرفتً ِ ناراحت گفتً

 .بيا اين ًٍ از كالٍت -

 :ِ بعد جدي بَش زل زدو ِ گفتً

اين آخرين بارٌ كُ ىياو اين جا؛ براي ٍيين ازت ىي خّاو براي آخرين بار بًَ يُ شير  -
 .داغ بدي

 :گيج بًَ زل زد ِ گفت

 چرا؟ -

 :دندِن ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو ِ با انگشتً بُ خّدش اشارٌ كردو ِ گفتً

دختر جّن تّ، تّي اين بارِن ِ سرىا ىنتظر ىن ايستادٌ ! برِ يُ نگاٌ بُ خّدت بكن -
 بّدي؟

 :مب ٍاش رِ رِي ًٍ فشار داد ِ سرش رِ پايين انداخت ِ گفت

 شيا از كجا فَييدين؟ -

 :بي تّجُ بُ تينا پاٍاو رِ باال آِردو ِ باالي ىيز چّبي گذاشتً ِ گفتً
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در . چّن سر تا پات خيسُ، دست ٍات ىحه دِتا تكُ يخُ، تياو صّرتت از سرىا قرىزٌ -
ُ ی پيش ًٍ ٍيين طّري ىنتظرو بّدي كُ ٍيچي نگفتً؛ چّن اِن رِز ٍّا ! ضين دفع

 !آفتابي بّد، نُ اين قدر سرد ِ ِحشتناك كُ از آدو يُ بستني يخي بسازٌ

ُ اي گفت  :تينا از جاش بنند شد ِ با صداي خف

 .ىيرو براتّن شير بيارو -

نگاًٍ رِ پايين كشيدو كُ چشيً بُ دفتر ِ ىداد رِي ىيز . ِ بعد از ديدو خارج شد
يُ تاي ابرِو رِ باال انداختً ِ با كنجكاِي پاو رِ رِي زىين گذاشتً ِ بُ طرف . افتاد

مبخند ىحّي رِي مبً . دستً رِ دراز كردو ِ دفتر رِ تّي دستً گرفتً. ىيز خً شدو
ُ ٍاش غنط داشت. زير مب نّچ نّچي كردو. شكه گرفت ٍييشُ ! بعضي از جين

ُ سازيش غنط بّد ُ بار كُ ازش . جين ِاقعًا ٍدفش از ياد گرفتن زبان آمياني چي بّد؟ ي
پرسيدو گفتُ بّد ىي خّاد برٌ آميان؛ ِقتي ًٍ پرسيدو چرا ىي خّاد برٌ آميان سكّت 

 .كرد ِ چيزي نگفت

ىداد رِي ىيز رِ برداشتً ِ غنط ٍاش رِ براش نّشتً ِ پايينش ًٍ يادداشت كردو 
ُ بندي ٍات رِ درست كن» ُ  جاي اين كُ تّ سرىا يخ بزني، جين  « !ب

ِ بعد دفتر رِ سريع رِي ىيز گذاشتً ِ پاٍاو رِ بُ حامت اِمش درآِردو ِ از گرىايي كُ 
 .ميّان شيري جنّو گرفتُ شد. ِارد بدنً ىي شد مذت بردو

ٌ ست»: تینا  «!داغ ِ خّشيز

گرىاش از . دستً رِ دِر ميّان حنقُ كردو ِ بُ بخاري كُ ازش تّميد ىي شد زل زدو
ميّان رِ بُ . پشت ميّان بُ انگشت ٍاو سرايت ىي كرد ِ اين حس خّبي بًَ ىي داد

كيي گنّو سّخت؛ اىا بُ مطف . مبً نزديك كردو ِ بدِن تّجُ بُ داغيش سر كشيدو
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صداي ىبَّت تينا رِ ! چيزي كُ ٍييشُ بيخ ريشً بستُ شدٌ بّد، اتفاق خاصي نيفتاد
 :شنيدو

 خانّو خّبين؟ نسّختين؟ -

اىرِز بايد درىقابه اين دختر، از . سعي كردو مبخندي كُ ىياد رِ مبً رِ نشّن ندو
 :بي تفاِت بَش نگاٌ كردو ِ گفتً. ٍييشُ خشك تر ىي بّدو

 .نُ، خّبً -

ِ بعد از جاو بنند شدو كُ اِن ًٍ ميّان شيرش رِ رِي ىيز گذاشت ِ بنند شد ِ با 
ً ٍاي نگراني گفت  :چش

 خانّو ىعنً؟ -

 :بي تفاِت نگاٍش كردو ِ گفتً

 .ىينّن بابت شير -

ٌ  اي كُ ازش امتياس ىي باريد نزديكً شد ِ  ِ بعد بُ طرف در خرِجي رفتً كُ با چَر
 :گفت

 !ىن اشتباٌ كردو، ديگُ تكرار نييشُ -

ُ ی چشً نگاٍش كردو ِ گفتً  :از گّش

 !ىّضّع ٍا رِ بُ ًٍ ربط ندٌ -

ً ٍاي ىنتيسش بًَ نگاٌ كرد ُ اي . خّاست چيزي بگُ كُ ساكت شد ِ فقط با چش محظ
ٌ اش سّخت ً ٍاي شفاف شد مبً رِ گاز گرفتً تا از احساساتً . دمً براي اِن چش

سرو رِ براش تكّن دادو ِ در رِ باز كردو ِ خً شدو ِ ىشغّل پّشيدن . جنّگيري كنً
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ٍيّن طّري كُ داشتً بند كفش رِ ىي بستً خطاب بُ تينا كُ ٍنّز ًٍ . كفشً شدو
 :ايستادٌ بّد ِ داشت نگاًٍ ىي كرد، بي ىقدىُ گفتً

ُ بنديت خيني ضعيفُ - اين جنسُ بايد . غنط ٍات رِ برات گرفتً ِ نّشتيشّن. جين
ُ ٍات عامي باشُ  .جين

ُ ی . كار كفشً تيّو شدٌ بّد صاف ايستادو ِ زل زدو بَش كُ دِبارٌ ٍيّن قياف
تينا با . مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو تا نخندو. كش اِىدٌ از ناراحتيش رِ ديدو

 :ناراحتي فقط گفت

 .باشُ -

 :سرو رِ تكّن دادو ِ گفتً

 .ىن ديگُ ىيرو؛ خداحافظ -

خبري . سرو رِ كيي باال گرفتً ِ بُ آسيّن ابري نگاٌ كردو. ِ بعد بُ بيرِن قدو گذاشتً
از پشت بُ تينا نگاٌ كردو؛ سرش رِ پايين انداختُ بّد ِ زل زدٌ بّد بُ . از بارِن نبّد

 :بنند رِ بَش گفتً. زىين

 االن كُ بارِن نيست ىي تّني حداقه ٍيراٍيً كني؟ -

سرو رِ پايين انداختً ِ مبخندي زدو ِ بُ . ديدو كُ مبش رِ گاز گرفت ِ بُ طرفً اِىد
پاٍاش رِ ديدو كُ در قاب يُ دىپايي صّرتي خرگّشي كنار كفش ٍاي . زىين زل زدو

ٌ و رِ خّردو ِ در رِ باز كردو ِ گفتً. اسپرتً قرار گرفت  :خند

 .ىينّن -

 :ِ بعد خّاستً خارج شً كُ صداي پشييّنش رِ شنيدو كُ گفت
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- !Entschuldigung 

ٌ و گرفت ُ دست بيارٌ خند ببخشيد جزِ . از اين كُ سعي كردٌ بّد با زبان آمياني دمً رِ ب
ُ كار بردٌ  ُ ٍا ياد دادٌ بّدو ِ حاال اِن، اين جا ب ُ ٍايي بّد كُ تّ كالس بُ بچ اِمين كني

ٌ اش رِ بُ زىين دِخت ِ ساكت شد. چند محظُ سكّت كردو. بّدش . نگاٌ نااىيدشد
 :گفتً.  بَش نگاٌ كردو ِ سكّت رِ شكستً؛ ديگُ تنبيُ بس بّد

ُ ی بعد سعي ىي كنً رِزش آفتابي باشُ -  .دفع

ً كً شرِع كردن بُ  ً ٍاش رِ كُ ك ً كً كش پيدا كردن ِ چش مب ٍاش رِ ديدو كُ ك
رنگ گرفتن ِ برق زدن ِ در آخر يُ مبخند زيبا ِ دِ چشً ستارٌ بارِن كُ قشنگ ترين 

بُ خّدو اِىدو ِ از در خارج . ناخّداگاٌ ىن ًٍ مبخند زدو. تصّير تّي اِن محظُ بّد
 :شدو كُ صداي بنند تينا رِ شنيدو

 !خانّو شيا خيني خّبين -

شرِع كردو بُ . ديگُ نيي تّنستً اين حجً عظيً خندٌ رِ تّي خّدو حبس كنً
ُ ی خداحافظي . خنديدن ٍيّن طّر كُ بُ طرف ىاشينً ىي رفتً براي تينا دستي بُ نشّن

ٌ اي خندِن در رِ بست درحامي كُ ٍنّز آجار خندٌ رِي . تكّن دادو ِ اِن ًٍ با چَر
 .صّرتً ىعنّو بّد در ىاشين رِ باز كردو

 !آرتيييس -

ً ٍاو با بَت بُ زىين خيرٌ شد ٌ ی ىاشين خشك شد ِ چش ٍيُ . دستً رِي دستگير
اِن قدر سريع گردنً رِ . پنكي زدو كُ انگار بُ زىان حال برگشتً. چيز يَّ ىتّقف شد

آب دٍنً رِ قّرت دادو ِ با . چرخّندو كُ صداي تيريك استخّن ٍاو رِ شنيدو
ً ٍايي قنيبُ شدٌ از ترس ِ بَت اطراف رِ نگاٌ كردو تياو ِجّدو دِبارٌ سرد ِ . چش

پاو رِ بالفاصنُ . بُ خّدو اِىدو ِ سريع سّار ىاشين شدو ِ استارت زدو. يخ شدٌ بّد
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آب دٍنً رِ . اِن قدر ٍّل شدٌ بّدو كُ دست ٍاو شرِع بُ مرزش كرد. رِي گاز گذاشتً
 :قّرت دادو ِ فرىّن رِ چرخّندو ِ شرِع كردو بُ زير مب زىزىُ كردن

 !چيزي نيست... چيزي نيست -

ُ و رِ  ِ بعد سُ بار پشت سرًٍ نفس عييقي كشيدو ِ سعي كردو آراىش از دست رفت
ُ دست بيارو كُ تا حدِدي ًٍ ىّفق بّدو  .ب

سعي كردو صدا رِ . حاال كُ آرِو بّدو ىي تّنستً بَش فكر كنً. نفس راحتي كشيدو
ٍيّن طّر كُ نگاًٍ بُ خيابّن بّ در تالش بّدو تا دِبارٌ صدا . براي خّدو ىجسً كنً

ُ ٍايي از صدا تّي ذٍنً پيچيد ِ آشناييش باعخ ترس بيش از . رِ بُ ياد بيارو ً كً رگ ك
! ىطيئن بّدو از ٍشت سال پيشً فرار كردٌ ِ اِىدٌ بّد... اِن صداي آشنا! حدو شد

حتيا دمينش ٍيينُ؛ ! آرٌ، آرٌ. شايد ًٍ فقط يُ تًٍّ بّد ِ ىن خيني بزرگش كردو
ُ طّر ىيكنُ؟  ِگرنُ چ

دِبارٌ چندتا نفس عييق كشيدو ِ بطري آبي رِ كُ ٍييشُ تّ ىاشينً بّد، با دست 
ُ ی بطري رِ بُ مب ٍاو چسبّندو ِ آب نسبتًا گرىي رِ . راستً گرفتً ِ بازش كردو دٍن

ُ ی مبً راٌ گرفتُ بّد ِ رِي گردنً سر . نّشيدو ٌ ٍاي آب كُ از گّش بي تّجُ بُ قطر
ىي خّرد بُ نّشيدنً اداىُ دادو؛ انگار چند سال تّي كّير بّدو كُ دٍنً اين قدر خشك 

 !شدٌ بّد

. بطري آب رِ از خّدو جدا كردو ِ سرش رِ بستً ِ پرتش كردو رِي صندمي كناري
 .سعي كردو رِي رانندگيً ىتيركز شً تا يُ ِقت تصادف نكنً

رانندگي ِ تدريس ىي تّنستن ىن رِ آرِو ِ افكار ىزاحً رِ نابّد . اين طّري بَتر بّد
ُ ی خاطراتً جدا ىي كردن. كنن  .اين دِ تنَا چيزي بّدن كُ ىن رِ از حين
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ُ ی داخه بردن ىاشين رِ نداشتً. ىقابه آپارتيان پارك كردو نگاٍي بُ نياي . حّصن
دستً رِ رِی شكيً . با صدايي از جا پريدو. سادٌ اىا نسبتًا شيك آپارتيان انداختً

ُ اي كيك شكالتي خامُ ! صداي شكيً در اِىدٌ بّد. گذاشتً ِ مبخندي زدو براي محظ
ً ٍاو نقش گرفت ناخّدآگاٌ ىحه كارتّن ٍاي . ترشح بزاق دٍنً بيشتر شد. جنّي چش

ُ ٍا، زبّنً رِ بيرِن آِردو ِ رِي مبً كشيدو ! كيك شكالتي خامُ ىنتظر ىن بّد. بچ
 .طعيش از حاال ًٍ زير زبّنً بّد

*** 

ُ اي گفتً  :با محن اعتراض گّن

 !دارو نتيجُ ىي گيرو ِقتي ىياي خريد ٍيچ فرقي با جّميا نداري! كتي -

ٌ اي بًَ رفت ِ با اخً ىصنّعي گفت  :جّميا چشً غر

 ىگُ ىن چيُ؟ -

ً ٍاو رِ تّي حدقُ گردِندو ِ بُ جييعت زياد ىردو نگاٌ  ُ اي كشيدو ِ چش پّف كالف
با كشيدٌ شدن دستً . تعطيالت آخر ٍفتُ بّد ِ ٍيُ براي خريد اِىدٌ بّدن. كردو

 .تّسط كتي بُ خّدو اِىدو

ىي دِني چند ِقتُ نيّىدي خريد؟ تا جايي كُ يادىُ تّ عاشق ! بس كن آرتيييس -
 !خريد بّدي

ً ٍاش زل زدو خّاستً دٍن باز كنً بگً تّ يادت نيست، تّي اين ٍشت . تّي چش
ُ جاش با نگاًٍ اين  سال ىن خيني عّض شدو؛ اىا زبّنً رِ از داخه گاز گرفتً ِ ب

ُ طّري نگاٍش كردٌ بّدو كُ گفت  :حرف ٍا رِ بَش زدو؛ نيي دِنً چ

 !بيا ديگُ! باز كُ زل زدي بُ ىن -
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ٌ ی جّميا رِ شنيدو. ِ بعد دِبارٌ دستً رِ كشيد  .صداي ذِق زد

 !ىي خّاىشّن! اِن كيف ِ كفش چرو رِ نگاٌ كن! ِاي كتي -

 !تّ كُ ديرِز كيف ِ كفش خريدي: كتي

 :جّميا سرش رِ خارِند ِ گفت

تازٌ ىي تّنً ازشّن تّي تّمد ! ِمي دمً ىي خّادشّن؛ خيني قشنگن! راستي ىيگيا -
 ٍّو؟ نظرت چيُ؟. ىايكه استفادٌ كنً

ُ ی ىتفكري بُ خّدش گرفتُ بّد گفت  :كتي كُ قياف

 !ٍّو، فكر بدي نيست -

 :جّميا با خّشحامي دست ٍاش رِ كّبيد بُ ًٍ ِ گفت

 .پس ىن ىيرو -

 :كتي با خندٌ گفت. ِ بعد با سرعت زيادي ِارد ىغازٌ شد

 !خب ىّنديً ىن ِ تّ -

 :ىعترض گفتً. دِبارٌ دستً رِ تّي دست ٍاش گرفت ِ شرِع كرد بُ كشيدن ىن

 !كتي دستً كش اِىد -

با كنجكاِي كيي جنّ . بدِن تّجُ بُ ىن، بُ مباسي كُ پشت ِيترين بّد نگاٌ ىي كرد
با . مبً رِ گاز گرفتً تا از خندٌ نقش زىين نشً. رفتً كُ نگاًٍ بُ صّرتش افتاد

ً ٍايي درشت شدٌ ِ مب ٍايي كُ مبخند ىحّي داشتن زل زدٌ بّد بُ مباس؛ حتي  چش
دستً رِ باال آِردو ِ . درست ىحه آدىي بّد كُ ٍيپنّتيزو شدٌ بّد! پنك ًٍ نيي زد
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انگار بُ زىان حال برگشت؛ چّن تكّن خفيفي خّرد ِ پنك . جنّي صّرتش تكّن دادو
 :يَّ با خّشحامي دستً رِ گرفت ِ گفت. زد

 اين جا صبر ىي كني برو داخه ىغازٌ؟ -

 :مبخندو كش اِىد

 .آرٌ برِ، ىنتظرت ىي ىّنً -

ٌ ی . سرش رِ با خّشحامي تند تكّن داد ِ ِارد ىغازٌ شد نفس عييقي كشيدو ِ بُ ىغاز
ُ اي كُ پشت سرو بّد تكيُ دادو  .شيش

. دستً رِ تّي جيب سّیشرتً فرِ بردو ِ بُ جييعت زيادي كُ رِبرِو بّد زل زدو
ُ ی ىّ ىشكي گير كرد دست پدرش رِ تّي دستش گرفتُ بّد ِ . نگاًٍ رِي دختربچ

ٌ ی خندِن پدرش نگاٌ كردو كُ دخترش رِ . تاب ىي داد نگاًٍ رِ باال آِردو ِ بُ چَر
نگاًٍ رِ از اِن دِ آدو خّشبخت گرفتً؛ اين  . ناخّداگاٌ مبخندي زدو. ٍيراٍي ىي كرد

صداي تارٍاي گيتارش تّي شنّغي اين جيعيت گً . بار نگاًٍ رِي ىرد نّازندٌ ىّند
دِبارٌ نگاٌ . سرش رِ پايين انداختُ بّد ِ ىي زد؛ بدِن تّجُ بُ كسي. شدٌ بّد

ٌ ٍاي ىتفاِت؛ . سرگردِنً رِ از رِش برداشتً ِ بقيُ رِ از نظر گذرِندو آدو ٍایی با چَر
 ...يكي غيگين ِ گرفتُ، يكي زيبا، يكي قد كّتاٌ ِ يكي ًٍ

ُ اي  ً  سرى ُ اي تّ یُ جفت چش نگاًٍ ٍيين طّر چرخ ىي خّرد ِ چرخ ىي خّرد كُ محظ
ُ اي آشنا ىحّ شد. رنگي قفه شد ً ٍاي گردشدٌ از بَت . بالفاصنُ اِن دِ گّي سرى چش

تّان پنك زدن نداشتً؛ ىحه كاىپيّتري بّدو كُ ٍنگ كردٌ . ِ ترسً رِ بُ زىين دِختً
انگار تّان شنّاييً رِ از دست دادٌ بّدو؛ تّان تكّن خّردن . صداٍا براو ىحّ شد! بّد

. نكنُ رِحً از تنً جدا شدٌ بّد؟ با قّرت دادن آب دٍنً بُ خّدو اِىدو. ًٍ نداشتً
تكّن خفيفي خّردو ِ نگاًٍ رِ كُ تا چند جانيُ پيش خشك شدٌ بّد سريع حركت 
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نفس ٍاو تند ِ دٍنً خشك شدٌ . دستً رِ ناخّدآگاٌ رِي قنب خاىّشً گذاشتً. دادو
ُ و باال ُ ی سين ُ اي بّد؛ اىا اجري . پايين ىي شد-بّد ِ قفس نگاًٍ دنبال اِن دِ گّي سرى

 .ازش نبّد

 :نيرِو رِ تّي پاو ريختً ِ خّاستً حركتي كنً كُ صداي نااىيد كتي رِ شنيدو

 چرا ىن اين قدر بد شانسً؟ -

فكر كنً چيزي شبيُ بُ اين . نگاٌ گيجً رِ بَش دِختً ِ دٍنً رِ باز كردو تا حرف بزنً
 :گفتً

 ٍا؟... چي -

 :كتي با ناراحتي گفت

 تّ ديگُ چتُ؟ -

 :سرو رِ تكّن دادو ِ گفتً

 .ٍيچي... ٌ -

 :آٍي كشيد ِ زير مب چيزي گفت كُ شنيدو

 !اين ًٍ ىشكه دارٌ -

ِ  بعد دست سردو  رِ تّي دست ٍای ٍييشُ گرىش گرفت ِ دِبارٌ ىن  رِ بُ دنبال 
ىحه آدو ٍاي گيج شدٌ سرو رِ پايين انداختُ بّدو ِ تّي دنياي ىرىّز . خّدش كشيد

ُ اي، بدجّر بًَ ريختُ بّد . ِ آرِو خّدو غرق بّدو دنيايي كُ با تننگر اِن دِ چشً سرى
ذٍنً ىداو برىي گشت بُ ٍشت سال پيش ِ . ِ ىن سعي در جيع كردنش داشتً

ً ٍاي آبي . خاطرات تنخ ِ شيرينً رِ بُ رخً ىي كشيد انگار داشت دنبال شخصي با چش
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ُ او رِ بُ ياد . ىي گشت ٌ ی افراد ىربّط بُ گذشت زىان زيادي گذشتُ بّد ِ ىن چَر
 .فقط افرادي كُ حضّرشّن پررنگ بّد. نداشتً

ُ اي انگار ٍيُ چي ايستاد . خّن تّی رگ ٍاو يخ بست ِ نگاٌ چرخّنً ىرد! براي محظ
ً ٍا فقط ِ فقط ىي تّنست ىتعنق بُ يُ نفر باشُ! اِن نگاٌ مب ٍاو . اِن طرح چش

 :مرزيدن ِ صداي ىبَّت ِ خش دارو بيرِن اِىد

 !ىارتا -

*** 

 :فرياد زدو

ُ ٍا -  !ساكت بچ

ُ خصّص تينا اذيتً . كالس تّی سكّت فرِ رفت ُ ٍا، ب ُ ی بچ ٌ ٍاي ٍي سنگيني نگا
ُ ٍا دِختً. ىي كرد ُ اي تير كشيد. نفسً رِ فّت كردو ِ نگاًٍ رِ بُ برگ . سرو محظ

ً ٍاو تّي ًٍ رفت ُ ٍاو رِ ىاساژ دادو. اخ ً  رِ باال آِردو ِ با انگشت ٍاو شقيق . دست
 :صداي دمسّز ِ نگران تينا رِ شنيدو. انگار ىداو تّي سرو يُ صاعقُ زدٌ ىي شد

 خانّو جكسّن خّبين؟ -

ُ ی شديد  :بُ زِر گفتً. دِبارٌ يُ صاعق

 تينا؟. خّبً -

 :از جاش بنند شد ِ گفت

 بنُ؟ -

ً ٍاو رِ بستً ِ گفتً  :چش
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 ىي تّني يُ ميّان آب براو بیاری؟ -

ً كً كالس از قامب سكّت در اِىد ِ پچ پچ . سرش رِ تكّن داد ِ از كالس بيرِن رفت ك
ُ ٍا ٍيُ جا رِ گرفت كتاب ٍاو رِ . بعد از گذشت نيً ساعت كالس تعطيه شد. بچ

ُ ٍا از كالس بيرِن اِىدو ُ ٍاي آىّزشگاٌ رِ پايين . داخه كيفً گذاشتً ِ زِدتر از بچ پن
با شك . تنَا چند قدو ىّندٌ بّد تا بُ ىاشين برسً. رفتً ِ بُ طرف ىاشينً حركت كردو

ِاضحتر بگً، خبري از ! نفس راحتي كشيدو؛ خبري از كسي نبّد. بُ اطراف نگاٌ كردو
ُ اي نبّد  .صاحب اِن دِ گّي سرى

 !از ىن نترس -

صدا درست از كنار گّشً . جنّي خّدو رِ كُ نزديك بّد پخش زىين بشً گرفتً
آب دٍنً رِ قّرت دادو ِ كيي جرأت بُ خرج دادو ِ سرو رِ بُ ! ىی اِىد؛ ٍيّن صدا

اين چرخش انگار چند ساعت طاقت فرسا طّل كشيد؛ اىا با . سيت راست چرخّندو
ٌ و آزاد شد  .ديدن جاي خامي ِ يُ خيابّن خامي از ىاشين نفس حبس شد

ُ قدر دِرتر بشي ىن نزديك تر ىيشً -  .ٍرچ

ٌ او درًٍ شد. دِبارٌ يُ صاعقُ تّي سرو زدٌ شد سرو  رِ سريع باال آِردو  ِ اطراف . چَر
ً ٍاو رِ تّي . نبايد بَش اجازٌ ىي دادو بيشتر از اين خّدنيايي كنُ. رِ نگاٌ كردو اخ

ً ٍاو ٍيُ جا  رِ زير ِ رِ كردو؛ اىا كسي نبّد تّي ذٍنً يُ سّال . ًٍ كشيدو ِ با چش
ً ٍاو  رِ تنگ كردو ِ زىزىُ كردو. بّد؛ ىارتا قدرت ناىرئي شدن رِ نداشت  :چش

 ىارتا؟ -

 :صدا بُ نرىي باد پيچيد

 !ىن ىارتا نيستً -
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ً ٍاو آرِو آرِو گرد شدن پس اِن ! ٍضً اين جينُ سنگین بّد، خيني سنگین. چش
ً ٍاي ىارتا، ٍيين صدا كُ صداي ىارتا بّد چي بّدن؟ ً ٍاي فّق امعادٌ شبيُ چش  چش

 خانّو چرا اين جا ِايسادين؟ خّبين؟ -

ٌ ی گّشً رِ مرزِند سعي كردو مبخندي ٍر  چند رنگ . اين بار صدايي نازك ِ دخترِنُ پرد
سعي كردو محنً . برگشتً بُ طرف تيناي نگران. ِ رِ رفتُ رِي مبً بنشّنً كُ ىّفق شدو

 :عادي باشُ

 .اين جايي؟ بيا بريً -

صداي قدو ٍاي تينا رِ شنيدو كُ داشت . بُ طرف ىاشين رفتً. تينا سرش رِ تكّن داد
ٌ ی در رِ باز ىي كردو، . دنبامً ىی اِىد ىاشين رِ دِر زدو ِ درحامي كُ داشتً دستگير

بُ اِن شخص كُ ىعنّو نبّد ىارتاست . نگاًٍ رِ آرِو باال آِردو ِ بُ اطراف نگاٌ كردو
بُ تينا كُ داخه . يا نُ؛ اصال چرا اين جا بّد؟ صداي كّبيدٌ شدن در ىن رِ بُ خّدو آِرد

استارت رِ زدو ِ بُ . سرو رِ تكّن دادو ِ سّار شدو. ىاشين نشستُ بّد نگاٌ كردو
 .نرىي بُ راٌ افتادو

اخً . بُ طّر ِاضحي با اخً بًَ زل زدٌ بّد. سنگيني نگاٌ تينا رِ رِي خّدو حس كردو
ٌ ی دمنشين ِ زيباش نيي اِىد ُ ی چشً نگاٍش كردو  ِ گفتً. اصالً بُ چَر  :از گّش

 چيزي شدٌ؟ -

ُ جا كرد ِ گفت  :خّدش رِ تّي جاش كيي جاب

 .اتفاقًا ىن ىي خّاستً اين رِ ازتّن بپرسً -

 :درحامي كُ نگاًٍ بُ جادٌ بّد گفتً. نييچُ مبخندي رِي مبً نشست

 چرا؟ -
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 :يَّ دست بُ سينُ ىحه يُ بيب ىنفجر شد

ُ ش رنگتّن پريدٌ، ىداو حّاستّن پرتُ، انگار اصالً اين جا  - ُ جّري ٍستين؟ ٍي چرا ي
اتفاقي افتادٌ؟ٍيين چند . گاٍي اِقات ٍرچي صداتّن ىي كنً جّاب نيي ديد! نيستين

 .دقيقُ پيش ًٍ داشتين تّي خيابّن ىي چرخيدين

ً ٍاو رِ تّ ًٍ كشيدو ِ گفتً  :اخ

 تّ كي ىن رِ صدا زدي كُ ىن نشنيدو؟ -

 :پّفي كشيد ِ گفت

 شيا فقط ٍيين جينُ رِ شنيدين؟ -

 :سرو رِ تكّن دادو ِ گفتً

ُ ات اشتباٍي بّد -  .اين جين

 :از جاش پريد ِ گفت

ٍيين اىرِز سر كالس آشني چندبار صداتّن زد؛ ِمي شيا ٍيين طّر بُ ديّار زل ! آٍا -
 .زدٌ بّدين

ً كً مبخندي رِي مبً شكه گرفت ِ بعد از چند جانيُ تبديه بُ  ً ٍاو از ًٍ باز شد ِ ك اخ
ٌ ی نرىي شد  :تينا كيي نزديكً شد ِ با محن ىرىّزي گفت. خند

 خانّو ىعنً؟ -

 :نگاٍش كردو ِ گفتً

 بنُ؟ -
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ً ٍاش رِ تنگ كرد ِ گفت  :مب ٍاش رِ رِي ًٍ فشار داد ِ چش

 نكنُ عاشق شدين؟ -

ٌ او ! اين ديگُ جّك سال بّد سرو رِ پرت کردو عقب ِ بدِن تّجُ بُ اين كُ ىن رانند
ٌ ی تينا رِ شنيدو. شرِع كردو بُ خنديدن  :صداي جيغ ِحشت زد

 !ِاي خانّو تصادف ىي كنيً -

در حامي كُ ٍنّز ردي از خندٌ رِي مب ٍاو بّد بُ جادٌ . بُ خّدو اِىدو ِ صاف نشستً
 :زل زدو ِ خطاب بُ تينا گفتً

 !تّي ىغز كّچّمّت چيزٍاي عجيب غريبي ىي گذرٌ -

 :تينا با كنجكاِي آىيختُ بُ تعجب گفت

 يعني شيا تا حاال عاشق نشدين؟ كسي  رِ دِست نداشتين؟ -

ً كً ىحّ شد. گردي از غً رِي دمً نشست با . اجر خّبي كُ خندٌ رِو گذاشتُ بّد ك
ً ٍايي كُ بُ غً نشستُ بّد بُ رِبرِ زل زدو فرىّن رِ چرخّندو ِ گذاشتً اين . چش

 :سّال تينا بي جّاب بيّنُ؛ اىا اِن ِل كن نبّد

 جّاب نييدين؟ -

ً  رِ قّرت دادو نيي دِنً چرا؛ اىا حس كردو براي يُ محظُ، فقط يُ محظُ . آب دٍن
طرح دِ چشً بُ رنگ شب جنّي . تپش تندي رِ تّي قسيت چپ بدنً حس كردو

ً ٍاو نقش گرفت بغضي كُ سال ٍا خفُ شدٌ بّد دِبارٌ بيدار شد ِ بي رحيانُ بُ . چش
پنك زدو تا طرح زيباي اِن دِ چشً از . مب ٍاو  رِ رِي ًٍ فشار دادو. گنّو چنگ زد

ً ٍاو دِر شن حتي بُ زبّن آِردن ناىش ! امكس براو فراىّش نشدني بّد. جنّي چش
اِن سرزىين ِ اِن زن خّدخّاٌ كُ دمً نيي خّاد . تّي دمً براو ٍيجان ايجاد ىي كرد
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ىرد ىغرِري كُ دِستش ... امكس! حتي اسيش رِ ًٍ بيارو ٍيُ چيزو  رِ ازو گرفتن
 .داشتً، آرىيتا كّچّمّ، پيتر، دن ِ خيني چيزاي ديگُ

 :با صداي تینا از عامً خّدو بيرِن اِىدو

 !نگَدارين، نگَدارين! اِ  -

خّشبختانُ . پاو رِ ىحكً رِي ترىز فشار دادو كُ ٍردِىّن ىحكً بُ جنّ پرت شديً
نفس داغً رِ بيرِن فرستادو ِ . كيربندىّن رِ بستُ بّديً ِ اتفاق خاصي نيفتاد

 :درحامي كُ با دستً پيشّنيً رِ ىاساژ ىي دادو گفتً

 .ىعذرت ىي خّاو، حّاسً نبّد -

 :تينا مبخند پر ىحبتي زد ِ گفت

ُ ی . اين قدر بُ خّدتّن فشار نيارين - اين يُ ٍفتُ، احساس ىي كنً جزء بدترين ٍفت
ُ ی خّبي داشتُ . از بس كُ پريشّن ِ ىضطرب بّدين! شيا بّد اىيدِارو اين بار ٍفت

 .باشين؛ خدانگَدار

ُ ياد . بُ جاي خاميش زل زدو. ِ بعد پيادٌ شد ِ در رِ بست اين دختر عجيب ىن رِ ب
ً ٍاي آرىيتا ىي انداخت . مبخند تنخي رِي مبً شكه گرفت! آرىيتا. ىعصّىيت تّی چش

ً ٍاو رِ ىحكً رِي ًٍ فشار دادو ِ سرو رِ .  سامش باش16ُاِن االن بايد حدِد  چش
ُ او انداختُ بّد. بُ صندمي تكيُ دادو ُ ياد گذشت ُ ياد امكسي كُ ازو . تينا ىن رِ ب ب

جداش كردٌ بّدن، بُ ياد اِمين خّاٍرو، بُ ياد نفرت انگيزترين شخص تّي اِن 
 !كسي كُ باعخ رفتن ىن ِ جدا شدن ىن از باارزش ترين كس ٍاو شد؛ ديانا. سرزىين

ٌ ی خشً ِ انتقاو تّي قنبً پيچيد . با آِردن اسيش تّي ذٍنً حس بدي بُ عالِ
ُ ی خشً ىي باريد باز كردو ً ٍاو  رِ كُ ازش شعن فرىّن  رِ تّی دستً فشردو؛ . چش
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. دندِن ٍاو رِ رِي ًٍ ساييدو. اِن قدر كُ صداي ترق ترق استخّن ٍاو  رِ ىي شنيدو
ُ جا باٍاو بّد ِ تّي اين ٍشت سال نُ تنَا ازش كً  اين حس نفرت، ٍييشُ ِ ٍي

ِقتي بُ ياد سختي ٍايي كُ كشيدو تا ٍيُ از شر . نشدٌ بّد، بنكُ بيشتر ًٍ شدٌ بّد
دشين ٍا راحت باشن، ِقتي ياد جداييً از كساني كُ دِستشّن داشتً ِ بُ راحتي 

نفرتي . بيرِن كردنً از اِن جا ِ اين كُ ىن خطرناكً ىي افتً، ِجّدو از نفرت ىي سّزٌ
 !نفرت از ديانا جدا نشدنيُ. كُ حتي اگر ًٍ بخّاو نيي تّنً جداش كنً

 .دركت ىي كنً -

ً تر فشار دادو ً ٍاو  رِ ىحك ُ ی اين ىرىّز بازي ٍا  رِ نداشتً. چش ! براو بس بّد! حّصن
 :آرِو گفتً. حداقه براي اىشب پر بّدو

 چرا خّدت رِ نشّن نييدي ىارتا؟ -

 :صدا درست از كنار گّشً بنند شد

 !ىن ىارتا نيستً آرتيييس -

ً ٍاو رِ سريع باز كردو ِ با محن تندي گفتً  :چش

ُ ی اين كارٍا رِ ندارو! البد خّاٍر دِقنّي ىارتا ٍستي -  بگّ كي ٍستي؟... ىن حّصن

 :اين بار صدا از كنار گّش چپً شنيدٌ شد

 .ٍيّني كُ خّدت گفتي -

ً ٍاو رِ تنگ كردو  ِ گفتً  :چش

 البد ىي خّاي باِر كنً؟ ٍّو؟ -

 :سرو  رِ آرِو بُ صندمي كّبيدو  ِ ناميدو. ديگُ صدايي نشنيدو
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 !بذارين آرِو باشً... دست از سرو بردارين -

اىرِز از . با خستگي دِبارٌ ىشغّل رانندگي شدو. ىاشين تّي سكّت فرِ رفتُ بّد
ً ٍاو بّد طي رانندگي، از فشار خستگي، . رِزٍايي بّد كُ ىداو تخت خّابً جنّي چش

ٍيّن ىّقع بّد كُ بُ ياد . گاٍي اِقات تصاِير تار ىي شد ِ پنك ٍاو رِ ًٍ ىي رفت
كسي . عصبانيت خامُ بابت اين كُ چرا از خّدو تا اين حد كار ىي كشً افتادو

نيي دِنست كُ ىن براي فراىّش كردن ِ فرصت ندادن بُ خّدو، بُ اين كُ بُ گذشتُ 
! فكر كنً اين كا ر رِ ىي كردو؛ ِگرنُ آدو بيياري نبّدو كُ تا اين حد خّدو  رِ خستُ كنً

ىشكه ىن اين بّد کُ ٍيچ ِقت عادي نبّدو ِ ىن دمً عجيب عادي بّدن 
ُ  دستش آِردٌ بّدو؛ اىا حاال داشت خراب . ىي خّاست چيزي كُ تّ اين چند سال ب

 .ىي شد

در رِ باز كردو ِ پيادٌ شدو ِ . با رسيدن ىقابه آپارتيان ىاشين  رِ ِارد پاركينگ كردو
ُ او رِ سريع تر كردو احساس ىي كردو اگُ فقط چند دقيقُ ديرتر برسً بُ . قدو ٍاي خست

ُ اي رِي مبً نقش . تخت، رِي زىين ِمّ ىيشً نگاًٍ كُ بُ آسانسّر افتاد، مبخند خست
ِارد اتاقك كّچك آسانسّر شدو ِ تّي دمً از كسي كُ اختراعش كرد تشكر . گرفت
دكيُ ىّرد نظرو  رِ زدو ِ بعد از دِ جانيُ آسانسّر تكّن كّچكي خّرد ِ بعد ىن . كردو

. در آسانسّر باز شد ِ ىن تند ازش بيرِن زدو. احساس ىعنق بّدن بًَ دست داد
ٍيين طّر كُ ِارد خّنُ . شتاب زدٌ كنيد رِ از تّي كيفً بيرِن آِردو ِ در رِ باز كردو

پنك ٍاو رِ با زِر ِ بدبختي باز . ىي شدو كاپشن ِ شامگردنً رِ بُ طرفی پرت كردو
ُ اشّن داشتُ بّدو . تنَا راٍي كُ جنّو ىي ديدو، راٍي بّد كُ بُ اتاق خّاب ىي رفت. نگ

باالخرٌ بُ اتاق خّاب رسيدو؛ در رِ باز كردو ِ بُ سيت تخت . قدو ٍاو  رِ سريع تر كردو
نرىي ِ گرىيش باعخ شد ىقاِىتً از بين برٌ ِ . رِي تخت شيرجُ زدو. پرِاز كردو

 .پنك ٍاو رِي ًٍ بيّفتُ ِ ىن ىحه ٍييشُ در تاريكي مذت بخش خّاب غرق شً
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*** 

 :دست ٍاو  رِ جنّي دٍنً گرفتً، ٍا كردو ِ گفتً

 زىان بَتري نبّد براي رفتن بُ كٌّ؟ -

 «.نُ»: جّميا

ٌ اي بَش رفتً كُ براو زبّن در آِرد . از كارش مبخند ىحّي رِي مبً نشست. چشً غر
ً  رِ نزديك آتيش كردو ِ گفتً  :دست

 !نيي شد حداقه رِز بيايً؟ االن شبُ ِ دِ برابر رِز سردترٌ -

ً ٍاي عسنيش بًَ زل زدٌ بّد گفت  :تاو مبخند جذابي زد ِ در حامي كُ با چش

ً  رِ بَت بدو؟ -  ىي خّاي كاپشن

ً  رِ كالفُ تّي حدقُ چرخّندو با اخً بَش نگاٌ كردو؛ از . مرزيدن كتي رِ ديدو. نگاٍ
ُ اي بَش زدو ِ زير . بس جنّي خّدش  رِ گرفتُ بّد نخندٌ قرىز شدٌ بّد با پاو ضرب

 :گّشش گفتً

 اين پسرٌ رِ چرا آِردي؟ -

ٌ اي گفت  :كتي نگاٌ خندِنش رِ باال آِرد ِ با صداي كنترل شد

خب چي كار . ِقتي ًٍ فَييد تّ ىي خّاي بياي ديگُ ِل كن نبّد. خّدش چسبيد بًَ -
 ىي كردو؟

ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو ِ غريدو  :اخ

 !يادو رفتُ بّد بُ تّ ِ جّميا اعتياد نكنً! اٌ -
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ٌ اش نزنُ بيرِن  .كتي مب ٍاش رِ رِي ًٍ فشار داد تا خند

ـ  خّدش عين چسب ىي چسبُ حتي از ىدل ٍا ًٍ ! ِمي يكً ِاقع بين باش! ـ
 !خّشتيپ تر ِ جذاب ترٌ

 :پّزخندي زدو ِ گفتً

 ...اين؟ امك -

كيي بُ آتيش . نفس راحتي كشيدو. نزديك بّد اسً امكس رِ بيارو. زبّنً رِ گاز گرفتً
. نزديك تر شدو ِ زير چشيي بُ تاو كُ داشت با جّميا ىي گفت ِ ىي خنديد نگاٌ كردو

ٌ اي ِ پّستي سفيد داشت ً ٍاي گرو عسني ِ ٍيكني ِرزيدٌ؛ نُ. ىٍّاي قَّ ! چش
ً ٍاي بُ رنگ شب امكس نيي رسيد ُ پاي ىٍّا ِ چش رنگ پّستش بُ پّست زيباي ! ب

 !ىَتاب رنگ امكس نيي رسيد

ً ٍاو  رِ رِي ًٍ فشار دادو تا اين شب . سرو رِ پايين انداختً. دِبارٌ بغض كردو چش
ُ ياد كسي تّي . تفريحي بُ زٍرىار تبديه نشُ تّي اين ىدت كّتاٌ با ٍر  چيزي ب

ُ و ىي افتادو ُ ياد امكس. گذشت ! امكس... با ديدن تينا بُ ياد آرىيتا ِ حاال با ديدن تاو ب
يعني تّي اين ىدت ىن رِ فراىّش كردٌ؟ يا  . احساس دمتنگي شديدي بَش داشتً

ُ ياد دارٌ؟يا ُ اي ازدِاج كردٌ؟ اين فكر بُ ىعناي ِاقعي ... ىن رِ ب يا حتي با شخص ديگ
ُ ی آخر رِ بًَ زد از جاو بنند شدو كُ نگاٌ ٍيُ بُ . نزديك بّد اشكً جاري شُ. ضرب

 :جّميا ىتعجب گفت. سيتً برگشت

 چيزي شدٌ؟ -

 :سعي كردو نذارو بغضً بُ تارٍاي صّتيً سرايت كنُ

 .ىيرو يكً دِر بزنً؛ اين جا سطحش صاف ِ پردرختُ، دمً نيياد اين جا بشينً -
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 :تاو با خّشحامي گفت

 .اتفاقًا ىن ًٍ داشتً ٍيين فكر رِ ىي كردو -

 :ِ بعد خّاست بنند شُ كُ با جديت گفتً

 !ىي خّاو تنَا باشً -

اخيي كرد ِ ساكت شدٌ سرجاش نشست ِ بُ . بُ ىعناي ِاقعي كنيُ ضايع شدٌ بّد
كتي با ناراحتي بًَ نگاٌ كرد؛ ىي دِنست ِقتي كُ ىي خّاستً تنَا باشً . زىين زل زد

سعي كردو مبخندي بزنً تا نگرانً نباشُ؛ اىا فكر كنً كارو . يعني باز ًٍ چيزي شدٌ
ُ اي جز يُ مبخند مرزِن نداشت  .نتيج

ً  رِ بَشّن كردو ِ بُ طرف درخت بنندي كُ چندين ىتر اِن ِرتر بّد رفتً باد . پشت
ً  رِ رِي سرو بذارو دست ٍاو  . سردي كُ شرِع بُ ِزيدن كرد، ىجبّرو كرد كالٌ كاپشن

ُ ی درخت پشت دادو ِ بُ ىاٌ كُ داشت تّي  رِ داخه جيب كاپشنً فرِ بردو ِ بُ تن
. صداي برخّرد باد با برگ ٍا بًَ حس آراىش ىي داد. آسيّن ىي درخشيد نگاٌ كردو

ُ ٍاو فرستادو  .نفس عييقي كشيدو ِ ٍّاي سرد كٍّستان رِ بُ داخه ري

 تصيييت رِ نگرفتي؟ -

ً ٍاو  رِ بستً ِ گفتً ُ او رِ بُ بيرِن فّت كردو ِ چش  :نفس كالف

 !دست از سرو بردار! ِمً كن -

ً ٍاو رِ باز كردو ِ بُ زني كُ در تاريكي فرِ رفتُ . صداي قدو ٍاي آرِىي رِ شنيدو چش
نّر ىاٌ . كيي جنّتر اِىد. نّر ىاٌ تّنستُ بّد تا كيرش رِ ىشخص كنُ. بّد نگاٌ كردو

ً ٍاو ناخّداگاٌ تنگ شد. باالتر رفت ِ بُ گردنش رسيد خيني دمً ىي خّاست . چش
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ٌ ی ِاقعيش رِ ببينً ً ٍاش  رِ ببينً. چَر دِبارٌ . ىن تا حاال تّنستُ بّدو فقط چش
 :صداي آرِىش رِ شنيدو

ُ ات رِ دِست داشتي؟ - ُ طّر ىي تّني ادعا كني كُ عزيزان از دست رفت  تّ چ

ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو  :ىي خّاست چي كار كنُ؟ چيزي نگفتً كُ دِبارٌ گفت. اخ

 ٍّو؟ سّامً جّاب نداشت آرتيييس؟ -

ٌ اي ضربُ ىي زدو  نگاًٍ رِ بُ زىين دِختً ِ درحامي كُ با نّك كفشً بُ سنگ ريز
 :گفتً

 !بُ تّ ربطي ندارٌ -

 :صداي پّزخندش  رِ شنيدو

 !ٍّو، رِش خّبيُ. پس اين طّري ِجدانت رِ آرِو نگُ ىي داري -

 :باالخرٌ كنترمً رِ از دست دادو ِ با صداي نسبتا بنندي گفتً

 چي ىي خّاي؟ ىي خّاي با اين سّا ل ٍا بُ چي برسي؟ -

 :صداي ىرىّز ِ آرِىش رِ شنيدو

 !بُ اين كُ چرا تّ اين ٍيُ سال بُ فكر انتقاو نيفتادي -

 :گيج مب زدو. انگار شّكي بًَ ِارد شد

 انتقاو؟ -

 :با محني كُ آدو رِ ِسّسُ ىي كرد اداىُ داد
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ُ خاطر اٍداف ديانا - تّ امكس . تازٌ ىي پرسي انتقاو؟ چَار سال از عيرت بُ ٍدر رفت؛ ب
ُ ياد ! ِ عزيزانت رِ از دست دادي ً ٍاي ىعصّىش رِ كُ ب آرىيتا كّچّمّ با اِن چش

ً ٍايي كُ ٍيشكي نتّنست دِِو بيارٌ؛ اىا تّ براي نجات اِن ٍا ِ  داري؟ ضربُ ِ زخ
ُ ی  ديانا ىتحيه شدي ِ در آخر ًٍ كُ ديانا ًٍ ديد ديگُ براش ىنفعتي نداري، بُ بَّن

ٌ ی تاريكي ٍستي ِ خطرناك، از اِن سرزىين پرتت كرد بيرِن ىي خّاي باز . اين كُ زاد
 ًٍ برات بگً؟

ُ اي كُ ىي گفت شّك عظييي بًَ ِارد ىي شد ُ ٍاش درد داشت. ٍر جين چرا ىن ! جين
. تا حاال بُ اين حرف ٍاش نرسيدٌ بّدو؟ حرف ٍاش تننگري بّد براي بيدار شدنً

حسي کُ ىي خّاد خيني كارٍا . احساس ىي كردو حسي عظيً تّي درِنً بيدار شدٌ
ً كً بُ خّدو اِىدو ِ ِارد دنياي حال شدو! كنُ نفرت تّي ِجّدو ريشُ زدٌ بّد ِ . ك

از آتش نفرت گرو شدٌ بّدو ِ ديگُ حتي سرىاي . دِر ذٍن ِ قنبً پيچيدٌ بّد
تّي اين ٍشت سال سعي كردٌ بّدو از . ِحشتناك كٍّستان رِ حس نيي كردو

خاطراتً دِر باشً ِ بَشّن فكر نكنً؛ ِمي از ِقتي كُ اين زن ىرىّز ِ عجيب پا بُ 
ُ و رِ بُ رخً بكشُ، ٍيُ چي فقط طي چند رِز  زندگيً گذاشتُ بّد ِ تّنستُ بّد گذشت

تا قبه از اين چند رِز، ىن دختر آرِىي بّدو، دختري كُ از بس از خّدش . عّض شد
ُ اش رِ، بالٍايي كُ سرش اِىدٌ بّد رِ فراىّش كنُ دختري . كار كشيد، تّنست گذشت

ُ خاطر كارش تا صبح بيدار باشُ؛ ِمي حاال تبديه شدٌ بّدو بُ كسي ... كُ ىجبّر بّد ب
كُ تّي سنّل بُ سنّل بدنش نفرت كاشتُ شدٌ بّد ِ اين نفرت ِجّدش رِ در بر گرفتُ 

ٌ ی ٍيچ فكري رِ بَش نيي داد غّل . ىن سراسر از خشً ِ نفرت شدٌ بّدو! بّد ِ اجاز
نفرت ِ تاريكي، آراىش ِ فراىّشيً رِ كشتُ بّد ِ ىن رِ بُ خّدو آِردٌ بّد ِ خّد 

ُ اي بُ سيتً فرستادٌ بّد ناگَان انگار چيزي براو جا . اين غّل رِ، اِن زن چشً سرى
ُ اي تّي ذٍنً جا گرفت. افتاد  .بين اين ٍيُ احساس ِ شنّغي ِ درگيري با خّدو، كني

 !انتقاو
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*** 

 :با عصبانيت گفتً! تيركز تيركز

 !اٌ -

پّفي كشيدو  ِ . ِ رِزناىُ رِ پرتش كردو رِی كاناپُ ِ بُ تنّزيّن رِبرِو نگاٌ كردو
 :رِبُ كتي گفتً

 ىيشُ اِن رِ خاىّش كني؟ -

ُ ی رِبرِش بّد گفت  :در حامي كُ تخيُ ىي شكّند ِ ىحّ فينً عاشقان

 !نّچ -

 :دندِن ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو ِ گفتً

 !باشُ، باشُ -

ىي دِنستً اصال ىن رِ نيي بينُ ِ حّاسش كاىه بُ دختر ِ پسر داستانُ كُ ٍر  محظُ 
ُ  ًٍ نزديك تر  ىی شدند كيي بيشتر طّمش . مبخندي  شرِرانُ رِي مبً نقش بست. ب

ُ ی جامبي تّي فينً شكه بگيرٌ، پريدو ِ كنترل رِ  دادو ِ درست زىاني کُ قرار بّد صحن
 :كتي با صّرتي برافرِختُ برگشت طرفً ِ جيغ كشيد. گرفتً ِ تنّزيّن رِ خاىّش كردو

ٌ ی بدتركيب -  !تازٌ ىي خّاستن ًٍ رِ ببّسن! بدٌ اِن رِ ببينً دختر

ُ ٍا شد ُ اش رِ . نيشً رِ باز كردو ِ ابرٍِاو رِ باال انداختً كُ يَّ عين ديِّن ظرف تخي
نگاًٍ بُ چيز زردي كُ كف . پرت كرد طرفي ِ كّسن كاناپُ رِ گرفت ِ بُ طرفً دِيد

ً ٍاو برق زد. زىين بّد افتاد ُ ی كيدي آىادٌ ىي كردو؛ ! چش بايد خّدو رِ براي يُ صحن
ُ ی برزخي كتي رِ برانداز كردو  ُ او گذاشتً ِ با مبخند قياف براي ٍيين دستً رِ زير چّن
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كُ درست داشت بُ طرف ٍيّن چيزي كُ ىي خّاستً ىي رفت ِ ِقتي كُ رسيد شرِع 
 :كردو بُ شيردن

- ۱... ۲... ۳! 

چرخ كّتاٍي رِ ٍّا خّرد ِ بعد با سر رِي زىين فرِد . جيغ كتي بُ ٍّا رفتُ بّد! بّو
ً ٍاو سرازير . دستً رِ گذاشتُ بّدو رِي دمً ِ داشتً ىي خنديدو. اِىد اشك از چش

ٌ اي درًٍ ناميد. شدٌ بّد  :كتي با بدبختی خّدش رِ رِي كاناپُ كشيد ِ با چَر

 !آي تياو تنً درد ىياد!... آي پاو -

ٌ ی خندِن ىن افتاد كُ با خشً گفت  :انگار تازٌ نگاٍش بُ چَر

ُ ش تقصير تّی بي شعّرٌ -  چرا بًَ نگفتي اِن جا پّست ىّزٌ؟! ٍي

ٌ او بُ ٍّا رِ ىي گرفتً گفتً  :درحامي كُ جنّي شنيك خند

ُ اي بُ اين باىزگي از دستً در برٌ -  !آخُ نيي خّاستً صحن

تّ يُ حركت سريع كّسن ىبه رِ برداشت ِ بُ طرفً پرت كرد كُ با دستً سريع 
ىي دِنستً دارٌ از حرص ىي تركُ؛ براي . براش زبّني در آِردو كُ قرىز شد. گرفتيش

 :ٍيين با خندٌ تنّزيّن رِ رِشن كردو ِ كنترل رِ تّي بغنش پرت كردو ِ گفتً

 .بيا فينيت رِ ببين -

 :كتي با محن تَديدِاري گفت

پس . اگُ از دٌ ىتر بيشتر بًَ نزديك شي، اِن قدر ىي زنً تّ سرت تا ضربُ ىغزي بشي -
 !دِر ِ بر ىن نپنك
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ُ ی بي خيال تكّن دادو كُ ىساِي شد با  درحامي كُ ىي خنديدو دستً رِ بُ نشّن
 :درحامي کُ سرو رِ ىامش ىي دادو گفتً. برخّرد كّسن كاناپُ بُ سر ىن

 !كتي تّ يُ رِاني ٍستي -

 :صداي فرياد كتي تياو خّنُ رِ مرزِند

 !رِاني خّدتي بي شخصيت -

ٌ اي اتاقً رِ باز . در حامي كُ بُ حرص خّردنش ىي خنديدو بُ طرف اتاقً رفتً در قَّ
باد . بُ طرف بامكن نسبتًا بزرگ اتاقً رفتً ِ رِي صندمي نشستً. كردو ِ ِارد شدو

. شرِع بُ ِزيدن كرد ِ ىٍّاي آزادو رِ كُ دِرو ريختُ بّدىشّن بُ بازي گرفت
ُ ًٍ خّرد ً ٍاو رِ با آراىش بستً كُ در كسري از جانيُ با شنيدن صدايي آراىشً ب  :چش

 تصيييت رِ گرفتي؟ -

ً ٍاو رِ باز كردو نگاًٍ رِ از پاش باال . سرو رِ بُ طرف صدا برگردِندو. سريع چش
درست . بُ ىارتاي رِبرِو نگاٌ كردو. نگاًٍ رِ باالتر كشيدو. كشيدو ِ بُ گردنش رسيدو

مبخند ىحّي رِي مبش نقش ! ىحه خّد ىارتا بّد؛ انگار خّد ىارتا جنّو بّد نُ خّاٍرش
 :گرفت ِ گفت

 داري بُ شباٍتً بُ ىارتا فكر ىي كنی، درستُ؟ -

 :سرو رِ آرِو تكّن دادو ِ گفتً

ُ ی ديگُ ًٍ دارو -  !براو عجيبُ چرا ىارتا بًَ نگفت يُ خام

 :پّزخندش گّشً رِ آزار داد

 .اِن ٍيچ ِقت زندگيش رِ براي كسي بازگّ نيي كنُ -
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 :سكّت براي يُ دقيقُ برقرار شدٌ بّد كُ دِبارٌ اِن سكّت رِ شكست

 .بُ سّامً جّاب ندادي -

ُ ايش نگاٌ كردو ِ گفتً ً ٍاي سرى  :نفس عييقي كشيدو ِ بُ چش

 .ىن حتي اگُ بخّاو نيي تّنً انتقاو بگيرو؛ ىن تّان برگشتن رِ ندارو -

ُ اي دِر دِخت ِ گفت  :نگاٌ سردش رِ بُ نقط

 .ِمي ىن دارو -

ً ٍاو رِ تنگ كردو ِ گفتً  :چش

 خب؟ -

ُ ی ناىعنّو زل زدٌ بّد با ٍيّن محن خّنسرد گفت  :ٍيّن طّر كُ بُ اِن نقط

 .ىا ىي تّنيً بُ ًٍ كيك كنيً ِ بُ ٍدفيّن برسيً -

 :نگاٌ ىتعجبً رِ بَش دِختً ِ گفتً

 ىنظّرت چيُ؟ -

 .باالخرٌ نگاٍش رِ كند ِ بًَ دِخت

تيً خّبي . ىي تّنً تّ رِ برگردِندو ِ با ًٍ ٍيكاري كنيً. ىن قدرت برگشت رِ دارو -
 !ىي شيً

ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو ِ گفتً  :اخ

 ديانا چُ ربطي بُ تّ دارٌ؟ -

 :احساس كردو مبخندش تنخ تر از زٍر بّد
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 .اِن ىن رِ از سرزىينً بيرِن كرد؛ درست ٍيّن كاري كُ با تّ كرد -

 :پّزخندي زدو ِ گفتً

 اين  بار دمينش چي بّد؟ -

 :صداش ىحه باد گّشً رِ نّازش داد

ُ اي  - اِن ىي گفت ىن شّو بّدو؛ ىحه ىارتا عادي نبّدو ِ عالٌِ بر قدرت باد، قدرت ديگ
كافيُ پا داخه يُ سرزىين بذارو . ًٍ داشتً ِ اِن تنَا بُ ٍيين دميه ىن رِ شّو خّند

 !ِ اِن ٍا ىن رِ ببينن؛ در اين صّرت خّاًٍ ىرد

 :دست ٍاو رِ ىشت كردو ِ گفتً

 .خيني دمً ىي خّاد گردنش رِ بشكّنً -

ُ  ياد داشتُ باشً برگشتً طرفش ِ گفتً  :بعد انگار چيزي ب

 ...چيز -

 :با خّنسردي گفت

 .اسً ىن آناست -

 :سرو رِ تكّن دادو ِ گفتً

 آنا، قدرت دِو تّ چي بّد؟ -

ُ ی چشً نگاٍي بًَ انداخت ِ گفت  :از گّش

در  ِاقع ىن قدرت اجنُ رِ دارو ِ . ٍيّن قدرتي كُ با كيك اِن ىي تّنً بُ زىين بياو -
 .يُ جن ًٍ ٍستً
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 :ىتعجب گفتً

 ...ِمي -

 :آنا سرش رِ تكّن داد ِ گفت

 .سال ٍا پيش، ىادرو با پادشاٌ جنيان ازدِاج كرد ِ ىن ىخنّطي از اين دِ ٍستً -

ُ قدر . بُ زىين خيرٌ شدو. با تعجب برگشتً سر جاو بُ سرنّشت ٍر دِىّن فكر كردو؛ چ
! ٍر  دِ از سرزىينيّن رِندٌ شدٌ بّديً؛ اِن  ًٍ تّسط يك شخص! تنخ ِ تاريك بّد

ٌ اي براي كارٍاش دارٌ! ديانا . زن خّدخّاٌ ِ قدرت طنبي كُ دميه ٍاي ىسخر
اىيدِارو اين ىنفّر بّدن ارجي نشُ ِ بُ . نفرت انگيزترين امَُ تّي اِن سرزىين

ُ ٍاش سرايت نكنُ  .بچ

 .ىن تا دِ رِز ديگُ بر ىي گردو -

 :نفسً تيكُ تيكُ بيرِن اِىد

 خب؟ -

 :با محن بي تفاِتي گفت

ىا ٍر دِ براي . ىي تّنً اين شانس  رِ بَت بدو تا با ًٍ باشيً ِ ديانا رِ زىين بزنيً -
انتقاو بُ ًٍ نياز داريً؛ ىن بُ قدرت تاريكي ِ ٍّش تّ، ِ تّ بُ قدرت ىن تا بتّني از 

 .اين جا بري

ُ ٍاو فرستادو ِ گفتً  :ٍّاي سرد رِ بُ داخه ري

 .بايد فكر كنً -
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دِ رِز بعد، اگُ ىي خّاي بُ جنگ با ديانا بياي، نييُ شب تّي ٍيّن جنگني باش كُ  -
 .براي اِمين بار بُ اِن سرزىين اِىدي

حرف ٍاش رِ زدٌ بّد ِ . ىي دِنستً رفتُ. سكّت بُ پا شدٌ بّد. سرو رِ تكّن دادو
ً ٍاو رِ بستً. دميني براي ىّندن نداشت افكار . سرو رِ بُ صندمي تكيُ دادو ِ چش

! ىزاحً رِ از ذٍنً رِندو ِ بُ خّدو استراحت دادو؛ ِگرنُ ىحه يُ بيب ىنفجر ىي شدو
ً ٍاو گرو شد ِ خّاب داشت بًَ غنبُ ىي كرد كُ ً كً چش  ...نيي دِنً چي شد كُ ك

 .دِستت اِىد... پاشّ... آرتي، آرتي، آرتي -

ُ اي بُ دست ٍاش كُ باٍاشّن ىن  رِ سفت گرفتُ بّد ِ تكّن ىي داد زدو  با دستً ضرب
 :ِ با تنخي گفتً

 .ىن دِستي ندارو، بذار بخّابً -

 :يَّ دست ٍاش رِ برداشت ِ با اعتراض ِ اِن صداي جيغش گفت

 كُ دِست نداري؟ پس ىن ِ جّميا برات چي ٍستيً؟ -

ُ ٍا  ُ ی برزخي كتي كُ ىحه بچ ً ٍاو رِ باز كردو ِ بُ قياق پّفي كشيدو ِ باالخرٌ چش
ً ٍاي درًٍ . شدٌ بّد نگاٌ كردو ىٍّاش ريختُ بّد تّي صّرتش ِ دست بُ سينُ با اخ

 :طنبكار گفت. بًَ زل زدٌ بّد

 ٍا چيُ؟ -

 :ناميدو

 !مطفًا ِمً كن -
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ىن رِ بُ . دستً رِ گرفت ِ از رِي صندمي بنندو كرد. كتي نّچ نّچي كرد ِ اِىد طرفً
 :طرف در كشّند ِ در ٍيّن حال يُ ريز حرف ىي زد

اين دخترٌ اِىدٌ ىيگُ با تّ . اگُ آداب ىَيّن نّازي رِ داشتي، االن نخّابيدٌ بّدي -
 .كار دارٌ

 :پّفي كشيدو ِ گفتً

 اين دخترٌ اسً ندارٌ؟ -

 :كتي ايستاد ِ حامت ىتفكري بُ خّدش گرفت ِ گفت

 .ىٍّاش كُ نارنجي بّد -

ُ دِنُ ىحكً بُ پيشّنيً زدو كُ . قرار بّد باٍاش تيرين كنً! اٌِ تينا. برق از سرو پريد ي
 :كتي گفت

 !شكستا -

 :با عصبانيت گفتً

 االن كجاست؟! زٍر ىار، خب بگّ تيناست ديگُ -

 :كتي ىتعجب از رفتار ىن گفت

 .تّ حامت خّبُ؟ تب نداري؟ ىن تا حاال نديدىش اسيش  رِ نيي دِنً... تّ نشيين -

برگشتً طرف . سرو رِ تكّن دادو ِ خّاستً از راٍرِ خارج شً كُ چيزي يادو اِىد
 :رِبُ كتي اخيّ گفتً. سعي كردو مبخندي رِي مبً بشّنً. كتي

 كتي جّن؟ -
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ً ٍاش بيشتر تًٍّ رفت  :اخ

 ٍا چي ىي خّاي؟ -

 :مبخند دندِن نيايي زدو ِ گفتً

 .دِ ميّان شير براي ىن ِ تينا بيار -

 :يَّ گفت. چند جانيُ نگاًٍ كرد

 ىگُ ىن گارسّنً كُ ٍي برات غذا بيارو؟! آخرين بارٌ -

 :سرو رِ تكّن دادو ِ بنند گفتً. تا حاال ٍزار بار اين ٍا رِ گفتُ بّد

 !ىينّن -

 .ِ بعد بُ طرف اتاق نشيين رفتً

. بُ اتاق نشيين كُ رسيدو، نگاًٍ رِي دختري كُ ىٍّاي براق نارنجي داشت ىّند
مبخندي زدو ِ با . سرش رِ پايين انداختُ بّد ِ با انگشت ٍاي ظريفش بازي ىي كرد

 :ِقتي بَش رسيدو خً شدو ِ زير گّشش گفتً. قدو ٍاي بي صدا بُ طرفش رفتً

 .سالو تينا -

ُ اش كُ باال پايين ىي شد . با ترس از جاش پريد دستش رِ ىضطرب رِي قفسُ سين
گذاشت ِ با ىردىك ٍاي ترسّنش بًَ نگاٌ كرد ِ ِقتي فَييد ىنً نفس راحتي كشيد ِ 

 :با محن ىعترضي گفت

 !اين چُ كاريُ؟ كني ترسيدو -

ٌ ی ريزي كردو ِ رِبرِش رِي كاناپُ نشستً ِ گفتً  :خند
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 .بُ كتي گفتً براىّن شير داغ بيارٌ -

 :يُ تاي ابرِو رِ باال انداختً ِ گفتً. سرش رِ تكّن داد ِ تّي سكّت بُ زىين زل زد

 .كتاب ِ دفترت رِ بيرِن بيار -

ُ  دست گرفت ِ ىشغّل در آِردن  ُ اي رِ كُ كنارش رِي كاناپُ رٍا شدٌ بّد رِ ب كّم
تّ ٍيين ىدت كتي ًٍ با مبخند ِ دِ ميّان شير كُ ازشّن بخار بُ ٍّا . ِساينش شد

با مبخندي كُ عضّ جدا نشدني از صّرتش بّد ميّان ٍاىّن رِ بُ . ىي رفت ِارد شد
 :دستيّن داد ِ رِبُ تينا گفت

 براي تيرين پيش آرتيييس اِىدي؟ -

ٌ اش رِ بُ طّر نيايشي درًٍ كرد ِ گفت  :تينا با مبخند سرش رِ تكّن داد كُ كتي چَر

ً كالسي ٍات كُ تّي آىّزشگاٍين ىي سّزٌ - ُ ی ٍ ُ طّري اين ! دمً براي تّ ِ بقي چ
 بداخالق رِ تحيه ىي كني؟

 :تينا در حامي كُ ىي خنديد نگاٌ گذرايي بًَ انداخت ِ بعد گفت

خانّو جكسّن با سخت گيري ٍاشّن بَترين ىعنً زبان آمياني ٍستن كُ تا بُ حال  -
ُ ٍا ًٍ از ىحبّبيت زيادي برخّردارن  .تّي اِن آىّزشگاٌ ىعرِف بّدٌ ِ بين بچ

 :مبخندي بُ جّابش زدو ِ خطاب بُ كتي گفتً

 .ىينّن بابت شير، ىي تّني بري -

ٌ اي جز، برِ گيشّ، نيست كُ  ٌ ٍاي رسيي جينُ ساد خّدش ىي دِنست پشت اين ِاژ
ُ خاطر ِجّد تينا اين جينُ رِ كيي رسيي ترش كردٌ بّدو ٌ اي بًَ رفت ِ . ىن ب چشً غر

بعد قبه از اين کُ بيرِن برٌ، چندتا نصيحت بُ قّل خّدش خّاٍرانُ بُ تينا كرد كُ زياد 
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ُ سر ىن نذارٌ؛ ِگرنُ جّش ىيارو نفسً رِ راحت فّت . باالخرٌ كتي بيرِن رفت. سرب
كردو بيرِن ِ دفتر تينا رِ گرفتً ِ تيرين ٍایی رِ كُ اين ٍفتُ بَش دادٌ بّدو رِ 

ً ٍاو رِ تّ ًٍ كشيدو ِ در ٍيّن حال كُ داشتً جّاب ٍاش رِ زير ِ رِ . ديدو اخ
 :ىي كردو گفتً

 .از سي تا سّال، بيستاش درستُ ِ دٌ تاش غنط -

ٌ اش كُ شبيُ آدو ٍاي خّاب آمّد بّد گفتً  :ِ بعد با نگاٌ سرزنشگري بُ چَر

ُ ٍاي باالتر -  ىي دِني اين يعني چي؟. ٍيين دٌ تا غنط باعخ ىيشُ نتّني بري ىرحن

ٌ اي كشيد ِ سرش رِ تكّن داد  :پّفي كشيدو ِ دفتر رِ بَش دادو ِ گفتً. خيياز

 .بيا خّدت غنط ٍا رِ تصحيح كن ِ درستشّن كن -

 .چشً -

ٌ اش نگاٌ كردو ً ٍاي خيار شد دِ رِز ديگُ ! تّي دمً دعا كردو از خّاب نباشُ. بُ چش
اىتحان نَايي زبان نسبتًا سخت آمياني رِ درپيش داشت ِ بايد حسابي ىي خّند؛ 

ىخصّصًا اين كُ تّي حفظ مغات ًٍ كيي ضعف دارٌ ِ كني ضعف ٍاي ريز ديگُ كُ 
باعخ ىيشُ كُ اين ترو رِ نتّنُ پاس كنُ ِ ىجبّر ىيشُ دِبارٌ اين كالس رِ با ىن 

ىي دِنستً خّدش ًٍ اين رِ نيي خّاد؛ چّن تالش زيادش رِ ترو قبه ديدٌ . باشُ
بدِن كيك ىن تّنستُ بّد از صد، نّد بگيرٌ ِ اين خيني خّب بّد؛ اىا ترو جديد . بّدو

ُ ٍا نيي تّنن پاسش كنن  ٌ تر از ترو قبنُ ِ بيشتر بچ خيني سخت تر ِ ىشكه تر ِ پيچيد
 !ِ اين براي اين دختر نسبتا خّاب آمّد خيني بدٌ

بشكني جنّي صّرتش زدو كُ كيي . بُ پنك ٍاش كُ داشت رِي ًٍ ىي افتاد نگاٌ كردو
ً ٍاي زيباش گفتً. خّاب از چشيش پريد ِ پنك ٍاش باز شد  :خيرٌ تّي چش



 

www.lovelyboy.blog.ir 

54 ldkh  تاريكی طّفانرىان |  

 ىگُ نخّابيدي؟ -

ٌ اي كشيد ِ گفت  :دِبارٌ خيياز

 .ديشب فقط داشتً درس ٍا رِ ىي خّندو -

ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو ِ گفتً  :اخ

ُ ريزي كن - ُ  جاي اين كُ از خّابت كُ باعخ تنظيً ذٍنت ىيشُ بزني، برناى برِ دست . ب
 .ِ صّرتت رِ بشّر تا كيي از خّابت بپرٌ

 :داشت ىي رفت كُ گفتً. سرش رِ تكّن داد ِ از جاش بنند شد

 .صبر كن -

 :برگشت ِ گفت

 بنُ؟ -

 :بُ كاپشني كُ تنش بّد اشارٌ كردو ِ گفتً

 .درش بيار؛ ىیريً تّي حياط -

ً ٍايي گرد شدٌ از تعجب گفت  :با چش

 !بيرِن خيني سردٌ -

ُ اي زدو ِ گفتً  :مبخند شرِران

اين طّري تّ . سرىا تنَا چيزيُ كُ ىي تّنُ گرىاي خّاب رِ از  بين ببرٌ! ٍيينش ىَيُ -
 .ىي تّني با ٍّشياري كاىه درس ٍات  رِ بخّني
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ٌ اي رفت ُ ی آِيزِن شد ُ ی . چيزي نگفت ِ تنَا با قياف ِ  بقي از جاو بنند شدو ِ كتاب 
ً  ِ بُ طرف حياط رفتً ٍيين كُ در رِ باز كردو ىّج عظييي از . ِساينش  رِ برداشت

بي چارٌ تينا كُ با صّرت خيس . سرىا باٍاو برخّرد كرد كُ باعخ شد  بُ خّدو بنرزو
ىي دِنستً تاجير سرىا ِقتي بيشتر ىيشُ كُ صّرت خيس ! قرارٌ يخ بزنُ تّي اين سرىا

 .باشُ براي ٍيين اِن بيچارٌ رِ فرستادٌ بّدو صّرتش رِ بشّرٌ

ُ اي از حياط بزرگ ِ سرسبز خامُ بّد رفتً ِ رِش نشستً . بُ طرف تاب دِ نفرٌ كُ گّش
ُ ی خامُ اين بّد كُ خيني بزرگ ِ سرسبز بّد خامُ ٍنّز ًٍ اتاقي رِ كُ تا . خّبي خّن

ٍيجدٌ سامگي تّش بّدو رِ براو نگُ داشتُ بّد ِ بعد از ٍيجدٌ سامگيً كُ خّنُ خامُ 
رِ ترك كردٌ بّدو باز ًٍ نذاشتُ بّد كسي تّي اِن اتاق ىستقر بشُ ِ ٍييشُ 

. از يادآِري اِن رِزٍا مبخندي رِي مبً نشست. ىي گفت اين اتاق براي آرتيييسُ
 !خاطرات خّشي كُ با خامُ داشتً فراىّش نشدني بّد

 !دارو يخ ىي زنً! ِاي خداي ىن -

بُ . بُ تينا كُ داشت از سرىا ىي مرزيد ِ صّرت سفيدش سفيدتر شدٌ بّد نگاٌ كردو
 :جاي خامي كنارو اشارٌ كردو ِ گفتً

 .بيا بشين -

 :خّاست دفتر رِ بگيرٌ كُ گفتً. سرش رِ تكّن داد ِ سريع كنارو نشست

ُ شّن ! برات سّاالت جديد ىي نّيسً؛ سخت تر از قبه - نكات ريزي دارٌ كُ تّ تّي ٍي
ىي خّاو بدِنً چندتا از ضعف ٍات رِ ىي تّني شكست بدي، ٍّو؟ پس . ضعف داري

 .تالشت رِ بكن ِ فكر كن اين يُ اىتحان نَاييُ

ً ٍاش درشت . سرىا تاجير خّدش رِ گذاشتُ بّد. سرش رِ جدي تكّن داد ىردىك چش
 .شدٌ بّد ِ پنك ٍاش ًٍ كاىالً از ًٍ باز بّدن
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بعد از يُ ساعت دفتر رِ بَش . ِ  بعد دفترش رِ گرفتً ِ ىشغّل نّشتن سّاالت شدو
 :تحّيه دادو كُ با ديدن سّال ٍا ناميد

 !خانّو اين ٍيُ سّال؟ ِاي -

 :با جديت گفتً

 .نيً ساعت زىان داري تا اين پنجاٌ تا سّال رِ بنّيسي -

 :با بَت گفت

 !فقط نيً ساعت؟! چي؟ -

 :سرو رِ تكّن دادو ِ گفتً

 !فقط نيً ساعت -

ُ اي آرِو از دٍنش خارج شد سّیشرت رِ كُ تنً بّد رِ از تنً بیرِن آِردو ِ رِي . نام
نيرِيي كُ تّی بدنً بّد نيازٍاي بدنً رِ براو فراًٍ . تاب انداختً ِ از جاو بنند شدو

ً  رِ خنك ىي كرد نفس . ىي كرد؛ ِقتي سردو بّد بًَ گرىا ىي داد ِ ِقتي گرىً بّد بدن
ُ اي از حياط بّد رفتً نگاًٍ بُ تاب چّبي كُ . عييقي كشيدو ِ بُ طرف درختي كُ گّش

مبخند . چند سال پيش، ىن ِ كتي ِ خامُ با  ًٍ با ٍزار بدبختي بستُ بّدييش افتاد
. دستً رِ تّي جيبً فرِ بردو ِ قدو ٍاو رِ تندتر كردو. كيرنگي رِي مبً نقش گرفت

ُ ی چّبيش نشستً . ِقتي بَش رسيدو دستً رِ رِي طناب كنفتش گذاشتً ِ رِي بدن
بُ تينا كُ داشت . با نّك پاٍاو بُ زىين نيرِ ِارد كردو ِ خّدو رِ بُ حركت در آِردو

بَش اعتياد كاىه داشتً ِ ىي دِنستً . تند تند سّال ٍا رِ حه ىي كرد نگاٌ كردو
ٍيچ ِقت براي اين كُ تياو سّال ٍا رِ حه كنُ از كتاب درسيش يا كتاب تستي كُ بَش 
دادو كيك نيي گيرٌ؛ براي ٍيين با خيال راحت تنَاش گذاشتً تا راحت تر بتّنُ سّال ٍا 
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ِ  زىانش رِ فَييد . رِ انجاو بدٌ ُ اش ِقتي تعداد سّال ٍا رِ ديد  دمً براي قياف
دختر تنبني نبّد؛ اىا خب يُ جاٍايي ضعف داشت ِ ٍييشُ از ىقابه شدن با . سّخت

ٍييشُ تست ٍايي رِ حه ىي كرد كُ بند بّد ِ تّشّن ٍيچ . ضعف ٍاش ىي ترسيد
ىشكني نداشت ِ ٍيچ ِقت سراغ تست ٍاي ىخصّص مغات ِ ىكان جايگذاريشّن 

 .نيي رفت

ُ ٍاي ىات ساعت نگاٌ كردو . درست نيً ساعت شدٌ بّد. ىچً رِ باال آِردو ِ بُ عقرب
ُ اي بيشتر بَش . بي خيال ىشغّل بازي با سنگي شدو كُ زير پاو بّد بايد يُ دٌ دقيق

ٌ  ًٍ براي صدتا سّال صد دقيقُ زىان ىي داد ِ ىن  ِقت ىي دادو؛ حتي خّد آىّزشگا
با گذشت دٌ . براي پنجاٌ تا سّال بيست دقيقُ كيتر بُ اِن بي چارٌ ِقت دادٌ بّدو

درست . دقيقُ از جاو بنند شدو ِ درحامي كُ سرو رِ پايين انداختُ بّدو بُ طرفش رفتً
 .ِقتي بَش نزديك شدو، خّاستً دٍن باز كنً كُ نگاًٍ بَش افتاد

ٌ اش زل زدو ُ اي زدو ِ بُ چَرٌ خّابيد سّیشرت ىن رِ بُ تن كردٌ بّد . مبخند ىَربانان
آرِو . بُ طرف دفترش كُ تّي بغنش گرفتُ بّد رفتً. ِ رِي تاب خّابش گرفتُ بّد

دفتر رِ باز كردو ِ بُ . طّري كُ از خّاب نپرٌ دفتر رِ از دستش بيرِن كشيدو
ُ رفتُ مبخندي رِي مبً شكه گرفت. جّاب ٍايي كُ دادٌ بّد نگاٌ كردو از پنجاٌ تا . رفت

ً ٍاو . نگاًٍ بُ يادداشت گّشُ برگُ افتاد. مبخندو پررنگ تر شد. پنج تاش غنط بّد چش
 :رِ تنگ كردو ِ يادداشت رِ زىزىُ كردو

 !از اين بُ بعد ديگُ براي تيرين پيش شيا نيياو؛ بابت سّال ٍا ىينّن -

ُ اش كشيدٌ بّد نگاٌ كردو مبخندي زدو ِ دفتر رِ . ِ بعد بُ گه كّچيكي كُ زير نّشت
ٌ ی سفيدش زل زدو. بستً اين دختر با . بُ طرفش رفتً ِ رِي زانّو نشستً ِ بُ چَر

ُ طّري بايد بُ اٍدافش برسُ مبخندي بُ . اين كُ سن كيي داشت؛ اىا ىي دِنست چ
 :با مبخند زىزىُ كردو. گفتُ بّد ديگُ نيياد تا ازو كيك بگيرٌ. چَرٌ ىعصّىش زدو
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ُ ت ىّقعي كُ خّدت با پاي خّدت پيشً بياي ديدنيُ -  !قياف

*** 

 :صداي جيغ تينا كه پارك رِ دربر گرفت

ٌ اي؟ باالتر از ترو قبني! ِاي خانّو قبّل شدو -  !اِن ًٍ با چُ نير

ُ ی سكّت جنّي مبً گرفتً ِ با خندٌ گفتً  :انگشتً رِ بُ نشّن

ُ ٍاي اطراف رحً كن -  !بُ گّش ىن رحً نيي كني، بُ خّن

ِ  مب ٍايي كُ  ً ٍايي كُ از خّشحامي برق ىي زد  ُ ًٍ كّبيد ِ با چش دست ٍاش رِ ب
 :خندٌ ازش جدا نيي شد گفت

ديدين باالخرٌ خّندن ٍاو نتيجُ داد؟ شرط ىي بندو شيا خّدتّن  ًٍ تا حاال ٍيچين  -
ٌ اي نگرفتين  !نير

ُ ی مپً ِ گفتً  :رِي نييكت نشستً ِ از جيبً آبنباتي بيرِن آِردو ِ گذاشتيش گّش

ٌ ی كيً نّد بّد! اين قدر  تند نرِ! ٍي، ٍي -  .ىن نير

 :زبّني براو در آِرد ِ با پررِي گفت

 .ِمي ىن تّي زبان آمياني از شيا بَترو ِ بدِن كيك شيا  ًٍ ىي تّنً خّدو پيش برو -

 :نّچ نّچي كردو ِ گفتً

 .حاال كُ اين طّر شد ىي خّاو يُ چيزي بَت بگً -

 :رِي نييكت چّبي فرِد اِىد ِ با ٍيجان گفت

 چي؟ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

59 ldkh  تاريكی طّفانرىان |  

ُ ی چپ مپً بردو ِ با خّنسردي گفتً  :با زبّنً آبنبات رِ بُ طرف گّش

 .اين ترو ىعنيت آقاي فريينُ -

 :يَّ برگشت طرفً ِ گفت

 چي؟ چرا؟ -

 :يُ تاي ابرِو رِ باال انداختً ِ گفتً

 تّكُ گفتي بدِن ىن ًٍ ىي تّني؟ ٍّو؟ -

 :ِا رفتُ گفت

 !خانّو -

 :گاز كّچيكي بُ آبنبات تّي دٍنً زدو ِ گفتً

 ٍّو؟ -

ٌ اش رِ شنيدو ً زد  :صداي غ

 !ىيشُ يُ آبنبات بًَ بدين؟ فكر كنً االن از ٍّش برو -

اِن ًٍ . سرو رِ تكّن دادو ِ از جيبً يُ آبنبات گرد ِ نارنجي بيرِن آِردو ِ بَش دادو
ُ ی مپش گذاشت ِ گفت  :عين ىن آبنبات رِ گّش

 ىن اين ترو رِ با كيك شيا قبّل شدو؛ ترو بعدي رِ چي كار كنً؟ -

ُ اي باال انداختً ِ گفتً  :شّن

 .بقيُ چي كار ىي كنن؟ درس ىي خّنن -
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ُ اش بيرِن بّد  با حرص برگشت سيتً ِ درحامي كُ آبنبات گّشُ مپش بّد ِ دست
 :گفت

 چرا ٍييشُ اين قدر بي خيامين؟ -

 :مبخندي زدو ِ گفتً

 !ىي خّاي جدي حرف بزني، قبنش اِن آبنبات  رِ از دٍنت بيرِن بيار -

 :پّفي كشيد ِ برگشت سرجاش ِ گفت

ُ ٍا ٍياٍنگ ىي كنً تا بُ خانّو اندرسّن بگيً كُ شيا ىعنً اين ترىيّن  - با بچ
 .باشين

 :گفتً

 .ِمي ىن نيستً -

 :ىتعجب از جاش پريد ِ گفت

 نيستين؟ يعني چي؟ -

ً ٍاش نگاٌ . ىيكن بّد سال ٍا نباشً. بُ زىين نگاٌ كردو ً  رِ باال آِردو  ِ بُ چش نگاٍ
 :با جديت گفتً. دمً براش تنگ ىي شد. كردو

 .ىن شايد چند سال نباشً -

اخيي كرد ِ چيزي نگفت ِ بعد ىحه آدو ٍايي كُ قَر ىي كنن، ازو فاصنُ گرفت ِ رِش 
ٌ و گرفت  .رِ اِن ِر كرد؛ خند

ُ اش انداختً ِ در حامي كُ بُ جايي ناىشخص خيرٌ شدٌ بّدو گفتً  :دستً رِ دِر شّن
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 .يكي دِ سال نيستً؛ بايد خّدت رِی درس ٍات كار كني! نييرو كُ برنگردو -

 :برگشت ِ با نگاٌ غيگينش بًَ نگاٌ كرد ِ گفت

 حاال كجا ىي خّاين برين؟ -

ً ٍاش نگاٌ نكنً! از درِغ ىتنفرو. مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو  .سعي كردو تّي چش

 .ىسافرت پيش اقّاىً -

ٌ ی تنخي كردو ُ ی شّىً بّد ِ رفتن . تّي دمً خند زياد ًٍ درِغ نشدٌ بّد؛ آنا كُ خام
صداي ! بُ اِن سرزىين ًٍ يُ ىسافرت كّتاٌ بّد كُ قرار بّد اين بار بًَ خّش بگذرٌ

 .تينا ىن رِ بُ خّدو آِرد

ٌ ی يُ دِست براو اٍييت ! دمً براتّن تنگ ىيشُ - شيا فقط براو ىعنً نبّدين؛ بُ انداز
 !شيا يكي از افراد خاص زندگيً ىحسّب ىیشين. دارين

 :مبخندي زدو ِ با دستً ىٍّاش  رِ بًَ ريختً ِ گفتً

ُ ت نيياد از اين حرف ٍاي بزرگّنُ بزني -  .بُ قياف

 :سرش رِ پايين انداخت ِ گفت

 .حرف ٍاي بزرگّنُ نبّد؛ حرف ٍاي دمً بّد -

ُ طّري بايد جدا ىي شدو؟ اين دختر . مبخندو عيق گرفت از اين دختر ىَربّن ِ پاك چ
نفس عييقي كشيدو ِ . تنَا شخصي بّد كُ اين قدر خامصانُ رفتار ِ ىن رِ شاد ىي كرد

 :گفتً

 !ىن ًٍ دمً برات تنگ ىيشُ تينا كّچّمّ -

 :مبخند تنخي رِي مب ٍاي سرخ ِ زيباش شكه گرفت ِ گفت
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 !دمً براي كّچّمّ گفتنتّن ًٍ تنگ ىيشُ -

ً ٍاو رِ ىاساژ دادو . تينا داشت ِضعيت رِ براو سخت تر ىي كرد. با دست آزادو چش
ىن نبايد از تصيييً برىي گشتً؛ اىا اين دختر اِن قدر ىعصّىيت ِ صداقت تّي 

ً ٍاش ىّج ىي زد كُ ىني رِ كُ ٍيچ ِقت از تصيييً برنيي گشتً بُ شك  چش
ُ او بشً ِ زندگي نرىال ِ آرِىً رِ اداىُ . ىي انداخت بُ اين كُ بي خيال نفرت چند سام

ىن آدىي نبّدو كُ جّاب ظنيي رِ كُ بًَ . بدو؛ اىا ِجّدو با ىّندنً ىخامف بّد
ىي كردن ندو؛ اِن ًٍ ظنيي بُ اين بزرگي كُ نُ تنَا بُ ىن شدٌ بّد، بنكُ بُ تياو 

ىن حتي اگُ از حق خّدو ًٍ بگذرو، از حق . افرادي كُ باٍاشّن بّدو ًٍ شدٌ بّد
از حق امكس، آرىيتا، پيتر، دن ِ خيني ٍاي ديگُ كُ نقش اساسي تّ . بقيُ نيي گذرو

 .چَار سال بّدنً داشتن

 :باز ًٍ با  صداي مطيف تينا بُ خّدو اِىدو

 بريً بستني بخّريً؟ -

 :ىتعجب گفتً

 تّي اين ٍّا؟ دمت ىي خّاد سرىا بخّري؟ -

 :مبخند  با نشاطي زد ِ گفت

 !بستني خّردن تّي سرىا رِ دِست دارو -

 :مبخند كجي زدو ِ گفتً

 !از دست تّ -
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ٌ ی بستني فرِشي گشتً باالخرٌ بعد از نيً . ِ  بعد از جاو بنند شدو ِ بُ دنبال ىغاز
رِي نييكت فرِد اِىدو ِ بستني تينا رِ بُ . ساعت گشتن با دِتا بستني برگشتً

 :دستش دادو ِ گفتً

 .بيا -

 :با خّشحامي بُ بستني نگاٌ كرد ِ گفت

ُ طّري پيدا كردين؟ -  ىينّن؛ چ

 :با بي چارگي بُ بستني خّدو نگاٌ كردو ِ گفتً

 .تُ اِن خيابّن يُ فرِشندٌ بستني بّد -

 :قاشقش رِ تّي بستني فرِ كرد ِ ىتعجب گفت

 !تا تُ اِن خيابّن رفتين؟ -

 :بُ سختي بستني رِ قّرت دادو ِ گفتً

 .آرٌ -

. بُ بستني خّردنش نگاٌ كردو. سرش رِ تكّن داد ِ با ِمع ىشغّل خّردن بستني شد
قرار بّد براي بار دِو ناپديد . دمً ىي خّاست تك تك اين محظات رِ تّي ذٍنً جبت كنً

اين تنَا . دمً ىي خّاست اين بار از محظاتً استفادٌ كنً ِ عزيزانً رِ خّشحال كنً. شً
 !كار ارزشيندي بّد كُ از دستً بر ىي اِىد

ُ ی كش اِىدٌ از ناراحتيش نگاٌ كردو ُ ی بزرگي از بستني رِي شال . با خندٌ بُ قياف تيك
ُ ٍايي شدٌ بّد كُ بادكنك دِست . گردن دِست داشتنيش ريختُ شدٌ بّد ىحه بچ
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ٌ ی ىن رِ ديد با اعتراض . داشتنيشّن رِ تركّندٌ بّدن سرش  رِ باال آِرد ِ ِقتي خند
 :گفت

 چي خندٌ دارٌ؟ -

ُ او كه پارك رِ در  بر نگيرٌ تينا اخيي كرد ِ . مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو تا قَقَ
درحامي كُ زير مب غرغر ىي كرد دستيامي از جيبش بيرِن آِرد ِ با دقت ىشغّل پاك 

ُ گّنُ بّد ِ اين ىن رِ دل تنگ تر . مبخند دندِن نيايي زدو. كردن شد تياو كارٍاش بچ
 :سرو رِ پايين انداختً ِ زير مب زىزىُ كردو. ىي كرد

 !دمً از االن برات تنگ شدٌ تينا كّچّمّ -

ً ٍاي درشت شدٌ از كنجکاِيش گفت  :سرش رِ باال آِرد ِ با اِن چش

 چيزي گفتين؟ -

ُ ی نُ تكّن دادو ِ بُ رِبرِو خيرٌ شدو مبخندي . فردا ِقت رفتن بّد. سرو رِ بُ نشّن
 :زدو ِ اين بار آرِو تر زىزىُ كردو

 !خيني زِد... زِد برىي گردو -

*** 

تّي اين دِ رِز خبري از آنا نبّد؛ انگار ىي خّاست خّدو . ِقت برگشتن رسيدٌ بّد
تصيييً رِ بگيرو ِ حاال ىن تصييً رِ گرفتُ بّدو؛ انتقاو رِ بُ زندگي تّي زىين ترجيح 

ىاشين رِ رِشن كردو ِ راٌ افتادو بُ سيت ىكاني كُ سرنّشتً رِ تغيير داد ِ . ىي دادو
 .قرار بّد دِبارٌ تغيير بدٌ

فشار . تنَا نيً ساعت بُ نييُ شب ىّندٌ بّد. 11:30نگاًٍ بُ ساعتً كشيدٌ شد؛ 
براي دِر شدن از زىين ِ رسيدنً بُ اِن ! عجنُ داشتً. بيشتري بُ پدال گاز ِارد كردو
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مبخند كجي رِي مبً . نگاًٍ بُ سيت صندمي كنارو كشيدٌ شد! جنگه بايد ىي رفتً، بايد
ُ ی پارٌ پّرٌ ِ اِن شيشير اين بار ًٍ باٍاو بّدن. نقش گرفت دِ يار جدا . اِن كّم

ُ ی پيش براي جنگ با دشين ازشّن استفادٌ كردٌ بّدو؛ اىا اين بار ٍيُ  نشدني كُ دفع
 !چي فرق داشت

ُ ًٍ . اين بار دشين خّد ىن بّدو اين بار ىن بّدو كُ آراىش كّتاٌ اِن سرزىين رِ ب
ُ  پا كنً. ىي زد ِ از دیانا انتقاو ىي گرفت نگاٌ سختً رِ . اين بار نّبت ىن بّد كُ خّن ب

زىان برگشت ىن رسيدٌ بّد؛ برگشت . از كّمُ ِ شيشيرو جدا كردو ِ بُ جادٌ دِختً
ٌ اي از تاريكي  !زاد

زىان ىحه ٍييشُ سريع گذشت ِ ىن سريع تر از اِن چُ كُ فكر ىي كردو بُ جنگه 
. رِي ترىز زدو ِ از داخه ىاشين بُ سياٍي ِ تاريكي داخه جنگه نگاٌ كردو. رسيدو

از ىاشين پيادٌ شدو ِ دستً رِ تّي . ديگُ ىحه اِايه نبّدو كُ از ديدن تاريكي بترسً
جنگني كُ اگُ دعّت كتي رِ قبّل . جيب سّیشرتً فرِ بردو ِ بُ جنگه زل زدو

شايد اگُ . نيي كردو، ٍرگز بَش ِارد نيي شدو ِ سرنّشتً اين قدر پيچ در پيچ نيي شد
بُ اين جنگه نيي اِىدو، االن داشتً با كيال آراىش زندگي ىي كردو ِ خبري از 

. دِبارٌ در ىاشين رِ باز كردو ِ ِساينً رِ برداشتً. سرو رِ تكّن دادو. ٍيجانات نبّد
كّمُ رِ رِي دِشً گذاشتً ِ شيشير رِ . بَشّن بُ عنّان ابزاري براي انتقاو نياز داشتً

ُ اي برگشتً بُ . بُ عادت سال ٍا پيش بُ كيرو بستً شدٌ .  سامگي21ًانگار براي محظ
! آٌ. بّدو ٍيّن آرتيييسي كُ ٍييشُ بين درخت ٍا بّد ِ با ىشكي سفر ىي كرد

 !تنَا ىّجّدي كُ از اعتيادو سّءاستفادٌ نكردٌ بّد! ىشكي

بُ پاٍاو نيرِ ِارد كردو ِ ِارد . با ِزش باد از افكار درًٍ ِ برًٍ ذٍنً بيرِن اِىدو
سرو رِ باال گرفتً ِ بُ درخت ٍاي بنند ِ تنّىند . جنگه عظيً ِ تاريك رِبرِو شدو

دِبارٌ دمً . درست زير ٍيين درخت ٍا بّد كُ آتريس ىن رِ دزديد. اطرافً نگاٌ كردو
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ُ قدر تنَا بّدو ِ نيي دِنستً! حتي اِن ًٍ چيزي بًَ نگفت. گرفت سرو رِ پايين . چ
دِبارٌ سفر كردو بُ سال ٍا . انداختً ِ بُ يكي از درخت ٍا تكيُ دادو ِ بُ زىين زل زدو

انگار . بُ شبي كُ ىن ِ سننا ِ جّميا ِ كتي ِ آميس دِر آتيش جيع شدٌ بّديً. پيش
ً ٍاو جّن گرفت  .نّر آتيشيّن رِ ىي تّنستً ببينً. ٍيُ چيز جنّي چش

 :جّميا»

ُ ٍا اىشب ىاٌ كاىنُ -  !بچ

 :دِبارٌ بُ ىاٌ خيرٌ شدو ِ گفتً

 كُ چي؟ -

 :آميس

ُ ٍاست -  !خب اىشب، شب گرگين

از چيزٍاي تخيني بدو نيي اِىد؛ فقط اِن ٍا رِ بُ عنّان تخيه دِست . پّفي كشيدو
بُ سننا نگاٌ كردو تا عكس امعينش رِ ببينً؛ ِمي در كيال حيرت ديدو كُ . داشتً
 .نيست

ُ ٍا گفتً  :رِبُ بچ

 !سننا نيست -

 .ٍيُ بُ جاي خامي سننا نگاٌ كرديً ِ از سر جاٍاىّن بنند شديً

 :كتي

 آرتيييس تّ ىي دِني كجا رفتُ؟ -

 :ىتعجب گفتً
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 !ىن چُ ىي دِنً -

 :كتي دستي تّي ىٍّاش كشيد ِ گفت

آميس، . خيني خب، آرتيييس تّ ٍيين جا بيّن ِ ىراقب چادر باش؛ شايد سننا برگردٌ -
 «.جّميا با ىن بياين، بايد بريً دنبال سننا

 .ِ اين بّد آغاز ىاجراي ىن

 .غرق شدن تّ گذشتُ ٍيچ سّدي برات ندارٌ -

 :نفس عييقي كشيدو ِ گفتً

 .بُ خّاست خّدو نيست؛ ِقتي بُ اين جنگه ىياو ٍيُ چي براو زندٌ ىيشُ -

 .بازًٍ صّرتش تّي تاريكي جنگه فرِ رفتُ بّد. سرو رِ باال آِردو ِ بَش نگاٌ كردو

ٌ اي؟ -  آىاد

براي ٍيُ چيز؛ براي جنگ، براي دشين بّدن، براي دِبارٌ كشتن، براي ! آرٌ آىادٌ بّدو
ُ او رِ از درخت گرفتً ِ بدِن ! ىن ٍييشُ براي اين كار آىادٌ بّدو! انتقاو گرفتن تكي

 :ٍيچ نرىشي گفتً

ٌ او -  .آىاد

 .صداش تّي گّشً پيچيد. تّي يُ قدىيً ايستاد. سرش رِ تكّن داد ِ جنّ اِىد

 .دست ٍات رِ بيار جنّ -

بُ ياد ِقتي كُ آتريس داشت ىن رِ . بُ حرفش گّش دادو ِ دست ٍاو رِ جنّ آِردو
 .بايد دِبارٌ ىنتظر اِن گردباد عجيب ىي بّدو. بُ زىين انتقال ىي داد افتادو
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 .بُ ىن نگاٌ كن آرتيييس -

ُ اي خّردو؛ . نگاًٍ رِ باال آِردو ِ بُ صّرتش كُ نّر ىاٌ رِش افتادٌ بّد نگاٌ كردو يك
 .درست ىحه ىارتا بّد

ً ٍاش نّري سفيد بيرِن زد خّاستً عقب بكشً . با بَت بَش نگاٌ كردو. يَّ از چش
نيرِيي رِ احساس كردو كُ داشت از دست ٍاش . كُ با دست ٍاي قدرتيندش ىانع شد

با سختي دٍن باز كردو ِ . بدنً مرزيد؛ نيرِيي دردناك ِ عذاب آِر. بًَ ىنتقه ىيشد
 :گفتً

 !كن... بس... آنا -

ً ٍاو از حدقُ بيرِن زدٌ بّد ِ . برخالف چيزي كُ گفتً فشار نيرِ رِ بيشتر كرد چش
ُ ٍا تّي ىغزو شرِع شدٌ بّد اِن نيرِ بُ قدري ِحشتناك بّد كُ انگار . دِبارٌ صاعق

 :با درد فرياد كشيدو. تّي تياو بدنً در ٍر جانيُ شيشيري رِ ِارد ىي كردن

 !بسُ آنا -

ٌ ی آنا رِ شنيدو  :صداي دِرگُ شد

 !نييشُ برگردي -

از ِحشت . نگاًٍ بُ دست ٍاو افتاد. درد قنبً ًٍ بُ فشارٍاي بدنً اضافُ شدٌ بّد
ً ٍاو گشاد شد؛ رگ ٍاي بدنً برجستُ شدٌ بّدن ِ بُ رنگ سياٌ در اِىدٌ بّدن . چش

 :رِبُ آنا با درد فرياد زدو. ناگَان نّري دِر ىن ِ آنا پيچيد ِ از زىين فاصنُ گرفتيً

 !تيّىش كن -

. جيغي از سر درد كشيدو. ديگُ نتّنستً خّدو رِ كنترل كنً. فشار رِ بيشتر كرد
ُ ٍاي عرق رِ حس ىي كردو كُ رِي بدنً سر ىي خّردن احساس ىي كردو ىغزو بُ . دِن
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ُ ی انفجار رسيدٌ ً ٍاو از درد بيرِن زدٌ بّدن. نقط خّاستً دِبارٌ حرفي بزنً كُ . چش
با ترس بُ زير پاو نگاٌ كردو ِ . گردبادي از نّر بُ ِجّد اِىد ِ ىا رِ از زىين جدا کرد

 .خّاستً دٍن باز كنً كُ چرخش ِحشتناكي شرِع شد

ُ ٍاي تّ ىغزو، شيشيرٍايي كُ تّي بدنً فرِ ىي رفت ِ داغي بدنً، مرزش  درد، صاعق
پاٍاو ِ برجستُ شدن رگ ٍاو ِ چرخش، دست بُ دست ًٍ دادٌ بّدن تا ىن رِ 

 .خستُ ِ ناتّان كنن

ً ٍاو رِ ىحكً رِي ًٍ فشار دادو ٍنّز ًٍ داشتيً ىي چرخيديً؛ ِمي ىن ديگُ . چش
انگار دردي ِجّد نداشت؛ ىغزو فرىان ايست دادٌ بّد ِ قنبً ًٍ . ٍيچ حسي نداشتً

ىحه ٍييشُ خاىّش سرجاش نشستُ بّد ِ تياشاگر بّد؛ اىا بين اين ٍيُ، گّش ٍاو 
صداي زِزٌ گردباد زير گّشً بّد؛ اىا عير گّشً ًٍ زياد . ٍنّز قابنيت شنّايي رِ داشتن

ً كً صداٍا ىحّ شد. نبّد ً كً داشتً . انگار ٍرمحظُ گردباد ازو دِر ِ دِرتر ىي شد. ك ك
تاريكي كُ ىقابنً بّد رِ با جّن ِ دل پذيرفتً ِ خّدو رِ بَش . بُ آراىش ىي رسيدو

تاريكي در برو . تاريكي چيزي بّد كُ ىي تّنست ىن رِ تّي اين محظُ آرِو كنُ. سپردو
بُ حامتی از بي ِزني دچار شدٌ بّدو ِ ىن . گرفت ِ ديگُ چيزي جز خالء حس نكردو

ُ قدر اين بي ِزني رِ تّي اِن محظُ دِست داشتً بي ِزني آراىش بخش ِ بعدش . چ
 .سياٍي ىطنق

*** 

ً ٍايي كُ از ِحشت گرد شدٌ بّد بُ اطراف نگاٌ كردو . سيخ سرجاو نشستً ِ با چش
ُ و كُ باال پايين ىي شد گذاشتً ِ نفس عييقي كشيدو ً كً . دستً رِ رِي قفسُ سين ك

ٍيُ چي ىحه . حس ٍاو برگشت ِ تّنستً عرقي رِ كُ رِي پيشّنيً بّد رِ حس كنً
 !يُ فينً سينيايي جنّو نقش گرفت؛ آنا، جنگه ِ انتقاميّن

 حامت خّبُ؟ -
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 :سرو رِ سريع باال آِردو ِ زبّنً رِ بُ كار انداختً

 .آرٌ خّبً -

ُ ی كّچك . ِ بعد نگاًٍ رِ از آنا كندو ِ بُ اطراف نگاٌ كردو بُ نظر ىي اِىد داخه كنب
 :بُ خّدو كُ رِي تخت دراز كشيدٌ بّدو نگاٌ كردو ِ گفتً. چّبي بّدٌ باشً

 چي شدٌ؟ -

 :آنا با بي خيامي از رِي تخت بنند شد ِ رِي صندمي نشست ِ گفت

 .شرايط انتقال سخت بّد ِ تّ نتّنستي دِِو بياري ِ بيَّش شدي -

سرو رِ تكّن دادو ِ ىالفُ رِ از رِي خّدو كنار زدو ِ دستي بُ ىٍّاو كشيدو ِ 
 :درحامي كُ بُ اطراف كنبُ نگاٌ ىي كردو با حامت عجيبي گفتً

 االن ىن برگشتً؟... يعني -

 :مبخند كجي زد ِ گفت

 باِرش سختُ؟ -

ُ ی نُ تكّن دادو ِ گفتً  :سرو رِ بُ نشّن

 ...بعد از ٍشت سال دِري. نُ؛ ِمي نيي دِنً چرا ىبَّتً -

ُ اي از اتاق ِجّد داشت رفت ِ  از جاش بنند شد ِ بُ طرف ىيز چّبي گردي كُ درگّش
 :در ٍيّن حال گفت

ُ ات ىيشي -  .خيني زِد ىحه گذشت

 :اخيي كردو ِ گفتً
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 ىنظّرت چيُ؟ -

ُ اي كُ حاِي ىايعي ىحه آب بّد رِ  نيً نگاٍي بًَ انداخت ِ از داخه پارچُ، شيش
 :بيرِن آِرد ِ گفت

ىنظّر خاصي ندارو؛ فقط ىي خّاستً بَت بگً ىحه چند سال پيش بُ اين جا عادت  -
 .ىي كني

ٍنّز ًٍ شنّار . سرو رِ تكّن دادو ِ پايين انداختً ِ بُ انگشت ٍاي پاو نگاٌ كردو
با شنيدن صداي قدو ٍايي سرو رِ باال آِردو كُ آنا رِ با . جين ِ سّیشرت تنً بّد

ُ اي كُ تّي دستش بّد ديدو شيشُ حاِي ىايع آب شكه رِ بُ طرفً گرفت ِ . شيش
 :گفت

 .بخّر -

 :يُ تاي ابرِو رِ باال انداختً ِ گفتً

 اين چيُ؟ -

 .ىي تّنُ ِجّدت رِ ىخفي كنُ ِ نذارٌ كسي پيدات كنُ. ىايع اختراعي خّدىُ -

 :سرو رِ تكّن دادو ِ با شك شيشُ رِ تّي دستً گرفتً ِ بَش زل زدو كُ آنا گفت

نگران نباش سً نيست؛ ىن احيق نيستً كسي رِ كُ بَش احتياج دارو رِ ىسيّو  -
 .كنً

 :ِ بعد مبخندي زد ِ گفت

ٌ ی خّدو رِ -  !ِ امبتُ خّاٍرزاد
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ٌ ی خاصي نداشت؛ ٍيُ چيزش شبيُ آب بّد. پّزخندي زدو ِ ىايع رِ نّشيدو نُ . ىز
ٌ اي شيشُ رِ كنار ىيز كّچكي كُ كنار تختً بّد گذاشتً ِ بُ آنا . رنگي، نُ بّيي ِ نُ ىز

. نگاًٍ بُ پنجرٌ كُ باز بّد كشيدٌ شد. كُ داشت چيزي رِ يادداشت ىي كرد نگاٌ كردو
. آرِو بُ سيت پنجرٌ قدو برداشتً. ناخّدآگاٌ بُ پاٍاو فشار ِارد كردو ِ ايستادو

ُ ی . مبخندي رِي مبً نقش گرفت. نگاًٍ بُ درخت ٍاي سرسبز بيرِن افتاد دِبارٌ كني
باالخرٌ بعد از كني درگيري با خّدو تّي اين چند سال . برگشت، تّي ذٍنً پررنگ شد

ُ او گذاشتً ِ از بادي كُ ِزيدٌ ىي شد مذت بردو. برگشتً طبيعت . دستً رِ زير چّن
ُ ٍايي كُ  بكري كُ اين جا داشت ٍييشُ ىن رِ آرِو ىي كرد؛ برخالف آدو ٍا ِ امَ

 .داشت

 .اگُ بخّاي ىي تّني بري بيرِن -

در چّبي رِ باز كردو ِ از كنبُ . سرو رِ تكّن دادو ِ بُ طرف در خرِجي قدو برداشتً
ُ ی ٍافين ىي انداخت؛ ٍرچند كُ بُ كَنگي . خارج شدو ُ  ياد كنب اين كنبُ ىن رِ ب

ُ ی چّبي ِ خرابُ  ُ ی ٍافين نيي رسيد؛ اىا باز ًٍ ِقتي ىي ديدىش بُ ياد اِن كنب كنب
سرو رِ تكّن دادو ِ دستً رِ تّي جيب سّیشرتً فرِ بردو ِ رِي خاك . ىي افتادو

 .شرِع كردو بُ قدو زدن

ً ٍاو رِ بستً ِ نفس كشيدو. بادي كُ ىي ِزيد آرِىً ىي كرد ىطيئن بّدو ٍافين . چش
! فَييدٌ ىن اين جاو؛ اِن يُ جادِگر تياو عيارٌ ِ با اين ىعجّن اختراعي گّل نيي خّرٌ

ىي دِنً كُ نيي ذارٌ . با اين حال خيامً راحت بّد؛ اِن ٍيچ ِقت بي گدار بُ آب نيي زنُ
ً ٍاو رِ باز كردو ِ بُ درختي پشت دادو. كسي بفَيُ بُ سيب ٍايي كُ از . چش

ُ ٍاي درخت آِيزِن بّد نگاٌ كردو مبخندي زدو ِ دستً رِ دِر سيب سرخ حنقُ . شاخ
ُ ی براق ِ سرخ رنگش نگاٌ كردو. كردو ِ با يُ حركت از شاخُ جداش كردو بُ . بُ بدن

ُ اي باال انداختً. ياد سيبي افتادو كُ سفيدبرفي خّرد؛ سيب سيي حاال كُ نُ ىن . شّن
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سفيدبرفي بّدو ِ نُ دشيني از بّدنً خبر داشت، اين سيب نيي تّنست بًَ آسيب 
 .برسّنُ

ٌ اي بُ سيب زدو ً ٍاو از رِي . گاز گند طعً خّبش كُ تّي دٍنً پيچيد، ناخّداگاٌ چش
ٌ ی اين سيب ىحشر بّد. مذت بستُ شد با مذت بعد از جّيدن . شايد فراتر از عامي! ىز

بايد ديد از اين بُ بعد ًٍ ٍيُ . تا اين جا كُ ٍيُ چيز ىعركُ بّد. سيب رِ قّرت دادو
براي ىن كُ قرارٌ ىعركُ باشُ؛ اىا براي . پّزخندي زدو! چي اين طّري ىي ىّنُ یا نُ

 :با نفرت زىزىُ كردو... ديانا

 !برِ بُ درك -

*** 

ٍر كي ىشغّل . بُ ىردو نگاٌ كردو. كالٌ شننً رِ رِي سرو گذاشتً ِ ِارد جيعيت شدو
بُ . يُ سري درحال خريد ِ فرِش، يُ سري ٍا ًٍ درحال خّش گذرِني. كاري بّد

ُ ٍايي كُ ٍر چند ىتر بّدن ِ در حال بازي كردن بّدن نگاٌ كردو ُ ٍا . بچ دختربچ
ُ ٍا ًٍ با شيشير كّچيك چّبي ِ  عرِسك بُ دست اين ِر ِ اِن ِر ىي رفتن ِ پسربچ

ٌ شّن بّد، ىشغّل شيشير بازي بّدن  .كالٌ ىحالً نظاىي كُ رِي ىٍّاي ژِميد

ُ شّن شخص خّدخّاٍي ىحه ديانا باشُ نگاًٍ رِ . حيف ٍيچين ىردىي بّد كُ ىنك
برج ٍاي . باال كشيدو ِ بُ قصر سنگي كُ از دِر كيي كّچك تر بُ نظر ىي رسيد نگاٌ كردو

ٌ ٍاي سنگيش ِاقعًا تحسين برانگيز بّدن  .بنند ِ ديّار

ٌ ی تاريكي -  !تسنيً شّ زاد

ُ اي كُ شيشير چّبي . نگاًٍ رِ با تعجب بُ طرف صداي نازكي كشّندو با ديدن پسربچ
ُ اي گذاشتُ بّد مبخندي رِي مبً شكه گرفت ُ ی ديگ نُ، . شكنش رِ رِي گردن پسربچ
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ٌ ی تاريكي خطاب شد با صداي بنند ِ ! ىحه اين كُ ٍنّز از ياد نرفتً ُ اي كُ زاد پسر بچ
ُ اي گفت  :محن حياس

ُ طّر جرٔات ىي كني؟ -  چ

يُ سري از ىردو ًٍ دِر اِن دِ . ِ بعد حركت نيايشي زد كُ شرِع كردو بُ خنديدن
ُ اي نزديك اِىد ِ . بچُ جيع شدٌ بّدن ِ با شادي بَشّن نگاٌ ىي كردن يَّ دختربچ
ٌ اي گفت  :زبّني براي ٍردِشّن در آِرد ِ با محن باىز

ٌ ی تاريكي دختر بّد نُ پسر -  !زاد

ٌ ی جيعيت باال رفت. مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو ىن ًٍ ٍيراٍيشّن . صداي خند
 .كردو

ٌ ی تاريكي رِ بُ زبّن آِرد؟ -  اين جا چُ خبرٌ؟ چُ كسي اسً زاد

خّدو رِ پشت ىرد پيري قايً كردو ِ بُ نگَبان ٍا كُ . مبخند رِي مبً خشك شد
ُ ٍا با ترس پيش پدر ىادرٍاشّن رفتن كُ نگَبان . جيعيت رِ شكافتن نگاٌ كردو بچ

 :عصبي گفت

 !اِن دِ پسر رِ بگيرين -

ٌ اي شكستُ پيش نگَبان اِىد ِ امتياس گّنُ گفت  :پدِر پسر با چَر

ُ ست؛ مطفًا بَش رحً كنين -  ...اِن فقط يُ بچ

 :نگَبان با فرياد گفت

ٌ ی پنيد ببرٌ ىجازاتش ىرگُ؟ اين  - ىگُ شياٍا نيي دِنين ٍر كسي كُ ناىي از اِن زاد
 !يعني سرپيچي از فرىان ىنكُ
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ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو ِ دندِن ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو اِن دياناي معنتي حتي . اخ
 :ىرد با امتياس دست سرباز رِ گرفت ِ گفت. بُ ىردو خّدش ًٍ رحً نيي كنُ

 !قّل ىيدو ديگُ پسرو ناىي از اِن نبرٌ! خّاٍش ىي كنً... اين بار رِ ببخشيد -

 :نگَبان نگاٌ ناراضيش رِ بُ ىرد دِخت ِ گفت

ُ ی بعدي تكرار بشُ، تّ رِ ًٍ ٍيراٌ با پسرت ىي كشً -  !فقط اين بار رِ ىي بخشً؛ دفع

 .دستً رِ ىشت كردو تا يُ ِقت رِي صّرت نگَبان فرِد نيارو

ٌ ی شادي گفت  :پيرىرد با چَر

 !ىينّن! ىينّن قربان -

ىشتً رِ آزاد كردو، نفس عييق كشيدو ِ خطاب بُ پيرىرد رِبرِييً . سربازٍا رفتن
 :گفتً

 آقا؟ -

 :برگشت طرفً ِ با مبخند گفت

 بنُ؟ -

ُ اش دِختً ِ گفتً ً ٍاي پير ِخست  :نگاًٍ رِ تّي چش

 ...چرا ناو بردن از -

 :صداو رِ پايين تر آِردو ِ گفتً

ٌ ی تاريكي ىينّعُ؟ -  زاد

ً  ٍايي غيگين گفت. مبخند از رِي مبش پر كشيد  :با چش
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ُ خاطر ٍيين ىنكُ دست از  - ٌ ی تاريكي دشيِن ًٍ بّدن؛ ب ىيگن كُ ىنكُ ديانا با زاد
ُ تّزيش برنداشتُ ِ ٍنّز ًٍ از اِن ىتنفرٌ  .كين

 :اداىُ دادو. مبً رِ گاز گرفتً تا پّزخند نزنً

ُ تّن رفتار ىي كنيد؟ -  شياٍا چي؟ ىحه ىنك

 :مبخند پرغرِري زد ِ گفت

ٌ ی . ىا ٍيُ ىي دِنيً بانّ آرتيييس دِبار تياو سرزىين ٍا رِ نجات دادن! اصالً  - آِاز
ُ اي ىي خّنيً ُ جا پيچيدٌ ِ ايشّن رِ بانّيي افسان ىا ٍيچ ِقت بُ ايشّن . ايشّن ٍي

 !تٍّين نيي كنيً

ٌ ی سّامي پرسيد. مبخندي رِي مبً اِىد  :پيرىرد با چَر

 اٍه اين جا نيستي كُ اين سّال ٍا رِ ىي پرسي؟ -

 :با آراىش جّاب دادو

 .ىن ىدتي از اين جا دِر بّدو؛ براي ٍيين نسبتًا از ٍيُ چيز بي خبرو -

ٌ ی پيرش رِ در برگرفت  :دِبارٌ مبخندي زيبا چَر

 !اىيدِارو سفر خّبي داشتُ باشي. خّش اِىدي بُ شَر سايتّن -

راٌ بيرِن از شَر رِ در پيش . سرو رِ با مبخند براش تكّن دادو ِ ازش خداحافظي كردو
بُ ياد حرف ٍاي پيرىرد . ٍيين طّر كُ قدو ىي زدو مبخندي رِي مبً نقش گرفت. گرفتً
حس خّشي ىحه نسيً بَاري تّي . گفتُ بّد كُ ٍنّز ًٍ ىن رِ بُ ياد دارن. افتادو

ديانا براو ىًَ نبّد؛ ىًَ اِن ىردىي بّدن كُ ىن رِ بُ ياد داشتن ِ . دمً جريان گرفت
احساس ديانا نسبت بُ ىن ٍيچ ارزشي براو ندارٌ؛ ىن براي آراو . دِستً داشتن ِ دارن



 

www.lovelyboy.blog.ir 

77 ldkh  تاريكی طّفانرىان |  

ديانا ىي گفت . پّزخندي رِي مبً شكه گرفت. ىّندن زندگي اِن ٍا جنگيدو، نُ ديانا
ُ ی چندسامُ رِ  ىن براي سرزىينش خطرناكً، اِن ِقت خّدش حاضر ىي شد يُ بچ

ُ خاطر اين كُ فقط ناىي از ىن بردٌ بّد، جّنش رِ بگيرٌ  :با نفرت زىزىُ كردو. ب

 !تّ يُ پست فطرتي ديانا -

*** 

ٌ ٍايي كُ ىيشُ دشينت رِ از پا دربياري، اينُ كُ با دشينُ دشينت، دِست  - يكي از را
 .باشي

 :نگاًٍ رِ تيز كردو ِ گفتً

 دشين ديانا؟ -

ُ ی ىحبت تكّن داد ِ گفت  :آنا سرش رِ بُ نشّن

ُ ی بزرگي از ديانا بُ دل  - ىا بايد با َقَدرترين دشين ديانا ٍيكاري كنيً؛ كسي كُ كين
 .دارٌ

 :دست بُ سينُ بُ صندمي تكيُ دادو ِ گفتً

 خب؟ -

 :مبخند ىرىّزي زد ِ گفت

ُ ی جنگ ِ حتي خّد ديانا ًٍ از ِجّدش ِحشت  - شخصي ٍست كُ تياو سرزىين امَ
 .دارن؛ اِن درحال حاضر داخه يُ زندان ىخصّص زندانيُ

 :سرو رِ تكّن دادو ِ گفتً

 اِن كيُ؟ -
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 :خّدش رِ جنّ كشيد ِ گفت

ُ ست - ُ اي ىعرِف بُ بي رحيي كُ تّي قنبش ٍيچ احساسي . اِن يُ شّامي شّامي
ُ ی سياٌ اِن با دِ چيز . نيست ِ قنب سياٍي دارٌ؛ براي ٍيين بَش ىيگن شّامي

اگُ اين دِ رِ . قدرتيندٌ، شيشير ِ گردنبندي كُ ٍييشُ بُ دِر گردنش بستُ شدٌ
داشتُ باشُ، كسي نيي تّنُ شكستش بدٌ؛ ِمي چّن اين دِ رِ ازش گرفتن، اِن االن 

 . سامُ كُ داخه زندان دارٌ زندگي ىي كن10ُ

 :سرو رِ تكّن دادو ِ گفتً

ُ اش؟ -  خب اداى

 :دستش رِ رِي ىيز گذاشت ِ با مبخند كجي گفت

اِن گردنبند ِ شيشير چّن خّاٍان زيادي داشتُ، تّي يُ ىكان غار شكه، ىحافظت  -
 .ىيشُ

 :گفتً. حرفش رِ فَييدو

 كي بايد برو؟ -

 :مبخندش ِسيع تر شد

ٌ ی شَر سايتّنُ - . خّدت رِ براي فردا شب آىادٌ كن آرتيييس. فردا، فردا تّمد شاٍزاد
 !سال ٍاست كُ قدرت تاريكيت خاىّش ِ ساكت نشستُ، ِقتشُ بيدارش كني

حتي اگُ قبه از اين كُ اِن چيزي ىي گفت ىن اين كار رِ ىي كردو، اگُ . بُ فكر فرِ رفتً
مبخند كجي . ىي خّاستً بجنگً بايد ٍيراٌ با تاريكي بُ جنگ برو تا پيرِز ىيدِن باشً

 :زدو ِ خطاب بُ آنا كُ باز ًٍ داشت چيزي ىي نّشت گفتً
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ُ ی اِن غار رِ بًَ بدٌ ِ ٍيين طّر يُ سري اطالعات در ىّردش -  .نقش

با كنجكاِي كيي نزديكش شدو ِ درحامي كُ نگاًٍ بُ . بي حرف سرش رِ تكّن داد
ُ اي كُ تّي دستش بّد گفتً  :برگ

 داري چي ىي نّيسي؟ -

 :نيً نگاٍي بًَ انداخت ِ دِبارٌ رِي نّشتن ىتيركز شد ِ گفت

 .نيي تّني تياو كارٍات رِ با پاي پيادٌ انجاو بدي؛ احتياج بُ يُ اسب تندرِ داري -

ُ اش رِ شنيدو. ناخّدآگاٌ ذٍنً بُ طرف ىشكي كشيدٌ شد دِبارٌ . انگار صداي شيَ
 :ازش پرسيدو

 ىي تّني ىشكي رِ براو بياري؟ -

 .نُ -

ً ٍاو رِ تّی ًٍ كشيدو ِ گفتً  :اخ

 چرا؟ -

 :دست از نّشتن برداشت ِ اين بار كاىه بًَ زل زد ِ گفت

 .چّن اِن از اين جا دِرٌ ِ ىن ًٍ كسي رِ اِن جا ندارو تا برات بيارىش -

ُ اي رِ بُ دستً داد. پّفي كشيدو ِ سرو رِ تكّن دادو  :بُ صندمي پشت دادو كُ آنا برگ

ُ ی ٍيّن غاريُ كُ تّ بايد فردا نييُ شب بُ اِن جا بري -  .بيا؛ اين نقش

ٌ ی يُ . سرو رِ تكّن دادو ِ بُ نقشُ نگاٍي انداختً بُ خط ٍاي سياٌ كُ نشّن دٍند
 .با صداي آنا سرو رِ باال آِردو. راٌ باريك ِ نسبتًا كّتاٌ بّد
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 !ِ اىا اطالعاتي كُ ىي خّاستي -

 :دست بُ سينُ بَش زل زدو كُ اداىُ داد

ٍيچ نگَباني ندارٌ ِ عجيب تر از ٍيُ اينُ كُ ٍر كي ىي خّاستُ . اِن جا غار عجيبيُ -
ِارد اِن غار شُ، ىتاسفانُ ديگُ نتّنستُ برگردٌ؛ اىا چّن تّ با بقيُ فرق داري فكر كنً 

ًٍ تّي ٍنرٍاي رزىي ىَارت بااليي داري ِ ًٍ ىي تّني ٍّشت رِ . بتّني ىّفق شي
قدو بُ قدو جنّ برِ ِ حّاست بُ ٍيُ ! پس حّاست رِ حسابي جيع كن. ِارد كار كني

 .جا باشُ؛ چّن نيي دِني قرارٌ چُ اتفاقي بيفتُ

 :نفس عييقي كشيدو ِ گفتً

 .يُ سّال دارو -

 .بپرس -

 :دقيق نگاٍش كردو ِ گفتً

ُ ی سياٌ از ديانا ىتنفرٌ ِمي چرا؟ - ُ ی سياٍُ؛ تّ گفتي شّامي  در ىّرد شّامي

 :با خّنسردي شرِع كرد بُ حرف زدن

سال ٍا پيش اِن تّي دِ جنگ ىًَ شكست خّرد كُ يكيش در جنگ با شياطين يا  -
ُ ی درخشان ِ  ُ خاطر ٍيين ىجازات شد ِ ديانا بي تّجُ بُ سابق ٍيّن ىايك بّد ِ ب

نيي دِنً ىي دِني . ىدال ٍا ِ دست آِردٍاش اِن رِ بركنار كرد ِ دستّر حبسش رِ داد
ُ ٍاش گفتُ بّد كُ اگر اِن ٍا دِبارٌ در جنگ شكست بخّرن،  يا نُ؛ اىا ديانا بُ شّامي

بركنار ىيشن ِ ىجازات سختي در پيش دارن؛ چّن بُ كشّر ضربُ زدن ِ از اين حرف ٍا؛ 
ٌ ی  اىا شّاميُ بُ ىخامفت با ديانا پرداخت كُ ديانا عصبي شد ِ خّدش شخصًا خانّاد

ُ  رِ كشت دختر كّچك شّاميُ ٍانا ِ ٍيسرش فنّرا، ٍر دِ با شيشير خّد ديانا . شّامي
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كشتُ شدن ِ درست از ٍيّن ىّقع بّد كُ شّاميُ تبديه شد بُ سياٍي عظيً ِ 
 .بي احساس

ُ ی شّاميُ گّش ىي دادو از بي رحً بّدن ديانا تا اين حد ىتعجب . با تعجب بُ گذشت
ٌ او دِبارٌ تّي قنبً جا گرفت ِ دست ٍاو  بّدو؛ اىا طّمي نكشيد كُ نفرت چند برابر شد

 .صداي پّزخند آنا رِ شنيدو. كُ رِي ىيز بّد ىشت شد

ُ ی  - ىي دِني، ديانا ٍيچ ِقت بُ فكر آيندٌ نيست؛ بُ اين كُ شايد آرتيييس ِ بقي
اِن طي اين سال ٍا كً دشين ندارٌ ِ اين كار رِ براش خيني . دشين ٍاش برگردن

 .سخت تر از قبه ىي كنُ

 :با نفرت گفتً

 .خيني دمً ىي خّاد اِن گردنش رِ با ٍيين دست ٍاو بشكنً -

 :مبخندي زد ِ گفت

 زىان كشتنش خيني زِد فرا ىي رسُ آرتيييس؛ اىا اِن نبايد اين قدر راحت بييرٌ ٍّو؟ -

 :سرو رِ تكّن دادو ِ از جاو بنند شدو

 .بايد تقاص تياو اين ٍشت سال رِ بًَ پس بدٌ -

 .ىطيئن باش ىيدٌ: آنا

*** 

ُ ی تّي دستً نگاٌ كردو دِبارٌ نگاًٍ رِ باال آِردو ِ بُ . نفس عييقي كشيدو ِ بُ نقش
 :كٌّ سنگي نگاٌ كردو ِ ناميدو

ٌ ٍاي ِحشتناك باال برو -  !دِبارٌ بايد از اين كّ
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اِن سّراخ سياٌ ٍيّن غاري بّد كُ . نگاًٍ بُ سّراخ بزرگي كُ تّي دل كٌّ بّد افتاد
ُ او گذاشتيش. شيشير ِ گردنبند داخنشّن بّد بُ طرف . نقشُ رِ بستً ِ داخه كّم

. از اين بُ بعدش رِ بايد پيادٌ ىي رفتً. اسب رفتً ِ بُ درختي كُ كنار كٌّ بّد بستيش
ُ اي تّی ذٍنً زدٌ شد ً ٍاو رِ بستً. جرق اين قدرت رِ ىديّن . مبخندي زدو ِ چش

نسييي بُ آرِىي دِرو پيچيدٌ شد ِ بعد از چند جانيُ قطع ! قدرت انتقال. ٍافين بّدو
ُ ی بزرگ غار رِ جنّی خّدو ديدو. شد ً ٍاو رِ آرِو باز كردو كُ اين بار دٍن با . چش

 :تعجب زىزىُ كردو

ُ قدر بزرگ -  !چ

ُ ی بزرگ غار رفتً زنگ خطر ذٍنً بُ صدا در اِىدٌ . سرو رِ تكّن دادو ِ بُ طرف دٍن
ىي دِنستً ديانا چيزٍاي ارزشيند رِ ٍيين طّري ِل . صداي آنا تّي گّشً پيچيد. بّد

با احتياط ىشعني رِ كُ رِي ديّار سنگي بّد تّي دستً گرفتً ِ با قدو ٍاي . نيي كنُ
ً ٍاو بُ . صداي قدو ٍاو تّي فضا ىي پيچيد. آرِو پا بُ غار ناشناختُ گذاشتً با چش

ٍيين طّر آرِو درحال پيش رفتن بّدو كُ چيز سفت ِ . تياو جاٍا نگاٌ ىي كردو
 .ىحكيي رِ زير پاو حس كردو ِ بعد صداي ترق ترِقي سكّت غار رِ شكست

 .آب دٍنً رِ قّرت دادو ِ ىشعه رِ بُ طرف پاو گرفتً كُ. فّرًا ايستادو

 !خداي ىن -

ً ٍاي تّخامي جيجيُ . نّر ىشعه رِی جيجيُ كُ تّسط پاي ىن شكستُ بّد افتاد چش
حرف آنا درست بّد؛ اين ٍا ٍيّن افرادي بّدن كُ نتّنستُ . حس بدي رِ بًَ ىي داد

اگُ اِن اين جا ىردٌ بّد . دِبارٌ زنگ خطري تّي ذٍنً بُ صدا در اِىد. بّدن برگردن
 ...پس
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ً ٍاو گرد شد. صداي شكافتُ شدن ٍّا رِ شنيدو خيني زِد . حدسً درست بّد. چش
چيزي حس نكردو ِ بعد صداي . تيركز كردو ِ ىانعي از تاريكي دِر خّدو پيچيدو

نفس راحتي كشيدو ِ بُ جيجيُ نگاٌ كردو . ضعيف تق ىانندي تّي فضاي غار اكّ شد
 :ِ مبخندي زدو ِ گفتً

 !ىينّن -

ُ ی اسكنت ٍا رِ  ىانع تاريك رِ از بين بردو ِ ىشعه رِ جنّتر از خّدو گرفتً تا بتّنً بقي
اِن ٍا ىي تّنستن . ببينً ِ از دچار شدن خّدو بُ سرنّشت اِن ٍا جنّگيري كنً

 .راٍنيای ىن باشن

ىتر بُ ىتر . نفس راحتي كشيدو. خبري از اسكنت نبّد. آرِو شرِع بُ قدو زدن كردو
ُ ی ىرگ ًٍ اِن تُ غار با داس ىرگبارش ىنتظرو بّد . اين غار پر از تنُ بّد ِ فرشت

ُ ی داس بُ دست زدو ٍزار بار از دستش فرار كردٌ بّدو؛ تّي اين . پّزخندي بُ فرشت
ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو! زىينُ استاد بّدو ٍيزىان . با حس كردن خاك رِي صّرتً اخ

ُ ی كّچك . پاو، انبٍّي از خاك رِ حس كرد كيي عقب كشيدو ِ نّر ىشعه رِ رِي تپ
 :خاكي شكه انداختً ِ با اخً زىزىُ كردو

 گرد ِ خاك؟ -

با بَت . چيزي تّي ذٍنً درخشيد. چُ ىعني ىي داد؟ اين جا خبري از استخّان نبّد
 :زىزىُ كردو

 ...خاك... خاك استخّان -

. رِشنايي بُ طرفً ىي اِىد. حرفً رِ قطع كردو ِ سرو رِ سريع بُ طرف چپً چرخّندو
با استرس سرجاو ايستادو ِ برگشتً ِ بُ . سريع تكّني بُ خّدو دادو ِ بُ جنّ پريدو

ُ ٍاي آتيش از ٍر دِ طرف بيرِن زدٌ بّد. عقب نگاٌ كردو ُ ٍاي . شعن رقـــص شعن
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خيني خّش شانس بّدو كُ ىتّجُ ارتباط . نفس راحتي كشيدو. آتيش بدنً رِ مرزِند
. در ِاقع اِن خاكستِر اسكنت ٍاي آدو ٍايي بّد كُ سّختُ بّدن! خاك ِ اسكنت شدو

ىشعه رِ جنّ . نفس عييقي كشيدو ِ دِبارٌ با احتياط ىشغّل قدو برداشتن شدو
ٌ اي تيز ِ برندٌ كُ اجر . كيي جنّتر رفتً. گرفتً ُ اي كُ تّسط نيز نگاًٍ بُ سيت جيجي

ً رنگي از خّن رِش بّد ِ بُ ديّار چسبيدٌ بّد افتاد  .ك

ُ ی جديد براو زياد سخت نبّد ُ جّري دفع ىي كردو. حدس اين تن خً . بايد اين تنُ رِ ي
ُ دار سنگ ٍاي ريز . شدو رِي زىين ِ ىشعه رِ پايين گرفتً نّر ىشعه رِي بدنُ زاِي

دِبارٌ ايستادو ِ بُ . مبخندي زدو ِ چندتا سنگ رِ تّي ىشتً گرفتً ِ فشردو. نشست
 .سنگ ٍاي تّي دستً نگاٌ كردو ِ بي درنگ بُ سيت جنّ پرت كردو

ٌ ی غار پرت شد ِ تّي ديّار  ٌ اي از ديّار صداي ىَيبي تّي غار پيچيد ِ باالفاصنُ نيز
خّدو رِ خً كردو ِ سريع دِيدو ِ رد شدو؛ اىا باز با صداي . رِبرِييش فرِ رفت

ُ اي رِح از تنً رفت صاف ايستادو ِ سرو . صداي پارٌ شدن چيزي رِ شنيدو. ىَيب ديگ
ٌ او افتاد  :پّفي كشيدو ِ زىزىُ كردو. رِ كج كردو كُ نگاًٍ بُ شنه پارٌ شد

 !خّش شانس ترين انسان رِي زىين -

حتي ِقتي نبّد ًٍ با آجارش بُ . ِ دِبارٌ قدو بُ جنّ گذاشتً ِ بُ ديانا معنت فرستادو
ً ٍاو . حدِد پنج دقيقُ بّد كُ اجري از ٍيچ جسد يا اسكنتي نبّد. آدو آسيب ىي زد اخ

 :رِ تّي ًٍ بردو ِ زىزىُ كردو

 ديگُ چُ باليي قرارٌ سرو بياد؟ -

با . مبخندي رِي مبً شكه گرفت. نگاًٍ درخشيد. كيي جنّتر كُ رفتً نّري رِ ديدو
ً ٍاي ستارٌ بارِنً زل زدو بُ سنگ بزرگي كُ سطحش صاف بّد چيزي كُ ىًَ . چش

 :با شادي زىزىُ كردو. بّد، شئی بّد كُ رِش قرار داشت
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 !باالخرٌ ىّفق شدو -

ِ بعد مبخندي زدو ِ بي تّجُ بُ اطراف ِ زنگ خطرٍاي پشت سر ًٍ بُ طرف جنّ 
 ...دِيدو؛ اىا

صداي سنگ ٍا بنند شدٌ بّد ِ اين غرش ىن . احساس كردو زىين دارٌ زير پاو ىي مرزٌ
. بُ ناچارا ايستادو ِ بُ زىين كُ داشت ىي مرزيد با ِحشت زل زدو. رِ ىي ترسّند

نگاًٍ بُ طرف . ترس بُ سنّل ٍاي بدنً رسّخ كردٌ بّد. حركاتً دست خّدو نبّد
خّاستً حركتي . انگار تازٌ برگشتً بُ زىان حال. شيشير ِ گردنبند رِي سنگ برگشت

. با ِحشت جيغ كشيدو. كنً ِ بُ طرف سنگ قدو بردارو كُ زىيِن زير پاو خامي شد
ُ ی زىين رِ . حس سقّط رِ داشتً ىغزو بُ دستً فرىان داد ِ دستً رِ باال آِردو ِ مب

ُ ی سنگ . در كيترين جانيُ صداي غرش خّابيد. گرفتً ُ و رِ بُ مب با سختي دست ديگ
 .گرفتً ِ با ترس بُ زير پاو نگاٌ كردو

 ...اٌِ نُ -

ٌ ٍا فرِ رفتُ بّدن نگاٌ كردو ٌ ٍا ىّندٌ . بُ اسكنت ٍايي كُ داخه نيز رد خّن رِي نيز
ٌ ٍا شرِع كردن بُ حركت كردن. بّد . انگار داشتن بُ سيت باال ىيّىدن. يَّ نيز

ً ٍاو گرد شد ُ اي فرشتُ ىرگ رِ كنارو ! بايد خّدو رِ نجات ىي دادو. چش براي محظ
االن نبايد ُىرد؛ ىن ٍنّز بُ اٍدافً ! نُ. ديدو كُ داشت با مبخندي براندازو ىي كرد

تا كير باال رفتُ . فشار بيشتري بُ انگشت ٍاو آِردو ِ خّدو رِ باال كشيدو. نرسيدو
ً ٍاو رِ با درد بستً. بّدو كُ كف پاٍاو تيزي چيزي رِ حس كرد ىي تّنستً . چش

ٌ ٍا رِ تصّر كنً نيرِو رِ تّي . سعي كردو تيركز كنً؛ بايد از تاريكي كيك بخّاو. نيز
 :دست ٍاو ريختً ِ بي تّجُ بُ فشار تيزي بُ كف پاو شيردو

 !يك، دِ، سُ، حاال -
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خستُ رِي زىين دراز كشيدو ِ دستً رِ رِي قنبً . ِ بعد با يُ حركت پريدو باال
ُ او بُ شدت باال پايين ىي شد. گذاشتً ُ ی سين درحامي كُ نفس نفس ىي زدو . قفس

 :گفتً

 !نا... ديا... بُ تّ... معنت -

ٌ ٍا زل زدو آب دٍنً رِ . نفس عييقي كشيدو ِ ايستادو ِ نفس راحتي كشيدو ِ بُ نيز
ُ ی ىرگ رِ ىي ديدو . نزديك بّد ىن ًٍ بُ سرنّشت اِن ٍا دچار شً. قّرت دادو فرشت

مبخندي . كُ از درد ِ عصبانيت فرياد ىي كشيد ِ با اِن مباس سياٍش ازو دِر ىي شد
سرو رِ تكّن دادو ِ بُ طرف شيشير ِ . اين بار ًٍ ىن شكستش دادٌ بّدو. بَش زدو

ُ خاطرشّن اين ٍيُ سختي رِ تحيه كردٌ بّدو برگشتً بُ طرفشّن . گردنبندي كُ ب
. ىانع ٍا تيّو شد ِ اين رِ حسي بًَ ىي گفت. ديگُ خبري از زنگ خطر نبّد. رفتً

 .سريع شيشير رِ بُ پشتً بستً ِ گردبند رِ داخه جيبً گذاشتً

ٌ ٍايي رِ كُ ىحه يُ الك پشت كند ِ آرِو اِىدٌ بّدو رِ در عرض يُ  بي درنگ تياو را
. بُ بيرِن غار كُ رسيدو ايستادو ِ نفس راحتي كشيدو. دقيقُ دِيدو ِ بيرِن رفتً

ُ ی تاريك غار نگاٌ كردو ً ٍاو رِ بستً. برگشتً ِ بُ دٍن ىن . مبخند كجي زدو ِ چش
ٌ ی ىن ِ گرفتن انتقاىي . اِمين قدىً رِ برداشتً؛ قدو براي برگشت براي بازگشت دِبار

ً ٍاو رِ باز كردو. نسييي دِرو پيچيد ِ نرو ىٍّاو رِ تكّن داد. سخت از ديانا . چش
ً ٍاو نقش گرفت ٌ اي ِ تيزپايي كُ آنا بًَ دادٌ بّد رِي پردٌ چش بُ . تصّير اسب قَّ

اسب . افسار رِ تكّن دادو ِ بُ سيت كنبُ حركت كردو. طرفش رفتً ِ سّارش شدو
دِبارٌ باد الي ىٍّاو . پاٍاش رِ بُ حركت درآِرد ِ با قدرت شرِع بُ حركت كرد

 .پيچيد

ُ ی آنا  ىسير زياد طّالني نبّد ِ ىي دِنستً با ِجّد اين اسب، كيتر از نيً ساعت بُ كنب
 !كُ ِسط جنگه بّد ىي رسيً ِ طّمي نكشيد كُ فكرو بُ ِاقعيت ىبدل شد
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ُ ی چّبي رِبرِو قدو برداشتً با آراىش در رِ باز كردو . از اسب پيادٌ شدو ِ بُ طرف كنب
نگاٍش بُ . نگاًٍ بُ سيت آنا كُ داشت بًَ با مبخند نگاٌ ىي كرد افتاد. ِ ِارد شدو

 :پايين كشيدٌ شد ِ بُ حرف اِىد

 .بُ نظر ىياد خطر از بيخ گّشت رد شدٌ -

ٌ ی شننً بّد سرو رِ تكّن دادو ِ گردنبند ِ شيشير رِ . نگاٍش رِي قسيت پارٌ شد
 :رِي ىيز پرت كردو ِ خّدو رِي صندمي ِمّ شدو ِ با خستگي گفتً

 !ديانا حتي ِقتي كُ نيست باز ًٍ با آجارش بًَ آسيب ىي زنُ -

ً ٍايي كُ با خّشحامي برق ىي زد رِي صندمي نشست ِ گردنبند رِ  مبخندي زد ِ با چش
 :تّي دستش گرفت ِ با محن خّشحامي گفت

 .از ىاريا ًٍ باٍّش تر ِ قدرتيندتري! كارت حرف ندارٌ آرتيييس -

 :پنك ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو ِ گفتً

ُ ی بعدي چيُ آنا؟ -  ىرحن

 :محن ٍيجان انگيزش رِ شنيدو

 !ىطيئنً شّاميُ با ديدن اين ٍا خيني خّشحال ىيشُ -

*** 

ٌ ی سّامي بُ ىردىي كُ دِر سربازي جيع شدٌ بّدن نگاٌ كردو خّدو رِ بين . با چَر
 .جيعيت جا دادو ِ بُ سرباز كُ داشت با صداي بنند حرف ىي زد گّش سپردو

 .شخصی غيرىعيّمي بُ غاري كُ تّش اشياء خطرناكي بّد رفتُ ِ اِن ٍا رِ برداشتُ -

 :يُ ىرد بين جيعيت گفت
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 اين چُ ربطي بُ ىا دارٌ؟ -

ُ ست ِ : سرباز اِن اشياء خطرناك ىتعنق بُ شّاميُ ظنً ِ بديُ كُ دٌ سامُ زنداني ىنك
 .اين يعني يُ تَديد بزرگ براي تياىي افرادي كُ تّي اين سرزىين زندگي ىي كنن

ٌ ی تك تك افراد پريد بُ ِضّح ديدو ىادري رِ كُ از ترس سفيد شدٌ بّد ِ . رنگ از چَر
ُ اش رِ بُ خّدش فشار ىی داد  :كالٌ شننً رِ جنّتر كشيدو ِ اين بار ىن گفتً. بچ

 چُ كاري از دست ىا برىياد؟ -

 :سرباز بنندتر گفت. نگاٌ ٍيُ بُ طرف ىن برگشت

ُ ست ِ ٍيين طّر آسيب  - احتياالً ٍدف اِن شخصي كُ بُ غار ِاردٌ شدٌ، آزادي شّامي
ُ اي طراحي شدٌ براي افزايش افراد . زدن بُ ىنكُ ديانا بُ دستّر شخص ىنكُ، ىسابق

 .گارد سنطنتي ِ براي ىحافظت از ايشّن

ُ اي رِ بُ ديّار چسبّند ىردو با . ِ بعد با سرش بُ سرباز كناريش اشارٌ كرد كُ سرباز برگ
ٌ ٍاي كنجكاِ بُ طرف كاغذ بزرگي كُ رِي ديّار بّد رفتن دِبارٌ صداي سرباز تّي . چَر

 :فضا پيچيد

افرادي كُ ىَارت دارن جبت ناو كنند؛ چّن . ىحه جبت ناو تّي ىسابقُ نّشتُ شدٌ -
ُ اي در ٍنرٍاي رزىي احتياج دارن نُ يُ عدٌ دست ِ پا چنفتي . ىنكُ بُ افرادي حرف

. درضين، يُ جايگاٌ ِيژٌ ًٍ ِجّد دارٌ كُ بُ كسي ىي رسُ كُ در ىسابقُ نفر اِل باشُ
 .اين ىسابقُ رِ از دست نديد. اِن شخص ىي تّنُ ىحافظ شخصي ىنكُ ديانا بشُ

صداي شاد ىردو رِ . ىتفكر بُ زىين زل زدو زدو. ِ بعد ٍيراٌ با سربازٍا رفت
حرف ٍاي آخر سرباز تّي سرو پيچيد؛ ىحافظ شخصي . انگار خّشحال بّدن. ىي شنيدو

 ...ديانا، نفر اِل، جايگاٌ ِيژٌ
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 !خّدشُ -

ً ٍاو رِ ىي تّنستً حس كنً حس شادي دِر قنبً پيچيدٌ بّد ِ مب ٍاو بُ . برق چش
سرو رِ باال آِردو ِ بُ نياي كّچك قصر سنگي نگاٌ كردو ِ با . مبخندي شاد باز شد

 :مبخند كجي زىزىُ كردو

 !بُ زِدي ًٍ رِ ىي بينً ىنكُ ديانا -

*** 

 :آنا يُ تاي ابرِش  رِ باال انداخت ِ گفت

 خب؟ راٍت براي نفّذ چيُ؟ -

 :مبخند كجي زدو ِ گفتً

ُ  زِدي ىن رِ كنار ديانا ىي بيني -  !ب

ً ٍاش  رِ تّی ًٍ كشيد ِ گفت  :اخ

 ىنظّرت چيُ؟ -

 :اداىُ دادو

قرارٌ ىحافظ شخصي ديانا بشً؛ اين طّري ىي تّنً تياو حركاتش  رِ زير نظر داشتُ  -
 .باشً

ُ  جاش يُ مبخند رِی مبش نشست؛ اىا چيزي كُ  ً كً از ًٍ باز شدن ِ ب ً ٍاش ك اخ
ً ٍاش بّد زياد دِست داشتني نبّد  :با محن آرِىي گفت. تّي چش

بايد خيني ىراقب خّدو باشً؛ ِقتي اين طّر قشنگ ىي تّني بُ ديانا آسيب بزني،  -
 !ىيكنُ يُ رِزي ًٍ سراغ ىن بياي
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 :پّزخندي زدو ِ گفتً

 .اگُ براو ضرر داشتُ باشي، چرا كُ نُ؟ اىا فعالً ًٍ ىن بُ تّ نياز دارو ِ ًٍ تّ بُ ىن -

ً ٍاش رِ تنگ ِ ىظنّو كرد ِ گفت. شرِع كرد بُ خنديدن ٌ اش كُ تيّو شد، چش  :خند

ُ ی عزيزت  رِ بكشي؟ -  ِاقعًا دمت ىياد خام

ً ٍاي شرِرش كُ تّي قاب ىظنّىيت جا گرفتُ بّد زدو  ِ با محني  مبخندي بُ چش
 :برخالف مبخندو گفتً

ّ  ًٍ رِش -  !ىن خيني ٍا  رِ كشتً ِ ىي كشً؛ ت

ٍر چُ كُ گفتُ بّدو ِاقعيت ىحض بّد؛ براو ىًَ نبّد . ِ اين بار ٍر  دِ با  ًٍ خنديدیً
ىن ًٍ . اِن در حال حاضر براو يُ نردبّن بّد كُ ىن رِ بُ ديانا ىي رسّند. اِن كيُ

 .قصد نداشتً اين نردبّن رِ از زير پاٍاو برش دارو؛ چّن باعخ سقّط خّدو ىي شد

ٌ ش  رِ قطع كرد ِ تّي قامب خّنسرد خّدش فرِ رفت  .آنا خند

اطالعات رِ براو شبانُ ارسال كن؛ شخصي تّي قصر . ٍر  كاري ىي خّاي انجاو بدٌ -
ُ ٍات  رِ بُ اِن بدٌ. ٍست كُ بَش اعتياد دارو  .ناى

 :سرو رِ تكّن دادو ِ با شك ِ بدبيني گفتً

 !اِن شخص شايد مّىّن بدٌ -

 .گفتً كُ قابه اعتيادٌ؛ اين قدر بدبين نباش -

بدبين نبّدو؛ فقط زياد از اعتيادو سّءاستفادٌ شدٌ بّد ِ ىن  ًٍ بُ اين ىرض دچار 
 :سرو رِ تكّن دادو ِ گفتً. شدٌ بّدو كُ بُ ٍيُ چيز گير بدو ِ ىحتاط باشً

 .ِمي ىن باز ًٍ بَش شك دارو -
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 :جدي بًَ نگاٌ كرد ِ گفت

 بُ ىن  كُ اعتياد داري؟ -

چند . ىن بُ خّدو ًٍ اعتياد نداشتً! مبً رِ گاز گرفتً تا زیر خندٌ نزنً؛ ىعنّو بّد كُ نُ
 .سعي كردو محنً جدي باشُ. سال پيش دِست ديانا بّدو ِ حاال دشينش

 ...امبتُ كُ آرٌ؛ ِمي اِن شخص -

 :آنا از جاش بنند شد ِ گفت

 !ٍيُ چي  رِ بُ ىن بسپر ِ نگران نباش -

 :گفتً

 .باشُ -

 براي ىسابقُ جبت ناو كردي؟ -

 :فنجّن چاي رِ تّي دستً گرفتً ِ گفتً

 .آرٌ، فقط بايد برو دنبال يُ سري چيزا -

 :در  حامي كُ داشت داخه كشّ دنبال چيزي ىي گشت گفت

 .چُ چيزٍايي؟ شايد ىن داشتُ باشً -

ً  ِ گفتً  :چاي رِ سر كشيدو ِ رِي ىيز گذاشت

 .يُ نقاب ِ چند مباس كُ براي ىحافظت بايد بپّشً -

 :با تعجب بًَ نگاٌ كرد ِ گفت

 زرٌ؟ -
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ُ ی ىنفي تكّن دادو ِ گفتً  :سرو  رِ بُ نشّن

نيي تّنً با مباس ٍاي زىينيً بُ . نُ، مباسي جيع ِ جّر كُ تّي ىبارزٌ راحت باشً -
 .ىيدِن ىسابقُ برو

 :سرش رِ تكّن داد ِ گفت

 .ىي تّني بُ بازار شَر بري؛ اِن جا ٍر  چي بخّاي ٍست -

 :از جاو بنند شدو  ِ گفتً

 .پس ىن ىيرو -

دِبارٌ نسييي ىاليً ِ بعد سرِصداي . شَر رِ تصّر كردو. ِ  بعد از كنبُ خارج شدو
ً ٍاو رِ باز كردو ِ بُ بازار رِبرِو نگاٌ كردو. ىردو كُ تّي گّشً ىي پيچيد ٍيُ . چش

مبخندي زدو ِ كالٌ شننً رِ رِي سرو . چيز بّد؛ از جّاٍرات زنانُ گرفتُ تا زرٌ ِ شيشير
نقاب ٍاي ىختنف رِ . نگاًٍ بُ سيتي كشيدٌ شد. گذاشتً ِ ىشغّل گشتن شدو

با مبخند بُ طرفشّن رفتً ِ بين اِن نقاب ٍاي رنگي، نقاب طرح داري بُ رنگ . ديدو
بُ . با تشكر از فرِشندٌ جدا شدو. سياٌ كُ طرح ٍاي خاكستري رِش بّد رِ برداشتً

ٌ ٍاي ديگُ رفتً ِ چرخيدو باالخرٌ تّنستً بعد از يُ ساعت چندين مباس . طرف ىغاز
 .ىناسب پيدا كنً

ً ٍاو  رِ بستً ِ خّاستً كنبُ رِ تصّر كنً كُ  ...چش

 .بريد كنار، بريد كنار. ىنكُ ديانا درحال عبّرند -

ً ٍاو رِ با خشً باز كردو آب دٍنً رِ قّرت دادو ِ برگشتً ِ بُ سربازٍا كُ . چش
ُ اي جيع ىي كردن نگاٌ كردو سرباز بُ طرف ىن اِىد  ِ ٍّمً داد . داشتن ىردو رِ گّش

 :عقب ِ گفت
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 !ىگُ نيي شنّي ىنكُ ديانا دارن ىيان؟ برِ كنار -

ً ٍاي نارنجي رنگش . بي تّجُ بُ حرفش نگاًٍ بُ سيتي كشيدٌ شد نگاًٍ بُ چش
ىغرِر ِ . ٍنّز ًٍ ٍيّن طّري بّد. دست ٍاو رِ ىشت كردو تا حركتي انجاو ندو. افتاد

ُ قدر دمً ىي خّاست االن . سّار بر اسب داشت با يارانش بُ طرف ىا ىي اِىد آخ كُ چ
 !انگشت ٍاو پّست گردنش  رِ ميس ىي كرد

 :انگار يكي كنار گّشً داشت حرف ىي زد. حاال درست داشتن از رِبرِي ىن رد ىي شدن

 !االن بَترين فرصت براي گرفتن انتقاو سال ٍا زجريُ كُ كشيدي! زِد باش -

ً ٍاو  رِ بستً ِ زىزىُ كردو  :چش

 !خفُ شّ! خفُ شّ! خفُ شّ -

ىن بايد صبر كنً؛ يكي از . نفس عييقي كشيدو تا آرِو شً. نُ االن نبايد كاري ىي كردو
االن نُ آرتيييس، آرِو باش، . چيزٍايي كُ باعخ ىيشُ انتقاو گرفتُ بشُ صبر كردنُ

! بايد عذاب بكشُ. اِن نبايد اين قدر راحت بييرٌ؛ اِن بايد عذاب بكشُ! ٍنّز ىّندٌ
با بغضي كُ از رِي نفرت ِ خشً تّي گنّو جاساز شدٌ . اِن قدر زياد كُ آرزِي ىرگ كنُ

 :بّد گفتً

اِن قدر بايد عذاب بكشي كُ بُ دست ِ ! بايد تك تك زجرٍايي كُ كشيدو رِ بچشي -
ُ ی ىرگت باش... اِن رِز دير نيست ديانا. پاو بيفتي  !ىنتظر فرشت

*** 

ُ اي كُ بًَ ىي زد درد تّي . بدقنق ترين آدىيُ كُ تا حاال ديدو! معنتي، معنتي ٍر ضرب
 حريف بَتر از اين غّل تشن نبّد؟. ِجّدو ىي پيچيد

 !بَترٌ تسنيً شي دخترجّن -
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 :غريدو ِ گفتً

 !خفُ شّ -

ىي تّنستً دردش  رِ . ِ  بعد با پاو مگد ىحكيي بُ شكيش زدو كُ بُ عقب پرت شد
ٌ اش درًٍ شدٌ بّد ِ ىعنّو بّد دارٌ بدجّر درد ىي كشُ. حس كنً صداي . چَر

صّرت قرىز شدٌ از خشيش رِ كُ ديدو مبخندي زدو ِ . جيعيت از ٍيجان باال رفتُ بّد
 :گفتً

 !اگُ امتياس كني بَت قّل ىيدو زياد بَت آسيب نرسّنً -

ً ٍايي كُ خشً ازشّن بيرِن ىي زد نعرٌ كشيد  ِ شيشيرش   دٍنش رِ باز كرد ِ با چش
ٌ او زىزىُ كردو. رِ باال برد ً ٍاي گرد شد  :با چش

ُ ست! اٌِ -  !كارو ساخت

. شيشييرش رِ خّاست فرِد بيارٌ رِي گردنً كُ نگاًٍ بُ حصار چّبي شكه افتاد
! حاال ِقتشُ. شيشيرش رِي زىين فرِد اِىد. مبخند كجي زدو ِ با يُ حركت رفتً رِش

ُ ی ىحكيي بُ گردنش زدو كُ  ٌ اش ِ با آرنجً ضرب پريدو رِي ٍيكه بزرگ ِ ِرزيد
با پاو . از رِش بنند شدو ِ كنارش ايستادو. تعادش  رِ از دست داد ِ رِي زىين ِمّ شد

. مبخند كجي رِي صّرتً كُ پشت نقابً پنَان شدٌ بّد شكه گرفت. تكّنش دادو
ُ ی پيرِزي باال بردو كُ صداي فرياد ِ شادي جيعيت باال رفت ً  رِ بُ نشّن ىرد بُ . دست

 :ِسط ىيدان اِىد  ِ ىچ دستً رِ تّي دستش گرفت ِ باال برد  ِ با خّشحامي فرياد زد

 !ِ نفر اِل ىسابقُ، الرا سييز -

ىرد ىچً رِ ِل كرد ِ . مبخندي بُ شاديشّن زدو. دِبارٌ صداي جيغ ىردو باال رفت
 :گفت
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 .تياو اِن ٍشت نفر اصني بيان اين جا! ِ اىا جّايز -

ٌ ٍا كنارو ايستادن ُ ی شركت كنند ٌ ی اخيّيي كُ رِبرِو بّد نگاٌ كردو. بقي . بُ فرىاند
ٌ اش زدو ىعنّو بّد خّشش نيّىدٌ كُ يُ دختر تّنستُ بّد يكي از . پّزخندي بُ چَر

ً  رِ بًَ  بَترين سربازٍاش  رِ شكست بدٌ؛ بدتر از ٍيُ اين بّد كُ خّدش بايد ىدام
 .مبً رِ گاز گرفتً تا زير خندٌ نزنً. ىي داد

. فرىاندٌ نشان طاليي رنگي رِ از داخه صندِق بيرِن آِرد ِ رِي مباسً ِصنش كرد
ً ٍاش نگاٌ كردو ً ٍاش غرِر . مبخند كجي زدو ِ تعظيً كّچكي كردو ِ بُ چش تّي چش

ىدال ٍا بُ بقيُ ًٍ دادٌ شد ِ ىن اين بين نگاًٍ فقط رِي یُ جفت . ىّج ىي زد
ٌ  زِو بّد ً ٍاي تنگ شد ً ٍاش زدو. چش  :زىزىُ كردو. پّزخندي بُ نارنجي چش

 !بَت گفتُ بّدو؛ زىان برگشتن ىن رسيدٌ ديانا -

ً ٍاش تّي ًٍ فرِ رفت ً  رِ شنيد؛ چّن اخ اِن حتي نيي تّنست . احساس كردو حرف
ٌ ی تاريكي او ِ اسيً الرا سييز نيست؟! حدس بزنُ ىن كي او  كي ىي تّنست بگُ ىن زاد

 !الرا، الرا... آرت -

سرو رِ چرخّندو ِ با تعجب بُ آنا نگاٌ كردو كُ بين جيعيت بّد ِ داشت صداو 
 !اِن اين جا چي كار ىي كرد؟. بُ طرفش رفتً. ىي زد

 .بُ ٍدفت رسيدي -

ُ ش گذاشتً ِ گفتً  :خنديدو ِ دستً رِ رِي شّن

 .اگُ بفَيُ كي قرارٌ ىحافظش باشُ حتيا دستّر قتنً رِ ىيدٌ -

 :پّزخندي زد
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 .فعال كُ نفَييدٌ -

 :سرو رِ تكّن دادو كُ دِبارٌ گفت

 آرتيييس؟ -

 :با اخً گفتً

 بنُ؟ -

 :نفس عييقي كشيد ِ گفت

 !ىي ترسً نتّني خّدت رِ كنترل كني -

ُ ی ىنفي تكّن دادو ِ گفتً  :سرو رِ بُ نشّن

ٌ او   - ٌ او ىعنّو نباشُ ِ نتّنُ حامت چَر نگران نباش؛ اين نقاب بًَ كيك ىي كنُ تا چَر
ُ  زِدي تقاص پس ىيدٌ. ٍيُ چي طبق برناىُ پيش ىيرٌ. رِ بفَيُ  .ديانا ب

 :سرش رِ تكّن داد ِ گفت

 .يُ چيزي -

 :گفتً

 اتفاقي افتادٌ؟ -

 :اداىُ داد

ُ اي براي نقابت بياري؟ ديانا رِ دست كً نگير آرتيييس -  !ىي خّاي چُ بَّن

 :سرو رِ تكّن دادو ِ گفتً
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ُ  دست ىياد - ُ اش خيني سادٌ ب ديانا رِ خّب ىي شناسً؛ براي ٍيين ازش . بَّن
 .نيي ترسً

 :با شك نگاًٍ كرد ِ گفت

 !تّ تّي قصر تنَايي، پس حّاست جيع باشُ -

 :مبخندي زدو ِ گفتً

 !ىينّن بابت يادآِري، خامُ آنا -

ٌ ی دِري افتادو. مبخند كجي زد ِ ازو دِر شد ُ  ياد خاطر مبخند تنخي رِي مبً نقش . ب
چند سال پيش، درست تّي ىسابقُ براي انتخاب ىحافظ ىن شركت كردٌ بّدو . گرفت

ِ  حاال خّاٍر اِن . ِ ٍيراًٍ زني ىرىّز ِ باٍّش بّد ُ او بّد  زني كُ بعدٍا فَييدو خام
ُ ی ىشابُ نيي تّنستً بُ خّدو درِغ بگً؛ ىن . زن پيشً بّد؛ درست تّي يُ ىسابق

ُ و بّدن! دمتنگ شدٌ بّدو دمتنگ ىارتا، ٍافين، آرىيتا، . دمتنگ افرادي كُ تّي گذشت
ً  رِ تغيير دادن. امكس، پيتر، دن ِ خيني كسايي ديگُ دِستاني . اشخاصي كُ سرنّشت

 :زىزىُ كردو. مبخند تنخً تيديد شد. كُ خيني جاٍا كيكً كردن

 !دمً براتّن تنگ شدٌ -

*** 

ً  رِ رِي آنا سّق دادو  ِ گفتً  :نگاٍ

 اين بار ىّضّع چيُ؟ -

ُ ی درخت جدا كرد ِ ىقابه چشً خّدش گرفت ِ گفت  :سيبي رِ از شاخ

 .زىانش رسيدٌ تعدادىّن بُ سُ نفر برسُ -
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 :انگار چيزي يادو اِىدٌ باشُ گفتً

نكنُ بايد برو شّاميُ رِ آزاد كنً؟ ىن ديگُ نيي خّاو جّنً رِ از دست بدو؛ يكي ديگُ  -
 .رِ اجير كن

 :نگاٍش رِ باال آِرد ِ بًَ دِخت ِ گفت

 كي ىيري بُ قصر؟ -

 :دستً رِ تّي جيب سّیشرتً فرِ بردو ِ گفتً

 .فردا بايد شرِع كنً -

 :سرش رِ تكّن داد ِ گفت

 !پس اىرِز برِ سراغ شّاميُ؛ ىطيئنً دمش براي نّر خّرشيد خيني تنگ شدٌ -

ً ٍاو  رِ تّي ًٍ كشيدو ِ گفتً  :اخ

اِن غار نزديك بّد جّنً رِ بگيرٌ؛ ديگُ نيي خّاو دِبارٌ ! آنا، ىن بُ اِن زندان نييرو -
 .تكرار بشُ

 :قدىي جنّ اِىد ِ با جديت گفت

تّ ىّرد اعتيادترين فردي ٍستي كُ درحال حاضر دارىش؛ ! بچُ نشّ آرتيييس -
 !ىا قرار بّد با  ًٍ ٍيكاري كنيً؛ پس مطفًا زیرش نزن. ٍيين طّر فرز ِ چابك ترين

 :ىعترض گفتً

 تا حاال ىن ٍيُ چي  رِ جنّ بردو، نقش تّ دقيقًا اين ِسط چي بّد؟ -

 :مبخندي زد ِ خّنسرد گفت
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ٌ ی  - جريان غار ِ شّاميُ رِ كي بَت گفت؟ اين ٍيُ اطالعات رِ كي بَت داد خّاٍرزاد
 عزيز؟

ً  ِ پّفي كردو ِ بُ اجبار گفتً  :سرو  رِ پايين انداخت

 .اين آخرين باريُ كُ قبّل ىي كنً -

با اين كُ يكي عين ىارتا بّد؛ ِمي مبخندٍا ِ . مبخندي زد. ِ بعد نگاًٍ رِ بَش دِختً
كسي ىي تّنست اين تفاِت ٍا  رِ تشخيص بدٌ كُ با ىارتا بّدٌ . حركاتش فرق داشت

باشُ ِ زير  ِ بيش  رِ، كً يا زياد بدِنُ؛ در غير اين صّرت اين دِ ٍيچ فرقي با  ًٍ 
 .نداشتن

 :گاز ىحكيي بُ سيب زد ِ گفت

 بُ چي فكر ىي كني؟ -

 :پّزخندي آرِىي زدو ِ گفتً

 تّ كُ ىي تّني ذٍن بخّني، چرا از ىن ىي پرسي؟ -

ُ اي بُ سيب سرخ رنگ زد ِ گفت  :دِبارٌ گاز جانان

ىن تّي زىين اين اىكان رِ داشتً؛ اين جا قدرتت كاىنُ ِ ىن نيی تّنً بفَيً تّي  -
 .اِن ىغزت چي ىي گذرٌ

 :يُ تاي ابرِو رِ باال انداختً ِ سرو رِ باال آِردو ِ گفتً

 !ٍّو، چُ خّب -

 :درحامي كُ بُ آسيّن زل ىي زد گفت
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. اين كُ نتّنً ذٍنت  رِ بخّنً ىن  رِ عصبي ىي كنُ! براي تّ كُ عاميُ؛ اىا براي ىن نُ -
 .شايد تّ بخّاي بُ ىن خيانت كني؛ اِن ِقت ىن خيني راحت ىي بازو

 :باٍاش ًٍ قدو شدو  ِ گفتً

 .ىن ًٍ عين تّئً؛ نيي تّنً ذٍنت  رِ بخّنً؛ پس ٍر  دِ تّ حامت يكساني ٍستيً -

كيي تّي سكّت گذشت كُ دِبارٌ بُ . سرش رِ تكّن داد ِ دِبارٌ گازي بُ سيب زد
 :حرف اِىد

ُ جّرايي . زنداني كُ بايد بري تّش نييُ شب ٍا زندانبان ٍاش زياد سرحال نيستن - ي
 .خبري ًٍ از تنُ ِ اين جّر چيزٍا نيست؛ خيامت راحت باشُ. خّابن؛ پس كارت راحتُ

ً  ِ گفتً ُ ی چشً نگاٍي بَش انداخت  :از گّش

 چرا اين قدر ىّانعش كيُ؟ -

 :نگاٍي بًَ انداخت ِ گفت

 .چّن كسي نيي دِنُ اِن جا شّاميُ زندانيُ؛ اصالً كسي از ِجّد اِن زندان خبري ندارٌ -

ً  ِ پرسيدو  :يُ تاي ابرِو رِ باال انداخت

 پس تّ از كجا فَييدي كُ ٍيچين زنداني ًٍ ٍست؟ -

 :چشيكي زد ِ گفت

 !يكي از ىزاياي جن بّدنُ -

دمً براي آنا ىي سّخت؛ تنَا بُ دميه دِرگُ بّدنش شّو . آٍاني گفتً ِ تّ فكر فرِ رفتً
سرنّشت اِن شايد از ىن ًٍ كيي بدتر بّدٌ . خّندٌ بّدنش ِ پرتش كردٌ بّدن بيرِن
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ٌ اي. باشُ ُ طّري . اِن نُ ىكاني رِ براي زندگي داشتُ، نُ خانّاد براو عجيب بّد كُ چ
 :ناخّداگاٌ گفتً. تّنستُ بّد تا حاال زندٌ بيّنُ ِ سامً باشُ

 آنا؟ -

سيبش رِ كُ ديگُ تيّو شدٌ بّد ِ تنَا بخش نازكي ازش ىّندٌ بّد رِ پرت كرد 
ُ اي ِ بُ ىاٌ خيرٌ شد ِ جّاب داد  :گّش

 بنُ؟ -

 :ىن ًٍ بُ ىاٌ نگاٌ كردو ِ پرسيدو

 .ىي تّنً يُ سّال شخصي بپرسً؟ بُ عنّان يُ خّاٍرزادٌ، نُ يُ ٍيكار -

 :مبخند كجي گّشُ مبش نشست ِ گفت

 .بپرس آرتيييس -

 :با كنجكاِي پرسيدو

ٌ ت، يعني ىارتا ِ ىادرو ِ ىادرت، تالشي براي اجبات بي گناٍيت نكردن؟ -  خانّاد

 :با آراىش پاسخ داد. احساس كردو مبخند ىحّي زد

 .اِمش يكً ىخامفت كردن؛ اىا بعد ِمً كردن -

 :اداىُ دادو

 ٍنّز ًٍ دِستشّن داري؟ -

دِبارٌ با ٍيّن صداي . احساس كردو چيزي رِ قّرت داد؛ حاال بغض يا بزاق دٍان
 :آرِىش پاسخ داد
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 .نيي دِنً -

ُ ش ناراحت شدٌ. نفس عييقي كشيدو دستً . احساس ىي كردو از بُ ياد آِردن گذشت
ُ ايش رِ بًَ دِخت ُ اش گذاشتً كُ نگاٌ سرى ُ اي خّردو؛ اين دختر . رِ رِي شّن يك

ً ٍاش، نُ صّرتش ِ نُ صداش. اصالً شبيُ ىارتا نبّد ُ اي . نُ چش اِن آنا بّد؛ خام
ً خّردٌ  :دٍنً رِ باز كردو ِ چند كنيُ بُ زبّن آِردو. ىتفاِت ِ سختي ديدٌ ِ زخ

 .ىتاسفً از اين كُ ناراحتت كردو -

 :سرش رِ تكّن داد ِ گفت. تنخيش تّي دٍنً پخش شد. مبخند تنخي زد

ِقتي بُ ياد اين . ىن با گذشتُ زندگي نيي كنً؛ اىا يادش ىن  رِ ناراحت ىي كنُ -
ٌ او ًٍ اعتقادي بُ ِجّدو نداشتن، عذاب ىي كشً  .ىی افتً كُ خانّاد

 :مبخندي زدو ِ گفتً

ُ دستشّن آِردي؛ اين  - تّ ىّفقيت ٍاي زيادي داري كُ تنَا خّدت با كيك خّدت ب
 !عاميُ

 :سرش رِ تكّن داد ِ گفت

ُ شّن  - آرٌ؛ اىا بيشتر از ٍيُ دمً ىي خّاست يُ خانّادٌ ًٍ داشتً؛ ِمي حيف كُ ٍي
ِ  تّ  .ىردن ِ فقط ىارتا ىّندٌ 

 :نفس عييقي كشيدو كُ دِبارٌ آنا بُ حرف اِىد

 آرتيييس؟ -

 :جّاب دادو

 بنُ؟ -
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 :با كنجكاِي پرسيد

 تا حاال تّنستي ىاريا رِ ببيني؟ -

 :مبخندي زدو ِ سرو رِ پايين انداختً ِ گفتً

 .ِقتي ىن بُ دنيا اِىدو، ىاريا كشتُ شد -

 يُ چيزي رِ در ىّرد ٍري ىي دِنستي؟ -

 :سرو رِ باال آِردو ِ گفتً

 چُ چيزي؟ -

ُ ىند بّدٌ؛ اىا چّن ىاريا با تاو پسري از زىين ازدِاج كرد، اِن عنيُ  - اِن بُ ىاريا عالق
ُ ٍايي رِ كُ ريخت ِ آخرش ًٍ با آتش زدن اِن قصر ىاريا  ىاريا شد ِ ديدي چُ نقش

 .رِ كشت

 :سرو رِ تكّن دادو ِ گفتً

 .ِقتي ٍري داشت نفس ٍاي آخرش رِ ىي كشيد اين رِ بًَ گفت -

 :ناگَان سرو رِ با شتاب باال آِردو ِ گفتً

 آنا تّ چيزي از پدرو ىي دِني؟ -

رِز ازدِاج اِن ٍا ىن تّي ىراسً بزرگشّن حضّر داشتً؛ اِن خيني شبيُ تّ بّد  -
 .آرتيييس

 :آٍي كشيدو ِ گفتً
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حتي ِقتي كُ تّي زىين بّدو ًٍ ىردي نبّد . ىن ٍييشُ از داشتن پدر ىحرِو بّدو -
كُ جاي پدرو رِ براو پر كنُ ِ دست ىحبت بُ سرو بكشُ؛ فقط خامُ بّد كُ براو ىادري 

تا قبه از اين كُ بُ اين جا بياو ىن فكر ىي كردو يتيً . ىي كرد ِ كيبّدٍاو  رِ پر ىي كرد
 .بّدو

 :دِبارٌ مبخندي زد ِ گفت

ٌ اي داشتي كُ خيني دِستت داشتن؛ اىا ! تّ خيني خّش شانسي آرتيييس - ّ  خانّاد ت
ٌ ات فقط ىارتا ىّندٌ ِ اين رِ ًٍ . ىن حتي حاال ًٍ كسي رِ ندارو ىي دِنً از خانّد

. ىي دِنً كُ ازش دمخّري چّن گذاشت بري؛ ِمي اين  رِ ىي دِنً كُ اِن دِستت دارٌ
ُ خاطر دِ چيز با آدو ٍا ارتباط برقرار ىي كنُ؛ سّد ِ عالقُ اِن براي سّد . ىارتا ىعيّالً ب

 .بَت نزديك نشدٌ بّد، بنكُ دِستت داشت

 :گفتً

اگُ دِستً داشت چرا رٍاو كرد؟ چرا نذاشت بيّنً؟ شايد اگُ ىن رِ ىخفي ىي كرد  -
 .االن اين جا نبّدو تا انتقاو بگيرو

 :آنا نفس عييقي كشيد  ِ گفت

ُ طّر ِاضح بَت ىحبت كنُ؛ اىا ٍييشُ پشت كساييُ كُ  - ىارتا شايد بند نباشُ كُ ب
 .دِستشّن دارٌ

 :مبخندي زدو ِ گفتً

 تّ اين ٍيُ اطالعات در ىّرد ىارتا رِ از كجا ىي دِني؟ -

 :اِن ًٍ مبخندي زد ِ گفت
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قبه از اين كُ از قصر بيرِنً كنن، اين ىارتا بّد كُ از ٍيُ بيشتر ٍّاو  رِ داشت ِ تّي  -
ىاريا كُ ٍييشُ در حال تيرين براي ىنكُ شدن بّد، ىادرو ًٍ . ٍيُ چيز كيكً ىي كرد

ٌ اش بَيُ ِ پدرو ًٍ كُ ىحه ىادرو اين . كُ تنَا چيزي كُ ازش يادىُ ابرٍِاي گرٌ خّرد
ً ٍاش براي ىن باز بّد ِ ازو حيايت ىي كرد؛ بًَ ىَارت ٍاي رزىي  بين ىارتا بّد كُ اخ

 .ياد داد، سياست رِ بًَ آىّخت ِ خيني چيزاي ديگُ

 :ىتعجب گفتً

ِمي چرا االن ديگُ پيشت ! نيي دِنستً اِن ىي تّنُ اين قدر خّاٍر خّبي باشُ -
 نيست؟

با اين كُ خيني براو عزيز ِ ارزشيندٌ؛ ِمي ىجبّر شدو قبه از اين كُ از . خّدو نخّاستً -
  ِ ُ ی ىعجّن ٍا بدزدو ِ خّدو  رِ ناپديد كنً  اِن قبينُ برو بيرِن، ىعجّني رِ از قفس

ىن بايد براي انتقاو آىادٌ ىي شدو ِ . بعد ٍا تّنستً اِن ىعجّن رِ گسترش بدو
 .ىن بايد تقاص بيرِن شدنً رِ ىي گرفتً. حضّر ىارتا ىانع ىي شد

 :سرو رِ تكّن دادو ِ گفتً

 پس بعد از نابّدي سرزىيِن باد تّ پيش ىارتا زندگي ىي كردي؟ -

 :آنا نفس عييقي كشيد ِ گفت

 .ىن ِ ىارتا پيش ىردىيّن زندگي ىي كرديً؛ تنَا بازىاندگاٌ اِن سرزىين -

زندگي پيچيدٌ ِ . آٍاني گفتً ِ نگاًٍ رِ بُ ىاٌ دِختً ِ سكّت رِ درپيش گرفتً
ً  رِ بُ درد آِردٌ بّد ٍرچند كُ زندگي ىن ًٍ . نسبتًا تنخي كُ آنا كشيدٌ بّد دم

عذاب آِر ِ بد بّد؛ اىا از بس براي خّدو ىرِرش كردٌ بّدو ديگُ براو عادي شدٌ بّد ِ 
 .بَش عادت كردٌ بّدو
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شبي كُ ٍردِىّن نقاب سردي ِ جدي بّدن رِ كنار زدٌ . اىشب، شب ىَتابي ِ خّبيُ
ً ديگُ رِ ديدٌ بّديً ٌ ی ِاقعي ٍ ٌ ی سختي كشيدٌ ِ ىتفاِت آنا . بّديً ِ چَر ىن چَر

ً  رِ ديدٌ بّد اىشب شبي بّد كُ با . رِ ديدٌ بّدو ِ اِن ًٍ چَرٌ ىعيّمي ِ خّب
ُ اي كُ سال ٍا ازو بزرگتر بّد حرف زدٌ بّدو حرف ٍايي كُ در ىّرد نقشُ كشيدن ِ . خام

 .كشتن ِ انتقاو گرفتن نبّد؛ يُ شب ىتفاِت

ُ قدر دِر شديً -  .بَترٌ برگرديً! اٌِ چ

 :سرو رِ تكّن دادو ِ گفتً

 .اِمين بار بّد كُ اين قدر باًٍ حرف زديً -

ٌ ی كّتاٍي كرد ِ گفت  :خند

 .درستُ -

صداي قّرباغُ ِ جيرجيرك تّي فضا پيچيد ِ سكّت رِ . ِ  بعد سكّت دِبارٌ حاكً شد
ً خّاني زيبا ِ سادٌ گّش سپردو. شكست ً  ِ بُ اين ٍ ً ٍاو  رِ با مذت بست شب . چش

ً  رِ بُ  ٌ ی ىن بّد ِ خينی راحت ىي تّنستً سياٍي ٍاي زندگي ٍييشُ تسكين دٍند
ِ  آرِو شً ِ  تاريكي آسيّنش بسپرو  نفس عييقي كشيدو؛ ىحه يُ پر كاٌ . سياٍي 

نيي دِنستً اين  رِ ىديّن شب بّدو يا آنا؟ مبخندي رِي مبً شكه . سبك شدٌ بّدو
 .گرفت؛ شايد ٍردِشّن

*** 

ُ ات ىي ذارو -  !اگُ يُ كالو حرف بزني سرت  رِ رِی سين

ً ٍاو اطراف رِ زير  ِ رِ كردو ِ . نگَبان با ترس ِ استرس سرش رِ تند تكّن داد با چش
ُ ی ىحكيي بُ گردنش زدو كُ بي ٍّش شد  ِ تياو  ِقتي خيامً راحت شد، با دستً ضرب
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. آرِو كشيدىش پشت درختي كُ كيي دِرتر از زندان بّد. ِزنش رِي دست ٍاو افتاد
مباس ٍاو  رِ با مباس ٍاي سنگين ِ آٍني نگَبان عّض . خيني زِد دست بُ كار شدو

بايد تا قبه از رسيدن نگَبان قبني كُ رفتُ بّد بُ دستشّيي، . كردو ِ صاف ايستادو
ُ ی بزرگ ِ عظيً غار ِ نيزٌ بُ دست ايستادو. ىي رفتً سرجاو . با سرعت برگشتً بُ دٍن

ِقتي . نفس عييقي كشيدو كُ با شنيدن صداي پايي نفسً تّي سينً حبس شد
 .صداي شّخ نگَبان قبني رِ شنيدو نفس راحتي كشيدو

 !ببينً تّ شب ٍا ِرزش ىي كني؟ احساس ىي كنً يكً الغر شدي -

ً  رِ با استرس قّرت دادو. ِ  بعد شرِع كرد بُ خنديدن حق داشت بُ اين . آب دٍن
دعا ! ٍيكه ِ جحُ كّچك ىن كجا اِن نگَبان درشت ٍيكه كجا! ىّضّع شك كنُ

خّاست دِبارٌ دٍن گشادش  . ىي كردو نخّاد حرفي بزنُ؛ چّن اين طّري شك ىي كرد
 :رِ باز كنُ كُ صداي كنفت ىردي شنيدٌ شد

 برنارد؟ -

 :نگَبان پرحرف كُ اسيش برنارد بّد صاف ايستاد ِ جّاب داد

 بنُ فرىاندٌ؟ -

ً ٍاو گرد شد خداي ىن اگُ ىي فَييد ىن اِن نگَبان قبني نيستً خيني ! فرىاندٌ. چش
. فرىاندٌ قدىي جنّ اِىد كُ تّنستً ٍيكه ِرزيدٌ ِ قد بنندش رِ ببينً. براو بد ىي شد

ً  رِ قّرت دادو  .ناخّداگاٌ دِبارٌ آب دٍن

 .ِقت غذاي زنداني ِيژٌ رسيدٌ: فرىاندٌ

 :با صدايي كُ ىي مرزيد گفت. احساس كردو رنگ از رِي برنارد پريد

ُ  جاي ىن برٌ -  .قربان، اگُ ىيشُ تاو ب



 

www.lovelyboy.blog.ir 

108 ldkh  تاريكی طّفانرىان |  

 :فرىاندٌ با عصبانيت گفت

 .يُ نگَبان نبايد از زندانيش بترسُ -

 :برنارد بيچارٌ رنگش بيشتر از پيش پريد ِ اين بار با امتياس گفت

 .اِن تا حاال دِتا نگَبان قبني رِ كشتُ، ىن اين كار رِ نيي كنً! قربان خّاٍش ىي كنً -

 :ِ  بعد رِبُ ىن گفت

 .تاو؟ تّ برِ غذاش رِ بدٌ -

 :با تعجب گفتً

 ىن؟ -

 :اِن قدر ترسيدٌ بّد كُ ىتّجُ صداي نازكً نشد ِ گفت

 ىگُ نُ تاو؟. فرىاندٌ، تاو ىي تّنُ غذاي زنداني رِ بدٌ -

. يُ راٌ ىجاني ِ رايگان براي ِرِد؛ چرا كُ نُ؟ مبخندي رِي مبً اِىد. بُ فكر فرِ رفتً
 :اين بار صداو رِ كيي كنفت كردو ِ گفتً

 .ىن غذا رِ ىي برو -

 !آفرين بُ تّ سرباز شجاع: فرىاندٌ

ُ ی احتراو خً كردو كُ فرىاندٌ گفت  :سرو رِ بُ نشّن

 .دنبامً بيا، غذا رِي ىيز داخه غارٌ -
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ً  ِ بُ دنبامش ِارد غار شدو سرو  رِ آرِو باال آِردو ِ بُ غار كُ با نّر . اطاعتي گفت
غار بزرگ ِ خنكي بّد؛ انگار داخنش يُ باد جريان . ىشعه ٍا رِشن شدٌ بّد نگاٌ كردو

 .داشت

 .بيا اين رِ بگير -

پّرٌ سيب زىيني با يُ . نگاًٍ بُ طرف ىيز سادٌ چّبي كشيدٌ شد كُ رِش غذا بّد
ُ اي نّن سرو رِ تكّن دادو ِ سيني رِ تّي دستً گرفتً كُ فرىاندٌ . ميّان آب ِ تك

 :گفت

ٌ  رِ فراىّش نكردٌ باشي -  .آخر اين غار سنّل اِن زندانيُ! اىيدِارو از ترس را

 :با كنجكاِي پرسيدو

 فرىاندٌ؟ اِن زنداني كيُ كُ برنارد اين قدر ازش ىي ترسُ؟ -

 :اخيي كرد ِ گفت

اِن جا سنّل . ىحه اين كُ خيني ترسيدي؛ چّن حتي اسً اِن رِ ًٍ فراىّش كردي -
ُ ی سياٍُ  .بدترين ىرد اين سرزىينُ؛ اِن سنّل شّامي

 :با تعجب زىزىُ كردو

ُ ی سياٌ؟ -  شّامي

 :فرىاندٌ بدِن تّجُ بُ ىن راٌ برگشت رِ در پيش گرفت ِ گفت

 !زياد ىنتظرش نذار؛ ىيكنُ تّ رِ ًٍ ىحه قبني ٍا بكشُ -

ٌ اش تّي غار اكّ شد  ِ بُ گّشً . ِ  بعد خّدش شرِع كرد بُ خنديدن صداي خند
 .حاال فقط خّد ىن بّدو. نفس عييقي كشيدو ِ بُ غار خامي نگاٌ كردو. رسيد
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ِقت  . صداي قدو ٍاي آرِىً تّي گّشً ىي پيچيد. پاو  رِ تكّن دادو  ِ حركت كردو
ىشتاق بّدو بعد از اين ٍيُ تعريفي كُ . رِيارِيي با اِن ىرد سياٌ ِ عجيب غريب بّد

 .ازش شنيدٌ بّدو ببينيش

ُ ٍاي سنّل تاريكي ىقابنً شكه ىي گرفت ِ بًَ نزديك تر  ٍرچُ جنّتر ىي رفتً ىين
ً  رِ كر كردٌ بّد؛ ِمي بُ . ىي شد شايد اگُ چندين سال پيش بّد، االن صدای قنبً گّش

دِ دميه ٍيجان زيادي نداشتً؛ چّن ىن ديگُ قنبي رِ نداشتً كُ بخّاد بتپُ ِ ىن 
ٌ ی سال ٍاي پيش نبّدو كُ با ديدن شعنُ آتيشي كُ از دست  ديگُ دختر ترسّ ِ ساد

تبديه شدٌ . ىن اِن آرتيييس اِميُ ِ ناپختُ نبّدو. شياطين ىي اِىد خّدو  رِ ببازو
بّدو بُ دختري از جنس تاريكي تا بتّنُ بجنگُ؛ چُ با دشين، چُ با احساسات ِ چُ با 

 .دِست ٍايي كُ حاال نقش دشين رِ براو ايفا ىي كردن

ً  ِ بُ تاريكي ىطنقي كُ تّي سنّل بّد خيرٌ شدو پّزخندي . جنّي قدو ٍاو  رِ گرفت
ُ ٍاي . تّی تاریکی  ىخفی  شدٌ بّد. زدو سيني غذا رِ بُ خّدو چسبّندو  ِ نزديك ىين

با . سفيد رنگ شدو ِ سرو رِ آرِو بَشّن چسبّندو ِ تّي تاريكي دنبال شّاميُ گشتً
 :اخً زىزىُ كردو

 ...كجاست پـ -

ً ٍاو بُ رنگ زرد در اِىد ُ ی چش ً ٍاو گرد . يَّ صفح ترس تّي ِجّدو رخنُ كرد ِ چش
انگشت ٍاو نيرِشّن رِ از دست دادند ِ سيني رِي زىين افتاد ِ صداي ىَيبي . شد

 :با بَت زىزىُ كردو. ايجاد شد

ُ ی سياٌ -  ...شّامي

ً  رِ رِي گنّو . در عرض يُ جانيُ اِن زردي از بين رفت ِ ىن تّنستً نفس بكشً دست
ً ٍاي زرد رنگ ِحشتناك . گذاشتً ِ پشت سرًٍ نفس عييق كشيدو دِبارٌ اِن چش
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ً ٍاو رنگ گرفت نفس عييق پي در پي كشيدو ِ خّدو . تنً بُ يك بارٌ مرزيد. جنّي چش
خّاستً خً شً كُ با . نگاًٍ بُ سيني كُ پخش زىين شدٌ بّد افتاد. رِ آرِو كردو

 .صداي سرد ِ يخي خشكً زد

 .ىعنّىُ نگَبان نيستي -

ُ قدر زِد فَييد ً ٍاو گرد شد؛ چ ُ كار افتاد. چش . ِقت ترسيدن ِ ٍّل كردن نبّد. ذٍنً ب
نزديك سنّل شدو  دستً رِ رِي قفه گذاشتً . صاف ايستادو ِ بُ طرف تاريكي برگشتً

 :كُ دِبارٌ صداي شّاميُ پيچيد

 .اگُ جّنت رِ دِست داري، بَترٌ اين در رِ باز نكني -

ِقتي فرشتُ ىرگ . كسي نيي تّنست جز خّدو جّنً رِ بگيرٌ. مبخندي بُ حرفش زدو
بي تّجُ بَش تيركز كردو كُ قفه با صداي تيك . نتّنست، حتيا شّاميُ ًٍ نيي تّنُ

قدىي بُ درِن . در  رِ آرِو باز كردو كُ با ىّجي از تاريكي برخّرد كردو. ىانندي باز شد
ً  رِ داخه جيبً بردو. گذاشتً كُ دِبارٌ اِن دِ گّي ترسناك زرد نزديكً شد . دست

ً ٍاي . انگشت ٍاو نگين گردنبند رِ حس كرد گردنبند رِ كشيدو بيرِن ِ ىقابه چش
ً  ِ با مبخند گفتً  :سّامي شّامیُ گرفت

 .اين  رِ برات آِردو -

احساس كردو شّاميُ يُ قدو نزديك تر . بُ ِضّح برق اِن دِ گّي زرد رنگ رِ ديدو
 :يُ قدو عقب كشيدو  ِ با مبخند كجي گفتً. شد

 !امبتُ، براي گرفتنش بايد دنبامً بياي -

ً ٍاش  رِ ديدو ِ بعد صداش كُ تّي گّشً پيچيد. ايستاد  .تنگ شدن چش

 .پس كار تّ بّد؛ كسي كُ شيشير ِ گردنبندو  رِ دزيدٌ -
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  ً خّاستً دٍن باز كنً ِ حرفي بزنً كُ احساس كردو چيزي دِر گنّو پيچيد ِ راٌ نفس
ً ٍاو . تّي تاريكي كشيدٌ شدو ِ بُ ديّار كّبیدٌ شدو. رِ بست ُ ی چش دِبارٌ صفح
 :صداي خشيگين شّاميُ رِ شنيدو. زرد شد

 پس تّ يُ دزدی، ٍا؟ -

 :بي تّجُ بُ خفگيً مبخندي زدو ِ گفتً

 !اٍدافت برسي... كنً كُ بُ... كاري كن... دزد؟ ىن ىي تّنً -

 :باالفاصنُ ٍّا رِ بنعيدو ِ گفتً. فشار دستش كً شد

 !بَترين راٍُ... اين! كار احيقانُ اي نكن -

 داري از چي حرف ىي زني؟ -

 :پّزخندي زدو ِ گفتً

 !دارو در ىّرد يُ انتقاو شيرين از ديانا حرف ىي زنً -

سعي كردو محنً ىحه ىّقعي باشُ كُ آنا حس انتقاو رِ . سكّتش بًَ جرأت بخشيد
 :داخنً رِشن كرد

ُ ىّن بُ ٍدفيّن ىي رسيً - ىن ًٍ داراييت  رِ بَت . تّ با ىا ٍيكاري ىي كني ِ ٍي
ُ ی خّبيُ نُ؟. ىيدو  ىعاىن

 :صداش  رِ شنيدو

 تّ كي ٍستي؟ -
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ً  رِ بُ گردنً كشيدو؛ دردش زياد بّد. پّزخندي زدو ِ بُ ديّار تكيُ دادو ؛ اىا بُ  دست
با صداي خشيگين شّاميُ بُ خّدو . مطف تاريكي درِنً ٍيچ دردي رِ حس نيي كردو

 :اِىدو

ً  رِ دِبار تكرار كنً -  !ىن عادت ندارو سّام

 :مبخند كجي زدو ِ گفتً

ٌ اي ٍستً كُ ديانا اسيً . ىن؟ كسي او كُ ديانا از سرزىين بيرِنش كرد - ىن ٍيّن زاد
 .رِ ىينّع كردٌ

ً ٍايي تنگ شدٌ تّي اِن دِ گّي زرد زل زدو  ِ گفتً  :نزديكش شدو  ِ با چش

ٌ ی تاريكي او -  !ىن زاد

ُ اش تّي تاريكي سنّل پيچيد ً ٍاش تنگ شد ِ بعد صداي قَقَ مبخندي زدو ِ . چش
ٌ اش قطع شُ  .دِبارٌ بُ ديّار پشت سرو تكيُ دادو ِ ىنتظر شدو تا خند

ٌ اش ىحّ شد  :با جديت برگشت بُ طرفً ِ گفت. صداي خند

 ٍدفت از آزادي ىن چيُ؟ -

ً ٍاش گفتً  :خيرٌ تّي چش

 .گفتً كُ، انتقاو از ديانا -

 :صداي پّزخندي تّ فضا پيچيد

 .اِن ًٍ ىحه ىادرش پست ِ خّدخّاٍُ -

ُ ٍاي سفيد ! نُ ىحه اين كُ قرار نبّد ٍيكاري كنُ. پّفي كشيدو تّي تاريكي بُ طرف ىين
 :قدو برداشتً ِ در ٍيّن حال گفتً
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ُ كار شً؟ -  دِست داري با ًٍ انتقاو بگيريً يا خّدو تنَا دست ب

ُ اي باشُ. نفس عييقي كشيدو. سكّت ٌ حه ديگ اين ىرد . بايد بُ آنا ىي گفتً دنبال را
دِست داشت تّي تاريكي اين سنّل براي ٍييشُ بپّسُ ِ ىن ًٍ نيي خّاستً 

ً  رِ رِي ىينُ گذاشتً ِ در رِ باز كردو. ىجبّرش كنً بیرِن بياد بُ بيرِن از سنّل . دست
ً  رِ اذيت ىي كرد. رفتً خّاستً در  رِ ببندو كُ دست قدرتيندي ىانع . نّر ىشعه چشي
ً رخ خشن ِ . شد اِن دِ گّي زرد اين بار از تاريكي سنّل بيرِن اِىدن ِ ىن تّنستً ني

ً ٍايي كُ از انتقاو برق ىي زد . سرد شّاميُ رِ ببينً كُ نّر ىشعه رِش افتادٌ بّد با چش
 :خيرٌ بًَ گفت

 !اين فرصت رِ از دست نييدو -

 .حق با آنا بّد؛ اين ىرد براي انتقاو ٍيكاري ىي كرد. مبخندي زدو

*** 

 :آنا با اخً گفت

 شّاميُ كجاست آرتيييس؟ -

خشن ِ سرد زل زدٌ بّد . بُ قاىت بنند شّاميُ نگاٌ كردو. مبخند كجي زدو ِ كنار رفتً
 :صداي شّاميُ پيچيد. آنا ىتعجب مبخند ىحّي زد  ِ بعد بًَ نگاٌ كرد. بُ آنا

 شيشيرو؟ -

ً  ِ بيرِنش آِردو نگاٌ شّاميُ رِ ديدو كُ برق زد . بُ طرف شيشير كُ زير تخت بّد رفت
حتي اين مبخند ًٍ چيزي از . ِ براي اِمين بار مبخند ىحّي كُ رِي مبش بّد رِ ديدو

اِن خراشي كُ رِي صّرتش بّد ىن رِ بُ ياد . خشن بّدن صّرتش كً نيي كرد
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خّاست بگيرٌ كُ عقب كشيدىش ِ . شيشير رِ جنّش گرفتً. گالدياتّرٍا ىي انداخت
 :گفتً

 .قبنش بايد كاري رِ انجاو بديً -

 :آنا جنّ اِىد ِ گفت

 .بايد پييان ببنيدو -

 :شّاميُ نگاٍش رِ بين ىن ِ آنا چرخّند ِ گفت

 .قبّل ىي كنً -

بُ ٍدفيّن خيني نزديك شدٌ بّديً؛ اِن قدر نزديك . ًٍ ىن ًٍ آنا مبخند ىحّي زديً
ُ ی كارٍاىّن رِ ًٍ ببينً سرانجاو انتقاو ىا شيرين بّد؛ حتي از . كُ ىي تّنستً نتيج

 !عسه ًٍ شيرين تر

*** 

 .ىن ًٍ بايد بياو -

 :پّفي كشيدو ِ گفتً

ُ طّري ىي خّاي بياي ِ تّي قصر  - ٌ ات رِ ىي شناسن؟ اصالً چ آنا تّ يادت رفتُ چَر
 فعاميت كني؟

 :آنا مبخندي زد ِ گفت

ٌ يابي بُ قصر ًٍ خّدو راٍي  - ٌ او  رِ تغيير بدو؛ براي را ىن ىي تّنً با ىعجّني چَر
 .پيدا كردو

 :بُ شّاميُ كُ تّي فكر فرِ رفتُ بّد نگاٌ كردو ِ گفتً
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 چُ راٍي؟ -

 .ىي تّنً بُ عنّان ندييُ ِارد شً؛ كار زياد سختي نيست -

 :مب ٍاو  رِ رِي ًٍ فشار دادو كُ صداي شّاميُ اين بار چيزي بّد كُ سكّت رِ شكست

 .از يُ راٌ ىيشُ بُ ديانا آسيب زد -

 :آنا كنجكاِر گفت

 چُ راٍي؟ -

 :شّاميُ نگاٍش رِ باال آِرد  ِ گفت

 .فرزند ِ سرزىينش -

 :سرو رِ با اخً تكّن دادو ِ گفتً

 .نيي خّاو اتفاقي بُ ضرر ىردو بيفتُ -

 :شّاميُ اخيي كرد ِ گفت

 چرا؟ -

 :نگاًٍ رِ باال آِردو ِ جدي گفتً

ً  رِ بُ زبّن ىيارن -  .چّن اِن ٍا تنَا كساني ٍستن كُ ٍنّز ًٍ بًَ ىعتقدن ِ اسي

 .نگران نباش آرتيييس؛ اتفاقي براي ىردو نيي افتُ: آنا

 :ِ  بعد با صداي آرِو تري، در حامي كُ بُ ىيز چّبي زل زدٌ بّد گفت

ٍيّن طّر كُ اِن رِح ىا رِ عذاب داد، ىا  ًٍ بايد اين كا ر رِ . ٍدف ىا رِح دياناست -
 .باٍاش انجاو بديً
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 :از جاو بنند شدو كُ آنا گفت

 آرتيييس؟ -

 :سرو رِ تكّن دادو ِ گفتً

حامً بًَ ىي خّرٌ ِقتي بُ ياد اين ىي افتً كُ بايد ازش . اىرِز بايد برو پيش ديانا -
 .ىحافظت كنً

 پس براي چي قبّل كردي؟: شّاميُ

 .آرتيييس تّ ىي تّني بري. تّضيح ىيدو: آنا

ُ اي ازشّن دِر شدو ِ  بايد بدِن اين كُ بُ . بدِن نگاٌ اضاف اىرِز اِمين رِز كاري بّد 
اين فكر ىحه . رِي خّدو ىي آِردو كنار ديانا ىي ايستادو ِ بُ دستّراتش عيه ىي كردو

ً تر شيشير رِ گرفت ً  رِ بيرِن . فشاري بُ انگشت ٍاو سرايت كرد ِ دستً ىحك نقاب
ً ٍاو رِ بستً. آِردو  ِ بُ صّرتً زدو ً  رِ . نفس عييقي كشيدو ِ چش بايد احساسات

 .خيني خّب كنترل ىي كردو

*** 

ً ٍاو  رِ باز كردو ٌ ی آٍني بزرگ قصر رِبرِو . با ِزش باد چش اِمين چيزي كُ ديدو درِاز
ً  رِ آرِو آرِو باال آِردو. بّد ٌ ٍاي سنگي ِ عظيً نگاٌ كردو. نگاٍ ٍيچ كس . بُ ديّار

 .نيي تّنست از اين ديّارٍا رد شُ

 ىحافظ ىنكُ تّئي؟ -

ُ ٍا رِ بُ تن داشت نقابً . نگاًٍ رِ سريع پايين كشيدو كُ زني رِ ديدو كُ مباس نديي
 :رِ زدٌ بّدو ِ خيامً آسّدٌ بّد؛ براي ٍيين كالٌ شننً رِ برداشتً ِ گفتً
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 .خّدىً -

 :سرش رِ تكّن داد ِ گفت

 .دنبامً بيا -

. ِقتي بُ درِازٌ رسيد، درٍا خّدش باز شد. سرو رِ تكّن دادو ِ بُ دنبامش راٌ افتادو
ٌ او درًٍ شُ اين صداي ىزخرف ِاقعًا اذيت كنندٌ . صداي باز شدن درٍا باعخ شد چَر

ُ ی داخني قصر قدو برداشتً! بّد چيزي درِنً . ِقتي در كاىالً باز شد بُ طرف ىحّط
ىن داشتً ِارد ىحه زندگي ديانا ىي شدو ِ بايد بيشتر از اين ٍا حّاسً . تكّن خّرد

ىي دِنستً اِن بُ اين راحتي ٍا بًَ اعتياد نيي كنُ؛ براي ٍيين راٌ درازي . جيع ىي بّد
 .درپيش داشتً

قصر . پاٍاو بُ يك سّ ىي رفت ِ نگاًٍ بُ ٍر سّيي ىي چرخيد. ِارد ىحّطُ شديً
 .بزرگ ِ زيبايي كُ رِبرِو بّد ِاقعا قابه تحسين بّد

ندييُ در  رِ براو باز كرد ِ ىن ِارد . بُ طرف در ِرِدي رفتيً؛ دري طاليي رنگ ِ بزرگ
با بَت ِ شگفتي بُ . نگاًٍ كُ بُ درِن افتاد ناخّداگاٌ قدو ٍاو آرِو تر شدند. شدو

ٌ ٍايي طاليي ِ سنطنتي، فرش ٍاي . درِن قصر نگاٌ ىي كردو ٌ ٍايي بزرگ، پرد پنجر
ُ ٍايي بُ  سفيد رنگ كُ نياي زيبايي بُ قصر بخشيدٌ بّد ِ از ٍيُ جامب تر ىجسي

شيع ٍاي عجيب ِ زيبا كُ . بزرگي يُ خّنُ كُ داخه فضاي بي نَايت بزرگ قصر بّد
ِ  تابنٍّاي بزرگ ِ . سرتاسر ىحّطُ رِ پّشّندٌ بّد نقش ٍايي كُ رِي ديّارٍا بّد 
ٍيين طّر ىحّ در ِ ديّار بّدو كُ با صداي ندييُ . نفيسي كُ بر ديّار آِيزِن بّد

 :تكّن خفيفي خّردو

 .از اين طرف -
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دِبارٌ پشت بُ ندييُ قدو برداشتً . برگشتً كُ راٍرِيي دراز ِ بزرگ رِبرِو پديدار شد
ً  رِ رٍا كردو ُ قدر حّاسً پرت شدٌ بّد كُ با صداي بنند ندييُ بُ . ِ نگاٍ نيي دِنً چ

 :خّدو اِىدو

 .بانّ ديانا اين جان ِ ىنتظر شيا ٍستن؛ بريد داخه -

ديانا ىنتظر ىن بّد؟ . تّي ذٍنً حرف ٍاش رِ تكرار كردو. با گيجي بَش زل زدو
ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو ُ ی بااليي صّرتً پّشيدٌ شدٌ . اخ خّشبختانُ تّسط نقاب نيي

سرو رِ براي ندييُ تكّن دادو ِ بُ در زيبا ِ پر نقشي . بّد ِ اِن ىن  رِ نيي شناخت
خّاستً در  رِ باز كنً؛ اىا يادو افتاد كُ ىن بايد نقش يُ آدو ىطيع ِ . نزديك شدو

ً ٍاو  رِ . فرىان بردار رِ بازي ىي كردو؛ پس نبايد ٍيين طّر بي اجازٌ ِارد ىي شدو چش
ً  ِ نفس عييقي كشيدو ُ اي نقش بازي ىي كردو. بست چيزي . بايد ىحه بازيگرٍاي حرف

كُ اين بازي رِ سخت تر ىي كرد اين بّد كُ كسي كُ بايد جنّش نقش بازي ىي كردو، 
 .دشينً بّد

ً ٍاو رِ باز كردو ِ چند تقُ بُ در زدو ِ ىنتظر شدو صداي آشنايي كُ ٍشت سال . چش
 :نشنيدٌ بّدىش بُ گّشً رسيد

 .بيا داخه -

در رِ باز كردو ِ آرِو ِ بي  سر  . آب دٍنً رِ قّرت دادو  ِ سعي كردو خّدو رِ كنترل كنً
. نگاًٍ رِي زني فنجان بُ دست کُ داشت چاي ىي نّشید ىّند. ِ صدا ِارد شدو

مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو تا . سست شدن پاٍاو  رِ حس كردو؛ نُ از ترس، از نفرت
 .يُ ِقت حرف ٍايي كُ اين ٍيُ ىدت تّي دمً بّد ازشّن بيرِن نياد

 .بيا جنّتر؛ ىي خّاو از نزديك ببينيت -
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خيني سختُ كُ . دِبارٌ نفرت ِ خشً دِر قنبً پيچيد. دندِن ٍاو  رِ رِي ًٍ فشار دادو
ُ  زِر پاٍاو  رِ ِادار بُ حركت كردو ِ درست ! بخّاي از دشينت اطاعت كني، خيني ب

دمً ىي خّاست . دستً ىشت شد. زل زدو بَش كُ سرش پايين بّد. رِبرِش ايستادو
ُ ی ىرگت!فرياد بزنً، آٍاي خّدخّاٌ، نگاٌ كن  !ىنً، آرتيييس فرشت

ُ ی شيشيرو ىَار كردو  ِ تنَا بَش خيرٌ  اىا تياو اين حرف ٍا رِ با فشار دادن دست
سرش رِ كُ باال آِرد ِ نگاٍيّن بًَ گرٌ خّرد، دستي كُ ىشت شدٌ بّد از نفرت . شدو
ُ طّري بّد كُ مبخندي زد ِ گفت. مرزيد  :نيي دِنً نگاًٍ چ

ً ٍاي تيزي داري الرا -  !چش

نفس عييقي كشيدو ِ ىنتظر شدو كُ با دستش . چيزي نگفتً؛ يعني نيي تّنستً بگً
 :بُ صندمي رِبرِ اشارٌ كرد ِ گفت

 .بيا بشين -

ُ ٍاي ترسناك رِ بُ . حاال بايد حرف ىي زدو بايد حرف ىي زدو؛ بدِن اين كُ اِن جين
ُ  زِر باز كردو! آرتيييس تّ ىي تّني. زبّن ىي آِردو ً  رِ ب  :دٍن

 .ايستادٌ راحت تر ٍستً -

 :سرش  رِ تكّن داد ِ گفت

 .خجامت نكش، بشين -

بُ حرفش گّش دادو ِ رِي صندمي نشستً ِ بُ ىيز زل زدو كُ با صداش سرو رِ باال 
 :آِردو

 چاي ىي خّري؟ -
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 :با آراىش ظاٍري گفتً

 .نُ -

ً ٍاش زل نزنً؛ چّن ىيكن بّد حركت نابجايي ازو سر بزنُ ِ سرو رِ  سعي كردو بُ چش
 !بُ باد بدٌ

 .تا حاال كسي رِ نديدو كُ بُ خّبي تّ ىبارزٌ كنُ -

 ...اِن اگُ ىي دِنست دارٌ از چُ كسي تعريف ِ تيجيد ىي كنُ. پّزخند بي صدايي زدو

 :سعي كردو مبخند بزنً

 .شيا مطف داريد بانّ -

 :خنديد ِ گفت

يُ دميه بيار كُ ىن بتّنً بَت اعتياد ! با اين حال، ىن ٍنّز ازت ىطيئن نيستً الرا -
 .كنً ِ تّ رِ ىحافظ شخصي خّدو كنً

 :سرش رِ تكّن داد ِ با جديت گفت. مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو ِ چيزي نگفتً

 .ىن اين دميه رِ بُ ِجّد ىيارو -

 :ِ  بعد درحامي كُ با نگاٌ تيزش درحال آناميز ىن بّد بنند گفت

 ندييُ؟ -

 .در باز شد ِ ندييُ ِارد شد

 بنُ بانّ؟ -

 .اِن نّشيدني رِ كُ دستّر دادٌ بّدو براي ىَيانيّن آىادٌ بشُ رِ بيار -
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 :ندييُ تعظييي كرد ِ گفت

 .چشً -

درست دِ دقيقُ بعد درحامي كُ فنجاني دستش بّد داخه . ِ   بعد از اتاق بيرِن رفت
 :ديانا فنجان رِ از دستش گرفت ِ گفت. شد

 .ىي تّني بري -

 :ديانا با مبخند كجي بًَ نگاٌ كرد ِ گفت. ندييُ بيرِن رفت

 ىي دِني ىي خّاو چي كار كنً؟ -

ُ ی نُ تكّن دادو ِ بي تفاِت گفتً  :سرو رِ بُ نشّن

 .نُ بانّ -

 :فنجّن رِ جنّو گذاشت ِ گفت

 .اين رِ بخّر -

 :اخً كردو  ِ گفتً

 !اين چيُ؟ -

 :مبخندي زد ِ گفت

 .چاي؛ يُ چاي سيي -

ً ٍاي ىنتظرش زل زدو ً ٍاو رِ تنگ كردو ِ تّي چش  .چش

نكنُ اِن از ٍّيت ِاقعي ىن خبردار شدٌ باشُ؟ . چيزٍاي ىختنفي تّي سرو ىي پيچيد
برخالف ىن، ديانا اٍه نقش بازي كردن نبّد؛ براي ٍيين بّد كُ ! نُ اين ىيكن نيست
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نگاًٍ بُ چاي كشيدٌ شد؛ اگُ اِن نيي دِنست . دشين ٍاش خيني خّب ىي شناختنش
ُ اش تّي گّش ىن زنگ خّرد، ىن اين دميه رِ بُ ِجّد  پس ٍدفش چي بّد؟ جين

اِن يا ىي خّاست ىن رِ اىتحان كنُ يا ِاقعًا قصد . چيزي تّي سرو جا افتاد. ىيارو
ً  رِ داشت  .كشتن

 نيي خّري؟ -

ٌ اش دقيق شدو مبخند . جدي ِ ىصيً بُ ىن زل زدٌ بّد. نگاًٍ رِ باال آِردو  ِ بُ چَر
 :كجي زدو ِ گفتً

ُ خاطر شيا بانّ -  .ب

ً  ِ بدِن تعنني سر كشيدو فنجّن رِ زىين گذاشتً ِ بُ ىيز . ِ  بعد فنجّن چاي رِ گرفت
. با نگاًٍ اطراف رِ گشتً. ىنتظر ىرگ يا حرف ديانا. بايد ىنتظر ىي بّدو. نگاٌ كردو

ُ ی دِو بيشتر بّد ُ ی ىرگ ِ اِن داس بزرگش نبّد؛ پس احتيال گزين . خبري از فرشت
 .چيزي نگذشت كُ فكرو بُ ِاقعيت تبديه شد

ُ ی آخر رِ رد كردي - اِن فقط يُ چاي ىعيّمي . بَت تبريك ىيگً؛ تّ بُ خّبي ىرحن
 .بّد

ً  رِ باال آِردو  ِ بُ نگاٌ براق ديانا دِختً ِ گفتً  :نگاٍ

ُ خاطر شيا ٍركاري رِ انجاو ىيدو؛ حتي بُ پيشّاز ىرگ ًٍ خّاًٍ رفت -  .ىن ب

دندِن ٍاو  رِ از فشار نفرت . سرش  رِ كيي بُ عقب پرت كرد ِ شرِع كرد بُ خنديدن
! اي كاش اِن چاي سيي بّد ِ ىن اِن  رِ بُ خّرد ديانا ىي دادو. رِي ًٍ فشار دادو

 !اي كاش

 !ىي دِني، ىن از افرادي كُ اين طّر بًَ ِفادار ٍستن خيني خّشً ىياد -
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 :كيي بُ طرفً خً شد  ِ با محن آرِو تري گفت

 .يكي از اِن افراد، تّيي الرا -

االن بايد خّشحال ىي بّدو؛ براي ٍيين مبخندي رِي مبً نشّندو  ِ با محن نسبتًا شادي 
 :گفتً

ُ ی افتخارٌ -  !اين ىاي

ً ٍاش رِ تّي ًٍ كشيد  ِ گفت  :اخ

ُ ی افتخار؟ ىايُ افتخار براي كي؟ -  ىاي

ُ  جاش مبخند زشتي رِي مبً  ً  ِ ب جنّي پّزخندي كُ داشت شكه ىي گرفت رِ گرفت
 :نشّندو ِ سرو رِ ًٍ كيي خً كردو ِ گفتً

 .امبتُ براي ىن بانّ -

رِزي . ِ  بعد سرو رِ باال آِردو ِ بُ مبخند كجي كُ رِي مبش شكه گرفتُ بّد نگاٌ كردو
اِن رِز بّد كُ ىن بُ . ىي رسيد كُ جاي اين مبخند با  گريُ ِ امتياس عّض شُ

ُ ی خّدو ىي رسيدو اِن رِز بّد كُ قنبً كُ ىدت ٍا تّي آتش انتقاو ىي سّخت . خّاست
ٍيين كُ تّنستُ بّدو تّي يُ . آرِو ىي گيرٌ؛ اىا تا ٍيين جا ًٍ خّب پيش رفتُ بّدو

ُ ی بزرگ ِ سختي بّد كُ ىن  ً  ِ با مبخند باٍاش حرف بزنً ًٍ ىرحن قدىي ديانا بشين
بُ راحتي ردش كردٌ بّدو؛ اىا ديانا حتي نيي تّنست تصّر كنُ كُ قرارٌ ٍيين ىحافظ 

ً  رِ . قابه اعتياد چُ باليي سر خّدش  ِ تاج ِ تختش بيارٌ رِزي ىي رسيد كُ ىن نقاب
ً ٍاي ىبَّت ديانا خّدو رِ نشّن بدو ِ بگً كُ ىن  ٌ او بردارو  ِ ىقابه چش از چَر

ٌ ی تاريكي برگشتُ  !برگشتً، زاد

*** 
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ُ طّر بّد؟ -  خب، رِز اِل كاري چ

ُ ی براق شيشيرو  رِ تييز ىي كردو گفتً  :در حامي كُ داشتً تيغ

 !ىحه زىيني ٍا سّال ىي پرسي -

 :مبخندي زد ِ گفت

ُ طّر بّد؟ - ٌ ی خّدىّن بپرسً؛ اِضاع چ  خب بذار بُ شيّ

 :شيشير رِ داخه غالف فرستادو ِ خيرٌ بُ آنا گفتً

 .ازو اىتحان ِفاداري گرفت -

 :يُ تاي ابرِش رِ باال انداخت ِ گفت

 .جامب شد، تعريف كن -

 :اداىُ دادو

ِ  بعد گفت اگُ بُ ىن ِفاداري بايد بخّريش؛  - بًَ يُ چاي ىعيّمي داد ِ گفت سّييُ 
 .ىن ًٍ خّردىش

ٌ ی سّامي گفت  :با چَر

ُ طّري فَييدي اِن چاي سيي نيست؟ -  چ

ُ ی ىرگ اِن اطراف نبّد تا بًَ مبخند بزنُ؛ اىا جّاب دادو  :تّي دمً گفتً چّن فرشت

ىن قبالً ًٍ ٍيين طّري ىّرد آزىايش قرار گرفتُ بّدو ِ اين اتفاق ىن  رِ . بُ دِ دميه -
ُ  ياد سال ٍا پيش انداخت؛ دِىين دمينً اينُ كُ اِن كُ نيي تّنست از ٍّيت ِاقعي  ب

 .ىن با خبر بّدٌ باشُ، پس اين  كارش فقط براي ىطيئن شدن از ىن بّدٌ



 

www.lovelyboy.blog.ir 

126 ldkh  تاريكی طّفانرىان |  

 :آنا مبخندي زد ِ گفت

 !نيي دِنُ چُ كسي  رِ بُ عنّان ىحافظ شخصيش انتخاب كردٌ -

 :ىن ًٍ مبخندي زدو ِ گفتً

ُ ش ديدنيُ -  .ىّقعي كُ بفَيُ قياف

ً ٍاو  رِ تّي . ٍيزىان دِ گّي زرد جنّو ظاٍر شد. نگاًٍ رِي صندمي خامي ىّند اخ
 :ًٍ كشيدو  ِ گفتً

 شّاميُ كجاست؟ -

 .نيي دِنً -

 :با انگشتً رِي ىيز ضرب گرفتً ِ گفتً

اىكان دارٌ حاال كُ شيشير ِ گردنبندش  رِ دارٌ بَيّن خيانت كنُ؛ حّاست جيع  -
 .باشُ

 :سرش  رِ تكّن داد ِ گفت

 .نگران نباش؛ يكي رِ فرستادو تا حّاسش بَش باشُ -

ً ٍاو  رِ تنگ كردو ِ گفتً  :چش

ُ ی سياٍُ، ىعرِفُ بُ سياٍي ِ ! از كجا ىطيئني؟ اين قدر سادٌ نباش - اِن شّامي
 .بي رحيي

 :آنا پّفي كشيد ِ گفت
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ٍيّن طّر كُ گفتً . نگران نباش اِن با ىا ٍيكاري ىي كنُ. گفتً حّاسً بَش ٍست -
 .ىا ٍرسُ بُ ًٍ احتياج داريً

 :نفس عييقي كشيدو  ِ گفتً

 !اىيدِارو ٍيُ چي خّب پيش برٌ -

 :مبخند كجي رِي مبش نقش گرفت ِ گفت

 .اجر ٍيجان انتقاىُ -

 :پّزخندي زدو ِ با تنخي زىزىُ كردو

 !اجرات سّءاستفادٌ از اعتيادٌ -

*** 

 :صداي فرياد ديانا تياو قصر رِ در بر گرفت

 چي؟ پس اِن سربازٍاي ابنُ اِن جا چي كار ىي كردن؟ -

ٌ اي ترسيدٌ گفت  :ىردي كُ ىشاِر ديانا بّد با چَر

 .گفتُ شدٌ كسي مباس نگَبان ٍا رِ پّشيدٌ ِ ِارد شدٌ ِ شّاميُ رِ آزاد كردٌ -

ديانا ىشتش  رِ ىحكً رِي ىيز كّبيد  ِ با . مبخند كجي زدو؛ پس ىّضّع اين بّد
ً ٍايي كُ ازشّن آتيش ىي باريد غريد  :چش

 !اِن نگَبان ٍاي احيق رِ اعداو كنيد -

 بنُ بانّ؛ ِمي اِن شخص كُ شّاميُ رِ آزاد كرد چي؟ -

ً ٍاش بيشتر شد ِ با نفرت ِ صداي بنندي گفت  :آتش چش
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ُ ی طال ىيدو - ٌ اش رِ براو پيدا کنُ، بَش ٍزار سك  .برِ پيش ىردو اعالو كن ٍر كي زند

 :ىشاِر با ترس كيي نزديك شد ِ گفت

 نيي خّاين اِن رِ بكشين؟ -

ِ  بعد فريادش  :صداي ساييدٌ شدن دندِن ٍاي ديانا رِ شنيدو 

 .ىي خّاو خّدو با دست ٍاي خّدو سرش  رِ قطع كنً -

ً ٍايي كُ از ترس گرد شدٌ بّد گفت  :ىشاِ با چش

 !بنُ بانّ... بـ -

اِن فردي كُ ديانا دنبامش . جنّي خّدو  رِ گرفتً تا زير خندٌ نزنً. ِ  بعد رفت
ُ ی اينا كار ىنُ. ىي گشت ىن بّدو ِ صاف كنارش ايستادٌ بّدو ! آخ اگُ ىي فَييد ٍي

ٌ او تّي قصر نپيچُ ً  رِ گاز گرفتً تا صداي خند ٌ ی قرىز ديانا افتاد. مب . نگاًٍ بُ چَر
ُ ش باال. نفس ٍاش طّالني ِ كش دار شدٌ بّد ُ ی سين مبخند كجي . پايين ىي شد-قفس

زجر بكش . نفس عييقي كشيدو. تازٌ داشتً مذت زجر دادنش رِ حس ىي كردو. زدو
 !ديانا؛ ٍنّز ىّندٌ

 .ىي تّني ٍرجا ىي خّاي بري؛ ىن بايد جایی برو -

از جاش بنند شد ِ بُ . بُ خّدو اِىدو  ِ بُ ديانا كُ حاال كيي آرِو شدٌ بّد نگاٌ كردو
ايستادو ِ صبر كردو تا ديانا از . ىن  ًٍ ٍيراٍش بُ بيرِن از اتاق رفتً. بيرِن رفت

ُ  جايي ىي رفتً. راٍرِ خارج شُ قراري با جاسّس آنا تّي قصر داشتً ِ بايد . ىن بايد ب
 .گزارش اىرِز ِ اتفاق ٍاي ديگُ رِ بَش ىي دادو

ً  ِ ِارد راٍرِي خرِجي شدو در رِ بُ . دِبارٌ در بزرگ ِ طاليي رنگي جنّو بّد. برگشت
ٌ و  . آرِىي باز كردو  ِ ِارد ىحّطُ قصر شدو كيي اطراف  رِ نگاٌ كردو ِ ِقتي راٌ دمخّا
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جايي . اين ىسير ىن رِ بُ قصر ىترِكُ ىي برد. ِارد راٌ شدو. رِ پيدا كردو حركت كردو
ٌ اي بّد  .كُ خامي از آدو ِ ٍر ىّجّد زند

ً كً نياي سنگي ِ بي رِح قصر كّچیكي جنّو نقش گرفت  .ك

ُ  ی بدِن گه ِ گياٍش شدو ُ اي . بُ قدو ٍاو سرعت بخشيدو ِ ِارد ىحّط كنار ىجسي
 .كُ شكستُ شدٌ بّد ايستادو ِ با پاو رِي زىين ضرب گرفتً

 اِىدين؟ -

ُ ی قد كّتاٍي كُ بًَ زل زدٌ بّد نگاٌ كردو  :نزديكش شدو ِ گفتً. برگشتً ِ بُ كّتّم

ُ  دست كسي غير از آنا بيفتُ ىعنّو نيست چي ! حّاست جيع باشُ - اين اطالعات اگُ ب
 !بشُ

سرش  رِ تند تند تكّن داد ِ دست كّچیك ِ تپنش  رِ جنّ گرفت ِ با صداي كنفتش 
 :گفت

 .كسي ىتّجُ نييشُ -

ُ اي رِ بيرِن آِردو ِ كف دستش گذاشتً ناىُ رِ گرفت ِ . سرو رِ تكّن دادو ِ ناى
 :خّاست برٌ كُ گفتً

ُ ی سياٌ آزاد شدٌ -  .بُ آنا بگّ ديانا فَييدٌ شّامي

 :سرش رِ تكّن داد ِ گفت

 .بنُ بانّ -

ً ٍاي تنگ شدٌ ِ پر از شّكً بُ رفتنش زل . ِ بعد با اِن قد كّتاٍش ازو دِر شد با چش
ً كً از ديدو ىحّ شد. ٍنّز ًٍ بُ اين آدو ىشكّك بّدو. زدو بُ خّدو اِىدو ِ سرو . ك
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ديگُ بايد ىي رفتً؛ اگُ ديانا ىي فَييد ىن اين جا اِىدو بًَ شك . رِ تكّن دادو
ُ  رد ىي شدو كُ صداي . راٍي كُ اِىدٌ بّدو رِ برگشتً. ىي كرد داشتً از كنار يُ خراب

 :پچ پچ آرِو اىا ِاضحي رِ شنيدو

اگر ديدٌ شيً حتيًا بُ جرو جاسّسي اعداىيّن . زِد برِ، كسي نبايد ىا  رِ ببينُ -
 !ىي كنن

ُ اي ىتيركز شد، جاسّس ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو ِ . گّش ٍاو تيز شد ِ رِ كني اخ
ُ و  رِ برگشتً ِ آرِو ِ بي سر ِ صدا بُ خرابُ نزديك شدو پشت ديّار . قدو ٍاي رفت

ُ اي كُ داشتن با استرس با ًٍ حرف  ُ اي ىخفي شدو  ِ بُ سرباز ِ نديي نييُ فرِريخت
ٌ اي استرس بار گفت. ىي زدن نگاٌ كردو  :ندييُ با چَر

 !اي كاش قبّل نيي كرديً براي ياغي ٍاي جنگه جاسّسي كنيً! ِمي ىن ىي ترسً -

ُ ی دختر گذاشت ِ گفت  :سرباز دستش رِ رِي شّن

ُ قدر سكُ بَيّن ىيدن؟ -  چي ىيگي؟ ىي دِني چ

 :سرباز دِبارٌ سكّت رِ شكست. ندييُ مب ٍاش رِ با ترس رِي ًٍ فشار داد

ُ ٍا بَت شك كنن -  !بَترٌ بري؛ ىي ترسً نديي

دختر سرش رِ تند تند تكّن داد ِ خّاست ٍيراٌ با سرباز بُ طرف ىن بيان كُ از پشت 
ً ٍاي بَت زدٌ ِ صّرت رنگ . ديّار بيرِن اِىدو  ِ جنّشّن ايستادو با اخً بُ چش

ٌ شّن زل زدو ِ با محن جدي گفتً  :پريد

 كجا بُ اين زِدي؟ -

 .مب ٍاي ندييُ از ترس تكّن خّردن
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 !ىا كاري نكرديً... ىـ -

 :اداىُ دادو. اِن ٍا ًٍ قدىي عقب تر رفتن. پّزخندي زدو ِ نزديكشّن شدو

 ىي دِنين جاسّسي چُ جرو بزرگيُ؟ اِن ًٍ براي ياغي ٍاي جنگه؟ -

ُ اي دمً براشّن سّخت؛ ِمي شيشيرو رِ بيرِن آِردو . رنگ صّرتشّن بيشتر پريد محظ
 :ِ بُ طرفشّن گرفتً كُ سرباز جنّي دخترٌ ايستاد ِ گفت

 تّ كي ٍستي؟ اصالً بُ تّ چي ىي رسُ؟ -

ذٍنً با سرعتي غيرقابه تصّر، . بُ ىن چي ىي رسُ؟ انگار چيزي تّي ذٍنً جا افتاد
مبخند كجي ! چيزي رِ تّي خّدش شكه داد كُ ىيكن بّد خيني چيزٍا رِ جبران كنُ

 :زدو  ِ ناگَاني گفتً

 دمتّن ىي خّاد عالٌِ بر جاسّسي، پاداش ًٍ بگيرين؟ -

 :دختر با تعجب گفت. ٍر  دِ ىتعجب ِ ىات بًَ زل زدن

ُ طّري؟ يعني ىا  رِ ىعرفي نيي كني؟... چـ -  چ

 :ٍيّن طّر كُ مبخند بُ مب داشتً بَشّن نزديك شدو ِ گفتً

شيا بُ ىن كيك ىي كنين، ىن ًٍ بُ شيا پاداشي ىيدو . ىا قرارٌ بُ ًٍ سّد برسّنيً -
 .كُ تا حاال حتي از اِن ياغي ٍا ًٍ نگرفتُ باشين

ً ٍايي كُ برق ىي زد ِ محنی ٍيجانی گفت  :دختر از پشت سرباز بيرِن اِىد ِ با چش

 !ٍر  چي باشُ قبّل ىي كنيً -

ُ اي كُ نظيرش تّي ٍيچ سرزىيني نبّد ِ . مبخندي زدو يُ فاجعُ در  پيش بّد؛ فاجع
ُ ی اين ٍا دِر بّدٌ با تصّر اتفاقي . براي اِمين بار قرارٌ براي كسي اتفاق بيفتُ كُ از ٍي
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از شادي خنديدو . كُ قرار بّد بيفتُ شادي دِر قنبً پيچيد ِ مبخندي رِ بُ رِي مبً آِرد
 :ِ گفتً

 !ىطيئن باشين كُ پشييّن نييشين -

*** 

ُ ی زيباي كارو گّش ! ِ باري ديگر قصر مرزيد ً ٍاو  رِ بستً ِ با مذت بُ نتيج چش
 :سپردو

ُ طّر تّنستي؟... ساييّن تّ! اين اىكــان نـدارٌ -  تّ چ

ُ ٍا از ترس تّي . صداي ِحشت زدٌ ِ عصباني ديانا تّي قصر پيچيدٌ بّد تياو نديي
ً ٍاشّن  خّدشّن جيع شدٌ بّدن؛ حتي نگَبان ٍاي قّي ٍيكه ًٍ ترس تّي چش

ُ شّن رِ اين طّري نديدٌ بّدن. بّد ُ  نظر ىي رسيد تا حاال ىنك مبخندي رِي مبً شكه . ب
گفتُ بّدو طّفاني عظيً در راٍُ؛ طّفاني كُ ىي تّنُ نييي از جّن ديانا رِ با . گرفت

 !خّدش ببرٌ

 !تا حاال ٍيچين چيزي تّي ٍيچ سرزىيني سابقُ نداشتُ! خيني ىي ترسً -

پّزخندي . نگاًٍ رِي ساينا، دختري كُ چند رِز پيش داشت جاسّسي ىي كرد افتاد
 :زدو ِ گفتً

 .آرٌ؛ ِمي اين طّري ٍردِىّن بُ ٍدفيّن رسيديً -

 :سرش رِ با ناراحتي تكّن داد ِ گفت

ٌ ی اين سرزىين قرباني شُ -  .ىن دمً نيي خّاست يُ آدو بي گـ ـناٌ، اِن ًٍ شاٍزاد

 :نگاًٍ رِ ازش كندو ِ با آراىش گفتً
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ٌ كار باشُ، چُ بي گـ ـناٌ -  .ٍييشُ يكي تّي جنگ قرباني ىيشُ؛ حاال چُ گـ ـنا

آرٌ، اين اتفاق يك قرباني . آٌ ضعيفي رِ كُ از دٍنش بيرِن اِىدٌ بّد رِ شنيدو
ُ ی قبه قرار نبّد قرباني ىن باشً اين بار قرباني رِ ىن ىشخص . داشت؛ اىا ىحه دفع

ٌ كار؛ چّن در ىّرد خّدو ًٍ  ىي كنً؛ براو ًٍ فرقي ندارٌ كُ بي گـ ـناٌ باشُ يا گـ ـنا
 .ٍيين طّر قضاِت شدٌ بّد

ً ٍاش آتش ىي باريد  ٌ ی ديانايي عصباني كُ از چش در طاليي رِبرِو گشّدٌ شد ِ چَر
 .ٍيراٌ با ساييّن كُ با ناراحتي زل زدٌ بّد بُ ىادرش جنّو نقش گرفت

ُ ٍا چرخ خّرد. قدو بُ تاالر بزرگ گذاشتً ُ شّن ترسيدٌ يُ . نگاًٍ رِي نديي ٍي
ُ اي جيع شدٌ ِ با ِحشت بُ دیانا زل زدٌ بّدن  .گّش

 :زير مب خطاب بُ ساينا گفتً

 .خّدت رِ آىادٌ كن -

رِبرِي ديانا ِ ساييّن ِ ىشاِر ايستادو ِ تعظييي كردو ِ . سرش رِ آرِو تكّن داد
 :گفتً

 بانّ؟ -

ً ٍاش رِ بست ِ گفت  :با خشً چش

 چيزي پيدا كردي؟ باز ًٍ ىدركي ٍست؟ -

 .سعي كردو خّدو رِ ناراحت نشّن بدو

 !ىتاسفانُ بايد بگً بنُ بانّ -
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ُ اش مرزيد با ضعف رِي تختش نشست ِ سرش  رِ بُ دستش تكيُ داد . پنك ٍاي بست
 :ِ بًَ زل زد ِ گفت

 !خب؟ اداىُ بدٌ -

 :گفتً

اين ندييُ ديدٌ كُ عاميجناب ساييّن از نگَباني ىي خّاستن تا اطالعاتي رِ بُ  -
 .اين دختر ٍيُ چي  رِ با چشً خّدش ديدٌ. ياغي ٍاي جنگني بدن

ً ٍاي ديانا دِبارٌ با درد بستُ شد ٍر چي اِن . مبخند كجي رِي مبً نقش گرفت. چش
 :صداي ىنتيس ساييّن پيچيد. ضعيف تر ىي شد، ىن بيشتر نيرِ ىي گرفتً

 !ِمي ىادر، قسً ىي خّرو اين چيزٍا كار ىن نيست -

ً ٍاش  رِ با خشً باز كرد ِ فرياد زد  :ديانا چش

ٌ ی احيق؟ ىي دِني چُ ظنيي در حق كشّرت انجاو دادي؟ تّ اصالً  - كار تّ نيست پسر
شاٍدي ًٍ ٍست كُ ! ىی فَيي چي شدٌ؟ اسناد ىًَ كشّري تّي اتاق تّ پيدا شدٌ

 !ىيگُ تّ ىي خّاستي اين اسناد  رِ بُ ياغي ٍا برسّني

ُ اي خّردٌ بّد از جاش با خشً بنند شد ِ . انگار قرار نبّد آتشش خاىّش شُ؛ بدضرب
ٌ ی پسرش ِ گفت ً ٍاي ترسيد  :نزديك بُ پسرش شد  ِ زل زد بُ چش

 ىي دِني ىا سال ٍاست با ياغي ٍا درحال جنگ ِ جدميً؟ تّ اين ٍا  رِ ىي فَيي؟ -

دِبارٌ با فرياد اداىُ داد؛ اِن قدر فريادش بنند بّد كُ احساس كردو ستّن ٍاي تاالر 
 :مرزيدن
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ِ  ! ىن ديگُ پسري بُ ناو تّ ندارو - ىن ٍيچ ِقت پسر احيق ِ ظاميي ىانند تّ ندارو 
 !نخّاًٍ داشت

ُ اي مرزيدو ً ٍاش پر از اشك شدٌ . نگاًٍ رِي ساييّن نشست ِ برای محظ ُ ی چش كاس
ً ٍاي سبزش رِ شفاف تر كردٌ بّد . صداي بغض دارش تّي گّشً پيچيد. بّد ِ چش

 :حاضرو قسً بخّرو صداش از  فريادٍاي ديانا ًٍ براو بدتر بّد

 !كار ىن نبّد ىادر -

ِجدانً داشت با عصبانيت بُ قنبً ىشت ىي زد  ِ فرياد . دست ٍاو رِ ىشت كردو
ّ  ًٍ ىحه ديانايي ّ  ًٍ يُ بي گـ ـناٌ رِ قرباني كردي! ىي كشيد كُ، ت  !ت

ً ٍاو رِ با درد بستً ِ شيشير رِ بيشتر تّي دستً فشار دادو دندِن ٍاو رِ رِي . چش
با صداي . ًٍ ساييدو ِ سعي كردو ِجدان رِ خفُ كنً؛ اىا اِن مجبازتر از اين ٍا بّد

ً ٍاو رِ باز كردو  :فريادٍاي پي در پي ديانا چش

 !اين پسِر احيق رِ از اين جا ببرين ِ بندازين سياٍچال! نگَبان ٍا -

سرش رِ پايين . نگاًٍ دِبارٌ رِي ساييّن برگشت. دِ نگَبان بُ طرف ساييّن اِىدن
حصار قنبً شكست؛ ِجدانً تّنستُ بّد . ازىّن دِر شد. انداختُ بّد ِ داشت ىي رفت

ً ٍايي غيگين بُ رفتنش زل زدو ِ گفتً. بر ىن پيرِز شُ  :با چش

 !ىتاسفً ساييّن -

ٌ ی ساينا ىن رِ بُ خّدو آِرد  :صداي ِحشت زد

 !ىنكُ -
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پّزخندي زدو؛ حقش . برگشتً ِ بُ ديانا كُ تّي بغه ساينا از ٍّش رفتُ بّد افتادو
اِن ًٍ بايد عذاب بكشُ؛ عذاب ِ ناراحتي اِن بايد بيشتر از ساييّن باشُ؛ خيني . بّد

 !بيشتر

بي تّجُ بُ ديانا ِ ٍياٍّي پشت سرو، برگشتً ِ بُ ىسيري كُ ساييّن رفتُ بّد نگاٌ 
ً ٍاي ىعصّو ِ پر از اشكش جنّي نگاًٍ نقش گرفت. كردو اِن سر . دِبارٌ اِن چش

ٌ اش نشّنُ از قبّل شكستش ىي داد ً  رِ رِي قنبً گذاشتً. پايين افتاد ِجدانً . دست
 :با درد زىزىُ كردو. داشت قنبً رِ بُ آتیش ىي كشيد

 !آخرش بُ دست ِجدانً كشتُ خّاًٍ شد -

ً ٍاو رِ با درد زيادي كُ از قنبً ىنشا ىي گرفت رِي ًٍ فشردو  ِ زير مب گفتً  :چش

اين قانّن . اِنا بدتر از اين ٍا  رِ باٍاو كردن؛ نّبت اِنا بّد قرباني بدن! آرِو بگير -
 !جنگُ

 :درد كيتر شد  ِ ىن صداي ِجدانً رِ شنيدو كُ با فرياد گفت

 !تّ پست تر از ديانايي -

*** 

ً ٍايي براق مبخندي زد  ِ گفت  :شّاميُ با چش

 !تّنستي نقطُ ضعفش  رِ پيدا كني ِ بَش ضربُ بزني -

 :ِ  بعد سرش رِ تكّن داد ِ گفت

ٌ ی ديانا رِ تصّر كنً كُ چُ دردي دارٌ ىي كشُ -  !ىي تّنً االن چَر
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ٌ ی ساييّن جنّو نقش گرفت. آٍي كشيدو پّفي كشيدو ِ سرو رِ پايين . دِبارٌ چَر
 :صداي خّشحال آنا رِ شنيدو. انداختً

ُ طّري بُ ذٍنت رسيد؟ تّ كُ كسي رِ تّی قصر نداشتي تا بَت  - آرتيييس اين فكر چ
 !كيك كنُ

 :نفس عييقي كشيدو  ِ با بي حّصنگي ىشغّل تّضيح دادن شدو

دِ نفر در حال جاسّسي بّدن؛ ىن ًٍ از اين ىّقعيت بُ نفع خّدو استفادٌ كردو ِ  -
 .اين بال رِ سر ديانا آِردو

ً ٍاش كُ تّشّن برق تحسين بّد گفت  :آنا با مبخند سري تكّن داد ِ با چش

 !كارت خيني خّب بّد آرتيييس -

صداي پّزخندي تّي فضا پيچيد ِ بعدش . چيزي نگفتً ِ تنَا سرو رِ پايين انداختً
 :صداي شّاميُ بُ گّشً رسيد

 ىحه اين كُ زياد خّشحال نيستي، ٍّو؟ -

ً ٍاي تيزبينش دِختً ِ گفتً ً  رِ باال آِردو ِ بُ چش  :نگاٍ

 .اِن چيزي كُ فكر ىي كني نيست -

ٌ اي سخت شدٌ گفت  :با چَر

ُ ی كارىّن نداري -  .ىي تّنً حدس بزنً ديگُ ىيني بُ اداى

ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو ِ نگاٌ جديً رِ بَش دِختً ِ گفتً  :اخ

 .ٍيچ اين طّر نيست؛ ىن ٍيچ ِقت از عذاب دادن ديانا ناراحت نييشً -
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 :آنا يُ تاي ابرِش  رِ باال انداخت ِ گفت

 پس اين ناراحتي براي چيُ آرتيييس؟ -

ً ٍاو  رِ تّي حدقُ چرخّندو ِ گفتً  :پّفي كشيدو ِ چش

شيا چرا بًَ شك دارين؟ ىن خّدو اين كار رِ ! ٍر  چي ٍست ىربّط بُ ديانا نيست -
 .انجاو دادو

ُ ی شّاميُ  ِ  بعد از رِي صندمي بنند شدو ِ بُ طرف در چّبي كنبُ رفتً كُ صداي زىزى
 :رِ شنيدو

 !آرٌ فرار كن -

ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو ِ مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو حيف، حيف كُ فعالً بُ . اخ
ً  رِ ازش جدا كردو، در . ِجّدش نيازىند بّديً، ِگرنُ ىي دِنستً بايد چي كار كنً نگاٍ

نفس عييقي كشيدو . رِ باز كردو ِ از كنبُ ِ اِن ٍّاي گرىي كُ تّش بّدو خارج شدو
ُ ٍاو فرستادو بُ درخت ٍاي بنند ِ تنّىند . ِ نسيً خنكي كُ ىي ِزيد رِ بُ داخه ري

مبخندي بُ اين تازگي ِ . برگ ٍاي درخت ٍا ٍيراٌ با نسيً ىي رقصيدن. نگاٌ كردو
ُ الي درخت ٍا جا گرفتً. طراِت زدو ِ بُ سيت درخت ٍا قدو برداشتً . خيني زِد الب

صداي برگ ٍايي كُ زير پاو مُ ىي شدن ِ سكّت جنگه رِ ىي كشتن، حس خّب ِ 
اين جنگه ِ درخت ٍاش . تّي آراىش عجيبي فرِ رفتُ بّدو. زيبايي رِ بًَ امقا ىي كرد

 .ىنبع آراىش بّدن ِ حاال اِن  رِ باٍاو تقسيً كردٌ بّدن

ً  ِ بَش تكيُ دادو  ِ بُ گه ٍاي  بُ سيت درختي كُ از بقيُ خيني بنندتر بّد رفت
ُ ی فّق امعادٌ زيبا بال زنان بُ طرف گه اِىدن ِ رِش . رنگارنگ زيبا زل زدو دِتا پرِان

ُ او . حركات بامشّن آرِو تر شد. نشستن با مبخند خّاستً بَشّن نزديك بشً كُ ساي
 .رِشّن افتاد؛ بالفاصنُ ترسيدن ِ پرِاز كردن
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 .نزديكشّن نشّ، ىي ترسن -

ناگَان چيزي ىحه . احساس كردو خّن تّي رگ ٍاو ىنجيد شد. سِر جاو خشكً زد
صاعقُ از بدنً رد شد ِ بُ ىغزو رسيد؛ ىغزو انگار قاطي كردٌ باشُ، برگشتُ بّد بُ 

انّاع . گذشتُ تا اين صداي فّق امعادٌ آشنا رِ بين اِن ٍيُ اتفاق ٍا ِ صداٍا پيدا كنُ
صداٍا تّي ذٍنً بّد؛ صداٍاي ىردٍاي ىختنف، با شنيدن يُ سري ٍا حس بدي بًَ 
ِ  بعضي ٍا ًٍ خّب؛ اىا بين اين ٍيُ فقط يك صدا بّد كُ بين شّو ِ  دست ىي داد 

ُ ی اين جستجّ، ظاٍر . بالفاصنُ ذٍنً ىتّقف شد. خّب بّدنش در شك بّدو نتيج
ً ٍاي خاكستري رنگ ِ صّرتي كيي چرِكيدٌ جنّي  ٌ ی ىردي با چش شدن چَر

ً ٍاو بّد . ىردي كُ ٍيُ جا باٍاو بّد. اين بار ذٍنً بُ دنبال اسً اِن ىرد گذشت. چش
ُ قّل خّدش ٍييشُ درتالش بّد تا ديدٌ نشُ  .ىردي كُ ب

 چرا خشكت زدٌ آرتيييس؟ -

ً ٍاو رِ بستً، . حضّرش رِ كنارو حس كردو بُ خّدو اِىدو؛ صاف ايستادو ِ چش
ً  رِ بُ بيرِن فرستادو ِ مرزِن زىزىُ كردو  :نفس داغ

 ٍافين؟... ٍـ -

 :دِبارٌ صداش تّي گّشً پيچيد

ُ  ياد داري -  .پس ٍنّز ىن  رِ ب

ً  رِ ىشت كردو براي چي اِىدٌ بّد اين جا؟ چي . مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو ِ دست
ىي خّاست؟ ديگُ ازو چي ىي خّاست؟ باز ىي خّاست با كي بجنگً؟ اين بار دشين ىن 

ً ٍاو رِ باز كردو نبايد با . سعي كردو جدي باشً. بّدو؛ پس چرا پيشً اِىدٌ بّد؟ چش
ىن بايد بتّنً اين احساسات سركش رِ . ديدنش اين قدر دچار استرس ِ اضطراب بشً
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جرأت بُ خرج دادو  ِ . كنترل كنً؛ ٍيّن طّر كُ اين  ٍيُ سال كنترمش كردٌ بّدو
 .نيي دِنً چرا جا خّردو؛ انگار ٍيين االن يَّ جنّو ظاٍر شدٌ بّد. برگشتً بُ طرفش

ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو ِ گفتً  :نفس عييقي كشيدو  ِ اخ

 اين جا چي كار ىي كني؟ -

ٌ اش ٍنّز ًٍ آراىش ِ خّنسردي ىي باريد؛ ٍيچ فرقي با . قدىي جنّ اِىد از چَر
ُ اي ِ گفت. ٍافين سال ٍاي پيش نداشت  :درست كنارو ايستاد، زل زد بُ نقط

 آرتيييس تّ ىي دِني داري چي كار ىي كني؟ -

 :كالفُ گفتً

 !فكر نيي كردو ِقت با ارزشت  رِ با اين سّاالت حرِو كني -

 :صداي جديش زير گّشً پيچيد

 جّابً رِ بدٌ آرتيييس؛ براي چي داري اين كار رِ ىي كني؟ -

دست ٍاو  رِ ىشت كردو ِ دندِن ٍاو رِ رِي . احساس كردو چيزي تّي دمً جّشيد
ً ٍاي تيزبينش ً ٍاي خشيگينً زل زدٌ بُ چش سكّت كردو؛ . ًٍ فشار دادو  ِ با چش

با اين كُ اين ىرد ًٍ خيني . سكّت كردو تا يُ ِقت حرف ٍاي بدي از دٍنً خارج نشُ
خّنسرد از ظنيي كُ بًَ شدٌ بّد رد شدٌ بّد؛ ِمي ىن ٍنّز كارٍايي كُ براو كردٌ بّد 

ُ  ياد داشتً ِ نيي خّاستً باٍاش بد رفتار كنً قدىي جنّتر اِىد ِ جدي تر از پيش . رِ ب
 :گفت

 .تّ اِن آرتيييسی كُ ىن ىي شناختً نيستي -

 :پّزخندي زدو ِ گفتً
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 !آدو ٍا عّض ىيشن؛ امبتُ، ىن بُ خّاست خّدو عّض نشدو؛ عّضً كردن -

 :نگاٍش  رِ ازو كند ِ گفت

 بُ خّاست كي عّض شدي؟ -

ُ خاطر اِن  اين ديگُ از تّانً خارج بّد؛ يعني اِن نيي دِنست؟ نيي دِنست ىن ب
ٌ اي كُ از اعتيادو شدٌ بّد عّض شدٌ بّدو؟ تبديه شدٌ  دياناي معنتي ِ سّءاستفاد

 :بّدو بُ يُ دشين؟ اين بار ىن قدىي جنّ رفتً ِ با خشً ناميدو

يعني نيي دِني؟ ببينً نكنُ يادت رفتُ؟ درست ٍشت سال پيش تّي ٍيين سرزىين  -
شّو ِ معنتي، از ىن براي نجات خّدتّن استفادٌ كردين ِ بعدش ىحه يُ آشغال دِرو 

حتي ِقتي ًٍ كُ ديانا عنيُ ىن اقداو كرد شيا خّدتّن، بُ خّاست خّدتّن . انداختين
ٌ ی تاريكي بّدو ِ ىي تّنستً ديانا رِ سرجاش . ىن  رِ بُ زىين فرستادين ىن زاد

تّ ِ ىارتا ًٍ ىحه ٍري از اعتيادو سّءاستفادٌ كردين ِ ! بنشّنً؛ ِمي شيا نذاشتين
ىي دِني چرا؟ چّن ىن ديگُ ٍيچ سّدي ! ىن  رِ خيني راحت بُ زىين فرستادين

براتّن نداشتً، ديگُ دشيني نبّد كُ آرتيييس بخّاد در ىقابنش بجنگُ؛ ٍري ِ ىايك 
اِن ٍا يكي از بدترين ٍا بّدن ِ ىن ىي تّنستً . ٍر  دِ بُ دست ىن كشتُ شدٌ بّدن

 ىي خّاي باز ًٍ بگً؟ ٍّو؟... ديانا رِ خيني راحت تر از اين ٍا نابّد كنً ِ ساكتش كنً

ِ  آرِو شدٌ بّد. نفس عييقي كشيدو نفس . انگار آتشفشان درِنً خاىّش شدٌ بّد 
. عييقي كشيدو ِ پنك ٍاو رِ براي چند جانيُ رِي ًٍ فشار دادو ِ دِبارٌ بازشّن كردو

احساس كردو پاٍاو ديگُ تّان ايستادن ندارن؛ بُ درخت تكيُ دادو ِ با صداي 
 :خش داري گفتً
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اين شياٍا بّدين كُ . اين  آرتيييس جديد رِ شياٍا ساختين! ىقصر شياٍا ٍستين -
خّد شياٍا خّاستين؛ پس ٍيُ چي رِ از ىن ندِن؛ ! خّاستين ىن دشينتّن باشً
 !اشتباٍات خّدت رِ ًٍ ببين

ُ ی چشً بَش نگاٌ كردو سرو رِ پايين . ىتفكر بُ درخت رِبرِ زل زدٌ بّد. از گّش
خيني دمً . بعد از سال ٍا كيي سبك شدٌ بّدو. انداختً ِ بُ پاٍاو خيرٌ شدو

 !ىي خّاست اين حرف ٍا رِ ىقابه ىارتا ًٍ بزنً اىا حيف كُ نشد؛ حيف

 .ىن ٍيچ ِقت با تّ دشيني نداشتً آرتيييس! زِد قضاِت نكن -

 :پّزخندي زدو ِ گفتً

 جدي؟ ىيشُ يكً براو تّضيح بدي؟ -

 :ٍافين با ٍيّن محن آرِىش اداىُ داد

ديانا بُ ٍيُ گفتُ كُ تّ شّىي؛ اگُ ىن ٍشت سال پيش بَت ىي گفتً بيّن ِ با  -
ُ  نظرت چي ىي شد؟ تعبير ديانا در ىّرد تّ درست از   آب در ىي اِىد ِ  ديانا بجنگ، ب

 .اِن ِقت ٍيُ باٍات دشين ىي شدن

ً  ِ گفتً  :رِبرِش قرار گرفت

 !ِمي ٍيُ ىي دِنستن كُ حق با ىنُ؛ ىنكُ، جان ِ خيني ٍاي ديگُ -

 :نگاٌ خاكستریش  رِ بًَ دِخت ِ گفت

ٌ ی تّ ٍيچين چيزي نبّد - اگُ تّ . ىن يُ جادِگرو؛ ىي تّنً آيندٌ رِ ببينً ِ تّي آيند
 .اين جا ىي ىّندي اتفاق ٍاي ِحشتناكي ىي افتاد

ٌ اي كردو ِ گفتً  :تك خند
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 !تياو تقصيرٍا  رِ بنداز گردن ىن ِ خّدت ِ ِجدانت آسّدٌ باشين! آرٌ الپّشّني كن -

ً ٍاش رِ تّي ًٍ كشيد ِ گفت  :ٍافين اخ

ٌ ی خّبي تّش ! ٍشدارو رِ جدي بگير! آرتيييس - دست از اين جنگ بي خّد بردار؛ آيند
 .نيست

ً ٍاو رِ تنگ كردو ِ زل زدو بَش ِ جدي گفتً  :چش

ٌ ی ىن با پيش گّيي ٍاي تّ ىشخص نييشُ - ٌ ی خّدو رِ خّدو ىي سازو؛ آيند  !آيند

ٌ اي گفت ً ٍاش رِ با حرص رِي ًٍ قرار داد  ِ با صداي كنترل شد  :چش

ُ اي نيست -  !انتقاو راٌ عاقالن

 :جّاب دادو

 .شايد عاقالنُ نباشُ؛ اىا فعالً تنَا راٍيُ كُ دارىش -

اين طّري . سكّتي كُ بينيّن شكه گرفتُ بّد رِ دِست داشتً. ديگُ حرفي زدٌ نشد
خيني آرِو بّدو ِ از تنش بحخ با ٍافين دِر بّدو؛ اىا طّمي نكشيد كُ دِبارٌ صداي 

 :ٍافين اين سكّت نازك رِ شكست

 .ىن ٍنّز بُ ىارتا چيزي نگفتً -

 :مبخندي زدو ِ گفتً

 .ىًَ نيست -

 :ٍافين سرش رِ بُ طرفً چرخّند ِ گفت

 چرا ىي خّاي ِانيّد كني كُ چيزي برات ىًَ نيست؟ -
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 :مبخندي تنخ زدو ِ گفتً

 چّن يُ رِزي ًٍ شيا ِانيّد كردين كُ بّدن ىن ىًَ نيست؛ يادت رفتُ؟ -

 :پّفي كشيد ِ گفت

ىن كار اشتباٍي نكردو ِ بُ اين . يكً بُ حرف ٍاو فكر كن! احيق نباش آرتيييس -
 .ىعتقدو

ُ ی چشً نگاٌ كردو  ِ گفتً  :بَش از گّش

ً  رِ از ديانا ىي گيرو -  .اين بحخ رِ تيّىش كن ٍافين؛ چّن ىن در ٍر صّرت انتقاى

 :ِ  بعد بُ جنّ زل زدو  ِ زىزىُ كردو

 !ِ اين انتقاو، انتقاو سختي خّاٍد بّد -

ُ تُ . ىارتا خيني عصبي ىيشُ - حداقه اگُ حرف ىن رِ گّش نيي كني، بُ اِن كُ خام
 !گّش بدٌ

 :مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو ِ بعد از چند جانيُ گفتً

ُ اش  - ىن براي اِن ىًَ نيستً؛ خّاٍرش بًَ گفت كُ اِن ٍركاري رِ براي سّد يا عالق
انجاو ىيدٌ ِ ىن ٍشت سال پيش فَييدو تياو كارٍايي رِ كُ براو انجاو دادٌ 

ُ اش نبّدٌ؛ بنكُ براي سّدش بّدٌ  .صددرصد براي عالق

ً ٍاش  رِ تّي ًٍ كشيد ِ گفت  :ٍافين اخ

ً دست شدي -  !پس با خّاٍرش ٍ

 :پّزخندي زدو ِ گفتً
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 !فكر ىي كردو جناب جادِگر بزرگ تياو سرزىين ٍا، بدِنن ىن با كي كار ىي كنً -

ً ٍاش بيشتر در ًٍ شد ِ گفت  :اخ

 .نُ نيي دِنستً -

 :آٍاني ٍيراٌ با خندٌ گفتً ِ اداىُ دادو

 !خّبُ، پس جادِگرٍا ًٍ ىي تّنن از يُ چيزٍايي بي خبر باشن -

ُ اي گفت  :ٍافين با محن ٍشدارگّن

ٍيين االن ًٍ كً باليي سر ! انتقاو رِ بذار كنار! انتقاو رِحت رِ سياٌ كردٌ آرتيييس -
تا كي ىي خّاي بُ اين . ديانا نياِردي؛ براي پسرش پاپّش بزرگي درست كردي

 ناعدامتي ٍا اداىُ بدي؟

 :سريع برگشتً بُ طرفش ِ با خشً ِ ناراحتي فرياد زدو

تا ِقتي آتشي رِ كُ ٍشت سامُ تّي دمً دارو بتّنً با اين كارٍا خاىّش كنً اداىُ  -
اِن قدر اداىُ ىیدو تا ديانا بُ پاو بيفتُ ِ امتياس كنُ تا كاري بُ كارش نداشتُ ! ىیدو
ُ قدر زِد . باشً اِن رِز دير نيست ٍافين؛ ىي تّني از قدرتت استفادٌ كني ِ ببيني كُ چ

 !ديانا در ىقابه ىن، جنّي ٍيُ زانّ زدٌ

ً ٍايي ىبَّت گفت  :ٍافينن با چش

حاال تّ ِاقعًا از تاريكي ٍستي؛ تاريكي ِ سياٍي قنب ِ ! تّ كاىالً سياٌ شدي آرتيييس -
 .رِحت رِ فراگرفتُ

ٌ ی كّتاٍي كردو  ِ گفتً  :خند

 !شيا باعخ اين سياٍي ٍستين؛ ىنتظر عّاقبش باشين -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

146 ldkh  تاريكی طّفانرىان |  

 :از بَت بيرِن اِىد  ِ قدىي بُ عقب برداشت ِ با افسّس گفت

فكر نيي كردو يُ رِزي تّ تبديه بُ دشين سرزىين ٍا بشي؛ حاال بُ اين نتيجُ رسيدو  -
 !كُ تياو حرف ٍاي ديانا در ىّرد تّ درست بّدٌ

ً ٍاي ىن زل زد  ِ در حامي كُ عقب ىي رفت گفت  :ِ  بعد بُ چش

اين طّري در . ىن بايد ىي ذاشتً تا تّ تّي اين سرزىين باشي! حق با تّئُ آرتيييس -
ُ  سال بُ راحتي كشتُ ىي شدي ِ اين بُ ارث رسيدن تاريكي ًٍ تياو ىي شد ِ  عرض ي

 .تياىي سرزىين ٍا بُ آراىش ىي رسيدن

ىن قرار بّد كشتُ . سعي كردو بَتي رِ كُ تّي ِجّدو ريختُ شدٌ بّد رِ كنترل كنً
بشً؟ خّاستً جنّ برو ِ حرفي بزنً كُ برگ ٍاي نارنجي از زىين بنند شدن ِ خيني 

صداي ٍشدارگّنُ ِ . سريع بُ دِر ٍافين پيچيدن ِ بادي عجيب شرِع بُ ِزيدن كرد
ُ ی ٍافين زير گّشً پيچيد  :كيي دمسّزان

دمً نيي خّاد اين بار تّ دشين اين ! جنّي پنيدي كُ قرارٌ رِحت رِ تسخير كنُ بگير -
 !سياٍي تياو رِحت رِ بنعيدٌ؛ ىراقب خّدت باش آرتيييس... سرزىين باشي

*** 

ٌ اي شكه نگاٌ كردو ُ ٍاي داير بعضي ٍاشّن باالي . نگاًٍ رِ باال آِردو  ِ بُ كنب
ُ ٍا بنند ىي شد. درخت ٍا آِيزِن بّدن ِ بقيُ ًٍ پايين صداي . دِد آتيش از پشت كنب

دِيدن كسي رِي برگ ٍا اِىد ِ بعدش ىقابنً افرادي با نيزٌ رِ ديدو كُ با نگاٌ 
ً  ِ خطاب بُ اِمين كسي كُ رِبرِو . جديشّن درحال ديدن ىن بّدن قدىي جنّتر رفت

 :بّد گفتً

ٌ تّن كجاست؟ -  فرىاند
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ٌ ٍاشّن رِ بُ طرف ىن گرفتن. جّابي نداد ً ٍاو  رِ تنگ كردو ِ . يَّ تياو نيز چش
 :بَشّن زل زدو گفتً

 .ىن دشينتّن نيستً -

 :يكي از سربازٍا كُ رِي صّرتش خط ٍاي سياٍي بّد، نيزٌ رِ زير گنّو گذاشت ِ گفت

ُ طّري اين جا رِ پيدا كردي؟ -  چ

ً  رِ باال آِردو ِ خّاستً نيزٌ رِ پايين بكشً كُ فشار بيشتري بُ گنّو ِارد كرد . دست
ً  رِ خراش دادٌ بّد ً ٍاو  رِ تّي ًٍ كشيدو ِ . تيزي درست رِي گنّو بّد ِ پّست اخ

 :فرياد زدو

ٌ تّن كيُ؟ بَش بگين بياد - يعني اين قدر ترسّئُ كُ حاضر نيست خّدش  رِ ! فرىاند
 بًَ نشّن بدٌ؟

 :صداي بً ِ كنفتي تّي فضاي جنگه پيچيد

ٌ او -  .ىن فرىاند

ً ٍايي  ٌ اي پّش شكافتُ شد ِ ىردي قد بنند ِ تنّىند با چش جيعيت سرباز ٍاي قَّ
بُ سربازٍا نگاٌ كردو كُ با ترتيب خاصي كنار ًٍ ايستادن . جدي بُ طرفً قدو برداشت

ٌ شّن تعظيً كردن  .ِ بُ فرىاند

 تّ كي ٍستي؟ -

ً ٍاي جدي ىرد رِبرِو قفه شد ٌ ی نسبتًا خشني داشت؛ اِن . نگاًٍ تّي چش چَر
ٌ ی سفيد رنگش بخشيدٌ بّد ً ٍاي سياٌ ِ كشيدٌ ابَت خاصي بُ چَر ً  . چش آب دٍن

 :رِ قّرت دادو  ِ قدىي جنّ گذاشتً ِ گفتً
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 .قرارٌ با ًٍ دِست باشيً -

ً ٍاش تّي ًٍ رفت ِ محنش بّي خطر گرفت  :اخ

 تّ كي ٍستي؟! جّابً رِ بدٌ -

اين بار ! بَتر بّد جّاب اين سّال فقط سكّت باشُ. مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو
 :فريادش تّي جنگه پيچيد

 تّ كي ٍستي؟! براي آخرين بار ىي پرسً -

 :نفس عييقي كشيدو ِ گفتً. حتي جيرجيرك ٍا ًٍ الل شدن

 .ىن از قصر ىياو -

ٌ شّن رِ بُ طرفً  ٌ او كردن ِ نيز تنَا يُ جانيُ از حرفً گذشتُ بّد كُ دِبارٌ سربازٍا دِر
 :با اخً بَشّن نگاٌ كردو ِ گفتً. گرفتن

 .گفتً كُ، ىا قرارٌ دِست باشيً. ىن براي جنگ نيّىدو! نترسين -

از كجا بايد بَت اعتياد كنً؟ تّ از قصر ىياي؛ احتيامش زيادٌ كُ زيردست »: فرىاندٌ
ُ ات باشي  «.ىنك

 :گردنً رِ سريع بُ طرفش چرخّندو  ِ با جديت يُ قدو بَش نزديك شدو ِ گفتً

ُ ی سياٌ رِ ىي شناسي؟ -  شّامي

ُ اي درشت شد ِ دِبارٌ بُ حامت اِمش برگشت ً ٍاش محظ مبخند كجي . ديدو كُ چش
 :زدو ِ گفتً

 .پس ىي شناسيش -
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 تّ اِن  رِ از كجا ىي شناسي؟ -

 :مبخندي زدو ِ گفتً

ىي دِنً كُ سال ٍا پيش ٍر  دِ با  ًٍ بُ ديانا خدىت ىي كردين ِ حاال اِن يُ آدو  -
ٌ ی ياغيان ُ ٍاي سابق اين سرزىين. سياٍُ ِ تّ فرىاند درست . يا بَترٌ بگً، شّامي

 گفتً؟

ٌ شّن بّد كُ ٍنّز ًٍ جدي بًَ زل . تّ نگاٌ تك تك افراد بَت ىّج ىي زد فقط فرىاند
 :دستش  رِ باال آِرد  ِ گفت. زدٌ بّد

 .خطري  ندارٌ، ازش دِر شين -

 :يكي از سربازٍا با محن ىعترضي گفت

 !شايد درِغ بگُ -

 :فرىاندٌ درحامي كُ ىّشكافانُ بًَ زل زدٌ بّد، خطاب بُ سرباز گفت

 .نگران نباشين؛ اگُ بخّاد دست از پا خطا كنُ، با ىن طرفُ -

 :مبخند كجي زدو ِ گفتً

 !تصييً درستي گرفتي -

ٌ ٍا كنار رفتن ِ سربازٍا پراكندٌ شدن ً كً نيز  .ك

 «.دنبامً بيا»: فرىاندٌ

ُ اي كُ از بقيُ بزرگتر بّد رفتيً. سرو رِ تكّن دادو ِ بُ دنبامش راٌ افتادو . بُ طرف كنب
فرىاندٌ ِارد شد ِ نگاًٍ تّي نگاٌ بد ِ ىشكّك . در چّبي كنبُ تّسط سربازي باز شد

 :ايستادو ِ با مبخند گفتً. سرباز گرٌ خّرد
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 .ىا قرارٌ بُ زِدي با  ًٍ پييان دِستي ببندیً! اين قدر ىشكّك نباش -

ٌ اش رِ ازو برگردِند پّزخندي بُ كارش زدو  ِ بي تّجُ بَش ِارد كنبُ . اخيي كرد ِ چَر
 :مبخند كجي زدو ِ گفتً. نگاًٍ رِي فرىاندٌ كُ ناىش رابين بّد ىّند. شدو

ـ   ازو دعّت نيي كني بشينً؟  ـ

 :سرو رِ تكّن دادو ِ با پّزخند گفتً. چيزي نگفت

 !ىَيّن نّاز خّبي نيستي -

ٌ اي رنگي رِ بيرِن  ِ  بعد در حامي كُ رِي صندمي چّبي رِبرِش ِمّ ىي شدو، پالك قَّ
 :نگاٍش ازو كندٌ شد ِ رِي پالك نشست ِ گفت. آِردو  ِ رِي ىيز پرتش كردو

 اين چيُ؟ -

 :پّفي كشيدو ِ گفتً

 !نگّ كُ اين پالك رِ نيي شناسي -

. با دقت بَش نگاٌ كردو. كيي جنّتر اِىد ِ پالك رِ تّي دستش گرفت ِ بَش زل زد
ً ٍاش شكست؛ اىا طّمي نكشيد  ُ اي فكر كردو سد خشك ِ جدي بّدن چش براي محظ

ً ٍاش ديدو صداش تّي . كُ نگاٍش باال اِىد ِ ىن دِبارٌ ردي از خشكي رِ تّي چش
 :فضا پيچيد

 از كجا پيداش كردي؟ -

ً ٍاو رِ تنگ كردو  ِ خّدو  رِ جنّ كشيدو ِ گفتً  :چش

حتيًا سّاد خّندن داري؛ ! اين قدر سعي نكن خّدت رِ احيق نشّن بدي مرد رابين -
ُ ی سياٌ حك شدٌ  .رِش اسً شّامي
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ِ  بعد پالك رِ از دستش قاپيدو ِ بُ ناىي كُ رِي سطح فنزيش حك شدٌ بّد زل زدو 
 :ِ زىزىُ كردو

 .مرد فردريك -

 :پالك رِ دِبارٌ رِي ىيز گذاشتً كُ رابين ازو پرسيد

 فردريك ازو چي ىي خّاد؟ -

 :يُ تاي ابرِو رِ باال انداختً ِ گفتً

 .اِن ازت ٍيكاري ىي خّاد -

ً ٍاش  رِ تّي ًٍ كشيد  ِ گفت  :اخ

 بابت چي؟ -

 :پّزخندي زدو ِ گفتً

 .انتقاو از ديانا -

 :اين بار ىن سكّت رِ شكستً. سكّت دِبارٌ حاكً شد

 نظرت چيُ؟ تّ كُ نيي خّاي بُ بَترين دِستت جّاب ىنفي بدي؟ -

ً ٍاش بيشتر تّي ًٍ رفت كيي بُ طرفً خً شد  ِ درحامي كُ با ىردىكش ىن رِ . اخ
ٌ بين گرفتُ بّد پرسيد  :زير ذر

 چي بُ تّ ىي رسُ؟ -

زل زدو تّي . برگشتً بُ ٍيّن آرتيييسي كُ ٍيُ ىي شناختنش. مبخندو جيع شد
ً ٍاش ِ گفتً  :چش
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 !ٍدف ىن ًٍ ىحه شياٍاست؛ ىنتَا، كيي باالتر -

 :عقب كشيد  ِ گفت

 ىنظّرت چيُ؟ -

ً ٍاو  رِ تّي ًٍ كشيدو ! مزِىي نداشت اِن بدِنُ ىن تّي ذٍنً چي ىي گذرٌ. اخ
 :جّاب دادو

ُ ی سياٌ -  .اينش ديگُ بُ كسي ىربّط نيست؛ حتي شّامي

 :پّزخندي زد  ِ گفت

 تّ كي ٍستي؟ براي چي ىي خّاي از ديانا انتقاو بگيري؟ -

ُ خاطر ديانا ىتحيه شدو تّي  چرا ىي خّاو انتقاو بگيرو؟ دِبارٌ بالٍا ِ رنج ٍايي كُ ب
 :دندِن ٍاو  رِ رِي ًٍ فشار دادو  ِ كيي خشيگين گفتً. ذٍنً نقش گرفت

ُ ی تّضيح ندارو -  !ىي تّني از شّاميُ بپرسي؛ ىن حّصن

 ِ  ً ُ ٍايي رِ كُ حاِي اطالعات ىَيي بّد رِ بيرِن آِردو  ِ رِي ىيز گذاشت ِ  بعد برگ
 :گفتً

 .اين اطالعات ىَييُ كُ ىن تّنستً پيداشّن كنً -

ً  رِ باال آِردو  ِ اداىُ دادو  :نگاٍ

 .ازشّن بُ خّبي استفادٌ كن -

 :يُ تاي ابرِش رِ باال انداخت ِ گفت

 .ىن ٍنّز باٍاتّن ىتحد نشدو -
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 :بدِن ٍيچ تغييري برگُ رِ رِي ىيز بُ طرف خّدو كشيدو ِ گفتً

 !ٍرطّر راحتي مرد عزيز -

ُ ٍا جا گرفت ِ ىانع حركت دستً شد نگاًٍ رِ باال آِردو ِ بَش زل . دستش رِي برگ
 :زدو  ِ گفتً

 چي  شد؟ نظرت برگشت؟ -

 :سرش رِ تكّن داد ِ گفت

 .قبّل ىي كنً -

 :مبخند كجي زدو ِ گفتً

 .شّاميُ خّشحال ىيشُ -

از جاو بنند شدو ِ خّاستً بُ طرف در . برگُ رِ از دستً كشيد ِ ىشغّل بررسيشّن شد
 :حركت كنً كُ با شنيدن صداش تّقف كردو

ُ طّري آزاد شد؟ كي آزادش كرد؟ -  فردريك چ

ً ٍاش  رِ تّي ًٍ كشيد  ِ گفت ً  ِ تّي سكّت بَش زل زدو كُ اخ  :برگشت

 !ىيكن نيست -

 :پّزخندي زدو ِ گفتً

 چرا؟ -

ً ٍاش بيشتر تّي ًٍ كشيدٌ شد  ِ گفت  :اخ

 !باِر نيي كنً تّ تّنستُ باشي اِن  رِ آزاد كني -
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ً  ِ گفتً ُ اي باال انداخت  :شّن

 .ىي تّني باِر نكني -

ِ  بعد صداي خّدش رِ كُ از كنار گّشً بنند ىي شد، شنیدو  .صداي قدو ٍاش 

 تّ كي ٍستي كُ تّنستي اِن رِ آزاد كني؟ -

 :در حامی كُ پشت بَش بُ در زل زدٌ بّدو جّاب دادو

 .اين كُ ىن كي او ىًَ نيست؛ تّ فقط با ىا ٍيكاري كن -

 .باالخرٌ ىي فًَ تّ كي ٍستي -

 :در حامي كُ بُ سيت در قدو برىي داشتً گفتً

 !تالشت  رِ بكن ٍيكار -

*** 

 :صداي ِحشت زدٌ دختر تّي تاريكي پيچيد

 تّ كي ٍستي؟... تـ -

 :شيشير رِ بيشتر بُ گردنش فشار دادو ِ گفتً

 .برگرد -

ٌ اش بًَ افتاد ىبَّت گفت ً ٍاي ترسيد  :با ترس برگشت طرفً ِ ِقتي چش

 ...شيا -

 :بدِن ٍيچ نرىشي گفتً
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 !ىتاسفً ساينا -

ً ٍاش رِ شفاف تر كردٌ بّد گفت  :ساينا با بَت ِ اشكي كُ چش

 ...قرار بّد! چي ىيگين؟ قرار ىا اين نبّد -

 :حرفش رِ قطع كردو ِ گفتً

 .ىن ٍيچ قراري نذاشتُ بّدو -

اگُ كيي بيشتر صبر ىي كردو دير . دستً رِ ىشت كردو. چند محظُ با بَت نگاًٍ كرد
ً ٍاش زل زدٌ . ىي شد ِجدانً رِ خفُ كردو ِ شيشير رِ باال بردو ِ درحامي كُ بُ چش

 :بّدو گفتً

 ...ىتاسفً -

 :صدايي عصبي پيچيد

 اين جا چُ خبرٌ؟ -

. مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو. برگشتً ِ بُ ٍيّن سرباز كُ ناىش ايّان بّد نگاٌ كردو
قدىي جنّتر اِىد ِ با عصبانيت بُ ىن ِ شيشيرو نگاٌ كرد ِ ! معنتي، زِد برگشتُ بّد

 :گفت

ـ  داري چي كار ىي كني؟  ـ

ُ اش بُ عقب پرت شد ِ رِي زىين . طي حركتی سريع، پاو رِ باال آِردو ِ كّبيدو بُ سين
برگشتً طرف دختر ِ شيشير رِ دِبارٌ تّي ٍّا گرفتً ِ بُ طرف گردنش فرِد . افتاد

پنك ٍاش رِي ًٍ قرار گرفت ِ جسً . خط قرىز رنگي رِي گردنش كشيدٌ شد. آِردو
ٌ ی گّشً رِ مرزِند. بي جّنش رِي زىين افتاد حاال كُ ديدٌ بّد، . صداي فرياد سرباز پرد
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رفتً طرفش ِ پاو رِ رِي گردنش گذاشتً ِ با خشً . كار اِن ًٍ بايد تيّو ىي شد
 :گفتً

 .اگُ نيّىدٌ بّدي، زندٌ ىي ىّندي -

ً ٍاش كُ تّي اِن تاريكي برق ترسناك ِ عجيبي داشت با خشً گفت  :با چش

 !تّ يُ پست فطرتي -

. پّزخندي زدو ِ پاو رِ بيشتر رِي گنّش فشار دادو. ِ بعد شرِع كرد بُ تقال كردن
ً ٍايي ِحشت زدٌ ِ بيرِن زدٌ سعي كرد  دست ٍاش رِ دِر ىچ پاو حنقُ كرد ِ با چش

ً كً صّرتش كبّد شد ِ تقالٍاش . فشار بيشتري ِارد كردو. پاو  رِ از گنّش جدا كنُ ك
حاال جسدش . جنبش پاٍا ِ دست ٍاش كيتر شد ِ پنك ٍاش رِي ًٍ قرار گرفت. كيتر

يُ قدو عقب رفتً . رد كفشً رِي گنّش ىّندٌ بّد. پاو رِ از رِش برداشً. رِبرِو بّد
 !دِ بي گـ ـناٌ ديگُ قرباني شدٌ بّدن. ِ بُ صحنُ ِحشتناك رِبرِو نگاٌ كردو

ٌ ی دختر نگاٌ كردو ً ٍاي ىعصّىش جنّو نقش . بُ صّرت بي رِح ِ رنگ پريد چش
ُ اي دمً مرزيد؛ اىا زِد بُ حامت اِمً برگشتً. گرفت  .محظ

پارچُ رِ رِي صّرتً كشيدو ِ . ىن ٍنّز كارو رِ تيّو نكردٌ بّدو. چيزي بُ يادو اِىد
سريع پشت يُ ديّار بنند قايً . نّري رِ از دِر ديدو. از اِن ىحه نفرين شدٌ بيرِن رفتً

بعد از اين كُ نّر كيتر شد از پشت ديّار بيرِن . شدو ِ صبر كردو تا گشت شبانُ برٌ
پشت نزديك ترين ديّار قايً شدو ِ . اِىدو ِ بُ طرف قسيت ىحه نگَداري اسناد رفتً

دِ خنجر تيز . بايد كارشّن رِ تيّو ىي كردو. بُ دِ سربازي كُ اِن جنّ بّدن نگاٌ كردو
سرباز كناريش با تعجب . خنجر اِل رِ درست تّي قنب سرباز زدو. ِ برندٌ بيرِن آِردو

ِ بَت بُ جنازٌ نگاٌ كرد؛ اىا طّمي نكشيد كُ با پرتاب شدن خنجر دِو اِن ًٍ شكار 
 .ىرگ شد
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خً شدو ِ جسد نگَبان ٍا . با قدو ٍاي سريع بُ طرف اِن ساختيّن عظيً ِ بزرگ رفتً
در بزرگ ِ چّبي شكه رِ باز . رِ پشت ساختيّن قايً كردو ِ بُ ىكان قبنيً برگشتً

ُ ی بزرگ درِن ساختيّن شدو ُ ٍاي بزرگي افتاد كُ . كردو ِ ِارد ىحّط نگاًٍ بُ قفس
 .داخنشّن پر از ىدارك ِ اسناد ىًَ جنگي ِ اطالعات زيادي بّد

ُ ٍا رِ زير ِ رِ . شيشير رِ داخه غالف فرستادو ِ شرِع كردو بُ جستجّ تياو قفس
ُ اي رِ ديدو ِ ازشّن گذشتً. كردو در حال حاضر فقط يُ . ىدارك ىختنف ِ ىحرىان

سري ىدارك براو ىًَ بّد؛ اِن ًٍ ىداركي كُ ىي تّنُ عنيُ ديانا در ىقابه سرزىين 
ديانا اين رِزٍا با سرزىين پادشاٌ آتش درحال بحخ ِ جدل بّد . ىقابنش استفادٌ شُ

ِ اين اسناد ىي تّنست خيني راحت كارش رِ خراب كنُ ِ باعخ بشُ انگشت اتَاو بُ 
 .سيت اِن برگردٌ

ً ٍاو درخشيد ُ ٍا رِ با شادي ِرق ! خّدشُ. مبخندي رِي مبً شكه گرفت ِ چش برگ
ُ ی كنفت ِ عظيً خيني راحت ىي تّنست ديانا رِ زىين بزنُ. زدو از تصّر . اين پّش

ُ او ىخفي كردو. شكست ديانا مبخندو عيق گرفت بُ دنبال . سريع پّشُ رِ داخه كّم
ُ ی اسناد بيّنن شايد ىي تّنستن اين بحراني رِ  رِشنايي گشتً؛ اگُ ىي ذاشتً كُ بقي

بُ . نگاًٍ رِي نّر ىشعني خشك شد. كُ در راٍُ خنحی كنن ِ ىن اين رِ نيي خّاستً
ُ ٍاي آتش زل زدو. طرفش قدو برداشتً ِ اِن رِ تّي دستً گرفتً اين شعنُ . بُ شعن

 .ىي تّنست ديانا رِ بسّزِنُ ِ اين اتفاق قرار بّد ٍيين االن بيفتُ

ُ ٍاي كتاب ىتّقف شد ٍيُ چي بايد نابّد ىي شد تا ديانا . نگاًٍ باال اِىد ِ رِي قفس
ُ ی بدتري بخّرٌ ُ ی پر ازىداركي شدو. ضرب ُ ی باالش رِ خّندو؛ . نزديك قفس نّشت

ُ ی آتش رِ جنّتر بردو. اسنادش ىربّط بُ چندين سال پيش بّد كاغذ شرِع كرد . شعن
ُ ی جَنيي بّد كُ ديانا قرار بّد تّش از اين بُ بعد زندگي كنُ. بُ آتش گرفتن . اين جرق

ٌ ٍا رِ آتيش زدو ُ ی پرِند ُ اي زدو ِ بقي ُ ٍا گشتً ِ ىدارك . مبخند ديگ بين بقيُ قفس
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ُ شّن . ىختنفي رِ آتش زدو ُ ٍاي ىختنف ِ ىدارك ٍاي ىًَ سياسي ِ جنگي، ٍي قفس
 .عين يُ ىشعه رِشن شدٌ بّدن ِ قرار بّد با سّختنشّن ديانا رِ ًٍ نابّد كنن

ُ ٍاي . قدىي عقب رفتً ِ شعنُ رِ بُ طرفي پرت کردو نگاًٍ رِ باال آِردو ِ بُ شعن
ُ شّن رِي ديّار افتادٌ . بزرگ ِ ترسناك آتش نگاٌ كردو ُ ٍاي ترسناك كُ ساي اين شعن

ديگُ جاي . آتش ٍيُ جا رِ در برگرفتُ بّد. بّد، ىي تّنستن بُ راحتي ديانا رِ ببنعن
بُ . نگراني نبّد؛ چّن صددرصد اين ساختيّن تّي آتش ىي سّخت ِ نابّد ىي شد

سريع از . خّدو اِىدو؛ بايد ٍرچُ زِدتر برىي گشتً ِگرنُ ىيكن بّد بًَ شك كنن
حاال بايد . بُ اطراف نگاٌ كردو ِ نقابً رِ با خيال آسّدٌ برداشتً. ساختيّن خارج شدو

ىي دِنستً گشت شبانُ تّ چُ ىكان ٍايي گشت زني . سرباز ِفادار ديانا ىي شدو
نفس عييقي كشيدو ِ . ىي كنن ِ يكي از ىكان ٍا درست دِ ساختيّن اِن ِرتر بّد

خّدو رِ نگران نشّن دادو . طّمي نكشيد كُ بُ سربازٍا رسيدو. شرِع كردو بُ دِيدن
جنّي گشت رِ گرفتً؛ اِنا ًٍ كُ ىن رِ ديدن . ِ شرِع كردو بُ نفس نفس زدن

 :تعظيً كردن ِ يكيشّن گفت

 چيزي شدٌ؟ -

 :سرو رِ تكّن دادو ِ با دستً بُ ىسيري كُ اِىدٌ بّدو اشارٌ كردو ِ گفتً

 !اسناد آتيش گرفتن... اسناد -

ً ٍاي سرباز گرد شد ِ با تعجب گفت  :چش

 چي؟... چـ -

ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو ِ فرياد زدو  :اخ
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االن تياو اسناد ىًَ در حال آتیش گرفتنن؛ اگُ نتّنين اِن ٍا رِ سامً ! زِد باشين -
 !بيرِن بيارين ىنكُ ديانا عصباني ىيشُ

 :سرباز برگشت طرف بقيُ ِ با فرياد گفت

 !يكيتّن برٌ بقيُ رِ خبر كنُ؛ بقيُ دنبال ىن بياين -

ديگُ الزو نبّد نقش بازي كنً پس با خيال راحت بُ . ِ بعد با سرعت زياد ازو دِر شدن
ِقتي كُ نفّذ اين قدر بُ قصر ِ ىكان ٍاي سري ديانا . پّزخندي زدو. رفتنشّن زل زدو

ُ طّر تا حاال بَش تّي . راحت بّد، حقش بّد كُ اين بالٍا سرش بياد براو عجيبُ كُ چ
 .خّاب حينُ نشدٌ بّد

 !ىعنّو شد اِن قدرٍا ًٍ بي دست ِ پا نيستي -

. سريع بُ عقب چرخيدو ِ بُ صاحب صدا كُ تّي تاريكي پنَان شدٌ بّد نگاٌ كردو
ُ  ياد بيارو ِ بفَيً صاحب اين صدا كيُ ً ٍاو رِ . كيي طّل كشيد تا صداش رِ ب چش

 :تنگ كردو ِ بُ اِن دِ گّی درخشان زردرنگ زل زدو ِ گفتً

 .براي چي اِىدي اين جا؟ ٍر محظُ ىيكنُ سربازٍاي ديانا تّ رِ ببين -

مبخند كجي رِي مبش بّد . باالخرٌ قدىي بُ جنّ گذاشت ِ رِشنايي رِي صّرتش افتاد
 :ِ گفت

ٌ ٍاي ىخفي اين جا رِ بندو - اين قصر در زىان ىن دِبارٌ بازسازي شدٌ . ىن تياو را
 .بّد

ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو ِ بُ اطراف نگاٌ كردو ُ ٍاي بزرگ آتش كُ . اخ نگاًٍ رِي شعن
دِبارٌ با صداش از فكر بيرِن . در ىسافتي دِرتر از ىا درحال سّختن بّد كشيدٌ شد

 .اِىدو ِ بَش زل زدو
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 .فكر نيي كردو اين كار رِ بكني -

 :سرو رِ تكّن دادو ِ گفتً

 .بايد ٍرچُ زِدتر برو تا ديانا ىتّجُ غيبتً نشدٌ. االن نيي تّنً تّضيح بدو -

ِ بعد خّاستً بُ طرف قصر اصني حركت كنً کُ بازِو اسير انگشت ٍاي ىحكً فردريك 
ً ٍاي جديش زل زدو ِ گفتً. شد  :نگاًٍ رِ باال آِردو ِ تّي چش

 .ىن كار دارو، بايد برو -

 .قبنش اِن اسناد رِ بًَ بدٌ -

بازِو رِ با ! پس بگّ چُ بّيي اين سگ ِحشي رِ بُ اين ىكان كشّندٌ. پّزخندي زدو
 :يُ حركت آزاد كردو ِ گفتً

 .خّدو بُ اين ٍا احتياج دارو؛ بايد نيييش رِ بُ رابین بدو -

 :با خشً قدىی جنّتر اِىد ِ گفت

 !ىن يُ حرف رِ چندبار تكرار نيي كنً؛ زِد باش اِن ٍا رِ بًَ بدٌ ِگرنُ بد ىي بيني -

 :مبخندي زدو ِ گفتً. صداي دِيدن قدو ٍايي از دِر بُ گّشً رسيد

 .جدي؟ باشُ پس بيا خّدت ازو بگير -

مبخند . غريد ِ خّاست بُ طرفً حينُ كنُ كُ سربازٍا ظاٍر شدن ِ بًَ رسيدن
 :تيسخرآىيزي بَش كُ با خشً بًَ زل زدٌ بّد زدو ِ گفتً

 .بَترٌ تّی تاريكي ىخفي بشي؛ ِگرنُ خّدت رِ بُ كشتن ىيدي -
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برگشتً ِ . با اِن دِ گّي زرد ِ ِحشيش بًَ زل زد ِ تّي تاريكي ىحه خفاشي گً شد
 .احتراىي بًَ گذاشتن. بُ سربازٍا نگاٌ كردو

ً ٍاي زردرنگ كُ تّي تاريكي ىن رِ زير نظر گرفتُ بّدن ِ از خشً  برگشتً ِ بُ اِن چش
بُ جنّ برگشتً ِ قدو . پّزخندي زدو ِ سرو رِ تكّن دادو. ىي درخشيدن زل زدو

عيرًا اگُ ىي ذاشتً اين اسناد ىًَ جنگي بُ دست فردريك يا حتي آنا برسُ؛ . برداشتً
ىن . فعالً ىن بَشّن بيشتر از ٍركسي احتياج داشتً. اين ٍا فقط براي خّدو بّد

ىي تّنستً با مّ دادن اين اسناد بُ ِاتين ٍا بُ راحتي ديانا رِ ضعيف ِ ناتّان تر از 
اگُ افراد ديانا تّي اين . قرار بّد جنگي بين ديانا با ِاتين ٍا شكه بگيرٌ. پيش كنً

جنگ شكست بخّرن، در ِاقع چندين پنُ بُ ٍدفً نزديك ىيشً ِ اين براي ىن يُ 
 !ىّقعيت طاليي بّد كُ ٍيچ ِقت از دستش نيي دادو

*** 

رِي زىين . شيشير رِ زير گنّي نگَبان در ِرِدي قصر گذاشتً ِ گنّش رِ خراش دادو
 :افتاد؛ نگَبان جنّيي ترسيدٌ زانّ زد ِ ىنتيس گفت

 !ٍركاري بگي انجاو ىيدو! با ىن كاري نداشتُ باش -

بي تّجُ بُ امتياس ٍاش شيشير رِ باال آِردو ِ با يُ حركت اِن رِ ًٍ پيش ٍيكارش 
در چّبي بزرگ رِ با قدرت . بُ اطراف نگاٍي انداختً ِ بُ در نزديك شدو. فرستادو

رِبرِي ارتش كّچكي از ياغي ٍاي جنگه كُ مباس ٍاي سياٌ بُ . كشيدو ِ بازش كردو
 :تن كردٌ بّدن ايستادو ِ گفتً

 !اِن جا نگَبان ٍا زيادٌ؛ حّاستّن رِ جيع كنيد. انبار آذِقُ تّي قصر شرقيُ -

 :رابين جنّ اِىد ِ گفت
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 ىطيئن باشيً ىشكني پيش نيياد؟ -

 :سرو رِ تكّن دادو ِ گفتً

ٌ ٍا رِ براتّن باز كردو؛ اىا باز ًٍ حّاستّن جيع باشُ -  .ىن را

 :ِ بعد از تّي جيبً سربند سياٍي بيرِن آِردو ِ جنّي رابين گرفتً ِ گفتً

ِقتي دارين ىياين از قصد يكي از اين ٍا رِ رِی زىين . اين رِ بُ سرتّن ببندين -
 .بندازين

 :رابين با تعجب سربند رِ ازو گرفت ِ زل زدٌ بُ عالىتي كُ رِش بّد گفت

 اين كُ عالىت ِاتين ٍاست؛ براي چي بايد اين كار رِ كنً؟ -

 :قدىي نزديك تر شدو ِ گفتً

حاال ديگُ برين؛ ىي ترسً ديانا بزنُ . اِن ٍا بايد فكر كنن كار ِاتين ٍاست نُ ياغي ٍا -
 .بُ سرش ِ بياد بُ ِضعيت نگَبان ٍا رسيدگي كنُ

سرش رِ با جديت تكّن داد ِ سربند رِ بين سربازٍاش پخش كرد ِ گفت كُ اِن ٍا رِ 
. ٍيُ چي داشت درست پيش ىي رفت. مبخندي از رِي ٍيجان زدو. بُ سرشّن ببندن

ُ اي براي شّك ٍاي بزرگ تر بعدي بّد ِ در نَايت تياو اين شّك ٍا،  اين شّك ىقدى
ُ پا ىيشُ كُ تا حاال كسي نظيرش رِ جايي نديدٌ طّفاني از جنس تاريكي كُ ! طّفاني ب

 .ٍيُ چي رِ با خّدش ببنعُ ِ نابّد كنُ؛ اِن شب، شب ِحشتناكي براي دياناست

 .ىا ىيريً -

ٌ شّن ۱۰. از فكر بيرِن اِىدو ِ سرو رِ تكّن دادو ٌ پّش بُ ٍيراٌ فرىاند  سرباز سيا
ُ الي ساختيّن ٍا ناپديد شدن ٌ ٍاي نگَبان ٍا رِ تّي . الب در رِ سريع بستً ِ جناز
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نفس عييقي كشيدو ِ بُ ىسيري كُ رابين ِ افرادش رفتُ بّدن . ىكاني پنَان كردو
قرار بّد تا اِن جايي كُ ىي تّنن آذِقُ ِ بعدش سالح ٍاي نظاىي رِ غارت . نگاٌ كردو

كنن ِ بعدش انبار آذِقُ رِ دچار سرنّشت ساختيّن اسناد كنن؛ اين طّري ديانا از 
. پيش خشيگين تر ىيشُ ِ بُ اشتباٌ ىتّجُ ىيشُ كُ تياو اين بالٍا كار ِاتين ٍاست

ىطيئنً حتي خّاب اين رِ ًٍ . در ِاقع ِاتين ٍا اين جا نقش قرباني رِ بازي ىي كنن
 :زىزىُ كردو. نيي بينن كُ قرارٌ چُ باليي سرشّن بياد

 !ِاتين ٍاي بيچارٌ -

*** 

بُ تصّير خّدو كُ رِي سطح براق شيشير افتادٌ بّد نگاٌ ىي كردو كُ با صداي 
 :خّشحال ِ شاد آنا جا خّردو

 !يُ خبر خّش -

آنا . ىي تّنستً حدس بزنً اين خبر خّش چي ىي تّنُ باشُ. سرو رِ بُ نرىي باال آِردو
ً ٍاي درشت شدٌ از شاديش بًَ زل زد ِ گفت  :با خّشحامي بًَ نزديك شد ِ با چش

ارتش چند ٍزار نفري ديانا تّي جنگ شكست ! اىرِز رِز بدبختي ديانا ىحسّب ىيشُ -
 .خّرد

 :مبخندي زدو ِ گفتً

ُ او گرفت -  !پس نقش

 :رِي صندمي نشست ِ دِبارٌ ىشغّل نّشتن شد ِ تّی ٍيّن حال گفت

 !اگُ تّ اسناد رِ بُ دشين ديانا مّ نيي دادي، االن خبري از اين برد نبّد -
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ٌ اي زدو ِ نگاًٍ رِ بُ شيشير دِختً  .مبخند دِبار

 .اىا ٍنّز يُ خبر ديگُ رِ نگفتً -

 :سرو رِ باال آِردو ِ گفتً. نگاًٍ رِي شيشير خشك شد

 باز چي شدٌ؟ -

ُ  نظرت چُ چيزي . ديانا قرارٌ بُ ِاتين ٍا حينُ كنُ؛ اين خبر براي ىن خيني ناگَانيُ - ب
 باعخ شدٌ اين دستّر ناگَاني دادٌ بشُ؟

ٌ ی ىتفكرش كُ بُ زىين زل زدٌ . از رِي تخت بنند شدو ِ رِبرِي آنا نشستً بُ چَر
ً ٍاو زل زد. بّد نگاٌ كردو ً كً نگاٍش باال اِىد ِ تّي چش . ٍيچ حركتي نكردو. ك

ً ٍاش تّی ًٍ رفت ً كً اخ  :مبخندي زدو ِ گفتً. با شك بًَ زل زدٌ بّد. ك

 .شكي كُ داري درستُ آنا؛ اين كاِر ىنُ -

ٌ اش حامت عادي بُ خّدش گرفت ً ٍاش از ًٍ باز شد ِ چَر دستش رِ رِي ىيز . اخ
 :گذاشت ِ انگشت ٍاش رِ تّي ًٍ قفه كرد ِ گفت

 چرا بًَ نگفتي؟ ىگُ ىا يُ گرٌِ نيستيً؟ -

 :مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو ِ گفتً

 .فكر ىي كردو فردريك بَت گفتُ -

ً ٍاش درًٍ شد ِ با محني عصبي گفت  :ناگَان اخ

 !پس فقط ىن بي خبر بّدو -

 .آب دٍنً رِ قّرت دادو ِ سعي كردو براش تّضيح بدو
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ببين آنا، فردريك از تياو اين ٍا خبر داشتُ؛ فكر ىي كردو بَت گفتُ براي ٍيين  -
ٌ ی اين ىّضّع باٍات حرف نزدو  .دربار

ُ ی سكّت باال آِرد ِ گفت  :دستش رِ بُ نشّن

ُ اي دارو باٍاتّن درىيّن ىي ذارو، اين انتظار رِ ًٍ از تّ ِ  - ٍيّن طّر كُ ىن ٍر نقش
ُ اي داشتً ىي دِنين . فردريك دارو كُ اين كار رِ انجاو بديد اگُ ىن با ِاتين ٍا قرار ديگ

ُ اي ىي شد؟  چُ فاجع

 :ىتعجب گفتً

 تّ باٍاشّن قرار گذاشتي؟ -

ُ ی نُ تكّن داد ِ گفت  :سرش رِ بُ نشّن

نُ؛ ِمي قصدش رِ داشتً كُ ِقتي اين خبر رِ شنيدو ىنصرف شدو؛ ِمي اگُ قبه از  -
اين خبر تصييً بُ ٍيكاري باٍاشّن ىي گرفتً، اِمين كساني كُ نابّد ىي شدن خّد ىا 

 .بّديً

 :با محن آرِىي گفتً. حق كاىالً با آنا بّد. سرو رِ پايين انداختً

ُ اي رِ كُ دارو باٍات درىيّن ىي ذارو! ىتاسفً آنا -  .از اين بُ بعد ٍر نقش

 .ِمي در حضّر فردريك -

 :سرو رِ باال آِردو ِ گفتً

 .ىن بُ اِن اعتياد ندارو؛ اِن اين رِزٍا خيني عجيب شدٌ -

ً ٍاش رِ تّي ًٍ كشيد ِ گفت  :دِبارٌ اخ

 يعني چي؟ ىيشُ تّضيح بدي؟ -
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اِن تّي تاريكي ىخفي شدٌ بّد ِ . بُ ياد شبي كُ اسناد رِ دزديدٌ بّدو افتادو
ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو ِ گفتً. ىي خّاست اسناد رِ ازو بگيرٌ  :اين بار ىن اخ

. ىن فكر ىي كنً اِن دمش نيي خّاد باٍاىّن ٍيكاري كنُ! خيني رفتارش ىشكّكُ -
ُ اي تّي سرش دارٌ كُ شايد بُ ضرر ىا باشُ اِن چند شب پيش اِىدٌ بّد . انگار نقش

تا اسناد رِ بُ زِر ازو بگيرٌ ِ حتي نزديك بّد باٍاو درگير بشُ؛ ِمي ٍر طّر بّد با اسناد 
 .از قصر رفتً

 :آنا ىتعجب گفت

 قصر؟ اِن تّي قصر بّد؟ -

 :سرو رِ تكّن دادو ِ گفتً

ٌ ٍاي ىخفي رِ بندٌ - آنا، اين شايد . خّدش گفت كُ ىّقع بازسازي قصر بّدٌ ِ تياو را
 !بُ ضررىّن تيّو شُ

بُ صندمي پشت دادو ِ . نگاٍش رِ بُ ىيز دِخت ِ با انگشتش آرِو بُ ىيز ضربُ زد
دست از كّبيدن انگشتش بُ ىيز برداشت ِ دستش رِ . دست بُ سينُ بَش زل زدو

 :كالفُ تّي ىٍّاش فرِ برد ِ گفت

 !براي اِن يُ فكري ىي كنً -

 :سرو رِ كيي كج كردو ِ گفتً

 بُ نظر كالفُ ىياي؛ چيزي ٍست كُ اذيتت ىي كنُ؟ -

اين نگاٌ عييق ناشي از چُ چيزي ىي تّنُ . نگاٍش رِ بدِن ٍيچ مرزشي بًَ دِخت
 :باشُ؟ سكّت كُ طّالني شد زىزىُ كردو
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 !پس يُ چيزي ٍست -

 :سرش رِ تكّن داد ِ گفت

ُ اش خّبُ يا بد. آرٌ يُ چيزي ٍست - بُ ٍر حال ! يُ اتفاق ناگَاني كُ نيي دِنً نتيج
 .ٍر چي كُ ٍست، ىا بايد ازش بَترين استفادٌ رِ ببريً

بُ جنّ ! محنش بّي خّبي نيي داد ِ اين يعني يُ بحران تازٌ. نگراني بًَ سرايت كرد
 :خً شدو ِ گفتً

 ىيشُ بًَ بگي؟ -

 :مب ٍاش رِ رِي ًٍ فشار داد ِ گفت

 !نيي خّاو آراىشت رِ از دست بدي؛ اين خبر ىي تّنُ برات ٍيجان بدي داشتُ باشُ -

ً ٍاو تّي ًٍ رفت نفس عييقي كشيدو ِ خّدو رِ براي خبر بدش آىادٌ . ناخّداگاٌ اخ
 :كردو ِ گفتً

 .بگّ آنا؛ چيزي نييشُ -

 :انگار ىنتظر ٍيين رضايت ىن بّد كُ شرِع كرد بُ حرف زدن

قرارٌ يُ گرٌِ از . از خبرچين ٍاو تّي سرزىين برف ِ قصر ديانا خبرٍاي جديدي رسيدٌ -
ُ گذاري حكّىت ديانا بُ اين جا بيان؛ نُ تنَا از سرزىين  سرزىين برف براي جشن پاي

ُ ی سرزىين ٍا ًٍ قرارٌ افراد حضّر داشتُ باشن  .برف، از بقي

 :يُ تاي ابرِو رِ باال انداختً ِ گفتً

 .خب؟ اين كُ خبر بدي نبّد -

ً ٍاو زل زد ِ گفت  :بُ طرفً خً شد ِ تّي چش
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ٌ ی جديد كه سرزىين برف، امكس ًٍ ىيشُ -  !اين گرٌِ شاىه ىنكُ ِ فرىاند

ً ٍاي آنا زل زدو ُ اي بُ چش تك تك . با بَت مبخندي زدو ِ بدِن ٍيچ ِاكنش ديگ
ً ٍايي كُ بعد از چندين . كنيات انگار داشتن با ىشت بُ صّرت ِ بدنً ىي كّبيدن اس

ً ٍاي . سال بُ گّشً رسيدٌ بّد باعخ شدٌ بّد براي چند محظُ از اين دنيا جدا شً چش
 :آنا رنگ نگراني بُ خّدش گرفت؛ اىا محنش ٍنّز جدي بّد

دِ رِز بعد از . اِن ٍا ىيان اين جا ِ براي چند رِز تّي قصر ديانا اقاىت دارن -
ُ پا ىيشُ  .اقاىتشّن جشن ب

يعني ىن بايد باٍاشّن رِبرِ ىي شدو؟ با ىنكُ؟ با ! چند رِز. دستً رِ ىشت كردو
ً ٍاو رِ حس كردو عقب كشيدو ِ بُ صندمي پشت دادو ِ . امكس؟ مرزش ىردىك چش

 :بُ زىين زل زدو ِ بُ سختي صداو رِ پيدا كردو ِ زىزىُ كردو

 كي حركت ىي كنن؟ -

 .ٍنّز دقيق نيي دِنً؛ حتي زىان جشن ًٍ ىعنّو نشدٌ -

ً ٍاو رِ ىامش دادو ُ او داشت بُ سيت . سرو رِ تكّن دادو ِ با انگشت ٍاو چش گذشت
ُ اي كُ سال ٍا طّل كشيد تا از دستش ! ىن ىي اِىد ِ ىن اين رِ دِست نداشتً گذشت

رٍا ِ آزاد بشً، حاال داشت با پاي خّدش بُ سيت ىن ىي اِىد ِ ىن نيي تّنستً 
. رِزٍاي نسبتًا سختي رِ داشتً. كاري كنً؛ ٍيچ راٍي براي جنّگيري از اين اتفاق نبّد

ُ او نقش اساسي داشتن نقش بازي ىي كردو ِ  بايد اين بار جنّي افرادي كُ تّی گذشت
ً ٍاي امكس زل ىي زدو ِ . خّدو رِ ىحافظ شخصي ديانا ىي ناىيدو بايد تّي چش

فشار زيادي قرار بّد بًَ ِارد شُ؛ فشاري كُ نيرِي زيادي رِ . خّدو رِ ىعرفي ىي كردو
 .با صداي آنا از فكر بيرِن اِىدو. ازو ىي گرفت

 !خّبي آرتيييس؟ چرا چيزي نييگي؟ -
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 :نگاًٍ رِ باال آِردو ِ بَش دِختً ِ گفتً

 !خيني سختُ جنّي اِن ٍا نقش بازي كنً -

 .ىي تّني اين چند رِز بُ قصر نری -

ُ ی نُ تكّن دادو ِ گفتً  :سرو رِ با شدت بُ نشّن

 .ىن بايد تّي قصر باشً ِ از تياو كارٍايي كُ ديانا انجاو ىيدٌ ىطنع باشً! نُ نييشُ -

 :آنا رِي صندمي كنارو نشست ِ گفت

ُ اي تّي قصر دارو كُ ىي تّنن اين كار رِ انجاو  - نگران اين نباش؛ ىن جاسّس ٍاي حرف
 .بدن

 :صاف رِي صندمي نشستً ِ با محنی جدي گفتً

ُ اي باشن نيي تّنن ٍيُ جا، تّي ٍر زىاني كُ بخّان  - ُ قدر ًٍ كُ حرف اِن ٍا ٍر چ
ىن تياو رِز رِ ٍيراٌ ديانا ٍستً ِ ىي تّنً اطالعات زيادي پيدا . ٍيراٌ ديانا باشن

بُ خاطر ٍيين بّد كُ ىّفق شدو كاري كنً كُ ديانا تّي جنگ شكست بخّرٌ ِ . كنً
ُ اش بُ كه نابّد شُ  .انبار آذِق

 :نفس عييق ِ بنندي كشيد ِ گفت. عقب كشيد

ٌ اي جز اين . ىي دِنً فشار زيادي رِتُ؛ ِمي بايد باٍاش كنار بياي آرتيييس - چار
 .نداريً

 :سرو رِ تكّن دادو ِ سعي كردو برخالف قنبً كُ تّش آشّبي بُ پا بّد با آراىش بگً

 .نگران چيزي نباش؛ يُ جّري باٍاش كنار ىياو -

 :آنا سرش رِ تكّن داد ِ گفت
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ُ اي طراحي كنً -  .ىا بايد از اين اتفاق بيشترين سّد رِ ببريً؛ بايد نقش

 .خّاستً از جاو بنند شً كُ با فكري كُ بُ ذٍنً زد دِبارٌ سر جاو نشستً

 چرا دِبارٌ نشستي؟ -

ً ٍايي كُ از خّشحامي برق ىي زدن گفتً  :با چش

 !يُ فكر خّب بُ سرو زدٌ -

 :آنا با مبخند گفت

تا چند محظُ پيش تّي ناراحتي غرق بّدي؛ ِمي االن شادي تّ ! خيني عجيبي دختر -
 چي تّی ذٍنتُ كُ اين قدر شادت كردٌ؟! ِجّدتُ

مب ٍاو رِ با ٍيجان رِي ًٍ فشار دادو ِ تّي ذٍنً ديانا رِ تصّر كردو؛ تصّر كردو كُ 
ً ٍايي كُ غرِرش شكستُ بّد، درىقابه ٍيُ جنّو زانّ ىي زنُ ِ امتياس  با اِن چش

 :نگاًٍ رِ بُ آنا دِختً ِ گفتً. ىي كنُ كُ دست از سرش بردارو

ُ ت قرار بدٌ -  !يُ چيزي رِ تّي نقش

 :آنا با كنجكاِي گفت

 چُ چيزي رِ؟ -

 :مبخند كجي زدو ِ گفتً

ُ ی پايان انتقاو -  !نقط

ً ٍاش رِ تّي ًٍ كشيد ِ گفت  :اخ

 چي ىيگي آرتيييس؟ -
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 :با محن جدي اداىُ دادو

ىن نيي تّنً تا ابد ىنتظر پايان انتقاىً باشً؛ پاياني شيرين ِ باشكٌّ براي ىا ِ  -
 !پاياني تنخ براي اِن ٍا

ً ٍاش رِ تنگ كرد ِ چند محظُ بًَ نگاٌ كرد . ىي دِنستً ىتّجُ ىنظّرو ىيشُ. چش
ً ٍاش گرد شد؛ نُ از تعجب، از ذِق ِ شادي ً كً چش  !ك

ٌ اش زل زد بًَ ِ گفت ً ٍاي درشت شد  :با محني شاد ِ با چش

 .اين ىی تّنُ بَترين ىّقعيت براي ىا باشُ! تّ حرف نداري... دختر -

ً ٍاو رِ بستً ناخّدآگاٌ اِن شب رِيايي كُ پيش رِ . مبخندي زدو ِ از رِي مذت چش
ً ٍاو نقش گرفت  .داشتيً جنّی چش

. شبي كُ قرار بّد ديانا، ٍزار برابر بيشتر از ىن كُ ٍشت سال پيش بيرِنً كرد زجر بكشُ
ٍيّن طّر كُ چند سال پيش ىن رِ جنّي ٍيُ از سرزىين بيرِن كرد، حاال اين بار باز 

در ىقابه امكس، ىنكُ ِ شايد . ًٍ ىقابه تياو اِن افراد قرارٌ بُ پاو بيفتُ ِ امتياس كنُ
 !چُ پايان شيريني ىي تّنُ باشُ اِن شب. پيتر ِ دن

*** 

ديانا كُ سعي در كنترل . با كّبيدٌ شدن دست ديانا رِي ىيز ٍيُ از جاشّن پريدن
 :خّدش داشت گفت

ٌ ی بي خاصيت رِ ِزير ِ ىشاِر خّدو كردو - ! براي خّدو ىتاسفً كُ يُ عدٌ اشراف زاد
 يعني ٍيچ راٌ حني براي حه اين اتفاقات شّو ندارين؟

 :ىشاِر نزديك ديانا بُ حرف اِىد
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فرىاندٌ ِجيك تياو سرزىين رِ براي پيدا . ىا تياو تالشيّن رِ داريً ىي كنيً! بانّي ىن -
ىا ًٍ در حال ىذاكرٌ با سرزىين دشيينً تا بُ . كردن اِن افراد درحال جستجّ ٍستن

 .مطفًا بُ تالشي كُ ىي كنيً احتراو بذاريد. جنگ نظاىي پايان بديً

 :ديانا پّزخندي زد ِ گفت

 !تالش؟ ىن كُ تالشي نيي بينً -

 :ىردي كُ بُ نظر عاقه تر از بقيُ ىي اِىد با آراىش برگشت بُ طرف ديانا ِ گفت

 بانّ؟ -

 :ديانا نگاٌ ناآراىش رِ بَش دِخت ِ گفت

 .بگّ ىارتين -

 :ىرد يا ىارتين گفت

 .بُ نظر ىن بَترٌ شخص جديدي كُ تّي اين ىسائه كاربرد دارٌ رِ بُ قصر بياريد -

ً ٍاش رِ تنگ كرد ِ گفت  :ديانا چش

 .چُ كسي ٍست كُ ىي تّنُ اين ىشكالت رِ حه كنُ؟ بًَ بگّ تا بيارىش -

ُ اش تند باال. احساس كردو رنگ از رِي صّرت ىارتين پريد پايين ىي شد؛ ىعنّو -سين
ً ٍاو رِ كيي تّي ًٍ كشيدو ِ بُ فكر فرِ رفتً! بّد ترسيدٌ يعني اِن شخص كي . اخ

 بّد كُ اين ىرد ٍييشُ آرِو رِ ناآرِو كردٌ بّد؟

 .فردريك بانّ؛ اِن تنَا شخصيُ كُ ىي تّنُ ٍيُ چي رِ آرِو كنُ -

ٌ او رِ بُ زىين دِختً ً ٍاي گرد شد حتي بُ سرو ًٍ نزدٌ بّد كُ بخّاد اسً . چش
ُ اي سكّت برقرار شد! شّاميُ رِ بگُ ٌ ی . براي محظ نگاًٍ رِ باال آِردو ِ بُ چَر
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ٌ ی بقيُ نگاٌ كردو ُ ی . ترسيد ً ٍاش شعن نگاًٍ رِ بُ سيت ديانا كشّندو كُ از چش
 :صداي بنندش تّي قصر پيچيد. آتش ىي باريد

يعني اِن قدر بيچارٌ شدو كُ دست بُ داىن ىردي بشً كُ سال ٍا پيش خّدو از  -
 !ىقاىش عزمش كردو؟ بُ ٍيچ ِجُ

ٌ اي گفت  :ىارتين كُ كيي جرأت پيدا كردٌ بّد با محن آرِو ِ ِسّسُ كنند

ٌ ايُ كُ ِجّد دارٌ - بَترٌ بُ اين دشيني پايان بديد ِ فردريك رِ ! ِمي اين تنَا چار
 .دِبارٌ بُ قصر برگردِنيد؛ بُ اين بَانُ كُ ىجازات اِن با سال ٍا حبس بُ اتياو رسيدٌ

 :ىشاِر كيي عصبي خطاب بُ ىارتين گفت

 !ىنظّرتّن چيُ؟ اين براي ىا ننگ ىحسّب ىيشُ -

ُ ی چشً بُ ىارتين نگاٌ ىي كرد گفت  :ِ بعد پّزخندي زد ِ درحامي كُ از گّش

شيا بُ خاطر صالح كشّر اين حرف رِ نيي زنيد، بنكُ بُ خاطر سال ٍا دِستي كُ با  -
 .اِن داشتين خّاستار برگشتن اِن ٍستيد

ً كً ٍيَيُ اِج گرفت. چُ راحت اتحادشّن بُ ًٍ خّرد. اين بار ىن پّزخند زدو يُ . ك
 .بين اين ٍياٍّ ٍيُ با فرياد ناگَاني ديانا ساكت شدن. سري ىّافق ِ يُ سري ىخامف

 !باِرو نييشُ دشين اِن قدر قّي شدٌ كُ اتحادتّن رِ ازبين بردٌ! ــ بس كنيد

 :ِ بعد برگشت بُ طرف ىارتين ِ با جديت گفت

اين كار براي ىن خيني سختُ؛ در ِاقع ىن با اين كار خّدو رِ پيش چشً ٍيُ كّچك  -
 ...ىي كنً؛ اىا
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ً ٍاش رِ بست بعد از چند . انگار داشت عذاب ىي كشيد. نفس عييقي كشيد ِ چش
 :جانيُ صداي آرِو ِ ىحكيش تّي فضا پيچيد

اىا بُ خاطر ِضعيت بحراني كُ تّش ٍستيً، حاضرو اين حقارت رِ بپذيرو تا دِبارٌ  -
 .پايدار ِ ىحكً بيّنيً

ٌ ی ىشاِر ِ مبخند بُ صّرت ىارتين نشست  :ىشاِر با اعتراض گفت. اخً بُ چَر

 ...ِمي بانّ -

ُ ی سكّت باال آِرد ِ گفت  :ديانا دستش رِ بُ نشّن

ُ ی اين ٍا در ِاقع تقصير شياٍاست - اگُ شيا اين قدر بي عرضُ نبّديد، االن ىا ! ٍي
 .تّي اين ِضع نبّديً ِ ىن ًٍ ىجبّر بُ درخّاست ٍيكاري از فردريك نبّدو

 :ديانا اداىُ داد. ٍيُ تّي سكّت فرِ رفتن

ُ چيز  - ٍنّز ىطيئن نيستً؛ اىا احتيال ىيدو اين اتفاقات بايد كار اِن ِاتين ٍاي بي ٍي
 !اِن ٍا يك بار بُ ىا ٍشدار دادٌ بّدن ِ حاال ًٍ زٍرشّن رِ خامي كردن. باشُ

 :ىارتين با آراىش ٍييشگيش گفت

ُ اي انجاو شدٌ باشُ! اشتباٌ نكنيد -  .ىن ىعتقدو اين كار ىي تّنُ تّسط اشخاص ديگ

 :ديانا اخيي كرد ِ گفت

 .ِمي سربندشّن پيدا شدٌ كُ نشّن از اين دارٌ كُ ىي تّنُ كار اِن ٍا باشُ -

ً ٍاي ىارتين درًٍ شد ِ ٍشدارگّنُ گفت  :اين بار اخ

ىا ِاتين ٍا رِ بُ خّبي ىي شناسيً؛ اِن ٍا ٍيچ ِقت . اين قدر سادٌ نباشيد! بانّي ىن -
ُ ست! اجري از خّدشّن بُ جا نيي ذارن  .حتيًا كار افراد ديگ
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 :ديانا كُ بُ فكر فرِ رفتُ بّد گفت

 چُ كسي ىارتين؟ -

ً ٍاو رِ تنگ كردو. بُ صّرت ىارتين كُ بُ ىيز زل زدٌ بّد نگاٌ كردو اِن . چش
 !ىي دِنست

ىيكنُ ياغي ٍا براي . ياغي ٍا ِ ِاتين ٍا سال ٍاست كُ باًٍ دشين ان. ياغي ٍا بانّ -
 .گيراٌ كردن ىا اين كار رِ انجاو دادٌ باشن

 :ديانا سرش رِ آرِو باال آِرد ِ گفت

ُ ٍايي كُ بَشّن كرديً خيني ضعيف شدن ِ تّان اين كار رِ  - ِمي اِن ٍا با حين
 !ياغي ٍا رِ از سرت بنداز بيرِن؛ كار اِن ٍا نيي تّنُ باشُ. ندارن

 :ىارتين با جديت گفت

اين كار صددرصد كار ياغي ٍا ىي تّنُ . ِمي ىن ٍنّز ًٍ رِي نظرو پافشاري ىي كنً -
 .باشُ

ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو ىرد تيزٍّشيُ ِ اگُ يُ سرنخ كّچيك ًٍ ! ىردك بدپينُ. اخ
. مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو ِ نگاًٍ رِ رِي ديانا آِردو. پيدا كنُ باز ًٍ ىّفق ىيشُ

ِقتي تّنستُ بّد ديانا رِ نسبت بُ اين ىّضّع ! معنتي. ىتفكر بُ زىين زل زدٌ بّد
بايد يُ كاري ىي كردو؛ ِگرنُ خيني راحت . حساس كنُ يعني تّي كارش ىّفق شدٌ بّد

 !ىي تّنست ىن رِ ًٍ تشخيص بدٌ

ُ اي رِ فراىّش كرديد -  .نكت

ٌ ٍا بُ سيت ىن برگشت ُ ی چشً بًَ نگاٌ كرد ِ گفت. سرٍا ِ نگا  :ديانا از گّش
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ُ اي؟ -  چُ نكت

 :برگشتً بُ طرف ديانا ِ اداىُ دادو

ىتّجُ شدو اسنادي كُ دزديدٌ شدٌ حاِي اطالعات ِاتين ٍا بّدٌ ِ اطالعات ىًَ  -
ُ ی قصر  !جنگي ِ حتي نقش

 «ىنظّرت اينُ كُ چّن اطالعات ىربّط بُ ِاتين ٍا بّدٌ پس كار اِن ٍاست؟»: ىارتين

ً ٍاي تيزش گفتً  :سرو رِ تكّن دادو ِ خيرٌ تّي چش

 دقيقًا قربان؛ ِگرنُ چُ كسي ىي تّنُ اِن اطالعات رِ الزو داشتُ باشُ؟ -

 :ىارتين مبخند كجي زد ِ گفت

شايد ياغي ٍا قصد حينُ بُ . ياغي ٍا؛ اين دِ گرٌِ سال ٍاست كُ با ًٍ دشينن -
ُ دست بيارن  .ِاتين ٍا رِ داشتن؛ خب ِاضحُ كُ سعي ىي كنن ازشّن اطالعات ىَيي ب

دست ٍاو رِ ىشت كردو ِ مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو ِ سعي كردو محنً ىحه 
 :خّدش آرِو ِ كّبندٌ باشُ

ُ ی جنگُ، نُ شبانُ بُ قصر حينُ كردن ِ درست  - ِمي رِش ياغي ٍا حضّر در صحن
 .برعكس ياغي ٍا، اين ِاتين ٍا ٍستن كُ گاٍي شبانُ افرادشّن رِ ىي فرستن

ُ اي . نفس عييقي كشيد ِ نگاٍش  رِ بُ زىين دِخت انگار داشت دنبال دميه ديگ
بعد از چند جانيُ مبخندي زدو ِ بُ چَرٌ . ىي گشت كُ جابت كنُ كار، كاِر ياغي ٍاست

 .كارو خّب پيش رفتُ بّد. نااىيدش زل زدو

ٌ ی جنگيدن اِن ٍا تّجُ . بُ نظرو حق با الراست»: ديانا ىن طي اين چندسال بُ نحّ
 «.داشتً



 

www.lovelyboy.blog.ir 

177 ldkh  تاريكی طّفانرىان |  

 .حاال ديانا ًٍ باِر كردٌ بّد. مبخندو عيق گرفت

 الرا؟ -

 :برگشتً بُ حامت قبني خّدو ِ جّاب دادو

 بنُ بانّ؟ -

 :با جديت ٍييشگيش بًَ نگاٌ كرد ِ گفت

 .ىي خّاو نگَبان ٍاي قصر رِ بيشتر كني ِ تحقيقي ًٍ دربارٌ ِاتين ٍا انجاو بدي -

 :سرو رِ خً كردو ِ گفتً

 .اطاعت بانّ -

حتيًا فكر ىي كرد عجب ىحافظ . مبخند ىحّي كُ رِي مبش نقش گرفتُ بّد رِ ديدو
قابه اعتيادي دارٌ؛ ِمي نيي دِنست ٍيين ىحافظ قابه اعتيادٌ كُ تياو اين اتفاقات رِ 

تا ِقتي كُ ٍيچ اطالعاتي از . نگاًٍ رِ باال آِردو ِ بَش نگاٌ كردو. بُ ِجّد آِردٌ
اِن فقط يُ سري آدو . افراد دِر ِ برش نداشت اِضاع ىي تّنست بدتر ًٍ بشُ

پّزخندي . بي خاصيت رِ دِرش جيع كردٌ بّد ِ بُ خيال خّدش ىشاِر ِزيرش بّدن
ً فرىاني كنُ. زدو  !اِن ٍيچ ِقت نيي تّنُ خّب حك

 .ىن ىيرو بُ ىحه كارو بانّ -

 .نگاًٍ بُ سيت ىارتين برگشت

ٌ اش نارضايتي ىي باريد نفس . اين ىرد باٍّش نزديك بّد كار دستيّن بدٌ. از چَر
اگُ باز ًٍ بخّاد ىشكني براىّن ايجاد كنُ يا . عييقي كشيدو ِ بُ رفتنش نگاٌ كردو

رِي پيشنَادٍاش پافشاري كنُ تنَا يُ راٌ ىييّنُ؛ ىجبّر ىيشً از سر راًٍ كنارش بزنً 
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شبي كُ ٍر محظُ براي خّدو تصّرش . تا بتّنً سريع تر بُ اِن شب شيرين انتقاو برسً
ُ ی كّچك، ىنتَا با آرزِيي شيطاني. ىي كنً ِ ىي سازىش  !درست ىحه یُ بچ

*** 

 :ٍر دِ پاو رِ رِي ىيز گذاشتً كُ با اعتراض آنا ىّاجُ شدو

 .پات رِ از رِي ىيز بردار! آرتيييس -

ُ ی چّبي نگاٌ كردو نگاًٍ رِي سّراخي كّچك . نّچي كردو ِ با مبخند بُ سقف كنب
 :دِبارٌ صداي آنا رِ شنيدو. ىّند كُ تبديه بُ رِزنُ نّر خّرشيد شدٌ بّد

 .اتفاقي افتادٌ؟ بُ نظر خّشحال ىياي -

 :مبخندي زدو ِ گفتً

 .چند قدو بُ پايان اين بازي نزديك تر شديً -

 :فردريك يُ تاي ابرِش رِ باال انداخت ِ گفت

 ىنظّرت چيُ؟ باز چُ داستاني درست كردي؟ -

 :چشيكي زدو ِ گفتً

 !يُ داستان زيبا در ىّرد تّ مرد فردريك -

ً ٍاش رِ تّي ًٍ كشيد ِ گفت  :اخ

 .ىن ديگُ شّاميُ نيستً -

ً ٍايي كُ ىي درخشيد ٍيراٌ با مذت گفتً  :با چش

ُ ٍا ببيني -  .تا چند رِز ديگُ ىي تّني خّدت رِ تّي زرٌ شّامي
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از . اِن قدر سريع سرش بُ طرفً چرخيد كُ صداي استخّان گردنش رِ شنيدو
ً ٍاش بَت ىي باريد؛ اىا محنش ىحه ٍييشُ بّي جنگ داشت  :چش

 .چي كار كردي؟ تّضيح بدٌ -

ٌ ی پرسشگر ٍردِشّن نگاٌ كردو ِ . پاٍاو رِ از رِي ىيز برداشتً ِ صاف نشستً بُ چَر
 :گفتً

 .ديانا تّی ىشكه افتادٌ -

 «خب؟»: فردريك

 :بَش نگاٌ كردو ِ گفتً

 .قرار شد از يكي كيك بخّاد، براي حه ىشكه -

ً ٍاي شّاميُ درًٍ شد ِ گفت  :اخ

 پس اِن شخص بايد نابّد بشُ؛ ِمي اين چُ ربطي بُ ىن داشت؟ -

 :مبخند كجي زدو ِ گفتً

 تّ كُ نيي خّاي خّدكشي كني؟ ٍّو؟ -

ً ٍاش بيشتر درًٍ شد ِ اداىُ داد  :اخ

 ...درست حرف بز -

ً ٍاش تنگ شدٌ بّد، . ناگَان انگار چيزي رِ كشف كردٌ باشُ حرفش رِ قطع كرد چش
ٌ ی ىبَّت آنا نگاٌ كردو. درست ىحه يُ خط افقي . نگاًٍ رِ باال آِردو ِ بُ چَر

 .ٍردِشّن شّك زدٌ شدٌ بّدن
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ُ طّر ىيكنُ؟... اين -  چ

 :اين بار اِن پرسيد. با صداي آنا نگاٌ فردريك رِي ىن زِو شد

 .چي شد كُ اين تصييً رِ گرفت؟ ىن بُ حرف ٍات شك دارو -

ً ٍاش زل زدو . مبخندو رِ از رِي صّرتً پاك كردو ِ جدي شدو با نگاٌ جديً تّي چش
 :ِ گفتً

قرار شدٌ تّ برگردي بُ قصر ِ بُ عنّان . تك تك كنياتي كُ گفتً عين ِاقعيت بّد -
 .قبنيت برگردي

 :نگاٌ خشيگينش رِ بًَ دِخت ِ با قاطعيت گفت

 .قبّل نيي كنً -

ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو ِ گفتً  :اخ

 ىي دِني چي ىيگي؟ -

 :سرش رِ تكّن داد ِ گفت

 !ىن حاضر نيستً يك بار ديگُ بُ اِن زن معنتي خدىت كنً ِ جنّش خً ِ راست بشً -

 :آنا با خّنسردي گفت

ِمي ٍيين ِضعيت رِ آرتيييس ًٍ دارٌ؛ اىا تحيه ىي كنُ ِ تا حاال ًٍ ىّفقيت ٍاي  -
 .زيادي بُ دست آِردٌ

 :شّاميُ نگاٍش رِ باال آِرد ِ با فرياد گفت

 .ىن نيي تّنً بُ اِن زن خدىت كنً -
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 :خّدو رِ جنّتر كشيدو ِ گفتً

چرا نيي فَيي؟ تّ قرار نيست ِاقعًا بَش خدىت كني؛ در ظاٍر فردي خدىت گذاري  -
 .ِمي درحقيقت تّ جاسّس ىا در اِن جايي

ً ٍاش رِ بيشتر تّي ًٍ فرِ برد ىنتظر مب ٍاو رِ رِي ًٍ . نفس عييقي كشيد ِ اخ
ُ ی حرف ٍاو رِ ببينً  :اين بار آنا ِارد گفت ِگّ شد. فشار دادو تا نتيج

براي ! تنَا راٍش ًٍ ٍيينُ. فردريك، ٍدف ىا شكست ِ انتقاو گرفتن از دياناست -
اين كُ بتّني رِزي زانّ زدن ديانا رِ ىقابه خّدت ببيني، ىجبّري تحيه كني؛ ٍيّن طّر 

خّاٍش ىي كنً اين فرصت طاليي رِ از دست . كُ آرتيييس دارٌ اين  كار رِ انجاو ىيدٌ
 !ندٌ

ً فرىا شد آٍي كشيدو ِ سرو رِ تكّن دادو ِ بُ صندمي تكيُ دادو ِ . دِبارٌ سكّت حك
تنَا . فردريك از جاش بنند شد ِ بُ طرف در چّبي كنبُ قدو برداشت. بُ ىيز زل زدو

صدايي كُ تّي اتاق ِجّد داشت، صداي قدو برداشتن فردريك رِي سطح چّبي اتاق 
. ٍيزىان پنك ٍاي ىن ًٍ بستُ شد. بعد از چند جانيُ صداي بستُ شدن در اِىد. بّد

 :زىزىُ كردو

 !ىردك خّدخّاٌ -

 .دندِن ٍاو رِ با حرص رِي ًٍ فشار دادو كُ صداي آنا رِ شنيدو

 .فكر ىي كردو راضي ىيشُ -

ً ٍاو رِ باز كردو ً ٍاو نقش گرفت. چش ُ ی چند رِز پيش تّي تاالر جنّی چش . صحن
ُ ش حيف شدٌ بّد  :با خشً گفتً. اِن ٍيُ تالشي كُ كردٌ بّدو ٍي

 .نصف زحيت ٍاو بر باد رفت! معنتي -
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ُ اي پيدا كنيً! آرِو باش آرتيييس -  .باید راٌ ديگ

 :نگاًٍ رِ باال آِردو ِ كالفُ گفتً

ُ طّر ىي تّني اين قدر آرِو باشي؟ ىن كّچك ترين خشيي تّي صّرتت نيي بينً -  !چ

 :نگاٌ جديش رِ بًَ دِخت ِ گفت

ٌ  حه جديدي بگرديً تا بتّنيً ٍيُ چيز . عصبانيت چيزي رِ حه نيي كنُ - بايد دنبال را
 .رِ تحت كنترل خّدىّن در بياريً

 :دستً رِ كالفُ تّي ىٍّاو فرِ كردو ِ گفتً

 .ىن ديگُ چيزي بُ ذٍنً نيي رسُ؛ تياو كاري كُ ىي تّنستً رِ انجاو دادو -

 :ِ بعد خشيگين تر از پيش اداىُ دادو

ٌ اي براي ىا ندارٌ! اىا اِن معنتي نيي خّاد -  .حضّرش ٍيچ فايد

اين كُ ياغي ٍا راضي شدن كُ با ىا ٍيكاري كنن بُ خاطر ِجّد فردريك ! اشتباٌ نكن -
 .بّد

ً ٍاو رِ ىحكً رِي ًٍ فشار دادو ِ گفتً  :چش

 ...فرصت عامي بّد؛ حيف شد -

ُ اي كنترمً رِ از دست دادو ِ با ىشت رِي ىيز چّبي كّبيدو ِ گفتً  :براي محظ

اگُ باز ًٍ ببينً ىي خّاد فقط ! ىن ديگُ نيي تّنً اين خّدخّاٍي ٍاش رِ تحيه كنً -
 !تياشاگر باشُ، ترجيح ىيدو اين گرٌِ دِ نفرٌ باشُ

 :نگاٌ آنا رنگ ٍشدار گرفت ِ گفت
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ٌ ی شانس ىاست؛ اين اجازٌ رِ بَت نييدو كُ فقط بُ ىيه خّدت اِن رِ  - اِن ىَر
 !بيرِنش كني

ً ٍاو رِ با عصبانيت بستً صداي . شنيدن اين حرف از زبّن آنا براو آزاردٍندٌ بّد. چش
 .آرِىش تّي گّشً پيچيد

 ...اين بار رِ ىي گذريً؛ اىا اگُ باز ًٍ بخّاد سرپيچي كنُ -

جدي تر از ٍر ِقتي . با قطع شدن حرفش چشيً رِ باز كردو ِ ىنتظر بَش نگاٌ كردو
 :بًَ زل زد ِ با قاطعيت گفت

 !ىجبّر ىيشيً كارش رِ تيّو كنيً -

*** 

مب ٍاو رِ ىحكً رِي ًٍ فشار دادو؛ اِن قدر كُ . با استرس شرِع بُ قدو زدن كردو
دستً رِ كالفُ تّي ىٍّاو فرِ بردو ِ ىحكً كشيدىشّن ِ . ىي دِنستً سفيد شدن

 :ناميدو

 !معنتي... معنت بَت فردريك -

ٌ ی . با شنيدن صداي قدو ٍايي سِر جاو خشكً زد سرو رِ باال آِردو كُ نگاًٍ بُ چَر
پشت سرش ىارتين بّد كُ با قدو ٍاي آرِو ِ بنند ٍيراٌ ديانا بُ اين . آرِو ديانا افتاد
نفس ! اىرِز رِزي بّد كُ فردريك رقيش ىي زد. نفس عييقي كشيدو. سيت ىي اِىد

ِقتي . عييقي كشيدو ِ تّي جند الراي ىحافظ فرِ رفتً ِ بُ سيت ديانا قدو برداشتً
كنار تخت از جنس . بَش رسيدو تعظيً كّتاٍي كردو ِ ٍيراٍش ِارد تاالر اصني شدو

ٌ ی خّنسردش نگاٌ كردو ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو. طال ايستادو ِ بُ چَر براو . اخ



 

www.lovelyboy.blog.ir 

184 ldkh  تاريكی طّفانرىان |  

اِن االن بايد بابت جّاب فردريك عصبي باشُ، نُ ! عجيب بّد؛ يُ جاي كار ىي منگيد
 .اين كُ اين طّر آرِو بشينُ ِ بُ جنّش نگاٌ كنُ

 چي كار كردي ىارتين؟ پيداش كردي؟ -

 :با محن خّنسردش گفت. نگاًٍ بُ سيت ىارتين كشيدٌ شد

 .بنُ بانّ -

مبً رِ گاز گرفتً ِ نفس . احساس كردو آدرنامين خّنً باال رفت ِ دست ٍاو عرق كرد
 .صداي ديانا از كنارو برخاست. عييق ِ دردناكي كشيدو

 خب؟ چي شد؟ قبّل كرد با ىا ٍيكاري كنُ؟ -

ً ٍاو رِ با عصبانيت بستً ُ خاطرت فرصت بُ اين خّبي . چش معنت بُ تّ فردريك كُ ب
ً ٍاو رِ باز كردو! ِ ىَيي رِ از دست داديً  .با صداي ىارتين چش

 ...بايد بگً كُ -

نگاًٍ رِ بُ پايين . صداي باز شدن در اصني تاالر باعخ قطع شدن حرف ىارتين شد
ُ ی اين كُ نگاًٍ رِ باال بيارو ًٍ نداشتً. دِختً ُ ًٍ ريختُ بّد ِ حتي حّصن . اعصابً ب

اين فرصت ىي تّنست ىا رِ . باِرو نيي شد فرصت بُ اين خّبي رِ از دست دادٌ بّديً
ُ خاطر اِن ىردك احيق ٍيُ چي  ُ ی اصني انتقاىيّن نزديك كنُ؛ اىا ب خيني بُ نقط

ُ ًٍ ريخت ِ اين فرصت ًٍ از دستيّن پريد  .ب

ٌ او بانّ ديانا -  .ىن براي خدىت گزاري آىاد

ُ اي ايستاد صدايي . احساس كردو خّن تّي رگ ٍاو يخ بست ِ زىان براي محظ
سرو رِ با شدت باال آِردو ِ با ! ىيكن نبّد. نيي شنيدو جز صداي نفس كشيدن خّدو
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ُ ٍا زل زدو ِ ىبَّت زىزىُ  ً ٍاي گرد شدٌ از بَت ِ تعجبً بُ ىردي در مباس شّامي چش
 :كردو

 ...فردريك -

حتي صداي ديانا ًٍ نتّنست . انگار صداو رِ شنيدٌ باشُ، نگاٌ كّتاٍي بًَ انداخت
 .ىن رِ بُ خّدو بيارٌ

 .خّشحامً كُ پيشنَادو رِ قبّل كردي مرد فردريك -

آب دٍنً رِ قّرت دادو ِ نفس عييقي كشيدو ِ بُ ديانا كُ از جاش بنند شد نگاٌ 
ُ ش نصب كرد ِ گفت. كردو  :بُ طرف فردريك رفت ِ ىدامي رِ رِي سين

ُ ی ارشد بُ ىن خدىت خّاٍي كرد، مرد فردريك -  .از حاال بُ بعد تّ بُ عنّان شّامي

 :سرش رِ خً كرد ِ با صداي بنندي گفت

 .خدىتگزارو بانّ -

ىردي كُ ِقتي اسً ديانا رِ . اين ىرد ىطيع ِ آرِو نيي تّنست فردريك باشُ! نُ
ً ٍاش خشً ىي باريد، نيي تّنست حاال دركيال خّنسردي سر تعظيً در  ىي شنيد از چش

ُ ی اين سرزىين فرِد بيارٌ؛ اين ىيكن نيست صداي خّشحال ىارتين تّي ! ىقابه ىنك
 .گّشً پيچيد

 !خّشحامً كُ بُ قصر برگشتي فردريك -

. سر فردريك باال اِىد ِ در كيال تعجب مبخندي عييق رِي صّرتش بُ چشً ىي خّرد
تياو تالشً رِ براي طبيعي بّدن ىي كردو؛ اىا انگار ىّفق نبّدو چّن ديانا ًٍ ىتّجُ 

 :ىن شدٌ بّد
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 .چيزي شدٌ الرا؟ بُ نظر ىتعجب ىياي -

 :سريع تّي كامبد الرا فرِ رفتً ِ گفتً. تكّن خفيفي خّردو

امگّي . از ديدن مرد فردريك اِن ًٍ تّ چند قدىيً ىتعجب شدو. چيزي نيست بانّ -
ىن در جنگيدن ايشّن بّدن ِ ىن بسيار خّشحامً از اين كُ ايشّن رِ از نزديك 

 .ىي بينً

ُ اي رِ از كجا در آِردو؛ اىا ٍيين درِغ باعخ  خّدو ًٍ نفَييدو اين درِغ چند جين
 .شد ديانا مبخند بزنُ ِ نگاٍش رِ ازو بگيرٌ ِ باعخ شُ نفس كشيدن براو راحت تر بشُ

اين بار نگاًٍ رِ بُ زىين . نفس عييقي كشيدو ِ سعي كردو بُ خّدو ىسنط بشً
 .دِختً ِ فقط بُ حرف ٍاشّن گّش دادو

 «.اگر اجازٌ بديد بانّ، از حضّرتّن ىرخص شً»: فردريك

 :صداي رضايتيند ديانا بُ گّشً خّرد

 .ىي تّني بري مرد فردريك -

 .اطاعت بانّ -

. مبخند تيسخرآىيزي زدو. ِ بعد صداي قدو ٍايي ىحكً اِىد كُ ازىّن دِر ىي شد
عجب بازيگر ىاٍري بّد فردريك؛ اِن قدر خّب بازي ىي كنُ كُ شك دارو باٍاىّن پييان 

ِقتي اِن قدر با ىيه ِ خّشحامي جنّي ديانا خً ِ راست ىيشُ ناخّداگاٌ بُ ! بستُ
ُ اي داريً؛ اىا نيي تّنً جنّي افكار ىزاحً رِ . نيتش شك ىي كنً ٍر چند ِضعيت ىشاب

 .بگيرو

 الرا؟ -
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 :سرو رِ باال آِردو ِ خطاب بُ ديانا گفتً

 بنُ بانّ؟ -

 :چند قدو جنّ اِىد، رِي تخت نشست ِ گفت

اِن چند سامُ تّي قصر نبّدٌ ِ ىيكنُ يُ سري چيزٍا رِ . برِ بُ مرد فردريك كيك كن -
 .ىي خّاو راٍنياش باشي. فراىّش كردٌ باشُ

اِن ىردي كُ چند سال از قصر خبر نداشت، چند شب پيش تّي تاريكي . پّزخندي زدو
 .در قصر داشت پرسُ ىي زد

 .اطاعت بانّ -

قدو ٍاو رِ تندتر كردو؛ ىشتاق . سرو رِ كيي خً كردو ِ بُ طرف در اصني سامن رفتً
از تاالر كُ خارج شدو شرِع كردو . بّدو تا بتّنً عنت اين حركت ناگَاني رِ ازش بپرسً

ُ اي كُ . بُ دِيدن ِقتي بُ سامن بزرگ ِ اصني قصر رسيدو نگاًٍ افتاد رِي شّامي
درحال حاضر يُ شّاميُ بیشتر . مبخند كجي زدو. پشت بُ ىن زل زدٌ بّد بُ تابنّي زني

ىي دِنستً صداي قدو ٍاو رِ . بَش نزديك شدو. ِجّد ندارٌ كُ اِن ًٍ فردريكُ
كنارش ايستادو ِ نگاٍش رِ دنبال كردو ِ بُ زن شيشير بُ دست تّي تابنّ زل . شنيدٌ

ٌ اي رقصان در باد، مباسي بنند ِ سفيد كُ تاج طاليي . زدو زني با ىٍّاي بنند ِ قَّ
 !ىي تّنستً حدس بزنً اِن زن ىي تّنُ كي باشُ. زيبايي بُ سرش كردٌ بّد

 ىي دِني اين تصّير كيُ؟ -

 :ٍيّن طّر كُ بُ تابنّ زل زدٌ بّدو گفتً

ُ ی سابق -  .ىنك

 :سرش رِ تكّن داد ِ گفت
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 !تياو خاندان ديانا افراد پست ِ خّدپسندي ٍستن -

 :انگشتش رِ باال آِرد ِ كّبيد بُ صّرت سفيد ِ گرد زن ِ گفت

ُ شّن پنيدترٌ - ً ٍاش؛ ازشّن شرارت ِ بدي !... اىا اين زن از ٍي نگاٌ كن بُ چش
 .اين زن خّدپسند ٍيُ رِ زير پاش مُ ىي كرد ِ ازشّن باال ىي رفت. ىي بارٌ

 :يُ تاي ابرِو رِ باال انداختً ِ گفتً

 .حتي ىادر ىن رِ -

ً ٍاو ِ گفت  :باالخرٌ نگاٍش رِ از تابنّ كند، زل زد تّي چش

ُ ی دخترش رِ بُ دل داري؛ در صّرتي كُ بايد از اِن خشيگين  - براو عجيبُ كُ كين
 .باشي نُ ديانا

 :نفس عييقي كشيدو ِ گفتً

اِن ًٍ كار ىادرش رِ ... اِن زن ىردٌ ِ ىن نيي تّنً جّاب كارٍاش رِ بدو؛ ِمي ديانا -
ىادر ديانا، ىادرو رِ كشت ِ ديانا ًٍ ىن رِ جنّي ٍيُ تحقير كرد ِ از اين . كاىه كرد

ُ اي كُ بُ اين . سرزىين پرتً كرد بيرِن ً ٍاش رِ رِي اِن ٍيُ كيك ٍاي خامصان چش
 !سرزىين نفرين شدٌ كردو بست ِ با فرياد گفت كُ ىن براي ٍيُ خطرناكً

 :پّزخند دردناكي زدو ِ اداىُ دادو

در صّرتي كُ اگُ ىن نبّدو االن ٍري پادشاٌ تياو اين دنيا بّد ِ ديانا داشت تّي  -
ُ ی آنا رِ قبّل كردو ِ برگشتً. زندان ىي پّسيد برگشتً تا . براي ٍيين بّد كُ خّاست

برگشتً تا با انتقاىً ديانا رِ سرجاش . جّاب كارٍايي رِ كُ با ىن ِ ىادرو شد رِ بدو
 .بشّنً ِ بَش بگً قّي تر از اِن ًٍ ِجّد دارٌ؛ یا شايد حتي پست تر از اِن



 

www.lovelyboy.blog.ir 

189 ldkh  تاريكی طّفانرىان |  

 :چيزي نگفت ِ دِبارٌ بُ تابنّ نگاٌ كرد ِ بعد از چند جانيُ گفت

 .كُ اين طّر -

ٌ اي سّامي گفتً  :اين بار ىن بُ طرفش برگشتً ِ با چَر

ُ طّر راضي شدي؟ ىن باِرو نييشُ اِن ىردي كُ جنّي  - اىا ىن ازت يُ سّال دارو؛ چ
 !ديانا خً شد تّ بّدٌ باشي

 :پّزخندي زد ِ گفت

براي گرفتن انتقاو ىجبّر بُ خً شدن جنّي اِن شدو؛ ِمي اِن ًٍ . حق با تّ بّد -
ِقتي بُ ياد اِن رِز شيرين . رِزي ىجبّر ىيشُ جنّو خً شُ ِ زانّ بزنُ ِ امتياس كنُ

 .ىي افتً، نيي تّنً اين پيشنَاد رِ رد كنً

 :سرو رِ تكّن دادو ِ گفتً

 .حاال ىي تّني احساسً رِ درك كني -

نگاًٍ تّي . نگاًٍ رِ باال كشيدو. چيزي نگفت ِ اين بار بُ جايي غير از تابنّ نگاٌ كرد
ً ٍاو رِ تنگ . نگاٌ ىحكً ِ عجيب زن تّي تابنّ قفه شد نفس عييقي كشيدو ِ چش

ً ٍاش چيزي بفَيً ُ ی خّن . كردو ِ سعي كردو از چش اين زن قدرتي كُ داشت برپاي
ٌ ی ىن؛ خّن ٍيسر ِ فرزند بي گـ ـناٌ فردريك ِ . بّد ٌ  ی بي گـ ـناٌ ِ بيچار خّن خانّاد

ٍزاران خّن  ديگُ كُ فقط ِ فقط براي خّدخّاٍي اين زن ريختُ شد ِ ٍنّز ًٍ اداىُ 
ُ ی سابق . مبخند كجي رِي مبً نقش گرفت. پيدا كردٌ، اِن ًٍ تّسط دخترش ىنك

ُ اي شبيُ بُ خّدش رِ بُ ناو ديانا بسازٌ ُ اي كُ شايد بدتر از . خّب تّنستُ بّد ىنك ىنك
ٌ ٍاي اين سرزىينُ. ىادرش باشُ خّدخّاٍي ِ . اين انگار خاصيت ىّرِجي اشراف زاد

 .غرِر اِمين چيزيُ کُ اين جا بَش اٍييت دادٌ ىيشُ
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 .فكر كردن بسُ؛ بايد بريً -

 :نگاًٍ رِ بُ آرِىي از نگاٌ زن كندو ِ تّي نگاٌ جديدي زل زدو ِ گفتً

 بريً؟ كجا؟ -

 .انگار فراىّش كردي براي چي اين جايي؛ بايد بريً اِضاع نگَبان ٍا رِ بررسي كنيً -

ً ٍاو رِ كيي تّي ًٍ كشيدو ِ گفتً  :اخ

 تّ كُ ِاقعًا نيي خّاي بَش خدىت كني؟ -

 :يُ تاي ابرِش رِ بُ حامت نيايشي باال انداخت ِ گفت

 اين قدر نقشً رِ خّب بازي ىي كنً؟ -

 :مبخندي زدو ِ گفتً

 .از بازيگرٍا ًٍ ِاقعي تر بازي ىي كني -

ٌ اش حامت سّامي بُ خّدش گرفت ِ گفت ً ٍاش درًٍ شد ِ چَر  :اخ

 بازيگر؟ بازيگر ديگُ كيُ؟ -

 :و رِ گرفتً ِ سرو رِ تكّن دادو ِ گفتًجنّي خندٌ

 .بَترٌ بريً بُ كارىّن برسيً! فراىّش كن -

*** 

انگشت ٍاو رِ رِي پنك ٍاو گذاشتً ِ بُ دِ طرف . بدنً از خستگي تير ىي كشيد
ُ اي . تاجيري نداشت! نُ. كشيدىشّن ً ٍاو رِ براي محظ سرو رِ رِي ىيز گذاشتً ِ چش

 ...بستً كُ
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 چُ كسي بَت اجازٌ داد بخّابي؟ -

. سيخ سرجاو نشستً ِ با گيجي زل زدو بُ فردريك كُ با اخً بًَ خيرٌ شدٌ بّد
ٌ اي كشيدو ِ با صداي خش دارو كُ حاصه كار زياد بّد گفتً  :ناخّدآگاٌ خيياز

 !فقط چند دقيقُ چرت ىي زنً... خيني خستُ شدو -

ُ ی نُ تكّن داد ِ رِي صندمي رياستش نشست ِ گفت  :سرش رِ بُ نشّن

 .اين طّري نيي تّني كاري انجاو بدي -

صداش بُ حامت عجيبي بُ گّشً ىي رسيد؛ انگار خّاب رِي شنّاييً ًٍ تاجير گذاشتُ 
 :ناچار پرسيدو. بّد ِ نيي ذاشت ٍيُ چيز رِ ِاضح بشنّو

 دِبارٌ بگي؟... ىيشُ -

با صداي كّبيدٌ شدن چيزي رِي ىيز ِ تّميد صدايي ىَيب، پنك ٍاو كُ داشت آرِو 
حاال . رِي ًٍ قرار ىي گرفت از ًٍ فاصنُ گرفت ِ انگار راٌ گّش ٍاو ًٍ باز شد

 :ىي تّنستً فردريك رِ ِاضح ببينً ِ تشخيص بدو كُ صداش چقدر عصبيُ

 .ىجبّرو نكن كُ از قصر اخراجت كنً -

نفس عييقي كشيدو ِ سعي كردو بتّنً بُ خّدو ىسنط باشً؛ ِمي ٍر كاري ىي كردو 
ً ٍايي بشً كُ چَار رِز بّد كُ رنگ خّاب رِ بُ خّدشّن  نيي تّنستً حريف چش

تّي تياو اين رِز درحال تيرين دادن ِ انجاو ىاىّريت ٍاي ىختنف بّدو . نديدٌ بّدن
ٌ اي . ِ حسابي خستُ شدٌ بّدو ُ ًٍ ريختُ بّد؛ ىحه ىرد ٌ او رنگ پريدٌ ِ ىٍّاو ب چَر

 !شدٌ بّدو كُ از گّر فرار كردٌ بّد

ً ٍاو رِ ىامش دادو ِ با نَايت خستگي گفتً  :با انگشتً چش
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 .چند رِزٌ نخّابيدو ِ ىداو در حال كار كردن بّدو! ــ دركً كن

حق ًٍ داشت؛ تّي تياو اين دِ رِز ىداو سر سربازٍا . انگار صداو ًٍ خستُ شدٌ بّد
ٌ ی خّدو بُ ٍيين دميه بُ كه  بُ خاطر خراب كاري ٍاشّن فرياد ىي زدو ِ حاال حنجر

 :صداي فردريك رِ تشخيص دادو. نابّد شدٌ بّد

 .تنَا نيً ساعت ىي تّني استراحت كني؛ بعدش بايد با ديانا بري جنگه براي شكار -

ً ٍاو رِ  پّفي از رِي كالفگي كشيدو ِ دِبارٌ سرو رِ رِي ىيز گذاشتً ِ درحامي كُ چش
 :ىي بستً گفتً

 !كاش نيي ذاشتً ىارتين تّ رِ بُ قصر بيارٌ -

ُ ٍاي كّچكي از خندٌ  صداي خشكش تّي اتاق پيچيد؛ ٍر چند كُ در كيال تعجب رگ
 .ًٍ تّشّن بّد

 !بَترٌ با اين شرايط كنار بياي؛ از اين بُ بعد اِضاع ٍيينُ -

ُ ی حرفش رِ نشنيدو ُ اش غرق . ديگُ انگار بقي نييي از رِحً تّي اين دنيا بّد ِ بقي
 :تّي خّاب ِ بيداري زىزىُ كردو. خّاب

 ...كّر خّندي -

ُ ی سياٌ رنگ ِ آراىش بخش خّاب شدو ٌ ىزٌ . ِ بعد ِارد دريچ تازٌ داشتً خّاب رِ ىز
 :ىي كردو كُ با فرياد ىردي از جا پريدو

 .نيً ساعتت گذشت! ىگُ كري؟ بنند شّ -

ُ ی صدكينّيي قرار . با گيجي سرو رِ باال آِردو ُ او بُ جاي ىغز، يُ ِزن انگار داخه جيج
 :با گيجي ِ محني كشيدٌ گفتً. دادٌ بّدن
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 ٍّو؟ ديگُ چي شدٌ؟ -

 .صداي جدي فردريك تّي گّشً پيچيد

 .بايد با ديانا بري؛ زِد باش بنند شّ خّدت رِ درست كن -

ً ٍاش نگاٌ كردو ِ ناميدو ً ٍاي ىنتيس تّي چش  :با چش

 .ِاقعًا تّانش رِ ندارو -

 :سرش رِ تكّن داد ِ گفت

تقصير ىن نيست، دستّر دياناست؛ ىحه اين كُ خيني بَت اعتياد دارٌ كُ ىي خّاد  -
 .باٍاش باشي

ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو ِ گفتً  :اخ

 !حتي نيي ذارٌ ىّقع خّاب آراىش داشتُ باشً... برٌ بُ درك -

مرزان از رِي . دندِن ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو ِ سعي كردو نيرِ رِ بُ پاٍاو ِارد كنً
اين طّري نيي شد؛ بايد يُ جّري اين . صندمي بنند شدو ِ كش ِ قّسي بُ بدنً دادو

اين خستگي چند رِزٌ بايد از بين ىي رفت؛ حداقه براي چند . خّاب رِ از بين ىي بردو
 .ساعت

ُ ی اتاق بّد كشيدٌ شد ِ زىزىُ كردو  :نگاًٍ بُ طرف سطه آبي كُ گّش

 داخه اِن آبُ؟ -

 .آرٌ؛ قرار شد خدىتكار بياد ببرتش -

 .چيزي بين خّاب ِ بيداري تّي ذٍنً جرقُ زد
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سرىاش . نزديك سطه آب شدو ِ نّك انگشتً رِ بُ آرِىي بُ سطحش كشيدو
طي حركت ناگَاني دستً رِ داخنش فرِ بردو ِ آب سرد رِ بُ . آرِو آرِو باال اِىد

ٌ ٍاي آب . صّرتً پاشيدو ِ سرو رِ باال گرفتً ِ شرِع کردو بُ نفس عييق كشيدن قطر
ً ٍاو . رِ حس ىي كردو كُ رِي صّرتً سر ىي خّرد ِ رِي كف اتاق ريختُ ىي شد چش

 .رِ باز كردو ِ از جاو بنند شدو ِ بُ طرف شيشيرو كُ رِي ىيز بّد رفتً ِ گرفتيش

 .حاال بَتر ىي تّنً كارو رِ انجاو بدو -

 :پّزخندي زد ِ گفت

 خيني دِست داري بتّني از ديانا ىراقبت كني؟ -

 :با محن ىالييي گفتً. سعي كردو خّنسرد باشً. نگاًٍ سريع رِي فردريك برگشت

 .خّدت ًٍ ىي دِني داري چرت ِ پرت ىيگي -

ٌ ی آب رِي صّرتً رِ با آستين مباس  شيشير رِ بُ كيرو بستً ِ درحامي كُ تُ ىّند
 :سياًٍ پاك ىي كردو گفتً

اِن نيي دِنُ؛ اىا ىرگ ِ زندگي اِن دست . ديانا بايد زندٌ بيّنُ تا ىّقعش برسُ -
 .ىاست

ُ ٍاي رِبرِش زل زدٌ بّد نگاٌ كردو ٌ ی فردريك كُ بُ برگ ُ ی چشً بُ چَر . از گّش
ٌ اي اتاق رفتً ِ خطاب بُ فردريك گفتً  :نگاًٍ رِ ازش گرفتً ِ بُ طرف در براق ِ قَّ

 .خداحافظ مرد فردريك -

*** 
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ُ و رِ بيرِن فّت كردو ِ نگاًٍ رِ دادو بُ ديانا كُ ىّفق  نفس حبس شدٌ تّي سين
ببري رِ كُ شكار كردٌ بّد رِ . با غرِر بُ طرف ىا اِىد. شدٌ بّد دِىين شكارش رِ بكنُ

ُ ٍا گفت  :بُ طرفي پرت كرد ِ درحامي كُ شيشيرش رِ تييز ىي كرد خطاب بُ نديي

زىستّن در راٍُ؛ دمً يُ مباس گرو با پّست ببر . پّستش رِ از تنش جدا كنين -
 .ىي خّاد

 :صداي دِ ندييُ ٍيزىان بنند شد

 .اطاعت بانّ -

ً ٍاي باز ِ سياٌ ببر نگاٌ كردو نفسً رِ بيرِن . انگار تّشّن امتياس ىّج ىي زد. بُ چش
ً ٍای ببر كندو  :دادو كُ با صداي ديانا نگاًٍ رِ از چش

 .نّبت تّئُ -

 :ىتعجب گفتً

 !ىن بانّ؟ -

 :سّار اسب شد ِ درحامي كُ شننش رِ ىرتب ىي كرد گفت

 .بنُ؛ ىي خّاو اين بار تّ شكار كني؛ اِن ًٍ يُ گّزن -

از طرفي احساس خّاب . ىن تّي ِضعيت خّبي نبّدو. مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو
ِ سستي ىي كردو ِ تيركز نداشتً ِ تحت فشار قرار گرفتُ بّدو ِ از طرفي دمً 

برگشتً بُ طرف . نيي خّاست يُ حيِّن ديگُ رِ بُ سرنّشت اين ببر بيچارٌ دچار كنً
 :ديانا خّاستً چيزي بگً كُ با مبخند بًَ نگاٌ كرد ِ گفت

 .تعارف رِ بذار كنار الرا؛ ىي خّاو براو يُ گّزن شكار كني -
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ىن كي حيِّن شكار كردٌ بّدو كُ اين بار ! معنتي. دندِن ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو
 :دِىً باشُ؟ ناچار گفتً

 .چشً بانّ -

 :سرش رِ با رضايت تكّن داد ِ خطاب بُ پرچيداران گفت

 .ٍر ِقت گّزني ديديد اِن رِ بُ اين سيت ٍدايت كنين -

ُ الي درخت ٍا ناپديد شدن ً كً دِر ِ الب از اسبً پايين . ِ دِبارٌ پرچيداران پخش ِ ك
كيان رِ تّي دستً گرفتً ِ ىنتظر شكارو . اِىدو ِ از نگَبان كياني درخّاست كردو

. چيزي حدِد چند دقيقُ گذشتُ بّد كُ صداي قدو ٍاي چند نفر بُ گّشً رسيد. شدو
ُ اي بنند قايً شدو ِ . حتيًا پرچيداران بّدن ِ اِىدٌ بّدن تا عالىت بدن پشت بّت

ً ٍاو رِ تنگ كردو ِ گّش ٍاو رِ تيز كردو صدا ٍر محظُ نزديك تر ىي شد ِ ىن . چش
فقط صداي پاي ! ىنتظر صداي دِيدن گّزن رِي برگ ٍا بّدو؛ اىا انگار ٍيچ خبري نبّد

 .آدو ىي اِىد

ٌ او رِشن شد ً ٍاو تنگ تر شد ِ چيزي تّ ذٍن خّابيد اين آرِو ِ با احتياط راٌ . چش
ُ اي از . رفتن نيي تّنست براي پرچيداران باشُ مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو؛ ٍنّز محظ

ً ٍاو از رِي بَت گرد شد ُ اي بُ ذٍنً زد ِ چش اين . اين فكرو نگذشتُ بّد كُ فكر ديگ
صدا ِ نّع راٌ رفتن فقط ىي تّنست بُ يُ سري افراد ىتعنق باشُ، اِن افراد پرچيداران 

 ...نبّدن ِ اين يعني

با شتاب از جاو بنند شدو ِ بُ طرف ديانا رفتً ِ خّاستً دٍن باز كنً تا چيزي بگً كُ 
 :ديانا گفت

 چرا برگشتي؟ ىگُ صداي پاي پرچيداران رِ نيي شنّي؟ -
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 :با ٍيجان شرِع بُ حرف زدن كردو

 !خطر دركيينُ؛ بايد از اين جا دِر شيً! بانّي ىن -

ً ٍاش رِ تّي ًٍ كشيد ِ گفت  :اخ

 .بر چُ اساس اين رِ ىيگي؟ براو تّضيح بدٌ -

اين يعني اِن ٍا خيني نزديكن ِ اين عيق فاجعُ . صداٍا ىحه يُ ٍشدار بُ گّشً رسيد
ً ٍايي كُ از استرس گشاد شدٌ بّد گفتً. رِ ىي رسّند  :با چش

 ...اين صدا پاي پرچيداران نيست؛ بنكُ -

دست ديانا رِي قنبش قرار گرفت . با پرتاب تيري درست ِسط قنب ديانا حرفً قطع شد
ٌ اش درًٍ شد  :با تياو تّانً فرياد زدو. ِ چَر

 !بُ ىا حينُ شدٌ... از بانّ ىحافظت كنيد -

ِ طّمي نكشيد كُ افرادي كُ صّرتشّن رِ پّشّندٌ بّدن از الي درخت ٍا بيرِن اِىدن 
نگَبان ٍا بُ طرفشّن حجّو بردن ِ تياو جنگه . ِ فريادكشان بُ طرف ىا حينُ كردن

 .پر از صداي شيشير ِ فرياد شد

بُ طرف ديانا كُ از درد . بُ خّدو اِىدو ِ سعي كردو از بَت داستان خارج شً
ً ٍاش درًٍ شدٌ بّد رفتً خّني كُ از قنبش بيرِن ىي زد نشّن از بدي اِضاع . اخ

 :نزديك ديانا شدو ِ گفتً. ىي داد

 .بانّ شيا بايد برگرديد -

 :با صدايي كُ بُ سختي بيرِن ىي اِىد گفت

 !رِ برسً... اين افراد گستاخ... بايد حساب... نُ -
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 :نفس عييقي كشيدو ِ گفتً

ٍدف اين افراد آسيب زدن بُ شياست كُ ىّفق ًٍ شدن؛ . بانّ، شيا بايد برگرديد -
 .شيا بايد بُ قصر برگرديد

 :ِ بعد خطاب بُ دِ ندييُ كُ ديانا رِ گرفتُ بّدن گفتً

 .بانّ رِ بُ قصر ببريد -

ٌ اش ناگَان  ُ او تيّو شد، ندييُ نگاٍش بُ پشت سرو برگشت ِ چَر ٍيين كُ جين
شيشيرو رِ سريع . رنگ ِحشت بُ خّدش گرفت ِ صداي جيغش تّي گّشً پيچيد

ٌ پّش فرِ  بيرِن كشيدو ِ برگشتً بُ عقب ِ داخه شكً يكي از اِن سربازٍاي سيا
با . شيشير از دست سرباز افتاد ِ خّدش پخش زىين شد ِ بُ خّدش پيچيد. بردو

ُ ٍاي ترسيدٌ ِ دياناي زخيي ِ فرياد زدو  :استرس برگشتً طرف نديي

 !ببريدش -

ِ بعد خّدو بُ طرف ىيدِن جنگي كُ رِبرِو شكه گرفتُ بّد رفتً ِ ٍيراٌ سربازٍاي 
ٌ پّشي كُ كنارو اِىد رِ بُ اِن دنيا . خّدىّن ىشغّل جنگيدن شدو اِمين سرباز سيا

 :فرستادو ِ بُ كنار سربازي از ارتش خّدىّن رفتً ِ گفتً

ٌ شّن كيُ؟ -  ىي دِني فرىاند

ٌ پّش بّد گفت  :در حامي كُ با سختي درحال نبرد با ىرد سيا

 ...فكر كنً اِن ىردي كُ -

 :با فرياد سر ىرد رِ قطع كرد ِ خطاب بًَ در حامي كُ نفس نفس ىي زد گفت

 .اِن ىردي كُ بازِبند قرىز دارٌ باشُ -
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ُ اش كّبيدو ِ گفتً  :دستً رِ بُ شّن

 .ىينّن -

نگاًٍ ٍيين طّر چرخ ىي خّرد كُ . ِ بعد با نگاًٍ دنبال ىردي با نشان قرىز گشتً
ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو. ناگَان رِي رنگ قرىزي ايستاد ٌ شّن رِ . اخ بايد كار فرىاند

 .تيّو ىي كردو تا اين جنگ ًٍ تيّو ىي شد

ٍيين  كُ بَش رسيدو پاو رِ . با سرعت بُ طرف ىرد كُ درحال كشتن سرباز ىا بّد رفتً
ُ ی ىحكيي بُ كيرش ِارد كردو كُ پرت شد ِ بُ درخت برخّرد كرد؛  باال آِردو ِ ضرب

شيشير رِ باال . ِمي بدِن اين كُ دردي چشيدٌ باشُ از جاش بنند شد ِ بُ طرفً اِىد
ً ٍاش. برد كُ رِو فرِد بيارٌ حاال بايد از تاريكي كيك . ٍيّن طّر زل زدو تّي چش

ً ٍاي سختش زل زدو ِ سعي كردو نيرِ رِ بُ طرفش ٍدايت كنً. ىي گرفتً . تّي چش
ً ٍاش گشاد شد ِ شيشير از دستش افتاد با دستش گنّش رِ گرفت ِ رِي . يَّ چش

ُ ش گذاشتً ِ شيشير رِ زير گنّش . زىين افتاد بُ طرفش رفتً ِ پاو رِ رِي سين
ُ ی رِي صّرتش بردو. گذاشتً كيي از . از درد كبّد شدٌ بّد. دستً رِ بُ طرف پارچ

پارچُ رِ از . نيرِو كً كردو تا بتّنُ راحت تر نفس بكشُ؛ فعال بَش احتياج داشتً
 .صّرتش پايين كشيدو

. بُ ىرد كُ حاال كيي صّرتش رِشن تر شدٌ بّد نگاٌ كردو. از بَت تكّن سختي خّردو
طّمي نكشيد كُ عصبانيت ِ خشً جاي بَتي كُ تّي . با بي حامي نفس ىي كشيد

خشيً رِ تّي . دِبارٌ صّتش كبّد شد. با دستً گنّش رِ گرفتً. ِجّدو بّد رِ گرفت
با . شرِع كرد بُ دست ِ پا زدن. دستً ريختً ِ گنّش رِ بيشتر از پيش فشار دادو

ً ٍاش گفتً  :خشً صّرتً رِ نزديكش بردو ِ خيرٌ تّي چش

 شيا معنتي ٍا ديگُ از كجا پيداتّن شد؟ -
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كيي از نيرِو كً . با دستش دست ٍاو رِ گرفت ِ سعي كرد دستً رِ از گنّش جدا كنُ
 :كردو ِ غريدو

ُ طّري جرأت كرد شيا رِ بدِن اين كُ بُ ىا اطالع بدٌ ! حرف بزن معنتي - رابين چ
 بفرستُ؟ ٍان؟

ُ تيكُ گفت ً ٍايي كُ از ترس گرد شدٌ بّد بُ سختي ِ تيك  :با چش

 .تيّو كنيً... ىا ىي خّاستيً كار رِ... ىا -

 :با فرياد گفتً

ٌ ات بگّ ىنتظر ىن باشُ. بُ حساب شياٍا بُ ىّقعش ىي رسً -  !بُ فرىاند

مب ٍاو رِ با . سرو رِ باال آِردو ِ نگاٌ عصبانيً رِ بُ ىيدِن جنگي كُ كنارو بّد دِختً
نيي تّنستً اجازٌ بدو اِن ٍا دستگير بشن ِ از طرفي . حرص رِي ًٍ فشار دادو

ُ ی . نيي تّنستً بذارو برندٌ اين ىيدِن اِن ٍا باشن اگُ ىي ذاشتً دستگير بشن ىاي
تّي اِن ٍيَيُ ِ شنّغي فكري بُ سرو . دردسر ىي شد ِ خيني راحت مّىّن ىي دادن

ُ اش رِ تّي ىشتً گرفتً ِ بُ طرف خّدو . زد سريع برگشتً بُ طرف ىرد ِ اين بار يق
 :كشيدىش ِ گفتً

 .دستّر عقب نشيني بدٌ -

 :گفت. حامش بَتر شدٌ بّد

 ...ِمي -

 :فرياد زدو

ُ تّن كشتُ ىيشيد احيق -  !بَشّن بگّ برن! ِگرنُ ٍي
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 .دندِن ٍاش رِ رِي ًٍ فشار داد ِ بعد از چند جانيُ فريادش تّي گّشً پيچيد

 .عقب نشيني ىي کنيً... فرار كنيد -

ُ اش برداشتً ِ گفتً  :پاو رِ از رِي سين

 !زِد باش گيشّ -

ٌ او درًٍ شد. ِ بعد با شيشير بازِو رِ خراش دادو دستً رِ رِي بازِو . از درد چَر
ٌ پّش كُ در حال . انگشت ٍاو خّن رِ حس كردن. گذاشتً نگاًٍ رِي سربازٍاي سيا

! رابين معنتي. دندِن ٍاو رِ با خشً ِ حرص رِي ًٍ فشار دادو. فرار بّدن ىي گشت
 .باعخ اين آشفتگي رابين بّد ِ بايد تقاصش رِ پس ىي داد

 چرا گذاشتين فرار كنن؟ -

 :برگشتً بُ طرف سرباز ِ با اخً گفتً

 .زخييً كرد ِ فرار كرد؛ خّدو پيگيري ىي كنً -

 :سرش رِ خً كرد ِ گفت

 .ىجرِح زياد داريً -

 :دندِن ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو ِ تّي دمً بُ رابين معنت فرستادو ِ گفتً

 .سريع بُ قصر ببرشّن -

نفس داغً رِ بيرِن فرستادو ِ با نگاًٍ ىسيري رِ كُ اِن . اطاعتي گفت ِ راٍي شد
ُ ِر شد؛ با خشً ِ حرص زىزىُ . احيق ٍا رفتُ بّدن دنبال كردو دِبارٌ ِجّدو شعن

 :كردو

 !رِزي تقاص اين كار رِ ىيدين -
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*** 

ً ٍاي فردريك گفتً  :با دستً ىحكً رِي ىيز كّبيدو ِ خيرٌ تّ چش

اِنا بدِن اين كُ با ىن ٍياٍنگ كنن ! كاري نكنً؟ ىن تحيه اين كارشّن رِ ندارو -
 .خّدسرانُ دست بُ اين كار زدن

 :ِ بعد دست ٍاو رِ تّي ًٍ گرٌ زدو ِ گفتً

 !بايد جّابشّن رِ بدو -

 :صداي پّزخند آنا رِ شنيدو ِ بعد صداش رِ كُ تّش تيسخر ىّج ىي زد

 نكنُ اين آتيشي كُ داري براي اينُ كُ ديانا آسيب ديدٌ؟ -

ُ اي كُ . حركت عصبي انگشتً رِي ىيز ىتّقف شد براي چند محظُ صبر كردو تا جين
ِقتي ىفَّو حرفش رِ كاىه درك كردو، نگاًٍ رِ باال آِردو ِ تّی . گفت براو ٍضً شُ
ً ٍاش زل زدو ٌ ی ىشكّك ٍر . ٍر دِ با شك بًَ نگاٌ ىي كردن. چش پّزخندي بُ چَر

 :دِشّن زدو ِ سري از رِي تاسف تكّن دادو ِ گفتً

 !براتّن ىتاسفً -

 :ِ بعد از جاو بنند شدو ِ بُ طرف در حركت كردو كُ صداي آنا رِ شنيدو

 .صبر كن آرتيييس -

ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو ِ با شتاب بيشتري بُ طرف در حركت كردو ٍيچ ِقت فكر . اخ
اِن ٍا فكر ىي كردن ىن از اين كُ ديانا زخيي . نيي كردو اين طّر بُ نيت كارو شك كنن

ُ ٍا ! شدٌ ناراحتً؛ ِمي قضيُ اين طّر نبّد ىن براي اين ناراحت بّدو كُ نزديك بّد نقش
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ِ تالش ٍايي كُ تّي اين چند ىاٌ در حال انجاىشّن بّدو، با يُ تصييً احيقانُ اِن 
 !رابين معنتي از بين برن

ٌ ی در رِ پايين كشيدو ِ بدِن تّجُ بُ قدو ٍاي آنا كُ داشت بُ طرف ىن  دستگير
ٍّاي اِن كنبُ براو سنگين شدٌ بّد؛ انگار اصالً ٍّايي . ىي اِىد از كنبُ خارج شدو

 !تّش نبّد

سّارش شدو ِ بُ طرف . با قدو ٍاي تند بُ طرف اسبً كُ بُ درخت بستُ بّدىش رفتً
نبايد . بايد سريعًا بُ طرف قصر ىي رفتً تا از سالىتي ديانا ىطيئن بشً. قصر رِندو

اِن نبايد از محاظ جسيي نابّد . ىي ذاشتً اِن االن بييرٌ؛ االن براي ىردن اِن زِد بّد
ىن بايد رِح اِن . اِن رِح پنيدش بايد تقاص ٍيُ چي رِ بدٌ! بشُ؛ ٍدف ىن رِحشُ

 .رِ ٍدف بگيرو نُ جسيش رِ

. از اسب پيادٌ شدو ِ سريع ِارد قصر شدو. بعد از چند دقيقُ رِبرِي قنعُ بّدو
 .نگَبان ٍا ديگُ با ىن آشنا شدٌ بّدن ِ بُ طّر خّدكار در رِ براو باز ىي كردن

راٌ اتاق ديانا رِ درپيش . ِارد تاالر اصني شدو ِ بُ طرف راٍرٍِاي پيچ در پيچ رفتً
. شك ندارو كُ رابين ىيكنُ حتي سً بُ خّرد ديانا بدٌ. گرفتً؛ بايد بَش ىي رسيدو

باالفاصنُ . نفس عييقي كشيدو ِ در رِ باز كردو. نگاًٍ رِي در طاليي رنگي ىّند
با تعجب بُ دختر پرستار كُ داشت زخً ديانا رِ . صداي ٍياٍّيي تّ گّشً پيچيد

 .ىي شست نگاٌ كردو

 !بايد كارش رِ بسازيً؛ االن طبيب ىياد. زِد باش اِن ىايع رِ بًَ بدٌ -

ً ٍاو درًٍ شد انگار تازٌ بُ خّدو اِىدٌ . زنگ خطر تّي تياو سرو بُ صدا در اِىد. اخ
 :باشً شيشير رِ از غالف بيرِن كشيدو ِ رِي گردن دختر گذاشتً ِ با خشً فرياد زدو

 داري چُ غنطي ىي كني؟ -
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ٍر دِ دختر ٍيزىان سرشّن رِ باال آِردن ِ با بَت ِ ترس . از ترس خشك شدٌ بّد
 :شيشير رِ بيشتر بُ گنّش فشار دادو ِ با شدت بيشتري فرياد زدو. بًَ نگاٌ كردن

ُ طّري جرأت كردي؟ ٍان؟ -  چ

 :صداي فرياد ىردي بنند شد

 اين جا چُ خبرٌ؟ -

برگشتً بُ طرف ىارتين ِ بدِن تّجُ بُ اِن دِ دختر كُ از . صداي خّدش بّد! ىارتين
 :ترس درحال مرزيدن بّدن، پّزخندي زدو ِ گفتً

ٌ ن - ُ طّر تا حاال آسيبي نديد  !در عجبً كُ ىنكُ چ

 :ىارتين با اخيي كُ بُ چَرٌ داشت پا بُ اتاق گذاشت ِ گفت

 .تّضيح بدٌ الرا -

 :با سرو بُ دخترٍا اشارٌ كردو ِ گفتً

ىي دِنيد اگُ ىن يك دقيقُ ديرتر ىي رسيدو چي ! ىي خّاستن ىنكُ رِ بُ قته برسّنن -
 ىي شد؟

ً ٍايي خشيگين بُ دِ دختر نگاٌ كرد ٍر دِتا پرستار با ترس ِ گريُ زانّ . ىارتين با چش
 :زدن ِ گفتن

 !مطفا ىا رِ عفّ كنيد! ىا رِ ببخشيد -

 :ىارتين با صّرتي برافرِختُ خطاب بًَ گفت

 .ٍر دِشّن رِ ببر گردن بزن -
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ُ ی دخترٍا شدت گرفت ىارتين سربازٍايي رِ كُ بيرِن بّدن صدا زد ِ . صداي گري
 .خّاست تا بيان اِن دِتا رِ ببرن

ُ شّن كردو ٍيين كُ كيي دِرتر شدن سكّت تّي اتاق شكه . با نگاٌ ترسناكً بدرق
ٌ اش رنگ پريدٌ بّد ِ ىٍّاش بُ صّرتش . نگاًٍ بُ سيت ديانا برگشت. گرفت چَر

ُ اش آرِو باال پايين ىي شد. چسبيدٌ بّد ُ ی سين نگاًٍ كيي پايين تر كشيدٌ شد؛ . قفس
نفس عييقي كشيدو ِ خطاب . مباسش كنار رفتُ بّد ِ پّست سفيدش كيي خيس بّد

 :بُ ىارتين گفتً

ُ اي در  - بايد فكري براي ىحافظت از بانّ بكنيد؛ ِگرنُ ىعنّو نيست چُ اتفاق ٍاي ديگ
 .انتظارىّنُ

تّي نگاٍش يُ عالىت . نگاًٍ رِ باال آِردو ِ بُ ىارتين كُ بًَ زل زدٌ بّد نگاٌ كردو
ُ الي پرسش نگاٍش بّد كُ ىن رِ  سّال بزرگ ىّج ىي زد؛ یُ حس شك ِ ترديد الب

ٍرطّري بّد نگاًٍ رِ ازش كندو ِ بُ زىين دِختً كُ صداي كّبيدٌ شدن . ىي ترسّند
 .در تّي اتاق پيچيد ِ سكّت شكست

 .بيا تّ -

تعظييي بُ ىارتين كرد . در باز شد ِ ىردي الغر انداو با ردايي سادٌ بُ رنگ سبز ِارد شد
 :ِ بعد نزديك ديانا شد؛ اىا ٍنّز چند قدو نيّىدٌ بّد كُ با محني پرسش گرانُ گفت

 ...پس پرستارٍا -

ُ اش بُ پايان نرسيدٌ بّد كُ ىارتين با محن ىحكيي گفت  :ٍنّز جين

 .بُ كارت برس؛ ىن اِن ٍا رِ ىرخص كردو -
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ظرف ىسي . طبيب با تعجب سري تكّن داد ِ بُ طرف ديانا برگشت ِ ىشغّل شد
رنگي رِ كُ دستش بّد رِ رِي ىيز گذاشت ِ با پارچُ سفيد رنگي زخً ديانا رِ 

 .شست شّ داد

برِ افراد قابه اطييناني رِ انتخاب كن ِ دنبال اِن ٍايي بگرد كُ قصد جّن ىنكُ رِ  -
 .داشتن

 :سرو رِ تكّن دادو ِ گفتً

 .ٍيين كار رِ ىي كنً -

 :با محن ِ آمّدٌ بُ شك گفت

 !اىيدِارو -

 :ناخّداگاٌ از دٍنً پريد

 شيا بُ چي ىشكّكين؟ -

 :با محني بدتر از نگاٍش گفت. نگاٍش ىحه يُ خنجر تيز ِ برندٌ بّد

 !بُ تّ -

*** 

با انگشتً آرِو ىشغّل نّازش كردنش . بُ برگ سرخي كُ تّي دستً بّد نگاٌ كردو
نگاًٍ رِ . نّر خّرشيد رِش افتادٌ بّد ِ سطح سرخش رِ سرخ تر نشّن ىي داد. شدو

ُ ی آرِو ِ ساكت رِبرِو زل زدو سكّت ِ . از برگي كُ تّي دستً بّد جدا كردو ِ بُ برك
ٌ اي رِ تّي ىشتً گرفتً ِ با نيرِي اندكي . آراىش اين بركُ كيي آزارو ىي داد سنگ ريز
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آب شكنش عّض شد ِ . رِي سطح صاف آب فرِد اِىد. بُ طرف بركُ پرتابش كردو
 .ىّج ٍاي كّچكي تّش بُ ِجّد اِىد

ُ اي زدو ىدت ٍا بّد كُ تّي ٍيجان دست ِ پا ىي زدو ِ . مبخندي بُ اين آراىش محظ
سكّت كيي رِ براي خّدو داشتً؛ اىا حاال چند دقيقُ بّد كُ غرق آراىش بّدو ِ اين رِ 

 .بُ طبيعت زيبا ِ بكر اين سرزىين ىديّن بّدو

 خيني زيباست؛ نُ؟ -

 :با تنخي جّاب دادو. آٍي كشيدو؛ باز ًٍ عير آراىشً كً بّد

 !تا قبه از اين كُ بياي، آرٌ -

باالخرٌ بًَ رسيد ِ رِي زىين . صداي قدو ٍاش رِ شنيدو كُ ٍر محظُ نزديكً ىي شد
. نسيً آرِىي شرِع بُ ِزيدن كردٌ بّد ِ برگ تّي دستً رِ بُ بازي گرفتُ بّد. نشست

 :برگ رِ سفت تر گرفتً ِ گفتً. انگار ىي خّاست با خّدش ببرتش

 چي كار داري؟ -

ُ ی چشً بًَ انداخت ِ گفت  :نگاٍي از گّش

ٌ ی عزيزو تّ سكّت  - حتيًا بايد كاري داشتُ باشً؟ نيي تّنً چند دقيقُ پيش خّاٍرزاد
 بُ بركُ زل بزنً؟ ٍّو؟

نسيً خيني سيج تر از ىن بّد؛ فشار . پّزخند آرِىي زدو ِ نگاًٍ رِ ازش جدا كردو
نگاًٍ رِي برگ . انگشت ٍاو رِ كيتر كردو ِ برگ قرىز رنگ رِ بُ دست نسيً سپردو

مبخند ىحّي زدو كُ دِبارٌ با صداي آنا از بين . قرىز رقصاني كُ ازو دِر ىي شد چرخيد
 :رفت

 از دستً ناراحتي؟ -
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ً ٍاو رِ با حرص بستً ُ ًٍ بزنن. چش سعي كردو . آدو ٍا فقط بند بّدن تنَاييً رِ ب
ُ ٍا جيغ ِ داد كنً  :با خّنسردي گفتً. آرِو باشً؛ نيي خّاستً ىحه بچ

 .نُ -

 :صداي نفسش كُ بُ صّرت فّت آزاد شد رِ شنيدو

 .ٍيين جّاب دِ حرفيت نشّن ىيدٌ كُ ٍنّز از ياد نبردي -

ُ اي بُ داخه بركُ پرتاب كردو ِ گفتً  :با بي خيامي سنگ ديگ

 براي چيزي كُ گذشتُ خنّتً رِ بًَ زدي؟ -

 :دمخّر گفت

 ...ىن براي تّ اين جاو! آرتيييس -

 :حرفش رِ تند قطع كردو ِ گفتً

 !ىن كُ نخّاستً اين جا باشي -

ً فرىا شد انتظار داشتً چيزي بگُ؛ اىا بدِن ٍيچ حركتي از . چند محظُ سكّت حك
ٌ اي رِ كُ تّي دستً بّد فشار دادو . جاش بنند شد ِ برخالف ىن قدو برداشت سنگ ريز

 :ِ گفتً

 .بگير بشين -

 :ايستاد ِ گفت

ُ ًٍ نخّرٌ -  .دارو ىيرو تا تّ خنّتت ب

ُ او رِ رِي زانٍّاو گذاشتً ِ گفتً  :چّن
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ُ او ازو ناراحت باشُ -  !بيا بشين؛ دمً نيي خّاد خام

ٌ اش رِ حس كردو  :دِبارٌ سكّت رِ شكستً. بعد از چند جانيُ، حضّر دِبار

 !راستش فكر نيي كردو بُ ٍدفً شك كني -

 :آنا آٍستُ گفت

 !اِن حرف رِ بدِن فكر گفتً ِ بابتش ىعذرت ىي خّاو -

ُ ی چشً نگاٍي بَش انداختً ِ گفتً  :از گّش

 .ىًَ نيست -

 :بعد از چند دقيقُ ناگَاني گفت. دِبارٌ سكّت حاكً شد

 ىي خّاي با ياغي ٍا چي كار كني؟ -

 :سنگي رِ تّي آب پرت كردو ِ گفتً

 بُ نظرت بايد چي كار كنً؟ -

 :كيي تّي فكر فرِ رفت ِ گفت

 .بُ نظرو ديانا بايد بَّش بياد، بعد شرِع كني -

 :مبخند كجي زدو ِ گفتً

 .فكر خّبيُ؛ ِمي ىن يُ چيز بَتر دارو -

 :با كنجكاِي بًَ نگاٌ كرد ِ پرسيد

ُ اي داري؟ ىي خّاي چي كار كني؟ -  چُ نقش



 

www.lovelyboy.blog.ir 

210 ldkh  تاريكی طّفانرىان |  

 :اين بار كاىالً رِبرِش برگشتً ِ گفتً

 .قرار نيست ىا كاري كنيً -

ً ٍاش رِ تّي ًٍ كشيد ِ گفت  :اخ

 .از گيج شدن خّشً نيياد؛ ِاضح تر بگّ -

 :اداىُ دادو

 .ِاتين ٍا كار رِ تيّو ىي كنن -

ً كً از ًٍ باز شد ِ گفت ً ٍاش ك  :اخ

 ِاتين ٍا؟ -

 :مبخند زدو ِ نگاًٍ رِ بُ بركُ دِختً ِ گفتً

 .يُ جنگ كّچّمّ در پيش داريً -

 :صداش كُ تّش تحسين ىّج ىي زد رِ شنيدو

ُ پا ىي كنُ تّئي -  !ِ كسي كُ اين جنگ رِ ب

 :مبخندو ِسيع تر شد ِ گفتً

 .اين طّري تّي اين جنگ، ًٍ ِاتين ٍا ضعيف ىيشن ِ ًٍ اِن ياغي ٍا ادب ىيشن -

ُ و حس كردو  :دست آنا رِ رِي شّن

فكر نكنً ٍيچ كدِو از افراد ديانا بتّنن حدس بزن تياو اين بالٍا رِ كي ! نقشُ عاميُ -
 .سرشّن ىيارٌ
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ً كً ىحّر شد ً ٍاو كيي . اسً يُ نفر تّي ذٍنً نقش گرفت. مبخند از رِي مبً ك اخ
 :درًٍ شد ِ گفتً

 .يكي ٍست -

 :آنا ىتعجب گفت

 كسي ٍست كُ تّنستُ باشُ تّ رِ تشخيص بدٌ؟ -

 :سرو رِ تكّن دادو ِ گفتً

حتي ىيكنُ شّاميُ رِ . ٍنّز نفَييدٌ؛ اىا اگُ كّچك ترين اشتباٍي ازو سر بزنُ مّ ىيرو -
 .ًٍ بُ نابّدي بكشً

 :در حامي كُ بُ زىين زل زدٌ بّد گفت

 اِن شخص كيُ؟ -

ً ٍاي ىشكّك ىارتين جنّو نقش گرفت ِ گفتً  :چش

 .ىارتين، ىشاِر ِ ِزير ديانا -

*** 

كيي ضعيف بُ نظر ىي رسيد؛ اىا . با تعجب بُ ديانا كُ رِي تخت نشستُ بّد زل زدو
بُ خّدو اِىدو ِ ِارد تاالر شدو ِ ِقتي بُ ديانا . سعي ىي كرد تا بُ رِي خّدش نيارٌ

ُ ی چشً بُ ىارتين كُ بًَ با . رسيدو تعظييي بَش كردو صاف ايستادو ِ از گّش
 !اين ىرد يا سر خّدش رِ بُ باد ىي داد يا سر ىن رِ. خّنسردي زل زدٌ بّد نگاٌ كردو

 .كارٍايي كُ براو كردي رِ شنيدو -

 :سعي كردو محن گرىي داشتُ باشً. نگاًٍ دِبارٌ ىعطّف ديانا شد
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 .ىن كار خاصي نكردو بانّ؛ ىن رِ خجامت زدٌ نكنيد -

سرش رِ . انگار از حرفً خّشش اِىدٌ بّد كُ مبخند ىحّي رِي مب ٍاش نقش گرفت
 :بُ طرف ىارتين برگردِند ِ گفت

افرادي ىحه الرا تّي اين سرزىين خيني كيياب ٍستن؛ ديگُ شخصي ىحه الرا پيدا  -
 .نييشُ كُ اين طّر بُ ىن ِفادار باشُ

ٌ ی ِاقعي ِ سياٌ الرا رِ ببينُ. پّزخندي زير نقابً زدو خيني . چيزي نيّندٌ بّد تا چَر
ُ ش رِ ببينً  !دِست دارو قياف

ُ اي فكر كنيد -  .حق با شياست بانّ؛ ِمي بُ نظرو شيا االن بايد بُ چيزٍاي ديگ

 :مبخند از رِي ديانا رفت ِ جدي گفت

 چُ چيزٍايي؟ -

 :ىارتين بًَ نگاٌ كرد ِ گفت

ُ ی كارٍا ِ تحقيق ٍا چي شد؟ چُ كساني جرأت كردن  - اين رِ بايد از الرا پرسيد؛ نتيج
 بُ ىنكُ حينُ كنن؟

 :نگاًٍ رِ دِبارٌ بُ ىارتين دِختً ِ گفتً

 .طبق تحقيق ٍايي كُ انجاو دادو، كار، كار ياغي ٍاست -

با محني كُ عصبانيت تّش . دست ديانا رِ ديدو كُ ىشت شد ِ صّرتش بُ قرىزي زد
 :بي داد ىي كرد گفت

 ديگُ اِن قدر گستاخ شدن كُ بُ ىن حينُ ىي كنن؟ -

 :رِبُ ىارتين گفت
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ارتش رِ براي . ديگُ نيي خّاو اين افراد زندٌ باشن ِ تّي سرزىين ىن نفس بكشن -
 .حينُ آىادٌ كن

ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو ِ قاطع ِ بنند گفتً  :اخ

 .نُ بانّ -

سرو رِ باالتر گرفتً ِ . ٍر دِ ازو تّضيح ىي خّاستن. نگاٌ ٍر دِ بُ طرف ىن برگشت
 :گفتً

 .ىن پيشنَاد بَتري دارو -

 «.تّضيح بدٌ»: ىارتين

 :مبخند كجي زدو ِ گفتً

درحال حاضر دِ گرٌِ خطرناك تّي اين سرزىين ٍستن كُ بايد از رِي زىين ىحّ  -
 .شن؛ ِاتين ٍا ِ ياغي ٍا

ً ٍاش رِ تنگ كرد ِ گفت  :ديانا چش

 .اداىُ بدٌ -

ُ گري گفتً  :قدىي جنّ اِىدو ِ با محن ِسّس

. بايد بذاريً دِ گرٌِ بُ جّن ًٍ بيافتن ِ ٍيديگُ رِ ضعيف كنن. ىا نبايد ِارد شيً -
اِن ىّقع، ِقتي كُ ديگُ نيرِيي براشّن نيّندٌ ىا ىي تّنيً بَشّن حينُ كنيً ِ بُ كه 

 .نابّدشّن كنيً

مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو ِ ىنتظر نتيجُ شدو كُ صداي . چند محظُ سكّت شد
نگاًٍ رِ ىتعجب باال آِردو كُ نگاًٍ بُ ديانا . دست زدن شخصي قصر رِ دربر گرفت
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از جاش بنند . كُ با خّشحامي ِ برقي از تحسين در حال تشّيق ىن بّد، برخّرد کرد
نزديكً شد ِ . اِن قدر خّشحال بّد كُ دردش رِ حس نيي كرد. شد ِ بُ طرفً اِىد

ُ او گذاشت ِ گفت  :دستش رِ رِي شّن

ُ اي بُ اين زيركي نديدٌ بّدو -  .تا حاال نقش

 :مبخندي زدو ِ سرو رِ خً كردو ِ گفتً

 .اگُ كيك كنيد تا انجاو شُ مطف زيادي بًَ ىي كنيد -

 .ٍرچُ ىي خّاي بگّ تا در اختيارت بذارو! امبتُ -

 :سرو رِ باال آِردو ِ گفتً

كافيُ در گرٌِ ِاتين ٍا شايعُ كنيً كُ ياغي ٍا با . ىن جاسّساني در ٍر دِ گرٌِ دارو -
ُ ی اِن ٍا بُ شيا ِ قصر حينُ كردن؛ اِن ِقت اِن ٍا عصبي ىيشن ِ براي  مباس ِ نشان

انتقاو بُ ياغي ٍا حينُ ىي كنن ِ درست بعد از اتياو اين جنگ ٍا، ىا حينُ ىي كنيً ِ 
 .ٍر دِ گرٌِ رِ بُ درك ىي فرستيً

ُ او رِ فشرد ِ گفت  :با تحسين شّن

ٌ ی عينيات خّدتي؛ ىي خّاو خّب خّدت رِ نشّن بدي. بَت اعتياد ىي كنً -  .فرىاند

ُ او خيني آسّن گرفت. مبخندي زدو نگاًٍ بُ ىارتين كُ ىتفكر بًَ . تعظييي كردو. نقش
ً كً از رِي مب ٍاو ىحّ شد. زل زدٌ بّد افتاد نبايد كّچك ترين خطايي . مبخند ك

بايد تياو تالشً رِ رِي فردا ىي ذاشتً؛ . ىي كردو؛ اِن ِقت ىيكن بّد تّي تنُ بيفتً
 .رِزي كُ قرار بّد دِ گرٌِ بُ جّن ًٍ بيفتن ِ ىن بَشّن بخندو

*** 
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گاز ىحكيي بُ سيب تّي دستً زدو ِ با مذت اِن رِ بين دندِن ٍاو فشار دادو ِ 
ٌ اش رِ چشيدو  .ىز

 .دِر ِ بر فردريك آفتابي نشّ -

ُ اي بُ سيب قرىز رنگ زدو ِ با دٍن پر گفتً  :گاز ىحكً ديگ

 چرا؟ -

ُ اي ىي نّشت گفت  :آنا در حامي كُ داشت ناى

ِاقعًا فكر كردي ساكت ىي شينُ؟ تّ با بي رحيي تياو، رابين، دِست ِ ٍيكارش رِ  -
 نابّد كردي؛ اِن ِقت ىي خّاي بشينُ ِ نگاٍت كنُ؟

ُ اي باال انداختً ِ سيب رِ قّرت دادو ِ گفتً  :شّن

 .ىًَ نيست، كار خاصي نيي تّنُ انجاو بدٌ -

ً ٍاي عصبيش گفت  :قنً پر شكنش رِ رِي ىيز كّبيد ِ با چش

 !ــ پس اِن قدر جنّش آفتابي شّ تا از عصبانيت گردنت رِ بكشنُ

ٌ اش گفتً ٌ ی درًٍ شد ً ٍاو رِ تّی ًٍ كشيدو ِ خيرٌ بُ چَر  :اخ

 تّ چتُ؟ چرا اين قدر عصبي ٍستي؟ -

 :نگاٍش رِ ازو كند ِ گفت

 .قرار نبّد نابّدشّن كني! عجنُ كردي. فقط از دست كارٍاي تّ عصبي او -

 :با محني كُ كيي تّش تعجب بّد گفتً

 .ِمي ىن در اين ىّرد باٍات حرف زدٌ بّدو! آنا -
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ُ ٍاي صّرتش ىنقبض شد . چيزي نگفت ِ بُ نّشتنش اداىُ داد. احساس كردو ىاٍيچ
ُ او  پّفي كشيدو ِ از رِي تخت بنند شدو ِ رِبرِش نشستً ِ دستً رِ زير چّن

آخرش طاقت . انگار ٍر محظُ بيشتر كالفُ ىي شد. گذاشتً ِ بُ دقت بَش نگاٌ كردو
ً ٍاو خيرٌ شد ِ گفت  :نياِرد ِ تّي چش

 .ىيشُ اين طّري بًَ زل نزني؟ نيي تّنً كارو رِ انجاو بدو -

 :با خّنسردي گفتً

ُ ٍا ىي نّيسي -  !ىخصّصًا اين ناىُ. ٍييشُ دمً ىي خّاست بفَيً چي تّي اين ناى

 :احساس كردو رنگش پريد؛ اىا زِد بُ خّدش اِىد ِ ىحكً ِ جدي گفت

 .چيز خاصي نيست -

 :مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو ِ گفتً. ِ بعد دِبارٌ ىشغّل شد

 آنا، ىّضّع چيُ؟ -

ُ اي رِي كاغذ ىتّقف شد؛ ِمي دِبارٌ شرِع بُ نّشتن كرد ِ در  دستش براي محظ
 :ٍيين حين گفت

 .چُ ىّضّعي؟ تًٍّ زدي آرتيييس -

 :قنً رِ از دستش بيرِن كشيدو ِ تّي دستً فشار دادو ِ گفتً

ُ اي بنّيسي -  .تا ِقتي بًَ نگي چُ چيزي باعخ آشفتگيت شدٌ، نيي ذارو ناى

با كالفگي دستش رِ جنّ آِرد تا قنً رِ ازو بگيرٌ؛ ِمي دستً رِ عقب كشيدو كُ عصبي 
 :شد ِ گفت

 !اِن رِ بدٌ بُ ىن -
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 :اين بار جدي شدو ِ با عصبانيت گفتً

 !چي شدٌ آنا؟ زِد باش بًَ بگّ چُ خبر شدٌ كُ ازو ىخفيش ىي كني -

ُ ی آرِو با اخً سر جاش نشست ِ بًَ  نيي دِنً چي شد كُ آرِو ِ ساكت ىحه يُ بچ
ً ٍاش ىي خّندو كُ اتفاق خّبي در راٌ نيست. زل زد . پّزخندي زدو! از تّي چش

 .ٍييشُ خبرٍاي نحس براي ىن بّد

 .خب، حاال بگّ چي شدٌ -

ً ٍاش بيشتر درًٍ شد ِ نگاٍش رِ بُ ىيز دِخت ِ گفت  :اخ

 .عادت ندارو چيزي رِ چند بار تكرار كنً؛ چيزي نشدٌ -

ً ٍاو رِ با اخً بستً ِ با عصبانيت شرِع بُ حرف . با ىشت ىحكً رِي ىيز كّبيدو چش
 :زدن كردو

خّدت ! ىي دِنً تّي اين ناىُ معنتي داري يُ خبر رِ ىي رسّني؛ پس نذار بُ زِر بفَيً -
 بًَ بگّ آنا؛ دِبارٌ چُ اتفاق نحسي افتادٌ؟

ً ٍاش رِ باز كرد ِ پّزخندي زد ِ گفت  :چش

 !خبر نحسيُ؛ اىا براي تّ! درست حدس زدي -

ً ٍاو بيشتر درًٍ شد ً ٍاو ازش تّضيح خّاستً. اخ خّدش رِ جنّ كشيد ِ . با چش
 :گفت

ىي دِنً با شنيدن اين خبر ىيكنُ شّك زدٌ بشي؛ شايد اگُ ىن ًٍ جاي تّ بّدو  -
. ٍيين حس رِ داشتً؛ اىا بايد بگً ىا ىي تّنيً سُ رِز ديگُ بُ ٍدف اصنييّن برسيً
ُ ٍا تالش كرديً؛ ٍدفي كُ ىجبّر شديً بُ ديانا تعظيً كنيً ِ  ٍدفي كُ براش ٍفت
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تقاصي سنگين بابت . ازش پيرِي كنيً؛ ِمي حاال ِقتش رسيدٌ كُ ديانا تقاص بدٌ
 !سال ٍايي رِ كُ براىّن زٍر كرد

 :آب دٍنً رِ قّرت دادو ِ گفتً

 .برِ سر اصه ىطنب آنا -

 :نفس عييقي كشيد ِ گفت

ُ ی برف دارٌ بُ اين جا ىياد -  .ىنك

ً ٍاو رِ تنگ كردو ِ با صداي ضعيفي پرسيدو! اِمين شّك  :چش

 اين خبر كي بَت رسيد؟ -

 :دستً رِ كُ رِي ىيز بّد رِ تّي دست ٍاي گرىش گرفت ِ گفت

 !چند رِز پيش؛ ِمي شخصي كُ ٍيراٍشُ ىَيُ -

ً ٍاو رِ تنگ كردو ِ گفتً  :چش

 چُ كسي؟ -

 :دستً رِ بيشتر فشار داد ِ با نگراني گفت

ٌ ی كه سرزىين برفُ ِ حاال دارٌ ٍيراٌ ىنكُ بُ اين جا  - امكس آرتيييس؛ اِن فرىاند
 .ىياد

دستً رِ از تّي ! شّك دِو با نيرِي بيشتري بًَ ِارد شد؛ اىا اين بار درست ِسط قنبً
ُ اي قنب خاىّشً رِشن شد ِ تپيد. دستش بيرِن كشيدو . احساس كردو براي محظ

درحامي . تّي گرىاي عجيبي فرِ رفتُ بّدو. جريان خّن تّي رگ ٍاو سريع تر شدٌ بّد
ً ٍاي آنا گفتً  :كُ گنّو رِ ىاساژ ىي دادو خيرٌ تّ چش
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 !گرىُ -

ً ٍاو نقش گرفت. پنك ٍاو رِ رِي ًٍ گذاشتً برقي ٍييشُ تّي . تصّيرش جنّي چش
ً ٍاي سياٌ بّد صداش تّي گّشً پيچيد؛ . آب دٍنً رِ قّرت دادو. اِن یُ جفت چش

ٌ اش رِ بُ ياد داشتً  .ٍنّز ًٍ بعد از اين ٍيُ سال صدا ِ چَر

 آرتيييس؟ خّبي؟ -

ً ٍاو رِ با شدت باز كردو ىني كُ ٍزاران نفر رِ . نيي تّنستً اين قدر ضعيف باشً. چش
مب ٍاو رِ رِي . بُ زانّ در آِردٌ بّدو حاال در برابر يُ ىرد چشً سياٌ داشتً زانّ ىي زدو

ىن ِ امكس ٍيّن چند سال پيش داستانيّن . ًٍ فشار دادو ِ نفس عييقي كشيدو
ٌ اش ىّند ديگُ نُ آرتيييس ىحه گذشتُ خّب بّد، نُ امكس . تيّو شد ِ فقط خاطر

ُ زاري راٌ بندازو؛ . ىحه سابق نيي تّنستً ٍييشُ براي اين ىّضّع ناراحت باشً ِ گري
اگُ نيي تّنستً اِن رِ از قنب ِ ذٍنً بيرِن بندازو، حداقه ىي تّنستً باٍاش كنار 

 :نفس عييق ِ داغي كشيدو ِ باالخرٌ گفتً. بياو

 .خّبً -

ىي تّنستً مرزش ٍاي آرِو بدنً رِ حس كنً؛ . خّدو ىي دِنستً كُ خّب نيستً! نبّدو
ىن آدىي نبّدو كُ راحت شكست بخّرٌ ِ تسنيً شُ؛ حتي در . ِمي بايد آىادٌ ىي شدو

 !ىقابه دشينی قّی بُ ناو احساس

 .ىيرو برات آب بيارو -

. دست ٍاو رِ ىشت كردو. سرو رِ بُ آرِىي تكّن دادو ِ دِبارٌ تّي افكارو غرق شدو
ُ طّر ىي تّنستً جنّي امكس نقش يُ نفر ديگُ رِ بازي كنً ِ بگً ىن الرا ٍستً،  چ

شايد . ىحافظ شخصي ىنكُ ِ بعدش احتياال بايد تّضيح بدو كُ چرا نقاب ىي زنً
ٌ او رِ  ىي تّنستً مرزش صداو رِ كنترل كنً، شايد ىي تّنستً رفتارو رِ كنترل كنً ِ چَر
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ً ٍاو چي كار ىي كردو كُ ٍيُ چيز رِ بُ امكس مّ ىي دادن؟ شك  بپّشّنً؛ ِمي با چش
 .نداشتً ِقتي كّچك ترين نقصي ازو سر بزنُ ٍيُ چيز پيشش مّ ىيرٌ

بايد براي جنگ آىادٌ ىي شدو؛ اين بار نُ . پّفي كشيدو ِ دستً رِ تّي ىٍّاو فرِ بردو
بايد ىحه چند سال پيش . بايد سدي از فّالد ىي ساختً. با ديانا، بنكُ با قنب ِ احساسً

بايد . بايد بي احساس ِ خّنسرد ىي شدو. فراىّشی ىي گرفتً ِ ٍيُ رِ از ياد ىي بردو
در كيال خّنسردي در ىقابه اِمين انساني كُ بَش دل بستً ىي ايستادو ِ حرف 

 ...ىي زدو؛ انگار نُ انگار كُ

 .بيا آرتيييس؛ كيي آرِىت ىي كنُ -

ُ ی افكارو پارٌ شد ِ تّي دنياي درِن پرت شدو زير مب ازش تشكر . با صداي آنا رشت
بدنً اِن قدر داغ شدٌ بّد كُ ىي تّنستً جريان سرد . كردو ِ ميّان آب رِ سر كشيدو

 .آب رِ حس كنً كُ از گنّو پايين ىي رفت

 .نيي خّاستً بَت بگً؛ خّدت ىجبّرو كردي -

ً ٍاي نگرانش گفتً  :ميّان خامي رِ رِي ىيز گذاشتً ِ خيرٌ تّي چش

 .نگران نباش؛ اِن قدرٍا ضعيف نيستً -

 :مبخند نگراني زد ِ گفت

 ...ىي ترسً نتّني -

 :حرفش رِ با جديت قطع كردو ِ گفتً

ىطيئن باش ىن ىي تّنً ٍيّن طّر كُ دشين ٍاو رِ شكست دادو، احساسً رِ ًٍ  -
 .شكست بدو
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ُ ِار گفت  :مب ٍاش رِ رِي ًٍ فشار داد ِ زىزى

امكس دشين تّ نيست؛ بنكُ كسيُ كُ بَش ! ىشكه اينُ كُ احساست دشينت نيست -
 !عالقُ داري؛ از ٍشت سال پيش

ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو شنيدن اين حرف ٍا از زبّن آنا براو . دستً رِ ىشت كردو ِ اخ
 :سخت تر از پيش زىزىُ كردو. سخت ِ زجرآِر بّد

 .نگران نباش؛ ٍيُ چيز خّب پيش ىيرٌ -

ً ٍاش گفتً  :ِ بعد نگاًٍ رِ بدِن ٍيچ مرزشي باال  آِردو ِ خيرٌ تّي چش

 .ىي خّاو براي چند شب ديگُ آىادٌ بشً؛ تّ ِ فردريك نقشُ بكشيد -

 :مبخند كجي زدو ِ گفتً

 .ىي خّاو اِن شب امتياس رِ تّي صّرت ديانا ببينً -

انگار ىي خّاست ىغزو رِ باز . با نگراني ِ تيزبيني بًَ نگاٌ ىي كرد. آنا انگار اين جا نبّد
نگاٌ آخرو رِ بَش انداختً ِ از جاو بنند شدو ِ بُ طرف در . كنُ ِ افكارو رِ بخّنُ

 :چّبي حركت كردو كُ با صداش سرجاو ايستادو

 .آرتيييس -

 :برگشتً بُ طرفش ِ با عادي ترين محن ىيكن جّاب دادو

 بنُ؟ -

 :پرسيد

 ِاقعًا خّبي؟ -
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تّي حامت عجيبي بّدو؛ انگار تياو احساساتً خاىّش شدٌ ! خّب بّدو؟ نيي دِنستً
 !انگار چيز ىَيي نبّد؛ افكارٍاو ىحّ شدٌ بّدن؛ تّي بي حسي عجيبي بّدو. بّدن

 .خّبً -

*** 

ُ ي قصر نگاٌ كردو كُ براي جشن قصر رِ آىادٌ ىي كردن ُ ٍا ِ خدى قرار بّد بُ . بُ نديي
ىناسبت نابّدي ِاتين ٍا ِ ياغي ٍا جشني بُ پا كنن ِ از شانس خّب يا بد ىن، ىنكُ ِ 

خّبيش اين بّد كُ قرار بّد كار جنّي چشً ٍيُ . امكس ًٍ تّي جشن حضّر داشتن
قرار ! تياو شُ ِ بديش اين بّد كُ قرار بّد ىن تّ ذٍن ٍا خراب شً؛ بُ خصّص امكس

قرار بّد دشين ىن باشً نُ . بّد ىردو از اين بُ بعد ىن رِ شّو بدِنن نُ نجات دٍندٌ
ُ اي  .ديگُ خبري از يك ناجي نبّد. كس ديگ

 قربان؟ -

بُ پشت برگشتً كُ نگاًٍ بُ ٍيّن ىرد قد . با صداي ىردي از فكر بيرِن اِىدو
 .كّتاٍي افتاد كُ جاسّس ىا در قصر بّد

 چي شدٌ؟ -

 :قدىي جنّتر اِىد ِ گفت

 .بَترٌ بريً يُ جاي بَتر؛ ىي ترسً كسي ىا رِ ببينُ ِ حرف ٍاىّن رِ بشنٌّ -

 .سرو رِ تكّن دادو ِ پشت ديّاري ايستاديً

 .خب بگّ؛ بايد خبر ىَيي باشُ -

 :سر كّچّمّ ِ گردش رِ تكّن داد ِ گفت
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 .در ىّرد ىارتينُ! امبتُ، امبتُ -

ً ٍاو ناخّداگاٌ تّي ًٍ رفت؛ ىارتين؟  اخ

 .اداىُ بدٌ -

ُ ی قدييي  كيي بُ عقب برگشت ِ ِقتي ىطيئن شد كسي نيست از تّي مباسش يُ برگ
 :با ٍيّن اخً پرسيدو. ِ بزرگ بيرِن آِرد

 اين چيُ جاناتان؟ -

 :برگُ رِ بُ طرفً گرفت ِ گفت

 .اين رِ جناب ىارتين براي ىنكُ ديانا نّشتن -

 :برگُ رِي ازش گرفتً ِ پرسيدو

 در ىّرد چيُ؟ براي چي بُ ىن ىيديش؟ -

 :با اِن صداي كنفتش غريد

 .ىارتين ٍيُ چي رِ ىي دِنُ -

 :با تندي پرسيدو. احساس كردو چيزي در درِنً ريخت

 چي ىيگي؟ حامت خّبُ؟ -

 :صداش رِ پايين آِرد ِ گفت

 .اِن ٍدف شيا رِ ىي دِنُ -

ُ اي بدنً مرزيد  :ناىُ رِ تّي دستً فشار دادو ِ گفتً. براي محظ

 از ٍّيت ىن ًٍ خبردار شدٌ؟ -
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ُ ی نُ تكّن داد ِ گفت  :سرش رِ بُ نشّن

فقط ىي دِنُ كُ شيا با ياغي ٍا ارتباط داشتيد ِ ىقصر حينُ بُ قصر ! ــ نُ خّشبختانُ
 .ِ ديانا شيائين

 :با عصبانيت پرسيدو. صداي استخّان ٍاو رِ ىي شنيدو

ُ طّر فَييدٌ؟ كي بَش گفتُ؟ -  چ

ً ٍاش تنگ تر شد ِ بعد از چند جانيُ ناو شخصي رِ برد  .چش

 .رابين -

ً ٍاو از رِي بَت گرد شدن  :با بَت در حامي كُ بُ زىين زل زدٌ بّدو گفتً. چش

ُ طّر اِن معنتي  - ُ ی ياغي ٍا ىردن؛ پس چ رابين؟ ِمي ىن خّدو شاٍد بّدو كُ ٍي
 جّن سامً بُ در بردٌ؟

ُ اي باال انداخت ِ گفت  :شّن

نيي دِنً قربان؛ ِمي اين رِ ىي دِنً كُ ىارتين ازش پشتيباني ىي كنُ؛ چّن ٍيُ چي  -
ٌ ی شيا بُ ىارتين گفتُ  .رِ دربار

ٌ ی تاريكي او؟ نُ نيي تّنُ اين رِ گفتُ  ٌ ی ىن؟ يعني حتي گفتُ ىن زاد ٍيُ چي دربار
جّن اِن ٍا ! خّشبختانُ ىن ٍّيتً رِ براش فاش نكردٌ بّدو؛ ِمي فردريك ِ آنا. باشُ

دستً رِ تّي ىٍّاو فرِ بردو ِ . زنگ خطري تّي گّشً بُ صدا در اِىد! در خطرٌ
 :گفتً

 .كارت خّب بّد؛ ىي تّني بري -

 :مب ٍاش رِ رِي ًٍ فشار داد ِ كيي اين پا ِ اِن پا كرد ِ باالخرٌ گفت
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 ...قربان -

ىي دِنستً ٍيچ كسي ٍيچ كاري رِ ىجاني انجاو نييدٌ ِ جاناتان ًٍ . آٍاني گفتً
ُ ی طال از مباسً بيرِن كشيدو ِ بُ طرفش پرت كردو . استحنا نبّد يُ كيسُ حاِي سك

ُ ٍا بّد ِ برق . كُ رِ ٍّا گرفت ً ٍاش رِي كيسُ سك با خّشحامي درحامي كُ چش
 :ىي زد تعظييي كرد ِ گفت

 .ىينّن بانّ -

بُ ديّار پشت سرو تكيُ دادو ِ تّي ذٍنً رابين ِ . ِ بعد راٍش رِ گرفت ِ رفت
دندِن ٍاو رِ . ٍر دِ بًَ نارِ زدٌ بّدن. دِبارٌ دستً ىشت شد. ىارتين رِ تصّر كردو

 :رِي ًٍ ساييدو ِ با خشً زىزىُ كردو

ُ ی ىن ًٍ باشين -  !ىنتظر ضرب

*** 

ُ ی چّبي شكه گذاشتً ٌ ی ىرد . پاو رِ خيني آرِو درِن كنب نگاًٍ رِي صّرت خّابيد
تنَا چيزي كُ فضا رِ رِشن ىي كرد نّر ىاٌ . مبخند كجي زدو. ىنفّر اين رِزٍاو نشست

ِقتي بُ تخت رسيدو شيشيرو رِ آرِو از غالف بيرِن . قدو ٍاو رِ كيي تندتر كردو. بّد
ٌ ی رابين رِ ديدو. آِردو ٌ ی آرِو ِ خّابيد ىن رِ دست ! بَشّن ٍشدار دادٌ بّدو. چَر

نّر . پّزخندي زدو ِ شيشير رِ باال بردو. كً گرفتُ بّدن ِ حاال ِقتش بّد تاِان بدن
ُ ی تيز شيشير ىي درخشيد  .ىاٌ رِي شيشير افتادٌ بّد ِ تيغ

 !برِ بُ درك رابين -

ً ٍاي رابين از ًٍ باز شد ِ طي  ِ بعد شيشير رِ با سرعت پايين آِردو كُ ناگَان چش
با خشً سرو . شيشير رِي ىالفُ فرِد اِىد. يُ جانيُ از جاش بنند شد ِ رِي زىين پريد
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شيشير رِ كنارو . رِ باال آِردو ِ بُ رابين كُ با بَت ِ تعجب بًَ نگاٌ ىي كرد زل زدو
 .نگُ داشتً ِ با قدو ٍاي آرِو بُ طرفش رفتً

 كي ٍستي؟ -

ً ٍاش دنبال . پّزخندي زدو ِ سكّت كردو. صداي مرزِن رابين تّي گّشً پيچيد با چش
ٌ اي بيرِن كشيد ٌ ی تيسخر آىيزي كردو ِ . چيزي گشت ِ يَّ بُ طرفي رفت ِ نيز خند

ٌ اي نگاٌ كردو كُ حتي تّي خّاب ًٍ اىنيت نداشت ٌ ی شكست خّرد  !بُ فرىاند

 !اگُ جّنت رِ ىي خّاي برِ -

ُ او چسبّند. با قدو ٍاي آٍستُ بُ طرفش رسيدو ُ ی سين ً ٍاو رِ . نيزٌ رِ بُ قفس چش
تنگ كردو ِ تّ يُ حركت سريع دستً رِ دِر نيزٌ حنقُ كردو ِ اِن رِ بُ طرف جنّ 
ٌ ی چّبي كنبُ  كشيدو ِ با پا مگدي بُ شكيش زدو كُ بُ عقب پرت شد ِ بُ ديّار

تا بُ خّدش بياد آرنجً رِ بُ گنّش چسبّندو؛ خّاست تكّني بخّرٌ كُ . برخّرد كرد
ُ ی ىحكيي بُ بازِش زدو كُ خّن ازش بيرِن زد. نگاًٍ بُ بازِي زخييش افتاد . ضرب

خً شدو ِ گنّش رِ تّي دستً گرفتً ِ . فريادي از سر درد سرداد ِ رِي زىين زانّ زد
 :سرش رِ بُ زىين چسبّندو ِ با عصبانيت ِ خشً گفتً. فشارش دادو

 فكر كردي ىي تّني ىن رِ دِر بزني احيق؟ -

 :با بَت درحامي كُ صّرتش بُ كبّدي ىي زد گفت

 تّ؟ -

ُ ی سياٌ رِ كُ نييي از صّرتً رِ پّشّندٌ بّد پايين  پّزخندي زدو ِ با دست آزادو پارچ
 :كشيدو ِ گفتً

 ِاقعًا ىن رِ احيق فرض كردٌ بّدي كُ با ىارتين ىتحد شدي؟! آرٌ ىنً -
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 :خّاست دٍن باز كنُ چيزي بگُ كُ خّن از دٍنش بيرِن زد؛ ِمي با سختي زىزىُ كرد

 الرا؟... كي ٍستي؟ تّ كي ٍستي... تّ -

 .دمً نيي خّاست حاال كُ دارٌ ىي ىيرٌ بُ آخرين آرزِش نرسُ

 ىي خّاي بدِني ىن كي او؟ -

ٌ ی خّدو بُ قربانيً . دستً رِ باال آِردو ِ تاريكي رِ فراخّندو ِقت نشّن دادن چَر
 :گنّش رِ باالتر كشيدو ِ گفتً. ىّج سياٍي تّي دستً بُ ِجّد اِىد. بّد

ٌ ی تاريكي او! نگاٌ كن -  !ىن زاد

 :با بَت گفت

 ...ىيكن نيست... ىـ -

 :پّزخندي زدو ِ گفتً

 !ِقتي خداحافظيُ مرد عزيز -

. ِ بعد دستي رِ كُ نيرِي سياٌ تّش جريان داشت رِي صّرتش گذاشتً ِ فشار دادو
تياو حرص ِ خشيي رِ كُ . تياو نيرِو رِ تّي دستً ريختً ِ فشار رِ بيشتر كردو

. شرِع كرد بُ طرز ِحشتناكي دست ِ پا زدن. داشتً رِ صّرت رابين خامي كردو
ُ ی ىرگ . صداش تّي گنّ خفُ شدٌ بّد سرو رِ باال آِردو كُ دِبارٌ نگاًٍ بُ فرشت

ٌ ی رضايتيندش زدو؛ خّشحال بّد كُ كارش رِ راحت كردو. افتاد . مبخندي بُ چَر
دستً رِ از رِي . احساس كردو دست ِ پا زدن ٍاي رابين ٍر محظُ كً ِ كيتر ىيشُ

چيزي جز اسكنت صّرتش . بُ تصّير ِحشتناك رِبرِو زل زدو. صّرتش برداشتً
ً ٍاش نگاٌ كردو كُ سياٌ شدٌ بّدن. نيّندٌ بّد پّزخندي زدو ِ از جاو بنند . بُ چش

 :شدو ِ خطاب بُ جنازٌ گفتً
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 .بَت ٍشدار دادٌ بّدو؛ خّدت خّاستي! ىتاسفً -

ُ اي ! ٍنّز ىّندٌ بّد. ِ بعد نگاًٍ رِ بُ ىاٌ درِن آسيّن دِختً ٍنّز اسً شخص ديگ
اين شب ىرگ اداىُ ! رابين خط خّردٌ بّد؛ اىا اِن ىرد ىّندٌ بّد. تّي ميست ىرگً بّد

 .داشت

*** 

ٌ ی ِرِدي بزرگ قصر جيع شدٌ بّدن گذشتيً ُ الي سربازٍايي كُ جنّي درِاز . از الب
 :صداي عصبي ديانا رِ شنيدو

 يعني چُ خبر شدٌ كُ ىردو ِ سربازٍا اين جا جيع شدن؟ -

ُ ی ندِنستن تكّن دادو ِ درحامي كُ زير نقابً مبخند كجي بُ مب  سرو رِ بُ نشّن
 :داشتً گفتً

 .ىن ًٍ بي اطالعً بانّ -

ٌ اي جنّىّن . سربازٍا با ديدن ديانا راٌ رِ باز كردن ِ باالخرٌ ىا بُ درِازٌ رسيديً فرىاند
 :رِ گرفت ِ گفت

 .درِد بانّ -

 :ديانا درحامي كُ اخً بُ چَرٌ داشت گفت. صداي ٍيَيُ ٍيُ جا رِ گرفتُ بّد

 اين جا چُ خبرٌ؟ چرا ٍيُ اين جا جيع شدن؟ -

 :فرىاندٌ كيي ىكخ كرد ِ بعد گفت

 .بَترٌ نبينيد بانّ؛ بعدًا براتّن تّضيح ىيدو -

ً ٍاش رِ تّي ًٍ كشيد ِ گفت  :ديانا اخ
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 .ِاجب شد حتيًا خّدو ببينً -

 :صداي فردريك از كنار گّشً بنند شد. فرىاندٌ سري از رِي تاسف تكّن داد ِ كنار رفت

 تّ فكر ىي كني چي شدٌ باشُ؟ -

 :نگاًٍ رِ بَش دِختً ِ گفتً

 .خّدت ىي بيني -

شاكي . ِ بعد خّاستً ٍيراٌ ديانا برو كُ با دست ٍاي قدرتيندش ىچ دستً رِ گرفت
 :برگشتً بُ طرفش ِ گفتً

 ديگُ چيُ؟ -

ً ٍاي ىشكّكش گفت  :جنّتر اِىد ِ با اِن چش

 !اين بنبشّ كار يُ نفر ىي تّنُ باشُ؛ اِن ًٍ تّئي -

نگاًٍ تّ . پّزخندي زدو ِ سرو رِ تكّن دادو ِ بي تّجُ بَش بُ بيرِن از قصر رفتً
ٌ ی زيادي قفه شد ٌ ٍاي ترسيدٌ ِ ِحشت زد ىردو از ترس خّدشّن رِ جيع كردٌ . نگا

ُ ٍا رِ با دست ٍاشّن ىي پّشّندن. بّدن؛ انگار سردشّن بّد ً ٍاي بچ . ىادرٍا چش
 .تنَا اين ِسط آدو ٍاي پير بّدن كُ نگاٍي افسّس بار داشتن

ٍيچ  . انگار ىقاِىتش شكستُ شدٌ بّد. ىسير نگاًٍ پايين اِىد ِ رِي ديانا نشست
كاري نيي كرد ِ فقط با نگاٌ ىتعجب ِ پرسشگرش بُ باالي درِازٌ زل زدٌ بّد؛ بُ 

ُ اي كُ ىن خامقش بّدو ٌ ٍاي ىختنف، تياِو . صحن تياو اين اتفاق ٍا، تياو اين نگا
آشّب گر اين سرزىين ىن . كار دختري بُ اسً الرا يا آرتيييس. تياىش كار ىن بّد

 .بّدو
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ُ اي بُ ديانا نزديك شدو  ٍيچ تغييري نكردٌ بّد ِ ٍيّن طّر بي .با قدو ٍاي آٍست
ِقتي بَش رسيدو كنارش ايستادو ِ نگاًٍ رِ از رِي . حركت بُ باال نگاٌ ىي كرد

نگاًٍ رِ باالتر . نگاًٍ رِي دِ پاي آِيزِن شدٌ ىّند. ديّارٍاي قصر باال كشيدو
 ...يكي صّرتش سامً بّد ِ اِن يكي. كشيدو ِ بُ صّرت دِ ىرد رسيدو

ً ٍاي باز ىرد ىردٌ افتاد ديشب، تّي . ٍيّن ىردي كُ كشتُ بّدىش. نگاًٍ بُ چش
ُ اي کُ بًَ گفت تّي گّشً پيچيد. تاريكي كارش رِ تيّو كردو ُ اي جين . براي محظ

اگُ اِن نيي ىرد االن ىردو بايد جسد ىن رِ تياشا ىي كردن ِ . پّزخندي زدو! ىارتين
ً ٍاش نيرِيي رِ بُ تنً ِارد . بَش سنگ ىي زدن ُ اي احساس كردو چش براي محظ

مرزشي كُ تا حاال حسش نكردٌ بّدو؛ مرزشي . نيي دِنً بُ خاطر چي؛ اىا مرزيدو. كردن
بّي بدي تّ فضا بّد؛ بّي ىرگ تّي ٍّا پيچيدٌ بّد ِ . نفس عييقي كشيدو. ترسناك

 !از اين بّ بدو ىي اِىد. اذيتً ىي كرد

 چرا؟ -

نيي دِنً درست . تّي نگاٍش چيز عجيبي بّد. بُ ديانا نگاٌ كردو. بُ خّدو اِىدو
ً ٍاش بّد  .ديدو يا نُ؛ اىا برق اشك تّي چش

 چي چرا بانّ؟ -

 :پنك زد ِ گفت

 چرا اين اتفاق ٍا دارٌ ىي افتُ؟ -

 .نيي دِنً چرا؛ اىا بَش دمداري دادو

 !درست ىيشُ بانّ؛ نگران نباشين -
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ً ٍاش ىي درخشيد ِ . نگاٍش رِ پايين آِرد اشتباٌ نكردو؛ برق اشك بّد كُ تّي چش
ً ٍاي نارنجي رنگش رِ شفاف تر كردٌ بّد  .چش

يُ نفر ٍست كُ دارٌ اين سرزىين رِ بُ سيت نابّدي . ىن ىطيئن نيستً الرا -
ٌ ٍاو رِ حذف . یُ نفر ٍست كُ ٍدفش ىنً ِ ىي خّاد نابّدو كنُ. ىي كشّنُ دارٌ ٍيرا

 .ىي كنُ تا بُ ىن برسُ

ً ٍاو نگاٌ كرد ِ . چُ درست حدس زدٌ بّد خّاستً چيزي بگً كُ دِبارٌ تّي چش
 :گفت

 !نگرانً تّ ًٍ بُ سرنّشت ىارتين دچار شي! فقط تّ ىّندي الرا -

 ...اِن نگران ىن بّد ِ ىن. دستً رِ ىشت كردو. دِبارٌ ِجدانً بُ صدا در اِىد

االن ِقت فّران احساس نبّد؛ پس ِجدانً رِ دِبارٌ . مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو
 :خفُ كردو ِ گفتً

نيي ذارو حتي يُ ىّرچُ ًٍ . نگران نباشيد بانّ؛ ىحافظت از قصر رِ بيشتر ىي كنً -
ٌ ی ىن ِارد شُ  .بدِن اجاز

 :سرش رِ تكّن داد ِ با صداي خش داري گفت

 !ىينّنً الرا -

ُ اىُ بانّ -  .ِظيف

 :دِبارٌ نگاٍي بُ دِ جسد ىردٌ انداخت ِ گفت

ُ اي ترتيب بدٌ -  .اين دِ نفر رِ بيار پايين ِ براي ٍردِشّن ىراسً آبرِىندان

 .اطاعت -
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ٌ ی قصر . نگاٌ آخرش رِ بُ ىردىش انداخت چند جانيُ ىكخ كرد ِ بعد بُ طرف درِاز
با اين كُ اين ٍيُ . تّي دمً تحسنيش كردو. برگشتً ِ بُ رفتنش نگاٌ كردو. رفت

ىشكه براش بُ ِجّد آِردٌ بّدو ِ تّي اين چند ىاٌ زجرش دادٌ بّدو؛ اىا ٍنّز ًٍ 
ٌ اي سست شن  .قدو ٍاش  رِ ىحكً برىي داشت ِ نيي ذاشت حتي پاٍاش ذر

 :نفس عييقي كشيدو ِ گفتً

 !زانّ زدن اين پاٍا در ىقابه ىن بايد خيني ىشكه باشُ -

*** 

 «خبر جديد رِ شنيدي؟»: فردريك

ُ ی نُ تكّن دادو ِ درحامي كُ حّاسً بُ تيرين ىحافظ ٍا بّد گفتً  :سرو رِ بُ نشّن

 نُ، چُ خبري؟ -

 :صداي پّزخندش تّي گّشً پيچيد

 .ساييّن آزاد شدٌ؛ دستّر آزاديش رِ خّد ديانا صادر كردٌ -

 :آٍاني گفتً ِ اداىُ دادو

 .اين خبر يُ اشكال كّچيك دارٌ -

 .چُ اشكامي؟ ىن خّدو اين رِ شنيدو -

 :مبخندي زدو ِ گفتً

 .اين دستّر تّسط ىن صادر شدٌ، نُ ديانا -
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ً كً صّرتش سرخ شد ِ با صدايي كُ بُ زِر كنترمش . چند محظُ با شگفتي نگاًٍ كرد ك
 :ىي كرد گفت

 تّ چي كار كردي؟ -

ً ٍاش نگاٌ كردو ِ گفتً  :برگشتً  ِ ىحكً ِ جدي تّی چش

بُ ديانا گفتً براي شاٍزادٌ . نيي تّنستً بذارو اِن بيشتر از اين تّي زندان بيّنُ -
 .اِن ًٍ ىشتاقانُ قبّل كرد. پاپّش درست كردٌ بّدن ِ يُ سري ىدارك رِ كردو

 :اين بار با فرياد گفت

 ...نُ اين كُ! تّ قرار بّد ديانا رِ عذاب بدي -

 :دستً رِ رِي دٍنش گذاشتً ِ با اخً درحامي كُ بُ سربازٍا نگاٌ ىي كردو گفتً

 زدٌ بُ سرت؟ ىي خّاي ٍيُ بفَين ىا كي ٍستيً؟ -

 :دستً رِ از رِي دٍنش كنار زد ِ با خشً گفت

 !خيني احيقي آرتيييس -

ً تر از پيش گفتً  :ىحك

 .نيي خّاستً ساييّن قرباني بشُ؛ اِن ٍيچ سَيي تّ عذابي كُ ىن كشيدو ندارٌ -

ٌ اش رِ ديدو ُ ی چشً دست ٍاي ىشت شد مبخندي زدو؛ ىي دِنستً خيني . از گّش
 .دمش ىي خّاد اِن ىشت ٍا رِ تّي صّرتً فرِد بيارٌ

 !بايد باٍاىّن ىشّرت ىي كردي -

 :سرو رِ تكّن دادو ِ گفتً
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تّ . اين ىّرد ىربّط بُ خّدو بّد؛ براي چيزٍاي ضرِري ديگُ باٍاتّن ىشّرت ىي كنً -
 !ًٍ بُ جاي اين كُ از خشً سرخ بشي خّدت رِ كنترل كن جناب مرد

نفسش رِ بُ حامت فّت بُ بيرِن پرتاب كرد ِ درحامي كُ با اخً بُ سربازٍا نگاٌ 
 :ىي كرد گفت

ُ طّري با اين ىغز كّچيكت تا حاال دِِو آِردي -  !براو سّامُ كُ چ

 :آرِو خنديدو ِ گفتً

 .نگران ىن نباش؛ ىن با ٍيين ىغزو از پس ٍيُ چي برىياو -

رد نگاٍش رِ دنبال كردو كُ . چيزي نگفت ِ فقط با ىردىكش يُ جا رِ ٍدف گرفتُ بّد
نگاًٍ رِي دختري كُ بُ نظر ٍفت سامُ بّد . بُ اِن طرف ىيدِن جنگ رسيدو

نگاًٍ بُ . دختري با ىٍّاي طاليي كُ از ٍيّن فاصنُ ًٍ درخشش داشت. نشست
ٍر . سيت باال كشيدٌ شد؛ ديانا ًٍ ٍيراٌ دختر بّد ِ با مبخند اِن رِ ٍيراٍي ىي كرد

 :با كنجكاِي برگشتً بُ سيت فردريك ِ گفتً. محظُ بُ ىا نزديك تر ىي شدن

 اِن دختر كيُ؟ -

 .پنك زد

 .اِن رزامين، دختر ىحبّب دياناست -

 :سرو رِ با تعجب تكّن دادو ِ گفتً

 !تا حاال نديدٌ بّدىش -

 :فردريك درحامي كُ ىات اِن دختربچُ شدٌ بّد گفت
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ُ اي دِر برٌ تا . طي اين ىدت رزامين در سفر بّد - بُ خاطر بيياريش ىجبّر شد بُ چشي
 .تّسط طبيبي در آب درىان شُ

 :با مبخند گفتً

 .دختر زيباييُ؛ خّشحامً كُ حامش خّبُ -

 :نگاٍي بًَ انداخت ِ گفت

 .اِن ىحبّب ترين فرزند دياناست؛ حتي ىحبّبيتش از ساييّن ًٍ بيشترٌ -

 :يُ تاي ابرِو رِ باال انداختً ِ گفتً

 .آٍا -

ُ کنان گفت  :دِبارٌ بُ رزامين نگاٌ كرد ِ زىزى

 .اگُ ديانا ىي ذاشت دختر ىن ًٍ بُ اِن چشيُ برٌ، االن زندٌ بّد -

ُ اش خيني آرِو بّد؛ ِمي ىن شنيدو مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو ِ با دقت بُ . زىزى
ً ٍاي فردريك نگاٌ كردو . چيزي تّشّن نبّد؛ اىا در طي چند جانيُ يَّ درخشيدن. چش

ُ ٍاي شادي تّي . درخشش شّن اِن قدر زياد بّد كُ ىن ًٍ از اين فاصنُ ديدو رگ
ً ٍاش پيدا شد ِ مب ٍاش كش پيدا كردن ِ شكه مبخند رِ بُ خّدشّن گرفتن  .چش

ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو ِ گفتً  :اخ

 حامت خّبُ فرد؟ -

ُ كنان دِبارٌ گفت  :انگار ىتّجُ ىن نبّد؛ چّن زىزى

 ...ديانا چي كار ىي كنُ اگُ -
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ُ اش رِ نشنيدو ُ ی جين ُ اش اِن قدر آرِو بّد كُ بقي بي خيال نگاًٍ رِ ازش كندو . زىزى
ُ ی ىنيح ِ زيبا زل زدو برخالف . صّرت سفيد ِ خنداني داشت. ِ دِبارٌ بُ اِن دختربچ

ُ اي افتادو. ديانا بّد؛ دختر سادٌ ِ ىعصّىي بّد مبخند . ناخّداگاٌ بُ ياد دختر ديگ
حتيا تا بُ حال اِن بزرگ شدٌ؛ ٍشت سال گذشتُ ِ اِن حاال بايد شّنزدٌ . تنخي زدو

. با ٍيّن ىٍّاي فرفري ِ طاليي ِ مب ٍايي كُ ٍييشُ ىي خنديدن. سامش باشُ
... برگشتً بُ سال ٍا پيش. غيي عجيب رِي قنبً سايُ انداخت. مبخندو ِسعت گرفت

بُ ياد آخرين ديدارىّن افتادو؛ ِقتي كُ با ِحشت از قصر . دِبارٌ تّ گذشتُ غرق شدو
ً ٍاي  بيرِن دِيد ِ فرياد زد كُ فرار كنً؛ ِقتي از دست نگَبان ٍا فرار كرد ِ با اِن چش

 .اشكيش درحامي كُ بًَ زل زدٌ بّد گفت برو

تنَا فرد ىعصّو . دمً براي آرىيتا تنگ شدٌ بّد. آٌ عييقي كشيدو كُ قنبً رِ سّزِند
تنَا كسي كُ ٍيچ ِقت بًَ ظنً نكرد ِ ٍييشُ خامصانُ دِستً داشت ِ . تّي زندگيً

ُ كنان . ىن رِ خّاٍر بزرگ تر صدا ىي كرد بي تّجُ بُ حضّر فردريك اين بار ىن زىزى
 :گفتً

 !دمً برات تنگ شدٌ ىّ فرفري كّچّمّ -

*** 

اين پيشنَاد ىن بّد كُ گارد . بُ افرادي كُ قرار بّد جزِ گارد جديد باشن نگاٌ كردو
بين گارد چند دختر ًٍ بّدن كُ ىَارت رزىي نسبتًا خّبي . جديدي بُ ِجّد بياد

 .داشتن

ِقتي داري با حريفت ىبارزٌ ىي كني بُ جايي كُ ىي خّاي ضربُ . دستت رِ باالتر بگير -
ُ ات رِ دفع ىي كنُ  فَييدي؟. بزني نگاٌ نكن؛ چّن اِن ىي فَيُ ِ ضرب
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نفس عييقي . دختر تيرٌ پّست رِبرِو با جديت سري تكّن داد ِ دِبارٌ شرِع كرد
دِ در اصني . كنار در اصني درحال تيرين بّديً. كشيدو ِ از زىين تيرين كيي دِر شدو

سرو رِ پايين انداختً ِ . در قصر ِجّد داشت كُ يكيش درست كنار زىين تيرين ىا بّد
 .صداي فرياد سرباز باعخ شد سرو رِ باال بيارو. نگاًٍ رِ بُ كفشً دِختً

 .در رِ باز كنيد -

ً ٍاو رِ كيي تّي ًٍ كشيدو ِ بُ سربازٍا كُ در عظيً چّبي رِ باز ىي كردن نگاٌ  اخ
ٌ ی . كردو يعني كي اِىدٌ بّد؟ طّمي نكشيد كُ در باز شد ِ نگاٌ ىبَّت ىن بُ چَر

ُ دست باد سپردٌ بّد. سفيد زني افتاد  .زني سّار بر اسب كُ ىٍّاش رِ ب

حتي . تياو تنً تّ بي حسي فرِ رفتُ بّد. ىّج عظييي از خاطرات بًَ برخّرد كرد
ٌ او يا ىردٌ ٍيچ صدايي رِ حس نيي كردو؛ اىا ِقتي اِن زن با ! نيي دِنستً زند

سربازٍاي اطرافش پا بُ درِن ىحّطُ قصر گذاشتن تياو تنً بُ طّر ناگَاني ضربان 
ً ٍاو تار ديد. گرفت ً ٍاي آبي . جريان خّنً سريع تر شد ِ چش نگاٌ سرگردِنً رِي چش

ُ او كردٌ بّد. زن نشست ً ٍاو كالف درد سرو ًٍ بَش اضافُ شد ِ ىن . سّزش چش
 !ىن در ىقابه اين ٍيُ ىشكه ِ درد تنَا بّدو. بايد با تياو اين دردٍا ىي جنگيدو

 بانّ؟ -

 :خّدش جّاب داد. گيج ِ ىنگ برگشتً ِ بُ سرباز نگاٌ كردو

ُ ی برف ِ فرىاندٌ امكس از سرزىين برف تشريف آِردن - اجازٌ ٍست برو بُ ىنكُ . ىنك
 ديانا خبر بدو؟

دست ٍاو رِ ىشت كردو ِ با صداي . اين اسً تّي ذٍنً اكّ شد! فرىاندٌ امكس
 :خش داري گفتً
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 .برِ بُ ىنكُ بگّ -

ً كً ٍّشياريً برگشت. اطاعتي گفت ِ رفت ً ٍاو رِ . ك آب دٍنً رِ قّرت دادو ِ چش
ُ اي بستً چندبار نفس . تّي دمً غّغايي بُ پا بّد كُ بايد خاىّش ىي شد. براي محظ

ً ٍاو رِ باز كردو ً  . عييق كشيدو ِ ناگَان چش ً ٍاو تّ یُ جفت چش ٍيزىان چش
ً ٍايي كُ ٍشت سال بّد نديدٌ بّدىشّن. ىشكي قفه شد ٍشت سال بّد كُ ! چش

 :با درد زىزىُ كردو. نديدٌ بّدىشّن ِ طرحشّن ٍنّز يادو بّد

 !اي كاش يكي بّد كيكً كنُ -

خّشبختانُ . اىا ِاقعيت اين بّد كُ ىن تنَا بّدو ِ كسي براي نجات ىن نيي اِىد
. مب ٍاو رِ فشار دادو ِ بُ خّدو جرأت دادو. نقاب داشتً ِ كسي پي بُ حامً نيي برد

بدِن تّجُ بُ ٍشدارٍاي دمً نگاًٍ رِ باال آِردو ِ بي پرِا . بايد كار رِ تيّو ىي كردو
ٍيچ . مبخند تنخي زدو. بُ قاىت ىردي نگاٌ كردو كُ ىدت زيادي بّد نديدٌ بّدىش

 .ٍنّز ًٍ ىحه ىَتاب رِشن بّد. تغييري نكردٌ بّد ِ ٍنّز ًٍ از نگاٍش غرِر ىي باريد

ِقتش بّد از . حاال ِقتش بّد؛ ِقتش بّد خطر كنً ِ ىحكً بشً. دستً رِ ىشت كردو
فراىّش كنً اِن دِ گّي ىشكي . سنگ ًٍ سخت تر بشً ِ ٍيُ چیز رِ فراىّش كنً

ُ ی برف ناو داشت ِقتش بّد برگردو بُ . رِ، فراىّش كنً اِن زن چشً آبي رِ كُ ىنك
نفس عييقي كشيدو ِ اِمين قدو رِ بُ سّي ىرگ . كامبد آرتيييسي كُ بي رحً بّد

انگار بُ پاٍاو ِزنُ بستُ . ٍر محظُ كُ جنّتر ىي رفتً فشار رِو زياد ىي شد. برداشتً
 .بّدن

ُ ی ىرگ رِ حس كردو اين بار ىن ًٍ بُ زندٌ ىّندن خّدو شك . باز ًٍ حضّر فرشت
. سعي كردو ىحه ديانا باشً؛ ىحكً ِ ٍييشُ استّار. ٍر محظُ نزديك تر ىي شدو! داشتً

نفس عييقي كشيدو ِ سعي كردو . سعي كردو ىحه اِن درىقابه ىشكالتً بايستً
سرو رِ كيي باالتر . گذشتُ رِ از ذٍنً پاك كنً ِ بُ دست نسييي كُ ىي ِزيد بسپارو
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ً ٍاي ىرد . گرفتً اىرِز قصد كشتن خّدو رِ داشتً؛ براي ٍيين زل زدو تّي چش
 :رِبرِو كُ امكس ناو داشت ِ با صدايي كُ سعي در ىحكً نشّن دادنش داشتً گفتً

 !بُ قصر خّش آىديد... درِد بر ىنكُ ِ فرىاندٌ سرزىين برف -

با . دست ٍاو رِ ىشت كردو. براي ٍيين چند جينُ نفس كً آِردو! نفس كً آِردو
 :صداي ىنكُ بُ خّدو اِىدو

 درِد؛ بانّ ديانا كجان؟ -

 :خّاستً دٍن باز كنً ِ چيزي بگً كُ صداي ىقاِو ِ ىحكً ديانا از پشت سرو بنند شد

 !خّش اِىدين بُ سرزىين ىا امسا ِ امكس -

تياو استرسً از بين رفت ِ تّنستً قدرتً رِ بُ دست . ناخّدآگاٌ نفس راحتي كشيدو
با اين كُ اِن دشينً بّد؛ ِمي حضّر ِ حيايتش از ىن، آرِىً . ديانا كنارو ايستاد. بيارو

نگاًٍ بُ سيت ىنكُ كشيدٌ شد كُ از اسب پيادٌ شد ِ با مبخند بُ سيت ىا . ىي كرد
 .اِىد ِ پشت سرش امكس ٍيراٍيش كرد

 :ىنكُ جنّ اِىد ِ با ديانا دست داد ِ با مبخند ٍييشگيش گفت

 !خيني خّشحامً كُ بعد از ىدت ٍا ىي بينيت -

 :ديانا مبخند كجي زد ِ خطاب بُ امكس گفت

 !شنيدو تّي كارتّن كً از فرىاندٌ ِينياو ندارين. سالو فرىاندٌ -

 .نگاًٍ رِ بُ دٍن امكس دِختً كُ تكّن ىي خّرد

 !مطف داريد بانّ -
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نيي دِنً چرا اىا . باِرش سخت بّد؛ خّدش جنّو بّد ِ حرف ىي زد. مبخندي زدو
نبض بدنً از بين رفتُ بّد ِ . ديگُ ٍيجان ِ ترس اِميُ رِ نداشتً. آرِو تر از پيش شدو

 .دىاي بدنً نرىال شدٌ بّد

 الرا؟ -

 :نگاًٍ رِ بُ سيت ديانا سّق دادو ِ گفتً

 بنُ بانّي ىن؟ -

ُ ان. ىَيان ٍا رِ راٍنيايي كن -  .راٌ زيادي رِ طي كردن ِ حتيا خست

 :سرو رِ خً كردو ِ گفتً

 .اطاعت بانّ -

 :با دستً بُ ىسيري اشارٌ كردو ِ گفتً. مبخند رضايتيند ديانا رِ ديدو

 .بفرىاييد ىنكُ ِ فرىاندٌ -

 :بُ سربازي اشارٌ كردو ِ گفتً. مرزش خفيفي بًَ دست داد. دِ از كنارو گذشتن'ٍر

 .راٍنياييشّن كن -

 :خطاب بُ ديانا گفتً. سرباز رفت

 بانّ؟ -

 .بنُ الرا -

 :نفس عييقي كشيدو ِ گفتً

ٌ ىّن براي ىحافظت استفادٌ كنيً -  .بُ نظرو بايد از گارد تاز
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ً ٍاش رِ تّي ًٍ كشيد ِ گفت  :ديانا كيي اخ

 .ِمي اِنا تازٌ كارن -

 :سرو رِ تكّن دادو ِ گفتً

ُ اي ٍستن - ٌ ی دِ نگَبان قصر قدرت دارن ِ بعضي ٍاشّن حرف  .ِمي ٍر كدِو بُ انداز

 :سرش رِ تكّن داد ِ گفت

 .ٍر كاري الزىُ انجاو بدٌ -

گذشتُ ٍييشُ دنبال . نفس عييقي كشيدو. بُ ىسير رفتنشّن نگاٌ كردو. ِ بعد رفت
ىن بّد؛ گذشتُ ِ آدو ٍاش ٍييشُ سعي در زجر دادن ىن داشتن؛ سعي در گرفتن 

با اين كُ طي اين ٍيُ سال آدو ٍاي زيادي دِرو بّدن؛ اىا ٍنّز ًٍ تنَا بّدو ِ . آراىش
 .تنَا تصييً ىي گرفتً ِ گاٍي اِقات تنَا با خّدو حرف ىي زدو. تنَا زندگي ىي كردو

 :بُ خاطر تنَايي خّدو مبخند مرزِني زدو ِ زىزىُ كردو

اي كاش اين قدر غير عادي ! اي كاش ٍيچ ِقت پاو رِ تّي اين سرزىين نذاشتُ بّدو -
 ...نبّدو

ُ اي كُ ٍيچ ِقت قرار نبّد بُ پايان برسن  .ِ اي كاش ٍاي ديگ

*** 

ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو ِ دستً رِ تّي ىُ تكّن دادو . با گيجي بُ اطراف نگاٌ كردو اخ
 :ِ فرياد زدو

 !آٍاي -
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ُ اي مرزيدو. يَّ سرىاي عجيبي دِرو پيچيد. صداو بُ خّدو برگشت . از سرىا براي محظ
. ٍيُ جا رِ سكّت ِ ىُ فرا گرفتُ بّد. دست ٍاو رِ تّي ًٍ فرِ كردو ِ قدىي برداشتً

ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو ِ زىزىُ كردو. خبري از ٍيچ آدىي نبّد؛ فقط ىن بّدو  :اخ

 اين جا ديگُ كجاست؟ -

سِر جاو ىتّقف شدو ِ نگاًٍ رِ پايين . احساس كردو پاو رِي چيز خيسي حركت كرد
ً ٍاي . تّي اِن ىُ ِ تاريكي تّنستً رد قرىزرنگ خّن رِ تشخيص بدو. آِردو با چش

بّي ىرگ تّي فضا . زنگ خطر تّي سرو بُ صدا در اِىد. گرد شدٌ بُ زىين نگاٌ كردو
 .دِبارٌ پاي ىرگ ِسط بّد. پيچيدٌ بّد ِ ىن اين رِ با تياو ِجّدو حس ىي كردو

ُ ی رد خّن دِختً ِ ناخّدآگاٌ حركت كردو ٍرچُ نزديك تر ىي شدو . نگاًٍ رِ بُ اداى
ُ اي رسيد كُ ىنشا . خّن بيشتر ىي شد ِ ٍيُ جا رِ ىي گرفت تا اين كُ باالخرٌ بُ نقط

 .اِن بّد

از رِي بَت يُ قدو عقب رفتً . نگاًٍ رِ از رد قرىزرنگ خّن كندو ِ سرو رِ باال آِردو
ُ ی رِبرِو زل زدو ً ٍاي ىبَّتً بُ صحن بُ تصّيري ىخفي شدٌ پشت ىُ؛ بُ . ِ با چش

ُ اي سرىا اِن قدر شديد شد كُ احساس . تصّيري تّي اين سرىا ِ حس ىرگ براي محظ
 .كردو قنبً يخ زد

ِقتي تا اين جا اِىدو بايد تا آخرش رِ ًٍ . جرأت بُ خرج دادو ِ قدىي ديگُ برداشتً
ُ ٍا كنار رفت ِ ىن تّنستً دميه اين ٍيُ خّن رِ ِاضح تر از پيش . ىي رفتً ً كً ى ك

ُ اي مرزيد. ببينً  :با بَت زىزىُ كردو. تنً براي محظ

 ...چُ خبرٌ... چـ -

ُ اي از جسد رِبرِو بّد ِ اطرافش رِ خّن سرخ دربر گرفتُ بّد نگاًٍ رِ تكّن دادو . تپ
ُ ی ىرگ رِ ديدو كُ بًَ نگاٌ ىي كرد . بُ طرز عجيبي بًَ زل زدٌ بّد. كُ دِبارٌ فرشت
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ناخّداگاٌ ىن ًٍ يُ قدو بُ طرف . چند قدو بُ عقب برداشت ِ تّي ىُ ناپديد شد
 .اجسادي ترسناك ِ بي رِح. اجساد برداشتً

ٌ ی آشنايي ىّند ً ٍاو . بُ چند ىتري اجساد رسيدٌ بّدو كُ نگاٌ سرگردانً رِي چَر اخ
ٍر چي نزديك تر ىي شدو استرسً بيشتر ىي شد؛ . رِ تّي ًٍ كشيدو ِ نزديك تر شدو
 !اِمين بار بّد كُ از جسد ىي ترسيدو

 :با بَت زىزىُ كردو

 !ساينا -

ٌ ی سرزىين رِ بُ زندان بندازو ِ  ساينا، ٍيّن دختري كُ بًَ كيك كرد تا شاٍزاد
ً ٍاي بازش افتاد كُ بًَ زل زدٌ بّد. آخرش بُ دست خّدو كشتُ شد . نگاًٍ بُ چش

 :آب دٍنً رِ قّرت دادو ِ گفتً

 ...اين جا چُ خبرٌ؟ ىن كـ -

ُ او ناتيّو ىّند ُ اي جين مرزش دستً رِ اين بار بُ ِضّح . اين بار با ديدن جسد ديگ
! خّدش بّد! خّدش بّد؛ ٍيّن ىرد بدپينُ ِ ىرىّز، ىارتين! شك نداشتً. حس كردو

ً ٍاش . دِبارٌ نگاًٍ رِ چرخّندو اين بار جسدي رِ ديدو كُ از صّرتش فقط چش
ٌ ی ياغي ٍا! رابين. دستً رِ رِي دٍنً گذاشتً. ىّندٌ بّد  .فرىاند

اين جا يُ نكتُ . از جاو با سرعت بنند شدو ِ با نگاٌ سرگردانً بُ اجساد بقيُ نگاٌ كردو
ُ ی اين اجساد؛ . اين افراد كسايي بّدن كُ بُ دست ىن كشتُ شدن... بّد ٍي

ُ شّن  !ٍي
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چيزي تّ ِجّدو پيدا . قرىزي خّن تّي چشيً ىي زد. چرخي زدو ِ بُ اطرافً نگاٌ كردو
ُ ی اين خّن ٍا رِ ىن ريختً. ِاقعيتي تّ سرو پيچيد. شد ُ ی اين خّن ٍا. ٍي ... ٍي

ُ شّن  !ٍي

ٌ اي رِو بّد. نفسً گرفت. دِبارٌ برگشتً بُ طرف اجساد ٌ ٍا . انگار نگاٌ عد سنگيني نگا
ً ٍاي ساينا نگاٌ كردو؛ ٍيّن دختر . نزديك جسدٍا شدو. رِ حس ىي كردو بُ چش

 ...بًَ امتياس كردو نكشيش؛ ِمي ىن. بي گناٍي كُ تّي اِن شب امتياس كرد

ً ٍاو از ترس گشاد شد. ديدو ىردىك جسد تكّن خّرد. تنَا يُ محظُ اتفاق افتاد . چش
ُ اي ىحّ تّي فضا پيچيد خّاستً خّدو رِ از اِن ىحه نفرين شدٌ دِر كنً كُ . زىزى

. چيزي دِر پاو پيچيد ِ ىن رِ بُ زىين انداخت ِ بعد ىن رِ رِي زىين ىي كشيد
ُ ٍا بيشتر شدٌ بّد ِ تّي سرو ىي پيچيد . انگار ٍر محظُ سرو سنگين تر ىي شد. زىزى

نفس ٍاي سردي كُ بُ صّرتً . تقال كردو، با دستً زىين رِ چنگ زدو؛ اىا فايدٌ نداشت
 .ىي خّرد باعخ ىي شد بنرزو

ً كً تّانايي ٍركاري ازو گرفتُ شد بدِن اين كُ ٍيچ عكس امعيني نشّن بدو نگاٌ . ك
نييُ بازو رِ باال آِردو ِ بُ اجساد نگاٌ كردو كُ شاكي بًَ زل زدٌ بّدن ِ ىن رِ بُ 

ً ٍايي سرد ِ ترسناك تّي اِن ىُ ِ سرىا. طرف خّدشّن ىي كشيدن ٍر محظُ . چش
با اين كُ . نزديك تر ىي شدو ِ نفس ٍاو سردتر ىي شد؛ انگار نييي از قنبً يخ زدٌ بّد

ً كً رِي ًٍ قرار گرفتن ِ ىن آخرين تصّيري كُ ديدو چند  پنك ٍاو سرد بّد؛ ِمي ك
 ...جفت چشً ِحشتناك ِ شاكي بّد

*** 

اين جا كجا بّد؟ . با ِحشت از خّاب پريدو ِ نفس نفس زنان بُ اطراف نگاٌ كردو
ٌ ی ىجنه دِختً دستً رِ تّي ىٍّاي پريشّنً . ىن تّي قصر بّدو. نگاًٍ رِ بُ پرد
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ً ٍاو نقش گرفت ٌ ی چش ً ٍاو رِ بستً كُ دِبارٌ چندين نگاٌ رِي پرد . فرِ بردو ِ چش
 :با ِحشت پنك ٍاو رِ باز كردو ِ نفس نفس زنان گفتً

 !اين ديگُ چُ خّابي بّد؟ -

بعد از . نگاًٍ بُ سيت نّر ضعيف ىاٌ كُ بُ داخه اتاق راٌ پيدا كردٌ بّد كشيدٌ شد
 .چند جانيُ تّنستً ٍّشياريً رِ بُ دست بيارو ِ ىّقعيت رِ تشخيص بدو

اىشب رِ بُ دميه خستگي تّ . از رِي تخت بنند شدو ِ ِسط اتاق نييُ تاريك ايستادو
بايد يُ جّري . نفس عييقي كشيدو. قصر ىّندٌ بّدو ِ اين كابّس ِحشتناك رِ ديدو

ً ٍاو رِ بستً . اين امتَابي كُ تّي درِنً جريان داشت رِ آرِو ىي كردو ناخّدآگاٌ چش
ُ ی كّچك اىا زيبايي كُ پشت قصر بّد رِ تصّر كردو ٌ اي . ِ برك بُ پاي بركُ نقر

 .نيي رسيد؛ اىا تنَا ىحني بّد كُ آرِىً ىي كرد

ُ الي تار ىٍّاو حس كردو نفس عييقي كشيدو ِ . ِ بعد از چند جانيُ گذر نسيً رِ از الب
عكس ىاٌ تّش . با آراىش پنك ٍاو رِ باز كردو ِ نگاًٍ رِ بُ بركُ زيباي رِبرِو دِختً

آرِو بُ سيت بركُ قدو برداشتً ِ زير درخت بنندي . افتادٌ بّد ِ زيباتر شدٌ بّد
ً ٍاو رِ بستً. نشستً ِ سرو رِ بُ تنُ درخت تكيُ دادو ٌ اي . چش دِبارٌ تصاِير پراكند

ً ٍاو رِ باز نكردو ً ٍاو نقش گرفتن؛ اىا اين بار چش  .جنّي چش

ُ ی اِن افراد رِ ىن كشتُ بّدو ٌ ی ىارتين رِبرِو بّد؛ ٍي افراد بي گـ ـناٌ ِ گـ . چَر
ً ٍاي شاكي ِ طنب كارشّن بُ ىن زل زدٌ  ٌ كاري كُ سد راًٍ بّدن ِ اِن جا با چش ـنا

 .بّدن؛ بُ قاتنشّن

باِرش براو سخت كُ ىن اِن ٍيُ خّن رِ . خّني كُ فضا رِ گرفتُ بّد رِ بُ ياد آِردو
خّن ٍايي كُ ىتعنق بُ افراد بي گـ ـناٌ ًٍ بّد ِ ىن تّي اِن محظات با ! ريختُ باشً

 .بي رحيي تياو ريختُ بّدىش
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ً ٍاو رِ باز كردو در حامي كُ بُ بركُ زل زدٌ بّدو بُ . با صداي شكستن برگ ٍا چش
ىي دِنستً شخصي دارٌ بُ . صداي برگ ٍا كُ ٍر محظُ نزديك تر ىي شد گّش سپردو

اين طرف ىياد؛ اىا ىشخص بّد ٍدفش شّو نيست، بنكُ اِن ًٍ ىحه ىن تّي دمش 
 .آشّبُ ِ براي آراىش اين جا ىياد

 كي ٍستي؟ -

سعي ىي كنً صداش رِ تّي ذٍنً تجزيُ كنً ِ ِقتي بُ صاحب صدا . بُ خّدو ىي مرزو
دستً رِ رِي . ىي رسً، با شتاب نقابً رِ بيرِن ىيارو ِ تّی تاريكي بُ صّرتً ىي زنً

ُ كنان ىيگً  :قنبً ىي ذارو ِ زىزى

 شيا كي ٍستين؟. الراو -

 :ِ بعد از زير درخت ىي خّاو بنند شً كُ جنّ ىياد ِ نّر ىاٌ رِي صّرتش ىي افتُ

 ىي تّنً بشينً؟... ىحه اينكُ خنّتت رِ بًَ زدو! احتياجي نيست -

ً ٍاي سياٍش نگاٌ ىي كنً ِ بعد از چند جانيُ بُ خّدو ىياو ِ  با بي تابي بُ چش
 :دستپاچُ ىيگً

 .امبتُ قربان -

درست تّ . ناخّداگاٌ تياو تنً دچار ضربان ِحشتناكي ىيشُ. ِ بعد بُ طرفً ىياد
 .فاصنُ يُ ىتريً ىي شينُ ِ نفس ىن تّي سينً حبس ىيشُ

 .احتياجي نيست اين جا ًٍ بًَ بگي قربان -

ً ٍاو رِ بستً؛ ِمي گفتً  :با مذت چش

 .اين جسارت رِ نيي كنً قربان -
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ً ديگُ . برگشت بُ طرفً ِ خّدش رِ كيي جنّ كشيد حاال درست صّرتيّن رِبرِي ٍ
 :مبخند كج جذابي زد ِ گفت. احساس كردو جريان تنفسيً قطع شدٌ. بّد

 .نگران نباش؛ بُ ىنكُ چيزي نييگً -

 .آب دٍنً رِ قّرت دادو ِ دست ٍاو رِ ىشت كردو تا چيز بي ربطي نگً

 ىي تّنً ازت يُ سّال بپرسً؟ -

 :مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو ِ با بيچارگي گفتً

 .بپرسين -

 ىي تّنً صّرتت رِ ببينً؟ -

ً ٍاو از ِحشت گشاد شد ِ سريع . ِ بعد دستش رِ كُ بُ طرفً ىي اِىد رِ ديدو چش
ً ٍاش رِ كيي تّي ًٍ كشيد گفت. عقب كشيدو  :دستش رِي ٍّا خشك شد ِ اخ

 چيزي شدٌ؟ -

 :ٍيچ ِقت فكر نيي كردو بيان چند جينُ اين قدر براو نفس گير باشُ

ٌ او سّختُ نقاب ىي زنً؛ براي ٍيين دمً نيي خّاد كسي ... ىن چّن چَرٌ... ىن - چَر
ٌ او رِ ببينُ  .چَر

نقش بازي كردن اِن ًٍ جنّي . نفس راحتي كشيدو. سرش رِ تكّن داد ِ عقب رفت
از . چند محظُ بينيّن سكّت برقرار شد! امكس، يكي از سخت ترين كارٍاي دنيا بّد

ُ ی چشً بَش نگاٌ كردو كُ با نگاٌ ىبَيي بُ ىاٌ تّ بركُ زل زدٌ بّد دمً . گّش
 :نيي خّاست اين سكّت طّالني شُ؛ براي ٍيين پرسيدو

 حاال ىن ىي تّنً يُ سّال بپرسً؟ -
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 :تكّن خفيفي خّرد؛ ِمي بدِن اين كُ تغييري در حامتش ايجاد كنُ گفت

 .بپرس -

 :مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو ِ با كنجكاِي پرسيدو

 براي چي اين جاين؟... شيا -

 :مبخند آرِىي زد ِ سرش رِ پايين انداخت ِ گفت

ُ خاطر يُ نفر -  .ب

ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو ِ گفتً  :اخ

 اِن يُ نفر كيُ؟ -

ُ اي تّي ذٍنً جا افتاد، اِن ًٍ اين كُ امكس . برگشت ِ نگاٌ تيزي بًَ انداخت تازٌ نكت
سرو رِ از رِي شرىندگي ظاٍري تكّن دادو . چرا بايد يُ رازي رِ بُ يُ نگَبان سادٌ بگُ

 :ِ گفتً

 .اين ىّضّع بُ ىن ىربّط نييشُ! ىتاسفً -

 :نگاٍش رِ ازو كند ِ اين بار بُ خّد ىاٌ خيرٌ شد ِ مب باز كرد

 .بُ ياد ٍشت سال پيش افتادو -

. آب دٍنً رِ قّرت دادو ِ بُ زىين زل زدو. احساس كردو چيزي تّي قنبً فرِ ريخت
 ...يعني ىنظّرش

 ...ٍشت سال پيش، در حامي كُ قرار بّد ٍيُ چيز خّب تيّو شُ -
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ُ ی حرفش رِ قطع كرد ِ بُ زىين زل زد ِ آٍي كشيد خيني . با غً نگاٍش كردو. اداى
درد داشت كُ ىن اين جا بّدو، درست كنارش ِ نيي تّنستً كاري كنً ِ فقط ىحكّو بُ 

دمً نيي خّاست تحت . چيزي نگفتً ِ ىحه خّدش سكّت كردو. تياشا كردن بّدو
 .فشار باشُ

 تّ چرا ناراحتي؟ تّ براي چي اين جا اِىدي؟ -

 اين بار چُ درِغي بايد ىي گفتً؟. مبخند كجي زير نقابً زدو

 .ىن از خّدو ناراحتً -

 :يُ تاي ابرِش رِ باال انداخت ِ گفت

 از خّدت؟ چرا؟ -

 :مبخند شيطنت آىيزي زدو ِ گفتً

 !ٍيّن طّر كُ شيا تّضيح ندادين ىن ًٍ چيزي نييگً -

چند قدو بُ . ناگَان از جاش بنند شد. مبخند ىحّي رِي مبش نشست ِ سري تكّن داد
 :طرفً اِىد ِ گفت

 ىيشُ نقابت رِ برداري؟ -

 :دست ٍاو رِ ىشت كردو ِ سعي كردو خّدو رِ كنترل كنً

ُ ی ىن رِ ببينيد؟ -  شيا چرا اين قدر دمتّن ىي خّاد صّرت سّخت

 :چند محظُ نگاًٍ كرد ِ بعد آرِو زىزىُ كرد

 .تّ ىن رِ بُ ياد شخصي ىي ندازي؛ ٍيّن كسي كُ ٍشت سال پيش ازو دِر شد -
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ً ٍاو از ِحشت گرد شد بُ تيزبيني امكس ىعتقد بّدو؛ ِمي نُ اين قدر كُ ىن رِ . چش
ٌ اي ًٍ از يادش نرفتُ بّدو؟  بشناسُ؛ يعني ٍنّز بعد از ٍشت سال ذر

ً ٍاي  از طرفي خّشحال بّدو بابت اين كُ ٍنّز ىن رِ بُ یاد دارٌ ِ از طرفي از چش
 :سعي كردو بُ خّدو بياو. تنگ شدٌ از دقتش ىي ترسيدو

 .آدو ٍاي زيادي تّ اين دنيا شبيُ ٍيديگُ ٍستن؛ اين دميه نييشُ -

 :ِ بعد درحامي كُ نگاًٍ رِ بُ ىاٌ دِختُ بّدو گفتً

 .ىن بَترٌ برو؛ خدانگَدار قربان -

ىي تّنستً سنگيني . نفس راحتي كشيدو ِ ازش دِر شدو. ِ بعد از كنارش گذشتً
چيزي تّي دمً بّد، يُ حس ىبًَ، يُ خّشحامي خاص بابت . نگاٍش رِ حس كنً

ىني كُ . اين كُ اِن ٍنّز ًٍ ىن رِ بُ ياد داشت ِ دميه اين بيرِن اِىدنش ىن بّدو
ٍشت سال بّد از پيشش رفتُ بّدو؛ اىا با اين حال ٍنّز ًٍ ىن رِ بُ یاد داشت ِ 

 .حتي بُ ٍّيت الراي ىحافظ ًٍ شك كردٌ بّد

 :دستً رِ تّي جيبً فرِ بردو ِ در حامي كُ رِي برگ ٍا قدو برىي داشتً زىزىُ كردو

 !چيزي نيّندٌ تا ٍّيت ِاقعيً ىشخص شُ؛ تا اِن ىّقع صبر كن امكس، صبر كن -

*** 

نّر ىاٌ رِش . سيب قرىزي رِ كُ رِي ىيز بّد گرفتً ِ با نگاٌ درخشاني بَش زل زدو
 .افتادٌ بّد ِ باعخ ىي شد تّي اِن تاريكي برق بزنُ

 !فردا شب، قرارٌ ٍيُ چيز تيّو شُ؛ فردا براي ىا سرنّشت سازٌ -
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مبخندي بُ حرف ٍاي آنا زدو ِ بُ فردريك كُ ىحه ٍييشُ تّي تاريكي كنبُ پنَان شدٌ 
 :بّد نگاٌ كردو ِ گفتً

 چُ حسي داري جناب مرد؟ -

 :نگاٌ درخشانش رِ بًَ دِخت ِ سكّت كنبُ رِ بار ديگُ شكست

دمً نيي خّاد كسي فردا اشتباٍي كنُ؛ اگُ كّچك ترين اتفاق غيرقابه پيش بيني  -
ٌ اي بيفتُ  ...شد

 :انگشتش رِ بُ طرف ىن ِ آنا گرفت ِ گفت

 !با ىن طرفين -

ٌ ی كّتاٍي كردو ِ گفتً  :خند

 .عجيبُ، ىي خّاستً ٍيين رِ بَت بگً -

 :اين بار آنا گفت. پّزخندي زد

 .بُ اين نگاٌ كنين -

 :نگاًٍ رِ با اخً بَش دِختً ِ گفتً

 ــ تّي اين تاريكي معنتي انتظار داري چُ چيزي رِ ببينيً؟

نّر شيع تّي فضا . آنا نگاٍش رِ چند محظُ بًَ دِخت ِ بعدش شيعي رِ رِشن كرد
ُ ىّن افتاد  :خطاب بُ فردريك گفتً. پيچيد ِ رِي صّرت ٍرس

 .آٍاي خفاش شب، نزديك نّر شّ -

ُ كنان گفت ً ٍاش رِ تّي ًٍ كشيد ِ زىزى  :اخ
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 ...كافيُ يُ بار ديگُ بًَ بگي خفاش تا -

 :آنا با عصبانيت گفت

ُ طّر ىي خّاين فردا بُ . ىحه دِتا بچُ بُ جّن ًٍ افتادين! بس كنين - ىتعجبً چ
 .ِظايفتّن عيه كنين

 :نگاٌ خشيگيني بُ فردريك انداختً ِ گفتً

 .فردا ٍيُ چيز خّب پيش ىيرٌ! نگران نباش آنا -

 !اىيدِارو -

ُ اي كُ رِي ىيز بّد نگاٌ كردو ِ گفتً  :نگاًٍ رِ از فرد كندو ِ بُ نقش

 .اين براي چيُ؟ ىا كُ تياو قصر رِ ىي شناسيً -

 :آنا سرش رِ تكّن داد ِ گفت

 .فقط گّش كنيد -

ُ اي رِ ٍدف گرفت ِ گفت  :ِ بعد با دستش نقط

 .اين جا، جشن قرارٌ اين جا برگزار شُ -

 :سرو رِ تكّن دادو ِ گفتً

 عجيبُ، چرا رِي برج؟ -

بنندي برج باعخ ىيشُ ىا ِقتي . نيي دِنً؛ اىا ٍرچي كُ ٍست بُ سّد ىاست»: آنا
 «.براي فرار داشتُ باشيً

 :سرو رِ تكّن دادو ِ گفتً



 

www.lovelyboy.blog.ir 

253 ldkh  تاريكی طّفانرىان |  

ُ طّر ِارد ىيشي؟ -  بايد چي  كار كنيً؟ تّ چ

بُ یاد داشتُ باشين كُ ىن با چَرٌ خّدو ِارد . ىن بُ عنّان خدىتكار ِارد ىيشً»: آنا
 «.نييشً، بنكُ با چَرٌ دختري بُ ناو سّ كارو رِ انجاو ىيدو

 :صداي پرسشگر فرد تّي گّشً پيچيد

 دميه اين كار چيُ؟ -

 :آنا سرش رِ باال آِرد ِ گفت

 ...اِمين دميه بُ خاطر اينُ كُ ديانا ىن رِ ىي شناسُ، دِىين دميه ًٍ -

ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو ِ گفتً. نگاٍش رِ از فرد كند ِ بُ ىن نگاٌ كرد  :اخ

 دِىين دميه؟ -

 :آنا با نگاٍي سخت گفت

 .ىارتا -

ً ٍاو از تعجب گرد شدن  !ىارتا؟. چش

 !اين غيرىيكنُ... يعني ىارتا ًٍ تّي جشن حضّر دارٌ؟ اين -

ٌ ی ىن گفت ٌ ی بَت زد ُ ی نُ تكّن داد ِ ىقابه چَر  :سرش رِ بُ نشّن

ىحه اين كُ ىنكُ براي تشكر از خدىاتش اِن رِ بُ اين جشن كُ بُ ىناسبت تّمد  -
 .رزامين ِ پييان اتحاد با دياناست آِردٌ

ً ٍاو رِ تنگ كردو ِ گفتً  :چش

 خدىات؟ ىارتا چُ خدىتي ىي تّنستُ كردٌ باشُ؟ -
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شايد ناو تّ تّي سرزىين ديانا ىينّع باشُ؛ ِمي تّي سرزىين برف از تّ بُ عنّان »: آنا
يُ اسطّرٌ ِ قَرىان ناو بردٌ ىيشُ ِ ىنكُ بُ احتراو تّ با ىارتا بُ خّبي رفتار ىي كنُ 

 «.چّن ىارتا ٍييشُ ٍيراٌ تّ بّدٌ

 :پّزخندي زدو ِ گفتً

 !ىي خّاد جبران كنُ -

فعالً بي خيال ىارتا شّ ِ بُ ىن گّش كن؛ دمً نيي خّاد زحيت ٍاىّن از بين برٌ،  -
 ٍّو؟

ديگُ حتي برق زدن ِ سرخ . سرو رِ تكّن دادو ِ نگاٌ بي ىيني بُ سيب انداختً
سيب رِ رِي ىيز گذاشتً ِ . بّدنش ًٍ نيي تّنست ىن رِ ترغيب بُ خّردن كنُ

 :دست بُ سينُ گفتً

 .گّش ىيدو -

*** 

ُ ٍاي تياو نشدني رِبرِو نگاٌ كردو پاو رِ رِي اِمين پنُ گذاشتً؛ دِىين، . بُ پن
 ...سّىين، چَارىين ِ

قدو اِل رِ براي رسيدن بُ اين شب برداشتً ِ . ىن ًٍ ٍيين طّري شرِع كردٌ بّدو
اىشب . قرار بّد آراىش دِبارٌ بًَ برگردٌ. حاال قرار بّد ٍيُ چي بُ نفع ىن تيّو شُ

ُ او  شبي بّد كُ تياو زحيت ٍا ِكارٍاو نتيجُ ىي داد ِ ىن بُ آرزِي ٍشت سام
اگُ اين ىسير رِ ىي رفتً، ديگُ . نگاًٍ رِ باال آِردو ِ بُ ىسيرو نگاٌ كردو. ىي رسيدو

ُ اي . راٌ بازگشتي نبّد؛ قدو برداشتن تّی راٌ انتقاو راٌ برگشتي نداشت براي محظ
اِن بًَ ٍشدار دادٌ بّد؛ اين كُ رِحً . حرف ٍاي ٍافين ىحه يُ باد تّي گّشً پيچيد
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ىن با كسايي . تاريك ِ سياٌ شدٌ، اين كُ ىيكنُ ديگُ نتّنً خّدو رِ نجات بدو
ُ ی  ٍيكاري ىي كردو كُ پر از سياٍي ِ تاريكي بّدن؛ ِمي ىن ٍنّز ًٍ ىي تّنستً نقط

ٍيين نقطُ باعخ شد كُ ساييّن رِ نجات بدو، . سفيدرنگي رِ تّي ِجّدو ببينً
ُ اي از جنس سياٍي بسّزٌ ِ  ٍيين نقطُ بّد كُ باعخ شد دمً بُ حال سرنّشت شّامي
نيي دِنً اين نقطُ ىيكنُ بزرگ تر بشُ ِ تياو ِجّدو رِ دربر بگيرٌ يا اين كُ تاريكي بُ 

ٌ اي كُ دنيا بُ  ُ ی كّچیك ًٍ غنبُ كنُ ِ ىن تبديه بشً بُ تاريك ترين زاد اين نقط
ٌ اي كُ طبق . خّدش ديدٌ ٌ اي كُ اين بار ِاقعًا ىي تّنُ براي ٍيُ خطرناك باشُ؛ زاد زاد

 !پيش بيني ٍا شّو خّندٌ ىيشُ

نگاًٍ بُ . صداي شادي ِ خندٌ از تصّير رِبرِو بُ گّشً ىي رسيد. نگاًٍ رِ باال آِردو
دخترك سادٌ ِ شادي كُ دل ٍركسي . با مبخند دستي بُ سر رزامين ىي كشيد. ديانا افتاد
نگاًٍ رِ باال آِردو ِ بُ ديانا . دختري كُ چيزي از كينُ ِ انتقاو نيي فَييد. رِ ىي برد

براي چند جانيُ . زني كُ ٍييشُ عنيُ ىن بّد؛ حرف ٍاش، رفتارٍاش ِ كارٍاش. دِختً
ِقتي كُ ديانا ىن رِ شّو خّند ِ گفت كُ ىن براي . برگشتً بُ چندين سال پيش

ٌ ی سرزىين ٍا خطرناكً ِ ىن در تالش بّدو تا جابت كنً اين طّر نيست؛ جابت كنً  آيند
 ...كُ ىن دشين نيستً ِ حاال

نگاٌ مرزِنً رِ بُ . پاو رِي آخرين پنُ ىتّقف شد. ناخّداگاٌ چيزي تّي ذٍنً جا افتاد
اگُ اين انتقاو بُ پايان برسُ، در ِاقع اين دياناست كُ بُ ... اگُ. آخرين پنُ دِختً

ٌ ی شّىً ِ درست ٍيين ىّقع ست  ٍدفش رسيدٌ؛ اين اِنُ كُ جابت كردٌ ىن يُ زاد
 .كُ ىن تبديه بُ دشين ىيشً؛ دشيني كُ ٍيُ ىن رِ شّو ىي خّنن

ُ ی سفيد تّي ِجّدو بزرگ تر شدٌ ِ درحال جنگ با تاريكي درِنً  احساس ىي كردو نقط
ىن سال ٍا ىنتظر آخرين قدو بّدو ِ . آخرين قدو ىّندٌ بّد. نگاًٍ رِي پاو مرزيد. بّد
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حاال در كيال بَت ِ تعجب دچار ترديد شدٌ بّدو؛ ترديد بُ ٍدفً، ىن تاريك نبّدو، 
 ...ىن

 چرا خشكت زدٌ؟ -

 :با اخً نگاٍي بُ فردريك كردو ِ گفتً. بُ خّدو اِىدو ِ ناخّداگاٌ قدو آخر رِ برداشتً

 .داشتً فكر ىي كردو -

 :يُ تاي ابرِش رِ باال انداخت ِ گفت

 .بَترٌ رِي كارت تيركز كني -

ً ٍاش زل زدو ً ٍاي . بُ چش ً ٍايي كُ تّشّن تاريكي ِ كينُ ىّج ىي زد؛ يعني چش چش
 ىن ًٍ اين طّري بّدن؟

 !باز كُ خشكت زد -

 :عصبي تر از پيش گفتً. ِ بعد با دستش بُ جنّ ٍّمً داد

 !خّدو ىي تّنً راٌ برو! ٍي چي  كار ىي كني؟ -

آٍاني گفت ِ كنارو ايستاد ِ نگاٍش رِ رِي ىَيّن ٍا چرخ داد تا اين كُ بُ ديانا 
 .نگاٍش آرِو پايين اِىد ِ براي چند محظُ رِي رزامين ىّند. رسيد

 تّ ديگُ چرا خشكت زدٌ؟ -

 :بُ خّدش اِىد ِ گفت

 .بُ تّ ىربّط نيست -

 :پّزخندي زدو ِ گفتً
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 .بَترٌ رِي كارت تيركز كني؛ دمً نيي خّاد ٍيُ چي خراب شُ -

 :مبخند كجي زد ِ گفت

حرف خّدو رِ بُ خّدو پس ىيدي؟ ىي دِني ٍر كي جاي تّ بّد تا حاال از اين برج  -
 .پرت شدٌ بّد پايين

ىن . بُ پاٍاو كُ بُ اجبار اين قدو رِ برداشتُ بّدن. چيزي نگفتً ِ بُ زىين زل زدو
ىن ديانا رِ تا . ديانا رِ عذاب دادٌ بّدو؛ خيني بيشتر از اِن چُ كُ فكرش رِ ىي كردو

ىرز ىرگ بردٌ بّدو ِ حاال چرا بايد بيشتر از اين عذابش ىي دادو؟ آتشي كُ ىن در ابتدا 
دستً رِ از . از ديانا داشتً تقريبا خاىّش شدٌ بّد ِ حاال تنَا خاكسترش ىّندٌ بّد

ُ ٍا نگاٌ كردو چيزي حدِد ٍزارتا پنُ بّد ِ . رِي كالفگي تّي ىٍّاو فرِ بردو ِ بُ پن
ُ ًٍ ۴۴۴ ىن  ُ اش رِ با اشتياق باال اِىدٌ بّدو ِ درست تّي پنُ آخر ٍيُ چيز ب  پن

ُ ی سفيد . ريخت درست تّي پنُ آخر بّد كُ صداي ٍافين تّي گّشً پيچيد ِ نقط
ُ ی آخر بّد. شكه گرفت ِ بيشتر شد ُ ی آخر ىن رِ بُ ٍدفً . ٍيُ چي تقصير پن پن

ٌ ٍا ِ ىسيرٍا رِ باال اِىدٌ . ىشكّك كرد؛ ِمي نيي شد كاريش كرد ُ ٍا ِ را ىن تياو پن
 !حاال نيي شد كاريش كرد؛ نيي شد. بّدو

 اسً تّ چيُ؟ -

ُ اي از دنياي خيال ِ ناراحتي بُ زىين پرت شدو نگاًٍ رِ آرِو . با صداي نازك ِ دخترِن
رنگ ِ طرح اِن . بُ طرف زىين سّق دادو كُ تّي نگاٌ سبز رنگ ِ درخشاني غرق شدو

ً ٍا اِن قدر زيبا بّدن كُ براي چند محظُ ىات شدو  .چش

 !جّاب بدٌ ديگُ -

بُ جاي خامي فردريك نگاٌ كردو؛ . تازٌ تّنستً ٍيُ چيز رِ تشخيص بدو. پنك زدو
 یعني اِن قدر غرق افكارو بّدو كُ چيزي رِ حس نكردو؟
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 اسً تّ چيُ؟! آٍاي خانّو -

ُ اي كُ مباسی سبز رنگ بُ تن كردٌ بّد برگشت ! رزامين. نگاًٍ با سرعت رِي دختربچ
ً ٍاي كنجكاِش زدو ِ كيي خً شدو ِ گفتً  :مبخندي بُ چَرٌ ِ چش

 .اِل تّ بگّ اسيت چيُ -

ً ٍاش رِ تّي حدقُ چرخّند ِ گفت  :مب ٍاي سرخ رنگش رِ غنچُ كرد ِ چش

 !اسً ىن رزامينُ؛ حاال تّ بگّ اسيت چيُ -

دستً رِ تّي ىٍّاي بنند ِ طالييش فرِ كردو ِ . دمً ىي خّاست تّي آغّشً بگيرىش
 :گفتً

 .اسً ىن الراست -

اِن دختر ىعصّو بًَ راستش رِ گفت ِ ىن . ِ بعد تّي دمً ازش ىعذرت خّاستً
ً ٍاش درخشيد ِ با محن . درِغ تحّينش دادو مبخندي رِي مبش نقش گرفت ِ چش

 :شادي گفت

 !از اسيت خّشً ىياد -

 :سرو رِ عقب كشيدو ِ گفتً. ِ بعد دستش رِ باال آِرد ِ بُ طرف صّرتً برد

 ىي خّاي چي كار كني كّچّمّ؟ -

ٌ اي درحامي كُ در تالش بّد گفت  :با محن باىز

 ِقتي اين چيزٌ رِي صّرتتُ خفُ نييشي؟ -

مبخندي بُ بچگيش زدو ِ دست ٍاي كّچّمّش رِ كُ در جستجّي صّرت ىن بّد رِ 
 :تّي دستً گرفتً ِ گفتً
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 .نُ خفُ نييشً -

 :يَّ دست ٍاش رِ عقب كشيد ِ با اخً گفت

 يُ چيزي يادت نرفت الرا؟ -

ٌ و رِ گرفتُ بّدو گفتً. چُ زِد صيييي ىي شد  :در حامي كُ جنّي خند

 چي كّچّمّ؟ -

ً ٍاش بيشتر در ًٍ شد ِ گفت  :اخ

 !بًَ نگّ كّچّمّ -

 :مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو ِ گفتً

 حاال ىيشُ بگي براي چي ناراحتي ازو؟. ىعذرت ىي خّاو -

سرش رِ كيي بُ پايين خً كرد كُ ىٍّاي طالييش تّي . دِبارٌ مب ٍاش رِ غنچُ كرد
 :صّرتش ريخت ِ بعد صداي دمخّرش بُ گّشً رسيد

 !تّمدو رِ بًَ تبريك نگفتي -

بايد غً رِ از اين . چُ سادٌ دمخّريش رِ بيان كرد. با شيفتگي بَش نگاٌ كردو
ً ٍاي سبز ِ شفاف بيرِن ىي كردو؛ اين بچُ گناٍي نداشت  .چش

 :دست ٍاش رِ گرفتً ِ با ىَربّني گفتً

 !ببخشيد كّچّمّ كُ تّمدت رِ بَت تبريك نگفتً -

 :ِ بعد باالخرٌ اِن رِ تّي آغّشً گرفتً ِ بُ خّدو فشارش دادو ِ گفتً

 !تّمدت ىبارك شاٍزادٌ خانّو قشنگ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

260 ldkh  تاريكی طّفانرىان |  

 :صداي اعتراضش بنند شد

 !بًَ دير تبريك گفتي! درضين، قبّل نيست! بُ ىن نگّ كّچّمّ -

 :از آغّش خّدو بيرِن كشيدىش ِ درحامي كُ دستي بُ سرش ىي كشيدو گفتً

 .بُ جاش قّل ىيدو از اين بُ بعد ازت خّب ىراقبت كنً. ىعذرت ىي خّاو... گفتً كُ -

 ...اىشب ٍيُ چيز تيّو ىي شد ِ ىن. باز ًٍ يُ درِغ ديگُ

 !قّل دادي ٍا -

ُ ی افكارو پارٌ شد  :مبخندي زير نقاب زدو ِ گفتً. با حرف زدنش رشت

 .امبتُ، الرا رِي قّمش ىي ىّنُ -

 :با خندٌ گفت

 .درست ىحه ىاىانً؛ اِن ٍييشُ رِي قّل ٍاش ىي ىّنُ -

 :ناخّدآگاٌ گفتً. در حال حرف زدو با ىشاِر جديدش بّد. نگاًٍ رِ بُ ديانا دِختً

 ىاىان ديانا رِ خيني دِست داري؟ -

 :نگاٍش غرق عشق شد ِ گفت

 !اِن ىَربّن ترين ىادر تّ دنياست! ىن خيني ىاىانً رِ دِست دارو -

ً ٍاو رِ با درد بستً ِ گفتً  :چش

اگُ يُ رِز ديگُ نباشُ چي كار ىي كني؟ اگُ بعضي ٍا ناراحتش كنن تّ چي كار ىي كني  -
 رزامين؟

 :با صداي بغض داري گفت
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 .با ٍر كسي ًٍ كُ ىاىانً رِ اذيت كنُ قَر ىي كنً... اگُ ىاىان نباشُ گريُ ىي كنً -

ٌ تر، بدتر ِ خطرناك تر مب ٍاو رِ رِي ًٍ ! چيزي شبيُ بغض تّي گنّو بّد؛ ِمي كشند
ً ٍاي شفاف شدٌ از اشكش با محن  ً ٍاو رِ باز كردو ِ خيرٌ تّي چش فشار دادو ِ چش

 :ىَربّني گفتً

 !آفرين بُ تّ دختر خّب -

 :ِ بعد دستي بُ سرش كشيدو ِ گفتً

 ىي خّاي ىاىانت رِ خّشحال كني؟ -

 :مبخندي زد ِ گفت

 !اٍّو -

 :ناخّدآگاٌ ىن ًٍ مبخندي زدو ِ گفتً

اگُ تّ ٍييشُ دختر خّبي باشي بانّ ديانا . اين جشن براي تّئُ؛ برِ ازش تشكر كن -
 .ًٍ خّشحامُ

ً ٍاش غً نداشتن. با خّشحامي خنديد ٌ ی شادي رِشن شدٌ . ديگُ چش تّشّن ستار
 :در حامي  كُ ىي خنديد گفت. بّد ِ از خّشحامي ىي درخشيدن

با اين كُ دير بًَ تّمدو رِ تبريك گفتي ِمي ىن ! تّ دِست خيني خّبي ٍستي -
 !دِستت دارو

 :خنديدو ِ گفتً

 .ىن ًٍ ٍيين طّر شاٍزادٌ خانّو -

 :ِ بعد در حامي كُ ازو دِر ىي شد گفت
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ٌ و، پس ىي بخشيت! يادت باشُ بًَ كادِ ندادي ٍا -  !ٍر چند ىن خيني بخشند

ُ ش كردو  .بُ سادگي ِ بخشندگيش خنديدو ِ با نگاًٍ بدرق

ىن ٍيچ ِقت آغّش يُ ىادر يا پدر رِ . مبخند تنخي زدو. حسرت عجيبي تّي دمً بّد
ٌ ی ِاقعي ًٍ نداشتً؛ تنَا عضّ بازىاندٌ از . تجربُ نكردٌ بّدو ىن حتي يُ خانّاد

 .خانّادٌ اصنيً آنا ِ ىارتا بّدن

چيزي تّي قنبً . نگاًٍ رِي دخترك كُ تّي آغّش ىادرش غرق شدٌ بّد خشك شد
باِرو نيي شد، ىن بُ يُ دختر حسادت . حاال حسرت تبديه بُ حسادت شدٌ بّد. پيچيد

ً ٍاو رِ . ىي كردو؛ چّن اِن ىادر داشت ِ ىن نداشتً سرو رِ پايين انداختً ِ چش
ٌ ی ىاريا رِبرِو نقش گرفت. بستً زني كُ شجاعتش رِ بُ ارث بردٌ بّدو؛ اىا پاك . چَر

ٌ ی خّشبخت رِبرِو نگاٌ كردو. بّدن نيتش رِ نُ . نگاًٍ رِ باال آِردو ِ بُ خانّاد
حضّر ساييّن كنار ديانا ِ بّدن دختر شيريني ىحه رزامين باعخ شدٌ بّد ديانا در تياو 

ُ اي دمً براي خّدو سّخت. ىدت حتي مبخند ًٍ از رِي مب ٍاش پاك نشُ . براي محظ
ىن ٍيچ ِقت نتّنستً اين ىدل مبخندٍا رِ تجربُ كنً؛ ىن ٍيچ ِقت نتّنستُ بّدو 

ىن تّي بچگي بُ جاي اينكُ طعً شادي رِ . اين طّر راحت تّي آغّش ىادرو باشً
ٌ ٍاي بد بقيُ بّدو انگار از اِن اِمش ًٍ ىعنّو بّد ىن . بچشً، درحال تحيه كردن نگا

اگُ اين برج رِ باال ! جزئي از تاريكي او ِ سرنّشتً ًٍ درست ىحه خّدو تاريك ِ سياٍُ
ٌ ی جديدي رِ  نيّىدٌ بّدو، اگُ ديرِز خّدو رِ كنار ىي كشيدو شايد ىي تّنستً آيند

نُ ىن خّدو رِ كنار . بدِن عذاب ِجدان داشتُ باشً؛ ِمي حاال ٍيُ چي تيّو شدٌ بّد
ٌ ی اين كار رِ داشتً  .كشيدٌ بّدو، نُ اجاز

 بُ چي اين طّر خيرٌ شدي؟ -

 :اين بار ىتعجب نشدو؛ تنَا مبخندي بُ حضّر ناگَانيش زدو ِ گفتً
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 اين جا ًٍ دست از سرو برنيي داري؟ -

 :بدِن اين كُ تغييري تّ حامت صّرتش ايجاد بشُ گفت. اىا اِن جدي بّد

. آرتيييس، ىن حس ىي كنً كُ نيي خّاي تّي اين پايان كحيف شركت داشتُ باشي -
 !ٍنّز ًٍ زىان ٍست؛ خّدت رِ كنار بكش آرتيييس

 :نگاٌ ناراحتي بَش انداختً ِ گفتً

 .اين يُ خيال ىحامُ ٍافين -

ىي دِنستً نيي تّنُ ٍافين رِ ببينُ؛ . ِ بعد بُ ديانا نگاٌ كردو كُ بُ ىن زل زدٌ بّد
 .ٍافين اِن قدر بي عقه نبّد كُ آشكارا بياد ِ باٍاو حرف بزنُ

 .تّ فرصت داري آرتيييس -

 :نگاًٍ رِ سريع رِي صّرتش زِو كردو ِ گفتً

 از كدِو فرصت حرف ىي زني؟ -

 :باالخرٌ سرش رِ بُ طرفً برگردِند ِ گفت

ٍيُ چي بُ خّدت بستگي دارٌ آرتيييس؛ اگُ از اين فرصتي كُ پيش رِت قرار گرفتُ  -
ُ  آراىش ِ رِشنايي برسي؛ اىا اگُ ٍدرش بدي  ...بُ خّبي استفادٌ كني، ىي تّني ب

 :نگاٍش درخشيد ِ اداىُ داد

ٌ ی تاريك ِ شّو  - ديگُ راٌ برگشتي ِجّد ندارٌ ِ تّ بايد اين بار ِاقعًا بُ عنّان يُ زاد
 !بُ زىين برگردي

ُ ی بدي . نيي تّنستً ٍيچ ِاكنشي نشّن بدو. ىات شدٌ بّدو حرف ٍاي ٍافين ضرب
 :ٍيين طّر تّ نگاٌ خاكستريش غرق بّدو كُ پنك زد ِ گفت. بًَ زدٌ بّد
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 .شايد بعضي ٍا ىانعت بشن؛ اىا نذار! ىراقب باش آرتيييس -

ً ٍاي ىبَّت ىن رِي قنبً گذاشت احساس كردو نيرِيي . ِ بعد دستش رِ ىقابه چش
 :صداي ٍافين تّي گّشً پيچيد. ِارد قنبً شد

تنَا كسي كُ ىي تّنُ تّ رِ نجات . ىن ىي تّنً رِشنايي رِ تّي رِح ِ قنبت حس كنً -
 .بدٌ خّدتي، نُ ٍيچ كس ديگُ

دستً رِ . ٍيين كُ دستش رِ برداشت نيرِي عظييي كُ بُ قنبً ِارد ىي شد ىحّ شد
ُ تكُ شد. رِي قنبً گذاشتً با تياو سنّل ٍاو رِشنايي رِ ! حس ىي كردو. نفس ٍاو تك

ىي تّنستً ٍيّن طّر كُ ٍافين ديد اِن . كُ درِن قنبً جريان داشت حس ىي كردو
ُ ی سفيد رِ ببينً كُ قسيتي از رِح تاريكً رِ دربر گرفتُ نگاًٍ رِ باال آِردو كُ . نقط

نفسً رِ بُ بيرِن فّت كردو ِ دستً . حرفي بزنً؛ اىا با جاي خامي ٍافين رِبرِ شدو
 :رِ از رِي قنبً برداشتً ِ با حسرت زىزىُ كردو

اي كاش تّي اين نبرد سخت، نبردي كُ ىن دشين ! اي كاش يكي بّد كيكً كنُ -
 !خّدىً تنَا نبّدو

ُ او قطع شد ِ صداي بنند ىردي تّي فضا پيچيد  :با صداي بنند شيپّرٍا، زىزى

 !عاميجناب آتريس ِ اىپراطّر آب ٍا، اىپراطّر جان ِارد ىي شّند -

ً ٍاي گرد شدٌ از ِحشت بُ رِبرِو زل زدو قرار نبّد آتريس ِ جان ! قرار نبّد. با چش
 ...قرار نبّد. ًٍ تّي اين جشن معنتي حضّر داشتُ باشن

ً ٍاو رِ با عصبانيت ِ ناراحتي بستً كُ صداي ديانا بُ  با شنيدن صداي قدو ٍايي چش
 :گّشً رسيد

 .خّش آىديد -
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بايد چي كار ىي كردو؟ ىن خّدو رِ براي نقش بازي كردن . دست ٍاو رِ ىشت كردو
ً ٍاو رِ باز كردو كُ نگاًٍ . جنّي ىنكُ ِ امكس آىادٌ كردٌ بّدو، نُ جان ِ آتريس چش

ً ٍاي فّق امعادٌ آبي رنگش اين رِ جابت ىي كردن كُ . تّي دنياي آبي رنگي غرق شد چش
. احساس ىي كردو جريان خّن تّي رگ ٍاو كندتر شدٌ. اِن پادشاٌ آب ٍا ِ درياست

نگاًٍ رِ از جان جدا كردو ِ بُ ىردي دِختً كُ اِمين دِست ِ اِمين دشين ىن تّي 
ً ٍاي سياٌ رنگش ناخّداگاٌ مبخندي غيگين رِي مبً . اين سرزىين بّد با ديدن چش

ً ٍاو نقش گرفت. شكه گرفت ٌ ٍاو با آتريس جنّي چش ِرِدو بُ اِن . تياو خاطر
زندان ىخّف، شيشيري كُ ىي خّاست باٍاش سرو رِ از تنً جدا كنُ، ناپديد كردن ىن 

ٌ اش رِ حس كنً  .ِ خّردن اِن ىرغ سرخ شدٌ كُ ٍنّز ًٍ ىي تّنستً ىز

ٌ ی تنخي كردو . بُ ياد ديدار آخرىّن افتادو. با بُ ياد آِردن خاطرات تنخ ِ شيرينً خند
ً ٍاي غيگينً داد كُ بُ آتريس زل زدٌ بّدن ٌ او خشك شد ِ جاش رِ بُ چش . خند

ِقتي كُ . ٍشت سال پيش، ِقتي كُ ِاقعيت رِ فَييدو درست ٍيين حال رِ داشتً
فَييدو آتريس كسي بّد كُ ىارتا اجيرش كردٌ بّد ِ از قبه ًٍ ٍيُ چي رِ 

ِقتي كُ فَييدو سننا ىتعنق بُ سرزىين جنيان بّدٌ نگاٌ ِ قنبً ٍيين طّر . ىي دِنست
 .تّي غً فرِ رفتُ بّد

بُ سختي نفس عييقي كشيدو ِ بُ امكس ِ آتريس زل زدو كُ رِي صندمي بنّري 
ٍيچ كدِىشّن ىن . پّزخند تنخي زدو. شكه نشستن ِ خندان ىشغّل صحبت بّدن

 !آرتيييس ىردٌ بّد؛ آرتيييس ٍشت سال پيش براي ٍيُ ىرد. رِ بُ ياد نداشتن

 .قرار نبّد بيان -

 :آٍي كشيدو ِ گفتً

 .ىًَ نيست -
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 :نگاٌ ىبَيي بًَ انداخت ِ گفت

چرا اين قدر از اِىدنشّن ناراحتي؟ بايد خّشحال باشي؛ چّن اين بار افراد بيشتري  -
 .شاٍد نابّدي ديانا ٍستن

ً ٍاو رِ با عصبانيت بستً ِ گفتً  :چش

 .برخالف تّ فرد، ىن ٍنّز احساساتً رِ از دست ندادو -

ٌ اش رِ شنيدو  !بّي تيسخر ىي داد. صداي خند

ٌ ی ! احساس؟ احساس ىن سال ٍا پيش كشتُ شد آرتيييس - قاته احساس ِ خانّاد
 .ىن كسي جز ديانا نيست

 :ِ بعد با خشً اداىُ داد

ُ خاطر ٍيينُ كُ بايد تقاص بدٌ -  !ىن از خّن اىيني ِ ميا نيي گذرو! ِ ب

 :نگاًٍ رِ بَش دِختً ِ گفتً

فكر نيي كني تا ٍيين جاش ًٍ تّنستُ باشي انتقاو رِ گرفتُ باشي؟ ىا پسرش رِ  -
ىارتين، تنَا ىشاِرش . سربازٍاش رِ بُ درك فرستاديً. ازش گرفتيً ِ عذابش داديً

رِ كشتيً ِ تياو اسناد كشّريش رِ بُ دشين داديً كُ باعخ شد قسيتي از ىردو ِ 
باعخ شديً ياغي ٍا . ديد ىردو رِ نسبت بَش خراب كرديً. كشّرش رِ از دست بدٌ

ً ٍاش رِ باز كنُ بس نيست؟ ىا . اِن رِ تا ىرز ىرگ ببرن ِ اِن تا يُ ٍفتُ نتّنُ چش
ىن شاٍد فريادٍايي . اِن رِ شيش ىاٌ، ٍر ساعت، ٍرمحظُ، ٍر جانيُ عذابش داديً

 !بّدو كُ تّي خّاب ىي كشيد
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ُ او باال پايين ىي شد ُ ی سين ٌ ی . قفس تياو حرف ٍايي رِ كُ تّي ذٍنً ىحه يُ غد
. سرطاني در حال رشد كردن بّدن رِ بُ زبّن آِردٌ بّدو ِ احساس سبكي ىي كردو

 !درست ىحه يُ پر

ً ٍاي ىبَّت فرد زل زدو نگاًٍ رِ . ىي تّنستً بفَيً چرا ىبَّت ِ ىتعجبُ. بُ چش
 .ازش كندو كُ ناگَان بازِو اسير چنگال دردناكش شد

 .بُ ىن نگاٌ كن -

 :گستاخانُ بَش زل زدو ِ گفتً

 !اىيدِارو اِن قدر احيق نباشي كُ جنّي ٍزارتا آدو بخّاي جنگ راٌ بندازي -

ً ٍاش ببينً ُ ٍاي خشً رِ تّي چش سرش رِ نزديك آِرد طّري كُ . ىي تّنستً شعن
نفس ٍاي داغش پّستً رِ ىي سّزِند ِ بعد صداي ترسناك ِ عصبيش تّي گّشً 

 .پيچيد

خيال خيانت كردن بُ ىا رِ از سرت بيرِن كن؛ اگُ بخّاي پا پس بكشي ىن خّدو  -
برخالف تّ ىن ٍيچ ِقت دمً بُ حال ديانا نيي سّزٌ ِ اين . كارت رِ تيّو ىي كنً

اِن فقط . بالٍايي ًٍ كُ سرش اِىد چيزي در ىقابه زجرٍايي كُ ىن كشيدو نيستن
ٌ ٍا سال پيش تا بُ حال، رِز بُ رِز، ساعت بُ ساعت  شش ىاٌ عذاب كشيد؛ ِمي ىن د

اِن پست . ِ محظُ بُ محظُ دارو تّي جَنيي ىي سّزو كُ ديانا براو درستش كردٌ
اِن بّد كُ اين ٍيّال رِ ساخت؛ اِن بّد . فطرِت معنتي، عزيزترين كس ٍاو رِ ازو گرفت

ُ ی سياٌ ِ بدي رِ بُ ِجّد آِرد پس نبايد انتظار بخشش داشتُ باشُ بايد . كُ شّامي
ىن از گناٍش نيي گذرو آرتيييس، شيش ىاٌ كيُ، ... ٍيّن سال ٍا بُ فكر االن ىي بّد

 !اِن بايد تا آخر عير بسّزٌ
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ً ٍاي زردرنگش كُ بُ سرخي ىي زد نگاٌ كردو براي اِمين بار بّد كُ . با ترس بُ چش
ً ٍاش ببينً  .ىي تّنستً برق اشك رِ تّي چش

ٌ اش گفت  :بازِو رِ ِل كرد ِ با صداي سرد شد

 .جشن ِاقعي قرارٌ شرِع بشُ! آىادٌ باش -

ىي تّنستً دركش كنً؛ . با اخً ِ ناراحتي بُ رفتنش نگاٌ كردو. ِ بعد تركً كرد
ىي تّنستً دٌ سال زجري رِ كُ كشيد بفَيً؛ ِمي ىن از سًَ خّدو گذشتُ بّدو، ىن 

 !نيي خّاستً. نيي خّاستً ديگُ تّي اين انتقاو معنتي بسّزو

. نفس عييقي كشيدو ِ سرو رِ باال  آِردو كُ نگاًٍ بُ دختري با پّست تيرٌ افتاد
. درحامي كُ داشت غذاٍا ِ شربت ٍا رِ حيه ىي كرد با نگاٌ تيزش بُ ىن زل زدٌ بّد

بُ طرف ديانا قدو برداشتً ِ كنارش ايستادو ِ بُ . خّدش بّد؛ ِقتش بّد شرِع كنيً
ُ ٍا زل زدو كُ درحال كار بّدن صداي آنا . نگاٌ اِن دختر ٍنّز ًٍ رِي ىن بّد. نديي

 :تّی گّشً پيچيد

ِقتي كُ شربت ٍا . ِقتي ىن ِارد شدو، آرتيييس تّ بايد درست كنار ديانا باشي -
 !اگُ يُ جا بنرزين كار تيّىُ! پخش شد، اين بار نّبت فردريكُ، حّاستّن رِ جيع كنين

نگاًٍ رِ باال  . با دستي كُ جنّو اِىد از حرف ٍاي آنا جدا شدو ِ بُ زىان حال برگشتً
 :مبخند كجي زدو ِ گفتً. آِردو كُ باز ًٍ دختر رِ ديدو

 !اين ريخت ِ قيافُ بَت نيياد -

ً ٍاي آنا درًٍ شد ِ با حرص گفت  :اخ

 دٍنت رِ ببند آرتيييس؛ ىي خّاي مّىّن بدي؟ -

 :مب ٍاو رِ از خندٌ گاز گرفتً ِ گفتً
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 !تازٌ ِقتي عصباني ىيشي، زشت تر ًٍ ىيشي -

پاو رِ . نگاًٍ رِ بُ پاي آنا دِختً كُ پاٍاو رِ مگدىال ىي كرد. دردي تّي پاو پيچيد
 :عقب كشيدو ِ جدي گفتً

 ...بر بُ كارت برس؛ اگُ يُ بار ديگُ از اين خطاٍا كني -

ُ او رِ با صداي پر از حرصش قطع كرد ِ گفت  :اداىُ جين

 !ٍيش -

ُ ی جديد اصالً بَش نيي اِىد. با خندٌ دنبامش كردو. ِ بعد رفت بُ ديانا كُ . اين قياف
ً ٍاو رِ تنگ كردو ِ بُ عكس امعينش زل زدو. رسيد زير نظر گرفتيش ٌ اش . چش چَر

ً ٍاش ُ ٍاي داغ خشً ِ انتقاو ... ٍيچ حامتي نداشت؛ اىا نگاٌ ِ چش ىي تّنستً شعن
آنا ًٍ ٍنّز خشً انتقاو تّي دمش . پّزخندي زدو. رِ از ٍيين فاصنُ ًٍ تشخيص بدو

بّد؛ پس چرا ىن بُ اين زِدي پا پس كشيدو؟ چرا ىن اين قدر زِد سرد شدو ِ دمً بُ 
حال ديانا سّخت؟ با اين كُ ىن ًٍ كً از اِن دِ نفر سختي نكشيدو، چرا زِدتر 

رِزي ىن ناجي تياو اين . احساساتً بر ىن غنبُ كردن؟ شايد چّن رِزي قَرىان بّدو
ىن ٍشت سال با دمي شكستُ . سرزىين ٍا بّدو ِ كسي كُ دمً رِ شكست ديانا بّد

ِقتي . از ٍيُ ىتنفر شدٌ بّدو ِ از ناجي بُ يُ دشين تبديه شدو. زندگي ىي كردو
ذٍنً بُ آيندٌ كشيدٌ ىي شد ِ ىردو رِ ىي ديدو كُ ٍر ِقت اسيً رِ ىي شنيدن 

ٌ اشّن درًٍ ىي شد ِ حرف ٍاي ديانا رِ تكرار ىي كردن، نيي تّنستً آرِو بشينً تا  چَر
فردريك ِ آنا تاريك كاىه بّدن؛ ِمي ىن ٍنّز ًٍ ىي تّنستً . اين انتقاو بُ پايان برسُ

ُ ی سفيد درِنً رِ ببينً كُ حاال بخش عظييي از رِحً رِ دربر گرفتُ ِ درحال  نقط
 .شكست دادن تاريكي بّد
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ناقّس خطر بُ صدا در اِىدٌ . با صداي ناقّس سرو رِ باال آِردو ِ بُ اطراف نگاٌ كردو
 !ناخّدآگاٌ تنً مرزيد؛ شرِع شدٌ بّد. بّد

نگاًٍ رِي رزامين برگشت كُ ترسان ِ نگران تن ىادرش رِ چنگ ىي زد ِ سرش رِ تّي 
. از دردي كُ قرار بّد اين دختر ببينُ بغض كردو. بغض كردو. سينُ ىادرش پنَان ىي كرد

 :دست ٍاو رِ ىشت كردو كُ صداي امكس بُ گّشً رسيد

 اتفاقي افتادٌ؟ -

 :ديانا با اخيي كُ بُ چَرٌ داشت گفت

ُ اي رخ دادٌ -  .باز ًٍ يُ اتفاق شّو ديگ

 :ىشاِر ديانا گفت

 .ىن ىيرو رسيدگي كنً -

 :ديانا كُ از خشً سرخ شدٌ بّد با صدايي كُ كنترمش ىي كرد گفت

 .اين بار خّدو ىيرو؛ خّدو بايد بُ ٍيُ چيز پايان بدو! نُ -

 :آتريس جنّ اِىد ِ گفت. ِ بعد از جاش بنند شد كُ بقيُ ًٍ بُ احتراىش بنند شدن

 .اجازٌ بديد ٍيراٍتّن بياو. ىن اين قدرت رِ دارو كُ ىخفيانُ سرك بكشً -

 .شيا ىَيان ىن ٍستيد، خّدو درستش ىي كنً: ديانا

ٌ ی ديانا رِ ديدو. آتريس چيزي نگفت ِ از ديانای خشيگين دِر شد . دست ىشت شد
ٌ اي بّد كُ تّي خّدش جيع  ديانا از تختش دِر شد ِ ىن نگاًٍ بُ دخترك ترسيد

ُ ياد آرتيييس كّچّمّيي افتادو كُ رِزي . با غً نگاٍش كردو. شدٌ بّد ناخّدآگاٌ ب
 .ٍيين طّري از دست بقيُ قايً شدٌ بّد
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 داري چي كار ىي كني؟! احيق -

نگاٌ ىتعجب ٍيُ رِ دنبال كردو ِ بُ ديانا . اين فرياد ديانا بّد كُ ٍيُ جا رِ مرزِند
ديانا با . رسيدو كُ جنّي سرباز ايستادٌ بّد ِ سرباز از سر راٍش كنار نيي رفت

 :عصبانيت شيشيرش رِ بيرِن كشيد ِ گفت

 اين قدر گستاخ شدين كُ از دستّر ىن سرپيچي ىي كنين؟ -

نگاًٍ رِ تنگ كردو ِ رِي سرباز دقيق . سرباز ٍيّن طّر گستاخانُ بُ ديانا زل زدٌ بّد
ُ اي ... تياو اجزاي صّرتش براو آشنا بّد؛ اين نگاٌ سركش ِ گستاخ. شدو ناگَان صحن

تير خّردن ديانا ِ كسي كُ تيراندازي . جنگ ىا ِ ياغي ٍا در جنگه. جنّو شكه گرفت
 .كرد ِ ىن گذاشتً جّن سامً بُ در ببرٌ

 :با بَت زىزىُ كردو

 اِن اين جا چي كار ىي كنُ؟ -

ديانا خّاست شيشير رِ رِي گردن سرباز فرِد بيارٌ كُ صداي مرزِن رزا تّي فضا 
 :پيچيد

 !ىاىان... و -

اين جزء . بَت زدٌ برگشتً ِ بُ آنا نگاٌ كردو كُ چاقّ رِ زير گنّي رزامين گذاشتُ بّد
ُ ىّن نبّد . خّاستً قدىي جنّ برو كُ نگاٌ جدي ِ ىحكً آنا رِی ىن برگشت! نقش

ً  ٍاش بخّنً مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو ِ . ىي تّنستً ٍشدار رِ از تّي چش
ً ٍاو رِ بستً ِ ىنتظر شدو ىنتظر نقش خّدو شدو كُ قرار بّد اجراش كنً؛ . چش

 .نقشي كُ ازش ىتنفر بّدو

 :آتريس خّاست قدىي بردارٌ كُ آنا با خشً گفت
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 !ِگرنُ ىرگ اين دختر رِ بُ چشً ىي بيني! از جات تكّن نخّر -

ً كً بَت جاش رِ بُ عصبانيت . بُ ديانای بَت زدٌ نگاٌ كردو. آتريس سرجاش ايستاد ك
. ٍنّز ِقتش نبّد؛ ٍنّز بايد تياشاچي ىي بّدو. با قدو ٍاي ىحكً بُ طرف آنا اِىد. داد

 :آنا ٍشدارگّنُ چاقّ رِ بيشتر بُ گنّي رزامين بيچارٌ فشرد كُ رزامين با درد فرياد كشيد

 !ىاىان -

ُ طّري فرِ . مرزش ىردىكش رِ ديدو. ديانا رِ ديدو كُ پاٍاش مرزيد ِديدو كُ دارٌ چ
ُ اش رِ بُ رزامين دِخت ِ خطاب بُ آنا گفت. ىي ريزٌ  :نگاٌ نگران ِ ىادران

 !تّ كي ٍستي؟ دست از سر دخترو بردار؛ اِن گناٍي ندارٌ -

خّاست حرفي بزنُ كُ ىن نگاًٍ بُ آتريس . پّزخندي رِي مب ٍاي آنا نقش گرفت
خّاستً فرياد بزنً كُ . نگاًٍ سريع رِي آنا برگشت. در كيترين جانيُ غيب شد. افتاد

. با نگراني بُ آنا ِ ديانا نگاٌ كردو. ناگَان بُ جنّ پرت شد ِ جنّي پاي ديانا افتاد
 .آتريس رزامين رِ تّي آغّشش كشيد ِ سعي در آرِو كردنش داشت

 :ديانا با خشً شيشير رِ رِي گنّي آنا گذاشت ِ گفت

 !با ىرگت بايد تقاص آسيب زدن بُ دخترو رِ بدي -

سرو رِ . ِقتش بّد ىن ِارد اين صحنُ بشً. نّبت ىن بّد. نگاٌ آنا رِي ىن برگشت
 :آرِو تكّن دادو ِ شيشير تاريكيً رِ بيرِن كشيدو ِ با فرياد گفتً

 !آسيب ديدن آنا ىصادف با ىرگ ِميعَدتُ -

ً زىان صداي ىبَّت ىارتا پيچيد  :اين بار شيشير از دست ديانا بُ زىين افتاد ِ ٍ

 !آنا؟ -
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 :پّزخندي رِي مب آنا شكه گرفت كُ ديانا ىبَّت در حامي كُ بُ ىن زل زدٌ بّد گفت

 الرا، تّ ديگُ چرا؟ -

ً ٍاش زل زدو  :فرياد دردناك ديانا رِ شنيدو. چيز نگفتً ِ تنَا بُ چش

ُ طّر تّنستي شيشير بُ رِي ِميعَدت بكشي؟ -  تّي معنتي چ

مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو كُ آنا از فرصت استفادٌ كرد ِ شيشيير رِ زير گنّي ديانا 
 :ىارتا با فرياد گفت. ناگَان ٍيُ قدىي بُ سيت ديانا برداشتن. برد

 !تّ اين نيستي! تيّىش كن آنا -

 :آنا پّزخندي زد ِ گفت

 !ىن اين نبّدو؛ شياٍا ىن رِ ساختين. درست ىيگي -

 :ِ بعد بُ طرف ديانا برگشت ِ گفت

باعخ تياو اين اتفاق ٍا ! تّ بّدي كُ آنا رِ كشتي ِ يُ ٍيّال رِ بُ جاش ساختي -
ٌ او جدا كردي! تّيي اين تّ بّدي كُ ىن رِ تّ يُ جنگه ! تّ بّدي كُ ىن رِ از خانّاد

 !رٍا كردي

ً ٍاش رِ بست ِ گفت  :ديانا چش

 .باشُ ىن ىقصرو؛ ِمي با ساييّن ِ رزا كاري نداشتُ باشين -

 «!براي راو كردن تّ بَشّن احتياج داريً»: آنا

 :صداي گريُ رزامين پايان داد بُ اين جر ِ بحخ

 !بذارين برو پيشش! ىاىان... ىاىانً رِ ِل كن -
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ُ ٍاش . آتريس ىحكً رزامين رِ گرفتُ بّد نگاًٍ بُ اشك ٍاي شفافش بّد كُ رِي گّن
 :ديانا كُ از ديدن اين صحنُ بُ خشً اِىدٌ بّد غريد. رِان شدٌ بّد

 .زِد اين ىعركُ رِ تيّو كن تا بتّنً برات تخفيف بگيرو! بايد ىي كشتيت آنا -

 :آنا با خشً گفت

تّ بايد جنّو زانّ بزني ِ ازو خّاٍش كني كُ جّن بي ارزشت ! تّ بايد بًَ امتياس كني -
 !رِ بَت ببخشً

ىي دِنستً شنيدن اين حرف ٍا جنّي ٍيُ براش سنگين . با نگراني بُ ديانا نگاٌ كردو
ناخّداگاٌ شيشير رِ . دستش رِ ديدو كُ داشت آرِو بُ طرف آنا ىي رفت. تيّو ىيشُ

 :بيشتر بُ گنّي ساييّن چسبّندو ِ ٍشدارگّنُ گفتً

 !ٍشدارو رِ از ياد نبر! ديانا -

 :اين بار صداي كسي بُ گّشً رسيد كُ افسار احساسً رِ بُ دست داشت

 !تّ ٍنّز فرصت داري؛ تسنيً شّ ِ جّنت رِ بخر! الرا اين كار رِ نكن -

ً ٍاي سياٌ ىرد رِبرِو زل زدو ِ گفتً  :پّزخندي زدو ِ بُ چش

 !خّش بينيت قابه تحسينُ -

 .با صداي ىارتا برگشتً ِ بَش نگاٌ كردو

خّاٍش ىي كنً بُ . فرصت داري؛ كافيُ طنب بخشش كني. آنا، ديانا ىقصر نيست -
 .حرفً گّش بدٌ

 :صداي ناراحت آنا بُ گّشً رسيد
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. ىن سال  ٍا تّي زندان عذاب ديدو، شكنجُ شدو! از تّ انتظار بيشتري داشتً خّاٍر -
تّي ٍيُ اين سال ٍا بُ يادت بّدو؛ بُ یاد خّاٍري كُ تنَا چند جانيُ ازش كّچك تر 

 .خّاٍري كُ عاشقانُ دِستش داشتً! بّدو

ٌ ی ِاقعيش  ِ بعد دستش رِ بُ طرف صّرتش برد، نقاب جادِيیش رِ برداشت كُ چَر
 :با درد زىزىُ كرد. ىعنّو شد ِ باعخ ىبَّت شدن ٍيُ شد

ٌ اش رِ بُ ارث بردو -  !خّاٍري كُ حتي چَر

 :ىارتا با دمسّزي زىزىُ كرد

 .آنا، ىي تّني برگردي -

 :مبخند غيگيني زد ِ گفت

با كشتن اين . براي ٍيين ىي خّاو حداقه رِحً رِ آرِو كنً! راٍي نيست تا برگردو -
ُ ی ظامً  .ىنك

. ِ بعد خّاست با شيشير گنّي ديانا رِ ببرٌ كُ ناگَان آتريس پشت سرش ظاٍر شد
 :اين بار فرياد كشيدو

 !آنا ىراقب باش -

آنا خّاست برگردٌ كُ ديانا از فرصت استفادٌ كرد ِ شيشير رِ . شيشير از حركت ايستاد
در حامي كُ . از دست آنا بيرِن كشيد ِ مگد ىحكيي بَش زد كُ آنا رِي زىين افتاد

ديانا درحامي كُ بًَ زل زدٌ بّد با پّزخند . نفس نفس ىي زد با خشً بُ ديانا نگاٌ كرد
 :گفت

 .اگُ شيشير رِ از گنّي ساييّن جدا نكني، آنا رِ از دست ىيدي -
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 :با فرياد گفتً. نگاًٍ بُ ىارتای ىبَّت برگشت

 !يُ كاري كن. تّ خّاٍرشي، ٍيّني كُ براش زجر كشيد! یُ كاري كن ىارتا -

دركيال تعجب ديدو كُ عقب . براي اِمين بار درىاندگي رِ تّي نگاٌ ىارتا ىي ديدو
ً ٍاش رِ بست. كشيد . قنبً از كار ىارتا گرفت. نگاًٍ بُ رِي آنا برگشت كُ با درد چش

ُ ىّن خراب ىي شد، بُ جَنً ىًَ آنا ! خّدو بايد دست بُ كار ىي شدو، بُ درك كُ نقش
ُ اي بّد كُ تازٌ پيداش كردٌ بّدو. بّد  .ىًَ خام

 :فرياد كشيدو

 .۳...۲... ۱...ٍيزىان شيشيرٍاىّن رِ ىي ندازيً -

نگاٌ دقيقً رِي دست ديانا بّد كُ ديدو دِبارٌ . شيشير رِ رٍا كردو كُ رِي زىين افتاد
ً ٍاي ىبَّت ىن باال برد تا آنا رِ بكشُ . با انگشت ٍاش شيشير رِ گرفت ِ ىقابه چش

دستً رِ باال آِردو ِ . ناخّداگاٌ حس كردو نيرِيي تّي دستً جيع شدٌ. فرياد كشيدو
بُ طرف ديانا گرفتً كُ نيرِيي از تاريكي از انگشت ٍاو بيرِن زد ِ بُ طرف ديانا پرتاب 

درست زير پاي ديانا فرِد اِىد ِ ىنفجر شد ِ ديانا ِ آنا چند ىتر بُ عقب پرت . شد
 .شدن

ٌ او سكّت بدي تّي فضا حاكً . ىبَّت بُ دست خّدو نگاٌ كردو، بُ رگ ٍاي سياٌ شد
. نفس عييقي كشيدو. ىي تّنستً نگاٌ ىبَّت ِ سّامي ٍيُ رِ حس كنً. شدٌ بّد

ٌ اي نداشت؛ ديگُ ٍيُ فَييدٌ . دستً رِ بُ طرف نقاب بردو ديگُ زدن اين نقاب فايد
 :ٍيزىان صداي ىبَّت ىارتا ِ امكس رِ شنيدو. بّدن زير اين نقاب كي نفس ىي كشُ

 !آرتيييس -
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ً ٍاو رِ بستً ِ سرىاي ٍّا رِ بُ داخه . نقاب رِ برداشتً ِ نفس عييقي كشيدو چش
ُ ٍاو فرستادو ديگُ نيي تّنستً بيشتر از اين پشت اين نقاب . باالخرٌ راحت شدو. ري

باالخرٌ خّدو شدو؛ باالخرٌ قرار شد ىن نقش خّدو رِ . باشً ِ نقش الرا رِ بازي كنً
 .بازي كنً

 :اين بار صداي سرزنشگرانُ آتريس تّي گّشً پيچيد

 باِرو نييشُ، دشين ِاقعي ىنت ىا تّيي آرتيييس؟ -

تاريكي . باز برگشتً بُ گذشتُ؛ بُ رنج ٍايي كُ كشيدو. مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو
ً ٍاي ىتعجب ِ . دِبارٌ برگشت تّي ِجّدو با خشً سرو رِ باال آِردو ِ خيرٌ تّ چش

 :سرزنشگر ٍيُ گفتً

 ...ىا بارٍا بُ شيا خدىت كرديً ِ در نَايت. ىن ِ آنا، دشين ىنت شيا نبّديً -

 :انگشتً رِ بُ طرف ديانا گرفتً ِ با خشيي كُ دِبارٌ بيدار شدٌ بّد گفتً

ُ اي، ىا رِ درِغ گّ ِ شّو خّند ِ باعخ شد عذاب  - ُ ی خّدخّاٌ ِ كين اين زن، اين ىنك
عذابي كُ ٍر محظُ باٍاش درگير . بكشيً؛ عذابي كُ براي ىن ٍشت سال طّل كشيد

ٍشت سال پيش، بُ جاي اين كُ ىن رِ بُ عنّان ناجي سرزىين ٍا قبّل كنين، . بّدو
 !ىن رِ ىخفيانُ بُ زىين فرستادين تا از شرو راحت شين

 :پّزخندي زدو، ِ اداىُ دادو

 .ديگُ ٍيُ بُ آراىش رسيدٌ بّدن! چّن ديگُ دشيني نبّد تا آرتيييس نابّدش كنُ -

 :صداي ىارتا تّي گّشً پيچيد

پس چرا گذاشتي حرف ٍاي ديانا بُ ِاقعيت تبديه شُ؟ چرا گذاشتي االن بُ عنّان  -
 دشين جنّي ىا باشي نُ يُ دِست؟
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ً ٍاو رِ با درد بستً ِ خّاستً چيزي بگً كُ صداي ديانا ىانع شد  :چش

ُ ی ىسخرٌ ٍر چي كُ بّد ديگُ تيّو شد - ساييّن برِ ِ سربازٍا رِ بُ . اين ىعرك
 .اين جا بيار

خً شدو ِ . درحامي كُ ىّشكافانُ بًَ زل زدٌ بّد ازو دِر شد. ساييّن از جاش بنند
 :شيشيرو رِ از رِي زىين برداشتً ِ بي تّجُ بُ ساييّن داخه غالف گذاشتً ِ گفتً

ُ طّر ! ىقصر اين طّفان شياٍايين - ُ طّر بقيُ رِ نادِن فرض ىي كنين؟ چ چ
 ...ىي تّنين

نگاٌ درخشان ِ مبخند ترسناكش رِ رِي مبش ديدو كُ بُ . نگاًٍ رِي آنا خشك شد
ديگُ نيي خّاستً اين آشّب معنتي اداىُ پيدا كنُ؛ ىن آراىش ! نُ. ساييّن زل زدٌ بّد

ِقتي كُ ديدو ساييّن از كنار آنا ِ ديانا رد شد نفس راحتي كشيدو؛ اىا . ىي خّاستً
طي حركت ناگَاني آنا از حّاس پرتي ديانا كُ ىن براش ايجاد كردٌ بّدو استفادٌ كرد ِ 

 .شيشير رِ كنار زد ِ ساييّن رِ در اختيار گرفت

 :نگاًٍ رِ با ترس بَش دِختً ِ فرياد كشيدو

 !آنا -

 :آنا در حامي كُ مبخند غيگيني رِي مبش بّد گفت

 .از اين جا بُ بعدش با ىن آرتيييس، ىن اين شب رِ كاىه ىي كنً -

 :ديانا پّزخندي زد ِ گفت

 !تّ كُ سالحي نداري -
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. برجي بنند با ارتفاعي فّق امعادٌ زياد. نفس راحتي كشيدو كُ يادو افتاد ىا باالي برجيً
ً ٍاو رِ با عصبانيت بستً ِ بُ ىكاني كُ تّش بّديً معنت فرستادو  .چش

ىطيئنً خّدت رِ معنت ىي كني كُ چرا اين جا رِ براي جشن ! سالح ىن اين برجُ -
 !انتخاب كردي؛ چّن ٍيين جاست كُ ِميعَد سقّط ىي كنُ

ً ٍاي ٍيُ پر از نگراني شد. ِ بعد قدىي عقب برداشت . درعرض يك جانيُ چش
اين انتقاو آنا بّد ِ ىن نيي تّنستً . دست ٍاو رِ ىشت كردو؛ كاري از ىن بر نيي اِىد

 :صداي نگران ديانا رِ شنيدو. كاري كنً

 .از ساييّن بگذر؛ تّ با ىن جنگ داري، نُ با ساييّن -

 :آنا پّزخندي زد ِ گفت

 ِمي با كشتُ شدن ساييّن، ىي تّنً رِحت رِ نابّد كنً؛ چي بَتر از اين؟ -

ً ٍاي آنا بّد تنً رِ مرزِند ُ اي كُ تّي چش  :قدىي جنّ گذاشتً ِ گفتً. كين

 .االن سربازٍا ىيان ِ ٍيُ چي تيّو ىيشُ! آنا، تيّىش كن -

 !اين انتقاو ىنُ آرتيييس، تّش دخامت نكن: آنا

ُ ی برج نزديك شد ىارتا چند قدو جنّ رفت ِ . ديانا خّاست نزديك آنا بشُ كُ آنا بُ مب
 :گفت

 !آنا، بُ اين انتقاو پايان بدٌ -

ناگَان با عصبانيت ِ نگراني . نگاًٍ رِ بُ ديانا دِختً. ِ پاسخ آنا تنَا عقب رفتن بّد
 :فرياد كشيد

 !اگُ كّچك ترين آسيبي بَش ِارد شُ، باليي سرت ىيارو كُ تّي تاريخ بنّيسن -
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 :آنا پّزخندي زد ِ گفت

 ىن ٍيُ چيً رِ از دست دادو؛ ىن رِ از چي ىي ترسّني ديانا؟ -

 :ديانا دِبارٌ فرياد كشيد

 !پسرو رِ ِل كن پست فطرت -

 :آنا اين بار فرياد كشيد؛ فريادي پر از درد

ٌ او جدا كردي! پست فطرت تّيي- حاال نّبت تّئُ كُ اين طعً ! تّ كُ ىن رِ از خانّاد
 !رِ بچشي

ُ ی اين سال ٍا تّ گّشً  بين اين ٍيُ جنگ ِ جدل، نّايي تّی گّشً پيچيد كُ تّ ٍي
 .بّد

 آرتيييس؟ -

ُ او رِ بُ امكس دِختً برخالف بقيُ، اِن نگاٍش سرزنشگر نبّد؛ . برگشتً ِ نگاٌ خست
 :مبخند ىحّي زد ِ گفت. ىَربّن ترين نگاٌ دنيا بّد

 ٍنّز ًٍ ٍيّني ٍستي كُ ىن ىي شناسيش؟ -

 :سرو رِ تكّن دادو كُ گفت

آرتيييسي كُ ىن ىي شناختً، با ٍر ظنيي دشين بّد؛ پس بُ اين . پس تيّىش كن -
تّ ٍنّز ًٍ ىي تّني ناجي ىا باشي؛ اين يُ فرصت طاليي براي برگشت . ظنً پايان بدٌ

 .تّئُ
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فرصتي كُ . اِن ًٍ از يُ فرصت حرف ىي زد. حرف ٍاي ٍافين تّي ذٍنً ىي چرخيد
سرو رِ سريع برگردِندو ِ درحامي كُ . ىي تّنستً باٍاش آراىش رِ بُ خّدو ٍديُ بدو

 :نگاٌ ىحكيً رِ بُ آنا ِ ديانا دِختُ بّدو ِ رِح رِشنً رِ حس ىي كردو زىزىُ كردو

 !جابت ىي كنً ٍنّز ًٍ ٍيّنً -

دِبارٌ . قدو برداشتً. ىي تّنستً مبخندي رِ كُ رِي مب ٍاش شكه گرفت رِ ببينً
 :كنار ىارتا تّقف كردو ِ خطاب بُ آنا گفتً. نّبت قدو ٍاي سرنّشت ساز بّد

 آنا با پايان دادن بُ اين انتقاو ٍيُ چيز تنخ تر از پيش ىيشُ؛ تّ اين رِ ىي خّاي؟ -

 :ىبَّت گفت

حس ىي كردو ىايه نيستي كار رِ تيّو كني؛ اىا نيي دِنستً از ظنيي كُ بَت شد  -
 !راحت گذشتي

ً ٍاش ببينً. نگاًٍ رِ بُ ديانا دِختً . براي اِمين ىي تّنستً خّاٍش رِ تّي چش
. ىي تّنستً پاٍاي مرزِنش رِ ببينً؛ پاٍايي كُ از ترس از دست دادن فرزندش ىي مرزيد

 :نگاًٍ رِ ازش گرفتً ِ بُ آنا نگاٌ كردو ِ گفتً

ٌ ی كافي عذاب كشيد؛ ديگُ بسُ، . درست فَييدي؛ ىن انتقاىً رِ گرفتً - ديانا بُ انداز
 .بُ اين كينُ معنتي پايان بدٌ! تيّىش كن

ً ٍاش رِ تّي ًٍ كشيد ِ عصبي گفت  :اخ

 ...ٍيُ چي رِ تيـ... نيي ذارو -

ُ اش با غيب شدنش از جنّي چشييّن قطع شد ُ ی . جين صداي فرياد آىيختُ بُ گري
 :ديانا رِ شنيدو
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 !ساييّن -

ديانا رِ ديدو كُ بُ طرفً اِىد ِ دستً رِ . خشك شدٌ بّدو. نيي تّنستً جً بخّرو
 :گرفت ِ درحامي كُ نگاٌ نااىيدش رِ بًَ دِختُ بّد گفت

 !نجاتش بدٌ -

ُ ش ِ شكستُ شدن غررِش دمً رِ بُ رحً آِرد بدِن ٍيچ فكري بُ طرف . نگاٌ ىادران
نيي ذاشتً اِن قرباني اين ! ىن بايد ساييّن رِ نجات ىي دادو. پرتگاٌ رِبرِو دِيدو

 !انتقاو كحيف شُ

باد . بُ خّدو كُ اِىدو تّي ٍّا ىعنق بّدو ِ با سرعت نّر بُ سيت پايين ىي رفتً
با ترس بُ . ٍر محظُ بُ آنا ِ ساييّن نزديك ىي شدو. خشيگين بُ صّرتً ىي كّبيد

ُ اش زياد بّد كُ چند دقيقُ طّل بكشُ ىي تّنستً خّدو . زىين نگاٌ كردو؛ اِن قدر فاصن
ً ٍاو رِ بستً ِ خّدو رِ كنارش تصّر كردو. رِ بَشّن برسّنً اين قدرت رِ . چش

ٌ ی ىن بّد؛ حتي ِقتي نبّد  .ىحه االن! ىديّن جادِگر پيري بّدو كُ ٍييشُ كيك كنند

ً ٍاو رِ باز كردو ِ بُ ٍردِشّن نگاٌ كردو بُ خاطر فشار باد خطاب بُ ساييّن . چش
 :فرياد كشيدو

 !دستت رِ بُ ىن بدٌ -

 :با ترس دستش رِ باال آِرد كُ صداي فرياد آنا رِ شنيدو

 !ىا ىي ىريً آرتيييس، تالش نكن -

ً ٍاو رِ ببندو ِ برج رِ تصّر كنً كُ  دست ساييّن رِ تّي دستً گرفتً ِ خّاستً چش
ً ٍاو نقش گرفت ُ اي آنا جنّي چش ً ٍاو رِ باز ! اين ىرگ حقش نبّد. نگاٌ سرى چش

 :كردو ِ فرياد زدو
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 .دستت رِ بدٌ ىن -

 :با خشً فرياد كشيد

 !تّ از ىا نيستي -

 :با خّاٍش گفتً

ُ او رِ از دست بدو! بُ خّدت بيا! آنا -  !ىن نيي خّاو خام

ً ٍاو از ِحشت گرد . نگاًٍ رِ بُ پايين دِختً. چيزي تّي نگاٍش تكّن خّرد چش
 :بنندتر فرياد كشيدو. فقط چند ىتر ىّندٌ بّد. شدن

 !آنا -

ً ٍاو رِ بستً ِ برج رِ تصّر . ِ بعد گرىاي دستي رِ حس كردو مبخندي زدو ِ چش
 .كردو ِ بعد درحامي كُ دِ ىتر با زىين ِ ىرگ فاصنُ داشتيً انتقال پيدا كرديً

. نفس راحتي كشيدو ِ مبخند ىحّي زدو. پاٍاو ىي تّنستن برج سنگي رِ حس كنن
 :فرياد شادي ِ ىتعجب ديانا رِ شنيدو. ىي تّنستً چَرٌ راضي ٍافين رِ ببينً

 !ساييّن -

ً ٍاو رِ باز كردو كُ ساييّن رِ ديدو كُ تّي آغّش ديانا فرِ رفتُ بّد مبخندو . چش
ٌ ٍاي پر از تحسين بقيُ رِ حس كنً. عيق گرفت  .از جاو بنند شدو. ىي تّنستً نگا

 .دستگيرش كنين -

تنَا تّنستً . نگاٌ سردش رِ بًَ دِخت. بُ آنا نگاٌ كردو كُ نگَبان ٍا دستگيرش كردن
 :زىزىُ كنً

 !ٍيُ چي درست ىيشُ -
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آٍي كشيدو كُ صداي ديانا رِ . درحامي كُ نگاٍش رِ بًَ دِختُ بّد ازو دِر شد
 :شنيدو

 ...آرتيييس -

ً ٍاش نگاٌ كردو مب ٍاش رِ . باالخرٌ اِن سد عظيً غرِر شكستُ شد. برگشتً ِ بُ چش
 :رِي ًٍ فشار داد ِ گفت

 !ىينّن از اين كُ، ساييّن رِ نجات دادي -

ُ اي زدو ِ نگاًٍ رِ بُ ساييّن دِختً كُ اِن ًٍ با مبخند گفت  :مبخند خست

 !ىينّنً بانّ آرتيييس؛ شيا امگّي ىن خّاٍيد بّد -

ٍافين راست ىي گفت؛ . نگاًٍ رِ بُ تك تكشّن دِختً. مبخندو عيق گرفت
اىا با ديدن صندمي خامي شخصي تياو بدنً ! ىي تّنستً حس كنً كُ آراىش قرار بياد

طّفان ٍنّز تيّو نشدٌ بّد؛ ٍنّز اين رِزٍاي سياٌ اداىُ . يخ زد ِ خندٌ از مبً رفت
 :با درد ِ بَت زىزىُ كردو. داشت

 !رزامين -

*** 

 «!اگُ ىن حّاسً بُ رزا بّد، اين اتفاق نيي افتاد! ىتاسفً ديانا»: ىنكُ

ُ اش . ديانا رِ ديدو كُ ٍنّز ًٍ سعي در كنترل خّدش داشت اين بار جّن يُ فرزند ديگ
ديانا چيزي نگفت؛ ِمي ديدو كُ ! در خطر بّد ِ اِن حتي نيي دِنست اِن كجاست

 .دستش رِي پاش ىشت شد ِ پنك ٍاش از رِي درد رِي ًٍ افتادند

 :اين بار آتريس خطاب بُ ىن گفت
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 ىطيئني آنا كسي رِ براي دزديدن رزامين اجير نكردٌ؟ -

 :سرو رِ تكّن دادو ِ درحامي كُ سرو رِ تّي دست ٍاو گرفتُ بّدو گفتً

ُ ٍا نيي زنُ؛ اين رِ ىطيئنً - ُ قدر ًٍ بد باشُ، آسيبي بُ بچ  !آنا ٍرچ

ُ ٍا اِج گرفت ُ ی ىن تيّو شد ٍيَي ٍيُ درحال بحخ بّدن ِ ىن تّي . ٍيين كُ جين
ً ٍاو رِ بستً ِ آخرين باري كُ رزامين رِ ديدو تصّر . دنياي خيامً غرق شدٌ بّدو چش

ً ٍاي . اِىدٌ بّد تا بَش تبريك بگً؛ اِىدٌ بّد تا ازو ٍديُ بخّاد. كردو چش
 :با درد زىزىُ كردو. ىعصّىش كُ تّي خيامً نقش گرفت، بغض بُ گنّو چنگ زد

 !كجايي كّچّمّ؟ ىن قرار بّد ازت ىراقبت كنً -

ً ٍاو ًٍ سرايت کرد ُ او كُ ىراقبت از رزامين بّد افتادو بغض بُ چش . ِ ِقتي بياد ٍدي
دست ٍاو رِ ىشت ىي كنً ِ مباسً رِ تّي ىشت ىي گيرو ِ بُ ذٍنً فشار ىيارو ِ 

 .بعد از اين كُ فردريك رفت نقشُ شرِع شد. برىي گردو بُ چند شب پيش

؛ نبّد  اِن تّي جشن نبّد! فردريك. ناخّداگاٌ افكارو با فرىان ايست ىن ىتّقف شدن
ُ طّر ىي تّنست. تا انتقاىش رِ بگيرٌ  ...اِن ىرد آتشين چ

ً ٍاي ِحشت زدٌ ِ ىبَّتً بُ  با بَت سرو رِ از دست ٍاو جدا كردو ِ درحامي كُ با چش
ُ ی پيش گفتُ بّد كاىه كردو ُ اي رِ كُ فردريك، ٍفت  :جنّي زل زدٌ بّدو جين

 اگُ رزامين نباشُ، ديانا چي كار ىي كنُ؟ -

ٌ ٍاي خاص فرد بُ رزا تّي ذٍنً نقش گرفت . اِن ٍييشُ ىات رزامين ىي شد. نگا
ُ خاطر انجاو نشدن  ُ خاطر ىريضيش تّ چشيُ شستُ شد ِمي دختر فردريك ب رزامين ب

ٌ اش براي انتقاو بّدن! اين كار ىرد  .دختر كّچك فردريك ِ ٍيسرش ٍييشُ انگيز
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ً ٍاو رِ بستً اِل بُ خّدو معنت . مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو ِ با خشً چش
ٌ ٍاش رِ نفَييدو ِ بعد بُ خّد پست فطرتش كُ  فرستادو كُ چرا ىعني حرف ٍا ِ نگا

ُ ی ىعصّو ىي رسيد  .زِرش بُ اِن بچ

 چيزي شدٌ آرتيييس؟ حامت خّبُ؟ -

ً ٍاو رِ باز كردو نفس . سكّت حاكً شدٌ بّد ِ ٍيُ پرسشگر بًَ زل زدٌ بّدن. چش
 :عييقي كشيدو ِ خطاب بُ ديانا گفتً

ُ طّري ناپديد شدٌ -  .فَييدو رزامين چ

ً ٍاش رِ ديدو كُ درخشيدن ِ ازو تّضيح ىي خّاستن سرو رِ تكّن دادو ِ . چش
 :گفتً

 .كار فردريكُ -

 :نفس ٍای ٍيُ رِ ديدو كُ حبس شدن ِ بعد فرياد ديانا كُ ٍيُ رِ از جا پرِند

باالخرٌ بعد از چند سال .  ىن نبايد بُ اِن معنتي اعتياد ىي كردو! حق با ىارتين بّد -
 .زٍرش رِ ريخت

 :ِ بعد ىشتش رِ ىحكً بُ ىيز كّبيد ِ گفت

 .تياو سربازٍا رِ بُ دنبامش ىي فرستً -

 :ٍشدارگّنُ گفتً

 .اين كار ىي تّنُ خطرناك باشُ؛ اگُ اِن بفَيُ، ىطيئن باش رزا رِ سامً نيي ذارٌ! نُ -

ً ٍاو خيرٌ شد ِ با خشً گفت  :اين بار تّي چش
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ُ تّن نبّد، اگُ تّ در نقش الرا كُ بَش اعتياد داشتً ىن رِ  - اگُ اين انتقاو بچگان
دِبارٌ تّ ىقصر ! تحريك نيي كردي كُ فردريك رِ قبّل كنً، االن اين اتفاق ٍا نيي افتاد

ٌ ی تاريكي! اين خرابي ٍا ٍستي  !تّ زاد

ً ٍاو رِ با درد بستً ِ پشييّن گفتً  :چش

ىن ًٍ اِن قدر پست نبّدو ! ىن ىتاسفً ديانا؛ ِمي تّ ًٍ كً عذابي رِ بُ ىا ندادي -
 .كُ بذارو دختري ىحه رزا قرباني شُ

 :ديانا دِبارٌ با ىشت كّبيد رِي ىيز ِ فريادكشان گفت

 !دميه اين كُ دخترو االن تّی خطرٌ، تّيي! ِمي چيزي از گناٍانت كً نيي کنُ -

 :صداي ىنكُ رِ شنيدو كُ بُ طرفداري از ىن گفت

ٌ رِي ىي كني - اگُ ! اگُ آرتيييس نبّد االن اين سرزىين ِميعَد نداشت! ديانا داري زياد
اِن ٍزارتا خّبي داشت ِ يُ خطا؛ اين ٍا . آرتيييس نبّد اين انتقاو پايان پيدا نيي كرد

 .قابه قياس نيستن

دِبارٌ . قدردان بُ ىنكُ نگاٌ كردو كُ حرفً رِ از نگاًٍ خّند ِ مبخند ىحّي بًَ زد
 :ديانا خطاب بُ ىن گفت

 .بايد بدِني رزامين االن كجاست -

 :سرو رِ بُ نشّنُ ىنفي تكّن دادو ِ گفتً

ُ طّر گً شدٌ، نُ اين كُ كجاست -  !ىن گفتً ىي دِنً چ

ُ ًٍ فشردٌ ىي شد از رِي صندميً بنند . ِ دِبارٌ دست ٍاش رِ ديدو كُ با فشار بيشتر ب
 :شدو ِ خطاب بُ ٍيُ گفتً
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ٌ ی تاريك بين شياٍا شايد خّشايند نباشُ -  .ىيرو تا راحت تر صحبت كنين؛ بّدن يُ زاد

 .صداي سرزنشگر دِ نفر ٍيزىان بنند شد

 !آرتيييس -

احتياج بُ . احتياج بُ ٍّا داشتً. مبخندي بُ آتريس ِ امكس زدو ِ ازشّن دِر شدو
از تاالر اصني خارج شدو ِ بُ طرف . سكّت داشتً؛ اين طّري نيي تّنستً كاري كنً

ُ ٍاش رِ طي كردو؛ دِبارٌ تصاِير اِن . برجي كُ درست كنار تاالر بّد رفتً دِبارٌ پن
ً ٍاو نقش گرفت نفس عييقي كشيدو ِ از برج ىتّسط پيش رِو باال . شب جنّي چش

ُ ی برج ايستادو ِ درحامي كُ باد ىٍّاو رِ بُ بازي گرفتُ بّد، ىّشكافانُ . رفتً رِي مب
يعني رزا االن كجاي اين شَر بّد؟ يعني اِن فردريك سياٌ االن . بُ شَر زير پاو زل زدو

كجا ىخفي شدٌ بّد؟بايد ىي فَييدو؛ حاال كُ دِبارٌ تبديه شدٌ بّدو بُ ناجي، بايد 
 !براي جبران خطاٍاو؛ براي اين كُ ىن دشين نيستً. اين ىسير رِ تا آخرش ىي رفتً

ُ خاطر حرف ٍاو -  !ىتاسفً ب

 :مبخند ىحّي زدو ِ گفتً. حضّر ديانا رِ كنارو حس كردو

قبالً فقط ىي خّاستي سر ! ىي بينً اتفاق ٍايي كُ برات افتاد اخالقت رِ خيني بَتر كردٌ -
 .بُ تنً نباشُ

 :اِن ًٍ بُ شَر زل زد ِ گفت. مبخند غيگينش رِ ديدو

درست ِقتي كُ تّ رِ بيرِن كردو، . تّي اين ٍشت سال خيني چيزٍا تغيير كرد -
ُ خاطر اين خطا ىن رِ از سنطنت بركنار كنن؛ ٍيّن ىّقع دخترو  ُ ٍا ىي خّاستن ب امَ

از طرفي ىردىً بًَ اعتياد . ناگَان ىريض شد ِ بايد براي درىان بُ چشيُ ىي رفت
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ُ شّن با نگاٌ بدي بًَ زل ىي زدن ِ زير گّش ًٍ بًَ بدِ بي راٌ ىي گفتن . نداشتن ِ ٍي
ُ ٍا ىحبّبي ِ ىحه يُ اسطّرٌ باٍات رفتار ىي كنن  .نيي دِنستً اين قدر براي ىردو ِ امَ

پس ديانا ًٍ تّي اين چند سال غرق آراىش نبّد؛ بنكُ يُ جّرايي داشت تقاص 
 !ىي داد

با احساس گرىاي دستي كُ دستً رِ گرفت بُ خّدو اِىدو ِ نگاًٍ رِ از شَر گرفتً ِ 
ُ اي گفت. بُ ديانا دِختً  :دستش رِ بُ گرىي فشار دادو كُ با محن نگران ِ ىادران

ُ خاطر رنج ٍايي كُ كشيدي! ىن ىتاسفً آرتيييس - ُ خاطر تياو كارٍايي كُ كردو؛ ب ! ب
 ...ىن

ُ ی اين سرزىين رِ مرزِند ً ٍايي كُ از اشك . براي اِمين بار، بغض، صداي ىنك با چش
 :شفاف شدٌ بّدن بًَ زل زد ِ با تينا گفت

اِن گناٍي ندارٌ؛ رزا، رزاي ىن، ! ِمي گـ ـناٌ ىن رِ بُ پاي دخترو ننّيس آرتيييس -
 ...رزا! ىعصّو تر از اين ٍاست

جنّ رفتً ِ دستً . ىن ًٍ بغض كردٌ بّدو. دِبارٌ بغض بُ گنّش حينُ كرد؛ عين ىن
ُ اش گذاشتً ِ اِن رِ تّي آغّشً كشيدو ٍيُ ىن رِ اسطّرٌ ىي خّندن؛ . رِ رِی شّن

ٌ ٍا ىي بّدو ٌ ٍا دل ناراحت بقيُ رِ درىان . پس بايد ىحه اسطّر پس بايد ىحه اسطّر
ىي كردو؛ حتي اگُ اِن شخص ىدتي پيش دشينً بّد ِ ىن رِ شّو ىي خّند؛ حتي اگُ 

ُ اش رِ از دست بدٌ. ىن رِ با ناراحتي بيرِن كرد  .ىن دمً نيي خّاست يُ ىادر بچ

 :ديانا درحامي كُ سعي در خفُ كردن بغضش داشت گفت

 !ازت خّاٍش ىي كنً... نجاتش بدٌ -
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ُ قدر براش سختُ اِن يُ ىنكُ بّد ِ ٍيچ ِقت از كسي . ىي دِنستً بيان اين حرف ٍا چ
ُ اش درىيّن بّد اين طّر امتياس ىي كرد بيشتر . خّاٍش نيي كرد؛ ِمي ِقتي پاي بچ

اِن رِ بُ خّدو فشردو ِ در حامي كُ بُ خّرشيد درحال غرِب چشً دِختُ بّدو 
 :ىحكً گفتً

نجاتش ىيدو ديانا؛ نيي ذارو ... شخصي رِ سراغ دارو كُ از تياو چيزٍا خبر دارٌ -
 !قرباني شُ

حاال ديگُ ىنكُ . مبخند ىحّي زدو. از آغّشً بيرن اِىد ِ اىيدِار بًَ چشً دِخت
دست ٍاش رِ بيشتر فشردو ِ . نبّد؛ ىادري بّد كُ فرزندش رِ از ىن طنب ىي كرد

با پايان اين غرِب . سرو رِ برگردِندو ِ بُ خّرشيد زل زدو. بَش اطيينان دادو
ً انگيز دِبارٌ ٍيُ چي شرِع ىيشُ؛ دِبارٌ ٍيُ چيز آرِو ىيشُ؛ يعني ىن آرِىش  غ

 !ىي كنً

ُ ی چشً ديانا رِ ًٍ ديدو كُ بُ خّرشيد زل زدٌ بّد باد ىٍّاش رِ بُ بازي . از گّش
ُ اي بّد ِقتي ىي ديدو كسي كُ ازو ىتنفر . گرفتُ بّد ِ نگاٍش آرِو تر از ٍر ِقت ديگ

 :دست ٍاو رِ فشار داد ِ گفت. بّد اين طّر بًَ اعتياد دارٌ قّي تر ىي شدو

 !بَت اعتياد ىي كنً -

رنگ خّرشيد درحال غرِب رِي نييي از صّرتش افتادٌ بّد ِ نّر نارنجي. بًَ زل زد
 :با اعتياد بُ نفس ِ آراىش گفت. بَش شكٌّ خاصي دادٌ بّد

ٌ ی سرزىينً -  !بُ عنّان يُ ىنكُ نُ، بُ عنّان يُ ىادر بَت اعتياد ىي كنً اسطّر

*** 
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ُ او رِ بُ درخت دادو درست ٍيّن جايي . رِي برگ ٍاي رنگارنگ ِ زيبا نشستً ِ تكي
براي حه اين ىشكه بزرگ ِ پايان دادن بُ اين . بّد كُ دفعُ پيش ىالقاتش كردو

اِن بًَ كيك كردٌ بّد كُ از فرصتً استفادٌ كنً ِ . آشفتگي عظيً بَش احتياج داشتً
ُ طّر بايد بُ جنگ با اِن شيطان  اين بار بايد كيكً ىي كرد؛ بايد بًَ ياد ىي داد كُ چ

 .ىي رفتً

 !ىي دِنستً قَرىان ىي ىّني -

 :مبخندي زدو ِ گفتً

 از كجا فَييدي دنبال تّئً؟ -

 :مبخندي زد ِ گفت! اِن جادِگر بّد. ِ بعد پّزخندي تّي دمً زدو

ُ خاطر بياري ِ تّي ذٍنت ازو كيك بخّاي تا بياو -  .گفتُ بّدو تنَا كافيُ ىن رِ ب

 .سرو رِ تكّن دادو كُ صداي ٍافين دِبارٌ تّي گّشً پيچيد

ً تري ًٍ ٍست؟ -  ىي خّاي بركُ رِ تياشا كنيً يا اين كُ ىسائه ىَ

 :با بُ ياد آِردن رزامين آٌ عييقي كشيدو ِ گفتً

 .تّ ٍيُ چي رِ ىي دِني ٍافين؛ براي ٍيين اِىدو پيشت -

ً ٍايي كُ ازشّن خّاٍش ىي باريد گفتً  :ِ بعد برگشتً بُ طرفش ِ با چش

 !فقط تّ ىي دِني؛ كيكً كن. ىي خّاو بًَ بگي فردريك كجاست -

مب ٍاش رِ رِي ًٍ فشار داد ِ درحامي كُ برگ قرىز رنگي رِ از درخت جدا ىي كرد 
 :گفت

ً ترين كار بّد كُ انجاىش دادي -  .قدو برگشت بُ رِشنايي ىَ
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ً ٍاي ىنتظر ِ نگرانً زل زد ِ مبخندي زد كُ قنبً رِ آرِو كرد  :ِ بعد بُ چش

 .براي ٍيين كيكت ىي كنً -

 :نفس راحتي كشيدو ِ گفتً

 .بُ نظرت ىي تّنً با فردريك ىقابنُ كنً؟ اِن شيشير ِ گردنبندش رِ دارٌ -

 :ٍافين بُ برگ تّي دستش با دقت زل زد ِ گفت

 .كسي كُ تّنستُ باشُ دِ پادشاٌ رِ بكشُ، قطعًا ىي تّنُ يُ شّاميُ رِ از پا دربيارٌ -

ُ اي رِي مبً شكه گرفت  :ٍافين با قدرت اداىُ داد. مبخند اىيدِاران

ُ ياد بيار - حتي بعضي از ... جنگ ٍايي كُ تّشّن بّدي، كارٍايي كُ كردي! گذشتُ رِ ب
ُ ٍا ًٍ اين قدر شجاع ِ تّانا نبّدن آرتيييس  !امَ

مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو ِ سكّت كردو تا اداىُ بدٌ ِ درست ىطابق فكرو اداىُ 
 :داد

 .فقط بايد دِ چيز رِ بُ ياد داشتُ باشي -

 :پرسشگر نگاٍش كردو كُ قدىي بًَ نزديك شد ِ گفت

ِيژگي ٍاي قدرتي كُ تّ رگ ٍاتُ رِ بُ ياد بيار ِ اين رِ بدِن كُ تاريكي ٍيّن طّر كُ  -
 .ىي تّنُ نابّد كنُ، قدرت بُ ِجّد آِردنش رِ ًٍ دارٌ

ً ٍاو تّي ًٍ كشيدٌ  ُ ی دِىش اخ ُ ی اِمش رِ درك ىي كردو؛ اىا با شنيدن جين جين
 :شد ِ گفتً

 ىيشُ بيشتر تّضيح بدي؟ -
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 :برگ رِ تّي دست ٍاو گرفتً ِ گفتً. مبخند ىحّي زد ِ برگ رِ بُ طرفً گرفت

 خب؟ -

 .با تاريكي نابّدش كن -

ُ اي باال انداختً ِ كاري رِ كُ گفت انجاو دادو تاريكي رِ بُ برگ . تعجب كردو؛ ِمي شّن
 .ىنتقه كردو كُ رنگ سياٍي از پايين بُ باال پيشرِي كرد ِ برگ تبديه بُ گردٌ شد

ٌ ٍاي تّ دستً نگاٌ كردو كُ ٍافين گفت  :بُ گرد

 .حاال دِبارٌ خنقش كن -

ً ٍایي گرد شدٌ گفتً  :با چش

 !اِن نابّد شدٌ ٍافين -

ُ ی نُ تكّن داد ِ گفت  :ٍافين سرش رِ بُ نشّن

از تاريكي بخّاٌ اين پّدر سياٌ رِ تبديه . تيركز كن؛ دِبارٌ رنگ ِ شكنش رِ بُ ياد بيار -
 .بُ برگ كنُ

ً ٍاو رِ بستً ِ تياو كارٍاي رِ كُ ٍافين گفت انجاو دادو دِبارٌ . ىتعجب چش
برگي . تاريكي رِ بُ دست ٍاو فرستادو ِ برگ زيباي چند دقيقُ پيش رِ تصّر كردو

 :صداي راضي ٍافين رِ شنيدو. بزرگ ِ قرىز رنگ

 !كارت خّبُ -

ً ٍاو رِ باز كردو ىتعجب برگ رِ با . با تعجب نگاًٍ بُ برگ قرىز تّي دستً افتاد. چش
 :انگشت ٍاو گرفتً ِ كيي بَش انعطاف دادو ِ گفتً
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ٌ ٍا  - ً ٍاو بستُ بّد يُ برگ كندي ِ با اِن گرد ٍافين ىطيئني؟ نكنُ ِقتي ىن چش
 عّض كردي؟

 :بُ ٍافين نگاٌ كردو كُ با مبخند گفت

ٌ اي رِي دستت نيستبراي اين  - آرتيييس، باِر . كُ ىطيئن شي، باید بگً ديگُ گرد
 .كن تّ اين برگ ىردٌ رِ زندٌ كردي

ىن تّنستُ بّدو اين كار . تّي رنگ قرىزش غرق شدو. با شگفتي بُ برگ نگاٌ كردو
شگفت انگيز رِ انجاو بدو؛ ِقتي ىي تّنستً تياو چيزٍاي نابّد شدٌ رِ دِبارٌ بُ حامت 

ىن ِ . اِمشّن برگردِنً، پس اين قدرت رِ ًٍ داشتً كُ اِن فرد پست رِ شكست بدو
 .تاريكي، اين قدرت رِ داشتيً كُ ٍر كي رِ كُ سد راٍيّن ىي شد رِ از راٌ برداريً

ً ٍاي خاكستري ٍافين زل زدو ِ گفتً  :با خّشحامي تّ چش

 !ىي دِنستً ىي تّني كيكً كني؛ ازت ىينّنً -

مبخندي كُ بًَ اين اطيينان رِ ىي داد كُ . ِ جّاب اِن تنَا يُ مبخند اىيدِاركنندٌ بّد
 .چيزٍاي خّبي در راٍُ

*** 

ٌ ٍاي نگرانشّن نگاٌ كردو  :نفس عييقي كشيدو كُ صداي ديانا رِ شنيدو. بُ چَر

 .بَت اييان دارو -

ُ كنان طّري كُ فقط ىن بشنّنً گفت  :ِ بعد نزديك شد ِ زىزى

 !نااىيدو نكن -

ٌ اي زدو ِ گفتً  :مبخند دمگرو كنند
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 !ىطيئن باش با رزا برىي گردو -

ٌ ٍا زل زدو. عقب رفت. مبخند مرزِني رِي مبش نقش گرفت ىنكُ . اين بار بُ تك تك چَر
ً ٍايي پر از نّر ِ اىيد بًَ زل زدٌ بّد امكس ىحكً ِ قاطع بًَ نگاٌ ىي كرد؛ . با چش

ً ٍاش بخّنً با . بُ آتريس نگاٌ كردو. ىي تّنستً اعتيادي رِ كُ بًَ داشت رِ از چش
ُ ی مبش بّد ً ٍاي ىشكي ِ عييقش بًَ زل زدٌ بّد ِ مبخندي ًٍ گّش . اِن چش

ُ اي رنگي غرق شد ً ٍاي سرى چيزي رِ . بُ ىارتا نگاٌ كردو. نگاًٍ اين بار تّي چش
ُ ی مبخند باال نرفتُ بّد ُ ی مبش ًٍ بُ نشّن ً ٍاش خّند؛ حتي گّش در . نيي شد از چش

 !اين زن اصالً تغيير نكردٌ بّد. ِاقع تنَا كسي بّد كُ بي تفاِت بًَ زل زدٌ بّد

 :خّاستً قدىي بُ عقب بردارو كُ صداي ىارتا ىانع شد

 .صبر كن -

بُ ياد آنا افتادو؛ براي يُ محظُ شك كردو اين . جدي بًَ زل زد. ِ بعد بًَ نزديك شد
 آناست يا ىارتا؟

اين رِ فقط بُ تّ . ىن نيرٍِاي شّىي رِ حس ىي كنً! ىراقب شّاميُ باش آرتيييس -
ىيگً چّن نيي خّاو ديانا ِ بقيُ نگران شن؛ اىا اين داستان شايد پايان خّبي نداشتُ 

 !باشُ

ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو ِ ىحكً گفتً  :اخ

ُ ٍاي قبه ٍيُ چي بد تيّو شُ - خّدو درستش ىي كنً؛ ٍافين بًَ ! نيي ذارو ىحه دفع
 .گفت ىي تّنً

 :نفسش رِ بُ بيرِن فّت كرد ِ گفت
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ىراقب . ِمي ىن ٍنّز ًٍ تاكيد ىي كنً؛ چيزٍايي كُ ىن حس ىي كنً خيني شديدن -
 .باش؛ ىيكنُ ٍيُ چي اِن طّر كُ انتظار داري پيش نرٌ

ُ ايش زل زدو ِ گفتً ً ٍاي سرى  :بُ چش

 !حّاسً ٍست -

بُ اين كُ چُ باليي سرش آِردن؟ مب ٍاو رِ رِي ًٍ . ِ بعد دِبارٌ آنا بُ ذٍنً اِىد
 :فشار دادو ِ گفتً

 از آنا خبر داري؟ -

ً ٍاش دردي شكه گرفت؛ ِمي محنش ٍنّز ًٍ ىحكً ِ استّار  احساس كردو تّي چش
 :بّد

 .ىرگُ... تّي زندانُ؛ حكيش -

ً ٍايي گرد شدٌ از تعجب گفتً  :با چش

 ىرگ؟ نيي خّاي كاري كني؟ -

ً ٍاش رِ با درد بست ِ گفت  :چش

 .قاضي ريچارد تصييً گرفتُ؛ نييشُ كاريش كرد -

ً ٍای خشيگيني گفتً  :دست ٍاو رِ با خشً ىشت كردو ِ با چش

 !بيچارٌ آنا كُ ٍييشُ بُ يادت بّد -

رِو رِ ازش گرفتً ِ خّاستً از درِازٌ خارج شً كُ دستً رِ كشيد ِ با ناراحتي ِ 
 :عصبانيت گفت
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ِقتي پاي ريچارد ِسط ىياد ٍيچ كس نيي تّنُ ! از دست ىن كاري برنيياد آرتيييس -
ُ ٍا  .كاري انجاو بدٌ؛ حتي امَ

بُ ياد حرف ٍاي آنا تّ اِن شب ىَتابي كُ . نفسً رِ با خشً بُ بيرِن پرت كردو
دمً براي آنا . ىي افتً ِ بعد رفتار ِاقعي ىارتا رِ ىي بينً ِجّدو آتيش ىي گيرٌ

 ...تنَا اىيدش ىارتا بّد كُ اِن ًٍ. ىي سّخت؛ اِن بُ ىعناي ِاقعي تنَا بّد

 .احتياجي بُ كيك تّ نيست؛ خدانگَدار -

 :صداش رِ شنيدو

 !آرتيييس -

ً ٍاو رِ تّ ًٍ كشيدو بُ ياد . خّاستً بُ راًٍ اداىُ بدو كُ بُ ياد گذشتُ افتادو. اخ
كارٍايي كُ براو انجاو داد، آىّزش دادن تاريكي ِ ىراقبت از ىن درىقابه قدرت ٍاي 

ُ خاطر كارٍايي كُ براو كرد دِبارٌ برگشتً ِ . دشين مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو ِ ب
 :شاكي ِ دمخّر گفتً

 چيُ؟ -

 :مبخند كجي رِي مبش شكه گرفت ِ گفت

 .ٍيراٍت بيرِن قنعُ ىنتظرتُ؛ با اِن بُ سفر برِ -

ُ اي باال انداختً ِ گفتً  :شّن

 .ىن كُ چيزي نفَييدو -
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ٌ ی سنگي ِ بزرگ قنعُ خارج شدو خنّت بّد ِ تنَا . نگاًٍ بُ شَر افتاد. ِ بعد از درِاز
ابرٍاي سياٌ . نگاًٍ رِ باال آِردو ِ بُ آسيّن نگاٌ كردو. دِ نفر درحال حرف زدن بّدن

 .تياو آسيّن رِ پر كردٌ بّدن؛ احتياال قرار بّد بارِن شديدي ببارٌ

حتيًا اسبي بّد . ٍيين طّر غرق آسيّن بّدو كُ با صداي اسبي نگاًٍ رِ پايين آِردو
دِبارٌ صداي اسب ِ اين بار دِيدنش بُ طرف خّدو رِ حس . كُ براو آىادٌ كردٌ بّدن

ُ ی قدرتيند براو آشنا بّد. كردو ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو؛ اين شيَ صداي ىارتا تّي . اخ
 :گّشً پيچيد

 (.ٍيراٍت بيرِن قنعُ ىنتظرتُ) -

ٌ ی بي ٍيتاي اسبي سياٌ رنگ جنّي چشيً نقش گرفت سريع برگشتً ِ با . ناگَان چَر
 :چشياني كُ شادي ِ بَت ازشّن ىي باريد بنند گفتً

 !ىشكي -

با . ِ دِبارٌ طبق عادت سال ٍايي كُ باٍاو بّد، پيشّنيش رِ رِي پيشّنيً گذاشت
 :خندٌ دستي بُ سرش كشيدو ِ گفتً

 !دمً برات تنگ شدٌ بّد دِست قدييي -

ُ اي بُ پيشّنيش زدو کُ دِبارٌ شيَُ كشيد ِ رِي پاٍاش ايستاد با . ِ بعد بـ ـّس
 :خندٌ گفتً

 !بيا كُ باز ًٍ بايد بُ سيت دشين بتازي! خّدت رِ مّس نكن -

دستي بُ ىٍّاي سياٍش كشيدو كُ تّي ٍّا . بُ طرفش رفتً ِ سّارش شدو
. ىارتا ىي دِنست ىن براي راو كردن اين اسب احتياجي بُ افسار نداشتً. ىي رقصيدن

 :سرو رِ خً كردو ِ زير گّشش گفتً
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 ىقصد رِ ىي دِني؟ -

 :مبخندي زدو ِ گفتً. سرش رِ تكّن داد

 !ىي خّاو ىحه باد بري -

. دستً رِ رِی گردنش حنقُ كردو تا نيفتً رِی زىين. دِبارٌ رِي دِ پاش ايستاد
پاٍاش رِ كُ رِي زىين گذاشت چنان با شتاب ِ سرعت ىي دِيد كُ احساس ىي  كردو 

ً ٍاو رِ با مذت بستً ِ . سّار بر باد دارو بُ جنگ با فردريك ىيرو سرو رِ باال آِردو چش
ٌ ی باد گّش سپردو ُ ِار اِن ٍا رِ بُ حركت . بُ زِز باد بين ىٍّاو ىي پيچيد ِ ديّان

يُ تشكر بزرگ بُ . خيني ِقت بّد كُ دمً براي اين سرعت تنگ شدٌ بّد. ِادار ىي كرد
 .ىارتا بدٍكار بّدو

آنا ِ حكً ىرگش؛ اين كُ االن . فكرو بُ ٍيُ جا پر ىي كشيد. تّي فكر ِ خيال غرق بّدو
ً تر از ٍيُ اين كُ اِن نيرٍِاي شّىي كُ ىارتا حس ىي كرد  ديانا تّ چُ ِضعيتيُ ِ ىَ

ِاقعي بّدن؟ تا بُ حال ٍرچي ىارتا گفتُ بّد اتفاق افتادٌ ِ احتيامش زياد بّد كُ 
اين بار ًٍ ىحه دفعات قبه بشُ؛ ِمي چُ اتفاق شّىي ىي تّنست در راٌ باشُ؟ ىطيئنً 

اگُ تا ِقتي كُ ىن برسً فردريك كار رِ تيّو كردٌ باشُ؛ يا ! ربطي بُ فردريك ِ رزا دارٌ
 ...اين كُ از اِن جا رفتُ باشن يا

خّدو رِ عقب كشيدو ِ نگاًٍ . با ىتّقف شدن ناگَاني ىشكي كيي بُ جنّ پرت شدو
ً ٍاو نقش گرفت ُ اي جنّي چش آب . رِ از رِي زىين سرد ِ خشك باال آِردو كُ ىخرِب

نگاًٍ رِ چرخّندو ِ بُ . سكّت ىطنق ٍيُ جا رِ فرا گرفتُ بّد. دٍنً رِ قّرت دادو
نبايد . ٍيّن طّر كُ ٍافين گفتُ بّد تّي جنگه ِ خارج از شَر بّديً. اطراف نگاٌ كردو

 !ىي ذاشتً اِن فردريك معنتي صدايي بشنٌّ ِگرنُ كارو ىشكه تر ىي شد

 :آرِو سرو رِ بُ طرف ىشكي خً كردو ِ زير گّشش زىزىُ كردو
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 !آفرين پسر خّب... برِ تّي جنگه ىنتظر باش ِ تا ِقتي ًٍ كُ سّت نزدو نيا -

 :خّاست بدٌِ كُ آرِو گفتً. ِ بعد ازش پيادٌ شدو

ً ٍات ًٍ بنند نشُ! نُ، نُ -  .خيني آرِو برِ؛ طّري كُ حتي صداي س

ىن ىعيّالً ازش ىي خّاستً با سريع ترين ! حق ًٍ داشت. با تعجب بًَ نگاٌ ىي كرد
ٌ ی يُ ىّرچُ قدو بردارٌ  .سرعت ىيكن برٌ؛ ِمي حاال ىي خّاستً انداز

ً كً ازو دِر شد ِ بين درخت ٍا ناپديد شد ُ ی سنگي . ىشكي ك برگشتً ِ بُ ىخرِب
ُ باز دِختً ِ دستً رِ بُ طرف . رِبرِو نگاٌ كردو ٌ او رِ بُ در نيي نگاٌ سخت شد

انگار . دِبارٌ باد ِحشيانُ شرِع بُ ِزيدن كردٌ بّد ِ از ىقابه ىي ِزيد. شيشيير بردو
شيشير تاريكيً رِ آرِو از غالف بيرِن . اِن ًٍ شّىي اين ىكان رِ حس كردٌ بّد

 .كشيدو ِ تّي ٍر دِ دستً نگَش داشتً ِ آرِو آرِو بُ در چّبي نزديك شدو

كّچك ترين صدايي از درِن، بُ خارج . ِقتي كُ بُ در رسيدو، گّش ٍاو رِ تيز كردو
ُ اي باال انداختً؛ ٍر چی بّد بايد كاىالً ىراقب . شايد فردريك بيرِن بّد. نيي اِىد شّن
ً ٍاي ىشكي رِ شنيدٌ بّد ِ حاال در كيين ىن بّد. ىي بّدو  !شايد اِن صداي س

آرِو . دستً رِ آرِو بُ طرف در بردو كُ در برخالف انتظارو بدِن ٍيچ صدايي باز شد
ً ٍاو ٍيُ جا رِ نگاٌ . پاو رِ داخه گذاشتً كُ با ىّجي از گرىا برخّرد كردو با چش

پاو رِ آرِو رِي سطح . برخالف ظاٍر بيرِن اين خّنُ، داخنش زيبا ِ ىرتب بّد. كردو
 نگاًٍ بُ صندمي ٍاي سنطنتي افتاد؛ اين جا كجا بّد؟. چّبيش گذاشتً ِ قدو برداشتً

ً ٍاو دنبال دِ نفر بّدو، رزا ِ فرد؛ ِمي ٍيچ كدِىشّن . قدو ديگُ رِ ًٍ برداشً با چش
. تنَا يك اتاق ىّندٌ بّد. ،ٍرجايي رِ كُ ىي گشتً خبري از ٍيچ كدِىشّن نبّد. نبّدن

 .خّاستً بُ طرف اتاق قدو بردارو كُ با صدايي آرِو سرجاو خشكً زد
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 دنبال چي ىي گردي؟ -

درحامي از ٍيجان نفس نفس ىي زدو شيشيرو رِ بُ طرف صدا گرفتً كُ نگاًٍ بُ دِ 
ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو ِ دندِن ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو ِ . چشً زرد رنگ افتاد اخ

 :خشيگين تر از قبه گفتً

 رزا كجاست؟ -

با  آراىش عجيبي از تاريكي بيرِن اِىد ِ چند قدو بًَ نزديك شد ِ درحامي كُ مبخند 
 :كجي رِي مبش بّد گفت

 ...يكً دير كردي -

ُ ٍا كش ىي اِىدن. احساس كردو تياو دنيا ايستاد ىغرو نيي تّنست ىعني . انگار جاني
ُ اي بُ اين سادگي رِ بفَيُ ٌ ی خندِن ِ ىعصّو . جين تنَا چيزي كُ ىي ديدو چَر

ً كً حامت عادي بُ خّدو گرفتً. رزامين بّد تّنستً . شيشيير تّي دستً ىي مرزيد. ك
با . كنيُ بُ كنيُ اِن جينُ رِ بفَيً ِ ٍيين كافي بّد تا خشً اين بار از قنبً فّران كنُ

خشّنت ِ سرعت فردريك رِ بُ ديّار چسبّندو ِ شيشير رِ رِي گنّش گذاشتً ِ با 
 :بغض ِ خشً فرياد كشيدو

 چي كارش كردي پست فطرت؟ -

مبخند از رِي مبش رفت ِ اخً جاش رِ گرفت ِ درحامي كُ بُ پشت سرو نگاٌ ىي كرد 
 :گفت

 ديانا چُ حسي پيدا ىي كنُ ِقتي جسد دخترش رِ براش ىي بري؟ -

تحيه شيشير براو سخت . دستً شه شد ِ كنار بدنً پايين افتاد. انگار تياو نيرِو رفت
ً تري رِ بًَ زد. بّد  :نگاٌ سرگردِنً رِي زىين بّد كُ فردريك ضربُ ىحك
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ً ٍاو زل زدٌ بّد - بًَ امتياس ىي كرد ِ . ِقتي كُ ىي خّاستً بكشيش با گريُ تّي چش
اِن ًٍ از درد بًَ امتياس ىي كرد؛ اِن ًٍ اسً ! درست ىحه دخترو. دست ِ پا ىي زد

 !ىن رِ صدا ىي زد ِ كيك ىي خّاست؛ اىا حاال ىي دِنً رِحش آرِىُ

ٌ ی رزا . دستً رِ رِي قنبً گذاشتً. احساس كردو شيشييري تّي قنبً فرِ رفت چَر
ً ٍاو نقش گرفت ً ٍاو سرازير . جنّي چش بغضً باالخرٌ شكست ِ قطرات اشك از چش

ٌ بّد ىن . شد ٌ ی سرزىينش خّند ٌ ی ديانا جنّو نقش گرفت؛ اِن ىن رِ اسطّر چَر
ً ٍاو رِ ... بَش قّل دادٌ بّدو؛ ىن بَش اىيد بازگشت رزا رِ دادٌ بّدو ِ حاال چش

حس ٍاي ىختنفي كُ تّ قنبً جريان داشتن انگار ًٍ رِ خنحي ىي كردن ِ . بستً
درنَايت، بي حسی عجيبي تّ قنبً شكه گرفت؛ بي حسي يا فراىّشي كُ سال ٍا پيش 

دچارش شدٌ بّدو، دِبارٌ برگشتُ بّد ِ اين ىي تّنست دِبارٌ ىن رِ تاريك كنُ؛ دِبارٌ 
 .بُ ىن قدرت بي نَايت بدٌ

 :با صدايي كُ خّدو ًٍ نيي شناختً ِ بدِن ٍيچ حسي گفتً

 ...جسد اِن رِ ًٍ ىي برو -

ُ او رِ باال آِردو ِ گفتً  :نگاٌ آتش گرفت

 .امبتُ، بُ ٍيراٌ جسد تّ -

 :پّزخندي رِي مبش شكه گرفت ِ گفت

 .بَت اجازٌ ىيدو جسد رزامين رِ ببري. دمً نيي خّاد ىرگ ٍيكارو رِ ببينً -

ٌ ی ىعصّو رزامين جنّي چشيً بّد  سرد ِ درحامي كُ تاريكي ِجّدو برگشتُ بّد ِ چَر
ً تر از پيش گرفتً ِ گفتً  :بَش نزديك شدو ِ شيشيرو رِ ىحك

 ...ىن از تّ قدرتيندترش رِ بُ جَنً فرستادو -
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 :پّزخندي زدو ِ گفتً

 !چُ برسُ بُ تّ -

. ِ بعد دستً رِ بُ طرفش گرفتً كُ نّر تاريكي از الي انگشت ٍاو بُ طرفش پرت شد
با سرعت خّاست دستش رِ بُ طرف گردنبندش ببرٌ كُ تاريكي بَش اصابت كرد ِ 

ً تر تّي . اِن رِ ىترٍا بُ عقب كشيد ِ بُ بيرِن از خّنُ پرت كرد شيشير رِ ىحك
حاال كُ رزامين ىردٌ بّد، اِن ًٍ بُ دست اين شياد، فردريك حتيًا بايد . دستً گرفتً

ُ ی ىعصّو  .تقاص ىي داد؛ تقاص ىرگ اِن بچ

ٍيين كُ . بُ طرف سّراخ بزرگ كُ رِي ديّار شكه گرفتُ بّد رفتً ِ از خّنُ خارج شدو
. پاو رِ بيرِن گذاشتً دست ٍايي دِر گردنً حنقُ شد ِ شيشيري زير گنّو قرار گرفت

 :نفس ٍاي داغي بُ صّرتً خّرد ِ بعد صداي عصبي ِ خشيگين فردريك

ُ طّر جرأت كردي با ىن دربيفتي؟ ىطيئن باش از كارت پشييّن ىيشي -  !چ

 :پّزخندي زدو ِ درحاي كُ سعي داشتً دست ٍاش رِ از رِي گنّو جدا كنً گفتً

 !جامبُ، ىن ًٍ ىي خّاستً ٍيين رِ بَت بگً -

ٌ ی گّشً رِ مرزِند ً ٍاو رِ با خشً بستً كُ دِبارٌ فرياد كشيد ِ . فريادش پرد چش
 :گفت

ُ ی ىرگ رِ  - ِقتش رسيدٌ جّاب تٍّين ٍايي كُ كردي رِ بگيري؛ بُ زِدي فرشت
 !ىالقات ىي كني آرتيييس

ُ ی فنزي . اِن نيي دِنست ىن ٍيچ ِقت قرار نبّد بُ داو ىرگ بيفتً. پّزخندي زدو تيغ
ً ٍاو رِ بستً. ِ تيز شيشير گنّو رِ خراش داد تنَا با اين راٌ بّد كُ ىي تّنستً از . چش

ُ اي بعد سنگيني از رِي . دستش خالص شً دِبارٌ نسييي كّتاٌ دِرو پيچيد ِ محظ
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ٌ ی . گنّو برداشتُ شد ً ٍاو رِ كُ ازشّن كينُ ِ نفرت ىي باريد باز كردو ِ بُ چَر چش
 :سرخ فردريك زل زدو ِ گفتً

 .از يُ شّاميُ بعيدٌ كُ بذارٌ دشينش بُ اين راحتي از دستش فرار كنُ -

ً تر از پيش گرفتن ً ٍاي زردش كُ با . انگشت ٍاش رِ ديدو كُ شيشير رِ ىحك بُ چش
ُ ٍاي قرىز رنگ خشً ىخنّط شدٌ بّد نگاٌ كردو ُ اي بّد با ديدن . رگ شايد ٍركس ديگ

اين نگاٌ ىي ترسيد؛ اىا ىن، ٍزاران بار اين نّع نگاٌ رِ تجربُ كردٌ بّدو ِ اين ًٍ يكي 
 .از عادي ترين ٍاش بّد

ٌ و رِ بُ گردنبند ِ شيشير شّاميُ دِختً . نّر آبي رنگي چشيً رِ آزار داد نگاٌ تنگ شد
ىي تّنستً تّ نگاٍش تصّر . دِبارٌ نگاًٍ رِ بَش دِختً. كُ غرق نّر آبي بّدن

پيرِزي رِ ببينً؛ اِن فكر ىي كرد با نيرِيي كُ دارٌ ىي تّنُ ىن رِ شكست بدٌ؛ اىا ىن 
تاريكي، كيان ِ شيشير رِ در اختيار داشتً ِ با اين . از قبه براي ٍيُ چيز آىادٌ بّدو

 .سُ ىي تّنستً بُ راحتي نابّدش كنً

 :با صداي شّاميُ از افكارو خارج شدو

 !تّ اين جنگ يكي بايد بييرٌ، ِ اِن تّيي -

 :پّزخندي زدو ِ گفتً

 !اين فقط حرفُ؛ اگُ ىي تّني جابتش كن -

ً ٍاش بيشتر در ًٍ شد ِ پنك ٍاش رِي ًٍ افتاد ِ در كيترين جانيُ غيب شد . اخ
اِن شايد . گّش ٍاو رِ تيز كردو. مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو ِ گارد گرفتً

 .ىي تّنست ناپديد شُ؛ اىا نيي تّنست صداٍا رِ قطع كنُ
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با شنيدن صداي خيني آرِىي سريع بُ پشت برگشتً ِ با شيشير بُ ٍّا ضربُ زدو؛ اىا 
ُ اي اِىد. چيزي نبّد دِبارٌ ٍيين  كار رِ كردو؛ اىا بي فايدٌ . دِبارٌ صدا از جايي ديگ

 :صداي فردريك بُ گّشً رسيد. بّد

ُ اي ندارٌ -  !تالشت نتيج

ً ٍاو رِ بستً ِ . بُ كيك تاريكي احتياج داشتً. دندِن ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو چش
ُ ی ىحافظي ناىرئي رِ براي خّدو بُ ِجّد آِردو ً ٍاو رِ باز كردو. الي حاال بايد . چش

 !كاري ىي كردو كُ تّي تنُ بيفتُ

 تّ گفتي تّ اين جنگ يكي بايد بييرٌ؛ چرا جابتش نيي كني؟ -

ُ اي سكّت شد؛ اىا بعد از چند جانيُ فردريك درست جنّو ظاٍر شد ِ شيشير  چند محظ
ُ ی تاريكي برخّرد كرد ِ اليُ شكست اين بار . رِ خّاست رِي سرو فرِد بيارٌ كُ با الي

تياو نيرِو رِ رِي . خّاست شيشير رِ از بغه بًَ ِارد كنُ كُ با شيشيرو ىانعش شدو
. شيشيرو گذاشتً ِ بَش نيرِ ِارد كردو ِ فرد رِ با تياو قدرت بُ درخت چسبّندىش

ُ ی شيشير ىن بشُ فشار بيشتري . شيشيرش رِ رِي گردنش گذاشت تا ىانع فشار تيغ
ٌ او درًٍ بشُ  :بُ سختي گفتً. آِرد كُ باعخ شد چَر

ٌ ی اين ىيدِن -  !تّيي فردريك؛ فقط تّ... بازند

ُ ٍاي آتيش رِ . دِبارٌ فريادي كشيد كُ تياو جنگه رِ بُ مرزٌ درآِرد بُ ِضّح شعن
ً ٍاش بيرِن ىي زد  .ديدو كُ از چش

 :با صدايي كُ نيي شناختً گفت

 !جنگ ِاقعي رِ بَت نشّن ىيدو -
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. تا بُ حال اِن رِ تّ اين حال نديدٌ بّدو. با بَت بُ ٍيّالي ىقابنً نگاٌ ىي كردو
ىبَّت . ناگَان دستش رِ باال آِرد ِ بازٍِاو رِ تّ چنگش گرفت ِ با قدرت فشار داد

دِبارٌ نّر آبي رنگ نگاًٍ رِ بُ طرف خّدش . قدرتي بّدو كُ بُ دست آِردٌ بّد
 !بايد از شرش خالص ىي شدو. ىنبع قدرت فردريك ٍيين گردنبند جادِيي بّد. كشيد

ُ اي پرت  با پرت شدنً رِي زىين ِ اصابت سرو با چيز سفت ِ ىحكيي بُ دنياي ديگ
ُ ی ِارد شدٌ بُ سرو اِن قدر شديد بّد كُ نيي تّنستً خّب تيركز كنً. شدو انگار . ضرب

ً كً داشتً تّي حامت بي ٍّشي فرِ ىي  رفتً. تياو بدنً نيرِش رِ از دست دادٌ بّد . ك
تنَا تّنستً رِي زىين . دستً رِ رِي خاك گذاشتً ِ سعي كردو بنند شً اىا نشد

 .پنك ٍاو ىداو رِي ًٍ ىي افتاد ِ دِبارٌ باز ىي شد. بشينً

ُ ی  بين اين تصاِير ىبَيي كُ تّي ذٍنً ىي چرخيد فردريك رِ ديدو كُ درحامي كُ تيغ
ً ٍايي سرد ِ ِحشتناك بُ طرفً ىي اِىد . شيشيرش رِي زىين كشيدٌ ىي شد با چش

ُ ی ىرگ رِ ديدو كُ داس براقش رِ رِي  دِبارٌ پنك زدو؛ اين بار بُ جاي فردريك فرشت
 .زىين ىي كشید ِ با مبخند كجي كُ بُ مب داشت بُ طرفً ىي اِىد

بُ ياد ٍدفً افتادو ِ شاكي از حامي كُ . دست ٍاو رِ ىشت كردو ِ بُ زىين كّبيدو
نيي تّنستً حتي پنك ٍاو رِ باز نگُ دارو يا رِي . كالفُ شدٌ بّدو. داشتً فرياد كشيدو

 .تا بُ حال اين قدر احساس ناتّاني نداشتً. پاٍاو حركت كنً

ديدو كيي بَتر شدٌ بّد؛ اىا ٍنّز ًٍ تّان اين رِ نداشتً كُ پنك ٍاو رِ براي ىدت 
دِبارٌ نگاًٍ . فردريك حاال ديگُ داشت بًَ ىي رسيد. زىان طّالني تري باز نگُ دارو

 .بايد نابّدش ىي كردو؛ ِمي ديگُ تّاني نداشتً. رِي گردنبندش گير كرد

جنگي كُ بين ىن ِ ٍري . ناخّداگاٌ تصّيري از چند سال پيش تّي ذٍنً نقش گرفت
نگاًٍ بُ خاك بّد؛ اىا برگشتُ بّدو بُ ٍشت . بّد ِ گردنبندي كُ ٍافين بًَ دادٌ بّد
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ٍري رِ ىي ديدو كُ كيانش رِ بُ طرفً گرفتُ بّد ِ اِن رِ رٍا كردٌ بّد ِ . سال پيش
 .كيان درست بُ گردنبند ىن خّرد ِ تاريكي آزاد شد

تّي دمً از ٍري . مبخند بي جّني رِي مبً نقش بست. سرو با سرعت زيادي باال اِىد
! تشكر كردو بابت راٌ حني كُ پيش رِو گذاشتُ بّد؛ ِمي حاال ىشكه بزرگتري داشتً

ُ طّري ىي تّنستً با اين حال زٌ كيان رِ بكشً؟  ىن چ

ً ٍاو رِ بستً تنَا يُ چيز ىي تّنست نيرِو رِ بًَ برگردِنُ ِ اِن . آٍي كشيدو ِ چش
ً ٍاش كُ ٍييشُ ىي خنديدن! ٍدفً بّد برگشتً بُ . بُ ياد رزامين افتادو؛ بُ ياد چش

ىادري كُ بًَ اىيد بستُ بّد ِ ىن رِ اسطّرٌ . چند رِز پيش ِ بُ ياد ديانا افتادو
ٌ ی تك تك افرادي كُ باٍاو بّدن رِبرِو نقش گرفت. خّندٌ بّد ىنكُ كُ ٍييشُ . چَر

ازو حيايت ىي كرد، امكس كُ ىحكً ِ جدي در عين حال ىَربان ٍيراًٍ بّد، آتريس 
ُ طّر ىي تّنستً . كُ اِمين دِستي بّد كُ تّي اين سرزىين پيدا كردٌ بّدو ىن چ

ٌ ٍاي اىيدِار اين ٍا رِ نااىيد كنً؟ بايد ىي تّنستً بايد براي جبران زحيات ِ ! نگا
اعتيادي كُ بًَ كردن اين جنگ رِ ىي بردو؛ حتي اگُ قرار بّد بييرو، حداقه بايد تياو 

 .تالشً رِ ىي كردو

ٍيزىان ىن ًٍ دستً . نگاًٍ باال اِىد ِ رِي شيشير فردريك كُ باال رفتُ بّد نشست
ٍيچ صدايي رِ . رِ باال بردو ِ تيرٍايي رِ كُ تّ ىخزن تيرو داشتً رِ ميس كردو

صداي . پنك زدو. انگار ٍيچ چيزي تّي اين دنيا نبّد جز ىن ِ فردريك. نيي شنيدو
ُ او رِ ىي شنيدو ٌ ٍاي اىيدِار ٍيُ جنّي . نفس ٍاي كش دار ِ خست دِبارٌ نگا

ً ٍاو نقش گرفت در حامي . كيان رِ بيرِن كشيدو ِ سعي كردو تير رِ جا بندازو. چش
نيرِو كافي نبّد؛ ٍنّز بُ يُ تننگر . كُ دستً ىي مرزيد كيان رِ بُ طرف فردريك گرفتً

 !چيزي كُ بتّنُ ىن رِ دِبارٌ قدرتيند كنُ. ديگُ احتياج داشتً
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ً ٍاو رِ با درد بستً ٌ ی زني بين تاريكي نقش گرفت ِ درخشيد. چش . اين بار چَر
ً ٍاش راٌ نفسً رِ باز كرد زني كُ . مبخندي كُ بُ مب داشت ِ درخشش ِ اىيد چش

با ياد ٍيين زن بّد كُ . نديدٌ بّدىش؛ زني كُ ٍشت سال پيش فَييدو ىادر ىن بّدٌ
 .حاال اين جنگ ًٍ بَش اضافُ ىيشُ. تّنستُ بّدو تّي جنگ ٍا پيرِز شً

ً ٍاو رِ با اطيينان ِ قدرت باز كردو ِ بدِن اين كُ پنكي بزنً بُ فردريك زل زدو . چش
. تنَا چند سانتي ىتر ىّند بّد تا شيشيرش كُ غرق نّر جادِيي بّد رِي سرو فرِد بياد

ٌ ٍاي تياو افراد رِ تّي ذٍنً ىجسً كردو؛ تياو . ناگَان زىان براو كش اِىد چَر
 .فقط با بُ ياد داشتن اِنا ىي تّنستً نيرِ بگيرو. كساني كُ ازو حيايت كردن

اىيدِارانُ بُ تير نگاٌ كردو كُ ٍّا رِ ىي شكافت ِ بُ طرف . پنك زدو ِ تير رِ رٍا كردو
ً ٍاو رِ بستً. اِن نّر آبي در حال حركت بّد ىي دِنستً ٍيزىان با برخّرد اِن . چش

نفس . تير، شيشير فردريك ًٍ بُ ىن اصابت ىي كنُ ِ ىن اين بار بُ داو ىرگ ىي افتً
شايد . ىن تياو تالشً رِ كردٌ بّدو ِ از اين راضي بّدو. عييقي كشيدو ِ مبخند زدو

 .اين شيرين ترين ىرگي بّد كُ ىي تّنستً داشتُ باشً

ً ٍاو رِ باز كردو در حامي كُ فرياد ىي كشيد دستش رِ رِي . با فرياد از درد فردريك چش
گردنبند . درست بُ ٍدف خّردٌ بّد. گردنبندش گذاشتُ بّد ِ ناباِر بًَ زل زدٌ بّد

 .شكستُ شدٌ بّد ِ نّر آبي رنگش دِر فردريك پيچيدٌ بّد

ٌ ی كّتاٍي تبديه شد صداي خندٌ ىن ِ فرياد از رِي . مبخندو ِسيع تر شد ِ بُ خند
ً كً ىكان براو رنگ گرفت ِ صداٍا برگشت. درد فردريك درًٍ آىيختُ شدٌ بّد حاال . ك

 .ىي تّنستً دِبارٌ قدرت رِ تّي رگ ٍاو حس كنً

دستش رِ بُ . ناگَان نّر آبي رنگ از بين رفت ِ فردريك با بَت رِي زىين فرِد اِىد
طرف گردنبند كُ نگينش شكستُ شدٌ بّد برد ِ اِن رِ ىبَّت تّي دست ٍاش گرفت ِ 

 :زىزىُ كرد
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 ...ىيكن نيست -

ً ٍاش بُ رنگ زرد نبّد ِ . جا خّردو. ِ بعد از چند جانيُ نگاٍش رِ باال آِرد ديگُ چش
درست ىحه خّن آشاو ٍايي كُ تشنُ بُ خّنن ِ حاال فردريك ًٍ . كاىالً قرىز شدٌ بّد

 !يكي از اِن ٍا بّد ِ تشنُ بُ خّن ىن

 :فرياد كشيد ِ گفت

 !تقاصش رِ پس ىيدي -

با سرعت بُ طرفً پريد ِ . شيشيرو رِ ىحكً تّي دستً گرفتً. خّدو رِ آىادٌ كردو
. شيشيرش رِ خّاست رِو فرِد بيارٌ كُ رِي زانّو بنند شدو ِ با شيشيرو ىانع شدو
ً ٍاي ديگري زل زدٌ  ٌ ىّن جنّي ًٍ بّد ِ با خشً بُ چش حاال صّرت ٍاي درًٍ شد

ً ٍاش ٍدفش رِ تشخيص بدو. بّديً ُ اي كُ . ىي تّنستً تّ چش ٍدف ناپاك ِ پنيدان
ً ٍاش جنايت ٍايي كُ كرد رِ ببينً، . داشت تنً رِ ىي مرزِند ِقتي ىي تّنستً تّی چش

 .بيشتر نيرِ ىي گرفتً؛ براي اين كُ بتّنً انتقاو خّن اِن افراد رِ بگيرو

دِبارٌ اِن نّر آبي رنگ معنتي از شيشيرش بيرِن زد؛ پس ىي خّاست قدرتش رِ 
ىن ًٍ براي اين كار بي اندازٌ ىشتاق بّدو؛ چّن ىي دِنستً قدرتي قّي تر از ! نشّن بدٌ

 !تاريكي نيست

ٍافين بًَ گفتُ بّد اين شيشير ِقتي تاريكي بَش ىنتقه شُ ىي تّنُ چُ كارٍايي 
فريادي كشيد ِ . كنُ ِ ٍيين مبخندي رِ رِي مبً نشّند كُ فردريك رِ عصبی تر كرد

ىن ًٍ رِي پاٍاو ايستادو ِ . خستُ از فشار آِردن بُ شيشيرو خّدش رِ ازو جدا كرد
 .با چشياني ىبارز بَش زل زدو

بعد از چند جانيُ شيشيرش غرق نّر شد ِ خّدش درحامي كُ فرياد . ىنتظر شدو
 .ىي كشيد بُ طرفً دِيد
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ً ٍاو رِ بستً . باد ىٍّاو رِ بُ بازي گرفتُ بّد ِ آرِىً ىي كرد. دِبارٌ زىان ايستاد چش
ِقتش رسيدٌ . بايد بيدارش ىي كردو. ِ بي تّجُ بُ فردريك تّي تاريكي درِنً فرِ رفتً

 !بّد بَش نشّن بدو ىي تّنً چُ كارٍايي كنً

جريان تاريكي رِ تّي رگ ٍاو حس ىي كردو كُ بُ طرف دست راستً در حال حركت 
ٌ اي ِ سياٌ . انگشت ٍاو رِ رِي تيغُ شيشير كشيدو. بّد ىي تّنستً نقش ٍاي نقر

 .رنگش رِ ببينً كُ غرق نّر سياٍي شدٌ بّدن كُ با تاريكي بَش ىنتقه ىي كردو

ً ٍاو رِ با سرعت باز كردو . فرياد فردريك رِ شنيدو؛ ِقتش بّد برگردو بُ زىان حال چش
ٍيزىان با اين . ِ شيشير تاريكيً رِ باال آِردو ِ بُ شيشير آبي رنگ فردريك كّبيدو

كّبيدٌ شدن، ىّجي عظيً از شيشيرٍاىّن بُ رنگ ىخنّطي از سياٌ ِ آبي آزاد شد ِ 
 .ٍردِىّن رِ بُ درخت كّبّند

ً ٍاو رِ بستً . دِبارٌ سرو بُ درخت برخّرد كرد ِ باعخ شد احساس بي حامي كنً چش
ُ او رِ جبران كنً. ِ سعي كردو از تاريكي كيك بخّاو . تّنستً نيرِي از دست رفت

ً ٍاو رِ باز كردو ِ بُ شيشيرو نگاٌ كردو آسيبي بَش . نفس راحتي كشيدو. چش
ً ٍاو فردريك رِ . نرسيدٌ بّد ِ ٍنّز ًٍ ىي درخشيد از درخت جدا شدو ِ با چش

بُ طرفش قدو . نگاًٍ رِي بدن فردريك كُ خّني شدٌ بّد ىّند. جستجّ كردو
بَش كُ رسيدو زانّ زدو . اين بار ىن بّدو كُ با شيشيرو بُ طرف اِن ىي رفتً. برداشتً

ُ اش نگاٌ كردو كُ كنارش رِي زىين افتادٌ بّد دستً رِ بُ طرف . ِ بُ شيشير شكست
ُ اش بردو ِ اِن رِ بُ طرف خّدو كشيدو ِ با خشً بُ اِن كُ نفس ٍاي آخرش رِ  يق

 :ىي كشيد زل زدو ِ گفتً

 ٍنّزو بُ كارٍايي كُ كردي افتخار ىي كني؟ -

ً ٍاش بُ رنگ قرىز بّد. ىردىكش تكّن خّرد با نفرت درحامي كُ . ٍنّز ًٍ چش
 :نفس نفس ىيزد گفت
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 !ٍيّن اِل نكشتيت... پشييّنً كُ چرا -

شيشيرو رِ تّي دستً گرفتً، طرف قنبش بردو ِ درحامي . پّزخندي زدو ِ رٍاش كردو
ً ٍاو بيرِن نيي رفت با نفرت گفتً ٌ ی رزا يُ جانيُ ًٍ از جنّي چش  :كُ چَر

ُ ی سياٌ -  !برِ بُ جَنً شّامي

*** 

 :نگاٌ غيگينً رِ بُ ىشكي دِختً ِ گفتً

 !ىراقبش باش نيفتُ -

ً ٍاو رِ با درد بستً ِ بُ ىسير رِبرِو نگاٌ كردو باد بُ آراىي ىي ِزيد ِ . ِ بعد چش
نگاًٍ رِ از ىٍّاي آِيزِنش . ىٍّاي طاليي رنگ رزامين رِ بُ حركت در ىي آِرد

دست ٍاو رِ تّي جيبً فرِ بردو ِ خطاب بُ ىشكي . برداشتً ِ دِبارٌ بُ رِبرِ زل زدو
 :زىزىُ كردو

 .راٌ ىي افتيً -

فردريك ىردٌ بّد؛ آنا . ٍيُ چي آرِو شدٌ بّد. ِ بعد بُ آرِىي شرِع بُ قدو زدن كردو
زنداني بّد ِ بُ زِدي دچار سرنّشت فردريك ىي شد؛ رزامين، دختر شيريني كُ ديگُ 

ٌ ٍاش رِ ببينً، اِن ًٍ رفتُ بّد  .نيي تّنستً خند

ىٍّاي طاليي ِ . رِي ىشكي گذاشتُ بّدىش. نگاًٍ ناخّداگاٌ برگشت بُ طرف رزامين
 .آغشتُ بُ خّنش آِيزِن بّدن ِ باد بُ حركتشّن در ىي آِرد

ُ اي داغ داخه قنبً فرِ ىي كردن ىن خيني از دردٍا رِ تحيه كردٌ . انگار ٍر محظُ ىين
ُ ی ىعصّو كُ ٍيچ  بّدو؛ ىن ىرگ عزيزترين كس ٍاو رِ ديدو؛ ِمي ديدن ىرگ يُ بچ
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معنت ! معنت بُ تّ فردريك. ربطي ًٍ بُ اين انتقاو معنتي نداشت دمً رِ بُ درد ىي آِرد
 !بُ تّ

ٌ ی خاكي رِبرِو  نگاًٍ رِ با عذاب ِجدان ِ ناراحتي از رزامين ىردٌ جدا كردو ِ بُ جاد
نيي دِنً جنگه . ٍيچ صدايي بنند نيي شد؛ حتي گنجشك ٍا ًٍ نيي خّندن. زل زدو

ساكت ِ آرِو شدٌ بّد ِ عين ىن عزادار ىرگ اين فرشتُ كّچك بّد يا ىن دِبارٌ 
 شنّاييً رِ از دست دادٌ بّدو؟

 ...تّي اين ىاجرا، ٍيُ قَرىان بّدن؛ اىا. نگاًٍ پايين اِىد

ٌ اي بّدو كُ رِي نگاٌ كردن تّ چشً  ىن، آرتيييس جكسّن، قَرىان شكست خّرد
ُ طّر ىي تّنستً جسد رزامين رِ بَشّن تحّيه بدو ِ بگً . ىردو ِ ديانا رِ نداشتً چ

ُ طّر  ٌ ٍاي اىيدِارشّن رِ نااىيد كنً؟ چ ُ طّر ىي تّنستً نگا ٌ شّن ىردٌ؟ چ شاٍزاد
 ىي تّنستً؟

ديگُ حتي تّان ىبارزٌ با . دستً رِ رِي گنّو گذاشتً. دِبارٌ بغض بُ گنّو حينُ كرد
قطرات اشك بي صدا ِ . بغضً رِ نداشتً؛ پس گذاشتً بُ راحتي ىن رِ شكست بدٌ

ً ٍاو جاري شدن ِ بُ زىين ىي ريختن يُ قَرىان شكست خّردٌ چُ كاري . آرِو از چش
 ىي تّنست بكنُ جز اشك ريختن؟

اِن بًَ گفتُ بّد ٍيُ چي خّب پيش ىيرٌ، . حرف ٍاي ٍافين تّي گّشً زنگ زدن
ً ٍاي ٍيُ رِ بدو . بًَ گفتُ بّد ىي تّنستً دِبارٌ قَرىان باشً ِ جّاب اىيد تّي چش

 پس چرا اين جّري شد؟

نگاًٍ رِ با درد باال آِردو ِ بُ آسيّن . از طرفي آخرين حرف ٍاي ىارتا رِ بُ ياد آِردو
. نبايد بُ ٍيين راحتي از حرف ٍاش ىي گذشتً. ىارتا درست گفتُ بّد. گرفتُ زل زدو
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اِن شّو بّدن اىرِز رِ حس كردٌ بّد ِ ىطيئنا االن ًٍ فَييدٌ چي شدٌ؛ ِمي جرأت 
 .گفتنش رِ بُ ديانا كُ با اىيد بُ در قنعُ زل زدٌ ندارٌ

ُ ی آرِو ىشكي سرو رِ پايين آِردو كُ سرجاو خشكً زد پاٍاو ىتّقف . با صداي شيَ
آب دٍنً رِ قّرت دادو ِ . تنَا چند قدو ىّندٌ بّد. بُ شَر رِبرِو زل زدو. شدن

نفس عييقي كشيدو ِ درحامي كُ بُ ىشكي نگاٌ ىي كردو . دست ٍاو رِ ىشت كردو
 :گفتً

 .راٌ بيفت -

شايد از . براو عجيب بّد كُ خبري از ىردو نبّد. ِ بعد قدو بُ داخه شَر ىترِكُ گذاشتً
ُ ٍاشّن بّدن ِ شايد ُ خاطر . مبخند تنخي زدو... ترس اتفاقات اخير تّي خّن شايد ًٍ ب

ٌ ی عزيزشّن كنار قنعُ ىنتظر بّدن؛ درست ىحه بقيُ  .شاٍزاد

ىي تّنستً جيعيت رِ تشخيص بدو . نگاًٍ رِ باال آِردو ِ بُ ىسير رِبرِو نگاٌ كردو
كُ ىنتظر ىن بّدن؛ ىنتظر ىن بّدن كُ اىيدشّن رِ تبديه بُ ِاقعيت كنً؛ ِمي ىن باز 

ًٍ... 

ُ ی ىشكي رِ شنيدو. ٍر محظُ بَشّن نزديك تر ىي شديً ُ ی ٍشدارگّن . صداي شيَ
 :نفسً رِ بُ بيرِن فّت كردو ِ گفتً

 .آرِو باش ىشكي، چيزي نييشُ -

ً ٍاي ىشكي . ِ بعد از چند دقيقُ كُ ديگُ بُ جيعيت رسيدٌ بّديً با شنيدن صداي س
با چشياني نگران ِ ترسان دنبال رزا ىي گشتن كُ . ٍيُ سرشّن بُ طرف ىن برگشت

ُ شّن رِي ىشكي ىتّقف شد ً كً اىيدٍا رنگ باخت. نگاٌ ٍي ُ اش رِ بيشتر . ك زني بچ
. ىردان ٍيُ ناگَان زانّ زدن؛ زن ٍا ًٍ ٍيين طّر. بُ آغّشش فشرد ِ گريُ كرد

ً ٍاو رِ با درد بستً  .بُ احتراو رزا اين كار رِ كردٌ بّدن. چش
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 .صبر كن -

ٌ  سنگي قنعُ ايستادو  .جنّي ديّار

بُ دخترك كُ صّرتش رِ ردي از خّن دربر گرفتُ بّد، با پاٍايي . بُ طرف ىشكي رفتً
دست ٍاو رِ جنّ بردو ِ ىٍّاي طاليي ِ آغشتُ بُ قرىزي نفرت . سست نزديك شدو

نگاًٍ رِ از صّرت در خّاب رزا . انگيز رِ كنار زدو ِ جسد بي جّنش رِ در آغّش گرفتً
ُ ی سنگي رِبرِو چشً دِختً از ىشكي جدا شدو ِ با درد در حامي . جدا كردو ِ بُ قنع
 :كُ ساعت ٍاي آيندٌ رِ تصّر ىي كردو فرياد زدو

 .شاٍدخت رِ آِردو -

ِ بعد مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو ِ سرو رِ بُ باال گرفتً تا از ريزش اشك ٍاو 
حاال ِقتش بّد . با صداي باز شدن در بزرگ چّبي نفس عييقي كشيدو. جنّگيري كنً

ُ طّري ىي شكنُ. ٍيُ ِاقعيت رِ بدِنن ٌ ی ديانا رِ ىجسً كردو كُ چ ً ٍاي . چَر چش
ٍيُ ِ ٍيُ فشاري رِي پاٍاو شدٌ بّدن . نااىيد ِ ىتاسف امكس ِ ىنكُ رِ تصّر كردو

 .ِ ىانع حركتً ىي شدن

. ٍرمحظُ بُ در نزديك ىي شدو. نفس داغً رِ بُ بيرِن فرستادو ِ قدو اِل رِ برداشتً
ُ ی قصر كُ گذاشتً . صداي پاٍاي شتابان كساني از داخه قصر رِ ىي شنيدو پا بُ ىحّط

 :دِبارٌ درحامي كُ نگاًٍ رِ بُ ٍيُ كُ بُ سيت ىن ىي اِىدن دِختً، فرياد كشيدو

 .درِازٌ رِ ببندين -

ُ شّن رِ ببينن. درِازٌ بستُ شد شايد اين كيترين . دمً نيي خّاست ىردو شكستن ىنك
 .كاري بّد كُ ىي تّنستً در حق ديانا بكنً

 !آرتيييس -
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ً ٍاي ىبَّت ِ غيگين ديانا زل زدو نگاًٍ رِي . سرو رِ بُ آرِىي باال آِردو ِ تّي چش
ً ٍاشّن نااىيدي ِ ناراحتي ىّج ىي زد. صّرت ٍيُ چرخ خّرد اين ٍيّن . تّي چش

با درد . نگاًٍ رِي ىارتا ىّند. كابّسي كُ بُ ِاقعيت بدل شدٌ بّد! كابّس بّد
ً ٍاش رِ بست ِ سرش رِ پايين انداخت بايد . نگاٌ غيگينً رِ بُ زىين دِختً. چش

 !ٍشدارش رِ جدي ىي گرفتً؛ معنت بُ ىن

 ىنكُ خّبين؟ -

ً ٍاش زل زدو . سرو رِ باال  آِردو ِ بُ ديانا نگاٌ كردو. صداي آتريس بّد ِقتي بُ چش
ٌ و رِ بُ درد . تياو ِجّدو مرزيد اِن قدر غً ِ درد تّي نگاٍش بّد كُ قنب از كار افتاد

 :ناخّداگاٌ زىزىُ كردو. آِرد

 !...ىتاسفً -

صداي بغض دار ساييّن بُ گّشً . انگار داشت ىرگ دخترش رِ ٍضً ىي كرد. پنك زد
 :رسيد

ُ خاطر ىرگ رزا ىتاسفً ىادر -  !ب

ٌ اش رِ  ً ٍاش مبريز از اشك شدٌ بّد زانّ زد ِ دست ىشت شد ِ بعد در حامي كُ چش
ُ اش گذاشت ُ ٍا ِ . رِي سين بقيُ ًٍ بُ ترتيب ٍيين كار رِ كردن؛ نگَبان ٍا، نديي

ُ ٍا  .حتي امَ

. نگاٌ نگرانً رِ باال آِردو ِ تّي سكّت ىرگباري كُ شكه گرفتُ بّد بُ ديانا زل زدو
صداي . بُ پاٍاش نگاٌ كردو كُ از درد ِ فشار زياد ىي مرزيد. زيادي آرِو بُ نظر ىي رسيد

نگاٌ نگرانً بُ پاٍاش بّد كُ . قدو ٍاي آرِىش كُ بُ طرف ىن ىي اِىد رِ ىي شنيدو
نكنُ زىين بخّرٌ؛ ٍر چُ نزديك تر ىي شد مرزششّن زيادتر ىي شد ِ ىن ىي ترسيدو كُ 

 .نتّنُ رِ پاٍاش ىقاِىت كنُ
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نگاٍش پايين . ايستاد ِ با ظاٍري خّنسرد ِ نگاٌ طّفاني بًَ زل زد. باالخرٌ بًَ رسيد
ٌ ی خّنين رزامين نشست ِ باالخرٌ صداش رِ شنيدو كُ بُ صّرت  اِىد ِ رِي چَر

 :زىزىُ در اِىدٌ بّد

ُ طّر تّنست... اِن پست فطرت - ُ طّر؟... چ  چ

نفس ٍاي داغش رِ ىي تّنستً با . آٍي كشيدو. ِ بعد دست ٍاش رِ بُ طرف رزا آِرد
. رزا رِ بُ آغّش ديانا دادو ِ عقب رفتً ِ بُ درِازٌ تكيُ دادو. اِن فاصنُ ًٍ حس كنً

 .ديگُ نيي تّنستً رِي پاٍاو بايستً

بُ ديانا نگاٌ كردو كُ دستيامي رِ بيرِن آِرد ِ رِي صّرت رزا كشيد ِ خّن رِ باٍاش 
بقيُ رِ ديدو كُ بُ آراىي سر پايين ىي انداختن ِ . بغض دِبارٌ حينُ كرد. پاك كرد

قطرات اشكش رِ ىي ديدو كُ رِي صّرت رزا ! اشك ىي ريختن ِ باالخرٌ ديانا
فكر . ديانا سرش رِ نزديك برد ِ با درد پيشّنيش رِ بُ پيشّني رزا چسبّند. ىي ريخت

ِمي ! ِ رسيدو... كنً اين ٍيّن چيزي بّد كُ از ابتداي انتقاىً ىي خّاستً بَش برسً
ٌ ی ىرگ يُ دختر؛ . ديگُ براو ٍيچ ارزشي نداشت؛ بنكُ درد ًٍ داشت دردي بُ انداز

 !دردي بُ اندازٌ نگاٌ نااىيد ٍيُ

از درِازٌ جدا شدو ِ با قدو ٍاي بي جّن ِ سست از ديانا . ديگُ نيي تّنستً تحيه كنً
 :دِر شدو كُ با صداش ايستادو

ٌ ست؟... فردريك معنتي... اِن -  ٍنّز زند

 :نفس عييقي كشيدو ِ خطاب بُ ديانا در حامي كُ دِر ىي شدو گفتً

 !فرستادىش بُ جَنً -
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ىنكُ، امكس، آتريس ِ ساييّن ِ بقيُ بُ طرف . ىي تّنستً نفس راحتش رِ حس كنً
با گيجي نگاًٍ رِ باال آِردو ِ بُ . ديانا رفتن ِ ىن ًٍ تّ دنياي خّدو غرق شدو

اِن بًَ گفتُ بّد اگُ بُ خّدو . آسيّن زل زدو ِ حرف ٍاي ٍافين رِ بُ ياد آِردو
چرا رزا ىرد؟ چرا االن ديانا بايد ... اعتياد داشتُ باشً ٍيُ چي درست ىيشُ؛ پس چرا

ٌ اش گريُ كنُ؟  براي دختر ىرد

ً ٍاو رِ با درد بستً اي كاش كيي حرف ٍاي ىارتا رِ . دست ٍاو رِ ىشت كردو ِ چش
اي كاش ىارتا زِدتر بًَ خبر دادٌ بّد تا ىي تّنستً رزا رِ سامً ! جدي گرفتُ بّدو

 ...اي كاش! برگردِنً

ايستادو ِ تّي نگاٌ پر . نگاًٍ رِي ىردي كُ ىٍّاش رِ باد بُ بازي گرفتُ بّد ىّند
نگاٌ غيگين ِ دمخّرو رِ بَش دِختً ِ تّي ذٍنً ازش پرسيدو چرا؟ . رازش زل زدو

 :ىي دِنستً ىي تّنُ صداي ذٍنً رِ بشنٌّ ِ ٍيين طّر ًٍ شد ِ پاسخش رِ شنيدو

 !راٌ نجات تّي كنياتُ؛ تّي تّ. بُ حرف ٍايي كُ زدو فكر كن! فكر كن آرتيييس -

ُ او رِ بُ زىين دِختً ُ ی رىزگشايي نداشتً. نگاٌ كالف ٍافين ًٍ ِقت گير . حّصن
پّفي كشيدو ِ دِبارٌ برگشتً بُ چند رِز پيش؛ بُ آخرين ديدارو با ٍافين . آِردٌ بّد

 ...تّي جنگه

 :ىتعجب برگ رِ با انگشت ٍاو گرفتً ِ كيي بَش انعطاف دادو ِ گفتً»

ٌ ٍا  - ً ٍاو بستُ بّد يُ برگ كندي ِ با اِن گرد ٍافين ىطيئني؟ نكنُ ِقتي ىن چش
 عّض كردي؟

 :بُ ٍافين نگاٌ كردو كُ با مبخند گفت
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ٌ اي رِي دستت نيست - آرتيييس، باِر كن . براي اينكُ ىطيئن شي، باید بگً ديگُ گرد
 .تّ اين برگ ىردٌ رِ زندٌ كردي

ىن تّنستُ بّدو اين كار . تّي رنگ قرىزش غرق شدو. با شگفتي بُ برگ نگاٌ كردو
شگفت انگيز رِ انجاو بدو؛ ِقتي ىي تّنستً تياو چيزٍاي نابّد شدٌ رِ دِبارٌ بُ حامت 

ىن ِ . اِمشّن برگردِنً، پس اين قدرت رِ ًٍ داشتً كُ اِن فرد پست رِ شكست بدو
 «.تاريكي، اين قدرت رِ داشتيً كُ ٍر كي رِ كُ سد راٍيّن ىي شد رِ از راٌ برداريً

ُ اي كُ . نگاًٍ رِ بُ زىين دِختً ُ اي ىي تّنست تّي اِن گفت گّ باشُ؟ نكت چُ نكت
ً ٍاو رِ بستً ِ رِي تك تك كنيات تيركز كردو ِ تّي ... ىن فراىّشش كردو چش
درست بُ ِسط گفت ِگّ رسيدٌ بّدو كُ چيزي ىحه صاعقُ از . ىفَّىشّن فرِ رفتً

ً ٍاو رِ باز كردو. بدنً رد شد ِ بُ ىغزو رسيد از ٍيجان بُ نفس نفس زدن افتادٌ . چش
ً ٍاو رِ حس كنً كُ از بَت ِ شادي ِصف ناپذيري . بّدو ىي تّنستً ىردىك چش

 .بزرگتر ىي شدن

بُ بقيُ نگاٌ كردو كُ ناراحت سرشّن رِ پايين انداختُ بّدن . مبخند كجي زدو ِ برگشتً
ُ قدر احيق بّدو كُ از ٍيّن اِل حرف ٍاي ٍافين رِ نفَييدٌ بّدو. ِ گريُ ىي كردن . چ

ىي تّنستً دِبارٌ . ىن، با تاريكي ىي تّنستً براي بار ٍزارو ٍيُ چي رِ درست كنً
ىي تّنستً براي . اىيد رِ برگردِنً؛ ىي تّنستً كارٍايي رِ كُ كردو رِ جبران كنً

ً تر از ٍيُ، ىي تّنستً دِبارٌ رزامين رِ ... ٍييشُ آراىش رِ بُ ٍيُ برگردِنً ِ ىَ
 .برگردِنً

دركيال حيرت ىي تّنستً كّبش قنبً رِ حس كنً؛ ٍيجاني كُ . قدىي بُ جنّ برداشتً
دست ٍاو رِ ىشت كردو ِ نفس . تّي خّنً جريان داشت رِ با ِجّدو ميس ىي كردو

قدو ٍاي بعدي رِ . ِقتش بّد دِبارٌ ٍيُ چيز سر جاي اِمش برگردٌ. عييقي كشيدو
ً تر از پیش برداشتً ٍافين درست ىي گفت؛ اين داستان باالخرٌ ىي تّنست . ىحك
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پاياني زيبا داشتُ باشُ؛ پاياني كُ اين بار ٍيُ چيز بُ نفع انسان ٍاي خّب بّد، نُ 
 !ىّجّدات پنیدي ىحه فردريك

 آرتيييس، حامت خّبُ؟ چرا مبخند بُ مب داري؟ -

 :ناخّداگاٌ زىزىُ كردو. بُ چشيان ناراحت آتريس نگاٌ كردو

 ...درست ىيشُ -

ٍيُ با تعجب بًَ نگاٌ . ِ بعد نگاًٍ رِ ازش كندو ِ با دستً جيعيت رِ كنار زدو
ىي كردن؛ شايد فكر ىي كردن كُ ىي خّاو رزا رِ در آغّش بگيرو ِ با ديانا ٍيدردي كنً؛ 

 .اىا قرار بّد كاىالً عكسش رِ انجاو بدو

ٌ اي زدو؛ قرار بّد اين . نگاٍش پر درد بّد. بُ ديانا كُ رسيدو تّقف كردو مبخند دِبار
 .دردٍا براي ٍييشُ از بين برن

دستً رِ بُ آراىي رِي شّنُ ديانا گذاشتً ِ فشارش دادو ِ خً شدو ِ زير گّشش 
 :زىزىُ كردو

 !دِبارٌ بًَ اعتياد كن ديانا... مطفاً  -

ً ٍاو زل زد. سرش رِ بُ آرِىي باال آِرد سعي كردو اطيينان از . صاف ِ ىستقيً بُ چش
خّدو رِ تّي چشياو بريزو؛ سعي كردو با اين كار بَش اىيد بدو تا بتّنُ دِبارٌ بًَ 

ىكحش كُ طّالني شد، . اعتياد كنُ؛ چّن اين بار قرار بّد ٍيُ چيز بُ حامت اِل برگردٌ
ُ اش رِ بيشتر فشردو ِ بي تّجُ بُ حضّر بقيُ با محني  رِي زانّو نشستً ِ شّن

 :ىطيئن گفتً

ُ ی اينا بًَ  - ُ ي اين ىشكالت ىن بّدو ِ ٍستً ِ تّ با ٍي ديانا، ىي دِنً ىسبب ٍي
اعتياد كردي ِ ىن رِ بُ جنگ با فردريك فرستادي؛ در صّرتي كُ ىي تّنستً بَت بُ 
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ُ ايُ، ىي دِنً دمت ! راحتي خيانت كنً؛ ِمي نكردو ُ ی خّدخّاٍان ىي دِنً خّاست
ُ اي كُ شايد ىن  ُ اي ىحه رزا ناراحتي، فرشت شكستُ، ىي دِنً برای از دست دادن فرشت

ُ ی اينا رِ ىي دِنً ِ ىي خّاو دِبارٌ بًَ اعتياد  ِ آنا ِ فردريك ىقصر ىرگش باشيً؛ ٍي
ٌ ی سرزىينت بّدن بًَ افتخار كني! كني  .ىي خّاو دِبارٌ بُ عنّان اسطّر

ً ٍاي سفت ِ سختش زل ىي زدو گفتً  :ِ بعد درحامي كُ با خّاٍش بُ چش

 ىي خّاو جبران كنً، اجازٌ ىيدي؟ -

ً تر ِ سفت تر از قبه ُ اي تكّن خّرد ِ دِبارٌ جابت شد؛ حتي ىحك . ىردىكش محظ
 :باالخرٌ بعد از چند جانيُ ىكخ نفس عييقي كشيد ِ گفت

 .براي آخرين بار آرتيييس، رِت حساب ىي كنً -

. شادي عجيبي دِر قنبً پيچيد ِ ىحه يُ جادِي عجيب تياو ِجّدو رِ دربر گرفت
ً ٍاو رِ با اطيينان بستً حاال كُ ديانا دِبارٌ بًَ اعتياد كردٌ بّد بايد جبران . چش

 .ىي كردو؛ جبران ىرگ رزا

ُ اش جدا كردو ِ بُ طرف رزاي خّابيدٌ بردو ً ٍاي زيباش . دستً رِ از شّن دمً براي چش
ً ٍايي كُ زندگي تّشّن ىّج ىي زد. تنگ شدٌ بّد  .چش

 آرتيييس، ىي خّاي چي كار كني؟ -

 :بي حرف رزا رِ تّي آغّشً گرفتً ِ خطاب بُ ٍيُ گفتً

 .بُ زِدي ىي بينين -

. ِ بعد نگاًٍ رِ پايين آِردو ِ بُ صّرت رنگ پريدٌ رزا دِختً، بُ پنك ٍاي خّنيش
ً ٍا باز ىي شدن  .دستً رِ بُ پنك ٍاش كشيدو؛ بُ زِدي اين چش
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تا بُ حال . آب دٍنً رِ قّرت دادو. دستً رِ بُ طرف قنب رزا بردو ِ رِش گذاشتً
اين كار رِ نكردٌ بّدو؛ ِمي بُ خّدو ِ حرف ٍاي ٍافين اعتياد داشتً؛ ىطيئن بّدو كُ 

 .ىي تّنً

ً ٍاو رِ بستً ِ بُ قنبش چنگ زدو ً کً از ياد بردو ِ . تيركز كردو. چش ِجّد ٍيُ رِ ك
قنب خاىّش . تاريكي رِ بُ آرِىي فراخّندو. خّدو ِ رزا رِ تصّر كردو؛ فقط ىن ِ اِن

ٍيچ خّني تّي . رزا رِ زير دست ٍاو حس ىي كردو كُ ديگُ خّني رِ پيپاژ نيي كرد
خّن ٍاي ىتحرك در رگ ٍا ىتّقف شدٌ بّدن ِ احتياج بُ . رگ ٍاي رزا در جريان نبّد

قنبي كُ ديگُ . نيرِيي عظييي داشتن؛ نيرِيي كُ بتّنُ قنب رِ دِبارٌ بُ كار بندازٌ
 .نيي تپُ ِ تنَا نيرِي الزو تاريكي بّد

ٌ ی دستّر ىن بّد تا بُ قنب رزا نفّذ  تاريكي رِ تّي سرانگشت ٍاو حس كردو كُ آىاد
ُ اي . كنُ دمً نيي خّاست قنب اين دختر ىعصّو ًٍ ىحه قنب ىن ساكت ِ آرِو گّش

 .بشينُ؛ ىن اين اجازٌ رِ نيي دادو

از طرفي . تكّن خفيفي رِ كُ خّرد رِ حس كردو. تاريكي رِ بُ شدت ِارد بدنش كردو
احساس ىي كردو چيزي رِ از ِجّدو دارن ٍر محظُ كً ِ كيتر . حس عجيبي داشتً

 .ىي كنن؛ انگار يكي داشت خّنً رِ بيرِن ىي كشيد؛ درست ىحه كسي كُ خّنريزي دارٌ

درست بّد؛ اين تاريكي بّد كُ از قنبً بُ . حس درِنً قّي تر شد. نيرِ رِ بيشتر كردو
بُ تاريكي دستّر تّقف دادو ِ تّي سكّت بُ قنب رزا گّش . قنب رزا انتقال پیدا ىي كرد

چند جانيُ صبر كردو؛ ِمي ٍيچ . صداي كّبش قنبش... ىنتظر زيباترين صدا بّدو. دادو
اين بار . نفس عييقي كشيدو ِ دِبارٌ دستً رِ رِي قنبً گذاشتً. صدايي نشنيدو

حس كسي . احساس ىي كردو دارو خامي ىيشً. تاريكي رِ با فشار بيشتري ِارد كردو
ىن . رِ داشتً كُ دارٌ در اجر از دست دادن نيرِ ىي ىيرٌ؛ ِمي نيي  تّنستً تسنيً بشً

 .ٍر طّر شدٌ رزا رِ برىي گردِندو
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ً ٍاو رِ با شادي باز كردو ىي تّنستً خّن ٍا رِ حس كنً كُ بُ گردش در اِىدٌ . چش
شّكي كُ بتّنُ تا ابد قنب رزا رِ زندٌ . بّدن؛ ِمي ٍنّز احتياج بُ يُ شّك ديگُ داشت

ٌ ی ىعصّىش دِختً. نگُ دارٌ  :مبخندي زدو ِ زىزىُ كردو. نگاًٍ رِ بُ چَر

 !ىًَ نيست -

اِن ىي ترسيد ىنصرف شً؛ ِمي . حاال ىي فَييدو چرا ٍافين بًَ اين نكتُ رِ نگفتُ بّد
ُ خاطر كّبش قنب اين دختر ٍر كاري ىي كردو  !حتي از دست دادن تاريكي... ىن ب

 :دِبارٌ زىزىُ كردو

ُ خاطر تّ -  !ب

رِي تاريكي جيع شدٌ تّي قنبً تيركز كردو . ِ بعد رِي تياو تاريكي ِجّدو تيركز كردو
ُ شّن رِ بُ انگشت ٍاو انتقال دادو . قدرت عظييي رِ تّي دستً حس ىي كردو. ِ ٍي
ٌ ی يُ ِزنُ سنگين شدٌ بّد حاال ِقتش بّد؛ ِقتش بّد تياو تاريكي . دستً بُ انداز

بعد از ٍشت . ِجّدو رِ بُ قنب رزا ىنتقه كنً؛ ِقتش بّد با تاريكي خداحافظي كنً
. نگاًٍ رِ بُ پنك ٍاي نييُ باز رزا دِختً. سال داشتً تاريكي رِ از دست ىي دادو

ً ٍاي زيباش رِ باز كردٌ بّد ً ٍاو رِ بستً ِ تياو قدرتً رِ . چش مبخند كجي زدو ِ چش
 .بُ قنبش انتقال دادو تا دِبارٌ بتپُ ِ رزا رِ زندٌ نگَدارٌ

داشتً خامي از تاريكي . نيرِي تنً رِ حس ىي كردو كُ داشت از تنً خارج ىي شد
ً ٍاو درًٍ شد. ىي شدو . انگار زنگ ٍشدار بّد. صداي سّتي تّي ىغزو پيچيد ِ اخ

ٌ ی تاريكي باشً؛ قرار بّد برگردو بُ آرتيييس  زنگي كُ بًَ ىي گفت ديگُ قرار نيست زاد
 .جكسّن سال ٍا پيش

ً ٍاو رِ باز كردو ِ مبخند زدو حاال . با شنيدن آٍنگ زيبايي تّي اِن ٍيُ سكّت چش
ىي تّنستً دِبارٌ تپش قنبش رِ حس كنً؛ ىي تّنستً زندگي كُ داخه رگ ٍاش جريان 
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ً ٍاي زيباش كُ ىي تّنستن دِبارٌ دنيا رِ ببيند ٍيين . داشت رِ ببينً ِ ٍيين طّر چش
ُ ی ىن نجات دادن بّد ِ ىن تّنستُ بّدو اين ِظيفُ رِ بُ اتياو . كافي بّد ِظيف

 !ِقتش بّد دِبارٌ انسان بّدن رِ تجربُ كنً. برسّنً

 :نفس عييقي كشيدو كُ با صداي ىبَّت ديانا بُ دنياي ِاقعي برگشتً

 !رزا... ر -

ً ٍاي زيباي رزا باز شدٌ ِ درحال تياشاي . ِ بعد زانّ زدنش رِ كنارو حس كردو حاال چش
ً ٍاو رِ بستً. ىادرش بّدن  .صداي زيباش كُ پيچيد با مذت چش

 !ىاىان -

*** 

ٌ ی باد گّش دادو ً ٍاو رِ بستً ِ بُ زِز از ديرِز تا بُ . دستً رِ رِي قنبً گذاشتً. چش
ىنتظر . حال ىنتظر تپيدنش بّدو؛ ىنتظر اين كُ ِقتي از چيزي ىي ترسً بيشتر پتپُ

با ... تاريكي. اين كُ ِقتي نفس عييق ىي كشً آرِو بشُ؛ ِمي اين انتظار بي فايدٌ بّد
اين كُ ديگُ تّي قنبً حسش نيي كردو، با اين كُ ديگُ خامي از تاريكي شدٌ بّدو؛ اىا 

 .ٍنّز ًٍ نيي دِنستً چرا قنبً بُ حامت اِمش برنگشت

 !تا حاال آدىي رِ نديدو كُ با چشً بستُ بُ غرِب خّرشيد زل بزنُ -

ً ٍاو رِ بُ آراىي باز كردو ِ گفتً  :چش

 چرا يَّ ظاٍر ىيشي؟ -

ً رخش زل زدو. كنارو ايستاد نّر نارنجي رنگ خّرشيد در حال غرِب . برگشتً ِ بُ ني
از . رِي صّرت ِ ىٍّاي سپيد بنندش افتادٌ بّد ِ باد اِن ٍا رِ بُ بازي گرفتُ بّد

ُ ی چشً بًَ نگاٍي انداخت ِ گفت  :گّش
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 !اِىدو ىّفقيتت رِ تبريك بگً -

 :مبخندي زدو ِ گفتً

 .اگُ تّ نبّدي، اگُ حرف ٍاي تّ نبّد ىن ٍرگز نيي تّنستً آراىش رِ حس كنً -

ً ٍاش چين خّرد؛ ِمي مبخندي رِي مبش شكه نگرفت ُ ی چش سرو رِ . دِبارٌ گّش
 :پايين انداختً ِ آٍي كشيدو ِ گفتً

 ...ِمي -

 ِمي چي آرتيييس؟ -

ً ٍاي خاكستريش كُ حاال نّر خّرشيد  نگاٌ ناراحتً رِ باال آِردو ِ خيرٌ تّي چش
 :رِشّن افتادٌ بّد گفتً

 .ىن تياو نيرِو رِ بُ قنب رز انتقال دادو -

 :دستً رِ ناخّداگاٌ رِي قنبً گذاشتً ِ غيگين اداىُ دادو

ٌ ی  - با اين حال، با اين كُ قنبً ِ ِجّدو خامي از تاريكي شدٌ، ىن نيي تّنً تپش دِبار
 !نيي تّنً... قنبً رِ حس كنً

 :ىنتظر بَش زل زدو ِ بعد باالخرٌ بعد از چند دقيقُ تنَا يُ كنيُ از دٍنش بيرِن اِىد

 !احيق -

ً ٍاو از تعجب گشاد شد ً كً بُ خّدو اِىدو ِ ابرٍِاو رِ تّي ًٍ كشيدو ِ . چش ك
 :گفتً

 .بُ جاي تٍّين كردن ىي تّنستي بًَ تّضيح بدي -
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 :اين بار برگشت ِ رِبرِو ايستاد ِ گفت

 اين ٍيُ سال، فقط انتقاو گرفتن بُ يادت ىّند؟ اصالً حرف ٍاي ىن رِ ىي شنيدي؟ -

ً ٍاو رِ بيشتر تّي ًٍ كشيدو ِ گيج گفتً  :اخ

 !ىنظّرت رِ نيي فَيً... تّضيح بدٌ -

 :نفس عييقي كشيد ِ نگاٌ ىحكيش رِ بًَ دِخت ِ گفت

ىگُ . ِقتي بَت گفتً ىي تّني با تاريكي خنق كني، نگفتً كُ تياو نيرِت از بين ىيرٌ -
 ِقتي كُ اِن برگ رِ بُ ِجّد آِردي از نيرِت كً شد؟

ً كً از ًٍ باز شد ِ تازٌ تّنستً حرف ٍاي ٍافين رِ ٍضً كنً ً ٍاو ك ٍافين اداىُ . اخ
 :داد

 .ىن سال ٍا پيش بَت گفتُ بّدو تاريكي نابّد نييشُ -

ٌ اش ىحکً بُ سرو كّبيد ِ گفت  :ِ بعد با انگشت اشار

 !اىا تّي ىغز تّ فقط انتقاو بّد ِ بس -

ُ اي كُ كّبيدٌ بّد گذاشتً ِ با حرص گفتً  :دستً رِ رِي نقط

 حتيًا بايد تٍّين كني ِ ضربُ بزني تا بتّني تّضيح بدي؟ -

 :مبخد كجي زد ِ گفت

نتپيدن قنبت بُ خاطر اينُ كُ تاريكي . تّ دختر شجاع ِ احيق ِ درعين حال باٍّشي -
ُ خاطر نيرِي زيادي كُ بُ قنب رزا داد بايد . ٍنّز تّي ِجّدت ٍست اىا ضعيف شدٌ؛ ب

ٌ اش رِ پيدا كنُ تازٌ يُ رِز گذشتُ ِ ٍيُ چي تقريبا . صبر كني تا بتّنُ قدرت دِبار
 .تا يُ ٍفتُ ديگُ ىي تّني قدرتت رِ بازيابي. عادي شدٌ
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ٌ ٍا پنَان  نفس عييقي كشيدو ِ درحامي كُ بُ خّرشيد كُ بيشتر از نيييش پشت كّ
 :شدٌ بّد گفتً

 ..يُ ٍفتُ ديگـ -

ُ ي ىغزو بُ فراىّشي . ناخّداگاٌ چيزي تّي ذٍنً درخشيد چيزي كُ ىدت ٍا بّد گّش
 :بُ طرف ٍافين برگشتً ِ سريع ِ با نگراني گفتً. سپردٌ شدٌ بّد

 !آنا -

*** 

. سرو رِ از پشت درخت بيرِن آِردو ِ نگاًٍ رِ بُ ساختيّن بزرگ رِبرِو دِختً
ٌ ٍاي قنعُ با سنگ ٍاي بزرگ ِ بي رِح خاكستري ساختُ شدٌ بّد نگاًٍ رِ باالتر . ديّار

برج ٍايي بنند كُ تياو ىنطقُ رِ زير نظر داشت ِ . بردو ِ بُ سُ برج ديدباني دِختً
ُ ی كّچك ِمي ىحكً رِ سخت ىي كرد نگاًٍ رِ پايين تر آِردو كُ . ِرِد بُ اين قنع

ٌ ی زيادي از ىردو رِ ديدو كُ درحامي كُ دست ٍاشّن با زنجيرٍاي كنفت ِ ىحكً  عد
مباس ٍاي پارٌ ِ كحيفشّن باعخ .بستُ شدٌ بّد بُ طرف درِازٌ ِرِدي بردٌ ىي شدن 

ُ طّري دِِو ىي آِردن؟. شد بنرزو  تّي اين سرىاي ٍّا چ

با ِجّد اِن سُ برج . دِبارٌ پشت درخت پناٌ گرفتً ِ نگاًٍ رِ بُ زىين دِختً
 !نيي تّنستً ِارد بشً؛ در اين صّرت يُ راٌ ِجّد داشت

ٌ كار ِارد ىي شدو؛ ِمي نيي تّنستً  بايد در قامب ٍيّن ىردو بيچارٌ ِ گـ ـنا
مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو ِ بُ ىغزو فشاري ! ٍيين طّري بُ گرٍِشّن بپيّندو

ٌ ی گرگ ٍا رِ با خّدش آِرد  .ِارد كردو كُ باد تندي ِزيد ِ صداي زِز
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ً ٍاو از دِر . مبخندي رفتُ رفتُ رِي مبً شكه گرفت آرِو از جاو بنند شدو كُ ناگَان چش
ىردىك . بُ دٌ گرگ سياٌ ِ سفيد افتاد كُ با سرعت ِ چابكي بُ طرف ىن ىي اِىدن

ً ٍاو از تعجب گشاد شد ىن فكر ىي كردو تنَا قرار بّد صداشّن بًَ برسُ نُ . چش
 !خّدشّن

تّي نگاٍشّن سرىاي عييقي بّد كُ ىن رِ . تنَا چند ىتر باٍاو فاصنُ داشتن
ُ اش رِ بُ دست گرفتً ِ ازش باال . ىي ترسّند بُ درخت پشت سرو چنگ زدو ِ شاخ

گرگ ٍا بًَ رسیدٌ بّدن ِ با . ٍيين كُ رِي شاخُ نشستً نفس راحتي كشيدو. رفتً
ُ ی درخت چنگ ىي انداختن ِ سعي در باال اِىدن داشتن مب ٍاو رِ با . خشً بُ تن

گرگي زيبا ِ سفيد رنگ . استرس رِي ًٍ فشار دادو ِ نگاًٍ رِ بُ بزرگترين گرگ دِختً
بُ نظر ىي اِىد رئيس اين دستُ گرگ باشُ، يُ . كُ عقب ايستادٌ بّد ِ بًَ زل زدٌ بّد

 !گرگ آمفا

ٌ اي كشيد كُ گرگ آمفا . ٍيُ از درخت جدا شدن. نگاٍش رِ بُ آراىي ازو گرفت ِ زِز
بقيُ ًٍ درحامي كُ نگاٌ خشيگينشّن رِ . شرِع بُ دِيدن كردن ِ از درخت دِر شد

شايد اگُ اِن نبّد . مبخندي زدو ِ از آمفا تشكر كردو. بًَ دِختُ بّدن ازو دِر ىي شدن
از درخت پايين پريدو ِ بُ گرگ ٍا كُ بُ سيت قنعُ . اين گرگ ٍا ًٍ ِل كن نبّدن

ىي تّنستً ذٍنشّن رِ بخّنً؛ داشتن بُ طرف اِن ٍزار نفر كُ . ىي رفتند نگاٌ كردو
حتيا تّ نگاٍشّن ٍزار تكُ گّشت رِ ىي ديدن كُ . پشت درِازٌ ىنتظر بّدن ىي رفتن

 .با ترس بَشّن زل زدن

ٌ ی چند گرگ باال . بُ درخت تكيُ دادو كُ چيزي تّي ذٍنً درخشيد ٍيزىان صداي زِز
 :مبخند شادي رِي مبً نقش گرفت ِ ٍيزىان گفتً! خّدش بّد! گرگ. رفت

ُ طّري نفَييدو؟! حق با ٍافين بّد؛ ىن يُ احيقً -  چ
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حاال ِقتش بّد بعد از . حاال دقيقًا يُ ٍفتُ گذشتُ بّد ِ ىن قدرتً رِ ىحه سابق داشتً
ىدت ٍا از قدرتي كُ ىاِريس بًَ ٍديُ دادٌ بّد استفادٌ كنً؛ قدرتي كُ تنَا راٌ نجات 

 !آنا ِ ِرِد ىن بّد

ٌ ی گرگ سفيد رِ ىجسً كردو ً ٍاو رِ بستً ِ چَر ٌ ی گرگ ٍا گّش دادو. چش . بُ زِز
بادي دِرو پيچيد؛ ىحه يُ گردباد . بُ غرششّن ِ بعد از چند جانيُ، تغيير رِ حس كردو

 .كّچیك

دست ٍاو رِ حس ىي كردو كُ كّچك تر ىي شدن؛ صداي استخّان ٍاو رِ ىي شنيدو كُ 
ٌ تر  تغيير نّع ىي دادن ِ بُ اسكنت گرگ ٍا شبيُ ىي شدن ِ ٍيين طّر پاٍاو كُ كّتا

ُ ی اين ٍا تنَا تّی بيست جانيُ رخ . ىي شدن ِ شكه پاٍاي گرگ ٍا رِ ىي گرفتن ٍي
 .داد ِ بعد از بيست جانيُ ىن تبديه بُ گرگ ِاقعي شدٌ بّدو

ُ ٍاي گرگ شكني افتاد ً ٍاو رِ باز كردو كُ نگاًٍ بُ پنج مبخندي زدو كُ نيي دِنً . چش
ٌ ی جديدو رِ بُ چُ شكني درآِرد نگاًٍ رِ باال آِردو ِ از پشت درخت بيرِن . چَر

ىردو ًٍ ٍيچنان پشت در ىنتظر . بُ گرگ ٍا نگاٌ كردو كُ بُ ىردو رسيدٌ بّدن. اِىدو
با مذت گردش باد رِ بين ىٍّاي سفيد . بُ خّدو اِىدو ِ شرِع بُ دِيدن كردو. بّدن

با سرعت ِ ىَارت . تا بُ حال اين قدر سرعت رِ تجربُ نكردٌ بّدو. رنگً حس ىي كردو
از سنگي بُ سنگ بعدي ىي پريدو ِ بدِن اين كُ رِي برف ٍا سر بخّرو سرعتً رِ زيادتر 

 .ىي كردو

باالخرٌ . فرياد كيك ىردو باال رفت. نگاًٍ بُ گرگ ٍا بّد كُ بُ ىردو حينُ ىي كردن
دندِن ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو . سربازي رسيد ِ با فرياد دستّر باز كردن درِازٌ رِ داد

شدت باد بُ خاطر سرعتً بيشتر . بايد ٍرچُ زِدتر ىي رسيدو. ِ سرعتً رِ بيشتر كردو
ىًَ ىردىي بّدن كُ داشتن . شدٌ بّد بّد ِ بُ صّرتً كّبيدٌ ىي شد؛ اىا براو ىًَ نبّد

 .ِارد قنعُ ىي شدن
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ُ ی ديّارٌ قنعُ پنَان . باالخرٌ بَشّن رسيدو از الي گرگ ٍا با چابكي گذشتً ِ گّش
ُ الي  شدو ِ دِبارٌ تبديه بُ خّد ِاقعيً شدو ِ بعد خّدو رِ ترسان نشّن دادو ِ الب

صداي غرش گرگ ٍاي عصباني رِ ىي شنيدو كُ تنَا . ىردو ترسيدٌ ِارد قنعُ شدو
 .تّنستُ بّدن دِ نفر رِ شكار كنن

 .خدا رِ شكر نجات پيدا كرديً -

 :نگاًٍ رِ بُ ىرد پير كنارو دِختً كُ با تعجب نگاٍش رِ بُ ىن دِخت ِ گفت

 تّ چرا دست ٍات بدِن زنجيرٌ؟ -

 :مب ٍاو رِ رِي ًٍ فشار دادو ِ خّاستً حرفي بزنً كُ صداي فرياد ىردي بنند شد

 .ٍيُ نظً بگيريد ِ تّي صف بايستيد -

ً ٍاي شكاكش بًَ زل زدٌ بّد تّ يُ صف ايستاديً ىرد زرٌ . ىن ِ پيرىرد كُ با چش
پّش كُ بُ نظرو فرىاندٌ ىي اِىد نزديك ىا شد؛ اىا ِقتي نگاٍش بُ دست ٍاي باز ىن 

ً ٍاش رِ تّي ًٍ كشيد  !فكر اين جاش رِ نكردٌ بّدو! معنتي. افتاد اخ

 .ٍي تّ -

 :نگاٌ ترسّنً رِ باال آِردو ِ گفتً

 بنُ قربان؟ -

ً ٍاش رِ بيشتر تّي ًٍ كشيد ِ گفت  :اخ

 چرا دست ٍات آزادٌ؟ -

 :خّاستً چيزي بگً كُ پّزخندي زد ِ گفت

 .البد ىي خّاستي فرار كني؛ اىا با اِىدن گرگ ٍا نتّنستي -
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دٍنً رِ بستً ِ گذاشتً بُ ىحبت بّدن جّابش فكر كنُ؛ در عّض خّدو رِ پشييّن 
 :نشّن دادو ِ امتياس گّنُ گفتً

 !مطفًا ىن رِ ببخشيد! ىتاسفً قربان -

 :پّزخندي زد ِ گفت

 .براي شش ىاٌ خدىتكار خّاٍي ىّند ِ در سنّل انفرادي زنداني ىيشي -

اين . شايد ىن اِمين كسي بّدو كُ با شنيدن اين ٍا خّشحال ىي شدو. چيزي نگفتً
فرىاندٌ بُ ظاٍر باٍّش ًٍ خّدش با دست ٍاي خّدش ىن رِ ساكن اين جا كرد ِ 

در حامي كُ . اين طّري راحت تر ىي تّنستً بُ بخش ىينّعُ زندان برو! چي بَتر از اين
 :مبخند كجي رِ مب ٍاو بّد، سرو رِ پايين انداختً ِ زىزىُ كنان گفتً

 .ىتشكرو قربان -

*** 

با عصبانيت بُ پارچُ چنگ زدو ِ كيي از آبش رِ كً كردو ِ با خشً كّبيدو رِي زىين 
ُ او رِ بُ يُ . ِ بي تّجُ بُ زنداني ٍا كُ بًَ ىي خنديدن زىين رِ تييز كردو چَرٌ گرفت

 :زنداني دِختً ِ با عصبانيت غريدو

 !بَترٌ خفُ شي! ٍي -

ٌ او . مبخند دندِن نيايي زد كُ دندِن ٍاي كحيف ِ سياٍش رِ بُ نيايش گذاشت چَر
 :صداش تّي راٍرِي زندان پيچيد. ناخّداگاٌ جيع شد

 ...از بس زىين رِ تييز كردي... دخترٌ بيچارٌ! آخي -
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نذاشتً حرفش تيّو شُ ِ سطه آب رِ کُ تّي دستً گرفتً ِ بُ طرف ىرد پرحرف پرت 
 .ٍيزىان با ريختُ شدن آب رِي سرش آبي ًٍ بر آتيش درِنً ريختُ شد. كردو

ٌ ی ديِّنُ رِ از اين جا ببر... نگَبان... نگَبان! احيق -  !اين دختر

 :ِ بعد درحامي كُ با عصبانيت بُ ىن كُ مبخند بُ مب داشتً نگاٌ ىي كرد غريد

 !نگَبان -

 :نگَبان با بي خيامي بُ طرف سنّل ىرد رفت ِ گفت

 چُ ىرگتُ؟ -

ً ٍاش رِ تّي ًٍ كشيد ِ با انگشت بُ ىن اشارٌ كرد ِ گفت  :ىرد اخ

 .اِن دختر، ىن رِ خيس كرد -

ٌ اش قطع شد گفت ٌ ی نگَبان تّي سنّل پيچيد ِ بعد از اين كُ خند  :صداي خند

 !بايد ازش تشكر كني؛ چّن بعد از ىدت ٍا تّنستي يُ حياو ىجاني كني -

ٌ ی تياو افراد سنّل باال رفت ً ٍاي خشيگين بًَ زل . خند با تيسخر بُ ىرد كُ با چش
ُ ی كحيف  ُ ی آٍنين ِ باريك سطه رِ تّي دستً گرفتً ِ پارچ زدٌ بّد نگاٌ كردو ِ دست

در رِ بستً ِ . در رِ باز كردو ِ خارج شدو. رِ تّش انداختً ِ بُ طرف در خرِجي رفتً
قرىز شدٌ بّدن؛ از صبح تا حاال در حال . بَش تكيُ دادو ِ دست ٍاو رِ باال آِردو

ٍربار كُ زىين رِ با پارچُ تييز ىي كردو . شستن زىين بّدو ِ اين حامً رِ بُ ًٍ ىي زد
 !فحشي ًٍ بُ اِن فرىاندٌ بي مياقت ىي دادو؛ ىردك بيشعّر

تاريكي درِنش رِ ناىشخص كردٌ بّد؛ ِمي . نگاًٍ رِ بُ راٍرِي سيت چپً دِختً
جيغ، فرياد ِگاٍي ًٍ غرق سكّت . ٍييشُ صداٍاي ِحشتناكي ازش خارج ىي شد
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ىطيئن بّدو آنا رِ اِن جا زنداني كردٌ بّدن؛ چّن ٍيُ سربازٍا از رفتن بُ . ىي شد
اِن جا ىي ترسيدن ِ ىي گفتن اِن جا افرادی كُ ىجازات سختي دارن ِ از بدترين 

ىجرو ٍا ٍستن زنداني ان ِ خب آنا ًٍ قصد جّن خاندان سنطنتي اين سرزىين رِ 
 !كردٌ بّد؛ پس حتيا بايد اِن جا ىي بّد

. خّاستً قدىي بُ سيت اِن راٍرِي تاريك بردارو كُ بُ ياد سطه خامي از آبً افتادو
 بايد با يُ بَّنُ بُ اِن جا ىي رفتً ِ چي بَتر از تييز كردن زىين؟

ُ ی بيرِن زندان، سطه رِ پر از آب كردو ِ بعد دست ٍاي خيسً رِ بُ  برگشتً بُ ىحّط
ُ او كشيدو ِ دِبارٌ ِارد زندان شدو راٍرٍِا رِ حفظ شدٌ . مباس كَنُ ِ رنگ ِ رِ رفت

 .بّدو ِ ىي دِنستً بايد كجا برو ِ از كدِو راٍرِ برو تا كيتر با نگَبان ٍا برخّرد كنً

. نفس عييقي كشيدو ِ بُ اطراف نگاٌ كردو. ِارد راٍرِي تاريك شدو كُ بُ آنا ىي رسيد
ً كً چشيً بُ  ىشعه كيي اِن جا ِجّد داشت ِ سخت ىي شد اطراف رِ ديد؛ اىا ك

ٌ ٍاي زندان نگاٌ كردو؛ . تاريكي عادت كرد ِ تّنستً اطراف رِ تشخيص بدو بُ ديّار
اىرِز يكي از رِزٍايي بّد كُ اين زندان ىخفي ِ ىرىّز تّي سكّت فرِ . سفيد ِ بي رِح

 !رفتُ بّد ِ شايد اين سكّت خطرناك تر از اِن جيغ ٍا فريادٍا بّدٌ باشُ

ً كً ىي تّنستً نّر ضعيف ىشعه رِي ديّار رِ ببينً ً ٍاو درخشيدن ِ سرعتً . ك چش
ُ ٍاي آٍنين رسيدو كُ راًٍ رِ سد كردٌ بّدن. رِ بيشتر كردو دقيق تر نگاٌ كردو . بُ ىين

مبخند . كُ نگَباني رِ ديدو كُ جنّي در ايستادٌ بّد ِ با جديت بُ جنّ زل زدٌ بّد
ُ طّري ِارد شً  !كجي زدو؛ ىي دِنستً چ

 صبر كن؛ اين جا چي ىي خّاي؟ -

 :با ىظنّىيت ِ سادگي بُ سطه اشارٌ كردو ِ گفتً

 .براي شستن زىين اِىدو قربان -
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ً ٍاش رِ تّي ًٍ كشيد ِ گفت  :اخ

 !احتياجي نيست؛ برِ -

دست نگَبان رِ تّي دستً . خّدو رِ ترسيدٌ نشّن دادو ِ سطه رِ رِي زىين گذاشتً
 :گرفتً ِ با ترس ِ مرز گفتً

ٌ او كُ بايد نقش خدىتكار رِ ًٍ بازي كنً -  .قربان، ىن يُ زنداني بيچار

ٌ تر نشّن ىي دادو نزديكش شدو ِ گفتً  :ِ بعد درحامي كُ نگاًٍ رِ ترسید

مطفًا بًَ اجازٌ . فرىاندٌ ِ رئيس اين زندان بًَ گفتُ كُ بايد تياو زندان رِ تييز كنً -
ىي دِنيد كُ چُ باليي سرو ىيارٌ ِ ... بديد ِارد شً؛ اگُ از دستّر فرىاندٌ سرپيچي كنً

ٌ اي ىحه ىن . ٍيين طّر سر كسي كُ اجازٌ ِرِد نداد تازٌ يُ خدىتكار ضعيف ِ بيچار
 چُ ضرري ىي تّنُ داشتُ باشُ؟

بعد از چند جانيُ سرش . نگَبان دستش رِ از دستً بيرِن كشيد ِ ىتفكر بُ پايين زل زد
 :رِ باال آِرد ِ گفت

 .خيني خب، ىي تّني بري ِ كارت رِ انجاو بدي؛ ِمي سريع تر تيّىش كن -

 :مبخندي زدو ِ با خّشحامي گفتً

 !ىينّنً قربان؛ ىن رِ از دردسر بزرگي نجات دادين -

ُ اي رِ براو باز كرد ً ٍاو تّي اِن . تنَا سرش رِ تكّن داد ِ در ىين درحامي كُ چش
تاريكي از شادي ىي درخشيدن از در گذشتً ِ ٍيين طّر كُ از سرباز دِر ىي شدو بنند 

 :گفتً

 !باز ًٍ ىينّن قربان -
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نفس عييقي . ِ بعد مبخندي رِي مبً نشست ِ صداو تّي راٍرِي نييُ رِشن اكّ شد
 .اين بار تنَا صداي قدو ٍاو بّد كُ بُ گّش ىي رسيد. كشيدو ِ بُ راًٍ اداىُ دادو

 !نگَبان، نگَبـــان... معنتيا! ىن ىي خّاو برو... اين در معنتي رِ باز كنين -

ُ ی آٍنين سطه تّي  با تعجب سرجاو ىتّقف شدو ِ ناخّدآگاٌ فشار بيشتري بُ دست
اين بار صداي كنفت ىردي تّي فضا پيچيد؛ . دِبارٌ قدو برداشتً. دستً ِارد كردو

 :صدايي كُ ٍر محظُ ِاضح تر ِ بنندتر ىي شد

ببرينش ِ يُ ... خفُ شّ زنداني كحيف؛ ىحه اين كُ دمت كتك ىي خّاد؟ نگَبانا -
 !گّشيامي حسابي بَش بدين

ً ٍاو رِ با درد بستً؛ يعني ٍيين . ِ بعد صداي فرياد ىرد زنداني بُ گّش رسيد چش
ٌ اي كُ با اين كُ جرو سنگيني انجاو دادٌ  بالٍا ٍر رِز سر آنا ًٍ ىي اِىد؟ آناي بيچار

خانّادٌ نداشتن، طرد شدن از تياىي كشّرٍا ِ . بّد؛ اىا سختي ٍاي زيادي چشيدٌ بّد
 .در آخر اين زندان ىخّف ِ تاريك كُ بدترين ىجازات ىي تّنستُ باشُ

 ٍي تّ، كي بَت اجازٌ ِرِد داد؟ -

ٌ ی عصبي ىرد ىقابنً دِختً ِ سرجاو ىتّقف شدو كشي بُ مب ٍاو . نگاًٍ رِ بُ چَر
ٌ مّح ِ بدبخت  :دادو ِ دِبارٌ برگشتً بُ قامب يُ خدىتكار ساد

 .قربان، سربازي كُ نگَباني ىي دادن بًَ اجازٌ ِرِد دادن -

 :ِ بعد سطه رِ باال آِردو ِ گفتً

 ىي تّنً ِارد شً؟. براي شستشّي زىين اِىدو -

ً ٍاش رِ تّي ًٍ كشيد ِ در آٍنين رِ باز كرد ِ گفت  :اخ
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 .برِ داخه -

با ديدن سنّل ٍاي عجيب غريب مبخند از مبً . مبخندي بُ رِش پاشيدو ِ ِارد شدو
با تعجب بُ سنّمي نگاٌ كردو كُ از جنس يخ بّد ِ بخارٍاي عجيبي ازش بنند . رفت

ىي شد ِ داخنش ىردي بّد كُ بُ ديّار آِيزِن شدٌ بّد ِ نگاٌ بي رىقش رِ بًَ دِختُ 
نگاًٍ رِ ازش كندو ِ اين بار بُ زني زل زدو كُ تياو تنش با زنجير بستُ شدٌ بّد . بّد

ِ تّان تكّن خّردن رِ ًٍ نداشت ِ رِي صّرتش ًٍ كبّدي ديدٌ ىي شد ِ مبش پارٌ 
ٍر کدِو از . آب دٍنً رِ قّرت دادو ِ بُ سنّل ٍاي رِبرِو نگاٌ كردو. شدٌ بّد

ٌ ٍا بُ زىين زل  زنداني ٍا با شرايط خاصي زنداني شدٌ بّدن ِ اكحرشّن ًٍ ىحه افسرد
چُ باليي سر آنا آِردٌ بّدن؟ اِن دختر . ناگَان چيزي تّي قنبً فرِ ريخت. زدٌ بّدن

 بيچارٌ اصالً زندٌ بّد؟

 ...ٍي تّ -

ٌ ی سّختُ ىّاجُ شدو كُ . سِر جاو ىتّقف شدو سرو رِ چرخّندو كُ با ىردي با چَر
ً ٍاش . دست ِ پاٍاش رِ تّ ىكعب آٍنيني بستُ بّدن نزديك سنّمش شدو كُ چش

 :رِ تنگ كرد ِ گفت

 !خيني آشنايي... تّ -

ٌ مّحانُ خنديدو ِ گفتً  :عقب كشيدو ِ ساد

 .حتيًا ىن رِ با كسي اشتباٌ گرفتين -

 :ىرد چشيان آتشين ِ قاطعش رِ بًَ دِخت ِ گفت

 .خيني بَش شباٍت داري -

ُ اش نگاٌ كردو ِ گفتً ٌ ی سّخت  :بُ چَر
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 كي ٍستي؟ چرا زنداني شدي؟... تّ -

ً ٍاش رِ تنگ كرد ِ گفت  :چش

ٌ او در اجر شكنجُ سّختُ شدٌ... ىن - ٌ اي ٍستً كُ چَر ٌ ی شكست خّرد  .شاٍزاد

ً ٍاو از بَت گشاد شدن ُ ی مباسً رِ چنگ زدو. چش سعي كردو بُ خّدو . با ترس پارچ
 :بياو ِ بعد درحامي كُ خّدو رِ غيگين نشّن ىي دادو گفتً

ٌ اين؟... خيني ىتاسفً؛ ِمي شيا -  كدِو شاٍزاد

 :نگاٌ ىرىّزش رِ باال آِرد ِ گفت

 .پسر فرىانرِاي شياطين. اسً ىن جكُ -

 :پّزخندي زد ِ گفت. ىبَّت عقب كشيدو ِ دستً رِ رِي قنبً گذاشتً

ُ ٍاو؛ ِمي ازو ىي ترسي -  .با اين كُ پشت ىين

جك، پسري قّي با . باِر نيي كردو اين ىرد ٍيّن جك باشُ. نفس ٍاو تند شدٌ بّد
ٌ اي زيبا ِ جذاب حاال بُ اين رِز افتادٌ بّد  .چَر

ٌ ی احيق بّد - ٌ اي كُ بعد از اين ٍيُ سال تنَا چيزي ! ىسبب تياو اين ٍا، اِن زاد زاد
ً ٍاي خبيحشُ  .كُ ازش يادىُ چش

 :دستً رِ رِي قنبً گذاشتً ِ با حرف بعديش احساس كردو رِح از تنً پر كشيد

 .ِ تّ، نگاٍت خيني شبيُ اِن دختر عّضيُ -

كيي بُ خّدو ىسنط شدو ِ . شّك زيادي بًَ ِارد شدٌ بّد. آب دٍنً رِ قّرت دادو
ٌ مّحانُ خنديدو ِ گفتً  :دِبارٌ ساد
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ُ طّري ىن رِ با بانّ آرتيييس ىقايسُ ىي كنين؟ ىن يُ زنداني بدبختً ِ  - ِاي شيا چ
 !ايشّن يُ اسطّرٌ ِ قَرىان

ىردو حاال ىن رِ اسطّرٌ خّدشّن ىي شناختن ِ ىن ًٍ . ىجبّر بُ تعريف از خّد بّدو
ُ ی اِن ٍا ىتفاِت نيستً  .بايد نشّن ىي دادو كُ با بقي

 .اِن چيزي جز يُ پست فطرت نيست! ٍُ -

ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو ِ رِو رِ ازش برگردِندو كُ صداي پرتيسخرش رِ شنيدو  :اخ

 !ىعنّىُ كُ بايد بدت بياد -

ً ٍاو بيشتر درًٍ شد بي تّجُ بَش قدىي بُ جنّ برداشتً ِ ازش دِر شدو كُ . اخ
 :صداي فريادش رِ شنيدو

ِ انتقاو سرزىينً رِ از اِن دختر ... اين رِ بدِن كُ يُ رِزي از اين جا بيرِن ىياو -
 !ىي گيرو

بُ زنداني ٍاي ديگُ ! براو عجيب بّد كُ چرا اين حرف ٍا رِ بُ يُ دختر خدىتكار ىي زد
نگاٌ كردو كُ ىغيّو ِ افسردٌ نگاٍشّن رِ بُ پايين دِختُ بّدن ِ ٍيچ ٍدف خاصي 

حق يُ . دمً ىي خّاست آزادشّن كنً ِ بَشّن حق زندگي بدو. رِ دنبال نيي كردن
اِن ٍا قدرت ىن رِ ىي ديدن ِ پي بُ . شانس دِبارٌ؛ اىا با اين كار ىيكن بّد مّ برو

 .ٍّيتً ىي بردن ِ ىن اين رِ نيي خّاستً

ً كً فريادٍاي جك ىحّ شد ِ ىن ِارد راٍرِيي شدو كُ ديگُ تّش خبري از سنّل  ك
ايستادو ِ بُ عقب نگاٌ كردو، شايد حّاسً پرت شدٌ بّد ِ نتّنستُ بّدو . زنداني نبّد

 !سنّل آنا رِ تشخيص بدو؛ ِمي اِن كُ صداو رِ ىي شناخت
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ُ ٍاي بنند ِ آٍنين راًٍ رِ سد كردن. بُ راًٍ اداىُ دادو . طّمي نكشيد كُ دِبارٌ ىين
ُ ٍا ٍيُ چي تاريك بّد؛ اىا بُ نظر ىي اِىد يُ سنّل جداگانُ باشُ سنّمي كُ . پشت ىين

 .شايد آنا رِ تّش زنداني كردٌ بّدن

 .گفتً چيزي نيي خّاو؛ تنَاو بذاريد -

ناراحتي تّي دمً پيچيد ِ باعخ شد آٍي عييق از گنّو . صداش خش دار ِ غيگين بّد
ُ ی . بيرِن بياد سطه رِ بُ آراىي پايين گذاشتً كُ صداي ضعيفي از برخّرد بدن

 .آٍنينش با زىين برخاست

 !گفتً بريد -

ُ شق . اين بار صداش بنندتر ِ ٍشدارگّنُ بّد مبخندي زدو؛ پس ٍنّز ًٍ يك دندٌ ِ كن
ُ ٍا شدو ِ تّي دستً گرفتيشّن ِ سعي كردو تّي اِن تاريكي آنا . بّد نزديك بُ ىين

 .رِ تشخيص بدو

 !از ىن نيي ترسي؟ ىني كُ خّاستً جّن ىنكُ رِ بگيرو -

ُ اي زدو ِ گفتً  :مبخند ديگ

 !زندان احيق ترت كردٌ -

ٌ اي  صداو تّي سنّل پيچيد ِ بعدش سكّت برقرار شد ِ بعد، بين اِن تاريكي، چَر
ُ اي براو رنگ گرفتن مب ٍاش بُ آرِىي تكّن خّردن ِ . رنگ پريدٌ با دِگّي ناباِر سرى

 :صداش رِ شنيدو

 اين جا چي كار ىي كني؟... تّ -

 :بيشتر بُ ىينُ چسبيدو ِ با مبخند ِ دمتنگي گفتً



 

www.lovelyboy.blog.ir 

339 ldkh  تاريكی طّفانرىان |  

ُ ی عزيزو -  .اِىدو ىالقات خام

ً ٍاش مرزيد ٌ اش ِاضح تر شد. احساس كردو ىردىك چش . قدىي جنّتر گذاشت كُ چَر
ُ اش بّد ِ ىٍّاش پريشّن دِرش رٍا شدٌ بّد ِ مباس نسبتًا  خراش بزرگي رِ گّن

ً ٍاش جاش رِ بُ دمتنگي داد ِ . گشاد ِ سياٌ رنگي بُ تن داشت اين بار ناباِري چش
 :گفت

 !چُ خّب كُ اِىدي -

ُ ٍا عبّر دادو ِ دست سرد ِ . صداي بغض دارش دمً رِ بُ درد آِرد دستً رِ از ىين
 :يخش رِ گرفتً ِ فشردو ِ گفتً

 .از اِمش ًٍ بَت گفتً كُ يُ تيً ٍستيً -

ً ٍاي قدردان ِ پر از اشكش رِ ديدو  :بُ آرِىي عقب كشيد ِ آٍي كشيد ِ گفت. چش

 .ِمي اشتباٌ كردي -

ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو ِ گفتً  :اخ

 !نُ، بَترين كار رِ كردو -

ً ٍاش رِ با درد بست ِ درحامي كُ قدىي بُ عقب ىي رفت گفت  :چش

ُ دار كني -  .تّ االن يُ قَرىاني؛ نبايد ناىت رِ با ىعاشرت با ىن مك

ً تر گرفتً ِ اِن رِ كيي بُ جنّ كشيدو ِ با جديت گفتً  :دستش رِ ىحك

نيي دِنً چرا با قدرتت از اين جا فرار نكردي؛ ِمي ىن نيي ذارو تّي . براو ىًَ نيست -
 !اين زندان بپّسي ِ آخرش ًٍ بييري

 :بعد از چند جانيُ گفت
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 .نيي ذارٌ ناپديد شً؛ ىطيئنًا قدرت تّ رِ ًٍ گرفتُ. اين سنّل قدرتً رِ ازو گرفتُ -

 :مبخند كجي زدو ِ گفتً

 !ىحامُ بتّنُ -

ُ ٍا گذاشتً ِ تاريكي رِ بُ شكه طنابي سياٌ  ِ بعد دستً رِ بُ عقب آِردو ِ رِي ىين
 :خطاب بُ آنا گفتً. بُ بيرِن ٍدايت كردو

 !ديدي؟ ٍيچ خطري ِجّد ندارٌ -

ُ ٍا پيچيد ِ اِن ٍا رِ خً كرد ِ راٍي رِ براي عبّر بُ ِجّد  ِ بعد طناب سياٌ دِر ىين
 :عقب كشيدو ِ گفتً. تاريكي ىحّ شد. آِرد

 .حاال تّ آزادي آنا -

ُ ٍا بيرِن اِىد ِ رِبرِو قرار گرفت ُ اش سر خّرد. از بين ىين ٌ اي رِي گّن ُ اش . قطر چّن
 :مرزيد ِ با بغض بُ سختي گفت

 !ىينّنً آرتيييس؛ ىينّنً -

 :بُ خّدو فشردىش ِ با خندٌ گفتً. ِ بعد ىن رِ تّي آغّشش گرفت

ٍيُ اين جّر ىّاقع ىي خندن، اِن ! حاال اِن قدر بنند گريُ كن تا يكي صدات رِ بشنٌّ -
 .ِقت ايشّن گريُ ىي كنُ

ُ ٍاش شنيدو ِ مبخند زدو ٌ اش رِ بين گري باالخرٌ ٍيُ بُ آراىش رسيدٌ . صداي خند
حاال ىن دِبارٌ قَرىان بّدو ِ آنا دِبارٌ حق . ٍيُ ىسيرشّن رِ پيدا كردٌ بّدن. بّدن

ُ ی باد زندگي ىي كرد. زندگي داشت مبخند . قطعًا ىي رفت پيش ىارتا ِ ٍيراٌ قبين
ُ اي زدو ِ زىزىُ كردو  :ديگ



 

www.lovelyboy.blog.ir 

341 ldkh  تاريكی طّفانرىان |  

 .باالخرٌ تيّو شد -

 :نفس عييقي كشيد ِ با آراىش خاصي زىزىُ كرد

 .تيّو شد... آرٌ -

*** 

 :ىشت ديانا رِي ىيز كّبيدٌ شد ِ غريد

ُ طّر تّنستُ از اِن زندان نفرين شدٌ فرار كنُ؟ -  چ

ِ بعد صاف ايستاد ِ خطاب بُ سرباز كنارش در حامي كُ سعي ىي كرد آراىشش رِ 
 :حفظ كنُ گفت

ديگُ زندٌ يا ىردٌ بّدنش براو اٍييت ندارٌ؛ تّي شَر پخش كن كُ ٍركسي ىردٌ يا  -
ُ ی طال پاداششُ ٌ اش رِ براو بيارٌ ٍزار كيس  .زند

ٍيُ از اين اتفاق ناراحت . ديانا با پريشّني نشست. سرباز اطاعتي كرد ِ عقب كشيد
ً ٍاش ببينً؛ اين كُ آنا . ىن ِ ىارتا! بّدن بُ جز دِ نفر ىي تّنستً شادي رِ تّي چش

 .آزاد شدٌ بّد ِ فرصت دِبارٌ يافتُ بّد

 :صداي خش دار ديانا رِ شنيدو

امكس ازت ىي خّاو فرىاندٍي نگَبان ٍا رِ بُ عَدٌ ... جنسُ تيّىُ؛ ىي تّنين برين -
 .بگيري؛ شايد دِبارٌ برگردٌ تا كارش رِ تيّو كنُ

 :امكس سرش رِ خً كرد ِ گفت

 .اطاعت بانّ -
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قبالً از ارتفاع ِحشت داشتً؛ . از رِي صندميً بنند شدو ِ بُ بنندترين برج قصر رفتً
ُ ٍاي تياو نشدي برج باال رفتً ِ بُ خّرشيد . ِمي حاال ديگُ بَش عادت كردٌ بّدو از پن

حاال . با يادآِري آنا مبخندي زدو. پر قدرت تر از ٍييشُ ىي درخشيد. تّي آسيّن زل زدو
 .تّ زندگي اِن ًٍ يُ خّرشيد ِجّد داشت

 !ىينّنً آرتيييس -

 :نفس عييقي كشيدو ِ گفتً. حضّر ىارتا رِ حس كردو

ُ قدر زِد فَييدي -  !چ

ُ اي  ُ ايش نگاٌ كردو ِ محظ ً ٍاي سرى ىارتا نگاٍش رِ بًَ دِخت ِ ىن ًٍ تّي چش
ً ٍا ِ چَرٌ؛ اىا با شنيدن صداي دِبارٌ . تصّر كردو اين آناست ٍيّن ىّ، ٍيّن چش
 :ىارتا ٍيُ چيز ىحّ شد

 .تّ كاري رِ كردي كُ ىن در حق خّاٍرو نكردو -

 :مبخندي زدو ِ گفتً

ُ ی باد رسيدٌ -  .حتيًا تا بُ حال بُ قبين

 :مبخند كّچكي ًٍ رِي مبش شكه گرفت ِ گفت

 .باالخرٌ دنيا پر از صنح شد ِ ٍيُ راٍشّن رِ پيدا كردن -

 :سرو رِ بُ آرِىي تكان دادو كُ با سّال بعديش جا خّردو

 تّ چي آرتيييس؟ -

 :گفتً

 ىن؟ -
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 :ىارتا قدىي جنّ اِىد ِ بُ قنبً اشارٌ كرد ِ گفت

ىي خّاي چي كار كني؟ نيي تّني تنَا اين جا زندگي كني، با ِجّد قنبي كُ بُ ىردي  -
ُ ىند شدٌ  .ىحه امكس عالق

تّي اين ىدت اِن قدر فكرو درگير بّد . آب دٍنً رِ قّرت دادو ِ بُ آسيّن نگاٌ كردو
 .كُ فرصت فكر كردن بَش رِ نداشتً

 اگُ بَت پيشنَاد ازدِاج بدٌ چُ جّابي ىيدي؟ -

 :نگاٌ گيجً رِ بَش دِختً ِ گفتً

 .اگُ بدِنً با اِن بُ آراىش ابدي ىي رسً، قبّل ىي كنً... خب -

 :ىارتا آٍي كشيد ِ گفت

ُ ی . ىاريا حتيا دِست داشت اين محظات رِ ببينُ - ُ ی عاشق شدنت، محظ محظ
 .جنگيدن با ظنً ِ بزرگ شدنت

 :مبخندي زدو ِ نگاًٍ رِ بُ آسيّن دِختً ِ گفتً

 .ىطيئنً دارٌ ىي بينُ -

 :ِ بعد با انگشتً بُ آسيّن آبي اشارٌ كردو ِ گفتً

 .از اِن باال؛ ىي تّنً نگاٍش رِ حس كنً -

 .ىرگ اِن بُ زندگي تّ ىي ارزيد! حق با ىاريا بّد -

ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو ِ گفتً  :اخ

ُ ست! ٍيچ ِقت اين رِ نگّ ىارتا -  .اين كُ اِن بييرٌ تا ىن زندٌ بيّنً ناعادالن
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 .ِمي اِن سرنّشتش اين بّد -

 :با تندي بَش نگاٌ كردو ِ گفتً

 .ىادرو خّدش خّاست ِ اين شد! سرنّشت رِ ىا ىي سازيً ىارتا -

 :ِ بعد درحامي كُ تّ رِياي عجيبي فرِ رفتُ بّدو گفتً

 !خيني خّب ىي شد اگُ االن ًٍ باٍاو بّد -

*** 

ٌ ی گرگ ٍا تّي جنگه پيچيد صداي شادي . برگشتً ِ بُ قصر نگاٌ كردو. صداي زِز
اىرِز جشني بُ ىنظّر پايان تياو جنگ ٍا برگزار شدٌ بّد؛ پايان . ىردو ازش بنند ىي شد

ُ ی سختي ٍا ِ ىن خستُ از اِن ٍيُ صداي فرياد از قصر بيرِن زدٌ بّدو ِ حاال ! ٍي
ُ اي باال انداختً ِ بُ ىاٌ كاىه شدٌ نگاٌ . تّي جنگه تقريبا گً شدٌ بّدو بي خيال شّن

بُ سيت درخت رفتً ِ بُ راحتي ازش باال . كردو ِ ٍيزىان صداي گرگ ٍا اِج گرفت
ُ ی ىحكيش نشستً ِ رِبُ قصر، بُ آتيش بازي كُ تّي آسيّن شكه  رفتً ِ رِي شاخ

حاال ىي تّنستً آراىش رِ حس . آسيّن ٍر بار يُ رنگي ىي گرفت. گرفتُ بّد زل زدو
باالخرٌ زندگيً رِی دِر آرِو . كنً؛ آراىشي رِ كُ حتي تّي ٍّا ًٍ حس ىي كردو

ٌ ی استراحت ىي داد؛ بًَ اجازٌ ىي داد تا كيي از اطرافً مذت ببرو  افتادٌ بّد ِ بًَ اجاز
 .ِ شادي كنً

 كجا غيب شد؟ -

ً ٍاو از تعجب گشاد شد شاخُ رِ ىحكً فشردو ِ بُ صداي ىردي كُ بُ طرف . چش
 :درخت ىي اِىد گّش دادو

 .گيش كردو! معنتي -
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ٌ او رِ گرفتً كُ نگاًٍ بُ سيب آِيزِن از شاخُ افتاد ً ٍاو درخشيدن ِ . جنّي خند چش
ً ٍاو شكه گرفت بُ آرِىي سيب رِ برداشتً ِ ٍدف گرفتً؛ . شيطنت تّي چش

ُ ی پّكش بزنً كُ ىن رِ كُ باالي درخت بّدو نيي ديد  .ىي خّاستً دقيقا بُ اِن كن

 .سيب رِ بُ آرِىي پرت كردو ِ درست بُ ٍدف خّرد

 !آخ -

ٌ اش رِ  ِ بعد با دستش در حامي كُ ىحه ضرب ديدٌ رِ ىامش ىي داد با اخً كُ چَر
خّدو رِ پشت برگ ٍا قايً كردو ِ مبً رِ . جذاب تر كردٌ بّد برگشت ِ بُ باال نگاٌ كرد

ٌ او رِ تّي سكّت جنگه نشٌّ  .گاز گرفتً تا صداي خند

 !كار تّئُ -

ً ٍاو از ٍيجان گرد شد ٌ او رِ كُ ىدت ٍا . چش خّدو رِ رِي شاخُ آِيزِن كردو ِ خند
 :حبسش كردٌ بّدو آزاد كردو ِ گفتً

 !داري پير ىيشي امكس -

 :سيب رِ رِي زىين پرت كرد ِ با خشً گفت

ُ سر ىن ىي ذاري؟ -  سرب

ً ٍاش زل زدو ِ برگشتً بُ سال ٍا پيش، بُ زىين تيرين ٌ او بند اِىد ِ تّي چش . خند
ُ او ىي كرد ِ سرو فرياد ىي كشيد  .امكس رِ ىی ديدو كُ داشت تنبي

با پايين رفتن شاخُ بُ خّدو اِىدو ِ نگاًٍ رِ از جاي خامي امكس برداشتً ِ سرو رِ 
ً ٍاي زيباش شدو  .برگردِندو كُ اين بار غرق چش

 !ٍنّز ًٍ رِي حرفً ٍستً؛ عقه زن ٍا كيتر از ىردٍاست -
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ً ٍاو رِ تّي ًٍ كشيدو ِ گفتً  :اخ

 !ىحه اين كُ تنت ىي خارٌ -

 :امكس يُ تاي ابرِش رِ باال انداخت ِ گفت

 .اگُ چند سال پيش بّد، حسابت رِ كف دستت ىي ذاشتً -

 :با شيطنت ابرٍِاو رِ باال انداختً ِ گفتً

 .اِن ىّقع باز ًٍ ىن ىي بردو -

 :مبخند زيبايي زد ِ گفت

 !ٍيچ تغييري نكردي -

 :بعد از چند جانيُ ناگَاني پرسيدو. ىحه خّدش مبخندي زدو ِ بُ آسيّن زل زدو

 ِقتي ىن رِ تّي جشن ديدي، بعد از ٍشت سال، چُ حسي داشتي؟ -

 .صداي نفسش رِ شنيدو ِ بعد صداي بً خّدش رِ

ُ طّري . راستش رِ بخّاي باِرو نيي شد - تا چند دقيقُ ىات بّدو؛ اين كُ تّ چ
اين جايي ِ چرا عنيُ ديانا شدي؛ اىا كيي بعد ٍيُ چي ىحه پازل براو رديف شد ِ ىن 

 .تّنستً اين قضيُ رِ ٍضً کنً

 :نگاًٍ رِ بَش دِختً ِ پرسيدو

 ِقتي ىي ديدي كُ ىن آدو بدي شدو، ازو ىتنفر شدي؟... ِقتي -

ٌ او از درد جيع شد ِ بعد گفت  :ىشت آرِىي بُ بازِو زد كُ چَر



 

www.lovelyboy.blog.ir 

347 ldkh  تاريكی طّفانرىان |  

ُ جّرايي بَت حق ىي دادو؛ اين كُ بخّاي از ديانا انتقاو بگيري! اصالً  - ِقتي خّدو رِ . ي
 ...جات ىي گذاشتً دركت ىي كردو؛ ِمي

 :آٍي كشيدو ِ گفتً

 ِمي چي امكس؟ -

 :بًَ نگاٌ كرد ِ گفت

اِن محظُ از دستت عصباني بّدو چّن . اِمش فكر ىي كردو كُ دزديدن رزا كار تّ بّدٌ -
 .فكر نيي كردو اين كار رِ كني؛ ِمي بعد كُ فَييدو كار تّ نبّدٌ، آرِو شدو

 :مبخندي زدو ِ نگاًٍ رِ دِبارٌ بُ ىاٌ درخشان دِختً ِ زىزىُ كردو

 !خّبُ -

تياو جنگه ساكت شدٌ بّد؛ حتي گرگ ٍا ًٍ ديگُ سرِصدا . دِبارٌ غرق سكّت شديً
بُ آرِىي نگاًٍ رِ بَش دِختً ِ . سنگيني نگاٌ امكس رِ حس ىي كردو. نيي كردن

 :گفتً

 چيزي ىي خّاي بگي؟ يا اين كُ ىن خيني زيباو؟ -

 :مبخند كجي زد ِ گفت

 !ىغرِر -

 :بي تّجُ بُ مبخندش گفتً

 امكس، چي ىي خّاي بگي؟ -

ً ٍاش نگران شدن ً كً رفت ِ چش  :با محن ناىطيئني گفت. مبخندش ك
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 ىي ىّني؟... ىي خّاو بدِنً -

 :پنك زدو ِ بُ زىين نگاٌ كردو ِ ناراحت گفتً

 !ىن بُ يكي قّل دادو. ىي دِنً سختُ؛ ِمي ىن بايد برگردو! ىتاسفً امكس -

ً ٍاو نقش گرفت كُ تّي زىين ىنتظرو بّد ٌ ی دخترك ىظنّىي جنّي چش . ِ بعد چَر
ً ٍاش رِ با درد . تّي نگاٍش غً بّد. با ميس انگشتان امكس بَش نگاٌ كردو چش

 :بست ِ گفت

ُ ی قنبيُ؛ ِمي بُ خّاستت احتراو ىي ذارو -  .با اينكُ برخالف خّاست

ً ٍاش رِ بستُ بّد ىي تّنستً راحت باشً ٌ او رِ گرفتً ِ با . حاال كُ چش جنّي خند
ٌ اش ىن رِ بُ خندٌ ِادار ىي كرد. شيطنت بَش زل زدو ً زد  .قيافُ ىات

 .امبتُ تنَا نيستً -

ً ٍاش رِ باز كرد ِ گفت  :چش

 .البد با آتريس ىيري؛ اِن يُ ىاىّريت جديد دارٌ -

 :نگاًٍ رِ بُ ىاٌ دِختً ِ نّچي كردو ِ گفتً

 ِاقعًا فكر كردي بعد از ٍشت سال ِمت ىي كنً ِ ىيرو؟! احيق -

 :امكس عصباني گفت

 .ِاضح حرف بزن! آرتيييس -

 :با ىَربّني برگشتً سيتش ِ گفتً

 .با ًٍ ىيريً -
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ً كً با تعجب گشاد شدن ً ٍاش ك  :ىتعجب گفت. چش

 .ىن اِن جا رِ نيي شناسً... با ًٍ؟ ِمي -

ُ اش كّبيدو ِ گفتً  :مبخندي زدو ِ بُ شّن

 .چند ىاٌ كافيُ تا ٍيُ چي دستت بياد -

تا چند دقيقُ ىتفكر بُ پايين زل زدٌ بّد . نگاٍش رِ با ترديد بًَ دِخت ِبعد بُ زىين
استرس اين كُ . ِ تّي اين چند دقيقُ كُ براو يُ عير طّل كشيد غرق استرس بّدو

نتّنُ ىّافقت كنُ ِ دِبارٌ تنَا بيّنً؛ اىا سرش رِ باال آِرد ِ این بار ترديد جاش رِ بُ 
 :اطيينان داد ِ ىحكً گفت

 .اين بار ديگُ جا نيي ىّنً -

ً ٍاو رِ بستً ِ نفس راحتي كشيدو ُ ی امكس چسبّندو ِ بُ ىاٌ . چش سرو رِ بُ شّن
ٌ اي زدو. نگاٌ كردو ديگُ چيزي . شادي ِ آراىش قنبً رِ دربر گرفتُ بّد. مبخند دِبار

آراىش، امكس ِ زندگي آراىش بخشي كُ قرار بّد با . نيي خّاستً؛ حاال ٍيُ چيز داشتً
باالخرٌ قرعُ بُ ناو آراىش افتادٌ بّد ِ ىن نيي خّاستً اين . امكس شرِعش كنً

ٌ اي رِ شرِع ىي كرديً. فرصت رِ از دست بدو . ىا بُ زىين برىي گشتيً ِ زندگي تاز
ُ ی ىن ِ امكس درقبال . زندگي سراسر شادي ِ زيبايي؛ زندگي دِر از اين جا ديگُ ِظيف

ِقت برگشت رسيدٌ بّد؛ ِقت برگشت بُ دنيايي كُ . اين سرزىين بُ پايان رسيدٌ بّد
ٌ ی تاريكي  .تّش رشد كردو ِ تبديه بُ آرتيييس جكسّن شدو نُ زاد

 .چُ خّب كُ ٍيُ چيز با آراىش تيّو شد -

 :نگاًٍ رِ بَش دِختً ِ گفتً. حق با امكس بّد

 !ىي دِني، اين بار پايان آراىش بخشي داشتيً... باالخرٌ بُ آراىش برگشتيً -
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