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 :خالصٌ

ٌ ای را نقل نی کند کٌ در کانبرای استرالیا اتفاق نی افتد این حادجٌ زندگی . رنان حادج
 !دختر بی يدف ٍ بی خیالی را تحت شعاع قرار نی ديد ٍ حتی تهام ٍجَد دختر را

الرا بلیک دختر دبیرستانی سال آخریست کٌ بی خبر از حَادث اطرافش با زندگی 
رٍزنرى اش درگیر است ٍ در این نیان چیزی ذين پدرش را آشفتٌ کردى ٍ کو کو حقایقی 

ٌ ای خَنین، شًر کانبرا را بٌ نابَدی نی کشاند  .برنال نی شَد ٍ حادج

ٌ يا زندى نی شَند  .گايی افسان

ٌ يا،  ای کاش افسان

 !يهان افسانٌ نی ناندند

خیرى ی نلخ سبز رنگی بَدم کٌ پشت پنجرى با بی رحهی نن رٍ نگاى نی کرد، یک لحظٌ 
ٌ ی باز پنجرى تَ کالس بپرى  .يو ازش چشو برنهی داشتو، نی ترسیدم یًَ از لب

 .ازحشرات نتنفرم، اٍنو از این نَع نلخ سبز کٌ قد یٌ انگشت بابام بَد

 !پیس... پیس_

بٌ زٍر چشو از اٍن نلخ گرفتو ٍ سرم رٍبٌ سهت راست چرخَندم، جایی کٌ دنی نشستٌ 
 .بَد ٍ ٍز ٍز نی کرد

 بًش نگاى کردم، باچشو ٍ ابرٍ بٌ تختٌ اشارى کرد،

 .قبل از اینکٌ بٌ تختٌ نگاى کنو، صدای آزار ديندى اش بلند شد

 الرا بلیک، نیشٌ بپرسو داری کجا سپری نی کنی؟_
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ٌ ی کل کالس شدم حس بدی داشتو، از شانس بد چَن نیزيا ! لعنتی از اینکٌ نرکز تَج
 دٍر کالس بَد،

 :ارٍم بًش جَاب دادم. يهٌ بًو دید داشتن 

 .يهین جا خانَم کاستل_

ٍلی نن این طَر فکر نهی کنو، دقیقًا سٌ بار صدات زدم؛ ٍلی انگار فقط کالبدت این جا _
 .بَد

نهی دٍنستو چی بگو، نتاسفانٌ خانَم کاستل بٌ یٌ دندگی نشًَر بَد ٍ تا کسی رٍ 
 .نقصر نهی کرد، دست بردار نبَد

داشتو تَ ذينو دنبال یٌ بًَنٌ نی گشتو ٍ اٍن يو نحل چی بٌ نن زل زدى بَد کٌ يهین 
 :خانَم کاستل گفت. نَقع دنی با بی حالی دستش رٍ تا نصفٌ باال برد

 .االن نٌ دنیل_

 .انا_

 .گفتو نٌ_

 :دنی با سهاجت گفت

 .نتاسفو نهیشٌ ٍگرنٌ بٌ لباستَن نی چسبٌ_

 :با تعجب گفت

 .چی؟ چی بٌ لباسو نی چسبٌ_

 :دنی با بی خیالی بٌ نیز نعلو اشارى کرد ٍ گفت
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 .اٍن نلخی کٌ رٍ کیفتَنٌ_

با این حرف کل کالس ٍ از جهلٌ نن، بٌ يَل ٍ ٍال افتادیو، ٍاقعًا اٍن نلخ بد ریخت 
 .اٍندى بَد تَ ٍ بٌ خانَم کاستل زل زدى بَد

جسی بی چارى نزدیک بَد غش کنٌ، اٍن خیلی خیلی از حشرات نی ترسٌ، بٌ کل نابَدى، 
 این ٍسط خانَم کاستل نحل شبح با اٍن کت ٍ دانن تنگش بٌ کلی ناپدید شد،

ٌ ی نا بست  .فکر کنو فلنگ رٍ قبل يه

خَش بختانٌ خانَم کاستل دیگٌ قصد کالس اٍندن رٍ نداشت ٍ پشت در کالس اعالم 
کرد کٌ ٍاسٌ انرٍز کافیٌ ٍ نا يهگی انگار کٌ از زندان ازاد شدى باشیو، از کالس بیرٍن 
رفتیو؛ انا نتاسفانٌ ينَز یٌ کالس دیگٌ نَندى بَد، نن تَ دلو کلی برای اٍن نلخ دعا 

 .کردم

با جسی تَ رايرٍی نسبتًا بایریک ندرسٌ بٌ سهت کهديا راى افتادیو، جسی کٌ بٌ 
عبارتی عقل کل ٍ خرخَن کالسٌ، یٌ دختر سادى نحل نن بَد، عاشق نَيای طالئیشو، 

 .جدًا کٌ خیلی بٌ پَست سفیدش نیاد

ٌ ی دخترای کالس يیچ جایی نداشتیو؛ چَن بین نا ٍ اٍن يا کلی  نا دٍتا بین بقی
 .تفاٍت بَد

حس . راستش این نَضَع خیلی برام ايهیت ندارى؛ چَن ننو از اٍن يا خَشو نهیاد
نیکنو غیر قابل تحهالً، نخصَصًا با اٍن گَشَارى ٍ دستبنديای عجیب ٍ غریبی کٌ بٌ 

 .خَدشَن آٍیزٍن نی کردن ٍ بٌ خیال خَدشَن جذاب نی شدن

 الرا، شکالت يهرايت نداری؟_

ٌ طَر؟_  نٌ، چ
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 .کهی بٌ پیشَنیش دست کشید

 .حس نی کنو فشارم افتادى_

 .نٌ جسی خَايش نی کنو غش کردن رٍ فرانَش کن؛ چَن نن جهعت نهی کنو_

 .این دیگٌ دست نن نیست_

 خیلٌ خَب طاقت بیار کتاب يا رٍ کٌ برداریو نیرم برات بستنی بگیرم، باشٌ؟_

 :عینکش رٍ باال زد ٍ گفت

 .باشٌ_

بٌ ٍرٍدی نگاى کردم، دنی ٍ دٍست ياش حسابی رايرٍ رٍ . کتاب يا رٍ تَ کهد گذاشتیو
ٌ ی يو نی زدن  .شلَغ کردى بَدن ٍ ندام تَ سرٍ کل

انیدٍار بَدم فعالً سهت نا نیان؛ چَن از نگاى بقیٌ بٌ خَدنَن اصالً خَشو نهی اٍند، 
يرچی نباشٌ دنی یکی از پسريای شناختٌ شدى ٍستارى ی راک ندرست کٌ ير از چند 

گايی تَجشن يایی کٌ برگذار نیشٌ ينر نهایی نیکنٌ ٍ حضَرش پیش نن ٍ جسی کٌ 
زیادی شناختٌ شدى نیستیو ٍ یٌ جَرایی ترد شدى ایو، یکهی غیر نعقَلٌ، جدا از این يا 

 .ٍاقعًا بًش حسَدیو نیشٌ؛ چَن صدای خیلی قشنگی دارى

 بازم کٌ تَ يپرٍت رفتی، چت شدى؟_

 .بٌ سهتش برگشتو

 چیزی نیست، راستی چرا يهٌ اٍن جا جهع شدن؟_

ٌ يا نگاى کرد ٍ با بی حالی کتابش رٍ تَ کهد گذاشت ٍ گفت  :جسی کهی بٌ بچ

 .البد ٍاسٌ جشن يالَین دارن نشَرت نی کنن، چٌ نی دٍنو_
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 .نشخص بَد اصالً حال ندارى

 .خیلٌ خب، بیا بٌ حیاط بریو تا این جا ابرٍ ریزی نکردی_

 .یٌ لبخند بی حال زد ٍ دنبالو راى افتاد

ٌ ی ٍسط حیاط رفتو  .رٍی صندلی نشَندنش ٍ خَدم سهت دک

عاشق حیاط ندرسهَن بَدم ؛ سرسبز ٍ پر از بَتٌ بَد ٍ یٌ حَض بزرگ تَ نرکز حیاط 
 .داشت

از اقای تانس دٍ تا بستنی گرفتو، طبق نعهَل دستکش دستش نبَدٍ با 
غیربًداشتی ترین حالت نهکن بستنی يا رٍ تَ قیف نانی گذاشت، ير چی چپ چپ 

 .نگاش کردم تا بفًهٌ کٌ کارش خیلی کحیفٌ فایدى نداشت

این بار رٍ سعی کردم تحهل کنو؛ چَن خَدم يو بٌ شّدت بٌ یٌ نادى ی شیرین احتیاج 
 .داشتو

 .بستنی رٍ گرفتو سهتش، خیلی رنگش پریدى بَد

 .جسی بٌ نظر اصالً رٍ بٌ راى نهیای_

 .بستنی رٍ گرفت

 تا این حد داغَنو؟_

 .بیش تر از داغَن_

 .نهی دٍنو چو شدى، صبح يو زیاد سر  حال نبَدم_

 .بٌ بستنیو چند بار زبَن زدم
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 .اگٌ زیاد حالت بدى، برگرد خَنٌ، این یٌ زنگ رٍ فرانَش کن_

این رٍ کٌ گفتو، یٌ انگشت تَ بستنیو فرٍ رفت ٍ بعد صدای شَخ دنی از بیخ گَش 
 .نن ٍ جسی بٌ گَش رسید

 چی رٍ فرانَش کنٌ؟_

 عصبی بٌ فرٍ رفتگیٌ بستیو ٍ بعد بٌ دنی نگاى کردم،

 .خندید

 .اخ، ببخشید_

 .خیلی پرٍیی_

 .بازم خندید

 .این رٍ کٌ يهیشٌ نیگی، یٌ چیز جدیدتر بگَ_

 .جسی دست از خَردن بستنی کشید

 :رٍبٌ دنی گفتو

 .چَن يرٍقت نیبینهت یاد این کلهٌ نی افتو_

 :بٌ بستنیو اشارى کردم ٍ گفتو

 .اینو نیرى تَ زبالٌ_

 :جدی پرسید

 نهی خَریش؟_

 .نعلَنٌ کٌ نٌ_
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 .یًَ از دستو قاپیدش ٍ با کهال پرٍیی بستینو رٍ کَفت کرد

ٍاقعا نهی فًهو با ٍجَد این يهٌ دٍست ٍ رفیقی کٌ دارى، چرا اکحر اٍقات با نن ٍ جسی 
 نی پرى،

 .نٌ اینکٌ ازش بدم بیاد؛ انا خیلی اذیت نیکنٌ گايی اٍقات از دستش تشنج نی کنو

با . یًَ یادم افتاد کٌ جسی خیلی ساکتٌ، بًش کٌ نگاى کردم؛ نحل یٌ تیکٌ گچ بَد
 .ٍحشت دستو رٍ رٍ شَنش گذاشتو ٍ تکَنش دادم

 جسی؟حالت خَبٌ؟_

 :دنی فَرا گفت

 چی شدى؟_

بستنی از دست جسی افتاد ٍ بعد خَدش سهت باغچٌ کٌ پشت صندلیهَن بَد، کج 
 .کرد ٍ تا تَنست باال اٍرد

 .با نگرانی پشتش رٍ ناساژ دادم

 .باید ببریهش درنَنگاى_

 دنی بستنی رٍ پرت کرد ٍ کهک کرد تا جسی رٍ بٌ درنَنگاى ندرسٌ ببریو،

 !نهی دٍنو یًَ چش شد

 دنی با نگرانی جسی رٍ برد ٍ سهت درنَنگاى دٍید،

. يهین کٌ رسیدیو بٌ رايرٍ، جلَتر رفتو ٍ در رٍ براش باز کردم. ننو پشتش نی دٍیدم
 :تَ اتاق کتی رٍ صدا زدم. اٍن يو بدٍن نعطلی جسی رٍ داخل برد
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 کتی؟... کتی_

 .با چشو دنبالش نیگشتو، دنی جسی رٍ رٍی یکی از تخت يا گذاشت

پردى کنار رفت ٍکتی با فنجَن قًَى ایی کٌ تَ دستش بَد خیلی ریلکس بٌ سهتهَن 
 .اٍند

 !بازم کٌ این جایین... الرا، دنی_

 .جسی دٍبارى حالش بد شدى_

ينَز نفس نفس . دنی از تخت دٍر شد ٍ کنار نن اٍند. با ناراحتی بٌ جسی نگاى کرد
 :نی زد ٍ نَيای قًَى ایش کانال بٌ يو ریختٌ شدى بَد، رٍ بٌ کتی گفت

 .از صبح تا االن يهش بی حال بَد، کو کو دارم نگرانش نیشو_

 :کتی با اخو نبض جسی رٍ گرفت، با نگرانی رٍ بٌ دنی گفتو

ٌ خاطر اٍن نلخ لعنتی بَد . تَ کٌ نی دٍنی دنی، جسی بٌ حشرات چٌ قدر حساسٌ_ ب
 ...ٍگرنٌ

 .کتی برگشت سهت نا ٍ حرفو رٍ قطع کرد

بعد اینکٌ بٌ يَش . این بار قضیٌ فرق دارى الرا، این نَضَع دارى کو کو جدی نیشٌ_
 .اٍند با یٌ گَايی نی فرستهش خَنٌ، باید با نادرش صحبت کنو

 :نَيای نشکیو رٍ پشت گَشو انداختو ٍ نستاصل گفتو

 .ٍلی اٍن چیزیش نیست، شهايا زیادی حساس شدین_

 .دنی سریع بازٍم رٍ گرفت ٍ ارٍم بٌ سهت خرٍجی برد 
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 :گفت

 .فعال بیا بریو بیرٍن تا کتی راحت کارش انجام بدى. ارى، ارى يرچی تَ بگی_

 .کتی تفسش رٍ عهیق بیرٍن داد ٍ کنار الرا نشست

 .با نگرانی بٌ جسی نگاى کردم تا ٍقتی کٌ دنی در رٍ بست

 این حرفا چی بَد کٌ بٌ کتی گفتی، چرا بیخَدی بًش نرض نی چسبَنی؟_

 :نَياش رٍ با دست بٌ سهت باال شَنٌ کرد ٍ ارٍم گفت

 .تَ خَدتو نی دٍنی کٌ غش کردن ياش عادی نیست_

 :سریع گفتو

 .یٌ خَردى زیادی ضعیفٌ ٍدر ضهن بی دلیل غش نهی کنٌ_

 :دنی با اخو اٍند ٍ نقابلو ایستاد ٍ گفت

تَ این يفتٌ نی دٍنی چند بار غش کردى؟ حداقل تَ ندرسٌ با االن نیشٌ چًارنین بار، _
 .حاال بهاند کٌ تَ خَنشَن چی نی گذرى

 .راست نی گفت؛ این يفتٌ دیگٌ زیادی بَد

با ناراحتی رٍ صندلی کنار در نشستو ٍ بٌ دست يام نگاى کردم، رٍ دستبندی کٌ جسی 
 .ٍاسٌ تَلدم گرفتٌ بَد دست کشیدم

 .االن برنی گردم_
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دنی بٌ سهت خرٍجی رفت، تَ این ندت ندام نَاظب حال جسی ٍ نن بَد ٍ يهیشٌ 
نَقع گرفتاری پیشهَن بَد، راستش تنًا پسری بَد کٌ با نا رفت ٍ آند نی کرد ٍ نايو 

 .تنًا دخترایی بَدیو کٌ دنی باياشَن نی گشت

 .بگیر_

 .دیدم شیرین ترین آب نیَى ی نَجَد رٍ نقابلو گرفتٌ

ٌ يا_  .یکی دیگٌ فشارش افتادى، نن حالو خَب

تَام دست کهی از جسی نداری، اگٌ غش کنی نن دیگٌ حال ندارم حتی یٌ قدم _
 .ببرنت تَ

 .لبخند کجی بًش زدم ٍ ازش گرفتو

 :کنارم نشست ٍ با صدای حسرت باری گفت

 .نَيام از دست شها دٍتا سفید شدى، يَف_

 .بًش چپ نگاى کردم، االن ٍقتش بَد کٌ این سَال رٍ از بپرسو

 اٍل اینکٌ کسی نجبَرت نکردى، دٍنا تَ اصال چرا يهیشٌ بٌ نا نی چسبی؟_

 :نی رٍ از لبش جدا کرد ٍ يهین طَر کٌ نگاش بٌ جلَش بَد با لبخند شیطانی گفت

 .چَن نن عاشق دختريام_

 .یدٍنٌ زدم بٌ شکهش کٌ خندش بیش تر شد

چرت نگَ لطفا، اگٌ این قد ر عاشقی شَنی پس چرا با دخترایی کٌ ٍاست نی نیرن _
 نهی پلکی؟
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 .تَ ٍ جسی فرق دارین... اٍى اٍى، عهرا_

 :یٌ لحظٌ بٌ خَدم ٍ جسی انید ٍار شدم ٍ با اشتیاق پرسیدم

 جدا؟چٌ فرقی؟_

 :قَطی اب نیَى اش رٍ تکَن داد ٍ گفت

 ...چَن شها دٍتا کال شَتین_

 .با این حرفش بدجَر ضد حال خَردم ٍ کاخ ارزٍ يام فرٍ ریخت

 .خیلی عَضی يستی_

 ...بعد با لگد زدم بٌ کفشش کٌ خندید

ٌ ی دخترا اننیت _ راست نیگو دیگٌ، این شَت بَدن شها بًو اننیت نیدى، پیش بقی
 .ندارم باٍر کن

 .یٌ پشت چشهی براش نازک کردم ٍ بٌ رٍبٌ رٍم خیرى شدم

ٌ ایی بٌ  راست نی گفت تنًا دختريایی کٌ تَ بَرس تَر کردن پسريا نبَدن ٍ يیچ عالق
 .این نسخرى بازی يا نداشتن، نن ٍ جسی بَدیو

با باز شدن ناگًانی در، نن ٍ دنی یٌ دقیقٌ ننگ بٌ جسی نگاى کردیو، اٍنو بٌ نا، تا 
 .اینکٌ بلند شدم ٍ بًش تَپیدم

 تَ چرا پا شدی؟_

 .طفلک ترسید ٍ کهی عقب رفت

 .نن حالو خَبٌ... م_
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 نطهئنی؟_

 .ارى_

جسی کنارم اٍند ٍ ایستاد ٍ دستش رٍ رٍی شَنو . نهی دٍنو چرا یًَ بًو ریختو
 .گذاشت

 تَ نطهئنی خَبی؟_

ارٍم سرم رٍ تکَن دادم، دیدم کٌ بٌ دنی با سر اشارى کرد ٍ دنی يو بًش فًهَند کٌ 
 .چیزی نیست

 :يهین نَقع کتی گفت

 .اٍن گَايی رٍ بٌ ندیر نشَن بدى ٍ برگرد خَنٌ_

 .باشٌ، نهنَن_

 .کتی با یٌ لبخند رفت تَ

 .يا يا. خب دیگٌ، نحل اینکٌ نن رفتنی شدم_

 .نطهئن شدم کٌ نَضَع جدیٌ

 :ارٍم گفتو

 .برٍ خَنٌ ٍ استراحت کن، نری ٍل بگردی_

 :جسی پیرٍزنندانٌ گفت

 .نی دٍنو حسادت نی کنی دٍست نن؛ ٍلی خب ناچاری بگینز رٍ تحهل کنی_
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بًش نگاى کردم، دنی کٌ تا اٍن لحظٌ ساکت بَد از پشت يردٍنَن رٍ يل داد سهت 
 خرٍجی رايرٍ

 .عین چی چسبیدین این جا، این قدر فس فس نکنین بریو دیگٌ_

نن ٍ دنی . با جسی کٌ ظايرا حالش خَب بَد، رفتیو تا گَايی رٍ بٌ ندیر نشَن بدى
خیلی حالو گرفتٌ بَد؛ اگٌ ٍاقعا چیزیش بشٌ نن . پشت اتاق ندیر ننتظر نَندیو

 چی کار کنو؟

 .حسابی ابرٍيام تَ يو بَد کٌ یٌ تیکٌ از نَيام کشیدى شد

 .بٌ دست پر از انگشتر دنی نگاى کردم

 آخ، چتٌ؟_

 .با شیطَنی نَيام رٍ ٍل کرد ٍ با شَنٌ بٌ دیَار تکیٌ زد

 :برخالف صَرت شادش با صدای ناراحت گفت

 .اٍن قدر کز نکن، بٌ خصَص ٍقتی اٍند، صَرتت يهٌ چی رٍ لَ نیدى_

سری تکَن دادم ٍ دستو رٍ تَ جیب سَیشرت نازک خاکستریو کردم، دنی يو گَشیش 
 :رٍ بیرٍن آٍرد ٍ گفت

 . ان۲۴ٌانرٍز_

 :با بی حالی گفتو

 خب؟_

ٌ ی دیگٌ جشن يالَینٌ ٍخَدت نی دٍنی دیگٌ_  .خب یٌ يفت
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 .آرى؛ انا اگٌ حَصلش رٍ داشتٌ باشو نیام_

 .اصال راى ندارى، نیای خَدم بٌ زٍر نیارنت_

 :ادانٌ داد. این رٍ ان قدر جدی گفت کٌ گفتو پشت بندشو یٌ نشت نی زنٌ تَ صَرتو

حداقل بٌ خاطر جسی، نهی خَام نگرانت کنو؛ انا این عالئو ٍ نادر نن يو _
 ...نهکنٌ.این.داشت

 .با کنجکاٍی بًش زل زدى بَدم کٌ در باز شد ٍ جسی با لبخند پت ٍ پًنی بیرٍن اٍند

 .خب دیگٌ تهَم شد، بریو_

بٌ کلی نَضَع ٍ فرانَش کردم ٍ بايام رفتیو تَ رايرٍ اصلی، دٍست يای دنی، جان ٍ 
 .دنیر اٍن رٍ قاپیدن ٍ رفتن

 .ببین کی پیشٌ کهدىِه . يی،الرا_

با این حرف از افکارم کندى شدم ٍ بٌ ساشا کٌ بٌ کهديای ٍسایل، يهراى با دٍست ياش 
یٌ دختر بسیار لَند با نَيای بلَند ٍ کلی زر ٍ زنگَلٌ کٌ بٌ . تکیٌ زدى بَد، نگاى کردم
 .انگار داشتی یک جا بٌ چند تا نغازى نگاى نی کردی... خَدش نصب کردى بَد

 ساشاس دیگٌ، تازى کشفش کردی؟! خب_

 :عینکش رٍ نیزٍن کرد ٍ گفت

 .حلقٌ رٍ داشتٌ باش. نٌ دیَنٌ، بٌ دستش نگاى کن_

 .رسها بٌ پسرِه تسلیت نیگو! اصال فکر نهی کردم اینو یٌ رٍز ازدٍاج کنٌ... آرى، يٌ_

 .جسی خندید
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برام جالبٌ . آرى، نن فکر نی کردم دیگٌ از پسرا خستٌ شدى، يهشَن ٍ زنزنٌ کردى_
 !بدٍنو طرف کیٌ

 .جسی بٌ چٌ چیزيایی دقت نی کرد

نغزش در عین ٍاحد چند چیز رٍ بايو پردازش نی کرد، این يا يیچ جذابیتی برام 
 .نداشت، تهام فکر ٍ ذينو حرف يای دنی ٍ کتی بَد

 .اگٌ ٍاقعیت داشتٌ باشٌ

باالخرى جسی رٍ از ندرسٌ کندم ٍ فرستادم تا زٍدتر برگردى ٍ طبق نعهَل دنی يو جیو 
 .زد ٍ خَدم تنًایی جَر بگینز رٍ بٌ دٍش کشیدم یٌ نعلو جدی ٍ خشک

ٌ ی سرسز ندرسٌ داشتو بٌ سهت خرٍجی نی رفتو کٌ یٌ دختر جلَم رٍ گرفت؛  تَ نحَط
چَن سرم پایین بَد این رٍ از دانن سیايش فًهیدم، سرم رٍ کٌ باال بردم فًهیدم 

 لَسیٌ،

 .دختر خَبیٌ؛ ٍلی بٌ استایل نن ٍ جسی نهی خَرد ٍ بیش تر با گرٍى ساشا نی چرخید

 کاری داری؟_

 :با نن نن گفت

خب نی دٍنی الرا، تَبیش تر از بقیٌ با دنی صهیهی يستی، نی خَاستو بپرسو ... ام_
 نی دٍنی دنی ٍاسٌ جشن يالَین چی نی پَشٌ؟

 .يَف، این چی بَد دیگٌ؟ باٍرم نهیشٌ دغدغش يهچین چیزی باشٌ

 .شاید باٍرت نشٌ؛ انا نهی دٍنو_

 .ام، خب باشٌ_
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 .سریع پیچَند ٍ رفت

بٌ تیپ دخترٍنش نگاى کردم ٍ یٌ نگايو بٌ لباس يای اسپرت خَدم انداختو، زنین تا 
 .آسهَن تفاٍت

 .کَلو رٍ رٍی شَنو نحکو کردم ٍ بٌ سهت خَنٌ رفتو

بٌ خیابان عریض ٍ البتٌ نرتب ٍ سرسبز رسیدم جایی کٌ خَنهَن قرار داشت، عاشق 
ٌ ی سفید رنگهَن از دٍر نعلَم بَد ٍ بعدش اٍن نَجَد  ٌ ی دٍطبق نحیطش بَدم، خَن

بالبخند رٍ زانَم خو شدم ٍ بٌ . پشهالَی دٍست داشتنی کٌ داشت بٌ سهتو نی دٍیید
 .اٍندنش نگاى کردم

 .اٍند ٍ آٍیزٍنو شد ٍ با زبَنش یٌ حهَم حسابی گرفتو

 :با خندى گفتو

 .جیهی، بسٌ دیگٌ_

 .کهی رٍ پشو يای قًَى ایی رٍشنش دست کشیدم ٍ با يو بٌ سهت خَنٌ رفتیو

ٌ ی قشنگش بَد   .بٌ پیرنرد يهسایهَن کٌ نشغَل آب پاشی باغچ

 .سالم دادم ٍ با لبخند براش دست تکَن دادم

 .عصر بٌ خیر اقای استَن_

 :خیلی اسلَنَشن برگشت سهتو ٍ جَاب داد

ٌ طَرى؟_  عصر بٌ خیر الرا، حالت چ

 .خَبو_
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 .سریع رفتو تَ، صبحت کردن با اقای استَن ساعت يا کار نی برى

 .طفلک نگار چند دقیقٌ عقبٌ

 .اٍل جیهی ٍ بعد نن داخل شدیو

 .سالم_

 .نانان با یٌ سینی پر از کاپ کیک ٍ پیش بند صَرتی اشپزخَنٌ تَ پذیرایی اٍند

 سالم، چٌ خبر؟ انرٍز خَش گذشت؟_

 .سَیشرتو رٍ ازتنو بیرٍن کشیدم

 .نٌ اصال_

 چرا؟_

 جریانش چیٌ؟.يیچی بابا يهٌ چیز نعهَلی بَد، راستی این کیکای خَشهزى_

کهی کهرش رٍ چرخَند ٍ کش نَياش رٍ باز کرد ٍ نَيای سیاى ٍ لختش رٍی 
ٌ ياش نشست  .شَن

اصال دٍست ندارم بفًهو چی . بابات ٍ دٍستش جان قرارى بیان تَ آزنایشگاى زیر زنین_
 .فقط انید ٍارم زٍدتر تهَنش کنٌ. تَ اٍن زیر زنین نخفی کردى

ٌ ی این يارٍ با حرص گفت  .يه

یٌ اتاق نسبتا کَچیک با کف پَش قًَى ایی . نَندن رٍ جایز ندٍنستو ٍ بٌ اتاقو رفتو
 .تیرى ٍ دیَار يای سفید ٍ کهد ٍ تخت خَاب سفید ٍ کرم

 .خَدم رٍ رٍی تخت پرت کردم ٍ يهَن طَری داد زدم
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 .اگٌ اٍندن نن رٍ صدا نزن، خَابو_

 .چشهو رٍ رٍی يو گذاشتو. فقط کلهٌ ی تنبل رٍ شنیدم

بٌ قَل دنی یٌ يفتٌ تا يالَین نَندى؛ این یعنی باید با جسی بریو خَنشَن ٍاسٌ 
ٍ يای بی زبَن  .تزئینات ٍ درست کردن کد

کو کو بدنو داشت بی حس نی شد ٍ بٌ خَاب نی رفتو کٌ تَ دام یٌ کابَس عجیب ٍ 
 .ٍحشتناک افتادم

صدای قدم يای ترسناک ٍ سنگین، زنین رٍ بٌ لرزى در . آتیش از ير طرف زبانٌ نی کشید
فریاد . خَدم رٍ جهع کردم. ٍ بعد نَجَدی کٌ البٌ الی آتیش بٌ سهتو نی اٍند. نی آٍرد

ٌ ٍرتر نی شد جسو سیاى ٍ بديیبت ير . صَرتو داغ شدى بَد. زدم؛ ٍلی يهٌ جا شعل
 ...لحظٌ بٌ نن نزدیک نی شد ٍ نن رٍی زنین بٌ عقب نی خزیدم؛ انا

 ...یٌ دفعٌ سهتو يجَم آٍرد کٌ

با برخَرد چیزی بٌ دستو با ٍحشت از خَاب بیدار . داشتو آتیش نی گرفتو. گرنو بَد
 .شدم

 الرا حالت خَبٌ؟... الرا_

پس اٍن آتیش، اٍن نَجَد؛ یعنی يهش خَاب بَد؟ ٍلی نطهئنو کٌ . صدای نادرم بَد
 .با تردید بٌ نادرم نگاى کردم. حسش کردم

 .صَرتو رٍ با نگرانی قاپ گرفت ٍ کنارم نشست

 .دختر یٌ چیزی بگَ_

 :نفسو رٍ بیرٍن دادم ٍ گفتو. خَشبختانٌ يهش یٌ خَاب بَد
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 .فکر کنو کابَس دیدم. خَبو نانان_

 ٍقتی کٌ پایین بَدم، شنیدم کٌ داری گریٌ نی کنی؟ اتفاقی افتادى؟_

 .نٌ نطهئنو کٌ حالو خَبٌ ٍ فقط یٌ کابَس ٍحشتناک دیدم، يهین_

نانان از . خیس عرق بَد؛ طَری کٌ از خَدم چندشو شد.بعد رٍی گردنو دست کشیدم
 :رٍ تخت پاشد ٍ يهین طَر کٌ داشت سهت در نی رفت، گفت

 .خیلٌ خب، یٌ دٍش بگیر ٍ بیا پایین ٍاسٌ شام_

 جان يو این جاست؟_

 .نٌ یٌ ساعتی نیشٌ کٌ رفتٌ_

 .اٍيَم_

 :نانان با تردید در رٍ نیو باز کرد ٍ گفت.پتَ رٍ کنار زدم

 نطهئنی يهٌ چی رٍبٌ رايٌ؟_

 :با لبخند گفتو

 .بلٌ، نطهئن باش_

در . باٍرم نهیشٌ این قدر خَابیدم. ساعت يشت بَد.اٍن يو لبخند زد ٍ رفت پایین
بٌ سهت پنجرى رفتو ٍ . عٍَض انشب با يَشیاری کانل  پای تلسکَپ عزیزم نی شینو

. بٌ يَای تاریک بیرٍن نگاى کردم ٍ با لبخند رضایت بخشی چشو از آسهَن گرفتو
 .انشب یٌ شب زندى داریٌ درست ٍ حسابی دارم

ٌ ایی پایین  بعد از یٌ دٍش نختصر یٌ شلَار راحت ٍ نخی، یٌ تیشترت آبی استین حلق
 .رفتو
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ٌ ی تلَیزیَنی خَابش بردى بَد با خندى . جیهی کٌ قَربَنش برم رٍی نبل، پای برنان
 :رٍبٌ نانان کٌ داشت نیز رٍ تَ اشپزخَنٌ نی چید گفتو

 .تَ این خَنٌ تنًا کسی کٌ حال نی کنٌ جیهیٌ، بًش حسادت نی کنو_

 :نانا با خندى ی بی صدایی گفت

 .ارى، جدیدا عاشق صندلی راحتیٌ پدرت شدى_

 .اٍى اٍى، پس ٍارد یٌ بازی خطرناک شدى_

 .دقیقاً _

 حاال بابا کجاست؟_

 :با حرص گفت

 خَدت چی فکر نی کنی؟_

 زیرزنین؟_

 .اٍيَم_

یٌ نرد بلند قد با . نرنش ٍار سهت نیز رفتو ٍ نشستو کٌ با صدای در نگام بٌ پدرم افتاد
حاال کٌ فکرش رٍ نی کنو، نی فًهو کٌ از لحاظ ژنتیکی . نَيای بَر ٍ چشو يای آبی

 .نادرم پر زٍرتر بَدى؛ چَن يهٌ چی نن بٌ نادرم رفتٌ

 .سالم بابا_

بابا کٌ داشت چشهش رٍ با انگشتش نی نالید، عینکش رٍ رٍی چشهش گذاشت ٍ 
 .نگايو کرد
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 بالخرى بیدار شدی؟. سالم_

 ارى، شها يو الخرى از زیر زنین دل کندین؟_

 :درحالی لبخند نی زد کنارم اٍند، دناغو رٍ نحکو کشیدرٍ گفت

 .زبان درازی نهنَع_

نَقع شام حسابی حَاسو بٌ بابا بَد؛ چَن . آرٍم خندیدم ٍ بٌ خَردن نشغَل شدم
بعد نتَجٌ شدم کٌ نانان يو . بدجَری تَ فکر بَد ٍ فقط بٌ یٌ نقطٌ از نیز خیرى بَد

 .بًش زل زدى

یًَ بابا از افکارش بیرٍن اٍند ٍ با یٌ نفس عهیق، یٌ نگاى بٌ نن ٍ یٌ نگاى بٌ نانان 
 :انداخت ٍ با تعجب گفت

 چتَنٌ نادر ٍ دختر عین زانبی بٌ نن خیرى شدین؟_

 دارین رٍ چی تحقیق نی کنین کٌ این قدر تَ فکری؟... ام، نیگو بابا_

پدرم یٌ نحقق بَد کٌ يو تَ آزنایشگاى نرکزی کار نی کرد ٍ يو تَ آزنایشگاى کَچک تَ 
 .زیرزنین

 :نادر يو نشکَک پرسید

 چی اٍن پایینٌ؟. این سَال ننو يست_

 :بابا یٌ تیکٌ از لَبیا سبز رٍ زیر دندٍن گذاشت ٍ با بی خیالی گفت

نحل يهیشٌ، فقط اٍن پایین کلی نادى ی خطرناک ٍ استریل نشدى گذاشتو، . يیچی_
 .پس تا نجبَر نشدین نرین زیر زنین
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حس نی کردم نَضَع رٍ پیچَند، يهین کٌ خَاستو ازش سؤال کنو گَشیش زنگ 
 .با اخو بٌ شهارى نگاى کرد ٍ از سر نیز بلند شد ٍاز آشپزخانٌ بیرٍن رفت. خَرد

 .نن ٍ نادر دیگٌ چیزی نگفتیو؛ انا نشخص بَد نانان دارى حرص نی خَرى

تا ساعت یازدى درس يای عقب افتادم رٍ نرٍر کردم ٍ بعد بساط تلسکَپ عزیزم رٍ با 
چَن نن کهی بد شانس بَدم، کو پیش نی اٍند کٌ . کلی ذٍق ٍ شَق ردیف کردم

 .يو زنان يو نن سرحال باشو ٍ يو آسهَن صاف ٍ بدٍن ابر باشٌ

ٌ تر نهی شد  .از این نعرک

با یٌ لبخند پت ٍ پًن بٌ چشهی تلسکَپ نگاى نی کردم ٍ ذٍق زدى بٌ ستارى ٍ 
 .سیارى يایی کٌ اصال نهی شناختو زل نی زدم

 !اصال اسو ٍ جنسشَن برام نًو نبَد، فقط عاشقشَن بَدم، يهین

ٌ يا خَاب بَدند، جز نن ٌ ی يهسای کرى ی ناى نن رٍ یاد . نزدیک ساعت دٍ بَد، يه
ٌ زدى نی اندازى ٍاقعا با این حرف خَدم خندى ام گرفت کٌ با صدایی ضعیفی . آدم يای آبل

 .کٌ از پایین تَ باغچٌ اٍند، خندى ام رٍ خَردم

ٍقتی صدایی نیَند، فکر کردم خیاالتی شدم؛ انا کهی بعد يهَن . چند لحظٌ ایستادم
ٌ ی . صدای راى رفتن تکرار شد، این بار جا خَردم دلیلی ندارى کسی این ٍقت شب کنار خَن

 .نا راى برى

ایستادم ٍ از پنجرى بٌ سهت خیاط کهی خو شدم، يهٌ جا تاریک بَد ٍ درخت يای تَی 
جلَی اتاقو نهی ذاشت چیزی رٍ ببینو، خَاستو بی خیال شو کٌ دیدم پایین درخت یٌ 

 .چیزی تکَن خَرد
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ٌ ی نشکی نتحرک شدم، ضربان قلبو باال  با نگرانی بٌ اٍن جا زل زدم کٌ نتَجٌ یٌ يال
 .رفت

 .با سرعت پنجرى رٍ بستو ٍ پردى رٍ انداختو.یٌ چیزی نحل یٌ شنل سیاى نعلق بَد

 .با ترس رٍی تخت نشستو ٍ بٌ پنجرى زل زدم. از ترس نهی دٍنستو چی کار کنو

 ...یا... شاید دزدى_

 .اصال دلو نهی خَاست فکر کنو کٌ اٍن چیز رٍح بَدى باشٌ

آرٍم الی پردى ی کرنیو رٍ کنار . پاشدم ٍ بااسترس کنار پنجرى رفتو. سعی کردم آرٍم باشو
ٌ ی سیاى خالی بَد. زدم ٍ بٌ اٍن قسهت از حیاط نگاى کردم؛خالی بَد  .جای اٍن يال

 !پس اشتباى ندیدم

با خَدم فکر کردم کٌ بٌ پایین برم ٍ سرٍصدا . يَل شدى بَدم ٍ در عین حال گیج شدم
 .کنو؛ انا نٌ؛ چَن اگٌ طرف غیب شدى باشٌ صدرصد برای نن بد نیشد

نی دٍنستو جسی زیادی پاستَریزست ٍ االن در . گَشیو رٍ از رٍی نیز نطالعٌ برداشتو
 .شش دانگ خَابٌ، پس شهارى ی دنی رٍ گرفتو

 .بعد از سٌ بَق جَاب داد

ٌ ای از پشت خط نی شنیدم  .صدای شلَغی ٍ يو يه

 بٌ بٌ، االن باید تعجب کنو کٌ بعد از قرنی بٌ نن زنگ زدی؟_

 ...الَ دنی؟ نی دٍنو بد نَقع تهاس گرفتو؛ ٍلی _

صدام يو بٌ صَرت نشکَک پایین بَد ٍ يو لرزش داشت، بٌ خاطر يهین دنی جدی ٍ 
 :قاطع پرسید
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 الرا، حالت خَبٌ؟ چی شدى؟_

ٌ ای از جریان رٍ برای دنی تَضیح دادم کٌ یٌ کی  از پنجرى فاصلٌ گرفتو ٍ خالص
 .این جاست

نیام ٍ آرٍم اطراف . نطهئنی، ببین يهین االن نًهَنی تهَم شد ٍ نی خَام برگردم_
 خَنتَن رٍ چک نی کنو، باشٌ؟

 :سریع گفتو

فقط بًو ... نٌ خطرناکٌ، زنگ زدم بًو راى کار بدی، نٌ اینکٌ عین جت لی بپری ٍسط_
 .بگَ چی کار کنو

 .برٍ پایین با چهاق بزن تَ سرش_

 ...چی؟ جدا؟ اخٌ_

 .ببین الرا ازت يیچ کاری برنهیاد، فقط ننتظر باش تا با دنیر بیام ببینو چی شدى_

 .نٌ با دنیر نٌ، اگٌ اشتباى دیدى باشو یٌ عهر نسخرى نیشو_

 :با صدای شاکی گفت

 .خیلٌ خَب، خَدم تنًا نیام_

 .نٌ نٌ، اٍن طَری برات خطرناکٌ_

 :دنی با صدای حرص دار گفت

 .دیگٌ کو کو دارم نَجب نیشو بیام یٌ گَش نالی بٌ خَدت ٍ اٍن یارٍ بدم، صبر کن_

 .بعد تلفن قطع شد
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نی ترسیدم . چرت ٍ پرت تحَیلش دادم؛ انا دست خَدم نبَد. حسابی قاطی کردى بَدم
از اینکٌ بًش زنگ زدم خیلی پشیهان . کٌ طرف این جا باشٌ ٍ بٌ دنی آسیبی برسَنٌ

 .بَدم؛ ٍلی کاریٌ کٌ شدى

ٌ ی دنیر بَدى ٍ  از طرفی خَشحال بَدم کٌ دنی تا این نَقع شب تَ نًهَنی احهقان
 .تَنستو باياش حرف بزنو؛ چَن بٌ شدت ترسیدى بَدم

ٌ ی بعد صدای ناشین ٍ بعدش باز ٍ بستٌ شدن در ناشین در  حدٍد دٍازدى دقیق
سهت پنجرى رفتو ٍ دنی رٍ دیدم کٌ تنًا دارى سهت . نزدیکیٌ خَنهَن رٍ شنیدم

 .خَنهَن نیاد

تَ اٍن تاریکی . دقیق از زیر يهَن درختی رد شد کٌ اٍن شخص اٍن جا ٍایستادى بَد
نیت ٍنستو تیپ اسپرت ٍ سیاى دنی رٍ خَب ببینو البد نًهانیٌ خیلی نجللی بَدى کٌ تا 

 .این خَشتیپ کردى بَد

يهین طَر کٌ اطرافش رٍ نگاى نی کرد، سهت دیَار اتاق نن اٍند ٍ بعد از پایین دستی 
 :با عذاب ٍجدان ٍ تن صدای پایین گفتو. تکَن داد، ننو يو يهین طَر

ٌ خاطر نن عیشت خراب شد_  .ٍاقعا نتاسفو دنی، ب

 :دنی يو با صدای آرٍم گفت

خب، بذار این اطراف یٌ ... گفتو کٌ نًهَنی تهَم شدى بَد، دیگٌ داشتو برنی گشتو_
 .نگايی بندازم

 .نراقب خَدت باش، خیلی يیکلی بَد_

 :دنی با ژست تحقیر آنیزی گفت

 !نٌ بابا_
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. بااسترس ناخن يام رٍ نی جَییدم. بعد با یٌ پَزخند رفت پشت دیَار، دیگٌ ندیدنش
 :بعد از دٍ دقیقٌ برگشت ٍ گفت

 نن چیزی پیدا نکردم، نطهئنی؟_

 ارى، نکنٌ شبح بَدى؟_

ارى شبح بَدى، يــ ـَس تَت کردى گفتٌ بیاد چندتا از این جا کش برى ٍ یٌ حال يو از _
 تَ بگیرى، خل شدی؟

 .بعد چپ چپ نگام کرد

 .نهنَن... بٌ ير حال نرسی کٌ اٍندی، بًترى بر گردی. خیلٌ خب بابا نسخرى نکن_

 .باشٌ، اگٌ بازم چیزی شد خبرم کن_

 .حتها ،بازم نهنَن_

 .خَايش نی کنو شب بٌ خیر_

 .شب بٌ خیر_

نن يو پنجرى رٍ بستو ٍ رٍ تخت ٍلَ .رفت سهت ناشینش ٍ خیابان دٍر زد ٍ رفت
شدم، بساط تلسکَپ رٍ يو يهَن طَر گذاشتو تا فردا، این استرس بد جَر بی حالو 

 .کردى بَد

*** 

 .با جسی کل بازار رٍ زیر ٍ رٍ کردیو

قبل از رفتنهَن جسی بٌ دنی . از این خیابان بٌ اٍن خیابان دنبال ٍسایل جشن يالَین
زنگ زد تا سٌ تایی خرید کنیو؛ ٍلی دنی رسها کل خریدياش رٍ گردن نا انداخت ٍ 
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گفت کٌ االن تایو کالس يیپ ياپش يست ٍ نن جسی کلی خجالت کشیدیو از اینکٌ 
ٌ ای استعداد نداشتیو  .تَ عهرنَن تَ يیچ زنین

 .خدارٍشکر يَا ابری بَد ٍ خنک ٍ يهین خیلی برام لذت بخش بَد

راجب اتفاق دیشب يو کٌ بٌ جسی گفتو، کلی برام از قانَن فیزیک ٍ اتو ٍ غیرى گفت 
جالب اینکٌ ٍقتی درنَرد کابَسو بًش . خیاالتی شدی... تا اینکٌ بٌ این جهلٌ رسید

 .گفتو با ارٍاح ٍ اینکٌ رٍح انسان شب يا بٌ گذشتٌ یا آیندى نیرى، استدالل کرد

 .ناسک خَناشام بی ریختی رٍ جلَم گرفت

 .این خیلی بًت نیاد، انتحانش کن_ 

 عهرا، چرا خَدت انتحانش نهی کنی؟_

 .بعد ناسک خَناشام رٍ پرت کردم بغلش

 اخٌ کی خَناشام عینکی دیدى؟_

 .خب یٌ شب عینک نزن، نهیشٌ_

 .نٌ نهیشٌ، نی دٍنی کٌ يیچی نهی بینو_

 .کانال قانع شدم ٍ دیگٌ بحخ رٍ ادانٌ ندادم

 .جالب اینکٌ ناسک رٍ يو آٍردم، یعنی تا این حد قانع شدم

ٌ ی جسی ٍسایل رٍ بردیو داخل ٍ خانَم . تَ نسیر با خریديا اٍل رفتیو سهت خَن
 .کاترین، نادر جسی، بایٌ لیَان خنک اب نیَى ازنَن پذیرایی کرد
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بعد از نیو ساعت با . جسی خیلی شبیٌ بٌ نادرش بَد؛ نَيای بَر ٍ چشو يای سبز
ياشَن خداحافظی کردم کٌ برگردم، خانَم کاترین تا دم در يهراى نن اٍند بعد آرٍم 

 .صدام زد

 .چرخیدم سهتش

 بلٌ؟_

 :با ناراحتی ازم پرسید

 الرا، پزشک ندرستَن راجب جسی بٌ تَ حرفی نزد؟_

 .چیزی تٌ دلو فرٍریخت

ٌ طَر؟_  نٌ، چ

نگرانشو، ... نهی دٍنو... چَن بٌ نن زنگ زد ٍ گفت کٌ جسی حتها باید آزنایش بدى_
 .نی دٍنو کٌ بیهاری صرع دارى؛ انا این اٍاخر زیاد غش نی کنٌ

نن از تٌ دلو انیدٍارم کٌ . نگران نباشید، بٌ يرحال یٌ آزنایش کٌ ضرری ندارى_
 چیزیش نباشٌ

 :یٌ لبخند زد ٍ با صَرت نًربَنش گفت

 .نراقب خَدت باش. باشٌ، ازت نهنَنو_

بًش لبخندی زدم ٍ بٌ سهت خَنٌ راى افتادم، سرم پایین بَد ٍ حسابی تَ فکر جسی 
 .درستٌ بیهاری صرع داشت؛ انا قبال خیلی کو تر غش نی کرد. بَدم

 .يهین نن رٍ نی ترسَند
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داشتو با سنگ رٍی پیادى رٍ ،يهین طَر کٌ راى نی رفتو بازی نی کردم کٌ یًَ یکی بًو 
 .تنٌ زدٍ پخش زنین شدم، خرید يا يو از دستو افتاد

 !اخ_

سرم رٍ باال گرفتو ،دیدم یٌ نرد نیانسال يیکلی جلَم ایستادى ٍ نضطرب نن رٍ نگاى 
 :نی کنٌ، بعد انگار کٌ بٌ خَدش اٍند ٍ گفت

 خیلی نتاسفو دختر جَن، حالت خَبٌ؟_

 :در حالی با کهک اٍن پا نی شدم، گفتو

 .خَبو.عیبی ندارى_

ٌ يای خرید رٍ برداشت ٍ دستو داد  .پشتو رٍ کهی تکَندم، نرد يو کیس

 .رٍز خَش_

سری تکَن دادم ٍ نشکَک بٌ رفتنش نگاى کردم، یٌ سَئیشرت سیاى نردانٌ با شلَار 
 .جین، نَياش يو کَتاى کَتاى بَد

 .بی خیال شدم ٍ برگشتو خَنٌ

*** 

 .خو شدم ٍ زیر کاناپٌ رٍ يو نگاى کردم ،این جا يو نبَد

 .دست بٌ کهر طلبکارانٌ بٌ جیهی نگاى کردم کٌ زبانش تا کنار گردنش بیرٍن زدى بَد

 چرا یٌ کاری نی کنی کٌ صد تا آدم از پسش بر نهیان؟ يان؟_

 .با نظلَنیت زیاد بٌ نن نگاى کرد تَپش رٍ نی خَاست



 

www.lovelyboy.blog.ir 

31 ❤Pari❤  اٍل جلد شدى بلعیدىرنان |  

از ٍقتی برگشتو يهش دٍر پايام نی پلکید ٍ با . نهی دٍنو کدٍم گَری گهش کردى بَد
 .يَف. پنجش رٍ رٍی زنین نی کشید، این یعنی بازم اٍن تَپ نزخرف رٍ گو کردى

 نانان، تَپ جیهی رٍ ندیدی؟_

ٌ ی ند ٍ لباس بَد ٍ نطهئنو کٌ اصال سَالو رٍ نشنید  نادر درحالی کٌ سرش تَ نجل
 :گفت

 .نهی دٍنو... ام_

 .فایدى نداشت، رفتو تا راى پلٌ رٍ بگردم

 .يهین طَر کٌ نی رفتو با خَدم غر غر نی کردم

نن بٌ خَدم اجازى نهیدم تَ ... گايی اٍقات اعصاب خَرد کن ترین حیَن نیشی جیهی_
اٍن ٍقت تَ ٍاسٌ یٌ تَپ زپرتی پدر نن ٍ در ... بیابَن ٍاسٌ یٌ لیَان آب اصرار کنو

 .آٍردی

ٌ ای نرسید  .تَ راى پلٌ يو خبری نبَد، جیهی يو زنین ٍ بَ نی کشید؛ انا بٌ نتیج

 تَ يهین جا بشین تا نن برم یٌ سر بٌ اٍن پایین بزنو، دنبالو نیای فًهیدی؟_

ٌ يا رفتو پایین تا آزنایشگاى بابا رٍ بگردم، شاید  جیهی با دين بازش نشست، ننو از پل
 .اٍن جا باشٌ

ٌ يا نستقیهًا در آينی آزنایشگاى قرار داشت  .بعد از پل

بٌ . چشهو بٌ در نیهٌ باز آزنایشگاى خَرد. کهی بٌ دٍر ٍ برم نگاى کردم؛ ٍلی نبَد
 .در رٍ کانل باز کردم ٍ رفتو تَ. اندازى ای باز بَد کٌ یٌ تَپ کَچیک ازش رد بشٌ
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اى، بَی آزنایشگاى خیلی حال بًو زنٌ، نَندى بَدم جسی چرا بٌ شغل بابام عالقٌ داشت 
 «بابات دستیار نهی خَاد؟»کٌ يهیشٌ نی گفت 

ٌ يای رنگی بَد . آزنایشگاى با کاشی يای سفید یک دست پَشیدى شدى بَد ٍ َکفِهش لک
 .چند تا نیز يو ٍسط آزنایشگاى بَد

ٌ يای عجیب ٍ غریب برام يیچ جذابیتی نداشتن سرم رٍ کج . اٍن يهٌ شیشٌ ٍ ٍسیل
 .کردم ٍ يهین طَر کٌ زیر نیزيا رٍ نگاى نی کردم، راى نی رفتو

سرم رٍ باال آٍردن کٌ چشهو بٌ یٌ نایع عجیب ٍ سبز . کل نیز رٍ دٍر زدم؛ ٍلی نبَد
تَ يهَن حالت نیو خیز نَندم ٍ بٌ اٍن . نارنجی خَرد کٌ نستقیو رٍبٌ رٍی نن بَد

 خیلی جالب بَد،. نایع نگاى نی کردم

تَ اٍن نایع یٌ چیزی نحل غبار بنفش رنگ حرکت نی کرد ٍ اشکال نتفاٍتی بٌ خَدش 
 نی گرفت؛ ٍلی نگٌ نیشٌ؟

کهی نزدیک تر رفتو، اٍن غبار بٌ طرز حیرت آٍری تغییر شکل نی داد، شک ندارم کٌ یٌ 
 .لحظٌ شبیٌ یٌ چیزی نحل آدم شد ٍ دٍبارى زٍد تغییر شکل داد

 تَ این جا چی کار نی کنی؟_ 

 .با صدای بابا با ٍحشت عقب رفتو ٍ دستو رٍ رٍی قلبو گذاشتو

 .م..اٍندم دنبال تَپ جی... ترسیدم_

 :با عصبانیت اٍند سهتو ٍ گفت

 نگٌ نگفتو کسی این پایین نیاد؟ چرا حرف گَش نهیدی؟_

 :با  ناراحتی گفتو
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 ...تَپ جیهی اف...عهدی نبَد_

 :بدٍن اینکٌ اجازى بدى حرفو رٍ تهَم کنو، گفت

 .زٍد.خیلٌ خَب حاال برٍ بیرٍن_

 خیلی شاکی بَد،

ٌ ای کٌ نحتَای اٍن نادى ی عجیب بَد انداخت ٍ رٍ  ٌ ی سفید رٍ شیش سریع یٌ پارچ
ٌ يا باال رفتو. صَرتش دست کشید  .بی نعطلی از پل

اصال . خیلی ناراحت شدم، نن کٌ کاری نکردم، حتی بٌ ٍسایلش يو انگشت نزدم
 .رفتارش رٍ درک نهی کنو

اٍن رٍز سعی کردم زیاد جلَی پدرم آفتابی نشو ٍ باياش صحبت نکنو، اٍن باید بفًهٌ 
کٌ کارش کل زندگیهَن رٍ تحت تاجیر قرار دادى بَد، البتٌ بابا خیلی سعی نی کرد کٌ سر 
یٌ بحخ رٍ باز کنٌ ٍ خالصٌ از دلو در بیارى؛ انا نن با جَاب يای کَتاى بٌ بحخ خاتهٌ 

 .نی داد

 .تعجب نی کنو اخٌ بابا قبال اصال این طَری نبَد

*** 

 االن خَبٌ؟_

ٌ تر ٍ عصبی تر نیشٌ_  .نٌ بابا، رٍز بٌ رٍز آشفت

 :دنی يهین طَر کٌ رٍ چارپایٌ ٍٍل نی خَرد گفت

 .بابات رٍ نهیگو کٌ، این سر در رٍ نیگو_

 .چپ چپ نگايش کردم
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 .نن رٍ باش دارم با کی درد ٍ دل نی کنو، ارى خَبٌ بیا پایین_

 :يهَن طَر کٌ پایین نی اٍند گفت

شاید پدرت تَ شرایط بحرانی . اساسا خانَنا زیاد گیر نیدن، بٌ نظرم عجیب نیست_ 
 .شغلشٌ یا چٌ نی دٍنو شاید کارش بٌ جایی گرى خَردى

 :جسی کٌ رٍ صندلی تَ رايرٍ کنار نا نشستٌ بَد گفت

ننو يهین طَر فکر نی کنو الرا، شغل پدرت خیلی حساس ٍ پرپیچ ٍ خهٌ، نباید این قدر _
 شهايا نطهئنین کهک نهی خَاین؟... حساس بشی، راستی

 .نن ٍ دنی يهزنان گفتیو ارى، نی ترسیدیو اگٌ کار کنٌ دٍبارى حالش بد بشٌ

ٌ يای ندرسٌ ٍاسٌ تزئین کردن ندرسٌ برای جشن يالَین بسیج شدى بَدن . کل بچ
 .این ٍسط نن ٍ دنی ٍ جسی يو نسئَل تزئین کردن سر در کالس يا بَدیو

 .دنی چًار پایٌ رٍ یٌ گَشٌ گذاشت ٍ بٌ دیَار تکیٌ زد

 ...اخ پدرم دراٍند، يَف_

با اینکٌ کل کالس يای ندرسٌ رٍ سر در زدیو؛ انا نن اصال احساس خستگی نکردم؛ 
 .جسی یٌ آب نعدنی بٌ دنی داد کٌ عین جیهی دينش باز بَد. چَن کاری يو نکردم

 :بعد خیلی طلبکارانٌ بٌ نن ٍ جسی نگاى کرد ٍ گفت

 .این رٍ یادتَن باشٌ، باید عصر جبران کنین... شها دٍتا عهال يیچ کاری نکردین:

جسی کٌ يهش نی نشست ٍ ننو سرپا بٌ کار دنی نگاى . خندم گرفت، راست نی گفت
 :با خندى گفتو. نی کردم ٍ ير از گايی یٌ نظر نی دادم
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جای اینکٌ تَ کالسای يیپ ياپ ٍ چٌ نی دٍنو نَسیقی خَدت خستٌ کنی، یکو _
 .این جا فعالیت کنی بد نیست

 اٍن ٍقت شها کجا فعالیت نی کنین؟... ارى، باشٌ_

نن ٍ جسی کف کردیو، خدا رٍ شکر دنیر با خستگی آشکاری اٍندٍ پیش دنی ایستاد ٍ 
 :با صدای نازک شدى ای عین بدبخت بیچارى يا گفت

 .کشش ندارم، اخ کهرم. دیگٌ نهی تَنو. انیدٍارم فردا طَفان ٍ سَنانی بیاد: 

 :جسی پرسید

شها پسرا چٌ قدر بابت یٌ کار کَچیک غرغر نی کنین، حاال سالی یٌ بار یٌ تنی بٌ کار :
 .نی دینا

 :دنیر سریع گفت

 کار کَچیک؟ نی دٍنی یٌ ساعت تحت فرنان بَدن خانَم کارال یعنی چی؟ نی دٍنی؟:

 بعد بٌ نن نگاى کرد ٍ گفت

 تَنی دٍنی؟: 

 .ننو با خندى بٌ نعنی نٌ سرم رٍ تکَن دادم

 !ازش نتنفرم. یعنی حهالی، بٌ اندازى ی یٌ تریلی از نن کار کشیدى_

بٌ جهعهَن نگاى کردم، با اینکٌ تعدادنَن کو بَد؛ انا . جسی ٍ دنی يو خندیدن
 .دٍسشَن داشتو

 .بًترین ٍ عزیزترین کسایی کٌ تَ زندگی داشتو
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ٍجَدشَن بٌ نن انگیزى ی ندرسٌ اٍندن . دنی، جسی، دنیر کٌ ير از گايی پیشهَن بَد
 .رٍ نی داد

 .ساشا ٍ چند تا از دختريای کالس اٍندن ٍ يهین کٌ بٌ نا رسیدن، ٍایستادن

درحالی . ينَز اٍن آدناس دينش بَد، باٍرم نهیشد نگٌ یٌ آدانس چٌ قدر کشش دارى
 :کٌ با حالت چندش سردريا رٍ نگاى نی کرد، خطاب بٌ نن ٍ جسی گفت

ادم بٌ دختر بَدنتَن شک نی کنٌ، دنی، کاش حداقل تَ ... ٍاقعن کٌ، اینو شد سلیقٌ:
 .نظر نی دادی راجب ربان يا اینا کٌ بَیی از سلیقٌ نبردن

نن ٍ جسی کٌ کال ترکیدى بَدیو، دنی بی چارى کٌ تهام این کاريا رٍ کردى بَد با ناباٍری 
ساشا ٍقتی خندى ی نن رٍ دید با . ذٍق دنی رٍ حسابی کشت. بٌ ساشا خیرى شدى بَد

 :اخو پرسید

 بٌ چی نی خندی؟:

 :با خندى ٍ حال گیرانٌ گفتو

ٌ ی تَ ... احتهاال نهی دٍنی؛ ٍلی اینا کار دنیٌ_ بٌ نظر نن خیلی خَب يو کار کردى، سلیق
 .نشکل دارى

ساشا این رٍ کٌ شنید رنگ از صَرتش رفت،حسابی جا خَرد؛ چَن از طرفداريای دنی 
 .بَد ٍ خیلی رٍش حساب باز نی کرد

جسی از خندى نی لرزید، یٌ چشهک بًو زد ٍ بٌ دنی نگاى کرد کٌ اگٌ بًش کارد نی زدی 
ساشا يَل يَلکی پیچَندٍ با دٍست ياش رفت، نن ٍ جسی ٍ . خَنش در نهی اٍند

 .دنیر دٍام نیاٍردیو ٍ زدیو زیر خندى
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ننو با خندى بٌ دنی نگاى کردم کٌ داشت چپ . دنیر دستش رٍ بٌ کهر گرفتٌ ٍ نی خندید
 :با خندى گفتو. چپ بٌ نا نگاى نی کرد ٍ خبیحانٌ چشو ياش رٍ ریز کردى بَد

 !بدجَر زد تَ برجکتا_

 :سَیشرت سفید ٍ قرنزش رٍ از رٍی نردبان برداشت ٍ يهین طَر کٌ نی پَشید گفت

ٌ ای نشَنش بدم کٌ کف کنٌ، حاال ببین... دارم براش_  .یٌ حالی ازش بگیرم ٍ یٌ سلیق

 .خندم ٍ خَردم

نحل دعَایی کٌ . يرٍقت دنی این طَری حرف نی زد یٌ تالفی حسابی پشتش بَد
 .يیچَقت اٍن دعَای خَنی رٍ فرانَش نهی کنو.پارسال تَ سالن با تام داشت

. بٌ خصَص کٌ طرفش دخترى. البتٌ فکر نکنو با این حرف بخَاد این قدر پیش برى
جسی ٍ دنیر يو انگار داشتن بٌ چیزی کٌ نن فکر نی کردم فکر نی کردن؛ چَن دیگٌ 

 :آرٍم گفتو. نهی خندیدن

 .حَصلٌ داری؟ یٌ چیزی گفت حاال... بی خیال دنی_

ٍقتی سرش رٍ آٍرد باال یٌ چشهک زدٍ با خندى . کالى جذب خاکستریش رٍ پَشید
 :گفت

 .یٌ تالفی بٌ رٍش خَدش... نترس_

 .نن ٍ جسی يو تیشرتهَن رٍ پَشیدیو. خیالهَن راحت شد

سٌ تایی راى . دنیر يو دست بٌ کهر با نا خداحافظی کرد ٍ رفت. دیگٌ ٍقت رفتن بَد
 :تَ رايرٍی باریک ندرسٌ بَدیو کٌ دنی پرسید. افتادیو

 نسئَل چٌ کاری بَد؟... حاال این دخترى سَشا_
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 :جسی دستش رٍ تَ جیب زدى ٍ گفت

ٌ طَر؟_  با دار ٍ دستش نسئَل تزیین حیاط بَدن؟ چ

 :پَزخندی زدٍ گفت

 .فقط نگاى کن... نپرس_

 .آدم تا چٌ حد لجباز آخٌ. سری از تاسف تکَن دادم

 .خالصٌ يهین کٌ ٍارد حیاط شدیو، دنی شرٍع بٌ خراب کاری کرد

بی نًبا ير کدم رٍ یٌ طرف شَت کرد ٍ . از سر در ندرسٌ بگیر تا کدٍ تنبل يای ٍرٍدی
جسی حسابی شاکی شد ٍ ندام اطرافش رٍ نگاى نی کرد کٌ نکنٌ . تزیینات رٍ پارى کرد

ننو با اینکٌ از ساشا نتنفر بَدم؛ انا راضی بٌ این يهٌ . یًَ بیان ٍ خرنَن رٍ بگیرن
 .خسارت زدن نبَدم

 :با حرص گفتو. بازٍش رٍ گرفتو ٍ کشیدم

 .بیا بریو... بسٌ دیگٌ_

 .گیر دادى بَد تابلَی چَبی کَچیک ٍرٍدی رٍ يو بندازى

دنی يو آخر کار خَدش رٍ کرد ٍ تابلَ رٍ . جسی سریع رفت سهت ناشین دنی نشست
 .رفتو ٍ عقب سَار شدم . انداخت با بالخرى رضایت داد ٍ سهت ناشین رفتیو 

 .راحت شدم... آخیش_

 :جسی گفت

 .رفتارت خیلی بچگانٌ بَد دنی_



 

www.lovelyboy.blog.ir 

39 ❤Pari❤  اٍل جلد شدى بلعیدىرنان |  

 .اٍنو بی خیال خندید

ٌ ای برای این يهٌ خل بازی ياش پیدا نهی کردم، پس سکَت اختیار کردم ٍ  نن کٌ کله
بٌ این فکر نی کردم کٌ اگٌ يهین دنی خل ٍ چل ٍ جسیٌ . از پنجرى بٌ بیرٍن زل زدم

 .نابغٌ ٍ بايَش کنارم نبَدم، قطعا ينَز افسردى ٍ گَشٌ گیر بَدم

 .در ٍاقع افسردگی نن با ٍجَد این دٍتا بًبَد پیدا کردى بَد

ٌ ی دٍتاشَن کٌ جلَم بَد نگاى کردم  .یٌ نفس عهیق کشیدم ٍ بٌ کل

ٌ اشَن رٍ بغل کنو ٌ اش رٍ نداشتو؛ انا نن یٌ زنانی . دٍست داشتو کل حیف کٌ حَصل
 .این قدر بی حال ٍ سرد نبَدم

ٌ ی قشنگشَن نگٌ داشت ٍ گفت  :جلَی خَن

 .خب خانَنا پیادى شین کٌ کلی نکافات داریو_

بَی . گرنا نداشت. خَنشَن بَی غو نی داد. پیادى شدیو ٍ بعد دنی ٍارد خَنٌ شدیو
ٌ ای حس نهیشد دنی نادرش رٍ چندسالی بَد کٌ از دست دادى بَد ٍ فقط با . نادران

 .پدرش زندگی نی کرد کٌ اٍن يو اکحر نَاقع بٌ سفريای کاری نی رفت

دنی يهیشٌ سرش رٍ با دٍست ياش ٍ نًهَنی يا گرم نی کرد ٍ . دلو براش نی سَخت
يهیشٌ حس نی کنو یٌ حرص ٍ غو تَ ٍجَدش يست . شب يا تنًا تَ خَنٌ نی نَند

 .لبخندی کٌ خیلی يا نیگن از زير يو تلخ ترى. کٌ پشت اٍن لبخند گیراش پنًَن نیکنٌ

 .ايی کشیدم ٍ بٌ پذیرایی شیک ٍ بزرگ خَنٌ نگاى کردم

َ يا شد تیشرتو رٍ بیرٍن . عاشق نکتٌ بینیش بَدم. جسی فَرا نشغَل دید زدن تابل
 .داشت از تَی یخچال سٌ تا نَشابٌ در نی آٍرد. کشیدم ٍ با چشو دنبال دنی گشتو
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ٌ ی سالن گذاشتٌ  .رٍی نبل نشستو ٍ دیدم ٍسایل يالَین رٍ گَش

ٌ يا نَشابٌ_  .بچ

 .بعد از گفتنش یکی یٌ دٍنٌ سهتهَن پرت کرد

دنی بًش . نن تَ يَا قاپیدنش؛ انا جسی با یٌ جیغ کَتاى دٍدٍستی بًش چسبید
 :خندید ٍ گفت

 نگٌ بهب اتو سهتت پرت کردم کٌ حَل شدی؟_

 :جسی پشت چشهی ناز کرد ٍ گفت

 .فکر کردی يهٌ نحل تَ این قدر بی نزاکتن؟ ایش_

 :دنی خبیحانٌ گفت

تَ ام . دیگٌ باید تاٍانش رٍ بدی... انرٍز زیادی استراحت کردی... خب خانَم با نزاکت_
 ...يهین طَر خانَم بی حال

 .ننظَرش نن بَدم

 .باشٌ قبَل_

ٌ ی دنی رٍ تزیین کردیو با اینکٌ پدرش خیلی بٌ . اٍن عصر تا ساعت يشت فقط خَن
جشن يا ايهیت نهیدى؛ انا دنی يهیشٌ ٍاسٌ انَاع ٍ اقسام جشن يا تدارک نی دید ٍ 

 .گايی نًهَنی نی داد ٍ البتٌ از نا نایٌ نی ذاشت

پیتزا خَردیو کٌ با خل بازی يای سٌ تاییهَن خیلی . شام يو نًهَن دنی بَدیو
ٌ بًترین اٍقاتو رٍ نی گذرٍندم. چسبید  .نن با این دٍتا دیَن
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چیزی کٌ تَجًو رٍ جلب کرد این . يَا حسابی تاریک شدى بَد. دیگٌ ٍقت رفتن شد
 .بَد کٌ جسی انرٍز غش نکرد ٍ نن از بابت بی نًایت خَشحال بَدم 

ننو . جسی یٌ شکلک با نزى درآٍرد ٍ بای بای کرد. دنی جسی رٍ دم خَنشَن پیادى کرد
ٌ ی نا يردٍ سکَت کردیو. با یٌ لبخند براش دست تکَن دادم نن کٌ تَ . تَ نسیر خَن

 .فکر اتفاقات انرٍز بَدم؛ انا دنی رٍ نهی دٍنو

 :يهین نَقع دنی گفت

 .حسابی خستتَن کردم. نهنَن... شب خَبی بَد_

دٍست نداشتو این رٍی غهگینش . باز يو يهَن غو رٍ صَرتش بَد. بًش نگاى کردم
با خندى ٍ شیطنت کالى خاکستریش رٍ از یٌ طرف پایین کشیدم ٍ با خندى . رٍ ببینو

 :گفتو

 .ارى پدرم در اٍند؛ ٍلی جدا خَش گذشت_

 :حاال اٍنو لبخند زد ٍ با یٌ دستش کاليش رٍ نرتب کرد ٍ گفت

 جدیدا زیاد نی خندی يا، نکنٌ خبریٌ؟_

 :با اخو ساختگی گفتو

 .باز نن بًت رٍ دادم_

 .تَ اگٌ رٍ يو ندی بازم نن يهین قدر پر رٍام _

 .شک ندارم_ 

دیگٌ نانعی برای نخدیدنو نبَد ٍ يهین نن رٍ . خندیدن برام خیلی آسَن شدى بَد
 .زندى نی کرد
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 نزدیک خَنٌ کٌ شدیو، نتَجٌ شدم چراغ يای خَنٌ خانَشٌ؛ انا چرا؟

 اصال چرا نانان بٌ نن زنگ نزدى بَد؟

بی تَجٌ رٍ کردم بٌ دنی . شاید بی خبر باز جایی رفتٌ باشن. دنی يو با تعجب نگام کرد
 :گفتو

 .شب بٌ خیر... نهنَن _ 

 .شب بٌ خیر... ايو_

صدای ناشین دنی یعنی دٍر زد ٍ . کلید ٍ از کیفو بیرٍن کشیدم ٍ زنگ زدم. پیادى شدم
ٌ ی برق يا کال خانَش بَد.کلید رٍ چرخَندم ٍ ٍارد تاریکی خَنٌ شدم . رفت  .يه

انگار جیهی يو خَنٌ نبَد؛ ٍلی نعهَال . قبال حداقل برق رايرٍ رٍ رٍشن نی ذاشتن
 .ٍاقعا گیج شدى بَدم. جیهی رٍ با خَدشَن جایی نهی بردن

با بی حالی رفتو تَ ٍ خَاستو برق پذیرایی ٍ رٍشن کنو کٌ دستی رٍی صَرتو نشست ٍ 
ٌ ای کشیدم. با تهام قدرت فشرد  .شدیدا یکٌ خَردم ٍ با ٍحشت جیغ خف

 .تَ اٍن تاریکی ذينو بٌ يزار راى رفت

 .با دستو سعی کردم دست طرف رٍ از صَرتو بردارم کٌ غیر نهکن بَد 

 .دست ٍ پاش رٍ ببند_

 .این بار ٍاقعا ٍحشت کردم، نگٌ چند نفر بَدن

. يهٌ جا تاریک بَد. دستش رٍی بینیو فشار نی آٍرد ٍ نن بٌ سختی نفس نی کشیدم
ٌ يام از دستش فرار کنو؛ انا نشخص بَد خیلی يیکلیٌ  .سعی نی کردم با تکَن شَن

 جان؟ کدٍم گَری رفتی؟ پیداش کردی یا نٌ؟_
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 .داشت یکی رٍ بلند صدا نی زد

ٌ يای سهت زیر زنین باال نی اٍند تَجًو رٍ جلب کرد . صدای پای نردی کٌ داشت از پل
اٍل يهٌ جا تاریک بَد؛ ٍلی ٍقتی اٍن نرد بٌ پذیرایی اٍند یٌ نَر بنفش عجیب کٌ از 

ٌ ی آزنایشگايی ساطع نیشد، نقداری پذیرایی ٍکفپَش يا رٍ رٍشن کرد  .شیش

ٌ ی دست اٍن نرد سیاى پَش خیرى شدم این . خَدش بَد، شک نداشتو. با بًت بٌ شیش
 .يهَن نادى ی عجیبی بَد کٌ اٍن رٍز تَ آزنایشگاى دیدم

. ابلٌ چرا داد نی زنی؟ پیداش کردم، کو کو جهع ٍ جَر کن کٌ ٍقتی ناشین اٍند بریو_
 .نردِه رٍ نن نیارم، تَ اٍن تَلٌ رٍ ببر

با چشو سالن رٍ از نظر گذرٍندم کٌ چشهو بٌ نانان ٍ بابا . فشارم افتاد« نردِه »با شنیدن
 یٌ لحظٌ نفس کشیدن رٍ فرانَش کردم. افتاد

 .يردٍ رٍی زنین افتادى بَدن

 .نانان غرق خَن بَد

 .نَر بنفش رنگ صَرت سفید ٍ بی رنگش رٍ نهایان کردى بَد

 .دیگٌ درخشش نداشت. چشو يای قًَى ایش نات بَدن

 .نَياش خیس خَن بَد

 .شاید دارم خَاب نیبینو، شاید دارم تَ کابَس بی صدا گریٌ نی کنو

ارى، االن نانان با یٌ لیَان آب خنک نیاد ٍ کنارم نیشینٌ، بیدارم نی کنٌ ٍ نَيام رٍ از 
 .رٍی صَرتو کنار نی زنٌ؛ انا نشد

 چی شد پس؟ کدٍم جًنو درى ای نَندن؟_
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 .آرٍم بگیر تام االن نی رسن_ 

 .دیگٌ برای نفس کشیدن تقال نکردم

فقط دیدم اٍن نرد نادى ی . بی اختیار اشک نی ریختو، حتی تقالیی برای فرار نهی کردم
بنفش رنگ درخشان رٍ دٍر یٌ پارچٌ پیچید ٍ تَ کیفش گذاشت ٍ باز يهٌ جا تاریک 

 .شد، بعد تن پدرم رٍدٍشش انداخت ٍ ایستاد

 چرا؟

 چرا این کار رٍ نی کنن؟

 نگٌ نادر نن بٌ این نًربَنی، آزارش بٌ کی رسیدى؟

 نگٌ پدرم بٌ جز آزنایش کردن چٌ کار اشتبايی انجام دادى؟

 چرا نا؟

شدید ... قلب از کار افتادم دٍبارى شرٍع بٌ زدن کرد... با صدای در ٍ بعدش صدای دنی
 .بٌ در ٍرٍدی کٌ کهی ازش دٍر شدى بَدم،ن گاى کردم. ٍ ٍحشی بٌ سینو نی کَبید

 الرا؟ نیشٌ یٌ لحظٌ در ٍ باز کنی؟_ 

... 

 .چرا برق يا رٍ رٍشن نکردی؟ چیزی شدى... الرا با تَام _

... 

نرد با ير حرف دنی دين نن رٍ بیش تر فشار نی داد تا فریاديای بیصدام بٌ گَش دنی 
 .با گریٌ دٍبارى شرٍع بٌ تقال کردم. نرسٌ
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 :صداش پر از شک ٍ تردید شد ٍ با نگرانی گفت

 الرا نن نیرم با پلیس برنی گردنا؟_ 

ٌ ی در ٍرٍدی نحَ شد  .بعد سایش از رٍی شیش

 :کهی انیدٍارم شدم کٌ نردی کٌ اسهش تام بَد ٍ نن تَ دست ياش اسیر بَدم گفت

 .برٍ... احهق بدٍ جلَش رٍ بگیر االن گند نی زنٌ بٌ نقشهَن_

ٌ ای نًلک بٌ سر ٍ گردنو زد کٌ  این رٍ کٌ گفت اٍن نرد، تام، نهی دٍنو با چی؛ انا ضرب
یٌ لحظٌ تهام بدنو از کار افتاد ٍ با گیجی ٍ صدایی ٍحشتناک تَ گَشو، رٍی زنین 

 .افتادم

بدنو بٌ شدت سست بَدٍ سردرد ٍحشتناکی داشتو؛ انا انگار تَان جیغ زدن يو 
 .نداشتو

صدای در، کهی بعد دٍبارى صدای در ٍ بازم . کو کو صدای رفتن اٍن نرد رٍ شنیدم
 :صدای پاش کٌ نزدیک نیشد ٍ این بار صدای نکبت بارش کٌ نی گفت

 .خالصش کردم، ناشین اٍندى عجلٌ کن_

 .بعد خانَش شدن نغز نن ٍ سیايی سیاى تر از اتفاقی کٌ افتادى بَد

 .يهٌ جا سرسبز بَد

ٌ جهعی ٍ آٍازخان دنبال يو پرٍاز نی کردند  .سرتاسر چهن ٍ پرندى يایی کٌ دست

 .رنگ قرنز غرٍب زیبایی چهن زار رٍ يزار برابر نی کرد

 .این نسیو خنک ٍ نالیو رٍ دٍست داشتو
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چهن يای بلندی رٍ کٌ تا کهر بَدند . ناظر این چهن زار بَدم کٌ دختری رٍ کنار درى دیدم
پشت بٌ نن با نَيای سیاى ٍ بازش کٌ تَ باد رقصان . کنار زدم ٍ کو کو نزدیکش شدم

 .بَد، ایستادى بَد

این نن بَدم، با لباس يای . ٍقتی بیشتر نزدیک شدم، شَکٌ شدم. ننظرى ی قشنگی بَد
 .نعهَلی ٍ نَيای سیايو

ٌ طَر این جا اٍندى بَدم نن چند تا بَدم؟ اگٌ نن ننو، یعنی اٍنو ننو؟ کانال گیج . چ
 .شک نداشتو کٌ خَدنو. شدى بَدم کٌ اٍن نتَجٌ حضَرم شد

کانل برگشت؛ انا . با کنجکاٍی نگاش نی کردم. سرش رٍ پاییین انداخت ٍ برگشت
 .نهی دٍنو چرا؛ انا اسهش رٍ صدا زدم. سرش تا تٌ پایین بَد

 الرا؟_

 .با ٍحشت نگاش کردم. یًَ سرش رٍ باال آٍرد

اٍن صَرت نداشت ٍ قاب صَرتش نحل ساى چال سیاى بَد، ترسیدم ٍ فرار کردم کٌ زیر 
 .پام بٌ طرز فجیعی خالی شد

 .نفس نفس نی زدم ٍ تهام تنو خیس عرق بَد. با ٍحشت چشو باز کردم

دست يام بستٌ . سردرد ٍحشتناکی داشتو ٍ با نالٌ خَاستو سرم رٍ فشار بدم کٌ نشد
 .ٍحشتو دٍ چندان شد ٍ بٌ تکاپَ افتادم. شدى بَد

بٌ اطرافو نگاى کردم یٌ اتاق سیهانی ٍ نخَف کٌ با نَر ضعیف چراغ کَچیکی رٍشن 
 .سعی کردم بشینو تا بًتر اطرافو رٍ نگاى کنو. بَد

ٌ طَر سر از این جا در . داشتو از تعجب دیَانٌ نی شدم نن این جا چی کار نی کنو؟ چ
 آٍردى بَدم؟ چٌ اتفاقی افتادى؟
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 .درآنی تهام اتفاقات از جلَی چشهو در شد

 «.خالصش کردم» صَرت بی رٍح نادر، تن بی يَش پدرم ٍ در آخر صدای اٍن نرد

 نتَنستو صاف بشینو،

خو شدم ٍ سرم رٍی زنین سرد گذاشتو ٍ گریٌ کردم، باٍرم نهیشد زندگیو در چشو بًو 
 .زدنی این طَری نابَد شدى

با صدایی کٌ . صَرت ير سٌ تاشَن از جلَی چشهو رد نیشد ٍ نن آرزٍی نرگ نی کردم
 "از شدت گریٌ نی لرزید نلیدم

 .جًنهٌ... جًنهٌ... این جا_

 .داشتو نعنای جًنو رٍ نی چشیدم

 .دست يام از فشار طناب دٍر نچو کٌ بی رحهانٌ بستٌ شدى بَد، کبَد بَد

... پانزدى دقیقٌ. بدنو انگار یٌ گلٌ اسب از رٍش رد شدى بَد. سردرد انانو رٍ بردیدى بَد
 .شایدم سی دقیقٌ گذشتٌ بَد ٍ نن بٌ دیَاريای زخهت اتاق زل زدى بَدم

نٌ صدایی، نٌ آدنی، اشک يام رٍی صَرتو خشک شدى بَد ٍ نن نحل نردى يای نتحرک 
 .فقط نفس نی کشیدم

 .برام نًو نبَد کی ان یا چی ان. کهی بعد صدای پای چند نفر رٍ شنیدم

 .در اينی زنگ زدى ی اتاق با صدای بدی باز شد

 .برٍ دخترِه رٍ بیار_

 .نگٌ ايهیتی داشت؟ نٌ. فکر کنو با نن بَدن
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 .درد بدی تَ بازٍم نشست ٍ یًَ دیدم سرپا ٍایستادم

 .سرم گیج رفت، حتی نای نگاى کردن بٌ صَرت اٍن دٍ نرد رٍ نداشتو

تَی رايرٍی باریک ٍ تاریکی، نن رٍ دنبال خَدشَن . فقط کفش ياشَن رٍ نی دیدم
 .احساس خفگی نی کردم. کشَندند

 .با خشَنت بازٍم کشیدى شد. انگار دیَاريا دارن نزدیکو نیشن

 .راى بیا دیگٌ_

 .يهین حرکتش کافی بَد تا نصف نَيای سیايو رٍ صَرتو بیفتٌ

 .لعنتی بازم يو سیاى

ٍقتی بازش کرد نَر شدید بٌ . يهچنان دنبالشَن رفتو تا اینکٌ بٌ یٌ در رسیدیو
 .ازشدت رٍشنایی چشو يام رٍ بستو ٍ سرم رٍ پایین انداختو. چشو يام حهلٌ ٍر شد

 .نی تَنستو کاشی ُسر زیر پام رٍ احساس کنو

 .اینو دخترت صحیح ٍ سالو. خب دیَید_

 .با شنیدن اسو پدرم سریع چشو باز کردم ٍ دنبالش گشتو

دیدم کٌ با صَرت خَنی ٍ کَفتٌ، دٍرتر از نن کنار خرٍاری ٍسایل آزنایشگايی نشستٌ 
 :نالیدم. ٍ دٍنفر رٍ سرش ایستادن

 بابا؟_ 

ٌ ی زخهیش چکید  .اشک يای نادر پدرم رٍ دیدم کٌ از رٍی گَن

 :نحکو؛ انا گریان گفت. نَيای بَر دٍست داشتنیش خَنی ٍ ژٍلیدى بَد
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 طاقت بیار باشٌ؟. از این جا نی برنت. نترس الرا، نترس دخترم_ 

تٌ دلو انیدی بٌ ريایی از دست اٍن آدم يای يیکلی ٍ زخهت ...حرفش قشنگ بَد؛ انا
 .نداشتو

 .با سر تایید کردم

 .ننتظر چی يستی؟ کارت رٍ تهَم کن_ 

 .بٌ صاحب صدا کٌ رٍی نبل لو دادى بَد نگاى کردم

 سالٌ کٌ با کلی ژل نَيای براقش رٍ باالی سرش 47-45یٌ نرد شیک پَش تقریبا 
ٌ ی لبش بَد. صاف نگٌ داشتٌ بَد  .با سیگار گران قیهتی کٌ گَش

با انزجار رٍم رٍ ازش گرفتو ٍ پدر کٌ . در حالی کٌ سیگارش رٍ پک نی زد نگام کرد
صدای کریًٌ ٍ خش دارش دٍبارى تَ سالن . نشغَل کار با کانپیَتر بَد دٍختو

 .آزنایشگايی پیچید

اگٌ نحل آدم با نا يهکاری نی کردی این دختر بٌ یٌ يهچین رٍزی ... نی بینی دیَید_
 .يهٌ ی این اتفاقا حهاقت تَئٌ. نهی افتاد

 :بابا با تفر دست از کار کشید ٍ نگاش کرد ٍ گفت

 .این کارت دیَنگیٌ.تقاص کارت رٍ پس نیدی چالز_

 .چیزی جز نرگ ٍ بدبختی پشت این جریان نیست

 .چالز پک عهیقی بٌ سیگارش زد ٍ خندید

 .پشت این ناجرا، یٌ قدرت خارق العادس. اشتباى نی کنی دیَید_ 
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اٍن ٍقت کسی جلَ دارم ... نال نن نیشٌ (azor)ٍقتی آزادش کنو نصف قدرت آزٍر 
 .نیست

این رٍ کٌ گفت پدرم سری از تاسف براش تکَن داد ٍ دٍبارى نشغَل شد کٌ یٌ در، غیر 
اٍن دری کٌ نن ازش اٍندم با شدت باز شدٍ نردی بٌ داخل پرت شد ٍ رٍی زنین افتاد 

 .ٍ بعدش چًار نرد قَی يیکل دیگٌ

 .پشتش بٌ نن بَد

 .پدر با تعجب بٌ نرد نگاى کرد

صدای پَزخند چالز بلند شد، از جاش پاشد ٍ سیگارش رٍ رٍی کاشی سفید ٍ کحیف 
 :انداخت ٍ يهین طَر کٌ جلَ نی رفت گفت

فکر کردی تا کی نی تَنی ازم پنًان شی، يا؟ اگٌ تا جًنو يو نی رفتی بازم ! احهق_
 .پیدات نی کردم

 .نرد کٌ نشخص بَد درد دارى، سرجاش نشست ٍ نن تَنستو صَرتش رٍ ببینو

ٌ ی نا پرسٌ . با بًت نگاش کردم. این نرد رٍ نی شناختو يهَن نردی بَد کٌ جلَی خَن
 .شک نداشتو کٌ خَدشٌ. نی زد ٍ بعد بٌ نن تنٌ زد

 :جلَی پاش تف کرد ٍ گفت. سرش رٍ بلند کردٍ بٌ چالز با رقت نگاى کرد

ٌ ی دیگش رٍ يو بیدار نی کنی. داری گَر خَدت رٍ نی کندی_ . با این کارت نیه
 .این طَری نرگت رٍ با چشو يای خَدت نی بینی

 .بعدش پَزخند زد کٌ چالز با عصبانیت نشتی بٌ صَرتش زد

 .با ترس چشهو رٍ نحکو رٍی يو گذاشتو
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 .بعد تَ، نَبت این حیٍَنٌ... دیَید، کارت رٍ زٍدتر تهَم کن_ 

 :پدر آرٍم گفت

 .تهَنٌ_

 :نرد بٌ پدرم نگاى کرد ٍ گفت

 .این دیٍَنگیِه نحضٌ_

 :پدرم بٌ نن نگاى کرد ٍ گفت

 .چارى ای ندارم_

 .نرد يو رد نگاى پدرم رٍ زد ٍ بٌ نن خیرى شد، اٍنو انگار نن رٍ شناخت

نن يو . بعد نهی دٍنو چی شد کٌ با ٍحشت چشو از نن گرفت ٍ بٌ زنین خیرى شد
 .ترسیدم

 .خب، داٍطلب رٍ بیارین رٍ تخت_

 .سرم پایین بَد کٌ یًَ کشیدى شدم سهت تخت بزرگی کٌ ٍسط آزنایشگاى بَد

 .پدرم با خشو فریاد زد

 .لعنتی...لعنتی. نن رٍ ببر... دخترم رٍ ٍل کن، نن... عَضی_

فریاد پدرم تَی سالن نی پیچید ٍ نن ٍحشت زد بٌ سیو ٍ دستگاى يای کٌ بٌ تخت 
 .نصب بَد نگاى نی کردم

 .بٌ خَدم اٍندم ٍ شرٍع بٌ تقال کردم

 .خَايش نی کنو... ٍلو کنین_
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بٌ اٍن دٍ نرد لنديَری کٌ بٌ سهت تخت يَلو نی دادند التهاس نی کردم؛ انا فایدى 
 .نداشت

ٌ ی لگد یکی از نرديای سیايپَش رٍی زنین افتادى بَد نگاى کردم  .بٌ پدرم کٌ از ضرب

 .گریٌ نی کردم ٍ حرف يای گنگ ٍ نانفًَنی نی زدم. از دينش خَن بیرٍن اٍند

 .چالز عَضی با پَزخند بٌ تراژدی نن ٍ پدرم نگاى نی کرد ٍ لذت نی برد

 .ٍقتی از زنین بلندم کردند ٍ رٍ تخت گذاشتند، دٍبارى بٌ تقال افتادم

شاید خدا بًو لطف کنٌ ٍ يهین  جا سکتٌ کنو تا اینکٌ . احساس نی کردم نرگو نزدیکٌ
 .با اٍن سیو ٍ دستگاى يا ٍ سرنگ يای بزرگ کشتٌ بشو

 .نن رٍ ببر، بذار دخترم برى... التهاست نی کنو... چالز... چالز_

ٍقتی دست يام رٍ بٌ تخت بستن دیگٌ تقال نکردم؛ چَن . صدای پر از خَايش بابا بَد
 .بی حرکت فقط گریٌ نی کردم. بی فایدى بَد

 :چالز با فخر نزدیک تخت شد ٍ گفت

نن نجبَرم از جسو دختر تَ تَی این آزنایش . این نادى ریسکش زیادى... ببین دیَید_
اگر دختر نحیفت زندى بهَنٌ، پس نن با يیکل ٍ بدن قَیو صددرصد زندى . استفادى کنو

 .نی نَنو

 !کحافت_

ٌ ٍر بشٌ، یکی از نحافظ يا با بی رحهی بٌ پشت  يهین کٌ پدر خَاست سهت چالز حهل
 .گردنش کَبید

 .پدرم گیج شد ٍ رٍی زنین افتاد؛ انا يَشیار بَد
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 :نالیدم

 !ٍلش کنین_

ٌ نَن ایستادى بَد گفت  :چالز خطاب بٌ نرد ناشناس کٌ عقب تر از يه

 .حاال نَبت تَئٌ... يی_

 .با ترس بٌ اٍن نرد نگاى کردم کٌ داشت نن رٍ با تعجب نگاى نی کرد

اصال حَاسش بٌ بقیٌ نبَد کٌ چالز نتَجٌ این شد ٍ بٌ افرادش دستَر داد کٌ بیارنش 
 .جلَ

ٌ ی تختی کٌ رٍش بَدم افتاد، تازى نتَجٌ نَقعیتش شد چالز با انگشت . ٍقتی بٌ لب
 .اشارى تاکیدٍار گفت

 .یادت باشٌ، نی خَام یٌ رفت نیهٌ کارى داشتٌ باشٌ_

نهی خَام ... فقط نی خَام ببینو نادى کٌ تَ بدنش گردش کنٌ، دخترِه زندى نی نَنٌ یا نٌ
 .تَ بدنش نَندگار بشٌ

ٍاقعا قرار بَد بهیرم؟ نگٌ این نادى ی کَفتی . احساس نی کردم یٌ نَش آزنایشگايیو
 چی بَد کٌ این قدر بابتش خَن ریختٌ شد؟

دیدم کٌ یٌ نرد یٌ نادى ی بنفش ٍ . نرد ناشناس نگايش رٍ ازتخت بٌ نن دٍخت
 .پرنَرتر از قبلی رٍ تَی دستگايی باال ی سر نن گذاشتن

. يهَن نرد تخت رٍ دٍر زد ٍ کنارم ایستاد. بٌ اٍن دستگاى دٍ تا سرنگ بزرگ ٍصل بَد
 .سرنگ بزرگ رٍ برداشت. قلبو بٌ شدت نی کَبید ٍ تهام حرکاتش رٍ از نظر نی گذرٍندم
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بعد درد زیاد ٍ خَنی کٌ از دستو . آستینو رٍ باال زد، رٍی رگو تنطیهش کرد ٍ فشار داد
 .جاری شد

 .از درد لبو رٍ گاز گرفتو ٍ چشو يام رٍ بستو

از فکر سَرنگ بعدی، بی صدا . صدای قدم يای پاش اٍند کٌ داشت نیز رٍ دٍر نی زد
 . باز يو يهَن درد. گریٌ کردم

ٌ ام. خب دیگٌ شرٍع کنین_  .بی صبرانٌ ننتظر نتیج

 .این رٍ گفت ٍ عقب ایستاد

کهی . بٌ نن با چشو يای غهگین زل زدى بَد. دٍبارى بٌ نرد ناشناس رٍبٌ رٍم نگاى کردم
 .بعد یٌ نفس عهیق کشید ٍ چشو ياش رٍ بست

تَی چشهش يیچ نردنک ٍ . ٍقتی چشهش رٍ باز کرد ترسیدم ٍ نفس يام سریع تر شد
 .سفیدى سفید. رنگی جز سفیدی چشو ياش نبَد

 :ٍقتی دست ياش رٍ کنار شقیقٌ يام آٍرد تکَن خَردم ٍ نالیدم

 .ازم دٍر شَ... نٌ...نٌ_

 .دستگاى رٍ رٍشن کن_

 .صدای لعنتی چالز بَد

ٍقتی دستگاى رٍشن شد نَر نایعی کٌ رٍی سرم تَی یٌ شیشٌ گذاشتن بٌ حدی زیاد 
 .شد کٌ نجبَر شدم چشهو رٍ ببندم

ٌ ای بعد فشار شدیدی بٌ يردٍ نچو ٍارد شد ٍ بعد کل ٍجَدم رٍ فرا گرفت  .جانی
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تَان نفس کشیدن نداشتو ٍ انگار بٌ تهام اجزای . از شدت درد چشو يام تا حدقٌ باز شد
 .بدنو برق شًری ٍصل بَد

ٌ اش  صَرت نرد ناشناس کانال نقابلو بَد کٌ داشت ٍردی رٍ زنزنٌ نی کرد ٍ با ير کله
 .انگار یٌ تیغ بٌ بدنو فرٍ نی رفت

 .بدنو از شدت فشار ٍ درد ناخَدآگاى بٌ لرزى افتاد ٍ رگ يای بدنو برجستٌ شدند

. ينَز نفسو قطع بَد ٍ بٌ صدای فریاد زنی کٌ درٍن سرم نی پیچید گَش نی دادم
نرد ناشناس با دست ياش بازٍم رٍ بٌ تخت فشار . لرزش يای بدنو ندام بیش تر نی شد

 :داد ٍ با اخو ٍ سهاجت سعی در پایان دادن بٌ ٍرد بَد کٌ صدای چالز بلند شد

 .لعنتی جلَش رٍ بگیرین. گفتو کٌ نهی خَام کانل پیش بری...کافیٌ دیگٌ_

ٌ ٍر شدند؛ انا نهی تَنستن بیش تر از نیو نتر نزدیکش  نی دیدم کٌ بٌ نرد ناشناس حهل
 .اٍن يو بی تَجٌ بٌ بقیٌ بٌ کارش ادانٌ داد. بشن

ٌ يای نغزم در حال نتالشی شدن بَد خیسی کٌ از بینی بٌ سهت گردنو جاری . جهجه
ٌ ی یک زن . شد گَیای حال خرابو بَد صدای کَبش قلبو با صدای خندى يای ٍحشیان

 .يهاينگ شدى بَد

ٌ ی صدايا قطع شد  .انگار کٌ کر شدى بَدم. یًَ يه

. نرد ناشناس چشو ياش بٌ حالت طبیعیش برگشتٌ بَدٍ تلَ تلَ خَران عقب رفت
نی دیدم کٌ چالز ٍ نحافظاش رٍی زنین ٍلَ شدى بَدند ٍ با تعجب نن رٍ نگاى 

زبانو نهی چرخید کٌ حرفی بزنو، یعنی نردى . با گیجی سرم رٍ تکَن دادم. نی کردند
 بَدم؟

 .حس کردم بدنو آزاد شدى ٍ خبری از اٍن نچبند زنخت نیست
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سرم گیج رفت ٍ دست يام جلَی چشهو .درست حدس زدم ٍ دستو رٍ باال آٍردم 
پلک يام داشت رٍی يو . يهٌ چیز کٌ عادی بَد؛ انا یًَ خیلی خَابو گرفت. چًارتا شد

نی افتاد کٌ آخرین لحظٌ دیدم یٌ نادى ایی رٍی دست يام خزید ٍ کلش رٍ در بر گرفت 
 ...ٍ بعد

 .سیايی نطلق

ٌ يا، آپارتهان يا، يهگی نحل خاکستر یکی بعد یکی پَدر . طَفانی بٌ پا بَد خَن
صدای زنی از اطرافو . از شدت باد ٍ خاک بٌ سختی چشهو رٍ باز نگٌ داشتو. نی شدند

 :شنیدى نی شد

 الرا؟_

با ٍحشت اطرافو رٍ نگاى نی کردم تا بلکٌ صاحب این صدای نخَف ٍ عجیب رٍ پیدا 
 .کنو

 الرا؟_

 تَ کی يستی؟_

ٌ ی سیاى نتَقف شدم. جَاب نداد از بین . باز اطرافو رٍ دید زدم کٌ باالخرى رٍی یک يال
 .خاک ٍ خاکستريا یٌ جسو سیاى ٍ قد بلند ٍ البتٌ ظریف دیدى نی شد

ٌ قدر کٌ نزدیک . داشت آرٍم آرٍم نزدیکو نی شد ٍ نن آرٍم آرٍم عقب نی رفتو يرچ
ٌ ی سیاى نیست  .نی شد بیش تر نتَجٌ نی شدم کٌ چیزی جز یٌ سای

 .دقیقا نقابلو ایستاد. کنارى يای بدنش حالت دار بَد؛ انا انگار یٌ شبح بَد

دستو رٍ بٌ گلَ گرفتو ٍ . اٍن قدر جَ رٍ سنگین کردى بَد کٌ بٌ سختی نفس نی کشیدم
آرٍم چشو باز کردم ٍ اٍلین چیزی کٌ . اطرافو پر از صدا ٍ لرزش بَد. رٍی زنین افتادم
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احساس سبکی . دیدم یٌ النپ کَچیک ٍ خانَش کٌ بٌ سقف چَبی آٍیزٍن شدى بَد
 .فَق العادى ای داشتو

 .انگار کٌ نیو کیلَ بَدم ٍ نی تَنو از در ٍ دیَار باال برم

 !اگٌ نردى این جَریٌ کٌ خیلی حس ٍ حال خَبیٌ

با بًت بٌ پايای عجیب ٍ غریبو . سر جام نشستو؛ انا با دیدن پايام نیو خیز نَندم
 .خیرى شدم

 .آرٍم دستو رٍ سهت پايام بردم کٌ نتَجٌ شدم دست يام يو يهین ٍضع رٍ دارند

چٌ بالیی سرم اٍندى ... يردٍ دستو رٍ نگاى نی کردم. با ترس از جام پریدم ٍ جیغ زدم
 .بَد

دست يای گَشتی ٍ کَچیکو تَسط یٌ الیٌ استخَان قرنز ٍ سفید کٌ با آرایش خاصی 
 .در يو تنیدى شدى بَد، پَشیدى شدى بَد

ٌ ی ناخن تیز ٍ برندى بَد. استخَان سفت ٍ نحکو نفس نفس زنان . انگشت يام از ناحی
ٌ ی کَچیک دنبال یٌ آیینٌ گشتو، نبَد؛ انا در عَض یٌ ظرف استیل کٌ تَش  تَی کلب

 .آب بَد رٍ پیدا کردم

 .سریع آبش رٍ ریختو ٍ جلَی صَرتو گرفتو

 !خدای نن، این نن نبَدم

اٍن . اٍلین چیزی کٌ تَجًو رٍ جلب کرد چشو يای قًَى ایو بَد کٌ نحل يهیشٌ بَد
ٌ ی استخَانی دٍر تا دٍر گردی صَرتو رٍ فرا گرفتٌ بَد ٍ با طرح خاصی رٍی  الی

ٌ ام کهی . نَيای سیايو رٍ از رٍی صَرتو کنار زدم. پیشَنیو نشستٌ بَد پَست گَن
 .کشیدى شدى بَد ٍ ضخیو تر؛ انا ينَز انعطاف داشت
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اٍن استخَان نحل زرى رٍی تهام اجزای . لبو يو نحل خَن نردگی بنفش ٍ کبَد بَد
ٌ ی استیل از دستو افتاد. بدنو قرار گرفتٌ بَد حتها خَاب نی دیدم، . پَزخندی زدم ٍ کاس

ٌ يام کَبیدم؛ ٍلی ٍقتی دیدم خَاب . يهچین چیزی انکان ندارى با دٍ دست رٍ گَن
ٌ ی ٍجَدم رٍ فراگرفت  .نیست، ٍحشت يه

ٌ ی  با نفس يای صدادار ٍ پشت سر يو رٍی صَرتو رٍ چنگ زدم، نی خَاستو اٍن پَست
 .بی فایدى بَد ٍ حتی دردناک. ضخیو کنار گَشو رٍ بکنو

ٌ ی چَبی بیرٍن زدم . حتی صدام يو نحل سابق ظریف ٍ نعهَلی نبَد. جیغ زدم ٍ از کلب
 تَی چهن زار پا بٌ فرار گذاشتو، از کی؟

 .صدای شخصی رٍ شنیدم کٌ داد زد. نی نالیدم ٍ نی دٍیدم. نهی دٍنو، شاید خَدم

 .يی، الرا؟ نرٍ_

 .نهی خَاستو برگردم، فقط نی خَاستو فرار کنو از ير جایی کٌ آدم اٍن جاست

داشتو دیٍَنٌ نی شدم، با ير قدم ٍ ير حرکت نی تَنستو حرکت يای کٌ زیر پام ایجاد 
جًت باد، صدای باد، بَی گیايانی کٌ تا بٌ حال استشهام نکردى . نیشٌ رٍ حس کنو

اٍن قدر حَاسو پرت این اتفاقات شد کٌ درى ی نقابلو رٍ ندیدم ٍ تَش سرازیر . بَدم
درى کٌ پَشیدى از سنگ يای ریز ٍ درشت بَد، عهیق نبَد ٍ بعد از يفت يشت بار . شدم

تَی يهَن . اصال احساس درد نهی کردم. غلت خَردن رٍی زنین نسطح ٍلَ شدم
با . حالت آسف بار باقی نَندم ٍ با چشو يای خیس بٌ آفتاب در حال غرٍب نگاى کردم

نی خَاستو اٍن قدر تَی این حالت بهَنو تا بهیرم یا خَردى بشو؛ انا . خَدم لج کردم
 .این سکَت دٍام ناٍرد ٍ صدای پای کسی از باالی درى شنیدى شد

 .نگٌ نهیگو نرٍ... دخترى ی احهق_ 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

59 ❤Pari❤  اٍل جلد شدى بلعیدىرنان |  

 .بدٍن اینکٌ نگايش کنو تَی يهَن حالت ٍلَ شدى اشک نی ریختو. صداش آشنا بَد

 :با خشو ٍ ناراحتی گفت. از درى پایین اٍند ٍ نقابلو ایستاد

 .این چٌ ٍضع حقارت باریٌ؟ پاشَ... از جات بلند شَ_

 .بٌ صدای اٍن نرد ناشناسی کٌ تَ آزنایشگاى دیدم تَجًی نکردم

 .بَی گیاى نطبَعی بٌ نشانو رسید. کنارم نشست

 .با تَام، نیگو پاشَ_

 :بینیو رٍ باال کشیدم ٍگفتو

 .بذار بٌ حال خَدم بهیرم... دست از سرم بردار_

 .نهی شناختهش ٍ بَد ٍ نبَدش برام فرقی نداشت... اٍن رٍ دشهن خَدم نهی دٍنستو

بَی گیاى تهام حَاسو رٍ جلب کرد ٍ نن رٍ ٍادار کرد کٌ بٌ این نرد نگاى . پَزخندی زد
نَيای سیايش کانال کَتاى بَد ٍ تیشرت خاکستری آستین کَتايی بٌ تن داشت، . کنو

 .صَرتش خشک ٍ جدی ٍ پر از خشو کٌ فکر کنو عانلش نن بَدم

 :اخو ياش از يو باز شدٍ با لحن نالیهی گفت

 .اجازى دارم_

 ٍاسٌ چی؟_

 اینکٌ از قدرتت استفادى کنو_

 :پَزخند صدا داری زدم ٍ گفتو

 .يهش نال تَ... يٌ_
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از جاش بلند شدٍ دٍبارى اخو ياش رٍ تَ يو کشید ٍ يو زنان با حرکت دستش دٍر پا ٍ 
ٌ يای زخیهی کٌ از زنین خارج نی شدند، تنیدى شد با تعجب داد . نچ دست يام ریش

 .زدم

 .داری چٌ غلطی نی کنی؟ بس کن_

ٌ ی ریسهان نانند رٍ تَ دستش  بدٍن تَجٌ بٌ حرفو نن رٍ کالف پیچ کرد ٍ انتًای ریش
 :گرفت ٍ گفت

 .یٌ کلهٌ دیگٌ بگی دينتو نی بندم_

در کهال تعجب يیکل استخَان بندی . اٍن قدر عصبانی بَد کٌ ترجیح دادم حرف نزنو
دنبال کٌ نٌ، داشتو رٍ زنین ... شدى ی نن رٍ از تپٌ بٌ راحتی باال کشید ٍ دنبال خَدش

در رٍ با لگد باز کرد ٍ نن رٍ بٌ يهَن حال داخل . دنبالش نی خزیدم ٍ کشیدى نی شدم
 .برد

دٍست داشتو . با عصبانی ٍ حرص يهَن طَر دست ٍپام بستٌ سر جام نشستو
خَاستو کلی فحش بارش کنو کٌ با دیدن گیاى خَش بَ، يهَن . خرخراش رٍ بجَم

 .گیايی کٌ چند دقیقٌ پیشش بَش رٍ استشهام کردى بَدم خشکو زد

ٌ ی کلبٌ ٍ گیاى رٍ برداشت. دست بٌ کهر رد نگا يو رٍ زد . رفت سهت نیز کَچیک گَش
ٌ آنیز گیاى رٍ سهتو گرفت  :طرفو اٍند ٍ ٍسَس

 نی خَایش؟_

 .برام خیلی اشتًا آٍر بَد. جَاب ندادم؛ انا دينو ٍاسش کف کردى بَد

ٌ يای اطرافو نحل نردى رٍی . رٍ یٌ زانَ نقابلو نشت با انگشتش عالنتی داد ٍ ریش
 :سَالی نگايش کردم کٌ گفت.زنین افتادن
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 .بعدا صحبت نی کنیو... فعال غذات  رٍ بخَر_

 .این رٍ گفت ٍ خَدش عقب رفت ٍ با حالی گرفتٌ رٍی صندلی نشست

 .بٌ سختی لقهٌ از گلَم پایین نی رفت

با اینکٌ اشتًای خاصی بٌ اٍن گیاى داشتو؛ انا بغضی کٌ تَی گلَم بَد، برام زيرش 
 .کردى بَد

چَن با تَجٌ « پدرم کجاست؟»داشتو با خَدم نی جنگیدم تا این جهلٌ رٍ بٌ زبَن نیارم 
 .بٌ اتفاقاتی کٌ افتادى، حدس خَبی براش ندارم

با بی نیلی . نرد ناشناس رٍی صندلی يهچنان نشستٌ ٍ خیرى ی دیَار يای چَبی بَد
 .گیاى رٍ کنار گذاشتو تا اٍل از این گنگی در بیام

 .صداش کردم

 آقا؟_

 سانر؟_

 چی؟_

 .اسهو سانرى_

 .خب نهکنٌ بگی چٌ اتفاقی اٍن جا افتاد؟ نن چرا بٌ این يیَال تبدیل شدم. اٍيو_

 ....نگٌ قرار نبَد بهیرم؟ ٍاینکٌ

 پدرت؟_

 .سرم ٍ پایین انداختو
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 :نفسش رٍ عهیق بیرٍن داد ٍ بٌ صندلی تکیٌ کردٍ گفت

نی خَاست يو نن رٍ ... ٍقتی نادى شرٍع بٌ اجر کردن کرد، چالز يهَن نردک عَضی _
اٍن نَقع تَ گیج بَدی ٍ یٌ جَرایی خَاب ٍ . بکشٌ ٍ يو تَ رٍ کٌ در حال تغییر بَدی

جلَی اٍن تعداد نحافظ تَانایی نقابلٌ نداشتو ٍ ناچار شدم شانسو رٍ انتحان . بیداری
اٍن لحظٌ ازت اجازى خَاستو تا ازنیرٍت استفادى کنو کٌ خَشبختانٌ راضی شدی ٍ . کنو

ننو از نَقعیت استفادى کردم ٍ دٍر نگًشَن داشتو؛ انا چَن بدنو آنادگی قدرتت رٍ 
 .نداشت ٍ از طرفی نجبَر بَدم تَ رٍ رٍ دٍشو حهل کنو، نتَنستو نانعشَن بشو

 :ادانٌ داد. تهام حرف ياش برام نحل یک فیلو تَی ذينو نقش نی بست

ٍقتی کنار در رسیدیو، نن رٍ يل . ازش خَاستو دنبالو بیاد. پدرت تازى بٌ يَش اٍند_
ٌ ات دارم. داد بیرٍن ٍ خَدش داخل نَند . ازم خَاست کٌ تَ رٍ نجات بدم ٍ زندى نگ

 .در رٍ از داخل قفل کرد تا فرصت فرار داشتٌ باشیو. ٍقتی بًش قَل دادم

 .بغضو دیگٌ قابل تحهل نبَد

 .این دیگٌ غیر قابل تحهل بَد. پدرم رٍ يو ازم گرفتن. شرٍع کردم بٌ گریٌ کردن

نذار تالشش برای زندى نَندن تنًا ... الرا؟ پدرت دیَید، در حقت فداکاری بزرگی کردى_
 تَ باید قَی باشی نی فًهی؟. عزیزش يدر برى

 .دست يام رٍ چنان نشت کردم کٌ برخَرد استخَان يا ی دستو رٍ شنید

 :آرٍم گفتو

 چالز کجاست؟_

 .شاکی شد ٍ از جاش بلند شد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

63 ❤Pari❤  اٍل جلد شدى بلعیدىرنان |  

 :اٍند کنار تختی کٌ رٍش بَدم ٍ عصبی گفت

 .فًهیدی چی گفتو؟ نباید حتی ذرى ای ریسک کنی_

 .سرم رٍ بٌ تندی باال آٍردم ٍ داد زدم

 چالز کجاست سانر؟_

 .از جام بلند شدم ٍ گفتو. با اخو فقط نگايو کرد ٍ سری از تاسف تکَن داد

 .خَدم پیداش نی کنو. نًو نیست_ 

 .يهین کٌ خَاستو قدنی بٌ جلَ بردارم، پام تَی کفپَش چَبی کف کلبٌ فرٍ رفت

 .کار سانر بَد

از حرف يایی کٌ زد فًهیدم کٌ نی تَنٌ با گرفتن اجازى ی نن از قدرتی کٌ نیگٌ در 
 .ٍجَدنٌ استفادى کنٌ؛ انا دیگٌ این اجازى رٍ ندارى

 .با اخو رٍ بًش گفتو

 ...تَ دیگٌ اجازى نداری_

 .این رٍ کٌ گفتو پام بٌ حالت اٍلش برگشت ٍ سانر نتعجب نگايو کرد

 :يهین کٌ خَاستو برم بیرٍن گفت

چٌ طَرى اٍل یاد ... اگٌ االن بری زحهت پدرت ٍ حتی زندگی پدرت رٍ بٌ فنا دادی_
ٌ جَری از قدرتت استفادى کنی ٍ بعد بٌ فکر انتقام بیافتی؟ بدٍن نیرٍيات در  بگیری چ

 .نقابل چالز عَانلش دٍام نهیاری

ٌ ای در کهین ناست  .گرچٌ نشکل نا فقط چالز نیست ٍ خطر دیگ
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 ينَز نهی خَای بفًهی اطرافت چی گذشتٌ ٍ تَ االن کی يستی؟

. بدجَر قانع شدى بَدم ٍ البتٌ کنجکاٍ. بٌ کنار در رسیدم؛ انا با این حرفش نتَقف شدم
 .حق با اٍن بَد؛ با اینکٌ ٍجَدم پر از خشو ٍ کینٌ از چالز بَد؛ انا درست نی گفت

ٌ طَری باید انتقام بگیرم ٍ اینکٌ اٍن خطر چیٌ ٍ این اتفاقات  نن ينَز نهی دٍنو چ
 علتش چیٌ؟

برگشتو سهتش؛ ٍلی از خَدم پرسیدم اصال این نرد قابل اعتهادى؟ نکنٌ ساحرى یا 
 .جادٍگیر چیزی باشٌ ٍ قصد پلیدی داشتٌ باشٌ

 .ٍاسٌ يهین اٍلین چیزی کٌ بٌ ذينو رسید رٍ بٌ زبَن آٍردم

 تَ یٌ جادٍگری؟_

 .ٍاقعا با خندى صَرتش خیلی عَض شد. خندید

 :گفت.نن يهَن طَر جدی نگايش کردم 

. يَای بیرٍن فَق العادس. دیگٌ شب شدى. با این سَالت انگار نَافق حرفام بَدی_
 .بًترى بیرٍن بشینیو، بیا نن آتیش رٍشن نی کنو

یٌ فندک از کشَی کهد بیرٍن کشید ٍ از کنارم رد شد ٍ . با تعجب داشتو نگاش نی کردم
 .بیرٍن رفت

ٌ ی عزیزانو از جهلٌ دنی رٍ از اٍن  خشهو کو شدى بَد؛ چَن نطهئن بَدم کٌ انتقام يه
خَاستو نَی سرم رٍ کنار بزنو کٌ باز چشهو بٌ دست يای . نردک الشخَر نی گیرم

 .عجیبو افتاد
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ٌ قدر عَض شدم اٍن قدر نسبت بٌ این جسو جدید حس سبکی .باز یادم افتاد کٌ چ
 .داشتو کٌ ندام یادم نی سرفت کٌ جسو یٌ يیَال دٍر بدنو تنیدى شدى

 .با نفرت نگايو رٍ از دست يام گرفتو ٍ در رٍ باز کردم ٍ ننو از کلبٌ بیرٍن رفتو

 .يَا تاریک بَدٍ ستارى يای این جا کانال نشخص بَدن

دیگٌ سرنای يَا رٍ حس نهی کردم، برام نحل . سانر يو نشغَل رٍشن کردن آتیش بَد
نٌ لباسی، نٌ کفشی، تهانًا اسکلت بندی عجیبی بَد کٌ بدنو رٍ در . یٌ نسیو نالیو بَد

 .بر گرفتٌ بَد

نفسی از سر . ينَزم باٍرم نهیشد، انگار کٌ خَابو ٍ تَی یٌ کابَس دست ٍ پا نی زنو
ٌ ی اخهَ بَد  بی تکلیفی ٍ ندٍنو کاری کشیدم ٍ کنار سانر کٌ بٌ نظر یٌ نردچًل سال

 .ایستادم

نشغَل ریختن چَب تَی آتیش بَد، یعنی اعتهاد بٌ این نرد کار درستی بَد؟ اصال اٍن 
 .این رٍ از اٍلین برخَردی کٌ داشتیو نطهئنو. کیٌ؟ بًش نگاى کردم؛ قد بلند ٍ تنَند بَد

با این بدن سفت ٍ نحکو فکر نکنو نشکلی داشتٌ باشی اگٌ رٍی زنین . خب بشین_
 .بشینی

ٌ ای باال انداختو ٍ نشستو  .شان

ٌ ی نن بَد، ناراحت نیشو؛ انا نشدم؛ چَن  باید از حرفش کٌ یادآٍری تغییر ناخَاست
احساس نی کردم قَی تر شدم ٍ نی تَنو تهام افرادی کٌ نا رٍ اذیت کردن رٍ نجازات 

 .کنو

بٌ آتیش خیرى شدم، ٍسَسٌ شدم کٌ دستو . آتیش بیش تر زبانٌ کشید. نقابلو نشست
 .رٍ تَ آتیش فرٍکنو ٍ يهین کار رٍيو کردم
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ٌ ای دستو آتیش گرفت ٍ بعد خانَش شد، . داغی شعلٌ برام نحل گرنای افتاب بَد لحظ
سانر کٌ رنگ نارنجی آتیش صَرتش رٍ . يیچ اجر سَختگی نداشتو، اعجاب انگیز بَد

 :تَی تاریکی رٍشن کردى بَد با چًرى ی جدی ٍ نگاى برندى ای خیرى بٌ نن گفت

ٌ ای يو بَدن کٌ _ سالیان دٍر، زنان اٍلین انپراتَری يا عالٍى بر نژاد انسان يا ،قبایل دیگ
در کنار انسان يا نی خَردن، زندگی نی کردن، نعاشرت نی کردن ٍ حتی حکهرانی 

یکی از این اقَام قَم سراس بَد، اٍن يا کو جهعیت؛ انا فَق العادى قَی ٍ .نی کردن
 .نتکبر بَدن

در اٍن زنان تنًا دٍ . اٍن يا با تکیٌ بر قدرت ياشَن بر اقَام دیگٌ حکو رانی نی کردن
کیهل براجر قدرت . یک سراس نؤنخ بٌ اسو آزٍر ٍ نادرش کیهل... سراس ٍجَد داشت

طلبی دخترش آزٍر کشتٌ شد ٍ قدرت تنًا بٌ دست آخرین بازناندى یعنی آزٍر رسید، 
 .يهَن کٌ تَ صاحب جسهش شدی

 با تعجب نگايی بٌ خَدم انداختو، نن صاحب جسو اٍن نَجَد ننفَر شدى بَدم؟

نن ٍارد یٌ جریان تاریخی ٍ خطرناک شدى . یٌ لحظٌ احساس ترس ٍجَدم رٍ فرا گرفت
 .بَدم

 :سانر خیرى بٌ نن حرفش رٍ ادانٌ داد

ٌ ای بٌ اسو آیَان يا بَدن کٌ این نژاد تهام ٍ _ عالٍى بر سراس يا ٍ انسان يا قَم دیگ
اقَانی کٌ از طریق برقراری ارتباط با جسو ٍ رٍح . کهال در اختیار قَم سراس يا بَدند

اٍن يا کانال شبیٌ انسان يا بَدند، . سراس يا، از اٍن يا نَاظبت ٍ فرنانبرداری نی کردند
 .با این تفاٍت کٌ تَانایی يای خاصی داشتند

 :بعد لبخند زد ٍ گفت
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 .اینو باید بدٍنی کٌ نن از اقَام ایَان يا يستو ٍ جادٍگر نیستو_

 ...پس اٍن. از حرف ياش شگفت زدى بَدم

 :ادانٌ داد

سال يا بعد نژاد انسان يا نَرد ظلو ٍستو آزٍر تنًا زن باقی ناندى از نژاد سراس يا قرار _
 .طَری کٌ نردم برای برکناری اٍن شَرش نی کردن ٍ دست بٌ اعتصاب نی زدن. گرفتن

یک شب عدى ای با قَم آیَان يا یعنی نژاد نن بٌ نشَرت نشستن کٌ اگر آزٍر رٍ برکنار 
 .نکنن تهام نردم بٌ قصر آزٍر حهلٌ ٍر نیشن

ٍقتی کٌ آیَان يا این خبر رٍ بٌ آزٍر دادن ، اٍن با بی رحهی گفت کٌ تهام نردم رٍ نابَد 
 .نی کنٌ ٍ يهین باعخ شد کٌ قَم آیَان يا دست بٌ اقدام بی سابقٌ ٍ پر خطر بزنن

اٍن يا چند رٍز بعد بٌ طَر ناگًانی آزٍر رٍ احاطٌ کردن ٍ با اٍراد نخصَص بٌ خَد 
ٌ ی آزٍر رٍ از اٍن جدا کردن ٍدر داخل کریستال يایی حبس کردن  جسو ٍ سای

فردای اٍن رٍز يردٍ . ٍاین طَری از جنایت بزرگ ٍ خَنریزی عظیهی جلَ گیری کردن
ٌ ی بسیار دٍر از يو دفن کردن  .کریستال رٍ بٌ دٍ نقط

يهین درٍن . کٌ پدر تَ یک ناى پیش از آلسکا اٍن نادى رٍ پیدا کرد ٍ دست ٍرزی کرد
از آزاد شدن آزٍر ٍحشت داشتو ٍ . نن یٌ يشدار ایجاد کرد ٍ نن تَنستو حسش کنو

 .تصهیو گرفتو اٍن رٍ از پدرت پس بگرم کٌ نشد

ٌ ی شها ننتظر فرصت بَدم کٌ تَ نن رٍ از پنجرى دیدی ٍ فکر  حتی یک شب جلَی خَن
انصافا  (خندید)...کردی شبحی چیزیو ٍ بعدش اٍن پسر رٍ فرستادی ٍاسٌ تجسس

 .پسر شجاعی بَد

 :از شک حرف ياش بیرٍن اٍندم ٍ با ناراحتی گفتو
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 کشتنش ؟_

 :با تعجب گفت

 چی؟_

 ...افراد چالز اٍن رٍ کشتن ٍ_

 .نتَنستو ادانٌ بدم

سانر سری تکَن داد، با ... دنی با ارزش ترین دٍست نن بَد ٍ نن دیگٌ نداشتهش
 :انگشت شصت چَنش رٍ خارٍند ٍ گفت

انا اٍن شب کٌ شها رٍ دستگیر کردن، نن بازم ٍاسٌ سرک کشی بٌ خَنتَن رفتو کٌ _
 .دیدم یٌ آنبَالنس اٍن جاس ٍ اٍن پسر نَ قًَى ای رٍ با خَدشَن بردن

البتٌ نن نی خَاستو کهکش کنو؛ ٍلی خب دٍر ٍ برش . اینو شنیدم کٌ گفتن زندس
 .شلَغ بَد ٍ آنبَالنس سریع خَدش رٍ رسَند

 با این حرفش از جام بلند شدم ٍ گفتو؟

ٌ طَرى؟ تَ... خدای نن_  تَ نطهئنی؟... زندس؟ حالش چ

ٌ طَرى؛ انا زندس... آرٍم باش_  .دیگٌ نهی دٍنو حالش چ

 ...بعدشو کٌ تَ راى برگشت آدم يای چالز پیدام کردند ٍ

 :نن ينَز تَ بًت اینکٌ دنی زندى اس بَدم؛ ٍلی سانر يهچنان ادانٌ داد

ٌ ی خاندان نن نتَجٌ شد کٌ نن از نژاد آیَان يا يستو ٍ _ چالز با پیداکردن زندگینان
 ...چند سالٌ کٌ دنبالو کردى
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ٌ اش رٍ نالش داد ٍ چشو بستٌ ٍ آرٍم گفت  :با دستش دٍ شقیق

 !االن این اتفاق نهی افتاد، لعنت... اگٌ نن نبَدم_

 .خیلی حالش گرفتٌ بَد

 :سعی کردم کهی دلداریش بدم. حاال کٌ دنی زندى بَد حس بًتری داشتو

 .این تقصیر تَ نیست، نقصر چالزِه کٌ نطهئنو تقاص کاراش رٍ پس نیدى_

 .سری تکَن داد ٍ ساکت شد

 :ٍقتی دیدم حرفی نهی زنٌ از جام بلند شدم ٍ گفتو

 .نی خَام نطهئن شو کٌ حالش خَبٌ. نی خَام برم دنی رٍ ببینو_

 :یکًَ سرش رٍ باال آٍردٍ با اخو گفت

تٌ... نی فًهی داری چی نیگی؟ کافیٌ پات بٌ شًر برسٌ_  .اٍن ٍقت تیکٌ بزرگٌ گَشِه

 :با دل خَری ٍ لحن آرٍنی گفتو

نن يهٌ چیو رٍ از دست دادم ٍ دٍستام تنًا . تَ درک نهی کنی. خب نی خَام ببینهش_
 .کسایین کٌ دارم

 .این نعنای کانل بی کسی بَد

ٌ ی سفت ٍ زريیو نشست ٍ گفت  :دستش بٌ آرٍنی رٍی شَن

درٍاقع نجبَری کٌ تحهلو کنی؛ چَن سرنَشت نن بٌ .عالٍى بر اٍن يا تَ ننو داری_
 .يرکهکی ازم بربیاد برات انجام نیدم . يرچیزی کٌ بٌ آزٍر نربَطٌ گرى خَردى

 .بٌ صَرتش کٌ لبخند داشت نگاى کردم
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 .لبخند کهرنگی زدم

 .نهنَن، حضَرت ٍاقعا خَبٌ_

 :دستش رٍ بر داشت ٍ با حالت شَخی گفت

 .البتٌ تا ٍقتی کٌ حرف گَش کن باشی خَبٌ_

ٌ ای باال انداختو  :ادانٌ داد. با خندى شَن

 ٍقتی دٍستت حالش خَب شٌ، خَدم نیارنش پیشت،_

 .قَل نیدم

االن . خیالو راحت شد. اٍن قدر خَشحال شدم کٌ جَابش رٍ با یک قطرى از اشکو دادم
 :ازش پرسیدم. راحت رٍی جریان آزٍر نی تَنو تهرکز کنو

 اٍن چیٌ؟... سانر؟ تَ گفتی یٌ خطر بزرگ تری تًدیدم نی کنٌ

 :با نگرانی بٌ آتیش نگاى کردٍ گفت

 .سایش کٌ يَیت اصلیشٌ برای پس گرفتن جسهش نیاد... نشکل خَدِه آزٍرى_

 :با لکنت گفتو

 سایش؟...  س_

 .سری بٌ نعنیٌ ارى تکَن داد

ٌ ی نا فرق دارى_ ٌ ی سراس يا با سای ٍاسٌ اٍن يا يَیت ٍاقعیشَنٌ ٍ حتی قابل . سای
ٌ ی اٍن بَد . لهسٌ  .نصف قدرت آزٍر تَی جسو ٍ نصف دیگش تَی سای
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سایش يو ... با بیدار شدن جسهش. برای رسیدن بٌ قدرت اصلی باید يردٍ رٍ داشت
نا باید برای بقانَن جلَش  (نفس عهیقی کشید)البتٌ ينَز حسش نکردم . بیدار نیشٌ

 .ٍایسیو

تنًا نگرانیو اینکٌ تَ ينَز آنادى نیستی، اصال بی يَا تَی این ناجرا کشیدى شدی ٍ 
سنی نداری کٌ بخَای با این نَضَعات کنار بیای؛ انا باید خیلی زٍد قدرت يا رٍ تَی 

 .چنگت بگیری

 .حداقل برای نجات خَدت

... نقابل یٌ ايریهن قدرت نند... یٌ ناشی بی تجربٌ. پس داستان تازى شرٍع شدى بَد
نزدیک تر شد ٍ سعی کرد با نگاى بٌ چشو يای ترسیدى ام برام . اصال عادالنٌ نیست

 .تَضیح بدى

اگٌ نتَنیو جلَش رٍ بگیرم، اٍن جَنت رٍ نی گیرى ٍ نن رٍ در خدنتش ٍ ...ببین الرا_
این ٍسط نن فقط نی تَنو یٌ کهک .بعد فقط خدا نی دٍنٌ چی بٌ سر این سیارى نیارى

 باشٌ؟. پس زٍدتر خَدت رٍ بپذیر ٍ بشناس... يهین. یار باشو

انگار اصال دل داری بلد نیست، با این حرفش دلو بدتر زیر ٍ رٍ شد؛ ٍلی نن 
 .نهی خَاستو بهیرم، نٌ، حاال يو کٌ چیز زیادی برای از دست دادن ندارم

 .سعیو رٍ نی کنو_

فعال يو نگران چیزی . فردا شرٍع نی کنیو. پس فعال انشب ٍ استراحت کن. خَبٌ_
 .نباش ٍ از فکر آزٍر بیا بیرٍن

ٌ طَر؟  آخٌ چ

 .باشٌ_ 
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 .خهیازى ای کشید ٍ کنار آتیش رٍی زنین دراز کشید

. ظايرا خیلی خستٌ بَد.شاید نن سرنا رٍ حس نکنو؛ انا نطئنو کٌ اٍن سردش نیشٌ
ٌ ی تخت رٍ براش بردم ٍ رٍش کشیدم  .آرٍم رفتو تَی کلبٌ ٍ نالف

 :يهَن طَر کٌ چشهش بستٌ بَد گفت

 .نهنَن_

 .یٌ لبخند کَچیک زدم ٍ کنار آتیش نشستو

 .یا باید نرگ رٍ انتخاب نی کردم یا زندى نَندن. تٌ دلو نی ترسیدم؛ انا چارى ای نبَد

 .بٌ سانر کٌ نطهئنو خَابش بردى بَد نگاى کردم

 .بٌ نظر نرد خَبی نی اٍند

نباید تهام کاريا رٍ کٌ رٍ دٍشش بندازم، نی تَنستو تردید ٍ تَ شهاش بخَنو، اینکٌ 
 .نی تَنٌ رٍی نن حساب باز کنٌ یا نٌ؟ دیگٌ نباید بچٌ بازی در بیارم

 .تهام این اتفاقا از ریشٌ بٌ آزٍر نربَطٌ ٍ نن باید انتقام اصلی رٍ از اٍن بگیرم

ٌ خاطر دنی ٍ جسی يو کٌ شدى باید نانع نابَدی این شًر ٍ نردنش بشو  .حتی ب

 اگٌ تَ این راى بهیرم برام فرقی نهی کنٌ،. نن باید نانع اٍن نابَدگر بشو

 .فقط نی خَام قبلش تهام تالشو رٍ کردى باشو

 .از حس انگیزى ای کٌ داشتو حالو بًتر بَد

 .بٌ آسهان ٍ ستارى ياش نگاى کردم، این جا کجاست کٌ ستارى ياش اٍن قدر زیادند

 .ظايرا این جسو خَاب رٍ يو ازم دریغ کردى بَد، انگار کٌ اصال خَاب رٍ تجربٌ نکردم
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 .پس تا خَد صبح بٌ آسهَن نگاى کردم

*** 

صبح زٍد از بیکاری تَی جنگل قدم نی زدم ٍ رد بَی گیاى نطبَعی رٍ کٌ دیرٍز سانر بًو 
 .داد، از جنگل دنبال کردم

چَن نطهئن بَدم ير کی نن رٍ با این شکل ٍ شهایل : اصال يو از تنًایی نترسیدم
بی خیال الی درخت يا قدم نی زدم ٍ نسیرم رٍ . ببینٌ یا سکتٌ نی کنٌ یا فلنگ ٍ نی بندى

 .سهت بَی گل کج نی کردم

 .بَی گیاى قَی تر شد، حتها نزدیکشو. فکر کنو یٌ کو زیادی دٍر شدم؛ ٍلی نًو نیست

درست حدس زدم؛ کنار جَی آب يهَن گیاى بلند ٍ پیچ پیچی رٍ دیدم، بٌ اطرافو نگاى 
حس نی کردم کلی چشو بٌ نن زل زدى؛ ٍلی کسی رٍ يو . کردم سکَت بدی حاکو بَد

 .ندیدم

 .بٌ سهت اٍن گیاى سبزرنگ رفتو. سعی کردم بٌ این چیزيا فکر نکنو

ٌ کنندى بَد؛ ٍلی ظاير نعهَلی داشت، راستش نن . کنارش زانَ زدم بَش عالی ٍ ٍسَس
 .این گیاى رٍ قبال دیدم؛ ٍلی اصال يهچین بَیی نداشتٌ

 !اینو از شانسِه ننٌ. شاید آزٍر چرندى بَد ٍ ننو چرندى شدم

گیاى رٍ چیدم ٍ تَی جَی آب گرفتو تا کهی تهیز شٌ، از اینکٌ بخَام نحل گاٍ ٍگَسفند 
علف بخَرم خَشحال نبَدم؛ ٍلی بَی عجیبی کٌ اٍن گیاى ساطع نی کرد بدجَر نن رٍ 

 .ٍسَسٌ کرد

ٌ ياست باٍرم نهیشٌ کٌ . کل حَاسو جهع شد. يهین حین حس کردم چیزی الی بَت
 .لرزش زنین رٍ يو تَنستو حس کنو
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بٌ رٍ بٌ رٍ خیرى شدم کٌ اٍن چیز نزدیک تر شد ٍ نن در آنی سهتش چرخیدم ٍ تَی یٌ 
 .حرکت غیرعادی ٍ ناخَدآگاى دستو رٍ سهتش يدف گرفتو کٌ بدجَر شَکٌ شدم

 .شک اٍل اینکٌ اٍن چیز یٌ خرگَش قًَى ای بَد کٌ بی حرکت ایستاد ٍ نگام نی کرد

شک دٍم اینکٌ استخَانی کٌ رٍی نچ دستو بَد نحل شهشیر بٌ حدشاید یک نتر ٍ نیو 
 .بلند شدى بَدٍ حتی کنار پای خرگَش تَی زنین فرٍ رفتٌ بَد

 .بٌ حدی شکٌ بَدم کٌ فقط بٌ خرگَش ٍ اٍن استخَان شهشیر نانندم نگاى کردم

ٌ طَری جهعش کنو؟ ٌ طَری اینجَری شد؟ حاال چ  چ

 .عجیب بَد. خرگَش يو بدٍن اینکٌ بترسٌ نزدیک ترم شد

کهی کٌ بَ کشید آرٍم دٍر زد . اٍند جلَ ٍ پايای استخَانی ٍ کفش نانندم رٍ بَ نی کرد
پا شدم ٍ استخَان . ينَز تَ بًت خرگَش بَدم کٌ یادم افتاد تَی بعد ٍضعیو. ٍ رفت

رٍ از زنین بیرٍن کشیدم ٍ با حیرت نگايش کردم، رنگ استخَانی کٌ دٍر بدنو بَد رٍ 
ٌ يای ترک نانند قرنز رنگی نا  ٌ ی خیلی تیزی داشت ٍ حال داشت، با این تفاٍت کٌ لب

 .بینش بَد کٌ برق نی زد

 .ترسیدم کٌ نکنٌ درست نشٌ ٍ نجبَر شو با این افتضاح برم پیش سانر

ٌ ی یٌ درخت خَرد ٍ .با استرس از جام پاشدم  يهین کٌ تَی اٍن حالت چرخیدم بٌ تن
بدتر يَل کردم ٍ دستو رٍ باالی سرم . در کهال تعجب یٌ قسهت عهیقی از تنٌ رٍ برید

بردم کٌ زد بٌ یٌ شاخٌ ٍ بریدش، بعد شاخٌ بٌ اٍن کلفتی خَرد فرق سرم ٍ دٍ نیو شد؛ 
 .ٍلی اصال طَریو نشد یا راحت بگو اصال دردی حس نکردم
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کهی تکَن . این بار بی حرکت سرجام ایستادم ٍ سعی کردم استخَان رٍ بٌ داخل ببرم
دیگٌ داشت . دادم کٌ نشد، با فشار دستو يو سعی کردم يلش بدم تَ بازم بی فایدى بَد

 !گریو نی گرفت، نکنٌ بٌ نفرینی چیزی نبتال شدم

این بار تهرکز کردم، نفس عهیقی کشیدم ٍ باياش نحل یٌ عضَ بدن، نحل انگشتو رفتار 
 .دیدم کٌ بٌ آرٍنی سر جاش خزید ٍبرگشت. کردم، انگار کٌ دارم انگشتو رٍ خو نی کنو

پس دٍبارى ارٍم ارٍم کشیدنش . خیلی ذٍق کردم ٍ سعی کردم بازم انتحانش کنو
 .این بار تند تند انجام دادم. ذٍق زدى بَدم. بازم ٍ بازم. بیرٍن، خیلی حس خَبی بَد

با . ٍقتی بیرٍن نی اٍند یٌ صدایی شبیٌ بٌ صدای خرٍج شهشیر از غالف رٍ نی داد
 :حیرت زیر لب گفتو

 .خیلیو بد نیست... ٍاٍ_ 

شرٍع بٌ دٍیدن . اٍن قدر ذٍق داشتو کٌ نی خَاستو سریع این جریان رٍ بٌ سانر بگو
با يرقدم زنین زیر پام کهی ترک برنی داشت ٍ ان قدر سریع ! کردم، اٍنو چٌ دٍیدنی

. يهچنان نی دٍیدم. بَدم کٌ سریع از جنگل خارج شدم، اصال دلو نهی خَاست بایستو
ٌ ی کَچیک نرسیدى بٌ کلبٌ رسیدم  ...بٌ یٌ تپ

 .نهی دٍنو چرا جَگیر شدم؛ انا چنان پریدم کٌ انگار نی خَام از کَى آلپ فرٍد بیام

با شتاب عجیبی بٌ چند نتری زنین تَ يَا رسیدم کٌ چشهو بٌ سانر خَرد کٌ ينَز 
بٌ خَدم اٍندم ٍ از ترس اینکٌ رٍسر . خَاب بَد، باٍرم نهی شد کٌ بتَنو اٍن قدر بپرم

سانر نحل نَشک از جاش بلند . سانر فرٍد بیام جیغ کشیدم ٍ تَ يَا دست ٍ پا زدم
شد ٍ سرش رٍ باال گرفت تا نن رٍ دید، عین جن زدى يا کنار کشید ٍ نن نحل يَاپیهای 

 .در حال سقَط کج ٍ کَلٌ سقَط کردم ٍ گرد ٍ خاکی بٌ پا شد
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دردم نگرفت، فقط از گرد ٍ خاک زیاد یٌ تک سرفٌ کردم ٍ با خجالت ٍ نگرانی ننتظر 
از الی گرد ٍ خاک چًرى ی نتعجب ٍ عصبیش رٍ دیدم . تَبیخ شدنو تَسط سانر بَدم

سرم رٍ پایین انداختو ٍ آرٍم از رٍی زنین بلند شدم، يیچ تَجیًی . کٌ بٌ نن زل زدى
ٌ ای کٌ رٍی سانر بَد االن زیر پام بَد ٍ اگر سانر از جاش تکَن . ٍاسٌ کارم نداشتو نالف

با . نهی خَرد قطع بٌ یقین لٌ شدى بَد؛ چَن زنین زیر پام فرٍ رفتٌ بَد ٍ گَد شدى بَد
یٌ دستش سرش رٍ خارٍند ٍ کهی عصبی این ٍر ٍ اٍن ٍر رٍ نگاى کردٍ سعی کرد با لحن 

 :گفت. نالیو صحبت کنٌ

 تَ، تَ يَا چی کار نی کردی؟_

ٌ شدى ٍ پالسیدى ای کٌ تَی دستو بَد رٍ جلَش گرفتو نیو نگايی . با شرنندگی گیاى ل
 :انداخت ٍ با لحن کنترل شدى گفت

 .تا جایی کٌ نی دٍنو این گیاى رٍی زنین رشد نی کنٌ، نٌ تَ يَا_

 :گفتو. حس کردم کٌ دارى خَدش رٍ بٌ شدت کنترل نی کنٌ

 .یٌ کَچَلَ از رٍی اٍن تپٌ پریدم_

 یٌ کَچَلَ يان؟_

 :بعد سری از تاسف تکَن داد ٍ گفت

حاال . نی تَنستی تا بیدارشدن نن صبر کنی نٌ اینکٌ شیر شی ٍ خَدت بٌ تجسس بری_
 از کجا پیداش کردی؟

 :این رٍ کٌ گفت یاد اتفاق تَی جنگل افتادم ٍ با ذٍق گفتو

 .تَی جنگل یٌ چیز جدید کشف کردم... آيا_
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ذٍق نن رٍ کٌ دید ابرٍياش باال پرید ٍ آرٍم رٍی زنین نشست ٍ گردنش کٌ انگار رگ 
 :بٌ رگ شدى بَد رٍ نالید ٍ گفت

 خب؟_

 :با افتخار گفتو

 ...ببین_

ٌ ای کٌ رٍی نچ دستو بَد رٍ .بی حَصلٌ نگام کرد دستو رٍ باال آٍردم ٍ استخَان برجست
بعد با ذٍق زدگی بٌ سانر کٌ االن با تحسین نگام . نحل شهشیر از غالف بیرٍن کشیدم

 .نی کرد، نگاى کردم

 .با اینکٌ خَابو رٍ زيرم کرد؛ انا ارزشش رٍ داشت. خَشو اٍند... آفرین_

 :جلَتر رفتو ٍ گفتو. خیلی خَشحال بَدم ٍ از تعریفش لذت بردم

 نیشٌ یادم بدی؟_

 :با تعجب گفت

 چی رٍ؟_

 .خب قدرتایی کٌ تَی این جسهٌ دیگٌ

 نن یادت بدم؟_ 

 آرى پس کی؟_ 

 .خَدت_

 .جا خَردم
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 .دیشب خَدت گفتی کٌ یادم نیدی... ٍلی آخٌ_

ٌ طَری ازشَن استفادى نی کنٌ_ ٍقتی يو کٌ از . نن جای آزٍر نبَدم ٍ نهی دٍنو چ
قدرت يای تَ استفادى نی کنو شیَى ی نخصَص آیَان ياست ٍ با شیَى ی تَ فرق دارى 

 .باید خَدت پیداشَن کنی (.خهیازى کشید)

ٌ طَری؟_  آخٌ چ

ٌ ای باال انداخت  .شَن

 .با حرص رٍم رٍ برگردٍندم

 .خیلی خب بابا_

 :يهین طَر دست بٌ سینٌ ایستادى بَدم کٌ از جاش بلند شد ٍ گفت

 .باید بریو شکار، البتٌ نن فقط يهرايو ٍ تَ قرارى زحهتش رٍ بکشی_

 .با تعجب گفتو

 .نن؟ ببین نن شکار بلد نیستو_

 .پس یاد بگیر_

 .اصال راى دٍنی برام باقی نذاشت. زٍرگَ

 .دست بٌ سینٌ بًش گفتو

ٌ ای يو دارم؟_  بٌ نظرت چارى ی دیگ

دیدم یٌ اسلحٌ رٍ . رفت تَی کلبٌ ٍ کهی بعد برگشت. فقط بٌ یٌ پَزخند اکتفا کرد
 :با تعجب ٍ لحن آرٍنی گفتو. پشت کهربند شلَارش قایو کرد
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 اسلحٌ؟_

 :کاپشن چرم قًَى ایش رٍ پَشید ٍ گفت

 .انرٍز قرارى یٌ دلی از عزا در بیارم... دنبالو بیا. نهکنٌ الزم شٌ_

ٌ ای باال انداختو ٍ دنبالش سهت جنگل رايی شدم  .شَن

 .با اینکٌ کباب دٍست دارم؛ انا االن کٌ اسهش رٍ آٍردی برام جالب نبَد_

 .خب اینو از اخالقیات جدیدتٌ_

جدا؟ راستی نن نی تَنو خیلی سریع تر از یٌ آدم نعهَلی بدٍم، اصال غیر قابل _
 .نقایسست

 .اینو از تَانایی يای آزٍرى_

 .يهین؟ برات جالب نبَد کٌ خَدم کشفشَن کردم، حداقل یٌ آفرینی یٌ چیزی_

ٌ ی چشو نگام کرد ٍ چیزی نگفت  .با یٌ پَزخند از گَش

تا جنگل کلی چرت ٍ پرت گفتو ٍ البتٌ سانر بٌ سکَت تشَیقو نی کرد؛ انا نن عجیب 
يهش نی گفت تهرکز کن ٍ کو حرف بزن؛ انا نن ندام . دلو یٌ يو صحبت نی خَاست

 .حرف نی زدم ٍ سانر چشو غرى نی رفت ٍ يهین باعخ نی شد نن بیش تر لذت ببرم

باٍرم نهی شد کٌ اٍن قدر سریع باياش احساس راحتی نی کردم؛ چَن نن اصال 
 .نهی شناختهش

 .خالصٌ سانر بی صدا ٍ بدٍن اعالن شرٍع بٌ تهرین دادن نن کردى بَد

سانر ازم خَاست آيَیی کٌ در حال چریدن . پشت یٌ صخرى نسبتا بزرگ پناى گرفتیو
 .بَد رٍ شکار کنو
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ٍقتی بٌ آيَ نگاى کردم دلو براش سَخت؛ انا ٍقتی بٌ این فکر کردم کٌ سانر چند رٍزى 
 .غذا نخَردى دلو بیش تر بٌ حال سانر سَخت

اٍن چند رٍزی کٌ نن بیًَش بَدم رٍ نتَنست ٍاسٌ خَدش غذای درست ٍ حسابی 
بخَرى ٍ نن احساس گـ ـناى نی کردم، پس سعی کردم رحو رٍ کنار بذارم ٍ بساط کباب 

 .رٍ براش جَر کنو

ٌ ی صخرى ایستادم ٍ بٌ آيَ نگاى کردم خَدنو براش کشتنش حریص شدى بَدم ٍ . لب
يهین کٌ سٌ بار پشت سر يو نفس کشیدم، سهتش حهلٌ ٍر . این برام عجیب بَد

 .شدم

تا نن رٍ دید کٌ دارم بًش حهلٌ نی کنو، انتظار داشتو کٌ پا بٌ فرار بذارى؛ انا اٍن يو 
طَری کٌ در یک قدنیش نتَقف . نحل يهَن خرگَشٌ ایستادى بَد فقط نگام نی کرد

 .شدم

چرا فرار ...نهی فًهیدم . ننتظر یٌ فرار ٍ گریز بَدم؛ انا االن فقط جلَی آيَ ایستادى بَدم
 .صدای سانر نن ٍ بٌ خَدم آٍرد. نهی کرد

 .نحل اینکٌ حقیقت دارى... جالبٌ_

آيَ تا چشهش بًش افتاد آنادى ی فرار شد؛ انا يهچنان . کنار صخرى ایستادى بَد
 .ایستادى بَد

 چی؟_

 .اینکٌ حیَانات با آزٍر ارتباط دارن ٍ نی تَنن از دستَراتش اطالعت کنن_

حرفش بٌ دلو نشست؛ چَن نن يو عاشق . برام فَق العادى جالب ٍ البتٌ جذاب بَد
 :آرٍم گفتو. حیَانات بَدم
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 .نن نهی تَنو بکشهش_

 .درک نی کنو_

نی دٍنستو کٌ االن بدن سانر ضعف دارى بٌ خاطر . اٍن يو نردد شد. بًش نگاى کردم
 :کهبَد غذا پس لبخند کَچیکی بًش زدم ٍ گفتو

 .این طبیعیٌ، نی فًهو. خَدت این کار رٍ بکن_

 :قدردانٌ نگام کردٍ گفت

 .دختر عاقلی يستی_

سانر تک سنگی از . آيَ يهچنان ایستادى بَد. لبخندی زدم ٍ نگام رٍ بٌ زنین دٍختو
انگار خَدش يو . زنین برداشت ٍ سهتش پرت کرد ٍ آيَ پا بٌ فرار گذاشت

نهی تَنست رٍ در رٍ بکشدش ٍ از پشت آيَ رٍ نشَنٌ گرفت ٍ دٍ شلیک پشت سر 
 .يو

*** 

نن يو گیايی کٌ جدیدا . نزدیک بٌ ظًر بَد ٍ سانر نشغَل کباب کردن گَشت آيَ بَد
با خَدم فکر کردم کٌ تا کی باید تَی . بٌ خَردنش عالقٌ پیدا کردى بَدم نشغَل شدم

 .این دشت ٍ تَی این کلبٌ باشو

 .دٍست داشتو برگردم بٌ شًر؛ انا نگٌ سانر نی ذارى؟ فعال بی خیال این نَضَع شدم

 :سَالی کٌ ذينو رٍ درگیر کردى بَد ازش پرسیدم

 نیگو سانر؟ تَ زن ٍ بچٌ نداری؟_
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بٌ نظرم سانر یٌ نرد کانل ٍ بی عیب ٍ نقص بَد، البتٌ اگٌ بخَام از اخالق خشکش 
 .ظاير خَبی يو داشت. فاکتَر بگیرم

 :خَاست گَشت رٍ بٌ دندٍن بکشٌ کٌ با سَالو کهی نکخ کرد ٍ بعد گفت

 .نٌ_

ٌ ای کٌ ٍاسٌ خَردن داشت رٍ از دست داد  فکر کنو ناراحت شد؛ چَن دیگٌ اشتیاق اٍلی
 .آخٌ بٌ نن چٌ. از کردى ی خَدم پشیهَن شدم. ٍ بٌ جلَش خیرى شد

 :با شرنندگی بٌ چریدن ادانٌ دادم کٌ صداش ٍ شنیدم

. زن، بچٌ؛ انا این آرزٍ ٍاسٌ نن نحالٌ. آرزٍی ير نردی اینکٌ یٌ خانَادى داشتٌ باشٌ_
نگر اینکٌ نحل پدرم خَد خَاى باشو کٌ اجازى بدم یٌ آیَان دیگٌ بٌ دنیا بیاد کٌ ٍضعش 

بشٌ نحل نن؛ نن تنًا بازناندى ی آیَان يا خَايو بَد ٍ نهی ذارم یکی دیگٌ يو بٌ 
 .سرنَشت نن دچار بشٌ یا زنی بٌ خاطر نن آسیب ببینٌ

ٌ اش یٌ آیَان بٌ دنیا بیاد. دلو براش سَخت  .اٍن نی ترسید بچ

از رٍی تکٌ سنگی کٌ رٍش نشستٌ . خیلی ناراحت شدم. فداکاریش قابل تحسین بَد
استخَن ران آيَ تَی دستش بَد ٍ نگاش یٌ جای . بَدم بلند شدم ٍ رفتو کنارش

 .دیگٌ

 :آرٍم گفتو

نن حتی اگٌ بٌ قیهت ... بیا با يو بٌ این قَم ٍ نژاد يای تاریخی پایان بدیو... سانر_
ٌ چی دست . جَنو يو کٌ شدى، نهی ذارم آزٍر قدرت بگیرى ٍ دٍبارى حکَنت کنٌ االن يه

قَل نیدم ان قدر قَی بشو کٌ بتَنو در کنار تَ باياش نقابلٌ . تَ تنًا نیستی. ناست
 .کنو
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ٌ ی چشو نگام کرد ٍ لبخند نحَی زد دستش رٍ رٍی سرم گذاشت ٍ تا تَنست . از گَش
 .نَيام رٍ بٌ يو ریخت

 :خندیدم ٍ گفتو

 .نکن_

 .از حرکت ایستاد

 .داری عاقل تر نیشیا_ 

 .خب کهال يو نشینی این پدر بزرگ بد اخالق در نن يو اجر کردى دیگٌ_

 :خندید

 .آرى حداقل یٌ صفایی بٌ اٍن نغزت داد_ 

 :بعد صَرتش جدی شد ٍ دست راستش رٍ بٌ سهتو گرفت

 تا تًش يستی بچٌ؟_

بدٍن اینکٌ فکر کنو دست استخَانی قرنز ٍ سفیدم رٍ با لبخند ٍ جدیت تَی دستش 
 :گذاشتو ٍ آرٍم فشردم ٍ گفتو

 .يستو_

 :بعد انگار کٌ نی خَاست حرف جدی بزنٌ اخهش کهی تَ يو رفت ٍ گفت

 .دستو رٍ لٌ کردی_

خندید ٍدستش رٍ تَ يَا تکَن داد ٍ . سریع دستو رٍ کشیدم ٍ نعذرت خَايی کردم
 :گفت
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 .زٍرتو زیاد شدى... فسقلی_

نهایشی ٍاسش سینٌ سپر کردم کٌ خندى اش صدادار شد ٍ بٌ دستش نگاى کرد ٍ آرٍم 
 .باز ٍ بستش کرد

ننو بٌ دستش نگاى کردم کٌ یٌ لحظٌ نتَجٌ شدم یٌ چیزی نحل رعد ٍ برق از کف 
با تعجب ٍ لبخند نگاش کردم، اٍنو زیر چشهی نگام کرد بعد یٌ جرقٌ از . دستش گذشت

 .دستش بٌ آتیش کو جَن نیانهَن پرت شد ٍ آتیش یًَ جَن گرفت

 :بی اختیار براش دست زدم ٍ با شَق گفتو

 ٍای عالی بَد پسر، چٌ جَری این کار رٍ نی کنی؟_ 

 :نگاشَ دزدید ٍ گفت

 .نهی دٍنو_ 

 بگَ دیگٌ، نگٌ نیشٌ ندٍنی؟_ 

ٌ طَری اٍن شهشیر نچت رٍ آزاد _  آرى، يهَن طَر کٌ تَ نهی تَنی تَضیح بدی کٌ چ
 .نی کنی

اصال نهی شد این چیزيا . بٌ جرأت نی تَنو بگو کٌ برای دٍنین بار تَی عهرم قانع شدم
 .رٍ تَضیح داد، نحل باال بردن یٌ تار ابرٍ بَد، تَضیحی نداشت

*** 

خَدش يو . تکٌ سنگی رٍ نقابلو گرفت ٍ گفت اٍل باید رٍی قدرت يای طبیعیو کار کنو
 .کنار دریاچٌ نشست ٍ تهرکز کرد
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ٌ ای . نهی دٍنستو قرارى با اٍن سنگ چی کار کنو سانر تًدید کردى بَد اگر تا اٍن دى دقیق
 .کٌ دارى تهرکز نی کنٌ، نتَنو با اٍن سنگ چیزی رٍ کشف کنو

ٌ اس  .اٍن ٍقت کارم ساخت

ٍاسٌ يهین با خَدم گفتو سانر کٌ نهی بینٌ ٍ پشتش بٌ ننٌ پس با اٍن استخَان 
زبَنو رٍ کنار لبو گذاشتو ٍ آرٍم . شهشیر نانند تَی نچ دستو یٌ بالیی سر سنگ بیارم

 استخَان رٍ از نچو رايی بیرٍن کردم کٌ

 .غالفش کن... قرار نشد تقلب کنی... آيای_

 .با تعجب بٌ سانر کٌ پشتش بٌ نن بَد ٍ عالٍى بر اٍن چشهاش بستٌ بَد نگاى کردم

 .آٍنقدر احساس ضایع  شدن نی کردم کٌ يیچی نگفتو ٍ اطاعت کردم

! سیاى؟ بازم سیاى. يَفی کشیدم ٍ بٌ سنگ سیاى کٌ اندازى ی کف دستو بَد نگاى کردم
 .این چٌ رنگی بَد کٌ جدیدا تَی زندگی نن سایٌ انداختٌ بَد

چشو يام رٍ بستو ٍ یاد ٍقتی افتادم کٌ با . نهی دٍنو چرا یاد نَيای سیاى نادرم افتادم
ٌ شَن نی کرد، بعد نَيای نن رٍ نی بافت،  حَصلٌ شَن

يهیشٌ بًش نی گفتو کٌ نَيای بَر ٍ بلَند دٍست دارم، نٌ این نَی سیاى ٍ بد رنگ ٍ 
نی گفت نَی تَ نحل سیايی شبٌ کٌ یٌ چیز خَشگل نحل ستارى ٍ ناى . نادرم نی خندید

 .رٍ تَی خَدش بٌ نهایش نی ذارى

 .اٍن عاشق نَيای سیايش بَد

ٌ ی چشهو خیس شد اٍلین . لبخندی زدم ٍ چشهو رٍ باز کردم. از یاد آٍری خاطرات گَش
 .چیزی کٌ دیدم نَيای سیاى پریشَن شدى تَی صَرتو بَد
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 .با دستو کنارش زدم، ٍقتی نگام بٌ سنگ افتاد از تعجب نهی دٍنستو چی کار کنو

 .يهَن کٌ تَی تصَرم بَد. اٍن سنگ سیاى بٌ شکل صَرت نادرم در اٍندى بَد

 :نالیدم. سنگ رٍ تَی دستو فشردم ٍ رٍی دٍ زانَ افتادم

 سانر؟_

 .ٍقتی نن رٍ با این حال دید سریع اٍند سهتو ٍ دستش رٍ رٍی شَنو گذاشت

 چی شدى؟_

. با ناباٍری سنگ رٍ ازم گرفت. اٍن رد نگايو رٍ زد. چیزی نگفتو ٍ آرٍم اشک ریختو
 :ٍقتی اشکو رٍ دید، نفس عهیقی کشید ٍ آرٍم گفت

 .نادرت ٍاقعا زیبا بَد_

 :با صدای لرزٍن گفتو

 .نَيای سیايش خیلی قشنگ بَد_

 .درست نحل تَ_

 .سنگ رٍ بًو داد ٍ دستی رٍی سرم کشید. نگاش کردم

 .کارت عالی بَد بچٌ، خیلی يو عالی بَد_

ٌ ای کٌ ساختٌ بَدم نگاى کردم  .لبخند زدم ٍ بٌ نجسه

نن ناخَاستٌ افکارم رٍ ٍارد سنگ کردى بَدم ٍ بی خبر اٍن رٍ ٍادار بٌ تغییر حالت کردى 
ٌ يایی از پدر، دنی ٍ . بَدم ٌ ای رٍ برداشتو ٍ نجسه با خَشحالی تکٌ سنگ يای دیگ

 .جسی رٍی اٍن حک کردم
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نعلَم بَد خیلی خَشش اٍندى؛ انا لبخندش رٍ جهع نی کرد . بٌ سانر نشَنشَن دادم
 .تا نن پررٍ نشو

ٌ ی گیايان تهرین کردم خیلی زٍد تَنستو ارتباط برقرار کنو ٍ . بعد از اٍن با گیاى ٍ ریش
 .کنترل اٍن يا رٍ دستو بگیرم

ٌ ی سنگ باید انرژی بیش تری صرف . البتٌ ير کدٍم قلق خَدش رٍ داشت نحال ٍاس
نی کردم؛ ٍلی گیاى يا این طَری نبَدند؛ ٍاسٌ کنترل کردن ير کدٍم حداقل بٌ یک دقیقٌ 

 :زنان نیاز داشتو کٌ سانر نی گفت

 .تا بٌ خَدت بیای زدى ناکارت کردى، بجنب_ 

 فکر نی کنٌ کار راحتیٌ؟! ٍاقعا کٌ

 .از کابَس دردناک اٍن شب آزنایشگاى یک يفتٌ ٍ چند رٍز گذشت

 .نن ير رٍز با سانر تَی جنگل تهرین نی کردم

جنگل بزرگ ٍ ٍحشی کٌ نن قبل از این اتفاقات اصال نیَندى بَدم ٍ تَی این ندت 
 .ندیدم کسی این جا بیاد

اصال آدرسش رٍ يو نهی دٍنستو؛ انا از يَا ٍ نٌ غلیظی کٌ صبح يا کنار کلبٌ ٍ جنگل رٍ 
 .در بر نی گرفت حدس نی زدم کٌ یٌ جای بلند ٍ نرتفع باشٌ

تَی این چند رٍز با تالش ٍ پشتکار نشغَل کشف این ايریهن دٍرنی شدم ٍ ير ٍقت 
خستٌ نی شدم یا ناانید با یاد آٍری دنی ٍ جسی قدرت نی گرفتو ٍ با تالش بیش تر 

 .نشغَل نی شدم

تَنستو نًارت يایی رٍ پیدا کنو؛ نحل تبدیل آب بٌ کریستال، رٍان کردن سنگ، آتش 
 :زدن ٍ دید خیلی قَی با چشو کٌ گايی سانر بٌ شَخی نی گفت
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 .یٌ ٍقت از اٍن قدرت رٍی نن بٌ کار نبری، سَء استفادى نکنیا_ 

با اینکٌ از پدرم کهی جَن تر بَد؛ انا . ٍ نن بٌ این نقیو جدید ٍ عزیزم کلی نی خندیدم
ٌ ی رٍشن تَی این ندت فقط آشنایی با سانر  بازم برام نحل یٌ پدر بَد، شاید تنًا نقط

 .بَد

 .نردی کٌ پشت نقاب جدی ٍ اخهَش یٌ قلب نًربَن ٍ بخشندس

ٌ ی تایهر رٍ زد ٍ با لبخند رضایت بخشی گفت  :دکه

دارم بًت انیدٍارم . نَفق شدی تَی پنج جانیٌ سنگ ٍذٍب کنی. خیلی خَبٌ... خَبٌ_
 .نیشو

 :با غرٍر گفتو

 .ينَز خیلی نَندى کٌ شگفت زدى بشی آقای سانر... يٌ_

 :از رٍی سنگ بلند شدٍ دست بٌ کهر گفت

 .انیدٍارم_

 .بٌ سهت کلبٌ قدم زدیو. دیگٌ دم غرٍب بَد

کهی ناخن يای بلند ٍ استخَانیو رٍ بٌ يو زدم، از گفتن حرفو نطهئن نبَدم، دٍست 
نداشتو ناراحتش کنو؛ ٍلی این نَضَع خیلی فکرم رٍ نشغَل کردى بَد ٍ از اٍن بدتر 

 .این دلتنگی لعنتی

ٌ ای کردم ٍ آرٍم گفتو  :تک سرف

 سانر؟ گفتی دنی ٍ جسی رٍ نیاری پیشو، پس چی شد؟_

 .بازدنش رٍ عهیق بیرٍن داد ٍ آرٍم نَک پاش رٍ بٌ تکٌ سنگی زد
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 بٌ نظرت نی تَنی با این تغییر بزرگ باياشَن رٍبٌ رٍ شی؟ اٍنا این طَری نی پذیرنت؟_

 .یٌ لحظٌ ترسیدم، حق با اٍن بَد

حتی صَرتو با اٍن لب يای کبَد ٍ پَست عجیب ٍ چشو يایی . نن بٌ کلی عَض شدم
کٌ گايی تغییر نی کرد، نن از لحاظ جسهی یکی دیگٌ بَدم، اصال شاید ازم فرار کنن، 

 ...شاید

 .سانر ٍقتی دید خیلی پکر شدم سعی کرد حرفش رٍ بپیچَنٌ

نگران نباش بٌ نحض . نطهئنو نی پذیرنت، يرچی نباشٌ رفیق صهیهی يستین... ام_
 باشٌ؟... اینکٌ ٍقتش رٍ نناسب ببینو نیارنشَن پیشت

 .حرفی نزدم سرم کانال پایین بَد

از قدم زدن خستٌ شدم ٍ البتٌ ناانید پس، با سرعت غیر انسانی بٌ سهت کلبٌ رفتو ٍ در 
 .آنی بًش رسیدم

رٍی تخت ٍلَ شدم، حتی فکرش يو برام سخت بَد؛ ٍلی اگرم نپذیرن حق دارن، نن از 
 .اٍن رٍز تا االن دیگٌ خَدم رٍ تَی آیینٌ ندیدم، نگر اتفاقی

برای تسکین ناراحتیو . تَی این ندت فقط با یادآٍری خاطرات شیرینو خَش بَدم
 .دٍبارى نحل نسکن خاطرات رٍ بٌ یاد آٍردم

ٌ ی دنی تَی گَشو پیچید کٌ با پررٍیی نسیر رايو رٍ بست  .صدای اٍلین نکاله

نهنَن کٌ بًو رسَندی بدجَر گیر کردى بَدم، اسهت الراست ... آيای خانَم افسردى»
 «درست نهیگو؟
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ٍ بعد صدای جسی کٌ رٍی صندلی حیاط کنارم نشست ٍ با خجالت سر بحخ رٍ با نن 
 .باز کرد

نحل اینکٌ تازى ٍاردی، بًت پیشنًاد نی کنو زیاد دٍر ٍ ٍر ساشا نری ٍگرنٌ دٍبارى درگیر »
 «تَ يو الرایی درستٌ؟.... راستی نن جسیو ... نی شین

 .ٍ بعد دٍستی نا سٌ تا با يو شرٍع شد

اردٍيای بیرٍن شًری کٌ با يو نی رفتیو ٍ فرار از دست یٌ راسَی بدبَ تَی جنگل يای 
جنَب استرالیا ٍ دعَايای دنی ٍ افتخارات الهپیاد جسی ٍ نًهَنی يای سٌ نفرى ای کٌ 

 .نانان ترتیبش رٍ نی داد

ٌ اش سرتاسر شادی ٍ زندگی بَد البتٌ نن اٍن ٍقت يا خیلی افسردى بَدم ٍ يهش . يه
بٌ خاطر نصدٍم شدن تَی نسابقات ژیهناستیک بَد کٌ دستو با یٌ حرکت اشتباى بٌ 
شدت پیچ خَرد ٍ شکست؛ طَری کٌ بًو گفتن تا عهر دارم نهی تَنو بازم ژیهناستیک 

 .کار کنو

يهین صدنٌ، تنًا آرزٍی کَدکی نن رٍ ازم گرفت ٍ کو کو بٌ افسردگی نبتال شدم؛ ٍلی 
 .با اٍندن دنی ٍ جسی بٌ زندگی سرد ٍ کسل کنندى ام کو کو بًبَد پیدا کرد

 .انکان نداشت نن رٍ طرد کنن، حتی با این جسو. لبخند نحزٍنی رٍی لبو نشست

حرفی نزد ٍ نستقیو . سانر تازى بٌ کلبٌ رسیدى بَد. با صدای در از افکارم بیرٍن اٍندم
 .رفت سهت پارچ آب ٍ لیَان رٍی نیز

 :کهی سکَت شد ٍ بعد با صدای آرٍم ٍ ناراحتی سکَت رٍ شکست ٍگفت

 .انگار بدجَر نا انیدت کردم، نتاسفو_

 :نهی دٍنو چرا؛ انا ازش پرسیدم. يهَن طَر کٌ خَابیدى بَدم برگشتو سهتش
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 چرا ٍقتی چالز گفت کٌ دست از انتقال آزٍر بٌ نن بکشی بٌ حرفش گَش نکردی؟_

دٍست داشتو بدٍنو ٍاسٌ چی زندى ام، بدٍنو يدف از نجات پیدا کردن از اٍن آزنایش 
 .سخت چی بَدى، دٍست داشتو بدٍنو اصال زندى نَندنو چٌ ارزشی دارى

 :با کهی نکخ لیَان رٍ رٍی نیز گذاشت ٍ نگايو کرد

بٌ دٍ دلیل؛ اٍلیش اینکٌ چالز رٍح بدطینت ٍ خبیحی دارى ٍ اگر این قدرت بٌ دستش _
نی افتاد فقط خدا نی دٍنٌ چی بٌ سرنَن نی اٍند، دٍنیش بٌ این خاطرى کٌ نا 

آیَان يا قدرت این رٍ داریو کٌ پتانسیل آدم يا رٍ تشخیص بدیو، تَ درٍنت از پتانسیل 
خَبی دارا بَدی، طَری کٌ ٍقتی تَی آزنایشگاى دیدنت فًهیدم کٌ تَانایی تحهلش رٍ 

 ...داری ٍ يهین طَر

 .نکخ کرد ٍ لبخند گرنی زد

يهین طَر رٍح پاک ٍ قلب نًربَنی داری، تَ الیقش بَدی ٍ نن از اینکٌ این قدرت بٌ _
 .تَ رسیدى خیالو راحتٌ

 :بٌ سقف نگاى کردم ٍ گفتو

ٌ خاطر نن نبَدن، نن نردن رٍ بٌ این _ این دالیل نفعی بٌ حال نن نداشت، یعنی ب
 .يهٌ نصیبت ترجیح نی دادم

 .ننو با افکار خَدم خلَت کردم. دیگٌ حرفی نزد

شب بَد ٍ سانر خَابش بردى بَد، رٍی صندلی ٍ پاش رٍی نیز بَد، اصَال يرجا کٌ 
 .خهیازى نی کشید يهَن جا يو خَابش نی برد

حرف يای انرٍزش با اینکٌ ناراحتو کرد؛ انا . آرٍم از رٍی تخت پاشدم ٍ بًش نگاى کردم
 .حقیقت بَد، حقیقت تلخی کٌ تَی کتو نهی رفت
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ٌ ی خاکستری رٍی تخت رٍ برداشتو ٍ پاٍرچین پاٍرچین سهت در رفتو نتاسفانٌ . نالف
 .استخَن يای کف پام با کف پَش برخَرد نی کردٍ صدا نی داد

طَری کٌ نزدیک بَد سانر از خَاب بلند شٌ؛ ٍلی بعد از تکَن آرٍنی کٌ خَرد دٍبارى 
 .خَابید

تَی يهَن ٍضعیت سعی کردم از تَانایی يام . نفسی از سر آسَدگی بیرٍن فرستادم
کف پَش يای زیر پام رٍ نحل خهیر نرم کردم، طَری کٌ عالٍى بر . استفادى کنو ٍ تَنستو

 .اینکٌ صدا نهی داد، حتی پايام يو کهی تَشَن فرٍ نی رفت

 .کهی برام سخت بَد؛ انا تا دم در کهکو کرد

انشب باد بیش تر نی ٍزید ٍ نَر نًتاب چهنزار رٍ . در رٍ آرٍم باز کردم ٍ بیرٍن رفتو
ٌ اش . رٍشن کردى بَد کهی کٌ از کلبٌ فاصلٌ گرفتو نالفٌ رٍ رٍی سر ٍ دٍشو انداختو ٍ لب

 .رٍ کٌ رٍی گردنو بَد گرى زدم

ٍقتی نطهئن شدم کٌ بٌ حد کافی دٍرم شرٍع بٌ دٍیدن کردم ٍ از سرپایینی فرٍد 
 .اٍندند

 .تا بٌ حال سعی نکردى بَدم کٌ از تپٌ پایین بیام؛ برای يهین نسیر رٍ نهی شناختو

 .نحل بز کَيی از صخرى پایین اٍندم

ٌ ام با زنین بٌ حدٍد شیش نتر رسید، پایین پریدم، نی دٍنستو بالیی سرم  ٍقتی فاصل
ٍ  ایستادم. نهیاد ٍ یاد گرفتٌ بَدم نرم فرٍم بیام از پایین بٌ . رٍی زانَ کهی خو شدم 

ٌ طَر نن رٍ اٍن جا آٍردى بَد ٌ ی کَى نانند نگاى کردم، نَندى بَدم سانر چ  .تپ

 .نسیر سختی بَد ٍ ننو خیلی سنگین بَدم
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ٌ اش یٌ نسیر جادى نانند بَد يهَن رٍ ا ٍن قدر ادانٌ دادم کٌ بٌ یٌ جادى آسفالت . بقی
 .نالفٌ رٍ بیش تر رٍی سر ٍ صَرتو کشیدم ٍ بٌ اطراف نگايی انداختو. شدى رسیدم

تَ تاریکی کهی . چند نتر دٍرتر یٌ تابلَ دیدم. انگار این جا از رٍی تپٌ تاریک تر بَد
یٌ لحظٌ . ناٍاضح بَد، پس سعی کردم از تَانایی ٍ بینایی جسو جدیدم استفادى کنو

 .چشهو رٍ بستو ٍ نجددا باز کردم

ٌ جا بٌ رنگ آبی رٍشن در اٍند ٍ ٍضَح زیادی داشت  .يه

 .شًر نن" پنجاى کیلَنتر تا کانبرا"بازم بٌ تابلَ نگاى کردم ٍ تَنستو تابلَ رٍ بخَنو 

ٌ ی شًر بَدم؟  نن تهام این ندت حَن

ٌ ی جادى کٌ یٌ درى ی کَچیک پاینش بَد رفتو  .با خَشحالی بٌ سهت دیگ

 .قصد داشتو از درى بٌ سهت شًر حرکت کنو کٌ تَ دید ناشین يا نباشو

 .نن انشب يرطَر کٌ شدى باید دنی رٍ نی دیدم ٍ بٌ این افکار پریشَنو پایان نی دادم

گرچٌ .دلو برای شًر يو تنگ شدى بَد. چراغ يای شًر رٍ نی تَنستو از يهین جا ببینو
 .این اٍاخر پر از اتفاقات تلخ بَد

بٌ باال نگاى کردم، قطع بٌ یقین نهی تَنستو از . کو کو بٌ ننطقٌ حفاظتی شًر رسیدم
بٌ اطرافو نگاى کردم، با دیدن دریاچٌ لبخندی زدم . رٍی جادى برم ٍگرنٌ تیر بارٍن نیشو

 .ٍ بٌ سهت دریاچٌ کٌ با سیايی آسهَن نخَف شدى بَد رفتو

باالی پل کهی جلَتر يو ایست بازرسی بَد ٍ . بٌ ستَن پل کٌ رٍی دریاچٌ بَد رسیدم
 .يیچ رايی ٍاسٌ نخفیانٌ رفتن نداشت
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پس فکر کردم شاید دریاچٌ بًترین گزینٌ باشٌ؛ ٍلی ٍقتی بٌ دریاچٌ نگاى کردم لبخندم 
 !رٍ خَردم؛ نن کٌ شنا بلد نیستو

از حرص دٍست داشتو سرم رٍ بٌ ستَن بزنو، چرا قبال بٌ حرف جسی گَش نکردم ٍ 
 .نرفتو کالس شنا؟ اى

 .بدجَر بین ننگنٌ بَدم.

نی ترسیدم برم تَ آب ٍ غرق شو ٍ تَ يهین اٍل ناجرا بهیرم، از طرفی يو با خَدم 
 .نی گفتو کٌ نن االن کلی تَانایی دارم، شاید شانسی شنا يو بلد باشو

بعد آرٍم پام رٍ رٍی سطح آب . چشهو رٍ کهی رٍ يو گذاشتو ٍ نفسو رٍ حبس کردم
 .گذاشتو ٍ تا قبل اینکٌ پشهَن بشو ناگًانی بٌ سهت آب خو شدم

چشو کٌ باز کردم دیدم کٌ بٌ سرعت دارم بٌ عهق نیرم ٍ از سطح آب دٍر نیشو ٍ 
 .يهین باعخ نی شد بترسو ٍ بعد نحل احهق يا تَی آب دينو رٍ باز کنو ٍ جیغ بزنو

ننتظر بَدم خفٌ ٍ غرق شو؛ انا در کهال تعجب داشتو زیر آب نفس نی کشیدم ٍ 
 .حس کردم چیزی زیر بغلو خزید. اطرافو رٍ بٌ راحتی دیدم

دستو رٍ بردم ٍ زیر بغلو رٍ لهس کردم، یٌ چیزی شبیٌ تَر ٍ پَست ظریف بَد، دیگٌ 
داشتو دیَنٌ نی شدم ٍاسٌ يهین ٍسط آب شانسی دست ٍ پا زدم کٌ دیدم دارم بٌ 

سطح آب نزدیک نیشو ٍ بٌ سهت جلَ حرکت نی کنو، يرچی کٌ بَد خَب بَد ٍ 
 .يهَن طَر ناشیانٌ ادانٌ دادم

 .از پل گذشتو ٍ کو کو داشتو بٌ لنج ٍ قایق يا نی رسیدم

ٌ ی تعطیل لب دریا نگاى نی کردم دیر ٍقت بَد ٍ يهین بًترین فرصت . بٌ شًر ٍ بازارچ
 .بَد؛ انا با این حال این جا رٍشن تر از ایست بازرسی بَد، پس باید احتیاط نی کردم
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ٌ ی یٌ قایق سفید گرفتو ٍ ازش باال رفتو ٌ ی دٍرم کانال خیس شدى . دستو ٍ بٌ لب نالف
بَد، سعی کردم خَدم رٍ باياش بپَشَنو کٌ چشهو بٌ دستو افتاد، کانال عَض شدى 

 .بَد

پرى ی نازکی بین انگشت يام رٍ پَشَندى بَد، نحل اردک ٍ رٍی ساعد ٍ نچ ٍ بدنو لیز ٍ 
با گیجی خَدم رٍ نگاى نی کردم کٌ کهی بعد اٍن پردى ی نازک نحَ شد ٍ . براق شدى بَد

ٌ کنندى بَد؛ انا االن ٍقتش رٍ ندارم ٍ . نحل سابق يهٌ چیز استخَانی شد ٍاقعا دیٍَن
 .باید برم

ٌ يا خو  خیابَن يا خلَت بَدند، ير قدم کٌ نی رفتو اطرافو رٍ نگاى نی کردم ٍ پشت بَت
ٍقتی بٌ خیابان سیزديو . کل شًر رٍ نی شناختو ٍ نی دٍنستو باید کجا برم. نی شدم

 رسیدم از حرکت ایستادم،

نگايو بٌ خیابان جلَیی افتاد ٍ تنو لرزید، خیابانی کٌ قبال برای دیدنش بال بال نی زدم، 
 .االن از ترس دیدن خَنهَن جرات ندارم یٌ قدم بًش نزدیکشو

سرم رٍ پایین انداختو ٍ چرخیدم تا بٌ سهت خیابان ديو برم کٌ بٌ یٌ چیزی نحیفی 
خَردم، پایین رٍ نگاى کردم ٍ دیدم یٌ نرد سیاى با نَيای بلند ٍ ژٍلیدى با یٌ تیشرت 

 کحیف سبز رٍی زنین ٍلَ شدى،

ٌ اش غر نی زد  .با تعجب نگاش کردم کٌ داشت با چشو بستٌ از درد ٍ صدای نشئ

نگٌ کَری نردى حسابی، با این يیکلت نصف شبی راى افتادی نا بدبخت بیچارى يار ٍ _
این نَقع شب يو دست از سرنَن بر نهی دارین لعنتیا، االن حالیت ... َاى... آسفالت کنی

 .نی کنو

بٌ زحهت پاشد ٍ نشتش رٍ نشَنٌ گرفت سهتو، ترسیدم ٍ خَاستو عقب برم کٌ تا 
 .چشهش بٌ نن خَرد دستش تَ يَا خشک شد ٍ چشو ياش گرد شد
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اٍل کهی چشو ياش رٍ باز ٍ بستٌ کرد ٍ سر تا پام رٍ نگاى نی کرد ٍ ير لحظٌ 
 .چشو ياش گرد تر نیشد

 :از ترس اینکٌ نن رٍ بزنٌ آرٍم گفتو

 .اصال ندیدنتَن، عهدی نبَد. نتاسفو... نن_

یًَ نرد عربدى ای از سر ترس زد ٍ طَری عقب رفت کٌ با پشت دٍبارى رٍی زنین افتاد؛ 
 :انا سریع خَدش رٍ جهع کرد ٍ پا بٌ فرار گذاشت ٍ يهزنان داد نی زد

 !يیَال... کهک... يیَال_ 

 .این رٍ کٌ گفت نتَجٌ شدم چٌ گندی زدم

 .یٌ لحظٌ فرانَش کردم کٌ نن االن چٌ شکل ٍ شهایلی دارم

 .نالفٌ از رٍی صَرتو کنار رفتٌ بَد ٍ تابلَ تابلَ داشتو تَی خیابَن نی چرخو

سریع رٍی صَرتو رٍ پَشَندم ٍ پا بٌ فرار گذاشتو ٍ چَن خیابَن ديو جلَ بَد، نجبَر 
اٍن يو فکر نی کرد نن دنبالش . شدم بٌ نسیری کٌ نردى نعتاد داشت فرار نی کرد، برم

 .کردم ٍاسٌ يهین بیش تر عربدى کشید ٍ التهاس نی کرد

 !یا عیسی نسیح... کهک... نیا نیا نیا... خَايش نی کنو نزدیک نن نشَ_

ٌ يا رٍشن شد. نن نجبَر بَدم از اٍن نسیر برم بٌ نرد رسیدم کٌ . چراغ چند تا از خَن
اٍن اٍل با ٍحشت ٍ ترس نگام کرد، بعدم از ترس تَی خیابَن یازديو پیچید ٍ از 

ٌ ی چشو دیدم کٌ از حَاس پرتی بٌ یٌ درخت خَرد  .گَش

خیلی ٍاسش ناراحت شدم؛ انا کاری از دستو بر نهی اٍند؛ چَن با این شکل ٍ شهایل 
 .قطعا تَجیحاتو رٍ گَش نهی داد
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ٌ يا کو کو داشت رٍشن نیشد قبل از اینکٌ يهٌ از خَنٌ بیرٍن بیان، . چراغ يای خَن
ٌ ی دنی بَد کهین کردم ٌ ی ديو پیچیدم ٍ پشت دٍتا از درخت کٌ نقابل خَن  .تَی کَچ

 خفٌ شین نردم آزارا، نگٌ نهی بینین نصفٌ شبٌ؟_ 

ٌ يا بَد يهین کٌ کهی صدايا خَابید نفسی از سر آسَدگی . صدای شاکی یکی از يهسای
 .کشیدم

ٌ ی  یًَ حس کردم یٌ چیزی بٌ ساق چام چسبید، بٌ پایین کٌ نگاى کردم، دیدم یٌ گرب
 .سبزى کٌ دارى با ناز خَدش رٍ بٌ پايام نی زنٌ

 این چی نیگی تَی این نَقعیت؟

 .برٍ از این جا، برٍ... پیشتٌ_ 

يَل کردم ٍ سریع گربٌ رٍ بلند کردم ٍ چپَندنش تَ سطل . با صدای بلندی نیَ کرد
 .آشغال بزرگ کٌ درست رٍ بٌ رٍم بَد ٍ بعد درش رٍ آرٍم بستو

 !دیگٌ صداش نهی اٍند فکر کنو از دیدن اٍن يهٌ آشغال ذٍق زدى شد

 .با استرس دستو رٍ رٍی قلبو گذاشتو ٍ با یٌ نفس عهیق ٍ لرزٍن بٌ نقابلو نگاى کردم

ٌ ی دنی، دلو برای این جا يو تنگ شدى بَد  .ترس عجیبی بٌ دلو چنگ نی زد. خَن

 .نی ترسیدم نحل اٍن نرد نعتاد ازم بترسٌ ٍ طردم کنٌ

با احتیاط از پرچین زیبا ٍ آينیشَن باال ٍ تَی باغچٌ قدم زنان بٌ . بٌ سهت خَنٌ رفتو
 .سهت در چَبی خَش طرحشَن رفتو، ضربان غیر عادی بدنو رٍ احساس کردم
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شاید درست نبَد؛ انا با اتکا بٌ نیرٍيام چَب در رٍ نحل خهیر . با غو نقابل در ایستادم
نرم کردم ٍ دستو رٍ ازش رد کردم ٍ قفل پشت در رٍ باز کردم، قلق این خَنٌ تهانا 

 .دستو بَد

تَی پذیرایی عطر نخصَص دنی پیچیدى . خَنٌ تاریک ٍ خلَت بَد. در رٍ آرٍم باز کردم
ٌ ی چَبی جلَم نگاى . بَد، اٍن قدر دل تنگ دٍست يام بَدم کٌ زدم زیر گریٌ بٌ راى پل

 .کردم

َ تر برم ٌ ی دٍم بَد؛ انا ترس نهی ذاشت جل بٌ قاب عکس کَچیک سٌ . اتاق دنی طبق
 .تاییهَن کٌ رٍی شَنینٌ بَد نگاى کردم

ٌ ام شدت گرفتٌ بَد  .برش داشتو ٍ بٌ الرای افسردى نگاى کردم، گری

تَی عکس جسی ٍسط نا نشستٌ بَد ٍ با لبخند بٌ لنز دٍربین نگاى نی کرد، دنی يو با 
ژست آرتیستیش ایستادى بَد ٍ نن در حالی کٌ سر جیهی کٌ رٍی پام بَد رٍ نَازشش 

ٌ ی تقریبا بلند قاب عکس رٍ بٌ سینو  نی کردم بٌ لنز دٍربین نگاى نی کردم، با گری
 .چسبَندم ٍ زنزنٌ کردم

 ...الرا... دلو برای تَ يو تنگ شدى بَد_

ٌ ی باال يَل شدم ٍ خَاستو قاپ عکس رٍ رٍی شَنینٌ  یًَ با صدای کلید برق طبق
 .صدای پا ٍ يهزنان صدای دنی رٍ شنیدم. بذارم کٌ از دستو افتاد ٍ شکست

 .پشت نبل کهین کردم

 تَیی؟... استال_

ٌ طَر بٌ خَدم جرات دادم ٍ فکر کردم کٌ دنی يو ... دستو رٍ نقابل دينو گذاشتو چ
 .نردى؟ از خَشحالی اشک نی ریختو ٍ بٌ صداش گَش نی دادم
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 .جیهی تَ چرا اٍندی پسر؟ نن بیدارت کردم؟ نتاسفو_

جیهی؟ سگ دٍست داشتنی نن پیش دنی بَد؟ دلو برای نَازش بدن پشهالَش یٌ ذرى 
 .شدى بَد

صدای پاياشَن کٌ داشت نزدیک نیشد رٍ نی شنیدم ٍ يهین طَر تند تند نفس 
 .دٍست دٍران کَدکیو... کشیدن يای جیهی

 ...نطهئنو کٌ جاش انن بَد، پس چرا... این جا رٍ ببین قاپ عکس نحبَبو شکستٌ_ 

ارى داشت سهت نن پشت . حس کردم کٌ صدای نفس کشیدن يای جیهی نزدیک شد
 .نبل نی اٍند

بدنو لرزید، یًَ زٍزى ی خَشحالش رٍ بغل دستو شنیدم ٍ بعد سرش رٍ کٌ بٌ صَرتو 
 ...نی زد

 جیهی؟ چی اٍن جاست؟_

ٌ طَر نن رٍ شناخت؟ . تند تند بٌ صَرت نبًَت ٍ یخ کردى ی نن زبَن نی کشید چ
 .نن کٌ کانال عَض شدى بَدم ٍ حتی با نالفٌ صَرتو رٍ پَشَندى بَدم

ٌ ی بی صدا صَرتش رٍ نَازش کردم با خَشحالی دم تکَن نی داد . دٍام نیاٍردم ٍ با گری
 .برق يا رٍشن شد. ٍ پارس نی کرد

 .صدای نتعجب دنی رٍ شنیدم

 تَ؟ کی يستی؟_

 .سرم رٍ بیش تر پایین انداختو ٍ احساس پشیهانی نی کردم کٌ چرا اٍند

 با تَام کی يستی؟_ 
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از ذٍق زدگی جیهی کانال نتعجب بَد، این رٍ از صداش فًهیدم؛ انا اصال چًرى اش رٍ 
 .ندیدم

 .آرٍم از جام بلند شدم

 .صَرتو ينَز پَشیدى بَد

 .بًترى حرکت اضافی نکنی_

 :سرم پایین بَد، با صدایی کٌ از گریٌ نی لرزید گفتو

 ...نتاسفو_

ٌ اش بًو نزدیک شد  .دیدم کٌ سای

 :با تردید پرسید

 .کی يستی؟ لطفا خَدت رٍ نشَن بدى... تَ_

حدس نی زدم کٌ صدام رٍ تشخیص ندى؛ چَن کهی دٍرگٌ شدى بَد ٍ گریٌ بدترش کرد 
 .بَد

 :گفتو

 .نتاسفو... نن نباید نی اٍندم دنی_

 .شنیدم کٌ صداش لرزید ٍ پر از غو شد

ٌ ای نحَ کرد ٌ يا رٍ برای لحظ فکر نهی کردم کٌ االن بارٍن ببارى، . نَر رعد ٍ برق تهام سای
 .نا بین صدای بارٍن ٍ رعد ٍ برق شنیدم کٌ صداش لرزید ٍ پر از غو شد

 ...چرا صدات این قدرآشناست؟ تَ_
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 .اٍندنو اشتباى بَد، باید بٌ حرف سانر گَش نی دادم

 :نزدیک شد ٍ خَاست نالفٌ رٍبردارى کٌ عقب کشیدم ٍ گفتو

 .ٍ يهین طَر جیهی... نَاظب خَدت ٍ جسی باش دنی_

 .بعد سریع چرخیدم ٍ رفتو سهت در کٌ دنبالو دٍید ٍ با سهاجت ٍ ناراحتی گفت

 .تَ الرایی درستٌ؟ آرى خَدتی؟ صبر کن... يی_

ٌ ام نشست . لبو رٍ گاز گرفتو ٍ قبل اینکٌ دستو بٌ دست گیرى بخَرى، دستش رٍی شَن
 .چشو يام رٍ از ترس رٍی يو گذاشتو ٍ سکَت کردم

 .تَ الرایی_

ٌ ام رٍ کج کرد ٍ نن رٍ بٌ رٍی خَدش برگردٍند ٍ داد زد  :بعد با عصبانیت شَن

 .چرا خَدت رٍ نشَن نهیدی لعنتی_

این رٍ کٌ گفت سریع شنل رٍ از رٍی سرم کنار زد ٍ يزنان يو نن چًرى ی اٍن رٍ دیدم 
از شدت بًت فقط بٌ صَرت خستٌ ٍ در يهش خیرى شدى . ٍ يو اٍن صَرت نن رٍ

بَدم، نَياش تَی پیشَنیش بَد ٍ تازى نتَجٌ خهیدگی کهرش شدم ٍ چشو يای 
 .سبزی کٌ االن با تعجب آشکاری بٌ صَرتو دٍختٌ شدى بَد

 .بدٍن اینکٌ پلک بزنٌ کهی عقب رفت ٍ دستش رٍ بٌ نبل گرفت

 :زنزنٌ کرد. نن ينَز تَی بًت بَدم

 .این انکان ندارى... الرا_

با صدا ٍ نَر رعد ٍ . اشکو نحل آدم يایی کٌ صَرتشَن فلج بَد، بی اجازى پایین نی اٍند
 :برق بٌ خَدم اٍندم ٍ گفتو
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 ...نباید. نن نباید نی اٍندم... نتاسفو_ 

 .دیدم کٌ چشو ياش خیس شدى ٍ جلَ اٍند، االن تقریبا يهقد دنی شدى بَدم

 .يهین کٌ خَاست جلَتر بیاد، چرخیدم ٍ دستگیرى ی در رٍ چرخَندم

 ...نٌ صبر کن الرا_ 

 .يهین کٌ یٌ قدم بٌ بیرٍن برداشتو با یٌ جفت چشو غضبناک ٍ عصبانی نَاجٌ شدم

سانر با سر ٍ ٍضع خیس ٍ ابرٍيای در يو گرى خَردى نقابل در ایستادى بَد ٍ از 
ٌ اش آب نی چکید  .چَن

یٌ نگاى بٌ پشت سرم انداخت ٍ دنی رٍ کٌ کانال تَی . یکٌ خَردم ٍ بٌ نن نن افتادم
 :شک بَد دید ٍ بعد تَی يهَن حالت بازٍی استخَانیو رٍ گرفت ٍ رٍ بٌ دنی گفت

البتٌ اگر نشتاقی کٌ دٍستت . اٍلین کَى... فردا صبح زٍد بیا بٌ باالی کَى بیرٍن شًر_
 .رٍ ببینی

سر چرخَندم ٍ بٌ دنی نگاى کردم، اصال ٍضع رٍحیش خَب نبَد، فقط نگايهَن 
 .نی کرد

 .جیهی دٍبارى خَاست بیاد کنارم کٌ سانر بازٍم رٍ کشید ٍ ٍسط باغچٌ برد

 .دلو نهی خَاست برم. با ناراحتی بٌ دنی کٌ تازى بٌ خَدش اٍندى بَد نگاى کردم

 .تَ ازکجا پیدات شد، ٍلش کن... يی یارٍ_

داشت نی دٍیید سهتو کٌ یٌ حباب رعد نانند ٍ بنفشی برای دٍ جانیٌ جلَی چشهو رٍ 
گرفت ٍ بعد ٍقتی کٌ نحَ شد درخت ٍ جنگل رٍ نقابل خَدم دیدم ٍ صدای سرفٌ زدن 

 .سانر
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ٌ ی . نن دٍبارى تَی جنگل بَدم ٍ خبری از دنی ٍ خَنٌ ٍ شًر نبَد سانر بعد از چند سرف
 .پشت سر يو کهرش رٍ راست کرد ٍ اٍلین کاری کٌ کرد، یٌ کشیدى بٌ صَرت نن بَد

 .بعد صدای فریاد عصبیش بلند شد

 بٌ چٌ اجازى ای پاشدی رفتی شًر؟... احهق بی فکر_

ٌ ی دستش دردی حس نکردم، فقط باعخ شد حَاسو بًش جهع بشٌ با . از ضرب
 :ادانٌ داد. ناراحتی نگاش کردم

با این بی فکری يات جَن ير سٌ تانَن رٍ نزدیک بَد بٌ خطر بندازی، يهین االنش _
اگٌ کهی دیرتر بیدار نی شدم االن سر از آزنایشگاى در ... کلی پلیس تَ اٍن نحلٌ ریختٌ

 نگٌ نگفتو خَدم نیارنش پیشت، چرا حرف تَ َکتت نهیرى؟... نی آٍردی

 :با گریٌ سرم رٍ پایین انداختو ٍ زنزنٌ کردم

 .نتاسفو_

 .جای تاسف نغزت رٍ بٌ کار بنداز... با تاسفت نهی تَنی نانع گندکاریات بشی_ 

چًرى ی دنی کٌ آخرین لحظٌ دیدم از . لبو رٍ گاز گرفتو ٍ انگشت يام رٍ بٌ يو فشردم
يهین طَر کٌ سرم خو بَد نگام بٌ دستش خَرد کٌ خَنی . جلَی چشو يام نهی رفت

ٌ خاطر سیلی بَد کٌ تَ گَشو زد با نگرانی سرم رٍ باال گرفتو کٌ بًش . بَد، فًهیدم ب
 :بگو؛ انا دیدم کٌ از بینیشو خَن نیاد، ٍاقعا نگران شدم ٍ با ناراحتی گفتو

 چت شدى؟... سانر بینیت خَن نیاد_

باران بٌ رٍ . با نچش خَن بینیش رد پاک کرد ٍ با بی حالی رٍی زنین نشست
برام ٍزنی نداشت، . سریع رفتو زیر بغلش گرفتو ٍ تَی کلبٌ بردنش. صَرتهَن نی خَرد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

104 ❤Pari❤  اٍل جلد شدى بلعیدىرنان |  

رٍی تخت نشَندنش ٍ . حتی بٌ راحتی نی تَنستو بغلش کنو ؛ٍلی نطهئنو کٌ نهی ذارى
 .با گیجی کهی ازش خَرد. با استرس تَی لیَان آب ریختو ٍ بٌ دستش دادم

 بًتری؟_

ٌ ی آرى تکَن داد  .سری بٌ نشَن

ٌ خاطر فشار انتقالی بَد کٌ بٌ تنًایی انجام دادم_  .اینکار باید با سٌ آیَان انجام شٌ... ب

 :کنار تختش نشستو ٍ با پشیهَنی گفتو

 .ببخش... تقصیر ننٌ_

 .چیزی نگفت، ادانٌ دادم

نن یٌ دختر افسردم کٌ از تنًایی ٍحشت دارى، از بی کسی، از طرد شدن؛ انا االن _
برای پایان دادن بٌ این کابَس طرد . تنًا انیدم دٍستام يستن. يهش سرم اٍندى

نن ... اٍن. شدن بَد کٌ بی اجازى ی تَ بٌ شًر رفتو، نی خَاستو زٍدتر با دنی ربٌ رٍ شو
 .ينَز نی ترسو. رٍ شناخت؛ انا فرصت نشد بفًهو کٌ ازم نتفر شدى یا نٌ

سرم رٍ رٍی زانَ گذاشتو ٍ چًرى ی دنی رٍ تجسو . سانر تَی سکَت سرش پایین بَد
کردم ٍ بعد جسی رٍ، جسی عزیزم کٌ حتی دلو برای نَيای طالییش یک ذرى شدى بَد؛ 

ٌ خاطر رٍح لطیف ٍ ضعیفش تصهیو گرفتو بَدم اٍل با دنی رٍبٌ رٍ شو  .انا ب

يیچ ردی از نفرت ٍ طردکردن نبَد، نن تَی صَرتش غو رٍ ... تَ چًرى ی اٍن پسرِه _ 
 .پس دیگٌ نگران نباش... دیدم، دلتنگی، دلسَزی

 .سرم رٍ باال آٍردم ٍ نگايش کردم

 راست نیگی؟_
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 .البتٌ_

 .لبخندی زدم

 .خَشحالو کٌ این رٍ نیگی_

 .با لبخند نگام کرد

 یٌ سَال بپرسو؟_

 .بپرس_

 نن رٍ بخشیدی؟_

 خَدت چی فکر نی کنی؟_

 .فکر نی کنو آرى_

 .پس دیگٌ ٍاسٌ چی نی پرسی_

 :با خَشحالی ٍ انرژی کٌ از حرف ياش گرفتٌ بَدم بلند شدم ٍگفتو

 .خب چَن بابا بزرگ خَبی بَدی،نیرم برات یٌ شکار تَپ پیدا نی کنو_

خَايشا تَ يیچ )يهین کٌ خَاستو بچرخو نچ دستو رٍ گرفت ٍ با نگايی کٌ یعنی 
 :گفت (کاری نکن

 .فقط دردسر درست نکن. نهی خَاد_

ٌ ای گفتو ٍ بٌ پانسهان دستش نشغَل شدم از اٍن بارٍن .  بارٍن بند اٍندى بَد. باش
ٌ ای يا بَد، سانريهین طَر بٌ دستش کٌ در حال پانسهان بَدم نگاى نی کرد، بًش  لحظ

 :گفتو
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 تَکٌ نی دٍنی نن چٌ پَست کلفتو، پس چرا این حهاقت رٍ کردی؟_

 :بٌ ژستو نگاى کرد ٍ گفت

بد حهاقت کردم، انتظار داشتو پخش زنین بشی؛ انا فقط دست خَدم رٍ ناکار ... آرى_ 
 .کردم

 :آرٍم گفت. ریز خندیدم ٍ رٍ پانسهان تهرکز کردم

یٌ رٍز نی رسٌ کٌ اٍن قدر از قدرت يات رٍ دستت نی گیری کٌ حتی نی تَنی جسهت رٍ _
نی تَنی بین ... کنترل کنی ٍ جسهت رٍ ير ٍقت کٌ بخَای بٌ الرای ضعیف تبدیل کنی

پس دیگٌ اٍن قدر ... نردم بری ٍ ير ٍقت کٌ خَاستی دٍبارى بٌ آزٍر تبدیل بشی
ٌ ی درٍنت کشف  ٌ خاطر جسهت غصٌ نخَر ٍ فقط تالش کن کٌ نیرٍيات رٍ از گنجین ب

 . کنی ٍ بشکافی

فکرم ... از حرکت ایستادم، یعنی نی تَنستو؟ اگر سانر نی گفت، پس حتها يهین طَرى
 .رٍ بٌ زبَن آٍردم

 .اگٌ تَ نیگی پس حتها نی تَنو_

 .با لبخند سری تکَن داد

تَی چهنزار خیس ٍ خنکِه نزدیک بٌ کلبٌ قدم زدم، دیگٌ نزدیک صبح بَد ٍ دل شَرى ی 
ترس از نیَندن دنی ٍ نپذیرفتن نن بٌ عنَان الرا؛ انا یٌ چیزی . عجیبی بٌ دلو چنگ زد

این ٍسط بٌ نن انگیزى نی داد ٍ اٍن يو بٌ یاد آٍردن خیسی چشو يای سبز ٍ زنردی 
 .دنی بَد

بٌ آسهَن نرطَب کٌ حال ٍ يَای گرگ ٍ نیش داشت نگاى نی کردم، ستارى يا دٍنٌ بٌ 
 .دٍنٌ در حال نحَشدن بَدند، حاال نَيای سیايو از آسهَن سیاى تر بَد
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 .با صدای در کلبٌ برگشتو سهت سانر کٌ داشت کت چرم قًَى ایش رٍ نی پَشید

 :پرسیدم

 کجا نیری؟_

 :يهَن طَر کٌ داشت زیپ کتش رٍ باال نی کشید گفت

پسرِه اینجاست، پایین کَى، انتظار نداری کٌ بدٍن راينهایی این جا رٍ پیدا کنٌ؟ ينَز _
 .صبح نشدى خَدش رٍ رسَند

 :چی نی شنیدم؟ دنی اٍندى بَد؟ با خَشحالی ٍ اضطراب گفتو

 نطهئنی؟ از کجا فًهیدی؟ یعنی این جاست؟... م_

 :بی خیال نگام کرد ٍ گفت

تَی این پَنزدى تا بیست ... اگٌ تَام یکو بٌ اٍن نغز نشَشت آرانش بدی نی فًهی_
ٌ ای کٌ نیستو نی تَنی رٍش تهرین کنی  .دقیق

شک داشتو یاد بگیرم، اٍنو با این . چٌ تهرینی؟ اٍنو االن تَی این ٍضعیت استرس زا
 .استرس لعنتی

 .آخٌ االن اضطراب دارم، فکر نکنو از پسش بر بیام، بذار ٍاسٌ یٌ ٍقت دیگٌ_

 :با اخو نگام کرد ٍ تًدیدٍار گفت

 .تا نیرم ٍ برنی گردم باید دٍر نگری رٍ یاد گرفتٌ باشی_

 .با ناچاری سرم ٍ باال ٍ پایین کردم

 .باشٌ_
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 .نن رفتو_

ٌ خاطر نن اٍندى بَد. دنی این جا بَد. با خَنسردی رفت زٍدتر از نَقع نَعَد يو . اٍن ب
. رفتو تَی کلبٌ، رٍی تخت نشستو. اٍندى بَد، خیلی انیدٍار ٍ خَشحال شدم

 .چشو يام رٍ بستو، باید تهرکز نی کردم

 .نچ، نهی شد

یٌ نفس گرفتو ٍ دٍبارى . ندام ذينو بٌ يو نی ریزى ٍ بٌ چیز يای بیخَد فکر نی کنو
ير فکری کٌ بٌ ذينو نی اٍند رٍ دیگٌ ادانٌ ندادم، ازکنارشَن . چشو يام رٍ بستو

ٌ ی دیگٌ دٍام  گذشتو، نن باید حضَر دنی رٍ احساس نی کردم؛ چَن تا بیست دقیق
 .نهی آٍردم

دقایقی يهین طَر ٍایستادم، بازم اتفاق خاصی نیَفتاد؛ انا تسلیو نشدم، رٍی 
ٌ ام  .تهرکز کردم- کٌ فًهیدن انَاج ٍ اجرام اطرافو بَد- خَاست

تَی سیايی کٌ داشتو نی دیدم یٌ باریکٌ نَری شرٍع بٌ درخشیدن کرد ٍ بعد کل 
ٌ ی اطرافو رٍ نی دیو پشت کلبٌ، کنار رٍدخَنٌ، نن . سیايی ذينو رٍ در بر گرفت ٍ يه

تهام قسهت يایی کٌ قبال رفتٌ بَدم رٍ نی تَنستو بٌ صَرت زندى ببینو، اٍن قدر برام 
 جالب بَد کٌ نی خَاستو بٌ يَا بپرم؛ انا نهی شد،

 انگار سنگ شدى بَدم،. بدنو حرکت نهی کرد

ترسیدم ٍ سریع از اٍن حالت خارج شدم، چشهو رٍ باز کردم ٍ از جا پریدم، حاال 
با تعجب ٍسط کلبٌ ایستادى بَدم کٌ نتَجٌ یٌ . عجیب بَد. نی تَنستو حرکت کنو

 چیزی شدم،
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خیلی زٍد فًهیدم کٌ دٍ دٍست قدیهی نزدیک . یٌ حس آشنایی، یٌ احساس قدیهی
 .کلبن

 .بٌ در نزدیک شدم. نات در کلبٌ شدم، استرس ٍ خَشحالی رٍ با يو قاطی کردى بَد

ٍقتی کٌ بازش کردم چشهو بٌ یٌ پسر قد بلند با نَيای قًَى ای ٍ نگايی کٌ بٌ زنین 
دٍختٌ شدى بَد افتاد کٌ کنارش یٌ نَجَد پشهالَی دٍست داشتنی داشت حرکت 

 .نی کرد، کانل از کلبٌ بیرٍن اٍندم

 .دٍست عزیزم برای دیدنو اٍندى بَد

ٌ قدر تیشرت  سرش پایین بَد ٍ يهپای سانر داشتن نی اٍندن، دٍبارى یادم افتاد کٌ چ
 .سبز ٍسیايش بًش نیاد، کهی از سانر کَتاى تر ٍ الغرتر بَد

 .نًو نبَد کٌ نن االن تَی چٌ ٍضعیتی يستو، اگر اٍندى، پس نن رٍ پذیرفتٌ

 .ناخَداگاى بًشَن نزدیک شدم، ينَز نتَجٌ نن نشد؛ انا سانر نن رٍ دید

خو شدم ٍ صَرت نازش . جیهی پارس کرد ٍ سهت دٍید. ٍقتی کهی نزدیکشَن شدم
 .رٍ نَازش کردم، دنی ایستاد

 .چشو يای سبز ٍ غهگینش رٍ بًو دٍخت... سرش ٍ آرٍم آرٍم باال آٍرد

ٌ ی لبو چکید  .صاف ایستادم ٍ بی اختیار لبخندی زدم کٌ اشکی رٍی گَش

 چشو ياش قرنز ٍ براق شد،

ننتظر بَدم فقط یٌ کلهٌ دٍبارى بايام حرف . نگای سبزش بٌ تهام اجزای بدنو چرخید
 .بزنٌ

 .نی دٍنستو زندى ای... الرا_
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 .لبخندم پر رنگ تر شد

نن رٍ يهَن الرای قدیهی . اٍن نترسید یا نحل اٍن نرد نن رٍ يیَال خطاب نکرد
 .نی دید

 :دستش رٍ رٍی شَنو گذاشت ٍ با لبخند نحزٍنی گفت

 .چرا زٍدتر نیَندی پیشو بی نعرفت_

يیچ جَابی نداشتو کٌ بٌ این سَالش بدم، نن ٍاقعا راجب دٍست عزیزم چی فکر 
 .نی کردم

ٌ طَر تَنستو بٌ رفاقتش شک کنو؟  چ

 .سانر سرش رٍ پایین انداخت ٍ با لبخند رٍی تکٌ سنگ بزرگ کنار کلبٌ نشست

 .لبخندم پاک شد ٍ با صدای بلند گریٌ کردم

 .اٍن قدر خَشحال بَدم کٌ بٌ جای شادی گریٌ کردم

 :نابین گریٌ گفتو

 .دلو برات خیلی تنگ شدى بَد_

ٌ يای یک سالٌ شدى بَدم  .عین بچ

يهیشٌ ... با اینکٌ خندش با سرخی چشو ياش تضاد داشت؛ انا دلو رٍ قرص نی کرد
ٍقتی گریٌ نی کردیو سعی نی کرد جَ رٍ با شَخی عَض کنٌ ٍ يهیشٌ يو نَفق بَد، با 

 :خندى گفت

 .ننو دلو برات تنگ شدى بَد افسردى ی الغر نردنی_ 
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 :بعد کٌ کهی بٌ يیکلو نگاى کرد ٍ با شَخ طبعی گفت

از االن باید بگو افسردى ی يیکلی؛ ٍلی خیلیو بد نشدیا، حال نی تَنیو با يو ... نٌ خب_
 .بساط رايزنی رٍ راى بندازیو 

با این حرفش با خندى رفتو جلَ تر ٍ بغلش کردم، نحل بچٌ از زنین بلندش کردم ٍ تهام 
دلتنگیو رٍ سر بدنش خالی کردم، طَری کٌ اٍل خندید؛ انا بعد تند تند زد پشتو ٍ با 

 :درد گفت

 !آی زخهو... آخ دندم دندم... آی آی کهرم_

 :با نگرانی گفتو. با حرف آخرش طَری ٍلش کردم کٌ کهی تعادلش بٌ يو خَرد

 خَبی؟ بًتری؟... ببخش دنی اصال حَاسو نبَد_

 :کهی خو شد ٍ با خندى گفت

 .ارى بابا چیزی نیست نترس_

 .درٍغ نگَ کَ؟ کجاس؟ ببینو_

دستو رٍ سهت پیراين خاکستری کٌ زیر تیشرتش پَشیدى بَد بردم ٍ خَاستو بزنهش 
 :باال کٌ چشهش گرد شد ٍ با خجالت گفت

 .يی با تَام... عٌ چیکار نی کنی؟ نکن دختر_

ٌ ای باال انداخت  .نگايی بٌ سانر انداخت کٌ اٍن با خندى شان

دنی نغلَب شد ٍ لباسش رٍ از شکو باال کشیدم کٌ چشهو بٌ جای بخیٌ ٍ قرنزی 
 .دٍرش افتاد

 .آب دينو رٍ قَرت دادم ٍ بٌ صَرتش نگاى کردم
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 .نتاسفو_

 :سریع لباسش رٍ پایین کشید ٍ با بی خیالی گفت

 .تَ چرا؟ نقصر خَدنو_

 :بعد نگايش غهگین شدٍ گفت

بعد از اٍن ناجرا بٌ يهراى خانَادى ی ... آقای دیَید ٍ خانَم سَزان نتاسفو... بابت_
 .جسی براشَن یٌ نراسو تدفین با شکَى گرفتیو

 .انا نن ير رٍز در دلو براشَن نراسو نی گیرم نٌ یک بار بلکٌ يزار بار

 :جَابو فقط یٌ کلهٌ بَد

 .نهنَن_

 :بازم غو حاکو شد کٌ سانر با بی حَصلگی گفت

ٌ ی بححتَن ٍ بذارین ٍاسٌ بعد_  .فعال بٌ فکر صبحَنٌ باشین... ادان

 .ضد حال از این بدتر نگٌ نیشد؛ انا نن تابع این نرد ضدحال خَش قلب بَدم

*** 

لبخند از رٍی . کف کلبٌ، قرقاٍل کباب شدى ٍ آب رٍ چیدیو ٍ سٌ تایی کنار يو نشستیو
سانر تَی راى بٌ . لبو پاک نهی شد ٍ نن با خَشحالی ير از گايی بٌ دنی نگاى نی کردم

چند دقیقٌ پیش بٌ سانر . دنی ناجرا رٍ گفتٌ بَد ٍ دیگٌ راجع بًش حرفی نزدى بَدن
گفتو کٌ با چشو يای بستٌ اطرافو رٍ دیدم ٍ اٍن با کهال تعجب گفت کٌ نن تَنستو 

دنی ير ٍقت از کنارم رد نی شد، با ناخن ٍ . یکی از نًو ترین نیرٍيای آزٍر رٍ بیدار کنو
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عجب جنسیٌ النصب، خیلی باحالٌ »: دستش نی زد بٌ استخَان رٍی بدنو ٍ نی گفت
 .با خَدم فکر کردم بی چارى تام« .نٌ؟ حال نیدى با این يیکل بری تام رٍ کتلت کنی

 :یٌ چشهک بًش زدم ٍ گفتو

اینکٌ چیزی نیست، یٌ کاريای عجیب ٍ غریبی نی تَنو انجام بدم کٌ تَ خَابو _ 
 .نهی تَنی تصَر کنی

 :یٌ تار ابرٍش رٍ باال بردٍ با صدای تٌ گلَیی گفت

 ٍاقعا؟ نحال چٌ کاری؟_

با یٌ لبخند نرنَز نچ دستو رٍ نقابل چشو ياش گذاشتو ٍ آرٍم آرٍم خنجر تَی نچو 
 .ير چی این خنجر بیرٍن نی اٍند، چشو يای دنی گردتر نیشد. رٍ آزاد کردم

 !این دیگٌ خیلی خفنٌ! یا خدا_

بعد دٍتایی عین ندید بدیديا ذٍق کردیو ٍ سانر کٌ داشت دخل رٍن قرقاٍل رٍ 
 .نی آٍرد، با تاسف سری برانَن تکَن داد

البتٌ اینو بگو کٌ چَن اخالق يای دنی ٍ سانر کانال نتضاد يو بَدن، خیلی بايو رفتار 
 .دٍستانٌ نداشتن

 :سانر گفت. دنی نگاش رٍی گَشت کباب شدى رٍی زنین بَد

 .ٍاسٌ خَردنٌ نٌ دیدن_

 :دنی با ابرٍيای باال پریدى گفت

 .اگٌ نهی گفتی نی بردم ٍ نی ذاشتهش تَ نَزى... نٌ بابا_

 :سانر يو بد خلق تر از اٍن گفت
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 .جدا؟ پس خَب شد صبحَنهَن رٍ نجات دادم_

دنی کٌ با بزرگ ٍ کَچیک . با تعجب نگاشَن کردم. دنی يو با تخسی نگاش نی کرد
يهین جَری بَد، سانر يو با کسی تعارف ٍ نزاح نداشت ٍ خیلی يو رفتار بقیٌ براش 

البتٌ نن خَدم يهیشٌ سعی نی کردم احترام . نًو نبَد، پس این رٍند کانال طبیعی بَد
سانر رٍ نگٌ دارم؛ چَن ير چی نباشٌ نزدیک بٌ سی سال از نا بزرگ ترى؛ ٍلی دنی کال 

 .اعتقادی بٌ این چیزيا نداشت ٍخیلی بی ادب بَد

 :دنی نگام کردٍ با خندى گفت

 .قرقاٍل؟ گَشتش بٌ این راحتی يا گیر نهیاد_

 .بٌ سانر اشارى کردم

 .خیلی ٍاردى... سانر شکار کردى، البتٌ ننو یٌ کَچَلَ کهکش نی کنو_

ٌ ی چشو نگايش کرد ٍ حال گیری گفت  :دنی از گَش

 .شکارش کٌ کار راحتیٌ، يرکسی نی تَنٌ شکارش کنٌ_ 

ٌ ی دنی فقط گفت  :سانر بی خیال بٌ کنای

 .پس یٌ بار افتخار بدى ٍ شکار ٍ يهراى نا باش_

 .البتٌ کٌ افتخار نیدم_

البتٌ این . پَفی کشیدم، نهی فًهو چرا این يا از يهین االن با يو پدر کشتگی دارن
خصلت دنی بَد کٌ ٍقتی برای اٍلین بار با ير نردی کٌ برخَرد نی کنٌ از خَدش رفتار 

اصال . خَبی نشَن نهیدى ٍ در ٍاقع يهَن اٍل حد ٍ حدٍد خَدش رٍ نشخص نی کنٌ
 .این اخالقش آدم رٍ یاد حیات ٍحش نی ندازى
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 :بی تَجٌ بٌ نشاجرشَن از دنی پرسیدم

ٌ طَرى؟. دلو براش یٌ ذرى شدى...راستی از جسی برام بگَ_  چ

کهی . حس کردم حالت صَرتش عَض شد. یٌ لیَان آب برداشتو ٍ جلَی لبو بردم
 :تا اینکٌ با یٌ لبخند یًَیی گفت. چشو ياش دٍ دٍ زد

ٌ طَر باشٌ_   .حالش از نن ٍ تَ يو بًترى، نی خَاستی چ

 :احساس نی کردم درٍغ نیگٌ، کهی نضطرب شدم ٍ نچ گیرانٌ گفتو

 دنی؟ لطفا راستش ٍ بگَ، اتفاقی کٌ ٍاسش نیفتادى؟_

 .یٌ نفس عهیق کشید ٍ در آنی، چشو ياش رنگ غو گرفت

 .جسی حالش ٍخیهٌ، بیهارستان بستریٌ_

 :با نگرانی ٍ بریدى بریدى شدى ، گفتو

 چش شدى؟... چ_

ٌ طَری بگٌ ٍ نن ير لحظٌ دنای بدنو باال  داشت با خَدش کلنجار نی رفت کٌ چ
 :عصبی شدم ٍ گفتو. نی رفت، دنی يو با نکخ ٍ سکَتش حال نن ٍ بدتر نی کرد

 چش شدى؟... دِه حرف بزن دیگٌ دنی_

دنی کٌ يهیشٌ نقاب آدم يای شاد رٍ بٌ صَرت داشت؛ انا این بار نتَنست نقاب بزنٌ، 
 :بٌ چشو يام نگاى کردٍ گفت. صَرتش پر از غو ٍ ناتو شد

. یٌ تَنَر کٌ دکتريا نیگن احتهال بًبَدیش پنجاى، پنجاى يست. تَنَر نغزی دارى_
ٍقتی ناجرای غیب شدن تَ ٍ فَت . يهین تَنَر بیهاری صرعش رٍ بدتر کردى بَد
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ٌ ی عصبی دٍبارى بٌ سراغش اٍند دیگٌ . خَنَادت رٍ فًهید حالش خیلی بد شد ٍ حهل
 .از اٍن رٍز تا بٌ االن بستریٌ

با صَرتو کٌ يیچ حالتی نداشت بٌ بطری آب رٍبٌ . لبَان از دستو سرخَرد ٍ شکست
يردٍشَن ساکت بَدن، سانر يو دست از خَردن کشیدى بَد ٍ . رٍم نگاى نی کردم

 :زیر لب گفتو. حالش گرفتٌ شدى بَد ٍ دنی زیر چشهی نن رٍ نگاى نی کرد

 .کٌ این طَر_

بعد یٌ لیَان دیگٌ برداشتو ٍ آب ریختو تَش ٍ تا تٌ ٍ یٌ نفس سر کشیدم؛ ٍلی حس 
 .کردم بی تاجیرى

با اینکٌ چیزی نخَردى بَدم؛ انا از رٍی . نی تَنستو نگاى نتعجب دنی ٍ سانر رٍ ببینو
 .احساس پَچ بَدن بًو دست دادى بَد؛ خالی خالی. زنین بلند شدم

 .نن نیرم کهی قدم بزنو... نهنَن سانر_

 :دنی با ناباٍری گفت 

 .الرا؟ کجا نیری_

 .بدٍن اینکٌ صبر کنو گفتو

 .جنگل_ 

 .خَب ننو بايات نیام_

 .نی خَام تنًا برم، لطفا_ 

چرا احساس کردم کٌ تَی کلبٌ يَا برای نفس کشیدن . در رٍ باز کردم ٍ بیرٍن رفتو
بی اختیار . نیست؟ از البٌ الی چهن يا بٌ سهت جنگل قدم زدم ٍ بٌ آسهان نگاى کردم
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پَزخندی زدم ٍ يهَن طَر خیرى بٌ آسهَن بدٍن اینکٌ نخاطب خاصی داشتٌ باشو 
 :زنزنٌ کردم

 چرا دست از سرنَن بر نهی داری؟ دیگٌ کافی نیست؟_ 

ندام خاطرات جسی ٍ خَدم رٍ بٌ خاطر . از چهن زار گذشتو ٍ ٍارد جنگل شدم
 .نی آٍردم

ٍقتی کٌ تَی . لبخندش، عینک بزرگ ٍ سیايش کٌ ير ازگايی با انگشتش باال نی زد
فیزیک بٌ نن کهک نی کرد ٍ نن با گیج بازی دیَنش نی کردم، خیابَن گردی يانَن ٍ 

با ير خاطرى سرعت قدم يام . غیبت يایی کٌ در نَرد ساشا ٍ گرٍيشَن نی کردیو
 .بیش تر ٍ بیش تر. بیش تر نیشد

 «الرا پدرت یٌ دست یار نهی خَاد؟»

چی نیگی؟ نَيای سیاى تَ کٌ خَشرنگ ترى دیَنٌ، نن کٌ دٍست داشتو نَيام نشکی »
 «.باشٌ

نحل آتشفشان ننفجر شد ٍ یٌ سیلی تَ صَرت اریک بیچارى .. باید ساشا رٍ نی دیدی» 
 «نردم از خندى... خَابَند

نگٌ نن يهین نسئلٌ رٍ چًار بار برات تَضیح ندادم؟ چرا یاد نهی گیری تَ، پدرم رٍ در »
 «!آٍردی الرا

کو کو خاطراتو عَض شد، ٍحشتناک شد، نکالهات، تصاٍیر يهشَن ناخَدآگاى ٍ بدن 
کنترل نن تغییر کرد، حاال يهش تصَیر بیهارستان، قبرستان ٍ یٌ جسیٌ رنگ پریدى کٌ 

لب ياش خشکٌ زدى کٌ لباس بیهار بٌ تن دارى تَ ذينو نقش بست کٌ با صَرت خالی از 
 :حس ٍ با بی رحهی نیگٌ
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 «یٌ تَنَر خیلی بزرگ... نن تَنَر نغزی دارم» 

 «نن دارم نی نیرم الرا، یٌ نرگ آرٍم ٍ بی سر ٍ صدا» 

ٍ بعد صدای خندى ی ناگًانیش ٍحشت کردم، نفس نفس نی زدم ٍ سرعتو رٍ بیش تر 
 .حس کردم با دٍیدن نی تَنو از اٍن افکار دٍر بشو؛ ٍلی بی فایدى بَد. کردم

حرارت بدنو خیلی باال رفتٌ . با شتاب ٍ جنَن ٍار از الی درخت يای بلند کاج نی دٍیدم
بَد، حتی نهی تَنستو بٌ نبَد جسی فکر کنو، نن کل دبیرستانو رٍ با اٍن گذرٍندم ٍ 

 .اٍن قدر بًش نزدیک شدى بَدم کٌ جدایی طَالنی از از اٍن برام غیر قابل تحهل بَد

ٌ ی پرتگاى رسیدم کهی . اٍن قدر رفتو کٌ بٌ یٌ درى ی عهیق بعد از جنگل رسیدم، با بًت لب
 .نفس يام صدادار بَد، انگار کٌ چیزی نسیر تنفسو رٍ بستٌ بَد

یو رٍ سر چشو يام خالی کردم ٍ شرٍع کردم بٌ گریٌ  ٍقتی رايی برای رفتن نبَد، انرژِه
کردن، تا کی باید اطرافیانو رٍ از دست نی دادم؟ چند نفرى دیگٌ؟ دیگٌ کی ٍاسو نَندى 

 بَد آخٌ؟

ٌ يام بٌ سهت درى فریاد زدم فریاد عجیب ٍ ناآشنایی، فریادی کٌ انگار صدای . بین گری
فریاد سَزناک ٍ البتٌ رعب آٍر نن تهام دشت ٍ . چند نرد ٍ زن دريو آنیختٌ شدى بَد

 .درى رٍ فرا گرفت

ٍجَد دٍ شخص دیگٌ رٍ . بعد از چند فریاد رٍی زنین نشستو ٍ آرٍم اشک ریختو
دنی نشخص . ٍقتی برگشتو دنی ٍ سانر پشتو ایستادى بَدند.پشت خَدم حس کردم

سرم رٍ پایین انداختو ٍ بٌ .بَد کهی اشک ریختٌ، سانر داشت با دلسَزی نگايو نی کرد
 :سانر گفتو

 چرا؟ چرا جسی؟_ 
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 :سانر بٌ ننظرى ی سرسبز درى نگاى کرد ٍ گفت

 .این سرنَشت اٍنٌ_ 

 :بٌ سانر نگاى کردم ٍ با التهاس بًش گفتو

 نهی خَام بهیرى؟ باید چی کار کنو؟... انا نن نهی خَام_

با . تَی عهق چشو ياش یٌ چیزی بَد کٌ نن نهی فًهیدنش. سانر با اخو نگام کرد
 :يهَن نگاى گفت

ٌ ی نردم _  ٌ ی زندگی بقیی انیدٍارم، يهین طَر کٌ ٍاسٌ ی دٍستت جسی ناراحتی ، ٍاس
 .يو نگران باشی

با این حرفش نتحیر شدم، نن نسئَلیت سنگینی بٌ دٍش داشتو ٍ این حرف سانر 
 .اینکٌ جان کلی آدم بٌ نن بستس. يزار تا يشدار ٍ تشر بٌ نن بَد

 :دنی اٍند کنارم ٍ با لبخند گفت

اٍن قدر ناانید نباش، اٍن االن تحت نراقبت يای پزشکیٌ ٍ احتهال دارى حالش خَب _ 
 .بیا نحبت فکر کنیو، نحل يهیشٌ... بشٌ

 .از جام بلند شدم ٍ اشکو رٍ با پشت دست پاک کردم. حرفش قشنگ بَد

 .آرى حق با تَئٌ، باید نحبت فکر کنیو_ 

دنی با لبخند نگام کرد؛ ٍلی نگاش کٌ بٌ کتفو خَرد خندى اش قطع شد ٍ با تعجب 
 :پرسید

 این چیٌ؟_
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استخَانی کٌ قرنز رنگ بَد داشت نی درخشید ٍ نحل آب . با تعجب بٌ کتفو نگاى کردم
کهی حرکت کرد؛ انا این چند جانیٌ بیش تر طَل نکشید ٍ دٍبارى بٌ حالت عادیش 

 .عادی بَد. بًش دست زدم، سفت ٍ نحکو بَد. برگشت

دنی دستش رٍ جلَ آٍردم ٍ رٍی اٍن قسهت دست کشید کٌ یًَ با اخو دستش رٍ 
 .عقب برد

 !آخ_

 :سانر کٌ عقب بَد جلَ اٍند ٍ گفت

 چی شدى؟_ 

 :دنی با بًت بٌ کتفو اشارى کرد ٍ گفت

 !خیلی داغٌ_ 

 پس چرا نن چیزی حس نهی کردم؟

 :سانر نگام کرد ٍ گفت

سعی کن خَدت . چیزی نیست فقط بٌ خاطر خشو ٍ ناراحتی چند دقیقٌ پیشت بَدى_ 
 .رٍ کنترل کنی ٍگرنٌ خیلی بد نیشٌ

 :آب بینیو رٍ باال کشیدم ٍ گفتو

 .باشٌ_

بعد کٌ نگاى نتعجب نن رٍ دید، . نگاى سانر طَری دیگٌ بَد، انگار از چیزی نگران بَد
 :چشو دزدید ٍ گفت

 .بیاین بریو دیگٌ_
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ٌ ی دشت رٍ پر کرد ٍ  سٌ تایی خَاستیو بٌ سهت جنگل بریو کٌ یًَ نَر عجیبی نحَط
شکٌ شدیو ٍ سریع بٌ آسهَن . تهام چهن ٍ درخت يا رنگ قرنزی بٌ خَدشَن گرفتن

تَی رٍز رٍشن، تَی جایی کٌ تا بٌ حال سابقٌ نداشتٌ، شفق قرنز رنگی . نگاى کردیو
 :دنی گفت. آسهَن رٍ در بر گرفتٌ بَد

 این چٌ کَفتیٌ دیگٌ؟_

این رٍ کٌ گفت، حس عجیبی درٍنو پیچید، ضربان قلبو باال رفت ٍ ذينو پر از صدا ٍ 
باز . يو يهٌ شد ٍ نغزم تیر کشید، رٍی زنین نشستو ٍ سرم رٍ تَی دستو گرفتو

ير دٍ با نگرانی بٌ نن نگاى . صدای يهَن زن تَی گَشو پیچید کٌ داشت فریاد نی زد
 .کردن کٌ از درد نالٌ نی کردم

 الرا چت شد؟_

 .جَابی نداشتو کٌ بٌ دنی بدم

 .با چشو يای باز یٌ خیال کَتاى از سرم گذشت

 .دیدم کٌ یٌ نَجَد سیاى ٍ ٍحشتناک از زنین در حال بیرٍن اٍندن بَد

يهٌ چیز دٍر سرم نی چرخید، حس کردم دست ٍ پام بی جَن شدن، صدای سانر رٍ 
 :شنیدم کٌ با بًت ٍ نگرانی گفت

 .بیدار شدى... لعنتی، آزٍر_ 

*** 

 راٍی
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شفق قرنز ٍ خَنین در آسهان چیرى شدى بَد، باديا ٍزیدن گرفتٌ بَدند ٍ خبر از 
ٌ ای ناگَار نی دادند  .حادج

جایی بی آب ٍ علف کٌ از سالیان بسیار دٍر، . ننبع شفق درصحرای کاالياری آفریقا بَد
 .رٍح آزٍر را درخَد دفن کردى بَد 

چالز ٍ افرادش بٌ سرعت از زیر زنینی کٌ ندت ياست نشغَل حفرکردنش بَدند، خارج 
نَيای براق چالز رٍی صَتش ریختٌ بَد ٍ حیران بٌ در . يهٌ ٍحشت زدى بَدند. شدند

نحافظ يا ٍ افرادش با ٍحشت بٌ دين چالز . حفرى کٌ نقبرى ی آزٍر بَد نگاى نی کرد
چشو دٍختٌ بَدند ٍ ننتظر بَدند تا دستَر فرار بگیرند؛ انا چالز با سهاجت ایستادى بَد 
ٍ نچ دست باستان شناس بی چارى ٍ ترسیدى ای کٌ کنارش ایستادى بَد را گرفتٌ بَد کٌ 

 .نبادا فرار کند

ٌ اش چکید  .نرد عرقی نٌ از سر گرنا بلکٌ از سر ترس بر رٍی گَن

نهی دانست پذیرفتن آن يهٌ پَل در نقابل این کار خطرناک ٍ غیر قانَنی کار درستی 
 است یا نٌ؟

با صدای ٍحشتناکی کٌ از داخل زیر زنین آند يهٌ قدنی بٌ عقب گذاشتند؛ انا ينَز 
سرخی آسهان کو کو نحَ . يو چالز ٍ نرد باستان شناس از يهٌ جلَتر ایستادى بَدند

 .شد ٍ آسهان بٌ حالت اٍلش درآند 

ٌ  خیرى ی آسهان بَد کٌ ناگًان صدای قدم يای نحکهی کٌ از زیر زنین بلند شد . نگاى يه
عدى ای از . حَاس يهٌ را بٌ ٍرٍدی زیر زنین جلب شد. انگار کسی در حال باال آندن بَد

. بادیگاردى يا بٌ سهت ناشین يای سیاى کٌ کهی عقب تر پارک کردى بَدند فرار کردند
 :چالز کٌ دید اطرافش در حال خالی شدن است با نفرت گفت

 .برگردین... کجا نی رین بزدل يای ترسَ_



 

www.lovelyboy.blog.ir 

123 ❤Pari❤  اٍل جلد شدى بلعیدىرنان |  

ير سٌ ناشین رٍشن شدند ٍ آنادى ی حرکت، بققیٌ کٌ جا ناندى بَدند با حسرت بٌ 
آن يا نگاى نی کرند کٌ ناگًان در کهال تعجب دیدند ناشین يا حتی یک سانت يو جابٌ 

ٍ يا بٌ کار گرفتٌ شد؛ انا بی فایدى بَد. جا نشدند انگار چرخ يای ناشین . تهام تَان خَدر
 .ترس در آن يا بٌ شدت رخنٌ کردى بَد. بٌ زنین چسب زدى شدى بَد

ٍقتی کٌ سرش را برگرداند سهت زیر زنین، با . چالز با تعجب خیرى ی ناشین يا بَد
نرد باستان شناس بٌ . دیدن آن جسو سیاى ٍ بی نقش ٍ نگار، از ترس بدنش کرخت شد

 .نفس نفس رسیدى بَد

 نتری کٌ کانال سیاى ٍ بدٍن چًرى بَد؛ انا کنارى يای بدنش زاٍیٌ ۱۸۰یک نَجَد 
آزٍر قدنی بٌ جلَ گذاشت ٍ بٌ اطرافش را بٌ . داشت، انگار کٌ قالب گیری شدى بَد

لهس آرام باد را بر رٍی دستانش . آرانی نگاى کرد ٍ بعد بٌ دست يای سایٌ نانندش
چالز کار را تهام شدى نی دانست ٍ ننتظر نرگ فجیعی بَد؛ انا با این حال آب . نی دید

 :ديانش را قَرت داد ٍ گفت

 اٍلیاحضرت آزٍر؟_

حرکاتش خَنسرد بَد، زیر لب يای نا نعلَنش . آزٍر سرش رٍ بٌ سهت چالز نتهایل کرد
چالز آن چنان حیرت . صدایی زنانٌ ٍ نخَف ٍ خشدار. چیزی بٌ زبان باستانی زنزنٌ کرد

زدى بَد کٌ انگار در رٍیا بٌ سر نی برد؛ انا اگر خطایی نی کرد نهکن بَد رٍیایش بٌ 
 :با آرنج بٌ پًلَی نرد باستان شناس زدٍ با صدایی لرزان آرام گفت. کابَس تبدیل شَد

 ترجهٌ کن احهق، چی گفت؟_

 :نرد باستان شناس کٌ ضربان قلبش ير جانیٌ باال نی گرفت با نن ٍ نن گفت

 .نهی دٍنو این زبان تَی تاریخی جبت نشدى... ن_ 
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حاال کٌ نهی تَانند . چالز نرگش را نزدیک نی دید، عرق تهام پیشانیش را در بر گرفت
 .زبانش را بفًهند ٍ پاسخ ديند، قطعا کارشان را تهام شدى

قدم يایش زنین ترک خَردى ی صحرا را نی درید . آزٍر با خَنسردی بٌ آن دٍ نزدیک شد
 .ٍ زیر پایش گَد نیشد

انگار کٌ . با ير بار نزدیک شدن جَ را برای چالز ٍ باستان شناس سنگین نی کرد
ٌ يای زیادی از انرژی يای ننفَر ٍ شیطانی را در خَد داشت  .يال

باد بیش تر ٍزید ٍ نَيای سایٌ نانند آزٍر را بٌ بازی . يیچ کدام تَانایی حرکت نداشتند
 .تازى کابَس شرٍع شدى بَد. گرفت

آزٍر نقابل يردٍی آن يا ایستاد ٍ نگايی بٌ يردٍی آن يا انداخت، کَبش قلب يای 
. نگايش رٍی نرد باستان شناس قفل شد. ضعیف ٍ نحیفشان را نی تَانست بشنَد

کهی بعد، آزٍر بٌ سرعت ... نرد بٌ خَد لرزید ٍ یک لحظٌ يو از آزٍر چشو برنداشت
آن قدر ناگًانی بَد کٌ چالز . يردٍ دستش را رٍی شقیقٌ ی نرد باستان شناس گذاشت

از ترس رٍی زنین افتاد، بٌ نرد کٌ چشهانش جز سفیدی چیزی نداشت نگاى کرد، بدن 
 .نرد نی لرزید ٍ خَن از چشو ٍ ديانش خارج شد

 .بعد از چند جانیٌ آزٍر دستانش را از يو جدا کردٍ جسد نرد رٍی زنین افتاد

نهی دانست کٌ چٌ بٌ سر نرد باستان شناس آندى، فقط يهین را نی دانست کٌ نفر 
بعدی اٍست؛ انا نگاى آزٍر بٌ ناشین يای در حال تقال بَد کٌ ير چٌ گاز نی دادند، بازم 

 .يو ذرى ای از جایشان تکان نهی خَردند

دستش را بٌ سهت ناشین کٌ در چند نتریش بَد دراز کرد ٍ بعد بٌ طرز باٍر نکردنی، 
تهام پَشش آينی خَدرٍ از ناشین جدا شدند ٍ بٌ سهت آزٍر در يَا،بٌ حرکت در 

آندند ٍ بعد بٌ قالب بدن آزٍر يهچَن یک زرى نشستند ٍ بدن، پیشانی ٍ پايایش را 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

125 ❤Pari❤  اٍل جلد شدى بلعیدىرنان |  

زرِهى سیاى بَد ٍ قالب بدن جسو کنَنی الرا . چالز با حیرت خیرى ی آزٍر بَد. در بر گرفتند
داشت با این تفاٍت کٌ در این زرى نَجَدی ننفَر از جنس تاریکی ٍ پلیدی نفس 

 .نی کشید

ٌ اش زنزنٌ کرد  :آزٍر زیر لب بٌ زبان حال ٍ با صدای نسبتا زنان

 .الرا_

آزٍر تهام . چالز با شنیدن این حرف، فًهید کٌ چٌ بٌ سر نرد باستان شناس آندى بَد
با ترس . اطالعات را از ذين نرد نکیدى بَد ٍ قدرت تکلو ٍ بیانش را بٌ دست گرفتٌ بَد

 :ٍ اضطراب بٌ آزٍر گفت

 .نن احضار کنندى ی شها يستو. اٍلیا حضرت_

چالز ادانٌ . آزٍر بٌ پایین ٍ بٌ نرد کٌ رٍی زنین پر از شن دٍ زانَ نشستٌ بَد نگاى کرد
 :داد

 .دنبال جسهتَن، لطفا اجازى بدید کٌ کهکتَن کنو. نن نی دٍنو شها دنبال چی يستین_

 .آزٍر در خال ذينی اش این جهلٌ را تکرار کرد

 «از یک نَجَد قلب دار؟. کهک، از یک انسان» 

ٍ بعد پَزخندی رٍی لبش نشست ٍ خیرى ی انسان نحیف نقابلش شد ٍ بٌ سهتش 
 .قدم برداشت

*** 
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بعد از اٍن سردرد شدید یًَ سرم گیج رفت، بدنو بی حس شدى بَد ٍ حس 
خَاب آلَدگی شدید داشتو، دنی ٍ سانر با نگرانی داشتند با نن حرف نی زدند؛ انا 

 .صدایی ازشَن نهی شنیدم، انگار کٌ کر شدى بَدم ٍ فقط حرکات لب ياشَن رٍ نی دیدم

با زانَ رٍی زنین افتادم ٍ خَاستو بٌ زنین بخَرم کٌ سانر حایل نن ٍ زنین شد ٍ با 
گَشو يیچی نهی شنید ٍ بی حال تر از اٍن بَدم کٌ بترسو ٍ .کهک دنی نن رٍ بلند کردن

بیدار بَدم؛ انا خستٌ، حس کردم دارم باال . پلکو رٍی يو افتاد. بٌ دنبال دلیلش باشو
بٌ سختی چشهو رٍ باز کردم کٌ جادى خاکی تَی جنگل رٍ جلَی خَدم . پایین نیشو

باز . دیدم، ٍارٍنٌ بَدم ٍ رٍی دٍش سانر؛ چَن دنی داشت کنارنَن نی دٍید فًهیدم
 .يو نقاٍنتو شکست ٍ پلکو رٍی يو افتاد

صدای نفس کشیدن جیهی کنار . صدايا برگشتن ٍ نی تَنستو صدای اطرافو رٍ بشنَم
 .بی حال بٌ بحخ ياشَن گَش نی کردم. گَشو ٍ صدای جر ٍ بحخ دنی ٍ سانر با يو

 .فقط ٍسایل ضرٍری رٍ بذار تَی ساک_

 نی خَاین کجا برین؟_

 .خشو ٍ ناراحتی سانر با يو ترکیب شدى بَد

اٍن طبیعتا ٍقتی . نهی فًهو چرا االن بیدار شدى... نهی دٍنو. ير جا، فقط بٌ دٍر از آزٍر_
 .یکی این ٍسط دخالت کردى. باید بیدار نیشد کٌ نیرٍيای الرا تهانًا بیدار نیشد

 :دنی سریع ٍ جدی گفت

 .ننو نیام باياتَن_

 .تَ برنی گردی خَنت. انکان ندارى_ 

 .تنًاش نهی ذارم. اٍن بٌ حضَرم نیاز دارى... نن دیگٌ عهرا تنًاش بذارم، نن دٍستشو_
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حرف دنی دلپیر بَد؛ انا نعلَم نبَد چی در انتظارنٌ بٌ خاطر يهین بٌ سختی چشو يام 
 :بٌ سقف خیرى شدم ٍ گفتو. ظايرا رٍی تخت بَدم. رٍ باز کردم

 .تَ برگرد... دنی_ 

 :سانر بی ٍقفٌ گفت. يردٍ با تعجب نگام کردن ٍ بعد نزدیکو شدن

 حالت خَبٌ؟_

 :سری بٌ نعنی ارى تکَن دادم ٍ گفتو

 .فقط بی حالو_ 

 .یًَ اخهاش تَ يو رفت ٍ تَ فکر فرٍ رفت

 دنی با عصبانیت نگام کرد ٍ گفت؟

 .نن باياتَن نیام چٌ بخَاین چٌ نخَاین... ببین_ 

 :سعی کردم رٍی تخت بشینو نن با لجبازی گفتو

 .برنی گردی... تَ_ 

 .نن نیام_

 .یًَ تهام زٍرم رٍ جهع کردم ٍ سرش داد زدم

 .تَ برنی گردی دنی... يهین کٌ گفتو_

از صدای خَدم يو ترسیدم يو تعجب کردم، صدام بٌ شدت دٍرگٌ بَد ٍ انگار يهزنان 
دنی با . صدام خیلی ترسناک شدى بَد. چند تا نرد ٍ زن داشتن با يو حرف نی زدن

 :چشو يای گرد شدى گفت
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 حاال چرا قاطی نی کنی؟_

اخهو نحَ شد ٍ با شرنندگی سرم رٍ پایین انداختو، نهی خَاستو اٍن قدر خشن برخَرد 
 :آرٍم گفتو. کنو

 .نعذرت نی خَام_

 .نًو نیست_

ٌ طَر بٌ خَدم اجازى دادم سرش داد بزنو؟. سرم  رٍ بٌ دستو گرفتو ٍ چشهو رٍ بستو  چ

ٍحشت زدى بٌ سانر کٌ تَ فکر بَد . یًَ حس کردم دٍ نفر دارن بٌ این جا نزدیک نیشن
 :گفتو

 .دٍ نفر دارن نیان این جا_

 :سریع بٌ خَدش اٍند ٍ بٌ دنی گفت

ٌ يست... باید از این جا بریو_  .بایدخَدنَن رٍ برسَنیو اٍن جا...ناشینتو کٌ پایین تپ

 .باشٌ_ 

ٌ  انَنو رٍ بریدى بَد يهَن طَر . دیدم دنی با یٌ چیزی نحل شنل بٌ سهتو اٍند. سرگیج
یٌ شنل آستین دار . کٌ نی پَشَند تنو ازم خَاست دستو رٍ تَی آستیناش رد کنو

ٌ ی لباس جادٍگرا  .سیايٌ چیزی تَ نای

بٌ دنی نگاى کردم؛ . این رٍ ٍاسٌ جشن يالَین گرفتٌ بَدم، فکر کنو بٌ دردت بخَرى_
 :دنی جدی گفت. کالى بزرگش رٍ رٍی سرم انداخت کٌ تا پیشَنیو پایین اٍند

 .کاليت رٍ برندار. باید نراقب باشی کسی تَ رٍ این طَری نبینٌ_ 

 :سانر با تحسین گفت
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 .خب دیگٌ بًترى بریو. يَشیارانٌ بَد_ 

 .نهنَن دنی_ 

لبخندی کهرنگی زد ٍ سٌ تایی از کلبٌ بیرٍن رفتیو کٌ از شانس بد با دٍتا نرد سلحٌ بٌ 
نن سریع سرم رٍ پایین انداختو تا دیدى نشو بعد سانر ٍ . دست چشو تَ چشو شدیو

دنی . جیهی يو شرٍع کرد بٌ پارس کردن. دنی با اضطراب ٍ نگرانی جلَی نن ایستادن
 :آرٍم گفت

 .گفتو کافیٌ... جیهیف ساکت باش_ 

 .ساکت شد؛ ٍلی خصهانٌ بٌ اٍن دٍنرد نگاى نی کرد

 شها کی يستین؟_

 :یکی از نرديا در جَاب سانر گفت

نا باید این کلبٌ ٍ يهین طَر شها رٍ بازرسی کنیو پس . کارآگاى جَنز از ادارى ی پلیس_
 .لطفا يهکاری کنید

از پشت کالى شنل نی دیدم کٌ یٌ نرد کانال جدی با ریش خرنایی ٍ . تٌ دلو خالی شد
با صدای .  سال کنارش يو یٌ نرد يفت تیر بٌ دست جَان بَد۵۵ سنی بین پنجاى تا 

 .دنی بٌ خَدم اٍندم

 نشَنتَن رٍ نیشٌ ببینو؟. چرا باید بٌ شها اعتهاد کنیو_ 

 .بفرنا اینو نشَن... البتٌ جٍَن_ 

حس کردم سانر دارى . نشَنش بٌ نظر ٍاقعی بَد ٍ این یعنی تَی دردسر بزرگی افتادیو
نتَجٌ جیهی شدم کٌ با . تَ فکر بَد ٍ اخهش ندام بیش تر نیشد. نقشٌ نی کشٌ
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بی تکلیفی کنار پای دنی نشستٌ بَد، نهی خَاستو بالیی سرش بیاد؛ چَن نهی دٍنٌ چی 
نهی دٍنو چرا؛ انا برگشت ٍ نگام کرد، دیگٌ زبَنش . بًش خیرى شدم. بدى ٍ چی خَب

با تردید تَی . انگار تهام حَاسش رٍ بٌ نن دادى بَد. کنار لب ٍ لَچش آٍیزٍن نبَد
 :ذينو بًش گفتو

 .برٍ... دیگٌ برنگرد دٍست قدیهی. جیهی، از این جا برٍ_

ٌ ی عجیبش پا بٌ فرار گذاشت ٍ بٌ سهت پایین تپٌ رفت  .یًَ با يهَن قیاف

ٌ ای بٌ جیهی نگاى کردن باٍرم نهیشد کٌ نَفق شدم با ذينش ارتباط پیدا . يهٌ لحظ
 .ٍاقعا رفت، شاید ٍاسٌ يهیشٌ رفت. کنو

 .دلو براش تنگ نیشٌ، خیلی؛ ٍلی چارى ای نداشتو

 .ٍقتی جیهی از دیدنَن خارج شد، کارگاى باز بٌ نا نگاى کرد؛ انا این بار با شک بیش تر

ٌ ام بیش تر شد کهی سرم رٍ پایین انداختو کٌ تَجٌ اٍن نرد بًو . حس کردم سرگیج
 .جلب شد

 چرا پشت اٍن دٍتا قایو شدی؟! يی تَ_ 

نرد بیشتر شک کرد ٍ با . سانر يهچنان ساکت بَد. جَاب ندادم ٍ دلًرى ام بیش تر شد
اسلحٌ رٍ . يهکارش کٌ بٌ دنی نزدیک تر بَد، جلَ اٍندند ٍ در دٍ قدنی نا ایستادند

 :نحکو تر سهت سانر گرفت ٍ گفت

بکش کنار ٍ . پس نجبَرم بٌ زبَن خَدتَن عهل کنو... ظايرا ايل يهکاری نیستی_ 
 .ازش فاصلٌ بگیر
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بیحال تر . دیدم کٌ سانر بٌ آرانی خَدش ازم دٍرشد. نی خَاست سانر رٍ از نن دٍر کنٌ
نن از پشت شنل يو نی . نرد نزدیک تر شد. از این بَدم کٌ بٌ دنبال راى چارى باشو

 .تَنستو نگاى نضطرب ٍ اخو حاصل از کنجکاٍیش رٍ ببینو

ٍ يهین کٌ خَاست کالى شنلو رٍ باال بکشٌ با یٌ نیرٍیی بٌ شکل رعد آبی رنگی بٌ چند 
ٌ ی درخت خَرد نگاى کردم. نتر عقب تر پرت شد . بٌ خَدم اٍندم ٍ بٌ نرد کٌ بٌ تن

 .يهکارش، يهَن پسر جَن کٌ يَل شدى بَد، تفنگ رٍ سهت سانر گرفت

ٌ خاطر این کارت سخت پشیهَن نیشی_  .نردک عَضی ب

قبل از اینکٌ جهلش تهَم بشٌ، دنی با کتف نحکو بٌ پًلَش زد ٍ اٍنو رٍی زنین افتاد 
ٍ قبل اینکٌ بتَنٌ بلند شٌ، سانر با يهَن قدرت یٌ ُشکی يو بٌ اٍن داد، بعد رٍبٌ نن ٍ 

 :دنی گفت

 .بٌ جنبین باید خَدنَن رٍ بٌ ناشین برسَنیو_ 

 .نچ دستو رٍ گرفت ٍ بدن بی حالو رٍ با خَدش يو قدم کرد

 نهی فًهیدم چرا پای اٍن پلیس يا این جا باز شدى بَد؟

 :یًَ صدای دنی بلند شد کٌ نفس نفس زنان گفت

 .کلی نانَر این جاست!... نانَرا_ 

ٍ يای ٍیژى داشتند از  َ تر نگاى کردم کٌ نزدیک بٌ پانزدى تا از نیر با ٍحشت بٌ چند نتر جل
 :سانر با عصبانیت گفت. ال بٌ الی درخت يا باال نی اٍندن

 .دنی تَ ير اتفاقی کٌ افتاد بدٍن نکخ بدٍ. باید تپٌ رٍ دٍر بزنیو... لعنتی_ 

 :دنی با بًت پرسید
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 چرا؟ نکنٌ نی خَای بايشَن در بیفتی؟_ 

ناشین رٍ . تَ برٍ نا این جا پشتتیو. انکان ندارى بذارن بٌ ناشین برسیو. انگار ناچاریو_ 
 .کٌ راى بندازی نا يو نیایو

 .الرا... ٍلی_ 

 .حاال برٍ. اتفاقی برای الرا نهی افتٌ نگران نباش. ٍلی ندارى_ 

ٍ يای ٍیژى بَدیو.یًَ سانر از حرکت ایستاد  دنی با دٍ ٍ از پشت .  حاال درست نقابل نیر
 .سر نا بٌ نسیرش ادانٌ داد

 :سانر نچ دستو رٍ ٍل کرد ٍ گفت

 .عقب ٍایستا ٍ بًو اجازى بدى از قدرت يات استفادى کنو_ 

اٍن لحظٌ اٍن قدر حالو بد بَد کٌ حاضر بَدم جَنو رٍ بدم تا از این نخهصٌ راحت 
 .شیو

 .باشٌ_ 

سانر يو کهی جلَتر ننتظر ایستاد تا اینکٌ نیرٍيای ٍیژى . بٌ یٌ درخت تکیٌ کردم
 .دٍست داشتو کهکش کنو؛ ٍلی اصال تَانایی نداشتو. رسیدن

و شدى بَد؟ بیدار شدن آزٍر چٌ ربطی بٌ نغز نن داشت کٌ ندام گیج نی رفت؟  چِه

ٍ يای ٍیژى اسلحٌ . نی تَنستو برق عجیب ٍ نقرى ایی چشهش رٍ از این جا ببینو ٍقتی نیر
بٌ دست بٌ سانر رسیدن، ترسیدم ٍ خَاستو برم کهکش؛ انا کهی بعد این سَال پیش 

چَن داشت با نًارت ٍ کنترل خاصی رٍ  (اٍن اصال بٌ کهک احتیاج دارى؟)اٍند کٌ 
با نیرٍيای نتفاٍتی با نانَران . قدرت يام از خَدش نحافظت نی کرد ٍ يو نی جنگید
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ٍیژى در افتادى بَد؛ انا نطهئنو کٌ آسیب جدی بًشَن نهی زد؛ ٍلی اٍن يا تا نی تَنستن 
 .در حد نرگ نی خَاستن بٌ سانر آسیب بزنن

صدای . دٍر تا دٍرشَن درخت بَد کٌ با شلیک تیر ٍ قدرت يای سانر آتیش نی گرفتن
 .فریاد از ترس کالغ يا از یک طرف ٍ فریاد ٍ نبارزى ی اٍن يا از یک سَ

يهچنان ناظر نبردشَن بَدم کٌ یًَ یکی از نانَريا یٌ نارنجک رٍ سهت سانر انداخت 
ٌ ی حفاظتی دٍر خَدش تنید ٍ یًَ نارنجک ننفجر شد از شدت . ٍ اٍن يو سریع یٌ الی

نَر چشهو رٍ بستو ٍ دیدم کٌ سانر رٍی زنین افتاد، اسیب ندیدى بَد ٍ فقط از شدت 
 .يهین کٌ خَاست دٍبارى بایستٌ سهتش حهلٌ ٍر شدن. انفجار پرت شدى بَد

 یًَ یٌ چیزی تَی سرم فریاد زد کٌ

 .آیَان نتعلق بٌ ننٌ_

ٌ ی  نحل یٌ يشدار کٌ نن رٍ نجبَر کرد برای دفاع ٍ نجات سانر قدم بردارم، در آنی يه
 .قدرت يام دٍباى ربرگشت

ٌ ی نبردشَن رسَندم ٍ چنان با استخَان شَنو بٌ  با سرعت زیادی خَدم رٍ بٌ صحن
پًلَی یکی از اٍن يا کَبیدم کٌ عالٍى بر اینکٌ خَدش پرتاب شد چند نفر دیگٌ يو بٌ 

حالو خَب نبَد، این حرکت تحت کنترل نن . اطراف پرت شدن ٍ رٍی زنین ٍلَ شدن
 نبَد، خدایا این جا چٌ خبرى؟

نتَجٌ شدم کٌ کالى شنل کنار رفتٌ ٍ يهشَن با بًت ٍ ترس نگام نی کنن، بٌ استخَان 
برام نًو نبَد ،فقط حالو نانتعادل بَد ٍ یٌ کسی از درٍن نن رٍ . بندی عجیب صَرتو

بٌ کشتن ٍ نحافظت از سانر ٍادار نی کرد، طَری کٌ دٍست داشتو خَن يهشَن رٍ 
 !بریزم، اٍنو نن کٌ آزارم حتی بٌ یٌ نَرچٌ يو نهی رسید
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باخشو غیر ارادی تَانو رٍ جهع کردم ٍ بٌ زنین زیر پام کهی تهرکز کردم ٍ بعد از سٌ 
. جانیٌ خاک نحل شن شد ٍ نانَريا رٍ تا گردن تَی خَدش فرٍ برد ٍ بعد سفت شد

خَاستو برم ٍ دخل يهشَن رٍ . يهشَن ترسیدى بَدن. دیگٌ نهی تَنستن تکَن بخَرن
خشن شدى بَدم ٍ . دٍست داشتو سر ير کدٍنشَن رٍ بٌ یٌ سهت شَت کنو. بیارم

نحل عبَر . داشتو با خشو سهتشَن نی رفتو کٌ دست سانر نتَقفو کرد. این عجیب بَد
برگشتو سهتش ٍ تَی . جریان برق از یٌ فلز، بدنو از تهاس دستش از حرکت ایستاد

 .چشو ياش نگاى کردم

بًت ٍ تعجب تَی صَرتش نَج نی زد بٌ خصَص ٍقتی کٌ نگايش تَ چشو يام قفل 
 .شد

 چی کار نی کنی؟_ 

 .نی خَاستو بگو نن نبَدم

 ...نن_ 

 .خیلٌ خَب فرانَش کن، باید بریو_ 

دٍبارى حس کردم جریان . بعد شرٍع بٌ دٍیدن کرد ٍ نن رٍ يو دنبال خَدش کشَند
 .انرژی از تنو رفت ٍ باز بدنو سست ٍ کو جَن شد

 چٌ نرگو شدى؟ چرا ندام خانَش ٍ رٍشن نیشو؟

دیگٌ بٌ پایین تپٌ رسیدى بَدیو کٌ صدای جیغ الستیک حَاسهَن رٍ بٌ دٍنتری سهت 
 .چپهَن جلب کرد

 .الرا، سانر... سَار شین_ 
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دنی سریع ناشین رٍ راى انداخت ٍ از تَی آیینٌ . سریع رفتو ٍ عقب نشستو ٍ سانر جلَ
 .بٌ نن نگاى نی کرد کٌ بٌ سختی نفس نی کشیدم

 چی شد؟ اٍن جا چٌ اتفاقی افتاد؟ حالت خَبٌ؟_ 

حس نی کردم صَرتو کبَد شدى، یعنی نهکنٌ این يا بٌ خاطر بیداری . خَب؟ فکر نکنو
 آزٍر بَدى باشٌ؟

 .اگٌ این طَر باشٌ کٌ نن از يهین االن باختو

ٌ ی چشو يو نن رٍ نی پایید دنی . سانر يهین طَر کٌ براش تَضیح نی داد از گَش
تنًا چیزی کٌ . بٌ کجا؟ نهی دٍنو. ناشین رٍ بٌ حرکت درآٍرد ٍ گازش رٍ گرفت

سرم رٍ بٌ پشتی . نی دٍنستو این بَد کٌ یٌ چیزی در ٍجَدم در حال تغییر کردن بَد
 .صندلی تکیٌ دادم ٍ يهچنان سخت نفس نی کشیدم

 .الرا، الرا_ 

ٌ ی زنانٌ کٌ چند بار تَی ذينو اکَ شد  .یٌ صدای دٍرگ

. نن اٍن ايریهن رٍ حس کردم. حسش کردم، نطهئنو. با ٍحشت اطرافو رٍ نگاى کردم
کهی نفس عهیق کشیدم ٍ دستو رٍ رٍی . صداش ترسناک بَد. اسهو رٍ نی دٍنست

 .پیشهَنیو گذاشتو

 .دنی تَی آیینٌ بًو نگاى کرد ٍ پرسید

 چی شدى؟ بًتری؟_ 

 :با اینکٌ حسش کردى بَدم؛ انا گفتو. سانر يو سرش رٍ برگردٍند

 .خَبو_
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 .کهی خیالشَن راحت شد

نهی دٍنستو جیهی کجا رفت، نکنٌ بالیی . تَی جادى ی ٍ در حال خرٍج از کانبرا بَدیو
چیزی . سرش بیاد؟ انا تَی این ٍضعیتی کٌ نن داشتو، این بًترین راى برای جیهی بَد

کاش . کٌ خیلی آزارم نی داد، اٍندن دنی با نا اٍنو تَی این ناجرای پر نخاطرى بَد
 .نی تَنستو نحل جسی رٍش تاجیر بذارم ٍ از خَدم دٍرش کنو؛ ٍلی نهیشد

ٌ ی جلَی ناشین نشخص  بٌ چشو يای سبز ٍ نَيای قًَى ای پریشان شدى کٌ تَی آیین
حداقل این طَری عذاب . بَد نگاى کردم، ای کاش تا پایان این ناجرا سراغش نهی رفتو

 .ٍجدانو کو تر بَد

ٌ ی بغل دست سانر نگاى کردم  .چشو از اٍن گرفتو ٍ بٌ آیین

ننو يهین طَر با بًت . یخ کردم، سانر با اخو ٍ خشَنت بٌ نن تَی آیینٌ نگاى نی کرد
اٍن قدر با اخو ٍ جدیدت نگام نی کرد کٌ . نگايش کردم ٍ نتَجٌ شدم کَتاى بیا نیست

تسلیو شدم ٍ نگايو رٍ بٌ بیرٍن ناشین دادم؛ انا دلیل این رفتار سانر رٍ نهی تَنستو 
 .پیدا کنو

 .یٌ لحظٌ حس کردم نجرنو

ٌ خاطر نبرد چند دقیقٌ  دٍد سیايی آسهَن ٍ جنگل پشت سرنَن رٍ در برگرفتٌ بَد کٌ ب
ينَز يو سر در نهی آٍردم کٌ چطَر پلیس يا بٌ نا ٍ جای نا نشکَک . پیش نا بَد

 .شدن، ٍاقعا عجیب بَد

انگار داشت بٌ قاتل پدرش . تهام فکر ٍ ذينو نگاى عجیب پنج دقیقٌ پیش سانر بَد
 .نگاى نی کرد، این سرگیجٌ ٍ خَابالَگی جسهو يو دیگٌ اعصابو رٍ بًو ریختٌ بَد
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دنی داشت يهین طَر بٌ بیرٍن ازشًر رانندگی نی کرد ٍ سانر سکَت کردى بَد، دیگٌ بٌ 
ٌ ی بغل يو نگاى نکرد  .آیین

ٌ طَری بٌ این جا باز شد_  ٌ ی پلیس يا چ  .فکر کنو بدٍنو سرٍ کل

 ادانٌ داد؟. سانر يو نگاش کرد. با بًت بٌ دنی تَی آیینٌ خیرى شدم

ٌ ای کٌ از بدنو خارج کردن رٍ دادن بٌ پلیس يای _  ٍقتی تَی بیهارستان بَدم، گلَل
 .فکر کنو گلَلٌ نشان خاصی رٍش بَدى... نهی دٍنو چی چی

 .سانر زیر لب غرید

باید . تا این جا پلیس يا تحت نظرت داشتن... اٍن گلَلٌ نطلق بٌ افراد چالزى لعنتی_ 
 .نی فًهیدم

نن يیچ نظری نداشتو پس چیزی نگفتو؛ چَن نی دٍنستو نًایتا نن نقصرم، اگر 
 .نهی رفتو دنبال دنی ٍ اٍن نهی اٍند کلبٌ االن این اتفاقات نهی افتاد

 :سانر ادانٌ داد

باید ير چی ... فعال پلیس يا رٍ فرانَش کنین، نَضَع افتضاح تر از این حرف ياس_
خیلی ٍقت پیش شنیدم کٌ یٌ دستی تَ ... سریع تر الرا ببریو پیش یٌ نفر تَ نلبَرن

تا قبل از اینکٌ آزٍر از دٍر،  (.صداش آرٍم تر شد ٍ ادانٌ داد).جادٍ ٍ کیهیاگری دارى
 .ٍجَد الرا رٍ تسخیر نکردى باید دست بٌ کار بشیو

نن داشتو تسخیر نی شدم؟ پس اٍن يهٌ . از حرفش جا خَردم ٍ دستو ٍ نشت کردم
ٌ خاطر این بَد؟ بدتر از این يو نگٌ نیشٌ  .حس يای ضد ٍ نقیض ٍ عجیب ب

 :دنی زیر لب گفت
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 تسخیر؟

 :بعد تَی آیینٌ بٌ نن نگاى کرد ٍ با نگرانی زنزنٌ کرد

 پس ٍاسٌ يهین ندام صَرتش عَض نیشٌ؟_

ٌ ی نحبت تکَن داد صَرتو نگٌ . از ترس نهی دٍنستو چی کار کنو. سانر سری بٌ نشَن
چش شدى بَد؟ تَی این جریانات اصال چًرى ام رٍ ندیدى بَدم ٍ فقط احساسات عجیبی 

 :با نالٌ بٌ دنی گفتو. کٌ پیدا کردى بَدم رٍ نطهئن بَدم

 چٌ تغییری کردى؟...صَرتو... ص_

 :دنی تازى بٌ خَدش اٍند ٍ تندی دندى رٍ جا بٌ جا کرد، بعد سریع گفت

 .چیز خاصی نیست. نگران نباش... يیچی يیچی

 :بالفاصلٌ سانر يهین طَر کٌ نگايش بٌ رٍ بٌ رٍ بَد گفت

آزٍر نی خَاد از يهین فاصلٌ جسهش ... جسهت با رٍح آزٍر دارى ارتباط برقرار نی کنٌ_ 
رٍ پس بگیرى کٌ نباید اجازى بدیو تَام ينَز اٍن قدر قدرت نداری کٌ نفَذ رٍ پس بزنی؛ 

 انا

 برگشت ٍ بٌ چشو يام نگاى کرد

 نا با يو یٌ قَل ٍ قراريایی داشتیو یادت کٌ نرفتٌ؟... باید قَی باشی_

سانر نتَجٌ ٍحشتو شد ٍ چشو ياش رٍ آرٍم . تهام اضطراب رٍ تَی چشو يام ریختو
 :باز ٍ بستٌ کرد، دنی با حالت نچ گیرانٌ ٍ اخو رٍ بٌ سانر گفت

 .قَل ٍ قرار؟ چٌ قَل ٍ قراری نحال؟ بگَ ننو بدٍنو_ 

 :سانر خنحی نگاش کردٍ گفت
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 .اگٌ بٌ تَ نربَط نیشد حتها بًت نی گفتو_

دنی با خشو بٌ سانر رٍ کرد ٍ خَاست چیزی بگٌ کٌ با لبخند نرنَز سانر حرف تَ 
 :سانر با يهَن لبخند گفت. دينش ناسید

 .نترس، قَل ٍ قرار نا اٍن چیزی نیست کٌ تَ فکرش رٍ نی کنی_ 

نگٌ سانر چی گفت کٌ . دنی یًَ رنگ از رخش رفت ٍ حَاسش رٍ بٌ رانندگی پرت کرد
 یًَ رنگ عَض کرد؟

ٌ ی عالنت سَالی نن نگاى کرد ننو . سانر با يهَن لبخند نرنَزش برگشت ٍ بٌ قیاف
يهین طَر با تعجب بر ٍ بر نگاش کردم، ٍقتی دید ننو از رٍ نهیرم خندش رٍ جهع کرد ٍ 

با یٌ سرفٌ رٍش رٍ برگردٍند، فکر کنو انتظار داشت ننو نحل دنی رنگو بپرى؛ ٍلی نن 
کال ! یعنی چی؟ این يا کٌ ٍضع رٍحیشَن از ننو بدتر بَد. ينَز نَضَع رٍ نگرفتٌ بَدم

 .قاطی کردى بَدن

بٌ صندلی تکٌ زدم ٍ خَاستو چشو يام رٍ ببندم، ای کاش نیشد برم جایی کٌ يیچ 
اٍن ٍقت بتَنو در آرانش سرم رٍ رٍی . آدنی نباشٌ، جایی کٌ فقط خَدم باشو ٍ خَدم

 .یٌ تشک نرم ٍ راحت بذارم ٍ بخَابو، یٌ خَاب عهیق ٍ بدٍن استرس

چشو يام تا آخرین حد نهکن باز شد ٍ رٍی . کهی آرٍم شدى بَدم کٌ، قلبو تیر کشید
سانر با نگرانی برگشت ٍ دستش رٍ رٍی . سانر ٍ دنی حالو رٍ فًهیدن. پام دال شدم
 .پشتو کشید

 دختر چت شد یًَ؟_ 

 .االن ناشین رٍ نگٌ نی دارم! الرا_ 

 .يهین طَری شو پلیس يا دنبالهَنن ... نٌ نگٌ ندار پسر_ 
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 نگٌ نهی بینی حالش رٍ؟_ 

 .نهی خَاد باال بیارى کٌ... اٍن حالش با يَای آزاد ٍ آب قند خَب نهیشٌ_ 

دستو رٍ نحکو رٍی . نن داشتو از درد نی نردم ٍ این يا با يو جر ٍ بحخ نی کردن
 .انگار داشت نچالٌ نیشد. قلبو فشار دادم ٍ لبو رٍ گاز گرفتو

ٍ اٍن يو صدای آزٍر . باز تهام صدايا قطع شد سکَت نطلق ٍ فقط یٌ صدا شنیدى نشد 
 .کٌ تَی ذينو نی پیچید

 .جسهو رٍ پس نی گیرم نَجَد حقیر_

*** 

 :راٍی

ٌ ای  ٌ ی پرتگايی با خَنسردی ایستادى بَد، انگار برای بٌ دست گرفتن قدرت عجل در لب
 .نَيای سیاى ٍ سایٌ نانندش در دست باد تاب نی خَرد. نداشت

باٍر این يهٌ ٍقایع کٌ از زنان بٌ خَاب رفتنش تا بٌ االن بر جًان گذشتٌ بَد سخت 
 .بَد

 .چیزی کٌ بیش تر ناراحتش نی کرد حکهرانی انسان يا بر رٍی زنین بَد

از . چشهان غیر قابل رؤیتش را بست.بٌ ٍسعت اقیانَس آرام چشو دٍختٌ بَد 
 .يهین جا نی تَانست صاحب جدید جسهش را حس کند

ٌ ی انسان يا، دقایقی پیش نزدیک بَد کٌ آخرین ٍارث آیَان يا  ٌ خاطر حهاقت احهقان ب
ٌ قدر خَب بَد کٌ تَانست با کنترل آن دختر جان نَجَد با ارزشی چَن  کشتٌ شَد ٍ چ

 .سانر را نجات ديد
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پَزخندی بٌ بی عرضگی دخترک زد، اگر خَدش آن جا بَد، يهان لحظٌ تهام آن نردان را 
 .قتل عام نی کرد

ٌ قدر این دخترک رقیبش، ضعیف ٍ ناچیز است چرا کٌ . نی تَانست احساس کن کٌ چ
آزٍر بٌ راحتی نی تَانست با جسهش ارتباط برقرار کند، بدٍن اینکٌ الرا تَانایی پس 

 .زدن نفَذش را داشتٌ باشد

حس نی کرد، دردی کٌ قلب الرا را . دستش را آرام باال برد ٍ دستش را سریع نشت کرد
انگار کٌ قلب ضعیف شدى ی . از این احساس لذت نی برد. کٌ فراگربَد، حس نی کرد

دخترک را در نشتش داشت، نَازش قلب یک انسان برایش بسیار لذت بخش بَد، آرام 
ٌ خاطر این برایش جالب ٍ لذت بخش بَد کٌ خَدش يرگز قلب ٍ . نَازشش کرد شاید ب

يهین طَر کٌ نگايش بٌ . احساس نداشتٌ ٍ بٌ يهین خاطر انسان يا را دٍست نداشت
 :نشتش بَد زنزنٌ کرد

 .جسهو رٍ ازت پس نی گیرم نَجَد حقیر_ 

کنجکاٍانٌ بٌ دستش . بعد با حس قدرتی نحافظت کنندى نشتش خَد بٌ خَد باز شد
 نگاى کرد، چٌ کسی تَانستٌ بَد نفَذش را پس بزند؟

يهان طَر خنحی دستش را انداخت ٍ . این قدرت تنًا قدرت یک آیَان نی تَانست باشد
 :زیر لب گفت

 .خیلی خَبٌ_

صداش بٌ دست باد سپردى نیشد ٍ . ٍ بعد خیرى ی دریا شد ٍ اٍرادی را بلند زنزنٌ کرد
انَاج ير لحظٌ بیش تر ٍ بیش تر ٍ . بٌ دٍردست يا ٍ حتی بٌ اعهاق دریا يو نفَذ کرد

 .صدای غرش دریا حاکی از خبر ناخَشایندی بَد. سًهناک تر نی شدند
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نَج بزرگ . بعد از یک نَج عظیو کٌ کل صخرى را در نَردید انَاج رفتٌ رفتٌ آرام شدند
حتی نتَانست بٌ اندازى ی نیلیهتری آزٍر را از جایش حرکت ديد، يهچنان خیرى ی دریا 

 ...ٍ ننتظر اتفاقی بَد کٌ

. نَجَداتی سر از آب بیرٍن آٍردند ٍ از پایین صخرى بٌ سهت باال بٌ حرکت در آندند
نَجَدات تیرى رنگ با چًرى ی ترسناک ٍ بی رحو، با قدی بٌ تقریب دٍ نتر کٌ کهر باریک 
ٍ دستان قَی ٍ درازی داشتند کٌ بٌ نزدیکی زانَیشان ختو نیشد با انگشتانی کشیدى ٍ 

 .ناخن يای تیز ٍ برندى

 .در چًرى یشان تنًا یک ديان آرٍارى ایی دیدى نیشد

آزٍر بٌ افراد جدیدش کٌ باز . سری براق ٍ بدٍن نَ. سرشان را در نقابل آزٍر خو کردند
ٌ ای کرد  ٌ ی قَم گارٍش يا بَدند نگاى خریداران  .ناندگان بٌ خَاب رفت

. تعدادشان بٌ سی نفر نی رسید، آب از سر ٍ صَرت نخَفشان بٌ زنین چکٌ نی کرد
 .این يا در زنان خَدشان قاتلین بی رحو ٍ نطیعی بَدند

 .از آن يهٌ گارٍش تنًا این تعداد بٌ جا ناندى بَدند

با اشارى ی چشهش با ذينشان ارتباط برقرار کرد ٍ تصَیری از رد ٍ نکان فعلی ٍ چًرى ی 
آن يا بدٍن يیچ نکحی عازم رفتن بٌ دنبال يدف . الرا را در ذينشان بٌ نهایش گذاشت

 .با ٍزن سنگینشان نی دٍیدند ٍ صدای پایشان عجیب ترسناک بَد. شدند

ٌ ای  ٌ ای بعد نسیرش را بٌ سهت استرالیا تغییر داد؛ انا خَنسرد بَد ٍ عجل آزٍر جانی
نداشت، کهی از اتفاقاتی کٌ در چندین قرن گذشتٌ تا کنَن رخ دادى بَد برایش کهی 

 .عجیب بَد
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ٌ قدر عَض شدى بَد از اینکٌ انسان يا بر رٍی زنین حکهرانی نی کردند . اینکٌ زنان چ
نَجَداتی احساساتی با قلبی کٌ آزٍر يهیشٌ حسرتش را ... بسیار ناخشنَد بَد

ٌ طَریست؟... نی خَرد  گايی فکر نی کرد کٌ داشتن قلب چ

 .انا االن چیزيای زیادی را باید نابَد نی کرد

 .بٌ دست گرفتن قدرت برایش در اٍلَیت بَد

نًرى  (آزٍر)رٍزگار دٍبارى داشت حَادث گذشتٌ را نبش قبر نی کرد، بازگشت ايریهن 
 .نابَدی استرالیا را صادر کرد

باديا در سراسر زنین نی ٍزید ٍ کشَريا ٍ قارى يا را نی پیهایید، دشت يا ، اقیانَس يا، 
ٌ يا ٍ کَى يا ٍ سرانجام کَیر بزرگ ٍ بی آب ٍ علفی کٌ تا چند ساعت پیش  دریاچ

 .نقبرى ی آزرٍ بَد

ٌ يای بدن نردانی افتادى بَد کٌ سرنَشت زنین را عَض  رٍی زنین شنی اجساد ٍ قطع
ٌ یشان جانشان را گرفت، آن يو بٌ بدترین  کردى بَدند، يهان يایی کٌ افکار خبیاجان

 .شکل نهکن

ٌ ی جدا شدى ی چالز دیدى نیشد با ٍجَد . در ال بٌ الی جسد يای تکٌ پارى ٍ خَنی کل
 .اینکٌ رٍحی در تن نداشت؛ انا چشهانش ينَز با بًت ٍ تعجب باز بَد

شاید اگر کهی از حس تنفر آزٍر بٌ انسان يا خبر داشت، پیشنًاد کهک کردن بٌ اٍ را 
يهان نَقع آزٍر با بی رحهی تهام جسهشان را تکٌ تکٌ کرد، آن نَقع بَد کٌ . نهی داد

چالز بٌ حرف يای دیَید ٍ سانر ایهان پیدا کرد؛ انا خیلی دیر بَد ٍ ٍجَدش از يو 
 .پاشید

*** 
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ٌ ی چشو رفتٌ بَد نگاى کردند، دنی حتی  سانر ٍ دنی با دیدن الرا کٌ نردنکش تا کاس
سریع دستش را . سانر بٌ خَد آند ٍ بٌ سهت الرا خو شد. تَان حرف زدن يو نداشت

ناگًان، در طَل چند جانیٌ نتَجٌ . رٍی پیشانی سرد الرا گذاشت ٍ چشهش را بست
یک نَجَدی قَی کٌ در بدن الرا نفَذ کردى بَد شد ٍ اٍ چٌ کسی نی تَانست باشد، جز 

 .آزٍر

 :دنی با ترس ٍ در حالی کٌ چشو از الرا بر نهی داشت، آرام زنزنٌ کرد

 چش شدى؟... اٍن_

سانر بدٍن اینکٌ جَابش را بديد شرٍع بٌ خَاندن ٍردی کرد تا نفَذ آزٍر بر بدن الرا 
 .کو شَد ٍ يهین طَر يو شد

نردنک الرا با چند تکان نحکو بدنش، دٍبارى بٌ جای اٍلش برگشت ٍ پلکش بی حال 
 .رٍی يو افتاد

 سانر؟_ 

 .نگرانی در صرت سانر نَج نی زد، از تسلط کانل آزٍر بر رٍی الرا نی ترسید

 .دنی پیادى شَ_ 

 .چی؟ زدى بٌ سرت؟ پلیس يا ينَز دنبالهَنن_ 

 :سانر فریاد زد

 .کاری رٍ کٌ نیگو بکن_

 .گفت ٍ پیادى شد (بٌ درک)دنی با حرص 
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در را باز کرد ٍ الرا را در آغَش . سانر سریع پاشد ٍ بٌ سهت در عقب ناشین رفت
 .نی دانست کٌ تا نلبَرن کیلَنتر يا راى است ٍ خطر تسخیر جسو الرا در کهین. گرفت

 .باید بریو سهت درى_ 

ٌ ی سانر حرکت کرد ٍ گفت  :دنی با اخو شانٌ بٌ شان

ٌ قدر داغَنٌ؟ پس ٍاسٌ . دِه حرف بزن، بگَ نی خَای چی کار کنی_  نهی بینی حال الرا چ
 ...چی داری

 .خفٌ شَ ٍ فقط دنبالو بیا، اگر يو نشکل داری رايت رٍ بکش ٍ برٍ_ 

حتها نی دٍنٌ دارى چی کار نی کنٌ کٌ )فریاد سانر در دنی این حس را ایجاد کرد کٌ 
 (.این قدر نطهئنٌ

صَرت ٍ بدن الرا يهچَن نردى، سرد ٍ یخ زدى بَد، جریان انرژی ننفَر آزٍر، نراکز 
 .انرژی بدنش را نسدٍد نی کرد

. سانر بٌ سختی جسو سنگین الرا را با خَد بٌ سهت پایین درى ی کنار جادى حهل کرد
دنی گیج بَد، نهی دانست برای بًترین ٍ عزیزترین دٍستش چٌ کار کند، ندام نگايش 

 :با اضطراب نالید. نی کرد ٍ با دیدن چًرى ی بی رٍح الرا تپش قلبش باال نی رفت

 .شدى عین نردى يا... سانر، یٌ کاری بکن_

 :رٍ کرد بٌ دنی ٍ با نگرانی گفت. سانر استاد، اکنَن بٌ جای اننی از درى رسیدى بَدند

بیا نزدیک تر، نی خَام یٌ انتقال انجام بدم، البتٌ نطهئن نیستو کٌ چٌ قدر نَفقیت _
 .آنیزى؛ انا از راى اٍل خیلی بًترى

 :دنی نزدیک تر شد ٍ گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

146 ❤Pari❤  اٍل جلد شدى بلعیدىرنان |  

ٌ طَری؟_   خیلٌ خَب، انا چ

سانر در دلش بٌ تحهل این انتقال سخت ٍ سنگین نطهئن نبَد؛ ٍلی چارى ی دیگری 
ٌ ای بعد در اطراف آن سٌ، حباب رعد آسا ٍ بنفش . نداشت چشهانش را بست ٍ جانی

دنی با حیرت بٌ اطرافش نگاى کرد ٍ بعد بٌ سانر، نتَجٌ برجستگی رگ . رنگی ایجاد شد
 .شقیقٌ ٍ گردن سانر شد کٌ بسیار غیر عادی بَد

دنی حال سانر را ٍخیو تر نی دید، سرخی صَرت ٍ لرزش دستان سانر، خبر از حال 
 .ناخَشایندش نی داد

 .دنی تا خَاست حرفی بزند، حباب اطرافشان پارى شدٍ خَد را در جایی دیگر دید

آن يا در یک جادى ی خاکی بَدند کٌ اطرافشان درخت ٍ نزرعٌ بَد، از تعجب زیاد حرفی 
فقط نگايی بٌ سانر انداخت کٌ با چشهان خهار اطرافش را . برای گفتن پیدا نهی کرد

 .نگاى نی کند

 :آرام گفت

ٌ طَر؟_   چ

سانر با گیجی ٍ بدنی کرخت نگايی بٌ چًرى ی نًبَت دنی انداخت؛ انا قبل از اینکٌ 
 .حرفی بزند، يجَم نقداری نایع را در گلَیش حس کرد

ناگًان نقداری خَن از ديان سانر بٌ بیرٍن پاشید ٍ کهی بعد بدن سانر يهراى با الرا 
 .کٌ در آغَشش بَد، از پًلَی بٌ زنین افتاد ٍ از يَش رفت

 :دنی سریع خَد را بٌ سانر رساند ٍ سرش را بلد کرد

 .سانر؟ چی شدی یًَ؟ خدای نن_ 
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دنی با نگايی بٌ آن دٍ انداخت، . بدن سانر يو سرد بَد؛ انا نٌ بٌ سردی بدن الرا
ٌ خاطر غیر عادی بَدن بدن الرا يو . نی دانست کٌ نهی تَاند آن يا را يهزنان حهل کند ب

 .نهی تَانست از ايالی این جا کهک بگیرد

 .نشکلی پیش اٍندى... يی پسر_ 

ٌ ای سَار بَد نگاى کرد ٌ ی کًن  .دنی بٌ پیرنردی کٌ رٍی درشک

*** 

صدای ناقَس کلیسا رٍ نی شنیدم، از بیرٍن ٍ تَی چًارچَب ٍرٍدی کلیسا بٌ نردم ٍ 
ٌ يا کٌ در حال عبادت بَدن نگاى کردم ٍ لبخند عهیقی رٍی لبو نشست کلیسای . رايب

ٌ ی عیسی نسیح بًش نصب بَد نگاى کردم . سفید ٍ طالیی با صلیب بزرگی کٌ نجسه
 .با دیدن اٍن يهٌ زیبایی ٍ نردم در حال عبادت ٍسَسٌ شدم کٌ داخل برم 

با . پام رٍ بلند کردم کٌ داخل چًارچَب بذارم؛ انا نشد، یٌ چیزی نانع ٍرٍدم نیشد
تعجب بٌ داخل نگاى کردم ٍ سعی کردم تا دستو ٍ از در رد کنو؛ انا یٌ چیزی نحل یٌ 

 .دیَار نانرئی نانعو بَد

چرا؟ با دست يای ظریفو دیَاری رٍ کٌ نهی دیدم رٍ يل نی دادم؛ انا . ٍحشت کردم
 .بی فایدى بَد

 چرا؟ یعنی چی؟_ 

 .با التهاس صداشَن زدم. بٌ نردم در حال عبادت نگاى کردم

 .نهی تَنو بیام تَ... آيای؟ یکی کهکو کنٌ_

تَجًشَن بٌ سهتو جلب شد؛ انا ٍقتی نن رٍ دیدن نگايشَن با ترس يهراى شدٍ یًَ 
 .يهشَن با ترس بٌ انتًای سالن فرار کردٍ ٍ کز کردى نگايو نی کردن
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 :ننو حیرت زدى نگاشَن کردم کٌ یکیشَن با ترس نالید

 .يیَال...ى_

ٍقتی نطهئن . از ترس برگشتو ٍ پشت سرم رٍ نگاى کردم، فکر کردم یٌ يیَال پشتهٌ
تندی . شدم چیزی نیست دستی بٌ صَرتو کشیدم کٌ ناگًان نتَجٌ زبری صَرتو شدم

ٌ ی سفید قرنز نحکهی کٌ دٍر دست يام  دستو رٍ پایین آٍردم ٍ با ٍحشت بٌ پَست
 .با ٍحشت کهک خَاستو. نی خزید نگاى کردم

 .خَايش نی کنو یکی کهکو کنٌ... کهک_ 

ٌ ی سخت کل تنو ٍ در بر گرفت ٍ کلیسا بٌ  يیچ کس جلَ نیَند تا اینکٌ اٍن پَست
. خَاستو دنبالش بدٍم ٍ برم کٌ نشد ٍ اٍن بیش تر دٍر نیشد. سرعت از نن دٍر شد

 .یًَ زیر پام خالی شد ٍ تَی عهق تاریکی فرٍ رفتو

لعنت بٌ خَاب يایی کٌ . با ٍحشت ٍ نفس کشداری از خَاب پریدم، نفس نفس نی زدم
اٍن قدر گیج ٍ ننگ بَدم کٌ اصال نتَجٌ تغییر نکان نشدم، راستش . اخیرا نی دیدم

 .خیلی بی حال بَدم! اصال یادم نهی اٍند کجا بَدم ٍ چی شد

با صَرتی کٌ تیرى تر بَد ٍ . ٍقتی سرم رٍ باال آٍردم چشهو بٌ اٍن نَجَد نخَف خَرد
چشهانی کٌ يیچ سفیدی دٍر نردک نداشت ٍ تهانا سیاى بَد ٍ لب يایی کٌ از کبَدی 

 .دیگٌ سایٌ شدى بَدن ٍ رگ يایی برآندى از زیر چشو

تازى . با ترس بٌ تصَیر داغَنو نگاى کردم، حق با دنی بَد، چًرم کانال عَض شدى بَد
یادم افتاد کٌ دیگٌ تَ ناشین نیستو ٍ تَ یٌ اتاقو ٍ از شانس بدم اٍل کاری رٍ بٌ رٍم 

ٌ ی قدیٌ کٌ جسو ٍحشت ناکو رٍ بٌ رخو بکشٌ  .یٌ آین

 .با نفرت چشو از آیینٌ گرفتو ٍ بٌ اتاق نگاى کردم
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یٌ اتاق نعهَلی با سرٍیس يای چَبی سادى ٍ پنجرى ای کٌ با پردى يای بنفش پَشیدى 
 .از رٍی تخت بلند شدم. شدى بَدن

ٌ ی پنجرى رسَندم پردى رٍ کنار . کهی تعادلو رٍ از دست دادم؛ انا بالخرى خَدم رٍ بٌ لب
نگٌ چند ساعت . خَرشید دقیق رٍبٌ رٍم بَد.رنگ قرنز غرٍب آفتاب چشهو رٍ زد. زدم

 گذشتٌ بَد؟

ٌ ی دٍم بَدم  .بٌ پایین پنجرى نگاى کردم، ظايرا طبق

پرچین يای سفیدی دٍر تا دٍر خَنٌ رٍ فرا گرفتٌ بَد ٍ از اٍن کلنگ ٍ بیل ٍ تراکتَر 
ٌ ی رٍستاییو یًَ نگام بٌ نگاى یٌ نرد ریشَی پیر افتاد کٌ چند . فًهیدم کٌ تَی یٌ خَن

ترسیدم بٌ . تا چَب زیر بغلش گذاشتٌ بَد ٍ با سیگار بزرگ کنار لبش نن رٍ نگاى نی کرد
 .غیر عادی بَدنو پی ببرى پس سریع کنار کشیدم

اٍن کی بَد؟ نطهئنو کٌ کانل نن رٍ دید؛ انا اصال نترسیدى بَد، ٍایسا ببینو، اصال بقیٌ 
 کجان؟

ٌ طَری این جا اٍندیو  .اصال یادم نهیاد چ

ٌ يا  رفتو سهت در اتاق ٍ بازش کردم، نستیقو راى پلٌ جلَم بَد ٍ نن بی نعطلی از پل
 .پایین رفتو ٍ اطرافو رٍ دید زدم

االن تَی پذیرایی سنتی ٍ رٍستایی بَدم، سهت چپو یٌ شَنینٌ بَد ٍدٍ تا صندلی 
ٌ ی قدیهی دراز کشیدى  راحتی، سهت راستو رٍ کٌ نگاى کردم دنی رٍ دیدم کٌ رٍی کاناپ

 .بَد ٍ چشو ياش بستٌ بَد
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خَشحال شدم از اینکٌ صحیح ٍ سالهٌ، فرقی نهی کرد کٌ کجاییو، فقط سالو بَدنش 
نَندم . رفتو ٍ کنار نبل ایستادم ٍ خو شدم رٍی زانَ ٍ نگاش کردم. برام نًو بَد

 .صداش بزنو یا نٌ؛ چَن یٌ نرد نشکَک بیرٍن خَنٌ بَد

يهین طَر نردد باال سرش خو شدى بَدم کٌ خَاست غلتی بزنٌ کهی يَشیار شد ٍ 
ٌ ی نن بَد  .چشهش رٍ باز کرد ٍ اٍلین چیزی کٌ نقابل چشهش بَد کل

ٌ ی کاناپٌ رٍ از ترس  تا نن رٍ دید چشهش گرد شد ٍ سرش رٍ تندی عقب کشید ٍ دست
 .بغل کرد تا فًهیدم ٍحشت کردى عقب رفتو 

 !الرا... ببخشید دنی ننو_ 

با شنیدن اسهو چشهش رٍ تنگ کرد ٍ چند بار نالیدش بعد با کالفگی تَ جاش نشست 
 :ٍ با صدای گرفتٌ گفت

تَیی؟ ای بابا نگٌ نهی دٍنی نن ٍقتی از خَاب پا نیشو تا دٍ دقیقٌ يهٌ چیز رٍ _
 قاطی پاتی نی بینو؟

 :تک خندى ای کردم ٍ گفتو

 .کالَ کَر نیشی... آرى_

 حاال رٍ سر نن چی کار نی کردی؟_ 

این جا  (اخهام تَ يو رفت ٍ آرٍم گفتو)راستی ... يیچی نی خَاستو بیدارت کنو_
 کجاست؟

 :دنی کٌ ظايرا ينَز تار نی دید، کهی چشو ياش رٍ نالید ٍ با بی حالی گفت

ٌ ی يهَنی کٌ سانر ازش حرف نی زد. نلبَرنیو_  .خَن
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 :با بًت گفتو

ٌ طَری تَ کهتر از نصف رٍز رسیدیدم؟_ ٌ قدر رايٌ؟ نا چ  نلبَرن؟ نی دٍنی تا اٍن جا چ

 :دست ياش رٍ رٍی زانَش گذاشت ٍ بٌ جلَ خو شد ٍ تَضیح داد

حالت خیلی بد بَد، کانال ... ٍقتی تَ ناشین حالت بد شد، يردٍنَن ٍحشت کردیو_
سانر دستش رٍ رٍی سرت گذاشت ٍ یٌ ٍردی رٍ زنزنٌ کرد بعد انگار . صَرتت کبَد شد

اٍضاعت اصال خَب نبَد ٍ . افتادی رٍ صندلی ٍ بیًَش شدی... کٌ بدنت بی حس شد
 .این شد کٌ بٌ دستَر سانر ناشین ٍ نگٌ داشتو ٍ پایین رفتیو . تا نلبَرن کلی راى بَد

 :یٌ نفس حرصی کشید ٍ ادانٌ داد

 .سانر با قدرت عجیب ٍ غریبش يردٍی نا رٍ نحل نَر بٌ نزدیکیٌ خَنٌ برد_ 

 :بٌ یاد سانر افتادم ٍ با نگرانی گفتو. دیگٌ ادانٌ نداد

 سانر؟ سانر کجاست؟_

 .نی دٍنستو این کار براش خطر ناکٌ، ٍاسٌ يهین نگرانش شدم

 :دنی بٌ پشتو اشارى کرد ٍ گفت

اٍن جاست، شانس آٍردیو پیرى نردى نا رٍ تَ راى دید ٍ سَارنَن کرد؛ چَن سانر يو _
سانر تا خَنٌ دٍبار ... حالش خَب نبَد ٍ نن نهی تَنستو تنًایی ير دٍتَن رٍ بیارم

 .خَن باال آٍرد

سریع رفتو سهت دراتاقی کٌ دنی بًش اشارى دادى بَد ٍ . از نگرانی داشتو نی نردم
لبو رٍ با نگرانی گزیدم ٍ . سانر رٍی تخت با رنگ ٍ رٍی پریدى خَابیدى بَد. بازش کردم
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اگٌ نن اٍن قدر . عذاب ٍجدان رفتو. صَرتش بی رنگ بَد ٍ خستٌ. نزدیک تختش شدم
 .بی عرضٌ ٍ ضعیف نبَدم اٍن تهام سختی يا رٍ یٌ تنٌ بٌ دٍش نهی کشید

تَی این ندت تٌ ریشش . دستش رٍ آرٍم گرفتو ٍ با غو بٌ صَرت بی حالش نگاى کردم
ٌ خاطر اینکٌ نهی تَنست از نَاد نغذی تغذیٌ کنٌ کهی الغرتر  کهی زیاد شدى بَد ٍ ب

 .شدى بَد

کنو؟ اٍن قدر احهقو کٌ ير ٍقت بالیی سرش نیاد بٌ فکر .چرا االن بٌ این يا فکر نی
این نرد رٍ نحل پدر دٍست . از خَدم بدم نی اٍند. اٍضاع جسهی ٍ رٍحیش نی افتو

ٌ قدر نی تَنٌ در حق پدرش . اصال بعد نرگ پدرم، سانر پدرم بَد. داشتو آخٌ یٌ دختر چ
 .سستی کنٌ

 .اشکی از گَنو چکید ٍ رٍ دست بزرگ سانر ریخت

دٍست . چشو ياش لرزید ٍ کهی با چشو يای بستٌ سرش رٍ چرخَند ٍ دٍبارى خَابید
 .داشتو بیدار شٌ، نی خَاستو نطهئن شو کٌ حالش خَبٌ

 .نسیر سختی رٍ پیهَدى... بذار بخَابٌ_ 

يهَن پیر نردی بَد کٌ تَی حیاط . بٌ سهت این صدای خش دار پیر ٍ ناآشنا چرخیدم
 .بًو زل زدى بَد. خَنٌ داشت قدم نی زد

ٌ طَر از دیدن نن تعجب نکرد؟ یا حتی نترسید  !چ

 سالشٌ کٌ برای آیَان یعنی اٍل ۱۵۸اٍن . نگران نباش حالش خَب نیشٌ... اٍن قَیٌ_
 .جَنی

 چی شنیدم؟. خشکو زد

 .نگٌ نهکنٌ!  سال۱۵۸
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 :با پَزخند پرسیدم

 . سالٌ؟ البتٌ بازم بًش نهیاد۵۸ننظَرت _ 

 :پیرنرد تک خندى ای کرد ٍ گفت

آیَان يا عهر طَالنی دارن بچٌ، پدر سانر رٍ خَب ... پس ينَز يهسفرت رٍ نشناختی_
نی شناختو، در ٍاقع از بچگی با نا رفت ٍ آند داشت، اٍن نَقع نن یٌ بچٌ بَدم ٍ پدر 

سانر یٌ نرد کٌ بٌ ظاير چًل سالش بَد ٍ سانر رٍ چند باری کٌ با پدرش دیدم سنی 
 . سالٌ داشت؛ ٍلی سن ٍاقعیش نبَد۲۵شبیٌ بٌ یٌ پسر 

حرف يای اٍن پیرنرد غیر قابل باٍر بَد، اصال نهی تَنستو باٍ کنو کٌ سانر با این چًرى ی 
 . سالش باش۱۵۰ٌجان ٍ يیکل برافراشتٌ ، 

با ابرٍيای باال رفتٌ بٌ سانر نگاى کردم، با دیدن گَدی زیر چشهش نگايو رنگ غو 
 .شاید اگر نن نباشو اٍن خیلی بیش تر عهر کنٌ. گرفت

دیدم دنی . دستو رٍ از رٍی دست سانر برداشتو ٍ با اٍن پیرى نرد از اتاق بیرٍن رفتو
 :سریع پرسیدم. نیست

 .دنی کجاست؟ االن این جا بَد_ 

 :يیزم يای تَی شَنینٌ رٍ نرتب کرد ٍ گفت

پسر  (آرٍم خندید ٍ زیر لب گفت)فرستادنش برى چند تا گیاى رٍ برام از باغچٌ بچینٌ _
 .تخسیٌ

 :ٍقتی خیالو راحت شد پرسیدم

 .شها دقیقا کی يستید_ 
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رٍی راحتی نشست ٍ بٌ . بٌ بدنش نهی خَرد پیر باشٌ؛ انا چًرش چرا. از جاش بلند شد
آرٍم نشستو ٍ نگاش . اصال از چًرى ٍ سرٍ ٍضعو جا نخَرد. نن يو اشارى کرد بشینو

 .کردم

کسٌ خاصی نیستو، فقط از استعداد خانَادگیو استفادى نی کنو ٍ دارٍيای گیايی _ 
 .نی سازم

بدجَری نگام . نهی دٍنستو چی بگو. بعد پَک عهیقی بٌ سیگارش زد ٍ بٌ نن زل زد
 .نی کرد

 باید خیلی حس خَبی باشٌ نٌ؟_ 

 :با تعجب پرسیدم 

 چی؟_

حسش نی کنی؟ نی دٍنو کٌ بیدار شدى ٍ دنبالت . اینکٌ نصف قدرت آزٍر تَ نشتتٌ_
 .نیاد؛ انا این طَر کٌ خنگ ٍ گیج نگام نی کنی نعلَنٌ کٌ يیچی از جسهت نهی دٍنی

بٌ نن گفت خنگ؟ عجب پیر نرد بد دينی بَد؛ ٍلی برام عجیب بَد کٌ از این نسائل 
 .با خبرى

 :ادانٌ داد

نٌ قلب دارى نٌ احساس، فقط نتکبر ٍ خَد برتر بینٌ؛ انا تَ ... آزٍر یٌ ايریهن بی رحهٌ_ 
البتٌ ... يو قلب داری ٍ يو احساس، پس حاضرم شرط ببندم کٌ از اٍن قَی تر نیشی

 .اگٌ اٍن قدر ٍقت داشتٌ باشی کٌ خَدت رٍ پیدا کنی

 .پس آزٍر قلب ٍ احساس ندارى، رسها کارم تهَنٌ ٍ خبری از رحو ٍ ترحو نیست
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 .اینو از شانسٌ ننٌ. کٌ این طَر_ 

 .خندید ٍ دٍبارى بًو زل زد

 ...ترسیدی نٌ؟ شاید با این ٍضع داغَنت نباید این رٍ بًت بگو؛ ٍلی_

 :با دقت ننتظر حرفش بَدم کٌ گفت

 .رٍحش رٍ نهی تَنی بکشی. رٍح آزٍر بٌ يیچ ٍجٌ قابل کشتن نیست_

ٌ جَری از . حس کردم قلبو نی خَاد از گلَم بیرٍن بزنٌ. بدنو یخ شد نگٌ نهکنٌ؟ پس چ
 .شرش راحت شو

آخٌ ننٌ بچٌ دبیرستانی رٍ چٌ بٌ . حس کردم بدبختو. ناانیدی کل ٍجَدم رٍ فرا گرفت
ٌ ترى  .یٌ ايریهن کٌ چند صد سال از نن با تجرب

 .باز صدای رک پیرنرد بلند شد

. این اتفاقی کٌ ٍاسٌ تَ افتادى یٌ اتفاق ناب ٍبی سابقس. حاال اٍن قدر يو ناانید نباش_
 .کسی چٌ نی دٍنٌ. شاید بتَنی راى کشتنش رٍ کشف کنی

 .ای کاش باياش حرف نهی زدم. از این خَنسردی ٍ بی خیالیش داشتو شاخ در نی آٍردم

ٌ ی یٌ سری سبزیجات رٍ رٍی . با صدای در خیرى ی در شدم دنی بَد کٌ با حرص کیس
 :نیز جلَی نا گذاشت ٍ با حالت عصبی رٍبٌ پیر نرد گفت

ٌ ای نیست؟_   انرى دیگ

 :پیرنرد تک خندى ای کردٍ گفت

فعال . حاال کٌ یٌ تکَنی بٌ اٍن يیکلت دادی کٌ اٍن قدر جَش خَردن ندارى پسر جَن_
 .کاری ندارم
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 .عجب گَش تلخ بَد

نی دٍنستو دنی دارى خَدش رٍ بٌ زٍر کنترل نی کنٌ، ٍگرنٌ آدنی نبَد کٌ جَاب 
ٌ يای بقیٌ رٍ ندى زیر لب . یٌ نگاى بٌ نن کرد ٍ رٍی نبل سٌ نفرى ی کنار نن نشست. تیک

 :گفت

 .عجب پیرنرد نزخرفیٌ_

 .یًَ سکَت شد کٌ دنی پیرنرد رٍ نخاطب قرار داد. با سرم آرٍم تایید کردم

 خب آقای پیرنرد، بالخرى کهکهَن نی کنی یانٌ؟- 

 :پیرنردى با یٌ نگاى ٍحشتناک بٌ دنی نگاى کرد ٍ گفت

 پسرک گَشت تلخ، ادب یادت ندادن؟_

 :دنی با چشو بٌ خَد پیرنرد اشارى کرد ٍ گفت. کی بٌ کی نی گفت. خندم گرفتٌ بَد

 .چرا خب، از بزرگترام یاد گرفتو_ 

 :پیر نرد زیر لب زنزنٌ کرد

 .پسرک بی خاصیت_

دنی کارت بًش نی زدی خَنش در نهی اٍند، . ٍلی نن ٍ دنی تابلَ حرفش رٍ شنیدیو
 :بعدپیر نرد ادانٌ داد. سعی کرد با در ٍ دیَار نگاى کردن خَدش رٍ کنترل کنٌ

 بذار سانر بیدار شٌ تا ببینو چٌ نرگتَنٌ ٍ نشکلتَن چیٌ؟_

 :خَدم نی دٍنستو نشکل چیٌ پس سریع گفتو
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ٌ خاطر يهین _ نشکل اینکٌ، آزٍر دارى از يهین دٍر رٍح ٍ جسهو رٍ تسخیر نی کنٌ ٍ ب
حالت چًرم يو بًو ریختٌ انگار دارم از درٍن ذرى . ير چند ٍقت یک بار حالو بد نیشٌ

 .ذرى خَردى نیشو

 :بعد گفت. پیرنرد سیگارش رٍ خانَش کرد ٍ چشو ياش رٍ ریز کرد

بًترى خَد سانر نشکلت رٍ بگٌ، اگٌ اشتبايی دارٍیی بًت بدم نهکنٌ اٍضاعت بدتر _
 .شٌ

 .بٌ نظر خَدم نشکلهَن يهین بَد؛ ٍلی حق با اٍنٌ

 .نشکلش يهینٌ... درست نیگٌ_ 

تَ چًارچَب اتاق با . با صدای ضعیف شدى ی سانر برگشتو ٍ پشت سرم رٍ نگاى کردم
با نگرانی بٌ سهتش رفتو، دنی . دستش رٍ گرفتٌ بَد بٌ سینش. بی حالی ایستادى بَد
 يو کنارش ٍایستاد

 .بذار کهکت کنو_

 :بٌ سانر گفتو. نزدیک بَد اشکو در بیاد. سانر با سر بٌ دنی اشارى داد کٌ الزم نیست

چرا نراعات خَدت رٍ نهی کنی سانر؟ نگٌ نهی دٍنی این کار ٍاست خطرناکٌ پس چرا؟ _
 حاال بًتری؟

 :لبخند کَچیکی زد ٍ گفت

 .بًترم_



 

www.lovelyboy.blog.ir 

158 ❤Pari❤  اٍل جلد شدى بلعیدىرنان |  

جَاب این يهٌ سَال نن این شد آخٌ؟ رفتو کنارش ٍ بازٍش رٍ گرفتو ٍ بٌ جای چًار 
دنی يو دستش رٍی پشت سانر بَد؛ چَن انگار . چَب در، بٌ نن تکیٌ گايش شدم

 :پیرنرد اٍند نزدیکهَن ٍ رٍ بٌ سانر گفت. خَب تعادل نداشت

ٌ قدر نگران کردی_  .دیگٌ يهچین حهاقتی نکن سانر، نهی دٍنی این دٍتا بچٌ رٍ چ

 :سانر با ابرٍی باال پریدى یٌ نگاى بٌ نن کرد ٍ گفت

 ...حاال الرا چرا؛ ٍلی_

 :این بار بٌ دنی نگاى کرد ٍ با لبخند کجی گفت

 .ٍلی تَ یکی رٍ بعید نی دٍنو_

 :دنی دستش رٍ از رٍی پشت سانر برداشت ٍ با حالت تخسی گفت

 .نن ينَز بًت اعتهاد ندارم. ارى خب... يٌ_

ٌ طَر دلش اٍند يهچین حرفی بزنٌ. بٌ دنی اخو کردم سانر خندید ٍ سری تکَن . چ
 .داد

عهیق نفس نی کشید، انگار کٌ . کهی رٍی نبل نشَندیهش تا آرٍم آرٍم بٌ خَدش بیاد
 .تک تک سلَل ياش کهبَد اکسیژن داشتن

 .پیرنرد تَی آشپزخَنش رفت

 :رٍ بٌ سانر آرٍم گفتو

 حاال خَبی؟_ 

 :يهَن طَر کٌ نگايش بٌ زنین بَد گفت
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 .گفتو کٌ، خَبو_

 :کهی سکَت شد کٌ یًَ یاد حرف  يای پیرنرد افتادم، با ذٍق رٍبٌ دنی گفتو

  سالشٌ؟۱۵۸راستی دنی، نی دٍنستی کٌ سانر _

 .سانر يو خنحی بٌ نن. دنی چشو ياش تا تٌ باز شد ٍ بٌ سانر زل زد

 :چشهکی بٌ سانر زدم ٍ گفتو

 ببینو، این درٍغٌ یا اٍن پیرنرد نا رٍ اسکل کردى؟ درٍغٌ؟_ 

 :سانر سری با بی خیالی تکَن داد ٍ گفت

 چٌ فرقی نی کنٌ؟_ 

 آرى یا نٌ؟_ 

 :دن با دين باز نن ٍ سانر رٍ نگاى نی کرد کٌ سانر گفت

 .آرى درستٌ_ 

 :حاال کٌ دیگٌ راستی راستی باٍرم شد، با حیرت گفتو

 . سالت باش۴۲ٌنن فکر نی کردم نًایتا ... اصال بًت نهیاد_ 

 :آرٍم خندید ٍ گفت

 .گفتو کٌ، فرقی نهی کنٌ_

 :دنی با نگاى کنجکاٍانش رٍ بٌ سانر گفت

 نی دٍنی االن چٌ حسی دارم؟_ 
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 :سانر سَالی نگاش کرد کٌ گفت

 .حس نی کنو در جَار یٌ نانَت تاریخیو_ 

 .سانر چشو ياش رٍ ریز کرد ٍ کَسن رٍی نبل رٍ طرف دنی پرت کرد

 نکنٌ دلت نی خَاد این نانَت بیاد ٍ خفتت کنٌ؟_ 

 .دنی خندید ٍ جاخالی داد

 !نانَت... از حرفش خندم گرفت

 :پیرنرداز آشپز خَنٌ بیرٍن اٍند ٍ با ٍسایل عجیبی کٌ تَ دستش بَد، رٍ بٌ نا گفت

 .خب لشکر در بٌ داغَن، دنبالو بیاین _

دنبالش راى افتادیو کٌ رفت سهت در کَچیکی کٌ زیر  (!در بٌ داغَن)چٌ لقب پر نعنایی 
ٍقتی کٌ داخل شدیو با یٌ زیر زنین تاریک کٌ بَی گیايان نتفاٍتی تَش . راى پلٌ بَد

 .نَر فقط از نَر یٌ النپ ضعیف ٍ کَچیک بَد. استشهام نیشد رٍبٌ رٍ شدیو

سانر رٍ رٍی یٌ صدلی نشَندیو ٍ خَدم ٍ دنی يو کنارش ایستادیو، پیرنرد پشت یٌ 
ٌ ی چَبی بزرگ اٍن يا رٍ  نیز رفت ٍ چند تا شیشٌ گیاى خشک شدى آٍرد ٍ تَی یٌ کاس

 .با چندتا از گیايانی کٌ دنی از باغچٌ چیدى بَد ترکیب کرد

تا این جا يهٌ چیز عادی بَد، حس کردم بازم سرگیجٌ گرفتو ٍنفس سخت شد؛ انا دلو 
 .نهی خَاست تهرکزشَن رٍ بًو بزنو پس دم نزدم ٍ ساکت نَندم

پیرنرد کهی از یٌ آب عجیب سیاى رنگی تَی اٍن نخلَط ریخت ٍ بعد از کهی يو زدن 
 .با دست ياش نخلَط رٍ تَی یٌ لیَان فشرد ٍ باالش یٌ ٍردی خَند

 .بعد لیَان ٍ آٍرد ٍ سهت نن گرفت
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یٌ نگاى بٌ رنگ اٍن نعجَن سیاى انداختو ٍ یٌ نگاى بٌ دست يای پر نَی پیرنرد ٍ یٌ 
ناچارا ازش گرفتو ٍ اٍل بَش کردم، دیدم دنی با یٌ حالت . نگاى بٌ چشو يای اخهَش

 !چندشی دينش رٍ جهع کردى ٍ نگايو نی کنٌ، البتٌ حق داشت

 .با یٌ نفس شرٍع کردم ٍ يهش رٍ سر کشیدم

آرٍم . بَی عطر گیايان نتفاٍتی تَی دينو پیچید، يیچ نزى ی شَر ٍ شیرینی نداشت
کهی بدنو نقبض شد، حس کردم . آرٍم حس کردم یٌ چیزی درٍنو دارى جابٌ جا نیشٌ

صدای سانر رٍ . رگ يای دستو دارن کشیدى نیشن، حالو کهی بد شد، پس نشستو
 .رشنیدم

 حالت خَبٌ؟_

 :آرٍم گفتو

 .نهی دٍنو_ 

این ٍضع دٍ دقیقٌ بیش تر طَل نکشید کٌ دٍبارى احساس سبکی ٍ آزادی ٍجَدم رٍ فرا 
حس خَبی . دیگٌ خیلی عهیق تر ٍ بًتر نفس نی کشیدم ٍ ذينو نشَش نبَد. گرفت

 :از جام بلند شدم ٍ با تعجب گفتو. پیدا کردى بَدم

 .احساس سبکی نی کنو... حالو خیلی بًتر شدى_ 

فقط . يهشَن لبخندی از سر آسَدگی زدن، بٌ پیرنرد نگاى کردم ٍ ازش تشکر کردم
 .سرشَ تکَن داد

. بعد پیر نرد یٌ نعجَن يو ٍاسٌ سانر درست کرد تا دٍبارى قَاش رٍ بٌ دست بیارى
پیر نرد با حالت خَد . حالش خیلی بًتر شد این رٍ از رنگ ٍ رٍی برگشتش حدس زدم

ٌ ای بٌ دنی گفت  :گیران
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 .اگٌ نعجَنی خَاستی بگَ ... تَ چی پسر_

 :دنی با حالت چندشی گفت

 .سرنو ببرن يهچین چیزی نهی خَرم_ 

ٌ ای باال انداخت نی گفت کٌ . سانر داشت با پیرى نرد حرف نی زد. پیرنرد خندید ٍ شَن
 .دیگٌ باید از این جا بریو؛ چَن در حال تعقیبو ٍ نعلَم نیست چی پیش نیاد

حالو خَب بَد، حس نی کردم انگیزم ٍاسٌ نبارزى بیش تر شدى، دیگٌ ترسو از آزٍر کهتر 
 .از این بٌ بعد تهام تالشو رٍ نی کنو. شدى بَد

داشتیو از زیر زنین بیرٍن نی رفتیو کٌ یًَ تَی ذينو، پای چند تا نَجَد عجیب غریب 
 .شک نداشتو کٌ ير چی يستن، خیلی نزدیکن. رٍ دیدم کٌ داشتن نی دٍیدن

 :سریع رٍ بٌ بقیٌ گفتو

 .یٌ چیزيایی دارن نیان سهتهَن_ 

 :پیرنرد ٍ دنی بًت زدى نگايو کردن ٍ سانر با اخو گفت

 .یٌ عدى گارٍش دارن نیان پیشهَن... خیلی بد شد_ 

 (نگٌ نسلشَن ننقرض نشد؟)بعد با خَدش زنزنٌ کرد 

 :نن ينگ کردى بَدم کٌ پیرنرد گفت

 .االن دیگٌ دیر شدى در ٍ پنجرى يا رٍ ببندین تا نیَندن، عجلٌ کنین_

حاال چی کار کنو؟ اگٌ . نن فقط نگايو بٌ دنی بَد کٌ داشت نی رفت سهت پنجرى يا
 .بالیی سرش بیاد چی؟ نباید با نا نی اٍند، خراب کردم
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 .پس چرا ٍایستادی بچٌ جَن برٍ دیگٌ_ 

ٌ ی باال رفتو قدم يام رٍ اٍن قدر نحکو برداشتو کٌ دٍ سٌ . بٌ خَدم اٍندم ٍ سهت طبق
تا از کفپَش يای اتاق بٌ خاطر سفتی استخَان زیر پام شکست؛ ٍلی االن ٍقت 

 .شرنندگی نبَد، دیگٌ شب شدى بَد ٍ بیرٍن يیچی نعلَم نبَد

اخو يام حسابی . با سرعت فَق العادم رفتو ٍ تهام پنجرى يای باال رٍ چک کردم ٍ بستو
اٍن بیرٍن ير جَنَری کٌ يست، بًش اجازى نهیدم بالیی سر اطرافیانو . تَ يو بَدن

 .بٌ يیچ قیهتی، حتی اگٌ تَ باشی آزٍر. بیارى، دیگٌ نٌ

اٍن قدر سریع ٍ نحکو قدم برداشتو کٌ چند تا از کف پَش يای اتاق ترک بردند؛ ٍلی 
 .االن ٍقت شرنندى شدن نیست

از پایین صدای کشیدى شدن چیزی رٍی زنین شنیدى . تهام پنجرى يای باال رٍ بستو
 .نی شد، نگران شدم ٍ تَ دٍ جانیٌ پایین رفتو

ٌ ای سنگین رٍ بٌ سهت در يل نیدن ٌ ی سرن خیالو . دیدم کٌ دنی ٍ سانر دارن کاناپ
 .راحت شد

 :رٍ بٌ پیرنرد گفتو

تهام پنجرى يای باال رٍ بستو؛ ٍلی  چَن نردى ٍ حفاظ ندارى فکر نکنو خیلی فایدى _ 
 .داشتٌ باشٌ

 .پیرنرد نگايش از الی پردى بٌ بیرٍن بَد

ٌ ی لبش رٍ بیرٍن زد ٍ گفت  :دٍد سیگار گَش

چارى ای نیست، اگٌ زیاد باشن نهکنٌ از سٌ طرف حهلٌ کنن فقط دیَار پشت سرنَن _
 .اننٌ
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 .نگايو بٌ دنی خَرد کٌ داشت کنار شَنینٌ دنبال یٌ چیزی نی گشت

 .نگران شدم سانر يو نگاش بٌ دنی بَد

 :رفتو سهتش ٍ آرٍم گفتو

َ ام نبارزى کنی رٍ فرانَش کن_ برٍ سهت دیَار ٍ نراقب خَدت . دنی؟ لطفا فکر اینکٌ ت
 .باش

 .دٍال بَد ٍ داشت از بین آين يای کنار شَنینٌ دنبال چیزی نی گشت

 :با اخو سرش رٍ سهتو چرخَند ٍ گفت

 نکنٌ فکر کردی عین يَیج اٍن جا ٍایهیستو ٍ نگايتَن نی کنو، يا؟_

این نَجَد چرا درک نهی کرد کٌ تَی چٌ ٍضعیتی يستیو، این غد بازی ياش ٍاقعا 
 .داشت دیَنو نی کرد

 :اخهو تَ يو رفت ٍ سرش داد زدم

. اٍن يا آدم نیستن، حیَن يو نیستن، نعلَم نیست با چی طرفیو. نن حسشَن کردم_
 .لطفابفًو

 :اٍنو داد زد

 .بدم نیاد، تَام این رٍ بفًو. برای نن اٍن قدر ادای نادر را رٍ در نیار! حاال ير خری_ 

 .بٌ درک_ 

 .بًتر_

 .خفٌ شین دیگٌ_
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 .با صدای فریاد عصبانی سانر خفٌ شدیو

 :پیرنرد خیلی بی خیال زیر لب گفت

 .انیدٍارم ير چٌ زٍدتر از دست این سٌ تا رٍانی راحت شو_

 .سانر نفسی عهیق کشید

 :آرٍم تر ادانٌ داد

تَام این قدر گیر ندى ٍ تَ دنی نی دٍنو . الرا ٍلش کن بیا کنار، خَدش خَاستٌ بیاد_
حرف آدم تَ گَشت نهیرى، پس حداقل این رٍ بگیر ٍ خیلی يو نداخلٌ نکن، این جنگ 

 .آدم يای نعهَلی نیست

ٌ ی طی فلزی کٌ دستش بَد رٍ دٍبار لهس کرد ٍ حس کردم یٌ چیزی نحل  بعد یٌ دست
بعد گرفتش سهت دنی، دنی اٍل با شک ٍ . خیلی باحال بَد. رعد رٍش بٌ جریان افتاد

 .با یٌ دست گرفتش ٍ ٍقتی دید اتفاقی نیافتاد دٍ دستی لهسش کرد

 .خیلی خفنٌ پسر_ 

نن يو با . بعد با یٌ صدای غرش نسخرى تًدید ٍار سهت نن گرفتش ٍ ژست گرفت
 .اخو ٍ با رٍی دست پسش زدم

 !نسخرى_

 :با خندى گفت

 .حاال قًر نکن بابا، قبَل کن خیلی گیر نیدی ٍ نصیحت نی کنی_

ٌ کٌ تَ خیلی گَش نیدی_  .حاال ن
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ٌ ی فلزی کٌ رعديای بفنش ٍ آبی ازش پدیدار نی شدن  ٌ ای باال انداخت ٍ بٌ دست شَن
 :کرد ٍ گفت

 .حاال یٌ نعهَلی نشَن شها دٍ تا آدم غیر عادی بدم کٌ کیف کنید_ 

 :یٌ پَزخند زدم ٍ گفتو

 .بعید نی دٍنو_

 .بعد با چشو غرى ی سانر دیگٌ ٍاقعا خفٌ شدیو 

 .چند دقیقٌ گذشت کٌ خبری نشد

بیرٍن ٍاقعا تاریک بَد ٍ چشو چشو رٍ نهی دید؛ ٍلی نا چراغ يای خَنٌ رٍ کانل رٍشن 
 .ناگًان يشداريای بدنو فعال شدن. گذاشتیو

 :آرٍم گفتو

 .نزدیکن_ 

 :يهٌ آنادى باش بَدیو، پیرنرد زنزنٌ کرد

 .یٌ چیزی بین درخت ياست_

اخو يام تَ يو رفت ٍ تهام قدرت يام .با این حرفش صدای نخَفی از شیرٍانی بلند شد
 .رٍ آرٍم از درٍن لهس کردم ٍ ير آن ننتظر استفادى از اٍن بَدم

نن نسئَل تهام این قضایا يستو، پس . حس سبکی ٍ چابکی فَق العادى ای داشتو
 .خَدم يهش رٍ بٌ دٍش نی کشو

 .یًَ کل برق يای خَنٌ قطع شد ٍ سالن در تاریکی فرٍ رفت
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 :صدای پیرنرد بلند شد

 .لعنتی_ 

 :سانر آرٍم گفت

 .از کنار پنجرى فاصلٌ بگیرین _

ٌ اش چیٌ؛ ٍلی باريا ازش دیدم،  بعد يو باز با يهَن نیرٍی رعدی کٌ نهی دٍنو قضی
 .شَنینٌ رٍ شعلٌ ٍر کرد طَری کٌ حاال سالن نسبتًا کهی رٍشن شدى بَد

بااین چشو يای نعهَلی نهی تَنو حَاسو رٍ بٌ اطراف بدم، پس . چشهو رٍ بستو
 .تصهیو گرفتو از دید آزٍر استفادى کنو

ٌ يا رٍ بٌ رنگ آبی  ٌ جا رٍ با رنگ آبی رٍشن نی دیدم ٍ بچ ٍقتی چشهو رٍ باز کردم يه
 .پر رنگ 

ٌ جا نگاى انداختو کٌ نگايو بٌ پیرنرد کٌ داشت آرٍم از پنجرى دٍر نیشد  با حیرت بٌ يه
ٌ ی قرنز بلند قدی پشت اٍن شدم  ٌ ی حال  .نگاى کردم؛ ٍلی نتَج

 :سریع بٌ پیرنرد گفتو

 .سرت رٍ بدزد_

پیر نردبدٍن حرکت دیگٌ ٍحشت زدى نشست ٍ نن خیلی غریزی بٌ سهت پنجرى رفتو 
ٍخنجر استخَان نانند برندى ای کٌ تَی نچ دستو غالف بَد رٍ بٌ سهت پنجرى ريا کردم 

. 

 .ٍقتی از پنجرى عبَر کرد، حس کردم بٌ بدن اٍن نَجَد يو فرٍ رفت

 .يهٌ چیز تَ چند جانیٌ اتفاق افتاد
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ٌ ی . يههَن کپ کردى بَدیو با دید عجیبی کٌ داشتو، دیدم کٌ خنجر کانل بٌ سین
نَجَد فرٍ رفتٌ ٍ دیگٌ تکَن نهی خَرى، پس خنجر رٍ آرٍم آرٍم بٌ درٍن نچو فرٍ کردم 

 .کٌ باعخ شد نچ دستو کهی خَنی بشٌ

 .یٌ خَن سیاى رنگ ٍ غلیظ

ٌ ی اٍن جَنَر بٌ پنجرى خَرد ٍ افتاد تَ پذیرایی حاال پنجرى کانل از بین رفتٌ بَد ٍ  الش
 .بیرٍن نشخص بَد

 بٌ الشٌ نگاى کردم، اآلن جسهش رٍ بًتر نی دیدم، این چی بَد دیگٌ؟

 .پیرنرد کٌ شکٌ شدى بَد بلند شدٍ لگدی بٌ الشٌ زد

 .آشغال_

 .بعد با قدر دانی نگام کرد، سری تکَن دادم کٌ صدای دنی بلند شد

 بازم دارن نیان؟_ 

 .بٌ پنجرى نگاى کردم 

ٌ يای قرنز زیادی اٍن بیرٍن بَد این بار اختیاری يردٍ خنجر . اخهو تَ يو فرٍ رفت. يال
 ...رٍ از نچ دست يام آزاد کردم ٍ بٌ سانر نگاى کردم، درستٌ خَدش قَی بَد؛ انا

 :برای اطهینان زنزنٌ کردم

 .نی تَنی از قدرتو استفادى کنی_

 .با یٌ لبخند نحَ سرش رٍ باال پایین کرد

ٌ قدر تعجب کردى؛ ٍلی با این حال بٌ رٍی خَدش  نی دیو کٌ دنی از دیدن آن نَجَد چ
 .نیاٍرد ٍ دست طی رٍ نحکو تَ دستش فشرد
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ٌ اش رٍ آنادى ی شلیک کرد ٌ ی دٍ لَل  .پیرنرد يو اسلح

ٌ ی نا آنادى بَدیو  .يه

*** 

 :راٍی

دٍ تای دیگر رٍی پشت بام بٌ دنبال .  گارٍش بٌ سهت پنجرى حهلٌ ٍر شدند۲۷ير 
ٍ دنی ایستادند تا اٍن يا  (پیرنرد)الرا ٍ سانر جلَتر از فرانک . نسیری برای ٍرٍد بَدند

 .کو تر آسیب ببینند

گارٍش يا بٌ پنجرى رسیدند ٍ يهین کٌ دٍ تای اٍلی خَاست قدنی بٌ داخل بگذارد 
 .سانر با دستان رعدی بٌ زانَی اٍلی ضربٌ زد کٌ خَن سیايی در يَا پخش شد

الرا يو با شهشیر استخَانیش خراشی عهیق در بدن آن یکی گارٍش ایجاد کرد کٌ تاجیر 
چندانی نداشت؛ انا نَجَد چنگال يایش را با سهاجت سهت گلَی الرا پرت کرد کٌ در 

ٌ ی بدن الرا اکنَن  کهال تعجب ناخن يای آن گارٍش بٌ يزار تکٌ تبدیل شد؛ چَن پَست
 .غیر از آزٍر برای بقیٌ شکست ناپذیر بَد

ٌ ی  الرا ٍقتی بی رحهی گارٍش را دید عصبی تر شد ٍ شهشیر استخَانیش را تا تٌ در سین
گارٍش فرٍ کرد ٍ نحکو بیرٍن کشید کٌ گارٍش با صدای خر خر نانندی از پشت افتاد 

 .ٍ بال فاصلٌ گارٍش دیگری حهلٌ ٍر شد

دنی ٍ فرانک کٌ کنار يو ٍ نزدیک بٌ دیَار ایستادى بَدند با يیجان شدید ٍ ٍحشت 
 .آٍری بٌ آن يا نگاى نی کردند
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ٌ ای چشو از پنجرى نهی گرفتند کٌ نتَجٌ  با صالح يای دفاعیٌ کٌ در دست داشتند لحظ
ٌ يا سرازیر  ٌ يا شدند ٍ بعد يیکل یکی از گارٍش يا کٌ با سرعت از پل صدایی از رٍی پل

 .شد

 .پیرنرد بالفاصلٌ تیر اٍل را شلیک کرد؛ انا بی فایدى بَد

آن نَجَد با یک پرش خَدش را بٌ آن دٍ رساند ٍ با رٍی دستش بٌ فرانک حهلٌ کرد 
کٌ اٍ زٍدتر اسلحٌ را سپر خَد کرد؛ انا شدت ضربٌ طَری بَد کٌ بٌ عقب پرت شد ٍ 

 .افتاد

ٌ ای زد ٌ ی فلزی طی را بلند کرد ٍ بٌ پشت گارٍش ضرب  .دنی از بًت خارج شد ٍ دست

 .صدای نالٌ نانندی از گارٍش بلند شد ٍ بٌ سهت دنی برگشت

 :دنی عصبی غرید

 .این رٍ بگیر عَضی_ 

ٌ ای این بار بر سر گارٍش زد؛ چَن جریان برق شدیدی بٌ بدن  این رٍ گفت ٍ ضرب
نالٌ نی کرد ٍ تَان حهلٌ کردن را نداشت؛ انا با داخل شدن گارٍش . گارٍش ٍارد نیشد

 .دیگر از پشت بام بٌ سهت پذیرایی کارش راحت تر شد

 .حهالت پی آ پی گارٍش يا کنترل اٍضاع را از الرا ٍ سانر گرفتٌ بَد

یکی از گارٍش يا با سهاجت ساعد الرا را در ديان پر از دندانش گرفتٌ بَدٍ نی خَاست 
بٌ سهت بیرٍن بکشدٍ دست دیگرش تَی دين گارٍش دیگر بَد انگار نی دانستد کٌ 

 .باید اٍل این شهشیر يای استخَانیش را خلع کنند

سانر يو از جًش ناگًانی یک از گارٍش يا بٌ سهت پنجرى عقب افتاد ٍ گارٍش يو 
ٌ اش نشست ٍ با دندان يا قصد داشت سرش را قطع کند  .رٍی سین
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 .اٍضاع اصال خَب نبَد

ٌ خاطر سرعت حهلٌ کردن گارٍش نهی تَانست خَب رٍی نیرٍيا تهرکز کند يرچٌ . ب
 .سعی کرد دستش را از ديانشان خارج کند نشد

 .دردی نداشت؛ انا بدجَر گیر کردى بَد

ٌ ی دنی تازى بٌ یادش افتاد کٌ دنی ٍ فرانک چٌ شدن؟  با صدای نال

ٌ ی دیَار نیو خیز شدى ٍ دستش رٍی  سرش را برگرداند سهتشان کٌ دید دنی گَش
ٌ ی آن دٍ گارٍش نی شَد  .شکهش گرفتٌ ٍ فرانک بٌ سختی با اصلحٌ نانع از حهل

 :بٌ خَد لعنت کرد کٌ . خیرى ی آن يا شد

 .لعنت. این بَد نراقبت نن از دنی_

 .ناگًان نتَجٌ نایع قرنز رنگی رٍی انگشتان دنی شد

 .کال از خَد بی خَد شد

 .باز يو صدای يای اطرافش در حال خانَشی بَد

 .بٌ نفس نفس افتاد

ٌ ای افتاد کٌ آغاز این ناجرای شَم بَد  .یاد صحن

ٌ ای را بٌ خاطر آٍرد ٍ کهی بعد صدای نردی کٌ گفت  :صدای گلَل

 «.خالصش کردم»

حس ترس از دست دادن دٍبارى ی دنی چنان درٍنش را شعلٌ ٍر کرد کٌ دیگر خَب را از 
 .بد را تشخیص نداد ٍ تهام درٍنش را از الرای ضعیف جدا کرد
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سانر يهچنان بٌ سختی گردن گارٍش را نگٌ داشتٌ بَد تا دریدى نشَد کٌ با برخَرد 
 .چیزی بٌ بدن گارٍش، يو گارٍش ٍ يو سانر يردٍ بٌ یک طرف پرتاب شدند

ٌ ای از بدن گارٍشی  ٍقتی بٌ خَد آند دید نَجَدی غضبناکی در حال پرتاب دادن تک
 .نردى بٌ سهت گارٍش يایی است کٌ بٌ دنی ٍ فرانک حهلٌ ٍر شدى بَدند

 .جا خَرد، اٍ يو نتَجٌ این دٍ گارش نفَذ کردى نشدى بَد

با حیرت دید کٌ جسو الرا عَض شدى بَد، استخَان يای بدنش کهی بزرگ تر ٍ 
 .خراشیدى تر ٍ قرنزی استخَان يا نحل نذاب آتشفشان رٍی تنش بٌ حرکت در آندند

ٌ  يای کَچک آتش رٍی قسهت يای نختلفی از  چشهانش از درٍن شعلٌ ٍر بَد ٍ زبان
 .بدنش زبانٌ زدى بَد

استخَان يای سر شانٌ ٍ دٍر صَرتش ٍ دستانش با خشَنت بلندتر ٍ زخهت تر شدى 
 سانر از حیرت تَان چشو گرفت از الرا را نداشت، چٌ بر سر دختر آندى بَد؟. بَد

ٌ ای چشهان سانر در نگاى بی تفاٍت الرا قفل شد ٍ بعد الرا با قدرت از پنجرى بٌ  لحظ
 .بیرٍن پرید ٍ گارٍش يا را کنار زد ٍ بٌ سهت جادى دٍید

 .قدم يایش از يهیشٌ سنگین تر شدى بَدند ٍ زنین را بیش تر نی درید

 .برگشت سهت گارٍش يا ٍ شرٍع بٌ غریدن کرد. کهی کٌ از خانٌ فاصلٌ گرفت ایستاد

ٌ ی گارٍش يا را بٌ خَد جلب کرد،  صدای ٍحشیانٌ ٍ غیر انسانی اٍ، نٌ تنًا حَاس يه
ٌ ای نات ٍ نًبَت صدای الرا شدند  .بلکٌ دنی ٍ سانر ٍ فرانک لحظ

ٌ ای از حرکت ایستادند ٍ بعد ناگًان بٌ سهت الرا کٌ جسهش در آن  ٌ ی آن يا لحظ يه
ٌ خاطر درخشش چشو ٍ شعلٌ ٍر شدن قسهت يایی از بدنش نشخص بَد،  تاریکی ب

 .حهلٌ کردند
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 .حاال کسی جز سانر دنی ٍ فرانک کٌ يهگی در بًت بَدند، باقی نهاندى بَد

ایستاد ٍ لنگان لنگان بٌ سهتشان . سانر تازى بٌ خَد آند ٍ نگايی بٌ فرانک ٍ دنی کرد
 .رفت

فرانک، نَيای سفیدش پریشان شدى بَد ٍ نفس نفس نی زد ٍ دنی يهان طَر کٌ 
دستش رٍی شکو دردناکش بَد بٌ پنجرى خیرى شدى بَد، اٍ يو يهچنان در بًت تغییر 

 .الرا بَد

 حالتَن خَبٌ؟...فرانک، دنی_

فرانک بٌ سختی سرش را باال پایین کرد؛ انا سانر با دیدن خَن الی انگشتان دنی سریع 
ٌ يایش را گرفت ٍ تکان داد ٍبا نگرانی گفت  :کنارش زانَ زد ٍ شان

 چی شدی پسر؟ زخهی شدی؟_ 

 .آيی پر از درد از ديانش خارج شد. دنی تازى بٌ یاد شکهش افتاد

 :دستش را برداشت ٍ بٌ سختی گفت

ٌ يام باز شدى_   .فکر کنو جای بخی

سانر با خَد فکر کرد کٌ این بچٌ آن قدر غد بازی در آٍردى کٌ پاک یادش رفتٌ بَد 
ٌ ی پیش تازى از بیهارستان نرخص شدى  .يفت

 :زیر لب گفت

 .لعنتی_ 

 .زیر بغل دنی را گرفت

 :بٌ فرانک گفت
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تَ دنی رٍ ببر تَ زیر زنینت ٍ یکی کاری براش بکن، ننو نیرم ببینو چی بٌ سر الرا _
 اٍندى

 ننظَرم رٍ کٌ نی فًهی؟. خیلٌ خَب تَ برٍ پسر؛ ٍلی نراقب خَدت باش_

 .سانر با نگرانی سری تکان داد

ير دٍیشان بٌ این فکر نی کردند کٌ الرا اکنَن يَشیار نیست ٍ ير آن نهکن است بٌ 
ٌ ی آزٍر است  .آن يا يو حهلٌ کند ٍ این چیزی کٌ دیدى بَدند قطعا خَی ٍحشیان

 .يهین کٌ خَاست برٍد

 :دنی با صدای لرزان گفت

 .نجاتش بدى سانر. اٍن دختر حقش نیست... نجاتش بدى_ 

 .ٍقتی چشهان سبز ٍ براق دنی را دید، سری بٌ آرانی تکان داد ٍ از پنجرى خارج شد

 .دٍان دٍان بٌ سهت جادى رفت، نی تَانست سرخی آتش را پشت درختان ببیند

سریع تر دٍید ٍ از الی درختان خَدش را بٌ نیدان نبرد رساند کٌ در پشت درختان کاج 
ٌ ی فرانک بَد  .نقابل خان

 .ناگًان از حرکت ایستاد. از نیان درختان حرکت کرد

 .چشهانش بی اختیار تا آخرین حد باز شد

 .دید الرا با دستان آتشی گلَی یک گارٍش را در يَا گرفتٌ

 .انگشتان دست دیگرش را بلند کرد

 .نحکو در قلب گارٍش فرٍ کرد
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انگار دستی کٌ در قلب گارٍش فرٍ رفتٌ بَد يو شعلٌ ٍر شد؛ چَن بدن گارٍش از درٍن 
ٌ يای آتش بٌ بیرٍن زبانٌ زد  .شرٍع بٌ سَختن کرد ٍ شعل

ٌ ی گارٍش ٍ صدای رعب آٍر نفس يای الرا شنیدى نیشد  .در آن دشت تنًا صدای نال

ٌ يایی کٌ دٍر تا دٍر آن جا  ٌ يای تکٌ پارى ی گارٍش يا ٍ شعل دشتی کٌ پر شدى بَ از الش
 .را فرا گرفتٌ بَد

 .ٍ در آخر نگاى نگران پر از نگرانی ٍ حیرت سانر

ٌ ی نَجَد بر زنین  بٌ آرانی گردن گارٍش در دستش خاکستر شد ٍ جسو آتش گرفت
 .افتاد

 .سانر يهچنان با بًت بٌ الرا کٌ پشتش بٌ اٍ بَد، نگاى نی کرد

با خَد فکر نی کرد کٌ اگر الرا يَشیار نباشد ٍ خَدش را بٌ دست غرایز آزٍر سپردى 
 .باشد، صد درصد در دردسر بزرگی افتادند

نفس عهیقی کشید ٍ از درختان فاصلٌ گرفت ٍ چند قدم بٌ سهت الرا کٌ بی يیچ 
 .حرکتی ایستادى بَد برداشت

 .زنین ٍ چهن يای اطرافشان سَختٌ بَد ٍ ينَز شعلٌ ٍر بَدند

 .صدای فریاد کالغ يا در نیان درختان کاج ٍ نخرٍطی يهچنان شنیدى نیشد

 .سانر با فاصلٌ ایستاد کٌ در صَرت حرکت ناگًانی الرا بتَاند از خَد حفاظت کند

 .بٌ استخَان يایی کٌ تیرى ٍ خشن تر شدى بَدند نگاى کرد ٍ آرام نانش را بر زبان آٍرد

 الرا؟-

 .نگران شد. يیچ عکس العهلی ندید
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ٌ ای طرف شدى  ...خَاست دٍبارى صدایش بزند کٌ. حس کرد با غریب

 سانر؟_ 

صدایی کٌ غو الرا را يو در خَد . صدایی ترسناک ٍ چند رگٌ شدى ای در دشت پیچید
 .نشاندى بَد

 .سانر آن قدر شکٌ بَد کٌ حرفی نتَانست بزند ٍ فقط از سردرد کهی بٌ اٍ خیرى شد

سرانجام الرا بٌ آرام برگشت ٍ بٌ سانر نگاى کرد، آتشی کٌ در چشهانش شعلٌ ٍر بَد 
يیچ حسی را نشان نهی داد ٍ با قالب استخَانی دٍر صَرتش کٌ خشن تر چًرى اش را 

 .فرا گرفتٌ بَد، ننظرى ای دلًرى آٍر را بٌ نهایش گذاشتٌ بَد

ٌ ای از الرا بَد ٍ حرف نهی زد تا اینکٌ الرا دٍبارى لب گشَد  :سانر فقط ننتظر دیدن نشان

 نردى؟... دنی_

سانر بٌ سختی لبش را تر کرد ٍ بدٍن اینکٌ نگايش را از چشهان آتشین الرا بگیرد، 
 :جَاب داد

 .حالش خَبٌ... نٌ_

 :لبخند کَچکی زد ٍ با غو گفت

 .ٍلی پدرم ٍ نادرم نردن_

 .سانر از غو صدای دختر کٌ بٌ ظاير يَشیار بَد کهی بغض کرد

 :آرام گفت

 .نتاسفو_ 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

177 ❤Pari❤  اٍل جلد شدى بلعیدىرنان |  

 :بالفاصلٌ الرا گفت

 نی دٍنی چرا؟_

 .سانر از تن صدای عجیب الرا نضطرب شد ٍ چیزی نگفت

 :الرا با عصبانیت فریاد زد 

ٌ ی کسایی کٌ . یٌ آدم بدبخت ترسَ. چَن نن ضعیف بَدم_ ٍاسٌ يهینو يه
دیگٌ خستٌ شدم، تا کی . نادرم پدرم تَ ٍ االن يو دنی. دٍستشَن دارم آسیب نی بینن

چرا بٌ خاطر نن باید ندام آسیب ببینین؟ چرا از . باید آسیب دیدن اطرافیانو رٍ ببینو
 این ناجرا خَدتَن رٍ بیرٍن نهی کشین ٍ دست از سرم بر نهی دارین؟

ٌ ٍرتر نیشد ٍ  يو زنان با فریادی کٌ نی کشید آتشی کٌ چهن زار را فرا گرفتٌ بَد، شعل
 .انگار صدای ٍحشتناک الرا با ٍزش باد يهاينگ شدى بَد

باید دخترک را آرام نی کرد . سانر فًهیدى بَد کٌ این خَد الراست؛ انا بسیار عصبانیست
ٌ يای خشو از بین برٍد  .تا این شعل

 :چند قدم دیگر نزدیک شد ٍ با استرسی کٌ سعی در کنترلش داشت گفت

آرى نا اسیب دیدم ٍ بازم نهکن آسیب ببینهیو؛ ٍلی این باعخ نهیشٌ کٌ پا پس _ 
بکشیو؛ چَن االن زندگی نیلیَن يا آدم بٌ نا بستگی دارى ٍ اینکٌ بخَام از ترس آسیب 

پس ير چی کٌ بشٌ . دیدن خَدم یا اطرافیهانو عقب نشینی کنو عین خَد خَايیٌ
حتی اگر بدٍنو کٌ قرارى بهیرم بازم تا تٌ يش يستو ٍ این رٍ بدٍن کٌ تَ يو این 

ٌ خاطر تَ ٌ خاطر نردم فداکاری نی کنیو، نٌ ب نا باید آزٍر ... ٍظیفٌ رٍ داری ٍ نا داریو ب
 .رٍ نابَد کنیو، حتی بٌ قیهت جَنهَن

 :الرا تنًا بٌ سانر نگاى کرد ٍ آرام گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

178 ❤Pari❤  اٍل جلد شدى بلعیدىرنان |  

 تَ نی دٍنستی نٌ؟... ٍلی آزٍر نهی نیرى_ 

 :سانر دندان يایش را نحکو رٍی يو فشرد ٍ گفت

 .تا انتحان نکنیو کٌ چیزی نعلَم نهیشٌ_ 

. حاال صدای يیچ جانَری يو بٌ گَش نهی رسید. سکَت عهیقی جنگل را فرا گرفت
 .سکَت نطلق

 .انگار با آرام گرفتن ذين الرا، يهٌ آرام گرفتند

ٌ يای آتش در چهنزار بٌ آرانی کو ٍ کو ٍ کو تر شد تا اینکٌ کل آتش خانَش شد  .شعل

ٌ ٍرش داشت بٌ حالت  سانر نگايی بٌ اطرافش انداخت ٍ نگايی بٌ الرا کٌ جسو شعل
 .عادی برنی گشت

چشهان آتشینش دٍبارى سیاى شد ٍ استخَان يای اضافی ترسناک بٌ سر جای خَد 
خزیدند ٍ سرخیِه نذابِه الی آستخَان يایش دٍبارى ننجهد شد ٍ بٌ يهان الرای یک 

 .ساعت پیش تبدیل شد

ٌ اش بلندشد  .کو کو صدای گری

 .سانر فًهید کٌ اصال اٍضاع رٍحی نناسبی ندارد ٍ تنًا راى کار یک خَاب عهیق است

 .بٌ سهت الرا کٌ فقط ایستادى گریٌ نی کرد قدم برداشت ٍ سرش را آرام نَازش کرد

 .نا يو آرانش رٍ دٍبارى پیدا نی کنیو. نگران نباش دختر، بالخرى تهَم نیشٌ_ 

 :الرا کهی آرام شد ٍ نالید

 .گرنهٌ_ 
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 :بٌ سختی گفت. سنگی در گلَیش خانٌ کرد

 .خَب نیشی چیزی نیست_ 

 :باز آرام ٍ خستٌ نالید

 .دٍست دارم بخَابو، یٌ خَاب عهیق_ 

 :گفت. غو در چشهانش يو رخنٌ کرد

 .یٌ رٍز نی تَنی دٍبارى بخَابی_

ٌ اش کشید، با این کار  ٍ بعد دستش را از رٍی سر الرا بٌ سهت صَرتش ٍ تا پایین چان
 .چشهان الرا خَد بٌ خَد بستٌ شد

ٌ ی خانَش، این خَاب نبَد بلکٌ یک بیًَشی اجباری نانند خَاب  .نحل زدن دکه

 .قبل از اینکٌ جسو بی حالش بر زنین بیفتد سانر خو شد ٍ بغلش کرد

شانس آٍرد از قبل اجازى ی استفادى از قدرتش را بٌ اٍ دادى بَد ٍگرنٌ حهل این جسو 
 .سنگین کار سادى ای نبَد

. نگايی بٌ صَرت غرق در خَاب الرا انداخت ٍ دلش بٌ حال دخترک رنج کشیدى سَخت
دخترکی کٌ نسبت بٌ اٍ حس پدرانٌ داشت ٍ يهین باعخ نیشد کٌ برایش ير کاری 

 .بکند

ٌ يای ظریف قلبت را»  بشکن پَست

 آن قدر بشکن

ٌ ی نًایی برسی  تا بٌ پَست
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ٌ ای سخت  پَست

 نحکو

 نفَذ ناپذیر

 ٍ در نًایت

 «...بی رحو

ٍقتی نزدیک خانٌ شد دید کٌ فرانک با چند . آرام در تاریکی نسیر خانٌ حرکت نی کرد
 .تختٌ چَب بٌ جان پنجرى ی درب ٍ داغان افتادى

 :فرانک چشهش بٌ سانر افتاد ٍ بٌ سهتش رفت ٍ با دیدن جسو بی يَش الرا گفت

 این بچٌ چش شدى؟ جک ٍ جَنَريا چی شدن؟_ 

خَابیدى، قبل از اینکٌ این طَری نعصَم بٌ چشو بیاد، زدى يهشَن رٍ با بدترین شکل _ 
 .نهکن ناکار کردى

 :فرانک ابرٍیی باال انداخت ٍ با حیرت گفت

پس ... فکر نی کردم از پس یٌ پشٌ بر نیاد آخٌ خیلی بی دست ٍ پا نشَن نی داد_ 
 .ببرش تَ، بذار تا فردا استراحت کنٌ... ٍاسٌ خَدش جَنَریٌ

 دنی چی شد؟... باشٌ_ 

 :فرانک پَفی کردٍ گفت

یکو جای بخیش باز شدى بَد . بٌ زٍر چیز خَرش کردم تا خَابید. اٍن از این جَنَرترى_
 .در کل خَبٌ... کٌ درستش کردم ٍ یٌ چیزی بًش دادم کٌ زخهش ببندى
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ٌ ی باال برد ٍ رٍی تخت  سانر سری تکان دادٍ بٌ خانٌ رفت ٍ الرا را بٌ يهان اتاق طبق
 .گذاشت

 .کهی دیگر نَيایش را از پیشانی نَازش کرد ٍ از اتاق خارج شد

*** 

ٌ ی آزٍر در جزیرى ی ناداگاسکار پیچید ٌ يای خبیحان  .صدای قٌ ق

نی دید کٌ دخترک . در تاریکی شب در آن جزیرى ی تاریک اصال قابل رٍیت نبَد
ٌ گَنٌ قدرتش را آزاد کردى ٍ تهام گارٍش يایی کٌ فرستادى بَد را نابَد  احساساتی چ

 :در ساحل شنی خیرى ی ناى شد ٍ زنزنٌ کرد. کردى

ٌ قدر يو کٌ قَی بشی، نهی تَنی نن رٍ از این _ دارى قَی نیشٌ، خَبٌ؛ ٍلی تَ ير چ
ٌ يای نبرد را تنًا از ذين گارٍش يا نی دید ٍ دیگر  جًان بیرٍن کنی؛ انا صحن

نهی تَانست در بدن الرا نفَذ کند ٍ ذينش را بخَاند؛ چَن دارٍیی کٌ فرانک بٌ الرا 
دادى بَد يهچَن سدی ٍ نحافظی در بدن ٍ ذين الرا ایجاد کردى بَد ٍ راى نفَذ آزٍر را 

 .کانال بستٌ بَد

قلبی کٌ اسیر . آزٍر دستش را باال آٍرد ٍ بٌ شعی قرنز درٍن دستش نگاى نی کرد
 .انگشتانش بَد تازى بَد؛ انا نیو یزد، یک قلب نردى

خَن از الی انگشتانش بر رٍی شن ساحل چکٌ نی کرد ٍ آزٍر خیرى ی قلب نردى ای بَد 
 .کٌ نتعلق بٌ یکی از ايالی ناداگاسکار بَد کٌ اتفاقی بٌ آزٍر برخَردى بَد

 :قلب را در دست فشرد ٍ با خَد گفت

 .الرا... ٍلی يهین قلب تَ رٍ بٌ اٍن قدرت رسَند_ 
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ٍ بعد بٌ افق تاریک اقیانَس يند چشو دٍخت، جایی کٌ رد نگايش نستقیو بٌ قارى ی 
 .استرالیاست

نی دانست کٌ بدٍن فردی از نژاد ایَان نهی تَاند در نسیر جًش کند، پس ناچار باید 
اٍ با خَد شرط کردى بَد کٌ پس از باز پس گیری . تهام نسیر را خَدش بپیهاید

جسهش از الرا، سانر یعنی تنًا ایَان بازنندى را بٌ خدنت خَد در آٍرد ٍ با اٍ تهام 
 .سرزنین يا را نال خَد کند

 .انا تا اٍن رٍز ينَز کهی ٍقت داری_ 

ٌ ای در آب زد کٌ بٌ اقیانَس يند  این را گفت ٍ قلب را زیر پایش لٌ کرد ٍ بعد شیرج
 .نتصل نیشد ٍ در قسهت عهیق آب شرٍع بٌ شنا کردن کرد

*** 

 الرا؟_

 این کی بَد کٌ داشت صدام نی زد؟

 الرا؟_ 

 :بی حال جَاب دادم

 يَم؟_

 .بلند شَ_

 .ٍلو کن دنی جَن خَدت_ 

 .صدای سانر يو بًش اضافٌ شد

 ٍلش کن پسر، این دٍنین بارى کٌ تَ این دٍيفتٌ دارى نی خَابٌ چی کارش داری؟_
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ٌ ی دیشب رٍ _  بابا حَصلهَن سر رفت دیگٌ، نی خَام بلندش کنو ببینو اٍن حهاس
ٌ طَری خلق کرد  .چ

 :بعد بلند داد زد

 .بابا بلند شَد دیگٌ_

يیچی نحل . کانال يَشیار بَدم؛ ٍلی خَاب خَبی بَد ٍ اصال دلو نهی خَاست بیدار شو
کانال يو دیشب رٍ یادنٌ ٍ چَن يهٌ چی رٍبٌ رايٌ با خیال راحت . خَاب نهیشد

 .خَابیدم

 با تَام يا؟_ 

دیگٌ داشت کالفو نی کرد بالشت زیر سرم رٍ برداشتو ٍ چشو بستٌ پرت کردم سهتش 
 :کٌ نالید

 .ٍای ٍای... آی زخهو، آی خدا_

با این حرف چنان از جا با نگرانی پریدم کٌ یٌ لحظٌ يیچی ندیدم، بعد اٍلین چیزی کٌ 
بٌ چشهو خَد سانر بَد کٌ سری از تاسف داشت تکَن نی داد ٍ بعد دنی کٌ صاف 

با اخو بٌ . نسخرى، باز شَخ طبعیش گل کردى بَد. ایستادى بَد ٍ آرٍم نی خندید
 .اصال چرا این يا تَ اتاق بَدن، یکو نعذب شدم. يردٍشَن نگاى کردم

 حتها باید این زخو بی صاحاب رٍ یادت بندازم تا جفتک نندازی؟_ 

 :نن با خجالت گفتو

 اصال شها دٍتا چرا اٍندین تَ اتاق؟ از کی اینجایین؟_
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سانر کٌ يهین طَر پا رٍ پا ٍ دست بٌ سینٌ رٍ صندلی نشستٌ بَد با بی خیالی جَاب 
 :داد

ٌ طَرى ٍ دیگٌ حَصلٌ نداشتو برم پایین_ اینو از سر . نن صبح اٍندم کٌ ببینو حالت چ
 .صبحی کرنش گرفتٌ کٌ بیدارت کنٌ

 !چٌ جَاب قاتع کنندى ای ٍاقعا

چرا درٍغ نیگی نردى حسابی، خَدتو قبل از نن بیخَدی تَ اتاق در ٍ پنجرى رٍ بًو _ 
 بٌ نن نیگی؟... نی زدی تا بیدار شٌ

 :با این حرف دنی، سانر چشو غرى ای بًش رفت ٍ غرید

 چرا چرند نیگی؟_

 :با تردید نگاشَن کردم ٍ گفتو

چرا این قدر نشکَک نی زنین؟ دارم کو کو نگران ... شها چی ازم نن نی خَاین_ 
 نیشو يا؟

 :یًَ صدای در اٍند ٍ پیرنرد سینی بٌ دست داخل شد ٍ بٌ جای اٍن يا پاسخ داد

يردٍ شَن از سر صبح گیر دادن بیان بیدارت کنن تا از اتفاق دیشب ٍ اٍن تغییر _
 .تا جَنشَن باال نیَندى یٌ چیزی بگَ... ناگًانیت بپرسن

دیشب؟ يهٌ جدی زل زدن بٌ صَرتو ٍ از . پَفی کشیدم، اخو يام رٍ تَ يو کشیدى شد
بٌ چشو يای . يیجان چیزی کٌ نی خَاستو بگو آب دينشَن رٍ با صدا قَرت دادن

 :بًت زدى شَن نگاى کردم ٍ جدی گفتو

 .خیلی خَابو نیاد بذارین ٍاسٌ بعد_
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 .بعد خَدم رٍ رٍی تخت پرت کردم ٍ چشو يام رٍ بستو

 :صدای سانر ٍ دنی يو زنان کل خَنٌ رٍ رفت

 سرکارنَن گذاشتی؟_

 .چی چی رٍ بخَابو پاشَ ببینو_

*** 

اٍن لحظٌ دٍست داشتو خیلی . بی انصاف يا نذاشتن بخَابو. يهٌ زل زدى بَدن بٌ نن
 .زندى ناجرا رٍ براشَن نهایش بدم ٍ یٌ گَش نالی حسابی يو بٌ جفتشَن بدم

 انتظار داری چی بگو؟... خب یٌ يَیی شد دیگٌ_ 

 :دنی لبش رٍ تر کرد ٍ با يیجان گفت

ٌ جَری بَد؟ اٍن لحظٌ اٍن قدر ترسناک _  یکو بیشتر تَضیح بدى، چٌ حسی داشتی؟ چ
 .بَدی کٌ گفتو االن نا رٍ يو با گارٍش يا قتل عام نی کنی

 .سانر فقط ننتظر جَابو بَد ٍ چیزی نهی گفت

انگار غریزی ... نٌ خب، اٍن لحظٌ يَشیار بَدم ٍ نی دٍنستو دارم چی کار نیکنو؛ ٍلی_ 
 .بَد

ٌ ی طالییو رٍ براشَن گفتو  :بعد لبخند زدم، بٌ سقف نگاى کردم ٍ تجرب

ٌ طَر اٍن نیرٍ رٍ تَی دستو بگیرم_  یٌ حس اعتهاد بٌ نفس . فکر کنو فًهیدم کٌ چ
ٌ ی . درٍنو ایجاد نیشٌ کٌ انگار ير کاری کٌ بخَام نی تَنو انجام بدم انگار يه
یا فشار دادن یٌ ... حَاس يام یٌ جا بیدار نیشن، نحل کَبیدن دٍ تا دست نی نَنٌ
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دکهٌ، خیلی عجیبٌ؛ ٍلی دیشب خَدم رٍ کانل ريا کردم، انگار چشهو رٍ بستو ٍ اجازى 
 حاال فًهیدین؟.آى، حس خَبی بَد... دادم کٌ جسهو نن رٍ در اختیار بگیرى نٌ خَدم

با سٌ جفت چشو کٌ گیج ٍ گنگ نن رٍ نگاى .ٍقتی نگام رٍ از سقف بٌ اٍن يا دادم 
دنی قربَنش برم از گیجی یٌ چشهش قیچ شدى بَد ٍ عین . نی کردن نَاجٌ شدم

پیرنردى يو دستش رٍ ریشش خشک شدى بَد ٍ انگار نفس . عالنت سَال شدى بَد
 .نهی کشید

 :دنی با يهَن ژست خنگ يا گفت

 .نٌ، نن يیچی نفًهیدم_

 .يَف

ٌ طَری تَضیح بدم_  .دیگٌ نن نهی دٍنو چ

یًَ صدای خندى ی نسبتا بلند سانر بلند شد، این بار ننو بٌ جهع شکٌ شدگان اضافٌ 
 .شدم

 :کهی کٌ خندید نگايو کرد ٍ گفت

حاال یقین پیدا کردم کٌ باید حتها یکی از نايا جَن بدى تا تَ قدرت يات رٍ کشف _
 .کنی، این تحَل عظیهت رٍ يو ندیَن دنی يستیو

 :دنی تعجب کرد ٍ گفت

 .نن؟ نن کٌ دیشب فقط کتک خَردم، کاری نکردم کٌ_

ٌ خاطر اینکٌ نگرانش بَدم اٍن جَری شدم  صَرتو گل انداخت، حاال اگٌ دنی بفًهٌ کٌ ب
 .تا نفًهیدى نَضَع رٍ عَض کردم. یٌ عهر بٌ رٍم نیارى
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ٌ طَری نابَد کنیو؟... خب آقای سانر_  نیشٌ تَضیح بدی قرارى آزٍر رٍ چ

 :سانر کهی اخو ياش تَ يو رفت ٍ گفت

 .نهی دٍنو_

 :دنی سریع گفت

 .پس با چٌ اعتهاد بٌ نفسی نا رٍ بردی تَ دل جًنو... نهی دٍنی_ 

 .سانر کٌ تا حاال جدی رٍ سر دنی داد نزدى بَد با خشو داد زد

تَ خَدت رٍ قاطی نا کردی ٍگرنٌ کی بًت گفت با نا بیای تَ دل جًنو؟ ينَزم دیر _ 
نیست ٍ نی تَنی این نسیر رٍ برگردی، اٍلشو گفتو کٌ این جنگ آدم يای نعهَلی 

 .نیست، پس زٍدتر بزن بٌ چاک بچٌ

يهٌ حیرت زدى بٌ سانر کٌ رگ دست ٍ گردنش قلهبٌ کردى بَد نگاى کردیو، عجب غلطی 
 .خیلی ناراحت شد انگار! کردم

سانر از رٍی نبل بلند شدٍ بٌ سهت خرٍجی رفت ٍ در رٍ چنان بًو کَبید کٌ يهٌ 
 :پیرنرد زیر لب گفت. لرزیدیو

 .انگار نال باباشٌ، پدر در رٍ درآٍرد_

سکَت . دنی ينَز خیرى ی در بَد، يیچ کدٍم انتظار این عکس العهلش رٍ نداشتیو
 :کردیو تا اینکٌ پیرنرد با صدای آرٍم گفت

. اٍن از ير لحاظ تحت فشارى، بیش تر از شها نگرانتَنٌ، پس بًش شک نداشتٌ باشین_
 .نن اٍن از خیلی ٍقت پیش نی شناسو، تنفرش از نژادش ٍ از آزٍر بی حد ٍ نرزى
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ٌ خاطر این نَضَعات از اینکٌ خَنَادى تشکیل بدى کانال صرف نظر کردى با اینکٌ  اٍن ب
ٌ ی کسانی کٌ از این جریان با خبرن، . این حق یک نردى کٌ ازداج کنٌ نا، یعنی يه

ٌ ی نجات نردم رٍ بر عًدى داریو، پس بٌ جای اینکٌ زحهاتش رٍ زیر سَال ببرین،  ٍظیف
ٌ خاطر نجات نردم ٍ زنین از تهام زندگیش يو نی گذرى . حهایتش کنین تنًا . اٍن ب

چیزی کٌ اٍن نی خَاد بقای این آرانش ٍ جلَگیری از یٌ خَن ریزی بزرگٌ کٌ حاضرى 
ٌ يا رٍ رٍی دٍشش . بابتش جَن بدى کار خَبی نکردین کٌ يهًی سختی يا ٍ برنان

 .انداختین، این جَری تنًاش نذارین ٍ سعی کنین شها تَی این راى کهکش کنید

ٌ قدر در حقش ظالو بَدیو دنی . بٌ خَدم اندم ٍ دیدم کٌ اشکو گَنو رٍ تر کردى، نا چ
 .انگار کٌ راى گلَش بستٌ بَد. آب دينش رٍ بٌ زٍر قَرت نی داد

دنی يو بالفاصلٌ بعد . از جام پا شدم ٍ با گریٌ سهت خرٍجی رفتو. باز يو سکَت شد
کهی دٍر ٍ ٍرم رٍ نگاى کردم کٌ . ير دٍ از خَنٌ بیرٍن رفتیو. از نن از جاش بلند شد

 .دیدم سانر بٌ پرچین تکیٌ زدى ٍ بٌ جنگل خیرى شدى ٍ پشتش بٌ نن ٍ دنی بَد

با گریٌ صداش زدم کٌ سرش رٍ چرخَند سهتهَن، اٍل کهی اخو داشت؛ انا ٍقتی گریٌ 
نن ٍ پریشَنی دنی رٍ دید اخو، جاش رٍ بٌ نگرانی داد؛ ٍلی فرصتش ندادیو ٍ با دنی 

 :یکٌ خَرد ٍ پشت از پرچین گرفت دنی با صدای لرزٍن گفت. بٌ سهتش دٍیدیو

 ...نن رٍ ببخش سانر_ 

 :نن يو داد زدم ٍ گفتو

 ...نا... نا. ننو ببخش_ 

ٌ ی نن ٍ دنی خیرى بَد کٌ نا خَدنَن رٍ  سانر يهین طَر کپ کردى بَد ٍ بٌ حهل
ٌ ی سانر بی چارى انتظار . سهتش پرت کردیو ٍ يهزنان پریدیو بٌ آغَش بزرگ ٍ پدران
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نن کانال حَاسو بَد کٌ بدنو رٍ سانر . این رٍ نداشت ٍ از پشت تَ باغچٌ سقَط کرد
 .نیفتٌ ٍ لًش نکنو؛ ٍلی دنی از نن بدتر عاطفی شدى بَد ٍ چسبیدى بَد بًش

دیدم چشهاش . سرم رٍ باال گرفتو ٍ نگاش کردم. سانر بی چارى کال تَ گل فرٍ رفتٌ بَد
با آرنج . تا حدقٌ باز بَد ٍ بٌ آسهان خیرى شدى بَد عین نردى نتحرک حرف يو نهی زد

 :زدم بٌ دنی ٍ با ترس گفتو

 چرا حرف نهی زنٌ؟... دنی؟ بٌ نظر کار خَبی نکردیو_ 

 سانر؟... نهی دٍنو_ 

 :سانر يهَن طَر کٌ خشکش زدى بَد آرٍم ٍ نًربان گفت

 .خیلی زٍد... از رٍم پاشین_

سانر عین رباط از جاش بلند شد . آب دينهَن رٍ قَرت دادیو ٍ خیلی شیک بلند شدیو
 .ٍ از چندش شدید دستش رٍ تَ يَا نگٌ داشتٌ بَد ٍ کهی چرخید

 .خندم گرفت

ٌ ی ترسناک سانر بخندى یا . پشتش سرتا پا گلی شدى بَد دنی دیگٌ نَندى بَد از قیاف
ٌ يای پیراينش رٍ باز کرد ٍ در . فرار کنٌ سانر نگايی بٌ يیکل نا کرد ٍ خیلی خنحی دکه

 :آٍرد ٍ گذاشت کف دست نن ٍ گفت

 (رٍ کرد بٌ دنی ٍادانٌ داد  ). نحل یٌ دختر خَب این رٍ نی شَری ٍ پًن نی کنی_ 
 .لک رٍش نبینو... شلَارم رٍ يو تَ نی شَری

سانر از حرکت ایستاد ٍ . بعد راى افتاد سهت خَنٌ، نن ٍ دنی بدجَر ضایع شدیو
 :برگشت سهتهَن ٍ با لبخند کهرنگی گفت
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 .ننو دٍستَن دارم_ 

چند دقیقٌ . بعد رفت داخل، نن ٍ دنی از این يهٌ ابراز عالقٌ داشتیو نابَد نی شدیو
 .بعد يو سانر شلَارش رٍ داد بٌ دنی تا ترتیبش رٍ بدى

نن يرچی نی رسید نیخَردم؛ ٍلی خیلی . دیگٌ عصر شدى بَد ٍ يهٌ سر نیز شام بَدیو
 .دلو نی خَاست از اٍن گیاى عجیبی کٌ سانر بًو نی داد بخَرم؛ انا نبَد

 بحخ صبحی نیهٌ کارى نَند، نن یٌ رايی دارم؟... راستی_ 

 :سانر گفت. يهٌ بٌ دين پیرنرد زل زدیو

 چٌ رايی؟_ 

 :جَاب داد

ٌ ی بَنی تَ سرزنین ٍیکتَریا زندگی نی کنن کٌ از دیر باز ٍ نسل در نسل _  یٌ قبیل
شاید اگر بٌ اٍن يا یٌ سری . اطالعاتی راجب خاندان سراس يا یا يهَن آزٍر دارن

 .بزنین، یٌ چیزی دستگیرتَن بشٌ

 :دنی با پَزخند گفت

 نی دنی چٌ قدر رايٌ؟... اٍن جا نزدیک بٌ قطب جنَبٌ_

 :سانر تٌ ریشش رٍ کهی خارٍند ٍ گفت

 .نن يو تَان اینکٌ سٌ نفریهَن رٍ بفرستیو بٌ اٍن جا رٍ ندارم... خیلی رايٌ_ 

 :لبخندی زدم ٍ از سکَت جهع استفادى کردم ٍ گفتو

 .نن کهکت نی کنو. ٍلی با نن نی تَنی_ 
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 :سانر آرٍم گفت. يهٌ با تعجب نگام کردن

 .قدرت انتقال نخصَص ایَان ياست، تَ این تَانایی رٍ نداری_

ٌ ای باال انداختو ٍ گفتو  شَن

یادتٌ . شاید قدرتش رٍ نداشتٌ باشو؛ ٍلی نی تَنو بٌ تَ قدرت انجام این کار رٍ بدم_
االن حس نی کنو کٌ غریزی نی تَنو ... گفتو حس نی کنو نیتَنو ير کاری انجام بدم

 .نطهئن باش. کهکت کنو

 .يهٌ از صراحت بیانو تَ فکر رفتن

 .نی تَنیو... اگٌ این حس رٍ داری پس نی تَنی... خیلی خَبٌ_ 

 :بٌ سانر لبخند زدم ٍ گفتو

 .نی تَنیو_

نن از دیشب تا بٌ االن حس . تصهیو بر این شد کٌ قبل از شب انتقال رٍ انجام بدیو
کردم کٌ نی تَنو قدرتو رٍ نحل نَم تَی دستو بچرخَنو؛ ٍلی این نعنیش نبَد کٌ تهام 

تَی نزرعٌ ایستادى بَدم ٍ خیرى ی خَرشید شدم، یاد گرنایی کٌ . نیرٍيا رٍ کشف کردم
دیشب بدنو رٍ فرا گرفت افتادم، اٍن خشو، اٍن نگرانی چیز بزرگی رٍ در نن تکَن داد، 
اٍنو اینکٌ تا قبل از زنانی کٌ اطرافیانو تَ خطر ٍ آسیب بیفتن باید تهام تالشو رٍ برای 

دستو با آتیش احاطٌ شد، . دستو رٍ کهی باال آٍردم ٍ نشتعلش کردم. نجاتشَن بکنو
 .این گرنی حس خَبی بَد، نن دیشب غریزی این نیرٍ رٍ کشف کردم

ٌ ی سربازی ٍ قدیهی رٍ پر از نَاد  آتیش رٍ نحَ کردم ٍ تَ خَنٌ برگشتو، پیرنرد یٌ کَل
رفتو سهتش تا بابت این . غذایی ٍ دارٍیی کردى بَد، از صهیو قلب ازش نهنَن بَدم

 .يهٌ لطفی کٌ بٌ نا کردى ازش تشکر کنو
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 آقا؟_ 

 :زیپ کیف رٍ بست ٍ نگام کرد

 .تَی این دٍ رٍز خیلی بٌ نا کهک کردین. نی خَاستو ازتَن تشکر کنو_ 

 :لبخندی پشت اٍن ریش سفیدش نشست ٍ گفت

البتٌ ... تشکر الزم نیست دختر جَن، نن این کار رٍ ٍاسٌ حفظ زندگی نردم کردم_
 .خیلی يیجان داشت، یاد جَنیام افتادم

ٌ ی سیاى رٍ از رٍی صندلی برداشت ٍ گرفت سهتو ٍ گفت  :بعد یٌ پارچ

این يهَن شنلیٌ کٌ ٍقتی آٍردنت این جا تنت بَد، نَقع رفتن بپَشش تا جلب تَجٌ _ 
 .نکنی

 .ازش گرفتو ٍ لبخند زدم

دنی با نَيای خیس از حهَم بیرٍن اٍند ٍ در حالی کٌ با حَلٌ رٍی نَياش نی کشید 
 :گفت

 .خیلی کیف داد، کلی چرک کردم_

 .ایش_ 

سانر از دنی خَاست کٌ پیش پیرنرد بهَنٌ ٍ بعدا يو برگردى کانبرا؛ ٍلی طبق نعهَل 
 .حرف تَ کتش نرفت ٍ گیر داد کٌ با نا بیاد

يهٌ بٌ سهت . کهی بعد سانر يو از اتاق بیرٍن اٍند ٍ نقشٌ رٍ تَی کَلٌ گذاشت
ينَز کانل غرٍب نشدى بَد ٍ زنان نناسبی ٍاسٌ این . پذیرایی ٍ قسهت باز خَنٌ رفتیو

 .کار بَد
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 :دنی کهی سر در گو بَد، رٍ کرد بٌ سانر پرسید

ٌ طَری؟_  االن نی خَای با یٌ حرکت نا رٍ ببری سرزنین ٍیکتَریا؟ اٍن ٍقت چ

تَی نقشٌ یٌ نکانش رٍ تصَر کردم جایی کٌ با راينهایی فرانک، نزدیک بٌ اٍن ... ارى_
 .بعدش يو بٌ قدرت الرا ٍ تَانایی نن بستگی دارى. قَم بَنی باشٌ

دنی کَلٌ . نن کانال بٌ خَدم نطهئن بَدم کٌ نی تَنو کهکش کنو. يهٌ ساکت بَدیو
 .رٍ کَلش کرد 

 :سانر دستش رٍ سهت نن ٍ دنی دراز کرد ٍ گفت

ٌ رٍ نحکو بگیرین_  تَ آنادى ای الرا؟. دست يهدیگ

 .آرى_ 

 .رٍ کردیو بٌ پیرنرد کٌ با لبخند داشت بدرقهَن نی کرد

 .نَفق باشید_

 :سانر سری براش تکَن داد ٍ رٍ بٌ نن گفت

 دٍ... با شهارش نن یک_ 

دٍ رٍ کٌ گفت چشهو رٍ بستو ٍ جریانی از انرژی رٍ بٌ راحتی از خَدم بٌ بدن سانر 
نشخص . ننتقل کردم کٌ باعخ شد ریتو نفس ياش بیش تر بشٌ ٍ چشو ياش بدرخشٌ

ٍقتی بٌ سٌ رسید حبابی رعد آسا ٍ بنفش نا رٍ احاطٌ . بَد کٌ نقدار انرژیش باال رفتٌ
ٌ ای بعد حباب از بین رفت ٍ چشهو  کرد ٍ دیگٌ خَنٌ از جلَی چشهو نحَ شد ٍ جانی

 .فقط سفیدی نی دید

 .تا جایی کٌ چشو کار نی کرد یخ بَد ٍ برف ٍ باد شدیدی کٌ بٌ صَرتهَن نی خَرد 
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 .بٌ سانر نگاى کردم، حالش خَب بَد، فقط دستش رٍ بٌ کهر زد ٍ یٌ نفس عهیق کشید

 حالت خَبٌ؟_ 

 :بٌ آرٍنی جَاب داد

 .کارت عالی بَد. آرى، اصال بًو فشاری ٍارد نشد_ 

 .ٍ یٌ دٍنٌ آرٍم زد بٌ پشتو

برگشتو ببینو دنی دارى چیکار نی کنٌ کٌ . نی دٍنستو کٌ نَفق نی شیو. خَشحال شدم
نتَجٌ شدم بٌ پشت نازل زدى ٍ آرٍم آرٍم دست ياش رٍ دارى باال نی برى ٍ با چشو يای 

 :گرد شدى گفت

 .فکر نکنو دیگٌ الزم باشٌ دنبال بَنیا بگردیو_

َ تر کشیدم . با این حرف سانر جا خَرد ٍ برگشت بٌ پشت نگاى کرد ننو کالى شنل رٍ جل
 .ٍ سرم رٍ برگردٍندم

 .ٍای نٌ_ 

ٌ يای خشن ٍبا خنجر ٍ اسلحٌ بٌ دست نا رٍ  کلی آدم با لباس يای اسکیهَیی ٍ قیاف
 .اصال يو رحهی تَ چشهاشَن نبَد. نشَنٌ گرفتٌ بَدن

نحاصرى شدى بَدیو؛ ٍلی سَالی کٌ اٍن لحظٌ برام پیش اٍند این بَد کٌ چٌ بَنی يای 
ٌ ای يستن، اخٌ انتظار داشتو با نیزى یا جهجهٌ ٍ این چیزيا نَاجٌ بشو  .پیشرفت

دنی آرٍم . يهچنان سرم پایین بَد ٍ ننتظر بَدم تا ببینو سانر چی کار نی خَاد بکنٌ
 :گفت

 .چٌ بَنیای باکالسی دارى این جا_
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یًَ یکیشَن کٌ جلَتر از بقیٌ . تَی این ٍضع خندم گرفت بَد؛ ٍلی جای خندى نبَد
ٌ ی عجیب ٍ غریب حرف زد، نن اصال نفًهیدم چی گفت ننتظر . ٍایستادى بَد با یٌ لًج

 .شدم تا سانر کاری بکنٌ؛ ٍلی چیزی نگفت

 فًهیدین چی گفت؟_

ٍقتی این رٍ گفتو یکی از نرديا سریع تفنگ رٍ بٌ سهتو نشَنٌ گرفت ٍ بازم چند کلهٌ 
 .گفت کٌ نعنی اش رٍ نفًهیدم

 :سانر با حرص گفت

 .لعنتا با زبَن خَدشَن دارن زر زر نی کنن، فرانک نگفت کٌ زبَنشَن چیٌ_

 :دنی با ناانیدی گفت

 .پس انشب ير سٌ تانَن استیک شدیو رفت

 سانر با اخو ٍ سکَت بٌ يهَن نردى فقط نگاى کرد کٌ

ٌ ای  یکی شَن با خشو اٍند سهت سانر ٍ با پشت اسلحٌ تَی یٌ حرکت ناگًانی ضرب
ٌ ی خفیف رٍ زنین افتاد ٍ . برا یٌ لحظٌ خشکو زد. بٌ شکو سانر زد سانر با یٌ نال

ٌ ی اٍن نرد رٍ با یٌ . دستش رٍ رٍی شکهش گذاشت بٌ خَدم اٍندم ٍ با خشو یق
دست گرفتو ٍ بلندش کردم ٍ چَن سرم رٍ بلند کردم کٌ ببینهش، شنل از رٍی سرم سر 

نردى ٍحشت زدى بٌ سر ٍ صَرتو . خَرد ٍ چًرى ام کانل نشخص شد؛ ٍلی برام نًو نبَد
 :تَ يَا تکَنش دادم ٍ گفتو. نگاى نی کرد ٍ دست ٍ پا نی زد

 .عَضی بٌ چٌ حقی این کار رٍ کردی، االن حالیت نی کنو_

خنجر ٍ از نچو ازاد کردم ٍ خَاستو فرٍ کنو تَ شکهش کٌ دست سانر رٍ شَنو نشست 
 :ٍ بلند گفت
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 !کافیٌ_

 :دندٍنو رٍ رٍی يو فشردم ٍ گفتو

 ...نا کٌ خطایی نکردیو پس بٌ چٌ حقی تَ رٍ زد، حقشٌ کٌ تیکٌ_

 .جلَت رٍ ببین تا بفًهی چی شدى_ 

با حرفی کٌ دنی زد چشو از نرد گرفتو ٍ بٌ جلَم نگاى کردم، با تعجب بٌ بَنیا کٌ زانَ 
خیلی عجیب بَد این يا کٌ تا چند لحظٌ پیش سهتهَن اسلحٌ ... زدى بَدن نگاى کردم

 .گرفتٌ بَدن؛ ٍلی االن

ٌ ی نرد از دستو لیز خَرد ٍ افتاد زنین، کهی عقب رفت ٍ اٍن يو تعظیو کرد  .یق

 :دنی ارٍم پرسید

 یعنی بٌ خاطر الراست؟_

 :سانر در حالی کٌ با حرص کالى شنلو رٍ کشید رٍ سرم گفت

 .ارى_

ٌ خاطر اٍن اتیشی شدم، ٍاقعنکٌ  .بیا ٍ خَبی کن، نن کٌ ب

یکی از نرديا بٌ زبَن خَدشَن حرف زد کٌ نا باز نفًهیدیو؛ ٍلی بعدش با حرکت دست 
 .بٌ نا فًهَند کٌ دنبال نا بیاین

 .سانر يو با اشارى چشو فًهَند کٌ دنبالشَن بریو

يو زنان با بادی کٌ نی اٍند برف يای نرم رٍی زنین يو تَی يَا پخش نیشد، بٌ زٍر 
کالى شنل رٍ رٍی سرم نگٌ داشتٌ بَدم؛ ٍلی اصال سردم نبَد، انگار کٌ یٌ نسیو خنک بٌ 
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ٍقتی بٌ دنی ٍ سانر نگاى کردم دیدم حسابی خَدشَن رٍ بغل کردن ٍ . صَرتو نی خَرى
 :دارن نی لرزن، با تعجب گفتو

 .تا این حد سردتَنٌ_

 .دنی نحل رباط جَاب داد

 .نٌ پس، نا کٌ نحل تَ پَست کلف نیستیو_

ٌ ای باال انداختو ٍ خَدم رٍ بین سانر ٍ دنی انداختو ٍ گفتو  :شَن

 .بًو نزدیک شین_

 :سانر با تعجب گفت

 چرا؟_

 .تا گرم شین دیگٌ_

 :دنی با خندى گفت

 .اصال گرنای کالنت نن رٍ ذٍب کرد_

با خندى سری تکَن دادم ٍ دنای بدنو رٍ در حدی کٌ اتیش نگیرم باال بردم، طَری کٌ 
 .برف يای زیر پام سریع ذٍب نی شدن ٍ بخار نی کردن

 :دنی با ذٍق بازٍم رٍ بغل کرد ٍ گفت

 .ٍای چٌ گرنی_

سانر يو نعلَم بَد کلی از این گرنا کیفَر شدى؛ ٍلی چیزی نگفت، فقط چسبیدى بَد بٌ 
نهی دٍنستو . نرديا يو ير از گايی برنی گشتن ٍ نا رٍ نگاى نی کردن. شَنٌ ٍ پًلَم
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ٌ ای کٌ گذشت نتَجٌ نردى يای چَبی بلندی کٌ از  داریو بٌ کجا نی ریو؛ ٍلی پانزدى دقیق
 .دٍر نشخص بَد شدم، اٍن يا داشتن نارٍ بٌ سهت ديکدى  شَن نی بردن

. خالصٌ تَی نسیر ان قدر دنی دستش ٍ رٍ سر ٍ صَرتو گذاشت کٌ کفرم رٍ در آٍرد
سانر يو ير از گايی عین بخاری این حرکات رٍ انجام نی داد، کٌ دیگٌ دٍست داشتو 

 .ير دٍشَن رٍ اتیش بزنو

ٌ يایی بَد کٌ با چَب  بٌ ٍرٍدی ديکدى رسیدیو، داخل اٍن پرچین يای چَبی پر از خَن
 :درستش کردى بَدن تعجب کردم آرٍم بٌ دنی کٌ داشت اطرافش رٍ دید نی زد گفتو

ٌ ياشَن از یخ باشٌ! عجیبٌ_  .فکر نی کردم نردم این جا خَن

 :دنی سری تکَن داد ٍ گفت

 .ارى؛ ٍلی این جا نحل قطب يهیشٌ یخبندان نیست، چند درجٌ گرم تر از اٍن جاست_

 .آيا_

ٌ ی افرادش ازش . یًَ یکی از نرديا اٍند سهتهَن ٍ باز اشارى کرد کٌ دنبالش بریو بقی
ٌ يا رٍ از  جدا شدن ٍ تَ ديکدى پخش ٍ پال شدن، نی تَنستو چًرى ی نتعجب زن ٍ بچ

 .يهین زیر شنل ببینو، کهی بٌ چینی يا ٍ ژاپنی يا يو شبايت داشتن

نرد داخل . يهین طَر نسیر پیچ در پیچی رٍ ادانٌ دادیو تا بٌ بزرگ ترین کلبٌ رسیدیو
ٌ يا باال رفتیو  شد نا يو دنبالش رفتیو، بٌ یٌ رايرٍی باریک رسیدیو ٍ بعدش يو از پل

جلَی نا یٌ پیرزن رٍی یٌ تشک کَچیک قرنز نشستٌ بَد . کٌ ٍارد یٌ سالن بزرگ شدیو
ٌ ی بزرگ يو رٍی دیَار باالی سرش  ٍ با کلی استخَان ٍ سنگ کنار دستش ٍ یٌ جهجه

 .نصب بَد
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چشو يای پیر زن بستٌ بَد، نرد کهی جلَتر رفت ٍ سهت پیر زن سر خو کرد ٍ بعد 
زیر گَشش یٌ چیزيایی گفت کٌ باعخ شد پیرزن با اضطراب چشو باز کنٌ کٌ چشهش 

 .بٌ نا خَرد

زن يو یٌ چیزی بٌ . نَياش رٍ از دٍ طرف بافتٌ بَد ٍ خالکَبی صَرتش خیلی زیاد بَد
نگاى پیرزن کانال بٌ نن بَد، انگار . نرد گفت کٌ نرد اطاعت کرد ٍ از اتاق خارج شد

 .نی خَاست بفًهٌ چی زیر این شنلٌ

از زیر شنل نی دیدم کٌ ابرٍيای پیرزن از ترس ٍ نگرانی باال رفتٌ بَد ٍ ندام زیر لبش یٌ 
جَ . ترسیدم، راستش حس یٌ جن زدى بًو دست دادى بَد. حرف يایی رٍ زنزنٌ نی کرد

سَالی بٌ سانر نگاى . بد جَر سنگین شدى بَد کٌ سانر جلَ رفت ٍ کنار پیرزن زانَ زد
 کردم، نی خَاست چی کار کنٌ؟

 :سانر گفت. پیرزن نگايش رٍ از نن نگرفت

 خانَم، شها زبَن نا رٍ نی فًهید، درستٌ؟_

ٌ طَری زبَن نا . ٍاقعا عجیب بَد. پیرزن فقط سرش رٍ بٌ نعنی آرى تکَن داد این زن چ
 رٍ بلد بَد؟

 .خب، فکر کنو تا االن نتَجٌ نَضَع شدى باشید... عالیٌ_

 :سانر دستش رٍ بٌ سهت نن نشَنٌ گرفت ٍ ادانٌ داد

 .نا بٌ خاطر اٍن دختر بٌ این جا اٍندیو_

زن با ترس لبش رٍ خیس کرد ٍ با . سانر يو بٌ طبع پا شد. زن از جاش بلند شد
ٌ ی خَدشَن؛ انا بٌ زبان نا ٍ خیلی کتابی گفت  :لًج



 

www.lovelyboy.blog.ir 

200 ❤Pari❤  اٍل جلد شدى بلعیدىرنان |  

زنانی کٌ سرنَشت ... زنان بیداری فرا رسیدى است... پیش بینی يا درست بَدند_ 
 .زنین ٍ نردنش در دستان نژاد ایَان ٍ انسان است

ٌ ای سرش رٍ یٌ تکَنی . سانر سرش رٍ تکَن داد ٍ بٌ نن نگاى کرد بعد بدٍن گفتن کله
 .نعنی اش رٍ نفًهیدم ٍ يهین طَر ٍایستادم کٌ دنی از پشت شنل رٍ پایین کشید. داد

 .االن ننظَرش رٍ فًهیدم

ٌ ی نن شرٍع کرد تند تند اٍرادی رٍ زنزنٌ کردن شاید چًرم خیلی . پیر زن با دیدن قیاف
دیدم زنٌ خیلی ترسیدى ٍ . خشن ٍ ترسناک شدى بَد؛ انا تٌ دلو ان قدر نخَف نبَدم

ٌ خاطر يهین سانر يو نگران شد  .ب

 :سعی کردم جَ رٍ کهی دٍستانٌ کنو یٌ لبخند زدم ٍ با آرٍم ترین لحن نهکن گفتو

 .از دیدنتَن خَشحالو... اسهو الراست... نعذرت نی خَام اگر ترسَندنتَن، ا_

پیر زن اٍل با . یٌ لبخند نلَس يو زدم، گرچٌ بٌ قیافو نهی یَند؛ انا فکر کنو اجر کرد
دنی يو . سانر نفس عهیقی کشید. تعجب ٍ بعد با آرانش بیش تری سری تکَن داد

برای اینکٌ خیال پیر زن رٍ راحت تر کنٌ ، بٌ شَخی لپو رٍ کٌ کهی سفت شدى بَد رٍ 
 :کشید ٍ با خندى گفت

 .ببینین، اصال ترس ندارى_ 

 :چپ چپ بٌ دنی نگاى کردم ٍ گفتو

 .نکن_

پیر زن لبخند کهرنگی زد ٍ جلَ اٍند، نزدیکو ایستاد ٍ بٌ صَرت ٍ . اٍنو بیخیال شد
 :بعد گفت. يیکلو نگاى کرد
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 .قلب بزرگی داری... درٍنت آرٍم ٍ نًربان است_

 .خَشو اند، پس بالخرى فًهید کٌ نن ترسناک نیستو

دٍر يو دیگٌ تَی يهَن اتاق نشستیو، يهَن نردی کٌ نا رٍ بٌ این جا آٍرد برای 
البتٌ نیاٍردى، دنی يهٌ رٍ جارٍ کرد، اصال . پذیرایی از نا نقداری غذا ٍ نیَى آٍرد

 .آبرٍنَن رٍ برد

 :آرٍم زدم بٌ پًلَش ٍ گفتو

 .تَ کٌ تا دٍ يفتٌ پیش رژیو داشتی؟ ٍاسٌ بقیٌ يو بذار_ 

 :بی خیال ٍ با ژست آدم يای ارازل گفت

 .نی فًهی فشار زندگی... فشار زندگی_ 

 :پیرزن خندید ٍ گفت

 .بخَر پسرم، راحت باش_ 

 .بٌ نن چٌ اٍن قدر بخَر تا قحطی بیاد... بفرنا اینو از این_

 :با حرص گفتو. دنی یٌ نگاى بٌ نن کرد ٍ پَزخند زد

 .کَفت، قحطی زدى_

ٌ ی نصلحتی کرد کٌ یعنی  بعد  (خفٌ شین)دنی يو خَاست چیزی بگٌ کٌ سانر یٌ سرف
 :رٍ کرد بٌ پیر زن ٍ ادانٌ داد

قصدنَن از اٍندن بٌ این جا این بَد کٌ شها با استفادى از نقل ٍ قَل يای _ 
 .خانَادگیتَن برانَن یٌ سری نسائل رٍ رٍشن کنید
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 :پیر زن صَرتش جدی شد ٍ گفت

پس تا جایی کٌ بتَانو ... بلٌ، از پیش گَیی يای خاندانو یک سری چیزيا شنیدى بَدم_
 .کهک نی کنو

 ...پس لطفا بٌ نا بگَ کٌ. نچکرم_ 

 .نن ٍ دنی با نا انیدی بٌ سانر نگاى کردیو، نی دٍنستیو قرارى چی بپرسٌ

ٌ طَری کشتٌ نیشٌ؟_   بٌ نا بگَ کٌ آزٍر چ

انگار بٌ حرفی کٌ نی خَاد بزنٌ ایهان ندارى، بٌ سختی آب ... پیر زن صَرتش غهگین شد
 :کهی نکخ کرد ٍ گفت. گلَم رٍ پایین فرستادم ٍ بًش زل زدم

از زنان يای دٍر جاٍدانٌ بَدن آزٍر در بین خاندان نا يهیشٌ نقل نجالس بَد، _ 
راستش را بخَايید يهٌ نی گَیند کٌ این ايریهن نقطٌ ضعفی ندارد ٍ تنًا از قَم ٍ 

تا اینکٌ پدرِه نادرم کٌ از زنان نَجَانی تا . نژاد خَدشان تَانایی کشتن یکدیگر را داردند
يشتاد سالگیش کٌ سکَت کردى بَد، یک رٍز با خشو زبان باز کرد ٍ گفت کٌ آزٍر يو 

 .نی گفت نی تَان آن را نحل آب رٍی آتش خانَش کرد. فناپذیر است

بٌ جرات نی تَنستو بگو کٌ ير سٌ تانَن حتی نفس يو نهی کشیدیو تا بفًهیو اٍن 
 .نقطعٌ ضعف چیٌ

 :ادانٌ داد

ٌ اش است_  ٌ ی قلب نداشت نی گفت کٌ آزٍر تنًا چیزی کٌ ... اٍ گفت کٌ آزٍر شیفت
 .یک قلب زندى... نهی تَاند بٌ دست بیاٍرد قلب است

 :نفسو رٍ با ناانیدی بیرٍن فرستادم ٍ ناخَد آگاى پَزخند زدم ٍ زنزنٌ کردم
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 .قلب؟ قلب زندى؟ يٌ_ 

 :این بار با خشو گفتو. سانر ٍ دنی با تعجب نگام کردن

ٌ طَرى بگیو کٌ يیچ رايی ٍجَد ندارى ٍ خالص؟_   چ

 :سانر تشر زد

 الرا؟_ 

 :بلندتر گفتو

بٌ فرض کٌ پیدا کردن قلب زندى نهکن . قلب زندى؟ نی خَای قلب زندى رٍ از کجا بیاری_
نی خَاد با اٍن قلب چی کار کنٌ؟ بگٌ نهنَن ٍ رايش رٍ بگیرى ... باشٌ؛ ٍلی بعدش چی

 .ٍ برى؟ این دیگٌ خیلی نسخرست

پیر زن . انگار فًهیدى بَد کٌ حرفو درستٌ. سانر با خشو فقط نگام نی کرد ٍ سکَت کرد
 :با ناانیدی گفت

نٌ نن ٍ نٌ يیچ کس دیگر حرفش را قبَل نکردیو؛ انا اٍ خیلی نصهو بَد؛ ٍلی شاید _ 
 .راى دیگری باشد کٌ بعد از رٍیارٍیی با آزٍر بٌ آن پی ببرید

پَچ شدم، احساس کردم کٌ . تهَم شد، تهام انیدم رٍ برای نابَدی آزٍر از دست دادم
 .این آرانش تهَم نیشٌ ٍنن نا انید شدى بَدم

ٌ خاطر اصرار کدخدا ٍ اٍن زن پیش گَ قرار  نَندنهَن اٍن جا دیگٌ بی فایدى بَد؛ انا ب
 .شد شب رٍ اٍن جا بهَنیو ٍ فردا صبح برگردیو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

204 ❤Pari❤  اٍل جلد شدى بلعیدىرنان |  

. از پنجرى بٌ بیرٍن نگاى نی کردم ٍ تقالی نردم رٍ برای گرفتن یک جشن نحلی نی دیدم
ٌ جا اتیش رٍشن کردى بَدن ٍ نَار يای قرنز رنگی رٍ دٍر تا دٍر یک نیدان نسبتا  يه

 .بزرگ ٍصل کردى بَدن، صدای کَبش طبل يا يو بًش اضافٌ شد

ٌ قدر خَشحال بَدن بٌ چٌ انیدی آخٌ، چرا نحل نن نترسیدن؟ اٍن يا يو از این . چ
ناجرا کٌ باخبرن بَد، پس چرا این قدر ریلکسن؟ دنی يهین طَر کٌ دراز کشیدى بَد ٍ 

 :خیرى ی سقف بَد گفت

 چرا این قدر زٍد ناانید شدی؟_ 

ٌ ی چشو بًش نگا کردم، چًرش جدی بَد  :گفتو. از گَش

 .تَ يو خیلی انیدٍار نشَن نهیدی_

راستی؟ ٍلی نن انیدٍارم، اگر یٌ نگاى بٌ اطرافت بندازی نی فًهی کٌ يهٌ انیدٍارن _ 
 .غیر از تَ ٍ بیش تر از يهٌ این سانرى کٌ انید دارى

 :با یٌ پَزخند گفتو

اٍن نَجَد ايریهنی یٌ تنٌ کل نردم زنین رٍ حریفٌ، ... انگار نهی دٍنی با کی طرفیو_ 
 ...چیزی کٌ نعلَنٌ اینک

 :حرفو رٍ قطع کرد ٍ در حالی داشت از جاش نیو خیز نیشد گفت

ٌ ی بقانَن تالش _  چیزی کٌ نعلَنٌ اینکٌ نن ٍ اٍن نردنی کٌ بیرٍنن، نی خایو ٍاس
 .نا عقب نهی کشیو... کنیو، حاال نتیجٌ ير چی کٌ نی خَاد بشٌ، بشٌ

انگار يیچ . چَنو لرزید، چشو يای سبزش نسبت بٌ گذشتٌ خیلی نصهو تر بَد ٍ براق
 :در حالی کٌ سعی نی کردم لرزش چَنو رٍ کنترل کنو گفتو. نگرانی تَش نبَد
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ٌ جَری؟_  آخٌ چ

 :سریع ٍ بدٍن فکر گفت

 .بٌ ير قیهتی_ 

 حتی بٌ قیهت نردن؟_ 

 .اگر بٌ باقی نَندن قدرت تَ دست بشر کهک نی کنٌ آرى_ 

از جام بلند شدم تا از دست اٍن نگاى سبز خالص . لرزش چَنو بیش تر شد. خردم کرد
دیگٌ يیچ پَششی نداشتو؛ چَن نردم اٍن ديکدى يهٌ با . نستقیو بیرٍن رفتو. شو

 .خبر بَدن ٍ بٌ نن نحل یٌ قدیسٌ احترام نی ذاشتن

يیهن طَر سر بٌ زیر رٍی گل ٍ الی يا قدم بر نی داشتو کٌ حَاسو نبَد دارم بٌ سهت 
 .نی دٍن نیرم، يهَن جایی کٌ دارن جشن بر پا نی کنن

َ تر نی رفتو بٌ صدای طبل يا نزدیک تر نی شدم؛ ٍلی نن تَ عالو خَدم بَدم . ير چٌ جل
رد پايای خشنو رٍی برف جا نی نَند ٍ ير کی نی دید، نتَجٌ نی شد کٌ نن از این جا 

 .کسی تَ نسیرم نبَد ٍ يهٌ تَی نیدان جهع شدى بَدند. خلَت بَد. رد شدم

ٍقتی کٌ در اٍج ناانیدی ٍ بی حالی، اٍن پیرزن نن رٍ با . یاد دٍساعت پیش افتادم
 .بزگان قبایل بٌ سهت اٍن نیدٍن برد

انگار کٌ داشت برای نردم از یٌ شیء گران بًا رٍنهایی . يهٌ جهع بَدند، نحل االن
 .نی کرد، نن رٍ بٌ نردم ايالی نشَن داد

 .يهٌ بًت زدى بَدند؛ انا کو کو صَرتشَن شاد ٍ پر از انید شد، کانال برعکس نن

 .پیرزن بٌ اٍن يا نژدى داد کٌ نن يهَن قًرنانی يستو کٌ در پیش گَیی يا شنیدى
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 .نی گفت يهَن قًرنانی کٌ زنین رٍ از دست آزٍر نجات نیدى

ٌ قدر بٌ دل خَشیشَن پَزخند زدم؛ ٍلی نردم با انیدی کٌ تَی صَرتشَن  نن تَ دلو چ
ٌ يا نقابل یک انپراتَر  .نَج نی زد، نقابل نن زانَ زدن، نحل زانَ زدن شَالی

 .این جا بَد کٌ حس حقارت کردم، حس کَچکی

 .نا انیدی نن رٍ بٌ حد یٌ نَرچٌ جلَی این نردم نعهَلی ٍ خار کردى بَد

ٌ ی نن بَد کٌ بٌ لطف سانر برآٍردى شد  .اٍن لحظٌ فرار از اٍن نَقعیت، تنًا خَاست

 .آيی کشیدم ٍ بٌ اطرافو نگاى کردم

ٌ يا بشینو تا فردا صبح از راى برسٌ ٍ بریو پی  ٌ ی این خَن دٍست داشتو يهین جا، گَش
 .سرنَشت نانعلَم ٍ نحسو

ٌ ی ضعیفی تَجًو رٍ بٌ بیرٍن دادم  .تَی يهین افکار بَدم کٌ با صدای گری

 .یٌ صدای ظریف بَد

 .بٌ سهت صدا حرکت کردم کٌ ندام داشت بیش تر نیشد

ٌ است، نگران شدم ٍ دٍیدم سهت صدا کٌ یٌ جسو کَچیک ٍ  فًهیدم کٌ صدای یٌ بچ
 .نحیف رٍ کٌ خیلی نظلَنانٌ تَی خَدش جهع شدى بَد رٍ دیدم

خیلی کَچَلَ بَد؛ ٍلی ترسیدم کٌ برم نزدیکش ٍ بدتر بترسٌ . دلو براش ضعف رفت
 .پس خَاستو برگردم عقب تا برم یٌ نفر رٍ بیارم کٌ یًَ صدای گریش بیش تر شد

 .دیگٌ دٍام نیاٍردم ٍ رفتو کنارش نشستو، سرش رٍی زانَش بَد ٍ گریٌ نی کرد

آرٍم دستو رٍ باال بردم ٍ رٍی سرش فرٍد آٍردم؛ ٍلی تَی چند صدم جانیٌ برقی از ذينو 
 .گذشت
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 .یٌ لحظٌ بَد حس کردم یٌ چیزی بٌ ذينو اضافٌ شد

 .يهین طَر گیج نگايش کردم کٌ سرش رٍ باال آٍرد ٍ با گریٌ بٌ صَرتو نگاى کرد

ٌ ای جا خَرد؛ چَن گریٌ کرن یادش رفت بعد با يهَن زبَن خَدش چیزی  فکر کنو لحظ
 .گفت کٌ در کهال ناباٍری نتَجٌ شدم چی نیگٌ، انگار یکی تَی ذينو ترجهش کرد

 :اٍن پرسید

 شها کی يستید؟ نانانو کجاست؟_ 

ٌ طَر زبَنش رٍ فًهیدم  .نن تَ شک این بَدم کٌ چ

 !خیلی عجیب بَد

 تَ چرا این شکلی يستی؟_

 :بعد یًَ چشو ياش درخشید ٍ با خَشحالی گفت

 تَ يهَن قًرنانی يستی کٌ بابام نی گفت؟_

 .تند تند پلک زدم ٍ سعی کردم بٌ خَدم نسلط بشو

 نن؟

 قًرنان؟

 :با تردید گفتو

 .آرى_ 

 .فقط يهین رٍ نی تَنستو بگو

 .اٍن اصال از نن نترسیدى بَد؛ چَن پدرش نن رٍ براش یٌ قًرنان نعرفی کردى بَد
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 :لبخند شیرینی زد ٍ تند تند اشکش رٍ پاک کرد ٍ بلند شد ٍ گفت

 پس نی تَنی نانانو رٍ پیدا کنی؟_ 

 .نن يو لبخند زدم ٍ گَنش رٍ آرٍم نَازش کردم

 .البتٌ کٌ نی تَنو_ 

الکی گفتو؛ چَن این انیدی کٌ بچٌ بٌ نن داشت رٍ نهی تَنستو پایهال کنو، بالخرى 
ٌ يا حرکت کردیو. با خَشحالی خندید. پیداش نی کردم . بغلش کردم ٍ با خندى الی خَن

 .با تعجب بٌ نن زل زدى بَد ٍ دزدکی بٌ استخَن يای رٍی شَنو دست نی کشید

 .نن يو دٍست دارم نحل تَ بشو. تَ خیلی قَی يستی_ 

 .نهی دٍنست کٌ چٌ آدم ترسَ بی خَدی يستو! طفلکی

 :آرٍم پرسیدم

 سردت نیست خانَم کَچَلَ؟_

 :دست يای کَچَلَش رٍ بًو زد ٍ گفت

 .چرا سردى_ 

 :بدنو رٍ آرٍم آرٍم گرم کردم ٍ گفتو. اخ دلو کباب شد

 .دست يای فسقلیت رٍ بذار رٍی صَرتو تا گرنت شٌ_ 

 :اٍنو گذاشت رٍ يردٍ لپو ٍ با تعجب گفت

 !گرنٌ... ٍای_

 .خندیدم ٍ خبیحانٌ گفتو اینکٌ چیزی نیست
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بعد یٌ سنگ نسبتا کَچیک برداشتو ٍ تَ دستو گرفتو ٍ سنگ رٍ بٌ شکل دخترک ٍ 
 :خَدم کٌ بغلش کردم در آٍردم ٍ دادم بًش آرٍم گفتو

نهی دٍنست چی کارش . ٍقتی رفتیو جایی کٌ نَر بَد، این سنگ ٍ خَب نگاى کن_ 
 .کردم، پس فقط سرش رٍ تکَن داد

ٌ يا بٌ نیدٍن رسیدیدم خیلی شلَغ بَد ٍ نن دٍست داشتو تَی . بالخرى از الی خَن
ٌ خاطر دخترک ناچار شدم کٌ تَی شلَغی برم  .خلَت خَدم باشو؛ انا ب

يهٌ شاد ٍ خَشحال داشتن دست نی زدن کٌ اٍلین نفر با دیدن نن از دست زدن 
تا اینکٌ يهٌ نتَجٌ نن شدن ٍ ... نتَقف شد ٍ نگايو کرد، بعد نفر دٍم ٍ سَم ٍ 

 .سکَت شد

از الی جهعیت داشتو رد . کو کو جهعیت کنار رفتن ٍ راى باریکی رٍ برام باز کردن
 :نی شدم کٌ ایستادم ٍ گفتو

 .کسی نادر این بچٌ رٍ نی شناسٌ_ 

بعد یًَ شکٌ شدم؛ نن داشتو بٌ زبَن اٍن يا حرف نی زدم؛ ٍلی ننکٌ بلد نبَدم پس 
ٌ طَر نهکنٌ يهٌ يو نتعجب شدن؛ انا کهی بعد از الی جهعیت یٌ زن نگران پیداش . چ

 .شد ٍ اٍند طرفو

 .دخترم_ 

دخترک دٍست . اٍند ٍ اٍل بٌ نن زل زد، یٌ لبخند کَچیک زدم ٍ بچٌ رٍ سهتش گرفتو
نداشت برى ٍ دست ٍ پا نی زد تا بغلو بهَنٌ؛ انا بالخرى نادرش گرفتش ٍ یٌ لبخند بًو 

 .زد

 الرا؟_ 
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 :رفتو سهتش، با تعجب گفت. صدای سانر بَد کٌ از نیدٍن نی اٍند

 چی کار نیکردی؟ اٍن بچٌ کی بَد؟_ 

 .بی حال جَاب دادم

 .گو شدى بَد ٍ نن اتفاقی پیداش کردم_ 

دنی يو رفتٌ . راستی این يا بٌ خاطر نا جشن گرفتن، کار خَبی کردی کٌ اٍندی. آيا_ 
 .یٌ گَشٌ نشستٌ دارى لذت نی برى تَ يو بیا

 .باشٌ_ 

ٌ ی نیدٍن دنی ٍ پیرزنٌ نشتٌ بَدن. يهٌ خیرى ی نا بَدن. دنبالش رفتو رفتو ٍ یٌ . گَش
ازش بٌ زبَن خَدشَن تشکر کردم کٌ دیدم . خانَم دیگٌ با احترام جاش رٍ بٌ نن داد

دنی سعی کرد بٌ رٍی خَدش نیارى؛ چَن چند . چشو دنی ٍ سانر ٍ پیرزنٌ چًارتا شد
 :سانر پرسید. دقیقٌ پیش با يو بحخ کردى بَدیو

 تَ زبَن اینارٍ از کجا یاد گرفتی؟_

ٌ ای باال انداختو ٍ گفتو  :شَن

ٍاقعا ... ٍقتی سر اٍن دختر بچٌ رٍ لهس کردم خَد بٌ خَد یادش گرفتو... نهی دٍنو_ 
 .عجیب بَد

 :سانر خندى ای کرد ٍ گفت

 .عالیٌ حال دیگٌ یٌ نترجو تَپ داریو_ 

 بٌ یٌ لبخند کَچیک اکتفا کردم، آخٌ ٍاسٌ چی این قدر خَشٌ؟

ٌ ای بر پا شد  .نراسو رٍ شرٍع کردن ٍ يو يه
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نن يو کو . زن يا با لباس يای رنگی ٍ طبل کَبان با يو نی رقصیدن ٍ شادی نی کردن
چٌ زیبا بَد، چٌ شادی عهیقی . کو لبو بٌ خندى باز شد ٍ با لذت نگايشَن نی کردم

 .بینشَن بَد

بعد از رقـــص چند تا از آدم يا پیل تن قبیلٌ جهع شدن ٍ با يو ٍ با شهشیرنبارزى 
 .فَق العادى بَد. خیلی ناير بَدن ٍ حرکات پرشی ٍ رزنی جالبی داشتن. کردن

ریش بلندی داشت ٍ رٍی . یکی از اٍن يا خیلی قَی تر بَدٍ ير چًار نفر رٍ شکست داد
تَی این سرنا لباسی تنش نبَد، فقط یٌ شلَار از پَست یٌ . صَرتش خالکَبی بَد

 .حیَن پاش بَد

با غرٍر دٍر نیدٍن چرخید ٍ شهشیرش رٍ تَ يَا نی چرخَند تا اینکٌ شهشیرش رٍی 
 :نی فًهیدن کٌ نی گفتن. یًَ صدای يهٌ بٌ يَا رفت. نن جابت شد

 .دٍبارى، دٍبارى_ 

 :سانر کنار گَشو گفت

 :چی نیگن اینا_

 .نیگن دٍبارى_ 

 :با بًت بٌ نرد پیل تن نگايی کرد ٍ گفت

 .دارى بٌ نبارزى دعَتت نی کنٌ_ 

 :با تعجب گفتو 

 .چی؟ چی کار کنو_ 

 :دنی با عصبانیت گفت
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ٌ اشو نیست... غلط نی کنٌ خرس گندى_   .الرا با این يیکلش يو تا نزدیک شان

 :سانر خندید

این آدم زیادی نغرٍر ٍ . بٌ نظرم برٍ الرا... نکنٌ یادت رفتٌ این دخترى حریف ندارى_ 
 .پرٍيستش برٍ یٌ درسی حسابی بًش بدى

از جام پا شدم کٌ يهٌ با خَشحالی . بدم نهی اٍند برم. دنی اعتراض کرد؛ انا جالب شد
نرد خندى ای . با حالت ریلکسی رفتو سهتش ٍ تَی نیدٍن نقابلش ایستادم. فریاد زدن

 .کرد ٍ قَلنجش رٍ شکست ٍ بعد با شهشیر ژست گرفت

با تعجب . یکی از نرديا شهشیری رٍ بٌ طرفو گرفت؛ انا با پشت دست پسش زدم
 .عقب رفت

بٌ نرد نگاى . يهٌ تشَیق نی کردن ٍ از يیجان اینکٌ چی نیشٌ حتی پلک يو نهی زدند
نن يهَن طَر عادی . کردم، شاید دٍ برابر نن بَد؛ انا احساس نی کردم خیلی ناچیزى

 .صدای طبل قطع شد ٍ يهٌ سکَت کردند. ایستادى بَدم

حرکتش . بعد نرد شهشیر رٍ کهی چپ ٍ راست کرد ٍ یًَ با سرعت طرفو يجَم برد
خیلی ناگًانی بَد ٍ البتٌ با بی رحهی کانل، شهشیر رٍ دقیق رٍی گردنو تنظیو کردى بَد؛ 

ٍلی نن يهچنان بی حرکت ایستادم تا اینکٌ شهشیر با صدای بدی از نحل ضربٌ 
 .شکستٌ شد

. نرد با بًت نگايی بٌ شهشیرش ٍ بعد بٌ نن کرد. نن حتی جابٌ جا يو نشدم
 :آرٍم زیر لب گفت. نگايش یًَ خیلی نظلَم شد

 .خَايش نی کنو. خانَادى ام دارن نگايو نی کنن... با نن بجنگید لطفا_
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با . اٍن نی خَاست جلَی خانَادى اش در بیاد، نباید آبرٍش رٍ جلَی اٍن يا نی بردم
ٌ ای با نچ دستش کٌ با چَب پَشیدى بَد، سهتو يجَم برد  .ضرب

جا خالی دادم ٍ چرخیدم ٍ پشتش قرار . این بار نی خَاستو کهی باياش بازی کنو
یٌ لگد از پشت بٌ سهتو . رٍی بدنو تهرکز کردم تا ضرباتو در حد نَازش بشٌ. گرفتو

نطهئن بَدم کٌ آرٍم . پرت کرد کٌ پاش رٍ گرفتو ٍ آرٍم با پام لگدی بٌ شکهش زدم
 .زدم؛ چَن فقط یٌ کو بٌ عقب رفت ٍ دٍبارى خیز برداشت

شهشیر شکستٌ رٍ . نن يو داشتو حال نی کردم. يهٌ با لذت بٌ نبرد نا نگاى نی کردند
حس خَبی بَد . برداشت ٍ سهتو پرت کرد، نن يو با یٌ نلق ٍ تَ يَا جا خالی دادم

 .این يهٌ انعطاف رٍ تا حاال نداشتو، عالی بَد

 .الرا الرا الرا_ 

برگشتو سهت صدا، دنی بَد کٌ کو کو سانر يو بًش نلحق شد ٍ بعد یکی یکی ٍ 
باالخرى يهٌ نن رٍ صدا نی زدن، تشَیق نی کردن، نی خندیدن، رٍی نن حساب باز 

 .کردى بَدن

 .يهٌ برام دست نی زدند. احساس عجیبی بَد، ٍاقعا حس یٌ قًرنان رٍ داشتو

. دیدم با یٌ نشت گرى شدى سهتو حهلٌ کرد. با صدای فریاد رقیبو حَاسو جهع شد
 .دیگٌ فکر کنو ٍقت بازی تهَم شدى

نشتش رٍ قبل از برخَرد با بینیو گرفتو ٍ پایین آٍردم بعد اٍن یکی نشتش رٍ يو بٌ 
 :سهت صَرتو پرت کرد کٌ با دست دیگرم اٍن رٍ گرفتو ٍ بعد آرٍم گفتو

 .دیگٌ کافیٌ_ 
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بعد خو شدم ٍ زدم زیر پاياش ٍ از پشت افتاد رٍی زنین، بالفاصلٌ رٍی سینش زانَ 
 .زدم ٍ خنجر رٍ از نچو آزاد کردم ٍ نزدیک بٌ گلَش گرفتو

یًَ صدای سَت دنی . این جا بَد کٌ صدای جیغ ٍ يَرای نردم کل ديکدى رٍ فرا گرفت
 !دیَنٌ. کٌ عین بلبل نی زد تَجٌ يهٌ رٍ جلب کرد

ا ٍن يو یٌ لبخند .بٌ نرد لبخندی زدم ٍ آرٍم کنار رفتو بعد دستو رٍ سهتش دراز کردم
ٌ ی . زد ٍ دستو رٍ گرفت ٍ بلند شد بعد نچ دستو رٍ گرفت ٍ باالی سرش برد بٌ نشان

 .اینکٌ نن بردم

ٌ ی این يا لذت بخش بَد ٌ يا ٍ کف زدن نرديا، يه  .لبخند ٍ شادی زن ٍ بچ

ٍاقعا حس یٌ قًرنان رٍ بًو القا نی کرد، حس اینکٌ نن قَیو، نن فَق العادم، بٌ تک 
نن این فضا رٍ دٍست دارم، این خَشحالی ٍ آرانش رٍ دٍست . تک نردم نگاى کردم

 .يهٌ رٍی نن حساب باز کردن. يهٌ نن رٍ یٌ قًرنان نی بینن. دارم

سرم رٍ کهی پایین انداختو ٍ يهین طَر کٌ بٌ سهت سانر ٍ دنی نی رفتو زیر لب 
 :خندیدم بٌ خَدم گفتو

 !قًرنان بَدن يو بد نیست_

ٌ ی بعد چیزی ذينو رٍ قفل کرد یًَ حس رعب آٍری ٍجَدم رٍ فرا گرفت؛ ٍلی . جانی
نهی دٍنستو چهٌ تا اینکٌ نتَجٌ سانر شدم رٍی زانَ افتاد ٍ با چشو يای گردشدى خو 

ٌ ای از زنین زل زد  .يهٌ نتَجًش شدند. شد ٍ بٌ نقط

دنی ٍ اٍن پیرزن سعی کردن بلندش کنن؛ ٍلی . نگران شدم ٍ بٌ سهتش دٍیدم
 .کنارش زانَ زدم ٍ با نگرانی تکَنش دادم. نهی شد، انگار بٌ زنین چسبیدى بَد

 سانر؟ چت شد یًَ؟ سانر؟_ 
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 .فایدى ندارى_ 

 ٌ اش گذاشتو، حس کردم نی تَنو تَی با تردید بٌ کف دستو نگاى کردم ٍ بعد رٍ شقیق
ٍقتی سرش رٍ لهس کردم نحل یٌ جرقٌ، ذينو فیلهی رٍ بٌ نهایش . ذينش رٍ بخَنو

 .این کانبرا بَد، شًر نن! گذاشت ٍ اٍلین چیزی کٌ دیدم یٌ شًر بَد؛ ٍلی خدای نن

*** 

 :راٍی

. ناشین نلق خَران در يَا چرخید تا اینکٌ رٍی سر نردی کٌ در حال فرار بَد فرٍد آند
شب بَد ٍ آزٍر، این . صدای جیغ ٍ فریاد زن ٍ بچٌ ٍ جَان تهام خیابان را فرا گرفتٌ بَد

ايریهن بی رحو در تاریک شب قابل دیدن نبَد ٍ نردم داشتند از یک نَجَد غیبی فرار 
 .نی کردند

. صدای پايای نخَفش بر رٍی آسفالت يا، حتی در آن يو يهٌ، يو قابل شنیدن بَد
 :آرام زنزنٌ کرد

 .این تازى شرٍع کارى... نی بینی قدرت اربابت رٍ (سانر)نی بینی ایَان _ 

بعد خندید ٍ دٍید سهت پلیس در حال فراری کٌ نی خَاست جان خَدش را نجات 
در یک جانیٌ خَد را بٌ اٍ رسانید ٍ گلَیش را گرفت ٍ در يَا نگٌ داشت، نرد تقال . ديد

 :آزٍر با خَنسردی گفت. نی کرد ٍ نفس يایش ضعیف تر نیشد

نن . خیلی رقت انگیزى.. دنیا این قدر حقیر شدى کٌ انسان يا دارن حکهرانی نی کنن _ 
برگشتو ایَان، تَ رٍ يو بٌ چنگ نیارم ٍ تَ بٌ خدنت نن در نیای، اٍن ٍقت بعد از 

 .نابَدی این قلهرٍيا، نن فرنان رٍای جًان نیشو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

216 ❤Pari❤  اٍل جلد شدى بلعیدىرنان |  

يهین حین نرد دیگر نتَانست تحهل کند ٍ دستانش کنار بدنش سست شد ٍ جانش 
 .را باخت

ٌ ای ... انا قبلش جسهو رٍ بٌ چنگ نیارم_ نن آزٍر تنًا باقی نادى ی نژاد سراس يا حهاس
 .دیگٌ زنان، زنان قدرت گرفتنٌ ننٌ. خلق نی کنو کٌ جًان تا بٌ حال شايدش نبَدى

ٌ ای آتشین را بٌ سهت  ٌ ٍرش گلَل این را گفت ٍ جسد نرد را ريا کرد، با دستان شعل
ساختهان بزرگ ٍ شیشًپ ای نقابلش پرت کرد کٌ با صدای يَلناکی ساختهان شرٍع 
بٌ ریزش کرد ٍ انفجاراتی رخ داد کٌ کل خیابان را رٍشن کرد ٍ يهین طَر يیبت آزٍر 

 .آزٍر خیرى بٌ آتش سَزی فریاد زد...را

 .اگر قلبت برای نردنت نی تپٌ، پس بیا ٍ نجاتشَن بدى_ 

*** 

خدای نن آزٍر بٌ کانبرا حهلٌ . نٌ، نٌ، نٌ. دستو رٍ با ٍحشت از رٍی سر سانر بلند کردم
 :سانر با نفس عهیقی بٌ خَدش اٍند ٍ نشتی بٌ زنین زد ٍ فریاد زد. کردى بَد

 !لعنت... لعنت بٌ تَ_ 

 :دنی ياج ٍ ٍاج نا رٍ نگاى کرد ٍ پرسید

 .چی شدى؟ چٌ اتفاقی افتادى_ 

 :با بدبختی گفتو_ 

 .آزٍر بٌ کانبرا حهلٌ کردى_ 

 :دست ياش رٍ رٍی سرش گذاشت ٍ نالید

 .خدای بزرگ_ 
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ٌ يای قتل عانش ندام جلَی چشهو بَد، چًرى ی کبَد اٍن نرد کٌ آزٍر خفش کرد  صحن
ٌ طَر جرات کردى؟ نهی ذارم، نهی ذارم بٌ نردم بیچارى ٍ  ٌ ای ٍلو نهی کرد، عَضی چ لحظ

اخهام تَ يو رفتٌ بَد، حس نی کردم حرارت بدنو دارى . بی خبر از يهٌ چیز حهلٌ کنٌ
 :رٍ بٌ سانر گفتو. زیاد نیشٌ، تهام ٍجَدم رٍ خشو فرا گرفتٌ بَد

 .يهین االن باید برگردیو، نباید بًش اجازى بدیو_ 

 :دنی يو گفت

 .بجنبین کلی آدم بی گـ ـناى دارن کشتٌ نیشن_ 

 :سانر از جاش پا شد ٍ گفت

 یعنی ٍقتشٌ؟_

 :قاطعانٌ گفتو

 .نٌ؛ ٍلی باید بریو_

 :سری تکَن داد ٍ بٌ دنی گفت

 تَ چی؟_ 

 :بدٍن نکخ گفت

ٌ ای از اٍند نن شک ... نن يو نی تَنو کهک کنو_ ٌ ی زندگیو اٍن جاست، حتی لحظ يه
 .نکن

نردم رٍ فرستاد نتفرق شن ٍ . پیر زن نتَجٌ جریان شد. ير دٍ نگايی بٌ نن انداختن
 :بعد با نگرانی نا رٍ بٌ بیرن ديکدى برد ٍ گفت

 .نطهئنو کٌ نی تَانید از پسش بر بیاید... نَفق باشید فرزندانو_
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بعد از خداحافظی با اٍن بی نعطلی ير سٌ کنار يو ایستادیو ٍ نحل قبل نن بٌ سانر 
 .قدرت دادم ٍ اٍن يو شرٍع بٌ انتقالهَن کرد

ير سٌ با . نحل یٌ چشو بٌ يو زدن رسیدیو بٌ کانبرا، يَا نزدیک بٌ گرگ ٍ نیش بَد
 .اضطراب اطرافهَن رٍ نگاى نی کردیو

 :دنی از سانر پرسید

 االن کجاییو؟_

 .خیابَن يشتو_

ٌ ام ادانٌ پیدا نی کرد  .عرق از رٍی پیشَنیو سر نی خَرد ٍ تا چَن

 .يرجا رٍ کٌ نگاى نی کردم بٌ يو ریختٌ ٍ داغَن بَد

ناشین يایی کٌ سَختٌ بَدند یا چپٌ شدى بَدند ٍ يهین طَر تیر چراغ يای شکستٌ کٌ 
 .خیابَن رٍ تاریک تر نی کرد

 .این جا انگار خبری از بشر نبَد

 جسی تَی بیهارستان نرکزی بستریٌ، االن آزٍر دقیقا کجاست؟... الرا، سانر_ 

 .جسی؟ ٍای نٌ، اصال یادم نبَد

 :سانر يهین طَر کٌ شرٍع کرد بٌ دٍیدن گفت

عجلٌ کنین باید خَدنَن رٍ بٌ چًار راى . االن بحخ کلی آدنٌ نٌ فقط دٍستتَن_ 
 .نزدیک بیهارستان برسَنیو

حق با اٍن بَد بحخ کلی آدم در نیان، این ٍسط جسی بًترین دٍستو يو پاش در 
 .نن ٍ دنی يو شرٍع کردیو بٌ دٍیدن. نیَنٌ
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 :بٌ سانر گفتو

نن جلَتر نیرم، سعی نی کنو آزٍر رٍ پیدا کنو ٍ بکشَنهش بٌ یٌ جای دٍر از آدم، _ 
 .شهايا يو نردم رٍ تا نی تَنین از شًر دٍر کنین

 :دنی گفت

 .این طَری تا یٌ ساعت دیگٌ يو نهی رسیو بٌ اٍن جا_

ٌ ای چیزی خَدتَن رٍ برسَنین_  فقط، بٌ جسی بگین کٌ دلو براش ... خب با یٌ ٍسیل
 .خیلی تنگ شدى، نَاظب خَدتَن باشین

سانر نگايی با نگرانی بٌ نن انداخت ٍ نن يو با سرعت خیلی زیاد بٌ سهت بیهارستان 
 .شتاب ٍ سرعتو اٍن قدر زیاد بَد کٌ آسفالت زیر پام ترک برنی داشت. دٍیدم

 .درٍنو غَغا بَد، ينَزم باٍرم نهیشد کٌ نی خَام با آزٍر رٍ بٌ رٍ بشو

 .بازم احساس ترس نی کردم؛ ٍلی با این ٍجَد يو ير جَر کٌ شدى باید نانعش بشو

يهٌ جای خیابَن يا بًو ریختٌ بَد، ٍقتی تَی خیابَن چًار طرفٌ پیچیدم، دست ٍ 
 .پايام شل شد

تَی خیابَن کلی جسد ریختٌ بَد، خیابَن پر شدى بَد از جنازى ٍ ناشین يای ننفجر 
 .شدى

 .دستو رٍ بٌ دیَار گرفتو ٍ با چشو يای گرد شدى بٌ این جَی خَن نگاى نی کردم

 .نردم کٌ بی گناين، پس چرا باید این بال سرشَن بیاد، اٍن يا کٌ از يیچی خبر نداشتن

ٌ ای خَنی بَد. اٍلین قطرى ی اشکو کٌ چکید ،رٍی زانَ افتادم . نگايو بٌ عرٍسک پارچ
 .بدتر از چیزی بَد کٌ تَی ذينو انتظارش رٍ داشتو. خالی شدم
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 :با خشو غریدم

 .عَضی. تَی جنایتکاری_

 .دندٍن يام رٍ رٍی يو نی فشردم ٍ انگار شايرگ آزٍر زیر دندٍنو بَد

یًَ صدای فریاد ٍ جیغ نردم از خیابَن جلَتر نن ٍ بٌ خَدم آٍرد، از جام بلند شدم 
 .ٍحَاسو رٍ جهع کردم

اخهام تا آخرین حد در يو فرٍ رفت ٍ شرٍع کردم بٌ . این یعنی آزٍر تَی اٍن خیابَنٌ
 .دٍیدن، باید جلَی این کشتار رٍ بگیرم

يهین طَر کٌ نی دٍیدم چشهو بٌ جسد ٍخَن ریختٌ شٌ تَی خیابَن نی افتاد کٌ تَی 
 .تاریکی سیاى بَد

بٌ . ٍقتی بٌ سر خیابَن رسیدم دیدم کٌ نردم در حال فرار بٌ سهت چپ خیابَن يستن
 .سهت راستو نگاى کردم کٌ دیدم یٌ ناشین تَی يَا نعلقٌ

*** 

 :راٍی

ناشین با سرعت . آزٍر با لذت ناشین را رٍی نردم نقص گرفت ٍ بی يَا آن را پرتاب کرد
بٌ سهت نردم حهلٌ ٍر شد کٌ در نیان راى با برخَرد با شی نحکهی از ٍسط نتالشی 

ٌ اش بٌ جایی افتاد  .شد ٍ ير تک

ٌ يای آين، جسو قَی را دید کٌ زنانی نالکش بَد کو کو . آزٍر با حیرت در نیان تک
نگايش از پايای استخَانی بٌ بدن ٍ گردن ٍ در نًایت بٌ چشهان سیاى ٍخشهگینی 

 .افتاد کٌ اکنَن جسهش را غضب کردى
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 :الرا ازاین نکخ استفادى کرد ٍ در حالی کٌ قلبش ٍحشیانٌ در سینٌ نی زد بٌ نردم گفت

... از این جا برین عجلٌ کنین، بٌ ير کی يو کٌ رسیدیدن بگین کٌ از شًر خارج شٌ_ 
 .برین

 .نردم بًت زدى از شک بیرٍن آندند ٍ پا بٌ فرار گذاشتند

قطرى ی عرق لعنتی باز يو رٍی پیشانیش نقش بست؛ انا آزٍر بر عکس الرا با خَنسردی 
 :قدنی جلَ گذاشت ٍ گفت

ٌ خاطر تاخیرت نردن_  ناراحت نیستی . بالخرى اٍندی؟ انا کهی دیر رسیدی، خیلی يا ب
 الرا؟

 .يهین حرف کافی بَد تا خنجری در قلب دختر فرٍ رٍد، شاید حق با آزٍر بَد

 :در تاریکی بٌ چًرى ی نانعلَم آزٍر نگاى کرد ٍ با خشو غرید

 .تقاص تک تک خَن اٍن آدم يا رٍ ازت پس نی گیرم_ 

این را کٌ گفت باد شدیدی بٌ صَرتش خَرد کٌ حاصل نزدیک شدن آزٍر بَد ٍ بعد 
ٌ ای ناگًانی بٌ پًلَیش خَرد ٍ چند نتر بٌ عقب پرتاب شد  .ضرب

 .حاال حسش نی کرد

دستش را رٍی پًلَیش گذاشت ٍ نیو خیز . نزى ی درد را با جسو جدیدش حس نی کرد
 .شد

 .این نَجَد ٍاقعا قَی بَد. بٌ راى رفتن بی خیال آزٍر نگاى کرد

ٍقعا؟ تَ نی خَای نن رٍ نحاکهٌ کنی؟ ای انسان ابلٌ، تَ ير چیزی کٌ داری رٍ از نن _
 داری، حاال نی خَای علیٌ خَدم عهل کنی؟
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 :از حرکت ایستاد ٍ شهردى شهردى گفت

ٌ خاطر ترس از ننٌ... از يهین جا يو نی تَنو کَبش قلبت رٍ حس کنو الرا . کَبشی کٌ ب
 در ذينش نالید

 .دستو رٍ شد، لعنتی_

 :ٍ بعد با خشو فریاد زد

 .حاال نی بینی. خیلی خَدت رٍ دست باال نگیر يیَال، خَدم نابَدت نی کنو_

ٍ بعد بٌ سرعت از جا برخَاست ٍ خنجر ير دٍ دستش را از غالف ريا کرد ٍ بٌ سهت 
ٌ ای آبی خیابان را رٍشن کرد  .آزٍر کٌ فقط ایستادى بَد دٍید، در تاریکی جرق

زیر دست . يردٍ خنجريایشان را رٍی يو نی ساییدند؛ انا قدرت درٍنی آزٍر بیش تر بَد
الرا زد ٍ تعادلش را بر يو زد ٍ گردنش را گرفت ٍ کل يیکل الرا را بٌ سهت ساختهان 

پرت کرد؛ انا الرا قبل اینکٌ از آزٍر فاصلٌ بگیر خنجرش را در يَا تکان داد کٌ باعخ شد 
 .خراشی کَچک رٍی صَرت سایٌ نانند آزٍر بیفتد

 .صدای نًیب برخَرد الرا با ساختهان کل خیابان ٍ شًرک را فرا گرفت

ٌ اش کشید، نایع سفیدی رٍی انگشتانش نشست  .آزٍر با ناباٍری دستش را رٍی گَن

دختر آجريایی کٌ رٍی تن ٍ بدنش افتادى بَد را کنار زد ٍ از جایش برخاست، احساس 
 .کَفتگی نی کرد با این حال بٌ رٍی خَدش نیاٍرد ٍ خندید

آزٍر با خشو دستش را . از اینکٌ خراشی رٍی صَرت آزٍر انداختٌ بَد، ذٍق زدى شد بَد
ٌ ی الرا کرد  .نشت کرد ٍ نگايی آتشین را حَال

 .فًهید کٌ این خشو آغاز نبرد سختیست
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َ تر بَد ٍ  با حسرت نگايی بٌ ساختهان بلند بیهارستان نرکزی انداخت کٌ دٍ خیابان جل
 .در دل از جسی خداحافظی کرد، انید دیدار دٍبارى ای اٍ را نداشت

بعد نگايش را با غو گرفت ٍ بٌ سَی آزٍر داد کٌ دید صَرت سیاى ٍ نخَف آزٍر درست 
 .در چند سانتی صَرت اٍست

ٌ ای بٌ صَرت الرا زد  .تا خَاست حرکتی کند، آزٍر با نشت آتشینش ضرب

سانر ٍ دنی از نَتَر پیادى شدند، نی تَانستند صدايای ضرب ٍ خَرد آزٍر ٍ الرا را از 
ٌ خاطر ساختهان يای بلند آن يا را نهی دیدند  .خیابان جلَیی بشنَند؛ انا ب

عجلٌ کن دنی تَ برٍ بٌ نسئَل بیهارستان بگَ کٌ يهٌ ی بیهاريا رٍ انتقال بدن بٌ _ 
 .برٍ. پارکینگ بیهارستان، يیچکی نباید تَ طبقات باال بهَنٌ

دنی يهچنان خیرى ی ساختهان يای نقابلش بَد ٍ با نگرانی بٌ صدای نبرد گَش 
 .نی داد

 !با تَام پسر بجنب_ 

 .دنی بٌ سختی چشو گرفت ٍ داخل بیهارستان شد

تا اینکٌ دنی تَانست بٌ یکی از . يهٌ آشفتٌ بَدند، تهام دکتر ٍ پرستاران در تقال بَدند
ٌ ی پرستار يا دست بٌ کار شدند ٍ ير یک بیهاری را  دکتريا جریان را بگَید ٍ بالخرى يه

 .چٌ با اسانسَر ٍ چٌ با پلٌ بٌ سهت پارکینگ بیهارستان يدایت کردند

 .دنی در رايرٍ بٌ دنبال اتاق دٍیست ٍ دى گشت

 .در را گشَد ٍ داخل شد ٍ دید یکی از پرستاريا در حال آنادى کردن جسی است

 .خانَم نن کهکش نی کنو شها برین بٌ بقیٌ برسین_ 
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ٌ ای گفت ٍ سراغ بیهار بعدی رفت  .پرستار باش

 :جسی با بًت بٌ دنی نگاى کرد ٍ گفت

 تَ کجا بَدی؟ چٌ اتفاقی فتادى؟... تَ! دنی_ 

 :دنیل يهان طَر کٌ سرم را بر نی داشت گفت

 .نی تَنی راى بری... نیگو برات_ 

 :جسی سریع بلند شد ٍ گفت

 کجا نی ریو؟... ارى_ 

 .اٍضاع اصال خَب نیست، انیدٍارم الرا بتَنٌ نقاٍنت کنٌ. نی ریو پارکینگ_ 

 .چشهان جسی تا آخرین حد باز شد

 :دصدایش پر از بغض شدٍ گفت.در ذينش ندام اسو الرا تکرار شد

 الرا؟_

 :دنی نگايی بٌ صَرت رنگ پریدى ٍ لب يای خشکٌ زدى ی جسی کرد ٍ گفت

 .آرى_ 

پس چرا گفتٌ بَدند کٌ الرا بًترین دٍستش . چشهان جسی ندام پر ٍ خالی نیشد
 .نردى؟ اٍ يو این را نپذیرفتٌ بَد 

 االن کجاست؟_ 

 .صدایش ندام تحلیل نی رفت ٍ يهین دنی را ترساند
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جسی جَن نادرت این جا غش نکن کٌ اصال ٍقتش نیست، گفتو کٌ يهٌ چی رٍ بًت _
 .نیگو فعال دنبالو بیا

 .سالن بسیار شلَغ بَد. جسی با گریٌ سری تکان داد ٍ با کهک دنی بٌ راى افتاد

 .ٍقتی بٌ آسانسَر رسیدند ، در آسانسَر بستٌ شد

 .با پلٌ نشکل نداری... لعنت_ 

 .نٌ_ 

ٌ يا خَد را بٌ پارکینگ رساندند ٌ يا بٌ راى افتادند ٍ با سختی از پل  .ناچارا از پل

در بیرٍن بیهارستان، سانر بٌ سرعت سهت ناشین پلیس بی سر نشین دٍید ٍ بلند 
آ ن را برداشت ٍ پشت بلندگَ بٌ نردم سردرگهی کٌ حاضر بٌ ترک نال .گَیی را پیدا کرد

 :ٍننزلشان نبَدند گفت

شًر نَرد حهلٌ قرار گرفتٌ، جَنتَن رٍ بردارین ٍ برین بٌ سهت . يهٌ گَش بدن_ 
ٌ ی نقلیٌ دارى بٌ بقیٌ يو کهک کنٌ عجلٌ . تا دیر نشدى برین. خرٍجی شًر ير کی ٍسیل

 .کنین

ٌ اش را گرفت ٍ رايی  ير کس کٌ صحبت يای سانر را شنید با ترس دست زن ٍ بچ
 .سانر حین حرکت این حرف را چندین بار تکرار کرد. خرٍجی شًر شد

 .يرکس دیگری را پس نی زد تا جان خَد را نجات ديد. کل شًر آشَب بَد

ناگًان تَجٌ يهٌ بٌ سهت نَجَدی جلب شد کٌ بٌ سرعت از يَا بٌ ٍسط خیابان، در 
ٌ ی نسکَنی افتاد  .ٍاقع نا بین بیهارستان ٍ نحل

 .صدای نًیبی بلند شد ٍ يهٌ با ترس بیش تری پا بٌ فرار گذاشتند
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 ٌ  .ای پرت کرد ٍ سهتش دٍیدسانر با دیدن الرا بلند گَ را گَش

 .دنی سهت پنجرى ی کَتاى نزدیک خرٍجی پارکینگ رفت تا ببیند چٌ اتفاقی افتادى

 .نی دید کٌ الرا بٌ سختی از جایش بر نی خیزد ٍ سانر قصد کهک بٌ اٍ را دارد

ٌ ی آزٍر کرد  .دندانًایش را بًو فشارد ٍ لعنتی را حَال

 اٍن چیٌ؟_ 

 .صدای جسی دقیقا بیخ گَشش بَد

 :با ٍحشت بٌ سهتش برگشت ٍ گفت

 ...تَ حالت خَب نی... تَ چرا از جات پاشدی_ 

 .خیلی برام آشناست ...اٍن صَرت_ 

 .جسی از پنجرى، خیرى ی نیو رخ الرا کٌ زیر چراغ سالو خیابان نشخص بَد، شدى بَد

 .دنی سکَت کرد ٍ جسی در سردرگهی خیرى ی بیرٍن بَد

 .الرا از جایش برخاست. صدای قدم يای خَنسرد ٍ بلند تَجٌ سانر را بٌ خَد جلب کرد

 .نن از پسش بر نهیام، نقطٌ ضعفی ندارى... سانر؟ اٍن خیلی قَیٌ_ 

 :سانر يهان طَر کٌ خیرى ی آزٍر بَد گفت

 .ب اید بکشَنیهش یٌ جای دیگٌ.حتها رايی يست_ 

 .بعد بٌ الرا نگاى کرد ٍ سپس سهت آزٍر رفت

دلش . الرا ناخَد آگاى بٌ سهت پنجرى ی پارکینگ نگاى انداخت ٍ صَرت دٍستانش را دید
 .لرزید، جسی داشت اٍ را نگاى نی کرد
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ٌ ی چشهش سر خَرد  .با دیدن صَرت تکیدى ی جسی اشکی از گَش

بدٍن اینکٌ حرفی بزند دستش را رٍی زنین گذاشت ٍ آسفالت را ذٍب کرد ٍ آن را نحل 
 .نذاب رٍی در ٍ پنجرى ی پارکینگ بیهارستان قرار داد ٍآن را کانل پَشاند

ٌ ی آخر لبخند آشنای الرا را شناخت ٍ ٍقتی پنجرى بستٌ شد زنزنٌ کرد  :جسی در لحظ

 .دنی اٍن الرا بَد... اٍن الرا بَد... الرا_ 

 .جسی رٍی زنین نشست ٍ سرش را در دستش گرفت. دنی با بغض خیرى ی دیَار بَد

 .چٌ نی دید؟ دٍستش در قالب یک يیَال بَد

*** 

 :سانر نقابل آزٍر ایستاد، با نفرت نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت

 .تَ بٌ این جا ٍ این زنان تعلق نداری... تالشت بی فایدى است آزٍر_ 

َ تر آند ٍ نگايی بٌ الرا کٌ عقب تر از سانر ایستادى بَد انداخت  .آزٍر قدنی جل

 :گفت

نن ير چی کٌ تَی این زنان ٍ  (سانر)نن بٌ يیچ جا ٍ نکانی نحدٍد نهیشو آیَان _ 
نکان رٍ بٌ دست نیارم ٍ يهین طَر جسهو رٍ، پس بٌ جای اینکٌ طرف اٍن دختر 

این سرنَشت ... ضعیف رٍ بگیری در خدنت نن باش، جایگاى ٍاقعی تَ در کنار ننٌ
 .تَئٌ

 :سانر با عصبانیت غرید

 !دينت رٍ ببند عَضی_ 
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ٍ بعد با خشو بٌ سهتش دٍید، دستانش با رعد بنفش رنگی پَشیدى شد ٍ يهین کٌ بٌ 
ٌ ی آزٍر کٌ کٌ تنًا کهی اٍ را عقب راند  .آزٍر رسید نشتی را حَال

الرا يهان طَر کٌ دستش را رٍی پًلَیش گذاشتٌ بَد با نگرانی در ذينش ٍ با بینایی 
 .قَیش بٌ دنبال نقطٌ ضعفی نی گشت؛ انا يرچٌ فکر نی کرد بی فایدى بَد

ٌ ای نًلک سد دفاعیٌ سانر را شکست، سریع بٌ سهت نَتَری  ٍقتی دید کٌ آزٍر با ضرب
ٌ ی خیابان بَد رفت ٍ آن را برداشت ٍ تا قبل از پایین آندن نشت آزٍر بر  کٌ گَش

 .صَرت سانر آن را سهتش پرتاب کرد

ٌ ای با باک نَتَر ٍ  ٌ ی ناگًانی آزٍر بٌ عقب پرت شد ٍ با برخَرد جرق از این ضرب
ٌ ی برخَرد کرد  .انفجاری کٌ رخ داد بٌ دیَار خان

 .الرا کنار سانر ایستاد

 .خیابَن پایینی تا االن خالی شدى... ٍلی باید از این جا دٍرش کنیو... خَب بَد_ 

 :الرا گفت

 ...باشٌ، ٍلی باید قبلش_ 

الرا با سرعت فَق . حرفش با دیدن جسهی آتشین کٌ سهتشان پرتاب شد، قطع شد
 .العادى اش سریع خَد را نقابل سانر زد ٍ پشت دستش اٍ را بٌ عقب يل داد

ٌ يای ناشین را کنار زد ٍ خَدش را کنار کشید کٌ ناگًان جسو  ٌ ی نحکهی بَد، تک ضرب
 .سنگین آزٍر را رٍی کل تنش حس کرد

 :آزٍر با خَنسردی گفت. پايای آزٍر رٍی دستانش قفل شدى بَد ٍ تَان دفاع را نداشت

 .دیگٌ ٍقتشٌ جسهو رٍ پس بدی_ 
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با این حرف، دستش را رٍی صَرت دختر گذاشت کٌ ناگًان دردی در تهام نفاصل الرا را 
 .فرا گرفت

ٌ يای شدید سعی در نجات خَد داشت ٍ آزٍر با پَزخند بٌ تقالیش نگاى  الرا با نال
 .نی کرد

ناگًان دستان رعدی سانر دٍر گردن آزٍر قفل شد ٍ يهین باعخ شد کٌ نتَاند جسهش 
 .را از الرا جدا کند

 .سانر تهام تنش يهچَن رعد ٍ برق پَشیدى بَد

آزٍر دست سانر را گرفت ٍ نی خَاست خَد را از آن جریان برق نجات ديد کٌ الرا بٌ 
 .سختی از جایش بلند شد ٍ جنجرش را در شکو آزٍر فرٍ کرد

ٌ ایی با درد از حرکت ایستاد ٍ جریانی از نایع سفید رنگ از جای زخهش خارج  آزٍر لحظ
 .شد

 .سانر عقب رفت ٍ بٌ اٍ نگاى کرد

آزٍر دستش را رٍی زخو کشید ٍ بٌ ناع سفید رنگ نگا کرد؛ انا کو کو صدای قٌ 
ٌ يایش بلند شد  .الرا در بًت بَد کٌ دید جای زخو بٌ سرعت در حال التیام است . ق

ٌ ی نعهَلی نن رٍ از پا در _  شها دٍ نَجَد حقیر، فکر کردین نی تَنین با یٌ ضرب
 .بیارین

بعد خو شد ٍ دستش را رٍی زنین گذاشت ٍ ناگًان زیر پای سانر ٍ الرا لرزید ٍ با 
 .برخَرد نحکو چیزی بٌ زیر پایشان بٌ يَا پرت شدند

الرا سریع بٌ خَد نسلط شد ٍ نرم رٍی زنین فرٍد آند؛ انا سانر رٍی سقف ناشینی 
 .سقَط کرد ٍ بٌ شدت آسیب دید
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 :الرا با نگرانی فریاد زد

 سانر؟_

 :صدای خندى ی آزٍر بلند شد ٍ کهی بعد گفت

ٍقتی خدنت بٌ اربابت ٍ بٌ یٌ انسان ترجیح نیدی، پس لیاقتت چیزی جز نرگ _ 
 .نیست

با این حرف آزٍر، جسو الرا از خشو قرنز شد ٍ کو کو آتش ٍجَدش را فرا گرفت، يهین 
 .نگاى آزٍر را جلب کرد

ٌ ای بٌ شکهش  الرا با خشو بٌ سهت آزٍر دٍید ٍ گلَی آزٍر را گرفت ٍ بعد با خنجر ضبرب
 .ٍارد کرد ٍ دست آخر يو با لگدی اٍ را چند نتر بٌ عقب پرتاب کرد

آزٍر رٍی زنین افتاد ٍ با بًت بٌ الرا نگاى کرد کٌ با جسهی نشتعل در حال نزدیک شدن 
 .بٌ اٍست

ٌ ات نداری، اٍن ٍقت خَدت رٍ الیق _  تَی لعنتی لیاقت داشتن یٌ قلب رٍ تَی سین
 حکهرانی نی دٍنی؟

ٌ اش فریاد زد  :با این حرف آزٍر با خشو ٍ صدای دٍرگ

 .ساکت شَ_ 

 .تَ لیاقت زندى نَندن رٍ يو نداری_

يردٍ با خنجريایشاین زٍر . این بار آزٍر با خشو از جا برخَاست ٍ بٌ سهتش يجَم برد
 .آزنایی نی کردن
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تَ بدٍن قدرت نن يیچی نیستی دختر، حتی با قلبت يو کٌ تنًا چیزیٌ کٌ نن ندارم، _ 
 .بازم يو ناچیزی

 ...ٍلی نن قدرتی دارم کٌ تَ نداری_

آزٍر تهام خشهش را در دستانش جهع کرد ٍ خنجر را پایین آٍرد ٍ در پًلَی الرا فرٍ 
 .کرد

 .طَری کٌ خنجر حجو زیادی از شهکش را از درٍن پارى کرد

 .درد ٍحشتناکی در پًلَی الرا پیچید

ٌ خاطر زخو عهیقی کٌ در پًلَیش ایجاد شد خَن با سرعت از تنش خارج نی شد ٍ  ب
 .يهین باعخ شد کٌ با ضعف رٍی زنین بیفتد

این بار آزٍر گردن الرا را يدف گرفت ٍ دستش را باال برد؛ انا ٍقتی خنجر را پایین آٍرد 
 .دید کٌ در جسو نرنی فرٍ رفت

 .نگايی بٌ صَرت دريهش کرد ٍ با دیدن سانر نتحیر شد

تنًا در . خَن کو کو رٍی پیراين سانر نقش بست ٍ آزٍر دلیل این کاريا رٍ نهی دانست
سانر بٌ . گذاشتٌ بَدند« فداکاری»نام این کار را انسان يا . بًت بٌ سانر خیرى بَد

 :سختی لبخندی زد ٍ آرام گفت

 .يهَن کٌ تَ لیاقتش رٍ نداری... این اٍن چیزیٌ کٌ تَ از درکش عاجزی آزٍر_

 .ٍ بعد با دستش خنجر آزٍر را گرفت ٍ با قدرتی کٌ از الرا گرفتٌ بَد، آن را از تٌ شکست

 .آزٍر کهی عقب رفت ٍ بٌ سانر نگاى کرد
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کو کو داشت خشهگین نی شد، چرا این را نهی تَانست درک کند یا بفًهد؟ چرا قلب 
 انسان يا ير بار نعادالت ذينیش را بر يو نی زد؟

الرا يهان طَر کٌ ير لحظٌ ضعیف تر نی شد، نگايی بٌ سرخی خَن رٍی پیراين سانر 
 :کرد ٍ با گریٌ بٌ اٍ گفت

 .جا برٍ خَايش نی کنوچرا این کار رٍ کردی سانر؟ از این _ 

 .سانر با دیدن جریان خَنی کٌ از پًلَی الرا خارج نی شد چشهانش خیس شد

 از یٌ دختر بچٌ دبیرستانی چٌ انتظاری داشت؟

 کٌ دنیا را نجات ديد؟

 کٌ نردم را نجات ديد؟

 کٌ دٍستانش را نجات ديد؟

 .یا حداقل خَدش را نجات ديد

 .انا در برابر آزٍر این کار يو نشدنی بَد

ٌ اش اٍ را از دٍرن شهاتت نی کرد نقداری خَن از گلَیش بٌ سهت ديانش . حس پدران
 .نی دانست کٌ دیگر فرصتی ندارد. يجَم آٍرد ٍ بیرٍن زد

 :آرام گفت

 .نن پدر بدی بَدم. نتاسفو الرا_

خَن ٍ اشک با يو نخلَط شدى بَدند ٍ اگر آزٍر اجازى نی داد، جَیباری از اشک ایجاد 
 .نی شد
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 .نٌ، این حرف رٍ نزن، خَايش نی کنو طاقت بیار_

 .آزٍر باز يو نفًهید

 .حسادت نی کرد، بٌ احساساتی کٌ از درکشان عاجز بَد حسادت نی کرد

دندان يایش را رٍی يو نی سایید ٍ با شهشیر دست راستش کٌ سالو ناندى بَد سهت 
سانر سریع فًهید ٍ بٌ پشت برگشت ٍ بار دیگر خَدش را سپری . آن دٍ خیز برداشت

 .برای دختر خَاندى ی زخهی اش کرد

صدای فریاد بی جان الرا، در نیان . ٍ بار دیگر تنش تَسط شهشیر این ايریهن دریدى شد
ٌ يا گو شد سانر با تٌ ناندى ی جانش نگايی پر از نفرت بٌ صَرت نًبَت آزٍر زد ٍ . خان

 .شهشیر داخل شکهش را نحل آن یکی با دست شکست

 .اکنَن آزٍر شهشیری برای فرٍ کردن در بدن الرایش نداشت

ٌ ای کَتاى، آیندى ای  يهان طَر کٌ جریان حیاط از رگ يایش خارج نی شد، ناگًان در جانی
 .را در نقابل چشهانش دید

 .لبخندی زد ٍ در حالی کٌ پلکش بر رٍی يو نی افتاد، زنزنٌ کرد

 .این یک شرٍع است، شرٍعی از یک پایان

ٍ بعد در نقابل چشهان خیس ٍ نگاى نتعجب آزٍر بر زنین افتاد؛ انا لبخند نحَ 
 .يهچنان بر لبان سردش بَد

 .چشهان تار الرا شايد نرگ کسی شد کٌ در این چند يفتٌ، عزیزترین کسش شدى بَد

زخو عهیق چنان از پًلَ تا ٍسط شکهش را دریدى بَد کٌ کنترل اعضای بدنش را از اٍ 
 .گرفتٌ بَد
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 .حاال دٍست داشت جریان خَن بیش تر ٍ سریع تر از جانش خارج شَد

 :با اشک زنزنٌ کرد

 .سانر_

 .آزٍر خَدش را در نقابل این قدرت ستَدنی قلب عاجز نی دید

 .دیگر نی خَاست سریع ير چٌ يست ٍ نیست را نابَد کند. نفس يایش عهیق شد

 .بٌ سهت الرا قدم برداشت

 .يرچٌ بٌ سهت الرا نی رفت، قدم يایش خَنی تر نیشد

 .کنارش زانَ زد، سرش را جلَتر برد

 :آرام گفت

 .تَ رٍ يو نی فرستو پیشش

الرا يهان طَر کٌ خیرى ی صَرت آزٍر بَد، بٌ این نی اندیشید کٌ یعنی این يهٌ کشتار 
 برای يیچ ٍ پَچ بَد؟

 سانر بیًَدى جانش را دادى بَد؟

 يهٌ بیًَدى نردند؟... نادرم...پدرم 

آزٍر ». الرا نگايش خالی شد از ير گَنٌ حسی سخنان پیر زن در ذينش پر رنگ شد
ٌ اش است ٌ ی قلب نداشت نی گفت کٌ آزٍر تنًا چیزی کٌ نهی تَاند بٌ دست ... شیفت

 «.یک قلب زندى... بیاٍرد قلب است
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این تنًا راى باقی ناندى بَد کٌ باید قبل از خرٍج آخرین قطرى ی خَنش يو آن را 
نی دانست چٌ با قلب ٍ چٌ بی قلب، بالخرى خَايد نرد، پس بٌ آزٍر خیرى . انتحان کند

 :شد ٍبا لب يای بی رنگش گفت

 تَ قلب نی خَای درستٌ؟_

 :الرا لبخندی زد ٍ گفت. آزٍر با تردید نگايش کرد

نن . تا ابد نال تَ فقط دیگٌ پات رٍ تَی این جًان نذار، يیچ ٍقت... بًت نی دنش_ 
 .دیگٌ زندى نهی نَنو کٌ نقابلت قرار بگیرم، پس تَ بردی

یعنی نی تَانست بعد از آن . آزٍر يهچنان در ناباٍری حرف يای الرا در سرش اکَ نی شد
 .يهٌ سال زندگی ٍ قدرت، تنًا چیز نداشتٌ را انرٍز داشتٌ باشد

ٌ اش  در آن يهٌ بی رحهی، قدرت، زندگی کردى؛ انا يهیشٌ یک جای خالی در حفرى ی سین
 .داشتٌ

ٌ ای از آن . نسخ شدى بَد. حفرى ایی کٌ عجیب اٍ را پَچ نی کرد چند دقیقٌ پیش چشه
 .برای يهین تسلیو شد. قدرت کٌ از قلب نی آند را دیدى بَد

ٌ ی چیزيایی کٌ از قبل داشتٌ بَد را بٌ یک قلب فرٍخت  .ٍ يه

 .دستانش از حرکت ایستاد ٍ تنًا در چشهان سیاى الرا قفل شد، آرام زنزنٌ کرد

 .قلبت تا ابد نال نن نیشٌ_ 

 .ٍ بعد آزٍر يو دستش را رٍی شقیٌ ی الرا گذاشت

 :ٍ در آخرین لحظٌ گفت

 .پس تَ برای نن زندى نی نَنی. انا نن یٌ قلب زندى نی خَام نٌ نردى_ 
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 .باد شدیدی شرٍع بٌ ٍزیدن گرفت

ٌ ی آزٍر کو کو . با ٍزش باد گرد ٍ خاکی بلند شد. کو کو سرخی طلَع بیش تر نی شد سای
 .يهچَن شن رٍان جایگاى قلب الرا فرٍ رفت، درد سراسر قلب الرا را فراگرفت

دٍ حس عجیب در اٍ ایجاد شدى بَد، حس قدرت بیش تر ٍ در عین حال حس خالی 
 .شدن ذينش از يرگَنٌ احساسی

آزٍر، يهچَن . رٍح آزٍر دٍر تا دٍر قلب الرا را فرا گرفت ٍ قلبش را بٌ رنگ سیاى در آٍرد 
تار عنکبَت، بٌ دٍر احساسات ٍ عَاطف الرا پیچید ٍ يهٌ را نتعلق بٌ خَد کرد ٍ در 

 .عَض تهام قدرتش را بٌ اٍ بخشید

رٍح ننفَرش با لذت قلب دخترک را در آغَش گرفتٌ بَد ٍ فریاد پر از شَق لذت آن 
 .ايریهن در ذين در حال خالء الرا پیچید

*** 

ندتی بَد کٌ صدای نبارزى ایی بٌ گَش نهی رسید، پس دنی ٍ دکتريا بٌ سرعت بٌ 
ٌ ی يو کف رفتند جسی يو کو ٍ بیش . بٌ سرعت از خرٍجی بیرٍن آندند. طبق

دنبالشان نی دٍید ٍقتی بٌ خیابان درب ٍ داغان رسیددند نتَجٌ گرد ٍ غبار بزرگ ٍ غیر 
 .عادی شدند

 :دنی دستش را نقابل صَرتش گذاشت ٍ فریاد زد

 سانر؟...الرا؟_ 

 .انا پاسخی نشنید
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چشهانش را تیز . در نیان آن غبار جسهی را نی دید کٌ در نیان آن طَفان ایستادى است
ٌ ای از نَيای سفید رنگ را نی دید کٌ در باد  کرد تا بتَاند تشخیص ديد؛ انا فقط دست

 .شالق زنان تکان نی خَرد

 :جسی نفس نفس زنان خَد را بٌ دنی رساند ٍ با گریٌ فریاد زد

 کجایی؟. الرا؟ ننو جسی_ 

ٌ ایی کَتاى سر آن نَجَد بٌ سهت دنی ٍ جسی چرخید ٍ برق چشهان سرخ  برای لحظ
 .رنگ ٍ پرقدرتی نتَجٌ آن يا شد

کو کو باد از حرکت ایستاد ٍ نحَ شد؛ انا خبری از آن نَجَد ٍ يیچ شخص دیگری 
 .تنًا نقدار زیادی خَن رٍی زنین ریختٌ شدى بَد. نبَد

يَا کانال رٍشن شد ٍ تهام اتفاقاتی کٌ برای شًر افتادى بَد را بٌ نهایش گذاشت، خیلی 
در تهام نقاط کٌ آزٍر رفتٌ بَد رد خَن . از نردم کشتٌ شدى بَدند ٍ خیلی يا يو زخهی

 .ٍجَد داشت

ارتش ٍ تهام نیرٍيای پلیس شًر را کنترل کردند ٍ بٌ دنبال آن نَجَد ايریهنی 
قلبی کٌ دیگر نتعلق بٌ الرا نبَد ٍ . نی گشتند، غافل از اینکٌ اٍ در یک قلب زندى بَد

 .تهام احساس ٍ عشق را از اٍ جدا کردى بَد

دنی با جسی کل شًر را زیر ٍ رٍ کردند تا بلکٌ اجری از سانر ٍ الرا پیدا کنند؛ انا چیزی 
 .نیافتند

ٌ ای از خیابان نشستند  .يردٍ ناانید ٍ خستٌ، با چشهانی تر در گَش

ٌ ی نانعلَنی خیرى بَد  .دنی با غو ٍ افسَس بٌ نقط

 .خَدش را ندام لعنت نی کرد کٌ چرا در کنارشان نبَد
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 فکر نی کنی دٍبارى نی بینیهش؟_

ٌ ی چشهش بلغزد ٌ ی جسی، باعخ شد اشکی سهج از گَش  .صدای لرزان ٍ گرفت

 .نهی دٍنو_ 

*** 

 .دشت نحل گذشتٌ در آرانش ٍ سکَت بَد 

ٌ ی سانر نگاى نی کرد  .اٍ يو در این سکَت بٌ جسو آرانش گرفت

چشهان سرخ ٍ براقش خالی از ير حسی بَد ؛انا قلب سنگ شدى اش ينَز نحبت این 
 .نرد را در خَد داشت

نَيایش را کهی نرتب . رٍی صَرت رنگ پریدى ٍ زخهی سانر بٌ آرانی دست کشید
ٌ ی زخهی سانر کشید. کرد اگر يهان الرای سابق بَد، نهکن . دستان زريیش را رٍی گَن

بَد کٌ گریٌ ٍ زاری کند، بغض کند، فریاد ٍ نالٌ سر ديد؛ انا يیچ اجری از آن دختر 
 .ضعیف ٍ گریان نبَد

کسی کٌ دیگر نطعلق بٌ خَدش ٍ . اکنَن یک نَجَد نا بین انسان ٍ ايریهن شدى بَد
 .احساساتش نبَد

 :اٍ را رٍی زنین گذاشت ٍآرام گفت

 .حاال نی تَنی در آرانش باشی_ 

 .نَيایش اکنَن یک دست سفید بَد ٍ در باد رقصان. کهی عقب رفت

 .جسهش يو با طرح خاصی بٌ رنگ سفید ٍ طالیی در يو آنیختٌ شدى بَد

 .قَی تر ٍ استخَانی تر از قبل شدى بَد ٍ ايریهنی درٍن قلبش با لذت خفتٌ بَد
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آن دٍ در تَافقی کٌ بین خَدشان بَد نتحد یک دیگر . اٍ اکنَن دٍ رٍح در یک بدن بَد
ٌ ای سنگین کردى ٍ در این  شدى بَد؛ انا الرا این را نی دانست کٌ برای نجات دنیا نعانل

 .قهار قلبش را باختٌ؛ ٍلی بٌ نجات نردم نی ارزید

الرای . بار دیگر بٌ تن خَنین سانر در نیان چهنزار نگاى کرد، خالی بَد از ير حسی
 .درٍنش در خرٍاری تاریکی چهباتهٌ زدى ٍ خَابیدى بَد

سانر از قَم انسان نبَد ٍ بٌ يهین خاطر نی خَاست جسو دٍست عزیزش را ازانسان يا 
 .دٍر بدارد

ٌ ی  دستش را باال برد ٍ با اشارى دستش، زنین کهی لرزید ٍ خاک رٍی جسو آرانش گرفت
 .سانر خزید

يهچَن قالبی تهام تنش را فرا گرفت ٍ بعد کهی در زنین فرٍ رفت ٍ خاک از ير چًار 
 .طرف بٌ سهتش کشیدى شد ٍ رٍی يو يو انباشتٌ شد

ٌ ای را پدید آٍرد ٍ بعد تپٌ کو کو فشردى شد ٍ يهچَن سنگ سفت ٍ نحکو شد . تپ
 .سنگ خاکستری بزرگی ایجاد شد

ٌ ی خداحافظی باز ٍ بستٌ کرد ٍ  الرا چشهان سرخ ٍ درخشانش را بٌ آرانی ٍ بٌ نشان
 :سنگ را لهس کرد سپس زنزنٌ کرد

 .خداحافظ، پدر... دنیا آرانشش رٍ بٌ تَ ندیَنٌ_ 

فداکاری يای سانر برای نجات دنیا يرگز فرانَش شدنی نبَد؛ انا حیف کٌ تعداد اندکی 
 .از این فداکاری يا اگاى بَد

 .بٌ سهت جنگل رفت

 :در خالء ذينی اش، فقط یک جهلٌ را نی شنید



 

www.lovelyboy.blog.ir 

240 ❤Pari❤  اٍل جلد شدى بلعیدىرنان |  

 نا با يو یٌ قَل ٍ قراريایی داشتیو یادت کٌ نرفتٌ؟»

 «.بیا با يو بٌ این قَم ٍ نژاديای تاریخی پایان بدیو

ٌ خاطر داشت  .خَب این گفت ٍ گَ ٍ این قَل ٍ قرار را ب

ٌ ای ایستاد  .نقابل درخت پیر کًن

کو کو تعدادشان بیش تر . چند آيَ ٍ شايین در البٌ الی درختان بٌ اٍ زل زدى بَدند
ٌ ی حیَانت دٍر تا دٍرش جهع شدى بَدند. نی شد  .يه

الرا چشهش را بست ٍ تصَیری از جنگل را در ذين دنیل کٌ کیلَنتريا از اٍ دٍر بَد، 
سپس دستی رٍی . نی دانست این حق دٍستش است کٌ پایان ناجرا را بداند. قرار داد

ٌ ی درخت کشید ٍ در از ٍسط شکافتٌ شد ٍ باز شد  .تن

 .نفس عهیقی کشید ٍ بٌ باال ی سرش نگاى کرد

 .زندگی در جریان بَد

جز این دیگر چیزی . نردم از نابَدی نجات یافتٌ بَدند. جًان دٍبارى بٌ آرنش رسیدى بد
 .نهی خَاست

 .تنًا یک چز

 .یک خَاب عهیق ٍ آرام در تنًایی

 .نفسی عهیق کشید ٍ بٌ سهت شکاف عهیق درخت پا گذاشت

 .چشهانش در اٍج قدت، خستٌ بَد

 .زیر لب آخرین حرف سانر را اکنَن نی فًهید چٌ نعنا دارد را زنزنٌ کرد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

241 ❤Pari❤  اٍل جلد شدى بلعیدىرنان |  

 .این یک شرٍعٌ، شرٍعی از یک پایان

*** 

دنی کٌ خیرى بٌ اخباری کٌ در تلَیزیَن پخش نیشد ٍ حَادث صبح را بازگَ نی کرد، 
 .بَد

 .بٌ این انید کٌ شاید در اخبار خبری از سانر ٍ الرا شَد

ٌ ای را دید؛ انا فقط  ٌ ای تصَیر جنگل ٍ درخت پیر کًن در يهین حین، برای لحظ
ٌ ای کَتاى بَد  :دستش را بٌ پیشانیش گرفت ٍ زنزنٌ کرد. لحظ

 !الرا_

نهی دانست کٌ چرا بٌ سهت . بعد سریع بٌ سهت سَیچ ناشینش کٌ رٍی نیز بَد، رفت
 .آن جنگل حرکت نی کند، انگار کٌ ذينش را کسی کنترل نی کرد

 .در نسیر ان قدر با سرعت نی راند کٌ نزدیک بَد زیرچند بار تصادف کند

 .نی دانست ير چٌ کٌ يست نربَط بٌ الرا ٍ سانر است

ٌ ای پارک کرد ٍ شرٍع بٌ باال از تپٌ کرد ٌ اش کردى بَد، . ناشین را گَش افتاب ظًر دیَان
 .نسیر نسبتا سختی بَد

خو شد ٍ دستانش را رٍی . نفس نفس نی زد تا اینکٌ بالخرى خَد را بٌ دشت رساند
 .زانَیش گذاشت ٍ تند تند نفس نی کشید

ٌ ی کَچک . ٍقتی بٌ دشت نگاى کرد، نتَجٌ تغییراتی شد اٍل اینکٌ دیگر خبری از کلب
 .نبَد، حتی اجری يو از آن باقی نهاندى بَد
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گیج شدى بَد ٍ . ٍبعد ٍجَد سنگ بزرگ ٍ خاکستری کٌ در نزدیکی جنگل نشخص بَد
با خَد فکر نی کرد شاید اشتباى آندى کٌ با صدا ٍ غرش حیَانات کٌ از جنگل نی آند 

 .کنجکاٍی اش يزار برابر شد

 .بٌ سهت جنگل دٍید، صدای حیَانات کو کو قطع شد ٍ سکَت يهٌ جا را فرا گرفت

ير چٌ جلَتر نی رفت رٍی زنین رد . درختان را بٌ سهت نقصد نانعلَنش کنار نی زد
ٌ ای رسید کٌ یک درخت پیر  پای عجیب بیش تری نی دید تا اینکٌ سرانجام در نحَط

ٌ ای بزرگی قرار داشت، نظرش را جلب کرد  .بزرگ ٍ کًنٌ کٌ درٍنش کریستالی شیش

 .کریستال براق ٍ درخشان درست در ٍسط درخت ایجاد شدى بَد

 .دنی با بًت بٌ سهت درخت حرکت کرد

بی تَجٌ بٌ . نی دید کٌ پرندى يایی بٌ طَر غیر عادی بٌ اٍ زل زدى اند ٍ خَب نی پایدنش
 .خَب بٌ درٍنش نگاى کرد. آن يا کانل بٌ کریستال نزدیک شد

 .با چیزی کٌ دید بی اختبار چشهانش پر از اشک شد

 .جسو الرا را نی دید کٌ درآن کریستال بٌ آرانی خَابیدى بَد

ٌ ای بٌ کریستال زد ٍ گفت  :با خشو ضرب

 .کی بًت گفت بری تَی اٍن کَفتی؟ بیا بیرٍن...يی الرا_ 

 .انا الرا در خَاب عهیقی فرٍ رفتٌ بَد

 :دنی نشتی دیگر بر کریستال زد فریاد زد

ٌ خاطر جسی_   .لعنتی حداقل ب

 .باز يو بی جهر بَد
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نهی دانست چرا انا احساس نی کرد . دنی کنار کریستال سر خَرد ٍ تکیٌ بر آن نشست
 .کٌ الرا حرفش را نی شنَد

نهی دٍنو چٌ اتفاقی بین تَ ٍ آزٍر ٍ سانر افتاد؛ ٍلی نطهئنو کٌ تَ پیرٍز شدی؛ چَن _ 
زندگی دٍبارى جریان دارى يهَن طَر کٌ سانر . اٍضاع دٍبارى نحل قبل شدى، نا زندى ایو

 .نی خَاست

 :آيی کشید ٍ ادانٌ داد

الرا، اٍن جا . نن فقط تهاشاچی بَدم. از اینکٌ نن نتَنستو کاری بکنو خیلی ناراحتو_
 .نی دٍنی؟حس نی کنو بی عرضو... فقط تَ بَدی ٍ سانر

بٌ استخَان بندی طالیی ٍ سفیدی کٌ تنش . نفسی لرزان کشید ٍ بٌ کریستال نگاى کرد
 .را پَشاندى بَد ٍ نَيای سفیدی کٌ بی حرکت کنار بدنش قرار گرفتٌ بَد

 :لبخندی تلخ زدٍ گفت

. پس اٍن چشو يای سرخ ٍ نَيای سفیدی کٌ بین گرد ٍ غبار دیدم تَ بَدی_ 
 .خَشحالو کٌ برای یٌ لحظٌ با چشو باز دیدنت

 :بعد با يهان صَرت خیس از اشک خندید ٍ گفت

حداقلش اینٌ کٌ دیگٌ از نن فرار نهی کنی، يهین جا عین یٌ دختر خَب ٍایستادی ٍ _ 
 .ننو راحت نیام ٍ رٍ سرت غر غر نی کنو

يهین حین نتَجٌ صدای پای سنگینی شد ٍقتی برگشت ٍ پشتش را دید، نتَجٌ یک 
 .خرس بزرگ قًَى ای ٍ یک شیر نر تنَنند شد کٌ بٌ سهتش نی آندند

 .ترسید ٍ کهی بٌ سهت کریستال رفت
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 .(االنٌ یٌ لقهٌ بشو... دیگٌ کارم تهَنٌ)با خَد نی گفت 

شیر ٍ خرس بزرگ يردٍ نزدیک تر شدند ٍ در نزدیکی کریستال ایستادند ٍ دنی در کهال 
 .تعجب دید کٌ يردٍ در کنار درخت ٍ نزدیک بٌ دنی نشستند 

با چشهانش ندام آن دٍ را نگاى نی کرد، بٌ آرانی تکان خَرد ٍ از درخت کهی دٍر شد؛ 
 .انا باز آن دٍ حیَان کاری نکردند ٍ فقط نگايی گذرا بٌ دنی انداختند

دنی نگايش را از آن دٍ گرفت ٍ بٌ کریستال دٍخت کٌ کو کو کدر ٍ سیاى شد طَری کٌ 
 .تصَیر الرا دیگر در آن نشخص نبَد

اٍل کهی شکٌ شد؛ ٍلی بعد ارتباطی نیان آن يا پیدا کرد ٍ تعجبش تبدیل بٌ لبخند 
 .شد

 :گفت

نی دٍنو کٌ یٌ رٍز دٍبارى بیدار نیشی الرا، ... پس حَاست بٌ يهٌ چیز يست_ 
 .فعال. بازم بًت سر نی زنو. قَل نیدم تا اٍن رٍز تنًات نذارم. نطهئنو

 .بعد کهی عقب عقب رفت ٍ چرخید ٍ با خیال راحت از جنگل بیرٍن رفت 

نی دانست کٌ بازيو نی تَاند آن چشهان سرخ ٍ پر قدرت را ببیند ٍ يهین طَر 
 .نی دانست کٌ جًان پر از اتفاقات غیر ننتظرى ٍ عجیب است

ٌ ای زندى شدى  نی دانست کٌ اگر افسان

ٌ يای دیگری يو در راى است  .پس افسان

 .ٍ آن زنان است کٌ دنیا بار دیگر قًرنان يا را فرا نی خَاند

*** 
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 یازدى سال بعد

ٌ ای پرت کرد ٍ تا تٌ رٍی صندلیش بٌ پشت خو شد، خهیازى ای کشید ٍ از  پرٍندى را گَش
 .جایش بلند شد، کت سیايش را برداشت ٍ نقابل آیینٌ ایستاد

 .چشهان سبزش تنًا شبايت باقی ناندى بٌ دنی گذشتٌ بَد

 :کهی رٍی تٌ ریشش دست کشید ٍ با خَد غر زد کرد

 !يی... چی بَدیو چی شدیو_

در این ندت ير زنان کٌ ٍقت آزاد داشت يهراى با جسی بٌ سهت درخت کًنٌ نی رفتند 
 .ٍ بٌ اٍ دٍست قدیهیشان سر نی زدند

 .ير چند نالقاتشان در سکَت بَد؛ انا برای دنی لذت بخش بَد

ٌ ای را برعًدى بگیرد کٌ در حفظ ٍ بقای جان  از یازدى سال پیش تصهیو گرفت تا ٍظیف
 .انسان يا نقش داشتٌ باشد

نی دانست کٌ سانر، يهان نرد کو اعصاب؛ انا دلسَز در جایی از زنین آرانیدى ٍ در 
ٌ قدر حسرت نی خَرد کٌ ندت دٍستیشان کَتاى بَدى  .آرانش است چ

نشغَل بستن کراٍاتش شد کٌ گَشیش زنگ خَرد، نگايی بٌ صفحٌ انداخت ٍ با 
 .لبخند تهاس را ٍصل کرد

 .بلٌ جسی؟ نی شنَم_

 .صدای شاکی جسی از پشت گَشی بلند شد

 .نی خَاستو نطهئن شو کٌ انشب نیای_ 

 .کهی بٌ نَيایش دست کشید
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 .دیگٌ انشب خبری از پلیس بازی نیست... آرى بابا نیام_ 

 باشٌ؟. پس با جان ننتظرتیو_ 

 .خیلی خَب تَام با این شَير در پیتت_ 

 ...آيای، خَدت درپی_ 

 .با خندى تلفن را قطع کرد

 :ٍ کیفش را برداشت؛ انا يهین کٌ در را باز کرد، لیزا را دید کٌ با نگرانی گفت

 ...آقای بگینز، یٌ اتفاقی افتادى_ 

 .يهٌ در آن جا جهع بَدند. اخو يایش در يو رفت ٍ يهراى با لیزا بٌ اتاق رییس رفتند

 چی شدى نَضَع چیٌ؟_ 

 .رییس بدٍن حرفی فیلو ضبط شدى ی یکی از دٍربین يای حفاظتی را نشان داد

نی دید کٌ چند نَجَد بزرگ ٍ بديیبت نردم را در خیابان بٌ قتل نی رسانند ٍ آشَب 
 .نی کنند

 .يهٌ با تعجب ٍ نگرانی بٌ فیلو نگاى نی کردند

 :یکی از اعضای تیو گفت

 .آدم نیستن، نعلَم نیست چٌ جَنَريایین_

 :لیزا گفت

ٍ يانَن رٍ بٌ اٍن ناحیٌ بفرستیو_   .بًترى ير چٌ سریع تر نیر

 :با قاطعیت گفت. دنی نی دانست کٌ بار دیگر پای نَجَدات غیر انسانی در نیان است
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 .نا بٌ کهک بزرگ تری نیاز داریو... بٌ این راحتی يا يو نیست_ 

نی دانست کٌ دٍست قدیهی اش . خَدش خَب نی دانست کٌ نعنای حرفش چیست
لبخندی بٌ جهع زد ٍ از . يهین طَر ننتظر نهی ناند کٌ آرانش دنیا بار دیگر بٌ يو بخَرد

 .اتاق بیرٍن رفت

 .گَشیش را برداشت ٍ قرارش را با جسی کنسل کرد

 چی چرا؟_ 

 .نن دیگٌ باید برم... بعدا نی فًهی_ 

 خب کجا نی خَای بری این ٍقت شب؟_ 

 .قرارى یٌ اتفاقاتی بیفتٌ... نیرم جنگل_ 

 .ٍ بعد گَشی را قطع کرد

ٌ ای افتاد کٌ یازدى سال پیش جایگاى  در اعهاق جنگل نَر ناى کانل بر رٍی درخت پیر کًن
 .نَجَدی پر قدرت شد

خرس ٍ شیر نری کٌ در این سال يا از درخت نحافظت نی کردند ٍ بٌ جز دنی ٍ جسی 
 .اجازى ی نزدیک شدن بٌ يیچ نَجَدی نهی دادند، کو کو از درخت فاصلٌ گرفتند

بار دیگر صدای غرش . بٌ کریستال سیاى نگاى کردند کٌ در حال ترک برداشتن بَد
 .حیَانات بلند شد ٍ کل جنگل را فرا گرفت

ٌ يای کریستال رٍی زنین نی رخت ٍ جسهی پر قدرت ٍ سفید از الی شکاف يایش  تک
 .پدیدار شد

ٌ يا بر زنین فرٍ ریخت  .تهام تک
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ٍ در زیر نَر ناى چشهان سرخ ٍ درخشانی کو کو نهایان شد ٍ نَيایی سفید در باد بٌ 
 .رقـــص در آند

 .جًان دٍبارى ناجی اش را فراخَاند

 .ناجی از جنس انسان ٍ ايریهن

 تا پایان ديد،

 ...شرٍعی دیگر را

 .پایان


