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الرا بلیک افتاد، اٍ تصهیو گرفت  پس از حَادث خَنین ٍ تلخی کٌ برای کانبرا ٍ: خالصٌ
کٌ بٌ خَاب عهیقی فرٍ برٍد تا تنفر از خَد ٍ جسو جدیدش را از یاد ببرد ٍ بٌ آرانش 
دست نیافتنی اش برسد؛ انا غافل از این کٌ ايریهنان راى خَدشان را بٌ دنیا پیدا کردى 

 .بَدند ٍ قرار نبَد این آرانش ادانٌ پیدا کند

دنیل، دٍست صهیهی  الرا، پس از گذشت یازدى سال بٌ عنَان کارآگايی در سازنان 
اننیتی کانبرا نشغَل بٌ کار است کٌ نتَجٌ ٍجَد ٍ حضَر نَجَدات غیرانسانی 

نی     شَد ٍ بٌ این فکر نی افتد کٌ این نشکل عظیو بٌ یک قدرت فراانسانی نیاز دارد کٌ 
 .اٍ يو کسی جز دٍستش نیست

 .در این فصل بٌ علت خأل ذينی الرا، داستان بٌ زبان راٍی ٍ دنیل رٍایت نی    شَد

اتاق بزرگ ٍ تاریک تنًا با نَر آتش شَنینٌ رٍشن بَد ٍ ننظرى  ای شاعرانٌ ایجاد کردى 
ٌ يای خیالی آتش ٍ گرنای خیالی اش ٍاقعًا نحل آتش بَد؛ چَن يو گرنا . بَد شعل

 .داشت يو نَر

با ٍجَد دشهنی  کٌ با یکدیگر داشتند؛ انا ير دٍ در نقابل يو بر رٍی نبلهان سبزرنگی، 
با ٍجَد تنفر ی کٌ از يو داشتند؛ انا در این يو نشینی . خیرى بٌ آتش نشستٌ بَدند
یکی با عشق ٍ احساس بٌ آتش شَنینٌ نگاى نی کرد ٍ . ذينی خَب کنار آندى بَدند

 .دیگری در خأل ٍ بدٍن يیچ حسی خیرى بٌ آتش

ٌ ی آزٍر چشهان بی فرٍغش را از آتش گرفت ٍ بٌ جسو سیاى ٍ از  با صدای دٍرگٌ ٍ زنان
 .خَدراضی نقابلش چشو دٍخت

 این طَر نیست؟. آتیش قشنگٌ، حس خَبی بًو نیدى- 

ٌ يای کَچکش را باال انداخت ٍ خنحی جَاب داد  :الرا شان
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 .نهی دٍنو- 

 :آزٍر پایش را رٍی پای دیگری انداخت ٍ با پَزخند گفت

 .البتٌ کٌ نهی دٍنی، تَ کٌ احساس نداری- 

ٌ ی بدی بَد  !انگار کٌ خَدش از ازل پر از احساس بَدى! کنای

 :نگاى سردش را بٌ صَرت تاریک آزٍر داد ٍ گفت

 !حاال نی فًهو کٌ قبال چٌ نَجَد بیخَدی بَدی- 

 :باز يو پَزخند شنید ٍ پشت بندش

. آرى، قلب تَ نن رٍ نجات داد، ٍاقعًا ارزشش رٍ داشت کٌ بابتش حکهرانی رٍ ر يا کنو- 
 .فَق العادى ست. نن با اٍن يهٌ قدرت يو، يهچین حسی نداشتو

 .الرا از این حرف يا بیزار بَد؛ انا عادت کردى بَد

َ يای سیايش را کنار زد ٍ از رٍی نبل سبزرنگ بلند شد ٍ در اتاقی کٌ آزٍر در ذين  ن
بٌ سهت پنجرى رفت ٍ آسهان نصنَعی شب را . نشترکشان خلق کردى بَد قدم نی زد

 .خیلی يو نصنَعی نهی  نهَد، آزٍر قدرت خَبی در تجسو داشت. نگاى کرد

راستی کی نی خَای از این خَاب لعنتیت دست بکشی ٍ از قدرتی کٌ در اختیارت - 
 گذاشتو لذت ببری؟

ٌ ی تاریک بیرٍن نگاى کرد کٌ تصَیر ناى در آن  الرا حرفش را بی پاسخ گذاشت ٍ بٌ دریاچ
 .نعلَم بَد

ٌ ی ! تصَر کن با قدرتت نی تَنی چٌ کاريا کٌ انجام بدی؛ انا حیف-  تَ یٌ بی عرض
 !احهقی
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 :الرا دستانش را زیر بغلش گذاشت ٍ با صدای خالی از احساسش گفت

گرچٌ نرگت نن رٍ بیشتر . يهین کٌ تَ نحل یٌ شبح بی دست ٍپایی برام کافیٌ- 
 .خَشحال نی کرد

 :آزٍر بلند خندید ٍ گفت

این رٍ فرانَش کن؛ چَن تَ فقط تَی ذينت دستت بٌ نن نی رسٌ؛ یعنی جایی کٌ - 
تَش يیچ قدرتی نداری ٍ تهام قدرتت در جسو ٍ خارج ذين ٍ قلبتٌ ٍ نتأسفانٌ نن 

 .االن جسو نادی ندارم کٌ بتَنی بًو آسیب بزنی، پس خیلی انیدٍار نباش

 .الرا بی ايهیت بٌ ٍراجی يایش بٌ پنجرى نزدیک تر شد

ٌ ی خیالیشان بٌ خَد نگاى کرد ٌ ی پنجرى ی خان  .در شیش

با يهان صَرت ٍ يیکل دخترانٌ؛ ٍلی . این يهان الرای نَنشکی دبیرستانی بَد
 .چشهان بی فرٍغ ٍ نات ٍ خالی از احساس

اکنَن دل خَشی اش تنًا این بَد کٌ حداقل در خیالش يهان جسو الرای ضعیف را دارد 
 .ٍ از آن ذرى ی قَی ٍ نحکو خبری نیست

نهی  دانست کٌ چقدر زنان گذشتٌ، . دست ظریف ٍ رنگ پریدى اش را رٍی شیشٌ کشید
 چند رٍز سپری شدى؟ آیا نردم يهچنان بٌ زندگیشان ادانٌ نی ديند؟

ٍ يایش در يو رفت؛ انگار باید چیزی را بٌ یاد نی آٍرد؛ انا نهی  تَانست آن قدر . ابر
ٌ ی کار افکار  ذينش را در خأل سپری نی کرد کٌ ٍقتی نی خَاست بٌ چیزی فکر کند، نیه

 .از يو گسیختٌ نی شدند

ٌ ی شل افکارش را برید  .صدای آزٍر رشت
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 .تنًایی کسل کنندى ست! آى- 

 :آزٍر ادانٌ داد. الرا بٌ سهتش برگشت

 !دیگٌ از تنًایی نتنفرم. دلو یٌ جفت نی خَاد- 

 :الرا با نفرت گفت

ٌ شدن رٍ دارن؟ شها -  جفت؟ فکر نی کنی تَ ٍ انحال تَ لیاقت نحبت ٍ دٍست داشت
 !تَ یٌ يیَالیی بیشتر نیستی. حتی يهدیگٌ رٍ قتل عام نی کنید

 :آزٍر با نگاى تیزی بٌ اٍ گفت

نابَدش نی کردم یا شاید تَی . اگر قلبو رٍ ازم نی خَاست، يهین کار رٍ نی کردم- 
نطهئنًا يو نشینی . لعنتی رٍ بًش پیشکش نی کردم تا عین خَرى بٌ جَنش نی افتادی

 .با یٌ يهچین نَجَد نشهئزکنندى  ای عاقبتش نابَدیٌ

ٌ ای بٌ اٍ انداخت ٍ با کنایٌ گفت  :الرا نگايی خبیحان

ًً نابَدیت رٍ بًت تبریک نیگو-   .پس رسهًا

 :آزٍر نشتی بر نیز کَبید ٍ گفت

 !اگٌ قرار باشٌ نن نابَد بشو، نطهئن باش نابَدی نن بعد از نرگ دنیای عزیزتٌ- 

با خشو بٌ سهت آزٍر رفت ٍ در چشهان . حرفش بدجَر برای الرا گران تهام شد
ٌ نانندش کٌ با نَر زردرنگ شَنینٌ نزین شدى بَد، خیرى شد ٍ با نفرت گفت  :سای

این رٍ قَل نیدم ٍ تَ يو يیچ کاری . نطهئن باش یٌ رٍز خَدم تَ رٍ نابَد نی کنو- 
 !نهی تَنی بکنی

 .يو نشینی نفرت انگیزی بَد. ير دٍ خصهانٌ بٌ یکدیگر نگاى نی کردند
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الرا . سرش را کهی  بٌ این طرف ٍ آن طرف چرخاند. ناگًان آزٍر قدنی  بٌ عقب برداشت
خیرى بٌ حرکات عجیب آزٍر ننتظر بَد تا صدای نفرت انگیزش را بشنَد ٍ بفًهد کٌ چٌ 

آتش شَنینٌ . شدى کٌ در آنی، خانٌ شرٍع بٌ لرزیدن کرد ٍ تهام دیَار يایش نحَ شد
 .يو ناگًان غیب شد

َ يای سیاى ٍ پریشان ٍ . ير دٍ در فضای خالی ذين نشترکشان نعلق شدند الرا با ن
در نزدیکی اش . نعلقش بٌ سهت آزٍر کٌ بی حرکت در يَا شناٍر بَد، بٌ حرکت در آند

 :نتَقف شد ٍ بٌ صَرت خشک شدى ی آزٍر نگاى کرد ٍ پرسید

 چی شدى؟ با اٍن چشو يای لعنتیت بٌ چی خیرى شدی؟- 

 :آزٍر بدٍن این کٌ تغییری در ٍضعیتش ديد، با کهی  نکخ جَاب داد

 !عجیبٌ. قدرت عظیهی  رٍ احساس نی کنو کٌ تَی دنیا در حال رشدى- 

الرا تنًا احساس باقی ناندى اش را کٌ يهان خشو ٍ نفرت بَد، در چًرى اش بٌ نهایش 
 :کشید ٍ فریاد زد

 چٌ قدرتی؟ از چی حرف نی زنی؟- 

َ يای بلند ٍ سایٌ نانندش  ٌ ی دٍر گرفت ٍ بٌ سهت الرا چرخید، ن آزٍر چشو از آن نقط
ٌ اش گفت. کٌ شناٍر بَد دٍرتادٍر صَرت الرا را فرا گرفتخ  :با صدای دٍرگ

احساس نی کنو کٌ این قدرت رٍ قبال . قدرت بزرگی کٌ نطهئنًا قصد ندارى از زنین برى- 
يرچی کٌ يست، نیت خَبی برای تَ ٍ دنیای تَ . حس کردم؛ انا نهی دٍنو کی بَدى

 .ندارى

با این حرف الرا برآشفت، دستانش را در يو گرى کرد ٍ در حالی کٌ چشهانش از خشو 
 :ترسناک شدى بَد غرید
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 !يرگز، يرگز نهی ذارم ايریهن يایی نحل تَ دنیا رٍ بٌ چنگ بگیرن- 

ٍ ناگًان با قدرت نشتی بر فضای خالی بین يردٍیشان کَبید ٍ نَر سفیدرنگی بٌ 
 .سرعت تهام فضا را فرا گرفت

*** 

 دنیل

 .نفس نفس نی زدم

 این راى لعنتی چرا تهَم نهی شد؟

نهی دٍنو، شاید يو . سرنای يَا تَ تهَم تنو رسَخ کردى بَد ٍ تنو رٍ نی لرزٍند
 .از چی؟ ٍاقعًا نهی دٍنو. ترسیدم

ٌ ی باریک درخت جٍَنی زدم ٍ دٍال ایستادم تا نفسو رٍ تازى کنو آسهَن . دستو رٍ بٌ تن
ابری بَد ٍيهین باعخ شدى بَد کٌ يَا تاریک تر بشٌ ٍ دید خَبی بٌ اطرافو نداشتٌ 

 .باشو

ٌ  ای کردم ٍ دٍبارى با عجلٌ از تپٌ باال رفتو ينَز دٍ قدم برنداشتٌ بَدم کٌ صدای . سرف
یعنی ! عجیبٌ. بٌ سهت صدا خیرى شدم. فریاد ٍ غرش يایی از باالی تپٌ شنیدى شد

 نهکنٌ؟

 .ناخَدآگاى زیر لب اسهش رٍ بٌ زبَن آٍردم

 ...الرا- 

ٌ يای . با قدرت ٍ سرعت بیشتری سرباالیی رٍ باال رفتو پالتَی بلندم ندام بٌ شاخ
 .نردى ی درخت يا گیر نی کرد ٍ نن کفری تر نی شدم
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اٍن قدر . حاال سکَت نطلق بَد. شیش دقیقٌ دٍیدن بٌ دشت رسیدم-باالخرى بعد از پنج
. خو شدم ٍ تا تَنستو سرفٌ زدم. يَای سرد رٍ با گلَم بلعیدى بَدم کٌ بٌ سرفٌ افتادم

 !این دیگٌ چٌ ٍضعیٌ

نشکَک بٌ سیايِی نطلق جنگل . یًَ صدای خش خش عجیبی از جنگل نقابلو بلند شد
زل زدم، چی نی تَنست باشٌ؟ صدا ير لحظٌ بیشتر نی شد کٌ یًَ کلی پرندى بٌ سهتو 

 .بٌ پرٍاز در اٍندند

ٌ ی ناگًانیشَن جا خَردم ٍ از سهت چپو شرٍع بٌ دٍیدن کردم بی يَا فریاد . از حهل
 :زدم

 چٌ نرگتَن شدى ؟- 

نگايو بٌ پشت سرم بَد کٌ نفًهیدم . ير لحظٌ صدا يای عجیب بیشتری شنیدى نی شد
 .چطَر شد کٌ زیر پام خالی شد

 !چطَر بٌ این درى رسیدم؟! خدای نن

تَی یک جانیٌ تهَم يیکلو بٌ سهت درى خو شد ٍ با سر داشتو بٌ قعر این گَدال عهیق 
تهام بدنو بٌ نغزم فرنان خطر داد ٍ نن شرٍع بٌ تقال کردم؛ ٍلی دستو بٌ . نی رفتو

 يیچی بند نشد کٌ

نچ پام . یٌ چیز سفت ٍ نحکو دٍر نچ پام پیچید ٍ نن رٍ تَی يَا نعلق نگٌ داشت
این چیٌ کٌ نن رٍ نگٌ داشتٌ؟ يرچی . نتعجب بٌ درى ی تاریک خیرى شدم. تیر کشید

 .کٌ بَد، داشت نچ پام رٍ ُخرد نی کرد

نغزم قفل کردى بَد ٍ يیچ نظری راجع بٌ این نَضَع . آرٍم بٌ سهت باال کشیدى شدم
 .نداشت
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 .فقط نگايو بٌ پایین بَدم کٌ بٌ آرٍنی  رٍی چهن يای یخ زدى ی دشت خزیدى شدم

 ...سرنای چهن، سَز سرنای يَا

 .از سرنا نتنفرم

ٌ ی یٌ جسو سیاى، باالی سرم  چشهو رٍ آرٍم باز کردم تا اٍن طرف رٍ ببینو کٌ نتَج
اٍن يیکل عجیب ٍ . ریتو ٍ ضربان قلبو قَی تر شد. شدم کٌ داشت بٌ نن نگاى نی کرد

 ...قَی، کی نی تَنست باشٌ بٌ جز الرای نن؟ ٍلی

نن تَی يهَن ٍضع . کو کو نَر ناى از پشت ابر بیرٍن اٍند ٍ تَی دشت پاشیدى شد
درازکش نات ٍ نًبَت اٍن جسو بَدم کٌ با تابش نَر بٌ يیکل ٍ چًرى اش بٌ شدت جا 

این صَرت سفید ٍ دندٍن يای بلند، با اٍن چشو يای یٌ تیکٌ نشکی کٌ رٍی . خَردم
َ يای بٌ شکل کرم نتحرک بَد، نٌ ٌ ی ن با این صحنٌ دٍبار . این الرا نیست! سرش، دست

. پشت سر يو پلک زدم ٍ از حضَر يهچین نَجَد عجیب ٍ بديیبتی جا خَردم
دستی کٌ بٌ جای انگشت، دٍتا استخَان نَک تیز رٍ -يهین کٌ دستش رٍ باال آٍرد 

سریع بٌ خَدم اٍندم ٍ بٌ پًلَی چپو غلتیدم ٍ با یٌ حرکت سرپا ایستادم - دستش بَد
اٍن استخَان يای برندى بٌ جای سر نن، چهن سرد . ٍ بٌ سرعت چند قدم عقب رفتو

 .رٍی زنین رٍ دریدند

يرچی کٌ بَد، ير چی کٌ اسهش بَد، دیگٌ تعلل کافی بَد؛ پس يفت تیری رٍ کٌ 
پًلَم بَد بیرٍن کشیدم ٍ بٌ سهتش نقص گرفتو ٍ دٍبار پشت سر يو ٍ بدٍن نکخ 

 .شلیک کردم

 جَاب نداد، چطَر نهکنٌ؟

 .داشت بٌ نن نگاى نی کرد؛ بی يیچ حرکتی. اٍل کهی  خو شد؛ انا بعد دٍبارى ایستاد
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یعنی باید نیرٍ خبر کنو؟ نٌ، نطهئنًا نًلت این کار رٍ بًو نهیدى ٍ . گیج شدى بَدم
ٌ ش نیشو  .طعه

باد سرد سَزناکی شرٍع بٌ ٍزیدن کرد کٌ باعخ شد چشهو رٍ ببندم؛ ٍلی اٍن نَجَد با 
 .اٍن چشو يای بزرگ ٍ کانال سیاى، حتی یک اینچ يو تغییر ٍضعیت نداد

 :نهی دٍنستو فایدى دارى یا نٌ؛ ٍلی پرسیدم

 تَ کی يستی؟ چی نی خَای؟- 

 !البتٌ صَرتش شبیٌ آدم يا بَد، نحل یٌ آدم نردى. صَرتش شبیٌ آدم يای نتفکر شد

 .کهی سرش رٍ کج کرد

 ...چی باعخ شدى بٌ ای- 

ٌ ٍر شد باز يو یکٌ خَردم؛ انا تَنستو سریع . ينَز حرفو رٍ تهَم نکردم کٌ بٌ سهتو حهل
يهین  کٌ پشتش بٌ نن شد، بٌ سهتش شلیک . بٌ خَدم نسلط بشو ٍ جاخالی بدم

. چرخیدٍ بی نًابا دست خطرناکش رٍ بٌ گلَم انداخت. کردم؛ ٍلی باز يو بی فایدى بَد
دٍست ندارم بگو؛ ٍلی کهی ترسیدى بَدم؛ يو از حضَرش تَی این شًر ٍ يو از ریخت 
بی ریختش؛ انا با این حال نچ دستش رٍ تَی يَا نگٌ داشتو کٌ اٍن دٍ تا استخَان 

يیکلش کهی  درشت تر از نن بَد؛ انا انگار زٍرش بٌ حد يیکلش . تیز بٌ گلَم فرٍ نرى
ٌ ی چشو دیدم کٌ دست . نبَد ٍ نن تَنستو بَدم فشار دستش رٍ خنحی کنو از گَش

ٌ ام رٍ  ٌ اش رٍ يو بٌ سهت گلَم پرت کرد کٌ ناچار شدم برای گرفتن دستش، اسلح دیگ
 .بندازم

اصال این لعنتی از کجا پیداش شد کٌ . نعرى نی زد ٍ سعی نی کرد کٌ گلَم رٍ پارى کنٌ
 يهچین پدر کشتگی  يو با نن دارى؟
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از عصبانیت نعرى زدم ٍ دستش رٍ بٌ دٍ طرف يل . دیگٌ داشت اعصابو رٍ خرد نی کرد
سریع بٌ عقب برگشتو تا . با لگد نحکهی  کٌ بٌ شکهش زدم، رٍی زنین افتاد. دادم

 تَی این تاریکی کدٍم گَری پیداش کنو؟... اسلحٌ رٍ

نفًهیدم . نفًهیدم چطَر تَنست انقدر سریع از جاش بلند شٌ کٌ نن رٍ غافل گیر کنٌ
ٌ ٍرشدنش نگاى کردم ٍ در آخر نفًهیدم اٍن شیء  چرا نن يهین جَری ِبر ٍ ِبر بٌ حهل

ٌ ش در  سفید ٍ طالیی خنجرنانند کی از قلب اٍن نَجَد نخَف عبَر کرد؛ چَن يه
 .کسری از جانیٌ اتفاق افتاد

دیدم کٌ خنجری کٌ از پشت بٌ قلب اٍن نَجَد نفَذ کردى بَد، بٌ نرنی  از بدنش خارج 
ٌ نانندی رٍی زنین افتاد چشهو جسد . شد ٍ بدٍن حتی یک قطرى خَن، با صدای نال

 .اٍن جَنَر رٍ دنبال نکرد؛ چَن رٍی اٍن چشو يای درخشان ٍ سرخ قفل کردى بَد

 .با افتادن الشٌ، جسو عجیب ٍ خَش تراشی جلَی چشو يام نقش بست

انگار زنان نتَقف شدى بَد ٍ تنًا عضَ در حال حرکتو، چشو يام بَدند کٌ تَی تهَم 
 .اجزای ٍجَدش نی چرخید

*** 

ٌ ی شهشیری خَرد کٌ بٌ آرانی  بر رٍی نچ دست شخص نقابلش خزید . نگايش بٌ لب
 .نگايش را باالتر برد ٍ رٍی صَرت آشنای الرا نگٌ داشت

نَر ناى کانل بر دشت تابید ٍ تهام ابريا از يو گسیختٌ شدند ٍ دشت در سکَت شايد 
 .آن دٍ بَد
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چشهان سرخش را بٌ نرد بالغ نقابلش دٍخت؛ نردی کٌ شبايت زیادی بٌ دنیل، يهان 
نهی  دانست چطَر شد کٌ در جنگل بٌ دنبال این صدای آشنا . دٍست قدیهی اش داشت

ٌ ی آن نَجَد دید، خشهگین شد  .آند ٍ ٍقتی اٍ را نَرد حهل

الرا قدنی  بٌ جلَ گذاشت تا خَد این نعها را حل کند؛ چراکٌ ذين کندشدى اش یاری اش 
 .نهی داد

را « الرا»دنی يهین طَر نحَ دختر ايریهن نهای نقابلش شدى بَد ٍ تهام کلهاتی کٌ 
 !شاید داشت خَاب نی دید؛ ٍلی خَاب تا این حد ٍاقعی. تشکیل نی داد از یاد بردى بَد

ٌ شدن چهن يا در زیر پا يای نحکو ٍ قَی اش  الرا قدم بٌ قدم نزدیک تر نی شد ٍ صدای ل
چشهان ٍ پلک خشک شدى اش از پا يا تا صَرِت نرد نقابلش را آنالیز . شنیدى نی شد

در یک قدنی اش ایستاد، چشهان سرخ ٍ بی رٍحش در چشهان سبز ٍ بًت زدى ی . کرد
خاطرات . این زنرد يای سبز ذين الرا را ٍادار بٌ فکرکردن کرد. نرد نقابلش تَقف کرد

 .پسر جَاِن بی باک ٍ خَش صدایی در پیش چشهانش نقش بست

ٌ ریش کی بر  اٍ يهن دنیل پررٍ ٍ شَخ بَد؛ ٍلی چطَر آن قدر نردانٌ شدى بَد؟ آن ت
رٍی فکش رشد کردى بَد ٍ قدش چگَنٌ از گذشتٌ کهی بلند تر ٍ يیکل الغرش چگَنٌ 

 این قدر ٍرزیدى تر شدى بَد؟

 :کلهات را بٌ يو چسباند ٍ زنزنٌ کرد. دنیل رنگ از صَرتش پرید

 !الرا- 

آرام لب يایی را کٌ یازدى سال نًرى ٍ نَم شدى بَد، از يو . الرا در چشهانش نگاى کرد
ٌ  ای گفت  :گشَد ٍ با صدای خست

 .دنی- 
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باٍرش . لب يای دنیل کو کو بٌ لبخند عهیقی باز شد ٍ چشهانش با خَشحالی درخشید
ٌ خاطر یک احتهال ٍ یک حس کو رنگ بٌ باالی  نهی شد کٌ اتفاق افتادى باشد؛ چراکٌ ب

 .تپٌ آندى بَد ٍ فکر نی کرد باز يو ناانید برنی گردد؛ ٍلی این بار ناانیدی در کار نبَد

کسی کٌ حتی در این جسو . بی نعطلی بدن سفت ٍ نحکو الرا را در آغَشش کشید
 .ايریهنی، باز يو برایش عزیز بَد

الرا سنگینی قلبش را احساس کرد، با این حال دست راستش را نرم بر رٍی کهر اٍ قرار 
دنی آن قدر ذٍق زدى بَد کٌ با ٍجَد زبری ٍ تیزی بدن ِزِريی نانند الرا، اٍ را کهی  در . داد

 .آغَشش بیشتر نگٌ داشت

َ يای سفیدش کشید ٍ در حالی کٌ سعی نی کرد لرزش لب يایش  کهی  بعد، دستی بر ن
ٌ ی . نشخص نباشد، آرام از اٍ جدا شد با خَشحالی دستش را بر رٍی ير دٍ شان

 .نی خندید؛ انا چشهانش گریان بَد. استخَانی ٍ نحکو الرا گذاشت

 :با صدای پر از شادی اش گفت

 !تَی لعنتی برگشتی! تَ برگشتی...تَ! باٍرم نهیشٌ دختر- 

 :کو کو صدایش بٌ خشو آغشتٌ شد ٍ بلند تر گفت

 .تَی لعنتی بی خبر رفتی، نا رٍ بی خیال شدی ٍ رفتی- 

 .اکنَن صَرتش يو پر از اخو بَد

چطَر تَنستی؟ . یازدى سال نا رٍ ٍل کردی، انگار نٌ انگار کٌ نن ٍ جسی ٍجَد داشتیو- 
 يان؟ چطَر؟

 :بعد انگار کٌ داشت با خَدش حرف نی زد، لبخندی زد ٍ سرش را پایین انداخت ٍ گفت
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ٍلی دیگٌ نًو نیست؛ چَن خَدت برگشتی، ٍگرنٌ بٌ زٍر از اٍن قفس نی کشیدنت - 
 !بیرٍن دخترى ی بی فکر

نی دانست کٌ بٌ کلی قاتی کردى؛ پس ديانش را بست ٍ سرش را باال آٍرد تا حرف يای 
الرا را بشنَد؛ انا ٍقتی در صَرتش دقیق شد، ترسید؛ چراکٌ يیچ حس ٍ حالتی را در 

 .خالِی خالی. صَرت اٍ نهی دید

ٌ يای الرا . چشهانش بی تفاٍت بَد دنیل حیرت زدى، يهان طَر کٌ دستانش بر رٍی شان
 .بَد، اٍ را کهی  تکان داد

 الرا، حالت خَبٌ؟ شَکٌ شدی نٌ؟-

الرا دستان گرى کردى اش را کهی  بٌ پشتش نتهایل کرد تا از چشو اٍ نخفی کند؛ چراکٌ 
نفرتی کٌ باعخ شد تهام این سال يا را بٌ خَاب . تنفر سراسر ٍجَدش را فرا گرفتٌ بَد

 .(نفرت از خَدش)فرٍ برٍد 

 :در حالی کٌ سعی نی کرد صَرت بی احساسش عادی باشد، سری تکان داد ٍ گفت

 .آرى- 

 .دنیل چشهانش را ریز کرد، حسش نی گفت چیزی این ٍسط اشتباى است

الرایی کٌ اٍ نی شناخت، آن قدر نازک دل بَد کٌ در چنین نَقعیت يایی سیلی از اشک راى 
نحل يهیشٌ، رک حرفش را بٌ اٍ زد؛ انا . حس کرد برایش غریبٌ شدى است. نی انداخت

 :سعی کرد یک لبخند يو داشتٌ باشد

 !خب، فکر کنو از دیدن نن خیلی خَشحال نشدی- 

خَشحال بَد یا نٌ؟ اگر بَد چرا خَشحالی نهی کرد؟ چرا از . الرا نشتش را نحکو تر کرد
ٌ اش نگرفت؟  شَق دیدن دٍستش گری
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انا احساسات کو کو سعی داشتند بٌ سهت الرا تهایل پیدا کنند، کهی چشهان قرنزرنگ از 
ٌ اش ٍ نحل زدگِی آزٍر کٌ يهان قلبش بَد  ٌ ی سین اشک  تر شد کٌ ناگًان دردی در قفس

 .پیچید ٍ اخو يایش در يو شد

 !آزٍر... خَب نی دانست کٌ علتش چیست

 :دنیل کٌ گیج شدى بَد با دیدن اخو کَچک الرا آرام پرسید

 چت شد؟ الرا حَاست با ننٌ؟- 

 :بعد با خَد زنزنٌ کرد

 !م نی کنی، چرا این جَری شدیدختر داری دیٍَنٌ- 

ٌ ی غبار سیاى ٍ آشنایی شد کٌ از  يهین طَر کٌ نگاى غهزدى ی دنی بر چًرى اش بَد، نتَج
ٌ ی آزٍر بر رٍان الرا پتک . پشت سر داشت بٌ دنی نزدیک نی شد خندى ی سرخَشان

فکر این  رٍ کٌ بتَنی ذرى  ای از احساساتی رٍ کٌ نال نن يستن داشتٌ باشی از ». نی زد
 «.سرت بیرٍن کن

ٌ ی خَد کند؛  ٌ اش ٍ حرکت لب يایش سعی داشت اٍ را نتَج گَیا دنی با تکان دادن شان
. انا الرا با نفرت بٌ پشت سر دنیل چشو دٍختٌ بَد ٍ بٌ نزدیک شدن آزٍر نگاى نی کرد

 آنادى ی يرگَنٌ ٍاکنشی بَد

ٌ ی دنیل نشست در آنی، الرا با خشو سعی کرد دست آزٍر را . کٌ دست آزٍر بر رٍی شان
ٌ ی دنیل بلند شد ٌ ی دنیل بردارد کٌ يو زنان با ناپدیدشدن آزٍر، صدای نال  .از رٍی شان

 .سریع سرش را بٌ سهت دنیل حرکت داد ٍ بٌ اٍ نزدیک تر شد

*** 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

16 ❤Pari❤  دٍم جلد شدى بلعیدىرنان |  

ٌ م گذاشتو ٍ با تعجب سرم رٍ باال گرفتو  نهی فًهو، چرا نن رٍ زد؟. دستو رٍ رٍ شَن

 .شاید دارم اشتباى نی کنو ٍ این نَجَد الرا نیست

چشو يای قرنز ٍ بی تفاٍتش رٍ بٌ صَرتو . فقط نگاى نی کرد. داشت نگايو نی کرد
دردم رٍ . چندبار دينش رٍ باز ٍ بستٌ کرد. دٍخت؛ انگار خَدش يو باٍرش نهی شد

ٌ م . فرانَش کردم ٍ با تعجب بٌ حاالتش نگاى نی کردم دستش رٍ آرٍم رٍی شَن
 :گذاشت ٍ باالخرى گفت

 .نی خَاستو دست آزٍر رٍ پس بزنو، نهی خَاستو بًت آسیب برسَنو. نن نتاسفو- 

 :پرسیدم. با شنیدن اسو آزٍر از جا پریدم ٍ تهام اطرافو رٍ پاییدم؛ ٍلی نبَد

 تَ نطهئنی؟. کجاست؟ اینجا کٌ کسی نیست- 

ٍقتی دیدم با اخو بٌ سهت چپو خیرى شدى، آرٍم ٍ با نگرانی نگايی بٌ اٍن سهت 
 .انداختو؛ انا چیزی اٍنجا نبَد

ٌ ی چشو نگايی بٌ . کو کو داشتو از حاالت عجیب این الرا ٍحشت نی کردم از گَش
انگار داشت . صَرت خشهگینش انداختو کٌ ينَز خیرى ی اٍن قسهت از دشت بَد

 :آرٍم ٍ گنگ گفتو. چیزی رٍ نی دید کٌ نن نهی تَنستو

 .آزٍری در کار نیست. کسی اٍنجا نیست... الرا- 

 :با قاطعیت گفت

 .نحل این کٌ فقط نن نی تَنو ببینهش. چرا؛ ٍلی نحل یٌ شبِح ناتَانٌ- 

دیگٌ نی خَاستو ير چی زٍدتر از این دشت لعنتی ببرنش تا يردٍتانَن رٍ دیٍَنٌ 
 .نکردى
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ٌ ام داد دستو رٍ رٍی . نگايش رٍ باالخرى از اٍن نقطٌ گرفت ٍ بٌ صَرت ٍ بعد بٌ شَن
 .کهرش گذاشتو ٍ سعی کردم با خَدم يو قدنش کنو ٍ کو کو از اٍنجا ببرنش

. بًترى کهی  استراحت کنی یا یٌ چیزی بخَری. بیا، فعال این حرف يا رٍ بی خیال شَ-
 .بعدش راجع بٌ خیلی چیزيا باید حرف بزنیو

 :بعد خنحی ٍ جدی گفت. کهی  کٌ با نن قدم زد، یًَ ایستاد ٍ نگايو کرد

ٌ  چی رٍ برات تَضیح نیدم-  باید بدٍنی کٌ . نی دٍنو از دیدن نن تعجب کردی دنی، يه
 !فقط بٌ این دلیل. نن بیدار شدم؛ چَن یٌ قدرت عجیب ٍ ايریهنی رٍ احساس کردم

 :از این کٌ کهی  بیشتر حرف زد خَشحال شدم ٍ گفتو

نا، یعنی نن ٍ يهکاريام يو نتَجًش شدیو ٍ راستش بٌ يهین خاطر اینجا . آرى آرى- 
اٍندم؛ چَن نیدٍنو این گرى بٌ دست آدم يای نعهَلی باز نهیشٌ؛ انا بعدا راجع بًش 

 باشٌ؟. حرف نی زنیو

دیدم کٌ دستش . نگايش بدٍن اینکٌ پلک بزنٌ، یک راست چشو يام رٍ يدف گرفتٌ بَد
ٌ ام نشست سرنای بدن استخَانیش تا . بٌ آرٍنی  باال اٍند ٍ کهی  بعد رٍی شقیق

ٌ يام نفَذ کرد بی حرکت بًش نگاى کردم کٌ دستش رٍ پایین انداخت ٍ در حالی . جهجه
کٌ سعی داشت لبخند نصنَعی بزنٌ؛ ٍلی لبخندش اٍن قدر کو رنگ بَد کٌ قابل 

 :گفت. شاید نن فکر کردم کٌ لبخندى. تشخیص نبَد

 .خیلی بزرگ شدی- 

تهَم این . حق با اٍن بَد؛ نن خیلی عَض شدم. حس کردم سنگ تیزی تَی گلَنٌ
 .سال يا، نن رٍ رٍز بٌ رٍز بزرگ تر کرد

 :لبخند نحزٍنی زدم ٍ گفتو
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ٌ ی افسردى ای-   .ٍلی تَ ينَز يهَن دختر نَزدى سال

 .چشو از نن گرفت ٍ سرش رٍ آرٍم باال ٍ پایین کرد

 :اشکو داشت بیشتر ٍ بیشتر نی شد کٌ نانعش شدم ٍ با خندى گفتو

 .بیا بریو. حاال ٍقت ٍاسٌ درددل کردن زیادى- 

با . با کف دست کهی  سعی کردم دٍبارى با خَدم يو قدنش کنو؛ انا اصال حرکت نکرد
 :تعجب بٌ چشو يای سرخش نگاى کردم کٌ گفت

تَ . انشب رٍ نی خَام کهی  تنًا باشو ٍ ببینو تَی این یازدى سال چی بٌ دنیا گذشتٌ- 
. برٍ ٍ فردا صبح تَی سازنان اننیتی کانبرا بٌ باالدستی يات اعالم کن ٍ ننتظرم باش

 .حاال کٌ اٍن يا يو فًهیدن، دیگٌ پنًَن کردن فایدى  ای ندارى

ٌ زدن نذاشت بین دٍ ابرٍيام رٍ . اٍن قدر جدی ٍ نطهئن حرف نی زد کٌ جایی ٍاسٌ چَن
 ... .فشردم، چطَری انتظار دارى يهین جَری ٍلش کنو؟ اٍن يو بعد این يهٌ سال کٌ

 ...نن- 

 .نذاشت حرفو رٍ بزنو

بعدش درنَرد خَدم باید یٌ چیزيایی رٍ برات تَضیح بدم، راجع بٌ آخرین رٍزی کٌ با - 
 .يو بَدیو

 :بعد سرش رٍ بٌ سهت سنگ بزرگ ٍ سیاى نزدیک بٌ جنگل داد ٍ زنزنٌ کرد

 .رٍزی کٌ سانر يو پیشهَن بَد- 

نی دٍنستو، نی دٍنستو اٍن تکٌ سنگ بزرگ یٌ ربطی بٌ سانر دارى؛ انا اٍن قدر نطهئن 
 .نبَدم
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 !نن اٍن نرد رٍ يرگز فرانَش نهی  کنو

ير دٍ يهَن طَر خیرى ی نقبرى ی . با این کٌ لجبازم؛ ٍلی کَتاى اٍندم. دیگٌ حرفی نهَد
ٍقتی دیدم نگاى الرا بٌ نن نیست، اجازى دادم اٍن چند قطرى . در سکَت. سانر بَدیو

ٍاسٌ نردی کٌ ٍقتی داشت نًرش بٌ دلو نی نشست، از . اشک سهج از چشهو بریزى
حاال کٌ نی دٍنو اینجا . صَرت جدی ٍ پرابًتش ينَز خَب یادم نَندى. دستش دادم

 .نقبرى شٌ، آرٍم شدم؛ چَن خیلی حرف يا يست کٌ باید بًش بزنو

بارٍنی بلند تیرى رنگ رٍ بٌ تنش . دستی بٌ صَرتو کشیدم ٍ جدی بٌ سهتش برگشتو
ٌ ش رٍ رٍی گردنش کیپ نگٌ داشتو  .پَشَندم ٍ یق

 .باشٌ نیرم؛ انا فردا ننتظرتو- 

 :چشو يای درخشان ٍ سرخش رٍ آرٍم باز ٍ بستٌ کرد ٍ گفت

 .باشٌ- 

دلو نهی خَاست برم؛ ٍلی شاید ٍاقعًا الزم بَد کٌ با خَدش ٍ این سال يایی کٌ گذشتٌ 
ٌ ی اٍن جَنَر عجیب گام برداشتو . خلَت کنٌ بٌ سختی ازش چشو گرفتو ٍ از رٍی الش

 .ٍ رفتو

ٌ ست از يهٌ نظر . اٍن قدر کالفٌ بَدم کٌ برام نًو نبَد کٌ اٍن جسد عجیب رٍی تپ
 .اعصابو داغَن بَد

. نی دٍنستو کٌ باید از برگشتنش خَشحال باشو ٍ کیف کنو؛ ٍلی راستش، نگران شدم
حتی از . انگار درٍنش خالی بَد. اٍن دختر احساساتی ٍ گیج ٍ ترسَ رٍ نتَنستو ببینو

 .دیدن نن يو یٌ لبخند نزد
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سَار ناشین شدم ٍ رٍشنش کردم، . با بدن کانال سرد ٍ نرطَب از تپٌ پایین اٍندم
ٌ ی بخاری ناشین رٍ زدم تا این جسو سرنایی ٍ نزخرف نن رٍ گرم کنٌ با . سریع دکه

 .سرنا يیچ نیَنٌ خَبی نداشتو ٍ نخَايو داشت

تا این کٌ نفسو . نَندى بَدم بین رفتن ٍ نرفتن. با انگشتو کهی  رٍی فرنَن ضرب گرفتو
 .آب ریزش بینیو شرٍع شد. رٍ عهیق بیرٍن دادم ٍ ناشین رٍ حرکت دادم

ٌ ام  تَی راى پلٌ نقابل در ٍاحدم ایستادم ٍ با کسالت یٌ دستو بٌ کلید بَد ٍ دست دیگ
نهی دٍنو چرا انقدر سرنایی ام، ير کی این رٍ بفًهٌ . دستهال کاغذی خیس از آب بینیو

 !ٍ یٌ نگاى بٌ يیکلو بندازى خندى ش نی گیرى، َاى

بدٍن يیچ تغییری رٍی کاناپٌ ٍلَ . در رٍ باز کردم ٍ برق تَی پذیرایی رٍ رٍشن کردم
 .شدم

 .ينَز باٍرم نهیشٌ! احساس نی کنو یٌ ساعت پیش چیزی جز یٌ خَاب فانتزی نبَدى

خب چرا ٍلش کردم . بعد نن ٍلش کردم. الرا بیدار شد. اٍن نَجَد بٌ نن حهلٌ کرد
آخٌ نی خَاد چی . اعصابو داغَن بَد؛ بٌ نعنای ٍاقعِی کلهٌ! تَی اٍن دشت درندشت؟

 !لعنت بٌ نن. کار کنٌ تنًایی

صبر کن ببینو، نن فردا چطَر بٌ باالدست يام راجع بٌ الرا . یًَ اخو يام تَ يو رفت
 .بگو؟ آخٌ چی بگو؟ اٍن يا تا بٌ حال يهچین چیزی ندیدند، اصال باٍر نهی  کنند

 .پَفی کشیدم ٍ بٌ سقف زل زدم

 .نطهئنو فردا اٍن تام عَضی از این فرصت سَءاستفادى نی کنٌ- 

نهی دٍنو چرا طالع نن با تنًا کسی کٌ این قدر ازش نتنفرم گرى خَردى؟ اٍنو کی؟ تام 
 .اٍن از دبیرستان ٍ کالج، این يو از این کٌ اتاقش تَی ادارى چسبیدى بٌ اتاق نن. ٍایرز
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ٍاقعًا ٍاسٌ . نغزم حسابی دٍپینگ کردى بَد ٍ از ير چی کٌ بگی رٍی سرم خراب نی کرد
 .فردا نگران بَدم

*** 

بعد از رفتن دنیل، دندان يایش را با خشو رٍی يو سایید ٍ سرش را بٌ پشت برگرداند 
 .ٍ خیرى بٌ آزٍر کٌ خرانان خرانان در دشت قدم برنی داشت نگاى کرد

 :لب گشَد ٍ يهان طَر کٌ حرکات آزٍر را زیر نظر گرفتٌ بَد گفت

 !يیچ ٍقت، يیچ ٍقت بٌ دٍست يام نزدیک نشَ يیَال- 

خندید ٍ غیب شد ٍ در حالی کٌ از پشت الرا ظاير . آزٍر حسابی با خَدش خَش بَد
 :شد گفت

نگران نباش دخترجَن، نن حاالحاال يا قصد ندارم از تَ جدا بشو؛ پس فعال ٍاسٌ کسی -
 .خطری ندارم

يهان سنگ )الرا نگايی با بی تفاٍتی بٌ اٍ انداخت ٍ درحالی کٌ بٌ سهت نقبرى ی سانر 
 :قدم برنی داشت گفت (سیاى نسبتا بزرگ

 .فکر نی کردم ریخت نحست رٍ فقط تَی ذينو نی بینو- 

 :آزٍر زٍدتر از الرا کنار سنگ ظاير شد ٍ گفت

 .خب اشتباى کردی، نی خَام قدم بٌ قدم تَ دنیا رٍ ببینو ٍ حس کنو- 

ٌ ی جدانشدنی . این را گفت ٍ در تاریکی يَا غیب شد الرا نی دانست کٌ این کن
 .يهین جاياست
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کاش سانر در کنارش بَد تا . در کنار سنگ ایستاد ٍ دستی بر رٍی آن کشید
چگَنٌ قلب سنگ شدى اش را ! راينهایی اش نی کرد کٌ با این نَجَد نفرت انگیز چٌ کند

چگَنٌ دٍبارى از دیدن دنی خَشحال شَد ٍ لذت ٍ دٍست داشتن را . پس بگیرد
دٍست دارد . حتی دیگر بٌ خاطر نهی  آٍرد کٌ دٍست داشتن چگَنٌ است. احساس کند

ٌ کردن چگَنٌ است . از این خأل ٍ این قلب سیاى بگرید؛ انا حیف کٌ دیگر نهی داند گری
اٍ بٌ جز خشو ٍ نفرت چیزی را احساس ! حتی نهی داند کٌ االن ناراحت است یا نٌ

 .نهی  کند

ٌ ی پرتگاى قدم گذاشت ٌ ایش را از سنگ گرفت ٍ بٌ لب چشهش را . نگاى خالی ٍ نجسه
َ يای سفیدش را بٌ  بست ٍ لهس باد سرد زنستان را بر رٍی پَستش احساس کرد کٌ ن

 .بازی گرفتٌ بَد

پالتَی بلند ٍ نشکی دنی را از تنش بیرٍن کشید ٍ نقابل بینی اش . چشهش را گشَد
حاال بٌ این باٍر رسید کٌ ير انسانی بَی خاص . بَی گذشتٌ را نی داد. گرفت ٍ بَیید
ناگًان با یک . پالتَ را با ٍسَاس در دستش گرفت ٍ بٌ پایین نگاى کرد. خَدش را دارد

 .حرکت خَدش را از پرتگاى بٌ پایین پرتاب کرد

این حس . با چشهان سرخش بٌ سطح زنین کٌ از دٍر نهایان بَد نگاى نی کرد
ٌ ی نشخصی برای فکرکردن نداشت  .نعلق بَدن درست نحل ذينش بَد کٌ زنین

نقابلش . ٍقتی بٌ زنین نزدیک شد، با یک چرخش نرم ٍ بی صدا رٍی زنین فرٍد آند
 .جادى  ای بَد کٌ یازدى سال پیش بار يا از آن عبَر کردى بَد

پالتَی دنی را دٍر تنش پیچید ٍ بٌ راى افتاد؛ بٌ سهت شًری کٌ الرا ی ضعیف در آن 
ٌ  ای . خانَادى  ای داشت. خانٌ داشت، دٍستانی داشت ٌ ی شیرینی داشت؛ انا لحظ گذشت

از حرکت ایستاد ٍ ذين کو فعالیتش چیزی را بٌ خاطر آٍرد؛ یک خاطرى ٍ یک حرف از 
 .یک نرد دٍست داشتنی
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*** 

خیابان يا این ٍقت شب پر شدى بَد از اراذلی کٌ نردم تک ٍ تنًا را بٌ دام نی انداختند 
نَتَرسَارانی در يیايَ ٍ سرٍصدا ٍ . ٍ بستٌ بٌ جنسیتشان، آن يا را آزار نی دادند

ٌ يایی کٌ کهتر تحت نظارت پلیس بَدند، جَالن  فریاد يای نستانٌ در خیابان يا ٍ کَچ
َ يای . نی دادند ٍ قلدری نی کردند دختری تنًا ٍ فرٍرفتٌ در یک پالتَی بلند کٌ تا زیر زان

ٌ اش بَد، در زیر نَر بیلبَرد يای رنگی شًر در حال عبَر بَد صدای زٍزى ی سگ يای . برين
ٌ ی شًر ٍ صدای نَتَرسَاران ناشی بٌ تنًا شنیدى نی شد  .حَن

 .عدى  ای نَتَرسَار بٌ خیابان اصلی پیچیدند ٍ بی دلیل ٍ سرخَشانٌ نی خندیدند

َ يای آبی ٍ سبز ٍ کلی خالکَبی بٌ  ٌ شان بَد، با ن یکی از آن يا کٌ ظايرا سردست
ناگًان . سرٍصَرتش، بٌ دختر تنًای ظریف اندانی  کٌ در خیابان عبَر نی کرد نگاى کرد

زنجیر بلندی را کٌ در دستش بَد، در نشت فشرد ٍ سَتی بٌ سهت دٍستانش کشید تا 
ٌ  این سَژى ٍ سرگرنی  جدید بشَند  .آن يا يو نتَج

يهگی از این کٌ سرگرنی  جدید یافتند، يیايَ کردند ٍ پسر اراذِل زنجیر بٌ دست را 
پسر جَزدى شد ٍ نَتَرش را يهچَن گلَلٌ بٌ . تشَیق کردند کٌ دخترک را بازی ديند

سهت دختر حرکت داد ٍ يهراى با صدا يای نسخرى، زنجیر را دٍر سرش در يَا 
 .نسیر دخترک را با نَتَرش بست. نی چرخاند

کجا خانو این ٍقت شب؟ سرت رٍ انداختی پایین ٍ يهین طَری راست راست ! بٌ بٌ- 
 داری نیری، اٍنو سالو ٍ بی خطر؟

 .بعد از حرف بیخَد خَد خندید

ٌ ی یک آپارتهان بَد، کهی  بٌ سهت چپ نتهایل شد تا اٍ را دٍر  دخترک کٌ در زیر سای
بزند کٌ پسر لبخندی چندش آٍر زد ٍ با نَتَرش دٍر دختر شرٍع کرد بٌ چرخیدن ٍ 
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گردٍخاک کردن؛ انا ٍقتی دید دختر در سکَت تنًا ایستادى ٍ ظايرا ترسی ندارد، سعی 
 .کرد کٌ اٍ را بترساند ٍ برای دٍستانش جلب تَجٌ کند

زنجیر را در يَا کهی  چرخاندٍ در حالی کٌ با نَتَر بٌ دٍر دختر نی چرخید زنجیر را بٌ 
 .سهت اٍ بٌ حرکت در آٍرد

ٌ  ای بعد، پسر با شتاب از نَتَر بٌ پایین پرتاب شد ٍ نقش بر زنین خیس ٍ  ناگًان جانی
در حالی کٌ یک طرف زنجیر در دستش بَد، بٌ سر دیگر زنجیر نگاى کرد کٌ زیر . سرد شد

انکان نداشت کٌ يهچین دختر الغر ٍ ظریفی . پای ظریف ٍ عریان دختر قفل شدى بَد
 !قدرت این کار را داشتٌ باشد

ٌ ی اٍ در زیر سایٌ بٌ خَبی نشخص نبَد  پسر ترسیدى ٍ دردناک نگايی بٌ يیکل دختران
 :انداخت ٍ با ترس ٍ لکنت گفت

ٌ جَری... تَ... يی-   ؟...تَ چ

 .دیگر نتَانست حرفش را ادانٌ ديد ٍ تنًا بٌ نزدیک شدن اٍ نگاى نی کرد

*** 

ٌ يای خشک از جام بلند شدم کٌ نتَجٌ درد ٍ خشکی تهَم  با سَزش گلَم ٍ سرف
 .يیکلو شدم

بٌ نصیبت از . بٌ اطرافو کٌ نگاى کردم، فًهیدم عین احهق يا رٍی کاناپٌ خَابو بردى بَد
ٌ ی چند رٍز پیش رٍ کٌ رٍی زنین بَد، با لگد پرت کردم  جا بلند شدم ٍ قَطی نَشاب

 .سهت دیگٌ

 .آخ، کهرم- 
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نغزم داشت کو کو . با کالفگی بٌ سهت شیر آب رفتو ٍ یٌ لیَان آب ٍلرم رٍ سر کشیدم
 .لَد نی شد

یًَ تهام اتفاقات دیشب رٍ بٌ خاطر آٍردم ٍ حجو زیادی از آب از دينو پاشید بیرٍن ٍ 
ٌ رٍ خیرى شدم  .آرٍم زنزنٌ کردم. با چشو يای گرد بٌ رٍب

 !ٍای خدایا! انرٍز صبح، الرا، سازنان اننیتی- 

ٌ م . بٌ ساعت نچیو نگاى کردم؛ ساعت شیش صبح بَد نزدیک بَد از خَشحالی گری
 .سریع رفتو تا یٌ دٍش بگیرم. بگیرى

راستش نهی دٍنستو باید چطَری . تَی فکرم غَغایی بٌ پا بَد. سریع بیرٍن اٍندم
ٌ يای سازنان رٍ برای رٍیارٍیی با الرا آنادى کنو؛ الرایی کٌ از انسان فقط اسهش  بچ

ٌ بار نسیر پذیرایی ٍ اتاق رٍ گز . شبايت داشت اٍن قدر آشفتٌ بَدم کٌ از حَاس پرتی س
 .کردم ٍ آخرش یادم اٍند کٌ کیفو رٍ دیشب تَی ناشین جا گذاشتٌ بَدم

 .باالخرى در رٍ قفل کردم ٍ بیرٍن اٍندم

 .سریع جَاب دادم. تَی ناشین چشهو بٌ گَشیو خَرد کٌ داشت زنگ نی زد

 بلٌ؟- 

 .صدای نگران جسی تَی گَشی پیچید

حیف سارا نریض بَد، ٍگرنٌ . دنی خیلی خیلی، نادٍن نی دٍنی چقدر نگرانت شدم- 
 !نی اٍندم گَشت رٍ نی پیچَندم

ٌ ی ٍحشتناکی کردم ٍ با صدای گرفتٌ گفتو  :سرف

 ...نی دٍنو نی دٍنو؛ ٍلی- 
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 چی بگو؟ ٍاقعیت رٍ یا طبق نعهَل بپیچَنو؟

ير ٍقت کٌ دستو خالی شد بًت . ببین نن نعذرت نی خَام؛ ٍلی االن خیلی گرفتارم- 
 زنگ نی زنو یا نیام اٍنجا از دلت در نیارم خَبٌ؟

 :صداش کهی  غهگین شد. دست بردم ٍ سَییچ رٍ چرخَندم

دیگٌ تحهل ازدست دادن تَ رٍ يو . نگرانتو دنی، خیلی داری بٌ خَدت فشار نیاری- 
 باشٌ؟. تَ کٌ نی دٍنی نن این قدر نگرانتو، پس دیگٌ نن رٍ نترسَن. ندارم

ٌ  ای کٌ نسبت بٌ نن داشت، کٌ با  لبخند نحَی کنج لبو نشست؛ بابت این حس نادران
ٌ دنیااٍندن سارا دٍبرابر شدى بَد ٌ شو. ب  .انگار نن يو بچ

 .باشٌ نانان جان، حاال اگٌ اجازى بدی کٌ نن برم پِی بدبختیو- 

 .باز صداش عصبانی شد

 !ٍاقعا کٌ. باشٌ گند دناغ بی احساس- 

بعد با خَدم فکر کردم کٌ اگر بشٌ ! دیَانٌ. با تعجب نگايی بٌ گَشی انداختو. قطع کرد
ٌ رٍ کنو، یعنی نهکنٌ؟  الرا رٍ با جسی رٍب

 .گَشی رٍ رٍی صندلی پرت کردم ٍ بٌ سهت سازنان حرکت کردم

ٍاقعًا چٌ حکهتی . با تَقف ناشین کنار ساختهَن، يو زنان ناشین تام يو نتَقف شد
ٌ ش با این بزغالٌ برخَرد داشتٌ باشو؟  تَ کارى؟ آخٌ چرا نن باید يه

 .خَبٌ. ينَز پنج دقیقٌ بٌ يشت بَد. کیفو رٍ برداشتو ٍ پیادى شدم

ٌ م گرفت. بٌ سهت ٍرٍدی رفتو لعنت بٌ شانس . استرس، سرفٌ، کَفتگی. باز يو سرف
 !نداشتو
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ٌ آنیزی گفت ٌ يا تام با چابکی ٍ تندرستی کنارم حرکت کرد ٍ با حالت کنای  :رٍی پل

 حالت خیلی بدى نٌ؟. ای بابا، نی بینو کٌ سرفٌ نی زنی-   

 :نگاى عاقل اندر چیزی بًش کردم ٍ گفتو

 قبال نگفتٌ بَدم کٌ بًت آلرژی دارم؟- 

ریشش رٍ کانل زدى بَد ٍ بٌ شلختگی نن . چشو يای سیايش پر از نفرت از نن بَد
 .چشهک نی زد

ٌ خاطر ادکلن اٍن نلتی کٌ تَی اتاق خَابت ندام در . نٌ نگفتٌ بَدی-  فکر نی کردم ب
 ...رفت ٍ آندن

 :پَزخندی زدم ٍ گفتو

ٌ ت دختربازى نردک-   !عه

 .آرى خب، جذابیت يو نصیبت يای خَدش رٍ دارى- 

 .حقا کٌ عین بز راى نیرى. بٌ رفتنش نگاى کردم. نگاى پرنفرتی بًو انداخت ٍ جلَ زد

 .صبر کن ببینو اصال چرا نن باید نریض باشو ٍ اٍن سالو؟ بٌ افکارم پَزخندی زدم

 .سریع صداش کردم. تَی راى رٍ لیزا رٍ دیدم

 .يی لیزا بیا- 

َ يای لـ ـختـ ٍ طالییش رٍ پشت گَش زد  .سریع اٍند ٍ ن

ٌ خیر آقای بگینز-   انری دارین؟. صبح ب

ٌ  ای زدم ٍ گفتو ٌ ی دیگ  :سرف
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ٌ خیر-  ٌ ی فَری پیش اٍندى. صبح ب ٌ ی باالدستی يا اطالع بدى کٌ یٌ نسئل . برٍ بٌ يه
 .، اٍنجا ننتظرشَنو41بگَ بیان تَ اتاق 

 :چشو ياش گرد شد ٍ با بًت گفت

 .چشو... چـ- 

 تا صندلی خالی نگاى 13 دست يام رٍ بٌ يو گرى کردى بَدم ٍ بٌ 41تَی اتاق . ٍ رفت
 .کردم

الرا داری چی کار نی کنی دختر؟ االن کجایی؟ اگٌ نتَنو قانعشَن کنو کٌ طرف نایی - 
 چی؟

در باز شد ٍ آبدارچی رٍی نیز بٌ تعداد، لیَان پر از قًَى . دستی بٌ صَرتو کشیدم
يرچقدرم کٌ . بٌ صندلی ای کٌ تام يهیشٌ رٍش نی نشست نگاى کردم. گذاشت ٍ رفت

 .نگران ٍ استرس داشتٌ باشو؛ ٍلی این یٌ نَرد رٍ نهی تَنو انجام ندم

خبیحانٌ بٌ سهت صندلی رفتو ٍ لیَان قًَى  ای رٍ کٌ نتعلق بٌ اٍن بَد گرفتو ٍ یٌ تف 
 .انداختو تَش ٍ با انگشت يهش زدم

آخٌ نهی فًهیدم، نن نریض باشو . النصب شیطان تَی پَستو رخنٌ کردى بَد اساسی
بعد لیَان رٍ . اٍن يو باید نریض بشٌ! راست راى برى، نٌاٍن ٍقت ٍاسٌ خَدش راست

 .سرجاش گذاشتو ٍ کتو رٍ نرتب کردم

ٌ  ای بعد در باز شد ٍ يو نقام يای خَدم ٍ دٍ تا از باالدستی يای اساسی سازنان  جانی
نردی . خاطر لطفش خیلی بًش ندیَنویکیشَن آقای نیلر بَد؛ کسی کٌ بٌ. ٍارد شدند

َ يای سفید، انا عجیب پريیبت  .ابًتش نن رٍ یاد سانر نی انداخت. الغراندام با ن
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بٌ عنَان برگزارکنندى ی این جلسٌ، در رأس نیز ایستادم ٍ ننتظر شدم تا یکی یکی 
ٌ ی چشو دیدم کٌ با حالت بی حَصلگی ٍ بی قیدی . سرجاشَن بشینن تام رٍ از گَش

 .ابرٍیی باال انداخت ٍ نشست ٍ لیَان قًَى ی نزى دارشدى ش رٍ بین دست ياش گرفت

دٍست داشتو زنان این قدر کند بگذرى تا تهام جهالت ٍ کلهاتی رٍ کٌ باید بگو کنار يو 
ٍلی اگر الرا نیاد چی؟ راستش دیشب اٍن نَجَدی کٌ نن دیدم، آخرین بار . بچینو

 .خیلی سرد، خیلی خشک ٍ خیلی اسرارآنیز. خیلی با الرای نن فرق داشت

ٌ ی نًهی  رٍ بٌ نا بگی-   .خب بگینز، شنیدیو نی خَای نسئل

 :بٌ آقای نیلر لبخند کو رنگی زدم ٍ رٍ بٌ جهع گفتو

راستش نسئلٌ نربَط بٌ اتفاقات عجیبیٌ کٌ . نهنَن کٌ تَی جلسٌ شرکت کردین- 
 .دیشب تَی یکی از شًر يای کشَر انگلیس افتاد

 :يهین نَقع تام با پررٍیی ٍسط حرفو پرید، گفت

 .خَبٌ نیگی انگلیس، انگلیس ربطی بٌ سازنان اننیتی کانبرای استرالیا ندارى- 

 .با حرص چشهو رٍ بستو ٍ سعی کردم کنترلو رٍ حفظ کنو

اٍن نَجَدات عجیب ٍ غریب چیزی . درستٌ؛ انا این اتفاقات یٌ اتفاق سادى نیست- 
 .نیستن کٌ این طَری سادى ازش عبَر کنیو

راستش تهام حضار انگار کهی  جدی تر بٌ حرف يام تَجٌ . چًرى ی آقای نیلر جدی تر شد
 .کردند

 :ادانٌ دادم
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ٌ ی سازنان نا اینٌ کٌ از تهام حَادث اطراف کشَرش يو نطلع باشٌ ٍ در حالت -  ٍظیف
آنادى باش بهَنٌ تا از يرگَنٌ اتفاق احتهالی جلَگیری کنٌ؛ انا فکر نهی  کنو این نَضَع 

 .این قدر سادى باشٌ کٌ فقط از دٍر شايدش باشیو ٍ حرکتی نکنیو

 .نفس عهیقی کشیدم

یازدى سال پیش، یٌ نَجَد ايریهنی ٍ فَق تصَر نردم ٍ شها پاش رٍ تَی دنیای نا - 
پنج نفر ٍ افراد یٌ رٍستای دٍر از -دٍلت ٍ نلت يهٌ ازش بی خبر بَدن جز چًار. گذاشت

 .اینجا

ٌ شَن با کنجکاٍی گرد شد ٍ  از این کٌ بحخ یازدى سال پیش ٍسط اٍند، چشو يای يه
نن تا بٌ انرٍز این نَضَع رٍ بٌ يچ احدی نگفتو؛ چَن . يهدیگٌ رٍ نگاى نی کردند

گفتنش بی فایدى بَد ٍ اٍن ناجرا بٌ گنگی تهَم شد؛ ٍلی االن ٍقتشٌ کٌ این داستان رٍ 
 .نبش قبر کنو

. یکی از اٍن افراد نن بَدم ٍ دیگری دٍست دٍران دبیرستانیو بٌ اسو الرا بلیک- 
 .دختری کٌ تهانًا خَدش ٍ خانَادى ش قربانِی این حادجٌ شدن

ٌ  ای بلند شد  .با گفتن اسهش صدای يهًه

 :تام با عصبانیت گفت

ٌ خاطر بیهاری افسردگیش خَدکشی کردى بَد ٍ -  زدى بٌ سرت نردک، اٍن دختر ب
ٌ ی تصادف نردن این چرندیات چیٌ کٌ تحَیل نا . خانَادى ش يو از قبل تَی یٌ سانح

 !نیدی؟

 :یکی از نافَق يام با خشو گفت
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نی دٍنی اگٌ . چٌ راست باشٌ چٌ درٍغ، این حرف برات خیلی گرٍن تهَم نیشٌ- 
 خَدت رٍ قاتی اٍن ناجرا کنی چی بٌ سرت نیاد؟

 :تا خَاستو دين باز کنو، یکی دیگٌ گفت

 نکنٌ دیشب جلَی فیلو ايریهنان خَابت بردى؟- 

 .باز يو صدای یکی دیگٌ بلند شد. با این حرف تام خندید

 .ٍجَد نَجَد ايریهنی جابت نشدى بگینز، داری چرندیات تحَیل نا نیدی- 

. تهام افکارم رٍ از يو پاشَندن، دستو رٍ نشت کردم ٍ دندٍن يام رٍ رٍی يو فشردم
 .جَ خیلی بد بَد؛ ٍلی باید انجانش نی دادم

 .يرکی یٌ چیز نی گفت ٍ حرف يای نن رٍ بٌ بدترین شکل تکذیب نی کردند

 :تا اینکٌ طاقتو طاق شد ٍ نشتی رٍی نیز کَبیدم ٍ با خشو گفتو

 !ساکت شید. بذارید حرفو رٍ بزنو- 

بٌ عَاقب کارم . سالن تَی سکَت فرٍ رفت ٍ نافَق يام با نگاى بدی بٌ نن خیرى شدند
 .تنًا چیزی کٌ ايهیت داشت، تصهیو الرا بَد. دیگٌ نًو نبَد. فکر نکردم

*** 

 راٍی

با خرٍج ير کلهٌ از ديان دنیل، صدای پَزخند تام، نگاى نتعجب ٍ نضطرب افراد دٍر 
 .نیز بیشتر نی شد
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تهام ناجرا را گفت؛ این کٌ چٌ بر سر دخترک دبیرستانی آندى، این کٌ سانر کٌ بَد ٍ 
این کٌ خَدش يو شايد تک تک اتفاقات بَد ٍ يهین طَر ناجرای آزٍر ٍ دیگر این کٌ 

 .دیشب نَجَدی غیرانسانی بٌ اٍ حهلٌ کردى بَد

دیگران يو فکر . تام با تهسخر ندام پَزخند نی زد ٍ اٍ را در دل دیَانٌ نی خَاند
از . نی کردند کٌ دنیل بگینز دیَانٌ شدى است؛ چراکٌ بٌ نَجَدات ناٍرائی ایهان دارد

تاسف سری تکان دادند؛ انا تنًا یک نفر بر رٍی حرف يای دنیل تأنل کرد ٍ بٌ چشهان 
 .صادق ٍ زنردین اٍ ایهان داشت کٌ آن يو نیلر بَد

 .سکَت رعب آٍری در اتاق برقرار بَد؛ انگار يیچ کدام نفس نهی کشیدند

دنیل نانحسَس بٌ ساعت رٍی نچش نگاى نی کرد ٍ عرق بر رٍی پیشانی تب دارش 
اٍ گفتٌ بَد کٌ تا قبل از ظًر دخترکی کٌ اٍ را نردى ٍ خیالی نی پندارند . نی نشست

ٌ چیز را عینًا اجبات نی کند نفًهید علت بیرٍن رفتن یکی از نافَق يا بٌ . خَايد آند ٍ يه
 .بیرٍن چٌ بَد ٍ عجیب تر از آن این بَد کٌ دٍبارى بٌ اتاق برگشت

ٌ يا نی گذشت ٍ پَزخند تام بیشتر نی شد صدایی بٌ گَش نهی رسید ٍ تنًا صدای . جانی
ٌ شهار ساعت بَد ناانیدی در ٍجَدش رخنٌ کردى بَد ٍ خَدش يو داشت بر . جانی

غیرٍاقعی بَدن ناجرا ایهان نی یافت کٌ صدای تیک تاک ساعت با صدای قدم يای 
 .سنگین ٍ نحکهی  يهراى شد

قدم يا . در درست نقابل دنیل قرار داشت. ناگًان تهام نگاى يا بٌ سهت در اتاق افتاد
نی ترسید جسو غلط انداز ٍ استخَانی اٍ باعخ . نزدیک نی شد ٍ دنیل نگران از جسو الرا

 .ترس حضار شَد ٍ اتفاق ناگَاری رخ ديد

ٌ  ای از زیر در نهایان شد یکی از . صدای قدم بلند تر شد تا این کٌ نقابل در اتاق سای
تام يو . نافَق يا دستش را بر رٍی تفنگ کنار جیبش گذاشت ٍ خیس عرق بٌ در زل زد
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نگاى بیهار ٍ سبز دنی خیرى ی سایٌ بَد کٌ . انگار اکنَن کهی  نَضَع را جدی گرفت
 .دستگیرى چرخید ٍ در باز شد

ٌ  ای يهٌ نفس کشیدن را فرانَش کردند در چًارچَب در دختری ریزاندام با . برای لحظ
َ يای سفید ٍ عینکی تیرى رنگ بر رٍی چشو ٍ پَستی سفید کٌ در برخی نقاط با  ن

 .نَیرگ يای سیاى خَدنهایی نی کرد، ظاير شد

يیچ کس بٌ اندازى ی دنیل در شک نبَد؛ چراکٌ انتظار یک يیَالی استخَان پَش با 
دستش . چشهان سرخ ٍ ٍحشی داشت؛ انا این کٌ يهان الرای دبیرستانی افسردى بَد

ٌ اش تا زیر چانٌ سرازیر شد. را بٌ نیز گرفت ٍ بٌ سختی ایستاد  .عرقی از کنار شقیق

تام يو انگار زبان بستٌ بَد ٍ پلک نهی  زد؛ انا نگاى . يهٌ نتعجب بٌ دخترک نگاى کردند
دخترک از پشت عینک فقط بٌ دنی بَد ٍ باز يو ذين کو فعالیتش سخنی از گذشتٌ را 

 .بٌ خاطر آٍرد

ٌ  ای بَد کٌ سانر برای قَت  نی دانست کٌ جَاب این نگاى نتعجب دنی در این جهل
نی دٍنی الرا، نهکنٌ یٌ رٍز این قدر قَی بشی کٌ بتَنی دٍبارى جسهت »: قلبش گفتٌ بَد

 «.رٍ بٌ يهَن الرای ضعیف برگردٍنی ٍ يرٍقت کٌ بخَای دٍبارى تغییر جسو بدی

 :تا این کٌ تام خیرى بٌ الرا بٌ سختی زنزنٌ کرد. انگار زنان نتَقف شدى بَد

 ...تَ؛ ٍلی تَ کٌ خیلی ٍقتٌ پیش... تـ- 

دنی پردى ی اشکی را کٌ در چشهانش در حال . نتَانست ادانٌ ديد ٍ دٍبارى سکَت کرد
دست خَدش نبَد؛ چَن دٍستش را با يهان . جاری شدن بَد، با انگشتش پاک کرد

جسو الرای سابق نی دید، يهان دختر ضعیف کٌ اکنَن يَیتش پشت عینک سیاى ٍ 
 .دٍدی رنگی نخفی شدى بَد
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صدای دٍیدن شخصی در رايرٍ پیچید ٍ بعد صدای غرغرکردن یکی از ننشی يا کٌ 
 :نفس نفس زنان گفت. خطاب با الرا بَد بلند شد

نگٌ بًت نگفتو حق نداری بدٍن يهاينگی بیای تَ اتاق؟ زٍد برٍ ! ای دختر سهج-   
 .بیرٍن

 .انا الرا يیچ حرکتی نکرد

 :دنی با صدای دٍرگٌ، سریع ننشی را خطاب قرار داد ٍ گفت. باالخرى يهٌ بٌ خَد آندند

 .نشکلی نیست، نی تَنی بری- 

بعد نگايی بٌ دخترک ریزاندام کٌ . ٍ خَدش سریع رفت ٍ در را بر رٍی ننشی بست
 .اکنَن تا کنار گردنش قد داشت کرد ٍ بعد نگايی بٌ جهع

 :تام از سردرگهی  کهی  از قًَى را نَشید ٍ گفت

... ٍلی تَ کٌ گفتٌ بَدی اٍن شکل ٍ شهایل غیرانسانی دارى، در حالی کٌ اٍن يهَن- 
 !خدایا باٍرم نهیشٌ

انگار این دختر در يهان سن ٍ سال یازدى سال پیشش اسیر . ينَز نهی تَانست باٍر کند
َ يای سفید ٍ یک دستی بَد کٌ بٌ جای  شدى بَد ٍ تنًا تغییر نلهَس ٍ قابل رؤیتش ن

َ يای يهچَن شبش نشستٌ بَد  .ن

دنی نجددًا ٍ با حسرت نگايی بٌ الرا انداخت کٌ نتَجٌ شد کٌ اصال حَاسش بٌ جهع 
ٌ ی اتاق است ٍ اٍ نهی دانست کٌ باز يو  نیست ٍ نگايش کهی  بٌ سهت گلدان گَش

 .آزٍر تَجٌ الرا را بٌ خَدش جلب کردى است؛ يیَالیی کٌ تنًا الرا نی تَانست اٍ را ببیند

ٌ ی اتاق ایستادى بَد نگاى کرد تا این کٌ آزٍر شرٍع . بٌ جسو سیاى ٍ پلیدش کٌ در گَش
 :بٌ حرف زدن کرد
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اٍن يا بًت اعتهاد ندارن ٍ نن . نی بینی الرا، تَ دیگٌ جایی بین يو نَع يات نداری- 
ٌ يایی يو دارن. نی تَنو این بی اعتهادی رٍ استشهام کنو  .اشتباى نکنو برات نقش

دنیل لبخند کَچکی زد ٍ . الرا پلکی زد ٍ سرش را بٌ سهت دنی چرخاند ٍ نگايش کرد
 :لرزان گفت

ٌ چیز رٍ نی دٍنن، نی تَنی بًشَن اعتهاد کنی-   .اٍن يا يه

ٌ اش خنحی ٍ خالی از ير حسی  الرا نگايی بٌ جهع انداخت ٍ با صدای ظریف ٍ دختران
 :گفت

 .اٍن يا ينَز بٌ نن اعتهاد ندارن. نٌ- 

ٌ  ای از  نردی کٌ از نافَق يای دنیل بَد ٍ جانسَن نام داشت، يهان بَد کٌ قبال بٌ بًان
 :سریع بٌ خَد آند ٍ گفت. اتاق خارج شدى بَد

 .نا بًت اعتهاد داریو دختر، تَ يو بٌ نا اعتهاد کن- 

ٌ ی نگاى يا بٌ سهت نرد دیگری رفت کٌ با خشو  با صدای کَبیدى شدن نشتی بر نیز، يه
 :گفت

ٌ ی کو سن ٍ سالٌ-  از چی این جَری . چی نیگی ٍاسٌ خَدت، این کٌ یٌ دختر بچ
گرخیدین، بگینز يههَن رٍ احهق فرض کردى کٌ با یٌ سری خرافات بچگَنٌ ٍقت نا رٍ 

 .گرفتٌ

ظايرا تام يو با دیدن الرا فًهیدى . يهٌ بٌ غیر از نیلر ٍ تام، حرف آن نرد را تایید کردند
 .بَد کٌ این ناجرا کهی  عجیب است

 :دنیل يو با خشو ٍ تخسی گفت
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نکنٌ اگٌ با چًرى ی غیرانسانی نی اٍند بًش اعتهاد نی کردین؟ بذارید حرفش رٍ بزنٌ، - 
 .اٍن ٍقت قضاٍت کنین

 .نیلر با صدای گیرایش شرٍع بٌ حرف زدن کرد ٍ يهٌ ساکت شدند

 .يرکس با دنیل نَافقٌ دستش رٍ باال بگیرى، نجبَریو رأی گیری کنیو- 

يهین طَر نردی کٌ جانسَن نام داشت ٍ . ٍ خَدش اٍلین رأی بٌ نفع دنی شد
 .دنیل با تعجب نگايی بٌ تام انداخت. عجیب تر از آن تام بَد

ٌ ی جانسَن بٌ سهت  کسانی کٌ نَافق دنیل بَدند از سر نیز بلند شدند ٍ بٌ تَصی
 .حیاط خلَتی کٌ ٍسط سازنان بَدند رفتند

برایش نًو نبَد کٌ چٌ نی شَد . فقط نی شنید ٍ نی شنید. تهام ندت الرا در سکَت بَد
 .ٍ فقط ننتظر زنانی بَد کٌ بخَايد جریان را برای افراد قابل اعتهاد بازگَ کند

 :دنیل در حین حرکت نگايش را بٌ الرا داد ٍ آرام زنزنٌ کرد

چطَری این کار رٍ کردی؟ چطَر این قدر عَض شدی؟ نهی دٍنی چقدر نگران بَدم کٌ - 
ٌ رٍ کنو  این لباس يا رٍ از کجا گیر آٍردی؟. تَ رٍ با جسو عجیبت با این جهاعت خر رٍب

الرا با این کٌ درکی از احساسات نداشت؛ انا از حضَر دنی در کنارش انرژی خَبی 
 :سرش را باال گرفت ٍ بٌ صَرت دنی نگاى کرد ٍ گفت. گرفتنی

راجع بٌ سؤال اٍلت بعدًا جَاب نیدم؛ ٍلی این لباس يا رٍ از یٌ سری اراذل نَتَرسَار - 
 .باید یٌ جَری از بین نردم عبَر نی کردم. البتٌ بٌ اجبار. گرفتو

 :گرچٌ حرف الرا کانالً جدی ٍ خشک بَد؛ انا دنی خندى اش گرفت ٍ گفت

 بٌ اجبار؟- 
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 .آرى- 

دنیل علت این رفتار خشک ٍ عجیب را نهی دانست؛ انا از حضَرش خیلی خَشحال 
 .بَد

تام . در ٍسط حیاط دنی ٍ الرا از سٌ نفر دیگر، نیلر، تام ٍ جانسَن کهی  عقب افتادند
يو ير از گايی با نگرانی پشت سرش ٍ الرا را نگاى نی کرد؛ انگار کٌ نردى ی برخاستٌ از 

 .ينَز يو باٍرش برایش سخت بَد. خاک را نی دید

 .جانسَن ایستاد ٍ دنیل را صدا کرد؛ انا انگار اضطرابی در صدایش بَد

 .يی دنیل، بیا اینجا نی خَام بايات حرف بزنو- 

 .اٍندم- 

ٍ نگايی کَتاى بٌ الرا انداخت ٍ رفت سهت جانسَن کٌ ناگًان چیزی از بیخ گَشش 
ٍقتی رٍیش را برگرداند، دید ریسهان فلزی بٌ سهت بازٍی الرا پرتاب شدى ٍ . عبَرکرد

 .دٍر بازٍیش پیچیدى

ٌ ی دٍم بَد نگاى کرد ٍ نأنَران ٍیژى  ای را دید کٌ با  شَکٌ شد ٍ بٌ باالی سرش کٌ طبق
 .سالح يای خاصی دٍرتادٍر آن يا را احاطٌ کردى بَدند

الرا نگايی بٌ بازٍیش انداخت؛ ٍلی حرکتی نکرد کٌ در يهین حین ریسهان فلزی از 
 .سَی دیگر دٍر بازٍی دیگرش پیچیدى شد

 :دنیل بٌ خَد آندٍ فریاد زد

 !دارین چٌ غلطی نی کنین؟- 

 .يهین کٌ خَاست بٌ سهت الرا بدٍد، دٍ نأنَر اٍ را از پشت گرفتند ٍ نگٌ داشتند



 

www.lovelyboy.blog.ir 

38 ❤Pari❤  دٍم جلد شدى بلعیدىرنان |  

نی دانست کٌ ينَز بٌ اٍ . الرا با پَزخند بٌ نردی کٌ جانسَن نام داشت سری تکان داد
 .اعتهاد نکردى

ریسهان بعدی این  بار بٌ سهت گلَیش شلیک شد ٍ بٌ يهین خاطر سر الرا بٌ پشت 
 .نتهایل شد ٍ تهام نَیرگ يای سیاى زیر گردنش نهایان شد

عینک دٍدی اش از رٍی چشهانش افتاد ٍ نگاى آن چًار نفر بٌ چشو يای سرخ ٍ عجیب 
 .ٍ غریب الرا قفل شد

 :نیلر کٌ از این ناجرا بی خبر بَد، بر سر جانسَن فریاد زد ٍ گفت

ٌ دار-   !اینجا چٌ خبرى؟ این يا کار تَئٌ؟ لعنتی دست نگ

 :جانسَن کٌ نحل نسخ شدى يا بَد گفت

نن این نَضَع رٍ قبال . نی خَام ببینو تا کی نی تَنٌ تَی این جسو انسانی بهَنٌ- 
این يهَن نَجَدیٌ کٌ یازدى سال . دیدم ٍ با داستانی کٌ بگینز تعریف کرد نطهئن شدم

ٌ ی شًر ردشَن رٍ گرفتٌ بَدیو ٍ نطهئنو این  ٌ ی حَن پیش با کارگاى جَنز رٍی تپ
 .يهَن کسی بَد کٌ زیر شنل ایستادى بَد

ٌ  ای شَکٌ شد ٍ الرا نگاى تیزی بٌ جانسَن انداخت پس این يهان نرد . دنیل لحظ
جَانی بَد کٌ يهراى آن کارگاى نیان سال برای دستیگری شان آندى بَدند کٌ بٌ لطف 

 .سانر از دستشان گریختٌ بَدند

ٌ ی جریان را نی گفت. دنیل لعنتی بر خَد فرستاد الرا با خَنسردی ٍ . شاید نباید يه
 :بدٍن يیچ حس دردی رٍ بٌ جانسَن گفت

 اگٌ يَیت ٍاقعِی نن رٍ ببینی بًو اعتهاد نی کنی؟- 

 :جانسَن بدٍن يیچ تردید گفت
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 !آرى- 

ٌ ی نگاى يا بٌ الرا جابت شد  .ٍ با گفتن این حرف يه

ٌ ی ضخیو ٍ سفیدرنگی از رٍی نًرى يای گردنش بر رٍی صَرتش خزیدى  دیدند کٌ پَست
شد ٍ ناگًان با سرعت زیادی تهام بدنش را فرا گرفت ٍ ریسهان يای فلزی را پارى کرد ٍ 

ٌ يای لباس پارى پارى شدى ٍ آتش گرفتٌ، در يَا پخش شد  .تک

 .از این تغییر جسو، غبار سیاى رنگی در اطراف الرا پدید آند ٍ بٌ سرعت نحَ شد

انرٍز زیادی شَکٌ شدى . تهام نگاى يای آن بیست نفر نحَ نَجَدی عجیب ٍ غریب بَد
دنیل نگايی بٌ دٍ نردی کٌ بازٍیش را گرفتٌ بَدند انداخت ٍ بی نعطلی از . بَدند

 .حَاس پرتی شان استفادى کرد ٍ لگدی بٌ ساق پای یکی ٍ با آرنج بٌ شکو دیگری زد

ٌ اش را از پًلَیش بیرٍن کشید ٍ بٌ سهت  يهین طَر کٌ بٌ سهت الرا نی دٍید، اسلح
 .جانسَن گرفت کٌ نحَ تهاشای الرا شدى بَد

جانسَن بٌ نحض دیدن . الرا با این تغییر جسو کٌ يو قد دنیل شدى بَد، کنارش ایستاد
ٌ اش بٌ خَد آند ٍ با لبخند گفت  :دنیل ٍ اسلح

 !يی يی پسر آرٍم باش، آرٍم- 

 :دنیل با بی اعتهادی تهام دندان يایش را رٍی يو سایید کٌ نیلر جلَ آند ٍ گفت

ٌ  ای -  ٌ ی دیگ ٌ ت رٍ پسر، فکر نی کنو جانسَن بٌ يدفش رسید ٍ نقش بیار پایین اسلح
 .ندارى

 :دنیل بلند گفت
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از اٍلشو اشتباى بَد الرا، نباید بٌ . از کجا نعلَم؟ حاال این ننو کٌ بٌ شها اعتهاد ندارم- 
يهَن طَر کٌ یازدى سال پیش خَدنَن جَر اٍن حَادث رٍ کشیدیو، . این يا نی گفتیو

 .این بار يو نی تَنیو از پسش بر بیایو

 :جانسَن در پی فکری برای آرام کردنش بَد کٌ الرا گفت

 .نٌ دنی- 

. دنیل با تعجب بٌ چشهان درخشان ٍ سرخ الرا کٌ جدیدًا خیلی جدی بَد نگاى کرد
 :ادانٌ داد

 .باید بدٍنی کٌ اٍن قدرت خیلی قَیٌ؛ بٌ تنًایی از پسش بر نهی آیو- 

 :باٍرش نهی شد، بٌ سختی زنزنٌ کرد

 یعنی حتی بیشتر از آزٍر؟- 

 .سرش را تکان داد« آرى»الرا بٌ نعنی 

الرا با نگاى بی رٍح، آرانش را از دنی گرفت ٍ نگايی پر از خشو بٌ جانسَن کٌ لبخند از 
با خشو بٌ سهتش قدم برداشت ٍ تهام چهن يای زیر پایش را . لبش پاک نهی شد کرد

 .لٌ کرد

ٌ ی دٍم، اسلحٌ را بٌ سهت الرا نشانٌ گرفتند ٍ يای ٍیژى از طبق ٌ ی نیر تام ٍ نیلر بٌ . يه
 .عقب قدم گذاشتند؛ چَن حرکت الرا ناگًانی بَد

ٌ اش را در نشت  جانسَن ٍقتی بٌ خَد آند کٌ الرا در نیو قدنی اش ایستادى بَد ٍ یق
 .گرفتٌ بَد
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ٌ يای . گفتن دنی در صدای شلیک تیر يای نتَالی گو شد« نٌ»صدای  حجو زیاد گلَل
ٌ  ای نشخص از بدن الرا کهی  در يَا نعلق ناندند ٍ سرانجام ذرى ذرى  داغ ٍ فلزی در فاصل

الرا بدٍن این کٌ تغییری در ٍضعیتش ديد، خیرى بٌ چشهان . بٌ خاکستر تبدیل شدند
ٌ شدى اش گفت  :ترسیدى ی جانسَن، با صدای دٍرگ

ٌ ی آدم ياش نیست ٍ نابَد کنو؛ ٍلی نن يو از -  نن اگر بخَام، نی تَنو اینجا رٍ با يه
جنس آدنو ٍ نیتو کهک بٌ يو نَعانهٌ ٍ تَی این راى چٌ باشین چٌ نباشین، اگر سر 

 .تردید نکن. رايو قرار بگیرین، نردین

ٍ يای ٍیژى ایستادى بَدند نگاى کرد ٌ اش را راى کرد ٍ بٌ باالی سرش کٌ نیر  .یق

ٌ يا بر اجر حرارت غیبی،  ٌ ی اسلح بدٍن کَچک ترین حرکتی ٍ تنًا با اشارى ی چشو لَل
 .ترسیدند ٍ اسلحٌ  يا را بر زنین انداختند. کهی  ذٍب شد ٍ رٍ بٌ پایین خو شد

ٍقتی الرا بٌ سهت دنی برنی گشت، جانسَن با . تام از ترس پشت نیلر ایستادى بَد
 :صدای لرزان گفت

 .نن بًت اعتهاد نی کنو الرا، پس رٍ کهک نن حساب کن. باید حرف بزنیو... بـ- 

ٍ يای ٍیژى فریاد زد  :ٍ بعد بلند خطاب بٌ نیر

 رٍشن شد؟. این ناجرا نباید بٌ بیرٍن درز پیدا کنٌ- 

صدای آزٍر کٌ بر رٍی حَض آب نشستٌ بَد ٍ تصَیر خَدش را در آب نی دید، تَجٌ 
 .الرا را جلب کرد

 .پس بازی شرٍع شد-

برایش کهی  عجیب بَد، آن ايریهن . الرا کهی  بٌ حالت يای عجیب آزٍر نگاى کرد
 !خَن خَار چگَنٌ بٌ فکر کهک بٌ انسان يا افتادى؟ آن آزٍر کجا ٍ این آزٍر کجا
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ٌ ٍار گفت. با شنیدن صدای دنیل چشو از آزٍر گرفت  :دنیل زنزن

ٍقتی جانسَن این طَری جدی نیشٌ، یعنی نَضَع رٍ يو جدی گرفتٌ ٍ بٌ نا اعتهاد - 
 .کردى؛ پس بًترى باياش راى بیایو

 :بعد از گفتن این حرف دنیل رٍیش را بٌ سهت جانسَن برگرداند ٍ گفت

اگر تصهیهتَن قطعی شد شب با نن . باشٌ آقای جانسَن، قبَلٌ؛ انا ٍاسٌ انرٍز کافیٌ- 
 .تهاس بگیرید

 :بعد رٍ بٌ الرا با لبخند گفت

 .تَ تَضیحات زیادی رٍ بٌ نن بٌ بديکاری. بریو- 

 :جانسَن دستپاچٌ گفت

 .خیلی حرف يا يست کٌ باید بزنیو... ٍلی- 

 :دنیل در حین حرکت کهی  برگشت ٍ گفت

 .تلفنی يو نیشٌ حرف زد- 

 .ٍ رفتند

الرا در نکان خلَتی ننتظر دنیل ایستادى بَد در یک اتاق خالی کَچک با يهان جسو 
ايریهنی ٍ دنیل سریع بٌ لیزا سفارش کردى بَد کٌ یک دست لباس دخترانٌ ٍ کهی  

 .کَچک تر از سایز خَدش را تًیٌ کند

بعد از بیست دقیقٌ، دنیل قفل در را باز کرد ٍ نفس نفس زنان یک بلَز آبی زنستانی ٍ 
شلَار جین تنگ ٍ یک پالتَی سفید بٌ يهراى کالى سفیدی ٍ البتٌ یک عینک دٍدی، بٌ 

 .سهتش گرفت
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 :الرا نگايی خنحی بٌ لباس يا انداخت ٍ گفت

 .نهنَن- 

 :دنیل لبخندی زد ٍگفت

 .بیرٍن ننتظرتو. ٍقتشٌ کهی  تنَع بدی- 

ٌ ی خلَتی ٍ نبَد عدى ی زیادی از  ٍقتی از رايرٍی سازنان بیرٍن آندند، دنیل نتَج
 «.کاِر جانسَن بَدى». کارنندان شد کٌ جَابش را يو گرفت

 :ٍقتی ير دٍ در ناشین نشستند، دنیل رٍ بٌ الرا با خَشحالی گفت

 فعال زنان دست ناست، کجا دٍست داری بریو؟. خب اٍن ناجرا يو حل شد- 

ٌ ی دنیل گذاشت ٍ گفت  :الرا دست ظریفش را بر رٍی گلَی گرفت

 .دکتر- 

 :دنی لبخند نًربانی زد ٍ گفت

 ...حالو خَبٌ، چیزی نیست- 

چٌ نرگت شدى لعنتی؟ چرا »: نزیک بَد از این نًربانی عجیب ٍ خشک الرا فریاد بزند
 «پشت اٍن چشو يای سرخت قایو شدی؟

 :الرا زنزنٌ کرد. ٍلی جلَی آن يهٌ حجو بغض را گرفت

 .پس بریو کلیسا- 

 .دنیل آرام سری تکان داد ٍ ناشین را رٍشن کرد

*** 
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 دنیل

 .با يو ٍ دٍشادٍش يو بٌ سهت ٍرٍدیٌ کلیسا قدم برداشتیو کٌ دیدم الرا ایستاد

 :برگشتو ٍ با تعجب گفتو

 !نهیری تَ؟- 

 :آرٍم گفت. نگايش بٌ داخل کلیسا بَد

 .نن اجازى ی ٍرٍد بٌ نکان يای نقدس رٍ ندارم. نهی تَنو- 

 .با این کٌ چشهش پشت عینک بَد؛ انا حس کردم کٌ غهگینٌ، البتٌ شاید

بٌ سهتش رفتو، دستش رٍ گرفتو ٍ با قدم يای سریع بٌ . دیگٌ داشتو قاتی نی کردم
خَدم قدنی  بٌ داخل گذاشتو؛ ٍلی ٍقتی قدم دٍم رٍ گذاشتو، . سهت در کلیسا کشَندم

 .چیزی نن رٍ از حرکت نگٌ داشت

برگشتو دیدم درست در نرز دست نن ٍ الرا، یٌ چیزی نحل یٌ دیَار نانرئی نانع ٍرٍد 
 آخٌ چرا؟. خَاستو باز يو سعی کنو؛ ٍلی نشد، خیلی عجیب بَد. الرا نیشٌ

نگايو بٌ صَرت . دست الرا رٍ کٌ ر يا کردم، خَدم بٌ راحتی ٍارد کلیسا شدم
 .رنگ پریدى ش بَد، نی تَنستو حسرت رٍ از چشو يای پنًَن پشت عینکش بخَنو

دستو رٍ رٍی فکو گذاشتو ٍ تهام حجو . آى سَزناکی کشیدم ٍ از کلیسا بیرٍن اٍندم
 .این دختر چی بٌ سرش اٍندى بَد. این ناراحتیو رٍ قَرت دادم تا برٍز نکنٌ

نیهکت يو کٌ . يَا آفتابی بَد؛ انا باد سردی نی ٍزید کٌ باعخ نی شد لرز بٌ تنو بشینٌ
با نزدیک ترشدن الرا ٍ گرنایی کٌ بٌ بدنو رسید، باعخ شد لبخند . فلزی ٍ دیگٌ بدتر

 .یٌ دٍست کٌ نحل بخاری گرم ٍ دل نشین بَد. یاد یٌ خاطرى ی آشنا افتادم. بزنو
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ٌ خاطر این بَد کٌ نی خَاستو حرف يای اٍن رٍ  ير دٍ ساکت بَدیو، سکَت نن ب
 .تا این کٌ افکار سحرآنیزش رٍ با زبَنش جاری کرد. بشنَم

ٌ يا نگاى نی کنٌ-   .نی تَنو آزٍر رٍ ببینو کٌ چطَری با لذت بٌ بازی بچ

ٌ ی فسقلی دنبال يو نی دٍیدند؛ ٍلی  ٍ با سر بٌ جلَ اشارى کرد، نگاى کٌ کردم، چندتا بچ
 .چیزی بٌ اسو آزٍر ندیدم

 :ادانٌ داد

نن ٍ اٍن با يو تَافق کردیو، تَافق سر این کٌ در عَض داشتن احساسات ٍ قلب نن -
 ...کاری بٌ دنیا نداشتٌ باشٌ

باد سرد . تندی سهتش برشتو ٍ با ناباٍری بٌ صَرت جدی ٍ بی احساسش نگاى کردم
 .نحل خار تَ چشو يای خشک شدى م فرٍ رفت

ٌ ی قلب ٍ احساس بَد. آرى دنی، حرف يای اٍن پیرزن ٍاقعیت داشت-  نن . آزٍر تشن
 .اٍن رٍ باختو، يهَن طَر کٌ سانر رٍ از دست دادم

عینکش رٍ برداشت ٍ چشو يای سرخی رٍ کٌ ٍقتی بٌ حالت انسانی بَد نات نی شد، 
 :گفت. بٌ چشو يای طَفانی نن داد

نن فقط خشو ٍ . نی بینی، يیچی حس نهی  کنو؛ نٌ خَشحالی رٍ نٌ غو رٍ نٌ عشق رٍ- 
 .کینٌ رٍ نی تَنو حس کنو؛ یعنی احساسات ننفَری کٌ برای جنگ ٍ خَن ریزی الزنٌ

ٌ م خیس شد کٌ اٍن خیسی با انگشت الرا اسیر شد ٌ ی چشو ٍ بعد رٍی گَن . اٍل گَش
 :نگايی بٌ اشک رٍی انگشتش کرد ٍ خنحی گفت

ٌ کردنو بلد نیستو-  ٌ ش رٍ آزٍر غارت کرد ٍ برد ٍ در ازاش قدرت ٍ . حتی دیگٌ گری يه
 .راينهایی ياش رٍ برام گذاشت
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 :زیر لب زنزنٌ کردم. ناراحتیو بٌ خشو تبدیل شد

 !لعنتی لعنتی، آزٍر پست فطرت- 

 :ٍ بعد تندی بلند شدم ٍ بٌ سهت جایی کٌ الرا نی گفت آزٍر ایستادى رفتو ٍ فریاد زدم

 !آشغال بدذات، اگٌ جرئت داری با نن طرف شَ- 

ٌ ی خَن آزٍر بَدم کٌ تَی يَا نشت نی زدم تا شاید  انقدر اعصابو داغَن بَد ٍ تشن
ٌ يا ترسیدى ٍ جیغ زنان پا بٌ فرار گذاشتند؛ ٍلی نن . حرصو رٍ سر آزٍر خالی کنو بچ

 :دست بردار نبَدم ٍ فریاد زدم

ٌ ی ناتَان ٍ بی دست ٍ پا نیستو، اگٌ -  خَدت رٍ نشَن بدى کحافت، نن دیگٌ اٍن بچ
 !دل داری االن خَدت رٍ نشَن بدى

 :بی فایدى بَد، رٍی زانَ خو شدم ٍ نالیدم

 .چرا تَ؟ چرا تَ الرا؟ نن بی عرضٌ باید این باليا سر نن نی اٍند نٌ تَ- 

ٌ بازی يای نن نگاى  سرم رٍ کهی  برگردٍندم ٍ دیدم کٌ آرٍم سرجاش نشستٌ ٍ بٌ دیٍَن
 .آرٍم ٍ بی حرکت، نحل یٌ نردى ی نتحرک. نی کنٌ

ٌ  یٌ پرندى ی . کهی  بعد نگايش بٌ پنجرى ی کلیسا افتاد رد نگايش رٍ کٌ زدم، نتَج
 چرا این طَری خیرى ش شدى؟. طَطی نانند شدم

*** 

 .بعید نبَد. يیچ ٍاکنشی نشَن نداد

بًش گفتو کٌ جسی با شیهی درنانی درنان سختی رٍ پشت سر گذاشت؛ انا باالخرى 
 .درنان شد ٍ حاال يو تشکیل خانَادى دادى
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 :ٍلی بٌ یٌ کلهٌ اکتفا کرد

 .خَبٌ- 

بًش گفتو کٌ جسی یازدى سالٌ ننتظرتٌ، دٍست درس خَن دٍران دبیرستانی؛ انا فقط 
 :گفت

 .باشٌ- 

الرا کنارم .  ایستادم324با خستگی جسهی  ٍ رٍحی کنار در ٍاحد . در آسانسَر باز شد
 .ایستاد

بعد نردنکش شرٍع . نگايش کردم، دیدم بینیش از بَییدن چیزی دارى تکَن نی خَرى
 .بٌ دٍدٍزدن کرد

بدٍن این کٌ بذارى در بزنو، دستش رٍ رٍی قفل در گذاشت ٍ با حرکت انگشتش در باز 
 .شد

با ديانی باز بٌ ٍرٍدش بٌ خَنٌ نگاى کردم؛ آرٍم ٍ بی سرٍصدا، انگار رد بَیی رٍ 
 .فقط انیدٍارم جان ينَز سر کار باشٌ. پشت سرش داخل شدم. نی گرفت

پشت . تَی پذیرایی کسی نبَد ٍ الرا سهت در اتاق سارا رفت ٍ آرٍم الی در رٍ باز کرد
سرش رفتو کٌ دیدم نسخ شدى ٍسط اتاق ایستادى ٍ انگار بٌ دختر کَچَلَی نازی کٌ 

 .تَی گًَارى خَابش بردى بَد نگاى نی کنٌ

 جسی کجا بَد؟. نهی دٍنستو چی بگو

ٌ  ش نشست  :بریدى بریدى گفت. دستش آرٍم باال اٍند ٍ رٍی سین

 .ٍلی نن بَی جسی رٍ شنیدم- 
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 :آرٍم ٍ با لبخند گفتو

 .اٍن ساراست، دختر جسی- 

 :سریع برگشتو ٍ گفتو. يهین حین صدای تَقف ٍ يین جسی رٍ از پشت سر شنیدم

 ...ننو، ِام، چیزى، در، خب- 

چشو يای نتعجب سبزش از نن بٌ رٍی دختری کٌ پشت بٌ نا تَی اتاق ایستادى بَد 
 .چرخید

 :بًت زدى پرسید

 دنی؟- 

 .تا این کٌ الرا بٌ سهت نا چرخید. دٍست داشتو فرار کنو، نهی دٍنستو چی بگو

انگار زنان باز يو . شاید چیزی بٌ اسو تَقف زنان ٍجَد ندارى؛ ٍلی نن نیگو دارى
 .نتَقف شدى بَد

َ يای بَرش تَی يَا نعلق شد ٍ با صدای برخَرد يیکلش رٍی زنین بٌ  تا این کٌ ن
 :سهتش دٍیدم ٍ صداش زدم. خَدم اٍندم

 جسی، چت شد؟ صدام رٍ نی شنَی؟- 

ٌ  ای از نگرانی نگايو بٌ الرا افتاد دیدم کٌ تَی چًرى ش يیچ احساسی نبَد؛ ٍلی . لحظ
ٌ ش رٍ نی فشرد، خیلی نحکو ٌ ی سین  .دست نشت شدى ش رٍی قفس

از دست خَدش . دنیل يراسان جسی را بلند کرد ٍ بٌ اتاقش برد ٍ رٍی تخت گذاشت
با خَدش زیر لب . چطَر حساسیت يا ٍ دل نازکی جسی را فرانَش کردى بَد. کالفٌ بَد

 :گفت
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 تَ کی از این غش کردن يات دست نی کشی دختر؟-

نی دانست کٌ این غش کردن يا ٍاکنش عادی جسی در برابر اتفاقات يیجانی است 
 .پس، جای نگرانی ندارد

 :صدای خشهگین آزٍر بلند شد. در تاریکی اتاق، يهچنان ایستادى بَد

 تَ نی خَای تَافقهَن رٍ فسخ کنی؟- 

 :يهان طَر کٌ چشو بستٌ دست نشت شدى اش را رٍی قلبش نی فشرد نالید

 .نٌ- 

 :آزٍر دٍرش بٌ آرانی  چرخید ٍ تًدیدٍار گفت

چرا نی خَای چیزی رٍ حس . خَبٌ؛ چَن خَدت يو نی دٍنی کٌ عَاقب خَبی ندارى- 
کنی کٌ دیگٌ نتعلق بٌ تَ نیست؟ اصال برای چی بٌ جای پیداکردن اٍن قدرت نابَدگر، 

نکنٌ دلت براشَن تنگ شدى بَد؛ ٍلی صبر کن، ! اٍندی نًهَنی ٍ دیدن آشنايات؟ يٌ
 !تَ کٌ دل نداری

 .ٍ سپس خندید ٍ قًقًٌ زد

ٌ اش برداشت، صَرتش  ٌ ی سین کو کو کٌ درد قلبش کايش یافت، دستش را از رٍی قفس
 .عرق کردى بَد

 تَ خَبی؟- 

 .با صدای دنیل سرش را باال گرفت

ٌ ی يیچی ندارى؛ ٍلی -  يَف، ينَز يو تا تقی بٌ تَقی نی خَرى غش نی کنٌ، اصال جنب
 .خب تَ يو دلیل کهی  نبَدی برای غش کردنش
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 :با دیدن صَرت عرق کردى ٍ دريو الرا تعجب کرد. بعد لبخندی زد ٍ جلَ آند

 ...نگران نباش، گفتو کٌ اٍن عادتشٌ کٌ- 

ٌ ی چی اٍندیو اینجا؟ جای این کٌ دنبال اٍن نَجَد باشیو، اٍندیو اینجا چی -  نا ٍاس
 کار؟

 :دنی جا خَرد ٍ سعی کرد تَجیٌ کند کٌ الرا بالفاصلٌ گفت

کٌ چی؟ تا االن کٌ دٍری نن آسیبی بًش نزدى ٍ . آرى دلش برای نن تنگ شدى بَد- 
ٌ ی نردم رٍ بٌ خطر نیندازى  .بعدش يو نهی  زنٌ؛ ٍلی این ٍقت يدردادن يا جَن يه

 :دنیل پَزخندی زد ٍ گفت

باشٌ، تقصیر از ننٌ کٌ گفتو شاید دلت بخَاد بًترین دٍستت رٍ ببینی، کٌ اشتباى - 
 .کردم

آرى اشتباى کردی، نن نٌ دلو برای اٍن تنگ شدى بَد نٌ برای تَ ٍ نٌ برای يیچ کس - 
 !چَن نن چیزی بٌ اسو دل ندارم. دیگٌ

 :دنیل نگاى پر از غهش را بٌ چشو يای سرد الرا دٍخت ٍ گفت

آرى درستٌ، دٍستی نا خیلی ٍقتٌ تهَم شدى، اٍن الرای افسردى ی نًربَن ٍ ترسَ، - 
 .دیگٌ دلیلی ندارى بخَام این حقیقت رٍ ناست نالی کنو. خیلی ٍقت پیش نردى

ٌ  ای بٌ اٍ نگاى  الرا نگايش را از اٍ گرفت ٍ بٌ دختر کَچک غرق در خَاب داد ٍ چند جانی
 .کرد

 .اگٌ جسی بايات تهاس گرفت، بًش بگَ کٌ اشتباى دیدى- 
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ٌ تاریک برق نی زد؛ انا با تخسی  دنیل با این کٌ چشهانش از شدت اشک در اتاق نیه
 :گفت

 .باشٌ، پس دیگٌ نَندنت اینجا بی دلیلٌ، بیا بریو- 

 .ٍ خَدش سریع از اتاق خارج شد

از خرٍجی آپارتهان . سرنای حرف يای الرا برایش بسیار سَزآٍر تر از سرنای زنستان بَد
آقای جانسَن بَد، قرار . نزدیک بٌ ناشین کٌ شدند، گَشی دنیل زنگ زند. بیرٍن آندند

ٌ زیر بٌ سهت ناشین رفت. بَد راجع بٌ عهلیات صحبت کنند  .الرا سر ب

 بلٌ؟- 

 :با شنیدن صدای نضطرب جانسَن جا خَرد ٍ ایستاد

بگینز، يهین االن دست دختِر رٍ بگیر ٍ بردار بیا اینجا، تَی انگلیس یٌ تَدى ی عجیب - 
ٌ ی . ٍ بزرگ در حاِل رشدى تَ رٍستایی بٌ اسو بیبَری نردم اٍن ننطقٌ در حال تخلی

جزئیاتش رٍ بعدا بًت . غلط نکنو بٌ يهَن نَجَدات نربَط نیشٌ. اٍنجا يستند
 .خَدت رٍ برسَن عجلٌ کن. نیگو

ير دٍ بعد از نگاى . با نگرانی دنیل، الرا يو ایستادى بَد؛ ٍلی تهام نکالهٌ را شنید
 .تا خَد نرکز در سکَت بَدند. کَتايی بٌ یکدیگر، با عجلٌ سَار شدند

 .آسهان پَشیدى از ابر بَد. ناى انشب بٌ سختی از الی ابر يای پراکندى زنین را نی دید

ٌ  ای بٌ پا بَد، ير کسی بٌ دنبال کاری بَد در بین این جهعیت یکی از . در ادارى يهًه
کارنندان نرد، با حَاس پرتی بٌ شخصی برخَرد کرد کٌ باعخ شد کل يیکلش از شدت 

ٍقتی برگشت تا آن شخص را ببیند، ناتش برد؛ یک دختربچٌ با این . تنٌ عقب برٍد
 !يهٌ زٍر، نحال بَد
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ٌ ی دٍم بٌ سهت اتاق جانسَن نی رفت کٌ با صدای لیزا، ير دٍ بٌ پشت  در رايرٍی طبق
 .سر نگاى کردند

 :با نگرانی گفت

 .بیاید بٌ اتاق کنفرانس، اٍنجا ننتظرتَنن! آقای بگینز- 

يهان لباس يایی بَد کٌ . بعد نگايی تَأم با تعجب، بٌ دختر نَسفید ٍ عجیبی انداخت
 .بٌ سفارش آقای بگینز خریدى بَد

 «.حتهًا خبراییٌ»: لیزا با خَد گفت

قبل از گشَدن در، دنیل بٌ سهت الرا برگشت ٍ . ير سٌ بٌ سهت اتاق کنفرانس رفتند
 :گفت

 آنادى ای؟- 

 :الرا بالفاصلٌ گفت

 .آرى- 

 .لیزا يو از فضَلی ارتباط نیان آن دٍ عینکش را با انگشت باال زد ٍ نگايشان کرد

دنیل نگايش را در اتاق تاریکی کٌ تنًا با نَر پرٍژکتَر . در باز شد ٍ يهٌ سکَت کردند
 .نیلر، جانسَن ٍ تام: سٌ چًرى ی آشنا نی دید. رٍشن بَد، انداخت

الرا يو نگايی بٌ اعضای تیهی  کٌ بٌ اٍ اعتهاد کردى . این یعنی پرٍژى فعال نحرنانٌ است
 .چشو يای نصهو ٍ آنادى شان. بَدند انداخت

بعد از نشستن دنی ٍ الرا، نیلر از جا بلند شد . لیزا در را بست ٍ خَدش کنار اتاق ایستاد
 .ٍ شرحی از اتفاقات را بیان کرد
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يهین طَر کٌ تَی عکس نی بینین، یٌ تَدى ی سیاى رنگ ٍ خزندى از جنَب رٍستای - 
نیزان رشدش در طَل رٍز نشخص نیست؛ انا تا بٌ حال . بیبَری انگلیس در حال رشدى

ظايرًا چًار رٍزی نیشٌ کٌ پدید اٍندى؛ ٍلی سٌ ساعت پیش دٍلت . يو نتَقف نشدى
انگلیس نتَجًش شدى، نردم اٍن نَاحی يو تخلیٌ کردن ٍ يهچنان نشغَل تخلیٌ 

 .خَشبختانٌ تَی خَد رٍستا اتفاق نیفتادى. يستن

ٌ ی کَچک سیاى رنگ در کشَر انگلیس  تصاٍیر نايَارى  ای از آن پدیدى يهچَن یک لک
 .صَرت يهٌ در يو بَد. بَد

 :تام کٌ در عین ناباٍری بٌ دنیل، دشهن خَنینش، اعتهاد کردى بَد، رٍ بٌ جهع گفت

ٌ  ای تَی انگلیس سر در آٍردن؛ پس نهکنٌ جا يای -  ٍلی اٍن نَجَدات از یٌ شًر دیگ
 .نختلف انگلیس آلَدى شدى باشٌ

 :دنیل دست نشت کردى اش را از جلَی ديانش برداشت ٍ گفت

با تَجٌ بٌ اٍن قضیٌ، فکر نهی  کنو . گفتو کٌ یٌ نَجَد عجیب پریشب بًو حهلٌ کرد- 
اگٌ دست نجنبَنیو، نهکنٌ جا يای دیگٌ رٍ يو در . این ناجرا فقط بٌ انگلیس ختو بشٌ

 .بر بگیرى

 :جانسَن سری تکان داد ٍ گفت

ٌ  ای کٌ گفتی بٌ گرٍى تحقیقات سپردیو ٍ چیزی کٌ -  درستٌ، نا اٍن نَجَد رٍ از رٍی تپ
ٌ ست کٌ  ...اٍن يا بٌ نا گفتن اینٌ کٌ یٌ نَجَد غیرانسانی ٍ ناشناخت

ٌ ی حرف جانسَن را پارى کرد  .در يهین حین صدای نازک الرا رشت

 .اٍن نَجَد، یٌ انسان بَد- 

 .با این حرف نگاى نتعجب ير پنج نفر بٌ رٍی الرا نتَقف شد
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 :نیلر گفت

ٍلی نحقق يای نا این رٍ رد کردن، يیچ عالئهی  از انسان بَدن نداشت، بٌ جز این کٌ - 
ٌ ش رد شدى  .دٍتا دست ٍ دٍتا پا داشتٌ؛ ٍلی بقی

نقداری از ِگل داخل گلدان در يَا نعلق شد ٍ رٍی نیز کنفرانس، درست نقابل حضار 
 :يهٌ اٍل شَکٌ شدند؛ ٍلی دنیل کٌ دیگر عادت کردى بَد گفت. نشست

 .چیزی نیست آرٍم باشید- 

 .يهٌ با تردید بٌ الرا نگاى کردند

ٌ يای کَچک گلی از چًار طرف بٌ  ِگل بٌ سرعت بٌ شکل آدنیزاد در آند ٍ کهی  بعد رشت
ٌ ی گلی  ٌ ٍر شدند ٍ درٍن جسهش نفَذ کردند ٍ نجسه ٌ ی آدنی  حهل سهت آن نجسه
ٌ يای کرم نانندی از رٍی سرش سر بیرٍن آٍردند ٍ  آدنیزاد کو کو تغییر شکل داد ٍ رشت

 .يهین طَر در نچ ٍ پايایش

ٌ ی یٌ عضَ از یٌ نَجَد ايریهنی قرار گرفت کٌ با نفَذ بٌ -  یٌ آدم نعهَلی نَرد حهل
درٍن اٍن شخص، تهام اعضا ٍ سیستو بدنش رٍ نختل کرد ٍ اعضای داخلی بدنش رٍ 

پس ننبع اٍن جَنَر انسان . يو برای تَلید بیشتر اٍن نادى ی عانل، تهانًا نابَد کردى
 .بَد؛ ٍلی عانل تغییرش رٍ نتَنستو شناسایی کنو

 .يهٌ خیرى بٌ ِگل کٌ شبیٌ یک نَجَد يیَالیی بَد، شدند

جانسَن از ذٍق چیزی کٌ نی دید لبخند بر لب داشت، قدرت الرا برایش خیلی جالب 
 .بَد

 :دنیل زنزنٌ کرد

 ...نن يو نتَجٌ شدى بَدم کٌ شبیٌ آدنیزادى؛ چَن حالت صَرت ٍ پَستش- 
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 :جانسَن سریع گفت

َ ى ای -  ٌ يای کرم نانند قً پَست؟ ٍلی ٍقتی نا اٍن رٍ پیدا کردیو، تهانًا با يهین رشت
ٌ  ای نشخص نبَد  .پَشیدى شدى بَد، يیچ پَست یا چیز دیگ

اخو يایش در يو رفت ٍ يهگی از تناقض این حرف در فکر فرٍ رفتند کٌ الرا تندی از جا 
 :بلند شد ٍ رٍ بٌ جهع گفت

 !اٍن نَجَد ينَز زندى ست، نباید بًش نزدیک بشن- 

 .نرد با رٍپَش سفید ٍ دستکش بٌ دست بٌ تخت نخصَص کالبدشکافی نزدیک شد

نگايی بٌ جسو چندش آٍر ٍ عجیب نقابلش . يهکارش لَازم ٍ ابزار الزم را برایش آٍرد
 .انداخت کٌ انگار چند کیلَ، کرم قًَى  ای رنگ چسبناک را رٍی تخت پًن کردى بَدند

 :يهکار زن بٌ دکتر گفت

 تا بٌ حال یٌ يهچین چیزی دیدى بَدید؟- 

 :دکتر کٌ نهی  دانست دقیقا باید از کجا تیغ را بزند، گفت

ٌ ی یٌ حیٍَنٌ کٌ فاسد ٍ کرم زدى -  يرگز، اٍلین بارى يهچین نَجَدی نی بینو، انگار الش
 .شدى

 .ٍلی چٌ حیٍَنیٌ کٌ يهچین قدی دارى؟ تقریبا يو اندازى ی شهاست- 

 :دکتر از زیر چشو بٌ زن چپ چپ نگاى کرد ٍ گفت

 .تَ این رٍ با نن نقایسٌ نی کنی؟ جای حرف زدن بٌ دستو نگاى کن تا خَب یاد بگیری- 

 .زن خجالت زدى سری تکان داد ٍ چیزی نگفت
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ٌ يای قًَى ای کرم نانند را  تیغ نخصَص را رٍی قسهتی از بدن آن نَجَد زد تا الی
ٌ برداری نی کرد کٌ چیزی شبیٌ بٌ بینی یک انسان را . بتراشد يهین طَر داشت الی

ير دٍ با تعجب نگايی بٌ یکدیگر کردند ٍ سپس دکتر با يیجان بیشتری . نشايدى کرد
ٌ يای قًَى  ای را تراشید ٍ از دیدن این چًرى ی آدنیزاد با تعجب گفت  :الی

 !چطَر يهچین چیزی نهکنٌ؟ این کٌ آدنٌ! باٍرنکردنیٌ- 

ٌ ی چشو نتَجٌ حرکت کَچکی از پای  زن يو با تعجب نگايی بٌ آن انداخت کٌ از گَش
 .نَجَد شد

 .احساس کردم پاش تکَن خَرد! دکتر-

 .دکتر با تعجب کل تنش را برانداز کرد ٍ کهی  بٌ الشٌ نزدیک شد

 .انکان ندارى، يیچ عالئو حیاتی ندارى- 

ٌ  ای بعد دٍبارى تهام صَرتش از کرم يای  ناگًان الشٌ چشو يایش را باز کرد ٍ ٍ جانی
 .قًَى  ای پر شد

 .دکتر ٍ زن ترسیدى از تخت فاصلٌ گرفتند

 :زن نگاى يراسانی بٌ دکتر انداخت ٍ گفت

 برم کهک خبر کنو؟- 

 :دکتر کٌ نگايش بر نَجَدات کرم نانندی بَد کٌ اکنَن نتحرک شدى بَدند، بَد گفت

 .نٌ فعال- 

زن کٌ خیلی ترسیدى بَد، آرام آرام بٌ سهت در حرکت . بعد قدنی  بٌ سهت نیز برداشت
دکتر ٍقتی عکس العهلی ندید، تیغ را برداشت تا تحریکش کند کٌ قبل از برخَرد . نی کرد
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ٌ الی کرم  يا پنًان بَد-تیغ، آن نَجَد عجیب ناخن تیزش را  در دست دکتر - کٌ در الب
 .فرٍ کرد

با شنیدن . صدای فریاد از درد دکتر باعخ شد کٌ زن يو جیغ بکشد ٍ بٌ سهت در بدٍد
ٌ ی ننفی سٌ ساختهان نی آند، دنیل فریاد زد  :صدای جیغ کٌ از طبق

 .دیر شدى- 

ٌ يا ير دٍ زنان گیر است  :جانسَن گفت. چَن نی دانست کٌ چٌ آسانسَر ٍ چٌ پل

 .تام اسکالر، زنگ خطر رٍ بزن- 

ٌ يایی کٌ تا طبقات ننفی، نارپیچی ٍار فرٍ رفتٌ بَد  الرا برخالف آن سٌ نفر بٌ سهت پل
 .«پیداش کن»ذينش ندام آالرم نی داد کٌ . دٍید

دستش را بر نردى گذاشت ٍ خَدش را . دنیل برگشت ٍ الرا را صدا زد؛ ٍلی بی فایدى بَد
ٌ ی ساختهان بٌ پایین انداخت ٌ ی ننفی س ٌ ی دٍم تا طبق با شتاب ير پنج طبقٌ . از طبق

اٍ اکنَن در آزنایشگاى . را در چند جانیٌ طی کرد ٍ نحل برگ بر رٍی کف زنین فرٍد آند
بٌ سهت صدای فریاد ٍ جیغی کٌ از انتًای رايرٍ نی آند . کَچک ٍ سّری سازنان بَد

 :ٍقتی بٌ انتًای رايرٍ نزدیک شد، صدای ايریهن درٍنش زنزنٌ کرد. دٍید

 .برٍ بٌ چپ- 

بٌ فرنان اٍ بٌ سهت چپ حرکت کرد ٍ زنی سبزپَش را دید کٌ يراسان ٍ جیغ زنان بٌ 
 :سهت اٍ نی دٍد ٍ داد نی زد کٌ

 !برٍ نیا اینجا. فرار کن- 

ٍ بعد پشت سر اٍ دید نردی زخهی  ٍ خَنین کٌ ظايرا دکتر بَد از اتاقی خارج شد ٍ 
 .پشت بندش نَجَدی پَشیدى شدى از اجسام کرم نانند نتحرک
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 .اخو يایش در يو رفت، بٌ سرعت بٌ سهت آن يیَال دٍید

ٌ ی دیَار کاشی شدى رساند ٍ دست زخهی اش را  دکتر زخهی ٌ کنان خَدش را بٌ گَش ، نال
جانَر کهی  بٌ سهتش قدم برداشت ٍ ناگًان با حس شخصی دیگر بٌ پشت . بغل کرد

 .چرخید کٌ خنجری ناب از جنس استخَانی شکست ناپذیر در گردنش فرٍ رفت

با چشهان خشهگین ٍ سرخش بٌ گردن نَجَد نگاى کرد ٍ با فشار دستش ٍ قدرت 
ايریهن درٍنش، يیَال را بٌ سهت دیَار پرتاب کرد کٌ باعخ شد سر يیَال از تنش جدا 

 .شَد

 .الرا تغییر جسو ندادى بَد ٍ فقط ساعد ٍ نچ دستش زريی شدى بَد

. انگار قطع شدن سرش يو تاجیری در اٍ نداشتٌ. نَجَد با تکان تندی، باز يو سرپا شد
ٌ ٍر شد ٍ ناخن تیز ٍ بلندش را بٌ سهت الرا پرتاب کرد کٌ در  سریع بٌ سهت الرا حهل

 .کتف الرا فرٍ رفت

چَن بدنش در حالت انسانی بَد، کانال نفَذپذیر بَد ٍ در کتفش خراشی عهیق ایجاد 
يیَال، الرا را بین خَد ٍ دیَار، در يهان حال کٌ ناخنش در کتف دختر بَد نگٌ . شد

ٌ ی الرا را سَراخ کند کٌ نچش در دام دست الرا  داشت ٍ با دست دیگر قصد داشت سین
 .افتاد

چشهان سرخش . حَاسش جای دیگر بَد. انگار جسهش در رايرٍ بَد؛ ٍلی رٍحش نٌ
 .بٌ يیَال بَد؛ ٍلی اٍ را نهی دید؛ چَن ذينش پیش آزٍر بَد

 :در ذينش خطاب بٌ آزٍر گفت

ٌ ضعفش چیٌ؟-   نقط

 :آزٍر تکیٌ بر دیَار، نگايی بٌ يیَال انداخت ٍ گفت
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 .يهَن چیزی کٌ اٍن رٍ بٌ این حال ٍ رٍز انداختٌ- 

 ينَز تَ بدنشٌ؟- 

 .از چشو يای نن استفادى کن. اگٌ اٍن رٍ نابَد کنی نتَقف نیشٌ. آرى- 

ٌ اش را بدرد  .چشهانش را باز ٍ بستٌ کرد ٍ دید يیَال ينَز در تقالی این است کٌ سین

در يهان حالی کٌ يیَال را نگٌ داشتٌ بَد، نگايی بٌ اندام يایش انداخت، با چشهان 
ٌ ی کلفت سیاى نانند شد کٌ . آزٍر درٍن ٍجَد آن نَجَد را نی دید ٌ  یک رشت نتَج

ٌ يایی از آن بیرٍن زدى بَد ٍ انگار با تهام اجسام کرم نانند نتفاٍت بَد پَزخندی . ریش
ٌ ی . زد با قدرت يیَال را بٌ عقب پرتاب کرد ٍ دست استخَانی اش را در جایگاى رشت

 .سیاى رنگ، فرٍ کرد

الرا رشتٌ را در نشت گرفت ٍ حرارتی . يیَال انگار شَکٌ شد ٍ بدنش تکان شدیدی خَد
 .سَزانندى در دٍرن بدن آن نَجَد ایجاد شد ٍ ناگًان از درٍن آتش گرفت

 .با ایستادن آسانسَر، ير چًار نفر بٌ رايرٍ ریختند

 الرا کجایی؟- 

ٌ اش را بیرٍن کشید ٍ جلَتر از آن سٌ نفر بٌ سهت چپ رايرٍ رفت ٍ با  دنیل اسلح
 .دیدن الرا کٌ بر رٍی جسهی  سَختٌ ایستادى بَد، دٍید

 :زنان گفتنفس نفس

 چی شد؟ حالت خَبٌ؟- 

 :الرا نگايش کرد ٍ آرام گفت

 .آرى؛ ٍلی اٍن نرد آسیب دیدى- 
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 :دنیل با دیدن دکتر بٌ سهت جانسَن کٌ داشت نی آند گفت

 .زخهی داریو، اٍرژانس رٍ خبر کنین- 

ٌ ی سینٌ، پالتَی سفیدش خَنی بَد انگار . بعد نگايی بٌ الرا انداخت کٌ از کتف ٍ قفس
بر سرش آٍار فرٍ ریخت بٌ سهتش رفت ٍ دستش را بر رٍی زخو کتفش گذاشت ٍ 

 :گفت

با خَدت چی کار کردی دخترى ی احهق، زخهی  شدی؟ باید سریع ببرنت بیهارستان، راى - 
 !بیفت

 .انگار عصبانی بَد

 :الرا آرام گفت

 .الزم نیست، نن خَبو- 

 !پَف... تَ زدى بٌ سرت، باید صبر نی کردی با يو بریو نٌ این کٌ. يیس، يیچی نگَ- 

 .نیلر، تام ٍ جانسَن کهی  بٌ جسد نگاى کردند ٍ با دیدن الرا نگران شدند

 .زخهی شدی دختر- 

. الرا نی دانست کٌ اگر بٌ آن يا نشان نديد کٌ سالو است، دست از سرش برنهی دارند
ٌ اش بٌ يهراى پیراينی کٌ زیر آن بَد، تا سرشانٌ  ٌ ی اٍل پالتَیش را باز کرد ٍ از شان دکه

ير چًار نفر بٌ نحل خَنی کتفش کٌ اجری از زخو بر رٍیش نبَد نگاى . پایین کشید
 .کردند

 :دنیل گیج ٍ نتعجب گفت

 .يیچ زخهی  نیست! چطَری؟- 
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 :الرا گفت

 .تهام ٍجَدم تحت کنترل آزٍرى، اتفاقی برام نهیفتٌ؛ پس نگران نباشین- 

تام ينَز خیرى ی کتف الرا بَد کٌ دنیل نتَجٌ شد ٍ لباس الرا را نرتب کرد ٍ بٌ تام با 
 :اخو گفت

 !بسٌ دیگٌ، کَر شدی- 

صدای پای نأنَرین ٍیژى کٌ با شنیدن صدای آژیر سر رسیدى . تام بٌ خَد آند ٍ پلک زد
 .بَدند بلند شد

*** 

 دنیل

 بلٌ جسی، چیزی شدى؟- 

 .صدای يق يقش از پشت تلفن باعخ شد عذاب ٍجدان بگیرم

 چتٌ؟ چرا گریٌ نی کنی؟ اتفاقی افتادى؟- 

باالخرى آب بینیش رٍ باال کشید ٍ با صدایی گرفتٌ . داشتو خَدم رٍ نی زدم بٌ اٍن راى
 :گفت

 دنی، الرا کجاس؟ چرا رفتین؟- 

افتادى بَدم بٌ جَن برگ يای گلی کٌ کنار . از این کٌ ضایع بازی در بیارم نگران بَدم
 .دستو بَد

 .خَاب دیدی خیرى! چی؟ الرا؟ يٌ- 
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 :با لجبازی گفت

انکار نکن، . نن خَاب دیدم؟ اتفاقا تَ بیداری دیدم کٌ تَ ٍ الرا، تَ اتاق سارا بَدین- 
 .يهین دٍ ساعت پیش بَد

 .گیاى بیچارى زیر دست يام عریان ٍ بی برگ شدى بَد

آخٌ عزیز نن، نن کٌ دٍ ساعت پیش تَی نأنَریت بَدم ٍ چند کیلَنتر دٍر تر از - 
ٌ ی تَ ٌ ت سر در آٍردم اٍن يو با الرا؟. خَن  !اٍن ٍقت چطَری تَ خَن

 .از درٍغ گفتن يام بیزارم دیگٌ

برگشتو بٌ پشت ٍ بٌ الرا کٌ نشغَل دیدن ننظرى ی بیرٍن بَد، . صدایی ازش نیَند
 :آرٍم گفتو. حتهًا دارى نکالهات نا رٍ گَش نیدى. نگاى کردم

ببین جسی، نی دٍنو چقدر دلت ٍاسٌ الرا تنگ شدى؛ ٍلی سعی کن این رٍ قبَل کنی - 
کٌ الرا یٌ دختر سادى با یٌ سرنَشت عجیب بَد کٌ ندت کَتايی تَی زندگیت 

 .يهرايیت کرد ٍ رفت، یازدى سالٌ کٌ رفتٌ

 .صداش غهگین تر شد

 تَ يو این رٍ باٍر داری نگٌ نٌ؟. رفتٌ؛ ٍلی برنی گردى، نطهئنو- 

 باٍر دارم یا نٌ؟. ينَز خیرى ی الرا بَدم

پشت . برگشت ٍ از نیو رخ بٌ نن نگاى کرد، نی دٍنستو دارى نکالهاتهَن رٍ گَش نیدى
 .اٍن چشو يای سرخ بی تفاٍت یٌ چیز آشناست، این رٍ نطهئنو

 .آرى ننو باٍر دارم کٌ یٌ رٍز برنی گردى-

 .احساس کردم غو از صداش پر کشید
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باید اعتراف کنو کٌ خَاب خَبی بَد، این کٌ الرا یًَ تَی اتاق دخترم بٌ نالقاتو . خَبٌ- 
 خیلی خَبٌ نٌ؟. بیاد

 .نن يو خندیدم. ٍ بعد آرٍم خندید

 .الرا بٌ آرٍنی  رٍش رٍ بٌ سهت پنجرى برگردٍند ٍ باد دٍبارى بین نَياش پیچید

 .فعال. خب دیگٌ دنی، نتاسفو ٍقتت رٍ گرفتو اٍنو این ٍقت شب- 

 .اشکالی ندارى، فعال- 

سینَزیتو بیشتر شدى بَد ٍ سرم . قطع کردم ٍ گَشی رٍ تَی جیبو گذاشتو ٍ نشستو
سعی کردم نحل خَدش . انگار بٌ پنجرى چسبش زدى بَدند. احساس سنگینی نی کرد

ٌ ی جسی زد تَ ذٍقو از . بی تفاٍت باشو؛ چَن ينَز یادم نرفتٌ بَد کٌ چطَر تَ خَن
 .طرفی دٍست داشتو بیاد ٍ کهی  حرف بزنیو

 نیشٌ پنجرى رٍ ببندی؟. سردى- 

ٌ يای حرف گَش کن، پنجرى رٍ بست ٌ اش رٍ از پنجرى گرفت ٍ نحل بچ بعد برگشت . تکی
 .درٍغ چرا، چشو يای قرنزش با اٍن نگاى خنحی کهی  يَلناک بَد. ٍ نگايو کرد

سکَت بدی بینهَن بَد تا این کٌ آرٍم . بی حرف بٌ سهتو قدم برداشت ٍ کنارم نشست
 :گفت

 .بًترى کهپرس آب گرم بذاری رٍ پیشَنیت، این طَری عفَنت سینَس يات بًتر نیشٌ- 

 :از تَجًش دلو نی خَاست بال بال بزنو؛ ٍلی نعهَلی گفتو

 .باشٌ- 
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يهین طَر کٌ نی اٍند تَ، نگايش بٌ گلدٍن کنار . با صدای در نگايهَن بٌ تام قفل شد
 :اتاق افتاد ٍ گفت

ٌ ی نن آٍردى! اِ -   .کی این بال رٍ سر گل نَردعالق

ٌ ش بَد؟ نهی دٍنستو، ٍگرنٌ زٍدتر داغَنش نی کردم! يٌ  .گل نَردعالق

 .کاِر دنیل بَد- 

 عجب جَنَری شدى، نن رٍ لَ نیدی؟. با تعجب نگايی بٌ الرا انداختو

 :بی خیال با پَزخند نگايش کردم ٍ گفتو. تام یٌ نگاى پر از خشو ٍ کینٌ بًو انداخت

ٌ خاطر اٍن گیاى پالسیدى ت بیای ٍ نن رٍ بزنی-   !چیٌ؟ نکنٌ نی خَای ب

 :تام با حرص ٍ صَرت قرنزش گفت

 خَدت فکر بًتری داری؟- 

 :با پَزخند گفتو

 آرى، پیشنًاد نیدم فکر کنی ببینی این علف ارزش کتک خَردنت رٍ دارى یا نٌ؟- 

نن يو دٍست داشتو حالش رٍ بگیرم؛ ٍلی نٌ االن کٌ . دیگٌ از بینیش دٍد بلند نی شد
قرارى تصهیو رفتن بٌ انگستان رٍ ارشدا بگیرند؛ چَن نی ترسو ٍاسٌ این نأنَریت رد 

 .صالحیتو کنن

ٌ رٍی نن نشست ٍ با  فکر کنو تام يو تَ این فکر بَد؛ چَن عین نن بی خیال شد، رٍب
 .کنجکاٍی بٌ الرا زل زد

 ...راستی الرا
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 :با حرص زیر گَشش زنزنٌ کردم

 نانردی دیگٌ تَ نراِم تَ نبَد، اینو کار آزٍرى؟- 

نسئَلیت کاريات رٍ باید بپذیری، يهین طَر کٌ »: يهین حین صدایی تَی ذينو گفت
پس قبَل کردن . نسئَلیت يهرايی نن رٍ قبَل کردی، با تهام سختی  يا ٍ خطراتش

 «.این کٌ دیگٌ چیزی نیست

از تعجب ٍ . لب ياش حرکت نهی کرد؛ ٍلی داشت بايام حرف نی زد، البتٌ تَی ذينش
یعنی نی تَنٌ فکريای نن رٍ . نعنای حرفش چندبار پلک زدم ٍ بٌ صندلی تکیٌ کردم

 !يو بخَنٌ؟ خدا نکنٌ

 .یٌ دقیقٌ بعد آقای نیلر ٍ جانسَن با يو اٍندن تَی اتاقی کٌ نتعلق بٌ تام بَد

 :نیلر بعد از نشستن رٍی صندلی، شرٍع بٌ گفتن کرد

نا بٌ سازنان اننیتی انگلیس اعالم يهکاری کردیو؛ ٍلی قبَل نکردن ٍ گفتن کٌ - 
خَدشَن حلش نی کنن؛ انا نا با حرف يای الرا بلیک فًهیدیو کٌ چقدر نَضَع جدی ٍ 

ٌ ناچار نأنَریت نحرنانٌ ٍ بٌ صَرت نخفیانٌ انجام نیشٌ یٌ تیو . خطرناکٌ، پس ب
تشکیل نی دیو ٍ نی فرستهتَن بٌ انگلیس؛ یعنی بگینز ٍ اسکالر ٍ بلیک ٍ چند نفر از 

ٍ يای ٍیژى نا يو اینجا اٍضاع . برید ٍ اٍلین ٍ آخرین شانسهَن رٍ انتحان کنید. نیر
 .اننیتی استرالیا رٍ زیر نظر نی گیریو

 :تام گردنش رٍ خارٍند ٍ گفت

 یعنی يیچ کدٍم از ارشديا با نا نهیان؟- 

 :جانسَن با خندى زد بٌ پشت تام ٍ گفت

 .نن باياتَنو، غهتَن نباشٌ- 
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 :نیلر رٍ بٌ الرا کرد ٍ گفت

 .اگٌ حس کردی چیزی الزنٌ بًو بگَ- 

 :نگايش کرد ٍ گفت

ٌ يایی کٌ آدم يا بٌ -  نَجَداتی کٌ نا باياشَن سرٍکار داریو، انسان نیستن ٍ با اسلح
ٌ يای قَی تری بدین. يو نَع ياشَن آسیب نی زنن نیازی نیست  .بٌ يهرايام اسلح

ٌ ی . حرفش یٌ حقیقت تلخ بَد نا آدم يا خَدنَن بٌ جَن خَدنَن افتادیو ٍ ٍاس
 .نابَدی خَدنَن اسلحٌ نی سازیو

 :بعد از سکَت کَتايی کٌ ایجاد شد، نیلر گفت

 .فکر اٍن رٍ يو کردیو- 

ٍقتی درش رٍ باز کردند، چند . بعد در باز شد ٍ دٍ نرد با کیف يای بزرگی ٍارد شدند
 .ندل سالح عجیب ٍ جالب رٍ بیرٍن کشیدند

 :جانسَن با غرٍر ٍ لبخند گفت

 .چیزيای باحالین، فقط باید قلقش دستتَن بیاد. این يا آخرین تکنَلَژی سازنانٌ- 

ٌ ی تیر . یکیش رٍ برداشتو ٍ نگايش کردم ٌ يای نعهَلی بَد ٍ کنار لَل بزرگ تر از اسلح
ٍقتی شاسی رٍ فشار دادم، بٌ . یٌ شاسی کنار خشاب بَد. بزرگش یٌ خنجر تا شدى بَد

ٌ ی تیر جهع شد ٍ خنجر تاشدى، کانال باز شد طَلش از نیو نتر کهی  بیشتر . سرعت لَل
 .يهٌ نگايشَن بٌ نن افتاد. بَد

 .حیرت انگیز بَد

 .عاشقش شدم- 
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 :جانسَن لبخندی زد ٍ گفت

 .نی دٍنستو- 

 .يهیشٌ از سالح يای ترکیبی خَشو نی اٍند

 .بٌ الرا نگاى کردم تا ببینو چٌ نظری دارى کٌ نتَجٌ شدم نگايش خیرى ی پنجرى است

 .ٍقتی بٌ پنجرى نگاى کردم، دیدم يهَن پرندى ی طَطی نانند آبی کٌ کنار کلیسا دیدیو

 .نن يو کهی  با تعجب نگايش کردم کٌ پر کشید ٍ رفت

 .کلید انداختو ٍ در رٍ باز کردم

ٌ ست؛ ٍلی خب از يیچی بًترى-   .نی دٍنو کحیف ٍ شلخت

الرا نگايی سرسری بٌ خَنٌ انداخت ٍ . ٍ یٌ خندى ی نسخرى ٍاسٌ این تَجیًو زدم
 .رفتو تَ آشپز خَنٌ ٍ در یخچال رٍ باز کردم. آرٍم بٌ سهت پذیرایی رفت. داخل شد

 چی نی خَری؟- 

 .تَ یخچال کٌ چیزی نیست، نحل يهیشٌ- 

نزدیک بَد برم تَ . یکٌ خَردم ٍ تندی بٌ طرفش برگشتو. صداش از بیخ گَشو اٍند
 کی اٍند تَ آشپزخَنٌ؟. فریزر

 :نفسو رٍ بیرٍن دادم ٍ گفتو

 ...تَ االن تَ پذیرایی رٍ نبل بَدی. آی قلبو-   

 :خنحی گفت

 ننظَرت از االن، دٍجانیٌ پیش بَد؟- 
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 :لبخندی زدم ٍ گفتو

 ...يیچی يیچی بی خیال، باید نحل يهیشٌ- 

 .پیتزا سفارش بدی- 

 :ابرٍیی باال انداختو ٍ با خندى گفتو

 .آرى، پیتزا- 

ٌ رفتٌ پاک شد. چشهش رٍ صَرتو زٍم شدى بَد شاید . طَری نگايو کرد کٌ لبخندم رفت
 !پیتزا دٍست ندارى

ٌ  ای نی خَری بـ-   ...خب اگٌ چیز دیگ

 .زیاد بخند؛ اٍن قدری کٌ حسرتش بٌ دلت نهَنٌ. قشنگ نی خندی- 

 .این رٍ گفت ٍ آرٍم سهت پذیرایی رفت

 !چی شنیدم؟ نن قشنگ نی خندم؟

ٌ ی دٍنش فکر . ذٍق نرگ شدم ٍ لبخند پًنی زدم! اصال فشارم یًَ افتاد بعد کٌ بٌ جهل
 .کردم، لبخندم جهع شد ٍ بٌ جاش غو نشست

جلَی تلَیزیَن، ٍقتی خَدم تنًام خَنٌ سَت ٍ کَرى؛ ٍلی االن کٌ . ننتظر پیتزا بَدیو
با خَدم . صدای تلَیزیَن رٍ باال بردم. الرا يست، نهی دٍنو چرا انقدر سَت ٍ کَر تر شدى

فکر کردم کٌ آلبَم عکس يانَن رٍ بیارم بلکٌ کهی  احساساتش بٌ کار بیفتٌ؛ ٍلی نگايو 
 .بٌ صَرتش افتاد کٌ خیرى ی تلَیزیَن بَد، نظرم عَض شد

الرا این فیلو قدیهی  رٍ قبال با سیلی از اشک نی دید؛ ٍلی االن بی  يیچ حسی بٌ 
 .احساسی ترین قسهت فیلو نگاى نی کرد
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ٌ  ای بٌ پنجرى باعخ شد ير دٍ بٌ پنجرى نگاى کنیو ٌ يای پی درپی  ای بٌ . صدای تق تق
دیدم يهَن . کالفٌ بًسهت پنجرى ی بزرگی کٌ سهت بالکن بَد، رفت. پنجرى نی خَرد

 .یارٍ پرندى آبیست

 چی نی خَاست از جَنو؟. عجب سریشی شدى بَد

 .زدم بٌ پنجرى

 .برٍ پی کارت بی ریخت- 

 .با سهاجت نَکش رٍ بٌ پنجرى نی زد

 نهیری يان؟- 

از جاش پرید ٍ دٍر سرم پرٍاز . در بالکن رٍ باز کردم ٍ رفتو سهتش. حرصو باال اٍند
ٌ ش کنو؛ ٍلی عین نايی لیز نی خَرد ٍ آخرش از . نی کرد سعی کردم بگیرم تا بلکٌ خف

 .در بالکن رفت تَ

 .دیدم کٌ بٌ سهت الرا پرٍاز کرد

ٌ ش نشست نگاى کرد  .الرا سرپا ایستاد ٍ بٌ پرندى کٌ رٍی شَن

 .نگًش  دار، االن نی گیرنش- 

 :پاٍرچین پاٍرچین رفتو سهتش کٌ الرا گفت

 .نٌ دنی- 

 چرا؟- 

 :نگايو کرد ٍ گفت
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 .نهی تَنو کنترلش کنو، عجیبٌ- 

 :سرم رٍ خارٍندم ٍ گفتو

 خب یعنی چی؟- 

 .یعنی جنسش با حیَن يا فرق دارى- 

 :دستی بٌ صَرتو کشیدم ٍ با حرص گفتو

 نی خَای بگی اینو یکی از این جک ٍ جَنَر يای عجیبٌ؟- 

. حرکتش تًدیدآنیز بَد. یًَ پرندى با صدای بلندی اٍند تَ صَرتو کٌ سریع عقب رفتو
 :با تعجب گفتو

 نگٌ نیشٌ؟! فًهید چی گفتو؟- 

ٌ  ای باال انداخت ٍ گفت  :الرا شان

 .نحل این  کٌ نیشٌ- 

خالصٌ پرندى ی آبی نفرت انگیز از پیش الرا جو نخَرد ٍ اٍن شب شد یٌ سریش بیخ 
 .ریش نا

*** 

دست يام رٍ زیر سرم قالب کردى بَدم ٍ از . رٍی چهن يای سبز ٍ خَشبَ دراز کشیدم
 .نسیو خنک ٍ دل نشینی کٌ بٌ صَرتو نی زد کیف نی کردم

 .کهی  از پیتزایی کٌ نهی دٍنو از کجا اٍند گاز زدم ٍ اصال عالهی  بَد ٍاسٌ خَدش

ٌ جَر کارآگايی يستی کٌ تا این نَقع ٍقت چرت نی زنی؟-   تَ چ
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این صدای کی بَد؟ کهی  تَی دشت رٍ نگاى . چشو يام رٍ باز کردم ٍ سر جام نشستو
 .کردم؛ ٍلی کسی نبَد

 نن بی ریخت ٍ سریشو، يا؟- 

 :با کنجکاٍی بلند شدم ٍ تَ يَا پرسیدم

 .تَ کی يستی؟ کجایی؟ خَدت رٍ نشَن بدى- 

 .صداش از نزدیک نی اٍند

 .نن يهین جام- 

 :با گنگی پرسیدم

 پس چرا نن نهی بینهت؟- 

ٌ ست-  ٌ کو بٌ ذينت سرٍسانَن بدى پسر. چَن ذينت خیلی آشفت  .ی

با . يهین طَر کٌ دٍر خَدم نی چرخیدم ٍ دشت رٍ نگاى نی کردم کٌ یًَ از پشت افتادم
ٌ خاطر  افتادن یٌ سایٌ رٍی بدنو، سرم رٍ باال گرفتو کٌ قانت بلند یٌ نرد رٍ دیدم کٌ ب

 .نَر خَرشیدی کٌ تَ صَرتش نی زد چًرى ش نعلَم نبَد؛ ٍلی آشنا نی زد

 تَ کی يستی؟. حس نی کنو نی شناسهت- 

 .دست ياش رٍ بٌ سینٌ زد ٍ خندید

 .از حست بپرس- 

 .بی يَا ٍ حیرت زدى زنزنٌ کردم. اٍن خندى اٍن صدا، آشنا بَد، خیلی

 !سانر- 
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ٌ طرفو خو شد ٍ دستش رٍ دراز کرد با یٌ لبخند ٍ . حاال چًرى ش کانال نشخص بَد. ب
ٌ ریش سیاى ٍ کَتاى  :دستش رٍ دراز کرد سهتو گفت. يهَن ت

 .باالخرى- 

 .با نفس بلندی عین نَشک از جام بلند شدم

ٌ چی تار بَد تا این کٌ . یٌ لحظٌ جا ٍ نکان از دستو رفت ٍ طبق نعهَل کَر شدم ٍ يه
 .کو کو دیدم بًتر شد ٍ اٍلین چیزی کٌ دیدم، ننقار یٌ پرندى تَ یٌ نیلی نتری صَرتو

 .یٌ لحظٌ ترسیدم

ٌ ام پرتش کردم اٍن ٍر ٍ از جا بلند شدم باز رٍی نبل کذایی . با پشت دست از رٍی سین
دارم بٌ این فکر نی افتو کٌ تخت خَابو رٍ رد کنو برى، ٍاسٌ نن کٌ . خَابو بردى بَد

 .کارایی ندارى

ٌ کو این ٍر ٍ . با انگشت بٌ سهت باال شَنٌ کردم- کٌ تهانا تَ چشو يام بَد-نَيام رٍ  ی
 الرا کجا بَد؟. اٍن ٍر رٍ نگاى کردم

یٌ نگاى بٌ چپ انداختو بعد بٌ راست ٍ بعد بٌ جلَم کٌ دٍبارى با دیدن پرندى اخهو تَ 
 .رٍی نبل جلَیی بَد ٍ داشت نن رٍ نگاى نی کرد. يو رفت

 ...بٌ چی زل زدی سریش بی ریخـ-

کو کو ذينو داشت بٌ کار نی افتاد . خَابو رٍ بٌ خاطر آٍردم« سریش بی ریخت»با گفتن 
 .تندی از رٍی نبل پاشدم. ٍ ضربان قلبو باال رفت

 الرا؟- 

 .تَ اتاقو- 
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دیدم کٌ رٍی تخت نشستٌ ٍ آلبَم رٍ رٍی . درش باز بَد. تَ اتاق؟ رفتو سهت اتاق
ٌ خاطر . پاش بَد ٍ آرٍم ٍرق نی زد َ يای سفید ٍ یک دستش رٍ با کش بستٌ بَد ٍ ب ن

این کٌ کهی جلَی نَياش کَتاى بَد، تَی کش نرفتٌ بَد ٍ دٍر صَرتش رٍ قاب گرفتٌ 
جَری رقو چی شد؟ چرا آیندى نَن این. ناخَدآگاى با غو بٌ چًارچَب در تکیٌ زدم. بَد

 خَرد؟ چطَری بین این يهٌ آدم، نا انتخاب شدیو؟

سالٌ دبیرستانی ٍارد جنگ دنیا ٍ ايریهن يا چرا بین این يهٌ آدم بالغ، یٌ دختر نَزدى
 شد؟

ٌ جَری شد کٌ از آرزٍی  نن کٌ این يهٌ ٍاسٌ خَانندگی ٍ رقـــص تالش کردم، چ
 بچگیو فاصلٌ گرفتو ٍ شدم کسی کٌ االن يستو؟

 این داستان چرا بٌ اینجا کشیدى شد؟

 .چی کار داشتی؟ ينَز کٌ دٍ ساعت ٍقت داریو- 

ٌ م رٍ گرفتو ٍ رفتو تَ. بٌ خَدم اٍندم دیدم يهین جَری بًش زل زدم رٍی تخت . تکی
 :یٌ نفس عهیق کشیدم ٍ گفتو. نشستو ٍ دست يام رٍ تَی يو قالب کردم

 .راستش یٌ خَاب عجیب دیدم. از خَاب پریدم-

 :آلبَم رٍ بست ٍ بدٍن يیچ يیجانی گفت

 خب؟- 

 .خَاب سانر رٍ دیدم- 

ٍقتی دیدم ننتظر بقیشٌ، خَابو رٍ براش تعریف . دیدم کٌ تندی برگشت ٍ نگايو کرد
 .از نگايش نهی شد چیزی فًهید؛ انگار کٌ خالی بَد. کردم
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ٌ ی نن نشست با تعجب نگايش . یًَ پرندى ی آبی پرٍازکنان اٍند تَی اتاق ٍ رٍی شَن
 :کردم ٍ گفتو

عجیب ترش این بَد کٌ لقبی کٌ بٌ این جَنَر دادى بَدم رٍ بٌ خَدش نسبت دادى - 
 .شاید اتفاقی بَدى نهی دٍنو. بَد

 :حرفو رٍ پس گرفتو. یًَ با نَکش زد تَ سرم

 .شایدم نٌ- 

 :کهی  بعد با ناانیدی گفت. الرا پرندى رٍ با دستش گرفت ٍ بٌ چشو ياش نگاى کرد

 .نهی تَنو. نهی تَنو يیچی ازش بخَنو- 

 .پرندى يو سرش رٍ تکَن نی داد ٍ بٌ الرا نگاى نی کرد

ٌ خاطر پیتزای دیشب بَدى باشٌ  .بٌ خَابی کٌ دیدم خیلی ایهان نداشتو، نهکنٌ کٌ ب

ٌ  ای نرسیدیو  .بعد از صبحَنٌ آنادى شدیو ٍ رفتیو بٌ فرٍدگاى. در این نَرد با الرا بٌ نتیج

ٌ ش بٌ یٌ چیزی زل نی زد ٍ انگار تَی یٌ عالو دیگٌ بَد نزخرف تر از . تَی نسیر الرا يه
شیطَنٌ . يهٌ این بَد کٌ پرندى ی آبی يو با نا اٍند، در ٍاقع از الرا جدا نهی شد

 !نی گفت بگیرم با ناشین دى بار از رٍش رد شو

 .پیادى شَ. رسیدیو-

پرندى رٍ از صندلی پشت . تازى بٌ خَدش اٍند ٍ عینک آفتابیش رٍ بٌ چشهش زد
 .پَفی کشیدم ٍ نن يو پیادى شدم. برداشت ٍ با خَدش پیادى کرد

ٌ يای ٍیژى ننتظر نا بَدند از انرٍز . تَی رايرٍ نیلر، جانسَن، تام ٍ سٌ تا از بچ
 .سرنَشت سختی در انتظارنَنٌ
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ٌ ناچار با يَاپیهای نسافربری نی رید- سالح ٍ . ٍاسٌ این کٌ بٌ حضَرتَن شک نکن، ب
ٍقتی رسیدین، یٌ ناشین بٌ . ابزار الزم رٍ دیشب زٍدتر ٍ نخفیانٌ بٌ انگلیس فرستادیو

نَفق . دیگٌ حرفی نیست. اٍن راينهاییتَن نی کنٌ. رانندى اسهش ریٌ. دنبالتَن نیاد
 .باشید

ٌ نَن انداخت ٍ گفت  :نیلر نگايی بٌ يه

 .انیدنَن بٌ شهاست، پس ناانیدنَن نکنید- 

 :نگايی بٌ الرا کرد ٍ گفت

نا بٌ عهق فاجعٌ پی بردیو ٍ تَ برگ برندى ی نا يستی الرا بلیک، خَشحالو کٌ ينَز - 
 .بٌ سالنت برگرد. تَی ٍجَدت انسانیت رٍ نگٌ داشتی

 :الرا سرش رٍ تکَن داد ٍ گفت

 .باشٌ- 

 .نیلر با نگايی دلسَزانٌ نا رٍ بدرقٌ کرد

*** 

این کٌ آیا ايریهنان تا ابد . در يَاپیها دنیل در فکر آیندى ی نانعلَنشان فرٍ رفتٌ بَد
قصد دارند کٌ در دنیا بهانند؟ اصال خَابی کٌ دیدى بَد اتفاقی بَد یا نحتَای پیانی  

بَد؟ آیا الرا، دٍست عزیزش، قرار است يهچنان سنگ ٍ زخو خَردى ٍ اسیر در چنگال 
 ايریهنی خانَش، باقی بهاند؟

 آیندى چٌ پدیدى ی ترسناکی ست؟
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با آن جای ریشش ٍ کت ٍ شلَار سیاى ٍ . ٍلی جدی با غهی  آشکار در چشهان زنردی اش
ٌ تر از یازدى سال پیش بٌ نظر نی رسید  .کرٍات قرنزش، چقدر نردان

چشهان . بٌ يیچ چیز فکر نهی کرد، خأل کانل. برخالف دنیل، ذين الرا در خانَشی بَد
در کنار . سرخ پشت عینکش تنًا بٌ صندلی زٍم شدى بَد کٌ آزٍر رٍی آن نشستٌ بَد

 .زنی کٌ صندلی کناری اش خالی بَد ٍ رٍح آزٍر رٍی آن نشستٌ بَد

بٌ حرکات عجیب آزٍر نگاى نی کرد کٌ چگَنٌ با کَدکی کٌ در آغَش زن بَد بازی 
نیخندید ٍ آزٍر با لذت . کَدک آزٍر را حس نی کرد ٍ برایش دست تکان نی داد. نی کرد

نادر بچٌ يو از خَشحالی کَدکش . دستش را رٍی سر کَدک بٌ حرکت درنی آٍرد
 .خَشحال بَد

سعی کرد در اعهاق ٍجَدش الرای . الرا کٌ خَشحالی آن سٌ را دید، چشهش را بست
 .سابق را ببیند

 .گشت ٍ گشت

در فضای تاریک ٍ خالی ذينش دختری را دید کٌ چهباتهٌ زدى بَد ٍ زانَیش را بغل 
 .کردى بَد

َ يای سیايش از سرنا خشک ٍ برفکی شدى بَد بی حرکت ٍ . الرای سابق یخ زدى بَد ن
ٌ  ای باریک. سرد  .نیان خَد کنَنی ٍ سابقش نرزی بَد؛ فاصل

 :در فرٍدگاى جانسَن چشهانش را نالید ٍ گفت. با ناانیدی چشهانش را باز کرد

 .تام ٍ دنیل برین چهدٍن يا رٍ بیارین- 

جانسَن خندى  ای کرد، کهی  بٌ سهت الرا خو شد ٍ . ٍ آن دٍ با اکراى با يو يهراى شدند
 :گفت
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. اصال با يو راى نهیان. نهی دٍنو این دٍتا چٌ پدر کشتگی دارن؟ نحل کارد ٍ پنیرن- 
ٌ شَن رٍ با يو خَب کنو  .سعی نی کنو کٌ کهی  نیَن

 :الرا آرام گفت

 .اٍن يا از دبیرستان با يو نشکل داشتن- 

 :جانسَن کٌ از حرف زدن الرا کهی  ذٍق کردى بَد، پرسید

 خب چرا؟! ٍاقعًا؟- 

 :الرا نگايش را بٌ جانسَن دٍخت ٍ شهردى شهردى گفت

 .يهین. فقط از يو خَششَن نهیاد. نهی دٍنو، خَدشَن يو نهی دٍنن- 

 :جانسَن خندید ٍ گفت

 !چٌ خريایی يستند- 

ٌ ی الرا زد الرا طَری نگايش کرد کٌ جانسَن از کارش پشیهان شد . بعد با خندى بٌ شان
با خَدش فکر . ٍ دستش را در جیبش گذاشت ٍ با پشیهانی نگايش را جای دیگر داد

 .کرد کٌ این دختر يیچ نرنشی از خَد نشان نهی ديد

پرندى ی . الرا نگايی بٌ دنیل ٍ تام کٌ بر سر حهل چهدان بزرگ تر بحخ نی کردند نگاى کرد
قطعًا این پرندى رازی با . آٍردى بَدند- کٌ در قفس در قسهت حیَانات بَد-آبی را يو 

 .خَد بٌ يهراى داشت

بَدن دست در کسری از با حس غریبٌ. ناگًان دستی بی نقدنٌ بر رٍی دٍشش نشست
جانیٌ، جریانی از انرژی از بدنش بٌ دست شخص ناشناس ٍارد شد کٌ سریع دستش را 

 .عقب کشید ٍ صدای درد از شخص بلند شد
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 !آخ دستو- 

يهٌ بٌ پشت برگشتند ٍ الرا يو با اخو بٌ نرد نیانسالی کٌ کاپشن سبز لجنی بر تن 
 .داشت نگاى کرد

 :نرد کٌ دستش گزیدى شدى بَد، نگايی بٌ جهع کرد ٍ گفت

 .نن رٍ فرستادن دنبال شها. نن ِریو- 

 :جانسَن لبخندی زد ٍ گفت

 ببینو، دستت چی شدى؟. ننتظرت بَدیو! پس تَیی، خَشبختو ری- 

 :ری دستش را در يَا تکان داد ٍ گفت

چیزی نیست، خب بًترى راى بیفتیو؛ نباید ٍقت رٍ . نهی دٍنو، فکر کنو رگ بٌ رگ شدى- 
 .از دست بدیو

ٍ يای ٍیژى سَار ناشین غَل پیکر ری شدند  .بٌ يهراى سٌ نفر از نیر

 خب اٍل ببرنتَن بٌ يتل یا این کٌ بٌ رٍستای بیبَری؟- 

ٌ  ای کرد ٍ آب بینی اش را باال کشید ٍ زنزنٌ کرد  :يهین نَقع تام عطس

 .َاى. از دیرٍز تا االن گلَم درد نی کنٌ! لعنتی- 

ٌ اش نتیجٌ دادى بَد ٍ قًَى ی . دنیل يو سعی کرد خندى اش را نخفی کند ظايرا تَطئ
 .آلَدى بٌ ٍیرٍسش نتیجٌ دادى بَد

 :الرا کٌ نیان تام ٍ دنی نشستٌ بَد گفت

 .اٍن يو کار دنیل بَد- 
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 !دنیل از تعجب خشکش زد، چٌ آدم فرٍشی شدى بَد

 .کو کو حرارت داخل اتَنبیل زیاد شد کٌ ناشی از خهشگین شدن تام بَد

 تَ چطَری نن رٍ نریض کردی عَضی؟! بازم تَ- 

َ يای الرا را از سرش بکند خَدش را خَنسرد نشان . دنیل از حرص دٍست داشت تهام ن
 :داد ٍ گفت

ٌ ی خَدتٌ-  ٌ ی این يا تالفی کاريای گذشت ٌ ی . ببین پسر يه ٌ ی يفت یادتٌ تَی جلس
تازى برٍ خدارٍشکر کن بدتر از اٍن . پیش پارچ آب رٍ يل دادی سهت نن؟ اینو تالفیش

 .سرت نیاٍردم

 :جانسَن بین دٍ ابرٍیش را فشار داد ٍ گفت

 ...بچٌ  يا بس- 

 !نی کشهت بگینز- 

ٌ اش را گرفت ٍ  تام بعد از این حرف سریع از رٍی سر الرا بٌ سهت دنیل خو شد ٍ یق
 .صَرتش را نزدیک دنیل کرد

َ  يو باید بگیری، بدتر از نن-   .ت

 :ری سری تکان داد ٍ زنزنٌ کرد

 .اٍى پسر- 

 .دنیل سعی کرد صَرت خشهگین تام را از خَدش دٍر کند

 !ٍیرٍسی. گهشَ عقب لعنتی- 
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الرا کٌ سرش زیر شکو تام بَد، داشت بٌ این فکر نی کرد کٌ یازدى سال يیچ تاجیر شایانی 
 .بر این يا نگذاشتٌ است

باالخرى با داد جانسَن از يو جدا شدند ٍ تام از این کٌ کلی ٍیرٍس بٌ سهت دنیل 
پرتاب کردى بَد خیالش راحت شد ٍ دنیل برایش خط ٍ نشان نی کشید کٌ اگر حالش 

 .بدتر شَد، بالیی سرش نی آٍرد تاریخی

جانسَن بٌ ری گفت کٌ بٌ سهت رٍستای آلَدى برٍد ٍ خَدش چهدان يا را بٌ يتل 
 .ببرد

ٍ يای . در راى سکَت بَد ری ناشین را بٌ سهت یک نسیر فرعی برد؛ چَن نتَجٌ نیر
ٌ ناچار کهی  دٍرتر از رٍستا ایستاد ٍ بٌ جانسَن گفت. ارتش در نزدیکی رٍستا شدند  :ب

ٌ ياتَن پشت ناشینٌ. اگٌ از این جلَتر برم نهکنٌ نا رٍ ببینن-  ٌ ش دیگٌ با . اسلح بقی
 .خَدتَن

ٍقتی يهٌ بٌ سهت صندٍق عقب ناشین رفتند، دنیل از فرصت . يهگی پیادى شدند
استفادى کرد ٍ قسهتی از نَی الرا کٌ داشت بٌ سهت پشت ناشین نی رفت، آرام کشید 

 .ٍ نگًش داشت

 .الرا برگشت ٍ خنحی نگايش کرد

 چیزی شدى؟- 

 :دنیل با اخو نَیش را ٍل کرد ٍ گفت

 تَ چت شدى؟. نشکلت چیٌ؟ راى بٌ راى تیکٌ نیندازی، نن رٍ نی فرٍشی- 

 :الرا دست بٌ سینٌ ایستاد ٍ گفت
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 .يهین. تاٍان اشتبايت رٍ پس دادی. يیچی- 

 :دنیل پَزخندی زد ٍ گفت

نن نهی خَام اصالح بشو . يٌ، بازم کٌ نحل نادر بزرگ يا شرٍع کردی بٌ نصیحت نن- 
 ...در ضهن. ٍ نسئَلیت پذیر باید کی رٍ ببینو

 :کهی  بٌ الرا نزدیک تر شد ٍ گفت

فکر نکنو سنت اٍن قدر قد بدى کٌ نن رٍ بخَای نصیحت ٍ پند بدی، یازدى سال بیشتر - 
ٌ جَری باشو  ...پس. از تَ زندگی کردم ٍ خَدم نی دٍنو باید با کی چ

نی خَاست بگَید کٌ حد خَدت را بدان؛ ٍلی دلش نیاند ٍ حرفش را خَرد ٍ بٌ سهت 
 .بقیٌ رفت

پالتَ ٍ کتش را در آٍرد ٍ بافت ضخیو نشکی اش را پَشید ٍ با حرص خشاب اسلحٌ را 
ٌ ی کهربند نخصَصش جاسازی کرد برایش نًو نبَد کٌ الرا اٍ را لَ دادى، بلکٌ . در گَش

نی ترسید کٌ نکند دیگر برای الرا آن . فکر این کٌ چرا لَیش دادى بَد ناراحتش نی کرد
 .دنیل گذشتٌ نیست ٍ از اٍ نتنفر شدى

ٌ اش گذاشت  .الرا پرندى ی آبی را از قفس بیرٍن کشید ٍ رٍی شان

ٍقتی يهگی سالح بٌ دست آنادى شدند، ری دندى عقب گرفت ٍ از دشت یخ زدى بیرٍن 
 .رفت

 .چهن يا از سرنای زنستان یخ کردى بَدند ٍ برف بر رٍی زنین نشستٌ بَد

ٌ ی سیاى دارى تَش رشد نی کنٌ: جانسَن با . خب، پشت این تپٌ جنگلیٌ کٌ اٍن لک
. احتیاط ٍاردش نی شیو ٍ تا جایی کٌ نهکنٌ از چشو ارتشی يای انگلیسی دٍر بهَنین

ٌ گیری کنید  .از چیزيای غیرطبیعی يو نهَن
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ٌ ی نَافقت سر تکان دادند ٍ بٌ راى افتادند  .يهٌ بٌ نشان

ٌ الی درختان کاج بلند عبَر . از تپٌ کٌ گذشتند، نستقیها جنگل انبَى نقابلشان بَد از الب
 .الرا نگايی بٌ باالی سرش انداخت، سکَت جنگل عجیب بَد. نی کردند

ٌ يا نی نشست  .پرندى ی آبی جلَتر پرٍاز نی کرد ٍ رٍی شاخ

 :تام گفت

 .نطهئنین کٌ يهین جنگلٌ. تا االن کٌ چیز عجیبی بٌ چشهو نخَردى-

 :جانسَن با شک گفت

 .آرى يهَن جنگلٌ-

 .با این کٌ رٍز بَد؛ ٍلی در نبَد آفتاب جنگل تاریک تر بَد

ٌ يایی از انرژی ناشناسی را حس نی کرد کٌ طرف چپ جنگل . الرا از حرکت ایستاد يال
 .چشهانش برقی زد. احساس نی شد

 .صبر کنین-

 .يهٌ ایستادند ٍ بٌ الرا نگاى کردند

 .از این طرف-

َ تر رفت ٍ يای ٍیژى بَدند دستَر داد جلَتر . خَدش جل جانسَن بٌ سٌ نفری کٌ جزٍ نیر
 .از الرا برٍند ٍ نراقب این برگ برندى باشند ٍ نهی دانست کٌ الرا نیازی بٌ نراقب ندارد

ٌ ی رٍی زنین رٍ بٌ  يهین طَر کٌ آرام حرکت نی کردند، دنیل با دیدن رد پای برف نگرفت
 :جانسَن گفت
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 .ردپا تازى س احتهًاال نال يهین ارتشی ياست-

جانسَن ٍ تام بٌ ردپا نگاى کردند کٌ صدای شلیک گلَلٌ از چندیدن نتر دٍرتر ٍ در 
 .پشت درختان بلند ٍ انبَى بلند شد

ٌ  ای نکخ کردند ٍ ناگًان بٌ سهت صدا دٍیدند  .يهٌ جانی

 .يَا کو کو تاریک تر نی شد

 :دنیل بلند گفت

 .از صدای تیر يای پی درپیشَن نعلَنٌ کٌ درگیریٌ-

 :جانسَن

 .انیدٍارم اٍن چیزی نباشٌ کٌ فکرش رٍ نی کنو-

 :الرا با چشهان تیزش نتَجٌ درى  ای در نقابلشان شد ٍ فریاد زد. يهین طَر دٍیدند

 .ٍایسین، یٌ درى جلَنَنٌ-

 .آرام بٌ سهت پرتگاى رفتند ٍ بٌ پایین نگاى کردند

 :تام

 این از کجا پیداش شد؟.  نترى15اٍى پسر دست کو -

 :دنیل دستی بٌ کهر زد ٍ گفت

 .نسیری کٌ اٍندیو ظايرا نسیر يهَاری نبَدى-

 :ٍ بٌ کنایٌ رٍ بٌ الرا گفت

 نٌ؟ خانَم قًرنان؟-
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الرا کهی  در صَرت دنیل نکخ کرد سپس آرام آرام عقب رفت طَری کٌ ير شش نفر در 
ناگًان با حرکت دستش ير شش نفر بٌ درٍن درى ُيل دادى شدند ٍ در . دیدش بَدند

 .درى افتادند

 .صدای فریادشان بلند شد

 !نٌ: جانسَن

در يَا دست ٍ پا نی زدند ٍ دنیل در این چند جانیٌ از حرفش بٌ کلی پشیهان شد ٍ تام 
ٌ  ای خَد نی دیدند. در فکر آرٍز يای ناکانش فرٍ رفت  .نرگ را در چند جانی

درست در نیو نتری زنین ير شش نفر در يَا نعلق شدند انگار کٌ زنان نتَقف شدى 
 .باشد

ٌ  ای در شک فرٍ رفتند ٍ بعد ر يا شدند ٍ بٌ پًلَ افتادند از شدت ترس ٍ شک فقط . لحظ
 .عهیق نفس نی کشیدند

 :جانسَن در يهان حالت درازکش لزران گفت

 !نن ُنردم؟-

با فرٍد آندن ٍ لرزیدن زنین، سرشان را بٌ سهت الرا کٌ ایستادى نگايشان نی کرد، 
 .تکان دادند

 :الرا دستش را بٌ کهر زد ٍ گفت

 .نٌ فعال؛ ٍلی اگٌ بلند نشین قطعًا از سرنا نی نیرین-

 :تام با عصبانیت بلند شد ٍ بٌ سهت الرا رفت ٍ گفت

 ...این چٌ کاری بَد! يی، نزدیک بَد بٌ کشتنهَن بدی-
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 :الرا سریع گفت

چارى  ای نبَد اگٌ بًتَن نی گفتو کٌ خَدتَن رٍ بندازین پایین، این کار رٍ ! يیس-
 .نی کردین؟ قطعًا نٌ

 :جانسَن نگايی بٌ دستش انداخت ٍ گفت

 .ينَز دارم از ترس نی لرزم، اٍف-

 :صدای جدی دنیل تَجٌ يهٌ را جلب کرد

 .گَش کنین، دیگٌ صدای شلیک نهیاد-

ٍ يای ٍیژى گفت  :یکی از نیر

 .قربان صدا از اٍن سهت بَد-

 .خب پس راى بیفتین-

ٌ  ای بدٍن درخت رسیدند. حرکت کردند دشتی ٍسیع ٍ سیاى . آن قدر دٍیدند کٌ بٌ نحَط
 .رنگ

 .يهٌ با بًت خیرى ی نقابلشان شدند

ٌ اش در آزنایشگاى سازنان آشَب کردى بَد . نحَطٌ پر از جانَر يایی بَد کٌ قبال نهَن
نَجَدی بزرگ . دشت پر از اجسام کرم نانند ٍ نتحرکی بَد کٌ زنین را پَشاندى بَد

دیدند کٌ ارتشی يای افتادى بر رٍی . جحٌ ٍ پَشیدى از کرم در نیان دشت ایستادى بَد
زنین با تکان شدیدی يهچَن زانبی از جا بلند شدند ٍ حالت دست ٍ بدنشان عَض 

دستانشان يهچَن نیزى برندى نی شد ٍ اجسام کرم نانند از نقاط نختلفی از . نی شد
 .بدنشان بیرٍن نی زد
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 !خدای نن-

 .در يَای نیهٌ تاریک ٍ ترسناک، ير يفت نفر نات ٍ نًبَت ایستادى بَدند

 !عجیبٌ-

 .الرا نگايش را بٌ آزٍر کٌ بٌ درخت کنارش تکیٌ زدى بَد داد

 چی عجیبٌ؟-

 :آزٍر دست بٌ سینٌ بٌ دشت پَشیدى از کرم نگاى کرد ٍ گفت

این یٌ طلسهٌ، طلسهی قَی کٌ فقط قَم نا یعنی سراس يا نی تَنن یک بار انجام -
 .بدن

 :بعد با شک ٍ تعجب گفت

ٌ طَر نهکنٌ؟-  !انا از خیلی سال يا قبل دیگٌ جز نن سراسی ٍجَد نداشت؛ پس چ

 :الرا با جدیت نگايی بٌ نَجَد انداخت ٍ پرسید

ٌ طَری نابَدش کنو؟ يهین رٍ بگَ-  .چ

 :آزٍر خندى  ای کرد ٍ گفت

این طلسو فراگیرى ٍ زٍد ننتقل نیشٌ، نحل بیهاری؛ ٍلی باید اٍلین طلسو شدى رٍ پیدا -
 .کنی ٍگرنٌ بٌ شًر ٍ نردم نی رسٌ ٍ دیگٌ از کنترل خارج نیشٌ

 :بعد آرام با خَدش زنزنٌ کرد

ٌ يا رٍ يو نبتال نی کنٌ- َ يای عجیب رٍ. بچ  .اٍن کَچَل

 .آزٍر عجیب بَد. الرا با کنجکاٍی بٌ آزٍر نگاى کرد
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 !فرار کنین-

ٌ ی آينی  با این حرف الرا از صحبت ذينی اش با آزٍر خارج شد ٍ تا بٌ خَد آند بدن
 .ٍ سپس برخَری سًهناک با جسو اٍ. ناشین ارتش در چند سانتی صَرتش بَد

 .نرد يا سریع تر خَد را عقب کشیدى بَدند ٍ يرکدام بر زنین افتادند

 :دنیل با دیدن برخَرد ناشین با الرا با نگرانی فریاد زد

 ...نٌ نٌ! الرا-

ٌ ٍر شدن یک نَجَد کرم نانند از  از جایش بلند شد تا بٌ سهت ناشین برٍد کٌ با حهل
 .حرکت باز ناند ٍ عقب کشید

ٌ شان بَد از دٍر کهی  نکخ کرد ٍ . يیَالی سٌ نتری پَشیدى از کرم ظايرا سر دست
ٌ ٍر شد  .ناگًان بٌ سهت نرديا حهل

ٌ شَن نا رٍ يدف گرفتٌ: جانسَن  !نَاظب باشین سردست

با این حرف بٌ سهتشان با یک پرش یَرش برد کٌ ناگًان صدای تکٌ پارى شدن ناشین 
ٍ سپس نَجَدی سفید رنگ ٍ زريی با شتاب بٌ سهت يیَال يجَم برد ٍ در يَا 

 .جسهش را قاپید ٍ بٌ چند نتر دٍرتر بر زنین کَبید

 .دنیل از خَشحالی لبخندی زد

چشهانش . تضاد رنگ سیاى يیَال در تاریکی ٍ رنگ سفید ٍ طالیی بدن الرا در چشو بَد
کٌ اکنَن درخشان ٍ ٍحشی بَد بٌ صَرت عجیب ٍ پر از کرم يیَال قفل شدى بَد، گَیی 

 .کٌ نی خَاست قدرتش را بٌ رخ اٍ بکشد
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ٌ ٍر  ٌ چیز بی خبر بَدند بٌ سهت نرد يا حهل تبدیل شدى يا کٌ يهان ارتشی يای از يه
 .ير سٌ تکاٍر با نًارت نی جنگیدند.  تن نی رسید11شدند، تعدادشان بٌ 

دنیل ناشٌ را کشید ٍ حفرى  ای در بدن تبدیل شدى اش ایجاد کرد ٍ سپس با فشردن 
چاشنی کنار خشاب تفنگ بٌ خنجر تبدیل شد ٍ با قدرت بر پیشانی دشهنش زد؛ ٍلی 

 .بی فایدى بَد

پای چپش را از زیر دشهن . تام بر رٍی زنین بَد ٍ یکی از تبدیل شدى يا بر رٍی شکهش
سپس . بیرٍن کشیدى ٍ بٌ شکو اٍ زد کٌ باعخ شد آن نَجَد بٌ پشت پرت شَد

 :نفس نفس زنان گفت

 .خیلی قَی ان. این يا چرا نهی نیرن؟ يیچ اجری رٍشَن ندارى-

 :جانسَن کٌ داشت با تیراندازی آن يا را دٍر نگٌ نی داشت، گفت

 !خیلی يو کحیفن-

 :صدای دٍرگٌ شدى  ای از دٍر گفت

ٌ شَن ضربٌ بزنین، نقطٌ ضعفشَن اٍن جاست-  .بٌ ٍسط سین

ٌ ی حریفش زد کٌ باعخ  ٌ ی سین با شنیدن این حرف دنیل سریع خنجر را بٌ بین قفس
با تعجب بٌ اٍ نگاى کرد، تهام کرم يا . شد نَجَد با تکان شدیدی بٌ زنین اصابت کند

کو کو از بدن نَجَد دٍر شدند ٍ دست ٍ پا يایش دٍبارى بٌ دست ٍ پای آدنیزاد تبدیل 
 .شدند

يیَال دست دراز ٍ برندى اش را بٌ سهت تن الرا پرتاب کرد کٌ دختر ايریهنی سریع 
ٌ  ای سریع، دست نَجَد را قطع کرد  .شهشیر درٍن نچش را ريا کرد ٍ با ضرب

ٌ ی گَش خراشی در دشت تاریک ٍ سرد پیچید  .نال
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يهین درد باعخ شد تا يیَال با قدرت الرا را از رٍی خَد کنار بزند ٍ با یک پرش خَدش 
 .را از نَجَد زريی قَی دٍر کند

ٌ اش را زیر نظر گرفتٌ بَد ٌ گداری بٌ دنیل نی افتاد، . الرا با چشهانش طعه حَاسش گ
ينَز يو با ٍجَد سنگ بَدنش نگران دٍستش بَد؛ انا ٍقتی دید پسرک چشو سبز با 
چٌ نًارتی نی جنگد ٍ ٍقتی آن چشو يای نسلط کٌ در نبارزى بی رحو شدى بَد را دید، 

 .خیالش راحت شد

 .يیَال ناگًان غرید، صدایش عجیب بَد

کهی  بعد الرا نتَجٌ خزیدن چیزی بٌ پا يایش شد، سریع بٌ پا يایش نگاى کرد ٍ دید کٌ 
سعی کرد کٌ آن يا را از خَد جدا کند؛ ! کرم يای لغزان قًَى  ای از پا يایش باال نی آیند

ٍلی از چًار طرف آن يهٌ حجو کرم، بٌ سهتش یَرش بردند ٍ تهام سرتاپایش را فرا 
احساس لذت يیَال از بخاری کٌ از الی دندان يای بلندش خارج شد نشخص . گرفتند

 .بَد

کو کو بَی سَختنی در يَا پیچید ٍ ناگًان فَارى يای آتش کٌ باعخ شد تهام کرم يا 
ٌ تکٌ شَند صدای خشو يیَال باز يو بلند شد ٍ با ترس بٌ نَجَد آتشین . بسَزند ٍ تک

 .نقابلش نگاى کرد

ٌ ٍر شد . الرا با شهشیر ٍ با ير دٍ دستش کٌ آن يا يو آتشین بَدند، بٌ يیَال حهل
ٌ يای آتش ٍجَدش، دشت را رٍشن کردى بَد  .شعل

ٌ  ای کاری، دست دیگر نَجَد را از تٌ قطع کرد ٍ باز يو صدای نالٌ  .با ضرب

از چشهان سرخش يو آتش زبانٌ نی زد، ير دٍ دستش را بٌ سهت يیَالی دردنند 
ٌ  ای آتشین از ٍجَدش جریان پیدا کرد ٍ بٌ سهت يیَال پرتاب شد ٍ  حرکت داد ٍ گلَل

 .باعخ شد کٌ آن نَجَد بٌ شدت بٌ عقب پرت شَد
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ٌ ی سفید ٍ طالیی نهایان  ٌ يای آتش کو کو از بدنش نحَ شدند ٍ دٍبارى پَست شعل
سپس از . بٌ سهت يیَال گام برداشت کٌ ناگًان صدای غرش يیَال بلند شد. شدند

 .جایش بلند شد ٍ در جنگل پا بٌ فرار گذاشت

 .سنگی بزرگ بٌ سهتش پرتاب شد کٌ با جاخالی دادن يیَال بٌ درخت اجابت کرد

ٌ ی یکی از نرديا بلند  ٌ  ای کرد ٍ خَاست بٌ دنبالش برٍد کٌ صدای نال الرا دندان قرٍچ
 .شد، سریع ایستاد ٍ بٌ پشت برگشت

ٍ يای ٍیژى کٌ دستان تیز تبدیل شدى در شکهش فرٍ رفتٌ بَد  دنیل با دیدن یکی از نیر
 :فریاد زد

 ...تحهل کن نرد، االن نیام-

 .انا تبدیل شدى ی سهج ٍل کن دنیل نبَد

نرد با درد بٌ صَرت آن نَجَد کٌ ير لحظٌ نزدیکش نی شد نگاى کرد کٌ با شلیک 
ٌ ی جانسَن يیکل ننفَرش از رٍی آن نأنَر زخهی  بٌ کنار افتاد  .گلَل

 .آرى. بیاین جلَ-

ٌ ی تبدیل شدى يا را بٌ نبارزى با خَد نی طلبید  جانسَن کٌ حسابی گرنش شدى بَد، بقی
کٌ با پرتاب سنگ بزرگی بٌ رٍی دٍ تبدیل شدى ی باقی ناندى تَسط الرا، نبارزى پایان 

 .یافت

 :جانسَن بادی بٌ گلَ انداخت ٍ گفت

 .ای بابا خَدم از پسشَن بر نی اٍندم  -

 «!حتهاً »: الرا چشهش را چرخاند
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 .یکی از نأنَريا زخهی  شدى بیاین اینجا: تام

جانسَن ٍ دنیل خَدشان را بٌ آن دٍ رساندند؛ ٍلی الرا از دٍر شايد کو ٍ کهتر شدن 
 .نی دانست کٌ زیاد دٍام نخَايد آٍرد. جریان حیات نرد شدى بَد

ٌ ی نرد را از تنش بیرٍن کشید، حتی جلیقٌ يو در نقابل آن  ٌ ی ضدگلَل دنیل جلیق
 .ناخن يای تیز دٍام نیاٍردى بَد

 :جانسَن با ناانیدی گفت

 .نی رسَنیهت بٌ یٌ درنَنگاى؛ انا نأنَر فقط نگاى نی کرد. قَی باش پسر-

 :چشهان سرخش را آرام بست ٍ زنزنٌ کرد

 .نتاسفو-

دنیل بٌ آرانی  بر . دٍ نأنَر دیگر بٌ شدت از جان باختن يهکارشان ناراحت بَدند
 .چشهانش دست کشید ٍ چشهان نرد را بست تا دیگر شايد بی رحهی  يای دنیا نباشد

. در آن يَای تاریک ٍ سرد، کرم يای لزج ٍ قًَى  ای کهی دیگر رشد کردند ٍ خزیدند
ٌ  ير شش نفر بٌ آن جلب شد  .طَری کٌ تَج

 :تام رٍ بٌ الرا کردٍ گفت

 حاال چی؟- 

ٌ طَر باید نتَقفش کند؟  !الرا نگايی بٌ دشت انداخت؛ یعنی چ

 :دنیل از جایش بلند شد ٍ نفس داغش را بیرٍن داد ٍ گفت

ٌ ضعفش نحل اٍن يیَال يا باشٌ، یٌ چیزی کٌ باید نابَد بشٌ تا - شاید این يو نقط
ٌ ی کرم يا يو نتَقف بشن  .بقی
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 :دید آزٍر کنار دنیل ایستادى ٍ رٍ بٌ اٍ گفت. الرا نگايی بٌ دنیل انداخت

 .آفرین پسر بايَش، يهینٌ-

 .ٍلی از آنجا کٌ شبحی بیش نبَد، دنیل نتَجٌ آزٍر نهی شد

ٌ اش گفت  :بعد نگايش را بٌ الرا داد ٍ با صدای دٍرگ

خَب نگاى کن، اٍن جا تَ گَدترین قسهت دشت یٌ حفرى ی کَچیکٌ کٌ البتٌ با يهین -
 .کرم  يا پَشیدى شدى، نَلدشَن اٍن جا است

با چشهان آزٍر . الرا سری تکان داد ٍ بٌ سهت آن نقطٌ کٌ آزٍر اشارى کردى بَد رفت
 .گَدال دفن شدى با کرم يا را دید

. یک جسو کرم نانند قطَر. زانَ زد ٍ دستش را در گَدال فرٍ برد ٍ تَانست لهسش کند
ٌ يای عهیقی بٌ اٍ . يهان نَلد بَد بٌ سرعت آن را بیرٍن کشید کٌ نتَجٌ شد کٌ ریش

 .نتصل است کٌ اگر این نَلد نابَد شَد زادى يایش يو از بین خَايند رفت

ٌ يای آتش نَلد را در کام خَد سَزاند  .دستش پَشیدى شد از شعل

زادى يای کرم نانند، بٌ سرعت . نَر ناى از پشت ابر بیرٍن آند ٍ دشت را کهی  رٍشن کرد
تام از شدت لرزى، تعادلش بر يو خَرد ٍ . بٌ خَد پیچیدند ٍ دشت بٌ لرزى در آند

 :نزدیک بَد با کلٌ در دشت رٍانٌ شَد کٌ دنیل سریع بازٍیش را گرفت ٍ نگًش داشت

 ...بٌ پا-

ٌ  ای کٌ الرا ایستادى بَد تهام زادى يا شرٍع کردند بٌ ننجهد شدن ٍ سپس  کو کو از نقط
 .عین خاکستر پَدر شدند ٍ بٌ يَا رفتند
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ير شش نفر بٌ خاکستر يای پخش شدى در يَا نگاى کردند کٌ در زیر نَر ناى برق 
 .باد يهٌ را با خَد بٌ ناکجاآباد برد. نی زدند

ٌ  ای کٌ در نقابلش بَد نگاى کرد َ يای . الرا از جایش بلند شد ٍ بٌ نیو رخ سای ن
ٌ نانند ٍ سیايش در دستان باد بٌ این سَ ٍ آن سَ نی رفتند  .سای

ٍقتی آزٍر نگايش را از خاکستريا گرفت ٍ کانل بٌ سهت الرا برگشت، چشهان سرخ الرا 
ٌ ی آزٍر بیرٍن زدى بَد،  ٌ ی سین ٌ يای سفید رنگی از نیان قفس بٌ حفرى ی سفید کٌ رگ

 :زنزنٌ کرد. با کنجکاٍی نگايش را بٌ آزٍر داد. افتاد

 چی بٌ سرت اٍندى؟-

 :آزٍر با صدایی کٌ خالی از بدجنسی بَد گفت

 .حس خَبی دارم، يهین-

 :الرا کهی  اطرافش را نگاى کرد ٍ زنزنٌ کرد. ٍ بعد غیب شد

 .نهنَن بابت راينهایی-

نهی دانست چرا آزٍر این گَنٌ شدى، آن حفرى ی سفید چٌ بَدى؟ ذينش يو آن قدر تنبل 
 .بَد کٌ تهایل نداشت بٌ علتش فکر کند

جانسَن آب بینی اش را کٌ از سرنا سرازیر شدى بَد . بقیٌ با حیرت بٌ سهت الرا آندند
 :باال کشید ٍ گفت

ٍ يای خَبهَن رٍ از دست - اینو از این، آفرین کارتَن عالی بَد، حیف کٌ یکی از نیر
 .این نَفقیت رٍ بٌ اٍن يو ندیَن يستیو. دادیو

ٌ  ای زد ٍ گفت  :دنیل سرف
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 .شک دارم کٌ تهَم شدى باشٌ! بٌ يهین راحتی، يهین-

 :تام دستانش را بٌ کهر زد ٍ گفت

ننظَرت چیٌ؟ کرنا رٍ کٌ ترکَندیو، اٍن تبدیل شدى يا رٍ يو خفت کردیو، یارٍ يیَال -
 يو کٌ بدجَر ناکار شدى ٍ زیاد دٍٍم نهیارى، دیگٌ چی نَندى؟

 :الرا بٌ جای دنیل پاسخ داد

 .اٍن عانل این ناجرا نبَدى، نطهئنو کٌ پای یکی دیگٌ در نیَنٌ. باید پیداش کنیو-

 :بعد رٍ کرد بٌ جانسَن گفت

 .خَدم تنًا نیرم، این طَری دیگٌ کسی آسیب نهی بینٌ-

 :دنیل باز يو طبق نعهَل گفت

 .بٌ عنَان یکی از اعضای اصلی تیو باید تَی نأنَریت باشو-

نهی خَاست بیاید؛ ٍلی کی تَانستٌ بَد حریف سهاجتش . الرا سرزنش گر نگايش کرد
 !شَد؟

 :تام تک خندى  ای کرد ٍ رٍ بٌ دنیل گفت

يی يی، نکنٌ فکر کردی نی ذارم يهچین افتخاری رٍ تنًایی بٌ چنگ بیاری؟ عهرا نن -
 .کو بیارم، پس نن يو نیام

 :جانسَن سری تکان داد ٍ با لبخند گفت

ٌ ش پیدا - باشٌ، نا يو نیریو عقب، باید نأنَر کشتٌ شدى رٍ برگردٍنیو، تا ارتش سرٍکل
شها يو اگٌ پیداش کردین احتیاط کنین، نابَدش کنین ٍ . نشدى برگردیو بٌ يتل
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نی تَنین از این یکی ناشین استفادى کنین کٌ سالو نَندى، فکر نی کنو . برگردین
 .نَاظب يو دیگٌ باشین. سَئیچش يو رٍش باشٌ

ٌ يا را پر کردند دنیل نتَجٌ بال زدن پرندى  ای شد، سرش را بلند کرد ٍ دید يهان . اسلح
 .پرندى ی سهج آبی است کٌ در تاریکی تیرى تر بٌ نظر نی رسد

 ِا؟ تَ کجا رفتٌ بَدی؟- 

ٌ ی دنیل نشست ٍ نگايش کرد  :رٍی شان

ٌ  ای شد-  .يٌ، چرا این جَری نگاى نی کنی؟ نبَدی جات خالی ببینی چٌ حهاس

ٌ اش را آنادى کرد ٍ بٌ سهت تام ٍ الرا رفت الرا نگايش را از جنگل گرفت ٍ بٌ . اسلح
ٌ ی پرندى شد؛ ٍلی چیزی نگفت. دنیل داد  .نتَج

جانسَن را با دٍ نأنَر دیگر تنًا گذاشتند ٍ با ناشین ارتشی يا بٌ سهتی کٌ يیَال فرار 
 .کردى بَد بٌ راى افتادند

*** 

 «دنیل»

ٌ ش يو  تنًا جایی کٌ نشخص بَد، نسیری بَد کٌ با نَر چراغ ناشین رٍشن بَد، بقی
ٌ ی چشو بٌ الرا کٌ بغل دستو نشستٌ بَد نگاى کردم، نگايش . کٌ کال ظلهات بَد از گَش

ٌ چیز رٍ نی تَنٌ ٍاضح ببینٌ  .طَری بٌ اطرافش بَد کٌ انگار يه

 .جادى ی بین جنگل افتضاح بَد ٍ ناشین ندام تَی چالٌ چَلٌ نی رفت

ٌ ی سفید ٍ طالیی الرا کشید  تام کٌ صندلی پشت نشستٌ بَد، کهی  با انگشت بٌ پَست
 :ٍ گفت
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 چٌ فصل نزخرفی، این يهٌ سرنا بٌ چٌ دردی نی خَرى آخٌ؟-

 :الحق کٌ حرف درستی زد، یعنی اٍلین حرف حسابیٌ کٌ زدى، لبخند کجی زدم ٍ گفتو

 .شاید باٍر نکنی؛ ٍلی عجیب با این حرفت نَافقو-

 :یٌ تک خندى کرد ٍ گفت

 !تعجب آٍرى-

دیدم کٌ الرا نانحسَس رٍی سر پرندى کٌ رٍی . سری تکَن دادم دندى رٍ عَض کردم
 .رٍنش بَد دارى دست نیکشٌ ٍ نَازشش نی کنٌ

 .نعلَم نبَد اٍن يیَال کدٍم گَری در رفتٌ بَد

ٌ قدر سرعت داشتٌ کٌ این يهٌ نسیر رٍ رفتٌ؟-  نگٌ چ

 :تام کٌ دیگٌ چشهاش بٌ زٍر نیهٌ باز بَد گفت

 .بیاین برگردیو، این قدر زخو برداشتٌ کٌ خَدش نی افتٌ نی نیرى-

 .نٌ بابا اٍن دیگٌ کلٌ گندى شَن بَدى بٌ این راحتی جَن نهیدى-

 :تام عین اسب آبی خهیازى کشید ٍ گفت

 .نن کٌ خیلی خَابو نیاد-

راستش فکر نی کنو اگٌ فعال کهتر باياش . الرا خیلی ساکت بَد ٍ فقط نگايش بٌ جادى
 !اٍنو بٌ خصَص کٌ االن تَ دٍر بی نرانیٌ. حرف بزنو، اعصابو کهتر بًو نی ریزى

 .صبر کن-

 .از صدای نصههش پام رٍ گذاشتو رٍ ترنز
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 :تام یًَ از چرت پرید بیرٍن

 !ٍای چی شد؟-

پرندى ی سریش يو طبق نعهَل دنبالش پر . الرا از ناشین پیادى شد ٍ رفت ٍسط جادى
 .کشید ٍ رفت

نن کٌ يیچی نهی تَنستو ببینو ٍ چًار طرفهَن تاریِک تاریک بَد ٍ فقط جلَی ناشین 
 .کهی  رٍشن بَد

رٍی فرنان با انگشت ضرب نی زدم ٍ نگايش . نحل این کٌ رد يیَال رٍ گو کردى بَد
 .نی کردم کٌ یًَ یٌ چیزی خَرد بٌ ناشین

ناشین کانل پرت شد سهت درخت يا، نن ٍ تام چَن کهربند يو نبستٌ بَدیو، تَی 
 .ناشین بٌ این ٍر ٍ اٍن ٍر پرت شدیو ٍ با ير ضربٌ درد بدی تَی ٍجَدم نی پیچید

نی تَنسو سَزش . کانال ٍارٍنٌ شدى بَدم ٍ پای چپو بین فرنَن ناشین گیر کردى بَد
ٌ ی ناشین بَدى رٍ حس کنو  .صَرتو کٌ از بریدن شیش

 :نالیدم

 تام؟-

 .صدای ضعیفش بلند شد

 ...نن اینجام، آخ لعنتی-

 .سعی کردم برم بیرٍن؛ ٍلی پام بدجَر گیر کردى بَد

 .باید بریو بیرٍن، عجلٌ کن: تام

 :گفتو. چَن ٍارٍنٌ بَدم خَن تَی سر ٍ صَرتو جهع شدى بَد ٍ اذیتو نی کرد
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 .تَ برٍ بٌ الرا کهک کن، خَدم یٌ کاریش نی کنو. نهی تَنو پام گیر کردى-

 .باشٌ-

ٌ يای . در ناشین داغَن شدى بَد ٍ تام داشت زٍر نی زد کٌ بازش کنٌ ٌ الی شیش از الب
. با چشو يای نیهٌ بازم لبخند زدم. شکستٌ دیدم کٌ الرا با يیَالی بی دست درگیر شدى

 .در ٍاقع داشت يیَال رٍ تیکٌ پارى نی کرد

خیلی سعی . با خیسی بینیو نتَجٌ شدم کٌ خَن دناغ شدم ٍ کف ناشین خَنی شدى
آخرین لحظٌ بٌ الرا نگاى کردم کٌ داشت با خنجر . کردم کٌ چشو يام رٍ نبندم؛ ٍلی نشد

 .يیَال رٍ نابَد نی کرد

 .نقاٍنتو شکست ٍ پلکو رٍی يو افتاد

*** 

 .ٍاقعًا کٌ خیلی خنگین، يو تَ يو الرا-

 .چشو يام رٍ باز کردم، اینجا؟ این کٌ باز يو يهَن دشتٌ

 .سرم رٍ بٌ سهت صدا چرخَندم ٍ سانر

 :چند بار پلک زدم ٍ بٌ سختی گفتو

 سانر، ٍاقعًا خَدتی؟-

حتی با . با يهَن چًرى  ای کٌ از یازدى سال پیش ازش بٌ خاطر داشتو کنارم نشستٌ بَد
َ يای کَتاى ٍ صَرت جدیش  .يهَن تیشرت خاکستری ٍ ن

 تعجب کردی؟. آرى-

 :با يیجان سهتش چرخیدم ٍ گفتو
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ٌ طَر نهکنٌ؟ االن این خَابٌ یا ٍاقعیٌ؟ اصال نهی فًهو! تَ، آرى تَ نردی! نعلَنٌ-  .چ

 :لبخندی زد ٍ گفت

 .زندى یا نردى زیاد نًو نیست، نًو اٍن چیزیٌ کٌ نی خَام بًت بگو-

دستو . اٍن يو فقط ساکت نن رٍ نگاى نی کرد. نگايش کردم، از صَرت گرفتٌ تا پاياش
با تعجب . حسش کردم، پس ٍاقعی بَد. رٍ بردم سهتش ٍ آرٍم دستش رٍ لهس کردم

آرٍم . درستٌ لبخند داشت؛ ٍلی چشو ياش غهگین بَد. ٍ خَشحالی نگايش کردم
 :گفت

نن دارم با رٍح تَ ارتباط برقرار نی کنو دنی، نٌ با کالبدت، پس تَ با رٍحت نی تَنی -
 .لهسو کنی نٌ با جسو

 .اٍن رٍح سانر بَد نٌ جسهش. نعنی حرفش رٍ فًهیدم

 ...نهی دٍنستو کٌ نیشٌ تَی خَاب يو بغض کرد ٍ يو گریٌ؛ ٍلی شد

 .صدای باد تَی دشت رٍشن ٍ سرسبز نی پیچید

ببین دنی، االن نباید بٌ چیزی جز خطری کٌ دنیا رٍ تًدید نی کنٌ فکر کنی، پس خَدت -
نا . رٍ جهع ٍجَر کن پسر، از دست دادن جسو باعخ نهیشٌ کٌ دیگٌ کنار يو نباشیو

حاال نی خَام یٌ چیزی . يهٌ از طریق رٍحهَن بًو نتصلیو، پس این قدر نادی نگر نباش
 .بًت بگو کٌ خیلی نًهٌ

درکش نهی کردم، یکی کٌ بهیرى دیگٌ نردى، دیگٌ چٌ ارتباطی نی تَنٌ با زندى يا داشتٌ 
 :با این حال سرم رٍ باال گرفتو ٍ گفتو. نٌ نی شنَى ٍ نٌ حرف نی زنٌ. باشٌ

 .گفتنش ٍاسٌ تَ راحتٌ-
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 :خندى  ای کرد ٍ گفت

 .اٍن نَقع کٌ این طَری نشَن نهی دادی! نهی دٍنستو کٌ این قدر نن رٍ دٍست داری-

 :نن يو با بغض خندیدم ٍ گفتو

 خب نی خَاستی چیزی بگی؟. خَدنو تازى فًهیدم-

 :سانر سری تکان داد ٍ گفت

ببین، نن باید با الرا حرف بزنو؛ ٍلی یٌ نانعی يست کٌ این اجازى رٍ بٌ نن نهیدى، -
یٌ چیز يایی يست کٌ باید . اٍن اجازى نهیدى کٌ با الرا ارتباط برقرار کنو. اٍن نانع آزٍرى

 .بدٍنٌ

 :بًش نزدیک تر شدم، با تعجب گفتو

ٍلی آزٍر تا اینجا بٌ نا کهک کردى گرچٌ دشهن بشریتٌ؛ انا فعال جزئی از الراست ٍ -
ٌ گداری راينهایهَن نی کنٌ این رٍ الرا خَدش گفت  .گ

نن يو نتَجٌ نهیشو کٌ . نی دٍنو از طریق يهَن پرندى ی آبی از اتفاقات در جریانو-
 .بٌ ير حال این جریان رٍ بٌ الرا بگَ. چرا این کار رٍ نی کنٌ

 :بعد نگاى جدیش رٍ بٌ چشو يام داد ٍ گفت

 باشٌ؟. فرانَش نکن باید این رٍ ٍقتی بیدار شدی بٌ الرا بگی-

باشٌ؛ ٍلی نیشٌ بیشتر بهَنو، راستش دلو برات تنگ شدى بَد، دٍست داشتو ازت عذر -
نن ينَز يو عذاب ٍجدان . خَايی کنو بابت این کٌ تَی اٍن نبارزى کنارتَن نبَدم

 ...شاید اگٌ نن يو کنارتَن بَدم تَ. دارم
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يیس، نباید بٌ خاطر چیزی کٌ تقصیر تَ نیست ناراحت باشی، نا خَدنَن نسیر ٍ -
آیندى نَن رٍ انتخاب نی کنیو ٍ نن نی دٍنستو کٌ رٍزی بٌ این سرنَشت دچار نیشو؛ 

اٍن جنگی نبَد کٌ تَش نبارزى کنی؛ ٍلی االن ٍاسٌ خَدت . ٍلی باز يو ادانٌ دادم
نردی شدی، نسئَلیت بزرگی رٍ قبَل کردی ٍ اٍن يو نجات جَن يو نَع يات 

يستش ٍ االن زنانش رسیدى کٌ تَ يو کنار بقیٌ برای حفظ جَن نردنت بجنگی، پس 
ٌ ی ارٍاح دیگٌ . تهام تالشت رٍ بکن نهکنٌ جسهو رٍ از دست دادى باشو؛ انا نحل يه

حَاسو بًتَن يست ٍ کنارتَنو ٍ تا زنانی کٌ این ايریهن يای ناخَاندى رٍی زنین 
پس بٌ الرا بگَ کٌ داستان نن ينَز . باشن، نن يو نی تَنو کهکتَن کنو قَل نیدم

 .تهَم نشدى

. دٍست داشتو جسهًا کنارنَن باشٌ، نٌ تَی خَاب ٍ رٍیا. اختیارم دست خَدم نبَد
سرم رٍ رٍی کتفش گذاشتو ٍ با بغض . جلَ رفتو ٍ از این خَاب نًایت استفادى رٍ بردم

 :گفتو

 .پس سر قَلت بهَن-

 :دستش نرم رٍی سرم نشست ٍ با صدای بو ٍ پرابًتش کنار گَشو زنزنٌ کرد

 .قَل نیدم پسر-

*** 

ٌ م رٍ بٌ سختی باز کردم يهٌ جا تاریک بَد ٍ انگار بٌ پشت یٌ اسب . چشو يای خست
 .بستٌ شدى بَدم کٌ از نسیر نايهَار دارى حرکت نی کنٌ

ٌ م بٌ یٌ چیز سفت ٍ . کو کو بٌ خَدم اٍندم ٍ چشهو رٍ اطرافو چرخَندم از شکو تکی
 .سعی کردم کٌ ازش کهی  جدا بشو. سخت بَد
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 .ِا؟ الرا، انگار بٌ يَش اٍندى- 

ٌ  تام شدم، با سر ٍ صَرت زخهی  داشت کنارم  بٌ سهت صدا چشو چرخَندم کٌ نتَج
 .نی دٍید

 چی شد؟ چٌ اتفاقی افتادى؟

یًَ نتَقف شدم ٍ حس کردم چیزی زیر زانَم لغزید، بعد بٌ پایین کشیدى شدم ٍ یکی 
! تعجبی يو نداشت. ٍقتی ازش جدا شدم نتَجٌ شدم کٌ الراست. نن رٍ گذاشت زنین

 .چَن برق چشو يای سرخ ٍ درخشانش تَی يَای تاریک بدجَر خَد نهایی نی کرد

 حالت خَبٌ دنی؟ درد داری؟-

 .با این کٌ صداش يیچ حسی نداشت؛ ٍلی نی شد ازش نگرانی رٍ برداشت کرد

 .اٍنجا چٌ اتفاقی افتاد؟ َاى، بدجَر رٍ دست خَردیو. خَبو فقط سرم درد نی کنٌ-

 :تام کٌ باالی سرنَن ایستادى بَد با پَزخند پر از دردی گفت

 .رٍ دست؟ از یارٍ دیگٌ يیچ اجری نهَدى از بس تیکٌ پارى شدى! يٌ-

 .بعد با سر بٌ الرا کٌ يهچنان بٌ نن زل زدى بَد، تکَن داد

 .آيانی گفتو ٍ کهی  نچ پام رٍ نالیدم، تازى داشت درد نی گرفت

 :الرا رٍ بٌ تام گفت

 پس ری کجاست؟-

با خَدم گفتو ری؟ بعد یٌ نگاى بٌ اطرافو انداختو فًهیدم کٌ اگٌ چند نتر دیگٌ بریو 
ٌ الی جنگل نشخص بَد  .جلَ از جنگل خارج نیشیو؛ چَن دشت از الب
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 :پرسیدم

 چند ساعت بیًَش بَدم؟-

ٌ طرف دشت نگايی انداخت ٍ گفت  :تام ب

 .کهتر از یٌ ساعت، یٌ نیو ساعتی نیشٌ-

 :الرا نچ پام رٍ گرفت ٍ گفت

ارتشی يا داشتن پشت سرنَن نی اٍندن، بٌ خاطر يهین نتَنستیو کٌ از نسیر قبلی -
 .برگردیو، خب نچ پات سالهٌ

 .ضرب دیدى؛ ٍلی نی تَنو راى برم! یَاش، آخ-

با صدای ناشین، الرا دستو رٍ رٍی گردنش انداخت ٍ تام سریع جلَتر رفت تا نطهئن 
 .بشٌ کٌ ریٌ

 .خَدشٌ بیاین-

 .تام يو حال نن رٍ داشت. از جنگل بیرٍن رفتیو، تنو از سرنا نی لرزید

 .ری از ناشین پیادى شد ٍ بٌ سهتهَن اٍند

َ تر  ٌ ی چشو نتَجٌ شدم کٌ پرندى ی آشنایی پرٍازکنان از کنارنَن گذشت ٍ جل از گَش
 .رفت ٍ رٍی کاپَت ناشین نشست

 ...یٌ چًرى، یٌ درخَاست، یٌ دٍست. با دیدنش چیزی بٌ ذينو خطَر کرد

از این حرکتو تام کٌ . با یٌ حرکت ناگًانی الرا رٍ از حرکت نگٌ داشتو ٍ بازٍش رٍ گرفتو
 :بغل دستو بَد تکانی خَرد ٍ گفت
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 .ٍای، لعنتی-

 :ری در ناشین رٍ نگٌ داشتٌ بَد گفت

 چت شد؟-

 :بٌ الرا کٌ ننتظر نگايو کرد گفتو

الرا نن بازم خَاب سانر رٍ دیدم، این خَاب يا اتفاقی نیست، اٍن ازم یٌ درخَاستی -
 .داشت

 :صَرت اخو آلَد الرا بٌ سرعت از يو باز شد ٍ گفت

 چی؟-

 :آرٍم گفتو. نگايی بٌ پرندى ی آبی انداختو، بقیٌ يو رد نگايو رٍ گفتن

 .رٍح سانر نی خَاد بايات ارتباط برقرار کنٌ الرا؛ ٍلی نهی تَنٌ چَن آزٍر نانع نیشٌ- 

 :ری پرسید. انگار حرف يام رٍ باٍر ندارى. صَرتش عین آدم يای شک زدى بَد

 ...جریان چیٌ؟ باید سَار بشیو این حرف يا رٍ بذار-

 :تام بی نعطلی در حالی کٌ بٌ نا زل زدى بَد گفت

 ...ساکت شَ ری-

نی دٍنستو کٌ خیلی نسبت بٌ سانر حساسٌ ٍ . الرا چشو ياش کهی  بٌ اطراف چرخید
 :بًش احساس عهیقی دارى؛ ٍلی با این حال آنچنان ٍاکنش نداد، آرٍم گفت

 .دنی ٍ تام، شها با ری برین-
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پرندى يو بٌ دنبالش پر . بعد از نن فاصلٌ گرفت ٍ سر بٌ زیر بٌ سهت جنگل برگشت
 :برگشتو ٍ گفتو. کشید

 نی خَای چی کار کنی الرا؟-

 :ایستاد ٍ گفت

 .نی خَام حقو رٍ بگیرم-

 .ٍ بعد با سرعت از جلَی چشو يای بًت زدى ی نا بٌ جنگل رفت

 «!حقش»با تعجب تَ دلو گفتو 

*** 

 «راٍی»

 ...نی دٍید

 .بٌ سهت قلب جنگل، جایی کٌ با خَدش خلَت کند

 .ذينش خاطرات را نرٍر کرد

ٌ اش  ...صدایش، اخو يایش، فداکاری ٍ نحبت يای پدران

ذينش خاطرات رنج آٍر یازدى سال پیش را برایش تداعی نی کرد ٍ اٍ فقط سریع تر 
 .نی دٍید

پایش در گَدال کَچکی افتاد، تعادلش بٌ يو خَرد؛ ٍلی نقاٍنت نکرد ٍ بر رٍی زنین 
 .خیس ٍ سرد جنگل فرٍد آند

َ يای سفیدش گلی ٍ خیس شدى بَد  .ن
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ٌ باز بَد کهک نی خَاست، کهک برای ر يایی از . چشو يایش دیگر فرٍغ نداشت ٍ نیه
 .از این گرداب. این نرداب سیاى چرخان

 .بٌ پشت خَابید

پرندى کٌ بٌ سختی تعقیبش کردى بَد، آرام بر رٍی شکهش فرٍد آند ٍ صدای زیبایی از 
 .خَد سر داد

 .الرا آرام بر رٍی سر پرندى دست کشید ٍ نَازشش کرد

 :چشهش را بست ٍ سپس با اخو زنزنٌ کرد

 .آزٍر-

 .در تاریکی ذينش فرٍ رفت، در ذينش بٌ دنبال آن يو نشین ايریهنی اش گشت

فًهید کٌ آزٍر برای نخفی . نقابلش یک يزارتَیی ساختٌ شدى از دیَار يای آينی دید
َ ی پیچ در پیچ فرٍ رفتٌ  .شدنش در اعهاق يزار ت

 :ٍارد يزار تَ شد ٍ فریاد زد

 .خَدت رٍ نشَن بدى. آزٍر؟ نن رٍ بازی ندى-

 .خشهگین شد، ايریهن دیَانٌ داشت عصبی اش نی کرد. صدایی نشنید

 :شانسی از پیچ دیگری گذشت ٍ بٌ دیَار يای یک شکل ٍ بلند نگاى کرد ٍ گفت

چرا؟ چرا بین نن ٍ سانر نانع کشیدی؟ دیدن سانر حق ننٌ ٍ تَ از تَافقهَن فرا تر پا -
 .گذاشتی

 .صدایی بین پیچ در پیچ يای يزار تَ پیچید
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 چرا نی خَای ببینیش؟ چَن دٍستت دارى؟-

 :با تعجب گفت. الرا از حرکت ایستاد

 چی؟-

 .نطهئنو دٍست داشتٌ شدن خیلی قشنگٌ الرا-

الرا با گنگی رد صدا را گرفت ٍ پیچ دیگری را يو گذراند؛ ٍلی دیَار  يا يهٌ نحل يو 
 .بَدند

 :بلند گفت

ٌ ست، پس این بازی رٍ تهَم کن-  .آرى، قشنگٌ؛ ٍلی نشکل نا االن یٌ چیز دیگ

 :باز يو صدایش از ناکجا بٌ گَش الرا رسید

ٌ يای - خیلی بد شد؛ چَن نن يو فًهیدم کٌ دٍست داشتٌ شدن چیٌ، ٍقتی کٌ بچ
آدنیزاد با دیدن نن برام دست تکَن نی دادن یا لبخند نی زدن حسش کردم؛ ٍلی 

 نی دٍنی بدتر از اٍن چی بَد؟

 .الرا از يهین سرنخ استفادى کرد ٍ در يزارتَ رد صدایش را نی گرفت

 خب، چیٌ؟-

 :صدا کهی  نزدیک تر شد

ٌ ی نردم بٌ نن . بدتر از اٍن این بَد کٌ فًهیدم تنفر يو چٌ حسی دارى- حسی کٌ يه
 .داشتن

 .با این حرف الرا از حرکت ایستاد
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 !آزٍر دیَانٌ شدى بَد

بٌ . با تعجب نگايی بٌ زیر پایش انداخت ٍ نتَجٌ رٍیش گل يای صَرتی ٍ آبی شد
با گنگی نگايی بٌ اطراف ٍ سپس بٌ نقابلش . یک بارى زنین پر از سبزى ٍ گل شد

 .آخرین پیچ يزارتَ. انداخت

ٍقتی از آن گذشت دشت زیبا ٍ سرسبزی را نقابل خَد دید، اقیانَس عظیو ٍ خیرى 
 .آسهان يو آبی ٍ پر از پرندى ٍ پرٍانٌ. کنندى  ای نقابلش بَد

 .نطهئن بَد کٌ زادى ی ذين خَدش نیست، پس کار شریک ذينی اش آزٍر بَد

تا این کٌ نگايش بٌ سنگ . يهان طَر کٌ بٌ جلَ قدم نی گذاشت بٌ اطرافش نگاى نی کرد
 .نسبتا بزرگی کٌ در ٍسط دشت بَد، افتاد

ٌ فرد آزٍر را تشخیص ديد؛ انا بٌ راستی چٌ بالیی سر اٍ  نی تَانست جسو ننحصرب
 آندى بَد؟

َ يایش انگار کٌ رنگ سیاى ٍ . تنش بٌ رنگ سفید ٍ سیاى در آندى بَد ٍ يهین طَر ن
 .سپید بايو در جدال بَدند

 :آرام پرسید

 تَ داری چی کار نی کنی؟ اینجا چٌ اتفاقی فتادى؟-

ٌ ی بدٍن رنگ بَد ٍ . آزٍر بٌ آرانی  بٌ سهتش چرخید اجزای صَرتش يهچَن نجسه
 .فقط طرح داشت

 .نن دارم نی فًهو ٍ درک نی کنو، چیز يایی رٍ کٌ قبال نهی تَنستو حس کنو-

 .الرا خیرى بٌ صَرت آزٍر بٌ سهتش رفت
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 .تغییر کردی، خیلی زیاد-

َ يای سیاى ٍ سفیدش با ٍرزش باد نی رقصید  :خیرى بٌ نَر خَرشید گفت. ن

 .آرى؛ ٍلی تغییر سختٌ-

 :زنزنٌ کرد. الرا يو رٍی تکٌ سنگ کنار آزٍر نشست

 .درستٌ، ٍاسٌ نن يو سخت بَدى-

ٌ ی انرژی اطراف آزٍر تغییر کردى بَد  .از آن يهٌ نفرت ٍ پلیدی کو شدى بَد. يال

عشق بٌ خانَادى، عشق بٌ ستارى يا، عشق بٌ دٍستان، عشق بٌ . احساساتت جالبٌ-
 .نن تک تکشَن رٍ لهس کردم. حیَانات ٍ عشق بٌ خیلی چیز يای دیگٌ

 !اٍ این يهٌ عاشق بَدى؟. الرا نهی دانست، یعنی بٌ خاطر نهی  آٍرد

 :آزٍر ادانٌ داد

نن يیچ ٍقت خَب بَدن رٍ یاد نگرفتو، چَن از رٍزی کٌ جًان رٍ دیدم یاد گرفتو قَی -
ٍ ترسناک باشو، چَن یاد گرفتٌ بَدم کٌ قدرت رٍ فقط برای خَدم بخَايو بی کو ٍ 

 .پس بٌ خاطرش جنایت کردم، ظلو کردم تا قَی تر بشو. کاست

 :الرا يو نگاى بی حسش را بٌ آفتاب دٍخت

 خب، از این يهٌ قدرت چی عایدت شد؟-

 :آزٍر بٌ اقیانَس نقابلش اشارى داد ٍ گفت

فقط دلت نی خَاد کٌ بیشتر ادانٌ . قدرت نحل یٌ اقیانَسٌ، انتًاش نشخص نیست-
نن يیچ ٍقت بٌ خَب بَدن . نن قدرت داشتو؛ ٍلی خیلی چیزيا رٍ از دست دادم. بدی
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ٌ خاطر این کٌ  فکر نکردم؛ برای يهین تنًا چیزی کٌ حس نی کردم نفرت ٍ بدی بَد ٍ ب
 .حالو رٍ خَب کنو بیشتر ظلو ٍ قدرت نهایی نی کردم تا بٌ تاریکی درٍنو عادت کنو

 :آيی کشید ٍ گفت

 اٍندی کٌ اجازى بدم سانر رٍ ببینی؟-

َ يایش را پشت گَش انداخت ٍ گفت  :الرا ن

 .آرى-

 چرا؟-

 :بٌ صَرت سیاى ٍ سفید آزٍر نگايی انداخت ٍ گفت

 .اٍن نی تَنٌ راينهاییو کنٌ. نی خَام ازش کهک بگیرم-

 :آزٍر خندى  ای کرد ٍ گفت

 .احساساتت کٌ یٌ چیز دیگٌ نیگٌ. ٍاقعًا؟ ٍلی نن این طَر فکر نهی  کنو-

 .الرا خیرى نگايش کرد ٍ چیزی نگفت

بًت اجازى نیدم کٌ تَی این نالقات اٍل احساساتت رٍ لهس . باشٌ، نی تَنی ببینیش-
 .کنی؛ ٍلی فقط یک بار

باٍرش نهی شد این نَجَد ايریهنی يهچین . الرا نگايی با تعجب بٌ آزٍر انداخت
 .تا ديان باز کرد آزٍر از رٍی سنگ بلند شد. دست ٍ دلبازی برایش بٌ خرج ديد

 آزٍر؟ چرا؟-

 :ایستاد؛ انا بر نگشت
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 .نهی دٍنو-

 .ٍ غیب شد

نگايش را چند بار بٌ اطراف چرخاند؛ ٍلی اٍ را ندید در عَض صدای قدم يای شخصی را 
 .از سهت چپش شنید

ٌ اش نحکو تپید گلَیش . چشهانش خیس ٍ نتَرم شد. ٍقتی برگشت چیزی در سین
 .سنگین ٍ پر از خار شد ٍ لب يایش لرزید

 این حس عجیب ٍ نتفاٍت چٌ بَد؟

ٌ  ای را نی دید لباسش را در نشتش . يهان کفش يای سیاى بنددار آشنا. قدم يای  نردان
 .فشرد ٍ دندانش را نحکو رٍی يو گذاشت

 .سرش را بلند نهی کرد

 .باالخرى آن یک جفت پا در یک نتری اش ایستاد

 :بٌ جز باد صدایی شنیدى نهی شد، تا این کٌ

 چرا سرت رٍ باال نهی گیری؟-

 .صدایش يو آشنا بَد ٍ يهین باعخ شد کٌ الرا برای اٍلین بار احساس ترس کند

 :آرام نالید

 .نی ترسو-

 :صدای نرد کهی  نایل بٌ خندى شد

 !ترس؟ از چی؟ نگٌ نن ترسناکو؟ تا جایی کٌ یادنٌ قبال نهی ترسیدی-
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 :الرا لباسش را بیشتر در نشت فشرد ٍ با صدای لرزان گفت

نی ترسو خفٌ بشو، ٍقتی گلَم سنگین نیشٌ احساس خفگی نی کنو چَن نن نهی تَنو -
 .گریٌ کنو

 .سانر قدنی  زد ٍ بٌ الرا نزدیک تر شد

آرى، سنگین ترین چیز تَی این دنیا بٌ نظر نن بغضٌ؛ ٍلی تَ االن آزادی کٌ تا نی تَنی -
 .گریٌ کنی ٍ بخندی الرا

ٌ  ای يهان اشک  ٌ ی شیش چهن رٍی زنین جلَی چشهانش تار شد، نهی دانست این الی
 .است یا اٍ بینایی اش آسیب دیدى

 .نن نهی تَنو-

 .پا يا نزدیک تر شدند ٍ دستان گرنی  دٍ طرف صَرت الرا فرا گرفت ٍ سرش را باال گرفت

ٍ يای اخهَ تناقض  چشهانش در چشهان تیرى ای قفل شد ٍ آن لبخند کو نظیر کٌ با ابر
 .زیبایی داشت

 .نات شدى بَد

 پس چرا یٌ انتحانی نهی  کنی؟-

 ...باالخرى چکید

ٌ ی چشهش فرٍ ریخت  .آن خیسی لذت بخش از گَش

 .ينَز بٌ پدر خَاندى اش زل زدى بَد تا این کٌ قلبش بیشتر تپید ٍ تلنگری بٌ اٍ زد

غَلی کٌ در گلَیش النٌ کردى بَد ذرى ذرى شد ٍ نحَ شد ٍ صدایش کٌ پر از نالٌ ٍ اندٍى 
 .بَد از نسیر گلَیش عبَر کرد
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ٌ ی پدر خَاندى اش تکیٌ کرد ٍ بلند ٍ فریادزنان گریٌ نی کرد  .سرش را نحکو بر سین

ٍ  تر شد  .چشهانش بٌ اندازى ی سال يا خانَشی اشک ریخت 

 .دختر گریٌ نی کرد ٍ اشک نی ریخت ٍ سانر با لذت لبخند نی زد

َ يایش آن قدر نَازش شد ٍ گَش يایش آن قدر از صدای ریز خندى يای سانر پر شد کٌ  ن
 .دیگر چشو يایش يو حریص شدند ٍ دیدن آن نرد دٍست داشتنی را طلب کردند

 :سرش را بلند کرد ٍ با صدایی لرزان ٍ در حالی کٌ بٌ سختی لبخند نی زد گفت

 ...نهی دٍنو چی بگو، دنی راست نی گفت! سانر تَ نرفتی-

 :سانر آرام دستی بر رٍی سرش کشید ٍ گفت

. يهیشٌ پیشت بَدم، حتی دیدم کٌ ٍاسٌ دنیا چٌ فداکاری ای کردی. نن جایی نرفتو-
 .نی دیدم ٍ افتخار نی کردم کٌ اٍن ندت کَتاى رٍ بٌ تَ خدنت کردم

 .الرا اشک يایش را پاک کرد ٍ لبخند عهیقی زد

حاال احساس خَد بَدن داشت، اٍ اکنَن . نی تَانست لبخند بزند یا حتی گریٌ کند
 .خَدش بَد

 :الرا لبخند صداداری زد ٍ بازٍی سانر را در دست گرفت

ٌ  چی ٍاقعیٌ-  ...نحل قبل. نیشٌ، نیشٌ تَ بیداری يو ببینهت. نی تَنو لهست کنو، يه

 .خَدش کلی حرف بَد! نحل قبل

 :سانر اخهی  کرد ٍ گفت
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ببینو، تَ بعد از این يهٌ ناجرا یاد نگرفتی نگايت رٍ از پشت سر بگیری؟ تَ فقط باید -
نن کٌ گفتو يهیشٌ . نگايت بٌ جلَ باشٌ نٌ این کٌ حسرت گذشتٌ ٍ قبل رٍ بخَری

 ...کنارت بَدم ٍ يستو؛ ٍلی

 :نگاى سانر بٌ چپ نتهایل شد ٍ گفت

کٌ ...اگٌ بخَای با چشو ٍ گَش نن رٍ ببینی ٍ صدام رٍ بشنَی، باید آزٍر رٍ قانع کنی-
 .کار راحتی نیست

 .رد نگايش را کٌ زد آزٍر را دید کٌ ایستادى نگايشان نی کرد

نهی دانست نتنفر باشد یا خَشحال از این کٌ اجازى داد احساسش برگردد؛ انا چیزی کٌ 
 .نسلو بَد این است کٌ پرٍندى ی آزٍر سیاى سیاى است

 :آزٍر بٌ ير دٍیشان پشت کرد ٍ با حسادت آشکاری گفت

 .خب الرا، سانر رٍ يو دیدی حاال باید بری-

 :تا الرا خَاست اعتراضی کند سانر گفت

نن ينَز کارم تهَم نشدى، یٌ طرف حسابو الراست ٍ طرف دیگٌ تَیی پس بهَن ٍ -
 .گَش بدى

 .آزٍر کهی  نکخ کرد ٍ سپس با جسو سیاى ٍ سفیدش بٌ سهت آن دٍ برگشت

 :الرا نتعجب بٌ سانر نگاى کرد ٍ ننتظر ناند تا این کٌ سانر رٍ بٌ آزٍر گفت

قبلش نی خَام احساسات ٍ رٍح الرا رٍ کٌ بٌ زنجیر کشیدی رٍ ر يا کنی؛ چَن يو نن -
 ٍ يو خَدت خَب نی دٍنیو چرا؟

 .این آزٍر حریص نهی پذیرد. الرا حیرت زدى بٌ آزٍر نگاى کرد، انکان ندارد ر يایش کند
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 :آزٍر پَزخندی زد ٍ گفت

ٌ چی با خبری؟-  ایَان بیچارى، فکر کردی حاال کٌ از نادیات بریدی از يه

 :سانر جدی ٍ خشک گفت

يهین بس کٌ نی دٍنو احساسات تَ از قلب ٍ احساسات الرا جداست، یعنی چٌ الرا -
باشٌ چٌ نباشٌ تَ يو احساس داری؛ ٍلی چَن با تاریکی ٍ پلیدی یکی شدى بَدی ٍ راى 

ٌ  رٍی خَدت بستٌ بَدی باٍرت شدى بَد کٌ بی احساس ٍ پَچی ٍ جز برای  خَبی رٍ ب
خاندان تَ از سال يا پیش بٌ کینٌ ٍ نفرت عادت ! نابَدی ٍ ظلو بٌ این دنیا نیَندی

تَ ٍ خاندانت بٌ . کردى بَدن ٍ يهین احساسات ننفَر جزئی از ٍجَدشَن شدى بَد
خاطر قدرت راى عشق ٍ دٍستی رٍ ناخَاستٌ بٌ رٍی خَدتَن بستٌ بَدین، بٌ يهین 

 .خاطر این خال رٍ یٌ نقص نی دٍنستین، نقص نداشتن قلب

 !نگاى الرا پر از تعجب بَد ٍ نگاى آزٍر پر از ترس

 ...ترس از رٍ شدن

 :سانر نفسش را بیرٍن داد ٍ ادانٌ داد

ٌ ياتَن- . انسان يا احساساتشَن رٍ از قلبشَن دریافت نی کنن ٍ شها سراس يا از تجرب
! نهی دٍنستی نٌ؟ . یعنی تا عهل خَبی انجام ندین حس خَب رٍ يو نهی فًهین

تعجبی ندارى؛ چَن قَم شها خیلی ٍقت پیش يَیت ٍاقعی خَدش رٍ فرانَش کرد 
 .آزٍر

آزٍر با چشو يای گرد از حدقٌ بٌ سانر خیرى . حرف يای سانر عجیب ٍ کهی  نبًو بَد
 :بَد، سرش را بٌ اطراف تکان داد ٍ زنزنٌ کرد

 .نهی خَام نقصر باشو! نٌ-
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 .چهن يای دشت داشتند پژنردى نی شدند. الرا نگايی بٌ زیر پایش انداخت

ٌ ی الرا گذاشت ٍ خطاب بٌ آزٍر گفت  :سانر دستی بر رٍی شان

تَ بٌ لطف رٍح ٍ قلب الرا کٌ غصبش کردی، تَنستی احساسات خَب رٍ حس کنی ٍ -
؛ ٍلی نعنیش این نیست کٌ برای داشتن حس خَب ٍ عشق نیازنند قلب الرایی؛  بفًهی

پس ازت . بلکٌ تَ خَدت نی تَنی نستقل از این دختر حسش کنی، لهسش کنی
 .نی خَام کٌ الرا رٍ آزاد کنی

 .الرا در يهان سکَت نگايش را بٌ آزٍر داد کٌ شکستٌ ٍ خهیدى گریٌ نی کرد

ٌ ی ايریهن يو از عجایب بَد. گریٌ  .گری

 :آزٍر نالید

نن تهام ندت از این نَضَع فرار کردم؛ چَن نهی خَاستو بپذیرم کٌ تهام اٍن ندت -
نهی خَاستو باٍر کنو کٌ اشتباى رفتو ٍ نقصرم؛ ٍلی . عهری کٌ داشتو اشتباى ٍ غلط بَدى

 .نن انتخابی يو نداشتو؛ چَن کسی بٌ نن خَب بَدن رٍ یاد ندادى بَد

این بار سانر سکَت کرد چَن حرفی برای اعتراف آزٍر نداشت؛ انا الرا کٌ تاکنَن ساکت 
 :بَد، قدنی  بٌ سهت آزٍر برداشت ٍ با لبخند گفت

ٌ م یا اگر غهگین ٍ بی دست ٍ پا - نی دٍنی، نن يو قبلنا فکر نی کردم کٌ اگر بی عرض
يستو نقصر خَنَادى م يستن ٍ نن يیچ تقصیری ندارم؛ انا در طَل این چند سال 

کذایی یٌ چیزی رٍ خَب فًهیدم، اٍنو این کٌ نا يهٌ بعد از یٌ دٍرى  ای نسئَل 
یعنی دیگٌ يیچ چیزی جز خَد نا نهی تَنٌ تَ . خَدنَنیو، نسئَل صددرصدی خَدنَن

نیگی کسی بٌ نن خَب بَدن رٍ یاد ندادى؟ خَب چرا خَدت . سرنَشتهَن نقصر باشٌ
 سعی نکردی یاد بگیری؟
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آزٍر سعی کرد با گذاشتن دست يایش بر رٍی گَشش نشنَد حرف يایی کٌ ٍاقعیت 
 :داشتند؛ انا الرا با يهان لبخند بٌ خَدش اشارى کرد ٍ گفت

نی دٍنی، . چیزی کٌ نن االن يستو؛ یعنی ٍضعی کٌ االن دارم بٌ خاطر تصهیو خَدنٌ-
خانَادى ی نن آدم يای پرنشغلٌ ٍ گرفتاری بَدن ٍ چَن زندگی آرٍم ٍ بی دردسری 

داشتیو يیچ ٍقت از جان گذشتگی رٍ یاد نگرفتو ٍ نهی دٍنستو چٌ حسی دارى تا زنانی 
ٌ ش  کٌ تَ نی خَاستی کانبرا رٍ نابَد کنی، اٍن ٍقت بَد کٌ نن تصهیو گرفتو کٌ تجرب

این کٌ زندگیو رٍ برای یٌ چیز باارزش بدم ٍ نسئَلیت این تصهیو . کنو، کٌ یادش بگیرم
يو فقط ٍ فقط با نن بَد ٍگرنٌ نی تَنستو فرار کنو یا خَدم رٍ یٌ جَری کنار بکشو تا 

 .آسیب نبینو؛ ٍلی راى دیگٌ رٍ انتخاب کردم

 .خیلی. لبخند سانر پررنگ بَد، دختر خَاندى اش بزرگ شدى بَد

 :آزٍر يهان طَر کٌ سرش را در دست نی فشرد ٍ پا يایش نی لرزید با خشو گفت

 .دست از سرم بردارین. نٌ نن قبَل ندارم-

 .فرار از ٍاقعیت يهین بَد دیگر. الرا با افسَس سری تکان داد

 .اقیانَس کو کو نتالطو نی شد

ٌ ی سیايش  آزٍر خَب نی دانست کٌ این حرف درست است؛ انا ٍقتی یاد گذشت
 .نی افتاد سنگینی عهری کٌ تباى کردى بَد برایش غیر قابل تحهل بَد

 .آسهان خیالی کٌ آزٍر ساختٌ بَد کو کو داشت تاریک نی شد ٍ درختان خشک ٍ پژنردى

الرا با نگرانی . آزٍر ناراحت ٍ عصبانی بَد ٍ يهین بر دشت خیالی تاجیر نی گذاشت
 :زنزنٌ کرد 

 !سانر-
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 :سانر سری تکان داد ٍ گفت

 خب آزٍر تصهیهت چیٌ؟-

 :آزٍر با عصبانیت داد زد

پس سعی نکن با حرفت نن رٍ . نٌ يرگز، چیزی کٌ نتعلق بٌ ننٌ تا ابد يو نال ننٌ-
 .نسخ کنی

 .الرا با ناانیدی نگايی بٌ آزٍر انداخت، نی دانست کٌ دست بردارش نیست

 :سانر زیر لب لعنتی گفت ٍ رٍ بٌ الرا

 .نتاسفو-

 :الرا با لبخند نحزٍنی سری تکان داد ٍ گفت

 .نٌ تَ تقصیری نداری-

چشهانش نحل تیر، چشهان . سانر دستی بٌ صَرتش کشید ٍ نگايش را بٌ آزٍر داد
 :بٌ آرانی  گفت. آزٍر را يدف گرفتٌ بَد

 .يهَن کٌ عانل این آشَب ٍ نشکالت عجیب اخیرى. خب، بریو سر نَضَع دٍم-

 .نگاى ير دٍ بٌ سانر گرى خَرد

تَ کٌ ادعا نی کنی تنًا سراس قرٍن اخیری، دٍست دارم ببینو چٌ حسی داری اگٌ بگو -
 تنًا ابر قدرت نیستی ٍ یٌ سراس دیگٌ سرش باال اٍندى؟

ير دٍ ترسیدند ٍ بیشتر از الرا . این حرف شک بزرگی بَد، يو برای الرا ٍ يو برای آزٍر
 .این آزٍر بَد کٌ ٍحشت بٌ جانش افتاد، اٍ از یک چیز ترسیدى بَد
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 :الرا بٌ سختی گفت

 !بازم يستن؟ خدایا نٌ-

 :سانر سرش را تکان داد ٍ گفت

 .نتاسفانٌ بلٌ-

 :يهان طَر کٌ سرش را بٌ سهت آزٍر ناتو زدى تکان نی داد گفت

 .اٍن پدرتٌ آزٍر-

ناگًان دشت در زیر پای ير سٌ شرٍع کرد بٌ لرزیدن ٍ تهام آن دشت خیالی شرٍع کرد 
الرا دستش را بٌ بازٍی سانر ٍصل کرد ٍ سانر سعی کرد تعادل ير . بٌ فرٍ ریختن

الرا نگايی بٌ آزٍر انداخت ٍ دید چَن جنینی ترسیدى در خَد . دٍیشان را حفظ کند
راستش اٍ يو ترسیدى بَد از . نچالٌ شدى ٍ بدن خَدش را در آغَش گرفتٌ ٍ نی لرزد

 .برای این یکی دیگر چیزی برای بخشش نداشت. ٍجَد سراس بی رحو دیگری

تهام کَى يا ٍ درخت يا در حال فرٍ ریختن بَد، زنین زیر پایشان شکاف برنی داشت ٍ 
 .اقیانَس خیالی يو طَفانی شدى بَد

 :سانر نگايی بٌ اطرافش کرد ٍ گفت

 .اٍن ترسیدى، نهی تَنٌ خَدش رٍ کنترل کنٌ-

 :الرا نی شنید کٌ آزٍر در آن يیايَ نی نالد کٌ

 .نن نی ترسو. اٍن نردى، انکان ندارى. نٌ نٌ-

باٍرش نهی شد، یعنی این يهان آزٍر نابَدگر بی رحو بَد کٌ از يیچ چیز نهی ترسید؟ 
 .يهان کٌ در ظلو زبان زد بَد
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الرا دستش را از بازٍی سانر جدا کرد ٍ بٌ سختی از رٍی دشت ترک خَردى بٌ سهت آزٍر 
 .حرکت کرد

ٌ چیز در حال فرٍپاشی بَد  .يه

 .در کنار آزٍر نچالٌ شدى افتاد ٍ سعی کرد نچ دست اٍ را بگیرد کٌ نَفق يو شد

 :الرا بٌ آزٍر کٌ نی لرزید گفت

 .آرٍم باش، آرٍم باش آزٍر-

 :آزٍر سرش را تکان داد ٍ با ٍحشت گفت

ٌ چی رٍ نابَد نی کنٌ. اٍن نردى بَد، اٍن خیلی ٍحشتناکٌ- نن . نهی تَنو، اٍن يه
 .نی ترسو الرا

 .دیدن عجز ٍ ترس آزٍر کهی  برایش ناراحت کنندى بَد

 .سانر خَدش را بٌ آن دٍ رساند ٍ نشست

 :الرا با سهاجت گفت

سعی کن خَدت رٍ کنترل کنی، اگٌ این طَرى کٌ نیگی پس باید جلَش ٍایستیو ٍ -
 .لطفا آرٍم بگیر. نانعش بشیو

ٌ ی نقابلٌ، آزٍر ٍحشت زدى فریاد زد ٍ با فریادش کل زنین از يو پاشید ٍ  با شنیدن کله
 .ير سٌ نعلق شدند

 :فریاد زد. سانر در يَا دست الرا را گرفت ٍسعی کرد کٌ دست آزٍر را يو بگیرد

 .دستو رٍ بگیر. دستو رٍ بگیر، نباید تسلیو بشی-
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انا آزٍر فقط نگاى کرد کٌ ناگًان تکٌ سنگی نیانشان افتاد ٍ ٍقتی تکٌ سنگ رد شد 
 .فقط تکٌ سنگ يایی دیدى نی شد کٌ در يَا نعلق بَدند. دیگر اجری از آزٍر نهاند

 .با چشو بٌ دنبالش گشتند؛ انا نبَد، انگار آب شدى بَد

 .عجیب تر این کٌ الرا دیگر حسش نهی کرد انگار کٌ جدا شدى بَدند

 :با تعجب رٍ بٌ سانر گفت

 کجا رفتٌ؟. نن حسش نهی  کنو سانر، نیست-

ٌ چیز نحَ شدى  ير دٍ از حرکت ایستادند ٍ در فضای خالی ٍ سیاى ذين نعلق بَدند، يه
 .بَد

 :سانر گفت

 .اٍن کنار کشیدى، ينَز تَ ٍجَدتٌ؛ ٍلی نخفی شدى ٍ کنارى گیری کردى-

 :بعد با شَق بٌ الرا نگاى کرد ٍ گفت

نی تَنی از جسو ٍ يَیت آزٍر جدا . تَ نی تَنی ازش جدا بشی الرا، االن بًترین زنانٌ-
 .بشی يهَن دختر نعهَلی ای کٌ بَدی. بشی

نهی دانست باید چٌ کار کند، با بًت . باٍرش نهی شد، نٌ خَشحال شد نٌ غهگین
 :پرسید

 اگٌ ازش جدا بشو چی بٌ سرش نیاد؟-

 .يهَن کریستال بنفش. يیچی، تبدیل نیشٌ بٌ يهَن کریستالی کٌ بَد-

 :الرا قانع نشد ٍ پرسید
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 دنیانَن چی؟ کی جلَی اٍن سراس در نیاد؟ کی نجاتهَن نیدى؟-

 :سانر با ناانیدی گفت

 .نهی دٍنو، حتی آزٍر يو نهی خَاد باياش نقابلٌ کنٌ-

 .الرا بٌ فکر فرٍ رفت، صَرتش جدی شدى بَد

 چٌ برای از دست دادن داشت؟

اٍ دٍستانی داشت کٌ باید از آن يا نحافظت نی کرد، پس ينَز چیزی . انا نٌ! يیچ چیز
در جانی اٍ بٌ این جسو ننفَر کهی  عادت کردى بَد ٍ لذت . داشت کٌ برایش بجنگد

 ...پس. ناجی بَدن را چشیدى بَد

ٌ قدر سخت ٍ . نن جا خالی نهی  کنو سانر، نی نَنو ٍ باياش نقابلٌ نی کنو- نی دٍنو چ
حداقل باید از يهین نیهچٌ . ٍحشتناکٌ؛ ٍلی اگٌ ننو کنار بکشو دیگٌ انیدی نیست

 .انید يو استفادى کنیو

 :سانر لبخندی زد ٍ صَرتش را لهس کرد، آرام گفت

 نطهئنی؟-

 :لبخندی تَام با ترس زد ٍ گفت

 .آرى-

 :سانر با يهان لبخند گفت

 .پس بزن بریو. چٌ دختر شجاعی-

 .در يهین حین کو کو نَری طالیی رنگ اطراف سانر را فرا گرفت ٍ غیب شد
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خَدش را دید، يهان الرای اسیر ٍ . الرا در يهان فضای نعلق نگايی بٌ پشت سرش کرد
َ يای سیاى ننجهد در . یخ زدى کٌ در چنگ آزٍر بَد یخ کو کو شرٍع بٌ ذٍب شدن کرد ٍ ن

دستش را بٌ . الرا با لبخند بٌ سهتش حرکت کرد، کنارش زانَ زد. يَا بٌ نرنی  نعلق شد
سهت دست الرای خفتٌ دراز کرد ٍ يهین کٌ لهسش کرد نَر عظیهی  نیانشان ایجاد 

 .شد

*** 

 .بٌ آرانی  چشهو رٍ باز کردم

 .اٍلین چیزی کٌ دیدم ستارى يای درخشانی بَد کٌ تَ آسهَن پراکندى شدى بَدن

 .چقدر زیبا ٍ نَرانی بَدن

چٌ حس . ناخَدآگاى دستو رٍ بٌ سهتشَن بلند کردم؛ ٍلی ستارى يا خیلی دٍر بَدن
نغزم داشت از يجَم افکار ٍ احساست ننفجر نی شد؛ ٍلی ايهیتی . عجیبی داشتو

ٌ ی چشهو چکید. ندادم ٍ بٌ زیبایی جًان خیرى بَدم نن کانل . بی اختیار اشکی از گَش
 .بَدم حاال، تهانًا خَدم، بی کو  ٍ کاست

ينَز تَ يهَن جنگل . از رٍی زنینی کٌ رٍش دراز کشیدى بَدم نیو خیز شدم ٍ نشستو
 .تاریک بَدم

نفسو رٍ نحکو بیرٍن . بٌ دست يام نگاى کردم، يهَن جسو ايریهنی سفید ٍ طالیی
چقدر دلو برای خَدم تنگ . دادم ٍ بعد با تهام ٍجَد نفس عهیقی کشیدم ٍ لبخند زدم

 .شدى بَد

 حاال حالت بًترى؟-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

124 ❤Pari❤  دٍم جلد شدى بلعیدىرنان |  

ٌ  ای نَر طالیی کٌ اٍن رٍ از دنیای نادی  بٌ سهت صدا چرخیدم، سانر بَد بٌ يهراى يال
 .جدا نگٌ نی داشت

 :با خَشحالی گفتو

نهی دٍنی قبلنا چقدر از این کٌ نن، ننو نتنفر بَدم؛ . آرى، نن قدر خَدم رٍ نهی دٍنستو-
 .ٍلی االن نظرم عَض شدى

 .خندید، آرٍم ٍ کَتاى

دٍست داشتو ساعت يا بٌ آسهَن، درخت يا ٍ زنین خیسی کٌ رٍش بَدم، نگاى کنو ٍ 
 ...تَ احساساتو غرق بشو؛ ٍلی

 :با افسَس گفتو

خب، حاال چی؟ االن باید چی کار کنو؟ تا اینجا رٍ با کهک آزٍر اٍندم؛ ٍلی از االن بٌ -
چرا این ناجرايا تهَنی  ندارى؟ این یکی دیگٌ یٌ . بعد آزٍری نیست کٌ راينهاییو کنٌ

 .نصیبت بزرگٌ

 :سانر با آرانش گفت

اضطراب ٍ ناراحتی تَ دردی رٍ . یٌ فکری نی کنیو. نگران نباش دختر، نا دٍبارى بايهیو-
 .دٍا نهی  کنٌ

 .ارتباط نا فقط رٍحی بَد، افسَس. با غو لبخندی زدم

دیدم کٌ پرندى ی آبی از الی درخت يا پر کشید ٍ بٌ سهت سانر رفت ٍ آرٍم نقابلش 
 .نشست

 :سانر با لبخند رٍ بٌ پرندى گفت
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ٌ ت رٍ خَب انجام دادی دٍست کَچَلَ، دیگٌ آزادی کٌ بری-  .ازت نهنَنو. تَ ٍظیف

 .پرندى صدای زیبایی سر داد ٍ بعد پرٍاز کرد ٍ بین درخت يا نحَ شد

ٌ م رٍ جلب کرد، از جا  با لذت بٌ نیو رخ سانر نگاى کردم کٌ یًَ صدای پای چند نفر تَج
تندی پا شدم ٍ نتَجٌ حضَر چندین ارتشی شدم کٌ داشتن از الی درخت يا نی اٍندن 

 .سهتو

الرا، شاید نتَنو جسهًا کهکت کنو؛ انا بًت قدرت انتقال ایَان يا رٍ نیدم، نی تَنی -
 .ازش استفادى کنی

 چی؟ يهَن قدرت نعرٍف ایَان يا کٌ آزٍر دنبالش بَد؟

 :گفتو

 !نن کٌ بلد نیستو ازش استفادى کنو-

 :سانر با اخو گفت

 .پس یاد بگیر-

 .سعی کردم باز يو؛ ٍلی نشد. سربازيا داشتن نی اٍندن

سربازيا از بین درخت يا بیرٍن زدن، بٌ ناچار از تهام قدرتو استفادى کردم کٌ یًَ حس 
 .کردم از زنین جدام ٍ ٍقتی چشو باز کردم دیدم باالی کَيو

 .با تعجب چشو چرخَندم

 .صدای خندى ی سانر بلند شد

 .ای بدک نبَد -
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 :پرسیدم

 نن کجام؟-

 :با خندى گفت

 !چٌ نی دٍنو، تَ نا رٍ آٍردی اینجا-

ای بابا، حاال چی کار کنو؟ ناخن تیز انگشت شستو رٍ بین دندٍن يام گذاشتو ٍ با گنگی 
 .اطرافو رٍ نگاى نی کردم

ٌ م نی کرد  .خندى يای پرتهسخر سانر يو داشت دیٍَن

 .بذار تهرکز کنو. نخند لطفا سانر-

ٌ ی تسلیو باال برد ٍ گفت  :دستش رٍ بٌ نشان

 .باشٌ باشٌ-

 .ٍ بعد دٍبارى زد زیر خندى، طَری کٌ نن يو خندى م گرفت

ٌ نَن رزرٍ کردى بَد  بعد از چند انتقال نانَفق ٍ افتضاح، باالخرى کنار يتلی کٌ ری ٍاس
 .ایستادم، با يهَن جسو عجیب ٍ غریب

ری گفتٌ بَد کٌ .  از این کٌ یًَ تغییر کنو نگران بَدم؛ چَن لباسی يهرايو نبَد فعال
ٌ ی دٍازدى ست ٌ ی دٍازدى بَد نگاى کردم، راستش . سَییت نا طبق بٌ پنجرى ای کٌ تَ طبق

 .نهی دٍنستو اٍنٌ یا پشت ساختهَنٌ

ٍ  دٍر بزنی-  .اٍن نیست، باید ساختهَن ر

 .سری تکَن دادم ٍ از خلَتی خیابَن تَ نصف شب استفادى کردم! سانر اینجا بَد
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 .بٌ راحتی از پنجرى  ای بٌ پنجرى ی دیگٌ پریدم ٍ خَدم رٍ باال کشیدم

پنجرى رٍ با . ٍقتی بٌ پنجرى ی سَییت بزرگهَن رسیدم نتَجٌ شدم کٌ يهٌ جا تاریکٌ
 .نستقیو تَ پذیرایی بَدم. اشارى ی دستو باز کردم ٍ پریدم تَ

 .کهی جلَ رفتو ٍ کنار نبل يا ایستادم

جانسَن نشستٌ رٍی نبل تک نفرى ٍ تام دنر رٍی کاناپٌ خَابیدى بَد ٍ گَشیش يو تَ 
 .دستش بَد

دٍتا نأنَر ٍیژى يو با کلی شیشٌ نشرٍبی کٌ کنارشَن افتادى بَد، نزدیک بٌ شَنینٌ 
 .خَابیدى بَدن

 .نشخص بَدم کٌ بٌ خاطر  غو از دست دادن دٍستشَن نست کردى بَدن

درش رٍ آرٍم باز کردم ٍ رٍی . بدٍن کَچیک ترین حرکتی بٌ سهت یکی از دٍتا اتاق رفتو
کی نی تَنست باشٌ بٌ جز . تخت نردی رٍ دیدم کٌ پشت بٌ در ٍ بٌ پًلَ خَابیدى بَد

 !دنی

نَر ناى کٌ از پنجرى بٌ صَرتش نی خَرد، چًرى ش رٍ کانل نشَن . بٌ سهتش رفتو
 .نی داد

ٌ يام فشار نیارى  .بٌ خَدم اٍندم ٍ فًهیدم کٌ لبخند عهیقی دارى بٌ گَن

 .کو کو لبخندم لرزید ٍ نزى ی شَری اشک تَ دينو پیچید

ٌ قدر دلو براش تنگ شدى بَد اٍن دنی الغر کجا ٍ این . تٌ ریشش خیلی بًش نیاد. چ
ٌ قدر خستٌ ٍ کَفتٌ بَد. نرد يیکلی کجا  .صَرتش چ
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دیگٌ نحل قبل ظریف ٍ ينرنندانٌ نبَد ٍ بٌ جاش . بٌ دست ياش نگاى کردم
 .کهی خشن تر ٍ پًن تر شدى بَد

 بٌ خاطر یٌ عذاب ٍجدان با خَدت چٌ کردی؟. با خَدت چی کار کردی دنی

ٌ ی رٍیايات رٍ ریختی دٍر تا ٍاسٌ نردم نفیدتر باشی؟  يه

دستش کٌ رٍی تخت افتاد بَد رٍ آرٍم گرفتو ٍ زیر . تندتند اشک صَرتو رٍ پاک کردم
 .پتَش گذاشتو

يهیشٌ از سرنا نتنفر . انگار سردش بَد چَن تکَنی خَرد ٍ پتَ رٍ تا گردنش باال کشید
 .بَد؛ ٍلی انرٍز چندین ساعت رٍ تَی برف ٍ سرنا تحهل کرد

 .با این کٌ دٍست داشتو بیدار باشٌ؛ ٍلی دلو نیَند کٌ این آسایش کَتاى رٍ ازش بگیرم

 .اگٌ کارت تهَم شد تا حرف بزنیو-

 :گفت. بٌ سانر کٌ کنار در بَد نگاى کردم، لبخند قشنگی رٍی لبش بَد

 دید زدنت تهَم شد؟-

 .با خندى سری تکَن دادم ٍ از اتاق بیرٍن رفتو

ٍقتی داشتو بٌ سهت اٍن یکی اتاق نی رفتو شنیدم کٌ جانسَن با چشهای بستٌ ٍ 
 :خَابالَد زنزنٌ کرد

 الرا برنگشتٌ؟-

 :با کی بَد؟ یًَ تام يو تَ يهَن حالت خَابالَد گفت

 .نٌ-
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 .خندى م گرفت ٍ رفتو سهت اتاق

. چهدٍنو اٍنجا بَد، یٌ دست لباس برداشتو ٍ تَی يهَن تاریکی، تغییر جسو دادم
خَب . تهام استخَان بندیو بٌ سهت نًرى يای کهرم خزیدن ٍ بدن خَدم نهایان شد

 .اطرافو رٍ دید زدم کٌ نکنٌ سانر ينَز اینجا باشٌ ٍ بعد سریع لباس يا رٍ پَشیدم

َ يای سفید ٍ یک دستو رٍ با کش نَ جهع کردم با این کٌ یازدى سال گذشتٌ بَد؛ انا . ن
عجیب این کٌ جلَی نَيام ينَز . رشد چندانی نکردى بَد ٍ نَيام نرسیدى بٌ کهرم بَد

 .کَتاى بَد ٍ تا کنار گردنو

تَی شیشٌ عکس سانر رٍ دیدم، . بٌ پنجرى ی اتاقو تکیٌ زدم ٍ بٌ آسهَن نگاى کردم
 :پرسیدم

 تَ از کجا فًهیدی کٌ اٍن سراس پدر آزٍرى؟-

 :سانر کنار پنجرى ایستاد ٍ گفت

راستش ایَان يایی کٌ بٌ اٍن . از ایَان يای دیگٌ کهک گرفتو، ارتباط رٍحی با اٍن يا-
 .خدنت نی کردن بًو گفتن

 :بٌ سهت سانر چرخیدم ٍ گفتو

 .لطفا بیشتر برام بگَ، نی خَام بشناسهش-

 ...نگران بَدم؟ ترسیدى بَدم؟ نهی دٍنو

 .از بی رحهی  يا ٍ جنایات سراس نِر بی رحو، پدر آزٍر. اٍن شب سانر گفت ٍ گفت

 .اینکٌ خیلی قَی تر ٍ نکارتر از آزٍرى. رٍ گفت« ناگرٍ»سانر تهام چیز يای عینی راجع بٌ 
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ٌ  ای نکخ کرد ٍ نگرانی رٍ  سانر کٌ کنارم رٍی تخت نشستٌ بَد، با دیدن چشو يام لحظ
بلکٌ . تَی چشو يای سرخو دید؛ انا نٌ نگرانی کٌ ناشی از ترس ٍ عقب نشینی باشٌ، نٌ

ٌ طَری نیشٌ نابَدش کرد؟ چطَری جلَش رٍ بگیرم؟  نگرانی از این کٌ چ

 :ٍلی چشو يای سانر از نن فراری شدن ٍ لب ياش زنزنٌ کردن

 .قبال يو بًت گفتٌ بَدم کٌ سراس يا فقط بٌ دست يهدیگٌ کشتٌ نیشن-

 :آى کشیدم

 چرا آزٍر این قدر ٍحشت کرد کٌ حتی جسهش رٍ ر يا کرد؟-

 :سرش رٍ بٌ چپ ٍ راست تکَن داد ٍ گفت

 .این رٍ دیگٌ نهی دٍنو-

ٍلی نن یٌ چیز رٍ خَب نی دٍنستو، اگر آزٍر يهین طَر خَدش رٍ نخفی کنٌ شانس نا 
 .برای نقابلٌ با ناگرٍ، صفرى

نفس عهیقی کشیدم ٍ دستو رٍ بٌ سهت دست يای کو رنگ ٍ نَرانیش بردم تا دٍبارى از 
 .حضَرش انرژی بگیرم

ٌ ی انگشت ياش عبَر نی کرد؛ انا باز يو انرژی بخش بَد  .با این کٌ دستو از الی

 .بٌ دست يانَن نگاى کرد ٍ لبخند عهیقی رٍی لبش نشست

*** 

ٌ قدر ناکانو  .رٍی تخت خَاب دراز کشیدى بَدم ٍ با خَدم فکر نی کردم کٌ چ

بعد از یازدى سال تازى بٌ خَدم . نطهئنا عهر خَد بَدن نن با ٍجَد ناگرٍ خیلی کَتايٌ
 .رسیدم؛ انا شک دارم بتَنو از زندگیو لذت ببرم
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ٌ ش افسردى بَدم ٍ حاال يو کٌ قدر زندگی  ٌ قدر بدبختو، تا قبل از این ناجرايا کٌ يه چ
 .رٍ نی دٍنو، فرصتی برای خَشبختی ندارم

 اصال چرا گذاشتین برى؟. پاشَ پسر، يی يی تام، پاشَ ببین دخترى الرا کجا نَندى-

 .از افکارم پریدم بیرٍن

ٌ م پیش اٍند بی خبرن ٌ جَری . تازى یادم افتاد این يا از جریانی کٌ دیشب ٍاس حاال چ
ٌ جَری تَضیح بدم؟ ٍای  !دنی! رفتار کنو؟ چ

نهی دٍنو چرا کهی  ازش شرم دارم ٍ خجالت . رٍم نهیشٌ باياش چشو تَ چشو بشو
 چو شدى؟. نی کشو

ٌ ش رٍ ریختو رٍ آب چی؟ االن از کارم پشیهانو؟  اٍى اٍى، اٍن سری کٌ جلَی تام پت

 .کهی  فکر کردم دیدم نٌ، اٍن لحظٌ حقش بَد

یًَ در باز شد ٍ یٌ نرد خَاب آلَد نَ نشکی، با یٌ چشو بستٌ ٍ باز، جلَی در ظاير 
 .شد

تام سرش رٍ تَی اتاق چرخَند ٍ تا نن رٍ رٍی تخت دید اٍن یکی چشهش يو باز شد 
 :ٍ با خَشحالی گفت

 .رئیس اٍن اینجاست، برگشتٌ-

 .ٍاقعًا با گذشتٌ خیلی فرق کردى. احساس نی کنو اٍلین بارى دارم تام رٍ نی بینو

َ يای نشکیش تضاد داشت؛ ٍلی االن کهی تیرى تر  پَستش قبال خیلی رٍشن تر بَد ٍ با ن
 .شدى

 .دیدم کنار تخت ایستادى ٍ صدام نی کنٌ
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 چی گفتی نشنیدم؟-

 :با تعجب گفت

 ام، پرسیدم دیشب چی شد؟ کجا رفتی؟-

 .از رٍ تخت بلند شدم، باید خَب شرٍع کنو

 :لبخندی زدم ٍ گفتو

 .براتَن تَضیح نیدم. کهی  نفصلٌ؛ ٍلی يو خَب بَد يو نٌ-

 :بیشتر لبخند زدم ٍ ادانٌ دادم

 .راستی صبح بٌ خیر-

نن با . پاشَ کهی  عقب گذاشت. نتَجٌ شدم چشو ياش دارن گرد تر ٍ نتحیر تر نیشن
 .يهَن لبخند نسخرى جلَتر رفتو، فکر کنو شرٍع خَبی نبَد

آرى، ٍاسٌ خَدم يو عجیبٌ؛ انا گفتو کٌ تَضیح نیدم؛ . نی دٍنو کهی  برات عجیبٌ! اِ -
 .ٍلی ينَز خَدنو نَندم کٌ چطَری بگو

. اٍن بیشتر عقب رفت ٍ با ناباٍری بٌ لبخند ٍ چشو يام خیرى بَد کٌ یًَ خَرد بٌ دیَار
َ تر رفتو کٌ بلند گفت. شَکٌ شد  :جل

 !آقای جانسَن؟... آ-

 چرا این قدر حیرت زدى شدى ٍ ترسیدى؟

 :يهَن جا نَندى بَدم کٌ دیدم آقای جانسَن اٍند کنار در ٍ گفت

 .باشٌ گفتی برگشتٌ، شنیدم-
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 .ٍقتی دیدنش بٌ اٍن يو صبح بٌ خیر گفتو ٍ لبخند زدم

 .اٍنو چشو ياش گرد شد ٍ با تعجب بٌ تام کٌ تَ دیَار بَد نگاى کرد

 .عجب شرٍعی بَد

انگار اٍلین بارى ير چًارتاشَن رٍ . زیر نگاى این يشت تا چشو داشتو نعذب نی شدم
 .جانسَن، تام ٍ دٍتا از نأنَر يای ٍیژى کٌ بدجَر بًو زل زدن. نی بینو

 :جانسَن سکَت رٍ شکست ٍ پرسید

ٌ ت افتادى؟ نهی تَنو باٍر کنو کٌ این قدر تغییر کردی؟-  چٌ اتفاقی ٍاس

ٌ جا شدم  .رٍی نبل کهی  جاب

 .درکش ٍاسٌ خَدنو سختٌ. دیشب اتفاق يای زیادی افتاد-

 :تام گفت

ٌ م از قدرت يای ناٍرائیت عجیب تر بَد- نهی دٍنی، . تَی این چند رٍز، لبخند زدنت ٍاس
 .باید خَدت رٍ از بیرٍن نی دیدی تا بفًهی  چی نیگو

بعد اخو کرد ٍ صَرتش رٍ خنحی کرد ٍ ادای نن رٍ در آٍرد کٌ دٍتا نأنَريا زدن زیر 
 .خندى، نن يو يهین طَر

 :جانسَن؛ انا نصرانٌ ازم پرسید

 .چی شد؟ لطفا بًو بگَ-

 .خَاستو بگو؛ ٍلی جای خالیش خیلی فکرم رٍ نشغَل کردى بَد

ٌ  ای کٌ دنی تَش بَد  .نگايو بٌ پشت سرم افتاد ٍ بٌ در بست
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. چیزی از تَی اتاق حرکت کرد، لبو رٍ گاز گرفتو ٍ ننتظر ایستادم. یًَ قلبو ضربان گرفت
 .يهٌ نتعجب بَدن ٍ خبر نداشتن کٌ دنی يهین االن بیدار شدى

صدای قدم ياش اٍند، نزدیک تر ٍ نزدیک تر تا این کٌ در اتاق باز شد ٍ یٌ جسو خستٌ رٍ 
 .تَ خَدش قاب گرفت

َ يای خرناییش رٍ با چشو يای تنگ شدى دست کشید ٍ نگايی بٌ نقابلش  کهی  رٍی ن
لبو بٌ . کٌ نا بَدیو انداخت ٍ بی تفاٍت ٍ کهی  لنگان، بٌ سهت سرٍیس بًداشتی رفت

 .ٍقتی از خَاب پا نیشٌ يیچی نهی بینٌ. خندى باز شد

یًَ کنار در سرٍیس بًداشتی ایستاد ٍ دٍبارى بٌ نا نگاى کرد، چشو يای زنردیش االن 
 .بیشتر نشخص بَد

 .تازى نن رٍ دید کٌ با لبخند بًش نگاى نی کنو، جا خَرد

با این کٌ این . نن االن دنی رٍ دیدم. بی اختیار از جام بلند شدم ٍ با دٍ رفتو سهتش
 .چند رٍز با يو بَدیو؛ انا نن بعد از یازدى سال تازى دنی رٍ نی بینو

نهی تَنستو . دیشب کٌ خَاب بَد دلتنگیو کهتر بَد؛ ٍلی االن کٌ بیدارى، باٍرم نهیشٌ
 .جلَی احساساتو رٍ بگیرم

نتعجب خیرى ی نن بَد کٌ داشتو سهتش نی دٍییدم، دستش ينَز بٌ در سرٍیس 
 .چشو ياش گشادتر شدن ٍ زنزدياش بیشتر خَدنهایی کردن. بًداشتی بَد

ٌ جَری تخلیٌ کردم؟ خیلی فجیع  !این حجو دلتنگی رٍ چ

 !با يهَن سرعت بٌ آغَشش پریدم ٍ گرٍپ

 .صدایی تَی خَنٌ پیچید کٌ عهق دلتنگی نن رٍ نشَن نی داد
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 . کیلَ ٍزن اضافی بٌ زنین افتاد54دنی بیچارى از پشت بٌ يهراى 

 .این شَری برام آشناست. نزى ی شَری دارى. دلتنگی يو نزى دارى؟ نن نیگو آرى

نن رٍ بٌ رٍز يایی نی برى کٌ افسردگی ٍادارم نی کرد ير رٍز غرٍب نزى ی شَری اشک رٍ 
 .بچشو، بی دلیل

اٍن رٍزيا تا قبل از ٍرٍدم بٌ دبیرستان، ير رٍز غرٍب لب پنجرى گریٌ نی کردم، نادر ٍ 
ٌ قدر از درنانو عاجز بَدن ٍ نن االن چقدر از نداشتن اٍن رٍز يا حسرت  پدرم چ

 .نی خَرم

دبیرستان ٍ برخَرد با آدم يای جدید برام کابَس بَد تا این کٌ با دٍ نفر آشنا شدم کٌ 
ٌ ی اشتراکشَن چشو يای سبزشَن بَد  .درس خَان ٍ نتفکر، دیگری پرشَر ٍ شر. نقط

ٌ ی رٍشنی از دنیای تاریک نن ٌ طَر شد کٌ یک تقلب . يردٍشَن شدن نقط نهی دٍنو چ
رسَندن بٌ چشو زنزدی شد آغاز دٍستی نَن ٍ یٌ يهدردی کَچیک شد شرٍع دٍستی 

ٌ  ای نًربَن  .با یٌ دختر چشو گرب

کو کو انگیزى م برای پا گذاشتن تَ دنیای آدم يا بیشتر شد ٍ دقایق بیشتری نی تَنستو 
 .بخندم

ٌ تایی برای رد شدن از رٍی تکٌ سنگ يای کَچیک ٍسط رٍدخَنٌ دست  اٍن رٍز يا س
يهدیگٌ رٍ نی گرفتیو ٍ با صهیهیت نَاظب يهدیگٌ بَدیو؛ انا انرٍز چرا از يهین 

 دست يای آشنا این قدر خجالت نی کشو ٍ شرم زدى م؟

ٌ م بَد کٌ باعخ شد سرش بٌ کف زنین بخَرى  ...شایدم. شاید بٌ خاطر رفتار احهقان

 .خَدم نی ذارم. آخ-
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نگايو از دستو کٌ نحکو تَی دستش گرفتٌ بَد باال کشیدم ٍ رٍی زخو يای صَرتش 
 .ایست کردم

 .عجب سقَطی بَد پسر، یٌ لحظٌ گفتو نردی-

 .نگايو کرد، ينَز چشو ياش خیس بَد؛ ٍلی خبری از اشک نبَد

 .دستو رٍ نحکو تر فشرد ٍ يیچی نگفت

 :تام انگار کالفٌ شدى بَد گفت

ٌ تَنٌ ير دٍ دقیقٌ یٌ بار بًو زل نی زنین ٍ چیزی نهیگین- خب اگٌ حرفی دارین . چ
 .بگین دیگٌ

راست نی گفت، نن فقط گریٌ کردم ٍ دنی فقط زل زد ٍ يیچی نگفت ٍ از چند دقیقٌ 
 .پیش يو فقط دست يام رٍ گرفتٌ بَد

 :جانسَن ٍسط سکَت پرید ٍ گفت

تَ . خب خب، فعال بٌ فکر این نعدى يای پالسیدى نَن بیفتیو کٌ از گشنگی نچالٌ شدى-
شها دٍ تا پسر يو برین ٍاسٌ . تام، برٍ ببین کجا نی تَنی تخو نرغ ٍ قارچ پیدا کنی

 .پیدا کردن نَن تست

 :تام بی خیال گفت

ٌ ش تَ یخچال يست-  .نن دیشب آشپزخَنٌ رٍ زیر ٍ رٍ کردم، يه

 .جانسَن ضایع شد؛ انا گیر دادى بَد کٌ يرکدٍم رٍ بفرستٌ پی نخَد سیاى

 نکنٌ فکر نی کرد چیزی بین نن ٍ دنیٌ؟. تازى فًهیدم، نی خَاست نا تنًا باشیو
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اٍن دٍ تا نأنَر رٍ فرستاد برن بیرٍن دنبال نخَد سیاى ٍ تام يو کٌ نهی خَاست برى 
 .بیرٍن رٍ بٌ زٍر با خَدش برد تا کهی  اٍل صبحی ٍرزش کنن

 .دیدم کٌ دنی فقط زل زدى بَد بٌ نیز. ير دٍ در سکَت. حاال تنًا بَدیو

 :آرٍم پرسیدم

 دنی؟ حالت خَبٌ؟ سرت، سرت خیلی درد نی کنٌ؟-

 :يهَن طَر خیرى بٌ نیز گفت

 .نٌ، قلبو درد نی کنٌ-

 :با ناراحتی يَل شدم ٍ گفتو

 چرا؟ چرا زٍدتر نگفتی؟ نی خَای بریو بیهارستان؟-

 :پَزخند زد ٍ گفت

 .نی دٍنی اصال حقشٌ کٌ درد بکشٌ. فایدى ندارى-

 .گیج ٍ ننگ نگايش کردم

 :نگايو کرد ٍ با چشو يای ٍرم کردى گفت

ٌ طَر قانعش کردم کٌ تَ رفتی؟ آخٌ نن چقدر پستو کٌ باٍرش کردم تَ دیگٌ - چ
دیگٌ ازش دل بکن ٍ ٍلش . گفتو اٍن دختر الغر افسردى دیگٌ نرد ٍ تهام. برنهی گردی

 .االنو دارى نجازات نیشٌ، پس حقشٌ. کن

 :دستش رٍ فشردم ٍ با لبخند گفتو
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. نن يو باٍرم شدى بَد کٌ دیگٌ تا ابد ننجهد نی نَنو ٍ دیگٌ راى برگشتی نیست-
 .يرچی کٌ بَدى دیگٌ تهَم شدى ٍ نا االن دٍبارى پیش يهیو، نحل سابق

 .باالخرى اشکش چکید

 .نحل سابق. این بار دیگٌ تنًا نیستی، نن پیشتو-

ٌ ش  با این کٌ از بغل کردن نستقیهش کهی  خجالت نی کشیدم، فقط سرم رٍ رٍی شَن
ٌ ش رٍ رٍی سرم گذاشت ٍ نَازش کرد احساس خَبی . گذاشتو ٍ اٍن يو دست دیگ

 .داشتو؛ ٍلی يیچ ٍقت فکر نهی کردم رٍزی بیاد کٌ نن از دنی این قدر خجالت بکشو

 .این لَس بازی ياتَن رٍ بذارید ٍاسٌ بعد. يی يی-

دنی از شتاب نن تعجب کرد ٍ نگايو .  با شنیدن صدای سانر سریع از دنی جدا شدم
 .کرد

 .سرم رٍ چرخَندم سهت سانر کٌ دقیقا نقابل نا بَد

 :دست بٌ سینٌ با یٌ لبخند کج گفت

 خَب، پس باالخرى فًهیدین؟-

 :پرسیدم

 !چی رٍ؟- 

 .دنی ياج ٍ ٍاج نگايو کرد

 .ام، با سانر بَدم-

 :زنزنٌ کرد
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 !سانر-

 .تَ يو نن رٍ بٌ زٍر نی تَنی ببینی الرا، پس گیجش نکن-

 :این رٍ گفت ٍ اٍند نابین نن ٍ دنی کٌ فضای کهی  بَد نشست ٍ خیرى بٌ دنی گفت

 .سیب زنینی از تَ بًتر ابراز احساسات نی کنٌ پسر-

 :دنی يهین طَر سرش رٍ اطرافش نی چرخَند کٌ نن با خندى گفتو

 .سانر با تَئٌ-

 :سرش رٍ خارٍند

 .نن کٌ چیزی نشنیدم-

 .آخ چٌ خنگو

 .نیگٌ سیب زنینی بًتر از تَ ابراز احساسات نی کنٌ. آرى-

 :این رٍ کٌ شنید پَزخندی زد ٍ گفت

 .نٌ نحل این کٌ ٍاقعًا اینجاست-

 :بعد خطاب بٌ در ٍ دیَار گفت

اٍن پرندى ی اعصاب خردکن رفت، حاال تَ جاش اٍندی؟ بازم نن اٍن رٍ بیشتر ترجیح -
 .نیدم

 :سانر سری تکَن داد ٍ نچ نچی کرد

 .ينَز کٌ ادبت در حد ابتداییٌ، اصال رشد نکردى-
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دنی نهی شنید ٍ سانر حسابی غر زد بٌ جَنش ٍ نن نهی دٍنستو از بَدن سانر 
 .خَشحال باشو یا از نبَدش غهگین

*** 

 .ير شش نفرنَن تَی رستَران خلَتی نشستٌ بَدیو

در ٍاقع بٌ لطف گندکاری تام ٍ دنی بَد کٌ قرار بَد نايار رٍ آنادى کنن، این قدر لج کردن 
ٌ ش بٌ فنا رفت  .ٍ بحخ کردن کٌ يه

 .نن فقط یٌ قًَى سفارش دادم چَن گرسنٌ نهی شدم

َ يای سفید ٍ عجیبو رٍ از چشو نردم بپَشَنو؛ چَن . يَا ابری بَد سعی نی کردم ن
این سرخی، نشَن نی داد کٌ . خیلی غیرعادی بٌ نظر نی رسید، بٌ خصَص چشو يام

 .ينَز آزٍر تَ ٍجَدنٌ؛ ٍلی نن نهی تَنو حسش کنو ٍ این بدترین قسهت ناجراست

ٌ شَن تعربف کردم فکر نی کردن ناجرای . آيی کشیدم، يهٌ داشتن بٌ ناجرایی کٌ ٍاس
 .عجیب دیشب رٍ

 :تام نفس عهیقی کشید ٍ گفت

 خب، حاال تکلیف چیٌ؟ نظر اٍن دٍست نانرئِی نرنَزت راجع بٌ این نَضَع چیٌ؟-

 :دنی بٌ جای نن با اخو غلیظی رٍ بٌ تام، با جدیت گفت

 اسهش سانرى، نتَجٌ شدی؟-

 .راستش نن يو ناراحت شدم، حتی اگٌ بی ننظَر گفتٌ باشٌ

 :تام ابرٍیی باال انداخت ٍ گفت

 .ننظَری نداشتو-
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ٌ ش کردى بَد . دنی نعلَم بَد کٌ اصال حال ٍ حَصلٌ ندارى؛ چَن این بالتکلیفی کالف
ٌ نَن کالفٌ بَدیو  .جانسَن يو اعصابش خرد بَد. يه

 :آرٍم گفتو

اٍن فعال دست نگٌ داشتٌ، نهی دٍنیو چرا؛ انا تا نخَاد خَدش رٍ نشَن ندى، نهی تَنیو -
ٌ  ای شرٍع نی کنٌ ٍ . کاری کنیو نعلَم نیست کجاست ٍ نعلَم نیست از چٌ نقط

 .نتاسفانٌ باید بگو، تنًا کاری کٌ نیشٌ کرد صبرى

 :یکی از نأنَر يای ٍیژى گفت

 یعنی باید برگردیو استرالیا؟-

 :جانسَن سری تکَن داد ٍ گفت

حداقل تَ استرالیا با . آرى، شاید این یارٍ تا سال دیگٌ نخَاد خَدش رٍ نشَن بدى-
 .آنادگی بیشتر ننتظرش نیشیو

ٌ نَن گرفتٌ شد ٌ ی رستَران کٌ بٌ سهت خیابَن بَد نگاى کردم، . حال يه بٌ شیش
ٌ چی عادی بَد ٍ نردم در رفت ٍآند  .يه

 :شنیدم کٌ یکی از نشتری يا گفت

 راستی تلسکَپ چی شد؟. انیدٍارم شب دیگٌ ابری نباشٌ-

 .آى، خَش بٌ حال نردم. تلسکَپ؟ یادش بٌ خیر، نن يو یٌ تلسکَپ داشتو

 تَ فکری؟-

 :بٌ صَرت خراش خَردى ش نگاى کردم ٍ گفتو

 .آخٌ خیلی ٍقتٌ کٌ فکر نکردم. اٍيَم-
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 :لبخند زد ٍ گفت

 .قًَى ت سرد شد-

*** 

 .ابر يا از آسهان دل کندن ٍ کنار رفتند

ٌ ی  اکحر نردم با خَشحالی با عینک يای نخصَص ٍ تلسکَپ بٌ دست، بٌ سهت تپ
 .نزدیک بٌ شًر رفتند تا پدیدى ی نادر ٍ جذاب ناى گرفتگی را ببینند

 !ناى گرفتگی

برای نا یک ناى گرفتگی سادى بَد؛ انا برای ناگرٍ یک فرصت طالیی ٍ ناب برای قدرت 
 .گرفتن

خیرى بٌ ناى، بر رٍی نَک آتشفشان غیرفعالی . آن شب چًرى ی ناى را سیايی پَشاند
 .شنل کًنٌ ٍ پارى اش در باد نعلق بَد. ایستادى بَد

پس از پَشیدى شدن کانل ناى، دندان يای سفید ٍ ٍحشی اش رٍی يو ساییدى شد ٍ از 
ٌ الی آن يا بخار سفید ٍ داغی از ديانش خارج شد  .الب

ٌ ی آسهانی کٌ ناشی از ناى گرفتگی بر زنین نی تابید، برای اٍ تجدید  تشعشات ناشناخت
 .قَای تازى  ای بَد

*** 

ٌ ی دیَار گذاشتو ٍ رٍی تخت خَاب نشستو  .ساکو رٍ گَش

 نطهئنی کهک نهی خَای؟-

ٌ ی نخصَصش جاگذاری نی کرد، لبخند زد ٍ گفت ٌ ش رٍ تَی جعب  :يهین طَر کٌ اسلح
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 .نحل گذشتٌ عادت دارم ٍسایلو رٍ خَدم جهع کنو-

 :سؤالی برام پیش اٍندى بَد. سری تکَن دادم

ٌ طَرى؟ تنًا زندگی نی کنٌ؟-  راستی، حال پدرت چ

 :یٌ لحظٌ نکخ کرد، بعد دٍبارى لبخند زد ٍ نگايو کرد

 .پنج سال پیش نرد، بٌ خاطر سرطان ریٌ. نٌ-

 :از صهیو قلبو گفتو. باٍرم نهی شد

 .انیدٍارم رٍحش در آرانش باشٌ. نتاسفو-

 .نهنَنو-

ٌ قدر حالش گرفتٌ بَد ٍقتی يو پدرش پیشش بَد باز يو . دلو خیلی براش سَخت. چ
 .تنًا بَد ٍ انگار تنًایی جزئی از سرنَشتش بَد

خَدش رٍ بٌ سهت پاتختی کش آٍرد ٍ گَشیش . گَشیش شرٍع کرد بٌ زنگ خَردن
 .رٍ برداشت

 :چشو ياش نن رٍ نشَنٌ گرفت ٍ آرٍم گفت

 .جسیٌ-

پلک خیسو . جسی؟ چشو يام رٍ با نکخ بستو، صَرتش جلَی چشو يام جَن گرفت
ٌ ی ننفی تکَن دادم  .رٍ باز کردم ٍ سرم رٍ بٌ نشَن

ينَز نهی دٍنستو . ناجرای نن ينَز تهَم نشدى. آيی کشید ٍ از اتاق بیرٍن رفت
 نی تَنو باز يو بٌ عنَان انسان عادی زندگی کنو یا نٌ؟
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دلو نهی خَاست بیخَدی دل نازکش رٍ خَش کنو ٍ دٍبارى تَی بدترین شرایط ترکش 
 .کنو

اٍن شب از پشت پنجرى نیدیو کٌ نردم ٍاسٌ دیدن ناى گرفتگی چقدر نشتاق ٍ 
 .حسرت نی خَردم. خَشحالن

دنی يو بعد از تهاس . جانسَن ٍ تام دنبال گرفتن بلیط ٍاسٌ پرٍاز فردا صبح بَدن
 .جسی بیشتر تَ خَدش فرٍ رفت ٍ گفت نیرى کهی  دٍش بگیرى تا حالش جا بیاد

خیرى ی ناى شدم کٌ کهی  پَشیدى شدى بَد ٍ يهین طَر . بلند شدم ٍ رفتو تَی بالکن
ٌ ی زنین داشت اٍن رٍ تاریک ٍ نحَ نی کرد  .آرٍم آرٍم سای

ٌ قدر نايرانٌ خَدش رٍ تَ ٍجَدم نخفی کردى بَد. فکرم بٌ سهت آزٍر رفت این . چ
ٌ قدر عجیب شدى بَد  .يو رفتارش ٍ يو جسهش. اٍاخر چ

 .دٍست داشتو باياش حرف بزنو، ببینهش ٍ از پدرش بیشتر بدٍنو

تَ تصهیو گرفتی نخفی . نی دٍنو ترسیدی، نن يو ترسیدم؛ ٍلی عقب نهی کشو. آزٍر-
 .بشی ٍ فرار کنی؛ ٍلی نن نی خَام بهَنو ٍ نردنو رٍ نجات بدم

يهین طَر کٌ بٌ ناى نگاى نی کردم خطاب بٌ . بازدنو با بخار سفیدی از دينو خارج شد
 :آزٍری کٌ نبَد ادانٌ دادم

تَ چی؟ تا بٌ حال شدى راى زندگیت رٍ . نن يدفو رٍ پیدا کردم ٍ یٌ تصهیو بزرگ گرفتو-
ٌ ت نگاى کنی؟  خَدت پیدا کنی؟ بدٍن این کٌ بٌ گذشت

ٌ ی قدرتی کٌ داشت، نتَنستٌ بَد نسیر زندگی . جَابو فقط زٍزى يای باد بَد آزٍر با يه
 .خَدش رٍ پیدا کنٌ ٍ صرفًا چیزی بَد کٌ اجدادش بَدن

 :آرٍم با خَدم زنزنٌ کردم
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 .خیلی خَب. تَ نی تَنستی خَب باشی-

 .صدای جانسَن تَی سالن پیچید. چشو از ناى گرفتو ٍ رفتو تَی اتاق

کهی  رنگ ٍ . رفتو تَی پذیرایی ٍ يو زنان دنی از حهَنی  کٌ تَی رايرٍ بَد بیرٍن اٍند
 .رٍش باز شدى بَد چَن تٌ ریشش رٍ زدى بَد؛ انا ينَز کهی  ردش نشخص بَد

 .لبخندی بًش زدم ٍ با يو رفتیو پیش بقیٌ

 :تام کٌ انگار حالش از بقیٌ بًتر بَد

 .انشب کٌ شب آخرى اینجاییو حداقل یٌ دٍری بزنیو کٌ یٌ تفریحی يو رفتٌ باشیو-

 :جانسَن گفت

ٌ شبی زدى بٌ سرت يا-  !نصف

 :دنیل انگار با تام يو عقیدى بَد

 .الرا يو نیاد. فکر بدی نیست-

دٍنفری کٌ از نیرٍی ٍیژى بَدن تصهیو گرفتن انشب رٍ بٌ ! نن کٌ چیزی نگفتٌ بَدم
 .یاد دٍستشَن تا خرخرى نست کنن، نايو اصرار نکردیو

ٌ تایی رفتیو سهت تپٌ  .از شرٍع ناى گرفتگی تا االن یک ساعت گذشتٌ بَد. س

نردم اینجا خیلی نًربَن بَدن ٍ اجازى دادن با تلسکَپشَن نا يو از این ننظرى فیض 
 .ببریو

 !خیلی عجیب. نهی دٍنو چرا یٌ حس عجیبی داشتو

ٌ ی گرگ يا برام قشنگ بَد. ير سٌ رٍی تپٌ نشستٌ بَدیو  .تاریکی يَا ٍ صدای نال
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 :دنیل بٌ دست ياش تکیٌ داد ٍ شهردى شهردى گفت

کی نی تَنٌ بگٌ کٌ آیندى ش چی نیشٌ؟ ننی کٌ خَدم رٍ برای خَانندى شدن آنادى -
 .يیچ چیز قابل پیش بینی نیست. نی کردم، شدم اینی کٌ يستو

 :تام يو گفت

نن تَنستو بٌ شغل دلخَايو برسو؛ انا اٍن جایگايی کٌ خَاستو ينَز نٌ، فکر -
ٌ ی قد ٍ نیو قد داشتٌ باشو؛ ٍلی ينَز نتَنستو  نی کردم تَ این سن حداقل دٍ تا بچ

 .دختر دلخَايو رٍ پیدا کنو

 :دنی خندى  ای کرد ٍ گفت

 آخٌ کی این قدر خر شدى کٌ با تَ ازدٍاج کنٌ؟-

 :تام يو پَزخندی زد ٍ گفت

ٌ م ابراز عالقٌ - از تَ کٌ داغَن تر نیستو، حداقل این قدری جنو دارم کٌ بٌ دختر نَردعالق
 .کنو

 .اٍى اٍى، بححشَن بٌ کجا رسید

ٌ ی چشو نگايو کرد ٍ گفت  :دیدم کٌ دنی کَتاى از گَش

 .گفتنش آسَنٌ- 

 .يهین رٍ گفت ٍ سکَت کرد

ٌ م زد ٍ خبیحانٌ گفت ٌ ش بٌ شَن  :تام با شَن

 تَ چی؟-
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 نن؟-

 :بعد یٌ چشهک زد ٍ گفت

ٌ ش بَدی؟ االن يو خیلی - ببینو ينَزم بٌ نایک عالقٌ داری؟ اٍن نَقع يا کٌ شیفت
ٌ راى شدى ٍ ایدى آلٌ ٍاسٌ ازدٍاج  .ٍضعش رٍب

 !چی نی گفت؟ نایک کی بَد اصال؟. نن کپ کردى بَدم

ٌ م نی کرد  .دنی تندی برگشت سهت نن ٍ با چشو ياش داشت خف

 نایک؟ چی نیگٌ این؟-

نن خَدم يو ينگ بَدم ٍ حالت دنیل طَری بَد کٌ يَلو نی کرد، خَاستو بگو کٌ 
 .اصال یادم نهیاد کی بَدى کٌ تام زد زیر خندى ٍ رٍی چهن يا ٍلَ شد

ٌ يای تیو فًهیدن کٌ عاشق الرایی . خدای نن- شها دیگٌ کی يستین؟ آخ دنیل، کل بچ
 .ٍ اٍن ٍقت خَدت ينَز نفًهیدی؟ تَ دیگٌ خیلی شَتی

فقط چشو ياش حرکت . ناخَدآگاى بٌ صَرتش نگاى کردم. یک آن از سرنای يَا لرزیدم
 .نی کرد

ٌ ی  ٌ ی دٍستان تام چی نی گفت؟ دنی؟ نن؟ نن فکر نی کردم رفتارش بٌ خاطر رابط
 .ناست

 .دنی يو بدتر از نن. با خجالت سرم ٍ پاین انداختو

 ...نن-

 :تام کٌ انگار بٌ يدف زدى بَد با سرخَشی گفت

 ...اٍن نگا ى يای عاشقانٌ ٍ لبخنديای عهیق ٍ عجیبی کٌ فقط ٍاسٌ الرا بَد ٍ. آرى دیگٌ-
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یًَ دنیل سهتش خیز برداشت تا بیشتر از این بٌ رٍش نیارى ٍ با فحش افتاد بٌ جَن 
 .تام

. حاال این خجالت برام شیرین بَد. سرم پایین بَد تا لبخندم رٍ از چشهشَن پنًَن کنو
 .باٍرم نهی شد کٌ حس نن يو تهام این ندت فقط یٌ نحبت دٍستانٌ نبَدى

قلبو سریع نی زد ٍ حال شیرینی داشتو کٌ . نن يو دٍستش داشتو، بیشتر از یٌ دٍست
ٌ ام تیر کشید ٌ ی سین  .یًَ قفس

ٌ م بلند شد دنیا دٍر . لبو رٍ با دندٍن فشردم؛ انا با دردی کٌ تَی سرم پیچید، بی يَا نال
 .سرم چرخید ٍ با زانَ خو شدم رٍی زنین ٍ دستو رٍ بٌ سرم گرفتو

 !چی شد؟ الرا-

 .گَش يام يو تیر نی کشید. دستی بازٍم رٍ گرفت ٍ نن رٍ چرخَند سهت خَدش

 ...نـ. تام یٌ چیزی گفت. نن نتاسفو. الرا خَايش نی کنو چت شدى-

 :با نالٌ ٍ حال بد گفتو

 .سرم، سرم تیر نی کشٌ-

ٌ ی دنی سقَط کرد، دیدم يو تار شدى بَد فقط یٌ نفر . سرم سنگین شد ٍ رٍی شَن
نی تَنست يهچین بالیی سر نن بیارى، اٍن يو آزٍر بَد؛ انا چرا؟ فرصت نداشتو کٌ 

 .فکر کنو ٍ پلک يام بستٌ شد

*** 

ٌ ی اطرافو رٍ پردى يای نازک ٍ سیايی . سبک بَدم، اٍن قدر کٌ تَی يَا نعلق بَدم يه
 .پَشَندى بَد
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 .نطهئن بَدم کٌ این دنیای ٍاقعی نیست

 نن کجام؟ آزٍر کار تَ بَد؟-

اٍن خَدش رٍ بین پردى يای سیاى قایو کردى بَد ٍ . صدایی از يهٌ طرف شنیدى نی شد
 .از دید نن نخفی بَد

 .اٍن قدرتش رٍ کٌ از دست دادى بَد، دٍبارى پس گرفت، انشب-

 :با نگرانی گفتو

ٌ طَر؟-  انشب، آخٌ چ

 .جسو سفید ٍ بلندی از پشت پردى نشخص بَد؛ انا جزئیاتش نٌ

ٌ ش رٍ بًش برگردٍند-  .نَاظب باش. اٍن نحل گذشتٌ دٍبارى قَی شدى. ناى سیاى يه

 .خیلی بًو ریختو، این فاجعٌ است

 :پَزخندی زدم

نَاظب باشو، يهین؟ تَ کٌ نی دٍنی نايا قدرت نابَدی سراس يا رٍ نداریو ٍ فقط -
 .حتی با ٍجَد جسهت، نن بازم شانسی ندارم. تَیی کٌ نی تَنی جلَش بایستی

 .حرکت سرش رٍ دیدم کٌ بٌ نن نگاى کرد

 این یعنی پشیهَن شدی؟-

 :ناخَاستٌ اخو کردم

 .نٌ يرگز-

 :نالیو تر سعی کردم قانعش کنو. دٍبارى ی سر سفیدش پایین افتاد
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نی دٍنو کٌ بخشیدنت برام خیلی سختٌ؛ انا نهی تَنو بٌ این چیزيا فکر کنو ٍ باید -
 .اعتراف کنو کٌ بٌ کهکت نیاز دارم

 :بی حرکت پشت پردى ی سیاى ایستادى بَد، ننتظر بَدم کٌ قبَل کنٌ؛ انا

ٌ ی خَدم يو ٍحشت دارم- دیگٌ . نن عَض شدم الرا، اٍن قدر دگرگَن شدم کٌ از گذشت
نن دیگٌ نٌ . يیچی نهی خَام جز این کٌ در آرانش ذينت يَیتو رٍ از سیايی پاک کنو

يیچی، دنیا این قدر از نن نتنفرى کٌ دیگٌ رغبت . قدرت نی خَام ٍ نٌ سلطنت رٍ
 . نهی  کنو پام رٍ رٍی زنین بذارم

 .بًت زدى فقط نگايش کردم

 :سرش دٍبارى بٌ سهتو چرخید

 .نتاسفو-

با ناانیدی خَاستو ازش خَايش کنو کٌ نحل باد بٌ پشت کشیدى شدم ٍ پلکو سریع از 
 .يو باز شد ٍ نَر خَرشید چشهو رٍ زد

چشهو رٍ کٌ چرخَندم اٍلین چیزی کٌ دیدم . نفس يام بٌ شدت عهیق ٍ صدادار بَد
 .سانر بَد

 .آرٍم باش دختر، آرٍم-

 :با نالٌ گفتو. با دیدن چًرى اش آرٍم شدم

 سانر؟-

 :چشو ياش رٍ آرٍم باز ٍ بستٌ کرد

ٌ ش رٍ دیدم ٍ شنیدم-  .يه
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 :صدای خَاب آلَدی گفت

 بیدار شدی؟ حالت خَبٌ؟-

بعد یکی از . سرم رٍ کٌ چرخَندم دنی رٍ دیدم کٌ انگار کنار تختو خَابش بردى بَد
ٌ ی اتاق يو صدای خرٍپَف نی اٍند کٌ . پایین تخت سر بلند کرد کٌ دیدم تانٌ از گَش

 .اٍن يو جانسَن بَد

ٌ شَن کنارم بَدن  .يه

. بٌ سانر نگاى کردم. نباید ضعیف باشو. نن باعخ شدم کٌ این قدر نگرانو بشن
 .دست يای جلَی چشهو حرکت کرد کٌ نن رٍ بٌ خَدم آٍرد

 .فکر کنو ينَز حالش سر جا نیَندى-

 :بٌ تام ٍ دنی نگاى کردم ٍ گفتو

 .نن، نن خَبو-

 :دنی چشهاش رٍ تنگ کرد ٍ گفت

 نطهئنی؟. این طَر بٌ نظر نهیای-

 .اٍيَم-

 :تام دٍ انگشتش رٍ سهتو گرفت

 خب این چندتاست؟-

 :با حرص نگايش کردم ٍ گفتو

 .دى تا-
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 :سری تکَن داد ٍ با نگرانی گفت

 .نٌ انگار حالش اصال خَب نیست-

رنگو . تا چًرى ش رٍ دیدم دیشب رٍ بٌ خاطر آٍردم. پَفی کشیدم ٍ بٌ دنی نگاى کردم
 .پرید ٍ چرخیدم سهت سانر

 .صدای خندى يای نردانٌ ٍ بو سانر یٌ لحظٌ نن رٍ بٌ گذشتٌ برد

 :صدای کو رنگ دنی بلند شد

آقای جانسَن يو حاالحاال  يا بیدار نهیشٌ، . نا نیریو بیرٍن تا راحت تر استراحت کنی-
 .راحت باش

 :آرٍم گفتو. انگار غهگین بَد

 .باشٌ، نهنَن-

 .ٍقتی رفتن خَدم رٍ لعنت کردم؛ چَن انگار نن باعخ ناراحتیش شدم

ٍقتی بٌ چشو ياش نگاى نی کردم آرانش نی گرفتو انگار کٌ . سانر کنار تختو زانَ زد
 «.نگران نباش نن پیشتو»: چشو ياش بًو نی گفت

ٍقتی کٌ دٍبار بٌ خاطر . ٍاقعًا يو يهین طَر بَد ٍ این یازدى سال پیش بًو اجبات شد
 .آزٍر قبلی. نن خَدش رٍ سپر خنجر دردناک آزٍر کرد

ٌ م داغ شد، فکر کردن بٌ گذشتٌ خیلی دردناکٌ  :با اخو نچ نچی کرد ٍ گفت. رٍی گَن

گذشتٌ باید اتفاق نی افتاد تا این آیندى بٌ ٍجَد . نگٌ نگفتو این قدر بٌ گذشتٌ فکر نکن-
 .نی اٍند

 :آرٍم نالیدم
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 .ٍلی این حق تَ نبَد-

 :با يهَن صَرت جدی، بٌ چشو يام زل زد ٍ گفت

نن خَدم تصهیهو رٍ از قبل گرفتٌ بَدم ٍگرنٌ فرار . نرگ نن، نٌ تقصیر تَ بَد ٍ نٌ آزٍر-
برام اٍن قدر سخت نبَد؛ انا فرار بٌ چٌ قیهتی؟ نن پشیهَن نیستو، تَ يو نتاسف 

 .نباش

 .سعی کرد بحخ رٍ عَض کنٌ. چیزی نگفتو ٍ ندام آب بینیو رٍ باال کشیدم

ٌ  ای کٌ بٌ . دیشب دنی تا خَد صبح با نن درِددل کرد، اٍن نن رٍ حس نی کنٌ- از عالق
نی گفت کٌ احتهاال این کٌ تَ با اختالف . تَ داشت گفت ٍ از این کٌ نگران احساسشٌ

 یازدى سال قبَل کنی کٌ باياش باشی، خیلی کهٌ؟ درستٌ؟

ٌ يای سرخ نگايش کردم، ادانٌ داد  :با گَن

 اگٌ دیگٌ نتَنی ببینیش یا با یٌ زن دیگٌ کٌ يهسرشٌ ببینیش نشکلی نداری؟-

 :تندی گفتو

 ...ننظَرت چیٌ سانر؟ البتٌ کٌ دٍری دنی برام سختٌ ٍ غیر قابل تحهلٌ ٍ این کٌ-

 ٍ این کٌ؟-

ٌ يام سرخ شد، دستو رٍ شدى بَد  .چرا بازجَییو نی کرد. با بغض نگايش کردم. گَن

ٌ  ای باال انداخت ٍ با بی تفاٍتی برگشت ٍ گفت  :شَن

 .پس بًترى انتخابش رٍ عَض کنٌ-

 :با بغض ٍ اخو گفتو
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دنی ٍاسٌ نن يهَن دنی یازدى سال پیشٌ ٍ این سال يایی کٌ ٍاسٌ اٍن گذشت ٍ -
 .ٍاسٌ نن نٌ، يیچ برام نًو نیست

 :سکَت شد ٍ کهی  بعد

حاال يو پاشَ . پس ير ٍقت کٌ نناسب دیدی بًش بگَ ٍ از این سرگردانی درش بیار-
 .برٍ بًشَن بگَ کٌ چٌ خاکی بٌ سرنَن شدى، برٍ

کهی  بعد جانسَن . دیگٌ برنگشت کٌ نگايو کنٌ ٍ نن يو با یٌ باشٌ اتاق رٍ ترک کردم
 .يو از خَاب ناز بیدار شد

ٍقتی بی صدا نقابلشَن ایستادم، فًهیدن کٌ باز يو خبریٌ ٍ نن ناراحت شدم از این کٌ 
ٌ شَن ندارم  .خبر خَبی ٍاس

*** 

 :شرٍع کرد بٌ بلند حرف زدن. با استارت ری، ناشین از جا کندى شد

قرار شد یٌ يَاپیهای شخصی رٍ بفرستن بٌ فرٍدگاى قدیهِی جنَب شًر، تا ری دش رٍ -
 .سٌ سَتٌ نی رسَنهتَن. دارین غو ندارین

 :جانسَن با حرص گفت

 !نگايت رٍ بدى بٌ جادى تا چپ ٍ راستهَن نکردی ری دش- 

 :خندید ٍ گفت

 .حَاسو يست-
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دنی این قدر تَی فکر . بلیط يای دیشب بٌ کارنَن نیَند؛ چَن باید سریع تر برنی گشتیو
ٌ يای خَن  ٌ ش ٍ داشت لخت فرٍ رفتٌ بَد کٌ ناخَدآگاى افتادى بَد بٌ جَن زخو کنار چَن

 .رٍ نی کند

 .نن بٌ جاش دردم گرفت

ٌ ش رٍ تکَن دادم بٌ خَدش اٍند ٍ نگايو کرد، خدای نن . کهی  با دستو شَن
چشو يای زنردیش چرا این قدر بی حال بَد؟ دیگٌ نحل قبل نٌ نی خندید ٍ نٌ شَخی 

 .نی کرد

 :يهین طَر پرسشی نگايو کرد، با لبخند گفتو

 .زخهت رٍ نکن، تازى نیشٌ ٍ جاش نی نَنٌ- 

 :پلک عهیقی زد ٍ آرٍم گفت

 .باشٌ-

ٌ ی تانٌ کٌ خَرد تَ شیشٌ ! پَف. صدای یٌ چیزی از کنارم اٍند، نگاى کردم دیدم کل
ٌ طَر نی تَنٌ این قدر ریلکس باشٌ ٍ تَ يهچین نَقعیتی بخَابٌ  .چ

نی دٍنستو ٍقتی دنی تَ خَدش برى . دٍبارى بٌ دنی نگاى کردم، زل زدى بَد بٌ جادى
انرژی دنی نَقعی کٌ سرحال ٍ بشاشٌ نی تَنٌ حتی . دیگٌ خَشی ٍ شَخی نعنی ندارى

 .گل پژنردى رٍ يو زندى کنٌ

انگار بًش برق ٍصل . بٌ دستش نگاى کردم ٍ با کلی کلنجار با خجالتو، دستش رٍ گرفتو
 !کردن، یًَ نگايو کرد، با تعجب

 .لبخند لرزٍنی زدم ٍ چشو يام رٍ بستو
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خاطراتی از دنیل یازدى سال پیش رٍ بٌ تصَیر کشیدم، زنانی کٌ دل یخ زدى ٍ افسردى ی 
ٍقتی کٌ . شَخی ياش، خندى يا، اذیت کردن ياش. یٌ دختر نَنشکی رٍ گرنا بخشید

ٌ شَن نا رٍ دنبال کرد ٍ اٍن با شجاعت از نن ٍ جسی نَاظبت کرد . سگ سیاى يهسای
ٌ سَاری تَی جادى ی جنگلی نی برد . یا ٍقتی کٌ نن رٍ بٌ زٍر از خَنٌ نی کند ٍ بٌ دٍچرخ

ٌ ی نگا ى يا بٌ سهت نا  ٍقتی کٌ با يو شًربازی نی رفتیو ٍ از بس داد ٍ يَار نی کرد يه
 .جلب نی شد

ٍقتی کٌ بٌ خاطر دعَا . یٌ خاطرى ی دیگٌ رٍ يو براش نجسو کردم، یٌ خاطرى ی نخفی
با تام آرام بخش خَرد ٍ تَی درنانگاى ندرسٌ خَابید، آرٍم ٍ با اجازى ی کتی رفتو ٍ 

ٌ ی لبش زخهی  . کنارش نشستو بٌ خاطر دعَا با تام ساعدش خراش برداشت ٍ گَش
يهَن طَر کٌ خَاب بَد، آرٍم دستش رٍ گرفتو ٍ زخهش رٍ براش تهیز کردم ٍ با . بَد

َ يای بَرش رٍ . حَصلٌ ضدعفَنی کردم در آخر پتَ رٍ يو رٍش کشیدم ٍ بی اختیار ن
 .کنار زدم ٍ آرٍم بیرٍن رفتو

يیچ ٍقت دٍست نداشتو این رٍ بدٍنٌ؛ ٍلی انرٍز نی خَاستو بًش بفًهَنو کٌ نن يو 
 .دٍستش دارم

سرش پایین بَد ٍ آرٍم از چشو ياش اشک . خیسی دستو باعخ شد چشو باز کنو
 .نی ریخت

ٌ چی رٍ ٍاضح تَنستٌ ببینٌ. بغضو گرفت نابین اشک ياش لبخند زد ٍ . نی دٍنو کٌ يه
ٌ ی چشو نگايو کرد ٍ آرٍم زنزنٌ کرد  :از گَش

 .خیلی بیشتر از تَ. ننو يهین طَر-

 :دستو رٍ بیشتر فشرد ٍ گفت

 .حالهو خَبٌ؛ یعنی خَب شد-
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 .فًهید کٌ ناراحتیش رٍ نهی تَنو ببینو. حاال لبخند زدم

نهی دٍنو چقدر طَل کشید؛ انا تا خَد نقصد دستو تَی دست گرم ٍ بزرگش جا خَش 
ٌ قدر نردٍنگی ياش بیشتر شدى بَد، جدیدا احساس نی کردم کٌ . کردى بَد راستی چ

 .اٍن ٍاسٌ خَدش نردی شدى بَد. خیلی برام جذابٌ

 .تام کش ٍقَسی بٌ بدنش داد ٍ بٌ يَاپیهای شخصی نسبتا کَچیک نگاى کرد

 .آى، چٌ خَاب اعصاب خردکنی دیدم-

 :با کنجکاٍی پرسیدم

 چٌ خَابی؟-

 :خندى  ای کرد ٍ گفت

 .خَاب دل ٍ قلَى دادن شها دٍتا-

 !پس تهام ندت خَدش رٍ بٌ نَش نردگی زدى بَد. گرنو شد یًَ

 .سریع رفت تا با دنی، جانسَن، ری ٍ اٍن دٍ نفر ٍسایل رٍ ببرن تَ يَاپیها

 :ری کنار ناشینش دست تکَن داد ٍ بلند داد زد

 .نَفق باشین-

 :جانسَن خیلی نضطرب بَد. نا يو براش دست تکَن دادیو

ٌ  ای يو . این یارٍ نحل یٌ بهبٌ کٌ نهکنٌ ير لحظٌ ننفجر بشٌ- لعنتی يیچ رد ٍ نشَن
 .ندارى کٌ پیداش کنیو

 :دنی کٌ حالش ٍاقعًا بًتر شدى بَد گفت
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ٌ ی یاس نخَن فعال رئیس، بذار بٌ ٍقتش-  .فعال تا آرانش يست باید لذت برد. آی

 :بعد چشهکی بٌ نن زد ٍ زیر گَشو گفت

ٌ شَن رٍ با چتر نجات پرت کنو پایین تا فقط نن باشو ٍ تَ، اٍن ٍقت - دلو نی خَاد يه
 ...تا خَد استرالیا

 :ادانٌ داد. خندیدم

 .یٌ تشکر يو بٌ تام بديکارم -

 :آرٍم پرسیدم

 چرا؟-

خب اگٌ تَ ندرسٌ اٍن طَر خط خطیو نهی کرد کٌ اٍن حجو نحبت شانل حالو -
 .نهی شد

ٌ ای-  !تَ دیٍَن

 .اگٌ نبَدم کٌ عاشق این افسردى ی الغرنردنی نهی شدم-

 :خیلی ساختگی ٍ با ناز گفتو

 .از سرتو زیادم-

 .خندید ٍ یٌ تیکٌ از نَيام رٍ آرٍم کشید

 .چٌ احساس قشنگی در ٍجَدم زندى شدى بَد، حس تعلق داشتن بٌ کسی

بٌ سهت پنجرى چشو چرخَندم ٍ با دقت بیرٍن رٍ . یًَ نتَجٌ یٌ چیز عجیبی شدم
 .نگاى کردم
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 .دنی با چشو تعقیبو کرد

 .یٌ شیء پرندى با سرعت بٌ سهت نا در حال حرکتٌ! قربان -

 .يهین کافی بَد تا نطهئن شو. صدای خلبان بَد

 خب چیٌ؟: جانسَن

 !حاال دٍتا شدن. نطهئن نیستو قربان-

 :تام از جا پرید ٍ گفت

 نکنٌ نَشکٌ، از نرز رد شدیو؟-

 .بلٌ؛ انا اجازى ی عبَر رٍ دادن-

ٌ  ای بعد  ...با چشو يای آزٍر بٌ دٍردست نگاى کردم ٍ جانی

 :فریاد زدم

 .سنگٌ، دٍتا سنگ بزرگ آتیشی-

 :دنی کٌ از قدرت سراس يا خبر داشت از جا بلند شد ٍ گفت

ٌ ش رٍ شرٍع کردى-  .خَدشٌ، حهل

 .يهٌ شَک زدى بٌ يو نگاى کردن ٍ نگاى نن فقط بٌ پنجرى بَد

 .تام ٍ جانسَن رفتن سراغ سالح يا ٍ دنی يو رفت کابین خلبان

 .پس بالخرى اٍند؛ انا بد ٍقتی يو اٍند

*** 
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دنیل از رٍی رادار شايد نزدیک شدن . ترس ٍ نگرانی در تهام ٍجَدشان پیچیدى بَد
 :سنگ يای بزرگ شد

 .سرعتشَن زیادى. نزدیک تر شدن-

ناگًان غبار گرنی  در يَاپیها پیچید ٍ جسو استخَانی سفید رنگی الرا را بٌ سرعت 
 :دنی بٌ سهتش چرخید ٍ با نگرانی بٌ جسو زرى پَش نقابلش گفت. بلعید

 نی خَای چی کار کنی؟-

 :الرا با صدای دٍرگٌ شدى اش، سعی کرد بٌ اٍ آرانش ببخشد

 .شها يو نسلح بشین. سعی نی کنو سنگ يا رٍ از يَاپیها دٍر کنو. نگران نباشین-

 :تام سریع گفت

آخٌ االن باید . لعنت بٌ این شانس. استفادى از سالح تَ يَاپیها حکو سقَط رٍ دارى-
 .پیداش بشٌ

 :جانسَن با اطهینان گفت

 .ير کاری کٌ نی دٍنی درستٌ انجام بدى-

 :الرا سری تکان داد ٍ بٌ چشو يای نگران دنی نگاى کرد ٍ با استَاری گفت

 .نگران نن نباش-

ٍ بعد نانند نادى ی نذاب از جدارى ی فلزی يَاپیها عبَر کرد ٍ خَدش را بٌ سقف 
 .يَاپیها رساند ٍ بر رٍی آن زانَ زد

َ يایش نی گذشت ٌ الی ن نی تَانست نَر نارجی ٍ زرد يَلناک را از . باد بٌ سرعت از الب
ٌ رٍ ببیند کٌ ندام نزدیک نی شد  .رٍب



 

www.lovelyboy.blog.ir 

161 ❤Pari❤  دٍم جلد شدى بلعیدىرنان |  

دستش را از دٍ طرف باز کرد، با اخو بٌ سنگ يای آتشین نگاى کرد ٍ حفظ جان افراد 
 .داخل يَاپیها را نتعًد شد

 .این بار با تهام حس ٍ قلبش خَايان حافظت از آن يا بَد

باد در نیان دستانش . تهام بادی کٌ بٌ سهتش نی ٍزید را در آغَشش نتهرکز کرد
 .فشردى نی شد ٍ تَدى  ای گردنانند را ایجاد کرد

 .سنگ اٍل نزدیک شد ٍ چشو يای دنی بٌ رٍی آن قفل شد

 .از پسش برنیای الرا-

با قدرت قدنی  جلَ گذاشت ٍ با قدرت بٌ . ٍ الرا نی تَانست صدای قلبش را بشنَد
 .سهت سنگ نشانٌ گرفت ٍ پرتاب کرد

ينگام اصابت تَدى ی باد بٌ سنگ، باد يهچَن طَفان از فشردگی آزاد شد ٍ با فشار، 
 .سنگ را کٌ یک سَم يَاپیها بَد، از نسیر ننحرف کرد

 :صدای خَشحال تام ٍ جانسَن بلند شد

 !آرى-

 .دنی دستش را نشت کرد ٍ آفرین گفت

چشهان سرخ ٍ . تکٌ سنگ دیگر يو نزدیک شد ٍ الرا باز يو از يهان ترفند استفادى کرد
 .سنگ دٍم يو ننحرف شد. براقش این بار سرشار از احساس بَد

 :خلبان ٍ کهک خلبان با خَشحالی يَرا کشیدند

 .ندار پاکٌ-

 .يهٌ با خَشحالی سرٍصدا کردند
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ٌ  ای  الرا کهی  اطرافش را پایید ٍ بعد بٌ سهت دم يَاپیها رفت تا داخل شَد کٌ لحظ
 .ایستاد

ٌ ی چشو نگايش بٌ رادار افتاد کٌ دید جسهی  با سرعت خیلی زیاد در حال  دنی از گَش
ٌ  ای بعد، چیزی بر جسو الرا سقَط کرد ٍ سرعتش بٌ حدی بَد  نزدیک شدن است ٍ جانی

 .کٌ انتًای يَاپیها شکاف عهیقی برداشت ٍ يَاپیها بٌ سهت دریا در حال سقَط بَد

ٌ ی ناگًانی جا خَرد ٍ ٍقتی در بین زنین ٍ آسهان بَد، در نقابل  الرا از این حهل
صَرتش ٍ در زیر یک شنل سیاى کًنٌ، چشهان سرخ ٍ پر از قدرت ٍ نفرتی را در نقابلش 

 .دید ٍ بعد فشار بر رٍی بازٍیش

باٍرش نهی شد کٌ حرکت لب ٍ دندان يای . از این يهٌ نزدیکی بٌ دشهنش در بًت بَد
 :صدای کلفت ٍ پر از خش بٌ گَشش رسید. برندى ٍ ترسناک اٍ را بیشتر شَکٌ کرد

 .تَ دشهن نن نیستی؛ پس کنار بایست-

این قدر ناگًانی اتفاق افتاد کٌ الرا . ٍ بعد بٌ سرعت از اٍ فاصلٌ گرفت ٍ نحَ شد
 .فرانَش کرد کٌ در چٌ ٍضعیتی يستند

 .ناگًان صدای آشنا ٍ يشدارديندى ی سانر اٍ را بٌ دنیا برگرداند

 .قَی باش دختر! الرا-

 .بٌ خَد آند ٍ با نفسی عهیق سرش را برگرداند ٍ يَاپیهای در حال سقَط را دید

با قدرت انتقال کٌ از سانر نی گرفت، بر رٍی يَاپیها ظاير شد ٍ با قدرتش سعی کرد 
 .کنترل فلز يَاپیها را بٌ دست بگیرد

 .کٌ يهین طَر يو شد ٍ بٌ سختی يَاپیها را نابین دریا ٍ آسهان نگٌ داشت
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 .تام ٍ دنیل از شدت کَبیدى شدن بٌ در ٍ دیَار کَفتٌ شدى بَدند

. دنیل بٌ سهت شکاف رفت ٍ الرا رٍ باالی سقف دید کٌ بٌ سختی يَاپیها را نگٌ داشتٌ
 :رٍ بٌ الرا گفت. نگايش از پنجرى بٌ نقابلش خَرد

 .الرا يَاپیها رٍ بکش سهت اٍن خشکی-

الرا رد دستش را گرفت ٍ دید خشکی کَچک ٍ جزیرى نانندی کٌ سر از آب بیرٍن آٍردى 
 .بَد درست در پشتش قرار دارد

يهین کار را کرد ٍ با تهرکزش کٌ بٌ سختی حفظ کردى بَد، يَاپیها را بٌ سهت جزیرى ی 
 .کَچک بٌ دنبال خَد کشید

سعی کردى بَد کٌ نرم آن را رٍی زنین . صدای نًیبی از برخَرد يَاپیها با زنین بلند شد
 .يهان جا با زانَ رٍی زنین نشست. بگذارد؛ انا سَزش بازٍیش نانع شدى بَد

ٌ ی يَاپیها خارج شد ٍ رٍی  زانَ خو شد  .تام سریع با حالت تًَع از دم شکست

دنیل بٌ سختی تعادلش را حفظ کرد ٍ خَدش را با سرگیجٌ بٌ جلَی يَاپیها رساند ٍ 
 .با دیدن الرا کٌ خستٌ رٍی زنین بَد، کنارش بٌ درازا افتاد

 تَ حالت خَبٌ؟-

الرا نگايی بٌ بازٍی زريی اش انداخت ٍ نتَجٌ شد کٌ استخَان آن قسهتی کٌ 
 .شنل پَش در دست فشردى بَد نقداری ذٍب ٍ نچالٌ شدى

 .دنی يو نگايش بٌ آن قسهت بازٍی الرا افتاد ٍ نشست

 :با خشو گفت

ٌ طَر ٍ از کجا خَردیو! عَضی-  خیلی درد داری؟! اصال نفًهیدم چ
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 :الرا سری تکان داد

 ...کو کو ترنیو نیشٌ؛ انا. نٌ-

 :دنی چشهش را تنگ کرد

 انا چی؟-

 :الرا ناانیدانٌ نگايش کرد ٍ گفت

 .اٍن نی تَنست راحت نا رٍ بکشٌ، این فقط یٌ تًدید بَد-

جانسَن کٌ رٍی زنین دراز . صدای عق زدن تام از پشت يَاپیها نشان از حال بدش بَد
 :کشیدى بَد پرسید

 فکر نی کنی شانسی يو داریو؟-

 :الرا پاسخ داد

 .نهی دٍنو-

 «.اگٌ آزٍر برنگردى، نٌ»: ٍ در دل با خَد گفت

 :دنی از جایش بلند شد ٍ گفت

اگٌ . بسٌ دیگٌ، طرف با دٍز ٍ کلک بٌ نا شبیخَن زدى، این کٌ قدرتش رٍ جابت نهی  کنٌ-
 .راست نیگٌ بیاد ٍ رٍ در رٍ بجنگٌ، نرد ٍ نردٍنٌ

ٌ ی نبارزى طلبی دنی يهیشٌ برایش  الرا لبخند نحزٍنی زد، نی دانست کٌ این رٍحی
 .دردسرساز بَدى

 :تام از پشت يَاپیها بیرٍن آند ٍ با رنگ ٍ رٍی زرد بٌ يَاپیها تکیٌ کرد ٍ گفت
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 .اٍن ينَز تَانایی يای نا رٍ ندیدى. ننو با دنیل نَافقو، این کٌ نبارزى نهیشٌ-

لبخند الرا عهیق تر شد، ٍیژگی نشترک تام ٍ دنیل قدرت طلبیشان بَد کٌ يهیشٌ باعخ 
 .نی شد با يو نزاع کنند

 :جانسَن سری تکان داد ٍ گفت

 !یٌ ٍقت فکر نکنین نن جا زدم يا، باید یٌ درسی بًش بدیو اساسی-

 .دنی ٍ تام يو زنان يَ کشیدند

*** 

 .با غو نگايشَن کردم، دلو نهی خَاست بًشَن بگو کٌ شانس نا نقابل ناگرٍ صفرى

ٍقتی . ٍاقعًا اٍن لحظٌ ترسیدم. یاد چشو يای سرخ ٍ دندان يای ترسناکش افتادم
ٌ ست  .بازٍم رٍ فشرد، نی تَنستو حس کنو کٌ چقدر قَی ٍ کارکشت

 .اطرافش پر از انرژی ننفَر ٍ سیاى بَد، خیلی بیشتر از آزٍر

داشتن حسابی يهدیگٌ رٍ تحسین نی کردن کٌ یکی . آيی کشیدم ٍ بٌ بقیٌ نگاى کردم
 :از نأنَرای ٍیژى کٌ بن نام داشت، با ناانیدی گفت

ٌ طَری از اینجا بریو بیرٍن؟-  حاال نیشٌ بگین قرارى چ

 .اطرافهَن تهانًا آب بَد. يهگی نگايی بٌ جزیرى ی خیلی کَچیک انداختیو

 :از جا بلند شدم. بعد يهٌ بٌ نن نگاى کردن

 .نن نی تَنو يهٌ رٍ بیرٍن ببرم؛ انا باید نشخص کنید کٌ کجا بریو-

 :جانسَن بالفاصلٌ گفت
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 .چی بَد اسهش؟ آيا، ناگرٍ. خب نعلَنٌ نیریو دنبال يهین یارٍ ترسناکٌ-

ٍلی نن نهی دٍنو کجا رفت؛ یعنی اٍن قسهت از ٍجَدم کٌ نی تَنست پیداش کنٌ، -
 !خانَشٌ

 :دنی کهی  رٍ سرش دست کشید ٍ گفت

 اٍن نی دٍنٌ؟! سانر چی؟-

 .بٌ اطرافو نگايی انداختو

 .فعال نیستش-

 :يهین رٍ کٌ گفتو صدایی از بیخ گَشو گفت

 .نن اینجام-

 .بٌ سانر نگاى کردم، صَرتش نگران بَد

 :نگايی بٌ يَاپیها ٍ سر ٍ ٍضع نا انداخت ٍ گفت

يهین چند . نتاسفو کٌ تَ این شرایط نبَدم؛ چَن اتفاق يای ناگَاری دارى نی افتٌ-
یٌ . دقیقٌ پیش یٌ کَى آتشفشان تَ جنَب ژاپن فعال شدى ٍ بٌ شدت طغیان کردى

 .رٍستا يو نزدیک بٌ تپٌ است کٌ اگٌ کاری نکنیو يهٌ نابَد نیشن

ٌ يو فشردم ٍ دستو رٍ بٌ پیشَنی گرفتو  .فکو رٍ ب

 .يهین االن باید بریو-

 :تام با تعجب گفت

 کجا؟-
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 .ژاپن، کَى آتشفشانش فعال شدى ٍ جَن خیلی يا در خطرى-

 :با نگرانی گفتو

 .بًترى تنًا برم، اٍنجا خیلی خطرناکٌ-

 :دنی اخو کرد

 .حتی فکرشو نکن. نا یٌ تیو يستیو ٍ بدٍن يو جایی نهیریو-

 .نن از پس این نرد يیچ ٍقت بر نهیام

 :جانسَن يو بالفاصلٌ گفت

 .شاید نا نحل تَ قَی نباشیو؛ ٍلی نا يو بٌ رٍش خَدنَن کهک نی کنیو-

 :بٌ ناچار سری تکَن دادم

 .باشٌ، باشٌ-

 :دست دنی رٍ گرفتو

 .دست يهدیگٌ رٍ بگیرین-

 .يهٌ با تعجب دست يو رٍ گرفتن

 :آرٍم دستو رٍ فشار داد ٍ گفت. دنی فًهید

 ...ٍلی سانر کٌ-

 .بًو اعتهاد کن دنی-

 .چشهش رٍ آرٍم باز ٍ بستٌ کرد
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 :ٍقتی يهٌ در تهاس با يهدیگٌ بَدیو چشهو رٍ بستو ٍ آرٍم زنزنٌ کردم

 .سانر نسیر رٍ نشَنو بدى-

 .ٍ بعد تصَیر جلَی چشو يام نقش بست

نَر بنفش رنگ ٍ . چَن قدرت آزٍر زیاد بَد انتقال چند نفر يو زنان برام کار سختی نبَد
ٌ ی بعد نا دیگٌ تَ جزیرى نبَدیو  .رعدآسایی اطرافهَن رٍ فرا گرفت ٍ جانی

ٌ يای برف آرٍم رٍی زنین نی نشستن ٌ يای خاکستر ! برف نبَد! نٌ. دٍن این يا دٍن
 .بَدن

با صدای انفجار نًیبی، يهگی رٍی زنین نشستن ٍ در حالی کٌ بٌ خاطر انتقال گیج ٍ 
 .ننگ بَدن، يهدیگر رٍ نگاى نی کردن بٌ جز دنی

 .ببین کَى آتشفشان بدجَر آتیشی شدى-

درست نی گفت، نَاد نذاب سرخ رنگ ٍ نخَفی در حال پایین اٍندن بَد ٍ با انفجار 
 .گايی بٌ يَا پاشیدى نی شدن

ٌ ی تپٌ رسَند ٍ گفت  :دنی با دٍ خَدش رٍ بٌ لب

 .لعنتی اصال اٍضاع خَبی نیست. اٍناياش، يهَن ديکدى  ای کٌ گفتی-

 :سریع سهت دنی رفتو ٍ نگاى کَتايی بٌ ديکدى انداختو ٍ رٍ بٌ دنی گفتو

ٌ يا جا اٍند با . نن زٍدتر نیرم پایین تا بٌ نردم کهک کنو- بٌ نحض این کٌ حال بچ
 .احتیاط از تپٌ بیاین پایین

 :ٍقتی خَاستو بپرم دنی ساعدم رٍ گرفت ٍ گفت

 !صبر کن، با این جسو نیری بین نردم؟ این طَری کٌ زيرى شَن نی ترکٌ- 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

169 ❤Pari❤  دٍم جلد شدى بلعیدىرنان |  

 .اٍى، یادم نبَد

 .یٌ فکری نی کنو براش، نن رفتو-

ٌ ی تپٌ پایین پریدم  .ٍ بعد بی يَا از لب

آتشفشان يو با بی رحهی  تهام . صدای جیغ ٍ فریاد زن، نرد ٍ بچٌ رٍ نی تَنستو بشنَم
قطرات ناگها رٍی . کنار پام چندتا سنگ آتشفشانی بزرگ سقَط کرد. فَران نی کرد

ٌ يای چَبی نی ریخت ٍ کو کو آتیش سَزی يو بٌ این نصیبت اضافٌ  انباری يا ٍ خَن
 .شد

ٌ ی سبز لجنی کٌ نحل سایبان رٍی چًارتا چَب بلند  بٌ اٍلین خَنٌ کٌ رسیدم یٌ پارچ
ٌ ش کردم ٍ رٍی سر ٍ . افتادى بَد رٍ برداشتو بلند بَد ٍ نن با خنجر نچو سریع دٍ تک

؛ انا بدن ٍ دست يام رٍ بٌ خَبی  بدنو انداختو، دٍ طرفش رٍ از رٍی گردنو گرى زدم
 .االن این خیلی نًو نبَد. نخفی نکرد

نرديا ٍ زن يا فریادزنان ٍ بٌ زبان خَدشَن از کنارم گذشتن، بدٍن این کٌ نتَجٌ نن 
 .شنل پَش بشن

 .بٌ اطراف نگاى کردم. خدا رٍ شکر بیشترشَن ناشین داشتن

نتَجٌ زنی شدم کٌ داشت یٌ پیرنرد رٍ سَار نی کرد، تَ دلو گفتو زٍد باش دیگٌ؛ انا 
 .تقصیری نداشت چَن پیرنرد خیلی ضعیف ٍ ناتَان بَد

ٌ ی سیايی رٍی ناشین شدم ٍ طَلی نکشید کٌ فًهیدم یٌ قطعٌ سنگ  نتَجٌ سای
 .زن جیغ کشید. آغشتٌ بٌ نَاد نذابٌ

ٌ يو زدنی کنار ناشین ایستادم ٍ با خنجر ير دٍ نچو،  با سرعت فَق العادى ٍ در چشو ب
ٌ  ای نًلک بٌ سنگ زدم  .ضرب
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. شتاب سنگ زیاد بَد ٍ بٌ دست يام فشار آٍرد؛ انا زٍرش نچربید ٍ بٌ عقب پرت شد
 .بٌ خیر گذشت. قلبو بٌ سرعت نی تپید

 :بٌ زن کٌ یٌ پاش داخل ناشین بَد نگاى کردم ٍ با اشارى ی دست فریاد زدم

 .برٍ دیگٌ عجلٌ کن. برٍ-

پاشَ رٍ گاز فشار . فکر کنو بیشتر از نن ٍحشت کرد تا اتفاقی کٌ نهکن بَد براش بیفتٌ
 .داد ٍ رفت

ٌ ی يهَن . باید دید بًتری نسبت بٌ رٍستا پیدا کنو پریدم ٍ دستو رٍ بٌ شیرٍانی خَن
 .زن گرفتو ٍ خَدم رٍ سریع باال کشیدم

ٌ ی کَى سرازیر شدى بَد آخٌ چٌ احهقی . از باال بٌ اطراف نگاى کردم، نَاد نذاب از دانن
 کنار کَى آتشفشان خَنٌ نی سازى؟

ٌ ی سنگ يای بزرگ نتالشی  ٌ ی خراب شدى رٍ دیدم کٌ سقفش از شدت ضرب یٌ خَن
ٌ يای دیگٌ پس با . شدى بَد؛ انا انرژی زندى  ای رٍ اطرافش حس کردم، برخالف خَن

 .کنجکاٍی پریدم پایین ٍ بٌ سهت خَنٌ رفتو

آسهان از خاکستر ٍ ذرات ناگها سرخ ٍ خاکستری بَد ٍ نی دٍنستو االن نفس کشیدن 
 .برای آدم يا خیلی دشَارى

 .بَی گَگرد ٍ چَب سَختٌ ٍ گاز يای دیگٌ رٍستا رٍ پر کردى بَد

حدسو . لگد نحکهی  زدم ٍ در از جا کندى شد. ٍقتی بٌ در رسیدم، دِر خَنٌ گیر کردى بَد
 .درست بَد، انرژی زندى بیشتر شدى بَد
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. داخل شدم، خَنٌ داغَن شدى بَد ٍ یٌ سنگ بزرگ درست ٍسط پذیرایی افتادى بَد
سقف نسبتًا فرٍ ریختٌ بَد ٍ کهی  بعد، چشو يام رٍی یٌ جسو بی جان زیر آٍار گیر کردى 

 .ٍ خَن افتاد

با غو کنار جسد نشستو ٍ با بغض بٌ نَجَد کَچیکی کٌ تَی خَن دست ٍ پا نی زد 
 .نگاى کردم

ٌ ی تپل با چشو يای سیاى  .آرٍم بغلش کردم ٍ از الی خَن بیرٍن کشیدنش. یٌ بچ

فقط تکَن نی خَرد ٍ نگاى . عجیب ٍ نعجزى آسا بَد کٌ بین این يهٌ آٍار زندى ست
چٌ . با انگشت رٍی صَرتش دست کشیدم. نی کرد ٍ کهی  دست ياش رٍ تکَن نی داد

 !حیف

 .خدایا نادى ی نذاب درست در یک قدنیو بَد. با دٍ از خَنٌ بردنش بیرٍن

 .شرٍع کردم بٌ دٍیدن بٌ سهت جلَ

نَاد نذاب يو درست . دیگٌ انرژی زندى  ای در ديکدى حس نهی شد، يهٌ رفتٌ بَدن
 .پشت سرم

 .الرا؟ اینجا-

دیدم کٌ چند نتر جلَتر نزدیک بٌ یٌ اسکلٌ بٌ نن اشارى .صدای دنی بَد کٌ صدام نی زد
 .نی کنٌ

ٌ ی گرٍى يو بٌ نردم کهک نی کنن ٍ تَ قایق يای چَبی ٍ فلزی  نی دیدم کٌ بقی
 .سَارشَن نی کنن

 :بٌ دنی کٌ رسیدم کنارم ایستاد ٍ با تعجب گفت
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ٌ ی کیٌ؟ خَنَادى ش کجاست؟-  این بچ

ٌ ی ژاپنی سهتو دٍید ٍ با فریاد ٍ  با افسَس سری تکَن دادم کٌ نردی از دٍر با لًج
 .صَرتی غرق از اشک بٌ بچٌ نگاى کرد

ٌ اش شدت گرفت ٍ دستاش رٍ بٌ سهتش دراز کرد  .گری

سریع رٍ . ٍقتی دستو رٍ دید با تعجب نگايو کرد. لب گزیدم ٍ بچٌ رٍ بغلش دادم
با صدای پاياش فًهیدم کٌ با دٍ بٌ سهت قایق . برگردٍندم ٍ دستو رٍ عقب کشیدم

 .رفت

 .ای کاش. کاش نی تَنستو نادر بچٌ رٍ يو نجات بدم

 .الرا، ٍقت غصٌ خَردن نیست، باید نردم رٍ از ديکدى دٍر کنیو، عجلٌ کن-

يهین طَر کٌ با يو نی دٍیدیو، تام، جانسَن ٍ دٍ تا نأنَر ٍیژى، بٌ عنَان آخرین نفر بٌ 
ٍ  بزرگی شدن کٌ رٍی شن يای ساحل بَد  .يهراى نردم سَار قایق جدید 

ٌ يا گفت  :دنی با تعجب ٍ حرص در حالی کٌ نی دٍید بٌ بچ

 .قایق فرٍ رفتٌ تَ شن، چرا سَار شدین؟ بیاین يلش بدین تَ دریا! کَدن يا-

 :دیدم کٌ نَاد نذاب چند قدم با نا فاصلٌ دارى داد زدم

 .دنی تَ يو برٍ باال نن يل نیدم. نٌ پیادى نشین-

 .آخٌ-

 .برٍ دنی زٍدباش-

. با دٍ دستو قایق آينی بزرگ رٍ يل دادم. بٌ ناچار سَار شد ٍ نن جلَی قایق ایستادم
 .شن يا بٌ عهق رفتن ٍ قایق کو کو بٌ سهت دریا رفت
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پس باقدرت . دیدم کٌ نَاد نذاب بٌ پايام رسیدى. حس گرنای زیر پام تشدید شد
صدای جیغ نردم . سریع قایق رٍ يل دادم ٍ يهین باعخ شد با تکان بدی بٌ دریا بیفتٌ

 .بلند شد؛ انا چارى  ای نداشتو

 :تام فریاد زد

 .بپر باال-

نفس عهیقی کشیدم ٍ . تَی آب دٍیدم، کهی  پايام خنک شد ٍ بعد پریدم تَ قایق
 .پشت بٌ نردم دراز کشیدم

َ يای غرِق خَن اٍن زن جلَی چشو يام بَد ٍ يهین انرژیو رٍ تحلیل برد  .ينَز ن

کسی ٍاسٌ يدایت قایق بلند نشد، بٌ خاطر يهین دنی با صَرت گرفتٌ، پالتَش ٍ در 
اٍن ناخدای خَبی . آٍرد ٍ رفت نَتَر اصلی رٍ رٍشن کرد ٍ سکان رٍ بٌ دست گرفت

 .بَد

*** 

 غو،

 افسَس،

 .درد ٍ رنج، این يا تنًا انرژی حاکو در قایق نايی گیری سفید بَد

ٌ  ای نشستٌ بَد ٍ ننتظر بَد تا  ير کسی غرق در ناراحتی ٍ افکارش بی صدا در گَش
 .ناخدایشان ٍجَد خشکی را اعالم کند

ٌ ی آتشفشان از یک کَى خانَش، تا ابد در خاطرشان خَايد ناند  .این فَران بی سابق

ٌ ٍر بَد  .جزیرى ی کَچک در آتش شعل
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نردی کٌ کَدکش تَسط الرا نجات دادى شدى بَد، ير از گايی بٌ آن شنل پَش زل نی زد 
 .ٍ گايی با اشک کَدکش را نی بَسید

نگاى الرا بٌ دستانی بَد کٌ سکان را يدایت نی کرد ٍ بعد بٌ چشهانی کٌ انگار نگايش 
 .بٌ عالو دیگری بَد ٍ دریا را نهی دید

ٌ  ای سنگینی نگاى الرا را حس کرد ٍ سرش را سهت اٍ چرخاند آن یک جفت . دنی لحظ
ٌ ترین چشو يای دنیا بَد  .چشو سرخ غهگین، خست

پس لبخند ير . بی خیال این ناجرا يا شد، نباید الرای عزیزش را غو زدى تر از این ببیند
 :چند تصنعی بٌ رٍیش زد ٍ با حرکت لب يایش ٍ بی صدا پرسید

 حالت خَبٌ؟-

 .الرا يو در جَابش لبخند کو رنگی زد ٍ سرش را بٌ چپ ٍ راست ٍ بٌ نعنی نٌ تکان داد

چرا این دختر این قدر نصیبت زدى بَد؟ چرا . دنی حجو عهیقی از غو را در گلَیش بلعید
 باید چیز يایی را نی دید کٌ نباید دید؟

کنار آقای جانسَن ٍ تکیٌ بٌ يو . سرش را بٌ پشت چرخاند ٍ بٌ دنبال تام گشت
 .نشستٌ بَدند

 .يی، تام بیا اینجا-

ٌ  ای بٌ دنی نگاى کردند ٍ بعد تام با بی حَصلگی بٌ سهتش رفت  .ير دٍیشان لحظ

 يَم؟-

 .بیا سکان دست تَ باشٌ-

 .سری تکان داد ٍ جای دنی ایستاد ٍ بعد خَدش سهت الرا رفت
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آرنج يایش را رٍ . کنارش نشست ٍ الرا با چشو يای بی فرٍغش حرکاتش را دنبال کرد
ٌ ی اٍ زد ٍ . زانَیش گذاشت ٍ سعی کرد کهی  الرا را دلداری ديد ٌ اش آرام بٌ شان با شان

 :گفت

باید خَشحال باشی کٌ این يهٌ نردم رٍ از اٍن . نبینو این طَری غهگینی. يی، قًرنان-
 پس نشکلت چیٌ؟. جزیرى ی کَفتی نجات دادی

 :الرا آيی کشید ٍ صَرتش را در شنلش بیشتر پنًان کرد

اگٌ کهی  زٍدتر نی رسیدم شاید اٍن زندى . نن نتَنستو نادر اٍن بچٌ رٍ نجات بدم-
 .نی نَند

 .صدایش پر از بغض شد

دنی يهان طَر کٌ نگايش بٌ اٍ بَد، لبش را کهی  در زیر دندان فشرد ٍ آرام دستش را 
ٌ ی خَدش قرار داد ٌ ی اٍ لغزاند ٍ سرش را بر رٍی شان  .دٍر شان

ٌ ی استخَانی  ٌ ی دنی ر يا کرد، غافل از این کٌ پَست نقاٍنت نکرد ٍ سرش را بر رٍی شان
ٌ يای دنی خراش ٍ فشار نی آٍرد ٌ اش، بر شان  .تندى در شقیق

آرام با . دنیل با لبخند سرش را نَازش کرد، برایش این درد شیرین تر از ير چیزی بَد
ٌ اش گفت  :صدای نردان

تَ دبیرستان يهیشٌ با خَدم فکر نی کردم کٌ این دختر الغر نردنی افسردى کٌ از قضا -
خیلی يو دٍستش دارم، آیندى ش چی نیشٌ؟ یٌ نعلو؟ یٌ نقاش؟ یا نًایتًا یٌ دکتر؟ 

قًرنانی کٌ دنیا رٍ ! ٍلی يیچ ٍقت بٌ این فکر نکردم کٌ اٍن یٌ رٍز یٌ قًرنان بشٌ
ٌ ی پیادى رٍی نداشت. نجات بدى یازدى سال پیش نسل . دختری کٌ تا دیرٍز حتی حَصل

 .بشر رٍ از نابَدی ٍ بدبختی نجات داد ٍ حاال يو جَن نردم یٌ رٍستا رٍ
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َ يای سپید ٍ صَرت نسبتًا زبر الرا را نَازش کرد، دستانش  دستش را داخل شنل برد ٍ ن
 .از اشک نرطَب شد

ٌ ی آدم يا رٍ نجات بدی- . تَ قَی يستی، خیلی؛ انا نٌ بٌ اندازى  ای کٌ بخَای جَن يه
. نرگ اٍن يا تقصر تَ نیست، تَ یٌ ناجی يستی کٌ باید بازناندى يا رٍ نجات بدی

نطهئن باش . تهرکزت رٍ بذار رٍی زند ى يا، اٍن يا االن بیشتر بٌ تَ نیاز دارن تا نردى يا
 .کٌ نا ير چقدر يو قَی باشیو باز يو کنترل بعضی چیز يا از دستهَن خارجٌ

 .الرا در جَابش تنًا تَانست با دستان استخَانی اش دست دنیل را بگیرد

 :دنی برخالف درٍن طَفانی اش آرام خندید ٍ گفت

 .عجب دٍران نانزدی رنانتیک ٍ پر شَر ٍ نشاطی شد-

 .باالخرى الرا لبش بٌ خندى کش آند

ٌ م جبران کنی-  .باید بعِد این جریانات، ٍاس

 :دنی خبیحانٌ گفت

 .باید این یازدى سال غیبتت رٍ از حلقَنت بکشو بیرٍن. نن از خدانٌ-

 :الرا خندى ی ریزی کرد ٍ با شرم گفت

 .از این لحاظ نگفتو-

 !از کدٍم لحاظ؟-

 .ِا، اذیت نکن با اٍن لحن خبیحت-

 :دنی خندید
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ٌ شهاری نی کنو- ٌ ی اٍن رٍز لحظ النصب شیطَن . دست خَدم نیست، از االن ٍاس
 .بدجَری رفتٌ تَ پَستو

 .انگشتش را آرام در پًلَی دنی فرٍ کرد

 .آخ، سعی نکن با تًدید نن رٍ بی خیال کنی کٌ يیچ رقهٌ راى ندارى-

. الرا بٌ این فکر کرد کٌ این نرد سی ٍ یک سالٌ، يهان پسرک پرشَر دبیرستانی است
 .جسهش عَض شدى بَد؛ انا يهان خلق ٍ خَی گذشتٌ را دارد

ٌ ی الرا این بَد کٌ کهی، فقط کهی  در يهان حال بهانند؛ انا با حضَر  آن لحظٌ خَاست
. ناگًانی سانر، الرا ناگًان چشو گشَد ٍ با نگرانی در جایش نشست ٍ بٌ اٍ نگاى کرد

 .دنی با نگرانی بٌ الرا زل زد

 باز چی شدى؟-

 .سانر نقابل الرا نشست ٍ سری تکان داد

تا شرق ژاپن دنبالش کردم؛ ٍلی ٍجَد نن رٍ حس نی کنٌ، ير از گايی با قدرتش نن -
 .رٍ نی پیچَنٌ ٍ غیب نیشٌ

 :الرا آرام پرسید

 یعنی ينَز ژاپنٌ؟-

 :سانر سری تکان داد ٍ گفت

 .دارى بازیهَن نیدى، نهی فًهو يدفش از این کار يا چیٌ. اٍن يهین اطرافٌ-

 .الرا با ترس بٌ دنی نگاى کرد

 سانر چی نیگٌ الرا؟-
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 :الرا با نگرانی گفت

 .نیگٌ ناگرٍ يهین اطرافٌ، اٍن جایی نرفتٌ-

َ يایش فرٍ برد ٍ با خشو گفت  :دنی ير دٍ دستش را در ن

 حاال با این يهٌ آدم چی کار کنیو؟-

بعد از جایش بلند شد ٍ بٌ سهت تام ٍ سپس جانسَن رفت، در گَششان چیزی را 
 .زنزنٌ کرد

 .ير شش نفر ایستادند ٍ با حَاس جهع اطراف را نگاى نی کردند

 :دنی با دیدن ساحل شًر، اعالم کرد

 .بٌ شًر رسیدیو-

غافل از چشهان تیزبینی کٌ از دٍر آن يا را . سپس بازدم عهیقی بٌ بیرٍن فرستاد
ير بار کٌ بٌ الرا . نی نگریست ٍ جسو فرسَدى اش در نیان ذرات يَا پخش ٍ نانرئی بَد

 .نگاى نی کرد از ٍجَد آزٍر تاسف نی خَرد

ٌ ی قایق يا بٌ طرف شًر ساحلی ٍ تَریستی بٌ حرکت ادانٌ دادند  .يه

بٌ نردم کهک کردند تا از . پس از نیو ساعت ٍ با قدرت نَتَر قایق يا بٌ ساحل رسیدند
 .قایق يا پیدا شَند، يهٌ يراسان ٍ بی خانهان پیادى شدند ٍ بٌ ساحل رفتند

ٌ اش  الرا نفسی از سر آسَدگی کشید؛ انا با صدایی کٌ از پشتش شنید نفس در سین
 .حبس شد

یٌ ٍقت يایی بٌ يو کهک نی کنن ٍ بعد یٌ زنانی . انسان يا نَجَدات عجیبی يستن-
 .يهدیگٌ رٍ نابَد نی کنن
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 .این صدای خش دار ٍ قدیهی، ٍحشتناک بَد

ٌ ی قایق سفید ٍ  الرا با چشهان گرد شدى بٌ پشت سرش نگاى کرد، درست رٍی لب
ٌ رٍی الرا  .رٍب

شنل نخَفش کٌ با حرکت باد از رٍی تنش کنار نی رفت، جسو فرسَدى؛ انا ترسناک ٍ 
 .سیايی نهایان نی شد

ٌ  ای تَانست آزٍر ترسیدى ٍ در حال فرار را  چیزی درٍن الرا بیشتر ٍحشت کرد ٍ اٍ لحظ
 .کٌ نفس نفس نی زد را ببیند

در حالی کٌ خَدش ٍحشت کردى بَد، سعی کرد آزٍر را کٌ برای چند جانیٌ حسش کردى 
 «.ينَز کٌ اتفاقی نیفتادى. آرٍم، نباید بترسی. آرٍم باش». بَد را در دلش آرام کند

 .ٍقتی پا يای زريی سیاى ايریهن را دید آب ديانش را بٌ سختی قَرت داد

 .انرژی يای سیاى نادیدنی تهام قایق را احاطٌ کردى بَد

ٌ سرعت ٍ باخیالی راحت  ناگرٍ قدنی  درٍن قایق گذاشت ٍ بٌ نردم نگاى کرد کٌ يهٌ ب
بٌ سهت شًر نی رفتند ٍ بعد نگايش بٌ دٍستان الرا افتاد کٌ رٍی شن يای ساحل 

 .نردم را نی پاییدند ٍ از قایق يا کهی  دٍر بَدند

اٍن يا بٌ زٍدی نی نیرن یا . این آدم يا حقیر تر از اٍنی يستن کٌ رغبت کنو بکشهشَن-
 .بًتر بگو، بٌ زٍدی يهٌ نی نیرن

 :با شنیدن این حرف صدای خشهگین فریاد الرا بلند شد

 تَ کی يستی کٌ راجع بٌ زندگی انسان يا اظًارنظر کنی؟-

ٌ ٍر شد  .ٍ بعد صدای آزاد شدن خنجر دستش بلند شد ٍ بٌ سهت ناگرٍ حهل
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با صدای فریاد الرا، نگاى دنی ٍ تام کٌ نردم را بدرقٌ کردند بٌ پشت سرشان ٍ بٌ رٍی 
 .قایق افتاد

 :جانسَن دستش را سهت تفنگش برد ٍ داد زد. ير پنج نفر يَل شدند

 .حَاستَن رٍ جهع کنین. يهَن یارٍ! خَدشٌ-

ناگرٍ در نقابل خنجر الرا، سریعًا جاخالی داد ٍ نايرانٌ دستش را پیچاند ٍ اٍ را ٍادار بٌ 
 .زانَ زدن کرد، با صدای چند نفر نگايش را سهت آن نرد يا داد

بٌ ٍضَح اسلحٌ در . تام، دنی ٍ دٍ نأنَر اسلحلٌ بٌ دست بٌ قایق نزدیک شدند
 .دستشان نی لرزید

فشار نچ دستانش بیشتر ٍ بیشتر شد تا جایی کٌ . الرا زیر دستش ندام تقال نی کرد
 صدای ترک استخَان زريی دستش بلند شد، چرا نهی تَانست از پسش برآید؟

 :دنی فریاد زد

 .حیٍَن رذل، ٍلش کن-

جانسَن تیری بٌ سهتش شلیک کرد کٌ تیر نرفتٌ بٌ سهت خَدش برگشت ٍ کتف 
 .جانسَن را درید

ٌ ی جانسَن تام را ٍادار کرد کٌ اسلحٌ را کنار بگذارد ٍ بٌ سهت جانسَن برٍد  .صدای نال

 !آقای جانسَن؟-

 :الرا با درد زنزنٌ کرد

 .نٌ-
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دنی اسلحٌ بٌ دست يهچنان با نفرت بٌ ناگرٍ نگاى کرد . دندان يایش را رٍی يو سایید
 .ٍ ناگرٍ يو بٌ دنیل، چشهان خَنین ناگرٍ کهی  تنگ شد

الرا بٌ جَش آند ٍ زیر دست ناگرٍ چرخید، طَری کٌ استخَان يای نچش شکست؛ انا 
از قایق بیرٍن رفت ٍ سهت تام ٍ جانسَن رفت ٍ . نَفق شد کٌ از زیر دستش کنار برٍد

 .نقابلشان ایستاد ٍ سپری نقابلشان شد

 .ايریهن خَنسرد ٍ ننفَر از قایق بٌ نرنی  پیادى شد

ناگرٍ با يَشیاری تیريا . دنی يو سریع بٌ سهتش شلیک کرد ٍ بٌ سهت چپش دٍید
را بٌ سهت خَد دنیل پرتاپ کرد گرچٌ ٍقتی چابکی دنیل را در ينگام جاخالی دادن 

 .دید، چشهان سرخش درخشید

ٌ اش را جدا  یکی از نأنَرین ٍیژى فًهید کٌ تیراندازی بی فایدى است پس، خنجر اسلح
کرد ٍ ٍقتی دید ناگرٍ بٌ اٍ پشت کردى بٌ سهتش دٍید ٍ خنجر را سهت پشت گردنش 

 .نشانٌ گرفت ٍ با فرٍد آندن خنجر آن چٌ کٌ اتفاق افتاد عجیب بَد

ٌ ی ناگرٍ بلند شد بر اجر گذر زنان، جسو . صدای خرد شدن استخَان يای زريی شان
 .ناگرٍی کًنسال، فرسَدى ٍ در حال نتالشی شدن بَد ٍ تغییر رنگ دادى بَد

 .ناگرٍ با خشو نشتی نحکو بر شکو نرد زد ٍ اٍ را تا چند نتر دٍرتر پرتاب کرد

ٌ يای سیاى زرى استخَانی ناگرٍ کٌ بر رٍی زنین افتادى بَد  الرا از بًت در آند ٍ ٍقتی تک
 .را دید در ٍجَدش شهعی از انید رٍشن شد

 :فریاد زد

 .اٍن بدنش آسیب پذیرى، نی تَنیو بٌ جسهش نفَذ کنیو-
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ٌ اش را جدا کرد ٍقتی نگايش بٌ ساک ٍسایلشان . دنیل يو پَزخندی زد ٍ خنجر اسلح
 .کٌ رٍی قایق جا ناندى بَد افتاد، لبخندی زد

 .ناگرٍ خندید ٍ با دستان سیايش شنل را کانل از رٍی سر ٍ صَرتش برداشت

حاال الرا نی تَانست رقیبش را ببیند کٌ بسیار بٌ اٍ شبیٌ بَد، فقط ناگرٍ 
 .استخَان يایش خراشیدى ٍ سیاى بَد

 :ناگرٍ با پَزخند گفت

ٌ ی نن رٍ اسیر کردی ٍ تَنستی طلسو نن رٍ باطل کنی، برام جالبٌ کٌ - تَ دختر بی عرض
 .نبرد تن بٌ تنت رٍ يو رٍ از نزدیک ببینو

َ يای سپیدش را بٌ . الرا قدنی  جلَ گذاشت. ٍ بعد ٍحشیانٌ خندید باد ٍحشیانٌ ن
 :رقـــص در آٍرد، چشهان سرخش را تنگ کرد ٍ گفت

 .دٍران شها سراس يا خیلی ٍقت پیش سر اٍندى، نی فرستهت بٌ جایی کٌ سزاٍارشی-

تغییر نسیر باد، حکو شرٍع نبرد بَد ٍ صدای خرٍج خنجر يای زريی، ندای نبرد سختی 
 .را نی داد

تام، جانسَن را کشان کشان سهت نیرٍی ٍیژى برد ٍ در حالی کٌ چشو از ضربات 
 :خنجر يا نهی گرفت، بٌ بن کٌ يهچنان اسلحٌ بٌ دست ٍ بًت زدى بَد گفت

آقای جانسَن ٍ دٍستت رٍ از اینجا ببر، عجلٌ کن، نن کهکشَن . بن، گَش کن-
 .نی کنو

بن سریع اطاعت کرد ٍ سرش را از زیر بغل جانسَن رد کرد ٍ بازٍی دٍستش را گرفت ٍ 
ٌ ی نبرد دٍر کرد، خَدش خنجر را برداشت در يهین حین نگايش بٌ دنی افتاد . از صحن

 .کٌ رٍی قایق دنبال چیزی بَد
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با صدای فریاد ناگرٍ . با تعجب بٌ اٍ نگاى کرد ٍ دید بهب لهسی سیاى را برداشت
 .نگايش را بٌ دٍ جنگجَی خشهگین داد

ناگرٍ دندان يایش را رٍی يو فشرد ٍ نچ دست الرا را گرفت ٍ با فشار سعی کرد خنجر 
 .رقیبش را از پًلَیش خارج کند

 .تنش پَسیدى بَد ٍ جسو زريی اش با ضربات پیاپی قابل نفَذ نی شد

 .چشهان الرا براق تر شدى بَد ٍ حریص برای نابَد کردنش

با این حال، چرا از . تَ نَجَد فانی ٍ ناچیز، با قدرت دختر احهق نن بٌ اینجا رسیدی-
قدرتت استفادى ی بًتری نهی  کنی؟ نی تَنستی جای این کٌ علیٌ نن باشی، کنار نن 

 .باشی

 :الرا با خشو بٌ پَزخند دردناک ناگرٍ نگاى کرد ٍ با نفرت غرید

شها نَجَدات پستی يستین کٌ بٌ خاطر قدرت جَن خیلی از يو نَعان نن رٍ -
 .گرفتین؛ انا طَلی نهی کشٌ کٌ تاٍانش رٍ پس بدین

با قدرت ناٍرائی اش قطراتی از آب دریا سهت . ٍ بعد خَدش را از ناگرٍ سریع جدا کرد
ناگرٍ بٌ پرٍاز در آند ٍ با تنگ شدن چشهان سرخ الرا بٌ کریستال يای برندى ٍ پر 

شتابی تبدیل شد، تا قبل این کٌ ناگرٍ بدن کندش را تکان ديد، کریستال يای برندى در 
 .تنش فرٍ رفت ٍ صدای غرش عجیب ٍ ترسناکش بٌ يَا رفت

تام از نَقعیت استفادى کرد ٍ در حالی کٌ یک چشهش بٌ دنی بَد، چند بار پشت سر 
ٌ يا نستقیو در تن ايریهن فرٍ رفت  .يو شلیک کرد ٍ گلَل

خشهگین شد ٍ يیکل سیايش را تکان داد ٍ با این کارش بیش از نصفی از زرى  تنش بر 
 .زنین فرٍ ریخت
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کهی  بعد تام احساس کرد کٌ پايایش در حال فرٍ رفتن در شن يستند ٍ ٍقتی بٌ 
 .شن يهچَن نردابی در حال بلعیدن تام بَد. پا يایش نگاى کرد، ٍاقعًا يهین طَر بَد

الرا با دیدن آن صحنٌ سریع انرژی اش را سهت شن يای رٍان نتهرکز کرد ٍ بٌ سختی 
 .آن را ننجهد کرد؛ ٍلی تام تا کهر در شن فرٍ رفتٌ بَد

ٌ اش ٍ در یک حرکت ناگًانی کل صَرت الرا را  ناگرٍ از نکخ الرا استفادى کرد ٍ با پنج
الرا تقالکنان سعی داشت تا دستان سیاى ناگرٍ . در دست گرفت ٍ اٍ را از زنین بلند کرد
 .را از خَدش جدا کند؛ انا نهی تَانست

ناگرٍ خنجرش را سهت گردن الرا نشانٌ گرفت؛ انا تا خَاست حرکتی کند شیء 
ٌ ی تام  .صداداری در گردنش فرٍ رفت ٍ پشت سرش شلیک اسلح

 .يهین يا کافی بَد تا الرا از زیر دستش بیرٍن برٍد

ٌ ٍر شدن است. ناگرٍ حسش کرد  .این کٌ این شیء با کَچکترین حرکتش آنادى ی شعل

 :پَزخندی زد ٍ زنزنٌ کرد

 .دانش ٍ علو انسان يا قابل تحسینٌ-

تنًا نردنک سرخ ٍ کدر چشهانش را سهت آن سٌ نفر کٌ نفس زنان نگايش نی کردند، 
 .انداخت

الرا ٍ دنیل کنار تام کٌ در شن فرٍ رفتٌ بَد ایستادند تا اگر با حرکت گردن ناگرٍ بهب 
 .ننفجر شد، از تام نحافظت کنند

آن قدر کٌ حتی . فرٍ پاشیدى ٍ کو تَان. ناگرٍ بدٍن حرکت گردنش، بٌ دستانش نگاى کرد
 .نتَانست جلَی سارق جسو دخترش نقابلٌ کند ٍ اٍ زنانی این گَنٌ نبَد
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 .يهٌ جا سکَت بَد ٍ صدای باد ٍ نَج يای سنگین دریا بٌ گَش نی رسید

 .قلبش ضربان گرفتٌ بَد. الرا ننتظر حرکت بعدی ناگرٍ بَد

ٌ  ای بعد گردنش را  دید کٌ ناگرٍ چشهش را بست ٍ زیر لب چیزی را زنزنٌ کرد ٍ جانی
ٌ  ای بیش نبَد،  سهتشان چرخاند ٍ نگاى پر از نفرتش را بٌ صَرت الرا انداخت؛ انا جانی

 .چرا کٌ با انفجار نًیبی کٌ رخ داد ذرى ای از ٍجَد ناگرٍ باقی نهاند

ٌ يای سَختٌ ٍ آتش گرفتٌ از يَا بٌ . سیايی ٍ غبار داغی اطرافشان را فرا گرفتٌ بَد تک
 .زنین سقَط نی کرد

الرا کٌ خَدش را سپر دنیل ٍ تام قرار دادى بَد، آرام آرام کنار رفت ٍ بٌ پشت سرش 
 .نگریست

در نیان دٍد سیايی کٌ در يَا بَد تنًا خاکستر سیاى رنگی نی دید کٌ در دستان باد در 
 .يَا نحَ شدند

ٌ ی دنیل بٌ خَد آند  .با صدای سرف

 دنی، تام حالتَن خَبٌ؟- 

 :دنیل نفس عهیقی کشید ٍ گفت

 .آرى، عجب گرد ٍ خاکی شد-

*** 

 :ٍقتی بٌ چشو يام زل زد با لبخند گفتو. بٌ صَرتش نگاى کردم

 .نا نَفق شدیو-

 :دنیل با لبخند خاصی کَتاى نگايو کرد، خَاست چیزی بگٌ کٌ تام نعترضانٌ گفت
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ٌ تَن تهَم شد، لطف کنین ٍ نن رٍ از این کَفتی بکشین بیرٍن- . اگٌ نگاى يای عاشقان
 .نصف شدم

خجالت زدى ٍ در عین حال خَشحال، شن يای اطراف تام رٍ کنار زدم ٍ اٍن يو با کهک 
 .دنی خَدش رٍ کشید بیرٍن

 .دٍبارى بٌ پشتو نگاى کردم

 .کشتن ناگرٍ کٌ خیلی آسَن تر از آزٍر بَد! يهین بَد! یعنی تهَم شد

ٌ طَرى؟-  آقای جانسَن چ

 :تام بٌ دنی نگاى کرد ٍ گفت

 .بٌ بن گفتو ببرتش پشت اٍن درخت يا، خَن ریزیش کٌ شدید بَد-

 :راى افتادم ٍ گفتو

 .بیاین باید برگردیو کانبرا، نزدیک بیهارستان ننتقلتَن نی کنو-

 .ير سٌ بن رٍ دیدیو کٌ با دست يای خَنی بٌ نا اشارى کرد

 یارٍ چی شد؟ در رفت؟-

 :بلندی کشید ٍ گفت« !يٌ»تام 

 .نحل یٌ سَسک زیر پايام لًش کردم! فرار-

ٌ  ای کرد ٍ گفت  :قطعًا يهچین کاری نکردى بَد، دنی سرف

 تَ کٌ تا خرخرى تَ شن بَدی، چی نیگی ٍاسٌ خَدت؟- 

 :تام زنزنٌ کرد
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 .خیطو نکن، اِ ! يیس-

 :دنی سٌ بار پشت سر يو سرفٌ کرد بعد با پَزخند سری تکَن داد ٍ گفت

 .َتَيو قًرنانی داری، دلو برات سَخت-

 .نکنٌ بهیرى. دلو يری ریخت. ٍقتی بٌ جانسَن رسیدیو، غرق خَن بَد

 .يهٌ جهع بشین، کنار نن بایستین-

يهٌ با دست يانَن با يو در تهاس شدیو ٍ نن بی نعطلی شرٍع بٌ انتقال کردم ٍ بٌ 
 .استرالیا برگشتیو

تام، بن ٍ اٍن یکی نأنَر، جانسَن رٍ بٌ بیهارستان بردن ٍ چَن نن نهی تَنستو با این 
ظاير بین نردم برم، بٌ ناچار پشت درخت يا قایو شدم ٍ دنی رفت تا از فرٍشگاى برام 

 .لباس بگیرى

ٌ ش ظاير شدیو  .ٍقتی برگشت با قدرت انتقال در چند جانیٌ تَ خَن

داشتو اطرافو رٍ نگاى نی کردم، چٌ احساس خَبی . يهَن ٍاحد نقلی ٍ البتٌ شلختٌ
 .عجیبٌ. دارم

برگشتو ٍ بٌ دنی نگاى کردم؛ انا اٍن نگايش بٌ پایین ٍ رٍی دست يایی بَد کٌ تَ يو 
 .قفل شدى بَدن

 :با خجالت دستو رٍ بیرٍن کشیدم ٍ نن نن کنان گفتو

 .ِام خب، نن برم لباسام رٍ بپَشو-

ٌ  ای کَچیکی خَرد ٍ شکست  .ٍ کهی  عقب عقب رفتو کٌ پام بٌ نیز شیش

 :با شرنندگی گفتو
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 ...نتاسفو، ندیـ-

 :دنی کٌ دیدم عین احهق يا يَل شدم، گفت

 ...نٌ نٌ، نًو نیست فقط-

ٌ  ای بٌ خَدش گرفت ٍ گفت ٌ ی خبیحان  :قیاف

 .نی خَای کهکت کنو؟ آخٌ خیلی رٍ بٌ راى نیستی-

 :لبخند نسخرى  ای زدم ٍ گفتو

 .نٌ، نٌ خَدم نی تَنو-

 :بازم خبیحانٌ پرسید

 نطهئنی؟-

 .آرى دیگٌ بی خیال-

 !عجب آدنیٌ يا. ٍ بعد عین جت رفتو تَ اتاق ٍ در رٍ بستو

ٌ يا فًهیدم کٌ دارى گندکاری نن رٍ جهع نی کنٌ  !چٌ خجالت آٍر. از صدای شیش

ٍقتی جسهو رٍ بٌ حالت انسانی تبدیل کردم، لباس يا رٍ از نایلَن بیرٍن کشیدم ٍ 
 .نشغَل شدم

ٌ ش بٌ این فکر نی کردم کٌ کشتن ناگرٍ خیلی آسَن تر از اٍن چیزی بَد کٌ فکرش  يه
ٌ قدر بی خَدی ٍحشت کردى بَدم. رٍ نی کردم  .کارم تهَم شدى بَد. چ

 !الرا-

 :با صدای سانر، تندی برگشتو ٍ با خجالت گفتو
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 !ٍای سانر چرا االن اٍندی، اِ -

 .با تعجب نگايو کرد

 چرا نگٌ چی شدى؟-

 .خب داشتو لباس عَض نی کردم-

 :بی تفاٍت گفت

 .نترس نن چیزی ندیدم-

ٌ  ای گفتو  :پَفی کشیدم ٍ دست بٌ کهر با ژست پیرٍزنندان

ٌ طَر پَزى ی ناگرٍ رٍ بٌ خاک نالیدم؟-  کیف کردی چ

 :سانر اصال خَشحال نشد ٍ فقط با جدیت گفت

نتَنستو نبردتَن رٍ ببینو؛ چَن با ارٍاح یکی از ایَان يا نالقات داشتو؛ انا عجیب -
 نیست؟

 :دست يام رٍ انداختو ٍ با تعجب گفتو

 چی؟-

قبال يو بًت گفتٌ بَدم کٌ سراس يا فقط بٌ دست يو نَعان خَدشَن کشتٌ نیشن -
ٌ طَر تَنستین کٌ نابَدش کنین؟  پس چ

ٌ  ای باال انداختو  :شان

 .این کٌ نًو نیست، نًو اینٌ کٌ دیگٌ نابَد شد، تهَم-

 :پرسیدم. رفت تَ فکر ٍ حسابی اخهاش تَ يو بَد
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 راستی، اٍن رٍح ایَان بًت چی گفت؟-

 .در نَرد ناگرٍ؛ ٍلی دیگٌ نًو نیست-

ٌ  ای بٌ در خَرد  .تق

 .زندى  ای دختر؟ چرا این قدر لفتش دادی؟ بیا دیگٌ، پیتزا سفارش دادم! الرا-

 .چند دقیقٌ دیگٌ نیام-

 .سانر سری تکَن داد

ٌ يو نهی خَرى؟-  شها حالتَن از پیتزا ب

 :خندیدم

 .نٌ، لطفا برام تعریف کن نی خَام بدٍنو-

 :نفسی گرفت ٍ رٍی تخت نشست

نی گفت کٌ ناگرٍ در . اٍن رٍح ایَان خیلی ٍقت يا پیش، در خدنت ناگرٍ بَدى. باشٌ-
ٌ  ای جرئت اظًار ٍجَد نداشتن . زنان سلطنتش بٌ حدی قدرتهند بَدى کٌ يیچ نژاد دیگ
ٌ ی کَچکی کٌ بٌ يهراى  یک زنان یٌ ساحرى از قَم انسان يا پیش ناگرٍ نیرى ٍ در آین

ناگرٍ با دیدن اٍن . داشتٌ قسهتی از آیندى رٍ بٌ ناگرٍی نغرٍر ٍ ستهکار نشَن نیدى
ندت يا با خَدش . يهٌ پیشرفت ٍ علو ٍ بدتر از اٍن، عدم ٍجَد سراس يا بًو نی ریزى

کلنجار نیرى ٍ فکر نی کنٌ ٍ در نًایت بٌ یٌ راى برای بٌ دست گرفتن قدرت بیشتر 
پس يهسرش کیهل رٍ بٌ جای خَدش نی نشَنٌ ٍ دخترش آزٍر رٍ فرناندى . نی رسٌ

خَدش با چند ایَان بٌ سهت یٌ حفرى ی عهیق در زیِر زنین نیرى ٍ . سپايیانش نی کنٌ
بٌ انید این کٌ در آیندى . با رضایت کانل در تابَت سنگیش، بٌ خَاب عهیقی فرٍ نیرى
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ایَان يا يو با قدرتشَن ناگرٍ رٍ . بیدار بشٌ ٍ اٍن يهٌ قدرت ٍ علو رٍ صاحب بشٌ
 .نحل یک ساعت، تا چندین قرن بعد کَک نی کنن ٍ اٍن درست در این سال بیدار نیشٌ

 :يهین طَر با اشتیاق بًش زل زدى بَدم کٌ ادانٌ داد

اٍن ایَان نی گفت کٌ ناگرٍ یٌ نقشٌ تَی سرش داشتٌ کٌ بٌ يیچ کدٍم از ایَان يای -
 .راستش نن دارم کو کو بٌ پیشگَیی يا شک نی کنو! نی دٍنی الرا. نعتهدش نگفتٌ

 چطَر؟-

یادت نیاد، یازدى سال پیش اٍن پیرزن گفت کٌ سرنَشت دنیا در دستان یٌ ایَان ٍ یٌ -
 انسانٌ؟

 آرى، خب؟-

خب، ٍقتی با اٍن نرد در نَردش حرف زدم، نی گفت کٌ این کانل نیست ٍ در ٍاقع -
ٌ اش نابَد شدى  .نصفی از پیش بینی حک شدى ست ٍ نصف دیگ

 :کهی  بٌ حرف ياش فکر کردم ٍ گفتو

 .فکر نهی  کنو دیگٌ ايهیتی داشتٌ باشٌ، بًش فکر نکن-

 :صدای داد دنی بلند شد

 .الرا تا سٌ نی شهارم، نیای بیرٍن نن نیام تَ، یک-

 .پَف، نن باید برم سانر فعال-

 .دٍ-

 .اٍندم دیگٌ! ٍای دنی، چی نیگی-
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َ ی اٍن لباس . رٍی نبل سفید رنگش نشستٌ بَد ٍ پا رٍ پا انداختٌ بَد با دیدن نن ت
 :صَرتی ٍ شلَار جین نشکی جذب، لبخندی زد ٍ گفت

 .خب دلو تنگ شد برات، بی احساس-

 .لبخندی بٌ پررٍ بَدنش زدم ٍ کنارش نشستو

 پیتزا رٍ نیاٍردن؟-

پیتزا رٍ بی خیال، بیا درنَرد خَدنَن حرف بزنیو، بعد از عهری نی تَنیو کهی  . نٌ ينَز-
 .بٌ خَدنَن فکر کنیو

 .سر چرخَندم ٍ نگايش کردم؛ ٍلی با دیدنش لبخند رٍی لبام ناسید

 دنی رنگت چرا پریدى؟-

 .سریع بٌ صَرتش دست کشیدم

ٌ ش بٌ خاطر سرنای يَا بَد! تَ تب داری-  .پاشَ. يه

 :با چشو يای خهار شدى ش دستو رٍ گرفت ٍ گفت

 .خَبو، ينَز سرناخَردگی تَ جَنهٌ؛ ٍلی یٌ قرص باال انداختو، نترس نهی  نیرم کٌ- 

 .با اخو نگايش کردم کٌ یًَ صدای آیفَن بلند شد

 .باالخرى اٍند-

با چشو يام حرکاتش رٍ نگاى کردم، . دستش رٍ بٌ زانَش گرفت ٍ بٌ سهت در رفت
 .پشت تیشرت خاکستریش کهی  خیس بَد. نعلَم بَد کٌ تعادل ندارى
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در رٍ باز کرد ٍ پاکت رٍ گرفت ٍ انعام رٍ بٌ پیک نَتَری داد؛ انا قبل از این کٌ در رٍ 
 .ببندى، پاکت پیتزا از دستش افتاد ٍ کهی  بعد خَدش يو رٍی زانَ افتاد

 .چشو يام گرد شد ٍ با دٍ بٌ سهتش رفتو

 آقا، آقا حالتَن خَبٌ؟-

دستو بٌ بازٍش . کنار دنی کٌ داشت رٍی زنین نی افتاد زانَ زدم ٍ با ترس صداش کردم
ٌ قدر ٍخیهٌ  .نحل آتیش داغ بَد. کٌ خَرد فًهیدم اٍضاعش چ

 :رٍ بٌ پیک نَتَری داد زدم

 .کهکو کن ببرنش بیهارستان-

 .نرد يَل شد ٍ با دستای لرزٍن گَشیش رٍ در آٍرد

با گریٌ نحکو . چشو يای سبزش باز ٍ بستٌ نی شدن ٍ نفس ياش صدادار شدى بَد
 :تکَنش دادم

 نخَاب، باشٌ؟-

*** 

تام رٍی صندلی ٍ نقابل در اتاقی کٌ جانسَن در آن بستری بَد، نشستٌ بَد ٍ جانسَن 
 .يو در خَاب عهیقی سپری نی کرد

با صندلی کهی  خَدش را بٌ عقب تاب داد ٍ بٌ بیرٍن زل زد کٌ ناگًان چشهش بٌ 
دید کٌ این شخص آشنا در کنار برانکارد در حال دٍیدن . طرى يای نَی سفیدی افتاد

 .است

 چی شد؟ الرا بَد؟-
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 .با تعجب برخاست ٍ از اتاق بیرٍن رفت ٍ قسهت اٍرژانس را طی کرد

با نگرانی سهتشان . الرا را يراسان دید ٍ کهی  بعد صَرت عرق کردى ٍ بیًَش دنیل را
 .دٍید

 چٌ خبر شدى؟! الرا-

 :الرا بٌ سهتش چرخید ٍ با چشهان اشکی بٌ تام زل زد ٍ گفت

 .تام، دنی تا نرز تشنج تب دارى، بیًَشٌ، اصال حالش خَب نیست-

 .زار نی زد ٍ عاجز بَد

 :تام دستش را رٍی پیشانی اش کشید ٍ گفت

اشکال . قبل از این جریان يا نریض بَد، این قدر کٌ تَ سرنا نَندیو کٌ عَد کردى البد-
 .خَب نیشٌ. ندارى گریٌ نکن

با چشهان سرخش بٌ تام نگاى کرد ٍ نی خَاست حرفش را باٍر کند کٌ تام با حرص 
 :گفت

 !این جَری اٍندی بیرٍن، عینک ٍ کاليت رٍ چرا برنداشتی تابلَ؟-

دٍ رٍز تهام الرا بی يیچ خَرد ٍ . دنی را بعد از کلی سرم ٍ پاشَیٌ بٌ اتاقی ننتقل کردند
ٌ ی دنی بفرستد؛ ٍلی بی فایدى . خَراکی کنارش نشست تام سعی نی کرد تا اٍ را بٌ خان

 .بَد

آرٍم باش دنی، نن »دنیل ير از گايی با شَک از خَاب نی پرید ٍ کهی  بعد با صدای 
 .الرا، چشهانش را بی يیچ حرفی نی بست« چیزی نیستِ . اینجام
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جانسَن سرم بٌ .  عصر بَد کٌ تام از اتاق جیسَن ٍ بٌ يهراى خَد اٍ بیرٍن اند۶ساعت 
نگايی بٌ الرای بی حال ٍ غو زدى . دست ٍارد اتاق دنیل شد ٍ باالی سرش ایستاد

 :انداخت ٍ گفت

 .دنی قَیٌ دختر جَن، حالش خَب نیشٌ-

 .الرا فقط چشهش را کٌ زیر عینک بَد، باز ٍ بستٌ کرد

این قدر اٍضاع قاراشهیش شد کٌ نتَنستو بٌ نیلر خبر بدم کٌ برگشتیو؛ انا خَبیش -
 .اینٌ کٌ با کهترین تلفات جلَی اٍن يیَال رٍ گرفتیو

ٌ ی الرا گذاشت ٍ با قدردانی گفت  :سپس دستش را رٍی شان

 .نهنَن بابت کهک يایی کٌ بٌ نا کردی-

جیسَن نی دانست کٌ الرا رٍ بٌ راى نیست، . الرا خیرى بٌ دنی فقط سرش را تکان داد
 :جیسیَن با جدیت گفت. تام يو با غو بٌ اٍ نگاى نی کرد

. پاشَ، پاشَ برٍ یکو بٌ خَدت برس بعد یٌ ساعت دیگٌ برگرد، این طَری نابَد نیشی-
یکی دٍ ساعت اینجا . دٍ رٍزى نٌ آبی نٌ غذایی نٌ خَابی، پرستارا کو کو بًت شک کردن

 .بلند شَ. نا حَاسهَن بٌ دنیل يست. نباشی بٌ نفعتٌ

با دٍدلی بلند شد ٍ کهی  بٌ دنیل غرق در خَاب نگاى کرد . حرف يای جانسَن درست بَد
 :ٍ گفت

 .نَاظبش باشین، یٌ ساعت دیگٌ برنی گردم-

 .ٍ بعد با تام سهت خرٍجی بیهارستان رفت

 تاکسی؟-
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 .با اشارى ی تام، تاکسی ایستاد ٍ الرا سَار شد ٍ تام آدرس را بٌ رانندى گفت

 .چًل دقیقٌ از رفتن الرا گذشتٌ بَد. از پنجرى بٌ غرٍب خیرى شد ٍ بیشتر دلش گرفت

 .جانسَن با دیدن چشهان سبز ٍلی بی فرٍغ دنیل لبخندی زد ٍ کنارش ایستاد

ٌ طَری پسر! بٌ-  باالخرى بٌ يَش اٍندی؟. چ

ٍ  سرم را از دستش . چشهان دنیل يراسان بَد ٍ دٍ دٍ نی زد تندی از جایش بلند شد 
 .کند

 :جانسَن حیرت زدى، بٌ خَد آند ٍ دستش را گرفت

 ِا ِا چی کار نی کنی؟-

ٌ ی جانسَن کَبید ٍ اٍ پخش  چشهان دنیل براق شد ٍ ناگًان با دستش بٌ تخت سین
 .زنین شد

ٌ اش تیر کشید  .جای زخو گلَل

چشهان دنیل دٍبارى بی فرٍغ شد ٍ بی حال، از تخت بلند شد ٍ نانتعادل ٍ با لباس يای 
 .بیهارستان در رايرٍ بٌ راى افتاد

َ يای قًَى ای اش بر رٍی پیشانی اش ریختٌ بَد  .عرق کردى بَد ٍ ن

 .نفس يایش صدادار ٍ عجیب شدى بَد

 .تهام ٍجَدش يَا را نی طلبید ٍ دنبال در خرٍجی بَد

 .پرستار با دیدن اٍ سهتش دٍید. داشت نی سَخت

 کی بٌ شها اجازى داد کٌ از رٍی تخت بلند بشی؟-
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ٍقتی سر تب دارش را بلند کرد ٍ بٌ پرستار نگاى کرد، زن بیچارى از ترس عقب رفت ٍ از 
 .پشت افتاد

 :بٌ رايش ادانٌ داد، دست بٌ دیَار با تنی لرزان ٍ سَزان زنزنٌ کرد

 .دارم آتیش نی گیرم. يَا گرنٌ-

 .صدایش خش دار بَد، حین صحبت سرفٌ زد ٍ قدری خَن از ديانش بیرٍن ریخت

 .يرکس کٌ نزدیکش نی شد را با خشو عقب نی راند، تا این کٌ بٌ خرٍجی رسید

با دیدن حَض بزرگ خَدش را با دٍ بٌ آن رساند ٍ بٌ . يَا داشت تاریک نی شد
 .یک چشهش بٌ رنگ خَن بَد ٍ دیگری سبز. صَرتش در آب نگاى کرد

 .بی فایدى بَد؛ چَن گرنا از دٍرنش نشٔات نی گرفت. بی يَا خَد را در آب انداخت

تاکسی در کنار بیهارستان تَقف کرد، با سر ٍ رٍی آراستٌ پیادى شد؛ انا با تعجب بٌ 
 .حضَر دنی را نهی  تَانست حس کند. بیهارستان نگاى کرد

 .با دیدن جانسَن ٍ تام کٌ يراسان خارج شدند ٍحشت کرد

 .دنیل تَ ساختهَن نیست. رفتٌ-

 :با نگرانی بٌ تام نگاى کرد ٍ نالید

 ننظَرت چیٌ تام؟-

 .بعد نگايش بٌ صَرت دردنند جانسَن افتاد کٌ رٍی زخهش دست گذاشتٌ بَد

 .تام کنارش ایستاد. نفسش کَتاى شد

 .پرستاريا گفتن کٌ چند دقیقٌ پیش از بیهارستان بیرٍن زد-
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ٌ اش بیرٍن بزند  .قلبش ير آن نهکن بَد کٌ از سین

 :با صدای لرزانی گفت

 .زٍد باشین خَايش نی کنو. باید پیداش کنیو-

 باشٌ، فقط از کجا بریو؟-

َ يای سفیدش زد  :چنگی در ن

 .بذار فکر کنو، صبر کن-

ٌ ی حَض بزرگ بیهارستان . کهی  عقب عقب رفت ٍ سعی کرد تهرکز کند پایش بٌ لب
خَرد ٍ ٍقتی نگايش بٌ حَض خَرد چیزی حس کرد کٌ نخلَطی از انرژی آشنای دنی 

ٌ  ای بَد ٌ  ای در خاطر گرفت ٍ رٍ بٌ . ٍ انرژی ناآشنا ٍ غریب يهان را بٌ عنَان رد ٍ نشان
 :تام ٍ جانسَن کرد ٍ گفت

 .فکر کنو بدٍنو-

*** 

ناشین يا با دیدن عابر آبی پَش در ٍسط خیابان، بَق زنان راى خَد را کج نی کردند ٍ با 
 .داد ٍ فریاد نی گذشتند

نردم با ٍحشت از این نرد . نَر چراغ ناشین يا بر تن لرزان ٍ عرق کردى اش نی تابید
 .نانتعادل فاصلٌ نی گرفتند

انگار نی خَاست لباس را با پَست ٍ گَشتش از تنش بکند ٍ . چنگی بٌ پیراينش زد
 .دٍر بیاندازد، تا شاید این انگلی کٌ بٌ جانش افتادى را از خَد دٍر کند

ٌ ی عابران شجاع تر بَد جلَ رفت ٍ دستی بر پشت دنی زد  .نردی کٌ انگار از بقی
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 آقا چیزی شدى؟ کهک نی خَاید؟-

دنی فقط این را نی دانست کٌ نباید کسی اطرافش بهاند؛ چَن اتفاقی در حال رخ دادن 
 .بَد

 :با اشارى ی دستش، بٌ سختی چند کلهٌ گفت

 .تنًام بذار. برٍ-

 .يهین چند کلهٌ را ناخَداگاى این قدر ٍحشتناک ادا کرد کٌ نرد عقب کشید

نی تَانست حس کند کٌ چیزی در ٍجَدش در حال ریشٌ زدن است ٍ انگل نی خَايد 
 .درست ٍسط چًار راى، طاقت نیاٍرد ٍ بر رٍی زنین افتاد. تصاحبش کند

انگلی کٌ در ٍجَدش بَد، عضالت ٍ استخَان يای ٍجَدش را لهس نی کرد ٍ از این 
با این جسو جدید نی تَانست دٍبارى ناگرٍی قَی ٍ . جسو جَان ٍ سالو لذت نی برد

 .قدنی بٌ رٍیای پلیدش نزدیک شدى بَد. بی رحو باشد

دنیل از ٍجَد این نَجَد کٌ در جانش نی تازاند درد نی کشید ٍ فریاد نی زد ٍ بر تنش 
 .چنگ نی انداخت

حدس این کٌ علت این ترافیک . ناشین يا با ٍضع بدی در چًارراى ترافیک کردند
 .چیست خیلی سخت نبَد

جانسَن ٍ تام يو بٌ . اشک بٌ چشهانش نشست ٍ از الی ناشین يا با سرعت دٍید
 .دنبال اٍ

 .نَر ناشین يا جسو دنی را کانال بٌ نهایش نی کشید

 .دٍ نردی کٌ سد رايش بَد را کنار زد ٍ با دیدنش، نانش را با بغض صدا زد
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کنارش زانَ زد ٍ سعی کرد دستان بی طاقتی کٌ سرش را فشار نی داد را کنترل کند؛ انا 
رٍی صَرتش خو شد ٍ با بی قراری . نهی تَانست ٍ قدرتش کهی  غیرعادی شدى بَد

 :نالید

 .دنی؟ تام؟ کهکو کن. دنی، چت شدى؟ آرٍم باش خَايش نی کنو-

تام با بًت بٌ چًرى ی ٍحشی شدى ی دنی کٌ در نزاع بر سر پس گرفتن جسهش بَد، 
 .نگاى کرد

 .يَش ٍ حَاس دنیل اصال در نحیط نبَد ٍ صدای کسی را نهی شنید

ٍقتی دنی چشو باز کرد، الرا با بًت، خیرى ی سرخی یک چشهش شد کٌ انگار 
 :دستش لرزید ٍ ناخَدآگاى زنزنٌ کرد. نی خَاست از آن آتش ببارد

 !ناگرٍ-

 :بعد با فریاد ٍ تحکو بٌ دنی گفت

 .جلَش ٍایسا. نقاٍنت کن. باياش بجنگ دنی، نذار پیرٍز بشٌ-

ٍقتی رگ يای سیاى ٍ . ٍ خَدش نی دانست کٌ چٌ چیز غیرنهکنی را از اٍ خَاستٌ
 :برجستٌ از زیر گردن دنی ایجاد شد با ناانیدی رٍ کرد بٌ نردم ٍ داد زد

 .برید، از اینجا برید- 

ٌ ی عجیب را ترک کند آقای جانسَن سهت نردم . انا کسی تهایل نداشت این صحن
ٍ يایشان نبَدند  .رفت تا سعی کند قانعشان کند؛ انا آن يا حاضر بٌ ترک خَدر

 :تام با نگرانی گفت. ٍقتی دید دنی نتَقف شدى، بٌ اٍ نگاى کرد

 الرا، چش شدى؟ زندى ست؟-
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ٌ  ای بعد پلکش لرزید ٍ آرام  الرا پاسخی نداشت ٍ آب ديانش را قَرت داد؛ انا جانی
 .چشهانش را باز کرد، ير دٍ چشهش زنردین بَد، نحل قبال

 .تام ٍ الرا رٍی سرش خیهٌ زدند

 صدام رٍ نی شنَی؟-

 .دنی حالت خَبٌ؟ لطفا نگايو کن-

 .نگاى دنی چند بار نیانشان چرخید؛ انا انگار صحبت يایشان را نهی شنید

 .جَ خَبی نبَد. الرا کهی  خیالش راحت شدى بَد؛ انا ينَز نضطرب بَد

 .تام کهک کن بلندش کنیو، باید از اینجا ببریهیش-

ٌ ی دنیل انداخت ٍ . تام يو بازٍیش را گرفت ٍ آرام آرام اٍ را بلند کرد دستش را دٍر شان
دٍ قدم برداشت؛ انا قدم سَم را نتَانست بردارد؛ چَن دنیل ایست کردى بَد ٍ چَن 

 .نیخ در جایش خشک شدى بَد

 چرا ایستادی پسر؟-

 :الرا نقابلش ایستاد ٍ عاجزانٌ نالید

 .نباید با این ٍضع اینجا باشی. دنی باید از اینجا بریو-

دنیل سرش را بلند کرد ٍ در عین تعجب، پَزخندی بر لب داشت ٍ ير دٍ چشهش 
 :از لب يایش صدای آنیختٌ از چند صدا خارج شد ٍ گفت. خَنی شدى بَد

 .اٍن کسی کٌ باید برى، تَیی نٌ نن-

ٍ با يهان پَزخند گلَی الرا را در کسری از جانیٌ گرفت ٍ تام را با ساعدش بٌ عقب پرت 
 .کرد
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این قدر سریع عهل کردى بَد کٌ الرا در بًت فرٍ رفتٌ بَد ٍ تنًا بٌ آن چشهان ننفَر ٍ 
 .دندان يایی کٌ رٍی يو ساییدى نی شد نگاى نی کرد

ٌ  ای شد  .عدى  ای فرار کردند ٍ عدى  ای يهچنان با يیجان شايد صحنٌ بَدند. يهًه

 :جانسَن اسلحٌ بٌ دست با تًدید رٍ بٌ دنی گفت

َ ام-  .ٍلش کن، دنیل با ت

ٌ ی چشو بٌ اٍ نگاى کرد ٍ با پَزخند ترسناکی گفت  :دنی از گَش

 .این بار تیرت رٍ نستقیها بٌ قلبت نشَنٌ نی گیرم، اگٌ نی خَای بهیری شلیک کن-

ٌ اش را پایین آٍرد، بی فایدى بَد  .جانسَن با تردید اسلح

چیزی بر رٍی دستان دنیل خزید، چیزی نحل . الرا يهچنان در شَک بٌ دنی نگاى نی کرد
 .استخَان

 .استخَان قًَى  ای رٍی نچش خزید ٍ خنجری برندى ٍ قًَى  ای از آن خارج شد

دستش را باال برد ٍ نی خَاست با آن شکو الرا را بدرد؛ ٍلی الرا بی حرکت ننتظر بَد تا 
دنی پشیهان شَد ٍ دستش را بیاندازد یا از این کابَس بیدار شَد یا دنی دٍبارى بلند 

 .قًقٌ بزند ٍ بگَید کٌ شَخی کردى

 .انا شَخی ای در کار نبَد ٍ نسیر اکسیژن داشت کو کو در نای الرا بستٌ نی شد

ناگرٍ در جسو دنیل ریشٌ دٍاندى بَد ٍ در عهق ٍجَدش، دستان ٍ پا يای دنیل را بٌ 
دیگر اختیاری . زنجیر کشیدى بَد ٍ رٍی لب ٍ چشهانش يو با زنجیر پَشیدى شدى بَد

 .از دنیل نبَد
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الرا نقاٍنت نکرد ٍ حتی دٍست داشت نرگ را نالقات کند؛ چَن نی دانست این 
 کابَس ايریهنی پایان ناپذیر است ٍ دیگر انگیزى اش برای زندگی چٌ نی تَانست باشد؟

 .با فرٍ رفتن شیء تیزی در کهر ناگرٍ، رٍی لباس بیهارستانی رنگ سرخی نشست

حَاس ناگرٍ نعطَف نرد نَ نشکی جَانی افتاد کٌ چاقَیی در دست داشت ٍ با 
تام کٌ نی دانست حریف این يیَالی دنیل نشان نهی شَد، پس . غضب نگايش نی کرد

 :آرام آرام عقب رفت ٍ خطاب بٌ الرا گفت

نذار با این کارش رٍ احساساتت تاجیر . يهَن طَری اٍنجا نایست. الرا، بٌ خَدت بیا-
 .بذارى

نی دانست کٌ جسو انسان يا . ناگرٍ تنًا پَزخندی زد ٍ رٍی زخهش را کَتاى لهس کرد
 .فانی است، پس باید جسو ايریهنی اش را رٍی کالبد دنیل احضار کند

ٍقتی دید الرا عین نردى ی نتحرک، ناانید ٍ شکست خَردى است اٍ را بٌ سهتی ر يا کرد 
 .ٍ نابَدی اش را بٌ بعد نَکَل کرد

 .خَدش قدنی  عقب گذاشتٌ چشهان سرخ نرگبارش را بست

ٌ  ای نفَذناپذیر قًَى  ای رنگی، رٍی جسو  حرارت ٍ گرنایی در نحَطٌ جان گرفت ٍ پَست
پاک دنیل نشست ٍ چَن زريی نخَف، تهام آن را فرا گرفت؛ انا ينَز تٌ ناندى  ای از 

ٌ ی خَش فرم ٍ بینی کشیدى، قطعًا نختص دنیل . چًرى ی دنیل را نی شد شناخت آن چان
 .بَد

نردم يهچنان غرق این اتفاق عجیب بَدند ٍ از ناجرا دل بکن نبَدند، بٌ انید این کٌ 
ٌ ی این ناجرا دٍربین نخفی، تئاتر ی چیزی باشد  .يه
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الرا افتادى بر زنین، بٌ صَرت ناگرٍ در زیر نَر آبی ٍ سبز بیلبَرد بزرگ تبلیغاتی، نگاى 
 .کرد

 .چٌ کار باید نی کرد؟ اصال نی تَانست کاری بکند؟ کار از کار گذشتٌ بَد

ٌ ی چشهش چکید دید کٌ ناگرٍ با خَشحالی بٌ يیبت خَدش نگاى . اشکی از گَش
ٌ ٍر . نی کند ٍ دستش را باال آٍرد ٌ يای آتش از دستانش زبانٌ زد ٍ چشهانش را شعل شعل

 .کرد

ٌ سازى  ای خَرد ٍ صدای نًیبی  با حرکت ناگًانی، دست آتشینش بٌ سهت آپارتهان نیه
 .در چًارراى پیچید

صدای جیغ ٍ فریاد نردم باال گرفت ٍ باالخرى خطر را لهس کردند ٍ يهگی پا بٌ فرار 
 .يهٌ ناشین يا را ر يا کردند ٍ بٌ عقب دٍیدند. گذاشتند

در حال ... الرا شَکٌ نگايی بٌ نحل انفجار انداخت ٍ دید تیرآين يای غَل پیکر ٍ آجر ٍ
 .با چیزی کٌ دید در آنی سر پا شد... فرٍ ریختن بر رٍی ناشین يا ٍ

بدٍن تَجٌ بٌ حرف . دٍ کَدک، یٌ پسر ٍ یٌ دختر بچٌ در ناشینی جا ناندى بَدند
 .جانسَن سهت ناشین يا دٍید

چرا زنان آن قدر کند شدى بَد؟ نی تَانست نجاتشان ديد؟ احساس کرد کٌ ضعیف ترین 
 .آدم دنیاست

نصالح ساختهانی بٌ زنین نزدیک نی شدند ٍ الرا بٌ این فکر کرد کٌ چرا نهی تَاند جسو 
 .آزٍر را احضار کند

ير قدم کٌ بٌ خَدرٍ نزدیک نی شد، احساس نی کرد کٌ نٌ تنًا نهی تَاند آن دٍ را نجات 
 .ديد، بلکٌ خَدش يو با این جسو انسانی نتالشی نی شَد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

205 ❤Pari❤  دٍم جلد شدى بلعیدىرنان |  

 .خَدش را بٌ خَدرٍ رساند ٍ دٍ کَدک را از اتَنبیل خارج کرد؛ انا دیگر دیر شدى بَد

بار دیگر ! نتَانست. بادی بٌ صَرتش خَرد ٍ تیرآين بزرگی در نقابل صَرتش دید
 .دٍ کَدک را نحکو در آغَش گرفت. اختیار ٍ کنترل را از دست دادى بَد

ٌ ی آخر، غبار سفیدرنگی از تنش بٌ بیرٍن جریان پیدا کرد  .لحظ

 .غبار سفید ٍ درخشانی کٌ با خرٍجش احساس سبکی ٍجَدش را فرا گرفت

*** 

جانسَن نگايی بٌ . تام با فرٍ ریختن نصالح بر رٍی سر آن سٌ نفر، با ترس ایستاد
 :اطرافش انداخت ٍ در آن يیايَ داد زد

 !رفتٌ، اٍن جَنَر رفتٌ-

 :بعد نگايش بٌ تاِم بًت زدى افتاد ٍ عصبی فریاد زد

 چرا ایستادی؟ برٍ ببین چی بٌ سرشَن اٍند؟ خدایا این چٌ بالیی بَد؟-

. زندى است»تام با پای لرزان بٌ سهت حادجٌ رفت ٍ داشت خَدش را قانع نی کرد کٌ 
 «اٍن زندى است

 :با صدای نرتعش گفت. نردم در حال فرار را کنار زد ٍ بٌ آٍار رسید

 !الرا-

ٍقتی صدایی نشنید، دستش را سهت آجر ٍ سنگ يا برد؛ انا در عین تعجب نتَجٌ شد 
ٌ ی کهی  از يو در يَا نعلقند  .کٌ آجر يا رٍی يو نیستند ٍ با فاصل

با بًت بٌ نصالح نعلق نگاى کرد کٌ کو  کو آجر ٍ تیرآين يا از يو جدا ٍ بٌ اطراف پخش 
 :تام چندبار سرفٌ کرد. شدند ٍ گردٍغباری در تاریکی پیچید
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 !الرا؟ حالت خَبٌ؟-

کو کو گردٍغبار نحَ شد ٍ نتَجٌ جسهی  سفید ٍ نسبتا نَرانی شد کٌ رٍی سٌ نفر 
 .چنبرى زدى بَد

َ يای سفید ٍ بلندش اٍلین چیزی بَد نظر را جلب نی کرد  .ن

 چٌ کسی نی تَانست باشد؟. با تعجب بٌ این نَجَد سفید ٍ بی نقش نگاى کرد

َ يای سفید ٍ  تن سپیدش را از رٍی آن سٌ نفر بلند کرد ٍ چًرى ی غرق در خَاب الرا با ن
 .پریشانش کٌ دٍ کَدک را بغل کردى بَد نهایان شد

ٌ ی تام گذاشت ٍ خَاست  جانسَن يو خَدش را بٌ صحنٌ رساند ٍ دستش را رٍی شان
 .حرفی بزند کٌ با دیدن آن نَجَد عجیب، خشکش زد

 .آخرین خاطراتی کٌ دنیا از این نَجَد داشت، جنگ، خَنریزی، ظلو ٍ تاریکی بَد

بی تَجٌ بٌ آن دٍ جفت چشو نتعجب، دستان سفید ٍ کشیدى اش را رٍی زنین گذاشت 
 .ٍ آن را لهس کرد

 .چند سالی بَد کٌ بٌ جز احساسات الرا چیزی را لهس نکردى بَد

ٌ اش را از ٍجَد الرا جدا کردى بَد؛ انا چرا؟  اٍ سای

 چرا با بٌ خطر افتادن جان این سٌ نفر پایش را دٍبارى رٍی زنین گذاشتٌ بَد؟

 !برای اٍ کٌ جان انسان يا بی ايهیت ترین چیز بَد، پس

َ يایی کٌ تاکنَن . نگايش را بٌ دختری کٌ رٍحش را در خَد پذیرفتٌ بَد، انداخت ن
 .سفید بَد، کو کو داشت سیاى ٍ سیاى ٍ سیاى تر نی شد

*** 
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ٌ ی بلندی ایستادى بَد ٍ خیرى ی آسهان تاریک  .بر نَک قل

 .نی تَانست چیزی را کٌ سال يا برایش نقشٌ کشیدى بَد را حس کند

 .داشت بٌ زنین نزدیک نی شد؛ انا نسیری کٌ از آن عبَر نی کرد از کرى ی زنین دٍر بَد

چشهان سرخ آتشینش را بست ٍ از آسهان بٌ درٍن اقیانَس کٌ در تاریکی شب، سیاى 
 .عهیق ٍ عهیق تر. يهچنان در دل ظلهات بٌ عهق فرٍ رفت. ٍ نخَف بَد فرٍ رفت

جایی کٌ يیچ غَاصی بدٍن تجًیزات پیشرفتٌ، این . تا این کٌ بٌ کف اقیانَس رسید
 .يهٌ فشار آب را تحهل نخَايد کرد

فلزی را کٌ زنین از حهالت . در زیر اسفنج يای سرخ ٍ بزرگ کف اقیانَس دست کشید
ٍ يای ناگرٍ  سیارى يا در درٍنش نًرٍنَم کردى بَد را حس کرد، آن فلز کلیدی بَد کٌ آرز

 .را نحقق نی کرد

دستش . با نشتش ضربٌ بر زنین کَبید کٌ تا سطح اقیانَس انَاجش بٌ حرکت در آند
ٌ ی دٍم باال رفت؛ انا ٍقتی ارادى کرد کٌ دستش را پایین بیاٍرد نشد دستش . برای ضرب

 .تکان نهی خَرد

ٌ اش در نیان قفل ٍ زنجیر يای ناگرٍ بٌ سختی تکان نی خَرد،  دنیل با تن برين
زنجیريا را کشید . نی خَاست خَدش را از این قفس ر يا کند؛ انا ناگرٍ فعل غالب بَد

 .ٍ نحکو تر کرد ٍ دنیل را بٌ زانَ در آٍرد

نشت ناگرٍ دٍبارى تحت ارادى ش قرار گرفت ٍ بر زنین کَبیدى شد ٍ شکاف بزرگی ایجاد 
 .کرد

ٌ ی قًَى  ای بیرٍن کشید ٍ با قدرتش زنین را حفر کرد  .خنجر يایش را از پَست

ٌ الی سنگ يا دید  .آن قدر پیش رفت تا این کٌ فلز خاکستری ٍ سیاى لَزی شکل را در الب
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ٌ ی ناگرٍ از زیر دریا يو شنیدى نی شد  ..صدای قًقً

*** 

ٌ يایی کٌ جیغ ٍ فریاد نی زدند نگاى نی کردم  .با لذت بٌ بچ

 .دنی دٍر بعدی نَبت ناست، سعی نکن از زیرش در بری-

ٌ اش خندید ٍ گفت۱۹دنی بستنیش رٍ لیس زد ٍ با يهَن چًرى ی   : سال

ٌ ی نن - ٍ فلک کٌ چیزی نیست، باید ٍسایل نَردعالق نحال از زیر چی بخَام در برم؟ چرخ 
 .رٍ ببینی

ٌ  ای باال انداختو  .شان

 .نٌ نهنَن، تَ کال آدرنالین خَنت باالست، نی ترسو کار دستهَن بدی-

 :با يهَن لبخند دٍست داشتنیش چشهکی زد ٍ گفت

 .يرچی تَ بگی-

َ يای سیايو رٍ پشت گَشو دادم ٍ از رٍی  با ایستادن چرخ ٍفلک، با خَشحالی ن
 .نیهکت بلند شدم ٍ جلَ رفتو

 .بیا دنی االن ظرفیتش پر نیشٌ-

 .چند قدم جلَ رفتو کٌ با صداش نتَقف شدم

 .نتاسفو الرا، نن نهی تَنو بیام-

 .نتعجب برگشتو سهتش کٌ دیدم یٌ دستش با زنجیر بٌ نیهکت قرنز رنگ بستٌ شدى

 .با لبخند نگايو نی کرد
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 .ٍلی باید بیای-

دنی با يهَن لبخند نگايو کرد ٍ چیزی نگفت، کو کو صَرت ٍ يیکلش تبدیل شد بٌ 
يهین طَر خیرى بَدم کٌ بستنیش رنگ خَن گرفت ٍ از الی انگشت ياش .  سال۳۰ٌدنی 

 .چکید

 :نفس نفس زنان گفتو

 .دنی بلند شَ، تَ نی تَنی-

 :این بار لبخندش نحَ شد ٍ جدی ٍ سرد گفت

 .اگٌ پاشو برات بد نیشٌ الرا-

 .نًو نیست تَ فقط پاشَ-

دیدم کٌ بلند شد ٍ ناگًانی زنجیر رٍ از رٍی صندلی کند ٍ با نگاى سرد ٍ ٍحشتناکی 
 .سهت نن اٍند

با ترس نگايش کردم کٌ یًَ زنجیر دٍر گردنو افتاد ٍ صَرت ٍحشتناک دنی با 
 .دندٍن يای تیز ٍ برندى نقابل صَرتو

ٌ ای بیش نبَد تقال نی کردم کٌ زنجیر رٍ . رنگ ابر يا قرنز شدى بَد ٍ انگار جًان، نترٍک
دندٍن يای این يیَال تیز ٍ برندى تر شد ٍ ناگًان تَی گلَم فرٍ . باز کنو؛ انا نهکن نبَد

 .رفت

 .چیزی رٍی گلَم کشیدى شد کٌ باعخ شد چشو يام رٍ بٌ شدت باز کنو

ٌ چی رٍ سفید نی بینو؟. احساس کردم کٌ کَر شدم  !چرا يه

 !نتَجٌ شدم کٌ اٍن چیز سفید یٌ دستٌ
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 !باٍرم نهی شد. نگاى بی حالو رٍ باال کشیدم کٌ با یٌ چیز عجیب رخ بٌ رخ شدم

ٌ ی تاریک ٍ پلید با انرژی يای سیاى بَد ٍ این یٌ نَجَد ! اٍن خَدشٌ یا؟ نٌ اٍن یٌ سای
 .سفید ٍ درخشانٌ

ٍقتی خَاستو تَی چًرى ش بیشتر دقیق بشو، چیزی نحل جرقٌ تَ ٍجَدم احساس 
 .نحل عبَر یٌ تیر کٌ تهام اعضای بدنو رٍ با خَدش درگیر کرد. کردم

 .آخ-

دستی زیر سرم رفت ٍ نن رٍ کهی  باال کشید ٍ بَی یٌ گیاى خَشبَ ٍ اشتًاآٍر تَی 
يهَن گیايی کٌ سانر از دشت باالی تپٌ برام . بینیو ٍ کهی  بعد تَ دينو پیچید

پس چطَر ! صبر کن ببینو، نگٌ اٍن یٌ سایٌ تَی ذين نن نبَد... یًَ. نی چید
 احساسش نی کنو؟

تا اٍنجا کٌ ذينو . با ير قلپی کٌ از اٍن عصارى نی نَشیدم سبک تر نی شدم ٍ سرحال تر
 .بٌ کار افتاد ٍ تصَیری از اتفاقات اٍن شب کذایی رٍ بٌ خاطر آٍردم

یًَ عصارى ی گیاى رٍ با حالت سرفٌ کٌ خیلی غیرارادی بَد از دينو پاشید بیرٍن ٍ با 
ٌ رٍ خیرى شدم ٌ  ای کٌ. دنی. ناگرٍ. دينی باز بٌ رٍب  ...دٍ بچ

ٌ ی سفید رٍ تَی نشتو فشردم ٍ بٌ اٍن نَجَدی کٌ بی صدا . خشو بًو غلبٌ کرد نالف
 .کنارم ایستادى بَد نگاى کردم

 :فکو رٍ رٍی يو فشردم ٍ این بار بدٍن تردید اسهش رٍ صدا زدم

 .آزٍر-

 :با نگاى خالی ٍ خنحی ای کٌ داشت کاسٌ رٍ جلَم نی گرفت، گفت
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 .تا آخرش رٍ بخَر-

 !تَ این شرایط اٍلین چیزی کٌ باید بشنَم اینٌ! چی؟ يهین

 اٍن باید حاال کٌ کار از کار گذشتٌ برگردى؟. با خشو فریاد زدم ٍ زدم زیر کاسٌ

 :صدام باال رفت ٍ با عصبانیت داد زدم

ٌ ی بٌ ظاير - ساکت شَ، جای این کٌ گندکاریت رٍ جبران کنی اٍندی اینجا ٍ با قیاف
نظلَنت از نن پرستاری نی کنی؟ نکنٌ فکر کردی کٌ باید ازت تشکر يو بکنو؟ تَ تهام 

 اتفاقات ٍ بال يایی کٌ سر نا اٍند کجا بَدی؟

بدٍن این کٌ صَرتش تغییری بکنٌ، نگايی بٌ عصارى ی ریختٌ شدى کف . دستو نی لرزید
 .اتاق کرد

 .پیدا کردنش تَ این فصل کار راحتی نیست. ٍاسٌ تجدید قَا بًش احتیاج داشتی-

چو شدى بَد؟ نن يهیشٌ نقابل نًربَنی کٌ دیگران در حقو نی کردن خیلی سپاسگزار 
ٌ يو ریختٌ بَدم کٌ سهتش يجَم بردم ٍ بٌ  بَدم؛ ٍلی بٌ قدری از بابت دنیل نگران ٍ ب

ٌ ش دادم ٍاسٌ خیرى شدن تَی چشهای . ظايرًا نقاٍنتی نهی کرد. دیَار اتاق ناآشنا تکی
 .سفیدش سرم رٍ بلند کردى بَدم

 .چی باید نی گفتو؟ از کجا شرٍع نی کردم؟ بال يا کٌ یکی ٍ دٍ تا نبَدن

ٌ م يو لرزید. اشک درشتی از رٍی پلکو لغزید  :صدام يو يهین طَر. چَن

چرا این کابَس تهَم نهیشٌ؟ ناجرای ! چرا؟ فقط بگَ چرا دست از سر نا برنهی دارین؟-
 !تَ تهَم شد، حاال نَبت پدرتٌ؟ نفر بعدی دیگٌ کیٌ؟
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ناانیدانٌ دستو از کنار گردنش سر خَرد ٍ رٍی . بٌ شدت احساس بدبختی نی کردم
 .زنین نشستو

 آخٌ چند نفر دیگٌ باید قربانی بشن تا شها دست از سرنَن بردارین؟-

 االن دنیل تَ چٌ ٍضعی بَد؟ اصال حالش خَبٌ یا خَدش رٍ تهانًا فرانَش کردى؟

ٌ ی ننفَری رٍ اطرافش حس نکردم. کنارم نشست ٌ ش . دیگٌ انرژی ٍ يال با صدای دٍرگ
 .زنزنٌ کرد

 .ناجرای نن تازى شرٍع شدى-

ٌ ای، يیچی حس نهی شد. بٌ صَرتش نگاى کردم بٌ پشت سرم نگاى . نٌ شرارتی نٌ کین
 .کرد

 .ٍقتی رد نگايش رٍ زدم سانر رٍ دیدم

يهَن طَر کٌ بٌ نن خیرى . چشو ياش ناراحت بَد؛ انا استَار ایستادى بَد کنار تخت
 :شدى بَد گفت

 .اٍن اٍندى کٌ این ناجرا رٍ تهَم کنٌ-

 :پَزخندی زدم ٍ کانل سهت سانر چرخیدم ٍ با چشهای بی رٍحو پرسیدم

 دیدی چٌ بالیی بٌ سر دنی اٍند؟-

ٌ  ای گفت  :سانر سرش رٍ پاین انداخت ٍ لبش رٍ رٍی يو فشرد ٍ بعد با صدای شکست

دلش رٍ نداشتو کٌ شايد اٍن ناجرا باشو، ينَز صدای . چَن کاری از نن ساختٌ نبَد-
ٌ ياش تَی گَشهٌ الرا  .نتاسفو. نن ناتَان ترین فرد این ناجرام! نال
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ٌ م لرزید ٍ لبو رٍ از تَ گاز گرفتو يرکی ندٍنٌ نن کٌ نی دٍنو، یعنی با چشو يای . چَن
خَدم دیدم کٌ سانر ٍقتی زندى بَد چٌ فداکاری يا ٍ چٌ تالشی برای نجات بشر انجام 

 .داد

 .از این کٌ باعخ شدم این طَر ناراحت بشٌ، از خَدم نتنفر شدم

 .نن يو نتاسفو-

ٌ ی نٌ تکَن داد  .سانر سری بٌ نشَن

صداش دیگٌ . صدای زنانٌ ٍ خشک آزٍر باعخ شد نن ٍ سانر از اٍن جَ بیرٍن بیایو
 .ترسناک نبَد ٍ فقط جدیت رٍ نشَن نی داد

ٌ چی رٍ جبران نی کنو، با کهک - نن خیلی زندى نهی نَنو الرا؛ انا تا ٍقتی کٌ يستو يه
 .تَ

 با بًت نگايش کردم، ننظَرش چی بَد؟ یعنی قرارى بهیرى؟

دستش رٍ رٍی عصارى ی ریختٌ شدى گذاشت ٍ قطرات اٍن کو کو از رٍی زنین حرکت 
يهَن طَر کٌ عصارى ی گیاى رٍ تَ يَا نگٌ داشتٌ بَد بٌ . کردن ٍ دٍبارى جهع شدن

 :چشو يام خیرى شد ٍ گفت

 نگٌ نهی خَای دنیل رٍ نجات بدی؟. خیلی. قبلش باید قَی بشی-

ٌ ی نحبت تکَن دادم بعد عصارى با اشارى ی دست يای آزٍر بٌ سهت . سرم رٍ بٌ نشَن
آرٍم آرٍم از گلَم پایین رفت ٍ . دينو بٌ جریان در اٍند ٍ بی نعطلی دينو رٍ باز کردم

 .احساس نی کردم کٌ سرحال تر ٍ يَشیارتر شدم

 :سانر جلَ اٍند ٍ گفت
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با ٍجَد آزٍر دیگٌ شانس پیرٍزیهَن باالست، اٍن آزٍر پلیدی کٌ یازدى سال پیش -
اٍن دیگٌ دٍست . بدبختی رٍ بٌ دنیانَن آٍرد رٍ کشتٌ ٍ حاال نی خَاد جبران کنٌ

 .ناست

آزٍر بٌ سانر نگاى نی کرد ٍ نن نی تَنستو شعفی کٌ از حرف يای سانر حس کردى رٍ 
دٍستی با آزٍر؟ زنانی يو نشینی با اٍن يو برام یٌ . تَی چشو يای سفیدش ببینو

 .عذاب بَد؛ ٍلی احساس نی کنو حاال با این نَجَد سفید نی تَنو دٍست باشو

. يهَن جا، کف اتاق کٌ نشستٌ بَدیو، نگاى يایی از سر اعتهاد بینهَن ردٍبدل شد
 .این قدری با آزٍر در ارتباط بَدم کٌ بتَنو افکارش رٍ از صَرتش بخَنو

*** 

ٌ ی ناآشنا رفتو، با دیدن خَدم تَی آینٌ حیرت زدى شدم  .ٍقتی بٌ سرٍیس بًداشتی خَن

نَيام کانال سیاى شدى بَد، نحل گذشتٌ ٍ چشو يام يو دیگٌ سرخ نبَد ٍ بٌ رنگ 
 .قبلیش برگشتٌ بَد، نشکی

ٌ ی آزٍر از جسهو جدا شدى. با ديان باز تَ نَيام دست بردم  .قطعًا بٌ خاطر این کٌ سای

بٌ ظاير کسی تَ این خَنٌ نبَد، . چند نشت آب بٌ صَرتو پاشیدم ٍ از اتاق بیرٍن رفتو
نا باز يو يهنشین شدى . پشت بٌ نن نقابل پنجرى بٌ بیرٍن نگاى نی کرد. جز نن ٍ آزٍر

 .بَدیو

 ام، سانر؟-

 .رفتٌ-

 .نطهئنا ٍاسٌ برقرار کردن ارتباط با ایَان يای دیگٌ یا پیدا کردن ردی از ناگرٍ رفتٌ
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 :آرٍم رٍی نبل نشستو ٍ پرسیدم

ٌ ی دٍست يام کجان؟-  بقی

 :چند جانیٌ نکخ کرد ٍ بدٍن این کٌ برگردى گفت

 .االن خَدش بًت نیگٌ-

 .نتعجب چشو يام رٍ تنگ کردم کٌ یًَ تلفنی کٌ رٍی کانتر بَد زنگ خَرد

 .سریع رفتو ٍ گَشی رٍ برداشتو

 بلٌ؟-

 .ننو تام. الرا-

 .ابرٍيام باال رفت

 شها کجایین؟! تام-

 :پَف بلندی کشید ٍ گفت

 .راستش اٍن چیز. نا تَ سازنان يستیو، پیش آقای نیلر-

 .آزٍر رٍ نیگی-

 :با ناباٍری گفت

 .اٍن آزٍرى؟ عجب! نٌ-

 خب؟. آرى خَدشٌ-

يیچی دیگٌ، نا رٍ دک کرد ٍ گفت کٌ بٌ نا احتیاجی نیست، این جنگ نا نیست ٍ -
ٌ ی خَدم بیرٍن کرد  .کاری از دستهَن بر نهیاد ٍ رسها نن رٍ از خَن
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ٌ ی تام بَد ٌ ی چشو بٌ آزٍر کٌ يهچنان نگايش بٌ بیرٍن بَد، . پس اینجا خَن از گَش
 .نگاى کردم

 .فکر نی کنو حق با اٍنٌ-

 :تام کالفٌ گفت

ٍِ بی پدر ٍ - خب نا چی کار کنیو، نکنٌ باید يهین طَری دست رٍ دست بذاریو؟ اٍن ناگر
 ...نادر رفیق نن ٍ

از کی بايو صلح کردى بَدن ٍ رفیق شفیق يو . لبخندی بٌ لبو اٍند. کهی  نکخ شد
 شدن؟

نهکنٌ بايات . شها فعال فقط تَ آنادى باش باشین ٍ البتٌ در دسترس. نی دٍنو تام-
 .تهاس بگیرم

 :صداش رٍ صاف کرد

 .باشٌ، نا رٍ بی خبر نذار-

 .باشٌ، پس فعال-

 .فعال-

 .گَشی رٍ گذاشتو ٍ بٌ آزٍر نگاى کردم

 خب نا باید چی کار کنیو؟-

 .صبر نی کنیو-

 صبر؟-
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 :بٌ سهتو برگشت

نگران نباش، اٍن بٌ جسو دنیل نیاز دارى پس . تا ٍقتی اٍن نخَاد نهیشٌ پیداش کرد-
 .بیش از اٍن بالیی سرش نهیاد

 :بین دٍ ابرٍم رٍ فشردم

 .عالٍى بر دنی، نگران اتفاقی يستو کٌ قرارى بیفتٌ-

خیلی آرٍم ٍ نًربَن تر از گذشتٌ نشَن نی داد، دیگٌ اجری از آزٍر . بٌ سهتو اٍند
 .ٍحشتناک نبَد

 :دستش رٍ رٍی پیشانیو گذاشت ٍ زنزنٌ کرد

 .جز صبر، فعال نهیشٌ کاری کرد-

 .احساس کردم اٍن درد يای نَضعی کهی  کهتر شد

 :ادانٌ داد

ٌ تاتَن . چَن ناگًانی از جسهت خارج شدم این طَری شدی، چارى  ای نبَد- جَن ير س
 .تَ خطر افتادى بَد

 .اٍن جَن نا رٍ نجات داد؟ نگايو پر از قدردانی شد

 .نتَنستو اٍن لحظٌ جسهت رٍ احضار کنو، خیلی شَکٌ شدى بَدم-

 .دستش رٍ برداشت

 .دٍستت اٍن يا رٍ برد پیش ٍالدینشَن. اٍن دٍتا بچٌ يو حالشَن خَبٌ. نی دٍنو-

 .خَبٌ-
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 .سکَت شد

شاید نی دٍنست . لبو رٍ جَیدم ٍ نگايش کردم، اٍن يو يهین طَر بٌ نن زل زدى بَد
 .کٌ نی خَام یٌ چیزی بگو

کهی  این پا ٍ اٍن پا کردم ٍ نحل دختر يای ابتدایی کٌ نی خَان دٍست پیدا کنن، يَل 
 .شدى بَدم

ام، نی دٍنی؟ نن يیچ ٍقت آزٍر گذشتٌ رٍ نهی بخشو ٍ تَ رٍ تحسین نی کنو کٌ -
 .تَنستی اٍن يیَال رٍ نابَد کنی

احساس کردم کٌ لبخند زد، البتٌ شک داشتو؛ چَن صَرتش بی نقش ٍ تهانًا سفید بَد 
 .ٍ نهی شد دقیق ازش چیزی خَند، قابل رٍیت ترین بخش صَرتش چشو ياش بَد

 :يهین طَری با لرز ٍ خجالت ادانٌ دادم

 ...فکر نی کنو کٌ، یعنی نی دٍنی-

ٌ ی دٍستی! َاى  .یًَ دستو رٍ سهتش دراز کردم، بٌ نشان

 .نی خَام کٌ بًت اعتهاد کنو، نحل یٌ دٍست-

 .نگايی بٌ دستو انداخت. نردم تا این رٍ گفتو

 .آرٍم دست سفید ٍ بلندش رٍ سهت دراز کرد ٍ تَی دستو گذاشت

 :آرٍم گفت

 .تَ اٍلین دٍست نن يستی الرا. باشٌ-

 اٍلین؟
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 .بًش لبخند زدم ٍ فکر کنو تنگ شدن چشو ياش یعنی اٍن يو خَشحالٌ

 .با دقت اخبار رٍ گَش نی دادم کٌ اگر اتفاق عجیبی رخ دادى ازش نطلع بشو

ٌ ی جدیدی رخ بدى سریع ننتشرش نهی  کنن ٍ یا حتی  گرچٌ شک داشتو؛ چَن اگر حادج
 .نهکنٌ نخفیش کنن

ٌ ی خانَش تلَیزیَن رٍ زدم چَن بٌ خبر ٍرزشی رسیدى بَد  .با ناانیدی دکه

رٍی صندلی چَبی نشستٌ . بٌ سهت چپو نگاى کردم تا ببینو آزٍر چی دستگیرش شدى
ٌ ی بی حرکت حالتش نحل نراقبٌ . بَد ٍ پلک ياش رٍ رٍی يو گذاشتٌ بَد، نحل نجسه

 .ٍ ندیتیشن بَد

 .خَش بٌ حالش چٌ ریلکس بَد، نن داشتو از استرس ننًدم نی شدم

 .خَايش نی کنو، فقط یٌ سرنخ کَچَلَ. خَايش نی کنو. يهین طَر بًش زل زدم

 :سریع پرسیدم. پلکش رٍ آرٍم باز ٍ نگايو کرد

ٌ  ای پیدا کنی؟-  چی شد؟ تَنستی ردی، نشَن

 .سری تکَن داد ٍ از رٍی صندلی بلند شد

 .ٍسایل عجیبی تَی این شًر يست کٌ تهرکزم رٍ بًو نی ریزى. نٌ، اینجا ازدحام زیادى-

 :کهی  نکخ کرد ٍ آرٍم با خَدش گفت

 !علو ٍاقعًا چیز خطرناکیٌ-

 .آيی کشیدم ٍ بلند شدم
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خب بریو بیرٍن شًر، اٍنجا شاید دٍر از از سیستو يای ارتباطی بتَنی خَب تهرکز کنی، -
 نٌ؟

 .آرى، خَبٌ-

دیگٌ سر ٍ ٍضعو يیچ برام . با يهَن لباس يای خاکی کٌ تنو بَد، کنار آزٍر ایستادم
 .نًو نبَد

 .نن یٌ جای خَب سراغ دارم-

شاید انتظار داشت کٌ نسیر رٍ با . کهی  نگايو کرد ٍ بعد نگايی يو بٌ در خَنٌ انداخت
 .پا طی کنیو؛ ٍلی نن فکر بًتری داشتو

ٌ ش کٌ نقابل سرم بَد گذاشتو اٍن قد بلند بَد ٍ نن باید ٍاسٌ . دستو رٍ رٍی شَن
 .دیدن صَرتش سرم رٍ باال نی گرفتو

ٌ  ای  ٌ  ای بعد در نقابل چشهان نتعجبش حبابی بنفش ٍ رعدآسا ایجاد شد ٍ جانی لحظ
 .بعد نحَ شد

 .تَ تاریکی شب کٌ دیگٌ نزدیک بٌ سپیدى دم بَد بٌ اطرافش نگاى کرد

ٌ يام کشیدم ٍ تهام خاطرات این دشت رٍ  با نفس عهیق، حجو زیادی از يَا رٍ بٌ ری
تَی ذينو ر يا کردم ٍ بعد نگايی بٌ نزدیکی جنگل، جایی کٌ تختٌ سنگ بزرگ بَد 

 .انداختو، سنگ نحکو ٍ سیايی کٌ از جسو سانر نحافظت نی کرد

 .صداش پر از حیرت بَد

ٌ طَر این کار رٍ کردی؟ این قدرت نختص ایَان ياست؟-  چ

ٌ  ای باال انداختو ٍ با لبخند کو رنگی گفتو  :شان
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 .خیلی کهکو نی کنٌ. بٌ لطف سانر، اٍن این قدرت ناٍرائیش رٍ بًو قرض دادى-

 :بًو نگاى کرد ٍ گفت

 .فَق العادى  ست-

ٌ  ای گرفت ٍ  بعد ٍقتی نگايش بٌ سنگی کٌ نقبرى ی سانر بَد افتاد، صَرتش رنگ دیگ
 .پشت بٌ سنگ ایستاد

خَدم يو نهی فًهیدم چٌ نرگو شدى، نگٌ . خیلی خَب نی شد نعنی حرکتش رٍ فًهید
پس چرا نهی تَنو از این آزٍر نتنفر باشو؟ چرا ! این يهَن کسی نبَد کٌ سانر رٍ کشت

ٌ  ای بًش ندارم؟  دیگٌ کین

 .ستارى يا کانال نشخص بَدن. رٍی چهن نشست ٍ نن يو بٌ طبع نشستو

ٍقتی تَی سکَت دشت نشستیو، نی تَنستیو صدای . باد بین نن ٍ آزٍر رقصان بَد
 .جًان رٍ بشنَیو

ٌ يای درخت يا  ٌ يایی کٌ تَی خَدش دارى، صدای گری صدای فریادياش، صدای گذشت
 .ٍ یا شادیشَن ٍ يهین طَر صدای خبر يایی کٌ باد از سراسر دنیا با خَدش نیارى

البتٌ نن قبال اصال بٌ این نَضَعات فکر نهی کردم، االن نی فًهو کٌ چقدر نسبت بٌ 
اٍن يا ير لحظٌ با نا حرف نی زنن؛ البتٌ اگر نا بخَایو گَش . طبیعت بی تفاٍت بَدم

 .کنیو

 نی دٍنی فرق اصلی آدم يا با نژاد نن چیٌ؟-

 .بٌ چشو يای سفید ٍ خیرى بٌ آسهَنش نگاى کردم
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انتحان کردین، یاد گرفتین ٍ پیشرفت . این کٌ شها آدم يا نی خَاستین عَض بشین-
کردین؛ انا يهین پیشرفت يا ذينتَن رٍ نحدٍد کرد ٍ شها رٍ قرن يا از اٍن چٌ کٌ 

اٍن قدر برای خَدتَن اندازى ٍ عدد ٍ قانَن گذاشتین کٌ یادتَن رفت . بَدین دٍر کرد
آدم يا قَی ان، خیلی؛ ٍلی يیچ کدٍم سعی نهی  کنن کٌ از اسارت . قدرت اصلی کجاست

نحدٍدیت ياشَن بیرٍن بیان ٍ بٌ دنیای درٍنشَن فکر کنن؛ انا نا سراس يا تَی 
حقیقت خَدنَن باقی نَندیو، ذينهَن فقط بٌ قدرت درٍنیهَن راضی شد ٍ تهایلی بٌ 

ٌ يا نَندیو ٍ قدرت گرفتیو، در عَض شها قدرت . تغییر اطرافهَن ندارى نا تَ گذشت
 .درٍنیتَن رٍ فرانَش کردین ٍ بٌ علو ٍ پیشرفت رسیدین

نغزم نزدیک بَد از يو بپاشٌ، فًهیدن حرف ياش برام خیلی سخت بَد؛ ٍلی با اٍن 
 .نقدار کهی  از حرف ياش کٌ فًهیدم، نَافق بَدم

 .نا آدم يا ذينهَن رٍ با دیَار يایی کٌ خَدنَن ساختٌ بَدیو، نحدٍد کردى بَدیو

با گنگی نگايش کردم کٌ . نگايش رٍ بٌ دشت داد ٍ دستش رٍ رٍی ساعدم گذاشت
یًَ، خَدم رٍ با جسو آزٍر دیدم کٌ تَی دشت از کلبٌ جیغ زنان بیرٍن دٍید ٍ سانر رٍ 

 .دیدم کٌ از باالی دشت داد زد، الرا صبر کن

آزٍر خاطرات نن رٍ نحل یٌ پردى ی نهایش تَی دشت بٌ . خندى  ای رٍی لبو نشست
ٌ پا شدنو تَی درى ی کَچیک ٍ کو عهق نقابل خندیدم. نهایش گذاشتٌ بَد  .با کل

ٌ ی تصاٍیر نحل یٌ غبار بَد؛ انا انگار ٍاقعی بَد  .يه

ٌ يا بست ٍ از درى کشید باال چٌ . جرٍبحخ يای نن ٍ سانر ٍ ٍقتی نن رٍ با شاخ
 .ننظرى ی خندى داری بَد
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نن تهام خاطراتت رٍ با تهام احساساتت لهس کردم، انگار کٌ برای نن اتفاق افتادى -
نهی دٍنو چی . فکريات تصهیو يات، يهگی چیزی رٍ درٍن نن بٌ لرزى در آٍرد. بَدن

 .بَد؛ انا نن رٍ راغب کرد کٌ تصهیهی  بگیرم کٌ حتی قبال بًش فکر يو نکردى بَدم

 :با لبخند پرسیدم

 چٌ تصهیهی؟-

 :نگايو کرد عهیق ٍ پر از صداقت

کاری کٌ آدم يای خیلی . تَ عَض شدى بَدی ٍ پذیرفتیش. تصهیو بٌ تغییر از درٍن-
 .کهی  انجانش نیدن

 .لبخندم پر رنگ تر شد

 .خَشحالو کٌ باعخ یٌ اتفاق خَب شدم-

 .سری تکَن دادى ٍ بٌ آسهَن نگاى کردم

 .تَ نعلو خَبی يستی-

 نن؟ نعلو؟. با تعجب نگايش کردم

احساس کردم نگايش بٌ ستارى يا . دیگٌ بحخ رٍ ادانٌ نداد ٍ خیرى ی آسهَن شدى بَد
 .کهی  عجیب شدى

 .صَرتش جدی بَد ٍ کو کو اخو کرد

کهی  آسهَن رٍ دید زدم؛ ٍلی چیزی حس نکردم، خب طبعًا آزٍر خیلی قَی تر ٍ 
ٌ تر از نن بَد  .کارکشت

 نی بینی الرا؟-
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 نٌ، چی رٍ؟-

 .از جاش بلند شد

 .یٌ جرم آسهَنی دارى بٌ زنین نزدیک نیشٌ-

 .از جا پریدم

 .خب، شاید شًاب سنگی، چیزی دارى رد نیشٌ-

 :آرٍم گفت

 .نشکل اینجاست کٌ نهی خَاد رد بشٌ؛ چَن زنین دقیقا نقابلشٌ-

 .چشو يام گرد شد ٍ با حیرت بٌ آسهَن نگاى کردم

*** 

 .در سازنان ناسای آنریکا غَغایی بر پا بَد

 .ایستگاى يای فضایی خبر يای عجیبی را بٌ سازنان نخابرى کردى بَدند

ٌ ی دٍرتر از زنین عبَر نی کرد  .احتهاال سقَط سیارى ی غَل پیکر، کٌ باید قاعدتًا از فاصل

نردم با . پیغام خطر برخَرد سیارى بٌ تهام جًان ٍ البتٌ کانبرای استرالیا نخابرى شد
 .شنیدن خبر شَکٌ شدند ٍ ناانیدانٌ خیرى ی تلَیزیَن

ٌ يا کرد  .يرکس کٌ خبر را شنیدى بَد شرٍع بٌ انتقال آن بٌ اطرافیان ٍ يهسای

رعب ٍ ٍحشت چَن بیهاری نسری در سراسر جًان انتشار یافت ٍ با گذشت چًل 
 .دقیقٌ از بیان خبر يهٌ را درگیر کرد

 فکر نی کنی کار ناگرٍ یعنی کار پدرتٌ؟-
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 :آزٍر کهی  قدم زد ٍ با اخو گفت

 .نهکن یٌ پدیدى ی طبیعی باشٌ. شاید، نهی دٍنو-

 .الرا با نگرانی بٌ سهتش رفت ٍ اٍ را از حرکت باز داشت

 آزٍر، بازم تهرکز کن، ببین نی تَنی حسش کنی؟-

 :آزٍر با ناانیدی سری تکان داد ٍ گفت

ٌ ست کٌ تَی این دشت سعی کردم؛ ٍلی فایدى  ای ندارى، تا خَدش - االن چندین دقیق
 .نخَاد نهیشٌ

َ يای سیايش زد ٍ زنزنٌ کرد  :با عصبانیت چنگی در ن

 !چی کار کنو؟. پس چی کار کنو-

لرزش عجیب زنین . ناگًان ير دٍ نگايی بٌ زنین سرد ٍ سیاى انداختند ٍ ساکت شدند
 .را حس نی کردند کٌ ير لحظٌ بیشتر نی شد

اخو الرا بیشتر شد ٍ نگاى آزٍر بٌ چند نتر جلَتر ٍ بٌ جنگل افتاد کٌ در شب، تاریک ٍ 
 .نخَف بَد

کو کو صدای گرٍپ گرٍپ . الرا يو چیزی را در جنگل احساس کرد ٍ بٌ جنگل زل زد
ٌ يایی از الی جنگل بٌ حرکت در آندند ٍ با خرٍجشان از جنگل،  زنین بیشتر شد ٍ سای

چٌ خبر بَد؟ ير دٍ در نعرض يجَم انبَيی از . چشهان الرا از فرط تعجب باز شد
 .حیَانات بَدند

با خَد فکر کرد کٌ شاید از چیزی ترسیدى اند کٌ رم کردى اند؛ انا خرس ٍ گرگ يا يو 
 !ترسیدى بَدند؟
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آزٍر کٌ نتَجٌ گیجی ٍ ينگ کردن الرا شدى بَد نقابلش ایستاد ٍ بٌ خرس بزرگی کٌ 
ٌ ٍر شدى بَد با اخو نگاى کرد  .سهتشان حهل

در چشهان خرس يیچ رٍشنایی نبَد، تهانًا سیاى ٍ کدر بَد، انگار کٌ چیزی کنترلش 
 .نی کرد

 .ٍقتی خرس با آزٍر شاخ بٌ شاخ شد، الرا تازى بٌ خَد آند

 !آزٍر-

 .نی دانست کٌ یک خرس در برابر آزٍر چیزی نیست؛ انا ناخَدآگاى صدایش کرد

آزٍر بٌ سبکی پر خرس را بلند کرد ٍ بٌ عقب پرت کرد، نهی خَاست اٍ را بکشد؛ انا 
ٌ ٍر شد، حیَان بیچارى نسخ شدى بَد . خرس کٌ انگار کٌ دردی حس نکردى باز يو حهل

ٌ ٍر شد  .از طرف چِپ الرا يو، گرگی با دندان يای تیز ٍ برندى حهل

 :الرا اخهی کرد ٍ با خَدش زنزنٌ کرد

 .دیگٌ تعلل کافیٌ-

سپس با نفس عهیقی جسو آزٍر را احضار کرد ٍ بر تنش تارٍپَدی سرخ ٍ استخَانی 
ٌ الیشان بَد، نشست ٌ يای قرنز در الب درست يهان جسهی  کٌ در اٍایل . رنگ کٌ رگ

 .تبدیل شدن بر تنش نشستٌ بَد

ٌ ی گرگ را دفع کرد ٍ ير دٍ پایش را گرفت ٍ در يَا نگًش داشت گرگ تقال . حهل
 .نی کرد ٍ چنگ نی انداخت

آزٍر يو با نًارت خرس بزرگ قًَى  ای را رٍی زنین خَاباندى بَد ٍ دست ٍ پایش را با 
 .قدرتش نَقتًا فلج کردى بَد
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 .اٍن يا نسخ شدن، دارن کنترل نیشن. چشو ياشَن رٍ ببین الرا-

الرا يهان طَر کٌ گرگ . بٌ چشو گرگ نگايی انداخت، کدر ٍ سیاى ٍ تا حدٍدی ترسناک
 :را نعلق ٍ برعکس نگٌ داشتٌ بَد گفت

ٌ ست- ٌ شَن رفتن سهت شًر، این فاجع  آزٍر تَ کٌ نی تَنی کنترلشَن کنی، درستٌ؟. بقی

ٌ ی زريی الرا ٍ بعد بٌ چشهانش انداخت ٍ گفت  :آزٍر نگايی ابتدا بٌ پَست

 .اٍن يا از طرف کسی کٌ قَی ترى کنترل نیشن ٍ نسلهًا پدرم از نن قَی ترى-

 :چشهانش را با حرص رٍی يو فشرد ٍ زنزنٌ کرد

ٌ طَری جلَشَن رٍ بگیریو؟ خدایا چٌ نصیبتی شد-  .پس حاال چی کار کنیو؟ چ

 :آزٍر نگايی بٌ خرس کٌ زیر دستش تقال نی کرد انداخت ٍ زنزنٌ کرد

 .چارى  ای نداریو. این يا دیگٌ يیچ جَرى نًار نهیشن-

 .ٍ در کهتر از یک جانیٌ، دیگر نٌ صدایی از خرس بلند شد ٍ نٌ گرگ

الرا با بًت نگايی بٌ گردن خَنین گرگ انداخت ٍ بعد نگايی بٌ گردن خرس ٍ در آخر 
 .نگايی بٌ خنجر سفید ٍ خَنی آزٍر کٌ داشت بٌ درٍن نچش نی خزید، انداخت

ٌ  ای برای خنحی کردنشَن نبَد-  .نتاسفو، راى دیگ

ٌ ی گرگ را رٍی زنین انداخت ٍ آيی کشید دستان سفید ٍ کشیدى ی . الرا با اندٍى الش
ٌ اش نشست  .آزٍر رٍی شان

 .باید نستقیو بریو سراغ ناگرٍ-

 :الرا با ناانیدی سری تکان داد
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ٌ طَر؟ اٍن کٌ ردی ندارى کٌ دنبالش بریو-  .آخٌ چ

 .آزٍر لبخندی نرنَزانٌ زد ٍ سرش را بٌ سهت الرا خو کرد

چرا، ٍقتی بٌ چشو يای خرس نگاى کردم ٍ ذينش رٍ خَندم، تَنستو ردی از اٍن رٍ -
 .پیدا کنو

 :با خَشحالی گفت

 .جدی؟ عالیٌ پس چرا نعطلی-

انتقال دستاٍرد يای انسان بٌ کرى ی دیگر کٌ نسل سراس يا در آن حکَنت کنند، يهان 
ٌ ی ناگرٍی پلید بَد ٌ ی دیرین داشتن يو زنان قدرت نسل سراس ٍ دستاٍرد يای . نقش

 .عظیو انسانی

درخشش تکٌ سنگی کٌ از يهان سیارى ی عظیو بَد، بخش زیادی از دشت را رٍشن کردى 
 .بَد

سنگ با قدرت ناگرٍ بٌ شدت نی درخشید ٍ از خَد انَاج نغناطیسی ساطع نی کرد کٌ 
 .باعخ جذب ٍ کشش سیارى ی فلزی بٌ سهت زنین نی شد

چشهانش را بستٌ بَد ٍ در نقابل سنگ فلزی زانَ زدى بَد، انرژی از دستانش جاری 
 .نی شد ٍ بٌ درٍن سنگ نفَذ نی کرد

 .کالغ يا فریادزنان در باالی دشت دٍرانی پرٍاز نی کردند ٍ فریاد نی کشیدند

ناگرٍ با تهرکز فَق العادى اش، يو رٍی حیَانات تسلط داشت ٍ يو زنان انرژی 
 .نغناطیس فلز را خارج نی کرد

 .سیارى ی فلزی آرام آرام نزدیک نی شد
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ايالی ناسا بٌ فکر ننحرف کردن سیارى، در حال نشَرت با سایر سازنان يا، بی قراری ٍ 
ٌ ی ناگًانی حیَانات ايلی ٍ ٍحشی بٌ شًريا، حرکت الرا ٍ  رعب ٍ ٍحشت نردم از حهل

 !آزٍر بٌ سهت ناگرٍ، سرنَشت زنین اکنَن بر سر دٍرايی بقا یا نابَدی بَد

ٌ ی حیَانات بٌ شًريا چیزی فراتر از تصَر نردم ٍ سازنان يای حفاظتی  ٌ ی ٍحشیان حهل
 .بَد

ٌ ٍر نی شدند ٍ از طرف دیگر يو حیَانات  حیَانات خانگی بٌ صاحب يای خَد حهل
 .درندى ٍ ٍحشی

جانسَن دست بر کتفش گذاشت ٍ . تام ٍ جانسَن در اتاق نیلر نشغَل صحبت بَدند
 :با جدیت گفت

نا زیادی دست کو ! نطهئنو این بالی آسهَنی يو تقصیر يهَن جَنَر لعنتیٌ-
 .گرفتیهش

 :نیلر سری تکَن داد ٍ با صدای خَنسرد ٍ نحکهش گفت

نی دٍنو کٌ تَ این ندت با چیزيای غیرعادی زیادی برخَردین؛ . نٌ، این دیگٌ اغراقٌ-
 ...ٍلی

 :تام با شرنندگی نیان حرفش پرید ٍ با سهاجت گفت

یٌ چیزی از عجیب . نتاسفو کٌ ٍسط حرفتَن نیام؛ انا شها کٌ این یارٍ رٍ ندیدی-
نحل علف يرز از يرجایی نی تَنٌ بیرٍن بیاد، اٍن بدن دنیل رٍ يو تَ کنترلش . فراترى
 .گرفتٌ

 :نیلر با شنیدن دٍبارى ی این نَضَع آيی کشید ٍ گفت
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ٌ ش انجام نیدم- حرکت این . خیلی بابت دنیل نتاسفو، يرکاری از دستهَن بربیاد ٍاس
ٌ ی نسیر حرکت اشتباى  سیارى چیزی بَد کٌ قبال يو پیش بینی شدى بَد، فقط تَ نحاسب

ٌ ی طبیعیٌ کٌ باید بٌ ناسا بسپریهش  .کردن، پس یٌ حادج

 .تا در نَقعیت قرار نهی گرفت کٌ باٍر نهی کرد. تام پَفی کشید ٍ بٌ صندلی تکیٌ کرد

 .نیلر نرد سخت باٍری بَد ٍ تا بٌ چشو خَد نهی دید نهی پذیرفت

با ٍرٍد ناگًانی یکی از کارننديا بٌ داخل اتاق، ير سٌ جفت چشو با تعجب بٌ نرد نگاى 
 .کردند

ٌ ٍر شدن ٍ . آقای نیلر، یٌ اتفاق عجیب افتادى- ٍ يا حهل سگ يای سازنان، يهٌ بٌ نیر
 ...تَی شًر يو

ٌ ی سگ يا حرفش را قطع کرد ير سٌ بًت زدى از جا برخاستند . با صدای پارس ٍحشیان
 .ٍ بٌ سهت رايرٍ رفتند

تام با دیدن خَن ریزی درٍن رايرٍ ٍ عرق . صدای شلیک ٍ بَی بارٍت بٌ نشام نی رسید
ٍ يای ٍیژى، با صدای بلند پرسید  :پیشانی چند تن از نیر

 اینجا چٌ خبرى؟-

 :نرد نفس زنان گفت

ٌ نَن حهلٌ کردن- نجبَر شدیو خالصشَن . یًَ ير چی سگ تَ سازنان داشتیو بٌ يه
 .تازى فقط این يا نیستن. کنیو

 .ٍ بعد بٌ پنجرى يای عایق سازنان اشارى کرد

 .اٍنو تَسط حیٍَن يا. نی خَاستو بًتَن خبر بدم کٌ شًر نَرد حهلٌ قرار گرفتٌ-
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ٌ يو نگاى کردند ٍ بعد نگايی بٌ نیلر کٌ در سکَت پشت سرشان  ير دٍ با نگرانی ب
 .ایستادى بَد

 .اخو يای نیلر يو در يو فرٍ رفت

ٌ يا فریاد نی کشید ٌ الی درختان ٍ خان ٌ يای دردناک ٍ قبل از نرگش را در الب . باد نال
ٌ يای بنفش ٍ رعد نانند قسهتی از جنگل را رٍشن کرد  .جرق

رٍیارٍیی نجدد با ايریهن ترسناکی چَن . الرا با يهان جسو زريی کنار آزٍر ایستاد
 .ناگرٍ، برایش نحل کابَس بَد

 .زیرچشهی  نگايی بٌ آزٍر انداخت کٌ داشت رد ناگرٍ را با نشانش نی بَیید

آزٍر يو کهکت نی کنٌ، اٍن خیلی . نگران نباش، این بار تنًا نیستی»: با خَدش گفت
 «.قَیٌ

با صدای آزٍر بٌ خَد آند ٍ . يَا کهی  از تاریکی بیرٍن آندى بَد ٍ گرگ ٍ نیش بَد
 :نگايش کرد

خَدش رٍ . اٍنجا، رٍی دٍنین کَيٌ، دیدى نهیشٌ از اینجا؛ ٍلی نی تَنو حسش کنو-
 .نشَن داد

 .بٌ کَى بسیار عظیو ٍ بلند بَد، نگايی انداخت

 .دستش را بی اختیار سهت قلبش برد

اکنَن چٌ ٍضع ٍ حالی داشت؟ اسارت ناگرٍ البد خیلی ترسناک تر از اسارت آزٍر ! دنی
 .است
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پس گرفتن دنیل برایش انگیزى ی قَی بَد کٌ ترس يایش را پس بزند ٍ آنادى ی فدا 
 ...کردن ير آن چٌ کٌ دارد بشَد ٍ انا دنیل

نقاٍم بٌ ير نانعی ٍ ير جا کٌ ظاير نی شدند بٌ سرعت . سراس يا نحل قارچ بَدند
ٌ يای خَد را در نادى ی نیزبان فرٍ نی کردند تا . عهیق ٍ عهیق تر. پخش نی شدند ٍ رشت

 .زنانی کٌ کانل تصاحبش کنند

دیگر تقالیی برای ر يایی نهی کرد ٍ در . زنجیر يای بیشتری تن دنیل را فرا گرفتٌ بَد
 .تاریکی، بی حرکت نشستٌ بَد

نی تَانست . ناگرٍ با تن جَان ٍ ٍرزیدى ی دنیل خَ گرفتٌ بَد ٍ حاضر بٌ ترک اٍ نبَد
 .حضَر دخترش ٍ آدنیزاد سهج را احساس کند

اکنَن سیارى در نسیر نَرد نظرش قرار . پَزخندی زد ٍ يهچنان بٌ کارش ادانٌ داد
 .پس فلز را رٍی يهان تکٌ سنگ ر يا کرد ٍ از جا بلند شد. گرفتٌ بَد

 .اکنَن این فلز سکان يدایت کشتی نابَدگری بَد کٌ زنین را يدف قرار گرفتٌ بَد

ٌ يای ابر نشستٌ بَد، خبر از یک طلَع  رٍشنایی ضعیفی کٌ از نشرق رٍی الی
 .سرنَشت ساز را نی داد

 ساعت ظايرًا زنان کهی  30با اینکٌ .  ساعت دیگر با زنین نهاس نی شد۳۰سیارى طی 
ٌ ی نشخصی از زنین نی رسید ننحرف کردنش دیگر غیر  نبَد؛ انا اگر سیارى بٌ فاصل

 .نهکن بَد

ٌ يا اکنَن از طال يو با ارزش تر بَد  .پس جانی

پَزخندی نحار . با صدای قدم يای نحکو دٍ شخص، با خَنسردی بٌ پشت چرخید
 .چشهان خشهگین آزٍر ٍ نگايی پر از کینٌ بٌ چشهان نگران الرا، زد
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 .این نگاى پر از نفرت کٌ از چشهان دنیل بٌ اٍ دٍختٌ شدى بَد قلبش را آتش نی زد

ٍزش باد شدت گرفتٌ بَد، . از درٍن ترسیدى بَد؛ چَن نهی دانست پایان ناجرا چیست
 .دریا يا طَفانی ٍ نَاج شدى بَد

 :ناگرٍ بٌ آزٍر نگاى کرد ٍ گفت

ٌ ی سرافکندگی - تهام زحهاتی کٌ برای ساختن يَیتت کشیدم رٍ بٌ باد دادی آزٍر، نای
 .اٍن قدر ضعیف بَدی کٌ تسلیو یٌ دختر انسان شدی؟ نشهئزکنندى ست. يستی

اٍ يهیشٌ برای سرزنش نشدن . آزٍر يهیشٌ از سرزنش يای ترسناک ناگرٍ نی ترسید
 .ظلو ٍ جنایت نی کرد ٍ این گَنٌ نی تَانست تشَیق شَد

 .با نفرت نگايی بٌ ناگرٍ انداخت. الرا افکار آزٍر را دید ٍ شنید

ٌ قدر خشن ٍ بی رحهانٌ بٌ نظر نی رسید ٍ این با خَد اصلی  صَرت دنیل در آن ذرى، چ
نگايش بٌ سنگ فلزی رٍی تخت سنگ افتاد کٌ يهچنان . دنیل در تضاد بَد

 .نی درخشید

 :آزٍر قدنی  جلَ گذاشت ٍ گفت

ٌ يانَن. اٍن پسر رٍ پس بدى، این جنگ ناست-  .نبرد سای

ناگرٍ خندید ٍ قدنی  بٌ سهت آن دٍ برداشت کٌ کَى را لرزاند ٍ الرا با نگرانی بٌ اٍ زل 
 .زد

 ...حرفت رٍ نشنیدى نی گیرم آزٍر؛ چَن تَ از خَن نن يستی، از نژاد نن-

 .دستش رٍ بٌ سهت آزٍر دراز کرد

 .تا دیر نشدى برگرد پیش نن، برگرد بٌ يهَن جایگايی کٌ الیقشی-
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چیزی نگفت ٍ فقط . الرا با اعتهاد نگايی بٌ آزٍر انداخت کٌ خیرى ی ناگرٍ بَد
 .خنجر يای سفید درٍن نچش بٌ بیرٍن خزید

 :ناگرٍ دستش را انداخت ٍ با صَرت خنحی اش گفت

ٌ ی ننگی آزٍر-  .ناانیدم کردی، تَ نای

در آنی کَى لرزید ٍ صدای . الرا از درٍن بسیار سپاسگزار بَد، آزٍر ٍاقعًا عَض شدى بَد
 .نًیبی بلند شد

الرا ٍقتی بٌ خَد آند کٌ دید بٌ صخرى ی نسبتا کَچکی کَبیدى شدى ٍ در آن طرف آزٍر 
 .بر رٍی زنین ٍ زیر تیغ شهشیر ناگرٍ قرار گرفتٌ

 .اصال نفًهید کٌ چٌ شد ٍ کی اتفاق افتاد

 .تکٌ سنگ يای اطرافش را کنار زد ٍ بٌ آزٍر کٌ سعی در حفاظت از خَد داشت، نگاى کرد

ٌ ی شهشیر ناگرٍ رٍی گردنش بَد  .تیغ

الرا با قدرت انتقال سانر در کهتر از یک جانیٌ خَد را بٌ ناگرٍ رساند ٍ با تهام تَان 
ٌ  ای بٌ پًلَیش زد  .ضرب

ٌ  ای از خنجر آزٍر بر  ناگرٍ کهی  رٍی زنین خزید ٍ تا قبل از این کٌ سرش را بلند کند ضرب
ٌ اش نشست؛ انا خراشی ایجاد نشد  .رٍی شان

ناگرٍ بلند شد ٍ ایستاد، با خشو دندان يایش را رٍی يو نی سایید ٍ با نفرت بٌ الرا کٌ 
 .اٍ را یک کرم کَچک خَش شانس نی دید. قدرت انتقال ایَان يا را داشت نگاى کرد

زنان داشت نی گذشت ٍ . نگاى الرا بٌ دریای نَاج ٍ طَفانی ٍ ابر يای خاکستری افتاد
 .این بار خَد الرا برای شرٍع نبرد پیش قدم شد. اٍضاع ٍخیو تر نی شد
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 . نفرى شان بٌ پنج دستٌ تقسیو ٍ در شًر پراکندى شدند۵۰تام ٍ جانسَن بٌ يهراى تیو 

ٌ یشان برای این دردسر بَد  .تفنگ يای حاٍی تیر يای بیًَش کنندى اٍلین گزین

 .پیادى بشین-

 .از ناشین پیادى شدند ٍ در خیابان يا کٌ پر از يرج ٍ نرج بَد پخش شدند

ٌ ی نردم بٌ سهت چپ خیابان فرار نی کنند، نگايی بٌ سهت راست  جانسَن کٌ دید يه
 .انداخت ٍ از تیو جدا شد ٍ حرکت کرد

تام اسلحٌ را آنادى کرد ٍ دید در انتًای خیابان تعدادی گرگ ٍ یک گَزن شاخ دار بٌ 
ٌ ٍر شدى اند ٍ کو ناندى بَد ناشین را سرٍتٌ کنند در خَدرٍ نردی با . خَدرٍیی حهل

ٍحشت خَد را زندانی کردى تا از چنگ ٍ شاخ آن يا انان یابد ٍ ٍقتی تام اسلحٌ بٌ 
 .دست را دید فریاد زد

 .خَايش نی کنو. کهک، کهکو کنین-

 .تام سرجایش ایستاد ٍ اسلحٌ را رٍی گرگ نشانٌ گرفت ٍ سریع شلیک کرد

تیريا حاٍی نَاد بیًَش کنندى ی قَی بَد ٍ سریع بٌ جریان خَن ٍارد نی شد ٍ کهتر از 
 .یک دقیقٌ اجرش نهایان نی شد

گرگ با حس تیر، نگايش بٌ تام افتاد، دندان يایش را بٌ نهایش کشید ٍ بٌ سهت 
 .تیرانداز دٍید

 .تام کهی  عقب عقب رفت ٍ با خَدش نی شهرد

 پنج، چًار، سٌ، دٍ- 
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با شهارش یک بر رٍی تام شیرجٌ زد ٍ اٍ . گرگ ير لحظٌ نزدیک تر نی شد ٍ تام ناانیدتر
را رٍی زنین انداخت ٍ بدٍن کَچکترین اجری از بیًَشی، سعی در دریدن صَرت اٍ را 

 .داشت

تقالکنان یک دستش را سهت کهربندش برد تا کلتش را بیرٍن بیاٍرد ٍ دست دیگری کٌ 
اسلحٌ در آن بَد را نقابل صَرتش گرفت گرگ يو بی نعطلی دندانش را در ساعد دست 

 .تام فرٍ کرد ٍ فریادش در صدای شلیک تیر گو شد

از ساعدش خَن جاری بَد ٍ از . جانسَن بٌ سهت تام رفت ٍ کهکش کرد تا بنشیند
 .شدت درد دندان يایش را رٍی يو فشردى بَد

 .چیزی نیست پسر، خَب نیشی یٌ خراش کَچیکٌ-

خَدش يو نی دانست چٌ حرف بیًَدى ای زدى، جای زخو بٌ حدی بَد کٌ نی شد 
 .استخَان را دید

 !آخٌ چرا سرخَد ٍ تنًا رفتی جلَ، تَ ٍ دنیل ير دٍتَن سرٍتٌ یٌ کرباسین-

با یادآٍری دنیل بٌ صَرتش غو نشست ٍ بٌ افراد تیهش دستَر داد آن نرد را نجات 
 .ديند

 :تام بٌ سختی گفت

 . بیًَشی رٍشَن تاجیر ندارى-

از ناچاری بٌ قصد کشت شلیک نی کردند، حتی بٌ . بیًَشی بر حیَانات کارساز نبَد
 .حیَاناتی کٌ تعدادشان در استرالیا نحدٍد بَد

 .جان سریع صندلی را پشت در ٍ زیر دستگیرى گذاشت ٍ این بار سهت نیز نطالعٌ رفت
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 .جسی يو سارا را بغل کردى بَد، کَدک بیچارى از ترس ندام گریٌ نی کرد

 .نترس دخترم، بابا ٍ نانان پیشتن، آرٍم باش-

صدایش نی لرزید، ينَز باٍرش نهی شد کٌ تیتَ سگ کَچک پشهالَیشان این چنین بٌ 
ٌ ٍر شدى ٍ جان يو ير چقدر با گلدان آينی نی خَاست نانعش شَد بی فایدى  آن يا حهل

ٌ چیز خیلی غیرعادی بَد. بَد ٍ کهی  بعد يو یٌ راکن ٍحشی ٍارد خانٌ شدى بَد . يه
 .جان با آن لباس پارى شدى اش فریاد زد

 .جسی از پنجرى دٍر شَ-

. ٍقتی نگاى جسی بٌ پنجرى خَرد، دید کٌ عقاب بزرگی نحکو خَد را بٌ شیشٌ کَبید
ٌ يا نشکن ٍ عایق بَدند  .جای شکرش باقی بَد کٌ شیش

 .دریايا طَفانی تر شدى بَدند ٍ انَاج گايی تا خیابان يا نفَذ نی کرد

ٌ يای انن ٍ یا در خَدرٍ ٍ يرجایی کٌ از دست حیَانات خشهگین  نردم يراسان در خان
 .دٍر بَد، پناى نی گرفتند

چًرى يایشان پر از ترس ٍ در عهق نگاى شان انید بٌ ٍجَد قًرنانانی بَد کٌ جًان را بار 
 .دیگر نجات ديد

الرا خَب نی دانست کٌ این بار این نصیبت بٌ دست خَد آزٍر درست نی شَد ٍ خَدش 
تنًا کاری کٌ نی تَانست انجام ديد این بَد کٌ فرصتی برای آزٍر فرايو کند ٍ این 

فرصت تنًا زنانی فرايو نی شد کٌ ناگرٍ را بی دفاع ٍ بی حرکت نگٌ دارند ٍ این تا حدی 
 .غیرنهکن بَد

 .ناگرٍ حهالتش را بٌ سرعت خنحی نی کرد

 .کَى از حهالت ٍ ضربات آن سٌ نزدیک بٌ ریزش بَد
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با صدای نًیبی کٌ در کَى پیچید، جسو استخَانی رنگ الرا در دشت سقَط کرد ٍ زنین 
 .از شدت سقَطش ترک برد

َ يای سیايش رٍی چهن يای یخ زدى پریشان شدى بَد  .ن

ٌ ی آخر . احساس تًَع ٍ سرگیجٌ داشت. چشهانش را با درد تا نیهٌ باز کرد این ضرب
 .ناگرٍ بٌ شکهش ٍ این افتادن بر اندام يایش تاجیر گذاشتٌ بَد

 .آخ-

سعی کرد خَدش را جهع ٍ جَر کند ٍ بٌ کهک آزٍر برٍد کٌ چشهش بٌ سنگ فلزی 
 .افتاد

ٌ طَر سر از اینجا در آٍردى؟ حتهًا ٍقتی ناگرٍ الرا را پرت کرد، اتفاقی بٌ سنگ يو  چ
 .برخَرد کردى

 .بٌ سهتش رفت ٍ سنگ را برداشت، در دٍدستش نگٌ داشت ٍ نگايش کرد

ٌ طَر این يهٌ قدرت دارى-  !این سنگ چ

نگايی بٌ آسهان انداخت ٍ چیزی در ذينش جرقٌ زد؛ انا اٍ ذاتًا انسان بَد ٍ 
 .نحدٍدیت يای خَدش را داشت

با . در این فکر بَد کٌ ناگرٍ نتَجٌ نبَد سنگ فلزی شد ٍ از باالی کَى بٌ الرا نگاى کرد
 .خشو آزٍر را ر يا کرد ٍ بٌ پایین پرید

الرا با دیدنش سنگ را در دستش فشرد ٍ بلند شد ٍ درست از زیر پا يای ناگرٍ خَدش 
 .را کنار کشید ٍ عقب عقب رفت
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 نتری آن جا غرش نی کرد ٍ ۳۰دریا درست در . شاید این آخرین انید ٍ رايکار بَد
 .خَدش را بٌ سهت دشت نی کشید

 .چشهان خَنین ٍ بی رحهش را بٌ الرا دٍخت

 !اٍن سنگ نال ننٌ-

الرا نانحسَس نگايی بٌ آزٍر انداخت کٌ دستش را بٌ . صدایش ترسناک تر شدى بَد
ٍ یش گرفتٌ بَد  .باز

آن قدر در يو نچ . آزٍر با نگرانی بٌ الرا نگاى کرد کٌ ناگًان صدای اٍ را در ذينش شنید
 .شدى بَدند کٌ حتی نی تَانستند در ذينشان با يو صحبت کنند

 آزٍر، این سنگ رٍ نی تَنی از زنین دٍر کنی؟-

 ننظَرت چیٌ؟-

 .فقط برٍ ٍ انجانش بدى-

 پس خَدت چی؟-

 :الرا چشهانش را رٍی يو گذاشت

 .جسو نن تَی فضا نهکنٌ دٍام نیارى. نن جلَی ناگرٍ رٍ نی گیرم کٌ نانعت نشٌ-

 .خطرناکٌ-

 .نی دٍنو-

 :صدای خشو ناگرٍ بلند شد

 .خَدت خَاستی انسان احهق-
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الرا در چشهان دنیل کٌ اکنَن نتعلق بٌ ناگرٍ بَد، نگاى کرد ٍ با حرکتی سریع سنگ را 
 .سهت کَى پرتاب کرد

ناگرٍ با پرش خَاست در يَا آن را بقاپد کٌ چیزی دٍر پایش پیچید ٍ اٍ را بٌ زنین 
 .بٌ پایش نگاى کرد ٍ نگايش بٌ چشهان سیاى ٍ نصهو الرا افتاد. کشید

 .تَ جایی نهیری ناگرٍ-

 .آزٍر سنگ را در نشتش گرفت ٍ بدٍن نعطلی بٌ سهت آسهان بی کران پرٍاز کرد

 .سرعت ٍ شتابش را ير لحظٌ باال نی برد ٍ بٌ يهین خاطر انرژی زیادی را صرف نی کرد

ٌ يای کَچک از آتش اطرافش را  تنش کو کو بٌ رنگ نارنجی ٍ سرخ نی گراید ٍ شعل
 .احاطٌ کرد

از اٍ دٍر شدى بَد؛ انا . از نیان ابريا خارج شد ٍ دٍستش را با پدر ظالهش تنًا گذاشت
ٌ ی . نی تَانست از فکر ٍ ذين الرا اٍ را ببیند حهالت پیاپی ناگرٍ را، زخو بی رحهان

خنجرش ٍ پلک يایی کٌ از درد بر يو فشردى نی شدند ٍ سهاجت الرا کٌ نانع پریدن 
 .ناگرٍ بٌ سهت آزٍر نی شد

ٌ ی چشهش  با دیدن این يهٌ تالش ٍ جان فشانی الرا، اشکی برای اٍلین بار از گَش
ٌ ٍر تر شد  .چکید ٍ با تهام ٍجَد بٌ اٍج آسهان پرٍاز کرد ٍ شعل

ٌ يای اتهسفر را احساس نی کرد تا این کٌ بٌ فضای سیاى ٍ تاریکی رسید  .خرٍجش ار الی

نانند یک . يهان طَر کٌ باال تر نی رفت اطرافش را يو نگاى نی کرد. شگفتی اینجا بَد
 .شًاب سنگ در حال عبَر از فضا بَد
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سیارى ی فلزی ٍ خاکستری کٌ داشت بٌ زنین نزدیک نی شد را دید فلز را در دستش 
اٍن قدر زیاد کٌ اکنَن کرى ی زنین را در حد یک نشت . فشرد ٍ دٍرتر ٍ دٍرتر رفت

 .نی دید

ایستاد ٍ سنگ را با ير دٍ دستش گرفت ٍ چَن پدرش، انرژی را از بدنش بٌ سنگ 
ننتقل کرد، در آن تاریکی ٍ سکَت، سنگ درخشان شد ٍ نَر زیادی از خَد ساطع کرد ٍ 

 .حرکت کرى ی فلزی نحسَس بٌ سهت دیگری نتهایل شد

با تهام ٍجَدش انرژی خرج سنگ کرد تا بتَاند سریع تر بٌ زنین برگردد ٍ دٍستش را از 
 .چنگال ناگرٍ نجات ديد

ٌ  ای بَد کٌ الرا در درٍنش کاشتٌ ٍ پرٍراندى بَد، نجات ديندى  .این ٍظیف

ناگرٍ با حس دٍر شدن سیارى کٌ بٌ آرانی  اتفاق نی افتاد، نعرى  ای زد ٍ در نیان آن، نام 
نی خَاست بٌ دل آسهان بزند ٍ آزٍر را تکٌ پارى کند کٌ باز يو دستان . آزٍر را فریاد زد

. با  خشو نگايی بٌ اٍ انداخت کٌ دردنند ٍ کو جان رٍی زنین افتادى بَد. الرا نانع شد
 .خَن از بینی ٍ ديانش جاری بَد ٍ چشهانش نیهٌ باز، زرى ِ کنار فکش يو شکستٌ بَد

ٌ  ای کٌ بر دٍشش بَد اجازى نهی داد کٌ چشهانش را ببندد، پس با سهاجت  ٍظیف
 .نی خَاست نانع ناگرٍ شَد

حاال کٌ کار از . ناگرٍ با نفس خشهگینی چشهش را بر يو گذاشت ٍ خنجرش را باال آٍرد
کار گذشتٌ بَد، نی خَاست با لذت نرگ ذرى ذرى اش را تهاشا کند ٍ شايد جان دادن این 

 .نَجَد سهج شَد

 .اگر نی نرد دیگر نهی تَانست برای آزٍر ٍقت بخرد. الرا نگايی بٌ خنجر انداخت

 :لب يای لرزانش آرام بٌ يو خَرد
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 .سانر نن دیگٌ نهی تَنو، نتاسفو-

 .ٍ ننتظر شد تا خنجر پایین بیاید؛ انا در نزدیکی گلَی الرا خنجر نتَقف شد

چند . الرا نردنک چشهش را بٌ اطرافش چرخاند ٍ چًرى ی اشخاصی را در اطرافش دید
با بًت بٌ اٍ نگاى کرد ٍ . نرد کٌ اطرافشان را احاطٌ کردى بَد ٍ در نیان آن يا سانر بَد

 .بعد بٌ ناگرٍ

رعد يای آبی رنگی دستان، گردن ٍ پا يای ناگرٍ را نگٌ داشتٌ بَدند ٍ اٍ تَان تکان 
 .خَردن نداشت

این رعديا از سهت يهان نردانی ساطع نی شد کٌ دایرى ٍار اطراف الرا ٍ ناگرٍ ایستادى 
 .بَدند

الرا با سختی نشست ٍ بٌ ناگرٍ کٌ نعرى نی زد ٍ چیزی بٌ زبان عجیب ٍ غریبی زنزنٌ 
با لرزش زنین، نگايش را بٌ پشتش . چشهانش از خشو آتشین بَد. نی کرد گَش داد

 .ٍ بٌ آزٍر داد

 .بٌ سهت الرا رفت ٍ زیر بازٍیش را گرفت ٍ بلندش کرد. لبخندش را از چشهانش دید

 الرا گیج ٍ ننگ بَد، اینجا چٌ خبر بَد؟ این نرديا کٌ بَدند؟

ٌ ی الرا دست کشید ٍ آرام گفت  :آزٍر رٍی گَن

يهَن چیزی کٌ تَ سال يا سعی . نن اینجام الرا، اٍندم کٌ تَ ٍ دنیات رٍ نجات بدم- 
دیگٌ ٍقتشٌ آرانش . با فداکاری يات با تالش ٍ استقانتت. کردی بٌ نن نشَن بدی

 ...تَ دٍست خَبی بَدی؛ انا حیف کٌ. بگیری

دیگر ادانٌ نداد ٍ تنًا اشکی زالل از کنار پلکش سر خَرد ٍ الرا يهچنان با بًت ٍ تعجب 
 .بٌ آن قطرى اشک نگاى نی کرد
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ٌ اش در تن الرا عبَر کرد  .آزٍر بٌ الرا نزدیک شد، نزدیک ٍ نزدیک تر، تا این کٌ سای

با ير سانت از حرکت آزٍر از تن الرا، چیزی از تنش کو نی شد ٍ سرنای يَا در ٍجَدش 
 .نی نشست

تا این کٌ . استخَان يای زريی از سر انگشتانش شرٍع کرد بٌ ننتقل شدن بر تن آزٍر
 .تهام ذرى بعد از سال يا بر تن آزٍر نشست ٍ جسهش کانال از الرا جدا شد

ٌ يای خَن پَشیدى شدى ٍ سرنا کانال بر رٍی  الرا ٍقتی بٌ خَد آند دید تنش با لک
 .پَست بدٍن پَششش نی نشست

زنی . با تنی کرخت شدى ٍ بی حال کٌ ندام چشهانش سیايی نی رفت بٌ آزٍر نگاى کرد
َ يای . زِرى پَش ٍ زیبا را زنی با لب ٍ چشهانی سرخ ٍ بینی کشیدى ٍ خَش فرم ٍ ن

 . سفید ٍ پریشان کٌ بر تن سفید ٍ طالیی رنگش ریختٌ بَد

 .این اٍلین ٍ آخرین تصَیری بَد کٌ از آزٍر نی دید

ٌ بازش دید کٌ آزٍر لبخندزنان از اٍ دٍر  با بی حالی بر زنین افتاد ٍ از الی پلک يای نیه
 .شد ٍ سهت ناگرٍ رفت

نادى ی سیايی از پشت گردنش بٌ سهت نَک انگشتان آزٍر حرکت کرد ٍ ناخن يایش 
پلک دیگری زد ٍ دید کٌ پشت ناگرٍ ایستاد ٍ . بٌ طرز عجیبی دراز ٍ کشیدى شد

ٌ يای ناگرٍ ٍارد کرد  .ناخن يای آغشتٌ بٌ سو نخصَصی کٌ در ٍجَدش بَد، بٌ شقیق

 .ناگًان صدای غرش ناگرٍ تهام دشت را فرا گرفت ٍ تنش شرٍع بٌ ریزش کرد

 .پلک دیگری زد ٍ لبخند آزٍر را دید

چٌ زیبا بَد؛ انا تن آزٍر يو شرٍع بٌ فرٍ ریختن کرد ٍ آرام آرام چَن خاکستر در يَا 
 .پراکندى نی شد
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 .الرا بی اختیار اشک ریخت

بٌ حضَرش عادت کردى بَد ٍ اکنَن کٌ آزٍر جدید بٌ دلش نشستٌ بَد دٍست نداشت 
 .اٍ را از دست بديد

 .آزٍر-

ٌ اش کرد کٌ کلهات در نیان باد گو شد؛ انا باد آن را بٌ دست  این قدر بیحال زنزن
 .خاکستر سفیدی سپرد

کو کو صَرت دنیل از نیان زرى آزاد شد ٍ جسهش بر رٍی زنین ٍ با چشهان بستٌ، در 
دستش را بٌ سهت دنیل حرکت داد؛ انا نغزش فرنان خانَشی داد ٍ . کنار الرا فرٍد آند

ٌ ی راى نتَقف شد  .انگشتانش در نیان

ابر يای تیرى رنگ در آسهان نحَ شدند ٍ جًان را سکَت عجیبی . دریا کو کو آرام گرفت
 .فرا گرفت

 .باد دست از سرکشی برداشتٌ بَد ٍ نرم ٍ آرام نی ٍزید

ٌ اش چکید ٌ ی تام تا زیر چان ٌ ی دیَار بٌ جانسَن کٌ تفنگ بٌ . عرق از شقیق در گَش
کلتش را در دستش فشرد ٍ نگايی بٌ یَزپلنگ . دست داشت نشانٌ نی گرفت نگاى کرد

 .انداخت

حیَان نردد ایستادى بَد، جانسَن يو با نفس يای تندتند رٍی پیشانی حیَان نشانٌ 
 .گرفتٌ بَد

آن نات ٍ نسخ شدگی از چشهان یَزپلنگ از بین رفتٌ بَد . نتَجٌ چشهان حیَان شد
 .ٍ نگايش نظلَم ٍ گنگ شد
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کهی  اطرافش را نگاى کرد ٍ با دیدن جانسَن عقب عقب رفت ٍ سپس پا بٌ فرار 
 .گذاشت

ٌ ی حیَانات نگاى کرد  .جانسَن اسلحٌ را سریع پاین آٍرد ٍ بٌ فرار یَز ٍ سپس بقی

ٍ يای در يو رفتٌ گفت  :تام از جایش برخاست ٍ با ابر

 چی شد؟ فرار کرد؟-

 :جانسَن با تعجب چرخی در اطرافش زد ٍ گفت

 یعنی چی؟. آرى-

ير دٍ نعنادار بٌ چشهان يو نگاى کردند، انگار نی خَاستند تصدیق سؤالشان را در چشو 
 .يو ببینند

 .با صدای پرندى ی خَش صدایی کٌ سکَت را شکست، چشو از يو گرفتند

 :پرندى ی آبی ٍ آشنایی کٌ تام سریع آن را شناخت ٍ گفت

 .آقای جانسَن، این، این يهَن پرندى  ای بَد کٌ رابط الرا ٍ دٍستش سانر بَد-

پرندى تندتند اطرافشان حرکت نی کرد ٍ انگار نی خَاست . جانسَن يو اٍ را شناخت
 .چیزی بگَید

 .ٍقتی تَجًشان را جلب کرد پرٍازکنان بٌ سهت خیابان رفت

 .فکر کنو نی خَاد کٌ دنبالش بریو-

 .برٍ دنبالش گهش نکنیو. باشٌ باشٌ، نیرم نَتَر رٍ بیارم-

 .جانسَن سهت نَتَر رفت ٍ ير دٍ پرندى را دنبال کردند
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*** 

 .گرنای آفتاب خیلی دل چسب بَد

بٌ این دشت سرسبز ٍ پر از قاصدک . بَی چهن يا رٍ تک تک سلَل يام احساس نی کرد
 .انگار سال ياست اینجا رٍ نی شناسو. نگاى کردم

تکٌ سنگی رٍ تَی آب انداختو ٍ بٌ فرٍ رفتنش تَی آب نگاى کردم کٌ چًرى ی یٌ نرد 
 .کنار نن رٍی آب افتاد

 .بٌ صَرت دٍست داشتنیش نگاى کردم

 سانر؟ اینجا چی کار نی کنی؟-

 :با لبخند نگايی بٌ اطراف انداخت ٍ گفت

 از اینجا خَشت نیاد؟-

 :بی نعطلی نفس عهیقی کشیدم ٍ گفتو

ٌ طَری اینجا اٍندم. نعلَنٌ، خیلی قشنگٌ، آرٍنٌ-  . فقط نهی دٍنو چ

 :در حالی کٌ دراز نی کشید، گفت

 .نًو نیست، يهین کٌ احساس خَبی داشتٌ باشی کافیٌ-

 .نن يو نحل سانر دراز کشیدم ٍ دست يام رٍ پشت سرم قالب کردم

 .دیگٌ يرجا کٌ باشی حالت خَبٌ. باالخرى تهَم شد-

 :با لبخند گفتو

ٌ ش یٌ خَاب بَد؛ ٍلی. آرى، باٍرم نهیشٌ-  ...انگار اٍن ناجرا يا يه
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 ٍلی چی؟-

 :با ناراحتی گفتو

 .ای کاش آزٍر نهی رفت -

 :سانر رٍی آرنجش بلند شد ٍ گفت

آزٍر قًرنان پایانی این ناجرا بَد، اٍن با رضایت خَدش ٍ بٌ جبران اٍن يهٌ جنایت -
 .بٌ عنَان یٌ ایَان نی تَنستو رضایت رٍ از تهام ٍجَدش بفًهو. خَدش رٍ فدا کرد

فکر . چیزی نگفتو ٍ تصَیری از آزٍر رٍ بٌ خاطر آٍردم، اٍن صَرت زیبا ٍ فانتزیش
 .نهی کردم کٌ آزٍر این قدر خَشگل باشٌ

 :پرسیدم

ٌ ی آخر اٍندن کیا بَدن؟-  اٍن نرد يایی کٌ لحظ

ٌ ی چشهو رٍ پاک کرد ٍ گفت  :اشک گَش

تَی سراسر جًان گشتو ٍ گشتو تا رٍح خانَششَن رٍ پیدا . اٍن يا اجداد نن بَدن-
 .کردم ٍ ازشَن کهک خَاستو

 :با تعجب گفتو

 !خانَش؟-

 :سری تکَن داد ٍ گفت

در ٍاقع . آرى؛ ٍلی نٌ بٌ اٍن نعنی، ارٍاح ایَان يا در نبَد سراس بٌ جًان نتصل نیشٌ-
 .جزیی از جًان نیشن
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 !چٌ عجیب-

 .اٍيَم-

 :لبو رٍ گزیدم ٍ بٌ سختی گفتو

 .یعنی تَ يو، حاال کٌ دیگٌ سراسی نیست-

 .لبخندی زد ٍ نگايش رٍ بٌ آسهَن آبی ٍ پر از پرندى داد

 راستی الرا نی دٍنی نتن کانل اٍن پیش بینی چی بَد؟-

 :با يیجان گفتو

 چی بَد؟! نٌ-

 :یًَ صدای آشنای نردی از پشت سر رسید

 .نچ، یٌ ساعت نن اٍن پشت نشت يا دنبال شها بَدم. ِا؟ شها اینجایین-

 :با تعجب ٍ خندى گفتو

 !تَ اینجایی؟! دنی-

 :با سر ٍ ٍضع نرتب ٍ چشو يای سبز قشنگش لبخندی زد ٍ گفت

ٌ شَ از . بٌ بٌ، اسکلت خَدم، خَش اٍندی بٌ اینجا- نن کٌ از بس اٍندم اینجا کٌ يه
ٌ ش يو بٌ خاطر سانرى کٌ نن رٍ عین جن، اینجا احضار نی کنٌ. حفظو  .يه

 :سانر خندید ٍ گفت

ٌ قدر اینجا رٍ بلدی، تا االن کجا بَدی؟ گو شدى بَدی؟-  نعلَنٌ چ

ٌ  ای باال انداخت ٍ با پررٍیی گفت  :شان
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 .نچ، رفتو یکو پیادى رٍی-

 :سانر نچ گیرانٌ گفت

 .آرى، نشخصٌ-

ٍقتی اٍند ٍ کنارم نشست، آرٍم رٍی صَرتش . نن ينَز تَ بًت حضَر دنی بَدم
با خندى نگايو نی کرد، انگشتو نرم زیر بینیش رد شد کٌ صَرتش جهع . دست کشیدم

ٌ  ای زد  .شد ٍ عطس

 :خندى ش شدت گرفت

 .ٍاقعی ام عزیزم، بٌ جَن سانر راست نیگو-

 :سانر با اخو گفت

 جَن نن؟-

 تَ کٌ عهر جاٍدانٌ داری، دیگٌ چٌ فرقی نی کنٌ برات؟-

 :سانر ابرٍیش را باال انداخت ٍ گفت

 .ِا؟ راست نیگی یادم نبَد-

 :آرام با نشت بٌ شکو دنی زدم ٍ گفتو

 !نگَ این طَری-

 :چشو غرى  ای کرد ٍ گفت

ٌ ی آخرت باشٌ کٌ طرف اٍن رٍ نیگیری يا، نن تحهل ندارم بًت بگو از االن، این - دفع
 .یازدى سال حسابی نن رٍ پیر ٍ بدعنق کردى، دیگٌ اعصابو سرجاش نیست
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 :پَفی کردم ٍ با تخسی گفتو

سعی کن اعصابت رٍ بذاری سرجاش ٍگرنٌ خَدم زحهتش رٍ نی کشو . اٍى، رٍت رٍ برم-
 .برات

 :سهتو خو شد ٍ شیطانی گفت

 .ِا؟ چٌ خَب، خیلی يو خَشحال نیشو-

ٌ ی نصلحتی ٍ عصبی سانر بلند شد ٍ بعدش  : صدای سرف

نیاٍردنتَن اینجا ناى عسل کٌ، در ضهن . شها تعریف نن از آدنیزاد رٍ بٌ فنا دادین-
 ...داشتو نی گفتو

 .نن ٍ دنی سر بٌ زیر سکَت کردیو. ٍ بعد یٌ چشو غرى ی ٍحشتناک بٌ نا رفت

زنانی کٌ سرنَشت دنیا در دستان نژاد ایَان ٍ انسان است، »اٍن پیش بینی این بَد -
پلیدترین نَجَد سر از زنین برنی آٍرد ٍ این در حالی است کٌ از درٍن قلب انسان، 

 «.ناجی سپیدی نتَلد نی شَد کٌ جًان را از نابَدی نجات نی ديد

 :با بًت بٌ سانر نگاى کردم، لبخندی بٌ ير دٍی نا زد ٍ گفت

ٌ ی اتفاقات یازدى سال پیش ٍاسٌ این رٍز بَد- اٍندن آزٍر، انتقال . نی دٍنین، يه
ٌ ش ٍاسٌ آنادى شدن . جسهش بٌ بدن الرا ٍ يو نشینی شَن تَی یک جسو این يا يه

ٌ ترین  آزٍر بَد کٌ نقابل ناگرٍ بایستٌ؛ چَن آزٍر زنانی تابع پدرش ٍ برجست
فرنانديش بَد ٍ اگر عَض نهی شد نهکن بَد حتی با پدرش ٍاسٌ رسیدن بٌ اٍن 

 ...ايداف پلید نتحد بشٌ ٍ

 :دنیل سری تکَن داد طلبکارانٌ گفت
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 ننطقیٌ؛ انا اگٌ آزٍر اٍن قًرنانٌ پس الرا چی کارى بَدى؟-

ٌ ام گذاشت ٍ با نحبت گفت  :سانر دستی رٍی شان

کسی کٌ خصلت يایی نحل فداکاری، عشق، نحبت، تالش ٍ . الرا یٌ نعلو برای آزٍر بَد-
. خَب بَدن رٍ بٌ آزٍر یاد داد ٍ يهین يا باعخ شد کٌ آزٍر بٌ ذات شرٍرش غلبٌ کنٌ

اٍن خَدش رٍ فدا کرد تا آزٍر رٍ نتَلد . کاری کٌ الرا کرد خیلی باالتر از یٌ قًرنان بَد
 .کنٌ

 !نعلو؟. با چشو يای اشکی ٍ دید تار بٌ سانر زل زدم

 :با بغض گفتو. این يهَن چیزی بَد کٌ آزٍر يو بًو گفتٌ بَد

 نن؟ نن این يهٌ کار رٍ انجام دادم؟-

چشو ياشَن درخشش عجیبی داشت، لبخندشَن پاسخ . نگايی بٌ ير دٍشَن انداختو
 .سؤالو شد

 :سانر از اٍن لبخند ناب ٍ نًربَنش زد ٍ گفت

تالشت باالخرى بٌ جهر . از این کٌ تا بٌ انرٍز بًت خدنت کردم، بٌ خَدم افتخار نی کنو-
 .رسید

 :دستو رٍ دٍر بازٍی دنی ٍ سانر حلقٌ کردم ٍ با شَق گفتو. با لبخند گریٌ نی کردم

 .تالشهَن-

دنیل کٌ دید چشو يای نن ٍ سانر اشکیٌ، از حالت نًربَنش بٌ حالت شَخش فرٍ 
 :دٍ انگشتش رٍ بین دٍ ابرٍش گذاشت ٍ با صدای ساختگی ٍ تَ دناغی گفت. رفت

 .خدا بگو چی کارتَن کنٌ، اشک ننو در آٍردین-
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کو کو صدای خندى ی سٌ تاییهَن دشت رٍ پر کرد ٍ نَر بیشتر ٍ بیشتر شد تا این کٌ 
ٌ چیز سفید شد  .يه

*** 

ٌ چیز تار بَد؛ انا کو کو رٍپَش صَرتی پرستار . با بَی الکل، چشو يام رٍ باز کردم اٍل يه
 .رٍ دیدم

 بیدار شدی؟ حالت بًترى؟ نی دٍنی اینجا کجاست؟-

قطعًا نی دٍنستو کٌ اینجا بیهارستانٌ؛ انا نن اینجا چی کار نی کنو؟ االن کٌ تَی 
 !چهن زار فَق العادى زیبایی بَدم

ٌ ی نحبت تکَن دادم  .سرم رٍ بٌ نشَن

 :لبخندی زد ٍ گفت

 .خَبٌ، استراحت کن-

اصال نهی تَنستو تشخیص بدم کجا ٍاقعیٌ کجا . خیلی بی حال ٍ خستٌ بَدم. ٍ رفت
 !خَابٌ

 .يیچی بٌ ذينو نهی رسید پس دٍبارى چشو يام رٍ رٍی يو گذاشتو ٍ خَابیدم

انگار زنان . نهی دٍنستو چند دقیقٌ، چند ساعت یا حتی چند رٍز از ناجرا گذشتٌ بَد
 .دیگٌ نعنا نداشت

دٍبارى ٍقتی چشو باز کردم با دیدن این يهٌ سر ٍ چشو کٌ اطرافو بَدن ترسیدم ٍ 
 .چشو يام رٍ تا آخر باز کردم
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آقای جانسَن، آقای نیلر، تام، بن، پیتر ٍ دٍنفر دیگٌ از آدم يای سازنان، دٍر تخت رٍ 
گرفتٌ بَدن ٍ ير کی یٌ چیز نی گفت، از حضَرشَن خَشحال شدم؛ انا ٍاقعًا با این 

 .شلَغی نهی فًهیدم چی نیگن

 .تا این کٌ تام نجاتو داد

 .آقایَن فکر کنو حسابی خانَم رٍ شَکٌ کردیو، بًترى خیلی نانع استراحتش نشیو-

 .انگار تازى داشتو بٌ خاطر نی آٍردم کٌ نن یٌ دٍست يایی داشتو

 :جانسَن خندید ٍ گفت

 .خَشحالو کٌ سالهی  قًرنان-

 :آقای نیلر دستٌ گل يا رٍ کنارم گذاشت ٍ گفت. بًش لبخند زدم

 .انیدٍارم ير چٌ سریع تر حالت خَب بشٌ الرا، فعال استراحت کن-

 :تام گفت

 ...آرى، حاال بریو سراغ دنیل-

 .با شنیدن اسو دنیل فشارم انگار از یٌ پرتگاى سقَط کرد

ٌ يا رٍ فرانَش کردى بَدم ٍ حتی دنیل رٍ، چقدر نن  تا يهین چند جانیٌ پیش ٍاقعًا بچ
 !احهقو

 .خَاستو بلند بشو کٌ با صدای خاص ٍ گیراش نتَقف شدم

 .خَدم اٍندم، زحهت نکشین-

 .نرديا ٍقتی از جلَی تختو کهی  کنار رفتن، تَنستو ببینهش
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 اٍن چشو بند چی بَد؟. تٌ ریشش بلند شدى بَد ٍ صَرتش خستٌ بٌ نظر نی رسید

 .یٌ چشو بند سفید رٍی چشو چپش گذاشتٌ بَد ٍ با چشو راستش بٌ نن نگاى نی کرد

 .لبخندی رٍی لبش بَد

 :جانسَن با نگرانی گفت

چرا آرٍم نهی گیرى این پسر؟ سیستو بدنت ينَز . باز کٌ پا شدی ٍاسٌ خَدت دٍردٍر-
 .ضعیفٌ

 :دنیل يهین طَر کٌ آرٍم آرٍم ٍ نحتاط بٌ تخت نزدیک نی شد گفت

 . اٍندم بٌ الرا سر بزنو. نن خَبو، این قدر بزرگش نکنین-

این قدر از . نن با بغض ٍ بی حرف بٌ صَرت نگاى نی کردم، بٌ تک تک اعضای صَرتش
 .حضَرش خَشحال بَدم کٌ قابل ٍصف نبَد

 :تام ننظَردار گفت

 .تَ کٌ دم بٌ دقیقٌ اینجایی، انگار نٌ انگار از لب نرگ جستی-

 یعنی حالش این قدر بد بَدى؟. با این حرف بی اختیار لب يام لرزید ٍ بٌ گریٌ افتادم

 :آقای جانسَن با دیدن نن بٌ تام اخو کرد ٍ گفت

 .نردى شَرت رٍ ببرن با این جَ سازیت-

 :آقای نیلر فَرا گفت

 . بًترى دیگٌ نا بریو، نحل این کٌ خیلی حرف يا دارن کٌ بٌ يو بزنن-
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دنی، رٍی صندلی کنار تخت . با خداحافظی ٍ آرزٍی سالنتی برای نا، از اتاق بیرٍن رفتن
 .نشست ٍ با غو نگايو کرد

 آخٌ چرا داری گریٌ نی کنی دختر؟-

 :با صدای ضعیف ٍ گریان پرسیدم

 حالت خیلی بد بَد؟-

 :با انگشت شست، اشکو رٍ پاک کرد ٍ گفت

جنابعالی کٌ این چند رٍز فقط . چٌ فرقی نی کنٌ، نًو اینٌ کٌ زٍدتر از تَ سرپا شدم-
 .نی خَابی

 !چشهت؟-

 :نفس عهیقی کشید ٍ گفت

نی گفتن خیلی بٌ چشهو فشار ٍارد شدى، اٍن قدری کٌ بٌ شدت ضعیف شدى؛ انا با -
ٌ طَری؟ ير بار کٌ اٍندم پیشت خَاب بَدی. عهل خَب نیشٌ  .خَدت چ

 :لبخند زدم ٍ گفتو

 .تَی یٌ دشت سرسبز ٍ زیبا. سانر يو بَد. خَابت رٍ دیدم-

 :با خندى گفت

 .چٌ تفايهی، اتفاقًا نن يو يهین خَاب رٍ دیدم-

چشهش رٍ بست ٍ لبخند . دستو رٍ سهت چشو بندش بردم ٍ آرٍم نَازشش کردم
 .نحزٍنی زد
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ٌ ی سختی ٍ تلخی ياش تهَم . باٍرت نیشٌ دنی، اٍن کابَس دیگٌ تهَم شد- با يه
 .شد

 .دستو رٍ گرفت ٍ نرم نَازش کرد ٍ بَسید

البتٌ . درستٌ، دیگٌ ٍقتشٌ بٌ زندگی عادی برگردیو؛ نحل آدم يای عادی ٍ رٍزيای عادی-
 !اگر این پیرنرد رٍ بٌ يهسری بپذیری

ٌ ی نحبت تکَن دادم  .با خجالت خندیدم ٍ سرم رٍ تندتند بٌ نشان

ٌ  ای کٌ  اٍن رٍز بًترین احساس رٍ بٌ نن يدیٌ کرد، حتی جلَی چشو بیهاريای دیگ
 .تَی اتاق بَدن

زندگی نن دٍبارى رٍی دٍر عادی افتادى بَد ٍ نن انیدٍار بَدم يهیشٌ يهین طَر باقی 
 .بهَنٌ

*** 

يرگز نگاى دٍست عزیزم جسی را فرانَش نخَايو کرد کٌ با ناباٍری بٌ چشهان جان ٍ 
 .چقدر پختٌ ٍ زیبا تر شدى بَد. دنیل چشو دٍخت تا از ٍاقعی بَدن نن نطهئن شَد

ٌ قدر از این بابت ٍحشت کردم؛ انا دنیل با  باز يو از شک زیاد بیًَش شد ٍ چ
 .«عادیٌ»خَنسردی گفت 

آن رٍز ٍقتی جسی بیًَش بَد، کنار تخت سارا کَچَلَ نشستو ٍ با ٍجد بٌ شبايت اٍ 
ٍ جسی چشو دٍختو ٍ ٍقتی صدای پر از بغض دٍست عزیزم را شنیدم اختیار 

 . اشک يایو را از کف دادم
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اکنَن کٌ در حال نَشتن این نتن يستو، دنیل کهی  دٍرتر از نن کنار باربکیَ ایستادى ٍ 
با جان ٍ تام بر سر شام رای زنی نی کند ٍ جسی عزیزم کنار نن رٍی چهن نشغَل بازی 

ٌ ی دٍست داشتنی نان سارا است  .با فرشت

دیگر قدرت دیدن سانر ٍ ارتباط نستقیو با اٍ، با رفتن آزٍر از نن سلب شد ٍ قلب نن 
آکندى از حسرت داشتنش؛ انا گايی در این طبیعت بکر نی نشینو ٍ بٌ صدای جًان 

آن زنان است کٌ نی تَانو صدای دلنشین ٍ نحکو اٍ ٍ حتی صدای آزٍر . گَش نی ديو
 .را بشنَم

ٌ يای پازل این جًان »: صدای نصیحت سانر را کٌ در قلبو زنزنٌ نی کند الرا، نا يهٌ تک
ٌ  ای کٌ براش خلق  يستیو ٍ یٌ رٍز زنانش نی رسٌ کٌ سرجای خَدنَن بایستیو ٍ ٍظیف

 .«شدیو رٍ انجام بدیو

 ...آى

ٌ ام چقدر تلخ بَدى، نًو نیست کسی بداند کٌ نن يهان ناجی جًان  نًو نیست گذشت
بَدم یا نٌ، نًو این است کٌ در يهین لحظٌ کسانی را اطرافو دارم کٌ تهام زندگی ام 

 .يستند

برای نن دیگر گذشتٌ نعنا ندارد ٍ بٌ سفارش پدر خَاندى ی عزیزم سانر، نگايو از این بٌ 
 .بعد تنًا بٌ جلَ است

نهکن است گايی در زندگی احساس پَچی ٍ بی فایدى بَدن کنیو؛ انا باید این را بدانیو 
ٌ  ای ٍجَد ندارد ٍ ير نَجَدی بنا بٌ دالیلی آفریدى شدى است  .کٌ در جًان چیز اضاف

 .يهان طَر کٌ نن خَدم را یافتو، حتی در بدترین شرایط

 .«رٍشنایی درٍن نن با تاریکی آزٍر نعنا یافت»در ٍاقع 
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 پایان


