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ٌ ی داستان  :خالص

داستانی از يزارتَی حقیقت يای زندگی اش، رايی پر از خطرات نرگبار ٍ حضَر 
 .نَجَداتی نافَق تصَراتش

ٌ ای تاریک ٍ یک . بٌ ٍاقعیت پیَستن رٍیايای ترسناکش يهٌ ٍ يهٌ بٌ دلیل گذشت
 .اشتباى؛ اشتبايی کٌ نَجب تبايی سرزنینی آرام ٍ نَجب برگزیدگی ٍ بازگشت اٍ شد

ٌ خاطر  بازگشتی پرقدرت برای نجات سرزنین ٍ نردنش؛ نردنی کٌ رٍزی تَسط لیانا ٍ ب
 .فداکاری يایش، نجات پیدا کردى بَدند

ٌ ی نردم رنج کشیدى ی آدٍنیس از بی رحو ترین  بازگشت شخصی کٌ دست انتقام يه
 .انسان بر رٍی زنین، یعنی نلکٌ نارسیسا است

 :نقدنٌ

 آفتاب نیزى  يایی از نَر نی پراکند

 .ٍ نن باز يو در راى تاریکی گو شدى ام

 ...نهی دانو

ٌ ام  .ينَز يو نهی  دانو در آن تاریکی بٌ دنبال کدانین نَر، این چنین سرگشت

*** 

 «فصل اٍل»

 «رستَران يَگَ»

قلبش . در یک جنگل تاریک ٍ ترسناک نی دٍید؛ بی آنکٌ خبری از نقصدش داشتٌ باشد
زنانی کٌ کنار یک درخت بزرگ ٍ . تندتند زدى ٍ دست  يایش کانال یخ کردى بَدند
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کًنسال ایستاد تا نفسی تازى کند، خیلی زٍد حضَر افراد دیگری را نیز در اطرافش 
صدای نفس  يای کشدارشان بٌ گَش نی رسید؛ انا در آن تاریکی چیزی . احساس کرد

دیدى نهی  شد، تردیدی نداشت کٌ ينَز یک جایی در يهان اطراف ایستادى ٍ بٌ اٍ نگاى 
 .نی کنند

ينَز چند قدم بیشتر ندٍیدى . بٌ نحض آنکٌ حالش کهی بًتر شد، شرٍع بٌ دٍیدن کرد
ٌ ی چَبی ایستادى بَد. بَد کٌ فضای اطرافش کانال تغییر کرد صدای . این بار در یک کلب

یک زن کنج اتاق نشستٌ بَد ٍ یک نشت پارچٌ را در . نالٌ ٍ شیَن بٌ گَش نی رسید
چند قدم جلَتر رفت تا نحتَیات درٍن پارچٌ را ببیند؛ انا در کهال . آغَشش نی فشرد

 .حیرت بار دیگر خَد را در يهان جنگل آشنای يهیشگی پیدا کرد

ٌ باز بٌ نادرش کٌ در . بٌ نحض ٍاردشدن، نگايش بٌ آن طرف جنگل افتاد با ديانی نیه
ٌ ی دٍری از اٍ نی دٍید، خیرى شد شَر ٍ اشتیاقی ٍصف نشدنی تهام ٍجَدش را . فاصل

 .دربرگرفت ٍ درست در يهان نسیر شرٍع بٌ دٍیدن کرد

ٌ ی نانعلَنی زل زدى بَد چند قدنی . ٍقتی بٌ نادرش رسید، پشتش بٌ اٍ بَدى ٍ بٌ نقط
ٌ  يایش گذاشت؛ انا نادرش يیچ حرکتی  بٌ جلَ رفت ٍ دست  يایش را بر رٍی شان

بند  يای . بٌ طَر ناگًانی چشهش بٌ ننبع نَری افتاد کٌ درست در نقابلش بَد. نکرد
ٌ  يای یک درخت داشتند-طالیی نرتب پیچ ٍ تاب - کٌ شبايت بسیاری بٌ ریش

درست در يهان ينگام صدای لرزان نادرش را . نی خَردند ٍ بٌ یکدیگر نی پیچیدند
 :شنید کٌ گفت

لیانا نطهئن بَد کٌ این تنًا رايٌ، پس . نترس دخترم، نهی  ذارم بًت آسیبی بزنن -
 !حتها تنًا رايٌ

با تعجب بٌ نادرش نگاى کرد، نهی تَانست نعنی حرف يایش را بفًهد؛ انا قبل از آنکٌ 
بتَاند سَالی بپرسد، چشهش بٌ يهان افراد شنل پَشی افتاد کٌ دقایقی قبل در قسهت 
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با فکر . دیگری از رٍیایش بٌ دنبالش بَدند؛ انا ظايرا این بار تنًا يدفشان نادرش بَد
درک نهی کرد کٌ اکنَن چرا ایستادى ٍ بٌ آن . بٌ آن نَضَع با نگرانی بٌ اٍ نگاى کرد

ٌ ی دیگر حرکت نهی کرد،  ٌ يای اعصاب خرد کن نگاى نی کند؛ انا اگر تا چند جانی ریش
 .دست آن افراد شنل پَش بٌ اٍ نی رسید

ٌ ای بعد يهان طَر شد کٌ فکرش را نی کرد آن افراد جلَتر آندى ٍ آستین يای . جانی
با دیدن آن صحنٌ، تَانش را بٌ کلی از دست . بلندشان را بٌ سهت نادرش نشانٌ رفتند

زیر آن آستین يا خبری از دست نبَد؛ گَیی تنًا رٍحشان آن شنل بزرگ ٍ سیاى رنگ . داد
 .را بٌ حرکت ٍا نی داشت

ٍقتی صدای جیغ نادرش بلند شد، اٍ نیز جیغ بلندی کشیدى ٍ يهان لحظٌ دستی 
 .نانرئی اٍ را از عالو رٍیا بیرٍن کشیدى ٍ این بار خَدش را بر رٍی تخت خَابش دید

بٌ نحض بیدارشدن رٍی تخت نشست؛ انا انگار ينَز تحت تاجیر خَابش بَد؛ زیرا بٌ 
طَر ناخَدآگاى دست يایش را بلند کردى ٍ نیرٍیی يهانند برق از بدنش گذشت، بٌ 

با چًرى ای گیج ٍ سردرگو . لَستر اتاقش برخَرد کردى ٍ با شدت بر رٍی تختش فرٍد آند
بٌ آن ننظرى خیرى ناندى بَد کٌ یک دفعٌ در اتاق باز شدى ٍ پدرش در چارچَب در ظاير 

 .شد

 :چارلی با حیرت فریاد زد

 !چی شد؟ -

 چی چی شد؟ -

 نیگو کار کی بَد؟ -

 :رٍبی با صدای آرانی گفت
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 چی کار کی بَد؟ -

 .چارلی نگاى عصبی بٌ اٍ انداخت ٍ سَال دیگری نپرسید

ٌ ای بٌ خَد بگیرد، بٌ لَستر بینَای  ٌ ی نعصَنان رٍبی در حالی کٌ سعی نی کرد قیاف
اتاقش کٌ ير دفعٌ قربانی خَاب يای عجیبش نی شد نگاى کرد کٌ اکنَن بر رٍی تخت 

 .خَابش ٍلَ شدى بَد

 :چارلی پس از چند لحظٌ درنگ، با لحن نشکَکی گفت

 حتها بازم خَدش افتاد، نٌ؟ -

 :رٍبی فَرا جَاب داد

 .آرى فکر کنو -

ينَز يو سعی نی کرد نگايش بٌ پدرش نیفتد؛ گَیی آن چشو يای نشکی يهیشٌ قادر 
 .بَدند ذين اٍ را بخَانند

ٌ ی اٍ بٌ حساب نی آند کٌ از بعضی از  شاید در نظر يرکس این یکی از انتیازات پدران
. افکار دخترش باخبر شَد؛ انا رٍبی اطهینان داشت کٌ چارلی قدرتی فراتر از این را دارد

اگر چٌ ظايرا این یک اتصال ضعیف بٌ شهار نی رفت؛ زیرا تا بٌ آن رٍز چارلی نتَانستٌ 
 .بَد از راز بزرگ رٍبی سردرآٍرد

ٌ ای را يهان جا ایستاد ٍ بٌ رٍبی نگاى کرد زنانی کٌ از فًهیدن دلیل . چارلی چند دقیق
ٌ ی ٌ ت رٍ بخَر، انرٍز باید بری » اصلی حال دخترش ناانید شد، با گفتن جهل بیا صبحَن

 .از اتاق بیرٍن رفت« .رستَران
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بٌ خَبی نی دانست کٌ پدرش راضی نیست کٌ ير دفعٌ بٌ . رٍبی نفس راحتی کشید
ٌ ای از خانٌ بیرٍن برٍد؛ انا ظايرا بعد از گذشت سال يا حساسیت يایش کهتر  یک بًان

 .شدى بَدند؛ اٍ يهیشٌ زیادی نحتاط بَد

نگاى کَتايی بٌ . کش ٍ قَس اساسی بٌ بدنش داد ٍ بٌ آرانی از رٍی تختش بلند شد
در آن ندت آن قدر از رٍی سقف بر رٍی تختش سقَط کردى بَد کٌ . لَستر انداخت

ٌ يایش خرد ٍ خاکشیر شدى بَدند دنپایی يای عرٍسکی اش را پَشید ٍ . تهانی شیش
ٌ ی قدی کٌ بر رٍی کهد اتاقش نصب بَد ایستاد لباس خَابی با طرح . رٍبرٍی آین

گل يای ریز سفید ٍ شلَار نشابًش پَشیدى بَد، نَيایش آشفتٌ بَد ٍ دناغش بیشتر 
 .از ير ٍقت دیگری پف کردى بَد

 !این کٌ ير رٍز ُپفش بیشتر نیشٌ! ای بابا -

 رٍبی؟ -

 بلٌ بابا؟ -

ٌ ی بعدی چارلی باشد؛ زیرا صداکردن يایش صرفا یک يشدار بٌ  نیازی نبَد ننتظر جهل
پشت نیز صبحانٌ . بی آنکٌ آبی بٌ صَرتش بزند، از اتاق خارج شد. حساب نی آند

 .نشست ٍ نگايی بٌ پنکیک ٍ ژانبَن تَی بشقابش انداخت

 !بابا کدبانَی نايری شدی  يا -

چارلی بدٍن آنکٌ بٌ اٍ نگاى کند، در حالی کٌ سٌ پنکیک را یک جا در ديانش نی گذاشت 
 :گفت

 .نظر لطفتٌ-

 .رٍبی لبخند کَتايی زدى ٍ شرٍع بٌ خَردن کرد
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آن رٍز یکشنبٌ بَد ٍ . بعد از صبحانٌ بٌ سهت اتاقش دٍید تا ير چٌ زٍدتر حاضر شَد
ٌ طَر نردم در یک  رستَران از ير ٍقت دیگری شلَغ تر بَد ٍ اٍ ينَز يو نهی فًهید چ
رٍز تعطیل بٌ جای تفریح بٌ رستَران آن يا يجَم نی آٍرند ٍ شرٍع بٌ خَاندن آٍاز ٍ 

ٌ ای باال انداختٌ ٍ کهد لباس يایش را باز کرد. این جَر کاريای نضحک نی کنند کت . شان
چرنی قرنزی را يهراى با شلَار جینش بیرٍن کشید، لباس يایش را از تنش بیرٍن آٍرد 

بعد از پَشیدن شلَار، رژ صَرتی نالیهی . ٍ کتش را بر رٍی تاپ سادى ی سفیدش پَشید
 .زد ٍ بعد از خداحافظی با پدرش از خانٌ بیرٍن رفت

ٌ ی کرلینگز رسید درست آن طرف خیابان، . خیابان يا خلَت بَدند ٍ خیلی زٍد بٌ ننطق
با . از عرض خیابان گذشت ٍ رٍبرٍی رستَران ایستاد. رستَرانی بَد کٌ در آن کار نی کرد

حسرت خاصی بٌ تابلَی بزرگی کٌ با حرٍف درشت انگلیسی بر رٍیش نَشتٌ شدى 
 :در نًایت طاقت نیاٍردى ٍ با صدای بلندی گفت. خیرى شد« رستَران يَگَ»بَد

ٌ ی این رستَران انتخاب کردن؟ ينَز  - چرا يَگَ؟ آخٌ این چٌ اسهی بَد کٌ ٍاس
 .جا دعَت کنوخجالت نی کشو سلنا رٍ بٌ این 

 !نی تَنی دعَتش نکنی خانو الرتر، يیچ اجباری نیست -

با شنیدن صدای آقای اٍانز، پسر ارشد صاحب رستَران، چًرى اش در يو رفت، آن قدر 
البتٌ نیازی بٌ این کار نبَد؛ زیرا آقای . خجالت زدى بَد کٌ جرأت برگشتن را نیز نداشت

کت ٍ شلَار خاکستری رنگی بٌ تن داشت . اٍانز جلَتر آندى ٍ درست در نقابلش ایستاد
ٍ نَيایش را نانند يهیشٌ تا جایی کٌ نی تَانست بٌ سهت باال يدایت کردى بَد، 

 .چشو يای آبی داشت با بینی دراز ٍ لب يای باریک

 :رٍبی با دستپاچگی گفت

ٌ خیر آقای اٍانز -  .صبح ب



 

www.lovelyboy.blog.ir 

8 Zahra bagheri  پایان برای بازگشتیرنان |  

 :اٍانز نگاى سرزنش آنیزی بٌ اٍ انداخت ٍ بی تَجٌ بٌ حرف اٍ گفت

 .رٍبی، نطهئنو رٍزی نجبَر نیشو پا رٍی دلو بذارم ٍ اخراجت کنو-

 ...انا -

 :اٍانز اجازى ی صحبت را بٌ اٍ ندادى ٍ بٌ تندی گفت

  ٍ انا اینکٌ اگٌ فقط یک بار دیگٌ بٌ نام پدرم تَيین بشٌ، کاری بدتر از اخراجت انجام  -
 !نیدم

 :سپس در حالی کٌ بٌ سهت در رستَران حرکت نی کرد، با لحن تًدیدآنیزی ادانٌ داد

ٌ ی کارکنان رستَران ِپنٌ لَپٌ صدات کنن -  !  دستَر نیدم کٌ يه

رٍبی با شنیدن آن حرف فَرا سرخ شد؛ زیرا اکنَن اٍ نیز دریافتٌ بَد کٌ تا چٌ حد از آن 
ٌ ای را ننتظر ناند ٍ کهی بعد با . اسو بدش نی آید بعد از رفتن آقای ِاٍانز چند دقیق

 .بی حَصلگی ٍارد رستَران شد

يهان طَر کٌ حدس نی زد، رستَران نانند يرٍقت دیگری بسیار شلَغ ٍ پر سر ٍ صدا 
آن رٍز دکَراسیَن سالن را بٌ بًترین شکل نهکن تغییر دادى بَدند؛ چًار ردیف نیز . بَد

. در دٍطرف سالن قرار داشت ٍ سر ير نیز شهع يای قرنز ٍ سبزرنگ را رٍشن کردى بَدند
سرانیک قًَى ای رنگ کف رستَران از شدت تهیزی برق نی زد ٍ انعکاس نَر از سقف 

ٌ ای رستَران بر رٍی آن نی افتاد  .شیش

کٌ انتًای سالن - رٍبی با عجلٌ از بین نیزيا نی گذشت تا يرچٌ زٍدتر بٌ اتاق کارکنان
در راى عبَر از کنار نیزيا، چشهش بٌ ایَان افتاد کٌ پشت نیز يهیشگی . بَد برسد

نشستٌ بَد ٍ طبق نعهَل احساس خَش صدایی بیش از اندازى ای بٌ اٍ دست دادى 
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رٍبی نی خَاست سرش را برگرداند تا اٍ را نبیند؛ انا ظايرا دیر شدى بَد؛ زیرا نانند . بَد
 :يهیشٌ يهان طَر کٌ بٌ اٍ زل زدى بَد، با يهان صدای نکرى اش شرٍع بٌ خَاندن کرد

as long as you love me, we could be starving – ( از ٍقتی عاشق شدی، ير
 (.دٍنَن نحتاج شدیو

we could be homeless, we could be broke ( ير دٍنَن بی خانهان ٍ بدبخت
 (شدیو

as long as you love me, I'll be your platinum , I'll be your silver, I'll be 
your gold ( ،از ٍقتی کٌ عاشقو شدی، نن شدم جرٍت زندگیت، شدم طال ٍ جَايرت

ٌ چیزت  (!شدم يه

رٍبی با چًرى ی دريهی از کنار نیزش رد نی شد کٌ ناگًان ایَان با صدای بلندی فریاد 
 :زد

as long as you love lo-lo lo-lo-lo-lo- love me!- 

ٌ ی دٍستانش کٌ سر نیزش نشستٌ بَدند از جا پریدند ٍ با حالت  نٌ تنًا اٍ، بلکٌ يه
رٍبی دیگر صبر نکرد ٍ با عجلٌ بٌ سهت اتاق دٍید، در . اعتراض آنیزی بٌ اٍ نگاى کردند

 ...را با شدت باز کرد کٌ

 !يی -

 .ببخشید! آخ -

دختری با پَست بسیار سفید ٍ نَيای نشکی بلندی کٌ تا ابتدای کهرش نی رسید، بٌ 
 :اٍ چشو غرى رفتٌ ٍ لباسش را پَشید، سپس با ناراحتی گفت

ٌ چاکت باز زدى زیر آٍاز کٌ این جَری پریدی تَ؟ -  چیٌ؟ عاشق سین
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ٌ ای کشید ٍ با لحن نلتهسی گفت  :رٍبی نفس کالف

باٍر کن کٌ بٌ دیدنش تَی این رستَران !   خَايش نی کنو راجع بًش حرف نزن سلنا -
 !حساسیت عجیبی پیدا کردم، احساس نی کنو بدنو بٌ خارش افتادى

 ...خب، این تنًا یک راى دارى -

 :رٍبی با انیدٍاری بٌ اٍ خیرى شدى بَد کٌ سلنا فَرا گفت

 .جَاب اٍن یکی رٍ بدی کٌ از شر این یکی راحت شی -

 (ِسلی نخفف سلنا)! آفرین، ٍاقعا پیشنًاد فَق العادى ای بَد ِسلی -

 :سلنا خندید ٍ گفت

ٌ ای بٌ فکرم نهی رسٌ -  .  باٍر کن چیز دیگ

 !پس بًترى فکر نکنی -

سلنا صهیهی ترین . رٍبی با دلخَری لباس نخصَصش را پَشید ٍ از اتاق بیرٍن رفت
دٍستش بٌ حساب نی آند؛ انا گايی اٍقات اٍ نیز آزارديندى ترین نَجَد بر رٍی زنین 

 :ينَز کانال ٍارد رايرٍ نشدى بَد کٌ سلنا با صدای بلندی گفت. نی شد

 .برگرد، شَخی کردم بابا!   يی رٍبی -

بی آنکٌ بٌ عربدى ی ایَان ٍاکنشی نشان . رٍبی بی تَجٌ بٌ سلنا ٍارد سالن اصلی شد
در رٍزيای . بديد، بٌ سهت نیز دختر ٍ پسر جَانی رفتٌ ٍ سفارش يایشان را گرفت

آن رٍز يو نانند يرٍقت دیگری نجبَر شد از ابتدای .تعطیل تهام کارش يهان بَد
سالن تا انتًای سالن بدٍد ٍ سینی يایی را کٌ پر از سفارشات نردم سرخَش ٍ سرنست 
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ٌ جا کند ٍقتی آخرین سینی خالی را بر رٍی پیشخَان گذاشت، ساعت رٍی . بَد جاب
 .دیَار عدد يفت را نشان نی داد

ٌ ی . رٍبی با خستگی بٌ اتاق برگشت ٍ شرٍع بٌ عَض کردن لباس يایش کرد چند جانی
سلنا تهام رٍز خَد را بٌ در ٍ . بعد سلنا نیز ٍارد اتاق شد؛ انا رٍبی ايهیتی بٌ اٍ نداد

. دیَار کَبیدى بَد تا تَجٌ اٍ را بٌ خَد جلب کند؛ انا رٍبی نیو نگايی يو بٌ اٍ نینداخت
ٌ ی آن حرف يا را برای درآٍردن  ٌ خاطر آنکٌ از دستش عصبانی بَد، نی دانست يه نٌ ب

حرصش نی زند؛ زیرا حتی خَد اٍ نیز با تهام ٍجَد از ایَان ٍ کَین، يهکالسی 
دبیرستان رٍبی کٌ چندین ٍ چند دفعٌ از اٍ درخَاست ازدٍاج کردى بَد، نفرت داشت ٍ 

ٌ ای بهاند  .نعتقد بَد کٌ اٍ يهچنان باید ننتظر یک عشق افسان

 .فردا شب قرارى برم نًهَنی -

با صدای سلنا بٌ خَد آند؛ انا گَیی نخاطبش اٍ نبَد؛ زیرا يهان طَر کٌ داشت لباسش 
سلنا بٌ طَر ناگًانی دست يایش را باال بردى ٍ . را عَض نی کرد، با خَد حرف نی زد

 :گفت

م پیدا نی شد؟ یٌ دختر جذاب، خَشگل، خَشتیپ، چی نی شد اگٌ یٌ يهراى ٍاسٌ -
 ...نًربَن، خَش قلب

 :رٍبی با شنیدن آن حرف يا خندى اش گرفت، با ٍجَد خستگی لبخندی زد ٍ گفت

ٌ ی ! عجیبٌ - این يا رٍ کٌ گفتی یاد خَدم افتادم، ننو بدم نهیاد اگر کسی ازم ٍاس
 .نًهَنی دعَت نی کرد

 :سلنا با خَشحالی خَد را در آغَشش انداخت ٍ گفت

 .  نن دعَتت نی کنو -
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ٌ ای بٌ خَد گرفت ٍ گفت ٌ ی نغرٍران  :انا فَرا قیاف

 !البتٌ نن کٌ این يا رٍ نی گفتو، اصال بٌ تَ فکر نهی کردم -

 :رٍبی با حالت اعتراض آنیزی فریاد زد

 !سلنا -

*** 

ٍقتی . ٍقتی بٌ خیابان کرلینگز رسید، يَا کانال تاریک شدى بَد؛ انا اٍ عاشق شب بَد
ٌ يای اطراف يهٌ جا در تاریکی نطلق فرٍ نی رفت ٍ تنًا ننبع نَر چراغ يای رٍشن خان

 .بَد، شًر بٌ طرز شگفت انگیزی در نظرش زیباتر بٌ نظر نی آند

خیلی دلش نی خَاست . باد نالیهی بٌ صَرتش نی خَرد کٌ رٍحش را نَازش نی کرد
بٌ . کٌ در آن يَای عالی قدم بزند؛ انا آن قدر خستٌ بَد کٌ نای این کار را يو نداشت

يهین دلیل تصهیو گرفت کٌ فردا نسیر دبیرستان تا خانٌ را پیادى برٍد ٍ اکنَن با یک 
 .تاکسی ير چٌ زٍدتر خَد را بٌ رخت خَابش برساند

يهیشٌ يهان طَر بَد، برای آسَدگی خیال خَد يهیشٌ چیزی را برای جایگزین کردن 
 .پیدا نی کرد

ٍقتی سَار تاکسی شد، احساس خَاب آلَدگی نی کرد؛ بٌ يهین خاطر شیشٌ را پایین 
بٌ نحض خَردن باد بٌ صَرتش، خَابش پرید ٍ کهی بعد بٌ خیابان اصلی خانٌ . کشید
خیابانی کٌ بٌ ساختهان ننتًی نی شد، نسیر نسبتا کَتايی داشت؛ بٌ يهین . رسید

دٍ . خاطر يیچ گاى رانندى يای تاکسی بٌ خَدشان زحهت نهی دادند کٌ ٍارد خیابان شَند
طرف جادى پر از درخت يای کاج سر بٌ فلک کشیدى بَد ٍ ٍسط خیابان يو تیريای 

 .چراغ برق قرار داشتٌ ٍ تهام جادى را رٍشن کردى بَدند
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ٌ جا خلَت بَد ٍ يیچ صدایی بٌ جز صدای حرکت ناشین يای خیابان اصلی بٌ  يه
ٌ ی . گَش نهی رسید نَر نارنجی چراغ يا بر رٍی زنین افتادى بَد ٍ رٍبی نی تَانست سای

سنگ ریزى ی کَچکی را بٌ جلَ پرتاب کرد، . بزرگی از خَدش را کٌ زیر پايایش بَد، ببیند
چیزی نهاندى بَد بٌ ساختهان . چند قدنی جلَتر رفتٌ ٍ بار دیگر لگد نحکهی بٌ اٍ زد

بٌ سرعت سرش را بلند کرد، چراغی کٌ . برسد کٌ ناگًان نسیر نقابلش کانال تاریک شد
درست باالی سرش بَد چندبار رٍشن ٍ خانَش شدى ٍ بعد خیابان در تاریکی نطلق فرٍ 

 .رفت

با آنکٌ حضَر نیرٍی عجیبی را احساس . با ترس بٌ دٍر ٍ اطرافش نگاى کرد، کسی نبَد
خَدش نیز از این فکر . نی کرد؛ انا تردیدی نداشت کٌ يیچ انسانی در آن اطراف نیست

این افکار بٌ طَر ناخَاستٌ بٌ ذينش يجَم آٍردى بَدند؛ انا بٌ . بسیار نتعجب شد
ترس . بیش از آن نهی تَانست در آن تاریکی بایستد. درستی آن يا اطهینان داشت
شاید . بار دیگر بٌ اطراف نگاى کرد، يیچ کس در آن جا نبَد. عجیبی بٌ جانش افتادى بَد

قبال يو ناخَاستٌ کلید النپ . با استفادى از نیرٍيایش نی تَانست چراغ را رٍشن کند
اشتیاق خاصی در ٍجَدش بَد، با این حال از . اتاقش را رٍشن ٍ خانَش کردى بَد

يرگز نهی خَاست بٌ یاد بیاٍرد کٌ یک . کاری کٌ نی خَاست انجام بديد ٍحشت داشت
ندت يا بَد کٌ ترجیح نی داد نیرٍيای عجیبی را کٌ در ٍجَدش . انسان عادی نیست

اٍ تصهیو داشت . پنًان شدى ٍ ننتظر یک فرنان از طرف اٍ بَدند بٌ فرانَشی بسپارد
ٌ ی  این راز را با خَد بٌ گَر ببرد؛ بنابراین خیلی زٍد دست يایش را پایین آٍردى ٍ ٍسَس
استفادى از آن نیرٍی قدرتهند را سرکَب کرد، سپس بٌ سرعت چند قدم باقی ناندى را طی 

 .کردى ٍ ٍارد ساختهان شد

*** 

ٌ ی نحس»  «دٍشنب
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شب گذشتٌ نیز با کابَس يای عذاب آٍر . صبح با صدای زنگ نَبایلش از خَاب پرید
ٌ ی . سپری شدى بَد این بار زنی را در رٍیا دید کٌ باالی برج بلندی ایستادى ٍ قًقً

ٌ ای را سر دادى بَد  .نستان

با خستگی از تخت خَابش بلند شد، تهام بدنش درد نی کرد ٍ نای راى رفتن نداشت؛ 
اٍ کٌ تهام شب را . گَیی تهام شب را نیز نشغَل پذیرایی از افراد حاضر در رستَران بَد

خَابیدى بَد، پس آن نیزان از خستگی چٌ نعنی داشت بٌ جز آنکٌ از ابتدای رٍز نحسی 
 ٍ بدشانسی بٌ سراغش آندى بَد؟

ٌ ی نختصری خَردى ٍ لباس يای  رٍبی بعد از شستن صَرتش، با بی نیلی صبحان
ٌ ی لباسش بٌ . دبیرستانش را پَشید ٍقتی با عجلٌ از اتاقش خارج نی شد، گَش

دستگیرى گیر کردى ٍ قسهتی از آن پارى شد ٍ رٍبی با دیدن آن صحنٌ اطهینان یافت کٌ 
 .آن تازى سرآغاز بدشانسی يای آن رٍز است

ٌ ی دٍم باال رفت، پشت در کالس نفس  ٌ يای طبق با رسیدن بٌ دبیرستان، با نگرانی از پل
بٌ نحض ٍاردشدن بٌ کالس، پايایش بٌ طرز بدی پیچ . عهیقی کشیدى ٍ در را باز کرد

با افتادنش يهٌ با صدای بلندی زیر خندى . خَردى ٍ با صدای نًیبی بر رٍی زنین افتاد
 .زدند ٍ اٍ را با دست بٌ یکدیگر نشان دادند

ٌ ای سرش را بلند کردى ٍ نگايش بٌ چشو يای نشکی ٍ بسیار  رٍبی با چًرى ی دريو رفت
 .ریز فیلیپس کٌ شرارت در آن نَج نی زد افتاد

فیلیپس، پسر قلدر کالس، با اندانی بسیار درشت بَدى کٌ اذیت ٍ آزار باقی 
دانش آنَزان کالس برایش نَعی تفریح نحسَب نی شد، اگرچٌ در نقابل دانش آنَزان 

ٌ خاطر  سال سَم اندکی با احتیاط رفتار کردى ٍ ينگانی کٌ چند پسر سال سَم اٍ را ب
ٌ ٍزن »:چاقی اش نسخرى نی کردند، اٍ با خَنسردی بٌ آن يا نی گفت فقط کهی اضاف
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ٌ ٍزنش «!دارم کٌ با یک رژیو کَچیک حل نیشٌ ؛ انا اٍ سخت در اشتباى بَد؛ زیرا اضاف
 .آن قدر زیاد بَدى کٌ اٍ را بٌ یک خَک زشت ٍ بدقَارى تبدیل کردى بَد

ٌ ای خشو تهام ٍجَد رٍبی را دربرگرفت ٍ تصهیو داشت تهام استخَان يای  برای جانی
فیلیپس را خرد کند؛ انا فَرا بٌ یاد باليایی کٌ تا قبل از ٍرٍد بٌ دبیرستان بر سرش آندى 

اٍ برای اٍلین بار در تهام آن بیست سال نزدیک بٌ یک ساعت برای گرفتن . بَد، افتاد
تاکسی ایستاد؛ انا گَیی يیچ کدام از آن رانندى يا اٍ را نهی دیدند؛ زیرا بی اعتنا بٌ باال ٍ 

پایین پریدن يایش از کنارش عبَر نی کردند ٍ اٍ در انتًا نجبَر شد سد راى یک پیک 
 .نَتَری شَد ٍ با خَايش ٍ التهاس خَد را بٌ دبیرستان برساند

ينگانی کٌ ٍارد دبیرستان شد؛ آقای َافِلک، ندیر ندرسٌ، بٌ طرز نسخرى ای عصبی شدى 
ٍ اٍ را برای تاخیرش نؤاخذى کرد ٍ این باعخ تعجب رٍبی شد؛ زیرا آقای افلک نرد 

بسیار آرام ٍ خَنسردی بَدى ٍ سابقٌ نداشتٌ کٌ با يیچ یک از دانش آنَزان چنین 
برخَردی داشتٌ باشد ٍ اٍ اطهینان داشت کٌ خَد ندیر نیز از رفتار يای خَد شگفت زدى 

 .بَدى است

با یادآٍری آن لحظات بٌ آن نتیجٌ رسید کٌ این زنین خَردن نیز از اجرات بدشانسی 
با این فکر بٌ . خَد اٍست ٍ درگیرشدن با فیلیپس يیچ دردی را از اٍ دٍا نخَايد کرد

طَر ناگًانی خشهش فرٍکش کرد، از جایش برخاستٌ ٍ يهان طَر کٌ لباس يایش را 
 :نی تکاند، لبخند پرحرصی زد ٍ گفت

 !اگر فکر نی کنی کٌ بانزى ای، باید بگو سخت در اشتبايی -

 :فیلیپس يهان گَنٌ کٌ پَزخند نی زد، با لحن زنندى ای گفت

ٌ ی نجاتو  -   پس خَدت از اشتباى درم بیار، نن نی نیرم ٍاسٌ اینکٌ یکی نحل تَ فرشت
 .بشٌ
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رٍبی با انزجار سر تا پای اٍ را برانداز کرد؛ انا قبل از آنکٌ حرفی بزند، دستی با شدت بٌ 
ٌ ی فیلیپس برخَرد کردى ٍ اٍ را عقب راند  .سین

 !راحتش بذار -

نن اگٌ نخَام تَ ازم دفاع کنی، »:رٍبی با بی حَصلگی بٌ کَین نگاى کردى ٍ در دل گفت
 «باید کی رٍ ببینو؟

ٌ ای بٌ فیلیپس زل زدى ٍ صَرتش بٌ سرخی نی گرایید؛ گَیی تهام  کَین با حالت ابلًان
زٍرش را نی زد تا چًرى اش اندکی ترسناک بٌ نظر بیاید؛ انا چندان در این کار نَفق 

 .نبَد

ٌ ی  فیلیپس با نشايدى ی شجاعت نضحک اٍ، بٌ سختی از جا بلند شدى ٍ سینٌ بٌ سین
اٍ ایستاد؛ انا قبل از آنکٌ بخَايد ٍاکنشی نشان بديد، در کالس باز شدى ٍ آقای ُبَرن 

ٌ ی دانش آنَزان کتاب يایشان را گشَدى ٍ با . ٍارد کالس شد بٌ نحض ٍاردشدنش يه
فیلیپس کٌ جرأت ابراز ٍجَد . چاپلَسی از اٍ خَاستند کٌ يرچٌ زٍدتر درس را آغاز کند

در نقابل استادان را نداشت، بٌ زدن يهان پَزخند يای يهیشگی اکتفا کردى ٍ بار دیگر 
 .سر جایش نشست

کَین نیز کٌ نیدان را برای عرض اندام نناسب دید، صدای خرناس نانندی از خَد 
درآٍرد، سپس دست يایش را بر رٍی کهر رٍبی قرار دادى ٍ اٍ را بٌ سهت صندلی يایشان 

 .يل داد

رٍبی بٌ نحض نشستن بٌ آن فکر کرد کٌ اگر اکنَن در جای نناسبی بَدند، دست يای 
کَین کٌ اکنَن نقش یک قًرنان اسطَرى ای را ایفا نی کرد، . کَین را نی شکست

ٌ اش را جلَ دادى ٍ با غرٍر بٌ رٍبی نی نگریست  .سین
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ٌ يای  در چند ساعِت پس از آن اتفاق عجیبی رخ داد؛ گَیی زنان کش آندى ٍ عقرب
آن ٍاقعٌ چنان . ساعت بٌ طرز غیرعادی بر رٍی ساعت دى صبح جا خَش کردى بَدند

عجیب بَدى کٌ باعخ تعجب تهانی افراد حاضر در کالس شد ٍ آقای بَرن کٌ اکنَن 
ٌ يای ساعت نگاى  فصل چًارم کتاب را بازخَانی نی کرد، با حالتی التهاس گَنٌ بٌ عقرب

ٌ يا شدى بَد، دست از عهل . نی کرد در نًایت دست نانرئی کٌ باعخ تَقف عقرب
 .غیرانسانی اش برداشتٌ ٍ در نًایت کالس در ساعت دٍازدى بٌ پایان رسید

ٌ ای استاد بَرن ظاير شدند،  ٌ يای پرنَر خَرشید بر رٍی نیز شیش ينگانی کٌ اٍلین لک
ٌ يایشان  يهگی از جا برخاستٌ ٍ با حالت عصبی ٍ خستٌ کتاب يایشان را بٌ درٍن کَل

رٍبی با بًت بر رٍی صندلی اش نیخکَب شدى بَد؛ گَیی نهی تَانست . پرتاب کردند
اتفاقات پیش آندى را يضو کند، آن گاى با تکان دستی در نقابل چشو يایش بٌ خَد 

آندى ٍ نگايش را بٌ کَین دٍخت، با بی حَصلگی شرٍع بٌ جهع کردن کتاب يایش کردى 
 :ٍ گفت

   کاری داشتی؟ -

کَین یک آن از رفتار سرد اٍ شگفت زدى شد؛ انا فَرا خَد را جهع ٍ جَر کردى ٍ با 
 :خَنسردی ساختگی گفت

 .  نی خَاستو، نی خَاستو بايات حرف بزنو -

 !خب بزن -

 .جا نهی تَنوجا نهیشٌ، این آخٌ این  -

 !خب پس نزن -
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کَین کٌ از بی اعتنایی اٍ بٌ ستَى آندى بَد، نفسش را پرحرص بیرٍن فرستاد ٍ در حالی 
 :کٌ صدایش کهی بلندتر از حد نعهَل بَد گفت

 !  انا نن باید بايات حرف بزنو  -

 :رٍبی کٌ از دست انداختن اٍ غرق لذت بَد، با شادی ٍصف ناپذیری گفت

 !پس بزن -

کَین این بار کنترل خَد را از دست دادى ٍ نگاى خشَنت آنیزی بٌ اٍ انداخت؛ انا رٍبی 
ٌ ای با آب بسیار خنک ٍ رٍان از انتًای  پس از گفتن آن کلهات احساس کرد کٌ رٍدخان
قلبش جاری شدى است؛ زیرا بٌ خَبی تَانستٌ بَد اعتهاد بٌ نفس کاذب کَین را از اٍ 

نحل رٍز برایش رٍشن بَدى کٌ کَین از آنکٌ رٍبی اجازى ی دفاع کردن را بٌ اٍ دادى . بگیرد
بَد، انید بیًَدى ای پیدا کردى ٍ يهان انید باعخ شدى بَد کٌ چنین جسارتی از خَد 

 .نشان بديد

انا کَین کانال در اشتباى بَد؛ زیرا اٍ دختری نبَد کٌ بٌ آسانی بٌ دست بیاید یا با یک 
 .قًرنان بازی سادى بتَان بٌ قلب سخت ٍ نحکهش نفَذ کرد

 ...نی خَام حرفی رٍ کٌ خیلی ٍقت پیش باید بًت نی زدم بگو، رٍبی نن -

رٍبی يهان طَر کٌ با درناندگی بٌ دیَار نقابلش زل زدى بَد، در دل دعا نی کرد کٌ از 
درست يهان لحظٌ صدای گَشخراشی بلند شد، نَبایل کَین . این نخهصٌ نجات یابد

 .زنگ خَردى بَد

 .خیلی خب يهین االن نیام! چی؟... نگٌ چی شدى؟ .... بلٌ؟ نن ينَز تَی کالسو -

 :رٍبی کٌ با کنجکاٍی بٌ اٍ نگاى نی کرد با خَشحالی نحسَسی پرسید

   چی شدى؟ -
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 :کَین کٌ از خَشحالی اٍ گیج شدى بَد، با نگرانی گفت

.   برادرم صبح ناشینو رٍ ازم قرض گرفتٌ بَد، حاال بابا زنگ زدى ٍ نیگٌ کٌ تصادف کردى -
در اٍلین فرصت حرفی رٍ کٌ نی خَاستو بزنو بًت نیگو، ... نن نیرم؛ انا! َاى لعنتی

 .نگران نباش

 :ٍقتی کَین با عجلٌ از در کالس خارج شد، رٍبی با لحن نتحیری گفت

 !لعنت بٌ اٍن کسی کٌ نگران باشٌ -

ناگفتٌ نهاند . سپس بالفاصلٌ کیفش را برداشتٌ ٍ با آخرین سرعت از کالس خارج شد
ٌ يا پیش رفت  .کٌ تا قبل از بیرٍن رفتن از دبیرستان نزدیک بٌ دٍبار تا نرز افتادن از راى پل

ينگانی کٌ ٍارد خیابان شد، با دیدن ساختهان کج ٍ نعَج يهیشگی لبخندی از سر 
تنًا چند قدم تا رسیدن . خَشحالی زدى ٍ با سرعت بیشتری بٌ سهت خانٌ حرکت کرد

با دیدن صَرت سلنا کٌ بر رٍی . بٌ در خانٌ باقی ناندى بَد کٌ نَبایلش زنگ خَرد
ٌ ی نَبایل چشهک نی زد، دستش را بر رٍی عالنت سبزرنگ کشیدى ٍ گفت  :صفح

   الَ؟ -

 !سالم عزیزم -

 سالم، چٌ خبر؟ -

 نی خَاستی چٌ خبری باشٌ؟ نگٌ بدٍن تَ يو بٌ نن خَش نی گذرى؟ -

 :رٍبی کٌ بٌ لحن گفتار اٍ کهی نشکَک شدى بَد، با ناراحتی گفت

 !  سلنا خَايش نی کنو فقط بگَ چی نی خَای -

 ...تَ راجع بٌ نن چٌ فکری! ٍاقعا کٌ -
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ٌ ای گفت  :رٍبی با لحن خست

 !  سلنا -

 .خیلی خب، نی خَاستو با نن بٌ نًهَنی انشب بیای -

 کدٍم نًهَنی؟ -

ٌ ی يهین نی خَام  - جیهز دعَتو کردى؛ انا نی دٍنی کٌ دلو نهی خَاد تنًایی برم، ٍاس
 .بايام بیای

 ...انا -

 .انا چی؟ نکنٌ نهی خَای بیای؟ خَدت گفتی کٌ نیای -

لحن کالم سلنا کهابیش تًدیدآنیز بَد ٍ رٍبی نیز این را فًهیدى ٍ سعی کرد از راى 
 :دیگری ٍارد شَد

ٌ ی این گفتو کٌ جیهز تَ رٍ تنًا دعَت کردى - شها تازى با يو .   نعلَنٌ کٌ نیام، فقط ٍاس
 ...آشنا شدین ٍ

ٌ خاطر يهین نی خَام کٌ بیای -  .ب

 :رٍبی کٌ گیج شدى بَد، گفت

 چرا؟ -

 .چَن این اٍلین قرارنَنٌ، نهی خَام خیلی پیش بریو -

 .آيا پس نن نیام اٍن جا کٌ جلَی عشق بازی شها يا رٍ بگیرم -

 !آرى... یعنی! نٌ -
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رٍبی بٌ خستگی ٍ اتفاقات آن رٍز فکر کرد، دلش پر نی کشید کٌ چند ساعتی را بی آنکٌ 
ٌ گفتن بٌ بًترین دٍستش را يو نداشت؛ بنابراین  بٌ چیزی فکر کند بخَابد؛ انا جرأت ن

 :با لحن اطهینان بخشی گفت

ٌ م، تا شب استراحت نی کنو ٍ بعدش حاضر نیشو -  .خیلی خب، نن االن دم خَن

 :سلنا فَرا گفت

 !  انا نهیشٌ -

 برای چی؟ -

االن . برای اینکٌ نًهَنی ساعت شیش شرٍع نیشٌ، تَلد یکی از دٍست يای جیهزى -
 .يو ساعت دٍئٌ، تا ساعت شیش چیزی نهَندى

ٌ ای گهان کرد کٌ فشارش افتادى است؛ انا بی آنکٌ  رٍبی با شنیدن آن حرف يا، لحظ
 .اعتراضی کند، قبَل کردى ٍ تهاس را قطع کرد

ٍقتی ٍارد اتاقش شد، با حسرت بٌ تخت خَابش نگاى کرد؛ انا بی آنکٌ بٌ طرفش برٍد 
لباس يای دبیرستانش را . در کهد را باز کردى ٍ لباس قرنزرنگی را از آن جا بیرٍن آٍرد

درآٍردى ٍ لباس نًهانی اش را پَشید، رٍی نیز نقابل آینٌ نشست ٍ بٌ عکس خَدش 
 .در آینٌ نگاى کرد

چیزی نهاندى بَد کٌ از خستگی بیًَش شَد، چشو يایش را بٌ آرانی بست ٍ در يهان 
ٌ کردن نَيایش بٌ اتهام رسید، بٌ ناچار الی . حال نَيایش را شانٌ کرد ٍقتی کار شان

؛ فرقی  پلک يایش را باز کردى ٍ با عصبانیت رژ قرنزرنگش را بر رٍی لب يایش کشید
نیان نَيایش باز کردى ٍ آن يا را بٌ حال خَد ريا کرد، کفش يای قرنزرنگش را پَشید 

چٌ نی شد اگر نی تَانست تنًا چند دقیقٌ . ٍ خَد را بر رٍی تخت گرم ٍ نرنش ريا کرد
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با نگاى کردن بٌ ساعت آى از نًادش بلند شد؛ چیزی بٌ . چشو يایش را رٍی يو بگذارد
اگر قرار بَد یک ساعت را يو در راى باشند، ٍقتی برای استراحت . ساعت چًار نهاندى بَد

با بی حالی از جای برخاستٌ ٍ از اتاق بیرٍن رفت، ٍارد آشپزخانٌ شد تا . باقی نهی ناند
ٌ ی خالی با بًت ٍ  برای خَد قًَى درست کند؛ انا با بازکردن در کابینت ٍ دیدن جعب

 :حیرت زنزنٌ کرد

 !آخٌ چرا؟! این حجو از بدشانسی غیرنهکنٌ -

رٍبی بعد از گفتن آن جهلٌ سعی کرد بٌ خَد دلداری بديد ٍ ٍانهَد کند کٌ این اتفاقات 
ٌ ای شَم در راى است ندارد چند نفس عهیق . کانال طبیعی يستند ٍ ربطی بٌ آنکٌ ٍاقع

تنًا این گَنٌ نی تَانست چنین افکار ترسناکی . کشیدى ٍ شرٍع بٌ نرتب کردن خانٌ کرد
ٌ يای ساعت عدد . را از ذينش بیرٍن بریزد ٍقتی کار تهیزکردن خانٌ بٌ اتهام رسید، عقرب

 .چیزی بٌ آندن سلنا باقی نهاندى بَد. پنج را نشان نی دادند

ٌ ای از آشپزخانٌ ريا کردى ٍ بٌ سرعت ٍارد اتاقش شد، رژ قرنزش را  رٍبی تی را در گَش
نجددا رٍی لب يایش کشیدى ٍ نَيایش را کهی نرتب کرد، سپس چند قدنی بٌ عقب 

برای چند جانیٌ خستگی اش را فرانَش کردى ٍ . رفتٌ ٍ اندانش را نیز در آینٌ برانداز کرد
 :تنًا با دقت بٌ لباسش نگاى کرد، سپس با صدای آرانی زنزنٌ کرد

 !این لباس فَق العادى ست -

ٌ ای، زیبایی خاصی . اٍ بی اغراق حقیقت را نی گفت لباس کَتايش با آن دانن طبق
رٍبی برای اٍلین بار در آن رٍز . داشت ٍ در تن اٍ بیش از اندازى عالی بٌ نظر نی آند

ٌ ی بعد با شنیدن صدای زنگ نَبایلش، کیف دستی اش را . نحس لبخندی زد چند دقیق
 .نیز برداشت ٍ از اتاق خارج شد

*** 
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با رسیدن بٌ سالن اصلی، رٍبی انگشت يایش را نحکو در گَشش فرٍ کرد تا از 
سلنا برعکس اٍ با شنیدن . کرشدنش در برابر صدای بسیار بلند نَسیقی جلَگیری کند

رٍبی با . صدای نَسیقی قری دادى ٍ با جیغ ٍ داد خَد را نیان دٍستانش پرتاب کرد
 تاسف سری تکان داد ٍ با بی حَصلگی بٌ جهعشان پیَست

این جهع دٍستانٌ را بٌ خَبی نی شناخت؛ ایان، سارا ٍ لَرا بعد از اٍ صهیهی ترین ٍ یا 
 .بٌ قَل خَدشان ايل حال ترین دٍستان سلنا بٌ حساب نی آندند

ایان، پسری بلندقانت ٍ الغر بَدى کٌ شبايت عجیبی بٌ یک نداد باریک داشت، 
کردن بٌ اٍ بٌ یاد دانشهندان قرن نَيایش بٌ طرز ناخَشایندی فر بَد ٍ رٍبی با نگاى

 .نَزديو نی افتاد

لَرا برعکس ایان قد ٍ قانت بسیار کَتايی داشتٌ ٍ نَيایش يهیشٌ بلَند بَد ٍ 
اعتقاد عجیبی داشت کٌ این رنگ نَ بسیار بٌ اٍ نی آید ٍ دربرابر حقیقت نقاٍنت 

رٍبی با دیدن اٍ نیز يربار بٌ یاد خَانندگان قدیهی با ! عجیبی از خَد نشان نی داد
 .نَيای عجق ٍ ٍجقی نی افتاد کٌ با شنیدن صدایشان نَ بر تن يهٌ سیخ نی شد

سارا تنًا فرد در آن جهع بَد کٌ اندکی خجالتی بَدى ٍ تیپ ٍ ظايرش بٌ دخترانی 
اٍ نَيای قًَى ای . نی ناند کٌ گَیی برای اٍلین بار در طَل عهرشان ٍارد اجتهاع شدى اند

ٌ تر نشان نی داد  .بلندی داشت با چشو يای سبزرنگی کٌ صَرتش را نعصَنان

رٍبی دست از نگاى کردن بٌ آن يا برداشت ٍ خَد را نشغَل تهاشای باقی افراد حاضر در 
سالن کرد؛ انسان يای سرخَش ٍ بی خیالی کٌ در آن لحظٌ فارغ از ير غهی، با ریتو 

 .آينگ باال ٍ پایین پریدى ٍ عربدى نی کشیدند

 .اٍن اٍند! يی رٍبی -
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ٌ ای  رٍبی رد نگاى بٌ اصطالح شرنگین سلنا را دنبال کردى ٍ چشهش بٌ جَان خَش قیاف
برعکس سلنا اٍ يیچ اصراری برای . افتاد کٌ با لبخند نعناداری بٌ سهت آن يا نی آند

 .نحجَب نشان دادن خَد نداشت ٍ شیطنت از آن چشو يای نشکی رنگش نی بارید

ينگانی کٌ جیهز بٌ آن يا رسید، رٍبی تازى تَانست چًرى اش را در نَر سالن بٌ طَر 
اٍ چشو ٍ ابرٍی نشکی با بینی بسیار کَچک ٍ لب يای . کانل تشخیص بديد

ٌ اش جذاب تر نشان نی داد ٌ ریش نردان  .خَش فرنی داشت کٌ صَرتش را با آن ت

رٍبی برای یک لحظٌ نتَجٌ نگاى خیرى ی سلنا بٌ جیهز شد، آن گاى دستش را از زیر نیز 
ٌ بلندی کٌ دٍر آن جهع شدى بَدند رد کردى ٍ نیشگَن آبداری از پايای سلنا گرفت؛  پای
زیرا با آن نگاى يای خیرى اش تهانی زحهاتش را برای تبدیل شدن بٌ یک دختر خَب ٍ 

 .نتین بٌ يدر نی داد

 !آخ -

 چی شد؟ -

 .جیهز با نگرانی این را پرسید

 :سلنا چشو غرى ی اساسی بٌ رٍبی رفتٌ ٍ با ناراحتی گفت

 .  چیزی نیست -

جیهز لبخند پررنگی زدى ٍ بٌ اٍ نزدیک تر شد، سلنا صَرتش را جلَ بردى ٍ لبخند زد؛ انا 
جیهز در کهال بی شرنی سرش را پایین تر آٍردى، اٍ را بَسید ٍ با نیش باز نَشیدنی رٍی 

 .نیز را الجرعٌ سر کشید
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جیهز پس از . لبخند نلیح سلنا کو رنگ شدى ٍ این بار حقیقتا از خجالت سرخ شد
ٌ ی  احَال پرسی نختصری با دٍستان سلنا، نگايش را بٌ رٍبی انداخت، ناگًان ضرب

 :بسیار نحکهی بٌ پشتش زدى ٍ گفت

ٌ طَری؟ سلنا خیلی ازت تعریف نی کنٌ -  !تَ چ

 :رٍبی کٌ چیزی نهاندى بَد با سر بر رٍی نیز سقَط کند، لبخند عصبی زدى ٍ گفت

 .نن خَبو -

 :جیهز با بی خیالی خندید ٍ گفت

 !خَبٌ -

 .سپس بار دیگر نگاى خیرى اش را بٌ سلنا دٍخت

پس از گذشت ندتی کٌ يهچنان دٍر آن نیز ایستادى ٍ با حرف يای بی سر ٍ تٌ ٍ 
البتٌ بٌ جز رٍبی؛ زیرا اٍ با بی حَصلگی )حرکت ناگًانی بدنشان خَد را سرگرم نی کردند

 (.بٌ در ٍ دیَار سالن زل زدى بَد

ٌ ی تلخ رسید کٌ رفتن بٌ چنین نًهانی يایی تا چٌ حد نی تَاند  رٍبی بٌ آن نتیج
 .آزاديندى باشد

ٌ ای نی شد کٌ نَسیقی را قطع کردى ٍ تقریبا يهٌ از جنب ٍ جَش افتادى  چند دقیق
بیشتر نیًهانان ٍ دٍستان نیزبان . بَدند کٌ این باعخ آسَدگی خاطر رٍبی شدى بَد

دٍر نیز گرد بسیار بزرگی کٌ يدایای بسیار زیادی - کٌ پسری بٌ نام تَناس بَد- جشن
ٌ يا ٍ تشکر يا ٍ  بر رٍی آن بٌ چشو نی خَرد، جهع شدى بَدند ٍ پس از دادن يدی

تعارف يای بسیار زیاد، بار دیگر جهعیت نتفرق شدى ٍ در کهال ناخَشنَدی نَسیقی 
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ٌ ای خَد را ٍسط سالن انداختند کٌ گَیی تا قبل . کرکنندى ای آغاز شد ٌ ی آن يا بٌ گَن يه
 .از آن يرگز در تهام زندگیشان نرقصیدى بَدند

you beautiful, beautiful you should now it ! 2× 

I think it's time , I think it's time show it ! 

you beautiful , beautiful 

baby what you doing ? where 

you at? where you at?... 

 چی؟ -

 !نٌ -

 !لعنتی -

رٍبی با تعجب بٌ بلندگَيای بسیار بزرگی کٌ در ير گَشٌ از سالن بٌ چشو نی خَردند، 
ٌ جا بٌ طرز يَلناکی در سکَت . نگاى کرد دیگر يیچ صدایی از آن يا خارج نهی شد، يه

ٌ ی افراد حاضر در جشن . ناگًان تهانی برق يای سالن خانَش شد. فرٍ رفتٌ بَد يه
تَناس، نیزبان آن يا کٌ از آن ٍضع عصبانی شدى بَد، با . فریاد اعتراض آنیزی سر دادند

 :صدای بلندی گفت

 .لطفا يهٌ سِر جاياشَن بهَنن، االن برق يای اضطراری ٍصل نیشن -

دست يای رٍبی ناگًان در دست يای ظریفی فرٍ رفت، سلنا با ترس بٌ اٍ چسبیدى بَد ٍ 
 .صدایی از اٍ درنهی آند
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رٍبی نی دانست کٌ اٍ تا چٌ حد از تاریکی ٍحشت دارد؛ بنابراین اٍ را نَازش کردى ٍ با 
 :صدای آرانی گفت

 .نترس، االن برق يای اضطراری ٍصل نیشن -

 .جا در تاریکی نطلق فرٍ رفتٌ بَدانا با گذشت چند دقیقٌ يهچنان يهٌ

 :جیهز کٌ کنار آن يا ایستادى بَد، با عصبانیت گفت

ٌ جَر نسخرى بازیٌ -  .االن خَدم این تَناس لعنتی رٍ نی کشو! این دیگٌ چ

 .جیهز با احتیاط بٌ آن طرف سالن رفتٌ ٍ نشغَل حرف زدن با دٍستش شد

ٌ ای . رٍبی با نگرانی بٌ اطراف نگاى نی کرد؛ انا چشو يایش جایی را نهی دید برای لحظ
ٌ ای يیس بلندی  احساس کرد صدای نَای نالیهی را شنیدى است، با حالت ٍسَاس گَن

حدسش کانال درست بَد، نَای نالیهی بٌ گَش . کردى ٍ گَش يایش را تیز کرد
ٌ ای گهان کرد کٌ بلندگَيا درست . نی رسید؛ آينگی دل انگیز ٍ آرانش بخش لحظ

شدى اند؛ انا با دقت کهی نتَجٌ شد کٌ این صدا از در ٍ دیَار يای سالن بٌ گَش 
 .نی رسند

 :با حیرت زنزنٌ کرد

 ...سلنا -

 :سلنا فَرا با نگرانی گفت

 ...چیٌ؟ چی شدى؟ چیزی دیدی؟ نکنٌ -

 نکنٌ چی؟ -

 !نکنٌ این یک عهلیات ترٍریستیٌ؟ -
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 چرا نزخرف نیگی؟! نٌ... چی؟ -

 پس چی شدى؟ -

رٍبی بار دیگر سکَت کردى تا بفًهد آیا ينَز آن صدا را نی شنَد یا نٌ، ٍقتی بار دیگر 
 :صدای آينگ نالیهی بٌ گَشش رسید، گفت

 تَ صدایی نهی شنَی؟ -

 :سلنا چنگی بٌ بازٍيای رٍبی زدى ٍ با ترس گفت

 چٌ صدایی؟ -

 ...يهین صدا، انگار -

ٌ ای در ٍصف ریتو آن آينگ بر زبان بیاٍرد، برق يا ٍصل  انا قبل از آن کٌ بتَاند جهل
ٌ ای کشیدند؛ اگرچٌ تَناس يهچنان  ٌ ی دختر يا ٍ پسر يا فریاد شادنان شدى ٍ يه

 .ناراحت بٌ نظر نی رسید ٍ ندام از دٍستانش عذرخَايی نی کرد

ٍقتی صدای جیغ ٍ سَت يای آن يا بٌ پایان رسید، دیگر صدای آن آٍای دل انگیز نیز بٌ 
يهان لحظٌ رقـــص نَر يای سالن رٍشن شدند ٍ نَر يای رنگارنگ بسیار . گَش نرسید

رٍبی آن چنان نحَ آن ننظرى ی زیبا . زیبایی در سراسر دیَار يای سالن ننعکس شدند
شدى بَد کٌ رياشدن دست يای سلنا ٍ حتی نلحق شدن اٍ ٍ جیهز بٌ باقی زٍج يای آن 

 .شب را نیز نفًهید

بعد از چند جانیٌ، ينَز نشغَل تهاشای چراغ يایی بَد کٌ در اطرافش سَسَ نی زدند کٌ 
احساس سبکی عجیب ٍ غیرعادی بٌ اٍ دست داد؛ بٌ . ناگًان اتفاق عجیبی افتاد

ٌ ای گهان کرد از زنین فاصلٌ گرفتٌ ٍ نیان زنین ٍ يَا نعلق است؛ انا  ٌ ای کٌ لحظ گَن
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ٍقتی بٌ پايایش نگاى کرد، دریافت کٌ ينَز بر رٍی سرانیک يای کف سالن ایستادى 
 .است

اگر اٍ ينَز بر رٍی سطح زنین بَد، پس چرا حس نی کرد کٌ نانند َپری سبک ٍ راحت 
در يَا شناٍر است؟ چرا چنان احساس نشاطی بٌ اٍ دست دادى بَد کٌ خَد را از این 

 دنیا ٍ نردنش، دٍر نی دید؟

اکنَن نگايش بر رٍی جهعیت ٍسط سالن خیرى ناندى بَد؛ انا بٌ آن يا نگاى نهی کرد، 
ٌ ی آن يا از نظرش نحَ شدى بَدند  .گَیی يه

. با احساس خَشایندی چشو يایش را بست ٍ درست يهان لحظٌ بَد کٌ اتفاق افتاد
نَيای قًَى ای رنگش اکنَن بٌ طرز بسیار . درست از ریشٌ ٍ انتًاترین نقطٌ شرٍع شد

رٍبی گزگز نالیهی را در تهانی نقاط سرش . شگفت انگیزی بٌ رنگ سفید در نی آندند
احساس نی کرد؛ انا حتی آن يو نَجب نشد کٌ چشو يایش را باز کند؛ زیرا ترس از آن 

داشت کٌ با بازشدن چشو يایش آن حس خَشایند يو از بین برٍد؛ انا شاید اگر 
 .نی دانست کٌ چٌ اتفاقی در شرف ٍقَع است، يرگز آن ننظرى ی زیبا را از دست نهی داد

ٌ يایش نی رسید، تنًا  اکنَن نَيایش بٌ رنگ نقرى فانی در آندى بَد کٌ تا اٍاسط شان
ٌ ی دیگر الزم  کهی ناندى بَد کٌ رنگ تیرى ی نَيایش کانال رٍشن شَد، تنًا چند جانی

 ...بَد؛ انا

 !رٍبی -

ٌ چیز از بین رفت، آن حس خَشایند يهان گَنٌ کٌ آندى بَد، بٌ سرعت  در یک لحظٌ يه
ٌ يای نقرى فام نانند شن از سرش سرازیر شدى ٍ نَيایش را بٌ حالت  ناپدید شدى ٍ ریش

رٍبی با حیرت چشو يایش را باز کرد، اٍ در آن چند دقیقٌ زنان ٍ نکان . اٍل برگرداندند
 .را کانال فرانَش کردى بَد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

30 Zahra bagheri  پایان برای بازگشتیرنان |  

 .با دیدن سلنا کٌ بٌ سرعت بٌ اٍ نزدیک نی شد، نفس عهیقی کشید

 !رٍبی -

 چی شدى؟ -

 .نن االن یٌ چیزی دیدم... یعنی نن... تَ -

 چی دیدی؟ -

 ...انگار... یٌ چیزی -

 .سلنا حرفش را ادانٌ نداد ٍ با ترس دستی بٌ نَيای اٍ کشید

رٍبی با انتظار بٌ اٍ نگاى نی کرد، خَدش نیز گیج ٍ سردرگو بَد ٍ نهی دانست کٌ چٌ 
 .اتفاقی افتادى است

 چرا رنگت پریدى؟ -

 :سلنا با نگرانی این را پرسید؛ انا رٍبی پاسخی بٌ سَال اٍ نداد ٍ تنًا یک جهلٌ گفت

 .جا بریو  بیا زٍدتر از این  -

ٌ ی ناشین بٌ بیرٍن نگاى نی کرد، با خَد فکر کرد  ٌ ی بخارگرفت ينگانی کٌ از پشت شیش
 کٌ آیا ٍاقعا شگفتی يای آن رٍز بٌ پایان رسیدى است؟

*** 

 «نردی از ژرفای نَ»

 حالت خَبٌ؟! رٍبی -

 .آرى -
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باری بَد کٌ این سَال را نی پرسید ٍ رٍبی يربار با بی حَصلگی جَاب اٍ را این سَنین
 :ينگانی کٌ بٌ خیابان اصلی رسیدند، رٍبی فَرا گفت. نی داد

 .يهین جا نگٌ دار -

 .خب تا دم در نی رسَنهت -

ٌ کو قدم بزنو -  .رايی نیست، خَدم نیرم، نی خَام ی

 ...انا -

 !ِسلی -

ٌ ای از خیابان ناشین  سلنا بٌ ناچار سری تکان داد ٍ بی آنکٌ حرف دیگری بزند، در گَش
 .را نتَقف کرد

 .نهنَن -

 .نی بینهت -

رٍبی دستی برای اٍ تکان داد ٍ بعد از آن کٌ ناشین سلنا نیان انبَيی از ناشین يای 
 .خیابان ناپدید شد، اٍ نیز برگشتٌ ٍ راى خانٌ را در پیش گرفت

. با خستگی نفس عهیقی کشید ٍ بٌ بخاری کٌ از ديانش خارج نی شد، چشو دٍخت
آن شب بیشتر از يرٍقت دیگری نشتاق شنیدن جَاب سَال يایش بَد؛ سَال يایی کٌ 

درست از يهان رٍزی کٌ اٍلین برگ . از کَدکی تا بٌ آن رٍز در سرش نی چرخیدند
پاییزی از باالی درخت کًنسال ٍسط حیاط ندرسٌ سقَط کردى ٍ بر رٍی زنین افتاد، آن 
رٍز يو درست يهان احساس را داشت؛ احساس شادی بی اندازى، رياشدن از بند تهانی 

ٌ يایش، کو رنگ ترشدن غو نبَد نادرش ٍ آن رٍز يو جنیفر، یکی از  نشکل يا ٍ دغدغ
 :يهکالسی يایش، اٍ را با دست نشان دادى ٍ فریاد زد
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 .نگاى کن چٌ بالیی سر نَيات اٍندى! يی رٍبی -

 ...اٍ با بیشترین سرعت الی پلک يایش را باز کرد؛ انا

دیگر نٌ اجری از آن حس دلنشین بَد نٌ خبری از نَيایی کٌ بٌ رنگ طالیی در آندى 
از آن رٍز بَد کٌ نیرٍی عجیبی را در ٍجَد خَد احساس کرد؛ انا يرگز حرفی از . بَدند

 .آن بٌ کسی نزد

بار دیگر بخار از ديانش خارج شدى ٍ سَز سردی بدنش را لرزاند، قدم يایش را تند تر 
کلید را از کیفش بیرٍن آٍرد، ناگًان صدای پاق بلندی . برداشت تا زٍدتر بٌ خانٌ برسد

ٌ ای تهام خیابان در رٍشنایی فرٍ رفت رٍبی کٌ با شنیدن آن صدا از جا . آندى ٍ لحظ
صدا . قلبش تندتند نی زد ٍ دست يایش نی لرزید. پریدى بَد، سر جایش نیخکَب شد

ٌ يای کَچک کنار خیابان آندى بَد، با ترس بٌ پشت آن يا نگاى کرد؛ انا  از پشت درختچ
ٌ جا در تاریکی ٍ  يهان لحظٌ ناگًان تهانی چراغ يای خیابان خانَش شدند ٍ يه

اگر نی تَانست يهان جا از حال نی رفت؛ انا در آن دقایق چنان آشفتٌ . سکَت فرٍ رفت
با بٌ گَش . زدى بَدى کٌ يَشیاری اش از يرٍقت دیگری بیشتر شدى بَدٍ ٍحشت

با دقت بٌ . رسیدن صدای نالیهی بار دیگر از جا پرید ٍ حالت دفاعی بٌ خَد گرفت
ٌ ای گذرا سرش را بلند کرد کٌ با دیدن  اطراف نگاى کرد؛ انا کسی را ندید، برای لحظ

ٌ ی نقابلش ديانش باز ناند ٌ ی دٍردستی از آسهان پرندى ی کَچکی در . صحن در نقط
رٍبی نهی تَانست باٍر کند کٌ يهچنان صدای بريو زدن بال يایش را بٌ . حال پرٍاز بَد

 .راحتی نی شنَد

ٌ اش حبس شد، نَر شدیدی از پشت  با حیرت سرش را پایین آٍرد کٌ نفس در سین
ٌ ی سیايی از عهق آن نَر بیرٍن آندى بَد ٌ يا نهایان شدى ٍ بدتر آن کٌ سای . درختچ

ٌ ای قلبش از کار افتاد آن سایٌ بی آنکٌ تکان بخَرد، يهان جا ایستادى بَد ٍ حس . لحظ
نبًهی بٌ رٍبی نی گفت کٌ در آن لحظٌ بٌ اٍ خیرى شدى است ٍ يهین احساس ترس 
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تنًا چارى ای کٌ بٌ ذينش آند، این بَد کٌ يهان لحظٌ پا بٌ فرار . اٍ را دٍچندان نی کرد
در دل تا سٌ شهردى ٍ با آخرین سرعت بٌ سهت ساختهان دٍید، با عجلٌ کلید را . بگذارد

در قفل در چرخاند ٍ درست قبل از آنکٌ ٍارد ساختهان شَد، يیکل نرد جَانی را کٌ 
 .ٍسط خیابان ایستادى ٍ بٌ اٍ زل زدى بَد تشخیص داد

 :پرت شدن ناگًانی اش بٌ داخل خانٌ، نساٍی بَد با رگباری از سَال يای پدرش

دخترى ی بی فکر، يیچ نعلَم يست کجایی؟ چرا نَبایلت رٍ جَاب نهیدی؟ ! رٍبی -
نگٌ قرار نبَد ير جایی کٌ نیری قبلش بٌ نن بگی؟ نگٌ قرار نبَد دست از این کاريای 

ٌ ت برداری؟ نگٌ قرار نبَد  ....خَدسران

اٍ حتی فرانَش « نَبایلش»:رٍبی از نیان سیل سَاالت پدرش تنًا یک کلهٌ را شنید
ٌ ی دبیرستانش بردارد  .کردى بَد نَبایلش را از کَل

 .در ضهن با سلنا بَدم؛ نگرانی ندارى. ببخشید، یادم رفتٌ بَد نَبایلو رٍ ببرم -

 .سپس راى خَد را کج کرد ٍ بٌ سهت اتاقش رفت

 .ناگًان چارلی با حالت تًاجهی بٌ اٍ نزدیک شدى ٍ بازٍیش را گرفت

نگرانی ندارى؟ يهین؟ االن چند ساعتٌ کٌ دارم انتظار نی کشو، يیچ نی دٍنی چٌ حالی  -
 داشتو؟

 ...بابا، نن -

اگٌ فقط یک بار دیگٌ بدٍن اجازى ی نن پايات رٍ از خَنٌ بیرٍن ! دينت رٍ ببند -
 .بذاری، اٍن ٍقت کاری رٍ نی کنو کٌ اصال دٍست ندارم

آن گاى در حالی کٌ از خشو نی لرزید ٍ رگ يای گردنش بٌ طَر ترسناکی نتَرم شدى بَد، 
 .ٍارد اتاقش شدى ٍ در را نحکو بست
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دستی بٌ بازٍيایش کٌ رد . رٍبی با حیرت بٌ نسیر رفتن پدرش خیرى ناندى بَد
بٌ سرعت اشک در . انگشت يای چارلی بٌ ٍضَح بر رٍی آن دیدى نی شد کشید

نگر اٍ چٌ گنايی کردى بَد کٌ این گَنٌ نَرد شهاتت قرار . چشو يایش حلقٌ زد
نی گرفت؟ فقط بٌ آن دلیل کٌ فرانَش کردى بَد پدرش را از رفتنش بٌ نیًهانی نطلع 

رٍبی بعد از گذشت چند جانیٌ در . کند، نباید آن گَنٌ با خشو ٍ بی رحهی نَاجٌ نی شد
 .حالی کٌ بی نًایت عصبانی ٍ ناراحت بَد، اشک يایش را پاک کرد ٍ ٍارد اتاقش شد

*** 

در خیابان تاریک ٍ ساکت آلینَیز ایستادى بَد ٍ نگايش  بٌ در قًَى ای رنگ ساختهان 
ساعت يا از زنان نالقاتشان نی گذشت؛ نالقاتی کٌ تنًا در دى جانیٌ . خیرى ناندى بَد

 .اتفاق افتاد ٍ در انتًا آن دختر در نًایت بزدلی پا بٌ فرار گذاشتٌ بَد

آیا آن فکر بٌ ذينش نرسیدى بَد کٌ اگر اٍ قصد آزارش را داشت، يهان دى جانیٌ برایش 
 کافی بَد؟

سری از رٍی تاسف تکان داد؛ اٍ در آن سرزنین دٍرافتادى بٌ دنبال چٌ کسی 
نی گشت؟دختری کٌ شجاع ٍ نقاٍم است ٍ جرأت رٍیارٍیی با بسیاری از خطرات را 
دارد، یا دختری کٌ ينَز گَير ٍجَدی خَد را نیز کشف نکردى بَد ٍ با رسیدن بٌ ير 

 خطری، فرار را بر ناندن ٍ جنگیدن ترجیح نی داد؟

حق با اٍ بَد ٍ جاناتان اشتباى نی کرد؛ آن دختر . پَزخند تلخی رٍی لب يایش نشست
ٌ ی ريبری آن يا نبَد  .يرگز شایست

 :آخرین نگاى را بٌ پنجرى ی اتاقش انداخت ٍ با لحن نایَس کنندى ای زنزنٌ کرد

 .فقط دارم ٍقتو رٍ تلف نی کنو -
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با رسیدن بٌ سر خیابان، شخصی . سپس برگشتٌ ٍ بٌ سهت انتًای خیابان بٌ راى افتاد
را کٌ در انتظارش بَد در ناشین گران قیهتی دید کٌ ير لحظٌ بٌ اٍ نزدیک تر نی شد ٍ 

ٌ ای کٌ از کنارش نی گذشت، دست يایش را تکان دادى ٍ ناشین درست در  درست لحظ
 .نقابل پايایش نتَقف شد

*** 

رٍبی نَر خَرشید را از پشت پلک يایش احساس نی کرد ٍ نی دانست کٌ دیگر ٍقت 
چشو يایش را بٌ آرانی باز کرد، با دیدن رٍشنایی آسهان نفس عهیق . بیدارشدن است
 .ٍ راحتی کشید

 .باالخرى تهَم شد -

ٌ ی نحس خارج شدى ٍ رٍز دیگری  با تهام ٍجَد خَشحال بَد کٌ در نًایت از آن دٍشنب
با آنکٌ شب گذشتٌ چندان . را آغاز نی کند، با خَشحالی نشست ٍ لبخند عهیقی زد

خَب ٍ دلچسب نبَد ٍ در تهام رٍیايایش نردی را نی دید کٌ از ژرفای نَر عهیقی 
بیرٍن نی آید؛ انا يیچ کدام از آن يا نتَانستند تاجیر بدی رٍی حال خَبش بگذارند، اٍ 
 .تصهیو داشت يرچٌ را پیش آندى بَد فرانَش کند ٍ با خیال راحت بٌ دبیرستان برٍد

نگايی بٌ ساعت رٍی دیَار انداخت، در کهال تعجب ينَز یک ساعت برای آنادى شدن 
 .با انرژی از تخت پایین پریدى ٍ ٍارد دستشَیی شد. ٍقت داشت

ٌ ی آن  ٍقتی بٌ اتاقش برگشت، در نًایت بی پرٍایی تصهیو گرفت بٌ حهام برٍد ٍ نتیج
ٌ اش را  تصهیو این بَد کٌ از ٍقت آنادى شدنش گذشت ٍ اٍ ناچار شد کٌ با عجلٌ صبحان

 .بخَرد ٍ با عجلٌ از خانٌ خارج شَد

ينگانی کٌ در خیابان نی دٍید، بٌ خَدش قَل داد کٌ دیگر يرگز در ينگام شادی 
 .تصهیهی نگیرد کٌ این چنین رٍز بٌ آن خَبی را خراب کند
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ٌ ای بٌ در کالس  ٍقتی بٌ دبیرستان رسید کٌ دى دقیقٌ از شرٍع کالس يا گذشتٌ بَد، تق
ِبن ٍٍد استاد ریاضیات آن يا بَدى ٍ يهچنین یکی . زدى ٍ با اجازى ی استاد ٍٍد ٍارد شد

سر طاس، بینی پًن ٍ لب يای . از سخت گیرترین استادان دبیرستان بٌ شهار نی رفت
 .بی حالتی داشت ٍ عینک نستطیل شکلی را بٌ چشو نی زد

 :ٍٍد چًرى ی نتفکری بٌ خَد گرفتٌ ٍ گفت

 .بازم تاخیر! خانو الرتر -

سپس دفتری بسیار بزرگی را کٌ اسانی دانش آنَزان را در آن یادداشت نی کرد، باز کردى 
 .ٍ در نقابل اسو اٍ ضربدر بسیار بزرگی کشید

 .نی تَنی بشینی -

رٍبی خیرى بٌ خَدکاری کٌ در دست يای ٍٍد نی چرخید، با ناراحتی سری تکان دادى ٍ 
 .رٍی صندلی اش نشست

 !ِچخٌ! يی -

رٍبی با بی حَصلگی نگايی بٌ فیلیپس انداخت کٌ بٌ طرز نسخرى ای طناب دار خیالی 
بٌ دٍر گردنش بست، با حالت بدی چشو يایش را چپ کردى ٍ سرش را با شدت 

 .تکان تکان داد

 .رٍبی نگاى از اٍ گرفت ٍ سعی کرد تهام فکرش را رٍی درسش نتهرکز کند

 !رٍبی -

 :رٍبی با شنیدن صدای کَین در حالی کٌ صَرتش جهع شدى بَد، زیر لب غرٍلندی کرد

 !خدای نن -
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 :کَین درست در نقابل اٍ ایستاد ٍ با لبخند نضحکی گفت

 ٍقت داری حرف بزنیو؟ -

؛ انا تا کی «!نٌ» :با تهام ٍجَد دلش نی خَاست بر سرش فریاد بزند ٍ بگَید
نی تَانست اٍ را پس بزند یا از نگاى يای خیرى اش فرار کند؟ با آن کٌ کَین اصال پسر 
نٌ . بدی نبَد؛ انا يزاران نایل با آن کسی کٌ در تصَرات رٍبی نی گذشت فاصلٌ داشت

چشو يای آبی رٍشن، بینی کَچک ٍ . از نظر قیافٌ؛ زیرا چًرى ی نسبتا خَبی داشت
ٌ ی آن يا نهی تَانست بر شخصیت سست ٍ رفتار  لب يای نتناسب با صَرتش؛ انا يه

ٌ اش سرپَش بگذارد  .سبک سران

 !يی -

با تکان دست يای کَین در نقابل چشو يایش، از عالو رٍیا بیرٍن آند، سپس نفس 
 :عهیقی کشید ٍ گفت

 .جا نٌ، بیا بریو بیرٍنآرى، ٍقت دارم؛ ٍلی این  -

ينگانی کٌ دٍشادٍش یکدیگر از کالس خارج نی شدند، فیلیپس ٍ دٍستانش با صدای 
 .بلندی آن يا را يَ کردند ٍ جهالت زنندى ای را با صدای بلند بر زبان آٍردند

ٌ اش را بٌ ستَن بلندی کٌ پشتش بَد  ينگانی کٌ بٌ حیاط دبیرستان رسیدند، رٍبی تکی
 :داد ٍ با بی حَصلگی گفت

 .خب، نی شنَم -

 :کَین با شَر ٍ حرارت شرٍع بٌ صحبت کرد

ٌ ی يهین يو خَاستو ... رٍبی تَ - ٌ قدر بًت احترام نی ذارم، ٍاس تَ نی دٍنی کٌ نن چ
 .قبل از ير اقدانی اٍل با خَدت صحبت کنو
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کَین بعد از کهی نن ٍ نن کردن، با صدای . رٍبی تنًا با انتظار بٌ اٍ چشو دٍخت
 :آرانی گفت

 .نن دٍستت دارم -

بعد از گفتن آن دٍ کلهٌ چنان نفس عهیقی کشید کٌ گَیی بار بسیار سنگینی از رٍی 
 .دٍشش برداشتٌ شدى بَد

 !نی دٍنو -

 :کَین بٌ سختی سرش را بلند کردى ٍ با تعجب پرسید

 !نی دٍنی؟ از کجا؟ -

 خَدت چی فکر نی کنی؟ -

 .کَین حرفی نزد

 :رٍبی با ناراحتی ادانٌ داد

ٌ يای دبیرستان يو نی دٍنن  -  .نٌ تنًا نن، بلکٌ کل بچ

 .آرى، شاید نن کهی زیادى رٍی کردم -

ٌ اش زیادى رٍی کردى بَد؛ انا ! کهی نٌ اٍ خیلی بیشتر از آنچٌ فکرش را بکند در ابراز عالق
ٌ يا در این  ٌ يا ٍ تیک ٌ ی طعن يیچ گاى خَد نتَجٌ این نَضَع نشدى بَد ٍ در انتًا يه

 .رابطٌ نصیب رٍبی شدى بَد

 خب، حاال کٌ نی دٍنی چٌ حسی بًت دارم، جَابت چیٌ؟ -
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کَین جَری این جهلٌ را گفت کٌ گَیی ترجیح نی داد يرگز جَابی نشنَد؛ انا رٍبی بی 
ٌ ی کَین بديد،  آنکٌ دقایق کَتايی را فکر کند ٍ یا حتی کَچک ترین ارزشی بٌ ابراز عالق

 :بٌ چشو يایش خیرى شد ٍ با صدای رسایی گفت

 !نٌ -

ٍقتی صدای تق ٍ تَق گردن کَین کٌ بٌ سرعت سرش را بلند کردى بَد بٌ گَش رسید، 
ٌ ی حق بٌ جانبی گرفت ٍ يهچنان بٌ اٍ خیرى ناند در آن لحظٌ انتظار ير . رٍبی قیاف

ٌ ای را از اٍ داشت بًو فکر کن، . رٍبی خَايش نی کنو بٌ يهین زٍدی نگَ نٌ»:جهل
نن تنًا نردی يستو کٌ نی تَنٌ این قدر دٍستت . نطهئنو کٌ نظرت عَض نیشٌ

ٌ يایی را کٌ در ذين رٍبی «...داشتٌ باشٌ ٍ ؛ انا اٍ برخالف تصَر، اٍ يیچ کدام از جهل
ٌ ای را گفت کٌ اٍ اصال انتظارش را نداشتٌ ٍ با شنیدنش جا  نی گذشت نگفت، جهل

 .خَرد

 حتی ارزش چند دقیقٌ فکرکردن رٍ يو نداشتو؟ -

لحن کالنش آنیختٌ بٌ حیرت ٍ ناراحتی عهیقی بَد؛ انا رٍبی نی تَانست قسو بخَرد 
ٌ اش احساس کردى است، سپس با خَد فکر کرد کٌ  ٌ يایی از خشَنت را نیز در جهل کٌ رگ

آیا ٍاقعا کَین ارزشی برایش داشت؟ پاسخ این سَال آسان بَد، نٌ اٍ يیچ ارزشی 
نداشت؛ انا رٍبی فکر نی کرد کٌ گفتن حقیقت بٌ آن صراحت فکر خَبی نخَايد بَد؛ 

 :بنابراین با لحن نالیهی گفت

ننو ازت خَشو نیاد؛ انا فقط بٌ عنَان یٌ ... کَین تَ پسر خَبی يستی، ننو -
 نی فًهی چی نیگو؟. يهکالسی

 :کَین قدنی بٌ جلَ برداشت، سرش را تکان داد ٍ گفت

 .آرى نی فًهو؛ انا انتظار داشتو قبل از اینکٌ جَابو رٍ بدی حداقل فکر کنی -
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 .نیازی بٌ فکرکردن نیست... انا -

 :با دیدن چشو يای قرنز کَین فَرا گفت

 .نن فکر نی کردم کٌ این رٍ درک نی کنی -

 .البتٌ کٌ درک نی کنو -

لحن کالم کَین ير لحظٌ خطرناک تر از قبل نی شد؛ بنابراین رٍبی در یک فرصت 
نناسب خَد را از زیر دست يایش بیرٍن کشید ٍ يهان طَر کٌ از اٍ فاصلٌ نی گرفت، با 

 :عجلٌ گفت

 .جَابو يهَنی بَد کٌ گفتو، فعال خداحافظ... نن ٍاقعا نتاسفو؛ ٍلی -

رٍبی بٌ سرعت از دبیرستان خارج شد؛ انا ينَز کانال از در ٍرٍدی فاصلٌ نگرفتٌ بَد کٌ 
 :با صدای شخصی بٌ عقب برگشت

 ببخشید؟ -

نَيای جَگندنی اش را از پشت بستٌ بَد ٍ . رٍبی بٌ نرد نسن نقابلش نگاى کرد
ٌ ی زیادی با چشو يای نشکی اش داشتند قدش یک سر ٍ . ابرٍيای پرپشتش فاصل

 .گردن بلند تر بَد ٍ اٍ ناچار بَد برای نگاى کردن بٌ چشو يایش سرش را باال بگیرد 

 بلٌ؟ -

 شها دانش آنَز يهین دبیرستانی، درستٌ؟ -

 .بلٌ، درستٌ -

 پس احتهال دارى کٌ آقای برٍٍن رٍ يو بشناسید؟ -

 :رٍبی نگايی بٌ سر تا پای اٍ انداختٌ ٍ با تعجب گفت
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 .اگٌ ننظَرتَن کَین برٍٍن يستش، بلٌ نی شناسو -

 :در یک لحظٌ صَرت آن نرد از يو باز شد ٍ با خَشرٍیی گفت

 جا ننتظرتٌ؟پس انکان دارى صداش کنید ٍ بگید کٌ ِکِلرَنن این  -

ٌ ای بٌ اٍ انداختٌ ٍ لبخند  رٍبی ديانش را باز کرد تا بگَید نٌ؛ انا کلرنن نگاى نَشکافان
رٍبی بٌ ناچار لبخند زد ٍ يهان گَنٌ کٌ بٌ سهت در دبیرستان نی رفت، با . پًنی زد

 :صدای آرانی گفت

 !حتها! بلٌ... اِ  -

رٍبی با ناراحتی سرش را از الی در داخل کردى ٍ در کهال حیرت ٍ شگفتی کَین را دید 
کٌ ينَز در يهان حالت آن جا ایستادى، سپس برای آنکٌ تَجٌ اٍ را بٌ خَد جلب کند، با 

ٌ ای تندتند گفت  :صدای بسیار آيست

 .یکی دم در بايات کار دارى -

ٍ قبل از آن کٌ کَین بخَايد جَابی بٌ اٍ بديد، عقب گرد کرد، لبخند زٍرکی دیگری بٌ 
بعد از چند جانیٌ با کنجکاٍی برگشت ٍ کَین . آن نرد زد ٍ بٌ سهت خیابان بٌ راى افتاد

ٍ کلرنن را در حالی دید کٌ با یکدیگر پچ پچ نی کردند؛ بٌ نظر نی رسید کٌ کَین 
 .دلَاپس ٍ خشهگین است

در آن لحظٌ يو ترسیدى ٍ يو . رٍبی سرش را برگرداند ٍ با عجلٌ ٍارد خیابان شد
ٌ ی کَین با شنیدن جَاب نٌ بٌ تنفر  خَشحال بَد؛ ترس از آن داشت کٌ عشق ٍ عالق
تبدیل شَد؛ زیرا حس نی کرد کٌ رنگ نگاى کَین در دقایق آخر تغییر کردى بَد؛ انا از 

طرفی خَشحال بَد کٌ بعد از چندین ناى عذاب آٍر در نًایت کَین جرأت پیدا کردى ٍ اٍ 
 .نیز تَانست جَابی را کٌ يهیشٌ در ذينش نی چرخید، بٌ اٍ بديد
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*** 

شب از نیهٌ گذشتٌ بَد ٍ يیچ صدایی جز صدای ناشین يای شًر ٍ يَيَی جغد 
ٌ چیز آرام بَد؛ يَا . کَچکی کٌ بر رٍی شاخٌ درخت کاج نشستٌ بَد شنیدى نهی شد يه

رٍبی در خَاب غلتی زد ٍ اخو کَچکی . نًتابی بَدى ٍ نَر ناى اتاق را رٍشن کردى بَد
ٌ اش بار دیگر بٌ سراغش آندى بَدند . رٍی صَرتش نشست؛ گَیی کابَس يای شبان

ٌ چیز عادی بَد ٍ در آن لحظٌ يیچ چیز غیرطبیعی در آن خانٌ ٍ یا حتی آن شًر  يه
جا در سکَت نطلق قرار گرفتٌ بَد ٍ خبری از صدای ناگًانی یخچال يهٌ. ٍجَد نداشت

 .ٍ تق ٍ تَق يهیشگی اشیای خانٌ نبَد 

در اتاق کناری، چارلی رٍی تختش بٌ خَاب عهیقی فرٍ رفتٌ بَد؛ آن قدر عهیق کٌ آن 
 .شًر ٍ نردنانش را از یاد برد

 .تَ خــ ـیانـت کردی چارلی -

 ...نٌ -

 .دخترت... چرا، خــ ـیانـت کردی؛ بٌ نن، بٌ نردنت، بٌ -

 .نٌ نن عاشقشو... رٍبی؟ نٌ -

ناگًان ناراحتی عهیقی بر چًرى ی زنی کٌ در رٍیای چارلی بَد سایٌ افکند ٍ با بغض 
 :زنزنٌ کرد

 پس نن چی؟ -

ٌ ای زنزنٌ کرد  :چارلی در حالی کٌ آشفتٌ ٍ پریشان بَد، با لحن نلتهسان

 ...عشق نن بٌ تَ فرق دارى، اٍن دخترنَنٌ؛ انا تَ -
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 :چارلی بٌ سختی ادانٌ داد

ٌ ٍار عاشقتو -  .ينَزم دیَان

آن زن لبخند کَتايی زد؛ انا بالفاصلٌ لبخندش نحَ شدى ٍ در حالی کٌ بٌ طرز 
 :ٍحشتناکی ديانش را باز نی کرد، فریاد زد

 !تَ درٍغ نیگی -

صدایش آن چنان نًیب ٍ ترسناک بَد کٌ چارلی اطهینان داشت آن صدا نتعلق بٌ 
 .يهسرش نیست

 ...نٌ، نٌ خَايش نی کنو! تَ کریستینا نیستی -

 !بابا -

 .خَايش نی کنو ازش دٍر بهَن، نن نهی ذارم اٍن برگردى -

 !بابا -

رٍبی . چارلی در حالی کٌ نفس نفس نی زد، بریدى بریدى کلهات نانفًَنی را نی گفت
 :این بار با شدت بیشتری اٍ را تکان داد ٍ با صدای بلندی گفت

 .بابا بیدار شَ -

بٌ نحض . چارلی نفس صداداری کشید ٍ بٌ سختی از خَاب عهیقش خارج شد
ٌ ی نانعلَنی زل زدى بَد گفت  :بیدارشدن نشست ٍ در حالی کٌ بٌ نقط

 .کریستینا -

 :رٍبی با شنیدن نام نادرش، با صدای آرانی گفت
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 .چیزی نیست بابا، فقط یٌ خَاب بَد -

چارلی بٌ شدت سرش را برگرداند ٍ جَری بٌ اٍ نگاى کرد کٌ گَیی تا کنَن حضَر اٍ را 
 .احساس نکردى بَد

 :رٍبی در حالی کٌ از رفتار پدرش نگران ٍ ترسیدى بَد، با صدای لرزانی گفت

 حالت خَبٌ؟... بابا -

چارلی چیزی نگفت ٍ بٌ اٍ خیرى نگاى کرد؛ آن گاى در یک حرکت ناگًانی اٍ را در آغَش 
کشید، بی تَجٌ بٌ آنکٌ رٍبی زیر فشار دست يایش بٌ سختی نفس نی کشد، پشت سر 

 :يو نی گفت

تهَم ... دیگٌ تهَم شد! تَ دختر ننی. نهی ذارم تَ رٍ از نن بگیرن... تَ دختر ننی -
 !نهی ذارم... شد

رٍبی کٌ گهان نی کرد ير لحظٌ نهکن است استخَان يایش بشکند، بٌ سختی پدرش را 
 :از خَد جدا کرد ٍ با لحن اطهینان بخشی گفت

 .حاال آرٍم باش ٍ بخَاب. آرى، آرى بابا نن دختر تَام، يیچ جایی يو نهیرم -

 :چارلی چنگی بٌ بازٍی رٍبی زد ٍ گفت

 قَل نیدی؟ -

 :رٍبی کٌ از حرف يای اٍ سر درنهی آٍرد، برای اطهینان خاطر اٍ فَرا گفت

 .آرى، آرى قَل نیدم -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

45 Zahra bagheri  پایان برای بازگشتیرنان |  

چارلی با قَل گرفتن از دخترش، کهی آرام تر شد ٍ دراز کشید؛ خیلی طَل نکشید کٌ بار 
دیگر بٌ خَاب عهیقی فرٍ رفت ٍ رٍبی نیز در حالی کٌ ينَز شگفت زدى ٍ نتحیر بَد، از 

 .اتاق بیرٍن رفت

*** 

 !نٌ، نٌ، نٌ -

 !ٍلی پسر خیلی خَبیٌ -

تَ يهین یک يفتٌ فًهیدی کٌ پسر خَبیٌ؟ سلنا شها ينَز تازى با اٍن آشنا شدین، از  -
 کجا این قدر نطهئنی؟

 .َاى رٍبی خَايش نی کنو حداقل برای یک بار يو کٌ شدى بیا ٍ ببینش... خب نن -

 :کردن با سلنا خستٌ شدى بَد، با بی حَصلگی گفترٍبی کٌ از بحخ

 حاال نی ذاری برم؟. خیلی خب باشٌ، تا شب کلی ٍقت يست -

 :سلنا با آنکٌ ينَز يو بٌ اٍ اطهینان نداشت، با لحن تردیدآنیزی گفت

 !باشٌ، فعال برٍ تا دیرت نشٌ، شب نی بینهت -

 .رٍبی کٌ دیگر ٍاقعا عصبی بٌ نظر نی رسید، بی خداحافظی بٌ سهت خیابان بٌ راى افتاد

 :سلنا پشت سرش فریاد زد

 .نراقب خَدت باش، شب نی بینهت -

ٌ جا کردى ٍ غرٍلندکنان گفت ٌ اش را بر رٍی دٍشش جا ب  :رٍبی با عصبانیت کَل

 آخٌ چرا باید برم؟ نن کٌ نهی خَام با کسی آشنا شو برای چی باید برم؟ -
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ٌ رٍزی بَد کٌ سلنا ندام از پسری کٌ بٌ تازگی با اٍ آشنا شدى بَدند، صحبت نی کرد ٍ  س
اصرار عجیبی داشت کٌ بٌ ير ترفندی کٌ شدى اٍ ٍ رٍبی را با يو آشنا کند؛ جالب تر از 
ٌ ی آن  يهٌ آن بَد کٌ تهام طَل رٍز را پای تلفن دربارى ی خصَصیات داشتٌ ٍ نداشت

آقای ! رٍبی»:پسر حرف نی زد، تا جایی کٌ در نًایت صدای چارلی در آندى ٍ فریاد زد
 «.ِپرکینز دٍ ساعتٌ کٌ پشت خط نَندى

ٌ ای از آن رٍزی کٌ جَاب خَاستگاری کَین را دادى بَد، نی گذشت ٍ در این  یک يفت
یک يفتٌ رفتار اٍ چنان عَض شدى بَد کٌ رٍبی تردید پیدا کردى بَد کٌ کَین رٍزی بٌ 

ٌ نند بَدى است در آن رٍزيا کلرنن را نیز ير چند ٍقت یک بار در حال صحبت با . اٍ عالق
ارتباط نیان آن يا کنجکاٍی اش . کَین نی دید ٍ حتی چندبار شايد بگَ نگَی آن يا بَد

رٍبی سرش . را برانگیختٌ بَد؛ انا نتاسفانٌ يیچ رايی برای فًهیدن آن ناجرا نداشت
ٌ يای نًو تری ٍجَد دارد ٍ یکی از تکان دادى ٍ بٌ آن فکر کرد کٌ در حال حاضر نسئل

آن يا فیلیپس بَدى کٌ گَیی با ٍجَد تغییر رفتار کَین، سَژى ی جدیدی برای آزار ٍ 
 .اذیت يا ٍ نزى پرانی يایش پیدا کردى بَد

رٍبی با عجلٌ ٍارد دبیرستان شد ٍ بعد از دى دقیقٌ تاخیر بٌ کالس آقای يانسَن رسید؛ 
ٌ شدن . نفس عهیقی کشید ٍ دستگیرى را پایین آٍرد بازشدن در نساٍی بَد با ریخت

ٌ يای نضحک فیلیپس کٌ از شدت خندى خَدش ٍ  سطل آبی بر رٍی سرش ٍ قًقً
دانش آنَزان کالس از شدت خندى نعرى نی زدند ٍ کَین تنًا . صندلی اش ٍاژگَن شدند

 .بٌ زدن پَزخندی اکتفا کرد

بعد از تهام شدن کالس قبل از آنکٌ نَرد تهسخر فیلیپس ٍ دٍستانش قرار بگیرد، از 
ٌ ی کَتايی کرد؛ با . دبیرستان خارج شد ٍقتی اٍلین باد پاییزی بٌ صَرتش خَرد، عطس

نگرانی شال گردنش را بٌ دٍر ديانش پیچاند ٍ در حالی کٌ خَد را جهع کردى بَد، 
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دستش را جلَی اٍلین تاکسی کٌ از کنارش عبَر نی کرد تکان داد؛ انا درست يهان 
 .لحظٌ با صدای بَق ناشینی از جا پرید

 !لعنتی -

ٍقتی ناشین گران قیهتی پشت تاکسی ایستاد، رٍبی ديانش را برای فحش دیگری باز 
ٌ ی ناشین پایین کشیدى شد ٍ صدای آشنایی گفت  :کرد کٌ شیش

ٌ ش رٍ نگی، ٍگرنٌ نجبَری کل راى رٍ تا ایلینز پیادى بری -  !بًتر بقی

 !جیهز -

 :جیهز نیشخندی زد ٍ بی آنکٌ جَابی بديد، خطاب بٌ رانندى ی تاکسی گفت

 !يی َلَگنت رٍ بکش کنار دیگٌ -

رٍبی با چشو يای گردشدى بٌ اٍ نگاى نی کرد کٌ ناگًان رانندى سرش را از پنجرى بیرٍن 
آٍردى ٍ فحش رکیکی بٌ جیهز داد، سپس گاز دادى ٍ بٌ سرعت از کنار رٍبی گذشت؛ 
 .چنان کٌ گرد ٍ غبار زیادی بٌ يَا برخاستٌ ٍ نقدار زیادی از آن ٍارد ديان رٍبی شد

 :جیهز پس از نکخ کَتايی با بی خیالی گفت

ٌ ش نهی خَرد اٍن قدر سرعت داشتٌ باشٌ -  !بٌ قیاف

 :رٍبی با گیجی بٌ اٍ نگاى نی کرد کٌ جیهز فریاد زد

 !ِد بشین دیگٌ -

 .رٍبی چشو غرى ای بٌ اٍ رفتٌ ٍ با عصبانیت سَار شد ٍ با آخرین تَان در را بٌ يو کَبید

 :جیهز سری تکان داد ٍ گفت
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 نشکلی نیست، فقط خَدت نی خَای پَلش رٍ پرداخت کنی یا چارلی؟ -

 :رٍبی با تعجب ٍ حرص پرسید

 !پَل چی رٍ؟ -

 :جیهز در حالی کٌ بٌ سهت انتًای خیابان بٌ راى افتادى بَد، با خَنسردی گفت

 .در رٍ -

ٌ اش را بٌ صندلی داد  .رٍبی کٌ از عصبانیت رٍ بٌ انفجار بَد، جَابی بٌ اٍ نداد ٍ تکی

رٍبی نگايی بٌ سردر . بعد از نیو ساعت بٌ یکی از بزرگترین رستَران يای شًر رسیدند
 :رستَران انداخت

 .تا حاال اسهش رٍ يو نشنیدى بَدم! ژٍلیت -

 !طبیعیٌ -

 :رٍبی با عصبانیت برگشت کٌ جیهز دست يایش را بٌ حالت تسلیو باال بردى ٍ فَرا گفت

ننظَرم این بَد کٌ نهی تَنستی يو بشناسی؛ چَن صاحب . نٌ، اشتباى نتَجٌ شدی -
 .جا ير چند ٍقت یک بار اسو رستَران رٍ عَض نی کنٌاین 

 :رٍبی با تعجب پرسید

 !چرا؟ -

 .يهٌ نیگن کٌ نی خَاد نتفاٍت باشٌ... نی دٍنی -

ٌ ای داری؟ -  خب تَ فکر دیگ
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فکر کٌ نٌ، فقط نی دٍنو کٌ نايی یک بار عاشق نیشٌ ير دفعٌ اسو يهَن دختريا رٍ  -
 .انتخاب نی کنٌ

گَیی از نظر جیهز این نَضَع پیش افتادى ای بَد؛ زیرا با خَنسردی دربارى اش حرف 
 .نی زد؛ انا رٍبی بٌ آن فکر نی کرد کٌ آن پسر یک کَدِن بی خاصیت ٍ بی نصرف است

بعد از گذشتن از عرض خیابان، بٌ سهت در ٍرٍدی رستَران بٌ راى افتادند؛ انا درست 
 .قبل از آنکٌ ٍارد شَند رٍبی ایستاد

 چی شدى؟ -

 :رٍبی نگايی بٌ سر تا پای خَد انداختٌ ٍ گفت

 بٌ نظرت بًتر نیست عَضشَن کنو؟... لباسو -

 .چرا، بًتر بَد، البتٌ اگٌ ٍقتش رٍ داشتی -

 .سپس رٍبی را بٌ داخل رستَران يل داد

 :بٌ نحض ٍاردشدن نشت نحکهی بر رٍی یکی از نیز يا کَبیدى شد ٍ صدایی گفت

 .جاجاییو، بیاین این نا این ! يی -

ٌ ی کسانی کٌ در رستَران نشستٌ بَدند بٌ سلنا زل زدند؛ انا اٍ بی تَجٌ بٌ بقیٌ با  يه
 .سرخَشی برای آن يا دست تکان نی داد

رٍبی کٌ چیزی نهاندى بَد از خجالت آب شَد، زٍدتر از جیهز بٌ سهت نیز رفت تا از آن 
 .آبرٍریزی جلَگیری کند

 :اٍ ٍ جیهز رٍی دٍ صندلی دیگر نشستند ٍ رٍبی فَرا گفت

 !باٍر کن خَدنَن يو نی تَنستیو پیداتَن کنیو -
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سلنا چیزی بٌ اٍ نگفت ٍ ندام چشو ٍ ابرٍيایش را باال نی انداخت ٍ بٌ سهت دیگری 
رٍبی با تعجب رد اشارى يایش را گرفت ٍ چشهش بٌ پسری افتاد کٌ با . اشارى نی کرد

 .خَنسردی بٌ اٍ نگاى نی کرد

 !اٍى -

 !رٍبی، نایکل. نعرفی نی کنو؛ نایکل، رٍبی! اٍى بلٌ -

ٌ ای بٌ اٍ نگاى کرد، سپس فَرا بلند شد، دست يایش را  رٍبی اندکی گیج شدى ٍ چند جانی
 :بٌ سهتش بردى ٍ گفت

 .  خَشبختو -

 .آن پسر بی آنکٌ لبخندی بزند، از جایش برخاستٌ ٍ با بی نیلی دست يای اٍ را فشرد

 .نن يو يهین طَر -

ٌ اش بو ٍ گیرا بَد ٍ لحن کالنش آرام ٍ خَنسرد بَد رٍبی با دیدن رفتار . صدای نردان
. بسیار خشک اٍ نتعجب شد؛ انا بٌ رٍی خَد نیاٍرد ٍ بار دیگر رٍی صندلی اش نشست

 :بی آنکٌ نگاى دیگری بٌ آن پسر بیندازد، خطاب بٌ سلنا گفت

 جا؟  نن قرار بَد این جَری بیام این  -

ٌ اش را بٌ صندلی دادى ٍ در حالی کٌ ِنی را یک ٍری در ديانش نی گذاشت  سلنا تکی
 :گفت

 .  آرى خب -

 فکر نهی کنی بًتر بَد اٍل نی رفتو خَنٌ ٍ لباس يام رٍ عَض نی کردم؟ -
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این جهلٌ بی آنکٌ بخَايد از ديانش خارج شد؛ زیرا گهان نی کرد بٌ خاطر سر ٍ ٍضع 
ٌ ی . نانناسبش بَدى کٌ نایکل تَجٌ چندانی بٌ اٍ نشان ندادى اٍ عادت کردى بَد کٌ يه

پسريای اطرافش تَجٌ ٍیژى ای بٌ اٍ نشان بديند؛ بٌ آن دلیل در يهان دقایق اٍل 
 .احساس بدی نسبت بٌ نایکل پیدا کرد

 :سلنا با خَنسردی گفت

   يهین يا نگٌ چشٌ؟ -

رٍبی نگايی بٌ پالتَی صَرتی رنگش انداخت، بٌ تازگی آن را خریدى بَد ٍ کانال برازندى 
ٍ زیبا بَد، جین يای نشکی اش کانال نَ بَدى ٍ کفش يایش نیز تهیز بَدند؛ 

لباس يایش يیچ ایرادی نداشتند، پس چرا آن پسر آن طَر کٌ باید ٍ شاید بٌ اٍ تَجٌ 
 نشان نداد؟

 چیزی شدى؟ -

رٍبی با صدای نایکل بٌ خَد آند؛ گَیی بی آنکٌ بخَايد با حالت بدی بٌ اٍ خیرى ناندى 
. نایکل يهچنان با انتظار بٌ اٍ نگاى نی کرد. بَد ٍ از این رٍ باعخ تعجبش شدى بَد

رٍبی کٌ فکر نی کرد با نگاى خیرى اش باعخ ایجاد اعتهاد بٌ نفس کاذب در اٍ نی شَد، 
 :اخهی کردى ٍ فَرا گفت

 .  نٌ، چیزی نیست -

نایکل نیز با شنیدن جَابش فَرا نگايش را از اٍ گرفتٌ ٍ نَشیدنی اش را تا انتًا سر 
 .کشید

 :سلنا پس از نکخ کَتايی، ادانٌ داد
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  درضهن اگر يو لباس يات سر تا پا ایراد بَدن بازم نهی تَنستو بذارم بری؛ چَن نایکل  -
 .ٍقت ندارى ٍ نی خَاد برى

 :رٍبی با تعجب بٌ نایکل نگاى کرد، اٍ ساعتش را باال آٍردى ٍ خطاب بٌ سلنا گفت

 .  ينَز دى دقیقٌ ٍقت دارم -

 :سپس رٍ بٌ گارسَنی کٌ از کنار نیزشان عبَر نی کرد گفت

 .  یکی دیگٌ -

 :جیهز با خندى ٍ شَخی گفت

 .چٌ خبرتٌ؟ این سَنین لیَانٌ!   يی پسر -

 .نایکل چشهکی بٌ اٍ زد ٍ چیزی نگفت

رٍبی بالفاصلٌ فًهید نحتَیات آن لیَان یک نَشیدنی نعهَلی نبَد؛ زیرا ٍقتی بار دیگر 
ٌ يای قرنزی را در آن نشايدى کرد  .نگايش را بٌ چشو يای اٍ دٍخت رگ

بقیٌ نشغَل صحبت با یکدیگر شدند ٍ رٍبی نیز ير چند جانیٌ یک بار در بححشان 
با آنکٌ غرٍرش سعی . فرصت خَبی بَد کٌ نگاى دقیقی بٌ نایکل بیندازد. شرکت نی کرد

بٌ آرانی سرش را . در ننصرف کردنش داشت؛ انا در انتًا کنجکاٍی اش کار خَد را کرد
اٍلین چیزی کٌ در . بلند کردى ٍ بٌ اٍ نگاى کرد کٌ اکنَن نشغَل صحبت با جیهز بَد

چًرى اش ير کسی را جذب نی کرد، چشو يایش بَدند کٌ آنیزى ای از رنگ يای آبی ٍ 
بینی نتَسط ٍ لب يای خَش حالتی داشت، با نَيای قًَى ای تیرى ای کٌ چند . سبز بَد

در نًایت چًرى اش آن چنان جذاب ٍ . تار از آن بر رٍی پیشانی بلندش ریختٌ شدى بَد
نردانٌ بَد کٌ اٍ را از خَد بی خَد نی کرد، بی آنکٌ بخَايد ينَز بٌ اٍ زل زدى بَد کٌ در 

 .کهال بدشانسی با یکدیگر چشو در چشو شدند
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رٍبی انتظار داشت کٌ نایکل این نگاى زیرچشهی ٍ دزدکی را بی جَاب بگذارد ٍ ٍاکنشی 
نشان نديد؛ انا ٍقتی پَزخند رٍی لب يایش را دید، چنان کٌ گَیی آب یخ را بر رٍی 

 .آن گاى شرٍع بٌ لعن ٍ نفرین خَد کرد. سرش خالی کردى باشند، سر جایش خشک شد

 :ساعاتی بعد ٍقتی يهگی از در رستَران خارج شدند، رٍبی با بی حَصلگی گفت

 .شها يا برین نن نی خَام قدم بزنو -

 ...حداقل بذار! این نَقع شب؟ -

ٌ ی پنًانی بٌ سلنا زد کٌ از چشو يای رٍبی پنًان نهاند؛ انا بٌ رٍی خَد  جیهز سقله
 .نیاٍرد

 :سپس فَرا گفت

 .پس ير ٍقت رسیدی زنگ بزن... خیلی خب پس -

 .باشٌ -

سلنا با نگرانی بٌ اٍ نگاى نی کرد، رٍبی برای اطهینان خاطر اٍ لبخندی زد ٍ بٌ سهت 
 .پیادى رٍ حرکت کرد

ٌ ای قدم يایش را برنی داشت نَبایلش را کٌ از ندت يا پیش . آرام ٍ بی يیچ عجل
ٌ اش پرت کردى ٍ دست يایش را بٌ زٍر در جیب يای تنگ  خانَش شدى بَد، درٍن کَل

اگر خبر دیرآندنش را بٌ پدرش ندادى بَد، اکنَن حسابی نگران . پالتَیش فرٍ کرد
نی شد؛ انا در آن لحظٌ خیالش راحت بَد؛ زیرا در کهال خَش شانسی درست قبل از 

 .آنکٌ نَبایلش خانَش شَد، بٌ اٍ زنگ زدى بَد

ٌ ای بیشتر نگذشتٌ بَد کٌ باد سَزناکی ٍزید ٌ  ای کاش . چند دقیق بٌ آن فکر نی کرد ک
بدجنسی کردى ٍ شب آن يا را خراب نی کرد، در عَض بٌ جای آنکٌ در خیابان يا پرسٌ 
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ينگانی کٌ در رستَران بَدند، درست . بزند، در تخت خَاب گرم ٍ نرنش خَابیدى بَد
قبل از آنکٌ نایکل از آن يا جدا شَد، شايد ایها ٍ اشارى يای پنًانی شان بَدى ٍ 

نی دانست کٌ در تدارک یک شب رٍیایی ٍ رنانتیک يستند؛ بٌ يهین دلیل دلش نیاند 
کٌ یک ساعت از ٍقت آن يا را بگیرد؛ یک ساعتی کٌ نی تَانست پر از لحظات عاشقانٌ ٍ 

ٌ ی جیهز باشد  .جهالت چاپلَسان

ٌ ای بٌ سلنا حسَدی اش شد، تنًا چند جانیٌ دلش کسی را خَاست کٌ  تنًا برای جانی
يهان حرف يا را تحَیلش ديد ٍ ندام نازش را بکشد؛ این آرزٍی دخترانٌ بٌ طَر کانال 

ناخَدآگاى فکرش بٌ سهت نایکل . ناگًانی بٌ ذينش رسید؛ انا فَرا سرش را تکان داد
کشیدى شد، این یک حقیقت نحض بَد کٌ اٍ يیچ احساسی نسبت بٌ نایکل پیدا 

ٌ ای لبخند رٍی . نکردى بَد؛ انا اٍ درست يهان پسری بَد کٌ در رٍیايایش نی دید لحظ
. لب يایش نشست؛ انا با بٌ یاد آٍردن رفتار اٍ لبخند بر رٍی لب يایش خشک شد

نایکل بعد از آن پَزخند دردناکی کٌ بٌ نگاى خیرى ی اٍ زدى بَد، دیگر حتی یک بار يو بٌ 
اٍ نگاى نکردى ٍ ينگام خارج شدن از رستَران نیز با اکراى بٌ اٍ دست دادى ٍ خداحافظی 

 .سرد ٍ کَتايی با اٍ کرد

شاید اگر رفتارش با سلنا نیز بٌ يهان صَرت بَد، خیالش کهی راحت نی شد؛ انا رٍبی 
بٌ ٍضَح شايد فرق بین رفتار يای اٍ بَد، نایکل با سلنا رفتاری کانال دٍستانٌ ٍ 

ٌ ای کشید ٍ سرش را تکان داد. صهیهی داشت  .نفس کالف

شاید . ٍقتی بٌ خیابان اصلی رسید، تصهیو گرفت کٌ دیگر بٌ آن نَضَع فکر نکند
نایکل پسری خَش قیافٌ ٍ جذاب بَد؛ انا اٍ بٌ يیچ کس اجازى ی شکستن غرٍرش را 

با دیدن صف تاکسی يا، دٍید ٍ خَد را بٌ رانندى ی اٍلین ناشینی کٌ در حال . نهی داد
 .حرکت بَد رساند 

*** 
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 «آخرین رشتٌ»

ٌ ی نٌ چندان خَبی دنیدن آغاز کرد  .صبح رٍز بعد با رٍحی

ٌ اش را بٌ دٍر سرش پیچیدى ٍ رٍی صندلی نقابل آینٌ  پس از بیرٍن آندن از حهام، حَل
ابرٍيایش ياللی شکل . ناخَدآگاى نگايش بٌ اجزای صَرتش کشیدى شد. نشست

بَدند؛ چشو يای تقریبا ریزی داشت با بینی پًن ٍ لب يای خَش فرنی کٌ از نظر 
 .خَدش بًترین عضَ صَرتش نحسَب نی شدند

رٍبی خندى ی الکی کرد ٍ با نشايدى ی دندان يای پیشینش با حرص پا بٌ زنین کَبیدى 
 :ٍ گفت

 ! انا نن کٌ خیلی بانزى م -

 .سپس با عصبانیت از جا پرید ٍ برای رفتن بٌ دبیرستان حاضر شد

ٌ ی گذشتٌ نالل آٍر ٍ کسل کنندى بَد ٍ چنان کٌ انتظار  کالس آن رٍز درست نحل يفت
بعد از پایان کالس . نی رفت، فیلیپس ٍ دٍستانش حسابی از خجالت اٍ درآندند

نشغَل جهع کردن کتاب يایش بَد کٌ نحل يهیشٌ حضَر کسی را باالی سرش احساس 
 .کرد ٍ طبق نعهَل کَین بَدى کٌ با حالت خاصی بٌ اٍ زل زدى بَد

 :رٍبی چشو غرى ای بٌ اٍ رفتٌ ٍ با لحن تندی گفت

  چیزی شدى؟ -

 ...نٌ چیزی نشدى فقط! نٌ -

 فقط چی؟ -
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نی خَاستو ازت عذرخَايی کنو، رفتارم تَی این چند رٍز ... راستش نن نی خَاستو -
 .اصال خَب نبَد

ٌ ی اٍل شگفت زدى شدى ٍ با تعجب بٌ اٍ نگاى کرد؛ زیرا از رفتار يای ضد ٍ  رٍبی در لحظ
نقیض اٍ گیج ٍ سردرگو شدى بَد،سپس اخو يایش را دريو کشیدى ٍ با لحن طلبکارانٌ 

 :گفت

 .انا نًو نیست...  درستٌ، نبَد -

بعد از جهع کردن کتاب يایش، بلند شدى ٍ بی اعتنا بٌ کَین کٌ يهچنان سر جایش 
نیخکَب شدى بَد، بٌ سهت در خرٍجی حرکت کرد کٌ ناگًان شخصی دست يایش را 

 .بٌ نرنی گرفتٌ ٍ اٍ را ٍادار بٌ برگشتن کرد

 .رٍبی با حیرت برگشتٌ ٍ جَری بٌ اٍ نگاى کرد کٌ گَیی کانال از کنترل خارج شدى است

 !چیکار داری نی کنی؟ -

 !نی خَام ٍادارت کنو بًو تَجٌ کنی -

چًرى ی رٍبی نانند کسانی کٌ چیز ترش ٍ بدنزى ای را خَردى باشند جهع شد ٍ بی آنکٌ 
ٌ ی بسیار سهج را داشت، چشو  حرفی بزند، با انزجار بٌ آن پسر کٌ برایش حکو یک َکن

 .دٍخت

 .نی خَام بًو یٌ فرصت بدی کٌ خَدم رٍ بًت جابت کنو -

 !کَین -

 :لحن کالم رٍبی يشدارديندى بَد؛ انا  کَین بی تَجٌ بٌ اٍ ادانٌ داد
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این چیز . نن ازت تنًا یٌ فرصت نی خَام. ازت خَايش نی کنو رٍبی، فقط یٌ فرصت  -
 .زیادی نیست

ٌ ی نانعلَنی  رٍبی کٌ از اصرار يای نکرر اٍ کالفٌ شدى بَد، با ناراحتی نگايش را بٌ نقط
 «آخٌ چرا؟»:دٍخت ٍ در دل گفت

 !رٍبی خَايش نی کنو -

 آخٌ چرا تَ؟ -

 !رٍبی -

 .نن يیچ ٍقت این صحنٌ رٍ این جَری ٍ با تَ تصَر نهی کردم -

 رٍبی؟ -

 !آخٌ اٍن باید قدبلند ٍ خَش قیافٌ باشٌ -

 رٍبی حالت خَبٌ؟ -

نگاى فالکت باری بٌ اٍ انداخت ٍ با . با فشردى شدن دست يایش تَسط کَین بٌ خَد آند
 :صدای ضعیفی گفت

 . باشٌ -

 :کَین با بًت بٌ اٍ نگاى کرد ٍ گفت

 ! چی؟ -

 .گفتو باشٌ، بًت یٌ فرصت نیدم -

ٌ ای بٌ اٍ خیرى ناند ٍ سپس با يیجان بسیار زیادی گفت  :کَین با ديان باز لحظ
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 ... رٍبی نن ٍاقعا -

 :رٍبی با بی حَصلگی نیان حرف يایش پریدى ٍ گفت

 انا یادت باشٌ کٌ فقط یک ناى ٍقت داری، اگر بعد از یک ناى نتَنی خَدت رٍ جابت  -
ٌ ای نتَنیو ادانٌ بدیو ... کنی، نتَنی اٍ کسی کٌ نن نی خَام بشی یا بٌ ير دلیل دیگ

 .باید قَل بدی کٌ تهَنش کنی

ٌ ای نکخ گفت  :کَین با تردید بٌ اٍ نگاى کرد ٍ بعد از جانی

 ... باشٌ، باشٌ؛ انا -

 ...انا ٍ اگری ندارى، شرایط نن يهینٌ؛ انا اگر نهی تَنی قبَل کنی -

نعلَنٌ کٌ قبَل نی کنو، فقط نی خَاستو بدٍنی کٌ يرگز از این تصهیهت پشیهَن ! نٌ -
 .نهیشی

ٌ ای بٌ دست آٍردى ٍ بتَاند  رٍبی حرفی نزد؛ انا از تٌ دلش آرزٍ نی کرد کٌ خیلی زٍد بًان
 .از تصهیهش ننصرف شَد

 :رٍبی برای خالص شدن از آن ٍضعیت فَرا گفت

 ... خیلی خب پس -

 .يهان لحظٌ صدای زنگ نَبایلش بلند شد

 .سالم -

 دٍساعتٌ دم در ننتظرتیو، پس کجا نَندی تَ؟! سالم ٍ کَفت -

 :رٍبی با تعجب پرسید
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  ننتظرین؟ برای چی؟ -

 .بیا بیرٍن تا بًت بگو -

 .خب االن بگَ -

ٌ ی شها تا با يو بریو -  .شب قرارى بریو بیرٍن، نی خَاستو بیام خَن

 .سلنا اگٌ یادت رفتٌ باید بگو کٌ نا يهین دیشب بیرٍن بَدیو -

 خب کٌ چی؟ -

لحن بی خیال سلنا بیشتر باعخ عصبانیتش نی شد؛ گَیی یک عرٍسک بَدى کٌ آن گَنٌ 
در کهال تاسف . اٍ را بٌ این طرف ٍ آن طرف نی کشید ٍ افسارش را در دست گرفتٌ بَد

ٌ ی عهیقی کٌ بٌ اٍ  نی دانست کٌ این یکی از خصَصیات بد سلنا است کٌ عالٍى بر عالق
داشت، گايی بی فکر رفتار کردى ٍ باعخ عصبانیتش نی شد ٍ رٍبی با ٍجَد تهام این 

ٌ اش دٍست داشت  .رفتار يا اٍ را درست نانند خَاير نداشت

بعد از نکخ کَتايی، بی آنکٌ بٌ چًرى ی کنجکاٍ کَین ايهیتی بديد، نفس عهیقی 
 :کشید ٍ گفت

 . خیلی خب، يهَن جا بهَن االن نیام -

بعد از قطع کردن تهاس، نگايش را بٌ صَرت کَین کٌ ينَز با حالت نشکَکی بٌ اٍ زل 
 .زدى بَد دٍخت

ٌ ای نداری؟ -  کار دیگ

 قرارى برین بیرٍن؟ -

 .ينَز نعلَم نیست. نٌ، آرى؛ یعنی نهی دٍنو -
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 .خب پس يرٍقت کٌ نعلَم شد، نی تَنی بًو زنگ بزنی -

رٍبی با گیجی بٌ اٍ نگاى کرد ٍ يرچٌ فکر کرد نفًهید کٌ در صَرت رفتن چرا باید بٌ اٍ 
 .زنگ بزند

 :کَین فَرا جَاب سَال اٍ را داد ٍ گفت

تَ کٌ نهی خَای تنًا .  فکر کنو از االن تا یک ناى یا شاید يو برای يهیشٌ با يو باشیو -
 ٍ بی يهراى بری؟

 ...انا نن تنًا -

ٌ اش را کانل کند؛ زیرا چنان فشاری بر رٍیش بَد کٌ احساس  رٍبی نتَانست جهل
 .نی کرد ير لحظٌ نهکن است از حال برٍد 

 :با صدای ضعیفی گفت

 . خیلی خب پس، بعد نی بینهت -

با ٍاردشدن بٌ حیاط گَیی تازى راى تنفسش باز . سپس بٌ سرعت از کالس خارج شد
شدى بَد، چندین نفس عهیق کشید ٍ تا رسیدن بٌ در دبیرستان بٌ خَد لعنت فرستاد 
کٌ چرا پیشنًاد کَین را پذیرفت کٌ اکنَن بٌ این حال ٍ رٍز بیفتد؛ انا نگرانی اش تنًا 

 .يهین نبَد، سلنا اگر نی فًهید قطعا اٍ را نی کشت

از زنانی کٌ اٍ ٍ سلنا بٌ یکدیگر نلحق شدند، تا زنانی کٌ با يو بٌ خانٌ برٍند؛ رٍبی در 
فکر فرٍ رفتٌ ٍ ننتظر فرصت نناسبی برای حرف زدن با سلنا بَد ٍ این فرصت درست 

 .یک ساعت پس از رسیدن بٌ خانٌ پیش آند
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رٍبی زیرچشهی نگايی بٌ اٍ انداخت کٌ رٍی تخت خَابیدى ٍ پايایش را بٌ دیَار 
نیان دٍرايی گفتن ٍ نگفتن ناندى بَد؛ زیرا نهی دانست در . نقابلش تکیٌ دادى بَد

 .صَرت شنیدن آن چٌ عکس العهلی از خَد نشان خَايد داد

 :رٍبی با لحن نالیهی گفت

  ِسلی؟ -

 يَم؟ -

 .یٌ سَال خیلی نًو -

 .بگَ -

 حَاست بٌ نن يست؟ -

ٌ ی نَبایلش لبخند نعناداری زدى ٍ با بی حَاسی گفت  :سلنا خیرى بٌ صفح

 . آرى، آرى -

 اگٌ یٌ رٍز بفًهی کٌ نن با کَین قرار نی ذارم، تَ چیکار نی کنی؟ -

 :سلنا بعد از شنیدن سَالش، بی آنکٌ نگايی بٌ اٍ بیندازد، گفت

 ! نی کشهت -

رٍبی با نگرانی بٌ اٍ نگاى کرد، با اضطراب از جایش برخاست ٍ درست باالی سرش 
 .ایستاد

 :سلنا کٌ گَیی نی خَاست نگس نزاحهی را دک کند گفت

 این چیٌ؟...  برٍ کنار تازى بٌ جايای خَبش -
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سلنا با تعجب ٍ نگرانی بٌ چاقَیی کٌ رٍبی در دست داشت نگاى کرد ٍ فَرا رٍی تخت 
 .نشست

 :رٍبی با ناراحتی گفت

 . آٍردم کٌ نن رٍ بکشی -

 :سلنا با تحیر پرسید

 ! تَ چی داری نیگی؟ -

 .رٍبی حرفی نزد ٍ سرش را پایین انداخت

 ...نکنٌ -

رٍبی کٌ حقیقتا از لحن کالم اٍ ترسیدى بَد، قدنی بٌ عقب برداشت ٍ يهان طَر کٌ بٌ 
 :در ٍرٍدی نزدیک تر نی شد، فَرا گفت

 . آرى -

 !خَدم نی کشهت... رٍبی -

سلنا چنان فریادی کشید کٌ نطهئنا انعکاسش بٌ چند خیابان آن طرف تر يو رسید، 
 .سپس از جا پریدى ٍ نانند برق بٌ دنبال رٍبی دٍید

*** 

با ٍاردشدن بٌ سالن اصلی، رٍبی آستین لباسش را کهی پایین تر کشید تا کبَدی رٍی 
دست يایش نشخص نشَد، سپس نگاى سرزنش آنیزی بٌ سلنا انداخت کٌ بی جَاب 

ٌ ی بسیار نجللی کٌ در نقابلشان . ناند کَین دست يای اٍ را گرفت ٍ با يو ٍارد خان
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سلنا نیز تا رسیدن بٌ خانٌ نیشگَن يای ریزی از . نانند یک قصر باشکَى بَد شدند
 .بازٍی رٍبی نی گرفت ٍ چشو غرى يای اساسی بٌ کَین نی رفت

ٌ ای بٌ آن بزرگی ٍ  ٌ نفر ٍارد خانٌ شدند ٍ نفس رٍبی بند آند؛ زیرا تا کنَن خان ير س
ٌ يای طَیلی بَد کٌ  زیبایی ندیدى بَد؛ سالن بسیار بزرگی داشت ٍ در دٍ طرف آن راى پل
ٌ ی باال راى داشتند، در سهت چپ آن يا نیز بزرگی بَد کٌ بر رٍی آن انَاع  ير دٍ بٌ طبق

 .ٍ اقسام غذايا ٍ نَشیدنی يا قرار داشت

 .نن نیرم جیهز رٍ پیدا کنو -

 .سلنا با بی اعتنایی از کنارشان گذشت ٍ نیان انبَى جهعیت ناپدید شد

 .فکر کنو این دٍستت زیاد از نن خَشش نهیاد -

 خَدت تنًا فکر کردی یا کسی يو » :رٍبی با حالتی خنحی بٌ اٍ نگاى کرد ٍ در دل گفت
 «!کهکت کرد؟

 .بیا بریو بشینیو -

 ...قبلش باید برم لباس يام رٍ عَض کنو؛ انا نهی دٍنو کجا -

ٌ ی باال -  .باید بری طبق

 :رٍبی با يیجان گفت

  از کجا فًهیدی؟ -

 :کَین خندى ی کَتايی کرد ٍ گفت

ٌ ی دختريا درب ٍ داغَن نیرن اٍن باال ٍ عین یٌ پرنسس نیان پایین -  ! آخٌ يه

 .سپس با صدای بلندی زیر خندى زد
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رٍبی کٌ گهان نی کرد ير لحظٌ نهکن است اٍ را بٌ یک نَش صحرایی تبدیل کند، فَرا 
ٌ يا باال رفت ٌ ی دٍم چًار اتاق بَد کٌ . خَد را بٌ انتًای سالن رساندى ٍ از پل در طبق

 .يرکدام نحل رفت ٍ آند تعداد زیادی از دختر يا ٍ پسريا بَد

يهان لحظٌ در یکی اتاق يا باز شدى ٍ در کهال حیرت نایکل با ظايری ژٍلیدى ٍ 
چشو يایی قرنز، يهراى با دختری کٌ سر ٍ ٍضع بسیار بدی داشت ٍ از گردنش آٍیزان 

تنًا چند جانیٌ در چشو يای یکدیگر خیرى شدند، آن گاى نایکل . شدى بَد، بیرٍن آند
سری تکان دادى ٍ با بی خیالی از کنارش گذشت؛ بی آنکٌ برای بَدنش در کنار آن دختر 

ٌ ای بیاٍرد، بی آنکٌ از رفتار زنندى اش شرنسار  کٌ از ظايرش پیدا بَد چٌ کارى است، بًان
 .باشد

اصال چرا اٍ باید برای کاريایش دلیل ٍ بًانٌ نی آٍرد؟ چرا باید شخصیت ٍاقعی اش را 
پنًان نی کرد ٍ خَد را در ذين رٍبی نتین ٍ نَقر جلَى نی داد؟ غیر از آن بَد کٌ رٍبی 

ٌ تراشی نی کردند بیزار بَد؟ بلٌ، اٍ بٌ راستی  از انسان يایی کٌ برای کاريای زشتشان بًان
ٌ نند بَد ٍ برایشان احترام قائل بَد؛ انا در آن  بٌ چنین شخصیت يای نحکهی عالق

اکنَن . لحظٌ اٍ دریافت کٌ نایکل بٌ يیچ ٍجٌ لیاقت عالقٌ ٍ احترام اطرافیانش را ندارد
برای رٍبی اٍ بٌ شخص نفرت انگیزی تبدیل شدى بَد کٌ يیچ قید ٍ بندی ندارد ٍ بٌ 

 .يیچ کدام از اصَل يای اخالقی پایبند نیست

بعد از آنکٌ یکی از اتاق يای انتًای رايرٍ خلَت شد، رٍبی نیز ٍارد اتاق شدى ٍ در را 
ٌ ی اتاق . پشت سرش بست اتاق بزرگ ٍ زیبایی بَد؛ با تخت خَاب دٍنفرى ای در گَش

بَد ٍ نیز آرایش صَرتی رنگی کٌ در کنارش قرار داشت، فرش کَچکی با طرح يای 
. کَدکانٌ ٍسط اتاق پًن بَدى ٍ عرٍسک يای غَل آسایی از در ٍ دیَار اتاق آٍیزان بَدند

 .بی شک آن اتاق نتعلق بٌ کَچک ترین عضَ خانَادى بَد
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ٌ ی قدی اتاق ایستاد ٍ بٌ خَد نگاى کرد؛ قطعا ظاير نتین ٍ  رٍبی درست در نقابل آین
ٌ ی اٍ چندین برابر زیباتر از آن دختر خیابانی بَد نَيای قًَى ای رنگش را بٌ . آراست

ٌ ی بستٌ ٍ  صَرت کج رٍی صَرتش ریختٌ بَد، لباس نقرى ای رنگ ٍ براقی با یق
نگايی . آستین يای بلند پَشیدى بَد ٍ دانن تنگ نشکی رنگش تا زانَيایش نی رسید

ٌ ی بسیار کَتايی کٌ راى رفتن را  بٌ کفش يایش انداخت؛ سادى ٍ شیک بَدند، با پاشن
رٍبی آخرین نگاى را بٌ خَد انداختٌ ٍ کت کَتايش را رٍی . برایش آسان کردى بَد

 .دست يایش انداخت ٍ از اتاق خارج شد

ٌ يا چشهش بٌ جهع آشنایی افتاد ٍ قلبش در سینٌ فرٍ ریخت؛  ينگام پایین آندن از پل
جیهز، نایکل ٍ کَین کنار یکدیگر ایستادى بَدند ٍ ظايرا نشغَل گفتگَ با یکدیگر 

 .بَدند

اگر کسی آن يا را نی دید گهان نی کرد کٌ با يو صهیهی شدى اند؛ انا رٍبی حاضر بَد 
ٌ ی نگاى يای خیرى ٍ عجیب نایکل بٌ کَین شدى است؛ انا برای اٍ  قسو بخَرد کٌ نتَج

بالفاصلٌ بٌ آن يا نزدیک شدى ٍ نشغَل احَال پرسی با . کَچک ترین ايهیتی نداشت
ٌ ی کَتاى ٍ سردی با نایکل، خَد را بٌ سلنا رساند ٍ رٍی  جیهز شد، سپس بعد از نکاله

 .صندلی کنارش نشست

ٌ م قیافٌ بگیری؟ -  تا کی نی خَای ٍاس

 :سلنا صدای نبًهی از خَد درآٍرد ٍ فَرا گفت

 ! تا آخر عهر -

ٌ ای نداشتو باٍر نی کنی؟ اگٌ بگو يیچ جَرى نهی تَنستو از زیرش  - اگٌ بگو چارى ی دیگ
 در برم؟

 :رٍبی با صدای آرام تری ادانٌ داد
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 ... اگر بگو ير لحظٌ بَدن باياش برام عذابٌ -

ٌ ی آخرش کار خَد را کردى ٍ سلنا بٌ طرز نحسَسی بٌ عهق بیچارگی  بٌ نظر نی آند جهل
 :اٍ پی بردى است؛ زیرا بٌ طَر ناگًانی دست يایش را گرفتٌ ٍ گفت

 .فعال بیا بریو!  بی خیالش خَشگلو، خَدنَن یٌ جَری سرش رٍ زیر آب فرٍ نی کنیو -

ٍ  ياج ٍ ٍاج ناندى بَد؛ انا قبل از آنکٌ بخَايد حرفی بزند، سلنا  رٍبی از تغییر رفتار ا
 .دست يایش را کشیدى ٍ اٍ را ٍسط سالن رقـــص برد

 جا؟برای چی نن رٍ آٍردی این  -

 .نی خَام خَدت رٍ تخلیٌ کنی -

 !چی؟ -

يیچی نگَ، فقط بٌ این فکر کن کٌ تَ االن یٌ آدم کانال آزادی، انگلی نحل کَین يو  -
 .االن يو با یک پسر خَش تیپ ٍ خَش قیافٌ قرار نی ذاری! تَی زندگیت ٍجَد ندارى

ٌ ای بٌ سلنا نگاى نی کرد کٌ اٍ گفت  :رٍبی با حالت رٍیاگَن

 ! یاال دیگٌ -

ٌ اش آينگ بعدی در سالن پخش شدى ٍ صدای جیغ ٍ  درست بعد از تهام شدن جهل
ٌ ای کشیدى ٍ تنًا برای چند دقیقٌ خَد را آزاد  سَت يهٌ بلند شد؛ رٍبی نیز فریاد شادنان

 .ٍ ريا کرد

ٌ ای رٍی صندلی يایشان نشستند ٍ  ٌ ی نستان بعد از نیو ساعت ير دٍی آن يا با قًقً
ٌ جفت چشهی کٌ با تعجب بٌ آن يا نگاى نی کردند، شرٍع بٌ خَاندن شعر  بی تَجٌ بٌ س

 .کردند
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 !فکر کنو زیادی بًشَن خَش گذشتٌ -

جیهز با نًایت خَنسردی این را گفت؛ انا گَیی نظر دٍ نفر دیگر کانال نتفاٍت بَد؛ زیرا 
کَین از سر نارضایتی صدای خرناس نانندی از خَد درآٍردى ٍ نایکل با نگايی سرد ٍ 

 .عهیق بٌ آن دٍ چشو دٍخت ٍ شاید يردٍی آن يا تنًا بٌ یک نفر

رٍبی کٌ گهان نی کرد چیزی نهاندى کٌ از خَشی تلف شَد، لیَان نَشیدنی اش را الجرعٌ 
ٌ ی سلنا گذاشت؛ ناخَدآگاى چشو يایش بر رٍی  سر کشید ٍ با خندى سرش را رٍی شان

رٍبی لرزش عجیبی را در . نایکل نتَقف شدى ٍ نگايشان با یکدیگر تالقی پیدا کرد
بدنش احساس کرد، حتی اکنَن کٌ نست بَد نی تَانست زیبایی بیش از اندازى ی آن 

 .چشو يا را درک کند

رٍبی در حالی کٌ نستقیها در چشو يای اٍ زل . آينگ نالیهی در حال پخش شدن بَد
نگاى نایکل حاکی از چندین احساس بَد؛ شک ٍ . زدى بَد دست يایش را دراز کرد
 .چیز دیگری يو بَد کٌ رٍبی از آن سر درنهی آٍرد... دٍدلی، اشتیاق، انزجار، غرٍر ٍ

ٌ ای نکخ، رٍبی بی تَجٌ بٌ نایکل خطاب بٌ کَین گفت  :پس از جانی

 . بیا بریو -

ٌ ی اٍل با تعجب بٌ اٍ نگاى کردى ٍ سپس فَرا از جا برخاستٌ ٍ دست يایش را  کَین جانی
ٍقتی ير دٍ بٌ سهت سالن رقـــص حرکت نی کردند، سلنا کٌ ينَز نست بَد، . گرفت

اکنَن . يَرای بلندی کشیدى ٍ اٍ نیز دست يای جیهز را گرفتٌ ٍ کشان کشان با خَد برد
ٌ ی دٍردستی چشو دٍختٌ  تنًا یک نفر سر جایش نشستٌ بَد ٍ با خَنسردی بٌ نقط

 .بَد

رٍبی با رسیدن بٌ سالن رقـــص، دست يایش را دٍر کهر کَین حلقٌ کردى ٍ جیغ بلند 
حرکتش چنان ناگًانی بَد کٌ تهانی کسانی کٌ در آغَش یکدیگر بَدند، . باالیی کشید
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کَین کٌ کهی خجالت زدى شدى بَد، با صدای آرانی . چشو غرى ی اساسی بٌ اٍ رفتند
 :گفت

رٍبی بسٌ، يهٌ .  نیو ساعت داشتی جیغ نی کشیدی ٍ نی رقصیدی، دیگٌ تهَنش کن -
 .دارن نگايهَن نی کنن

رٍبی بی تَجٌ بٌ اٍ با صدای بلندی با نَسیقی يهرايی کردى ٍ با این کارش نَجب آزار 
 .يهٌ شد

ٌ ی دست يای  کَین کٌ از دست اٍ بٌ ستَى آندى بَد، در حالی کٌ سعی نی کرد حلق
 :رٍبی را کٌ بٌ دٍر کهرش پیچیدى بَد باز کند، گفت

 !رٍبی... اٍن ٍقت نجبَری با خَدت برقصی.  تهَنش کن، ٍگرنٌ نیرم -

ٍقتی رٍبی با حرکت انگشت يایش حرکت زنندى ای را انجام داد، کَین با عصبانیت اٍ را 
 .ريا کردى ٍ از سالن خارج شد

رٍبی با صدای بلندی خندید ٍ بٌ دٍر خَد چرخید؛ انا ناگًان با قرارگرفتن در آغَش 
گرنی، درست نانند کسانی کٌ دچار برق گرفتگی شدى باشند، تکان نحکهی خَرد؛ درست 

 .يهان لحظٌ برق يا را خانَش کردند

رٍبی نفس نفس نی زد ٍ نهی دانست کٌ چٌ اتفاقی افتادى، سعی کرد دست يایش را 
تکان بديد؛ انا نتَانست، خیلی زٍد فًهید آن شخص تنًا قصد نًارکردن اٍ را دارد ٍ 

بٌ يیچ ٍجٌ اٍ را در آغَش نگرفتٌ است؛ زیرا با خشَنت اٍ را فشار دادى ٍ صدای 
 .نفس يای عصبی اش بٌ گَش نی رسید

 .فقط آرٍم باش، اٍن ٍقت نطهئن باش کٌ يهٌ راحت ترن -
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رٍبی با عصبانیت سعی کرد خَد را از نیان بازٍيای نیرٍنند نایکل آزاد کند؛ انا تالشش 
ٌ يای خَد ایجاد نی کرد  .بی فایدى بَد ٍ با این کارش تنًا درد طاقت فرسایی را در شان

 .ٍلو کن -

 .تا ٍقتی کٌ بٌ خَدت نیای، يهین جا نی نَنی -

 !گفتو ٍلو کن -

 .این قدر تقال نکن؛ چَن فقط خَدت رٍ خستٌ نی کنی -

رٍبی صدای اٍ را جایی نیان گَش يایش شنید ٍ نفس يای داغش کٌ بٌ پَستش 
ناخَدآگاى آرام تر شدى ٍ سعی کرد تا از نیان . نی خَرد، حالش را دگرگَن نی کرد

پیداکردنشان . رٍشنایی کهی کٌ در سالن ٍجَد داشت رد چشو يای اٍ را پیدا کند
آن چنان يو سخت نبَد؛ زیرا تنًا چند سانتی نتر با صَرتش فاصلٌ داشتند ٍ بٌ اٍ زل 

 .زدى بَدند

رٍبی بی ارادى دست يایش را کٌ درست پشت سر نایکل قفل شدى بَدند، بر رٍی کهرش 
 .گذاشت؛ این بار نَبت نایکل بَد کٌ تکان نحکهی بخَرد ٍ با تعجب بٌ اٍ نگاى کند

ٌ ای جلَتر رفت؛  رٍبی کٌ ناگًان فکر شیطانی بٌ سرش زدى بَد، با حالت اغَاگران
ٌ ی صَرت يایشان آن قدر کو بَد کٌ اگر نستقیها در چشو يای یکدیگر خیرى  فاصل

 .نی شدند، نردنک چشو يایشان چپ نی شد

رٍبی دست يایش را بر رٍی صَرت نایکل کشید؛ نایکل نیز تحت تاجیر آن نزدیکی 
ٌ يای طَالنی گذشتند ٍ لب يایشان بٌ یکدیگر نرسید،  چشو يایش را بست؛ انا جانی

 .آن گاى نایکل چشو يایش را باز کردى ٍ رٍبی با نشايدى ی چًرى ی اٍ زیر خندى زد
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ٌ ای بٌ خَد آندى ٍ در حالی کٌ  نایکل برای یک لحظٌ نات ٍ نبًَت ناند؛ انا بعد از جانی
 :با عصبانیت دست يای اٍ را نی فشرد، زنزنٌ کرد

 !يیچ فرقی با اٍن دختريایی کٌ اٍن باال يستن نداری رٍبی...  تَ -

آن گاى رٍبی صدای شکستن چیزی را شنید، نٌ از بیرٍن، بلکٌ از انتًای درٍنش؛ اٍ صدای 
نایکل بعد از گفتن آن جهلٌ بی . شکستن ٍ خردشدن غرٍرش را تَسط نایکل شنید

رٍبی خشَنتی بی سابقٌ را . آنکٌ عکس العهل اٍ را ببیند، برگشت ٍ در تاریکی نحَ شد
در ٍجَدش احساس کرد ٍ نستی کانال از سرش پرید؛ گَیی یک نفر چهاق بزرگی را 

با دست يایی کٌ بٌ ٍضَح نی لرزیدند، بٌ نسیر رفتنش ! بی يَا بٌ سرش کَبیدى بَد
ٌ ی  خیرى ناندى بَد کٌ ناگًان عصبانیتش نانند بهبی ننفجر شدى ٍ صدایش در تهام خان

 .بزرگ ٍ نجلل آقای پترسَن پیچید

خَدش نیز نهی دانست چٌ پیش آندى، يهٌ جیغ نی کشیدند ٍ بٌ دنبال ننشا صدا 
نی گشتند؛ طَلی نکشید کٌ برق يای خانٌ رٍشن شدى ٍ يهٌ با حیرت بٌ یک نقطٌ 

رٍبی در حالی کٌ ينَز نفس نفس نی زد، با ٍحشت بٌ لَستر بزرگی کٌ . خیرى ناندند
ٌ ی خانٌ قرار داشت سقَط کردى بَد، چشو دٍخت  .درست در ٍسط نیزی کٌ گَش

ٌ ی چندانی با اٍ نداشتند؛ جیهز رنگ پریدى بٌ نظر نی رسید ٍ سلنا نیز  سلنا ٍ جیهز فاصل
 .چیزی نهاندى بَد کٌ کانال بر رٍی دٍش جیهز برٍد

رٍبی نگايی بٌ دست يای خَد انداخت ٍ آن گاى نگايش بٌ چشو يای نتحیر نایکل 
با نگاى کردن بٌ اٍ دلیل عصبانیتش را بٌ یاد آٍرد، سپس بی تَجٌ بٌ بقیٌ کٌ بٌ . افتاد

نحل ٍقَع حادجٌ نزدیک نی شدند ٍ بٌ دنبال دلیل ننطقی برای آن اتفاق نی گشتند، 
 .نگاى پر از نفرتی بٌ اٍ انداخت ٍ بی تَجٌ بٌ صدازدن يای سلنا دٍید ٍ از خانٌ خارج شد
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بٌ نحض خارج شدن از خانٌ، رعدی آسهان تیرى ٍ دلگیر شًر را شکافت ٍ يو زنان با آن 
 .پرتَ نَر سفیدرنگی تهام خیابان را رٍشن کرد

ٌ ی بارش سنگینی بَد،  رٍبی بی تَجٌ بٌ خشو آسهان ٍ رعد يای تًدیدآنیزش کٌ نشان
 .قدم بٌ خیابان گذاشت

در خیابان . پیادى رٍ خلَت بَد، تنًا ير از گايی نردم دٍان دٍان از کنارش نی گذشتند
 .جا را فرا گرفتٌ بَداصلی ترافیک سنگینی بَد ٍ صدای بَق ٍ داد ٍ فریاد نردم يهٌ

يیچ فرقی با اٍن دختريایی کٌ اٍن ...  تَ» :انا رٍبی تنًا یک صدا را در ذينش نی شنید
 «!باال يستن نداری

 .يهان نَقع باران نیز شرٍع بٌ باریدن کرد. سرش را بٌ شدت تکان داد

 :بی آنکٌ تالشی برای پیداکردن سرپنايی بکند، زیر لب زنزنٌ کرد

ٌ طَر جرأت کردی؟ - ٌ طَر جرأت کردی؟ چ   چ

بدنش شرٍع بٌ لرزیدن کردى بَد؛ انا این . در صدایش خشو ٍ نفرت نحسَس بَد
لرزش از سرنا نبَد، رٍبی کانال نتَجٌ بَد کٌ این لرزش از زنانی کٌ لَستر بزرگ خانٌ 

سقَط کردى بَد، آغاز شد؛ گَیی برای اٍلین بار در تهام این بیست سال کنترل از دستش 
ٍ يای نرنَزش اشتیاق بیشتری برای ابراز  خارج شدى ٍ يهان باعخ شدى بَد کٌ نیر

 .ٍجَد نشان ديند

احساس نی کرد کٌ ير لحظٌ نهکن است انفجاری در داخل بدنش رخ بديد؛ در کهال 
ٌ ی  ٌ خاطر فَران ناگًانی خشهش آخرین رشت تاسف ٍ ٍحشت، نی دانست کٌ ب

 .نقاٍنتش نیز پارى شد
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نَبایلش را کٌ ير چند . ٍقتی ٍارد خیابان آشنای يهیشگی شد، سرتاپایش خیس بَد
دقیقٌ یک بار زنگ نی خَرد خانَش کرد ٍ سعی کرد با آخرین تَان خَد را بٌ خانٌ 

 .برساند

با بازشدن در ٍرٍدی خانٌ ٍ ظايرشدن چًرى ی رنگ پریدى ی چارلی در نقابلش، پايایش 
سست شدى ٍ قبل از آنکٌ با سر بر رٍی زنین سقَط کند، چارلی اٍ را نیان زنین ٍ يَا 

 :بلند کردى ٍ فریاد زد

 ! رٍبی -

*** 

ٌ اش احساس نی کرد، حس خَبی داشت ٍ دیگر  نَر خَرشید را از پشت پلک يای بست
ٌ چیز تهام شدى بَد؛ گَیی . خبری از آن ترس ٍ ٍحشت نبَد ٍ بدنش نهی لرزید يه

ٌ ی آن اتفاقات تنًا یک خَاب ٍحشتناک بَدند، درست نحل کابَس يای  يه
 .يهیشگی اش

چشو يایش را بٌ آرانی باز کرد ٍ اٍلین تصَیری کٌ در نقابلش ظاير شد، چًرى ی 
 .نًربان ٍ يهیشٌ نگران چارلی بَد

 حالت بًترى؟ -

 :رٍبی با صدای ضعیفی گفت

  بًتر؟ نگٌ حالو بد بَد؟ -

خَدش نیز از شنیدن صدای بسیار ضعیفش تعجب کرد، يرچٌ بیشتر نی گذشت نتَجٌ 
نی شد کٌ بدنش نیز درد دارد ٍ بٌ سختی نی تَاند اعضای بدنش را تکان بديد؛ انگار 

 .قدم زدن در آن يَای بارانی باعخ شدى بَد کٌ سرنا بخَرد
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 ...یادت نهیاد؟ دیشب -

 دیشب چی؟ -

رٍبی چنان ناگًانی این سَال را پرسید کٌ چارلی با حالت نشکَکی بٌ اٍ نگاى کرد ٍ 
 :گفت

 دیشب چٌ اتفاقی افتادى بَد؟ چرا یًَ حالت بد شد؟ تَ کٌ تا قبل از بیرٍن رفتن خَب  -
 بَدی؟ نکنٌ نریض بَدی ٍ بًو نگفتی؟

 :رٍبی دٍبارى سرش را رٍی بالش گذاشتٌ ٍ گفت

 ...انگار.  نٌ، بابا نن حالو کانال خَب بَد؛ انا نهی دٍنو یًَ چی شد -

 انگار چی؟ -

رٍبی کٌ شک داشت تهام احساسی را کٌ در آن لحظٌ داشت بٌ زبان بیاٍرد، با صدای 
 :آرانی گفت

کٌ یًَ احساس کردم دارم نی لرزم، فکر کنو از ...  داشتو تَی بارٍن راى نی اٍندم کٌ -
 ...سرنا بَد یا شاید

ٌ اش را ناتهام گذاشت؛ زیرا چارلی جَری بٌ اٍ نگاى نی کرد کٌ گَیی یک  رٍبی جهل
درٍغگَی تهام عیار است؛ با این حال دیگر حرفی نزد ٍ با اشارى بٌ بشقابی کٌ رٍی نیز 

 :کنار تخت بَد گفت

 . سَپت رٍ بخَر، بعد راجع بٌ این قضیٌ حرف نی زنیو -

چارلی از جا بلند شدى ٍ قبل از آنکٌ از اتاق خارج شَد، برگشت ٍ با حالت 
 :يشدارديندى ای گفت
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 در ضهن سلنا از دیشب تا االن تهام خط يای نخابراتی رٍ اشغال کردى، اگٌ تَنستی  -
 .بًش زنگ بزن، خیلی نگرانت بَد

 .بعد از گفتن آن جهلٌ از اتاق بیرٍن رفت ٍ در را بست

با آنکٌ حال صحبت کردن را نداشت؛ انا نهی تَانست بیش از آن سلنا را در بی خبری 
تهانی . بٌ نحض رٍشن کردن نَبایلش، سیلی از پیام يا ٍ تهاس يا بٌ راى افتاد. بگذارد

پیام يا از یک شهارى بَد ٍ تهانی تهاس يا از سلنا بَدى کٌ از دیشب تا يهان دقایق 
 .بار با اٍ تهاس گرفتٌ بَد57پیش 

ٌ ی سبزرنگ را زدى ٍ تهاس برقرار شد  .رٍبی دکه

 :ينَز بَق اٍل نخَردى بَد کٌ شخصی فریاد زد

دخترى ی احهق کدٍم گَری يستی، لعنتی چرا جَاب تهاس يام رٍ نهی دادی؟ !  رٍبی -
ٌ تَن؛ انا ٍقتی چارلی گفت فقط یٌ  ٌ قدر نگرانت شدم؟ نی خَاستو بیام خَن نی دٍنی چ

انرٍز صبح يو نی خَاستو بیام؛ انا اٍن . سرناخَردگی سادى ست ٍ حالت بًترى نیَندم
فقط بًو ! جا ٍ ننو نتَنستو بیامجیهز احهق نادربزرگ  ياف يافَی کَدنش رٍ آٍرد این 

 ...بگَ کٌ دیشب چی شد؟ چرا یًَ رفتی؟ چرا

 !سلنا -

 .رٍبی با آن صدای نخراشیدى اش چنان فریادی کشید کٌ گَش خَدش نیز آزردى شد

 :سلنا با لحن شگفت زدى ای گفت

 ... این صدای خَدت بَد یا -
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ٌ خاطر راى رفتن تَ بارٍن دیشب این جَری شدم - حاال يو . آرى سلنا صدای خَدم بَد، ب
جا تا ننو نجبَر اگر نی خَای از حالو ٍ از اتفاقات دیشب باخبر بشی بًتر بیای این 

 .نباشو این جَری داد بکشو

 .خیلی خب، االن جیهز رٍ نی پیچَنو ٍ نیام -

رٍبی کٌ گهان نی کرد سرش بٌ اندازى ی یک تَپ . سلنا بی خداحافظی تهاس را قطع کرد
با آنکٌ از گفتن تهام آنچٌ اتفاق . ٍالیبال ٍرم کردى است، دراز کشیدى ٍ ننتظر ناند

افتادى بَد ٍايهٌ داشت؛ انا نی دانست تنًا در صَرت گفتن آن نی تَاند احساس بدی 
 .را کٌ از دیشب گریبان گیرش شدى بَد از خَد دٍر کند

البتٌ کٌ  اٍ يهچنان حقیقت بزرگی را کٌ شانل بیشتر اتفاقات دیشب بَد از اٍ نخفی 
ٌ ای  نی کرد؛ نیرٍيایی کٌ خانَش ٍ نبحَس بَدى اند ٍ اکنَن آزاد شدى ٍ بٌ دنبال بًان

با فکر بٌ آن نَضَع دلش چنان پیچ ٍ تابی خَرد کٌ گَیی . برای خارج شدن نی گشتند
 .یک نار زندى در بدنش نی خزید

 ...باٍرم نهیشٌ، نن فکر نی کردم -

 کٌ یٌ پسر نتَاضع ٍ باٍقارى؟ -

ٌ ی اٍ را این گَنٌ ادانٌ داد ٍ سلنا فَرا گفت  :رٍبی جهل

در غیر این صَرت يرگز پیشنًاد اٍن رٍ . آرى، دقیقا یٌ يهچین فکری نی کردم...  خب -
 .بٌ تَ نهی دادم

 .نی دٍنو -

 .رٍبی دست يای اٍ را فشرد

 ...شاید چَن فًهیدى تَ با کَین قرار نی ذاری -
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نٌ سلنا، نطهئنو کٌ اٍن يهیشٌ يهچین آدنی بَدى، ناجرای رستَران رٍ کٌ برات  -
 .گفتو

نن خَدم اٍن جیهز لعنتی . اٍن یٌ پسر احهق ٍ بی شعَرى، لیاقت تَ رٍ ندارى... درستٌ -
 ...رٍ نی

 .رٍبی فَرا دستش را رٍی ديان سلنا گذاشت کٌ از فریاد يای اٍ جلَگیری کند

ٌ چیز رٍ بفًهٌ؟ -  چٌ خبرتٌ؟ نی خَای بابا يه

 .سلنا دست يای اٍ را پایین آٍرد ٍ نفس عهیقی کشید

 .ببخشید، یٌ لحظٌ کنترلو رٍ از دست دادم -

 !یٌ لحظٌ؟ -

 .رٍبی با صدای آرانی این را گفت

تهام صحبت يای بعد آن يا حَل ٍ نحَر آن نی چرخید کٌ يرطَر کٌ شدى سر نایکل را 
ٌ يای بسیاری برای  نیز يهانند کَین زیر آب کنند ٍ تا زنانی کٌ از یکدیگر جدا شَند نقش
بٌ قتل رساندن آن يا کشیدند کٌ بیشتر نَجب سرگرنی آن يا نی شد ٍ اندکی خَد را با 

 .تصَر نرگ يای ٍحشتناکی برای آن يا آرام کردند

رٍبی احساس خَشحالی زیادی نی کرد ٍ حرف زدن با سلنا برایش بسیار خَب بَد؛ زیرا 
 .دیگر بٌ ندرت بٌ یاد اتفاقات شب گذشتٌ نی افتاد

*** 

 .اٍن قدر خَردى بَد کٌ نهی تَنست جلَی خَدش رٍ بگیرى -
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کَین پس از گفتن این جهلٌ، چنان با صدای بلندی زیر خندى زد کٌ سلنا، رٍبی ٍ جیهز 
 .از جا پریدند ٍ نایکل قلنج دست يایش را با حالت تًدیدآنیزی شکست

رٍبی خَد را لعنت کرد کٌ چرا بار دیگر در نقابل کَین، سلنا ٍ جیهز را بٌ خانٌ دعَت 
ٌ ای نحار سلنا کرد کٌ اٍ نیز نایکل را با خَد بٌ آن جا  کردى ٍ از طرفی دیگر فحش جانان

 .آٍردى بَد؛ زیرا آن يا در حال حاضر چشو دیدن یکدیگر را نداشتند

 .سلنا گفت کٌ چند رٍزى دیگٌ تَلدتٌ -

 .رٍبی خطاب بٌ جیهز این را گفت

 :جیهز فَرا گفت

 نگٌ بدٍن تَ يو نیشٌ؟.  آرى خب، تَ يو دعَتی -

جیهز با حالتی برادرانٌ لپ يای اٍ را کشید؛ انا گَیی کَین چندان از این حرکت خَشش 
 :نیاندى بَد؛ زیرا با لحن تندی اضافٌ کرد

 ! نهی تَنو بذارم تنًا بیاد، خَدم نی رسَنهش -

 .با گفتن این حرف، سکَت عجیبی اتاق را فرا گرفت

نایکل با حالت عجیبی بٌ رٍبی نگاى کرد؛ انا اٍ چشو غرى ی اساسی رفت ٍ نگايش را از 
 .اٍ گرفت

درست يهان نَقع در اتاق باز شدى ٍ چارلی حاضر ٍ آنادى برای رفتن بٌ بیرٍن از خانٌ 
 .در چارچَب در قرار گرفت، در دست يایش نیز ظرف بزرگ نیَى ای بَد

 .رٍبی فَرا برخاستٌ ٍ آن را گرفت

 :چارلی خطاب بٌ دٍستان رٍبی گفت
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 . نن باید برم، از دیدنتَن خَشحال شدم -

ٌ ای با اٍ کرد سلنا، . ناگًان کَین از جا پرید، با چارلی دست دادى ٍ خداحافظی جانان
رٍبی ٍ جیهز نگاى بی اعصابی رد ٍ بدل کردند ٍ نایکل بار دیگر بٌ رٍبی نگاى کرد؛ گَیی 

رٍبی بار دیگر ايهیتی ندادى ٍ نگايش را . نی خَاست حرفی بزند؛ انا چیزی نانع نی شد
 .از اٍ گرفت

ساعتی بعد آن يا رفتند ٍ رٍبی تنًا در خانٌ ناند ٍ بٌ یاد لحظات آخری کٌ کَین اصرار 
 .برای بَسیدن صَرتش داشت، حرص نی خَرد

*** 

 «نقاب»

جا بٌ لطف اٍ تهیز سینی را بر رٍی پیشخَان گذاشت ٍ نگايی بٌ رستَران انداخت؛ يهٌ
ٌ ی کَچک نیز بر رٍی سرانیک يای کف رستَران دیدى  ٍ نرتب بَدى ٍ حتی یک لک

 .نهی شد

ناگًان صدای شکستن شیئی  بٌ گَش رسید ٍ رٍبی با تاسف بٌ سینی کٌ برای یک 
با . جانیٌ آن را فشردى بَد نگاى کرد کٌ اکنَن بٌ دٍ قسهت کانال نساٍی تقسیو شدى بَد

ٌ يا رفت ٍ سینی را در آن انداخت ٍ درش را بست  .کالفگی بٌ سهت پالستیک زبال

سپس بٌ سهت صندٍق کَچکی کٌ پشت پیشخَان قرار داشت رفتٌ ٍ نیهی از حقَقش 
 .را برای خسارت سینی در آن جا گذاشت

ٌ ای نی شد کٌ با آقای ِاٍانز صحبت کردى ٍ قرار شد کٌ رٍزيای دٍشنبٌ ٍ  دٍ يفت
ٌ ی . چًارشنبٌ يو در آن جا کار کند شاید بٌ پَل آن نیازی نداشت؛ انا بٌ کار زیاد ٍ نشغل

 .خَبی نحتاج بَد کٌ بتَاند اتفاقات اخیر را بٌ دست فرانَشی بسپارد
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بنابراین اکنَن عالٍى بر رفتن بٌ دبیرستان ٍ درس يای زیادی کٌ برای شرٍع انتحانات 
ٌ رٍز در يفتٌ را نیز در رستَران کار نی کرد ٍ بٌ يیچ ٍجٌ از این  نیاز بٌ نطالعٌ داشت، س

 .ٍضعیت ناراضی نبَد

این دٍ يفتٌ آن قدر برایش زجرآٍر بَدى کٌ بٌ خستگی يا ٍ بی خَابی يایش کَچک ترین 
بعد از آن رٍز کٌ يهگی با يو بَدند، رٍبی باز يو یک يفتٌ تهام . تَجًی نداشت

ٌ ی دٍم آن دٍ در  سعی اش را کرد تا با نایکل رٍبرٍ نشَد؛ انا باالخرى در اٍلین رٍز يفت
ٌ ی دٍستانشان دعَت بَدند، یکدیگر را دیدند ٍ در کهال  جشن تَلد بزرگ جیهز کٌ يه
حیرت ٍ شگفتی نایکل بٌ طرز کانال نانحسَسی بٌ تندی کالم خَد اعتراف کردى ٍ بٌ 

رٍبی نهی دانست کٌ اٍ تا چٌ حد صادقانٌ حرف . طَر غیرنستقیو از اٍ عذرخَايی کرد
. نی زند؛ زیرا چشو يایش سرد ٍ بی عاطفٌ بَدند ٍ يیچ احساسی را ننعکس نهی کردند

ٌ خاطر  ٌ خاطر ناراحت کردن رٍبی نتاسف است یا تنًا ب نهی دانست کٌ آیا اٍ ٍاقعا ب
ٌ يای سلنا نجبَر بٌ این کار شدى است نهی دانست ٍ ايهیتی يو بٌ . چشو غرى يا ٍ طعن

تنًا چیزی کٌ برایش حائز ايهیت بَد، آن بَدى کٌ نایکل تَانست . آن نسئلٌ نهی داد
اگرچٌ ينَز يو نتَانستٌ بَد اٍ . کهی از کبر ٍ غرٍرش فاصلٌ گرفتٌ ٍ از اٍ دلجَیی کند

 .را ببخشد؛ انا تصهیو گرفت کٌ دیگر حرفی از آن نسئلٌ بٌ نیان نیاٍرد

رٍبی بعد از خداحافظی از دیگر پیشخدنت يا، از رستَران خارج شدى ٍ بٌ سهت خیابان 
ٌ ی نتَالی آسهان آرام تر . بٌ راى افتاد يَای آن شب نًتابی ٍ آرام بَد ٍ بعد از چند يفت

 .شدى ٍ خبری از باديای سَزناک يهیشگی نبَد 

نیهی از راى در آرانش ٍ سکَت گذشت تا اینکٌ . رٍبی نفس عهیقی کشید ٍ بٌ راى افتاد
رٍبی حدس . صدای زنگ نَبایلش بٌ گَش رسید؛ شهارى از طرف شخصی ناشناس بَد

با این حدس . نی زد کٌ یکی از يهکالسی يایش باشد ٍ شهارى اش را سیَ نکردى است
ٌ ی سبز را لهس کردى ٍ تهاس برقرار شد  .دکه
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 الَ؟... الَ -

رٍبی . صدای نفس يای آرانی از پشت خط بٌ گَش نی رسید؛ انا کسی حرفی نزد
احساس عجیبی داشت، گَیی صدای نفس يای آن شخص را نی شناخت؛ انا قبل از 

 .آنکٌ بخَايد حرفی بزند، صدای بَق نهتدی در گَشش پیچید

*** 

چند شبی بَد کٌ رٍبی خَاب آرام ٍ راحتی داشت ٍ گهان نی کرد کٌ آن کابَس يای 
ٌ ای  ترسناک برای يهیشٌ ريایش کردند؛ انا اٍ سخت در اشتباى بَد؛ زیرا ينَز چند دقیق

نگايی بٌ . از خَابیدنش نگذشتٌ بَد کٌ خَد را در نکان تاریک ٍ دلگیری پیدا کرد
آسهان انداخت، ابريای تیرى ای در آسهان بٌ چشو نی خَردند، صدای يَيَی جغد يا 

رٍبی با ترس بٌ اطرافش نگاى کرد ٍ نتَجٌ شد کٌ در یک يزارتَ . نانند ناقَس نرگ بَد
 .گیر افتادى است

 .نسیری را کٌ در نقابلش بَد، پیش گرفتٌ ٍ بٌ راى افتاد

ٌ ای بَد کٌ گهان نی کرد ير لحظٌ نهکن است نَرد حهلٌ قرار  فضای آن يزارتَ بٌ گَن
قلبش بٌ شدت نی تپید ٍ دست يایش کانال یخ کردى بَدند، ناگًان صدای . بگیرد

 .آشنایی از دٍردست يا بٌ گَش رسید

 :رٍبی با خَشحالی غیر قابل ٍصفی فریاد زد

 !بابا -

ٌ ی بزرگی از . سپس شرٍع بٌ دٍیدن کرد چندین نسیر نختلف را دٍر زدى ٍ ٍارد نحَط
طَلی نکشید کٌ . شک نداشت کٌ صدای پدرش را از آن جا شنیدى است. يزارتَ شد

 :چارلی نیز ٍارد نحَطٌ شدى ٍ با خَشحالی فریاد زد
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 !رٍبی -

آن دٍ با خَشحالی بٌ یکدیگر نزدیک نی شدند؛ انا درست يهان لحظٌ نَجَد 
ٌ ی خالی گذاشت ٌ ای پا بٌ نحَط رٍبی با ٍحشت سر جایش نیخکَب شدى . عظیو الجح

اٍ چنین نَجَدی را حتی بٌ خَاب يو نهی دید؛ نَجَدی کٌ شبايت بسیاری بٌ . بَد
یک عنکبَت غَل پیکر داشت؛ انا عالٍى بر يشت پای پشهالَ، دٍ چنگک بزرگ نیز 

داشتٌ ٍ دنی يهانند عقرب کٌ درست پشت سرش قرار داشتٌ ٍ با حالت تًدیدآنیزی 
 .تکان نی خَرد

بیراس، نَجَدی عظیو الجحٌ است کٌ بدن ٍ يشت دست ٍ پا يهانند عنکبَت يا دارد، 
چنگکی يای بسیار بزرگی نیز . سری بسیار کَچک با ديان بسیار بزرگ ٍ یک چشو دارد

درست در دٍطرف دست يایش قرار دارد ٍ دم عقرب نانندی دارد کٌ بسیار طَیل بَدى ٍ 
دارای زير بسیار کشندى ای است کٌ بٌ نحض ٍاردشدن بٌ جسو ير نَجَدی اٍ را از پا 

 .در نی آٍرد

خَانندى يای عزیز بعضی از نَجَداتی کٌ اسهشَن رٍ در طَل داستان نی خَنین، )
ٌ ای  ٌ ی ذين خَدم يستن؛ بنابراین جز تَصیفات خَدم يیچ ننبع اطالعاتی دیگ ساخت

 (.ٍجَد ندارى

رٍبی بٌ سختی نفس نی کشید؛ زیرا بیراس بی تَجٌ بٌ چارلی بٌ اٍ نزدیک نی شد ٍ 
ٌ اش را بٌ چهن . نفس بدبَیش را پر سر ٍ صدا بیرٍن نی فرستاد رٍبی با ٍحشت تکی

 .نصنَعی بسیار بلندی کٌ درست پشت سرش بَد داد

 .بیراس با خشَنت چنگک يایش را باال آٍرد ٍ رٍبی چشو يایش را بست

 !رٍبی نٌ -
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ٌ ی اتفاقات در چند جانیٌ افتاد، صدای فریاد چارلی با صدای فَران خَنی کٌ از بدنش  يه
 .بیرٍن نی زد در يو آنیخت

رٍبی با ترس الی پلک يایش را باز کرد، با دیدن چنگک يای بسیار بزرگی کٌ از درٍن 
ٌ ی پدرش بیرٍن زدى بَدند، با تهام ٍجَد فریاد زد  :سین

 !بابا -

بالفاصلٌ سر جایش نشست، دست يایش بی . آن گاى با نفس صداداری از خَاب پرید
ٌ اش با شدت باال ٍ پایین نی رفت ٌ ی سین حالت تًَع داشت . اختیار نی لرزیدند ٍ قفس

اٍ تا کنَن کابَس يای بسیاری دیدى بَد؛ انا يیچ کدام از آن يا تا . ٍ سرش گیج نی رفت
ٌ چیز بسیار ٍاقعی بٌ . این اندازى ٍحشتناک ٍ دلًرى آٍر نبَدند بدتر از يهٌ آن بَد کٌ يه

 .نظر نی رسید

با دست يای لرزانش آن را برداشت ٍ . ناگًان نَبایلش شرٍع بٌ زنگ خَردن کرد
با تعجب بٌ ساعت نَبایل نگاى کرد ٍ گَشی . چشهش بٌ يهان شهارى ی ناشناس افتاد

 .را برداشت

 الَ؟ -

 .باز يو صدایی نیاند؛ گَیی آن فرد ناشناس قصد حرف زدن نداشت

 :رٍبی با بی حَصلگی گفت

 !اگر نهی خَای حرف بزنی پس این قدر زنگ نزن، بای -

 !رٍبی -

رٍبی با شنیدن صدای آرام ٍ ضعیف نایکل جا خَرد؛ بار دیگر نَبایل را بٌ گَشش 
 :چسباند ٍ گفت
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 نایکل، چی شدى؟...نا -

 .نن باید در نَرد نَضَع نًهی بايات حرف بزنو... چیزی نیست، فقط نن -

 :رٍبی با تعجب گفت

 نطهئنی کٌ حالت خَبٌ؟... باشٌ؛ ٍلی -

 .نن خَبو -

لحن کالم نایکل کهابیش عادی بَد؛ انا تعجب رٍبی برای آن بَد کٌ صدای خیابان را از 
انکان نداشت کٌ اٍ در این ساعت از شب خارج از خانٌ باشد؛ . پشت نَبایلش نی شنید

با این حال با صدای آرانی . آن يو در این يَای سرد پاییزی کٌ سَز بسیار بدی داشت
 :گفت

 .باشٌ، پس فردا نی بینهت -

ٌ خیر -  .باشٌ، شب ب

 .شب تَ يو -

رٍبی با ناراحتی بٌ نَبایلش نگاى کرد ٍ فًهید کٌ تهاس قطع شدى است، ناسزایی زیر 
بعد از دیدن چارلی ٍ اطهینان از حالش، بار دیگر بٌ . لب گفتٌ ٍ از اتاق بیرٍن رفت

 .اتاقش برگشت ٍ خیلی زٍد بٌ خَاب رفت

*** 

صبح رٍز بعد برای رٍبی چندان خَشایند نبَد؛ زیرا کَین در تهام طَل کالس ناننِد کنٌ 
بٌ اٍ چسبیدى بَد ٍ اصرار داشت کٌ خَدش شخصا اشکاالت اٍ در درس ریاضیات را 

 .برطرف کند
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ينگانی کٌ زنگ دبیرستان بٌ صدا درآند، رٍبی پرٍازکنان از کالس خارج شد؛ انا طَلی 
ٌ ی  نکشید کٌ کَین خَد را بٌ اٍ رساندى ٍ تا رسیدن بٌ در خرٍجی سعی کرد حل نسئل

 .سخت ریاضی را در نغز اٍ فرٍ کند

 :پس از خارج شدن از دبیرستان، کَین با ناراحتی گفت

 .پس بًت زنگ نی زنو -

 :رٍبی بٌ زٍر دستش را از نیان دست يای کَین بیرٍن کشید ٍ با کالفگی گفت

 .خیلی خب، فعال -

بعد از جداشدن از کَین، نفسش را پرصدا بیرٍن فرستاد ٍ یکی از آن فحش يای ناب ٍ 
ٌ اش را کٌ ير چند جانیٌ نی افتاد با عصبانیت بر رٍی دٍشش . آبدارش را نحار اٍ کرد کَل

ينَز چند دقیقٌ از راى رفتنش نگذشتٌ بَد کٌ با . پرت کردى ٍ سرعتش را بیشتر کرد
فحش رکیکی تا پشت ديانش آند؛ انا جلَی خَد را . صدای بَق ناشینی از جا پرید

تجربٌ بٌ اٍ جابت کردى بَد کٌ تا قبل از برنگشتن ٍ نگاى نکردن بٌ صاحب ناشین . گرفت
 .حرفی نزند کٌ از آن پشیهان شَد

با عصبانیت بٌ عقب برگشت، با دیدن نایکل کٌ در چند قدنی اش ایستادى بَد، 
 .چشو يایش گشاد شدند

ٌ ی ناشینش را پایین کشید . رانندى ای کٌ درست کنار نایکل نتَقف شدى بَد، شیش
بالفاصلٌ جَانی با نَيای سیخ سیخی کٌ بٌ رنگ يای قرنز ٍ آبی بَدند، سرش را از 

ٌ ای بٌ نایکل گاز دادى ٍ بٌ سرعت نَر از  شیشٌ بیرٍن آٍردى ٍ بعد از دادن فحش جانان
 .کنارشان عبَر کرد

 جا چی کار نی کنی؟تَ این  -
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 .رٍبی با تعجب این را پرسید

 :نایکل بی آنکٌ تغییری در چًرى اش ایجاد شَد، قدنی بٌ جلَ برداشتٌ ٍ گفت

 .فکر کنو داشتو راى نی رفتو -

 :رٍبی خندى ی الکی کردى ٍ گفت

 .ٍاقعا بانزى بَد -

ٌ ی حَاسش بٌ نایکل بَد تا ببیند اٍ نیز بٌ دنبالش نی آید یا  سپس بٌ راى افتاد؛ انا يه
طَلی نکشید کٌ نایکل نیز با رٍبی يهراى شدى ٍ دٍشادٍش اٍ شرٍع بٌ قدم زدن . نٌ

ٌ ی اٍ نبَد، . کرد رٍبی زیرچشهی نگايی بٌ اٍ انداخت؛ انا نایکل بٌ يیچ ٍجٌ نتَج
گَیی قصدی از این کار خَد نداشت ٍ این بار حقیقتا بٌ فکر فرٍ رفتٌ بَد؛ زیرا چًرى اش 

 .گرفتٌ بَد ٍ اخهی نیان دٍ ابرٍیش جا خَش کردى بَد

 !يَای خَبیٌ -

رٍبی ناشیانٌ برای جلب تَجٌ اٍ بٌ خَد این را گفت ٍ خیلی زٍد جلَی ديان خَد را 
گرفت؛ انا دیگر دیر شدى بَد؛ زیرا نایکل با صدای اٍ بٌ خَد آندى ٍ با بی حَاسی در 

 :جَاب اٍ گفت

 .آرى، آرى خیلی خَبٌ -

 .دیشب چٌ اتفاقی افتادى بَد؟ گفتی نی خَای بايام حرف بزنی... دیشب -

 :نایکل نگايی بٌ اٍ انداختٌ ٍ گفت

 .آرى -

 :رٍبی کٌ کنجکاٍ شدى بَد، با لحن نالیهی گفت
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 خب؟ -

نایکل با تردید بٌ اٍ نگاى نی کرد؛ گَیی شک داشت کٌ نی تَاند بٌ اٍ اطهینان کند یا 
 .نٌ

 :بعد از نکخ کَتايی شرٍع بٌ صحبت کرد

 .یٌ سَال خیلی نًو ازت دارم -

 .بپرس -

 .رٍبی فَرا این را گفتٌ ٍ با انتظار بٌ اٍ نگاى کرد

 :نایکل سر جایش نتَقف شد، نگايش را نستقیها در چشو يای اٍ دٍختٌ ٍ گفت

اگٌ رٍزی برسٌ کٌ انتخاب تَ بتَنٌ زندگی عدى ی زیادی رٍ بًشَن برگردٍنٌ؛ انا شک  -
داشتٌ باشی کٌ اٍن انتخاب درست باشٌ یا نٌ، تَ چی کار نی کنی؟ بدٍن اینکٌ انتخاب 

 ...کنی، برنی گردی ٍ بٌ يهَن زندگی اسف بار ادانٌ نیدی؟ یا

 :رٍبی پس از اندکی درنگ گفت

 !يیچ ٍقت تسلیو نهیشو. حتی اگر انتخابو اشتباى باشٌ. نن نی نَنو ٍ انتخاب نی کنو -

ٌ ی این جهالت بٌ طَر کانال غیرارادی بر زبانش جاری شدند؛ گَیی از ندت يا پیش  يه
 .جَاب این سَال را نی دانست

 .نگاى نایکل در آن لحظٌ آن قدر عهیق بَدى کٌ اٍ ناخَدآگاى نگايش را بٌ خیابان دٍخت

 .درستٌ -

 .رٍبی بٌ اٍ نگاى کرد
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 :نایکل خیرى در چشو يایش ادانٌ داد

 .حتی اگر انتخابت اشتباى باشٌ، نن با خَدم نی برنت -

ٌ رفتٌ آرام تر شد  .صدای نایکل رفت

ننظَر . رٍبی با تعجب بٌ اٍ نگاى نی کرد؛ گَیی يیچ کدام از حرف يایش را درک نهی کرد
 !اٍ از انتخاب رٍبی بَد؟

نایکل نگايی بٌ . نایکل برگشت تا برٍد؛ انا رٍبی بازٍيایش را گرفت ٍ اٍ را نتَقف کرد
 .اٍ انداخت ٍ دستش را کشید

 :رٍبی بی تَجٌ بٌ اٍ با سردرگهی پرسید

 نن کجا باید برم؟... ننظَرت از رفتن چیٌ؟ نن -

 .بٌ جایی کٌ بًش تعلق داری -

. نایکل بی پردى ٍ با خَنسردی حرف نی زد؛ انا اٍ را بیش از پیش، گیج ٍ گهراى نی کرد
گَیی تا کنَن نقاب بٌ چًرى داشتٌ ٍ در آن لحظٌ با گفتن آن جهالت عجیب ٍ نرنَز 

 .چًرى ی حقیقی اش را آشکار نی ساخت

 :نایکل قدنی بٌ جلَ برداشتٌ ٍ با صدای آرانی ادانٌ داد

خَدت خَب نی دٍنی کٌ ننظَرم چیٌ، از يهٌ پنًان کردی؛ انا نن نی دٍنو کٌ تَ کی  -
 .يستی

 تَ کی يستی؟... ننظَرت از این حرف يا چیٌ؟ تَ -

 .رٍبی با ٍحشت این را پرسید ٍ قدنی بٌ عقب برداشت
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آسهان آن رٍز صاف ٍ آفتابی بَد ٍ خیابان شلَغ تر از ير ٍقت دیگری بَد؛ انا رٍبی 
صدای ناشین يایی را کٌ در خیابان يا بَق نی زدند ٍ صدای رانندى يای عصبی ٍ 

بدنش شرٍع بٌ لرزش . نعترضی را کٌ بر سر یکدیگر فریاد نی کشیدند نیز نهی شنید
 .کردى بَد ٍ ترس عهیقی بٌ جانش افتادى بَد

اٍ نی دانست؛ اکنَن با نگاى کردن بٌ آن چشو يا بٌ ٍضَح نی تَانست بفًهد کٌ اٍ 
ٌ طَر ٍارد زندگی اش شدى ٍ خَد را بٌ اٍ ٍ  نی داند؛ انا از کجا؟ اصال اٍ کٌ بَد؟ چ

 دٍستانش نزدیک کردى بَد؟

 :رٍبی بی نعطلی سَالش را بر زبان آٍرد

 از کجا نی دٍنی؟ اصال تَ کی يستی؟ برای چی ٍارد زندگی نا شدی؟... تَ -

این یٌ نانَریت بَد؛ انا بًترى بدٍنی کٌ فقط نن . نن برای يهین ٍارد زندگیت شدم -
نیستو کٌ نی دٍنٌ؛ پدرت، نادرت ٍ خیلی يای دیگٌ از يَیت تَ باخبر بَدن، يهٌ بٌ جز 

 .خَدت

با شنیدن آن حرف يا گَیی ير دم بی حال تر از قبل نی شد، پايایش سست شدى بَدند 
نیرٍیی عجیب را در ٍجَدش احساس نی کرد؛ . ٍ بٌ سختی نی تَانست نفس بکشد

از الی دندان يایش کٌ بی اختیار . نیرٍیی کٌ ير لحظٌ فشارش را بر اٍ بیشتر نی کرد
 :نی لرزیدند بٌ سختی زنزنٌ کرد

 بابام؟... نانانو؟ حتی -

 :نایکل با نشايدى ی چًرى ی اٍ با نگرانی گفت

 رٍبی؟ -

 ...نن -
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 :نایکل با نگرانی فریاد زد

 ...حالت خَبٌ؟ رٍبی! رٍبی -

انا رٍبی بی حال ٍ بی رنق تر از آن بَد کٌ بتَاند جَابی بٌ اٍ بديد، بار دیگر دنیا در برابر 
 .چشو يایش تیرى ٍ تار شدى ٍ این بار بٌ جای پدرش، در آغَش نایکل قرار گرفت

ٌ ی آن لحظات برایش تکراری بَد اٍ بار . گَیی رٍزيا را بٌ عقب برگرداندى بَدند، يه
 .دیگر از حال رفتٌ ٍ بٌ نحض بازکردن چشو يایش با صَرت نگران پدرش نَاجٌ نی شد

با کالفگی چشو يایش را باز کرد ٍ برخالف تصَرش با یک جفت چشو فَق العادى زیبا کٌ 
 .با حالت عجیبی بٌ اٍ زل زدى بَدند نَاجٌ شد

 باالخرى بیدار شدی؟ -

لحن کالنش کانال عادی بَد؛ گَیی يرگز حرفی بینشان رد ٍ بدل نشدى ٍ رٍبی خَد بٌ 
 .خَد غش کردى بَد

 .رٍبی بٌ سختی سر جایش نشست ٍ بٌ اٍ زل زد

ٌ ای گفت  :نایکل با لحن طلبکاران

 چیٌ؟ -

 .بگَ کٌ درٍغ گفتی -

 نی دٍنی چیٌ؟ -

 :رٍبی بٌ اٍ نگاى کرد ٍ نایکل فَرا گفت

 !صدات ٍاقعا نسخرى شدى -
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ٌ خاطر تَی لعنتی بٌ این رٍز افتادم! ساکت شَ -  .نن ب

ٌ ی لباس اٍ را گرفت ٍ بٌ سهت خَد کشید  .نایکل در یک حرکت ناگًانی یق

 چی گفتی؟ -

 :رٍبی با ٍحشت بٌ اٍ خیرى شد ٍ با صدای لرزانی گفت

 !بس کن، ٍگرنٌ بٌ پدرم نیگو -

 :نایکل با خَنسردی گفت

ٌ چی رٍ -  .آرى صداش کن، بًش بگَ؛ يه

 :رٍبی با ترس بٌ اٍ نگاى کرد ٍ زنزنٌ کرد

 .نٌ -

 نٌ؟ چرا؟ چرا نهی خَای بدٍنٌ؟ -

 .نهی خَام... نٌ -

 .جا بریخَبٌ؛ چَن نطهئن باش اگر بفًهٌ نهی ذارى از این  -

 .نن با تَ يیچ جا نهیام، نی فًهی؟ ٍلو کن -

پس نیگی نن این بال رٍ سرت آٍردم  يا؟ آرى؟ تَ دختر درٍغگَ ٍ فریب کاری يستی  -
دلیل این . نن نی دٍنو کٌ قبال يو اتفاق افتادى، نی دٍنو کٌ حاال قدرتت آزاد شدى. رٍبی

ٍاقعا این نیزان از قدرت کٌ باعخ غش کردنت بشٌ ... غش کردن ياتو يهینٌ؛ ٍلی عجیبٌ
 !نطهئنی کٌ نادرت یٌ جادٍگر نبَدى؟! عجیبٌ

 :رٍبی کٌ يیچ کدام از حرف يای اٍ را نفًهیدى بَد، فَرا گفت
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 !نن غش نکردم -

. نایکل با بی اعتنایی رٍبی را ريا کردى ٍ اٍ بٌ شدت بر رٍی تخت خَابش فرٍد آند
رٍبی نفس عهیقی کشید ٍ . درست يهان لحظٌ در اتاق باز شدى ٍ چارلی ٍارد شد

صَرتش از شدت عصبانیت سرخ شدى ٍ . نَيایش را از نقابل چشو يایش کنار زد
ٌ ای تغییر حالت . نفس نفس نی زد ٌ ی حرف برخالف اٍ نایکل درست نانند یک ينرپیش

 .داد، با خَش رٍیی بٌ چارلی دست دادى ٍ با اٍ احَال پرسی کرد

رٍبی با انزجار بٌ آن پسر نغرٍر ٍ ٍحشی خیرى شد؛ انا يرچٌ کرد نتَانست یک 
ٌ ی ٍحشتناک را برایش آرزٍ کند؛ بنابراین دستش را نشت کردى ٍ پس از  حادج

 «!لعنت بٌ اٍن چشو يای جذابت» :کلنجاررفتن بسیار با خَدش، در دل زنزنٌ کرد

*** 

ٌ ی نانعلَنی  ساعت يا از رفتن نایکل نی گذشت ٍ رٍبی يهچنان دراز کشیدى ٍ بٌ نقط
 .خیرى ناندى بَد

ٌ ت تعریف  - ٌ چیز رٍ ٍاس ٌ تَن، اٍن جا يه قرار نا دٍ رٍز دیگٌ تَی خیابَن نزدیک خَن
ٌ ی اٍن چیزی کٌ نی خَای بدٍنی ٍ باید بدٍنی  .یادت نرى، دٍ رٍز دیگٌ. نی کنو؛ يه

صدای نایکل در ذينش صديا بار تکرار شد ٍ اٍ نهی فًهید، يیچ درک نهی کرد حقیقت 
چیست؟ اصال ننظَر اٍ از حقیقت چٌ بَد؟ اٍ از کدام سرزنین ٍ از کدام نردم حرف 

 نی زد؟

 پدرش چٌ چیزی را از اٍ نخفی کردى ٍ قصد پنًان کردن کدام حقیقت را داشت؟

رٍبی گهان نی کرد چیزی نهاندى کٌ در نیان آن يهٌ سَال بی جَاب دیَانٌ شَد؛ 
 .بنابراین بٌ سختی از جایش بلند شدى ٍ ٍارد پذیرایی شد
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 .چارلی نقابل تلَیزیَن نشستٌ ٍ با بی عالقگی بٌ آن خیرى شدى بَد

 بابا؟ -

 :چارلی با شنیدن صدای دخترش برگشتٌ ٍ با نگرانی پرسید

 چی شدى؟ حالت خَب نیست؟ -

 ...نن خَبو؛ ٍلی -

 :رٍبی کنار پدرش نشستٌ ٍ ادانٌ داد

 .سَال يای زیادی تَی ذينو يست کٌ دارى اذیتو نی کنٌ -

در یک لحظٌ رنگ چارلی پریدى ٍ در حالی کٌ سعی نی کرد خَد را خَنسرد نشان بديد، 
 :گفت

 نحال چٌ سَالی؟ -

 .در يهان حالت کنترل تلَیزیَن را در دست گرفتٌ ٍ شرٍع بٌ تعَیض کانال يا کرد

 نحال اینکٌ چرا نا يیچ فانیلی نداریو؟... نحال -

 :چارلی با لحن سردی گفت

 ...قبال کٌ برات گفتو نن ٍ نادرت -

ٌ يای بی سرپرست بٌ دنیا  - نی دٍنو، نی دٍنو کٌ جفتتَن تَی نرکز نگًداری از بچ
يیچ ٍقت درنَردش حرف نزدین، اینکٌ تَی کدٍم نرکز بَدین، چرا ... اٍندین؛ انا

 .يیچ ٍقت دنبال پدر ٍ نادر ٍاقعیتَن نرفتین

ٌ جایی کانال يا نشان داد  .چارلی جَابی بٌ اٍ نداد ٍ يهچنان خَد را سرگرم جاب
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 ..بابا -

ٌ  گفتن ٍجَد ندارى - ٌ ای ٍاس  .اٍن چیزی رٍ کٌ باید نی دٍنستی بًت گفتو، حرف دیگ

 :رٍبی کٌ کهی عصبی بٌ نظر نی رسید، گفت

چرا يیچ ٍقت در نَرد يیچ چیز تَضیح درستی بًو ندادین؟ چرا يهیشٌ در حال  -
 پنًان کردن حقیقتین؟

 !حقیقتی ٍجَد ندارى -

 :چارلی با صدای بلندی این را گفت؛ انا رٍبی پا پس نکشیدى ٍ با صدای بلندتری گفت

ٍاقعا؟ پس چرا يیچ ٍقت نهی ذارین بٌ اتاق نانان نزدیک بشو؟ چرا حرفی رٍ کٌ  -
نانان خَاستٌ بَد بًو بگین نهی گین؟ چرا يهیشٌ نگران ننین؟ چرا نن یک دختر 

 ...عادی نیستو؟ این نیرٍيای لعنتی از کجا

رٍبی با نشايدى ی چشو يای ٍحشت زدى ی پدرش دریافت رازی را کٌ بیست سال 
با ترس از بلند شد، چارلی نیز بلند شدى ٍ با . نحفَظ نگٌ داشتٌ بَد بٌ زبان آٍردى است

 :حیرت گفت

 !چی؟ -

قدنی بٌ عقب برداشت کٌ ناگًان چارلی بٌ سهتش يجَم بردى ٍ فریاد . رٍبی حرفی نزد
 :زد

پرسیدم تَ چی گفتی؟ کی؟ از کی این طَری شدی؟ دخترى ی احهق برای چی بًو  -
 نگفتی؟
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. رٍبی با ترس ٍ ٍحشت بٌ چشو يای پدرش کٌ کانال قرنز شدى بَدند، نگاى نی کرد
سعی کرد دست يای نیرٍنندش را از بازٍيایش جدا کند؛ انا در آن لحظٌ این کار 

غیرنهکن بٌ نظر نی رسید؛ زیرا چارلی در حالت عادی نیز بسیار نیرٍنند تر از اٍ بَد ٍ 
 .اکنَن کٌ عصبانی بَد قدرتش چند برابر شدى بَد

 تَ چی نی دٍنی؟! حرف بزن لعنتی -

 :رٍبی فریاد زد

نن يیچی رٍ نهی دٍنو؛ یعنی تَ نذاشتی کٌ بفًهو؛ انا حاال یکی پیدا شدى کٌ ! يیچی -
دیگٌ نهی تَنی حقیقت رٍ پنًان کنی، . بًو بگٌ، کسی کٌ نی خَاد نن حقیقت رٍ بدٍنو

ٌ چی رٍ نی فًهو ٍ نطهئن باش کٌ نن رٍ از دست نیدی، پس بًترى يهین  نن يه
 ...حاال

ٌ اش را ناتهام گذاشتٌ ٍ با حیرت بٌ دست يای  با باالرفتن دست يای چارلی رٍبی جهل
 .نشت شدى ی پدرش کٌ در يَا ناندى بَد، خیرى شد

 ...بابا -

 :چارلی از الی دندان يای بٌ يو فشردى اش گفت

پس اٍن لعنتی سگ ياش رٍ فرستادى تا بَ بکشن؛ انا کَر خَندى، ! کٌ این طَر -
ٌ چیز نن رٍ بگیرى ٌ  نجات خَدش يه ٌ چیز تهَم شدى، بیست سالٌ کٌ . نهی ذارم ٍاس يه

 !راى بیفت. این آرزٍ رٍ با خَدش بٌ گَر نی برى. تهَم شدى

ينگانی کٌ چارلی کشان کشان اٍ را با خَد نی برد، دریافت کٌ با فاش کردن يَیت 
 .نایکل اشتباى بسیار بزرگی نرتکب شدى است؛ انا پشیهانی سَدی نداشت
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رٍبی . چارلی اٍ را بٌ داخل اتاقش يل دادى ٍ بی آنکٌ حرفی بزند، در را بستٌ ٍ قفل کرد
باريا بٌ در اتاقش کَبید، فریاد زد، التهاس کرد ٍ حتی تًدید کرد؛ انا يیچ کدام از 

ٌ اش را . حرف يایش تاجیری بر رٍی چارلی نداشتند ٍ در اتاقش يهچنان بستٌ ناند تکی
بٌ آن فکر نی کرد کٌ تنًا کار نفیدی کٌ . بٌ در اتاق دادى ٍ زانَيایش را در آغَش گرفت

 .انجام دادى، این بَد کٌ اسهی از نایکل نبردى است

*** 

. رٍبی ساعت يا پشت در اتاقش نشستٌ بَد، البتٌ بٌ جز زنانی کٌ بٌ تَالت نی رفت
شاید بزرگ ترین شانس زندگی اش آن بَد کٌ یک سرٍیس جدا در اتاقش بَد، ٍگرنٌ 

 .ناندن در آن جا برایش بسیار سخت نی شد

ٌ جا شدى ٍ حالت دیگری بٌ خَد گرفت، ناگًان این فکر بٌ ذينش آند کٌ  اندکی جا ب
ٌ طَر در اکحر فیلو يا دخترانی کٌ در اتاقشان زندانی نی شدند، ساعت يا در یک حالت  چ
ناندى ٍ يیچ تکانی نهی خَردند؛ انا در آن لحظٌ کٌ خَد اٍ نیز شرایط نشابًی داشت، 

ٌ ی آن فیلو يا نسخرى ٍ غیرٍاقعی بَدند ٍ اٍ تنًا ٍقتش را يدر دادى  فًهید کٌ يه
 .است

 .نفس عهیقی کشید ٍ از پشت پنجرى ی اتاقش بٌ آسهان تاریک شًر چشو دٍخت

اگر تا دٍ رٍز دیگر از آن اتاق بیرٍن نهی رفت چٌ؟ اگر نایکل از آندن اٍ ناانید شدى ٍ 
 دیگر يیچ گاى بٌ سراغش نهی آند چٌ؟ اگر يیچ گاى حقیقت را نهی فًهید؟

ٌ ای اٍ را ريا کنند  .سرش را بٌ شدت تکان داد تا این افکار از سرش بیرٍن برٍند ٍ لحظ

آن قدر احساس ضعف ٍ ناانیدی داشت کٌ کو کو اشک در چشو يایش حلقٌ زدى ٍ با 
در آن . رٍبی ندام خَد را تاب دادى ٍ گریٌ نی کرد. صدای آرانی شرٍع بٌ گریٌ کرد

ٌ تر از پیش شَد؛  لحظات تَقع داشت کٌ از شدت ناراحتی خَاب از سرش پریدى ٍ کالف
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انا برخالف تصَرش ير لحظٌ آرام تر شدى ٍ چشو يایش گرم نی شدند؛ گَیی تاب دادن 
 .پايایش حکو الالیی آرانش بخشی را داشت

يهان طَر کٌ اشک نی ریخت، خهیازى ای کشیدى ٍ سرش را بٌ زانَيایش تکیٌ داد ٍ 
 .طَلی نکشید کٌ بٌ خَاب فرٍ رفت

 !نٌ -

رٍبی با شنیدن صدای فریادی کٌ در تهام خانٌ پیچید، از خَاب پرید ٍ با ترس ٍ لرز بٌ 
تهام . جا در سکَت نطلق فرٍ رفتٌ بَداتاق کانال تاریک بَد ٍ يهٌ. اطرافش نگاى کرد

 .بدنش درد نی کرد ٍ گردنش را بٌ سختی تکان نی داد

ناگًان . خیلی زٍد فًهید کٌ چند ساعتی از شب گذشتٌ ٍ چیزی بٌ صبح نهاندى است
صدای قدم يای سنگین شخصی را شنید کٌ بٌ اتاقش نزدیک نی شد، با ٍحشت خَد را 

 .بٌ سهت تخت خَابش کشاند ٍ با انتظار بٌ در اتاقش خیرى شد

ٌ ای در  طَلی نکشید کٌ در با شدت باز شدى ٍ چارلی با رنگ پریدى ٍ چًرى ی آشفت
 .چًارچَب در قرار گرفت

رٍبی با تعجب بٌ اٍ نگاى کرد کٌ ناگًان چشو يایش از اشک پر شدى ٍ اٍ را در آغَش 
 .کشید

 :چارلی يق يق کنان با خَد زنزنٌ نی کرد

خَايش نی کنو از . نهی ذارم بًت آسیبی برسٌ! تهَنش کنین. بسٌ، دیگٌ خستٌ شدم -
 !پیشو نرٍ

 :رٍبی با نگرانی اٍ را از خَد جدا کردى ٍ با صدای لرزانی پرسید

 .چیزی نیست، فقط خَاب دیدی...بابا -
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 .بَد...بدی...خَاب -

 .چارلی در حالی کٌ بٌ سکسکٌ افتادى بَد اشک نی ریخت ٍ سرش را تکان نی داد

رٍبی برای پرسیدن سَالش نردد بَد، دست يای پدرش را فشرد ٍ با صدای بسیار 
 :ضعیفی پرسید

 چٌ خَابی دیدی؟ -

ٌ ای بٌ اٍ زل زد قطرى . چارلی درست نانند کسانی کٌ دچار برق گرفتگی شدى باشند، جانی
ٌ اش را بٌ تخت دادى ٍ با صدای لرزانی گفت  :اشکی از چشو يایش چکید، آن گاى تکی

ٌ طَری باید ... نن. نن ٍ تَ تَی یک يزارتَ گیر افتادى بَدیو - نن نهی دٍنستو چ
تا . نجاتت بدم، از ير رايی کٌ نی رفتیو یٌ نَجَد عجیب نقابلهَن ظاير نی شد

 ...اینکٌ

ٌ يای آشنایی از یک يزارتَ در نقابل چشو يای رٍبی جان گرفتند، چنگک يایی کٌ  صحن
ٌ ی پدرش بیرٍن زدى بَدند  .از سین

 :رٍبی با ٍحشت ٍ ناباٍری پرسید

 تا اینکٌ چی بابا؟ -

 :چارلی در حالی کٌ صدایش بیش از پیش نی لرزید ادانٌ داد

یکی از ... باالخرى یٌ راى فرار پیدا کردم، يردٍ بٌ سهت انتًای يزارتا نی دٍیدیو کٌ یًَ -
 ...تَی... ٍ درست تَی... چنگالش رٍ بلند کرد ٍ. اٍن حیٍَن يای ٍحشی ظاير شد
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رٍبی با ترس پدرش را در آغَش گرفت ٍ سعی در آرام کردنش داشت؛ انا در آن شرایط 
دلیل این اتفاق نادر ٍ عجیب چٌ بَد؟ چرا يردٍی آن يا یک . یکی باید اٍ را آرام نی کرد

 خَاب نشابٌ را دیدى بَدند؟

 :رٍبی با بی حَاسی دستی بٌ پشت چارلی زدى ٍ گفت

بابا خَايش نی کنو، این فقط یٌ خَاب بَدى، يیچ کدٍم از چیزایی کٌ دیدی ٍاقعیت  -
 .ندارى، يهچین نَجَداتی ٍجَد خارجی ندارن

اگر چنین . رٍبی با تردید این يا را نی گفت؛ انا دیگر خَدش نیز بٌ شک افتادى بَد
 .نَجَدی ٍاقعا ٍجَد داشت؟  با فکر بٌ آن تهام بدنش نی لرزید

 :چارلی بٌ سرعت سرش را بلند کردى ٍ با ٍحشت زنزنٌ کرد

 ...اٍنا برای نردم این شًر ٍجَد ندارن؛ انا -

 انا چی؟ -

نهی دٍنو باید بدٍن تَ ... اگر تَ با اٍن بری نهکنٌ با يرکدٍم از اٍنا رٍبرٍ بشی ٍ نن -
 .چیکار کنو

 :آن گاى دست يای رٍبی را گرفت ٍ با لحن نلتهسی گفت

 .خَايش نی کنو رٍبی، بًو بگَ اٍن کیٌ، بگَ کیٌ تا جلَش رٍ بگیرم -

 .نهی دٍنو اٍن کیٌ...انا نن -

 !رٍبی -

م فرستادى، ير کی کٌ يست، فقط چند تا نانٌ ٍاسٌ...اٍن آدم. باٍرکن کٌ نهی دٍنو -
 .حتی خَد نن يو نهی دٍنو کیٌ. فقط يهین
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با گفتن ير کدام از آن کلهات کَيی از پشیهانی ٍ ندانت بر رٍی سرش آٍار نی شد؛ انا 
اٍ ناچار بَد يَیت نایکل را نخفی نگٌ دارد، الاقل تا زنانی کٌ حقیقت را بٌ طَر کانل 

 .بشنَد

چارلی کٌ ظايرا حرف يای اٍ را باٍر کردى بَد، با لحن آرانی کٌ ناانیدی نحسَسی در 
 :آن بَد گفت

ٌ ياش رٍ داری؟ -  نان

ٌ شَن رٍ انداختو دٍر، آخٌ نهی خَاستو شها ببینیدش -  .يه

ٌ ی ذين  ٌ يایی را کٌ ساخت رٍبی سرش را پایین انداخت؛ نٌ برای آنکٌ فرستادى شدن نان
خَدش بَد از پدرش پنًان کرد، بلکٌ از آن شرنگین بَد کٌ ير لحظٌ درٍغی بر درٍغ 

 .دیگرش نی افزٍد ٍ بدتر از آن این بَد کٌ چارلی بٌ راحتی حرف اٍ را پذیرفت

رٍبی فکر نی کرد کٌ  ای کاش پدرش بٌ این زٍدی درٍغ يایش را باٍر نهی کرد ٍ باز يو 
 .اٍ را نَرد اتًام قرار نی داد؛ در آن صَرت عذاب ٍجدان کهتری داشت

چارلی اشک يایش را پاک کردى ٍ دستی بٌ صَرتش کشید، سپس در حالی کٌ از جای 
 :برنی خاست گفت

 .خیلی خب، تَ استراحت کن، فردا يو دبیرستان نرٍ -

 ...انا -

 .فقط برای چند رٍز، بًو قَل بدى رٍبی -

 .رٍبی بٌ ناچار سرش را تکان داد
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ٌ ای بٌ اٍ نگاى  چارلی دستی بٌ نَيای دخترش کشیدى ٍ در حالی کٌ با عشق پدران
 :نی کرد گفت

تَ ... تَ رٍ بیشتر از ير چیزی تَی این دنیا دٍست دارم، يیچ ٍقت فرانَش نکن -
 !ينَزم خرگَش کَچَلَی ننی

ٌ خاطر بزرگی دندان يای پیشینش  رٍبی با شنیدن آن جهلٌ بٌ یاد دٍران کَدکی اش کٌ ب
پدر ٍ نادرش اٍ را خرگَش کَچَلَ صدا نی کردند، لبخند عهیقی زدى ٍ تهام 

 .دلخَری يایش از پدرش پر کشیدند

زنانی کٌ چارلی از اتاق بیرٍن رفت، رٍبی چند دقیقٌ ننتظر ناند ٍ زنانی کٌ صدای قفل 
در بٌ گَش نرسید، لبخند عهیق دیگری زدى ٍ با فکر بٌ حقیقت يایی کٌ بٌ زٍدی برایش 

 .برنال نی شدند، بٌ خَاب عهیقی فرٍ رفت

*** 

ٌ کردن کتاب يای درسی اش کسل کنندى تر آن بَد کٌ  حبس ناندن در خانٌ ٍ نطالع
دٍ رٍز گذشت بَد ٍ چارلی ينَز اجازى ی بیرٍن رفتن از خانٌ را ندادى . تصَرش را نی کرد

ٌ ی خَب برای . بَد رٍبی خیلی دلش نی خَاست کٌ چارلی بٌ اٍ زٍر بگَید ٍ اٍ یک بًان
دعَا ٍ فرار از خانٌ پیدا نی کرد؛ انا نتاسفانٌ چارلی چنان نًربان ٍ آرام شدى بَد کٌ 

رٍبی دلش نهی آند بٌ اٍ نٌ بگَید یا در نقابل حساسیت يای اخیرش نخالفتی نشان 
ٌ شهاری يایش بٌ پایان . بديد با تهام این يا اکنَن دٍ رٍز گذشتٌ بَد، سرانجام لحظ

 .رسیدى بَد ٍ اٍ نی تَانست حقیقت را بفًهد، زٍدتر از آنچٌ کٌ فکرش را بکند

ٌ طَر باید بدٍن آنکٌ دیدى شَد بٌ نحل قرارش با  تنًا نشکل آن بَد کٌ نهی دانست چ
 .نایکل برٍد
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ٌ ی از اتاق پرت کردى ٍ از اتاق بیرٍن رفت  شب از نیهٌ گذشتٌ بَد کٌ کتابش را بٌ گَش
 .تا سر ٍ گَشی آب بديد

ٌ ای بَد ٌ ای از اتاق نشستٌ ٍ نشغَل یادداشت کردن نکت در آن دٍ رٍز اٍ . چارلی در گَش
 .نیز سر کار نرفتٌ ٍ با اجازى ی رئیسش کارش را بٌ داخل خانٌ ننتقل کردى بَد

 :با احساس حضَر رٍبی سرش را بلند کردى ٍ پرسید

 چیزی شدى؟ -

 :رٍبی سرش را تکان داد ٍ با عادی ترین لحن نهکن گفت

 .نٌ، فقط نی خَاستو آب بخَرم -

 .آن گاى لبخند کَتايی زدى ٍ ٍارد آشپزخانٌ شد

ٌ طَر نی تَانست از خانٌ خارج شَد، در حالی . شیر آب را باز کرد ٍ بٌ فکر فرٍ رفت اٍ چ
ٌ ای در . کٌ برای رسیدن بٌ در خرٍجی باید درست از کنار پدرش نی گذشت ناگًان جرق

 .سلنا تنًا کسی بَد کٌ نی تَانست این نشکل را حل کند. ذينش زدى شد

رٍبی بٌ اٍ گفتٌ بَد کٌ چارلی پس از فًهیدن ارتباط . اٍ کهابیش از ناجرا خبر داشت
نیان اٍ ٍ کَین کهی حساس تر از قبل شدى ٍ کهتر اجازى ی خارج شدن از خانٌ را بٌ اٍ 

 .نی ديد

رٍبی بٌ سرعت ٍارد اتاقش شدى ٍ با اٍ تهاس گرفت، بار دیگر درٍغی سر يو کردى ٍ 
 :گفت

ٌ ش تهَم شدى، نی خَام زٍدتر از شرش  - نی خَام برم ٍ بًش بگو کٌ نًلت یٌ ناي
 !خالص بشو
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سلنا استقبال ٍیژى ای از تصهیو اٍ کردى ٍ گفت کٌ تا نیو ساعت دیگر بٌ يهراى جیهز بٌ 
آن جا نی آید ٍ رٍبی تا آندن اٍ نفًهید کٌ حضَر اٍ ٍ جیهز بٌ طَر يهزنان چٌ کهکی 

ٌ ی بزرگی از نَشیدنی دید، خیالش  نی تَاند بٌ اٍ بکند؛ انا زنانی کٌ جیهز را يهراى شیش
 .کهی راحت شد

ٌ ای چارلی را ٍادار بٌ خَردن نَشیدنی کرد؛ تا جایی کٌ چارلی  جیهز بٌ طَر کانال حرف
شرٍع بٌ تعریف کردن تعطیالت کریسهس سال گذشتٌ در آفریقای جنَبی کرد ٍ رٍبی را 

 .بٌ خندى انداخت

ٌ ای از سلنا ٍ قَل جبران بٌ آن دٍ از خانٌ خارج شد ٍ بٌ سرعت بٌ  اٍ پس از تشکر جانان
باد سرد پاییزی با شدت بٌ صَرتش برخَرد نی کرد ٍ چیزی . سهت خیابان دٍید

. نگذشت کٌ آب بینی اش بٌ راى افتادى ٍ سرنا بٌ تک تک سلَل يای بدنش نفَذ کرد
رسید، از سرنا - کٌ کنار بزرگ ترین درخت کاج خیابان بَد- زنانی کٌ بٌ نحل قرارشان

 .نی لرزید ٍ ندام دناغش را با صدای نخراشیدى ای باال نی کشید

 .دیر کردی -

رٍبی کٌ از حضَر ناگًانی نایکل جا خَردى بَد، در حالی دندان يایش از شدت سرنا بٌ 
 :يو نی خَردند، گفت

ٌ کو طَل کشید، تهام راى رٍ تا این  -  .جا دٍیدمباید یٌ جَری بابا رٍ راضی نی کردم، ی

 :نایکل نگايی بٌ صَرت اٍ انداخت ٍ گفت

ٌ طَری راضیش کردی؟ -  خب، چ

 :رٍبی جَیدى جَیدى ٍ با صدای آرانی گفت

 ...راضی کٌ نشد، نجبَر شدم نستش کنو تا... خب -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

103 Zahra bagheri  پایان برای بازگشتیرنان |  

 :نایکل کٌ بٌ ٍضَح جا خَردى بَد، با تعجب پرسید

 !تَ پدرت رٍ نست کردی؟ -

 :رٍبی فَرا گفت

 .یعنی دٍستام... نن کٌ نٌ! نٌ -

نایکل نیشخندی زد ٍ در حالی تصَیر ٍاضحی از صَرت شیطنت آنیز جیهز از نقابل 
 :چشو يایش نی گذشت، گفت

 .نی تَنو حدس بزنو پیشنًاد کی بَدى -

نایکل نیز . رٍبی کٌ بٌ شدت نی لرزید، سرش را تکان داد ٍ با انتظار بٌ اٍ چشو دٍخت
ٌ ی نیانشان را طی کرد؛ بٌ طَر کانال ناگًانی رٍبی گهان کرد کٌ  بٌ اٍ خیرى شدى ٍ فاصل

ٌ يای آتش قرار گرفتٌ است؛ انا فَرا سرش را پایین انداخت ٍ نگايش را بٌ  نیان شعل
اٍ نهی خَاست یک بار دیگر اشتباى شب نیًهانی تکرار کند ٍ نایکل بار . زنین دٍخت

دیگر اٍ را با نیش کالنش کٌ نانند زير در ٍجَد انسان اجر نی کرد خرد کند؛ زیرا 
اطهینان داشت کٌ اگر یک بار دیگر این اتفاق تکرار شَد، کنترل خَد را از دست دادى ٍ 

 .بٌ بدترین شکل نهکن عکس العهل نشان خَايد داد

نایکل بی آنکٌ تَجًی بٌ سر بٌ زیر افتادى ی رٍبی نشان ديد، کتش را در آٍردى ٍ اٍ را 
رٍبی در حالی کٌ در بًت ٍ حیرت فرٍ رفتٌ بَد ٍ دست يایش . ٍادار بٌ پَشیدن کرد

 :نی لرزیدند، با صدای بسیار ضعیفی پرسید

 خَدت چی؟ -

 :نایکل با خَنسردی گفت

 .نن سردم نیست؛ انا تَ داری نی لرزی -
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ٌ ای بٌ اٍ انداخت ٍ حرفی نزد  .رٍبی بی تَجٌ بٌ لحن سرد نایکل، نگاى قدرشناسان

 :بعد از دقایق کَتايی، نایکل نفس عهیقی کشیدى ٍ با لحن نالیهی گفت

قبل از گفتن حرف يام، نی خَام قَل بدی کٌ آرٍم باشی ٍ بٌ يیچ ٍجٌ از دست پدر ٍ  -
 .نادرت عصبانی نشی

رٍبی نگاى گیجی بٌ اٍ انداخت، ننظَر اٍ را بٌ درستی نفًهیدى بَد؛ انا قبل از آنکٌ 
 :حرفی بزند، نایکل فَرا گفت

ٌ قدر يو کٌ بزرگ باشٌ، تَ حق انتخاب داری - کافیٌ بگی نٌ، در اٍن . این حقیقت يرچ
صَرت نن از زندگیت نیرم بیرٍن ٍ برای يهیشٌ ناپدید نیشو ٍ نطهئن باش دیگٌ 

 .يرگز يیچ کدٍم از نا باعخ بٌ يو خَردن زندگیت نهی شیو

. رٍبی بٌ تک تک جهالت نایکل با دقت گَش دادى ٍ سعی کرد يهٌ را بٌ خاطر بسپارد
 .اٍ حق انتخاب داشت، پس دلیلی برای نگرانی ٍجَد نداشت

 آنادى ای؟ -

نایکل جَری این جهلٌ را گفت کٌ قلب رٍبی در سینٌ فرٍ ریخت؛ اگر تا آن زنان کانال 
آنادگی رٍحی خَد را پیدا کردى بَد، اکنَن بٌ طَر ناگًانی سست ٍ بی ارادى شدى ٍ 

 .ترجیح نی داد کٌ يیچ کدام از حرف يای اٍ را نشنَد

دست يایش بٌ طرز بدی نی لرزیدند ٍ صدای ضربان قلبش را بٌ ٍضَح نی شنید؛ با این 
 :حال، با داشتن تهام آن حس يای بد، با صدای آرانی گفت

 .نن آنادى ام -

 :نایکل نفس سردش را بیرٍن دادى ٍ گفت
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تَ يو يهَن جا . پدر ٍ نادر تَ ير دٍ تَی سرزنین نن، یعنی آدٍنیس زندگی نی کردن -
چند ناى قبل از اینکٌ تَ بٌ دنیا بیای، پرنسس کٌ جانشین نلکٌ بَدن، . بٌ دنیا اٍندی

ٌ ی خــ ـیانـت دختر نلکٌ شدن ٍ خیلی زٍد این ناجرا تَ کل ديکدى پخش شد . نتَج
ٌ سالو بَد؛ یعنی نی فًهیدم کٌ یک چیزایی تغییر کردى، نی دیدم کٌ  اٍن زنان نن فقط ن

تا . پدر ٍ نادرم ير شب نگران ٍ آشفتٌ بَدن؛ انا نعنی این اتفاقات رٍ نهی فًهیدم
 ...اینکٌ

ٌ ی نانعلَنی دٍخت، چنان غرق افکارش  نایکل نکخ کَتايی کردى ٍ نگايش را بٌ نقط
 .شدى بَد کٌ کَچک ترین تَجًی بٌ ناباٍری نَجَد در چًرى ی رٍبی نداشت

ٌ چیز نحل قبلش نیشٌ؛ انا - ٌ ش نَقتیٌ ٍ بٌ زٍدی يه . نشد... فکر نی کردم کٌ يه
. یٌ شب بابام با صَرت رنگ پریدى ٍ حال ٍ رٍز بدی اٍند خَنٌ. ٍضع بدتر از قبل شد

نانان ازم خَاست برم تَ اتاقو؛ ٍلی نن پشت دیَار ایستادم ٍ بٌ حرف ياشَن گَش 
بابام گفت کٌ آخرین نقاٍنت نرز جنگل شکستٌ، گفت کٌ دیگٌ آخر رايٌ، گفت . دادم

ٌ نَن کشتٌ نی شیو نانانو اٍلش نخالفت کرد، اٍن عاشق . اگر بهَنیو ٍ فرار نکنیو يه
ٌ نَن بَد؛ انا ٍقتی با اصرار يای بابام ٍ حکو رسهی نلکٌ نَاجٌ شد نتَنست رٍی  خَن

 نی دٍنی چیکار کردم؟... تصهیهش پافشاری کنٌ؛ انا نن

رٍبی بٌ زحهت بٌ اٍ نگاى کرد ٍ سرش را تکان داد، آن گاى نایکل پَزخندی زدى ٍ خیرى 
 :بٌ آسهان تیرى ی شب، با صدای غهگینی گفت

ٌ نَن رٍ دٍست دارم، گفتو کٌ دلو  - نن عصبانی شدم، داد زدم، فریاد کشیدم، گفتو خَن
ٌ سالو بَد... بابا خیلی سعی کرد نتقاعدم کنٌ؛ انا نن. نهی خَاد از اٍن جا بریو . فقط ن

اٍن شب سر پدرم . نهی فًهیدم، نهی دٍنستو کٌ بَدنهَن تَی اٍن خَنٌ نساٍی با نرگٌ
 .گفتو کٌ ازش نتنفرم... داد کشیدم ٍ بًش گفتو
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ٌ ی صحبتش شد رٍبی با . صدای نایکل بٌ طرز نحسَسی لرزید ٍ بغضش نانع ادان
 .ناراحتی بٌ اٍ خیرى شد؛ انا يیچ حرفی برای دلداری اٍ بٌ ذينش نیاند

ٌ يای اطراف را تکان نی داد ٍ صدای  دقایق کَتايی در سکَت گذشت، باد تندی شاخ
بَق ناشین يای شًر بٌ گَش نی رسید، آسهان شب تیرى ٍ تار بَدى ٍ نَر ناى پشت 

 .ابريای کدر پنًان شدى بَد

نایکل نفس عهیق دیگری کشید ٍ چشو يای سرخش را بٌ چًرى ی گرفتٌ ٍ ناتو زدى ی 
ٌ ای گفت  :رٍبی دٍخت، سپس با صدای دٍرگ

فردای اٍن رٍز نن ٍ نانان زٍدتر از بابا بٌ قصر رفتیو ٍ بٌ ريبری لیام، فرناندى ی کل  -
نانان چشو بٌ . ارتش آدٍنیس يهراى باقی نردم تَی کَيستان آدیس نخفی شدیو

راى بابا بَد ٍ ندام گریٌ نی کرد، نن يو خیلی ننتظر نَندم کٌ بابا بًهَن نلحق بشٌ؛ 
حتی ٍقتی دٍستو، پرسی، يهراى آخرین گرٍى از نردم . انا يرگز این رٍ بٌ زبَن نیاٍردم

 .کٌ بابام کشتٌ شدى... بٌ اٍن جا اٍند ٍ بًو گفت

رٍبی با شنیدن این جهلٌ بٌ سرعت سرش را بلند کرد ٍ بٌ اٍ خیرى شد، نهی دانست باید 
چٌ کار کند ٍ یا چٌ بگَید، اٍ از تٌ قلبش برای اتفاقی کٌ برای نایکل افتادى بَد نتاسف 
بَد؛ انا این را نیز نی دانست کٌ يیچ حرفی نهی تَاند نريهی بر جراحت عهیق قلب اٍ 

 .باشد

نایکل نگايی بٌ صَرت نتاجر اٍ انداختٌ ٍ درحالی کٌ لبخند تلخی رٍی لب يایش 
 :نشستٌ بَد، زنزنٌ کرد

ٌ م نتاسفی؛ چَن نن سال ياست کٌ با این قضیٌ کنار اٍندم -  .اصال نگَ کٌ ٍاس

ٌ ای  رٍبی سعی کرد ترحو ٍ دلسَزی در نگايش را کنار بزند، آن گاى با صدای آيست
 :پرسید
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بعدش چی شد؟ بعد از اینکٌ بٌ کَيستان رفتین، تکلیف بقیٌ چی شد؟ پرنسس ٍ  -
 .پدرم ٍ نادرم... نلکٌ

 :نایکل کٌ از کنجکاٍی اٍ خَشحال بَد، با لحن نالیهی گفت

کسی کٌ نسبب - جا اٍندن تا از دست نارسیساپدر ٍ نادرت بٌ کهک پرنسس بٌ این  -
بٌ دست نارسیسا کشتٌ ... ٍ پرنسس. در انان بهَنن-اصلی اٍن جنگ ٍ خَنریزی بَد

 .شدن

 :رٍبی آب ديانش را بٌ سختی فرٍ دادى ٍ گفت

 ٍ نلکٌ؟ -

 .بعد از اٍن رٍز دیگٌ يیچ کس اٍن رٍ ندید -

نگايش . نایکل با گفتن این جهلٌ، حرف يایش را بٌ پایان رساند ٍ بٌ رٍبی خیرى ناند
ٌ ای بَد کٌ انگار نی خَاست تاجیر حرف يایش را بر رٍی اٍ ببیند؛ انا  در آن لحظٌ بٌ گَن
ٌ اش را بٌ درخت کاج سر بٌ فلک کشیدى ای کٌ با ٍزش باد  رٍبی بٌ اٍ نگاى نکرد، اٍ تکی

ٌ ی نانعلَنی خیرى ناند  .بٌ این طرف ٍ آن طرف نی رفت، دادى ٍ نگايش بٌ نقط

ٌ بار است کٌ  نی دانست کٌ حقیقت بزرگ است؛ انا نهی دانست کٌ چنین تلخ ٍ فاجع
بٌ . تهام باٍر يا ٍ ذينیتی را کٌ تا بٌ آن رٍز از خَد داشتٌ در یک لحظٌ نابَد نی کند

راستی اٍ کٌ بَد؟ نزدیک بٌ بیست سال گهان نی کرد کٌ تنًا فرزند کریستینا ٍ چارلی 
الرتر است؛ کسانی کٌ تهام دٍران کَدکی شان را در یتیو خانٌ گذراندند ٍ يهان جا بٌ 

ٌ ی عهیق بینشان، تنًا دخترشان رٍبی بَدى است؛  ٌ نند شدند ٍ حاصل عالق یکدیگر عالق
ٌ ی آن دٍ نانند یک فیلو سینهایی در  انا اکنَن يزاران درٍغ آن يا کنار رفتٌ ٍ گذشت

نقابل چشهانش رژى نی رفت، درست نحل تهام آن فیلو يای خانَادگی کٌ در تلَیزیَن 
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ٌ خاطرشان اشک نی ریخت؛ انا يرگز نهی دانست کٌ زندگی خانَادگی  نی دید ٍ گايی ب
 .خَدش نیز یک تراژدی بسیار بزرگ است کٌ اٍ را بٌ گریٌ نی اندازد

ٌ ی پدر ٍ نادرش افتاد؛ بٌ  رٍبی در اعهاق ذينش، ناگًان بٌ یاد تهام پچ پچ يای نخفیان
یاد حرف يای نبًو نادرش در لحظات آخر باقی ناندى ی عهرش کٌ ندام یک جهلٌ را 

 :تکرار نی کرد

ٌ ی حقیقت رٍ فًهیدی ببخش؛ انا انکان نداشت کٌ بًت  - ٌ ی رٍزی کٌ يه نن رٍ ٍاس
بگو، عزیزترینو تَ کَچیک تر از اٍنی کٌ رٍح لطیفت بتَنٌ بسیاری از نسائل گذشتٌ رٍ 

 .درک کنٌ

ٌ ی بیست سالگی بَد،  ٍ بٌ راستی کٌ نادرش حقیقت را گفتٌ بَد؛ اٍ اکنَن کٌ در آستان
با شنیدن حقیقت نات ٍ نبًَت ٍ سرگشتٌ ناندى بَد؛ اگر در دى سالگی اش چنین 

جهالتی را نی شنید چٌ؟ شک نداشت کٌ يیچ کدام از آن حرف يا را درک نهی کرد، پس 
 .بٌ يیچ ٍجٌ نهی تَانست از پدر ٍ نادرش خشهگین باشد

ينگانی کٌ ناى از پشت پردى ی تیرى ٍ تار شب ظاير شد، اٍ يهچنان غرق افکار خَدش 
 .بَد

 رٍبی؟ -

ٌ اش قرار گرفت، تکان نختصری خَردى ٍ بٌ اٍ نگاى  با احساس دستی کٌ بر رٍی شان
کرد؛ انا حرفی نزد، گَیی بٌ زبان ٍ ديانش قفل زدى بَدند کٌ این چنین خانَش ٍ 

 .بی صدا ناندى بَد

ٌ قدر سختٌ؛ انا نن برای يهین این  - جام، برای اینکٌ تَ رٍ نی دٍنو شنیدنش برات چ
يزاران نفر انیدشَن تنًا بٌ نن بَد، انید داشتن ٍ دارن کٌ نن بتَنو با . پیدا کنو

 .خَدم ببرنت رٍبی
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 .پس برای يهین سر راى سلنا ٍ جیهز قرار گرفتی -

ٌ ای نداشتو، نن ناى يای زیادی رٍ دنبالت گشتو - ٍقتی پیدات کردم، . چارى ی دیگ
 .فًهیدم دختری نیستی کٌ بٌ يرکسی تَجٌ نشَن بدی

 .رٍبی حرفی نزد؛ انا با شنیدن آن حرف بسیار خَشحال شد

 :نایکل ادانٌ داد

تا حدٍدی سلنا رٍ شناختٌ . بعدش تصهیو گرفتو کٌ خَدم رٍ بٌ اٍن يا نزدیک کنو -
بَدم ٍ نی دٍنستو کٌ خیلی دٍستت دارى ٍ حتها با دیدن نن سعی نی کنٌ نا رٍ بٌ يو 

 .نی دٍنی اٍن ٍاقعا دٍست خَبیٌ. نزدیک کنٌ

لبخند کو رنگی رٍی لب يای رٍبی نشست ٍ ناگًان احساساتش نسبت بٌ سلنا در 
 .ٍجَدش فَران کرد

 بعدش چی شد؟ -

فکر کنو از بعدش خبر داری، برخالف انتظار يهٌ يیچ کدٍنهَن از يهدیگٌ خَشهَن  -
 .نیَند

رٍبی فَرا بٌ اٍ نگاى کرد تا عکس العهلش را ببیند؛ انا نایکل با حالت عادی ادانٌ داد ٍ 
 :گفت

بًت کٌ گفتو، اٍن يا دارن . بیشتر از این نهی تَنستو صبر کنو، نردم در خطرن -
نا فقط تا زنانی ٍقت داریو کٌ اٍن يا ندٍنن نا کجاییو، اگر تَ . دنبالهَن نی گردن

 ...نخَای بیای

 چی نیشٌ؟ -
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 .رٍبی فَرا این سَال را پرسید

 :نایکل بی درنگ جَاب داد

جا نیرم، برنی گردم بٌ جایی کٌ بًش تعلق دارم، حتی اگر نن برای يهیشٌ از این  -
 .رفتن بٌ اٍن جا خیلی زٍد بٌ نرگو ننجر بشٌ

 :نایکل ٍقتی نگاى ٍحشت زدى ی اٍ را دید، سری تکان داد ٍ گفت

درستٌ رٍبی، در صَرت نیَندنت نن ٍ يزاران نفر از نردم سرزنینو بٌ دست کسی کٌ  -
بیست سال تهام زندگی ٍ دنیانَن رٍ سیاى کردى کشتٌ نی شیو؛ انا نن نرگ رٍ بٌ 

 .خدنت بٌ اٍن ترجیح نیدم

 نن باید چیکار کنو؟... نن. نن نهی خَام این اتفاق بیفتٌ! نٌ -

برای اٍلین بار برق خَشحالی را در چشو يای نایکل دید، اٍ نشتاقانٌ بازٍی رٍبی را 
 :گرفتٌ ٍ گفت

ٌ چی رٍ -  .البتٌ کٌ تَ باید آنادگی الزم رٍ پیدا کنی. بًت نی گیو، يه

رٍبی نانند کسانی کٌ دستشان در پریز برق فرٍ رفتٌ باشد، سیخ ناندى ٍ نگايی بٌ 
خَدش نیز نهی دانست کٌ . دست يای اٍ کٌ بر رٍی بازٍيایش فشردى نی شد انداخت

ٌ ی تایید تکان داد  .چٌ نی گَید ٍ یا چٌ تصهیهی دارد؛ انا در نًایت سرش را بٌ نشان

ينگانی کٌ از آن سَی خیابان بٌ سهت ساختهان بٌ راى افتاد، ناى بٌ طَر کانل بر 
ٌ ی آسهان پدیدار شدى ٍ يزاران ستارى ی چشهک زن نیز با اٍ يهراى شدى ٍ آسهان  پًن

 .دلگیر شب را زیبا ٍ نًتابی کردند

صبح رٍز بعد زنانی کٌ اٍلین پرتَيای نَر خَرشید از پنجرى ٍارد اتاق شدند، رٍبی با 
 .خَشحالی از جا برخاست
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با آنکٌ تهام شب را نخَابیدى ٍ بٌ حرف يایی کٌ بینشان رد ٍ بدل شدى بَد فکر نی کرد؛ 
انا يرگز احساس خستگی نهی کرد، چنان شَر ٍ شَقی در ٍجَدش برپا شدى بَد کٌ سر 
از پا نهی شناخت ٍ شاید خَشحالی اش دلیل دیگری نیز داشت، چرا کٌ آن رٍز تَلدش 

 .بَدى ٍ پدرش اجازى ی خارج شدن از خانٌ را بٌ اٍ دادى بَد

آن رٍز . رٍبی نگايی بٌ چًرى ی سرزندى اش در آینٌ انداخت ٍ تصهیهش را گرفت
ٌ ی حقیقت را برای سلنا، بًترین دٍستش، تعریف  ٌ اش با کَین را تهام نی کرد، يه رابط

رٍزيای زیادی را برای . نی کرد ٍ درست بعد از جشن تَلدش پدرش را نیز راضی نی کرد
اگرچٌ اٍ ندام بٌ خَد گَشزد نی کرد کٌ . آنادگی پیش از رفتن در کنار نایکل نی گذراند

ٍقت گذراندن با نایکل صرفا بٌ دلیل فًهیدن جزئیات يای بیشتری است، بعد از آن نیز 
نی تَانست بٌ يهراى پدرش بٌ سرزنینی قدم بگذارد کٌ رٍزی در آن بٌ دنیا آندى ٍ 

 .اکنَن نردنش انتظار ٍرٍد اٍ را نی کشیدند

ٌ قدر فَق العادى بَد، آن احساس کٌ چنین زندگی پیچیدى ٍ يیجان انگیزی را در پیش  چ
داشت ٍ نًو تر از آن اینکٌ انید بسیاری از نردنش باشد ٍ تنًا اٍ باشد کٌ بتَاند 

 .سرزنینش را نجات ديد

در سال يای پس از آن رٍبی بٌ احساس آن زنان خَد خندید، اٍ نهی دانست کٌ چٌ راى 
دراز ٍ پر پیچ ٍ خهی را در پیش دارد؛ رايی کٌ پر از خطرات نرگبار ٍ درد يای جان گدازی 

است کٌ رٍح ٍ جسهش را بٌ بازی نی گیرد ٍ اٍ در آن راى چنان درد ٍ رنجی را نتحهل 
نی شَد کٌ ذرى ذرى ی ٍجَدش بٌ بازی گرفتٌ شدى ٍ در ندت زنان بسیار طَالنی بٌ یک 

 .دختر سخت ٍ نقاٍم تبدیل نی شَد

رٍبی با خَشحالی برای رفتن بٌ دبیرستان حاضر شدى ٍ بعد از سٌ رٍز حبس شدن در 
 .خانٌ، قدم بٌ خیابان خلَت ٍ آرام آلینَیز گذاشت
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ٌ چیز رنگ ٍ بَی دیگری بٌ خَد گرفتٌ  يَای آن رٍز گرم ٍ آفتابی بَد ٍ در نظر رٍبی يه
حتی ترافیک سنگین خیابان يا ٍ دٍد ناشین يای شًر . ٍ زیباتر از پیش بٌ نظر نی آند

 .نیز برایش لذت بخش بَد 

ٌ ای با آقای َافِلک ٍارد کالس  اٍ بٌ حالت دٍ ٍارد دبیرستان شد ٍ بعد احَال پرسی جانان
ٌ ی نگاى خیرى ی دیگران شد. شد با تعجب . ٍقتی بر رٍی صندلی اش نشست، نتَج

نگايی گذرا بٌ آن يا انداخت ٍ ناگًان چشهش بٌ فیلیپس افتاد کٌ با ديانی باز بٌ اٍ ٍ 
ٌ ای . سقف کالس نگاى نی کرد رٍبی رد نگايش را دنبال کردى ٍ چشهش بٌ پالستیک زبال

. افتاد کٌ درست باالی در کالس آٍیزان ناندى بَد ٍ با بازشدن در نیز نیفتادى بَد
 .لبخندی زد ٍ این بار اطهینان یافت کٌ آن رٍز بًترین رٍز زندگی اش است

ٌ ی ٍرٍد اٍ بٌ کالس ندام در تالش بَد تا تَجٌ اٍ را بٌ خَد جلب کند؛ انا  کَین از لحظ
ٌ خاطر بزدلی اش  ٌ ی فیلیپس خبر داشت؛ انا ب رٍبی بٌ اٍ اعتنایی نکرد؛ زیرا اٍ از حق

ٌ ی بسیار خَبی برای اٍ بَد کٌ یک دعَای درست ٍ حسابی راى  حرفی نزد ٍ این بًان
ٌ چیز را تهام کند  .بیندازد ٍ يه

بعد از پایان کالس این بار قبل از آنکٌ کَین بٌ سراغش بیاید، از جا بلند شدى ٍ 
 :يهان گَنٌ کٌ از کالس خارج نی شد، با صدای بلندی گفت

 .نی خَام بايات صحبت کنو، زٍدتر بیا بیرٍن -

طَلی نکشید کٌ کَین کتاب يایش را جهع کردى ٍ نکردى خَد را بٌ حیاط رساندى ٍ 
 .درست در نقابل اٍ ایستاد

 .زٍد اٍندی -

 خب تَ کارم داشتی، نگٌ نی شد دیر بیام؟ -
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 :رٍبی با لحن سردی گفت

 .نی خَاستو راجع بٌ قرارنَن بايات حرف بزنو... ببین نن. خیلی خب باشٌ -

 :کَین نشتاقانٌ بٌ اٍ چشو دٍختٌ بَد؛ انا رٍبی با بی رحهی فَرا ادانٌ داد

 .نن نهی تَنو با تَ ادانٌ بدم -

 :کَین کٌ از صراحت کالم اٍ يو جا خَردى ٍ يو ترسیدى بَد، فَرا گفت

 آخٌ چرا؟ نن چی کار کردم؟ -

نهی تَنو با نردی باشو کٌ ... نن نهی تَنو. تَ کاری نکردی کَین، این ننو کٌ نهی تَنو -
 .کَچک ترین غرٍری ندارى.. با کسی کٌ. ندام برای بَدن باياش خَايش نی کنٌ

ٌ ای بٌ حرف يایش فکر کند ٍ یا درک کند کٌ صحبت يایش چٌ  رٍبی بی آنکٌ لحظ
 :تاجیری بر رٍی کَین دارند، ادانٌ داد ٍ گفت

 .تَ حتی نهی تَنی از نن در برابر اٍن خَک کحیف دفاع کنی -

 :رٍبی با خَنسردی در چشو يای خشهگین کَین نگاى کرد ٍ گفت

 .نتاسفو -

ٌ ای بٌ سهتش  سپس بٌ سهت در خرٍجی بٌ راى افتاد کٌ ناگًان کَین با حالت ٍحشیان
يجَم بردى ٍ قبل از آنکٌ رٍبی بتَاند از خَد عکس العهلی نشان بديد، اٍ را بٌ دیَار 

 :پشتش چسباند ٍ گفت

ٌ طَر؟ - ٌ طَر جرأت نی کنی؟ چ  تَی لعنتی چ

 .کَین چنان نعرى ای زد کٌ بزاق ديانش بٌ اطراف پاشید
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رٍبی با ٍحشت ٍ ناباٍری بٌ اٍ نگاى نی کرد، بٌ پسری کٌ در نظرش يهیشٌ آرام بَدى ٍ 
ٌ ی کاريایش را با التهاس پیش نی برد؛ . يیچ خشهی در ٍجَدش نداشت کسی کٌ يه

ٌ ای از دیَار گیر انداختٌ ٍ  انا اکنَن پسری کٌ نی شناخت با کسی کٌ اٍ را گَش
 .دست يایش را نی فشرد، زنین تا آسهان فرق داشت

 :کَین بر سرش فریاد زد

ٌ ای باشی -  !نهی تَنی ٍلو کنی، نهی ذارم نال کس دیگ

 .کَین بی تَجٌ بٌ زنان ٍ نکانی کٌ در آن بَدند عربدى نی کشید ٍ ناسزا نی گفت

رٍبی تا بٌ آن لحظٌ سعی در نًار خشو خَد داشت ٍ تالش نی کرد کٌ اٍ را آرام کند، 
آن چنان از تغییر رفتار اٍ شَکٌ شدى بَد کٌ آب ديانش خشک شدى ٍ قلبش با شدت 
نی تپید؛ انا ينگانی کٌ صَرت کَین بٌ اٍ نزدیک تر شد ٍ با بی شرنی دست يایش را 
ٌ ٍر شدى ٍ چنان قدرتی  نیان نَيایش فرٍ برد، خشو يهچَن آتشی در ٍجَدش شعل
در بندبند ٍجَدش پیدا شد کٌ کَین نانند عرٍسکی بٌ آسهان رفتٌ ٍ چندین نتر آن 

 .طرف تر بر رٍی زنین فرٍد آند

کَین با ٍحشت بٌ اٍ نگاى . رٍبی نفس نفس نی زد ٍ با خشو سر جایش ایستادى بَد
 :کرد ٍ در حالی کٌ تَانایی کَچک ترین حرکتی را نداشت، زنزنٌ کرد

 !تَ چی يستی؟ -

رٍبی از سَال اٍ سر در نهی آٍرد؛ زیرا ينگام عصبانیت چشو يایش جایی را نهی دیدند ٍ 
ٌ کردن بَد؛ بنابراین پرتَ نَری را يو کٌ از درٍن دست يایش بیرٍن  تنًا ننطقش حهل

 .زدى بَدند ندید

 نزخرف نگَ، ننظَرت چیٌ؟ -
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ٌ جا شدى ٍ با يهان لحن فریاد زد  :کَین اندکی جاب

 !تَ انسان نیستی -

رٍبی با شنیدن آن جهلٌ خشکش زد، ناگًان تعدادی از دانش آنَزان بٌ حیاط آندند تا 
 .ببینند چٌ اتفاقی افتادى است

ٌ ای بار دیگر فریاد زد ٌ تَزان  :کَین با لحن کین

 !اٍن انسان نیست -

. رٍبی ٍحشت زدى بٌ دختر يا ٍ پسريایی کٌ با یکدیگر پچ پچ نی کردند خیرى ناندى بَد
ٍقتی آقای افلک سراسیهٌ ٍارد حیاط شد، رٍبی ناندن را بیشتر از آن  جایز ندیدى ٍ بٌ 

ٌ ای نتَقف نهی شد. حالت دٍ از دبیرستان خارج شد ٍقتی بٌ . بی ٍقفٌ نی دٍید ٍ لحظ
ٌ اش را بٌ دیَار داد  .اندازى ی کافی از آن جا دٍر شد، ایستاد ٍ تکی

 !لعنتی -

رٍبی نهی دانست آن يهٌ نفرت نسبت بٌ کَین از کجا پیدایش شد؛ انا شکی نبَد کٌ 
 .اگر فقط یک بار دیگر با اٍ رٍبرٍ نی شد، زندى ريایش نهی کرد

ٌ ی اتفاقات جدا؛ انا پی بردن کَین بٌ قدرت غیرعادی اٍ دردسرساز نی شد؛ خصَصا  يه
ای کاش يرگز آن حرف يا را نزدى بَد؛ انا . بعد از آن حرف يایی کٌ بینشان رد ٍ بدل شد

 .تاسف فایدى ای نداشت ٍ بی تردید کَین دیر یا زٍد انتقام خَد را نی گرفت

رٍبی بٌ نحض رسیدن بٌ خانٌ با استقبال ٍیژى ای از سَی پدرش نَاجٌ شد، چارلی 
ٌ يای رنگارنگ را بٌ سَیش پرتاب کردى ٍ گفت  :کاغذ يای رنگی ٍ زنگَل

 .کهک کن این يا رٍ آٍیزٍن کنیو -
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 .رٍبی نگاى غو انگیزی بٌ اتاقش انداختٌ ٍ با ناراحتی بٌ کهک پدرش رفت

ٌ يای کَچکی کٌ بٌ سقف خانٌ آٍیزان شدى ٍ ندام جیرینگ جیرینگ  نگايی بٌ زنگَل
ٌ يا نیازی بَد؟. نی کردند انداخت  آیا ٍاقعا بٌ ٍجَد آن زنگَل

 .اٍن جا ٍاینستا، برٍ بٌ خَدت برس دختر؛ االن يهٌ نیان! رٍبی -

ٌ ی طَیلی را بٌ دندان گرفتٌ بَد، از چًارپایٌ باال رفتٌ ٍ نشغَل  چارلی در حالی کٌ ریس
نهی دانست چرا . رٍبی پَفی کردى ٍ با بی حَصلگی ٍارد اتاقش شد. آٍیزان کردن آن شد

آن قدر دلشَرى ٍ اضطراب دارد؛ انا حس بدی ندام بٌ اٍ نی گفت کٌ اتفاق بدی در راى 
 .است

کهد لباس يایش را بازکردى ٍ پیراين بنفشی را از آن جا بیرٍن آٍرد، با نگرانی نشغَل 
آرایش صَرتش شدى ٍ در يهان حال انتًای نَيایش را نیان گیرى يای گرد ٍ کَچکی 

 .نی پیچاند

چیزی نهاندى بَد کٌ سلنا بٌ يهراى جیهز ٍ نایکل بٌ آن جا بیایند؛ ٍجَد آن يا باعخ 
 .دلگرنی اش نی شد

رٍبی بی آنکٌ از اتاق خارج شَد، پشت . يهان لحظٌ صدای زنگ در خانٌ بٌ صدا در آند
طَلی نکشید کٌ در اتاقش باز شدى ٍ چارلی با چًرى ی گیج ٍ . پنجرى بٌ انتظار ایستاد

 .نشکَکی در چارچَب آن قرار گرفت

 :رٍبی با تعجب پرسید

 چیزی شدى؟ -

 .جا ٍ نیگٌ با تَ کار دارىیٌ نفر بٌ اسو کلرنن اٍندى این  -

 :ابرٍيای رٍبی از شدت تعجب باال رفت ٍ با ناباٍری پرسید
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 کلرنن؟ نطهئنی کٌ اسهش يهینٌ؟ -

 :چارلی فَرا گفت

 .نعلَنٌ کٌ نطهئنو، ينَز دٍ دقیقٌ يو از حرف زدنهَن نگذشتٌ -

 :رٍبی با دلَاپسی گفت

 اٍن با نن چیکار دارى؟... ننظَر نن این نبَد؛ ٍلی آخٌ -

 :چارلی با بدگهانی پرسید

 اصال اٍن کیٌ؟ -

 :رٍبی کٌ يهچنان نبًَت ناندى بَد، بٌ سهت در رفتٌ ٍ گفت

 .اٍن پدر یکی از دٍستانٌ -

 کدٍم دٍستت؟. اٍيَم -

 .جا، کَینيهَنی کٌ اٍن رٍز يو اٍندى بَد این  -

ٌ ی تفًیو سری تکان داد؛ انا بٌ نظر نی رسید کٌ باز يو نی خَايد اٍ را در  چارلی بٌ نشان
. این رابطٌ سَال پیچ کند، از این رٍ رٍبی سرعتش را بیشتر کردى ٍ از خانٌ بیرٍن رفت

بٌ نحض ٍاردشدن بٌ رايرٍ، باد سردی بدنش را لرزاند؛ انا در آن لحظٌ چنان از حضَر 
 .کلرنن در آن جا نتعجب ٍ کنجکاٍ شدى بَد کٌ ايهیتی نداد

ٌ ی  طَلی نکشید کٌ بٌ در ساختهان رسیدى ٍ اٍ را در حالی دید کٌ پیپ کَچکی را گَش
رٍبی با چند گام بلند خَد را بٌ اٍ رساندى . لب يایش قرار دادى ٍ در خیابان رژى نی رفت

 :ٍ در حالی کٌ نگايش بٌ نَيای براق ٍ نقرى فانش خیرى ناندى بَد، گفت

 .سالم -
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کلرنن بٌ سرعت رٍیش را برگرداند ٍ با دیدنش در آن لباس يا، نگاى تحسین برانگیزی 
 :سپس لبخند کجی زدى ٍ گفت. بٌ اٍ انداخت

 .سالم، خَشحالو کٌ باز يو نی بینهت -

 :رٍبی نگايش را بٌ پالتَی گران قیهت اٍ انداختٌ ٍ گفت

 .نن يو يهین طَر... ِا  -

 :ندتی سکَت برقرار شد تا آن کٌ کلرنن خندى ی کَتايی کردى ٍ گفت

 .جا خیلی تعجب کردى باشیحدس نی زنو کٌ از حضَر نن در این  -

 :رٍبی سری تکان داد ٍ صادقانٌ گفت

 .خیلی -

 :کلرنن این بار بلندتر از قبل خندیدى ٍ گفت

 .جا داشتوحق داری؛ انا نطهئن باش کٌ دلیل خَبی برای اٍندنو بٌ این  -

چًرى ی خندان کلرنن در یک لحظٌ عَض شدى ٍ با نگرانی . رٍبی با انتظار بٌ اٍ نگاى کرد
 :ٍ تردید پرسید

 تَ دٍست کَین يستی، درستٌ؟ -

 .رٍبی اخهی کردى ٍ حرفی نزد

 :کلرنن بار دیگر بی تعارف پرسید

 تَ دٍست دخترش يستی، درستٌ؟ -

 .یعنی بَدم؛ انا دیگٌ نیستو! نٌ نیستو -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

119 Zahra bagheri  پایان برای بازگشتیرنان |  

 ...ننظَرت اینٌ کٌ -

ٌ چیز تهَم شد، گرچٌ از اٍلش يو چیزی بین نا ٍجَد نداشت -  .يه

 .رٍبی با لحن نحکهی این را گفتٌ ٍ بٌ دیَار ساختهان چشو غرى رفت

 :کلرنن نگايی بٌ اٍ انداختٌ ٍ با نگرانی پرسید

 کی این اتفاق افتاد؟ -

 :رٍبی با خَنسردی گفت

 .انرٍز -

 !اٍى خدای نن -

 چی شدى؟ -

 چرا درست يهین انرٍز باید این اتفاق نی افتاد؟ -

 :رٍبی بٌ تندی گفت

 .بٌ نظر نن باید زٍدتر از این يا تهَم نی شد -

 .تَ نباید تَ این زنان حساس این کار رٍ نی کردی. نٌ، تَ نهی دٍنی -

 چرا؟ -

ٌ جَری بًت بگو، کَین نهی تَنٌ چنین چیزی رٍ بٌ راحتی بپذیرى... خب آخٌ کَین -  .چ

بٌ نظرم بًترى کٌ بپذیرى؛ چَن يهَن طَری کٌ قبال يو گفتو نن يیچ احساسی بٌ اٍن  -
 .ندارم ٍ نخَايو داشت
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دخترم تَ نتَجٌ نیستی، اگٌ کَین نهی تَنٌ این ناجرا رٍ يضو کنٌ تقصیر خَدش  -
 .اٍن بیهارى... نیست، آخٌ اٍن

 :رٍبی با تعجب بٌ چًرى ی نگران کلرنن نگاى کردى ٍ گفت

 !چی؟ -

آرى اٍن االن چندین سالٌ کٌ درگیر یٌ بیهاری رٍانیٌ، نن يو سال ياست کٌ  -
 .رٍانپزشکش يستو

 :رٍبی با حیرت بٌ اٍ نگاى کردى ٍ گفت

ٌ طَر انکان دارى؟ ننظَرم اینٌ کٌ - ٌ طَر تا االن... انا چ  ...پس چ

ٌ ی پدرش تَنست پرٍندى ی . خب اٍن نهی خَاست کٌ کسی بدٍنٌ - اٍن بٌ ٍاسط
ٌ ی عادی جبت نام کنٌ، حتی نخالفت نن يو  پزشکیش رٍ ببندى ٍ تَی یک ندرس

 .نتَنست جلَی اٍن رٍ بگیرى

ٌ ای گفت  :رٍبی با ٍحشت سرش را تکان دادى ٍ با صدای بسیار آيست

ٌ جَر بیهاری ایٌ؟ -  حاال، این چ

 :کلرنن با نشايدى ی چًرى ی رنگ پریدى ی اٍ، فَرا گفت

ٌ ت تعریف نی کنو - ٌ ش رٍ ٍاس  .آرٍم باش دخترم، االن يه

*** 

رٍبی پردى ی اتاقش را کنار زدى ٍ بٌ خیابان نگاى کرد، ينَز يو نهی تَانست حقیقتی را 
ٌ ی کلرنن کَین از دٍران نَجَانی درگیر . کٌ دربارى ی کَین شنیدى بَد باٍر کند بٌ گفت

ٌ خاطر . اختالالت رٍانی بَدى ٍ از يهان نَقع تحت نظر اٍ قرار گرفتٌ بَد اٍ چندین بار ب
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دعَا ٍ ضرب ٍ شتو نیز دستگیر شدى بَد؛ انا با دخالت يای پدرش کار با پرداخت 
ٌ يای سنگین تهام شدى بَد  .جریه

اکنَن دلیل رفتار يای کَین برایش نشخص شدى بَد؛ انا این نَضَع نٌ تنًا باعخ 
 .آسَدگی خاطر اٍ نشد، بلکٌ باعخ شد بیش از بیش نگران ٍ آشفتٌ شَد

يهان لحظٌ چند تن از يهکالسی يایش را در خیابان دید ٍ برای آنکٌ فقط چند لحظٌ از 
فکر انتقام سخت کَین از خَدش بیرٍن بیاید، بالفاصلٌ از اتاق خارج شد تا از آن يا 

 .استقبال کند

ٌ ای از خانٌ ایستادى بَدند  ساعتی بعد خانٌ پر از دختريایی شدى بَد کٌ ير کدام در گَش
رٍبی خیلی زٍد نتَجٌ شد کٌ نصف آن دختريا را نیز . ٍ با صدای بلندی نی خندیدند

نهی شناسد؛ گَیی ير کدام از دٍستانش بٌ دلخَاد خَد یکی را با خَد يهراى کردى ٍ بٌ 
 .آن جا آٍردى بَدند؛ انا ينَز خبری از سلنا، جیهز ٍ یا حتی نایکل نبَد

چارلی کٌ نگرانی ٍ تشَیش را در چشو يایش دخترش نی دید، چندین بار حال اٍ را 
 :پرسیدى ٍ ير بار اٍ تنًا یک جهلٌ نی گفت

ٌ ام - ٌ کو خست  .نن خَبو بابا، فقط ی

رٍبی ندام بٌ این طرف ٍ آن طرف رفتٌ ٍ قلنج انگشت يای دستش را نی شکاند، گايی 
کنار جهعی از دٍستانش نی ایستاد ٍ در بححشان شرکت نی کرد ٍ آن گاى باز شرٍع بٌ 

 .رژى رفتن در خانٌ نی کرد

 :ناگًان زنگ در خانٌ زدى شد، رٍبی بٌ حالت دٍ بٌ سهت در دٍید ٍ گفت

 .نن باز نی کنو -
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با بازکردن در خانٌ ٍ دیدن صَرت خندان سلنا ٍ سٌ پسری کٌ درست پشت سرش 
 .ایستادى بَدند، قلبش در سینٌ فرٍ ریخت

ٌ خاطر حضَر کَین کٌ با لبخند نعناداری درست پشت سر سلنا  نٌ از خَشحالی، بلکٌ ب
 .ایستادى بَد

ٌ اش نی زد  .رٍبی نهی دانست چٌ بگَید، زبانش بند آندى بَد ٍ قلبش بٌ شدت در سین

 پس چرا ناتت بردى؟ -

 .سلنا با ناراحتی این را گفت ٍ کَین پَزخند صداداری زد

رٍبی نگاى ٍحشت زدى ای بٌ چشو يای آبی رٍشنش انداختٌ ٍ بٌ ناچار آن يا را بٌ داخل 
 .دعَت کرد

بٌ نحض ٍاردشدن بٌ خانٌ، کَین لب يایش را جایی نیان گَش يایش بردى ٍ با 
ٌ ای گفت  :صدای آيست

 .خیلی خَشگل شدی -

رٍبی نفس يای داغ اٍ را بر رٍی پَست صَرتش احساس نی کرد؛ انا بدتر از آن، حالت 
 .خطرناک ٍ لحن تًدیدآنیزش بَد کٌ تٌ دلش را بٌ طرز بدی خالی نی کرد

 :رٍبی نگاى نلتهسی بٌ اٍ انداخت، بٌ ناچار لبخند زٍرکی زدى ٍ گفت

 .نهنَن -

کَین نیشخند نفرت انگیزی بٌ اٍ زد؛ گَیی از نشايدى ی ترس ٍ ٍحشت در چشو يای اٍ 
 :غرق لذت بَد، سپس با لحن تًدیدآنیزی گفت

 نن نیرم بٌ آقای الرتر سالم کنو، شهايا با نن نهیاین؟ -
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اٍ با سر بٌ سلنا، جیهز ٍ نایکل اشارى کرد؛ سپس خندى ی کَتايی کردى ٍ از آن يا دٍر 
 .شد

 .رٍبی با ترس بٌ اٍ نگاى کرد کٌ با قدم يای بلندی بٌ سهت چارلی رفتٌ ٍ بٌ اٍ دست داد

 .حتها دلیلی ٍجَد دارى کٌ فکر نی کنٌ بانزى ست -

 .جیهز این را گفت ٍ بالفاصلٌ رٍبی را در آغَش گرفت

 .تَلدت نبارک -

 :رٍبی با صدای لرزانی جَاب داد

 .نهنَن -

 چی شدى؟ -

 .رٍبی با شنیدن صدای نایکل نگاى نگرانی بٌ اٍ انداخت

 :سلنا نیز نتَجٌ تغییر حالت رٍبی شدى ٍ فَرا گفت

 رٍبی چی شدى؟ نگٌ تَ نگفتی کٌ نی خَای ازش جدا شی؟ -

 .رٍبی با حرکت سرش جَاب نحبت داد

 جا چیکار نی کنٌ؟پس اٍن این  -

 .نایکل با لحن سردی این را گفت

 .نهی دٍنو، نن ازش نخَاستو کٌ بیاد -
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رٍبی نگاى نعناداری بٌ نایکل انداخت ٍ سعی کرد بٌ اٍ بفًهاند کٌ نشکلی پیش آندى 
است؛ انا نیازی بٌ تالش بیشتر نبَد؛ زیرا نایکل زٍدتر از آنچٌ فکرش را بکند ننظَر اٍ را 

 :فًهیدى ٍ گفت

ٌ يا نن چند دقیقٌ با رٍبی کار دارم -  .بچ

 .سپس دستش را گرفتٌ ٍ اٍ را بٌ طرف اتاقش برد

کَین با نشايدى ی آن دٍ کٌ دست در دست یکدیگر بٌ سَی اتاق نی رفتند، نفرت تهام 
ٍجَدش را فرا گرفت ٍ حس انتقام در بندبند ٍجَدش ریشٌ دٍاند؛ آن گاى بی آنکٌ تَجٌ 

 .کسی را بٌ خَد جلب کند، پشت سر آن يا بٌ راى افتاد

 :رٍبی در اتاقش را بست ٍ فَرا گفت

 .کَین نی دٍنٌ -

 :نایکل چند جانیٌ نات ٍ نتحیر ناند ٍ سپس با تعجب گفت

 ننظَرت چیٌ؟! چی؟ -

 ...نهی دٍنو، نتَنستو خَدم رٍ کنترل کنو، ناخَدآگاى از ٍجَدم اٍند بیرٍن ٍ -

ٌ اش را ناتهام گذاشت ٍ با ناراحتی بٌ زنین چشو دٍخت  .رٍبی جهل

 زدیش؟ -

ٌ خاطر . با شنیدن سَال نایکل سرش را با تاسف تکان داد در آن لحظٌ تَقع داشت کٌ ب
بی احتیاطی اش نَرد سرزنش قرار بگیرد؛ انا در کهال تعجب نتَجٌ شد کٌ لبخند نحَی 

شاید اگر ير ٍقت دیگری بَد برای این لبخند نردانٌ . رٍی لب يای نایکل نشستٌ است
 :دچار ضعف نی شد؛ انا در آن شرایط با دیدن آن لبخند عصبی تر شدى ٍ بٌ تندی گفت
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 بٌ نظرت نَضَع خندى داریٌ؟ -

 !آرى خب -

ٌ ای بٌ اٍ انداخت ٍ با لحن يشدارديندى ای گفت  :رٍبی نگاى خصهان

اگٌ نفًهیدی باید بگو کٌ اٍن نی دٍنٌ نن یک انسان عادی نیستو، االن يو ! نایکل -
راستش نن انشب یک چیزایی ... فقط يو این نیست، راستش. فقط بٌ فکر انتقانٌ

 .راجع بٌ اٍن فًهیدم

بٌ نظر نی رسید کٌ نایکل اندکی کنجکاٍ شدى است؛ زیرا چشو يایش را تنگ کردى ٍ با 
 .انتظار بٌ اٍ خیرى شد

رٍبی نی خَاست از نالقات آن شبش با کلرنن بگَید؛ انا بعد بٌ یاد آٍرد کٌ نایکل 
نهی داند کلرنن کیست؛ زیرا اٍ در این بارى تنًا چند صحبت کَتاى با سلنا کردى بَد ٍ با 

ٌ چیز را از اٍلین  يو چند حدس سادى در این رابطٌ زدى بَدند؛ بنابراین تصهیو گرفت يه
 .رٍزی کٌ اٍ را جلَی دبیرستان دید تعریف کند

نایکل در تهام ندت با دقت بٌ حرف يای اٍ گَش نی داد ٍ ينگانی کٌ بٌ بیهاری کَین 
ٌ ای رٍی لب يایش نشست ٍ سپس با خَنسردی گفت  :رسید، لبخند بی رحهان

خب، فکر کنو حدس يای جیهز دربارى ی اینکٌ اٍن عقل درست ٍ حسابی ندارى درست  -
 !از آب در اٍند

رٍبی با نشايدى ی بی اعتنایی اٍ برافرٍختٌ شدى ٍ ديانش را برای حرف دیگری باز کردى 
 :بَد کٌ نایکل اجازى ندادى ٍ فَرا گفت

این چیزیٌ کٌ . این قدر شلَغش نکن، اٍن نهی تَنٌ این نَضَع رٍ بٌ اجبات برسَنٌ -
ٌ ی نانتعادل رٍ باٍر نهی کنٌ  .فقط خَدش دیدى، يیچ کس حرف يای یٌ دیٍَن
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 :نایکل بعد از گفتن این جهلٌ، در حالی کٌ در اتاق را باز نی کرد گفت

 .این قدر نگران نباش -

بعد از . کَین با بازشدن در اتاق، بٌ سرعت از آن جا دٍر شدى ٍ پشت ستَن پنًان شد
حاال » :رفتن رٍبی ٍ نایکل، لبخند جنَن آنیزی رٍی لب يایش نشست ٍ در دل گفت

 «!نی فًهی نٌ گفتن بٌ نن یعنی چی

 :سپس با انزجار زنزنٌ کرد

 .دخترى ی جادٍگر -

کَین با قدم يای نحکهی بٌ سهت چارلی بٌ راى افتاد؛ انا در یک لحظٌ نظرش عَض 
شدى ٍ قبل از رفتن پیش چارلی نَبایلش را در آٍردى ٍ شهارى ی نرکز تحقیقاتی را کٌ 
پسرعهَیش در آن کار نی کرد گرفت، سپس از نیان جهعیت گذشتٌ ٍ از خانٌ خارج 

 .شد

سلنا با نشايدى ی حالت آن يا با . نایکل ٍ رٍبی با چًرى يایی گرفتٌ ٍ در يو برگشتند
 :نگرانی پرسید

 شها دٍ تا کجا رفتین؟ رٍبی چی شدى؟ چرا این قدر رنگت پریدى؟ -

 .چیزی نیست...چی -

 :نایکل فَرا گفت

 چرا يست، راستش نا تصهیو گرفتیو کٌ یٌ فرصت بٌ خَدنَن بدیو؛ نگٌ نٌ رٍبی؟ -
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رٍبی با تعجب بٌ اٍ نگاى کرد؛ انا حرفی نزد؛ زیرا نی دانست کٌ نایکل قصدی دارد ٍ 
ٌ يایش را خراب کند؛ بنابراین تنًا سرش را بٌ  ٌ ای نقش نهی خَاست با گفتن جهل

ٌ ی نحبت تکان داد  .نشان

 :سلنا با خَشحالی گفت

 ...یعنی -

 .نی خَایو بیشتر با يو آشنا بشیو -

رٍبی بٌ . ناگًان سلنا خَد را در آغَش رٍبی پرتاب کردى ٍ شرٍع بٌ بَسیدن اٍ کرد
جیهز نیز بٌ يردٍی آن يا تبریک گفتٌ ٍ . سختی اٍ را از خَد جدا کردى ٍ لبخند زٍرکی زد

ٌ يای بانزى ی اٍ بَدند . شرٍع بٌ نزى پرانی در این زنینٌ کرد يهٌ در حال خندیدن بٌ جهل
 :کٌ ناگًان سلنا با نگرانی گفت

ٌ يا، اٍن جا رٍ نگاى کنین -  .بچ

يهگی برگشتند ٍ نگايی بٌ کَین ٍ چارلی کٌ نشغَل صحبت با یکدیگر بَدند، 
رنگ رٍبی فَرا پرید؛ زیرا نگاى چارلی نستقیها بٌ نایکل دٍختٌ شدى بَد ٍ . انداختند

 .ندام در تایید حرف يای کَین سرش را تکان نی داد

 .نایکل -

نایکل در حالی کٌ سعی در آرام کردن اٍ داشت، با . رٍبی با ٍحشت چنگی بٌ بازٍی اٍ زد
نگرانی نگايی بٌ حالت نشکَک آن يا انداخت ٍ سپس بٌ سختی رٍبی را از خَد جدا 

 .کردى ٍ کهی از جهع فاصلٌ گرفت

زنانی کٌ بٌ قدر کافی از آن يا دٍر شد، شیء کَچکی را در جیبش لهس کرد، آن را در 
 .دست يایش نشت کردى ٍ بار دیگر بٌ آن يا نزدیک شد
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ٌ يا چی شدى؟ چٌ خبرى؟ -  بچ

 :سلنا با تعجب این را پرسید، رٍبی کٌ دیگر طاقت پنًان کاری را نداشت، فَرا گفت

 .سلنا، باید یک چیزی رٍ بًت بگو -

 چی رٍ باید بگی؟ -

 !االن نٌ! رٍبی -

 :سلنا بی تَجٌ بٌ نایکل گفت

 شها دٍتا چتَن شدى؟ -

 :رٍبی دست يای اٍ را گرفتٌ ٍ فَرا گفت

 .با نن بیا -

 .نایکل با دلَاپسی بٌ دٍرشدن آن يا نگاى کرد

 !يی پسر انگار ٍاقعا یک خبراییٌ -

جیهز با تعجب این را گفت ٍ بٌ چارلی اشارى ی کَتايی کرد؛ زیرا اٍ با حالت خاصی بٌ 
 .آن يا نزدیک نی شد

ٌ ای از خانٌ ایستادى ٍ لبخند نرنَزی بٌ لب داشت . چشو نایکل بٌ کَین افتاد کٌ گَش
. در یک لحظٌ حق را بٌ رٍبی دادى ٍ دریافت کٌ کَین بی شک در فکر انتقام از آن ياست

 :بٌ طَر ناگًانی دلَاپس شدى ٍ با چشو بٌ دنبال رٍبی گشت ٍ زیر لب زنزنٌ کرد

 !بجنب رٍبی، بجنب -

 :يهان لحظٌ چارلی بٌ آن نزدیک شدى ٍ با لحن خطرناکی گفت
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ٌ طَرى نایکل؟ -  حالت چ

ٌ اش بٌ نایکل بَد ٍ با  سپس فَرا شرٍع بٌ احَال پرسی با جیهز کرد؛ انا تهام تَج
 .حالت عجیبی بٌ چشو يای اٍ خیرى شدى بَد

 :پس از نکخ کَتايی، نایکل با صدای آرانی گفت

 .نن خَبو -

 .خَشحالو از اینکٌ دٍبارى نی بینهت -

 .نن يو يهین طَر -

 .خب، شها جٍَنا خَش باشین، بعد نی بینهت -

چارلی خطاب بٌ نایکل این را گفتٌ ٍ لبخند کَتايی زد، آن گاى جلَ آند ٍ بٌ اٍ دست 
 .دادى ٍ فَرا رفت

 نهی خَای بگی چٌ خبرى؟ -

ٌ اش بٌ کَین جلب شدى بَد کٌ با  جیهز با نگرانی این را گفت؛ انا نایکل تهام تَج
 .دستپاچگی نَبایلش را قطع کردى با حالت نشکَکی از خانٌ خارج شد

 .االن برنی گردم -

 !نایکل -

ٌ يا پایین رفتٌ ٍ يهان  نایکل بی تَجٌ بٌ جیهز بٌ سرعت از خانٌ بیرٍن رفت، از راى پل
 :لحظٌ چشهش بٌ کَین افتاد کٌ با صدای آرانی با نَبایلش صحبت نی کرد

نعلَنٌ کٌ نگرانو، ير . پس اٍن نحقق يای ابلًتَن کجان؟ یٌ ساعتٌ کٌ ننتظرشَنو -
ٌ طَر. لحظٌ نهکنٌ بًو نشکَک بشن ٌ چی رٍ تابلَ نی کنو؟ تَ چ بی خیال، ... نن يه
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فعال بٌ اٍن دٍست يای احهقت زنگ بزن ٍ بگَ اٍن نَش . حساب نا باشٌ برای بعد
ٌ چیز سر در بیارى  .آزنایشگايی باارزششَن ير لحظٌ نهکنٌ از يه

ٌ يا پنًان کردى ٍ  ٌ ی تاریکی از راى پل بٌ نحض قطع شدن تلفن، نایکل خَد را در گَش
ٌ يا باال رفتٌ در پاگرد اٍل ناپدید شدکَین در حالی کٌ ندام بد ٍ بیراى نی گفت از راى  .پل

ٌ ی نانعلَنی خیرى ناندى بَد ٌ طَر انکان داشت یک . نایکل نات ٍ نبًَت بٌ نقط چ
 .انسان تا آن حد نفرت انگیز باشد

ٌ چیز را زدى ٍ گردن کَین را بشکند؛ انا جلَی خَد را گرفت . دلش نی خَاست قید يه
دستش را داخل جیبش فرٍ برد؛ انا . دیگر چارى ای نبَد، باید زٍدتر از نَعد اقدام نی کرد

ٌ ی جیب يایش کشید. جیبش خالی بَد  .با دستپاچگی دستی بٌ يه

ناگًان فکری . نبَد، شیئی کٌ تنًا با آن نی تَانستند از این نخهصٌ نجات یابند نبَد
 !نانند جرقٌ در ذينش زدى شد؛ چارلی

شکی نبَد کٌ چارلی نی دانست آن شیء چٌ ارزشی دارد ٍ آن را درست ينگانی کٌ بٌ 
ٌ ی خَش آندگَیی بٌ اٍ نزدیک شدى بَد، برداشتٌ است  .بًان

نایکل بٌ سرعت از خانٌ خارج شد  ٍ خَد را بٌ خیابان رساند، آن گاى فَرا نَبایلی را کٌ 
ٌ ی نَجَان در خیابان دزدیدى بَد، در آٍرد ٌ يا پیش از یک پسر بچ خدا نی داند . يفت

ٌ قدر تالش کرد کٌ تنًا طرز زنگ زدن با آن را یاد بگیرد بی درنگ شهارى ی رٍبی را . چ
 .گرفت

 .اٍلین بَق، دٍنین بَق سَنین بَق خَردى ٍ اٍ جَاب نداد

 !بردار رٍبی، بردار -
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در خانٌ، نیان سر ٍ صدای دختر يایی کٌ از سر يیجان نرتب جیغ ٍ داد نی کردند، 
ٌ ای بٌ لب داشت، گردانندى ی زنان را چندین بار تکان  چارلی در حالی کٌ لبخند پیرٍزنندان

 :دادى ٍ گفت

 !حاال دیگٌ انکان ندارى بتَنی اٍن رٍ از نن بگیری جاناتان، انکان ندارى -

با پارى کردن اٍلین . دست يای چارلی بر رٍی بند يای بسیار ریز گردانندى کشیدى شدند
دٍنین بند، سَنین بند، . بند، اٍلین شانس برای بازگشت بٌ بن بست رسید

انگشت يایش بٌ نیت پارى کردن چًارنین ٍ آخرین بند جلَ رفت کٌ ناگًان جیهز از راى 
رسیدى ٍ درحالی کٌ رنگش پریدى ٍ نگايش بی ارادى بٌ دست يای چارلی کشیدى نی شد 

 :گفت

 آقای الرتر نی تَنین جای نَشیدنی يا رٍ بًو نشَن بدین؟ -

چارلی با دستپاچگی گردانندى را در جیبش چپاند؛ انا زنانی کٌ با لبخند نصنَعی ٍارد 
آشپزخانٌ نی شد، جیهز در یک حرکت حساس انگشت کَچکش را الی آخرین بند گرى 

کردى ٍ در نًایت خَش شانسی گردانندى از انگشتش آٍیزان ناند، آن گاى با شتاب بٌ 
 .سَی رٍبی دٍید

 !گرفتهش -

 :نفس رٍبی حبس شدى ٍ گفت

 .نهنَنو جیهز، نهنَنو! ٍای -

سلنا در حالی کٌ ينَز رنگ پریدى بٌ نظر نی رسید ٍ ناباٍری در چًرى اش نشًَد بَد، با 
 :صدای لرزانی گفت

 .برٍ، برٍ -
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ٌ يای اٍ نشاند، جیهز را در آغَش کشید ٍ گفت ٌ ی نحکهی رٍی گَن  :رٍبی بـ ـَس

ٌ ی دیگٌ برنی  گردم - نایکل گفت کٌ کار خیلی نًهی دارى، بٌ نحض اینکٌ با . چند دقیق
اٍن باید نخفی شٌ تا یٌ رايی برای راضی کردن بابا پیدا . نایکل حرف بزنو برنی گردم

 .نا نهی تَنیو این جَری بریو. کنیو

 :سلنا در حالی اشک در چشو يایش جهع شدى بَد گفت

 .حاال دیگٌ برٍ. نی دٍنو، نطهئنو کٌ برنی گردی -

 .برٍ -

ٌ چیز باخبر بَدند؛ انا در آن زنان . جیهز نیز اٍ را ٍادار بٌ رفتن کرد اکنَن اٍ ٍ سلنا از يه
کو يضو کردن چنین نَضَعی برایشان بسیار سخت بَد ٍ ينَز يو نات ٍ نبًَت رفتن 

 .اٍ را تهاشا نی کردند

ٌ ی چارلی را برای جلَگیری از رفتن آن يا برای رٍبی فاش کرد، اٍ نیز بٌ  ٍقتی نایکل حق
ناچار ناجرا را برای دٍنین بار برای جیهز تعریف کردى ٍ از اٍ خَاست تا بٌ ير طریقی 

جیهز در حالی کٌ ديانش تا نیهٌ باز ناندى بَد، بٌ سهت چارلی . گردانندى را پس بگیرد
اٍ ٍ سلنا چنان گیج ٍ سردرگو بَدند . رفتٌ ٍ يهان کاری را کرد کٌ رٍبی از اٍ خَاستٌ بَد

 .کٌ يیچ فکری بٌ جز کهک بٌ آن يا از ذينشان نهی گذشت

ٌ ی بزرگ نَشیدنی را در  رٍبی قبل از خارج شدن از خانٌ، نگايی بٌ پدرش کٌ چند شیش
بغض سنگینی در گلَیش داشت، دلش نی خَاست اٍ را در . دست داشت انداخت

آغَش بکشد ٍ باريا ٍ باريا ببَسد؛ انا در آن لحظٌ ٍقتی نهاندى بَد؛ انا بٌ خَد قَل 
با تصَر چًرى ی پدرش در . داد کٌ بٌ نحض برگشتن تا جایی کٌ تَان دارد اٍ را ببَسد

 .آن ٍضعیت، خندى ی کَتاى ٍ زٍرکی کردى ٍ بٌ سرعت از خانٌ خارج شد
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دندان يایش از . رٍبی در حالی کٌ با آن لباس يا از سرنا نی لرزید، بٌ سهت خیابان دٍید
ينَز بٌ اٍاسط خیابان . شدت سرنا بٌ يو نی خَردند ٍ صَرتش کانال سرخ شدى بَد

نرسیدى بَد کٌ ناگًان دستی کهرش را گرفتٌ ٍ اٍ را بٌ نیان کاج يای سر بٌ فلک کشیدى 
 .کشاند

ٌ ای نفسش از ترس بند آند؛ انا با دیدن برق آشنای چشو يایش فَرا گفت  :لحظ

 ...نی خَام با پدرم حرف بزنو، نی خَام. نایکل، زٍدتر بگَ نن باید برگردم -

 :نایکل ٍسط حرف يای اٍ پریدى ٍ با لحن يشدارديندى ای گفت

نٌ ! رٍبی گَش کن، ٍقتی برای این کاريا نهَندى، االن یٌ ارتش کانل از نحق يا -
 ...لعنتی اسهش رٍ یادم رفت! نتحقق يا، نٌ

 :رٍبی با تعجب ٍ ٍحشت زنزنٌ کرد

 نحقق؟ -

 :نایکل با صدای بلندی گفت

 .جا کٌ تَ رٍ ببرن، باید بریوآرى يهَنا دارن نیان این ! آرى -

 :رٍبی از کَرى در رفتٌ ٍ فریاد زد

 چی نیگی؟ کدٍم نحقق يا؟ از چی حرف نی زنی؟ -

 :نایکل با صدای بلندی گفت

اٍن لعنتی زنگ زدى ٍ گفتٌ کٌ تَ یٌ انسان عادی نیستی، اٍن برای انتقام از تَ ! کَین -
 .جا کٌ تَ رٍ بگیرننی خَاد اٍن يا رٍ بیارى این 

 .رٍبی با ناباٍری سرش را تکان نی داد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

134 Zahra bagheri  پایان برای بازگشتیرنان |  

اگر اٍنا تَ رٍ . جا بَدم راجع بٌ اٍنا شنیدمگَش کن رٍبی، نن تَ این ندتی کٌ این  -
برای اٍنا زندگی تَ ايهیتی ندارى، فقط . ببرن انکان ندارى کٌ بتَنیو برت گردٍنیو

 !بٌ نن نگاى کن. نی خَان از نايیتت سر در بیارن

 .نٌ، انکان ندارى بدٍن خداحافظی از اٍنا برم -

 .رٍبی با فریاد این را گفتٌ ٍ بٌ سهت خانٌ بٌ راى افتاد

 :نایکل راى اٍ را سد کردى ٍ گفت

اٍن يا تا بٌ نتیجٌ نرسن ٍلت نهی کنن، . اگر االن بری دیگٌ نهی تَنی برگردی -
 نی فًهی؟

ٌ ی آخر را گفت  :رٍبی در حالی کٌ اشک نی ریخت نانند اٍ فریاد زد. نایکل با فریاد کله

نن نهی تَنو این جَری ... نن. برام نًو نیست، باید برگردم، قَل دادم کٌ برگردم -
. خَايش نی کنو بذار برم، قَل نیدم برگردم، نهی ذارم دستشَن بًو برسٌ. ٍلشَن کنو

 .بذار تا ٍقت دارم برم ٍ برگردم

ٌ اش جاری نی شد نایکل نگايی بٌ . رٍبی نفس نفس نی زد ٍ اشک يهچَن سیلی از گَن
صَرت درناندى ی اٍ انداختٌ ٍ در حالی کٌ از شدت عصبانیت سرخ شدى ٍ رگ گردنش 

 :نتَرم شدى بَد، تنًا یک جهلٌ گفت

 .فقط دى دقیقٌ ٍقت داری، اٍن يا بٌ زٍدی نی رسن -

 :رٍبی با خَشحالی اٍ را در آغَش کشید ٍ يهان طَر کٌ عقب عقب نی رفت گفت

 .باشٌ... فقط دى دقیقٌ، باشٌ -

 .سپس با آخرین تَان دٍید ٍ از نظر ناپدید شد
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رٍبی در رٍزيا، ناى يا ٍ سال يای بعد بٌ خَد اعتراف کرد کٌ . يیچ حسی از آن بدتر نبَد
نهی دانست آن يهٌ تالش ٍ تقال برای . آن لحظات سخت ترین دقایق زندگی اش بَدند

چیست؛ زیرا برای خداحافظی با آن يا فرصت بسیار کهی داشت ٍ يرگز نهی تَانست 
 .آن طَر کٌ نی خَايد از آن يا جدا شَد

ٌ اش  با این حال انا اٍ ايهیتی بٌ آن حقیقت تلخ نهی داد ٍ در آن لحظات تنًا خَاست
چیزی نهاندى بَد بٌ ساختهان اصلی برسد کٌ با دیدن . دیدن دٍبارى ی پدرش ٍ سلنا بَد

 .سلنا، جیهز ٍ پدرش کٌ با نگرانی نقابل در ساختهان ایستادى بَدند، خشکش زد

دٍ ناشین جلَی در خانٌ پارک شدى ٍ چند نرد بالغ با لباس رسهی نشغَل صحبت با 
 .چارلی بَدند

ٌ يای سلنا رٍان شد اٍ . ناگًان نگاى سلنا ٍ جیهز بٌ اٍ افتاد، اشک يهچَن سیلی بر گَن
با حرکت لب يایش رٍبی را تشَیق بٌ رفتن کرد؛ انا رٍبی نهی تَانست از اٍ چشو 

 :ناگًان شخصی از ساختهان بیرٍن آندى ٍ فریاد زد. بردارد

 !اٍناياش اٍن جاست، بگیرینش -

 !رٍبی، نٌ -

فریاد سلنا يهچَن زنگ خطری در گَشش پیچید ٍ تنًا چند جانیٌ نگايش بٌ 
 :چشو يای پدرش افتاد؛ انا آن نگاى نیز برخالف ير ٍقت دیگری بٌ اٍ گفت

 .برٍ -

رٍبی آخرین نگاى را بٌ پدرش ٍ بًترین دٍستش انداختٌ ٍ بی درنگ راى آندى را 
 .بازگشت

 !بگیرینش -
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رٍبی بٌ نحض ٍاردشدن بٌ خیابان با آخرین تَان شرٍع بٌ دٍیدن کرد؛ چنان با سرعت 
طَلی نکشید کٌ نایکل را در انتًای . نی دٍید کٌ در تهام طَل زندگی اش بٌ یاد نداشت

 :نعطلی فریاد زدخیابان دیدى ٍ بی

 !فرار کن -

ٌ ای نات ٍ نتحیر ناند ٍ سپس بی نعطلی دست يای اٍ را گرفتٌ ٍ يردٍ  نایکل لحظ
 .ٍارد بخش انبَيی از درختان شدند

ٌ يای دٍنفرى تقسیو شین ٍ بگیرینشَن -  !رفتن بین درختا، بٌ دست

آن نرد چنان تقالیی برای گرفتن آن يا نی کرد کٌ گَیی رٍبی نَجَد ٍحشی ٍ درندى ای 
 !است کٌ ير لحظٌ نهکنٌ بَد از کنترل خارج شَد

رٍبی با ٍحشت بٌ اطرافش نگاى کرد؛ انا آن قدر سرعتشان زیاد بَد کٌ دیگر آن نرد يا را 
بعد از ندت کَتايی کٌ ير دٍ بٌ نفس نفس افتادى بَدند، نایکل بٌ طَر . نهی دید

 .ناگًانی نتَقف شد

 .پس چرا ایستادی؟ االن نی گیرنهَن -

ٌ اش را فشار نی داد،گفت ٌ ی سین  :نایکل در حالی کٌ قفس

 .تا آخر عهر کٌ نهی تَنیو فرار کنیو، باید بریو -

سپس گردانندى را در آٍرد ٍ در حالی کٌ حَاسش ندام بٌ اطراف بَد ٍ دست يایش 
آن گاى چندین اتفاق با يو افتاد، دٍ نرد از . نی لرزیدند، بند طالیی رنگ را لهس کرد

ٌ ای از  ٌ ای کشیدى ٍ ناگًان دریچ نقابل ٍ دٍ نرد از پشت سر ظاير شدند، رٍبی جیغ خف
چشو يای ٍحشت زدى ی نایکل بٌ بند يای پارى ی . نَر درست در کنارشان ظاير شد
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گردانندى افتاد ٍ بی نعطلی دست يای رٍبی را گرفتٌ ٍ يردٍ بٌ درٍن دریچٌ پرتاب 
 .شدند

 !کنن...فرار... نذارین -

جا نَرانی بَد ٍ گَیی در یک رٍبی صدای بًت زدى ی آن نرد را از دٍردست يا شنید، يهٌ
شدت نَر آن چنان زیاد بَد کٌ چشو يایش را بستٌ ٍ . نسیر تَنل نانند پیش نی رفتند

ٌ ای بعد بر رٍی زنین سرد ٍ سخت فرٍد آند  .جانی

*** 

 «بازگشت»

ٌ ی نانعلَنی خیرى ناندى بَد ٌ جایی . رٍبی نات ٍ نتحیر رٍی زنین نشستٌ ٍ بٌ نقط جاب
نکان در عرض چند جانیٌ اٍ را شَکٌ کردى ٍ حقیقت يهچَن پتک سنگینی ندام بر 

 .ناگًان صدای فریادی از سهت راستش بلند شد. سرش کَبیدى نی شد

 .نٌ! نٌ -

 .نایکل نانند ببری درندى از جا پریدى بَد ٍ با آخرین تَان فریاد نی کشید

 !نٌ -

 :رٍبی کٌ خَد نیز حال ٍ رٍز خَبی نداشت، با صدای لرزانی پرسید

 چی شدى؟... چی -

 .نایکل برگشت ٍ رٍبی با نشايدى ی چشو يای سرخ اٍ ٍحشت زدى شد

ٌ چیز -  .این راى اشتبايٌ... این... نابَد شد... يه
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نایکل چًارزانَ رٍی زنین نشست ٍ چنان نعرى ای زد کٌ تهانی پرندى يای اطراف پر 
 .کشیدند ٍ رفتند 

 :رٍبی کٌ سست ٍ بی رنق بَد، خَد را بٌ اٍ رساندى ٍ گفت

 ننظَرت چیٌ؟ -

 :نایکل با صدایی کٌ از شدت خشو نی لرزید گفت

 .جا آدٍنیس نیستاین  -

 پس کجاست؟ -

 .نهی دٍنو -

ٌ ای گفت  :رٍبی با لحن طلبکاران

 یعنی چی کٌ نهی دٍنی؟ -

 :نایکل کٌ خَن جلَی چشو يایش را گرفتٌ بَد، با صدای بلندی گفت

 .باید حدس نی زدم. بًترى این رٍ از پدرت بپرسی، نطهئنو کٌ اٍن این کار رٍ کردى -

 از چی حرف نی زنی؟ نیشٌ یٌ جَری بگی کٌ نن يو بفًهو؟ -

 :نایکل از جا برخاستٌ ٍ گفت

پدر تَ تنًا رايی کٌ نا رٍ بٌ نقصدنَن . باشٌ، پس بذار جَری برات بگو کٌ بفًهی -
 .نی رسَند از بین برد ٍ نا االن تَی یک سرزنین ناشناختٌ گیر افتادیو

 :سپس بار دیگر رٍ بٌ جنگل فریاد زد

 .نا تَی یٌ سرزنین ناشناختٌ گیر افتادیو -
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رٍبی بٌ يیچ ٍجٌ بالیی را کٌ بر سرشان آندى بَد درک نهی کرد؛ انا نی تَانست بفًهد 
خَد را رٍی زنین ريا کردى ٍ بٌ حس . کٌ نشکلی بر نشکالت دیگرش افزٍدى شدى است

اٍ گهان نی کرد کٌ بٌ يهراى پدرش قدم بٌ . خَبی کٌ نسبت بٌ این سفر داشت خندید
جا چارلی در کنار اٍست، اٍ این راى دشَار نی گذارد، فکر نی کرد کٌ يهیشٌ ٍ يهٌ

ٌ گَنٌ از پس نشکالتش بر  يیچ گاى بٌ جدایی فکر نکرد، بٌ آن کٌ بدٍن پدرش ٍ سلنا چ
اگر دیگر يیچ ٍقت آن يا را نهی دید؟ حتی با تصَر چنین اتفاقی حالت جنَن ٍاری . بیاید

 .بٌ اٍ دست نی داد کٌ بٌ يیچ عنَان قابل کنترل نبَد

با بٌ یاد آٍردن صَرت نگران ٍ ٍحشت زدى ی پدرش قبل از آنکٌ بتَاند جلَی خَد را 
چنان ضجٌ نی زد ٍ . بگیرد، اشک يایش سرازیر شدى ٍ با صدای بسیار بلندی زیر گریٌ زد

 .پدرش را صدا نی کرد کٌ دل سنگ نیز بٌ حالش آب نی شد

ٌ اش نشست رٍبی بی تَجٌ بٌ نایکل گریٌ نی کرد ٍ ناخن يای . ناگًانی دستی رٍی شان
 .دستش را نی جَید

نایکل انگشت بی نَایش را از نیان دندان يای تیزش بیرٍن کشیدى ٍ با لحن نالیو تری 
 :گفت

ٌ چیز رٍ درست نی کنو، رٍبی. خیلی خب، بسٌ دیگٌ بلند شَ - بسٌ ! نگران نباش، يه
 .دیگٌ

ٌ ای بٌ اٍ انداخت؛ زیرا نَفق بٌ جلَگیری از ریزش اشک يایش  رٍبی نگاى عاجزان
 .نهی شد

رٍبی بعد از گذشت ندتی آرام تر شدى ٍ . چند ساعتی بَد کٌ در دل جنگل پیش نی رفتند
ٌ اش خشک شدى بَدند اٍ اکنَن خستٌ ٍ درناندى، نگران ٍ . اشک يایش بر رٍی گَن

تهانی این حس يا بٌ اٍ فشار نی آٍردند؛ انا نایکل . افسردى ٍ گرسنٌ ٍ تشنٌ بَد
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بی تَجٌ بٌ آن نسئلٌ دست يایش را گرفتٌ ٍ اٍ را کشان کشان با خَد بٌ دل جنگل 
 .انا با گذشت چند دقیقٌ در نًایت رٍبی طاقت نیاٍردى ٍ بر رٍی زنین افتاد. نی برد

 چی شد؟ -

 .دیگٌ نهی تَنو -

 .طاقت بیار رٍبی، چیزی نهَندى تا از جنگل خارج بشیو -

 :رٍبی با عصبانیت گفت

ٌ طَر این قدر  - ٌ طَر نی تَنی تشخیص بدی؟ چ تَ کٌ حتی نهی دٍنی کجا يستیو، چ
 بااطهینان حرف نی زنی؟

 :نایکل کٌ کهابیش حال اٍ را درک نی کرد، خَد را کنترل کردى ٍ با لحن نالیهی گفت

 .آرٍم باش رٍبی، فقط سعی کن آرٍم باشی ٍ بٌ يیچی فکر نکنی -

ٌ ام... نن -  .نن گرسن

ناگًان حالت خاصی در چًرى ی نایکل دیدى شد؛ گَیی بٌ کلی این نشکل را فرانَش 
 :کردى بَد، با این حال نگاى سریعی بٌ اطرافش انداختٌ ٍ فَرا گفت

ٌ  خَردن پیدا نی کنو. باشٌ، يهین جا استراحت نی کنیو -  .االن یٌ چیزی ٍاس

ٌ ی پیراينش را گرفتٌ ٍ با ناانیدی گفت  :قبل از آنکٌ نایکل از جا بلند شَد، رٍبی گَش

نا از گرسنگی ... جا يیچی برای خَردن پیدا نهیشٌ، نابٌ اطرافت نگاى کن، این  -
 .نی نیریو

 :نایکل بٌ سرعت صَرتش را گرفتٌ ٍ با اطهینان گفت
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جا خارج نی شیو ٍ يرطَری کٌ شدى بٌ آدٍنیس برنی گردیو؛ نٌ نا نهی نیریو، نا از این  -
ٌ  خَردن پیدا کنو  .انا قبل از اٍن باید یٌ چیزی ٍاس

تا چشو کار نی کرد، درخت يای سر . سپس از جا بلند شدى ٍ بٌ اطراف نگايی انداخت
بٌ فلک کشیدى بَدند ٍ يیچ چیز دیگری بٌ چشو نهی خَرد؛ انا نایکل بٌ طَر ارادی 

نسیر شهال جنگل را در پیش گرفت، شک نداشت کٌ آن يا یک جایی در يهان اطراف 
يستند، نی دانست ٍ اطهینان داشت کٌ آن جا آدٍنیس نیست؛ انا بٌ يهان اندازى 
نطهئن بَد کٌ این نسئلٌ تاجیری بر طبیعت ندارد ٍ در آن جنگل نیز نانند تهانی 

 .یافت نی شدند* جنگل يا، تهشک يای فیل

تهشک يای ریز ٍ قرنزرنگی کٌ بیشتر در شهال جنگل يا ٍجَد دارند؛ انا پیداکردن )
ٌ يایش زیر خاک  آن يا بسیار سخت ٍ دشَار است؛ زیرا در بسیاری از نَاقع ریش

ٌ يای تهشک يای ٍحشی قرار دارد این تهشک يای نایاب خاصیت پرکردن دارند ٍ . بَت
 (.خَردن چند دانٌ از آن يا باعخ سیری ٍ رفع گرسنگی نی شَد

ندتی کَتايی گذشت ٍ خیلی زٍد . نایکل در نسیر شهالی جنگل پیش نی رفت
ٌ ی تهشک يای ٍحشی افتاد کٌ اطراف یک درخت تنَنند رٍییدى بَدند،  چشهش بٌ بَت

ٌ يا نزدیک شدى ٍ بی درنگ دستش را بٌ زیر خاک فرٍ کرد با لهس . بی نعطلی بٌ بَت
ٌ يای ضخیهی کٌ زیر خاک بَدند، با تهام قدرت دستش را بیرٍن کشید ٍ بٌ  ریش

ٌ ی کَچکی از تهشک يای فیل از خاک سردر آٍردند؛ نایکل نگاى  يهرايش بَت
ٌ ای بٌ آن يا انداخت ٍ سپس با خَشحالی نسیر آندى را برگشت  .رضایتهندان

ناخَدآگاى . زنانی کٌ بٌ آن جا رسید، در کهال حیرت با جای خالی رٍبی نَاجٌ شد
ٌ يا از دستش بٌ زنین افتادى ٍ با ٍحشت بٌ اطرافش نگاى کرد ٍ با صدای بلندی  بَت

 :فریاد زد

 !رٍبی -
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بالفاصلٌ صدایی شبیٌ بٌ غرٍلند بلند شد ٍ نایکل فَرا بٌ عقب برگشت ٍ چشهش بٌ 
ناخَدآگاى نگايش را . خرس بسیار کَچکی افتاد کٌ درست پشت سرش ایستادى بَد

ٌ ی  کهی باالتر بردى ٍ رٍبی را با حالت بسیار خندى داری، در حالی کٌ دٍ دستی بٌ شاخ
 .نایکل بٌ سختی تَانست جلَی خندى اش را بگیرد. درخت چسبیدى بَد دید

 .خرس کَچک خهیازى ی کَتايی کشیدى ٍ سپس با حالت بی اعتنایی از آن جا دٍر شد

رٍبی با نشايدى ی دٍرشدن خرس کَچک، از درخت آٍیزان شدى ٍ بٌ سختی بر رٍی 
 .زنین ایستاد

 :در حالی کٌ نگايش را ندام بٌ اطرافش نی انداخت، گفت

 .تا حاال یٌ خرس رٍ از نزدیک ندیدى بَدم -

نایکل کٌ يهَارى در تالش بَد کَچک ترین لبخندی نزند، سری تکان دادى ٍ بٌ سَی 
 .تهشک يایی کٌ رٍی زنین افتادى بَدند رفت، آن يا را برداشتٌ ٍ در نقابلش ایستاد

 .بیا بخَر -

رٍبی با تعجب ٍ شگفتی بٌ تهشک يای ریزی کٌ در دست داشت، نگاى کرد ٍ با لحن 
 :آنیزی گفتکنایٌ

 کنی با خَردن این يا يیکلو بٌ يو بریزى؟فکر نهی -

ٌ ی اٍ، تهشک يا را در دست يایش گذاشتٌ ٍ در حالی کٌ بٌ  نایکل بی تَجٌ بٌ کنای
 :اطرافش نگاى نی کرد گفت

 !فکر نهی کنو؛ چَن يیکلت يهین حاال يو تعریفی ندارى -

 :رٍبی با عصبانیت ديانش را باز کرد کٌ نایکل فَرا گفت
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 .فقط یکی از اٍن يا بخَر، بعدش يرچی کٌ نی خَای بگَ -

ٌ ی چند نتری آن يا بَد، بٌ  آن گاى بٌ سهت درخت بسیار بزرگ ٍ کًنسالی کٌ در فاصل
 .راى افتاد

 .رٍبی با حرص سٌ دانٌ از تهشک يا را خَردى ٍ بٌ اٍ چپ چپ نگاى کرد

 .يهین جا خَبٌ -

 :نایکل برگشت ٍ ادانٌ داد

 .انشب رٍ يهین جا نی نَنیو -

رٍبی جَابی بٌ اٍ نداد، دستی بٌ برآندگی کَچک رٍی شکهش کشید ٍ با تعجب بٌ اٍ 
در عرض دى جانیٌ احساس گرسنگی اش کانال رفع شدى بَد؛ بٌ طَری کٌ انگار .  نگاى کرد

 .یک بَقلهَن سرخ شدى را درستٌ بلعیدى است

نایکل چشو ٍ ابرٍیی برایش آندى ٍ سپس بٌ حفرى ی بسیار بزرگی کٌ پیدا کردى بَد، 
 .زدى بٌ نظر نی رسید، حرفی نزدرٍبی کٌ يهچنان شگفت. اشارى کرد

*** 

ٌ يای نیزى پرتاب کن»  «کَتَل

صدای زٍزى ی گرگ يا ير . شب از نیهٌ گذشتٌ ٍ جنگل در تاریکی نطلق فرٍ رفتٌ بَد
چند جانیٌ بلند نی شد ٍ در سراسر جنگل نی پیچید، شاید بٌ آن دلیل کٌ آن شب ناى 

ٌ يا ٍ حرکت نالیو درختان رٍبی نی تَانست صدای جابٌ. کانل ٍ نَرانی بَد جایی شاخ
 .را نیز بشنَد
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يردٍی آن يا اکنَن در آن حفرى ی بزرگ ٍ جا دار دراز کشیدى ٍ بٌ نقش ٍ نگاريای درٍن 
ٌ ی بینشان بسیار کو بَد؛ انا يیچ کدام ايهیتی بٌ آن نسئلٌ . درخت نگاى نی کردند فاصل

حلی برای بازگشت بَد، رٍبی نیز بٌ يهان کلهٌ نایکل يهچنان بٌ دنبال راى. نهی دادند
؛ انا يدف آن دٍ از فکرکردن بٌ آن یک کلهٌ يزاران نایل با «بازگشت»فکر نی کرد، 

 .یکدیگر فاصلٌ داشت

رٍبی در رٍیايایش تصَر نی کرد کٌ اکنَن در اتاقش دراز کشیدى ٍ تنًا نگرانی اش 
ٌِ قلبش آرزٍ نی کرد کٌ ينَز در کنار پدرش ٍ . شدن انتحانات پایان ترم استنزدیک از ت

تنًا چند ساعت . پرانی يای يهیشگی اشسلنا باشد، حتی جیهز با يهان شَخی يا ٍ نزى
کاش . از آخرین نالقاتشان نی گذشت؛ انا گَیی سال يا از آن زنان گذشتٌ بَد

ٌ ی نردم  نی تَانست برگردد، کاش يرگز حقیقت را نفًهیدى بَد، کاش اٍ نیز نانند بقی
ٌ ای نعهَلی بَد  !شًر لس آنجلس یک انسان عادی با گذشت

اکنَن پدرش چٌ حالی داشت؟ دلش نی خَاست از . قطرى اشکی از چشو يایش چکید
شدت ناراحتی فریاد بزند؛ انا قبل از آنکٌ بتَاند بیش از آن در غو ٍ اندٍى خَد غرق 

 .شَد، دستی نانرئی اٍ را بٌ درٍن عالو رٍیا کشیدى ٍ بٌ خَاب عهیقی فرٍ رفت

بٌ نحض بازکردن چشو يایش، نگايش . صبح رٍز بعد با سردرد بدی از خَاب بیدار شد
ٌ ی درختی کٌ در آن خَابیدى بَد افتاد گیج ٍ سردرگو بَد ٍ نهی دانست آن جا چٌ . بٌ تن

بی نعطلی شرٍع بٌ صداکردن پدرش کرد؛ انا با برگرداندن سرش ٍ دیدن . نی کند
ٌ ی اتفاقات شب گذشتٌ از نقابل چشو يایش رد شد ٍ اٍ  درخت يای انبَى جنگل، يه

بٌ نحض يَشیاری . پس از دقایق کَتايی، نکانی را کٌ در آن بَدند بٌ یاد آٍرد
يیجانش خیلی زٍد فرٍکش کردى ٍ با ناانیدی سرش را برگرداند ٍ با دیدن جای خالی 

رٍبی . بٌ جای اٍ سٌ دانٌ از تهشک يای ریز ٍ سرخ رنگ آن جا بَد. نایکل، جا خَرد
ٌ ی بعد با احساس بًتری از حفرى بیرٍن آند  .بالفاصلٌ آن يا را خَردى ٍ چند جانی
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رٍبی شک نداشت . جنگل کانال رٍشن بَدى ٍ نَر خَرشید از الی درخت يا ٍارد نی شد
ٌ ی بسیاری با لس آنجلس دارند؛ زیرا زنانی کٌ از دست نانَر يا فرار کٌ اکنَن فاصل

نی کردند، آسهان کانال تاریک بَد؛ انا ينگانی کٌ ٍارد جنگل شدند، ينَز چند ساعتی 
 .بی شک در شًر چند ساعتی از صبح گذشتٌ بَد. بٌ تاریکی يَا ناندى بَد

! آیا اٍ اصال نَفق بٌ خَابیدن شدى است؟ نٌ. دانست اکنَن پدرش در حالی استنهی
رٍبی عذاب ٍجدان بسیاری . بی شک اٍ سراسر شب را بیدار ناندى ٍ بٌ رٍبی فکر نی کرد

داشت؛ زیرا خَدش بی آنکٌ حتی کَچک ترین کابَسی ببیند، بٌ خَاب راحتی فرٍ رفتٌ 
 .بَد

ٌ خیر -  .صبح ب

با شنیدن صدایش بٌ عقب برگشت، نایکل درست پشت سرش ایستادى  ٍ گَیی کانال 
 .سرحال بَد؛ زیرا این را از لحن کالنش نی تَانست فًهید

 :رٍبی کٌ در آن لحظٌ چشو دیدن خَشحالی يیچ کس را نداشت، با بی حَصلگی گفت

ٌ خیر - ٌ  چیٌ؟. صبح ب  حاال این يهٌ خَشحالی ٍاس

 .راى خارج شدن از جنگل رٍ پیدا کردم -

 !چٌ عالی -

رٍبی بی  يیچ يیجانی این را گفت تا یک حال اساسی از اٍ بگیرد ٍ سپس نگايش را بٌ 
 .اطرافش دٍخت؛ دیگر از دیدن آن يهٌ درخت عصبی شدى بَد

ٌ ای را بی ٍقفٌ راى رفتند، نایکل نتَقف شدى ٍ گفت  :پس از آنکٌ چند دقیق

ٌ ی دیگٌ نَندى، آخر این راى رٍ نی بینی؟ -  فقط چند دقیق
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 .اٍ با انگشتش بٌ راى باریکی کٌ پَشیدى از خار ٍ بَتٌ بَد اشارى کرد

 صدای چی بَد؟... بدٍن شک نی رسٌ بٌ -

 .نایکل این را گفتٌ ٍ فَرا حالت تًاجهی بٌ خَد گرفت

ٌ ی پیراينش را گرفتٌ ٍ بٌ اٍ چسبید صدا از پشت درخت يای سهت . رٍبی با ترس گَش
 .چپشان نی آند

 :نایکل بار دیگر فریاد زد

 !گفتو کی اٍن جاست؟ بًترى بیای بیرٍن، نن نسلحو -

 :رٍبی در حالی کٌ نی لرزید، با صدای آرانی در گَشش گفت

 ٍاقعا؟ -

ٌ ای گفت  :نایکل نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ با صدای آيست

 !شَخیت گرفتٌ؟ نن کی ٍقت کردم کٌ با خَدم سالح بیارم؟ -

 :رٍبی با ٍحشت بٌ اٍ زل زدى بَد کٌ ناگًان صدای جیرجیرنانندی بلند شدى ٍ فریاد زد

! آخٌ نن کٌ کاری نکردم، بٌ خدایان نن بی گنايو! نٌ، نٌ تَ رٍ بٌ خدایان نن رٍ نکش -
 ...نن

صدای آن نَجَد چنان زیر ٍ گَش خراش بَد کٌ رٍبی بی درنگ گَش يایش را گرفت ٍ 
 :نایکل فَرا فریاد زد

 .ساکت شَ ٍ از پشت درخت بیا بیرٍن! خیلی خب -
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رٍبی ير لحظٌ انتظار رٍبرٍشدن با نَجَد ترسناکی را داشت؛ انا با گذشت چند دقیقٌ 
نایکل ينَز با حالت دفاعی ننتظر بَد کٌ ناگًان صدای . اٍ از پشت درخت خارج نشد

با آنکٌ . بٌ يو خَردن چیزی آند ٍ در یک لحظٌ شیئی نانرئی بٌ سهتشان پرتاب شد
 :دیدى نهی شد؛ انا صدای حرکت سریعش شنیدى شد ٍ نایکل با صدای بلندی فریاد زد

 !بخَاب -

 .آن گاى رٍبی را با خَد کشیدى ٍ ير دٍ رٍی زنین افتادند

پس از چند لحظٌ رٍبی سرش را بٌ آرانی بلند کردى ٍ چشهش بٌ کالى بسیار بزرگ ٍ 
 .نتحرکی افتاد کٌ کرکر نی خندید ٍ با عجلٌ از آن يا دٍر نی شد

 :نایکل فریاد زد

 .ٍایستا ببینو! يی -

 .سپس بی درنگ بٌ دنبالش دٍید

 !نایکل -

ٌ ی زیادی شرٍع بٌ دٍیدن کردند؛ انا از آن جایی کٌ قد نایکل بسیار بلند تر  يردٍ با فاصل
 .از اٍ بَد، طَلی نکشید کٌ اٍ را گرفتٌ ٍ در يَا بلند کرد ٍ راى آندى را بازگشت

قانتی نیز با نزدیک شدنشان، رٍبی فًهید آن کالى بزرگ ٍ رنگ ٍ رٍ رفتٌ صاحب کَتاى
خراشش سکَت جنگل را دارد کٌ ندام دست ٍ پا زدى ٍ صدای جیغ يای گَش

 .نی شکست

ٌ ی اسکاندیناٍی دارند) ٌ يا ریش ٌ يا ٍ . آن يا بسیار کَچک ٍ ننحَسند. کَتَل آن يا رن
ٌ يا را نی دزدند ٍ از شیطنت يای کَچک لذت نی برند این عادت شیطانی را بٌ آن يا . بچ

ٌ ی دٍر نیزى يای آينی کَچک پرتاب کنند کٌ  نسبت نی ديند کٌ نی تَانند از فاصل
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بی آنکٌ نعلَم باشند، بر پَست فرٍ نی رٍند ٍ فقط ٍقتی بٌ ریشٌ پَست نی رسند، 
 .انسان ناگًان احساس خارش دردناکی نی کند

 (کتاب نَجَدات خیالی:ننبع

 :سختی گفترٍبی با تعجب ٍ شگفتی، بٌ

 این چیٌ؟...این -

ٌ ی بی خاصیتٌ -  .چیزی نیست، یٌ کَتَل

 :ناگًان یکی از چشو يای کَتَلٌ با حالت بدی از حدقٌ بیرٍن زد ٍ گفت

 ...یخفٌ شَ، ای پسرى -

ٌ ای بٌ اٍ زدى ٍ گفت  :نایکل برای جلَگیری از فحش يای رکیکش، فَرا لگد جانان

 !ساکت شَ -

 نی خَای باياش چیکار کنی؟ -

 :رٍبی جلَتر آندى ٍ در حالی کٌ با دقت اٍ را برانداز نی کرد، ادانٌ داد

 خطرناک کٌ نیست؟ -

 :نایکل پَزخندی زدى ٍ گفت

ٌ ی دردسرسازن کٌ فقط بلدن اٍن نیزى يای  - خطرناک؟ نٌ بابا، این يا یٌ نشت کَتَل
 .لعنتی رٍ تَ يَا ٍل کنن

 !جا کٌ خَش بگذرٍنی اٍن ٍقت نن دردسرسازم؟دختِر رٍ آٍردی این ! پسرى ی نکار -

 :رٍبی با چشو يای گشادشدى بٌ اٍ نگاى کرد کٌ نایکل با بی خیالی گفت
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ٌ پارى ای چنگ نی زنن -  .بًش ايهیت ندى، نعهَال تَ این نَقعیت يا بٌ ير تخت

ٌ طَر جرأت نی کنی -  ...چنگ؟ چ

ٌ اش را نحکو تر از قبل گرفتٌ ٍ در حالی کٌ  نایکل بی تَجٌ بٌ داد ٍ بیداد يای کَتَلٌ، یق
 :اٍ را در يَا نی چرخاند گفت

 .بیا بریو، راى زیادی نهَندى -

رٍبی در حالی کٌ ينَز نات ٍ نبًَت بَد، پشت سرش بٌ راى افتاد ٍ طَلی نکشید کٌ 
ٌ نفر از جنگل خارج شدند  .ير س

با رسیدن بٌ دشت بزرگی کٌ تهانی علف يایش بٌ رنگ زرد در آندى بَدند، صدای 
ٌ ای کٌ در نشت نایکل يهچنان پیچ ٍ تاب نی خَرد، بلند شد  .خرٍپف کَتَل

ٌ طَرى يهین جا ٍلش کنیو؟ -  چ

رٍبی کٌ گَیی . آنیزی این را گفتٌ ٍ اٍ را بر رٍی زنین ريا کردنایکل با لبخند شیطنت
 :دلش بٌ حال اٍ سَختٌ بَد، با صدای آرانی گفت

 .ش فاصلٌ گرفتٌبیچارى، حتها خیلی از خَنٌ -

ٌ ی نیزى پرتاب کن ساعتی پیش قصد جان آن يا را داشت،  انا از آن جایی کٌ آن کَتَل
 .يیچ تالش دیگری برای کهک بٌ اٍ نکرد

علف يای خشکی کٌ تا کهرشان نی رسید، رايشان را . بار دیگر ير دٍ بٌ راى افتادند
 .دشَار کردى بَد

 :رٍبی بٌ نایکل نزدیک تر شدى ٍ گفت

 االن باید چیکار کنیو؟ -
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جا نستقیو نی ریو بٌ ديکدى، سراغ ببین نا از این . چیزی نیست کٌ نگرانش باشی -
 .پیرترین فرد این سرزنین رٍ نی گیریو

 :رٍبی با تعجب پرسید

 کٌ چی بشٌ؟ -

ٌ طَری باید برگردیو، یا حداقل نی تَنٌ گردٍنندى - ش رٍ نطهئن باش کٌ اٍن نی دٍنٌ چ
 .بًهَن قرض بدى

ٌ ی اٍ نی لنگد حتی اگر آن يا . رٍبی بٌ فکر فرٍ رفت ٍ بٌ نظرش آند کٌ یک جای نقش
خَد را بٌ پیرترین فرد سرزنین نی رساندند، از کجا نعلَم کٌ بٌ آن يا کهک نی کرد؟ 

 .شدن از علفزار بٌ آن نسئلٌ فکر کرد؛ انا حرفی نزدرٍبی تا خارج

 .يهَن جاست! اٍن جا رٍ نی بینی؟ خَدشٌ -

 .نایکل با چنان يیجانی حرف نی زد کٌ رٍبی را انیدٍار نی کرد

ٌ ی تقریبا دٍری از آن يا قرار  آن دٍ بی درنگ بٌ سَی ديکدى ی بسیار کَچکی کٌ در فاصل
طَلی نکشید کٌ ٍارد ديکدى شدى ٍ در نیان نردنی کٌ با حیرت بٌ . داشت دٍیدند

 .آن يا چشو دٍختٌ بَدند، بٌ راى افتادند

انا رٍبی با نشايدى ی آن يا بسیار خَشحال شد؛ زیرا تا ساعاتی قبل، بٌ آن نتیجٌ 
ٌ جز نایکل را نخَايد دید  .رسیدى بَد کٌ دیگر يرگز يیچ انسانی دیگری ب

 :نایکل بٌ سهت یکی از زن يای ديکدى دٍیدى ٍ پرسید

 ِا ببخشید، نی خَاستو بپرسو کجا نی تَنو پیرترین شخص ديکدى رٍ پیدا کنو؟ -
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آن زن جَابی نداد، تنًا پشت چشهی نازک کردى ٍ نگاى نشکَکی بٌ آن يا انداخت، 
 .سپس بٌ سرعت دٍیدى ٍ ناپدید شد

 !چی شد؟ -

 .جَی خَد ادانٌ دادٍنایکل با تعجب این را پرسید؛ انا کهاکان بٌ پرس

ٌ ای کز کردى ٍ بٌ آن يا نگاى ناگًان نگاى رٍبی بٌ پرندى ی عظیو ٌ ای افتاد کٌ در گَش الجح
کنندى بَد ٍ نَک قرنزرنگش، ندام باز ٍ بستٌ نی کرد، پريای سیاى ٍ براقش خیرى 

طرز نگايش درست نحل انسان يا بَد  ٍ رٍبی اگر نی تَانست، گهان نی کرد کٌ . نی شد
آن پرندى تَان حرف زدن نیز دارد؛ زیرا ينگانی کٌ یکی نرد يای ديکدى با چهاق بر 

ٌ ای بٌ اٍ بد ٍ بیراى گفت با این ٍجَد رٍبی اصال . سرش کَبید، با صدای بسیار آيست
 .دلش نهی خَاست بٌ آن نَضَع فکر کند ٍ فَرا سرش را برگرداند

ٌ ی  با گذشت دقایق طَالنی رٍبی دریافت کٌ تالش آن يا يیچ فایدى ای ندارد؛ زیرا يه
 .نردم ديکدى با آن يا رفتاری عجیب ٍ غیردٍستانٌ داشتند

ٌ يا کاری ندارن  -  .فایدى ای ندارى، اٍن يا با غریب

ٌ ای گفت  :سپس دستی بٌ شکهش کشید ٍ با صدای آيست

 نایکل بازم از اٍن يا داری؟ -

 .نایکل با بی حَاسی چند دانٌ در دست يایش ریختٌ ٍ بٌ فکر فرٍ رفت

 :رٍبی با خَنسردی شرٍع بٌ خَردن کردى ٍ گفت

 .بٌ نظرم بی خیال این نقشٌ شَ، از اٍلش يو یٌ جای کار نی لنگید -

 .نایکل نگاى عصبی بٌ اٍ انداخت؛ انا حرفی نزد
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 :رٍبی ادانٌ داد

 ...نی دٍنی چیٌ؟ بٌ نظر نن بًترى -

 .ناگًان سر جایش نیخکَب شد

 :نایکل با بی اعتنایی پرسید

 بًترى کٌ چی؟ -

 .انا رٍبی جَابی بٌ اٍ نداد ٍ بٌ انتًای ديکدى خیرى ناند

نایکل رد نگاى اٍ را دنبال کردى ٍ چهشش بٌ نردی افتاد کٌ با کهر خهیدى ٍ عصای 
ٌ ی چندنتری آن يا ایستادى بَد ٌ ی نَيا ٍ ریش سفیدش پشت . کَتايی در فاصل دنبال

 .سرش کشیدى شدى بَد ٍ با حالت عجیبی بٌ آن يا زل زدى بَد

پشت سر آن نرد باقی نردم ديکدى نیز ظاير شدى ٍ با . ناگًان اتفاق عجیبی افتاد
 .يهان حالت بٌ آن يا خیرى شدند

ٌ ای گفت  :نایکل فَرا دست يای رٍبی را گرفتٌ ٍ با صدای بسیار آيست

 .اصال دٍستانٌ بٌ نظر نهیاد، تا سٌ نی شهرم ٍ بعدش با آخرین تَان فرار نی کنیو -

 .رٍبی آب ديانش را بٌ سختی فرٍ داد

ٌ ی نایکل نگذشتٌ بَد کٌ ناگًان پیرنرد نعرى زد ٌ ای از جهل  :ينَز چند جانی

 .بگیریدشَن! نًاجو يا -

 !سٌ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

153 Zahra bagheri  پایان برای بازگشتیرنان |  

رٍبی کٌ آنادگی الزم را نداشت، اندکی درنگ کردى ٍ سپس با آخرین تَان شرٍع بٌ 
 :در يهان حال با عصبانیت فریاد زد. دٍیدن کرد

 !پس یک ٍ دٍ چی شدن؟ -

ير دٍ نسیر خرٍج از ديکدى را در پیش گرفتٌ بَدند؛ انا چیزی نگذشت کٌ ير دٍ بٌ 
ينَز صدای نعرى يای خشهگین نردنی کٌ . نفس افتادى ٍ سرعتشان کندتر شدنفس 

 .دنبالشان بَدند، شنیدى نی شد

 !يی، يی، يی -

نردی کٌ چهاق بزرگی بٌ دست داشت، بر سر پیرزن رنجَری کٌ باعخ بازشدن 
الجحٌ شدى بَد فریاد زد؛ انا دیگر دیر شدى بَد؛ زیرا پرندى بٌ طناب يای آن پرندى ی عظیو

اکنَن دیگر . نانندی شرٍع بٌ دٍیدن کردسرعت برق ٍ باد از جا پریدى ٍ با حالت اردک
ٌ ای را دٍیدى ٍ سپس ارتفاع گرفتٌ بر فراز سر . يهٌ بٌ دنبال اٍ بَدند پرندى چند دقیق

 .نردم ديکدى بٌ پرٍاز درآند

 .بار دیگر تَجٌ يهٌ بٌ نایکل ٍ رٍبی کٌ ایستادى بَدند تا نفسی تازى کنند، نعطَف شد

 !حهلٌ -

رٍبی کٌ نزدیک بَد بٌ گریٌ بیفتد، بار دیگر شرٍع بٌ دٍیدن کرد؛ انا شک نداشت کٌ 
 .خیلی زٍد از پا نی افتد ٍ نایکل نیز انید چندانی بٌ فرارشان نداشت

ٌ ی نردم با آن بسیار کو شدى بَد، لباس يایشان تَسط  ناگًان درست زنانی کٌ فاصل
کردن بٌ پایین را رٍبی کٌ جرأت نگاى. شخصی کشیدى شدى ٍ ير دٍ بٌ پرٍاز درآندند

نداشت ٍ ير لحظٌ نهکن بَد باال بیاٍرد، نگايی بٌ ناجی خَد انداختٌ ٍ این بار بٌ 
 .راستی تهام نحتَیات نعدى اش را در گلَیش احساس کرد
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پیکری بَد کٌ در ديکدى صدای ناسزايایش را شنیدى  رنگ ٍ غَليهان پرندى ی سیاى
آسایشان خَشحال بَد، تا رسیدن بٌ نقصد نایکل کٌ برخالف رٍبی از نجات نعجزى. بَد

 .نشغَل نَازش پرندى شد

ينگانی کٌ دیگر کانال دست ٍ پايایشان بی حس شدى بَد، ارتفاع کهتر شدى ٍ خیلی 
ير دٍ بٌ سرعت بر رٍی زنین ایستادى ٍ بٌ پرندى خیرى . زٍد در جنگل فرٍد آندند

 .ناندند

 تَ نی تَنی حرف بزنی؟ -

 .رٍبی طاقت نیاٍردى ٍ در نًایت سَالش را پرسید

 .بلٌ، نی تَنو -

ٌ ی چندان عجیبی رٍبرٍ نشدى بَد، با حالتی صهیهانٌ گفت  :نایکل کٌ گَیی با صحن

 .ازت نهنَنو، تَ نجاتهَن دادی -

نٌ، نن ازتَن نهنَنو، اگٌ شها نبَدین فردا صبح نن رٍ بٌ عنَان غذای خَنگی  -
 .نی خَردن

 .رٍبی اٍق کَتايی زد

 :پرندى بی تَجٌ بٌ اٍ گفت

ٌ خاطر لطفی کٌ بًو کردین، ير ٍقت کٌ بٌ کهکو احتیاج . اسو نن سابیرٍسٌ - ب
 .داشتین، نیام سراغتَن

 .سپس بال سیاى ٍ براقش را نزدیک کرد

 :نایکل فَرا تعدادی از پريای اٍ را کندى ٍ گفت
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 .نهنَنو -

 .خیلی خب ٍقت رفتنٌ -

 ...نن يو ازت -

ٌ اش را کانل کند، این بار حقیقتا اٍق زدى ٍ نقداری از  رٍبی قبل از آنکٌ بتَاند جهل
ٌ ی . نحتَیات نعدى اش خالی شد اٍ بٌ سرعت دانن کَتايش را باال آٍرد تا گَش

ٌ ی پیراينش را برای  لب يایش را پاک کند؛ انا نایکل دستش را پایین آٍردى ٍ گَش
 .تهیزکردن لب يایش باال برد

نایکل نیز . رٍبی بٌ ٍضَح احساس کرد کٌ چیزی در انتًای قلبش فرٍ ریختٌ است
نفًهیدند چند جانیٌ ٍ یا چند . برخالف يهیشٌ، در يهان حال بٌ چشو يایش خیرى شد

 .خراشی بٌ خَد آندنداند کٌ با صدای گَشدقیقٌ بٌ یکدیگر زل زدى

ٌ ای نی شد کٌ سعی داشت  ير دٍ برگشتند ٍ بٌ سابیرٍس نگاى کردند؛ گَیی چند دقیق
 .تَجٌ آن يا را بٌ خَد جلب کند

 .دیگٌ ٍاقعا ٍقت رفتنٌ... خب -

 .بٌ انید دیدار -

 !نجاتت دادی... از اینکٌ نجاتهَن دادیو ٍ! نهنَنو -

ٌ ی حرف يایش نبَد، با گیجی بٌ آن يا نگاى کرد  .رٍبی کٌ خَد نیز نتَج

سابیرٍس چنگالش را برای ابراز احساسات نسبت بٌ آن دٍ رٍی زنین کشیدى ٍ سپس 
ٌ ی پیکر غَل آن گاى طَلی نکشید کٌ .  آسایش بر رٍی آن يا افتاداز زنین برخاستٌ ٍ سای

ٌ ی کَچکی  در فراز آسهان آبی بٌ پرٍاز در آند، دٍرتر ٍ دٍرتر شد تا در نًایت بٌ نقط
 .تبدیل شدى ٍ از نظر ناپدید شد
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 .جا بشینبیا این  -

 .نایکل رٍبی را ٍادار بٌ نشستن بر رٍی کندى ی بزرگی کرد

ٌ ی نایکل افتادى ٍ چشو يایش را بست   .رٍبی بی حال ٍ بی رنق ناخَدآگاى سرش بر شان

 رٍبی، حالت خَبٌ؟ -

ٌِ قلبش جیغ کشیدى ٍ گریٌ کند؛ انا در آن شرایط نَفق بٌ  رٍبی دٍست داشت از ت
انجام يیچ کدام نهی شد، دست ٍ پايایش سست بَدى ٍ با آنکٌ اکنَن نعدى اش بٌ طَر 

گیرش بَد ٍ سرش نیز بٌ طَر کانل خالی شدى بَد؛ انا يهچنان حالت تًَع گریبان
 .ناخَشایندی گیج نی رفت

ٌ ترین لحن نهکن گفت  :رٍبی پس از چند جانیٌ، با صدای بسیار ضعیفی با صادقان

 .نٌ -

چًرى ی نایکل نانند کسانی بَد کٌ نٌ راى پس دارند ٍ نٌ راى پیش؛ اٍ با دختری کٌ 
. نریض ٍ ناتَان شدى بَد، در جنگلی بسیار بزرگ در سرزنینی ناشناختٌ گیر افتادى بَد

حلی پیدا  ای کاش اکنَن جاناتان را در کنار خَد داشت؛ اٍ يهیشٌ برای ير نشکل راى 
گرچٌ حضَر گرم اٍ را احساس نهی کرد؛ انا پند يا ٍ نصیحت يایش در رابطٌ با . نی کرد

 اگر جاناتان بَد در آن شرایط چٌ نی کرد؟. نَاقع سخت را بٌ خَبی بٌ یاد داشت

يهیشٌ باید اٍلین نشکل رٍ حل کرد، ير چند کٌ کَچیک ٍ بی ايهیت بٌ نظر بیاد؛  »
 «.انا يهیشٌ از اٍلش شرٍع کن

 «.يهیشٌ از اٍلش شرٍع کن» :صدای پرنًر جاناتان در گَشش پیچید

اگر قرار بَد از اٍل شرٍع کند، پیش از ير کاری باید فکری بٌ حال بًبَد ٍضع رٍبی 
آن دختر بٌ انید اٍ پا بٌ این راى سخت ٍ دشَار گذاشتٌ بَد، بٌ انید اٍ زندگی . نی کرد
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راحت ٍ بی دردسرش را ريا کردى بَد؛ اکنَن نَبت اٍ بَد کٌ فکری بٌ حال این ٍضع 
 .کردى ٍ يرچٌ زٍدتر اٍ را از این ٍضعیت نجات ديد

 رٍبی؟ -

زدن نداشت ٍ تنًا سرش را نایکل با صدای آرانی اٍ را صدا زد؛ انا رٍبی نایی برای حرف 
 .بٌ آرانی تکان داد

انگار تَ نهی تَنی با خَردن اٍن تهشک يا ادانٌ بدی، فکر کنو نربَط بٌ اینٌ کٌ تَ  -
 .نحل نا نیستی

 : زدن را نداشت؛ انا نتَانست از پرسیدن آن سَال خَدداری کندرٍبی با آنکٌ حال حرف

 شها نیستو؟... نحل... ننظَرت چیٌ کٌ -

بٌ سختی آن جهالت را ادا کردى ٍ با انتظار بٌ اٍ چشو دٍخت؛ انا از آن جایی کٌ سرش 
ٌ ی صَرت يایشان بسیار کهتر از قبل شد، چیزی کٌ  ٌ ی نایکل بَد، فاصل بر رٍی شان

 دادن ٍاکنشی را شاید ير دٍی آن يا نتَجًش بَدند؛ انا غرٍرشان اجازى ی نشان
 .نهی داد

 :نایکل بٌ سختی آب ديانش را فرٍ داد ٍ گفت

ام، تا یٌ زنان کَتاى بدنو نی تَنٌ با سیرشدن نن یک انسان نعهَلی... ننظَرم اینٌ کٌ -
اٍن چیزی کٌ ... نهی دٍنو دلیل ٍجَد اٍن نیرٍيا چیٌ؛ انا... ظايری طاقت بیارى؛ انا تَ

ٌ  يهین يو بدنت بٌ یٌ غذای ٍاقعی نیاز  نن دیدم خیلی قدرتهند تر از تصَراتو بَد، ٍاس
ٌ  يهینو گَل نهی خَرى ٍ ير چیزی رٍ کٌ بخَاد بٌ طَر غیرعادی باعخ رفع  دارى، ٍاس

 .گرسنگیت بشٌ پس نی زنٌ

 این يا رٍ از کجا نی دٍنی؟ -
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ٌ ای این را گفت  .رٍبی با صدای گرفت

ٌ ای يو اتفاق افتاد، جاناتان - بعد از نرگ . ريبر ٍ راينهای نا... این برای کس دیگ
ٌ ی نا نابَد نی شدیو ٌ ی سرزنینهَن اگٌ ٍجَد اٍن نبَد يه  .نلک

 ...جَنش رٍ از دست داد؟ نگٌ اٍن... انا چی شدى کٌ نلکٌ -

ٌ ی خشکی کردى ٍ نتَانست سَال دیگری بپرسد  .رٍبی سرف

ٌ اش بلند کردى ٍ گفت  :نایکل سر اٍ را از رٍی شان

فعال باید ... فعال. آرٍم باش، بعد يو نی تَنیو راجع بٌ این قضیٌ صحبت کنیو -
 .استراحت کنی

سپس دستش را بٌ زیر پايای اٍ بردى ٍ با یک حرکت بٌ راحتی اٍ را بلند کردى ٍ در 
ٌ ی احساس خَشایندی شد کٌ سراسر ٍجَدش . آغَش کشید رٍبی در يهان حال، نتَج

را فرا نی گرفت، دستی کٌ بٌ دٍر گردن نایکل حلقٌ شدى بَد نیز تحت تاجیر يهان 
 .احساس یخ کردى ٍ بی حرکت ناندى بَد

انا رٍبی خیلی زٍد بٌ آن نتیجٌ رسید کٌ تنًا خَدش بٌ آن نَضَع ايهیت نی ديد؛ 
زیرا نایکل با چًرى ای کانال بی اعتنا ٍ خَنسرد بٌ سهت يهان درختی کٌ حفرى ی بزرگی 

دار شدى ٍ این بار تهام با فکرکردن بٌ آن نَضَع، غرٍرش جریحٌ. داشت حرکت نی کرد
ٌ اش گذاشت  .آن حس يای خَشایند را پس زدى ٍ با بی حالی سرش را رٍی سین

ناگًان نایکل نانند کسانی کٌ دچار شَک بزرگی شدى باشند، بٌ صَرت آرام رٍبی نگاى 
ٌ اش قرار داشت قلبش چنان پرشتاب ٍ نحکو نی زد کٌ . کرد کٌ سرش اکنَن رٍی سین

بیو آن داشت صدایش را بٌ گَش رٍبی رساندى ٍ احساس درٍنی اش را لَ بديد؛ انا 
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رٍبی تا رسیدن بٌ درخت پیر ٍ کًنسال چشو يایش را باز نکرد ٍ يهچنان آرام ٍ 
 .بی حرکت در يهان حالت ناند

نایکل آرام ٍ بااحتیاط اٍ را رٍی زنین خَاباند، سپس از جا بلند شدى ٍ از کَتاى ترین 
درختی کٌ در آن اطراف بَد باال رفت ٍ تا جایی نی تَانست شاخ ٍ برگ يای بزرگ 

 .درخت را کند ٍ بٌ سختی از آن پایین آند

بٌ نحض ایستادن بر رٍی زنین، بٌ حالت دٍ بازگشت ٍ برگ يا را دٍر تا دٍر حفرى قرار 
 .داد؛ بٌ طَری کٌ دیگر سطح زنین دیدى نهی شد

 رٍبی؟ -

اگر رنگ صَرتش تغییر نکردى ٍ . العهلی نشان ندادرٍبی با شنیدن صدای اٍ يیچ عکس
ضربان قلبش جابت نبَد، حتها نگران اٍ نی شد؛ انا در آن لحظٌ شک نداشت کٌ پس از 

 .تعقیب ٍ گریز يای آن رٍز، از شدت خستگی بٌ خَاب عهیقی فرٍ رفتٌ است

ٌ ای . نایکل بٌ آرانی اٍ را ٍارد حفرى کردى، بر رٍی برگ يای نرم خَاباند برای لحظ
ٌ اش افتاد؛ انا قبل از آنکٌ احساسش بخَايد اٍ  بی ارادى نگايش بٌ بازٍيا ٍ پايای برين
را در نقابل آن يهٌ زیبایی سست کند، ننطقش ٍارد نیدان شدى ٍ این فکر را بٌ سرش 
انداخت کٌ با تاریکی يَا سرنا نیز بٌ دنبالش خَايد آند؛ بنابراین از جا برخاست کٌ تا 

شدن يَا، تهام آن اطراف را برای پیداکردن سنگ يایی کٌ تَانایی قبل تاریک
چیزی بٌ تاریکی يَا نهاندى بَد کٌ در نًایت . کردن آتش را داشتٌ باشند بگردددرست

ٌ ای دٍرتر از آن نحَطٌ یافتٌ ٍ با شکستن چند  دٍ سنگ سفید ٍ درخشان را در فاصل
ٌ ی درخت بٌ نیت درست   .کردن آتش بٌ درخت کًنسال نزدیک شدشاخ
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ٌ يای آتش، نگايی بٌ صَرت . چند ساعتی از شب نی گذشت نایکل از نیان شعل
ير دم نگران تر از قبل نی شد؛ زیرا پس از تاریکی يَا رٍبی ندام . پریدى اش انداخترنگ 

 .نالٌ کردى ٍ جَیدى جَیدى کلهاتی را نرتب تکرار نی کرد

ترین کار نهکن بَد؛ انا نهی تَانست با آنکٌ چرخیدن در جنگل، آن يو در شب خطرناک
نایکل آخرین نگاى را بٌ اٍ انداختٌ ٍ شرٍع بٌ . بیش از آن دست رٍی دست بگذارد

آسهان آن شب صاف ٍ نًتابی بَد؛ انا سَز سردی بدنش را . زدن در دل جنگل کردقدم
 . داشتگداز قدم يایش را برنینی لرزاند؛ انا نایکل بی ايهیت بٌ آن سرنای جان

گايی اٍقات صدای زٍزى ی گرگ يا ٍ غرش يای عجیبی بٌ گَش نی رسید؛ انا نایکل در 
 .ترین قسهت جنگل گذاشتکهال بی احتیاطی قدم بٌ عهیق

ٌ يای آن طرف جنگل، خَد را پشت درختی  ناگًان با دیدن حرکت سریعی پشت بَت
با دیدن خرگَش سفید ٍ . پنًان کردى ٍ بٌ طَر نانحسَسی بٌ آن سهت نگاى کرد

ٌ يا بیرٍن پرید، نفس عهیقی کشیدى ٍ چَبی را کٌ برای  ٌ الی بَت کَچکی کٌ از الب
نحافظت با خَد آٍردى بَد، نحکو در دستش نگٌ داشت؛ سپس با گام يایی بسیار 

 .آيستٌ بٌ اٍ نزدیک شد

*** 

 «نبرد سخت»

. صبح رٍز بعد، رٍبی با بَی خَشی کٌ از يهان نزدیکی بلند شدى بَد، از خَاب بیدار شد
حالش کهابیش بًتر از رٍز قبل بَد؛ انا يهچنان ضعیف ٍ ناتَان بَدى ٍ بٌ سختی 

ٌ يا ٍ حالت تًَع نبَد  .نی تَانست تکان بخَرد؛ ٍلی الاقل دیگر خبری از سرگیج

ٌ خیر -  !صبح ب
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 :با شنیدن صدای نایکل، نفس راحتی کشیدى ٍ گفت

 .فکر کردم نردم، پس ينَز يهین جاییو -

 .آرى يستیو، نگٌ اینکٌ ندرکی برای اجبات نبَدنهَن پیدا کنی -

 .رٍبی خندید ٍ سعی کرد بنشیند؛ انا این کار نیز دشَار بٌ نظر نی رسید

 .نایکل فَرا از جا برخاستٌ ٍ کهک کرد تا از حفرى خارج شدى ٍ رٍی زنین بنشیند

ٌ اش را بٌ درخت دادى ٍ چشهانش را بست  .رٍبی تکی

 ...ٍقتی بیدار شدم بَی خَبی حس کردم؛ ٍلی انگار -

 !درست حس کردی -

شدى ای کٌ در نیان دٍ رٍبی چشو يایش را باز کرد ٍ بالفاصلٌ نگايش بٌ گَشت سرخ
 .چَب رٍی خاکستر قرار داشت، افتاد

 ...بًو نگَ کٌ اٍن -

 ...گَشت خرگَشٌ، انیدٍارم خَشت -

ٌ اش را تهام کند، رٍبی با یک حرکت سریع جلَتر آندى ٍ یکی از  قبل از آنکٌ نایکل جهل
چَب يا را از رٍی خاکستر آتش شب گذشتٌ برداشت ٍ بی آنکٌ حرفی بزند، شرٍع بٌ 

 .نایکل با حیرت بٌ اٍ نگاى کردى ٍ سعی کرد از زدن لبخند خَدداری کند. خَردن کرد

ٌ ای انداختند، کانال سیر شدى ٍ گَیی بٌ طَر ناگًانی از  ٍقتی يردٍ چَب يا را بٌ گَش
رٍبی در آن لحظٌ فًهید کٌ گرسنگی تا چٌ اندازى . تهام نشکالت فارغ شدى بَدند

نی تَاند بر رٍی انسان تاجیر بگذارد؛ زیرا در شب گذشتٌ بدترین حس يای عالو را داشتٌ 
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 ترین نَجَد بر رٍی زنین نی دانست؛ انا اکنَن نظرش کانال نتفاٍت ٍ خَد را بدبخت
 .بَد

از . با تصهیو نایکل، خیلی زٍد از جای برخاستٌ ٍ بار دیگر قصد رفتن بٌ ديکدى را کردند
نظر رٍبی رفتن دٍبارى بٌ آن جا دیَانگی نحض بَد؛ انا نایکل اعتقاد داشت کٌ باید ير 

گَنٌ طَر کٌ شدى ٍ بٌ آن انسان يای بی نغز بفًهانند کٌ آن يا نیاز بٌ کهک دارند ٍ يیچ 
 .نیتی پشت آن درخَاست نیست

 بٌ نظرت حرفهَن رٍ باٍر نی کنن؟ -

ٌ ای بٌ اٍ انداخت ٍ گفت.  بار این سَال را پرسیدرٍبی برای پنجهین  :نایکل نگاى خصهان

 .نهی دٍنو، باید سعی کنیو کٌ باٍر کنن -

ٌ ی قبل حتی اجازى ندادن کٌ شرٍع بٌ  - ٍلی فکر نکنو تاجیری داشتٌ باشٌ؛ چَن دفع
 .صحبت کنیو

 :نایکل حرفی نزد ٍ رٍبی ادانٌ داد

 !نهیشٌ پیادى تا آدینس رفت؟ -

 !آدٍنیس -

ٌ ی بعدی اش را اضافٌ کرد  :نایکل با حالتی يشدارديندى این را گفت ٍ جهل

تازى اگٌ راى رٍ گو نکنیو ٍ از دست . چرا نیشٌ؛ ٍلی احتهاال چند نايی زنان نی برى -
 .خطرات بین راى جَن سالو بٌ در ببریو

 :رٍبی با ناانیدی سر جایش ایستادى ٍ گفت

ٌ قدر خَب بَد اگٌ بال داشتیو، اٍن -  .  ٍقت تنًا نگرانیهَن تصادف با يَاپیها يا بَدچ
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 :ناگًان نایکل سر جایش نیخکَب شدى ٍ با حیرت ٍ شگفتی گفت

 !تَ چی گفتی؟... تَ -

 :رٍبی با خَنسردی گفت

ٌ ی نسافرت تَ زنان ناست کٌ! آيا... چی؟ -  ...يَاپیها یٌ جَر ٍسیل

 قبلش، قبلش چی گفتی؟! اٍن نٌ! نٌ، نٌ -

 نایکل؟ چت شد؟... گفتو اگٌ بال داشتیو ٍاقعا. نگرانی؟ تصادف؟ آيا -

 :نایکل با يیجان گفت

 ...چرا زٍدتر بٌ فکر خَدم نرسید؟ نا نی تَنیو از سابیرٍس -

ٌ اش، صدای جیغ بلند ٍ گَشانا درست قبل از تهام خراشی در تهام جنگل شدن جهل
 .آٍری بٌ باالی درخت کشیدى شدپیچیدى ٍ رٍبی در یک جانیٌ، با سرعت سرسام

 !رٍبی -

رٍبی با سردرگهی نگايی بٌ اطرافش انداخت، نهی دانست با چٌ نیرٍیی بٌ باالی درخت 
ٌ ی نقابلش قلبش در سینٌ فرٍ ریخت  .کشیدى شدى است کٌ با دیدن صحن

ٌ ای گهان کرد کٌ دیگر خَنی در بدن ندارد  .برای لحظ

ٌ ی درخت نی خزید ٍ  ٌ ی نزدیکی از اٍ بر رٍی شاخ نار سبزرنگ ٍ بزرگی در فاصل
 .فش تًدیدآنیزش در گَشش نی پیچیدفش 

از طرفی دیگر با کَچک ترین حرکتی از رٍی درخت . رٍبی تَانی برای حرکت نداشت
افتادى ٍ حتی اگر آن جانَر ٍحشی زيرش را در بدنش فرٍ نهی کرد، با افتادن از آن 
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ٌ ی درخت چسبیدى  فاصلٌ تهام استخَان يایش خرد نی شدند؛ ناچارا دٍ دستی بٌ شاخ
ٌِ دلش فریاد زد  :ٍ از ت

 !نایکل -

پیکر را خشهگین تر از انا گَیی با آن کار نرتکب اشتباى بزرگی شد؛ زیرا آن افعی غَل 
 .پیش کردى ٍ اٍ را ٍادار بٌ حهلٌ کرد

 چیٌ؟...! اٍن باال...! این پایین...! رٍبی -

ٌ ای کٌ ٍزنش بر  رٍبی با تعجب خَد را عقب تر کشیدى ٍ با این کار حس کرد کٌ شاخ
 :رٍی آن قرار داشت، اندکی خهیدى تر شد، آن گاى با صدای لرزانی فریاد زد

 ننظَرت چیٌ؟...نن -

 .فش نالیهی کردى با حالت تًاجهی بٌ دٍر اٍ چرخیدافعی خشهگین بار دیگر فش

 .طاقت بیار! رٍبی -

بار چرخش سر نار را بٌ رٍبی با عصبانیت ديانش را باز کرد؛ انا ٍقتی برای چندنین
ٌ اش را . دٍرش احساس کرد، عصبانیتش چندین برابر شد گَیی نار قصد بازی با طعه

داشتٌ ٍ تصهیو داشت کٌ قبل از بلعیدن اٍ را تا سرحد نرگ بترساند؛ انا رٍبی بیش از 
ناگًان يجَم . آنکٌ بترسد، خشو ٍ عصبانیت آشنایی را در ٍجَدش احساس نی کرد

نیرٍیی غیرعادی را در دست يایش احساس کرد؛ درست نانند آن بَد کٌ شیئی پشت 
 .آندن داشتٌ باشدپَست دست يایش بٌ انتظار نشستٌ ٍ با فشار زیادی سعی در بیرٍن

رٍبی با ٍحشت یکی از دست يایش را باال آٍردى با دیدن حرکتی کٌ زیر پَست دستش 
 .زدى شددر جریان بَد ٍحشت
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درست يهان لحظٌ بَد کٌ فًهید دیگر تاب نقاٍنت در نقابل نیرٍی درٍنش را ندارد، 
آن گاى با فریادی از خشو ير دٍ دستش را بلند کردى ٍ سر بزرگ ٍ بدترکیب افعی را 

گرفتٌ ٍ چنان فشاری بٌ اٍ داد کٌ خَن کهی از انتًای ديانش بیرٍن زد؛ انا گَیی برای 
ٌ ی درخت  رٍبی کافی نبَد؛ زیرا جیغ بلندتری کشیدى، سر نار را با آخرین قدرت بٌ تن

 .کَبید؛ آن گاى سر افعی از تنش جدا شدى ٍ از آن فاصلٌ بر رٍی زنین افتاد ٍ غلتید

درست يهان لحظٌ بَد کٌ خشو رٍبی فرٍکش کردى ٍ بدن افعی را کٌ بٌ شدت تکان 
نی خَرد ريا کردى ٍ سعی کرد تعادل خَد را حفظ کند؛ انا دیگر دیر شدى بَد؛ زیرا 

ٌ ای کٌ بر رٍی آن خَابیدى بَد شکستٌ ٍ رٍبی نیز با سرعت بر رٍی زنین سرد ٍ  شاخ
سخت جنگل فرٍد آند ٍ بٌ نحض برخَرد با زنین، صدای شکستن استخَان دستش 

ٌ ی دردناکش بٌ يَا رفت  .راستش بٌ گَش رسید ٍ نال

 !رٍبی -

رٍبی از شدت درد چشو يایش را بستٌ بَد ٍ ندام در دلش بٌ نایکل فحش ٍ ناسزا 
پیکر را کندى، چرا ينَز يو نی گفت؛ زیرا نهی دانست اکنَن کٌ اٍ کلک آن افعی غَل 

جَاب این سَالش را زنانی گرفت کٌ الی یکی از پلک يایش . نایکل بٌ سراغش نهی آید
را باز کردى ٍ يهان لحظٌ بَد کٌ چشهش بٌ سر دیگر افعی افتاد کٌ با تهام قَا سعی در 

 .زدن نایکل داشتنیش 

آنفیزبنی نَعی افعی دٍ سر است کٌ یک سر اٍ در جای نعهَل خَد ٍ سر دیگر در )
ٌ ی دم قرار دارد با ير دٍ سر نیش نی زند ٍ بٌ چابکی نی خزد ٍ چشو يایش . ناحی

ٌ اش بٌ . يهچَن شهع نی درخشد يهچنان نشًَر است کٌ اگر اٍ را دٍ نیو کنند، دٍ نیه
 .يو نی پیَندند

 (کتاب جانَران خیالی: ننبع
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 .نایکل تهام تالشش فرار از نیش يای زيرآگین اٍ بَد ٍ يیچ فرصتی برای حهلٌ نداشت

در آن شرایط نهی تَانست يهان طَر بنشیند ٍ . رٍبی بٌ سرعت از جایش برخاست
 :بی تَجٌ بٌ درد دستش، جلَتر رفتٌ ٍ فریاد زد. شايد نرگ اٍ باشد، باید کاری نی کرد

-  ٌ  !کدٍآيای کل

 .درست يهان لحظٌ سر افعی با حرکتی آيستٌ بٌ سَی اٍ بازگشت

زدن کرد، با این ٍجَد ينگام صحبت صدایش رٍبی با نًایت شجاعتش شرٍع بٌ حرف
 .لرزش بسیاری داشت

 .اگٌ نی تَنی بیا نن رٍ بگیر -

 !رٍبی نٌ -

افعی بی تعارف، چنان کٌ گَیی دعَت اٍ بٌ نبارزى را دریافتٌ بَد، بٌ سهت جلَ خزیدى ٍ 
پايای لرزان رٍبی اٍ را ٍادار نی کرد کٌ در يهان . سر بزرگش را با حالت تًاجهی بلند کرد

لحظٌ پا بٌ فرار بگذارد؛ انا اٍ نهی تَانست، اکنَن کٌ تا آن جا پیش رفتٌ ٍ چنین 
شجاعتی از خَد نشان دادى بَد، جازدن حهاقت نحض بَد؛ زیرا شک نداشت کٌ در آن 

 .صَرت نَرد تهسخر نایکل قرار نی گیرد

 !بیا -

رٍبی در ٍجَدش بٌ دنبال آن نیرٍ . افعی با حرکتی آيستٌ سرش را بٌ اٍ نزدیک تر کرد
ٌ اش با آن حیَان بی رحو ير لحظٌ کهتر نی شد؛ ٍلی باز . نی گشت؛ انا خبری نبَد فاصل

 :رٍبی نرتب دست يایش را تکان نی داد ٍ زنزنٌ نی کرد. يو خبری نبَد

 !زٍدباش، زٍد باش -
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ٍلی تالشش بی فایدى بَد، اکنَن دیگر فرصتی نهاندى بَد ٍ افعی بٌ قصد فرٍکردن 
 . آٍری بٌ اٍ نزدیک شد ٍ رٍبی چشو يایش را بستنیش يایش، با سرعت سرسام

جا در سکَت درست يهان لحظٌ صدای فریادی در تهام جنگل پیچید ٍ ناگًان يهٌ
 .نرگباری فرٍ رفت

جای جرأت بازکردن چشو يایش را نداشت، ير لحظٌ ننتظر درد ٍحشتناکی در جای
اش درد دیگری را احساس زق دست شکستٌبدنش بَد؛ انا ندتی گذشت ٍ بٌ جز زق 

ٌ ی نقابلش، ديانش از . نکرد آنگاى بٌ آرانی الی پلک يایش را باز کردى ٍ با دیدن صحن
ٌ باز ناند ٌ ی بزرگ درختی را درست در ٍسط بدن افعی فرٍ . شدت تعجب نیه نایکل شاخ

ٌ ی بدنش  ٌ ی نازک پَست، چیز دیگری برای پیَند دٍ تک کردى بَد ٍ اکنَن بٌ جز یک الی
 .باقی نهاندى بَد

 .نایکل بی نعطلی شاخٌ را انداختٌ ٍ بٌ سهت اٍ دٍید

 رٍبی، حالت خَبٌ؟ -

 !آخ... آرى فقط -

 چی شد؟ -

 .فکر کنو شکستٌ... دستو -

رٍبی انتظار داشت نایکل از بٌ ٍجَد آندن یک نشکل دیگر عصبانی شَد؛ انا اٍ تنًا با 
 .نگرانی نگايی بٌ دستش انداختٌ ٍ کهک کرد تا از جایش بلند شَد

 .حاال چیکار کنیو؟ فقط يهین رٍ کو داشتیو -

قدر يا يو ضرٍری نیست، در حال حاضر اشکالی ندارى، رفتنهَن تَ این شرایط اٍن  -
ٌ ای ٍاجبخَب  .ترىشدن دستت از ير چیز دیگ
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رٍبی با شنیدن این حرف، احساس کرد ير لحظٌ نهکن است در دٍ طرف دست يایش 
 .بال يای بزرگی ظاير شَند ٍ اٍ از شدت خَشحالی بٌ پرٍاز در بیاید

رٍبی . اٍ ٍ نایکل راى آندى را برگشتند ٍ بار دیگر خَد را بٌ درخت کًن سال رساندند
ٌ ی درخت کشیدى ٍ گفت  :دستی بٌ تن

 .انگار حاال حاال يا نًهَن خَدتیو -

 :نایکل زیرچشهی نگايی بٌ اٍ انداختٌ ٍ گفت

 .برٍ تَ بشین، نباید دستت رٍ حرکت بدی -

. رٍبی با صَرتی کٌ از شدت درد در يو رفتٌ بَد، بٌ درخت تکیٌ دادى ٍ بٌ اٍ خیرى شد
نایکل با عجلٌ چَب يایی را کٌ جهع کردى بَد، رٍی يو چیدى ٍ سعی داشت آتش 

چیزی بٌ غرٍب خَرشید نهاندى بَد ٍ رٍبی بٌ شدت خستٌ ٍ . کَچکی درست کند
گرسنٌ بَد؛ انا حرفی نزد زیرا نهی خَاست بار دیگر اٍ را بٌ دردسر بیندازد؛ انا طَلی 

ٌ چیز را لَ داد  .نکشید کٌ صدای قار ٍ قَر شکهش بلند شدى ٍ با زبان بی زبانی يه

 :رٍبی دست سالهش را فَرا بر رٍی شکهش گذاشتٌ ٍ گفت

 .جَری نیشٌبعضی ٍقت يا این -

لبخند نانحسَسی رٍی لب يای نایکل نشست، سپس بٌ اٍ نزدیک شدى ٍ درست در 
رٍبی ير چٌ نی کرد نهی تَانست در برابر آن چشو يا نقاٍت کند، . نقابلش زانَ زد

گرسنگی ٍ از طرفی درد دستش اٍ را ضعیف کردى ٍ نقاٍنت در برابر آن چشو يای 
 . انگیز را غیرنهکن ساختٌ بَدشگفت

 درد نی کنٌ؟ -

 .نایکل با صدای بسیار آرانی این را پرسید
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ٌ تر از اٍ گفت  :رٍبی کٌ يهچنان خیرى بٌ چشو يای اٍ بَد، با صدایی آيست

 .خیلی -

نن رٍ ببخش کٌ در حال حاضر يیچ کاری از دستو برنهیاد، فقط چند ساعت نقاٍنت  -
کن، نن االن نیرم بٌ ديکدى ٍ يرطَری کٌ شدى اٍنا رٍ راضی نی کنو کٌ بًهَن کهک 

 .کنن

 !نرٍ! نٌ -

ٌ ی لباسش را بٌ سهت خَد کشید  .رٍبی با صدای بلندی این را گفت ٍ بی ارادى یق

 .نایکل از شدت تعجب چشو يایش گرد شدى ٍ بٌ اٍ زل زدى بَد 

 ...نهکنٌ... ٍلی تَ نباید بری؛ چَن نهکنٌ. ببخشید، یٌ ذرى يَل شدم...ب -

 :نایکل بٌ اٍ نزدیک تر شدى ٍ با لحن عجیبی زنزنٌ کرد

 نهکنٌ کٌ چی؟ -

 زدن را نداشت؛ گَیی قدرت تکلهش را بٌ طَر کانل از دست دادى بَد، رٍبی تَان حرف
کردن بٌ آن چشو يا بَد کٌ گَیی دارای یک تنًا کاری کٌ نی تَانست انجام ديد، نگاى 

خَشبختانٌ آن ٍضعیت خیلی بٌ طَل نینجانید ٍ .  العادى بَدندنیرٍی نغناطیسی فَق
 :نایکل در حالی کٌ لبخند نرنَزی بٌ لب داشت، از جا برخاستٌ ٍ گفت

 ...نی تَنی این چند ساعت رٍ تحهل کنی؟ اگٌ نهی تَنی. قَل نیدم کٌ راضیشَن کنو -

 !نی تَنو -

 :رٍبی ناخَاستٌ این را گفت ٍ ادانٌ داد

 .فقط خَايش نی کنو زٍدتر برگرد، نن از تنًایی نی ترسو -
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 :نایکل نگاى عهیقی بٌ اٍ انداخت کٌ از چشو يای رٍبی پنًان ناند ٍ سپس گفت

در حال حاضر . حاال برٍ داخل ٍ تحت يیچ شرایطی از اٍن جا بیرٍن نیا! قسو نی خَرم -
 . ترین جای دنیاست، پس بًو قَل بدى کٌ از اٍن جا بیرٍن نهیایاٍن جا انن

 .قَل نیدم -

 .پس نن نیرم... خیلی خب، پس -

 .نراقب خَدت باش -

 .گردم، حاال دیگٌ برٍنن تا قبل از سپیدى ی صبح برنی.  طَرتَ يو يهین -

سپس بٌ سختی ٍارد حفرى ی درٍن درخت شدى ٍ . رٍبی آخرین نگاى را بٌ اٍ انداخت
 .يهان جا نشست ٍ دست دردناکش را در آغَش گرفت

*** 

 «کالینَس»

چند ساعتی از رفتن نایکل نی گذشت؛ ٍلی يهچنان خَاب بٌ چشو يایش نهی آند ٍ 
اش، صدای يای عجیبی بَد کٌ ير چند دقیقٌ یک بار بٌ شاید بزرگ ترین دلیل بی خَابی 

گَش نی رسید؛ صدايایی يهچَن زٍزى ی گرگ يا، يَيَی جغد يا، غرش يای خفیف ٍ 
درد دستش کهتر شدى بَد، . خش يای نالیهی کٌ از ير طرف بٌ گَش نی رسیدخش

دادنش را نداشت؛ زیرا بٌ نحض کَچک ترین حرکت، درد البتٌ در صَرتی کٌ قصد تکان
 .در تهام نقاط دست ٍ بازٍيایش پخش نی شد

در آن چند رٍز سعی کردى بَد کٌ کهتر بٌ اٍ . ناگًان فکرش بٌ سهت پدرش کشیدى شد
رٍبی بٌ سلنا نیز فکر . گیرش نی شدفکر کند؛ زیرا با فکرکردن بٌ اٍ احساس بدی گریبان

نی کرد، بٌ آنکٌ حتی تصَرش را نهی کند کٌ بًترین دٍستش فقط در يهان چند رٍز چٌ 
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اتفاقات شگفت انگیزی را تجربٌ کردى ٍ حتی دٍبار نرگ را در نقابل چشو يایش دیدى 
کَین؛ کسی کٌ زخو عهیقی بر رٍی قلبش . اٍ بٌ شخص دیگری نیز فکر نی کرد. است

کسی کٌ حسرت یک آغَش، یک . ایجاد کردى ٍ غو بزرگی را برایش بٌ ارنغان آٍردى بَد
ٌ ی داغی کٌ  بـ ـَسٌ از طرف پدرش را بٌ قلبش گذاشتٌ بَد؛ آغَش گرم ٍ بـ ـَس

چنان نفرتی از . نی تَانست بًترین نريو دردش در این نَقعیت سخت ٍ دشَار باشد
رٍبی . آن پسر بٌ دل داشت کٌ سیايی اش نی تَانست ٍجَد نحسش را نابَد کند

ٌ اش گذاشت ٍ يهان لحظٌ قسو خَرد کٌ دست يای نشت شدى اش را رٍی پايای برين
ٌ يا را از اٍ بگیرد ٌ يا ٍ جانی  .رٍزی انتقام آن رٍزيا، آن ساعت يا، آن دقیق

ٌ يای ضعیفی بٌ گَش رسید تهام بدنش از . درست يهان نَقع بَد کٌ صدای زنزن
ٌ اش نیز بیشتر شدى ٍ ضربان قلبش باال رفت   .شدت ترس داغ شد، زق زق دست شکست

 .با دقت بٌ آن صدايا کٌ ير لحظٌ ٍاضح تر نی شدند گَش داد

- !Σασ είπα Όχι εδώ ( بًت گفتو کٌ اینجا نیست.) 

- είναι ! είναι! (يست، يست!) 

رٍبی احساس نی کرد قلبش از کار افتادى است، نهی دانست آن يا از کدام سرزنین 
ٌ ای صحبت نی کردند کٌ باعخ نی شد تهام نَيایش سیخ  يستند؛ زیرا بٌ زبان بیگان

 .بی اطالعی اش از نعنی سخن يایشان نیز، ترسش را چندین برابر نی کرد. شَند

ٌ ای در سکَت گذشت تا آنکٌ صدای خس خسی بلند شد ٍ رٍبی با شنیدن آن چند لحظ
 .صدا، جلَی ديانش را گرفت تا فریاد نزند

- Είμαι βζβαιοσ εδώ !( نطهئنو کٌ يهین جاست!) 

 :زن با صدای جیرجیرنانندی فریاد زد
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- ποφ είναι;, ποφ είναι;  (پس کَ؟ کجاست؟)؟ 

 :نرد دناغش را با صدای بدی باال کشید ٍ گفت

- Εδώ ،αγάπη μου Αυτό είναι ζτοιμοσ؟(  اینآنادى ای؟. خَدشٌ...جاست، عزیزم) 

 :آن زن با لحن نشتاقانٌ ٍ حریصی زنزنٌ کرد

- Ζχω προετοιμαςτεί ςε λίγεσ ημζρεσ،ζτοιμοσ .αγαπημζνη (آنادىچند ! ام عشقو
 (!امرٍزى کٌ آنادى

ٌ ای در سکَت گذشت ٍ آن گاى  ...سپس تنًا چند دقیق

 !شترق

ٌ ای با . رٍبی با شنیدن آن صدا از جا پریدى ٍ سرش بٌ درخت اصابت کرد چند دقیق
زنانی کٌ خیالش از رفتن آن يا راحت شد، نفس . ٍحشت بٌ صدايای اطراف گَش داد

عهیقی کشید؛ انا این راحتی خیال خیلی دٍام نیاٍرد ٍ ناگًان دٍ جفت چشو در داخل 
رٍبی با آخرین تَان چنان جیغی کشید کٌ تا چند جانیٌ گهان کرد کٌ . حفرى پدیدار شدند

 .دیگر يرگز نهی شنَد

 :آن چشو يا ينَز بٌ اٍ زل زدى بَدند، کٌ در نًایت یکی از آن يا بٌ حرف آندى ٍ گفت

 !جا رٍ نگاى کن لَییز، یٌ دختر کَچَلَی شیرینآى خدایان بزرگ، این  -

رٍبی با شنیدن لًجٌ ٍ صدای کانال عادی آن زن، کهی آرام تر شدى ٍ نگايی بٌ قد ٍ 
 .قَارى ی خَد انداخت

 !آرى، ٍاقعا کٌ شیرینٌ...آرى -

 تَن رٍ گو کردی؟ نی خَای کهکت کنو؟ لَییز؟جا چی کار نی کنی؟ خَنٌعزیزم، این  -
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 !آرى، آرى، نطهئنن شیرینٌ -

ٌ ی پنًانی بٌ يهسرش زد ٍ دستش را بٌ طرف رٍبی دراز کرد  .آن زن سقله

نفر از آن حفرى ی رٍبی با شک ٍ تردید، دست سالو ٍ لرزانش را بٌ طرف اٍ بردى ٍ ير سٌ
شدن از آن فضای تنگ ٍ تاریک، احساس بٌ نحض خارج. تاریک ٍ کَچک بیرٍن آندند

 .کرد کٌ دیگر نی تَاند حرف بزند

 شها کی يستین؟...شها -

 !نا؟ اٍى عزیزم ٍاقعا کٌ حتی صدات يو شیرینٌ -

رٍبی با تعجب بٌ آن زن ٍ نرد خیرى شدى ٍ نگايی بٌ سر تا پای آن يا انداخت؛ آن زن 
 گلی کٌ دستهال سر نسخرى ای را بٌ دٍر سرش قدی نتَسط داشت، با لباس يای گل

يهسرش نیز دست کهی . پیچیدى بَد، چشو يای سبزرنگش در آن تاریکی برق نی زدند
 .از اٍ نداشتٌ ٍ شبايت بسیاری بٌ انسان يای غارنشین داشت

 :پس از ندتی نگاى خیرى اش را از آن يا گرفت ٍ گفت

 جا بَدن، کجان؟پس اٍنایی کٌ االن این  -

ٌ ای غیر از نا این  -  جا نیست، نگٌ نٌ لَییز؟ننظَرت چیٌ عزیزم؟ کس دیگ

 :لَییز کٌ نشغَل کشیدن زبانش بٌ دٍر لبش بَد، تندتند گفت

 .آرى، کسی نیست! چی؟ آيان -

 :نگاى آن زن بٌ دست رٍبی افتادى ٍ گفت

 !باید ير چٌ زٍدتر درنان بشی! اٍى دخترم، تَ نجرٍح شدی -

 ...خانو؛ انا... نهنَن -
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 .خانو نٌ، عزیزم نی تَنی نن رٍ نیالنا صدا کنی -

جا ننتظر خانو نیالنا نن نهی تَنو باياتَن بیام؛ چَن این . اٍى، خیلی خب باشٌ -
 ...دٍستهو، اگٌ بیاد ٍ ببینٌ کٌ نیستو

 دٍست؟ دٍست؟ تَ یٌ دٍست داری؟ کَ، کجاست؟ -

ندى ی غَل ََ پیکر ٍارد لباس يایش شدى لَییز چنان باال ٍ پایین نی پرید کٌ گَیی یک َج
 !بَد

 !آرٍم باش لَییز -

 :نیالنا با حالتی يشدارديندى این را گفت، سپس خندى ی بلندی کردى ٍ ادانٌ داد

ٌ قدر بیشتر بًتر، نگٌ نٌ عزیزم؟ -  !ببخشید، يهسر نن عاشق نًهَنٌ، ير چ

 !البتٌ! البتٌ -

 .لَییز با حالتی بی قرار این را گفت

ٌ ی زیادی با این  - ٌ ی نا يهَن جاست عزیزم، درست ٍسط جنگل، فاصل . جا ندارىخَن
 .نطهئن باش کٌ نی تَنی بعد از درنان دستت ٍ رفع خستگی برگردی پیش دٍستت

کرد کٌ آن زن ٍ شَير رٍبی با حالتی نشکَک بٌ آن يا نگاى کرد، بٌ يیچ ٍجٌ فکر نهی
رساندن بٌ اٍ را داشتٌ باشند؛ انا از طرفی حس بدی نسبت بٌ يهرايی با قصد آسیب

آن يا داشت؛ انا با خَد فکر کرد کٌ رفتن با آن يا ضرری ندارد، شاید نیالنا دارٍی قَی 
در آن جا بًتر نی تَانست استراحت کند ٍ . بٌ اٍ نی داد کٌ درد دستش را کهتر کند

ٌ ی آن يا پیدا نی شدنًو سرانجام تصهیو خَد . تر آنکٌ حتها غذایی برای خَردن در خان
 :را گرفتٌ ٍ گفت
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 .جا برگردمباشٌ، باياتَن نیام؛ انا صبح خیلی زٍد باید بٌ این  -

 .اٍم، البتٌ عزیزم -

ٌ ای بٌ اٍ انداخت ٍ سپس خیلی زٍد رٍبی بٌ يهراى آن يا رايی  نیالنا نگاى خریداران
 .ترین قسهت جنگل شدعهیق

*** 

ٌ ای از نَيای سفید رافائل را با احتیاط از رٍی زانَيایش کنار زد  .نایکل رشت

رافائل، پیرترین انسان در سرزنین کالینَس؛ سرزنینی ناشناختٌ، انا آرام ٍ بٌ دٍر از )
پَش ٍ تهام تاریکی يای سرزنین يای اطراف، تنًا سرزنینی کٌ از چشو شبح يای شنل

 (.نلکٌ نارسیسا پنًان ناند

 خب، حاال چٌ کهکی از دست نا بر نیاد؟ -

 .رافائل با حالتی نتفکرانٌ این را پرسید

 :نایکل نگاى زیرچشهی بٌ باقی افراد حاضر در خانٌ انداختٌ ٍ با لحن نالیهی گفت

 .نن فقط نی خَام نا رٍ بٌ جایی کٌ بًش تعلق داریو برگردٍنین -

 !پسرجَن اگٌ این قدر بٌ نردن عالقٌ داری، بگَ تا خَدم ترتیبت رٍ بدم -

 :نایکل با حالتی کنجکاٍانٌ بٌ اٍ نگاى کرد ٍ رافائل ادانٌ داد

خَدت رٍ بٌ اٍن راى نزن، اگٌ ٍاقعا در آدٍنیس نتَلد شدى باشی نی دٍنی کٌ اٍن  -
سالٌ کٌ نردنش رنگ خَشی رٍ ندیدن، سرزنین سال ياست کٌ نفرین شدى ٍ بیست

 .البتٌ اگٌ ينَز نردنی ٍجَد داشتٌ باشن

 :نایکل فَرا گفت
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ٍجَد دارن، اگٌ چنین اطالعات دقیقی از آدٍنیس دارین باید بدٍنین کٌ پرنسس قبل  -
ٌ ی نردم رٍ نجات دادن  .از اٍن اتفاق جَن يه

 :رافائل بار دیگر در فکر فرٍ رفتٌ، دستی بٌ ریش طَیلش کشید ٍ با صدای آرانی گفت

 .غذات رٍ بخَر -

ٌ ی بلند ٍ نقرى فانی کٌ در  نایکل دستش را بٌ سهت ظرف غذا دراز کرد؛ انا با دیدن رشت
 :بشقاب قرار داشت، بٌ سختی زنزنٌ کرد

 .فکر کنو بًتر باشٌ قبلش بٌ یٌ تَافق دٍ نفرى برسیو... نهنَنو؛ انا -

 :رافائل با لبخند نحَی گفت

 بخَر پسرجَن، نکنٌ فکرکردی تَش سو ریختو؟ -

 .ِا باشٌ... نٌ فقط! نٌ -

نایکل بٌ طرز نانحسَسی نَی بلند رافائل را از بشقاب کنار زدى ٍ با بی نیلی شرٍع بٌ 
ينَز چند دقیقٌ از خَردنش نگذشتٌ بَد کٌ بٌ طَر ناگًانی بٌ یاد رٍبی . خَردن کرد

ٌ ای يل دادى ٍ با لحن نحکهی گفت  :افتاد، بشقابش را بٌ گَش

 .از پذیراییتَن نهنَنو؛ ٍلی نن باید خیلی زٍد برگردم -

 :نردی کٌ درست در کنار رافائل ایستادى بَد، با لحن تندی گفت

 ...يی پسر، نکنٌ عقلت رٍ از دست دادی؟ نی خَای برگردی بٌ جنگل -

 :رافائل با تکان نختصر دستش اٍ را ٍادار بٌ سکَت کردى ٍ با صدای آرانی زنزنٌ کرد

 جنگل پر از راز ٍ رنز يای پنًانیٌ، چرا نی خَای بٌ اٍن جا برگردی؟ -
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ٌ م باارزشٌ اٍن جا تنًا گذاشتو ٍ اٍندم این  - جا تا برای چَن کسی رٍ کٌ ٍاقعا ٍاس
 .نجات اٍن يو ازتَن کهک بگیرم

ٌ تر نیشن؟ چرا نا باید بٌ  - ٌ يات يرلحظٌ دارن بزرگ تر ٍ ٍحیقان فکر نهی کنی خَاست
 شها کهک کنیو؟

ٌ اش شبايت  نایکل نگايی بٌ نرد پیش رٍیش انداخت، چًرى ی خشن ٍ پرجذب
بسیاری بٌ رافائل داشت ٍ گَیی اٍ نیز از جایگاى ٍیژى ای در آن سرزنین برخَردار بَد؛ 

 .زیرا تهام ندت در کنار رافائل ایستادى ٍ در ير نَردی اظًار نظر نی کرد

 :رافائل با لحن يشدارديندى ای گفت

 !ِفِرد -

فرد برخالف نیلش سکَت کردى ٍ چًرى اش بیش از پیش در يو رفت، رافائل نفس 
 :عهیقی کشیدى ٍ بار دیگر شرٍع بٌ صحبت کرد

 .نن بٌ دٍستت يو کهک نی کنو. خیلی خب، قبَلٌ -

ٌ ی بعدی اش  نایکل با حرارت ديانش را برای تشکر از اٍ باز کردى بَد کٌ با شنیدن جهل
 .بار دیگر سکَت کرد

نن بٌ تَ ٍ دٍستت کهک . انا در عَضش نی خَام کٌ کاری رٍ برانَن انجام بدین -
نی کنو، غذا ٍ دارٍ يو بٌ اندازى ی کافی براتَن فرايو نی کنو ٍ البتٌ رايی برای برگشت 

باید شرایطو رٍ بی  چَن ٍ چرا قبَل کنی ٍ قَل ... بٌ سرزنینتَن پیدا نی کنو؛ انا قبلش
 .بدی کاری رٍ کٌ ازت نی خَام بٌ نحَ احسن انجام بدی

نایکل با شنیدن حرف يای اٍ بٌ فکر فرٍ رفت، پذیرفتن یک خَاستٌ از طرف آن پیر دانا 
کردن، چٌ تضهینی چیزی بَدى کٌ بٌ سختی نی تَانست آن را رد کند؛ انا در صَرت قبَل
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ٌ ی اٍ پیداکردن ٍ برگرداندن آخرین  بَد کٌ ير دٍی آن يا بٌ خطر نیفتند؟ از طرفی ٍظیف
آیا این درست بَد کٌ با بی فکری پیشنًاد نانعلَنی را . انیدشان بٌ سرزنینش بَد

 بپذیرد ٍ خَد ٍ رٍبی را بٌ سَی خطراتی نرگبار بکشاند؟

ٌ ی کَچک حکو فرنا بَد، تا آنکٌ نایکل سکَت را ندت طَالنی سکَت در آن خان
 :شکستٌ ٍ گفت

ٍقت تضهینی يست کٌ بتَنیو جَن سالو بٌ اگر در این راى بٌ خطر بیفتیو چی؟ اٍن -
 در ببریو؟

ٌ ی ننفی تکان داد، آن گاى تابی بٌ انتًای  رافائل در کهال خَنسردی سرش را بٌ نشان
 :بخشی گفتریشش دادى ٍ با لحن اطهینان

 .در صَرتی کٌ بٌ خطر بیفتین يیچ کهکی از دست نن ٍ نردنو برنهیاد -

 .نایکل با شنیدن آن حرف، پَزخندی زد ٍ فرد چشو غرى ی اساسی بٌ اٍ رفت

ٌ خاطر این نیست کٌ نهی خَام، بٌ این دلیلٌ کٌ نن يیچ  - اشتباى فکر نکن پسر، این ب
اطالعی از خطراتی کٌ سر رايتَن قرار نی گیرى ندارم ٍ نًو تر از يهٌ اینکٌ قدرت خاصی 

تنًا کار نفیدی کٌ نن نی تَنو انجام بدم، راينهایی نردنو ٍ تشَیق اٍن يا . يو ندارم
 .برای قدم گذاشتن در راى درستٌ

 :نایکل نتَانست خَدداری کند ٍ گفت

 .نتاسفو؛ انا راينهایی يا ٍ نصیحت ياتَن نهی تَنٌ جلَی اٍن خطرات نرگبار رٍ بگیرى -

. شاید نصیحت يای نن نتَنٌ؛ انا عقل ٍ يَش شها نی تَنٌ بزرگ ترین سالحتَن باشٌ -
اگر قبَل کنی کٌ این کار بزرگ رٍ برانَن انجام بدی، نن يو دانش اندکو رٍ در 

ٌ يا بًتَن یاد نیدم ٌ ای رٍ برای نجات از نًلک ٌ يای زیرکان  .اختیارتَن نی ذارم ٍ نقش
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اٍ باید نظر رٍبی را نیز نی دانست؛ انا در آن شرایط . نایکل بار دیگر بٌ فکر فرٍ رفت
اٍ قبل از ير کاری باید غذا ٍ دارٍ را برای آن ندت کَتاى فرايو . چارى ی دیگری نداشت

 .نی کرد؛ بنابراین تصهیو گرفت تا قبل از بًبَدی کانل رٍبی بٌ آن نسئلٌ فکر نکند

 ام رٍ بشنَی یا نٌ؟خب جٍَن، نی خَای خَاستٌ -

 :نایکل کهی نکخ کرد، سپس تصهیو خَد را گرفتٌ ٍ گفت

 .نن نی شنَم -

*** 

 «شکارچیان جنگل»

فرد . فرد ٍ نایکل پس از خارج شدن از ديکدى، قدم بٌ راى ننتًی بٌ جنگل گذاشتند
فانَس بزرگی در دست داشت کٌ در آن تاریکی، يهچَن ستارى ای بزرگ ٍ درخشان 

 .سَسَ نی زد

يیچ کدام از بَدن در کنار یکدیگر راضی نبَدند؛ ٍلی ير دٍی آن يا ناچار بٌ تحهل 
در این نیان چیزی کٌ آن يا را ٍادار بٌ سکَت . یکدیگر بَدند، تنًا برای ندتی کَتاى

 .نی کرد، تنًا يدف نشترکشان، یعنی نجات جان عزیزانشان بَد

 !خَار بیفتی، از این طرفاگٌ نهی خَای گیر کرم يای گَشت -

 .فرد با تندخَیی این را گفت ٍ راى نستقیو را دٍر زد

شکنی بديد کٌ با بٌ یاد آٍردن نایکل نگاى تیزی بٌ اٍ انداخت ٍ خَاست جَاب دندان
شاید در ظاير . از رفتار ٍ حرف يای فرد عصبی نشَ».آخرین جهالت رافائل ننصرف شد

 «.طَر کٌ بٌ نظر نیاد نیستخشن ٍ بدخلق باشٌ؛ انا يیچ چیز اٍن پسر اٍن
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ٌ ی بزرگی کٌ سر رايش بَد پرید ٍ بار دیگر در رٍشنایی کو سَی  نایکل از رٍی شاخ
نگايی بٌ آسهان پرستارى ی شب انداخت ٍ آن گاى چشو از . فانَس شرٍع بٌ راى رفتن کرد

ای تاریکی لحظٌ. آن سقف زیبا ٍ درخشان گرفتٌ ٍ نگايش را بٌ دٍردست يا دٍخت
نطلق اطرافش اٍ را بٌ یاد قلب تیرى ٍ تار خَدش انداخت، بٌ یاد رٍزيای سختی کٌ 

یادآٍری آن رٍزيای تلخ برایش زجرآٍر بَد؛ رٍزيایی کٌ اگر کهک يای . گذراندى بَد
نفس عهیقی کشید ٍ . جاناتان ٍ يهدردی اش نبَد، يرگز نَفق بٌ گذراندنشان نهی شد

 .بخار يهچَن ابر کَچکی از ديانش خارج شد

يرچٌ نی گذشت يَا سردتر نی شد؛ ٍاردشدن بٌ جنگل ٍ حضَر درخت يای سر بٌ فلک 
کشیدى نیز آن سرنا را تشدید نی کرد؛ تا جایی کٌ دست يایشان بی حس شدى ٍ قادر بٌ 

ٌ ی راى نبَدند؛ انا نایکل بی تَجٌ بٌ دست يای سرخ ٍ ٍ سستی زانَيایش، بٌ  ادان
 .رايش ادانٌ نی داد، دیگر چیزی نهاندى بَد کٌ بٌ درخت کًن سال برسند

فرد کٌ تا آن لحظٌ لب بٌ شکَى ٍ شکایت نگشَدى بَد، نفس سردش را بیرٍن فرستادى 
 :ٍ با صدای آرانی گفت

ٌ قدر نَندى تا برسیو؟ -  چ

 .دیگٌ چیزی نهَندى، حدٍد چند نتر با اٍن جا فاصلٌ داریو -

رفتن ادانٌ داد ٍ چیزی نگذشت کٌ بٌ نقصد فرد بی آنکٌ حرف دیگری بزند، بٌ راى
 .رسیدند

نایکل با اشتیاق بٌ سهت درخت دٍیدى ٍ يهان گَنٌ کٌ سرش را ٍارد حفرى نی کرد، با 
 :صدای بلندی گفت

 ...رٍبی؟ رٍ. دیگٌ بیا بیرٍن! يی... رٍبی، نن اٍندم -
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نایکل با ٍحشت بٌ جای خالی رٍبی نگاى کرد، ديانش قفل شدى ٍ گردنش خشک شدى 
رٍبی آن جا نبَد، با آنکٌ باريا بٌ اٍ . بَد؛ چیزی را کٌ نی دید نهی تَانست باٍر کند
 .يشدار دادى بَد کٌ يرگز از آن جا خارج نشَد

بعد از چند لحظٌ يهچنان نگايش را در آن حفرى ی بزرگ ٍ جادار چرخاند؛ گَیی انیدٍار 
ٌ ی درخت بیاید  .بَد اٍ را در یکی از سَراخ يای کَچک تن

 :آن گاى بٌ آرانی سرش را از حفرى بیرٍن آٍردى ٍ با ناباٍری گفت

 !جا نیستنیست، این  -

پرتی فرسای شب بر رٍیش تاجیر زیادی گذاشتٌ بَد، با حَاسفرد کٌ گَیی سرنای طاقت
 :گفت

 .چی؟ یعنی چی کٌ نیست؟ حتها درست نگشتی -

آن گاى جلَتر رفتٌ ٍ سر ٍ نیهی از بدنش را بٌ درٍن حفرى کشاند، بٌ جانیٌ نکشید کٌ 
 .زدى ی نایکل انداختسرش را بیرٍن آٍرد ٍ نگايش را بٌ صَرت بًت

 .حتها يهین اطرافٌ، نگران نباش -

 .فرد طَری این جهلٌ را گفت کٌ يیچ شبايتی بٌ دلداری ٍ انیدٍارکردن نداشت

 :نایکل دستش را بٌ سرش گرفتٌ ٍ با صدای ضعیفی گفت

حتها یٌ بالیی سرش اٍندى، نن نطهئنو؛ ٍگرنٌ اٍن دختری نیست کٌ شجاعت گشت  -
 !ٍ گذار تَی جنگل ٍ داشتٌ باشٌ؛ اٍن يو تَی شب، نن نطهئنو

 :بار نایکل انداختٌ ٍ با لحن نالیهی گفتفرد نگايی بٌ ٍضع اسف
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اگٌ يهَن طَر کٌ گفتی ايل . نشستن ٍ دست رٍی دست گذاشتن فایدى ای ندارى -
 .گشت ٍ گذار ٍ ناجراجَیی نیست، پس حتها اتفاقی افتادى؛ باید دنبالش بگردیو

 .پریدى ٍ حالت چشو يایش خیرى ٍ نات بَدصَرت نایکل رنگ

ٌ اش زدى ٍ گفت ٌ ای بٌ شان ٌ چندان دٍستان ٌ ی ن  :فرد با نشايدى ی اٍ ضرب

 .بٌ نظرم زیاد يو ناراحت نباش -

 :آنیزی بٌ اٍ انداخت ٍ فرد بی تَجٌ بٌ اٍ ادانٌ دادنایکل نگاى خشَنت

ٌ ای تَی يهین اطراف پیدا کرد؛ انا - ٌ ای در کار بَد نی شد نشَن ... نطهئن باش اگر حهل
 .نی بینی کٌ نیست، پس اٍن ينَز سالهٌ

ٌِ قلبش آرزٍ داشت کٌ  ٌ ای بٌ پذیرفتن حرف يای اٍ نداشت؛ انا از ت نایکل يیچ عالق
 .رٍبی ينَز زندى ٍ سالو باشد

رفتن کردند ٍ طَلی نکشید کٌ فرد با يیجان فانَسش را رٍ آن دٍ بار دیگر شرٍع بٌ راى
 :بٌ زنین گرفتٌ ٍ گفت

 .جا رٍ نگاى کن، انگار دٍستت تنًا نبَدىاین  -

 :نایکل با تعجب نگايش را بٌ شش رد پای رٍی زنین انداختٌ ٍ زنزنٌ کرد

 رٍبی، تَ کجایی؟ -

*** 

ٌ ی دردآلَدش بٌ يَا رفت  .رٍبی دست دردناکش را تکان نختصری داد ٍ نال

ٌ ی چشو يایش چکید بی ارادى فکرش بٌ . قطرى اشکی از سر درناندگی ٍ ترس از گَش
سَی نایکل کشیدى شد، اگر نی آند ٍ با جای خالی اٍ نَاجٌ نی شد چٌ؟ اگر از 
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پیداکردن اٍ ناانید نی شد ٍ بدٍن اٍ بازنی گشت چٌ؟ آن ٍقت اگر از آن نًلکٌ نیز جان 
تردیدی نداشت کٌ در این . سالو بٌ در نی برد، در انتًا از گرسنگی ٍ تشنگی تلف نی شد

با فکرکردن بٌ آن نَضَع با . صَرت، نردم ديکدى نیز يیچ کهکی بٌ اٍ نخَايند کرد
دلش نی خَاست بٌ زنین ٍ زنان بد بگَید ٍ تهام تقصیر يا . شدت بیشتری زیر گریٌ زد

را بٌ گردن دیگران بیندازد؛ پدرش، نادرش، کَین، نردنانی کٌ بٌ اجبار اٍ را بٌ سَی 
رٍبی ير چٌ کرد نتَانست نایکل را ! يرگز! نٌ... سرزنینشان يدایت کردند ٍ نایکل

نقصر بداند؛ زیرا خَدش این دردسر را برای خَد درست کردى بَد، اٍ بَد کٌ ناآگايانٌ ٍ 
 .بی خبر از يَیت ٍاقعی آن زن ٍ نرد غریبٌ با آن يا يهراى شد

با بٌ یاد آٍردن آن يا، لرزش خفیفی کردى ٍ بٌ دری کٌ از آن خارج شدى بَدند چشو 
در ٍاقع آن دٍ يرگز انسان نبَدند؛ انا نی تَانستند خَد را بٌ ير شکلی . دٍخت

دربیاٍرند ٍ سر راى قربانی شان قرار بگیرند؛ انا افسَس کٌ رٍبی بسیار دیر بٌ آن حقیقت 
پیکرشان سیاى ٍ بدن غَل. پی برد؛ حتی یادآٍری چًرى يایشان باعخ انزجارش نی شد

پشهالَ بَد ٍ دٍ جفت چشو قًَى ای رنگ بر رٍی سر زشت ٍ کَچکشان قرار داشت، 
ٌ ی بزرگ ٍ  چًار دست ٍ پا بر رٍی زنین راى نی رفتند ٍ نفس يای بدبَیشان تهام الن

ٌ ای بٌ آن يا دٍ سَسک بالغ ٍ غَل. کحیفشان را برداشتٌ بَد پیکر بَدند کٌ ظايرا عالق
خَردن حشرات کَچک تر از خَدشان نداشتند ٍ بزرگ ترین سرگرنی آن يا بٌ دام 

 .انداختن انسان يای سادى ای يهچَن رٍبی ٍ شکار آن يا برای شام ٍ نايارشان بَد

خشی از دٍر بٌ گَش رسید؛ انگار چندین نفر در حالی کٌ پايایش ناگًان صدای خش
رٍی زنین کشیدى نی شد، بٌ اٍ نزدیک نی شدند؛ رٍبی با شنیدن دٍبارى ی آن صدا، 

 .ٍحشت کردى ٍ تکان نحکهی خَرد

از شب گذشتٌ تا آن لحظٌ نیز . خیلی دٍست داشت تا قبل از رسیدن آن يا فرار کند
فرصت بسیاری برای فرار داشت؛ انا با کَچک ترین حرکتی درد دستش بیشتر نی شد، از 
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طرفی گرسنگی ٍ خستگی اٍ را بٌ شدت ضعیف کردى بَد ٍ تَان حرکت نداشت؛ گَیی 
آن يا اطهینان . بٌ يهین خاطر بَدى کٌ اٍ را چندین ساعت بٌ حال خَد ريا کردى بَدند

 .داشتند کٌ اٍ نهی تَاند از چنگشان بگریزد

ٌ ی در پدیدار شدنددر چَبی بٌ آرانی باز شدى ٍ دٍ يیبت غَل  .آسا در آستان

- Γεία ςου αγάπη.،τι κάνεισ Δεν είναι πολφ αργά, ε. ( اٍى سالم عزیزم، حالت
ٌ طَرى؟ دیر کٌ نکردیو؟  يان؟  (چ

ٌ ای بٌ اٍ انداخت  .رٍبی کٌ یک کلهٌ از حرف يایش را نفًهیدى بَد، نگاى خصهان

 :لَییز پايای پرنَیش را بٌ يهسرش زدى ٍ در حالی کٌ سر زشتش را تکان نی داد، گفت

- Που ζχεισ το μυαλό ςου;αγάπη ? l Μπα, οφτε που θα το προςζξει Εςφ τι λεσ! 
 (.حَاست کجاست عزیزم؟ اٍن نهی فًهٌ تَ چی نیگی)

 !اٍى آرى یادم نبَد -

 .آنگاى با صدای خرخرنانندی زیر خندى زد

 :رٍبی کٌ چیزی نهاندى بَد تا باال بیاٍرد، فَرا گفت

 تا حاال کسی بًت گفتٌ کٌ خیلی بدترکیبی نیالنا؟ -

ٌ ای يیچ کدام از آن دٍ نَجَد ننفَر حرفی نزدند، بعد از ندتی نیالنا دست يای  لحظ
 :پشهالَیش را باال آٍردى ٍ در حالی کٌ صَرت رٍبی را لهس نی کرد، گفت

 نی دٍنی چرا؟. اٍى نٌ عزیزم، تا حاال يیچ کس این رٍ بًو نگفتٌ بَد -

انگیزی ادانٌ رٍبی کٌ نفسش از بَی بد اٍ بند آندى بَد، حرفی نزد ٍ نیالنا با لحن رعب
 :داد
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ٌ  چَن اٍن قدر سریع پايای تیزم رٍ تَی دل ٍ رٍدى - شَن فرٍ نی کردم کٌ فرصتی ٍاس
 !زدن پیدا نهی کردنحرف

نیالنا بعد از گفتن آن جهلٌ، برگشت ٍ در حالی کٌ يردٍ از النٌ خارج نی شدند، با 
 :صدای بلندی گفت

 . کردن نخلفات برنی گردیو سراغ غذای اصلیبیا لَییز، بٌ نحض درست -

آنیزی بٌ رٍبی انداخت ٍ سپس اٍ نیز لَییز با آن چشو يای درشتش نگاى حسرت
کشان از آن جا رفت ٍ رٍبی را با ٍحشت ٍ ترس عهیقی کٌ بٌ جانش افتادى بَد، کشان

 .بٌ حال خَد گذاشت

*** 

 :فرد نَر فانَس را بٌ راى باریکی کٌ در نقابلشان بَد، انداخت ٍ گفت

 .انیدٍار بَدم الزم نباشٌ کٌ اٍن جا رٍ يو بگردیو -

 :نایکل فَرا پرسید

نگٌ اٍن جا کجاست؟ نا کٌ تقریبا نصف جنگل رٍ گشتیو، اٍن جا چٌ فرقی با جايای  -
 دیگٌ دارى؟

دادن نانندی از خَد درآٍرد؛ گَیی از اطالعات اندک نایکل ٍ تَضیحفرد صدای خرناس
 .بسیاری از نسائل برای اٍ بٌ ستَى آندى بَد

کدٍم از قسهت يایی کٌ گشتیو نبَد، رد پايا يو از یک جایی ببین، دٍستت تَ يیچ -
 .بٌ بعد کانال ناپدید شدن؛ بنابراین تنًا جایی کٌ نی تَنٌ باشٌ، يهَن جاست

 :فرد کٌ با دست بٌ آن نسیر اشارى کرد، نایکل با اشتیاق بٌ راى افتاد ٍ گفت
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 .خب، پس بریو دنبالش -

 :فرد دست يای اٍ را گرفت ٍ با بی حَصلگی گفت

 .صبر کن ببینو، این قدر عجلٌ نکن -

ٌ  چی؟ رٍبی اٍن جاست، دیگٌ برای چی باید صبر کنو؟ -  ٍاس

ٌ ی دٍتا از شکارچی يای بی رحو جنگلٌ -  .برای اینکٌ اٍن جا لَن

 ...نا بٌ شکارچی يا چیکار داریو؟ نا فقط نی خَایو -

ببین پسرجَن، ننظَر از شکارچی اٍن جَری کٌ تَ فکر نی کنی نیست، در ٍاقع اٍن  -
 .آدم نیستن... شکارچی يا

ٌ ی گیجی بٌ اٍ نگاى کرد ٍ فرد تندتند شرٍع بٌ صحبت کرد  :نایکل با قیاف

ٌ ی ناپدیدشدن چند نفر از نردم ديکدى شدیو - ير . ببین از چند سال پیش نا نتَج
ٌ ی نردم بٌ  چند ٍقت یک بار یکی بٌ جنگل نی رفت ٍ دیگٌ برنهی گشت؛ کو کو يه

 خاطر يهین رافائل بٌ. ٍحشت افتادن ٍ دیگٌ کهتر کسی جرأت نی کرد بٌ جنگل برى
خَدش شخصا يهراى عدى ای از نردم ديکدى رفت تَی جنگل؛ اٍن جا بَد کٌ دلیلش رٍ 

 .فًهیدیو

 :نایکل پرسید

 خب؟ دلیلش چی بَد؟ -

دلیلش دٍ تا سَسک بدترکیب بَدن کٌ برای خَدشَن تَی جنگل لَنٌ درست کردى  -
 .بَدن ٍ فقط برای شکار از اٍن جا بیرٍن نی اٍندن
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یعنی نی خَای بگی نتَنستین از پس دٍتا سَسک ... سَسک؟ دٍ تا سَسک؟ َاى -
 بربیاین؟

اگر اٍنا دٍ تا سَسک کَچَلَ ٍ نانانی بَدن کٌ از پسشَن برنی اٍندیو؛ ! نزخرف نگَ -
انا اٍنا خیلی بزرگ تر از این حرف يان، تقریبا دٍبرابر قد نن ٍ تَ رٍ دارن، کشتنشَن 

 .اصال نهکن نبَد

 :نایکل آب ديانش را بٌ سختی قَرت دادى ٍ گفت

 .نن دیگٌ ٍاقعا نگران شدم، خَايش نی کنو عجلٌ کن -

ٍ يا را در کنار  ٌ ی غذا ٍ دار ٌ ی تایید تکان دادى ٍ در حالی کٌ پارچ فرد نیز سری بٌ نشان
ٌ ی نهنَعٌ شد  .درختی در يهان اطراف نی انداخت، با حالت دٍ ٍارد ننطق

*** 

ٌ اش کبَد شدى ٍ  رٍبی حرکت ضربان قلبش را در گلَیش احساس نی کرد؛ دست شکست
ٌ شدت پیچ ٍ تاب  ٌ ای ريایش نهی کرد ٍ دلش ب ٍرم کردى بَد، حالت تًَع لحظ

ٌ ی آن حس يا در برابر بالیی کٌ قرار بَد بر سرش بیاید، يیچ بَد  .نی خَرد؛ انا يه

در آن لحظات انیدش را برای آندن نایکل بٌ کلی از دست دادى بَد ٍ تنًا بٌ نرگی 
از طرفی ندام دعا نی کرد کٌ آن سَسک يای بدبَ در راى . دردناک ٍ زجرآٍر فکر نی کرد

ٌ يای نیزى پرتاب کن بیفتند؛ انا دعایش  بازگشت بٌ النٌ گیر یکی از يهان کَتَل
رٍبی با . نستجاب نشدى ٍ درست يهان لحظٌ يردٍی آن يا در نقابلش ظاير شدند

 .ترس خَد را جهع کرد

 نگايش کن لَییز، بٌ نظرت ترسیدى؟ -

 !بٌ نظرت اگٌ بیشتر بترسٌ شیرین تر نهیشٌ؟... نیگو. آرى، آرى ترسیدى -
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 .نیالنا بی اعتنا بٌ لَییز قدنی بٌ جلَ برداشت، چشو يایش برق نی زدند

 جاياش رٍ نی کرد؟اٍن زنانی کٌ بًو نی گفت بدترکیب نباید فکر این  -

 :لَییز در حالی کٌ پايایش را بٌ شدت تکان نی داد، تندتند گفت

 .آرى، آرى باید فکر نی کرد -

جَری نی کشهت کٌ زجرکش . حاال کاری نی کنو کٌ از حرفت پشیهَن بشی عزیزم -
ٌ طَرى از پاياش شرٍع کنیو لَییز؟. بشی  چ

 !ترىآرى، از پاياش، پاياش حتها شیرین -

قلبش چنان نی زد کٌ گَیی . کردن نداشتزدن ٍ یا حتی التهاسرٍبی تَانی برای حرف
ٌ اش بیرٍن بزند  .در تالش بَد کٌ از سین

آرام بٌ نیالنا کٌ از ترس ٍ ٍحشتی کٌ در چشو يای اٍ نی دید غرق لذت بَد، آرام 
 .آن گاى دست يایش را بلند کردى ٍ اٍ را ٍادار بٌ خَابیدن کرد. سهتش حرکت کرد

آن دٍ چنان نزدیک شدى بَدند . آسا را درست در باالی سرش نی دیدرٍبی ٍ پیکر غَل
در آن لحظاتی کٌ تنًا یک قدم با نرگ . کشیدن برای رٍبی غیرنهکن شدى بَدکٌ نفس

فاصلٌ داشت، بٌ یک نفر فکر نی کرد؛ بٌ پدرش، بٌ کسی کٌ باريا بٌ اٍ يشدار دادى بَد 
 .کٌ در صَرت ٍاردشدن بٌ آن راى، با خطراتی نرگبار نَاجٌ نی شَد

ينگانی کٌ نیالنا از شدت ٍجد ٍ سرٍر ديانش را باز کرد ٍ دست يایش را باال آٍرد، 
 :رٍبی چشو يایش را بستٌ ٍ زنزنٌ کرد

 .دٍستت دارم... نتاسفو بابا -

 :شدن در بٌ گَش رسید ٍ شخصی فریاد زدناگًان صدای کَبیدى
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 .دست کحیفت رٍ از رٍش بکش کنار! زشت بدترکیب! آيای -

رٍبی با شنیدن آن صدای آشنا، چنان کٌ جان دٍبارى ای گرفتٌ باشد، بٌ سرعت 
چشو يایش را باز کرد ٍ اٍلین چیزی را کٌ دید، صَرت خشهگین نیالنا بَد ٍ سپس دٍ 

نرد دیگری کٌ بٌ يهان اندازى عصبانی بَدند ٍ در چشو يای یکی از آن يا برق خشو ٍ 
 .نفرتی عهیق قابل نشايدى بَد

نیالنا بی تَجٌ بٌ اٍ، دست يایش را . لَییز بٌ سرعت خَد را پشت نیالنا پنًان کرد
ٌ ای بٌ آن يا خیرى شد، سپس با صدای گَش خراشی گفت  :پایین آٍردى ٍ چند جانی

ٌ قدر زیباست، نگٌ نٌ لَییز؟ شکار با پای خَدش بٌ این  -  .جا اٍنددیدن این صحنٌ چ

 :لَییز در حالی کٌ ندام بٌ این طرف ٍ آن طرف نی رفت، با عجلٌ گفت

 !اٍنا خَب نیستن، اٍنا تلخن! نٌ! نٌ -

يهان لحظٌ رٍبی فرصت را . نیالنا بٌ حرف يای اٍ ايهیتی نداد ٍ قدنی بٌ جلَ برداشت
 .غنیهت شهردى ٍ خَد را از زیر دست ٍ پايای پرنَی آن يا کنار کشید

 .کو با حالت تًاجهی بٌ سهت نایکل ٍ فرد رفتنیالنا سرعتش را بیشتر کردى ٍ کو

حرکتش چنان سریع بَد کٌ نایکل با نگرانی بٌ دنبال راى گریزی گشت؛ انا فرد نانع 
 :حرکت اٍ شدى ٍ در کهال تعجب زنزنٌ کرد

 .از جات تکَن نخَر -

. اگر نایکل تا قبل از آن بٌ اٍ اعتهاد داشت، در آن لحظات بٌ سالنت عقل اٍ شک کرد
 .سعی کرد دست يایش را از دست فرد بیرٍن بیاٍرد؛ انا نَفق نشد

 :آن گاى نیالنا فریاد زد
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 .لَییز، بجنب -

ٌ ٍار بٌ سَی آن يا نی رفت،  لَییز با تردید تکان نحکهی خَرد ٍ سپس در حالی کٌ دیَان
 :پشت سر يو نی گفت

 !شیرینن، اٍنا يو شیرینن، شیرینن -

آسا در حالی کٌ ديانشان را تا انتًا باز کردى بَدند، بٌ سهت فرد ٍ دٍ سَسک غَل
 .ٍر شدندنایکل حهلٌ

 :رٍبی با آخرین تَانش فریاد کشید

 !نایکل، نٌ -

ٌ ی بسیار کَچک را بٌ سهت ديانشان پرتاب کرد ٍ ير  درست يهان نَقع فرد دٍ دان
ٌ ای از حرکت نتَقف شدند، ير دٍ گیج ٍ . دٍی آن يا ناخَاستٌ دانٌ را بلعیدند لحظ

خراشی کٌ تهام النٌ را لرزاند سردرگو بَدند؛ انا طَلی نکشید کٌ نیالنا با فریاد گَش
 :فریاد زد

 !نـٌ -

کو تهام النٌ را اشغال انا دیگر دیر شدى بَد، اٍ ٍ لَییز بٌ طرز عجیبی باد کردى ٍ کو
 .کردند

 :فرد کٌ از نشايدى ی آن صحنٌ نبًَت ناندى بَد، گفت

 .جاياش رٍ نکردى بَدم، پناى بگیرینفکر این ! اٍى -

نایکل ٍ رٍبی، ير دٍ با تحیر بٌ آن ننظرى نگاى نی کردند؛ اکنَن سر آن يا از النٌ بیرٍن 
 .زدى بَد
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 !زٍد باشین -

فرد فریادزنان این را گفت؛ انا قبل از آنکٌ ير کدام بتَانند ٍاکنشی نشان بديند، نیالنا 
ٍ لَییز با صدای نًیبی ننفجر شدى ٍ نایع لزج ٍ سبزرنگی بر سر ٍ رٍی آن يا پاشیدى 

 .شد

*** 

 «رسانسابیرٍس، پرندى ی نانٌ»

 ٌ رٍبی با انزجار . نفر با سر ٍ ٍضع اسفباری از جا برخاستندپس از ندت کَتايی، ير س
صَرت خیسش را پاک کردى ٍ ناگًان صدای فریادش بٌ يَا رفت؛ در آن شرایط بٌ کلی 

 .فرانَش کردى بَد کٌ ٍضع دستش چندان نساعد نیست

نایکل نیز با ٍضعی بدتر از اٍ، در حالی کٌ کانال خیس ٍ آغشتٌ بٌ آن نایع سبزرنگ 
 :بَد، جلَ آندى ٍ با نگرانی گفت

 چی شد؟ -

 .ٍضع دستو اصال خَب نیست... دستو -

 .جا بریو، یٌ فکری بٌ حالش نی کنونگران نباش، يهین کٌ از این  -

 .پس بیاین زٍدتر بریو، نن دیگٌ ٍاقعا دارى حالو بد نیشٌ -

رٍبی با حالتی پرسشگرانٌ بٌ نایکل نگاى . فرد این را گفت ٍ بٌ سرعت از آن جا خارج شد
کرد؛ زیرا آن نرد ناشناس را کٌ بٌ طرز نعجزى آسایی جانش را نجات دادى بَد 

 .نهی شناخت

 :نایکل با کهی نکخ گفت
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 .جا بریوتَضیحش نفصلٌ، فعال بیا از این  -

ٌ ی نتعفن  رٍبی نگاى آخر را بٌ آخرین بقایای نیالنا انداختٌ ٍ بٌ يهراى نایکل از آن الن
 .خارج شد

 .بیاین از این طرف -

 .رٍبی ٍ نایکل بٌ پیرٍی از فرد پشت سرش بٌ راى افتادند

ٌ ای بٌ نایکل زد، آن گاى نایکل بٌ ناچار تهام ناجرا را بٌ طَر کانل برای اٍ  رٍبی سقله
 شان بَد دٍید؛ فرد کهی جلَتر از آن يا بٌ سهت درختی کٌ در چند قدنی. تَضیح داد

ٌ ی افتادى بر رٍی زنین برسد، صدای جیغ گَش خراشی  انا قبل از آنکٌ دستش بٌ پارچ
 .بلند شد

تَ چیکار کردی؟ پیشنًاد نسخرى ی اٍن پیرنرد  ياف يافَ رٍ قبَل کردی؟ نباید ! چی؟ -
! جالبٌ. نظر نن رٍ يو نی پرسیدی؟ شاید دلو نهی خَاست بٌ این نانَریت نسخرى برم

بک بدبَ، اٍل اٍن کَتَلٌ، بعد اٍن نار دٍسر، حاال يو کٌ دٍ تا سَسک گندى! ٍاقعا جالبٌ
ٌ ی رٍانی با این جنگل نسخرى شٌ  ...نن. نن ير چی نی کشو از دست اٍن دیٍَن

نفس اش درحالی کٌ تهام صَرتش سرخ شدى ٍ نفسکردن جهلٌرٍبی قبل از تهام
ٌ ی فرد افتاد ٍ ساکت شد ٍ  نی زد، بٌ طَر ناگًانی نگايش بٌ چشو يای بٌ خَن نشست

 .خیلی زٍد فًهید کٌ آن نرد از طرفداران پرٍپاقرص آن پیرنرد  ياف يافَ است

ٌ ای نایکل کٌ از نشايدى ی چًرى ی آن دٍ خندى اش گرفتٌ بَد، با صدای بسیار آيست
 :گفت

 .جا تا بٌ داد دستت برسیو، بعد راجع بٌ این قضیٌ صحبت نی کنیوفعال بیا این  -
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داشت، رٍبی با احتیاط از کنار فرد کٌ يهچنان بٌ اٍ خیرى شد بَد ٍ چشو از اٍ برنهی
 .گذشت ٍ رٍی زنین نشست

 :نایکل نحتَیات پارچٌ را خالی کردى ٍ گفت

 جَری کار نی کنٌ؟این چٌ -

 :فرد با بی حَصلگی کنار آن يا نشست ٍ گفت

 ...این نایع رٍ باید بهالی رٍی دستش، تاجیرش فَریٌ؛ ٍلی -

 ٍلی چی؟ -

جَری بریو بٌ ديکدى، رافائل نا بًتر نیست اٍل خَدنَن رٍ بشَریو؟ نطهئنو اگٌ این -
ٌ تا جلبک نتحرک اشتباى نی گیرى  .رٍ با س

 .آرى خَبٌ، پس بذار اٍل این دارٍ رٍ انتحان کنیو -

ناگًان . نانندی کٌ رٍی دستش ریختٌ نی شد، نگاى کردرٍبی با ترس بٌ نایع ژلٌ
ٌ ای تهام استخَان يای  احساس خنکی زیادی را در پَست دستش احساس کرد، لحظ

شدن استخَان يایش فریاد بزند، صدای دستش داغ شدند؛ انا قبل از آنکٌ از ترس ذٍب
 .تق نالیهی آندى ٍ درد دستش التیام یافت

 :با تعجب بٌ آن دٍ کٌ با انتظار بٌ اٍ چشو دٍختٌ بَدند، نگاى کرد ٍ گفت

نگايش کن، کانال ... ٍای... ازت نهنَنو! دیگٌ درد نهی کنٌ، باٍرم نهیشٌ... دیگٌ -
 !سالهٌ

 :فرد کٌ خیالش کهابیش راحت شدى بَد، از جا برخاستٌ ٍ با لحن تندی گفت
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ٌ ی رٍانی درست کردى - بًترى از اٍن تشکر ! این نایع رٍ يهَن پیرنرد  ياف يافَی دیٍَن
 .کنی

 .رٍبی با شرنندگی سرش را پایین انداخت

 ٌ فرد نحل يهیشٌ جلَتر از آن يا حرکت . نفر بار دیگر در جنگل بٌ راى افتادندير س
نی کرد؛ زیرا قصد داشت آن دٍ را بٌ آبشار بزرگی در خارج از جنگل ببرد تا بتَانند خَد را 

 .از شر آن بَی بد خالص کنند

رٍبی نگايی بٌ فرد انداخت؛ ٍقتی نطهئن شد کٌ حَاسش بٌ آن يا نیست، با صدای 
ٌ ای بٌ نایکل گفت  :آيست

 حاال این نانَریت چی يست؟ -

ٌ ای شرٍع بٌ صحبت کرد  :نایکل نگايی بٌ فرد انداختٌ ٍ يهانند اٍ با صدای آيست

یادتٌ ٍقتی داشتیو بٌ ديکدى نی رفتیو، تَی نسیر یٌ دشت پر از علف يای خشک  -
 بَد؟

 !اٍيَم -

جا سرسبز بَد ٍ این جا این جَری نبَد، يهٌتا چند سال پیش این ! خب يهین -
جا حهلٌ کردن ٍ سرزنین يو جرٍتهند بَد؛ انا یٌ رٍز یٌ سری از نَجَدات نرنَز بٌ این 

ٌ يا ٍ نًال بزرگی رٍ کٌ باعخ سرسبزی این   .جا بَد، برداشتن ٍ رفتنگنجین

 جَر نَجَدیٌ؟ننظَرت از نَجَدات، دقیقا چٌ...نن -

 :نایکل با خَنسردی گفت

 .رافائل نی گفت نهکنٌ کار ساتیريا باشٌ -
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رٍبی نپرسید کٌ ساتیر يا چٌ نَجَداتی يستند، بٌ يیچ ٍجٌ نهی خَاست کٌ از شکل 
ٌ ی آن يا چیزی بداند؛ انا در اعهاق ذينش بٌ افکار چند ناى پیش خَد خندید؛ زیرا  قیاف

آن زنان تردیدی نداشت کٌ چنین نَجَداتی ٍجَد خارجی ندارند؛ انا تا آن لحظٌ 
 .نَجَدیت آن يا بٌ طَر کانل برایش بٌ اجبات رسیدى بَد

ٌ ی این پایین. جانَر استساتیر اسو یَنانی این ) ٌ ی ٍی تن جانَر بٌ صَرت بز ٍ باالتن
بدن ساتیر يا از نَی ضخیهی پَشیدى بَد . بدن، دست يا ٍ صَرت، بٌ شکل انسان بَد

ساتیر يا . ٍ دارای شاخ يای کَچک، گَش يای سرباال، چشو يای تیز ٍ بینی سرکج بَدند
ٌ ی خاصی بٌ شــ ـراب ٍ بادى عاشق رقـــص بَدند ٍ آلت نَسیقی . نَشی داشتندعالق

 .آن يا فلَت بَد

 (کتاب جانَران خیالی:ننبع

 .طَلی نکشید کٌ از جنگل خارج شدند ٍ نَر آفتاب نستقیو بٌ چشو يایشان خَرد

ٌ چیز را فرانَش کردى ٍ نحَ آن ننظرى ی  ٌ ی نقابلش يه رٍبی با دیدن صحن
 .شگفت انگیز شد

ٌ ای از آب زالل ٍ شفاف درست در کنارشان بَد؛ چنان کٌ سنگ ریزى يای انتًای آب رٍدخان
َ تر آبشار بسیار بزرگی از بلندترین صخرى جاری . نیز بٌ راحتی دیدى نی شدند کهی جل

 .بَدى ٍ نستقیها بٌ درٍن رٍدخانٌ ریختٌ نی شد

 .رٍبی با يیجان، نایکل با چًرى ای غهگین ٍ فرد با حالتی عادی بٌ آبشار نزدیک شدند

رٍبی دستش را بٌ زیر آبشار بردى ٍ نشتی آب بٌ صَرتش پاشید، احساسش 
 .نشدنی بَد ٍ خنکی آب رٍحش را نَازش نی کردٍصف
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گَنٌ خَد را چٌ. ٍقتی نایکل ٍ فرد بٌ اٍ نزدیک شدند، فکر ترسناکی بٌ ذينش رسید
تهیز نی کردند؟ آیا رٍبی يهچَن آن يا باید لباس يایش را درنی آٍرد؟ با این فکر 

 .بی اختیار خَد را جهع کردى ٍ بٌ آن يا زل زد

فرد کٌ گَیی فکر اٍ را خَاندى بَد، بی تَجٌ بٌ آن يا با يهان لباس يا بٌ زیر آب رفتٌ ٍ 
 .سرتاپایش خیس شد

ٌ ای بدنش را رٍبی نفس راحتی کشیدى ٍ اٍ نیز بٌ زیر آبشار رفت ٍ با حالت ٍسَاس  گَن
 .پاک کرد

باری بٌ آن ننظرى نی انداخت، نتعجب شدى ٍ با صدای با دیدن نایکل کٌ نگاى حسرت
 :بلندی گفت

 پس چرا نهیای؟ -

ٌ ای نکخ کردى ٍ گفت  :نایکل چند لحظ

 ...یٌ رٍزی آدٍنیس يو يهین قدر زیبا بَد؛ انا حاال -

ٌ ای برای تسکین درد اٍ بٌ  فرد ٍ رٍبی ير دٍ در سکَت بٌ اٍ خیرى شدند؛ زیرا يیچ جهل
 .ذينشان نهی رسید

بعد از آنکٌ يهگی از تهیزی کانل بدنشان اطهینان پیدا کردند، کنار رٍدخانٌ ٍ درست در 
 .نقابل نَر خَرشید نشستند

 .بٌ نحض اینکٌ لباس يانَن تا حدٍدی خشک شد، باید راى بیفتیو -

رٍبی ٍ نایکل در جَاب فرد بٌ تکان سری اکتفا کردند، يردٍی آن يا غرق افکار خَد 
 .بَدند
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 :نایکل بی آنکٌ بٌ اٍ نگاى کند، با صدای آرانی گفت

 بٌ چی فکر نی کنی؟ -

 :رٍبی نفس عهیقی کشیدى ٍ گفت

ٌ چی؛ بٌ خَدم، بٌ پدر ٍ نادرم، بٌ سلنا ٍ جیهز، حتی بٌ -  .تَ... بٌ يه

. کردن بٌ چشو يای اٍ طفرى نی رفتنایکل برگشت ٍ بٌ اٍ نگاى کرد؛ انا رٍبی کٌ از نگاى
 :در يهان حالت ادانٌ داد

ٌ ی پدر ٍ نادرم، خَدم ٍ جایی کٌ تَی اٍن  - ٌ چی رٍ بدٍنو، در نَرد گذشت نی خَام يه
 .نتَلد شدم

 .چی رٍ بًت نیگونن يهٌ -

رٍبی برگشت ٍ بٌ اٍ نگاى کرد، بٌ آن پسر اعتهاد کانل داشت؛ انا آن يهٌ اعتهاد از کجا 
ٍ دقیقا از چٌ زنانی آندى بَد؟ خَدش يو نهی دانست کی بٌ آن پسر نغرٍر ٍ خَدخَاى 

اصال نگر ٍابستٌ شدى بَد؟ بلٌ، در آن لحظات تردیدی نداشت کٌ بٌ . ٍابستٌ شدى بَد
 .حضَر يهیشگی اٍ عادت کردى است

 .نهی دانست چند جانیٌ ٍ یا چند دقیقٌ بٌ آن چشو يا خیرى ناندى است

نایکل نیز يهانند اٍ بٌ چشو يایش زل زدى بَد؛ گَیی در تالش بَد کٌ بٌ عهق آن 
. برق عجیبی در نگايش دیدى نی شد کٌ رٍبی از آن سر درنهی آٍرد.  چشو يا نفَذ کند

؛ انا  بافی کنددلش نی خَاست دربارى ی طرز نگاى نایکل بٌ خَدش رٍیا بسازد ٍ خیال
اٍ نی ترسید، از رٍزی نی ترسید کٌ نایکل با یک حرف، با یک نگاى، با یک . نهی تَانست

حرکت سادى تهام رٍیايای قشنگش را خراب کند؛ از يهان لحظٌ نی تَانست تصَر کند 
. کٌ در صَرت فًهیدن احساس رٍبی نسبت بٌ خَدش چٌ ٍاکنشی نشان نی ديد
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رٍبی نن ٍاقعا نهی دٍنو این فکر برای چی اٍند تَی سرت؛ انا نن يیچ احساسی »
 «.این یٌ نانَریتٌ... این فقط یٌ نانَریتٌ، يهین. نسبت بٌ تَ ندارم

 .رٍبی بٌ سرعت سرش را تکان داد تا آن تصَرات ٍحشتناک کنار برٍند

 چی شد؟ -

 :رٍبی از جا برخاستٌ ٍ با عجلٌ گفت

 .نن نیرم این اطراف رٍ بگردم... يیچی، نن -

 .صبر کن ننو بايات بیام -

 .نی خَام تنًا باشو، زٍد برنی گردم... یعنی! نٌ -

 .کردن اٍ نزدنایکل با نگرانی بٌ اٍ نگاى کرد؛ انا دیگر حرفی برای ننصرف

رٍبی بی يدف جلَ ٍ جلَتر رفت ٍ درست در آن طرف رٍدخانٌ ایستاد؛ نگايش بٌ 
آسهان آبی ٍ خَرشید تابان خیرى ناندى بَد؛ بٌ آن طبیعت زیبا ٍ بکر غبطٌ نی خَرد ٍ 

 .تَان برداشتن نگايش را از آن يهٌ زیبایی نداشت

نشینی کٌ از دٍردست يا ناگًان بار دیگر آن اتفاق تکرار شد، صدای سرٍد غهگین ٍ دل
العادى ای کٌ بٌ طَر ناگًانی در بندبند ٍجَدش پیدا شد؛ بٌ گَش رسید ٍ احساس فَق

 .رٍبی درست نانند يهیشٌ در برابر آن احساس تسلیو شدى ٍ چشو يایش را بست

بار دیگر گزگز نالیهی در سرش شرٍع شد ٍ این آغاز تغییر رنگ نَيای خیس ٍ نهدارش 
 .در يهان نزدیکی نایکل با بًت ٍ حیرت سر جایش نیخکَب شدى بَد. بَد

اٍ کٌ برای برگرداندن رٍبی بٌ آن طرف رٍدخانٌ آندى بَد، با دیدن آن ننظرى ی 
شگفت انگیز نات ٍ نبًَت ناندى بَد؛ ناخَدآگاى قدنی بٌ جلَ برداشتٌ ٍ با دقت بٌ 
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ٌ ای کٌ سال يا پیش نالقات . صَرت پرنَر ٍ زیبای رٍبی نگاى کرد ٌ ای تصَیر الً برای جانی
ٌ ی . کردى بَد در برابر چشو يایش ظاير شد نایل باز يو جلَتر رفت؛ آن قدر کٌ فاصل

 .صَرت يایشان بسیار کو شد

 .رٍبی ينَز يو نتَجٌ اٍ نبَد

دست يای نایکل بی ارادى باال آند؛ گَیی نیرٍی عجیبی اٍ را ٍادار نی کرد کٌ رٍبی را با 
تهام قدرت در آغَش بگیرد؛ انا اٍ فرصت چنین کاری را پیدا نکرد؛ زیرا فرد از آن طرف 

 :رٍدخانٌ فریاد زد

 .ٍقت رفتنٌ! يی -

چشو يای رٍبی فَرا باز شدند ٍ اٍلین چیزی کٌ دید، نگاى خیرى ٍ نزدیکی بیش از 
 .سردرگو ٍ گیج شدى ٍ ضربان قلبش بٌ طَر ناگًانی باال رفت. اندازى اش بٌ نایکل بَد

 :با صدای آرانی گفت

 جا چی کار نی کنی؟تَ این  -

 .اٍندم تَ رٍ صدا کنو، باید برگردیو -

ٌ اش را بیشتر کرد؛ آن گاى يهان طَر کٌ راى آندى را  نایکل فَرا تغییر نَضع دادى ٍ فاصل
 :برنی گشت، با لحن خشکی گفت

 .عجلٌ کن -

 .رٍبی ينَز از بًت در نیاندى بَد؛ انا بی حرف بٌ دنبال اٍ رفت

 :فرد گفت

 .باید زٍدتر راى بیفتیو -
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 .چند دقیقٌ صبر کن -

 برای چی؟ -

 :نایکل نگايش را در آسهان چرخاند ٍ گفت

 .فقط چند دقیقٌ صبرکنین، االن نی رسٌ -

 :رٍبی با تعجب پرسید

 کی؟ -

ٌ ی غَل پیکری از آسهان پدیدار شد  .قبل از آنکٌ نایکل بٌ اٍ جَابی بديد، سای

 .رٍبی ترسید ٍ فرد حالت تًاجهی بٌ خَد گرفت

 .سایٌ نزدیک ٍ نزدیک تر شد ٍ خیلی زٍد بر رٍی زنین فرٍد آند

 !سابیرٍس -

 .رٍبی با شَق ٍ ذٍق ٍ این را گفت ٍ بٌ سهت اٍ دٍید

 :فرد با لحن ناخَشایندی گفت

 !چی؟ شها اٍن رٍ نی شناسین؟ حتی باياش دٍستین؟ -

 :نایکل یادآٍری کرد

نَن اگٌ اٍن نبَد کٌ شها يا تیکٌ ٍ پارى! فکر کنو اٍن جَن نا رٍ نجات دادى بَد -
 !نی کردین

 :فرد با خشَنت گفت
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اٍن نَقع نا فکر نی کردیو کٌ شها از طرف نلکٌ نارسیسا برای نانَریت شَنی بٌ  -
 .جا فرستادى شدیناین 

 !بًش نگَ نلکٌ -

 .نایکل با لحن تًدیدآنیزی این را گفت ٍ نگاى خطرناکی بٌ اٍ انداخت

 کالم نایکل پی بردى بَدنرٍبی ٍ سابیرٍس نحَ آن صحنٌ شدى بَدند ٍ فرد کٌ بٌ جدی 
 :بَد، بحخ را عَض کردى ٍ گفت

 اصال شها نی دٍنین کٌ اٍن چٌ نَجَدیٌ؟ -

 :این بار قبل از آنکٌ کسی حرف بزند، سابیرٍس جَاب اٍ را دادى ٍ گفت

ٌ ! بلٌ - نردم تهام سرزنین يای اطراف نن رٍ نی شناسن ٍ . رسانسابیرٍس، پرندى ی نان
 ...جابًو احترام نی ذارن؛ انا این 

ٌ خاطر جاسَسی يات نَرد احترام يو قرار بگیری؟! طَرکٌ این -  پس تَقع داری ب

نن جاسَس نیستو، نن فقط اخبار نًو رٍ نی رسَنو ٍ از این راى زندگیو رٍ  -
 .نی گذرٍنو؛ االن يو اٍندم تا بٌ شها کهک کنو

رٍبی شرٍع بٌ نَازش اٍ کرد ٍ فرد ديانش را باز کرد تا حرفی بزند؛ انا نایکل قبل از اٍ 
 : کردى ٍ فَرا گفتدستیپیش 

 .ازت نهنَنو سابیرٍس -

ٌ ای را بٌ سهت اٍ گرفتٌ ٍ گفت  :سپس نان

 .ازت نی خَام این نانٌ رٍ بٌ سرزنین آدٍنیس ببری -

 .سابیرٍس آشکارا لرزشی کردى ٍ يهچنان بٌ اٍ خیرى ناند
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تَ . نی دٍنو رفتن بٌ اٍن جا برای تَ چٌ نعنی دارى؛ انا قرار نیست اتفاق بدی بیفتٌ -
 .باید نستقیها ٍارد کَيستان بشی ٍ این نانٌ رٍ بٌ دست دین برسَنی 

ٌ طَری پیداش کنو؟ -  چ

اٍن یٌ با نَيای طالیی ٍ چشو يای آبیٌ، از ير کسی کٌ بپرسی اٍن رٍ بًت نشَن  -
بعد از اٍن باید ننتظر بهَنی کٌ چیزی رٍ کٌ نی خَام برام بفرستٌ، پاداشتو از . نیدى

 .خَدش بگیر

آن گاى . سابیرٍس در تایید حرف يای اٍ سرش را تکان داد ٍ بال يایش را بر يو زد
 :نایکل نانٌ را نیان ديان اٍ گذاشتٌ ٍ گفت

 .نن بی صبرانٌ ننتظر برگشتتو، نَفق باشی -

 :رٍبی نیز دستی بٌ پريای زیبای کنار سرش کشیدى ٍ زنزنٌ کرد

 .نَفق باشی -

سابیرٍس آخرین نگاى را بٌ دٍستانش انداختٌ ٍ از سر بی اعتنایی بٌ سهت فرد جفتکی 
 .پراند ٍ خیلی زٍد از زنین فاصلٌ گرفت ٍ نیان انبَيی از درختان ناپدید شد

 :نایکل پس از اطهینان از رفتن اٍ، نفس عهیقی کشیدى ٍ گفت

 .خب، حاال دیگٌ نی تَنیو حرکت کنیو -

ٌ ای بٌ آن دٍ انداخت ٍ با بی تَجًی از کنارشان گذشت  .فرد نگاى خصهان

فرد سرعتش را . چیزی نهاندى بَد کٌ از علفزار يای خشک گذشتٌ ٍ بٌ ديکدى برسند
بیشتر کرد تا ٍرٍد آن يا را اطالع ديد؛ انا این کار از نظر رٍبی کانال نضحک بٌ نظر 

نی رسید، انگار کٌ آن يا شخصیت بسیار نًهی بَدند کٌ ٍرٍدشان برای کسی نًو باشد؛ 
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پس از رفتن اٍ، نگايی بٌ . با این حال اظًار نظری نکردى ٍ تنًا شايد دٍرشدن فرد شد
ٌ ای نگايشان بٌ يو گرى خَرد؛ انا فَرا سريایشان را  نایکل انداخت ٍ برای جانی

 .برگرداندند ٍ بٌ راى خَد ادانٌ دادند

ٌ ی  رٍبی برای پرسیدن سَالش تردید داشت ٍ نایکل کٌ گهان نی کرد اٍ نی خَايد قضی
کنار رٍدخانٌ را بٌ نیان بیاٍرد، اخهی نیان ابرٍيایش نشاندى ٍ قدم يایش را تند تر 

 .برداشت

رٍبی با نشايدى ی چًرى ی اٍ از پرسیدن سَالش ننصرف شد ٍ بار دیگر نگايش را 
نعطَف اطرافش کرد ٍ نایکل بٌ طَر نانحسَسی نفس راحتی کشید؛ اٍ بٌ يیچ ٍجٌ 
نهی خَاست رٍبی را انیدٍار کند، اٍ پسر سرد ٍ خشنی بَد ٍ اگر احساس نسئَلیتش 
ٌ ای را کٌ با اٍ داشت دریغ نی کرد  .نسبت بٌ اٍ در نیان نبَد، يهان اندازى رفتار دٍستان

 :يهان لحظٌ شخصی در اعهاق قلبش نعرى زد

 !ٍلی تَ نی خَاستی بغلش کنی -

 :نایکل با خَد گفت

 .نهی دٍنو؛ ٍلی ايهیتی يو ندارى... فقط یٌ حس زٍد گذر بَد، یٌ جَر -

 !تَ از اٍن خَشت نیاد -

 .آرى خب، اٍن ناجی ناست، نهی تَنو ازش نتنفر باشو -

 .ٍقتی تَی لَنٌ بَدین از شدت نگرانی رٍح از بدنت جدا شدى بَد! پسرى ی کَدن -

 ...نن فقط احساس نسئَلیت نی کردم، برای يهین -

 !تَ نی خَاستی ببَسیش -
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 ...نن فقط! نزخرف نگَ -

 ...حتی! حتی دٍستش داری! تَ ازش خَشت نیاد -

 !َاى خفٌ شَ -

 :نایکل افکارش را بٌ شدت پس زد ٍ با خَد گفت

جاناتان نن رٍ بٌ دنبال اٍن فرستادى، این فقط . نن نانَرم! این فقط از سر نسئَلیتٌ -
 .از سر نسئَلیتٌ

نایکل با خَد عًد بست کٌ دیگر يرگز تا جایی بٌ اٍ نزدیک نشَد کٌ درگیر ! ٍ تهام
 .چنین احساسات ضد ٍ نقیضی شَد

 .از آن جا کٌ ایستادى بَدند ديکدى بٌ خَبی دیدى نی شد

رٍبی بار آخری را کٌ پا بٌ ديکدى گذاشتٌ بَدند بٌ یاد آٍرد، آن زنان کٌ حق 
 را جا نیاٍردى بَدند؛ انا این بار فرق داشت ٍ رٍبی اطهینان داشت کٌ با نَازینًهان 

يهین طَر يو شد؛ ينگانی کٌ ٍارد ديکدى . رفتار بًتری از سَی نردم نَاجٌ نی شَند
ٌ ی کسانی کٌ از کنارشان عبَر نی کردند لبخند بی رنقی بٌ آن يا زدى ٍ آن گاى  شدند، يه

 .بٌ کار خَد نشغَل نی شدند

 :نایکل با خَنسردی گفت

 .خَبٌ کٌ این بار با چَب ٍ چهاق نیفتادن دنبالهَن -

ٌ ی فرارشان را بٌ یاد آٍردى ٍ با صدای بلندی زیر خندى  نایکل کٌ این را گفت، رٍبی لحظ
 .زد
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ٌ ی خندى  ٍجَد نداشت؛ انا بی آنکٌ بخَايد، بٌ رٍبی خیرى ناند  داریاز نظر نایکل نسئل
ٌ اش را جلب کرد؛ يیچ ٌ ای تَج  دقت نکردى بَد کٌ دندان يای پیشین رٍبی ٍقتٍ نکت

ٌ ی دندان يایش است ٍ ينگام خندیدن تا چٌ اندازى دٍست   داشتنیبزرگ تر از بقی
 .نی شَد

ٌ ی نحکهی بٌ  رٍبی کٌ از شدت خندى اشک از چشو يایش جاری شدى بَد، ضرب
 :بازٍيای اٍ زد ٍ گفت

 .نطهئنو تا ابد خاطرى ی اٍن رٍز یادم نی نَنٌ! خیلی بانزى گفتی -

 .آن گاى جلَتر از اٍ بٌ راى افتاد

ٌ اش آن قدر يا يو خندى دار  ٌ ای نبًَت ناند؛ زیرا تردیدی نداشت کٌ جهل نایکل لحظ
نبَد کٌ اشک کسی را دربیاٍرد؛ سپس با قدم يای بلندی با اٍ يهراى شدى ٍ ير دٍ بٌ 

ٌ ی رافائل بٌ راى افتادند  .سهت خان

ٌ ی بزرگ ٍ جادار رافائل جهع شدى، در سکَت نشستٌ  ٌ ای بَد کٌ يهٌ در خان چند دقیق
 .بَدند ٍ بٌ یکدیگر نگاى نی کردند

نایکل با حالت عادی بٌ ٍسایل درٍن خانٌ نگاى نی کرد؛ انا رٍبی با حالتی نعذب ندام 
ٌ ی نانعلَنی نی دٍختجابٌ  .جا شدى ٍ نگايش را بٌ نقط

 :پس از دقایق کَتايی، رافائل نگاى عاقل اندر سفیًی بٌ آن يا انداختٌ ٍ گفت

 !تَی راى حهام کردین؟ -

 : ادانٌ دادآنیزینایکل خَاست جَاب اٍ را بديد کٌ رافائل با لحن سرزنش 

 ...نن یادم رفت بپرسو، شها دٍتا با يو چٌ نسبتی دارین؟ فقط دٍستین یا! يَم -
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ٌ اش را نیهٌ رٍبی کٌ زیر .  ريا کردى ٍ با حالت نتفکری بٌ آن يا خیرى شدکارىرافائل جهل
شدن بَد، سرخ شدى ٍ حرفی نزد؛ نایکل نگايی بٌ اٍ انداختٌ ٍ نگاى يای اٍ در حال آب

 :در حالی کٌ فًهیدى بَد رافائل بٌ چٌ چیزی اشارى نی کند، پاسخ قاطعی بٌ اٍ داد

 ...در ٍاقع نا! نا فقط دٍستیو -

 :فرد کٌ کهابیش نتَجٌ ننظَر رافائل شدى بَد، لبخند نحَی زدى ٍ گفت

 ...ِا بذار نن بگو، راستش نا تَی راى بٌ اٍن دٍتا شکارچی برخَرد کردیو ٍ -

 . جهعیت درٍن اتاق بلند شد زدى یبالفاصلٌ صدای حیرت

 !چی؟ -

 شکارچی يا؟ -

 !خدای نن -

 !ن؟پس چرا ينَز زندى -

ٌ يا پایان یافت؛ سپس در  رافائل دستش را بٌ عالنت سکَت باال بردى ٍ بالفاصلٌ زنزن
 :حالی کٌ چشو يایش نی درخشید، با کنجکاٍی پرسید

 خب؟ بعدش چی شد؟ اصال چی شد کٌ با اٍنا برخَرد کردین؟ -

ٌ ی ناجرا را برای آن يا تعریف کردى ٍ در پایان يهٌ با حیرتی آنیختٌ بٌ  فرد از ابتدا يه
 .تحسین بٌ اٍ خیرى شدند

 :رافائل لبخندی زد ٍ گفت

تَ نردنت رٍ از خطر بزرگی نجات . شجاعت زیادی از خَدت نشَن دادی! آفرین بٌ تَ -
ٌ ی گرفتن ندال قًرنانی يستی  .دادی ٍ شایست
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 :فرد بادی بٌ غبغبش انداختٌ ٍ با غرٍر گفت

 .نن این کار رٍ از سر ٍظیفٌ انجام دادم، در قبالش پاداشی نهی خَام -

 :رافائل کٌ گَیی بٌ ٍجد آندى بَد، سرش را تکان داد ٍ گفت

 .آى تَاضع ٍ فرٍتنی، بًترین حسن ير انسان نحسَب نیشن! تَاضع -

پس از آنکٌ يهٌ تشکر ٍیژى ای از فرد بٌ عهل آٍردند، رافائل از جا برخاست ٍ بٌ احترام 
 .اٍ دیگران نیز ایستادند

 :رٍبی چشو غرى ای بٌ فرد رفتٌ ٍ در دل گفت

ٌ ی چرب ٍ نرم زیر دست ٍ پای پشهالَی اٍنا نبَدم،  - اگر نن بیچارى بٌ عنَان یٌ لقه
 !بازم جرأت داشتی پا بٌ نحدٍدى ی اٍنا بذاری؟

 …خب -

رافائل چنان ناگًانی شرٍع بٌ صحبت کرد کٌ يهٌ جا خَردند، سپس نگاى گذرایی بٌ 
 :يهٌ انداختٌ ٍ رٍ بٌ نایکل ٍ رٍبی گفت

تَن جا بهَنین، بعد از اٍن نی تَنین بٌ ناجراجَییشها دٍتا انشب رٍ باید این  -
 .برسین

 .رٍبی چشو غرى ی نحسَسی بٌ اٍ رفت

 :داشت گفترافائل در حالی کٌ ریش بلندش را از رٍی زنین برنی

در صَرتی کٌ نَفق بشین، شها يو ندال . البتٌ ناجراجَیی کٌ نٌ، این یٌ نانَریتٌ -
دیگٌ ٍقت استراحتٌ، فرد تَ نایکل رٍ راينهایی کن، ... خب. افتخار دریافت خَايید کرد

 .ناریا تَ يو این دخترخانو رٍ بٌ نحل استراحتش ببر
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 :رٍبی فَرا دست نایکل را گرفتٌ ٍ گفت

 ...نهیشٌ با يو باشیو؟ آخٌ -

انا يهان نَقع چشهش بٌ نگاى نشکَک رافائل افتاد ٍ فَرا دست يای نایکل را ريا 
 :کردى ٍ گفت

ٌ خیر... شب. چیزی نیست، فردا نی بینهت -  .شب ب

ٌ خیر گفتٌ ٍ بٌ يهراى فرد رايی نحل  نایکل نتَانست لبخند نزند، سپس اٍ نیز شب ب
 .استراحتش شد

اٍ دستی بٌ . ناریا زن فربًی بَد کٌ صَرت سرخ ٍ سفیدش دلنشین ٍ نًربان بَد
 :پشت رٍبی زدى ٍ گفت

 .بیا دخترم، نن اتاقت رٍ بًت نشَن نیدم -

ٌ ای در ابتدای . رٍبی بٌ ناچار با اٍ يهراى شد ٌ ی رافائل خارج شدند ٍ بٌ خان آن يا از خان
 .ديکدى رفتند

ناریا اٍ را بٌ اتاق .  رٍبی کو نی کرد بَدنداخل خانٌ گرم بَد ٍ این کهی از شدت عصبی
در اتاق ٍسایل زیادی نبَد؛ تنًا یک پنجرى با پردى يای رنگ ٍ . کَچکی راينهایی کرد

ٌ ی کًنٌ در اتاق دیدى نی شد، با این ٍجَد يیچ گرد ٍ  رفتٌ ٍ یک تخت چَبی با نلحف
 .جا کانال نرتب بَدخاکی در آن جا دیدى نهی شد ٍ يهٌ

ٌ ی نخ  رٍیش رنگ رٍی تخت نیز کانال تهیز بَد ٍ طرح يای زیبا ٍ کو  نهاینلحف
 . آن بَد کٌ رٍزی بسیار زیبا ٍ اشرافی بَدى است ديندى ینشان

ٌ نَن رٍ بردن، ٍضع يهٌ يهین - ٌ ی از ٍقتی کٌ گنجین طَرى کٌ نی بینی، يه
ٌ يانَن کًنٌ ٍ بی رنگ ٍ رٍ شدن  .ٍسیل
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ناریا کٌ با ناراحتی این جهالت را ادا نی نی کرد، رٍبی از نگاى يای خیرى اش بٌ ٍسایل 
 .درٍن اتاق شرنندى شد

ٌ يا را بٌ پشت اٍ زدى ٍ گفت  :آن گاى یکی از يهان ضرب

 !پس فکر کردی نن ٍ نایکل قرارى چیکار کنیو؟ حتها اٍن گنجینٌ رٍ پس نی گیریو -

 .رٍبی کٌ این جهلٌ را گفت، خَدش نیز بٌ خندى افتاد

تَ بٌ نعنای ٍاقعی کلهٌ جَگیر ! رٍبی»اکنَن اگر سلنا در کنارش بَد، بٌ اٍ چٌ نی گفت؟ 
 «!شدی

ناریا لبخندی زد ٍ بی ارادى نگايی بٌ لباس يای اٍ انداخت؛ در چشو يایش برق خاصی 
 .دیدى نی شد

 :رٍبی فَرا گفت

ٌ ای در نقابلش  - اگٌ ازش خَشت اٍندى نی تَنی برش داری، البتٌ اگٌ بتَنی لباس دیگ
 !بًو بدی

خب چرا راستش رٍ نهیگی؟ بگَ یٌ »:رٍبی ٍ ناریا ير دٍ خندیدند ٍ رٍبی در دل گفت
 «. کٌ این لباس يا رٍ عَض نکردی ٍ دیگٌ چشو دیدنشَن رٍ نداری ستيفتٌ

 .زدى ی ناریا بٌ خَد آند با صدای ذٍق

 ٍاقعا نی دیش بٌ نن؟ -

 :رٍبی ناخَدآگاى خندى ای کردى ٍ گفت

 .البتٌ -
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ٌ ی بعد، ناریا در حالی کٌ لباس رٍبی را بٌ تن کردى ٍ بٌ سختی نی تَانست  چند دقیق
 .راى برٍد، جلَ آند

 :رٍبی جلَی خندى اش را گرفت ٍ گفت

ٌ کو ناراحت بٌ نظر نیای -  .انگار ی

 !نٌ اصال، این يا عالیٌ -

ٌ ی آن لباس شدى  با اینکٌ چًرى ی ناریا چیز دیگری را نشان نی داد؛ انا بٌ ظاير کٌ شیفت
 .بَد

رٍبی نگايی بٌ لباسش انداخت؛ بر عکس ناریا، اٍ يو در ظاير ٍ يو در باطن عاشق آن 
 .لباس شدى بَد

 کٌ انتًایش بٌ زانَيایش نی رسید ٍ دٍر تا دٍر داننش، با رٍبانی بٌ رنگیلباس صَرتی 
ٌ اش کهی بیش از اندازى باز . يهان رنگ تزئین شدى بَد آستین يایش کَتاى بَدى ٍ یق

 .بَد ٍ شاید این تنًا نشکلش بَد

ٌ اش را کهی باالتر بیاٍرد؛ انا بٌ نحض باالبردن خیلی زٍد بٌ شکل  رٍبی سعی کرد یق
ٌ اش گرفت ٍ بٌ ناریا دٍخت؛ اکنَن درز يای کنارى ی . اٍلش درآند کالفٌ نگايش را از یق

 .لباسش کانال باز شدى بَد

شب گذشتٌ کابَس جدیدی بٌ سراغش . صبح رٍز بعد برای رٍبی چندان دلچسب نبَد
 .آندى بَد؛ دختر جَانی با چشو يایی کٌ يرگز از یادش نهی رفت

ٌ »:اٍ ندام زنزنٌ نی کرد  «.ات خَايو کردتکٌبیا، بیا بٌ سهت نن بیا، آرام ٍ بی صدا تک



 

www.lovelyboy.blog.ir 

211 Zahra bagheri  پایان برای بازگشتیرنان |  

ٌ ای از اتاق ایستادى بَد نَيای سیاى ٍ براقش سراسر . در تهام ندت آن دختر در گَش
صَرتش را پَشاندى ٍ تنًا دٍ جفت چشو براق از نیان خرنن نَيایش قابل تشخیص 

 .بَد

رٍبی با ترس ٍ اضطراب کنار در ٍرٍدی اتاق ایستادى بَد ٍ تردیدی نداشت کٌ ننظَر آن 
 .دختر خَد اٍست

در تهام عهرش آن گَنٌ نترسیدى بَد، . پايایش سست شدى ٍ دلش پیچ ٍ تاب نی خَرد
رٍبی بٌ يیچ ٍجٌ . حتی ينگانی کٌ آن افعی دٍ سر در نقابلش ظاير شدى بَد

نهی تَانست جلَی لرزش دست يایش را بگیرد؛ دلش نی خَاست با آخرین تَان بدٍد ٍ 
از اٍ دٍر شَد؛ انا جرأت این کار را نیز نداشت؛ زیرا گهان نی کرد با کَچک ترین حرکتی اٍ 

 .را نتَجٌ خَد نی کند

در نًایت يهان اتفاقی افتاد کٌ از آن ٍحشت داشت، دخترک سرش را بٌ آرانی باال 
 .کو حرکت کردى ٍ بٌ سهت اٍ آندآٍرد ٍ بٌ اٍ نگاى کرد ٍ کو

درست زنانی کٌ . رٍبی سر جایش نیخکَب شدى ٍ با ٍحشت بٌ اٍ چشو دٍختٌ بَد
ٌ ی بینشان بسیار کو بَد، رٍبی جیغ بلندی کشیدى ٍ با فریاد از خَاب پرید  .فاصل

ٌ ای با بًت بٌ اطرافش نگاى کرد ٍ زنانی کٌ از انن بَدن نکانی کٌ در آن بَد لحظ
 .اطهینان یافت؛ از جا برخاستٌ از خانٌ بیرٍن رفت

ٌ ی رافائل ينَز يو ناراحت ٍ عصبی بَد  .ينگام خَردن غذا در خان

 حالت خَبٌ؟ -

نایکل با صدای آرانی این را گفت، بٌ نظرش نی آند کٌ رنگ رٍبی پریدى است؛ انا 
 .رٍبی در جَاب اٍ تنًا سری تکان دادى ٍ نشغَل خَردن غذا شد
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*** 

 «نرداب»

بٌ دستَر رافائل نقدار زیادی غذا ٍ . چند ساعت بعد يردٍی آن يا آنادى ی رفتن بَدند
در ٍاقع نقدار غذا بیش از اندازى بَد؛ گَیی ناریا تا جایی کٌ . دارٍ بٌ آن يا دادى شد

 .تَان داشت غذا درٍن پارچٌ چپاندى بَد

 .آن يا عالٍى بر غذا ٍ دارٍ، نقدار زیادی پند ٍ اندرز نیز با خَد حهل نی کردند

رافائل تهام صبح آن دٍ را بٌ باد نصیحت گرفتٌ ٍ يزاران راى نختلف را برای فرار از 
نَقعیت يای خطرناک بٌ آن يا پیشنًاد کرد؛ گرچٌ بٌ نظر رٍبی گَش دادن بٌ 

حرف يایش کانال کسل کنندى بَد؛ انا نایکل تهام ندت با دقت بٌ حرف يای اٍ گَش 
 .نی داد

ٌ ی بسیار نحکهی بٌ نایکل زدى ٍ گفت  :ينگام خداحافظی، فرد ضرب

 !نَفق باشی -

ٌ ای دى برابر نحکو  :تر بٌ اٍ زدى ٍ گفتنایکل نیز برای تالفی، ضرب

 .نهنَنو -

ٌ ی دٍستی را کٌ کو کو در نیان  ير دٍ خصهانٌ بٌ یکدیگر نگاى نی کردند؛ انا رافائل رشت
آن يا پیَند نی خَرد، بٌ ٍضَح نی دید؛ آن گاى جلَتر آندى ٍ در حالی کٌ خنجر کَچکی 

 :را در دست يای نایکل نی گذاشت گفت

این خنجر جد بزرگهٌ، نسل بٌ نسل گشتٌ تا رسیدى بٌ نن، برندى تر از اٍنی يست کٌ  -
 !با خَدت ببرش؛ انا یادت نرى بٌ خَبی ازش نراقبت کنی. بتَنی فکرش رٍ بکنی
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ٌ ای بٌ اٍ زدى ٍ گفت  :نایکل فَرا سری تکان داد کٌ رافائل ضرب

 .بی خَدی سرت رٍ تکَن ندى پسر، خَب بٌ حرف يام گَش کن -

 ...اِ  -

 : را بٌ اٍ نداد ٍ با لحن تًدیدآنیزی گفت زدنرافائل اجازى ی حرف

یادت نرى عین جَنت ازش نراقبت کن؛ چَن حتی اگر نانَریتت رٍ بٌ پایان برسَنی؛  -
 !ٍلی خنجر رٍ برنگردٍنی، اٍن ٍقت خَدم حسابت رٍ نی رسو

نایکل با نگرانی ٍ رٍبی با چشو يای گشادشدى بٌ اٍ نگاى کردند ٍ ننتظر بَدند بگَید کٌ 
ٌ ی ير دٍ زدى ٍ از آن يا  این فقط یک شَخی بی نزى است؛ انا رافائل تنًا دستی بٌ شان

 .خداحافظی کرد

. ينگانی کٌ بٌ قدر کافی از آن يا دٍر شدند، رٍبی برگشت ٍ بٌ پشت سرش نگاى کرد
رٍبی برای آخرین بار دستی برای اٍ . ناریا ينَز با ذٍق خاصی برایش دست تکان نی داد

 .تکان داد ٍ بٌ راى خَد ادانٌ داد

ٌ ای نگذشتٌ بَد کٌ طاقت نیاٍردى ٍ با صدای بلندی گفت  :ينَز چند دقیق

ٌ ی رٍانیٌ -  .نن کٌ ينَزم سر حرفو يستو، اٍن یًک پیرنرد  ياف يافَی دیٍَن

 !نایکل -

رٍبی با دیدن اٍ پشت . با شنیدن صدای فرد، ير دٍ برگشتند ٍ بٌ اٍ چشو دٍختند
نایکل پناى گرفتٌ ٍ خَد را بٌ طَر کانل از چشو اٍ پنًان کرد؛ نایکل با لحنی کٌ 

ٌ يایی از خندى در آن نَج نی زد گفت  :رگ

 چی شدى؟ -
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 : آنیزی بٌ جای خالی رٍبی انداختٌ ٍ گفتفرد نگاى سرزنش

یٌ بار کٌ بٌ دردنَن خَرد، . گفتو شاید بد نباشٌ این يا رٍ يهرايت داشتٌ باشی -
 .تَن شانس بیارىانیدٍارم بازم ٍاسٌ

ٌ يایی کٌ باعخ انفجار آن سَسک يا شدى بَد، انداخت ٍ با لحن  نایکل نگايی بٌ دان
ٌ ای گفت  :قدرشناسان

 .ننو انیدٍارم، ازت نهنَنو -

 :فرد این بار چهاق بزرگی را جلَ آٍردى ٍ خطاب بٌ رٍبی گفت

ٌ ی تَ فرستاد، انیدٍارى کٌ بتَنی باياش تَ سر اٍن ساتیر يای خل ٍ  - ناریا این رٍ ٍاس
 .چل بکَبی

رٍبی حرفی نزد، حتی از پشت نایکل بیرٍن نیاند، تنًا دست يایش را دراز کردى ٍ 
 .چهاق را از اٍ گرفت

 :فرد بٌ سختی تَانست جلَی خندى اش را بگیرد، آن گاى دستش را دراز کردى ٍ گفت

 .بٌ انید دیدار -

 :نایکل این بار صهیهانٌ دست يای اٍ را فشرد ٍ تکرار کرد

 .بٌ انید دیدار -

 .آن گاى فرد برگشت ٍ در انتًای راى ديکدى ناپدید شد

 .چند ساعتی بَد کٌ بی ٍقفٌ بٌ سهت کَى يای قسهت شهالی کالینَس حرکت نی کردند
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کردن بَد ٍ انَار قرنزرنگش کٌ بٌ درخت يای اطراف نی تابید، خَرشید در حال غرٍب
رٍبی خستٌ بَد ٍ پايایش بٌ طرز ناخَشایندی گزگز . ننظرى ی زیبایی را ساختٌ بَد

 .نی کرد

 .نن خستٌ شدم -

 :نایکل از حرکت ایستاد، کهی فکر کردى ٍ گفت

ٌ ی دیگٌ تحهل کن تا بٌ یٌ جای نناسب برای استراحت  - خیلی خب فقط چند دقیق
 .برسیو

از آن جایی کٌ نایکل نی دانست راى دٍر ٍ درازی تا کَى يای شهالی در پیش دارند، 
 .ترجیح داد تا شب را استراحت کنند ٍ صبح زٍد بٌ راى بیفتند

 .يرچٌ جلَتر نی رفتند، بَی بدی بٌ نشام نی رسید کٌ تحهلش اندکی زجرآٍر بَد 

 :رٍبی دستش را جلَی بینی اش تکان دادى ٍ گفت

 این دیگٌ چٌ بَییٌ؟! َاى -

 :نایکل با خَنسردی بٌ نردابی کٌ چندنتر جلَتر بَد، اشارى کردى ٍ گفت

 .خب، انشب رٍ يهین جا استراحت نی کنیو. بَی اٍنٌ -

 :رٍبی جیغ ٍ ٍیغ کنان گفت

 !جا بخَابیو؟ نکنٌ زدى بٌ سرتچی؟ شب رٍ این  -

 .قدر يا يو کٌ فکر نی کنی غیرقابل تحهل نیستاٍن -

ٌ خاطر این بَی گند سرم دارى گیج نیرى -  !آرى راست نیگی، فقط ب
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 .رٍبی با عصبانیت این را گفت ٍ بٌ ناچار جلَتر رفت

ٌ يای غَل پیکر با نرداب بسیار بزرگی بَد با جلبک يای سبز ٍ لغزندى ای کٌ قَرباغ
دٍر تا دٍر . بی اعتنایی رٍی آن قَرقَر کردى ٍ ير چند جانیٌ حشرى ای را در يَا نی قاپیدند

ٌ جز قسهتی کٌ رٍبی در آن جا ایستادى بَد، پَشیدى از علف يای بلند بَد  .نرداب، ب

ٌ ای کٌ رافائل بٌ  نایکل با بی خیالی رٍی زنین سرد ٍ نهدار نشستٌ بَد ٍ با دقت بٌ نقش
 .اٍ دادى بَد، نگاى نی کرد

رٍبی بٌ اٍ کٌ بی تَجٌ بٌ بَی بد اطرافش نشغَل ٍارسی نقشٌ بَد، چشو غرى ای رفتٌ ٍ 
 .بٌ طرف علف يای بلند نرداب رفت ٍ شرٍع بٌ کندن آن يا کرد

نایکل نگاى زیر چشهی بٌ رٍبی انداخت، برای یک لحظٌ بازٍيای برينٌ ٍ پايای ظریف 
ٍ کشیدى اش حَاسش را پرت کرد ٍ ناگًان بًانٌ جدیدی برای پس زدن افکارش پیدا 

 .کرد

ٌ خاطر اینٌ کٌ اٍن یٌ دخترى ٍ نن یٌ پسرم، طبیعیٌ کٌ يهچین نگايی بًش  - حتها ب
 .داشتٌ باشو

ٌ ی بعد رٍبی بی نقدنٌ رٍیش  آن گاى با خیال راحت نشغَل دیدزدن اٍ شد؛ انا چند جانی
را برگرداند ٍ نایکل بٌ سرعت خَد را نشغَل خَاندن نقشٌ نشان داد ٍ خَشبختانٌ 

 .رٍبی چیزی نفًهید

 !بلند شَ -

 .نایکل سرش را بلند کرد ٍ با تعجب بٌ اٍ نگاى کرد

 !گفتو پاشَ -

 برای چی؟ -
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 :رٍبی اشارى ای بٌ علف يایی کٌ در دست داشت کردى ٍ گفت

 .نهی بینی؟ نی خَام رٍی این يا بشینیو -

ٌ ای در يهان حالت ناند، سپس بٌ سرعت از جایش برخاستٌ ٍ کهک کرد تا  نایکل لحظ
 .علف يای بیشتری جهع کنند

چند ساعتی از شب گذشتٌ بَد، رٍبی ٍ نایکل کنار یکدیگر دراز کشیدى ٍ بٌ بدر کانل 
 نیازی بٌ شانسیآسهان آن شب صاف بَد ٍ در کهال خَش . ناى چشو دٍختٌ بَدند

ٌ ی بسیار دٍری صدای گرگ يا ٍ دیگر حیَانات درندى ی . برپاکردن آتش نبَد از فاصل
 .شب بٌ گَش نی رسید

ٌ ای  رٍبی نگايی بٌ نایکل انداخت ٍ با نشايدى ی چشو يای باز اٍ، با صدای آيست
 :گفت

 یادتٌ چٌ قَلی بًو دادى بَدی؟ -

 :نایکل در يهان حالت زنزنٌ کرد

 کدٍنش رٍ نیگی؟ -

ٌ چیز رٍ ٍاسٌ -  .م تعریف نی کنیيهَن کٌ گفتی بٌ ٍقتش يه

 فکر نی کنی االن ٍقتشٌ؟ -

 .اٍيَم -

 :نایکل نفس عهیقی کشید ٍ گفت

 چی نی خَای بدٍنی؟ -

 :رٍبی کٌ يیجان سراسر ٍجَدش را فرا گرفتٌ بَد، فَرا گفت
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 چٌ بالیی سر آدٍنیس اٍند؟ -

 !باالخرى اسهش رٍ یاد گرفتی! چٌ عجب -

 :رٍبی خندید ٍ نایکل ادانٌ داد

 .قبال بًت گفتو -

 .آرى؛ انا نگفتی کٌ نارسیسا چرا این کار رٍ کرد -

ٌ ی قدرت بَد، سنگدل ٍ بی رحو بَد؛ این کانال ٍاضحٌ، این - ٌ  اینکٌ اٍن تشن طَر ٍاس
 نیست؟

 .نایکل با لحن تندی این را گفت ٍ ساکت شد

ٌ ی اٍ کٌ بٌ سرعت باال ٍ پایین نی رفت، نگاى کرد ٍ گفت ٌ ی سین  :رٍبی بٌ قفس

 .نهی خَاستو ناراحتت کنو -

 !نن ناراحت نیستو -

 :رٍبی بٌ آرانی گفت

 .باشٌ -

ٌ ای سکَت برقرار شد ٍ در نًایت نایکل شرٍع بٌ صحبت کرد ٍ بٌ نظر  چند لحظ
 .نی رسید کٌ اندکی آرام تر شدى است

ٌ ی نا بَد ٍ با تَجٌ بٌ این نَضَع، نلکٌ  - يهَن طَری کٌ نی دٍنی، نارسیسا دختر نلک
باید اٍن رٍ بٌ عنَان  جانشینش انتخاب نی کرد؛ ٍلی خب، يیچ احهقی اٍن دختر 

ٌ ی سرزنین انتخاب نهی کرد ترین بٌ يهین خاطر، دختر صهیهی. دیٍَنٌ رٍ بٌ عنَان نلک
 .دٍست نلکٌ، یعنی ایزابل بٌ عنَان جانشین انتخاب شد
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ٌ ی صحبت يای اٍ گَش کرد  .رٍبی بٌ پًلَ چرخید ٍ با اشتیاق بٌ ادان

ٌ ی پرنسس رٍ بٌ دل گرفت ٍ برای انتقام نقشٌ  - از يهَن نَقع بَد کٌ اٍن لعنتی کین
 .کشید

 ...پرنسس یعنی -

 .لیانا -

رٍبی با شنیدن این اسو بسیار جا خَرد، ناگًان چیزی در انتًای قلبش فرٍ ریخت ٍ اٍ 
 .را ننقلب ٍ دگرگَن کرد

 :نایکل بی خبر از حال درٍنی اٍ ادانٌ داد

یٌ راز سر بٌ نًر کٌ ... پرنسس تا ندت زیادی از این دشهنی خبر نداشت، تا اینکٌ -
 .سال يای سال نخفی نَندى بَد، برای اٍن فاش شد

 چٌ رازی؟ -

 .از جزئیاتش خبر ندارم، فقط نی دٍنو آدٍنیس تَسط یکی از خدایان نفرین شدى بَد -

 :رٍبی با صدای لرزانی گفت

 ...ننظَرت از خدایان -

 .ِيیدِس  -

ٌ کشی با برادرانش، بدترین سًو را برندى شد ٍ آن جًان زیرین یا دنیای ) يیدس، در قرع
نردگان بَد؛ در صَرتی کٌ برادرانش زئَس ٍ پَسایدٍن بٌ ترتیب آسهان ٍ دریا 

از آن جایی کٌ رعایای  يادس را نردگان تشکیل نی دادند، اٍ بٌ کسانی کٌ . نصیبشان شد
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نانند ارینی يا یا خشو . نَجب افزایش جهعیت سرزنینش نی شدند بسیار عالقٌ داشت
 (.دادن آن يا بٌ سهت خَدکشی بَدٍ ناانیدی کٌ کارشان تعقیب گنايکاران ٍ سَق

زدن نداشت؛ گَیی اٍ را ٍسط یکی از يهان کتاب يایی کٌ نضحک ٍ رٍبی تَان حرف
! خدایان زئَس، پَسایدٍن ٍ يیدس ٍجَد داشتند. تخیلی نی پنداشت ريا کردى بَدند

 .با فکرکردن بٌ آن نَضَع ترس عهیقی بٌ جانش افتاد

 :العهل يای اٍ اضافٌ کردنایکل بی تَجٌ بٌ عکس

ٌ ی پَسایدٍن، تنًا یٌ نفر نی تَنست . نفرین يیدس نابَدی سرزنین نا بَد - بٌ گفت
 ...سرزنینهَن رٍ نجات بدى ٍ اٍن

 پرنسس لیانا؟ -

ٌ ی ننفی تکان  رٍبی با لحن عجیبی اسو لیانا را بر زبان آٍرد؛ انا نایکل سری بٌ نشان
 :دادى ٍ گفت

 .تَ -

اگر تا آن لحظٌ رٍحی در بدن رٍبی ٍجَد داشت، با شنیدن يهان یک کلهٌ پر کشید ٍ 
 .رفت؛ دست يایش یخ کردى ٍ رنگش پریدى بَد

 رٍبی، حالت خَبٌ؟ -

ير . خشی از اطرافشان بلند شدقبل از آنکٌ بتَاند جَابی بٌ نایکل بديد، صدای خش
 .دٍ با نگرانی بٌ علف يای نقابلشان کٌ بٌ آرانی تکان نی خَرد نگاى کردند

رٍبی انتظار دیدن ير نَجَدی را داشت ٍ در آن لحظٌ ترسیدى ٍ ٍحشت زدى بَد؛ انا 
 .حل يای رافائل در آن لحظٌ بٌ دردشان بخَردنایکل تنًا آرزٍ نی کرد کٌ راى
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حرکت علف يا ير لحظٌ شدیدتر . ير دٍ ایستادند ٍ با دقت بٌ آن سهت نگاى کردند
ٌ ای از پشت آن بیرٍن نی شد، تا آنکٌ در نًایت بٌ آرانی کنار رفتٌ ٍ گرگ عظیو الجح

 .آند

رٍبی با دیدن اٍ بی حال شد ٍ چنگی بٌ بازٍی نایکل زد تا تعادلش را حفظ کند، در 
 :بریدى گفتيهان حالت بریدى

 ...اٍن یٌ گرگٌ... اٍن -

 !اٍن گرگ نیست -

 :رٍبی با تعجب بٌ اٍ نگاى کرد ٍ قبل از آنکٌ حرفی بزند، نایکل با اطهینان گفت

ٌ ست -  .اٍن یٌ گرگین

ٌ ای ٍ از خرافات نردم ارٍپا است) . ُگرگینٌ یا گرگ دیس یا گرگ آدم، نَجَدی افسان
بٌ صَرت گرگ  (ناى شب چًاردى)گرگینٌ انسانی است کٌ شب يایی کٌ ناى کانل است 

ٌ يا در داستان يای يزار ٍ یک شب یاد شدى ٍ در این داستان يا آن را . درنی آید از گرگین
 (.ُقطُرب نانیدى اند

ٌ ای . گرگینٌ در حالی کٌ چشو يای ٍحشی اش برق نی زد، جلَتر آند رٍبی جیغ خف
نایکل تکان ناگًانی خَرد؛ انا ٍقتی برای . کشیدى ٍ سرش را در آغَش نایکل فرٍ کرد

تَجٌ بٌ آن نَضَع نداشت؛ زیرا بٌ طَر ناگًانی چشهش بٌ جای زخو نًرنانندی بر 
 .رٍی پیشانی گرگینٌ افتاد

ٌ چیز برایش رٍشن شد، آن گاى با لحن نالیهی گفت  :در یک لحظٌ يه

 .حَاسو نبَد کٌ انشب ناى کانلٌ، تَنی ِبرک -
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اٍ ريبر . در رابطٌ با شخصیت تَنی برک، تَضیح نختصری در رنان لیانا دادى شدى بَد)
ٌ يا در آدٍنیس بَد ٌ ی گرگین ٌ اش پراکندى . گل بعد از بٌ قدرت رسیدن نارسیسا، اٍ ٍ گل

قبل از فرارش، بٌ دلیل نافرنانی از . شدند ٍ يرکدام از آن يا بٌ سرزنینی پناى بردند
 (.دستَرات نلکٌ نارسیسا، داغ سرپیچی از فرنان نلکٌ بٌ پیشانی اش زدى شد

 :گرگینٌ قدنی بٌ جلَ برداشت ٍ با صدای بهی شرٍع بٌ صحبت کرد

 تَ نن رٍ نی شناسی؟ -

العادى ای در ٍاقع يهٌ تَ رٍ نی شناسن؛ چَن در نقابل اٍن زن شیطانی نقاٍنت فَق -
 .از خَدت نشَن دادی

 .صدای خرخری از گلَی گرگینٌ بلند شد؛ گَیی بٌ اٍ پَزخند نی زد

ٌ ام چندان نَجَدات حرف گَش کنی نبَدیو؛ انا تنًا نلکٌ کاترین رٍ  - با اینکٌ نن ٍ گل
ٍقت نتَنستو اٍن زن ايریهنی رٍ نن يیچ. بٌ عنَان فرنانرٍای آدٍنیس قبَل داشتیو

 .بٌ عنَان نلکٌ بپذیرم

ٌ ای بٌ اٍ انداخت ٍ گفت  :نایکل نگاى قدرشناسان

 .انیدٍارم حاال زندگی خَبی داشتٌ باشی -

ٌ يای این سرزنین چندان سخت نیست، اٍن يا برخالف ظايرشَن  - زندگی با گرگین
 .نَجَدات خَبی بَدن ٍ نن رٍ بٌ راحتی بین خَدشَن پذیرفتن

گرچٌ تَنی برک بٌ حضَر اٍ . رٍبی تکان کَچکی خَرد؛ انا باز يو در يهان حالت ناند
 .کَچک ترین تَجًی نشان نداد

ٌ ای حَاسش پرت شدى بَد، بعد از نکخ کَتايی گفت  :نایکل کٌ لحظ
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از دیدنت خَشحال شدم، انیدٍارم رٍزی برسٌ کٌ بار دیگٌ برگردی بٌ جایی کٌ بًش  -
 .تعلق داری

نفس داغ تَنی برک از بینی اش خارج شد ٍ يهان گَنٌ کٌ در تاریکی شب نحَ نی شد، 
 :کنندى ای گفتبا لحن نایَس

اگر رٍزی آسهان بٌ زنین آند ٍ زنین بٌ آسهان رفت، در اٍن صَرت نن يو نی تَنو  -
 .بٌ سرزنینی برگردم کٌ رٍزی در اٍن نتَلد شدم

ٌِ دل . نایکل بٌ جای خالی اٍ خیرى ناندى بَد ٌ اش بَد کٌ ت چنان یاس ٍ ناانیدی در جهل
 .نایکل خالی شدى ٍ خَد را یک بازندى ی تهام عیار دید

 :رٍبی سرش را بلند کرد ٍ پرسید

 اٍن رفت؟ -

نایکل . رٍز بعد رٍبی ٍ نایکل راى شب گذشتٌ را ادانٌ دادى ٍ در يهان نسیر پیش رفتند
. از شب گذشتٌ تا اکنَن ساکت ٍ آرام شدى ٍ غو عهیقی بر چًرى اش سایٌ افکندى بَد

زدن کند؛ انا ٍقتی رٍبی ندام سر صحبت را باز کردى ٍ تالش نی کرد تا اٍ را ٍادار بٌ حرف
 .تالش يایش بی نتیجٌ ناند، اٍ نیز ساکت ٍ بدخلق شد

بی تَجٌ بٌ صخرى يای بزرگ ٍ کَچک . ریزى يای زیر پایش زدرٍبی لگدی بٌ سنگ
نقابلش راى نی رفت ٍ بٌ زنین ٍ زنان بد ٍ بیراى نی گفت کٌ ناگًان پایش نیان سنگ 

 !بزرگی گیر کردى ٍ شترق

درست در يهان لحظٌ نایکل برگشت ٍ با خَنسردی . با صدای نًیبی بٌ زنین افتاد
 :گفت

 .رسیدیو، يهین جاست -
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رٍبی با ناراحتی غرٍلندی کردى ٍ سعی کرد بلند شَد؛ انا ينگام برخاستن بار دیگر 
پايایش پیچ خَردى ٍ تعادلش را از دست داد، جیغ خفیفی کشیدى ٍ سعی کرد صاف 

 .بایستد؛ انا نتَانست ٍ درست قبل از برخَرد بٌ زنین، نیان زنین ٍ يَا نعلق ناند

ٌ ی صَرت يایشان بٌ  ٌ خاطر آنکٌ فاصل بٌ طَر ناگًانی قلبش در سینٌ فرٍ ریخت؛ نٌ ب
ٌ ای کٌ لخیک بند انگشت نیز نهی رسید، رٍبی با دیدن يیبت عظیو  بٌ کنانلخ الجح

 .سهتشان نی آند، نات ٍ نتحیر ناندى بَد

نایکل فَرا رد نگاى اٍ را گرفتٌ ٍ در حالی کٌ رٍبی را بر رٍی زنین سخت کَيستان 
 :نی گذاشت، زنزنٌ کرد

 .بیا تا نا رٍ ندیدى پشت صخرى يا قایو بشیو! لعنت بٌ این شانس -

ٌ کو دیر شدى -  !فکر کنو ی

رٍبی زنانی این را گفت کٌ غَل غارنشین با دیدن آن يا غرشی کردى ٍ سرعتش را بیشتر 
ٌ يای . کرد تنًا کاری کٌ نایکل تَانست انجام ديد، بیرٍن کشیدن خنجر ٍ لهس دان

 !انفجاری بَد؛ تنًا سالح آن يا در آن سفر

 :اٍ با صدای بلندی بٌ رٍبی گفت

 !نگٌ نهی شنَی چی نیگو؟ برٍ! برٍ قایو شَ -

 .درست يهان لحظٌ غَل بار دیگر نعرى زد

رٍبی نستأصل ایستادى ٍ نگايش نیان آن يا در نَسان بَد، در نًایت تصهیو خَد را 
 :گرفتٌ ٍ در حالی کٌ چهاق را در دست يایش نی چرخاند، خَد را بٌ اٍ رساندى ٍ گفت

 .نن يهین جا نی نَنو! نٌ -
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ٌ ی زیادی نهاندى بَد، غَل با آخرین سرعت بٌ سهت آن يا دٍید ٍ زنین زیر  دیگر فاصل
 .پایشان را بٌ لرزى در آٍرد

غَل جلَتر از . در يهان ينگام نایکل ٍ رٍبی جا خالی دادى ٍ يرکدام بٌ یک سَ دٍیدند
ٌ ای دست يایش را باز کرد با دیدن جای خالی . آن يا نتَقف شدى ٍ با حالت پیرٍزنندان

 .آن يا چنان نعرى ای زد کٌ صخرى يای اطراف کَيستان با حالت تًدیدآنیزی لرزیدند

بار دیگر رٍیش را برگرداند ٍ درست در نقابل آن يا قرار گرفت، چًرى ی زشتش عصبانی تر 
 .از قبل بَد

 !تا آخر عهر کٌ نهی تَنیو يهین جَری ٍایستیو -

نایکل در یک لحظٌ بٌ آن نتیجٌ رسید کٌ رٍبی درست نی گَید؛ اگر آن يا کلک غَل را 
نایکل با یک تصهیو ناگًانی خنجر را نحکو تر . نهی کندند، بی شک اٍ کلکشان را نی کند

 .از قبل در دست گرفتٌ ٍ بٌ سهت اٍ دٍید

 !نایکل -

نایکل ٍ غَل غارنشین بٌ سهت یکدیگر نی دٍیدند؛ نایکل خنجر را بلند کردى ٍ بٌ قصد 
فرٍکردن در پايای اٍ باال آٍرد؛ زیرا قدش تنًا بٌ پايای اٍ نی رسید؛ انا درست قبل از 
فرٍدآندن خنجر، غَل با حالت عادی آن را از دست يای نایکل بیرٍن کشیدى ٍ چند 

ٌ ای را بٌ آن خیرى شد  .جانی

 !سپس بٌ طَر کانال ناگًانی، با آن نغز کَچکش تصهیو گرفت خنجر رافائل را بخَرد

 !نـٌ! يی! يی! يی -

 .نایکل زیر پايای اٍ نعرى نی زد ٍ فحش ٍ ناسزا نی گفت
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رٍبی خیلی زٍد بٌ آن نتیجٌ رسید کٌ بًتر است از يهان راى فرار کردى ٍ برای يهیشٌ 
 .خَد را از دسترس رافائل خارج کنند

نایکل با حالت نات ٍ نتحیر در نقابل غَل ایستادى بَد، ناگًان خشهش نسبت بٌ اٍ 
 .فَران کردى ٍ چنان فریادی کشید کٌ انعکاسش در تهام کَيستان پیچید

غَل کٌ گَیی بار دیگر نتَجٌ حضَر اٍ شدى بَد، لگدی بٌ اٍ زدى ٍ نایکل را بٌ چندین 
رٍبی با ترس اٍ را صدا زد؛ انا نایکل نشنیدى گرفت ٍ سپس . نتر آن طرف تر پرتاب کرد

 :با صدای بلندی نعرى زد

 .اٍن خنجر رٍ از حلقَنت نی کشو بیرٍن -

 .غَل غارنشین با حالتی عصبی سرش را تکان داد ٍ بٌ اٍ نزدیک شد

 !فرار کن! نایکل -

ٌ ای بعد  نایکل کَچک ترین حرکتی نکرد، گرچٌ فرصتی يو برای این کار نداشت؛ زیرا جانی
 .غَل اٍ را نانند پری از رٍی زنین بلند کردى ٍ درست در نقابل ديانش تکان تکان داد

رٍبی از شدت ٍحشت ندام جیغ نی کشید ٍ اٍ را صدا نی زد؛ نایکل از صدای داد ٍ 
ٌ ای درنگ کند، کارش  فریاد رٍبی گیج ٍ سردرگو شدى بَد؛ انا نی دانست کٌ اگر لحظ

تهام است؛ بنابراین سعی کرد بٌ جیغ ٍ داد يای رٍبی اعتنایی نکند، سپس دستش را در 
ٌ ی کَچک انفجاری را بٌ درٍن ديان غَل غارنشین پرتاب  جیبش فرٍ کردى ٍ پنج دان

 .کرد ٍ آن گاى گَیی زنین ٍ زنان نتَقف شد

غَل بٌ خَبی دریافتٌ بَد کٌ اتفاقی در شرف ٍقَع است؛ زیرا دست ٍ پايایش بٌ طرز 
 .ناخَشایندی باد نی کرد

 .با بی حَاسی نایکل را ريا کرد ٍ اٍ بٌ شدت بر رٍی زنین افتاد
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 :رٍبی با نگرانی زنزنٌ کرد

 !دٍبارى نٌ! ٍای نٌ -

 !قایو شَ! پناى بگیر! فرار کن! رٍبی -

ٌ ای نفًهید کدام یک از آن کاريا را باید انجام ديد؛ انا خیلی زٍد بٌ  رٍبی برای جانی
طرف صخرى ی بزرگی کٌ در دٍرترین نقطٌ از غَل بَد، دٍیدى ٍ پشت آن پناى گرفت ٍ 

 .این گَنٌ تهام آن سٌ کار را با يو بٌ انجام رساند

صدای نعرى يای دردآلَد ٍ خشهگین غَل سراسر کَيستان را فرا گرفتٌ بَد، آن گاى 
 ...صدای انفجار نًیبی آند ٍ

ٌ يای بدن  ٌ ی زندگی اش رٍبرٍ شد؛ تک رٍبی بٌ سرعت برگشت ٍ با ننزجرکنندى ترین صحن
 .جا افتادى ٍ خَنش بر رٍی تهام صخرى يای اطراف پاشیدى شدى بَدغَل در يهٌ

ٌ ای از  َ تر رفت؛ شیء درخشانی در زیر رٍدخان نایکل عرق پیشانی اش را پاک کردى ٍ جل
 .خَن بٌ چشو نی خَرد

نایکل با احتیاط خنجر را برداشتٌ ٍ در حالی کٌ آن را با فاصلٌ از خَد نگٌ نی داشت، 
 :گفت

 .خطر رفع شد، بیا بریو -

*** 

 «ایتابَت شیشٌ»

آن يا دٍ رٍز گذشتٌ را در غار بزرگی در کَيستان . سٌ رٍز از آغاز سفرشان نی گذشت
ٌ ی سفرشان شد  .سپری کردند؛ زیرا برف ٍ بَران نانع ادان
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 آتش در آن ظلهات ٍ کردن در غار نیز شگفتی يای بسیاری داشت؛ رٍشن کردنزندگی 
ٌ يایی غَل پیکر از خَدشان، سرخ گیریشکل شدن گَشت خرگَش يای چاق ٍ چلٌ  سای

در آتش سرخ، قندیل يای یخی بلندی کٌ از سقف غار آٍیزان ناندى بَدند؛ يهٌ ٍ يهٌ 
ٌ يای کَتاى، انا خاطرى  .انگیزی را برای آن يا شکل دادى بَدنددر کنار یکدیگر لحظ

رٍز سَم آغاز سفرشان نساٍی با بندآندن برف ٍ بَران ٍ طلَع خَرشید از پس کَى يای 
؛ بنابراین  بار دیگر بٌ راى افتادند، آن يا پس از ساعت يای طَالنی از کَيستان  اطراف بَد

 .خارج شدند

دشتی از . بٌ نحض گذشتن از کَيستان با ننظرى ای فَق تصَراتشان رٍبرٍ شدند
گل يایی بٌ رنگ .  گل يای رنگارنگ درست در نقابل چشو يایشان خَدنهایی نی کرد

گل يای دیگر کٌ از ترکیب چندین رنگ نختلف بَدند نیز، . قرنز، زرد، نارنجی ٍ صَرتی
در نیان آن يا بٌ چشو نی خَرد؛ آسهان باالی سرشان آبی ٍ صاف بَدى ٍ نَر خَرشید 

 .کٌ بر آن دشت زیبا نی تابید، زیبایی اش را دٍچندان نی کرد

ٌ ی نقابلش از خَد بی خَد شد، بٌ طَر ناگًانی حضَر نایکل را از  رٍبی با دیدن صحن
 .نَاز بَدیاد بردى ٍ تنًا فکری کٌ در سرش نی چرخید، دٍیدن در آن دشت چشو

نایکل نیز نحَ آن ننظرى شدى بَد؛ انا درست قبل از آنکٌ فرصتی برای ابراز احساسش 
اٍ با خندى بٌ سهت دشت . داشتٌ باشد، رٍبی دٍید ٍ نانند برق ٍ باد از کنارش گذشت

احساسی کٌ در . دٍیدى ٍ طَلی نکشید کٌ در نیان آن گل يای شگفت انگیز گو شد
. ٍجَدش شکل نی گرفت ٍصف  نشدنی بَد؛ گَیی اٍ آزادترین انسان بر رٍی زنین بَد

دختری کٌ در تهام طَل زندگی اش آزردى ٍ غهگین نبَد ٍ بٌ طَر ناگًانی تهام اتفاقات 
اخیر را از یاد برد ٍ داشتن تهانی آن حس يای عالی، نساٍی با يهان اتفاق ناب ٍ 

ٌ چیز در چند جانیٌ اتفاق افتاد  .تهاشایی بَد؛ انا بر عکس يهیشٌ يه



 

www.lovelyboy.blog.ir 

229 Zahra bagheri  پایان برای بازگشتیرنان |  

رٍبی دیگر یک دختر نعهَلی با قدرتی عالی، انا غیرقابل کنترل نبَد؛ اٍ اکنَن نانند 
 .پریزاد يا زیبا ٍ ظریف بٌ نظر نی رسید

رٍبی با لبخند برگشت تا نایکل را نیز بٌ قرارگرفتن در آن گلزار دعَت کند؛ انا نیازی بٌ 
 . ٍ درست پشت سرش ایستادى بَد نتریاین کار نبَد؛ زیرا اٍ در چند سانتی

ٌ گَنٌ بٌ آن جا رسیدى است؛ تنًا چیزی کٌ در آن لحظات  نایکل نهی دانست کی ٍ چ
شاید تنًا اٍ نبَد کٌ . نی فًهید، آن بَدى کٌ بیش از آن تاب نقاٍنت در برابر اٍ را ندارد

سست ٍ بی ارادى شدى بَد؛ زیرا رٍبی نیز احساسی نشابٌ اٍ را داشت ٍ آن گاى ير دٍی 
ٌ ی آخر را طی کردند  .آن يا بی آنکٌ بٌ چیز دیگری فکر کنند، فاصل

ٌ يای  ٌ ای بینشان رد ٍ بدل شَد، بی آنکٌ نیان بـ ـَس آرام ٍ بی آنکٌ يیچ حرف عاشقان
ٌ يایشان پرحرارت ٍ سرشار از . طَالنی یکدیگر بٌ عشق خَد اعتراف کنند بـ ـَس

احساس بَد؛ انا يیچ کدام از آن يا حاضر نبَدند کٌ برای در آغَش کشیدن یکدیگر 
ٌ يای  پیش قدم شَند، ٍ شاید يهان کبر ٍ غرٍرشان باعخ شد کٌ با ٍجَد آن دقیق

 .عاشقانٌ از یکدیگر دٍرتر شَند

بٌ طَر ناگًانی ابريای تیرى ٍ تار آسهان صاف ٍ آفتابی را پَشاندند، نسیو تندی شرٍع 
بٌ ٍزیدن کردى ٍ سَز سردی بدنشان را لرزاند ٍ طَلی نکشید کٌ با صدای رعد بلندی بٌ 

 .خَد آندى ٍ از یکدیگر جدا شدند

 .با چًرى يایی نات ٍ نبًَت بٌ يو نگاى کردند؛ انا خیلی زٍد نگايشان را دزدیدند

 :نایکل با صدایی کٌ بٌ سختی در نی آند، گفت

 .بیا بریو یٌ جایی تا بارٍن بند بیاد -
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رٍبی ينَز يو . آن گاى دست سرد ٍ یخ زدى اش را گرفتٌ ٍ با يو شرٍع بٌ دٍیدن کردند
 .حیرت زدى بَد ٍ بٌ يیچ ٍجٌ بٌ تغییر ناگًانی يَا تَجًی نداشت

با آنکٌ با آخرین سرعت . بٌ سختی از نیان گلزار عبَر کردى ٍ در نًایت از آن خارج شدند
بٌ سهت درخت يای آن طرف تپٌ دٍیدند؛ انا باز يو يردٍی آن يا نانند دٍ نَش 

 . شدند  کشیدىآب

 :بٌ نحض رسیدن بٌ سرپناى، نایکل با صدای آرانی گفت

 .يهین جا نی نَنیو تا بارٍن بند بیاد -

 آن يو در این يَای صاف ٍ آفتابی؟! باران؟

رٍبی نگايی بٌ آسهان صافی کٌ اکنَن نانند قیر سیاى ٍ يراسناک بَد انداخت؛ نگر 
چنین چیزی يو انکان داشت؟ بی شک اشکالی پیش آندى بَد کٌ آن يا سر 

 .درنهی آٍردند

رٍبی تصهیو داشت کٌ تا ندت يا سکَت کردى ٍ سرش را تا آخرین حد نهکن پایین 
 :بیندازد؛ انا در آن لحظٌ نتَانست خَدداری کند ٍ با تعجب پرسید

ٌ ی پیش صاف ٍ آفتابی بَد، این یٌ ذرى - یٌ ذرى غیرعادی ... يَا کٌ تا چند دقیق
 !نیست؟

نایکل نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ رٍبی بٌ سرعت سرش را برگرداند ٍ خَد را نشغَل ٍارسی 
 .اٍضاع يَا نشان داد

 :نایکل این بار با صدای بلندتری گفت

ٌ ای نداریو، باید بٌ رايهَن ادانٌ بدیو تا  - این خیلی غیرعادیٌ؛ انا نا کٌ چارى ی دیگ
 .زٍدتر بٌ اٍن جا برسیو
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 تَی این بارٍن؟ -

 تَ فکر بًتری سراغ داری؟ -

 :نایکل با انتظار بٌ اٍ چشو دٍخت؛ انا رٍبی بی آنکٌ بٌ اٍ نگاى کند، فَرا گفت

 !نٌ -

 .رٍبی بٌ راستی شرایط فکرکردن را نداشت ٍ اکنَن نغزش نانند کاغذ، سفید ٍ تهیز بَد

. زدى، در آن يَای بارانی ٍ رعد يای يَلناک بٌ راى افتادندبا گام يای تند ٍ شتاب
ٍضعیت بسیاری بدی بَد؛ لباس يایش کانال خیس شدى ٍ بٌ بدنشان چسبیدى بَد ٍ 

يهین نَجب نی شد کٌ بیش از پیش سردشان شدى ٍ با شدت بیشتری بلرزند، آب 
 .بینی رٍبی نیز بٌ راى افتادى بَد ٍ پايایش کانال خشک شدى بَدند

 :کالفٌ ٍ عصبانی نتَقف شدى ٍ فریاد زد

 .نن دیگٌ نهی تَنو راى بیام -

 :نایکل کٌ کهی جلَتر از اٍ بَد، برگشتٌ ٍ فَرا گفت

ٌ کو دیگٌ تحهل کن، بٌ زٍدی نی رسیو -  .ی

جدی؟ ٍلی نن کٌ اصال برام نًو نیست، تنًا چیزی کٌ نی خَام اینٌ کٌ از يهین راى  -
 .اٍندى برگردم ٍ برم پیش پدرم

 ...رٍبی، نن ٍاقعا -

ٌ چیز بٌ يو ریخت -  .نی دٍنی چیٌ؟ حاال نی فًهو کٌ از ٍقتی ٍارد زندگیو شدی يه

 .نایکل بٌ طَر ناگًانی سکَت کردى ٍ با اخو غلیظی بٌ اٍ خیرى شد
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 :رٍبی بی تَجٌ بٌ اٍ با صدای بلندی فریاد زد

پیش اٍن فقط نحدٍد بَدم، نهی تَنستو اٍن ! پیش پدرم...برم... نی خَام... نن -
 ...طَری کٌ دلو نی خَاد با دٍستام ٍقت بگذرٍنو؛ انا

 :رٍبی نعرى زد ٍ ادانٌ داد

پیش اٍن الاقل نجبَر نبَدم تَی بارٍن ٍ سرنا دنبال یٌ نانَریت نسخرى باشو،  -
جَنو ندام در ! نجبَر نبَدم با یٌ افعی دٍ سر بجنگو، نجبَر نبَدم تَی درخت بخَابو

یٌ ! خطر نبَد؛ دٍ تا سَسک بدترکیب قصد نهی کردن نن رٍ جای نايارشَن بخَرن
ٌ ی احهق با یک نیزى قلبو رٍ يدف نهی گرفت  ...کَتَل

رٍبی کٌ آب ديانش خشک شدى بَد ٍ گلَیش گرفتٌ بَد، برای بار آخر فریاد زدى ٍ 
 :حرف يایش را با این جهلٌ بٌ پایان رساند

ٌ ش تقصیر تَئٌ، تَ نن رٍ بٌ این  -  !ازت نتنفرم... جا کشَندیيه

نایکل در تهام ندت حرفی . رٍبی يهچنان نفس نفس زدى ٍ با خشو بٌ اٍ نگاى نی کرد
حالت چًرى اش آنیختٌ بٌ چندین حس . نزدى ٍ در سکَت بٌ حرف يایش گَش نی داد

 .نختلف بَد؛ عصبانیت، سرزنش، ناراحتی ٍ نفرت

ٌ ای ننتظر ناند تا نفس رٍبی بٌ طَر کانل باال بیاید، آن گاى با لحن سردی گفت  :اٍ جانی

جا کردنت خَشحالو؟ خیال کردی خَشو نیاد يهٌفکر کردی نن خیلی از يهرايی -
 کاری يات رٍ درست کنو؟دنبال خَدم بکشَنهت ٍ خراب

در عرض چند جانیٌ رعد بٌ طَر کانل قطع شدى ٍ باران با شدت کهتری بارید؛ درست 
 .نانند ضربان قلب رٍبی کٌ بٌ کندی نی زد

 .آن دٍ درست در نقابل یکدیگر ایستادى ٍ با خشو ٍ نفرت بٌ يو خیرى شدى بَدند
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 :برای یک لحظٌ، یک سَال نًو ٍ حیاتی از ديان رٍبی پرید ٍ پرسید

 پس چرا؟ -

 :نایکل با لحن گزندى ای ادانٌ داد

ٌ خاطر جاناتان ٍ نردنو -  .این فقط یٌ نانَریت بَد. نن نجبَر بَدم، ب

آن گاى قدنی بٌ جلَ آندى ٍ در حالی کٌ نگاى تحقیرآنیزی بٌ سر تا پای اٍ نی انداخت 
 :گفت

نن از رٍز اٍل يو نی دٍنستو کٌ تَ شایستگی ريبری سرزنینت رٍ نداری، از يهَن رٍز  -
اٍلی کٌ دیدنت؛ انا حرفی نزدم ٍ بٌ عقیدى ی جاناتان احترام گذاشتو؛ انا يهیشٌ، تَی 

 !تهام این رٍز يا ينَزم نعتقد بَدم کٌ کَچک ترین قدرت ريبری در تَ ٍجَد ندارى

شدت باران کهتر از پیش شدى ٍ ناگًان بٌ طَر کانل نتَقف شد؛ رٍبی نیز گهان کرد کٌ 
ٌ ای قلبش از کار افتادى است ٍ تنًا یک جهلٌ در سرش نی چرخید این فقط یٌ »:لحظ

 «.نانَریت بَد

 !رٍبی آرٍم باش -

 .رٍبی در دل سعی نی کرد کٌ خَد را آرام کند

 .اٍن گفت کٌ یٌ نانَریتٌ -

 .فقط آرٍم باش ٍ سعی کن نفس بکشی! باشٌ -

ٌ خاطر نانَریتش کنارم بَدى، اٍن... نهی تَنو - کابَس يام رٍ بٌ ... اٍن بًو گفت کٌ ب
 .ٍاقعیت تبدیل کرد

 !گریٌ نکن! نفس بکش ٍ سعی کن فرانَشش کنی، گریٌ نکن! رٍبی -
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 .نهی تَنو -

ٌ يای قشنگی رٍ کٌ تَی این چند يفتٌ اتفاق افتاد نرٍر کنی - . رٍبی، سعی کن لحظ
 .رٍدخَنٌ ٍ آبشار نزدیک جنگل رٍ بٌ یاد بیار

 !ساکت شَ -

 .ديکدى ای کٌ پر از نردم خَب ٍ نًربَن بَد -

 !گفتو ساکت شَ -

 .گلزار رٍ بٌ یاد بیار -

خب، این خاطرى ی چندان خَشایندی نبَد؛ زیرا رٍبی این دفعٌ با بٌ آٍردن آن لحظات 
 :خشهگین شدى ٍ در دلش نعرى زد

 !خفٌ شَ -

رٍبی در . آن گاى صدای درٍنش خانَش شدى ٍ دیگر يیچ تالشی برای آرام کردن اٍ نکرد
حالی کٌ تهام صَرتش از شدت خشو ٍ عصبانیت برافرٍختٌ شدى بَد، در حالی کٌ 

 :حرارت از جای جای بدنش بیرٍن نی زد، فریاد زد

 !پس برای چی نن رٍ بَسیدی؟ -

ٌ يای درخت پر کشیدى  صدایش چنان بلند بَد کٌ تهانی پرندى يای اطراف از رٍی شاخ
 .ٍ رفتند

نایکل با تعجب بٌ اٍ خیرى شد، دیگر خبری از آن نگاى تحقیرآنیز ٍ نفرت دقایق پیش 
نبَد، اکنَن تنًا سردرگهی در چًرى اش نشًَد بَد؛ گَیی انتظار شنیدن چنین سَالی را 
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خَد رٍبی نیز از پرسیدن آن سَال شرنگین بَد؛ انا در آن لحظات تنًا . نداشت
ٌ اش بَد  .نَضَعی کٌ ايهیت نداشت شرم دختران

اٍ با انتظار بٌ نایکل زل زدى بَد، خَدش يو نهی دانست کٌ تَقع چٌ جَابی را از اٍ 
پس از دقایقی کٌ . دارد؛ تنًا دعا نی کرد آن چٌ کٌ در فکرش بَد، يدف اٍ نبَدى باشد

گَیی ساعت يا بٌ طَر انجانید، لب يای نایکل از يو باز شدى ٍ با صدایی کٌ لرزش 
 :نحسَسی داشت، زنزنٌ کرد

تَ اٍن لحظٌ ... يیچ احساسی بًت نداشتو... فقط از خَد بیخَد شدم... نن فقط -
 .فقط يهین... فقط... م نی گفت انجام دادمتنًا کاری رٍ کٌ غــریـ ـزى ی نردٍنٌ

ٌ ی سادى بٌ شهار نی رفت کٌ بٌ سادگی از آن ! فقط يهین شاید برای نایکل تنًا دٍ کله
ٌ ی خاطرى انگیز ٍ استفادى کرد؛ انا برای رٍبی پر از درد ٍ رنج ٍ نتالشی شدن دٍ يفت

 .سرانجام از آن چٌ کٌ نی ترسید، بٌ سرش آند. رٍیایی بَد

اکنَن بیش تر از ير ٍقت دیگری دلتنگ پدرش بَد؛ کسی کٌ بی  يیچ تَقع ٍ ننتی از اٍ 
نراقبت نی کرد، کسی کٌ خالصانٌ اٍ را دٍست داشتٌ ٍ برای نحافظت از اٍ دست بٌ ير 

کسی کٌ باريا بٌ اٍ يشدار دادى بَد کٌ قدم بٌ این راى سخت نگذارد ٍ اٍ با . کاری نی زد
ٌ ی ترس يا ٍ نگرانی يای پدرش را نادیدى گرفت رٍبی بٌ پدرش قَل دادى . بی تَجًی يه

بَد کٌ اٍ را ترک نکند، پس چٌ شد کٌ اٍ را ريا کردى ٍ با یک نرد غریبٌ کٌ تنًا چند 
 يفتٌ از آشنایی شان نی گذشت، قدم بٌ سرزنینی ناشناختٌ گذاشت؟

آیا فًهیدن حقیقت ارزش دٍری از پدرش ٍ بٌ ارنغان آٍردن غو ٍ ناراحتی برای اٍ را 
اش چنین تاٍان سنگینی دارد، اگر نی دانست فًهیدن   چرا   يای زندگی! داشت؟ يرگز

 .يرگز قدم بٌ این راى نهی گذاشت
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ٌِ دل . نگايی بٌ چشو يای نایکل انداخت، دیگر در نظرش يیچ جذابیتی نداشتند ت
رٍبی بٌ طرز بدی خالی شدى بَد ٍ گَیی دیگر يیچ احساسی نداشت؛ نانند 

ٌ يای خشک ٍ بی حرکت در نقابل نایکل ایستادى بَد، آن گاى ديانش را باز کردى  نجسه
 :ٍ گفت

ٍقتی بٌ آدٍنیس رسیدیو، رايهَن . بیا بریو، نی خَام زٍدتر این   نانَریت   تهَم شٌ -
ٍقت خَدم تصهیو نی گیرم کٌ بهَنو یا برگردم، برای يهیشٌ از يو جدا نیشٌ، اٍن

 .نیازی يو بٌ دٍنستن نظرت راجع بٌ خَدم ندارم

رٍبی نگاى بی رٍحی بٌ اٍ انداختٌ ٍ از کنارش گذشت؛ انا نایکل يهچنان سر جایش 
ٌ ی نانعلَنی زل زدى بَد  .ایستادى ٍ بٌ نقط

ساعت يا از آخرین صحبت يایشان نی گذشت ٍ دیگر چیزی بٌ انتًای راى باقی نهاندى 
يیچ کدام از آن يا . بَد؛ انا رٍبی ٍ نایکل بٌ شدت آرام ٍ سرخَردى بٌ نظر نی رسیدند

ٌ کنندى تر  ينَز يو سکَت را نشکستٌ بَدند ٍ يهین باعخ نی شد کٌ راى نقابلشان خست
 .از يهیشٌ شَد

ٍقتی بٌ علفزاريایی کٌ بٌ شکل کج ٍ نعَج بر رٍی زنین ٍلَ شدى بَدند رسیدند، 
 .نایکل نیو نگايی بٌ نقشٌ انداخت

ٌ ی بلندی کٌ بٌ  يهان لحظٌ رٍبی تکان ضعیفی را زیر پايایش احساس کرد؛ ساق
ٌ ی علف يا نتصل بَد، با حالت تًدیدآنیزی تکان نی خَرد ٍ سعی داشت کٌ خَد  ریش

 .را از زیر پايای رٍبی آزاد کند

 .آٍری بٌ زیر خاک فرٍ رفترٍبی با تعجب پايایش را بلند کرد ٍ ریشٌ با سرعت سرسام

ٌ يایش را باال انداختٌ ٍ بار دیگر بٌ نایکل کٌ ير چند جانیٌ یک بار بٌ نقشٌ نگاى  اٍ شان
 .نی کرد، چشو دٍخت
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آرزٍ داشت کٌ نی تَانست یک لگد جانانٌ بٌ اٍ بزند تا ير چٌ زٍدتر از آن جا برٍند؛ زیرا 
 .احساس خَبی نداشتٌ ٍ ندام حرکت نالیهی را زیر پايایش احساس نی کرد

 :نایکل برگشت ٍ با صدای آرانی گفت

ٌ ی ساتیر يا باید از یٌ اقیانَس عبَر کرد، قبل از اٍن يو باید از  - نقشٌ نیگٌ قبل از قلع
 .علفزار عبَر کنیو

 .خب پس ننظَرش يهین جاست، این نشَن نیدى کٌ نا راى رٍ درست اٍندیو

ٌ ای نکخ کرد تا نظر رٍبی را دربارى ی حرف يایش بشنَد؛ انا رٍبی حرفی  نایکل لحظ
 .نزد؛ زیرا حَاسش بٌ لرزش خفیف زنین زیر پایش بَد

ٌ ای کردى ٍ ادانٌ داد  :نایکل سرف

خب حاال برای اینکٌ نطهئن بشیو کٌ خطری تًدیدنَن نهی کنٌ ٍ اقیانَس کانال اننٌ،  -
 .نن نیرم یٌ نگايی بٌ اطراف بندازم

 .رٍبی با شنیدن این حرف چنان برگشت کٌ گردنش درد گرفت

 يهین جا بهَن تا برگردم، باشٌ؟. خیلی طَل نهی کشٌ -

نن ترجیح نیدم يهزنان با دى تا ! نٌ»:رٍبی دلش نی خَاست کٌ نحکو ٍ قاطع بگَید
؛ انا اٍ يیچ تَضیح ننطقی «.انگیز تنًا نهَنوافعی دٍسر بجنگو؛ انا تَ این علفزار نفرت

ٌ چیز در آن علفزار  برای احساسش نداشت، تنًا چیزی کٌ نی دانست، آن بَدى کٌ يه
از این رٍ با ٍجَد تهام آن حس يای بد، اندکی درنگ کردى ٍ سپس با . غیرعادی است

 :نگرانی زنزنٌ کرد

 .باشٌ، فقط زٍدتر -
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نایکل نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ ديانش را باز کرد؛ انگار قصد داشت حرفی برای دلداری اٍ 
 .بزند؛ انا فَرا پشیهان شدى ٍ خیلی زٍد از آن جا دٍر شد

ٌ ای نتَقف نهی شد ٍ . با رفتن نایکل ٍضعیت بدتر از قبل شد لرزش زنین لحظ
 .علف يای کنار پای رٍبی ندام ٍٍل نی خَردند

ٌ ای از رفتن نایکل گذشت ٍ رٍبی اطهینان داشت کٌ اٍ خیلی زٍد بازنی گردد، چند دقیق
با این حال تصهیو گرفت کٌ از علفزار خارج شَد ٍ جای دیگری بٌ انتظار اٍ بایستد؛ انا 

ٌ يای نازکی کٌ  ٌ اش را جلب کرد؛ ریش ٌ ای تَج ينَز قدم از قدم برنداشتٌ بَد کٌ صحن
 .لزج ٍ چسبناک بَدند، بٌ سرعت برق ٍ باد از زیر خاک سر درنی آٍردند

رٍبی با نگرانی ٍ تعجب بٌ آن ننظرى زل زدى بَد کٌ ناگًان ترک يای بزرگی درست در 
 .قسهتی کٌ رٍبی ایستادى بَد پدیدار شد

 .جا انن ٍ انانٌ، بیا بریورٍبی، يهٌ -

ٌ ی دٍری از اٍ ایستادى بَد رٍبی با خَشحالی نفس عهیقی کشید ٍ بٌ . نایکل در فاصل
ٌ خاطر  ٌ يا بٌ دٍر پايایش پیچید ٍ ب سرعت بٌ سهت اٍ دٍید کٌ یکی از يهان ریش

رفتنش تعادلش را از دست داد ٍ با صَرت بر رٍی زنین افتاد ٍ سَزش سرعت راى
 .شدیدی را بر رٍی پَست صَرتش احساس کرد

 !رٍبی -

رٍبی صدای نایکل را شنید ٍ نی دانست کٌ تا لحظاتی دیگر بٌ کهکش نی آید ٍ جدا از 
 .درد پا ٍ سَزش سهت چپ صَرتش، نگرانی دیگری نداشت
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ٌ ی نایکل با اٍ  اطهینان داشت کٌ آن ٍضعیت خیلی طَل نهی کشد؛ زیرا اکنَن فاصل
ٌ ی دیگری  بسیار کهتر از قبل بَد؛ انا آسَدگی خیالش چندان دٍانی نداشت؛ زیرا ریش

 .بٌ دٍر پای راستش پیچیدى ٍ اٍ را کهی بٌ سهت عقب کشاند

رٍبی با صَرت بر رٍی زنین خَابیدى بَد ٍ با يهان کشیدگی کَتاى، صَرتش بر رٍی 
 .زنین ساییدى شد

ٌ ی سهت راستش، صَرتش در يو رفت آن گاى در يهان لحظٌ، . از شدت سَزش گَن
ٌ ی دیگر از زیر خاک بیرٍن آندى ٍ اٍ با درناندگی فریاد زد  :صديا ریش

 !نایکل -

ٌ ی قبل، ير سٌ ریشٌ اٍ را بٌ  ٌ ی دیگری بٌ دٍر کهرش پیچید ٍ این بار برخالف دفع ریش
 .سهت زنین فشردند؛ گَیی تصهیو داشتند اٍ را بٌ زیر زنین بکشانند

ٌ يا  رٍبی جیغ بلندی کشیدى ٍ سعی کرد خَدش را آزاد کند؛ انا بی فایدى بَد؛ زیرا ریش
 .فشارشان را بیشتر کردند

 !رٍبی -

ٌ يا را  ٌ ای بٌ اٍ نگاى کرد ٍ سپس با عجلٌ بٌ اٍ نزدیک شدى ٍ سعی کرد ریش نایکل جانی
بار سعی کردن، بٌ یاد بعد از چندین. از دٍر کهرش باز کند؛ انا تالشش بی نتیجٌ ناند

خنجر رافائل افتادى ٍ آن را از جیب لباسش بیرٍن آٍرد؛ انا فرصتی برای بیرٍن کشیدنش 
ٌ ای بٌ شکهش  ٌ ی عظیهی از زیر خاک بیرٍن زدى ٍ چنان ضرب پیدا نکرد؛ زیرا ناگًان ریش

ٌ اش بٌ يَا رفت ٌ ای پرتاب شدى ٍ نال  .ٍارد کرد کٌ بٌ گَش

رٍبی با نگرانی بٌ اٍ نگاى کرد، نایکل بٌ سختی بر رٍی زنین نشستٌ ٍ بار دیگر آنادى ی 
 .حهلٌ شد
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رٍبی نتَانست بیش از آن بٌ اٍ نگاى کند؛ زیرا پايایش بٌ داخل شکاف فرٍ رفتٌ بَد ٍ 
 .بدنش با شدت بٌ زنین فشردى نی شد

کهرش بٌ زنین چسبیدى بَد ٍ قادر بٌ تکان دادن بدنش نبَد، آن گاى احساس کرد کٌ 
نایکل بازٍيای اٍ را گرفتٌ بَد ٍ با آخرین تَان . بازٍيایش در حال کش آندن است

نی کَشید تا از فرٍرفتنش جلَگیری کند؛ انا این کار فایدى ای بٌ جز بی حس شدن 
 .دست يای رٍبی نداشت

اش بٌ نسیهی کٌ بٌ پايایش نی خَرد زنانی کٌ رٍبی دست از نقاٍنت کشیدى ٍ تَجٌ
ٌ ای بعد درست در نقابل چشو يای  جلب شد، نیو دیگری از بدنش نیز فرٍ رفتٌ ٍ جانی

 .زدى ی نایکل بٌ زیر زنین فرٍ رفتٌ ٍ شکاف با صدای دل خراشی بستٌ شدٍحشت

 !رٍبی، نـٌ -

*** 

زق پايا ٍ زق.  تا عهق ٍجَدش نفَذ کردى بَد ٍ بدنش را نی لرزاند فرساسرنایی طاقت
کو چشو يایش را باز کردى ٍ اٍلین چیزی کٌ دید، کو. درد کهرش را احساس نی کرد

 .دست يای اسکلتی بَد کٌ از سقف باالی سرش آٍیزان بَدند

 .رٍبی گیج ٍ ننگ بَد ٍ نهی دانست در آن جا چٌ نی کند

ٌ ی کَچکی . حرکت نالیهی را رٍی پايایش حس کرد نگايی بٌ پايایش انداختٌ ٍ ریش
ٌ يای سقف نلحق  را دید کٌ بٌ سختی خَد را از دٍر پايای اٍ آزاد کردى ٍ بٌ باقی ریش

 .شد

خبری از آسهان نبَد، سقف باالی سرش بٌ . تری بٌ سقف باالی سرش انداختنگاى دقیق
ٌ يای بزرگ ٍ کَچک در يو لَلیدى  رنگ خاک بَد ٍ در قسهت نیانی آن يهان ریش
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بَدند ٍ در آن لحظٌ ساکن ٍ آرام بَدند؛ گَیی نانَریتشان بٌ اتهام رسیدى بَد ٍ با 
 .نَفقیت قربانی خَد را بٌ نسلخ گاى کشاندى بَدند

ٌ چیز را بٌ یاد آٍرد؛ بٌ طَر ناگًانی ضربان قلبش باال رفت با . رٍبی با دیدن آن يا يه
ٌ ی کَچکی را در نقابلش دید  .ترس بٌ اطرافش نگايی انداخت ٍ در کهال حیرت خان

ٍجَد آن خانٌ در دل زنین غیرقابل باٍر بَد ٍ رٍبی تا چند دقیقٌ با ديانی باز بٌ در 
 بٌ اطرافش  تریچَبی اش نگاى نی کرد، سپس بٌ سختی از جایش برخاستٌ ٍ نگاى دقیق

 .انداخت

رٍبی در آن . يیچ چیز نشکَکی بٌ چشو نهی خَرد ٍ خانٌ کانال در سکَت فرٍ رفتٌ بَد
ٌ ی  لحظات فقط بٌ آن فکر نی کرد کٌ چٌ کسی نهکن است در زیِر زنین ٍ این خان

 خَفناک زندگی کند؟

با ترس قدنی بٌ جلَ برداشت ٍ از پشت پنجرى نگايی بٌ داخل خانٌ انداخت؛ درٍن 
گرد ٍ غبار بسیاری بر . خانٌ کانال تاریک بَد ٍ از قرار نعلَم کسی در آن زندگی نهی کرد

ٌ ی پنجرى نشستٌ بَد ٍ عنکبَت يا بر رٍی در ٍ دیَار خانٌ تار تنیدى ٍ جا  رٍی شیش
ٌ ای . خَش کردى بَدند رٍبی با ناراحتی نگايی بٌ سقف انداخت، با يیچ ٍسیل

نهی تَانست از آن جا خارج شَد، تنًا انیدش بٌ نایکل بَد کٌ برٍد ٍ کهک بیاٍرد؛ 
ٌ ای بٌ نجات جان آن يا داشتٌ باشند  .گرچٌ تردید داشت کٌ ساتیر يا عالق

بٌ طَر ناگًانی بٌ یاد آخرین حرف يای بین خَدش ٍ نایکل افتاد ٍ اخو يایش در يو 
ٌِ قلب آرزٍ کرد کٌ اکنَن نایکل از شدت عذاب ٍجدان سرش را بٌ . رفت آن گاى از ت

با تجسو آن صحنٌ، لبخندی از سر رضایت زدى ٍ دستگیرى ی . درخت تنَنندی بکَبد
در با صدای قژقژ گَش خراشی باز شدى ٍ رٍبی کانال ٍارد . فلزی در را بٌ آرانی پایین آٍرد

 .با دیدن آن ننظرى تهام نَيای بدنش سیخ شد. خانٌ شد
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ٌ ی اسباب ٍ جایجای ٌ ی ضخیهی از خاک پَشاندى بَد ٍ يه  فضای نقابلش را الی
ٌ ای افتادى بَدند ٍ نَر کو ٌ ی خانٌ نیز با بی تَجًی در گَش سَی آتش دیَاری کٌ اجاجی

ٌ يای عجیب ٍ دريهی را ساختٌ بَد، بر يراس  .انگیزی خانٌ نی افزٍدسای

ٌ ای گفت  :رٍبی آب ديانش را بٌ سختی فرٍ دادى ٍ با لحن احهقان

 کسی خَنٌ نیست؟! سالم -

ٌ ای گهان کرد  انعکاس صدای رٍبی در تهام خانٌ پیچید ٍ باعخ شد از جا بپرد؛ زیرا لحظ
 .کٌ شخص دیگری حرفش را تکرار کردى است

شرٍع بٌ . با کالفگی نفس عهیقی کشیدى ٍ سعی کرد خَنسردی اش را حفظ کند
زدن در خانٌ کرد ٍ ينگانی کٌ اطهینان یافت آن جا خالی از سکنٌ است، نیشخند قدم

ٌ ی کَچک آتش دیَاری تکیٌ داد  .کَتايی زدى ٍ دستش را بر رٍی طاقچ

 صدای نًیبی در بارىينَز چند جانیٌ نگذشتٌ بَد کٌ صدای تق نالیهی آندى ٍ بٌ یک 
تهام خانٌ پیچید ٍ رٍبی از شدت ترس جیغ بلندی کشیدى ٍ بٌ دیَار پشت سرش 

 .چسبید

. اٍ با حالتی دفاعی دست يایش را نقابل صَرتش گرفتٌ ٍ بٌ اطراف نگايی انداخت
يیچ کس نبَد؛ پس ننبع آن صدا از کجا بَد؟ ناخَدآگاى نگايی بٌ آتش دیَاری انداختٌ 
ٌ ای  ٍ ايرم کَچک آن را دید؛ انا ينَز يو نهی دانست کٌ آن ايرم باعخ ٍقَع چٌ حادج

 .شدى است

 .رٍبی زنانی جَاب سَالش را گرفت کٌ چشهش بٌ حفرى ی بزرگ ٍسط خانٌ افتاد

آن جا برعکس خانٌ . با ترس ٍ اضطراب جلَتر رفت ٍ نگايی بٌ درٍن حفرى انداخت
ٌ ی طَیلی را ساختٌ بَدندرٍشن تر بَدى ٍ برای رفتن بٌ پایین راى  .پل
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رنگ صَرتش با دیَار پشت سرش تفاٍتی نداشت، دست يایش نی لرزید ٍ پايایش 
با تهام این يا حس کنجکاٍی اش ٍادارش نی کرد کٌ برٍد ٍ سر ٍ . سست شدى بَدند

. گَشی آب بديد، آن گاى با خیال راحت نی تَانست در آن خانٌ بهاند ٍ استراحت کند
البتٌ اٍ انیدٍار بَد کٌ اقانتش در آن جا طَالنی نشَد؛ زیرا گرسنگی تاجیر بدی بر رٍیش 

ٌ يایش نگران شد؛ انا بٌ سرعت سرش را . نی گذاشت با یادآٍری حالت تًَع ٍ سرگیج
ٌ ی چی رٍ نی خَری؟ينَز کٌ گرسنٌ»:تکان داد ٍ بٌ خَد تشر زد  «ت نشدى، پس غص

ٌ ی . بٌ نحض گذاشتن پایش بر رٍی اٍلین پلٌ، کَيی از گرد ٍ غبار بٌ يَا برخاست پل
 .در نًایت بٌ زیرزنینی کَچک ٍ خالی رسید... ی سَم، چًارم ٍدٍم نیز يهان طَر، پلٌ

جا را برانداز کرد؛ چند تابلَی رنگ ٍ رٍ رفتٌ با حالتی کج ٍ نعَج بر رٍبی با دقت يهٌ
رٍی دیَار سنگی خانٌ آٍیختٌ شدى بَدند ٍ يهان دست يای اسکلتی از سقف آٍیزان 

ٌ ای در آن .  نی خَردند تکانناندى ٍ با حالت عجیبی تکان رٍبی اطهینان داشت دریچ
زیرزنین ٍجَد ندارد کٌ باعخ لرزش آن يا بشَد ٍ ناخَدآگاى دلَاپس ٍ نگران شد؛ انا 

خیلی زٍد اطهینان یافت کٌ يیچ کس در آن جا حضَر ندارد ٍ ينگانی کٌ خَاست نفس 
ٌ ای  آسَدى ای بکشد ٍ در کهال خَشنَدی زیرزنین را ترک کند، با دیدن تابَت شیش

ٌ ی تاریک  .تری از زیرزنین، سر جایش خشک شدبزرگی در گَش

بار در آن دقایق آب ديانش رٍ فرٍ داد؛ انا ينَز این احساس را رٍبی برای چندنین
قدنی بٌ جلَ برداشت، .  خَردى استداشت کٌ گلَیش يهچَن کَیری خشک ٍ ترک

با نگرانی . آرزٍ نی کرد با تابَت خالی نَاجٌ شَد کٌ پر از عنکبَت ٍ حشرات نَذی است
 .سرش را جلَتر بردى ٍ با دیدن آن صحنٌ دست ٍ پايایش بٌ طَر کانل شل شدند

اسکلتی کٌ شبايت بسیاری بٌ یک پیرزن نحیف ٍ رنجَر داشت آن جا خَابیدى بَد ٍ 
ٌ اش قالب شدى بَد ٍ بٌ نظر نی رسید قرن يا  دست يایش بٌ عالنت ایکس بر رٍی سین

 .از نردنش نی گذرد
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ٌ ی خاک  ٌ یرٍبی از پشت شیش نانند زن را درست ٍ  تابَت قادر نبَد صَرت اسکلتگرفت
ٌ ی ناگًانی نگايی بٌ اطرافش انداختٌ ٍ يهان طَر کٌ  حسابی ببیند؛ بنابراین با یک جرق

 افتاد کٌ بر رٍی دیَار آٍیزان شدى  زدى ایانتظار داشت، چشهش بٌ کلید بزرگ ٍ زنگ
بی درنگ جلَتر رفتٌ ٍ دستش را برای گرفتن کلید دراز کرد ٍ نگاى گذرایی بٌ عالنت . بَد

ضربدری کٌ درست بر رٍی کلید کشیدى شدى بَد انداخت؛ انا بی تَجٌ بٌ آن عالنت 
 .کلید را برداشتٌ ٍ بار دیگر بٌ تابَت نزدیک شد

قبل از آنکٌ کلید را در قفل تابَت بچرخاند، ننطقش بٌ اٍ تلنگر زدى ٍ گفت کٌ نهکن 
است اشتباى بزرگی نرتکب شَد؛ انا بخش دیگر نغزش کٌ از شدت کنجکاٍی رٍ بٌ 

 :نابَدی نی رفت، فَرا گفت

 .این بدبخت چند قرنی نیشٌ کٌ بٌ دیار باقی رفتٌ، پس بازکردن تابَتش ضرری ندارى -

 :این بار خَد رٍبی اندکی فکر کردى ٍ رٍ بٌ کنجکاٍی اش گفت

 جا نخفیش کردن؟اگٌ ضرری ندارى پس چرا این  -

کی گفتٌ کٌ نخفیش کردن؟ این زن يهین جا زندگی نی کردى، شاید یکی از  -
 .شَن بٌ آرانش برسنرسَناتشَن باشٌ کٌ تَی زیرزنین خَنٌ

این حرف در نظر قسهت ننطقی ذينش بسیار نضحک بَد؛ انا رٍبی نانند يهیشٌ 
شیشٌ را بٌ سختی بلند کردى . تسلیو کنجکاٍی اش شدى ٍ کلید را در قفل تابَت چرخاند

 ....ٍ آن گاى

. بالفاصلٌ نفسش بند آند؛ زیرا در تهام عهرش نفرت انگیز تر از آن صحنٌ را ندیدى بَد
. پیکر استخَانی زن پر از حشرات ٍ کرم يایی بَد کٌ در جای جای بدنش نی لَلیدند

ٌ اش ينَز قابل تشخیص بَد ٍ رٍبی خیلی زٍد دریافت کٌ اٍ ينگام  قسهت يایی از تن
بر رٍی سرش ينَز چند تار از نَيای . قرارگرفتن در تابَت لباسی بٌ تن نداشتٌ است
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ٌ ای دريو گرى خَردى بَد کٌ  سفیدش بٌ چشو نی خَرد؛ انا يهان چند تار نَ يو بٌ گَن
 .بازکردنش غیرنهکن بٌ نظر نی رسید

صَرت رٍبی دريو رفتٌ ٍ خیلی زٍد حالت تًَع بٌ سراغش آند؛ انا قبل از آنکٌ بتَاند 
ٌ ای تابَت افتاد  .نگران این حالت ناخَشایند شَد، نَر شدیدی رٍی در شیش

ٌ ی بسیار بزرگی کٌ درست پشت سرش قرار  با تعجب بٌ عقب برگشت ٍ با دیدن آین
ٌ طَر تا قبل از آن نتَجٌ آینٌ نشدى بَد؟. داشت، نات ٍ نتحیر ناند  چ

َ تر رفتٌ ٍ تصَیر ٍاضحی از خَدش را در  رٍبی بی آنکٌ بار دیگر در تابَت را ببندد، جل
آینٌ دید ٍ این نسئلٌ بسیار عجیب بٌ نظر نی آند؛ زیرا با تَجٌ بٌ آنکٌ تهام خانٌ 

 .پَشیدى از گرد ٍ غبار بَد، آینٌ کانال تهیز ٍ شفاف بَد

ٌ يای نتَالی نگايی بٌ لباس يای کحیف ٍ نَيای پریشانش انداخت بٌ . پس از يفت
 کٌ تصَیر خَدش را در آینٌ دید کی بَد؟ رٍبی ير چٌ فکر کرد چیزی  باریراستی آخرین
 .بٌ یاد نیاٍرد

دار شدى بَد، لباس يایش پارى ٍ خاکی بَدند ٍ نَيای صاف ٍ براقش کحیف ٍ نَج
اٍ اکنَن يیچ شبايتی بٌ . خراشیدگی يای عهیقی بر رٍی صَرتش خَدنهایی نی کردند

 .رٍبی سابق نداشت؛ گَیی دیگر خَدش را نیز نهی شناخت

در آن طرف زیرزنین، دست يای پَسیدى ٍ اسکلتی پیرزن تکان خَردى ٍ با صدای 
نخراشیدى ای از يو باز شدى ٍ در دٍ طرف بدنش قرار گرفتند؛ گَیی بٌ طَر ناگًانی جان 

 .دٍبارى ای در بدنش دنیدى بَدند

رٍبی خیرى بٌ خراشیدگی يای صَرتش ناندى بَد ٍ يیچ تَجًی بٌ اتفاقی کٌ درست در 
 .پشت سرش در شرف ٍقَع بَد نداشت
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پلک يای افتادى ٍ پر چین ٍ چرٍکش را بٌ سختی باز کردى ٍ چشو يای آبی رٍشنش 
 .نهایان شدند

ٌ ی سیايی در آینٌ شد؛ گَیی شخصی بٌ  رٍبی بٌ طَر ناگًانی نتَجٌ حرکت سای
رٍبی با دقت بیشتری بٌ آینٌ خیرى شد؛ . آيستگی در قاب طالیی رنگ آینٌ قرار نی گرفت

 .انا نیازی بٌ این کار نبَد؛ زیرا تصَیر نقابلش ير لحظٌ ٍاضح تر نی شد

ٌ ی تابَت گرفت، بٌ سختی  در آن طرف زیرزنین، پیرزن دست يای پَسیدى اش را بٌ گَش
 .بدن استخَانی اش را بلند کردى ٍ در تابَت نشست

رٍبی شنل سیاى رنگ شخِص در آینٌ را نی تَانست تشخیص ديد ٍ برق چشو يای آبی 
 .رٍشنش را

با دیدن نگاى . زن زیبایی در آینٌ ٍ درست در نقابلش ایستادى بَد ٍ بٌ اٍ نگاى نی کرد
خیرى ی اٍ بٌ خَدش، قلبش با شدت ير چٌ تهام تر زدى ٍ چیزی در انتًای ٍجَدش فرٍ 

برای یک لحظٌ ترس عهیقی در چشو يای آن زن نیز پدیدار شد، ير دٍ با . ریخت
تعجب ٍ ترس بٌ یکدیگر خیرى شدى بَدند کٌ با افتادن شی ء سنگینی بر رٍی زنین، 

رٍبی نگايش را از آن زن گرفتٌ ٍ فَرا سرش را بٌ سهت ننشأ صدا برگرداند؛ آن گاى سر 
 .جایش نیخکَب شد

انگیزش بٌ اٍ نگاى اسکلت آن زن اکنَن در تابَت نشستٌ بَد ٍ با آن چشو يای يراس
قلبش بٌ کندی . نی کرد؛ رٍبی ناخَدآگاى نفس صداداری کشیدى ٍ بر رٍی زنین نشست

نی زد، احساس نی کرد کٌ این دفعٌ جان سالو بٌ در نخَايد برد؛ اٍ این بار با دست يای 
 .خَدش خَد را بٌ کام نرگ کشاندى بَد

ينگانی کٌ از . آٍری زد ٍ ديان اسکلتی اش با حالت بدی باز شدندپیرزن لبخند چندش
تابَت بیرٍن آند، درست نانند برزخی يای برخاستٌ از گَر بَد؛ نیهی از بدنش ينَز پر از 
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حشرات ٍ عنکبَت يای کَچک بَد؛ انا بٌ نظر نی رسید کو کو تهام بدنش در حال 
 .شدن استترنیو

. رٍبی برای آنکٌ نگايش بٌ بدن عریان اٍ نیفتد، نستقیو بٌ چشو يایش خیرى ناند
 از پیش بٌ زدى ترپیرزن بٌ سختی جلَتر آندى، درست باالی سر اٍ ایستاد ٍ رٍبی ٍحشت 

. زدن پیرزن بار دیگر ديانش را باز کرد؛ انا نٌ برای خندیدن، بلکٌ برای حرف. اٍ نگاى کرد
ٌ با صدای خش  : بٌ سختی گفتایدار ٍ دٍرگ

 .دخترم...نجات دادی...نن رٍ... تَ -

رٍبی با بًت بٌ اٍ نگاى کرد؛ انا نتَانست حرفی بزند، چنان ترسی عهیقی بٌ جانش 
پیرزن نیز ننتظر جَاب اٍ نهاند ٍ در .  را نیز از یاد بردى بَدزدنافتادى بَد کٌ گَیی حرف

 :حالی کٌ از زیرزنین بیرٍن نی رفت، دست يای پَسیدى اش را باال آٍرد ٍ گفت

 .بیا... نن... با -

رٍبی نیان دٍرايی رفتن ٍ نرفتن ناندى بَد؛ از طرفی نی دانست کٌ اگر آن زن قصد 
با این فکر اندکی آرام تر . آزاررساندن بٌ اٍ را داشت پیش از این يا کار را تهام کردى بَد

قبل از خرٍج از زیرزنین آخرین نگاى را . شدى ٍ بٌ سختی بر رٍی پايای لرزانش ایستاد
 رٍبی  پریدى یکس در آن طرف آینٌ نبَد ٍ تنًا تصَیر  رنگبٌ آینٌ انداخت، اکنَن يیچ

 .در قاب آن نهایان بَد

  آنیزیبٌ نحض رسیدن بٌ فضای اصلی خانٌ، پیرزن را دید کٌ با ٍلع ٍ حالت جنَن
 .تک تک ٍسایل يای خانٌ را ناز ٍ نَازش نی کرد

 درستٌ؟... شها نردى بَدی... شها -
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با این ٍجَد . رٍبی بٌ سختی این را جهلٌ را گفت ٍ آنادى ی شنیدن جَابش شد
 .ينگانی کٌ پیرزن شرٍع بٌ صحبت کرد، لرزش خفیفی را در بدنش احساس کرد

نن حدٍد پنج قرن پیش از دنیا رفتو ٍ فرزندانو نن رٍ در تابَتی ... درستٌ دخترم -
 .گذاشتند ٍ برای يهیشٌ از این جا رفتن

طَر نهکن بَد نردى ای زندى شَد؟ چٌ. رٍبی با چشو يایی گشادشدى بٌ اٍ زل زدى بَد
گَیی پیرزن نیز فًهید کٌ چٌ چیزی فکر اٍ را نشغَل کردى است؛ زیرا با صدای 

 :گَش خراشی خندیدى ٍ گفت

 .شدن نَجَدات چیز چندان عجیبی نیستدر این سرزنین زندى -

 :رٍبی بٌ سختی زنزنٌ کرد

 نَجَدات؟ -

 :پیرزن فَرا گفت

 .انسان يا! بلٌ... ننظَرم انسان ياست دخترم... یعنی -

رٍبی گهان کرد کٌ اٍ اندکی بی تاب شدى است؛ زیرا با حالت يَلناکی تهام خانٌ را زیر ٍ 
 .رٍ نی کرد

ٌ ی  سردرنهیٍجٌاز کاريای اٍ بٌ يیچ  آٍرد؛ انا دلش نی خَاست ير چٌ زٍدتر از آن خان
 . خارج شَدآٍردلًرى 

دیدی گفتو؟ این ! بفرنا»:يهان لحظٌ قسهت ننطقی ذينش اٍ را سرزنش کردى ٍ گفت
ٌ ياش باید اٍن رٍ ٍل کنن ٍ برن؟! زن حتها یٌ ریگی بٌ کفششٌ  «آخٌ چرا بچ
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شکنی بٌ ننطقش بديد، با حالت رٍبی اخو غلیظی کردى ٍ برای آنکٌ جَاب دندان
ٌ ای فَرا گفت  :احهقان

ٌ ياتَن ٍلتَن کردن ٍ رفتن؟ -  چرا بچ

ٌ اش پشیهان شد؛ زیرا خیلی زٍد برق خشهی را در چشو يای زن  انا بٌ سرعت از گفت
ٌ ای بٌ صَرت اٍ خیرى شد، سپس برخالف صَرت . نشايدى کرد پیرزن چند جانی

 ٌ  : با صدای آرانی گفتاش،برافرٍخت

 .اٍن يا فرزندان ناخلفی بَدن؛ چَن از نادرشَن اطاعت نکردن -

 .رٍبی سرش را بٌ آرانی تکان داد؛ انا جرأت نکرد کٌ حرف دیگری بزند

خس عجیبی از ٍار تهام خانٌ را جستجَ نی کرد ٍ صدای خسپیرزن ينَز يو دیَانٌ
 .گلَیش شنیدى نی شد

رٍبی با تعجب بٌ حرکات سریع اٍ خیرى ناندى بَد؛ انا پس از ندت کَتايی چشو از اٍ 
برداشتٌ ٍ نگايی گذرا بٌ اطرافش انداخت کٌ با دیدن تکٌ استخَانی کٌ بر رٍی زنین 

ٌ ای بٌ آنچٌ کٌ نی دید شک کرد. قرار داشت، نات ٍ نبًَت ناند برای اطهینان . لحظ
بیشتر سرش را جلَتر بردى ٍ چشو يایش را تنگ کرد؛ اکنَن تردیدی نداشت کٌ آن چیز 

 .سفید رنگ ٍ ننحنی، استخَان است

ينگانی کٌ با نگرانی نگايش را باالتر آٍرد، نتَجٌ شد کٌ استخَان يای خردشدى ی 
ٌ ای رد آن يا . دیگری نیز در کف خانٌ بٌ چشو نی خَرند رٍبی با قدم يای کَتاى ٍ آيست
ٌ ای درنگ کردى ٍ . شدى ی ٍسط خانٌ رسیدرا گرفتٌ ٍ در نًایت بٌ نیز چَبی ٍاژگَن لحظ

ٌ ی بدی يراس داشت؛ انا  با دٍدلی سر جایش ایستاد، گَیی از رٍبرٍ شدن با صحن
درست نحل يهیشٌ کنجکاٍی اش نانع از ترسش شدى ٍ سرش را بٌ آرانی زیر نیز بردى 

 .ٍ ناگًان نفس صداداری کشید
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رٍبی بٌ سرعت دستش را رٍی ديانش گذاشتٌ ٍ برگشت تا ببیند پیرزن صدای اٍ را 
بار دیگر سرش را . شنیدى است یا نٌ؛ انا خَشبختانٌ اٍ يهچنان نشغَل جستجَ بَد

از قرار نعلَم آن اسکلت . خو کردى ٍ با ترس بٌ اسکلت بزرگی کٌ زیر نیز بَد، خیرى شد
نتعلق بٌ یک کَدک بَدى کٌ دست يایش را با حالت دفاعی در نقابل صَرتش نگٌ 

رٍبی نهی تَانست بیش از آن بٌ اٍ خیرى شَد؛ زیرا بٌ طَر ناگًانی احساس . داشتٌ بَد
 .بدی سراسر ٍجَدش را پر کردى بَد؛ بنابراین سرش را بلند کرد

ٌ ای از خانٌ افتادى ٍ  انا درست يهان لحظٌ چشهش بٌ شیء پرنَری افتاد کٌ در گَش
 .سَسَ نی زد

رٍبی نگاى دیگری بٌ پیرزن انداخت ٍ ينگانی کٌ اطهینان یافت حَاسش بٌ اٍ نیست، 
ينگانی کٌ بٌ آن شیء نزدیک تر شد، فًهید کٌ آن یک گَی بلَرین است . جلَتر رفت

ٌ ی کَچک ٍ طالیی گاى گَی را برداشتٌ ٍ بی ارادى بٌ  نتصل شدى است؛ آن رنگیکٌ بٌ پای
با کنجکاٍی ٍ حیرت بٌ اشکال دريو بريو ٍ نبًو . نقش ٍ نگار يای درٍنش نگاى کرد

گَی خیرى ناندى بَد کٌ ناگًان اشکال درٍن آن شرٍع بٌ حرکت کردى ٍ خیلی زٍد 
تصَیر ٍاضحی از يهان خانٌ را نشان داد کٌ بی شک نحل زندگی آن پیرزن ٍ فرزندانش 
ٌ ی درٍن آن  ٌ جای خانٌ نرتب ٍ تهیز بَدى ٍ اجاجی در پنج قرن پیش بَدى است؛ زیرا يه

 .با نظو ٍ سلیقٌ در کنار يو چیدى شدى بَدند

رٍبی بٌ سرعت حضَر پیرزن را از یاد بردى ٍ با اشتیاق سرش را نزدیک تر کرد؛ گَیی با 
ٌ چیز را دقیق تر ٍ بًتر ببیند  .نزدیک شدن بٌ آن نی تَانست يه

ٌ ای گذشت تا تصَیر درٍن گَی تغییر کند ٍ تصَیر پنج دختر زیبا ٍ جَان  چند دقیق
 پچآن يا با صدای بلندی نی خندیدند ٍ با یکدیگر پچ . ينگام صرف غذا ظاير شَد

در طرف  دیگر نیز يهان پیرزن نشستٌ بَد؛ انا ظايرش با االن زنین تا . نی کردند
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آسهان فرق نی کرد، گرچٌ در آن زنان يو پیر ٍ  ناتَان بَد؛ انا چًرى اش حکایت از 
 .زیبایی دٍران جَانی اش داشت

رٍبی کٌ با حساسیت عجیبی تک تک اعضای آن خانَادى را از نظر نی گذراند، با کهی 
ترین دخترش زل زدى دقت بٌ چًرى ی اٍ نتَجٌ شد کٌ آن زن با حالت عجیبی بٌ کَچک

ٌ ای کٌ ير پنج فرزندش از سر نیز بلند شَند نگايش تنًا بر . است حتی تا آخرین لحظ
رٍی اٍ جابت ناندى بَد؛ از قرار نعلَم آن دختربچٌ نیز نتَجٌ آن نگاى يای نرنَز ٍ 

 .عجیب شدى بَد؛ زیرا با نگرانی ٍ ترس بٌ نادرش زل زدى بَد

ناگًان تصَیر درٍن گَی تغییر کرد؛ اکنَن يهان دختربچٌ در زیر نیز خانٌ پنًان شدى 
رٍبی نهی تَانست تصاٍیر درٍن گَی را يضو کند؛ زیرا . بَد ٍ آيستٌ اشک نی ریخت

ٌ ی پیش اسکلت آن دختربچٌ را در يهان جا دید، حتی در آن لحظٌ يو يهان چند دقیق
 .کردن سرش نی تَانست اٍ را ببیندبا خو

ٌ اش را بٌ گَی درخشان نقابلش جلب کرد  .ناگًان صدای خرخرنانندی بار دیگر تَج

 .ِاِلنَر؟ دختر قشنگو، بیا این جا عزیزم، از نن فرار نکن -

 .آنیزی داشت، در جستجَی دختربچٌ بَد کٌ حالت جنَنآٍریپیرزن با لحن چندش 

ٌ اش بلند شد چشو يای . ِاِلنَر زیر نیز نی لرزید ٍ گریٌ نی کرد کٌ ناگًان صدای سکسک
ٍار بینی اش را باال نی کشید ٍ دست يای استخَانی اش را در يَا تکان پیرزن کٌ دیَانٌ

 .آٍری بٌ زیر نیز يجَم بردنی داد، برق زد ٍ با سرعت سرسام

رٍبی با دیدن آن صحنٌ نی خَاست جیغ بکشد؛ انا بٌ نَقع تَانست جلَی خَدش را 
 .بگیرد
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ٌ ی نَرانی را  پیرزن دست يایش بر رٍی صَرت دخترش کشیدى ٍ چیزی نانند یک يال
زدى ی رٍبی، صَرت صاف ٍ سفید آن گاى در نقابل چشو يای ٍحشت. ٍارد ديانش کرد

دخترک نانند پیرزن يا کدر شدى ٍ چین ٍ چرٍک يای بسیاری بر رٍیش پدیدار شد؛ انا 
ٍار نی رقصید ٍ خَشحالی برعکس اٍ حاال پیرزن جَان ٍ زیبا شدى بَد ٍ اکنَن دیَانٌ

پریدى ی دخترش نی کرد؛ بی  آنکٌ کَچک ترین تَجًی بٌ جسو بی جان ٍ صَرت  رنگ
 .نشان ديد

رٍبی اکنَن سرش را بٌ طَر کانل بٌ گَی چسباندى بَد ٍ آرزٍ نی کرد کٌ نی تَانست با 
ٍ طَلی نکشید کٌ آرزٍیش برآٍردى . آن ناخن يای بلندش چشو يای پیرزن را در بیاٍرد

شدى ٍ درست يهان لحظٌ خنجر تیزی در شکو آن زن فرٍ رفتٌ ٍ چشو يایش از شدت 
 .حیرت گشاد شدند

انگیز یکی از دختر يایش خنجر بزرگی را در بدنش فرٍ کردى بَد ٍ با نشايدى ی نرگ غو
ٌ چیز بٌ سرعت اتفاق افتاد؛ گَیی .  نی گریست ٍاریخَاير کَچکش با حالت جنَن يه

یک فیلو را رٍی دٍر تند تهاشا نی کرد؛ دختر يا نادرشان را در زیر زنین خانٌ نحبَس 
 .کردند ٍ بعد از گریٌ ٍ زاری بسیار برای خَايرشان برای يهیشٌ آن خانٌ را ترک کردند

. رٍبی نات ٍ نتحیر بٌ گَی بلَرین نگاى نی کرد، اٍ نهی تَانست چنین اتفاقی را باٍر کند
با آنکٌ با چشو يای خَدش شايد تهام ناجرا بَد؛ انا نهی تَانست باٍر کند کٌ نادری 

ٌ طَر چنین چیزی انکان . ترین فرزندش را بگیرد ٍ باعخ نرگ اٍ بشَدزیبایی کَچک چ
زدى شدى بَد کٌ جرأت نداشت بٌ عقب برگردد ٍ بار دیگر بٌ داشت؟ رٍبی چنان ٍحشت

ٌ ای بعد صدای اٍ را جایی نیان  اٍ نگاى کند، اگرچٌ نیازی بٌ برگشتن نبَد؛ زیرا جانی
 .گَشش شنید ٍ قلبش در سینٌ فرٍ ریخت

 .نرگ دردناکی بَد -
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رٍ در رٍ شدن با آن زن بی رحو کار . رٍبی نفس يای داغ ٍ بدبَی اٍ را احساس نی کرد
با نشايدى ی . بسیار سختی بَد؛ انا تهام شجاعتش را جهع کردى ٍ رٍبرٍی اٍ ایستاد

چًرى ی کریٌ اٍ بیشتر از پیش خشهگین شدى ٍ ناآگايانٌ بی  آنکٌ بٌ عاقبت حرف يایش 
ٌ ای را کٌ بٌ ديانش آند گفت  :فکر کند، اٍلین جهل

 !تَ یٌ يیَالیی -

حاال کٌ قرار بَد در برابر آن . رٍبی بعد از گفتن آن جهلٌ، با نفرت بٌ چشو يای اٍ زل زد
 .زن قرار بگیرد، حاال کٌ يیچ راى گریزی نبَد، دیگر يیچ چیز برایش ايهیت نداشت

ٌ ای بٌ خَد گرفتٌ ٍ العهلیپیرزن بی  آنکٌ عکس   بٌ حرف اٍ نشان بديد، حالت نعصَنان
 :با غو ساختگی گفت

 ...فرزندانهو يهین رٍ بًو گفتن؛ انا اٍنا نهی فًهیدن! اٍى بلٌ -

 :تری ادانٌ دادسپس سرش را با تاسف تکان دادى ٍ با صدای آيستٌ

ٌ قدر برام سخت بَد، در  - بلٌ، اٍنا نهی فًهیدن بَدن در کنار دختری بٌ زیبایی ِاِلنَر چ
 .حالی کٌ خَدم از پیری ٍ زشتیو رنج نی کشیدم

 :رٍبی با انزجار بٌ سرتاپای اٍ نگاى کردى ٍ فریاد زد

 !خَدم خالصت نی کنو! تَ باید بهیری تا يهٌ از دستت نجات پیدا کنن -

آن زن خندى ی کَتايی کرد کٌ باعخ شد ديانش بٌ طرز بدی کش بیاید، آن گاى با 
 :شادنانی گفت

راستش دختر قشنگو، ٍقتی باعخ بیداریو شدی . اٍى نٌ عزیزم، تَ این کار رٍ نهی کنی -
 .فًهیدم کٌ تَ ناجی ننی، نٌ قاتل نن
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 : رفتٌ ٍ با صدای لرزانی گفت عقبرٍبی ناخَدآگاى عقب

 ننظَرت چیٌ؟...م -

ٌ ای بٌ اٍ نزدیک نی شد، بی تَجٌ بٌ سَال اٍ زنزنٌ کرد  :پیرزن درحالی کٌ بی يیچ عجل

 . ٍ قشنگی داری داشتنیصَرت دٍست -

*** 

ٌ ی اقیانَس»  «يدی

ٌ ای کشید ٍ رٍ بٌ رابین فریاد زد  :نایکل نفس کالف

 !بجنب دیگٌ -

 .خیلی خب بابا، نن کٌ نهی تَنو با این لباس يا بدٍم، ناسالنتی انشب عرٍسی داریو -

 .نایکل با عصبانیت فحش رکیکی بٌ اٍ داد ٍ تند تر دٍید

ٌ ی  بعد از آنکٌ رٍبی بٌ درٍن شکاف کشیدى شد، نایکل با آخرین سرعت بٌ سهت قلع
ساتیر يا دٍید تا برای اٍ کهک بیاٍرد؛ گرچٌ شک داشت کٌ خَد اٍ را نیز زندى بگذارند؛ 

 ٍ یا بدشانسی با رابین رٍبرٍ شانسیانا این تنًا شانسش بَد؛ آن گاى در نًایت خَش 
 .شد

ٌ ی ساتیر يا بَدى  اٍ ساتیِر جَان ٍ بلندقانت ٍ البتٌ بی خیالی بَد کٌ نسئَل پذیرایی قلع
نایکل . ٍ ينگام بازگشت بٌ قلعٌ، نایکل جلَیش را گرفتٌ ٍ از اٍ درخَاست کهک کرد

ٌ ی اٍل بٌ شدت از اٍ ترسید؛ انا برایش يیچ ايهیتی نداشت؛  اعتراف نی کرد کٌ در لحظ
زیرا تنًا نگرانی اش در آن لحظٌ رٍبی بَد کٌ با تهام ٍجَد دعا نی کرد کٌ سالو ٍ سالنت 

ٌ ای ريایش . باشد اٍ در تهام ندت ندام خَد را سرزنش کردى ٍ عذاب ٍجدانش لحظ
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. نایکل از حرف يایی کٌ چند ساعت قبل بٌ رٍبی زدى بَد، عذاب نی کشید. نکردى بَد
اگرچٌ ندانت ٍ پشیهانی اش بی فایدى بَد؛ ٍلی گهان نی کرد کٌ این بًترین رٍش برای 

ٌ اش است تا دیگر يرگز آن حرف يا را بر زبان نیاٍرد؛ حرف يایی کٌ خَدش نیز يرگز  تنبی
 .بٌ آن اعتقادی نداشت ٍ تنًا برای آزار اٍ گفتٌ بَد

 . نسیر کَتايی بٌ علفزار رسیدند کردنبعد از طی

 :نایکل بالفاصلٌ فریاد زد

 .عجلٌ کن! زٍد باش، بجنب! خَدشٌ، يهین جاست -

 .جَری کٌ نهیشٌ، بذار تهرکز کنوَاى خیلی خب بابا، يهین -

 .تهرکز نهی خَاد، نطهئنو اگٌ یٌ لگد بًش بزنی نصف زنین فرٍ نی ریزى -

ٌ ای بٌ خَد گرفت کٌ گَیی ايانت بزرگی بٌ اٍ شدى بَد، سپس با دلخَری  رابین قیاف
 :گفت

 نگٌ نن االغو کٌ بیخَدی جفتک بندازم؟ -

نایکل نگايی بٌ سرتاپای اٍ انداخت، اعتراف نی کرد کٌ تا کنَن نَجَدی بٌ عجیبی اٍ 
ندیدى بَد، حتی با ٍجَد آنکٌ باريا در جنگل بٌ سانتَر يا برخَرد کرد؛ انا نعتقد بَد کٌ 

 .ساتیر يا حتی از آن يا نیز عجیب تر ٍ شگفت انگیزترند

 : گفت تریسپس نفس عهیقی کشید ٍ با لحن آرام

 خیلی خب، حاال باید چیکار کنیو؟ -

 :غرى ای رفت ٍ گفترابین بٌ اٍ چشو
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این کار اصَل خاص خَدش رٍ دارى، نا باید با تَجٌ بٌ نَجَدی کٌ اٍن پایین زندگی  -
 .نی کنٌ، صحبت کنیو

از پدربزرگو شنیدم اٍن یٌ فسیل بدذات بَدى کٌ چند صد سال پیش زندگی نی کردى ٍ 
 .بٌ دست نزدیکانش کشتٌ شدى

ٌ ی حرف يای اٍ بَد  .نایکل با بی قراری ننتظر ادان

 :رابین با آرانش دستی بٌ شاخ يایش کشیدى ٍ گفت

پری ... از اٍن جایی کٌ اٍن نکندى ی رٍح ٍ گیرندى ی زیبایی دختر يا بَدى پس باید بگیو -
 !دریایی

ير دٍ ننتظر ناندند؛ انا يیچ اتفاقی نیفتاد ٍ زنین زیر پایشان يهچنان سفت ٍ نحکو 
 .بَد

 :رابین با بی خیالی گفت

ٌ ی زیبایی - ٌ ی ! پرنسس زیبایی! خیلی خب، چندتا دیگٌ رٍ يو انتحان نی کنیو، نلک الً
 !نٌ؟! پریزاد يای خَشگل؟! یٌ َخرٍار زیبایی! زیبایی

 :رابین با عصبانیت ُسهش را بر رٍی زنین کَبید ٍ گفت

کَى زیبایی؟ ننبع زیبایی؟ ... نحال... خیلی خب!  نیست؟ َاىکدٍنشَنیعنی يیچ -
ٌ ای از دختر يای خَش ٌ ی ٍ خَشيیکلنجهَع   کالینَس؟قیاف

نایکل نفس عصبی اش را بیرٍن فرستاد ٍ از شدت نگرانی ٍ اضطراب شرٍع بٌ نالیدن 
ٌ يایش کرد، آن گاى با فریاد بلندی از جا پرید  :شقیق

ٌ ی فسیل بدترکیب -  .زنیک
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ٌ ای بعد زنین زیر پایشان شرٍع بٌ  رابین از شدت عصبانیت این را گفتٌ بَد؛ انا جانی
 آن يا شکاف بزرگی پدیدار شدى ٍ قبل  زدى یسپس در برابر چشو يای حیرت. لرزیدن کرد

ٌ ای بعد بر  از آنکٌ بتَانند اقدانی انجام ديند، يردٍ بٌ درٍن شکاف سقَط کردند ٍ جانی
 .رٍی زنین سرد ٍ سخت فرٍد آندند

رابین در حالی . دقایق کَتايی طَل کشید تا از شَک سقَط ناگًانیشان بیرٍن بیایند
 :سو يایش را نی نالید، غرٍلندی کردى ٍ با ناراحتی گفت

نطهئنو دخترياش قبل از رفتن این اسو رٍ انتخاب کردن، کاش بٌ این نکتٌ يو تَجٌ  -
 .نی کردم

ٌ ای کٌ درست در نقابلش بَد، خیرى ناند  .نایکل جَابی بٌ اٍ نداد ٍ نگايش بٌ خان

*** 

کس بٌ کهکش رٍبی دیگر يیچ انیدی برای زندى ناندن نداشت؛ زیرا این بار يیچ
 .نهی شتافت

اٍ با ناانیدی بٌ آٍاز پیرزن گَش نی داد ٍ برای بٌ آرانش رسیدن رٍحش بعد از نرگ، 
 .دعا نی کرد

ٌ چیز آنادى ست -  .خب عزیزم، فکر کنو دیگٌ يه

 . را نیز نداشتکردنرٍبی با ٍحشت بٌ اٍ نگاى کرد، در آن لحظٌ حتی تَان التهاس 

 .زیاد طَل نهی کشٌ دخترم، سعی کن آرٍم باشی -

ٌ ای کردى ٍ دست يایش را دٍر صَرت رٍبی قرار داد  .پیرزن خندى نَذیان
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باٍرش نهی شد کٌ این پایان راى است؛ بعد از آن يهٌ اتفاق، سختی يا ٍ نشکالت بٌ 
رٍبی . این نهی تَانست پایان راى باشد! نٌ. دست يیَالی کحیفی يهانند اٍ کشتٌ نی شد
نیرٍیی کٌ با شدت در بدنش جریان . باالآندن پَست صَرتش را احساس نی کرد

داشت، اکنَن بٌ لهس دست يای آن زن ٍاکنش عجیبی نشان نی داد؛ تهام بدنش داغ 
جای بدنش احساس نی کرد، گَیی خنجريای شدى بَد ٍ سَزش عجیبی را در جای

ٌ ای را بٌ آرانی در بدنش فرٍ نی کردند فشار دست يای زن بر رٍی صَرتش . گداخت
بیشتر شد، اٍ تقالی عجیبی نی کرد؛ انگار بٌ يیچ طریقی نَفق بٌ گرفتن جَانی ٍ 

 .زیبایی اش نهی شد

رٍبی در کهال . آن گاى با عصبانیت ديان اٍ را گرفتٌ ٍ ديان خَدش را نیز باز کرد
ناانیدی دریافت کٌ اکنَن رٍحش از بدنش بیرٍن کشیدى نی شَد ٍ جسو بی جانش تا 

ٌ ی نفرین  .شدى نحبَس نی ناندابد در آن خان

 !نٌ -

پیرزن در . زدى ی آن زن، بٌ سختی الی پلک يایش را باز کردبا شنیدن صدای حیرت
 :خراشی کشیدى ٍ گفتحالی کٌ با ٍحشت ٍ ناباٍری بٌ اٍ زل زدى بَد، فریاد گَش

ٌ ...یٌ... تَ -  !نـٌ! نٌ...ایالً

 آب،آن گاى در برابر چشو يای نتحیر رٍبی، بر رٍی بدن پیرزن نانند کَیری خشک ٍ بی
اٍ با نشايدى ی بدنش ندام جیغ نی کشید ٍ ديانش را باز . ترک يای عهیقی پدیدار شد

گَش يای رٍبی در نعرض خطر کرشدن بَدند؛ انا اٍ بٌ جز نردنک . ٍ بستٌ نی کرد
ناگًان صدای تق .  يیچ کدام از اعضای بدنش نبَد دادنچشو يایش، قادر بٌ تکان

ٌ ياینالیهی آند، بدن پیرزن خشک شدى ٍ فرٍ ریخت، آن گاى تکٌ  بدنش بر رٍی تک
ٌ يای . خراشش قطع شدزنین افتادى ٍ صدای جیغ يای گَش رٍبی ينَز با ناباٍری بٌ تک

ٌ جا در سکَت نرگباری فرٍ رفتٌ بَد. بدن اٍ نگاى نی کرد دست ٍ پايایش کانال . يه



 

www.lovelyboy.blog.ir 

259 Zahra bagheri  پایان برای بازگشتیرنان |  

 نجات پیدا کردى  آساییخشک شدى بَدند، اٍ نجات پیدا کردى بَد، اٍ بٌ شکل نعجزى
ٌ ی آخر آن زن در گَشش تکرار نی شد  «.ایتَ یٌ الًٌ»:بَد؛ انا ينَز جهل

رٍبی اطهینان داشت کٌ فشار زیادی بر رٍی آن زن بَدى کٌ چنین نزخرفاتی را بٌ زبان 
اش؛ انا تردیدی نداشت کٌ یک الًٌ اٍ یک انسان بَد، شاید نٌ از نَع نعهَلی. نی آٍرد
پس از دقایق کَتايی فًهید کٌ دیگر نی تَاند بدنش را تکان بديد؛ انا ينَز بٌ . نیست

 ...طَر کانل سر جایش ننشستٌ بَد کٌ

 !شترق

ٌ اش در آن زیرزنین  يیَالی ترسناکی با سر بٌ درٍن زیرزنین پرتاب شد ى ٍ صدای نال
 .تاریک ٍ نهَر پیچید

زدى شدى ٍ ديانش را باز کرد؛ انا قبل از آنکٌ بتَاند با آخرین رٍبی با دیدن اٍ ٍحشت
ٌ يا سقَط کردى ٍ بر رٍی آن يیَال افتاد  .تَان جیغ بلندی بکشد، شخص دیگری از پل

 !بًت کٌ گفتو بذار نن بازش کنو -

ٌ ای گفت  :رابین با چًرى ی گرفت

ٌ ی بعد حتها بٌ حرفت گَش نیدم، آی -  !دفع

ٌ اش بٌ يَا رفت  .رابین دستی بٌ کهرش کشید ٍ نال

 :نفس رٍبی با دیدن اٍ بند آندى بَد؛ ناخَدآگاى بغض کردى ٍ با صدای آرانی گفت

 !نایکل -

نایکل کٌ يهچنان بر رٍی بدن رابین افتادى بَد، نحل برق از جایش پریدى ٍ با ناباٍری 
 .بٌ اٍ نگاى کرد
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ٌ ای  رٍبی خیلی جلَی خَد را گرفت کٌ در آغَشش نپرد؛ انا نایکل بی آنکٌ حتی لحظ
دست يای رٍبی در دٍ . درنگ کند، از رٍی بدن رابین رد شدى ٍ اٍ را در آغَش کشید

طرف بدنش خشک شدى بَدند، با آنکٌ تک تک اجزای بدنش برای در آغَش کشیدن 
برای . نایکل نعرى نی زدند؛ انا اٍ يرگز يیچ ٍاکنشی بٌ ابراز احساسات اٍ نشان نداد

 اٍ ايهیتی نداشت؛ يهین کٌ ينَز زندى ٍ سالو در آغَشش کردننایکل نیز يهرايی
 .بَد، بٌ اندازى ی تهام عهرش نی ارزید

 ...نن... اِ  -

 :رابین کٌ نگايش ندام نیان آن يا در نَسان بَد، با صدایی کٌ بٌ گَششان برسد گفت

 !بابا نن ينَز این جا افتادم -

رٍبی با شنیدن صدای رابین، برگشت ٍ نگاى نتعجبی بٌ شاخ يای اٍ انداخت؛ انا قبل از 
 :آنکٌ بتَاند حرفی بزند، نایکل صَرتش را بٌ سهت خَدش چرخاندى ٍ فَرا گفت

 .نعذرت نی خَام -

اگر نی شد يهان جا نانند آن يیَال شاخ درنی آٍرد، آیا اکنَن نایکل بَد کٌ از اٍ 
 عذرخَايی نی کرد؟

ٌ ی بعدی اش بَد؛ انا نایکل بی آنکٌ حرف  رٍبی با ناباٍری بٌ اٍ نگاى کرد ٍ ننتظر جهل
 .دیگری بزند، برگشت ٍ بٌ کهک رابین رفت

 :رابین بٌ نحض ایستادن بر رٍی پايایش، حالت دفاعی بٌ خَد گرفتٌ ٍ فریاد زد

 !خب، کجاست؟ اٍن فسیل بدذات ٍ بدترکیب کجاست؟ -

ٌ يای بدن  رٍبی کٌ نگايش بی ارادى بٌ شاخ يای اٍ خیرى ناندى بَد، با انگشت بٌ تک
 :پیرزن اشارى کردى ٍ گفت
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 .اٍن جاست -

نایکل ٍ رابین فَرا سرشان را برگرداندند ٍ با دیدن آن ننظرى چًرى يایشان را در يو 
 :رابین با کنجکاٍی ٍ انزجار گفت. کشیدند

 چٌ بالیی سرش اٍندى؟ -

ٌ ای باال انداختٌ ٍ گفت  :رٍبی شان

خَدنو نهی دٍنو، نن چشو يام ٍ بستٌ بَدم کٌ یًَ صدای فریادش رٍ شنیدم ٍ ٍقتی  -
 .چشو يام رٍ باز کردم، يهَنی رٍ دیدم کٌ االن شها دارین نی بینین

رٍبی از قصد نَضَع را سربستٌ ٍ غیرنستقیو تعریف کرد ٍ جهالت آخر آن زن را بٌ 
 .آن يا نگفت؛ زیرا گهان نی کرد یادآٍری اش فکر چندان جالبی نیست

 :رابین حالت نتفکری بٌ خَد گرفت ٍ زیر لب گفت

 !عجیبٌ -

شک نداشت کٌ . رٍبی رٍیش را برگرداند ٍ بالفاصلٌ با نگاى تردیدآنیز نایکل نَاجٌ شد
ٌ ی عادی بٌ خَد بگیرد  .نایکل حرف اٍ را باٍر نکردى است؛ انا با این حال سعی کرد قیاف

رٍبی جلَتر از آن يا . آن يا بالفاصلٌ از زیرزنین خارج شدند ٍ بٌ سهت در خانٌ رفتند
دلش نی خَاست ير چٌ زٍدتر از آن جا خارج شَد، آن رٍز بدترین رٍز . حرکت نی کرد

 .عهرش بَد

 :شدن نایکل، با عجلٌ در خانٌ را بست ٍ گفترابین بعد از خارج

 .تا حاال سابقٌ نداشتٌ کٌ کسی از دست این زن جَن سالو بٌ در ببرى... نی دٍنین -

 : بٌ خانٌ انداختٌ ٍ با ناراحتی گفت باریرٍبی نگاى نفرت
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 شانس بَدم، نٌ؟پس نن خیلی خَش -

 .حداقلش اینٌ کٌ االن سالهی. ِای، يهچین -

 :نایکل نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت

طَرى یا نن حس نی کنو کٌ نحل قًرنان يای برگشتٌ از یک جنگ رابین، ٍاقعا يهین -
 سخت حرف نی زنی؟

 :رابین بی تَجٌ بٌ سَال نایکل، با دستپاچگی لگد نالیهی بٌ اٍ زد ٍ گفت

ٌ ی فسیل بدترکیب -  !زنیک

آنگاى بار دیگر شکاف باز شدى ٍ رٍبی ٍ نایکل با کهک رابین خَد را باال کشیدند ٍ بعد با 
 .کهک یکدیگر اٍ را از آن نکان نفرین شدى بیرٍن کشیدند

ٌ ی بعد رٍبی، نایکل ٍ رابین ير سٌ بٌ سهت اقیانَس بٌ راى افتادند . چند دقیق
ٍضع رٍبی . چًرى يایشان از شدت خستگی در يو رفتٌ ٍ لباس يایشان خاکی ٍ پارى بَد

 بَد، جای خراش يا بر رٍی صَرتش ينَز پر رنگ بَد، احساس بار تراز آن دٍ نیز اسف 
دلش نی خَاست يهان جا . کَفتگی زیادی را در قسهت پا ٍ کهرش احساس نی کرد

بنشیند ٍ بدٍن نزاحهت کسی بٌ خَاب عهیقی فرٍ برٍد؛ انا در آن لحظٌ چنین چیزی 
 .انکان نداشت

ٌ ریزی قبلی خیلی طَل نکشید کٌ بٌ اقیانَس رسیدند، ير سٌ نفر بی نقدنٌ ٍ بدٍن برنان
 .يهان جا بر رٍی زنین ٍلَ شدند

ٌ اش احساس نی کرد ٍ صدای برخَرد  رٍبی نَر خَرشید را از پشت پلک يای بست
ٌ قدر بیشتر نی گذشت حس . بخش بَدنَج يا بٌ صخرى يای اطراف برایش لذت ير چ

نی کرد کٌ حالش با درازکشیدن زیر آن آفتاب سَزان بًتر نی شَد  ٍ تصهیو گرفت کٌ بٌ 
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آن زٍدی از جایش تکان نخَرد؛ انا با بلندشدن صدای قار ٍ قَر شکهش بٌ ناچار الی 
ٌ ای گفت  :پلکش را باز کردى ٍ با صدای بسیار آيست

 !جَری نیشٌبعضی ٍقت يا این -

بعد از . نایکل با شنیدن این جهلٌ بی تعارف زیر خندى زدى ٍ رٍبی را نیز بٌ خندى انداخت
بار این اٍلین بار در طَل آن چند ساعت بَد کٌ ير دٍی آن يا با صدای یک رٍز نصیبت

 :رابین کٌ از خندى يای بلند آن يا گیج شدى بَد، لبخندی زدى ٍ گفت. بلندی نی خندیدند

 .نیرم این اطراف رٍ بگردم -

 :سپس از جا برخاستٌ ٍ ادانٌ داد

 .جا بهَنین تا برگردميهین -

 کهک الزم نداری؟ -

فکر کنو الزم باشٌ کٌ ... پیکر رٍ حهل کنوخب شاید نجبَر شو چند تا ِکراکس غَل... اِ  -
 .بیای

 :نایکل بی آنکٌ تکانی بخَرد، در يهان حالت پرسید

 کراکس دیگٌ چیٌ؟ -

 :رابین با يیجان گفت

نهی دٍنین . یکی از شکاريای نحبَب ٍیکتَرى، يهیشٌ نن رٍ ٍاسٌ شکارش نی فرستٌ -
ٌ قدر خَشهزى ست  !گَشتش چ

 :رٍبی پرسید

 ٍیکتَر کیٌ؟ -
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 :رابین بادی بٌ غبغبش انداختٌ ٍ گفت

پادشايهَنٌ، خیلی نرد خَبیٌ، نن رٍ يو خیلی دٍست دارى؛ یعنی یٌ جَرایی نن  -
 ...حکو پسرش رٍ دارم

 :رابین ناگًان سکَت کردى ٍ با تردید پرسید

 !برای چی نی پرسی؟ -

 :رٍبی فَرا چًرى ی عادی بٌ خَد گرفتٌ ٍ گفت

 !جَریيهین! يیچی -

 .اٍ ٍ نایکل نگاى نعناداری رد ٍ بدل کردند

 :آن گاى نایکل از جا بلند شدى ٍ کنار رابین ایستاد ٍ گفت

خیلی نَاظب خَدت باش، زیاد بٌ اقیانَس . گردیوتَ يهین جا بهَن، نا زٍد برنی -
 !نزدیک نشَ؛ از این نحدٍدى يو خارج نشَ؛ اصال تَ يو بايانَن بیا

 :رٍبی ديانش را برای اعتراض باز کرد کٌ رابین يل کَچکی بٌ نایکل دادى ٍ گفت

در ضهن فکر کنو ٍیکتَر تا االن فًهیدى کٌ . انقدر شلَغش نکن، این جا کانال اننٌ -
 .شهايا با نن يستین؛ پس دیگٌ کاری بٌ کارتَن ندارى

 :آن گاى بٌ فکر فرٍ رفتٌ ٍ زیر لب گفت

ٌ يا جَن سالو بٌ در بردین، پس یعنی آدم يای خَبی يستین -  .ٍقتی از صاعق

 :رٍبی فَرا گفت

 چی؟ پس اٍن بارٍن کار اٍن بَد؟ -
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 :رابین با بدخلقی گفت

 !پادشاى ٍیکتَر! اٍن نٌ -

 :نایکل با لحن نالیهی گفت

خیلی خب، حاال این پادشاى ٍیکتَر برای چی ير کی رٍ کٌ بٌ این سرزنین بیاد نَش  -
 کشیدى نی کنٌ؟آب

ٌ ای باال انداختٌ ٍ گفت  :رابین شان

 .ٍلی خب خصَصیت باران يای سرزنین نا شناسایی افراد غارتگرى! بیشتر برای تفریحٌ -

 :نایکل نگاى زیرچشهی بٌ رٍبی انداختٌ ٍ فَرا گفت

رٍبی درستٌ کٌ رابین نیگٌ این جا اننٌ؛ ٍلی تَ بٌ . خیلی خب دیگٌ بًترى راى بیفتیو -
 .فعال خداحافظ. ٍجٌ از این جا تکَن نخَريیچ

 :ينَز راى نیفتادى بَدند کٌ رابین سرش را برگرداند ٍ گفت

 .برای چی؟ نن کٌ گفتو اننٌ، نی تَنٌ برى اطراف رٍ بگردى -

کشان با خَد نی برد، رٍیش طَر کٌ کشاننایکل دست يای پرنَی اٍ را گرفت ٍ يهان
 :را برگرداندى ٍ با لحن تًدیدآنیزی گفت

 !از جات تکَن نهی خَری -

 .بٌ حرفش گَش نکن، نی تَنی بری بگردی، حتی نی تَنی شنا کنی -

ٌ ی نحکهی بٌ اٍ زد؛ انا تا ٍقتی کٌ کانال از نظر ناپدید شَند، رابین اصرار  نایکل ضرب
ٌ ی اطراف را بگردد  .داشت کٌ رٍبی حتها تهام نحَط
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اکنَن حالش از ير ٍقت دیگری بًتر . رٍبی با لبخند بٌ نسیر رفتنشان چشو دٍختٌ بَد
ٌ ی اٍ ٍ نایکل درست نحل چند . ٍجٌ دیرٍزی ٍجَد نداشتبَد؛ انگار بٌ يیچ رابط

ٌ ی اخیر شدى بَد با این حال نهی تَانست این فکر را از سرش بیرٍن کند کٌ نایکل . يفت
 .ينَز يو بٌ چشو یک نحهَلٌ بٌ اٍ نگاى نی کند کٌ باید بٌ سالنت بٌ نقصد برسد

ٌ ای کشید ٍ سرش را تکان داد فکرکردن بٌ آن نَضَع بٌ جز بٌ يهراى آٍردن . نفس کالف
ٌ ی فَق سری دیدى  غو ٍ ناراحتی چٌ فایدى ای داشت؟ اٍ ترجیح نی داد بٌ چشو یک بست

 .شَد؛ انا ناچار بٌ تحهل رفتار يای سرد ٍ بی اعتنای نایکل نشَد

ریزى يای نزدیک اقیانَس نشستٌ بَد ٍ با لذت بٌ ننظرى ی نقابلش رٍبی بر رٍی سنگ
نگاى نی کرد؛ انا گهان کرد کٌ این گَنٌ نشستن ٍ خیرى شدن بٌ آن يهٌ زیبایی لطفی 

 .ندارد؛ زیرا اٍ عاشق لهس سنگ يا ٍ صدف يای زیر آب بَد

بٌ سختی از جا بلند شدى ٍ کهی جلَتر بر رٍی سنگ کَچکی نشستٌ ٍ پايای دردناکش 
بخشی سراسر ٍجَدش را فرا گرفت؛ بٌ طَر ناگًانی احساس آرانش. را در آب فرٍ کرد

ٌ ای کٌ درد پايایش را نیز فرانَش کرد ای کاش تا ابد يهان جا نی ناند ٍ بٌ آن . بٌ گَن
کاش نی تَانست بٌ دٍر از ير بدی ٍ تاریکی، . اقیانَس بی کران چشو نی دٍخت
کاش نی تَانست پدرش را نیز بٌ آن جا بیاٍرد ٍ يردٍ . يهان جا زندگی آرانی را آغاز کند

تا آخر عهر يهان جا زندگی کنند؛ در آن صَرت ير صبح با صدای برخَرد نَج يای 
اقیانَس بٌ صخرى يا بیدار نی شد ٍ اٍلین چیزی کٌ نی دید آبی بی انتًای اقیانَس 

 .نقابلش بَد

دلش پر نی کشید کٌ فقط یک بار . با فکرکردن بٌ آن رٍیای کَدکانٌ، آى عهیقی کشید
چنان دلتنگ آنان بَدى کٌ احساس نی کرد حفرى ی . دیگر پدرش، سلنا ٍ جیهز را ببیند

 .بسیار بزرگی در قلبش ایجاد شدى است
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دقایق طَالنی گذشتند ٍ رٍبی چنان غرق افکارش بَد کٌ نتَجٌ برخَرد جسو سنگینی 
بٌ پايایش نشد؛ انا ٍقتی نَج عظیهی بٌ صخرى يای اطراف برخَرد کرد، آن جسو با 

 .شدت بیشتری بٌ پايایش خَردى ٍ رٍبی را از فکر ٍ خیال يای عهیقش بیرٍن آٍرد

 .با تعجب نگايی بٌ آب شفاف ٍ زالل زیر پایش انداخت

ٌ ای گهان کرد خرچنگ کَچکی بر رٍی پايایش جا خَش کردى است؛ انا ٍقتی  برای لحظ
تری بٌ آن انداخت؛ الهاس يای درخشان یک خنجر سرش را نزدیک تر برد ٍ نگاى دقیق

با ناباٍری دستش را بٌ زیر آب بردى ٍ آن را برداشت، . بسیار کَچک را بٌ ٍضَح دید
آن گاى خنجر را باال تر بردى ٍ درست در  نقابل نَر آفتاب نگٌ داشت؛ الهاس يایش چنان 

 .نی درخشید کٌ برقشان چشو يایش را نی زد

ٌ ای کٌ آن اقیانَس تقدیهش  رٍبی در حیرت ٍ شگفتی فرٍ رفتٌ بَد، با این حال از يدی
گاى آن کردى بَد بی نًایت خَشحال ٍ سپاسگزار بَد؛ زیرا دلش نهی خَاست يیچ

ٌ ای داشت  اقیانَس زیبا ٍ رٍیایش را از یاد ببرد ٍ اکنَن با دریافت آن خنجر زیبا، بًان
کٌ ير رٍز با يهان رٍیا از خَاب بیدار شَد ٍ شب يا با آرزٍی رسیدن بٌ يهان رٍیا بٌ 

 .خَاب برٍد

ٌ ای صَرت  ٍقتی بار دیگر با لبخند عهیقی نگايش را بٌ اقیانَس دٍخت، برای لحظ
. عظیهی را در فرسخ يا دٍرتر از خَد تشخیص داد کٌ گَیی بر رٍی آب شناٍر ناندى بَد

صَرت نًربان ٍ باابًتی . ناخَدآگاى بلند شدى ٍ با دقت بٌ انتًای اقیانَس چشو دٍخت
کٌ گهان نی کرد در نظرش آندى است، ينَز در يهان نقطٌ قابل نشايدى بَد؛ آن گاى 

رٍبی با يیجان گردن . لبخند دلنشینی زدى ٍ خیلی زٍد نیان انَاج اقیانَس ناپدید شد
نی کشید تا بلکٌ باز يو آن صَرت را ببیند؛ انا تالشش بی فایدى بَد؛ زیرا دیگر يیچ چیز 

ٌ ی آبی اقیانَس دیدى نهی شد  .بٌ جز انَار قرنز رنگ خَرشید بر پًن
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پس از دریافت آن خنجر، خیلی طَل نکشید کٌ نایکل ٍ رابین با چند کراکس چاق ٍ 
 .چلٌ بازگشتند

کراکس يا نَجَداتی قًَى ای رنگ بَدند کٌ تهام بدنشان پر از فلس بَدى ٍ سرعتشان از 
ٌ ای بَد کٌ انگار . یک الکپشت يو کهتر بَد آن يا گیايخَار بَدند ٍ چًرى يایشان بٌ گَن

 .يیچ چیز در آن دنیا باعخ ترس ٍ نگرانی آن يا نهی شَد

ٌ ی دٍرتری از اقیانَس آتشی بر پا کردى ٍ  خیلی زٍد رابین بٌ کهک نایکل در نقط
ٌ يای آتش قرار دادند در تهام ندت رٍبی ساکت ٍ آرام در . کراکس يا را بر رٍی شعل

ٌ ای نشستٌ بَد ٍ شايد بگَ نگَی آن يا در رابطٌ با آن بَدى کٌ کدانشان کراکس  گَش
رابین کٌ گَیی در بحخ با نایکل کو آٍردى بَد، با دستپاچگی . بیشتری شکار کردند

 :گفت

 !اصال تعداد شکار کٌ ايهیتی ندارى، نًو اینٌ کٌ شکارت چاق ٍ چلٌ باشٌ -

نایکل کٌ از نقاٍنت رابین در نقابل پذیرش حقیقت عصبی ٍ کالفٌ شدى بَد؛ سری بٌ 
 .تکان داد ٍ بٌ این صَرت بٌ بححشان خاتهٌ داد« !آرى بابا، تَ راست نیگی»نعنای آنکٌ 

سپس نگاى زیرچشهی بٌ رٍبی انداخت کٌ ينَز يو بی حرف در کنارشان نشستٌ بَد ٍ 
ٌ يای آتش چشو دٍختٌ بَد در تهام ندت حَاسش بٌ اٍ بَد ٍ نی دانست کٌ . بٌ شعل

چیزی اٍ را آزار نی ديد؛ انا در حضَر رابین نتَانست سَالی از اٍ بپرسد؛ ٍلی اکنَن کٌ 
ٌ جایی کراکس يا بر رٍی آتش بَد، فرصت خَبی برای فًهیدن علت  رابین نشغَل جاب

 .حال ٍ رٍز اٍ بَد

ٌ ای پرسید  :نایکل سرش را بٌ اٍ نزدیک تر کردى ٍ با صدای آيست

 رٍبی، حالت خَبٌ؟ -
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رٍبی با شنیدن سَال اٍ، ٍاکنش خاصی نشان نداد ٍ تنًا سرش را بٌ عالنت نحبت 
 .تکان داد

 چیزی اذیتت نی کنٌ؟ -

 !نٌ -

خب، خدا رٍ شکر کٌ حرف زدی، ٍگرنٌ فکر نی کردم از ترس اٍن پیرزن قدرت تکلهت  -
 .رٍ از دادی

ٌ ای ننتظر ناند؛ انا جَابی نشنید ٍ آن گاى اطهینان یافت کٌ نشکل رٍبی  نایکل جانی
بسیار حاد ٍ جدی است؛ زیرا در اکحر نَاقع جَاب تند ٍ تیزی از اٍ نی شنید؛ ٍلی این بار 

 .اٍ حتی زحهت نکشید کٌ با نگايش اٍ را سر جایش بنشاند

ٌ ی نانعلَنی زل زدى بَد  .رٍبی بی تَجٌ بٌ پرسش يای نایکل، ينَز بٌ نقط

 رٍبی نطهئنی کٌ رٍ بٌ رايی؟ نکنٌ نشکل خاصی پیش اٍندى؟ -

این سَال در نظر رٍبی ٍاقعا نضحک بٌ نظر نی رسید، البتٌ کٌ نشکل داشت، آن يو نٌ 
یکی یا دٍ تا؛ نشکل يایش چنان زیاد بَد کٌ شهارش آن يا از دستش در رفتٌ بَد؛ انا 
در آن لحظٌ بٌ آن فکر نی کرد کٌ آخر این ناجرا بٌ کجا نی رسد؟ اٍ باید چٌ کار کند؟ 

تکلیفش در برابر نردنش چیست؟ آیا آن يا انتظار داشتند کٌ رٍبی دست خالی یا با آن 
نیرٍيای نسخرى اش بٌ جنگ یک زن دیَانٌ برٍد کٌ برای رسیدن بٌ قدرت حتی از 

نادرش نیز گذشت؟ با فکرکردن بٌ اٍ ناخَاستٌ لرزش شدیدی را در بدنش احساس کرد؛ 
 .در ٍاقع يرگاى بٌ آن زن فکر نی کرد ترس عهیقی بٌ جانش نی افتاد

انا آن زن کٌ بَد کٌ رٍبی این چنین از رٍیارٍیی با اٍ يراس داشت؟ شاید بٌ آن خاطر 
کٌ تا آن لحظٌ داستان يای بسیاری از جنایات ٍ بی رحهی اٍ شنیدى بَد ٍ شاید آن ترس 
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ٌ ی عجیب ٍ غیرعادی در آن  نربَط بٌ کابَس يای اخیرش بَد کٌ بالاستحنا یک دختربچ
ٌ ی ترس يایش از کجاست  .رژى نی رفت؛ خَدش نیز نهی دانست سرچشه

 !دیگٌ تقریبا حاضرى، بیاین -

ق ترین کراکس رابین با يیجان این را گفت ٍ قبل از آنکٌ بٌ آن يا حق انتخاب بديد، چا
 .را برای خَدش برداشت ٍ فَرا گاز نحکهی بٌ اٍ زدى ٍ قسهت عظیهی از آن را خَرد

 .نایکل چشو غرى ی اساسی بٌ اٍ رفت

*** 

ينگانی کٌ پا بر رٍی چهن يای خیس ٍ براق زیر پایشان گذاشتند، يَا کانال تاریک 
 .شدى بَد

ٍاردشدن بٌ قلعٌ چیزی بَد کٌ در تهام آن رٍزيا . رٍبی با نگرانی بٌ اطرافش نگاى کرد
اند، چرا انتظارش را نی کشید؛ انا نهی دانست اکنَن کٌ آن قدر بٌ يدفشان نزدیک شدى

 .دلشَرى ٍ اضطراب ريایش نهی کند

ٌ يای گل گلی را بٌ کهر بستٌ بَدند ٍ نایکل در کنار اٍ با تعجب بٌ ساتیر يایی کٌ پارچ
 .بٌ این طرف ٍ آن طرف نی دٍیدند، چشو دٍختٌ بَد

رٍیی آن يا را بٌ نشستن دعَت کرد ٍ خَدش نیان انبَيی از ساتیر يای رابین با خَش
 .نتعجب ٍ بدخلق گو شد

 جَری بًهَن نگاى نی کنن؟چرا این -

رٍبی با نگرانی این را پرسید؛ زیرا اکنَن تهام ساتیريایی کٌ در جشن حضَر داشتند، با 
 .حالت ناخَشایندی بٌ آن يا خیرى شدى بَدند
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تَقع داری چٌ ٍاکنشی نشَن بدن ٍقتی کَدن ترین ساتیر قلعٌ دٍتا آدم ٍ آٍردى تَ  -
 جشن عرٍسی پرنسسشَن؟

در سراسر قلعٌ نَجَدات کَچک ٍ . رٍبی با نگرانی نگايی بٌ اطرافش انداخت
پشهالَیی بٌ چشو نی خَردند کٌ از سقف آٍیزان شدى ٍ با تعجب بٌ زنین زیرپایشان 

ٌ ای گهان کرد آن يا را برای تزئین جشن عرٍسی خشک . نگاى نی کردند رٍبی لحظ
ٌ ی بعد یکی از آن يا را دید کٌ دست کَچک ٍ نحیفش را بلند  اند؛کردى  انا چند لحظ

 .کردى ٍ سرش را خاراند

آن يا در دنج ترین قسهت قلعٌ نشستٌ بَدند؛ با این ٍجَد نیز طَیلی را کٌ درست در 
در پشت سر آن يا نیز، نیز بزرگ دیگری بَد کٌ . ٍسط سالن قرار داشت نی دیدند

 .فلَت يای بزرگ ٍ کَچک بسیاری را بر اساس زیبایی ٍ کارایی آن يا چیدى بَدند

ٌ ای کشید ٍ سرش را برگرداند ٍ با نگاى خیرى ی نایکل نَاجٌ شد، با  رٍبی نفس کالف
 :بی حَصلگی سرش را تکان داد ٍ پرسید

 چیٌ؟ -

بٌ نظر رسید نایکل نی خَايد چیزی بٌ اٍ بگَید، رٍبی نیز با انتظار بٌ اٍ نگاى نی کرد کٌ 
ناگًان صدای دست ٍ جیغ کرکنندى ای بٌ گَش رسید؛ رٍبی ٍ نایکل بٌ سرعت برگشتند 

ٌ ی زندگیشان رٍبرٍ شدند  .ٍ با عجیب ترین صحن

َ يای قًَى ٌ ی بدنش پَشیدى از ن ای رنگ بَد، تَر سفیدی را بٌ ساتیر قدبلندی کٌ يه
 .طرز نسخرى ای رٍی سرش گذاشتٌ بَد ٍ نقداری از آن را نیز بٌ دٍر بدنش پیچیدى بَد

 :رٍبی ناباٍرانٌ گفت

 !نگَ کٌ این عرٍسٌ -
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ٌ ی تهاشایی بردارد گفت  :نایکل بی آنکٌ نگايش را از آن صحن

 !ظايرا کٌ يست، نگاى کن دانادم کنارشٌ -

قانت ٍ نایکل با لحن تهسخرآنیزی این را گفتٌ ٍ رٍبی با دیدن ساتیر کَتاى
ٌ اش بستٌ بَد، بی ارادى با صدای بلندی زیر  رنگ پریدى ای کٌ رٍبان صَرتی رنگی را بٌ یق

 .خندى زد

ٌ ی ساتیر يا نگاى  بٌ طَر ناگًانی تهام سر ٍ صدايای داخل قلعٌ خانَش شدى ٍ يه
ناجَری بٌ اٍ انداختند؛ رٍبی با دیدن آن ٍضعیت خیلی زٍد ديانش را بستٌ ٍ تا نیهٌ 

 .در صندلی اش فرٍ رفت

پس از جشن ٍ پایکَبی . ندتی طَل کشید تا فضای قلعٌ بٌ حالت عادی خَد بازگردد
ٌ ی ساتیر يای فلَت زن نَاختٌ شد، نایکل بٌ بسیار ٍ نَسیقی گَش  خراشی کٌ بٌ ٍسیل

اٍ سرش را بٌ رٍبی . آن نتیجٌ رسید کٌ دیگر زنان شرٍع نانَریتشان آغاز شدى است
 :نزدیک تر کردى ٍ گفت

 !دیگٌ ٍقتشٌ -

 !ٍقت چی؟ -

رٍبی کٌ يهچنان نحَ حرکت يای نهایشی چند ساتیر جَان بَد، با بی حَاسی این را 
 .گفت

ٌ ی چی اٍندیو این جا؟! تَ رٍ بٌ ریش زئَس قسو نیدم -  اصال یادت يست کٌ نا ٍاس

 :رٍبی با تعجب بٌ اٍ نگاى کردى ٍ گفت

ٌ ی چی دٍ ساعتٌ زل زدم بٌ اٍ در؟ -  نعلَنٌ کٌ یادنٌ، پس فکر کردی ٍاس
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 :نایکل با خَنسردی گفت

 !کدٍم در؟ نن فکر کردم داری بٌ نهایش اٍنا نگاى نی کنی -

ٌ ای شرٍع بٌ صحبت کرد  :رٍبی چشو غرى ای بٌ اٍ رفت ٍ با صدای بسیار آيست

ساعتٌ کٌ پادشاى رٍ بردن اٍن تَ تا برای اٍندن بٌ جشن اٍن در رٍ نی بینی؟ االن نیو -
 .آنادى بشٌ

 خب کٌ چی؟ -

بی اعتنایی نایکل نسبت بٌ این نَضَع بسیار نًو رٍبی را عصبی تر از پیش کرد، اٍ با 
ٌ آنیزی گفت  :لحن کنای

ٌ ی حَاست رٍ بدی بٌ حرفام، در اٍن صَرت شاید بفًهی؛ نکنٌ چشهت یکی از  - اگٌ يه
 !دختر يای جشن ٍ گرفتٌ؟

شدن رگ گردنش، این بار رٍبی پَزخندی بٌ نگاى تیز نایکل زدى ٍ بی تَجٌ بٌ نتَرم
 :دادن کردشهردى شهردى شرٍع بٌ تَضیح

ٌ يا  - ٌ ی کالینَس تزئینش کنن، نشنیدی یکی از خدن پادشاى رٍ بردن اٍن جا تا با گنجین
 چی نی گفت؟

 :نایکل سرش را تکان داد ٍ رٍبی با عصبانیت گفت

ٌ يا رٍ برای شب عرٍسی برق نی انداختو؛  - اٍن گفت کٌ از صبح تا حاال داشتو گنجین
 !انیدٍارم کٌ برقشَن چشو ٍیکتَر رٍ از حدقٌ دربیارى

ٌ اش را بٌ صندلی اش دادى ٍ گفت  :نایکل با بی خیالی تکی
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خب فکر کنو حتی اگر خَدش يو بخَاد چشو يای ٍیکتَر رٍ دربیارى حق دارى، آخٌ از  -
اٍن ... صبر کن ببینو، اٍن گفت...اِ ....ٍقتی کٌ نا اٍندیو این بیچارى يا

ٌ يا؟....گفت  گنجین

. رٍبی با بی حَصلگی سری داد ٍ نگاى خیرى اش را بٌ يهان در عظیو ٍ طالیی رنگ دٍخت
نایکل کٌ گَیی راز بسیار نًهی را کشف کردى بَد، با يیجان تکان نحکهی خَرد ٍ با 

 .حالتی شق ٍ رق رٍی صندلی اش نشست

ٌ ی بعد چندین خدنٌ پادشاى را با  انتظارشان خیلی بٌ طَل نینجانید؛ زیرا چند دقیق
 .حالت بسیار رسهی ٍ طی تشریفات با شکَيی بر تخت فرنانرٍایی نشاندند

ٌ ای چشو از شاخ يای ٍیکتَر برنهی داشت، آب ديانش را فرٍ دادى ٍ  رٍبی کٌ لحظ
 :گفت

ٌ طَری باید بریو تَی اٍن اتاق -  نایکل؟... چ

رٍبی با تعجب بٌ جای خالی نایکل نگاى کردى ٍ در کهال ٍحشت اٍ را در حالی دید کٌ 
 .خو شدى ٍ از زیر نیز يای ٍسط سالن بٌ سهت در طالیی رنگ نی رفت

در يهان ينگام جام نقرى ای رنگ یکی از . رٍبی با نگرانی ٍ عصبانیت بٌ اٍ خیرى شدى بَد
ٌ ای بَد . ساتیر يا بر رٍی زنین افتاد ٍ اٍ بالفاصلٌ خو شد تا آن را بردارد ٍضعیت بٌ گَن

کٌ اگر فقط کهی بیشتر بٌ سَی زنین خو نی شد، بٌ راحتی نی تَانست نایکل را ببیند 
رٍبی از شدت اضطراب چنگی بٌ نعدى اش زد؛ انا بخت . کٌ در کنج نیز خشک شدى بَد

با آن يا یار بَد؛ زیرا در يهان لحظٌ پرنسس يــ ـَس رقصیدن بٌ سرش زدى ٍ 
پادشاى ٍیکتَر جَری بٌ دخترش نگاى نی کرد کٌ گَیی یک .  ٍارد سالن شدزنانجفتک

ٌ ی زیبایی است زدن را درآٍردى ٍ بار دیگر نگايش رٍبی با دیدن آن صحنٌ ادای اٍق. الً
ٌ ی چندانی با در طالیی رنگ نداشت برای یک لحظٌ . را بٌ نایکل دٍخت کٌ دیگر فاصل
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ٌ ای بعد نحل برق ٍ باد از ٍسط سالن  بٌ صَرت سینٌ خیز بر رٍی زنین خَابیدى ٍ جانی
 .گذشت، سپس از الی در بٌ درٍن اتاق خزید ٍ از نظر ناپدید شد

 سریع اٍ نات ٍ نبًَت ناندى بَد، نگايی بٌ اطرافش انداخت؛ العهلرٍبی کٌ از عکس 
در یک لحظٌ تصهیو خَد را گرفتٌ ٍ بی آنکٌ تَجٌ کسی را بٌ خَد جلب کند، اٍ نیز بٌ 

 .زیر نیز خزید

ٌ اش بسیار کَچک تر از نایکل بَد، با سرعت بیشتری شرٍع بٌ حرکت  از آن جایی کٌ جح
نانند یکی از دختر يای جشن را لگد کرد کٌ کرد؛ انا ينگام گذشتن از اٍلین نیز، پای سو

در کهال خَش شانسی اٍ گهان کرد کٌ خَايرش قصد شَخی با اٍ را داشتٌ ٍ شرٍع بٌ 
کشیدن نَيای اٍ کرد؛ بدین ترتیب رٍبی نفس عهیقی کشیدى ٍ خَد را بٌ دٍنین نیز 

ٌ ی فلزی نیز خَردى ٍ از شدت درد اشک در . رساند درست يهان لحظٌ سرش بٌ پای
بعد از نکخ کَتايی، زنانی کٌ درد سرش اندکی تسکین یافت، . چشو يایش حلقٌ زد

 .بار دیگر خو شدى ٍ با احتیاط بیشتری خَد را بٌ سَنین نیز رساند

آرى داشتو نی گفتو، خَدم تنًاتنًا نجاتشَن دادم؛ نجبَر شدم بیست ٍ پنج بار  -
 !شاخ يام رٍ فرٍ کنو تَ شکهش تا جَنش در بیاد

نیازی بٌ فکرکردن نبَد، بی شک . این صدای آشنا درست از باالی نیز سَم بٌ گَش رسید
صاحب آن صدا رابین بَدى کٌ يو اکنَن سر نیز نشستٌ ٍ نشغَل تحَیل دادن یک 

 .داستان ساختگی بٌ دٍستانش بَد 

 :رٍبی با ناراحتی زنزنٌ کرد

 االن يو نجبَری این درٍغ يای شاخدار رٍ تحَیلشَن بدی؟ -

سپس بار دیگر بٌ راى افتادى ٍ خَد را بٌ نیز چًارم رساند، نیز پنجو، ششو ٍ در نًایت 
ٌ ای را يهان جا نشست؛ از . با آخرین سرعت خَد را بٌ ستَن نقابلش رساند چند جانی
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بعد از . شدت يیجان ٍ اضطراب ضربان قلبش را جایی نیان گلَیش احساس نی کرد
کس يیچ. چند جانیٌ سرش را بٌ آرانی برگرداند ٍ نگاى گذرایی بٌ اطرافش انداخت

ٌ ی کَتايی بٌ در طالیی رنگ زد. نتَجٌ اٍ نشدى بَد . رٍبی نفس آسَدى ای کشیدى ٍ تق
ٌ ای ننتظر ناند؛ انا جَابی دریافت نکرد ٌ ای بٌ در زد ٍ این بار در با . چند جانی بار دیگر تق

رٍبی با دیدن شکاف نالیو در بٌ سرعت دٍال شدى ٍ در یک . صدای تق نالیهی باز شد
ٌ ی نفس  .گیر بٌ درٍن اتاق خزیدلحظ

 تَ این جا چیکار نی کنی؟ -

 :رٍبی در حالی کٌ پشت در اتاق چهباتهٌ زدى بَد، نفس نفس زنان گفت

 .اٍندم بٌ تَ کهک کنو -

 :نایکل با پرخاشگری گفت

نن نیازی بٌ کهک تَ ندارم، يهین االن برگرد سر نیز، اگٌ يردٍنَن این جا بهَنیو  -
 .نهکنٌ لَ بریو

 :رٍبی با عصبانیت از جایش برخاست، با آخرین تَان اٍ را يل دادى ٍ گفت

 کی گفتٌ کٌ نن باید بٌ حرف تَ گَش کنو؟ -

 :نایکل دستش را رٍی ديان اٍ گذاشت ٍ گفت

 !صدات رٍ بیار پایین! يیس -

 :رٍبی دست اٍ را پس زدى ٍ فریاد زد

 !نهیارم -
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نایکل جلَتر رفت ٍ خَاست بار دیگر جلَی اٍ را بگیرد کٌ پای رٍبی بٌ صندٍق بزرگی 
 .کٌ پشت سرش بَد گیر کردى ٍ با صدای نًیبی بٌ زنین افتاد

نایکل با عجلٌ بٌ سهت اٍ حرکت کرد کٌ ناگًان در اتاق باز شدى ٍ اٍ در يهان حالت 
رٍبی کٌ درست یک جانیٌ پس از بازشدن در بٌ پشت صندٍق رفتٌ بَد، سر . خشکش زد

 .نفس ير دٍی آن يا در سینٌ حبس شدى بَد. جایش نیخکَب شد

. یکی از دختران جشن بٌ آن جا آندى بَد ٍ با تعجب ٍ حیرت بٌ نایکل نگاى نی کرد
نایکل در یک لحظٌ گهان کرد کٌ اٍ رٍبی را نیز دیدى است؛ انا ينگانی کٌ آن ساتیر 

بدقیافٌ با لباس يای زرد خردلی اش بٌ اٍ نزدیک شد، یقین پیدا کرد کٌ رٍبی بٌ نَقع 
 .خَد را نخفی کردى است

ٌ ای  ٌ ی خاصی سرتاپای اٍ را برانداز نی کرد، در را بست ٍ با صدای آيست ساتیر کٌ با عالق
 :گفت

 این جا چیکار نی کنی؟ -

ٌِ دلش نی خَاست جَاب قانع کنندى ای بٌ اٍ بديد؛ انا در آن لحظٌ يیچ نایکل از ت
 .دلیل نَجًی برای حضَرش در آن اتاق بٌ ذينش نهی آند

ساتیر کٌ گَیی سکَت اٍ را خجالت ٍ نتانت تصَر کردى بَد، بٌ اٍ نزدیک تر شدى ٍ 
 :گفت

ٌ م تعریف  - اٍندی این جا کٌ تزئین بشی؟ تَ یٌ انسانی نٌ؟ رابین ناجراتَن رٍ ٍاس
 کردى، پس اٍن دختری کٌ دندٍن يای ناجَری دارى کجاست؟

اخو غلیظی بر رٍی پیشانی رٍبی نشست ٍ بٌ خاطرش سپرد کٌ در اٍلین فرصت لگد 
ٌ ای بٌ رابین بزند  .جانان
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 :نایکل نیز اخهی کردى ٍ گفت

 .اٍن ينَز تَی جشنٌ -

 .شرٍع کن... جدی؟ پس چرا نن ندیدنش؟ نًو نیست، خب -

 ... اِ  -

 :ساتیر با نشايدى ی چًرى ی نایکل، لبخندی زدى ٍ با ادا ٍ اطَار ادانٌ داد

 پس چرا درشَن نهیاری؟ نکنٌ از نن خجالت نی کشی؟ -

ٌ ای سپس کرکر خندید ٍ با حالت نفرت انگیزی بار دیگر بٌ سرتاپای اٍ نگاى خریداران
 .انداخت

نایکل در حالی کٌ نحتَیات نعدى اش را در گلَیش احساس نی کرد، بی  آنکٌ بٌ اٍ نگاى 
 :کند گفت

 نن دقیقا باید چی رٍ در بیارم؟ -

 :ساتیر با خَشنَدی شیطنت آنیزی گفت

 .خب نعلَنٌ، لباس يات رٍ -

رٍبی با شنیدن آن حرف تکان نحکهی خَرد ٍ باعخ شد صندٍق چَبی کهی بٌ سهت 
 .جلَ کشیدى شَد

بٌ نظر رسید تَجٌ ساتیر بٌ صندٍق جلب شدى است؛ انا نایکل فَرا بحخ را عَض کردى 
 :ٍ گفت

 .خیلی خب برٍ بیرٍن تا درشَن بیارم... ِا  -
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 :ساتیر با لحن غو انگیزی گفت

 .ٍلی باالخرى یکی باید باشٌ کٌ تَ ٍصل کردنشَن کهکت کنٌ -

ٌ ای کردى ٍ بٌ صندٍق نزدیک شد  .سپس خندى ی خبیحان

 .رٍبی تا جایی کٌ نی تَانست خَد را خو کرد تا در نعرض دید اٍ نباشد

 .ساتیر در صندٍق را باز کردى ٍ گردنبند نرٍارید بسیار بزرگی را از آن جا درآٍرد

ٌ طَرى؟ فکر کنو خیلی بًت بیاد -  !این چ

. رٍبی نی خَاست با صدای بلندی زیر خندى بزند؛ انا بٌ نَقع جلَی ديانش را گرفت
نایکل کٌ انگار نی تَانست صَرت رٍبی را با شنیدن آن حرف تجسو کند، با عصبانیت 

 :گفت

 !ام؟چی؟ نن گردنبند نرٍارید بندازم بٌ گردنو؟ نگٌ نسخرى -

 :ساتیر با تعجب از جا بلند شدى ٍ با لحن تًدیدآنیزی گفت

 !ست؟ننظَرت اینٌ کٌ پادشاى ٍیکتَر نسخرى -

 :نایکل فَرا گفت

ٌ کو فرق دارى... نعلَنٌ کٌ نٌ؛ ٍلی -  .نی دٍنی تزئین نا انسان يا با شها ی

ٌ جَریٌ؟ -  یعنی چ

ساتیر با عالقٌ بٌ اٍ نزدیک تر شد ٍ نایکل تا جایی کٌ نی تَانست در دیَار پشت سرش 
 :فرٍ رفت، سپس خیرى بٌ تابلَی پشت سر ساتیر تندتند گفت
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ببین تَ سرزنین نا يیچ نردی جَاير بٌ خَدش آٍیزٍن نهی کنٌ، نعهَال زن يا این  -
 .کار رٍ نی کنن

 !زن يا؟ -

 .ابرٍيای ساتیر از شدت تعجب در نیان نَيای سیايش گو شد

 :نایکل با نشايدى ی آن ٍضعیت عقب تر رفتٌ ٍ گفت

 .آرى -

 یعنی اگر نن تَ سرزنینتَن بَدم، اجازى نی دادی کٌ از این يا بٌ خَدم آٍیزٍن کنو؟ -

 :نایکل با صدای بسیار ضعیفی گفت

 !حتها -

رٍبی دیگر بٌ سختی نی تَانست جلَی خندى اش را بگیرد؛ بنابراین رٍیش را از آن يا 
ٌ يا ٍ جَاير يا چشو يایش را . گرفتٌ با احتیاط نگايی بٌ درٍن صندٍق انداخت برق سک

يهچنان کٌ نات ٍ نبًَت ناندى بَد، نیو نگايی بٌ آن دٍ انداخت؛ اکنَن . نی زد
ٌ ی بینشان بسیار کو بَد ٌ ای برای نایکل احساس تاسف ٍ ناراحتی کرد؛ انا . فاصل لحظ

. رنگی کٌ در صندٍق بٌ چشو نی خَرد، از بین رفتآن احساس با دیدن طناب طالیی
رٍبی با دقت اٍ را از بین جَايرات بیرٍن کشیدى ٍ نشغَل بستن طناب بٌ دٍر صندٍق 

زنانی کٌ از نحکو شدن طناب يا اطهینان پیدا کرد، رٍیش را برگرداند؛ زیرا اکنَن . شد
ٌ اش فرا رسیدى بَد  .زنان اجرای نقش

ٌ ی زندگی اش نَاجٌ شد؛ ساتیر ٍ نایکل نشغَل  انا يهین کٌ برگشت، با بدترین صحن
ٌ ای گهان کرد کٌ دیگر نبضی ندارد، قلبش از کار . بَسیدن یکدیگر بَدند رٍبی لحظ

 .افتادى است ٍ تهام ٍجَدش بٌ آتش کشیدى نی شَد
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بٌ سرعت نگايش را آن يا گرفت ٍ سرش را رٍی زانَيایش گذاشت؛ خشو، نفرت ٍ 
حسادت بندبند ٍجَدش را شعلًَر کردى بَد؛ دلش نی خَاست سر زشت ساتیر را از 

ٌ تکٌ کردى ٍ از يو بدردتنش جدا کند، آن گاى بدن پرنَ ٍ نفرت  .انگیزش را تک

ست، این این جزٍی از نقشٌ» :انا خیلی زٍد خَد را با فکرکردن بٌ یک جهلٌ آرام کرد
ٌ ست  «.جزٍی از نقش

نایکل احساس نی کرد کٌ دیگر بیش از آن نهی تَاند خَد را نگٌ دارد، دلش چنان پیچ ٍ 
 .تابی نی خَرد کٌ گهان نی کرد ير لحظٌ نهکن است باال بیاٍرد

آٍر را از سر اٍ کو پس چرا رٍبی کاری نهی کرد؟ چرا شر آن ساتیر بدقیافٌ ٍ چندش
 نهی کرد؟

برای چند جانیٌ دلخَری زیادی را نسبت بٌ اٍ در دلش احساس کرد، دیگر تردیدی 
نداشت کٌ رٍبی برای ريایی اٍ يیچ اقدانی نخَايد کرد؛ بنابراین با تهام تَانش 

 .دستش را بلند کردى ٍ بر سر دخترک بیچارى کَبید

ٌ ی بینشان کهتر شد؛ انا طَلی  برای چند لحظٌ چًرى ی گیج ٍ سردرگو اٍ را دید ٍ فاصل
ٌ يایی از خشَنت در چشو يای ساتیر دیدى شد ٍ با نعرى ی ٍحشتناکی بٌ  نکشید کٌ رگ

نایکل با دستپاچگی بار دیگر دستش را بلند کردى ٍ با تهام قدرت . ٍر شدسهتش حهلٌ
ٌ ی دیگری بٌ اٍ زد  .ضرب

ٌ ی سَزناکی کردى ٍ تلَتلَ خَرد، آنگاى بٌ دٍر خَد چرخیدى ٍ بر رٍی زنین  ساتیر نال
 .افتاد ٍ بی حرکت ناند

نایکل با چشو يایی گشادشدى بٌ رٍبی کٌ يهزنان با اٍ با خشَنت بر سر ساتیر کَبیدى 
 .بَد، نگاى کرد
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خیلی زٍد دلخَری اش نسبت بٌ اٍ از بین رفتٌ ٍ در حالی کٌ نفسش بٌ سختی باال 
 :نی آند گفت

 !نهنَنو -

 .قابلی نداشت -

 .نایکل از لحن بسیار سرد اٍ جا خَرد؛ انا خیلی سریع خَد را جهع ٍ جَر کرد

 :رٍبی بعد از نکخ کَتايی زنزنٌ کرد

 .ٍاقعا شانس آٍردیو کٌ بعد از این يهٌ سر ٍ صدا کسی نیَندى سراغهَن -

 :نایکل با شنیدن این حرف، پَزخندی زد ٍ گفت

ٌ خاطر اینٌ کٌ این در از جنس طالی خالصٌ؛ ٍاسٌ يهین يیچ صدایی از این جا  - شاید ب
 .بیرٍن نهیرى

 :رٍبی در حالی کٌ نات ٍ نبًَت ناندى بَد، گفت

ٌ شَن گذاشتن - ٌ ی قلع ٌ ی کالینَس چٌ آپشن يایی ٍاس  .ببین با گنجین

ٌ ای نکخ کردى ٍ با گیجی بٌ اٍ نگاى کرد، سپس با تعجب پرسید  :نایکل لحظ

ٌ شَن گذاشتن؟ - ٌ ی قلع  چی ٍاس

 :رٍبی با نشايدى ی چًرى ی اٍ با بی حَصلگی گفت

َاى االن کٌ ٍقتٌ این حرف يا ... آپشن یعنی یٌ جَر انتخاب يایی ٍیژى ای کٌ تَی -
 .نیست، بیا بریو
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ٌ ی اتاق افتادى بَد، با نشقت  رٍبی ٍ نایکل بی تَجٌ بٌ ساتیر بی يَشی کٌ در گَش
بسیار صندٍق را بٌ کنار پنجرى بردى ٍ با احتیاط فراٍان ٍ بٌ کهک طناب آن را بر رٍی 

چهن نهناک قلعٌ انداختند؛ آن گاى يردٍی آن يا بٌ نَبت از طناب يا پایین آندى ٍ ٍارد 
 .حیاط قلعٌ شدند

ٌ اش نی کَبید کٌ  ٌ يا قلب رٍبی چنان با شدت بٌ سین ٌ يا ٍ جانی در تک تک آن دقیق
 .گَیی قصد داشت از درٍن قلبش بٌ بیرٍن بجًد

چیزی بٌ طلَع خَرشید نهاندى بَد؛ يَا در آن ساعت گرگ ٍ نیش بَد ٍ سَز سردی 
ٌِ يای یک. بدنشان را نی لرزاند دست ٍ اٍ ٍ نایکل بٌ سختی صندٍق را تا پشت بَت

نرتب حیاط قلعٌ کشاندند ٍ در سهتی کٌ دید کهتری داشتٌ باشد نشستند، برای 
ٌ ای با سردرگهی بٌ اطرافشان نگاى کردند؛ گَیی بٌ دنبال رايی برای خالصی از آن  لحظ
ٍضعیت بَدند؛ انا ير دٍی آن يا این ٍاقعیت تلخ را نی دانستند کٌ فرار از آن قلعٌ با 

 .پذیر نیستٍجَد آن صندٍق انکان

 :در آن لحظٌ تنًا یک فکر بٌ ذين نایکل رسید ٍ فَرا گفت

ٌ طَری؟ -  رٍبی، با پرٍاز چ

ٌ ای با تعجب بٌ اٍ خیرى شد؛ انا خیلی زٍد ننظَرش را فًهیدى ٍ کهک کرد تا  رٍبی جانی
 .آتش کَچکی درست کنند

ٌ ی پی در پی بٌ  نایکل سنگ يای سفید ٍ براقی را از جیبش بیرٍن آٍردى ٍ چند ضرب
 :آن يا ٍارد کرد؛ سپس با صدای آرانی گفت

 .بیا جلَتر، نباید بذاریو باد بًشَن بخَرى -
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رٍبی با شنیدن این حرف فَرا جلَتر آندى ٍ دست يایش را در نسیر باد قرار داد تا 
ٌِ يا برسد ٌ يای حاصل از برخَرد سنگ يا، بٌ قسهت کَچکی از بَت  .جرق

ٌ ای  ٌ ی پرنَری رٍشن شدى ٍ آتش برپا شد؛ نایکل با صدای بسیار آيست ينگانی کٌ جرق
 :گفت

 .تریٍقتی حرف گَش کن نیشی جذاب -

ٌ  رنگ سبز رٍشن در آندى  رٍبی بٌ تندی سرش را بلند کردى ٍ بٌ چشو يای اٍ کٌ اکنَن ب
ٌ ای گهان کرد کٌ درست نشنیدى است؛ انا قبل از آنکٌ بخَايد . بَد خیرى شد برای لحظ

حرفی بزند، صدای فریادی تهام قلعٌ را بٌ لرزى درآٍرد؛ بی شک ساتیر يا جسو بی جان 
 .دختر ٍ جای خالی صندٍق را دیدى بَدند

 !زٍد باش! فًهیدن -

نایکل با نگرانی سری تکان دادى ٍ با دست يایی کٌ از شدت سرنا ٍ اضطراب نی لرزید، 
 .دٍنین پر نشکی ٍ براق سابیرٍس را در آٍردى ٍ بٌ درٍن آتش انداخت

 :رٍبی با نگرانی زنزنٌ کرد

 ...انیدٍارم قبل از اینکٌ دیر بشٌ -

 دارین از این جا نی رین؟ -

. نایکل ٍ رٍبی با شنیدن صدای غهگین رابین برگشتند ٍ با ترس ٍ نگرانی بٌ اٍ زل زدند
کردن را نداشت؛ انا ٍجٌ تَان صحبترٍبی بٌ يیچ. برای چند لحظٌ کانال خشکشان زد

نایکل پس از نکخ کَتايی با صدای آيستٌ ٍ لحن نالیهی کٌ سعی در نتقاعدکردن اٍ 
 :داشت گفت

 ...ببین رابین نا نجبَریو از این جا بریو، نا فقط اٍندى بَدیو کٌ... ٍلی... آرى -
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-  ٌ  .نَن رٍ ببرین؟ اٍن برای نردم نن باارزشٌگنجین

رٍبی نتَانست خَدداری کند ٍ در حالی کٌ صَرتش از شدت سرنا سرخ شدى ٍ آب 
 :بینی اش بٌ راى افتادى بَد، با لحن تندی گفت

 .این گنجینٌ کٌ نال شها نیست، خَد شها يو اٍن رٍ از رافائل دزدیدین -

 :رابین با عصبانیت گفت

 رافائل دیگٌ کیٌ؟ -

ٌ ی سرزنینش رٍ دزدیدین ٍ سال - ياست کٌ نردنش تَ فرق ٍ يهَن کسی کٌ گنجین
 .بدبختی دست ٍ پا نی زنن

 !نا اٍن رٍ ندزدیدیو! نزخرف نگَ -

 :نایکل با عجلٌ نیان بحخ آن يا پریدى ٍ گفت

گفتن این حرف يا چٌ فایدى ای دارى؟ رابین تَ باید بٌ نا اعتهاد کنی، ٍیکتَر بٌ شها  -
ازت خَايش نی کنو بذار نا . درٍغ گفتٌ، این گنجینٌ يهیشٌ نتعلق بٌ کالینَس بَدى

 !بریو ٍ این صندٍق رٍ بٌ صاحب اصلیش برگردٍنیو

رابین با شک ٍ تردید بٌ آن يا نگاى نی کرد؛ انا نایکل نی دانست کٌ اگر فقط کهی دیگر 
ٌ ی ساتیر يای قلعٌ، از يَش ٍ  اصرار کند نی تَاند اٍ را قانع کند؛ زیرا رابین برخالف بقی

قلب ٍ نًربان بَد؛ گرچٌ اٍ دلش نهی خَاست کٌ ذکاٍت کهتری برخَردار بَدى ٍ خَش
 .از این خصَصیات خَب رابین سَءاستفادى کند؛ انا در آن لحظٌ نجبَر بٌ این کار شد

رابین، اگر نذاری نا بریو، حتی اگر بٌ دست نردم تَ کشتٌ نشیو؛ صاحب این  -
ٌ يا قطعا نهی ذارى کٌ زندى بٌ سرزنینهَن برگردیو؛ در حالی کٌ نا نتعلق بٌ این جا  گنجین

 .جَری بهیریونیستیو، نا نباید این جا ٍ این
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رٍبی نگاى زیرچشهی بٌ نایکل انداخت ٍ بٌ سختی تَانست جلَی لبخندزدنش را 
اگرچٌ در صَرت شکست در این نانَریت با برخَرد بدی از طرف رافائل نَاجٌ . بگیرد

نی شدند؛ انا تردیدی نداشت کٌ اٍ يرگز قصد جان آن يا را نخَايد کرد ٍ نایکل برای 
کردن رابین خیلی فراتر از ٍاقعیت رفتٌ است؛ با این ٍجَد اٍ ترجیح داد کٌ در آن قانع

ٌ ی خَدش پیش برٍد  .دقایق حساس حرفی نزند ٍ بگذارد اٍ طبق نقش

ٌ ای بَد کٌ انگار درگیر یک کشهکش درٍنی است اٍ . اکنَن حالت چًرى ی رابین بٌ گَن
 :اندکی نکخ کردى ٍ سپس با صدای آرانی گفت

 .پس نًال طبیعت چی نیشٌ؟ بدٍن اٍن نانَریتتَن نصفٌ ٍ نیهٌ نی نَنٌ... پس -

 :رٍبی با تعجب پرسید

 !نًال چی چی؟ -

 :نایکل بی تَجٌ بٌ سَال اٍ، فَرا گفت

ٍجٌ تَقع نداشت کٌ بتَنیو يردٍی برای گرفتن اٍن ٍقت نداریو، رافائل بٌ يیچ -
 .اٍن يا رٍ با خَدنَن بیاریو

 :رابین با يیجان گفت

 ...نن نی تَنو بیارم، نی تَنو سرشَن رٍ يو گرم کنو تا -

 !این کار خیلی خطرناکٌ! نٌ رابین -

 :رابین با شادنانی گفت

 !نٌ ٍقتی نَرد اعتهاد ترین ساتیر برای پادشايت باشی -
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رابین سرش را باال گرفتٌ ٍ با غرٍر ٍ سربلندی این را گفت، سپس در حالی کٌ عقب عقب 
 :نی رفت فریاد زد

يهین جا بهَنید تا . نی تَنو این کار رٍ انجام بدم، نی خَام بٌ دٍستانو کهک کنو -
 .برگردم

 :نایکل در حالی کٌ صَرتش برافرٍختٌ شدى بَد با عصبانیت فریاد زد

 !گفتو يهین االن برگرد! برگرد این جا! گفتو الزم نیست! رابین نٌ -

انا قبل از آنکٌ نایکل بتَاند جلَی اٍ را بگیرد، رابین جست ٍ خیز کنان با سرعتی 
 .عجیب از نقابلشان گذشت ٍ ٍارد قلعٌ شد

 :رٍبی نگايی بٌ چًرى ی درناندى ی نایکل انداختٌ ٍ با شک ٍ دٍدلی گفت

 بٌ نظرت ننتظرش بهَنیو؟ -

نایکل تردید داشت کٌ رابین بتَاند بدٍن جلب تَجٌ دیگران آن نًال را از اتاق شخصی 
جا بیاٍرد؛ با این ٍجَد با صدای آرام پادشاى ٍ درست از نقابل چشو يزاران ساتیر بٌ آن

 :ٍ لحن اطهینان بخشی گفت

 .آرى، باید بهَنیو -

در آن دقایق رٍبی ير چند جانیٌ نگايی بٌ آسهان . ندت زیادی از رفتن رابین نی گذشت
ٌ رنگ نیلی درآندى بَد نی انداخت؛ انا يیچ پرندى ی سیاى ٍ  صبح کٌ در آن زنان ب

. دیگر از آندن سابیرٍس نیز ناانید ٍ دلسرد شدى بَد. پیکری را در آن نهی دیدغَل
ٌ ی نایکل انداخت؛ اٍ نیز نگايش ندام بین قلعٌ ٍ آسهان در  نگايی بٌ صَرت گرفت

 .نَسان بَد ٍ اخو غلیظی بر چًرى اش نشستٌ بَد

 :پس از ندت ندیدی کٌ در سکَت گذشت، نایکل گفت
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 .دیگٌ نهی تَنیو بیشتر از این ٍقتهَن رٍ تلف کنیو، باید بریو -

 ...پس رابین -

 :نایکل نگايی بٌ قلعٌ انداخت ٍ گفت

ٌ ای نداریو -  .اگٌ نی خَاست بیاد تا االن نی اٍند، چارى ی دیگ

رٍبی نی تَانست غو ٍ اندٍى نَجَد در لحن اٍ را احساس کند ٍ برای اینکٌ اٍ را بیش 
 :بخشی گفتاز آن دچار سردرگهی ٍ تردید نکند، با لحن اطهینان

ٌ ش پیش نهیاد -  .نطهئنو کٌ نشکلی ٍاس

 .انیدٍارم -

 .بیا بریو -

نایکل ٍ رٍبی بٌ سرعت از جا برخاستند  ٍ در حالی کٌ بٌ سختی صندٍق چَبی را با خَد 
البتٌ دٍیدنشان بٌ قدم زدن در يَای . حهل نی کردند، بٌ سهت در قلعٌ دٍیدند

ٌ ی کالینَس ير لحظٌ بیشتر  صبحگايی شبايت بیشتری داشت؛ زیرا سنگینی گنجین
 .نی شد

ير دٍ با ترس . ينَز چند جانیٌ يو نگذشتٌ بَد کٌ با صدای فریادی از جا پریدند
ٌ ی عجیب ٍ غیرعادی نَاجٌ شدند؛ رابین در حالی کٌ دست يایش را  برگشتند ٍ با صحن

 .باالی سرش گرفتٌ بَد از در قلعٌ خارج شدى ٍ بٌ سهت آن يا دٍید

 :رٍبی با تعجب ٍ حرص پرسید

 .چرا داد نی زنٌ؟ این طَری کٌ نصف قلعٌ خبردار نیشن -
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قبل از آنکٌ نایکل بتَاند جَابی بٌ اٍ بديد، رابین بٌ آن يا رسید؛ انا بی  آنکٌ نتَقف 
 :شَد، بٌ دٍیدن ادانٌ دادى ٍ در يهان حال تنًا پنج کلهٌ را بٌ زبان آٍرد

 !ٍای...یٌ...اٍنا...نن... نایکل -

رٍبی ٍ نایکل با چًرى يایی نات ٍ نبًَت بٌ یکدیگر نگاى کردند ٍ آن گاى در قلعٌ بار 
ٌ ی در ظاير شدند  .دیگر بٌ شدت باز شدى ٍ يزاران ساتیر خشهگین در آستان

ٌ ای بند آندى ٍ سپس اٍلین  نفس ير دٍی آن يا با دیدن آن ننظرى ی ٍحشتناک لحظ
کاری را کٌ بٌ ذينشان رسید انجام دادند؛ با آخرین تَان بٌ سهت در خرٍجی قلعٌ 

 .دٍیدند

رابین کٌ سرعتش از يردٍی آن يا بیشتر بَد، صندٍق را با دست دیگرش بلند کردى ٍ در 
حالی يهچنان نًال را باالی سرش نگٌ داشتٌ بَد، در عرض چند جانیٌ از در قلعٌ خارج 
شد؛ انا برای رٍبی ٍ نایکل عبَر از آن درٍازى سخت ترین کار دنیا بٌ شهار نی رفت؛ زیرا 

نفس يای رٍبی . چنان استرسی بٌ آن يا ٍارد شدى بَد کٌ تَان دٍیدن را يو نداشتند
نهی دانست تا کی نی تَاند بٌ دٍیدن . تند ٍ کَتاى شدى بَد ٍ پًلَيایش تیر نی کشید

شدن از آن جا ادانٌ ديد؛ در آن لحظات تنًا آرزٍیش رسیدن بٌ درٍازى ی قلعٌ ٍ خارج
 .بَد

. صدای عربدى يای خشهگینشان بٌ گَش نی رسید، چیزی نهاندى بَد کٌ بٌ آن يا برسند
ٌ ای در ذينش زدى شد اکنَن . رٍبی چفت فلزی درٍازى را دید ٍ در یک لحظٌ جرق

ٌ ی آن يا با درٍازى کهتر از یک نتر بَد زنانی کٌ اٍ ٍ نایکل يهزنان با یکدیگر از . فاصل
قلعٌ خارج نی شدند، رٍبی چفت فلزی را با تهام قدرت بٌ سهت پایین کشیدى ٍ بٌ 

 .نَقع تَانست خَد را بٌ بیرٍن درٍازى پرتاب کند
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درست بعد از خرٍج آن يا، دٍازى ی آينی با آخرین سرعت سقَط کردى ٍ نانع خرٍج 
 .ساتیر يا از قلعٌ شد

اٍ ٍ نایکل تنًا چند جانیٌ درنگ کردند؛ زیرا ير لحظٌ انکان بازشدن درٍازى ی آينی 
آن يا تا زنان رسیدن بٌ اقیانَس بی ٍقفٌ دٍیدند؛ انا با رسیدن بٌ پل . ٍجَد داشت

ٌ ای نتَقف شدى ٍ دستی بٌ پًلَيای دردناکشان کشیدند، آن گاى از فرط  چَبی لحظ
 .خستگی ناخَدآگاى بر رٍی زنین افتادند

 !از رٍی پل عبَر کنین! عجلٌ کنین! نن این جام! يی -

رٍبی صدای رابین را از دٍردست يا نی شنید؛ زیرا تهام تالشش را بٌ کار بستٌ بَد تا 
ينگانی کٌ نَفق بٌ انجام آن کار شد، با بی حالی . بتَاند نفس عهیق ٍ صداداری بکشد

 .سرش را رٍی شن يای خیس اقیانَس گذاشت

نسیو . احساس نی کرد درد پايا ٍ کهرش با خَابیدن بر رٍی شن يا بًتر شدى است
خنکی کٌ نیان نَيای نَجدار ٍ دريو گرى خَردى اش نی ٍزید، حالش را بًتر نی کرد؛ 

اگر چٌ ينَز رخَت ٍ بی حالی را در بدنش احساس نی کرد؛ انا خنکی زنین باعخ 
 .آرانشش نی شد

ٌ ای نگذشتٌ بَد کٌ با شنیدن صدای نایکل بٌ خَدش آند  :ينَز چند دقیق

 !رٍبی، پاشَ -

 :رٍبی بی  آنکٌ زحهت بازکردن چشو يایش را بٌ خَدش بديد، با لحن کشداری گفت

 .فقط چند دقیقٌ -

 .باید بلند شی، ٍقت نداریو -
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با این حال رٍبی جَابی بٌ اٍ نداد ٍ سعی کرد . لحن کالم نایکل عصبی ٍ دستپاچٌ بَد
خشهش را کنترل کند؛ زیرا تَقع داشت نایکل باليایی را کٌ بر سرش آندى بَد بٌ یاد 

بیاٍرد ٍ حالش را درک کند ٍ فرصتی برای استراحت بٌ اٍ بديد؛ انا انگار آرانش اٍ برای 
 .نایکل ايهیت چندانی نداشت

رٍبی با ناراحتی ٍ عصبانیت بار دیگر جسهش را ريا ٍ آزاد کردى ٍ سعی کرد بٌ يیچ چیز 
فکر نکند؛ انا ينگانی کٌ نایکل با فریاد اسو اٍ را صدا زد ٍ باعخ شد قلبش بٌ تپش 

 :بیفتد، از کَرى در رفتٌ ٍ با عصبانیت فریاد زد

 خب؟! نی دٍنو آرانش نن برات ايهیتی ندارى؛ ٍلی فقط چند جانیٌ -

ٌ ای گذشت، ٍقتی جَابی از اٍ نشنید خیالش کهی راحت شد ٍ لبخند  چند جانی
ٌ ای رٍی لب يایش نشست؛ انا ٍقتی بار دیگر خَد را بر رٍی شن يا ريا کرد  پیرٍزنندان
دیگر آن احساس خَشایند را نداشت ٍ این باعخ شد بیش از پیش خشهگین ٍ آزردى 

ٌ ای بٌ صَرت اٍ بکَبد ٌ ای باشد کٌ نشت جانان  .شَد ٍ بٌ دنبال بًان

ٌ ی نحکهی بٌ  در يهین فکر ٍ خیال يا بَد ٍ صَرت نایکل را بعد از خَردن ضرب
دناغش تجسو نی کرد کٌ ناگًان شخصی با خشَنت دست يایش را بٌ دٍر کهرش 

 .حلقٌ کردى ٍ اٍ را ٍادار بٌ ایستادن کرد

ٌ ای حس کرد کهرش از ٍسط بٌ دٍ نیو تقسیو شدى است؛ لبخند  رٍبی کٌ برای لحظ
 :حرصی زدى ٍ با خَد گفت

پس خَدت خَاستی، حاال نی دٍنو بايات ! فقط ننتظر يهین یٌ حرکتت بَدم! خَبٌ -
 ...چیکار کنو
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رٍبی جیغ بسیار بلندی کشیدى ٍ نی خَاست با نشت بٌ جان صَرت جذاب نایکل 
بیفتد ٍ اٍ را از ریخت ٍ قیافٌ بیندازد؛ انا قبل از آنکٌ بتَاند دق ٍ دلی اش را بر سر اٍ 

ٌ ای اشارى کردى ٍ فریاد زد  :خالی کند، نایکل صَرتش را با دست برگرداند ٍ بٌ نقط

 !اٍن جا رٍ نگاى کن -

 .رٍبی با صَرتی سرخ ٍ برافرٍختٌ بٌ آن طرف نگاى کردى ٍ ناگًان نفسش بند آند

صد يا ساتیر عصبانی درست در فاصلٌ چند نتری آن يا ایستادى بَدند ٍ با حالت 
رٍبی با دیدن ساتَر بسیار بزرگی کٌ . تًدیدآنیزی سالح يایشان را در يَا تکان نی دادند

 .یکی از آنان در دست داشت، قدنی بٌ عقب برداشت

 :آن گاى صدای نایکل را جایی نیان گَش يایش شنید کٌ زنزنٌ کرد

 تا سٌ نی شهارم، بعدش نی دٍیو سهت پل، باشٌ؟ -

رٍبی تنًا سرش را تکان داد تا نَافقتش را اعالم کند؛ زیرا در آن لحظٌ قادر بٌ 
ٌ چندان دٍری افتادى ٍ فَرا گفتصحبت  :کردن نبَد؛ انا ناگًان بٌ یاد خاطرى ی ن

 !از یک شرٍع کن -

 .نایکل دست يای اٍ را بٌ آرانی گرفت، ساتیر يا قدنی بٌ جلَ برداشتند

 ...یک -

 :رٍبی با صدای لرزانی گفت

 ...دٍ -

ٌ ای نکخ کردى ٍ سپس فریاد زد  :نایکل لحظ

 !سٌ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

293 Zahra bagheri  پایان برای بازگشتیرنان |  

آن گاى با آخرین تَانشان بٌ سهت پل چَبی دٍیدند؛ انا این بار سرعتشان بسیار بیشتر از 
، انگار از یک سراشیبی بسیار بلند با اسکی بٌ سهت  قبل بَد؛ گَیی قادر بٌ تَقف نبَدند

 .پایین سرازیر شدى بَدند

رٍبی صدای يَيَی باد را در گَش يایش نی شنید ٍ برخَرد آن را بٌ صَرتش کٌ 
ٌ ای بٌ پَستش ضربٌ نی زد احساس نی کرد در آن نیان صدای بٌ يو . يهچَن تازیان

آٍر ساتیر يا نیز بٌ گَش نی رسید؛ انا در آن لحظٌ خَردن سالح يا ٍ نعرى يای دلًرى
يیچ کدام از آن صدايا ايهیتی نداشتند، اٍ باید از پل عبَر نی کرد، باید برای رسیدن بٌ 

يدفش تالش نی کرد، اٍ يرگز نباید تسلیو ترس ٍ يراسش نی شد؛ انا برعکس آنچٌ کٌ 
در دلش زنزنٌ نی کرد، کو کو احساس سستی ٍ رخَت تهام ٍجَدش را فرا گرفت ٍ 

ٌ ی نایکل کهتر شد با آنکٌ تهام نیرٍیش را بٌ کار . فشار دستش در دست بزرگ ٍ نردان
بستٌ بَد؛ انا صدای نعرى يای خشگهین آنان باعخ ایجاد ضعف ٍ اضطراب در اٍ 

 .نی شد؛ انگار کٌ درست زیر گَش يایش ناخنی را بر رٍی شیشٌ نی کشیدند

اگر بٌ اٍ ٍ » :طَلی نکشید کٌ افکار نسهَم ٍ ناانیدکنندى ای نیز بٌ ذينش راى یافتند
انگیز ٍ بی رحو کشتٌ نی شدند نایکل نی رسیدند چٌ؟ اگر بٌ دست آن نَجَدات شگفت

ٍ تهام تالش يایشان بی نتیجٌ نی ناند؟ اگر این پایان تهام سختی يا ٍ زحهاتش بَد 
 «چٌ؟

 !نٌ -

نن نهی نیرم، نن نی خَام دٍبارى پدرم » :رٍبی فریاد غافلگیرکنندى ای زد ٍ با خَد گفت
رٍ ببینو، نی خَام بٌ نردنو کهک کنو، نی خَام با پدرم نزدیک يهین اقیانَس زندگی 

 «!نن نهی نیرم... نن نهی نیرم. کنو

رٍبی آخرین زٍر ٍ قدرتش را در پايایش ریخت، سرعت دٍیدنش را بیشتر کرد ٍ خَد را 
 .بٌ نایکل رساند ٍ دست يایش را نحکو تر از قبل از گرفت
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. درست يهان نَقع بَد کٌ احساس کرد پل چَبی زیر پايایش در حال لرزیدن است
نایکل نیز نتَجٌ لرزش زیر پايایش شدى بَد؛ زیرا در يهان ينگام نگايی بٌ طناب يایی 

کٌ پل را نتصل ٍ پایدار نگٌ داشتٌ بَدند انداخت ٍ خیلی زٍد فًهید کٌ آن يا نیز با 
 .حالت تًدیدآنیزی نی لرزند

ٌ ی بسیار کهی با آن طرف اقیانَس داشتند؛ اتفاق ٍحشتناکی در شرف  اکنَن کٌ فاصل
ٍقَع بَد ٍ آن يا نیز شايد عالئو ترسناکی يهچَن شدیدترشدن لرزش، صدای 

 .خردشدن چَب يا ٍ تاب خَردن پل بَدند

ٌ ای صدايای عجیبی را شنید ٍ با ترس ٍ نگرانی برگشتٌ ٍ بٌ عقب نگاى  رٍبی برای لحظ
کرد؛ با دیدن آن صحنٌ آخرین نیرٍیش را از دست دادى ٍ با صدایی کٌ بٌ زٍر در نی آند 

 :گفت

 !پل... باٍرم نهیشٌ..با -

نایکل رٍبی را در آخرین لحظات از رٍی پل پایین کشیدى ٍ آن گاى اٍ ٍ رابین رد نگاى 
 .بًت زدى اش را دنبال کردند

ٌ ی يراس انگیز قطع شد، طناب يا بٌ طرز شگفت  انگیزی باز اتصال پل چَبی در یک لحظ
ٌ ی پیش بر رٍی آن نی دٍیدند، فرٍ ریختٌ ٍ ساتیر يا  شدى ٍ چَب يایی کٌ تا چند جانی

خراشی بٌ درٍن اقیانَس سقَط کردى ٍ در نیان انَاج خرٍشانش با فریاد يای گَش
 .ناپدید شدند

ٍقَع آن حادجٌ در برابر چشو يایشان بسیار ترسناک ٍ دلخراش بَد ٍ ير سٌ را در بًت 
 .ٍ حیرت عهیقی فرٍ بردى بَد

رابین با ٍحشت بٌ عهق اقیانَس خیرى ناندى بَد، در چشو يای زردرنگش احساس گـ 
ـناى ٍ شرنندگی نَج نی زد؛ انا رٍبی ٍ نایکل ينَز يو قادر بٌ يضو آن چٌ نی دیدند 
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ٌ ی ساتیر يا را بٌ کام . نبَدند رٍبی نگايش را بٌ اقیانَسی دٍخت کٌ با بی رحهی يه
نرگ کشاندى بَد؛ با این ٍجَد در اعهاق قلبش از لطف اٍ سپاسگزار بَد؛ زیرا اگر اتصال 

پل چَبی در آخرین دقایق قطع نهی شد، اکنَن بقایای اجساد اٍ، نایکل ٍ رابین خَراک 
جانَران اقیانَس شدى بَد؛ با این حال در آن لحظٌ ٍ در حضَر رابین نهی تَانست 

ٌ ی اقیانَس راضی است  .بگَید کٌ از حرکت بی رحهان

ٌ يای چَبی پل بر سطح اقیانَس بَد، برای یک  رٍبی کٌ يهچنان نحَ تهاشای تک
لحظٌ حرکت عجیبی را در نیان انَاج احساس کرد ٍ آن گاى بار دیگر آن صَرت عظیو در 

برابر چشو يای نشتاقش ظاير شد؛ انا این بار خبری از آن چًرى ی نًربان ٍ پرعطَفت 
نبَد؛ زیرا اخو غلیظی بر چًرى اش سایٌ افکندى ٍ صَرت پرابًتش را ترسناک ٍ بی رحو 

. رٍبی نحَ آن چشو يای درخشان شدى ٍ تهام بدنش بٌ لرزى در آند. نشان نی داد
حضَر آن نرد برای اٍ نانند جسو داغی بَد کٌ حرارت ٍ گرنایش را بٌ اطراف ننتقل 

نی کرد ٍ ارتعاش يای قدرت عظیهش را بٌ ٍجَد اٍ نی تاباند؛ انا طَلی نکشید کٌ بار 
 .دیگر صَرت عظیهش ناپدید شد

رٍبی بی ارادى دستی بٌ جیب يایش کشیدى ٍ خنجرش را لهس کرد، يهان نَقع فکری 
 :ناخَدآگاى از انتًای ذينش عبَر کرد ٍ اٍ با صدای آرانی رٍ بٌ اقیانَس زنزنٌ کرد

 .نهنَنو -

ٌ ی سیاى ٍ غَل ٌ ی بعد، سای پیکری بر فراز سرشان پدیدار شدى ٍ بٌ آرانی بر چند جانی
 .رٍی زنین نقابلشان فرٍد آند

*** 

 «آدٍنیس»
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رٍبی، نایکل ٍ رابین يرسٌ بر رٍی بال يای نرم ٍ لطیف سابیرٍس نشستند، آن گاى کو کو 
از زنین فاصلٌ گرفتٌ ٍ بر فراز اقیانَس بٌ پرٍاز درآندند؛ دٍر تر ٍ دٍر تر شدند تا جایی 

ٌ ی کَچک ٍ زیبایی  عظهت اقیانَس در برابر چشو يایشان کهتر شدى ٍ يهچَن دریاچ
 .بٌ نظر آند

ينگانی کٌ باد سرد ٍ گزندى ی صبح نیان نَيایش ٍزید، احساس کرد يهچَن پرندى ای 
ٌ يایش، سختی يا ٍ رنج يایش تا . آزاد ٍ ريا شدى است؛ ريا از تهانی نشکالت ٍ دغدغ

دقایقی قبل حس کسی را داشت کٌ يرگز نهی تَاند از خطرات نرگبار نسیر پیش رٍیش 
 .خالص شَد؛ انا اکنَن احساسی کانال نتفاٍت داشت

. رٍبی بٌ سختی سرش را تکان دادى ٍ سعی کرد نگايی بٌ ننظرى ی زیر پایشان بیندازد
اگر چٌ کار بسیار نشکلی بٌ نظر نی آند؛ زیرا سَز سردی نستقیها بٌ چشو يایش 
برخَرد کردى ٍ باعخ نی شد اشک در چشو يایش حلقٌ بزند؛ با این ٍجَد اٍ تهام 

داشتن پلک يایش کرد ٍ درست يهان لحظٌ چشهش بٌ گلزار تالشش را برای باز نگٌ
زیبا ٍ شگفت انگیز زیر پایشان افتاد ٍ بٌ طَر ناگًانی قلبش در سینٌ فرٍ ریخت ٍ 

ٌ ی آن لحظات حفرى ی عظیهی در قلبش ایجاد  احساس کرد با بٌ یاد آٍردن ير جانی
 .نی شَد، يهچَن خالئی کٌ کو کو تهام ٍجَد انسان را پر نی کند

درست يهان لحظٌ نایکل نیز . با آى عهیقی نگاى از آن ننظرى گرفتٌ ٍ سرش را بلند کرد
سرش را برگرداند ٍ بٌ اٍ نگاى کرد؛ گَیی يردٍی آن يا بٌ یک چیز فکر نی کردند ٍ آن 

يو این بَد کٌ سفرشان با تهام شیرینی يا ٍ تلخی يایش با ٍجَد بٌ يهراى داشتن تهام 
 .نگرانی يا ٍ خطراتش دیگر بٌ پایان رسیدى است

نگايشان بٌ یکدیگر چنان عهیق بَد کٌ ينگام برگرداندن سريایشان بٌ نظر آند کٌ 
ٌِ قلبش آرزٍ نی کرد کٌ پرٍازشان . ساعت يا نشغَل گفتگَ با یکدیگر بَدند رٍبی از ت
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سال يای سال بٌ طَل بینجاند؛ انا يیچ گاى يیچ کدام از اتفاقات زندگی اش آن گَنٌ کٌ 
 .آرزٍ نی کرد پیش نهی رفتند

طَلی نکشید کٌ سابیرٍس ارتفاعش با زنین را کهتر ٍ کهتر کردى ٍ در نًایت بر رٍی 
رابین با یک حرکت از پشتش پایین آندى ٍ نایکل نیز . علفزار نزدیک ديکدى فرٍد آند

رٍبی . پس از اٍ با احتیاط پایین آند، سپس دست يایش را برای کهک بٌ رٍبی دراز کرد
ٌ ای کٌ بٌ سهتش دراز شدى بَد نگاى کرد؛ انا نتَانست  با حسرت بٌ دست يای نردان

نگر غیر از آن بَدى کٌ رٍبی برای . زدى اش را در دست يای گرم اٍ بگذارددست سرد ٍ یخ
اٍ تنًا یک نانَریت ٍیژى، انا اجباری بَدى ٍ اکنَن نانَریتش با نَفقیت بٌ اتهام 
رسیدى بَد؟ پس چرا اکنَن اٍ را بٌ حال خَد ريا نهی کرد؟ چرا ينَز دست کهک بٌ 

 سَی اٍ دراز نی کرد ٍ در يهٌ حال حَاسش بٌ اٍ بَد؟

چشو يای رٍبی بٌ سَزش افتادى بَد ٍ گهان نهی کرد کٌ بیش از آن تَان نقاٍنت 
ٌ ای درنگ کردى ٍ آن گاى بدٍن آنکٌ نیو نگايی بٌ اٍ  داشتٌ باشد؛ از این رٍ تنًا لحظ

بیندازد، بٌ سختی از پشت سابیرٍس پایین پرید؛ انا خیلی زٍد از لجبازی اش پشیهان 
ٌ ی خفیفش بلند  شد؛ زیرا ينگام پریدن فشار زیادی بٌ زانَيایش ٍارد شدى ٍ صدای نال

 .شد

رٍبی با ناراحتی نگاى از اٍ گرفت . نایکل نگاى سرزنش آنیزی بٌ اٍ انداخت؛ انا حرفی نزد
سابیرٍس کٌ از قرار نعلَم از . ٍ نگايش را بٌ چشو يای کًربایی سابیرٍس انداخت

 :دیدار دٍبارى با آن يا بسیار شاد ٍ خرسند بَد، صدای نانفًَنی از خَد درآٍردى ٍ گفت

ٌ ی نالقات يانَن يهراى با دردسر باشٌ -  !انگار قرارى يه

 :رٍبی خندید، نایکل نیز جلَتر آند ٍ گفت

ٌ ی بعدی در کار نباشٌ -  !انیدٍارم دفع
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 :سپس نفس عهیقی کشیدى ٍ ادانٌ داد

 ...خب سابیرٍس تَ -

شناسی زدن را بٌ نایکل بديد، نانند سرباز ٍظیفٌانا سابیرٍس قبل از آنکٌ اجازى ی حرف
 :فَرا گفت

نن شش رٍز بعد از آخرین دیدارنَن بٌ آدٍنیس رسیدم، پیغانت رٍ رسَندم، دین رٍ  -
 ...ایيو دیدم؛ اٍن پسِر فَق العادى

 :ناگًان نایکل بٌ نیان حرف يای اٍ پریدى ٍ با لحن تندی گفت

 !نن کٌ نهی خَاستو دربارى ی اٍن نَضَع حرف بزنو -

رٍبی ٍ رابین از لحن تند اٍ جا خَردند؛ انا سابیرٍس تنًا نردنک چشو يایش را گشاد 
 .کردى ٍ با انتظار بٌ اٍ چشو دٍخت

 :تری گفتنایکل چشو غرى ی اساسی بٌ اٍ رفتٌ ٍ بعد از چند جانیٌ، با لحن نالیو

خَاستو ازت تشکر کنو، تَ تَی این ندت خیلی کهکهَن کردی، حتی دٍبار نی -
 ...نن ازت خیلی... جَنهَن رٍ نجات دادی ٍ

 !نا -

نایکل برای چند جانیٌ بٌ اٍ خیرى ناند ٍ . رٍبی با لحن يشدارديندى ای این را اضافٌ کرد
 :فَرا گفت

 .درستٌ، نا خیلی ازت نهنَنیو! آرى... اِ  -

ٌ ای بٌ اٍ انداختٌ ٍ سر کَچکش را با حالت خاصی تکان تکان  سابیرٍس نگاى قدرشناسان
 .داد
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ٌ ی نانعلَنی زل زدى بَدند کٌ ناگًان نایکل  ٌ ای يهگی سکَت کردى ٍ بٌ نقط چند لحظ
 :با صدای بلندی گفت

گفتی دین رٍ دیدی؟ باياش حرف يو زدی دیگٌ درستٌ؟ اٍن چیزی رٍ کٌ ! خب -
 نی خَاستو بًت داد دیگٌ نٌ؟ پس چرا حرف نهی زنی؟

رٍبی کٌ با صدای بلند اٍ از جا پریدى بَد، سیخَنکی بٌ پًلَيایش زدى ٍ با لحن 
 : گفتآنیزیسرزنش 

 !نگٌ نی ذاری کٌ حرفش رٍ بزنٌ؟ یٌ بند داری ازش سَال نی پرسی -

 :سپس رٍ بٌ سابیرٍس کردى ٍ با نًربانی گفت

 .خب سابیرٍس نی تَنی حرفت رٍ بزنی -

نایکل کٌ ديانش را برای بحخ ٍ نخالفت با اٍ باز کردى بَد، با دیدن لبخند دندان نهای 
در این فاصلٌ رابین نیز بر . رٍبی سکَت کردى ٍ نگاى سردرگهش را بٌ سابیرٍس دٍخت

رٍی علف يای خشک اطرافشان لو دادى ٍ بٌ ديان کَچک ٍ قرنز رنگ سابیرٍس خیرى 
 .ناند

 :آن گاى پس از چند جانیٌ، سابیرٍس شرٍع بٌ صحبت کرد

 ...يهَن طَری کٌ گفتو، شش رٍز بعد از نالقاتهَن کنار دریاچٌ بٌ آدٍنیس رسیدم ٍ -

 صبرکن ببینو، پس چرا نگفتٌ بَدی کٌ ايل آدٍنیس يستی؟! يی -

ٌ ای بٌ اٍ زل زد؛ نایکل ٍ رٍبی نیز  رابین خطاب بٌ نایکل این را گفتٌ ٍ با حالت طلبکاران
ٌ ی نانعلَنی دٍختٌ  نگاى تندی رد ٍ بدل کردند ٍ نایکل در حالی کٌ نگايش را بٌ نقط

 :بَد، فَرا گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

300 Zahra bagheri  پایان برای بازگشتیرنان |  

 ...در ٍاقع تَضیحش خیلی نفصلٌ -

رٍبی کٌ گهان نی کرد رابین يهچنان تَقع یک تَضیح کانل ٍ دقیق را دارد، با لحن 
 :بخشی گفتاطهینان

ٌ ت تعریف نی کنیو -  ...خب. در اٍلین فرصت ٍاس

خاطر بَد، پس از نکخ کَتايی  سخنش تَسط رابین آزردىشدنسابیرٍس کٌ از قطع
 :گفت

 یٌ تعقیب ٍ گریز جانانٌ داشتو؛ ٍلی بٌ نَقع  پَشبٌ نحض رسیدنو، با شبح يای شنل -
 .تَنستو خَدم رٍ بٌ کَيستان برسَنو ٍ اٍنا رٍ تَی جنگل جا بذارم

رٍبی نی تَانست .  را بیرٍن فرستاد ٍ سرش را تکان دادشدى اشنایکل نفس حبس 
پَش خشو ٍ نفرت عهیقی را در چًرى ی اٍ ببیند ٍ تردیدی نداشت کٌ آن شبح يای شنل

 .از نتحدان نلکٌ يستند

ٍقتی رسیدم اٍن جا سراغ دین ٍ گرفتو ٍ با نشخصاتی کٌ بًو دادى بَدی خیلی زٍد  -
 ...پیداش کردم

ناگًان صدای عجیبی از گلَی سابیرٍس خارج شد ٍ دیگر حرفی نزد؛ رٍبی با تعجب بٌ 
 :اٍ نگاى کردى ٍ گفت

 خب؟ -

انگار ... خب، ٍقتی شنید کٌ از طرف نایکل اٍندم اٍلش خیلی ذٍق زدى شد؛ انا بعدش -
 .خیلی يو از خبر سالو بَدنش خَشحال نشد

نایکل کٌ از يهان لحظٌ نی تَانست چًرى ی خشهگین دین از آن يهٌ بی خبری ٍ تاخیر 
 :را تجسو کند، لبخندی زدى ٍ گفت
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 ش رٍ بًت داد؟خب پس باالخرى اٍن گردٍنندى! يیچ تعجبی ندارى -

 :سابیرٍس نفس داغش را با دلخَری بیرٍن فرستادى ٍ گفت

باالخرى قبَل کرد کٌ بًت رحو کنٌ ٍ گردٍنندى ی ... بعد از دٍ رٍز تاخیر ٍ خَايش -
 !عزیزش رٍ کٌ دى برابر يیکل تَ نی ارزى بًو بدى

 :سپس با حالتی عذرخَايانٌ اضافٌ کرد

ٌ ی حرف ياش رٍ بی  کو ٍ کاست بًت انتقال بدم! ببخشید -  .انا اٍن خَاست يه

ٌ ی  رٍبی نهی دانست بخندد یا نٌ؛ انا رابین بی تعارف سر نانیزانش را عقب بردى ٍ قًقً
 .بلندی سر داد

 نهی تَانست ٍجٌنایکل با نشايدى ی اٍ خندى ی کَتايی کردى ٍ در حالی کٌ بٌ يیچ 
 :جلَی لبخندزدنش را بگیرد، بٌ رٍبی گفت

ٌ چیز تهَم شد، داریو برنی گردیو؛ بعد از این يهٌ دردسر باٍرم نهیشٌ کٌ دارم  - دیگٌ يه
 .گردمبرنی

رٍبی چنان شیفتگی در چًرى ی نایکل نسبت بٌ بازگشت بٌ سرزنینش دید کٌ نتَانست 
آنچٌ را در دلش نی گذشت بر زبان بیاٍرد؛ از این رٍ لبخند عهیقی زد ٍ در تایید 

 :حرف يای اٍ سرش را تکان دادى ٍ گفت

 .گردیودرستٌ، داریو برنی -

نایکل نگاى نًرآنیزی بٌ اٍ انداختٌ ٍ رٍبی بٌ طَر ناگًانی غرق چشو يای عجیب ٍ 
خَش رنگ اٍ شد، چند لحظٌ در يهان حالت بٌ یکدیگر خیرى شدند ٍ آن گاى در یک 

 ...جانیٌ ٍ بٌ طَر يهزنان بٌ یکدیگر نزدیک شدند کٌ
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 !اٍن دیگٌ کیٌ؟ -

فرد با . با شنیدن لحن نتعجب رابین، بٌ خَد آندى ٍ نگايشان را بٌ راى ديکدى دٍختند
 .قدم يای بلند ٍ با حالت دٍ بٌ آن يا نزدیک نی شد

ٌ ی نایکل زدى ٍ گفتبا رسیدن بٌ ديکدى، فرد برای چندنین ٌ ی نحکهی بٌ شان  :بار ضرب

 نطهئنی کٌ خطری ندارى؟ -

نایکل کالفٌ ٍ عصبی از سَال تکراری اش در رابطٌ با نیزان خطرناکی شاخ يای رابین، 
ٌ ای بٌ اٍ انداختٌ ٍ با صدای بلندی گفت  :نگاى خصهان

 ...آرى، آرى، نطهئنو، شک ندارم کٌ اٍن قصد ندارى شاخ ياش رٍ فرٍ کنٌ تَ -

ٌ ی اٍ جفتک پراند، رابین جیغ خفیفی کشید ٍ رٍبی  ٌ ی جهل سابیرٍس با شنیدن ادان
ٌ ی رافائل حرفی نزد. نات ٍ نبًَت ناند  .صَرت فرد نیز سرخ شدى ٍ تا رسیدن بٌ خان

ٌ ی تلخ رسید کٌ تا ندت يا خبری از  ٌ ی رافائل، رٍبی بٌ آن نتیج با رسیدن بٌ خان
ٌ ی گرم ٍ نرم ٍ غذايا ٍ دسر يای رنگین نیست؛ زیرا از قرار نعلَم  استراحت بر رٍی نلحف
ٌ ی افراد حاضر در اتاق تَقع یک تَضیح کانل با تهام جزئیات را داشتند ٍ این از نظر  يه

ٌ ی رٍحی ٍ جسهی بَد  .رٍبی بٌ نعنای یک شکنج

اکنَن رافائل با چنان اشتیاقی بٌ آن يا نگاى نی کرد کٌ گَیی کَدک خردسالی ست کٌ 
 .است« یک قصٌ ٍ صد قصٌ»بی صبرانٌ ننتظر شنیدن حکایت يای کتاب 

نایکل با نشايدى ی چًرى ی نشتاق آن يا، سری تکان دادى ٍ در حالی کٌ در ذينش 
ٌ ی آنچٌ کٌ رٍیداد دادى  رٍیای یک خَاب آرام ٍ عهیق را نی دید، شرٍع بٌ تعریف يه

ٌ ی اٍ بٌ گَش نرسید؛ ير . بَد کرد ٌ جز صدای خست در ندت زنان طَالنی يیچ صدایی ب
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ٌ ای ایجاد نی شد ٍ رٍبی بٌ اجبار شرٍع بٌ تعریف  از گايی نیان صحبت يایش ٍقف
 .لحظاتی نی کرد کٌ یادآٍری اش چندان خَشایند نبَد

ينگانی کٌ از افتادن در دام آن پیرزن صحبت کرد، چنان اشتیاقی در چشو يایشان 
دیدى شد کٌ رٍبی را عصبی تر از پیش کردى ٍ اٍ در حالی کٌ نَقعیت يای ٍحشتناکی را 
برای تک تک آن يا تجسو نی کرد؛ ناجرا را يهان گَنٌ کٌ اتفاق افتادى بَد، شرح دادى ٍ 

ٌ يای شب از پرسش ٍ پاسخ يایشان نجات یافتٌ ٍ برای رفتن بٌ  سرانجام در نیه
 .استراحتگايشان از جا برخاستند

ٌ يای قبل از خارج شدن از خانٌ، رافائل بٌ آن يا نزدیک تر شدى ٍ در حالی کٌ ضرب
 :نتعددی بٌ پشتشان نی کَبید گفت

 آى کٌ چٌ راى دراز ٍ پر فراز ٍ نشیبی رٍ طی کردید؛ انا در نًایت نَفق شدین، درستٌ؟ -

رافائل با لبخند بٌ آن يا زل زدى ٍ زنانی کٌ با چًرى ی خالی از احساسشان رٍبرٍ شد، 
 :خندى اش جهع شدى ٍ فَرا گفت

نایکل رٍ با خَدت ! فرد... نن فکر نی کنو شها بٌ استراحت احتیاج دارین، ٍ! اٍى بلٌ -
 !ناریا... ببر ٍ

ٌ ی رافائل چنان فریادی کشید کٌ ناریا در عرض چند جانیٌ با چًرى ای  رنگ پریدى در آستان
 .در ظاير شد

 :سپس با صدای آرانی گفت

 .تَ يو رٍبی رٍ با خَدت ببر -

 پس نن چی؟ -
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زدى رافائل کٌ از يیبت اٍ شگفت. رابین با دلخَری این را گفتٌ ٍ قدنی بٌ جلَ برداشت
 :بَد، نگايی بٌ سر تا پایش انداختٌ ٍ با شادنانی گفت

 .خیلی خب دیگٌ برین، زٍد باشین! تَ نًهَن خَدنی -

 .رافائل با عجلٌ آن يا را از خانٌ بیرٍن کردى ٍ در را پشت سرشان بست

 :نایکل کٌ از رفتار اٍ جا خَردى بَد، با تعجب پرسید

 !چی شد؟ -

 :فرد نگايی بٌ اٍ انداختٌ ٍ با خَنسردی گفت

 نفًهیدی؟ -

 :رٍبی ٍ نایکل با يو گفتند

 !نٌ -

 :فرد کٌ گَیی سر ٍ کارش بٌ دٍ انسان کندذين افتادى بَد، با بی حَصلگی گفت

 .خب نعلَنٌ، نی خَاد ازش حرف بکشٌ -

 در نَرد چی؟ -

در نَرد سرزنینشَن، حتها نی خَاد بفًهٌ کٌ يدف بعدی اٍنا کدٍم سرزنینٌ، آخٌ  -
ٌ ی خاصی بٌ غارت سرزنین يای اطرافش دارى  .ٍیکتَر عالق

 :رٍبی با بٌ یاد آٍردن اٍ، بی اختیار چًرى اش را دريو کشیدى ٍ گفت

 ...اٍن ٍحشتناکٌ -

ٌ ترین ساتیر اٍن سرزنینٌ -  !جدی؟ انا نن شنیدى بَدم کٌ خَش قیاف
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 :نایکل فَرا گفت

فقط يهین رٍ بدٍن کٌ جَندى يای صحرایی در نقایسٌ با اٍن یٌ پری ! آرى حتها -
 !دریایی ظریف ٍ خَشگل نحسَب نیشن

رٍبی با آنکٌ يیچ تصَری از جَندى يای صحرایی نداشت، خندى ی کَتايی کردى ٍ فرد 
 .نیز برخالف نیلش لبخند عهیقی زد

در . با آندن ناریا از یکدیگر جدا شدند ٍ يرکدام در جًت نخالف یکدیگر بٌ راى افتادند
گشت ٍ جَری بٌ رٍبی نگاى نی کرد کٌ انگار بٌ تهام طَل راى ناریا ير چند جانیٌ برنی

رٍبی نی تَانست حدس بزند کٌ اٍ ناجرای سفرشان . حضَرش در آن نکان شک داشت
 .را از دیگران شنیدى ٍ يهین باعخ شدى است کٌ اٍ را يهچَن ارٍاح سرگردان ببیند

ٍقتی ناریا بار دیگر رٍیش را برگرداند، رٍبی لبخند نًرآنیزی بٌ اٍ زدى ٍ ناریا نیز کٌ 
 .رنگی رٍی لب يایش نشستگَیی کو کو از شدت ناباٍری اش کاستٌ نی شد، لبخند کو

ٌ ی گرم ٍ راحت ناریا، پلک يای رٍبی سنگین شدى ٍ با قدم يای  با قدم گذاشتن بٌ خان
 .تندتری ٍارد اتاق شدى ٍ خَد را بر رٍی تخت گرم ٍ نرنش ريا کرد

ٌ ای بٌ اٍ انداختٌ ٍ گفت  :ناریا نگاى نادران

 با يهین لباس يا نی خَای بخَابی؟ -

 .اٍيَم -

ناریا رٍی تخت نشست، دستی بٌ نَيای در يو گرى خَردى ٍ پریشان رٍبی کشید ٍ 
 :گفت

ٌ ی لباس يات کحیف ٍ خاکیٌاین - بلند شَ دخترم، باید بری . جَری کٌ نهیشٌ، يه
 .خَدت رٍ بشَری
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رٍبی با شنیدن آن جهلٌ چشو يایش را بٌ سرعت باز کرد ٍ با تصَر یک حهام جانانٌ از 
 .جا پرید

 کجاست؟ -

 :ناریا با تعجب پرسید

 چی کجاست؟ -

 :رٍبی با خَنسردی گفت

 !حهانتَن -

 :ناریا کٌ گیج ٍ سردرگو شدى بَد، گفت

ٌ ت . اگٌ ننظَرت اتاق شستشَئٌ، يهین جاست - ٌ چیز رٍ ٍاس نن از چند ساعت قبل يه
اگٌ نی خَای يهین االن برٍ، اگٌ يو . آنادى کردم، لباس يای تهیز يو برات گذاشتو

 ...نهی خَای کٌ

 .نعلَنٌ کٌ نی خَام! نٌ -

 :رٍبی خندى ای کردى ٍ گفت

 .باٍر کن دیگٌ نهی تَنو خَدم رٍ تحهل کنو -

نشینش زدى ٍ اٍ را بٌ سهت اتاق شستشَ راينهایی ناریا یکی از يهان لبخند يای دل
 .کرد

آن دٍ از اتاق خارج شدى ٍ ٍارد سالن کَچک خانٌ شدند، آن گاى بٌ سهت قسهتی کٌ با 
 .پردى يای کحیف پَشیدى شدى بَد، حرکت کردند
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بٌ نحض آنکٌ ناریا پردى يای چرک اتاق شستشَ را کنار زد، چًرى ی دريو رٍبی از يو باز 
 .شد

جایش از شدت پشت پردى، اتاق کَچکی قرار داشت کٌ کف آن از نرنر بَدى ٍ جای
پیکری نیز درست ٍسط اتاق بَد ٍ بر رٍیش گل ٍان پر از آب غَل. تهیزی برق نی زد

برگ يای قرنز ٍ صَرتی بٌ چشو نی خَردند ٍ رٍبی حدس نی زد کٌ بَی نطبَع اتاق از 
 .يهان گلبرگ يا باشد

ٌ ای از طال ٍ  رٍبی با چنان ذٍقی بٌ ٍان پر از آب خیرى ناندى بَد کٌ گَیی گنجین
 .جَايرات در نقابل چشو يایش نی درخشید

 .پس چرا ایستادی؟ برٍ تَ -

برانگیزی این را گفت ٍ رٍبی با خَشحالی قدم بٌ کف نرنری سرد ناریا با لحن ٍسَسٌ
 .ٍ خنک اتاق گذاشت

 :ناریا در حالی کٌ پردى يای اتاق را نی کشید، گفت

 .جام، اگٌ باز يو بٌ چیزی نیاز داشتی خبرم کننن يهین -

پس از رفتن ناریا، با عجلٌ لباسش را . رٍبی حرفی نزد ٍ تنًا سرش را تندتند تکان داد
در آٍردى ٍ با اشتیاق پايای دردناکش را داخل ٍان فرٍ بردى ٍ سپس بٌ آرانی بر رٍی 

 .کف گرم ٍ راحت ٍان نشست ٍ چشو يایش را بست

با برخَرد گلبرگ يا بٌ بدنش، احساس آرانش عجیبی سراسر ٍجَدش را فرا گرفت ٍ 
پس از ندت کَتايی کٌ از شدت گرنا . لبخند پررنگی رٍی لب يای خشکش نشست

ٌ ی کَچکی افتاد کٌ ناریا در  خَابش نی برد، چشو يایش را باز کردى ٍ نگايش بٌ بست
دست يایش را دراز کردى ٍ با شک ٍ تردید بستٌ را از . نعرض دید قرار دادى بَد
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ٌ يای نختلف نَرد بررسی قرار داد ٍ آن را نزدیک بینی اش آٍردى ٍ بَ کشید عطر . زاٍی
نشینش تهام ٍجَدش را پر کرد، آن گاى بستٌ را باز کردى ٍ چشهش بٌ نایع لزج ٍ دل

 .قرنزرنگی افتاد

ٌ ای . با انگشت اشارى اش قسهتی از آن را گرفتٌ ٍ با نگرانی بر رٍی نَيایش ریخت جانی
صبر کرد ٍ سپس بٌ آرانی شرٍع بٌ پخش کردن آن بر رٍی سرش کرد، بالفاصلٌ 

احساس خنکی عجیبی را در سرش احساس کرد ٍ کف فراٍانی بر رٍی نَيایش ظاير 
 .شد

رٍبی از شدت خَشحالی با چنان سرعتی شرٍع بٌ شستشَی نَيایش کرد کٌ در انتًا 
 .جای سرش بٌ سَزش افتادجای

ٌ ی ابریشهی زیبایی خشک کردى ٍ بٌ سختی از آن  پس از دقایق طَالنی خَد را با پارچ
 .ٍان خَش عطر ٍ بَ دل کند

ناگًان . ناریا یک پیراين قرنز زیبا ٍ یک جفت کفش دخترانٌ را برای اٍ آنادى کردى بَد
رٍبی حس عهیقی را نسبت بٌ اٍ در دلش احساس کرد ٍ با بٌ یاد آٍردن آنکٌ بٌ زٍدی 

 .از آن يا جدا نی شَد، ناراحت ٍ افسردى شد

ٌ ی بعد رٍی تخت خَاب گرم ٍ نرم اتاق دراز کشید احساس خَبی داشت؛ . چند دقیق
زیرا پَشیدن لباس يای زیبا ٍ تهیز، خَردن غذايای نتفاٍت ٍ بٌ عالٍى رفع کانل 

 .گرسنگی از جهلٌ چیزی يایی بَد کٌ برای خَنسردبَدن ٍ حفظ آرانشش ضرٍری بَد

ٌ ای کٌ خَد را پنًان نی کند، تنًا  رٍبی با خَشحالی بٌ زیر نلحفٌ خزید ٍ نانند گرب
دلش نی خَاست فکر کند، بٌ تهام آن چند يفتٌ فکر کند ٍ . گردی صَرتش بیرٍن ناند
شانس بَدى کٌ تَانست از تهام آن دردسر يا بٌ راحتی جان بفًهد تا چٌ اندازى خَش
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سالو بٌ در ببرد؛ انا اٍ يرگز فرانَش نکرد کٌ اگر نایکل يهیشٌ در زنان ٍ نکان نناسب 
 ...قرار نهی گرفت، اکنَن اٍ يو

رٍبی سرش را تکان داد؛ زیرا در آن لحظٌ نهی خَاست بٌ آن فکر کند کٌ اگر نایکل فقط 
با بٌ یاد آٍردن چشو يای اٍ، لبخند . چند لحظٌ دیرتر رسیدى بَد، چٌ اتفاقی نی افتاد

 :تلخی رٍی لب يایش نشست ٍ با صدای آرانی زنزنٌ کرد

 ای کاش نی تَنستو صاحب اٍن چشو يا بشو ٍ اجازى داشتو کٌ تا ابد بًشَن خیرى  -
 !بشو

رٍبی پس از گفتن این جهلٌ درد زیادی را در دلش احساس کرد، آن گاى نلحفٌ را با 
شدت بیشتری بٌ دٍر خَد پیچیدى ٍ با فکر بٌ آن کٌ ينَز یک نفر يست کٌ اٍ را با 

تهام ٍجَدش دٍست دارد، چشو يایش را بستٌ ٍ با تجسو چًرى ی نًربان پدرش بٌ 
ٌ چندان آرانی فرٍ رفت   .خَاب عهیق ٍ ن

در یک لحظٌ . رٍبی احساس کرد پايایش از زنین فاصلٌ گرفتٌ ٍ در يَا نعلق است
با تعجب بٌ . چشو يایش را بر يو زدى ٍ ناگًان خَد را در اتاق بزرگ ٍ نجللی پیدا کرد

نحیط ناآشنای اطرافش نگاى کرد، یک نیز قًَى ا ی رنگ درست در نقابلش بَد ٍ 
ٌ يای رنگارنگ يو پشت آن بَد رٍبی نی تَانست آبی آسهان را از . پنجرى ای با شیش

ٌ ایسرش را بٌ آرانی برگرداند ٍ نگايش بٌ راى . پشت آن ببیند  افتاد کٌ بر رٍی ير پل
ٌ يای زیبا ٍ نتحرک قرار داشت ٌ اش نجسه  چشو پلٌبا کنجکاٍی بٌ انتًای راى. پل

اٍ . دٍختٌ ٍ جلَتر رفت کٌ ناگًان با صدای نالیهی نگايی بٌ زنین زیر پایش انداخت
ٌ ی کَچکی گذاشتٌ بَد  .پایش را بر رٍی دریچ

ٌ يای  خو شد ٍ دستی بر رٍی قفل دریچٌ کشید؛ انا درست يهان ينگام صدای زنزن
ٌ يا باال رفت ٍ يهان جا . بلندی بٌ گَش رسید رٍبی با دستپاچگی بلند شدى ٍ از راى پل
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ٌ ایضربان قلبش بٌ تندی نی زد ٍ گَیی نار عظیو. پنًان شد  در دلش پیچ ٍ تاب  الجح
ٌ ی بعد در اتاق بٌ آرانی باز شد. نی خَرد  .چند جانی

رٍبی با ٍحشت بٌ شخصی کٌ ٍارد نی شد چشو دٍخت ٍ با دیدن صَرتش نفس 
. راحتی کشید؛ زیرا در صَرت زیبای آن زن يیچ چیزی برای ترسیدن ٍجَد نداشت

چشو يای آبی رٍشنش برق نی زدند ٍ لب يای سرخش نی خندیدند؛ اٍ با خَشحالی 
آن گاى صدای نالیو ٍ . شنل قرنزرنگش را در آٍردى ٍ خَد را بر رٍی نیزش ريا کرد

آرانش بخشش بلند شد ٍ شرٍع بٌ خَاندن آٍازی کرد کٌ نَایش در تهام ٍجَد رٍبی 
این آٍاز در نظرش بٌ طَر عجیبی آشنا نی آند؛ انا اٍ فرصتی نیافت . طنین نی انداخت

کٌ بتَاند بٌ آن آٍاز دلنشین آشنا فکر کند؛ زیرا فضای اطرافش بٌ سرعت تغییر کردى ٍ 
 . قرار گرفت انگیزناگًان در یک فضای تاریک ٍ يراس

سَی اتاق يیچ چیز در نَر کو. با ترس خَد را جهع تر کردى ٍ نگايی بٌ اطرافش انداخت
 .قابل تشخیص نبَد؛ انا رٍبی نی تَانست صدای خندى يای آرام کسی را بشنَد

ٌ ای از اتاق ظاير شد اکنَن نی تَانست تخت بزرگ . بٌ طَر ناگًانی نَر ضعیفی در گَش
ٍ باشکَيی را در آن طرف اتاق ببیند؛ انا انگار آن تخت خالی نبَد، دختری با پَست 

 ...سفید ٍ شفاف ٍ لب يای آتشینش بر رٍی آن نشستٌ بَد ٍ

. يا سر جایش نتَقف شد ٍ نگايش را بٌ سرعت از آن يا گرفتگرفتٌرٍبی نانند برق
احساس بدی را در ٍجَدش احساس نی کرد ٍ دلش نی خَاست تا جایی کٌ نی تَاند از 

آن جا دٍر شَد ٍ طَلی نکشید کٌ قالب نانرئی بٌ دٍر کهرش پیچیدى شدى ٍ اٍ را بٌ 
 .زنان حال برگرداند

بٌ نحض يَشیاری بر رٍی تخت نشستٌ ٍ زانَيایش را در آغَش گرفت ٍ شرٍع بٌ 
با بٌ یادآٍردن آن دختر ٍ پسر نیشگَن آبداری از بازٍيای خَد گرفت . خَردن کردتکان
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ٍ بٌ آن فکر کرد کٌ اگر باز يو بخَايد با رٍیای چشو يای نایکل بخَابد، خَاب يایش 
ٌ تر از پیش نی شَند  .ير بار بی شرنان

ينگانی کٌ احساس خستگی اش برطرف شد، بٌ آرانی از رٍی تخت برخاستٌ ٍ از اتاق 
در خانٌ کسی نبَد؛ بنابراین بٌ سهت در خرٍجی حرکت کردى ٍ از خانٌ . بیرٍن رفت

 .خارج شد

*** 

چند ساعت آیندى برای رٍبی بًترین لحظات عهرش بَدند، رافائل برای خداحافظی با 
ٌ ی نردم ديکدى در این نیًهانی شرکت کردند در . آن يا جشن بزرگی ترتیب دادى ٍ يه

ٌ ی نردم بَدى ٍ سعی نی کرد شیرینی يایی را  تهام ندت رٍبی شاد ٍ خندان در کنار بقی
نایکل نیز تهام ندت در کنار فرد بَدى . کٌ ناریا بٌ زٍر در ديانش نی گذاشت فرٍ بديد

ٍ اٍ نیز سرزندى ٍ خَشحال بٌ نظر نی رسید ٍ رٍبی حدس نی زد آن اندازى از خَشنَدی 
 .اٍ بٌ این خاطر است کٌ بٌ زٍدی بٌ سرزنینش برنی گردد

بًترین دقایق آن جشن در نظر رٍبی نَقعی بَد کٌ رافائل نًال طبیعت را بار دیگر بٌ 
ٌ ی آن اطراف رفتٌ ٍ از آن . جای اصلی خَد برگرداند ٌ ی نردم بٌ بلندترین تپ آن گاى يه

رٍبی ٍ . جا شايد سرسبزی ٍ رشد نجدد گل يا ٍ گیايان در سراسر کالینَس بَدند
ٌ ی زیبایی نَاجٌ نشدى بَدند، ير چند  نایکل اعتراف نی کردند کٌ تا کنَن با چنین صحن

ير دٍی آن يا گهان نی کردند اگر در گلزار نیز اندکی بًتر رفتار نی کردند، نشايدى ی آن 
 .ننظرى نیز یکی از ناب ترین ننظرى يای زندگیشان نحسَب نی شد 

ٌ ی نردم برای خداحافظی با آن يا صف کشیدند، ناریا دستهال گل گلی ينگانی کٌ يه
 .بزرگی را زیر بینی اش گرفتٌ ٍ فین بلندی کرد
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رٍبی با نشايدى ی اٍ غهگین شدى ٍ دست يایش در دست يای گرم نایکل فشردى 
رابین نیز کٌ از صبح عبَس ٍ تندخَ شدى بَد، ندام این پا ٍ آن پا کردى ٍ برای . شدند

پس از چند جانیٌ نایکل دست يای رٍبی را بٌ نرنی ريا کردى ٍ . رفتن پافشاری نی کرد
 .جلَتر رفت ٍ در نقابل رافائل ایستاد

 .فکر کنو ٍقتشٌ این رٍ بًتَن برگردٍنو -

ٌ ای بٌ اٍ زدى ٍ با لحن نتعجبی  رافائل نگايی بٌ خنجر انداخت، سپس لبخند پدران
 :گفت

 .باشٌ پیشٌ خَدت پسر! نکنٌ تًدیدم رٍ جدی گرفتٌ بَدی؟ -

 :چشو يای نایکل ناگًان گشاد شدى ٍ با صدای ضعیفی گفت

 .ٍلی نن نجبَر شدم این رٍ از نعدى ی یٌ غَل غارنشین در بیارم -

فرد با شنیدن این حرف خندى ی بلندی کردى ٍ در حالی کٌ با دست نحکو بٌ شانٌ اٍ 
 :نی کَبید، گفت

 !فکر نهی کردم انقدر پخهٌ باشی -

 .ترین لبخندی نزد ٍ با خَنسردی بٌ اٍ نگاى کردنایکل کَچک

آنیزی رٍی لب يایش فرد نیز فَرا خندى اش را جهع کردى ٍ در حالی کٌ لبخند شیطنت
 :نشستٌ بَد، گفت

 .انیدٍارم بازم ببینهت -

 :نایکل نیز در نقابل لبخند نحَی زدى ٍ گفت

 .طَرننو يهین -
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 !خب، گهَن کنو چشو درٍن نن دارى یٌ چیزيایی رٍ نی بینٌ، دٍستی  يان؟ عالیٌ -

رافائل با شادنانی این را گفتٌ ٍ نایکل ٍ فرد نگاى يای نتعجبی رد ٍ بدل کردند؛ انا 
يیچ کدام نخالفی از خَد نشان ندادند، شاید بٌ آن دلیل کٌ آن يا نیز گهان نی کردند 

ٌ ی دٍستی  .شان از ندت يا پیش خَردى استجرق

بار رٍبی را در آغَش کشیدى ٍ چند نصیحت طَالنی ٍ نادرانٌ بٌ اٍ ناریا برای سَنین
کرد، آن گاى در حالی کٌ يهچنان اشک نی ریخت، عقب رفتٌ ٍ جَری بٌ اٍ نگاى کرد کٌ 

 .انگار دارد آخرین دقایق عهرش را نی گذراند

نایکل، رٍبی ٍ رابین در یک خط ایستادى ٍ چًرى ی قًرنانان دلیر ٍ فداکار را بٌ خَد 
ٌ ای را داشتند کٌ . گرفتند ٍ الحق کٌ اکنَن برای نردم کالینَس، حکو قًرنانان افسان

سرزنینشان را از قحطی ٍ فقر نجات دادى است ٍ تبدیل بٌ اسطَرى يای بزرگ ٍ قابل 
 .احترام شدند

يهان لحظٌ يیبت عظیهی در نقابلشان فرٍد آند، سرش را برای آن يا اندکی خو کردى 
 .ٍ چشو يای کًربایی اش برق زدند

رابین با یک حرکت جستی زدى ٍ رٍی بدن گرم ٍ نرم سابیرٍس نشست، نایکل نیز کهر 
گرفتگی شدى باشد، پشت سابیرٍس رٍبی را گرفتٌ ٍ اٍ را يهچَن عرٍسکی کٌ دچار برق

نشاند؛ انا قبل از آنکٌ خَدش يو بخَايد سَار شَد، رافائل بٌ اٍ نزدیک تر شدى ٍ با 
ٌ ای گفت  :صدای آيست

 .فکر کنو باید یٌ حقیقتی رٍ بًت بگو -

 :نایکل با تعجب پرسید

 چی؟ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

314 Zahra bagheri  پایان برای بازگشتیرنان |  

 :رافائل بی تَجٌ بٌ لحن نتعجب اٍ خندى ای کردى ٍ گفت

راستش نن قرار بَد عالٍى بر تانین غذا ٍ دارٍ، راى برگشت رٍ برای شها پیدا کنو؛  -
 ...ٍلی

درٍاقع این خَد شها بَدین کٌ تَنستین راى خَدتَن رٍ پیدا کنین ٍ نن فکر ... خب
نی کنو کٌ نی تَنستو بدٍن درخَاست اٍن نانَریت سخت ٍ دشَار يو بٌ شها کهک 

 !ٍلی نکردم... کنو

ٌ ای سکَت برقرار شدى ٍ نایکل با گیجی بٌ اٍ نگاى کرد، آن گاى دریافت کٌ  چند جانی
 .ننظَر اٍ چیست ٍ با ناباٍرِی آنیختٌ بٌ خشو ٍ ناراحتی بٌ اٍ نگاى کرد

 .رافائل با نشايدى ی چًرى ی اٍ خندى ی بلندی کردى ٍ فرد چشهک نحسَسی بٌ اٍ زد

اش، لبخند عهیقی بٌ آن دٍ زدى ٍ در حالی کٌ بٌ سختی نایکل برخالف نیل باطنی
سپس . نی تَانست جلَی خندى اش را بگیرد، با یک حرکت پشت سر رٍبی نشست

ٌ ی تًدیدی خندى دار باشد ٍ يو دستی برای آن يا تکان داد کٌ يو نی تَانست نشان
ٌ ی خداحافظی تلخ ٍ غو آن گاى سابیرٍس با تکان نالیهی از زنین بلند شدى ٍ . انگیزنشان

ٌ يای  ٌ ی نردم ديکدى يهچَن لک ارتفاعش را بیشتر کرد؛ باال ٍ باالتر رفت تا آنکٌ يه
 .رنگی شدى ٍ کو کو از نظر نحَ شدندکو

ٌ ی آسهان بٌ پرٍاز درآندند، رٍبی سرش را برگرداندى ٍ گفت  :ينگانی کٌ در پًن

 رافائل بًت چی گفت؟- 

نایکل شک داشت کٌ این نَضَع را در آن زنان بٌ اٍ بگَید؛ انا در نًایت دلش را بٌ 
 :دریا زدى ٍ در حالی چشو يایش در اجر ٍزش تند باد تنگ شدى بَد، گفت

 رٍبی، نی دٍنی نا چرا بٌ اٍن نانَریت نسخرى رفتیو؟- 
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 :رٍبی نَيایش را از نقابل صَرتش کنار زدى ٍ بی درنگ جَاب داد

ٌ خاطر اینکٌ رافائل بًهَن کهک کنٌ تا-   ننظَرت چیٌ؟... خب نعلَنٌ، ب

ٌ ی آخرش را با سَءظن اضافٌ کرد  .رٍبی جهل

 :نایکل با نشايدى ی حالت اٍ خندى ای کردى ٍ با صدای بلندی کٌ بٌ اٍ برسد، گفت

نن این نانَریت رٍ قبَل کردم تا رافائل عالٍى بر دادن غذا ٍ دارٍ برای تَ، راى برگشت - 
در ٍاقع این خَد نا بَدیو کٌ تَنستیو راى برگشت رٍ پیدا ... رٍ بًهَن نشَن بدى؛ ٍلی

 .کنیو

رٍبی با ديان باز بٌ اٍ خیرى ناندى بَد ٍ رابین با کنجکاٍی بٌ گفتگَی آن يا گَش 
 :نی داد، تا آن کٌ نایکل با صدایی کٌ خندى در آن نَج نی زد ادانٌ داد

ٌ ای ذين نا رٍ ننحرف کرد تا بٌ ... طَری بًت بگو کٌاین-  رافائل بٌ طرز کانال حرف
ٌ ی خَدش برسٌ  .خَاست

ٌ ای در سکَت گذشت ٍ بٌ جز صدای زٍزى ی باد ٍ بريو خَردن بال يای چند لحظ
سابیرٍس صدای دیگری شنیدى نشد تا آنکٌ رابین نتَانست جلَی خَد را بگیرد ٍ 

ٌ ی اٍ گو شدصدای جیغ خشهگین ٍ گَش ٌ يای نستان  .خراش رٍبی در قًقً

*** 

 «آن سَی آینٌ»

نایکل نی تَانست نزدیکی بیش از اندازى اش با آدٍنیس را احساس کند؛ زیرا ير چٌ 
بیشتر پیش نی رفتند آسهان صاف ٍ آفتابی دلگیر تر شدى ٍ ابريای تیرى ٍ کدر سراسر 

 .آسهان را در برنی گرفتند
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 ٌ  پیش رٍیشان افتاد، کو کو سرعت سابیرٍس نیز با آلَدنگاى رٍبی بٌ نسیر ن
حس عجیبی سراسر ٍجَدش را فرا گرفتٌ بَد . شدن بٌ آن تَدى ی عظیو کهتر شدنزدیک

ٍ با چنان يراسی بٌ آن تَدى نی نگریست کٌ گَیی با ٍاردشدن بٌ آن جا دیگر يرگز رٍی 
 .خَشی ٍ آرانش را نخَايد دید

خَدش . ير چٌ بیشتر بٌ آن نزدیک نی شدند، ترس رٍبی نیز بزرگ تر ٍ عهیق تر نی شد
يو نهی دانست دلیل آن يهٌ ترس ٍ يراس چیست؛ انا ناخَدآگاى با دیدن آن نٌ 

غبارآلَد تنًا یک فکر در سرش نی چرخید ٍ آن يو این بَدى کٌ در صَرت ٍاردشدن 
 .دیگر يرگز راى خرٍجی ٍجَد ندارد

ٌ ای بٌ انبَى درختانی کٌ از آن جا نیز قابل  نایکل سرش را کنار کشیدى ٍ نگاى نشتاقان
 .نشايدى بَدند انداخت

ٌ ای زنزنٌ کرد  :آن گاى با صدای آيست

 .زٍد باش سابیرٍس، بجنب پسر- 

ٌ ی ناگًانی ٍارد نرز غبارآلَد نقابلشان شدى ٍ  طَلی نکشید کٌ سابیرٍس با یک شیرج
 .بار دیگر در آسهانی سرخ ٍ دلگیر اٍج گرفت

با گذشتن از آن نرز، رٍبی گهان کرد آب یخی را بٌ طَر غیرننتظرى ای بر سرش خالی 
ٌ اش فرٍ ریخت؛ انا ناگًان اتفاقی برق آسا بٌ ٍقَع کردند ٍ قلبش بٌ طرز بدی در سین

آٍر آسهان آدٍنیس، انگیز ٍ دلًرىرٍبی بٌ نحض قرارگرفتن در فضای يراس. پیَست
ٌ ی حقیقی اش بازگشتٌ باشد، نفس آرام شدى ٍ چنان کٌ گَیی پس از سال يا بٌ خان

 .عهیق ٍ صداداری کشید

ٌ اش  نایکل در حالی کٌ نهی تَانست صَرت رٍبی را ببیند، با نگرانی دستش را رٍی شان
اگرچٌ نیازی بٌ این کار . گذاشت ٍ برای يهدردی بیشتر فشار نالیهی بٌ آن ٍارد کرد
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نبَد؛ زیرا رٍبی چنان با ٍلع بٌ نحیط اطرافش خیرى ناندى بَد کٌ حتی فشار دست يای 
 .اٍ را احساس نکرد

پس از چند دقیقٌ سابیرٍس ارتفاعش را کهتر کردى ٍ ٍارد جنگل شد؛ انا ينَز چند جانیٌ 
ٌ ی آن يا تکان نحکهی خَردى ٍ در نعرض خطر  از پرٍازشان نگذشتٌ بَد کٌ ناگًان يه

 .سقَط قرار گرفتند

ٌ ای بَد کٌ انگار  طَلی نکشید کٌ بار دیگر آن اتفاق تکرار شد، این دفعٌ حرکتشان بٌ گَن
 .نیرٍیی با شدت بٌ آن يا برخَرد کردى باشد

 !این دیگٌ چٌ کَفتی بَد؟- 

رابین با عصبانیت این را پرسید ٍ رٍبی با ٍحشت نگايی بٌ پشت سرش انداخت، 
 .يهزنان با اٍ نایکل نیز برگشت

رٍبی خدا را شکر کرد کٌ .  در تعقیبشان بَدند آٍرپَش با سرعتی سرسامشش شبح شنل
سرعت سابیرٍس از آن يا بیشتر است؛ انا با این ٍجَد نهی تَانست نگاى خیرى ٍ 

زدى اش را از آنان بگیرد؛ زیرا آن يا يهان افرادی بَدند کٌ باريا در کابَس يایش ٍحشت
دیدى بَد، يهان شش شبحی کٌ يهیشٌ در تعقیب اٍ یا نادرش بَدند ٍ گَیی يیچ چیز 

 .در دنیا نَجب تَقفشان نهی شد

 :رٍبی با صدای لرزانی گفت

 !خَدشَنن- 

اکنَن سابیرٍس با سرعتی غیرقابل کنترل از نیان درختان عبَر نی کرد ٍ گايی ٍقت يا 
 .چنان پیچ ٍ تاب نی خَرد کٌ رٍبی نحتَیات نعدى اش را در گلَیش احساس نی کرد
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ٌ يایی کٌ سابیرٍس برای جاگذاشتن آن يا  با گذشت دقایق طَالنی ٍ با ٍجَد تهام حیل
ٌ ٍار در يَا پرٍاز کردى ٍ دست يای نانرئی شان را برای بٌ چنگ بٌ کار برد، ينَز يو دیَان

 .آٍردن آن يا دراز نی کردند

انگیزش را نحار شبح يای شنل پَش کردى ٍ زنجیر طالیی را کٌ بٌ دٍر نایکل نگاى نفرت
 .گردنش آٍیختٌ شدى بَد بیرٍن آٍردى ٍ فشار نالیهی بٌ آن ٍارد کرد

 .جَری کٌ تا ابد تعقیبهَن نی کنننهیشٌ از جنگل خارج بشی؟ این- 

رٍبی با عصبانیت این جهلٌ را بٌ سابیرٍس گفتٌ ٍ رابین نیز در تایید حرف يای اٍ سر 
 :کج ٍ نعَجش را تکان تکان دادى ٍ گفت

 .راست نیگٌ، باید از جنگل خارج بشیو- 

ظايرا سابیرٍس کَچک ترین ايهیتی بٌ پیشنًاد آن يا نداد؛ انا نایکل برخالف دٍ نفر 
 نتهرکز آسایشدیگر نعتقد بَد در این لحظٌ سابیرٍس چنان بر رٍی پرٍاز سریع ٍ برق

 .است کٌ صدای آن يا را نیز نشنیدى است

ٌ ای نگايش در نگاى عهیق نایکل  رٍبی نگاى دیگری بٌ پشت سرش انداخت ٍ برای جانی
ٌ ای کٌ درست در پشت سر نایکل اتفاق افتاد،  گرى خَرد، آن گاى با نشايدى ی صحن

 :چشو يایش گرد شدى ٍ با ناباٍری فریاد زد

 !دیگٌ تعقیبهَن نهی کنن! اٍنا برگشتن- 

در یک لحظٌ نایکل، رابین ٍ حتی سابیرٍس سريایشان را برگرداندند ٍ با جنگل خالی 
العهلی نشان بديند صدای فریاد عجیبی از نَاجٌ شدند؛ انا قبل از آنکٌ بتَانند عکس

 :يهان نزدیکی بلند شد

 !خَدم نی کشهت! نایکل- 
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 نایکل  پریدى یآن با شنیدن صدا خندى اش گرفت؛ انا با نشايدى ی چًرى ی  رنگرٍبی یک
ٌ ی بعدی اش نات ٍ نبًَت ناند ٍ خندى اش قطع شد  .ٍ جهل

 !ارتفاعت رٍ کهتر کن، زٍد باش! جا ٍایستايهین! سابیرٍس- 

 چیکار داری نی کنی؟! يیچ نعلَم يست چی داری نیگی؟ يی- 

ٌ ی آخرش را با کو ٌ ای بٌ رٍبی جهل شدن ناگًانی ارتفاعشان اضافٌ کرد ٍ نگاى خصهان
سابیرٍس انداخت کٌ يهچَن سرباز گَش بٌ فرنان، تک تک دستَرات نایکل را بٌ اجرا 

 .در نی آٍرد

ٌ يای يای تیز سابیرٍس در زنین سرد ٍ نهناک جنگل فرٍ رفت، نایکل با  زنانی کٌ پنج
 :عجلٌ پایین پرید ٍ گفت

 .رٍبی ٍ رابین رٍ ببر بٌ کَيستان، نا يو تا چند ساعت دیگٌ نیام- 

ٌ ای کشیدى ٍ  نایکل بی تَجٌ بٌ ديان باز رٍبی برگشت تا برٍد؛ انا رٍبی جیغ نعترضان
 :طَر کٌ سعی نی کرد از پشت سابیرٍس پایین بپرد گفتيهان

بازیت گل کردى؟ نی خَای بهَنی ٍ چی؟ نا رٍ ببرى؟ پس تَ نی خَای کجا بری؟ قًرنان- 
 باياشَن کشتی بگیری؟

 :رٍبی در يهان حال کٌ سعی کرد پای دیگرش را رٍی زنین بگذارد، ادانٌ داد

ٌ نَن با يو از این جا نی ریو، یا يهٌ با يو نی ریو سراغشَن-   .یا يه

 .از طرف خَدت حرف بزن؛ چَن نن کٌ ترجیح نیدم با سابیرٍس برم... اِ - 
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ٌ ی دٍردستی دٍختٌ بَد، این را گفتٌ ٍ رٍبی با  رابین در حالی کٌ نگايش را بٌ نقط
صَرتی برافرٍختٌ بٌ اٍ زل زد ٍ تا زنانی کٌ ينَز در تالش بَد تا پایش را از دٍر بدن 

 .سابیرٍس رد کند، بٌ اٍ خیرى ناند

االن ٍقت لجبازی با نن نیست، نن باید برم دنبالش، نطهئن باش کٌ دٍتایی از ! ببین- 
 ...پسشَن برنیایو، بعدش يو

 صبر کن ببینو ننظَرت از دٍتایی، دقیقا چیٌ؟- 

 ...ننظَرم- 

 !آخ- 

رٍبی کٌ يهچنان نی کَشید پايایش را رٍی زنین بگذارد، در نًایت نَفق بٌ این کار 
شد؛ انا برخَردش بٌ زنین چنان سریع اتفاق افتاد کٌ یک لحظٌ گهان کرد پايایش از 
ٍسط بٌ دٍ قسهت نساٍی تقسیو شدى است، آن گاى نایکل جلَتر رفتٌ ٍ در حالی کٌ 

 :سرش را با تاسف تکان نی داد گفت

 نن ير چی يو بگو تَ قانع نهیشی درستٌ؟- 

رٍبی در حالی کٌ بٌ طرز نانحسَسی جای حساسی از بدنش را نگٌ داشتٌ بَد، 
ٍ يایش را باال انداخت  .ابر

 بٌ اٍ انداختٌ ٍ آنیزینایکل بٌ سختی جلَی لبخندزدنش را گرفت، سپس نگاى سرزنش
 :رٍ بٌ سابیرٍس گفت

 .خیلی خب، پس تَ رابین رٍ با خَدت ببر، نا نی ریو دنبال دین- 

آن گاى دست رٍبی را گرفتٌ ٍ ير دٍ بی درنگ بٌ سهت قسهت عهیق تری از جنگل شرٍع 
گرچٌ رٍبی ينَز يو نهی دانست کٌ دقیقا بٌ دنبال چٌ کسی يستند؛ . بٌ دٍیدن کردند
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انا اٍ نیز با آخرین تَان نی دٍید ٍ گهان نی کرد در نسخرى ترین حالت نهکن زندگی اش 
قرار گرفتٌ است، چرا کٌ برخالف يهیشٌ اکنَن اٍ در حال تعقیب شبح يای شنل پَش 

 .بَدى است

 !دین- 

برای یک لحظٌ چشو نایکل بٌ نَيای طالیی افتاد کٌ در يَا بٌ پرٍاز درآندى ٍ خیلی 
 .زٍد در پیچ جنگل ناپدید شدند

 :رٍبی با نگايی بٌ راى باریک کنارشان نتَقف شدى ٍ فریاد زد

 .بیا از این جا بریو- 

ٌ ای نکخ با اٍ يهراى شدى ٍ ير دٍ در يهان نسیر شرٍع بٌ دٍیدن  نایکل بدٍن لحظ
کردند ٍ طَلی نکشید کٌ دین را در حالی دیدند کٌ برای شبح يای شنل پَش شکلک 

 .درنی آٍرد ٍ نی دٍید

رٍبی با نشايدى ی اٍ نتَانست جلَی خندى ی کَتايش را بگیرد ٍ در يهان لحظٌ چشو 
دین نیز بٌ آن يا افتاد ٍ این بار يرسٌ شرٍع بٌ دٍیدن در جًت نخالفت کردند ٍ رٍبی 

 .فکر کرد کٌ آن دقیقا يهان شرایطی است کٌ در نًایت باید بٌ ٍجَد نی آند

 !ٍرٍد باشکَيی بَد نایکل- 

ٌ ی تهسخرآنیز دین گفتنایکل نفس نفس  :زنان در جَاب جهل

 .نتشکرم دین؛ ٍلی نهنَن نیشو اگٌ این ٍرٍد باشکَى بین خَدنَن بهَنٌ- 

 !حتها- 
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نایکل با نگرانی آنیختٌ بٌ دلخَری بٌ اٍ نگاى کرد؛ گَیی چندان بٌ قَل يای اٍ اطهینان 
 .نداشت

 .بیاین این جا، زٍد باشین- 

دین درست بٌ نَقع پنايگايی برای خَدشان پیدا کرد؛ زیرا نفس رٍبی از دٍیدن بیش 
 .از اندازى بند آندى بَد

ٌ يای نیَى يای شفاديندى پنًان شدند ٌ نفر پشت انبَيی از بَت رٍبی نی تَانست . ير س
آٍر شبح يای شنل پَش را احساس کند ٍ فکر صدای نفس يای کشدار ٍ حضَر دلًرى

ٌ ی چندانی با آن يا ندارند، اٍ چنان بٌ ٍحشت افتادى بَد کٌ حتی سعی  نی کرد فاصل
برخالف رٍبی دین . ترین صدایی از خَد ایجاد نکندنی کرد آرام تر نفس بکشد ٍ کَچک

ٌ يای آبی رنگ کف دست يایش چشو  ٌ يا لهیدى بَد ٍ بٌ دان با بی خیالی پشت بَت
نایکل نیز چندان نگران بٌ نظر نهی رسید ٍ . دٍختٌ ٍ آن يا را باال ٍ پایین نی انداخت

 .انگار باريا در چنین شرایطی قرار گرفتٌ بَد

ٌ ی بعد افراد شنل پَش کٌ از پیداکردن آن يا ناانید شدى بَدند، صدای خرخر  چند دقیق
 .عجیبی از خَد در آٍردى ٍ پرٍازکنان بٌ سهت شرقی جنگل حرکت کردند

ٌ يای شفاف  با رفتن آن يا رٍبی نفس عهیقی کشید ٍ در حالی نگايش بی اختیار بٌ دان
ٌ ای گفت  :کف دست دین خیرى ناندى بَد، سکَت را شکستٌ ٍ با صدای بسیار آيست

 این يا چَین؟- 

 !چرا انقدر آرٍم حرف نی زنی؟- 

 :دین با صدای بلندی این را پرسید ٍ نایکل فَرا گفت
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ٌ خاطر اینکٌ دى برابر عاقل تر از تَئٌ-  پس این يهٌ سال کٌ کنار جاناتان زندگی ! شاید ب
 کردی چی فًهیدی؟

ٌ اش را باال انداخت ٍ گفت  :دین با بی قیدی شان

 !اٍن زیادی نحتاطٌ- 

 .آرى، درست برعکس تَ- 

 !َاى بسٌ دیگٌ، جَندى ی بدترکیب- 

 !احهق سرکش- 

 !کردىسانتَر رم- 

 !بی خرِد کَدن- 

 :رٍبی با تعجب بٌ نیان بحخ آن يا پریدى ٍ گفت

 نیشٌ بس کنین تا زٍدتر از این جا بریو؟- 

 :دین چًرى ی نتفکری بٌ خَد گرفتٌ ٍ گفت

ٌ ی خَبی بَد، خب بلند شین بریو-   .نکت

 :ير سٌ فَرا از جا بلند شدند ٍ نایکل با کنایٌ گفت

یٌ جَری نیگی بریو، انگار تهام عهرت در حال غیب ٍ ظايرشدن بَدی، تَ رٍ بٌ - 
ٌ ی آرٍن قسو نیدم کٌ بگی بٌ جز جاناتان کی نی تَنٌ خَدش رٍ *ِالکَن يای دریاچ

 غیب ٍ ظاير کنٌ؟
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ِالکَن جانَری دریایی است کٌ سری شبیٌ بٌ انسان يا دارد، قسهت دنش شبیٌ بٌ )
ِالکَن يا ديان بسیار بزرگی . اسب دریایی بَدى ٍ بدن غَل پیکرش يهچَن نايی است

 (.دارند، با دندان يای بسیار تیز ٍ ير چٌ را سر رايشان باشد نی بلعند

 :دین با دست يایش حرکت زنندى ای را انجام دادى ٍ گفت

 .ٍاقعا نهنَن کٌ یادم انداختی- 

آن گاى شیئی را کٌ شبايت بسیاری بٌ یک قطب نهای کَچک داشت از جیب لباسش 
 .بیرٍن آٍرد

 :نایکل با ديان باز بٌ اٍ نگاى کرد ٍ با خشو گفت

 بٌ تَ قرض دادى؟... برش رٍ بٌ تَیاٍن نکان- 

 .آرٍم باش نایکل، خَدت رٍ کنترل کن- 

 .دین بعد از گفتن این جهلٌ، بٌ پًنای صَرتش خندید ٍ چشهکی بٌ رٍبی زد

بٌ نظر . رٍبی نیز لبخندی زدى ٍ بازٍی نایکل را بٌ آرانی فشرد تا با اٍ ابراز يهدردی کند
نی رسید کٌ نایکل دل خَشی از سرکشی يای دین ندارد؛ انا رٍبی در يهان نگاى اٍل از 

طبع شَخ ٍ سرزندگی بیش از اندازى ی دین خَشش آند ٍ این از لبخند يای نکرر ٍ برق 
چشو يایش بٌ راحتی قابل نشايدى بَد؛ گَیی پس از یک ناى غو ٍ اندٍى را فرانَش 

 .کردى ٍ نی تَانست بٌ راحتی بخندد

 .بیاین جلَتر- 

دین با صدای رسایی این را گفتٌ ٍ با لحن جدی کٌ بٌ يیچ ٍجٌ با شخصیتش 
 :يهخَانی نداشت گفت
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ٌ نَن باید تَی یٌ دایرى قرار بگیریو-   .يه

 :نایکل با بی حَصلگی جلَتر آند ٍ گفت

 .جا نشدى باشٌاینا رٍ بٌ یکی بگَ کٌ صد دفعٌ با این ٍسیلٌ جابٌ- 

ٌ ی خَد برگشتٌ ٍ با لبخند دندان  :نهایی گفتدین خیلی زٍد بٌ حالت اٍلی

 .خب ننو دارم يهین کار رٍ نی کنو- 

ٌ ی حرف يایش را خطاب بٌ رٍبی گفت  :آن گاى بقی

ٌ ی کَچیک ٍ نانانی خیلی آسَنٌ، فقط باید طرز -  گَش کن، کارکردن با این ٍسیل
جَری نی گیری دستت ٍ این ضانن کَچیک رٍ نی کشی، ببین این. کارش رٍ یاد بگیری

البتٌ فقط در یٌ نحدٍدى ی خاصی عهل . نیری بٌ يرجایی کٌ دلت خَاست... ٍقتاٍن
يرچی بًش نیگو کٌ نن رٍ ببر بٌ قصر تا یٌ درس !  شدى  ياطَرینی کنٌ، جدیدا این 

 !درست ٍ حسابی بٌ نارسیسا بدم تَ گَشش فرٍ نهیرى

ٌ ای گفتنایکل ٍسط حرف يایش پریدى ٍ با لحن کینٌ  :تَزان

این کٌ دیگٌ فکرکردن يو نهی خَاد، البد جاناتان فًهیدى کٌ نهیشٌ رٍی عقل تَ - 
ٌ جایی نکان رٍ نحدٍد بٌ یک  ٌ ی يهین با یٌ جادٍی قَی تر جاب حساب کرد، ٍاس

ٌ ی خاصی کردى، نن گفتو کٌ اٍن يیچ  .ٍقت يهچین چیزی رٍ بٌ تَ نهیدىننطق

 :آنیزی گفتسپس با لبخند رضایت

 .نیشٌ عجلٌ کنی؟ نا کٌ نهی تَنیو تا صبح این جا بایستیو- 
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ٌ ی نایکل در دلش  رٍبی نگايی بٌ صَرت سرخ ٍ دلخَر دین انداخت ٍ بٌ انتقام کَدکان
ٌ . خندید کردن پايایشان شکل  بٌ شکل ننظو، دایرى ی کَچکی را با جفتنفرآن گاى ير س

 .دادى ٍ يهان لحظٌ دین انگشتش را رٍی ضانن کشید

ٌ ی بدی فَرا چشو يایش را بست ٍ ناگًان در یک صدم رٍبی برای نَاجٌ نشدن با صحن
سرعت . جانیٌ پايایش از زنین جنگل کندى شدى ٍ با سرعت بٌ دٍر خَد چرخید

بعد از چند جانیٌ بٌ . چرخشش چنان زیاد بَد کٌ ير لحظٌ انکان داشت باال بیاٍرد
ٌ ی گذرا يزاران تصَیر از نقابل چشو يایش  سختی چشو يایش را باز کرد، در یک لحظ

آٍری را در بدنش احساس کرد کٌ ناخَدآگاى گذشتند ٍ آن گاى عبَر حرکت نالیو ٍ قلقلک
سپس صدای جیغ ٍ سَت کرکنندى ای بلند شد ٍ اٍ با تکان نحکهی . باعخ خندى اش شد
 .بر رٍی زنین افتاد

ٌ ای بٌ اطرافش  رٍبی بٌ نحض برخَرد با زنین، سرش را بلند کرد ٍ نگاى کنجکاٍان
 .انداخت ٍ نات ٍ نبًَت ناند

صديا نرد ٍ زن در یک صف ننظو ایستادى بَدند ٍ با شَق ٍ ذٍق خاصی برایش کف 
 .نی زدند ٍ حتی آنان کٌ جَان تر بَدند برایش سَت نی زدند

 :رٍبی بی اختیار لبخند ٍسیعی زدى ٍ سعی کرد بلند شَد کٌ یک نفر گفت

 نیشٌ زٍدتر بلند شی؟- 

این جهلٌ را دین گفت ٍ رٍبی فَرا فًهید کٌ تهام ندت رٍی اٍ افتادى ٍ تنًا قسهت 
 . پايایش بر رٍی زنین قرار داشتٌ است

با حالتی عذرخَايانٌ لب يایش را گزید ٍ یک بار دیگر سعی کرد بلند شَد، يهان لحظٌ 
رٍبی بی درنگ دست نایکل را گرفت، از جا بلند شد ٍ ایستاد . دستی بٌ سهتش دراز شد

ناگًان نگايش بٌ .  ٍ تهام سعی اش را کرد کٌ نگاى عصبی ٍ دلخَر اٍ را نادیدى بگیرد
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رٍیی افتاد کٌ از جهعیت جدا شدى ٍ جلَتر آند ٍ درست در چًرى ٍ خَشپیرنرد خَش
نقابلش ایستاد، سپس با صدای بسیار بلندی کٌ انعکاسش در فضا نی پیچید، شرٍع بٌ 

 :صحبت کرد

 آدٍنیس، نن انرٍز این افتخار رٍ دارم کٌ نیزبان  داشتنینردم خَب ٍ دٍست- 
 ...ترین، زیباترینعزیزترین، شایستٌ

 گذاشتٌ ٍ يهٌ با تعجب تهامبا بلندشدن صدای جیغ ناگًانی، جاناتان حرفش را نیهٌ
 .سريایشان را بٌ عقب برگرداندند

دین فَرا پشت نایکل پناى گرفت؛ زیرا يهان نَقع رايی از بین جهعیت باز شدى ٍ 
 .دختری با صَرت گریان ٍ چشو يای سرخ بٌ سهت اٍ دٍید

 کٌ نَيای قًَى ای تیرى اش در يَا پیچ ٍ تاب قانتیرٍبی با تعجب بٌ دختر کَتاى
نی خَرد نگریست؛ انا نتَانست جزئیات بیشتری از صَرت اٍ را ببیند؛ زیرا اٍ تنًا 

ٌ ای در کنارشان نکخ کردى ٍ آن گاى کشیدى ی بسیار نحکهی بٌ صَرت دین زد،  لحظ
سپس برگشت ٍ دٍان دٍان ٍارد یکی از چادر يای بزرگی کٌ در سراسر کَيستان بٌ چشو 

 .نی خَرد، شد

ٌ ی نردم با حالتی  برای چند جانیٌ سکَت برقرار شد، رٍبی ٍ رابین با ديانی باز ٍ بقی
ٌ ی تاسف تکان . عادی بٌ دین چشو دٍختٌ بَدند نایکل در حالی کٌ سرش را بٌ نشان
دین چند لحظٌ نکخ کردى ٍ سپس در حالی کٌ لبخند . نی داد، يل کَچکی بٌ دین داد

 :آنیزی رٍی لب يایش نشستٌ بَد، رٍ بٌ جاناتان گفتشیطنت

 !خَدت کٌ نن رٍ نی شناسی... فکر کنو سَء تفايو شدى- 

ٌ ی تایید . رٍبی نگايی بٌ برق چشو يای پیرنرد نقابلش انداخت اٍ سرش را بٌ نشان
تکان دادى ٍ اشارى ی کَچکی بٌ چادر يا کرد، آن گاى دین در حالی کٌ بٌ سختی 
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از نظر رٍبی . نی تَانست جلَی خندى اش را بگیرد با قدم يای بلندی از آن يا دٍر شد
. چًرى ی اٍ اصال شبیٌ کسانی نبَد کٌ در نقابل صد يا نفر سیلی نحکهی خَردى باشد

برای چند جانیٌ نایکل را بٌ جای اٍ تجسو کرد ٍ ناخَدآگاى ترس تهام ٍجَدش را فرا 
 . نایکل بسیار خطرناک تر ٍ زیان آٍر تر از اٍ بَد العهلگرفت، بی شک عکس

ٌ ی نردم سريایشان را بٌ سهت رٍبی برگرداندى ٍ با  بعد از گذشت ندتی، بار دیگر يه
رٍبی آرزٍ نی کرد کٌ بٌ این شکل بٌ اٍ زل نزنند؛ . حالتی تحسین آنیز بٌ اٍ خیرى شدند

 .زیرا در تهام عهرش تا این حد نعذب ٍ دستپاچٌ نشدى بَد

 !نا چی نی گفتیو؟... خب، اِ - 

ای رٍبی بٌ سختی نگايش را از يزاران جفت چشو خیرى گرفتٌ ٍ با صدای بسیار آيستٌ
 :فَرا گفت

 ...داشتین نی گفتین کٌ انرٍز نیزبانِ - 

 :جاناتان ناگًان بٌ نیان حرف يای اٍ پریدى ٍ باعخ شد از جا بپرد، سپس تندتند گفت

درستٌ نن، یعنی نا انرٍز باالخرى بعد از ناى يا انتظار این ... خب. آ بلٌ، بلٌ یادم اٍند- 
افتخار رٍ داریو کٌ نیزبان دختِر ننتخب این سرزنین باشیو، ٍ نن با احترانات فراٍان ٍ 

 .آند نیگوقلبی سرشار از نًر ٍ نحبت بٌ اٍن، خَش

ٌ ای دارد؛ انا اٍ يیچ ٌ يای جاناتان ادان کس حرفی نزد، گَیی يهگی گهان نی کردند جهل
 :يهان طَر کٌ بٌ اطرافش نگاى نی کرد، با صدای بلندی گفت

 .فکر کنو حاال دیگٌ نی تَنین تشَیقش کنین! بلٌ- 

ٌ ی نردم بلند شدى ٍ رٍبی،  ٌ ی جاناتان، صدای فریاد يای شادنان با بٌ پایان  رسیدن جهل
 .رابین ٍ نایکل ناچار شدند انگشتشان را در گَش يایشان فرٍ کنند
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با گذشتن چند دقیقٌ صدای جیغ، سَت ٍ فریاد يای نردم يهچنان ادانٌ یافت ٍ نایکل 
 :در حالی کٌ ندام بٌ جهعیت نقابلش چشو غرى نی رفت گفت

 .انگار تا دستَر ندی نهی فًهن- 

 :جاناتان با ناراحتی سری تکان دادى ٍ با صدای بسیار بلند ٍ آزارديندى ای گفت

 .االن گهان نی کنو کٌ دیگٌ کافیٌ! خب- 

ٌ ی آن يا با چشو يای  ٌ ی صدا يا رٍ بٌ خانَشی رفتٌ ٍ بار دیگر يه بالفاصلٌ يه
ٌ  ای کاش  کنجکاٍشان بٌ رٍبی چشو دٍختند ٍ اٍ با آزردگی بٌ آن فکر کرد ک

 .تشَیق يایشان ساعت يا بٌ طَل نی انجانید

جاناتان زنانی کٌ بٌ سکَت کانل آن يا اطهینان یافت، رٍ بٌ رٍبی کردى ٍ با نًربانی 
 :گفت

 ...دخترم- 

ٌ اش را شرٍع نکردى بَد کٌ  رنگ از صَرت رٍبی پرید  .انا ينَز جهل

برای یک لحظٌ با شنیدن آن کلهٌ قلبش در سینٌ فرٍ ریخت؛ زیرا با تهام ٍجَد دلش 
نی خَاست یک بار دیگر صدای پدرش را بشنَد کٌ اٍ را دخترم خطاب نی کرد ٍ يهیشٌ 

 .ندام نَاظب ٍ نراقب اٍ بَد

رٍبی بی  آنکٌ بتَاند از حالت غهگین صَرتش نَقع شنیدن آن کلهٌ از زبان جاناتان 
 .خَدداری کند، با چشو يای پر از اشکش بٌ اٍ خیرى شد

برای اٍلین بار در آن چند دقیقٌ با دقت بٌ اٍ نگاى کرد؛ نَيای پرپشت ٍ سفیدش بٌ 
ٌ يای پًنش نی رسید، بینی قلهی اش ندام تکان نی خَرد ٍ چشو يای  عرض شان
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يای باریکش پشت انبَى ریش سفیدش بٌ سختی دیدى آبی اش برق نی زد ٍ لب
 .نی شد

چارلی نردی با نَ ٍ چشو يای نشکی بَد کٌ ندام . اٍ يیچ شبايتی بٌ پدرش نداشت
اخو نی کرد ٍ دیگران را ٍادار بٌ کار يایی نی کرد کٌ از نظر خَدش بًترین بَدند؛ انا 

رٍبی با ٍجَد تهام اخالق يای تندش اٍ را نی پرسید ٍ اکنَن بٌ يیچ ٍجٌ نهی خَاست 
بعد از گذشت چند جانیٌ بٌ سختی جلَی ریزش . کٌ جاناتان را جایگزین اٍ کند

اشک يایش را گرفت ٍ در حالی کٌ بٌ يیچ ٍجٌ نهی تَانست از شدت درناندگی لحن 
 :گفتارش بکايد، با ٍجَد بغض گلَیش بٌ سختی زنزنٌ کرد

 .بلٌ- 

ٌ ی کسانی کٌ نزدیک اٍ ایستادى بَدند، نتَجٌ تغییر حالتش شدند ٍ در  در یک آن يه
این نیان تنًا کسانی کٌ نی تَانستند حال درٍنی اش را بفًهند ٍ درک کنند، نایکل ٍ 

 .جاناتان بَدند

ٌ ی اٍ زد ٌ اش را کانل نکرد، اٍ قدنی بٌ جلَ برداشت ٍ دستی بٌ شان . جاناتان دیگر جهل
رٍبی در آن ٍضع اسف بار يو فًهید کٌ پايایش چند سانتی در زنین فرٍ رفتٌ است؛ 

ٌ ی جاناتان بسیار درشت تر از اٍ بَدى ٍ سنگینی دست يایش بٌ اندازى ی يهان  زیرا جح
 .غَل غارنشینی بَد کٌ در کَيستان کالینَس با اٍ برخَرد کردى بَدند

 . نشان بديد، نگايش را بٌ اٍ دٍختالعهلیبا این ٍجَد بی  آنکٌ عکس 

نی دٍنو برای رسیدن بٌ این جا سختی يای بسیاری کشیدی، نی دٍنو ينَز يو گیج ٍ - 
سردرگهی ٍ خیلی چیز يا رٍ باید بفًهی ٍ درک کنی؛ انا بٌ گهَنو االن ٍقتش نیست، تَ 

انشب رٍ بٌ آسَدگی بگذرٍن ٍ بٌ . بٌ چادر آدریان برٍ ٍ پیش اٍن استراحت کن
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ٌ ی بردنش با تَئٌ، آخٌ نی دٍنو کٌ اٍنا . يیچ چیز فکر نکن نایکل، فکر کنو بازم ٍظیف
 .حتی جرأت نهی کنن از چند کیلَنتری تَ رد بشن ٍ این برای رٍبی خیلی بًترى

زنانی کٌ جاناتان بٌ نردنی کٌ با اشتیاق آنیختٌ بٌ تردید بٌ نایکل نگاى نی کردند اشارى 
 :آنیزی بٌ اٍ انداختٌ ٍ گفتکرد، نایکل نگاى سرزنش

 یعنی نن انقدر ترسناکو؟- 

جاناتان جَابی بٌ اٍ نداد ٍ تنًا بٌ زدن لبخندی اکتفا کرد، سپس نایکل دست سرد ٍ 
رٍبی برای یک جانیٌ نتَقف . زدى ی رٍبی را گرفتٌ ٍ اٍ را بٌ سهت چادر يا يدایت کردیخ

 :شد ٍ سرش را برگرداند، آن گاى با صدای آيستٌ ٍ لحن نضطربی بٌ جاناتان گفت

 فردا قرارى چٌ چیزيایی رٍ بفًهو؟ تَ فردايای بعد از اٍن قرارى چٌ اتفاقاتی بیفتٌ؟- 

رٍبی یک لحظٌ احساس کرد غو ٍ اندٍى را در چشو يای اٍ دیدى است؛ انا زنانی کٌ 
جاناتان نگاى عهیقی بٌ اٍ . جاناتان شرٍع بٌ صحبت کرد، دریافت کٌ اشتباى کردى است

 :بخشی گفتانداخت ٍ با صدای بلند ٍ لحن آرانش

ٍقتی در . ٍقت بٌ آیندى فکر نکنٍقتی داری تَی زنان حال زندگی نی کنی، يیچ- 
پردازی آرانشی، يرگز برای اتفاقاتی کٌ فکر نی کنی در فردايا قرارى اتفاق بیفتن خیال

 بًت قَل نیدم چنان آرانشی پیدا ٍقتدر زنان حال زندگی کن رٍبی؛ اٍن... نکن
نی کنی کٌ حتی بٌ شبح يای شنل پَشی کٌ درست پشت سرت ایستادن يو ايهیتی 

 .نهیدی

ٌ ی اٍ با ترس بٌ عقب برگشت؛ انا بٌ جز چادر يای  رٍبی بالفاصلٌ بعد از تهام شدن جهل
 .جای کَيستان بر پا کردى بَدند چیزی ندیدعظیهی کٌ در جای
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ٌ ی کسانی کٌ آن جا بَدند، با دیدن آن صحنٌ خندیدند ٍ جاناتان در حالی کٌ  يه
ٌ ای گفت  :چشهک نحسَسی بٌ اٍ نی زد، با لحن عذرخَايان

 .نن رٍ ببخش، فقط یٌ شَخی بی نزى بَد- 

ٌ رنگ سبز بسیار رٍشنی در  رٍبی نگايی بٌ چشو يای نشتاق نایکل کٌ در آن لحظٌ ب
 :آندى بَدند، انداخت ٍ با دلخَری کهی گفت

 .تا فردا... باشٌ، پس- 

 .جاناتان با تَاضع سری تکان دادى ٍ دست بٌ سینٌ رفتن آن يا را تهاشا کرد

ٌ ی درخشان ٍ زیبا از رنگینایکل رٍبی را بٌ سهت چادر بسیار بزرگ ٍ سیاى   کٌ چند پرٍان
 .آن آٍیزان بَدند برد

 .رٍبی بی ارادى ایستاد ٍ دستش را رٍی بال يای ظریف ٍ شکنندى ی آن يا گذاشت

ٌ ياست باراینا رٍ اٍلین-  ٌ ی آدریان پیدا کردى، اٍن عاشق پرٍان  . جاناتان ٍاس

ٌ يای ٍاقعی-   ان؟یعنی اینا پرٍان

آرى خب، اینا جزٍ زیباترین نَجَدات آدٍنیس يستن، گرچٌ تعدادشَن دیگٌ خیلی کو - 
شدى؛ انا يهین قدری يو کٌ باقی نَندن نی دٍنن کٌ تنًا جای انن برای اٍن يا 

ٌ خاطر يهین در طَل رٍز کٌ جنگل انن ترى نیرن بیرٍن ٍ نزدیک غرٍب این جاست؛ ب
 .گردن این جاآفتاب برنی

 اینکٌ چادر آدریان رٍ انتخاب نی کنن دلیل خاصی دارى؟- 

 :تری گفتنایکل در حالی کٌ چادر را برای ٍرٍدشان کنار نی زد، با صدای آيستٌ

 .کس بٌ جز آدریان عاشقانٌ اٍن يا رٍ ناز ٍ نَازش نهی کنٌآرى؛ چَن يیچ- 
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 باالخرى نی خَای بیای تَ یا نٌ؟- 

رٍبی ٍ نایکل با شنیدن صدای دین برگشتند ٍ نگاى رٍبی بٌ جای زخو سطحی رٍی 
 .لب يای دین افتاد

نایکل فَرا رٍبی را بٌ داخل چادر برد، سپس لبخند نعناداری زدى ٍ با صدای بسیار 
ٌ ای کٌ رٍبی بٌ سختی نی شنید، گفت  :آيست

 .کردنت خَشش نیَندىانگار خیلی از رٍش عذرخَايی- 

 :دین با تاسف سری تکان داد؛ انا فَرا لبخند شیطنت آنیزی زدى ٍ گفت

 .انا فکر کنو االن حالش بًترى- 

سپس با سر بٌ آدریان کٌ بر رٍی تخت خَاب دٍنفرى ی نجللی نشستٌ بَد ٍ 
 .ناخن يایش را برانداز نی کرد، اشارى کرد

رٍبی بٌ نحض دیدن اٍ، بٌ یاد سیلی نحکهی کٌ بٌ دین زدى بَد افتادى ٍ خندى ی 
ٌ ی اٍل يو نعلَم بَد کٌ برخالف ظاير بانزى ٍ . کَتايی کرد در نظر اٍ از يهان لحظ

ٌ ی کَچکش، آدریان از آن دستٌ از دختريای چهاق بٌ دست است کٌ بٌ راحتی  جح
اگر چٌ گهان نهی کرد کٌ . نی تَاند پسريایی يهچَن دین را در نشت خَد نگٌ دارد

نیازی بٌ این کار باشد؛ زیرا احساسات عهیق دین نسبت بٌ آدریان از طرز نگاى ٍ رفتارش 
 .کانال نشًَد بَد

 .جَری نگايش نکن، اٍن خیلی دختر خَبیٌ، فقط نباید عصبی بشٌاین- 

 :رنگی بٌ رٍبی زدى ٍ جلَتر رفت، آن گاى با صدای بلندی گفتنایکل لبخند کو

ٌ ی حضَرنَن شدی نٌ؟-   آدریان، تَ کٌ نطهئنا نتَج
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ٌ ی آرانی بٌ بینی کَچکش زدى ٍ این کار باعخ شد لبخند پررنگی رٍی  سپس ضرب
رٍبی با لبخند بٌ آدریان نگاى کرد؛ انا جایی در ذينش بٌ آن . لب يای آدریان بشیند

 .نی اندیشید کٌ انگشت نایکل را بشکند

اش، دست يایش را گرفتٌ نایکل با دیدن خندى ی اٍ ٍ اطهینان بٌ از بین رفتن دلخَری
 :ٍ در حالی کٌ اٍ را ٍادار بٌ ایستادن نی کرد گفت

 .تَ ينَز با رٍبی آشنا نشدی، بیا این جا- 

نایکل دست يای آدریان را کشیدى ٍ اٍ را بٌ سهت رٍبی برد، دین نیز يل کَچکی بٌ 
 .رٍبی دادى ٍ با لبخند پًنی بٌ آن دٍ نگاى کرد

رٍبی لبخندی بٌ صَرت گرد ٍ دلخَر آدریان زد؛ انا آدریان يهچنان با بدگهانی بٌ اٍ نگاى 
ٌ نفر با تعجب بٌ اٍ نگاى  نی کرد کٌ ناگًان صدای خندى ی نایکل بلند شدى ٍ ير س

 .کردند

يیچ گاى بٌ . انا حیرت رٍبی خیلی زٍد از بین رفتٌ ٍ بی ارادى بٌ لب يای اٍ چشو دٍخت
ٌ ی نفس  کٌ گیرییاد نداشت کٌ در آن چند  ناى اٍ این گَنٌ بخندد، ٍ آن گاى در یک لحظ

 . بَد، بٌ خَد اعتراف کرد کٌ عاشق خندى يای اٍ استفرسابرایش بسیار سخت ٍ طاقت

پس از چند جانیٌ کٌ برای رٍبی ساعت يا طَل کشید، خندى ی نایکل تهام شدى ٍ در 
 :حالی کٌ بٌ رٍبی اشارى نی کرد، با شک ٍ تردید آنیختٌ بٌ ناباٍری گفت

 آخٌ، رٍبی ٍ دین؟... نگَ کٌ يهچین فکری کردی- 

ٌ ی تایید تکان  نایکل با خندى ننتظر جَاب آدریان ناند ٍ ينگانی کٌ اٍ سرش را بٌ نشان
 .داد، با بدخلقی رٍبی را بٌ سهت خَد کشید
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رٍبی برای یک لحظٌ خیال کرد قلبش از کار افتادى است، آیا فکری کٌ در سرش 
نی چرخید درست بَد؟ آیا نایکل از آنکٌ آدریان صهیهیت بیش از اندازى ای نیان اٍ ٍ 

 دین تجسو کردى بَد، عبَس ٍ خشهگین بٌ نظر نی رسید؟

با فکرکردن بٌ این نَضَع، قلب رٍبی ننظو تر از ير ٍقت دیگری زدى ٍ اٍ بی ارادى با 
بٌ نظر نی رسید کٌ آدریان نیز با نشايدى ی خشو . لبخند عهیقی بٌ آدریان خیرى ناند

نایکل آرام تر شدى است؛ زیرا بٌ سرعت لبخند نحَی زدى ٍ در حالی کٌ دستش را بٌ 
 :طرف رٍبی دراز نی کرد، با خَشحالی گفت

ٌ کو دیر شدى؛ ٍلی... خب-   .از دیدنت در این جا خیلی خَشحال شدم... ی

رٍبی نگايی بٌ صَرت خندان اٍ انداخت، نَيای صاف ٍ بلندش دٍ طرف صَرتش را 
قاب گرفتٌ بَدند، لب يای صَرتی اش نیز نتناسب با بینی کَچک ٍ چشو يای قًَى ایش 

 .بَد

کردن چًرى ی اٍ، دست يایش را صهیهانٌ فشرد، چشهکی بٌ اٍ زد ٍ رٍبی پس از ٍارسی
 :گفت

 .ننو از دیدنت خَشحالو... خیلی يو دیر نیست- 

 :نایکل نگاى کَتايی بٌ نیهرخ رٍبی انداختٌ ٍ رٍ بٌ آدریان گفت

انشب ٍ شاید يو شب يای بعد از این رٍ رٍبی کنار تَ بهَنٌ، فکر نی کنو دیگٌ نجبَر - 
 .نیستی با انیلی تنًا بهَنی

 :سپس با يهدردی اضافٌ کرد

 . ستنَن نی دٍنیو کٌ یٌ ذرى آزارديندىيهٌ- 
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ٌ ی نایکل جا خَردى بَد، ديانش را برای اعتراض باز  دین کٌ از شنیدن قسهت اٍل جهل
 :کرد کٌ آدریان با حالت دفاعی ٍ لحن سرزنش آنیزی گفت

ٍجٌ آزارديندى نیست، نعلَنٌ کٌ شهايا ينَز يیچ يو این طَر نیست، انیلی بٌ يیچ- 
 .يو نتَنستین احساسات اٍن رٍ درک کنین

 :سپس با حالتی قًرآنیز رٍی تختش نشستٌ ٍ گفت

البتٌ خیلی يو جای تعجب ندارى؛ چَن شها دٍ تا احساساتتَن از جَندى يای نر يو - 
 !کهترى

ٌ ی اٍ بی رحهانٌ خندیدند ٍ باعخ برانگیختن احساسات  نایکل ٍ دین با شنیدن جهل
رٍبی شدند؛ زیرا اٍ نعتقد بَد انیلی ير کٌ يست ٍ ير رفتاری کٌ دارد، نباید این چنین 

 .ظالهانٌ نَرد قضاٍت قرار بگیرد

از این رٍ اٍ نیز چشو غرى ی اساسی بٌ نایکل رفتٌ ٍ با غرٍر ٍ تکبر از کنار آن يا گذشت ٍ 
نایکل ٍ دین ير دٍ با ابرٍيای باالرفتٌ بٌ آن دٍ . درست در کنار آدریان جای گرفت

خیرى شدند؛ تا زنانی کٌ آدریان بی  آنکٌ بٌ آن يا نگايی بیندازد، دست يایش را در يَا 
 :تکان دادى ٍ گفت

 !راى خرٍج از اٍن طرفٌ پسرا- 

 :سپس با انگشت اشارى اش بٌ بیرٍن اشارى کردى ٍ با لحن يشدارديندى ای اضافٌ کرد

ٌ ی نا نَجَدات بی احساس ٍ بی درکی نحل شها رٍ در حضَرش -  جهع دخترٍن
 !نهی پذیرى

دین ٍ نایکل کٌ يهچنان با ديان باز بٌ آن دٍ نگاى نی کردند، ناگًان با شنیدن صدای 
 .فریاد آدریان از جا پریدند
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 !نگٌ نشنیدین چی گفتو؟- 

 کردى ٍ با دلخَری از چادر بیرٍن رفتند ٍ در گردسپس ير دٍی آن يا با عجلٌ عقب 
شدن چادر، رٍبی تَانست لبخند کَتاى نایکل ٍ چشهک ریزش را لحظات آخر بستٌ

 .ببیند

 :بالفاصلٌ بعد از خرٍج آن يا، آدریان نفس راحتی کشیدى ٍ گفت

حاال بًتر شد، بٌ نظرم ٍقتی يیچ پسری دٍ رٍ بر آدم نباشٌ، حتی ! آخیش- 
 .ترىبخشنفس کشیدن يو لذت 

رٍبی با نشايدى ی اٍ خندى ی کَتايی کرد ٍ بٌ آن نتیجٌ رسید کٌ اٍ ٍ دین از ير نظر 
شبايت بسیاری بٌ یکدیگر دارند ٍ در کنار يو زٍج بانزى ای را تشکیل نی ديند کٌ 

 . گذراندن با آن يا خستٌ نهی شَدکس از ٍقتيیچ

نیز چَبی . پس از چند دقیقٌ، با اشتیاق نگايش را در فضای بزرگ ٍ دلباز چادر چرخاند
ٌ يای دست ساز رٍی آن بٌ چشو نی خَردند؛  کَچکی در سهت راست اٍ بَد کٌ پرٍان

ٌ يایی کٌ بی شک بٌ دست انسان ساختٌ ٍ کندى  شدى بَدند؛ زیرا بعضی از کاریپرٍان
 .قسهت يایشان کج ٍ نعَج بَدى ٍ نیاز بٌ تالش ٍ دقت بیشتری داشت

رنگی پَشیدى شدى است ٍ پَش طالییرٍبی در کهال تعجب نتَجٌ شد کٌ زنین با کف
ٌ طَر چنین چیزی نهکن است؛ اٍ ينگام ٍرٍد نیز با دیدن تخت  با خَد اندیشید کٌ چ

ٌ ای از ذينش پرتاب خَاب باشکَى آدریان شگفت زدى شدى بَد؛ انا سَالش را بٌ گَش
 .کردى ٍ صبر کرد تا بٌ نَقعش سر از کار آن يا دربیاٍرد

بٌ نظرش رسید کٌ حاال ٍقت نناسبی برای گرفتن جَاب يایش است؛ انا قبل از آنکٌ 
بخَايد سَالی بپرسد، شیء درخشانی تَجٌ اٍ را بٌ خَد جلب کرد، رٍبی با کنجکاٍی از 

 .جا برخاستٌ ٍ با بلندشدنش تَجٌ آدریان نیز بٌ اٍ جلب شد
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ٌ ی قدی نقابلش نگاى کردى ٍ اٍ را بررسی کرد، قابش از جنس نقرى ی  با اشتیاق بٌ آین
ٌ رنگ طالیی بسیار رٍشنی بَدند  ٌ يای بلندی کٌ آن را نگٌ نی داشتند، ب خالص بَد ٍ پای

 .کٌ برقشان چشو يایش را نی زد

رٍبی دستی بٌ سطح صاف ٍ صیقلی اش کشید ٍ گهان کرد کٌ آن آینٌ شبايت بسیاری 
ٌ ی آن پیرزن دیدى بَد، تنًا تفاٍتش در آن بَد کٌ اکنَن  ٌ ای دارد کٌ در خان بٌ يهان آین

ٌ ی  در آن سَی آینٌ يیچ شخص دیگری حضَر نداشت ٍ تنًا صَرت گرد ٍ نعصَنان
 .خَدش در چًارچَب قاب آینٌ نهایان بَد

 قشنگٌ، نگٌ نٌ؟- 

 :رٍبی بی  آنکٌ برگردد، نگايی بٌ تصَیر آدریان در آینٌ انداختٌ ٍ با تردید گفت

 .نن قبال یکی شبیٌ این آینٌ رٍ دیدم- 

 :آدریان با تعجب پرسید

 ...نطهئنی کٌ کانال شبیٌ این بَدى؟ آخٌ- 

شک ندارم کٌ عین يهین بَد، ننتًا ٍقتی بٌ اٍن آینٌ نگاى کردم، بٌ جز خَدم تصَیر - 
 .یٌ نفر دیگٌ رٍ يو دیدم؛ یٌ زن

 یٌ زن؟ تَ یٌ زن رٍ تَی آینٌ دیدی؟ خب، چٌ شکلی بَد؟- 

ٌ ی بعد با لحن نایَس  : گفتکنندى ایرٍبی بٌ نغزش فشار زیادی ٍارد کرد؛ انا چند جانی

 .یٌ آبی خیلی رٍشن بَد... فقط چشو ياش رٍ یادنٌ- 

ٌ ای را خیرى بٌ اٍ نگاى کرد، سپس دستی بٌ بازٍیش زدى ٍ با لحن  آدریان چند لحظ
 :تهسخرآنیزی گفت
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 !نهنَن از تَضیح کانل ٍ دقیقت- 

 :رٍبی با ناراحتی گفت

تَ کٌ نهی دٍنی نن تَ چٌ شرایط سختی بَدم، در ضهن فکر نهی کردم کٌ نَضَع - 
 .جَر چیزيا طبیعیٌانگار تَی دنیای شها این... چندان نًهی باشٌ؛ یعنی

 :آدریان بٌ تندی گفت

 !دنیای نا دنیای تَ يو يست- 

 :سپس با لحن يشدارديندى ای اضافٌ کرد

در ضهن، تَ نباید اشتباى کنی؛ چَن بعضی چیزيا حتی تَی دنیای نا يو غیرعادی - 
نن اصال نهی فًهو اٍن آینٌ اٍن جایی کٌ تَ . يستن؛ نحل يهین اتفاقی کٌ برای تَ افتاد

 .بَدی چیکار نی کرد

 .ستست درستٌ؟ فقط یٌ آینٌخب، اٍن یٌ آینٌ- 

ٌ ی پا چرخید ٍ رٍی تخت نشست، آن گاى پایش را رٍی پای دیگرش  آدریان رٍی پاشن
 :انداختٌ ٍ گفت

ٌ يای عادی فرق دارى! نچ-  فکر کنو ينَز خیلی چیزيا رٍ باید در نَرد ... این آینٌ با آین
 .آدٍنیس ٍ سرزنین يای اطراف بدٍنی

 :رٍبی کانال بٌ سهت اٍ چرخیدى ٍ با لحن نصههی گفت

 .خب، نن نی خَام بدٍنو- 

 .سپس کنارش نشستٌ ٍ با انتظار بٌ اٍ نگاى کرد
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نندی از اطالعات ٍسیعش خَشحال بَد، آدریان کٌ گَیی از شرایط فعلی ٍ بًرى
 :لب يایش را جهع کردى ٍ با ادا ٍ اطَار گفت

- کٌ ريبر تهام جادٍگران اٍن زنان بَد- ببین يزاران سال پیش جادٍگری بٌ اسو آرگیا- 
اٍلین اٍن يا نی تَنست . تا آینٌ ساخت کٌ يرکدٍم از اٍن يا ٍیژگی خاصی داشتنسٌ

سراسر قلهرٍ رٍ بٌ صاحبش نشَن بدى؛ یعنی حتی اتفاقاتی رٍ کٌ تَ خلَت نردم 
نن فکر نی کنو این یکی اصال چیز خَبی ... نی گذشت يو نی تَنست بٌ نهایش بذارى ٍ

 . نبَد

رٍبی سرش را برای نَافقت با اٍ تکان داد؛ زیرا از نظر اٍ نیز بٌ نهایش درآندن خلَت 
 . خصَصی اش چندان خَشایند نبَد

 :آدریان گلَیش را صاف کردى ٍ با سربلندی ادانٌ داد

ٌ ی دٍم نی ایستاد بٌ -  ٌ ی اٍل بَد؛ یعنی اگٌ کسی در نقابل آین دٍنین آینٌ دٍ قلَی آین
راحتی نی تَنست تهام اتفاقاتی رٍ کٌ اٍن طرف آینٌ اٍل اتفاق نی افتاد ببینٌ، ٍ انا 

 ...سَنی

 :آدریان نفس عهیقی کشید ٍ با خَشحالی گفت

 .جا تَی يهین چادرىسَنین آینٌ يهین- 

رٍبی بٌ سرعت سرش را برگرداند ٍ بار دیگر نگايش را بٌ آینٌ دٍخت، آن گاى با بًت ٍ 
 :حیرت گفت

ٌ طَری؟... سَنین آینٌ يهینٌ؟ اٍن این جاست؟ انا-   چ

شانسی خب فکر کنو این یکی از بًترین چیزياییٌ کٌ برانَن نَندى، در ٍاقع یٌ خَش- 
 .این آینٌ از اجداد جاناتان بٌ اٍن رسیدى. خیلی بزرگٌ
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 :رٍبی بٌ سرعت سرش را برگرداند ٍ پرسید

 جاناتان یٌ جادٍگرى؟- 

ٌ ای باال انداختٌ ٍ گفت  :آدریان با قیدی شان

ٍجَد اٍن برای . ستاٍيَم، در ٍاقع تنًا جادٍگر در آدٍنیس ٍ تهام سرزنین يای دیگٌ- 
 .نا یٌ نعهتٌ

 :رٍبی بٌ چشو يای تیرى ی اٍ کٌ شیفتگی خاصی در آن بَد، خیرى شدى ٍ گفت

ٌ ياپس این تخت سلطنتی، کف-   ...پَش يا ٍ پرٍان

 :آدریان با شادنانی گفت

 !ستدرستٌ، اٍن نعرکٌ! کار اٍنٌ- 

ٌ جا در سکَت نطلق فرٍ رفت، سپس رٍبی کٌ ينَز گیج ٍ  ندت کَتايی گذشت ٍ يه
 :سردرگو بَد پرسید

 ٍیژگی سَنین آینٌ چیٌ؟- 

 :آدریان فَرا جَاب داد

کس نهی تَنٌ از قضاٍت یعنی يیچ... اٍن نی تَنٌ چًرى ی حقیقی يهٌ رٍ نشَن بدى- 
بی رحهانٌ اٍن در انان باشٌ؛ چَن بالستحنا يَیت ٍاقعی شخصی رٍ کٌ در نقابلش قرار 

 . بگیرى برای يهٌ فاش نی کنٌ

 : گفتکنانرٍبی در حالی کٌ شگفت زدى ٍ نتحیر بٌ نظر نی رسید، زنزنٌ

 !العادى ستفَق - 
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 .درستٌ؛ ٍلی تَ نباید حاال فکرت رٍ بٌ اٍن نشغَل کنی- 

ٌ ای تذکر داد  :رٍبی با تعجب بٌ اٍ نگاى کرد ٍ آدریان با صدای آيست

جاناتان نیگٌ ير . یادت نرى کٌ این سٌ آینٌ در کنار يهدیگٌ نی تَنن نابَدکنندى باشن- 
ٌ ی دنیا بشٌ؛ چَن ٍجَد  کسی کٌ ير سٌ آینٌ رٍ با يو داشتٌ باشٌ نی تَنٌ صاحب يه
اٍن سٌ تا در کنار يو چشو درٍن رٍ برای صاحبش ایجاد نی کنٌ ٍ بعد از اٍن حتی اگر 
ٌ يا رٍ از دست بدى، باز يو نی تَنٌ ير نقطٌ از سرزنین رٍ ببینٌ ٍ از کار يهٌ باخبر  آین

 . ستباشٌ، ٍ این برای نا بٌ نعنای یک فاجعٌ

ٌ ای گفت  :چشو يای رٍبی گرد شدى ٍ يهچَن اٍ با صدای آيست

 ...ٍلی اینکٌ خیلی خَبٌ، اگٌ ير سٌ تا آینٌ دست شخصی نحل جاناتان باشٌ- 

ٌ اش را کانل کند ٍ در حالی کٌ سرش را با افسَس تکان نی داد  آدریان نگذاشت جهل
 :گفت

 ٍ اگٌ دست شخصی نحل نارسیسا باشٌ چی؟! اگٌ- 

ٌ اش دریافت کرد ٍ  رٍبی با شنیدن نام اٍ، احساس آشنای فرٍریختن چیزی را در سین
 .سرش را بٌ شدت تکان داد

 :آدریان نیز بر خَد لرزیدى ٍ گفت

حتی تصَرش يو نهی کنو کٌ در صَرت داشتن یٌ يهچین ٍیژگی، چٌ کاريایی - 
 .نی کنٌ

 :آن گاى با لحن قاطعی ادانٌ داد
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ٌ ی دٍم دقیقا -  فردا باید این نَضَع رٍ برای جاناتان تعریف کنی، اٍن باید بدٍنٌ کٌ آین
 .کجاست

ٌ ی نانعلَنی خیرى ناند  .رٍبی با اطهینان سرش را تکان دادى ٍ بٌ نقط

ٌ ی چادر بٌ نَری کٌ  رٍبی در کنار آدریان بر رٍی تخت دراز کشیدى بَد ٍ از پشت پارچ
ٌ يا در تاریکی شب از خَد ساطع نی کردند، خیرى نی شد ساعت يا از آخرین . پرٍان

آدریان بٌ نحض گذاشتن سرش بر رٍی بالش نرنش . صحبت يایش با اٍ نی گذشت
، در ٍاقع چنان غرق افکارش بَد کٌ  خَابیدى بَد؛ انا خَاب بٌ چشو يای رٍبی نهی آند

 .تالشی يو برای خَابیدن نهی کرد

ٌ ی دٍم ٍ سَم را بٌ دست نی آٍرد چٌ؟ در حال حاضر نیز  اگر بٌ راستی نارسیسا آین
شکست اٍ غیرنهکن بَد، چٌ برسد بٌ آنکٌ چشو درٍنش فعال شدى ٍ بتَاند تک تک 

حرکات آن يا را زیر نظر بگیرد؛ در آن صَرت رٍبی رايی نداشت بٌ جز آنکٌ دنش را رٍی 
 .جا فرار کندکَلش انداختٌ ٍ دٍپای دیگر نیز قرض کردى ٍ از آن

رٍبی برای بار دٍم خَاست تهام نشکالت پیش رٍیش را نرٍر کند؛ انا با بٌ یاد آٍردن 
جهالت جاناتان، گهان کرد کٌ بًترین کار نهکن يهان است کٌ بخَابد ٍ اتفاقات آیندى 

 .را بٌ جای دٍری از ذينش پرتاب کند تا بٌ ٍقتش برای آن يا نگران ٍ آشفتٌ شَد

ٌ يا بر رٍی زنین نی ٌ خاطر نَر پرٍان ٌ يایی کٌ ب افتاد برای بٌ پًلَ چرخید ٍ خیرى بٌ سای
خَاب تهرکز کرد، کو کو چشو يایش گرم شدى ٍ بدنش بی حرکت ناند؛ آن گاى ذين 

ٌ اش آرام گرفتٌ ٍ خیلی زٍد بٌ خَاب عهیق ٍ بی رٍیایی فرٍ رفت  .نغشَش ٍ کالف

*** 

 «نیراث آدٍنیس»
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رٍبی تکان نحکهی خَرد ٍ در عالو خَاب ٍ بیداری الی یکی از پلک يایش را بٌ سختی 
باز کرد؛ برای چند جانیٌ نات ٍ نبًَت ناند؛ انا خیلی زٍد يَشیار شدى ٍ نگايش را بٌ 

 .سقف چادر دٍخت

ٌ يایی را کٌ بر رٍی سقف پر ٍ بال نی زدند تشخیص ديد، پس تَانستنی  نَر پرٍان
چٌ چیزی باعخ شدى بَد کٌ از خَاب بپرد؟ . ينَز چند ساعتی بٌ صبح باقی ناندى بَد

باز يهَن کابَس يای يهیشگی؟ نٌ، اگٌ نی دیدم یادم نی نَند، » :رٍبی با خَد فکر کرد
 «.اینحل ير ٍقت دیگٌ

رٍبی تردیدی نداشت کٌ دلیل بیدارشدنش چیزی بٌ جز کابَس است ٍ ينگانی کٌ 
 . نالیهی بلند شد، شکش بٌ یقین تبدیل شدخشصدای خش 

یک نفر بٌ آرانی ٍارد چادر شدى ٍ بٌ اٍ نزدیک نی شد، رٍبی صدای نفس يای عهیق ٍ 
ينگانی کٌ با ترس سر جایش خشک شدى . باال کشیدن بینی اش را بٌ خَبی نی شنید

بَد، بار دیگر آن شخص بینی اش را باال کشید ٍ رٍبی با ناراحتی لب يایش را بٌ يو 
 .فشرد

برای یک لحظٌ رٍبی فکرکرد کٌ آن . صدای قدم يایش ير لحظٌ نزدیک تر نی شد
شخص ير کٌ باشد نی تَاند با جیغ بلند باالیی اٍ را فراری بديد؛ زیرا نطهئن بَد کٌ اٍ 

 .جسارت نقابلٌ با صد يا زن ٍ نرد را ندارد

ٌ ی نفس  رٍیش گیربا فکرکردن بٌ این نسئلٌ، شجاعت بیشتری پیدا کردى ٍ در یک لحظ
 .را بٌ سهت اٍ برگرداند

با تعجب بٌ دختری کٌ باالی سرش ایستادى بَد خیرى ناند ٍ اٍلی سَالین را کٌ بٌ 
 :ذينش آند پرسید

 تَ کی يستی؟- 
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 :آن دختر بی  آنکٌ ايهیتی بٌ پرسش اٍ بديد، پَزخندی زدى ٍ گفت

 .در ٍاقع نن باید این سَال رٍ از تَ بپرسو- 

ٌ ای گفت  :اخو يای رٍبی در يو رفتٌ ٍ رٍی تخت نشست ٍ با لحن طلبکاران

 .نن این جا خَابیدى بَدم کٌ تَ اٍندی داخل- 

دخترک برای بار دٍم پَزخند صداداری زدى ٍ در حالی کٌ لباس يای چرم قًَى ای اش را 
 :درنی آٍرد، گفت

 .جا نی خَابو؛ ٍلی تا حاال تَ رٍ ندیدمننو بیست سالٌ کٌ يهین- 

ٌ ای در ذينش زدى شد ٍ گفت  :رٍبی با تعجب بٌ اٍ نگاى کرد، آن گاى جرق

 تَ انیلی يستی؟- 

انیلی بی  آنکٌ ايهیتی بٌ اٍ بديد، از باالی سر آدریان عبَر کرد، اٍ را بٌ کناری يل داد ٍ 
 .دراز کشید؛ سپس با خَنسردی چشو يایش را بست

 بَد، يهچنان رٍی تخت نشستٌ ٍ با تعجب بٌ صَرت کحیفش زدىرٍبی کٌ ينَز حیرت
دٍر چشو يایش تیرى ٍ کبَد شدى بَد ٍ بٌ نظر نی رسید کٌ ساعت يا اشک . نگاى کرد

ٌ ی  ریختٌ است؛ بینی اش قلهی ٍ صاف بَد ٍ لب يای باریکش تناسب خَبی با بقی
اجزای صَرتش داشت، نَيای قًَى ایش بٌ صَرت پریشان بٌ رٍی بالش ریختٌ شدى 

 .بَد

 .جَری بًو زل بزنٌخَشو نهیاد یکی این- 

 :رٍبی با شنیدن این حرف، يَل شدى ٍ فَرا گفت

 .فقط داشتو بٌ یٌ چیزی فکر نی کردم... نن کٌ بٌ تَ نگاى نهی کردم، فقط- 
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تا اٍ نیز سَالی را کٌ « بٌ چی فکر نی کنی؟» :رٍبی چند جانیٌ ننتظر ناند تا انیلی بپرسد
يهچَن نَریانٌ نغزش را نی خَرد، از اٍ بپرسد؛ انا انیلی دیگر حرفی نزد ٍ بی تَجٌ بٌ 

 .اٍ بٌ پًلَ چرخید

رٍبی چشو غرى ای بٌ اٍ رفت ٍ با ناراحتی دراز کشید؛ انا این بار خَابیدن برای اٍ سخت 
شدى بَد؛ زیرا انیلی بی رحهانٌ دست يایش را از دٍ طرف باز کردى بَد ٍ رٍبی برای آنکٌ 

از برخَرد دست اٍ با صَرتش جلَگیری کند، نجبَر شد تا جایی کٌ نی تَاند خَد را 
 .جهع کند

ٌ ای نگذشتٌ بَد کٌ پلک يایش سنگین شدند؛ انا یک سَال يهچَن  ينَز چند دقیق
انیلی آن ٍقت شب کجا بَد ٍ آیا ٍاقعا » :نگس نزاحهی بٌ دٍر سرش نی چرخید

رٍبی « کبَدی دٍر چشو يایش بٌ آن دلیل بَدى کٌ ندت طَالنی را گریٌ کردى است؟
نتَانست جَابی برای سَالش پیدا کند ٍ ترجیح داد بخَابد ٍ فردا جَابش را از زیر زبان 

 .آدریان بیرٍن بکشد

اٍ پس از بیدارشدن ٍ . صبح رٍز بعد، برای رٍبی شگفت آٍر ترین صبح زندگی اش بَد
شدن از چادر، با جهع کحیری از نردنی رٍبرٍ شد کٌ صهیهانٌ در کنار یکدیگر خارج

از قرار نعلَم این یکی از . نشستٌ ٍ در فنجان يای بسیار کَچکی چای نی نَشیدند
 . پیدا کردى ٍ بٌ يیچ ٍجٌ از آن ناراضی نبَدند سالعادت يایی کٌ بَد کٌ در آن بیست

رٍبی پس از دیدن نایکل در آن جهع بسیار نتعجب شد؛ انا ينگانی کٌ آدریان اٍ را با 
ٍحشی را بخَرد، برای خَد اٍ نیز * زٍر کنار بقیٌ نشاند ٍ ٍادارش کرد کٌ تخو ساگچی

بخش شدى ٍ شرٍع بٌ صحبت با زن يایی کرد کٌ ندام نشستن در کنار نردم لذت
زادگان آدٍنیس بَدند ٍ حقشان نیست کٌ غرٍلند کردى ٍ نی گفتند کٌ رٍزی جزٍ اشراف

زن دیگری با نَيای بسیار رٍشن ٍ چشو يای سبزرنگش آن جا بَد کٌ بٌ . آن جا بهانند
خَدم اٍن چشو يای آبی خَشگلش رٍ از حدقٌ بیرٍن » :طَر پیَستٌ تکرار نی کرد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

347 Zahra bagheri  پایان برای بازگشتیرنان |  

ٌ ی بعد آدریان « !نیارم رٍبی تا چند دقیقٌ نتَجٌ ننظَر اٍ نشد؛ انا چند جانی
 :چشو غرى ای بٌ آن زن رفتٌ ٍ با صدای آرانی گفت

ٌ ی این زن رٍ دادى بٌ یکی از بًترین -  ننظَرش نارسیساست، آخٌ اٍن خَن
 .خدنتکارياش

ٌ ی تخو ساگچی را ديانش گذاشت،  رٍبی با ناراحتی سرش را تکان داد ٍ آخرین تک
ٌ ی نردم از جا بلند شدى ٍ خَد را بٌ نایکل رساند ٍقتی در نقابلش . آن گاى بٌ يهراى بقی

ایستاد احساس عجیبی داشت؛ در ٍاقع از ٍقتی کٌ بٌ کَيستان آندى بَدند با يو حرف 
ٌ ی تحهلش بَد  .نزدى بَدند ٍ این برای رٍبی فراتر از آستان

 چیزی شدى؟- 

 :رٍبی سعی کرد نگاى خیرى اش را از اٍ بگیرد، سپس با لحن عادی گفت

 ...نٌ فقط- 

ٌ اش را نیهٌ تهام گذاشت ٍ بٌ دنبال نَضَعی برای صحبت با اٍ گشت،  رٍبی جهل
 ...نایکل يهچنان با انتظار بٌ اٍ نگاى نی کرد کٌ

 نی خَاستو بپرسو، پس کی نی تَنو با جاناتان صحبت کنو؟! آيا- 

ٌ ای بٌ اٍ خیرى شد؛ گَیی شک داشت کٌ این يهان حرفی باشد کٌ  نایکل چند جانی
 :نی خَاست بگَید، با این حال سرش تکان داد ٍ با خَنسردی گفت

ير ٍقت کٌ الزم باشٌ خَدش نیاد . االن نهی تَنٌ، صبح يا سرش خیلی شلَغٌ- 
 .درضهن، تَ يو انقدر این ٍر ٍ اٍن ٍر پرسٌ نزن ٍ کنار آدریان بهَن. سراغت

نایکل بعد از گفتن این جهلٌ از کنار اٍ گذشت ٍ رٍبی را با دلخَری ٍ عصبانیتش تنًا 
ٌ يایی فرٍافتادى بٌ سهت پشت چادر يا بٌ راى افتاد. گذاشت  .اٍ با قدم يای کَتاى ٍ شان
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چند . انگیز ٍ نسبتا زیبایی رٍبرٍ شدبٌ نحض ٍاردشدن بٌ فضای باز، با ننظرى ی يراس
 .قدنی جلَتر رفت ٍ رٍی سنگ بزرگی نشست

ٍجَد آن قصر . آلَد نارسیسا را از يهان جا يو نی تَانست دید ٍ نٌ انگیزقصر رعب
ٌ ی تاریکی بَد کٌ تهام ٍجَدش را پر نی کرد ٍ اٍ را تا انتًای ٍحشت ٍ  يهچَن نیه

 .ترس پیش نی برد

رٍبی با نگرانی بٌ بلندترین برج قصر خیرى ناند ٍ در یک لحظٌ تصَیری آشنا از زنی کٌ 
 ٌ  . جنَن آنیزش در گَشش نی پیچید، بٌ یاد آٍردیقًقً

 .تَی خَابو دیدنت- 

 ٌ  این را گفت ٍ حیران ٍ سرگشتٌ ناند؛ زیرا ير چٌ بیشتر نی گذشت، کنانرٍبی زنزن
نی فًهید کٌ کابَس يایش آنیزى ای از گذشتٌ ٍ آیندى ای بَدند کٌ ير شب يهچَن 
آالرم نَبایلش بٌ اٍ یادآٍری نی کردند کٌ چٌ کسی است ٍ باید با چٌ کسانی رٍبرٍ 

؛ انا اٍ بٌ چٌ راحتی از آن يا گذشتٌ بَد ٍ آن افکار را تنًا خَاب يایی بیًَدى ٍ  شَد
 .آزارديندى نی پنداشت

رٍبی نفس عهیقی کشید ٍ نتَجٌ شد بی  آنکٌ بخَايد ينَز بٌ آن قصر کٌ پیکر 
ٌ ی نرگ بر رٍی زنین افتادى بَد، خیرى ناندى است؛ از این رٍ بٌ  تیرى اش يهچَن سای

ٌ ی دیگری دٍخت  .سختی چشو از آن جا برداشتٌ ٍ نگايش را بٌ نقط

ٌ ی بزرگی کٌ آبش کدر ٍ تار بٌ نظر نی رسید، کهی عقب تر از قصر بَد رٍبی با . دریاچ
دیدن آن بٌ یاد اقیانَسی افتاد کٌ در سرزنین ساتیر يا بر رٍی شن يای خنک ٍ نهدارش 

 .نشستٌ بَد، بی ارادى خنجرش را لهس کردى ٍ آن را بیرٍن کشید

ٌ ی ارزشهندت رٍ از خَدم دٍر ٍقتير کی کٌ يستی، نطهئن باش کٌ يیچ-   يدی
 .نهی کنو، تَ جَن نن رٍ نجات دادی
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 کی جَنت رٍ نجات دادى؟- 

 شدى یصدای سرد ٍ بی تفاٍتی از پشت سر رٍبی بلند شد ٍ اٍ با دیدن چشو يای تنگ 
 :انیلی، از جا بلند شد ٍ در حالی کٌ خنجر را در جیبش نی گذاشت گفت

 تَ این جا چیکار نی کنی؟! کسيیچ- 

 :انیلی جلَتر آند ٍ خیرى بٌ جیب يای اٍ پرسید

 کی اٍن رٍ بًت دادى؟- 

 :اخو يای رٍبی ناخَدآگاى دريو رفتٌ ٍ بٌ تندی گفت

تَ برای چی اٍندی ٍسط خلَتو ٍ داری ازم بازجَیی ... کس، اصالگفتو کٌ يیچ- 
 نی کنی؟

انیلی نگاى سردش را بٌ چشو يای اٍ دٍخت، برای یک لحظٌ بٌ نظر رسید کٌ نی خَايد 
با اٍ حرف بزند؛ انا چند لحظٌ بعد چشو غرى ای بٌ اٍ رفتٌ ٍ بٌ سهت چادر يا بٌ راى 

 .افتاد

 رفتن اٍ را تهاشا نی کرد کٌ انیلی چند جانیٌ نکخ شدىرٍبی با ناراحتی ٍ لب يای جهع
 :کردى ٍ گفت

 .ببخشید کٌ نزاحو خلَتت شدم- 

 .باری از پشیهانی ريا کردآن گاى برگشتٌ ٍ اٍ نیز رٍبی را با کَلٌ

آدریان در حالی کٌ خَد را در آینٌ برانداز نی کرد، پشت چشهی برای رٍبی نازک کردى ٍ 
 :گفت

 .اٍن قدر يا يو کٌ تَ نیگی بداخالق نیست- 
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ٌ ای کشید ٍ با عصبانیت بٌ اٍ خیرى شد پس از برگشتن بٌ چادر . رٍبی نفس کالف
ٌ ی ناجرا را برای آدریان تعریف کردى بَد؛ انا اٍ ندام نی گفت کٌ انیلی  بی نعطلی يه

 .اش، نًربانی ٍ عطَفت نَج نی زنديهیشٌ يهان طَر است؛ انا پشت آن قلب سنگی

رٍبی کٌ تصَرش را يو نهی کرد کٌ در ٍجَد آن دختر ذرى ای نًر ٍ نحبت بٌ اطرافیانش 
 :باشد، با لجبازی گفت

اٍن از نن خَشش نهیاد، شک ندارم؛ گهَن يو نهی کنو کٌ چیزی بٌ اسو نًربَنی - 
 .تَی ٍجَدش داشتٌ باشٌ

ٌ ی نقابلش دل کند ٍ رٍی تخت نشستٌ ٍ دست بٌ سینٌ بٌ اٍ نگاى کرد  .آدریان از آین

 :آن گاى رٍبی ادانٌ داد

حاال کٌ فکر نی کنو نی بینو دین ٍ نایکل حق داشتن کٌ راجع بًش اٍن جَری - 
 ...قضاٍت کنن، اٍن ٍاقعا غیرقابل

ٌ اش را نیهٌ ٌ ی چادر ایستادى بَد، جهل تهام گذاشت ٍ رٍبی با دیدن انیلی کٌ در آستان
ٌ ی نانعلَنی خیرى ناند  .با خشو ٍ شرنندگی بٌ نقط

 !ت رٍ کانل نهی کنی، قًرنان؟چرا جهلٌ- 

 .رٍبی بٌ سرعت سرش را برگرداندى ٍ با تعجب ٍ حیرت بٌ اٍ نگاى کرد

 :انیلی با پَزخند نعناداری اضافٌ کرد

آرى، تَ قًرنانی ٍ نن یٌ بی عرضٌ کٌ حتی یٌ کار نفید يو نهی تَنو انجام بدم؛ انا - 
 .شاید الزم باشٌ بدٍنی کٌ نظرت برام کَچک ترین ايهیتی ندارى

 :رٍبی از جا پرید ٍ آدریان فَرا نیان اٍ ٍ انیلی قرار گرفت
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 يی دخترا آرٍم باشین، نا کٌ دعَا نداریو، نٌ؟- 

صَرت رٍبی از شدت عصبانیت سرخ ٍ برافرٍختٌ . آدریان با تردید بٌ آن يا نگاى نی کرد
 .شدى بَد ٍ ير لحظٌ آنادى ی حهلٌ بٌ انیلی بَد

 : گفت آنیزیانیلی کٌ تا آن لحظٌ از جایش تکان نخَردى بَد، با لحن کنایٌ

نگٌ غیر از اینٌ رٍبی؟ تَ قًرنان این نردم نیستی؟ کسی کٌ بی  يیچ زحهت ٍ سختی - 
 ست؟نحبَب دل يهٌ

ٌ ی آخرش را گفت ٍ در حالی کٌ از چادر خارج نی شد، فریاد زد  :انیلی با نفرت جهل

ٌ ت خَدنهایی نی کنن، نن -  ٌ ی اٍن کَدن يایی کٌ ٍاس ٍلی یادت نرى کٌ برعکس يه
 .شک ندارم کٌ تَ لیاقت برتری نسبت بٌ نا رٍ نداری

 .آن گاى از چادر بیرٍن رفت

 اٍ، پايای رٍبی سست شدى ٍ با بی حالی رٍی زنین نشست ٍ شدنبٌ نحض خارج 
رٍبی . سعی کرد نفس عهیقی بکشد؛ انا در آن شرایط سخت ترین کار نهکن يهین بَد

چنان در ننجالب یأس ٍ ناانیدی فرٍ رفتٌ بَد کٌ گهان نهی کرد دیگر يرگز بتَاند از آن 
 .بیرٍن بیاید

 حالت خَبٌ؟- 

سپس با کهک . آدریان با نگرانی اٍ را تکان داد ٍ رٍبی تنًا بٌ تکان سری اکتفا کرد
 .آدریان کٌ ير چند جانیٌ یک بار نگاى خشهگینی نحار ٍرٍدی چادر نی کرد، از جا برخاست

 .ست، خب؟ جدی نگیرشاٍن دیٍَنٌ- 

 .ٍاقعا؟ ٍلی یادنٌ گفتی کٌ نًر ٍ عطَفت از ٍجَدش سرازیر نیشٌ- 
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ٌ ای بٌ اٍ انداخت ٍ ننتظر جَاب ناند؛ انا قبل از آنکٌ آدریان بخَايد  رٍبی نگاى خصهان
 .دلیل نَجًی بیاٍرد، ٍرٍدی چادر بار دیگر گشَدى شدى ٍ جاناتان ٍارد شد

رٍبی بٌ احترام اٍ فَرا ایستاد ٍ نگايی بٌ پشت سرش انداخت؛ انا جاناتان کانال تنًا 
 .بَد ٍ یک بار دیگر انید يایش برای دیدن نایکل بر باد رفت

 .حتها نی دٍنی کٌ چرا بٌ این جا اٍندم ٍ نزاحو استراحتت شدم! دختر خَبو- 

 ...اِ - 

رٍبی نهی دانست چٌ باید بگَید؛ زیرا جاناتان چنان احترام ٍ عزتی برای اٍ قائل نی شد 
کشیدند ٍ اٍ را با خجالت ٍ شرنساری اش تنًا کٌ تهام جهالت از ذينش پرنی

 .نی گذاشتند

ٌ ای گفت  :سرانجام بعد از نکخ طَالنی با صدای آيست

 .بلٌ، فکر کنو بدٍنو- 

ٌ ای را بٌ آدریان خیرى شد، آن گاى اٍ از جا پریدى ٍ -  جاناتان لبخندی زد ٍ چند جانی
 :يهان طَر کٌ از چادر خارج نی شد، گفت

 .نن نیرم بیرٍن تا شها راحت باشین- 

 :جاناتان نگاى تحسین آنیزی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت

 .نطهئنا صحبت يانَن خیلی طَل نهی کشٌ! اٍى، نهنَنو- 

آدریان سرش را تکان داد ٍ لبخند  کَتايی بٌ آن دٍ زد، سپس خیلی زٍد از چادر بیرٍن 
 .رفت
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ٌ ی قبل  جاناتان دست يایش را بلند کردى ٍ با اشارى بٌ دٍ جفت صندلی کٌ تا چند جانی
 :آن جا نبَدند، گفت

 .لطفا بشین- 

 .رٍبی بٌ اطاعت از اٍ نشست ٍ ننتظر ناند

ٌ طَرى؟ راحت يستی؟ نشکلی کٌ ٍجَد ندارى نٌ؟-   خب دخترم، این جا چ

 :رٍبی نی خَاست حرفی بزند کٌ جاناتان ادانٌ داد

 .اگر این جا بًت سخت نی گذرى نی تَنو یٌ چادر اختصاصی برات برپا کنو- 

ٌ ای بٌ غیر از نن يو سخت نی گذشت، این کار رٍ براش -  اگر بٌ انیلی یا ير دختر دیگ
 انجام نی دادین؟

این جهلٌ ناخَدآگاى از ديانش پرید؛ انا دانستن جَاب این سَال برایش ايهیت 
 .ٍیژى ای داشت

جاناتان با شنیدن سَال اٍ، نگاى عهیقی بٌ سرتاپایش انداختٌ ٍ خیلی زٍد با صدای 
 :آرانی جَاب داد

 .بلٌ، فکر نی کنو کٌ يهین کار رٍ براش انجام نی دادم- 

 :رٍبی کٌ خیالش راحت شدى بَد، نفس آسَدى ای کشید ٍ با لبخند گفت

 .نٌ، نن بٌ چیزی احتیاج ندارم- 

 بٌ اٍ نگاى کرد؛ انگار قصد داشت شدىجاناتان سرش را تکان داد ٍ با چشو يای تنگ 
افکارش را بخَاند  ٍ علت پرسش را بداند؛ انا اٍ دیگر حرفی بٌ نیان نیاٍرد ٍ پس از 

 :درنگ کَتايی شرٍع بٌ صحبت کرد
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ٌ ی خَدم -  از اٍن جایی کٌ نایکل تَضیح درست ٍ دقیقی بًت ندادى، نن ٍظیف
ٌ چیز رٍ با تهام جزئیات برات تعریف کنو خب، ير سَالی کٌ داری ازم ... نی دٍنو کٌ يه

 .بپرس رٍبی

ٌ ی شگفت انگیز دریافت کٌ اکنَن نی تَاند جَاب تهام پرسش يایش  رٍبی در یک لحظ
را بگیرد؛ ير سَالی کٌ تا بٌ آن رٍز برایش بٌ ٍجَد آندى بَد، اکنَن جَابش در نشت 

چنان احساس يیجانی در ٍجَدش بر پا . جاناتان بَد کٌ با خَشحالی بٌ اٍ نگاى نی کرد
 .شدى بَد کٌ یک لحظٌ تهام سَاالتش را از یاد برد

رٍبی با عصبانیت سرش را تکان داد ٍ سعی کرد آرام باشد، آن گاى اٍلین سَالی را کٌ بٌ 
 :ذينش رسید پرسید

ٌ طَر این سرزنین بٌ دست نارسیسا افتاد-   .نی خَام بدٍنو چ

ٌ جا شدى ٍ با آرانش گفت  :جاناتان بر رٍی صندلی اش جاب

 ...تَضیحش خیلی طَالنیٌ؛ انا- 

 :رٍبی با نگرانی بٌ اٍ نگاى کرد ٍ جاناتان ادانٌ داد

ٌ ش رٍ بدٍنی، پس تا قبل از رفتن بٌ جشن بازگشت تَ سعی -  ننو نی خَام کٌ تَ يه
ٌ چیز رٍ برات تعریف کنو  .نی کنو کٌ يه

 .رنگی زد ٍ این بار سراپا گَش شدرٍبی لبخند کو

 . فکر کنو اسو يیدس بٌ گَشت خَردى باشٌ- 

 :رٍبی فَرا گفت

 .شَن خَندمالبتٌ، تَی یکی از کتاب يا دربارى- 
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ٌ ای با گیجی بٌ اٍ نگاى کرد، کانال نشخص بَد کٌ از حرف اٍ سردرنیاٍردى  جاناتان لحظ
است؛ انا انگار يهان کٌ فًهید اٍ اطالعات کافی دربارى ی خدایان را دارد برایش کافی 

 .بَد

 ...پس باید بدٍنی کٌ ينگام تقسیو نیراث پدرش، بدترین قرعٌ بٌ نام اٍن افتاد ٍ- 

 .دنیای زیرزنین بًش رسید- 

ٌ ی اٍ را کانل کردى ٍ جاناتان با شادنانی گفت  :رٍبی جهل

کردن رٍح ٍ اٍن تا ابد نحکَم بٌ زندگی در اٍن جا شد ٍ شرٍع بٌ جهع! درستٌ- 
انسان يای خبیخ کرد، باالخرى اٍ باید یٌ جَری نردم سرزنین خَدش رٍ تشکیل نی داد 

 .دیگٌ

 .جاناتان با يهدردی جهلٌ آخرش را اضافٌ کرد ٍ نفس عهیقی کشید

... کس کاری بٌ کارش نداشت؛ انايیدس تا یٌ زنانی آرٍم ٍ بی دردسر بَد؛ چَن يیچ- 
رٍزی پسر شرٍری تصهیو گرفت گشت ٍ گذاری در اٍن جا داشتٌ باشٌ ٍ در نًایت با 

ٌ ی نفیس يیدس، زیباترین  يزار ترفند، بٌ اٍن جا رفت ٍ پس از دزدیدن گنجین
ٌ ی اٍن رٍ يو با خَدش يهراى کرد ٍ از رايی کٌ يیچ کس نهی دٍنٌ از اٍن جا نعشَق

 . فرار کرد ٍ بٌ آدٍنیس برگشت

 :رٍبی کٌ جا خَردى بَد، با صدای نسبتا بلندی گفت

 !چی؟ اٍن پسر ايل آدٍنیس بَد؟- 

 . جاناتان با تاسف سری تکان داد ٍ رٍبی آجار غو ٍ اندٍى را در چًرى اش دید

ٌ ای ادانٌ داد  :آن گاى با صدای گرفت
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ٌ ی نردم رٍ بٌ نابَدی -  اٍن پسر با بازگشت بٌ آدٍنیس نٌ تنًا خَدش، بلکٌ يه
 .کشَند

يیدس شکایتش رٍ بٌ پیش برادرش پَسایدٍن برد ٍ در اٍن جا نفرینی بٌ ٍجَد آٍرد 
 .نیکَالس، پدر نارسیسا... کٌ از درٍنش پسری بٌ اسو نیکَالس بٌ ٍجَد اٍند

پدر نارسیسا؟ اٍن از نفرین يیدس بٌ ٍجَد اٍند؟ پس بٌ خاطر يهین نارسیسا يو - 
 دنبال نابَدی این سرزنین بَد؟

نارسیسا بٌ دنبال نابَدی این سرزنین نبَد، نارسیسا ٍ پدرش برخالف تصَر يیدس بٌ - 
 يهین يو رايی باقی نَند ٍ پَسایدٍن  خاطردنبال حکَنت بر این سرزنین بَدند ٍ بٌ

نرگ یک دختر ٍ بٌ دنیا اٍندن یک . با علو بٌ این نَضَع نژدى ی یک انید رٍ داد
 .نَزاد

 :رٍبی با صدای لرزانی گفت

 ...اٍن دختر- 

 .پرنسس لیانا بَد- 

آن گاى بٌ . صَرت جاناتان از شدت اندٍى در يو رفتٌ ٍ چشو يای آبی اش از اشک پر شد
 .سرعت از جا برخاستٌ ٍ پشت بٌ اٍ ایستاد

ٌ ی اٍ را بشنَد؛ انا تردیدی نداشت کٌ اکنَن  رٍبی ير  چٌ دقت کرد نتَانست صدای گری
ٌ اش را خیس کردى است  .اشک يایش صَرت شکست

 :طَلی نکشید کٌ جاناتان نفس عهیقی کشید ٍ بی  آنکٌ برگردد، گفت

اٍن کسی کٌ باید جَنش رٍ فدا نی کرد تا سرزنینش رٍ نجات بدى، پرنسس بَد کٌ در - 
ٌ ی يفدى  .سالگیش با آغَش باز بٌ استقبال نرگ رفتآستان
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ش نیزان رٍبی احساس عجیبی داشت، گهان نی کرد برای اٍلین بار در زندگی ا
شجاعتش در نعرض انتحان قرار گرفتٌ است، آیا اٍ نی تَانست ٍ یا قدرتش را داشت 

سال اٍ اکنَن کٌ بیست! کٌ يهچَن لیانا سرنَشتش را بپذیرد؟ جَابش آسان بَد، نٌ
داشتٌ ٍ خطرات بسیاری را پشت سر گذاشتٌ بَد بٌ خَد اعتراف نی کرد کٌ جسارت این 

 .کار را ندارد

جاناتان برگشت ٍ رٍبی سرخی چشو يایش را دید؛ انا ينگام صحبت، در صدایش 
 :کَچک ترین لرزشی ٍجَد نداشت

اٍن حتی بٌ نادرش رحو نکرد ٍ از شبی کٌ قصر بٌ . نارسیسا پرنسس ٍ جان رٍ کشت- 
 ...تصرفش در اٍند، نلکٌ يو ناپدید شد

ٌ ی نانعلَنی زنزنٌ کرد  :سپس خیرى بٌ نقط

 .سال ياست کٌ ازش خبری ندارم- 

رٍبی نگايی بٌ اٍ انداخت؛ بٌ نظر نی رسید ينگام صحبت دربارى ی نلکٌ چًرى اش 
 .غهگین تر از ير زنان دیگری نی شَد

ٌ اش خارج شدى ٍ بٌ زنان حال برگردد، آن گاى  اٍ صبر کرد تا جاناتان بار دیگر از گذشت
 :پرسید

 ...جان؟ اٍن یکی از يهرايان پرنسس بَد؟ یا- 

 :کنان گفتجاناتان نگايش را بٌ سقف درخشان چادر دٍختٌ ٍ زنزنٌ

 .نند بَدناٍنا بٌ يو عالقٌ- 
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رٍبی با شنیدن این جهلٌ، درد زیادی را در قلبش احساس کرد، قطرى اشکی از 
چشو يایش چکید ٍ لب يایش لرزید؛ بٌ راستی کٌ اٍ يرگز نهی تَانست خَد را بٌ جای 

 .لیانا بگذارد ٍ رنجی را کٌ اٍ کشیدى بَد درک کند

 :جاناتان با قدم يای بلندی در کنار اٍ ایستاد ٍ گفت

نن سال ياست کٌ سعی نی کنو نحل اٍن دختر صبَر ٍ شجاع باشو؛ انا يهیشٌ یٌ - 
تَ نحل . ام رٍ فرانَش کنوقدم ازش عقب ترم؛ چَن ينَز گايی اٍقات نهی تَنو گذشتٌ

ٌ ی ذينت رٍ پر کنٌ ٍ نذارى بٌ آیندى ٌ ت يه  .ت فکر کنینن نباش رٍبی، اجازى ندى گذشت

شدن از چادر اش، از کنار اٍ عبَر کردى ٍ قبل از خارجکردن جهلٌجاناتان بعد از تهام
 :برگشتٌ ٍ گفت

سال پیش برادرش رٍ از دست داد ٍ انیلی خَاير جان، دختر جک ٍ انیلیاست، بیست- 
اٍن بداخالق ٍ تندخَ نیست؛ انا تنًا ٍ . سالٌ کٌ پدر ٍ نادرش رٍ از دست دادىپنج

 .تَی جشن نی بینهت... کهکش کن رٍبی، شاید فقط تَ بتَنی کهکش کنی. غهگینٌ

جاناتان تقریبا جَاب تهام سَال يای اٍ را دادى بَد؛ . رٍبی با تعجب رفتن اٍ را تهاشا کرد
اگر انیلی خَاير جان بَدى . انا درست در لحظات آخر سَال دیگری برایش ایجاد کرد

ٌ ی چًل سالگی اش نی بَد؛ در حالی کٌ چًرى ی گیرا ٍ است، اکنَن باید در آستان
فریبندى اش نشان نی داد کٌ اٍ دختر جَانی است کٌ تنًا سٌ یا چًارسال از اٍ بزرگ تر 

 .است

ٌ ی دیگر در چادر بهاند دیَانٌ نی شَد؛ بنابراین  رٍبی تردیدی نداشت کٌ اگر چند دقیق
بٌ سهت ٍرٍدی چادر حرکت کرد؛ انا قبل از آنکٌ بخَايد آن را کنار بزند، آدریان ٍارد 

 .شد

 :رٍبی فَرا دستش را رٍی قلبش گذاشت ٍ گفت
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 !چتٌ؟ نزدیک بَد سکتٌ کنو- 

 ببینو، کجا داشتی نی رفتی؟. خب حاال کٌ سالهی- 

 :آدریان طلبکارانٌ بٌ اٍ نگاى نی کرد، رٍبی با خَنسردی گفت

 .خب نعلَنٌ، نی خَاستو تَی جشن شرکت کنو- 

 !با این قیافٌ؟- 

 :رٍبی نگايی بٌ سرتاپایش انداختٌ ٍ جَاب داد

 .خب، آرى- 

 :کشان برگرداند ٍ در يهان حال گفتآدریان اٍ را کشان

 ش ناز کنی؟نکنٌ با این لباس يا نی خَای ٍاسٌ- 

 :رٍبی با تعجب بٌ اٍ نگاى کرد ٍ آدریان با بی خیالی ادانٌ داد

 .نندیخَدت رٍ بٌ اٍن راى نزن، نن نی دٍنو کٌ بًش عالقٌ- 

 بٌ کی؟- 

 .خب نعلَنٌ، نایکل- 

رٍبی با ٍحشت بٌ اٍ خیرى ناند ٍ ديانش را برای اعتراض بٌ اٍ باز کرد کٌ آدریان فَرا 
 :گفت

 .انکارش نکن؛ چَن نن باٍر نهی کنو- 

 :رٍبی عاجزانٌ گفت

 آخٌ چرا يهچین فکری کردی؟- 
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ٌ ی اٍل نتَجٌ نگاى يا ٍ عکس -   در برابر يو شدم، العهل ياتَنرٍبی، نن از يهَن لحظ
 نشکل نایکلٌ؟... آخٌ چرا نی خَای انکارش کنی؟ نکنٌ

 :رٍبی بٌ تندی گفت

 ننظَرت چیٌ؟- 

 :جَیدى گفتآدریان جَیدى

 ...یٌ جَریٌ، اٍن خیلی... آخٌ اٍن... خب- 

درستٌ، پس چرا فکر کردی کٌ نن باید بًش ابراز احساس کنو؟ نکنٌ فکر ! نغرٍرى- 
 کردی کٌ نن غرٍری ندارم؟

 ...نعلَنٌ کٌ نٌ، نن فقط فکر کردم کٌ باالخرى یٌ کدٍم از شها باید! نٌ- 

 بایدی ٍجَد ندارى، اگٌ اٍن نخَاد از احساس ٍاقعیش بٌ نن بگٌ، پس چرا نن بگو؟- 

آدریان نگاى سریعی بٌ اٍ انداخت ٍ دیگر حرفی نزد؛ گَیی از لحن قاطع رٍبی دریافتٌ 
 .بَد کٌ بحخ در این  بارى فایدى ای ندارد

ٌ ی پس از آن رٍبی کالفٌ ٍ عصبی بَد، اٍ در تهام ندت حرفی نزد ٍ با  در چند دقیق
بی حَصلگی لباس زیبایی را کٌ آدریان برایش آٍردى بَد پَشید؛ انا ينگانی کٌ خَد را 

 .در آینٌ دید، نتَانست خَدداری کند ٍ لبخند عهیقی زد

 يهچَن الهاسی درخشان برق نی زد ٍ چشو يا را خیرى نی کرد،  رنگشلباس طالیی
ٌ ی کَتايش بٌ رٍی زنین کشیدى نی شد ٍ آستین يای کَتاى ٍ چین   دارشدنبال

 . زیبایی اش چند برابر کردى بَد
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ٌ ای بٌ اٍ انداخت ٍ  آدریان آخرین سنجاق را رٍی نَيای رٍبی گذاشت، نگاى خریداران
 :گفت

 !نحشر شدی- 

شدن از چادر، باريا ٍ باريا اٍ تا زنان خارج. رٍبی بی ارادى لبخندی زد ٍ از اٍ تشکر کرد
ٌ ای را تجسو کرد کٌ نایکل اٍ را در آن لباس ببیند ٍ بٌ اٍ  خَد را در آینٌ نگاى کرد ٍ لحظ

 «!تَ زیباترین دختری يستی کٌ تا بٌ حال دیدم» :بگَید

ٌ ای چشو يایش را  رٍبی با تصَر آن لحظٌ، بٌ پًنای صَرتش خندید ٍ با حالت رٍیاگَن
 ...بست کٌ

 .حَاست کجاست؟ بیا، باید بریو! يی- 

در یک لحظٌ نایکلی کٌ در رٍیايایش بٌ اٍ نزدیک نی شد، پا بٌ فرار گذاشتٌ ٍ اٍ 
يهچَن کسانی کٌ چهاق نحکهی بر سرشان خَردى باشد، بٌ زنان حال بازگشت؛ آن گاى 

 .با نگرانی با آدریان يهراى شدى ٍ پشت سر اٍ از چادر خارج شد

با دیدن ننظرى ی نقابلش، نگرانی اش بر طرف شدى ٍ این بار نشتاقانٌ بٌ آسهان شب کٌ 
ٌ يای قرنز ٍ آبی نَرانی شدى بَد، چشو دٍخت  .با جرق

ٌ يای سرخَششان سکَت  ٌ ی نردم در سراسر کَيستان جهع شدى ٍ صدای قًقً يه
رٍبی با اشتیاق نگايی بٌ نیز طَیلی کٌ پر از خَراکی يای نتنَع . نحَطٌ را نی شکست

ٌ ی .  بَد، انداخت انگیزٍ ٍسَسٌ زن ٍ نرد دٍرتادٍر نیز نشستٌ بَدند ٍ در صدر يه
ٌ ی بالغ  آن يا، جاناتان بَد کٌ با خَشحالی برایشان از خاطرات گیرانداختن یک گرگین

 .تَسط پدربزرگش نی گفت
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ٌ اش نشست . رٍبی چشو نی چرخاند تا نایکل را پیدا کند کٌ ناگًان دستی رٍی شان
رٍبی تردیدی نداشت . نایکل درست در چند قدنی اش ایستادى بَد ٍ بٌ اٍ نگاى نی کرد

 .کٌ در یک لحظٌ برق عجیبی را در چشو يای اٍ دیدى است

 .پس چرا نهیری پیششَن؟ این جشن بٌ افتخارى تَئٌ- 

ٌ ای گفت  :رٍبی بی  آنکٌ نگايش را از اٍ بردارد، با صدای آيست

 ...يهین االن نی خَاستو برم پیششَن؛ ٍلی- 

 ٍلی چی؟- 

بٌ نظر نی رسید کٌ نایکل قصد گیرانداختن اٍ را دارد؛ انا رٍبی بدٍن آنکٌ دستپاچٌ 
 :شَد، فَرا جَاب داد

 .راستش یٌ سَالی برام  پیش اٍند کٌ نی خَاستو از خَدت بپرسو- 

 :نایکل قدنی بٌ جلَ برداشت ٍ گفت

ٌ ی سَال يات رٍ از جاناتان گرفتی-   .فکر نی کردم جَاب يه

ٌ م پیش اٍند-   .آرى،تقریبا؛ ٍلی درست بعد از رفتنش یٌ سَال دیگٌ ٍاس

 : لبخند کو رنگ اٍ را دید؛ انا طَلی نکشید کٌ اخو يایش در يو رفتٌ ٍ گفتآنرٍبی یک

 .بیا بریو یٌ جای دیگٌ صحبت کنیو- 

رٍبی ٍ نایکل دٍشادٍش یکدیگر بٌ سهت پشت چادر يا بٌ راى افتادند ٍ آدریان ٍ 
 .جاناتان با لبخند رفتن آن يا را تهاشا کردند
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نایکل تا زنان رسیدن بٌ يهان سنگ بزرگی کٌ رٍبی ساعاتی پیش بر رٍی آن نشستٌ 
بعد از نکخ کَتايی، خیرى بٌ پیکر تیرى ٍ تار قصری کٌ در دٍردست يا . بَد حرفی نزد

 :بَد گفت

 .نی شنَم- 

 .رٍبی نگايی بٌ صَرت خَنسرد اٍ انداختٌ ٍ با احتیاط در کنار اٍ نشست

ٌ ی اٍ حلقٌ نکند  .نایکل بٌ سختی تَانست خَدداری کند ٍ دستش را بٌ دٍر شان

رٍشن دیدى نی شد، انداخت رٍبی نگايی بٌ نیهرخ اٍ کٌ زیر آسهان شب بٌ صَرت سایٌ
 :ٍ گفت

 .سَالو در نَرد انیلیٌ- 

 خب؟- 

 ...راستش از ٍقتی کٌ جاناتان بًو گفت کٌ اٍن خَاير جان بَدى، یٌ ذرى- 

 اٍن از جان برات گفتٌ؟- 

 تَ اٍن رٍ نی شناختی؟- 

 :نایکل بی  آنکٌ ٍاکنشی نشان بديد، در يهان حالت گفت

 .آرى، ٍقتی بچٌ بَدم چندبار تَی ديکدى دیدنش، بٌ نظر آدم خَبی نی اٍند- 

 ...نی دٍنستی کٌ اٍن ٍ پرنسس- 

ٌ نند بَدن-   .آرى، بٌ يو دیگٌ عالق
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ٌ ی اٍ را کانل کردى ٍ يیجان رٍبی بٌ طَر ناگًانی فرٍکش کرد، سپس  نایکل فَرا جهل
 :نایکل با لحن نالیهی پرسید

ٌ ت جالبٌ؟-   خب، چٌ چیز این نَضَع ٍاس

رٍبی نگايی بٌ صَرت بی احساس اٍ انداخت ٍ در حالی کٌ دلش نی خَاست يرچٌ 
 :زٍدتر از اٍ دٍر شَد، گفت

اگر انیلی خَاير جان باشٌ ٍ نَقع اٍندن بٌ این جا بیست سالش بَدى باشٌ، پس االن - 
 ...باید

 يهین رٍ نی خَاستی بگی، درستٌ؟! سالٌ باشٌیٌ زن چًل- 

ٌ ی تایید تکان داد  .رٍبی سرش را بٌ نشان

 شنیدی؟* تَ چیزی دربارى ی گیاى خارخَاص- 

 :رٍبی صادقانٌ گفت

 .نٌ- 

 نایابٌ ٍ اٍن کسی کٌ سر ٍ کارش با خارخَاص العادىاین گیاى یٌ جَر گیاى سهی ٍ فَق - 
 .بیفتٌ باید خیلی بدشانس باشٌ

 ...یعنی انیلی- 

یٌ رٍز کٌ با عصبانیت از کَيستان بیرٍن رفت، تَی جنگل بًش رسید ٍ خارخَاص - 
بی تعارف خَدش رٍ در اختیار اٍن گذاشت، در ٍاقع انیلی از شیرى ی اٍن گیاى کٌ باعخ 

 .تَقف رشد انسان يا نیشٌ خَرد

 :رٍبی با تعجب پرسید- 
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 ...یعنی حاال اٍن- 

ٍقت پیر نهیشٌ، تَی بیست ٍ چًار سالگیش نَندى ٍ شاید يهین باعخ اخالق يیچ- 
 .تند ٍ زنندى اش باشٌ

 .جاناتان بًو گفت اٍن بداخالق نیست، فقط تنًاست- 

 . ٍلی نن فکر نی کنو کٌ انیلی حتی از اٍن يو  نتنفرىبینٌ؛ش آرى اٍن زیادی خَ- 

 !این طَر نیست- 

رٍبی با ناراحتی این را گفت؛ زیرا پس از فًهیدن سرنَشت تلخ انیلی، احساساتش 
 .نسبت بٌ اٍ در ٍجَدش غلیان کردى بَد

 :نایکل با لبخند ادانٌ داد

طَرى، نی دٍنی چرا؟ چَن فکر نی کنٌ بعد از نرگ برادر ٍ پدر ٍ نادرش دقیقا يهین- 
ٌ خاطر اٍن يا نباید خَشحال باشیو  دیگران يو حق زندگی ندارن، فکر نی کنٌ نا يو ب

ٍ... 

 !بس کن دیگٌ- 

رٍبی با عصبانیت از جا پرید ٍ درحالی کٌ بدنش لرزش کهی پیدا کردى بَد، انگشت 
 :اشارى اش را بٌ سهت اٍ گرفتٌ ٍ گفت

فکر نهی کردم کٌ انقدر بی رحو ٍ سنگدل باشی، در حالی کٌ باريا جَنو رٍ نجات دادی - 
 ...ٍ نن فکر نی کردم

 چٌ فکری نی کردی؟- 
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ٌ ی بینشان بسیار کو بَدى ٍ  نایکل نیز از جا برخاستٌ ٍ درست در نقابل اٍ ایستاد، فاصل
 .نفس يای داغشان بٌ يو برخَرد نی کرد

 :نایکل نگايی بٌ سرتاپای اٍ انداخت ٍ ادانٌ داد

آيا، فکر کنو بدٍنو، حتها تَ خیال کردی چَن جَنت رٍ نجات نی دادم آدم احساسی - 
 .ٍ نًربَنیو

 :سپس پَزخند کَتايی زدى ٍ گفت

 ...نن يهینی يستو کٌ نی بینی، قبال يو بًت گفتو، نراقبت از تَ برای نن فقط یٌ- 

ٌ ی  رٍبی با عصبانیت دستش را نحکو رٍی ديان اٍ گذاشت تا دیگر يیچ گاى آن جهل
چشو يای نایکل از شدت حیرت گشاد شدى بَد ٍ حتی تَان .  را نشنَد انگیزنفرت
ٌ .  دست اٍ را نداشت زدنپس  نی تپید ٍ نایکل لرزش خفیف ٍارقلب رٍبی دیَان

 .دست يایش را کٌ بر رٍی لب يایش بَد، احساس نی کرد

بعد از ندت کَتايی کٌ ير دٍ نستقیها بٌ چشو يای یکدیگر خیرى شدى بَدند، رٍبی از 
 :اٍ فاصلٌ گرفتٌ ٍ گفت

 !خَايش نی کنو. نذار ازت نتنفر بشو... ٍقت این رٍ نگَدیگٌ يیچ- 

ٌ ی اصلی جشن بازگشت  .رٍبی با لحن نلتهسی این را گفتٌ ٍ با حالت دٍ بٌ نحَط

 ٌ  : گفتکناننایکل با نگرانی ٍ اندٍى بٌ نسیر رفتن اٍ خیرى ناند ٍ زنزن

ازم نتنفر نشَ رٍبی؛ چَن در اٍن صَرت فکر نهی کنو بعدش بتَنو بٌ این زندگی ادانٌ - 
 .بدم

*** 
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ٌ يایی کٌ ير چند جانیٌ یک بار در آسهان تیرى  سباستین از پشت پنجرى ی اتاقش بٌ جرق
نگايش خالی ٍ بی احساس بَد ٍ صَرتش آرام ٍ . ٍ تار شب ظاير نی شدند خیرى شد

 .خَنسرد؛ انا فکرش بًتر از ير کس دیگری در قصرکار نی کرد

تردیدی نداشت کٌ آن شب در آن سَی آدٍنیس خبری شدى است؛ زیرا تا کنَن آن يا را 
آرزٍ نی کرد کٌ نی تَانست جادٍی کَيستان را بشکند ٍ . این گَنٌ خَشحال ندیدى بَد

 . از رسیدن بٌ این آرزٍ ناانید شدى بَد سالتک تک آن يا از بین ببرد؛ انا با گذشت دى

 .بعد از گذشت چند جانیٌ، با صدای بلندی شخصی بٌ نام لَسَین را صدا زد

 چًارزانَ ٍسط اتاق نشستٌ ٍ قانتبٌ جانیٌ نکشید کٌ در اتاقش باز شدى ٍ نردی کَتاى 
 .با سر بٌ زیر افتادى ننتظر دستَر اٍ ناند

 :سباستین بی آنکٌ رٍیش را برگرداند، با لحن خطرناکی گفت

 انشب اٍن جا یٌ خبراییٌ، نی بینی؟- 

لَسین بٌ آرانی سرش را بلند کردى ٍ دزدکی نگايی بٌ ننظرى ی بیرٍن پنجرى انداخت، 
 :آن گاى فَرا گفت

 .بلٌ...ب- 

 نظرت چیٌ؟- 

 نظر نن؟...ن- 

 :لَسین کٌ سراپایش نی لرزید، تندتند گفت. سباستین حرفی نزد ٍ سکَت برقرار شد

ٌ ! یک اتفاقی افتادى، آرى... نن فکر نی کنو..م-   افتادى کٌ شَنحتها اتفاق خَبی ٍاس
 ...جَری آتیش بازی راى انداختناین
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 :سپس زیر لب گفت

َ يای پست فطرت-   ! ای زال

سباستین بی تَجٌ بٌ حرف يای اٍ کٌ بٌ نظرش چیزی بٌ جز پرت ٍ پال يای ناشی از 
لَسین با نزدیک ترشدن . ترس نبَدند، سرش را برگرداندى ٍ چند قدم بٌ اٍ نزدیک تر شد

ٌ ی سیاى سباستین کٌ درست  اٍ، سرش را بٌ سرعت پایین انداخت ٍ با ترس بٌ سای
 .باالی سرش ایستادى بَد، خیرى ناند

ينگانی کٌ نتَجٌ لرزش بدن . سباستین کهی خو شدى ٍ سرش را بٌ اٍ نزدیک کرد
ٌ ای گفت  :لَسین شد، لبخند تصنعی زدى ٍ با صدای بسیار آيست

 !دلیلش لَسین، نی خَام بدٍنو، فَرا- 

لَسین بٌ سختی سرش را بلند کردى ٍ چشهش بٌ چشو يای سیاى ٍ خالی اٍ افتاد، 
 :سپس فَرا بینی دراز ٍ کشیدى اش را بٌ زنین کَبید ٍ گفت

َ يا رٍ -  نطهئن باشید سرٍرم، در کهترین زنان نهکن نن دلیل خَشحالی اٍن زال
 ...خَايو

ٌ ی سکَت رٍی قبل از تهام ٌ اش، سباستین انگشت اشارى اش را بٌ نشان شدن جهل
 :لب يایش گذاشتٌ ٍ خطاب بٌ شخص دیگری گفت

 .انگار فرانَش کردی در بزنی ِينری- 

 قبل،  سالينری بعد از نارسیسا بی رحو ترین شخص در سراسر سرزنین بَدى ٍ بیست)
نارسیسا با يهکاری اٍ ٍ ارتشش آدٍنیس را بٌ تصرف خَد درآٍردى بَد، تَضیحات 

 (.بیشتر در جلد اٍل
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باری بٌ اٍ انداخت، سپس بی تَجٌ بٌ حرف اٍ با لحن ينری پَزخندی زدى ٍ نگاى نفرت
 : گفت آنیزیکنایٌ

 نلکٌ احضارت کردى سباستین، چرا نهیری پیشش تا آرٍنش کنی؟- 

. دست يای سباستین نشت شدى ٍ نگاى سریعی بٌ صَرت کنجکاٍ لَسین انداخت
لَسین فَرا نگاى از اٍ گرفت ٍ سباستین در حالی کٌ بٌ سختی خَدش را کنترل نی کرد 

 :گفت

 .گَرت رٍ از این جا گو کن- 

 : نی رفت، گفتعقب کٌ عقب  طَرلَسین با شنیدن این حرف فَرا از جا برخاستٌ ٍ يهان

 …نن نهی خَاستو...م- 

 .بًت گفتو از این جا گهشَ بیرٍن! بیرٍن- 

لَسین با فریاد اٍ از جا پرید ٍ تعادلش را از دست دادى ٍ بٌ زنین افتاد، آن گاى با 
ٌ يای ينری ٍ نگاى نفرت  از اتاق  کشانانگیز سباستین کشاندرناندگی در نیان قًقً

 .بیرٍن رفت

 .سباستین بٌ نحض رفتن اٍ ایستاد ٍ نگاى خیرى اش را بٌ ينری دٍخت

ٌ ای نی رسو ينری؟-   نی دٍنی دارم بٌ چٌ نتیج

 .ينری در حالی کٌ لبخند کریًی بر لب داشت، ابرٍيایش را باال انداخت

سباستین در حالی کٌ بٌ سهت در اتاق حرکت نی کرد، در کنار اٍ نتَقف شدى ٍ با 
 :خَنسردی گفت
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قدر احهق باشٌ کٌ  ينَز نتَنستی زنی رٍ پیدا کنی کٌ اٍنسالچَن بعد از بیست- 
 !بخَاد ٍقتش رٍ با تَ بگذرٍنٌ

ٌ ی ينری از اتاق  سباستین بعد از گفتن این جهلٌ، بی تَجٌ بٌ چشو يای بٌ خَن نشست
 .بیرٍن رفت؛ انا تَانست صدای شکستن جسو سنگینی را از داخل اتاقش بشنَد

ٌ ی دٍم نانند ير ٍقت دیگری سرد ٍ تاریک بَد؛ انا اٍ بی  يیچ ترس ٍ  رايرٍی طبق
ٌ ی سَم گذاشتٌ ٍ نقابل دری از جنس  ٌ ای از آن تاریکی نطلق قدم بٌ رايرٍی طبق ٍايه

قبل از ٍاردشدن نفس عهیقی کشیدى ٍ سعی کرد نقاب . چَب بلَط ایستاد
بی تفاٍتی اش را بٌ چًرى بزند؛ انا در درٍنش چنان جَش ٍ خرٍشی بر پا بَد کٌ حالش 

 .را ير لحظٌ بدتر از قبل نی کرد

 .بیا تَ- 

با قدم يای کَتايی . با شنیدن آن صدای ظریف ٍ بی رٍح، دستگیرى ی در را پایین کشید
 .ٍارد شدى ٍ در اتاق با صدای آرانی پشت سرش بستٌ شد

ٌ ی سیاى نارسیسا را در نقابل پنجرى ی کَچک اتاقش ببیند . سباستین نی تَانست سای
سال اتاق سابق پرنسس را برای خَد يیچ سردرنهی آٍرد کٌ چرا ينَز بعد از بیست

برگزیدى است؛ در حالی کٌ چنان نفرتی از اٍ بٌ دل داشت کٌ کَچک ترین اشیائی را کٌ از 
 . پیش نابَد کرد يااٍ یا نادرش بٌ جا ناندى بَد سال

ٌ ای گفت  :سباستین قدنی بٌ جلَ برداشتٌ ٍ با صدای آيست

 .نن رٍ احضار کردى بَدین- 

 .نارسیسا بٌ آرانی برگشت ٍ نفس سباستین با دیدن اٍ بند آند
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ٌ خاطر لباس فَق  زیبایش کٌ صَرت بی نقصش را فریبندى تر از پیش نشان  العادىنٌ ب
ٌ خاطر چشو يای آبی رٍشنش کٌ درخشان تر از يهیشٌ شدى بَد؛ بلکٌ  نی داد، نٌ ب

ٌ ی کهی کٌ با اٍ داشت ٍ لبخند جنَن ٌ خاطر فاصل  کٌ رٍی لب يایش نشستٌ آنیزیب
 .بَد

نارسیسا دست يایش را از دٍ طرف باز کرد، گَیی نی خَاست اٍ را در آغَش بگیرد؛ انا 
چارى ای بٌ جز اطالعت » :سباستین نی دانست کٌ این یک پیغام از طرف اٍست کٌ یعنی

 «.از فرنان نن نداری

ٌ ی بینشان  ٌ ی بعد آخرین فاصل سباستین با قدم يای سستی بٌ طرف اٍ رفتٌ ٍ چند جانی
 .تَسط اٍ طی شد

*** 

 «کَيستان آدیس»

 فکر نی کنی بتَنی بٌ اندازى ی یٌ ساعت انیلی رٍ از چادر دٍر نگٌ داری؟! يی رٍبی- 

دین کٌ بٌ طَر ناگًانی این جهلٌ را در گَش اٍ گفت، از جا پرید ٍ در حالی کٌ ضربان 
 :قلبش باال رفتٌ بَد گفت

 چرا؟- 

 .راستش نی خَام دلخَری دیرٍز رٍ از دلش در بیارم...ِا - 

آنیزی بٌ اٍ انداخت ٍ در حالی کٌ بٌ سختی جلَی خندى اش را رٍبی نگاى سرزنش
 :نی گرفت گفت

 !خیلی خب؛ ٍلی فقط یٌ ساعت- 
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ٌ ی سعیو رٍ نی کنو کٌ-   ...باشٌ، بًت قَل نهیدم؛ انا يه

 !دین- 

رٍبی با دلخَری این را گفتٌ ٍ دین در حالی کٌ نی خندید، بٌ صندلی آدریان نزدیک 
ٌ ای اٍ را از نیان جهع ربَدى ٍ ير دٍ ٍارد چادر شدند  .شدى ٍ در یک حرکت سریع ٍ حرف

رنگی کٌ  بٌ چادر انداخت ٍ بار دیگر با نایع چسبناک ٍ صَرتیآنیزیرٍبی نگاى حسرت
 .تٌ بشقاب نسی اش ٍٍل نی خَرد، بازی کرد

 پس جاناتان کجاست؟- 

  شدندلو براش نی سَزى، بعد از نرگ جَلیا ٍ گو. البد بازم رفتٌ با خَدش خلَت کنٌ- 
 ...پسرش

رٍبی با شنیدن این جهلٌ نانند کسانی کٌ دچار برق گرفتگی شدى باشند، رٍی صندلی اش 
 :نشست ٍ با تعجب از زن ٍ نردی کٌ دربارى ی جاناتان گفتگَ نی کردند، پرسید

 جاناتان پسر داشت؟- 

حاال دیگر تَجٌ جهع کحیری از نردم بٌ آن يا جلب شدى بَد، بعد از نکخ کَتايی آن 
 :نرد جَاب داد

ٌ ی نا خانَادى داشت-   .خب نعلَنٌ، اٍنو نحل يه

ٌ طَر-  ٌ طَری گهش کرد؛ یعنی چ  ...ٍلی، چ

ٌ طَرى کٌ اینا رٍ از خَدش بپرسی؟-   ِا عزیزم، چ

 :نردی کٌ در کنارش نشستٌ بَد، ديانش را برای اعتراض باز کرد کٌ آن زن دٍبارى گفت
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ٌ اش حرفی بزنیو، پس بًترى بًش احترام -  اٍن خَشش نهیاد کٌ نا دربارى ی گذشت
 .بذاریو ٍ برای حرف ياش ارزش قائل بشیو

 .کشیدن گَشت کراکس شدسپس رٍیش را برگرداند ٍ نشغَل بٌ دندان

رٍبی نگايی بٌ رابین کٌ در نیان چند پسر ٍ دختر جَان نشستٌ بَد انداخت ٍ بٌ یاد 
آٍرد کٌ اٍ عاشق گَشت کراکس است ٍ آن لحظٌ در ير یک از دستانش دٍ کراکس 

 .ٍجَد داشت

بٌ نظر نی رسید کٌ خانَادى يا چندان از نعاشرت فرزندانشان با اٍ خَشنَد نیستند؛ زیرا 
ندام با ایها ٍ اشارى آن يا را بٌ دٍرشدن از رابین تشَیق نی کردند؛ انا گَیی برای 

کسانی کٌ با اشتیاق بٌ دٍر رابین حلقٌ زدى بَدند، نگرانی پدر ٍ نادر يایشان ايهیت 
 . با اٍ لذت نی بردندنشینیچندانی نداشت ٍ آن يا کانال از يو 

نایکل ينَز بٌ جهع . رٍبی نگاى از اٍ گرفت، سپس از جا برخاستٌ ٍ از آن يا دٍر شد
 ٍ چسبنردم نلحق نشدى بَد ٍ این نشان نی داد کٌ جشن آن شب برای اٍ چندان دل

ٌ ای کردبخشرضایت   . نبَدى است ٍ رٍبی با این فکر خندى ی بی رحهان

طَلی نکشید کٌ جاناتان را نزدیک نرز حفاظتی کَيستان پیدا کرد؛ اٍ رٍی سنگی 
 .نشستٌ ٍ بٌ آسهان نگاى نی کرد

 :رٍبی جلَتر رفتٌ ٍ با صدای آرانی گفت

 .انیدٍارم کٌ نزاحو خلَتتَن نشدى باشو- 

 .جاناتان کٌ گَیی تازى نتَجٌ حضَر اٍ شدى بَد، سرش را تکان دادى ٍ لبخندی زد

 .بٌ يیچ ٍجٌ نزاحو نیستی دخترم- 

 :رٍبی در سهت دیگر اٍ نشستٌ ٍ خیرى بٌ آسهان تیرى ٍ تار شب گفت
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  ست؟چرا آسهَن يهیشٌ ابری ٍ گرفتٌ- 

 :جاناتان چشو از آسهان برداشتٌ ٍ بی تَجٌ بٌ سَال اٍ گفت

 .بیست سالٌ کٌ بٌ دنبال ردی از ستارى يا نی گردم؛ انا انگار اٍنا يو تنًانَن گذاشتن- 

 تا کی قرارى خَدشَن رٍ پنًان کنن؟- 

 .کردن خَدشَن بکشنآى، کی نی دٍنٌ؟ شاید در آیندى ی نزدیک دست از پنًان- 

 :رٍبی نفس عهیقی کشیدى ٍ گفت

 ...این بٌ نن بستگی دارى، درستٌ؟ در صَرتی کٌ نن بتَنو نارسیسا رٍ بکشو- 

 .فقط در صَرتی کٌ تَ بتَنی اٍن ٍ از بین ببری، نفرین يو شکستٌ نیشٌ! بلٌ- 

شها نهی خَاین بًو درٍغ بگین درستٌ؟ حتی دٍست ندارین بًو انید بیخَدی بدین - 
 .ٍ بگین کٌ يیچ جای نگرانی ٍجَد ندارى

 .جاناتان حرفی نزد ٍ با حالت عجیبی بٌ اٍ خیرى ناند

 :رٍبی نیز بٌ چشو يای آبی اٍ خیرى شدى ٍ با بغض زنزنٌ کرد

 !دلو برای پدرم تنگ شدى- 

این جهلٌ بی آنکٌ بخَايد از ديانش پرید ٍ در یک لحظٌ چیزی کٌ در تهام آن چند 
 .يفتٌ آزارش نی داد، نهایان شد

جاناتان نگاى نًرآنیزی بٌ اٍ انداختٌ ٍ در حالی کٌ با سرانگشتش اشکش را پاک 
 :نی کرد، بٌ آرانی گفت

 یٌ چیز رٍ بًو بگَ رٍبی؛ پدرت چارلی، اٍن سالو ٍ سالنتٌ، درستٌ؟- 
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 :رٍبی با تعجب بٌ اٍ نگاى کردى ٍ فَرا گفت

 .آرى، آرى نعلَنٌ کٌ سالهٌ- 

 خب؟- 

جاناتان بٌ اٍ خیرى ناند ٍ حرفی نزد، رٍبی خیلی زٍد تَانست ننظَر اٍ را بفًهد ٍ 
پدرش سالو بَد، از اٍ يزاران نایل فاصلٌ . ناگًان نَر انیدی در ٍجَدش رٍشن شد

ٌ ای از این جًان بٌ زندگی اش ادانٌ  داشت؛ انا سالو ٍ سالنت بَد ٍ ينَز در گَش
پدرش زندى بَد ٍ نفس نی کشید، راى نی رفت غذا نی خَرد ٍ حرف نی زد، حتی . نی داد

 .ير رٍز صبح بٌ نحل کارش نی رفت ٍ شب رٍی تخت خَدش بٌ خَاب فرٍ نی رفت

ٌ ی این يا دلیل نَجًی برای آرام شدنش بَدند، دلیلی برای انیدٍاربَدن ٍ جنگیدن، يه
ٌ ی این زندگی ٌ ای برای ادان  .بًان

ٌ اش اٍج  ٍ تشکرآنیزش را بٌ اٍ دٍختٌ ٍ در حالی کٌ يقباررٍبی نگاى اشک  يق گری
 :بریدى تکرار کردنی گرفت، بریدى

 نن بٌ غیر این باید چی بخَام؟... يهین کافیٌ... ستاٍن زندى... آرى درستٌ... آرى- 

 .سپس نیان گریٌ، خندى ای کردى ٍ نگايش را بار دیگر بٌ آسهان دٍخت

ندت کَتايی در سکَت گذشت ٍ صدایی بٌ جز صدای نفس يای داغشان ٍ آى عهیق 
 .جاناتان بٌ گَش نرسید

 .اسهش سباستین بَد- 

رٍبی با شنیدن این جهلٌ بٌ سرعت سرش را بٌ سهت اٍ برگرداند؛ انا جاناتان بٌ اٍ نگاى 
ٌ اش غرق شدى است ٌ ای بَد کٌ انگار کانال در گذشت آى عهیق . نکرد، چًرى اش بٌ گَن

ٌ ای شرٍع بٌ صحبت کرد  :دیگری کشیدى ٍ با صدای آيست
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فقط چًارسالش بَد، زنانی کٌ نِن ... جهرى ی عشق نن بٌ جَلیا، عشق اٍن بٌ نن- 
تازى یاد ... نی دٍنی.  احهق اٍن رٍ با نادرش تنًا گذاشتو ٍ رفتو، فقط چًارسالش بَد

 ...گرفتٌ بَد کٌ بًو بگٌ پدر

رٍبی نی تَانست بغضی را کٌ در صدای آن نرد شکستٌ ٍ خستٌ بَد احساس کند ٍ 
ترس از آن داشت کٌ جاناتان نتَاند طاقت بیاٍرد ٍ درست در نقابل اٍ بغض 

ٌ اشبیست  را بشکند ٍ اٍ يرگز نهی خَاست اشک یک نرد را با چشو يای خَد  سال
 .ببیند

ٌ ای نکخ کرد ٍ بٌ نظر رسید کٌ سعی دارد جلَی ریزش اشک يایش را  جاناتان جانی
 :تری گفتبگیرد، آن گاى با صدای بلند ٍ لحن نحکو

نن ٍقتی رسیدم کٌ يهسرم کشتٌ شدى ٍ پسرم ناپدید شدى بَد، فکر نی کردم این - 
چیز نهی تَنٌ از انتًای تهام دردياییٌ کٌ تَی زندگیو کشیدم، فکر نی کردم کٌ دیگٌ يیچ

نن زنانی کانال از پا افتادم کٌ بًترین دٍستو . اشتباى نی کردم... ترم کنٌ؛ انااین داغَن
ينَز چًرى اش رٍ خَب بٌ یاد دارم ٍ آخرین باری کٌ . رٍ يو گو کردم، کاترین

 ...دیدنش

ٌ ی آدٍنیس خطاب  رٍبی با شنیدن نام  زنی کٌ يهیشٌ ٍ يهیشٌ در یاد نردنش نلک
انگار کٌ اٍ نیز با انسان يایی کٌ رٍزی در . نی شد، غو عهیقی را در دلش احساس کرد

این جًان حضَر داشتند، زندگی کردى است، انگار کٌ با تک تک آن يا خاطرى داشتٌ 
بار دیگر بی  آنکٌ خَدش بخَايد بغض سنگینی راى گلَیش را بستٌ ٍ در حالی کٌ . است

ٌ يایش رٍان بَد، بٌ آن نتیجٌ رسید کٌ غو اٍ در برابر  اشکش يهچَن سیلی بر رٍی گَن
 .رنجی کٌ جاناتان تحهل نی کند يیچ است
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ٌ يایی . بار دیگر سکَت برقرار شدى ٍ تا ندت طَالنی يیچ کدام حرف دیگری نزدند جرق
.  شدى ٍ در نًایت ناپدید شدندسَکٌ در آسهان نی درخشیدند نیز بٌ نرٍر زنان کو 

 :ينگانی کٌ صدای خندى يا ٍ صحبت يای بقیٌ رٍ بٌ خانَشی رفت، جاناتان گفت

 .العادى ای بَدبابت نرگ کریستینا نتاسفو، اٍن زن فَق- 

 :رٍبی با بی حَاسی بینی اش را با صدای بلندی باال کشیدى ٍ با کنجکاٍی پرسید

 شها نادرم رٍ نی شناختین؟- 

جاناتان خندى ی کَتايی کردى ٍ در حالی کٌ دستهال جیبی را بٌ سهت اٍ گرفتٌ بَد 
 :گفت

جدا شد، بعدش با پدرت ازدٍاج * البتٌ کٌ نی شناسو، اٍن تنًا کسی بَد کٌ از نارالنا- 
 ...کرد ٍ

 :رٍبی با شرنندگی دستهال را از اٍ گرفتٌ ٍ با گیجی تکرار کرد- 

 نارالنا؟ اٍن دیگٌ کی بَد؟- 

 :جاناتان کٌ گَیی غهش را بٌ کلی از یاد بردى بَد، خندى ی بلندی کردى ٍ گفت

ٌ ت نگفتٌ؟. کی بَد نٌ، باید بگی کجا بَد-   نگٌ پدرت این چیزا رٍ ٍاس

ٌ ی ننفی تکان داد ٍ جاناتان ادانٌ داد  :رٍبی با تاسف سری بٌ نشان

 ...شًر پری ياست، نگٌ تَ نهی دٍنستی کٌ نادرت یٌ- 

ٌ ی تصنعی بلندی کردى ٍ رٍیش را  رفتٌصدای جاناتان رفتٌ  آرام تر شدى ٍ در نًایت سرف
 .از اٍ گرفت

 :رٍبی کٌ نات ٍ نبًَت ناندى بَد، از جا پرید ٍ با صدای بلندی گفت
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 ٍای، اٍن ٍقت حاال باید بٌ نن بگین؟! نادرم یٌ پری بَدى؟- 

ٌ ی لباسش عالقٌ نشان دادى ٍ بی  آنکٌ بٌ اٍ نگاى کند،  جاناتان بٌ طَر ناگًانی بٌ دکه
 :گفت

 .فکر نی کنو کٌ بَد! بلٌ- 

 فکر نی کنین؟- 

رٍبی با حرص این را پرسید ٍ بار دیگر نشست، سپس در حالی کٌ پایش را با حالتی 
 :عصبی تکان نی داد گفت

 .خب؟ نی شنَم- 

جاناتان کٌ يهچَن کَدکان خطاکار نگايش را از اٍ نی دزدید، با لحنی کٌ سعی داشت 
 :نتقاعدکنندى باشد گفت

ٌ ی چندان نًهی نیست؛ یعنی-  در حال حاضر نًو نیست، ... ببین دخترم، این نسئل
 !اٍن  نَقع يو نًو نبَد، در آیندى يو نًو نیست

 .چپ بٌ اٍ نگاى کردرٍبی چپ

سالگی از نارالنا رفت ٍ بٌ این جا اٍند، بعدش يو با اٍن در سن يجدى. خب! بلٌ- 
یادنٌ کٌ ازدٍاج با نادرت تاجیر خاصی رٍی پدرت گذاشتٌ بَد ! اٍى آرى. پدرت ازدٍاج کرد

 .ٍ فردای عرٍسی ندام چندتا پرٍانٌ دٍر سرش نی چرخیدن

رٍبی با شنیدن این حرف نتَانست خَدداری کند ٍ با تصَر چًرى ی پدرش کٌ با 
ٌ ی گل بٌ دٍر سرش  ٌ يایی کٌ يهچَن حلق عصبانیت سعی نی کرد از دست پرٍان

 .نی چرخیدند فرار کند، با صدای بلندی زیر خندى زد
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جاناتان با نشايدى ی خندى ی اٍ بٌ این فکر افتاد کٌ اگر کهی دیگر ادانٌ ديد، رٍبی 
 .دلخَری اش را بٌ کلی فرانَش نی کند

 :از این رٍ با خَشحالی گفت

ٌ رنگ طالیی ٍ نارنجی ! ِا آرى-  یٌ چیز دیگٌ يو یادم اٍند، تا ندت يا نَياش ب
 !درنی اٍند

ٌ ی خندى ی رٍبی بلند شد ٌ يایش ناندى . بار دیگر صدای قًقً رد اشک يایش بر رٍی گَن
 .بَد؛ انا دیگر ناراحت ٍ غهگین نبَد ٍ نی خندید

ٌ ی بعد از آن جاناتان با زیرکی از خاطرات پدر ٍ نادرش تعریف کردى ٍ اٍ را  تا چند دقیق
 .بٌ طَر کانل از نَضَع اصلی صحبتشان ننحرف کرد

رٍبی با سرانگشتش اشکی را کٌ از شدت خندى در چشو يایش جهع شدى بَد، پاک کردى 
 :ٍ با لبخند گفت

 .دلو برای يردٍشَن تنگ شدى- 

ننو دلو برای اٍن رٍزيا تنگ شدى، اگر حق انتخاب داشتو ٍ نی تَنستو تَی یٌ دٍرى از - 
 .زندگیو نتَقف بشو، نن اٍن دٍران رٍ انتخاب نی کردم

رٍبی لبخند عهیقی بٌ اٍ زد ٍ در حالی کٌ خَد را نشغَل بازی با دست يایش نشان 
ٌ ای گفت  :نی داد، با صدای آيست

 ...نی دٍنین؛ یعنی... این اتفاق برای ننو افتادى- 

 تَ يو نحل نادرت يستی؟- 

ٌ ی تایید تکان داد ٍ جاناتان لبخندی زد ٍ گفت  :رٍبی سرش را بٌ نشان
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 چٌ حسی بًت نیدى؟- 

ٌ ای نکخ کردى ٍ سپس صادقانٌ گفت  :رٍبی لحظ

نن نهی تَنو ... قدر خَب ٍ خَشایند کٌگايی ٍقت يا قدرت ٍ گايی ٍقت يا اٍن- 
 .کنترلشَن کنو

ٌ ی آخرش را اضافٌ کرد  .رٍبی با نگرانی جهل

بلٌ، این کانال طبیعیٌ، حتی ننو گايی ٍقت يا قادر بٌ کنترل خَدم نیستو؛ انا - 
 .نتاسفانٌ رايی برای خالصی ازش ندارم

ٌ ای کٌ رٍبی بٌ سختی نی شنید،  سپس سرش را نزدیک تر بردى ٍ با صدای بسیار آيست
 :گفت

راستش خَدنو یٌ جَرایی دٍستش دارم، نی دٍنی حداقل نی تَنو یٌ فایدى ای داشتٌ - 
 .باشو

 ...این یعنی ننو نهی تَنو- 

 .رٍبی عزیز باید این نژدى رٍ بًت بدم کٌ برای تَ رايی ٍجَد دارى- 

 :رٍبی چنان سرش را برگرداند کٌ صدای تق ٍ تَق گردنش بلند شد ٍ فَرا پرسید

 نن نی تَنو یٌ انسان عادی بشو؟- 

 آیا ٍاقعا دٍست داری کٌ باشی؟- 

 : گفتکنانرٍبی بٌ فکر فرٍ رفتٌ ٍ زنزنٌ

 ...نی خَام یٌ انسان عادی باشو؛ انا!  بًش عادت نکردم، آرىٍقتيیچ - 
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 انا چی؟- 

 :جاناتان با کنجکاٍی بٌ اٍ نگاى کردى ٍ رٍبی گفت

ٍ يا با نن باشن، تاجیری يو دارى؟ یعنی در جنگ با-   ...اگٌ این نیر

ٌ ی برداشت اشتباى اٍ شدى بَد، سرش را تکان دادى ٍ قاطعانٌ پاسخ  جاناتان کٌ نتَج
 :داد

 .بٌ يیچ ٍجٌ کهکی نهی کنٌ! نٌ- 

رٍبی یک لحظٌ نات ٍ نبًَت ناند، انگار از صراحت کالم اٍ جا خَردى بَد؛ انا بٌ 
نظرش رسید کٌ این یکی نحاسن جاناتان است کٌ حقیقت را بی  يیچ انید ٍايی در 

 .برابر چشو يایش نهایان نی کند ٍ حداقل تکلیف اٍ با خَدش نشخص نی شَد

ٌ ای ننتظر نهاند ٍ گفت  :رٍبی بعد از شنیدن جَاب اٍ حتی جانی

 .پس نی خَام ازشَن جدا بشو، برای يهیشٌ- 

 :جاناتان با خَشحالی کف دست يایش را بٌ يو زد ٍ با صدای بلندی گفت

پس بالفاصلٌ بعد از اتهام ! این عالیٌ!  خَد ٍاقعی بٌ نیرٍیی فناپذیردادنترجیح - 
ٌ طَرى؟  نانَریتت بٌ این نسئلٌ رسیدگی نی کنیو، چ

ٌ ی نانَریت، احساس کرد فشارش افتادى است ٍ با صدای ضعیفی  رٍبی با شنیدن کله
 :تکرار کرد

 نانَریت؟- 

رنگ از صَرت جاناتان پرید؛ گَیی این نسئلٌ را پیش از نَعد نقرر بٌ زبان آٍردى بَد، اٍ 
 :با دستپاچگی اضافٌ کرد
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چیزی نیست، نن فکر کنو بًتر باشٌ فردا راجع بًش حرف بزنیو، خیلی خب، شب - 
 !خَش

جاناتان با سرعتی کٌ برای یک نرد بٌ سن ٍ سال اٍ عجیب بَد، پا بٌ فرار گذاشتٌ ٍ 
 .رٍبی با دلَاپسی رفتن اٍ را تهاشا کرد

 .طَر کٌ انتظارش را داشت، رفتار يهٌ با اٍ بٌ کلی تغییر کردفردای آن رٍز يهان

نردم چنان با نگرانی ٍ دلًرى بٌ اٍ نی نگریستند کٌ انگار بٌ بیهاری العالجی دچار شدى 
 .است

رٍبی از يهان دیشب کٌ جاناتان بحخ یک نانَریت را پیش کشیدى بَد ٍ یا بٌ عبارتی 
ٌ ی از پیش تعیینتر،سادى  شدى اش از ديانش پریدى بَد، نی دانست کٌ با چنین  برنان

درست نحل آن بَد کٌ صد يا ناریا در نقابلش . ٍاکنشی از سَی نردم نَاجٌ نی شَد
 .ایستادى باشند ٍ این حس را بٌ اٍ القا کنند کٌ بٌ زٍدی بٌ جهع ارٍاح نلحق نی شَد

رٍبی بی تَجٌ بٌ نگاى يای نضطرب آن يا لبخندزنان رژى نی رفت ٍ عرض ٍ طَل 
 :کَيستان را طی نی کرد تا آنکٌ بار دیگر آن صدای سرد ٍ خشک را شنید

 .جاناتان بايات کار دارى، گفت بًت بگو بری بٌ چادرش- 

رٍبی ديانش را برای تشکر از اٍ باز کرد؛ انا انیلی بعد از رساندن پیغانش بی  آنکٌ نگاى 
 .دیگری بٌ اٍ بیندازد، بٌ سهت چادر يا بازگشت

ٍجَی بسیار تَانست نحل زندگی رٍبی با ناراحتی نسیر آندى را دٍر زدى ٍ پس از پرس
 .جاناتان را بیابد
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چادر اٍ درست در ٍسط باقی چادر يا برپا شدى بَد ٍ بزرگی ٍ شکَيش باعخ نی شد کٌ 
باقی چادر يا در نقایسٌ با آن بسیار سادى ٍ حقیرانٌ بٌ نظر بیایند؛ در حالی کٌ رٍبی تا 

 .قبل از دیدن آن فکر نی کرد کٌ زیباترین چادر نتعلق بٌ آدریان است

رنگی کٌ از ٍرٍدی چادر آٍیزان بَدند نگاى کرد ٍ تکان اٍ با اشتیاق بٌ گَی يای نقرى ای
نختصری بٌ آن يا داد ٍ بٌ طَر ناگًانی آن يا شرٍع بٌ تغییر شکل کردند ٍ با حالت 

 .نارپیچی بٌ طَر خَد چرخیدند

با خندى نگاى از گَی يا گرفتٌ ٍ با کنجکاٍی دستی بٌ چادر طالیی ٍ براق کشید، بٌ نظر 
رٍبی لبخندی زد ٍ فکر کرد کٌ جاناتان کانال . نی رسید جنسش از ابریشو خالص باشد

؛ آن گاى  درست نی گفت ٍ نیرٍيای جادٍیی اش ٍاقعا نفید ٍ نَجر بٌ نظر نی رسند
 .ٍرٍدی چادر را کنار زدى ٍ ٍارد شد

بٌ نحض ٍاردشدن، نات ٍ نبًَت ناند؛ زیرا يهٌ با لبخند   عجیبی بٌ اٍ نگاى نی کردند، 
يهٌ بٌ جز نایکل کٌ نگران ٍ دلَاپس بٌ نظر نی رسید ٍ البتٌ انیلی کٌ خَد را سرگرم 

 . رٍتختی نشان دادکردنصاف

در آن . ناندى نشسترٍبی آب ديانش را بٌ سختی فرٍ دادى ٍ رٍی تنًا صندلی باقی
اٍ . لحظٌ حس کسانی را داشت کٌ در دادگاى، نتًو ردیف اٍل شناختٌ شدى بَدند

 :نعذب از نگاى خیرى ی آن يا با تعجب پرسید

 اتفاقی افتادى؟- 

 !نٌ- 

این کلهٌ را يهٌ با یکدیگر گفتند ٍ چنان يهاينگی در صدایشان ایجاد شد کٌ رٍبی را 
نایکل کٌ بٌ نظر نی رسید حال اٍ را بًتر از بقیٌ درک کردى است، . گیج تر از پیش کرد

ٌ ای باال انداختٌ گفت  :شان
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 .چیزی نیست، فقط نی خَایو راجع بٌ یٌ نَضَع نًو بايات حرف بزنیو- 

ٌ ی آن يا انداختٌ ٍ گفت  :رٍبی نگايی بٌ يه

 بٌ نانَریتهَن نربَط نیشٌ؟- 

ٌ ی رٍبی؛ آدریان، انیلی، دین ٍ نایکل ير چًارنفر برگشتند ٍ نگاى با تهام شدن جهل
ٌ ای بٌ جاناتان انداختند  :اٍ بالفاصلٌ صندلی اش را از آن يا دٍر تر کردى ٍ گفت. خصهان

تَ از کجا فًهیدی؟ نی بینین؟ اٍن خیلی بايَشٌ، نیازی نیست کسی ! خدای نن رٍبی- 
ٌ ای حقیقت رٍ تَ يَا نی قاپٌ درست نیگو ! بًش بگٌ، خَدش زٍدتر از ير کس دیگ

 رٍبی؟

ٌ ی تایید تکان داد  .رٍبی کٌ بٌ سختی جلَی خندى اش را گرفتٌ بَد، سرش را بٌ نشان

با تایید اٍ بقیٌ نیز نگاى از جاناتان گرفتند؛ انا از قرار نعلَم يیچ یک از آن يا حرف يای 
ٌ ی  جاناتان دربارى ی قاپیدن نَضَعات در يَا را باٍر نکردى بَدند؛ با این حال چند جانی

انیلی عبَس ٍ خشهگین، نایکل نضطرب ٍ . بعد يهٌ بٌ حالت عادی خَد برگشتند
 .عصبی، آدریان خندان ٍ شاداب ٍ دین بی خیال ٍ فارغ از ير غهی در این دنیا

رنگی را از رٍی زنین با شرٍع صحبت تَسط جاناتان، دین فانَس کَچک نقرى ای
 .برداشتٌ ٍ نشغَل بررسی اٍ شد

 !نانَریت تَن... خب، حاال نی رسیو بٌ نَضَع اصلی، یعنی- 

ٌ ی آخر را گفتٌ ٍ از نگاى   بٌ چشو يای بقیٌ خَدداری کردنجاناتان با صدای آرانی کله
 .کرد

ٌ ای کردى ٍ ادانٌ داد  :سپس سرف
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شهشیر ...  کٌ گفتو، نا نی خَایو بٌ اصلی ترین نَضَع بپردازیو؛ یعنیطَربلٌ، يهَن- 
 .نلکٌ

دین انگشتش را الی دستگیرى ی فانَس گذاشتٌ، آن را . يهٌ با گیجی بٌ اٍ نگاى کردند
 . در يَا چرخاند ٍ در نتیجٌ صدای نخراشیدى ای از آن بلند شد کٌ در فضای چادر پیچید

 . چیزی در این بارى نشنیدین کدٍنتَنبٌ نظر نیاد يیچ- 

رٍبی کٌ از يهاينگی حرکت سريایشان . يهگی سرشان را بٌ نشانٌ ننفی باال انداختند
 .خندى اش گرفتٌ بَد، با چرخش دٍبارى ی فانَس لب يایش را بر يو فشرد

خب، اجازى بدین بٌ نًو ترین نکتٌ اشارى کنو، اٍن شهشیر نتعلق بٌ کاترینٌ ٍ نن - 
 .نی خَام کٌ اٍن رٍ از قصر بیرٍن بیارم

ٍقتی »:رٍبی ٍ نایکل نگاى نگرانی بٌ یکدیگر انداختند ٍ ير دٍ بٌ یک نتیجٌ رسیدند
 «.پای نلکٌ در نیَن باشٌ، جاناتان بٌ يیچ ٍجٌ کَتاى نهیاد

ٍ این حقیقتی بَد کٌ حتی انیلی ٍ آدریان نیز بٌ آن پی بردى ٍ دین کٌ با ديان باز بٌ 
 .جاناتان نگاى نی کرد، فانَس را بار دیگر در يَا چرخاند

 .فکر کنو کانال نتَجٌ شدین کٌ این نانَریت چٌ ايهیتی دارى- 

 :يهگی يهچَن سربازان گَش بٌ فرنان، سری تکان دادند ٍ جاناتان ادانٌ داد

از زنان يای قدیو شایعٌ شدى بَد کٌ ير کسی اٍن شهشیر رٍ داشتٌ باشٌ، فرنانرٍای - 
نلکٌ اعتقادی بٌ این شایعٌ نداشتند، نن يو ايهیتی بٌ اٍن . آدٍنیس خَايد بَد

ٌ ی قضیٌ نهیدم؛ انا ٌ تَن تَی یٌ جهلٌ خالصٌ کنو... نیه ٌ ی دیگٌ رٍ ٍاس اٍن . بًترى نیه
 .تنًا شهشیریٌ کٌ باياش نیشٌ نارسیسا رٍ نابَد کرد
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بٌ طَر ناگًانی نفس يهٌ در سینٌ حبس شد، فانَس از دست دین بر رٍی زنین افتاد 
خیز شد ٍ انیلی نات ٍ نبًَت ناند؛ رٍبی ٍ آدریان رٍی صندلی اش نیو. ٍ يزار تکٌ شد

 .نایکل نیز نشتاقانٌ بٌ جاناتان خیرى شدند

 آن يا خَشنَد بَد، عصبانیتش را از یاد بردى ٍ با شادنانی العهلجاناتان کٌ از عکس 
 :گفت

 .حاال کٌ اعالم آنادگی کردین، بیاین تا نقشٌ رٍ بًتَن نشَن بدم- 

جاناتان بی  آنکٌ ننتظر جَاب آن يا باشد، نقشٌ بسیار بزرگی را از غیب ظاير کردى ٍ 
رٍی زنین پًن کرد، سپس چًار دست ٍ پا بر رٍیش خیهٌ زد ٍ شرٍع بٌ تَضیح خط ٍ 

 :خطَط يایش کرد

 پس نعطل چی يستین؟... این جا اتاق کاترین بَد، ٍ اینو راى نخفی ٍ! ِا درستٌ- 

ٌ ياج ٍ ٍاج ناندى بَدند، از جا پراندى ٍ آن گاى يهگی در  جاناتان با صدای بلندی آن را ک
 .کنار اٍ بر رٍی زنین نشستند ٍ بٌ نقشٌ خیرى شدند

 این نقطٌ رٍ نی بینین؟- 

ٌ ی پررنگ ٍ طالیی رنگی ضربٌ زد رٍبی با یک . جاناتان با انگشت اشارى اش بر رٍی نقط
نگاى گذرا خیلی زٍد نتَجٌ شد کٌ آن نقطٌ ٍ خطی کٌ در انتدادش کشیدى شدى است، 

 .از باقی خطَط يای نقشٌ درخشان تر ٍ پر رنگ تر است

 :جاناتان نگايی بٌ آن يا انداختٌ ٍ با لحن قاطعی گفت

ٌ ست-   .این جا اتاق نلک
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ٌ ای گفتٌ بَد کٌ انگار دلش نی خَاست يرکدام از  از نظر رٍبی اٍ این جهلٌ را بٌ گَن
آن يا نخالفتی از خَد نشان بديند تا اٍ نیز از خجالتشان دربیاید؛ انا برخالف انتظارش، 

ٌ ی صحبت يای اٍ ناندند  .يهگی در سکَت ننتظر ادان

ٌ ای بٌ آن يا انداختٌ ٍ ادانٌ داد  :جاناتان نگاى ناانیدان

ٌ ی سَم ٍ یٌ -  تَی اتاق نلکٌ یٌ راى نخفی ٍجَد دارى کٌ یک سرش بٌ رايرٍی طبق
ٌ اش بٌ بیرٍن از قصر نی رسٌ  .اٍن تَی اتاق نارسیساست... ٍ انا شهشیر. سرى دیگ

برای یک لحظٌ يهٌ نات ٍ نبًَت ناندند ٍ عالنت سَال بزرگی در ذينشان ایجاد شد؛ 
انا يیچ کدام نخالفتی از خَد نشان ندادند تا نبادا با ٍاکنش تندی از جاناتان نَاجٌ 

شَند؛ زیرا حالت صَرتش جَری بَد کٌ ير لحظٌ انکان داشت آن يا را یٌ جَندى يای 
 .صحرایی تبدیل کند

ٌ ی بعد نایکل اخو يایش را در يو کشیدى ٍ سَالی را کٌ در ذين يهٌ  انا چند لحظ
 :نی گذشت پرسید

اگٌ قرارى نستقیها ٍارد دين شیر بشیو، دیگٌ چٌ ايهیتی دارى کٌ تَی اتاق نلکٌ یٌ - 
 راى نخفی ٍجَد دارى؟

برای چند جانیٌ بٌ نظر رسید کٌ جاناتان قصد طلسو کردن اٍ را دارد، از این رٍ يهگی بٌ 
 :خیز درآندند؛ انا ينگانی کٌ شرٍع بٌ صحبت کرد، يهٌ نفس راحتی کشیدندحالت نیو

ٌ ی خَبی اشارى کردی! بلٌ-  ٍ اینکٌ چرا ٍقت ارزشهندم رٍ تلف . نتشکرم نایکل، بٌ نکت
طَر کٌ خَدتو دلیلش اینٌ پسرم، يهَن! کردم ٍ براتَن از راى نخفی اتاق نلکٌ گفتو

گفتی اگر قرار باشٌ کٌ شها نستقیها ٍارد اتاق اٍن بشین، قبل از اینکٌ دستتَن بٌ 
پس الزنٌ کٌ از یٌ راى غیرقابل ! دستگیرى ی اتاق بخَرى تبدیل بٌ یٌ جسد نی شین

 !نلکٌ... در نخفی اتاق کات... بینی استفادى کنین؛ یعنیپیش
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ٌ ی ذينش در  ٌ يای پازل بٌ يو ریخت رٍبی کٌ در افکارش غرق شدى بَد، با قراردادن تک
ٌ ی کانال عهلی رسیدى ٍ با يیجان گفت  :کنار یکدیگر، بٌ یک نتیج

 !حق با اٍنٌ! درستٌ- 

ٌ ی نگاى يا بٌ سَیش برگشت ٍ اٍ با ذٍق ٍ شَق ادانٌ داد  :يه

 .داریونا از طریق اتاق نلکٌ ٍارد اتاق اٍن نی شیو ٍ شهشیر رٍ برنی- 

 :نایکل با بی حَصلگی بٌ نیان حرف يای اٍ پریدى ٍ گفت

 .بٌ این آسَنی يا يو نیست- 

 :رٍبی با حالت تدافعی گفت

 ننظَرت چیٌ؟- 

ننظَرم اینٌ کٌ نا شاید بتَنیو از اٍن راى ٍارد اتاق نارسیسا بشیو؛ ٍلی نهکنٌ نتَنیو از - 
ٌ جَری باید خَدنَن رٍ بٌ قصر برسَنیو؟ اگر نتَنیو بدٍن . يهَن راى برگردیو تازى چ

ٌ يا بی فایدى  شدندیدى ٌ ی این برنان  .ست ٍارد بشیو، يه

شکنی بٌ اٍ بديد؛ انا يیچ دلیل رٍبی بٌ سرعت ديانش را باز کرد تا جَاب دندان
 نایکل بٌ ذينش نرسید ٍ بٌ ناچار ديانش را بستٌ ٍ با کردنکنندى ای برای ساکتقانع

 .درناندگی بٌ جاناتان خیرى شد

شدن حرف يای نایکل بَد، شرٍع بٌ جاناتان کٌ برعکس اٍ با خَنسردی ننتظر تهام
 :صحبت کرد ٍ طَفان سًهگین درٍن رٍبی ناگًان آرام گرفت

ریزی قبلی ٍ سنجیدن تهام احتهاالت، این پیشنًاد تَ کٌ فکر نکردی نن بدٍن برنانٌ- 
 خطرناک رٍ بٌ شها نیدم؟
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 .نایکل حرفی نزد ٍ با حالتی خنحی بٌ اٍ خیرى شد

ٌ ی راى يایی رٍ کٌ بٌ قصر نی رسٌ بررسی کردم ٍ ! خَبٌ-  نن قبل از برگشت شها يه
فًهیدم تنًا رايی کٌ نی تَنٌ شها رٍ بٌ سرسرای ٍرٍدی قصر برسَنٌ، از طریق 

ٌ ست  .دریاچ

نایکل با اخو يای در يو گرى خَردى بٌ فکر فرٍ رفت ٍ چًار نفر دیگر با کنجکاٍی بٌ 
 .جاناتان خیرى شدند

 ...دریاچٌ تنًا جاییٌ کٌ تحت فرنان نارسیسا نیست؛ انا- 

ٌ طَری باید از ٍسط دریاچٌ رد بشیو؟-   چ

نایکل با لحن سردی این سَال را پرسید ٍ رٍبی از کالم اٍ دریافت کٌ بٌ يیچ ٍجٌ با 
 .این نانَریت نَافق نیست

 .بقیٌ نیز از نخالفت يایش بٌ ستَى آندى ٍ ندام بٌ اٍ چشو غرى نی رفتند

ٌ يای اٍ را نادیدى گرفتٌ بَد، از کَرى در  جاناتان کٌ تا آن لحظٌ با صبر ٍ شکیبایی طعن
 :رفتٌ ٍ با بدخلقی پرسید

 نشکل تَ چیٌ پسر؟- 

 :نایکل کٌ گَیی ننتظر شنیدن يهین سَال بَد، بٌ تندی گفت

نن فقط نیگو نا نباید بدٍن در نظر گرفتن خطرات پیش رٍ، اٍن رٍ تَی خطر - 
 .بندازیو

 :رٍبی در حالی کٌ بٌ اٍ چشو غرى نی رفت، فَرا گفت

 .ننو، باید بگو کٌ نن يیچ نشکلی با این نَضَع ندارم« اٍن»اگٌ ننظَرت از - 
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 ٌ  : اضافٌ کردآنیزیسپس با لحن کنای

 نایکل، تَ کٌ خَب از پس این جَر نانَریت يا برنیای درستٌ؟« نانَریتٌ»این یٌ - 

برای یک لحظٌ يهٌ با تعجب بٌ آن دٍ نگاى کردند ٍ نایکل با نگايی کٌ حاکی از 
انا رٍبی بی آنکٌ بٌ اٍ نگاى کند، با لحن . سردرگهی ٍ نگرانی اش بَد، بٌ اٍ خیرى شد

 :قاطعی گفت

ٌ چی ير چٌ زٍدتر تهَم شٌ-   .نن حاضرم این کار رٍ انجام بدم؛ چَن نی خَام يه

ناگًان نایکل با خشَنت از برخاستٌ ٍ در حالی کٌ انگشت اشارى اش را بٌ سَیش نشانٌ 
ٌ ای گفت  :رفتٌ بَد، با صدای آيست

کس نًو نیست، پس نیازی يو نیست کٌ تَی خیلی خب، حاال کٌ نظر نن برای يیچ- 
 .ریزی ياتَن دخالت کنوبرنانٌ

ٌ ی آن يا را حیرت ٍ ناباٍریشان تنًا  سپس با آخرین سرعت از چادر بیرٍن رفتٌ ٍ يه
 .گذاشت

 ای کاش . رٍبی با ناراحتی بٌ ٍرٍدی چادر خیرى ناندى بَد ٍ ضربان قلبش بٌ کندی نی زد
نی تَانست بفًهد کٌ در ذين نایکل چٌ نی گذرد ٍ چٌ قصدی از این رفتار تند ٍ 

زنندى اش دارد، کاش فکری کٌ ندام در ذينش نی چرخید ٍ بٌ اٍ نی گفت کٌ نایکل 
 .فقط ٍ فقط نگران خَد اٍست، ٍاقعا حقیقت داشت

 رٍبی؟- 

 :با صدای گرفتٌ ٍ آرام جاناتان بٌ خَد آند

 بلٌ؟- 
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 ...کس تَ رٍ نجبَر بٌ این کاراگر نخَای کٌ انجانش بدی حق داری ٍ يیچ- 

 .نن انجانش نیدم؛ چٌ با اٍن، چٌ بی اٍن- 

ٌ ی گذرا نگاى سرزنش   آدریان ٍ صَرت نتأجر انیلی را دید؛ انا آنیزرٍبی در یک لحظ
 اٍ اعتراف کند، پس اٍ نیز راى  داشتناگر نایکل نهی خَاست بٌ دٍست. تَجًی نکرد

 ضد ٍ نقیض اٍ نهی داد؛ زیرا حقیقت العهل يایخَد را رفتٌ ٍ دیگر ايهیتی بٌ عکس 
 «.نایکل يیچ احساسی بٌ نن ندارى» :يهان بَد کٌ در نقابل چشو يایش رژى نی رفت

 :رٍبی نگايش را بٌ جاناتان دٍخت ٍ اٍ با صدای آيستٌ ٍ لحن غهگینی گفت

 .دین، برٍ پیداش کن- 

رٍبی نی تَانست درک کند کٌ اٍ تا چٌ حد از اینکٌ در نقابل نایکل از کَرى در رفتٌ است 
پشیهان است ٍ از قرار نعلَم  دین يو نتَجٌ این نکتٌ شدى بَد؛ زیرا با آنکٌ تا آن 

لحظٌ عصبی ٍ بی قرار بَد، از رفتار جاناتان با بًترین دٍستش خشهگین نشدى ٍ تنًا با 
ٌ ی تایید تکان دادى ٍ فَرا از جا بلند شد؛ سپس اٍ نیز پشت  جدیت سرش را بٌ نشان

 .سر نایکل از چادر بیرٍن رفت

ٌ ی آیندى برای رٍبی تلخ ترین رٍزيای زندگی اش بَد؛ زیرا تنًا دٍبار نایکل را  دٍ يفت
دیدى ٍ در يهان دٍ دیداری کٌ با اٍ داشت نتَجٌ شد کٌ رفتارش بسیار سرد تر ٍ 

 .«ژٍلیت»خشن تر از گذشتٌ شدى است، حتی بدتر از اٍلین نالقاتشان در رستَران 

ٌ قدر آن رٍزيا دٍر بٌ نظر نی رسیدند؛ انگار سال يای سال از اٍلین باری کٌ اٍ را دیدى چ
در این چند ناى چٌ اتفاقاتی کٌ نیفتادى بَد، چٌ ناجرايایی کٌ با . بَد نی گذشت

نبرد با آن افعی دٍ سر کٌ يیچ گاى صدای فش فش يایش را . یکدیگر تجربٌ نکردى بَدند
ٌ ی بدجنسی کٌ قصد داشت با نیزى اش آن دٍ را  فرانَش نهی کرد، برخَرد با کَتَل
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ٌ اش ريا کردند، ينَز يو اندکی سَراخسَراخ  کند ٍ آن يا اٍ را در علفزاری دٍر از خان
 !عذاب ٍجدان در آن نَرد احساس نی کرد

ٌ کردن  فرارشان از دست یک غَل غارنشین زشت ٍ بدترکیب کٌ با تهام تَان بٌ دنبال ل
آن دٍ بَدى ٍ در نًایت دل ٍ رٍدى اش بر صخرى يای کَيستان کالینَس پاشیدى شد؛ 

 .رٍبی شک نداشت کٌ در تهام عهرش ننزجرکنندى تر از آن صحنٌ را ندیدى بَدى است

ٌ ی زن ٍ شَيری بٌ  خاطرى ای کٌ رٍبی با بٌ یاد آٍردنش آزردى نی شد، گیرافتادن در تل
آٍر ٍ پشهالَ بَدند ٍ قصد داشتند اسو نیالنا ٍ لَییز بَدى کٌ در ٍاقع دٍ سَسک چندش

اٍ را بٌ جای شانشان بخَرند؛ انا نایکل ٍ فرد بٌ نَقع بٌ آن جا رسیدند ٍ اٍ را نجات 
دادند، گرچٌ نجاتش از دام آن يا چندان خَشایند نبَد؛ انا در ير حال اٍ با 

 .شانسی از نًلکٌ گریختخَش

انگیز قصر را بٌ نهایش نی گذاشت نشستٌ ٍ بار دیگر رٍبی رٍی سنگی کٌ ننظرى ی رعب
در خاطراتشان غرق شد ٍ آن گاى شب نًتابی ٍ پرستارى ای را بٌ خاطر آٍرد کٌ اٍ را بٌ 

ٌ ای بٌ اسو  . ٍ خَابیدن در آن نرداب بدبَ انداخت« تَنی برک»یاد نالقاتشان با گرگین
لبخندی کٌ با یادآٍری سفرشان رٍی لب يایش نشستٌ بَد، با فکرکردن بٌ یک علفزار 

اٍ بٌ سرعت تصَیر ٍاضحی از . نرنَز ٍ فرٍرفتن در زیر زنین از صَرتش نحَ شد
ٌ ی نترٍکٌ ٍ ترسناکی را در ذينش دید کٌ در آن پیرزنی با بدن اسکلتی ٍ صَرت  خان

استخَانی نحبَس شدى بَد ٍ اٍ چٌ ابلًانٌ باعخ آزادی اش شدى ٍ تا نرز از دست دادن 
با تجسو دٍبارى ی آن لحظات بر خَد لرزید ٍ سرش را تکان داد؛ . جانش پیش رفتٌ بَد

تَ » :انا تنًا یک چیز باعخ شد یک بار دیگر لحظات آخر حضَر آن پیرزن را نرٍر کند
 «...اییک الًٌ
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صفت بٌ خَبی گَير ٍجَدی اٍ را شناختٌ بَد ٍ بٌ يهین بٌ راستی کٌ آن زن شیطان
رٍبی چشو يایش را بست ٍ سعی کرد تا آن . خاطر نَفق بٌ گرفتن جَانی اش نشدى بَد

 .حس خَشایند را در ٍجَدش پیدا کند

بخش را در تک تک اعضای بدنش بٌ جانیٌ نکشید کٌ تَانست حرکت آرام نیرٍیی لذت
از این رٍ بٌ سرعت . احساس کند؛ انا اٍ کٌ قبال آن حس ٍ نیرٍیش را پس زدى بَد

چشو يایش را باز کردى ٍ فکر کرد کٌ اگر سلنا از این نَضَع باخبر نی شد، با اٍ چٌ 
ٌ ی « !نی کشهت! رٍبی» :نی کرد ٍ باز يو تعقیب ٍ گریز يایی کٌ در نًایت بٌ چند ضرب

ٌ قدر دلش نی خَاست کٌ یک بار دیگر در نعرض . جانانٌ از طرف اٍ ننجر نی شد چ
ٌ ی اٍ قرار بگیرد احهقانٌ بٌ نظر نی رسید؛ انا اٍ . نشت ٍ لگد يای بی رحهانٌ، انا خَايران

ٌ يایی بَد کٌ اکنَن در نظرش ناب ٍ تکرارنشدنی بَدند ٍ کو کو بٌ  دلتنگ يهان لحظ
 .عدم نی پیَستند

باد نالیهی ٍزید ٍ نَيای صاف ٍ براقش را بٌ رقصیدن در آن يَای ابری ٍ دلگیر ٍادار 
رٍبی نَيایش را بٌ پشت گَش يایش يدایت کردى ٍ بٌ خاطرى ی دیگری کٌ . کرد

 .چندان يو دٍر نبَد، اندیشید

 از دست ساتیر يای خشهگینی کٌ با چَب ٍ چهاق بٌ آٍرشانفرار يراس انگیز ٍ دلًرى
شناسش نبَد، اکنَن در کَيستان بر دنبالشان افتادى بَدند ٍ اگر ناجی قدرتهند ٍ ٍقت

 .رٍی آن سنگ ننشستٌ بَد

آن چشو يای آبی ٍ صَرت پرجذبٌ برایش حکو دٍستی را پیدا کردى بَد کٌ در 
نَقعیت يای حساس بٌ کهکش نی شتافت ٍ بر عکس ير ٍقت دیگری، رٍبی دیگر 

 .ايهیتی بٌ يَیت ٍاقعی اٍ نهی داد

ندت زیادی بَد کٌ بی حالت ناندى ٍ در افکارش غرق شدى بَد؛ از این رٍ تکان نختصری 
ٌ جا شد چیزی بٌ طلَع خَرشید نهاندى بَد؛ انا ابريای کدر . خَردى ٍ بر رٍی سنگ جاب
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شدن انَار زیبای خَرشید نی شدند ٍ این برای رٍبی دیگر تبدیل آسهان، نانع از نهایان
 .نیافتنی شدى بَدبٌ یک آرزٍی دست

 نزاحهت کٌ نیستو؟- 

 :رٍبی برگشت ٍ با دیدن لبخند نعنادار انیلی خندید ٍ گفت

 !نکنٌ دٍبارى اٍندی کٌ ازم بازجَیی کنی؟! باز کٌ پیدات شد- 

انیلی با شنیدن این حرف خندیدى ٍ رٍبی فکر کرد کٌ ينَز اندکی غو ٍ اندٍى حتی در 
 .خندى يایش نحسَس است

ينگانی کٌ انیلی رٍی سنگ ٍ در کنارش نشست، بٌ یاد آٍرد کٌ در آن دٍ يفتٌ بٌ 
ٌ ی جاناتان چٌ تالش فراٍانی برای جلب اعتهاد اٍ انجام دادى ٍ تازى بعد از آن چٌ  تَصی

در آن رٍز يا بٌ نظر نی رسید کٌ نفَذ . کردن اٍ انجام ندادى استکاريا کٌ برای خَشحال
طَر کٌ آدریان باريا بٌ اٍ در انیلی غیرنهکن است؛ انا در نًایت رٍبی فًهید کٌ يهان

 «!پشت قلب سنگی انیلی، نًربَنی ٍ عطَفت نَج نی زنٌ» :گَشزد کردى بَد

 ٍ نًربانی انیلی بٌ رٍبی اخالقیبا این ٍجَد، رٍزيا طَل کشید تا نَج يای خَش
ٌ ی دٍستی در نیان آن يا ایجاد شَد  .رسیدى ٍ رشت

ٍ اکنَن کٌ تنًا چند ساعت بٌ رفتن رٍبی ناندى بَد، ير دٍی آن يا فًهیدند کٌ چٌ 
 .اندفرصت يای زیادی را برای با يو بَدن ٍ شناخت بیشتر یکدیگر از دست دادى

 .چیزی بٌ طلَع خَرشید نهَندى، نی تَنو احساسش کنو یا حتی ندیدى تجسهش کنو- 

ٌ يایش  انیلی نفس عهیق دیگری کشیدى ٍ يَای گرگ ٍ نیش صبحگايی را بٌ درٍن ری
 .فرستاد

 :رٍبی بٌ نیهرخ اٍ ٍ بینی صاف ٍ صیقلی اش نگاى کردى ٍ گفت
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قدر دلتنگ نَر خَرشید ٍ گرنای ست کٌ بٌ این جا اٍندم ٍ ایننن فقط دٍ يفتٌ- 
ٌ طَرلذت  ...بخششو، شها چ

این فاجعٌ رٍ تحهل نی کنیو؟ جَابش آسَنٌ رٍبی؛ چَن نجبَریو، ٍگرنٌ چی نی تَنٌ - 
 ٍادارنَن کنٌ کٌ بٌ ندیدن خَرشید ٍ ستارى يای آسهَن عادت کنیو؟

سال  بیستشدن، تَ خَشی ٍ رفاى بزرگ سالنن احساس گـ ـناى نی کنو، بیست... نن- 
 .نن باید زٍدتر نی اٍندم... بی خبری ٍ آزادبَدن

نعلَنٌ کٌ نهی تَنستی، پس فکر نی کنی چرا نایکل تَی این زنان خاص ! نزخرف نگَ- 
 اٍند دنبالت؟

رٍبی با تعجب بٌ اٍ خیرى ناند ٍ يیچ جَابی بٌ ذينش نرسید؛ زیرا يیچ گاى از خَدش 
 .نپرسید کٌ چرا جاناتان زٍدتر از آن کسی را برای بازگشت اٍ نفرستادى است

سالگی تَ رٍ بٌ این جا طبق دستَری کٌ بٌ جاناتان رسید، اٍن نباید تا قبل از بیست- 
ٍقت حقیقت رٍ بًت  گرچٌ پدر ٍ نادرت اشتباى بزرگی کردن کٌ يیچ گردٍند،برنی

 .سالگی بٌ این جا بیاینگفتن؛ انا انکان نداشت کٌ تا قبل از بیست

رٍبی کٌ تهام این يا را از قبل نی دانست، تنًا یک جهلٌ را از نیان حرف يای اٍ فًهیدى 
 :ٍ فَرا گفت

این جاناتان نبَد کٌ ... تَ گفتی طبق دستَری کٌ بٌ جاناتان رسید؟ یعنی! صبر کن- 
 کی؟... ریزی نی کرد؟ پسبرای برگشت نن برنانٌ

تنًا چیزی ... کس از دٍست نرنَز ٍ نانرئیش چیزی نهیگٌ؛ انانهی دٍنو، اٍن بٌ يیچ- 
 .کٌ ازش نطهئنو اینٌ کٌ راينهای اٍن یٌ انسان نیست

 ننظَرت چیٌ؟- 
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این رٍ بٌ کسی نگَ؛ انا یک بار از سر کنجکاٍی تعقیبش کردم ٍ ٍقتی بٌ قرار - 
خیلی زٍد فًهیدم اٍن شخص . نالقاتشَن رسیدم، دیدم اٍن دارى با يَا صحبت نی کنٌ

خَدش رٍ نانرئی کردى ٍ تَ باید این رٍ بدٍنی رٍبی کٌ يیچ در این سرزنین تَانایی 
اٍن یا یکی از خاندان سلطنتی باشٌ، ٍ یا ... کردن خَدش رٍ ندارى، نگر اینکٌنانرئی

 ...یکی

ٌ ای گفت  :انیلی سرش را جلَتر بردى ٍ با صدای بسیار آيست

 .یکی از خدایان- 

رٍبی با ٍحشت دستش را جلَی ديانش گذاشتٌ ٍ در حالی کٌ رنگش پریدى بَد، 
 :کنان گفتزنزنٌ

 يیدس؟- 

 :ابرٍيای انیلی باالرفتٌ ٍ با تعجب گفت

يیدس؟ نکنٌ شَخیت گرفتٌ؟ الزنٌ یادآٍری کنو کٌ خَد اٍن این سرزنین رٍ نفرین - 
ٍقت از پنايگايش بیرٍن نهیاد، نگٌ اینکٌ بخَاد یک سرزنین کرد؟ درضهن اٍن يیچ
 ...بٌ نظر نن کٌ اٍن یا زئَس بَدى یا. رٍ با خاک یکسان کنٌ

 ...پَسایدٍن- 

ٌ ی نانعلَنی، زیر لب نام اٍ را تکرار کردى ٍ انیلی با خَنسردی ادانٌ  رٍبی خیرى بٌ نقط
 :داد

ٍقت در نألعام پَسایدٍن کٌ يیچ... ٍلی این احتهالش کهٌ نٌ؟ یعنی! آرى، درستٌ- 
 .ظاير نهیشٌ

 .تَ گفتی اٍن نانرئی بَدى- 
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 ...درستٌ؛ ٍلی- 

 .جاناتان گفتٌ بَد کٌ پَسایدٍن تنًا راى شکستن نفرین رٍ جلَی پانَن گذاشتٌ- 

 صبرکن ببینو، جاناتان بٌ تَ چی گفت؟... درستٌ؛ ٍلی- 

 .بیا بریو، ٍقت رفتنٌ! رٍبی- 

 رد ٍ بدل کردند ٍ نایکل با حالتی خشک ٍ رسهی زدى ایرٍبی ٍ انیلی نگاى يای ٍحشت
ٌ ی کَيستان برگردند  .ننتظر ناند تا با يو بٌ نحَط

ينگانی کٌ ير دٍی آن يا با نگرانی از جا برخاستند ٍ راى آندى را برگشتند، رٍبی برای 
 :یک لحظٌ انیلی را نتَقف کردى ٍ با صدای آرانی کٌ بٌ نایکل نرسد، گفت

فقط یٌ سَال دیگٌ، جَابش خیلی نًهٌ انیلی، خَايش نی کنو خَب فکر کن ٍ - 
 .جَری جَاب ندىيهین

 :انیلی کٌ گیج شدى بَد، با اطهینان سرش را تکان دادى ٍ رٍبی با صدای لرزانی پرسید

 قرار نالقات جاناتان با دٍست نرنَزش دقیقا کجا بَد؟- 

 :انیلی نگايی بٌ نایکل کٌ با کنجکاٍی بٌ آن يا خیرى شدى بَد، انداختٌ ٍ فَرا گفت

 .درست نزدیک دریاچٌ- 

*** 

 «راينهای نرنَز»

لحظات سختی بَد؛ زیرا رٍبی ناچار بٌ تحهل صدای آى ٍ نالٌ ٍ گریٌ ٍ شیَن نردم بَدى 
 .ٍ زیر نگاى خیرى ی آن يا نعذب ٍ شرنگین بَد
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ٌ ی زن يای کَيستان اٍ را در برگرفتند ٍ صَرتش از اشک يای  پس از آنکٌ یک دٍر، يه
جاری آن يا ٍ آبی بینی يایشان خیس شد؛ جاناتان، دین، انیلی ٍ آدریان با چًرى يایی 

 .اندغهگین جلَ آندى ٍ جَری بٌ آن يا نگاى کردند کٌ انگار بٌ سَی قتلگاى ريسپار شدى

ٌ ای گفت  :جاناتان نگاى نًرآنیزی بٌ آن يا انداختٌ ٍ با صدای گرفت

اگر نی شد خَدم بٌ این نانَریت نی رفتو ٍ يرگز جَن عزیزانو رٍ بٌ خطر - 
 ...نهی انداختو؛ ٍلی

در يهان لحظٌ رٍبی ٍ انیلی نگاى يای نعناداری رد ٍ بدل کردند ٍ نایکل در جَاب 
 :جاناتان با لحن نالیهی گفت

 .نی دٍنو، شک ندارم کٌ این کار رٍ نی کردی- 

جاناتان کٌ گَیی از اینکٌ نایکل احساسات اٍ را درک کردى است خَشحال بَد، لبخندی 
 .زدى ٍ بٌ رٍبی نزدیک شد تا با اٍ صحبت کند

ٌ اش را کٌ با بغض آشکاری در نقابلش  آن گاى فرصتی نًیا شد کٌ نایکل دٍست دیرین
ٌ يای آرام ٍ نهتدی بٌ شانٌ اش، اٍ را از آن حال نزار ایستادى بَد، در بر بگیرد ٍ با ضرب

 .بیرٍن بیاٍرد

نایکل پس از چند دقیقٌ دین را از خَد جدا کردى ٍ در حالی کٌ بٌ صَرت غهگین ٍ 
 :ننقبضش نگاى نی کرد، با صدای آرانی گفت

انا ! م گریٌ کنی؟ در اٍن صَرت خَراک خندى ی دخترا نیشی  ياتَ کٌ نهی خَای ٍاسٌ- 
 .اگٌ پسر خَبی باشی قَل نیدم کٌ از اٍن جا برات کلی جَندى ی زشت ٍ بدترکیب بیارم

دین با شنیدن این حرف خندى ی بلندی کردى ٍ در حالی کٌ دست يای اٍ را پس نی زد 
 :گفت
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ٌ خاطر تَ ناراحتو، يهَن بًتر کٌ بیفتی تَ ! دادنٌ؟َاى این چٌ طرز دلداری-  نن رٍ بگَ ب
 ...دست ٍ پای نارسیسا ٍ

ٌ ی دین، ير چًارنفر يهچَن کسانی کٌ دچار شَک بزرگی شدى شدنبٌ نحض تهام  جهل
باشند، از جا پریدند ٍ جاناتان چشو غرى اساسی بٌ اٍ رفت؛ رٍبی کٌ از شدت شرم سرخ 

 :شدى بَد، آدریان ٍ انیلی را در آغَش کشیدى ٍ با عجلٌ گفت

 .بٌ انید دیدار- 

ٌ ی نردم برسد، شرٍع بٌ  جاناتان نیز جلَتر آندى ٍ با صدای بلندی کٌ بٌ گَش يه
 :صحبت کرد

ٌ ی دیدار نجدد نزدیکٌ ٍ نن نهی خَام این -  ازتَن خداحافظی نهی کنیو؛ چَن لحظ
 .بٌ انید دیدار... لحظات تاجرانگیز تر از این بشٌ، خب پس

 :آدریان برای آخرین بار رٍبی را در آغَش کشیدى ٍ دم گَشش گفت

 - ٌ  ٍارباید نگاى نایکل بٌ خَدت رٍ ببینی، اگٌ از نن نی شنَی نیگو کٌ اٍن دیَان
 .کنار يهدیگٌ زٍج عالی نی شین... عاشقتٌ ٍ شها

ينگانی کٌ آدریان چشهک نانحسَسی بٌ اٍ زدى ٍ کنار رفت، احساس خَشایند ٍ 
عجیبی در ٍجَدش پدیدار شدى ٍ ناگًان پردى يای ناانیدی کنار رفتند ٍ رٍبی بٌ طرز 

 . است یهنعجیبی اطهینان یافت کٌ پایان این سفر برایش بسیار خَش

ينگانی کٌ از نرز جادٍیی کَيستان عبَر کردند، رٍبی ينَز درگیر کشهکش درٍنی خَد 
بَد ٍ بٌ يیچ ٍجٌ نتَانستٌ بَد این احساس را از خَد دٍر کند کٌ ينگام بازگشت 

 .دٍبارى بٌ کَيستان خیلی چیزيا تغییر خَايد کرد

 !رٍبی- 
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 :نایکل ٍ رٍبی با شنیدن صدای جاناتان بٌ عقب برگشتند

 چیزی شدى؟- 

ٌ ی نایکل زدى ٍ با لبخند نعناداری بٌ رٍبی گفت  :جاناتان دستی بٌ شان

. این کارت بی پاداش نهی نَنٌ، ٍقتی کٌ بٌ این جا برگردی، خیلی چیزيا تغییر کردى- 
 .يردٍتَن نَفق باشین، بٌ انید دیدار

 .آلَد نرز شدى ٍ از نظر ناپدید شدسپس بار دیگر ٍارد فضای نٌ

 تَ نتَجٌ شدی راجع بٌ چی حرف نی زد؟- 

 :رٍبی صادقانٌ زنزنٌ کرد

 .نٌ- 

با حرف يایی کٌ جاناتان در لحظات آخر بٌ اٍ زد، احساسش قَی تر شدى ٍ بی  آنکٌ 
 .بخَايد، شادی ٍ خَشحالی زیادی را در ژرفای ٍجَدش پیدا کرد

 .بیا، باید از این جا تا دریاچٌ رٍ پرٍاز کنیو- 

رٍبی بٌ شیء کَچکی کٌ در دست يایش بَد نگاى کرد ٍ با . نایکل نیشخندی زد
ٌ جاشدن تَسط نکان بر، با اکراى جلَتر رفتٌ ٍ پايایش را بٌ پايای اٍ جفت یادآٍری جاب

 .کرد

 ای؟آنادى - 

 ...فکر کنو! آرى، نٌ- 
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آٍری بٌ انا دیگر ايهیتی نداشت کٌ اٍ آنادى است یا نٌ؛ زیرا بار دیگر با سرعت سرسام
دٍر خَد چرخیدى ٍ تنًا کاری کٌ نی تَانست انجام ديد، آن بَد کٌ چشو يایش را 

 .بٌ جانیٌ نکشید کٌ پايایش بٌ زنین برخَرد کردى ٍ دیگر از چرخش خبری نبَد. ببندد

 .بٌ طَر ناگًانی باد تندی ٍزید ٍ رٍبی شرٍع بٌ لرزیدن کرد

 .بجنب، نا نهی تَنیو زیاد این جا بایستیو، باید ٍارد دریاچٌ بشیو- 

نایکل دست يای اٍ را گرفت ٍ ير دٍ بٌ سهت پل چَبی دٍیدند ٍ درست باالی سر 
 .دریاچٌ ایستادند

 :نایکل نگايی بٌ عهق دریاچٌ انداخت ٍ با نگرانی پرسید

 تَ شنا بلدی؟- 

ٌ ای یٌ بار برای یادگیری شنا نی رفتو تَ استخر سالگیآرى، نن تَ نَزدى-   . يفت

 کجا؟- 

ٌ ی لعنتی، فقط خیلی کَچیک تر، با اننیت ! استخر-  یعنی یک چیز شبیٌ يهین دریاچ
 .بیشتر

 :نایکل نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت

 ترسیدی؟- 

 !نعلَنٌ کٌ نٌ- 

 . بیفتٌتخَبٌ؛ چَن بٌ نظر ننو الزم نیست بترسی، نن پیشتو، نهی ذارم اتفاقی ٍاسٌ- 

 تَ تا کی پیشهی؟- 
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 .خب نعلَنٌ، تا آخرین لحظٌ- 

 :نایکل کٌ بٌ راستی سَال اٍ را درک نکردى بَد، نگاى دیگری بٌ عهق دریاچٌ انداخت

این جا . این لعنتی خیلی عهیقٌ؛ ٍلی اگٌ يردٍنَن با يو شیرجٌ بزنیو خطرش کهترى- 
 خب، حاضری؟. انقدر بزرگٌ کٌ نی ترسو گهت کنو

 ٍ نضطرب بٌ نظر نی رسید، با این حال سرش را تکان دادى ٍ دست يای پریدى رٍبی  رنگ
 .اٍ را با شدت بیشتری فشرد

 .نگران نباش- 

رٍبی برای اٍلین بار در آن دٍ يفتٌ بٌ چشو يای سبز رٍشن اٍ خیرى شدى ٍ ناخَدآگاى 
 :گفت

 .ٍقتی کنار تَام نگران يیچی نیستو- 

برای یک لحظٌ رٍبی فکر کرد کٌ نایکل قصد دارد با شدت زیادی بٌ اٍ ابراز عالقٌ کند؛ 
 :انا اٍ بٌ سختی نگايش را از صَرت رٍبی گرفتٌ ٍ گفت

 !یک، دٍ، سٌ. بیا بریو. جَاب این رٍ یٌ جای بًتری بًت نیدم- 

 !نٌ- 

ٌ ی نفس  صدای جیغ .  خَدش ٍ اٍ را بٌ درٍن دریاچٌ پرتاب کردگیرنایکل در یک لحظ
ٌ يای اطراف پیچیدى ٍ انعکاسش از پس کَى يای آدیس گذشتٌ  نهتد رٍبی در فضای تپ

 .ٍ رٍ بٌ خانَشی رفت
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يردٍ با شدت فراٍانی بٌ درٍن دریاچٌ سقَط کردند، برای چند جانیٌ دستشان از يو 
تر از قبل جدا شد؛ انا نایکل بٌ سختی بٌ سهت اٍ شنا کردى ٍ دست يای اٍ را نحکو

 .گرفت ٍ با سر بٌ باال اشارى کرد

این خیلی بد بَد کٌ آن يا نهی تَانستند با یکدیگر صحبت کنند؛ زیرا چندین ٍ چندبار 
ٌ ی  رٍبی ننظَر اٍ را اشتباى فًهیدى ٍ خالف جًت اٍ بٌ راى افتادى بَد؛ انا بٌ نَقع نتَج

 .خطای خَد شدى ٍ با اخو غلیظش نَاجٌ شد

ينَز چند دقیقٌ نگذشتٌ بَد کٌ در کهال حیرت رٍبی نتَجٌ شد کٌ نفسش بند آندى 
آندن از کَيستان، جادٍی بسیاری را بر رٍی آن يا با آنکٌ جاناتان قبل از بیرٍن. است

پیادى کردى بَد تا بتَانند درٍن دریاچٌ نفس بکشند؛ انا نفس يای رٍبی ير دم کَتاى تر ٍ 
سخت تر از قبل درنی آندند ٍ اٍ بٌ ناچار بی آنکٌ بتَاند نایکل را از این ٍضع خبردار کند، 

 .خَد را بٌ سطح دریاچٌ رساندى ٍ سرش را از زیر آب بیرٍن آٍرد

 . نفس عهیق ٍ صداداری کشید ٍ شرٍع بٌ سرفٌ کردآندن،بٌ نحض بیرٍن

ترین اجری از طَلی نکشید کٌ نایکل نیز در کنار اٍ ظاير شدى ٍ بی  آنکٌ حتی کَچک
 :آٍردن نفس در چًرى اش دیدى شَد، با خشو گفتکو

يیچ نعلَنٌ چت شدى؟ برای چی بدٍن اینکٌ بًو بگی اٍندی بیرٍن، نگٌ نهی فًهی - 
ٌ قدر خطرناکٌ؟ بٌ اٍن سهت نگاى کن، نا درست نزدیک قصر اٍن عفریتٌ  .ایوکٌ چ

رٍبی بٌ زحهت نفس عهیق دیگری کشیدى ٍ نایکل با دیدن صَرت کبَد اٍ، با نگرانی 
 :پرسید

 چی شدى؟- 

 :رٍبی با درناندگی گفت
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نایکل، انگار جادٍيای جاناتان برای نن نَجر نیستن، نن اٍن تَ نهی تَنو نفس - 
 اینو نحل ناجرای تهشک ياست، یادتٌ؟. بکشو

 .نایکل با ناباٍری سری تکان داد؛ زیرا آن رٍز را بٌ خَبی یادش بَد

 حاال باید چیکار کنیو؟- 

نایکل نگايی بٌ چشو يای پر از اشک اٍ انداختٌ ٍ بی درنگ اٍ را در آغَش گرفت؛ 
سر رٍبی بر رٍی . این بار خیلی نحکو تر از زنانی کٌ در زیرزنین اٍ را در برگرفتٌ بَد

ٌ يایش بَد ٍ این احساس را بٌ اٍ القا نی کرد کٌ يهان لحظٌ آرزٍ کند کٌ سال يای  شان
 .سال در يهان شرایط بهانند

ٌ اش را با بر يو فشردن  يقرٍبی چشو يایش را نحکو بست ٍ صدای يق  گری
 .لب يایش خفٌ کرد

 چند دقیقٌ در آن ٍضع ناندى بَدند کٌ حس عجیبی بٌ اٍ گفت  دانستنهی
چشو يایش را باز کند، ينَز تهام نشدى است، ينَز يو انیدی برای رسیدن بٌ قصر 

 .ٍجَد دارد

رٍبی بٌ اطاعت از ندای درٍنش چشو يایش را گشَدى ٍ با دیدن آبی نگاى اٍ بار دیگر از 
ناانیدی ٍ دلسردی اش نجات پیدا کرد ٍ در یک لحظٌ آگايی از حقیقت نقابلش انتًای 

 .قلب تاریکش را رٍشن ٍ پر نَر کرد

 ٌ  در حالی کٌ ينَز اشک يایش بر رٍی کنان،رٍبی از نایکل فاصلٌ گرفتٌ ٍ زنزن
ٌ يایش جاری بَد گفت  :گَن

 .ازت نهنَنو- 
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ٌ ی سیايی بر سطح دریاچٌ بَد، بی  آنکٌ  پَسایدٍن کٌ يیکل عظیهش يهچَن سای
ترین لبخندی بزند، بٌ اٍ خیرى ناند ٍ آن گاى بٌ نظر رسید کٌ جزئی از قطرى يای کَچک

 .آب شدى ٍ در یک لحظٌ از نظرش ناپدید شد

 :نایکل بٌ آرانی سر رٍبی را بٌ سهت خَد برگرداندى ٍ گفت

 چی شدى؟- 

رٍبی جَاب سَال اٍ را نداد، تنًا لبخند دلنشینی بٌ صَرت نتعجب ٍ نتحیرش زدى ٍ 
 :گفت

 .بیا بریو- 

ٍقتی يردٍ بار دیگر بٌ عهیق ترین قسهت دریاچٌ رسیدند، رٍبی راى تَنل نانندی را دید 
ٌ ی پیش ٍجَد نداشت ٍ با اشارى ی کَتايی بٌ آن سهت، نایکل را کٌ  کٌ تا چند دقیق

 . با خَد برد کشاننات ٍ نبًَت ناندى بَد، کشان

 .نایکل در تَنل را بٌ سختی کنار زدى ٍ يردٍ ٍارد فضای خشک ٍ تاریک آن شدند

 این تَنل دیگٌ از کجا پیداش شد؟! باٍرم نهیشٌ- 

 :رٍبی خندى ای کردى ٍ گفت

 نن از کجا بدٍنو؟- 

 چرا نی خندی؟- 

 نن کی خندیدم؟- 

 . رٍبی چًرى ی نتعجبی بٌ خَد گرفتٌ ٍ جلَتر از اٍ بٌ راى افتاد
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راى نقابلشان کانال تاریک بَدى ٍ حتی با گذشت چند دقیقٌ چشهشان بٌ آن تاریکی 
عادت نکرد؛ از این رٍ نجبَر شدند کٌ در کنار یکدیگر ٍ با احتیاط قدم بردارند، در نتیجٌ 

 .ندت بیشتری طَل کشید تا بٌ در انتًای تَنل برسند

ٌ ی  رٍبی کٌ در تاریکی نهی تَانست ببیند سر نایکل دقیقا در کجا قرار دارد، خیرى بٌ نقط
 :نانعلَنی گفت

 بٌ نظرت چند ساعت از رٍز گذشتٌ؟- 

ٌ اش خَردى ٍ گفت ٌ ای از پشت سر بٌ شان  :ناگًان ضرب

 !نن این جام- 

اگر چٌ ينَز يو . رٍبی کٌ از جا پریدى بَد، غرٍلندی کرد ٍ رٍیش را بٌ سهت اٍ برگرداند
  زدن؛ انا حداقل نی دانست کٌ نشغَل گپ تشخیص صَرت اٍ برایش بسیار دشَار بَد

 .با دیَارى يای تَنل نیست

ٌ خاطر این تاریکیٌ کٌ -  ٌ ش ب نهی دٍنو، فکر کنو سٌ یا چًار ساعتی گذشتٌ، يه
 !لعنتی. نهی تَنیو سریع تر از این حرکت کنیو

 نشکل بزرگی نیست، درستٌ؟ حداقلش اینٌ کٌ نجبَر نیستیو با حیٍَن قدر ياماٍن- 
 .عجیب ٍ غریبی کشتی بگیریو

 :نایکل لبخندی زد کٌ رٍبی نتَانست ببیند

 !آرى، نًو اینٌ یٌ سَسک پشهالَی بَگندٍ جلَی رايهَن نیست- 

 :رٍبی خندیدى ٍ گفت
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تازى نزدیک بَد دل ٍ رٍدى يام .  بَد، نن بَدمآٍرشَناٍنی کٌ زیر دست ٍ پای چندش - 
 .رٍ بریزن بیرٍن

 !از این حرفا نزن- 

ٌ تهام گذاشت ٍ زنزنٌ ٌ اش را نیه کنان رٍبی با شنیدن لحن جدی ٍ نحکو نایکل جهل
 :گفت

 !خب حاال کٌ سالهو- 

نایکل کٌ ندیدى دلخَری اٍ را احساس نی کرد، لبخندی زدى ٍ بٌ دنبال دست يای اٍ 
ٌ يای . گشت پس از چند جانیٌ دستش را بٌ نرنی گرفتٌ ٍ در حالی کٌ يهچَن پسربچ

 :بازیگَش دست يایش را در يَا تاب نی داد، گفت

ٌ ش خَاب اٍن جنگل رٍ نی دیدم؛ ٍلی خب-  انگار خیلی ... نی دٍنی دیشب يه
 ...قشنگ تر ٍ سرسبز تر از قبل شدى بَد، حتی فرد ٍ رافائل رٍ يو دیدم؛ انا

 :رٍبی کٌ با تجسو خَاب اٍ سرحال شدى بَد، فَرا گفت

 انا چی؟- 

ٌ تری ادانٌ داد  :نایکل با صدای آيست

شَن رٍ از پشت یٌ پنجرى نی دیدم، انگار خیلی ازم دٍر بَدن ٍ نهی تَنستو انگار يهٌ- 
 ...باياشَن حرف بزنو، بعدش

 :رٍبی کٌ لبخند از رٍی لب يایش نحَ شدى بَد، با ترس ٍ لرز پرسید

 بعدش چی؟- 
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فرد تا آخرین لحظٌ . یٌ گلٌ ساتیر افتادن دنبالو ٍ حاال نن بدٍ، اٍنا بدٍ... بعدش- 
 .داشت لعن ٍ نفرینو نی کرد

نایکل . رٍبی با صدای بلندی زیر خندى زد ٍ انعکاس صدایش در تهام تَنل پیچید
عصبی از درٍغی کٌ بٌ اٍ گفت، شرٍع بٌ ناسزاگفتن در دلش کرد؛ زیرا انتًای خَابش 

 .آٍر بَد ٍ بانزى نبَد، برعکس ترسناک ٍ دلًرىدارآن چنان خندى 

رٍبی، جاناتان ٍ دین . اٍ ير چٌ فریاد نی زد يیچ کدام از آن يا صدایش را نهی شنیدند
ٌ ی نبًهی ایستادى ٍ اشک نی ریختند نایکل نهی دانست چرا ٍقتی . نیز پشت  يال

درست در نقابلشان ایستادى است، آن يا تا این اندازى غهگین ٍ افسردى بٌ نظر 
 .نی رسند

ٍ يهین احساس کٌ اتفاقی در شرف ٍقَع است، اٍ را ٍادار کردى بَد کٌ در تهام آن دٍ 
با یادآٍری رفتار يایش در برابر رٍبی، ناراحتی عهیقی در دلش . يفتٌ خشن ٍ سرد شَد

ٌ اش فشرد  .ایجاد شدى ٍ دست يای گرم اٍ را نحکو در دست يای نردان

رٍبی کٌ از فشار دست يای اٍ خَشحال بَد، بی ارادى لبخند پًنی زدى ٍ با دیدن دایرى ی 
 :پرنَری در فاصلٌ چند قدنیشان، با يیجان گفت

 !رسیدیو- 

 .نایکل کٌ در افکارش غرق شدى بَد، با صدای اٍ از جا پرید

ير دٍ با احتیاط بٌ در انتًایی تَنل نزدیک شدند، رٍبی ضربان قلبش را جایی نیان 
 .گلَیش احساس نی کرد

ٌ ی نَر ٍاضح تر بٌ نظر نی رسید، انگشت اشارى اش را  نایکل کٌ چًرى اش نزدیک آن باریک
ٌ ای گفت  :رٍی لب يایش گذاشتٌ ٍ با صدای بسیار آيست
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یادت نرى، نباید . از حاال تا زنانی کٌ برگردیو، فقط با ایها ٍ اشارى با يو صحبت نی کنیو- 
 .ترین صدایی ازنَن دربیادکَچک

ٌ رنگ  دست يایش چنان . زدى بٌ نظر نی آند، سرش را تکان داد ٍ ٍحشتپریدىرٍبی ک
 .نی لرزید کٌ انگار در سرنایی کشندى قرار گرفتٌ بَد

نایکل کٌ ترس عهیقی را در چشو يای اٍ دیدى بَد، با لحن نالیو ٍ لبخند عهیقی کٌ بٌ 
 :رٍی لب داشت، صَرتش را قاب گرفتٌ ٍ گفت

اصال بیا یٌ بازی راى بندازیو، خب؟ ير کسی کٌ طاقت بیارى ٍ تا زنان برگشت حتی - 
. یک کلهٌ يو حرف نزنٌ، باید ير کاری رٍ کٌ طرف نقابل ازش خَاست انجام بدى

ٌ طَرى؟  چ

رٍبی بٌ زٍر ٍ زحهت سرش را تکان داد ٍ سعی کرد لبخندی ير چند درٍغی رٍی 
 .لب يایش بنشاند تا نایکل نیز از نگرانی ٍ دلَاپسی برای اٍ دربیاید

 ...خیلی خب، حاال با شهارش نن- 

 !از یک شرٍع کن- 

رٍبی فَرا این را گفتٌ ٍ دست يایش را بٌ نعنای آنکٌ بازی از يهین حاال آغاز شدى 
 .است تکان داد

نایکل لبخندی زد ٍ با دست يایش شهارش را آغاز کرد، آن گاى بٌ آرانی در تَنل را کنار 
 .زدى ٍ چشهش بٌ سرسرای بی رٍح قصر افتاد

ينگانی کٌ اطهینان یافت حَاس نگًبانان پرت است ٍ بٌ سهتی کٌ آن يا بَدند 
 رٍبی را گرفتٌ ٍ يردٍ بٌ حالت دٍ بٌ  زدى یتَجًی نشان نهی ديند، دست سرد ٍ یخ

 .سهت باغ يای پشت قصر دٍیدند ٍ يهان جا ایستادند
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با تکان . نفس يای رٍبی کشدار ٍ سخت شدى بَدند، با این حال ينَز سر پا ناندى بَد
ٌ ی . نحکهی از سَی نایکل، بٌ خَد آندى ٍ رد دست يایش را دنبال کرد اٍ بٌ دریچ

ٌ ای يردٍی آن يا درنگ کردى ٍ سپس بٌ . کَچکی بر رٍی زنین اشارى نی کرد لحظ
 .خیز دراز کشیدى ٍ خَد را بٌ آن رساندندصَرت سینٌ

نایکل بٌ ايرم دریچٌ چنگ انداختٌ ٍ با تهام تَان آن را بٌ سهت باال کشید، آن گاى 
 .دریچٌ با صدای نخراشیدى ای باز شد

نایکل دٍبار سرش را تکان دادى ٍ رٍبی با عجلٌ از دریچٌ آٍیزان شدى ٍ در کهال 
 .پرٍایی خَد را ريا کرد ٍ با شدت بر رٍی زنین سرد ٍ سختی فرٍد آندبی

ی دردآلَدش بلند چند جانیٌ طَل کشید تا درد شدید زانَيایش را احساس کند ٍ نالٌ
 .شَد، يهان لحظٌ نایکل نیز در کنارش بر رٍی زنین فرٍد آند

اٍ با عجلٌ از جا برخاست ٍ کهک کرد تا رٍبی بلند شَد، آن گاى يردٍی آن يا با آخرین 
سرعتی کٌ پايای دردناکشان یاری نی کرد از رايی کٌ نستقیو بٌ اتاق نلکٌ نی رسید، 

 . رسیدندزدى ایعبَر کردند ٍ بٌ در بزرگ زنگ 

ٌ ی آن  نایکل در را بٌ آرانی يل دادى ٍ يردٍ ٍارد اتاق قدیهی کٌ رٍزی نتعلق بٌ نلک
 .سرزنین بَد شدند

ٌ جا پَشیدى از گرد ٍ غبار بَد رٍبی . در ٍ دیَار يای اتاق پر از تار عنکبَت بَدى ٍ يه
انگشت اشارى اش را رٍی نیز بزرگی کٌ درست نزدیک پنجرى قرار داشت کشیدى ٍ دیدن 

سال آن حجو از خاکی کٌ رٍی دست يایش بَد، اطهینان یافت کٌ در آن بیست
 .جا را بٌ خَد ندادى استکس زحهت تهیزکردن آنيیچ

ٌ ای افتاد کٌ درش باز بَدى ٍ  يهان لحظٌ چشو نایکل بٌ صندٍق بزرگ ٍ  رنگ ٍ رٍ رفت
ٌ يایش بر رٍی زنین پخش ٍ پال بَدند با بی تَجًی نگايی بٌ اشیای بٌ درد . تهام ٍسیل
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ٌ يا چشهش بٌ  نخَری کٌ بر رٍی زنین افتادى بَدند، انداخت ٍ آن گاى در نیان ٍسیل
شی ء کَچکی افتاد کٌ با ٍجَد گرد ٍ خاک بسیار، ينَز يو درخشان ٍ ارزشهند بٌ نظر 

ٌ ای نشغَل . نایکل با احتیاط رٍی زنین زانَ زدى ٍ آن را برداشت. نی رسید چند جانی
ٍارسی اش شد، سپس بٌ سهت رٍبی کٌ نحَ تهاشای تابلَيای رٍی دیَار شدى بَد، 

برگشت ٍ آن شی ء براق را درست در نقابل چشو يایش نگٌ داشت ٍ اشارى کرد کٌ ير 
 .چٌ زٍدتر باید از آن جا خارج شَند

رٍبی از آنکٌ ٍقت کافی برای بررسی آن شی ء را ندارد، نتاجر شدى بٌ ناچار آن را در 
ٌ ی تایید تکان داد  .جیبش انداختٌ ٍ سرش را بٌ نشان

رايرٍی نقابلشان .  از اتاق، نَجی از سرنا بٌ صَرت يایشان خَردشدنبٌ نحض خارج 
. آٍر بَد ٍ ظايرا سال يای سال بَد کٌ کسی بٌ آن جا رفت ٍ آند نهی کردتاریک ٍ دلًرى

 .نایکل ٍ رٍبی با قدم يای بسیار آرانی بٌ سهت انتًای رايرٍ بٌ راى افتادند

 بَد کٌ حتی سعی نی کرد آرام تر نفس بکشد تا نبادا  زدىرٍبی چنان ترسیدى ٍ ٍحشت
 .نارسیسا صدای نفس يای اٍ را بشنَد

نایکل . خش آشنایی بٌ گَش رسیدينگانی کٌ بٌ پایین پلکان رسیدند، صدای خش
ٌ ی چًارم جلَتر بردى ٍ چشهش بٌ گرٍيی از  سرش را از پشت دیَار پاگرد طبق

ٌ ی سَم خارج شدى ٍ با عجلٌ بٌ سهت پایین  شبح يای شنل پَشی افتاد کٌ از طبق
ٌ ی طالیی نایکل انتًای شنل سیاى رنگ نارسیسا را نیز دیدى ٍ . حرکت کردند در یک لحظ

بٌ نحض . شدن از قصر را داردشانسی دریافت کٌ اٍ قصد خارجدر کهال خَش
ناپدیدشدن آن يا، بٌ سرعت سرش را برگرداند، چشو يایش را بست ٍ نفس عهیقی 
ٌ ی چند قدنی خَد دیدى بَد،  ٌ ای کٌ آن يا را در فاصل کشید؛ گَیی با يهان چند جانی

 .تهام تَانش را از دست دادى بَد
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پریدى ی اٍ، نگران شدى ٍ نی خَاست بپرسد کٌ چٌ اتفاقی رٍبی با دیدن صَرت  رنگ
افتادى است؛ انا نایکل کٌ نتَجٌ این نَضَع شدى بَد با اخو ٍ تخو از اٍ خَاست کٌ 

 .حرفی نزند ٍ فقط بٌ دنبالش راى بیفتد

 .رٍبی از پشت سر، شکلکی برایش در آٍردى ٍ با اٍ يهراى شد

ٌ ی سَم ناپذیرآن يا با نفس يای بریدى ٍ قلبی سرشار از يیجانی ٍصف  ٍارد رايرٍی طبق
ٌ ی جاناتان، خَد را بٌ اتاقی کٌ درش از جنس چَب درخت بلَط بَد،  شدى ٍ طبق گفت

ٌ يایشان از شدت اضطراب بٌ خس خس افتادى بَد، ٍارد رساندند ٍ در حالی کٌ سین
ٌ ترین حالت نهکن پشت سرشان بستند  .اتاق شدند ٍ در را با آيست

. رٍبی بٌ نحض ٍاردشدن بٌ اتاق، نفس عهیقی کشیدى ٍ دیَانٌ ٍار بٌ جستجَ پرداخت
کاريایش دیگر دست خَدش نبَدند، استرس آنکٌ ير لحظٌ نهکن است نارسیسا 

 .برگردد ٍ ٍارد اتاق شَد، عقل ٍ يَشش را گرفتٌ بَد

نایکل کٌ بٌ خَبی حال اٍ را دریافتٌ بَد ٍ نی دانست ٍ ایهان داشت کٌ راز نَفقیتشان 
رٍبی تقال . تنًا در آرانش ٍ خَنسردی است، دست يایش را گرفتٌ ٍ اٍ را نتَقف کرد

نی کرد کٌ خَد را از آغَشش بیرٍن بیاٍرد ٍ نایکل چنین اجازى ای بٌ اٍ نهی داد، اٍ در 
. حاضر فقط بٌ دنبال قلهی بَد کٌ با آن بتَاند حرفی را کٌ نی خَاست بٌ رٍبی بزند

 .يهان لحظٌ چشهش بٌ قلو ٍ نرکبی افتاد کٌ بر رٍی نیز قرار داشت

نایکل رٍبی را ريا کردى ٍ بٌ سرعت خَد را بٌ آن طرف دیگر اتاق نارسیسا رساند، آن گاى 
ٌ ی کَتايی را  ٌ ای از کاغذ پَستی جهل بی نعطلی قلو را داخل نرکب فرٍ بردى بر رٍی تک

 .نَشت، سپس آن قسهت از کاغذ را بریدى ٍ بٌ سهت اٍ برگشت

ٌ ی نانعلَنی خیرى ناندى بَد، کاغذ را در نقابل تَجٌبی  بٌ نگاى رٍبی کٌ بٌ نقط
ٌ ی کَتايی را کٌ بر رٍی آن حک شدى بَد خَاند  :چشو يایش بردى ٍ آن گاى رٍبی جهل
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ٌ ای رٍ کٌ کنار دریاچٌ بًو گفتی بدم-   .نی خَام جَاب جهل

رٍبی پس از خَاندن آن جهلٌ، کاغذ پَستی را از دست نایکل گرفتٌ ٍ با تعجب بٌ 
 .چشو يای براق اٍ نگاى کرد

ٌ ی بینشان را طی کردى ٍ چنان بٌ اٍ ابراز عالقٌ کرد کٌ رٍبی  سپس نایکل آخرین فاصل
 .گهان کرد ير لحظٌ نهکن است نفسش بند بیاید

دقایق طَالنی گذشتند تا آنکٌ نایکل بی تَجٌ بٌ تقالی رٍبی اٍ را بٌ دیَار پشت سرش 
زدى اش کٌ  از اٍ فاصلٌ گرفت ٍ بٌ چشو يای حیرت نترچسباندى ٍ بٌ اندازى ی چند نیلی

 .برق اشک بٌ خَبی در آن نهایان بَد، خیرى شد

اگر در نَقعیت دیگری بَدند، اٍ نیز چندین برابر . رٍبی نهی تَانست از اٍ چشو بردارد
نایکل احساساتش را برٍز نی داد؛ انا در آن شرایط خطرناکی کٌ ير لحظٌ نهکن بَد 
ٌ ی آن لبخند این بَد کٌ حداقل نایکل  گیر بیفتند، تنًا لبخند عهیقی بٌ اٍ زدى ٍ نتیج

 .طرفٌ نبَدى استاطهینان یافت کٌ احساسش نسبت بٌ اٍ يیچ گاى یک

رٍبی با شَق ٍ ذٍق بسیار خندى ای کرد کٌ دندان يای پیشینش نهایان شدى ٍ قلب 
ٌ ی بزرگی را کٌ چند . نایکل در سینٌ فرٍ ریخت سپس کنار رفت تا نایکل نیز جعب

ٌ ی پیش پیدا کردى بَد ببیند رٍبی با خَشحالی ٍ لبخند پًنی بٌ آن اشارى کرد ٍ . دقیق
نایکل در حالی کٌ دست يایش از شدت يیجان لرزش خفیفی پیدا کردى بَد، با کهک اٍ 

ٍ آن گاى چشو ير دٍی آن يا بٌ شهشیر طَیل ٍ درخشانی افتاد کٌ . در جعبٌ را باز کرد
ٌ ی فَق نَرانی راى باقی ناندى تا برقش چشو يا را خیرى نی کرد ٍ ٍجَدش يهچَن اشع

 .آیندى را برایشان صاف ٍ يهَار کرد

 پایان


