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 :خالصٌ

جنی  دختر جَانی ست کٌ سال ياست از طعو نًر ٍ نحبت پدرانٌ دٍر بَدى ٍ حال 
با بازگشت اٍ بٌ زادگاى اش، دنیای تاریکی اٍ را بٌ سهت . پدرش خَاستار دیدار با اٍست

ٌ ای اٍ را بٌ سهت . حَالی زندگانی دخترک پرسٌ نی زند« نرگ». خَد فرانی خَاند زنزن
ٌ يا نی کشاند ٍ لبخند  ٌ ای . اٍ را بٌ آغَشش دعَت نی نهاید« نرگ»بی راي دریاچ

را بٌ دنبال « نرگ»شفابخش کٌ ٍعدى ی یک زندگی جاٍدانٌ را نی ديد؛ انا برای اٍ تنًا 
ٌ يای آشنایی را بٌ سهتش يدایت نی کند ٍ! دارد ٌ ای نقرى گَن کٌ غریب  .دریاچ

 :نقدنٌ

 ...صدای پچ پچ نی آند

 ...از ٍسَسٌ ٍ قتل نی گفتند

ٌ ی یک حیات ابدی  !ٍسَس

 تا بٌ حال کنجکاٍی ٍ ترس را تجربٌ کردى اید؟

 .بعضی نباید يا جریان زندگی را بٌ يالکت نی کشانند

 !درٍغ نیست« ناٍراء»

ٌ ی نقرى اِی گهشدى  !دریاچ

 !يدف تهام انسان يا

نرگ ... شاید، نن انتخاب شدى بَدم تا. بر پا نی خیزد« نرگ»در پی گهشدى يای پنًان، 
ٌ ی گـ ـناى ناند، ... انا! را با قدرت جاٍدانگی بٌ چالش بکشو تنًا چیزی کٌ از ٍسَس

 !باٍر کنید، نرگ درست، یک قدم، پشت سر شهاست. حیات نبَد
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ٌ يای بی جهر فقط طَل درد را زیاد نی کند  .ضج

 .سکَت را انتخاب کنید، تا نرگ راحت تری داشتٌ باشید... پس

 ...ٍ نن دم نی زنو از حقایق پشت پردى يا ٍ تَ

 «!نرگ نرا باٍر کن»

*** 

 باغی کٌ پرٍردى ٍ پرجهر بَد، پژنردى ٍ سرد شد؛»

 .نحل جسد زنی کٌ یک زنانی رٍح داشت

 گرچٌ در ابتدا نحل یک خَاب، خَب ٍ شیرین بَد؛

 ٍلی بٌ آيستگی بٌ یک تَدى تبايی تبدیل شد

 تا تن نردم را بلرزاند ٍ خَاب را

 «.برایشان حرام کند

ٌ ی ننٌ جا سرٍدى؛ گرچٌ اصالتًا انگلیسیٌ؛ ٍلی این ابیات رٍ این. شلی، شاعر نَرد عالق
 .تَسکانی، شًری در غرب ایتالیا

. پدر نن فکر نی کنٌ شعر برای نردنیٌ کٌ یا عاقل نشدن ٍ یا عقلشَن رٍ از دست دادن
اٍ عقیدى يای خاص ٍ جالبی دارى ٍ يیچ ٍقت از احساسش برای چیزی نایٌ نهی ذارى ٍ 

 .انتظار دارى الگَ ٍ اسطَرى ای باشٌ برای دیگران

طبق . سال يا نی گذرى ٍ نن بعد از ندت ياست کٌ بٌ دیدن پدرم نیام! پدر، پدر، پدر
ٌ م جبت شدى، دارم ٌ ی نادربزرگ، نن از این تنًا اسهی کٌ تَ شناسنان تَسکانی، . گفت

جا شًری کٌ نن در اٍن تنًا نتَلد شدى م ٍ نابقی گذر عهرم رٍ تَ شًری دٍرتر از این
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ٌ يا رٍ از زبَن نادربزرگ شنیدى بَدم. سپری کردم ٌ ی این گفت نن چیزيای کهی از . يه
سالٌ بَدم؛ کَدکی کٌ خاطرات ٍقتی اٍن رفت، نن یٌ کَدک چًار یا پنج. نادرم نی دٍنو

نادرم تَ ایتالیا بزرگ شدى ٍ نن يو . نادرش رٍ نحل گنج تَ قلبش نگٌ داشتٌ بَد
ٍقتی نادرم . بارى بعد از تَلدم بٌ ایتالیا برنی گردماین جا بٌ دنیا اٍندم؛ ٍلی این اٍلین

نادربزرگو نن رٍ از ایتالیا . نریض شد، پدرم تصهیو گرفت نن خارج از ایتالیا بزرگ بشو
نن با نادربزرگو زندگی نی کردم تا زنانی کٌ آلزایهر گرفت؛ آدم يا رٍ اشتباى . برد

نی گرفت ٍ خاطراتش رٍ با يو قاتی نی کرد ٍ در نًایت کارش بٌ بیهارستان کشید ٍ 
ٌ رٍزی رفتو ٌ ی شبان نادرم خَاستگار ایتالیایی داشت؛ انا عاشق پدر . نن بٌ یٌ ندرس

انگلیسی نن کٌ تَ آرتزٍ ایتالیا بٌ دنیا اٍندى بَد، شد؛ انا نادربزرگ رز نتَنست کار پدرم 
دٍنو چرا؟ ٍ حاال نن بعد از سال يا دارم بٌ نهی. رٍ تحهل کنٌ ٍ بٌ آنریکا برگشت

 .زادگاى م برنی گردم

الساندرٍ ينَز تَ گَشو فریاد نی کشید، نن . با تَقف اتَبَس از افکارم جدا نیشو
يندزفری رٍ از گَش يام بیرٍن نی کشو ٍ کش  ٍ . يهیشٌ نگران حنجرى ی اٍن بَدم

خَندن ساعت يا نی شد کٌ خَدم رٍ با آينگ ٍ کتاب. شدى م نیدمقَسی بٌ تن خشک
 .نشغَل کردى بَدم ٍ ايهیتی بٌ فضای شلَغ ٍ پر سرٍصدای اتَبَس نهی دادم

لبخند پررنگی رٍی لب يام . چشو کٌ باز نی کنو، پدرم رٍ رٍبرٍم اٍن ٍر خیابَن نی بینو
درست اٍن طرف خیابَن، کنار ساختهَن بزرگ ٍ قدیهی ایستادى ٍ بٌ نن . نی شینٌ

لبخندی رٍ کٌ رٍی لبش نی شینٌ . خَشحال براش دستی تکَن نیدم. چشو دٍختٌ بَد
ٌ ی نادربزرگ دين کجی بیشتر  از این فاصلٌ يو نیشٌ تشخیص داد؛ لبخندی کٌ بٌ گفت

ير انسانی ٍیژگی يا ٍ شخصیت خاص خَدش رٍ دارى ٍ پدر نن کهی، ...خب! نیست
 !فقط کهی خشک ٍ بی احساسٌ
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ٌ پشتی بزرگو رٍ رٍی دٍشو نیندازم ٍ کتابو رٍ بٌ دست نی گیرم، گفتو کتاب کتاب ! کَل
ٌ نندی يای ننٌ؛ بٌ طَری کٌ اگر نشغَل خَندن کتابی باشو، گذر  یکی از نًو ترین عالق

زنان رٍ حس نهی کنو ٍ ٍقتی بٌ خَدم نیام کٌ ساعت يا گذشتٌ ٍ نن تَ دنیای 
ٌ ای سیر نی کردم نادر بزرگ يهیشٌ غر نی زد کٌ رٍزی چشو يام رٍ از این راى از . دیگ

يیچ ٍقت از خَندن کتاب سیر »دست نیدم ٍ نن فقط نی خندیدم ٍ نی گفتو کٌ 
 .کتاب تنًا دٍست نن تَ رٍز يای تنًایی ٍ بی حَصلگیو بَد« .نهیشو

بی تَجٌ بٌ نگاى يای کنجکاٍ دیگران، . با اشارى ی پدر ذينو دستَر حرکت نیدى
ٌ بَن صَرتو . يیجان زدى از اتَبَس پیادى نیشو نفس عهیقی نی کشو ٍ دستو رٍ سای

با دیدن نگايو بٌ سهتش، . نی کنو ٍ بٌ سهت جایی کٌ پدر ایستادى نگاى نی کنو
بغضی تٌ گلَم رٍ نی گیرى ٍ یادم نیاد کٌ آخرین باری کٌ . آغَشش رٍ برام باز نی کنٌ

با چشو يای پرآب بٌ سهتش . این طَر آغَشش رٍ برام باز کرد کَدکی چندسالٌ بَدم
سال ياست کٌ تنًا ارتباط نن ٍ پدرم فضای نجازیٌ ٍ تصَیری کٌ پشت . پرٍاز نی کنو

ٌ يای نانیتَر شکل نی گیرى سال ياست کٌ آغَشش رٍ تجربٌ نکردم، درست . شیش
ٌ ی ! دٍازدى...سال ٍ یا شاید يو یازدى ٍ یادى ٌ ی پدرم، صفح ٌ جای گَن سال ياست ب

پدر با این کٌ بٌ دیدنو نی اٍند، اٍن يو . نانیتَر رٍ نی بَسیدم ٍ یا تنًا عکسش رٍ
ٌ ی نًر  چندسالی یٌ بار؛ ٍلی يیچ ٍقت از نحبت خَدش سیرابو نکرد ٍ نن يهیشٌ تشن

ٌ ی اٍ بَدم با دیدنش اٍن يو تَ نزدیکی خَدم، تازى حس نی کنو . ٍ نحبت پدرٍن
ٌ قدر دلتنگش يستو ٌ قدر دٍستش دارم ٍ چ نن کٌ تَ دنیا جز پدرم ٍ نادربزرگ پیری . چ

ٌ ی سالهندان شدى بَد، کسی رٍ نداشتو ٌ ی خَن لبخند نات ٍ نًربَنی . کٌ بٌ تازگی رٍٍن
قدنی بٌ سهتو بر نی دارى ٍ آيستٌ اسهو رٍ صدا . رٍی صَرتش جا خَش کردى بَد

قلبو این . با شنیدن صدای نالیو ٍ پرنًرش، حس عجیبی بٌ تنو تزریق نیشٌ. نی زنٌ
ٌ الی جَگندنِی . با شگفتی نگايش نی کنو. بَدن رٍ باٍر نهی کنٌ تار يای سفید ال ب
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نَياش گذر سال يایی رٍ کٌ در کنارش نبَدم نشَن نی داد؛ سال يایی کٌ نن بٌ دٍر از 
ٌ ی پنجو زندگیش رٍ سپری نی کرد  .پدرم زندگی نی کردم ٍ اٍن حاال دي

ٌ ش پنًَن  دست ياش کٌ دٍر کهرم نی پیچٌ، ذٍق زدى خَدم رٍ تَ آغَش گرم ٍ پدرٍن
ٌ ش نی ذارم ٌ يای . نی کنو ٍ سرم رٍ رٍی سین نفس عهیقی نی کشو ٍ عطر تنش رٍ بٌ ری

 :آيستٌ ٍ با لحنی پر از دلتنگی ٍ بغض زنزنٌ نی کنو. دلتنگو نی فرستو

 !دلو برات تنگ شدى بَد بابا-

. با دقت ٍ نالیهت اجزای صَرتو رٍ از نظر نی گذرٍنٌ ٍ لبخند ناتش کهی رنگ نی گیرى
ٌ ای رٍی نَيای بلندم نی نشَنٌ سرم رٍ کهی باال نی گیرم تا . خو نیشٌ ٍ بـ ـَس

چشو يای خندٍنش رٍ ببینو؛ چشو يای درشتی کٌ خندٍن ٍ تیز براندازم نی کرد ٍ 
دست ياش رٍ از . دٍست داشت با نگاى کردن بًو، بٌ تهام رازيای درٍنو دست پیدا کنٌ

کهی در سکَت براندازم نی کنٌ ٍ در . رٍی کهرم برنی دارى ٍ دٍ طرف صَرتو قرار نیدى
 :بار لبخندی ٍاقعی کنج لب ياش نی شینٌآخر لب ياش کش نیاد ٍ این

 .بزرگ شدی جنی، قد کشیدی ٍ برای خَدت خانهی شدی -

نغرٍر چرخی بٌ دٍر خَدم نی زنو ٍ با . ابرٍیی باال نی اندازم ٍ ازش کهی فاصلٌ نی گیرم
 :خَشی نی خندم ٍ نیگو

از آخرین باری کٌ يهدیگٌ رٍ دیدیو چًارسال نی گذرى پدر، نن االن یٌ دختر  -
ٌ مبیست  .سال

 .دستش رٍ دٍر کهرم نی اندازى ٍ بٌ سهتی يدایتو نی کنٌ

 .البتٌ دختر جَان -
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از ساختهَن بزرگ ٍ قدیهی نی گذریو ٍ نن نگايو بٌ خیابَن خلَت ٍ درخت يایی 
ٌ ای تَ گَشو زنگ نی خَرى ٍ بعد جسو سیاى ٍ بزرگی از . خشک شدى نی افتٌ صدای گرب

ٌ ی سیاى رنگ، نَ بٌ تنو . پشت یکی از سطل يای زبالٌ نهایان نیشٌ از يیبت ٍ بزرگی گرب
ٌ يای سیاى رنگ با چشو يای رٍشن ٍ نرنَز نتنفر بَدم ! سیخ نیشٌ ٍ نن يهیشٌ از گرب
ٌ يای کَچیک ٍ بی پناى، دستو رٍ بند کت چرم ٍ  خَدم رٍ جهع ٍجَر نی کنو ٍ نحل بچ

لبخند . کهی بٌ سهت صَرتو خو نیشٌ ٍ پرسشگرانٌ نگايو نی کنٌ. تیرى رنگ پدر نی کنو
ٌ ای نی زنو ٍ نظلَنانٌ لب نی زنو  :نصفٌ نیه

ٌ يا خَشو نهیاد -  .از گرب

نگايو بٌ . سری از تاسف تکَن نیدى ٍ زیر لب چیزی با خَدش زنزنٌ نی کنٌ
ساختهَن يای بلند ٍ زیبای شًر خیرى نی نَنٌ ٍ کلیسای بزرگی کٌ َتَرک يای دیَارياش 

از قدنت زیادش نی گفت، ساعت زنگی ٍ بزرگی کٌ تَ قسهت باالیی ساختهَن قرار 
ير . داشت ٍ انگار با پیچک يایی کٌ دٍرش پیچیدى شدى، بٌ دیَاِر کلیسا ٍصل شدى بَد

کسی از کنارم رد نی شد، زیرچشهی بٌ لباس يا ٍ صَرتو خیرى نی شد ٍ پچ پچی با کنار 
 .دستیش نی کرد

 .این ند لباس براشَن تازگی دارى: پدر

يَم بلند ٍ باالیی نی کشو ٍ بٌ لباس يای زنان ٍ دخترانی کٌ از کنارم نی گذشتن نگاى 
نی کنو؛ شلَارلی، بلَز آستین بلند، کاپشن چرم ٍ نشکی رنگو ٍ شال ٍ کاليی کٌ بٌ سر 

داشتو، با پیراين يای سنتی ٍ دانن يای بلند ٍ پَشیدى ی اٍن يا اصالً قابل نقایسٌ 
پدر نن رٍ بٌ سهت ناشین نسبتًا زنگ زدى ٍ قًَى ای رنگی يدایت نی کنٌ ٍ با . نبَد

 .دیدن نگاى کنجکاٍم کٌ آرٍم ٍ قرار نداشت، لبخند نحَی نی زنٌ

 .بٌ شًر خَدت خَش اٍندی دخترم -
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 !پدر بٌ نن گفت دخترم. لبخندم از این يهٌ آرانش کش نیاد

 .نهنَن بابا-

 :با لذت نفس عهیقی نی کشو ٍ شاد ٍ سرخَش نیگو

 .جا برام خاطرى يای خَشی رٍ بٌ يهراى داشتٌ باشٌحس نی کنو ندت اقانتو تَ این-

 .جا بَدن رٍ دٍست داریانیدٍارم جنی، خَبٌ کٌ این-

 .نن پیش شها بَدن رٍ يهیشٌ دٍست دارم-

ٌ ام رٍ نَازش  آيستٌ ٍ با چشو يایی خیرى نگايو نی کنٌ ٍ با سرانگشت يای سردش گَن
 :نی کنٌ ٍ آيستٌ نیگٌ

 .خَب شد کٌ اٍندی-

. با حرف يای يرچند کَتاى ش قَت قلب نی گیرم ٍ در سکَت نظارى گر حرکاتش نیشو
. ينَز کنجکاٍیو ارضا نشدى بَد. سَئیچ رٍ نی چرخَنٌ ٍ ناشین بٌ راى نی افتٌ

ٌ جا رٍ از نظرم نی گذرٍندم ٍ نحل کَدکی  دست يام رٍ بند شیشٌ کردى بَدم ٍ يه
بازیگَش، ير چیزی کٌ نی دیدم از پدر سَال نی کردم ٍ اٍن با خَنسردی خاص 

با دٍرشدنهَن از شًر ٍ دیدن جادى ی طَالنی کٌ بٌ سهت . خَدش جَابو رٍ نی داد
 :جنگل نی رفت، کنجکاٍ نی پرسو

 داریو کجا نیریو؟ -

 :نیو نگايی بٌ صَرتو نی اندازى

ٌ ی تَ شًر رٍ فرٍختو ٍ کنار زنین کشاٍرزی ٍیالی کَچیک ٍ  - سال ياست کٌ خَن
 .زیبایی گرفتو، نطهئنو از اٍن جا خَشت نیاد جنی
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 .البتٌ -

یاد غرغريای نادربزرگ بابت کاريای نخفی پدر نی افتو ٍ این کٌ اٍن يیچ ٍقت از 
 !ازدٍاج نادر با یٌ انگلیسی نرنَز راضی نبَد

 .بابا چرا جراحی رٍ کنار گذاشتید؟ يیچ ٍقت دلیلش رٍ بٌ نن نگفتید -

دست ياش رٍی فرنَن سفت نیشٌ ٍ صَرتش کهی بٌ سرخی نی زنٌ، نفس عهیقی 
 :نی کشٌ ٍ نیگٌ

 .ٍقتی نادرت رٍ از دست دادم، ترجیح دادم کارم رٍ کنار بذارم -

 :نکحی نی کنٌ ٍ سپس ادانٌ نیدى

البتٌ شاگرد بسیار بايَشی دارم کٌ ندت ياست جایگزین نن شدى ٍ کاريای عهَنی  -
 .نردم رٍ انجام نیدى

 :ابرٍیی باال نی اندازم

 !چٌ جالب -

ٍ جالب تر يو خَايد شد؛ اٍن با نن زندگی نی کنٌ تا ریز ٍ درشت کاريا رٍ کانل یاد  -
 .بگیرى ٍ کهکی برای نردم باشٌ

ٌ ای سکَت برقرار نیشٌ باز نگايو رٍ بٌ جادى ٍ جنگلی کٌ از کنارش در حال گذر . لحظ
بَدیو نیدم؛ جنگلی کٌ ندت ياست از تابستَن ٍ فصل رنگارنِگ زندگی خداحافظی کردى 
ٌ  الی نفس يای درخت يا جاخَش کردى بَد،  ٍ جاش رٍ بٌ پاییز ٍ فصِل زرِد برگ يا کٌ الب

آسهَن صاف ٍ آبی رنگ بَد ٍ ابريای سفید با َاشکال نختلف از نظرم در حال گذر . دادى
 :صدای پدر تَ گَشو زنگ نی خَرى. بَدن
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ٌ طَر بَد؟ -  ندرسٌ چ

نگايو رٍی نیو رخش نی شینٌ ٍ تازى نتَجٌ چند چین ٍچرٍک نسبتًا عهیق در کنار 
 :لبخندی نًربَن نحار صَرت کنجکاٍش نی کنو. چشو يا ٍ رٍی پیشَنیش نیشو

 .چیز خَبٌانسال سال آخرنٌ ٍ يهٌ -

 دیگٌ از این کٌ از يهٌ بزرگ تر يستی ناراضی نیستی؟ -

 :آرٍم نی خندم ٍ بٌ شَخی نیگو

اٍى گذشتٌ رٍ یادآٍری نکن بابا، االن راضی ام از دٍ سال بزرگ تر بَدنو ٍ این کٌ زٍرم بٌ  -
 !يهٌ نی رسٌ ٍ نی تَنو از خَدم دفاع کنو

 .یاد کنجکاٍی يای ندیر نی افتو ٍ لبخندم پررنگ تر نیشٌ

 .اٍن يا نی خَاستن بدٍنن چرا باید ٍسط سال تحصیلی بٌ این نسافرت بیام -

 ٍ تَ چی بًشَن گفتی؟ -

ٌ ش رٍ نی بَسو  :ابرٍیی باال نی اندازم ٍ ناگًان جلَ نیرم ٍ گَن

گفتو کٌ دلتنگ پدرم يستو ٍ برای دیدنش نیرم، اٍن يا يو نسئلٌ رٍ درک کردن کٌ  -
 .اٍلَیت اٍل نن فقط پدرنٌ

از . پدر با رضایت خاطر لبخندی نحارم نی کنٌ؛ انگار حرفو بٌ نذاقش خَش اٍندى بَد
پدر انگار برای رسیدن عجلٌ داشت ٍ این سرعت کهی برای نن . پیچی نی گذریو

ٌ يای پشهالَی . خطرناک بَد يهیشٌ از سرعت زیاد ٍحشت داشتو؛ درست نحل گرب
 !سیاى رنگ

 از دٍستت چٌ خبر؟: پدر
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 !دٍستو؟-

 ...اسهش چی بَد؟ اِ . اٍنی کٌ آخرین بار اٍندم ببینهت دیدنش-

 :لبخند شرنگینی نی زنو ٍ نیَن حرفش نی پرم

 .ِاریک -

 :بشکنی تَ يَا نی زنٌ

 ِاریک، اٍن ينَز يو عاشقتٌ؟. بلٌ درستٌ -

 :يَل ٍ دستپاچٌ انتناع نی کنو

 ...خب...نن...آ...اٍن پسر خَبیٌ، یعنی بی نظیرى؛ ٍلی نن...آم! انیدٍارم نباشٌ -

پدر نتَجٌ نیشٌ ٍ لبخندی . حرفی برای گفتن پیدا نهی کنو ٍ نستاصل سکَت نی کنو
 :نی زنٌ ٍ بحخ رٍ عَض نی کنٌ

 ينَز از زندگی کردن تَ نیَیَرک لذت نی بری؟ -

سرم رٍ پایین نی گیرم ٍ با نَيای بلندم بازی نی کنو . پَزخند نحَی رٍی لبو نی شینٌ
 .ٍ سعی نی کنو صَرت غهگینو رٍ نیَنشَن پنًان کنو

ٌ ی خَدم نی دٍنو، سال ياست کٌ نیَیَرک شًر . البتٌ - سال ياست کٌ اٍن جا رٍ خَن
 .نن شدى

ٌ ت نناسبٌ؟ -  نراقب خَدت يستی؟ تغذی

ٌ ی دٍست يام دعَتو ٍ از  - غذايای رستَران ٍ ندرسٌ رٍ نی خَرم، گايی اٍقات يو خَن
 .غذايای خَنگی لذت نی برم
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ٌ ای باال نی اندازم ٍ نیشخندزنان ادانٌ نیدم  :بی خیال شَن

 .غذاياشَن چندان يو بد نیست، قابل تحهلٌ -

 :سرش بٌ سهتو نی چرخٌ

 .ٍلی الغر بٌ نظر نیای -

 :نگايی بٌ يیکلو نی اندازم

 .الغری تَ نیَیَرک ندى! بی خیال -

 آخرین باری کٌ چکاپ کانل شدی، کی بَدى؟ -

. صَرتو از خَشحالی نی درخشٌ. از این يهٌ نگرانی احساس خَبی بًو دست نیدى
 .کهی بٌ سهتش نتهایل نیشو ٍ دقیق نگايش نی کنو

 .نگران نن نباش. یادم نهیاد ِکی بَدى؛ ٍلی نن خَبو بابایی، خیلی خَب -

بعد از یٌ ناى کٌ از يَای خالص . آب ٍ يَای این جا با نیَیَرک نتفاٍتٌ! خَايیو دید -
 .تازى دربارى ی غذاياش نگفتو. تَسکانی استنشاق کردی، اٍن نَقع باید خَدت رٍ ببینی

ٌ ای بٌ سهتش خو نیشو ٍ در این حین نیگو ٌ ی دیگ  :آرٍم نی خندم ٍ برای بـ ـَس

 .پدر این نگرانیت حس خَبی بٌ نن نیدى -

ٌ ش رٍ بار دیگٌ ببَسو کٌ ناگًان یک جفت چشو سرخ ٍ عصبی  بیشتر خو نیشو تا گَن
ٌ ای . جلَی نگايو سبز نیشٌ، سرخی بیش از حد نردنک يایی تَ دیدم نیاد برای لحظ

. نفسو حبس نیشٌ، چشو يام از شَک ٍ ترس گرد نیشٌ ٍ تکَن نحکهی نی خَرم
 :بازٍی پدر رٍ نحکو بین دست يام نی گیرم ٍ فریاد نی زنو

 !بابا، نراقب باش -
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چشو يا ٍ اٍن صَرت عصبانی کٌ از پشت . صدای فریادم برای خَدم يو ناآشنا بَد
ٌ يای ناشین ٍ درست در ٍسط خیابَن خلَت در حال نگاى کردنو بَد، با پلک زدنی  شیش

پدر بٌ سرعت پا رٍی ترنز فشار نیدى ٍ ٍسط خیابان نگٌ . از نظرم ناپدید نیشن
با ترنز شدیدی کٌ پدر نی گیرى، کهی بٌ سهت جلَ پرت نیشو ٍ سرم با . نی دارى

بی تَجٌ بٌ دردی . تند ٍ تیزی از گلَم باال نیاد« آخ»داشبَرد ناشین برخَرد نی کنٌ ٍ 
نفس . دٍٍندن نی کنٌ، سریع بٌ خَدم نیام ٍ از جا کندى نیشوکٌ از سرم شرٍع بٌ ریشٌ

درست جایی . عهیقی نی کشو ٍ نفس نفس زنان نگايو رٍ بٌ بیرٍن از ناشین نی دٍزم
ٌ قدر نفرت ٍ درد تَ چشو ياش نَج نی زد. کٌ ایستادى بَد ترنز کردیو دست پدر ! چ

 .رٍی سرم نشست

 تَ حالت خَبٌ جنی؟ -

چندبار سر تکَن نیدم تا از حالت گیجی ٍ نبًَتی کٌ درش در حال دست ٍ پا زدنو 
دربیام ٍ يهین طَر کٌ نگاِى خشک شدى م بٌ بیرٍن از ناشین بَد، دست سرد پدر رٍ آرٍم 

 :لهس نی کنو ٍ نیگو

 !اٍى. بلٌ بلٌ، نن خَبو -

 صدنٌ کٌ ندیدی؟ جاییت درد نهی کنٌ؟ -

 .نٌ پدر، نن خَبو، چیزیو نیست -

 سرت خیلی نحکو بٌ داشبَرد برخَرد کرد، نطهئنی خَبی؟ -

 !نن نشکلی ندارم، باٍر کن خَبو. البتٌ بابا -

 :چندبار زیر لب تکرار نی کنو. صدام از ترس ٍ شَکی کٌ بًو ٍارد شدى بَد نی لرزید

 !نن خَبو، خَبو -
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بی تَجٌ بٌ درد سرم، از ناشین پیادى . سرم کهی تیر نی کشٌ ٍ از درد ابرٍيام تَ يو نیرى
. چند قدم بٌ سهت قسهت يای کناری خیابَن نیرم. نیشو ٍ بٌ اطراف چشو نی دٍزم

تَ این خیابَن خلَت ٍ جنگلی يیچ نَجَد زندى ای غیر از نن ٍ پدر نبَد، حتی تَ 
از . پدر يو از ناشین پیادى شدى ٍ کنجکاٍ بٌ اطراف چشو نی دٍزى. آسهَن آبی رنگش

 .آسفالت خیابان نی گذرم ٍ کهی ٍارد جنگل نیشو

 کجا نیری جنی؟ چی شدى؟ -

 .گیج دٍر خَدم نی چرخو. از اٍن فاصلٌ بٌ جلَی ناشین نگاى نی کنو

 چرا فریاد کشیدی؟ -

 :بٌ جلَی ناشین اشارى نی کنو ٍ نستاصل نیگو

 .درست ٍسط جادى ایستادى بَد! یٌ پسر ٍسط جادى بَد -

 !یٌ پسر؟ -

 :نَيام رٍ پشت گَشو جا نیدم ٍ نطهئن سر تکَن نیدم

 .نطهئنو. البتٌ، نن خَدم دیدم -

 .پدر کنارم نی ایستٌ ٍ نگايی بٌ دٍر ٍ اطراف نی کنٌ

 !خب پسرى کجاست؟ يهین طَری ناپدید شد؟ -

 :کالفٌ دستی تَ نَيام نی کشو ٍ پَزخندی نی زنو

 .تعجبی ندارى؛ با سرعتی کٌ شها داشتید، احتهاال تا سر حد نرگ ترسیدى -

 !انا نن چیزی ندیدم -
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 :بٌ سهت ناشین نیرم

 .نهی دٍنو، نهی دٍنو؛ ٍلی نطهئنو کٌ یٌ پسر بَد -

 :بٌ جلَی ناشین اشارى نی کنو ٍ نات لب نی زنو

 ...انگار کٌ غیبش زد ٍ یا! نبَد...درست يهین جا دیدنش ٍ بعد -

 .کالفٌ نَيام رٍ چنگ نی زنو ٍ بٌ زنین چشو نی دٍزم

 .اگٌ جیغ نزدى بَدی از رٍش رد نی شدیو -

 :اشارى ای بٌ سهت ناشین نی کنٌ

 .بًترى راى بیفتیو جنی، ير کی کٌ بَدى احتهاالً تا االن از این جا دٍر شدى -

کسی نبَد؛ ٍلی اٍن یٌ جفت نردنکی رٍ کٌ سرخی خَن رٍ . بٌ درٍن جنگل نگاى نی کنو
خَاستو سَار ناشین بشو کٌ چند . درٍن خَدشَن جا دادى بَدند نهی شد فرانَش کرد

ٌ ی . ، با عکس يای عجیب ٍ غریب رٍی صندلِی ناشین پخش ٍ پال دیدمA4 برگ
ٌ ای از اٍن يا رٍ برنی دارم ٍ کنجکاٍ نگايی بًشَن نی اندازم این يا دیگٌ از کجا . دست

ٌ يای تَی دستو، . عکس يای عجیب ٍ غریب از چند نجسهٌ! اٍندن؟ پدر با دیدن برگ
 :دستش رٍ دراز نی کنٌ ٍ نیگٌ

ٌ ی پیشَنیت دارى . خیلی خب جنی، نن این يا رٍ جهع نی کنو، تَ بًترى بشینی - گَش
 .خَن نیاد

ٌ ای بٌ اشکال عجیب عکس يا نی اندازم ٍ ٍقتی نتَجٌ چیزی نهیشو،  نیو نگاى دیگ
ٌ ی پیشَنیو نی کشو تنًا . اٍن يا رٍ بٌ سهتش نی گیرم ٍ با سرانگشت دستی بٌ گَش

 :لبخند کهرنگی نی زنو. چند قطرى خَن دستو رٍ رنگی نی کنٌ
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 .نن حالو خَبٌ، فقط پَسِت صَرتو کهی خراشیدى شدى. چیزی نیست بابا-

ٌ يا رٍ از دستو نی گیرى  :پدر برگ

 .نهنَن عزیزم-

 :دستهالی بٌ سهتو نی گیرى ٍ آرٍم نیگٌ

 .بگیر، بٌ کارت نیاد-

ٌ ی سبزرنگی قرارشَن نیدى ٌ يا رٍ تک تک جهع نی کنٌ ٍ داخل پَش  .ٍ بعد برگ

 :با دیدن نگاى کنجکاٍم لبخندش عهیق تر نیشٌ ٍ اشارى ای بٌ صندلی نی کنٌ

 !بشین دختر کَچَلَی کنجکاٍ نن-

بی تَجٌ بٌ حس بدی . از لهس تک تک ٍاژى يایی کٌ از دين پدر بیرٍن نیاد لذت نی برم
کٌ تَ ٍجَدم در حال بارگیری بَد، آرٍم نی خندم ٍ رٍی صندلی جاگیر نیشو؛ درٍاقع با 
ٌ ای چند کیلَیی رٍی  خندى ی نصنَعیو سعی نی کنو اٍن سنگینی نگايی رٍ کٌ نحل ٍزن

پدر با دست جایی رٍ نشَنو نیدى ٍ لبخند . تنو قرار گرفتٌ از خَدم ٍ افکارم دٍر کنو
 .رضایت نندی رٍی لب ياش نی شینٌ

ٌ ی شها دختر عزیزم -  .خب دیگٌ رسیدیو؛ ٍ این يو خَن

زدى جفت ابرٍيام باال حیرت. بٌ ٍیالی بزرگ ٍ زیبایی کٌ پدر اشارى کردى بَد نگاى نی کنو
 .نی پرى

ٌ قدر زیباست! بابا، کجای این ٍیال کَچیک ٍ دنجٌ؟-  !ٍاٍ این جا چ

ٍیالیی بزرگ ٍ زیبا . ذٍقو رٍ از دیدن يهچین جای زیبا ٍ بزرگی نهی تَنو پنًَن کنو
درست ٍسط یٌ زنین نسبتًا سرسبز قرار داشت ٍ نردى يای چَبی زیبایی دٍرتادٍر زنین 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

شیرشايی فاطهٌ | کن باٍر نرا نرگرنان  17  

ٌ ی رٍبرٍم رٍ . نحل حصاری کشیدى شدى بَدند کهی خَدم رٍ خو نی کنو تا بًتر نحَط
چند درخت در کنار يو بٌ صف کشیدى شدى بَدند ٍ در کنارشَن استخر بزرگ ٍ . ببینو

ٌ قدر زیبا . قسهتی از زنین پر بَد از کدٍتنبل يای بزرگ ٍ خَش رنگ. پرآبی قرار داشت چ
ٌ ای تَ ذينو زدى نیشٌ! رٍیایی؟! رٍیایی... ٍ ناباٍر با لب يایی کٌ نحل نايی باز ٍ . جرق

چندبار پلک نی زنو ٍ ! رٍیایی؟. بستٌ نیشن، اٍل بٌ پدر ٍ بعد بٌ ٍیال چشو نی دٍزم
 :خندان تقریبًا فریاد نی زنو. شَقی ٍصف ناپذیر رٍ تَ ٍجَدم حس نی کنو

 !، این جا...جااین! ٍای-

 :نگايی بٌ حرکات عجیبو نی اندازى ٍ با لبخندی پنًَنی آرٍم نیگٌپدر نیو

ٌ ی رٍیایی نادرت بَد؛ يهَن جایی کٌ يهیشٌ ازش حرف نی زد ٍ - البتٌ جنی، اینجا خَن
 .آرزٍ داشت درش زندگی کنٌ

 .چشو يام از خَشحالی برق نی زنٌ

ٌ طَر ازتَن تشکر کنو! باٍرم نهیشٌ! نهنَنو بابا، نهنَنو-  .نهی دٍنو چ

ٌ ی ٍیالیی بزرگی . باز يو نگايو رٍ بٌ ٍیال نی دٍزم سال يایی کٌ نادر زندى بَد از خَن
. نی گفت کٌ ارث نادریش بَدى ٍ ناپدریش با نانردی تهام اٍن رٍ از چنگش در نیارى

 .يهیشٌ حسرت دیدن این جا رٍ داشت

جا با کهی بازسازی تغییرش اٍن نردک سال ياست کٌ نردى ٍ نن بعد از خرید این-
ٌ ت رٍ نیارم. رسیدیو جنی. دادم  .بًترى پیادى بشی، نن کَل

رنگ از سنگ فرش براِق زرشکی. از ناشین بیرٍن نی پرم ٍ بٌ سهت در ٍرٍدی نیرم
ٌ يای ٍرٍدی، زنی ناشناس در خَنٌ رٍ باز نی کنٌ ٍ با لبخند . نی گذرم نرسیدى بٌ پل

رنگ، پَستی  سالٌ با نَيایی کَتاى ٍ خرنایی45-40زنی حدٍدًا . زیبایی بٌ سهتو نیاد
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پیراين بلند . سبزى ٍ چشو يایی کٌ با احساسات نختلفی بٌ نن خیرى شدى بَدن
طَسی رنگی بٌ تن کردى بَد ٍ بافت تیرى رنگی رٍ برای دٍرنَندن از نسیو خنکی کٌ 

 شدنش لبخند کهرنگی بٌ رٍش نی پاشو؛ درست با نزدیک. نی ٍزید، انتخاب کردى بَد
بَدن، نحل لبخند گنگی کٌ رٍی لب اٍن زن نی بینو، ير چند لبخند اٍن در کنار گنگ

دست يام رٍ بین دست يای گرنش نی گیرى ٍ صدای ظریف ٍ . نهلَ از ناباٍری ٍ شَقٌ
 :گیراش تَ گَشو نی پیچٌ

ٌ ی خَدت خَش اٍندی جنِی عزیز-  .بٌ تَسکانی ٍ خَن

آٍایی لطیف ٍ دلنشین کٌ بیشتر بٌ دختريای بیست ٍ چند سالٌ نی خَرد، نٌ بٌ زن 
 !رٍبرٍی نن

 !نهنَنو...آ-

 .نن اٍلگا يستو: زن

 :کهی سر خو نی کنو ٍ نَدبانٌ نیگو

 .خَشحالو کٌ نی بینهتَن، خانو-

با دست نَيای رٍی پیشَنیش رٍ کنار نی زنٌ ٍ نن نات نیشو بٌ . نلیح نی خندى
 !شدنحرکات لَند ٍ جذابش ٍ بعید بَد از نن ٍ این نسخ

 .اٍى، خجالتو ندى جنی عزیز، نی تَنی اٍلگا صدام کنی: اٍلگا

 :ریز تکَنی بٌ خَدم نیدم ٍ این بار نطهئن تر از قبل سر تکَن نیدم

 .حتها-
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سر بر نی گردٍنو ٍ نگاى پدر رٍ نشتاقانٌ رٍی خَدم ٍ اٍلگا . دستی دٍر کهرم نی پیچٌ
 .نی بینو

 دخترم زیباست، نگٌ نٌ اٍلگا؟: پدر

 :اٍلگا خیرى ٍ نتهرکز نگايو نی کنٌ ٍ سپس لبخندی از رٍی رضایت نی زنٌ

 .العادى ایٌالبتٌ، جنی دختر زیبا ٍ فَق-

 .باز نگايش رٍی تنو چرخ نی خَرى ٍ سری بٌ عنَان تایید ٍ تاکید حرفش تکَن نیدى

 .عزیزم پدرت در ٍصف زیبایی تَ کو نذاشتٌ! در ٍاقع باید بگو بی نًایت بی نقصٌ: اٍلگا

 :لبخند شرنگینی بٌ يردٍشَن نی زنو

 .اٍى، يیچ ٍقت این يهٌ تعریف یٌ جا نشنیدى بَدم، لطفًا خجالتو ندید-

 .يردٍ آرٍم نی خندند

 .اٍلگا يهَن شاگرد بايَش ٍ زیرکیٌ کٌ ازش حرف نی زدم: پدر

 .لبخندم کهی پررنگ تر نیشٌ، دستش رٍ پر حرارت تر از قبل نی فشارم

 .بابا از شها ٍ تَانایی ياتَن تعریف کردى بَد، خَشحالو کٌ از نزدیک نی بینهتَن-

نن يهیشٌ عاشق جراحی بَدم، درست از زنانی کٌ یٌ دختر نَجٍَن يو سن ٍ : اٍلگا
 .سال تَ بَدم

 پس شها نادرم رٍ نی شناختید؟-

ٌ ای رنگ نگايش عَض نیشٌ ٍ خانَش نگايو نی کنٌ با دیدن جَ عجیبی کٌ بٌ . لحظ
ٌ ای رٍ بٌ زبَن آٍردى باشو  ٍجَد اٍند، نتعجب ابرٍيام باال نی پرى؛ انگار کٌ حرف نهنَع
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ٌ ش این سکَت خفقان آٍر بَد پدر تکَنی بٌ خَدش نیدى ٍ نن رٍ بٌ سهت . ٍ نتیج
خَنٌ يدایت نی کنٌ ٍ اٍلگا يو بی صدا ٍ با سری فرٍافتادى ٍ نتفکر پشت سرنَن قدم 

 .برنی دارى

 .بًترى بریو داخل خَنٌ، تَ خَنٌ يو نی تَنیو صحبت کنیو! يی: پدر

در رٍ باز نی کنٌ ٍ کهی عقب نی کشٌ ٍ با لبخند دلنشین ٍ برقی کٌ تَ نگايش نشستٌ، 
 .با دست بٌ داخل خَنٌ اشارى نی کنٌ

ٌ طَر ينَز سرپایی؟. بفرنا داخل دخترم-  از صَرتت خستگی نی بارى، چ

ٌ ای باال نی اندازم بی حرف، جلَتر از پدر ٍ اٍلگا ٍارد خَنٌ نیشو ٍ . تنًا نی خندم ٍ شَن
بَی زندگی رٍ با لذت بٌ اعهاق ٍجَدم . گرنای دلپذیری صَرتو رٍ در بر نی گیرى

نگايو از دیَاريای کرم رنگ بٌ . نی فرستو ٍ لبخند دلپذیری رٍی لب يام نی شینٌ
. پارکت يای تیرى ٍ سپس بٌ نبِل راحتی کٌ در ٍسط پذیرایی قرار داشت کشیدى نیشٌ

رٍی نیز پر بَد از انَاع ٍ اقسام نیَى يای خَش آب ٍ رنگ ٍ پارچ شربت سرخرنگی يو 
قاب يای زیبا ٍ قدیهی رٍی دیَاريا نصب بَد ٍ چند گلدٍن . در کنارشَن چشهک نی زد

ٌ ی پذیرایی قرار گرفتٌ بَدن پدر ژاکت تیرى رنگش رٍ رٍی جاکفشی . بزرگ در گَشٌ گَش
 .نزدیک در ٍرٍدی نی ذارى ٍ در کنارم نی ایستٌ

ٌ ت باشٌ جنی-  .اینو از خَنٌ، انیدٍارم نطابق سلیق

ٌ ای کٌ تَ چیدن ٍسایل خَنٌ بٌ کار رفتٌ بَد، نشخص بَد  در کنار زیبایی ٍ سلیق
 .سال ياست کٌ از قدنت این خَنٌ نی گذرى ٍ این قدنت بٌ جذابیِت خَنٌ نی افزٍد

 :آرٍم زنزنٌ نی کنو

 !ٍاقعا زیبا ٍ جالبٌ... این جا ٍاقعا-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

شیرشايی فاطهٌ | کن باٍر نرا نرگرنان  21  

چارچَِب پنجرى يا از جنس . کهی جلَتر نیرم ٍ از پنجرى بٌ بیرٍن از خَنٌ سرک نی کشو
 .شد ترک يای ریِز درش رٍ دیدچَب بَد ٍ نی

 !این خَنٌ خیلی قدیهیٌ-

 .بٌ اندازى ی کاخ سفید تَ ٍاشنگتَن قدیهی نیست: پدر

ٌ ی . آرٍم نی خندم ٍ نگايی بٌ کتاب يای رٍی نیز نی اندازم نیز چَبی بزرگی در گَش
ٌ يایی  پذیرایی قرار داشت کٌ پر بَد از انَاع ٍ اقسام کتاب يای بزرگ ٍ قدیهی ٍ نجسه

ٌ يای رٍی نیز رٍ لهس نی کنو. ترک خَردى  .با سر انگشت نجسه

 .نعلَم نیست چند سال از ساختنش نی گذرى-

ٌ يای ایتالیا ساخِت دٍران انپراطَری رٍم نیست، نی دٍنی کٌ؟: پدر ٌ ی خَن  يه

ٌ يایی ام کٌ سال ياست از قدنتش گذشتٌ- ٌ يا یٌ حس . نن عاشق خَن آدم تَ این خَن
ٌ ای دارى، این قدنت بَی زندگی نیدى  .خَب دیگ

ٌ يا اشارى نی کنو ٍ با لبخند ادانٌ نیدم  :بٌ نجسه

ٌ جاتٌ! اٍى بابا. حتی اٍن يا يو قدیهیٌ-  !این جا کلکسیَن عتیق

با دیدن قاب عکس بزرگ ٍ زیبایی کٌ بٌ تنًایی رٍی دیَار نصب شدى بَد، سر جام 
ٌ يایی از گذشتٌ تَ ذينو شکل نی گیرن. نیخکَب نیشو . خیرى نگايی نی کنو ٍ صحن

 :زدى زنزنٌ نی کنويیجان

 !...این قاب! ٍاٍ این قاب! اٍى-

قاب تصَیر . بٌ سهتش قدم برنی دارم، جلَش نی ایستو ٍ نشتاقانٌ نگايش نی کنو
چند نرد ٍ زن با شنل يای بلنِد سفید ٍ کالى يای قرنزرنِگ ٍصل بٌ شنل يا کٌ داخل 
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دٍر تا دٍر عکس رٍ درخت يای سرسبز ٍ زیبایی در برگرفتٌ . دریاچٌ نشغَل عبادت بَدن
برانگیز تصَیری زیبا ٍ در عین حال اگٌ باياش آشنایی کانلی داشتٌ باشی، ٍحشت. بَد
 .انداختاین قاب ٍ زیباییش ترس نانحسَسی بٌ دل بینندى ش نی! بَد

ٌ ی بتًاست... این جا-  .این جا دریاچ

پدر دست بٌ جیب ٍ نتفکر کنارم نی ایستٌ ٍ نحل نن نحَ تهاشای قاب رٍی دیَار 
 .نیشٌ

 از کی دربارى ی این دریاچٌ شنیدی؟! اطالعاتت خیلی خَبٌ: پدر

 :بی تَجٌ بٌ سَال پدر آيستٌ زنزنٌ نی کنو. کنجکاٍانٌ نگايو رٍی تصَیر چرخ نی خَرى

 اٍن يا باید آترٍسن يا باشن؟. پس درست گفتو-

 :پدر کهی بی نیل سری چپ ٍ راست کرد ٍ گفت

 .بذار بًشَن بگیو ينرننديای انتزاعی-

 :سَالی نگايش نی کنو

 چی؟-

ٌ ی بتًا یٌ نَع نراسو نذيبی بٌ پا نی کردن-  .آترٍسن يا در کنار دریاچ

 !؟«نراسو نذيبی»پدر بٌ اٍن اتفاقات نی  گفت . صَرتو کهی جهع نیشٌ

 :نعترض نگايش نی کنو ٍ نیگو

ٌ ی - ٌ تَن حذف « نذيب»قربانی کردن آدم يا نراسِو نذيبیٌ؟ ترجیح نیدم کله رٍ از جهل
 ...کنو، بًترى گفت گرٍيی کٌ رسَنات، افکار ٍ عقاید خاصی داشتند؛ ٍ نرگ آدم يا
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 !نٌ-

آرٍم نی خندم؛ پدر يیچ ٍقت از حرفی کٌ نی زنٌ، برنهی گردى ٍ ترجیح نیدى رٍی عقاید 
 .خَدش پافشاری کنٌ، حتی اگر اشتباى باشٌ

ٌ ی انسانی بَدن-  .اٍن يا یٌ تهدن پیشرفت

اٍن يا یٌ ضد انسان ٍاقعی بَدن؛ ٍ یٌ قاتل . این نظریٌ صحیح نیست! اٍى، بابا-
ٌ ای کٌ با رسَناتشَن يهاينگی خاصی داشتٌ  .حرف

ٌ قدر عقاید نتفاٍت بین پدر ٍ دختر يست-  .ٍ چ

ٌ م نی زنٌ ٍ بحخ رٍ عَض  ٌ ای بٌ شَن با خندى سری از رٍی تاسف تکَن نیدى، ضرب
 :نی کنٌ

. کردن ٍ قانع کردن يهدیگٌ ٍقت زیاد يستبًترى کهی استراحت کنی جنی، برای بحخ-
برٍ بخَاب ٍ فردا صبح ٍقتی سِرحال شدی با يو دٍتایی بٌ جنگل نیریو تا دریاچٌ رٍ از 

 .نزدیک ببینی ٍ کهی با يو حرف بزنیو

ٌ ی رٍی دیَار ِکايی ٍ کهی ترک برداشتٌ خیرى نیشودٍبارى بٌ تصَیِر قاب  .گرفت

کردنشَن بٌ آترٍسن يا قَم عجیبی بَدن؛ افرادی کٌ قربانی کردن آدم يا جزئی از عبادت
بٌ نظر اٍن يا، افراد ضعیف . حساب نی اٍند ٍ تاکید خاصی رٍی عقایدشَن داشتن

کردن بر رٍی کرى ی خاکی نداشتن ٍ اکحر قربانی ياشَن رٍ با جایی برای زندگی 
بٌ دست يای خَنی شَن تَ تصَیر خیرى . فجیع ترین درديا بٌ نرگ دعَت نی کردن

نیشو ٍ یادم نیاد کٌ این اطالعات رٍ ٍقتی خیلی کو سن بَدم نادرم برام بازگَ کردى 
آيی نی کشو ٍ . شناسو ٍ االن با رفتنش، پدر رٍ جایگزین خَدش کردىبَد؛ نادر باستان

 :بٌ سهت پدر برنی گردم
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 البتٌ بابا، نی تَنی نن رٍ بٌ اتاقو راينهایی کنی؟-

 .کنٌنحارم نی« شیطَنی»لپو رٍ نی کشٌ ٍ زیر لب 

دنبالو بیا جنی، این جا اتاق يای زیادی دارى کٌ بیشترشَن قفل يستن ٍ تَ باید بدٍنی -
انگار این خَنٌ در گذشتٌ بٌ خانَادى ی پرجهعیتی . اتاقت رٍ از بین اٍن يا تشخیص بدی

 .تعلق داشتٌ

کهی تَ خَدم جهع نیشو ٍ نردد نگايو رٍ بٌ آخر . از رايرٍی نسبتًا تاریکی نی گذریو
ٌ يای قدیهی يهیشٌ تَدرتَ ٍ کهی عجیب بَدن ٍ این خَنٌ يو . رايرٍ نی دٍزم خَن

 !عضَی از این عجایب

 !اٍى، این جا ٍاقعًا قدیهیٌ ٍ ترسناک، آدم حس يیجان ٍ ناجراجَیی درش بیدار نیشٌ-

 درست نحل فیلو يا، نٌ؟- 

 :اندازمنی خندم ٍ دستو رٍ دٍر بازٍی پدر نی

با ٍجَد این خَنٌ ٍ جنگِل پشت خَنٌ باید بگو دلو برای ناجراجَبَدن تنگ . شاید-
شًر کٌ بَدم تنًا تفریحو غیر از درس یٌ کافٌ رفتن بَد ٍ گايی اٍقات پیش . شدى

 .دٍست يام بَدن

 :لحنو پر از حسرت نیشٌ ٍ آرٍم ٍ نهلَ از حس دلتنگی زنزنٌ نی کنو

با ٍجَد نانان يهیشٌ سرشار . اٍن ٍقت يا نانان يهیشٌ نن رٍ جايای دیدنی نی برد-
 .از يیجان ٍ شادی بَدم

 :پدر بعد از نکخ طَالنی، نحل خَدم آرٍم لب نی زنٌ
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نطهئنو کٌ دلت براش تنگ شدى، نطهئنًا نادرت . یٌ رٍز يو بٌ قبرستان کلیسا نیریو-
 .يو دلش برای دیدن تنًا دخترش تنگ شدى

نن . نانان يهیشٌ نی گفت نن تَ قلبت جا دارم، پس دلتنگی برای نن نعنا ندارى-
 .نانان رٍ تَ ٍجَدم حس نی کنو

صَرت پدر پر از حس ناراحتی بَد، غو رٍ نی شد بٌ . پشت در کرم رنگی نی ایستیو
 .ٍضَح تَ چشو يای تیرى ش حس کرد

ٌ م رضایت بخش باشٌ-   .نن این جا رٍ برات آنادى کردم، انیدٍارم سلیق

اتاق کَچیک ٍ جهع ٍجَری . دستگیرى رٍ پایین نی کشو ٍ با قدنی بلند ٍارد اتاق نیشو
دست بٌ سینٌ ٍ نتفکر . کٌ یٌ تخت، کهد ٍ یٌ نیز ٍ صندلی رٍ تَ خَدش جا دادى بَد

تخت درست در زیر پنجرى قرار داشت ٍ پنجرى ی اتاق بٌ طرف . ابرٍیی باال نی اندازم
ٌ ی قدی ٍ بزرگی رٍبرٍی تخت ٍ بر رٍی دیَار نصب شدى بَد، کهد جنگل باز نی شد، آین

ٌ ی  ٌ ی کَچک ٍ پرکتابی يو گَش ٍ نیز سهت نخالف اٍن يا قرار گرفتٌ بَدن ٍ کتابخَن
ٌ ی کَر قرار گرفتٌ بَد جلَ نیرم ٍ نگايی بٌ کتاب يا نی اندازم، کنار . اتاق ٍ تَ نقط

با دیدن ِتو کتاب يا، چًرى م شکَفا نیشٌ . کتابخَنٌ نی شینو ٍ کتابی بٌ دست نی گیرم
 :ٍ با شَق لب تر نی کنو ٍ خندٍن نیگو

 .نن عاشق کتاب يای رنانو، نهنَن کٌ یادت بَد بابا-

بلندی يای بادگیر از ِانیلی جین برٍنتٌ یکی از کتاب ياییٌ کٌ از خَندن دٍبارى ٍ 
رٍایت عشق آتشین ٍ غو انگیزی کٌ بین يیخ کلیف ٍ کاترین . تکراریش سیر نهی شدم

ارنشاٍ پرسٌ نی زد ٍ در آخر سرانجام خَشی بٌ يهراى نداشت ٍ با نرگ کاترین، درد رٍ 
ٌ ٍر شد يرچند سرانجام . پذیرای ٍجَد يیخ کرد ٍ انتقانی کٌ تَ ٍجَدش شعل

عشقشَن بٌ خَشی تهَم نشد؛ ٍلی نَیسندى بٌ زیبایی عشق ابدی دٍ انسان رٍ رٍی 
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برگ آٍردى بَد ٍ خَانندى دٍست داشت باريا ٍ باريا کتاب رٍ بخَنٌ ٍ از تَصیفات ٍ 
ٌ يای زیباش لذت ببرى  .نَشت

 :با شَق بیشتری تکرار نی کنو

 .سَپرایز جالب ٍ زیبایی بَد. نهنَن بابا، خیلی خَشحالو کردی-

ٌ ت سر نیرى، خَشحالو کٌ سرگرنی خَبی برات تدارک دیدماین-  .جا گايی اٍقات حَصل

نن با این . کتاب يا رٍ رٍی زنین نی ذارم ٍ بٌ سهتش نیرم ٍ در آغَش نی کشهش
ٌ ی ظریف ٍ قدی کٌ از پدِر قدبلندم خیلی کَتاى تر بَد، سعی نی کردم يیکل بزرگ ٍ  جح

ٌ يام . پًن پدر رٍ بٌ آغَش بکشو پدر با دیدن سعیو نی خندى ٍ دستش رٍ دٍر شَن
 :حلقٌ نی کنٌ

 .بًترى اٍل استراحت کنی، فعالً کتاب يا رٍ بی خیال شَ پس. شیطَنی بسٌ جنی-

 :ریز نی خندم ٍ آيستٌ ٍ پر از ناز نیگو

ٌ ی زیبات- ٌ خاطر سلیق ٌ خاطر کتاب يا ٍ يو ب  .نهنَن بابا، يو ب

ٌ ای رٍی سرم نی نشَنٌ ٍ نَيام رٍ نَازش نی کنٌ  .بـ ـَس

ٌ ت رٍ رٍی تخت گذاشتو-  بًترى فعالً بخَابی ٍ صبح کٌ بیدار شدی لباس يا ٍ . کَل
ٌ خیر جنی عزیز. ٍسایلت رٍ تَ کهد بچینی  .شب ب

 :لبخندی بٌ رٍش نی پاشو

ٌ خیر بابا-  .شب ب

از سر « پَفی». با رفتنش لبخند از رٍی لبو جهع نیشٌ ٍ آيستٌ بٌ سهت پنجرى نیرم
بٌ جنگل نگاى . نسیو نالیهی پا بٌ اتاق نی ذارى. خستگی نی کشو ٍ پنجرى رٍ باز نی کنو
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تصَیر نقابلو نقش زیبایی از آفرینش زیبایی بَد؛ خَرشید در حال غرٍب کردن . نی کنو
ٌ ای بَد کٌ خَرشید درش پنًان  بَد ٍ آسهَن بٌ رنگ خَن دراٍندى ٍ جنگل انگار خَن

 .چشو يام رٍ نی بندم ٍ رٍی تخت دراز نی کشو ٍ دستو رٍ زیر سرم نی ذارم. بشٌ

. خب اٍن يو انگار زن خَب ٍ آرٍنی بَد...نن خیلی خَشحالو، پدر لبخند نی زد ٍ اٍلگا
اخو يام ... دٍست دارم بٌ خَدم بفًهَنو یک یا دٍ ناى خَبی رٍ پشت سر نی ذارم؛ ٍلی

ٍقتی نادر بَد، يهیشٌ . کهی دريو نیشٌ؛ ٍلی دلشَرى ی عجیبی دلو رٍ چنگ نی زنٌ
نی گفت بٌ حس ششهت اعتهاد کن ٍ این اعتقادم تَ این چند سال زندگی کردن زیادی 

 .بٌ نفعو بَد

نسیو پاییزی تَ اتاق چرخ نی خَرد ٍ . دادن بَدتَ ذينو افکار نختلفی در حال جَالن
چشو بستٌ کهی تَ خَدم . سرنای اندکی بٌ جانو نفَذ کرد ٍ تنو رٍ بٌ لرزش انداخت

ٌ يام باال نی کشو ٍ خَاب عهیقی افکار نغشَشو رٍ در بر . جهع نیشو نلحفٌ رٍ تا شَن
 .نی گیرى

*** 

صدا انگار از کنار . ينَز نغزم خَاب بَد. با صدای کَبیدن چیزی پلک يام رٍ باز نی کنو
کهی نیو خیز نیشو ٍ چراغ خَاب کنار . گَشو نی اٍند، درست زیر گَشو نبض نی زد

خهار چشو نی چرخَنو ٍ نگايو بٌ باالی سرم، رٍی پرندى ی . تخت رٍ رٍشن نی کنو
ٌ ی پنجرى رٍ با نَک کَچیک ٍ  کَچیک ٍ سبز رنگی خیرى نیشٌ کٌ قصد داشت شیش

ينَز يَا . چشو يام رٍ با دست نی نالو ٍ رٍی تخت نی شینو. خَش رنگش بشکَنٌ
پرندى رٍی . رٍشن نشدى بَد ٍ فضا تنًا با کهک نَر ناى کهی رنگ بٌ خَدش گرفتٌ بَد

ٌ ی آينی نصب شدى بٌ پنجرى نشستٌ بَد ٍ با نَک کَچیک ٍ سرخ رنگش، پشت  نیل
 .سر يو بٌ شیشٌ ضربٌ نی زد
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خهیازى ای نی کشو چند بار نتَالی پلک نی زنو تا از حالت خَاب آلَدگی دربیام ٍ بٌ اٍن 
با . دٍ زانَ آرٍم ٍ بی صدا بًش نزدیک نیشو. نَجَد زیبای در حال تقال خیرى نیشو

ٌ ش بٌ سهتو، آرٍم نی گیرم ٍ در . نزدیک تر شدنو باالخرى آرٍم نی گیرى با دیدن تَج
پرندى ای کَچیک ٍ زیبا؛ سبزی َپريای تنش با نَک . سکَت نحَ تهاشاش نیشو

ٌ ای نشکی رنگش، ازش یٌ نخلَق زیبا ساختٌ بَد نتعجب . سرخ رنگ ٍ چشو يای دکه
 بَدنش کهی نزدیک تر نیشو ٍ نی بینو کٌ پايای کَچیکش رٍ حرکتی نیدى ٍ از آرٍم

ٌ ی نقابلش بگذرى از نن ترسی نداشت؛ ٍ این حیرت زدى م . سعی بر این دارى کٌ از شیش
انگشتو رٍ نقابلش رٍی شیشٌ قرار نیدم ٍ سر پرندى با . نی کرد، انگار بیشتر کنجکاٍ بَد

ٌ ای يای شب رنگش انگشتو رٍ دنبال نی کنٌ لبخند . ير حرکتو، حرکت نی کنٌ ٍ دکه
ٌ ی آرٍنی بٌ شیشٌ نی زنو کٌ نتقابالً . نحَی کنج لبو نی شینٌ با سر انگشت اشارى ضرب

ٌ ای دیگٌ تَ گَشو نی پیچٌ ٌ ی دیگٌ ٍ پشت بندش . صدای ضرب آرٍم نی خندم ٍ باز ضرب
سرم رٍ بٌ سهتش کهی خو نی کنو کٌ نگايش تَ . نَک کَچَلَش رٍی شیشٌ نی شینٌ

انگشتو رٍ از . از این يهٌ بايَشی در حیرت بَدم. صَرتو نی چرخٌ ٍ نزدیک تر نیاد
رٍی شیشٌ از سهتی بٌ سهت دیگٌ ُسر نیدم ٍ سر کَچَلَی پرندى يهراى انگشتو 

حرکت نی کنٌ ٍ ٍقتی تکَنی از جانب نن نهی بینٌ، باز بٌ سهتو نی چرخٌ ٍ صدایی از 
 :لبو رٍ تر نی کنو ٍ آرٍم زنزنٌ نی کنو. خَدش در نیارى

 !چٌ کَچَلَی زیبا ٍ بايَشی-

ٌ ای بٌ شیشٌ نی زنٌ ٍ تکَنی بٌ بال يای کَچیکش نیدى ٍ از رٍی نیلٌ بلند  ٌ ی دیگ ضرب
ٌ م نی رسَنٌ ٍ صدایی از خَدش در نیارى. نیشٌ . خَدش رٍ بٌ دست چسبیدى بٌ شیش

ٌ يا حس نی کنو استخَن يای کَچیکش از يو نی پاشٌ چشو يای نتحیرم رٍ . با ضرب
 :بًش نی دٍزم

 تَ چتٌ کَچَلَی دٍست داشتنی؟! يی-
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ٌ ای بعد پرندى تَ آسهَن . دستو کٌ بٌ قفل پنجرى نیرى جیغ ظریفی ازش نی شنَم ٍ جانی
يهَن طَر . بٌ سهت جنگل بٌ پرٍاز درنیاد ٍ بین انبَيی از درخت يا گو نیشٌ

دست خشک شدى م رٍ پایین نیارم ٍ شگفت زدى . خشک شدى بٌ رفتنش نگاى نی کنو
ٌ م نی کشو  .دستو رٍ نیَن نَيای بٌ يو ریخت

نٌ بٌ اٍن يهٌ نَک زدنش کٌ نی خَاست با شیشٌ یکی بشٌ ٍ نٌ بٌ فرارکردنش از -
 !فسقل کَچَلَ! دستو

ٌ ی بزرگو نی چرخو ٌ جا . آرٍم ٍ تَ گلَ نی خندم ٍ بٌ سهت کَل ينَز ٍسایل يام رٍ جاب
دیشب تا سر رٍ بالش گذاشتو از خستگی بٌ خَاب عهیقی رفتو ٍ ينَز يو . نکردى بَدم

نَيای بلندم رٍ با کش باالی سر نی بندم ٍ . حس نی کنو کهبَد خَابو جبران نشدى بَد
ٌ م رٍی زنین نی شینو ٍ تک تک لباس ٍ ٍسایل يام رٍ از تَ کیفو بیرٍن  کنار کَل

با دقت خاص خَدم، لباس يا ٍ ٍسایلی کٌ بٌ يهراى آٍردم، تَ اتاق ٍ تَ . نی کشو
ٌ ی آنادى . کشَيا ٍ کهد جا نیدم کتاب يا رٍ یکی یکی کناِر کتاب يای دیگٌ تَ کتابخَن

. شدى م قرار نیدم ٍ با گذاشتن آخرین کتاب، نگايو بٌ کتاب نحبَبو خیرى نی نَنٌ
. کتابی پر از خاطرى يای دٍر ٍ دست يایی پر نًر کٌ با عشقی خالص در آغَشو نی گرفت

کاش خَشی يا این قدر زٍد گذر نبَدن، کاش بٌ . آيی از سر دلتنگی از گلَم باال نیاد
کاش خداٍند دلش برای نن نی سَخت ٍ نادرم رٍ از نِن . پلک زدنی بَد دٍبارى دیدنت

 ...کاش. تنًا نهی گرفت

ٌ الی . بٌ تخت تکیٌ نیدم ٍ کتاب رٍ رٍی زانَيام نی ذارم ٍ باز نی کنو عکس نادر از الب
ٌ ياش سر نی خَرى ٍ رٍی زنین نی افتٌ نحَ زیبایی يای خدادادی نادرم، عکس رٍ . برگ

 .تبسهی بٌ لبخنِد ٍاقعِی تَ تصَیر نی زنو. برنی دارم ٍ جلَی صَرتو نی گیرم

 .نن اٍندم خَنٌ نانان-
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عکس نانان رٍ نحل یٌ شیء ظریف ٍ ارزشهند جلَی صَرتو نی گیرم ٍ با سرانگشت 
 :صَرت نلیح ٍ خندٍنش رٍ نَازش نی کنو ٍ آرٍم پچ نی زنو

ٌ ای ام کٌ يهیشٌ ازش تعریف نی کردی؛ از حیاط قشنگ ٍ - نانان، نن االن تَ خَن
نانان، نن االن جایی ام کٌ يهیشٌ . سرسبزش، از خاطرى يای دٍری کٌ ازش داشتی

ٌ ی آرزٍيات  .آرزٍی داشتنش رٍ داشتی، خَن

ٌ  ٍ اصیل   نگايو رٍ ُسر نیدم بٌ چشو يای براق ٍ رٍشنش، چشو يای آبی رنگ کٌ ریش
 .بَدنش رٍ بٌ رخ يهٌ نی کشید ٍ ناز ٍ نَازشی کٌ از چشو ياش لبریز بَد

کاش این جا بَدی نانانو، اٍن ٍقت کنارم نی نشستی ٍ نن با خیال راحت سر رٍ پات -
 ...نی ذاشتو ٍ تَ

ٌ ٍار ادانٌ نیدم  :آيی نی کشو ٍ زنزن

ٍ تَ برام از داستا ن يای يهیشگیت نی گفتی، از يهَن داستان يایی کٌ سال ياست -
ٌ م کاش بَدی ٍ نَيام رٍ نَازش نی کردی ٍ یٌ عالهٌ . برای دٍبارى شنیدنشَن تشن

بعد از تَ . دلو برای قصٌ شنیدن تنگ شدى نانان. داستان يای قشنگ برام نی گفتی
 .يیچ کس برای نن قصٌ نگفت، يیچ کس نَازشو نکرد

 :لبخند تلخی نی زنو

 .يیچ کس بٌ اندازى ی تَ دٍستو نداشت-

ٌ ی آخر بٌ  ٌ يام بچکٌ ٍ نن قَلی کٌ دفع سر باال نی گیرم تا نبادا قطرى اشکی رٍی گَن
نانان ٍقتی داشت نی رفت از نن قَل گرفت قَی باشو ٍ . ناناِن عزیزم دادم بشکنو

 .نراقب نادرش
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برام ! تَ سالو بَدی... نانان چی شد کٌ رفتی؟ اصالً باٍرم نهیشٌ رفتنت رٍ، تَ-
 .چی شد کٌ رفتی؟ چرا نگران نن نبَدی؟ نن بعد از تَ تنًا شدم! نی خندیدی

 :نکحی نی کنو ٍ پر از بغض نی خندم

 ...خیلی تنًا-

ٍ برٍم رٍی دٍ زانَ نشستٌ بَد ٍ لبخندی بٌ پًنای صَرت زیباش داشت» بًَنٌ . نانان ر
 :نیَن چشو يای پراشکو نق زدم. نی گرفتو ٍ نانان آغَش گرنش رٍ برام باز کرد

 .ننو با خَدتَن ببرید-

ٍ قت نفًهیدم چرا پدر . پدر کنارنَن رٍی دٍ پا نشست ٍ دستی رٍی نَيام کشید يیچ 
 .از يهَن کَدکی يام برام دنیا دنیا تفاٍت داشت. نی دٍنستو« پدر»رٍ ٍرای یک 

 .نا زٍدی برنی گردیو. دختر خَبی باش جنی، نانان بزرگ رٍ اذیت نکن: پدر

 :بغض نی کنو

 !دلو براتَن تنگ نیشٌ، زٍد برنی گردید يا-

 :نانان نرم ٍ لطیف نی خندى ٍ چشو يای آسهَنی رنگش رٍ بًو نی دٍزى

 .ننتظرنَن باش عزیز دلو. زٍد برنی گردیو جنی، خیلی زٍد-

 :غر نی زنو

 اصالً چرا نن رٍ با خَدتَن نهی برید؟-

 :التهاس نی کنو

 .قَل نیدم دختر خَبی باشو-
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 .دختر غرغرٍی نن، نانان ٍ بابا نیرن ٍ با یٌ سَرپرایز خَب ٍ قشنگ برنی گردن: نانان

ٌ ی . چشو يام برق نی زنٌ ٍ دست از تقال نی کشو ٌ ای رٍی گَن نادر نی خندى ٍ بـ ـَس
 :یخ زدى م نی زنٌ

 «.نطهئن باش دٍستش خَايی داشت قشنِگ نانان-

ٌ ی آخر باريا تَ ذينو تکرار نیشٌ، لطافت ٍ نَازش آخر ٍ دستی کٌ نَيای  اٍن بـ ـَس
با رٍشن شدن ناشین ٍ گاز دادنش، از گذشتٌ بیرٍن . بلندم رٍ برای آخرین بار لهس کرد

بٌ شیشٌ نی چسبو ٍ ناشین پدر رٍ نی بینو کٌ . نیام ٍ بٌ سهت پنجرى خیز برنی دارم
اخو يام تَ يو کشیدى نیشٌ ٍ نگايو خیرى ی طلَع . ير لحظٌ از خَنٌ دٍر تر نیشٌ

آفتاب نیشٌ ٍ این نَقع از صبح، پدر چرا از خَنٌ بیرٍن رفت؟ در صَرتی کٌ شب 
 .گذشتٌ بٌ نن قَل گشت ٍگذار تَ جنگل ٍ دیدن رٍد بتًا رٍ دادى بَد

پیراين گرم تری بٌ تن کردى ٍ شالی دٍر گردنو پیچَندم ٍ کتاب بٌ دست با عجلٌ از 
ٌ يا دٍتا یکی پایین نیرم ٌ يا نی ایستو ٍ سعی . پل با دیدن اٍلگا کنار در تیرى رنگی، کنار پل

اٍلگا در رٍ قفل نی کنٌ ٍ بٌ سهتو . نی کنو خطَط افتادى رٍی پیشَنیو رٍ نحَ کنو
ٌ ی نتفکرش از بین نیرى ٍ لبخند شادی رٍی لب ياش نی شینٌ. برنی گردى . با دیدنو قیاف

دٍست نداشتو اٍلین رٍز زیر . رفتن پدر کهی ذٍقو رٍ کَر کردى بَد. کو رنگ لبخند نی زنو
 .قَلی کٌ بًو دادى بَد بزنٌ

ٌ خیر اٍلگا-  .صبح ب

ٌ قدر طناز بَد ير قدنی کٌ بٌ سهتو بر نی داشت، ٍادارم نی کرد کٌ بٌ طرز راى ! این زن چ
ٌ م نی شینٌ ٍ نَازش ٍار از رٍی .  رفتنش ٍ بٌ نحَى ی لبخندش دقت کنو دستش رٍی گَن

ٌ م کشیدى نیشٌ ٌ م تا خطَط کناِر چَن  .گَن

ٌ خیر جنِی عزیز، خَب خَابیدی؟ اذیت کٌ نشدی؟-   صبح تَ يو ب
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نٌ اذیت نشدم، اتاق خَبی دارم ٍ بٌ راحتی نی تَنو از تَی اتاقو جنگل ٍ . بلٌ، نهنَن-
 .طلَع ٍ غرٍب خَرشید رٍ تهاشا کنو

 .بٌ سهت سهاٍر کنار پنجرى نیرى ٍ رٍشنش نی کنٌ

جان برای آنادى کردن اتاقت خیلی نشتاق بَد ٍ . پس اتاقت رٍ دٍست داشتی- 
 .ٍسَاس بٌ خرج داد

 .لبخندم پررنگ تر نیشٌ

 .البتٌ، بابا ير ٍقت نی خَاد کاری انجام بدى، اٍن رٍ بٌ حد اعالء بٌ سرانجام نی رسَنٌ-

 :آرٍم نی خندم

ٌ يای کتابش رٍ دٍست دارم؛ نخصَصًا کتاب يای قدیهیش رٍ-  .نن بیشتر قسهت قفس

 :اٍلگا نیو نگاى پرشَقی نحارم نی کنٌ ٍ نَازش ٍار نیگٌ

نن يو ٍقتی بٌ سن تَ بَدم، خَندن کتاب یکی از عالیقو بَد؛ نخصَصًا کتاب يای -
بر باد رفتٌ یکی از کتاب ياییٌ کٌ يیچ ٍقت از . رنانتیک ٍ پر از عشق يای پرسَز ٍ گداز

صبحَنٌ چی دٍست . درکت نی کنو. خَندش سیر نهیشو ٍ يهیشٌ برام جذابیت دارى
 داری عزیزم؟

خَدم رٍ نشغَِل . رٍی یکی از صندلی يای چَبی ٍ قدیهی ٍسط آشپزخَنٌ نی شینو
 :چند گلدٍن کَچیک کاکتَس رٍی نیز نی کنو ٍ آرٍم نیگو

 .برای نن فرقی ندارى-

 .پس بًترى انرٍز انلت خَنگی بخَریو، انیدٍارم خَشت بیاد-
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. اٍلگا پردى رٍ بٌ سهت باال نی برى ٍ بٌ يو گرى نی زنٌ. تبسو خفیفی رٍی لبو نی شینٌ
. نَر خَرشید نستقیو بٌ جایی کٌ نشستٌ بَدم نی تابٌ ٍ چشو يام رٍ اذیت نی کنٌ
ٌ ای نی شینو ٍ این بار با ناخن يای بلند ٍ ظریفو نشغَل  بی حرف رٍی صندلی دیگ

 :اٍلگا دٍ لیَان رٍی نیز نی ذارى ٍ کهی خیرى نگايو نی کنٌ. نیشو

. خیلی دٍست داشتو زٍدتر از نزدیک ببینهت. جان يهیشٌ از زیبایی يای تَ نی گفت-
ٌ ی دٍم ننٌ، تَ شبايت عجیبی بٌ پدرت داری  .يهیشٌ نی گفت جنی نسخ

ٌ ی بابا . بابا بٌ نن لطف دارى- بلٌ يهٌ نیگن این شبايت خیلی زیادى، نن ٍرژن دخترٍن
 .يستو

تا آنادى شدن صبحَنٌ، اٍلگا گل يای کَچیک رٍی نیز آشپزخَنٌ رٍ آب داد ٍ از اتفاقات 
رٍزنرى ی این جا کهی صحبت کرد؛ از آب ٍ يَا ٍ زندگی در این جا ٍ از آرزٍيایی کٌ برای 

ٌ جا نی کنو ٍ . رسیدن بًشَن سال ياست در تالشٌ لیَان چای رٍ نیَن انگشت يام جا ب
 :بعد از نکِخ طَالنی، نردد نی پرسو

 .بابا کجاست؟ قرار بَد انرٍز کنار نن باشٌ...آم-

ٌ ت رٍ نیل نکردی-  .عزیزم تَ ينَز صبحَن

 :بٌ نیز نگايی نی اندازم ٍ لبخند نلیحی نی زنو

 .نن عادت بٌ پرخَری ندارم، يهین دٍ لقهٌ برای نعدى ی نن کفایت نی کنٌ-

 :اٍلگا نتعجب نگايو نی کنٌ ٍ نیگٌ

 يهیشٌ يهین طَر غذا نی خَری؟. ٍلی خیلی کو خَردی-

 .يهیشٌ تا جایی غذا نی خَرم کٌ شکهو سیر بشٌ-
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 :ٍقتی سکَتش رٍ نی بینو، باز سَالو رٍ تکرار نی کنو

 اٍلگا، بابا جایی رفتٌ؟-

 :سرش رٍ باال نیارى ٍ با يهَن لبخند زیبای رٍی لبش نیگٌ

 .جان یٌ سر رفت تا آرتزٍ-

 .با این کٌ رفتنش رٍ دیدى بَدم؛ ٍلی باز اخو يام کهی رٍی پیشَنیو چین نی اندازن

اٍى، بابا دیشب بًو قَل داد کٌ انرٍز صبح نن رٍ نی برى جنگل، گفت کٌ با يو نیریو -
 ...دریاچٌ رٍ نی بینیو ٍ

 :ناانید تر زنزنٌ نی کنو

 چرا رفت؟-

 :لبخند نًربَنی نحارم نی کنٌ

صبح . جان نجبَر شد بٌ شًر برى. ٍاقعًا نتاسفو عزیزم، نهی دٍنو چی باید بگو! اٍى-
ٌ ی نًهی  باياش تهاس گرفتن ٍ اٍن نجبَر شد بٌ شًر برى تا برای تحقیقاتش تَ جلس

 .شرکت کنٌ

ٌ خاطر تحقیقاتش بٌ شًر . آرٍم سرم رٍ بٌ عنَان تایید حرف ياش تکَن نیدم بابا ب
ٌ ام نی ذارى ٍ کهی فشار نیدى. رفتٌ بَد  :اٍلگا دستش رٍ رٍی شَن

 نتَجًی عزیزم؟. جان قصد نداشت زیر قَلش بزنٌ جنی، نجبَر شد کٌ برى-

 :لبخند نی زنو ٍ نطهئن نگايش نی کنو

 .بلٌ-
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 :نَيای بلندم رٍ از صَرتو کنار نی زنو ٍ نیگو

 .پس انگار باید خَدم تنًایی نگايی بٌ این دٍر ٍ بر کنو-

 .بٌ چای سرد شدى نگاى نی کنو ٍ از جا بلند نیشو

 چاییت رٍ نهی خَری؟! کجا جنی- 

لبخند نی زنو ٍ بٌ . شالو رٍ بیشتر دٍر گردنو نی پیچو ٍ کتاب رٍ از رٍی نیز برنی دارم
 :سهت سالن قدم بر نی دارم

ٌ ی دیگٌ نی خَرم-  .چایی سرد شدى، دفع

 :اٍلگا از رٍی صندلی کهی نیو خیز نیشٌ

 .ٍلی تَ باید کهی صبحَنٌ بخَری عزیزم-

در سکَت نی چرخو ٍ نگايش نی کنو، خیرى نگايو نی کرد ٍ کهی . سِر جام نی ایستو
 :بی تَجٌ بٌ لحن دستَریش نیگو. اخو داشت

 .نهنَنو اٍلگا. گرسنٌ نیستو ٍ با شها يو تعارف ندارم-

 .اٍى جنی عزیز، نن فقط نگرانتو؛ دٍست ندارم آب  ٍ يَای این جا بیهارت کنٌ- 

 :لبخند کهرنگی نی زنو

 .نهنَنو اٍلگا، سعی نی کنو بیشتر نراقب خَدم باشو-

 :باز خَاستو قدنی بردارم کٌ از جا نی پرى

 .صبر کن عزیزم-

 :بٌ سهت کهدی کٌ کنار یخچال قرار داشت نیرى ٍ کشَیی رٍ باز نی کنٌ
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 .پدرت این دارٍيا رٍ برات تجَیز کردى-

دٍ جعبٌ رنگی رٍ بیرٍن نی کشٌ ٍ سریع دٍتا کپسَل رٍ از نَارشَن جدا نی کنٌ ٍ بٌ 
 .نتعجب ٍ کهی نات بٌ رفتارياش نگاى نی کنو. سهتو نی گیرى

 .بخَرشَن عزیزم- 

 :کنجکاٍ نی پرسو. بٌ دٍ کپسَل دٍ رنگ سبز ٍ آبِی تَی دستش نگاى نی کنو

 .این دارٍيا چی يستن؟ نن نریض نیستو کٌ دارٍ بخَرم-

این يا ٍیتانین ٍ نکهل يای غذایی يستن کٌ پدرت صبح گفت حتهًا بًت بدنشَن؛ - 
ٌ ی ضعیفت تجَیز شدى  .ربطی بٌ نریضی ندارى، بیشتر برای بنی

 :دارٍيا رٍ از دستش نی گیرم

 !نهی دٍنو چرا بابا این قدر نگران ننٌ-

پدرت نی خَاد تَ قَی ٍ سالو باشی، اٍن سال ياست کٌ ازت دٍر بَدى ٍ االن دٍست -
 .دارى جبران کنٌ جنی ٍ شاید تنًا راِى پیش رٍش يهین بَدى

 :آرٍم نی خندى

 .نی شناسیش کٌ؟ يهیشٌ با تجَیز دارٍياش دٍست دارى بٌ اطرافیانش کهک کنٌ-

راست نی گفت، پدر با این کٌ از طبابت کنار کشیدى بَد؛ ٍلی يهیشٌ . لبخند نی زنو
 .يَای اطرافیانش رٍ داشت

 .درستٌ، پدر يهیشٌ نگران نن ٍ نادربزرگ بَد-

 :آرٍم نی خندم ٍ ادانٌ نیدم
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 .حتی با ٍجَد نخالفت يای نادربزرگ ٍ غريایی کٌ ازش نی شنید-

لیَان آب رٍ از دستش نی گیرم ٍ با شنیدن نگرانی پدر بابت سالنتی م، با لذت دٍ 
ٌ م . کپسَل رٍ بٌ نعدى م دعَت نی کنو ٌ ای رٍی گَن لیَان رٍ ازم نی گیرى ٍ بـ ـَس

 .نی کارى

 .نراقب خَدت باش عزیزم، يهین نزدیکی يا باش- 

نَر خَرشید کٌ بٌ صَرتو نی تابٌ، . خداحافظی سرسری نی کنو ٍ از خَنٌ بیرٍن نیام
يیچ چیز نحل صبح زٍد بیدار شدن ٍ یٌ . نفس عهیقی نی کشو ٍ با لذت چشو نی بندم
. از بین درخت يای بی برگ نی گذرم. پیادى رٍی صبحگايی اٍن يو تَ جنگل نیست

ٌ الی درخت يا نی پیچید ٍ پرندى يا گرٍيی از درختی بٌ درخت دیگٌ  نسیو نالیهی ال ب
تَ این فصل از سرسبزی ٍ زیبایی کٌ نادر تعریف نی کرد خبری نبَد؛ ٍلی . کَچ نی کردن

صدای . بٌ جاش برگ يای زرِد پاییزی با خش خش زیر پايام حس خَبی بًو نی دادن
ير ٍقت کٌ پدر بٌ خَنٌ بیاد، نطهئنًا . شرشر آب از يهین نزدیکی يا بٌ گَش نی رسید

ٌ ی بتًا بايام حرف نی زنٌ از رٍی درخت بریدى  شدى ای نی پرم ٍ . دربارى ی دریاچ
پدر از زنانی کٌ طبابت رٍ کنار گذاشت، تهام . سرازیری کهی رٍ آرٍم آرٍم پایین نیرم

ٌ ی این ناحیٌ باستان شناسی ٍ راز ٍ رنزيایی  ٍقتش رٍ صرف نطالعٌ ٍ تحقیق در زنین
پدر عاشق کشف رازيایی خَابیدى در جًان خلقتٌ ٍ نی دٍنو . کٌ درش خَابیدى بَد، کرد

ٌ يایی کٌ از . يیچ ٍقت دست از کارش نهی کشٌ نی دٍنو کٌ در نَرد داستان يا ٍ افسان
ٌ ی بتًاست لبخندی رٍی . این ننطقٌ نیگن حساس شدى ٍ ندتیٌ کٌ دنبال کشف دریاچ

گايی . پرندى ای از کنارم نی گذرى ٍ نگايو رٍ بٌ طرف خَدش نی کشٌ. لبو نی شینٌ
اٍقات داستان يایی کٌ برام تعریف نیشد رٍ تَ خیاالتو نی بینو؛ رٍیايایی کٌ يهیشٌ 

خَشایند ٍ نطلَب نیستن، يهَن طَر کٌ گايی زندگی بر ٍفق نراد نا انسان يا 
 .نهی چرخٌ
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صدای قل قل . با حس يَای نو داری کٌ بٌ صَرتو برخَرد نی کنٌ، چًرى م رٍشن نیشٌ
ٌ رٍم نی دٍم. آب بٌ گَشو نی رسٌ ٌ ی بتًا. بٌ سهت سرباالیی رٍب  !دریاچ

با تغییر رنگ برگ يا، با سر خَردنشَن بٌ رٍی پیچک يای درخت زندگی، بٌ رٍی زنین 
آرٍم نی خندم، خندى ای . بٌ دریاچٌ نی رسو. نی افتن ٍ زندگی رٍ با نرگ عَض نی کنن

ٌ ی شاد ننتًی نیشٌ ٌ ی . برگ يا زیر پام بٌ صدا در نیان. کٌ بٌ قًقً برگ يا از شاخ
درختان جدا نیشن ٍ بر رٍی زنین نی افتن ٍ با یٌ پرٍاز ناگًانی، از سرنای زنین بٌ 

نگايو رٍ از برگ يایی کٌ تَ يَا . درٍن پیچک يا پناى نی برن ٍ ناپدید نیشن
ٌ شَن نی کنو؛ درست نحل ناپدید شدن یک رٍح  !نی رقصیدن نی گیرم ٍ پَزخندی حَال

ٌ يای بلند کنار دریاچٌ قرار داشت ٌ يای لـ ـختـ . درخت بزرگ ٍ کًنسالی با شاخ زیر شاخ
صدای آبشار . ٍ عَرش نی شینو ٍ برگ يای ریختٌ شدى در زیرش خش خش صدا نیدن

کاش پدر يهرايو بٌ اینجا . از يهین نزدیکی يا بٌ گَشو نی رسید؛ ٍلی جلَی دیدم نبَد
نیَند تا نی تَنستو با شًانت بیشتری تَ دل جنگل فرٍ برم ٍ با خیال راحت، 

ٌ يایی کٌ سال يا پیش شنیدى بَدم رٍ با چشو ببینو نادر يهیشٌ از درخِت رٍیا . گفت
ٌ ای خالی کٌ نحل بازی بچگی ياش بَدى . حرف نی زد، درختی بسیار بزرگ ٍ قدیهی با تن

ٌ ی خالی  نی گفت ير ٍقت کٌ قًر نی کرد ٍ از زنین ٍ زنان دلخَر بَد، ساعتی تَ تن
درخت نی نشست ٍ یٌ باری يو تا خَد صبح اٍنجا خَابش رفتٌ بَد ٍ پدرش گرٍيی 

نادر نی گفت تَ جنگل پرى از آدم يایی کٌ بٌ دٍر از . رٍ برای پیدا کردنش فرستادى بَدن
. تهدن زندگی نی کردن ٍ افرادی زیرک ٍ نًربان يستن، درست برخالف عقیدى يای پدر

اٍن فکر نی کرد گرٍيک يای ترٍریستی خَدشَن رٍ داخل جنگل پنًَن کردن ٍ 
ٌ ی اٍل کتاب رٍ باز نی کنو. نخفیانٌ زندگی نی کنن  :صفح

ٌ ی درختان احساس»  زیر ریش

ٌ اند  نَش کَريا نرگ را بدرٍد گفت
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ٌ خاطر يَای سرد ننجهد شدى  پرندى ای ب

ٌ ی درختی گرفتار شدى ٌ يای خشک ٍ برين  «ٍ در نیان شاخ

چرخش چشو يام از نتن رٍی کتاب بٌ نزدیکی پايام ُسر نی خَرى؛  کنار پام ٍ آبی کٌ ير 
. نتعجب نیشو... لحظٌ بیشتر پیشرٍی نی کنٌ ٍ خشکی زنین رٍ در بر نی گیرى ٍ

سر عرٍسک با نَيایی بلند ٍ . تصَیر عرٍسک نصف ٍ نیهٌ تَی ذينو حک نیشٌ
طالیی از زیر آِب رٍد خَدنهایی نی کنٌ؛ عرٍسکی کانالً قدیهی، از يهَن يایی کٌ نادر 

چشو يای عرٍسک بستٌ بَد ٍ نژى يای نصنَعی ش رٍی . گايی اٍقات برام نی خرید
 :غر نی زنو. صَرت سفیدش، اٍن رٍ کانالً طبیعی نشَن نی داد

 کی دلش نیاد عرٍسک بٌ این زیبایی رٍ خراب کنٌ؟-

ٌ الی َتَرک يا دیدى  سهت چپ صَرتش کهی ترک برداشتٌ بَد ٍ رنگ سیايی از الب
اخهی رٍی پیشَنی م . کهی خو نیشو ٍ دستو رٍ بٌ سهتش دراز نی کنو. نیشد

جریان آب با حرکتی، سر عرٍسِک نَ طالیی رٍ جایی دٍرتر از نن يدایت . نی شینٌ
نی کنٌ، بٌ طَری کٌ برای دستیابی بًش باید کهی از خَدگذشتگی نی کردم ٍ تَ این 

. يَای رٍ بٌ سردی رفتٌ، تا نزدیکی يای زانَ خَدم رٍ بٌ دست سرنای آب نی سپردم
ناراضی بیشتر از قبل، . این از خَدگذشتگی از ننی کٌ سرنایی يستو انکان پذیر نبَد

 :خَدم رٍ رٍی زنین خاکی کش نیارم

 !بی خیال، ارزش سرناخَردگی بعدش رٍ ندارى-

. سر عرٍسک از جایی کٌ قرار داشت تکَنی نی خَرى ٍ نرم بٌ سهت سطح آب، باال نیاد
عرٍسک با جریان آب کو کو دٍر نیشٌ ٍ نگايو تا زنانی کٌ نَيای . ابرٍیی باال نیندازم

ٌ ای نبًو نیشٌ، يهرايش کشیدى نیشٌ با خَدم آرٍم . رنگی ٍ براقش تبدیل بٌ نقط
 :زنزنٌ نی کنو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

شیرشايی فاطهٌ | کن باٍر نرا نرگرنان  41  

 ...نَياش! انگار سر یٌ آدم کَچَلَی ٍاقعی بَد-

با برخَرد دسِت سردی رٍی پَست صَرتو ٍ انگشت يایی کٌ رٍی چشو يام قرار 
نی گیرى، حرفو قطع نیشٌ ٍ ترسیدى، تکَن سختی نی خَرم ٍ سعی نی کنو بٌ سرعت از 

جیغ خفیفو رٍ تَ گلَ خفٌ . دست درست جلَی دیدم رٍ گرفتٌ بَد. رٍی زنین بلند بشو
حس . نی کنو ٍ با لهس دست يای کَچیک ٍ یخ زدى ش بٌ رٍی صَرتو بٌ تکاپَ نی افتو

ٌ م ندارى  .نی کنو قلبو دیگٌ جایی تَ سین

 .آرٍم باش! يی-

با کتاب دست رٍ بٌ سهتی يَل دادم ٍ بٌ سهت صدا چرخیدم، صدایی ضعیف ٍ 
با دیدن دختری کٌ پشت سرم ایستادى بَد، نفس حبس شدى م رٍ با فشار بٌ ! ناآشنا

دستو رٍ رٍی قلبو نی ذارم، ينَز تند ٍ . بیرٍن نی  فرستو ٍ لرزش تنو کهی آرٍم نی گیرى
ٌ م نی کَبید ٌ ی سین يهٌ چی یًَیی شدى بَد ٍ ينَز . نفس نفس نی زنو. ناباٍر بٌ قفس

از اٍن حالت ٍ لهس سردی دست ياش بیرٍن نیَندى بَدم ٍ نعلَم نبَد حجو ناشناس 
ٌ طَر سر از اینجا درآٍردى بَد؟ صدام کهی لرزش داشت ٍ کهی عصبانیت کٌ  ٌ رٍم چ رٍب

 :قاطِی لحِن نگران ٍ نتعجبو بَد

 ...اٍف! دختر این چٌ کاری بَد؟! تا سر حد نرگ نن رٍ ترسَندی! خدای نن-

نفس لرزٍنی نی کشو ٍ سعی نی کنو دم ٍ . از درٍن نحل آتشفشان در حال فَران بَدم
 .بازدنو رٍ بٌ رٍال عادی برگردٍنو

ٌ ی دخترک نی شینٌ  :لبخند بی رنگی رٍی لب يای ترک برداشت

 .نتاسفو خانو، نن نهی خَاستو شها رٍ بترسَنو-
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ٌ ای نی کشو ٍ انگار تازى چشو يام باز نیشٌ نگايو رٍی اٍضاع . باز يو نفس عهیق دیگ
ٌ ی  ٌ ای داشت ٍ چشو ياش با پارچ دخترک چرخ نی خَرى؛ صَرت رنگ پریدى ٍ بیهارگَن

سفید ٍ پَسیدى ای، پَشیدى شدى بَد ٍ نَيای شب رنگش آزادانٌ با ٍزش نسیو تَی 
ٌ ای . يَا نی رقصید نگايو رٍی تنًا پَششی کٌ داشت، چرخ نی خَرى؛ پیراين نسبتًا کًن

این دختر حتی کفشی بٌ پا نداشت، اٍن يو . کٌ بلندی  اٍن تا رٍی ساق پاش نی اٍند
از ظايرش کهی نی ترسو، چٌ اتفاقی نهکنٌ براش ! تَ این جنگل پر از سنگ ٍ کلَخ

افتادى باشٌ؟ لب ياش بی رنِگ بی رنگ بَد ٍ با عصایی کٌ بٌ دست داشت، سعی نی کرد 
لب ياش . جای نناسبی برای ایستادن انتخاب کنٌ؛ ٍلی ينَز سرش بٌ سهت نن بَد

 :نی لرزى ٍ با صدایی نهلَ از پشیهَنی نیگٌ

 .خانو؟ خانو نن نهی خَاستو شها رٍ اذیت کنو-

 :بًت زدى از دیدن ٍضعیت دخترک ٍ حال خرابش زنزنٌ نی کنو

 !تَ دیگٌ از کجا اٍندی؟-

ٌ ای باال نیندازى صداش کهی لرز داشت ٍ انگار اٍن يو از حرکت ٍ سکَت . دخترک شَن
 .نن ترسیدى بَد

 ...ببخشید- 

ٌ ی رٍی  چشو رٍ يو نی ذارم ٍ سعی نی کنو لبخندی تحَیلش بدم کٌ با دیدن پارچ
ٌ م خشک نیشٌ ٍ ٍا نیرم لبخندم بٌ چٌ درد این دخترک . چشو ياش لبخند نصف ٍ نیه

 :آب دينو رٍ قَرت نیدم! نابینا نی خَرى

 .نًو نیست، حالو خَبٌ-

 :نگايی بٌ لرزش دست ياش نی کنو ٍ کهی خندى قاطی صدام نی کنو
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ٌ ی خفیف رٍ رد کردم-  .ٍلی تقریبًا یٌ سکت

 :دخترک سر پایین نیندازى. ٍ نی خندم

چند بار صداتَن کردم ٍلی نشنیدید، نجبَر شدم . نن نهی خَاستو بترسَنهتَن-
 .نزدیک تر بیام

 :سعی نی کنو آرٍنش کنو، دست يام رٍ تَ يَا بٌ عالنت نفی تکَن نیدم ٍ نیگو

 .االن حالو خَبٌ. نٌ، نٌ، درست نیگی، نن حَاسو نبَد کٌ تَ نزدیک شدی-

کهی خَن رٍی انگشت يای پاش ... نگايی بٌ پايای خاکی ش نیندازم، کهی زخو بَد ٍ
خط قرنز ٍ نلتًبی از رٍی انگشت پاش تا رٍی ساقش کشیدى شدى ٍ . خشک شدى بَد

 .زیر پیراين بلندش گو شدى بَد

 :کنجکاٍ نگايی بٌ اطراف نیندازم ٍ نردد ٍ نتعجب نی پرسو

 تَ تنًا اٍندی اینجا؟-

ٌ جا نیشو ٍ بٌ سهتش نیرم  :کهی جاب

 کسی نی دٍنٌ تَ اینجایی؟ نادرت اطالع دارى؟-

ٌ يا زندگی نی کنو خانو- ٌ ی بچ  .نن با بقی

ٌ يا؟-  بچ

 :سری بٌ عنَان تایید تکَن نیدى ٍ تبسو آرٍنی رٍ لب ياش نی شینٌ

نا کسی رٍ . بلٌ، تَ اتاِق کَچیکی کٌ تَ بیهارستان قدیهی شًر يست زندگی نی کنیو-
 .نداریو
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 !اٍى-

چرا با این ٍضعیتی کٌ . دلو بٌ حالش سَخت. تنًا آٍایی بَد کٌ از گلَم باال اٍند« اٍى»
 داشت بٌ جنگل اٍندى بَد؟ برا ش خطرناک بَد، نبَد؟

 .اٍنجا نن ٍ خَاير ٍ برادريام زندگی نی کنیو- 

 :نردد نی پرسو

ٌ ست؟-  اٍنجا یتیو خَن

 :سکَتش عاصی م نی کنٌ

 ؟!تَ فرار کردی-

با دیدن حالت چًرى ٍ رنگش کٌ بٌ کبَدی نیرى ناراحت نیشو، انگار زیادى رٍی کردى 
نتعجب از این . خَدم رٍ بٌ سهتش نی کشو ٍ دست سردش رٍ تَ دستو نی گیرم. بَدم

 :يهٌ سردی، دستش رٍ صهیهانٌ فشار نیدم

 بٌ ير حال نن جنی يستو عزیزم، اسو تَ چیٌ؟-

 .نن ناالال يستو، جنی-

 :زٍدی دستش رٍ پس نی کشٌ ٍ لب نی گزى

 .ِام، يهَنی کٌ تَ گفتی یعنی چی...نن نی دٍنو کٌ یتیو- 

 .از حرفی کٌ بًش زدى بَدم پشیهَن نیشو

اٍنا نباید بفًهن . نن بعضی اٍقات کٌ دلو نی گیرى از اٍنجا بیرٍن نیام، قایهکی...نن- 
ٌ يا ٍ بٌ صدای جنگل . کٌ نا بیرٍن نیایو نن دٍست دارم بیام اینجا، بشینو رٍی تپ

 .گَش بدم
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 :آيستٌ ٍ پرسشی نیگو

 ؟!صدای جنگل-

 :ناالال لبخند شادی رٍی صَرت بی رنگش نقش نی بندى

. نن کنار درخت نی شینو ٍ پايام رٍ تَی آب رٍدخَنٌ فرٍ نی کنو. البتٌ، صدای جنگل-
صدای باد نیاد، سرم رٍ کٌ باال نی گیرم، صدای پرندى يا رٍ نی شنَم کٌ تَ آسهَن با يو 

اٍى، نن گايی دلو نی خَاست یٌ پرندى ی . بازی نی کنن ٍ بٌ ير سهتی پرٍاز نی کنن
نی شنَی؟ صدای آبشار رٍ، آبشاِر رٍد يهین ...اٍم. آزاد باشو ٍ تَ آسهَن ريا

. نزدیکی ياست؛ فقط کهی بیشتر باید تَ دل جنگل رفت ٍ یکو بیشتر باید جرأت داشت
 .نن با صدايای اطرافو زندگی نی کنو. اینجا حیٍَن يای ٍحشی يو زندگی نی کنن

ٌ ی پَسیدى ٍ حالت  ٌ رٍم نی سَزى، دختری کٌ زیر پارچ ٍ ب دلو برای دخترک ر
ٌ ای خَابیدى ٍ با حرف ياش نحل افسَنگری قًار، نن رٍ جادٍی  ٌ ش، زیبایی کًن بیهارگَن

 .خَدش کردى بَد

ناالال سر باال نی گیرى ٍ با لذت نفس عهیقی نی کشٌ ٍ با صدایی پر از شادی زنزنٌ 
 :نی کنٌ

 .اینجا نحل زندگی ناست، نن عاشق این جنگل ٍ رٍدی يستو کٌ بًهَن آرانش نیدى-

در سکَت بٌ حرف ياش گَش نیدم ٍ نگايو بٌ دریاچٌ نی دٍزم ٍ سعی نی کنو لذتی 
لذت ٍ شادی کٌ ناالال حرف نی زد، . کٌ ناالال ازش حرف نی زد رٍ با دل ٍ جان درک کنو

 .ٍرای شَِق نن بٌ این ننظرى بَد

 جنی؟- 
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ٌ ی ناالال  از فکر بیرٍن نیام ٍ نگايو رٍ از دریاچٌ نی گیرم ٍ بٌ صَرت نًتاب گَن
 .حس نی کنو از پشت پارچٌ نن رٍ نی بینٌ. نی دٍزم

 بلٌ ناالال؟-

 نیشٌ نن رٍ بٌ خَنٌ ببری؟-

 :نتَجٌ نیشٌ ٍ با لحنی عجیب نیگٌ. برای پاسخ سَالش نرددم

 .زیاد دٍر نیست-

ٌ ش نی کنٌ  :ٍ کهی التهاس قاطی لحن نظلَنان

 ...يهین نزدیکی ياست، خَايش نی کنو-

درخَاست . برام جالب بَد، اصرارش از نِن غریبٌ کٌ آشنایی نَن بٌ ساعت نهی رسید
خو نیشو ٍ کتابو رٍ از رٍی . کهک نی کرد ٍ ترسی نداشت کٌ شاید بالیی سرش بیاد

 .زنین برنی دارم، انگاری برای خَندنش باید یٌ رٍز دیگٌ نًهَن دریاچٌ باشو

 .نشکلی نیست، يهرايت نیام. باشٌ عزیزم-

 :لب ياش کهی کشیدى نیشٌ

 .نهنَن جنی، خَشحالو کردی، خیلی خیلی-

با حس سنگینی نگايی، سرم رٍ بٌ اطراف نی چرخَنو ٍ . دستش رٍ بٌ طرفو دراز نی کنٌ
با صدای ناالال بٌ خَدم نیام ٍ . جز رٍِد بی پایان ٍ جنگلی خشک شدى چیزی نهی بینو

ٌ طَر راى رفت ٍ برگشت رٍ نی دٍنٌ  دستش رٍ نی گیرم ٍ نتعجب نیشو کٌ این دختر چ
ٌ ش نن رٍ بٌ سهتی کٌ  ٍقتی نابیناست؟ ناالال یٌ دستش بٌ عصا بَد ٍ با دست دیگ

 :نتعجب نی پرسو. نی خَاست يدایت نی کرد
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ٌ طَر راى رفت ٍ برگشت رٍ نی دٍنی؟-  !ناالال، تَ چ

سرش کٌ پایین نیرى ٍ لحن صداش رٍ کٌ نی شنَم از پرسیدن سَالو بٌ آنی پشیهَن 
 .نیشو

 .نن يهیشٌ نابینا نبَدم- 

بحخ رٍ « چطَر نابینا شدی؟»! ترجیح نیدم سَالی کٌ تَ ذينو اٍندى رٍ خط بزنو
 :عَض نی کنو

 ناالال ايل ایتالیا يستی؟-

 .نهی دٍنو-

 تَ چند سالتٌ؟-

 :کهی نکخ نی کنٌ ٍ آرٍم زنزنٌ نی کنٌ

 .نن نهی دٍنو چند سالهٌ-

 .چًرى م تَ يو نیرى

 .بًت نی خَرى سیزدى یا چًاردى سالٌ باشی-

 یعنی چقدر؟-

 .ديانو بستٌ نیشٌ ٍ تَ بًت فرٍ نیرم

 :تلخ لبخند نی زنٌ

ٌ جایی پرسیدم-  .نتاسفو، سَال ناب

 :يَل نیشو
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 .نن نتَنستو پاسخ درستی بٌ سَالت بدم...ِام. نٌ نٌ، این طَر نیست-

نی خَاستو بگو بٌ تعداد سال يای عهرت فصل بًار رٍ دیدی؛ ٍلی این حرفو انگار آب 
 .سعی نی کنو ذينش رٍ از حرفو ننحرف کنو! داغی بَد کٌ رٍ تن خَدم ریختٌ باشن

 ناالال تَ یٌ اسو بَنی آنریکایی داری، درستٌ؟-

 تَ نعنی اسو نن رٍ نی دٍنی؟. بلٌ، يهیشٌ بٌ این اسو صدام نی کنن- 

 .نٌ نتاسفانٌ-

 :آرٍم نی خندى

 .نعنی ش نیشٌ، نايی کٌ خالف جریان آب حرکت شنا نی کنٌ-

 !نايی؟-

 :خندى ش عهیق نیشٌ

ٌ خاطر يهینٌ کٌ عاشق دریاچٌ يستو، ير ٍقت بٌ اینجا نیام يهٌ چی رٍ - شاید ب
 .فرانَش نی کنو

 .از بین درخت يا نی گذشتیو

 تَ يو دریاچٌ رٍ دٍست داری؟: ناالال

نیشخندی نی زنو ٍ . یاد عرٍسک نی افتو ٍ اٍن حس سیخ شدن نَيام ٍ یکو تلخی
 :آيستٌ نیگو

 .کهی نن رٍ نی ترسَنٌ-

 :لبخندی نی زنو ٍ حرفو رٍ ادانٌ نیدم. نی ایستٌ ٍ بٌ سهتو نی چرخٌ
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ٌ ش ٍ صداِی جنگل برام پر از آرانشٌ-  .ٍلی دٍستش دارم، نحَط

 ترسناکٌ؟-

نکخ نی کنو ٍ سَالش رٍ تَ ذينو چند بار باال ٍ پایین نی کنو، ترسناک؟ نن فقط از 
 ...دیدن اٍن عرٍسک تَ آب کهی حس بد بًو ننتقل شد ٍ

 :آيستٌ نیگو

 !خب کهی-

 !پس بًترى شب يا اصالً این اطراف نیای، نطهئنًا از ترس سکتٌ نی کنی-

 .نی خندم ٍ چیزی نهیگو

نن نیگو جغدى؛ ٍلی يهٌ . شب يا اینجا يَا خیلی سرد نیشٌ، صدايای عجیبی نیاد- 
ٌ ياشَن  .کلی داستان سِريو نی کنن برای ترسَندن بچ

از سرازیری رد نیشیو ٍ بٌ سهت پشت ساختهَن . بٌ چند ساختهَن قدیهی نی رسیو
. ناالال با کهک عصاش سیو يای خاردار رٍ پس نی زنٌ ٍ دٍتایی ازشَن نی گذریو. نیریو

 :ناالال با عصا بٌ ساختهَن يا اشارى نی کنٌ

ٌ يا زندگی نی کنیو- ٌ ی بچ  .اینجا، جاییٌ کٌ نن ٍ بقی

غهگین ٍ ناراضی جایی کٌ نشَن نی داد رٍ برانداز نی کنو ٍ از کنارش نی گذرم کٌ دستو 
 .رٍ سفت فشار نیدى

 .نراقب باش جنی، کسی نباید تَ رٍ ببینٌ- 

 چرا؟-

 .اگٌ ببیننت، نهی ذارن بیای تَ. بزرگ تريا ٍقتی تَ رٍ اینجا ببینن عصبانی نیشن-
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 :چًرى ش کهی گرفتٌ نیشٌ

 .اٍن يا با نا خیلی بد رفتار نی کنن، يیچ کس نا رٍ دٍست ندارى-

 .قلبو از دردی کٌ تَ صداش حس نی کنو، نچالٌ نیشٌ

 :گرفتٌ زنزنٌ نی  کنو

نن نهی خَام بیام تَ، فقط تا ٍرٍدی ساختهَن يهرايی ت . نگران نن نباش عزیزم-
 .نی کنو

ٌ يای بلند، پنًانی بٌ سهت ساختهان ند نظر  از کنار درخت يا نی گذریو ٍ با کهک بَت
با صدای شکستن چند شاخٌ سریع پشت درخت فرتَت ٍ کًن سالی پنًَن . نیریو

ٌ رٍم . نیشیو دست ناالال رٍ تَ دستو نی گیرم ٍ نگايو رٍ تَ فضای خلَت ٍ سرد رٍب
 .نی چرخَنو

نگايو رٍی دٍ نفر کٌ رٍپَشی بٌ رنِگ آبی رٍشن بٌ تن داشتن خیرى نیشٌ، یٌ زن ٍ یٌ 
 :ناالال زیر گَشو پچ نی زنٌ. نرد کٌ کنار يو ایستادى بَدن

ٌ کار نی کنن؟-  اٍن يا چ

ير دٍ نفر بٌ دیَار تکیٌ دادى بَدن ٍ سیگار رد ٍ بدل کردى ٍ زیر گَش يو پچ پچ 
 :آرٍم نیگو. نی کردن

 ناالال اٍن يا کین؟. دارن سیگار نی کشن ٍ با يو حرف نی زنن-

 .اٍن يا گايی اٍقات نا رٍ نی زنن-

ٌ ش برای  لحن غهگینش آزارم نیدى ٍ تنًا کاری کٌ نی تَنستو انجام بدم، فشردن شَن
 .دلداری دادن بَد
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اگٌ نا رٍ ببینن تنبیٌ سختی . بًترى از یٌ راى دیگٌ بریو، اینجا یٌ ٍرٍدی دیگٌ يو دارى- 
 .در انتظارنَنٌ

 .بی حرف بٌ دنبالش کشیدى نیشو. دستو رٍ بٌ سهتی نی کشٌ

 ناالال چرا ازشَن شکایت نهی کنید؟-

 :تلخ نی خندى

ٌ ی نریض ٍ تنًا گَش نیدى؟ يیچ کس-  !کی بٌ حرف يای یٌ نشت بچ

با دیدن صَرت نچالٌ . چًرى م تَ يو نیرى ٍ انگار کسی قلبو رٍ تَ نشتش فشار نیدى
ٌ يو نی ریزم ٍ با حرص دست نشت نی کنو  .شدى ی ناالال، ب

 ...بی خیال جنی، نا يهیشٌ سعی کردیو با اٍضاع ٍفق پیدا کنیو ٍ االن- 

 :بٌ آرٍنی نی خندى، خندى ای تلخ ٍ نظلَنانٌ ٍ زنزنٌ نی کنٌ

 !ٍ االن نا خَشحالیو جنی، باٍر کن-

ٌ يا در نخفی نهایان نیشٌ . آرٍم ٍارد رايرٍی تنگ ٍ تاریک نیشیو. از پشت بَت
اینجا برای زندگی کردن زیادی خطرناک . دیَارى يای رايرٍ پر از ترک يای عهیق بَد

 نیست؟

ٌ قدر پلٌ-  !ٍاٍ چ

ٌ يا کشیدى نیشو نهی دٍنو چرا نهی تَنو جلَی این دختر ایستادگی . دٍبارى بٌ سهت پل
حس سنگینی کٌ دارم . نصف راى رٍ کٌ رفتیو نی ایستو ٍ ناالال بٌ سهتو نی چرخٌ. کنو

نفس عهیقی نی کشو ٍ با . اذیتو نی کنٌ، حس نی کنو نفس کشیدن برام سخت شدى
 :صدای ضعیفی نیگو
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 .دیگٌ رسیدیو ناالال، بًترى کٌ نن برم-

 :آرٍم دستو رٍ ٍل نی کنٌ، قدنی بٌ عقب برنی دارم

 .خداحافظ ناالال-

 :بٌ عقب برنی گردم کٌ آرٍم ٍ خش دار صدام نی کنٌ

 جنی؟ باز يو نی بینهت؟-

ٌ يا نیشٌ ٍ خشک نیشو تَ . دين باز نی کنو تا جَاب بدم کٌ نگايو نیخ باالی پل
ٌ ی آدنی رٍ نی بینو کٌ رٍی ٍیلچر نشستٌ ٍ نگايو نی کنٌ . تاریکی ٍ رٍشنی رايرٍ سای

ٌ ای در کنارم از جا نی پرم ٍ نگايو رٍ يَل زدى بٌ سهت صدا نی کشَنو دِر . با صدای تق
ٌ ای کٌ سهت چپو قرار داشت باز نیشٌ ٍ پسری کَچیک با نَيای  ٌ ای ٍ غبار گرفت شیش

حیرت زدى نیخکَب صَرتش نیشو، نن این صَرت رٍ نی . طالیی ازش بیرٍن نیاد
ذينو عکس العهل نشَن نیدى، این چشو يای بی حالت ٍلی آشنا رٍ نن کجا ! شناختو

صدای قدم يای . پَست صَرتش درست نحل ناالال رنگ پریدى ٍ کدر بَد! دیدى بَدم؟
بٌ سهت صدا نی چرخو . آرٍنی نی اٍند، انگار کسی کفش ياش رٍ رٍی زنین نی کشید

ٌ يا آيستٌ پایین نی اٍند ٍ بٌ نن نگاى  ٌ ای نی بینو کٌ از پل ٍ پسرک نَ نشکی دیگ
ٌ ای نی خَرم. نی کرد ٌ ی سیايی دٍر چشو ياش حلقٌ بستٌ بَد ٍ لباس . یک يال

نگاى ناتو رٍی چًرى ٍ . دستش رٍی بازٍم نی شینٌ. یک دست سیايی بٌ تن داشت
 .لبخند ناالال خیرى نی نَنٌ

ٌ ایو، اٍن . نترس جنی، اٍن يا خَاير ٍ برادريای نن يستن-  نا فقط چند تا بچ
 ...آنتَنیٌ

پسرک نَطالیی نزدیک نیاد ٍ دستو رٍ آرٍم لهس نی کنٌ، از سرنای دست ياش حس 
 .ننجهد شدن بًو دست نیدى؛ ٍلی بٌ صَرت کَدکانٌ ٍ نعصَنش لبخندی نی زنو
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 .ٍ این يو بیلٌ- 

کنجکاٍ . بًش نی خَرد يشت سالٌ باشٌ. بیل لبخند بی رنگی نی زنٌ ٍ سری خو نی کنٌ
 .نگايو رٍی دختری کٌ رٍی ٍیلچر نشستٌ بَد، ُسر نی خَرى ٍ نگاى اٍن يو بٌ نن بَد

ٌ ی ننٌ. ارٍرا يستی؟ ارٍرا يو کٌ باال ٍ رٍی ٍیلچرشٌ-   .اٍن خَاير بزرگ

با دیدن نگاى خیرى ٍ کنجکاٍم سر پایین نیندازى ٍ کهی خَدش رٍ تَ تاریکی پنًَن 
 :صدای شاد ناالال تَ فضای ٍيو انگیز ٍ خلَت رايرٍ نی پیچٌ. نی کنٌ

ٌ يا ایشَن دٍست نن، جنیٌ- نن اٍن رٍ کنار دریاچٌ پیدا کردم ٍ بعد جنی يهراى . بچ
 .نن بٌ اینجا اٍند

ٌ يا نیاد، صدایی آرٍم ٍ پر از حس خَب ظرافت صداش باعخ ! صدای ارٍرا از باالی پل
 :شد باز نگايش کنو

ٌ يا، بًترى بریو تَ اتاق؛ اٍن جا بزرگ تر يا پیداشَن نهیشٌ ٍ نی تَنید - بیاید باال بچ
 .راحت با يو حرف بزنید

آنتَنی کنارم نیاد ٍ با صدایی . ٍ بٌ يهراى صندلی چرخدارش تَ پیچ رايرٍ گو نیشٌ
 :پرشَق نی پرسٌ

 لطفًا بايانَن بیا، نیای جنی؟-

 .بٌ رنگ پریدى ٍ چشو يای آشناش کٌ بٌ گَد نشستٌ بَد، لبخند نی زنو

 .بیا جنی، تَ باید با پیتر يو آشنا بشی: آنتَنی

 :از رفتنو پشیهَن نیشو

ٌ ی بزرگ تريا پیدا نشدى بًترى بریو باال- ٌ يا، پس تا سرٍکل  .باشٌ بچ
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ٌ يا نی دٍى  :آنتَنی کَدکانٌ ٍ با خندى باال ٍ پایین نی پرى ٍ بٌ سهت پل

 .آرى، آرى، بریو پیش پیتر-

 :ناالال نی خندى

آنتَنی . پیتر تهام چیزیٌ کٌ آنتَنی ازش حرف نی زنٌ، اٍن پیتر رٍ خیلی دٍست دارى-
 .ندٍ

 :آنتَنی بی تَجٌ بٌ يشدار ناالال جلَنَن نی پرى

ٌ نَن بزرگترى-  .خب پیتر از يه

ٌ نَن کَچیک تری! اٍف: بیل  .تَ چی نی دٍنی اصال؟ تَ يو از يه

 :اخو يای آنتَنی تَ يو نیرى ٍ ناراحت چشو غرى ای نحار بیل نی کنٌ

ٌ ی نا بزرگ ترى ٍ-  ...ٍلی این رٍ نی دٍنو کٌ پیتر از يه

 :نکحی نی کنٌ ٍ با خندى زبَنی درنیارى

 .ٍ تَ یٌ احهقی بیل ٍ يهیشٌ دٍست داری نن رٍ اذیت کنی-

 .بیل بٌ سهت آنتَنی بازیگَش خیز برنی دارى ٍ سرٍصداشَن باعخ نیشٌ بخندم

 .اٍن يا يهیشٌ با يو سر جنگ دارن: ناالال

 :آرٍم لب نی زنو

 .بانزى ان-
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بٌ ارٍرا کٌ ! سرٍکلٌ زدن ياشَن بٌ دل نی نشست ٍ ٍاضح تر بخَام بگو، سرگرم کنندى بَد
با دیدن نگاى کنجکاٍش لبخندی بًش نی زنو ٍ دستو رٍ بٌ . ننتظرنَن بَد نی رسیو

 :سهتش دراز نی کنو

 .بذار بًتر با يو آشنا بشیو، نن جنی يستو-

ٌ يا بَد . نلیح نی خندى ٍ دستش رٍ بٌ سهتو دراز نی کنٌ، انگار سرنا جزئی از این بچ
نطهئنًا با ٍجَد این يَای سرد ٍ این ساختهَن رٍ بٌ . نیو نگايی بٌ اطراف نیندازم

يَا يو سرد بَد ٍ با ٍجَد خلَتی ! خرابی رفتٌ، کسی زندگی سالهی تَ این جا ندارى
 .ساختهَن، انگار نفَذ سرنا دٍ برابر شدى بَد

 .از دیدنت خَشبخت ٍ خَشحالو جنی، نن يو ارٍرا يستو ٍ از يهٌ بزرگ ترم: ارٍرا

 :نکحی نی کنٌ ٍ آرٍم زنزنٌ نی کنٌ

 .البتٌ بعد از پیتر-

آنتَنی جست ٍخیزکنان از کنارنَن نی گذرى ٍ با سر ٍ صدای نختص بٌ خَدش ٍارد 
 .اتاق نیشٌ

 ؟...پیتر؟ پیتر کجایی؟ پیتر: آنتَنی

ٌ يا بًش اتاق نی گفتن خشکو نی زنٌ ٍ . کنجکاٍ ٍارد اتاق نیشو با دیدن جایی کٌ بچ
ٌ ی چشو يام پر از اشک نیشٌ  .کاس

 .پیتر؟ نا جنی رٍ آٍردیو، نهی خَای ببینیش؟ اٍن دٍست ناست پیتر: آنتَنی

ٌ الی  ٌ ای پَشیدى شدى بَدن ٍ نَر ضعیفی از الب تهام پنجرى يا با پردى يای کًن
تنًا چند تخت چَبی تَ اتاق قرار داشت ٍ . سَراخ يای پردى يا بٌ داخل اتاق نی تابید

ٌ يای سفیدی کٌ رٍی زنین پخش شدى بَدن  .نلحف
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ٌ ای از اتاق نیرى اشکو رٍ پس نی زنو تا . ناالال دستو رٍ ٍل نی کنٌ ٍ بٌ سهت گَش
ٌ يا راى ندم  .لبخند زٍرکی نحار چشو يای کنجکاٍشَن نی کنو. بیشتر از این غو بٌ دل بچ

 پیتر؟ نهیای بیرٍن؟: ناالال

ٌ ی آدنی نی خَرى کٌ دٍر ٍ دٍرتر نیشٌ  .نگايو بٌ سای

 خَدت رٍ نشَن بدى، کجا رفتی باز؟! اٍى پیتر این قدر بی نالحظٌ نباش: ناالال

ٌ يای نَر فقط قسهتی ش رٍ  ٌ ی اتاق رايرٍی تنگ ٍ تاریکی قرار داشت کٌ بارق گَش
ارٍرا با دیدن نگاى کنجکاٍ ٍ نتعجبو کٌ سرتاسر اتاق نی چرخید، لبخند . رٍشن کردى بَد

 :نی زنٌ ٍ آيستٌ نیگٌ

ٌ يای پیچیدى ٍ تَدرتَیی دارى-  .این جا خَن

 .پیتر بیا بیرٍن، جنی نی خَاد تَ رٍ ببینٌ: آنتَنی

ٌ ای نی رسیو کٌ نیشد تا حدی داخل اتاقش رٍ دید سکَت تنًا چیزی . پشت در شکست
ٌ يای چَب رٍ زنین رٍ جهع نی کنٌ . بَد کٌ تَ اتاق در حال جَالن دادن بَد آنتَنی تیک

ٌ ای از اتاق نی ذارى ٌ يای چَب، یا يهَن خردى . کهی نتعجب بَدم. ٍ گَش این تیک
این چَب يا تَسط کی شکستٌ شدن؟ انگار ... کهی گیج نی زنو! چَب يای شکستٌ شدى

یکی با تبر بٌ جَن در افتادى ٍ اٍن رٍ نتالشی کردى بَدى ٍ آجارش ينَز کٌ ينَزى رٍی 
 .زنین ٍ در نیهٌ باز نَندى بَد

 پیتر اٍندی بیرٍن؟ آرى؟: ناالال

لبخندی بٌ سر تکَن دادن يا ٍ باال ٍ پایین پریدن يای آنتَنی نی زنو کٌ با صدایی کٌ تَ 
 .اتاق پخش نیشٌ، لبخندم خشک نیشٌ ٍ نگايو رٍی در جابت نی نَنٌ

 .نٌ- 
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صدایی کٌ چند بار تَ گَشو اکَ نیشٌ ٍ نن رٍ برای دیدن ! صدایی بو ٍ دلنشین
ٌ ی . صاحب صدا بیشتر کنجکاٍ نی کنٌ » صدایی کٌ نحکو ٍ با لحنی تَام با نفرت کله

با دستی کٌ رٍی دستو نی شینٌ، بٌ خَدم نیام ٍ نگايو رٍ از رٍی ! رٍ بیان کردى بَد« نٌ
ٌ ای کٌ از نیانش نشخص بَد، نی گیرم انگاری شخص نجًَل بٌ دیَار تکیٌ . در ٍ سای

ٌ رٍش افتادى بَد ٌ ش بٌ رٍی دیَار رٍب پس اٍن باید . زدى ٍ کهی خو شدى بَد ٍ سای
ٌ ای نی کنو ٍ نگايو رٍ بٌ سقف . جایی در نزدیکی یٌ پنجرى قرار گرفتٌ باشٌ سرف

ٌ ای کٌ تَ گَشو نشست نی افتو ٍ اخو نالیهی رٍی صَرتو جا . نی دٍزم باز یاد تک کله
 .خَش نی کنٌ

 .باشٌ، نًو نیست-

 :باز بٌ در نگاى نی کنو ٍ با صدایی بلند ٍ نتغیر نیگو

 .پیتر، از آشنایی با شها خَشبختو-

دستو رٍ از تَی دست يای آنتَنی بیرٍن نی کشو ٍ بٌ سهت خرٍجی راى نی افتو، بًتر 
 .بَد بٌ خَنٌ برم

 جنی؟: ارٍرا

ٌ يا، دارى دیر نیشٌ-  .بًترى نن برم بچ

 .یٌ لحظٌ صبر کن جنی! جنی: ارٍرا

سایٌ رٍ نی بینو کٌ از کناِر در باز شدى ی اتاق دٍرتر . نی ایستو ٍ بٌ سهتش نی چرخو
 .نیشٌ

ٌ گیر: ارٍرا لطفًا از . از دستش عصبانی نشَ. پیتر يهیشٌ این جَریٌ، ساکت ٍ گَش
 .پیشهَن نرٍ جنی
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 :با نًر نگايش نی کنو، این دختر ساکت ٍ غهگین عجیب بٌ دلو نشستٌ بَد

 .خیلی دیرم شدى ٍ نطهئنًا نگرانو شدن. نن عصبانی نیستو ارٍرا، فقط باید برم خَنٌ-

 :نیو نگايی بٌ اتاق نیندازم

نن باز يو بر . اگٌ پیتر نهی خَاد نن رٍ ببینٌ، نشکلی نیست ٍ نن ناراحت نهیشو-
 .نی گردم ٍ شها رٍ نی بینو، نطهئن باش ارٍرا

 :نکحی نی کنو ٍ عهق لبخندم رٍ بیشتر نی کنو

 بٌ زٍدی پیشتَن نیام، باشٌ؟-

ٌ يا دٍرم حلقٌ زدى بَدن ٍ دقیق بٌ حرف يام گَش . لبخند رٍی لبشَن شادم نی کنٌ بچ
نی دادن، انگار اٍن يا يو از این تنًایی ٍ غربت خستٌ شدى بَدن ٍ دلشَن نی خَاست 

 .با فرد جدیدی آشنا بشن

 !راست نیگی؟: ارٍرا با خندى نیگٌ

 تَ بر نی گردی؟ یعنی دٍبارى نیای پیش نا؟ قَل نیدی؟: ناالال

 .البتٌ عزیزم، باز يو نیام پیشتَن-

ٌ يا يو دنبالو راى نی افتن پسريا جلَم باال ٍ پایین . با بیرٍن اٍندنو از اتاق، بچ
ٌ م رٍ بٌ خَدشَن جلب کنن  .نی پریدن تا تَج

 جنی تَ بٌ نا قَل دادی؟ یعنی تَ دٍست داری باز يو بیای پیشهَن؟: آنتَنی

از این کٌ بٌ اٍندنو اصرار داشتن حس خَبی داشتو ٍ از طرفی نی دٍنستو يیچ کس 
تا کهر خو . اٍن يا رٍ دٍست ندارى ٍ این کٌ نن پیششَن باشو براشَن جذابیت دارى
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ٌ ی رنگ پریدى ی ير دٍ رٍ لهس نی کنو ٍ زنزنٌ . نیشو تا يو قدشَن بشو آرٍم گَن
 :نی کنو

زٍدی بر نی گردم، تا اٍن نَقع بًترى شها يو استراحت . قَل دادم خَشگل يای نن-
 کنید، يَم؟

 .يهَن طَر کٌ ناالال گفت تَ دٍست خَبی يستی جنی: بیل

 :بٌ صَرت سخت ٍ غرٍر رٍ بٌ رشدش نی خندم

 .نهنَن بیل، تَ يو برای نن دٍست خَبی يستی-

لبخندی از رٍی غرٍر نی زنٌ ٍ برای آنتَنی ابرٍیی باال نیندازى، از این حرکت ٍ حالت 
گفتن ناالال باعخ نیشٌ دست رٍی دينو « يیس»تخس نانندش نی خندم کٌ صدای 

ٌ يا پایین نیرم. بذارم ٍ خندى م رٍ نخفی کنو  .از پل

 .جنی نراقب بزرگ تريا باش، اٍن يا نباید ببیننت: ناالال

 .بٌ صَرت غرِق غهشَن نگاى نی کنو

 .اگٌ اٍن يا ببیننت، دیگٌ نهی تَنی بیای پیش نا: ارٍرا

 :لبخند نحَی نی زنو

ٌ يا، نگران نباشید-  .بٌ انید دیدار. نراقبو بچ

ٌ يا رٍ پایین نیرم ٍ  از پیچ رايرٍ نی گذرم. برنی گردم ٍ این بار با احتیاط تر پل . خو نیشو 
 .نن يو دٍست داشتو دٍبارى ببینهشَن

*** 
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بَی نطلَبی بٌ . سکَت سردی خَنٌ رٍ دربرگرفتٌ بَد. با خندى در رٍ پشت سرم نی بندم
این جا بَی زندگی نیدى؛ این کٌ ٍارد خَنٌ بشی ٍ پر . لبخندم کش نیاد. نشانو نی خَرى

از حس خَب بشی ٍ در کنارش، بَی غذایی کٌ رٍی گاز در حال ُقل ُقلٌ بٌ نشانت برسٌ 
گايی نی شد . ٍ بدٍنی شب گرسنٌ سر رٍی بالشت نهی ذاری، حس یٌ زندگی جدیدیٌ

نکٌ حسی . کٌ نانان بزرگ رز غذا درست نهی کرد ٍ نن يو حس تکَن خَردن نداشتو
این اٍاخر يو کٌ تَی خَابگاى بَدیو ٍ . نباشٌ، از خستگی نای تکَن خَردن نداشتو

کالفٌ خاطرات رٍ از ذينو پس نی زنو ٍ ناسکی از شادی . اٍضاعش يهچین درست نبَد
 .رٍی صَرتو نی نشَنو

 بابا؟-

ٌ ای نی ذارم ٍ ٍارد سالن نیشو  :کفش يام رٍ درنیارم ٍ گَش

 ...بابا برگشتی؟ بابا-

 :بٌ سهت سالن ٍ اتاقی کٌ درش باز بَد نیرم

 بابا این جایی؟-

ٌ ای کٌ نطهئنو در آیندى بٌ دردم  اتاق پر بَد از برگٌ ٍ کتاب يای قدیهی، کتابخَن
ٌ ای . خستٌ کتابو رٍ رٍی نیز نی ذارم ٍ شالو رٍ درنیارم. نی خَرى بٌ سهت اتاق دیگ

 :نیرم ٍ کنجکاٍ ٍ کهی بلندتر از حد نعهَل صدا نی کنو

 بابا؟-

ٌ ی در تَ گَشو نی پیچٌ  .صدای تق

 بابا کجایی؟-
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ٌ م رٍ جلب نی کنٌ بٌ سهت رايرٍ نیرم کٌ اٍلگا رٍ . صدای چرخش کلید تَی قفل تَج
چًرى ش کالفٌ ٍ . با دیدنو در رٍ قفل نی کنٌ ٍ با قدم يای تندی بٌ سهتو نیاد. نی بینو

 .سردرگو بَد ٍ اخو ياش خطَط زیادی رٍ رٍی پیشَنِی بلندش انداختٌ بَد

 جنی، کجا بَدی تَ؟! خدای نن- 

ٌ م رٍ بٌ دست نی گیرى ٍ ! نفس نفس نی زد ٍ بٌ شدت عصبی بَد کنارم نی رسٌ ٍ چَن
 .سرم رٍ کهی بٌ چپ ٍ راست نی چرخَنٌ

 خیلی نگرانت شدم، حالت خَبٌ؟ خَبی؟- 

 :حیرت زدى از رفتارش زنزنٌ نی کنو

حَاسو بٌ کتاب خَندن پرت شد ٍ گذر زنان ... نن رفتو کنار دریاچٌ ٍ! نن خَبو اٍلگا-
 ...نن! رٍ حس نکردم

ٌ خَد ابرٍيام بٌ يو گرى نی خَرى  .صدای تقریبًا بلندش حرفو رٍ قطع نی کنٌ ٍ خَدب

داشتو از ترس ! اٍى خدای نن. نن فکر کردم کٌ گو شدی، فکر کردم اتفاقی برات افتادى- 
 !گو شدنت ٍ این کٌ شاید برات اتفاقی افتادى باشٌ سکتٌ نی کردم

 :عصبی دستی بٌ نَيای کَتاى ٍ صافش نی کشٌ

جنی، تَ اصالً بٌ فکر . دیگٌ نی خَاستو بٌ جنگل بانی زنگ بزنو ٍ خبر گو شدنت رٍ بدم-
 !نگرانی نا نیستی

 :لبخنِد خشک شدى م تبدیل بٌ نیشخند نیشٌ

 !نن بچٌ نیستو خانِو اٍلگا-

 :خیرى نگايو نی کنٌ
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 ...فقط...نن نگرانت بَدم...نن...انا-

 .نفس نفس نی زد ٍ ينَز اخو رٍی پیشَنی بلندش خَدنهایی نی کرد

نن گو نهیشو؛ چَن يهین نزدیکی يا بَدم ٍ بٌ قدر کافی بزرگ شدم کٌ راى برگشت رٍ -
ٌ طَر فکر کردید نن گو شدم؟ ينَز خَرشید غرٍب نکردى ٍ نن . بٌ ذينو بسپارم چ

ٌ م  !خَن

 :نفس عهیقی نی کشٌ

جنِی عزیز انیدٍارم حس نن رٍ درک کنی، نن فقط نگران بَدم تَ جنگل برات اتفاقی -
 .افتادى باشٌ

نن آدِم یٌ جا نشستن نیستو ٍ . نهنَن از حس نگرانی ت؛ ٍلی نن نراقب خَدم يستو-
 .دٍست دارم بیشتر تَ گشت ٍگذار باشو ٍ برای يهین تا االن بیرٍن بَدم

 :نیشخندی نی زنو ٍ دست بٌ سینٌ اضافٌ نی کنو

فکر کنو نی دٍنید کٌ نن سال ياست کٌ تنًا زندگی نی کنو ٍ کسی نیست کٌ نراقبو -
 !نن بیشتر نراقبش بَدم تا اٍن نراقب نن... باشٌ، البتٌ نانان بزرگ بَد کٌ

 !البتٌ- 

 :اخو کردى نی پرسو

 بابا کجاست؟ از شًر اٍندى؟-

 :با دیدن اخو يای گرى خَردى م کهی آرٍم تر نیشٌ ٍ نرم لب نی زنٌ

 .ٍقتی نبَدی پدرت زنگ زد ٍ از این کٌ رٍز اٍل تنًات گذاشتٌ عذرخَايی کرد-

 .نشکلی نیست، انرٍز برام رٍز خَبی بَد! آى-
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ٌ خاطر جلسات نجبَرن انشب رٍ تَ آرتزٍ بهَنن، فردا برنی گردن بٌ - ایشَن گفتن ب
 .خَنٌ

 :لب نی زنو

 !این يهٌ صبر کردم ٍ این یٌ شب يو رٍش-

 :چند قدم ازم نی گذرى ٍ این بار با نرنش بیشتری نیگٌ

پدرت ازم خَاست بًت یادآٍری کنو کٌ قرص يات رٍ فرانَش نکنی ٍ بٌ سالنتیت -
 .نا نگران سالنتیت يستیو، تَ، تَ سن رشدی عزیزم. ايهیت بدی جنی

با رفتنش کالفٌ نفسو رٍ بیرٍن نیدم ٍ لبخندی از رٍی تهسخر رٍی لبو نی نشَنو ٍ 
 :چشو يام رٍ کهی چپ نی کنو

 !پَف! دکتر اٍلگا برٍکز! حتهاً -

ٍقتی پدر نیست، تَ خَنٌ نعذب بَدم ٍ اصالً دلو . بٌ سهت اتاقو راى نی افتو
نهی خَاست يهنشین زنی بشو کٌ شخصیتش ينَز برام نجًَل بَد ٍ از راى نرسیدى 

 .؛ ٍ شاید يو ٍاقعا نگرانو بَد؛ یعنی این طَر نشَن نی داد برام ادعای نالکیت نی کرد

*** 

تنو نحل چَب، خشک شدى بَد ٍ دستی نانرئی نن رٍ بٌ . صدای آب نفسو رٍ نی برى
ٌ يا تَ گَشو اکَ نی شد. سهتی کٌ بٌ دلخَاى ش بَد، نی کشَند بٌ سرعِت . صدای زنزن

دستی . باد از نکان يای نختلفی در حال گذر بَدم ٍ يهٌ چیز رٍ در نٌ غلیظی نی دیدم
کسی بغل گَشو زنزنٌ نی کرد، صدایی بو ٍ . نانرئی نن رٍ بٌ حرکت ٍا داشتٌ بَد

ٌ ای کٌ دٍر ٍ  ٌ ی نبًو ازش نتَجٌ شدم؛ زنزن ٌ ای کٌ فقط چند کله ناشناس ٍ زنزن
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با تکَن شدیدی کٌ بٌ تن ٍ . نزدیک نی شد ٍ نهی تَنستو ننبع صدا رٍ تشخیص بدم
 ...رٍحو ٍارد شد، نتَجٌ جابت شدنو شدم ٍ نٌ غلیظ کٌ کو کو کنار نی رفت ٍ

ٌ قدر آشنا. با چشو يای درشت شدى نظارى گر اطرافو شدم  !چ

پیراين سفید ٍ بلندم با ير ٍزشی بٌ . نسیو نَيای بلندم رٍ بٌ رقـــص درآٍردى بَد
با حس خنکای چیزی چشو يام رٍ بٌ طرف پايام نی کشَنو ٍ خَدم . حرکت درنی اٍند

صدای . صدای زٍزى ی گرگ از نزدیکی نی اٍند. رٍ تا ساق پا، بین آب دریاچٌ نی بینو
بٌ صدای ... پچ  پچ از زیر گَشو شنیدى نی شد، پچ پچی نبًو ٍ غیر قابل تشخیص ٍ کهی

ٌ ای نی کشو. ضجٌ ٍ نالٌ شبايت داشت . با حس کشیدى شدنو تَ آب دریاچٌ جیغ خف
چرخی دٍر خَدم نی زنو ٍ دست يام . پلک نی زنو ٍ خَدم رٍ تَ قعر دریاچٌ پیدا نی کنو

کهی خَدم رٍ باال نی کشو ٍ تَ آب چرخی بٌ دٍر خَدم . رٍ برای شناکردن تکَن نیدم
تعجبو رٍ پس نی زنو . کف دریاچٌ پر بَد از عرٍسک يای شکستٌ ٍ خراب شدى. نی زنو

ٌ ی سیايی از دٍر بٌ . ٍ قبل از این کٌ رٍ بٌ خفگی برم بٌ طرف سطح آب شنا نی کنو نقط
تبدیل نیشٌ بٌ ...حجو سیاى با نزدیک تر شدنش بزرگ ٍ بزرگ تر نیشٌ ٍ. سهتو نی اٍند

چشو يایی کٌ نیهی از صَرت سفیدش ! نَجَدی سیاى رنگ با چشو يایی بزرگ ٍ سرخ
 .رٍ پَشَندى بَد

نفس حبس شدى م از ترس آزاد نیشٌ ٍ نیَن حجو آب، جیغو حباب يایی نیشٌ کٌ بٌ 
خَدم رٍ برای خفگی آنادى نی کنو کٌ تَ سیايی فرٍ نیرم ٍ . سهت باال کشیدى نیشن

دستی بٌ . ٍقتی چشو باز نی کنو، باز خَدم رٍ جای قبلی کٌ ایستادى بَدم نی بینو
ٌ ی . لباس يام نی کشو ٍ از خشکی پیراينو نی لرزم نسیهی زیر نَيام نی پیچٌ ٍ نال

بین . از ترس نی لرزیدم ٍ پايام تَان ایستادن نداشتو. آرٍنی از پشت سر نی شنَم
نَج يای آب يهَن سیايی ٍ چشو يای درشت رٍ نی بینو، نگايش بٌ سهتو بَد ٍ 

چشو يایی گرد ٍ بدٍن قرنیٌ ٍ رنگی درست شبیٌ خَن؛ غلیظ ٍ . خیرى نگايو نی کرد
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ٌ ی چشو ياش رٍ فقط خَن لختٌ شدى پر کردى بَد! سرخ لبو نی لرزى ٍ صحنٌ . انگار کاس
 !عَض نیشٌ

ٌ ی سنگی تَی دست يام بَد . نتعجب ٍ حیرت زدى اٍن يا رٍ لهس نی کنو. چند نجسه
نٌ غلیظ نحل نحافظ، اطرافو در حال چرخش بَد ٍ با . سیايی دٍرم رٍ دربر نی گیرى

ٌ يا رٍ . سیايی کٌ تَی يَا نی رقصید ادغام شد ترسیدى ٍ لرزان ِگل يای رٍی نجسه
ٌ يا قطرى ای خَن رٍی دستو نی چکٌ. پاک نی کنو ترسیدى . از بین لبخند يای نجسه

دستو رٍ پس نی کشو ٍ لرزم بیشتر نیشٌ، چشو يای اشک آلَدم رٍ بٌ اطراف 
 :نی چرخَنو

 !کهک-

ٌ يای تَ دستو، رٍی دستو ُسر  ٌ الی نجسه صدام تَ گلَم خفٌ نیشٌ ٍ خَن از ال ب
جیغو فقط تا گلَم باال نیاد ٍ . نی خَرى ٍ تا رٍی پَست ساق ٍ بازٍم کشیدى نیشٌ

از رٍی نجسهٌ پاک . خَن رٍ از رٍی دستو پاک نی کنو. يهَن جا نحبَس نیشٌ
انگار با پاک کردن خَن رٍی اٍن يا . نی کنو ٍ حجو سرخ رنگ تَی دریاچٌ رٍان نیشٌ

ٌ يا از بین دست يای ! فقط بٌ بیشتر رٍان شدنش کهک کردى باشو پلک نی زنو، نجسه
لرزٍنو ناپدید نیشن ٍ فقط خَن سرخ رنگ رٍی دست يام باقی نی  نَنٌ ٍ آب زاللی کٌ 

نٌ کنار نیرى ٍ آب دریاچٌ، دریایی نیشٌ از خَن سرخ ٍ غلیظ، ! کو کو بٌ سرخی نی زنٌ
 :ترسیدى خَدم رٍ عقب نی کشو. خَنین رنگی کٌ از زیر پايای نن نشأت نی گرفت

 !نٌ-

ٌ الی انگشت يای پام بٌ ساق ٍ بعد از اٍن بٌ کهر ٍ ساق دست يام  خَن غلیظ از ال ب
 .کشیدى نیشن

 بابا؟...کهک! نٌ-
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ٌ رٍم نی بینو ٍ  ٍ ب پلک نی زنو ٍ یٌ جفت چشو سرخ رنگ با نگايی نرنَز ٍ شیطانی ر
 .جیغ بلندم تَی فضا اکَ نیشٌ

 !نٌ-

ٌ يای سفید رنگ نی بینو بٌ سرعت . چشو باز نی کنو ٍ خَدم رٍ تَ تخت ٍ نیَن نلحف
دست يام رٍ باال نیارم ٍ جز پَست سفید ٍ صافو چیزی نهی بینو ٍ نفسی از رٍی 

دست يام . لب نی گزم ٍ نَيام رٍ از جلَی چشو يام کنار نی زنو. آسَدگِی خیال نی زنو
 .خَدم رٍ بٌ آغَش نی کشو، ينَز نی لرزیدم. نی سَختن

 !آرٍم باش جنی، اٍن فقط یٌ خَاب ٍ رٍیای بد بَد! خَاب بَد-

 !نی سَختن. با ناخن کهی پَست دستو رٍ خراش نیدم

ساعتی گذشتٌ بَد ٍ نن ينَز تَ يهَن حالت نشستٌ ٍ ترسیدى، کنج تخت کز کردى ٍ 
با . ينَز دست يام نی لرزیدن؛ ٍلی از اٍن سَزش اٍلیٌ خبری نبَد. فقط فکر نی کردم

ٌ ی آرٍنی کٌ بٌ پنجرى نی خَرى از جا نی پرم ٍ نگايو بٌ سهت پنجرى ٍ پردى ای  صدای تق
پتَ رٍ از رٍی تنو کنار نی زنو ٍ بٌ سهت پنجرى خو . کٌ بٌ کنار رفتٌ بَد، کشیدى نیشٌ

باد نالیهی . صدای ناينجاری تَ گَشو چرخ نی خَرى ٍ پنجرى بٌ آرٍنی باز نیشٌ. نیشو
ٌ ی . تَ صَرتو پخش نیشٌ ٍ سرنای زنندى ای تنو رٍ ننقبض نی کنٌ دستگیرى ی شکست

 :پنجرى رٍ کهی باال ٍ پایین نی کنو

 !شاید بشٌ با یٌ نخ بستش-

 :با دیدن کش نَ رٍی تخت، لبخندی نی زنو

 .شاید يو یٌ کش نَ-

ٌ ی ترک خَردى  بند نی کنو  .دستگیرى رٍ با کش نَ نی کشو ٍ بٌ قسهتی از شیش
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 .کاش بابا یٌ فکری يو برای در ٍ پنجرى يای خَنٌ نی کرد-

ٌ الی  ٌ ی شکستٌ چرخ نی خَرى ٍ نگايو رٍی عکس خَدم کٌ از ال ب چشو يام رٍی شیش
ترک يا خَدنهایی نی کرد، خیرى نی نَنٌ؛ تَ قاب شیشٌ با اٍن لباس بلند ٍ سفیدرنگ ٍ 

ٌ ی ترسناکی رٍ بٌ ٍجَد آٍردى بَدم پَزخندی بٌ . نَيای پراکندى ٍ شب رنگو صحن
 :خَدم نی زنو

 !درست نحل نردى يای سر از خاک در آٍردى شدم-

از بیرٍن صدايای نبًهی بٌ گَش نی رسید، صدايایی پیچیدى ٍ دريو ٍ انگار کسی از 
لبخندی بٌ خیاالتو نی زنو ٍ تنًایی چٌ بر سرم آٍردى بَد؟ تا حاال . درد نالٌ نی کرد

خیرى بٌ عکس خَدم تَ . يیچ ٍقت يهچین خَاب ترسناک ٍ نزخرفی ندیدى بَدم
 :شیشٌ، دستو رٍ دٍر خَدم نی پیچو

 !يیچ کس نحل تَ تنًا نیست جنی-

تا طلَع آفتاب نحل رٍح يای سرگردان تَ اتاق راى نی رفتو ٍ تنًا فکر ٍ خیال بَد کٌ 
 .نغزم رٍ شستشَ نی داد ٍ دردی کٌ از گیجگايو بٌ تهام بدنو در حال پخش شدن بَد

ٌ خاطرش اٍاسط  ٌ م تَجٌ پدرم بَد؛ پدری کٌ ب نن یٌ دختر تنًا بَدم کٌ تنًا خَاست
آى، ...سال تحصیلی بٌ دیدنش اٍندم، پدری کٌ رٍز اٍل اٍندنو، نن رٍ تنًا گذاشت ٍ

نباید ناشکر باشو، اٍلگا از شلَغ بَدن سِر بابا ٍ کاريای پیچیدى ش حرف نی زد ٍ نن در 
 .نقام دخترش، باید درکش نی کردم؛ انا چٌ کنو کٌ دلو بًَنٌ زیاد نی گرفت

ٌ ی  دٍست داشتو خَرشید زٍدتر بٌ نیَن تاریکی سرک بکشٌ تا باز بتَنو از این خَن
ٌ يای کَچیک ٍ نشتاقی  ٌ يای یتیو خَنٌ تازى کنو، بچ تَدرتَ بیرٍن برم ٍ دیداری با بچ
کٌ برای دٍبارى دیدنو چقدر عالقٌ بٌ خرج دادن ٍ نی تَنستو عهِق عالقٌ ٍ حس غریبی 
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رٍ بین کالنشَن تشخیص بدم، حسی غریب کٌ نن رٍ بٌ رفتن ٍ دیدن دٍبارى شَن 
 .تشَیق نی کرد

*** 

یٌ رٍز داشتو با کَرا صحبت نی کردم، کَرا برای نن دعا کرد؛ چَن خیال نی کرد نن گـ -
نی خَاست نن يو زانَ بزنو ٍ دعا کنو؛ چَن آدم يایی کٌ گـ ـناى بٌ . ـناى رٍ نهی بینو

ٌ ست ٌ ست، رستگاری يو بٌ نظرشَن فقط چند کله  ...نظرشَن فقط چند کله

بیل نحل . با صدای نعترض بیل سر از کتاب در نیارم ٍ پرسشگرانٌ نگايش نی کنو
ٌ ای نعصَم ٍ بی پناى بٌ دٍرم نی چرخٌ ٍ نگايو نی کنٌ  :گرب

 !نن چیزی نهی فًهو جنی-

ٌ ش زدى ٍ نات . لبخند نی زنو آنتَنی رٍی تخت چًارزانَ نشستٌ بَد ٍ دست زیر چَن
 :نگايو نی کرد

 .نن يو چیزی نفًهیدم-

 .تَ يیچ ٍقت چیزی نهی فًهی: بیل

سری از تاسف تکَن نیدم ٍ بی صدا . آنتَنی حرصی سهتش خیز نی گیرى ٍ يَلش نیدى
ٌ ی کَچیک؟! حق داشتن. نی خندم  !این کتاب سنگین رٍ چٌ بٌ چند بچ

 .جنی، تَ صدای ظریف ٍ دٍست داشتنی داری: ارٍرا

 .نهنَن عزیزم-

نن کانالً درک . آدم دٍست دارى ندت يا بشینٌ ٍ بٌ صدای دلنشینت گَش بدى: ناالال
ٌ ست ٌ يای کتاب رٍ، انگار تَ ير خطش رازی نًفت  .نی کنو نَشت
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 .لبخندم عهق نی گیرى ٍ این دختر زیادی احساساتی ٍ رنانتیک بَد

 .لطفًا برانَن بیشتر بخَن، نن کٌ دٍست دارم تا شب بشینو ٍ گَش بدم: ارٍرا

 :با یادآٍری ش نگايی بٌ ساعت نچی م نیندازم ٍ آى از نًادم بلند نیشٌ

ٌ يا برای انرٍز دیگٌ کافیٌ، نن دیرم شدى! اٍى-  .بچ

 .برانَن یٌ داستان بگَ، یٌ داستان خَب...نٌ جنی، نرٍ: آنتَنی

 :غهگین زنزنٌ نی کنٌ

 .يیچ کس برای نا داستان نهی گفت-

 .از طَطی برانَن بگَ، از شهشیر ٍ نبارزى ٍ نرگ: بیل

 .دختريا نی خندن

ٌ ی نبارزى طلبی داری بیل- ٌ ی بعد کٌ اٍندم کتاب يای بیشتری ! چٌ رٍحی باشٌ، دفع
 .نیارم براتَن

ٌ يا با خَشحالی باال ٍ پایین نی پریدن ٌ ی تَی رايرٍ نی افتٌ ٍ پسری . بچ نگايو بٌ سای
بٌ دیَار تکیٌ دادى بَد ٍ نطهئنًا گَشش پیش نا . کٌ خَدش رٍ از دیدم نخفی نی کرد

 :کنجکاٍ کهی خَدم رٍ بٌ جلَ سر دادم. بَد

تَ چی پیتر؟ چٌ نَع داستان يایی دٍست داری؟ اصالً تَ کتاب خَندن رٍ دٍست -
 داری؟

 :بیل ریز نی خندى

 .اٍن داستان يای عاشقانٌ رٍ دٍست دارى-
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 :از حرفش نی خندم

 جدًا؟! اٍى-

 .تَ خَدت داستان عاشقانٌ دٍست داری، پیتر عاشق کتاب يای ترسناکٌ! نٌ: آنتَنی

 .خفٌ شَ خَايرجَن: بیل

 :آنتَنی عصبی بٌ سهتش خیز برنی دارى

 .نن خَاير نیستو احهق-

 :ارٍرا زیر گَشو زنزنٌ نی کنٌ

 .بیل يهیشٌ آنتَنی رٍ نحل دختريا نی دٍنٌ-

 :نتعجب نیشو

 !چرا؟- 

ٌ ی لطیف ٍ حساسی دارى ٍ فَق العادى دل نازکٌ: ارٍرا  .آنتَنی رٍحی

 :با نًر نگايش نی کنو

 .اٍن پسر خَبیٌ-

با صدای قدم يایی از طرف رايرٍی تاریک، بححهَن نصفٌ نی نَنٌ ٍ نگايو رٍ بٌ سایٌ 
صدای قدم ياش تَ اتاق خلَت ٍ سرد . نیدم کٌ ير لحظٌ نزدیک ٍ نزدیک تر نیشٌ

نی پیچٌ ٍ نن کنجکاٍ بٌ پايایی خیرى نیشو کٌ ير لحظٌ از تاریکی رايرٍ فاصلٌ 
 .نی گیرى

ٌ ی آرٍِم ارٍرا بٌ خَدم نیام ٍ تقریبًا از جا نی پرم  .با دیدن نزدیک شدنش ٍ زنزن
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 ؟!پیتر: ارٍرا

ٌ م نیندازم  .کتاب رٍ بٌ دست ناالال نیدم. کفش يام رٍ پام نی کنو ٍ چنگی بٌ کَل

ٌ کار نی کنی جنی؟: ناالال  چ

 :لبخندی بٌ چشو ياش کٌ با پارچٌ پَشیدى شدى نی زنو

 .گفتو کٌ دیرم شدى، بًترى کٌ برگردم خَنٌ-

 .ٍلی االن زٍدى کٌ برگردی، ببین ينَز خَرشید تَ آسهَنٌ: آنتَنی

آنتَنی تَ انتظار داری تا شب پیشتَن بهَنو؟ نتاسفو عزیزم، اگٌ بیشتر از این ! اٍى-
ٌ نَن نطهئنًا زنگ نی زنٌ ٍ خبر گو شدنو رٍ بٌ کل شًر نیدى  !بهَنو نگًباِن خَن

 :ٍ زیر لب زنزنٌ نی کنو

 .نگًباِن خَنٌ! چٌ اسو برازندى ای-

ٌ قدر زنان زٍد نی گذرى: ارٍرا  !چ

ٌ ی استخَنیش نی زنو ٌ ای رٍی گَن  :بـ ـَس

ٌ يای خَشی رٍ کنار يو سپری نی کنیو، گذشت - زنان زٍد نهی گذرى عزیزم، چَن نا لحظ
 .زنان رٍ حس نهی کنیو

 :نتفکرانٌ سر تکَن نیدى

 .بلٌ، يهین طَرى کٌ تَ نیگی-

ٌ ش بیرٍن نی کشو ناالال دستش . کت نشکی رنگو رٍ بٌ تن نی کنو ٍ نَيام رٍ از زیر یق
 .رٍ بند صندلی نی کنٌ ٍ از جا بلند نیشٌ
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 باز يو نیای؟: ناالال

 فردا يو نی تَنیو ببینیهت خَاير؟: بیل

ٌ ی  از زبَن بیل، تنو بی حس نیشٌ ٍ چشو يای گردم بٌ سهتش « خَاير»با شنیدن کله
ٌ ای نتَجٌ نیشو کٌ بقیٌ يو نگايش نی کردن. نی چرخٌ  .بعد از لحظ

 :ناالال يشدارگَنٌ صداش نی کنٌ

 !بیل-

نهی دٍنو این چٌ حسیٌ کٌ ٍجَدم رٍ در بر گرفتٌ؛ ٍلی لبخند نصنَعی نی زنو ٍ 
 :پرنحبت لپ بیل رٍ نی کشو

 .نهی دٍنو ِکی نیام؛ ٍلی سعی نی کنو سر فرصت بًتَن سر بزنو-

 :ٍ رٍ بٌ ناالال نیگو

 .اشکالی ندارى ناالال-

 :آنتَنی نعصَنانٌ نگايو نی کنٌ

 قَل نیدی؟-

 !البتٌ عزیزم، قَِل نن قَلٌ-

 .قدم از قدم برنداشتٌ بَدم کٌ صدایی بو ٍ دلنشین تَ گَشو نی شینٌ

 !بلٌ-

صدا دٍبارى تَ گَشو . دست يام بی حرکت نی نَنٌ ٍ پايام برای رفتن خشک نیشٌ
 .نی پیچٌ
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 .بلٌ-

اتَناتیک ٍار بٌ سهت رايرٍی تاریک برنی گردم ٍ این بار . این بار صدا تحکو آنیزتر بَد
جلَ ٍ جلَتر نیاد ٍ نن . چًرى ای نسبتًا ٍاضح تر از گذشتٌ جلَی چشو يام قرار نی گیرى

سر باال نی گیرى ٍ کاليش رٍ از سر در نیارى ٍ نن تنًا یٌ . يیپنَتیزم ٍار بٌ سهتش نیرم
جفت چشو درشت ٍ زیبا نی بینو کٌ در حصار نژى يای بلند ٍ تابدار بٌ نن خیرى شدى 

با تکَنی کٌ بٌ خَدش نیدى، نتَجٌ نیشو خیلی ! بَد، چشو يایی زیبا بٌ رنگ آسهان
پَستش کدر ٍ رنگ پریدى بَد ٍ ابرٍيای . ٍقتٌ کٌ این طَر خیرى نگايش نی کنو

لبخند نحَی رٍی لبو . خَش فرنش نحل نحافظی برای چشو ياش عهل نی کردن
ٌ ش زیبایی چشو ياش از بین نرفتٌ بَد. نی شینٌ . حتی با این پَست ٍ حالت بیهارگَن

زیر چشو ياش بٌ گَد نشستٌ ٍ بٌ کبَدی نی زد ٍ لب يای بی رنگش نیَن صَرت 
ٌ ش بی رنگ ٍ رٍ بَد  !بیهارگَن

 !اٍى-

 .خَبٌ کٌ اٍندی بیرٍن پیتر: ارٍرا

 پیتر؟! ٍاٍ: ناالال

در کنار این زیبایی يا، سرنایی رٍ . نردنک چشو ياش سرد ٍ زنندى ينَز نگايو نی کرد
لرز آنی تنو رٍ نی لرزٍنٌ ٍ . حس نی کردم کٌ نن رٍ بٌ قعر دنیای سیايی پیش نی برد

 .باعخ نیشٌ کهی تَ خَدم جهع بشو

! سعی نی کنو ترس ٍ دلًرى ای کٌ ٍجَدم رٍ دربرگرفتٌ رٍ از خَدم دٍر کنو؛ ٍلی دریغ
نحتاطانٌ جلَ نیرم، بٌ طَری کٌ فقط چند قدم از اٍن حجو پرابًت ٍ نرنَز فاصلٌ 

. لباس يای سرتاسر نشکیش این استرس ٍ نگرانی کٌ داشتو رٍ دٍ برابر نی کرد. داشتو
 .آب ديانو رٍ قَرت نیدم ٍ سعی نی کنو لرزش صدام رٍ نخفی کنو
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 .نن فکر نی کردم کٌ تَ فقط نٌ گفتن رٍ بلد باشی-

ٌ تر زنزنٌ نی کنو  :نکحی نی کنو ٍ آيست

 .پیتر-

ٌ ای نی زنو ٍ نفس عهیقی نی کشو  .با دیدن سکَت ٍ نگاى سردش لبخند احهقان

 :لب  تر نی کنو ٍ آرٍم نی پرسو

 خب؛ بگَ ببینو، بیل درست نیگٌ؟ تَ يو داستان يای عاشقانٌ رٍ دٍست داری؟- 

ٍ ننتظر بٌ لب يای پَست پَست شدى ش خیرى نیشو، لب يای بی رنگ ٍ خشکش 
ٌ ی  کهی نزدیک تر نیشٌ ٍ با نگايی کٌ . از بینشَن بیرٍن نیاد« بلٌ»نی لرزى ٍ کله

 :نهی تَنو درست نعنیش کنو، گفت

 .داستان يایی کٌ پایان غو انگیزی دارن-

 :نتعجب نیگو

 !چی- 

 .داستان يایی رٍ کٌ پایان غو انگیز دارن، دٍست دارم- 

ٌ ای لبخند نبًهی نی زنو ٍ ! درست نحل ربات يا حرف نی زد، بی يیچ حس ٍ عالق
 :نحتاطانٌ نیگو

 ننظَرت اینٌ کٌ عاشق يا بٌ يو نرسن؟...آم- 

 :سر تکَن نیدى

 .نٌ- 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

شیرشايی فاطهٌ | کن باٍر نرا نرگرنان  75  

لب يای بی رنگش بٌ سهت پایین کج نیشن ٍ سرنای چشو ياش رٍی نردنک يای 
 :لرزٍنو جابت نیشٌ

 .نن داستان يایی دٍست دارم کٌ عاشق يا آخر داستان نی نیرن- 

لبو نی لرزى . رنگ از رخو نی پرى، پَچی ٍ بی احساسی کالنش سرنا رٍ بٌ تنو يدیٌ نیدى
 :ٍ پس از نکحی آيستٌ نیگو

 ...باشٌ-

نَيام رٍ از جلَی چشو يام کنار نی زنو ٍ ٍقتی کهی بٌ خَدم نسلط شدم، کهی رسا تر 
 :نیگو

 !باشٌ، تَ خَنٌ نی گردم ببینو يهچین داستانی با چنین نَضَعی نی تَنو پیدا کنو-

ٌ يا نیندازم کٌ نشتاق ٍ کنجکاٍ نگايهَن نی کردن، غیر از ناالال کٌ  نیو نگايی بٌ بچ
با دیدن نگاى خیرى ش کهی بٌ خَدم جرأت . سرش پایین بَد ٍ دست ياش قفل بٌ يو

 .نیدم ٍ قدنی جلَ نیرم ٍ دستو رٍ بٌ سهتش بلند نی کنو

 .پیتر، خَشحالو کٌ دیدنت-

. با دیدن دست ٍ لبخند رٍی لبو قدنی بٌ عقب نیرى ٍ اخو بین ابرٍياش گرى نی خَرى
با . نیو نگايی بٌ دستو نیندازى ٍ بٌ سهت رايرٍ قدم تند نی کنٌ. لبخندم خشک نیشٌ

ٌ يا بلند نیشٌ ٌ ای « پَف»حیرت زدى ابرٍيام رٍ باال نیدم ٍ . رفتنش صدای بچ کالف
با صدای آخ گفتن بیل بٌ سهتش نی چرخو، دستش . نی کشو ٍ دستو رٍ پایین نیارم

 .بٌ سرش بَد ٍ با اخو بٌ آنتَنی نگاى نی کرد

 !ٍحشی: بیل

 .يی، خَدت ٍحشی يستی: آنتَنی
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ٌ يا، لطفًا باز شرٍع نکنید: ناالال  !يی بچ

 .ٍقتی بٌ جَن يو افتادن، پا تند کردى ٍ از يو جداشَن نی کنو

 .لعنتی، دردم اٍند: بیل

ٌ ای کٌ رٍی پیشَنیش بَد جا  کنجکاٍ بٌ سرش نگاى نی کنو ٍ با دیدن زخو بزرگ ٍ کًن
زخو درست نحل خط صاف ٍ عهیقی از کنار گَش چپ تا گَش راستش . نی خَرم

 چرا تا حاال نتَجٌ این زخو نبَدم؟. کشیدى شدى بَد ٍ گَشت اضافٌ داشت

 !این دیگٌ چیٌ؟! خدای نن-

بیل با دیدن نگايو دستپاچٌ نَيای بلندش رٍ رٍی پیشَنیش نی ریزى ٍ زخو رٍ از 
 .دیدم پنًَن نی کنٌ

 !يیچی، يیچی: بیل

ٌ ٍار نگايش نی کنو ٍ نی نالو  :گالی

 !بیل؟-

 :از چشو يام، چشو نی دزدى ٍ آرٍم زنزنٌ نی کنٌ

 !خب نا زیاد کتک نی خَریو-

چشو يام حیرت زدى گرد نیشٌ، يو از حرفی کٌ زد ٍ يو از زخهی کٌ نی دٍنو بٌ یٌ 
کتک خَردن سادى ختو نشدى؛ ٍلی لب فرٍ نی بندم ٍ نی ذارم تا زنان نناسب برای 

ٌ ای بٌ بازگَ کردن جریان . پرسش ٍ پاسخ برسٌ این طَر کٌ پیداست، يیچ کدٍم عالق
 .آرٍم رٍی زخهش رٍ لهس نی کنو کٌ اخو ياش بٌ يو نی پیچٌ. نداشتن

 !آخ، جنی دردم نیاد: بیل
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بغض نی کنو ٍ بی تَجٌ بٌ سکَت اطرافو بـ . صَرتو از درِد تَ صداش نچالٌ نیشٌ
ٌ ای رٍی سرش نی زنو  .ـَس

 .نتاسفو بیل-

 .پیچ رايرٍ رٍ رد نی کنو

ٌ يا يو بلدی داستان بگی؟ اٍن يایی کٌ اسب ٍ نیزى دارن: آنتَنی  .دربارى ی شَالی

ينَز ناراحِت . این دٍ ٍرٍجک فقط ٍ فقط بٌ داستان يای فانتزی ٍ خیالی فکر نی کردن
ٌ يای نعصَم ٍ بی گـ  دیدى يام بَدم، باٍرم نهی شد این جا يهچین بالیی سر این بچ

آرٍم ٍ نصنَعی نی خندم، حاال نی فًهو . کاش نی شد براشَن کاری کرد! ـناى بیارن
 .ٍجَد نن رٍ چرا این قدر نشتاقانٌ پذیرفتن

ٌ يا-  .این بار کٌ بیام براتَن یٌ عالهٌ کتاب داستان نیارم بچ

 .این خیلی خَبٌ! یَيَ: آنتَنی

 ...البتٌ کٌ-

صدای ضعیفی . با شنیدن صدایی حرفو قطع شد ٍ لبخندم کو کو از رٍی لبو نحَ نیشٌ
 .تَ خلَتی رايرٍ نی پیچٌ ٍ چندین بار تَ گَشو اکَ نیشٌ

 !این چٌ صداییٌ؟   ...این-

آنتَنی ٍ بیل فقط . آٍا از پیچ رايرٍ نی گذرى تا بٌ گَشهَن نی رسٌ. چند پلٌ رٍ باال نیرم
نگايو نی کردن ٍ دیگٌ خبری از اٍن خندى يای سرخَِش رٍی صَرتشَن نبَد، 

غو کًنٌ ٍ تَام با ...صَرتشَن نحل پیتر سرنا رٍ بٌ قلبو دعَت کرد ٍ چشو ياشَن
 .نفرتی عهیق رٍ نشَنو نی داد
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 !این چٌ صداییٌ؟: تکرار نی کنو

بًت زدى . بیشتر تهرکز نی کنو ٍ صدا باريا تَ گَشو اکَ نیشٌ. ير دٍ سکَت نی کنن
 :زنزنٌ نی کنو

ٌ ی کیٌ؟-  !این صدای گری

 :لبخند نبًَتی نی زنو. ير دٍ برای جَاب دادن نردد بَدن

ٌ يا اگٌ نشکلی يست بٌ نن بگید، نگران چی يستید شهايا؟! يی-  بچ

 :بیل دستی بٌ پیشَنیش نی کشٌ ٍ آرٍم زنزنٌ نی کنٌ

 .خب نا این جا يهٌ نریض يستیو...خَدت نی دٍنی، ِام...خب-

 ...اٍنی کٌ دارى گریٌ نی کنٌ، این صدا-

 .اٍن حالش خَب نیست جنی ٍ يیچ کاری از دست نا بر نهیاد: بیل

ٌ ی پردرد بلندتر نیشٌ  .صدای گریٌ تَام با نال

ٌ ای نیست؟: نردد نی پرسو  !نطهئنید چیز دیگ

بٌ آنتَنی نگاى نی کنو، چًرى ی رنگ پریدى ش رٍ لبخندی . بیل سرش رٍ پایین نیندازى
 .بانهک ٍ نعصَم کردى بَد

 ...نن نی دٍنو کٌ خَب نیشٌ: آنتَنی

 :نکحی نی کنٌ ٍ نطهئن تر نیگٌ

 .بٌ زٍدی خَب نیشٌ-

 :بی جَن زنزنٌ نی کنو
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 !بلٌ، انیدٍارم-

 :راى رفتٌ رٍ برنی گردم ٍ نتعجب ٍ کهی دل نگران نیگو

 اگٌ اتفاقی افتاد بٌ نن نیگید، درستٌ؟-

 :آنتَنی لبخند زیبایی نی زنٌ

 .البتٌ خَاير-

 :انگشت کَچک دستو رٍ نزدیکش نی گیرم ٍ آيستٌ نیگو

 قَل؟-

 :نکخ نی کنٌ ٍ سپس آيستٌ دست کَچیکش رٍ باال نیارى

 .قَل نیدم-

نی دیدم کٌ پسريا يو بعد از این بحخ پژنردى . صدای گریٌ از طبقات باالتر نی اٍند
 .شدن

ٌ يا خَب نیست زیاد تَ این رايرٍ بهَنید، برید پیش بقیٌ-  .رٍزتَن بخیر. خب بچ

آى تلخی نی کشو ٍ با تکَن . صدای نالٌ نحل تیِر زيرآگینی قلبو رٍ نشَنٌ گرفتٌ بَد
 .دادن دستی برای پسريا بٌ سهت پایین پا تند نی کنو

صدای . سَت زنان از قسهت خاکی جنگل عبَر نی کنو ٍ خَدم رٍ بٌ دریاچٌ نی رسَنو
ٌ م این قدر حساس نبَد کٌ با ير اتفاقی این طَر از  گریٌ ينَز اذیتو نی کرد، کاش رٍحی

. سعی نی کنو خَدم رٍ بی خیال ٍ بی تَجٌ بٌ چند دقیقٌ پیش نشَن بدم. يو نپاشو
ٌ يا قَل دادى بَدم تا حرفی ازشَن بٌ خَنٌ نبرم ٍگرنٌ بٌ نحض رسیدن از  حیف بٌ بچ
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ٌ ی . پدر برای کهک بًشَن، راينهایی نی خَاستو نطهئنو پدر نی تَنست برای چند بچ
 !حیف قَل دادم...بی گـ ـناى ٍ بی سرپرست کاری انجام بدى؛ ٍلی اٍن يا

يَا رٍ بٌ سردی نی رفت، با پا سنگی بٌ سهت آب کو عهِق قسهت کنار دریاچٌ پرت 
سنگ . نی کنو ٍ با یادآٍری این کٌ پدر باید این نَقع يا برگشتٌ باشٌ، لبخند نی زنو

ٌ ای پرتاب نی کنو ٍ  ٌ ای « شلپ»صدای . صدای آب بٌ گَشو نی رسٌ« شلپ»دیگ دیگ
لبخند رٍی لبو خشک . بٌ گَشو نی رسٌ ٍ سنگینی نگايی کٌ چند بار حسش کردى بَدم

بٌ طَر ناگًانی بٌ سهت دریاچٌ بر نی گردم ٍ از زیر آب تهیز دریاچٌ چیزی رٍ در . نیشٌ
نتعجب ٍ . حال شنا نی بینو کٌ با دیدن نگايو بٌ سهت پرعهق دریاچٌ خیز نی گیرى

حیرت زدى خَدم رٍ بٌ درخت نی رسَنو ٍ کهی بٌ قسهت ند نظرم نزدیک تر نیشو ٍ باز 
ٌ ای کشیدى ! آِب اٍن قسهت نتحرک ٍ پر از حباب بَد. خیرى نیشو نگايو بٌ سهت دیگ

نیشٌ ٍ تصَیر نبًهی از کسی رٍ رٍی آب نی بینو کٌ با پلک زدنی ناپدید نیشٌ ٍ نن 
خَدم رٍ عقب نی کشو ٍ با افکاری دريو بٌ آب . رٍ نتعجب ٍ ترسیدى تنًا نی ذارى

 .دریچٌ خیرى نیشو

 !یعنی کی بَد؟-

 .بٌ آب يای لرزٍن نگاى نی کنو

 !اٍى...لباس نداشتٌ ٍ...خب انگار کسی ٍاسٌ شنا بٌ این جا اٍندى ٍ-

 .شرنندى جلَی چشو يام رٍ نی گیرم ٍ لب نی گزم

 !دخترى ی دیٍَنٌ-

با ایستادنو اینجا نطهئنًا اٍن شخص رٍ حسابی از . نشت کو جَنی بٌ سرم نی زنو
لبخند شرنگینی رٍی لبو نی شینٌ ٍ چشو . ٍضعیتی کٌ داشتٌ ترسَندم ٍ شاید شرنندى

ٌ ای کٌ نیَن گل ٍ گیايان ٍ کهی دٍرتر از  از دریاچٌ نی گیرم ٍ نگايو رٍی شخص دیگ
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. اٍ يو خیرى بٌ نن بَد ٍ دست بٌ سینٌ ایستادى بَد. نن ایستادى بَد خیرى نی نَنٌ
 :صَرتو با دیدنش از يو باز نیشٌ

 !بابا-

 .دست ياش رٍ برام باز نی کنٌ

*** 

بٌ . در ناشین رٍ با پا نی بندى ٍ سعی نی کنٌ پالستیک يا رٍ تَ دٍ دستش جا بدى
با افتادن پالستیکی از . حرکاتش ریز نی خندم ٍ سرم رٍ بٌ چپ ٍ راست تکَن نیدم

 .دستش، نعترض جلَ نیرم ٍ سعی نی کنو یکی از پالستیک يا رٍ از دستش بگیرم

 .حداقل بذار یکی شَن رٍ کهکت بیارم، سنگینن! بابا-

 .با اخو ظریفی نگايو نی کنٌ ٍ پالستیک رٍ از رٍی زنین برنی دارى

 خَبٌ کٌ نیگی سنگینن، انتظار داری پالستیک بٌ این سنگینی رٍ بدم دست تَ؟-

 :نیشخندی نی زنٌ

ٌ ت يست َبِستٌ- ٌ ای کٌ رٍ شَن  !يهَن کَل

 :ٍ زیر لب غر نی زنٌ

 ...پَف! نعلَم نیست تَش چی پر کردى کٌ خهیدى راى نیرى-

ٌ يا رٍ باال نیرم تا در رٍ براش باز کنو زٍدتر ٍارد سالن . بٌ غرغرکردنش نی خندم ٍ پل
ٌ ٍر نیشٌ چشو نی بندم حس نی کنو تهام پَست . نیشو ٍ از گرنایی کٌ بٌ صَرتو حهل

 .تنو دٍن دٍن شدى

 !بٌ سرنای بیرٍن عادت کردى بَدم، صَرتو نی سَزى! اٍف-
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 .زٍد عادت نی کنی-

 .اخو ریزی نی کنو ٍ کهی با دست پَست صَرتو رٍ نی کشو

 !فکر کنو تا عادت کنو یٌ الیٌ از پَستو از بین نیرى-

 :پدر آرٍم نی خندى ٍ اشارى ای بٌ پالستیک يای ُپِر تَ دستش نی کنٌ

خیلی ٍقت بَد کٌ بٌ بازار نرفتٌ بَدم، . چند ساعت طَل کشید تا این يهٌ خرید کنو-
 .تقریبًا یادم رفتٌ بَد خرید کردن رٍ

 .پس حسابی بٌ زحهت افتادی-

ٌ م نی کنٌ ٍ آرٍم نیگٌ  :پدر نگاى نًربَنی حَال

 .بٌ داشتن یٌ دختر خَب نی ارزى-

 .سرخَش نی خندم ٍ صدای خندى م تَ فضای بزرگ سالن نی پیچٌ

 .انشب شام یٌ غذای خیلی خیلی ٍیژى داریو-

 :با حالت بانزى ای چشو ياش رٍ نی چرخَنٌ ٍ نیگٌ

ٌ خاطر شکستن قَلی کٌ بًت دادم ٍ - ٌ م ٍ يو ب ٌ خاطر ٍرٍد باشکَى دخترم بٌ خَن يو ب
 .انیدٍارم نن رٍ ببخشی عزیزم. نتاسفانٌ نشد عهلیش کنو

 :دستو رٍ تَ يَا تکَن نیدم ٍ نیگو

 .نن ناراحت نیستو! بی خیال بابا-

 :ٍ آرٍم تر لب نی زنو

 .خب حداقل االن کٌ کنارم يستی دیگٌ ناراحت نیستو-
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درستٌ نن . نن بًت قَل دادى بَدم با يو بٌ دریاچٌ بریو ٍ کلی خَش بگذرٍنیو-
نتَنستو يهرايت بیام؛ ٍلی خَشحالو کٌ خَدت راِى دریاچٌ رٍ پیدا کردی، اٍن جا جاِی 

 .فَق العادى ایٌ

اٍن جا عالیٌ، نن اٍنجا زیر . البتٌ بابا، نن عاشق فضای زیبا ٍ دلنشین دریاچٌ شدم-
 .درخت بزرگی نی شینو ٍ ساعت يا کتاب نی خَنو

البتٌ درٍغ يو نگفتٌ بَدم، نن دیرٍز ! سر پایین نیندازم تا پدر پی بٌ حال درٍنیو نبرى
صبح زیر درخت بزرگ ٍ کًنساِل کنار دریاچٌ کتاب نی خَندم ٍ کلی از نناظر اطراف لذت 

 .بردم تا این کٌ ناالال رٍ دیدم

 .خَشحالو کٌ بًت خَش گذشتٌ جنی: پدر

با شنیدن صدای اٍلگا کهی از پدر دٍر شدم ٍ خَدم رٍ با کتاب ٍ نجالت رٍی نیز سرگرم 
 .کردم

 .رٍز بخیر دکتر: اٍلگا

 .عصر بخیر اٍلگای عزیز: پدر

 يهٌ چیز نرتبٌ دکتر؟: اٍلگا

ٌ ای چشو يام  نجالت رٍ کهی زیر ٍ رٍ نی کنو ٍ نگايو رٍ رٍی قاب يا نی چرخَنو ٍ لحظ
ٌ ی خَنٌ قرار گرفتٌ بَدن، خشک نیشٌ ٌ يایی کٌ رٍی شَنین  .رٍی نجسه

ٌ ریزی کردى بَدیو، جلسٌ بٌ خَبی . يهٌ چیز نرتبٌ اٍلگا: پدر درست يهَن طَر کٌ برنان
ٌ ی بخشی از تالش يام رٍ بٌ چشو ببینو  .پیش رفت ٍ باالخرى تَنستو نتیج

 :صدای شاد اٍلگا بٌ گَش نی رسٌ
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 .چٌ عالی، خَشحالو براتَن دکتر-

 :تَ دلو غر نی زنو

نهی دٍنو چرا این زن با ! نٌ بٌ جان گفتن پشت سرش ٍ نٌ بٌ دکتر دکتر گفتن االنش-
 !این يهٌ لطافت ٍ زیبایی، چًرى ی خَبی برام ندارى

 :ٍ نالیو تر زنزنٌ نی کنو

 .شاید چَن در کناِر پدرنٌ ٍ این حق ننٌ کٌ پدرم رٍ فقط برای خَدم بخَام-

 :چشو نی بندم ٍ ناراحت بٌ خَدم نیگو

اٍى جنی بی خیال این حرف يا، بابا فقط اٍن رٍ بٌ چشو یٌ دستیار نی بینٌ ٍ تَ داری -
اصالً ير چی کٌ باشٌ، تَ باید خَدت رٍ برای ازدٍاج پدرت ! این نَضَع رٍ بزرگ نی کنی

 .آنادى کنی، اٍن کٌ يهیشٌ نهی تَنٌ تنًا بهَنٌ

ٌ يا نیدم . با این افکار خَدم رٍ آرٍم نی کنو ٍ حَاس پرت شدى م رٍ دٍبارى بٌ نجسه
 .صدای خش خش پالستیک يا نیاد ٍ سپس صدای پدر

این نايی برای شاِم انشبٌ اٍلگا، راستی، نن فردا جنی رٍ نی برم بیرٍن تا آرتزٍ رٍ : پدر
 .ببینٌ

 .با شنیدن این حرف نگايو رٍ بٌ سهتشَن نی چرخَنو ٍ لبخند شادی رٍی لبو نی شینٌ

 شاید این کارم جبران بد قَلیو رٍ کنٌ، درستٌ جنی؟: پدر

 :اٍلگا يو با خندى بٌ نِن ذٍق زدى نگاى نی کنٌ

 !این خیلی خَبٌ-

 :آرٍم نی خندم ٍ شاد نیگو
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 .نن شها رٍ درک نی کنو! ٍای بابا شها زیادی این نَضَع رٍ بزرگ کردید-

 :از حالت خهیدى درنیام ٍ با چًرى ای بازتر نیگو

 چٌ ساعتی نی خَایو بریو؟ صبح زٍد؟-

. نٌ الزم نیست صبح زٍد از خَاب بیدار بشی، فقط یادت باشٌ فردا صبحَنٌ نخَری: پدر
ٌ ی خَب تَ آرتزٍ ببرنت...يَم اٍنجا بًترین کاپَچینَی . تصهیو دارم فردا بٌ یٌ کاف

 .تَسکانی رٍ درست نی کنن

ٌ يا نیرم تا از نزدیک ببینهشَن آرٍم . در حین حرف زدن با پدر بٌ سهت نجسه
 .يکی شَن رٍ بٌ دست نی گیرم ٍ لهسشَن نی کنو

 .خَبٌ کٌ فردا با يو نیریو بیرٍن بابا-

ٌ ی آدنک تَی دستو رٍ باال نیارم ٍ نشَنش نیدم  :نجسه

 !دیگٌ داشتو حس نی کردم یٌ نجسهٌ بیشتر نیستو بابا-

ٌ ی تَ دستو خشک نیشٌ ٍ ناگًان يَل ٍ دستپاچٌ بٌ سهتو  لبخند پدر با دیدن نجسه
 :نیاد

 !نراقب باش جنی-

بٌ سهتو نیاد ٍ نجسهٌ رٍ بٌ آرٍنی از دستو . از لحن يَل شدى ش خشکو نی زنٌ
 .نی گیرى ٍ با دقت بٌ سر جاش برنی گردٍنٌ ٍ سپس نفس عهیقی نی کشٌ

 !این نجسهٌ، خیلی خیلی قدیهیٌ ٍ البتٌ خیلی شکنندى ٍ حساس: پدر

بٌ آيستگی نفس حبس شدى م رٍ بیرٍن . با سر انگشت نجسهٌ رٍ لهس نی کنٌ
 .نی فرستو
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 .اٍى، یٌ لحظٌ از ترس خشکو زد-

 :لبخند نحَی رٍی لبش نی نشَنٌ

ٌ يا خیلی ارزشهند يستن-  .ترسَندنت؟ نتاسفو؛ ٍلی این نجسه

ٌ يا نگاى نی کنو، چند آدنک کَچیک با کالى خَديای جنگی ٍ چند اسب ٍ  بٌ نجسه
 !َارابٌ بٌ رنگ خاکستری بَدن

 !ببخشید-

درست نحل گرٍيی از جنگندى يا ! بعضی آدنک يا دست نداشتن ٍ بعضی ياشَن سر
 .بَدن

 :با زبَن لبو رٍ تر نی کنو ٍ کنجکاٍ نی پرسو

ٌ قدر قدنت دارن؟-  چ

 .پدر بٌ دیَار کنار شَنینٌ تکیٌ نیدى ٍ نگايشَن نی کنٌ

 . سال قدنت دارن3000... تا2600بین ...آ- 

ٌ يا خشک نیشٌ  :چشو يام درشت شدى رٍی نجسه

ٌ قدر زیاد! ٍاٍ-  !چ

 .بٌ سختی پیداشَن کردم ٍ چند سالی يست کٌ رٍشَن نطالعٌ نی کنو-

ٌ نند نیشو بابا- ٌ ای کٌ دنبال نی کنید عالق  .حس نی کنو دارم بٌ رشت

 :پدر آيستٌ نی خندى

 .بیا این جا بشین. این خیلی خَبٌ جنی، خیلی خَب-
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ٌ يای رنگی نی شینو. ٍ بٌ سهتی اشارى نی کنٌ دستش رٍ دٍر . بٌ يهرايش رٍی کاناپ
ٌ يا خیرى ست نیگٌ ٌ م حلقٌ نی کنٌ ٍ يهَن طَر کٌ نگايش بٌ نجسه  :شَن

ٌ يا نربَط بٌ دٍرى ی تهدن آترٍسن يا يستن-  .اٍن نجسه

 .حیرت زدى نگايو رٍ بٌ پدر نی دٍزم

 .... سال پیش اٍن يا3000یعنی ... اٍى! ٍاقعا-

 :نتفکر سر تکَن نیدى

 .البتٌ، دٍرى ی آترٍسن يا خیلی پایدار بَد ٍ چند قرن رٍ شانل نی شد-

ٌ قدر رٍی اٍن يا نطالعٌ کردی؟-  بابا؟ چ

ٌ ی دقیق ! خیلی جنی، خیلی- نن سال ياست رٍی این تهدن ٍ سرنَشتشَن نطالع
اٍن  يا نردم رازدار ٍ نرنَزی . داشتو ٍ سعی کردم بٌ رازيای پنًانشَن دست پیدا کنو

بَدن ٍ بٌ سختی نیشٌ از ير حرکت ٍ زندگی شَن، بٌ قسهتی از رازشَن دست یافت ٍ 
جالبی ناجرا اینجاست کٌ با فًهیدن قسهتی از ناجرا باز يو تَ نجًَلیات تازى ای کٌ 

 !برام بازگَ نیشٌ، غرق نیشو

ٌ خاطر اٍن يا بٌ ٍجَد اٍند- ٌ ی بًتا فقط ب  .نن شنیدم دریاچ

ٌ ی بًتا بیشتر از -  . سال قدنت دارى3000بٌ شنیدى يا نباید اکتفا کرد، دریاچ

 .با انگشت رٍی نیز ضرب نی گیرى

آترٍسن يا یٌ تهدن نذيبی ٍ عرفانی رٍ شکل دادن، شاید برای االِن نايا این افکار -
قبیح ٍ خطرناک ٍ نطهئنًا غیرقابل باٍر باشٌ؛ ٍلی اٍن يا اعتقاد داشتن قسهتی از ٍجَد 

 .انسان يا بعد از نرگ بٌ حیاتش ادانٌ نیدى
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 !ٍاقعا؟! اٍى-

 .سر تکَن نیدى« آرى»پدر بٌ نعنای 

البتٌ، این بخش انسان يزاران سال ٍ شاید بیشتر از اٍن بٌ حیات خَدش ادانٌ نیدى - 
ٍ از این سال يای زٍدگذر انسان فانی نًو تر ٍ ارزشهندترى؛ برای يهین این تهدن 

ٌ شَن نعطَف بٌ سالنتِی نردگانشَن بَدى تا افراد زندى  نتَجٌ يستی؟. بیشترین تَج

 :سر تکَن نیدم

 .بلٌ-

 :نگايی بٌ قاب عکس نی کنو ٍ کنجکاٍ نی پرسو

ٌ ی بًتا نحل دفن نردى ياشَن بَدى؟-  پس، دریاچ

ٌ ی بًتا زندگی بخشٌ، دریاچٌ بیهاری ياشَن رٍ درنان نی کردى! نٌ، نعلَنٌ کٌ نٌ-  .دریاچ

 :لبخندی نی زنٌ ٍ زنزنٌ نی کنٌ

آترٍسن يا اعتقاد داشتن کٌ آِب دریاچٌ یٌ سری خَاص ٍیژى درنانی دارى، تَ نراسو -
ٌ يای از جنس برنز تَ ابعاد کَچیک، بٌ عنَان  نذيبی کٌ اٍن يا برگزار نی کردن، نجسه

 .بیهار یا بخشی از بدن بیهار کٌ نیاز بٌ درنان ٍ شفا داشتن رٍ بٌ دریاچٌ نی انداختن

 .سرم رٍ کهی باالتر نی گیرم تا صَرت پدر رٍ بتَنو ببینو. نَضَع برام جالب شدى بَد

 !اٍن بیهار يا درنان نی شدن؟...ٍ این کارشَن جَاب نی دادى؟ آم-

 :پدر با دیدن کنجکاٍی م لبخند نانفًَنی نی زنٌ

 ...این چیزیٌ کٌ تَ این بیست سال اخیر نی خَاستو بفًهو ٍ-
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ٌ ٍار ادانٌ نیدى  :نهی دٍنو چرا چًرى ش سخت نیشٌ ٍ زنزن

ٌ ی دلخَايو نرسیدم جنی-  .ٍ ينَز بٌ نتیج

*** 

شال رٍ بیشتر دٍر گردنو نی پیچٌ ٍ بٌ سهت خیابَن شلَغ ٍ پر ازدحام يدایتو نی کنٌ، 
خیابَن طَیل ٍ پررفت ٍآندی کٌ ير دٍ طرفش پر بَد . بٌ این ٍسَاسی ياش نی خندم

 .از فرٍشندى يای نَاد غذایی، پَشاک ٍ ٍسایل يای تزئینی

بٌ لباس يای سنتی شًرم نگاى نی کنو؛ پیراين ٍ دانن يای بلند ٍ چندرنگ با نقَش 
 .زیبایی کٌ نظر ير بینندى ای رٍ جلب نی کرد

 .کاش نی شد از تک تک فرٍشندى يا چیزی خرید! بابا این جا عالیٌ-

 :پدر بینی م رٍ بین دٍ انگشتش نی گیرى ٍ لب نی زنٌ

 .يرچی دلت نی خَاد بگَ بخرم-

بٌ ير چیزی کٌ نگاى نی کردم، پدر سریع اٍن رٍ بٌ دست نی گرفت ٍ بعد از حساب 
ٌ ش نی کرد تا حاال خرید با پدرم رٍ تجربٌ نکردى بَدم ٍ این، . کردنش، بٌ نن حَال

اٍلین بار بَد کٌ در کنار يو خرید نی کردیو؛ اٍلین باری کٌ نحل عسل، برام شیرین ٍ 
بازار رٍ زیر ٍ رٍ کردیو ٍ از ير قسهتی کٌ نی گذشتیو، پدر تَضیحاتی . دلچسب بَد

در تهام این يهرايی يا در کنار . نی داد... راجع بٌ انَاع نیَى يا، سبزیجات، لباس ٍ
ٌ يای کَچیک ٍ چند سالٌ . خَشحالی ٍ درخشش چشو يام، حس غریبی داشتو نحل بچ

شاید دیٍَنٌ شدى باشو انا؛ . بٌ بازٍی پدر چسبیدى بَدم ٍ از کنارش تکَن نهی خَردم
سنگینی نگايی رٍ رٍی خَدم حس نی کردم ٍ چشو يام جا جای اطراف رٍ از نظر 
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با ایستادن پدر، نگايو رٍ از ! گذرٍند ٍ دریغ از چشهی کٌ نن رٍ نشَنٌ گرفتٌ باشٌ
ٌ ای نی گیرم ٍ سَالی نگايش نی کنو  :عرٍسک يای شیش

 چیزی شدى؟-

 جنی نیشٌ يهین جا بهَنی تا نن برگردم؟. نٌ عزیزم-

 ...تا برگردى؟ نی خَاست جایی برى ٍ نن

 :با دلًرى ٍ کهی اخو نیگو... نن این جا کسی رٍ نهی شناختو ٍ اٍن حس

 چرا؟ کجا؟ جایی نی خَای بری؟-

 :نتَجٌ ترسو نیشٌ ٍ آرٍم نی خندى

 !ترس ندارى کٌ دختر خَب-

ٌ يا يو نی شد کتاب ٍ  بٌ نغازى ای اشارى نی کنٌ، نغازى ای کٌ از يهین جا ٍ پشت شیش
ٌ يای قدیهی ٍ گرٍن قیهتش رٍ دید ٍ البتٌ پر بَد از ساعت يای قدیهی ٍ  نجسه

 .طالیی رنگ

 .نن اٍنجا کار دارم، نی خَام اینجا بهَنی تا برگردم-

ٌ م نی زنٌ ٍ نیگٌ ٌ ی نالیهی بٌ شَن  :ضرب

 .نهی دٍنستو ترسَ يستی-

 :رٍ ترش نی کنو ٍ اخو آلَد نیگو

 .ترسَ نیستو ٍلی؛ نن اینجا غریبو، ٍ تنًا نَندن برام خَشایند نیست-

ٌ ای برنی گردم، اشکالی ندارى؟-  البتٌ عزیزم، نن دى دقیق
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 :سر تکَن نیدم ٍ آيستٌ نیگو

 .نن يو خَدم رٍ با اٍن يا سرگرم نی کنو...نن. نٌ، بفرنایید-

ٌ ای در حال شنا کردن بَدن اشارى نی کنو . ٍ بٌ نايی يای رنگارنگی کٌ در تنگ يای شیش
خَدم رٍ سرگرم نايی يا نی کنو ٍ . پدر لبخندی نی زنٌ ٍ بٌ سهت نغازى پا تند نی کنٌ

گايی نیو نگايی بٌ پدر ٍ فردی کٌ نقابلش بَد نیندازم، چًرى ی فرد تَ دیدم نبَد؛ ٍلی 
ٍقتی نتَجٌ نیشو چیزی از این کنجکاٍی . پدر خیلی جدی ٍ کهی عصبی حرف نی زد

ٌ ای باال نیندازم ٍ نگايو ُسر نی خَرى رٍی نغازى ی  دستگیرم نهیشٌ، بی خیال شَن
لبخند پًنی رٍی لبو . پر از عرٍسک يای چینی بَد« ديکدى ی عرٍسک يا». کنارش

ٌ م جا نیدم ٍ دستگیرى رٍ بٌ پایین نی کشو ٍ . نی شینٌ پالستیک يای خرید رٍ تَ کَل
ٌ قدر عرٍسک! ٍاٍ. آرٍم ٍارد نیشو  :صدای نردی از پشت عرٍسک يا نیاد! چ

 .خَش اٍندید-

 .آى، نهنَنو آقا-

کنجکاٍ سر نی چرخَنو ٍ سرگرم دید زدن نغازى نیشو؛ عرٍسک يای کَچیک ٍ بزرگ، 
نَزاديای دختر ٍ پسر با لبخنديای طبیعی ٍ نژى يای زیبا ٍ نصنَعی ٍ عرٍسک يای 

َ تر نیرم. پَشیدى در لباس عرٍس نگايو رٍی نَيای رنگی ٍ طبیعی نانندشَن ُسر . جل
 .نی خَرى

ٌ ای بٌ خَدم نیام ٍ پدر رٍ بیرٍن از نغازى  ٌ ای کٌ بٌ شیشٌ نی خَرى ٍ صدای خف با تق
دٍ قدم بیشتر برنداشتٌ بَدم . لبخندی نی زنو ٍ بٌ سهتش نیرم. ننتظر خَدم نی بینو

کٌ نردنک يای چشهو رٍی نَيای رنگی ٍ چشو يای درشتی جابت نیشٌ ٍ لبخند کو کو 
انگار با چشو ياش بٌ نن . خشک شدى ٍ يیپنَتیزم ٍار بٌ سهتش نیرم. از صَرتو نیرى
 !خیرى شدى بَد
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ٌ ای ٍ سفید رنگش بی لباس بَد ٍ دست ٍ پاش نحل آدم يای ٍاقعی گندنی  تِن پارچ
 ...رنگ، نَيای بلندش پخش بَدن ٍ

ٌ ای تَ . سرنا بٌ بدنو يجَم نیارى. آب دينو رٍ قَرت نیدم ٍ آرٍم بلندش نی کنو صحن
 !ذينو بٌ تصَیر کشیدى نیشٌ، پلک نی زنو، پلک يای بستٌ

ٌ ی بًتا دیدى بَدم ناگًان چشو يام ...پلک بستٌ ٍ! سر کندى شدى ی عرٍسکی کٌ تَ دریاچ
ٌ زدى يا بٌ عرٍسک تَی دستو خیرى نیشو، چشو ياش باز بَد؟ ! باز نیشٌ ٍ نحل سکت

بٌ ! گیج ٍ سردرگو سرم رٍ چند بار تکَن نیدم، نهی دٍنو! نبَد؟ چشو يای آبی رنگ
لبخند رٍی لبش خیرى نیشو، يهَن لبخند، يهَن چشو يا ٍ يهَن نَيای بلند ٍ تابدار 

 !شبايت دٍ عرٍسک! شبايتش حس بدی رٍ بٌ دلو نی شَنٌ، شبايت! طالیی رنگ

ٌ ای تکرار نیشٌ تنو بٌ عرق نی شینٌ ٍ ناگًان سر عرٍسک از تنش جدا . صحنٌ بار دیگ
ٌ تیکٌ نیشن ٍ جلَی  ٌ م تَ نغازى نی پیچٌ، دست ٍ پايای عرٍسک تیک نیشٌ ٍ جیغ خف

بٌ قدری سریع این اتفاق افتاد کٌ تَانایی نشَن دادن عکس العهلی جز . پايام نی افتن
 .جیغ ضعیف ٍ خفیفو نداشتو ٍ فقط نات این صحنٌ شدى بَدم

ٌ ای رٍ پشت سرم نی شنَم  :صدای غریب

 نشکلی پیش اٍندى خانو؟-

زبَنو . تِن نحل چَب شدى م رٍ بٌ سهت صدا نی چرخَنو ٍ پیرنرد نَ سفیدی رٍ نی بینو
 :رٍ تر نی کنو ٍ با ِنن ٍِنن شرٍع نی کنو بٌ حرف زدن

 ...نهی دٍنو چرا...این کار رٍ نکردم...نن...نتاسفو...نن-

 .آرٍم تر دختر جَان-

 :صدام ضعیف ٍ لرزٍن بَد. نفس عهیقی نی کشو
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 !نهی دٍنو چی شد-

 :پیرنرد اشارى ای بٌ دست ٍ پای عرٍسک نی کنٌ

ٌ يا ينَز جدا از يو يستن، ٍقت نکردم بٌ يو ٍصلشَن کنو- اشکالی ندارى . قطع
 .دخترجَن

 :تِن عرٍسک رٍ رٍی نیز نی ذارم ٍ آرٍم لب نی زنو

 .نتاسفو-

ٌ طَر خَدم رٍ از اٍن نغازى ی طلسو شدى بیرٍن انداختو پدر با دیدن صَرت ! نهی دٍنو چ
 :رنگ پریدى م، نتعجب ابرٍياش باال پرید

 حالت خَبٌ جنی؟-

 :آب دينو رٍ قَرت نیدم ٍ پس از نفس عهیقی زنزنٌ نی کنو

 !عالی ام-

ٌ جا نی چرخٌ، بٌ غیر از صَرت پرسَال ٍ شگفت زدى ی پدر  .چشو يام يه

 حاال کجا نیریو؟...آم-

 .سعی نی کنو اٍن صحنٌ رٍ فرانَش کنو

 .دٍست دارم تا شب این جا بچرخو، دٍست دارم با يهٌ جای شًر آشنا بشو-

 :چًرى ش کهی کدر نیشٌ

 .دخترم بًترى کٌ برگردیو خَنٌ-

 .لبخند نصنَعی م خشک نیشٌ
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 خَنٌ؟-

 !جنی االن طرفای غرٍبٌ-

 .نا ينَز جایی نرفتیو، نن دٍست دارم ينَز بهَنو... نا. خَايش نی کنو! نٌ بابا-

 .عزیزم نن یٌ کار نًهی دارم کٌ باید ير چٌ سریع تر انجانش بدم-

 .ٍلی تَ قَل دادی کٌ انرٍز پیش نن بهَنی-

 .کهی عاقل اندرسفیًانٌ نگايو نی کنٌ ٍ سپس آيی نی کشٌ

ٌ ی نًهیٌ ٍ نن نجبَرم تَ رٍ بٌ خَنٌ برگردٍنو-  .جنی عزیزم، ٍاقعًا نسئل

 .چًرى م تَ يو کشیدى نیشٌ

 .بیا جنی، بًترى زٍدتر برگردیو خَنٌ-

در ناشین رٍ برام باز نی کنٌ ٍ سعی . دست بٌ سینٌ ٍ عصبی کنار ناشین نی ایستو
 :نی کنٌ کهی نالیو تر حرف بزنٌ

 .نن بًت نیگو قضیٌ درنَرد چیٌ، نطهئنو تَ نن رٍ درک نی کنی-

 :ناراحت زنزنٌ نی کنو. برنی گردم ٍ نگايش نی کنو

خدای نن، نن از تنًایی . اگٌ بٌ شها باشٌ کٌ نن باید تهام رٍز رٍ تنًا تَ اتاقو سر کنو-
 .ٍاقعًا کسالت آٍرى! نتنفرم

ٌ ای از ناشین نیرى کهی صدام رٍ باالتر نی برم . پدر بدٍن این کٌ حرفی بزنٌ بٌ طرف دیگ
 :ٍ تقریبا نی نالو
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این جا کسی يو سن ٍ سال نن نیست، نن اٍندم این جا تا بًو خَش بگذرى بابا، نٌ -
 !این کٌ تنًاتر از قبل بشو

 :خَدم رٍ رٍی صندلی يای سرد ناشین نی کَبَنو ٍ عصبی نی غرم

ٌ يا آشنا شدم-  .با این اٍصاف خیلی شانس آٍردم کٌ با اٍن بچ

ٌ يا؟-  کدٍم بچ

ٌ يا نی افتو! آى، خدای نن. تازى بٌ خَدم نیام  .یاد حرف يای بچ

ٌ يا؟! جنی-  کدٍم بچ

 .بی حَصلٌ سرم رٍ بٌ سهت نخالف نی گیرم ٍ چیزی نهیگو

ٌ ای آشنا شدی-  !بًو نگفتٌ بَدی با بچ

 :نعذب ٍ ناراحت نیگو

 .اٍن يا نریض ٍ عجیب ٍ غریبن، نیاز نبَد از آشنایی باياشَن چیزی بگو-

 :نیو نگايی بًش نیندازم ٍ آرٍم تر نیگو

 .، نن دٍستشَن دارم ٍلی خیلی نًربَنن ٍ دٍست داشتنی-

 :پدر سَار نیشٌ ٍ کنجکاٍ نی پرسٌ

 کجا باياشَن آشنا شدی؟-

 :با دیدن اخو يام لبخندی نی زنٌ

 تَ بیهارستان دیدیشَن؟ اٍن جا بیهارستان بَد؟-

 !يَم-
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 دٍست داری نحل پدرت دکتر بشی؟-

نن این جا نَندن رٍ دٍست ندارم، جذابیت این شًر . نگران بٌ سهتش نی چرخو
دٍست ندارم این جا نَندگار باشو ٍ تا آخر . دٍست داشتنی ٍ کَچک فقط برای چند رٍزى

 !عهرم نعذب

ٌ کنندى نیشٌ! نٌ بابا- نن برای اٍندنو کلی نقشٌ ! اٍى. این سفر دیگٌ دارى برام خست
ٌ جا رٍ ببینو، دٍست داشتو پیشو باشی ٍ. کشیدى بَدم بی خیال ... دٍست داشتو يه

 .نباید این قدر رٍیاپرداز باشو! بابا

پدر حرفی نهی زنٌ ٍ در سکَت سَئیچ رٍ نی چرخَنٌ ٍ بٌ سهت خَنٌ راى نی افتٌ ٍ نن 
 .حس نی کنو در بین جهعیت یک جفت چشو آشنا نظارى گر دٍر شدنو بَد

*** 

راستی آدم بًتر است دل دادى باشد یا دل دار؟ اگر کلسترٍل تان باالی ششصد است، »
 .يیچ کدام

البتٌ نرادم از عشق، عشق رنانتیک است، عشق بین زن ٍ نرد؛ نٌ بین نادر ٍ فرزند، یا 
 .پسربچٌ ٍ سگش، یا بین دٍ سر پیشخدنت

ٌ ی شگفت آٍر این کٌ ٍقتی کسی عاشق است، ٍیر آٍازخَاندن دارد باید بٌ ير . نکت
يهچنین نراقب باشد کٌ حرف يای . قیهتی شدى در برابر این کشش نقاٍنت کند

ٌ صَرت تصنیف در نیاید ٌ اش تَسط جَانان خَن گرم ب  «.عاشقان

ٌ رٍم  لب تر نی کنو ٍ با چشو يای ریز شدى، نتفکر سر تکَن نیدم؛ انگار کٌ گَتٌ رٍب
ٌ ش سری بٌ عنَان تاییِد حرف يای ارزشهند ٍ  نشستٌ باشٌ ٍ نن برای ير جهل
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ٌ يای رنگین کتاب ُسر . پرنفًَنش، تکَن نیدم برگ نی زنو ٍ نگايو باز رٍی نَشت
 .نی خَرى

آدم يا را نی شَد از دٍر يو . نسلهًا دٍست داشتٌ شدن با ستایش شدن فرق دارد»
ستایش کرد؛ انا برای این کٌ کسی را ٍاقعا دٍست داشتٌ باشی، الزم است با اٍ در یک 

 «.اتاق باشی ٍ پشت پردى يا قَز کنی

نن پدر رٍ دٍست دارم؛ ٍلی انرٍز باعخ . افکار ضد ٍ نقیضو بٌ سهت پدر پر نی کشٌ
نباید از اٍ انتظاری بیش از این داشتٌ باشو کٌ از کار ٍ . کدٍرت ٍ ناراحتی بینهَن شدم

زندگیش برای ننی کٌ فقط یٌ ندت کَتاى نًهَنش يستو بگذرى؛ کاری کٌ با حرکات ٍ 
ٌ ی ٍافری بًش دارى ٍ يهیشٌ با چشو يایی برق افتادى  ٌ ياش نطهئن شدم عالق گفت

ازش حرف نی زنٌ، درست نحل ننی کٌ چشهو بٌ کتاب نی افتٌ ٍ يهٌ چی رٍ فرانَش 
 .نی کنو

صدا رٍ نزدیکی يای خَدم حس نی کنو، درست زیر . با صدای زیری بٌ خَدم نیام
. بَی ناخَشایندی تَ بینی م نی پیچٌ. انگار یکی زیر گَشو داشت زنزنٌ نی کرد! گَشو

ٌ رٍی تخت . صدای زنزنٌ، نبًو  تَ گَشو اکَ نیشٌ ٌ ی رٍب عکس صَرت بی رنگو تَ آین
نگاى کٌ نی چرخَنو، نی بینو . یٌ چیز نبًهی رٍ از زیر نژى يام حس نی کنو. افتادى بَد

ٌ ای نات نی نَنو ٍ ناگًان با ! دٍد سیاى رنگی تَ يَا پیچ نی خَرى ٍ ناپدید نیشٌ لحظ
ٌ ای بٌ شیشٌ تکَنی نی خَرم ٍ بٌ سنگی کٌ رٍی تخت افتادى بَد خیرى نیشو بٌ . ضرب

خَدم پَزخندی نی زنو، ندتی کٌ چشو يام ضعیف شدى ٍ ٍقت نکردم بٌ پزشک نراجعٌ 
 .کنو ٍ حاال این ضعیفی بٌ تَيو يای رنگارنگو دانن زدى بَد

ٌ رٍ نیشو ٌ ی . با صدای دردآٍری نگايو بٌ سرعت نی چرخٌ ٍ نیخکَب رٍب صدای زنزن
ٌ ی بزرگ ٍ دیَاری نی کشَنٌ اتاق . نن رٍ نحل آدم يای يیپنَتیزم شدى بٌ سهت آین

 .تاریک بَد ٍ تنًا نَر ضعیفی از چراغ خَاِب کنار تخت ساطع نی شد
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 ...جنی... جنی-

صدا کشیدى ٍ لرزٍن بَد؛ انگار صاحب صدا درد جان کايی رٍ تحهل نی کرد ٍ بٌ 
 !نفس نفس افتادى بَد ٍ شاید يو نفس يای آخرش رٍ نی کشید

 ...جنی-

حس . سَزش ٍ سرنا از فرق سرم تا بٌ نَک انگشتش يای پام شرٍع بٌ پیشرٍی نی کنٌ
ٌ م ٍ گرنا ٍ سرنا يهزنان بٌ تِن ظریفو يجَم آٍردن  .نی کنو تَ ٍانی پر از یخ فرٍ رفت

 ...جنی-

از آینٌ بٌ لباس سرتاسر سفید ٍ بلندم خیرى نیشو ٍ چشو يام . گَش يام زنگ نی زنن
ٌ رج تنو رٍ از نظر نی گذرٍنٌ صدای جیغ نانندی تَ گَشو نی پیچٌ ٍ تن . خیرى رج ب

گرنای نفس سردی رٍ زیر گَشو حس نی کنو ٍ دقیقًا . یخ زدى م رٍ بٌ لرزیدن ٍا نی دارى
 .يهَن قسهت شرٍع بٌ گزگزکردن نی کنٌ

 .نراقب خَدت باش-

ٌ ای  ٌ ی زنزن نفس سردی از بغل گَشو رد نیشٌ ٍ آٍای يیس نانند ٍ کشداری زنین
. نیشٌ کٌ باريا تَ گَشو اکَ شدى ٍ نفسو رٍ تَ جایی نیَن سینٌ ٍ قلبو حبس کردى

ٌ ای  لهس آرٍنی رٍ رٍی تنو حس نی کنو ٍ تا چشو نی چرخَنو، تَ آینٌ نات نقط
 .نی نَنو ٍ اکسیژن انگار با نن قًر نیشٌ

ترسیدى نگايو رٍی قسهتی از پیراين رٍشنو خیرى نی نَنٌ ٍ دایرى ی سرخ رنگی کٌ ير 
نات ٍ حیرٍن بٌ پًلَی چپو کٌ بٌ رنگ خَن دراٍندى بَد، . لحظٌ گسترش پیدا نی کنٌ

آيستٌ انگشت يای دستو رٍ رٍی پیراين رنگ شدى م نی کشو ٍ . نگاى نی کنو
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ٌ م نی چکٌ ٍ رٍی پَستو . سرانگشت يام بٌ رنگ خَن در نیان قطرى ای رٍی پای برين
 .پخش نیشٌ

 .جنی...نراقب خَدت باش-

صدا حاال از دٍردست يا، از بیرٍن اتاق نی اٍند ٍ حس سنگینی نگايی بیشتر از قبل 
آزارم نی داد؛ ٍلی این خَنی شدن انگشت يام ٍ پیراين بلندم ينَز نن رٍ جلَی آینٌ 

سرنا از تنو عبَر نی کنٌ ٍ جایی درست زیر رنِگ سرخ پیراينو . جابت نگٌ داشتٌ بَد
از درد خو نیشو ٍ دستو رٍ رٍی پًلَم نی ذارم ٍ از چیزی . تجهع نی کنٌ ٍ تیر نی کشٌ

 .کٌ حس نی کنو سرم گیج نیرى ٍ چشو يام گرد نیشٌ

ترسیدى خَِن سر انگشت يام رٍ لهس نی کنو ٍ از تَ آینٌ بٌ صَرت رنگ پریدى م نگاى 
آرٍم صاف نی ایستو ٍ بی تَجٌ بٌ دردی کٌ سرتاسر بدنو رٍ در برگرفتٌ بَد، . نی کنو

نفس عهیقی نی کشو ٍ نردد ٍ آرٍم آرٍم . دستو رٍ بٌ سهت پایین پیراين بند نی کنو
ٌ ی پیراين رٍ باال نی کشو ٍ نی لرزم از چیزی کٌ تَ افکارم جَالن نیدى پًلَم تیر . لب

ٌ م بلند نیشٌ  .نی کشٌ ٍ نال

 !آى-

ٌ م راى باز نی کنٌ ٌ ی چشهو بٌ رٍی گَن از زیر پیراينو . لب نی گزم ٍ قطرى ای اشک از گَش
. پايام بی حس نیشٌ ٍ ناشیانٌ بٌ کهد تکیٌ نیدم. چند قطرى خَن رٍی زنین نی چکٌ

نفسی نی گیرم ٍ ٍحشت زدى پیراين رٍ باالتر نی کشو ٍ چشو يای نات ٍ گنگو بٌ رٍی 
لرزشی سرتاسر . نفسو باال نهی اٍند. قسهتی از بدنو کٌ ناپدید شدى بَد خیرى نی نَنٌ

ٌ يای خَنی ٍ . بدنو رٍ دربرنی گیرى کهی نی چرخو ٍ بًت زدى از قسهت خالی پًلَم، رگ
سَزش نعدى م رٍ حس نی کنو ٍ عق نی زنو ٍ گلَم . گَشت سرخ رنگ داخلی رٍ نی بینو

چند بار پشت سر يو پلک نی زنو ٍ کاش نیشد چشو يای جابت شدى م . از درد نی سَزى
ٌ ای بکشَنو چرخش درد ٍ باال اٍندنش از نعدى م تا گلَ ٍ دينو رٍ ! رٍ بٌ طرف دیگ
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ٌ يای نتَرم ٍ خَنین رنگ رٍی گَشت ٍ پَستو ُسر . حس نی کنو قطرى يای خَن از رگ
 .نی خَرى ٍ نایع تلخ نزى ای از نعدى م رايش رٍ بٌ گلَم باز نی کنٌ

 ...جنی-

ٌ تاریک نی پیچٌ  .صدا تَ اتاقک سرد ٍ نیه

 !نرگ نرا باٍر کن...جنی-

ٌ ی سهت چپ بدنو خیرى نیشو کٌ ناگًان حسی از تنو عبَر نی کنٌ ٍ  بٌ پًلَی نداشت
دستی کَچیک ٍ سرخ رنگ از نیَن خَنین رنگ يای نتَرم شدى ی تنو بٌ بیرٍن کشیدى 

ٌ يا نی ایستن، نفسو حبس نیشٌ ٍ دستی نانرئی نن رٍ بٌ عقب پرتاب . نیشٌ جانی
ٌ ای کٌ بٌ سر ٍ بدنو ٍارد نیشٌ، . نی کنٌ نحکو بٌ تخت چَبی برخَرد نی کنو ٍ با ضرب

ٌ م بلند نیشٌ ٌ م . بٌ يو نی پیچو ٍ نال ٌ يام تا انتداد چَن اشک يام پی درپی از رٍی گَن
 .ُسر نی خَرن

 !بابا-

 .سرم تیر نی کشٌ. نفسو برای بلند کردن صدام ٍ طلب کهک، یاری م نهی کنٌ

 !آخ-

ٌ ای نی خَرم ٍ بٌ خَدم نیام . چشو باز نی کنو ٍ دستو رٍ بند پًلَم نی کنو، یک
ٌ ای از یخ سنگین ٍ سرد شدى بَدن ٌ ای از نَر صبحگايی . دست يام درست نحل تیک اشع

ساعت زنگ خَرم درست سر ساعت نَرد نظر شرٍع بٌ ابراز . بٌ داخل اتاق دنیدى نیشٌ
 .ٍجَد نی کنٌ ٍ اتاق رٍ، رٍی سرش نی گیرى

ٌ گاى از خَدم نشَن نی دادم، بٌ  آب دينو رٍ قَرت نیدم ٍ با جرأت ٍ شجاعتی کٌ گ
لبخند نی زنو، . سهت آینٌ کشیدى نیشو ٍ بٌ پیراين صاف ٍ اتَکشیدى م نگاى نی کنو
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صدای زنندى ی زنگ تَ سرم اکَ نیشٌ، صدای پردرد از ذين ناالن ! تلخ ٍ ٍحشت زدى
ٌ جا . خَدم نگايو چرخ نی خَرى ٍ نردنک يای لرزٍن چشهو بٌ دنبال قطرى ای خَن يه

نایع تلخ نزى ای از گلَم پایین نیرى ٍ نعدى م رٍ نی سَزٍنٌ ٍ باعخ . رٍ از نظر نی گذرٍنٌ
بٌ سختی پیراينو رٍ باال . نیشٌ دردی تَ شکو ٍ نعدى م بپیچٌ ٍ تا کهر خو بشو

 .نی کشو ٍ پَست صاف ٍ سفیدم نیَن تاریکی ٍ رٍشنایی اتاق خَدنهایی نی کنٌ

. لبخندم کش نیاد ٍ چشو يای گرد ٍ لرزٍنو رٍی يهٌ جای تنو ُسر نی خَرى
ٌ ای تیرى  !سر انگشت يام رٍ لهس نی کنو، سفیدى ٍ دریغ از لک

 !اٍى، خدای نن-

! درست نحل انسان يای دیٍَنٌ شدى بَدم. بٌ صَرت نات ٍ سفیدرنگو خیرى نیشو
پیراين گشاد ٍ بلند با نَيایی پخش ٍ صَرتی کٌ بٌ کبَدی نی رفت ٍ چشو يایی کٌ 

 .از ترس ٍ ٍحشت، از حدقٌ دراٍندى بَد

 .نن دیٍَنٌ نیستو-

ٌ م خبری یا پرسشی بَد رٍ نهی دٍنو، فقط نی دٍنو کٌ نن دیٍَنٌ نیستو نی خندم، . جهل
اٍل آرٍم ٍ بعد کهی بلندتر از حد نعهَل ٍ این جا اگٌ کسی بٌ نرگ گرفتار بشٌ، کسی 

ٌ ی پیراينو از بین انگشت يای لرزٍنو بٌ  ٌ ای از جا نی پرم ٍ دنبال نی فًهٌ؟ با صدای ضرب
 .پایین ُسر نی خَرى

يهَن پرندى ی . صدا نیدى« ترق»گردن خشکو . نگاِى بًت زدى م بٌ سهت صدا نی چرخٌ
 !خَش آب ٍ رنِگ فراری بَد

*** 
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ٌ ی کَچیک ٍ قدیهی کٌ در کنار تنًا فست فَد فرٍشی شًر کَچیکهَن بَد،  از کتابخَن
ٌ م رٍ جلب کردى بَد، عکسی از زن . چند کتاب خریدى بَدم سر تیتر یکی از کتاب يا تَج

ٍ نرد دست در دست يو کٌ در قالب قلبی بر رٍی کتاب، نقش بستٌ بَد ٍ نتنی با 
فَنتی زیبا ٍ بَلدشدى بر رٍی جلد کرم رنگ کتاب خَدنهایی نی کرد ٍ نتنی کَچیک تر کٌ 

ٍیلیام شکسپیر يهیشٌ غَغایی تَ دل . سرانجام پایان کتاب رٍ بٌ خَانندى نی رسَند
ٌ ای قابل نقایسٌ نیست نرگ دردناکشَن نشان »: آدم بٌ پا نی کنٌ کٌ با يیچ کتاب دیگ

 «عشقشَن شد

. نرگ ٍ پایان تلخی کٌ پیتر ازش حرف نی زد، داستانی کٌ نطهئنًا آنادى ی شنیدنش بَد
ٌ يای نرنَز ٍ  با خَندن جهلٌ بٌ یاد پیتر افتادم ٍ از این کٌ تَنستو داستانی کٌ با عالق

پدر باز بٌ شًر رفتٌ بَد ٍ نن بٌ سهت . عجیب پیتر سازگار بَد بگیرم، خَشحال بَدم
 .تنًا دٍست يایی کٌ انتظارم رٍ نی کشیدن پرٍاز کردم

*** 

. نرگ دردناکشَن نشَن عشقشَن شد ٍ با نرگشَن خشو ٍالدینشَن ادانٌ پیدا کرد-
این خشو با سرانجام فرزندانشَن از بین نرفت ٍ حاال يو ٍقت نهایش خَنینی ست کٌ 

 ...ندت ياست در انتظارش يستن

 :با بلند شدن ناالال از رٍی تخت زیر چشهی نگايش کردم ٍ با نکحی پرسیدم

ٌ ش بًهَن نی فًهَنٌ ... خب- نی بینید شکسپیر چی کار نی کنٌ؟ از اٍلین خط نهایشنان
ٌ طَر نی خَاد تهَم بشٌ ٍ چٌ پایانی دارى  .این داستان چ

ٌ يا رٍ حس نی کنو . باز چشهو رٍی خط کتاب نی افتٌ ٍ بعد بلند شدن تک تک بچ
ٌ شَن بٌ سهت پیتر نی رفتن ناالال داشت زیر گَش پیتر پچ نی زد ٍ نن این ٍر . يه

 .کنجکاٍ خط بعدی رٍ خَندم
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 ...جایی دست جَانع بٌ خَن آلَدى نی شَد-

پیتر بٌ دیَار پر . دٍرم کٌ خلَت شد ساکت نیشو ٍ این بار علنًا چشو بًشَن نی دٍزم
ترک اتاق تکیٌ دادى بَد ٍ یکی از پاياش رٍ بٌ دیَار چسبَندى ٍ کهی خو شدى بَد تا 

دست ياش رٍ تَ جیب شلَار لی ش فرٍ بردى . ناالال راحت تر بتَنٌ کنار گَشش پچ بزنٌ
پسريا ساکت ٍ نطیع نحل دٍ . ٍ با اخو يایی بٌ يو پیچیدى ٍ نتفکر سر تکَن نی داد

ٌ رٍش ایستادى بَدن ٍ ارٍرا با اٍن صندلی چرخدار قدیهیش کهی  شاگرد خطاکار رٍب
ٌ ای بٌ تن کنن. دٍرتر نگايشَن نی کرد پیراين . تَ این ندت ندیدى بَدم لباس دیگ

لب بٌ يو فشار نیدم ٍ . ناالال کًنٌ بَد ٍ حتی قسهت يای ریز پارگی بٌ چشو نی خَرد
آى تلخی از گلَم باال نیاد، کاش . خدا رٍ شکر نی کنو بابت نعهتی کٌ بٌ نن بخشیدى

کالفٌ از پچ پچ ياشَن کهی خَدم رٍ از . بزرگ تر از االنو بَدم، تا بتَنو بًشَن کهک کنو
 .رٍی تخت بٌ سهتشَن نی کشو ٍ کهی اخو نًهَن چًرى م نی کنو

ٌ يا؟- ٌ تَن رٍ سر بردى بچ  رٍنئَ ٍ ژٍلیت حَصل

آنتَنی با . نگايشَن بٌ سهتو نی چرخٌ، سنگینی نگاى تیز پیتر رٍی تنو چرخ نی خَرى
 .دیدن نگاِى ناراحت ٍ نعذبو لبخندی نحارم نی کنٌ ٍ بٌ سهت پیتر نی چرخٌ

ٌ ی باال ببری، بًترى کٌ اٍنجا رٍ بًش نشَن بدی: آنتَنی  .پیتر تَ باید جنی رٍ بٌ طبق

 .لحن صداش جدی؛ ٍلی پر از حزن ٍ افسَس بَد

 ...آنتَنی درست نیگٌ، نا باید نطهئن بشیو: ارٍرا

ناگًان سکَت نی کنٌ ٍ از زیر نژى يای تابدارش نلتهسانٌ نن رٍ نگاى نی کنٌ ٍ لب 
 :نردد نی پرسو. نی گزى

 از چی باید نطهئن بشید؟ اتفاقی افتادى؟-
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ٌ ی  بی تَجٌ بٌ سَالو پیتر رٍ نگاى نی کنن ٍ پیتر، برخالف بی تَجًی ٍ حالت التهاس گَن
ٌ يا، نستقیو ٍ خیرى نگايو نی کرد اخو نی کنو ٍ ناراضی از رفتارشَن دست بٌ سینٌ . بچ

. ٍ ننتظر نی نَنو تا بلکٌ نن رٍ يو از نَضَعی کٌ نطهئنًا بٌ نن ربط دارى، نطلع کنن
پیتر با دیدن ٍضعیت ٍ حالتو لبش بٌ حال پَزخند بٌ سهت پایین کشیدى نیشٌ ٍ با 

 .دیدن نگايو بٌ سهتش، سر نی چرخَنٌ ٍ بٌ سقف چشو نی دٍزى

 .نی دٍنو: پیتر

 .صدای ارٍرا نهلَ از بغضی کًنٌ بَد، لرزش صداش باعخ نیشٌ باز گَش يام رٍ تیز کنو

 پس ننتظر چی يستی؟! خب: ارٍرا

 !پیتر لطفاً : آنتَنی

 ...ينَز زٍدى: پیتر

نگايو بٌ سهت چشو يای سیايش کشیدى نیشٌ، چند تار از نَيای . نکحی نی کنٌ
شب رنگش رٍی پیشَنی بلندش ریختٌ بَد ٍ چًرى ش جدا از اٍن حالت نات ٍ 

لب ياش تکَن نی خَرى، چشو . بیهارگَنٌ، زیبایی ٍ جذابیت خاصی پیدا کردى بَد
ٌ ای از جا کندى شد  !نی بندم ٍ لعنت بٌ قلبو کٌ لحظ

 جنی نی تَنی این جا بهَنی؟: پیتر

از اٍن ژست ایستادن . چشو باز نی کنو ٍ نردد از جا بلند نیشو ٍ کنار تخت نی ایستو
قبلی ش خارج شدى بَد ٍ حاال نحل يهیشٌ، صاف ٍ صانت ایستادى ٍ نحل شکارچی بٌ 

 :با دیدن نگاى نات ٍ گیجو بار دیگٌ سَالش رٍ تکرار نی کنٌ. شکارش نگاى نی کرد

 تا ٍقتی کٌ يَا تاریک بشٌ، نی تَنی این جا بهَنی؟ یا نی خَای بری خَنٌ؟-
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زیر سنگینی نگاى يایی کٌ نهی تَنستو . ير پنج نفر ننتظر ٍ عجیب نگايو نی کردن
ٌ يو قفل نی کنو ٍ تنًا بٌ تکَن دادن سر  درست نعنی شَن کنو، نعذب دست يام رٍ ب

ٌ يا نشَن ندم ٍ نتَجٌ ترسی کٌ  اکتفا کردى ٍ لب نی گزم تا ٍاکنشی برخالف انتظار بچ
 .بٌ دلو افتادى بَد، نشن

پیتر خَنسرد تر از يهیشٌ، بٌ دیَاِر کناِر پنجرى تکیٌ دادى بَد ٍ بٌ بیرٍن ٍ ناى کانل نگاى 
بٌ کنارش نیرم ٍ برخالف . قسهتی از ناى زیر ابريای سیاِى شب پنًان شدى بَد. نی کرد

نگاى يایی کٌ بٌ ناى دٍختٌ شدى بَد، نن بٌ پیتر ٍ صَرت سفیدش کٌ زیر نَر نًتاب 
 .نی درخشید خیرى نیشو

 .خیلی خب جنی، يهرايو بیا: پیتر

ٌ شدى ش باز يو بستٌ بَد ٍ  بٌ سهت اتاق نرنَز نیریو، اتاقی کٌ با ٍجَد دِر شکست
ٌ يا اجازى نهی دادن اطرافش پرسٌ بزنو؛ يهَن اتاقی کٌ پیتر ندتی درش پنًان  بچ

ٌ ای نشَن نهی داد خالِی . پشت سر پیتر ٍارد اتاق نیشو. نی شد ٍ برای دیدن نن عالق
ٌ ای ٍسیلٌ، تنًا چیزی کٌ بٌ چشو نی خَرد یٌ پنجرى با ! خالی بَد دریغ از تیک

ٌ يای ترک برداشتٌ بَد ٍ دِر سالو ٍ سیاى رنگی کٌ نقابل در اٍلیٌ قرار داشت پیتر . شیش
نردد دستگیرى ی در رٍ بٌ . با دیدن نگاى خیرى م، با دست بٌ سهت در يدایتو نی کنٌ
ٌ ی تنگ ٍ . سهت پایین نی کشو ٍ در بٌ سهت داخل اتاق باز نیشٌ نگايو بٌ راى پل

ٌ رٍم خشک نیشٌ ٍ پام از حرکت نی ایستٌ ٍ ب  .تاریک ر

 چی شد جنی؟-

ٌ يا يهرايهَن نی اٍند . دل نگران نگايو رٍ بٌ زنین نی دٍزم، کاش حداقل یکی از بچ
 :صدای دلنشین ٍ بو پیتر تَ گَشو اکَ نیشٌ

 .نترس جنی، نن باياتو-
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نتَجٌ ترسو نیشٌ ٍ . يهین کٌ بايانی نی ترسو. لبخند نحَ ٍ ناتی کنج لبو نی شینٌ
تا چشو کار نی کرد تاریکی نحض بَد، تنًا نی تَنستی . جلَتر از نن بٌ حرکت در نیاد

ٌ يای جلَی پات رٍ ببینی  .پل

 .این جا خیلی تاریکٌ-

تاريای صَتیو نی لرزید ٍ صدام نهلَ از يیجان ٍ ترسی بَد کٌ سعی در پنًَن کردنش 
 .داشتو

 .باالتر کٌ بریو چند تا پنجرى يست کٌ نَِر ناى رٍ ننعکس نی کنٌ ٍ رايرٍ رٍشن نیشٌ-

 :فکری نی کنو ٍ چراغی باالی سرم رٍشو نیشٌ، نی خندم ٍ آيستٌ پچ نی زنو

 .یٌ لحظٌ صبر کن-

ٌ ش رٍ بٌ  ٌ م نی کنو ٍ تبلت يشت اینچی م رٍ بیرٍن نی کشو ٍ نَر صفح دست تَ کَل
 .سهت رايرٍ نی گیرم

 .حاال بًتر شد-

ٌ يا رٍ بٌ سهت  پیتر با دیدن لبخند ٍ نگاى براقو نکخ نی کنٌ ٍ سپس با لبخندی نحَ پل
ٌ رٍی دری کٌ در انتًای رايرٍ قرار داشت . باال طی نی کنٌ ٌ يا عبَر نی کنیو ٍ رٍب از پل

ٌ رٍم ٍ در کنار در، بٌ دیَار تکیٌ نیدى ٍ با حالتی غریب نگايو . نی ایستیو پیتر رٍب
نگايو بین دِر چَبی کرم رنگ با خطَط قًَى ای تیرى ٍ صَرت خالی از احساس . نی کنٌ

ٌ يای نَر نًتاب تا حدٍدی فضای رايرٍ رٍ رٍشن کردى . پیتر در حال چرخش بَد بارق
ٌ جا نی چرخٌ ٍ سپس در کنار پیتر ٍ قسهتی کٌ دستش . بَدن چشو يام کنجکاٍ بٌ يه

نردنک يای لرزٍنو از ترس گشاد نیشن ٍ . رٍ بٌ دیَار تکیٌ دادى بَد جابت نی نَنٌ
 .سیخ نی ایستو
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 !پیتر-

انتداد نگايو رٍ نی گیرى ٍ سرش بٌ سهتی کٌ خیرى شدى بَدم نی چرخٌ، پَزخند 
رٍی دیَاِر ترک . صدادارش تَ فضای خلَت رايرٍ نی پیچٌ ٍ چند بار تَ گَشو اکَ نیشٌ

ٌ ی  برداشتٌ جای دست نقش بستٌ بَد؛ دستی کٌ سرانگشت يای خَنینش رٍ از طرف لب
ٌ يای خَن خشک شدى بٌ . در کشیدى ٍ تا قسهت نیانی رايرٍ ادانٌ پیدا کردى بَد لک

نسخ شدى خو نیشو ٍ رد پای خَنین رٍ لهس . طرز زشت ٍ زنندى ای خَدنهایی نی کرد
ٌ الی پنجرى ی شکستٌ بٌ داخل نیاد ٍ نَيای بلندم رٍ بٌ رقـــص . نی کنو بادی از الب
تلخ آب ديانو رٍ قَرت نیدم ٍ تقریبًا . زیر گَشو از نفَذ سرنا بٌ گزگز افتاد. درنیارى
 :نی نالو

 !نال االن نیست-

 .سال يا نی گذرى-

ٌ م رٍ بٌ خَدش جلب نی کنٌ، تَ يهَن حالت خهیدى بٌ آنی بٌ طرف  ٌ ای تَج صدای نال
صدای گریٌ ٍ حرکت از داخل . صدا نیدى« ترق»ننشاء صدا نی چرخو ٍ استخَن گردنو 

ٌ رٍم نی اٍند دستو تا رٍی قفل در باال نیاد، . صاف نیشو ٍ کهی جلَتر نیرم. اتاق رٍب
ٌ ای از سِر درد نی کنٌ. نی لرزم دستو بٌ در نرسیدى جسهی . صدای گریٌ بلندتر نیشٌ، نال

سرنایی از . سرد نانع رسیدن سرانگشت يای یخ زدى م بٌ قفل نقرى ای رنِگ در نیشٌ
. طریق لهس پَست دستو بٌ تهام تنو ننتقل نیشٌ ٍ حس انجهاد بًو دست نیدى

ٌ ی بزرگ پیتر رٍی تن ظریف ٍ کَچیکو . تکَن سختی نی خَرم ٍ بٌ خَدم نی لرزم سای
نگاى بی فرٍغو بٌ . چنبرى نی زنٌ ٍ دستش، دست کَچیک ٍ لرزٍنو رٍ قفل خَدش نی کنٌ

ٌ ی اٍن تَ تاریکی  ٌ ی دیگ سهت سرنای نگايش نی چرخٌ، نیهی از چًرى ش رٍشن ٍ نیه
ٌ بَد  :اشارى ای بٌ در بستٌ نی کنٌ ٍ آرٍم لب نی زنٌ. فرٍرفت

 .االن ٍقتش نیست جنی-
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تَ کی يستی؟ این جا »: کاش نی شد بگو. نات نگايش نی کنو. دستو رٍ پایین نیارى
 «!این جا چٌ خبرى لعنتی يا؟»کاش نی شد فریاد بزنو کٌ « چی کار نی  کنی؟

ٌ يا باال نیرم ٍ با تبلتو . آى تلخی نی کشو ٍ بٌ سهتی کٌ پیتر نی رفت راى نی افتو از پل
 :زیر لب پچ نی زنو. نَر رٍ رٍی دیَار ٍ سقف رايرٍ نیندازم

 !این يا جای دست يای کیٌ؟-

خطَط خَنین رنگ از پیچ رايرٍ شرٍع شدى ٍ تا قسهتی ادانٌ داشت ٍ سپس قطع 
نی شد ٍ باز يو سرانگشت يای سرخ رنگی جای جای دیَار خَدنهایی نی کرد ٍ فضای 

 .تاریک ٍ خلَت رايرٍ رٍ بٌ طرز ٍحشتناکی، بدترکیب ٍ ترسناک جلَى نی داد

 .نپرس جنی، سَالی نپرس کٌ جَابش رٍ خَدت باید بعديا پیدا کنی-

 :بٌ خَد نی لرزم ٍ ترسیدى زنزنٌ نی کنو

 چرا نن؟ تَ چرا نهیگی؟! نن؟-

ٌ ی کهک ٍ حل نسائل بٌ پای خَدتٌ جنی-  .نن فقط نی تَنو کهکت کنو، نتیج

بلند ٍ باالیی نی کشٌ ٍ آرٍم ٍ « يیس»سپس انگشت اشارى ش رٍ رٍی لبش نی ذارى ٍ 
 :سرد نیگٌ

 .بًترى دیگٌ سَالی نپرسی-

ٌ ی آخری رٍ ندیدم ٍ سکندری  بٌ قدری يَش ٍ حَاسو بٌ در ٍ دیَار رايرٍ بَد کٌ پل
. اگٌ دست پیتر کهرم رٍ نچسبیدى بَد نطهئنًا چیزی از صَرتو باقی نهی نَند. نی خَرم

 :نفس حبس شدى م رٍ آزاد نی کنو ٍ زیر لب نی نالو

 ...اگٌ نگرفتٌ بَدیو االن! نهنَن پیتر، ٍای! اٍى خدای نن-
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پریشَن سکَت نی کنو ٍ پیتر با فشاری بٌ کهرم نن رٍ بٌ اتاقک ند نظرش يدایت 
ٍ پیکر با نساحتی حدٍِد يشت ُنٌ نتر کٌ تنًا یٌ در پَسیدى ٍ -نی کنٌ، اتاقک بی در

سَز سرنا بٌ صَرتو نی خَرى ٍ از این کٌ پنجرى ای نیست کٌ . قدیهی درش ٍجَد داشت
ٌ يای  این سرنا راى ٍرٍد داشتٌ باشٌ ٍ این فکر کٌ این سرنای سَزندى از کجا نیاد، عضل

ٌ م نی کَبید. تنو رٍ ننقبض نی کنٌ با یٌ دست تبلت رٍ . قلبو تندتر از حد نعهَل بٌ سین
ٌ م نَيای بلندم رٍ زیر کت گرنو پنًان نی کنو از این يهٌ . نگٌ نی دارم ٍ با دست دیگ

حس بد ٍ تلخی بٌ آدم ننتقل نی کرد، حس یٌ . اتاق يای تَدرتَی ساختهَن بیزار بَدم
دين خشک . حضَر پیتر رٍ پشت سرم حس نی کنو! يزارتَی بی سرٍتٌ ٍ بی نتیجٌ

 :شدى م رٍ باز نی کنو ٍ تلخ زنزنٌ نی کنو

 !نن حس خَبی بٌ این جا ندارم...پیتر؟ نن-

صدایی ازش نهی شنَم ٍ تنًا صدای نسیو نالیهی کٌ تَی اتاقک کَچک در حال گردش 
 .بَد نن رٍ نی ترسَند

 :کهی جهع ٍجَرتر نی ایستو ٍ ناراحت نیگو

 ...نن! پیتر، چرا جَابو رٍ نهیدی؟-

ٌ ای دينو رٍ نی بندى ٌ ش از کنارم عبَر نی کنٌ ٍ لحظ با نفس عهیقی، لب نی گزم ٍ . سای
 :تلخ ٍ گزندى نیگو

 چرا جَابو رٍ نهیدی؟! چرا نن رٍ بٌ این جا آٍردی؟ با تَام پسر-

نٌ نتری -نگٌ این اتاقک يشت. صداش کهی دٍرتر از جایی کٌ ایستادى بَدم نی اٍند
ٌ قدر بَد کٌ صدا این طَر ضعیف بٌ گَش نی رسید؟  چ

 تَ از نن نی ترسی جنی؟-
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ٌ ای بٌ سَالش فکر نی کنو ٍ بٌ  ٌ م بر رٍی زنین جابت نی نَنٌ، لحظ چشو يام رٍی سای
 :آنی بٌ سهت صدا نی چرخو ٍ نیگو

 !باید بترسو؟-

نفسو رٍ . نَر تبلت بٌ يهَن سهت تابیدى نیشٌ ٍ نن جز دیَار ٍ رايرٍ چیزی نهی بینو
 :با حرص ٍ غضب حبس نی کنو ٍ آرٍم زنزنٌ نی کنو

 پیتر، بازی ت گرفتٌ؟-

 :تنًا صدای پیتر تَ گَشو نی پیچید ٍ خَدش انگار رٍحی بَد کٌ در اتاق پرسٌ نی زد

چرا ! شاید نن شیطان باشو، شاید قاتل ٍ شاید کسی کٌ تَ رٍ بٌ پایانی تلخ بکشَنٌ-
 بًو اعتهاد کردی ٍ بٌ این جا اٍندی جنی؟

با لب يایی کٌ لرزشش بٌ دندٍن يام ننتقل شدى بَد، نی خندم؛ خندى ای از رٍی يیجان، 
اخو يام کهی تَ يو بَد ٍ برای . ترس ٍ حس عجیبی کٌ از سَالش بٌ سراغو اٍندى بَد

آيستٌ . جلَگیری از لرزش دست يام، تبلت رٍ نحکو ٍ با فشار بین انگشت يام نی گیرم
 :لب نی زنو

 ...پیتر، لطفا-

 :نگايی بٌ اطراف نیندازم ٍ نی نالو

این جا دارى نن رٍ نی ترسَنٌ، نی تَنو این جا ترس رٍ احساس کنو، لطفًا بازی درنیار -
 !پیتر

ٌ تر از يهیشٌ لب نی زنو  :آيست

 !داری اذیتو نی کنی پیتر-
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چشو ياش درست . از جا نی پرم ٍ چشو غرى ای بٌ پیتر نیرم. سری از کنار گَشو جلَ نیاد
 :لب يای بی رنگش تکَن نی خَرن. تَ چند اینچِی نگايو بَد

 ؟...ترس-

دست ياش نن رٍ بٌ سهت دیَار يدایت نی کنٌ ٍ نَر تبلت رٍ . نفس لرزٍنی نی کشو
ٌ رٍی دیَار نیندازى ٍ َبو ٍ سنگین کنار گَشو پچ نی زنٌ ٍ ب  :ر

 !ترس، چیزی نیست جز حقیقت نحض جنی-

با دیدن اشکالی کٌ رٍی دیَار نقش بستٌ بَدن، حس بدم پر نی کشٌ ٍ ناخَداگاى چند 
ٌ رٍم نزدیک نیشو تبلت رٍ باالتر نی گیرم تا نقَش پیَستٌ ٍ کنار يو . قدم بٌ دیَار رٍب

ٌ شدى قطرى ٍار دٍر تا دٍر نقَش رٍ احاطٌ . رٍ با دقت بیشتری ببینو سرخی خَن لخت
 .نزدیک تر نیرم ٍ بٌ اجزای طرِح رٍی دیَار خیرى نیشو. کردى بَد

ير چیزی کٌ عهیقًا دیَار رٍ ... نقش با شیِء تیزی رٍی دیَار خط انداختٌ بَد، چاقَ یا
ٌ ای شرٍع شدى ٍ دٍرتادٍر نقطٌ پیچیدى ٍ سایزش، بٌ . خراشیدى بَد یٌ دایرى کٌ از نقط

یٌ . اندازى ی کف دست انسان بَد ٍ سپس خط آخر بٌ یٌ نقش دیگٌ ننتًی نی شد
ٌ تای دیگٌ ! آدنک یٌ دایرى برای سر اٍن ٍ خط صاف برای دٍتای اٍن يا ٍ برای س

ٌ ی جنسیت اٍن يا بَد رٍ نشَن نی داد ٍ چًار خط برای  نحلخ نانند کٌ انگار نشَن
دست ٍ پايای اٍن ٍ در آخر چًار دایرى ی کَچیک برای پايا ٍ دست ياشَن نقش رٍ 

پنج آدنک کٌ در قسهت باالی دایرى طرح زدى شدى ٍ در آخر دٍ نیو . تکهیل نی کرد
خَن از بین تیزی طراحی يا . دایرى ی بزرگ ٍ خَنین دایرى ٍ آدنک يا رٍ دربرگرفتٌ بَدن

 .بر رٍی دیَار رٍٍن شدى بَد

 !این يا خَنن... اٍى، این يا-

 :ناباٍر ٍ پرسش گرانٌ بٌ پیتر نگاى نی کنو ٍ نی پرسو
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 پیتر این يا رٍ کی کشیدى؟-

 :دست بٌ سینٌ کنارم جا نی گیرى ٍ بٌ نقاشی رٍی دیَار چشو نی دٍزى

 ...یکی-

ٌ ای صدای خراش ٍ کشیدگی چیزی بر رٍی دیَار گَشو رٍ پر نی کنٌ، تنو نَرنَر  لحظ
 .نیشٌ ٍ از رٍی چندش ٍ درد چشو نی بندم

 .نگاى کن جنی-

پلک يام رٍ از يو باز نی کنو، تبلت رٍ از جایی کٌ ایستادى بَدم، کهی بٌ طرف راست 
ٌ ای خیرى نی نَنٌ. نی گیرى گیج ٍ ! آى...اٍن صدا! خدای نن. نگايو بٌ تصَیر دیگ

ٌ م نکنن تصَیری بزرگتر از یٌ آدنک کٌ . سردرگو سرم رٍ تکَن نیدم تا افکار ٍايی آشفت
 .با خراش يای بیشتر ٍ عهیق تر رٍی دیَار حک شدى بَد ٍ آدنک انگاری نؤنخ يو بَد

 :کنجکاٍ با ذينی آشفتٌ نی پرسو

 !اٍن دخترى کیٌ؟-

با دیدن . برنی گردم ٍ بٌ پیتر نگاى نی کنو، کهی دٍرتر از نن بٌ نقش خیرى شدى بَد
نگايو بٌ رٍی خَدش نزدیکو نیاد بٌ طَری کٌ آرنجش دستو رٍ لهس نی کنٌ، سرش 

 :رٍ نزدیک تر نیارى ٍ زیر گَشو نیگٌ

 نی خَای بدٍنی کیٌ؟-

ٌ قدم عقب نیرى ٍ بٌ . سرم رٍ تأییدٍار تکَن نیدم ٍ پرسش گرانٌ نگايش نی کنو قدم ب
 .در پَسیدى ی پشت سرش نی رسٌ

 .اگٌ نی خَای بدٍنی، باید بٌ دریاچٌ بیای جنی-
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ٌ ی بًتا؟! دریاچٌ-  !بٌ اٍن جا چٌ ربطی دارى؟! دریاچ

دستگیرى رٍ بٌ سهت پایین نی کشٌ ٍ در با صدای تیز ٍ سنگینی باز نیشٌ ٍ نَر با 
نگاى آخرم رٍ بٌ نقاشی يای رٍی دیَار . سرعت تهام تاریکی اتاقک رٍ دربرنی گیرى

 .نیندازم، حس نی کنو چیزی تغییر کردى

 .بیا جنی-

 .نگاى نی گیرم ٍ بٌ فکری کٌ بٌ سرم زدى بَد نی خندم

 !ٍقت تهَنٌ جنی، بًترى بٌ خَنٌ برگردی-

*** 

ٌ   ی پدر بَد، تکیٌ دادى ٍ بٌ  ٌ رٍی نزرع ٌ م رٍ کنار پام گذاشتٌ ٍ بٌ تک درختی کٌ رٍب کَل
نگايو رٍی ساختهَن بَد ٍ فکرم . اتفاقاتی کٌ ذينو رٍ نغشَش کردى بَد، فکر نی کردم

ٌ يای ساختهَنی بَد کٌ نن بًش یتیو خَنٌ نی گفتو ٍ  دٍرتر از این جا، جایی نابین بچ
ٌ تاریک ٍ بسیار قدیهی کٌ يیچ  پدر با اسو بیهارستان ازش یاد نی کرد؛ ساختهَن نیه
ٌ ی قدیهی ٍ بی استفادى بَد کٌ  شبايتی بٌ بیهارستان نداشت ٍ بیشتر شبیٌ یٌ نترٍک

ٌ يا رٍ درش زندانی کردى باشن  !بچ

ٌ يا، دٍستان نظلَم ٍ بی دفاعی يستن کٌ نَرد ظلو قرار گرفتٌ ٍ  اٍایل فکر نی کردم بچ
ٌ م، با دیدن نقاشی  جرأت بازگَ کردن حقایق رٍ ندارن؛ ٍلی االن، عالٍى بر افکار گذشت
رٍی دیَار کٌ با نخلَطی از خَن بر رٍی دیَار نقش بستٌ بَد ٍ رديای خَنی کٌ تا 

طبقات باالتر بر رٍی دیَار يا کشیدى شدى بَد، بٌ خطراتی کٌ اٍن يا رٍ تًدید نی کنٌ 
 .حاال نی فًهو ترسی کٌ تَ چشو يای تیرى ی ارٍرا نَج نی زد از چیٌ. ٍاقف نیشو
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خَرشید از ٍسط آسهَن بٌ کنار کشیدى شدى ٍ کو کو پشت کَى يای بلند ٍ بٌ يو 
ٌ يای درختان با ٍزش باد بٌ حرکت در  ٌ يا ٍ شاخ پیَستٌ در حال پنًَن شدن بَد، بَت

ٌ يای چنديزارتایی پرندگان تَ آسهَن اٍج نی گیرن شال گردنو رٍ بیشتر از . نیان ٍ دست
 .پیش دٍر گردن ٍ صَرتو نی پیچَنو ٍ بٌ اٍج ٍ فرٍد پرندگاِن در حال پرٍاز نگاى نی کنو

. با احساس ضعفی کٌ سرتاسر بدنو رٍ در برنی گیرى بٌ خَدم نیام ٍ صاف نی ایستو
ٌ ی لذیذ اٍلگا چیزی . دستی بٌ لب يای خشک شدى م نی کشو از صبح بٌ غیر از صبحَن

. نخَردى بَدم ٍ تا االن کٌ آسهَن رٍ بٌ تاریکی نی رفت، گذر زنان رٍ حس نکردى بَدم
دردی از سرم اٍج نی گیرى ٍ کو کو بٌ تهام تنو . کَلٌ بٌ دست بٌ طرف خَنٌ راى نی افتو

سخت آب دينو رٍ قَرت نیدم ٍ دستو بٌ طرف شکو ٍ نعدى م کشیدى . سرایت نی کنٌ
 .نیشٌ

 ! لعنتی... َاى-

ٌ يا رٍ یکی یکی باال  ٌ خاطر دردم سرعتو کو شدى ٍ با بند کردن دستو بٌ نردى يا، پل ب
بی صدا در رٍ باز نی کنو ٍ ٍارد فضای تاریک . قبالً پدر یٌ دستٌ کلید بًو دادى بَد. نیرم

. آيستٌ ٍ دٍالدٍال قدم برنی دارم، خَنٌ تَ سکَت نطلق فرٍ رفتٌ بَد. خَنٌ نیشو
ٌ يا باال رفتٌ ٍ  نتعجب از دردی کٌ نحل یٌ زالَ بٌ جَنو افتادى بَد، کشَن کشَن از پل

سعی نی کنو با بند شدن بٌ دیَاريای رايرٍ خَدم رٍ بٌ اتاق برسَنو ٍ با کهی 
ٌ م رٍ بٌ دست بیارم درد تَ . استراحت ٍ خَردن چند تکٌ کیک ٍ چای قَای از دست رفت

ٌ ی ضعیفی از تٌ  شکهو نی پیچٌ ٍ باعخ نیشٌ بیشتر از پیش تَ خَدم نچالٌ بشو ٍ نال
 .نابین دٍ اتاق گیر افتادى بَدم ٍ نای تکَن خَردن نداشتو. گلَم باال بیاد

حس عجیبی با درد ادغام شدى ٍ آزارم نی داد، انگار تَ شکهو نَجَدی نانرئی در حال 
جَالن دادن بَد ٍ با ير حرکتش تَ شکهو پیچشی رٍ حس نی کردم ٍ دردی کٌ تا نغز 

آنادى ی حرکت بَدم کٌ صدای عجیبی تَ رايرٍ نی پیچٌ ٍ . استخٍَنو نفَذ نی کرد
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سپس دِر انتًایِی رايرٍ کٌ يهیشٌ قفل بَد ٍ چند باری اٍلگا رٍ در حال بیرٍن اٍندن از 
 .اٍن اتاق دیدى بَدم، باز نیشٌ ٍ صدای پچ پچی آشنا تَ گَشو اکٍَار نی پیچٌ

با ٍجَد دردی کٌ طاقتو رٍ بٌ حد رسَندى . دستی نانرئی شرٍع بٌ حرکت دادنو نی کنٌ
بَد، شانسی دستگیرى ی دری کٌ بًش بند بَدم رٍ بٌ پایین نی کشو ٍ با باز شدنش 

کهی بٌ طرف در . خَدم رٍ بٌ داخل يل دادى ٍ نفس حبس شدى م رٍ آزاد نی کنو
نی چرخو ٍ الی در رٍ کهی باز نی کنو ٍ بٌ صدايایی کٌ ير لحظٌ نزدیک تر نی شدن 

ٌ يایی کٌ نزدیک تر نی شدن نگاى . گَش نیدم سر بٌ دیَار نی چسبَنو ٍ از الی در بٌ سای
 :صدایی نردٍنٌ تَ رايرٍی خلَت ٍ تاریک خَنٌ طنین انداز نیشٌ. نی کنو

 .این طَری نهیشٌ، باید ير چی زٍدتر اقدام کنیو-

 ...اٍى! اٍن ينَز آنادى نیست، نٌ، نهیشٌ-

 .نگران نباش-

 .کهی بٌ فکر باش! تَ نهی تَنی این کار رٍ بکنی! اٍى، نٌ-

 .گریٌ نکن عزیزم... جلَی پات رٍ نگاى کن، بیا این طرف-

 آى خدایا، این دفعٌ باید چی کار کنیو؟-

 !نهی دٍنو، نهی دٍنو-

 !این کار اشتباى نحضٌ، یٌ حهاقت بزرگٌ! نا نهی تَنیو این کار رٍ دٍبارى شرٍع کنیو-

ٌ يا ٍ دٍ جسهی کٌ بٌ اتاق نزدیک نیشن رٍ نات ٍ تار نی بینو،  سرم گیج نیرى ٍ سای
سعی نی کنو از صداشَن کٌ برام آشنا . انگار فضای اطرافو رٍ نٌ غلیظی دربرگرفتٌ بَد

بَد تشخیص بدم چٌ کسانی يستن؛ ٍلی این طَر کٌ ضعیف ٍ پچ پچ گَنٌ حرف نی زدن 
ذينو برای . ٍ ُتن لرزٍِن صداشَن، نهی ذاشت تشخیص بدم کٌ این دٍ نفر کی يستن
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ناگًان ترسی عهیق قلبو رٍ نی لرزٍنٌ ٍ نکنٌ این . ير حرکت ٍ تشخیصی قفل شدى بَد
پايام بی حس نیشٌ ٍ بٌ زٍر ٍ کهک در تَنستو خَدم ! افراد بی اجازى ٍارد خَنٌ شدن؟

 :صدای نالٌ تَ گَشو نی پیچٌ. رٍ سِر پا نگٌ دارم

 !نٌ، نٌ، نا نهی تَنیو، این کار انکان پذیر نیست، نی فًهی؟-

 ...آرٍم باش-

ٌ طَر نی خَای آرٍم باشو؟- تَ باید یٌ کاری کنی، خَايش نی کنو یٌ فکری کن، ! نٌ، چ
 !خَايش نی کنو

ٌ ای کٌ دچارش شدم، بستٌ نیشن صدای . چشو يای بی حالو از زٍر درد ٍ سرگیج
در اٍن طرف دیَار ٍ چسبیدى بٌ . حرف زدنشَن رٍ نزدیک تر از يهیشٌ احساس نی کنو

ٌ الی نَيام تا گردنو سرریز شدى ٍ سپس تَ لباس يای . اٍن ٌ يای درشت عرق از الب دٍن
 .پَشیدى م گو نی شدن

 !يیس... آرٍم باش عزیزم. باشٌ، باشٌ، باشٌ، یٌ فکری نی کنو؛ فقط تَ آرٍم باش لطفاً -

صدای قدم يایی کٌ دٍر نی شد تَ گَِش سنگینو نی پیچٌ، کو کو صدايا نحَ ٍ رايرٍ 
بی حال الی پلک يام رٍ باز نی کنو ٍ با . نفس عهیقی نی کشو. تَی سکَت فرٍ نیرى

صدای عجز ٍ نالٌ تَ گَشو اکَ نیشٌ، صدای ضربان تند . جَن کندن از اتاق خارج نیشو
ٌ ٍاِر قلبو گَشو رٍ کر نی کنٌ بٌ نفس نفس افتادى بَدم، درد ٍ ضعف از قلب ٍ . ٍ دیٍَن

 .سرم بٌ تهام اعضای بدنو پخش شدى بَد

ٌ يای پچ پچ گَنٌ تَ سِر پردردم نحل نیخ فرٍ نیرن ٌ کردن يو ندارم، حس . نال نای نال
دستو بٌ دستگیرى ی اتاق نخَردى، حس از . نی کنو قطرى قطرى جَنو در حال يدر رفتنٌ

. دست ٍ پايام نیرى ٍ با سکندری کَتاى تَ رايرٍی سرد ٍ تاریک، نقش بر زنین نیشو
دٍ پا نی بینو، دٍر . پلک نی زنو. نفس يای کَتاى ٍ عهیقو سکَت رايرٍ رٍ شکستٌ بَد
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پلک نی زنو، . صدای فریاد ضعیفی گَشو رٍ بٌ بازی نی گیرى. از نن ٍ بٌ طرفو نی دٍید
ٌ رٍی چشو يای بی حالو رٍی زنین فرٍد نیان چشو نی بندم ٍ سیايی . یٌ جفت پا رٍب

 .نطلق ٍ بی حسی تنو رٍ فرا نی گیرى

*** 

قدم يایی نحکو ٍ نردٍنٌ تَ يهین نزدیکی يا بی تاب بٌ این ٍر ٍ اٍن ٍر نی رفت ٍ 
در با صدای قیژنانند باز ٍ . نفس يای بلند ٍ پرحرصی کٌ سکَت اتاق رٍ شکستٌ بَد

ٌ يایی با لحنی نهلَ از نگرانی بٌ گَشو نی رسٌ  .بستٌ نیشٌ ٍ زنزن

 .بیدار نیشٌ جان، نگران نباش، اٍن حالش خَبٌ-

ٌ ش بیرٍن نیاد ٍ آرٍم زنزنٌ نی کنٌ  :آى تلخ ٍ جان سَزی از سین

 .انیدٍارم-

ٌ ی زنانٌ بر رٍی سرانیک يا نشَن از دٍر شدنش نیدى ٍ در با صدای  تق تق صدای پاشن
. انگشت يام نی لرزى، سَزشی رٍ تَ آرنج دسِت راستو حس نی کنو. آرٍنی بستٌ نیشٌ

پلک يام رٍ از يو باز نی کنو ٍ بی حال نردنک يای لرزٍن چشو يام رٍ بٌ اطرافو 
جسو آشنایی . خستٌ از این يهٌ ناتی ٍ تارِی چشو يام باز پلک نی زنو. نی دٍزم

ٌ رٍم در حال رژى رفتن بَد ٍ گايی اٍقات صدای نَچ نانندی از تٌ گلَش باال نی اٍند . رٍب
ٌ الی نَياش ُسر نی خَرد . گايی عرض اتاق ٍ گاى طَل اتاق رٍ نی پیهَد ٍ دستش الب
ٌ يَشیار، خَدم رٍ رٍی تخت ناآشنا ٍ  تاری دید کو ٍ کو تر نیشٌ ٍ نن با حالتی نیه
اتاقی ناآشنا تر ٍ پر از سفیدی ٍ تلخی نی بینو؛ دیَار سفید، در سفید ٍ پردى يایی بٌ 

 !يهَن رنگ ٍ حسی نانطلَب کٌ از دیدن این يهٌ بی رنگی بٌ سراغو نیاد

 :تکَنی بٌ انگشت يای دستو نیدم ٍ بی تَجٌ بٌ سَزش دستو نی نالو
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 ...بابا-

 .نن يهین جام دخترم، يهٌ چی نرتبٌ-

ٌ يو نی پیچٌ ٍ آخ بلندی از گلَم باال نیاد پدر فَری دست رٍی . اعضای بدنو از درد ب
 :لب يای خشک شدى م نی ذارى ٍ زنزنٌ نی کنٌ

 .آرٍم باش عزیزم، بًت نسکن زدن، االن حالت بًتر نیشٌ-

نردنک يای لرزٍن چشو يام رٍ بٌ صَرتش نی دٍزم ٍ با نالٌ ٍ لحنی پر از درد ٍ لرزش 
 :نی پرسو

 نن این جا چی کار نی کنو بابا؟! آخ...چٌ اتفاقی افتادى؟ نن-

ٌ ای رٍی پیشَنیو نی ذارى ٍ آرٍم نیگٌ  :در حینی کٌ سرم رٍ نَازش نی کنٌ بـ ـَس

يهٌ چی بٌ خَبی پیش رفت ٍ االن . تَ یٌ عهل جراحی کَچیک داشتی، یٌ عهل جزئی-
 .اٍضاعت نرتبٌ، نگران چیزی نباش

 :لبخند عهیقی نی زنٌ ٍ با نحبت ادانٌ نیدى

 .فردا کٌ حالت بًتر شد نی برنت خَنٌ، اٍن جا بیشتر نی تَنیو نراقبت باشیو-

ٌ يایی کٌ تا  چشو نی بندم ٍ کالفٌ ٍ ناراحت نفس عهیقی نی کشو ٍ سعی نی کنو از نال
ٌ طَر چیزی بٌ یاد ندارم؟. گلَم باال نیاد جلَگیری کنو ٌ طَر ! نن حالو خَب بَد، چ چ

 !ٍقتی چشو باز کردم خَدم رٍ تَ تخت ٍ اتاقی پر از حس ننفی پیدا کردم؟

ٌ طَر بٌ این حال ٍ رٍز افتادم؟ نن حالو خَب بَد ٍ یًَ يهٌ چی بًو - اٍى، بابا، چ
 ...ریخت

 .نشکلی نیست عزیزم، تَ االن خَب ٍ سالهی ٍ جای يیچ نگرانی نیست-
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 گفتید عهل؟-

 :ذينو شرٍع بٌ پردازش نی کنٌ ٍ سپس پر از ترس ٍ تعجب نی پرسو

 چٌ عهلی؟ چی رٍ عهل کردن؟-

تَ یٌ عفَنت غدى ی کلیَی داشتی؛ دکتريا تعجب کردن از این کٌ چیزی نهی دٍنستی، -
آرى جنی؟ تَ از . نی گفتن غدى خیلی پیشرٍی کردى ٍ باید زٍدتر از این يا عهل نی شدی

 .بیهاریت چیزی نی دٍنستی ٍ بٌ نن نگفتی؟ ٍقتی شنیدم خیلی عصبی ٍ ناراحت شدم

 :نتعجب از چیزی کٌ اٍلین بار بَد کٌ شنیدى بَدم، حیرت زدى لب نی زنو

 نن؟! خدای نن، غیرنهکنٌ-

 !پس خَدت يو نهی دٍنستی-

نن فکر نی کردم ... نٌ، نن نهی دٍنستو؛ نن فقط یًَ حالو بد شد، بدنو درد گرفت ٍ-
ٌ خاطر نايارنخَردنو بَدى  !ب

 :پدر با حالتی نتاسف سر تکَن نیدى ٍ کهی عصبی رٍ بٌ نن نیگٌ

باید بیشتر از این يا نراقب خَدت باشی جنی، نعلَم نیست تَ اٍن شًر بی در ٍ پیکر -
ٌ طَر نراقب خَدت يستی کٌ بٌ این بال دچار شدی  ...چی نی خَری ٍ چ

يهین طَر نَاخذى گر حرف نی زنٌ کٌ چشهش بٌ نن ٍ چشو يای غرق در اشک ٍ حال 
حرفش رٍ قطع نی کنٌ ٍ دين نی بندى ٍ با حرص چشو رٍی يو فشار . ٍخیهو نی خَرى

دستی کٌ بًش سرم ٍصل بَد رٍ کهی نَازش نی کنٌ ٍ سعی نی کنٌ بٌ خَدش . نیدى
 .نسلط بشٌ
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نن فقط زیاد از حد نگران ...نن. چیز نًهی نیست جنی، نهی خَاد خَدت رٍ نگران کنی-
 .تنًا دخترم يستو، انیدٍارم درکو کنی

 .اشکالی ندارى، نن درکت نی کنو-

ٌ ای سکَت نی کنو ٍ سعی نی کنو اتفاقاتی کٌ برام افتادى رٍ بٌ یاد بیارم؛ ٍلی دریغ  لحظ
ٌ ای ٌ  ی آخر افتادنو بر رٍی زنین رٍ بٌ یاد دارم ٍ بعد خانَشی ! از صحن نن فقط لحظ

ٌ طَر سر از این جا درآٍردم؟  نحض، پس چ

 :آى تلخی نی کشو

ٌ ی - ٌ طَر بٌ این جا اٍندم؛ فقط لحظ ٌ خاطر نهیارم بابا، حتی نهی دٍنو چ نن چیزی رٍ ب
 .آخر یکی رٍ دیدم کٌ بٌ سهتو نی دٍید

ٌ ی باال اٍندم کٌ تَ رٍ رٍی زنین ٍ بی يَش پیدا کردم- از دست . برای کاری بٌ طبق
خَدم عصبانی شدم کٌ چرا تنًات گذاشتو ٍ تَ این طَر بی حال ٍ بی جَن ٍسط رايرٍ 

 .نا با آنبَالنس تَ رٍ بٌ این جا آٍردیو. افتادی

 .تبسو تلخی نی کنو

عَارض بعد از عهلٌ ... نگران نباش، کهی درد داری کٌ خب. ٍلی حاال حالت خَبٌ جنی-
 .ٍ کو کو با نسکن ٍ دارٍ از بین نیرى

 :از بین این يهٌ گیجی ٍ سردرگهی نی نالو

 نیشٌ نن رٍ بٌ خَنٌ ببری؟! بابا، نن نهی خَام این جا بهَنو، احساس خَبی ندارم-

 :با لحنی نهلَ از درد ٍ التهاس نی نالو

 .لطفًا بابا-
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جنی عزیزم، تَ فردا آخرین نراحل درنانت رٍ پشت سر نی ذاری ٍ ٍقتی دکتر از حالت -
 .راضی بَد، نرخص نیشی

 :ٍحشت زدى از این کٌ قرارى یٌ رٍِز دیگٌ تَ این بیهارستان رٍز رٍ بٌ شب برسَنو، نی نالو

نی تَنی بًو دارٍی بیشتری بدی؟ . نٌ، نن نی خَام برم خَنٌ، این جا رٍ دٍست ندارم-
 !قَل نیدم نراقب خَدم باشو، فقط از این جا بریو، خَايش نی کنو

با دیدن نصهو  بَدنو با حالتی . پدر نردد ٍ نتعجب از این يهٌ اصرار نگايو نی کرد
ٌ ای باال نیندازى ٍ از رٍی صندلی بلند نیشٌ  :کالفٌ شَن

اگٌ این طَر ترجیح نیدی، نی تَنو ترتیبش رٍ برات بدم ٍ بًشَن بگو یٌ آرام بخش -
نتَجًی؟ فقط تَ اتاقت باشی ٍ ! بًت بدن ٍ تَ قَل بدی فقط استراحت کنی جنی

 .استراحت کنی

 :بٌ تایید حرف ياش سر تکَن نیدم

نهنَن، يرطَر نیشٌ فقط نن رٍ از این جا ببر بابا، نن خاطرى ی خَبی از بیهارستان -
 !ندارم

 .بعد از تهَم شدن سرنت نی برنت، بًت قَل نیدم. آرٍم باش جنی، درکت نی کنو-

نحل يهیشٌ ٍ طبق عادت برای آرانش گرفتن انگشتو رٍ لهس نی کنو ٍ با جای 
ٌ رٍ نیشو بٌ ناچار ٍ نگران سرم رٍ کهی باال نی گیرم بٌ انگشت خالی م نگاى . خالی ش رٍب

 .نی کنو

 انگشتر نانان کجاست؟... بابا؟ انگشتر-

 .برای جراحی درش آٍردن-
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بٌ سهت نیز کنارش نی چرخٌ ٍ شیئی رٍ از رٍی نیز برنی دارى ٍ بٌ سهتو نی گیرى ٍ 
 :آيستٌ نیگٌ

 .ایناياش، اگٌ نی خَای دستت کن-

با لبخند نگايش نی کنو ٍ پدر دستو رٍ باال نیارى ٍ بٌ آرٍنی انگشتر رٍ ٍارد انگشتو 
با خیال راحت نفسو رٍ آزاد نی کنو ٍ قبل از این کٌ باز خَاب بٌ سراغو بیاد، . نی کنٌ

 :زنزنٌ نی کنو

 ...نهنَن بابا، تَ بًترینی-

*** 

Si parlava di te l'altra sera 

 شبی دیگٌ از تَ صحبت نیشد

si diceva che non canti più 

 گفتٌ نیشد کٌ دیگٌ ترانٌ نهی خَنی

quelle strofe di frontiera 

 این ابیات نرزی

belle come la tua gioventù 

 زیباست نحل جَانی تَ

Ma se il cuore ha un'ala spezzata 

 انا اگٌ قلب یٌ بالٌ شکستٌ داشتٌ باشد
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devi solo curarla perchè 

 فقط باید التیانش بدی چَن کٌ

non è ancora la fermata 

 ينَز زناِن تَقف نیست

altri viaggi aspettano te 

 سفريای دیگٌ انتظار تَ رٍ نی کشن

Dall'istinto che hai 

ٌ خاطر فطرتی کٌ داری  ب

di non cedere mai 

 يرگز تسلیو نهیشی

سرم با ریتِو آينگ بٌ حرکت دراٍندى ٍ سرخَش گَش بٌ شادی ٍ نعنای آينِگ 
از عهلو ندتی گذشتٌ ٍ . ایتالیایی ٍ چشو بٌ ٍاژى يای رٍی برگ يای کتاب سپردى بَدم

دیگٌ اٍن درد اٍلیٌ رٍ نداشتو ٍ . نی تَنستو کهی بشینو ٍ حتی گايی اٍقات راى برم
حسو بٌ اٍلگا . این رٍ ندیَن نراقبت يای پی درپی اٍلگا ٍ نحبت يای پدر نی دٍنستو

ٌ ش نطهئنو کٌ ... با شنیدِن پنًانی اٍن حرف يا. تغییر کردى بَد ٌ ی نلتهس گَن ٍ گری
اٍن از دردی پنًَن زجر نی کشٌ ٍ دلو نهی اٍند نن يو با اخالق نانناسبو دردی بٌ 

 .درديای دلش اضافٌ کنو

ٌ ی چشهو از حرکت نی ایستو ٍ نردنک چشو يام بٌ سهت دِر  با دیدن حرکتی از گَش
ٌ دار کٌ رٍش  باز شدى نی چرخٌ ٍ نتابعت با اٍن، پدر ٍ سپس اٍلگا با نیز کَچیک ٍ پای
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کتاب رٍ نی بندم ٍ کنار تخت نی ذارم ٍ . غذايای رنگارنگ چیدى شدى بَد، ٍارد نیشن
سریع يندزفری رٍ از گَش يام بیرٍن کشیدى ٍ بیشتر از قبل خَدم رٍ باال نی کشو ٍ بٌ 

 .تاج تخت تکیٌ نیدم

è da questo lo sai 

 نی دٍنی از اینجاست

che riparte il cammino 

 کٌ راى دٍبارى شرٍع نیشٌ

Ognuno di noi 

 ير کدٍم از نا

ha la sua strada da fare 

 راى خَدش رٍ برای پیهَدن دارى

prendi un respiro ma poi 

 نفسی نی گیری انا بعد

tu non smettere di camminare 

 تَ از پیهَدن نسیر دست بر ندار

آينگ يهچنان نی خَند ٍ صداش پرضرب از ينذفری شنیدى نی شد، در تعجبو کٌ با 
 این صدای زیاد چرا گَش يام آسیب ندیدن؟

 :لبخندی بٌ چًرى ی خَشحالشَن نی زنو ٍ نیگو
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ٌ م نی شد-  .سالم، اٍى، کو کو داشت گرسن

ير دٍ کنارم نی ایستن، اٍلگا شادتر از يهیشٌ جَاب سالنو رٍ نیدى ٍ نیز رٍ رٍی 
 .پايای درازشدى م نی ذارى

ٌ ی خَبیٌ: اٍلگا  .بفرنا عزیزم. این نشَن

 .نهنَن اٍلگا: پدر

اٍلگا با نًربَنی بٌ پدر نگاى نی کنٌ ٍ تنًا سری بٌ عنَان جَاِب نحبِت کالنی پدر تکَن 
 .کهی عقب نی کشٌ ٍ نشتاقانٌ بٌ نن چشو نی دٍزى. نیدى

ٌ طَرى؟: اٍلگا  بٌ نظرت چ

 :نگايی بٌ غذايای رنگارنگ نیندازم ٍ لبخندم ٍسعت نیگیرى

ٌ قدر غذا-  .این عالیٌ اٍلگا، تَ، خیلی خَبی! ٍاٍ، چ

ٌ ی آش نی چرخَنو ٍ با نیو نگايی بٌ سبزیجات ٍ نَن يا کٌ بٌ زیبایی  قاشق رٍ تَی کاس
 :در کنار يو ٍ تَی یٌ ظرف چیدى شدى بَدن، نیگو

ٌ اید-  .شها خیلی يو خَش سلیق

 :اٍلگا آرٍم نی خندى ٍ در جَاب نیگٌ

بٌ نظر خیلی خَب نیای جنی، حالت بًترى؟ دیگٌ درد نداری؟ قرص يات چی؟ -
 قرص يات رٍ بٌ نَقع نی خَری؟

قاشق رٍ تَ دينو جا نیدم ٍ با لذت آش رٍ نزى نزى نی کنو ٍ با دیدن نگاِى ننتظر پدر ٍ 
 .اٍلگا، کهی خَدم رٍ جهع ٍجَر نی کنو
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خیلی خیلی بًترم ٍ این رٍ ندیَن شها نی دٍنو ٍ . نن حالو خَبٌ، نطهئن باشید-
قرص يام رٍ يو سر نَقع نی خَرم ٍ دردی يو ندارم؛ اٍم، یعنی خیلی کهتر از قبل شدى؛ 

ٍلی جای نگرانی نیست ٍ نطهئنو کٌ بٌ زٍدی يهین درد کهی يو کٌ حس نی کنو 
 .خَب نیشٌ

 :اٍلگا با آرانش بٌ سهت در قدم برنی دارى ٍ بٌ آرٍنی نیگٌ

 .نَش جان جنی. خَشحالو کٌ حالت خَبٌ، اگٌ بٌ چیزی نیاز داشتی، حتهًا بًو بگَ-

 .در رٍ پشت سرش نی بندى ٍ نن ننتظر بٌ پدر چشو نی دٍزم

 .درستٌ، سالو ٍ سر حال بٌ نظر نیای: پدر

ٌ ای رٍی نَيام نی زنٌ ٍ تَ يهَن حالت خهیدى نات نگايو نی کنٌ ٍ آرٍم ٍ  بـ ـَس
ٌ ٍار نیگٌ  :زنزن

 ...تَ اٍن قدر قَی ٍ نحکو يستی کٌ سریع سر پا بشی، این رٍ از نن بٌ ارث بردی ٍ-

 :آش رٍ کهی يو نی زنو ٍ در يهَن حین نی پرسو

 نانان این طَر نبَد؟...نانان-

ٌ رٍم نی ایستٌ، دستی بٌ سر ٍ گردنش  پدر کهی از تخت فاصلٌ نی گیرى ٍ تقریبًا رٍب
ٌ يو کشیدى زنزنٌ نی کنٌ  :نی کشٌ ٍ با اخو يایی ب

چرا، اٍن يو زن قَی ٍ سالهی بَد ٍ يهیشٌ بٌ سر حال نَندن خَدش ايهیت ٍیژى ای -
اٍن نَقع، يیچی سر جای خَدش نبَد . بیهاری از پا درش آٍرد... نی داد، تا زنانی کٌ

 .نادرت خیلی درد کشید...ٍ
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نگايو رٍ بٌ زیر نی کشو، دیگٌ دلو نهی خَاد قاشقی از غذام بخَرم، انگار بٌ جای خَردن 
 !غذا االن کلی غصٌ خَردم ٍ شکهو سیر شدى بَد

 :لب بٌ نیش نی کشو ٍ پس از نکحی کَتاى، کهی نردد ٍ ترسَن نی پرسو

نن ...نن...چرا يیچ ٍقت ازش حرفی نهی زنی؟ نانان رٍ دٍست داشتی؟ بابا...چرا-
دلو براش تنگ . دٍست دارم سر خاک نانان برم، اٍن جا بشینو ٍ باياش حرف بزنو

 ...شدى، خیلی خیلی

نلتهس . نگايو رٍ تا چشو يای تیرى ش باال نی کشو ٍ نگاى تیزش رٍ رٍی خَدم نی بینو
 :ٍ با صدایی پر از لرزش کٌ نشَن از غِو درٍنو بَد، نی پرسو

 نن رٍ نی بری پیشش؟-

ٌ ی پدر بیرٍن نیاد بٌ پاسخ حرفو، چشو رٍی يو نی ذارى ٍ . آِى تلخ ٍ پرنعنایی از سین
 :آرٍم نیگٌ

سختٌ حرف زدن از کسی کٌ خیلی ٍقتٌ دیگٌ نداریش، نهی خَام با حرف زدن از گذشتٌ -
حرف نزدنو دلیل بر دٍست نداشتنو نیست جنی، فقط نی خَام خاطرات . ناراحتت کنو

. خَبش تَ گذشتٌ ٍ تَ ذينو بهَنٌ ٍ با بیان کردنش خَدم ٍ یا تَ رٍ اذیت نکنو
 نتَجٌ ننظَرم يستی، درستٌ عزیزم؟

 :چشو رٍی يو نی ذارم ٍ آرٍم نیگو

 .بلٌ بابا-

اٍن يو . حاال يو غذات رٍ کانل بخَر، بعد از بًتر شدنت بالفاصلٌ نیریو پیش نادرت-
 .نطهئنًا دلش برای دخترش تنگ شدى

*** 
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ٌ جا . دِر ناشین رٍ پشت سرم نی بندى ٍ کنارم قدم برنی دارى دستٌ گل رٍ تَ دستو جاب
نی کنو ٍ بٌ خیابَن خلَتی کٌ تًش یٌ قبرستَن بزرگ ٍ قدیهی قرار داشت، چشو 

تهَم ساختهَن يای نَجَد تَی خیابَن، قدیهی بَد ٍ نی شد گفت، چیزی تا . نی دٍزم
 !خراب شدنشَن نهَندى

انرٍز عصر حتهًا یٌ سر اٍن جا نیام ٍ تحَیلش ...بلٌ، بلٌ...نهنَن آقای سیبلی، تشکر-
 ...بازم تشکر...شها لطف دارید...نی گیرم

ٌ ای  ٌ يا رٍ یکی یکی باال نیرم ٍ بٌ گل يای رنگِی دستٌ گلو نگاى نی کنو ٍ پدر چند دقیق پل
بَد کٌ نشغَل حرف زدن با شخِص پشت گَشی بَد ٍ تنًا نن رٍ بٌ سهت قبرستَن 

 .يدایت نی کرد

ٌ نانندی  گل يای رز سرخ ٍ صَرتی با برگ يای سبز ٍ کهی اکلیل يای براق تَ کاغذ رٍزنان
عطر گل يای . کنار يو قرار گرفتٌ ٍ دستٌ گل زیبا ٍ خیرى کنندى ای رٍ تشکیل دادى بَدن

از درٍازى ی بزرگ ٍ آينی رد . نانان عاشق گل رز بَد. طبیعی نشانو رٍ نَازش نی کنٌ
 .نیشیو

نسیو سردی شرٍع بٌ ٍزیدن نی کنٌ ٍ باعخ نیشٌ بیشتر از قبل خَدم رٍ بٌ سهت پدر 
 .بکشو ٍ سرم رٍ نیَن شال ٍ کاليو قایو کنو

 .پس نی بینهتَن، خدانگًدار-

ٌ جا رٍ غبار  کنار درٍازى ی باز شدى نی ایستو ٍ نگايی بٌ اطراف نیندازم، حس نی کنو يه
ٌ يام . گرفتٌ دستی بٌ چشو يام نی کشو ٍ قطرى اشکی کٌ در حال فرٍد اٍندن رٍی گَن

ٌ يو فشار . بَد رٍ با سرانگشت پاک نی کنو دستو رٍ بنِد کِت پدر نی کنو ٍ غهگین لب ب
پدر گَشیش رٍ قطع نی کنٌ ٍ نتعجب بٌ ایستادنو نگاى نی کنٌ ٍ چشو ياش تا . نیدم

 .دستو ٍ کتی کٌ تَ دست يام بند بَد انتداد پیدا نی کنٌ
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 اتفاقی افتادى عزیزم؟-

 نانان تنًاست؟... بابا-

 :لبخند تلخی کنج لبو نی شینٌ. نگايش حیرت زدى تر از قبل نیشٌ

 آخرین باری کٌ بٌ دیدنش اٍندی ِکی بَد؟-

 .کتش رٍ ٍل نی کنو ٍ دستٌ گل رٍ نحل شیء با ارزشی، با دٍ دستو نی چسبو

 :پدر پس از نکحی بٌ آيستگی نیگٌ

ٌ طَر؟-  ندتی نیشٌ، چ

 .يهین طَری پرسیدم-

کهی خو نیشو ٍ . يیچ نَجَد زندى ای تَ این قبرستَن پیدا نهی شد. کنار قبر نی ایستو
ٌ جا نی کنو از گل ٍ . گلدٍِن گل رٍ کٌ رٍی زنین افتادى بَد رٍ در کنار سنِگ قبر جاب

ٌ يای خشک شدى باقی نَندى بَد پَزخندی رٍ لبو نی شینٌ ٍ نفس . برگ ياش تنًا شاخ
کنار قبر رٍی دٍ پا نی شینو ٍ با دست خاک ٍ . حبس شدى ام رٍ آزاد نی کنو

سنگ ریزى يای رٍی سنگ رٍ کنار نی زنو ٍ بٌ اسو نی رسو ٍ بعد بٌ نام خانَادگی ٍ 
 ...تاریخ تَلد ٍ در آخر تاریخ تنًا گذاشتن نن... سپس

دستٌ گل رٍ رٍی سنگ سیاى نی ذارم ٍ سرانگشت يام سنگ رٍ نَازش نی کنٌ ٍ حس 
 .نی کنو این جسو سفت ٍ سخت تِن نادریٌ کٌ سال ياست از دخترش دٍر بَدى

 کاترین دارلینک»

 1976: تاریخ تَلد

 «1998: تاریخ ٍفات
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 .بغضو رٍ قَرت نیدم، چشو نی بندم ٍ ذينو بٌ سال يای دٍری کشیدى نیشٌ

صدای خندى يانَن تَ خَنٌ ٍ در کنار نانان بزرگ رز، نسابقات تَی انجهن ٍ 
 ...تشَیق يای نانان، کادٍيای رنگارنگ ٍ لبخنديای انیدبخش، آغَش گرنش

کاش بَد تا . بٌ سنگ قدیهی خیرى نیشو، ينَز يو صدای خندى ياش تَ گَشو نی پیچٌ
ٌ م ُسر نی خَرى تا کنار . نحکو تر از يهیشٌ در آغَشش نی گرفتو قطرى ای اشک رٍی گَن

ٌ م کشیدى نیشٌ ٍ بٌ سنگ دست . سنگ سیاى پذیرای قطرى اشک يای بعدیهٌ... چَن
نی کشو، چرا باٍر نهی کنو کٌ این جا ٍ زیر این سنگ ٍ خاک خَابیدی نانان؟ چرا ينَز 

ٍ بعد از این يهٌ سال رفتنت برای نن قابل باٍر نیست کاترین دارلینگ؟ لبو رٍی سنِگ 
ٌ ای بٌ تِن زیر خاکش نی زنو دلو برای بَدنت تنگ . سرد ٍ غبارگرفتٌ نی شینٌ ٍ بـ ـَس

شدى، چرا در حین دٍری ازت حس نی کنو يهیشٌ در کنارنی؟ پشت پلکو خیس نیشٌ 
ٌ ای رٍی صَرتو نی چکٌ ٌ ش قطرى ی دیگ سر باال نی گیرم ٍ چشو بٌ آسهَن . ٍ بٌ دنبال

لبخند عهیقی رٍی . نی دٍزم، قطرى يای بارٍن پی درپی رٍی صَرت ٍ نَيام فرٍد نیان
 .لب يام شکَفا نیشٌ

*** 

کهی بٌ سهت شیشٌ خو نیشو ٍ بیرٍن رٍ نگاى نی کنو ٍ . کنار نغازى ای نتَقف نیشیو
ٌ قدر آشنا نیاد کهی فکر نی کنو ٍ دقیق تر بٌ دٍر ٍ اطرافو خیرى . بٌ نظرم این جا چ

 .نیشو

 نن این جا کهی کار دارم جنی، یٌ نقدار طَل نی کشٌ، نشکلی نیست؟: پدر

ٌ ی قبل با بابا  ٌ ایٌ کٌ دفع لبخندی از سر آشنایی لبو رٍ نشَنٌ نیرى، این جا يهَن بازارچ
اٍندى بَدیو ٍ اٍن آدم يایی کٌ کنار خیابَن ایستادى بَدن، يهَن دست فرٍش يای 

ٌ يای کَچیک ٍ قشنِگ سنتی بَدن  .ٍسیل



 

www.lovelyboy.blog.ir 

شیرشايی فاطهٌ | کن باٍر نرا نرگرنان  131  

 بابا نی تَنو کهی این اطراف بگردم؟-

چشو نی گردٍنو ٍ ناگًان لبخند رٍی لبو خشک نیشٌ ٍ چشهو بٌ نغازى ی 
عرٍسک فرٍشی خیرى نی نَنٌ ٍ تهَم خَشی يایی کٌ از دیدن بازارچٌ داشتو، دٍد نیشٌ 

 .ٍا رفتٌ بٌ نغازى ی بزرگش نگاى نی کنو. ٍ بٌ يَا نیرى

 .البتٌ، فقط يهین اطراف باش کٌ ببینهت-

پدر از ناشین پیادى نیشٌ ٍ بٌ سهت نغازى ای کٌ در کنار عرٍسک فرٍشی بَد نیرى، 
ٌ جات نن کٌ با دیدن اٍن عرٍسک يای بزرگ ٍ . يهَن نغازى ی پر از ساعت ٍ عتیق

انسان گَنٌ تهَم انرژی م تٌ کشیدى بَد، رٍی صندلی ٍلَ نیشو ٍ چشو نی بندم ٍ 
حس خستگی بٌ تنو . بی خیال تجدید دیدار با بازارچٌ ٍ دیدنی يای قشنگش نیشو

ٌ يو فشردى نیشٌ از زیر . يجَم نیارى ٍ چشو يام از فشار دردی کٌ تَ سرم نی پیچٌ ب
نژى يام بٌ ساعت نچی م نیو نگايی نیندازم ٍ یادم نی افتٌ کٌ ساعتی از زنان خَردن 

قرص يام گذشتٌ، انگاری زیادی داشتو بٌ اٍن کپسَل ٍ قرص يای رنگی رنگی عادت 
 ...!پَف. نی کردم

*** 

. شال رٍ برای باِر دٍم دٍر گردنو نرتب کردى ٍ نَيای بلندم رٍ زیر کاليو پنًان نی کنو
ٌ الی درخت يای سر بٌ فلک کشیدى راى باز کردى ٍ زنین رٍ رٍشن کردى بَد . نَِر ناى از الب
ٌ سازی کردى بَدم کٌ انگار نن  کهی نگراِن خَنٌ بَدم، دٍست نداشتو؛ ٍلی طَری صحن

االن ٍ تَ این ساعِت شب تَ خَاِب خَشی يستو ٍ ننی کٌ االن ٍ تَ جنگل ٍ کنار 
ٌ يا يستو ٍجَد خارجی ندارى دست . کنار سرپایینی کٌ نزدیک دریاچٌ بَد ایستادیو! بچ

ناالال رٍ کٌ تَ دستو بَد بٌ آرٍنی نَازش نی کنو، لبخندی رٍی لبش نی شینٌ ٍ دل نن 
ٌ يا آرٍم بَدن ٍ از اٍن بی قراری يا ٍ شیطنت يای قبلشَن خبری . يو رٍشن نیشٌ بچ
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پیتر بٌ سهت ارٍرا نیرى ٍ بٌ آرٍنی اٍن رٍ از رٍی صندلی چرخ دارش بلند نی کنٌ ٍ . نبَد
 :اشارى ی ریزی بٌ آنتَنی نی کنٌ

 آنتَنی، نی تَنی اٍن پارچٌ رٍ رٍی ارٍرا بندازی؟-

با گفتن حرفش نگايو سریع نی چرخٌ ٍ رٍی قسهتی از تِن ارٍرا خیرى نیشٌ ٍ قلبو، 
ٌ م رٍ بٌ بازی نی گیرى ٍ درد تَی نعدى م نی پیچٌ يرچی گشتو، عضَی . جایی بین سین

بٌ اسو پا تَ تِن این دختر پیدا نکردم ٍ حاال نی فًهو کٌ چرا يهیشٌ رٍی پاياش 
ٌ ی ضخیهی قرار داشتٌ  .پارچ

نَِر ناى بٌ سطح آب . بغضو رٍ قَرت نیدم ٍ نگايو رٍ بٌ سهت رٍدخَنٌ نی چرخَنو
 .ناالال حسو رٍ نی فًهٌ ٍ کهی نزدیک تر نیشٌ. برخَرد کردى ٍ درخشانش کردى بَد

 حالت خَبٌ جنی؟: ناالال

بینی م رٍ باال . صدام از بغض ٍ درِد چیزی کٌ چند لحظٌ پیش بٌ چشو دیدم، نی لرزى
 :نی کشو ٍ نیگو

 ...خَبو عزیزم، خَبو-

ٌ يا: پیتر  .خب، بریو بچ

. ارٍرا دست دٍر گردن پیتر انداختٌ ٍ پیتر با دٍ دستش سفت خَايرش رٍ چسبیدى بَد
با دیدن نگاى خیرى م، سرد خیرى ی چشو يام نیشٌ ٍ دلو از این سرنا ٍ بی حسی کٌ تَ 

ٌ نَن قدم برنی دارى ٍ نن ٍ . نردنک يای چشو ياش نَج نی زد، نی لرزى جلَتر از يه
 .ناالال عقب تر از يهٌ بٌ حرکت درنیایو

دست ناالال . صدايای نانفًَنی بٌ گَشو نی رسٌ ٍ کهی استرس بٌ تنو راى پیدا ني کنٌ
 .رٍ سفت نی چسبو
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 .نن بٌ این نیگو صدای جنگل: ناالال

برنی گردم ٍ لبخندی رٍی لبش نی بینو ٍ انگار يهین لبخند صَرت بیهارش رٍ رٍشن 
 .کردى بَد

 چرا پیتر گفت شب باید بیایو اینجا؟-

 .ناالال دين باز نکردى پیتر بٌ سهتهَن نی چرخٌ ٍ باز يهَن بی حسی تنو رٍ دربرنی گیرى

چَن بعضی چیزيا رٍ نهکنٌ تَ شب يا دید ٍ بعضی اتفاقات تنًا تَ تاریکی پیش : پیتر
 .نیاد

پیتر ارٍرا رٍ بٌ نرنی کنار درخت کًنسال، رٍی زنین نی ذارى؛ . بٌ کنار رٍد نی رسیو
ٌ ی قبل رٍی زنین لو دادى ٍ از زیبایی نحیط اطرافو لذت  درست يهَن جایی کٌ نن دفع

بٌ انتًای رٍد چشو نی دٍزم ٍ بٌ تصَیِر قرِص کانِل ناى کٌ بر رٍد نقش بستٌ . نی بردم
 .ٍ نَر ٍ رٍشنایی ش بٌ زیبایی بٌ اطراف انعاس پیدا کردى

پیتر از کنارم رد نیشٌ ٍ ناالال در کنار ارٍرا جای نی گیرى ٍ پسريا دست در دست يو 
ٌ طَری کٌ . کنارم نی ایستن ٍ بٌ رٍد چشو نی دٍزن پیتر بٌ آِب رٍد نزدیک نیشٌ، ب

این يهٌ بی حسی ٍ بی تفاٍت بَدنش ! حس نی کنو نی خَاد خَدش رٍ تَ رٍد غرق کنٌ
آستین ياش رٍ باال نی زنٌ ٍ با . رٍ دٍست ندارم، این نصهو نزدیک شدنش رٍ

با دیدن حالتش نتعجب . نیو نگايی بٌ سهت نن رٍی زنین بٌ صَرت دٍ زانَ نی شینٌ
 :نی پرسو

 داری چی کار نی کنی؟! يی-
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سرش بٌ سهتو نی چرخٌ، چشو يای براقش نحل چراغ پرنَر از بین تاریکی ٍ نٌ 
صدای سرد ٍ آرٍنش سکَِت غریِب شب رٍ . نی درخشید ٍ تا تٌ قلبو نفَذ نی کرد

 :نی شکنٌ

 .نگاى کن جنی، تَ بٌ این جا اٍندی کٌ نگاى کنی ٍ بدٍنی چرا این جا حضَر داری-

نکحی نی کنٌ ٍ این بار خیرى ی چشو يام نیشٌ ٍ برقی از سرنای نگايش رد نیشٌ، برقی 
 !آشنا

 !حضَرت نًهٌ جنی، خیلی نًو: پیتر

ٌ ٍار نیگٌ  :سرش بٌ سهت دست ياش نی چرخٌ ٍ زنزن

 ...نگاى کن جنی-

ٌ ی زیر  دستش تَی آب قرار نی گیرى ٍ نن صدای نفس يای بلندش رٍ نی شنَم ٍ زنزن
. انگار کٌ دردی ٍارد جَنش شدى باشٌ، نفس ياش کشدار ٍ کهی پردرد نیشٌ. لبی ش رٍ

ٌ نانند تَ گَشو اکٍَار نی پیچٌ ٍ ناگًان برقی از تنو عبَر نی کنٌ ٍ چشو يام  صدایی نال
ٌ رٍم خیرى نیشن ٍ ب  .گشاد شدى ٍ پر از ترس بٌ ر

نَر رٍشن ٍ آبی رنگی از بین دست يای پیتر کو کو گسترش پیدا نی کنٌ ٍ بٌ سرعت بٌ 
 .سهتی خیز نی گیرى

نسبتًا بلندی از بین لب يام بیرٍن نی پرى ٍ بیل دستو رٍ نحکو نی گیرى ٍ سعی « يین»
چشو يام بی قرار نَر رٍ دنبال نی کنٌ ٍ نَر نحل . دلو بی قراری نی کرد. نی کنٌ آرٍنو کنٌ

خطی کج ٍکَلٌ رايش رٍ بٌ سهتی کشیدى ٍ از نیَن نٌ ٍ تاریکی شب عبَر کردى ٍ 
نٌ سفید شرٍع بٌ . نهی شد بیشتر از نٌ غلیظ شب پیش رفت. انتًاش ناپیدا نیشٌ
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کاش بیل دستو رٍ ٍل نی کرد ٍ نن تا تَان . نات ٍ ترسیدى پلک نی زنو. حرکت نی کنٌ
 .داشتو از این جا فرار نی کردم

 ...نترس جنی: پیتر

ٌ ای از بین لب يام شنیدى  نگاِى ناتو بٌ سهتش کشیدى نیشٌ ٍ این بار جیغ نصفٌ نیه
صَرت صاف ٍ رنگ پریدى ی پیتر، حاال پر از . نیشٌ ٍ اشک بٌ آنی چشو يام رٍ پر نی کنٌ

ٌ ی سیاى رنگ شدى بَد، درست نحل رگ يای سیاى رنگ ٍ بیهار کل صَرتش  خطَط شکست
ٌ يای سرخ رنگ شدى بَدن ٍ نن تا نرز سکتٌ ...رٍ پر کردى ٍ اٍن چشو يا حاال پر از رگ

 !صَرتش نحل پازل يای تیکٌ تیکٌ شدى بَد! رايی نداشتو

 .اٍن جا رٍ جنی، اٍن جا رٍ ببین: بیل

ٌ يای بٌ حرکت دراٍندى اشارى نی کنٌ بٌ سختی نگايو رٍ از پیتر ٍ . ٍ بٌ سهتی نیَن ن
 !دردی کٌ تَ چًرى ش نشستٌ بَد نی گیرم ٍ باالخرى انتًای نَر آبی رنگ نهایان نیشٌ

ٌ طَر دارى این کار رٍ نی کنٌ؟... اٍن! اٍى-  !اٍن چ

انتًای رٍشنایی کٌ ننشأش دست يای سیاى شدى ی پیتر بَد نحل دٍد تَ يَا بٌ پرٍاز در 
 :آنتَنی آرٍم زنزنٌ نی کنٌ. نیاد

نا نهی دٍنیو جنی، فقط پیتر نی تَنٌ این کار رٍ انجام بدى، پیتر اٍن يا رٍ دٍست دارى ٍ -
 ...اٍن يا يو

ٌ يو نی پیَندن ٍ نن با دیدن چند  چشو يام نیَن رٍشنایی نی چرخٌ ٍ رٍشنایی يا ب
حجو کٌ بٌ سهتهَن بٌ حرکت درنیان، نفسو تٌ حلقو نی چسبٌ ٍ با تنی سنگین خَدم 

 :رٍ بٌ عقب پرتاب نی کنو

 !نٌ نٌ! اٍى-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

شیرشايی فاطهٌ | کن باٍر نرا نرگرنان  136  

ٌ ی  چند قدم بٌ عقب نرفتٌ بَدم کٌ دٍ دست سفت تنو رٍ نی چسبٌ ٍ صدای آيست
 :ناالال تَ گَشو نی پیچٌ

 .آرٍم باش جنی، بیا کنار نا-

 .بیا نزدیک جنی، اٍن يا ننتظر تَ يستن: پیتر

سٌ حجو بین دٍد ٍ نٌ پراکندى ٍ رٍی سطح آب، بٌ سهتهَن شرٍع بٌ پیشرٍی نی کنن 
انسان يایی کٌ ! ٍ نن نی تَنو قسو بخَرم کٌ اٍن سٌ حجو درست نحل انسان يا بَدن

 .از رٍشنایی نَِر آبی ٍ حاال سبزرنگ تشکیل شدى ٍ نزدیک ٍ نزدیک تر نی شدن

 نی بینیشَن؟: پیتر

صدای بلند پیتر نن رٍ . صدام بلند نهی شد، انگار کٌ از رٍز اٍل صدایی تٌ حلقو نداشتو
 :بٌ خَدم نیارى

 نی بینیشَن؟... جنی-

ٌ يا نگران ٍ با چشو يایی پر از ترس ٍ دلًرى بٌ نن چشو  تکَن سختی نی خَرم ٍ بچ
اٍن سٌ حجو رٍی سطح دریاچٌ در چند نتری نا نتَقف شدن ٍ بعد . دٍختٌ بَدن

 .جًت حرکتشَن عَض شدى ٍ بٌ اطراف سرک نی کشیدن

 :لبو نی لرزى ٍ صدایی ناآشنا تَ گَشو نی پیچٌ

 !اٍى... نن نی بینهشَن...نی بینو، نن-

بٌ جانیٌ کشیدى نهیشٌ کٌ دست يای پیتر از نیَن آب يا برداشتٌ نیشٌ ٍ نَر ٍ اٍن سٌ 
نفری کٌ جلَی چشو يام بٌ ير سهت ٍ سَیی بٌ حرکت دراٍندى بَدن، بٌ آنی ناپدید 

 .نیشن ٍ اطرافو پر از تاریکی نحض نیشٌ
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 !خَبٌ: پیتر

سردم شدى بَد، . نفس نفس نی زد ٍ حس نی کنو درد جبران ناپذیری رٍ تحهل کردى
ٌ يو نی پیچو ٍ با تنی پر از ترس ٍ ناانیدی زنزنٌ نی کنو  :ب

 !اٍى... اٍن يا کی بَدن؟ اٍن يا... اٍن يا-

 .ترسیدى عقب عقب نیرم. انگار تازى نغزم بًو اخطار نیدى، یٌ يشدار پر از خط قرنز

 ...نن گیج شدم، ٍای..نن! اٍن يا کی نٌ، اٍن يا چی بَدن؟ آدم؟ اٍى نٌ-

ٌ ی پیتر رٍ  نفسو داشت بند نی اٍند، دست يای سردی دٍر کهرم حلقٌ نیشٌ ٍ زنزن
 :درست جایی زیر گَشو نی شنَم

نفس عهیق بکش جنی، نهی خَام بترسی؛ آٍردنت کٌ با دنیایی آشنا بشی کٌ باید -
 ...جنی بٌ خَدت بیا، لطفًا، نا ٍقت نداریو. قبل تر از این يا ازش خبردار نی شدی

. ينَز يو صداش بی حس بَد ٍ تک تک کلهاتش رٍ بی تفاٍت ٍ سرد بیان نی کرد
نفس يای سنگینو . دست يای سردش از دٍر کهرم تا گردنو ٍ زیر نَيام کشیدى نیشن

ٌ م نی کَبید نفس . کو کو عادی نیشن ٍ انان از قلبو کٌ ينَز نحکو ٍ پرقدرت تَ سین
 :عهیقی نی کشو ٍ آرٍم ٍ پرسشگر زنزنٌ نی کنو

 خَايش نی کنو پیتر، فقط بٌ نن بگَ این جا چٌ خبر بَد؟ اٍن يا چی بَدن؟-

 :نلتهس تر از يهیشٌ زنزنٌ نی کنو

 ...پیتر-

 :نفس يای بی صدا ٍ سردش گَشو رٍ نَازش نی کنن

 .جنی، تَ اٍل باید آرٍم بشی ٍ بعد با يو حرف بزنیو-
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ٌ يا ينَز بی صدا نشستٌ ٍ ننتظر حرکتی از طرف نن بَدن خَدم رٍ از زیر . بچ
 :دست يای پیتر نجات نیدم ٍ با نفسی لرزان ٍ دلی نغشَش زنزنٌ نی کنو

حاال نیشٌ بگید نن این جا چی کار نی کنو ٍ اٍن يا ! آرٍم تر از قبل... نن آرٍنو، یعنی-
 !نن دارم دیٍَنٌ نیشو! چی يستن؟ نحض رضای خدا حرف بزنید

ٌ ی ناالال خشکو نی کنٌ، نات ٍ حیرٍن بًش خیرى نیشو ٍ اٍن تنًا بیشتر از قبل  جهل
 .بٌ ارٍرا نی چسبٌ ٍ ارٍرا اٍن رٍ تَ آغَشش جای نیدى

 .اٍن يا رٍح يای دریاچٌ يستن جنی: ناالال

ٌ ای برق نگرانی  ٌ طَر نیشٌ کٌ حتی تَ چشو يای پیتر يو برای لحظ نهی دٍنو چًرى م چ
پیتر بٌ سهتو نیاد ٍ نن حس نی کنو تًَع ٍ درد از دیَارى يای ! رٍ نی شد تشخیص داد

. کهرم خو نیشٌ ٍ چشو يام از درد ٍ اشک بٌ سَزش نی افتٌ. نعدى ٍ گلَم باال نیاد
آنتَنی نگران ٍ دلسَزانٌ بٌ سهتو نیاد ٍ دست . دست يام نعدى م رٍ دربرنی گیرى

 :کَچیکش دٍر کهرم نی پیچٌ

 ...جنی؟ تَ حالت خَبٌ؟ پیتر-

نیَن نگرانی يای این کَچَلَی دٍست داشتنی نی پرم، دٍست داشتنی ای کٌ حاال کهی 
ٌ يا ٍ ارٍاح؟ اٍى. برام ٍيو انگیز بَد نهی تَنستو درست فکر کنو، فکرم پراکندى ٍ ! این بچ

حتی نگاى لرزٍنو رٍ يو نهی تَنستو بٌ . ير کدٍم بٌ سهت ٍ سَیی بٌ پرٍاز دراٍندى بَد
جایی نتهرکز کنو، نردنک يای چشو يام گايی بٌ سهت ناالال ٍ ارٍرا کشیدى نی شد ٍ 

ٌ يا ٍ سپس بٌ سهت پیتر ٍ طرز ایستادن ٍ دست بٌ جیب بَدنش  گايی بٌ سهت بچ
ٍ لبخند نحَی کٌ کنج لبش نشستٌ ٍ بیشتر از قبل نن رٍ بٌ يزارتَی ترسو ٍارد 

ٌ ی پیش پر از نَر ٍ رٍشنایی بَد ٍ نن انگار  ٌ ای کٌ تا چند لحظ نی کرد ٍ در آخر رٍدخَن
ٌ ای شدى بَدم  !دنیایی غیر از دنیای انسان يا! ٍارد یٌ دنیای دیگ
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ٌ م. صدام انگار از تٌ چاى درنیاد  !پر از لرز حرف نی زنو، با صدای خَدم غریب

 دارید، دارید شَخی نی کنید، نٌ؟-

، نیگو تا شاید اٍن يا جَاِب دلخَاى نن رٍ بدن؛ ٍلی چشو ياشَن ٍ «نٌ»نلتهس نیگو 
 .لبی کٌ َگزیدى نیشٌ خالف دلخَاى بَدن نن رٍ جابت نی کنٌ

 ...یعنی رٍح يا....رٍح دریاچٌ؟ َیـ...رٍ-

 .نفسو بٌ سختی باال نیاد

 !پیتر قرار نبَد جنی بترسٌ: ارٍرا

ٌ رٍی  ٌ ای قلبو از جا کندى نیشٌ، نگٌ اٍن االن رٍب صداش از کنارم شنیدى نیشٌ ٍ لحظ
 !نن ٍ با فاصلٌ نگايو نهی کرد؟

 .جنی نترسیدى، تنًا شَکٌ شدى: پیتر

نی خَاستو فریاد بزنو اگٌ نترسیدم پس این لرزش دست ٍ پام ٍ قلبو کٌ نی خَاد از 
 !جاش دربیاد ٍ حاِل خرابو برای چیٌ؟ فقط برای شَکٌ شدن؟

ٌ ای گذاشتٌ: پیتر ٌ ی اٍلشٌ کٌ پا بٌ دنیای دیگ  .اٍن دفع

ٌ نَن« !نن جز دنیای خَدم، دنیای غیری نهی خَام» ٌ ی بابا .  کاش نی شد برم خَن خَن
ٌ ی  ٌ ی خَدم، يهَن اتاق کَچیک ٍ نرتبی کٌ تَی خَابگاى برای نن بَد؛ گَش نٌ، خَن

اصالً نن ...اصالً . اتاق نی نشستو ٍ سرم رٍ با خَندن کتاب يای قشنگو گرم نی کردم
ٌ ی آشنا چی کار نی کردم؟  !این جا ٍ نیَن چند غریب

 اٍن يا، اٍن يا نردن؟-
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ناالال کٌ بٌ سهتو اٍندى بَد، دستو رٍ نی گیرى ٍ سعی نی کنٌ با نَازش ٍ لهس 
 :دست يام کهی آرٍنو کنٌ ٍ در يهین حین زیر لب زنزنٌ نی کنٌ

 !بلٌ، نردن، کانالً نردن-

 .اٍن يا تقریبًا سٌ يزار سالشَنٌ جنی ٍ شاید يو بیشتر: بیل

ٌ ای بین خَدم ٍ بقیٌ ایجاد کنو  :چشو يام گرد نیشٌ ٍ سریع بٌ عقب نیرم تا فاصل

 ...نن ترسیدم، بریو خَنٌ لطفًا، ناالال...باشٌ، باشٌ، نیشٌ بریو خَنٌ؟ نن-

ٌ ی ٍیژى ایٌ کٌ بًش  ٌ خاطر عالق لهس دست يای سردش کهی آرٍنو نی کنٌ؛ شاید ب
ٌ شَن دٍستش دارم  !دارم، شاید چَن بیشتر از يه

اٍن يا نا رٍ دٍست دارن، . نن از تَ کَچیک ترم؛ ٍلی نترسیدم! جنی، آرٍم باش: ناالال
نطهئن باش . دیدی بًهَن کاری نداشتن؟ اٍن يا فقط بٌ نا ٍ کهکهَن احتیاج دارن

 .خطری برانَن ندارن جنی، نطهئن باش

ناالال پس از نکحی بٌ آرٍنی ٍ . نیو نگايی بٌ پیتر نیندازم ٍ اٍن نطهئن سر تکَن نیدى
 :با کهی خشَنت در صداش ادانٌ نیدى

ٌ ياشَن رٍ - ٌ يای اٍن يا رٍ از دریاچٌ دزدیدى ٍ حاال اٍن يا نجسه کسی نجسه
 .نی خَان

نگاِى سنگین آنتَنی ٍ بیل باعخ نیشٌ نگاى شَن کنو، دٍ جفت چشو سرد ٍ پر از تاریکی 
 .ضربان قلبو باال نیرى. بًو خیرى شدى بَد

 :زیر لب زنزنٌ نی کنو

 !نجسهٌ؟-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

شیرشايی فاطهٌ | کن باٍر نرا نرگرنان  141  

درستٌ جنی، سٌ نجسهٌ کٌ نشَِن اٍن سٌ رٍحٌ ٍ حاال با دزدیدى شدنشَن : ناالال
ٌ يا خیلی . اٍن يا سرگشتٌ ٍ عصبانی ان؛ برای يهینٌ کٌ از نا کهک نی خَان اٍن نجسه

 .نًهن جنی، باید اٍن يا رٍ پیدا کنیو

ٌ ياش رٍح ٍ رٍانو رٍ بٌ بازی نی گیرى، حرف ياش اکٍَار تَ گَشو نی پیچٌ ٍ  جهل
ٌ يایی نحَ جلَی چشو يام نقش نی بندن  .صحن

 ...بابا نَاظب باش، بابا-»

 !ٍایسا-

ٌ يو فشردى شدى بَدن! یٌ جفت چشو سرخ رنگ ٍ عصبانی  !لب يایی کٌ با خشَنت ب

 !نن نطهئنو کٌ این جا بَد، قسو نی خَرم-

ٌ ی تَی ناشین ٍ عکس يایی کٌ رٍی صندلی پخش بَدن  !نگاِى بابا ٍ لبخندش! صحن

 !بشین دختر کَچَلَی کنجکاٍ نن-

 .نن این يا رٍ جهع نی کنو-

ٌ ی سبز رنگ ٍ اٍن عکس يا  «!پَش

ٌ يا نی چرخٌ ٍ نفسو رٍ آيستٌ بٌ بیرٍن نی فرستو . نگايو رٍی چًرى يای کنجکاٍ بچ
 !اٍى

*** 

نگايو نحل دٍربین عهل . زٍزى ی حیَانات درندى سکَت نحیط اطرافو رٍ دريو نی شکنٌ
ٌ ی کَى يای اطراف بٌ درٍن جنگل  نی کنٌ ٍ نٌ غلیظ ٍ پراکندى ای رٍ نی بینو کٌ از دانن

ٌ يای ضعیفش تنًا . راى پیدا کردى بَد خَرشید پشت کَى در حال پنًَن شدن بَد ٍ اشع



 

www.lovelyboy.blog.ir 

شیرشايی فاطهٌ | کن باٍر نرا نرگرنان  142  

درصدی از تاریکی جنگل رٍ دربرگرفتٌ ٍ نی شد کهی از درخت يای بلند ٍ باالی جنگل رٍ 
بٌ چشو دید؛ نَر ضعیفی کٌ کو کو جاش رٍ بٌ تاریکی نحض نیدى ٍ صدايایی کٌ با 

 .شرٍع تاریکی بیشتر ٍ بیشتر نیشٌ ٍ جنگل رٍ بٌ کارناٍال ٍحشت دعَت نی کنٌ

ٌ م نی شکنٌ ٍ بٌ دنبالش صدای دٍیدن کسی رٍ پشت  تیکٌ چَب نازکی زیر پايای برين
نَيام رٍ جهع نی کنو ٍ اخو کردى نگايی بٌ اطرافو نیندازم ٍ با دیدن . سرم نی شنَم

ٌ ای زیر پايام  . صدا نیدى« تق»تنًا بَدنو قدم از قدم برنی دارم ٍ باز تیکٌ چَب دیگ
شیئی در کنار پام . دٍد سفید زیر پايام در حال پیشرٍی بَد. رٍی زنین نگاى نی کنو

ٌ ای خاکستری رنگ ٍ  چشهو رٍ نی گیرى، خو نیشو ٍ شیء رٍ بٌ دست نی گیرم، نجسه
ٌ ش قرار دادى ٍ  انسانی با چشو يایی بستٌ کٌ دست ياش رٍ صلیب گَنٌ رٍی سین

ٌ ياش بٌ جلَ ریختٌ شدى بَد ٌ شدى ش از رٍی شَن نگايو جلَتر از . نَيای بلند ٍ بافت
ٌ ای رٍ نی بینو ٌ ی دیگ جلَ نیرم ٍ برنی دارنش، شکل ٍ شهایلی . خَدم نیرى ٍ نجسه

ٌ ی قبل ٍلی با ُنًری عجیب کٌ بر رٍی پیشَنی ش حک شدى ٍ دست يای  نحل نجسه
ٌ ش بٌ يو قفل شدى بَد  ...جلَتر نیرم ٍ دیگری. نشت شدى ش رٍی سین

صدای شکستن . با ير قدنی کٌ جلَتر نیرم، نٌ سفید نحل کَدکی نَپا يهرايو نیاد
چَب ٍ پرٍاز پرندى يا حَاسو رٍ بٌ سهتی جهع نی کنٌ ٍ يهَن درخت فرسَدى ٍ بزرگ 

رٍ نی بینو، درخت بزرِگ کنار دریاچٌ ٍ پرندى يایی کٌ از سهتش بٌ پرٍاز دراٍندن ٍ 
صدای نانفًَنی تَ . با لبخند جلَ ٍ جلَتر نیرم. نخالف اٍن تَ آسهَن اٍج گرفتن

ٌ ی آرٍم ٍ خش خش  !گَشو نی پیچٌ، یٌ نال

ٌ يا از تَی دست يام  ٌ رٍم در کنار درخت خشک نیشو ٍ نجسه با دیدن دٍ نَجَد رٍب
نفس بٌ حلقو نرسیدى . بٌ سهت زنین پرتاب نیشن ٍ صدای بلندی رٍ ایجاد نی کنن

ٌ م گیر نی کنٌ ٍ لب يام برای ير آٍایی بی قراری نی کنن ٍ انان از  جایی تَ قسهت سین
 !خشک شدن کٌ جَِن تکَن خَردن رٍ از آدم نی گیرى
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زنی با لباس سفید ٍ بلند ٍ نَيایی کٌ از شدت سیايی بٌ تاریکی شب بَد رٍی زنین 
دراز کشیدى ٍ نَجَدی کٌ شبايت زیادی بٌ انسان داشت بٌ رٍی اٍ خو شدى بَد، 
نَيای سیاى ٍ پخش شدى ش بٌ قدری بلند بَد کٌ عالٍى بر سر ٍ صَرت خَدش، 

اطرافش رٍ پر از سیايی کردى بَد ٍ در بین این يهٌ سیايی، پَستی سفید ٍ درخشان 
ٌ الی اٍن يا خَدنهایی نی کرد  .از الب

ٌ يا بلند شدى بَد، نگاِى نَجَد بٌ سهتو کشیدى نیشٌ . با سر ٍ صدایی کٌ از نجسه
ٌ تیکٌ نیشٌ ٍ ترسیدى بٌ درخت بند نیشو سرم گیج ! یٌ جفت چشو. نفس يام تیک

نیرى، این حجو آشنایی از کجا سرچشهٌ نی گیرى؟ سرش آرٍم آرٍم از رٍی صَرت زن 
ٌ جا نیشٌ ٍ نَياش بٌ کنار نیرى ٍ  بلند نیشٌ ٍ با تکَن خَردنش سِر زن ناشناس جاب

نن با نگايی پر از يراس خیرى ی صَرت سفیدش نیشو؛ صَرتی سفید با سیايی 
ٌ ی چشو ٍ ديان ٍ لب يای نَجَد کٌ انگار پر از قیر ٍ سیايی بَد ٍ ! عهیقی از ناحی

ٌ م نی کَبٌ! چشو ياش  .قلبو بٌ شدت تَ سین

نَجَد با نگايی عجیب کهی تکَن نی خَرى ٍ تیزی دندٍن ياش رٍ بٌ نهایش نی ذارى 
 !آى... ٍ نَيایی کٌ

ٌ رٍم با این يهٌ آشنایی دٍری کٌ نسبت بًش داشتو، درست نحل ندٍسا  نَجَد رٍب
بَد؛ زنی نفرین شدى از تبار یَنان، دٍشیزى ای زیبا کٌ نَرد خشو الًٌ آتنا قرار گرفت ٍ 

ناريایی کٌ بٌ جای نَ رٍی سر اٍ رشد کردى ٍ ير کدٍم بٌ . خَدش رٍ بٌ نابَدی کشَند
 .سهتی در حال چرخش بَدن

نگايو پر از لرز از چشو يای سیاى شدى ی زن بٌ سهت اٍن نَجَد نی چرخٌ، چشو يای 
! حس نی کنو دیگٌ چیزی بٌ اسو چشو ٍ قرنیٌ درش ٍجَد ندارى... سیاى شدى ای کٌ

پلک نی زنو، ...لرز نی گیرم. نیش يای سرخ رنگش بٌ بیرٍن کشیدى نیشن. پلک نی زنو
 .درست تَ دٍ قدنی نن با تنی پر از سفیدی ٍ نحَ ایستادى بَد
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نغزم يَشیار نیشٌ، تنًا تَنستو چشو ببندم ٍ صدایی ناآشنا کٌ از حلق نن بیرٍن 
 !اٍندى ٍ گَشو رٍ پر نی کنٌ

 ...جنی؟ جنی چشو يات رٍ باز کن، جنی عزیزم-

 .قطرى يای اشک رٍی صَرتو رٍ پر کردى بَد. صدای آشنایی گَشو رٍ نَازش نی کنٌ

 .جنی؟ عزیزم؟ بیدار شَ، جنی داری کابَس نی بینی-

ٌ يا از جا بپرسو ٍ سیخ  نیرٍیی تَ تنو جریان پیدا نی کنٌ ٍ باعخ نیشٌ نحل برق گرفت
ٌ م جلَی دیدم رٍ گرفتٌ بَدن. رٍی تخت بشینو بابا کنار تختو با چند . نَيای آشفت

ٌ دار خو شدى ٍ با نگرانی ٍ کنجکاٍی بٌ صَرتو چشو دٍختٌ بَد ٍ آرٍم  ٌ ی زاٍی درج
 :صدام نی کرد

 حالت خَبٌ جنی؟-

 !گنگ نگايش نی کنو، حالو؟ نگٌ بد بَدى؟

 :نتَجٌ گیجی م نیشٌ ٍ آيستٌ کنارم رٍی تخت نی شینٌ ٍ ٍ پرسش گر نیگٌ

ٌ يات تا پایین نی اٍند-  !داشتی خَاب نی دیدی؟ صدای گری

ٌ ای نی خَرى ٍ چًرى م با یادآٍری خَابی کٌ دیدم تَيو نیرى ٍ بًو ریختٌ  ذينو جرق
 :نی نالو

 !اٍى، این دیگٌ چی بَد-

ٌ الی نَيام نی غلتٌ ٍ اٍن يا رٍ از جلَی صَرتو کنار نی زنٌ دستو رٍ . انگشت يای بابا الب
ٍ بارى بخَابو  .نی گیرى ٍ کهکو نی کنٌ د

 ...بابا، آخ-
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از درد نچالٌ نیشو، حس نی کنو چشو  يای پرعهق ٍ دلًرى آٍرش از . پًلَم تیر نی کشٌ
 .جایی در يهین نزدیکی يا دارى نگايو نی کنٌ

 .چی شدى جنی؟ آرٍم باش، خَاب دیدی؟ تهَم شد يرچی بَدى، تهَم شدى دختِر خَب-

نفس يای نانیزٍنو ٍ . خو نیشو ٍ چراغ خَاب رٍ رٍشن نی کنو. پتَ رٍ رٍم نی کشٌ
ٌ م رٍ از جا نی کند دستش بازٍم . قلبی کٌ بی قراِر حال ٍ احَالو بَد ينَز يو داشت سین

 .رٍ نَازش نی کنٌ ٍ پتَ تا جایی بین سرٍگردنو باال کشیدى نیشٌ

 .يهٌ چی نرتبٌ جنی، اٍن فقط یٌ خَاب بَد، آرٍم باش-

ٌ يا نحل پخش فیلو رٍی پردى ی سینها، جلَی چشو يام بٌ نهایش درنیان . صحن
ٌ يا ٍ اٍن چشو يا ٍ سیايی  :گیج زنزنٌ نی کنو...حرف يای بچ

 !اٍف... نن، نن يهیشٌ خَاب اٍن دریاچٌ رٍ نی بینو، خَاب جنگل رٍ، اٍن-

 :با یادآٍری ش با درد اضافٌ نی کنو

ٌ يای خاکستری رنگ- ٌ يا، اٍن نجسه  !ٍ خَاب اٍن نجسه

دست پدر رٍی بازٍم نتَقف نیشٌ، صداش آيستٌ ٍ کهی، شاید کهی خشن بٌ نظر 
 !نی رسٌ ٍ شاید يو کنجکاٍ

ٌ يا؟-  !کدٍم نجسه

با آى عهیقی چشو نی بندم، اٍن چشو يا حاال ... یاد رٍز ٍرٍدم نی افتو، يهَن رٍزی کٌ
 .برام کهی آشنا تر از يهیشٌ شدى بَد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

شیرشايی فاطهٌ | کن باٍر نرا نرگرنان  146  

يهَن رٍز، يهَن رٍزی کٌ نن . نن عکس یکی از اٍن يا رٍ تَی ناشین شها دیدم-
اٍى، ! يهَن رٍزی کٌ داشتیو تقریبًا اٍن پسِر بیچارى رٍ بٌ کشتن نی دادیو... اٍندم ٍ

 ...آخ سرم. دارم دیٍَنٌ نیشو! خدای نن

ٌ يا با يو ٍ يهزنان نحل سرٍد بلند ٍ تیزی تَ گَشو فرٍ نیرى نسخ شدى . صدای بچ
 :پلک نی زنو

 !نن باید اٍن يا رٍ ببینو-

 .کهی بٌ سهتش برنی گردم ٍ نگايش رٍ عهیق ٍ کهی گنگ رٍی خَدم نی بینو

 :با لبخند تلخی نی پرسو

ٌ يا-   ...اٍن يا رٍ بٌ نن نشَن نیدی بابا؟ اٍن نجسه

نگايش رٍ درک نهی کنو؛ انگار کٌ نسخ شدى باشٌ، فقط خیرى خیرى نگايو نی کنٌ، بی 
 :نحل ربات تکرار نی کنو. يیچ حسی

ٌ يا رٍ باید ببینو، خَايش نی کنو بابا، لطفا،ً لطفًا، آخ-  ...اٍن نجسه

پدر با دیدن دردی کٌ تَ چًرى م نَج نی زنٌ بٌ خَدش نیاد . دستو بٌ سهت پًلَم نیرى
ٌ ای رٍی پیشَنی م « پَف»ٍ با  بلند ٍ باالیی کٌ نی کشٌ، بٌ سهتو خو نیشٌ ٍ بـ ـَس

 .نی زنٌ

تَ ينَز کانل بًبَد پیدا نکردی جنی، این يهٌ فشار ٍ خَاب ٍ خیال برات خَب -
 چرا این قدر خَدت رٍ اذیت نی کنی؟. نیست

 :بی تَجٌ بٌ سَالش نلتهس تر از قبل ادانٌ نیدم

 .بابا لطفا، بذار نن اٍن يا رٍ ببینو-
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بخَاب عزیزدلو، ! دختر از درد داری بٌ يو نی پیچی. باشٌ، باشٌ فقط االن آرٍم بخَاب-
 .بخَاب

ٌ جا نی کنو ٍ بیشتر از قبل بٌ زیر پتَ فرٍ نیرم دست يام رٍ زیر . سرم رٍ رٍی بالش جاب
با نَازش يا ٍ صدای آرٍنش . سرم نی ذارم ٍ چشو يام رٍ بٌ صَرتش نی دٍزم

درد رٍ پس نی زنو، تَ خَاب ٍ بیداری در حال دست ٍپا . چشو يام کهی خهار نیشٌ
 .زدنو

 .پدر تَ قَل دادی-

 .فقط استراحت کن جنی عزیزم، نراقب خَدت باش دخترم-

نَازش يا کار خَدشَن رٍ نی کنن ٍ خَاب نن رٍ . پلک يام بٌ نرنی رٍی يو نی شینن
 .بٌ عالهی دیگٌ نی برى

*** 

ٌ ی ساکت اطراف رٍ شکستٌ ٍ اٍلگا رٍ حسابی عاصی کردى  صدای قارقار کالغ يا نحَط
از صبح، خَرشید کهی نانالطفت بٌ خرج . صدای غرغرش تا تَی رايرٍ يو نی اٍند. بَد

دادى ٍ ينَز پشت ابريا خَدش رٍ پنًَن کردى بَد ٍ باد برگ يای خشک شدى رٍی 
ٌ ی خَد جداشَن نی کرد ٍ بٌ يهراى خَدش تَی  درختان رٍ بٌ بازی گرفتٌ ٍ از ریش

کاش نن يو نحل برگ يا ٍ شاید يو نحل . آسهَن بٌ ير طرفی کٌ دٍست داشت نی برد
پرندى يای کَچیک ٍ خَش رنگ نی تَنستو بٌ پرٍاز دربیام ٍ بٌ يرکجا کٌ دلو نی خَاد 

انرٍز سردتر از رٍزيای دیگٌ بَد، يَا با این کٌ رٍز بَد ٍ قرار بر رٍشنایی؛ . سرکشی کنو
با باد سردی کٌ . ٍلی ابريای تیرى رخ نشَن دادى ٍ انگار آسهَن دلش بارٍن نی خَاست

بین نَيام نی پیچٌ ٍ گردنو رٍ نَازش نی کنٌ، بافت رٍ باالترنی کشو ٍ خَدم رٍ تَ 
 .لباس تنو قایو نی کنو
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ٌ يا رٍ کردى بَد؛ يَای شیطنت ٍ بازیگَشی يای بیل ٍ آنتَنی، حر ف يای  دلو يَای بچ
ٍ کهی بٌ خَدم حق نیدم کٌ دلو برای ... آرانش بخش ناالال ٍ لبخند يای نلیح ارٍرا ٍ

ٍجَدی ! اٍن نگاِى سرد ٍ تاریک تنگ شدى باشٌ، برای ٍجَد خنحی؛ ٍلی دلگرم کنندى ش
 .بَدنش برای نن افاقٌ نی کرد... کٌ ترس يو يهرايش يست ٍلی

با کَبیدن دست يام، از پنجرى ی تَی رايرٍ فاصلٌ نی گیرم ٍ خَدم رٍ بٌ آشپزخَنٌ 
 .نی رسَنو، اٍلگا ينَز بااخو يای تَيو رفتٌ از يَا نی نالید ٍ زیر لب غر نی زد

 .سالم، اٍلگا-

نگايش از اجاق گاز بٌ سهتو دٍختٌ نیشٌ ٍ با دیدنو، اخو ياش نحل ابريای تیرى ٍتار 
 !کنار نیرى ٍ خَرشید نَر رٍ بٌ دنیا يدیٌ نی کنٌ

 !چٌ زٍد بیدار شدی. سالم جنی عزیز، صبحت بخیر-

 :با خندى جلَ نیرم ٍ بٌ آيستگی رٍی صندلی نی شینو

دیشب درست نخَابیدم ٍ حس خیلی بدی داشتو، . اٍى، نی دٍنو کٌ دیر بیدار شدم-
ٌ ش تَ خَاب ٍ بیداری دست ٍ پا نی زدم، اٍف دلو نی خَاد ينَز يو بخَابو، بٌ ... يه

 .زٍر از اٍن تخت يهیشٌ گرم بیرٍن اٍندم

بٌ حرف يام نی خندى، دستی بٌ نَيای نرتبش نی کشٌ ٍ قَری چای رٍ رٍی نیز 
این زن فکر نکنو يیچ ٍقت نعنی ٍ نفًَم نانرتب ٍ . نی ذارى ٍ لیَانی يو در کنارش

 !شلختٌ بَدن رٍ درک کردى ٍ یا شناختٌ باشٌ

. پدر ٍ دختر نحل يهید، صبح يا باید حتهًا قبل از ير چیزی یٌ لیَاِن بزرگ چای بنَشید-
صبح پدرت بًو گفت، انگار دیشب کابَس نی دیدی، درستٌ؟ گفت چند ساعتی باال 

ٌ يات رٍ شنیدم ٍ تا تَی رايرٍ  سرت نشستٌ تا خَابیدی، راستش دیشب صدای گری
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بذار خَدم برات . اٍندم؛ ٍلی پدرت رٍ دیدم ٍ گفتو کٌ چٌ بًتر کٌ دٍ نفری خلَت کنید
 .راستی پًلَت درد نی کنٌ؟ جان گفت کٌ بیشتر نراقبت باشو. نی ریزم، تازى دم کردم

ٌ جا نیشو ٍ با لبخندی نعذب زنزنٌ نی کنو  :کهی ناراضی جاب

 !از دیشب یکو اذیتو نی کنٌ، خیلی یًَیی...پَف... نٌ نٌ، نن خَبو؛ فقط نهی دٍنو-

لیَاِن چای رٍ داغ داغ سر نی کشو، از ٍجٌ اشتراک بین خَدم ٍ پدر لبخندی رٍی لبو 
کاش يهٌ چی این طَر راحت ٍ بی دغدغٌ بَد ٍ بٌ راحتی لبخند رٍی لب . نی  شینٌ
 .نی آٍرد

 صبحَنٌ چی نی خَری؟: اٍلگا

 :با دیدن نگاى ٍ لبخندم، بٌ آرٍنی نی خندى ٍ نیگٌ

 .باز پرسیدم، بذار یٌ چیزی آنادى نی کنو! آ-

 :نی خندم ٍ از رٍی صندلی بلند نیشو ٍ بٌ سهت در نیرم

نن فقط نهی خَام شها رٍ نعذب ٍ یا اذیت کنو اٍلگای عزیز، ٍگرنٌ تَ این ندت -
ٌ ای  ٌ ی دستپخت شها شدم ٍ نطهئنًا سنگ يو جلَم بذارید بدٍن حرف اضاف شیفت

 !نی خَرم؛ نخصَصًا کٌ تَ این ندت حس نی کنو چند کیلَیی چاق يو شدى باشو

برقی تَی چشو ياش نی شینٌ ٍ با شادی نی خندى، خندى ای خانَنانٌ؛ ٍلی پر از شادی 
ٍقتی بٌ سهت اجاق ٍ نَادی کٌ در کنارش قرار داشت، برنی گردى، کهی عجَل . عهیق

آخرین اتاِق تٌ . عهل کردى ٍ با دیدن حَاس پرتی اٍلگا بٌ سهت تٌ رايرٍ خیز نی گیرم
صدای آٍاِز آرٍم اٍلگا بٌ گَش . رايرٍ، دری کٌ يهیشٌ قفل ٍ ٍرٍد بًش نهنَعٌ

نضطرب دستو بٌ سهت دستگیرى ی در نیرى ٍ اٍن رٍ بی سرٍصدا بٌ پایین . نی رسٌ
 !نی کشو ٍ آى از نًادم بلند نیشٌ، دِر يهیشٌ قفِل خَنٌ
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ٌ ی اتاق يا رٍ نأیَسانٌ نی گذرٍنو ٍ بٌ سهت آشپزخَنٌ برنی گردم اٍلگا ينَز سرش . بقی
با نرغ خَش رنگ تَی دیس گرم بَد ٍ نَاد ٍ سبزیجاتی برای تزئینش دٍر دیس قرار 

ٌ ای با سنگینی نگايو سر باال نی گیرى ٍ با لبخند بًو نیگٌ. نی داد  :لحظ

بیا، بیا بشین، . بذار غذا آنادى بشٌ. بشین عزیزم، چرا ایستادی؟ پًلَت درد نی گیرى باز-
 .یٌ چیزی بخَری حالت بًتر نیشٌ

ٌ گاى صندلی نی ذارم ٍ کهی رٍی نیز ٍ  بی تَجٌ بٌ لبخند ٍ فرم نگايش دست رٍی تکی
گل يای تَی گلدٍن يو کو کو داشتن با . گل يایی کٌ رٍش قرار داشت، خو نیشو

طراٍت ٍ شادابی ٍداع نی کردن، درست نحل يَای بیرٍن ٍ خَرشیدی کٌ بابًَنٌ ٍ 
 .بی بًَنٌ خَدش رٍ بٌ زیر نی کشید ٍ پنًَن نی شد

آستین يای لباسو رٍ پایین تر کشیدى ٍ تَی نشتو نی گیرم ٍ با صَرتی پر از 
 :کنجکاٍی يای اخیر نی پرسو

 اٍلگا؟ بابا کجاست؟ اٍن رٍ ندیدی؟-

 .آى، ایشَن يو االن ياست کٌ بیاد، از طلَع آفتاب تَی اتاق کارش نشغَلٌ-

 :این بار نطهئن تر قدنی عقب برنی دارم ٍ نیگو

 !پس نن برم ببینهش-

ٌ ی اٍلگا تَ گَشو نی پیچٌ  :قدنو بٌ دٍم نرسیدى صدای يشدارگَن

 .صبر کن جنی-

 :با دیدن نگايو صداش رٍ نالیو تر نی کنٌ ٍ نیگٌ

 .عزیزم ایشَن زنانی کٌ تَی اتاق کارش يست دٍست ندارى کسی نزاحهش بشٌ-
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نتعجب نگايش نی کنو، پشت نیز ایستادى ٍ با نگايی کٌ نهی شد درش يیچ 
احساسی رٍ دید، نگايو نی کرد ٍ ننتظر بَد کٌ باز بٌ جای قبلو برگردم ٍ نحل دختريای 

 .حرف گَش کن بشینو ٍ چیزی نگو

پَزخندی رٍی لبو نی شینٌ، ابرٍیی باال نیندازم ٍ بی تَجٌ بٌ احساس طلبکارانًبَدِن 
ٌ تیکٌ نیگو  :حرکاتش دست بٌ سینٌ ٍ تیک

 !نن دخترش يستو! نیستو اٍلگای عزیز...نزاحو...نن-

جان ٍقتی بٌ اتاق کارش نیرى، دٍست . ننظَر نن این نبَد عزیزم! نی دٍنو، نی دٍنو-
 .دارى تنًا باشٌ تا بتَنٌ با ذينی آزاد کارياش رٍ انجام بدى

لبخندش کهی کش نیاد ٍ نن فکر نی کنو این لبخند بیشتر بٌ زيرخند ٍ شاید يو بٌ 
 !پَزخند شبايت دارى

ٍقتی در اتاقش رٍ قفل نی کنٌ، یعنی دٍست ندارى کسی ينگام کار نزاحهش بشٌ، -
 !عزیزم

 :سرش رٍ بٌ زیر نیندازى ٍ با لحنی عجیب زنزنٌ نی کنٌ

 .حاال يرکسی کٌ نی خَاد باشٌ-

عصبی ٍ ناراحت سرم رٍ بٌ سهت سقف نی گیرم ٍ نفسو رٍ پر از حرص بٌ بیرٍن 
 :نی فرستو

ٌ ش خَدش رٍ تَ اتاق حبس کنٌ؟ تَ يو کلید اتاقش رٍ - اٍلگا؟ چرا بابا دٍست دارى يه
 داری، درستٌ؟ داریش؟

با . با دستهال دست ياش رٍ پاک نی کنٌ ٍ کهی جلَتر نیاد ٍ تَ چند قدنی م نی ایستٌ
 :دیدن کنجکاٍی م سری از تأسف تکَن نیدى ٍ با خندى نیگٌ
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ٌ ی آجار باستانی کٌ پیدا کردى بٌ عالٍى بیست سال تحقیقاتی کٌ - عزیزم ایشَن يه
انجام دادى رٍ تَ اتاق نگٌ نی دارى، پس طبیعیٌ کٌ بخَاد ير لحظٌ دِر اتاقش رٍ قفل 

 .کنٌ ٍ نراقب تحقیقات ٍ زحهاتش باشٌ ٍ از اٍن يا دفاع کنٌ

ٌ طَری برداشت کنو با اٍن لبخند ٍ لحن ٍ نگايی کٌ تا عهق . نهی دٍنو حرف ياش رٍ چ
ٍجَدم رٍ بٌ سَزش انداخت، حس نی کنو تهَم حرف ياش تنًا بٌ شخص خَدم 

يست ٍ تهَم ٍجَدم یکپارچٌ آتیش نی گیرى ٍ اخو يام با حرص ٍ دلخَری تَ يو 
ٌ يای صندلی رٍ زیر فشار نی گیرى ٍ صد حرف تا گلَم باال . کشیدى نیشٌ دست يام دست

نیاد ٍ سعی نی کنو تا جلَی خَدم رٍ بگیرم کٌ نبادا حرفی دٍر از ادب بٌ زن جلَی رٍم 
ٌ داشتن دارم، از بین برى با چٌ جرأتی خیرى . بزنو ٍ تهَم حرنت يایی کٌ سعی بر نگ

اٍلگا بٌ غذايای رنگارنگ رٍی نیز اشارى ! نگايو کرد ٍ صد حرف گفتٌ ٍ نگفتٌ بارم کرد
 :نی کنٌ ٍ با يهَن لبخند ٍ نگاى نیگٌ

ٌ ت رٍ بخَر جنی-  .صبحَن

لب يام بٌ يو فشردى نیشن ٍ در آخر با نگايی پر از تهسخر بٌ سهتش خو شدى ٍ 
 :نیگو

 !تَ نگران نن نباش، نادرم کٌ نیستی-

صندلی رٍ با صدا ٍل نی کنو ٍ بٌ سهت اتاق پدر نیرم ٍ اٍلگا رٍ با يهَن نگاى يای 
ٌ ش تنًا نی ذارم ٌ ای بٌ در نی زنو ٍ لبو رٍ . عجیب ٍ نتفاٍت تر از يهیش برای بار دٍم تق

اصالً اگٌ تَ اتاقٌ چرا ! از استرس زیر فشار دندٍن يا م نی گیرم ٍ کاش در رٍ باز نی کرد
 يیچ صدایی نهی شنَم؟
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ناانید از در فاصلٌ نی گیرم ٍ عزم رفتن نی کنو، بٌ اندازى کافی حرص خَردم ٍ فعالً با 
صدای قفل . این درد پًلَ کٌ ير لحظٌ بیشتر نی شد نیاز بٌ استراحت ٍ آرانش داشتو

ٌ ی اتاق نهایان نیشٌ  .نیاد ٍسپس در باز نیشٌ ٍ قانت پدر از پشت در بست

 جنی؟-

ٌ ی سبز رنگی  بٌ تندی سرم رٍ باال نی گیرم ٍ پدر رٍ در حال قفل کردن در نی بینو، پَش
 :يَل بٌ سهتش خیز نی گیرم. رٍ زیر بغلش گرفتٌ ٍ در رٍ با قفل بزرگی نی بست

ٌ يای دریاچٌ رٍ بًو نشَن بدی! بابا در رٍ نبند-  .دیشب قَل دادی کٌ نجسه

ٌ ی کلیدش رٍ تَی جیبش جا نیدى ٍ با  پدر بی تَجٌ بٌ حرفو در رٍ قفل نی کنٌ ٍ دست
ٌ ی آرٍنی بٌ پیشَنی م نی زنٌ ٍ خَنسرد، انگار نٌ انگار اتفاقی افتادى  انگشت اشارى ضرب

 :یا حرفی زدى شدى، نیگٌ

 .نن يیچ قَلی ندادم جنی-

ٌ م حلقٌ کردى ٍ بٌ سهت پذیرایی راى نی افتٌ ٍ . گنگ خیرى ش نیشو دستش رٍ دٍر شَن
 :ناانید بٌ سهتش خو نیشو ٍ نی نالو. نن رٍ يو نجبَر بٌ يهرايی نی کنٌ

 ...دیشب، تَ اتاقو، خَدت گفتی! بابا ٍلی تَ خَدت قَل دادی! ای بابا-

ٌ رٍم نی ایستٌ ٍ نگايو نی کنٌ، از تارتار نَيام گرفتٌ تا انگشت يای پام  پدر نحکو رٍب
کٌ با جَراب انگشتی پَشَندى شدى بَد ٍ در آخر نیخ چشو يای نگرانو نیشٌ ٍ رٍی 

 :صَرتو خو نیشٌ ٍ پر از تحکو نیگٌ

ٌ بندی آجار تاریخی آترٍسن يا يستو ٍ این - جنی، نن درست ٍسط تحلیل ٍ دست
نَضَع کهی نگرانو کردى، این کار بسیار ظریف ٍ دقیقٌ ٍ کَچیک ترین اشتبايی از طرف 
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ٌ م پَچ نیشٌ . بذار برای بعد. نن، يهٌ چی رٍ از بین نی برى ٍ تهَم تحقیقات چند سال
 !عزیزم این کار برام خیلی نًهٌ، خیلی خیلی نًهٌ

 .ابرٍيام نحل دٍ شهشیر بٌ جنگ يو نیرن ٍ پدر با انگشت اخو يام رٍ از يو باز نی کنٌ

اخو نکن جنی، نن انتظار دارم کٌ درکو کنی؛ بیست سال کو نیست برای زحهاتو ٍ نن -
ٌ ی تحقیقاتو نی بینو، دٍست ندارم کَچیک ترین  خَدم رٍ خیلی نزدیک بٌ نتیج

ٌ ی اٍل ببرى  !اشتبايی نن رٍ بٌ خَن

ٌ ی لبش نیندازم ٍ اٍن با دیدنو ابرٍیی باال نیندازى ٍ  نیو نگايی بٌ اٍلگا ٍ پَزخند گَش
 .فنجَن چای رٍ بٌ سهت دينش نی برى ٍ از نن چشو نی گیرى

ٌ ی  ٌ ی راحتی تَی پذیرایی ٍا رفتٌ ٍ نحل آدم يای ناانید از زندگی بٌ گَش رٍی کاناپ
ٌ ی لبش ٍسایل . خیرى نیشو ٌ م نیندازى ٍ با لبخندی گَش پدر نیو نگايی بٌ چًرى ٍارفت

تَی دستش رٍ رٍی نیز نی ذارى ٍ در عَض گَشی رٍی نیز رٍ برنی دارى ٍ شرٍع بٌ 
 :شهارى گیری نی کنٌ، در يهین حین آرٍم نیگٌ

 .چًرى ی دیدنی پیدا کردی دخترجَن-

 :لب برنی چینو ٍ پدر با این حرکتو خندى ش عهیق تر نیشٌ

 .کَچَلَی کنجکاٍ-

 بابا؟-

 .نیگٌ« يَنی»سرش تَی گَشی فرٍ نیرى ٍ آرٍم 

ٌ ی کلید رٍی نیز نی افتٌ ٍ آشفتٌ زنزنٌ نی کنو  :چشهو بٌ دست

 .يیچی، يیچی، تلفنت رٍ بزن-
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 ...يفتاد، سیزدى...کد اشتراک نن...بلٌ، بلٌ...صبح بخیر جناب... اُکی-

ٌ ای شدى ٍ سخت نشغَل  نیو نگايی بٌ کلید نیندازم ٍ دٍبارى بٌ پدر کٌ ٍارد اتاق دیگ
ٌ ی . حرف زدن با نخاطب پشِت گَشیٌ بی فکر خیز نی گیرم سهت دستٌ کلید ٍ دکه

 .کیف کَچیِک چرم نانندش رٍ باز نی کنو

 ...بلٌ، درستٌ: پدر

 تا کلید کنار يو بٌ ردیف ٍصل بٌ کیِف چرم بَدن ٍ نن با این استرس ٍ 9-8حدٍد 
تپش قلب در تالشو کٌ کلیدی رٍ از قفِل نحکهش جدا کنو؛ کلیدی کٌ نهی دٍنو آیا قفل 

 .فقط ٍ فقط تالش نی کنو ٍ ايهیتی بٌ بیًَدى بَدنش نهیدم. اٍن در رٍ باز نی کنٌ یا نٌ

ٌ ی پیش سفارش دادم رٍ دٍبارى سفارش بدم، شها - نی خَام يهَن چیزی کٌ يفت
 ...ٍقتش رٍ دارید کٌ

ناتَان از جدا نشدن کلیديا باز نگايی بٌ پدر نیندازم، پشتش بٌ نن بَد ٍ ينَز با 
اصالً جدا ! نضطرب افتادى بَدم بٌ جَن دستٌ کلید ٍ يیچ کٌ يیچ. تلفن حرف نی زد

 !نهی شد

 .چٌ عالی، بلٌ-

 .کیف کَچیک رٍ باال ٍ پایین نی کنو

 .خداحافظ... بلٌ، بلٌ... سالنت باشید... بلٌ، بسیار خب...بلٌ... بلٌ، پس نتَجٌ شدید؟-

ٌ ی پدر از تاریکی تَی اتاق بٌ رٍی زنیِن پذیرایی نی شینٌ ٍ نن دستپاچٌ کیف  سای
 .کَچیک رٍ تنًا بٌ تندی نی بندم ٍ رٍی نیز نیندازم
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بٌ کلیديایی کٌ از تَی کیف بیرٍن بَدن نگاى نی کنو ٍ يهَن لحظٌ حضَر پدر رٍ در 
ٌ ی آرٍنی چشو نی بندم ٍ سرم رٍ پایین نیندازم ٍ چرا این قدر . کنارم حس نی کنو با نال
 بی دست ٍپام نن؟

ٌ ای نکخ نی کنٌ ٍ بعد از گذاشتن تلفن سرجاش، دستٌ کلیدش رٍ برنی دارى ٍ  پدر لحظ
ٌ قدر خَبٌ کٌ نَيام رٍ . چند بار باال ٍ پایین نی کنٌ ٍ يهَن حین در کنارم جا نی گیرى چ

 .نبستو ٍ حاال کل صَرتو رٍ پَشَندى بَدن

 .دستش رٍ رٍی گردن ٍ نَيام حس نی کنو

 نی خَاستی دربارى ی چی بايام حرف بزنی؟ چیزی شدى؟! خب-

نَيام رٍ کنار نیدم ٍ نگايش نی کنو، تٌ تٌ چشو ياش خندى ی عهیقی نهَد پیدا 
. نی کنٌ ٍ لب ياش سعی نی کردن ينَز يهَن طَر نحکو ٍ فشردى بٌ يو باقی بهَنن

ناانید سری بٌ چپ ٍ راست تکَن . صَرتو ٍا نیرى ٍ خندى ی نحَی رٍی لبش نی شینٌ
 :نیدم ٍ بی قرار زنزنٌ نی کنو

 !يیچ-

ٌ يا نی افتو، کاش بشٌ انرٍز سری بًشَن بزنو  .یاد بچ

 نطهئنی؟-

 :بٌ آرٍنی پلک نی زنو

 .بلٌ، چیزی نیست- 

ٌ م نی زنٌ ٍ از جا بلند نیشٌ ٌ ی آرٍنی بٌ رٍی شَن  .با کیِف کَچیکش ضرب

 !بلند شَ، بلند شَ بریو یٌ چیزی بخَریو، رنگ ٍ رٍت زیاد تعریفی ندارى-
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ٌ ی آخر تا گَش يام داغ نیشٌ ٍ حس نی کنو تَ نَاد نذاب در حال ذٍب شدن ! ٍ ضرب
 .يستو

*** 

 :آخر گفت. رٍباى ساکت شد ٍ ندت زیادی بٌ شازدى کَچَلَ نگاى کرد»

 .بی زحهت نرا ايلی کن-

 :شازدى کَچَلَ در جَاب گفت

نن باید دٍستانی پیدا کنو ٍ خیلی چیزيا . خیلی دلو نی خَايد؛ ٍلی زیاد ٍقت ندارم-
 .يست کٌ باید بشناسو

 :رٍباى گفت

آدم يا دیگر ٍقت شناختن يیچ چیز را . يیچ چیزی را تا ايلی نکنند نهی تَانند شناخت-
ندارند، آنًا چیزيای ساختٌ ٍ پرداختٌ از دکان نی خرند؛ انا چَن کاسبی نیست کٌ 

 .تَ اگر نی خَايی نرا ايلی کن. دٍست بفرٍشد، آدم يا بی دٍست ٍ آشنا ناندى اند

 :شازدى  کَچَلَ پرسید

 برای این کار چٌ باید کرد؟-

 :رٍباى در جَاب گفت

تَ اٍل کهی دٍر از نن بٌ این شکل الی علف يا نی نشینی، نن از . باید صبَر بَد-
ٌ ی چشو بٌ تَ نگاى خَايو کرد ٍ تَ يیچ حرفی نخَايی زد ٌ ی . گَش زبان سرچشه

 .سَء تفايو ياست؛ ٍلی تَ نی تَانی ير رٍز قدری جلَتر بنشینی

 «.فردا شازدى کَچَلَ باز آند
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آنتَنی کنجکاٍ ٍ بی قرار خَدش رٍ نیَن دست يای . سکَت نی کنو ٍ نفسی نی گیرم
ٌ يو چفت شدى ی ناالال تکَن نیدى ٍ نی پرسٌ  :ب

 خب؟ خب؟ بعدش چی شد؟-

بی حال نگايش نی کنو، با چشو يایی فراخ ٍ پر از دل نگرانی نگايو نی کرد؛ دٍست 
 .داشت يرچی زٍدتر بٌ پایاِن سَاالت خَدش برسٌ

 :پس از نکخ کَتايی باز سر تَ کتاِب تَی دستو نی کنو ٍ رٍان تر از قبل ادانٌ نیدم

 :رٍباى گفت»

تَ اگر نحالً ير رٍز ساعت چًار بعدازظًر بیایی، نن از . بًتر بَد بٌ ٍقت دیرٍز نی آندی-
ساعت سٌ بٌ بعد کو کو خَشحال خَايو شد ٍ ير چٌ بیشتر ٍقت بگذرد احساس 

سر ساعت چًار نگران ٍ يیجان زدى خَايو شد ٍ آن . خَشحالی نن بیشتر خَايد بَد
ٍقت بٌ ارزش خَشبختی پی خَايو برد؛ ٍلی اگر در ٍقت نانعلَنی بیایی، دل نشتاق 

 «.آخر در ير چیزی باید آیین باشد...نن نهی داند کی خَد را برای استقبال تَ بیاراید

بیل نشتاق نیَن جهالت نی پرى ٍ با يیجان کهی خَدش رٍ بٌ سهتو خو نی کنٌ ٍ 
 :نی پرسٌ

 جنی؟ آیین یعنی چی؟-

بٌ يهَن . آرٍم نی خندم، حتی خندى يام يو نحل رٍزيای قبل خَش آب ٍ رنگ نیست
 :آيستگی نیگو

 .کهی صبر کن تا بٌ جَابت برسی! پسرى ی عجَل-

نیگٌ ٍ باز خَدش رٍ بٌ ارٍرا نی چسبَنٌ ٍ بٌ لب يام چشو « چشهی»دستپاچٌ 
 .نی دٍزى
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 :شازدى کَچَلَ پرسید»

 چیست؟« آیین»-

 :رٍباى گفت

آیین يو چیزی است بسیار فرانَش شدى، چیزی است کٌ باعخ نی شَد رٍزی با -
 ...رٍزيای دیگر ٍ ساعتی با ساعت يای دیگر فرق پیدا کند

بدین گَنٌ شازدى کَچَلَ رٍباى را ايلی کرد ٍ يهین کٌ ساعت ٍداع نزدیک شد رٍباى 
 :گفت

 «.نن خَايو گریست!... آى-

ٌ يا ٍ نگاى يای خیرى شَن بٌ  نکحی نیَن جهالتو نی کنو ٍ با دیدن سکَت ٍ دقت بچ
ٌ ی کَتاى، کتاب رٍ  ٌ ای کتاب رٍ نی بندم ٍ از يهین فاصل رٍم، با نفس تند ٍ بی حَصل

ٌ رٍی تخت ٍ کنار ناالال پرت نی کنو ٍ ب  .ر

ٌ يا ينَز ننتظر ٍ در سکَت نگايو نی کردن لب يام بٌ اندازى ی بنِد انگشت کج . بچ
 :نیشٌ ٍ ناانید نیگو

ٌ يا، دیگٌ کافیٌ، نابقیش باشٌ رٍزيای بعد-  .خیلی خب بچ

 :دستو رٍ بٌ سرم بند نی کنو ٍ با کهی اخو نیَن ابرٍيام نیگو

ٌ ی بعد بیشتر براتَن کتاب بخَنو-  .قَل نیدم دفع

ٌ م جا نیدم  .بٌ سهت تخت نیرم ٍ کتاب رٍ تَی کَل

ٌ ای...جنی؟ يهٌ چی نرتبٌ؟ حس نی کنو: ناالال صدات نحل يهیشٌ ! حس نی کنو کالف
 .نبَد
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بی تَجٌ بٌ چشو يایی کٌ باال ٍ پایینو نی کرد، . سنگینی نگايش رٍی صَرتو نی شینٌ
ٌ ای باال نیندازم  .لبخند بی حالی نی زنو ٍ بی حرف شَن

ارٍرا بیل رٍ کهی بٌ عقب نی رٍنٌ ٍ يهراى صندلی چرخدارش کهی بٌ سهتو نیاد ٍ برای 
دیدن صَرت ناراحتو، صَرتش رٍ بٌ سهت زیر خو کردى ٍ با لبخندی کٌ جزء جدانشدنی 

 :صَرت رنگ پریدى ش بَد، نی پرسٌ

دٍست داری بگی چی دارى اذیتت نی  کنٌ؟ نحل يهیشٌ نیستی، بی حَصلٌ، بی حال ٍ -
 !جنی نریض شدی؟... رنگ پریدى

ٌ الی ُتِن صداش بَد لبخند پرنًری نی زنو ٍ با نکخ نٌ چندان طَالنی  بٌ نگرانی کٌ الب
ٌ زیر نیندازم ٌ يای ضعیِف نَر کٌ از پنجرى بٌ درٍن اتاق . سرب ٌ ش رٍ از نیَن اشع سای

 :تابیدى بَد، نی بینو ٍ نفسو رٍ پَف نانند بٌ بیرٍن نی فرستو ٍ نیگو

 ...آم...نی دٍنید ...راستش-

ٌ شَن کردى ٍ نیگو  :پر از حرص چنگی بٌ نَيام نی زنو ٍ تَ نشتو نچال

ٌ يا رٍ پیدا کنو... آى-  !نَضَع اینٌ کٌ، نن نهی تَنو اٍن نجسه

 .یاد کلید يا نی ا فتو ٍ نگاِى عصبی پدر

 !دِر اتاِق کاِر بابا يهیشٌ قفلٌ ٍ کلیدش تنًا دست خَدشٌ-

ٌ ش تَی ذينو نانعلَم نَندى رٍ فاکتَر نی گیرم  !ٍ اٍلگایی کٌ این بین ينَز جبً

اٍن فًهید کٌ بٌ دستٌ کلیدش ...اٍى. اصالً رايی نیست، نهی دٍنو چی کار کنو...اصالً -
! نگايش خیلی سنگین ٍ پر نعنی بَد، اٍن لحظٌ دلو نی خَاست بهیرم...دست زدم ٍ

اٍن يا برای بابا خیلی نًهن، سال ياست کٌ دارى رٍشَن تحقیق ! خیلی بد بَد، خیلی
 ...نی کنٌ ٍ اگٌ بفًهٌ کٌ
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 :ناالال حرفو رٍ قطع نی کنٌ ٍ با تحکهی کٌ کهتر ازش نی دیدم، نیگٌ

انا جنی؛ اٍن يا بیشتر از این کٌ برای پدرت نًو باشن، برای حیات دریاچٌ ٍ صاحبانش -
. پدرت اشتباى کرد کٌ اٍن يا رٍ دزدید ٍ نَرد غضب صاحباِن دریاچٌ قرار گرفت. نًهن

ٌ يا رٍ پیدا کنی جنی، تا دیر نشدى اٍن يا باید بٌ جایی کٌ بًشَن  تَ باید اٍن نجسه
 ...تعلق دارن برگشتٌ بشن ٍگرنٌ

این بار صداش از نیَن حجهی از تاریکی شنیدى شد ٍ قدم يایی کٌ نزدیک ٍ نزدیک تر 
 :نیشٌ

 !ناالال-

صدایی پر از يشدار ٍ تذکر ٍ نن این قدر بی حَصلٌ يستو کٌ فکری بٌ این لحن ٍ 
ناالال پس از نکحی بٌ آرٍنی زنزنٌ . دلیلی کٌ باعخ شد حرف ناالال رٍ ِبُبرى، نپرسو

 :نی کنٌ

ٌ يا رٍ بٌ رٍح يای دریاچٌ پس بدیو-  !نا باید اٍن نجسه

ٌ يای دریاچٌ : آنتَنی جنی، تَ نی تَنی، تَ باید بری تَ اتاق پدرت ٍ ببینی کٌ آیا نجسه
 اٍنجان یا نٌ؟ اصالً از کجا نعلَم کٌ اٍن جا باشن؟

 :بیل نی ایستٌ ٍ با لب يای کبَدشدى نیگٌ

 .این اسکَل راست نیگٌ جنی-

نحل جنگجَيای . ٍ باز آنتَنی بٌ سهت بیل يجَم نی برى ٍ صداشَن تَ اتاق نی پیچٌ
ٌ يو نی پیچن ٍ با شنیدن حرف يایی کٌ نحار يو نی کنن،  تَ داستان يا جدی ٍ اخهَ ب

 .چشو گرد نی کنو ٍ لب يام بٌ خندى ای ناباٍر تغییر حالت نیدى

ٌ يا-  !اٍى بچ
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ٌ يا، آنتَنی؟ بیل؟ سریع از يو عذرخَايی کنید! يیس: ناالال ... االن ٍقتش نیست بچ
 آنتَنی؟

ٌ ای زبَن دراز نی کنٌ ٍ سپس رٍی تخت لو نیدى ٍ با  آنتَنی بٌ شکل کانالً بی ادبان
نتاسف . حرص ٍ زیر لب چیزی پچ نی زنٌ کٌ نا يهَن عذرخَايی تلقی ش نی کنیو

ٌ يا کی بزرگ نیشن  !سری تکَن نیدم ٍ نعلَم نیست این بچ

 .جنی؟ تَ باید یٌ رايی پیدا کنی کٌ بتَنی ٍارد اٍن اتاق بشی: ارٍرا

 :آيی از رٍی تاسف نی کشو

 .کاش رايی بَد-

با صدایی کٌ در جایی نزدیکی خَدم ٍ تقریبًا زیر گَشو نی پیچٌ، يَل ٍ دستپاچٌ از جا 
ٌ م نیرى . بٌ سهتش نی چرخو ٍ عصبی نگايش نی کنو. نی پرم ٍ دستو بٌ سهت سین

ٌ م بَد، نیرى ٍ  نتعجب اٍل بٌ چشو يای پر غضبو ٍ سپس بٌ دستو کٌ رٍی سین
بی خیال از کنارم رد نیشٌ ٍ تَ نرکز دایرى ای کٌ . پَزخندی رٍی لبش شکل نی گیرى

 :تشکیل دادیو نی ایستٌ ٍ دست بٌ جیب نیگٌ

 .نن نی دٍنو جنی از کجا باید ٍارد اٍن اتاق بشٌ-

*** 

ٌ ی تک نفرى ی تَی پذیرایی نی شینو ٌ م جهع کردى ٍ نحل . رٍی کاناپ پايام رٍ زیر تن
نَيام رٍ یٌ طرف نی ریزم ٍ چًرى م تَ يو نیرى ٍ . برى ای نعصَم تَ خَدم نچالٌ نیشو

یٌ دستو رٍی پًلَی عهل شدى م نی گیرم ٍ . اخو ٍ نارضایتی تَ صَرتو خط نی کشٌ
ٌ م تَی نَيام چنگ نی زنٌ نگايی بٌ جَراب يای سفید ٍ زنستَنیو نیندازم . دست دیگ
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ٍ با ٍزیدن نسیهی کٌ از پنجرى ی باز شدى ی تَ پذیرایی نیاد، ناراضی غر نی زنو ٍ 
 :صدای پدر از تَی رايرٍ نیاد. حَصلٌ ندارم تغییری تَ نشستنو ایجاد بشٌ

 جنی؟-

اٍل پدر ٍ بعد از اٍن، اٍلگا . لب يام رٍ بٌ يو فشار نیدم ٍ دستو پًلَم رٍ چنگ نی زنٌ
ٍارد پذیرایی نیشن، با لباس يای بیرٍن ٍ پَشیدى در پالتَيای ضخیو ٍ شال ٍ کالى بٌ 

پدر با دیدن حالت . کهی خَدم رٍ جهع ٍجَر نی کنو ٍ کنجکاٍ نگايشَن نی کنو. سر
چًرى ٍ دست يام کٌ ير کدٍم عصبی بٌ جایی بند شدن، نکحی نی کنٌ ٍ سپس سَالی 

 :نی پرسٌ

 حالت خَبٌ؟-

 :لبخندی برخالف اٍن يهٌ درد ٍ ناراحتی نیَن چًرى م، رٍی لبو نی کارم ٍ نیگو

ٌ کهی درد داشتو کٌ اٍلگا لطف کرد ٍ بًو قرص ... خَبو بابا؛ یعنی-  بًترنیشو، از صبح ی
 .داد

سعی نی کنو از َجَ بٌ ٍجَد . آيان غلیظی ادا نی کنٌ ٍ با ابرٍیی باالرفتٌ براندازم نی کنٌ
 :با يهَن لبخند نصنَعی خَدم رٍ از رٍی کاناپٌ باال نی کشو ٍ نیگو. اٍندى فرار کنو

 بابا؟ صدام کردی، کارم داشتی؟-

 !عزیزم نن ٍ اٍلگا قرارى یٌ سر بریو آرتزٍ، نهی خَای بیای؟! اٍى، خَب شد گفتی-

لبخند تَ دلو شکَفا نیشٌ، نادیدى ش نی گیرم . نردد نی پرسٌ ٍ نگايی بٌ حالو نیندازى
 :ٍ بی حال لب نی زنو

ٌ م ٍ بًترى کٌ کهی استراحت کنو-  .نٌ بابا، نن خست
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ٌ ای ٍ دیگری لیَانی  اٍلگا جلَتر نیاد ٍ دٍ لیَان رٍ بٌ دست پدر نیدى، یٌ لیَان شیش
 .پالستیکی ٍ بٌ رنگ سفید

 .خیلی خب، بیا عزیزم-

لیَان اٍل پر از آب بَد ٍ لیَان دٍم يهَن دٍ کپسَل آشنای رنگی کٌ رٍزانٌ نصرفشَن 
 .نی کردم

 جنی؟ برای شام یٌ غذای خَشهزى ٍ عالی برات نیاریو، تَ چی دٍست داری؟-

 :کپسَل يا رٍ تَ نشتو نی گیرم ٍ نیگو

ٌ ی شها ایهان دارم-  !ير چی خَدتَن خَاستید بیارید، نن بٌ سلیق

ٌ م نی گیرم ٍ جلَی ير دٍشَن دٍ کپسَل رٍ با لیَان پر از آب  لیَان آب رٍ با دست دیگ
 .بٌ سهت نعدى م رٍانٌ نی کنو

نراقب خَدت باش . یٌ چیز خَب بٌ فکرم رسید، انیدٍارم کٌ خَشت بیاد! چٌ عالی-
 .دخترم

 .حتهًا بابا، يستو-

 آى يَا سردى، پنجرى رٍ کی باز گذاشتٌ؟-

لبخندم کهی رنگ . بٌ سهت پنجرى کٌ پشت سرم قرار داشت نیرى ٍ اٍن رٍ نی بندى
 :ٍاقعیت نی گیرى

 .نهنَن بابا، راستش حال بلند شدن نداشتو ٍگرنٌ تا االن خَدم صدبار بستٌ بَدنش-

ٌ ی آرٍنی بٌ رٍی بینی م نی زنٌ ٍ آيستٌ لب نی زنٌ  :ضرب

 !دخترى ی تنبل-
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 :نیو نگايی بٌ اٍلگای ننتظر نیندازم ٍ نیگو

 .در ير صَرت خَش بگذرى بًتَن، شام نن يو یادتَن نرى- 

ٌ م کهی ایراد داشت، یا کهی پرنعنی بیان شد نهی دٍنو؛ ٍلی ير دٍ رٍ بٌ خندى . جهل
 .نیندازى ٍ شک نن بیشتر نیشٌ

ٌ رٍز بًتر نیشی: پدر فعالً . برٍ تَ اتاقت کهی استراحت کن، این درد يا طبیعیٌ ٍ رٍزب
 .عزیزم

صدای بستٌ شدن دِر خَنٌ بٌ گَش نی رسٌ ٍ . با لبخندی ازشَن خداحافظی نی کنو
ٌ ی بعد صدای گاز دادن ناشین کٌ نشَن نیدى اٍن يا ير لحظٌ دارن از این  چند دقیق

 !خَنٌ دٍر ٍ دٍرتر نیشن

شاید یٌ رٍزی، یٌ ! اٍف. لیَان رٍ رٍی نیز کنارم نی ذارم ٍ نگايی بٌ حال  ٍ رٍزم نیندازم
جایی ٍ یٌ زنانی برای سَپراستار بَدِن یٌ نهلکت ٍ نقش داشتن تَ یٌ فیلو عالی ٍ 

 !جذاب، آزنَن بدم

ٌ يای خَنٌ بٌ سهت پایین  کت چرنو رٍ نی پَشو ٍ کَلٌ بٌ دست ٍ با عجلٌ از پل
برای نطهئن شدن بٌ سهت جایگاى ناشین نیرم ٍ اٍن جا رٍ خالی نی بینو ٍ . نی دٍم

ٌ جا نی کنو ٍ بٌ سهت جایی کٌ . نفسی از سر راحتِی خیال نی زنو کَلٌ رٍ رٍی دٍشو جاب
 .قرارى برم، راى نی افتو

ٌ رٍ نیشو ٍ  ٌ ی تَ خَنٌ، رٍب ٌ يا، با تکٌ چَب يای آنادى برای آتیش زدن ٍ شَنین زیر پل
ٌ ای بٌ پارى  آجر يا نی زنو . دٍ پنجرى کٌ با خاک ٍ آجر پَشَندى شدى بَدن با دست ضرب

با شالی کٌ دٍر گردنو پیچیدى شدى بَد، جلَی دينو رٍ . ٍ گرد ٍ خاک بلند نیشٌ
ٌ سنگ يا رٍ از تَی پنجرى برنی دارم ٍ . نی گیرم ٍ بٌ کارم ادانٌ نیدم ٌ دٍنٌ آجر ٍ تک دٍن
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ٌ م . زنین نی ذارم گرد ٍ خاک چشو يام رٍ اذیت نی کنٌ ٍ با ٍارد شدن بٌ حلقو بٌ سرف
 .بٌ سرفٌ نی افتو ٍ شال رٍ از دٍر دينو باز نی کنو. نیندازى

 ...َاى لعنتی-

پا رٍی آجر يا نی ذارم ٍ خَدم رٍ از تَی پنجرى بٌ درٍن اتاقک نیندازم، اتاقکی پر از 
سنگ ٍ کلَخ ٍ پَشال، با دیَاريای ترک برداشتٌ ٍ بَیی کٌ نحل خاِک بارٍن خَردى 

 .بَد، حس نی کنو

 یعنی پیتر این جا رٍ نی گفت؟-

ٌ ی سقف تا زنین کو ٍ کهتر ٍ گايی زاٍیٌ گرفتٌ ٍ بیشتر ٍ  ير چی جلَتر نیرم، فاصل
ٌ يای فلزی ٍ قدیهی . بیشتر نیشٌ نَر چراغ قَى رٍ تَی تاریکی نیندازم ٍ تیکٌ ٍسیل

ٌ ی اتاقک ٍ طَِل رايرٍ رٍی زنین پخش ٍ پال يستن ٌ گَش  .نی بینو کٌ گَش

نردبَن فلزی بزرگی رٍی زنین افتادى بَد، تبری کٌ گیِر . طَِل رايرٍ رٍ بی صدا رد نی کنو
قطعٌ چَب بزرگی بَد ٍ چند تا آين خردى ٍ الستیک يای ناشین کٌ گَشٌ کنارى يای 

 ...رايرٍ رٍی زنین خَدنهایی نی  کردن ٍ

ٌ ٍار تَ گَشو نی پیچٌ  :صدای پیتر زنزن

ٌ يا- ٌ يا...پل  ...پل

ٌ ای از تَی اتاِق  رٍی حرف يایی کٌ بًو زدى بَد تهرکز نی کنو کٌ ناگًان صدای ضرب
ٌ ی تاریک ٍ خلَت نی پیچٌ نحل . تاریک کنارم شنیدى نیشٌ ٍ جیغو تَی نحَط

ٌ ای از رايرٍ کز نی کنو تا نفسو باال بیاد ٍ بفًهو یًَ چٌ  ٌ يای ترسیدى ٍ گریَن گَش بچ
دست يام نی لرزى، نفس يام تند ٍ ضربتی از ديان ٍ بینی م خارج نیشن ٍ . اتفاقی افتاد

ٌ م راى نیدم . حریص تر از قبل يَای نو گرفتٌ ٍ کهی بدبَی نحیط رٍ بٌ درٍن سین
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اتاقک کَچیِک . دستپاچٌ نَر چراغ قَى رٍ بٌ سهت جایی کٌ صدا ازش نی اٍند نی گیرم
ٌ يای چَب بَد5-6 قدنی بٌ عقب برنی دارم ٍ بٌ سرعت .  نتری کٌ پر از آين آالت ٍ تیک

سعی نی کنو با نفس يای عهیق استرس ٍ نگرانی رٍ از خَدم . از اٍن نکان دٍر نیشو
ٌ يا افتادى، جاش نحکو نبَدى ٍ لیز خَردى. دٍر کنو ٌ ای آين رٍی ٍسیل آرى، . حتهًا تیک
 !درستٌ

ٌ ای شکستٌ شدى يست: پیتر» برٍ داخل اتاق، یٌ . انتًای رايرٍ، دری با پنجرى يای شیش
ٌ يای قدیهی پَشیدى شدى ٍ چند تا  اتاق بزرگ ٍ نیهٌ تاریک با چند پنجرى  کٌ با رٍزنان

 «...سَراخ داخل دیَار کٌ باعخ رٍشن شدن اتاق شدن

ٌ ی خاک گرفتٌ! دیدنش ٌ ای با پنجرى يای نصفٌ ٍ نیه در ! يهَن اتاق ٍ يهَن در شیش
اتاق حدٍد . نیهٌ باز بَد، بدٍن دست زدن بًش از الی در رد نیشو ٍ ٍارد اتاق نیشو

ٌ ای ٍ حتی دریغ از ذرى ای غبار ٌ  يای نَری ! دى نتر ٍ یا بیشتر ٍ خالی از ير ٍسیل با اشع
ٌ ای ٍارد شدى  کٌ از چند سَراخ بٌ داخل تابیدى شدى بَد، انگار از دنیایی بٌ دنیای دیگ

 .باشی

 «...تَ اتاق سهت چپت چند پلٌ نی خَرى بٌ سهت باال ٍ اٍن جا-»

ٌ يا رٍ دٍ تا یکی باال نیرم ٍ بٌ در چَبی تیرى رنگی نی رسو، در ٍ رنگی آشنا، يهَن در  پل
در باز بَد، کهی در رٍ بٌ داخل ! آشنایی کٌ داخل خَنٌ يو دیدى بَدم، دِر يهیشٌ قفل

ٌ ای باز نیشٌ« تق»يَل نیدم ٍ   .، در با صدای آيست

. نَر رٍ جای جای اتاق بٌ حرکت درنیارم ٍ آى از نًادم بلند نیشٌ. اتاق غرِق تاریکی بَد
این يهَن اتاق نرنَز پدرم يست کٌ دسترسی  بًش نن رٍ حریص ٍ پر از نگرانی کردى 

ٌ يو ریختگی کٌ ! ٍ تهَم فکر ٍ ذکرم نشغَل بًش بَدى ٍ يست اتاقی پر از نانرتبی ٍ ب
ٌ ی اتاق جا خَش . نهی شد یٌ جای خالی برای نشستن پیدا کرد چند قاب پارى شدى گَش

ٌ ای پر از کتاب کٌ رٍی دیَار نصب بَد ٍ نیزی سفیدرنگ کٌ رٍش پر از  کردى بَدن، قفس
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ٌ ای کٌ بعضی ياشَن از نادى يای رنگی پر  ٌ يای شیش ٌ يای يو رنگش بَد ٍ لَل ٍسیل
ٌ يای نانعلَم رٍشَن زدى شدى بَد ٍقتی بٌ این قسهت نگاى . شدى ٍ برچسبی با نَشت

 .نی کردم، حس نی کردم ٍارد یٌ آزنایشگاى با تجًیزات کانل شدم

ٌ ای از اتاق نی گیرم گاٍصندٍق یٌ گَشٌ قرار گرفتٌ ٍ رٍش . نَِر چراغ قَى رٍ بٌ طرف دیگ
بٌ نیز پر از برگ يای پخش شدى، چند کتاب . پر بَد از کتاب يای تلنبار شدى بٌ رٍی يو

ٌ يایی کٌ ازشَن سر درنهی آٍردم دقت نی کنو، نعلَم نیست این  بازشدى ٍ نَشت
ٌ ای نی گیرم! کتاب يا با چٌ زبان زندى ای تَ دنیا نَشتٌ شدن . نگايو رٍ بٌ سهت دیگ

ٌ ی اتاق جا خَش کردى بَد کٌ رٍش چند کارتَن بزرگ قرار گرفتٌ بَد ٍ  کهدی گَش
نَر رٍ ...کانپیَتر ٍ دستگاى کپی رٍی نیز کَچیک ٍ فلزی، چند پَشٌ ٍ چند تیکٌ عکس

ٌ يا، . رٍی عکس يا نتهرکز نی کنو، يهَن عکس يایی کٌ تَی ناشین دیدى بَدم نجسه
ٌ يا ٌ يا، نجسه  ...نجسه

ٌ يا اٍن يا کجان؟ چراغ شب خَاب رٍ رٍشن ... نَر رٍ نی چرخَنو ٍ نی چرخَنو، نجسه
ٌ يا باید کجا باشن؟. نَر ضعیفی تَ اتاق پخش نیشٌ. نی کنو  َاى لعنتی، نجسه

ٌ ی پر از کتاب، کتاب يایی بَدن کٌ از يهین فاصلٌ يو نی شد تشخیص داد  رٍی قفس
کٌ قدنت زیادی دارن، شاید صد سال، دٍیست ٍ یا بیشتر؛ ٍ این از رٍی جلد ٍ 

رنگشَن نی شد تشخیص داد ٍ حتی از تاریخی کٌ رٍی قطر ٍ چرِم جلدشَن حکاکی 
رٍی اٍن قفسٌ، صندٍقی عجیب قرار گرفتٌ بَد، صندٍقی با جنسی از چرم ٍ . شدى بَد

انگار حیٍَن پر از پشو ٍ نَیی تَ خَدش جهع شدى باشٌ ٍ رٍی اٍن ! یا پَست حیٍَن
 .قفسٌ بٌ خَابی عهیق رفتٌ باشٌ

يَل نگايی بٌ اطراف نی کنو ٍ با دیدن چیزی کٌ نی خَام، چراغ قَى رٍ رٍی نیز 
دستو کٌ بًش . صندلی رٍ زیر پام نی ذارم تا دستو بٌ اٍن صندٍق برسٌ. نی ذارم

با صَرتی . نی خَرى، تنو نَرنَر نیشٌ ٍ یٌ حس چندش آٍری تَ نعدى م نی پیچٌ
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درست . جهع شدى صندٍق رٍ رٍی نیز نی ذارم ٍ نَر چراغ رٍ بٌ سهتش تنظیو نی کنو
 !تشخیص دادى بَدم، این صندٍق حتهًا از پَست ٍ نَی یٌ حیٍَن درست شدى

قفل صندٍق رٍ باز نی کنو، از این قفل يای سادى رٍش کار شدى بَد کٌ با یٌ فشار درش 
ٌ ی گَنی نانند کرم رنگی قرار داشت. باز نیشٌ« تیک» با ير دٍ . داخل صندٍق پارچ

 ...دست پارچٌ رٍ کهی باال نی زنو، باال ٍ باالتر

لب يام با لبخند ! چشو يام برق نی زنٌ؛ درست نحل پرٍژکتَريا با ٍلت يای باال ٍ پرنَر
بٌ قدری کٌ حس نی کنو چیزی تا جرخَردن ! عهیق ٍ پرنعنی از يو باز نیشن

ٌ يای لبو نهَندى  .گَش

ٌ يایی کٌ تَ خَاب ٍ  ٍ برٍم ٍ تَ کیف قرار داشتن؛ يهَن نجسه ٌ ی قدیهی ر سٌ نجسه
ٌ ای کٌ فکر ٍ ذکرم رٍ نعطَف خَدشَن کردى ٍ خَاب  بیداری نی بینو، يهَن سٌ نجسه

ٌ ی یٌ زن ٍ دٍ نرد، . ٍ خَراک درست ٍ حسابی رٍ ازم گرفتٌ بَدن درست بَد، نجسه
يهَن سٌ رٍحی کٌ رٍی آب يای دریاچٌ بٌ پرٍاز دراٍندى ٍ جست ٍخیز نی کردن؛ ٍ 

 .يهَن سٌ رٍح کٌ خیرى ٍ عجیب بٌ نن نگاى نی کردن

ٌ ی زن رٍ لهس نی کنو ٍ جریانی نحل برق گرفتگی از تنو عبَر  با سرانگشت نجسه
چشو يام ناخَدآگاى بستٌ نیشن ٍ . نی کنٌ ٍ باعخ نیشٌ کٌ قدنی بٌ عقب بپرم

ٌ م نی گذرن ٌ يا بٌ سرعت از جلَی چشو يای بست صدای جیغ ٍ فریاد تَ گَشو . صحن
ٌ يای پر درد ٍ صدای ... اکَ نیشٌ، صدايای دريو ٍ فریاديای عصبی ٍ حتی ضج

 .چشو يام باز نیشٌ ٍ دست يام نشت. صدايا يهین جان، درست در کنارم! دٍیدن يا

ٌ ی چَبی ٍ کَچیکی بٌ سهت درخت يا نی دٍى، صدای يهًهٌ ، نحیط  زن از پشت خَن
... نیزى يای تیز ٍ خَنین تا قلب نرد پیشرٍی نی کنن ٍ. خَن آلَد اطراف رٍ پر کردى بَد

ٌ بازى ٍ صاحِب  خَنٌ کٌ از کنارى يای نیزى بر رٍی زنین نی چکٌ ٍ دين پرخَنی کٌ نیه
خَن نحل جَیبار از نیَن سبزى يای رنگین شدى بٌ . جسو نحکو بر رٍی زنین نی ا فتٌ
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صدای جیغ کَدکان بین فریاد يا ٍ شهشیرکشیدن يا نی پیچٌ ٍ . سهتی رٍانٌ نیشٌ
سَارى يا جنگجَیانٌ ٍ پلید پیش نیرن ٍ نیزى يا تَ تن ٍ . يرکس بٌ سهتی در حال فرارى

ٌ يای بی گنايی کٌ  ٌ جا رٍ رنگین کردى بَد ٍ بچ بدن نرديا ٍ زن يا فرٍ رفتٌ ٍ خَن يه
ٌ ی بی تحرک ٍ نردى بٌ پشت اسب يا با طنابی بستٌ ٍ رٍی زنین کشیدى  نحل الش

 .نیشن

ٌ ٍاری تَ گَشو نی پیچٌ ٍ نی پیچٌ ٍ پلک نی زنو زن رٍ . صدای خندى يای دیَان
نی بینو، با لباسی کًنٌ ٍ قدیهی ٍ پای برينٌ کٌ بٌ دل جنگل زدى ٍ خیس از عرق ٍ 

قطرى يای خَن از کنارى يای . نی دٍید ٍ پشت سرش رٍ نگاى نی کرد. گریَن نی دٍید
ٌ ش سرعتش رٍ کو ٍ کهتر  پیشَنیش رٍان شدى ٍ چند ترک خَن آلَد رٍی پايای برين

از خستگی نفس نفس نی زد، صدای تپش قلبش بٌ قدری بلند بَد کٌ بٌ گَشو . نی کرد
. جنگل تَ سکَت ٍ ٍحشتی بی رحو فرٍ رفتٌ بَد. صدای سو يای اسب نیاد. نی نشست

ٌ ٍار  ...صدای خندى يای دیَان

زن از بین درخت يای سر بٌ فلک کشیدى رد نی شد ٍ گايی پشت یکی از اٍن يا خَدش 
رٍ پنًَن نی کرد، رد پایی خَن آلَد بر رٍی زنین بٌ جا نی ذاشت ٍ نی گذشت، فریاد 

 .نرد ٍ يق يق دردناک زن

رايی برای فرار نیست، نفس زنان پا تَی آب نی ذارى ٍ کهی پیش نیرى، . پلک نی زنو
ٌ ی  ٌ ی سنگین ترس رٍی جسهش چنبرى زدى بَد ٍ سای رايی برای فرار نیست ٍ سای

ٌ ای پر از دلًرى ٍ ترس در آخر ناانید ایستادى تَ جاش برنی گردى ٍ نرِد سَارى رٍ ! دیگ
ٌ ای شیطانی ٍ چشو يایی کٌ پر از پلیدیٌ ٍ نیشخندی کٌ از  نی بینٌ، نرِد خندان ٍ قیاف

 !افکار شَنش نشأت گرفتٌ

ٌ يای  ٌ شدى ی بلندش کٌ از دٍ طرف شَن زن نی ایستٌ ٍ نن نی بینو؛ نَيای بافت
ظریفش بٌ زیبایی رٍی تن خَن آلَدش نشستٌ بَد، چشو يایی درشت ٍ عسل ناب 
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نردنک ياش کٌ تَ دریای خَنین غرق شدى بَدن ٍ پَست سبزى ش کٌ با زخو يای 
 ...نرِد سَارى نزدیک نیشٌ. عهیقی پَشیدى شدى بَد

سرم گیج نیرى، صدای جیغ بلند ٍ پرخراشی گَش يام . پلک نی زنو، صحنٌ عَض نیشٌ
پردرد تَی خَدم جهع نیشو ٍ گَش يام رٍ نی گیرم ٍ صدا ينَز بیخ . رٍ آزار نیدى

با ساکت شدن ٍ سکَتی کٌ یًَیی نحیط رٍ در برنی  گیرى، . گَشو نالٌ سر نی داد
ٌ رٍم نیشٌ ٌ ی رٍب لب يای خشکیدى م رٍ . چشو يام رٍ باز نی کنو ٍ نگايو خیرى ی صحن

ٌ م نی شینٌ ٌ ٍر . تر نی کنو ٍ ناخَداگاى قطرى اشکی رٍی گَن زن با لباس يایی پارى ٍ غَط
ٌ يای ظریف ٍ کَچیکش فرٍ رفتٌ  تَ خَِن خَدش، با نیزى ی تیزی کٌ جایی نیَن شَن
بَد، رٍی ّآب در حال دٍر شدن بَد ٍ بٌ دنبالش جَیباری از خَن نیَن آب يای رٍشن 

 .بٌ جای نی ذاشت

با برخَرد جسو تیزی بٌ خَدم نیام ٍ چشو يام باز نیشٌ ٍ از جایی کٌ يستو بٌ جلَ 
ٌ ای رٍ نی بینو کٌ قطرى ای . پرتاب نیشو دلنگران بٌ عقب برنی گردم ٍ شی تیز ٍ شیش

بازٍم نی سَخت، دستو رٍ باال نیارم ٍ قطرى يای خَنی . خَن رٍش خَدنهایی نی کرد
با دیدن زخو نفس عهیقی نی کشو ٍ با . رٍ نی بینو کٌ پیراينو رٍ نزین کردى بَدن

ٌ يا نیرم پَست بازٍم خراش خَردى ٍ . باز کار دست خَدم دادم. حرص بٌ سهت نجسه
 .ازش چند قطرى خَن بٌ بیرٍن جًیدى بَد

ٌ م نتعجب نیشو ٌ م نی کشو ٍ حیرت زدى بٌ . با خیسی گَن دست رٍی گَن
بی قرار از حال ٍ . سرانگشت يام نگاى نی کنو ٍ قطرى يای اشکی کٌ رٍشَن برق نی زد

 .احَالو بٌ سهت چهدٍن نیرم

ٌ دٍنٌ تَ کیفو جا نیدم ٍ کَلٌ رٍ بٌ دٍش نی کشو ٌ يا رٍ دٍن دستو ينَز . نجسه
ٌ يا یکی ! خَن. نی سَزى، کهی باياش ٍر نیرم تا بیشتر از این لباسو رٍ خَنی نکنٌ صحن

ٌ ی زن  ...يهَن نَيا ٍ يهَن حالت ٍ! پس از دیگری تَ ذينو تکرار نیشن، نجسه
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صدا، یٌ صدای دٍر ٍ در عین . با صدای ضعیفی از فکر درنیام ٍ بٌ اطراف نگاى نی کنو
نَر چراغ قَى رٍ بٌ حرکت درنیارم ٍ بٌ . حال نزدیک بَد؛ صدایی پشت يهین دیَاريا

 .اطرافو نگاى نی کنو ٍ چشهو بٌ دٍ در در کنار يو نی افتٌ

دستگیرى ی در نَردنظر رٍ . جلَ نیرم ٍ گَش نی سپرم، صدا پشت یکی از این دريا بَد
بٌ سهت پایین نی کشو ٍ در بٌ آيستگی باز نیشٌ ٍ رايرٍی کَچیک ٍ تنگی با 

صدا . کف پَش يای قًَى ای رٍشن ٍ دیَاريای سفید ٍ براقی تَ دیدم قرار نی گیرى
کفش يام با برخَرد با کف پَش يا صدا نیدن ٍ . بیشتر شدى بَد، صدای شاد ٍ بی خیال

دِر آبی رنگ درست . یٌ در تَ انتًای رايرٍ قرار داشت. باعخ نیشن بیشتر احتیاط کنو
. سهت راست رايرٍ ٍ نَرگیری باالی در ٍ رٍشنایی کٌ از اتاق رايرٍ رٍ رٍشن کردى بَد

 !صدا خش دار نیشٌ ٍ دٍبارى درست

نگايو بٌ ...با استرس ٍ نتعجب از این صدای سرخَش دستگیرى رٍ نی چرخَنو ٍ
ٌ ی کارتَنی در حال پخش بَد، پس صدا از يهین  تلَیزیَن رٍشن نی خَرى کٌ برنان

پام بٌ اتاق نرسیدى ناگًان صدای ...قدنی جلَ نیرم ٍ! تلَیزیَن کَچیک ٍ رنگی بَدى
ٌ ی پیش داخلش بَدم نی شنَم ٌ ای از بیرٍن ٍ يهَن اتاقی کٌ تا چند لحظ قلبو . ضرب

ٌ ای نی ایستٌ ٍ سپس پرقدرت تر از قبل شرٍع بٌ تپیدن ني کنٌ رنگ از رخو . برای جانی
 .نی پرى ٍ با سرعت دستگیرى رٍ ٍل نی کنو ٍ بٌ سهت اتاق يجَم نی برم

تَ اتاق ! حرف يای پدر تَ گَشو تکرار نیشن، اٍن يا قرار نبَد تا شب بٌ خَنٌ بیان
ٌ قدر . ينَز قلبو تند نی زد. يیچ کس نبَد، حتی صدایی يو از تَ خَنٌ نهی اٍند نن چ

ٌ ی ضعیفی از جا نی پریدم ٍ استرس  رٍی این صدايا حساس شدى بَدم ٍ حتی با تق
 .سر تا پام رٍ در برنی گرفت

از رايرٍی تنگ ٍ تاریکش نی گذرم ٍ بی تَجٌ . از يهَن جایی کٌ اٍندى بَدم، برنی گردم
بٌ صدايای ضعیفی کٌ از در ٍ دیَارياش بٌ گَش نی رسٌ، خَدم رٍ بٌ پنجرى نی رسَنو 
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ٌ ی آجر ٍ تیکًسنگ يا رٍ بٌ جای قبلش برنی گردٍنو. ٍ ازش بیرٍن نی پرم جای . يه
جلَی چشهی بَد ٍ اگٌ پدر برنی گشت بی شک نی فًهید کٌ چی کار کردم؛ يرچند، با 

ٌ يا بٌ تنًا کسی کٌ شک نی کنٌ، خَِد نن يستو؛ تنًا کسی کٌ  دیدن جای خالی نجسه
ٌ يا ناپدید شدن نن  ٌ يا بَدى ٍ در عین حال انرٍز کٌ این نجسه ٌ در دنبال نجسه درب

 .تنًا تَ خَنٌ بَدم

ٌ يا بیرٍن نیام کهی عقب نی کشو ٍ . برف َنو َنَهک شرٍع بٌ بارش کردى بَد. از زیر پل
ٌ ای  لباس يام رٍ از گرد ٍ غباری کٌ رٍشَن نشستٌ بَد، نی تکَنو کٌ چشهو بٌ چند جعب

چند جعبٌ رٍی يو قرار گرفتٌ ٍ نقدار کهی برف . کٌ کنار ساختهَن بَدن نی افتٌ
جلَ نیرم ٍ رٍشَن رٍ نی خَنو، اسو پدر . نتعجب نیشو. کارتَنشَن رٍ خیس کردى بَد

ٌ م رٍ جلب نی کنٌ ٍ نَار قرنزرنگی کٌ  ٌ يا تَج رٍی برچسب سفید ٍ بزرگ رٍی جعب
ٌ يا رٍ پَشَندى بَد،  ناشین پدر نبَد ٍ نشَن نی داد . تایی نی شدن8-7دٍرتادٍر جعب

ٌ يا ٍ این کٌ در . تا شب ٍقت دارم برای کاريایی کٌ باید انجام بدم بعد از کنکاش جعب
آخر نفًهیدم ِکی ٍ از کجا اٍندن ٍ داخلشَن چٌ چیزی يست، بی خیال نیشو ٍ رايی 

ٌ يایی نیشو کٌ نطهئنو نشتاقانٌ ننتظر نن يستن با . ساختهَن نترٍکٌ ٍ دیدن بچ
ٌ ی لبو جا نی گیرى تا حاال يیچ کس ننتظر نن نبَدى، . این فکر لبخند نحَی گَش

يیچ کس بٌ دیدنو عالقٌ نشَن ندادى بَد ٍ يیچ کسی نبَدى کٌ بٌ نن این حس خَِب 
ٌ م... حتی نانان بزرگ رز ٍ حتی! نًو بَدن رٍ اعطا کنٌ؛ يیچ کس  !يو کالسی عاشق پیش

بٌ آنتَنی کٌ آٍیزٍن کتو شدى بَد لبخندی نی زنو ٍ بینی کَچیک ٍ سرخ رنگش رٍ 
 :نی بَسو

 !يی پسر، چرا این قدر صَرتت سردى؟ بینیت شدى نحل دلقک يای سرخ پَش-

ٌ ای دست از تکَن خَردن نی کشٌ بی تَجٌ بٌ حرکات . نات نگايو نی کنٌ ٍ لحظ
 :عجیبش، بٌ شَخی گَشش رٍ نی پیچَنو ٍ نیگو
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 باز تَ این يَای سرد پا شدی رفتی دریاچٌ؟-

ٌ يا رٍ خیرى بٌ ! نفس عهیقی بٌ گَشو نی رسٌ، یٌ نفس راحت چشو نی چرخَنو ٍ بچ
 :ابرٍیی باال نیندازم. خَدم نی بینو

 شهايا يو انگار رفتید بیرٍن، درستٌ؟ چرا این قدر صَرتتَن رنگ پریدى ٍ سرخ شدى؟-

. ارٍرا با صندلی چرخدارش پیشو نیاد ٍ دستو رٍ نی گیرى ٍ بٌ سهت تخت نی کشَنٌ
 :بی حال ٍ غهگین لب نی زنٌ

 .دریاچٌ بَدیو-

ٌ ای از خیالو دٍر نهیشٌ؛  ٌ زدن بَدن، لحظ یاد دریاچٌ ٍ ارٍاحی کٌ رٍی آبش در حال پرس
 :با این حال لبخند نصنَعی نی زنو ٍ نیگو

 .تنًا تنًا؟ بی نن؟ کاش زٍدتر نی اٍندم کٌ با يو نی رفتیو-

 :ارٍرا يهراى با بستن چشو ياش، آيی از دل نی کشٌ ٍ نیگٌ

کاش بشٌ زٍدتر اٍن ! حالشَن بدى، دارن اذیت نیشن ٍ در نتیجٌ اذیت نی کنن-
ٌ ی اصلی شَن برگردن ٌ يا بٌ خَن  .نجسه

لبخند رٍی لبو شکَفا نیشٌ، از اٍن لبخنديایی کٌ با برق نگاى ٍ کهی شیطنت يهراى 
 .يست

 دیگٌ چی؟-

 :نی خندم ٍ نیگو. ارٍرا گنگ نگايو نی کنٌ؛ گنگ ٍ سَالی

 دیگٌ چی؟ آرزٍی بعدیت؟ دٍست دارم بدٍنو تَ سر کَچَلَت چٌ آرزٍيایی داری؟-

 :يهَن طَر گنگ نگايو نی کنٌ ٍ بٌ فکر فرٍ نیرى ٍ زیر لب زنزنٌ نی کنٌ
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 !آرزٍ؟-

 چٌ آرزٍيایی داری؟. آرى، آرزٍ-

ٌ ای سر باال نی گیرى با چًرى ای پر از غِو درک نشدنی نیگٌ  :ارٍرا پس از جانی

 آرزٍ یعنی چی؟-

ٌ ای بی حرکت نی نَنٌ ٌ م حبس نیشٌ . تهَم اعضای حیاتی بدنو برای لحظ نفسو تَ سین
ٌ م راى پیدا نی  ٌ ای بعد يهراى با آيی از سر تاسف ٍ بغض ٍ شرم بٌ بیرٍن سین ٍ جانی

ٌ يا بغضو رٍ قَرت نیدم، بغض تا گلَم راى پیدا کردى ٍ . کنٌ با دیدن نزدیک شدن بچ
حاال نحل قلَى سنگ بزرگی گلَم رٍ پارى پارى نی کنٌ ٍ پایین نیرى ٍ در آخر جایی نیَن 

ٌ م جا باز نی کنٌ  .سین

در حینی کٌ کتو رٍ درنیارم . رٍی تخت نی شینو ٍ صندلِی ارٍرا رٍ رٍبرٍم تنظیو نی کنو
لب يام رٍ با زبَن . ٍ اٍن رٍ رٍی تخت نی ذارم، آنتَنی، بیل ٍ ناالال کنارم جا نی گیرن

 :خیس نی کنو ٍ از زیر نژى يام نگايی بٌ ارٍرا نیندازم ٍ نیگو

 ...آرزٍ-

ٍ ذينو خالی از جَاب تنًا نگاى « آرزٍ چیٌ؟»نکحی نی کنو، قلبو ازم سَال نی کنٌ 
حاال کٌ ! تا حاال این قدر از بی جَابی ذين ٍ قلبو درنَندى ٍ حیرٍن نشدى بَدم. نی کنٌ

ٌ قدر راحت از بعضی کلهات نی گذریو ٍ  تَ این نَقعیت گیر افتادى بَدم، نی فًهو کٌ چ
 .نعنا ٍ نفًَم حقیقی شَن رٍ درک نهی کنیو

 «آرزٍ؟»

 :حرف يام از قلبو بر نیان، قلبو نیگٌ
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ٌ يایی کٌ انسان دٍست دارى بًشَن - ٌ ی قلبِی یٌ انسان، یٌ سری خَاست یعنی خَاست
ٌ يای یٌ آدم براش بیشتر از يهٌ تَ اٍلَیت يستن، بٌ . دست پیدا کنٌ بعضی از خَاست

يدف زندگی آدم رٍ نی سازى، يدف يا انگیزى دارن ٍ گايی . اٍن يا نیگن يدف
ٌ يا يستن کٌ فقط یٌ خَاستٌ ٍ آرزٍ باقی  خَدشَن یٌ انگیزى يستن ٍ بعضی خَاست

اٍن يا يهیشٌ تَ قلب انسان يا نَندگارن؛ . نی نَنن ٍ يیچ ٍقت بٌ تحقق نهی رسن
ٍلی بٌ بیرٍن ٍ دنیای ٍاقعی تر کشیدى نهیشن؛ ٍلی بعضی ياشَن يو يستن کٌ پایٌ ٍ 

 .اساس قَی دارن ٍ انسان تالش نی کنٌ کٌ بًشَن دست پیدا کنٌ

ٌ ی بیل  ٌ يا ٍادارم نی کنٌ کٌ خَدم رٍ با کَلٌ ٍ کتو نشغَل کنو کٌ جهل سکَت بچ
 .باعخ شد نگايش کنو

 .پس نن يیچ ٍقت آرزٍ نهی کنو: بیل

برق نگايش نن رٍ یاد پیتر نیندازى، . جدی نگايش نی کنو؛ عهیق ٍ پر از کاٍش
 .يهَن طَر جدی ٍ يهَن طَر سرد ٍ سخت

ٌ ی اٍل يستن ٍ دٍست : ارٍرا ٍلی نن آرزٍيای زیادی دارم، از اٍن آرزٍيایی کٌ تَ دست
ٌ شَن برسو  .دارم بٌ يه

 .جنی گفت بٌ اٍن دستٌ آرزٍ نهیگن، نیگن يدف: ناالال

 :ارٍرا لبخند نلیحی نی زنٌ ٍ نیگٌ

ٌ ی - نن بًشَن نیگو آرزٍيای حقیقی، آرزٍيایی کٌ بًشَن . خَشو نیاد« آرزٍ»از کله
 .نی رسو

سپس رٍ نی کنٌ بٌ نن ٍ با يهَن لبخندی کٌ زنین تا آسهَن با چشو يای غهگینش 
 :نتفاٍت بَد، نیگٌ
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 .نن آرزٍ نی کنو کٌ یٌ بار دیگٌ نادرم رٍ ببینو، نادرم رٍ شاد ٍ خَشحال ٍ آزاد ببینو-

با دیدن حالت پکرشَن جایز ندٍنستو سَالی بپرسو، تنًا بٌ لبخندی بسندى نی کنو ٍ 
ٌ شدى ی پنجرى يای اتاق باد سردی . نگايی بٌ اطراف نیندازم ٌ يای شکست از بین شیش

چرخشی بٌ . کسی انگار قلبو رٍ بین نشت ياش گرفتٌ ٍ تا تَان دارى نی فشارى. نی ٍزید
 :چشو يام نیدم ٍ بحخ رٍ عَض نی کنو

 .پیتر؟ پیتر کجاست؟ ندیدنش-

 :نتعجب از نیشخند ٍ خندى ياشَن نی پرسو. يهٌ با لبخند عجیبی نگايو نی کنن

 ...این پسر! بٌ جای جَاب دادن چرا نیشخند تحَیلو نی دید؟! يی-

 .نن این جام جنی-

حرفو نصفٌ ٍ نیهٌ باقی نی نَنٌ ٍ با ديِن باز بٌ اطراف نگاى نی کنو ٍ سپس بٌ اٍن 
ٌ ای رٍ ندیدى بَدم  .اتاق خالی، این بار يیچ سای

 ...این جام-

ٌ ی . سرم گَش بٌ فرناِن گَش يام بٌ سهِت صدا نی چرخٌ پشت سرم، سهت دیگ
ٌ دار بَد ٍ بٌ جای سٌ گَش بَدِن اتاق، چًار گَشٌ داشت  ٌ ی اتاق کهی زاٍی تخت، گَش

ٌ ی آخر جلَی دیدم رٍ گرفتٌ بَد  .ٍ زاٍی

 :آنتَنی خندى ی بلندی نی کنٌ ٍ نیگٌ. کهی گردن نی کشو تا صاحب صدا رٍ ببینو

ٌ ت خیلی خندى دار شدى، دينت رٍ ببند-  .اٍى جنی، قیاف

ٌ خَد بستٌ نیشٌ ٍ  نحل ربات يای حرف گَش کن ٍ ننتظر دستَر صاحب، دينو خَدب
 .این بار با دیدن چشو ياش تکَنی نی خَرم ٍ بٌ خَدم نیام
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 :نتعجب خیرى ش نیشو ٍ نی پرسو

 از اٍن نَقع تَ این جا بَدی؟-

ٌ ی لبش نیگٌ  :دست ياش رٍ تَ جیِب شلَارش سر نیدى ٍ با نیشخندی گَش

 .حَاست نبَدى-

ٌ ی اتاق نیندازم ٍ نیگو  :نیو نگايی بٌ گَش

 !انگار عالقٌ ی زیادی بٌ پنًَن شدن داری-

 :ننتظر نگايو نی کنٌ ٍ نن ادانٌ نیدم

 تنًا  بَدن رٍ دٍست داری؟-

 .نٌ يهیشٌ: پیتر

 :نتفکر نگايش نی کنو ٍ نیگو

ٌ يا نی بینو، تنًا ٍ پنًَن تَ تاریکی- تاریکی . ٍلی نن يهیشٌ تَ رٍ جایی دٍر تر از بچ
 چی؟ اٍن رٍ دٍست داری؟

پیتر نزدیک تر نیاد ٍ اٍن ٍر تخت، رٍبرٍم نی شینٌ ٍ دستی زیر لبش نی کشٌ ٍ نگاِى نن 
 ...يهزنان با حرکتش رٍ لب يای رنگ پریدى ش نیرى ٍ

 .بًترى کٌ دٍست داشتٌ باشو: پیتر

نتعجب از تغییر ٍ . کالفٌ دستی بٌ نَيام نی کشو ٍ نگايو رٍ بٌ سقف نی دٍزم
کهی . تحَالت درٍنیو، سریع پشت بًش نی شینو ٍ لبخند نصنَعی رٍی لبو نی کارم

 :چشو يام رٍ گشاد نی کنو ٍ بی تَجٌ بٌ گفتگَی قبلیو، نَذیانٌ نیگو
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 .یٌ خبر خَب دارم! راستی-

 .ننتظرش بَدم-

ٌ ی پیتر نگايو رٍ بٌ سهتش برنی گردٍنٌ سرم نَد درجٌ نی چرخٌ ٍ چشو يای . زنزن
 .لبخند نحَی رٍی لبش خَدنهایی نی کنٌ. تیرى ش رٍ بررسی نی کنٌ

 چیزی گفتی؟-

 .خبر خَبت رٍ بگَ: پیتر

ٌ يا تقریبًا فریاد نی زنو  :یاد سَپرنن بازیو نی افتو ٍ سرخَش آيانی نیگو ٍ رٍ بٌ بچ

 !پیداشَن کردم-

 :نی خندم ٍ نیگو. حیرت زدى ٍ خیرى خیرى نگايو نی کنن

ٌ يا رٍ نیگو، باالخرى پیداشَن کردم-  .نجسه

تازى نتَجٌ حرفو ٍ شادی غیرنعهَلو نیشن ٍ يو زنان فریادی از رٍی شادی نی کشن ٍ 
 .بٌ سهتو يجَم نیارن ٍ نن غرق نیشو بین آغَش يای کَچیک ٍ گرنشَن

با . دستو رٍ دٍر آنتَنی ٍ بیل حلقٌ نی کنو ٍ با چشو يایی برق افتادى بٌ پیتر نگاى نی کنو
 :دیدن نگاى ٍ لب يای خندٍنو لبخندش عهق نی گیرى ٍ لب نی زنٌ

 .نی دٍنستو-

ٌ يا نیدم ٌ م بیرٍن نی کشو ٍ بٌ دست بچ ٌ يا رٍ یکی یکی ٍ با احتیاط از کَل . نجسه
ٌ ی زن رٍ آخر از يهٌ بٌ دست نی گیرم ٍ کهی نتفکر ٍ غهگین بًش چشو  نجسه

 !زِن نظلَِم عذاب کشیدى ی خاطراتو. نی دٍزم

ٌ ی تَی دستش رٍ لهس نی کنٌ ٍ نیگٌ  :ناالال نجسه
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ٌ ياشَن بٌ خَدشَن برگردى، خیلی ننتظر - اٍن يا خیلی ٍقتٌ کٌ نی خَان نجسه
ٌ چی دارى درست نیشٌ، چیزی نهَندى. نَندن  !حس نی کنو يه

 .سَالی سرم رٍ باال نیارم

ٌ قدرى کٌ ازشَن دٍر بَدى؟- ٌ قدر؟ چ  چ

ٌ يا کردى بَد ٍ دستش  پیتر رٍی صندلی نی شینٌ ٍ يهین طَر کٌ نگايش رٍ بند نجسه
ٌ اش رٍ فشار نیدى ٍ نیگٌ  :رٍی سین

ٌ ياشَن رٍ گو کردن ٍ این در حالیٌ کٌ این - خیلی ٍقتٌ، اٍن يا بیست سالٌ کٌ نجسه
ٌ يا حدٍد سٌ يزار سال ٍ یا شاید بیشتر زیر دریاچٌ پنًَن ٍ دٍر از دسترس  نجسه

 .بَدن

ٍقتی تَ یٌ چیزی کٌ برات خیلی نًو ٍ باارزشٌ گو نی کنی، حتی یک رٍز يو برات : ارٍرا
 .یک عهر طَالنی ٍ سختٌ، درکشَن نی کنو

ٌ ی کناری رٍ لهس نی کنٌ ٍ  ناالال نجسهٌ رٍ رٍی تخت نی ذارى ٍ با سرانگشت نجسه
 :نیگٌ

 .ارٍرا راست نیگٌ، خیلی سختٌ-

ٌ ٍار نیگٌ  :پیتر يو زنزن

ٌ يا رٍ پیدا کنٌ ٍ...پَف. آرى، ارٍرا راست نیگٌ-  ...بٌ يرحال، جنی نَفق شد کٌ نجسه

 :نتعجب نیگو. سکَت نی کنٌ ٍ ننتظر نگايو نی کنٌ

 !ٍ چی؟-

 :آرنج ياش رٍ رٍی زانَياش قرار نیدى ٍ سرش رٍ بین دست ياش نی گیرى ٍ نیگٌ
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 .ٍ حاال نی ریو بٌ سهت دریاچٌ، اٍن يا ننتظرن-

آنتَنی ٍ بیل خَشحال يهدیگٌ رٍ بٌ آغَش نی کشن ٍ با فریادی از سِر خَشحالی 
 :نیگن

 !جنی کارت عالی بَد-

 .نهنَن جنی، تَ فَق العادى ای: ناالال

 .کارت عالی بَد جنی: ارٍرا

 .لبخندی بٌ لبخند رٍی لبشَن نی زنو، انگار این بار از تٌ دل خَشحال ٍ راضی بَدن

 .کارت عالی بَد جنی، نهنَن: پیتر

. نگاى خَشحالو بٌ سهت پیتر برنی گردى ٍ اٍن بٌ سهِت جًت نخالف نن نگاى نی کرد
 .حرفش برام یٌ دنیا ارزش داشت

 :بی تَجٌ بٌ ذٍقی کٌ تٌ دلو خَدنهایی نی کرد، سنگین ٍ نَقرانٌ نیگو

ٌ يا-  .خَشحالو کٌ تَنستو کهکتَن کنو بچ

ٍ برٍی دریاچٌ نی ایستو ٍ بٌ جست ٍخیز کردن آب يا ٍ صخرى يایی کٌ بر اجر کَبیدن  ر
ٌ طَر . اٍن يا خرد شدى بَدن خیرى نیشو گايی اٍقات قطرى آبی کٌ بی خطر نی بینیو چ

با این . بٌ يیَالی ٍحشتناکی تبدیل نیشٌ ٍ نی تَنٌ نَجَدات رٍ در خَدش حل کنٌ
يَا ٍ اٍضاع دریاچٌ نطهئنو قدنی جلَ بردارم بٌ دقیقٌ نهی کشٌ کٌ بٌ قعر دریاچٌ راى 
پیدا نی کنو؛ قعری کٌ زندگی پنًَنی درش ٍجَد دارى ٍ این رٍ پیتر تا االن دى يا بار بٌ 

 !نن گَشزد کردى بَد؛ قعِر پنًَنی کٌ دیگٌ راى بازگشتی ازش ٍجَد نخَايد داشت
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ٌ ی ٍحشی خیرى نیشٌ با قرارگرفتنش . پیتر بی صدا کنارم نی ایستٌ ٍ نحل نن بٌ دریاچ
دست ياش رٍ چفت يو کردى ٍ ! در کنارم، بٌ سهتش برنی گردم، پر از خالی بَد این پسر

ٌ ش باز بَد، بی تَجٌ بٌ ننی کٌ کنارش ایستادم ٍ  با پايایی کٌ بٌ اندازى ی عرض شَن
نگاِى سردرگهو بٌ سهت دریاچٌ ٍ سپس پیتر در . خیرى ش شدم، بٌ دریاچٌ نگاى نی کرد

نیهی از صَرتش زیر کالى سَیی شرتش پنًَن شدى ٍ نهی شد نحل . حال چرخش بَد
 .يهیشٌ غرق نگاى سردش شد

 :دست يام رٍ تَ جیب کتو فرٍ نی کنو ٍ آيستٌ نی پرسو

 پیتر؟ حاال باید چی کار کنیو؟-

ٌ ی کهی بٌ سهتو نی چرخٌ ٍ نن تنًا لب ياش رٍ نی بینو ٍ صدای  گردنش با زاٍی
 .بی حسش کٌ ترس رٍ بٌ جَنو نیندازى

ٌ يا رٍ بًشَن پس نیدی-  .اٍن يا ننتظرن جنی ٍ تَ نجسه

ٌ يام رٍ باال نیندازم ٍ يهَن طَر پر از ترس ٍ استرس  ناباٍر نی خندم ٍ پرسشگرانٌ شَن
 :نی پرسو

ٌ طَری-  ...چی؟ نن؟ نن چرا؟ اصالً چ

 .قدنی بٌ عقب برنی دارم

ٌ يا يستن، اٍن يا رٍ . نگران نباش جنی، ترس تَ بی نعنیٌ- اٍن يا فقط طالب نجسه
 .بًشَن برگردٍن

 :نفس عهیقی نی کشو ٍ این بار با لحنی آرٍم تر از قبل نی پرسو

 نن چی کار باید کنو؟... نن-
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ٌ يا رٍ بٌ نرکز دریاچٌ پرتاب کن، خیلی دٍرتر - يهَن کاری کٌ آترٍسن يا کردن، نجسه
 .از خشکی؛ جایی کٌ دست يیچ کس بًشَن نرسٌ

ٌ م بیرٍن نی کشو ٌ يا رٍ از تَی کَل اٍلین نجسهٌ رٍ نگاى . رٍی زنین نی شینو ٍ نجسه
 .نی کنو ٍ نردد بٌ سهت پیتر نی گیرم

 نیگو، نی خَای یکی شَن رٍ تَ پرت کنی؟-

ٌ  زیر نیندازم انگار تهَم افکاِر پنًَن در نغزم رٍ بٌ . طَری نگايو نی کنٌ کٌ سریع سر ب
 .راحتی نی خَنٌ

نن . نٌ جنی، تَ باید این کار رٍ انجام بدی، اٍن يا رٍ درست بٌ نرکز دریاچٌ پرت کن-
 .کنارتو

ٌ ی بٌ يو چسبیدى« نن کنارتو» ! چٌ حس خَبی رٍ بٌ تنو تزریق کرد، يهین دٍ کله
ٌ م قرار  ٌ ی لباسو ٍ چسبیدى بٌ سین لبخند نحَی رٍی لب يام نی شینٌ ٍ سرم نیَن یق

لعنتی، این دیگٌ چٌ حسیٌ کٌ نن دارم؟ حس ناآشنا ٍ تغییر ٍ تحَالت ! آى. نی گیرى
ٌ ی اٍن يا  ٌ يا رٍبرٍ نیشو دچارش نیشو ٍ پیتر بیشتر از يه درٍنی کٌ با ير یک از بچ

نی تَنٌ رٍم اجر بذارى، پسرکی کٌ انگار فقط یٌ جسو فانی دارى ٍ رٍحی در این جسو 
 .دنیدى نشدى

بی تَجٌ بٌ سنگینی نگاى يا از رٍی زنین پا نیشو ٍ با تهام تَان اٍلین نجسهٌ رٍ بٌ 
سهت دریاچٌ پرت نی کنو، پیتر دٍنین نجسهٌ رٍ بٌ سهتو نی گیرى ٍ با نگاى تشَیقو 

ٌ ی زن رٍ تَ دستو نی گیرم... نی کنٌ ٍ دٍنین نجسهٌ ٍ ٌ ياش ٍ . نجسه لبخندش، گری
ٌ ای تَ گَشو پیچ نی خَرى! نیزى ی تیزی کٌ جَنش رٍ گرفتٌ بَد بٌ زیر . صدای زنزن

درست چند صدسال پیش ٍ یا ! پايام نگاى نی کنو ٍ نفسو بریدى بریدى نیشٌ، اٍن
... درست يهین جایی کٌ نن ایستادى بَدم، ایستادى ٍ... بیشتر، چند يزار سال پیش
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اٍن باليای تلخ ٍ در آخر بٌ درٍن دریاچٌ کشیدى شدى بَد، يهَن قعری کٌ پیتر ازش 
ٌ ای تَی نحَطٌ نی پیچٌ. گفتٌ بَد ٌ ی خَش آينگی کٌ انگار داشت شعری . زنزن زنزن
 .نی خَند

 .بندازش جنی، زٍدتر-

 :نگاى از نجسهٌ نی گیرم ٍ آيستٌ نی پرسو

 اٍن درد کشید؟-

 :با لبخند تلخی ادانٌ نیدم. نگايش گنگ رٍی صَرتو نی شینٌ

ٌ طَری؛ ٍلی دیدنش-  درد کشید، نٌ؟ چرا؟. نن دیدنش، نهی دٍنو چ

ٌ يا نیندازى اٍن يا يو ننتظر ایستادى بَدن ٍ از رٍی تپٌ بٌ نا . پیتر نیو نگايی بٌ بچ
 :قدنی بٌ سهتو اٍند ٍ با صدای زیری نیگٌ. نگاى نی کردن

سرنَشت بازی يای عجیبی نی کنٌ جنی، ير کسی تَی سرنَشتش حکایت عجیبی -
 ...نَشتٌ شدى ٍ تغییرش تنًا بٌ دست خَدشٌ ٍ این زن

 :نکحی نی کنٌ ٍ این بار جدی تر از قبل ٍ بدٍن يیچ حسی تَ نگايش ادانٌ نیدى

بندازش جنی، اٍن ننتظرى ٍ . اٍن با تغییر طالعش بٌ این سرنَشت تلخ دچار شد-
 .بذار حداقل تَ دنیای دیگٌ شاد ٍ خَشحال باشٌ. نی خَاد آزادانٌ زندگی کنٌ

. نجسهٌ بٌ جای دٍردستی پرتاب نیشٌ، خیلی دٍرتر از این جایی کٌ نا ایستادى بَدیو
دریاچٌ بٌ رنگ خَن درنیاد، سرخی خَن ٍ يهَن رايی کٌ نن در خَاب دیدى بَدم، 

ٌ ی بی انتًایی کشیدى شدى بَد  .جَیباِر خَنی کٌ نیَن آب يای دریاچٌ بٌ نقط

*** 
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ٍ ند، سرعتو رٍ بیشتر کردى ٍ بٌ  با شنیدن صدای نَتَر ناشین کٌ از بیرٍن خَنٌ نی ا
يَل ٍ دستپاچٌ لباس يام رٍ از تنو بیرٍن نی کشو ٍ در . سهت اتاقو يجَم نی برم

چراغ خَاب رٍشنی رٍ کٌ در کنار تختو بَد . جایی نیَن تاریکِی اتاقو ريا نی کنو
خانَش کردى ٍ با درآٍردن کفش يام بٌ زیر پتَ نی خزم ٍ چشو يام رٍ رٍی يو فشار 

 .نیدم

ٌ ی در نیاد ٍ نتابعت با اٍن در با آٍایی خش دار باز نیشٌ خدا رٍ شکر نی کنو . صدای تق
َ يای بلندم يهیشٌ ٍ يهٌ جا کاربرد دارن ٍ بٌ دادم نی رسن تار تار نَيام جلَی ! کٌ ن

صَرتو رٍ گرفتٌ بَدن ٍ نخاطب نهی تَنست خَاب ٍ بیداریو رٍ بٌ راحتی تشخیص 
سعی نی کنو حرکت نردنک يای . سرانگشتی نَيام رٍ از رٍی پیشَنیو کنار نی زنٌ. بدى

 .چشهو رٍ بٌ حداقل برسَنو ٍ استرس ٍ ترس رٍ بٌ خطَط چًرى م راى ندم

ٌ ٍار پدر تَ گَشو نی پیچٌ  :صدای زنزن

ٌ خیر جنی-  .شب ب

*** 

ٌ ی کايی رنگ پارى شدى کٌ دستخط پدر رٍ  بٌ نیز تکیٌ نیدم ٍ برگٌ رٍ باال نیارم، تیکٌ برگ
 .رٍی صندلی نی شینو ٍ چشو يام خط يا رٍ نی گذرٍنٌ. در خَدش حل کردى بَد

ٌ خیر دختِر عزیزم» نن ٍ اٍلگا صبح زٍد برای کاری بٌ آرتزٍ رفتیو، خَاب بَدی ٍ . صبح ب
. برای خَدت صبحَنٌ درست کن. غرٍب يهدیگٌ رٍ نی بینیو. نتَنستو بیدارت کنو

 «.نراقب خَدت باش عزیزم

ٌ يا رٍ دٍتا یکی پایین . نتعجب برگٌ رٍ رٍی نیز نیندازم بٌ سهت بیرٍن نی دٍم پل
تَ این چند رٍز، ! باز يو نیستن. نیام ٍ بٌ سهت جایگاى پارک ناشین راى نی افتو

ٌ ی چًارنشَن بَد کٌ یًَیی بٌ شًر نی رفتن ٍ تنًا یادداشتی برام باقی  دفع
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برف نو نهک رٍی بافت کَتايو نی شینٌ ٍ نن رٍ یاد چند شب پیش . نی گذاشتن
ٌ يا نشدى؛ یعنی فرصتی نداشتٌ کٌ بٌ اتاِق کارش . نیندازى ينَز پدر نتَجٌ نبَِد نجسه

ٌ ش با اٍلگا بٌ شًر آرتزٍ نی رفتن ٍ شب ٍ حتی طلَع آفتاب بٌ خَنٌ  برى، يه
 .برنی گشتن، بدٍن این کٌ بٌ نن چیزی بگن

ٌ يای خَنٌ نی خَرى دٍست دارم بیشتر درنَرد کاريای پدر . چشهو بٌ پنجرى ی زیر پل
ٌ يا رٍ برای چی نی خَاستٌ، این کٌ  بدٍنو، این کٌ چی کار نی کنٌ ٍ ٍ اٍن نجسه

ٌ ست؟ جدیدًا  ٌ يای این قبیل آترٍسن يا دقیقًا چی کار نی کردن ٍ چرا پدر بٌ دنبال دانست
حس خَبی بٌ تحقیقات پدر ندارم ٍ اٍن ارٍاِح دردکشیدى این حس بد رٍ افزایش دادى 

 .بَدن

ٌ يا نیرم ٍ از رٍی چَب يا رد شدى ٍ از پنجرى خَدم رٍ بٌ  با تصهیو آنی بٌ سهت زیِر پل
یاد تلَیزیَن رٍشن نی افتو، تلَیزیَن رنگی کٌ در حال . درٍن اتاقک نهدار نیندازم

ٌ ی گل گلی بَد ٍ سپس اٍن صدا ٍ  پخش کارتَن بَد ٍ تصَیر آخر یٌ تخت با نلحف
 !فرارکردنو

پشت دِر بستٌ نی ایستو، با استرس لبو رٍ بین دندٍن يام فشار نیدم ٍ پَست لبو رٍ 
باز يو تلَیزیَن رٍشن . صدای شاد ٍ خَش آينگی از پشت دِر بستٌ نی اٍند. نی کنو

 .بَد ٍ در حال پخش کارتَن ٍ آينگ يای شاد

دستگیرى رٍ نی چرخَنو ٍ در رٍ با صدای آرٍنی باز نی کنو، دیَاريای رنگی تَ ذٍقو 
تلَیزیَن رٍ بٌ رٍی تخت بزرگی قرار داشت ٍ پشت تلَیزیَن پر بَد از . نی زنٌ

چند قاب کَچیک ٍ زیبا يو دٍرتادٍر اتاق . عرٍسک يای زیبای پشهی ٍ دخترٍنٌ
نبلی در کنار تخت قرار داشت ٍ رٍش عرٍسک . کَچیک بٌ زیبایی نصب شدى بَد

تلَیزیَن ينَز برنانٌ پخش نی کرد ٍ صدايای شاد ٍ . آبی رنِگ بزرگی يو نشستٌ بَد
 .دلنشینی فضای اتاق رٍ پر کردى بَد
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با چشو يای نات ٍ نتعجب بٌ حجو زیر . قدنی جلَتر نیرم ٍ بٌ آرٍنی ٍارد اتاق نیشو
ٌ ای صانت ٍ حیرت زدى تَ جام خشک نیشو حجو تکَن نی خَرى . پتَ زل نی زنو ٍ لحظ

دستگیرى ی در رٍ ٍل نی کنو ٍ با چند قدم کَچیک ٍ لرزٍن . ٍ نن رٍ بٌ خَدم نیارى
نگايو تَی صَرتش . خَدم رٍ بٌ تخت ٍ باالی اٍن نَجَد رقت انگیز نی رسَنو

 .نی چرخٌ ٍ نتعجب ٍ با ذينی پر از سَال يای بی جَاب سرم رٍ نزدیک تر نی برم

. چشو ياش بستٌ بَد ٍ نژى يای بلندش بٌ رٍی پَست نًتابی ش سایٌ انداختٌ بَد
نردد دستو . نفس يای عهیق ٍ کشداری نی کشید ٍ انگار تَ خَاب عهیقی فرٍ رفتٌ بَد

ٌ  ی تاریِک اتاق برق نی زد. رٍ بٌ سهت سرش نی برم . نَيای طالیی رنگش تَ نیه
سرانگشتو بٌ تار نَش نخَردى، ناگًان دستی نچ دستو رٍ نحکو نی چسبٌ ٍ 

ٌ ش بٌ شدت باز نیشٌ ٍ نردنک يای تیرى رنگش بًو خیرى نیشن  .چشو يای بست

چندبار پلک نی زنٌ ٍ با صدایی نازک . با قلبی پرتپش بًش نگاى نی کنو؛ عهیق ٍ طَالنی
 :ٍ پر از نرنش نی پرسٌ

 تَ کی يستی؟-

بٌ صَرت ٍ پَست رنگ پریدى ش خیرى نیشو؛ پَستش در عین رنگ پریدگی نلتًب بٌ 
نظر نی اٍند ٍ خطَط تیرى رنگی نتهایل بٌ قًَى ای تیرى، جایی کنار پیشَنی ٍ در کنار 

ٌ ش ٍ زیر چشو ياش کشیدى شدى  خط نَياش از چپ بٌ راست، از بناگَش تا زیر چَن
ٌ ای کٌ رٍ تَ صَرتش بَد بد ٍ کهی ترسناک جلَى نی دادن لب يای . ٍ زیبایی کًن

 :قلَى ای ٍ سرخ رنگش رٍ تکَن نیدى ٍ باز نی پرسٌ

 تَ کی يستی؟-
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با . صداش پر از لطافت بَد ٍ انگار با آٍای خَش آينگش داشت رٍحو رٍ نَازش نی کرد
آرٍم . یٌ حس عجیبی بًش دارم. چشو يای گشاد شدى ٍ نتعجب سرم رٍ جلَتر نی برم

 :لب نی زنو

 .نن جنی يستو، اسهو جنیٌ-

 چند سالتٌ جنی؟-

سعی نی کنو نچ . دستش دٍر نچو نحکو تر نیشٌ ٍ بیشتر بٌ سهتش کشیدى نیشو
 .دستو رٍ از بین دست ياش بیرٍن بکشو

 .آخ، نیشٌ دستو رٍ ٍل کنی؟ نچو شکست-

نتعجب صَرتش رٍ برانداز نی کنو، انگار صَرتش . يهَن طَر خیرى ٍ گنگ نگايو نی کنٌ
با دست . با اٍن خط يای تیرى رنگ از چندجا شکستٌ ٍ دٍبارى بٌ يو جَش خَردى باشٌ

ٌ م پیشَنیش رٍ لهس نی کنو ٍ نیگو  :دیگ

 تَ چند سالتٌ؟-

 :اٍل نگايو نی کنٌ ٍ سپس اخو دريو نی کشٌ ٍ نتعجب از سَالو نیگٌ

 !نن؟ نن نهی دٍنو کٌ-

 :لبخند عجیبی رٍی لبش نی شینٌ

 نیکی نَس چند سالشٌ؟-

ٌ يای شادش  نگايو بٌ سهت تلَیزیَن برنی گردى ٍ نیکی نَس رٍ در حال اجرای برنان
صدام انگار از تٌ . ننتظر خیرى م بَد ٍ با سر انگشت ياش نچو رٍ نَازش نی کرد. نی بینو

 :چاى نیاد، زنزنٌ نی کنو
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 !نهی دٍنو! نهی دٍنو-

 :آرٍم نی نالو. سرش آرٍم نی چرخٌ ٍ رٍی نتکا قرار نی گیرى

 .دستو درد گرفت! دستو رٍ ٍل کن، لطفا-

ٌ ش نی کشٌ . دستو رٍ بٌ سهت صَرتش نی برى ٍ بٌ حالت نَازش رٍی گَن
ٌ ی سردش نی شینن  :آرٍم زنزنٌ نی کنٌ. سرانگشت يام رٍی گَن

 !بیا جنی-

 :سرش رٍ بٌ دستو نی چسبَنٌ ٍ نیگٌ

 .نن نهی دٍنو نیکی نَس چند سالشٌ-

 :از تقالً دست نی کشو ٍ نتعجب از حرکات ٍ حرف يای عجیبش نی پرسو

 تَ، تَ اسهت چیٌ؟-

با انگشت شست، رٍی دستو رٍ نَازش نی کنٌ ٍ با ابرٍيای باالرفتٌ، لبخندی رٍی لبش 
 :شکل نی گیرى ٍ خندٍن نیگٌ

 .نایا، اسو نن نایاست-

ٌ ی يزارتَ بَد ٍ جلَی دید کسی نبَد نن . نگايی بٌ اتاقش نیندازم، اتاقی کٌ نحل نقش
 .اتاقی کٌ تنًا از طریق اتاق کار بابا نی شد ٍاردش شد. يو شانسی پیداش کردم

 کی تَ رٍ بٌ این جا آٍردى نایا؟-

 .سرش بٌ سهتو نی چرخٌ ٍ نگايو نی کنٌ

 .نن نهی دٍنو-
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 .نایا؟ نیشٌ لطفًا دستو رٍ ٍل کنی؟ دارم اذیت نیشو-

 :دستو رٍ کهی عقب نی کشو کٌ سرش رٍ از رٍی نتکا بلند نی کنٌ ٍ با لبخند نیگٌ

 .جنی، تَ خیلی خَشگلی-

 :ترسیدى از نگاى ناتش خَدم رٍ عقب تر نی کشو ٍ نی نالو

 ...لطفًا نایا، لطفًا ٍلو کن، آخ دستو-

 :نایا بی تَجٌ بٌ درد تَ چًرى ٍ صدام نیگٌ

 .جنی؟ نن يو، نن يو نحل تَ خَشگل يستو؟ تَ خیلی خَشگلی-

 :با لبخند نحَ ٍ نضطربی نیگو. دلو برای نگاِى نات ٍ سردرگهش نی سَزى

 آرى، تَ خیلی خَشگلی نایا، خیلی؛ فقط نیشٌ دست نن رٍ ٍل کنی عزیزم؟-

ٌ ش نی چسبَنٌ ٍ با لبخند عهیقی  بازيو تَجًی بٌ التهاسو نهی کنٌ ٍ دستو رٍ بٌ گَن
 :نیگٌ

 .اٍن خیلی دٍستو دارى. بابایی يو بًو نیگٌ، نیگٌ کٌ خیلی زیبا يستو-

 :کنجکاٍ نگايش نی کنو ٍ نتعجب نی پرسو

 پدرت؟-

 :چشو يام دٍدٍ نی زنٌ، ترسیدى نیگو

 !پدرت کیٌ؟! اٍن کیٌ؟ نایا-

 .يهیشٌ بًو نیگٌ عسل. نن عسل بابانو، اٍن دٍستو دارى. باباییو دیگٌ-
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فکری نَذی تَ سرم جَلَن نی داد، . افکار دريهو سرم رٍ بٌ نرز انفجار رسَندى بَدن
 :پسش نی زنو ٍ جدی ٍ نردد نی پرسو

 آفرین عزیزم، خب بٌ نن بگَ پدرت کیٌ نایا؟...نایا؟ نن رٍ نگاى کن، نایا ببین نن رٍ-

کهی خَدم رٍ عقب نی کشو ٍ بًش . انگشت ياش باز نیشن ٍ نچ دستو آزاد نیشٌ
بٌ چًرى ی . خیرى نیشو، بٌ تلَیزیَن زل زدى بَد ٍ لبخند بی نعنی رٍی لبش داشت

 !آشناش نگاى نی کنو، آشنا

ٌ  ی تاریک اتاق بٌ گَشو خَرد  :ٍ صدایی آشنا تر کٌ از پشت سرم ٍ بین نیه

 .نن پدرشو-

 ...!نفسو تَ سینٌ حبس نیشٌ، این صدا

يهزنان با چرخیدنو بٌ سهت عقب، چراِغ اتاق رٍشن نیشٌ ٍ نن دٍ چًرى ی آشنا 
َ تر ٍ دقیق پشت سرم دست بٌ سینٌ . نی بینو؛ دٍ چًرى با صَرتی سرد ٍ بی حس پدر جل

گیج . ایستادى بَد ٍ اٍلگا در کنار دِر بازشدى ٍ یکی از دست ياش رٍی کلید برق بَد
 ...اٍن يا! پدر ٍ اٍلگا این جا چی کار نی کردن؟. نگايشَن نی کنو

بی حرف خیرى شَن نیشو ٍ پدر قدنی بًو نزدیک تر نیشٌ ٍ با چشو يای خشهگین ٍ 
 :لحنی عصبی نیگٌ

ٌ ای رٍ بًو بگی جنی- ٌ ای رٍشن بشٌ، باید اٍل چیز دیگ ٌ ی دیگ  !انا اٍل باید قضی

نایا با لبخند کشدار ٍ عهیقی نگايهَن نی کرد، دندٍن يای یک دست سفیدش برق 
 .نی زدن

 :پدر کهی بٌ سهتو خو نیشٌ ٍ با چشو يای نافذ خیرى م شدى ٍ نیگٌ
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ٌ يا کجا يستن؟-   بًو بگَ اٍن نجسه

لبخند لرزٍنی رٍی لبو نی شینٌ ! دستو نی لرزى، لب يام نی لرزى، تنو نی لرزى ٍ پلکو نی پرى
 :ٍ با صدایی کٌ از انگار از تٌ چاى نیاد نیگو

ٌ يا رٍ نیگی بابا؟-  !کدٍم نجسه

خَدم رٍ کهی جهع نی کنو ٍ باز نگايو بٌ نایا نیفتٌ کٌ . پدر بی صدا تنًا نگايو نی کنٌ
 .ينَز با يهَن لبخند شاد بٌ نا زل زدى بَد

بٌ سهت پدر نی چرخو، قدنی بٌ سهتش بر نی دارم ٍ . یاِد حضَر پرسَالش نی افتو
 :کنجکاٍ ٍ پرسشگر نیگو

 چرا در نَرد این دختِر بٌ نن چیزی نگفتٌ بَدی؟! بابا-

يرسٌ نگايهَن بٌ سهت نایا نی چرخٌ ٍ سپس صدای پدر کٌ جدی تر از يهیشٌ بٌ 
 :گَش نی رسٌ

 !اٍن دختر اسو دارى ٍ اسهش يو نایاست! این دختر نٌ جنی- 

 :نتعجب لب بٌ يو نی فشارم ٍ نیگو

 !نایا چرا این جاست؟ اٍن کیٌ بابا؟! نایا، نایا- 

 :پدر خیرى بٌ نایا لبخند نحَی رٍی لبش نی شینٌ ٍ نیگٌ

 ...اٍن. نایا يشت سال قبل از تَ بٌ دنیا اٍند جنی- 

اٍلگا بٌ سهت پدر نیاد ٍ خیرى بٌ چًرى ی سخت . قدم يای اٍلگا حرفش رٍ قطع نی کنٌ
 :پدر نیگٌ

ٌ چیز رٍ بًش تَضیح بدی! نٌ-   .تَ نهی تَنی جان، تَ نهی تَنی يه
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ٌ الی نَياش رٍٍن شدى  چشو يای اٍلگا نو برداشتٌ بَد ٍ پیشَنیش از عرقی کٌ از الب
 .بَد، برق نی زد

 :پدر يهَن طَر خیرى بٌ نن با تحکو نیگٌ

 !نطهئنا اٍن نا رٍ درک نی کنٌ. جنی باید درک کنٌ! نٌ اٍلگا- 

 نن چی رٍ باید درک کنو بابا؟...نن- 

نایا يشت سال قبل از نن نتَلد شدى؛ ٍلی ينَز . سرم رٍ بین دست يام نی گیرم
ٌ ی حضَرش در این جا نشدى بَدم  اٍن چرا این جاست؟ اٍن کیٌ؟! نتَج

 جنی؟: پدر

بٌ پدر خیرى نیشو، بٌ پدر ٍ اٍلگا کٌ کنار يو قد علو کردى ٍ سرد نگايو نی کردن؛ دست 
 !در دست يو، نحل یک زٍج

 .اٍلگا تنًا عشق زندگی نن بَدى-

ٌ ای سرم گیج نیرى  پدر دارى چی نیگٌ؟! چی؟. چشو يام تار نی بینٌ ٍ برای جانی

 :پدر بی تَجٌ بٌ حالت گنگ ٍ گیج نن ادانٌ نیدى

ٌ ایٌ کٌ نا نی تَنستیو داشتٌ باشیو-   .ٍ نایا تنًا بچ

ٍ  يَای خَدش بَد ٍ دیگٌ تَجًی بٌ نا نداشت سرم تیر . بٌ نایا خیرى نیشو، تَ حال  
 .اٍلگا با عشق بٌ نایا خیرى شدى بَد. نی کشٌ

نایا ! بعد از بٌ دنیا اٍندن نایا خیلی چیزيا تَ زندگی نا تغییر کرد، خیلی چیزيا: پدر
نایا از يهَن سال يای اٍل ...تهام دنیای نا بَد، نا عاشقش بَدیو ٍ يستیو؛ ٍلی اٍن
نا اٍن رٍ پیش بًترین . زندگیش از یٌ بیهاری عجیب ٍ غیرقابل درنان رنج نی برد
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پیش بینی ...نتخصص يا بردیو ٍ برای درنانش يرکاری کٌ نی تَنستیو کردیو؛ ٍلی
 ...بیهاری پیش رٍندى، اٍسیفیکنس. اٍن يا يیچ انیدی برانَن باقی نذاشت

ٌ داشتن جسهو رٍ ندارى، بٌ تخت تکیٌ نیدم ٍ نی نالو  :پايام نی لرزى ٍ تَان نگ

 !چی؟ یعنی چی؟-

ٌ ی این بیهاری نرد سنگیٌ، بیهاری کٌ يیچ راى درناِن علهی بٌ جا نذاشتٌ: پدر . اسو دیگ
ٌ ی ارگان يای حیاتی رٍ  این بیهاری با گذشت زنان، تهَم نفصل يا ٍ عضالت بدن ٍ يه

 .نحل سنگ سفت ٍ نفَذناپذیر نی کنٌ ٍ بیهار بٌ یک نرگ حتهی نحکَم نیشٌ

ٌ ش رٍان نیشٌ ٌ ی چشو اٍلگا بٌ سهت گَن با دیدن نگايو سرش . قطرى اشکی از گَش
رٍ پایین نیندازى ٍ نن باز گَش بٌ حرف يای پدر نی سپارم؛ ننی کٌ ينَز گیجو ٍ 

 !نهی دٍنو این حرف يا در آخر بٌ کجا ختو خَايند شد

نایا تنًا . نا دٍستش داشتیو، نهی تَنستیو بشینیو ٍ از دست دادنش رٍ نگاى کنیو: پدر
بٌ يهین خاطر بَد . دٍست داشتنِی زندگی نا بَد ٍ باید زندى نی نَند ٍ زندگی نی کرد

کٌ نن آزنایش يای خَدم رٍ شرٍع کردم، تحقیقاتو نن رٍ بٌ سهت راى حل احتهالی 
 ...پیش بردن ٍ اٍن، پیَند اعضایی بَد

تیرى ی نردنک ياش نحل يهیشٌ نبَد، سیاى ٍ عهیق بَدن؛ حس بدی ازشَن تشعشع 
 .ناخَدآگاى قدنی بٌ عقب برنی دارم. نی شد

اٍن قسهت يا . پیَند اعضایی بَد کٌ بیهاری اٍسی فیکنس تَ اٍن يا ظاير نی شد: پدر
باید يرچی سریع تر، قبل از این کٌ آسیبی بٌ نایا نی زد از تنش خارج نی شد ٍ اعضای 

 .جدید بًش پیَند نی خَرد

 :پدر بٌ اٍلگا خیرى نیشٌ ٍ نیگٌ
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ٌ داریو... نا تهام زندگی نَن رٍ گذاشتیو تا-  .تا نایا رٍ زندى نگ

 .بٌ سهت نایا نی چرخو؛ خیرى ی تلَیزیَن بَد ٍ سرخَش نی خندید

 .ٍ تالشهَن نَفقیت آنیز بَد: پدر

 :بٌ اتاق نگاى نی کنو ٍ با پَزخند ناباٍر نیگو

ٌ ش داشتید تا تَ یٌ اتاق زندانیش کنید؟- ٌ طَر ! نٌ، نٌ، شها زندى نگ نیشٌ بگید این چ
 !زندگی ایٌ؟ اٍن باید آزاد باشٌ

 :پدر اشارى ای بٌ اتاق نی کنٌ ٍ با لبخند عجیبی نیگٌ

 !نایا يرچیزی کٌ بخَاد تَ این اتاق دارى، ير چیزی-

ٌ ش نی زنٌ ٌ ای رٍی گَن  .اٍلگا بٌ سهت نایا نیرى، خو نیشٌ ٍ بـ ـَس

 .اٍن نراقبت ٍ عشق نا رٍ دارى، یٌ پدر ٍ نادر کٌ عاشقانٌ دٍستش دارن: پدر

نگايش پر .  بٌ اٍلگا ٍ نایا خیرى نیشو، نگاى اٍلگا از رٍی نایا بٌ سهت نن ُسر نی خَرى
ذينو يشدار نیدى، يشدار ترسناک ٍ پر از . از نعنا ٍ نفًَم بَد، پر از حرف يای ناگفتٌ

 !رِد قرنز کٌ دٍر تا دٍرم کشیدى نیشٌ

صدای پدر از دٍردست يا تَ گَشو پیچیدى نیشٌ، ذينو بٌ سهت دٍ ناى قبل کشیدى 
 !نیشٌ ٍ حرف يای پدر

تَ یٌ عفَنت غدى ی کلیَی داشتی، دکتريا تعجب کردن از این کٌ چیزی نهی دٍنستی، -»
 .نی گفتن غدى خیلی پیشرٍی کردى ٍ باید زٍدتر از این يا عهل نی شدی

ٌ طَر بٌ این جا اٍندم- ٌ خاطر نهیارم بابا، حتی نهی دٍنو چ  !نن چیزی رٍ ب

 .نا با آنبَالنس تَ رٍ بٌ این جا آٍردیو-
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 «!نهنَن بابا، تَ بًترینی-

 ...سرم بٌ سرعت بٌ سهت پدر نی چرخٌ ٍ اٍن نگاى

ٌ يا ! حیرت زدى دستو رٍی پًلَم قرار نی گیرى ٍ بٌ آرٍنی پًلَم رٍ لهس نی کنو، اٍن بخی
 :با ترس زنزنٌ نی کنو

 !تَ، تَ با نن چی کار کردی؟...! نٌ! اٍى-

ناِت لبخند عجیبشو؛ لبخندی پر از نًربَنی ٍ . اٍلگا تخت رٍ دٍر نی زنٌ ٍ بٌ کنارم نیاد
سپاس کٌ در عین نًربَنی ٍ عطَفت حس بدی رٍ بًو تزریق نی کرد؛ حس بدی کٌ از 

ٌ يام نی گذشت ٍ کل ٍجَدم رٍ دربرنی گرفت ٌ م . رگ ٍ ریش دستش آرٍم رٍی شَن
 .نی شینٌ

ٌ ی بزرگ دادی جنی، اٍن از تَ خیلی نهنَنٌ: اٍلگا  .تَ بٌ خَايِر بزرگت یٌ يدی

ٌ يای تَ بیهارستان جلَی چشو يام ظاير نیشٌ  :گنگ زنزنٌ نی کنو. صحن

ٌ يام رٍ درآٍردی-  ...یعنی نن، نن! تَ، تَ یکی از کلی

 :اٍلگا ازم دٍر نیشٌ ٍ پدر با لبخند نیگٌ

تَ بٌ نایا زندگی بخشیدی؛ تَ بٌ نایا احتهال . لطفًا درک کن. سعی کن بفًهی! جنی-
 .اٍن خَاير تَئٌ. زندگی کردن رٍ بخشیدی، بٌ خَايرت جنی

نَيام رٍ چنگ نی زنو ٍ تقریبًا . بٌ سکسکٌ نی افتو ٍ ٍحشت زدى ازشَن فاصلٌ نی گیرم
 :فریاد نی زنو

 !نٌ، نٌ-
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تازى بٌ خَدم نیام؛ تازى نی فًهو چٌ بالیی بٌ سرم اٍندى، تازى دارم نی فًهو این دٍ آدم 
رٍبرٍم چٌ نَجَدات ترسناک ٍ نفرت انگیزی يستن، نَجَداِت ترسناکی کٌ تَ قالب 

اٍن يا یٌ ! انسان در حال زندگی يستن ٍ يیچ کس بٌ نَجَدیت اٍن يا شک نهی کنٌ
 !يیَال يستن، يیَالیی کٌ در بین صديا يزار انسان زندگی نی کنن

 :قطرى يای اشک از چشو يام رٍٍن نیشن، ترسیدى نیگو

ٌ م رٍ ازم دزدیدی-  !این ٍحشتناکٌ... تَ، تَ یٌ! نن چیزی ايدا نکردم، تَ کلی

 :پدر بی تَجٌ بٌ حالِت ترسیدى م نیَن حرفو نی پرى ٍ فریاد نی زنٌ

 !نایا، نردى بَد جنی. در غیر این صَرت، دخترم تا حاال نردى بَد-

لبخندش رٍ دٍست ندارم، نگايش . قدنی بٌ جلَ نیاد ٍ با لبخند نگايو نی کنٌ
 .خَدم رٍ عقب نی کشو...يو

 !تَ بٌ نایا زندگی بخشیدی: پدر

اشک يام تهام صَرتو رٍ دربر نی گیرى، بٌ سرعت از ! نغزم يشدار نیدى ٍ سپس بَق آزاد
 :زیر دستش رد نیشو ٍ در حینی کٌ بٌ سهت در اتاق نی دٍم، فریاد نی زنو

ٌ ای- ٌ ی رٍانی، خدای نن! تَ دیٍَن  ...یٌ دیٍَن

خَدم رٍ تَی رايرٍ نی بینو، اٍلگا تٌ رايرٍ بَد ٍ تا نن بًش رسیدم در اصلی بستٌ 
ٌ باز نی بینو. شد دقت کٌ . ترسیدى نگايی بٌ دٍرم نیندازم ٍ قسهتی از دیَار رٍ نیه

با شتاب بٌ داخلش . نی کنو یٌ دِر يهرنگ دیَار رٍ نی بینو ٍ بٌ سهتش يجَم نی برم
 .پرت نیشو ٍ ناگًان خشکو نی زنٌ
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ٌ ی سفیدرنگ رٍش، ناسک اکسیژن  نگايو بٌ يهٌ سهت کشیدى نیشٌ، تخت ٍ پارچ
دارٍ ٍ نَاد رنگارنگی کٌ بر رٍی نیز قرار داشت، ! در کنار تخت ٍ زنین ٍ دیَاريای سفید

 !لرز نی گیرم، اتاق عهل؟! نیزی پر از شی ءيای تیز ٍ برندى

 .در رٍ نی بندم ٍ پشتش قایو نیشو

 .اٍن، اٍن یٌ يیَالئٌ! نانان... اٍى-

 .دستو رٍ رٍی صَرت خیسو نی ذارم

 .کهکو کن نانان، کهکو کن، خَايش نی کنو-

 .صدای پدر از پشت در نیاد؛ صدایی کٌ االن برام عذاب ديندى ٍ پر از خباجتٌ

 ...جنی؟ جنی-

ٌ م نشت نی کنو ٍ چشو يام پشت سر يو پر  بٌ نفس نفس نی افتو، دستو رٍ رٍی سین
 .صدای پشِت در نحل ناقَس عهل نی کنٌ ٍ سرم رٍ بٌ دٍران نیندازى. ٍ خالی نیشن

 .تَ دقیقًا نحل نادرتی جنی-

 !نن يیچ ٍقت جنازى ی نادرم رٍ ندیدم

 .اٍن يو قدرت درک پایینی داشت-

اٍن با پدر رفت، رفتنی ... يیچ ٍقت ندیدنش، نن فقط باياش خداحافظی کردم ٍ اٍن
 !کٌ بازگشتی تَ اٍن نبَد

دستگیرى رٍ پایین نی کشو ٍ در رٍ باز نی کنو، پشت در ایستادى بَدن ٍ خیرى نگايو 
 .يق نی زنو ٍ با نفرت نگايشَن نی کنو. نی کردن

 شها، شها با نانان چی کار کردید؟-
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 :پدر چشو ياش برق نی زنٌ، سرش رٍ بٌ سهتو خو نی کنٌ ٍ نیگٌ

اٍن برای چکاپ بٌ بیهارستان . نادرت یٌ زن جٍَن بَد، یٌ زن جٍَِن قَی ٍ سالو-
 .اٍندى بَد

 :بٌ گریٌ نی افتو

 با نانان چی کار کردی؟-

 !تَ بٌ دنیا اٍندی... اٍن زِن سالهی بَد ٍ بعد-

در رٍبرٍم باز بَد، با دٍ ٍارد نیشو ٍ برای باِر . بٌ يردٍ نگايی نیندازم ٍ باز نی دٍم
ٌ ای شَکٌ نیشو ٌ چی سفید بَد. نی نالو ٍ بٌ اطرافو نگاى نی کنو. دیگ  !يه

ٌ يایی کٌ فکر نی کردم تَ بیهارستان يستو جلَ چشهو نیاد اٍن نی گفت بٌ . صحن
بیهارستان بردنو، با آنبَالنس، بیهارستانی کٌ اتاقِک سرِد بی رنگش رٍ داشتو این جا 

 !نی دیدم

دیگٌ این صَرت برام نًربَن ٍ خَب . با صدای پدر از جا نی پرم ٍ بٌ سهتش برنی گردم
ٌ ی نن بٌ نَجَدی زشت ٍ بدترکیب تبدیل شدى بَد  !نبَد، آدم خَب

. قرار شد تَ رٍ پیش نادربزرگت بفرستو، اٍن زنک پیر ٍ يهیشٌ نشکَک... ٍ بعد-
 .تصهیو گرفتو تا تَ دٍر از این جا بزرگ بشی

 .گَش يام رٍ نی گیرم ٍ عقب عقب نیرم

 .نن نی دٍنستو کٌ رٍزی نایا بًت نیاز پیدا نی کنٌ-

 .بٌ دیَار تکیٌ نیدم ٍ پر از ترس نگايش نی کنو
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. زندگِی تَ بٌ نایا زندگی نی بخشٌ، تَ يو بٌ اندازى ی نادرت قَی ٍ سالو يستی-
 .انیدٍارم حرفو رٍ درک کنی دخترم

ٌ ی اتاق بٌ رٍی زنین ُسر  صداش تبدیل بٌ فریاد نیشٌ ٍ نن بٌ يق يق نی افتو ٍ گَش
 .نی خَرم

 .تَ با نایا يو خَنی جنی، چرا نباید بخَای جَِن نایا رٍ نجات بدی؟ اٍن خَاير تَئٌ-

کاش نی دٍنستو چٌ بالیی ! نانان عزیزم. سرم رٍ رٍی زانَيام نی ذارم ٍ گریٌ نی کنو
ٌ م حس نی کنو ٍ بیشتر از قبل تَی . سرت اٍندى نفس يای سردش رٍ رٍی گردن ٍ گَن

 .خَدم نچالٌ نیشو

ٌ تر از : پدر آترٍسن يای باستانی، بٌ لحاظ علهی خیلی پیشرفتٌ بَدن؛ خیلی پیشرفت
رٍ یدک نی کشن ٍ نن يو از نراسو ٍ رسَنات نذيبی « دکتر»انسان يایی کٌ اسو 
 .اٍن يا پیرٍی کردم

نعدى م بٌ شدت . سرانگشت ياش رٍی نَيام نی شینٌ ٍ نفسو رٍ حبس نی کنٌ
 .نی سَخت ٍ قلَى سنِگ سختی راى نفس کشیدن رٍ برام بستٌ بَد

ٌ ی تَ، اٍن رٍ بٌ دریاچٌ انداختو، یادتٌ؟ : پدر ٌ ای از جنس برنز درست کردم، کلی نن کلی
ٌ ی شفاديندى  .خَدت گفتی، دریاچ

 .خَدم رٍ جهع نی کنو تا لهسش حالو رٍ خراب نکنٌ

ٌ داشتن نایا استفادى کردم-  .نن از قدرت دریاچٌ برای زندى نگ

ٌ م جیغ بلندی نی کشو  :بٌ فشار دست ياش رٍ شَن

 !ٍلو کن لعنتی-
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ٌ ای نی زنٌ  :پدر بی تَجٌ بٌ حالو قًقً

دریاچٌ . دریاچٌ نجات ديندى ی نایاست جنی ٍ تَ زندگی رٍ بٌ اٍن يدیٌ نی کنی-
 .زندگیٌ، خَد زندگی

بازٍم تَ دستش کشیدى نیشٌ ٍ نحکو تَ آغَشو نی گیرى، صدای جیغ يام رٍ زیر دست 
ٌ يام بٌ رٍی دستش نی ریزن. بزرگ ٍ قَیش خانَش نی کنٌ  .اشک يام از رٍی گَن

ٌ داشتن نایا در - ٌ ای کٌ سال ياست برای زندى نگ ٌ ای جنی، برنان تَ بخشی از این برنان
 .حاِل اجراست

سرم رٍ بٌ چپ ٍ . اٍلگا رٍ نی بینو کٌ با آنپَلی پر از نایع سفیدرنگ نزدیکهَن نیشٌ
ٌ  کردنو داشت جیغ ٍ فریاديای  راست تکَن نیدم ٍ از زیر دست ياش کٌ سعی در خف

با آزادشدن دينو، فریادم بلند . بٌ سهت اٍلگا قرارم نیدى. نانفًَنی خارج نی شد
 .نیشٌ

 .جنی، تَ با ايدای اعضای بدنت جَن نایا رٍ نجات نیدی؛ جَِن خَايرت رٍ: پدر

ٌ م رٍ نعرض دید قرار نی گیرى ٌ ی برين اٍلگا نزدیک . پیراينو رٍ نحکو نی کشٌ ٍ شَن
 .نیاد

 .نانان... ٍلو کنید، ٍلو کن لعنتی، آخ-

 :پدر زیر گَشو فریاد نی زنٌ

 جَن تَ برای نجاِت جَِن نایا جنی، نی فًهی؟-

ٌ ٍار فریاد نی زنٌ  :دیَان

 نی فًهی؟-
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ٌ م فرٍ نیرى حس نی کنو ٍ از رٍی درد ٍ ترس جیغ  تیزی نَِک سَزن رٍ کٌ تَ شَن
سرم . لبخند ٍ چشو يای براقشَن ينَز خیرى م بَدن. چشو يام سیايی نیرى. نی زنو

ٌ جا ! گیج نیرى، اتاق نی چرخٌ، يهٌ نی چرخیدن نردنک يای چشهًام پر از لرزش بٌ يه
پلک يام . نانان رٍ با لبخند نًربَنی نی بینو، دستش رٍ بٌ سهتو دراز نی کنٌ. نی چرخٌ

 .رٍی يو نی افتٌ، دستی نحکو نگًو داشتٌ بَد

 .بخَاب جنی: پدر

*** 

صدای اطرافو رٍ نی شنیدم؛ ٍلی تَانایی . تَ سرم نبض نی زنٌ. پلک يام نی لرزى
جسهو بی جَن شدى بَد؛ انگار تهام اعضای . کَچیک ترین حرکت تَ خَدم رٍ نهی دیدم

. يیچی رٍ حس نهی کردم. بدنو نال خَدم نبَدن، برای نن ٍ گَش بٌ فرناِن نن نبَدن
ٌ ی دٍ نفر رٍ در کنارم نی بینو ٌ بازم سای صدای حرکت آب در . از زیر نژى يا ٍ پلک يای نیه

ٌ کردن يو نداشتو. قَطی نیشنَم ٍ بَی سرد ٍ تیزی بینی م رٍ نی سَزٍنٌ . حتی نای نال
جسو بی تحرکی بَدم کٌ رٍی تخت افتادى ٍ تنًا نی تَنست نحیط اطرافش رٍ حس 

صدای آشنایی بٌ گَش نی رسٌ، . کنٌ، اٍن يو تَ نٌ غلیظی کٌ دٍرتادٍرم رٍ گرفتٌ بَد
 !صدایی کٌ باياش ندتی زندگی کردم

جان؟ نایا، نایا يهین االن بًو گفت، انرٍز بًترین رٍز زندگی ش بَدى ٍ خیلی -
جان، بًترى يهٌ چی رٍ . خَشحالٌ کٌ یٌ خَاير دارى؛ یٌ خَاير خَشگل کٌ برای خَدشٌ

 .در نظر بگیریو، نایا خیلی ذٍق زدى ست

 :صدا بغض دار نیشٌ ٍ سپس با اندکی غو ٍ استرس ادانٌ نیدى

اجازى بدى برای یٌ ندت کَتاى يو کٌ شدى، یٌ زندگی طبیعی داشتٌ ... ننظَرم اینٌ کٌ-
 ...شاید، شاید جنی بتَنٌ کهک کنٌ، اٍن. باشٌ
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 .صدای نرد بلند نیشٌ، نحکو ٍ طبیعی؛ انگار نٌ انگار کٌ قرارى دست بٌ چٌ کاری بزنٌ

 .بسٌ! اٍلگا-

 ...انا-

برای این حرف يا خیلی دیر شدى اٍلگا، خیلی؛ جنی يهٌ چیز رٍ فًهیدى ٍ يیچ ٍقت - 
 .دیگٌ در این بارى حرفی نشنَم! نایا بًش نیاز دارى اٍلگا، بفًو. نحل سابق نهیشٌ

از نیَن لب يام تنًا آِى . صدای قدم يایی کٌ دٍر ٍ دٍر تر نی شد کهی يَشیارم نی کنٌ
انگشت يای دستی دٍر بازٍم حلقٌ نیشن ٍ تیزی کٌ تَ . کشداری بٌ گَشو نی رسٌ

 .بازٍم فرٍ نیرى ٍ اخو يام کهی بٌ يو نی پیچٌ

 :صدا زیر گَشو زنزنٌ نی کنٌ

 .داری بٌ يَش نیای جنی، داری يَشیار نیشی-

 .پلک يام نی پرى

 .جنی، نگران نباش-

. چشو يام نیهٌ باز نیشٌ ٍ صَرت نات ٍ تاری رٍ کٌ رٍی صَرتو خو شدى بَد، نی بینو
 .يهٌ جا سفیِد یک دست بَد. بٌ آرٍنی پلک نی زنو

 .يهٌ چیز نرتبٌ دخترم-

ٌ ٍار نیگٌ  :دستش رٍ دست يام نی شینٌ ٍ بٌ سهت انگشت يام کشیدى نیشٌ ٍ زنزن

شنیدی اٍلگا چی گفت؟ ٍلی دیرى، خیلی دیرى، برای یٌ . جنی عزیزم، نایا دٍستت دارى-
نایا دٍبارى بًت نیاز دارى، برای آخرین بار . تَ زیاد از حد نی دٍنی عزیزم. شرٍع دٍبارى

 .نی خَام عهلت کنو
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نردنک يای چشهو بٌ سهت انگشت يام حرکت نی کنٌ ٍ دستی کٌ حلقٌ رٍ از انگشتو 
بٌ حلقٌ ی نادرم کاری »: کاش نی شد فریاد بزنو. قلبو نی لرزى ٍ بغض نی کنو. درنیارى

 «!اٍن تنًا دارایی نن تَ تهام تنًایی يانٌ. نداشتٌ باش

حلقٌ جلَی چشو يام تاب نی خَرى ٍ دٍر ٍ دٍرتر نیشٌ ٍ سپس از جلَی چشو يای 
ٌ بازم ناپدید نیشٌ  .نفس سردی زیر گَشو رٍ قلقلک نیدى. نیه

بعد از اٍن، دیگٌ يیچ دردی رٍ احساس نهی کنی جنی عزیزم، دیگٌ يیچ ٍقت درد -
 .نهی کشی

*** 

صدای آشنایی اسهو رٍ صدا نی کنٌ، صداش چندین بار تَ سرم نی پیچٌ ٍ رٍی قلبو 
 .تپش يای آرٍم قلبو رٍ حس نی کنو. نی شینٌ

 جنی؟-

انگار از ! حتی خَدم... صدایی کٌ از دٍردست يا شنیدى نیشٌ ٍ در عین حال نزدیک تر از
 .تَ خَِد نغزم صدا رٍ نی شنَم

 جنی؟. جنی؟ جنی بیدار شَ-

ٌ ی نحَی جلَی صَرتو قرار گرفتٌ ٍ تهَم حجو  پلک يام رٍ بٌ آرٍنی باز نی کنو، سای
 .دیدنو رٍ دربرگرفتٌ بَد

 جنی بیدار شَ، جنی؟- 

چند بار پشت سر يو پلک نی زنو تا تاری دیدم بر طرف بشٌ ٍ بین اٍن يهٌ سفیدی 
نَياش پخش صَرتش شدى بَدن ٍ رنگ ِ . نحیط، یٌ جفت چشو تیرى ٍ ننتظر نی بینو
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ٌ ی رٍزيا بٌ چشو نی اٍند لب يای ترک خَردى ش درست . پریدى ی صَرتش بیشتر از يه
 .جلَی چشو يام بَد، بٌ آرٍنی تکَن نی خَرن

 .جنی بیدار شَ، تَ باید بٌ حرف يام گَش کنی، لطفًا جنی-

ٌ ی اتفاق يای دٍر ٍ برم رٍ بٌ یاد نیارم؛ ير پلک . کو کو يَشیار نیشو با ير پلک زدن يه
ٌ يای زندگی نن تنًا چند جانیٌ طَل نی کشٌ کٌ درک نی کنو ! نساٍی بَد با دیدن صحن

بٌ . تَ چٌ زندان نخَفی اسیر شدم ٍ ير لحظٌ بٌ نرگ تدریجی نزدیک نیشو
ٌ ی ضعیفی صداش نی کنو  :چشو ياش نگاى نی کنو ٍ با نال

 !پیتر-

 :آرٍم زنزنٌ نی کنو. اٍن تَ این اتاق چی کار نی کرد؟ ترس تهَم ٍجَدم رٍ دربرنی گیرى

 ...برٍ. از این جا برٍ، تا دیر نشدى از این جا دٍر شَ پیتر-

 :بغض نی کنو ٍ پردردتر نی نالو

 .از این جا برٍ پیتر. اٍن یٌ شیطانٌ، یٌ يیَالی ترسناک...پدرم، اٍن-

پیتر نگايی بٌ طرف در اتاق نی کنٌ ٍ سرش رٍ نزدیک تر نیارى، حاال نفس ياش تَ 
ٌ قدر آشنا بَدن  .صَرتو پخش نی شد، چشو ياش چ

 .نن رٍ نگاى کن؛ جنی، تَ باید بٌ دریاچٌ بری. جنی، بٌ حرفو گَش کن-

ٌ ی ارٍاح نچ دست يام رٍ تکَن نیدم ! نگايو بٌ لب ياش خیرى نی نَنٌ، دریاچٌ؟ دریاچ
ٌ ای از اشک نردنک يای چشهو رٍ . ٍ نتَجٌ نیشو کٌ نحکو بٌ تخت بستٌ شدم الی

 .نی پَشَنٌ
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. پیتر نن بٌ تخت بستٌ شدم، لطفًا از این جا برٍ؛ نهی خَام بٌ سرنَشت نن دچار بشی-
 ...برٍ

ٌ م نی شینٌ صَرتو خیس نیشٌ، بغض کردى لب . انگشت يای سردش نَازش ٍار رٍی گَن
 :نی زنو

 !نهی خَام برای تَ اتفاقی بیفتٌ، خَايش نی کنو-

ٌ يام نیگٌ  :پیتر بی تَجٌ بٌ عجز ٍ نال

بٌ نن گَش بدى جنی؛ تَ باید بٌ دریاچٌ بری، باید تهام اشیاء برنزی رٍ کٌ پدرت تَ -
 .تهانی این سالًا اٍن جا انداختٌ پیدا کنی ٍ از دریاچٌ بیرٍن بکشی

 .اشیاء برنز؟ يهَنی کٌ اٍن شیطان بًو گفتٌ بَد. چشو يام بستٌ نیشٌ

ٌ ی آخر- ٌ شَن رٍ جنی، نی فًهی؟ تا دٍن ٌ ست، . يه شیش تا از اٍن اشیاء برنز تٌ دریاچ
اشیاء براق ٍ نَرانی کٌ کف دریاچٌ . تَ فَرًا نی تَنی اٍن يا رٍ تٌ دریاچٌ تشخیص بدی

ٌ شَن رٍ از دریاچٌ خارج کن ٍ اٍن يا رٍ با خَدت بٌ اتاق بستٌ بیار؛  رٍ رٍشن کردن، يه
 باشٌ جنی؟ نتَجٌ شدی؟. يهَن اتاقی کٌ ازم پرسیدی کی اٍن جاست

 :زیر لب نی نالو

 .آرى-

ٌ ست؟-  جنی؟ چند تا شیء برنز تٌ دریاچ

 :بٌ لب ياش خیرى نیشو ٍ زنزنٌ نی کنو

 .شیش تا-

 :با لبخند نحَ سر تکَن نیدى ٍ آيستٌ نیگٌ
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 .خیلی خَبٌ-

 :سرم در حال انفجار بَد، بی حال نگايش نی  کنو ٍ نی پرسو

 ٍلی چرا؟ چرا باید اٍن يا رٍ باید از دریاچٌ خارج کنو؟ اٍن يا چی ان؟-

 .ابرٍياش باال نی پرى ٍ آرٍم صَرتو رٍ نَازش نی کنٌ

برای عشق، برای زیبایی ٍ شادی، يیچ نرگ ٍ . بٌ قدرت دریاچٌ ایهان داشتٌ باش جنی-
یادتٌ دربارى ی اٍن زن ازم . تغییری ٍجَد ندارى؛ چرا کٌ بدن اٍن يا بٌ جای بًتری نیرى

 پرسیدی؟ یادتٌ؟

 .آرٍنی زیر لب نیگو« آرى»بی حال 

ٌ ای کٌ - اٍن زن با جادٍ سرنَشت خَدش رٍ تغییر داد، با قدرت دریاچٌ؛ يهَن دریاچ
اٍن زن درد کشید؛ در صَرتی کٌ نی تَنست تَ زناِن نرگش بٌ . زناِن نرگ پذیراش بَد

زناِن نرگ تغییرناپذیر خَايد بَد، قدرت دریاچٌ جِزئی از . آرٍنی چشو ياش رٍ ببندى
نرِگ يیچ کس . سرنَشت اٍن زن بَد ٍ فراِر اٍن زن، نفرین دردناکی رٍ بٌ دنبال داشت

 .دست خَدش نیست جنی

 :زیر لب زنزنٌ نی کنو

ٌ داشتن- اٍن يا فکر . نٌ تغییری ٍ نٌ نَری ٍجَد ندارى، اٍن يا خَدشَن رٍ تَ تاریکی نگ
نی کنن با این کار لطف بزرگی در حق نایا نی کنن، در صَرتی کٌ اٍن رٍ بٌ نفرین ابدی 

 !دچار کردن

ناگًان نَری چشو يام رٍ خیرى ی خَدش نی کنٌ ٍ دنیا نی چرخٌ، از جا نی پرم ٍ 
ٌ يای سفیدرنگی رٍ . چشو يام بٌ شدت باز نیشٌ دست يام رٍ باال نی گیرم ٍ پارچ

از حالت دراز کشیدى . نی بینو کٌ دٍر تا دٍر دست يام پیچیدى ٍ ٍصل بٌ تخت بَد
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. خارج نیشو ٍ رٍی تخت نی شینو، سرم کهی گیج نیرى ٍ دستو بند گیج گايو نیشٌ
ٌ يا رٍ تا آرنج باال نیارم تا دست يام بٌ يو برسن ٍ بعد دست يام رٍ از نیَن  پارچ

ٌ شدى آزاد نی کنو ٌ يای بست سرنی رٍ کٌ تَی پَسِت بازٍم فرٍ رفتٌ بَد بیرٍن . پارچ
پتَ رٍ کنار نیدم . نی کشو ٍ آى از نًادم بلند نیشٌ ٍ درد تَ تهَم عضالت بدنو نی پیچٌ

تنًا پیراين سفید ٍ نسبتًا بلندی بٌ تن داشتو؛ . ٍ بٌ آرٍنی از رٍی تخت بلند نیشو
ٌ ی نادر رٍ کٌ رٍی نیز کنار ! پیراينی نازک ٍ آنادى برای عهل بغضو رٍ پس نی زنو ٍ حلق
 .تخت بَد برنی دارم ٍ نی بَسو

ٌ ای نگايشَن نی کنو، نایا رٍی تخت دراز کشیدى بَد ٍ اٍن دٍ شیطان صفت  از گَش
نایا نعصَنانٌ نی خندید، اٍلگا . باالی سرش ایستادى بَدن ٍ باياش حرف نی زدن

ٌ چیز نًیا . ناسک اکسیژن رٍ رٍی دين نایا قرار نیدى ٍ پیشَنیش رٍ نی بـ ـَسٌ يه
ٌ م نی چکن. بَد برای گرفتن زندگی یٌ انسان این يهٌ . بی صدا قطرى يای اشک رٍی گَن

 .خشَنت ٍ بی ننطقی رٍ درک نهی کنو؛ این جنایتی کٌ در جانعٌ پنًان شدى

ٌ ٍار رايرٍ ٍ اتاق يا رٍ نی گذرٍنو با دیدن در . بٌ سرعت از جلَی اتاق رد نیشو ٍ دیٍَن
اٍلین چیزی کٌ بٌ چشهو نی خَرى تلفِن نشکی رنگ . باِز اتاق بٌ سهتش يجَم نی برم

دست يام نی لرزن ٍ انگار . با چشو يای تار ٍ پر اشک شهارى گیری نی کنو. رٍی نیزى
 .عدد يا از زیر انگشت يام فرار نی کنن

 !لطفا، لطفا بردارید- 

ٌ يا برام کش نیان، ير  صدای بَق تَ گَشو نی پیچٌ، نگايو بٌ سهت دِر اتاقٌ، جانی
از استرس لب يام رٍ زیر . جانیٌ برام نحل یک عهر طَالنی ٍ پر از سختی نی گذرى

 .دندٍن يام نی کشو

 :پردرد زنزنٌ نی کنو
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 !بردارید، بردار لعنتی! خَايش نی کنو، یاال- 

 ...الَ-

دِر اتاق جلَی چشو يام با صدای زنگ داری باز نیشٌ، لب يام آزاد نیشن، دستی بٌ 
ٌ ی لبو جاری شدى بَد ٌ ی لبو نی کشو؛ نایع سرخ رنگی از گَش  !گَش

*** 

ٌ يا پایین نی دٍم زنین خیس بَد ٍ بارٍن نو نو نی بارید، نٌ غلیظی اطراف خَنٌ . از پل
سرم رٍی . دستو رٍ بند سرم نی کنو ٍ بٌ سهت پشت خَنٌ راى نی افتو. رٍ دربرگرفتٌ بَد

بدنو سنگینی نی کرد، نهی دٍنو اٍن نایع سفیدرنگ ٍ اٍن ِسُرم چی بَد؛ ٍلی تهَم جَنو 
 .رٍ از بدنو بیرٍن کشیدى بَد، درد تَ تک تک عضالت بدنو در حال پخش شدن بَد

ٌ ای چًرى ی . صدای پیتر تَ گَشو اکٍَار پخش نیشٌ، اٍن چشو يای ننتظر لحظ
ٌ يا تَی نظرم نیاد؛ آنتَنی ٍ شیطنت ياش، بیل ٍ شبايت عجیبش بٌ پیتر،  تک تک بچ

 .ناالالی عاقل ٍ ارٍرای نًربَنو

. بٌ قدم يام سرعت نی بخشو، از بین گل ٍ الی يای رٍی زنین بٌ سهت تپٌ نی دٍم
ٌ يای . جنگل تَ سکَِت نعناداری فرٍ رفتٌ بَد ٌ ی درخت نی پرم، از بین شاخ از رٍی تن

ٌ يای تیز رٍی زنین  ٌ م با برخَرد سنگ ٍ شاخ خشک درخت يا رد نیشو ٍ پايای برين
بی تَجٌ بٌ درديایی کٌ ير لحظٌ بیشتر نیشن، سرپایینی . زخو ٍ سپس خَنی نیشن

نی دٍنو کٌ باالخرى نی فًهٌ ٍ نی دٍنو کٌ اٍلین جایی کٌ بٌ . رٍ با سرعت نی گذرٍنو
سراغو نیاد يهین جاست، شاید يو تا االن فًهیدى باشٌ ٍ تنًا چند دقیقٌ ازم فاصلٌ 

 .داشتٌ باشٌ
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ٌ ای سرم گیج نیرى ٍ با صَرت رٍی زنین نی افتو نفس يام یکی در نیَن از . لحظ
ٌ ام بیرٍن نیان . این جا آخر دنیاست؟ سرنای عجیبی رٍ رٍی پايام حس نی کنو. سین

 .نسیو نالیهی شرٍع بٌ ٍزیدن نی کنٌ، قطرى يای بارٍن تهَم تنو رٍ خیس کردى بَدن

 «.نذار بزرگتريا ببیننت- »

 «.بزرگتريا بدن، اٍنا نا رٍ اذیت نی کنن جنی- »

ٌ نَن نریضیو- »  «!نا این جا يه

تصَیريای خَنین  رنگ رٍی . کپسَل يای دٍرنگی کٌ رٍزانٌ نی خَردم بٌ یادم نیاد
تصَیر آخر، نقِش دختِر تنًایی کٌ سرش از بدنش جدا شدى . دیَار ساختهَِن نترٍکٌ

 !بَد؛ نایا

صدای بلندی تَ گَشو . بٌ شدت چشو يام باز نیشٌ، رٍی زنین آٍار شدى بَدم
 .نی پیچٌ، حالت تًَع تَ تنو پیچ ٍ تاب نی خَرى

 جنی؟- 

 .بدنو بٌ آنی نی لرزى

 جنی؟- 

 !صدای بلند ٍ ترسناِک اٍن بَد

 جنی؟- 

صداش نزدیک تر از يهیشٌ بَد، بَی دریاچٌ بًو . خَدم رٍ بٌ سختی از تپٌ باال نی کشو
 .نی خَرى

 .نا بًت نیاز داریو جنی- 
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 .پا تَی آب نی ذارم

 .شیش شیء برنزى، اٍن رٍ بیرٍن بیار جنی- 

صدای فریادش . خَدم رٍ بٌ آب نی زنو ٍ نی ذارم آِب دریاچٌ نن رٍ تَ خَدش غرق کنٌ
 .رٍ نی شنَم ٍ نفسو رٍ حبس نی کنو

 .بٌ قدرِت دریاچٌ ایهان داشتٌ باش- 

 !ٍ نن ایهان دارم

ٌِ دریاچٌ شنا نی کنو زیر آب پر از سیايی بَد، پر از تاریکی نحض ٍ در انتًا، . بٌ سهت ت
 .نَری براق زیر جلبک يا بٌ زیبایی نًتاب نی تابید

حرکتی رٍ بٌ دٍر خَدم حس نی کنو ٍ بی تَجٌ بٌ زنان ٍ نکان بٌ سهت نَر شنا نی کنو 
ٌ يام  ٌ نَندى ی نفسی کٌ تَ ری ٍ اٍلین شیء برنزی براق رٍ بٌ دست نی گیرم ٍ با ت

 .نَندى، خَدم رٍ بٌ سهت سطح آب نی کشو

ٌ ی درختی نی ذارم : صدای پیتر زیر گَشو نی پیچٌ. رٍی زنین نیفتو ٍ شیء رٍ رٍی تن
 «.برگرد، برگرد جنی»

 .نفس عهیقی نی کشو

ٌ ش رٍ يو از آب بیرٍن بیاری جنی، برگرد-   ...پدرت دارى نیاد. تَ باید بقی

 .چشو يای ننتظر پیتر نگايو نی کرد

 .جنی بلند شَ-

ٌ ی . صدای پیتر باعخ قَت قلبو نی شد. دٍبارى خَدم رٍ بٌ آب نی سپارم زیر آب تَ فاصل
ٌ ی دٍم رٍ بٌ سهت سطح آب . چندنتریو در حال شنا بَد خَدم رٍ بٌ زیر نی کشو ٍ تک
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سرم از آب . دستی دٍر کهرم نی پیچٌ ٍ نن رٍ بٌ سهت خَدش نی چرخَنٌ. نی برم
ٌ ش رٍی . بیرٍن نیاد ٍ يهراى با جیغ ضعیفی شیء رٍ بٌ سهت باال نی گیرم دست دیگ

 .دستو نی شینٌ ٍ سعی نی کنٌ شیء برنز رٍ از نیَن انگشت يام آزاد کنٌ

 !ٍلش کن، اٍن رٍ ٍلش کن جنی: پدر

 .جیغ نی زنو ٍ تقال نی کنو کٌ از بین دستش فرار کنو

 !اٍنا باید زیر آب بهَنن جنی، اٍن رٍ ٍل کن دختر-

ٌ باز ٍ چشو يای گریَنو . جیغ نی زنو، پًلَم بٌ سَزش نیفتٌ از نیَن پلک يای نیه
 :بین اٍن يهٌ درد، نی خندم. چًرى ی آشنایی نی بینو

 !پیتر- 

لبخند نی زنٌ؛ لبخندی رٍشن ٍ نن از این فاصلٌ اٍن حس خَبی رٍ کٌ تَ لبخندش بَد 
ٌ  نَری کٌ تَ تاریکی بازتاب نیشٌ  .دریافت نی کنو، درست نحل اشع

 !نراقب خَدت باش جنی- 

ٌ ی نحکو پدر ٍ دست يایی کٌ  جسهی دٍر کهرم نی پیچٌ ٍ سپس بٌ سرعت از نیَن تن
ٌ ای خشک نیشو ٍ سپس با سرعتی کٌ اٍن . دٍرم سفت پیچیدى بَد آزاد نیشو لحظ

صدای فریاد پدر پشت سرم . جسو نارپیچ بٌ بدنو نیارى بٌ سهت خشکی شنا نی کنو
 .جسو لیِز نارپیچ از دٍر کهرم جدا نیشٌ ٍ نن بٌ خشکی نی رسو. نی اٍند

صدای فریاديای پدر باعخ نیشٌ تندی برگردم ٍ اٍن رٍ بین سیايی يایی نی بینو ٍ از 
جسو سیاى ٍ نارنانندی بٌ دٍر پدر در حال . ترس نات ٍ خشک سر جام نی نَنو

از نیَن . پیچیدن بَد؛ درست نحل يشت پا؛ ٍلی سیاى ٍ بیشتر از اٍن حیٍَن پا داشت
سیايی يای جسو، خَن بیرٍن نی زنٌ ٍ صَرت پدر رٍ نی بینو کٌ پَست بدنش با 
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برخَرد جسو سیاى نحل تاٍل ترک برنی دارى ٍ خَن سرخ رنگی از پَستش شرٍع بٌ 
 .فَران نی کنٌ

ٌ ای نی لرزٍنٌ پیتر رٍ اٍن طرف دریاچٌ نی بینو؛ . صدای فریاديای دردناکش قلبو رٍ لحظ
 !ایستادى ٍ خیرى بٌ پدر، با لبخندی زیبا ٍ نطهئن

 ...یک، دٍ، سٌ، چًار، پنج: اشیاء رٍ با نفس يای بریدى نی شهارم

ٌ جا خیرى . دٍبارى بٌ سهت دریاچٌ برنی گردم آخرین شیء، تَ آب چرخ نی خَرم ٍ بٌ يه
ٌ م رٍ جلب نی کنٌ. نیشو  .بٌ سهتش خیز نی گیرم. زیر کندى ی چَبی نَر براقی تَج

ٌ ای تهام اطرافو غرق نَر نیشٌ ٍ  شیء براق ٍ رٍشن رٍ بٌ دست نی گیرم ٍ برای لحظ
. نن در بین رٍشنایی نَر ٍ زیر آب يای دریاچٌ، چًرى ی آشنا ٍ ترسناکی رٍ نی بینو

چشو يایی غرِق سیايی با نَيایی کٌ نسبت بٌ قبال رشد کردى ٍ جسو بی جَن پدر رٍ 
چشو يا بٌ سهت نن خیرى بَد، لب يای سیايش طرحی از لبخند . در بر گرفتٌ بَد

نی گیرى ٍ قطرى يای خَنی کٌ از رٍی نَيای بلندش بٌ رٍی پَست رنگ پریدى ش ُسر 
نی خَرد، آرٍم آرٍم جذب پَستش نیشٌ ٍ اٍن رٍ از رنگ پریدگی درنیارى ٍ نن حاال 

 !نی فًهو نفرینی کٌ پیتر ازش حرف نی زد چٌ نَع نفرینیٌ

ٌ ای از نَياش جدا شدى ٍ بٌ سهت نن نیاد جسو . بی استرس خیرى ش بَدم. ریش
سیاى رنگ نن رٍ بٌ سهت سطح دریاچٌ يدایت نی کنٌ ٍ نن برای آخرین لحظٌ نگايو 

 .رٍ بٌ صَرِت بی رٍح پدر چشو نی دٍزم

سنگ رٍ رٍی زنین نیندازم ٍ تهَم آب يایی رٍ کٌ تَ دينو جهع شدى بَدن رٍ بٌ بیرٍن 
بٌ سنگ يای ! سنگی کٌ نهاد قلب بَد، شکل ٍ طرحی از قلب یک انسان. تف نی کنو

 !دیگٌ نگاى نی کنو؛ کلیٌ، پا، ریٌ ٍ يرکدٍم از اعضای بدن یک انسان

 .قطرى يای اشک از چشو يام سرازیر نیشن
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 !تَ چی کار کردی بابا؟-

 .صدای يق يقو سکَِت جنگل رٍ نی شکنٌ

*** 

 ...گیاى حساس»

ٌ  است  نحل یک نهنَعیت ٍ اشک يای یک نان

 نانند برگ يایی کٌ تاخَردى رشد نی کنند

 «.نَر بٌ رنگ آبِی یخ زدى تغییر نی کند

با تنی خیس از آب ٍ لب يای لرزٍن ٍ سرنایی کٌ بٌ بدنو نفَذ کردى بَد، رٍبرٍی 
ٌ ی اشکو خشک شدى بَد ٍ قلبو برای زندگی کٌ دٍست . ساختهَن نی ایستو چشه

 .داشتو خَب باشٌ عزادار بَد

 انا برگ يا بٌ زٍدی بٌ رٍی زنین نی افتند»

ٌ يا با یک تبِر سنگین خرد شدى ٍ بٌ تلی از يیزم تبدیل نی شَند  «.ٍ شاخ

ٌ نَندى ی جَنو باال نیرم ٌ يا رٍ با ت  .با نزدیک شدنو حسی گنگ نن رٍ در بر نی گیرى. پل

ٌ يا خرد نی شَند»  دیَاريا با خیزش ریش

 «!يهین طَر، خَن بیشتری در قلب نهی ناند

. دستگیرى ی در رٍ نی چرخَنو ٍ با کهک ٍ تکیٌ بٌ دیَار، خَدم رٍ بٌ داخل اتاق نی کشو
رٍی زنین بی  جَن ٍ حس ... تهَم سنگ يای تَی دستو رٍی زنین نی افتن ٍ خَدم

 .آٍار نیشو
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ٌ ای گنگ تَ اتاق پیچ نی خَرى ٍ تَ گَشو نی شینٌ. صدای قدم يایی آشنا نیاد . زنزن
ٌ بازم آنتَنی ٍ بیل رٍ . نسیو نالیهی نَيام رٍ بٌ بازی نی گیرى از الی پلک يای نیه

از درد بٌ خَدم نی پیچو ٍ . نی بینو کٌ باالی سرم ایستادى بَدن ٍ نگايو نی کردن
 .سنگی رٍ کٌ نهاد قلب بَد، بین انگشت يام نی گیرم ٍ سعی نی کنو بلند بشو. نی نالو

 :ضعیف لب نی زنو

ٌ يا-   ...بچ

بیل با دیدن . جلَی آنتَنی ٍ بیل قد علو نی کنو ٍ با لبخند ضعیفی نگايشَن نی کنو
ٌ  ٍ پارى ش  نگاِى يَشیارم لب ياش نی لرزى، دست بٌ سهت لباسش نی برى ٍ پیراين کًن

 .رٍ بٌ سهت باال نی کشٌ

پَست شکو سفیِد بیل با خط تیرى ای پَشیدى . چشو يام رٍی شکهش خشک نیشٌ
شدى بَد؛ خط تیرى رنگی کٌ رٍی صَرت رنگ پریدى ی نایا يو دیدى بَدم، يهَن پَست 

 .لب نی گزم ٍ تنًا بٌ خَد نی لرزم. بدترکیبی کٌ رٍی پًلَی خَدم يو رد انداختٌ بَد

چشو يام بٌ سهتش نی چرخٌ ٍ بیل بٌ . آنتَنی برنی گردى ٍ پشت بٌ نن نی ایستٌ
خطَط تیرى زیر دست ياش رد کشیدى بَدن؛ زیر ير دٍ دستش ٍ پشت . کهکش نیرى

ٌ ام . کتف ياش ٌ ی سین ٌ ام نشت نیشٌ، قلبو تند ٍ بی انان بٌ قفس دستو رٍی سین
 .نی کَبٌ

ٌ ی رٍی چشو ياش رٍ آرٍم آرٍم باال نیدى  ناالال جلَ نیاد، با لبخند تلخی رٍی لب، پارچ
ٌ شدى نی بینو اشک يام رٍی . ٍ نن بٌ جای یک جفت چشو، تنًا دٍ پلک بٌ يو دٍخت

 .زنین ٍ زیر پام نی چکن
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آرٍم . نگايو بٌ ارٍرا خیرى نی نَنٌ؛ با يهَن لبخند ٍ نگاِى نًربَنش بٌ نن نگاى نی کرد
ٌ ی رٍی پاياش رٍ باال نیدى ٍ نن يیچی نهی بینو، يیچی ٌ ی کًن ٌ يام ! پارچ صدای ضج

ٌ م تیر نی کشٌ. بلند نیشٌ  .نی لرزم، سین

ٌ م نی شینٌ، سرنای آشنایی رٍ حس نی کنو ٍ آيستٌ بٌ سهتش  دستی رٍی شَن
لب يام زیر فشار دندٍن يام باز زخو باز . زیر چشو ياش گَد افتادى بَد. نی چرخو

ٌ يای پیراين سیايش پَست سفیدش رٍ نی بینو ٍ. نی کنن پیراين بین ... از بین دکه
ٌ اش  دست ياش بٌ پایین کشیدى نیشٌ ٍ خطَط تیرى رنگی کٌ سهت چپ سین

 .خَدنهایی نی کرد

با اشک سنگ رٍ جلَ نی برم ٍ اٍن بٌ سنِگ تَی دستو خیرى نیشٌ، لبخند نی زنٌ ٍ نن 
شیء سردی تَی دستو قرار نی گیرى، از بین تاری چشو يام کلید . بلند بٌ گریٌ نی افتو

 .طالیی رنگی رٍ نی بینو ٍ سپس چشو يای پیتر کٌ بٌ سهتی اشارى نی کرد

. با لرز کلید رٍ تَی قفل نی چرخَنو ٍ دِر با صدای زنگ خَردى ٍ خش داری باز نیشٌ
ٌ يا نگاى نی کنو؛ اٍن يا  بی تَجٌ بٌ رنگ سرخی کٌ رٍی دیَاريا نقش بستٌ بَد، بٌ بچ

 .يو با چشو بٌ رفتن تشَیقو نی کنن

نَر ضعیفی . اتاق تاریک ٍ سرد بَد، رٍی پًلَم خو شدى ٍ قدنی بٌ داخِل اتاق نی ذارم
. قدم بٌ قدم نزدیک نیشو، نزدیک ٍ نزدیک تر. از بیرٍن، داخل اتاق رٍ رٍشن نی کنٌ

ٌ يا ننتظر بَدن . پلکو نی پرى، رٍیا رٍ فقط تَی خَاب نیشٌ دید. رٍیا نیست، بچ
بٌ سهت چپ ... در انتًای اتاق تنًا تختی قرار داشت ٍ. نعدى م بٌ يو پیچ نی خَرى

 !نگاى نی کنو، عرٍسک يای انسان نها

دیَاريای ترک خَردى . بٌ اطرافو نگاى نی کنو. صدای خندى يای کَدکانٌ تَ سرم نی چرخٌ
ٌ يای  با نقاشی يایی بٌ رنگ خَن، نقش يایی کٌ طرحی از شکل انسان بَد ٍ جهل

ٌ ی  ٌ ای کٌ تَ سرم پیچ نی خَرى ٍ قلبو رٍ بٌ سَزش نیندازى، کله نختلف ٍ تنًا کله
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ٌ الی حرٍفش بٌ رٍی دیَار رٍٍن شدى « کهک»بزرگ ٍ خَنین رنِگ  يست کٌ خَن از الب
 .بَد

ٌ يا تَ گَشو زنگ نی خَرى؛ صدای خندى ياشَن، شادی ٍ داستان  صدای بچ
 .گَش دادن ياشَن

 «.چٌ صدای دٍست داشتنی داری جنی-» 

 .نگايی بٌ نقِش انسان نی کنو؛ نادری کٌ چند کَدک دٍرش رٍ گرفتٌ بَد

 «.داستان دٍست دارم؛ ٍلی با یٌ پایان غهگین-» 

 «پیتر» .رٍی اسو نتَقف نیشو

ٌ يا ٍ دارٍيای رٍی نیز نگاى نی کنو  .بٌ جعب

 «.نا این جا يهٌ بیهاریو-»

 «.سعی کن بزرگتريا نبیننت-»

 «.اٍنا َبَدن جنی-»

بٌ نَجَد . از کنار زنجیر نی گذرم ٍ کنار تخت نی ایستو، سنگینی نگايی رٍ حس نی کنو
ٌ قدر آشنا ٍ دردآٍر ٌ قدر آشنا، چ  !نفلَکی کٌ بٌ تخت قفل ٍ زنجیر شدى خیرى نیشو ٍ چ

دردم بٌ فرانَشی سپردى نیشٌ، تهَم اتفاقات از یادم . گیج ٍ حیرٍن بًش نگاى نی کنو
دست ياش تکَن نی خَرن، زیر . نیرن ٍ تهَم تنو چشو نیشٌ تا نَجَد رٍبرٍم رٍ ببینو

ٌ ٍار چیزی نیگٌ با فرٍ ریختن اشک يام، سنگ يای برنز رٍ رٍی لباسش . لب زنزن
ٌ دٍنٌ کنار يو نی چینهشَن ٍ بٌ لب يای لرزٍنش خیرى نیشو  .نی ذارم، دٍن
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دست ياش رٍ از اسارِت تخت آزاد نی کنو ٍ نحکو بین دست يام نی گیرنشَن؛ نحکو 
 .ٍ پر از نحبت، نحبتی کٌ سال ياست ازم دریغ شدى

دست ياش با کهک نن رٍی سنگ يا نی شینٌ، تک تک اٍن يا رٍ لهس نی کنٌ ٍ زیر لب 
ٌ ی تَی دستو گیر نی کنٌ ٍ نتَقف نیشٌ. نی نالٌ ٍ اشک نی ریزى . سرانگشتش بٌ حلق

 .نحبت... با حس يای نختلف نگايش نی کنو؛ با دلتنگی، با غو، اندٍى ٍ درد، با عشق ٍ

ٌ  حلقٌ رٍ لهس نی کنٌ، چشو يای خَش رنگش باال نیاد ٍ بٌ صَرتو  دستش بار دیگ
صَرت نًتابی ٍ چرٍکیدى ش قلبو رٍ . خیرى نیشٌ ٍ دستو رٍ نحکو تَی دست نی گیرى

 .بٌ درد نیارى

 .آيستٌ لب نی زنٌ ٍ نن با شنیدن صدای آرٍنش يق نی زنو

 جنی؟- 

 .سرم رٍ پایین نی گیرم ٍ با چشو يای بستٌ از رٍی دلتنگی ٍ درد نی نالو

 جنی دخترم؟- 

 .رٍی نَياش رٍ نی بَسو ٍ عطر تنش رٍ بٌ نشام نی کشو

ٌ قدر دلتنگت بَدم-   !نانان، نانان، آخ نانان چ

دیگٌ خبری از اٍن صَرت سرزندى ٍ زیبا نبَد، چرٍک ٍ ترک يای ریز ٍ درشت صَرِت 
ناانیدی ٍ ترس تَ صَرتش نَج . زیبای نانان رٍ بزرگ تر از سنی کٌ دارى نشَن نیدى

 .نی زد

 !این جا چی کار نی کنی جنی؟-
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بین اشک يایی کٌ تهَم . در عین خستگی ٍ درد، نتعجب ٍ ترسیدى نگايو نی کرد
 .صَرتو رٍ خیس کردى بَدن نی خندم

 .اٍندم دنبالت نانان، خیلی ٍقتٌ ندیدنت، دلو برات تنگ شدى بَد- 

 :ترسیدى زنزنٌ نی کنٌ

 ...اٍن- 

 :نیَن حرفش نی پرم ٍ با نفرتی کٌ از قلبو نشأت نی گیرى نیگو

 !اٍن بٌ سزای عهلش رسید نانان، اٍن يهیشٌ درد خَايد کشید، نطهئن باش- 

رٍی سرش رٍ نَازش نی کنو ٍ يهرايش بغض نی کنو، گریٌ نی کنو ٍ نی نالو ٍ نی ذارم 
 .از این درد ٍ اندٍيی کٌ سالیان دراز کشیدى آزاد بشٌ

رٍی تخت نی شینو ٍ . با بلندشدن سرش، سر باال نی گیرم ٍ نگايش رٍ بٌ رٍبرٍ نی بینو
ٌ يا رٍ ٍسط اتاق نی بینو؛ بٌ ردیف ٍ در کنار يو  سرم رٍ بٌ يهَن سهت نی گیرم ٍ بچ

 .ایستادى بَدن

بغض کردى . ير چًارنفر با صَرت يایی درخشان ٍ لبخندی زیبا بٌ لب نا رٍ نگاى نی کردن
ناالال با چشو يایی رٍشن ٍ . لبخند نی زنو ٍ با نًر ٍ عطَفت خاصی نگايشَن نی کنو

ارٍرا در کنارش ایستادى بَد ٍ . براق نگايو نی کرد؛ چشو يایی درشت ٍ خَش حالت
دست در دست ناالال بًو لبخند نی زد، بیل ٍ آنتَنی با لبخنديای شاد ٍ صَرتی نَرانی 

 ...دست دٍر گردن يهدیگٌ انداختٌ ٍ نی خندیدن ٍ در آخر

ٌ رٍشن اتاق برق نی زد ٍ  پیتر با نًر نگايو نی کرد، پَست شفاف ٍ رٍشنش نیَن نیه
با دیدن نگايو، يهراى با لبخند عهیق ٍ . نَيای شب رنگش رٍی پیشَنیش ریختٌ بَد
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ٌ م نی کنٌ ٍ نی خندى خندى ياش بلند ٍ دلنشین بَد ٍ ردیف . زیبا، چشهکی حَال
 .دندٍن يای سفید ٍ یک دستش رٍ بٌ نهایش نی ذاشت

ٌ م رٍ جلب نی کنٌ  :صدای لرزٍن نانان تَج

 !تَ يو اٍنا رٍ نی بینی جنی؟ نی بینیشَن؟- 

 :بغض کردى از ٍاقعیتی کٌ حاال رٍشن شدى بَد، سر تکَن نیدم ٍ لب نی زنو

 .آرى نانان، نی بینهشَن- 

 :تلخ لب نی زنٌ. نانان نگايش پر از درد بَد، پر از سختی يای کشیدى شدى

 .جنی، اٍنا خَايريا ٍ برادريات يستن- 

 :بًت زدى نی نالو. بغض نحل سنگ راى نفسو رٍ نی بندى ٍ چشو يام پر نیشٌ

 !چی؟- 

نن . اٍنا خَاير ٍ برادرات يستن جنی، خیلی ٍقتٌ ننتظرت بَدن، اٍنا دٍستت داشتن-
يهیشٌ داستان تَ رٍ براشَن تعریف نی کردم، اٍنا انیدٍار بَدن تَ زٍدتر بیای ٍ 

 .نجاتشَن بدی

خبری از خَاير ٍ برادريام نبَد، اٍن يا ! اٍن يا رفتٌ بَدن... بٌ سهتشَن برنی گردم ٍ
 .عالٍى بر دٍست يای نًربَنو، بايام نسبت خَنی داشتن

ٌ ای بَدم-  .تَ کهک بزرگی بًشَن کردی جنی، خیلی ٍقت بَد ننتظر چنین لحظ

ٌ طَر نفًهیدم اٍن يا قسهتی از ٍجَد نن بَدن؟ پلک . بٌ سنگ يای برنز نگاى نی کنو چ
 .نی زنو

 .دلو براشَن تنگ نیشٌ نانان- 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

شیرشايی فاطهٌ | کن باٍر نرا نرگرنان  221  

 .اٍنا يهیشٌ در کنارتن جنی- 

*** 

 ...نحل گیاى حساس»

ٌ ی کهان ريا نی شَد  یا تیری کٌ از چل

 نانند جَيرى ی ٍجَدِی ناست کٌ از تن خارج نی شَد؛

 .بٌ دٍر از فساد ٍ تبايی

 حاال این تغییر را احساس کردى است

 ...نهی تَانو بگَیو

 این کٌ این خانو نًربان است

 نٌ با این فرم ترکیب شدى اش

 چرا کٌ عشق را نانند تأللؤ یک ستارى پراکندى نی کند

 .ٍ غو ٍ اندٍى بٌ کناری نی خزد

 جرأت حدس زدن ندارم؛

 ...ٍلی در این زندگی

ٌ چیز بٌ نظر نی رسد؛  جًل ٍ نادانی، چیزی نیست؛ ٍلی يه

ٌ يای خارج از رٍیاییو  «...يهان طَر کٌ نا سای

دِر خَنٌ باز . بٌ ناشین يایی کٌ جلَی ساختهَن بٌ ردیف پارک کردى بَدن، خیرى نیشو
. نیشٌ ٍ دٍ نانَر، آدِم سبزپَِش دستبند بٌ دست رٍ از داخل خَنٌ بٌ بیرٍن نی کشن
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صَرتش پر از خَنابٌ بَد ٍ نگايش نات ٍ سردرگو، بی  تَان از خَدش با دست يایی کٌ 
بٌ دٍر بازٍياش حلقٌ شدى بَد بٌ حرکت دراٍندى ٍ بٌ طرف ناشین يای آژیرکشان، 

ٌ ای نگاى نات ٍ . سبزی پیراين بلندش پر از سرخی خَن بَد. کشیدى نیشٌ لحظ
 .نگاى يا در يو گرى نی خَرى... بی رنگش بٌ این سهت کشیدى نیشٌ ٍ

ٌ ش قرار نی گیرى ٌ م نی پیچٌ ٍ سرم نحکو رٍی سین بی تَجٌ . دست ظریفی بٌ دٍر شَن
بٌ سیايی عهیقی کٌ زیر نظرنَن گرفتٌ، چشو نی بندم ٍ گَش نی سپارم بٌ تپش يای 

 .قلبی کٌ سال يای دٍر الالیی شب يام بَدى

 :صدای دٍ نانَر بٌ گَش نی رسٌ

کنارش . تَ خَنٌ دٍ اتاقک نخفی ٍجَد دارى، این زن رٍ تَ یکی از اٍن يا پیدا کردیو- 
تهَم اجزای ! بیچارى چٌ بالیی سرش آٍردى بَدن. یٌ جنازى ی پَسیدى ٍ عجیب بَد

نعلَم نیست کی بايانَن ! بدنش از يو جدا شدى بَد ٍ تهَم اتاق رٍ خَن پر کردى بَد
 نکنٌ نقتَل تهاس گرفتٌ باشٌ؟. تهاس گرفتٌ

ٌ گرفتنهَن صدايا نحَ ٍ نحَتر نیشن بٌ دٍر از ير اتفاقی با آرانش بٌ سهت . با فاصل
 .با دیدن دریاچٌ لبخند نحَی نی زنو. ينَز تَ آغَش گرم نانان بَدم. دریاچٌ نیریو

نانان با ازدٍاج با پدرم بٌ شًر . اٍن خَنٌ ارث نادرِی ننٌ، نانان این جا بٌ دنیا اٍند-
. اٍن نیرى ٍ با نرگش باز بٌ اینجا برنی گردیو ٍ بعد ناپدری م پا بٌ زندگی نَن نی ذارى

ٍقتی بٌ يدفش . رٍزگار سختی بَد ٍ تنًا يدف ناپدری م يو يهین خَنٌ ٍ نزرعٌ بَد
ٌ ی کَچیکی  رسید نا رٍ از خَنٌ بیرٍن انداخت ٍ نا باز بٌ شًر پدر برگشتیو ٍ اٍن خَن

 .کٌ سال يا درش زندگی کردی

ٌ ی لبش خَدنهایی نی کرد  .پَزخند نحَی گَش
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اٍن يو ايل يهین جا بَد ٍ شانسی با يو آشنا شدیو، آشنایی کٌ باز نن رٍ بٌ این -
اٍن باعالقٌ جلَ اٍند ٍ نن تَ اٍن زنان . شًر کَچیک با خاطرات تلخ ٍ سرد برگردٍند

ٌ ی نحبت ٍ عشق بَدم، برای يهین بٌ حرف يای نانان ايهیتی نهی دادم ٍ فکر  تشن
ٌ خاطر خاطراتی کٌ از شًرنَن دارى رضایت بٌ بايو بَدنهَن نهیدى يهیشٌ . نی کردم ب

. ازش نتنفر بَد ٍ با نفرت نگايش نی کرد ٍ نن يیچ ٍقت این نفرت رٍ درک نهی کردم
با بٌ دنیا اٍندن پیتر جَِن تازى ای گرفتو؛ ٍلی ينَز رضایت نانان رٍ نداشتو ٍ این شد 

ٍ نا برگشتیو تا رضایت ! دستیار پدرت! کٌ پیتر تَ این خَنٌ ٍ پیش اٍلگا نَند؛ اٍلگا
ٌ ی پرنًر ٍ نحبتی بَد کٌ خدا . نانان رٍ برای ازدٍاجهَن بگیریو جان اٍن نَقع يا فرشت

برای نن فرستادى بَد ٍ نن تَ رٍیا ٍ خَشبختی کٌ تنًا پَچی عهیقی درش پنًان شدى 
تَ، تَ شًر پدری نن بٌ دنیا اٍندی ٍ نا چند سال تَ اٍن شًر زندگی . بَد ِسیر نی کردم

ٌ گايی يو سری بٌ پیتر ٍ این شًر نی زدیو نن بٌ دٍر بَدن پیتر راضی . کردیو ٍ گ
ٌ ای نی آٍرد تا اٍن رٍز خَشحال ... نبَدم ٍ يرٍقت حرف از برگشتش نی زدم، جان بًَن

ٌ ی دیگٌ يو تَ ...بَدم کٌ پیتر يو قرارى بٌ جهعهَن اضافٌ بشٌ ٍ عالٍى بر اٍن یٌ بچ
جنی، نن بعد از ترک تَ چند ناى بعد ارٍرا رٍ بٌ دنیا آٍردم ٍ تازى . بطنو در حال رشد بَد

اٍن زنان بَد کٌ فًهیدم تهام دنیای زیبایی کٌ برای خَدم ساختو تنًا یٌ جًنو 
بی انتًاییٌ کٌ درش گرفتار شدم ٍ نن سال يا تَ این جًنو تنًا نفس نی کشیدم ٍگرنٌ 

 .رٍحو ٍ جسهو گرفتار عذاب بزرگی بَد

 :آى تلخی نی کشٌ ٍ زیر لب زنزنٌ نی کنٌ

اٍن جا بَد کٌ ير لحظٌ ٍ ير جانیٌ از زندگی م آرزٍی نرگ نی کردم، آرزٍی نیست شدن؛ -
ٌ يام نابَد نیشن ٍ نن تنًا یٌ تهاشاچی بَدم ٍ  ٍقتی نی دیدم جلَی چشو يام بچ

 .فقط زجر نی کشیدم ٍ کاری از دستو بر نهی اٍند

 .لب يای لرزٍنو رٍ بٌ يو چفت نی کنو ٍ با بغض ٍ درد بٌ دٍر دست يا خیرى نیشو
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ٌ م رٍ جلب نی کنٌ ٌ ای چند چًرى ی درخشان ٍ آشنا تَج افکارم رٍ پس . برای لحظ
ٌ ی لبو نی شینٌ ٍ چشو يام بٌ برق نی افتٌ ٍ نن ایهان دارم کٌ در  نی زنو ٍ لبخند گَش

ٌ ی رٍشنی نا رٍ بٌ سهت خَد دعَت نی کنٌ  .بین تاریکی زندگی، نقط

 .اٍن يا اینجان نانان- 

ٌ م نی چکٌ، لبخند رٍ . سنگینی نگايش رٍ حس نی کنو يهراى با قطرى اشکی کٌ رٍی گَن
 :نًهَن صَرتو نی کنو ٍ نیگو

ٌ ی اٍن زن ٍ نرد شدن . دریاچٌ جَنشَن رٍ گرفت-  اٍن يا بی گـ ـناى ٍارد بازی بی رحهان
نانان، اٍن يا خَشحالن، . خَِد دریاچٌ اٍن يا رٍ با آرانش حقیقی رسَند... ٍ حاال

 .خیلی خیلی خَشحال

ٌ ی نرنی رٍی نَيای بلندم نی شینٌ ٍ سپس صدای  خیرى بٌ لبخندياشَن بـ ـَس
 :بغض کردى ی نانان تَ گَشو نی شینٌ

 .درستٌ، يهین طَرى کٌ تَ نیگی عزیزم-

اشکو رٍ پس نی زنو ٍ نگايو رٍ بٌ چشو يای نانان نی دٍزم، حاال نی فًهو کٌ چرا 
 .چشو يای پیتر برام آشنا بَد

ٌ ی کَچیک؛ انا دٍست داشتنی نَن- ندت ياست . نانان؟ بیا برگردیو خَنٌ، يهَن خَن
دلو . کٌ دلو نی خَاد باز دٍر يو جهع بشیو، باز صدای خندى يانَن تَی خَنٌ بپیچٌ

ٌ ت تنگ شدى، برای غرغريای نانان بزرگ يو نانان، نانان بزرگ رز . برای الالیی شبان
بعد از رفتن تَ . سال ياست کٌ ننتظر برگشت تَئٌ، اٍن يیچ ٍقت نبَدنت رٍ باٍر نکرد

نا، نا . يیچ چیز نحل سابق نشد، زندگِی نا يیچ ٍقت رنگ ٍ بَی خَشی بٌ خَدش ندید
دلو برای نانان بزرگ تنگ شدى، ٍقتی داشتو نی اٍندم ... نانان؟ دلو. خیلی تنًا بَدیو

نانان بزرگ ننتظر برگشتن ننٌ، . بی قراری نی کرد، نی ترسید نن رٍ يو از دست بدى
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نن . نانان بیا بايو برگردیو ٍ نانان بزرگ رٍ يو بٌ خَنٌ ببریو. ننتظر برگشتنهَن
ٌ ی سالهندان کنٌ نا دیگٌ . يیچ ٍقت راضی نبَدم کٌ نانان بزرگ خَدش رٍ گرفتار خَن

 .تنًا نیستیو نانان، نا يهدیگٌ رٍ داریو

 «پایان»


