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 :خالصُ

ُ ی برادرش رِ کُ نریيان زحيز  فصه اِل اِنجا بُ حایان رسید کُ امینا حافظ
کردنش رِ کشیدٌ، برىی  گردِنُ ِ حاال ذّی این قسيز رِایز زندگی امینا ذّی حاک 

 .ذةدیه بُ یک نابّدگر ِ انجاو ٍدفش رِ ىی  خّنیً

 :ىقدىُ

 بسً اهلل امرحين امرحیً

رِفینَو  نَّسا ٍا مِفننَّسااِف یَّس ِجاًا ِ زَو ااِف بُبرُب يَو ی امسَّس ا فِف ننَو د جَو َو ًٍن * َِو مَوقَو ی جِف انٍن رَو یْظ َو نْظ کُبهِّل شَو نَوا ٍا ىِف ظْظ إالَّس * َِو حَو ِف
ةِفینٌب  ااٌب ىُب ََو اِف شِف ةَو يْظ َو فَو َوذْظ رَو َو امسَّس رَو نِف اسْظ  .ىَو

ِ آن را از . ِ بُ یقین، ىا در آسيان برج ٍایی قرار دادیً ِ آن را برای ذياشاگران آراسریً
ٌ ای ح ظ کردیً ٌ شد ىگر آن کس کُ دزدیدٌ گّش فرادٍد کُ شَابی . ٍر شی ان راند

 (18-16آیُ - سّرٌ حجر). رِشن اِ را دنةال ىی   کند

 !دنگ...دنگ...دنگ

آراو الی در را باز . صدای ىَیت آِنگ ساعز قدیيی، درِن سکّد سامن خامی ىی حیچد
. دنگ ساعز، صدای قیژىانند در بّد کُ سکّد سامن را بر ًٍ ىی زدب د از دنگ. ىی کند

یک قدو ىاندٌ بُ ىیز . قدو ٍای کّذاٍش را ذا نزدیکیِف ىیز انرَای سامن ىی کشاند
مةخندی ذنخ از ذداعی . با انگشز سةابُ خ ی ىحّ رِی غةار ىیز ىی  کشد. ىی ایسرد

نزدیک ذر ىی رِد ِ دسرش را بُ طرف چراغ . خاطراد دِر، صّرذش را حر ىی  کند
ُ ی خاک ُ ی رِی ىیز دراز ىی  کند ِ در فضای ذاریک کّرسّیی نيایان ىی شّدى ام   .گرفر

ٌ ی رِی ىیز جنت ىی شّدنگاٌ ىی چرخاند ِ ذّجَش بُ کاغذ خط ُ شد . خ ی ِ ىچام
چشيانش را ىی بندد ِ مةخند . دسز دراز ىی کند ِ کاغذ ىیان انگشرانش جای ىی گیرد
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دِبارٌ چشً . گیری اسز با اخيی بر حیشانی عّض ىی  کندکّچکی را کُ در حال شکه
 .ىی گشاید ِ با دیدن خ ّط درًٍ ِ برًٍ، عرقی سرد جایش را بُ اخً ىی دٍد

در سامن بُ شدد باز ىی  شّد . کاغذ را رِی ىیز حرد ىی کند ِ بُ طرف در حرکز ىی  کند
ٌِف باد بُ رقـــص در ىی آیندِ اسناد حخش ٌ ی رِی زىین ٍيرا  .شد

*** 

دمً برای داداش کّچّمّو ىی  سّخز . از خّدو جداش کردو ِ  اشک ٍاش رِ حاک کردو
ِقری یادو ىیاد کُ اِن احيق ٍا . کُ باید از این سن ِارد دنیای کصیفِف ىا آدو بزرگا بشُ

ُ شّن رِ بکشً یاد ىاىان ِ باباو باعض . چُ بالیی سر زندگیً آِردن، دمً ىی  خّاد ٍي
 .شد حجً عظیً ذّی گنّو رِ قّرد بدو

 :کنار ارشیا رِی ذخز نشسرً ِ گ رً

 !از اذ اقی کُ االن افراد ٍیچ کس نةاید چیزی بدِنُ -

 :با ذ جت نگاًٍ کرد ِ گ ز

 !برای چی؟ -

 :بُ در نگاٌ کردو ِ گ رً

ُ د رِ حاک کنن  - ُ د رِ برگردِندو؛ چّن ىيکنُ دِبارٌ حافظ نةاید بدِنن کُ ىن حافظ
 .نةاید بذاری کسی ب َيُ. یا ٍزارذا اذ ا  دیگُ

 :با دِدمی نگاًٍ کرد ِ گ ز

ُ جّری آخُ؟ -  چ

ً ٍاش خیرٌ شدو  :بُ چش
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ذّ فقط ىن رِ ىی شناسی ِ از . اصال از ىاىان ِ بابا حرفی نزن، حری جنّی ندا -
ٌ د فقط ىن رِ یادد ىیاد  !ب دو س ی کن با ٍیچ کدِىشّن صيیيی نشی. خانّاد

 :دىاغش رِ باال کشید ِ ىظنّىانُ گ ز

 .باشُ -

 :با یادآِری چیزی گ رً! داداش کّچّمّی ىظنّو ىن. ىحکً ذّی بغنً فشردىش

 !آ ٍا راسری -

ً ٍاش نگاٌ کردو ِ گ رً. ازو جدا شد  :بُ چش

ً ٍای نریيان نگاٌ نيی  کنی -  !بُ ٍیچ ِجُ ىسرقیً بُ چش

 :گ رً. با ذ جت نگاًٍ کرد

 فَيیدی؟ -

 !آخُ چرا؟: ىر جت حرسید

 :دسرً رِ رِی زانّو گذاشرً ِ گ رً

 چیزی رِ کُ گ رً انجاو بدٌ، باشُ؟. بُ چراش کار نداشرُ باش -

ً ٍاو نگاٌ کرد ِ ب د سرش رِ بُ ى نی  از رِی ذخز بنند . ذکّن داد« باشُ»کيی بُ چش
 :شدو ِ گ رً

ُ کً رِی خّدد کار کن ذا برّنی ىصه قةه رفرار کنی. ىن ىیرو بیرِن -  .ی

بُ سخری نگاٌ ازش گرفرً ِ از اذا  خارج شدو ِ بُ طةقُ دِو . سرش رِ ذکّن داد
 .رفرً
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سامن کاىال خنّد بّد ِ فقط ندا حشز یکی از مج ذاث  ٍای رِی ىیز . چشً چرخّندو
 .نشسرُ بّد ِ ٍيزىان با انجاو کارش چیخس ىی  خّرد

 :بُ طرفش رفرً ِ گ رً

 ذّ کال نيی  ذّنی یُ دقیقُ بیکار باشی نُ؟ -

 :از باالی مج ذاث بًَ نگاٌ کرد ِ با خندٌ گ ز

 .دارو ذالفی صةح رِ درىیارو -

ُ ی مج ذاث نگاٌ کردو ً ٍاو رِ باز ِ . حنک زدو. کنارش نشسرً ِ بُ ص ح چندبار چش
 .بسرُ کردو ذا از چیزی کُ ىی  بینً ى يئن بشً

ُ ی مج ذاث خیرٌ بّدو، گ رً  :ٍيّن طّر کُ بُ ص ح

 ندا؟ -

 :چیخسی ذّی دٍنش گذاشز ِ گ ز

 ٍّو؟ -

 این چیُ دیِّنُ؟ -

ٌ و رِ نگُ دارو  .ِ نرّنسرً خند

 :با خندٌ حرسیدو

 عکس این رِ از کجا حیدا کردی؟ -

 !بياند: چشيکی زد ِ گ ز

ٌ ی نریيان زدو زیر خندٌ ٌ ی نقاشی شد  .یک بار دیگُ با دیدن چَر
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 :آرنجش رِ بُ دسرً کّبید ِ گ ز

 !ای کّفز االن ٍيُ ىی  فَين -

ٌ او رِ قّرد دادو ِ گ رً  :خند

 با این ىی  خّای چیکار کنی؟ -

ُ او فکری نکردو؛ اىا این ذّی مج ذاحً اىانز ىی  ىّنُ ذا  - ٍنّز درىّرد اجرای نقش
ُ ی  ُ ی ِاق یش رِ ىی  ذارو رِ ص ح سیسرً نریيان رِ حیدا کنً، ب دش ىیرو قیاف

 .سیسريش ذا حامش رِ بةرٌ

ٌ سز -  .ٍيین؟ این کُ خینی ىسخر

 :یُ چیخس دیگُ برداشز ِ گ ز

ُ خیرو - قدرا ًٍ ىسخرٌ نیسز؛ چّن شنیدو مج ذاثِف خّدش رِ بُ دیرا ِصه اِن. ن
ُ ش دیدنیُ ِقری عکسش رِ بزرگ بةینُ. ىی  کنُ  .قیاف

ٌ قاٌ خندید  .ِ قا

ُ ش مةخند زدو ِ ذکیُ دادو  :بدِن اینکُ نگاًٍ کنُ حرسید. بُ شی نز ٍای بچگان

 راسری چی شد؟ با آرىیا چی کار کردی؟ -

 :ن سً رِ با حرص بیرِن دادو ِ گ رً

 .ارشیا! آرىیا نُ -

 :چج چج نگاًٍ کرد ِ گ ز

 اِن ىّق  کُ عصةانی بّدی آرىیا بّد، حاال شد ارشیا؟ -
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 :بُ دسرً نگاٌ کردو ِ گ رً

 .درضين از اسيی کُ این جانی  ٍا رِش گذاشرن ىرن رو. خّدد ىیگی عصةانی بّدو -

 :دسرش رِ رِی ىیز زد ِ گ ز

 چی کار کردی؟. خینی خت، ارشیا -

 چیکار باید بکنً؟! ٍیچی -

 :بُ طرفً برگشز ِ گ ز

ُ ش رِ برگردِنً؟... ىیگً -  ىی  خّای ىن حافظ

 :آا دٍنً رِ قّرد دادو ِ گ رً! آٌ خدای ىن، بُ این فکر نکردٌ بّدو

ُ ی ىاىان ِ بابا رِ بگیرٌ. ٍيین طّری باشُ بَررٌ. نُ نيی  خّاد -  .ىی  ذرسً ب دا بَّن

 :ذکیُ داد ِ گ ز

 !راسز ىیگی، اینً حرفیُ -

ٍيّن طّر کُ از ٍیچ کدِو از ذّانایی  ٍایی کُ بُ . نيی خّاسرً ٍیچ کس، حری ندا ب َيُ
دسز آِردو، خةر ندارٌ؛ چّن ىيکنُ از دٍنش در برٌ ِ ىن اصال ٍيچین چیزی رِ 

درسرُ کُ ندا خینی بًَ نزدیکُ ِ غیرى يّمیُ کُ ىی  خّاو چیزی بَش نگً؛ . نيی  خّاو
 !اىا ٍيین کُ خّدو برّنً خّدو رِ کنررل کنً کُ از دٍنً در نرٌ، خینیُ

 :بُ در ِ دیّار نگاٌ کردو ِ حرسیدو

 راسری بقیُ کجان؟ -

 :دسز ٍاش رِ بُ ًٍ کّبید ِ با ٍیجان گ ز
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ُ شّن ذّ شّک بّدن - ایيان رفز بیرِن، نریيان ًٍ .  ب د از این کُ ذّ اِىدی باال ٍي
 .بقیُ ًٍ رفرن ذّ خّدشّن، ىنً دیدو جّ کسه کنندٌ شدٌ اِىدو باال. دنةامش رفز

 !ىرسی اطالعاد -

 .ىخنصیً: با مةخند گ ز

*** 

 «!شّک  ٍای اعظً»

ُ  ٍای ىارحیچ حایین رفرً سرو رِ کُ بنند کردو، با شاٍرخ کُ رِی ىةهِف . آرِو از حن
ُ  ٍا نشسرُ بّد، چشً ذّ چشً شدو ُ رِی حن نيی  دِنً چرا . نگاًٍ رِ ازش دزدیدو. رِب

در حد یک سالو احّال حرسی با ًٍ صحةز کردیً ِ ! بُ این بشر اصال حس خّبی ندارو
ىرّجُ جیکّا ِ دیاکّ شدو . اِن ٍیچ کار خ ایی نکردٌ؛ اىا حسً بَش ىصةز نیسز

ٌ ی بزرگِف ىشرف بُ باغ ایسرادٌ بّدند ِ با ًٍ بحض ىی  کردند با چشً . کُ جنّی حنجر
ِ  ایيان گشرً؛ اىا حیداشّن نکردو آِینا سرش . بُ طرف آشخرخّنُ رفرً. دنةال نریيان 

. شاو ساالد داریً؟ ى نّىُ کُ نُ. کردن ساالد بّدذّی یخچال ِ ٍنیا ًٍ سرگرو درسز
ً کً دارو دیِّنُ ىیشً خینی دمً ىی  خّاد با ٍاش صحةز . نگاٍی بُ ٍنیا انداخرًنیً. ک

حسی بُ اسً برذری یا . کنً یا حری با ٍاش دِسز بشً؛ اىا یُ حس ىزخرفی نيی  ذارٌ
از اینکُ این طّر ذّسط  ایيان مُ شدٌ ناراحرً؛ اىا اِن حس ىزخرف ! شاید ًٍ حسادد

بُ آِینا نگاٌ کردو کُ یک ساعز در یخچال رِ باز گذاشرُ بّد ِ ازش دل . خینی قّی ذرٌ
آرِو دسرً ِ از کنار سرش . مةخندی زدو ِ یّاش بُ طرف یخچال حرکز کردو. نيی کند

 :اخيی کردو. سری  بُ طرفً برگشز. بردو ذّی یخچال ِ ب ری آا رِ برداشرً

 !نزدیک بّد از دسرً بی رُ! اِف  -

 :دسرش رِ رِی قنةش گذاشز ِ گ ز
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 .خت چرا این جّری ىی  کنی؟ زٍرٌ ذرک شدو -

 :مةً رِ گزیدو ِ نيایشی گ رً

 !دیگُ نزنی از این حرف ٍا! نچ نچ از شيا ب یدٌ، برای ىا اصال ذرس ى نی نيیدٌ -

یُ میّان برداشرً ِ برای خّدو آا . چج چج نگاًٍ کرد ِ رفز کنار ٍنیا نشسز
ُ کيش رِ ىزٌ. ریخرً ىا آدو ىحسّا نيی شیً کُ بررسیً یا نگران . ىزٌ کردوی

ُ شّن برن ! زندگی ٍاىّن باشیً اصال زندگی چُ ى نی ای ىیدٌ؟ خانّادٌ کینّ چندٌ؟ ٍي
رِ بُ آِینا . بی حّصنُ بُ میّان ذّی دسرً خیرٌ شدو. بُ درک کُ این ٍدف ذيّو بشُ

 :گ رً

 نيی دِنی نریيان ِ  ایيان کجان؟ -

عجت گیری ! چیُ؟ نکنُ دیگُ نةاید اسيشً بیارو. ىرّجُ نگاٌ زیرچشيی ٍنیا شدو
 !افرادو ٍا

 :آِینا جّاا داد

 .رفرن ذّی باغ -

ذّجَی بُ نگاٌ . سرو رِ ذکّن دادو ِ میّان رِ رِی ىیز گذاشرً ِ بُ طرف در رفرً
ٌ ی در گذاشرً کُ در باز شد. زیرچشيی شاٍرخ نکردو عقت رفرً . دسرً رِ رِی دسرگیر

. سرو رِ بُ ى نی چیُ ذکّن دادو. با دقز بُ صّرذً نگاٍی کرد. ِ آئیه ِارد شد
ُ ش رِ باال داد ِ از کنارو رد شد ٌ ی درگیر. چّن  !حسر

ىخصّصا جایی کُ ىا بّدیً ِاضحُ کُ . ٍّا خینی سرد شدٌ بّد. ِارد ایِّن شدو
ِ ایيان رِ ندیدو. خینی سردذرٌ از اینکُ صداشّن بزنً، . ٍر چی با چشً گشرً، نریيان 
ِای خدا بةین ذّی دِرِز چ ّر احساساد ىن بُ فنا . اصال ازشّن بدو ىیاد. ىرن ر بّدو
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ُ  ٍا حایین . ى نّو نیسز کدِو گّری رفرن! رفز کالفُ ن سً ِ بُ بیرِن فرسرادو ِ از حن
ٍرچی زِدذر باید این جریان . باید حیداشّن کنً بةینً چُ غن ی ىی  خّایً بکنیً. رفرً

کالفُ دسری بُ . ى نّو نیسز با اِن کارشّن االن ىاىان ِ بابا در چُ حامین. ذيّو بشُ
دسز بُ کير ! حس کدِو قةرسرّنی رفرن؟. حیشّنیً کشیدو ِ بین درخز ٍا رِ گشرً

ىصه . کالفُ بُ طرف ِیال راٌ افرادو. کجا ىی  ذّنن رفرُ باشن؟ ذٍنً نيی کشید. ایسرادو
ٌ ای ندارو  .باید صةر کنً خّدشّن حیدا بشن. این کُ چار

سیخ سر جاو ایسرادو ِ . حاو رِ رِی اِمین حنُ کُ گذاشرً صدای خش خشی اِىد
گّش ٍاو رِ ذیز کردو ذا بشنّو ! دِبارٌ مّ رفریً؟ نُ بابا نيیشُ کُ. ن سً رِ حةس کردو

گرد کردو ِ بُ حشز سرو عقت. صدای  ایيان ِ نریيان ىی ا  ِىد! چی. صدا از کجا ىیاد
حس کجان؟ صداشّن . ذّی باغ رِ کُ گشرً؛ اىا نةّدن. سرو رِ چرخّندو. نگاٌ کردو

کنجکاِ راٌ افرادو بُ طرف دیّار انرَایی . صدا رِ دنةال کردو. ىیاد؛ اىا خّدشّن نیسرن
آرِو ِارد راٍرِیی شدو . اینجا راٌ ىخ ی دارٌ؟ یُ راٍرِی بنند کنار دیّار ِیال بّد. ِیال

س ی کردو . احريال دارٌ اینجا بُ حشزِف ِیال راٌ داشرُ باشُ. کُ حیداش کردو
ذرجیح دادو . صدا ٍاشّن ِاضح ذر شدٌ بّد. بی سرِصدا راٌ برو کُ ىرّجُ حضّرو نشن

بُ . ذقریةا نص ی از راٌ رِ اِىدٌ بّدو. بُ حشز سرو نگاٌ کردو. بيّنً ِ بةینً چی ىیگن
 .دیّار ذکیُ دادو ِ گّش کردو

 فَيیدی؟. ذا فردا صةحً دمیه بیاری نيی ذّنی کارد رِ برای ىن یکی ذّجیُ کنی: ایيان

 خت ىیگی چیکار کنً؟: نریيان

طّری . ی آرىیا رِ کُ حاک کردیبُ نظرد االن دیگُ چُ غن ی ىی  ذّنی بکنی؟ حافظُ -
ٌ ننشّن دادی کُ این سُ شّن خ شّنً ج ه کردی ِ برای دانشکدٌ. ذا انگار ىرد

ُ نظرد اینا درسز. ىرخصی گرفری   شدنیُ؟ب
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برو دک ِ ! براىّن ىرخصی رد کردٌ. اِف اِف بةین بچُ حررِ رِ. دسرً رِ رِی دٍنً گذاشرً
بُ چُ حقی خط ىن رِ ج ه کردٌ؟ بذار این جریان ذيّو بشُ . حّزش رِ بیارو حایین

ِاق ا . با این حساا ِض یز ندا ًٍ ىصه ىا شدٌ! ىیرو از دسرز شکایز ىی  کنً
ُ جّری ىیشُ این گندٍا رِ حاک کرد؟ اصال حاک  شدنیُ؟چ

 بازیاد چیُ؟خت ذّ کُ ىی  دِنی کاری نيیشُ کرد این ىسخرٌ -

ذّ خّدد خّا ىی  دِنی ِ نیاز نیسز ىن بَز بگً کُ امینا باید شرایط عاط ی ِ  -
 .رِحی آرِىی داشرُ باشُ ذا برّنُ کيکّن کنُ

 :حّزخند نریيان رِ ىی  ذّنسرً حس کنً

 !ف ال کُ ذّ گند زدی بُ شرایط رِحی ِ عاط یش -

 ىقصر ىنً کُ جیکّا عّضی دٍن مقی کردٌ؟: ایيان عصةی گ ز

ٌ ای کرد ِ گ زنریيان ذک  .چُ رب ی بُ اِن دارٌ؟ باالخرٌ کُ ىی  فَيید: خند

 اصال ىگُ ىن ىقصرو کُ ٍنیا خّدش رِ بًَ چسةّند؟: ایيان کالفُ گ ز

ٍنیا خّدش رِ بَز چسةّند؟ چرا چرد ىیگی؟ ىی  خّاسری : نریيان حرحرص جّاا داد
ذّ خّدد خّاسری، ِگرنُ اِن بچُ . قدر بَش ذّجُ نکنی کُ بَز ِابسرُ نشُاِن

 .ذشکیه نيی شد

حق با . انگار یکی قنةً رِ ذّی دسرش ىی  چنّند. شنیدن این حرف ٍا عذابً ىی  داد
م نری ٍيّن قدر کُ ىن رِ . اگُ ایيان نيی خّاسز ٍیچ ِقز اِن طّری نيی شد. نریيانُ

ُ ی دسرش شدٌ ىشرً رِ رِی قنةً کُ خینی . بُ خّدش ِابسرُ کردٌ، ٍنیا ًٍ بازیچ
 .کند ىی زد گذاشرً

 .ىر جت گّش ٍاو رِ ذیز کردو. شدن چیزی بُ دیّار اِىدصدای کّبیدٌ
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 :ایيان با خشً گ ز

ذّ قصدد این . ذّ ىن رِ ذنَا گذاشری. عّضی ذّ اِن شت حالِف ىن رِ ىی  دِنسری -
 .بّد کُ ىن با ٍنیا باشً

 :نریيان خشيگین جّاا داد

ىن . ذّ بُ حرفً گّش نکردی. احيق ىن از سرِف شت بَز گ رً اِن زٍرىاری رِ نخّر -
 .نيی ذّنسرً کنارِف یُ ىسز بيّنً ِ آِینا رِ کُ ذّی خ ر بّد ِل کنً

ذّ ىی  دِنسری . ذّ از دشينً بدذری. اِن الىصت رِ ذّ آِردی، درِغ نگّ انقدر بُ ىن -
ذّ فَيیدٌ بّدی کُ ىن امینا رِ دِسز دارو ِ ىی  خّاسری ٍرطّر . کُ چُ اذ اقی ىی افرُ

ُ . شدٌ ىن رِ ازش دِر کنی  چی رِ فَيیدٌ، ىگُ نُ؟االنً خّشحامی کُ امینا ٍي

 :نریيان با خّنسردی گ ز

ىی  خّای دشينیً رِ بَز شابز کنً؟ ىی  خّای . خت بُ فرض کُ ذّ راسز بگی -
ُ ی امینا رِ حاک کنً، یا ىی  خّای نشّنُ گذاریش کنً ِ آرزِش رِ بُ دمز بذارو؟ حافظ

 .ذّ کُ ىی  دِنی برای ىن کاری ندارٌ

 !عّضی آشغال: ایيان فریاد کشید

بدنً . دسز ٍاو رِ رِی گّش ٍاو گذاشرً. بندش صدای ىشز ِ مگد اِىدِ حشز
این عّضیا دارن با ىن چیکار ىی  کنن؟ ىن چُ حکيی دارو االن؟ ىن شدو . ىی  مرزید

ُ ی زنجیری ُ ی دسرُ یُ دیِّن . ذٍنً شرِع بُ ف امیز کرد. آرِو قدو برداشرً. ىن ة
ُ چی رِ ىی  دِنسرُ نریيان ٍیچ قصدی بُ . از اِل درسز حدس زدو. نریيان از اِل ٍي

ىن بین دِذا آدو قرار گرفرً کُ یکی از یکی . جز اسر ادٌ از ىا برای گرفرن انرقاو ندارٌ
ٌ اشکً رِ حاک کردو. ذرٌبیش ّر ذر ِ عّضی بُ سيز ِیال راٌ افرادو ِ در رِ باز . ق ر
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دسرً رِ رِی صّرذً گذاشرً ِ در رِ . شّکِف خینی بدی بّد. ٍنّز بدنً ىی  مرزید. کردو
ُ  ٍا باال رفرً. بسرً  .بدِن این کُ بُ کسی نگاٌ کنً از حن

ُ  ٍا کُ رسیدو، یَّ جیکّا جنّو ااٍر شد  .شّکُ شدو ِ یُ قدو عقت رفرً. باالی حن

 !ِر ىی  حری؟ ىصه آدو راٌ برِ دیگُی نی چی ٍی این ِر اِن: غریدو

 :ذّجَی نکرد ِ گ ز

 خّبی؟ -

 :حّزخندی زدو ِ گ رً

 نکنُ ذّق  دارین خّا باشً؟ -

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

ٌ د ىی  خّاسرن ٍی بُ ذَران سر بزنن ىجةّر بّدیً ٍی بریً  - حق داری؛ اىا اگُ خانّاد
 .درضين خّدد کُ ىی  دِنی اِنجا دیگُ اىن نیسز. ٍی بیایً

 :نیشخندی زدو ِ گ رً

 !آرٌ ىی  دِنً -

ً ٍاو رِ رِی ًٍ فشار دادو. آرٌ االن خینی چیزا رِ ىی  دِنً  .چش

 :بی ذّجُ بُ اعصاا داغّنً گ ز

 .خت حس زیاد بَش فکر نکن -

 .مةخندی زد ِ زرد غیت شد

ٌ ی رِانی: آا دٍنً رِ قّرد دادو ِ زیر مت گ رً  !حسر
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ىن خّدو، خّدو رِ درگیر . سرو رِ رِی ىیز گذاشرً. حشز یکی از سیسريا نشسرً
از ِقری کُ حای  ایيان بُ زندگیً باز شد، . ٍیچ کس نيی ذّنسز ىن رِ ىجةّر کنُ. کردو

. ِاق ا نيی ذّنً احساس ِ رفرار نریيان رِ درک کنً. ذياو ىشکالد رِی سرو ٍّار شد
اگُ ذا االن ! سز رحيانُذکيّن رِ قربّنی این ٍدف کنُ خینی بیاین کُ سرنّشز ذک

ُ  ٍا رِ برای رسیدن بُ ٍدفش ٍدایز ىی  کردٌ ِ ذّجَی بُ سرنّشز ِ  نریيان بچ
ب د از . ای رِ انرخاا ىی  کنًاحساساذشّن نداشرُ، از االن بُ ب د ىن رِش دیگُ

ٌ ایُ کُ نارسّس قصد . آىّزش، ىن رٍةرٌ گرٌِ ىیشً ى ىّریزِف ىن، بسرن درِاز
. سرو رِ از رِی ىیز بنند کردو ِ ِارد سیسرً شدو. بازکردنش رِ دارٌ نُ گرفرن انرقاو
ُ کً گشرً ِقری دیدو کار ى یدی نيی ذّنً بکنً، سراغ  ایيینً . گّگه رِ باز کردو ِ ی

 .رفرً

ُ ایيیه جدید داشرً دسرً رِ . ی اینرر رِ فشردو ِ سری  داخنش شدواز کی؟ دکيُ! ی
 !ِای خدای ىن. رِی دٍنً گذاشرً

 !ذّ دردسر افرادیً: بنند گ رً

*** 

از ِقری  . ىن نيی دِنً چی رِ دارٌ سی صد ىرذةُ ىی  خّنُ. ىنرظر بُ نریيان نگاٌ کردو
ایيیه رِ بَشّن نشّن دادو، ٍيُ دِر ىیزِف بزرگ طةقُ دِو نشسریً ِ ىنرظر بُ نریيان 

ٌ سزساعرُ بُ ص حُخیرٌ شدیً ِ اِن بی ذّجُ بُ ىا کُ ىنرظریً، نیً . ی مج ذاث خیر
مةخندی زدو ِ دِبارٌ . بُ ارشیا نگاٌ کردو کُ با اسر َاو نگاًٍ ىی  کرد. دسرً فشردٌ شد

 .بُ نریيان خیرٌ شدو

 :آخر سر ندا طاقز نیاِرد ِ رِ بُ نریيان گ ز

 ىیشُ بگی چیُ اِن ذّ کُ یک ساعز ى  نيّن کردی؟ -
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ندا حرصی . آئیه با خندٌ انگشرش ِ رِی بینیش گذاشز. چج چج بُ ندا نگاٌ کرد
ُ  ٍا حایین رفز  .ن سش رِ فّد کرد، بنند شد ِ از حن

ُ او گذاشرً ِ بُ ىرن  ایيیه فکر کردو. کالفُ شدٌ بّدو  .دسرً رِ زیر چّن

ٌ ای خّاٍش ىی  کنً برگرد» باِر کن . قّل ىیدو دیگُ اذیرز نکنً. ىن ى يئنً ذّ زند
برگرد دارو نابّد ىیشً، ذّرِخدا جّابً رِ بدٌ، ِگرنُ ردد رِ . دیگُ اذیرز نيی کنً

 «!ىی زنً ِ ٍرجا باشی ىیاو دنةامز

ایيان .  ب د از نشّن دادنِف ایيیهِف باربد بُ بقیُ، ٍيُ شّکُ بُ صّرذً خیرٌ شدٌ بّدند
ٍّا سردٌ، اِن ًٍ . اِمین کسی بّد کُ ِاکنش نشّن داد ِ عصةی از در ِیال خارج شد

سرو رِ ذکّن دادو ِ . آخرش سرىا ىی  خّرٌ. ٍنّز ًٍ برنگشرُ. مةاس گرو ذنش نةّد
ذا کی ىی  خّای بُ این حياقز اداىُ . امینا آدو شّ. انگشرً رِ بُ گیجگاًٍ فشردو
این یُ . بَش فکر نکن. ایيان ارزش این عشق رِ ندارٌ.  بدی؟ اینا قابه اعرياد نیسرن

 .احساسِف  اشرةاٍُ

ُ او زد ندا یُ میّان آبيیٌّ بُ . با اخً برگشرً. ذّی حال خّدو بّدو کُ یکی رِی شّن
خً شد . نگاٍی بُ میّان کردو ِ نگاٌ خندِنً رِ بُ صّرد ندا اىرداد دادو. طرفً گرفز

 :ِ آرِو در گّشً گ ز

 .ى نّو نیسز این دیِّنُ ذا کی ىی  خّاد ى  نيّن کنُ. بخّرش -

 !شنیدو چی گ ری: نریيان

 :رِ بَش کرد ِ گ ز. ن س حةس شدٌ ش رِ بُ بیرِن فّد کرد

 .ىنً گ رً کُ بشنّی -
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ُ اش گرٌ زد ِ بُ ندا خیرٌ شد ندا ًٍ بی ذّجُ . مج ذاث رِ بسز ِ دسرش رِ جنّی چّن
ٌ ا ٌ ىزٌ کردبَش رِی صندمی کنار ىن نشسز ِ آبيیّ  .ش رِ ىز

ُ ش بّد نگاٍی انداخرً ِ گ رً  خت؟: بُ صّرد نریيان کُ کةّدی ىحّی رِی گّن

 :نگاٍش رِ از رِی ندا برداشز ِ رِ بُ ىن گ ز

 .راسرش رِ بخّای سر درنيیارو -

 ی نی چی؟: آئیه بُ جای ىن حرسید

 .ىنرظر نگاٍش کردو

ُ  ایيیه سادٌ سز - ىن عنً غیت ندارو کُ بدِنً این حرف ٍا رِ ِاق ی گ رُ یا . این ی
 .نُ؛ اىا اگُ بخّاد ردىّن رِ بزنُ خینی راحز ىی  ذّنُ

 خت باید چیکار کنیً؟: کالفُ حرسیدو

 !نيی ذّنیً از اینجا ًٍ ىنرقه شیً: دیاکّ

 !دقیقا: نریيان

 راٌ حنی داری؟ -

 .نيی ذّنیً بَش اعرياد کنیً ِ ذّ رِ ب رسریً کُ بری بةینیش. نُ: نریيان

 :جیکّا ذکیُ داد ِ گ ز

ی نی چی؟ ! اِن گ رُ برگرد. بُ فرضً بَش اعرياد کنیً ِ ب رسریيش برٌ بةینرش -
 !ی نی ذا آخر بيّن

 اصال از کجا فَيیدٌ کُ ىن نيردو؟ -
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 !برای آدىی ىصه اِن کاری ندارٌ کُ ب َيُ! اینکُ ِاضحُ: آئیه

 ی نی چی کُ کاری ندارٌ؟ ىگُ شيا ٍا اِن ىاشین رِ ىن جر نکردین؟: ندا

 :با اطيینان گ ز. ٍيُ بُ ساو نگاٌ کردیً

 !خّدو ىن جرش کردو! چرا -

ٌ ای نةّدٌ کُ بخّاد بُ حزشکی قانّنی ای چیزی نشّن بدٌ: ندا  .خت دیگُ جناز

ُ ی : نریيان ىًَ نیسز چ ّری فَيیدٌ، ىًَ اینُ کُ اِن االن فَيیدٌ ِ حری شاید نقش
 .ىا رِ ًٍ فَيیدٌ باشُ

 حس ی نی؟ -

 :صدای ارشیا ذّ سامن حیچید

 .باید گّمش بزنیً -

 .ٍيُ با ذ جت بَش خیرٌ شدیً

 .مةخندی بُ ٍيُ زد ِ بُ ىن یُ چشيک گندٌ زد

*** 

ٌ ش  ُ رِی جنی کُ چَر میّان آبی رِ کُ خّردٌ بّدو رِی عسنی گذاشرً ِ رِی ىةه، رِب
! چُ شةاٍز عجیةی. ذکیُ دادو ِ بُ ٍيزادو خیرٌ شدو. با خّدو ىّ نيی زد نشسرً

ی نی ِاق ا ىن این شکنی او؟ اجزای صّرذيّن ٍیچ ذ اِذی با ًٍ نداشز ِ ذنَا 
ىن با مةاس ٍای ذّمد شاٍرخ بّدو ِ اِن . فرقيّن ذّی مةاس حّشیدن ِ ااٍرىّن بّد

ذنُ ىشکی رنگی رِش بّد ِ شنّار ىشکی گشادی ذاث س یدرنگی حّشیدٌ بّد ِ کز نیً
ّ ٍاش رِ ًٍ دو. بُ حا داشز س ی کردو بُ حا ٍاش نگاٌ نکنً؛ . اسةی بسرُ شدٌ بّدى
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آ ٍا یُ ذ اِد . چّن ٍربار با دیدن حا ٍای اجنُ احساس خینی بدی بًَ دسز ىی داد
ً دارٌ ِ ىن آدىً. دیگُ ًٍ داریً بُ ارشیا نگاٌ کردو کُ ! اینکُ اِن جنُ ِ بُ چای حا، سُب

ٌ اش گاٍی بُ ىن ِ گاٍی بُ ٍيزادو نگاٌ ىی  کرد ٌ و . با مةخند گند با دیدن صّرذش خند
ب د از ذزِف عجیت ِ غریةش، ٍنیا ىسئّمیز احضار جن رِ بُ عَدٌ گرفز ِ ىن . گرفز

ِ خالصُ . اصال باِرو نيی شد. اِن قدر شّکُ شدو کُ حد نداشز! گیرٌفَيیدو ٍنیا جن
ُ رِو نشسرُ کُ قرارٌ بُ جای ىن برای دیدن باربد برٌ امةرُ اگُ . االن جن ِ ٍيزادی رِب

خّدو بُ شخصُ نابّدش ىی  کنً اگُ رِی حرفً حرف ! قةّل کنُ؛ ی نی ىجةّرٌ قةّل کنُ
ُ رِی چُ غّل بی شاخ ِ دىی نشسرُ. مةً رِ گزیدو. بزنُ  !بیچارٌ نيی دِنُ رِب

 :نگاٌ گیجش رِ بینيّن کُ ٍيُ با اشریا  نگاٍش ىی  کردیً، چرخّند ِ گ ز

 نيی خّاین بگین چرا ىن رِ آِردین اینجا؟ -

 :ندا با مةخند ىرىّزی کُ رِی مةش جا خّش کردٌ بّد، گ ز

 ىگُ بدٌ داری یکی شةیُ خّدد رِ ذياشا ىی  کنی؟ -

 :ب د رِ بُ ٍنیا کرد ِ گ ز

 ىی  ذّنی ٍيزاد ىنً بیاری بةینيش؟ -

 .ٍنیا با خندٌ سرش رِ ذکّن داد

ُ کً حال کنیً: گ ز  .خت بگّ بیاد االن دِر ًٍ باشیً ی

 !نيیشُ: ٍنیا با مةخند گ ز

 .ِا چرا؟ خّدد االن گ ری ىیشُ کُ -

 :با خندٌ مةش رِ گزید ِگ ز
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 !ىن گ رً ىی  ذّنً بیارىش؛ اىا ٍيزاد ذّ حنیدٌ ِ نيیشُ بیارىش -

ندا حرصی بُ ىةه . نریيان کُ ذا اِن ىّق  ساکز بّد، با شنیدن این حرف زد زیر خندٌ
رِ بُ ٍيزادو کُ ٍنّز اسيش رِ . نيی دِنً چرا حس کردو ٍنیا درِغ گ ز. ذکیُ داد

 :نيی دِنسرً، گ رً

 اسيز رِ نيیگی؟ -

 :صّرد ذک ذکيّن رِ از زیر نگاٌ ىشکّکش گذرِند ِ ب د از ىکصی گ ز

 .زینّس -

اگُ کارو بَز گیر ! دارٌ« ِس»زینّسً اسيُ آخُ؟ اینً ىصه نارسّس آخر اسً ! زینّس
افکار ىزخرفً رِ حس . این کُ گناٍی نکردٌ. حسی درِنً بًَ ذشر زد. نةّد ىی  کشريز

 :مةخندی زدو ِ گ رً. زدو

 ...ذّ باید یُ کاری براىّن بکنی، امةرُ برای ىنُ؛ اىا خت... خت زینّس -

 :ذیز نگاًٍ کرد ِ گ ز

 خت؟ چیکار باید بکنً؟ -

 !باید نقش ىن رِ برای یُ ن ر بازی کنی -

 :دارش گ زبا ذ جت نگاًٍ کرد ِ با صدای ىّج

 !چیکار کنً؟ -

 !بُ جای ىن ىیری ىالقاد یُ ن ر -

 :کً نگاًٍ کرد ِ ب د از اینکُ ى يئن شد کاىال جدی ٍسرً، عصةی بنند شد ِ گ زیُ
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 .شيا  ٍا حیش خّدذّن چُ فکری کردین؟ ىن ٍرچُ زِدذر باید برگردو -

 :ندا با شی نز گ ز

 .سز، نيی ذّنی فرار کنیذيّو درا بسرُ-

ً ٍاش رِ بسز ِ فکر کنً ىی  خّاسز غیت بشُ کُ جیکّا ذّی چشً بُ  زینّس چش
ً ٍاش رِ باز کرد ِ گ ز. ًٍ زدنی ىچ دسرش رِ گرفز  :خشيگین چش

 .دسرً رِ ِل کن  -

 !نيی ذّنً: جیکّا بُ دِر ِ اطراف نگاٌ کرد ِ گ ز

 !ىجةّرو نکن کاری رِ کُ نيی خّاو انجاو بدو: با ٍيّن خشً گ ز

ُ رِىّن خیرٌ بّدیً ُ ی ىَیج رِب  .ِ ىا ىصه ىاسز، بُ صحن

ً ٍاش خیرٌ شد ِ گ ز  :جیکّا با اخً بُ چش

 !کاری رِ کُ گ ریً انجاو ىیدی. ىن ِ ذّ االن برابریً، حس ىن رِ ذَدید نکن -

 !نيی ذّنً م نریا، ِمً کنین برو: زینّس کالفُ گ ز

 .از رِی ىةه بنند شدو ِ بُ طرفش رفرً

 .نيی ذّنیً بذاریً بری، بُ کيکز احریاج داریً -

 :خشيگین بُ طرفً برگشز ِ گ ز

 .دمً نيی خّاد بُ احيقایی ىصه شيا کيک کنً -

ُ کً شةاٍز بُ احيقا دارن؛ اىا ىن کجاو . مت ٍاو آِیزِن شد ی نی چی؟ امةرُ اینا ی
ً ٍاش رِ بسز اٌِ . شةیُ احيقاسز؟ دسرش رِ از دسز ٍای جیکّا جدا کرد ِ چش
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ً ٍاو رِ بسرً ِ قصدو رِ ذّی . ىصه اینکُ این دخرر جسّر قصد فرار دارٌ سری  چش
 .ذٍنً ىرِر کردو

ً ٍاو رِ کُ باز کردو، زینّس بیَّش رِی زىین افرادٌ بّد  !چش

ً ٍاو رِ ٍيراٌ دندِن ٍاو از رِی حرص بُ ًٍ فشردو ٌ ی . چش صدای جیغ  ٍای نکر
 :با دسز ٍاو گّش ٍاو رِ گرفرً ِ گ رً. ىّن رِ عصةی کردٌ بّدزینّس ٍيُ

 !اٌ. الل بشی، چُ صدایی دارٌ. ای حنا  -

ِ  اشارٌ کرد دسز ٍاو رِ از رِی . ارشیا نگاٌ ناراحرش رِ بًَ دِخز اِىد کنارو نشسز 
 :آرِو در گّشً گ ز. سّامی نگاٍش کردو. گّشً بردارو

 ىی  ذاری برو آرِىش کنً؟ -

ً ٍای گرد نگاٍش کردو  :با اخً گ رً. با چش

 !نُ خ رناکُ -

ُ ش رِ باز کرد ِ گ زایيان کُ رِی ىةه رِبُ ً  ٍای بسر  : رِیی نشسرُ بّد، چش

 !فکر بدی نیسز، بذار برٌ -

ً ٍایی کُ یُ رِز عاشقشّن بّدو خیرٌ شدو ِ غریدو  :حرحرص بُ چش

 حرف ٍای ىا رِ گّش ىیدی؟ -

 .اذ اقی شنیدو: حق بُ جانت گ ز

 :کجی کردو ِ گ رًدٍن
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ِِف خّدد - ٌ ی دیِّنُ قابه کنررل نیسز! جّنِف ىيکنُ بالیی سرش ! الزو نکردٌ، اِن دخرر
 .بیارٌ

 .ذّ ًٍ با ٍاو بیا: ارشیا دسرً ِ کشید ِ گ ز

ُ ی باال رفرً آرِو الی در رِ باز . کالفُ ن سً رِ بُ بیرِن فرسرادو ِ ٍيراٌ ارشیا بُ طةق
ً  ٍای خشيگین زینّس رِو . کردو ِ جنّذر از ارشیا ِارد اذا  شدو بُ ىحض ِرِدو چش

 .زِو شد

 :دسز ٍاو رِ باال بردو ِ گ رً

ىا ىن قی با ٍاد برخّرد . امکی جیغ ِ ٍّار نکش، بُ ىن ًٍ اِن طّری نگاٌ نکن -
 .کردیً

ُ  ٍاو رِ انداخرً باال ِ گ رً  :شّن

 .خّدد ىقصری -

 :گ ز. عصةی ن س ىی   کشید

ٌ ی عّضی ىحدِدو نکردٌ بّد ىی  دِنسرً با ٍاذّن چیکار کنً -  .اگُ اِن حسر

خت بُ قّل ! جیکّا عّضیُ؟. دسز بُ سینُ ایسرادو ِ با ابرِی باالرفرُ نگاٍش کردو
ٌ د نيی کردیً کُ االن ىردٌ بّدیً ٍيین االن ًٍ با . خّدد اگُ با آذش ىحاصر

ُ ی این ٍا رِ ذّی دمً ىرِر کردو. د دیِّنُ شدیًجیغ ٍای ىسخرٌ  !امةرُ ٍي

ُ ی آذش گذشز نزدیکش شد ِ . قدىی بُ جنّ رفرً. ارشیا آرِو از کنارو رد شد ِ از ذن
ً ٍای ارشیا خیرٌ شدٌ بّد. بَش خیرٌ شد نيی دِنً ِ ن َيیدو . زینّس عصةی بُ چش

ىر جت بُ . ارشیا چی کار کرد کُ ب د از چند شانیُ زینّس خینی آرِو رِی ذخز نشسز
ُ رِو خیرٌ شدو ُ ی رِب حس اصرارشّن بُ ِجّد .  کنندٌ سزآرىیا بُ ى نی آراو. صحن
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برگشز طرفً ِ ! ارشیا بُ ٍيین دمینُ؛ چّن ىی  ذّنُ ذّی یُ چشً بُ ًٍ زدن راو کنُ
 .چشيکی زد ِ با چشً بُ زینّس  اشارٌ کرد

ً ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو ِ ذنُ رِ از بین . مةخند ناىحسّسی رِی مةً نقش بسز چش
ُ رِی زینّس نشسرً. ىن بُ ارشیا اعرياد دارو. بردو . بُ طرف ذخز رفرً ِ دِ زانّ رِب
 :گ رً

نُ سادیسً دارو نُ ىریضً کُ . بةین، ىن بَز احریاج داشرً کُ ذّ رِ کشّندو اینجا -
ىن ذّی بد ِض یری گرفرار شدو، یُ شخصی باید ىن . بخّاو ذّ رِ بندازو ذّی دردسر

رِ بةینُ؛ اىا ىن نيی ذّنً برو؛ چّن ىيکنُ بًَ صدىُ بزنُ؛ ِمی ى يئنً سرِف ذّ نيی ذّنُ 
 .باِر کن اگُ بَز احریاج نداشرً اصال االن اینجا نةّدی. بالیی بیارٌ

 :ن س عيیقی کشیدو ِ گ رً

 .خّاٍش ىی  کنً کيکً کن -

 :ذکّن آرِىی خّرد ِ گ ز

 باید براد چیکار کنً؟ -

 .دِدل بًَ خیرٌ شدٌ بّد. مةخندی زدو ِ از سیر ذا حیاز ىاجرا رِ براش ذ ریف کردو

بُ ارشیا نگاٍی کرد، با دیدن مةخند ى يئن ارشیا دسرش رِ بُ . ىنرظر بَش نگاٌ کردو
 .باشُ کيکز ىی  کنً: طرفً دراز کرد ِ گ ز

 .مةخند عيیقی زدو ِ بُ گرىی دسرش رِ فشردو

ىّن ساعز یک شت ٍيُ. ب د از ٍياٍنگی با زینّس با ٍاش خداحافظی کردیً ِ رفز
ُ ی دِو نشسرُ بّدیً این بشر . ىنرظر بُ نریيان خیرٌ شدٌ بّدو. دِر ىیز بزرگ طةق

ُ ی شدیدی بُ ى  ه  ش چقدر دمً ىی  خّاد خ ُ. گذاشرن ىردو دارٌ کردن ِ ىنرظرعالق
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ً ٍاو رِ بسرً. کنً ِ ب د برو راحز بخّابً ً ٍاو رِ . چش بَررٌ ف ال ذغییر رنگ چش
ُ ی دِرو ىیشُ ِ . ىرّجُ نشن ً ٍاو ٍيرنگ ٍام ُ کً کُ اعصابً ناراحز بشُ رنگ چش ی

کی ! ٍّف. بُ زِر دارو این شرایط ىسخرٌ رِ ذحيه ىی  کنً. این ف ال باید ىخ ی بيّنُ
 .این شرایط ذيّو ىیشُ؟ بةین ِض یريّن رِ؟ ساعز خّاا ِ بیداریيّن رِ گً کردیً

 :مت ٍاش رِ با زبّن  ذر کرد ِ گ ز. باالخرٌ افرخار داد

باید آىّزش امینا، داداشش ِ ندا رِ شرِع کنً ِ نيی خّاو کُ ف ال ذّی باغ باشید؛  -
ُ ذّن از فردا باید از ِیال خارج شین ُ ذّن اخةار ىی. حس ٍي رین ىی  گردین، ىی  خّاو ٍي

زیاد ًٍ از شَر دِر نشین، . ٍیچ کدِىرّن دسز خامی برنيی  گردین. جدید بیارین
اعضای نارسّس دارن ٍيین دِر ِ اطراف ف امیز ىی  کنن؛ اىا حّاسرّن باشُ کُ از 

 .حضّر شيا نةاید بّیی بةرن

ُ رِىّن رِ رِشن کرد . مج ذاحش رِ رِشن کرد ِ خً شد ِ با کنررل رِی ىیز، دیرای رِب
. ٍیچ کس از جاش ذکّن نيی خّرد. شدن، ٍيُ از ذ جت سیخ نشسریًبُ ىحض رِشن

خندیدن ارشیا ذننگری بُ بقیُ . ارشیا نرّنسز خّدش رِ کنررل کنُ ِ بنند زد زیر خندٌ
صّرد نریيان بُ شکه افرضاحی نقاشی شدٌ . بّد کُ داشرند از خندٌ ىن جر ىی  شدند

ن َيیدو ندا کِفی این عکس ! ىن خّدو شخصا ِقری دیدىش یاد نارسّس افرادو. بّد
بُ ندا نگاٌ کردو کُ خةیصانُ ىی  خندید ِ با ! رِ رِی ص حُ سیسرً این بیچارٌ انداخز

نریيان بدِن ٍیچ عکس ام ينی دسز بُ سینُ نشسرُ . چشً بُ نریيان  اشارٌ ىی  کرد
ٌ و رِ کنررل کردو ِ زیر مت گ رً. بّد ِ بُ ندا نگاٌ ىی  کرد  :خند

-  ُ  .ایخدا نکشرز ندا، خینی بچ

مةً رِ گزیدو ِ ىنرظر . ب د از چند دقیقُ کُ ٍيُ ذخنیُ انرژی کردند، ساکز شدند
ُ کً بُ ص حُ. عکس ام يه نریيان شدو شّکُ ! ی مج ذاحش خیرٌ شد ِ زد زیر خندٌی
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. کشیدن یادش رفرُ بّدفکر کنً ن س. ِض  ندا کُ اصال ذ ری ی نداشز. نگاٍش کردو
ٌ اش ذيّو شد، مج ذاحش رِ بسز ِ گ ز  :ب د از این کُ خند

 .ِمش، ِقری برگشرین نشّنرّن ىیدو. برید بخّابید -

اصال ذّق  ٍيچین ِاکنشی ازش . خّدش زِد ذر از ٍيُ بنند شد ِ ذّی اِمین اذا  رفز
ِ  اشارٌ کردو کُ بریً باال. رِ نداشرً ذکّنی خّرد ِ . بُ طرف ندا رفرً ِ ذکّنش دادو 

صددرصد اگُ ندا جای ىن ! فکر ىی  کنً ندا ٍنّز بزرگ نشدٌ. ىصه رباد از جاش بنند شد
 .بّد االن ذالفی ذياو بال ٍایی رِ کُ سرو آِردٌ بّدن سرشّن درىی آِرد

. فکر کنً ندا ٍنّز از شّک درنیّىدٌ بّد کُ ساکز بّد. خّدو رِ رِی ذخز حرد کردو
ً ٍاو . نگاٍی بُ صّرذش کُ بُ سقف خیرٌ شدٌ بّد انداخرً حشرً رِ بَش کردو، چش

 .مقرِ بسرً ِ بُ این فکر کردو ارشیا حیش آئیه ىی  خّابُ؛ حیشِف یُ دٍن

*** 

! م نری خّاا از سرو حرید. اَوٍی گ رً ِ حشز بُ حنجرٌ خّابیدو. زدنّر چشيً رِ ىی 
ً ٍاو رِ باز کردو چندشً . بُ ندا کُ با دٍن باز خّابیدٌ بّد نگاٌ کردو. بی حّصنُ چش

 . خینی بی ذربیری داد ِ بنند شد نشسزیُ فحش خینی. شد ِ یُ مگد بَش زدو

 :خّاا آمّد گ ز

 است شدی سر صةحی مگد ىی  حرِنی؟ -

 :خّدو رِ کش  ِ قّسی دادو ِ گ رً

ُ ًٍ زدی -  !جدیدا چقدر چندش ىی  خّابی. حامً رِ ب

 :با حاش ٍّمً داد ِ گ ز
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 .خّدد چندش ىی  خّابی! گيشّ -

ً ٍای گرد . عصةانی نشسرً ِ بَش نگاٌ کردو! از باالی ذخز حرد شدو حایین با چش
 :با خندٌ گ ز. نگاًٍ کرد

 چرا میز خّردی فرزندو؟ -

ٌ و گرفز  .از جاو بنند شدو ِ کيرو رِ ىاساژ دادو. خند

 .کيرو ناقص شد! خینی نکةری -

ّ ٍاش رِ از ذّی صّرذش کنار زد ِ حرسید  :ى

 ساعز چندٌ؟ -

ّ ٍاو رِ با گیرٌ  :او جي  کردو ِ گ رًى

- ۱۰. 

نگاٍی بُ . در رِ باز کردو ِ بیرِن رفرً. شامً رِ رِی سرو انداخرً ِ بُ طرف در رفرً
ُ  ٍا حایین رفرً. راٍرِی خنّد انداخرً ِارد  آشخرخّنُ شدو . مةاسً رِ ىرذت کردو ِ از حن

ُ  ٍاشّن بُ عنز حربّدن دٍانشّن بّد. ِ سالىی کنی کردو . جّابش ذکّن دادن کن
نگاٍی بُ . حشز صندمی نشسرً ِ چایی کُ ارشیا بُ دسرً رسّند رِ شیرین کردو

ذُ . اىرِز ٍيُ ِیال رِ ذرک ىی  کنن ذا ىا برّنیً ذيریناذيّن رِ انجاو بدیً. بخارش کردو
خدایا آخر عاقةز ىا . دمً یُ حس خّشحامی دارو؛ اىا خینی ىةَيُ ِ نيی فَيً برای چیُ

ُ شّن رِ خّردن ِ از  آشخرخّنُ بیرِن رفرند! رِ بُ خیر کن ُ دِنُ صةحان ُ  ٍا دِن . بچ
. بُ جیکّا کُ ِارد آشخرخّنُ شد، نگاٌ کردو. میّانً رِ رِی ىیز گذاشرً ِ بنند شدو

 .سرو رِ بُ ى نی چیُ ذکّن دادو. دسرش رِ ذّی جیةش فرِ برد ِ بًَ خیرٌ شد

 :سرش رِ حایین انداخز ِ آرِو گ ز
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 .ىی  دِنً دمز نيی خّاد با  ایيان ِ نریيان ذنَا باشی -

ذّی چشً . حّزخندی رِی مةً نشسز کُ از چشيش دِر نيّند! این چُ دمسّز شد یَّ
این غیت ِ ااٍرشدن . ناخّدآگاٌ قدىی بُ عقت رفرً. بُ ًٍ زدن نزدیکً ایسراد
ٌ ٍا  :مةخند دندِن نيایی زد ِ گ ز! یَّیی این ًٍ دردسر

 .از حّزخند بدو ىیاد -

ن گ رً ن ىِف  :دسری بُ شامً کشیدو ِ با ىِف

 ؟!خت چیکار کنً -

ً ٍاو زل زد ِ ب د از ىکصی گ ز  :ذّی چش

 سّغاذی چی براد بیارو؟ -

ٌ ی مّسِف ىسخرٌ. حرصی بَش خیرٌ شدو ذا مت باز کردو ! ىن رِ دسز ىی  ندازی حسر
 :کُ جّابش رِ بدو، صدای  ایيان ذّی آشخرخّنُ حیچید

 .بقیُ دارن ىیرن! ٍی ذّ اینجایی -

ً ٍای . جیکّا سری ذکّن داد ِ از آشخرخّنُ خارج شد ُ  ایيان انداخرً، با چش نگاٍی ب
ً رنگی کردو ِ از کنارش رد شدو. جسرجّگر نگاًٍ ىی  کرد این . چیُ بچُ حررِ؟ اخً ک

نگاٍی بُ آخرین ىاشین . جیکّا دارٌ حررِ ىیشُ؛ یادو باشُ یُ جایی حامش رِ بگیرو
ُ  ٍا حایین رفرً ِ کنار ندا ایسرادو. کُ از باغ خارج شد کردو نریيان ٍيراٌ ارشیا در . از حن

ُ  ٍا ایسرادٌ بّدیً، حرکز کردند  .بزرگ باغ رِ بسرن ِ بُ طرف ىن ِ ندا کُ حایین حن

*** 

 «اَّر نابّدگر»
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ُ رِىّن ایسرادٌ بّد.  دسز بُ سینُ ایسرادٌ بّدیً ِ ب ُ ذرذیت . ایيان ر ارشیا، ندا ِ ىن ب
ٌ  ٍای نظاىی جنّىّن راٌ ىی  رفز ِ نگاٍيّن . ایسرادٌ بّدیً نریيان ًٍ ىصه فرىاند

بةین جّانک ِقری ىن رِ ِارد گرٌِ . دِبارٌ س ی دارٌ نشّن بدٌ کُ اِن رئیسُ. ىی  کرد
کردی دیگُ نةاید ٍیچ ادعایی داشرُ باشی، گرفری؟ بُ خّدو حّزخند زدو کُ شَاىز 

 :جنّی ندا ذّقف کرد ِ گ ز. گ رن این حرف رِ بنند نداشرً

 .راسز ِاسرا، قّز ًٍ نکن -

ٌ و رِ قّرد دادو ِ بُ ندا نگاٌ کردو ٌ و شد گ ز. خند  :نریيان کُ ىرّجُ خند

ُ رِ نگاٌ کنُ، . شيا ٍا ًٍ ٍيین طّر - یک نابّدگر باید یاد بگیرٌ کُ صاف بایسرُ، بُ رِب
نگاٍش خشک ِ خامی از ٍر احساسی باشُ، مةخند رِ فراىّش کنُ، ٍيیشُ جدی باشُ 

 .ِ ٍيیشُ ىحکً قدو بردارٌ

درسز ىصه . نگاٍش رِ از ذک ذکيّن گرفز ِ برگشز ِ یک دِر کاىه جنّىّن قدو زد
 .یک نابّدگر

ُ رِی ىن کُ بین ندا ِ ارشیا ایسرادٌ بّدو، ایسراد  .رِب

ىن، ذّ ِ ارشیا رِ آىّزش ىیدو ِ ىی  خّاو اِل از ٍيُ طرز کار عنصرذّن رِ یاد : نریيان
 .بگیرین

 :بُ ندا  اشارٌ کرد ِ گ ز

ً ذر از ٍيُ، اصال . ایيان بُ ذّ آىّزش ىیدٌ - حرف ٍایی رِ کُ گ رً یادذّن نرٌ ِ ىَ
ٌ بازی رِ نداروحّصنُ ىی  خّاو . رفرن کار ىی  کنیًاىرِز فقط رِی ىدل راٌ. ی ىسخر

ُ ی دیگُ این ىّق ، ًٍ طرز اسر ادٌ از عنصراذّن رِ بند باشین ًٍ یک نابّدگر  ٍ ر
 :بُ ىن  اشارٌ کرد ِ گ ز. باشین
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 !ىخصّصا ذّ -

*** 

 «رِز اِل»

حنیسا ىحاصرىّن کردن؟ ! یا خّدِف خدا. صدای آژیر بنندی باعض شد سیخ سرِف جاو بشینً
 :با جیغ گ ز. ندا بنند شد ِ خّدش رِ از ذخز حرد کرد حایین

 !حينُ کردن؟ -

ُ خةرٌ؟ صدای فریاد نریيان حیچید. سرو گیج ىی  رفز  :ِای خدایا چ

 .ٍيُ ذّی حیاط. بنند شید -

ن َيیدو چی حّشیدو ِ چ ّری . سری  از رِی ذخز حریدو حایین ِ بُ طرف کيد دِیدو
ُ  ٍا حایین ىی ا  ِىد. از اذا  بیرِن رفرً ٍیچ کس ذّی سامن . ندا حشز سرو ذندذند از حن

ُ ذا حسرٍا کُ ِسط . در ِرِدی رِ باز کردو ِ خّدو رِ حرد کردو بیرِن. نةّد شّکُ بُ س
 :ندا بنند گ ز. حیاط دسز بُ سینُ ایسرادٌ بّدن نگاٌ کردو

ُ خةر شدٌ؟ -  چ

 : ارشیا بنند ِ ىحکً گ ز

 !ِقز ذيرینُ -

ُ ی ارشیا زدند ُ ًٍ نگاٍی کردند ِ با خندٌ رِی شّن ِ  ایيان ب دسرً رِ رِی . نریيان 
ً ٍاو رِ بسرً! چقدر ِحشی ٍسرن این ٍا! ِای خدای ىن. سرو گذاشرً آرِو . چش
درحامی کُ داشرً از عصةانیز . خّدد رِ کنررل کن، ذّ نةاید عصةانی بشی. باش امینا
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ُ ذا  ٌ  ٍا گذشرً ِ جنّی اِن س ُ  ٍا حایین رفرً ِ از سنگ ریز ىنَدو ىی  شدو، آرِو از حن
 .دیِّنُ ایسرادو

 :خّنسرد حرسیدو

 چُ خةرٌ؟ -

 :ایيان عيدا برای اینکُ حرص ىن رِ دربیارٌ جّاا داد

 .کالس آىّزشی داریً! ِاضحُ -

ً ٍاو رِ رِی ًٍ فشار دادو ِقری یادو ىیاد چ ّری از ذخز حریدو حایین دمً . چش
ُ شّن کنً ُ ذیک  :دسز ٍاو رِ کنار بدنً ىشز کردو ِ گ رً. ىی  خّاد ذیک

ٌ ذرک شدیً رِانی  ٍای احيق - ٍزار ىدل دیگُ ! این چُ طرزِف بیدارکردنُ؟ از ذرس زٍر
 .ىی  شد بیدارىّن کنین

ٌ  ٍای ىر جةشّن نگاٌ کردو. ندا دِید کنارو ِ دسرً رِ کشید ! ِای خاک بر سرو. بُ چَر
آخرشً گند ! فکر کنً ندا زِدذر از خّدو ىرّجُ گندو شد. دسرً رِ رِی صّرذً گذاشرً

ً ٍاو رِ بسرً ِ بُ طرف ندا برگشرً. زدو نظرو عّض . با حامز خاصی نگاًٍ کرد. چش
ُ ذیکُ کنً چقدر س ی کردو مّ . ِای کُ چقدر احيقً. شد، االن دمً ىی  خّاد خّدو رِ ذیک

ٌ ای کُ درِنً شکه گرفرُ بّد ذياو اخریاراذً رِ نابّد کردٌ بّد  !ندو؛ ِمی قدرد ىسخر

 :نریيان با محن خاصی گ ز

 !ذّ بیشرر از اِن چیزی کُ باید باشی شدی -

از فرصز حیش اِىدٌ نَایز . دسرً رِ رِی صّرذً گذاشرً ِ برگشرً نگاٍش کردو
 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً. اسر ادٌ رِ کردو
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ىن نیاز بُ آىّزش ندارو؛ چّن بُ . ىن فراذر از اِن چیزی کُ باید ىی  شدو شدو. آرٌ -
ىرِر زىان خّدو خینی چیز ٍا رِ یاد ىی گیرو؛ اىا ىی  خّاو این ذيرینا خینی زِد انجاو 
بشُ ِ ٍرچی سری  ذر بُ نارسّس نزدیک بشً ِ این ىاىّریز ناخّاسرُ رِ ذيّو کنً ِ 

 .آشار اِن گندی رِ کُ بُ زندگی نازنین ِ شیرینً زدین حاک کنً

ُ خاطر داشرن قدرد زیادو ذّی ِجّدو حیدا شدٌ بّد ىخ ی  نرّنسرً اِن غرِری رِ کُ ب
 :بُ طرف نریيان رفرً ِ ذّی صّرد گیجش گ رً. کنً

ُ ی زِرگّیی ٍاد رِ ندارو - یک قدو . رٍةری گرٌِ از این بُ ب د با ىنُ، حس اصال حّصن
 :عقت رفرً ِ گ رً

 باید چیکار کنیً؟ -

*** 

 :نریيان بنند گ ز

 .کنررمش کن دارٌ از دسرز درىیرٌ -

ً ٍاو ِ بسرً ِ س ی کردو این نیرِی ىسخرٌ رِ کُ از دسز ٍاو بُ شدد خارج  چش
آخر سر ًٍ نرّنسرً ِ نيی دِنً . ىی  شدکنررمش کنً؛ اىا ٍرچی س ی ىی  کردو نيی شد

 .چُ گندی زدو کُ صدای ِای ارشیا بنند شد

 ُ ً ٍاو ِ باز کردو ِ بُ صحن ِ بُیکی از چش ٌ  ٍای کف . رِو خیرٌ شدوی ر ذياو سنگ ریز
مةً رِ گزیدو ِ بُ نریيان کُ دسز بُ سینُ نگاًٍ . باغ جنّی در جي  شدٌ بّدند

 .حاال ٍی حزٌ قدرد ٍاد رِ بدٌ. ىی  کرد، نگاٌ کردو

 :سرش رِ کج کرد ِ گ ز

 .ىينّن از ذّجَز! خّبُ کُ قةنش گ رً باید چیکار کنی -
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 .نرّنسرً دیگُ. خت بةخشید -

ی جنّی شدٌسرو رِ حایین انداخرً ِ زیرچشيی بُ سنگ  ٍای جي . ذّبیخ گر نگاًٍ کرد
 !دخررٌ بی عرضُ. ذا ذّ باشی دیگُ امکی قخی نیای. در نگاٌ کردو

ٌ  ٍا رفرً ِ کف دسز ٍاو رِ بُ طرفشّن گرفرً ذّی دمً از خدا کيک . بُ سيز سنگ ریز
ً ٍاو رِ بسرً ِ یُ ن س عيیق کشیدو. خّاسرً کُ یُ گند دیگُ نزنً ذيرکز کردو ِ . چش

ُ شّن رِ بنند کردو، دسز ٍاو رِ حرکز . از سر انگشراو باد ىالیيی رِ آزاد کردو ٍي
 .دادو ِ بُ طرف زىین گرفرً ِ ب د ىشرشّن کردو

قدرٍا ًٍ بی ىصرف اِن. بخشی رِی مت  ٍای ىن ِ نریيان نقش بسزمةخند رضایز
 .نیسرً

 :نزدیکً اِىد ِ گ ز

 .با ذيرین ىّفق ىیشی -

 .مةخند ى يئنی زدو ِ سرو رِ بُ آسيّن بنند کردو

*** 

 «رِز دِو»

ّ ٍاو  قةه از این کُ خدایی نکردٌ دِبارٌ با اِن صدای ىسخرٌ بیدار شیً، بنند شدو ِ ى
 .مگدی بُ ندا زدو کُ باعض شد بیدار بشُ ِ بشینُ. رِ بسرً

 :از ذخز حایین رفرً ِ گ رً

 .ى نّو نیسز اىرِز ىی  خّان چ ّری بیدارىّن کنن. حاشّ -
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ایيان ِ نریيان .  بُ طرف بامکن رفرً ِ حردٌ رِ دادو کنار. سرش رِ ذکّن داد ِ بنند شد
خینی دمً ىی  خّاد حرف ٍاشّن رِ . ِسط باغ ایسرادٌ بّدن ِ با ًٍ حچ حچ ىی  کردن

دچار یک خّددرگیری ىزىن ! بشنّو؛ ِمی اصال دمً نيی خّاد حرف ٍاشّن رِ بشنّو
ُ ًٍ ىی ریزو ِ ذا ىّق ی کُ اِن قدر قّی نشدٌ شدو؛ چّن ٍربار با شنیدن یک راز ب
ُ چیز رِ داشرُ باشً، سراغ کشف حقایق نيیرو  .باشً کُ ذحيه ٍي

ُ رِىّن نشسرُ بّد . چَار زانّ نشسرُ بّدو ارشیا کنارو نشسرُ بّد ِ بُ نریيان کُ رِب
 .مةخندی زدو ِ نگاٌ ازش گرفرً. نگاٌ ىی  کرد

 :بُ ج ريّن نگاٌ کرد ِ گ ز

ً ٍاذّن رِ ىی  بندین ِ س ی ىی   کنین خّدذّن رِ بین یک ذّدٌ باد ذصّر کنین - . چش
اگُ ذّی این ىرحنُ ىّفق نشید، نيی ذّنیً بریً ىراحه . ذياو ذالشرّن رِ ىی  کنید

 .ب دی

ً ٍاو رِ بسرً . ساعز ذالش، باالخرٌ ىّفق شدوب د از نیً. سرو رِ ذکّن دادو ِ چش
ّ ٍاو بُ بازی حجً عظیيی از باد رِ اطرافً احساس ىی  کردو؛ اِن قدر کُ فکر ىی  کردو ى

 !گرفرُ شدٌ

 :صدای نریيان از دِر بُ گّشً خّرد

باید . خّدذّن رِ با ٍاش ٍياٍنگ کنین، باید ازش نیرِ بگیرین. بَش غنةُ کنین -
 .قدرد گردباد رِ داشرُ باشین

ً ٍای بسرُ نگاًٍ رِ چرخّندو ً ٍاو، حس چرخیدن . با چش ٍيزىان با چرخّندن چش
ُ کار گرفرً ِ ذياو حرف ٍای نریيان رِ . ِ ذنّذنّخّردن ِجّدو رِ گرفز ذياو ذالشً رِ ب

دسز ٍاو رِ باال آِردو ِ ٍيزىان با . ذّی ذٍنً ذصّیر خّدو رِ ساخرً. ىرِر کردو
 .ب د از چند شانیُ، ىن ِسط ایسرادٌ بّدو ِ باد دِرو ىی چرخید. گردباد چرخیدو
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ً ٍاو رِ باز کردو ُ ی باد ٍا بّدن بًَ دسز داد. با رضایز چش برای نریيان ! حس ىنک
 .گ رً کُ چی شد

ُ ی ىَيی رِ حشز ِف سر گذاشری -  .ىرحن

*** 

 «رِز سّو»

ُ او. بی صدا بُ چایی خّش رنگ ذّی میّان خیرٌ بّدو دمً برای ىاىان ِ بابا . خینی خسر
ِای کُ چقدر ىن بی خیال بّدو کُ حری یک بار ًٍ با ٍاشّن ذياس نگرفرً . ذنگ شدٌ

نگاًٍ رِی . میّان رِ بنند کردو ِ بُ مت ٍاو نزدیکش کردو! ذا خةری ازشّن بگیرو
کاش ذّانایی ذنخّرد داشرً ِ . چقدر ىظنّىانُ زندگیيّن نابّد شد. صّرد ارشیا چرخید

. ٍرچی سرو ىیاد حقيُ. چایی داغ رِ سرکشیدو. ىی  رفرً برای یک محظُ ىی دیدىشّن
ُ  ایيان رِ خّردو ىن برای این کُ از شر باربد خالص . ىن چّا اعرياد بیش  از حدو ب

ً  اشکی . شً، دمً رِ بُ کسی سخردو کُ ٍیچ فرقی با اِن نداشز سّزش گنّو باعض ن
ً ٍاو شدٌ بّد گذشرُ کُ عّض . درسز ىیشُ امینا. سرو رِ حایین انداخرً. ذّی چش

 !نيیشُ؛ ِمی آیندٌ دسز ذّئُ

ً ساعری ىی  شد کُ برف کاىال ق   شدٌ . حامرّو رِ دِر خّدو حیچیدو ٍّا برفی بّد ِ نی
ارشیا ِسط باغ ایسرادٌ بّد ِ بُ نریيان نگاٌ ىی  کرد ِ ىن . بّد ِ فرصز ذيرین داشریً

ُ ی حرف ٍای نریيان . از رِی ایِّن ذياشاشّن ىی  کردو ُ نکر ُ ب ىی  فَيیدو کُ ارشیا نکر
انقدر حچ حچ ِارانُ . مةخند ىنیحی رِی مةً نشسز. رِ ذّی ذٍنش یادداشز ىی  کنُ

با آخرین ذذکر نریيان سرش رِ ذکّن داد . صحةز ىی  کردن کُ صداشّن رِ نيی شنیدو
ً ٍاش رِ بسز  .ِ چش
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ب د . باالی یُ ىّج حرکری از باد نشسرُ بّد ِ ىی  چرخید. با ذ جت بُ ارشیا نگاٌ کردو
 .از چند دقیقُ آرِو رِی زىین فرِد اِىد

 .با ذ جت بَشّن نزدیک شدو. ٍيزىان با فرِداِىدنش باد ىالیيی بُ صّرذً خّرد

 چ ّری این کار رِ کردی؟ -

 .سّامی بَش نگاٌ کردو. خندٌ شیرینی کرد ِ بُ نریيان نگاٌ کرد

ُ اش رِ باال انداخز ِ بی ذّجُ بُ ىن بُ طرف ِیال رفرند  !شّن

حاو رِ رِی زىین کّبیدو ِ ! خینی بی ذربیرین. برگشرً ِ با حرص بُ رفرنشّن خیرٌ شدو
ُ  ٍا باال رفرً. بُ طرف ِیال حرکز کردو قةه از این کُ بُ در برسً،  ایيان ازش خارج . از حن

ُ رِو ایسراد ً ٍای قشنگش خیرٌ نشً؛ اىا نرّنسرً. شد ِ رِب . خینی س ی کردو بُ چش
 :آرِو گ ز

 .باید حرف بزنیً -

ً ٍاو رِ گرٌ زدو ِ گ رً  :اخ

 .ىن با ذّ ٍیچ حرفی ندارو -

س ی کردو درد دسرً رِ کُ . خّاسرً از کنارش رد بشً کُ ىچ دسرً رِ گرفز ِ کشید
 !خینی ىحکً از جانت  ایيان کشیدٌ ىی  شد، فراىّش کنً ِ دسرً رِ نجاد بدو

 :عصةی گ رً

 .نيی خّاو حرف ٍاد رِ بشنّو. ِمً کن -

عصةی دسرً . باالخرٌ ایسراد. بُ انرَای باغ رسیدٌ بّدیً ِ بین درخز  ٍای کاج بّدیً
از در ِیال ذا انرَای باغ دسرً رِ . ٍّفی حرصی کشیدو. رِ از دسرش بیرِن کشیدو
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دسرً از درد زُب  زُب  ىی  کرد؛ اىا غرِرو بًَ اجازٌ نيی داد ىچ دسز ! ِحشیِف رِانی. کشید
 .با اخً نگاٍی بَش انداخرً. نازنینً رِ ىاساژ بدو

 :انگشرش رِ بُ طرفً گرفز ِ گ ز

ذا االن خینی این رفرار ىزخرفز رِ ذحيه کردو، ىی ىّنی بُ حرف ٍاو گّش ىی  کنی  -
 .ب دش ىیری

 :دسرً رِ بُ کيرو زدو ِ خّاسرً چیزی بگً کُ گ ز

 .ىجةّری گّش کنی -

رحرص گ رً  :حُب

 !نيی ذّنی ىجةّرو کنی -

نگاٌ ازش گرفرً ِ رِو رِ بُ ِیال برگردِندو کُ برگردو کُ یُ دف ُ دِرو گرد ِ خاکی بنند 
 .شد

ذغییر ! از قدرذز رِی ىن اسر ادٌ ىی  کنی؟. ناباِر بُ طرفش برگشرً ِ نگاٍش کردو
 :حامز داد ِ ىنريس گ ز

 .خّاٍش ىی  کنً -

ٍیچ ِقز در ٍیچ صّرذی حاضر نيی شدو کُ ىردی رِ این طّری بةینً؛ ىخصّصا کُ 
ُ سینُ ایسرادو. این ىرد رِزی ذياو رِیا ِ دنیای ىن بّد  .کيی نرو ذر شدو ِ دسز ب

 :سردرگً گ ز

ُ چی رِ درسز بُ ذّ نگ رُ - ٍنیا . ىن نيی خّاسرً کُ این جّری بشُ. امینا جیکّا ٍي
 ...ىن ٍیچ ِقز قصد نداشرً کُ دمش رِ بشکنً یا. خّدش دل بُ ىن بسز
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 :ىکصی کرد ِ گ ز

 .اِن اذ ا  بی رُ -

 .با اخً بَش خیرٌ شدو

 :اداىُ داد

ی نی از اِل این طّر نةّد؛ اىا قةنش اِن . ىن ذّ رِ دِسز داشرً، خّاسرً کنار بکشً -
یک درصد ًٍ احريال . ىن در ىّرد ذّ گ رً؛ اىا اِن در ىّرد اِن بچُ گ ز. اذ ا  افراد

ىن ٍیچ احساسی . ىن اصال ذّی حال عادی نةّدو. نيی دادو کُ ٍيچین اذ اقی بی رُ
 .بُ ٍنیا نداشرً

 :عصةی گ رً. عذر بدذر از گـ ـناٌ ىی  آِرد

 حس چرا با ٍاش رقصیدی؟ چرا انقدر نزدیک؟ چرا انقدر آشنا؟ -

 :سری ذکّن داد ِ گ ز

ٌ ی . باِر کن کُ نيی خّاسرً _ بًَ گ ز برای آخرین بار باًٍ برقصیً ذا برّنُ با خاطر
 .خّا فراىّشً کنُ

با حرف ٍایی کُ ىی  گ ز، عصةی ذرو ىی  کرد ِ ِقری عصةی . عصةی بّدو، خینی زیاد
 .ىی  شدو، ٍیچ کدِو از حرکاذً دسز خّدو نةّد

ُ ای زدو ِ گ رً  :قَقَ

یُ دخرر یُ شت بارِنی ذّسط یُ آقا . کاىال فَيیدو دیگُ نيی خّاد چیزی بگی! آٍا -
حسر خّشریج نجاد حیدا ىی  کنُ، ب د اِن دخرر کُ ىشکالد خّدش رِ داشرُ، ىی  بینُ 

 ...حیِّن ًٍ کُ باشُ! یُ حسر این قدر بَش ذّجُ ِ ىحةز ىی  کنُ خت طةی یُ
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 :غریدو

 ...ب د اِن حسر یُ شت کُ ىسرُ، نيی فَيُ کُ چُ غن ی ىی  کنُ ِ. دل ىی  بندٌ -

ً ٍاو  اشکی شد  .چش

 :انگشرً رِ ذَدیدِار جنّش گرفرً ِ گ رً

بُ ٍیچ صّرذی نيی ذّنی . ىن اِن  ىّق  ذّی زندگیز بّدو.  ایيان فقط از ىن دِر شّ -
 فَيیدی؟. نيی خّاو دیگُ در این ىّرد با ًٍ حرف بزنیً. کارد رِ براو ذّجیُ کنی

 :بُ طرفً اِىد ِ گ ز

بُ . ب ًَ براو سخرُ کُ نگاٍز بُ خّدو رِ این جّری ىی  بینً. امینا خّاٍش ىی  کنً -
 :طرفً اِىد ِ ذّی یُ حرکز ناگَانی ذّی آغّشش گرفرً ِ گ ز

ُ چی درسز بشُ، قّل ىیدو -  .قّل ىیدو ٍي

ُ او کرد ُ شدد از آغّشش خارج شدو ِ با صدای بنند گ رً. حرکز یَّییش شّک  :ب

نگاًٍ براد سخرُ؟ کجاش رِ دیدی آقای  ایيان . حق نداری بُ ىن دسز بزنی -
ُ زِر ذحينز ىی  کنً! ىی  فَيی ىرن ر. شَسّار؟ ىن ازد ىرن رو حامً از عشقی کُ . دارو ب

 .با ذّ شرِع شد بُ ًٍ ىی  خّرٌ

 :ِ بنند ذر گ رً

 حامیرُ؟ -

با حشز دسز ذندذند  اشک ٍایی رِ کُ رِی . گرد کردو ِ بُ طرف ِیال برگشرًعقت
ٌ ی   ُ  ٍای حایین افرادٌ ِ ق ر صّرذً راٌ حیدا کردٌ بّد حاک کردو ِ س ی کردو کُ شّن

 !ىن دمش رِ شکسرً. آٌ خدای ىن. اشک چکیدٌ از چشيش رِ فراىّش کنً
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*** 

 «رِز چَارو»

ُ  ایيان گ رً  :رِ ب

 ى يئنی سامين؟ -

 :ارف کنسرِ رِ از دسرً گرفز ِ گ ز

 .بازشّن نکردیً کُ خراا بشن. کنسرِن! آرٌ -

 :بُ طرف گاز رفرً ِ گ رً

 .اىا ذاریخ ىصرفش گذشرُ -

 :ندا گ ز

 !نَويیریً؟ -

 :زیرچشيی نگاٍش کردو ِ گ رً

 .بيیریً بُ درک -

ِقری برگشرً ىرّجُ نگاٌ دمخّر . ش نُ رِ رِشن کردو ِ قابنيُ رِ رِی گاز گذاشرً
اگرچُ حال ِ . بی ذّجُ بَش بُ طرف ىیز رفرً ِ سرو رِ رِش گذاشرً.  ایيان شدو

ذحيه  ایيان زیر . ِض یز جسيیً خّا ِ رِ بُ عامیُ؛ اىا شرایط رِحیً بُ شدد داغّنُ
ُ خاطر  ُ حدی براو دشّارٌ کُ ٍرشت ىجةّرو با سردرد زیاد بخّابً ِ این ب یک سقف ب

ُ ذنَا ىّفق نيیشً، بنکُ شرایط ِاضح ذر ِ ذالشً برای حاک  کردن بخشی از ذٍنيُ؛ اىا ن
درسز ىصه این کُ ىجةّر باشً این شرایط رِ با ذياو . حررنگ ذر ذّی ىغزو حک ىیشُ

غيگین  ذرین ِض یز این بّد کُ انگار  ایيان حرف ٍای دیرِزو رِ . ِجّد درک کنً
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از خدا کُ حنَّن نیسز، . فراىّش کردٌ بّد ِ ٍیچ ِاکنشی نسةز بَشّن نداشز
خینی خّشحال شدو بابز این رفرارش؛ چّن دیرِز انقدر عصةی بّدو کُ ن َيیدو چی 

 .ِقری رسیدو بُ ِیال ِ صّرد  ایيان یادو اِىد، اِج فاج ُ رِ فَيیدو. از دٍنً در ىیاد

ٍیچی نگ رً؛ اىا کنسرِ فاسد . کنسرِ خّدو رِ باز کردو ِ خامیش کردو ذّی ارف
بُ طةقُ باال رفرً ِ . بی حّصنُ غذاو رِ خّردو ِ از سر ىیز بنند شدو. نصیت ىن شد

 .مةاس ٍاو رِ عّض کردو ِ آىادٌ ذيرین شدو

ُ رِی صّرذً نگُ داشرً ِ ىنرظر بُ نریيان چشً دِخرً  .دسز ٍاو رِ رِب

 :نگاٍی بُ ِض یرً انداخز ِ حرسید

ٌ ای؟ -  آىاد

 :آرِو گ رً

 .آرٌ -

ُ رِو گرفرً ِ باد شدیدی از  سرش رِ کُ ذکّن داد، دسز ٍاو رِ بُ طرف درخز رِب
ُ رِو ذکّندٌ بشُ ِ خینی  دسز ٍاو آزاد کردو کُ باعض شد برف  ٍای رِی درخز رِب

 .رِیایی رِی زىین بریزٌ

. خّشحال از حرکرً دسز زدو ِ یُ ٍّرا گ رً کُ با نگاٌ چج  چج نریيان ىّاجُ شدو
ُ ای کردو ِ ىصه یک نابّدگر ایسرادو ٌ و . ذک سرف یک دف ُ حیچش شدیدی رِ ذّی ى د

ٌ و گرفرً ِ بُ طرف ِیال حرکز کردو. حس کردو ُ  ٍا باال . دسرً رِ بُ ى د آرِو از حن
ٌ و بُ حنقً رِ حس . رفرً حاو رِ کُ ذّی سامن طةقُ دِو گذاشرً، ٍجّو ىّاد ى د
دِیدو طرف دسرشّیی ِ ذياو چیز ٍایی رِ کُ ذّی که عيرو خّردٌ بّدو باال . کردو
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ِای ىسيّو . کنسرِ کار خّدش رِ کرد. خّدو رِ بُ در گرفرً ذا نی رً کرنز شً! آِردو
 .صدای ارشیا از حشز در بنند شد. شدو

 امینا چی  شدی؟ -

اگُ اِن کنسرِ، کنسرِ ىاٍی . حامً حسابی بد بّد. نگاٍی بُ خّدو از ذّی آینُ انداخرً
بُ ارشیای ىنرظر ِ . صّرذً رِ آا زدو ِ از دسرشّیی خارج شدو! بّد؛ االن ىردٌ بّدو
ُ ای زدو ِ گ رً. نگران خیرٌ شدو  :مةخند احيقان

 .خّبً -

ُ  ٍا حرکز کردو ِ ازشّن باال رفرً ِارد اذا  شدو ِ آرِو رِی ذخز سر . بُ طرف حن
 .خّردو

 :گ رً. با دسز ٍاو گنّو رِ کُ بُ شدد ىی  سّخز ىاساژ دادو. در اذا  زدٌ شد

 .بیا ذّ -

بُ . با اخً نگاٍش کردو. خّدو رِ جي  ِجّر کردو ِ نشسرً. ایيان داخه اذا  شد
ً ٍاو خیرٌ شد ِ گ ز  :چش

 .بنند شّ بریً دکرر -

 .ذَی از ٍر حسی بَش خیرٌ شدو

*** 

 «رِز حنجً»

مةاس  ٍاو رِ حّشیدو ِ از حيّو خارج . حّمً رِ دِر خّدو حیچیدو ِ ِارد رخرکن شدو
ُ ای ىی  شد کُ حيّو نرفرُ بّدو. شدو بُ طرف . شدن ىی  کردواحساس زندٌ. یُ ٍ ر
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ُ  ٍا حرکز کردو ِ بُ طةقُ سّو رفرً بُ طرف . آرِو در رِ باز کردو ِ ِارد اذا  شدو. حن
ً ٍاش رِ آرِو باز کرد. ندا رفرً ِ صداش کردو  :مةخندی زدو ِ گ رً. چش

 !ذازگی چقدر راحز بیدار ىیشی -

ّ ٍای خیسً نگاٍی انداخز ِ گ ز. دسری بُ صّرذش کشید ِ بنند شد نشسز  :بُ ى

 حيّو بّدی؟ -

 :بنند شد ِ گ ز. نگاٌ عاقه اندر س یَی بَش انداخرً

 .ىنً ىی  خّاو برو -

ّ ٍاو بّدو، گ رً  :ٍيّن طّر کُ با حّمُ ىشغّل گرفرن آا ى

 .ٍنّز بیدار نشدن. برِ خت -

 :بُ طرف کيد رفز ِ گ ز

 .فکر کنً اىرِز ٍيُ با ًٍ ىی  خّایً ذيرین کنیً -

حّمُ رِ رِی ذخز حرد کردو ِ بُ طرف . از اذا  خارج شد. بُ خّدو ذّی آینُ نگاٌ کردو
یک ٍ رُ ىی  شد کُ حری . کیف مّازو آرایشً رِ برداشرً ِ رفرً جنّی آینُ. کی ً رفرً

ىداد ىشکیً رِ . کرو ىرطّا کنندٌ رِ بُ حّسرً کشیدو. یک کرىً بُ صّرذً نزدٌ بّدو
ً ٍاو رِ سیاٌ کردو ُ کيی چش ً ٍاو انداخرً. برداشرً ِ ی رنگشّن خینی . نگاٍی بُ چش

ً رنگ شدٌ بّد. کدر شدٌ بّد ٌ ای ک س ی کردو فکر نکنً ذا ! عسنی براقشّن ذةدیه بُ قَّ
نگاٍی کنی بُ . یُ رژ کيرنگ انرخاا کردو ِ بُ مت ٍاو کشیدو. باز اعصابً بُ ًٍ نریزٌ

 !چُ ذغییر جذابی. صّرذً کردو
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ُ  ٍا نگاٌ ىی  کردو درسز نزدیک ٍيّن . حشز درخز ذُ باغ قایً شدٌ بّدو ِ بُ بچ
ٌ ی م نری ِ ذنخ . جایی کُ حریرِز دل  ایيان رِ شکّندو ن س عيیقی کشیدو ذا این خاطر

دسز ٍاش رِ باال برد ِ یُ . ندا ىرّجُ ىّق یرً شد ِ حّزخندی زد. رِ از ذٍنً حاک کنً
از حشز درخز . ىک ت بزرگ خاکی بُ طرفً حرد کرد کُ ىحکً بُ درخز خّرد

ُ و باید کيی جنّ ىی  رفرً. چرخیدو ِ رِ بَش ایسرادو ٍيّن طّر کُ . برای اجرای نقش
جیغ . بُ طرفش ىی  دِیدو، با یُ باد سنگین برف ٍای طرف خّدو رِ ریخرً رِی سرش

ُ ای کشید ِ رِی زىین حرد شد نزدیکش شدو ِ دسرً رِ . با دٍن بسرُ خندیدو. خ 
 .بُ طرفش دراز کردو

دسرش رِ گرفرً ِ بنندش . ذياو اجدادو رِ از گّر درآِرد ِ یُ احّال حرسی با ٍاشّن کرد
 .کردو

 :دسز بُ کير نگاٍش کردو ِ گ رً

 !اینً جّاا حّزخندد -

 !یُ گنّمُ برفی کّبید ذّی سرو. ِ یُ حّزخند آبدار بَش زدو

*** 

 «رِز ششً»

ً ٍاو رِ ىامیدو ِ یّاش ِارد  آشخرخّنُ شدو بُ طرف یخچال رفرً ِ درش رِ باز . چش
ٍيُ در خّابی عيیق بّدند ِ . سرو رِ خارِندو ِ دنةال خّراکی ىّرد نظرو گشرً. کردو

نگاًٍ رِ بین . صدای شکيً دِبارٌ بنند شد. ىن دنةال یُ چیزی کُ کّفز کنً
دِازدٌ ن ریً ِ طةی یُ کُ االن کّفز ًٍ حیدا ! اٍُ. خّراکی  ٍای ذّی یخچال چرخّندو

گردنً رِ . اِن دِ رِزی کُ ٍيُ بّدیً، ذياو خّراکی  ٍای یخچال ذيّو شدٌ. نکنً
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دسرً رِ بُ طرف . خدارِشکر کُ این ٍنّز ىّندٌ. بازو بُ حنیر افرادخارِندو ِ چشً نیيُ
 . باش3ُ یا 2اِو فکر کنً . کاش حداقه ساعز رِ نگاٌ ىی  کردو. قّطی حنیر دراز کردو

ُ ی ارشیا رِ برگردِندی؟ -  ذّ حافظ

ُ طرف صاحت صدا برگشرً. دسرً نیيُ راٌ برگشز ِ در یخچال رِ ىحکً بسرً  .ب

ً ٍاو رِ ریز کردو ِ گ رً  :چش

 ش برگشرُ؟ىگُ حافظُ -

 :حّزخندی زد ِ گ ز

 رِی حیشّنیِف ىن نّشرُ حیّان چَارحا؟ -

 :بُ یخچال ذکیُ دادو ِ گ رً

 .نُ ننّشرُ -

 :گّنش رِ خارِند ِ گ ز

 .حس ِانيّد نکن کُ با خر طرفی -

ً ٍای نریيان رِ بُ خّبی بةینً  :گ رً. ذّی ذاریکی ًٍ ىی  ذّنسرً بر  ىشکی چش

ُ ش حاک بشُ. شّن دِر ىی  کنیبدو ىیاد آدو ٍا رِ از گذشرُ - اِن یُ . نیاز نیسز حافظ
ُ سز کُ با خاطراد قةنیش دارٌ زندگی ىی  کنُ ِ با شرایط کنار اِىدٌ، اِن کسی کُ  ٍ ر

 !نابّد شدٌ ىنً

ٌ ای کرد ِ گ ز  :ذک خند

ُ ی ذّ رِ حاک کنً؟ -  ىی  خّای حافظ
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ُ و رِ از یخچال گرفرً  :درحامیکُ از کنارش رد ىی  شدو گ رً. ذکی

 .نُ ىی  ذارو ِ نُ ىی  ذّنی -

. کندن، ذّنسرً یُ نيّنُ گردباد کّچیک کف دسرً درسز کنًبا ٍزار بدبخری ِ جّن
سرو رِ . زیرچشيی بُ بادىجّن حای چشً نریيان نگاٌ کردو. بياند کُ چُ گندی زدو

ٌ و رِ قّرد دادو  .حایین انداخرً ِ خند

 :نریيان کُ ىرّجًَ شد، گ ز

 .بنُ بخند، خینی خندٌ دارٌ -

 :نگاٍش کردو ِ گ رً

 .از صةح دٌ بار عذر خّاسرً -

 :ذکیُ داد ِ گ ز

ٌ ٍاد ى ذرد خّاٍی ٍاد رِ باطه ىی  کنُ -  .خند

 :کجی کردو ِ گ رًبَش دٍن

 .دیگُ نيیگً -

کف دسز ٍاش . با ذ جت بُ ارشیا نگاٌ کردو. ٍيّن محظُ باد شدیدی خّرد بُ صّرذً
ُ رِی ًٍ گرفرُ بّد  !بین دِذا دسرش یُ گّی بادی درسز شدٌ بّد. رِ رِب

*** 

 «رِز آخر»
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برف ٍا کاىال آا . نگاٌ سرذاسری بُ باغ کردو. آرِو در رِ باز کردو ِ رِی ایِّن ایسرادو
 .شدٌ بّد ِ حیاط صاف ِ بدِن یخ بّد

ُ  ٍا حایین رفرً ِ ِسط باغ ایسرادو ِ بُ دِر ِ برو نگاٌ کردو ٍّا ٍنّز سّز بدی . از حن
ُ کً زیادی سردٌ. داشز ُ ی آذر فکر ىی  کنً ٍّا ی . نگاٍی بُ طرف ِیال انداخرً. برای نیي

ُ ی احریاط، نریيان ِ ارشیا رِ فرسرادٌ بّدو ذّ کُ بالیی سرشّن نیاد ِ اِن ٍا  ِاس
ِ ایيان از حشز حنجرٌ بُ ىن نگاٌ ىی   کردند مةخندو رِ قّرد دادو ِ صاف . ٍيراٌ ندا 

 .ایسرادو

ً ٍاو رِ بسرً ِ ذيرکز کردو ً اهلل ای زیر مت . س ی کردو ذياو قدرذً رِ جي  کنً. چش بس
حرکاد . گ رً ِ با حا ٍاو رِی زىین شکه عدد ٍشز انگنیسی، خ ّطی ذکراری کشیدو

سرو رِ بُ طرف آسيّن گرفرً ِ دسز ٍاو رِ افقی کنار بدنً نگُ . حا ٍاو رِ ذند ذر کردو
انقدر چرخیدو کُ حس . اداىُ دادو. ذّی یُ حرکز سری ، دِر خّدو چرخیدو. داشرً

ٌ شدن بین دِذا دیّار رِ داشرً ً ٍاو رِ . فشرد دسز ٍاو رِ افقی نگُ داشرً ِ آرِو چش
 .باز کردو

 !ىن ِسط بّدو؛ ِسط گردبادی کُ خّدو درسرش کردٌ بّدو

این حرکرً نشّن از قدرد زیادو داشز ِ این براو خینی . حس قشنگی قنقنکً داد
ً ٍاو رِ بسرً ِ آرِو خالف جَز چرخشً، چرخیدو. جذاا ِ دمچست بّد . دِبارٌ چش

دسز ٍاو رِ آرِو باال بردو ِ ذّی یُ . کيی سرعز رِ باال بردو ذا باد با ٍاو ٍياٍنگ شُ
ً ٍاو . بُ ىحض حایین آِردن دسرً، گردباد خاىّش شد. حرکز سری  حایین آِردو چش

این قدرد زیادی ازو نیرِ . بُ دسز ٍاو کُ کةّد شدٌ بّد نگاٌ کردو. رِ باز کردو
ُ  ٍا . بُ طرف ِیال چرخیدو. حس کّفرگی داشرً. گردنً رِ چرخ دادو. ىی  گرفز بُ بچ

 .کُ حشز حنجرٌ خشک شدٌ بّدند، نگاٌ کردو

 .ن س عيیقی کشیدو ِ بُ طرف ِیال حرکز کردو
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*** 

 «حقیقری ذنخ»

ُ  ٍا ىی  اِىدند ِ گزارششّن رِ بُ نریيان ذحّیه ىی  دادند اِن . از ب دازاَر یکی یکی بچ
 .ًٍ برای جي  بندی اطالعاد بُ ٍيُ ِقز ذن س داد

رِی ذخز نشسرً ِ سٍّان رِ از ذّی . ٍيراٌ ندا ِ آِینا رفریً ذّی اذا  ىشررکً با ندا
بی صدا بُ . کردن ناخن ٍاو شدوکشّی حای ذخز برداشرً ِ ىشغّل سٍّان

ب د از ذيریناد انقدر خشک ِ جدی شدو کُ ذحيه خّدو، . صحةز  ٍاشّن گّش کردو
 !برای خّدو ًٍ سخرُ

ب د یُ دف ُ دسز ٍاش رِ باال آِرد ِ . ندا با ذِ  از ىَارذی کُ یاد گرفرُ بّد ىی  گ ز
 :نزدیک بّد کُ اذا  رِ رِی سرىّن خراا کنُ کُ آِینا با جیغ گ ز

ی -  ىی  خّای چیکار کنی؟! ٍِف

 .کٌّ سنگیً رِ ىی  خّاو نشّنز بدو: ندا

 :آِینا ذرسیدٌ گ ز

 .نُ نُ دسرز درد نکنُ -

 :چج چج بُ ندا نگاٌ کردو ِ گ رً

 .یُ جّر دیگُ نشّن بدٌ خت! دخررِف دیِّنُ ىی  خّاد نابّدىّن کنُ -

 :مت ٍاش رِ غنچُ کرد ِ کيی فکر کرد، آخر سر گ ز

خینی خت شيا ٍا کُ اصال اٍه ٍیجان نیسرین، ىن ًٍ در حد ٍیجانرّن نشّن  -
 .ىیدو
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 .دسرش رِ ىشز کرد ِ خاک نرىی از دسز ىشز شدٌ ش رِی ذخز ریخز

ُ ش زدو  :سرش رِ ىاساژ داد ِ گ ز. یکی حس کن

 چُ ىرگرُ؟ -

ً  اشارٌ بُ ذخز کردو ِ گ رً  :با چش

 .بةین چیکار کردی ىنگّل -

 :آٍی کشید ِ گ ز

خً شد ِ ذياو خاک ٍا رِ . این کُ چیزی نیسز امکی ىی زنی، االن درسرش ىی  کنً -
حاو رِ آِردو کُ یُ مگد بَش بزنً ىرّجُ شد ِ سری  فرار . فّد کرد ِ حاشید رِی زىین

 .کرد

 :آِینا با خندٌ گ ز

 دخرر ىگُ ىریضی ذّ؟ -

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

 .یُ ٍيچین چیزی -

ِقری دیدو ساکز شدند، از فرصز اسر ادٌ کردو ِ . آرِو برگشز ِ سرجاش نشسز
 :حرفی رِ کُ ىنرظر ىّق یز بّدو کُ بگً گ رً

 !شيا دِذا ىی  دِنسرین کُ خینی ناىردین؟ -

 :ندا گ ز

 .خت ى نّىُ کُ ناىردیً؛ چّن دخرریً دیگُ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

49 elahe-mohammadi  باد نسه از نابّدگریرىان |  

 .چج چج نگاٍش کردو ِ سٍّان رِ گذاشرً رِی ىیز ِ بَشّن خیرٌ شدو

 :آِینا ٍيراٌ با مةخندی گ ز

 !راسرش ىرّجُ نشدیً -

 :دسز بُ سینُ نشسرً ِ حرسیدو

 چی رِ بُ ىن نةاید بگین؛ چّن بُ ضررذّنُ؟ -

 .دسز بُ سینُ ىنرظر شدو. ىرّجُ شدو کُ ٍردِشّن آا دٍنشّن رِ قّرد دادند

 :ندا بُ حرف اِىد ِ گ ز

 .چیز ىَيی نیسز -

ُ  ایيانُ -  .اذ اقا خّا ىی  دِنی کُ چقدر براو ىَيُ؛ چّن ىربّط ب

 .خاطر خّدد نخّاسریً بگیًىا بُ: آِینا

ُ ای بُ ًٍ ىی  خّرٌ - ُ ی کنیش  .باِر کن دیگُ حامً از این جين

 :ندا خینی یَّیی گ ز

 . ایيان ِ ٍنیا با ًٍ راب ُ داشرن -

 .آِینا با ذ جت بُ ندا نگاٌ کرد ِ ب د زیرچشيی بُ ىن نگاٌ کرد

 خت؟ ٍيین؟ -

ُ گذاری کردٌ ...خت راسرش. نُ: آِینا  .ایيان، ٍنیا رِ نشّن

ُ ای کردو ِ گ رً  :سرف
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ُ گذاری؟ -  فقط نشّن

ىن ٍيین رِ شنیدو؛ اىا خت ٍنیا  ایيان رِ دِسز دارٌ ِ ىا نيی خّاسریً ذّ این : آِینا
 .رِ ب َيی

 :زٍرخندی زدو ِ گ رً

اگُ اِن جا بُ ىن یّاش . خّاٍش ىی  کنً حیش خّدذّن برای ىن ذصيیً نگیرین -
قدر افرضاح ىرّجُ نيی شدو، شاید این قدر از  ایيان ىرن ر یّاش ىی  گ رین ىن اِن

نشدٌ بّدو، شاید این قدر ذّی دمً بَش ذَيز نيی زدو ِ شاید اِن طّری دمش رِ 
 .نيی  شکسرً

 .بغضً رِ قّرد دادو ِ آرِو بنند شدو

 :نگاٍی بُ صّرد ج رشّن انداخرً ِ با بغض گ رً

 ...ٍنیا از  ایيان حاىنُ بّدٌ -

برخالف . دِر ىیز گرد ِ بزرگ طةقُ دِو نشسرُ بّدیً ِ ٍيُ ىشغّل حرف زدن بّدند
ِ ایيان نشسرً انقدر . ٍيیشُ کُ ىن ِسط ندا ِ ارشیا ىی  نشسرً، اىشت بین نریيان 

دمً ىی  خّاد سر ٍيُ جیغ . ن س ٍای عصةی کشیدو کُ سّراخ ٍای بینیً ىی  سّزٌ
. فقط بّی ع ر اِن ذّی بینیيُ. عّضی چقدر زیاد ع ر ىی زنُ. بکشً کُ خ ُ بشن

ٍرکار ًٍ بکنً ىرّجُ این اصه نيیشً کُ بابا ذّ ٍیچ جّر نيی ذّنی از دسز این بشر 
 .فرار کنی

! ىن با این شرایط افرضاحً باید این گرٌِ رِ رٍةری کنً. نریيان ىنرظر بُ ىن نگاٌ کرد
ُ ای کشیدو ِ برای بارٌ صدو از نیرِو سّااسر ادٌ کردو ِ خّدو رِ آرِو کردو  .حّف کالف

ُ ای کردو ِ گ رً  :ذک سرف
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ُ  ٍا م  ا ساکز -  .بچ

 :ن س عيیقی کشیدو ِ گ رً. ٍيُ ساکز شدند ِ ىنرظر بُ ىن خیرٌ شدند

ِ  ٍای نارسّس ذّی یک قدىیيّن ٍسرند ِ ٍر محظُ ىنرظر  - ُ ىّن ىی  دِنیً کُ نیر ٍي
ُ ی بزرگشّن رِ شرِع کنند؛ اىا ىن اصال نيی خّاو جنگ بشُ . ف امیز ىا ٍسرند ذا حين

ّری این عينیاد ذّی ن  ُ خ ُ بشُ حس از االن باید خینی . ىن ىی  خّاو خینی سِف
یّاشکی کاراىّن رِ انجاو بدیً ِ یّاش یّاش حیش بریً ذا بُ ىَرٌ اصنی؛ ی نی 

ً  آشخزاشّن رِ ًٍ ىی  خّاو. نارسّس برسیً . از اىشت فشردٌ کار ىی  کنین، ىن حری اس
دیگُ خّاا خةری نیسز؛ حجً کار باالسز ِ ىن ىی  خّاو حداکصر ذا ىاٌ دیگُ این قائنُ 

 .ذيّو شدٌ باشُ

ٌ ی ذک ذکشّن نگاٌ انداخرً ُ شّن رضایز بخش بّد. بُ چَر  :اداىُ دادو. نگاٌ ٍي

 .ب د از شاو ىی ریً باال ِ ىن بَرّن ىیگً ٍرکدِو چُ کاری انجاو بدین -

ُ شدٌ رِ برداشرً ِ رِی ىیز گذاشرً ّ  ٍای شسر حشز ىیز نشسرً ِ ىشغّل . ارف کاٍ
ردکردنشّن شدو  .ندا کنارو نشسز ِ ىشغّل حّسز کندن خیار ٍا شد. خُب

 :بُ طرفً خً شد ِ گ ز

 ىیگً امینا؟ -

 ٍّو؟ -

 :یّاشکی حرسید

 ذّ ى يئنی کُ ٍنیا حاىنُ شدٌ بّدٌ؟ -

 :آرِو گ رً
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 .آرٌ -

 :زیرچشيی بُ آِینا ِ ٍنیا کُ حای اجا  گاز بّدن نگاٌ کرد ِ گ ز

 از کجا انقدر ى يئنی؟ از کی شنیدی؟ -

 .از جیکّا شنیدو -

 از کجا ى نّو راسز گ رُ باشُ؟ -

ُ  ایيان گ رً ىنکر نشد -  .ٍنیا ًٍ ٍيّن جا بّد. ِقری ب

ً ٍای گرد گ ز  :با چش

 !جدی؟ -

ک گ رً  :با شَو

 ىگُ صدای جیغ ِ دادىّن ذّ نیّىد؟ -

 .نُ ىن کُ صدایی نشنیدو -

ُ کً نگاٍش کردو ُ ی فکرکردن نداشرً. از حرکز ایسرادو ِ ی ُ ای باال . حّصن شّن
ندا ًٍ ِقری بی خیامی ىن رِ دید، سرگرو حّسز کردن . انداخرً ِ بُ کارو ىشغّل شدو

 .خیار ٍا شد

 :ب د از چند دقیقُ با ٍیجان، اىا یّاشکی گ ز

 .امینا یادذُ شةی کُ رفریً آحارذيان حسرٍا، نریيان از ٍنیا حرف زد -

 چی گ ز؟ -

 :سرش رِ آِرد جنّ ِ آرِو گ ز
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ُ گذاریش کردٌ؛ ِمی نگ ز کی - ُ  ٍا نشّن  !گ رش یکی از بچ

 :زىزىُ کردو

 .آرٌ -

ُ گذاری بشً برای  - ب د از اِن طرف بُ ىن گ ز فرزاد رِ بیخیال شً؛ چّن اگُ نشّن
 .ذّانایی  ٍاو بدٌ

 :دِدل نگاٍش کردو ِ گ رً

 چی ىی  خّای بگی؟ -

ب د بُ ىن گ ز اگُ بخّای ازدِاج کنی فقط با داداش . صةر کن آرِو آرِو جنّ بریً -
 .ی نی برای ذّانایی  ٍاو ضرر ندارٌ. آئیه ىی  ذّنی

 :اداىُ داد. سرو رِ بُ ى نی فَيیدن ذکّن دادو

 .حس االن ٍنیا از دِ حامز خارج نیسز -

 :زیر مت گ رً

 .یا ذّانایی  ٍاش گرفرُ شدٌ یا اِنُ کُ فقط با  ایيان ج ز ىیشُ -

 :یّاش گ ز

 !باریکال -

 :چاقّ رِ گذاشرً ِ گ رً

 !حس صددرصد ىن نيی ذّنً با  ایيان بيّنً -

 :ىشکّک حرسید
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 چرا؟ -

ٍرِقز ًٍ دعّاىّن شد س ی . چّن نریيان اخ ار داد کُ باید از ًٍ فاصنُ بگیریً -
 .نکرد ذا ساکريّن کنُ یا  آشریيّن بدٌ

ّ ٍا گرو کردو. نگاٌ ناراحز ندا رِو بّد حس دمینش . سرو رِ بُ خردکردن بقیُ کاٍ
ِ  ایيان . ٍيینُ ِ  ایيان افرادٌ، بین ىن  شاید ٍيیشُ ىی  ذرسیدٌ اذ اقی کُ بین ٍنیا 
ُ دارٌ ِ دسز زىان خّدش این کار رِ . بی رُ برای ٍيین س ی داشز ىا رِ از ًٍ دِر نگ
 .حازل  ٍای ذّی ذٍنً رِ کنار ًٍ چیدو. ىن قضیُ رِ جّر دیگُ فَيیدو. کرد

حس . نارسّس عاشق ٍنیا شدٌ ِ ٍنیا در خ ر بّدٌ ِ نریيان ىی  خّاسرُ نجاذش بدٌ
ُ گذاری باید با شرایط رِحی ِ عاط ی خاصی  ُ گذاریش ىی  کردٌ ِ نشّن یکی باید نشّن

ُ  ایيان ٍيچین کاری . انجاو بشُ نریيان از احساس ٍنیا ى يئن بّدٌ ِ ىی  دِنسرُ ک
ُ  ایيان از کنررل . رِ انجاو نيیدٌ برای ٍيین اِن شت اِن زٍرىاری رِ ىی  برٌ خّنُ ک

ُ  چی کار ىی  کنُ ً ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو. خّدش خارج بشُ ِ ن َي نریيان بُ . چش
ُ گذاری شدٌ ِ این قضیُ بُ ىن بد فَيّندٌ شد ذا ىن از  . ٍدفش رسیدٌ بّد ٍنیا نشّن
 .ایيان فاصنُ بگیرو

کاٍٍّا رِ دادو دسز ندا ِ . سرو رِ ذکّن دادو ذا این افکار ىزخرف از ذٍنً خارج بشُ
ىاسز رِ از ذّی یخچال برداشرً ِ خّدو رِ ىشغّل درسز کردن . از جاو بنند شدو

 .سس نشّن دادو ذا شاید از زیر نگاٌ ندا دربیاو

 :ن سً رِ با حرص فّد کردو ِ با خّدو گ رً

 .در ٍر صّرد اصال ِ ابدا براو ىًَ نیسز -

ٌ ن رٌ نشسریً . ب د از چیدن ىیز، حسر ٍا رِ صدا زدیً ِ ٍيگی حشز ىیز بزرگ دِازد
دقیقا ! ىیگن از ٍرچی بدد ىیاد بُ سرد ىیاد حکایز ىنُ. کنارو ندا نشسرُ بّد
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ُ رِی ىن ِ ندا،  ایيان ِ نریيان نشسرُ بّدن ِ چیزی کُ آزارو ىی  داد، ٍنیا بّد کُ  رِب
ُ دِش  ایيان نشسرُ بّد  .دِش ب

. آرٌ ىن اصال براو ىًَ نیسز. ن س عيیقی کشیدو ِ س ی کردو اصال نگاٍشّن نکنً
مةخند ى يئنی بَش زدو ِ . آرِو حنک زد. بُ ندا نگاٌ کردو. دسرً از زیر ىیز فشردٌ شد

ُ طرف ساالد دراز کردو . دسرً مرزید. اگُ برّنً فقط ٍيین رِ کّفز ىی  کنً. دسرً رِ ب
سری  دسرً ِ عقت . اصال ىرّجُ درازشدن دسز  ایيان ٍيراٌ با دسز خّدو نشدو

عذرخّاٍی ! دمینی نداشز دسز ٍاىّن برخّرد کنُ. کشیدو ِ سّامی بَش خیرٌ شدو
 !آرِىی کرد کُ فقط خّدش شنید ِ ىن ى يئنً از قصد این کار رِ کرد

آا دٍنً ِ قّرد دادو ِ خّاسرً دِبارٌ دسرً رِ دراز کنً کُ دسز ندا رِی دسرً قرار 
با عشق ازش ذشکر . ساالد رِ برداشز ِ ذّی بشقابً ریخز. گیج نگاٍش کردو. گرفز

داشرن ٍيچین . کردو ِ برای بار ٍزارو، از خدا ِاسُ داشرن ٍيچین ن يری ذشکر کردو
 .دِسری ِاق ا یک ن يرُ

بُ طرف ٍال رفرً ِ رِی ىةه . بُ زِر ٍيّن ىقدار ساالد رِ خّردو ِ از جاو بنند شدو
 .راحری مً دادو

ٌ  ایيان چی بّد؟  یُ چیزی ىصه خّرٌ ىغزو رِ ىی  خّرٌ، ى نی نگا

*** 

*** 

 «شرِع ىاىّریز»
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دِ بُ دِ حای مج ذاث نشّندىشّن ِ بَشّن یُ کار . ب د از شاو ٍيُ باال جي  شدیً
بَشّن ًٍ ذذکر دادو ِ گ رً حری اگُ ٍيین االن الزو بُ ذحقیق حضّری . سخردو

 .باشُ، باید برن

 کارشّن ِ ى يئن شدن ازشّن، مج ذاحً رِ برداشرً ِ حشز ىیز بزرگ  کردنب د از چک
 :برای باربد نّشرً. مج ذاث رِ رِشن کردو ِ ِارد  ایيیه  ٍاو شدو. ِسط سامن نشسرً

 بگّ کِفی ِ کجا بیاو؟! خینی خت، ذّ بردی -

 .در کيال ذ جت حنج دقیقُ نشد کُ جّاا داد

ذّی . ٍيّن جایی کُ ذصادف کردی. ، حنج کینّىرری سينان۹چَار شنةُ ساعز  -
 .رسرّرانِف کنار جادٌ ىی  بینيز

حای مج ذاث خّابیدٌ بّد؟ اجةارا ٍنیا رِ . انرظار نداشرً انقدر زِد بخّاد جّابً رِ بدٌ
 :صدا زدو ِ گ رً

 .زینّس رِ احریاج دارو؛ فّرا بیارش -

ً ٍاو رِ . سرش رِ ذکّن داد ِ بُ طةقُ حایین رفز سرو رِ بین دسز ٍاو گرفرً ِ چش
. این ٍيُ حقیقز ذنخ کُ یَّیی ِارد سیسرً ىغزو شد، زیادی براو سنگین بّد. بسرً

ُ جّری یادو برٌ؟  چ

ً ٍاو رِ ىاساژ دادو ِ سرو رِ بنند کردو ً  ذّ . چش ُ رِو نشسرُ بّد، چش با  ایيان کُ رِب
ُ ی مج ذاحش بُ ىن خیرٌ شدٌ بّد. چشً شدو چُ حرفی ذّی این . از باالی ص ح

ً ٍاسز کُ ىن نيی فَيً؟ اخً ریزی کردو ِ گ رً  :چش

 داری کارد رِ انجاو ىیدی ان شاااهلل؟ -
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ُ  ٍا . ٍنیا از حایین صداو کرد. سرش رِ ذکّن داد ِ چشً از ىن گرفز بنند شدو ِ از حن
ُ  ٍا زینّس رِ دیدو کُ ىنرظر نشسرُ بّد. حایین رفرً آرِو سالو کرد، . از باالی حن

 .جّابش رِ دادو

 :رِی ىةه نشسرً ِ گ رً

 !امّعدٌ ِفا -

 :گ ز

 .بگّ چیکار باید بکنً -

 :دسز ٍاو رِ بُ ًٍ گرٌ زدو ِ گ رً

 .باید ذةدیه بُ جسً بشی -

 :با ذ جت گ ز

ٌ او عّض ىیشُ، جدا از اِن ىحدِد  - حامز خّبُ؟ اگُ ذةدیه بُ جسً بشً کُ چَر
 .ىیشً

 :با آراىش گ رً

ف ال بُ یُ جسً . د عّض نشُیُ کاری ىی کنیً کُ چَرٌ. یُ فکر برای اِن جاش دارو -
 .احریاج داریً

یُ حسی ىصه قدرد . با دقز بُ حرف ٍای ىا گّش ىی  کرد. زیرچشيی بُ ٍنیا نگاٌ کردو
. ذّی چنگال ىن بّد کُ اِن نداشز ِ این باعض حس غرِر حررنگی درِنً ىی  شد

حس  ٍا ِ فکر  ٍای ىزخرفی ذّی ذٍنً در حال شکه گیری بّد کُ گاٍی ِاق ا عذاا آِر 
 !بّد
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 :زینّس گ ز

 .ىن ذا دِ سُ ساعز دیگُ خةرش رِ بَز ىیدو. خینی خت -

 :رِ کرد بُ ٍنیا ِ گ ز

 .بی زحيز ذّ دیگُ ىن رِ احضار نکن، اذیز ىیشً -

ُ  ٍا باال رفز رفرنش رِ نگاٌ . ٍنیا با مةخند سرش رِ ذکّن داد ِ از جاش بنند شد ِ از حن
 .کردو ذا بُ باال رسید

 :رِ کردو بُ زینّس ِ حرسیدو

 ى يئنی ىی  ذّنی جّر کنی؟ -

 .آرٌ حیدا ىی  کنً -

فقط س ی کن حداالىکان ًٍ انداو با ىا باشُ؛ چّن برای انداىش نيی ذّنً کاری  -
زیاد ًٍ عجنُ نکن، سُ . ضينا باربد خینی ذیزٌ، باید خینی حّاسز رِ جي  کنی. بکنً

 .رِز ِقز داریً

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

 .باشُ حس ىن ىیرو -

ً ٍاش رِ بسز ِ غیت شد حشز مج ذاث نشسرً . از جاو بنند شدو ِ برگشرً باال. چش
 .ِ با نرو افزار ىخصّصی کُ رِی مج ذاث  ٍا نصت بّد، ىشغّل جسرجّ شدو

ذّی حال ِ ٍّای خّدو . گردنً ذیر ىی  کشید. اىا ٍرچی ىی  گشرً کيرر حیدا ىی  کردو
 :گ رً. برگشرً ِ بُ ارشیا نگاٌ کردو. بّدو کُ حس کردو کسی کنارو نشسز

 ذّ چرا اینجایی؟ -
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 :جّاا داد. یُ چیزی رِ خینی سری  ذایج ىی  کرد

 . ایيان گ ز خّدو کار کنً، ىی  ذّنً از حسش بربیاو -

ُ  ایيان نگاٌ کردو  :حرسیدو. زیرچشيی ب

 خت حاال بُ کجا رسیدی؟ -

 .یُ چیزایی حیدا کردو؛ اىا نيی دِنً بُ دردىّن ىی  خّرٌ یا نُ: ارشیا

 :کنجکاِ حرسیدو

 چی حیدا کردی؟ -

 :نق ُ آخر ىرنش رِ گذاشز ِ ص حُ رِ برگردِند سيرً ِ شرِع کرد بُ ذّضیح دادن

ىردو نيی دِنن کُ . این نق ُ کُ ىی  بینی آخرین جاییُ کُ اذ اقای عجیةی ذّش افرادٌ -
ُ  ٍا دقیقا ىصه عکساییُ  دمینش چیُ؛ ِمی ىن با دیدن عکس ٍا فَيیدو کُ آشار ِ نشّن

کُ قةال از کارای نارسّس دیدٌ شدٌ؛ ِمی خت ىن از این ذّ دیدو، دقیقا ىشخص 
چندذا ىدرک عجیت ِ غریةً ذّی دانشگاٌ عنّو ىاِراا حیدا شدٌ . نیسز کُ اصنُ یا نُ

کُ اسرادا از دیدنش خینی ىر جت شدن ِ خینی ٍا انکارش کردن ِ ىرن اِن اسناد در 
آخرین . دسررس نیسز ِ بازو ى يئن نیسرً کُ این ٍا رب ی بُ نارسّس دارٌ یا نُ

چیزی کُ حیدا کردو عکس یک انگشررٌ کُ آخرین بار ذّی دسز نارسّس دیدٌ شدٌ ِ 
ُ  ٍا ذاییدش کردن  .اِن ذّی دٌ کینّىرری سينانُ، این دقیق ذرٌ؛ چّن خینی از بچ

ُ ای کُ انگشز ارشیا رِش بّد نگاٌ کردو ایيیه باربد ذّی ىغزو ىرِر .  با دقز بُ نقش
با ! نارسّس ًٍ اِن جا بّدٌ. (حنج کینّىرری سينان، جایی کُ ذصادف کردی). شد

! چقدر قشنگ ذّضیح ىیدی عزیز دمً. چقدر زِد بزرگ شدی. ذحسین بَش نگاٌ کردو
ُ ٍا رِ صدا کردو ُ رِو ایسرادن. بچ  :نگاٌ سرسری بَشّن انداخرً ِ گ رً. ٍيُ رِب
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 ...، ایيان ِ نریيان. ندا ِ آئیه ِ جیکّا با ىن ىیان -

 :ىی خّاسرً بگً ٍنیا؛ اىا فّرا حشیيّن شدو ِ با کيی ىکض گ رً

ىن ىیرو دانشگاٌ عنّو . بقیُ ىی  ىّنید ِ بُ کارذّن اداىُ ىی دین. آِینا با ًٍ ىیرید -
شيا ٍاو برید اِن ىن قُ ِ اگُ جسدی . ٍرطّر شدٌ باید اِن اسناد رِ بةینً. ىاِراا

ً ٍا، کار نارسّس یا نُ ٌ ی ذک ذکشّن رِ از نظر . ٍسز بةینید کُ نشّنُ ِ اشر زخ چَر
 :گذرِندو ِ گ رً

 .فردا صةح حرکز ىی   کنیً -

*** 

الی چشيً رِ باز کردو ِ دسز دراز کردو کُ گّشی ای رِ کُ نریيان بَيّن دادٌ بّد 
 :صدای غرغر ندا بنند شد. بردارو

 .خ ُ کن اِن الىصت رِ! اَوٌ -

 :با صدایی کُ دِرگُ شدٌ بّد گ رً

 .خینی خت بابا -

ً ٍاو رِ ىاساژ . باالخرٌ حیداش کردو ِ زنگش رِ خ ُ کردو رِی ذخز نشسرً ِ چش
 .دادو

 .ٍّی ندا حاشّ دیرٌ -

 .یُ غنز زد

 !ىیگً حاشّ دیگُ -

 .گيشّ خّابً ىیاد: ندا
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 :بنند گ رً. حاشدو ِ مةاسً رِ عّض کردو

 .دیر بنند بشی نيی ذارو آرایش کنی ٍا، ِقز نيیشُ -

ً ٍای بسرُ نشسز  :سرش رِ خارِند ِ گ ز. با چش

 ساعز چندٌ ىگُ؟ -

 .حاشّ دیگُ. ٍ رُ -

 .ب د از یُ ٍ رُ اِىدو راحز بخّابً. ذّ رِحز: ندا

. جّابش رِ ندادو ِ بُ طرف کيد رفرً ِ یُ چند ذا از مةاس ٍای ذّی کيد رِ برداشرً
محاف . آٌ کش داری گ ز ِ اِىد از ذخز بیاد حایین. برگشرً طرف ندا ِ نگاٍش کردو

 .دِر حاش حیچید ِ با ىخ زىین خّرد

. آىادٌ از اذا  خارج شدو ِ بُ طةقُ دِو رفرً. اجدادو رِ آباد کرد ذا باالخرٌ بنند شد
ُ  ٍا داشرن کار ىی  کردند انقدر خّابش . خسرُ نةاشیدی گ رً ِ بُ طرف ارشیا رفرً. بچ

ً ٍاش رنگ خّن شدٌ بّد  .ىی  اِىد کُ چش

ُ ش گذاشرً ِ رِ بُ بقیُ گ رً  :دسرً رِ رِی شّن

 .نّبری اسرراحز کنین، این جّری ىریض ىیشین -

 :رِ بُ ارشیا گ رً

 .حاشّ برِ بخّاا -

 :آرِو گ ز. دسرً رِ گرفز ِ کشید سيز خّدش

 .ىّاات خّدد باشی  ٍا -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

62 elahe-mohammadi  باد نسه از نابّدگریرىان |  

ً ٍاش نگاٌ کردو ِ گ رً  :بُ چش

 .باشُ -

 .ِسط راٌ ایسراد ِ بُ طرفً برگشز. بُ رفرنش خیرٌ شدو

ً انداو با ٍاذّن حیدا نيیشُ - فردا، حس فردا ىیاد . راسری دیشت زینّس اِىد گ ز ٍ
 .خةر ق  یش رِ بَز بدٌ

ُ  ٍا رفز. سری ذکّن دادو ً ٍاش رِ ىامّند ِ خّاا آمّد بُ طرف حن  .چش

ىنرظر نشدو کُ جّاا بدٌ، ىی  خّاسرً اگُ خّابند، . رفرً سيز اذا  نریيان ِ در زدو
ُ  ٍا حایین رفرً ِ ِارد  آشخرخّنُ شدو. بیدار بشن  .آرِو از حن

 .نگاًٍ بُ آِینا افراد کُ داشز چایی دو ىی  کرد

ٌ ای؟ -  ذّ آىاد

 :با مةخند برگشز سيرً ِ گ ز

 .آرٌ -

 :بُ ىیز ذکیُ دادو ِ گ رً

 .ذّ ًٍ برای خّدد کدبانّیی ٍسری  ٍا -

ٌ ی شیرینی کرد ِ برگشز سيز قّری  :رفرً نزدیکش ِ گ رً. خند

 فالسک داریً؟ -

 ِاسُ چی ىی  خّای؟. آرٌ ٍسز: آِینا

 .نيی خّاو ذّ راٌ بایسریً. برای ذّ ىاشین -
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بُ ساعز کُ ٍ ز ِ . قّری رِ رِی سياِر گذاشز ِ دنةال فالسک رفز. آٍانی گ ز
ٍيُ آىادٌ ِ ىنرظر دِر ىیز . رب  رِ نشّن ىی  داد، نگاٌ کردو ِ بُ طةقُ باال برگشرً

 .آدرس دقیق رِ رِی کاغذی نّشرً ِ بَشّن دادو. نشسرُ بّدند

 :رِ بُ نریيان گ رً

 .اگُ ىشکنی حیش اِىد حريا خةر بدین -

 .سرش رِ ذکّن داد ِ از جاش بنند شد

ُ چیز، ذّی باغ رفرً ُ  ٍا . کی ً رِ رِی دِشً ىرذت کردو ِ ب د از ى يئن شدن از ٍي بچ
 .ذّی ىاشین ىنرظرو بّدند

ُ طرف ىاشین  ایيان رفرً ِ گ رً  :ب

 .حريا ٍرچی شد بُ ىن خةر بدین. ىّاات خّدذّن باشین -

ً نگاٍی بًَ انداخز ِ گ ز  :نریيان نی

 .باشُ -

 .کی ً رِ رِی حاو ىرذت کردو. سری ذکّن دادو ِ رفرً سّار ىاشین شدو

 :جیکّا حرسید

 کجا باید بریً؟ -

 :بَش نگاٌ کردو ِ جّاا دادو

 .ىی ریً ذَران -

 .دندٌ رِ جا زد ِ حرکز کرد
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*** 

 :برگشرً طرف ندا ِ آئیه، گ رً. یک ساعری ىی  شد کُ راٌ افرادٌ بّدیً

 شيا ٍا دانشگاٌ عنّو ىاِراا رِ بندین؟ -

ُ ای باال انداخز ِ گ ز  :ندا چّن

ُ ی اِمُ ىی شنّو -  .دف 

 :آئیه نگاٍی بًَ انداخز ِ حرسید

 اصال ى يئنی ٍيچین جایی ِجّد دارٌ؟ -

 :آرِو زىزىُ کردو. برگشرً سرجاو ِ بُ بیرِن خیرٌ شدو

 .نُ -

 .آرٌ ِجّد دارٌ: جیکّا

 :کنجکاِ نگاٍش کردو ِ حرسیدو

 حس چرا ذّی نز چیزی ازش ننّشرُ؟ -

 :جّاا داد

 .نيی ذّنن راز اِنجا رِ فاش کنن؛ بنابراین کاىال ىخ یُ! چّن اِنجا یُ ىکان سّریُ -

 :ندا خزید جنّ ِ گ ز

 حس ارشیا از کجا اطالعاد اِنجا رِ گیر آِردٌ؟ -

 :آئیه بی ربط حرسید
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 !ارشیا؟ ارشیا کیُ؟ -

 :چج چج نگاٍش کردو ِ گ رً

 .داداشِف ىن -

 :بُ بیرِن خیرٌ شد ِ گ ز

 .آرىیا نُ ارشیا -

 :با خشً گ رً

 !برادر ىن اسيش ارشیاسز. این اسيیُ کُ شيا رِش گذاشرین -

ً ٍاو خیرٌ شد ِ بی ذ اِد بُ عصةانیز ىن گ ز  :بُ چش

 .حس آرىیاسز -

 ...شی ّنُ ىیگُ ٍيین ِسط جادٌ! آئیه ىن ِ عصةانی نکن ٍا -

 :جیکّا ِسط حرفً حرید ِ گ ز

 !اَوٌ ، بس کنین دیگُ -

دمً ىی  خّاد ٍيین ِسط جادٌ سالخیش کنً . ىحکً ذکیُ دادو ِ ن س عيیقی کشیدو
ُِف مجةاز رِ ُ شدد بیرِن فرسرادو ِ بُ بیرِن خیرٌ شدو. حسرِف بی ریخر ب د از . ن سً رِ ب

 .کيی سکّد، ندا دِبارٌ سّامش رِ ذکرار کرد

 چ ّر ارشیا ازش باخةر شدٌ؟! نگ ری -

 :جیکّا از ذّی آینُ نگاٍی بَش انداخز ِ گ ز
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ُ سز - ُ ی فّ  حیشرفر ُ ذّن ٍسز، یُ برناى ُ ای کُ ذّی مج ذاث ٍي اصال چیز . اِن برناى
ٌ ش خةر نداشرُ باشُ  .ىخ ی ِجّد ندارٌ کُ اِن نرو افزار دربار

 حس آدرس اِنجا ذّی اِن برناىُ ٍسز؟ -

 .بُ احريال نّد درصد: جیکّا

 ِ اِن دٌ درصد؟: ندا

 .اِن دٌ درصد جزا ىحسّا ىیشُ: آئیه

 ِ اگُ که ىحسّا شُ؟ -

 .کارىّن بیشرر ىیشُ: جیکّا

 :ندا حرحرص گ ز

 .بابا اِن الىصت رِ ِا کن بگرد خت -

ً ساعز جسرجّ باالخرٌ حیداش کردو. مج ذاث رِ باز کردو ِ ِارد نرو افزار شدو  .ب د از نی

 چی شد؟: ندا

 .حیداش کردو -

 کجا؟: جیکّا

 .ىی ریً اىین آباد -

*** 

 «ایيان»
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ٌ ایيّن نگاٍی انداخرً ِ مج ذاث رِ باز کردو ُ ی اجار ذياو اطالعاذی رِ . بُ در ِ دیّار کنة
ُ دسز آِردٌ بّدیً ذایج کردو خینی س ی . دِ ساعری ىی  شد کُ رسیدٌ بّدیً. کُ ب

کردیً کُ یکی از جسد ٍا رِ بةینیً؛ اىا اجازٌ نيی دادند ِ ىی  گ رند کُ فقط اعضای 
ٌ اش این اجازٌ رِ دارند باالخرٌ با سّااسر ادٌ از قدرد نریيان ذّنسریً یکی از . خانّاد

ً  ٍا رِ نداشریً  .اجساد رِ بةینیً؛ ِمی انقدر زىان کً بّد کُ فرصز شناسایی آشار زخ

 :در حین ذایج گ رً

 بُ امینا  ایيیه زدی؟ -

 .نیازی نیسز: نریيان

 :نگاٍش کردو ِ حرسیدو

 چرا؟ -

 :بدِن این کُ نگاًٍ کنُ جّاا داد

 !چّن نیازی نیسز -

 .کاىال قان  شدو! آٍا -

 :ىکصی کردو ِ ب د جدی گ رً

 اگُ ذّ خةر نيیدی ىن ب رسرً؟ -

 :دسز از کار کشید ِ گ ز

 .ِقری برگشریً ىی گیً. گ رً کُ الزو نیسز االن بَش خةر بدیً -

 :مج ذاث رِ گذاشرً رِی ىیز ِ گ رً
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 .اىا گ ز ٍرچی شد بَش بگیً -

 .آِینا با ذ جت بَيّن خیرٌ شد

 :حّزخندی زد ِ جّاا داد

 .ىن کاری رِ کُ دمً بخّاد انجاو ىیدو. اِن بگُ -

 :دسری بُ صّرذً کشیدو ِ گ رً

ُ عَدٌ ىی گیرٌ - ٌ بازیز گرفرُ؟ از ٍيّن اِل گ ری امینا سرحرسری گرٌِ رِ ب االنً . ىسخر
 !کُ گرفرُ حس دردد چیُ؟ ىصه آدو خةر رِ بَش بدٌ دیگُ

ُ ی مج ذاحش خیرٌ شد ِ بی ذ اِد گ ز  :بُ ص ح

 .کاری رِ کُ دمً بخّاد انجاو ىیدو -

 :کالفُ رِ بُ آِینا گ رً! غدِف مجةاز

 .ایيیه امینا رِ بدٌ -

ُ جاش گ ز  :نریيان ب

 ىی  خّای چی کار؟ -

 :عصةی گ رً

 .ىی  خّاو گزارش رِ براش ب رسرً -

 :بی ذّجُ گ ز

 .گ رً کُ نیازی نیسز -

ُ و رِ سر ىی  بری -  .داری حّصن
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 :رِ بُ آِینا گ رً

 ایيینش؟ -

 :مج ذاحش رِ بسز ِ گ ز

 ٍنّز بَش فکر ىی  کنی؟ -

ُ شدد -  !آرٌ ب

 :ب د دِبارٌ رِ بُ آِینا گ رً

 !بدٌ دیگُ آدرسش رِ -

 :دسز بُ سینُ نشسز ِ گ ز

 ىنظّرو اینُ ٍنّزو دِسرش داری، ىگُ نُ؟ -

. ىی  خّاد زجرو بدٌ. این بحض رِ امکی ٍربار ِسط ىی  کشُ. مت ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو
ٌ ذرٌ نابّدو کنُ  :عصةی گ رً. ىی  خّاد ٍر بار کُ ىی  حرسُ ازو اعرراف بکشُ ِ ذر

 !ذّ خّدد جّاا سّامز رِ ىی  دِنی -

 .ىی  خّاو خّدد بگی. نُ اذ اقا سر از کاراد در نيیارو -

 :دسری بُ صّرذً کشیدو ِ گ رً

ُ ی جّاا دادن بُ این چرندیاد رِ ندارو -  .اصال حّصن

ُ جا شد ِ گ ز  :ذّ جاش جاب

 ىی  خّای خّدو ب َيً؟ -
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ُ ىّن رِ زیاد . فکر ىی  کنً امینا بین ىا قرار گرفرُ نریيان با اصرار  ٍای بی جاش دارٌ فاصن
 ىن کُ از امینا فاصنُ گرفرً، دمیه این رفراراش چی ىی  ذّنُ باشُ؟. ىی  کنُ

 :گ رً

 .خینی عّض شدی! جدیدا اصال نيی شناسيز -

ُ رِو ایسراد  .ىنً بُ ذة یز از اِن بنند شدو ِ نگاٍش کردو. بنند شد ِ اِىد رِب

 فکر کردی بُ ٍيین راحری ىی  ذارو ذٍنً رِ بخّنی؟ -

ُ ش رِ خارِند ِ گ ز  :چّن

 فکر کردی نيی ذّنً؟ -

 .ىی  دِنی کُ نيی ذارو -

ً ٍاو رِ بسرً ِ خّاسرً ذنخّرد کنً کُ دسرً  ذا ىرّجُ شدو کُ ىی  خّاد چیکار کنُ چش
 :رِ گرفز ِ گ ز

 کجا؟ -

 :عصةی گ رً

 .دسرً رِ ِل کن -

 :با مةخند ىضحکی گ ز

-  ُ  آرٌ یا نُ؟. سزجّابً یک کني

 :دندِن ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو ِ غریدو

ُ  فرض کُ آرٌ -  خت کُ چی؟! ب
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 :صداش رِ باال برد ِ گ ز

 !خّدد ىی  دِنی کُ چُ بالیی سر خّدد ِ اِن ىیاری -

 :بنند گ رً

ب د از این . آرٌ م نری ذا حاال صدبار گ ری؛ اىا ذا زىانی کُ این بازی اداىُ دارٌ. آرٌ -
 .جریان کُ دیگُ دسرً بازٌ

 :با حّزخند گ ز

 .امةرُ اگُ برّنی ىصه قةه زندگی کنی -

 .ىی  ذّنً -

ً ٍاو خیرٌ شد ِ گ ز  :بُ چش

 .اىیدِارو -

 .با مةخند بَيّن خیرٌ شد. صدای زنگ  ایيیه باعض شد ٍر دِىّن بُ آِینا نگاٌ کنیً

 :نریيان ىر جت حرسید

 چی کار کردی؟ -

 :آِینا جّاا داد

 .گزارش کارو رِ برای رئیسً فرسرادو -

انگشرش رِ بُ . دسری بُ صّرذش کشید. با مةخند حرص دراری بُ نریيان خیرٌ شدو
 :طرفيّن گرفز ِ گ ز

 !یکی طنةرّن -
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*** 

 «امینا»

ِ  ایيیه رسیدٌ از آِینا رِ باز کردو  .میّان چایی رِ رِی ىیز گذاشرً 

ذقریةا یک ساعز درگیر حیداکردن ىکان ىّردنظر . ىا دِ ساعز ىیشُ کُ رسیدیً -
ب د از حیدا کردنش با اصرار زیاد، اجازٌ دادن کُ یکی از جسد ٍای کشف شدٌ رِ . بّدیً

این کار احریاج بُ . بةینیً؛ اىا زىان انقدر کّذاٌ بّد کُ فرصز ذشخیص حیدا نکردیً
 .کامةد شکافی دارٌ ِ اىکاناذش رِ نداریً

حیشنَادی براش نداشرً؛ ی نی انقدر ذٍنً درگیر کار خّدىّن بّد کُ فرصری برای 
 :حس براش نّشرً. فکرکردن بُ کار اِن ٍا نداشرً

 .آخرین خةرٍا رِ براو ب رسز. بسیار خت -

آئیه ِارد شد ِ در . بنند شدو ِ در رِ باز کردو. زنگ سّییز زدٌ شد. ِ مج ذاث رِ بسرً
 .ىنرظر نگاٍش کردو. رِ حشز سرش بسز

 :حرسید

 جیکّا ِ ندا کجان؟ -

 بگّ بةینً چی شد؟. جیکّا ًٍ رفرُ چیزی بخرٌ. ندا ذّ اذاقُ -

 :رفز رِی ىةه نشسز ِ گ ز

فقط . اصال کسی از اِنجا خةر ندارٌ کُ بخّاد در ىّردش نظری بدٌ! ٍیچی کُ ٍیچی -
ُ نظرو ىی   دِنسز؛ اىا چیزی نگ ز  .یُ ن ر خینی ىشکّک بّد ب

 :حّفی کشیدو ِ گ رً
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 حاال چیکار کنیً؟ -

 :کيی فکر کردو ِ گ رً

 اِن آدوِف ىشکّک، رٍگذر بّد؟ -

 .اِن جاسز. ىغازٌ صحافی سر خیابّن! نُ: آئیه

 :ندا از اذا  خارج شد ِ گ ز

 چُ خةر؟ چی شد؟! اِف اِىدی -

حاال چی کار کنیً؟ از ِقری رسیدیً حسرا . نگاٌ گذرایی بَش انداخرً ِ بُ ىیز خیرٌ شدو
ُ ای نيی رسیً؛ چّن  سُ بار رفرن ذحقیق؛ اىا ٍردف ُ کُ برىی گردن بُ ٍیچ نریج

این طّری بخّایً حیش بریً بُ قرارو با . ٍیچ کس از اِن ساخريّن کّفری خةر ندارٌ
ُ ای کشیدو ِ خّدو رِ رِی ىةه حرد کردو. زینّس نيی رسً  .حّف کالف

 .ٍیچی دسريّن خامیُ: آئیه

 .ای بابا:  ندا

جیکّا ٍیجان زدٌ اِىد . آئیه بنند شد ِ رفز در رِ باز کرد. ٍيّن محظُ زنگ زدٌ شد
 :ذّ ِ حرسید

 چی شد؟ چی کار کردی؟ -

 .این کف دسز اگُ ىّ دارٌ بکن! ٍیچی: آئیه

 : دٍن کجی کردو ِ گ رً

 ىگُ ازد حّل خّاسز؟ -
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 :سرش رِ خارِند ِ گ ز

 .آخ ىن یُ ىقدار دچار سّاذ اًٍ شدو -

 :جیکّا کالفُ گ ز

 .ىن خّدو با یُ عاميُ اطالعاد اِىدو! اٍُ بی خیال -

خرید  ٍای ذّی دسرش رِ رِی کانرر گذاشز ِ اِىد رِی ىةه . ىنرظر نگاٍش کردو
 .ىقابه ىن نشسز

 خت؟ -

 :گنّش رِ صاف کرد ِ شرِع بُ ذّضیح دادن کرد

سر راًٍ یُ . از ِقری کُ از خّنُ رفرً بیرِن ذا سّحری از ٍر کی رد شد سّال کردو -
ً ٍاش عسنیُ رِ بُ زرد بّد ِ خینی ىشکّک بّد رِ دیدو کُ بُ یُ  جِّنی کُ چش

 ...درخز ذکیُ کردٌ

 :(ندا)حیاو بازرگانی 

ٌ سز ِ گریُ کردٌ؟ -  نکنُ عاشق شد

 .مت ِرچید ِ ساکز شد. با اخً نگاٍش کردو

ِقری داشرً . کنی سّال حیچً کرد ِ جّاا درسری نداد. خالصُ ازش سّال کردو -
نزدیک رفرً ِ نگاٌ کردو، فَيیدو . برىی گشرً ىرّجُ ساخريّن ىشکّکُ ذُ کّچُ شدو

ٌِف  در . خّاسرً برگردو کُ یک دف ُ ٍيّن حسرِف جنّو سةز شد. اِن جا ٍيّن دانشگا
حری چند باری کُ برگشرً . صّرذی کُ ىن ِقری ازش جدا شدو از جاش ذکّن نخّرد

 .حشز سرو رِ نگاٌ کردو نةّد
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 :آرِو گ رً

 !ی نی نيی ذّنُ آدو باشُ -

ِ دِبارٌ ٍيّن محظُ صدای در باعض . سراشّن برگشز طرفً ِ ذاییدی نگاًٍ کردند
ُ ىّن بُ در نگاٌ کنیً  .شد ٍي

 :ندا با ذ جت گ ز

 !ی نی کیُ؟ -

 :امکی ىصال خّنسرد گ رً

 !یکی برٌ در رِ باز کنُ -

ُ طرف در رفز قةه این کُ در رِ باز کنُ برگشز طرفيّن ِ . جیکّا آرِو بنند شد ِ ب
 :گ ز

 !آىادٌ باشین -

 .ٍيگی بنند شدیً ِ آىادٌ ِ ىنرظر بُ در خیرٌ شدیً

در آرِو باز شد ِ حشرش یُ حیرىرد ژِمیدٌ ااٍر شد کُ نگاٍش با ذ جت بین ىا چرخ 
ُ ٍاش رِ بررسی کردو. آرِو داخه شد. ىی  خّرد ُ ی آبی آسيّنی. ٍام  !یُ ٍام

ُ  ٍا ىی ایسراد ِ بُ صّرذشّن نگاٌ . کنجکاِ بُ رفرارش نگاٌ کردو ذک ذک جنّی بچ
 .ىی  کرد

ً ٍاو خیرٌ شد ً ٍای گرد بُ چش . با ذ جت بَش نگاٌ کردو. بُ ىن کُ رسید، با چش
ً ٍاش داشز ذ جةً ىّق ی شدد گرفز کُ بر  . چشيً یُ حس  آشنا نسةز بُ چش

ً ٍاش دیدو  !چشيً رِ ذّی ان کاس چش
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 :ب د از گذشز محظاذی طاقز فرسا، زبّن باز کرد ِ با صدایی خش دار گ ز

 !حس باالخرٌ اِىدی نابّدگر -

*** 

 «حیرىرد ىجَّل»

ُ رِو، خیرٌ شدٌ بّدو ٌ ی حیرىرد رِب ندا میّان آبی رِ رِی ىیز . ىنرظر بُ صّرد ذکید
 .گذاشز ِ اِىد کنار ىن نشسز

ٌ ىزٌ کرد  .میّان آا رِ برداشز ِ کيی ىز

ُ ی ىصنحری کرد ِ با چشً بُ حیرىرد ىجَّل  اشارٌ کرد بی ذّجُ بَش بُ ىرد . آئیه سرف
ُ رِو خیرٌ شدو انگار این ىرد عادد دارٌ کُ آدو رِ برای شنیدن حرفش ىنرظر . رِب

ّ ٍای یک دسز س یدش انداخرً. بذارٌ نگاًٍ رِ حایین آِردو ِ رِی . نگاٍی بُ ى
ً ٍای ىشکی  بُ رنگ شةش ىرّقف کردو ً ٍاش براو  آشناسز. چش نگاٍی ! چقدر چش

ٌ اش انداخرً ىصه یک ىیدان ىغناطیسی ىن رِ بُ سيز خّدش جذا . کنی بُ چَر
 !ىی  کرد

 :دسری بُ دٍانش کشید ِ آرِو گ ز

 .ىينّن -

ً ٍاو رِ بسرً ِ ذکیُ دادو. خت حرف بزن دیگُ. کالفُ شدٌ بّدو یادو باشُ رِی . چش
 !بی حّصنگی  ٍاو کار کنً

 :نگاٌ عيیقی بُ ىن کرد ِ با صدای خش داری شرِع بُ حرف زدن کرد
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ُ  اشکان ِ رضا ىّق  . بیسز سامُ کُ ىنرظر اِىدن دخرری ٍسرً از نسه باد - دخرری ک
اِن ىّق  فکر ىی  کردو دارن چرد ِ حرد . برگشز از اِن بیابّن کذایی حرفش رِ زدن

ىیگن ِ ىصه خینی از گنداشّن کُ الحّشّنی کردن، ىی  خّان این شکسز بزرگ رِ ًٍ 
ٍیچ کاری . ب د از اِن فاج ُ ذّی اِن برٍّد، خینی داغّن شدو. الحّشّنی کنن

حری نيی ذّنسرً برو حیش یک دکرر ِ از ىشکالذً براش بگً ذا بًَ . نيی ذّنسرً بکنً
ً ٍاو آرِو رِی ًٍ قرار نگرفرُ. کيک کنُ شةی نگذشرُ کُ کابّس . بیسز سامُ کُ چش

یک شت ِقری از اِن کابّس ذرسناک بیدار . اِن بیابّن کذایی ذّی فرانسُ رِ نةینً
ُ  اشکان این قدر دادِبیداد . شدو، اِن قدر عصةی بّدو کُ ن َيیدو کی رسیدو جنّی خّن

ُ ش بیدار شدن ِقری دید ٍیچ جّرٌ ساکز نيیشً ِ حرف ٍاش رِ . کردو کُ زن ِ بچ
باِر نيی کنً، آدرس یُ بیيارسران ذّی ىشَد رِ بًَ داد ِ گ ز اگُ حرفش رِ باِر 

ِقری ٍراسّن ِارد بیيارسران شدو ِ . ندارو خّدو برو ِ اِن دخرر رِ از نزدیک بةینً
ُ و امةرُ چیزی از یُ دیِّنُ کً . سراغ اِن دخرر رِ گرفرً، حرسرارا فکر ىی  کردن دیِّن

ىّق ی آرِو شدو کُ از حشز حنجرٌ دخرری رِ نشّنً دادن کُ ذّی یک . نداشرً
اِن دخرر برای بُ دنیا اِىدن عجنُ داشز ِ . بًَ گ رن زِد بُ دنیا اِىدٌ. دسرگاٌ بّد

ِقری اسيش رِ حرسیدو یقین حیدا کردو کُ خّدِف . شیش ىاٍُ بُ دنیا اِىدٌ بّد
ُ ش ًٍ دمیه داشز؛ چّن اگر ىی  خّاسز سُ . خّدشُ حری بُ دنیا اِىدن شیش ىاٍ

اِن شت  اشرةاٌ کردو . ىاٌ دیگُ بُ دنیا بیاد عنصرش اِن چیزی کُ باید ىی   بّد، نيی شد
کُ بیيارسران رِ ذرک کردو؛ چّن ِقری دِبارٌ برگشرً، خةر از ىرخصی اِن بچُ ِ 

نّزدٌ سامُ ذيّو دنةال اِن دخرر گشرً؛ . ىادرش دادن ِ ذياو اىید ىن رِ نااىید کردن
ذا این کُ باالخرٌ براو خةر آِردن کُ اِن دارٌ اِن . اىا ىصه یک ق رٌ ذّی زىین رفرُ بّد

 .ِ ىن ذّ رِ اىرِز، ب د از نّزدٌ سال دِبارٌ حیدا کردو... ىاىّریز رِ بُ حایان ىی  رسّنُ

ذّی باِرو این  . گیج ِ سردرگً بُ ىردی خیرٌ شدٌ بّدو کُ از خینی چیز ٍا خةر داشز
این کُ این ىرد ذّی اِن فاج ُ بّدٌ ِ جّن سامً بُ در بردٌ . ٍيُ اطالعاد نيی گنجید
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چرا . باشُ؛ اىا آِینا بُ ىن گ ز کُ فقط حدر  ایيان ِ نریيان بّدن کُ نجاد حیدا کردن
شاید ًٍ . س ی داشرن این ىرد ىخ ی باشُ؟ نگاٌ ىشکّکی بُ سرذاحای حیرىرد انداخرً

برای اجنُ ِ دسریاراشّن کار سخری نیسز کُ سری  یُ چیزی رِ حیدا ! دارٌ درِغ ىیگُ
ُ شّن ًٍ ذخصص گّل زدن دارن! کنن ً ٍاو ًٍ اعرياد ندارو. ٍي . ىن دیگُ بُ چش

ُ ی این ىرد رِ  ً ٍاو ىشرِط بُ جّاا  ایيان ِ نریيانُ؛ چّن ىن ٍام امةرُ اعرياد بُ چش
بُ جیکّا . س ی کردو خّنسرد باشً ِ ِانيّد کنً حرف ٍاش رِ باِر کردو. خنصی دیدو

ُ حاذی بَش فَيّندو چیزی نگُ، ٍيین طّر بُ ندا  .نگاٌ کردو ِ از طریق ذن

 :با آراىش گ رً

ُ کً بُ . حس شيا خینی اذیز شدین ذا ذّنسرین ىن رِ حیدا کنین - فکر ىی  کنً ی
 !اسرراحز نیاز داشرُ باشین

 .سری ذکّن داد ِ این طّری ىّافقرش رِ اعالو کرد

اٍيی کردو ِ . آئیه ىشکّک نشسرُ بّد ِ ذّی عامً ٍخرِد بُ حیرىرد خیرٌ شدٌ بّد
 :گ رً

 .آئیه ایشّن رِ بُ اذا  راٍنيایی کن ذا اسرراحز کنن -

 .خینی ِاضح از ٍخرِد دراِىد ِ سرش رِ ذکّن داد

 :قةه از این کُ برن سيز اذا  گ رً

 !بةخشید -

 :حیرىرد برگشز ِ گ ز

 بنُ؟ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

79 elahe-mohammadi  باد نسه از نابّدگریرىان |  

 ىیشُ اسيرّن رِ بدِنً؟ -

 :مةخندی زد ِ گ ز

 .داریّش -

 :سری ذکّن دادو ِ گ رً

 .راحز باشین -

بُ ىحض این کُ در رِ بسز بُ طرف . رفرنش رِ با چشً دنةال کردو ذا ِارد اذا  شد
ُ  ی ایيینً شدو ِ برای نریيان  ایيینی با این . مج ذاحً خیز برداشرً سری  ِارد ص ح
 :ىضيّن فرسرادو

 ذّ آدىی بُ اسً داریّش کُ ذّی جنگ فرانسُ بّدٌ باشُ، ىی شناسی؟ -

 .ناخنً رِ بُ دندِن گرفرً ِ ىشغّل حرص خّردن شدو ذا جّاا بدٌ

 :ندا کنارو نشسز ِ گ ز

 حرف ٍای حیرىردٌ رِ باِر ىی  کنی؟ -

 :کالفُ گ رً

 .خینی ىشکّکُ. نيی دِنً -

 :جیکّا بُ طرفيّن اِىد ِ کنار عسنی نشسز ِ گ ز

 ذا االن کجا بّدٌ؟. خینی ىشکّک ذر از ىشکّکُ -

 :ندا بُ جای ىن جّاا داد

ُ در دنةال امینا ىی  گشرُ؛ ِمی حیداش نيی کردٌ -  !دیدی کُ گ ز داشرُ درب
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 :ىر کر جّاا داد

 .آرٌ شنیدو -

کدِو . چقدر م رش ىیدٌ. دمً ىی  خّاد مج ذاث رِ بکّبً ذّی فر  سرو. ِای خدای ىن
ُ او ىی  کرد آئیه . گّریُ کُ جّاا  ایيیه بُ این ىَيی رِ نيیدٌ؟ اسررس داشز خ 

 .یّاش در اذا  رِ بسز ِ بُ طرفيّن اِىد

 :یّاش گ ز

ُ  ٍا بُ این یارِ اعرياد نکنین - یُ داریّش بّدٌ کُ ذّی جنگ ىردٌ اِنً بُ طرز . بچ
 .فجی ی

 :گ رً. کّبش قنةً رِ حس ىی  کردو

 اگُ اِن ىردٌ، حس این کیُ؟ -

ُ ىّن ذکّنی بخّریً سری   ایيیه جدید رِ باز کردو ِ . صدای  ایيیه باعض شد ٍي
ُ ِار خّندىش  :زىزى

ِ  ایيان بّدٌ -  .ذّی جنگ ًٍ بّدٌ ِ ىردٌ. آرٌ، داریّش دِسز ىشررک حدر ىن 

 :آا دٍنً رِ قّرد دادو ِ ذایج کردو

 ى يئنی کُ ىردٌ؟ ی نی اصال اىکانش نیسز کُ جّن سامً بُ در بردٌ باشُ؟ -

 :جّاا داد

اصال . سرش کاىال ق   شدٌ ِ اعضای بدنش رِ بُ غنیيز برداشرن. آرٌ ى يئنً -
 .اىکانش نیسز کُ زندٌ برگردٌ
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ُ  ٍا نگاٌ کردو ٌ ی بچ آئیه ى يئن بُ ص حُ خیرٌ بّد ِ . ندا مةش رِ ىی  گزید. بُ چَر
ىصه این کُ اِل قيخز . جیکّا بی خیال ىرن رِ ىی  خّند ِ ىن داشرً سکرُ ىی  کردو

آخُ این چُ ِض یُ؟ فکر کنً ىن باید از بقیُ خّنسرد ذر . بّدو ب د دسز ِحا درآِردو
 !باشً

 :آا دٍنً رِ قّرد دادو ِ حرسیدو

 چی کار کنیً؟ -

 :جیکّا جّاا داد

 .باید بریً سرِقرش دیگُ -

ُ طرف در اذا  حرکز کردو؛ چّن فضا . سری ذکّن دادو ِ از جاو بنند شدو آرِو ب
ُ سز، نيی ذّنً از عنصرو اسر ادٌ کنً حس یا باید از چشيً اسر ادٌ کنً یا جادِ، . بسر
 .کُ جادِی ىن، رِی اجنُ کارساز نیسز

نگاٍی بُ ى نی آىادٌ باشین . دسرً رِ بُ دسرگیرٌ گرفرً ِ آرِو بُ حایین فشردو
ٍرچی با چشً گشرً، . چَارذایی با ًٍ ِارد اذا  شدیً. بَشّن کردو ِ در رِ ٍه دادو

 !داریّش نةّد

 :ندا گ ز

 حس کدِو گّری رفرُ؟ -

 :آئیه جّاا داد

 .فَيید شناسایی شد، سری  گریخز -

 :جیکّا گ ز
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باید سری  . باید جي  کنیً از این جا بریً؛ چّن نزدیک ىدارک شدیً افرادن دنةاميّن -
 .ِارد دانشگاٌ بشیً

 : اَر رِ نشّن ىی  داد، نگاٌ کردو ِ گ ر12ًبُ ساعرً کُ 

 . ِارد دانشگاٌ ىیشی5ًراس  -

*** 

ٌِف ىخّف»  «دانشگا

مةخند . عین زِرِ ىشکی حّش شدٌ بّدو. از آینُ بُ مةاس  ٍای سرذاحا ىشکیً نگاٌ کردو
ُ ِری بُ خّدو از ذّی آینُ زدو . از اذا  حرِ خارج شدو ِ بُ بقیُ نگاٌ کردو. ی

ٌ بّدیً ٌ ی رفرن شد حّل فرِشندٌ رِ حساا کردو ِ . مةاس  ٍاىّن ىناست بّد ِ آىاد
 :گ رً. جنّذر از بقیُ خارج شدو

ٌ ایً - ُ  نظرذّن از محاظ اىنیری اجازٌ ِرِد بَيّن ىیدن؟. خت از محاظ ااٍری کُ آىاد  ب

 :جیکّا جّاا داد

 اِنش کُ با ىن؛ اىا اگُ اشخاصِف دیگُ از اِن جا ىحافظز کنن چی کار کنیً؟ -

 :نگاٍش کردو ِ حرسیدو

 ىصال کیا؟ -

ٌ ای جّاا داد  :با مةخند ىسخر

 .ىصال داریّش اینا -

 :چشً ازش گرفرً ِ گ رً
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 .باالخرٌ باید اِن ىدارک رِ بةینً، حاال بُ ٍر قیيری کُ شدٌ. ىًَ نیسز -

ُ  طرف ىاشین رفریً از . سّار ىاشین شدیً ِ آرِو راٌ افراد. از در بازار خارج شدیً ِ ب
چ ّر ىی  ذّنن . خینی راحز یُ جن ذّنسز گّميّن بزنُ. شیشُ بُ بیرِن خیرٌ شدو

ُ  ٍاشّن دسز کاری کنن؟ فکر نيی کردو اىکان حذیر باشُ یادو باشُ قةه از . ذّی ٍام
ى يئنا . این کُ برگردیً یُ سری از کراا  ٍای دانشگاٌ کُ بُ دردو ىی  خّرٌ رِ بردارو

اصال ى نّو نیسز چی ذّی دانشگاٌ . اطالعاد خّبی ذّی کراا ٍاشّن ٍسز
 !انرظارىّن رِ ىی  کشُ

ُ جا شدو ِ گ رً  :ذّی جاو جاب

ُ شدد نیاز بُ بر زىانی داریً - اِنً نُ برای یکی دِن ر، ى نّو نیسز ذ دادشّن . آئیه ب
 .چندن رٌ

 :رِ بُ ندا گ رً

ُ سز، اگُ شنّغ کنیً خّدىّن گیر ىی   افریً. از عنصرد اسر ادٌ نيی کنی - ىن . فضا بسر
ذّی . ِ جیکّا ىیریً دنةال ىدارک شيا ٍاو باید برید دِربین  ٍای اىنیری رِ نابّد کنین

حس صددرصد کنی دِربین اىنیری . برناىُ گ رُ بّد اِن جا بُ شدد ىحافظز ىیشُ
 .ٍسز

 :مج ذاث رِ باز کردو ِ اداىُ دادو

. از در ِرِدی کُ رد شیً، سيز چج اذا  ىدیریز ِ انرَای سامن ًٍ اذا  کنررمُ -
 ...حس ٍر. آخرین طةقُ ًٍ اذا  بایگانی

 :جیکّا بین حرفً گ ز

 .ٍیس رسیدیً -
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ُ او رِ ىرذت کردو  :گ رً. کنار در ِرِدی ذرىز کرد. سرِفجاو نشسرً ِ ىقن 

 ىی  خّای بری ذّ؟ -

 :نگاٍش رِ از در دانشگاٌ گرفز ِ نگاًٍ کرد

 حس چی کار کنً؟ -

 :آرِو گ رً

 .شاید در رِ بةندن. اگُ دنةاميّن کنن نيی ذّنیً بیایً بیرِن -

از ىاشین . جنّذر رفریً ِ ىاشین رِ حارک کرد. بُ صّرذً نگاٌ کرد ِ سرش رِ ذکّن داد
ُ او . باد سردی ىی ِزید. حیادٌ شدو ِ اطرافً رِ نگاٌ کردو ذّی خّدو جي  شدو ِ ىقن 

خّاسرً نگاًٍ رِ از اطراف بگیرو کُ حس کردو، چیزی بین درخز ٍای . رِ ىرذت کردو
ٌ رِ ذکّن خّرد االن . نُ م نری ٍا! آٌ خدای ىن. سری  با چشً ىاِراو بررسی کردو. حیاد

ُ او. االن نيی ذّنین جنّو رِ بگیرین! نُ ندا . درسز االن کُ نزدیک باال رفرن از اِمین حن
 :نزدیکً شد ِ گ ز

 بریً؟ -

ُ سخری نگاًٍ رِ از بین درخز ٍا گرفرً  :بُ ساعز ىچیً نگاٌ کردو ِ گ رً. ب

 .بریً -

 :گ رً. جنّی در ِرِدی اصنی ایسرادیً

 .ذّکه بُ خدا -

 .از در کُ رد شدیً، ىردی جنّىّن رِ گرفز. قدو اِل رِ برداشرً

ُ ىّن کرد ِ گ ز  :نگاٍی بُ ٍي
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 این جا چی کار دارین؟ -

 :ىن جّاا دادو

 .برای بررسی ىدارک کشف شدٌ از طرف سازىان اِىدیً -

 :با اخً گ ز

 ىدرک شناساییرّن؟ -

ُ طرف ىرد رفز ِ یّاشکی چیزی بَش ! ىدرک شناسایی؟. ىنرظر بُ جیکّا نگاٌ کردو ب
دِبارٌ راٌ افرادیً ِ بُ طرف ساخريّن اصنی . ىرد سری ذکّن داد ِ کنار رفز. گ ز
 .رفریً

 :نزدیک در بّدیً کُ گ رً

ُ شّن رِ ذّی بر زىانی گیر بندازی، ندا ذّ ًٍ ىیری . آئیه برِ دفرر ىدیریز - باید ٍي
ُ شّن رِ خاىّش کن، اگُ نشد ضة ش رِ غیرف ال کن. دنةال دِربین ٍا . ذرجیحا ٍي

ُ چی رِ بُ شرایط قةه برگردِنیً  .ىنرظر ذياس ىن باشین؛ چّن قةه از رفرن باید ٍي

سرش رِ ذکّن داد ِ . بُ آئیه نگاٍی انداخرً. ىکصی کردو. حاو رِ ذّی سامن گذاشرً
ُ طرف راٍرِی سيز چج حرکز کرد ُ طرف . بُ ندا نگاٌ کردو. ب سرش رِ ذکّن داد ِ ب

ُ  ٍا راٌ افرادیً. انرَای سامن رفز ُ  ٍا رِ . ىن ًٍ ٍيراٌ جیکّا بُ طرف حن ذند ذند حن
 .ىدار جیةیً رِ در آِردو. دِذا یکی باال رفرً

 .دِطةقُ دیگُ باید بریً باال! اٌِ -

ّ ذر از ىن راٌ افراد . ٍيّن طّر کُ باال ىی  رفرً دیگُ جیکّا رِ جنّو ندیدو. جیکّا جن
ُ  ٍای رِ باید طی کنً . ىزیرش اینُ کُ بدِن ىحدِدیز ىیرٌ؛ ِمی ىن ذک ذک این حن
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ُ  ٍا نگاٍی انداخرً. دسرً رِ بُ دیّار گرفرً ِ ن س عيیقی کشیدو ذازٌ یک طةقُ . بُ حن
 .اِىدو باال

ُ ی سّو سامن . دسرً رِ بُ حَنّو گرفرً ِ ن س عيیقی کشیدو. باالخرٌ رسیدو بُ طةق
ذا ذّنسرُ . یّاش حرکز کردو کُ صدای حاو ذّی سکّد سامن نخیچُ. کاىال خنّد بّد

دِطرف سامن حر از . بّدن اذا  بایگانی رِ ذّی کّر  ذرین قسيز ساخريّن گذاشرُ بّدن
بیشرر از این کُ شةیُ دانشگاٌ . در  ٍای ىشکی رنگی بّد کُ ٍيُ، در ٍاشّن بسرُ بّد

ُ ای رنگ رسیدو. باشُ، شةیُ یک ادارٌ یا سازىان بّد بُ سيز . باالخرٌ جنّی در سرى
صدای ک شی ذّی سامن . دسرً رِ بُ طرف دسرگیرٌ بردو. راسرً نگاٍی انداخرً

ُ سرعز کشیدو ذّ. حیچید  !ذا خّاسرً دسرگیرٌ رِ بکشً، در باز شد ِ یکی ب

ً ٍاو رِ آرِو باز کردو ِ بُ جیکّا کُ با خندٌ نگاًٍ ىی  کرد نگاٌ کردو عصةی . چش
 :گ رً

 زٍرىار بُ چی ىی  خندی؟ -

 :ٍّل جّاا داد

 .کسی ذّی سامنُ! ٍیس -

 :اداىُ داد. ذکّنی بُ خّدو دادو ِ صاف ایسرادو

 .برای ٍيین کشیدىز ذّ -

 :یّاش گ رً

 .خّدو ىی  ذّنسرً بیاو ذّ -

 :گ ز
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 .با اِن حرکز الک حشریز حريا مّ ىی  رفریً -

 :بی ذّجُ بُ حرفش حرسیدو

 بُ نظرد ىدارک رِ کجا قایً کردن؟ -

ُ ای باال انداخز ِ جّاا داد  :شّن

باید ذّی آخرین ذاریخ دنةامشّن . ذّی کاىخیّذر رِ گشرً؛ اىا ىدرک رِ اسکن نکردن -
 .بگردیً

ُ چیشّن ى يّمی بّد. نگاٍی بُ اذا  بایگانی انداخرً ٍیچ چیز غیرطةی ی ِجّد . ٍي
ُ  ٍایی فنزی  بّد کُ ذّشّن حر از . نداشز کُ بُ اسيش بخّرٌ دِر ذا دِر اذا ، ق س
ِسط اذا  ىیز . گرد غنیظی ًٍ رِشّن نشسرُ بّد. زِنکن  ٍای رنگ  ِ ِارنگ بّد
ُ  ٍا . کّچیکی برای ى ام ُ بّد ُ ای، جنّی یکی از ق س کاىخیّذر رِ ًٍ رِی ىیزی شیش

ُ  ٍای فنزی حرکز کردو! گذاشرُ بّدن . از باال بُ حایین نگاٌ کردو. بُ طرف ق س
انگشرً رِ بُ طرف ق سُ گرفرً ِ بُ طرف . ِس ی  ذرین طةقُ، اسنادش ىال اىسال بّد

 !فرِدین، اردیةَشز، خرداد، ذیر، ىرداد، شَریّر، ىَر، آبان، آذر. چج راٌ افرادو

ُ طرف ىاٌ آذر بّد نگاٍی بُ صّرد حراخيش . کنار انگشرً، انگشز جیکّا ًٍ ب
کاغذ  ٍا رِ از . انداخرً ِ زِنکن رِ برداشرً ِ سری  بُ طرف ىیز بزرگ ِسط اذا  رفرً

کالفُ حشز دسرً رِ بُ حیشّنیً . زِنکن در آِردو ِ یکی یکی از زیر نگاًٍ رد کردو
ُ ی ىا ندارٌ. کشیدو چُ چیز ىشکّکی ىی  ذّنسرُ حیدا بشُ؟ ! اینا کُ اصال رب ی بُ قضی

چُ چیز ىشکّکی ىی  ذّنُ ِجّد داشرُ باشُ؟ ىّضّعش ! چرا ذا االن بُ این فکر نکردو
 !چی ىی  ذّنُ باشُ کُ برناىُ اِن رِ ىًَ دِنسرُ

 :جیکّا کالفُ گ ز
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 !یکی از یکی ىزخرف ذرٌ. این ٍا ٍیچ کدِو اِن چیزی کُ ىا ىی  خّایً نیسز -

ُ جا کرد ِ اداىُ داد ُ  ٍا رِ ذّی دسرش جاب  :برگ

ُ  ىی دِنً صّرفنکی گ رُ شدٌ -  .دربارٌ جن زدگی آدو ٍا ِ چ

 :دسرً رِ رِی حیشّنیً گذاشرً ِ گ رً

 ىّضّع این چیز ىشکّک چی ىی  ذّنُ باشُ؟ -

 :ىشرش رِ جنّی دٍنش گرفز ِ گ ز

 چرا ىا فکر کردیً کُ باید این جا دنةامش بگردیً؟ -

 .نگاٍش کردو

اگُ اِن چیزِف ىشکّک خینی ىًَ بّدٌ ِ کسی اعرراف نکردٌ ِجّد اِن ىدارک رِ، حس  -
 .ازش ىحافظز ىی  کنن. جایی نگَش نيی دارن کُ مّ برٌ

 :آرِو گ رً

 حس ىا امکی اِىدیً این جا؟ -

 .سری  جّاا داد. ذا مت باز کرد کُ حرف بزنُ صدای ِیةرٌ گّشیش بنند شد

 :صدای آئیه بُ گّشً رسید

ُ شّن ذّ بر زىانی ان -  .ٍي

 :جیکّا جّاا داد

 .خینی خت -

 .یُ چیزی حیدا کردو کُ اصال بُ ىغزد خ ّر نيی کنُ -
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 .زِد بگّ ِقز دارٌ ىیرٌ -

 .ىدارک رِ حیدا کردو -

آرِو دسرگیرٌ رِ کشیدو حایین ِ در ِ باز . بُ ىحض شنیدن این حرف بُ طرف در رفرً
جیکّا حشز سر، دنةامً راٌ . یّاشکی بُ سامن نگاٌ کردو ِ از اذا  خارج شدو. کردو
ُ ی ٍيکف رسیدیً. افراد ُ  ٍا رِ حایین رفریً ذا بُ طةق بُ طرف راٍرِی سيز . ذندذند حن

ٌ ی ندا رِ گرفرً. چج دِیدو  .گّشیً رِ در آِردو ِ شيار

 :بُ ىحض این کُ برداشز، گ ز

 .ىن بُ ىشکه خّردو -

 .ِسط سامن ایسرادو

 :عصةی گ رً

 االن باید بگی؟ -

 .بُ جیکّا اشارٌ کردو کُ برٌ طرف ندا

 :حرسیدو

 چی شدٌ؟ -

 :یّاش جّاا داد

دِن ر ٍسرن کُ ِسط سامن ایسرادن ِ دارن . ىن اصال نرسیدو بُ اذا  دِربین ٍا -
 .حرف ىی زنن

 :دِبارٌ راٌ افرادو ِ گ رً
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فینً دِربین ٍا رِ حاک . جیکّا رِ فرسرادو حیشز. بةین ىا ىدارک رِ حیدا کردیً -
 .کنین ِ زِد بیاین طرف در خرِجی

 .گّشی رِ ق   کردو ِ در دفرر ىدیریز رِ باز کردو

 :آئیه بُ ىحض این کُ دیدو، گ ز

 .صدا بیدارشّن ىی  کنُ. یّاش بیا -

اسکنر دسری رِ از جیةً در آِردو ِ چَارذا کاغذی کُ آئیه . آرِو بُ طرفش حرکز کردو
فقط حیدا کردن این ىدارک ىّضّع ىَيی بّد ِ اسکن . بًَ داد رِ اسکن کردو

کاغذ  ٍا رِ برگردِندو سر جاش ِ بُ آئیه  اشارٌ کردو کُ . کردنشّن کار زیاد سخری نةّد
بُ راٍرِ نگاٍی کنی انداخرً؛ اىا نگاًٍ ذُ . آرِو از دفرر ىدیریز خارج شدیً. بریً

 :آرِو بُ آئیه گ رً. سامن شابز ىّند

 ...فقط حنج دقیقُ فرصز داریً از ساخريّن خارج بشیً ِگرنُ -

 :با اسررس حرسید

 چرا چی شدٌ؟ -

 :نگاٌ از ىرد ذرسناکِف ذُ راٍرِ کُ عدد حنج رِ نشّنً ىی  داد، گرفرً ِ گ رً

 .فقط بدِ -

انگار ذنَا ىنرظر این حرف بّد؛ چّن بُ ىحض شنیدن حرفً، عین است دِید ِ بی ذّجُ 
سری  گّشیً رِ درآِردو ِ جیکّا . بُ شرای ی کُ االن داریً؛ بُ طرف در خرِجی رفز

ً ٍای زرد رنگش ذّ ذِ  ىیزد نگاٌ کردو. رِ گرفرً  .دِبارٌ بُ اِن ىّجّد ىجَّل کُ چش

 .داریً ىیایً -
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 :در حین دِیدن جّاا دادو. بُ طرف در خرِجی دِیدو

 .فَيیدی؟ حنج دقیقُ. فقط حنج دقیقُ -

 .شيا ٍا برید. خینی خت -

عجیت بّد . جنّی در ایسرادو ِ دِبارٌ نگاٍی بُ اِن ىرد کُ ٍنّز ذُ سامن بّد، کردو
ً ٍای زردش ىی  درخشید ! آٌ چرا زِدذر ن َيیدو کُ این آدو نیسز. کُ از این فاصنُ چش

ىنرظر جنّی در ایسرادٌ . بُ سخری نگاًٍ رِ ازش گرفرً ِ از در ساخريّن خارج شدو
ُ ش یکی بزنً ذّی . آئیه کُ فرار کردٌ بّد. بّدو یادو باشُ بُ خاطر این کار احيقان
یک دقیقُ دیگُ . بُ ساعرً نگاٌ کردو. حس چرا نيیان؟ جنّی در قدو رِ ىی رفرً. سرش

با دسز گنّو رِ . حس کجا ىّندن؟ از شدد اسررس داشرً خ ُ ىی  شدو. فرصز بّد
برای صدىین بار بُ ساعرً . دِبارٌ رفرً داخه ِ ىنرظر بُ ذُ راٍرِ نگاٌ کردو. فشردو

 شانیُ چُ اذ اقی 45نيی دِنسرً ب د از این .  شانیُ دیگُ ِقز بّد45فقط . نگاٌ کردو
این طّری نيی شد کُ . بُ طرف ذُ سامن راٌ افرادو. ىی  افرُ؛ اىا دمً گّاٍی بد ىی  داد

ٍنّز دِ قدو نرفرُ بّدو کُ جیکّا ٍيراٌ ندا از . خّدو باید دنةامشّن برو. ىنرظر بيّنً
 ... شانی35ُ. نگاًٍ رِی سرِف ندا کُ خّنی بّد، شابز ىّند. ذُ سامن ااٍر شدن

اِمین اذ ا  صدا  ٍای ...  شانی30ُ. دِیدو طرفشّن ِ دسز ندا رِ گرفرً ِ کشیدو
عجیت ِ غریةی بّد از حشز سر ىی  اِىد ِ ىن جرأد این کُ برگردو ِ حشز سرو رِ نگاٌ 

....  شانی20ُ.ندا خینی آٍسرُ راٌ ىی  رفز ِ این سرعريّن رِ کً کردٌ بّد. کنً نداشرً
بُ جای ! چُ اذ اقی افرادٌ؟! خدای ىن. نگاًٍ بُ حاش افراد کُ کنار زانّش خّنی بّد

ٌ ی ىحدِد قایً کنً، سری  از جادِی  این کُ دسرش رِ بکشً ِ خّدو رِ حشز این چَر
...  شانی10ُ. ذا نگاًٍ بُ حاش افراد، شرِع بُ دِیدن کرد. چشيً اسر ادٌ کردو

 .حشز سر ندا، ىن ِ جیکّا ًٍ دِیدیً ِ از سامن خارج شدیً
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با ذياو . برنگشرً کُ نگاٌ کنً. چیزی بُ مةاسً بند شد...  شانی5ُ. بُ ساعرً نگاٌ کردو
 :قدرذً از اِن قسيز از بدنً باد آزاد کردو ذا اِن ىّجّد حرد بشُ ِ بنند گ رً

 !سری  ذر -

. حاىّن رِ از در خرِجی ساخريّن کُ بیرِن گذاشریً، ىاشین جنّی حاىّن ذرىز کرد
ً ٍاو رِ رِی جنِف چشً . سری  سّار شدیً ىاشین با صدای بدی حرکز کرد ِ ىن چش

 .زردی کُ عصةانی نگاًٍ ىی  کرد، بسرً

*** 

 دیاکّ

ّ ٍاو کشیدو ِ بُ ارشیا کُ بی ِق ُ کار ىی  کرد نگاٍی انداخرً از حشز . دسری ذّی ى
ُ  ٍا حایین رفرً میّان آبی کُ رِی ىیز بّد . مج ذاث بنند شدو ِ بُ طرف  آشخرخّنُ از حن

ساو ِ شاٍرخ رفرُ بّدن اسرراحز کنن ِ ىن، ارشیا ِ ٍنیا در حال . رِ سر کشیدو
. ىرّجُ شدو کُ ٍنیا یک ساعری ىیشُ کُ حیداش نیسز. جسرجّی بی ِق ُ بّدیً

حامرّو رِ از رِی جامةاسی برداشرً ِ . درحامی کُ گردنً رِ ىی  خارِندو بُ طرف در رفرً
صدای گریُ . نگاٍی بُ باغ خامی از برگ انداخرً. در رِ باز کردو ِ خارج شدو. حّشیدو

ُ ای بُ گّشً خّرد انرَای باغ . ٍنیاسز؟ ىر جت بُ طرف صدا راٌ افرادو. ریز ِ دخررِن
بُ طرفش . ٍنیا ذکیُ بُ درخری، سرش رِ رِی زانّش گذاشرُ بّد ِ آرِو گریُ ىی  کرد

 .آرِو کنارش نشسرً ِ نگاٍش کردو. حرکز کردو

 :با صدای ذّ دىاغی گ ز

 چی ىی  خّای؟ -

 :جّاا دادو
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 چرا گریُ ىی  کنی؟ -

ِ اشک ٍاش رِ حاک کرد  :گ ز. سرش رِ از رِی زانّش بنند کرد 

 .چیز ىَيی نیسز -

 :ابرِو رِ باال انداخرً ِ گ رً

ُ خاطر یُ چیزِف بی اٍيیز این طّری  اشک ىی ریزی؟ -  ب

 :آرِو گ ز

 .بی خیال -

 :مةً رِ کج کردو ِ گ رً

 دمز برای  ایيان ذنگّمیدٌ؟ -

 .اِن قدر ناراحز نگاًٍ کرد کُ از حرفً حشیيّن شدو

 :با محن ناراحری گ ز

 چرا امینا با ىن مجُ؟ -

 :مةخندی زدو ِ گ رً

 کی گ رُ کُ با ٍاد مجُ؟ -

 :نیشخندی زد ِ گ ز

 .اگُ بًَ احریاج نداشز، نيی ذاشز ذّی گرٌِ بيّنً. ٍيُ ىی  دِنن کُ امینا با ىن مجُ -

ُ خاطر این کُ امینا با ٍاد مجُ گریُ ىی  کنی؟ -  ب
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ّ ٍاش رِ کنار زد ِ گ ز  :ى

 .نُ؛ چّن نذاشز ىن با  ایيان برو -

 ىگُ ذّ باید با  ایيان ىی  رفری؟ -

 :حّزخندی زد ِ گ ز

اگُ ىن با ٍاشّن رفرُ بّدو . خّدد رِ زدی بُ اِن راٌ؟ ى نّىُ کُ ىن باید ىی  رفرً -
ُ سز ِ . آِینا قدرد اجرایی ندارٌ. االن اِن قضیُ ذيّو شدٌ بّد ِ برگشرُ بّدن اِن امَ

 .ذّ کُ خّدد اینا رِ ىی  دِنی. نيی ذّنُ فریت بدٌ

ىکض ِاضح امینا رِی ٍنیا ىّق  . خت امةرُ کُ باید ٍنیا ىی  رفز. سرو رِ ذکّن دادو
 .یارکشی، کاىال ضای  بّد

ُ  ایيان ىنّ عاشق خّدش کرد؟ اِن ٍيُ ذّجَی کُ بُ ىن  - ىگُ ذقصیر ىن بّد ک
ً ٍاو بّدو، ىی  ذّنسز  داشز، درسز ىّق ی کُ ىن ىحراج یک دسز برای امریاو زخ

ىن نيی ذّنً ازش ىرن ر باشً، حری با این کُ با بی رحيیِف ذياو . ٍردخرری رِ عاشق کنُ
 ...امینا ىی  خّاد ىنّ از سر راٍش بردارٌ. ىن رِ حس زدٌ

 :اخيی ذصن ی کردو ِ گ رً

 چرا این جّری فکر ىی  کنی؟ -

 :دىاغش رِ باال کشید ِ حرحرص گ ز

 .ىی  خّاد با ذياو نیرِش ىن رِ از  ایيان دِر نگُ دارٌ. چّن ِاضحُ -

 :دسرً رِ رِی زانّش گذاشرً ِ گ رً
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امینا نيی خّاد بین شيا ٍا بایسرُ، اِن ىی  خّاد عشق ِ عاشقی رِ ِارد ىسائه گرٌِ  -
 .برای ٍيینُ کُ انقدر ذالش ىی  کنُ کُ بَز ب َيّنُ ف ال از  ایيان دِرشی. نکنین

 :دسری بُ صّرد  اشکیش کشید ِ گ ز

 .باشُ ذّ راسز ىیگی -

اصال چُ . بُ ک ش  ٍاو خیرٌ شدو. از جاش بنند شد ِ بی ذّجُ بُ ىن بُ طرف ِیال رفز
.  ى نی دارٌ دخرر ِ حسر بُ ًٍ دل بةندن؟ خینی از ىشکالد ىا سر بحض این سُ ن رٌ

گردنً رِ ىاساژ دادو ِ از . ایيان احيق ًٍ کُ اصال ى نّو نیسز با خّدش چند چندٌ
 .بُ طرف ِیال رفرً ِ داخه شدو. جاو بنند شدو

دیگُ چی جسرجّ کنً؟ دسری بُ حیشّنیً . انگشز ٍاو رِ رِی کیةرد ذکّن دادو
سرو رِ بین دسراو . ساو ِ شاٍرخ بیدار شدٌ بّدن ِ ٍيراٌ با ىا کار ىی   کردن. کشیدو
ً  آشخز ٍاشّن رِ ًٍ ىی  خّاد. آٍان. گرفرً ذّی . این ذز خّبی ىیشُ. امینا گ ز اس

ِاردش شدو ِ ىشغّل یادگیری . چشيً بُ یُ کنیج  آشخزی افراد. جسرجّگر برناىُ زدو
 .زىان از دسرً در رفرُ بّد. کیک سیت شدو

 ٍی حسر این چیُ؟ -

 .با دٍن آا افرادٌ بُ شاٍرخ نگاٌ کردو

 :گ رً

 .ىگُ کّری؟ کیکُ -

 :با حّزخندی گ ز

 رِش جدیدٌ ذحقیقُ؟ نکنُ ىی  خّای بُ امینا جای اطالعاد آىّزش کیک بدی؟ -
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 :کنید خرِج رِ زدو ِ گ رً

ً  آشخز ٍای نارسّس بّدو -  .دنةال اس

ٌ ای کرد ِ کنارو نشسز ُ ی جسرجّ شدو ِ ذایج کردو . ذک خند دِبارٌ ِارد ص ح
 .آشخز ٍای نارسّس

ُ ىّن رِ ىرّجَش کرد  :بنند گ ز. صدای بنند ساو ٍي

ُ  ٍا یُ خةر ىًَ -  !بچ

 :نگاٍی بَيّن کرد ِ گ ز. ٍيُ دِر ىیز بزرگ نشسریً ِ ىنرظر بَش خیرٌ شدیً

 .این جي  بندی اطالعاذيُ -

 :شرِع بُ خّندن کرد. سری ذکّن دادیً

ُ ی مشکر نیالفّس کُ اسً رىز  - طةق آخرین اخةار جسرجّ شدٌ از ف امیز  ٍای ىخ یان
ٌ ی این مشکر   ٍزار ن ری اسز، بُ فرىاندٍی اعظً نارسّس نزدیکی 7ٍ ز فرىاند

درِازٌ خاىّش آسيان اِل ذّقف کردند ذا در ىاٌ ژانّیُ، از راٌ ش ق ف امیز ِحشیانُ 
 .خّد را شرِع کنند

 :دٍن کجی کردو ِ گ رً

ُ اد کنی ىشکه ادبی دارٌ -  .ىقام

 :نگاٍی بًَ انداخز ِ گ ز

 !ىن جادِگرو نُ اسراد ادبیاد -

 :ارشیا خّدکاری از رِی ىیز برداشز ِ گ ز
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ٌ ٍاشّن رِ بگّ -  .اسً فرىاند 

 .انگار این خّاٍر ِ برادر برای این کار بُ دنیا اِىدٌ بّدن. نگاٍی بَش انداخرً

 :صدای ساو ذّی سامن خنّد حیچید

کَونی - يَو راکّز ِ سَو َِو ةینُبس،  زقیه، مَويانریز، اُبىیس، فِف  .نارسّس، یُب

 :زٍرخندی زد ِ گ ز. خّدکار رِ رِی ىیز گذاشز

ٌ ای - ً  ٍای ىسخر  !چُ اس

*** 

 ندا

ً ٍاو رِ بسرً . سرو در ىرز ان جارٌ! ای خدا.  سرو رِ بُ حشری صندمی ذکیُ دادو ِ چش
. ٍيچین کّبیدو ذّی دیّار، ىغزو ىرالشی شدٌ. خدا م نز کنُ اِن ىردک ِحشی رِ

 .صدای آرِو امینا ِ جیکّا رِی ىغزو بّد

 .ىن ذّ رِ فرسرادو بری بیاریش نُ این کُ برید درگیر بشید: امینا

ٌ ىّن کنن، ىی  خّاسری چی کار : جیکّا ِقری دِن ر ریخرن سرىّن ىی  خّان ذیکُ حار
 کنً؟ برو بةّسيشّن؟

ً ٍاو رِ باز کردو ِ گ رً  :چش

 .سرو درد ىی  کنُ. ٍیس -

دسری بُ خّن  ٍای خشک شدٌ بیرِن زدٌ از شامً . امینا نگاًٍ کرد ِ اِىد کنارو نشسز
ُ ی شنّارو رِ باال بکشُ کُ دسرش رِ گرفرً ِ . کشید خً شد طرف حاو ِ خّاسز حاچ

 :بدِن این کُ نگاٍش رِ ازو بگیرٌ گ ز. بُ حسرا  اشارٌ کردو
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 .برید بیرِن باید زخيش رِ بةندو -

ُ او رِ از سرو کشید. جیکّا ِ آئیه از اذا  خارج شدن  :با درد گ رً. ىقن 

ُ ٍا. ای یّاش بابا -  !درد ىی  کن

 :با اخً نگاًٍ کرد ِ گ ز

 حاد درد نيی کنُ؟. خت حاال، حّاسً نةّد -

 :آرِو گ رً. نُ درد نيی کرد. یکً دقز کردو

 .نُ -

بنند شد ِ از کی ش باند ِ برادینی کُ سر راٌ از دارِخّنُ خریدٌ بّدیً، در آِرد ِ دِبارٌ 
 :ٍيّن طّر کُ با اخً بُ زخيً خیرٌ شدٌ بّد، گ ز. کنارو نشسز

 .ندا خینی دسز ِحا چن ری ای -

ً ٍاو رِ گرد کردو ِ با حرص گ رً  :چش

ىن دسز ِحا چن ری او؟ دمً ىی  خّاد اِن دِذا غّل جنّد درىیّىدن بةینً ىی  ذّنی -
 !کاری بکنی یا نُ

 :اِن ًٍ ىر اقةا در جّابً با حرص گ ز

ُ کً اِن  - ِ ٍای ىاِرایی کُ انقد ذيرین کردیً ىال چیُ؟ ی ٌ ی ىنگّل، حس این نیر دخرر
 !ىغز حّکز رِ بُ کار ىینداخری، بدِن اِن کُ ىرّجُ بشن ذّی اذا  کنررل بّدی

 :عصةی گ رً

 .ىن نُ جنً نُ رِح -
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ُ ی حر برادین رِ رِی سرو فشرد ِ بدِن ذّجُ بُ درد ىن گ ز  :حنة

ُ ی ٍرىسً؟. نُ جنی نُ رِح -  نکنُ ىن امَ

اِن قدر ذّی اِن شرایط اسررس . این رِ بُ ٍیچ عنّان یادو نةّد. خ ُ خّن گرفرً
فقط ذٍنً رِی این نکرُ . داشرً کُ ذياو فن  ٍایی کُ ىی  ذّنسرً بزنً رِ یادو رفرُ بّد

بُ صّرذش کُ جدی بّد ِ سرو رِ باندحیچی . کُ از عنصرو اسر ادٌ نکنً، ىريرکز بّد
. از ب د ذيریناذيّن، ىن دیگُ مةخند رِ رِی مت ٍای امینا ندیدو. ىی  کرد خیرٌ شدو
رفرارش، محن صحةز کردنش، ىدل راٌ رفرنش، نگاٌ کردنش، کال . خینی عّض شدٌ

 .این امینا، امینای یک ٍ رُ حیش نیسز. عّض شدٌ

 :کارش کُ ذيّو شد، در برادین رِ بسز ِ گ ز

 .ٍنّز رِی کارد ذيرکز نداری. نةاید ىجرِح بشی، باید بیشرر حّاسز رِ جي  کنی -

. دمً ىی  خّاسز ىصه قةه با ًٍ بریً بیرِن ِ بسرنی بخّریً. بُ حرکاذش خیرٌ شدو
ِ  اشارٌ کرد کُ حسرا بیان ذّ. ٍی، چُ آرزِی بچگانُ ای  .بُ طرف در رفز 

 :بُ ىحض داخه شدن، جنّی آئیه ایسراد ِ با خشً گ ز

ُ ی اعضا فرار ىی  کنی -  .بار آخرد باشُ کُ سرد رِ ىی  ندازی حایین ِ بی ذّجُ بُ بقی

 :آئیه ذرسیدٌ گ ز

 .خت رفرً ىاشین رِ آِردو -

 :بُ ىسخرٌ جّاا داد

 .آرٌ امةرُ اگُ ىا ىی  رسیدیً بُ ىاشین -

 :آئیه زیر مت گ ز
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 .خینی خت -

حق داشز کُ از امینا . ذّی دمً بُ آئیه خندیدو. ِ اِىد رِی صندمی نزدیک ىن نشسز
ً ٍاش ِقز عصةانیز ِاق ا ذرسناکُ. بررسُ  .آخُ قرىزی چش

 :جیکّا گ ز

 خت حاال چی ٍسرن این ىدارک؟ -

 .صندمی ای از کنار در برداشز ِ اِىد نزدیکيّن

ُ ی مشکر نارسّس رِ نشّن دادٌ، یکیش زىان حينُ مشکرش رِ  - یکیش ىنة  ذغذی
 .گ رُ

 :با حّزخند اداىُ داد

 .یکیش ًٍ راٌ نابّدی ذیسراذیه رِ -

 :خً شدو جنّ ِ گ رً

 ذّ ذیسراذینی ىگُ نُ؟ -

جّنً رِ دِسز ! ىن بّدو االن ذشنج کردٌ بّدو، ِاهلل. چقدر راحرُ. سرش رِ ذکّن داد
 .دارو خت، با خّدو کُ رِدربایسی ندارو

 :آئیه گ ز

 .چَارذا برگُ بّد! این ٍا کُ سُ ذاسز -

 !آرٌ؛ ِمی یکیش سّخرُ -

 :گ رً
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 !ىگُ عکسُ کُ بسّزٌ؟ -

 :نگاًٍ کرد ِ گ ز

 .ص حُ سیاٍُ. باال نيیاد. نيی دِنً -

 :جیکّا گ ز

 .حس ىحکيی بًَ ىیگُ، اصه کاری اِنُ -

ُ ىّن رِ از زیر نگاٍش رد کرد ُ ای باال انداخز ِ ٍي  :گ ز. امینا شّن

 .فردا برىی گردیً ِیال -

*** 

 آِینا

 :ىاسک رِ از رِی صّرذً برداشرً ِ رِ بُ رایةد گ رً

 چقدر دیگُ زىان داریً؟ -

 :بُ ساعز ىچیش نگاٌ کرد ِ گ ز

 .یک ساعز ِقرُ؛ ِمی زِدذر جي ش کنیً بَررٌ -

آرِو الی زخً رِ باز کردو ِ از گّشز آسیت . سری ذکّن دادو ِ ىشغّل کارو شدو
ُ ای کنار دسرً  ُ ای برداشرً ِ ذّی ارف شیش ٌ ی جسد ِحشی کاری نارسّس، نيّن دید

ً ٍاو رِ بسرً. گذاشرً . س ح ذحينً دیگُ درحال ذيّو شدن بّد. مةً رِ گزیدو ِ چش
ىاسک . ن س عيیقی کشیدو ِ در ارف رِ بسرً. ذحيه ذیکُ حارٌ کردن ىردو رِ نداشرً

دسرکش ٍا . رِ از رِی صّرذً برداشرً ِ شیشُ رِ بُ طرف کی ً بردو ِ گذاشرً داخنش
 !ِای خدا. رِ از دسرً در آِردو ِ صّرذً رِ ىاساژ دادو
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 :رایةد زیرچشيی نگاًٍ کرد ِ گ ز

 کارد ذيّو شد؟ -

ُ رِش داد ِ گ ز. سری ذکّن دادو  :نگاٍش رِ بُ جسد رِب

 .کار ىن ًٍ حنج دقیقُ دیگُ ذيّىُ -

ُ او رِ ىرذت کردو ِ زیج کی ً رِ بسرً بُ طرف در رفرً ِ ىنرظر شدو کُ اِن ًٍ . ىقن 
ُ  ایيان  اشارٌ کردو کُ کارىّن ذيّو شدٌ. بیاد سرش رِ . آرِو الی در رِ باز کردو ِ ب

. نگاًٍ رِ بُ رایةد کُ خینی اریف کارش رِ انجاو ىی  داد، دِخرً. ذکّن داد ِ دِر شد
دسرً رِ جنّ . دارو از بّی ذ  ن باال ىیارو. بسُ بیا بریً دیگُ! ِای چقدر م رش ىیدٌ

 .دٍنً گرفرً

 :بدِن این کُ نگاًٍ کنُ گ ز

 .ذّ برِ ىن خّدو ىیاو -

ىانرّو رِ صاف کردو ِ آرِو بُ طرف در . از خدا خّاسرُ، در رِ باز کردو ِ خارج شدو
 :حاو رِ از در بیرِن نگذاشرُ بّدو کُ یکی بنند گ ز. خرِجی قدو برداشرً

 !آ ٍای خانّو -

صّرذش با . ىرد قدبنند ِ الغری نزدیکً شد. ىر جت ِ ذرسیدٌ بُ طرف صدا برگشرً
ٌ اش رِ بةینً، دسرکشی ًٍ ذّی  ىاسک حّشیدٌ شدٌ بّد ِ نيی ذّنسرً چَر

 .جنّ دٍنً رِ گرفرً کُ عق نزنً. دسز ٍاش بّد کُ خّنی بّد

 :با اخً حرسید

 شيا از کجا اِىدی؟ -
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 :بی فکر گ رً

 !از اذا  کامةدشکافی -

ِ  ٍای حَن ِ حرحشرش رِ باال انداخز ِ گ ز  :ابر

 کارذز رِ بةینً؟ -

کارد از کجا بیارو حاال ذّی این . آا دٍنً رِ قّرد دادو ِ دسرً رِ ذّی کی ً کردو
کی ً رِ این ِر اِن ِر کردو بُ اىید ! ِض یز؟ کاش صةر ىی  کردو با رایةد ىی  اِىدو

ٌ ای ندارو! نُ. این کُ چیزی حیدا کنً ن س عيیقی کشیدو ِ . ىصه این کُ جز این چار
مةخندی . ىر جت بُ صّرذً زل زد. دسز خامیً رِ بیرِن آِردو ِ جنّی صّرذش گرفرً

قةه از این کُ فرار . زدو ِ با اسر ادٌ از عنصرو، ىقدار زیادی آا ذّی صّرذش حاشیدو
دیگُ ىنرظرش نشدو، بُ طرف در . کنً، رایةد رِ دیدو کُ از ذُ سامن داشز ىی اِىد

نگاًٍ رِ چرخّندو ِ بُ ىحض دیدن ىاشین، با سرعز بیشرری خّدو . خرِجی دِیدو
ایيان با ذ جت .  در رِ باز کردو ِ خّدو رِ ذّی ىاشین حرد کردو. رِ بَش رسّندو

 :برگشز نگاًٍ کرد ِ گ ز

 چُ خةرٌ؟-

 :ٍيّن طّر کُ ن س ن س ىی زدو، جّاا دادو

 ...شک کرد... بًَ... یکی -

 :ن س عيیقی کشیدو ِ اداىُ دادو

 .ىن ًٍ حسابش رِ رسیدو -

 :کيربندش رِ باز کرد ِ گ ز
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 نریيان کّ؟ -

 :جّاا دادو

 .دارٌ ىیاد نگران نةاش -

رایةد خینی رینکس بُ طرف ىاشین اِىد ِ سّار . نگاًٍ رِ بُ بیرِن ىاشین سّ  دادو
 .شد

 :برگشز طرفً ِ گ ز

 این چُ کاری بّد کُ کردی؟ -

 .نداشرً خت! گ ز کارد شناسایی نشّن بدٌ -

 :سرجاش نشسز ِ گ ز

ُ کً صةر ىی  کردی! نةاید کُ آا حاشیش ىی  کردی -  .ىن داشرً ىی  اِىدو، ی

 .ایيان دندٌ رِ جا زد ِ ىاشین حرکز کرد.  ن سً رِ بُ بیرِن فرسرادو

 :آرِو حرسیدو

 باید کجا بریً؟ -

 :رایةد جّاا داد

ُ  ٍا رِ ذيّو ىی  کنً. ىیریً یُ آزىایشگاٌ -  .فردا برىی گردیً. ذا شت کارِف این نيّن

 .کنید راٍنيا رِ فشرد ِ حیچ رِ دِر زد. سرو رِ بُ صندمی ذکیُ دادو

*** 

 امینا
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 «!ىن نيی خّاو بيیرو»

ُ طرف در ِرِدی حرکز کردو ُ و. از ىاشین حیادٌ شدو ِ ب . آٌ خدای ىن، چقدر خسر
خدارِشکر زِد کارىّن ذيّو شد ِ . شدیدا بُ یک خّاا آرِو نیاز دارو ذا ریکاِری بشً

. دسرگیرٌ در رِ کشیدو ِ در رِ ٍه دادو. برگشریً ِ ق  ا بُ قرارو با زینّس ىی  رسً
ُ رِ شدو نرّنسرً مةخند شیرینی کُ . نگاًٍ رِ کُ باال آِردو با یک ج ز چشً سةز رِب
ُ  آشنای زندگیً رِی مةً اِىد رِ کنررل کنً انگار . دسز ٍاو رِ باز کردو. از دیدن یک دِن

آرِو بُ . کُ ىنرظر ٍيین حرکرً باشُ، بُ طرفً اِىد ِ خّدش رِ ذّی بغنً جا داد
ُ ای ن س ىی  کشً ِ زندگی ىی  کنً فقط بُ خاطر . خّدو فشردىش عزیز دمً، اگُ شانی

ً ٍاش خیرٌ شدو. ذّئُ راحز ىی  ذّنسرً اِج . از خّدو آرِو جداش کردو ِ بُ چش
ً ٍا ِ ىغزش بخّنً ِ نیازی بُ صحةز کردن نةّد حسی کُ ىن . دمرنگی رِ از چش

داشرً اِن ًٍ داشز ِ ذنَا ىن بّدو کُ با ٍاو راحز بّد ِ یک رِز ذنَا گذاشرش ًٍ 
 .یک رِز بّد

ُ  ٍا حرکز کردو ِ آرِو ازشّن باال . دسرً رِ رِی سرش کشیدو ِ کنار رفرً بُ طرف حن
مةخندو . چیزی ذُ دمً ذکّن خّرد. ٍيگی ىشغّل کار بّدن. ِارد سامن کار شدو. رفرً

 :رِ قّرد دادو ِ رسا گ رً

 .خسرُ نةاشید -

جّاا . مةخندی زدن ِ سالو کردن. با این حرفً، ٍيگی نگاٍشّن ىرّجًَ شد
ُ شّن رِ دادو ِ در حامی کُ گردنً رِ ىاساژ ىی  دادو، بُ طرف طةقُ سّو رفرً در . ٍي

. شال رِ از دِر گردنً باز کردو ِ رِی زىین حرذش کردو. اذا  رِ باز کردو ِ داخه شدو
ّ ٍاو بسرُ بّدو رِ کشیدو ِ سرو ! ِای خسرُ شدو انقدر دِر گردنً بّدی کشی کُ بُ ى

ً ٍاو رِ بسرً. رِ ىاساژ دادو . آخیش آراىش. خّدو رِ رِی ذخز حرد کردو ِ چش
ً ٍاو رِ بسرً ِ ن َيیدو کُ کی خّابً برد. چقدر بُ این اسرراحز احریاج داشرً  .چش
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ً ٍاو رِ باز کردو خّدو رِ کش ِقّسی دادو ِ . بُ اذا  نگاٍی انداخرً. آرِو چش
رنگ ٍّا . از رِی ذخز حایین اِىدو ِ بُ طرف در بامکن رفرً! چقدر خّابیدو؟. نشسرً

فقط یک ساعز؟ عجیةُ . بُ ساعز ىچیً نگاٌ کردو. اٌِ یادو نةّد! کُ ذغییری نکردٌ
در حین . بُ طرف در رفرً ِ از اذا  خارج شدو. فکر ىی  کردو بیشرر از اینا خّابیدٌ باشً

ُ ٍا، بُ اذا  ٍا کُ خامی بّد سرکی کشیدو ىصه این کُ ىن فقط . رفرن بُ طرف راٌ حن
ُ  ٍا حایین ! کاىال بی سابقُ بّدٌ کُ ِیال ذا این حد ساکز باشُ! خّاا بّدو آرِو از حن

ُ  ٍای ب دی رفرً ِ . نگاٍی بُ اطراف کردو. رفرً حس کجان این ٍا؟ کنجکاِ بُ طرف حن
ُ  ٍا بُ طرف طةقُ ٍيکف حرکز کردو ُ او بُ کسی کُ رِی ىةه نشسرُ بّد، . از حن ذّج

ُ ش رِ بةینً ُ  ٍا بّد، نيی ذّنسرً قیاف ُ  ٍا . جي  شد؛ چّن حشز بُ حن ٍيّن طّر کُ از حن
 :حایین ىی  رفرً، حرسیدو

 حس بقیُ کجان؟ -

 :جّاا داد

ُ ای در کار نیسز -  .بقی

ُ  ٍا رسیدٌ بّدو ذا جایی کُ یادو ىیاد این ذن صدا، بُ . سرجاو ایسرادو. ذقریةا حایین حن
ُ  ٍا نيی خّرد . حس ىی  کردو دیگُ نيی ذّنً از جاو ذکّن بخّرو! صدای ٍیچ کدِو از بچ

. آا دٍنً رِ قّرد دادو ِ بُ اِن شخصی کُ ٍنّز رِش رِ بًَ نکردٌ بّد، نگاٌ کردو
ذکّنی خّرد ِ از جاش . حس خاصی ذّی رگ ٍاو ِِل ىی  خّرد ِ بدنً ىّرىّر ىی  شد

با . ِقری از رِی ىةه بنند شد، ٍیةرش اصال بُ یک آدو ى يّمی نيی خّرد. بنند شد
. ٍیچ کدِو از اعضای بدنً رِ نيی ذّنسرً ذکّن بدو. حّزخند کریَی بُ طرفً برگشز

ُ و ىی  کّبید. انگار کُ خشک شدٌ بّدو ُ ِار خّدش رِ بُ ق سُ سین با ٍيّن . قنةً دیّان
ٌ ش گ ز  :حّزخند ىسخر

 فکر کردی ىی  ذّنی از دسز ىا فرار کنی ذیسراذیه؟ -
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ُ ای گ رً  :با صدای ذحنیه رفر

ُ جّری اِىدی این جا؟ -  ذّ چ

ً  ٍای زىخرش رِی . از حشز ىةه کنار اِىد ِ بُ طرفً حرکز کرد صدای برخّرد س
ىن از حا ٍاشّن ن رد . عر  سردی رِی حیشّنیً نشسز. حارکز، ذّی سامن ىی  حیچید

 .دارو

 :گ ز

 .باید اِن اسکن رِ برگردِنی -

 :شَاىز حیدا کردو ِ گ رً

 .کدِو اسکن؟ اسکنی در کار نیسز -

 :دسرش رِ رِی سرو گذاشز ِ گ ز. نیشخند صداداری زد ِ نزدیکً شد

 .اِن اسکنی کُ از بقیُ قایيش کردی رِ ىیگً. با ىن بازی نکن! ذیسراذیه کّچک -

 .س ی کردو کُ سرو رِ ذکّن بدو ذا دسز نکةرش از رِی سرو کنار برٌ؛ اىا نيی ذّنسرً

 :عصةی گ رً

ٌ ای برای شيا ٍا دارٌ؟ . گيشّ اِن ِر - بَز نيیدىش، در ضين اگر ًٍ حس بدو چُ فاید
 .ىن کُ راٍش رِ یاد گرفرً

م نری این چ ّر این جا رِ . درد بدی ذّی سرو حیچید. با دسرش فشاری بُ سرو آِرد
حیدا کردٌ؟ حس بقیُ کدِو گّری ان؟ بُ ٍيین سادگی مّ رفریً؟ ی نی ىاىّریز نابّد 

شد؟ چرا نيی ذّنً ٍیچ کاری بکنً؟ بیحال بّدو؛ اىا عین چّبی ایسرادٌ بّدو ِ 
 !نيی ذّنسرً ذکّن بخّرو
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ً ٍاو خیرٌ شد ِ گ ز ً  ٍای زردرنگش بُ چش  :با چش

 اسکن رِ حس ىیدی یا ىرگ رِ انرخاا ىی  کنی؟. ذیسراذیه انرخاا کن -

این ٍا کال عادد دارن کُ حیشنَاد بدن ِ ذّ یک ىّرد رِ انرخاا . ذّی دمً حّزخندی زدو
 .این عّضی ًٍ ىصه نارسّس بّد! کنی

 :عصةی گ رً

 .ىن ىرگ رِ ذرجیح ىیدو -

ٌ ای زد ِ گ ز ُ ی ىسخر  :قَق

 ...بسیار خت -

ٌ ی ذرسناکش نگاٍی انداخرً. زٍرىار، بيیری با اِن صدای ىنحّسز ّ ٍای . بُ چَر ى
ً ٍای زردش نداشز آ ٍا چرا شةیُ دمقکای . افشّن قرىزش ٍیچ ٍياٍنگی ای با چش

بُ ٍيین آسّنی زندگی نازنینً ! نُ این اىکان ندارٌ. یک قدو عقت رفز! سیرک ىی  ىّنُ
نگاٍی بُ صّرذً کرد ِ رِی ٍّا چَار زانّ . بُ دسز یک جن عّضی دارٌ نابّد ىیشُ

چرا کسی بُ دادو نيی رسُ؟ خدایا خّاٍش ! ىن نيی خّاو بُ این زِدی بيیرو. نشسز
ٌ ی  اشک . خدایا خّدد کيکً کن. ىن نيی خّاو این قدر ىسخرٌ بيیرو. ىی  کنً ق ر

ً ٍاو رِ بسرً. سيجی از چشيً چکید خدایا صداو رِ ىی شنّی؟ صدا ٍای . چش
حس ىی   کردو کسی دارٌ دسرً رِ . حس کرخری داشرً. ناِاضحی ذّی سرو حیچید

ُ ی خاصی ذّی ذٍنً ىرِر شد. ىی  کشُ  :جين

ا - دًا شَو ِا رَو رَّس مئِفکَو ذَوحَو ُِب ا ًَو فَو ن اَوسنَو يَو نَّسا امقاسِف ّنَو فَو َِو ىِف نَو  ُّب سنِفي نَّسا اميُب ِ از ىا جّنیان : َِو اَوّنا ىِف
ٌ اند؛ اىا  گرٍِی ذسنیً خدایند ِ گرٍِی از فرىان خدا رِیگردان شدٌ ، بُ باطه گرایید
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آیُ ). کسانی کُ ذسنیً خدا شدند، آنانند کُ آٍنگ حقیقز کردٌ ِ در حی حق برآىدٌ اند
 (سّرٌ جن/ 14

ً ٍاو رِ . حس کردو از بین حجً زیادی از نّر گذشرً ِ بدنً بُ حامز عادی برگشز چش
ً ٍاو گشاد شدن ِ سری  . کُ باز کردو صّرد  ایيان ذّی ىینیيرری صّرذً بّد چش

بُ ىحض چرخّندن صّرذً، ازو فاصنُ گرفز ِ ىن ذّنسرً دِر ِ . صّرذً رِ برگردِندو
ُ  ٍا دِرو جي  شدٌ بّدن ِ نگران نگاًٍ ىی   کردن. اطرافً رِ بةینً نگاٍی بُ . ذياو بچ

آرِو بنند شدو ِ . دیاکّ کُ کنار ذخز نشسرُ بّد ِ قرآن کّچیکی دسرش بّد انداخرً
ّ ٍاو ریخز دِرو. نشسرً سرو رِ چرخّندو ذا ٍرچُ زِدذر شامً . ای خاک برسرِف ىن.  ى

دسری بُ شال قرار گرفرُ رِی سرو . رِ حیدا کنً کُ حس کردو چیزی رِی سرو نشسز
ن س . فضای اذا  خینی سنگین بّد ِ کسی حرفی نيی زد ِ این اذیرً ىی  کرد. کشیدو

 .مةخند نگرانی بُ صّرذً حاشید. ندا کنارو نشسز ِ دسرً رِ گرفز. عيیقی کشیدو

 :دسری بُ گردنً کشیدو ِ گ رً

 چُ خةرٌ این جا؟ -

 :نریيان سری ذکّن داد ِ گ ز

ُ ی حایین، این جا کّچیکُ -  !بریً طةق

ُ  ٍا ذک ذک خارج شدن. خنصی نگاٍش کردو ُ  . این جّاا ىن بّد؟ بچ زیرچشيی ب
چی ىی  خّاسز از ذّی صّرد ىن؟ ٍيُ کُ خارج شدن، دسز ندا رِ . ایيان نگاٌ کردو

 :نشسز کنارو ِ ناراحز گ ز. کشیدو ِ نگاٍش کردو

 .ىی  خّاسرن بةرنز. داشری ذسخیر ىی  شدی -

ً ٍای گرد نگاٍش کردو  .با چش
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 :مت ٍاش رِ با زبّن  ذر کرد ِ گ ز

ُ کً دِر زدو. ِقری رسیدیً جناب امی سری  اِىدی باال ِ گرفری خّابیدی - سرو . ىن ی
ً ٍای بسرُ . گیج ىی  رفز، گ رً کُ ىیرو اسرراحز کنً اِىدو ذّی اذا ، دیدو با چش

ٌ بازی در ىیاری. نشسری اِىدو نزدیکز، دیدو . اِل خندیدو فکر کردو داری ىسخر
با صدای . انقدر ذرسیدو یُ جیغ بنند کشیدو. حشز حنکاد قرىزٌ، مت ٍاد ًٍ کةّد شدٌ

 .جیغً ٍيُ اِىدن ذّی اذا 

بُ ىن گ ز ىرگ یا اسکن،؛ ِمی ! ای عّضی بی ش ّر.  دسز ٍاو رِ رِی صّرذً گذاشرً
اگُ کسی بُ دادو نيی رسید االن چُ ِض یری داشرً؟ . در اصه داشز ذسخیرو ىی  کرد

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

 ایيان چرا رِی صّرذً خً بّد؟ -

 :مةخندی زد ِ گ ز

ِقری فَيیدن داری ذسخیر ىیشی، دیاکّ اِىد کنار ذخز رِ بُ قةنُ نشسز ِ شرِع  -
 !ِقری داشز ىی  خّند حامز خینی بدذر شدٌ بّد. کرد بُ قرآن خّندن

 :بغضش رِ قّرد داد ِ گ ز

داشری کشیدٌ ىی  شدی، ٍيُ ذرسیدٌ بّدن ِ کسی جرأد نيی کرد بَز نزدیک  -
ُ زِر خّابّندد .بشُ ب دش ًٍ ىجةّر شد یُ کاری کنُ کُ ذکّن . ایيان اِىد سيرز ِ ب

 .نخّری

ً ٍاو رِ گرد کردو ِ حرسیدو  :چش

ُ کاری؟ -  چ

 :مةش رِ گزید ِ گ ز
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ُ زِر خنصاد کرد -  !خاک بر سر ىنحرفز. از ذضاد عنصراذّن اسر ادٌ کرد ِ ب

ذّی یک حرکز غیرىنرظرٌ، بُ ! خاک بر سر خّدد. مةً رِ گزیدو ِ با اخً نگاٍش کردو
 .طرفً خً شد ِ دسز ٍاو رِ گرفز

 :حرحرص گ ز

ً ٍا رِ ! ىن ٍيّنً کُ با ًٍ شت حریدیً ذّ ىدرسُ! بةین - ٌ ی ى ن ٍيّن کُ دفرر نير
ُ جا با ًٍ بّدیً! کش رفرن خّراکيّن بّد چرا این قدر ذّ با ىن غریةُ . ٍيّن کُ ٍي

برای ٍرکی نابّدگری، باش؛ اىا . شدی؟ ىن بقیُ نیسرً کُ خّدد رِ ازو دِر ىی  کنی
 .برای ىن ٍيّن امینایی کُ ىصه خّاٍرو دِسرش داشرً

ً ٍاش خیرٌ شدو  :اداىُ داد. بدِن این کُ حنک بزنً بُ چش

بةین ذياو اعضای گرٌِ ذيریناد ذّ رِ انجاو دادن؛ ِمی ذّ ذنَا کسی . امینا خشک نشّ -
این جریان کُ ذيّو بشُ ذّ باید بشی ! نذار قنةز سنگی بشُ. ٍسری کُ ذغییر کردی

 .ٍيّن امینایی کُ ىی شناخرً

چرا بُ ذيریناد رب ش داد؟ خت حقیقرا ب د از اِن یک . مت ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو
حرف ٍا رِی دمً سنگینی ىی  کرد ِ از . ٍ رُ این طّر شدو؛ ِمی اصال رب ی بُ اِن ندارٌ

 .ندا ىينّن بّدو کُ این فرصز رِ فراًٍ کرد کُ حرف بزنً

ُ  زِر یُ سری اذ ا  ِ آدو رِ ذحيه ىی  کنن؟  - ٍيُ شرایط ىن رِ دارن؟ ٍيُ دارن ب
ٍيُ ىصه ىن ٍر شانیُ در ى رض خ رن؟ ٍيُ ىصه ىن زندگیشّن نابّد شدٌ؟ ٍيُ 
ٌ ای بُ گردنشّنُ؟ ٍيُ ىصه ىن از یک دِنُ صاحت  ُ ی گند ىصه ىن ٍيچین ِای 

ٌ ذرٌ نابّد . نخّردن، ندیدن، نیسرن! قنةشّن ضربُ خّردن؟ نُ فقط ىنً کُ دارو ذر
 .ندا از دِر نةین ِ بگّ ىصه قةه باش. ىیشً؛ ِمی دو نيی زنً



 

www.lovelyboy.blog.ir 

112 elahe-mohammadi  باد نسه از نابّدگریرىان |  

 :دسری بُ گردنً کشیدو ِ گ رً

دل ىی  کردیً ذا دمً خامی شُ، االن انقدر دِریً -  ...الاقه قةال با ًٍ دردِف

 :مت ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو ِ اداىُ دادو

 .کُ ىن دارو یخ ىی زنً -

ً ٍاش حراشک شد ُ زِر کشید ِ خّدش رِ . دمً سّخز. با حرف آخرو چش دسرً رِ ب
 .ذّی بغنً انداخز

ُ و ِ با بغض گ ز  :سرش رِ گذاشز رِی شّن

دل ىی  کنیً. بیا -  خت؟. زنً کُ گریُ کنیًىن االن انقدر حرف ىی. ٍيین االن دردِف

ىّق یرً ِ . حرکرش خینی ناگَانی بّد؛ اىا ىن این ناگَانی رِ خینی دِسز داشرً
ُ رِ نگاٌ کردو ِ زىزىُ کردو. این کُ نریيان گ ز بیاید حایین رِ فراىّش کردو  :بُ رِب

 .خت -

 :آرِو شرِع کرد بُ صحةز کردن

قدر حال کردو برگشری این. دیرِز کُ رفریً دانشگاٌ، خینی از ابَرز خّشً اِىد -
ِای . عین ذّ فینيا بّد اِن صحنُ. نگاٍيّن کردی ِ ىا ًٍ رفریً بُ طرف ىاىّریريّن

. اِن جایی کُ جیکّا اِىد ِ اِن دِذا غّل ذشن با ٍاىّن درگیر شدن، خینی بد بّد
 .ِقری دیدو جیکّا رفرُ جنّ ىنً قَرىان شدو ِ رفرً

 .مةخندی زدو ِ ن س عيیقی کشیدو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

113 elahe-mohammadi  باد نسه از نابّدگریرىان |  

ُ ی کنار دیّار - حاو خّنی شدٌ بّد؛ ِمی یُ . ىردٌ ٍيچین حرذً کرد با زانّ خّردو رِ ىین
آخ . دِبارٌ کُ رفرً جنّ، چنان حرذً کرد کُ با سر رفرً ذّی دیّار. حسی نذاشز فرار کنً

 .انقدر سرو درد گرفز زدو زیر گریُ. امینا نةّدی

ً ٍاو گرد شد ٌ ىّن کُ ذيّو شد ساکز . ندا ًٍ ٍيراًٍ خندید. آرِو خندیدو. چش خند
 :ن س عيیقی کشیدو ِ آرِو گ رً. شدیً

 .ندا خینی عذاا ىی  کشً -

 :حرسید. از صحةز کردنً خّشحال شد

 چرا؟ -

ُ ش گذاشرً ِ آرِو گ رً  :سرو رِ رِی شّن

چرا این قدر دِرِبرو ىی  حنکُ؟ چرا نيی ذارٌ فراىّشش کنً؟ . ذحيه  ایيان براو سخرُ -
کاش ىی  شد ىصه فینً ریخنی ! دمً برای اِن رِزی کُ رفریً چامیدرٌ، خینی ذنگ شدٌ

قدر بی خةر باشً کُ شةا با بّی ع ر بامشرش ىی  شد اِن رِز، دمً ىی  خّاد ٍنّز اِن
دل ! خّابً بةرٌ دمً ىی  خّاد ٍنّز باًٍ خّا بّدیً ِ اِن االن این جا بّد ذا براش دردِف

 ...کنً

 .ىشری بُ بازِو زد

 :مةخندی زدو ِ گ رً

دل ىی  کنً فقط، دمً ًٍ ٍيچین چیزی نيی خّاد. خینی خت -  .با ذّ دردِف

 :مةخندو رِ قّرد دادو ِ اداىُ دادو
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فکر ىی  کنً، فکر ىی  کنً اِن  . ٍیچ جّرٌ دِسرش ندارو. ندا، ٍنیا خینی عذاا آِرٌ -
 .ایيان رِ ازو گرفز

ٌ  اشکی از چشيً چکید  :نرّنسرً بغضً رِ کنررل کنً، ق ر

ً ٍاش نگاٌ ىی  کنً، ذُ . ندا ىن ٍنّز  ایيان رِ دِسز دارو - ٍنّز، ٍنّز ِقری بُ چش
 .ىن فقط ِانيّد ىی  کنً کُ ازش بدو ىیاد. دمً ىی  مرزٌ

 .اشک ٍاو حشز ًٍ چکیدن ِ ندا ٍيچنان ساکز بّد

ُ ی اینا کابّس ىی   بّد - قدر اداىُ داشز دمً ىی  خّاد عشقيّن اِن. ندا دمً ىی  خّاد ٍي
ً  ایيان ىی  خّاد بیاد خّاسرگاریً ندا ٍرِقز بُ . کُ یُ رِز ىی  رفرً بُ ىاىانً ىی  گ ر

 .این ٍا فکر ىی  کنً حس ىی  کنً قنةً ذیر ىی  کشُ

ُ ساز این شد کُ بنند بنند بزنً زیر گریُ ُ و . ِ این حرفً زىین سرش رِ از رِی شّن
 .برداشز ِ بُ آغّشً کشید

 :سرو رِ نّازش کرد ِ با بغض گ ز

 .عزیزدمً چقدر غً داشری. گریُ کن ذا خامی شی -

ُ ی ندا ًٍ بنند شد ِ باعض شد با خیال راحز ذری گریُ کنً فضای بسی . صدای گری
. درسرُ کُ از درد ٍاو کً نشد؛ اىا احساس سةک شدن داشرً. غيگین درسز شدٌ بّد

ٍيیشُ ٍرِقز . این قرارٌ ٍيیشگیيّن بّد کُ خینی ِقز بّد ىنسّخ شدٌ بّد
ُ ىّن بگیرٌ؛ ِمی االن   ىاٌ بّد 4ناراحز بّدیً این قدر ذّی بغه ًٍ حرف ىی زدیً ذا گری

 !چقدر برگشرن ب ضی از عادد ٍا مذد بخشُ. کُ این عادد ذرک شدٌ بّد

. ب د از یک رب  کُ ذقریةا آرِو شدٌ بّدیً، از آغّشش بیرِن اِىدو ِ نگاٍش کردو
ُ کً بُ ًٍ نگاٌ کردیً ِ زدیً زیر خندٌ. ٍردِ با ًٍ دىاغيّن رِ باال کشیدیً  .ی
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ٌ او رِ قّرد دادو ِ گ رً  :خند

 .حاشّ بریً حایین -

جنّی آینُ شامً رِ ىرذت کردو ِ ٍيراٌ ندا از اذا  خارج . سرش رِ ذکّن داد ِ بنند شد
 .شدو

نگاًٍ رِ کُ . صندمی رِ عقت کشیدو ِ نشسرً. ٍيُ دِر ىیز ِسط سامن نشسرُ بّدن
ً ٍاىّن، اذ اقی چیزی از . باال آِردو با جیکّا چشً ذّ چشً شدو ذّی ذالقی چش

ً ٍاش خّندو  !خدای ىن! نُ. سری  نگاٌ ازش گرفرً. چش

 :نریيان شرِع کرد بُ ذّضیح دادن

ً  ٍا کار نارسّس بّدٌ - ً ٍا رِ بررسی کردیً. اِن آشار زخ خینی س ی کردٌ کُ . ىا زخ
ُ برداری کردیً ً  ٍا نيّن یک ژن . ِانيّد کنُ کار یک حیِّن ِحشی بّدٌ؛ اىا از رِی زخ

 .خاص ِ عجیت بّد کُ ى يئنا ژن خّدشُ

 :سری ذکّن دادو ِ گ رً

 خت بقیُ چی کار کردین؟ -

ٌ اش کشید ِ ىرنی . نگاًٍ رِ بُ ساو دِخرً. ٍيُ بُ ساو نگاٌ کردن دسری بُ گّشّار 
 :رِ از ذّی مج ذاحش خّند

ُ ی مشکر نیالفّس، کُ اسً رىز  - طةق آخرین اخةار جسرجّ شدٌ از ف امیز  ٍای ىخ یان
ٌ ی این مشکر   ٍزار ن ری بُ فرىاندٍی اعظً نارسّس اسز، این مشکر 7ٍ ز فرىاند

نزدیکی درِازٌ خاىّش آسيان اِل ذّقف کردند ذا در ىاٌ ژانّیُ، از راٌ ش ق ف امیز 
ُ ی خّد را شرِع کنند  .ِحشیان

ُ اش رِ بخّنُ  .نگاٍش رِ باال آِرد ِ بًَ خیرٌ شد. ىنرظر نگاٍش کردو ذا بقی
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 :اخيی کردو ِ حرسیدو

 فقط ٍيین؟ -

 :گ رً. ٍيُ ذّی سکّد بًَ خیرٌ شدن

ىا فقط دِىاٌ ِقز داریً، ب د فقط ٍيین قدر اطالعاد داریً؟ خت ! این خینی کيُ -
ُ جّریُ؟ ىن این چیزا رِ احریاج دارو  !این درِازٌ کجاسز؟ االن ِض یز مشکر چ

ُ شّن کردو سری از ذاسف ذکّن دادو ِ مج ذاحً رِ بُ . نگاٍی بُ سر ٍای حایین انداخر
جدِل حر از . رفرً ذّی فایه  ٍای اسکن شدٌ ِ اِمین فایه رِ باز کردو. دیرا ِصه کردو

ُ ی بزرگ دیرا افراد  .اعداد رِی ص ح

ُ ی مشکر نیالفّس رِ  - این جدِل عجیت ِ غریت یُ فرىّل خاص دارٌ کُ زىان حين
باید از رِی جي  کردن ردیف  ٍای افقی با ًٍ ِ ب د ذقسیً حاصه جي  ٍر . نشّن ىیدٌ

 .ردیف بُ ردیف دیگُ یُ عدد اعشار بُ دسز بیاریً

نشانگر رِ ذکّن دادو ِ بُ ىحه ىّرد نظرو کشّندو؛ ِمی از این جا بُ ب د رِ ذّی ىدرک 
 .ننّشرُ کُ باید چی کار کنیً، انگار کُ خط خّردگی داشرُ باشُ

 :جیکّا چرخید ِ گ ز

 شاید باید ضربشّن کنیً؟ -

 :سری ذکّن دادو ِ گ رً

شاید ًٍ ضرا باشُ؛ اىا یُ فرىّل خاص . نُ ىن اىرحان کردو، عدد رندی در نيیاد -
حداقنش جّاا یُ ىجَّل رِ داریً ِ اِن اینُ کُ ىی  دِنیً ىاٌ ژانّیُ کارشّن رِ . دارٌ

ُ دسز ىیاد باید یا عدد شیش . حس یُ رىز رِ داریً. شرِع ىی  کنن آخرین عددی کُ ب
 .رقيی یا یک عدد ٍ ز رقيی باشُ
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 :نریيان نگاٍی بُ ىن انداخز ِ گ ز

 9 ذا 1اگر عدد ىجَّل از .  رِز31ٌٍر ىاٍشّن .  بَين11ُ دی ذا 11ىاٌ ژانّیُ از  -
 ژانّیُ باشُ، یُ عدد ٍ ز 31 ذا 10ژانّیُ باشُ، عدد آخر شیش رقيی ىیشُ؛ اىا اگُ از 

 .رقيی  بُ دسز ىیاد

 .سرو رِ بُ ى نی درسرُ ذکّن دادو

ُ سز. سال جنگ ًٍ کُ ىشخصُ -  !االن فقط یک ىجَّل ىی  ىّنُ ِ اِن رِزِف حين

 :شاٍرخ نگاٍی بُ دیرا کرد ِ گ ز

 2017سال  -

 :ىکصی کرد ِ گ ز

ُ ی  -  !2017ژانّی

 :نگاًٍ رِ از صّرذش گرفرً ِ گ رً

ُ دسز بیاریً - . باید این قدر ضرا ِ ذقسیً انجاو بدیً ذا باالخرٌ زىان اصنی رِ ب
حس باید عدد بُ . ى يئنا جدِمی بُ این حیچیدگی، یک نظً خاصی خّاٍد داشز

ُ دسز بیاریيش فایه رِ بسرً ِ . دسز اِىدٌ، نظً خاصی داشرُ باشُ نُ از رِی ٍّا ب
 .رفرً سراغ فایه دِو

ُ ی مشکر نارسّسُ - ىنة  ذغذیُ ىنظّر خّراکشّن نیسز؛ . دِىین ىدرک، ىنة  ذغذی
ُ  عَدٌ دارٌ ىن نيی دِنً کُ دقیقا االن کجا ٍسرن؛ اىا . ىنة ی کُ ذقّیز قّاشّن رِ ب

ٌ ای خینی قدرذيند نیرِ ىی گیرن ُ ی سرار این یُ . جایی اذرا  کردن کُ از یک خّش
ُ ی بیسز سال نّری با زىین قرار دارٌ ٌ ای کُ بُ فاصن ُ ی سرار قدرد چگامی زیادی . خّش
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ٌ  ٍاش ذّی فضایی بُ فاصنُ سُ سال نّری قرار گرفرن ِ اِنا از  دارٌ؛ طّری کُ سرار
 !قدرد عجیت این سرارٌ اسر ادٌ ىی  کنن

 :ندا ٍيّن طّر کُ نگاٍش بُ دیرا بّد گ ز

 !حس خینی قدرذيند ىیشن -

 .ٍيُ بُ طرفً برگشرن. سری ذکّن دادو ِ از فایه خارج شدو ِ دیرا رِ بسرً

 :نگاٍشّن کردو ِ گ رً

اِن دِذا ىدرک دیگُ، یکیش ىربّط بُ ىنُ ِ اِن یکی ذّی اسکن نابّد شدٌ ِ  -
از االن چند ن رذّن داِطنت شین رِی جدِل زىان کار کنین، . دردسررس نیسز

ُ ذّن ًٍ بُ ٍيّن ذحقیقاد اداىُ ىیدین؛ اىا نُ ىصه این دِخط ذحقیقی کُ  بقی
 .ذحّینً دادین

ً ٍاو گرد شد. بُ ساعز نگاٌ کردو ىن چند ساعز درگیر ذسخیر شدن بّدو؟ مةً رِ . چش
 :گزیدو ِ گ رً

 .شاو بخّریً ب د کار رِ شرِع ىی  کنیً -

*** 

 «!خّابیدن ىينّع»

ً ٍاو بُ طرز ناجّری ىی  سّخز. خّدو رِ رِی صندمی ِمّ کردو ُ کً ىاساژشّن . چش ی
ً کً حنک ٍاو رِی ًٍ افراد. دادو  :صدای نریيان از ذّی ٍال اِىد. ک

 !حّاسرّن باشُ خّابش نةرٌ -
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ً ٍاو رِ باز کردو ِ با گردن کج بُ ندا، آِینا ِ  ىنظّرش با ىن بّد؟ ىن خّابً نةرٌ؟ چش
ٌ باش بًَ خیرٌ شدٌ بّدن نگاٌ کردو  .ٍنیا کُ آىاد

 :ىرذت نشسرً ِ گ رً

 ىن رِ گ ز؟ -

! ی نی چی حّاسشّن باشُ کُ ىن خّابً نةرٌ؟. سرشّن رِ بُ ى نی آرٌ ذکّن دادن
ِقری خیامشّن راحز شد کُ بنند . دسری بُ حیشّنیً کشیدو ِ از حشز ىیز بنند شدو

از  آشخرخّنُ خارج شدو ِ رفرً . شدو ِ ایسرادٌ خّابً نيی برٌ ىشغّل  آشخزیشّن شدن
 .ذّی ٍال

 :بُ طرف نریيان رفرً ِ گ رً

 ی نی چی کُ خّابً نةرٌ؟ نکنُ برای خّابیدنيً باید ازد اجازٌ بگیرو؟ -

 :نریيان مةخندی زد ِ گ ز. جیکّا کُ کنار نریيان بّد، نگاٌ اسف باری بًَ انداخز

 .نُ ٍیچ کی برای خّابیدن از کسی اجازٌ نيی گیرٌ؛ اىا ذّ دیگُ نةاید بخّابی -

 :ساو صندمی ای براو آِرد ِ گ ز. گیج بَشّن خیرٌ شدو. رِی کنيُ ذّ ذاکید کرد

 .بشین -

 :گیج حرسیدو. ذشکر کردو ِ نشسرً

 چرا دیگُ نةاید بخّابً؟. ىنظّرد رِ نيی فَيً -

ُ رِو نشسرُ بّدن ِ نيی دِنسرن کُ چی بگن خیرٌ  بُ ساو، جیکّا ِ نریيان کُ رِب
 .شدو

 :باالخرٌ ساو دٍن باز کرد ِ گ ز
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ُ جّری بگً! خت بةین - از االن کُ کارىّن جدی شرِع شدٌ، ذّ ٍر محظُ در ى رض ... چ
 !خ ری

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

 این رِ خّدو ىی  دِنً، خّابیدنً چُ رب ی بُ در خ ر بّدنً دارٌ؟ -

 :جیکّا دسرش رِ بنند کرد ِ گ ز

 .بذار ىن براش ذّضیح ىیدو -

 .بُ صّرذش کُ اخً کيرنگی بین حیشّنیش بّد خیرٌ شدو

ىا دِرذادِر ِیال رِ حصار کردیً ِ اِن ٍا نيی ذّنن ِارد ِیال بشن، جدا از ِیال از ! بةین -
حس درنریجُ بَيّن حينُ . ٍرطرف صدىرر ًٍ حصار شدٌ کُ اصال این جا رِ حیدا نکنن

نيی کنن کُ بخّان بکشنيّن؛ اىا ىيکنُ ىصه اِن اذ اقی کُ عصر براد افراد برای 
 .ٍرکدِىيّن بی رُ

 :حیشّنیً رِ خارِندو ِ گ رً

 آ ٍا ی نی ذسخیر بشیً؟ -

 :گ رً. سرش رِ بُ ى نی آرٌ ذکّن داد

ب دش ًٍ ! خت چارٌ چیُ؟ ىن کُ نيی ذّنً دِىاٌ رِ نخّابً کُ یُ ِقز ذسخیر نشً -
ُ جّر حصاریُ کُ ىی  ذّنن ذسخیرىّن کنن؟ ىگُ ىی  ذّنن ازش رد شن؟  این چ

 :نریيان بُ جای جیکّا جّاا داد

نُ نيی ذّنن رد شن؛ اىا از طریق ذٍنز ىی  ذّنن ذسخیرد کنن، ضيناًا خّدد گ ری کُ  -
ٌ ای انرژی ىیگیرن ِ خینی قّی ذر از اِن چُ کُ فکرش رِ کنی ٍسرن ُ ی سرار  !از یُ خّش
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 :مةً رِ گزیدو ِ گ رً

 اگُ از راٌ ذٍن ذسخیر ىی  کنن حس چرا االن نيی ذّنن ذسخیرو کنن؟! بازو نيیشُ -

 .نریيان کالفُ سرش رِ ذکّن داد

ٌ ای گ ز  :جیکّا با مةخند ىسخر

حس درنریجُ . چّن ِقری خّابی ذٍنز در حامز اسرراحرُ ِ ٍیچ فکری ذّش نیسز -
 !اِن ىّق  ىی  ذّنن ذسخیرد کنن

ٌ  ٍاشّن انداخرً ُ جّری زندگی ! خت این افرضاحُ. نگاٍی بُ چَر ىن بدِن خّابیدن چ
 :کنً؟ کالفُ گ رً

ُ جّری بدِن خّاا سرحا بيّنً؟ -  ىگُ ىیشُ آدو نخّابُ؟ ىن چ

 :ساو بشکنی زد ِ گ ز

ُ چی رِ حه ىی  کنُ -  !قٌَّ ٍي

ُ ًٍ فشردو! آٌ خدای ىن ٌ  ی آی کیّ. مت ٍاو رِ حرحرص ب قٌَّ برای اینُ کُ دِىاٌ ! حسر
ُ کً  نخّابی ِ زندٌ بيّنی؟ ذنَا جایی کُ ىغزو ىی  ذّنسز از این شرایط راحز باشُ ِ ی

کالفُ از رِی صندمی بنند . اسرراحز کنُ، خّاا بّد کُ االن از اِن ًٍ ىحرِو شدو
بُ نگاٌ زیرچشيی  ایيان ذّجَی نکردو ِ رفرً ذّی  آشخرخّنُ ِ دِبارٌ حشز . شدو

ُ ش با نگاٍش ىن رِ ىی  حاد؟ کالفُ دسرً رِ . صندمی نشسرً اصال چُ ى نی دارٌ ٍي
ُ و گذاشرً ِ بُ دخررٍا کُ ىشغّل  آشخزی بّدن خیرٌ شدو خدایا ی نی ىیشُ . زیر چّن

ُ ی آدو ٍای ى يّمی زندگی کنً؟ اِن جن  این جریان ذيّو بشُ ِ ىن دِبارٌ ىصه ٍي
عّضی کُ ذنَا ذّصی ً ازش چشً زردٌ، ىسةت این ٍا شد ِگرنُ ىن خّابیدٌ بّدو ِ 

احرياال ٍيّن ىّق ی کُ حس کشیدٌ شدن داشرً دِقدىی ! کاری بُ کسی نداشرً آخُ
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ُ ای کُ اِن ىّق  ذّی ذٍنً حیچیدٌ بّد، دِبارٌ ذّی ذٍنً ىرِر ! ذسخیر شدن بّدو آی
 :شد

ا - دًا شَو ِا رَو رَّس مئِفکَو ذَوحَو ُِب ا ًَو فَو ن اَوسنَو يَو نَّسا امقاسِف ّنَو فَو َِو ىِف نَو  ُّب سنِفي نَّسا اميُب  (14آیُ /سّرٌ جن).َِو اَوّنا ىِف

ٌ ای رِ؟ چرا ! دیاکّ داشرُ قرآن ىی  خّندٌ. سرو رِ ذکّن دادو ِ از جاو بنند شدو چُ سّر
ُ چی براو  آشناسز . حس خاصی دارو. این قدر این صّد براو  آشناسز؟ جدیدا ٍي

بُ طرف دیاکّ کُ با ارشیا ىشغّل شّخی خرکی . حس این کُ قةال ذّی این شرایط بّدو
 :بّد رفرً ِ با اخً گ رً

 .اذیرش نکن! اِف  -

 :اخيی ىصنحری کرد ِ گ ز

 چیُ؟ خّاٍر برادری افرادین بُ جّن ىن؟ -

 :با انگشز بُ ارشیا  اشارٌ کرد ِ اداىُ داد

 .ب دش ًٍ ایشّن اِل شرِع کردن -

 :نگاٌ سرزنش باری بُ ارشیا انداخرً ِ بی ذّجُ بُ بحض قةه حرسیدو

ٌ ای از قرآن رِ ىی  خّندی؟ -  ىی  خّاسرً بدِنً عصر داشری چُ سّر

 :با حامز خاصی نگاًٍ کرد ِ با مةخند حرسید

ُ طّر؟ -  چ

 :جّاا دادو

 .ىی  خّاو بدِنً -
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 :با مةخند رِی مةش گ ز

ٌ ی  -  ! قرآن، جن72سّر

سرو رِ ذکّن دادو ِ ذشکر . مةخند ناخّدآگاٍی بُ خاطر آدرس دقیقش رِی مةً نشسز
ٌ ی جن. کردو ً ذر کُ یک ! سّر ُ قدر جامت کُ درىّردشّن ذّی قرآن گ رُ شدٌ ِ ىَ چ

یادو باشُ ذّی اِمین فرصز این سّرٌ کُ این قدر براو ىةَيُ ! سّرٌ بُ ناىشّن ٍسز
ُ رِی ذنّیزیّن . بُ طرف ىةه رفرً ِ نشسرً. رِ بخّنً بُ شاٍرخ کُ رِی ىةه رِب

ُ بّد ِ ذّی زاِیُ دیدو بّد، خیرٌ شدو چُ دمینی دارٌ این این جا باشُ؟ این کُ . نشسر
ٌ ای برای گرٌِ ندارٌ ٍیچ نیرِیی ندارٌ، ذا حاال ًٍ ندیدو کُ ذحقیق درسز ِ ! ٍیچ فاید

ٌ او شد ِ رِش رِ بُ طرفً ! اکصراًا جنّی ذنّیزیّن ميیدٌ. حسابی ای بکنُ ىرّجُ نگاٌ خیر
ٌ او ى ذا شد. نگاٍی بُ صّرذش انداخرً. برگردِند بُ خّدو . حس کردو از نگاٌ خیر 

ُ  ٍا اسر ادٌ نکنً؛ اىا نرّنسرً بی خیال این ىّجّد  قّل دادٌ بّدو کُ از انرژیً رِی بچ
ٌ اش رِ. عجیت بشً ُ اش رِ بررسی کردو ِ ب د حامز چَر  ُ ًٍ گرٌ . سری  ٍام ً  ٍاو ب اخ

ً  ٍاو رِ کُ دید رِش رِ برگردِند. خّرد ُ نظر ىن کُ باید . این آدو خینی ىشکّکُ. اخ ب
چرا االن این جاسز؟ دمینی ندارٌ ذا . دسری بُ مةً کشیدو. ٍرچُ زِدذر گرٌِ رِ ذرک کنُ

ُ ش ٍیچ قدرذی ندارٌ ُ خاطر حرکز احيقان ُ ی ! این ىرحنُ ٍيراٌ ىا باشُ ِقری ب ٍي
ُ ٍاش باید بن ش باشُ؟  این ٍا بُ کنار، چرا حسش نسةز بُ ىن خاکسرریُ؟ چرا ٍام

 .ذّی ٍيین فکر ٍا ِ ىرًَ کردن شاٍرخ بّدو کُ ندا برای شاو صداىّن کرد

*** 

 «قةرسرانِف م نری»

دسز ٍاو رِ با حّمُ خشک کردو . آخرین بشقاا رِ آا کشیدو ِ ذّی جاارفی گذاشرً
سامن رِ ٍيَيُ . ٍيراٌ با آِینا بُ طةقُ دِو رفرً. ِ بُ آِینا  اشارٌ کردو کُ بریً باال

ىصه .  ن ر ٍيزىان باًٍ صحةز کنن شنّغ ىیش10ُخت ى نّىُ ِقری . برداشرُ بّد
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ُ طرف مج ذاحً رفرً ِ بازش کردو! ىَدِف کّدک ُ ی مج ذاث . بی ذّجُ بَشّن ب بُ ص ح
خت حاال کُ ِقز ذقسیً کارٌ، ىن از کجا ب َيً کی بُ چی ِاردذرٌ؟ آٌ . خیرٌ شدو

خت . اِن ذياو این ٍا رِ ىی  دِنُ ِ ىن کُ این قدر حرىدعاو ٍیچی نيی دِنً! نریيان
ایيان، .  درىّرد آِینا، ٍنیا، ساو، آئیه ِ جیکّا کُ صحةری نيی کنً؛ چّن ىی  دِنً

ُ ی مج ذاث ! نریيان ِ ندا ًٍ کُ ٍیچی، ىی  ىّنُ شاٍرخ ِ دیاکّ نگاًٍ رِ از ص ح
ٍيچین ًٍ نیسز کُ . گرفرً ِ بُ شاٍرخ کُ ىشغّل صحةز با ٍنیا بّد خیرٌ شدو

اگُ اىکان برگشرن قدرد ٍاش باشُ ىن . فقط این ِ دیاکّ ىجَّل ٍسرن. چیزی ندِنً
. نَایز س ی او رِ ىی  کنً؛ اىا اگر اِن چیزی کُ ذّی ذٍنيُ باشُ، خّدو نابّدش ىی  کنً

مج ذاث رِ رِی ىیز گذاشرً ِ حشز ىیز . بنند شدو ِ بُ طرف ىیز ِسط سامن رفرً
سرو رِ ذکّن دادو ِ ىشری رِی ىیز ! ىصه این کُ خیال ساکز شدن نداشرن. نشسرً

با اخً . بُ ىحض برخّرد ىشرً با ىیز ٍيُ ساکز ِ ىةَّد بًَ خیرٌ شدن. زدو
 :نگاٍشّن کردو ِ گ رً

 .ىگُ این جا ىَدکّدکُ کُ ىن بخّاو ساکررّن کنً، خّدذّن باید ىرّجُ باشین دیگُ -

ٌ و ٍيُ مج ذاث  ٍاشّن رِ باز کردن ِ ىنرظر اداىُ  ب د از این سخنرانی کّبند
ٌ او نگیرٌ! صحةز  ٍای ىن شدن  .مةً رِ گزیدو ذا از ابَرً خند

 .بسیار خت، اِل ىیریً سراغ جدِل زىان -

 :نگاٍی سرسری بَشّن انداخرً ِ گ رً

ِ  ایيان رِی جدِل زىان کار ىی  کنید - باید با سرعز باال کار کنین؛ . جیکّا، نریيان 
 .چّن سُ رِز دیگُ ِارد ىاٌ دی ىیشیً ِ ٍرمحظُ ِقريّن کيرر ىیشُ

ٌ  ٍاشّن انداخرً  :اداىُ دادو. نگاٍی بُ چَر
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ىحه اسرقرارشّن رِ . ٍرچی بیشرر بَرر. دیاکّ، ساو، ارشیا ِ آِینا ًٍ ذحقیق ىی  کنید -
ٌ ی . ىی  خّاو بدِنً ذياو نقاطی کُ ش ق ذّش اذ ا  ىی  افرُ رِ الزو دارو، دربار

ٌ  ٍای مشکر  ٍاشّن ًٍ اطالعاد ىی  خّاو  .فرىاند

 :نگاٍی بُ شاٍرخ انداخرً ِ بی ىقدىُ حرسیدو

 چند ِقرُ برای برگشرن ذّانایی ٍاد ذالش ىی  کنی؟ -

 :چّن ذّق  نداشز کُ ىسرقیً با ٍاش صحةز کنً، ىر جت بُ طرفً برگشز ِ گ ز

ُ ای انجاو بدو -  .ذقریةا یک ىاٌ؛ اىا خینی ِقرُ فرصز نداشریً کُ ذيرین دیگ

 :رِ کردو بُ نریيان ِ گ رً

 اصال اىکان دارٌ کُ بُ شرایط قةنش برگردٌ؟ -

 :سری ذکّن داد ِ گ ز

 .بسرگی دارٌ؛ اىا غیرىيکن نیسز -

 :نگاًٍ رِ بُ شاٍرخ کُ گیج ِ سردرگً بّد دِخرً ِ گ رً

ىن ًٍ کيکز ىی  کنً، اگُ برگشری بُ قةه . ذا اِل دی فرصز داری، ی نی فقط سُ رِز -
 .کُ ٍیچی؛ اىا اگر ىّفق نشی باید گرٌِ رِ ذرک کنی

ُ جاش گ ز  :نریيان ب

 ی نی چی کُ گرٌِ رِ ذرک کنُ؟ -

ِقری ٍیچ نیرِ ِ ذّانایی  خاصی ندارٌ چرا بيّنُ؟ ِقری ىا . فکر کنً ِاضح گ رً -
 نيی ذّنیً حری ىراقت خّدىّن باشیً، چُ دمینی دارٌ این جا بيّنُ؟
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شيا . نگاٍی بُ شاٍرخ کُ گنگ بُ نریيان خیرٌ بّد، کردو. اخيی کرد ِ چیزی نگ ز
 .این رِ یادذّن باشُ. دِن ر خینی ىشکّکید

 :سرو رِ چرخّندو ِ گ رً

اىشت خةر ىیدٌ ِ ب دش ندا، ٍنیا ِ آئیه، بَرّن احریاج . ىن ىنرظر قرارو با زینّسً -
 :از جاو بنند شدو ِ گ رً. دارو کُ این ىسئنُ ذيّو بشُ

 .خینی خت بُ کارذّن برسین -

ُ  ٍا حایین رفرً ِ رِی ىةه نشسرً ىن ذا کی باید ىنرظر بيّنً ذا زینّس . از حن
ً ٍاو رِ بسرً ُ ش حیدا بشُ؟ دسری بُ حیشّنیً کشیدو ِ چش ُ قدر . سرِکن ِای خدا چ

ُ و ٌ ی فکر کردن بًَ نيی داد. خسر ً کً . خسرگیً اجاز ً ٍاو ىی  سّخز ِ داشز ک چش
ً ٍاو رِ باز کنً  .خّابً ىی  برد کُ صدای شاٍرخ باعض شد ذکّنی بخّرو ِ چش

 .نةاید بخّابی -

 .خّدو رِ ذکّن دادو ِ ىرذت نشسرً. گردنً رِ چرخّندو ِ بَش نگاٌ کردو

 .نخّابیدو -

ُ ًٍ گرٌ خّرد. جّری نگاًٍ کرد کُ ی نی خر خّدذی ً ٍاو ب  .اخ

 :حرسیدو

 کاری داشری؟ -

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

 باید چی کار کنً؟ -

 :با دسز بُ ىةه  اشارٌ کردو ِ گ رً
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 .بشین -

ُ رِو نشسز ِ بًَ خیرٌ شد  .رِی ىةه رِب

 :گ رً

 قةال چُ کار ٍایی ىی  ذّنسری انجاو بدی؟ -

ً ٍاو گ ز. کيی نگاًٍ کرد  :دسز ٍاش رِ بُ ًٍ گرٌ زد ِ خیرٌ بُ چش

 .ىصه خّدِف ذّ، ىن یُ ذیسراذیه بّدو -

ً ٍاو گرد شد . اصال نيی دِنسرً کُ باید چُ ِاکنشی از خّدو نشّن بدو. بی اخریار چش
اصال یک درصد ًٍ فکر . شّک بزرگی بّد. حری این کُ چی باید بگً رِ ًٍ نيی دِنسرً

ٌ بّدو؛ ِمی این . نيی کردو کُ ذیسراذیه باشُ خّدو رِ برای زاىةی یا گرگینُ آىادٌ کرد
 .یکی خینی غیرىنرظرٌ بّد

 :ِقری دید چیزی نيیگً، نیشخندی زد ِ گ ز

 ذا این حد عجیت بّد؟ -

 .بُ خّدو اِىدو ِ دسری بُ صّرذً کشیدو

 .خت حقیقرا اصال ذّق  ٍيچین جّابی رِ نداشرً -

 :ىکصی کردو ِ گ رً

 خینی خت، االن در چُ ِض یری ٍسری؟ -

 :ذکیُ داد ِ گ ز

 .خّدو فکر ىی  کنً چاکراو بسرُ شدٌ؛ اىا یُ چیزی فراذر از اِنُ -
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 :سرو رِ ذکّن دادو ِ حرسیدو

 عنصرد چی؟ اِن ًٍ خاىّش شدٌ؟ -

 :جّاا داد

 .از این ِاضح ذر نيیشُ گ ز، ىصه یک آدو ى يّمی شدو -

ً ٍاش خیرٌ شدو ُ حامز. بُ چش  ...این کُ خینی خّبُ! خّش ب

 :حّزخندی زدو ِ گ رً

ُ د برگردی -  !حس باید خینی ابنُ باشی کُ بخّای بُ گذشر

 :ابرِش رِ باال انداخز ِ گ ز

 ذّ این طّر فکر ىی  کنی؟ -

 .سرو رِ بُ ى نی آرٌ ذکّن دادو

ىن ىی  خّاو سَيی ذّی نجاد سرنّشز ىینیارد  ٍا آدو داشرُ . خت این طرز فکرِف ذّئُ -
 .باشً

ُ ی جامةی بُ ىّضّع نگاٌ ىی  کنُ. نگاٌ عيیقی بُ صّرذش انداخرً  .از چُ جنة

 :بی خیال سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

ُ ای کُ نرّنسری از چاکراد . ذّ اخریار خّدد رِ داری. ىًَ نیسز - خت از آخرین دف 
 .اسر ادٌ کنی بگّ

 .ِ ذکیُ دادو

 :دسرش رِ رِی حیشّنیش گذاشز ِ گ ز
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ب دش . یک ٍ رُ قةه از این کُ ىرّجُ اِن قضیُ بشً، سردردٍای شدیدی ىی  گرفرً -
ُ  ٍاش رِ بررسی . کُ با آرشیدا ذيّو کردو، رفرً حیش نریيان اِن ازو خّاسز کُ ٍام

 .کنً ِ بةینً ٍنّز چشيً ف امُ یا نُ؛ اِن جا فَيیدو کُ چاکراو بسرُ شدٌ

ُ د با آرشیدا در چُ حد بّد؟ ىحرو بّدید؟ -  راب 

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

 .نُ -

کسی کُ این قدرد رِ دارٌ بُ خاطر سنّک . خت جّاا ى يا دراِىد. سرو رِ ذکّن دادو
ُ خاطر این ن يز ذشکر کنُ؛  قنةیش این اجازٌ بَش دادٌ شدٌ ِ باید ٍزار بار از خدا ب
ُ ذنَا بُ خاطر ذّاناییش از خدا ذشکر نکردٌ، ىرذکت گـ  اىا این آقا با بی ش ّری ذياو ن

 !ـناٌ کةیرٌ شدٌ

 :بی خیال اسردالل فنس ی ِ ىن قی شدو ِ گ رً

ُ ای نیسز - باید دِبارٌ خدا اِن . برگشرن اِن ذّانایی بسرُ بُ کيک ىن یا ٍرکسِف دیگ
اجازٌ رِ بَز بدٌ ِ ى يئن باش اگُ خدا بَز اجازٌ بدٌ ٍيین فردا ذياو اِن 

ُ د با اِن باالسری . ن يز ٍایی کُ قدرش رِ ندِنسری برىی گردٌ این بسرگی بُ راب 
ُ طّر . دارٌ ُ کً ى ام ُ ىی  کردی ىی  فَيیدی ازش چ ِقری اِن چاکرا رِ باز کردی اگُ ی

ٌ ای رِ بَز دادٌ، االن . اسر ادٌ کنی ٌ ی خّا خدا بّدی کُ خدا ٍيچین اجاز حريا بند
ٌ ٍاد، عنی امخصّص اِن گـ ـناٌ کةیرٌ ذّبُ کنی  ُ خاطر ذياو گنا  ًٍ ذنَا راٍز اینُ کُ ب

 .ذا خدا دِبارٌ بَز ذّفیق چشً سّو رِ بدٌ

ب د از ذيّو شدن حرف ٍاو از جاو بنند شدو ِ بُ طرف زینّس کُ حشز سر شاٍرخ 
 .ااٍر شدٌ بّد ِ ىنرظر بًَ نگاٌ ىی  کرد، رفرً
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 :سالو کردو ِ حرسیدو

 چی  شد؟ -

ُ ای باال انداخز ِ گ ز  :چّن

 .حیدا کردو؛ ِمی نيی ذّنً بیارىش -

 :گ رً

 خت انداو ِ قدش با ٍاىّن یکیُ؟ -

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

 .آرٌ؛ ِمی خینی خّشگه ذرٌ -

 :مةً رِ گزیدو ِ گ رً

 .االن ىیریً ىیاریيش. خینی خت -

چشً ازش ! سرش رِ بُ ى نی باشُ ذکّن داد ِ خینی راحز رفز ِ رِی ىةه نشسز
ُ  ٍا حایین ىی  اِىد گ ز. گرفرً ِ با صدای بنند ندا رِ صدا زدو  :ٍيّن طّر کُ از حن

 چُ خةرٌ سرِصدا راٌ انداخری؟! ٍیس -

ٌ ای بُ زینّس کردو ً ٍاو اشار  .با چش

ِ ٍاش رِ باال انداخز ِ گ ز  :ابر

ُ خةر از این طرف ٍا؟! بُ بُ -  زینّس خانّو چ

 :بُ طرفش رفرً ِ گ رً

ٌ بازی در نیار -  .ىسخر
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 :با مت ٍای آِیزِن نگاًٍ کرد ِ گ ز

 چی کارو داشری؟ -

 .باید بریً جایی -

 :رِ بُ زینّس گ رً

 کجاسز دخررٌ؟ -

 :جّاا داد

 .ذّ قةرسرّن -

 :ندا بنند گ ز

 چی؟ -

 :با اخً بُ طرفش برگشرً ِ گ رً

 .االن ٍيُ رِ خةر ىی  کنی! ساکز -

 :ب د خ اا بُ زینّس گ رً

 خت کدِو قةرسرّن؟ -

 :بنند شد ایسراد ِ گ ز

 .قةرسرّن رِسرای حایین ذخُ -

 :دسری بُ حیشّنیً کشیدو ِ با حرص گ رً

 .آدرس دقیق بدٌ! خت ىن کُ نيی دِنً حایین ذخُ کدِو قةرسرّنیُ -
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 :بی حس نگاًٍ کرد ِ گ ز

 .نزدیک ساری -

ً ٍاو رِ گرد کردو ِ گ رً  :چش

 ٍيین نزدیکی ٍا نةّد کُ رفری طرف ساری؟ -

 :طنةکار گ ز

 !نرّنسرً این طرف حیدا کنً دیگُ. چرا بّد دمً خّاسز برو اِن جا -

 :حیشّنیً رِ ىاساژ دادو ِ حرسیدو

 دخررٌ ذّ چُ ِض یریُ؟. خینی خت -

 :خّنسرد جّاا داد

 .یک ساعری ىیشُ کُ ىردٌ، ىی  خّان فردا دفنش کنن -

 :ندا ذکّنً داد ِ گ ز

 چُ غن ی ىی  خّای بکنی؟ -

 :دسرً رِ رِی سرو گذاشرً ِ گ رً

 .یُ دقیقُ صةر کن ذّ -

 :رِ بُ زینّس گ ز

ً کً بریً. خینی خت -  .ىا ىیایً ساری؛ ِمی از اِن جا بُ ب دش رِ باید ک

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز
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 خینی خت کجا رِ بندین؟ -

 :رِ بُ ندا کردو ِ گ رً

 کجای ساری رِ دقیق بندی؟ -

 :حرحرص نگاًٍ کرد ِ گ ز

 .اِل بگّ ىی  خّای چی کار کنی -

ً ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو ِ گ رً  :چش

 .برای قرار با باربد احریاجش دارو -

ً ٍاو خیرٌ شد ِ گ ز  :بُ چش

 .فقط ىیدِن ساعز رِ بندو -

 :زینّس گ ز

 .خینی خت ىن رفرً -

 :رِ بُ ندا گ رً. ِ غیت شد

 .باید مةاس درسز حسابی بخّشیً؛ ِمی نيی خّاو کسی ب َيُ -

 :گ ز

 .ىن ىیرو مةاس ٍا رِ ىیارو حایین -

ُ  ٍا رفز. حس برِ زِد باش - ُ و گرفرً. بُ طرف حن . خدا کنُ زِد برسیً. دسرً رِ بُ چّن
فقط کافیُ یکی از . ذّی رِسرا کُ سردخّنُ نیسز کُ بخّاد دخررٌ فریز ِ سامً بيّنُ

. ذّی سامن قدو رِ ىی  رفرً. اجزای بدنش ناقص بشُ، اِن ىّق  دیگُ نيیشُ کاریش کرد
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ندا . ی نی اصال ىرّجُ نشدو کُ کجا رفز. ب د از صحةز با شاٍرخ دیگُ ندیدىش
ُ  ٍا حایین اِىد ِ حالسریکی رِ داد دسرً  .ذندذند از حن

 .بریً ذّی  آشخرخّنُ -

ُ طرف  آشخرخّنُ راٌ افراد ىانرّیی کُ برای ىاىّریز دانشگاٌ خریدٌ بّدو رِ . دنةامً ب
سرو رِ . شامً رِ ىحکً کردو ِ بُ ندا کُ ىنرظر بًَ خیرٌ شدٌ بّد نگاٌ کردو. حّشیدو

 .بُ ى نی چیُ ذکّن دادو

 :گ ز

 .ىن ىی  ذرسً این ىّق  شت بریً ذّ قةرسرّن -

 :جّاا دادو

 .ب دشً از االن باید یاد بگیری ذرس برادر ىرگُ. ٍیچً ذرس ندارٌ -

 .دٍن کجی کرد ِ زیر مت چیزی گ ز

 :حرسیدو

 بندی کُ چی کار کنی؟ -

 !ذنخّرذُ دیگُ -

 :نگاٍی بُ ٍال انداخرً ِ گ رً

 .آرٌ؛ ِمی باید ىنً بةری -

ً ٍاش رِ ذنگ کرد ِ گ ز  :چش

 .بریً ذّ باغ یُ کاریش ىی  کنً -
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خدا رِ شکر اِن قدر حّاس بقیُ حرد . ىانرّو رِ ىرذت کردو ِ بُ طرف در سامن رفرً
حامرّو رِ از چّا مةاسی نزدیک در برداشرً . کارشّن بّد کُ کسی سری بُ حایین نيی زد

صدای . نگاٍی بُ باغ کُ ذاریک ِ ىخّف شدٌ بّد، کردو. ِ حّشیدو ِ از در خارج شدو
ٌ ای اِىد  .بدنً ىّرىّر شد ِ سری  بُ طرف ندا برگشرً. زِز

 :یّاشکی خندید ِ گ ز

 !ذرس برادرِف ىرگُ -

 :جّاا دادو

 .نررسیدو، ٍنگ کردو. کّفز نخند -

 :گ ز. حّزخندی زد ِ از کنارو رد شد

 .بریً ِسط -

ٌ  ٍای باغ ایسرادیً  .حشز سرش راٌ افرادو ِ ِسط سنگ ریز

 :دسز ٍاو رِ ذّی دسرش گرفز ِ گ ز

ً ٍاد رِ باز نيی کنی - حرف ... بُ چرد ِحرد فکر نيی کنی. ذا ىّق ی کُ نگ رً، چش
 .دسز ٍاد رِ ًٍ از دسرً ِل نيی کنی... نيی زنی

ً ٍاو رِ بسرً ً  اهلل امرحين . ذند ذند سرو رِ ذکّن دادو ِ چش ُ ی بس زیر مت زىزى
ً اش رِ شنیدو  .امرحی

 :گ ز

 .دسز ٍاو رِ ىحکً بگیر -
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ً کً حس کردو بادی دِرىّن ىی  حیچُ. دسز ٍاش رِ ىحکً گرفرً حس کشیدٌ . ک
ذازٌ داشرً اذیز ىی  شدو کُ ندا . بُ چرد ِحرد فکر نکن. شدن داشرً، حس خینی بدی

 :گ ز

ً ٍاد رِ باز کن -  .خینی خت چش

با خندٌ نگاٍی بُ ندا . کنار برج ساعز ایسرادٌ بّدیً. آرِو الی چشيً رِ باز کردو
 :گ ز. کردو

 حال کردی؟ -

 :خندیدو ِ گ رً

 .خینی باحامُ -

 :دِر ِ اطرافً رِ نگاٌ کردو ِ حرسیدو

ُ جّری حیدا کنیً؟-  حاال زینّس رِ چ

 :جّاا داد

 .بیا ٍيین جا ٍا رِ بگردیً. ٍيین دِر ِ اطرافُ احرياال -

دِر ىیدِن ًٍ ىاشینی نيی چرخید، . ٍّا خینی سرد بّد. دنةامش راٌ افرادو. ِ راٌ افراد
 !حس حريا خینی دیر ِقرُ

 :ندا بنند گ ز

 .اِنا ٍاش، اِن جا نشسرُ -

ُ  اشارٌ کرد نگاٌ کردو با دیدن زینّس کُ رِی چين  ٍا نشسرُ بّد، بُ طرفش . بُ جایی ک
 .رفرً
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 :با دیدنيّن از جاش بنند شد ِ گ ز

ً کً ذنخّرد کنی. خینی خت -  .از اینجاش رِ یا باید حیادٌ بریً یا ک

 :نگاٍی بُ ندا کردو ِ گ رً

 .نُ اگُ بخّاد ٍی ذنخّرد کنُ انرژی براش نيی ىّنُ کُ بخّاد سُ ن رىّن رِ برگردِنُ -

 :گ ز

 .خینی خت، حس باید حیادٌ بریً -

 :بُ طرفً دِید ِ گ ز. سرو رِ ذکّن دادو ِ ندا رِ کُ بُ ساعز نگاٌ ىی  کرد صدا کردو

 ِای امینا دیدی ساعز چندٌ؟ -

برگشرً بُ اِن شةی کُ از ذّمد . آا دٍنً رِ قّرد دادو. نگاٍی بُ ساعز انداخرً
این دِىین .  بّد کُ ذّی خیابّن بّدو12اِن شت ًٍ ساعز . شاٍرخ بیرِن اِىدو

ُ طرف یکی از . دف ُ ذّی عيرىُ کُ این ىّق  شت بیرِنً از خیابّن رد شدیً ِ ب
 .خیابّن  ٍا کُ بُ این ىیدِن خرً ىی  شد، رفریً

 خینی دِرٌ؟ -

 :زینّس گ ز

 .بیا بَز ىیگً -

دسز ٍاو رِ . خینی سردو شدٌ بّد. ذقریةا نیً ساعری ىی  شد کُ داشریً راٌ ىی رفریً
ُ ًٍ فشردو ِ بُ آسيّن نگاٌ کردو خدایا یُ اىشت ٍّا گرو بشُ ذا این کارِ ذيّو . ب

 .زینّس ایسراد ِ با دسز بُ جایی  اشارٌ کرد. کنً

 :گ ز
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 .ذا اِن جا ذنخّرد کنین ذا بریً طرف رِسراٍا -

 .جنّذر ایسرادو بُ جایی کُ اصال دیدٌ نيی شد نگاٌ کردو

 :برگشرً بُ طرفش ِ حرسیدو

 اِن جا کجاسز اصال؟ -

ُ سز - ُ سز. اِن جا نزدیک ِرِدی رِسرای باالذخ  .ب د از اِن رِسرا، رِسرای حایین ذخ

 .بُ ندا نگاٌ کردو

 :رِ بُ زینّس گ ز

 .خینی خت ذّ برِ -

 :بُ ىحض غیت شدن زینّس دسز ٍاو رِ گرفز ِ گ ز

ً ٍاد رِ بةند -  .چش

ً ٍاو رِ بسرً ً ٍاو رِ بسرُ بّدو کُ گ ز. چش  :چند شانیُ نيی شد کُ چش

 .خینی خت باز کن -

ً ٍاو رِ باز کردو  .دیگُ ذّی شَر نةّدیً. چش

 :زینّس بُ طرفيّن اِىد ِ گ ز

 .از این طرف بیاین -

 :ندا یّاش کنار گّشً گ ز. حشز سرش راٌ افرادیً

ُ  ٍا ىی  گ ریً کُ کجا رفریً؟ -  بَرر نةّد بُ یکی از بچ
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 :نگاٍش کردو ِ گ رً

 چرا بگیً؟ -

 .خت اگُ دنةاميّن بگردن بةینن نیسریً نگران ىیشن -

 .بُ درک -

 :عصةی گ ز

 .امینا خینی بد شدی ٍا -

 :بی حّصنُ گ رً

 خت چی کار کنً االن؟ ىی  خّای برگردیً بَشّن خةر بدیً؟ -

 :ذند گ ز

 .آرٌ ٍيین کار رِ بکنیً -

 :نگاٍش کردو ِ گ رً

 .ندا دیِّنُ شدی؟ حاال کُ اِىدیً، ِقری برگشریً ىیگیً کجا بّدیً -

 .ن سش رِ حرحرص بُ بیرِن فرسراد

 :زینّس گ ز

 .رسیدیً رِسرای باالذخُ -

ُ رِو انداخرً ُ نظر ىی  رسُ. نگاٍی بُ رِب ُ قدر این حّامی ذرسناک ب ذا جایی . ذّی شت چ
ُ ای نةینً  .کُ ىی  ذّنسرً نگاًٍ رِ نيی  چرخّندو ذا چیز اضاف

 :ندا گ ز
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االن ىا از حصار رد شدیً، ٍیچ چیزی ًٍ ٍيراٍيّن نیسز ِ کسی ًٍ نيی دِنُ کُ  -
 اگُ نارسّس این ٍا بَيّن حينُ کنن چی کار کنیً؟. ىا کجاییً

ُ شدد رِی اعصابً راٌ ىی  رفز ُ  ایيان رِ با خّدو آِردٌ بّدو براو قابه . ندا داشز ب اگ
 !ذحيه ذر بّد

 :عصةی گ رً

 ذا ِقری برسیً ىی  خّای ٍی غر بزنی؟ -

 :اِن ًٍ عصةی جّاا داد

 .خینی گاِی. کارد اصال انسانی نیسز -

ُ رِ نگاٌ کردو خّو ىی  دِنً کُ کارو  اشرةاٌ . بی خیال جّاا دادن بَش شدو ِ بُ رِب
ٌ ای جز این نداشرً ٍرچی . ىحضُ کُ رِح یک آدو رِ عذاا بدو؛ اىا از نظر خّدو چار

 .رِی ذخُ ایسرادیً. رسیدٌ بّدیً باالی ذخُ. ىی  گذشز ٍّا سردذر ىی  شد

ُ اشارٌ کرد ِ گ ز  :زینّس با دسرش ب

 اِن جا رِ ىی  بینی؟ -

 .بُ جایی کُ با دسز  اشارٌ کردٌ بّد نگاٌ کردو ِ سرو رِ ذکّن دادو

ُ سز -  .قةرسرّن حشز رِسراسز. اِن جا رِسرای حایین ذخ

 :گ رً

 خت اگُ کسی کنار جنازٌ باشُ چی کار کنیً؟ -

 :حّزخندی زد ِ گ ز
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 .کسی نیسز کُ بخّاد شت حیشش باشُ. دخررٌ کسی رِ ندارٌ -

دمً ىی  خّاسز . راسرش دمً برای دخرر بیچارٌ سّخز. ناباِر ِ ناراحز نگاٍش کردو
دسز ٍاو رِ بغه کردو ِ راٌ ! بةینً چُ شکنیُ کُ یک جن ىیگُ خینی از ىا خّشگه ذرٌ

 .کاش ساعز ىچیً دسرً بّد ذا حداقه ىی دیدو ساعز چندٌ. افرادو

 :رِ بُ ندا کردو ِ گ رً

 ساعز داری؟ -

 .با اخً نگاٍش رِ ازو گرفز ِ بُ ساعز ذّی دسرش نگاٌ کرد

 .یک ِ نیيُ -

ُ سز. آا دٍنً رِ قّرد دادو ٌ شّرخّن خدایا فقط . دِ ساعز ِ نیيُ کُ دخررٌ ذّ ىرد
بُ خاطر شیت بّدن ذخُ، سرعريّن زیاد شدٌ بّد ِ . سامً بيّنُ، خّاٍش ىی  کنً
ُ  ٍای شیرِِنی دار نگاٍی انداخرً. ذقریةا بُ رِسرا رسیدٌ بّدیً  .بُ خّن

 :زینّس بُ طرفيّن برگشز ِ گ ز

 .یّاش راٌ برین، حرف ًٍ نزنید کُ کسی صداذّن رِ نشنٌّ -

 :آرِو گ ریً

 .باشُ -

ُ ی نسةرا دِر از ًٍ قرار داشرن، گذشریً ُ  ٍایی کُ با فاصن یک رب  ذا خّد . از کنار خّن
ُ  ٍا اطراف خنّد شدٌ بّد ِ بُ در ِرِدی . قةرسرّن راٌ بّد ب د از گذشرن از خّن

این کُ کُ ذّی . سرجاو ایسرادو ِ بُ اطراف نگاٍی انداخرً. قةرسرّن رسیدٌ بّدیً
ً ٍای ذرسناک نیسز ُ غنیظی ٍسز، فقط ىخرص فین مرز ! شت ٍا ذّ قةرسرّن ٍا ىِف
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ذا االن این قدر سرو داغ بّد کُ بُ این فکر نکردو کُ چشيً . بدی بُ جّنً افرادٌ بّد
ُ چیز رِ ىی  بینُ اِن ًٍ ذّی شت  !ٍي

 :زینّس بُ طرفيّن برگشز ِ آرِو گ ز

 .راٌ بی رین دیگُ -

ٌ او رِ قّرد دادو  ذّ چرا یّاشکی صحةز ىی  کنی؟. خند

 :ندا دسرً رِ کشید ِ گ ز

 .بیا بریً دیگُ -

ً اهلل ای گ رً ِ از طا  بزرگی کُ درِف قةرسرّن داشز رد شدو زیرچشيی بُ قةر ٍا نگاٌ . بس
چرا این قةر ٍا ٍیچ شةاٍری بُ قةر ٍای خّدىّن نداشز؟ . بدنً ىّرىّر شد. کردو

. قةر ٍای بزرگی کُ سنگ  ٍای بزرگی درِنش فرِ شدٌ بّد، ِاق ا داشز ىن رِ ىی  ذرسّند
 .نگاٍی بُ ندا کُ از ذرس رنگ بُ صّرذش نةّد، کردو

 :نزدیکش شدو ِ گ رً

 قةرٍاش چرا این جّریُ؟ -

 :حرخشً بُ طرفً برگشز ِ گ ز

ُ ىی دِنً -  !چ

 .نگاٌ ازش گرفرً ِ سرعرً رِ بیشرر کردو ِ خّدو رِ بُ زینّس رسّندو

 :حرسیدو

 چرا این ٍا قةرٍاشّن این ىدمیُ؟ -
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 :نگاٌ زیرچشيی بًَ انداخز ِ گ ز

 .این جا رِسرای یَّدی ٍاسز -

ً  ٍای گرد بُ زینّس کُ بُ راٍش اداىُ ىی  داد، خیرٌ شدو دمً . سرجاو ایسرادو ِ با چش
نيی دِنً این حس بد چی بّد کُ بُ دمً افرادٌ بّد؛ اىا ٍرچی بّد . ىی  خّاسز برگردو

ِقری دید حرکز نيی کنیً، بُ . ندا ًٍ کنار ىن ایسرادٌ بّد. حسابی حشیيّن شدٌ بّدو
 :طرفيّن اِىد ِ گ ز

 !راٌ بی رین دیگُ -

 :عصةی بَش نگاٌ کردو ِ گ رً

رفری یُ دخرر یَّدی گیر آِردی؟ احيق ذّ برداشری ىا رِ آِردی قةرسرّن یَّدی ٍا؟  -
 اصال ىگُ ٍيچین جایی ِجّد ًٍ دارٌ؟

 :عصةی بُ دِر ِ اطرافش نگاٌ کرد ِ گ ز

چیُ نکنُ ىی  خّاسری برو از ىسنيّن ٍا براد . حاال کُ ٍسز. صداد رِ بیار حایین -
ٌ ش بگیرذً؟ از خداذً باشُ ٍيین رِ  جنازٌ حیدا کنً کُ آٌ ِ ن رین خّدش ِ خّنّاد 

 .حاالو راٌ بی ز ذا بالیی سرد نیّىدٌ. براد حیدا کردو

حنکی زدو ِ دسز ندا رِ گرفرً ِ ! بالیی سرىّن نیاد. جينُ آخرش ذّی ىغزو حیچید
نگاٍی بُ اذاقک . باالخرٌ رسیدیً بُ یک اذاقک کُ ذُ قةرسرّن بّد. دنةال خّدو کشیدو

 .کاٍگنی ِ زِار دررفرُ انداخرً

 :زینّس بُ طرف در رفز ِ گ ز

 .بیاین ذّ -
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ندا بُ ىحض این کُ در باز . صدای قیژ بنندی ذّی ىحّطُ حیچید. در فنزی رِ ٍه دادو
بّی نً ذّی اذا  . ىن ًٍ حشز سرش ِارد شدو. شد، خّدش رِ ذّی اذا  انداخز

ُ ی . دىای اذا  از بیرِن خینی کيرر بّد. حیچیدٌ بّد ٌ ای کُ گّش نگران بُ طرف جناز
دِرش رِ . آٍی از سر راحری کشیدو. دیّار بّد رفرً ِ حارچُ رِ از رِی صّرذش کنار زدو

. نگاٍی بُ صّرذش انداخرً. یخ ریخرُ بّدن ِ خدا رِ شکر ذا االن ىحافظز شدٌ
. مةخندی داشز رِی مةً جّن ىی  گرفز کُ با بُ یاد آِردن ىّق یرً، اشرش از بین رفز

ّ ٍای بّرش کنارش ریخرُ شدٌ بّد. این دخرر حری از ٍنیا ًٍ خّشگه ذر بّد . ى
ٌ  ٍای بنند ِ فری داشز  .نگاٍی بُ که صّرذش انداخرً. ىژ

 :گ رً

 .ىصه زیةای خ رُ ىی  ىّنُ -

ٌ ش گ ز  :ندا نزدیک اِىد ِ با دیدن چَر

 .زِد باشین دیگُ از این جا بریً گً شیً. ِای -

 :رِ بُ زینّس گ رً

 بیا بةین اعضای بدنش ساميُ؟ -

. سرش رِ ذّی بدنش فرِ برد. بی حّصنُ بُ طرف جنازٌ اِىد ِ ذّی صّرذش خً شد
ُ ی اجزای بدنش رفز ً کً بُ طرف بقی سرش رِ نزدیک کُ ىی  برد، دیگُ سرش دیدٌ . ک

ب د از گذشز حنج دقیقُ، رِش ! ىصه این کُ با چشً نگاٌ ىی  کنُ. مةً رِ گزیدو. نيی شد
ُ طرفً برگردِند ِ گ ز  :رِ ب

 .ساميُ -

 .مةخندی زدو ِ از جنازٌ دِر شدو
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 .خینی خت برِ ذّی جسً ذا برگردیً -

 :سرش رِ خارِند ِ گ ز

ُ رِ نيیشین - ُ  ٍای جامةی رِب  .شيا ٍا نگاٌ نکنین؛ چّن با صحن

ٌ ی رِ بُ قةرسرّن چرخّندو ُ طرف حنجر ذا نگاًٍ بُ . سرو رِ ذکّن دادو ِ رِو رِ ب
کاش بُ حرف ندا . حنجرٌ افراد، از دیدن اِن ىّجّدِف عّضی بدنً سرد ِ بی حس شد

زینّسی . نگاًٍ رِ بُ طرف زینّس چرخّندو. کاش بُ یکی گ رُ بّدیً. گّش ىی  کردو
ٌ ی دخررٌ انگار زندٌ شدٌ بّد. دیگُ ِجّد نداشز ً ٍاش سیاٍی نداشز ِ . جناز چش

. این کُ ذرسناک ذرٌ. سری  نگاٌ ازش گرفرً. سرش رِ بُ حاالد ناجّری ذکّن ىی  داد
جن . آا دٍنً رِ قّرد دادو. نگاًٍ رِ کُ چرخّندو کابّس خّابً دِبارٌ ذکرار شد

ُ رِو نشسرُ بّد ِ با حّزخند کریَی چیزی رِ زیر مت ذکرار ىی  کرد . چشً زردِف عّضی رِب
ُ طرفً اِىد. حس ىی  کردو رِح دارٌ از بدنً خارج ىیشُ این دف ُ کی . بنند شد ِ ب

اصال نيی ذّنسرً بدن . ىی  خّاسز نجاذً بدٌ؟ ِقری ذّی این قةرسرّن گیر کردیً
. دسرش رِ رِی سرو گذاشز. بی حسً رِ ذکّن بدو یا حری ندا ِ زینّس رِ صدا بزنً

 .ذّی قنةً درد شدیدی حس کردو ِ دیگُ ٍیچی ن َيیدو

*** 

 جیکّا

 :خّدکار رِ رِی ىیز حرد کردو ِ گ رً

ٌ ایُ. بابا فایدٌ ندارٌ -  !ى نّو نیسز این چُ رىز ىسخر

 :ایيان عینکش رِ برداشز ِ گ ز

 .خینی حیچیدٌ سز -
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 .اصال ى نّو نیسز کُ این درسز باشُ -

 :نریيان نگاٍی بًَ انداخز ِ گ ز

ُ کً اسرراحز کن -  .حاشّ برِ ی

ُ  ٍا کُ . کاغذی کُ جنّو بّد رِ ٍه دادو ِ از جاو بنند شدو ذّی سامن دِر زدو ِ بُ بچ
رِی . مج ذاحً رِ برداشرً ِ حایین رفرً. ٍرکدِو سرشّن گرو چیزی بّد نگاٍی کردو

ُ و انداخرً مج ذاث رِ باز کردو ِ ىشغّل . یکی از ىةال نشسرً ِ حاو رِ رِی حای دیگ
ىصه این کُ نارسّس خینی سرش شنّغ شدٌ کُ دیگُ ف امیری . بررسی اخةار جدید شدو

. ب د از ذقریةا یک ساعز گشرن بین اخةار بی خیامش شدو ِ مج ذاث رِ بسرً. نيی کنُ
نکنُ خّاا . حس امینا ِ ندا کجان؟ باال کُ ندیدىشّن. نگاًٍ رِ دِر سامن چرخّندو

. از جاو بنند شدو ِ ىشکّک بُ طرف آشخرخّنُ حرکز کردو ِ سرکی کشیدو! باشن
ى يئنا جرأد این کُ این ىّق  شت برن ذّی باغ . بیرِن اِىدو ِ گیج بُ ٍال نگاٌ کردو

 .رِ ًٍ ندارن

ُ ی دِو برگشرً بدِن این کُ چیزی بُ کسی بگً، بُ طرف . نگران شدٌ بّدو. بُ طةق
ذّی اذا   ٍا ًٍ . بدِن ىحدِدیز بُ اذا   ٍا سرک کشیدو. اذا   ٍای طةقُ باال رفرً

ٌ سز ِاق ا. برگشرً طةقُ دِو. نةّدن  این ىّق  شت کجا ىی  ذّنن باشن؟! ىسخر

 :بُ طرف آرىیا رفرً ِ حرسیدو

 نيی دِنی امینا ِ ندا کجان؟ -

 :سرش رِ خارِند ِ گ ز

 !حایین بّدن فکر کنً -

 .نگرانیً شدد گرفرُ بّد
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 :حرسید

 چیزی شدٌ؟ -

 :سرو رِ بُ ى نی نُ ذکّن دادو ِ بُ طرف نریيان رفرً ِ گ رً

 .ندا ِ امینا نیسرن -

 :نگاٍی بًَ انداخز ِ گ ز

ُ اش رِ انجاو بدیً -  .خت چی کار کنً؟ بُ اندازٌ کافی اسرراحز کردی بشین بقی

 :عصةی گ رً

 .که ِیال رِ گشرً نةّدن. ىیگً نیسرن -

 :ایيان کُ ىصه ىن نگران شدٌ بّد، نگاًٍ کرد ِ گ ز

 شاید ذّی باغن؟ -

 :گ رً

 کی این ىّق  شت ىیرٌ ذّی باغ؟ -

 :سری  از جاش بنند شد ِ جّاا داد

 !امینا -

ُ  ٍا حایین رفرً ُ طرف در ِرِدی رفریً ِ از ِیال خارج شدیً. حشز سرش از حن  .سری  ب

 :نگاٍی بُ باغ کُ ذاریک بّد کردو ِ گ رً

 !فکر نکنً جرأد این رِ بکنن کُ بیان ذّی باغ -
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 :نگاٌ نگرانی بًَ کرد ِ گ ز

 ! شت از باغ مّاسّن ىی زنُ بیرِن، حس جرأد ٍر چیزی رِ دار12ٌِقری ساعز  -

ٌ سر. دسری بُ صّرذً کشیدو ٌ ی خیر  !دخرر

ُ  ایيان کردو ِ گ رً  :نگاٍی ب

ُ قدر ىیشُ کُ غیت شدن؟ -  بُ نظرد چ

ّ ٍاش فرِ کرد ِ گ ز  :دسرش رِ ذّی ى

 . ساعر3ُاگُ ب د از این کُ اِىدن حایین رفرُ باشن، . نيی دِنً -

آخُ . فکر نيی کردو این دخرر ذا این حد بی فکر باشُ. ن سً رِ عصةی بُ بیرِن فرسرادو
ُ باشن؟ ذٍنً رفز بُ ىّق ی کُ داشز کارٍا رِ ذقسیً ىی  کرد . کجا ىی  ذّنن رفر

ُ  ایيان انداخرً. درىّرد قرارش با باربد گ ز . نکنُ رفرُ حیش اِن؟ نگاٍی ب
سرو رِ ذکّن دادو کُ از دٍنً در . بیش از حد نگران بّد. نيی دِنسرً بَش بگً یا نُ

 .نرٌ ِ بَش بگً

 :حرسیدو

 حاال چی کار کنیً؟ -

 :جّاا داد

 .باید بریً دنةامشّن -

ىرّجُ شد ِ ىنرظر نگاٌ . ىچ دسرش رِ گرفرً. ذا خّاسز برگردٌ، بادی ذّی باغ حیچید
با . ِسط باغ گردِخاکی شد ِ ب د سُ ذا دخرر بین اِن گردِخاک ااٍر شدن. کرد

ُ رِو خیرٌ شدو ُ ی رِب ایيان زِدذر بُ خّدش اِىد ِ بُ طرفشّن .  ذ جت بُ صحن
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این ىّق  شت ! این طّر کُ ى نّىُ ذنخّرد کردٌ بّدن. بُ طرفشّن راٌ افرادو. دِید
ٌ ی امینا افراد! کجا رفرُ بّدن آخُ؟ صّرذش کةّد بّد . نزدیک ذر کُ شدو، نگاًٍ بُ چَر

ٌ  ! دقیقا ىصه ب دازاَر. ِ مت ٍاش رنگ نداشز ندا ٍيّن طّر کُ گریُ ىی  کرد، ٍيرا
چشيً بُ دخرری کُ دسز بُ . ایيان زیر بغنش رِ گرفرن ِ بُ طرف ِیال حرکز کردن

ٌ اش رِ نيی ذّنسرً بةینً. کير ِسط باغ ایسرادٌ بّد افراد  .بُ خاطر ذاریکی چَر

 :بُ طرفش رفرً ِ گ رً

 ذّ کی ٍسری؟ -

 :با حرص جّاا داد

 .بُ ذّ رب ی ندارٌ -

 .ِ ذندذند بُ طرف ِیال راٌ افراد

ٌ ی چيّش. حّزخندی زدو ِ بُ رفرنش خیرٌ شدو اٌ از ! این رِ از کجا آِردن. دخرر
با یادآِری ِض یز امینا خّدو رِ بُ ! این ٍيُ سّامی کُ از خّدو حرسیدو کالفُ شدو

 .ِیال رسّندو

*** 

 ندا

 :دىاغً رِ باال کشیدو ِ گ رً

 .امینا ذّ رِ خدا ىقاِىز کن -

ُ ش گذاشرً ِ بنندبنند گریُ کردو ُ اش ذقصیر ىنُ کُ حّاسً بَز . سرو رِ رِی شّن ٍي
زینّس بُ طرز ِحشرناکی ِارد جسً اِن دخررٌ شد ِ ِقری خّاسریً برگردیً، . نةّد
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خاک بر سرِف ىن کُ ذّ رِ بردو . ىرّجُ امینا شدیً کُ ىصه یک جسد سیخ ایسرادٌ بّد
ُ ش بردارو ِ دنةال ىنة  صدا . اِن جا صدای دادِبیداد باعض شد سرو رِ از رِی شّن
شاٍرخ ِ دیاکّ ًٍ . نریيان بُ شدد عصةانی بّد ِ داشز دادِفریاد ىی  کرد. بگردو

 .گرفرُ بّدنش کُ این طرف نیاد

ٌ ی احيق، غنط کردی بنند شدی رفری -  .دخرر

ِ  اشک ٍاو رِ حاک کردو  این با ىنُ؟. با اخً بَش خیرٌ شدو. از جاو بنند شدو 

 :بنندذر عربدٌ کشید

 .ذّ غنط ىی  کنی بی اجازٌ ذنخّرد ىی  کنی -

ً ٍاو گرد شد نيی بینُ ِض یز رِ کُ دادِفریاد ىی  کنُ؟ این ! نُ ىصه این کُ با ىنُ. چش
عصةی بُ طرفش رفرً ِ رِ بُ . باید دِبارٌ حامش رِ جا بیارو. بشر آدو بشّ نیسز

 :شاٍرخ ِ دیاکّ بنند گ رً

 .ِمش کنین بةینً ىصال چُ غن ی ىی  خّاد بکنُ -

 :نریيان ًٍ ى نّو بّد جری ذر شدٌ، بنند ذر فریاد کشید

 .ِمً کنین ذا نشّنش بدو -

 :ٍيّن طّر کُ بدنً ىی  مرزید، عصةی بُ طرفش رفرً ِ بنند گ رً. ذحينً طا  شدٌ بّد

ُِف اشغال. آرٌ ىن غنط کردو ذنخّرد کردو! آرٌ. چیُ؟ ىی  خّای بزنی؟ بیا بزن -  !ىن

 :بُ امینا  اشارٌ کردو
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از اِن جا ًٍ رفریً قةرسرّن ذا جسً . بُ حرف اِن دیِّنُ گّش کردو ِ بردىش ساری -
اگُ ىن رِ بزنی اِن . االنً اِن احيقِف دیِّنُ اِنجا افرادٌ ِ دارٌ از بین ىیرٌ. حیدا کنیً

 خّا ىیشُ؟

 :یکی کّبیدو ذّی صّرذً ِ گ رً

 خّبُ؟. خّدو ىی زنً. بیا بزن -

 :جیغ کشیدو

 دمز خنک شد؟ -

ُ بازی ىن باعض شد ساکز بشُ ِ عصةانی بًَ خیرٌ بشُ صدای امینا باعض شد . دیِّن
ُ ىانند خارج . نگاٌ از صّرد نریيان بگیرو ِ بُ طرفش بدِو از بین مت ٍاش صدایی نام

ٌ  اشک ٍاو ریخز. ىی  شد ٌ ی دیِّنُ ىن . دسز ٍاو رِ دِرش حنقُ کردو ِ دِبار دخرر
ىن کُ گ ریً چیزی ٍيراٍيّن نیسز ىيکنُ بیان . کُ گ رً بُ این ٍا خةر بدیً

ُ اش مجةازی . سراغيّن این دل م نریً شّر ىی زد کُ این قدر غر ىی زدو؛ ِمی ذّ ٍي
 .کردی

 :با صّرد  اشکیً نگاٍشّن کردو ِ گ رً

 .یُ کاری بکنین دیگُ. ىی  خّاین ٍيین جّری نگاٍش کنین کُ از بین برٌ -

با دیدن . دیاکّ بُ طرف ىیز ذنّیزیّن رفز ِ از ذّی کشّش قرآنی جیةی رِ در آِرد
ُ او شدد ىی  گرفز رنگش بُ حدی . ِض یرش از عصر خینی بدذر بّد. صّرد امینا گری

دیاکّ قرآن رِ باز کرد ِ کنار حای امینا . س ید شدٌ بّد کُ رگ ٍای صّرذش دیدٌ ىی  شد
ُ ی امینا . نشسز ِقری با صّد بسً اهلل امرحين امرحیً رِ گ ز، سرو رِ رِی شّن

اگُ بالیی سرد بیاد ىن د  ! امینا ذّ رِ خدا خّا شّ. گذاشرً ِ بنندذر گریُ کردو
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ٌ د ىی ایسرً. ىی  کنً . این دف ُ اگُ قرار باشُ ذّ گّشز بزنً، جنّی مجةازی  ٍای ىسخر
ً کً ىرّجُ شدو دارٌ ذکّن ىی  خّرٌ خّشحال از این کُ خّا شدٌ سرو رِ بنند کردو . ک

ً ٍاش باز شدٌ بّد ِ سیاٍی نداشز. ِ نگاٍش کردو  ...یکی از چش

ً کً شرِع بُ خرناس کشیدن کرد. ذرسیدٌ عقت رفرً اشک ٍاو رِ .  از جاو بنند شدو. ک
ایيان ِقری شرایط امینا رِ دید، .  حاک کردو ِ بُ دیاکّ کُ بی ِق ُ ىی  خّند، نگاٌ کردو

صدا ٍایی کُ ازش خارج ىی  شد داشز . نزدیک اِىد ِ نگاٌ نگرانی بَش انداخز
ٌ ذر ِ بنند ذر ىی  شد  .ساو کُ ىشغّل حرف زدن با نریيان بّد، سرش رِ برگردِند. کشید

 :با دیدن صّرد امینا ٍّل ِ بنند گ ز

 .نخّن نخّن -

نگاٍش رنگ نگرانی . دیاکّ خّندش رِ ىرّقف ِ سرش رِ بنند کرد ِ نگاٍی بُ امینا کرد
 .گرفز ِ آٍسرُ بنند شد ِ عقت رفز

 .ساو نزدیک اِىد ِ دسرش رِ رِی سر امینا گذاشز

 :رِ بُ شاٍرخ گ ز

 .بدِ برِ کرابً رِ از باال بیار -

 :نزدیک رفرً ِ گ رً

 چی شدٌ؟ -

 :حرحرص گ ز

 .نصف بدنش ذسخیر شدٌ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

153 elahe-mohammadi  باد نسه از نابّدگریرىان |  

ٌ  ی اشک بُ امینا نگاٌ کردو دسری رِی . دسرً رِ رِی دٍنً گذاشرً ِ از حشز حرد
ُ او نشسز  :گ ز. بُ طرف آِینا برگشرً. شّن

 .خّا ىیشُ. گریُ نکن، بُ خدا ذّکه کن -

 :ٍيزىان با چکیدن  اشکً گ رً

ُ ش ذقصیر ىنُ -  .ٍي

ُ و برداشز  :گ ز. مةخند غيگینی زد ِ دسرش رِ از رِی شّن

ُ  ٍا نجاذش ىیدن -  .غصُ نخّر، بچ

 :ساو رِ بُ ٍنیا کُ گّشُ سامن ایسرادٌ بّد، گ ز

ُ ذّنً برید باال. برِ شي  بیار -  .بقی

ُ طرف امینا برگشرً  :نزدیک شدو ِ حرسیدو. ب

 خینی حامش ِخیيُ؟ -

ً ٍاش بسرُ بّد، جّاا داد  :ٍيّن طّر کُ دسرش رِی سر امینا ِ چش

 .آرٌ خینی؛ اىا دارٌ ىقاِىز ىی  کنُ -

ً ٍاش رِ باز کرد ِ نگاٍی بًَ انداخز  :چش

 .ذًٍّ برِ باال دیگُ -

ُ  ٍا حایین اِىد ِ . بی ذّجُ بُ حرفش ایسرادو ذا بةینً ىی  خّاد چی کار کنُ شاٍرخ از حن
ٍنیا با چند ذا شي  ذّی . کرابی کُ ذّی دسرش بّد رِ بُ ساو داد ِ برگشز باال

بدِن این کُ ساو چیزی بگُ، شي  ٍا رِ دِر صندمی ای کُ امینا نشسرُ . دسرش برگشز



 

www.lovelyboy.blog.ir 

154 elahe-mohammadi  باد نسه از نابّدگریرىان |  

ُ طرف کنید بر  رفز ِ بر  ٍا رِ خاىّش کرد. بّد، گذاشز ِ رِشنشّن کرد ساو . ب د ب
 :نگاٍی بُ ىن کرد ِ گ ز

 .بگّ چشً بگّ چشً. بدِ. برِ باال -

ٌ ای زیر مت بَش گ رً ِ نگاٍی بُ صّرد بی رنگ امینا کُ نّر شي  رِشنش کردٌ  ىسخر
ُ  ٍا رفرً. بّد، انداخرً ُ طرف حن  .بغضً رِ قّرد دادو ِ ب

*** 

 امینا

 «ىن احيقً؟»

ً ٍاو رِ باز کردو ن س عيیقی کُ کشیدو باعض شد بُ . ن س عيیقی کشیدو ِ چش
! انقدر اعضای بدنً درد داشز کُ با ٍر سرفُ، جّن از بدنً کندٌ ىی  شد. سرفُ بی رً

حس کردو نجاد حیدا کردو؛ . ذا ىی دیدو ذاریکی بّد. ذازٌ حّاسً بُ ىّق یرً جي  شد
ُ چیز رِ ذاریک ىی دیدو حس . اىا ىصه این کُ این دف ُ ِاق ا ذسخیر شدو از این کُ ٍي

داشرً بُ این نریجُ ىی رسیدو کُ ِاق ا ذسخیر شدو کُ صدای یُ . خینی بدی داشرً
 :ن ر بُ گّشً خّرد کُ گ ز

 .بنند شّ چراغ ٍا رِ رِشن کن -

ذّی . آٌ خدایا شکرد. ب د از چند شانیُ، ذاریکی از بین رفز ِ ذّنسرً اطراف رِ بةینً
ُ نظرو االن ىی  ذّنُ اىن باشُ. ِیال بّدو ٌ ی ساو کردو. ذنَا جایی کُ ب  .نگاٍی بُ چَر

 :حرسید

 خّبی؟ -
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ُ ی ىزخرفیُ کُ ىن ٍر بار با شنیدنش دمً ىی  خّاد . حرحرص نگاٍش کردو این چُ کني
 سرو رِ بکّبً ذّی دیّار؟ ِض یز ىن بُ آدو ٍای خّا ىی  خّرٌ؟

 .خّاسرً سرو رِ ذکّن بدو؛ اىا نيی ذّنسرً

 :نیشخندی زد ِ گ ز

 .ذا دِ سُ رِز نيی ذّنی راحز ذکّن بخّری. ذا ذّ باشی دیگُ کار سرخّد نکنی -

ىرّجُ ٍنیا شدو کُ شي  ٍای ذيّو شدٌ رِ از کف سامن . ن سً رِ حرحرص فّد کردو
 این دف ُ این قدر حامً بد بّدٌ کُ نیاز بُ یک جادِگر ِ جن گیر داشرً؟. ىی  کند

 :چشً از ٍنیا گرفرً ِ رِ بُ ساو گ رً

 .بُ ندا بگّ بیاد -

ُ  ٍا حرکز کرد اصال دمً نيی خّاسز بُ اِن اذ ا  . با صّرد کج نگاًٍ کرد ِ بُ طرف حن
جن چشً زردِف م نری کُ فَيیدو اسيش طیکنُ، . فکر کنً؛ اىا ذٍنً امکی حرِاز ىی  کرد

نارسّس بَش قّل . داشز ذسخیرو ىی  کرد ِ ىی  فَيیدو کُ با نارسّس ى اىنُ کردٌ
آسيّن اِل رِ دادٌ بّد، ِ این جنةک ىغز باِر کردٌ بّد ِ ىن داشرً قربانی اِن خّاسرُ 

ُ  ٍا رِ بکشً ِ ِقری . ىی  شدو ُ اش این بّد کُ ىن ذسخیر شً ِ ب د ذک ذک بچ نقش
ٍیچ ىان ی نةّد، ذحّیه نارسّس دادٌ بشً ِ ىن ذياو این حقایق ذنخ رِ ِقری داشرً 

اِن طیکه عّضی اصال فکر نيی کرد کُ ىن برّنً ىقاِىز کنً . ذسخیر ىی  شدو فَيیدو
ُ اش با خّدش ىی  گ ز حس برای ٍيین اِن مکُ از بین رفرُ  .ِ ٍي

ُ ای کُ ذّی ذٍنً ىرِر ىی  شد، باعض ىی  شد سردردو شدیدذر بشُ اصال ذّی . ٍر کني
ٌ ی بُ این ىزخرفی گّل  باِرو نيی گنجُ کُ جن ٍا اِن قدر احيق باشن کُ با یُ ِعد

ذّی . اگُ این طّری باشُ ىن که اِن مشکر رِ ىی  ذّنً عنیُ نارسّس بشّرِنً. بخّرن
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ذرسیدٌ عقت . آخ بنندی گ رً. افکارو غر  بّدو کُ یکی خّدش رِ ذّی بغنً حرد کرد
 .بُ صّرد  اشکی ندا خیرٌ شدو. رفز

ٌ ای زدو ِ گ رً  :مةخند ىسخر

 .بدنً درد ىی  کنُ -

 :دىاغش رِ باال کشید ِ گ ز

ُ خرااِف احيق -  .حقرُ کن

ً ٍاو رِ بسرً ُ ای انجاو دادیً؛ . حّصنُ نداشرً. چش ُ کار احيقان خّدو ىی  دِنسرً کُ چ
ُ ی قنةی حیش رفرُ. اىا خت ندا بّد دیگُ حس . ىی  دِنسرً حسابی گریُ کردٌ ِ ذا سکر

 .باید س ی کنً دمش رِ نشکّنً

ً ٍاو رِ باز کردو ِ گ رً  :چش

 زینّس چی شد؟ -

 :دسری بُ بینیش کشید ِ گ ز

ُ نظرد چی شد؟ خّشگه خانّىی شدٌ ِاسُ خّدش - ُ ش ًٍ با جیکّا سرشاخ . ب ٍي
 .ىیشُ

خیامً راحز شد کُ حداقه دسز خامی برنگشریً ِ این بدبخری کُ . مةخندی زدو
 !کشیدو ارزشش رِ داشز

 :گ رً

 .ندا م  ا براو یُ قرص بیار، دارو از سردرد کّر ىیشً-
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ُ ای . س ی کردو انگشز ٍاو رِ باز ِ بسرُ کنً. سرش رِ ذکّن داد ِ رفز باید اِن مک
انگار چند . درد شدیدی ذّی بدنً حیچید. حاو رِ ذکّن دادو. کُ طیکه ىی  گ ز رِ بةینً

ىراس ً خدا، ىی  خّاو کُ از جادِ اسر ادٌ نکنً؛ اىا . ن ر بُ قصد کشز، کرکً زدٌ بّدن
ً ٍاو رِ بسرً ِ زیر مت ِردی کُ . ب ضی ِقز ٍا خینی الزىً ىیشُ مةً رِ گزیدو ِ چش

ً ٍاو رِ باز کردو ِ بُ دسرً خیرٌ شدو. ىدنظرو بّد رِ زىزىُ کردو آرِو ذکّنش . چش
آرِو از جاو بنند شدو ِ بدنً رِ . با خیال راحز ن سً رِ بُ بیرِن فّد کردو. دادو

درسرُ اسر ادٌ از جادِ بدٌ؛ اىا خت قرص کُ نيی ذّنسز کّفرگی . کش ِقّسی دادو
دارو خّدو رِ . ىخصّصا کُ االن باید اِمین ىاىّریرً رِ انجاو بدو. بدنً رِ خّا کنُ

برای کشرن خینی  ٍا آىادٌ ىی  کنً؛ چّن طةی یُ کُ خینی  ٍا ىی  خّان ىان ً بشن ِ ىن 
ُ شّن رِ ناز کنً ِ بگً عزیزو دیگُ دنةامً نیای باید از سر راًٍ برشّن دارو ! نيی ذّنً ٍي

اذ اقا خیه ىشراقً بُ این کار؛ چّن از شرش . ِ بُ نظرو اِمین ن رشّن، باربد باید باشُ
بُ . راحز ىیشً ِ ذن ری کُ نسةز بَش دارو برای ٍيیشُ خاىّش ىیشُ

ندا . بُ ندا خیرٌ شدو. طرف آشخزخّنُ راٌ افرادو ِ رِی صندمیِف ىیز غذاخّری نشسرً
ُ طّر این قدر رینکسُ؟. خینی طةی ی با این قضیُ رفرار ىی  کنُ  چ

ً ٍای گرد بًَ خیرٌ شد  !سری بُ ى نی چیُ ذکّن دادو. بُ طرفً برگشز ِ با چش

 :با ذ جت گ ز

 ىگُ ذّ ىی  ذّنی از جاد ذکّن بخّری؟ -

 :کج نگاٍش کردو ِ گ رً

 ىگُ نةاید ىی  ذّنسرً؟ -

ُ طرفً گرفرُ بّد گ ز. بُ طرفً اِىد ِ میّان آا رِ جنّو گذاشز  :در حامی کُ قرص رِ ب

 .آخُ ساو گ ز نيی ذّنی ذکّن بخّری -
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. ذّی دمً یک فحش آا دار نصار ساو کُ سری  ِض یرً رِ بُ بقیُ خةر دادٌ، کردو
ٌ ی فضّل  !حسر

 :جّاا دادو

 .آرٌ نةاید ىی  ذّنسرً؛ اىا ذّنسرً؛ چّن از جادِ اسر ادٌ کردو -

 .صندمی رِ عقت کشید ِ کنارو نشسز

 :گ ز

 .امینا خینی بد شدی -

 .قرص رِ ذّی دٍنً گذاشرً ِ با آا فرِ دادىش

 :نگاٍی بَش انداخرً ِ گ رً

 چرا؟ -

 :جّاا داد

فکر نيی کنی جسً یک دخرر رِ ذسخیر کردن ِ سّااسر ادٌ ازش . خّدد ىی  دِنی چرا -
 کار غیرانسانی ای باشُ؟

 :سرو رِ بُ دسرً ذکیُ دادو ِ گ رً

ب دشً چرا خّا ىی  دِنً؛ اىا ذّ نظری . ٍيچین نگّ سّاسر ادٌ کُ ذٍنً ىنحرف شُ -
 داری؟

 :گ ز

 !اِن کُ کاىال شکه خّدذُ. ىی  ذّنسز ٍيین طّری برٌ. آرٌ -
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 :نگاٌ عاقه اندر س یَی بَش انداخرً ِ گ رً

 !باربد ًٍ انقدر خرٌ کُ نيی فَيُ این جنُ! آرٌ -

 .بی خیال بُ صّرذش خیرٌ شدو. کيی در حال فکر بًَ خیرٌ شد

 :دسز آخر گ ز

 !اصال بُ ىن چُ -

 :در حامی کُ بنند ىی  شدو، حرسیدو

 ارشیا کجاسز؟ -

 :جّاا داد

 .خّابُ -

 :نگاٍش کردو ِ گ رً

 ِقری ىن اِن جّری شدو کُ ن َيید؟ -

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

 .نُ خّاا بّد -

ُ  ٍا حرکز . خت خدارِشکر کُ بیدار نةّدٌ کُ ىن رِ ذّی اِن شرایط بةینُ بُ طرف حن
بُ این فکر کردو کُ ذياو ىدذی کُ این جاو، در حال باال رفرن ِ . کردو ِ ازشّن باال رفرً

ُ  ٍا بّدو ُ  ٍا حای مج ذاث ! حایین اِىدن از این حن بُ طةقُ دِو کُ رسیدو ذ دادی از بچ
بدِن این کُ سرِصدایی راٌ بندازو کُ ىرّجُ . نگاٍی سرسری بَشّن انداخرً. بّدن

نزدیک اِمین اذا  کُ اذا  ىشررک ارشیا ِ آئیه بّد، . حضّرو بشن، بُ طةقُ سّو رفرً
از ِض یرش . بُ ارشیا کُ بُ رِ خّابیدٌ بّد خیرٌ شدو. آرِو الی در رِ باز کردو. شدو
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ُ ی ذخز نشسرً. مةخند بزرگی رِی مةً نشسز ُ خاطر . بُ طرفش رفرً ِ کنارش مة ب
ّ ٍای زبرش کشیدو. ىدل خّابیدنش نيی ذّنسرً صّرذش رِ بةینً . آرِو دسری بُ ى

ُ ای ىیشُ کُ بَش سر نزدی. اٌِ یادو باشُ فردا ب رسريز حيّو یادو اِىد کُ . یُ ٍ ر
آرِو در رِ . نگاًٍ رِ از ارشیا گرفرً ِ از اذا  خارج شدو. ىی  خّاسرً اِن مکُ رِ بةینً
 .بسرً ذا از خّاا بیدار نشُ

در رِ باز کردو ِ ِارد . نگاٍی بُ راٍرِ انداخرً. بُ طرف اذا  خّدىّن حرکز کردو
ىانرّو رِ . نزدیک آینُ رفرً. در رِ حشز سرو بسرً ِ ىحض احریاط ق نش کردو. شدو

فکر کنً بیشرر از حد . چقدر باریک شدٌ. نگاٍی بُ کيرو انداخرً. از ذنً در آِردو
بُ حشز . بیخیال برانداز کردن خّدو شدو ِ مةاسً رِ در آِردو. انرظارو الغر شدٌ باشً

ّ  ٍا رِ بُ اىید . چرخیدو ذا حشرً رِ بةینً؛ اىا نيی ذّنسرً م نری ای زیر مت گ رً ِ کش
ُ ی دسری، زیر ِ رِ کردو ُ ای کشیدو ِ مةاسً رِ ! ای بابا.  حیدا کردن یک آین حّف کالف

ُ ی م نری. حّشیدو کنید . اِل باید یک آینُ کّفری حیدا کنً ب د بیاو برای دیدن این مک
مةخند . نگاًٍ بُ ندا افراد کُ حشز در ایسرادٌ بّد. رِ چرخّندو ِ در رِ باز کردو
ٌ ای رِی مةً نشسز در رِ ق ه کردو ِ بُ . دسرش رِ گرفرً ِ کشیدىش ذّ. ىسخر

 .گیج بًَ خیرٌ شدٌ بّد. طرفش برگشرً

ٌ ای کردو ِ گ رً  :ذک خند

 چیُ؟ -

 :سرش رِ کج کرد ِ گ ز

 ذّ چیُ؟ -

 :رِ ذخز نشسرً ِ حرسیدو. از کنارش رد شدو

ُ ای کُ بین دِ کر ً بّد رِ یادذُ؟ -  ندا اِن مک
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 :گ ز

 .ىگُ ىیشُ مکُ بُ اِن کریَی  رِ یادو برٌ -

ُ ای زد ِ گ ز. چج چج نگاٍش کردو  :مةخند احيقان

 .ىنظّرو ِحشرناک بّد -

 :از گّشُ چشً نگاٍش کردو ِ گ رً

ُ خّد از  - نریيان گ ز ِقری ذّی قدرد ٍا ِ ذّانایی  ٍاو ىَارد حیدا کنً، اِن مکُ خّدب
 .بین ىیرٌ

 خت؟ -

 !خت ٍیچی دیگُ ىی  خّاو االن بةینً کُ از بین رفرُ یا نُ -

ُ طرف بامکن رفز ِ گ ز  :ب

 .خت بةین -

ٌ ای بَش رفرً ِ دِبارٌ مةاسً رِ درآِردو ً غر  :جنّی آینُ رفرً ِ گ رً. چش

 !خت بیا بةین این ِاىّندٌ رفرُ یا نُ -

ُ طرفً اِىد از . دسرش رِ بین دِ کر ً کشید. در بامکن رِ کُ باز کردٌ بّد، بسز ِ ب
 .آینُ، بُ صّرذش کُ آشار ذ جت ذّش حیدا بّد، نگاٌ کردو

ً ٍای گرد نگاًٍ کرد ِ گ ز  :از آینُ با چش

 !نیسز -

 :ٍیجان زدٌ گ رً
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 ىی  ذّنی ازش عکس بگیری بةینً؟ -

مةاسً رِ حّشیدو ِ . از ذّی جیةش، گّشیش رِ درآِرد ِ عکسی از حشرً گرفز
. نگاٍی بُ عکس انداخرً. بُ طرف ذخز رفرً ِ رِش نشسرً. گّشیش رِ ازش گرفرً
ىن ِ ىاىان برای از بین بردن این مکُ حیش ذياو دکرر ٍای . خدای ىن باِرو نيیشُ

ُ ای بُ . حّسز رفریً ِ ٍیچ کدِو نرّنسرن ب َين کُ ىشکه از چیُ بین دِ کر ً مک
ٌ ای ىایه بُ ىشکی بّد ٌ ی کف دسز بّد کُ رنگش قَّ اِایه فکر ىی  کردو ىاٌ . انداز
خالصُ کُ ىن برای اِن . گرفرگی باشُ؛ اىا دکرر ٍا گ رن ىاٌ گرفرگی نيی ذّنُ باشُ
ُ ی م نری، خینی گریُ کردو؛ اىا االن اشری از اِن مکُ نةّد حرف طیکه ذّی سرو زنگ . مک

 .زد

ُ طرفً اِىد ِ گ ز  :ندا ب

 امینا اِن مکُ کجا رفرُ؟ -

 :نگاٍش کردو ِ گ رً

 .جایی نرفرُ -

 حس چی شدٌ؟ -

 .عکس رِ حاک کردو ِ گّشیش رِ بَش بگردِندو

 :جّاا دادو

 !حاک شدٌ دیگُ -

ُ  ٍا حایین رفرً. بنند شدو ِ از اذا  خارج شدو . نگاٌ سرسری بُ سامن انداخرً. از حن
مةخند ىرىّزی رِی مةً . نگاًٍ رِی زینّس کُ ذةدیه بُ یک حری شدٌ بّد، شابز ىّند

 .نشسز
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*** 

 چند بار بَز بگً؟. ذّ حق نداری از جادِ اسر ادٌ کنی -

ً ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو  .چش

 :خّدکار ذّی دسرً رِ بُ طرفش گرفرً ِ گ رً

ُ جای گیر دادن بُ ىن داری؟ - ً ذری ب  فکر نيی کنی االن کار ىَ

 .بی خیال خّدکاری کُ از دسرً افراد شدو ِ نگاٍش کردو

 :کالفُ سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

فکر . ِقری ىیگً نةاید اسر ادٌ کنی ی نی براد ضرر دارٌ. ب ًَ ىن دشينز نیسرً! امینا -
 ىی  کنی چرا ىی  ذّنن این قدر راحز ذسخیرد کنن؟ چرا ىا رِ ذسخیر نيی کنن؟

نگاٌ ! برای خّدو ًٍ سّال بّد کُ چرا فقط ىن ذسخیر ىیشً. یکً بَش خیرٌ شدو
ً ٍای ىشکی نریيان انداخرً  .ىشکّکی بُ چش

 :گ رً

ُ طّر برای ٍنیا ِ ساو بد نیسز ِ خ ر ندارٌ؟ -  حس چ

 :دسری بُ حیشّنیش کشید ِ گ ز

ٌ ی این کار رِ دارن -  .چّن اِن ٍا اجاز

ى يئنا کاری کُ ىن ىی  خّاو انجاو بدو رِ ساو ِ . آخُ ىن باید ازش اسر ادٌ ىی  کردو
ٌ اش بر نيیان  .ٍنیا از عَد

 :کالفُ گ رً
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 .بذار این قضیُ رِ ذيّو کنً دیگُ ازش اسر ادٌ نيی کنً! باشُ -

 :بدِن این کُ کّذاٌ بیاد گ ز

 .ٍيین اىشت حامز رِ ندیدی؟ بگّ ساو انجاو بدٌ. االن ًٍ ازش اسر ادٌ نکن -

 :اَوٍی زیر مت گ رً ِ جّاا دادو

 .خّدو باید انجاىش بدو. اِن نيی ذّنُ -

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

فقط یادد باشُ اگُ این دف ُ ذسخیر بشی نيی ذارو نجاذز بدن، خّدو از . خینی خت -
 .شاٍرخ دارٌ ىّفق ىیشُ ِ اگُ اِن باشُ بُ ذّ احریاج نداریً. بین ىی  برىز

ً ٍای گرد نگاٍش ىی  کردو، سرش رِ انداخز  ب د ًٍ بدِن ذّجُ بُ ىن کُ با چش
شيا خینی غنط ىی  کنین کُ بُ ىن . عصةی حاو رِ رِی زىین کّبیدو! حایین ِ رفز
خّدکاری کُ از دسرً . حس بی جا کردین کُ زندگیً رِ بًَ ریخرین. احریاج ندارین

آا دٍنً رِ قّرد . خّرد بُ دیّار ِ چند ذیکُ شد. جنّی حاو افرادٌ بّد رِ شّد کردو
. بُ طةقُ دِو رفرً. نگاٌ از خّدکار ىرالشی شدٌ گرفرً ِ از  آشخرخّنُ خارج شدو. دادو

بُ طرف ساو . دقیقا ٍيّن جایی بّد کُ نةاید باشُ! اٌ م نری. با چشً دنةال ساو گشرً
کُ بین جیکّا ِ ٍنیا ایسرادٌ بّد ِ با اخً چیزی رِ بَشّن ذّضیح ىی  داد، حرکز 

 .کردو

زیرچشيی نگاٍی بُ ٍنیا ِ . بَشّن کُ رسیدو، ىرّجُ ىن شد ِ صحةرش رِ ق   کرد
 :جیکّا انداخرً ِ رِ بُ ساو گ رً

 ذّ ىی  ذّنی از جادِی سیاٌ اسر ادٌ کنی؟ -

ً ٍای ٍنیا ِ جیکّا شدو  .ىرّجُ گرد شدن چش
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 :ساو بی خیال گ ز

 ِاسُ چی؟ -

 :حرحرص جّاا دادو

 .ىی  خّاو بدِنً -

 :دسری بُ گردنش کشید ِ گ ز

 .بسرگی دارٌ در چُ حدی باشُ -

 :کالفُ گ رً

 .نسةرا قّی -

ٌ ای کرد ِ گ ز  :ذک خند

ُ قدر ط رٌ ىیری -  .بگّ چی کار ىی  خّای بکنی ذا ىن بگً ىی  ذّنً یا نيی ذّنً. چ

 :ناچارا گ رً

 .ىی  خّاو طنسً ذغییر چَرٌ انجاو بدو -

 .بشکنی جنّی صّرذش زدو. انگار کُ در حال سکرُ کردن بّد. بُ صّرذش نگاٌ کردو

 :در حامی کُ حنکش ىی  حرید، بنند گ ز

 ىی  خّای با کحنُ ارذةاط برقرار کنی؟ ذّ دیِّنُ شدی؟ حامز خّبُ؟ -

 :عصةی گ رً

 چرا دادِفریاد ىی  کنی؟ ىن گ رً ىی  ذّنی یا نُ؟ -
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 :کيی آراىش قةنش رِ بُ دسز آِردٌ بّد؛ اىا عصةی ذر از ىن جّاا داد

 .ى نّىُ کُ ٍيچین خریری رِ نيی کنً -

 :دسرً رِ ذّی ٍّا ذکّن دادو ِ در حامی کُ ازش فاصنُ ىی  گرفرً، گ رً

 .خّدو انجاو ىیدو. بُ درک -

ُ  ٍا حایین رفرً ِ خّدو رِ رِی ىةه حرد کردو  صةح رِ 4بُ ساعز کُ . عصةی از حن
ً ٍاو کشیدو. نشّن ىی  داد، نگاٌ کردو اصال بُ شيا ٍا چُ؟ ىن دمً . کالفُ دسری بُ چش

اصال ىی  دِنی چیُ؟ . ىن باید باربد رِ از سر راًٍ بردارو. ىی  خّاد از جادِ اسر ادٌ کنً
اصال دمً ىی  خّاد با ٍاش یُ . ىی  خّاو بةینً چُ شکنیُ. ىن ىی  خّاو کحنُ رِ بةینً

ً نشینی داشرُ باشً مةخندی بُ خاطر . چشيً بُ مج ذاحً کُ رِی عسنی بّد، افراد. ٍ
فاینی کُ داننّد کردٌ بّدو رِ باز . دسز دراز کردو ِ بازش کردو. نزدیک بّدنش زدو

 ...کردو ِ ىرن ىّردنظرو رِ دِبارٌ خّندو

این جادِگران در کنار انجاو این کار ٍا از ابزار ٍا ِ آالد ذّمید نّر نیز اسر ادٌ ىی  کنند؛ »
ُ  ٍایشان  ىانند نّشرن طنسياد ِ ذ ّیذ ٍای اِراد ِ اذکار ِ غیرٌ ذا برّانند بُ خّاسر

 .برسند

 :در این ىیان دِ حامز ِجّد دارد

حامری کُ در آن ىسرقیً از خّد خداِند ِ یا اٍه بیز ِ فرشرگان ىقرا ِ یا ىّکنین  -۱
 .عنیا ىی  خّاٍند کاری انجاو شّد

 .حامری کُ در آن از ىّکنین س نی برای انجاو کار کيک ىی گیرند -۲

در حامز اِل اگر کاری کُ ىی  خّاٍند انجاو شّد در راٌ خدا ِ برای ىناف  خنقز ِ ذّزی  
ُ اش  عادالنُ نّر در خنقز باشد درخّاسز کنندٌ ٍر چقدر بد ِ شی انی باشد خّاسر
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اجابز ىی  شّد؛ ِمی اگر درخّاسرش در جَز انً ِ یا سرً ِ یا از بین بردن نّر ِ 
ُ  ٍای ىقرا یا ىّکنین عنیا، ارِاح طیةُ،  افزایش ذاریکی باشد، ٍیچ کداو از فرشر

شی یان، اٍه بیز، اِمیاا ِ انةیاا کُ دارای درک، شَّد، ٍّش ِ آگاٍی بسیار باالیی 
ٍسرند ِ عاقةز ٍرکاری را ىی  دانند ِ بُ قّانین خنقز آگاٍی کاىه دارند، ِاس ُ برای 

 .انجاو آن عيه نيی شّند؛ زیرا کُ نابّدی خّدشان ِ سقّط خّدشان را در حی دارد

در حامز دِو کُ اکصر جادِگران شی انی ىرّسه بُ آن ىی  شّند ِ ىی  دانند کُ اگر 
ُ ای شی انی داشرُ باشند فرشرگان ىقرا ىّکنین عنیا غیرىيکن اسز بُ آن ٍا  خّاسر
کيک کنند، در این حامز جادِگران از ىّکنین س نی کُ دارای آگاٍی حایینی ٍسرند 

ىرّسه  (ذقریةا ٍيانند رِباد ِ یا ٍيانند کاىخیّذر ٍّش ِ آگاٍی حایینی دارند)
 .ىی شّند

در این حامز ىّکنین س نی کاری ندارند ِ اصال نيی فَيند کُ اگر کاری شی انی انجاو 
اگر ىصال جادِگر دسرّر قره انسان بی گناٍی را بُ . شّد عاقةز آن چُ خّاٍد شد

ىّکنین س نی بدٍد ىّکه چشً ِ گّش بسرُ، دسرّرش را انجاو خّاٍد داد، در 
 .صّرذی کُ انرژی کافی بُ ىّکه دادٌ شّد

این ىّکنین کُ ناو ٍای . اکصر ىردو عّاو این ىّکنین س نی را بُ ناو شی ان ىی شناسند
ىخرن ی دارند، ىانند ابنیس ِ یا ىصال کحنُ بنز برقان یکی از دخرران ابنیس ِ غیرٌ، کُ 

آن ٍا فقط نیاز بُ . ناىشان در کرت طنسياد آىدٌ اسز کاری بُ گـ ـناٌ ِ شّاا ندارند
حال این دسريزد ىيکن اسز، . نّر دارند ِ در ىقابه انجاو عينی دسريزد ىی گیرند

خّاسرن حاجری باشد یا گرفرن دسريزدی ِ یا اسیر کردن جادِگری ِ یا ذسخیر کردن 
بدن جادِگر ِ غیرٌ؛ ِمی اگر جادِگر ِارد باشد ىی  ذّاند این ٍا را ذسخیر کند ِ بالعّض 
از آن ٍا کار بکشد کُ در این حامز اگر ىّکه س نی ذسخیر شدٌ برّاند از اسارد جادِگر 
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ىگر این کُ جادِگر سائنی ىانند ایجاد . خارج شّد انرقاو سخری از جادِگر خّاٍد گرفز
 «.حصار ِ غیرٌ را رعایز کردٌ باشد ذا ىّکه س نی نرّاند بُ اِ خسارذی ِارد کند

ً ٍاو رِ ىاساژ دادو ُ ی مج ذاث گرفرً ِ چش با این حساا اگر کحنُ از . نگاٌ از ص ح
خّدو ًٍ نيی فَيً این چُ ریسک بزرگیُ کُ ! دسرً نجاد حیدا کنُ، ىرگً حريیُ

. فکر کنً اگر خّدو برو دیدن باربد، خ رش کيرر از این کار باشُ. ىی  خّاو انجاو بدو
 .حّاسً بُ زینّس کُ رِی نزدیکررین ىةه بًَ نشسز، حرد شد

ُ ش گذاشز ِ گ ز  :دسرش رِ زیر چّن

 ىی  خّای چی کار کنی؟ -

ُ چیز رِ براش ذ ریف کنً، از  ىن کُ باالخرٌ کسی رِ حیدا کردٌ بّدو کُ ىی  ذّنسرً ٍي
 .سیر ذا حیازش رِ براش گ رً

ً ٍای خاکسرریش رِ گشاد کرد ِ گ ز  :چش

ُ ایُ؟ -  این چُ کار احيقان

 :سر ذکّن دادو ِ گ رً

 .قدرٍا ًٍ احيقانُ نیسزنُ اِن -

 :حرحرص گ ز

ُ سز - کحنُ ىنرظر یکی ىی  گردٌ کُ انرژی زیادی داشرُ باشُ ِ اِن . خینی ًٍ احيقان
حاال ذّ ىی  خّای اِن انرژی رِ بَش بدی؟ اصال یک درصد ًٍ . انرژی رِ ازش بگیرٌ

 .اىکان ندارٌ کُ ب دش برّنی از شرش نجاد حیدا کنی

 :کيی ىکض کردو ِ بی ذّجُ بُ حرفش گ رً. دسرً رِ رِی زانّو گذاشرً ِ بنند شدو
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اگُ بُ ٍرصّرذی از بین رفرً ِ نةّدو، بُ ارشیا، ایيان ِ ندا بگّ کُ خینی دِسرشّن  -
 .دارو

 .از حشز ىةه کنار اِىدو ِ بُ طرف در حرکز کردو

 :رِ بُ زینّس کُ بی خیال نگاًٍ ىی  کرد گ رً. نزدیک در ایسرادو ِ برگشرً

 .بُ ٍنیا ًٍ بگّ ىی  خّاسرً دِسرش داشرُ باشً؛ ِمی نشد -

خت نزدیک گرگ ِىیش بّد ِ بَررین . حامرّو رِ از چّا مةاسی برداشرً ِ بیرِن رفرً
خداکنُ ذّ این . نگاٍی بُ آسيّن کُ گرفرُ بّد، انداخرً. شرایط برای انجاو این کار

ُ  ٍا حایین . حّفی کردو کُ باعض شد از دٍنً بخار خارج بشُ! ِض یز بارِن نگیرٌ از حن
ُ طرف ِسط باغ حرکز کردو ٌ ی کافی اطرافً . نگاٍی بُ اطراف کردو. رفرً ِ ب بُ انداز

ً ٍاو رِ بسرً. درخز بّد دارو بُ . خت بذار فکر کنً. رِی خاک نيناک نشسرً ِ چش
اصال نيی ذّنً بُ این . این نریجُ ىی  رسً کُ خّدو ًٍ ىی  ذرسً کُ این کار رِ انجاو بدو

احرياال؛ چّن دخرر شی ّنُ باید خینی . فکر کنً کُ کحنُ چُ شکنی ىی  ذّنُ باشُ
مت باز کردو کُ ِرد رِ ! زندگیً از این گندذر کُ نيیشُ دیگُ. ىًَ نیسز. ذرسناک باشُ

 ...بخّنً کُ بازِو کشیدٌ شد

ً ٍاو رِ باز کردو . کشیدٌ شدن بازِو باعض شدٌ بّد کُ ناخّاسرُ بایسرً. با ذرس چش
ً ٍای از خشً قرىزِف جیکّا نگاٌ کردو حاضرو قسً بخّرو کُ از کحنُ ذرسناک ذر . بُ چش

 .شدٌ بّد

 :آا دٍنً رِ بُ زِر قّرد دادو ِ با اخً گ رً

 !چرُ؟ دسرً رِ شکّندی -

 :از بین دندِن ٍاش غرید
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 چُ غن ی ىی  کردی؟ -

ً ٍای گرد نگاٍش کردو ُ قدر حررِ شدٌ. با چش  !این چی گ ز؟ چ

 :عصةی بازِو رِ از دسرش کشیدو ِ گ رً

 بُ ذّ چُ رب ی دارٌ؟ -

 :غرید. دِبارٌ دسرً رِ گرفز

 .بُ ىن چُ رب ی دارٌ ٍا؟ نگّ کُ سرشت ذٍنً رِ نخّندی -

ُ کً دیگُ دسرً ذّی دسز ٍاش بيّنُ، . ِ فشاری بُ دسرً ِارد کرد احساس کردو اگُ ی
ٌ ی . دسرً رِ از دسرش کشیدو ِ از کنارش رد شدو. اسرخّن  ٍاو خرد ىیشُ حسر

خّدش ىی  دِنُ نسةز بُ یُ آدو ى يّمی زِرش زیادذرٌ، باز ًٍ دسرً رِ فشار . ِحشی
ً ٍاش . عصةی ن سً رِ فّد کردو. ىیدٌ اصال نيی خّاسرً فکر کنً کُ چی از چش
 .خّندو

ً ٍاش از بین . دسری بُ حیشّنیً کشیدو ِ بَش خیرٌ شدو. جنّو سةز شد قرىزی چش
 .با خیال راحز ن س عيیقی کشیدو. رفرُ بّد ِ بُ حامز قةه برگشرُ بّد

 :دِبارٌ حرسید

 نخّندی؟ -

 :از کنارش رد شدو ِ ذّی ٍيّن حال گ رً

 .نخیر نخّندو -

 :عصةی ِ ٍيراٌ با جیغ گ رً. دِبارٌ جنّو ااٍر شد

 چی از جّنً ىی  خّای؟ -
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 :مةخندی زد ِ گ ز

 .فقط ىی  خّاسرً بگً ساو قةّل کرد اِن کار رِ بکنُ. ٍیچی -

ُ سز. حرحرص نگاٍش کردو خت از اِل ىی  ىردی ٍيین رِ بگی؟ فقط ! این بشر دیّان
از کنارش رد شدو ِ بُ ! ىی  خّاسز زیر زبّنً رِ بکشُ کُ بةینُ ذٍنش رِ خّندو یا نُ

 ...ىراس انُ ذٍنش رِ خّندٌ بّدو. طرف ِیال حرکز کردو

*** 

ُ صّرد یک ىرب  ِسط سامن . نگاٍی بُ ِض یز سامن انداخرً ٍنیا، ساو ِ زینّس ب
ُ طّر . امةرُ ِقری ىن کنارشّن بشینً ىرب  کاىه ىیشُ. نشسرُ بّدن براو عجیةُ کُ چ

ً کً داشرً حشیيّن ىی  شدو؛ . یک دف ُ ساو قةّل کرد این کار رِ انجاو بدٌ ىن خّدو ک
احريال دارٌ کُ نریيان بَش . اىا ِقری ساو قةّل کرد، از خدا خّاسرُ ىّافقز کردو

ُ طّر شد کُ قةّل کرد؛ اىا االن بقیُ ٍيُ باال ٍسرن ! گ رُ باشُ دقیق نيی دِنسرً کُ چ
 .یک بار دیگُ نگاٍشّن کردو. ِ قّل دادن ذحز ٍیچ شرای ی حایین نیان

 :کيی این حا ِ اِن حا کردو ِ حرسیدو

 خاىّش کنً؟ -

 :ساو با اخيی کُ بین حیشّنیش بّد، جّاا داد

 .خاىّش کن -

دسز دراز کردو ِ چراغ  ٍای سامن رِ . شي ی کُ ذّی دسرً بّد رِ با فندک رِشن کردو
ُ رِی . آرِو ِ بااحریاط بُ طرفشّن حرکز کردو. خاىّش کردو کنار ساو ِ زینّس ِ رِب
ٌ  ٍاشّن کُ با نّر شي  رِشن شدٌ بّد، انداخرً. ٍنیا نشسرً  .نگاٍی بُ چَر

 :ساو نگاٌ حراخيی بًَ انداخز ِ گ ز
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ِقری کُ شرِع کردو بُ . خّدد بَرر این شرایط رِ ىی  دِنی؛ اىا ىن دِبارٌ ىیگً -
بُ ٍیچ عنّان صحةز . زىزىُ کردن ِرد، دیگُ حری ن س کشیدنرّن ًٍ یادذّن برٌ

 .نيی کنین، کار احيقانُ ًٍ انجاو نيیدین

ٌ ای بًَ رفز ِ نگاٍش رِ . نگاٍش کردو ِ سرو رِ بُ ى نی باشُ ذکّن دادو ً غر چش
ٍیجان زیادی داشرً کُ ! خت ىی  خّاسری قةّل نکنی. مةخندو رِ کنررل کردو. ازو گرفز

مةً رِ گزیدو ِ شي ی کُ ذّی دسرً بّد رِ کنار اِن . نيی دِنً از چی نش د ىی گرفز
ب د نگاًٍ رِ باال آِردو ِ . دِذا شي  دیگُ قرار دادو، طّری کُ یک ىصنض رِ ذشکیه بدٌ

 .س ی کردو ریز ریزِف حرکاد ساو رِ از دسز ندو

ٌ ِار دِر اِن سُ ذا شي  کشید ِ شرِع کرد بُ  چّا باریکی کُ ذّی دسرش بّد رِ دایر
 :گّش ذیز کردو ذا بشنّو چی ىیگُ. زىزىُ کردنِف اِرادی عجیت ِ غریت

 ...حننقً... ِِذامی انخریين... یاسیً دینگه -

کاىال . دردی کُ ذّی سرو حیچید باعض شد بی خیال گّش دادن بُ اِن ِرد ىسخرٌ بشً
 .ى نّو بّد کُ ِرد سنگینیُ

ٌ ی . ذقریةا نیً ساعری بّد کُ داشز زىزىُ ىی  کرد ساعز نزدیک حنج بّد ِ نشّن دٍند
ُ سز خت ىن ٍنّز ًٍ درک نکردو . این نکرُ بّد کُ االن بَررین زىان برای احضار کحن

ُ ش چی ىی  ذّنُ باشُ شاید االن دقیقا ىّق یُ کُ بیدار ! کُ این ساعز خاص فنس 
ُ ای ىشغّل نشُ شاید ًٍ؛ چّن زىین ! ىیشُ ِ ىا سری  احضارش ىی  کنیً ذا بُ کار دیگ

احرياال این بُ . آخُ اصّال جادِنّیسی ًٍ زىانِف خاصی دارٌ. ذّی ىدار خاصی ٍسز
ذّی ٍيین افکار بّدو کُ ساو باشدد چّبی کُ دسرش بّد رِ، . اِن ربط داشرُ باشُ

ً غرٌ برو کُ حس کردو ن سً دارٌ . رِی زىین کّبید ذکّنی خّردو ِ خّاسرً بَش چش
ُ  ٍاشّن بُ طرز عجیةی بنند شدٌ . نگاٍی بُ شي  ٍای ِسط انداخرً. ذنگ ىیشُ ش ن

ُ ی ٍنیا، ساو ِ زینّس انداخرً. بّد ً ٍای بسر ىرّجُ شدو کُ ىن ًٍ . نگاٍی بُ چش
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ً ٍاو رِ بةندو ً ٍاو رِ بسرً. باید چش ٌ ای . آرِو چش ً ٍای ىن کُ فاید بسرن چش
ُ  ٍای دِر ِ اطرافً رِ . باالخرٌ کُ ىن ىی  بینً! نداشز ً ٍاو بسرُ بّد؛ اىا ٍام چش
ذّجًَ بُ دِد غنیظ ِ خاکسرری  رنگی کُ از ِسط شي  ٍا خارج ىی  شد، جنت . ىی دیدو

ٌ ای رِ ذشکیه دادن. شد چقدر دمً ىی  خّاسز . دِد ٍای غنیظ کنار ًٍ قرار گرفرن ِ ذّد
ُ ای در کار نةّد ُ ی کحنُ رِ بةینً؛ اىا در اصه ٍیچ قیاف کحنُ جسً نةّد ِ فقط . کُ قیاف

ُ کً دِد بّد کُ کنار ًٍ قرار گرفرُ بّد آرِو الی چشيً رِ باز کردو ذا از صحز افکارو . ی
ُ گیریً درسز بّدٌ. ى يئن بشً ٌ ی دِد غنیظ، خیامً راحز شد کُ نریج  .با دیدن ذّد

. ب د از این کُ کاىه احضار شد، با صدای خینی خینی ىزخرف ِ ِحشرناکی قَقُ زد
خینی غیرارادی . نگاًٍ بُ ساو افراد کُ خینی س ی ىی  کرد مرزش بدنش رِ کنررل کنُ

ً کً بُ حامز طةی یش . ىقداری از انرژی چشيً رِ بَش ىنرقه کردو حس کردو کُ ک
شرِع کردن بُ صحةز کردن؛ اىا ىن . مةخندی زیر حّسری رِی مةً نشسز. برگشز

ُ ای زد ِ چرخید. ٍیچ کدِو از حرف ٍاشّن رِ نيی فَيیدو ىر جت . کحنُ دِبارٌ قَق
ىگُ چی ىیگن با ًٍ؟ چقدر سخرُ کُ ! چقدر این ىی  خندٌ. نگاًٍ رِ بُ زىین دِخرً
ً ٍاو ىی  سّزٌ. زبّنشّن رِ نيی فَيً ذا خّاسرً نگاًٍ رِ باال بیارو ِ . حس کردو چش

ذکّنی خّردو ِ . بُ کحنُ نگاٌ کنً، ساو دِبارٌ چّا رِ با شدد رِی زىین کّبید
صدای ِحشرناکی کُ کحنُ از خّدش درآِرد، باعض شد نگاٌ از ساو . نگاٍش کردو

ً کً ىحّ . بگیرو ِ بُ دِدی کُ در حال ىحّ شدن بّد، خیرٌ بشً ب د از چند شانیُ ک
اصال کاری کُ ىی  خّاسریً رِ انجاو . ىر جت از این ااٍر شدن ِ غیت شدن بّدو. شد

 داد یا نُ؟

 :صدای ساو ذّی سکّد سامن حیچید

 .برِ بر  رِ رِشن کن -
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ٌ  ٍا ذکّن . نگاٍی بُ ٍنیا کُ قصد بنند شدن داشز، انداخرً حس کردو چیزی بین حرد
ُ طرف حردٌ ِ گ رً. خّرد  :سری  سرو رِ چرخّندو ب

 .بشین -

ً ٍاو رِ ریز کردو ِ دِبارٌ نگاٍی انداخرً ٌ ای ذکّن ىی  خّرد. چش ٌ  ٍا بُ طرز ىسخر . حرد
ذياو در ٍا بسرُ بّد؛ حس چی ىی  ذّنُ ذکّنشّن بدٌ؟ سرو رِ برگردِندو طرف ساو ِ 

ُ شدد باز شد دسرً رِ رِی دٍنً گذاشرً کُ جیغ . خّاسرً چیزی بگً کُ در سامن ب
باد شدیدی کُ از در ِارد سامن شد، باعض شد شي  ٍا خاىّش بشُ ِ سامن ذّی . نکشً

نگاًٍ جایی رِ . صدای برخّرد جسيی با زىین بُ گّشً خّرد. ذاریکی ى نق فرِ برٌ
ٍّل شدٌ بّدو ِ نگاًٍ رِ ىی  چرخّندو ذا چیزی رِ حیدا کنً ِ بَش چنگ . نيی دید
. چیزی ذُ دمً ذکّن خّرد. سرو رِ بُ سيز چج کُ ساو نشسرُ بّد، چرخّندو. بندازو

دسز ٍاو رِ جنّ بردو کُ حیداش کنً؛ اىا امکی ذّی ٍّا . حس دل آشّبُ داشرً
 .ىی  چرخید

ذا خّاسرً . نيی فَيً چرا ٍیچ کدِو بنند نيی شدن کُ اِن چراغ م نری رِ رِشن کنن
ُ ای، سامن رِ رِشن کرد ِ حشز بندش  مت باز کنً ِ سرشّن جیغ بکشً، برقی یک شانی

ُ ای . صدای غرش بنند ِ ِحشرناک آسيّن باعض شد ساکز بشً رِشن شدن یک محظ
 .سامن باعض شدٌ بّد کُ اِن جسً رِ ذشخیص بدو

 :درحامی کُ نگاًٍ رِی اِن جسً بّد، بنند گ رً

 .یکی حاشُ بر  رِ رِشن کنُ -

ُ ای نگذشرُ بّد کُ سامن رِشن شد ِ ب دش صدای جیغ ٍنیا ذّی گّشً  چند شانی
 .حیچید
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ُ ش بّد ِ رِی زىین افرادٌ  ُ ی سین ٌ ی بنّری ِ بنندی ذّی ق س بَز زدٌ بُ ساو کُ نیز
ىن . چیزی کُ دیدو ِاق یز داشز. دسز ٍاو رِ رِی صّرذً گذاشرً. بّد، خیرٌ شدو

ُ طّر ىيکنُ ُ طّر خّدو رِ بةخشً؟ کحنُ از ساو انرقاو گرفز؟ چ دسز ٍاو رِ از رِی ! چ
 .صّرذً برداشرً ِ دِبارٌ بُ ساو کُ صّرذش ٍر محظُ کةّد ذر ىی  شد خیرٌ شدو

 ...ساو از بین رفز. ِای خدای ىن

*** 

 «!خّدو نجاذش ىیدو»

ىغيّو بُ ساو کُ ٍنّز ذکّن . حا ٍاو رِ ذّی شکيً جي  کردو ِ رِی ىةه نشسرً
ی نی . کاىال فنج بّد. نخّردٌ بّد ِ ىا ًٍ ىی  ذرسیدیً کُ ذکّنش بدیً، خیرٌ شدو

دیدی امینا . نيردٌ بّد، نةض داشز ِ ن س ىی  کشید؛ اىا عالئً ٍّشیاری نداشز
ُ  ٍا رِ امکی قربانی کردی باِر ! اِن ًٍ ِاسُ خاطر کی؟ ِاسُ باربد. خانّو؟ یکی از بچ

ّ ٍاو . کن باربد اگر گیرد بیارو اىکان ندارٌ از دسرً زندٌ خالص بشی سرو رِ رِی زان
 حاال با این ِض یز ىگُ ىن ىی  ذّنً برو دیدن اِن؟. گذاشرً

سرو رِ از رِی زانّو برداشرً ِ سّامی . ذّی حال ِاحّال خّدو بّدو کُ آِینا صداو کرد
 .نگاٍش کردو

ً ٍای ریز شدٌ نگاًٍ کرد ِ گ ز  :با چش

 خّدذی دیگُ؟ -

 :کالفُ سرو رِ بُ ى نی آرٌ ذکّن دادو ِ گ رً

ُ ذّن ىی  حرسین. اِن کُ رفرُ ذّ یُ اذا  دیگُ -  !این سّال ىزخرف چیُ ٍی ٍي
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ً قیافُ شدن ىن ِ زینّس ًٍ دردسری شدٌ ٍرِقز ىی  خّان با ٍاو صحةز کنن، ! ٍ
 اِل ىی  حرسن خّدذی؟

 :اِىد نزدیکً ِ گ ز

ُ  ٍا دارن دنةال راٌ برای نجاذش ىی  گردن. بنند شّ بریً باال -  .بچ

 :نااىید بُ ساو نگاٌ کردو ِ گ رً

 ىگُ راٌ نجاذی ًٍ ٍسز؟ -

 :دسرً رِ گرفز ِ کشید، در ٍيّن حال گ ز

 .باید طنسً این نیزٌ رِ باطه کنیً. آرٌ کُ ٍسز -

ُ  ٍا انداخرً. بنند شدو ِ ٍيراٍش بُ طةقُ دِو رفرً با سری حایین بُ . نگاٍی بُ بچ
نگاٍی بُ . صندمی کنار ارشیا رِ عقت کشیدو ِ کنارش نشسرً. طرفشّن حرکز کردو

مةخند غيگینی زدو ِ دسرً رِ دراز کردو ذا . صةح زِد بیدار شدٌ بّد. صّرذش انداخرً
دسرً رِ بُ طرف کراا سةز رنگ ِ . یکی از کراا  ٍای ق ّر ِ قدیيی رِی ىیز رِ بردارو

رِی غةار نازکی کُ . آرِو الی کراا رِ باز کردو. بزرگ ِسط ىیز بردو ِ برش داشرً
ُ ی اِمش نشسرُ بّد، دسز کشیدو ً ٍاو رِ . رنگ سةز بًَ آراىش ىی داد. ص ح چش

 .ریز کردو ِ ىشغّل خّندن کراا شدو

بقیُ این قدر سرگرو بّدن کُ ىرّجُ صدای . کالفُ کراا رِ بسرً ِ انداخريش رِی ىیز
کالفُ ن سً رِ بُ . برخّرد کراا با ىیز نشدن، اگر ًٍ شدن بُ رِی خّدشّن نیاِردن

دقیقا زىانی کُ باید خّشحال ىی   بّدو . بنند شدو ِ دِر سامن قدو زدو. بیرِن فرسرادو
ُ چی بًَ خّرد ُ طّر ىيکنُ؟ چرا باید . کُ زینّس ذةدیه ِ کارو راحز شدٌ، ٍي آخُ چ

کحنُ انرقاو بگیرٌ؟ ىگُ ساو قصد سّااسر ادٌ ازش رِ داشز؟ اِن ىی  خّاسز ب د از 
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ُ ش ِمش کنُ برٌ؛ ی نی قراىّن ٍيین بّد . نيی خّاسریً نگَش داریً. انجاو خّاسر
طةق برناىُ، ساو کحنُ رِ احضار ىی  کنُ، . حس چرا؟ دسری بُ صّرذً کشیدو

ُ ای رِ ىیگُ ِ . خّاسز ٍاش رِ بَش ىیگُ ِ اِن انجاو ىیدٌ اِن ًٍ ىرقابال خّاسر
ُ ی ساو رِ انجاو دادٌ. ساو باید انجاىش ىی  دادٌ شاید کحنُ . خت کحنُ کُ خّاسر

ُ ای داشرُ ُ ای داشرُ ِ ساو . آرٌ. ایسرادو ِ بُ زىین خیرٌ شدو! خّاسر کحنُ خّاسر
 .خّشحال بُ طرف نریيان رفرً! آرٌ ٍيینُ. نرّنسرُ انجاو بدٌ

 .فَيیدو چرا ساو این جّری شدٌ -

 :حنکی زد ِ گ ز. نگاٍش رِ از کرابی کُ دسرش بّد، باال آِرد ِ نگاًٍ کرد

 خت؟ -

ُ ش رِ بکنً ٌ ی از خّدراضی. دمً ىی  خّاسز کن دندِن ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو ِ . حسر
 :گ رً

ُ ی کحنُ رِ انجاو ندادٌ -  .چّن ساو خّاسر

ُ ش گرفز ِ گ ز  :دسرش رِ بُ چّن

 از کجا ى يئنی؟ -

ُ ای نيی ذّنُ داشرُ باشُ -  .چّن ٍیچ دمیه دیگ

دیگُ داشرً بُ ادا ٍای بی ادبانش . کيی نگاًٍ کرد ِ سرش رِ بُ طرف کراا برگردِند
بُ طرف مج ذاحً حرکز . با ذاسف سری ذکّن دادو ِ ازش دِر شدو. عادد ىی  کردو

ُ کً از برناىُ جسرجّ کنً. کردو ِ حشز ىیز  ٍای کنار دیّار نشسرً احرياال . بَررٌ ی
بی  اِن کُ . در حال خّندن یک ىقامُ بّدو کُ کسی کنارو نشسز. ىی  ذّنُ کيک کنُ

 .نگاٌ کنً کیُ، بُ کارو اداىُ دادو
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 .امینا فَيیدو چی کار کنیً -

ُ  ایيان کُ نزدیکً نشسرُ بّد، نگاٌ . آا دٍنً رِ قّرد دادو ِ ىرذت نشسرً ى ذا ب
بی ذّجُ بُ حامزِف ى ذاِف ىن، کراا دسرش رِ بُ طرفً گرفز ِ با انگشز بُ خط . کردو

 .ىّرد نظرش  اشارٌ کرد

این جا گ رُ چَارذا قدرد بزرگ کُ کنار ًٍ قرار بگیرن ىی  ذّنن انرژی زیادی ! بةین -
ً  ٍا رِ باطه کنُ. ایجاد کنن  .اِن انرژی زیاد ىی  ذّنُ ب ضی از طنس

 :دسری بُ رِسری او کشیدو ِ با اخً گ رً

 خت از کجا ى نّو کُ رِی طنسً ساو کار کنُ؟ -

 :با انرژی جّاا داد

ًِف ساو عيه  - خت ِقری ىیگُ چَار قدرد بزرگ حس صددرصد ىی  ذّنُ رِی طنسً ىحک
 .کنُ دیگُ

 :حرسیدو. کيی فکر کردو

 خت اِن چَارذا قدرد چی ٍسرن؟ -

ً ٍاو نگاٌ کرد  .بادش خامی شد. بُ چش

 .نيی دِنً؛ ی نی اِن رِ باید خّدىّن حیدا کنیً -

ُ گاٌ . از جاش بنند شد ِ ازو دِر شد. نگاٌ ازش گرفرً ِ مج ذاث رِ بسرً دسرً رِ ذکی
کاش . چَارذا نیرِ ىی  خّایً کُ برّنُ کنار ًٍ انرژی زیادی ذّمید کنُ. حیشّنیً کردو

ٌ ای کُ نارسّس ازش اسر ادٌ ىی  کنُ کجاسز ُ ی سرار  ُ ای . ىی  دِنسرً اِن خّش ضرب
 !چَار ذا قدرد، چَارذا قدرد. بُ حیشّنیً زدو
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از .  ساعرُ کُ بیَّش ِسط سامن حایین افراد3ٌساو ! آٌ خدا. نگاٍی بُ ساعز انداخرً
ُ  ٍا ایسرادو ِ غيگین بُ . جاو بنند شدو ِ بُ طرف طةقُ ٍيکف حرکز کردو حایین حن

ُ ٍّش بیای. ساو نگاٌ کردو . بُ طرف  آشخرخّنُ حرکز کردو. حاضرو ٍرکاری بکنً کُ ب
اگر ىی  دِنسرً ب د از این اذ ا  این قدر عذاا ِجدان ىی گیرو، ابدا نيی گذاشرً کُ ساو 

ن س عيیقی کشیدو ِ بُ . نگاًٍ بُ کرریِف رِی کابینز افراد. این کار رِ انجاو بدٌ
ُ دار شدن یَّییً رِ کجای دمً بذارو. طرفش حرکز کردو  !خّن

. دسز دراز کردو ِ شیر رِ باز کردو. از رِی کابینز برش داشرً ِ بُ طرف شیر آا رفرً
اگُ ساو . خدایا یُ راٍی نشّنً بدٌ. نگاٍی بُ آا کُ ذّی کرری ریخرُ ىی  شد انداخرً

شیر رِ بسرً ِ بُ طرف اجا  گاز حرکز . از بین برٌ ىن از عذاا ِجدان د  ىی  کنً
ُ ی کنار گذاشرً ِ با فندک رِشنش کردو. کردو ن سً رِ کالفُ بُ . کرری رِ رِی ش ن

دسرً رِ زیر . بیرِن فرسرادو ِ بُ طرف ىیز غذاخّری رفرً ِ رِی صندمی نشسرً
ُ و گذاشرً ِ بُ کرری خیرٌ شدو  .چّن

چیزی کُ اِن قدر انرژیش زیاد باشُ کُ برّنُ طنسً رِ ... چَار ذا قدرد، چَار ذا نیرِ
چَارذاىّن، . خت چَار ن ر از خّدىّن ًٍ ىی  ذّنیً این کار رِ انجاو بدیً. باطه کنُ

صاف ... چَار عنصر... چَار ن ر! ٍرکدِىيّن یک ِیژگی ِ یک عنصر خاص داریً
صدای آا کُ ذّی کرری ىی ریخز ذّی سرو ! آرٌ ىا خّدىّن ًٍ ىی  ذّنیً. نشسرً

ُ ِر شدن آذش  .حیچید، صدای ذیک ذیک فندک ِ ب دش ش ن

ً ٍای گرد بُ کرری کُ سّد جّش اِىدن ىی  کشید، نگاٌ کردو  !فَيیدو. با چش

ُ  ٍا کُ رسیدو، بنند گ رً  :بُ باالی حن

 .فَيیدو چی کار کنیً -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

180 elahe-mohammadi  باد نسه از نابّدگریرىان |  

ُ  ٍا کُ بُ صّرذً خیرٌ شدٌ بّدن، نگاٍی کردو ُ ًٍ حیچیدو ِ . بُ بچ دسز ٍاو رِ ب
 .گنّو رِ صاف کردو

 ایيان بُ ىن گ ز کُ باید چَار قدرد کنار ًٍ قرار بگیرن ذا انرژی زیادی ذّمید کنن ِ  -
ىن فکر ىی  کنً اگر چَارذا عنصرِف آا، . اِن انرژی زیاد ىی  ذّنُ ٍر طنسيی رِ باطه بکنُ

خاک، باد ِ آذش کنار ًٍ قرار بگیرن ىی  ذّنن اِن ىیدان انرژی رِ درسز کنن ِ ساو رِ 
 .نجاد بدیً

ُ شّن ىر کر بُ ىیز خیرٌ شدٌ بّدن. نگاٍی بُ صّرد  ٍاشّن انداخرً نگاًٍ . ذقریةا ٍي
صدای شاٍرخ باعض شد نگاٌ . رِی نریيان چرخید کُ بی حامز بُ صّرذً خیرٌ شدٌ بّد

 .از نریيان بگیرو

 .بُ احريال نّد درصد اِن چَار ن ر صدىُ ىی  بینن -

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

خینی چیز  ٍا ىيکنُ اذ ا  بی رُ؛ اىا ى يئن باشین اذ اقی کُ براىّن بی رُ بدذر از  -
 .بالیی کُ سر ساو اِىدٌ نیسز

 :ٍنیا نگاٍی بُ شاٍرخ انداخز ِ از ىن حرسید

ُ طّر باید این کار رِ انجاو بدی؟ -  خت ذّ ىی  دِنی کُ چ

 .با کيال ذاسف باید جنّی این ىّجّد، ااَار عجز ىی   کردو

 :کالفُ جّاا دادو

 .نُ نيی دِنً؛ اىا حداقنش اینُ کُ ىی  دِنیً باید دنةال چی بگردیً -

 :آِینا گ ز
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ى نّو . اگُ عنصر ىدنظر کراا بّد خّدش ىی  گ ز. اىا ذّ خّدد این رِ ساخری -
 .نیسز کُ اصال برّنیً رِشش رِ ذّی کراا ٍا حیدا کنیً

 :ندا دنةال حرفش رِ گرفز ِ گ ز

 این ٍيُ کرابی کُ خّندیً، اصال بُ یُ ٍيچین ىّردی شيا برخّردین؟ -

جیکّا خّدکار ذّی دسرش رِ رِی ىیز . ٍيُ سرشّن رِ بُ عالىز نُ ذکّن دادن
 :گذاشز ِ گ ز

ُ ی ساو ٍسز خینی قّیُ ِ ىسنيا  - این رِ یادذّن باشُ کُ طنسيی کُ رِی ق سُ سین
 .با کّچکررین  اشرةاٍی از بین ىی  برذش

ُ ای رنگی رِ نشّن داد ِ آرِو گ ز  :ارشیا کراا سرى

ذّی این کراا نّشرُ بّد کسی کُ ذّسط یکی از شیاطین طنسً بشُ ىدد زیادی  -
 . ساعز اىکان نجاذش ِجّد دار4ٌدِِو نيیارٌ ِ فقط ذا 

 :دیاکّ گ ز

 !حس با این حساا فقط یک ساعز فرصز داریً -

 .سرو رِ بین دسز ٍاو گرفرً

 :ایيان گ ز

ُ کً سرعريّن رِ بةریً باال - ُ ی ی س خّندن ىی  ذّنیً ی  ...خت بُ جای آی

 :آئیه با حّزخندی گ ز

ُ سز - از اِل نةاید . فکر نيی کنً برّنیً ذّی یک ساعز راٍش رِ حیدا کنیً. احيقان
 .ٍيچین اذ اقی ىی  افراد
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با ىدل حرف زدنشّن کاىال رِشن بّد کُ دارن ىرَيً . سرو رِ با دسز ٍاو فشردو
خّدو قةّل داشرً کُ دِ رِزٌ کُ فقط دارو گند ىی زنً؛ اىا این دمیه نيیشُ کُ . ىی   کنن

ُ شدد ذحریک حذیر شدٌ. این قدر رِو فشار بیارن اصال چُ ! ىخصّصا کُ جدیدا اعصابً ب
ُ شّن بی رن بُ جّنً؟ چند ن ر بُ یک ن ر  !ى نی دارٌ ٍي

 :سرو رِ عصةی باال آِردو ِ گ رً

اگُ نيی خّاین کيک کنین این قدر . ىن گند زدو ِ خّدو ًٍ ىی  دِنً. باشُ قةّل -
ىن . بُ درک کُ کيکً نيی کنین. اصال ىی  دِنین چیُ؟ آرٌ ىن گند زدو. نااىیدو نکنین

 .خّدو ساو رِ نجاد ىیدو ِ بُ کيک ٍیچ کدِىرّن ًٍ احریاج ندارو

 :خّاسرً از جاو بنند شً کُ نریيان گ ز

 .بشین -

ُ طرفش برگردِندو ِ ىنرظر ىرًَ شدن از جانت اِن شدو خً شد بُ . عصةی سرو رِ ب
 :جنّ ِ گ ز

ِقری . نيی دِنً از حرف ٍاو چی ىی  خّای برداشز کنی؛ اىا ىن الزو ىی  دِنً کُ بگً -
ٌ ی اسر ادٌ از جادِ رِ نداری یادد ىیاد چُ رفراری کردی؟ ى يئن  بَز گ رً ذّ اجاز
باش اگُ االن ذّ جای ساو بّدی از بین رفرُ بّدی ِ ٍیچ راٌ نجاذی نةّد کُ ىا بخّایً 

ساو این اجازٌ رِ داشز ِ ىن ازش خّاسرً این کار رِ براد انجاو بدٌ؛ . دنةامش بگردیً
اىا اِن با این کُ اجازٌ داشز این طّر صدىُ دید ِ فقط یک ساعز برای نجاذش 

 .فرصز داریً

ُ  ٍا . کالفُ از رِی صندمی بنند شدو ِ ىنرظر بقیُ حرفش نشدو ىسخرٌ، حرف ٍای بچ
ُ  ٍا حرکز کردو. رِ ىقامُ ىی  کنُ ذحّیه ىن ىیدٌ  .بُ طرف حن
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 :یک قدو برداشرُ بّدو کُ گ ز

 .ىن ىی  دِنً -

 :اداىُ داد. بُ طرفش برگشرً ِ ىنرظر نگاٍش کردو

ُ طّر ىیشُ چَار عنصر رِ کنار ًٍ بذاریً ِ نجاذش بدیً -  .ىن ىی  دِنً کُ چ

با فکر این کُ ساو نجاد ! نيی دِنسرً عصةانیرً رِ نشّن بدو یا حرصً یا خّشحامیً رِ
 .حیدا ىی  کنُ، مةخند دندِن نيایی رِی مةً نشسز

*** 

فضا طّری بّد کُ انگار ىا دانشجّی حزشکی ٍسریً ِ نریيان اسراد ِ ساوِف بیچارٌ 
ٌ ی درىانش رِ یاد بگیریً. بیيار ٌ او ! االن ًٍ دِرش جي  شدیً ذا شیّ بُ ذشةیُ ىسخر 

نریيان ٍيّن طّر کُ رِی زانّ کنار ساو نشسرُ بّد ِ نگاٌ ازش . نیشخندی زدو
 :برنيی داشز، گ ز

چَارذا عنصر رِ الزو داریً؛ چّن باید سُ ذا عنصر خاک، آا ِ آذش جّری کنار ًٍ قرار  -
ِقری اِن قدر بُ ًٍ حیچیدن کُ شکه یک گّی بُ رنگ . بگیرن کُ با ًٍ ذن یق بشن

ُ ش  ُ ی سین ُ ی ذشکیه شدٌ رِ بُ ق س سةز فس ری دراِىدن، عنصر باد اِن گنّم
 .ىی  کّبُ

 :ندا کنار گّشً ریز خندید ِ گ ز

 .عین امکررِ شّک -

خت ىسنيا ىن نقش باد رِ انجاو ىی  دادو؛ اىا سُ ذا . نگاٍش کردو ِ مةخندی زدو
عنصر دیگُ رِ کی داِطنت ىی  شد؟ برای شکسرن این طنسً ىا ًٍ صدىُ ىی  بینیً ِ 
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ُ  ٍای ىر کرشّن انداخرً. ى نّو نیسز کُ دقیقا چُ بالیی سرىّن ىیاد . نگاٍی بُ قیاف
ُ کً از خّدگذشرگی الزو داشریً  .ی

 :ب د از چند دقیقُ شاٍرخ گ ز

ُ عَدٌ ىی گیرو -  .ىن نقش آذش رِ ب

ٌ ای بَش انداخرً ِ گ رً! صّرذً کج شد  :نگاٌ ىسخر

 !ذّ کُ عنصرد خاىّشُ -

حنک زدو ذا ى يئن . دسرش رِ باال آِرد ِ بشکنی زد. با ابرِی باال انداخرُ نگاًٍ کرد
 .بشً کُ درسز ىی  بینً

ُ طّری ِقری دید کُ ىّفق ! ىگُ ىیشُ؟ از دیشت ذا االن عنصرش ف ال شد؟ آخُ چ
ُ ی کّچیک  ُ او کنُ، انگشز ٍاش رِ از ًٍ فاصنُ داد ِ ش ن شدٌ ىصه دف ُ قةه شّک

 .اخيی کردو ِ نگاٌ ازش گرفرً. آذشی کُ بین انگشز ٍاش شکه گرفرُ بّد، از بین رفز

. ن ر ب دی  ایيان بّد کُ بُ عنّان عنصر خاک داِطنت شد ِ ب د ًٍ ٍنیا بُ عنّان آا
حّفی ! خینی خینی ذرکیت عامی ای شد، ٍيّن ٍایی کُ حسً نسةز بَشّن خاکسرریُ

نگاٍی بُ صّرذش کُ بی اغرا  بن ش . کشیدو ِ نزدیک ساو شدو ِ کنارش نشسرً
 :با ذاسف سری ذکّن دادو ِ رِ بُ نریيان گ رً. شدٌ بّد انداخرً

 این نیزٌ چی ىیشُ؟ -

 :نگاٍی بُ صّرذً انداخز ِ گ ز

ُ خّد از بدنش خارج ىیشُ -  .ِقری ذرکیت چَار عنصر ِارد بدنش بشُ، نیزٌ خّدب
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ُ  ایيان، شاٍرخ ِ ٍنیا انداخرً نزدیک اِىدن ِ چَارذاىّن دِر . ایسرادو ِ نگاٍی ب
ُ ی ىَیجی . بقیُ عقت رفرن ِ ىشغّل ىشاٍدٌ کردن شدن. ساو ایسرادیً خینی صحن

حرحرص نگاٌ از صّرد ٍای کنجکاِشّن گرفرً ! بّد، حريا نگاٌ کنین کُ از دسرش ندین
ُ رِو کُ بُ ىن خیرٌ شدٌ بّدن، انداخرً ُ حّکِف رِب  .ِ نگاٍی بُ سُ کن

 :کالفُ گ رً

 !خت شرِع کنین دیگُ -

ٍنیا دسز ٍاش رِ جنّ آِرد ِ ب د از چند شانیُ حةاا آبی رِ . نگاٍی بُ ًٍ انداخرن
ُ  ایيان انداخرً. ذشکیه داد فکر کنً ىرّجُ نگاًٍ شد کُ نگاٍش رِ باال . نگاٌ ذیزی ب

ُ داشز. نیاِرد ً کً از بین . آرِو دسز ٍاش رِ جنّ برد ِ دِطرف حةاا ٍنیا نگ ک
ُ ی . انگشز ٍاش خاک نرىی خارج شد ِ دِر اِن حةاا حیچید نگاٌ ىشراقی بُ صحن

ُ رِو انداخرً حةابی بُ رنگ آبی کُ خاک دِرش . ذرکیت خینی زیةایی شدٌ بّد. رِب
ُ طّر عنصرش رِ ِارد کنُ! بخیچُ نگاٍی . ىنرظر شاٍرخ شدو کُ بةینً اِن ىی  خّاد چ

ُ  ایيان ِ ٍنیا انداخز ِ با دیدن حنک زدنشّن یک دسرش رِ زیر دسز ٍنیا ِ دسز  ب
ُ اش رِ کنار دسز  ایيان نگُ داشز ً ٍای گرد نگاٍش کردو. دیگ با این ِض  . با چش

ُ ی زرد رنگی دِر حةاا حیچید! کُ دسز ٍای این دِذا ىی  سّزٌ نگاًٍ رِ بُ . ش ن
ِ  ایيان کُ ىنرَت شدٌ بّد، دِخرً ً ٍاو رِ بسرً ِ س ی کردو . دسز ٍای ٍنیا  چش

خّاٍش . ذا االن گند زدی. امینای عزیز. ذيرکز کنً ِ اىیدِار باشً کُ ىّفق ىیشیً
کف دسز ٍاو رِ . ىی  کنً برای یک بار ذّی عيرد ًٍ کُ شدٌ، یک انسان رِ نجاد بدٌ

ُ رِی ًٍ گرفرً ً ٍاو رِ باز کردو کُ بةینً چی کار ىی  کنً. رِب رنگ اِن حةاا یا . چش
نگاٍی بُ نریيان کُ از دِر ذياشا . بَررٌ بگً گّی سةز شدٌ بّد؛ اىا نُ سةز فس ری

ن س عيیقی . ِقری ىرّجُ نگاًٍ شد، سرش رِ بااطيینان ذکّن داد. ىی  کرد، انداخرً
ذّی دمً از خدا کيک خّاسرً ِ ب د از . کشیدو ِ دسز ٍاو رِ باالی گّی نگُ داشرً
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بسً اهلل امرحين امرحیيی کُ زیر مت گ رً، با حداکصر فشار از کف دسرً باد رِ خارج 
بُ ىحض این کُ ىن عنصرو رِ آزاد کردو،  ایيان، ٍنیا ِ شاٍرخ دسز ٍاشّن رِ . کردو

ُ ی ساو برخّرد کرد. کنار کشیدن . نگاٍی بُ ساو کردو. گّی سةز رنگ با شدد بُ سین
 .گّی سةز رنگ ذّی کسری از شانیُ ِارد بدنش شد

اِن گنّمُ دیگُ . کنارش زانّ زدو ِ بُ صّرذش کُ ٍیچ ذغییری نکردٌ بّد، خیرٌ شدو
ٌ ی بنّری دید نریيان نزدیک اِىد ِ . ِجّد نداشز؛ اىا ىی  شد نّرش رِ از ذّی اِن نیز

 .حشیيّن شدو ِ نگاٌ ازش گرفرً. نگاٍی بُ صّرد حراخيش انداخرً. کنارو نشسز

 :بی اِن کُ نگاٍش کنً، حرسیدو

ُ قدر طّل ىی  کشُ کُ برگردٌ؟ -  چ

 :زىزىُ کرد

 .دقیقُ 40 -

دسرً رِ بُ زىین ذکیُ . سرگیجُ باعض شد خّدو رِ عقت بکشً ِ بُ ىةه ذکیُ بدو
ً ٍاو رِ بسرً ً ٍاو . ذّی بینیً حس قنقنک داشرً. دادو کُ نی رً ِ چش خّاسرً چش

ً ٍاو رِ باز کردو ِ بُ ارشیا نگاٌ کردو. رِ باز کنً کُ چیزی رِی بینیً قرار گرفز . چش
 :نگاٌ نگرانی بُ صّرذً انداخز ِ گ ز

 !خّن دىاغ شدی -

*** 

 «!کار ٍر کس نیسز خرىن کّفرن»

 :ندا حرحرص دسرش رِ بُ حیشّنیش کشید ِ گ ز
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 .بابا اِن قدر کار سخری نیسز  ٍا -

 :نگاٍی بًَ کرد ِ گ ز

 .خینی خنگُ! این اصال بُ ذّ نرفرُ -

 .با دٍن بسرُ خندیدو

 :زینّس عصةی گ ز

 .خّدد خنگی -

 :ندا دٍن کجی کرد ِ ب د از  اشارٌ بُ ىن گ ز

 .اگُ ىن رِ شکه خّدش ىی  کرد، ىن ىّفق ذر از ذّ بّدو. اصال این خنگُ -

 :دسز ٍاو رِ بُ ًٍ قالا کردو ِ گ رً

 .رِ باید بکشی« ش»بةین اصال کاری ندارٌ، خینی سخز ىی گیری، فقط حرف  -

با اخً نگاٍی بُ ندا انداخز ِ مت ٍاش رِ باز کرد کُ . نگاٍی بُ صّرذش انداخرً
 .ندا با دیدن صّرذش بنندبنند خندید. رِ ذن ظ کنُ« ش»

 :گ رً. دسرً رِ رِی بازِش گذاشرً ِ ٍنش دادو

 .حاشّ برِ گيشّ اصال. این جّری کُ ٍی حّاسش رِ حرد ىی  کنی! ای ىرض -

ٌ اش رِ بُ زِر قّرد داد ِ گ ز  :خند 

 .نُ نُ دیگُ نيی خندو -

 .چَارذا کار کنیدی بُ ىن یاد بدٌ کُ جنّش خیط نشً. بةین اصال حرف زدن رِ بی خیال -

ٌ ی شی نز آىیزی کرد ِ گ ز  :ندا خند
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ً ٍاش رِ رِی ًٍ فشار ىیدٌ - ُ ش چش . ٍيین طّر مت ٍاش رِ. بةین ىصالًا امینا ٍي
ُ رِش خیرٌ ... اىً. دٍن کجی زیاد ىی  کنُ ً ٍای آدوِف رِب یُ جّر خاصی ًٍ بُ چش

 .ىیشُ

 :صّرذً رِ کج کردو ِ گ رً. از گّشُ چشً نگاٍش کردو

ُ طّریُ کُ با ٍیچ کس اِن طّری نیسز؛ ی نی ىن اصال  - بةین اصالًا رفرار ىن با باربد ی
اصال بُ ٍیچ ِجُ ىن امّجٌّ بُ صّرذش عنی  امخصّص . آدو حسابش نيی کنً

ً ٍاش خیرٌ نيیشً  .چش

ٌ اش رِ آِرد باال ِ گ ز  :انگشز  اشار 

 .حس بُ صّرذش نگاٌ نکنً -

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

ُ ی ىخرصر! قدر ضای اىا نُ اِن -  .اگُ نگاٍش کنً فقط چند شانی

 :دسری بُ مةش کشید ِ گ ز

 .خت فَيیدو -

 :گ رً

بةین ىصالًا اسً باربد کُ فردا . ىیریً سراغ ىدل صحةز کردن. خینی خت، این ٍیچی -
 .خینی حرکاربردٌ، باید این جّری بگی، باربـــد

 :ندا خّدش رِ ذکّن داد ِ گ ز

 .دِو رِ بکش« ا» -

 :زینّس سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز
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ٌ ی خرکی -  .ىصه عشّ

ً ٍای گرد نگاٍش کردو ٌ و رِ کنررل . ندا بنند زد زیر خندٌ. با چش در حامی کُ خند 
ِقری بُ صّرذً . ىی  کردو، نگاٍی بُ ندا انداخرً بنکُ خجامز بکشُ ِ دٍنش رِ بةندٌ

ٌ ش ق   شد ِ کالفُ گ ز  :نگاٌ کرد، خند 

 .باز خّن دىاغ شدی -

ُ طرفً گرفرُ بّد رِ گرفرً ِ از اذا  . دسری بُ بینیً کشیدو دسريال کاغذی کُ زینّس ب
ُ  ٍا حایین رفرً ِ ِارد دسرشّیی شدو. بیرِن اِىدو ُ ای کشیدو ِ بینیً . از حن حّف کالف
گندد بزنن با این . سرو رِ باال آِردو ِ بُ صّرذً از ذّی آینُ خیرٌ شدو. رِ شسرً

ُ ای از ذّی جیةً درآِردو ِ رِی بینیً گذاشرً. اقةامی کُ ذّ داری در رِ باز . دسريال دیگ
فقط آِینا، ٍنیا ِ دیاکّ ذّی سامن بّدن ِ بقیُ . کردو ِ از دسرشّیی خارج شدو

صدا رِ دنةال کردو ِ کنجکاِ بُ . ذّجًَ بُ صدای کرکر خندٌ جنت شد. حیداشّن نةّد
ِ  ایيان کُ درش باز بّد، حرکز کردو یّاشکی کنار در اذا  ایسرادو ِ . طرف اذا  نریيان 

ُ رِو خیرٌ شدو. نگاٍی بُ داخه انداخرً ً ٍای گرد بُ رِب ساو ِسط اذا  . با چش
ُ اش بّد رِ، ذّی  ٌ ی بنّری کُ یک ساعز حیش ذّی ق سُ سین ایسرادٌ بّد ِ اِن نیز

ٌ ای کُ . دسرش گرفرُ بّد ٍر از گاٍی ذکّنش ىی  داد ِ ٍيراٌ با ش ر ٍای ىسخر
 .ىی  خّند، ادا در ىی  آِرد

ذياو حسر ٍا غیر از دیاکّ، ذّی اذا  بّدن ِ بُ . دسری بُ صّرذً کشیدو
ٌ بازی  ٍاش ىی   خندیدن ىنِف احيق این خه . عصةی شدو از این حرکز ىسخرٌ. ىسخر

ِض  رِ نجاد دادو کُ این ادا  ٍا رِ دربیارٌ؟ اِنً ذّی ىّق یری کُ این ٍا باید دنةال 
 رىزگشایی اِن جدِل ِاىّندٌ باشن؟

 :گنّو رِ صاف کردو ِ گ رً. ذکّن خّردو ِ ذّی ذیررس نگاٍشّن ایسرادو
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 این جا چُ خةرٌ؟ -

ُ  ایيان، . بُ ىحض شنیدن صداو، ساو ساکز شد ِ بُ ىن نگاٌ کرد ً  ٍای درًٍ ب با اخ
 .نریيان ِ جیکّا خیرٌ شدو

 :گ رً

 این ىدمی دنةال رىز اِن جدِمین دیگُ؟ -

برگشرً ِ . ارشیا کُ نزدیک بُ در بّد، یّاشکی از کنار دسرً رد شد ِ از اذا  خارج شد
 :گ رً

 کجا در ىیری؟ -

 :رِو رِ بُ سيز حسرا گردِندو ِ اداىُ دادو

 این جای کار کردنرّنُ؟ -

ً کً از جاشّن ذکّن خّردن ِ ب د از عةّر از کنارو، از اذا  خارج شدن  .ک

 :نگاٍی بُ شاٍرخ کُ داشز از کنارو رد ىی  شد کردو ِ گ رً

 چشيز رِ ضدع ّنی نکردی؟ -

 :نچی کرد ِ گ ز

 .خّدش خّا ىیشُ -

 :جدی جّاا دادو

ُ ی خّن اگر شسرشّ دادٌ نشُ . خّدش ٍيین طّری امکی خّا نيیشُ - اِن مخر
ُ  ٍا ىی  رفرً گ رً. ع ّنز ىی  کنُ  :رِو رِ برگردِندو ِ در حامی کُ بُ طرف حن
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 .ىن آدوِف کّر نيی خّاو -

نگاٍی بُ زینّس کُ در حال صحةز با ندا بّد . بُ طرف اذاقيّن رفرً ِ در رِ باز کردو
 :صحةرش رِ ق   کرد ِ گ ز. انداخرً

 .ب رىا خّدش اِىد -

 :بُ طرف ذخز راٌ افرادو ِ گ رً. یک محظُ فکر کردو خّدو صحةز کردو. مةً رِ گزیدو

 خت چی کار کردین؟ -

 :زینّس دسز ٍاش رِ باال آِرد ِ گ ز

ُ چی رِ یاد گرفرً -  .ٍي

ً ٍاو رِ ىاساژ دادو ِ دِبارٌ نگاٍش کردو خت ذّی ىدل صحةز کردن کُ ىّفق . چش
 .نگاٍی بُ ندا کُ شی نز آىیز نگاًٍ ىی  کرد انداخرً. شدٌ بّد

 :نیشخندی زد ِ گ ز

 کار اسرادد رِ حسندیدی؟ -

 :سری ذکّن دادو ِ گ رً

 .باید رفرارش رِ دید. ٍی بدک نیسز -

زینّس ًٍ با دیدن چشيک ندا بنند شد ِ . ندا نگاٍی بُ زینّس انداخز ِ چشيکی زد
 .کنجکاِ بُ خارج شدنش از اذا  خیرٌ شدو. از اذا  خارج شد

 :ندا دسز ٍاش رِ ذّی ٍّا ذکّن داد ِ گ ز

ُ رِ ىیشی - ٌ ی سال رِب ً اکنّن با حدید ٍ. 
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ِ  ٍاو رِ باال انداخرً ِ بُ طرف در چرخیدو ُ طرف ذخز اِىد . ابر زینّس در رِ باز کرد ِ ب
 :ِ گ ز

 خت چی کار کردین؟ -

ً ٍای گرد نگاٍش کردو دسرً رِ رِی . ندا با دیدن صّرذً حقی زد زیر خندٌ. با چش
 :دٍنً گذاشرً ِ ٍیجان زدٌ گ رً

 .یُ محظُ فکر کردو خّدىً -

ٌ ای کردن ِ گ رن  :با ًٍ ذک خند

 .ىا اینیً دیگُ -

ُ رِو ایسرادٌ بّد کردو ندا ذياو ذالشش رِ کردٌ بّد کُ حری . نگاٍی بُ خّدو کُ رِب
نگاٍی . چشيکی بًَ زد ِ اِىد کنارو ایسراد. ىدل گرٌ رِسریيّن ًٍ شةیُ باشُ

ُ رِىّن ایسرادٌ بّدن، انداخرً ُ  ٍا کُ رِب قرار بّد ذسز بدیً کُ بةینً . سرذاسری بُ بچ
 .از ًٍ شناخرنی ٍسریً یا نُ

 :آئیه با محن شّخی گ ز

 .خت یُ ادایی در بیارین کُ بشُ سّذیرّن رِ بگیریً ذشخیص بدیً الاقه -

ُ ًٍ کّبید ِ گ ز. س ی کردو ٍیچ حامری نگیرو  :ندا کف دسز ٍاش رِ ب

 .خت از آئیه نّبری حدس بزنین کُ کدِو امینای اصنیُ -

 !عین بچُ کّچّمٍّا. دٍن کجی بُ ندا کردو
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س ی کردو حّزخندی . آئیه نگاٍی بُ صّرد ٍردِىّن انداخز ِ بُ زینّس  اشارٌ کرد
نگاًٍ . آِینا، ٍنیا، شاٍرخ، دیاکّ ِ ساو ًٍ ٍيین نظر رِ دادن. نزنً کُ ضای  نشً
 .مةخند ى يئنی زد ِ بُ ىن  اشارٌ کرد. رِی ارشیا مغزید

 :آئیه گ ز

 .آبجیز سيز چخیُ. نُ داداش  اشرةاٌ گرفری -

 :ارشیا با مةخند رِ بُ ىن گ ز

 .ىن خّاٍرو رِ از ذّ بَرر ىیشناسً -

ایيان نگاٍی !  ِ ب د از این جّاا دندِن شکن، آئیه ذصيیً گرفز کُ کال صحةز نکنُ
. ب د از کيی فکر دسری بُ صّرذش کشید ِ بُ زینّس  اشارٌ کرد. بُ ج ريّن انداخز

ً ٍای عاشق . نيی دِنً چرا؛ اىا حس بدی حیدا کردو ُ خاطر این کُ نرّنسز چش شاید ب
ً ٍای ریز شدٌ نگاًٍ . نگاٍی بُ جیکّا انداخرً. ىن رِ از زینّس ذشخیص بدٌ با چش

ً ٍاش رِ بسز ِ بُ زینّس  اشارٌ کرد. کرد ِ نگاٍش رِ بُ زینّس اىرداد داد . چش
 .ی نی این قدر راحز زینّس ىی  ذّنُ جای ىن رِ بگیرٌ؟ نگاًٍ رِ بُ نریيان دِخرً! اٍُ

 :ندا دسز ٍاش رِ باال آِرد ِ گ ز

 !ذٍنشّن رِ نخّنی ٍا -

. نگاٍی بُ ى نی ذّ حرف نزنی کسی نيیگُ المی بُ ندا انداخز ِ دِبارٌ بًَ خیرٌ شد
سرو رِ . نگاٍش رِ بینيّن چرخّند ِ رِی زینّس ذّقف کرد. نگاٍی بُ زینّس انداخز
در حامی کُ . ِاضحُ کُ این ًٍ زینّس رِ انرخاا ىی  کنُ دیگُ. کج کردو ِ ىنرظر شدو

. آا دٍنً رِ قّرد دادو ِ نگاٌ ازش گرفرً. بُ زینّس خیرٌ شدٌ بّد، بُ ىن  اشارٌ کرد
. ندا بشکنی زد. حاضرو قسً بخّرو کُ برخالف اکصر اِقاد این دف ُ ذٍنيّن رِ نخّند
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ً ٍاو رِ چرخّندو ِ کف دسرً رِ کُ اسيً رِ رِش نّشرُ بّدو، بُ  بی حّصنُ چش
 .طرفشّن گرفرً

 :جیکّا ى ررض گ ز

 از کجا ى نّو اسياشّن رِ درسز نّشرُ باشن؟ -

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز. ساو نگاٍی بُ جیکّا انداخز ِ بُ صّرذً نگاٌ کرد

 .خّن دىاغش گّاٍُ -

ذا کی قرارٌ ىن . اَوٍی گ رً ِ بُ طرف دسرشّیی حرکز کردو. دسری بُ بینیً کشیدو
ُ ی سّىُ، خسرُ شدو دیگُ ِ  ایيان کُ ! ٍی خّن دىاغ بشً؟ این دف  ٍنیا 

. دسز ٍاشّن سّخرُ بّد ِ ٍنیا فقط گاٍی سرش گیج ىیرٌ ِ یک بار ًٍ بیَّش شد
شاٍرخ کُ ىّیرگ  ٍای ذّی چشً چخش ىرّرو . صدىُ اصنی رِ ىن ِ شاٍرخ دیدیً

ٍر از گاٍی ًٍ آا خّن از چشيش . شدٌ بّد ِ چشيش ذقریةا بسرُ شدٌ بّد
 .ىی ریخز

ً ٍاو . نگاٍی بُ خّدو ذّی آینُ انداخرً. ىشرً رِ حر آا کردو ِ بُ صّرذً زدو زیر چش
زیر مت . بُ خاطر بی خّابی  ٍا ِ اذیز  ٍایی کُ ذّی این چند رِز شدٌ بّدو، گّد رفرُ بّد

 :زىزىُ کردو

 کی خالص ىیشً؟ -

 .در رِ باز کردو ِ از ذّامز خارج شدو

*** 

. اشکی کُ از چشيً چکیدٌ بّد رِ حاک کردو ِ حیاز  ٍای خرد شدٌ رِ بُ دسز ندا دادو
دسز ٍاو رِ شسرً ِ بُ صّرذً آا . از حشز ىیز بنند شدو ِ بُ سيز شیرِف آا رفرً
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ً ٍاو برطرف بشُ. زدو ً ٍای باز بُ صّرذً آا حاشیدو ذا امرَاا چش ن س . با چش
 .عيیقی کشیدو ِ دسز ِ صّرذً رِ با حّمُ خشک کردو

 :ٍنیا درحامی کُ داشز قاشق رِ ذّی قابنيُ ىی  چرخّند، حرسید

 حیازٍا کُ سرخ شد چی کار کنً؟ -

 :ىن جّاا دادو

 !گّشز ٍا رِ بریز دیگُ -

آِینا با خندٌ بُ طرف ٍنیا رفز ِ نگاٍی بُ قابنيُ . برگشز ِ چج چج نگاًٍ کرد
نگاٍی بُ ندا کُ درحال . حشز چشيی براشّن نازک کردو ِ رِ ازشّن گرفرً. انداخز

ُ طرف در رفرً کُ از  آشخرخّنُ . حّسز کردن سیت زىینی بّد، انداخرً بی ذّجُ بَش ب
 .خارج بشً

 .ٍّی ٍّی خانّو کجا؟ بیا این ٍا رِ ریز کن -

 :برگشرً سيرش ِ با مةخند ىضحکی گ رً

 .اِال ٍّی ذّ کالٍز، شانیا ٍيین االن داشرً حیاز ریز ىی  کردو -

ُ طرف ٍال حرکز کردو ِ س ی کردو بی ش ّری کُ زیر مت گ ز رِ  رِ ازش گرفرً ِ ب
ُ رِش . بُ طرف ساو کُ رِی ىةه نشسرُ بّد حرکز کردو. نشنیدٌ بگیرو رِی ىةه رِب

 :نشسرً ِ با نیشخندی گ رً

ٌ داران خّش اِىدی -  .بُ جي  شت زند

 :سّامی نگاًٍ کرد ِ حرسید

ٌ داران؟ -  شت زند
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 :سرو رِ بُ ى نی آرٌ ذکّن دادو ِ گ رً

شيا دیگُ حق نداری بخّابی؛ چّن ىيکنُ یُ جایی ذّ خّاا ٍاد، کحنُ گیرد . بنُ -
ُ ی ٍسری ىحّد کنُ  .بیارٌ ِ از صحن

ّ ٍاش ِ گ ز  :دسز برد ذّی ى

 ىگُ ىیشُ آدو نخّابُ؟ -

ٌ او رِ قّرد دادو ِ جّاا خّدش رِ بَش برگردِندو  :خند 

 .با قٌَّ حه ىیشُ -

 :چج چج نگاًٍ کرد ِ گ ز

ُ دارٌ؟ -  ىگُ قٌَّ ىی  ذّنُ دِىاٌ ىن رِ بیدار نگ

 :راحز بُ حشری ىةه ذکیُ دادو ِ گ رً

 .این رِ از خّدد بخرس -

قةه از این کُ برگردو بةینً از کجا صداو کرد، مج ذاحی جنّو قرار . ارشیا اسيً رِ صدا زد
 .گرفز

 .بةین باربد  ایيیه فرسرادٌ -

چرا ىحه قرار رِ عّض کردٌ؟ عصةی ذایج . مج ذاحً رِ ازش گرفرً ِ رِی حاو گذاشرً
ُ ای بیاو»: کردو  «.ىیاو ٍيّن جایی کُ قةال گ ری. ىن نيی ذّنً جای دیگ

اِن جا ذّی ىسیرىّن . ىی  خّاو ب د از دیدنز بریً جایی»: ب د از چند شانیُ جّاا داد
 «.نیسز
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 !عّضی براو نقشُ کشیدٌ. دسز ٍاو رِ ىشز کردو

کاری نکن کُ اصال نیاو سر . ىن جای دیگُ نيیاو. ٍيّن کُ گ رً»: جّابش رِ دادو
 «!قرار

ُ ای گذشرُ بّد ِ ٍنّز جّاا ندادٌ بّد با . نگاًٍ رِ از مج ذاث باال آِردو. حنج دقیق
 .جیکّا چشً ذّ چشً شدو

 :حرسید

 چیزی شدٌ؟ -

 :نگاًٍ رِ بُ مج ذاث برگردِندو ِ گ رً

 .باربد جای قرار رِ عّض کردٌ -

 .نگاًٍ رِی جّاا باربد شابز ىّند

 «ٍيّن جا. خینی خت باشُ» -

آخُ یک آدو ذا چُ حد ىی  ذّنُ مّس ِ ىسخرٌ . فحش بی ذربیری ای زیر مت نصارش کردو
از جاو بنند شدو ِ بُ طرف  . مج ذاث رِ بسرً ِ رِی عسنی کنار دسرً گذاشرً! باشُ

 :قةه از این کُ برسً، آِینا اِىد جنّی در ایسراد ِ بنند گ ز. آشخرخّنُ رفرً

ُ چیز ذيّو شدٌ -  .باید برای شت برین خرید. ٍي

درش رِ باز کردو ِ شیشُ آا رِ از ذّش . از کنارش رد شدو ِ بُ طرف یخچال رفرً
زینّس ِارد آشخرخّنُ شد ِ رِ . میّانی برداشرً ِ کيی برای خّدو آا ریخرً. برداشرً

 :بُ ىن گ ز

 .بی زحيز برای ىن ًٍ بریز -
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 :میّان آا رِ سر کشیدو ِ گ رً

 .میّان بیار -

ُ طرفً اِىد  :آرِو گ ز. میّانی برداشز ِ ب

ُ طّری باید بریً اِن جا؟ -  چ

ً ٍای ریز شدٌ نگاٍش کردو ذا ىنظّرش رِ ب َيً ِقری دید ىنظّرش رِ . با چش
 :ن َيیدو گ ز

 .سر قرار با باربد رِ ىیگً -

 :آٍانی گ رً ِ جّاا دادو

 .با ذنخّرد ىیریً. نيی ذّنً ِقريّن رِ ذنف کنً ِ حاشیً با ىاشین بریً ذا برسیً اِن جا -

 :میّان دسرش رِ رِی ىیز گذاشز ِ گ ز

 با ندا؟ -

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

 .با  ایيان. نُ -

 .سرش رِ ذکّن داد ِ از کنارو رد شد

*** 

میّان چایی  کُ رِی ىیز بّد رِ .  عصر رِ نشّن ىی  داد، انداخر5ًنگاٍی بُ ساعز کُ 
ٌ ىزٌ کردو . میّان رِ رِی ىیز گذاشرً. اٌ از آا یخچال ًٍ خنک ذر بّد. برداشرً ِ ىز

ُ  ٍا رِ بررسی کردو. دسرً رِ ىشز کردو ِ جنّی دٍنً نگُ داشرً ایيان، .  ذک ذک بچ
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ٍنیا، ساو، . نریيان ِ جیکّا حّاسشّن بُ اِن جدِل بّد ِ در حال حچ حچ کردن بّدن
ُ رِشّن بّد ِ ب آٌ . ارشیا ِ شاٍرخ کنار ًٍ نشسرُ بّدن ِ سرشّن گرو مج ذاث  ٍای ر

ُ ش؟ آخُ غیرىيکنُ . گ رً شاٍرخ این م نری کی ذّنسز اِن قدر سری  برگردٌ بُ گذشر
نگاٌ ازشّن گرفرً ِ کاغذی ! کُ یُ شةُ ذّنسرُ باشُ چشً ِ عنصرش رِ برگردِندٌ باشُ

ُ چیز دربارٌ چشً سّو»ذّی گّگه سرچ کردو . جنّی دسرً گذاشرً  «.ٍي

نگاٌ آخر رِ بُ مج ذاث انداخرً . ذياو ریز نکاذی کُ بُ چشيً ىی  خّرد رِ یادداشز کردو
ُ  ٍای ذّی کاغذ چشً دِخرً. ذا چیزی رِ جا ننداخرُ باشً . ص حُ رِ بسرً ِ بُ نّشر
آخُ ٍر چقدر ًٍ گشرً نرّنسرً یک ىّرد ىصه شاٍرخ . ٍر طّر حساا ىی  کنً نيیشُ

گ ز اگُ شاٍرخ برگردٌ بُ حامز قةنش بُ ىن . یاد حرف نریيان افرادو. حیدا کنً
این کُ با . یک اىکان دیگُ ًٍ ٍسز! شاید نریيان کيکش کردٌ باشُ. احریاج ندارٌ

 !حس ىی  ىّنُ، ساو. ٍنیا کُ قدرد انجاو این کار رِ ندارٌ. جادِ برگردِندٌ باشنش

ٌ ی خّن چکیدٌ رِی برگُ افراد از حشز ىیز بنند . دسری بُ بینیً کشیدو. نگاًٍ بُ ق ر
ً ٍاو . در رِ بسرً ِ بُ صّرذً آا زدو. شدو ِ بُ طرف دسرشّیی رفرً از آینُ بُ چش

ِقری داشریً ساو رِ نجاد ىی  دادیيجیکّا ىی  ذّنسز داِطنت بشُ کُ . خیرٌ شدو
چرا شاٍرخ داِطنت شد؟ ذازٌ اگر دیشت عنصرش برگشرُ باشُ . قدرذش ًٍ بیشرر بّد
ً ٍاو رِ ریز کردو. شاید حس ىسئّمیز بّدٌ! قدرد کيرری دارٌ دیگُ حس . چش

ین؛ ىصال خّدش رِ ىدیّن بُ ساو ىی  دِنسرُ سرو رِ ذکّن . ىسئّمیز، احساس دِف
یادو باشُ زیر زبّن . در دسرشّیی رِ باز کردو ِ خارج شدو. خینی شکاک شدو. دادو

حیش خّدو بُ ص ری کُ براشّن در نظر . بُ طرف گرٌِ حه جدِل رفرً. ساو رِ بکشً
 .گرفرً خندیدو

 .حّاسشّن حرد ىن شد. صندمی رِ عقت کشیدو ِ نشسرً

 :حرسیدو
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 خّا چی کار کردین؟ -

ً ٍاش رِ ىاساژ داد ِ گ ز  :نریيان چش

 !بُ نظر ىن این جدِل سرکاریُ -

 :حرسیدو

 چرا؟ -

 :ایيان جّاا داد

 .آخُ از ٍر راٍی کُ ىیریً جّابش در نيیاد -

 :جدی نگاٍشّن کردو ِ گ رً

 !شيا ٍا ٍنّز نرّنسرین جّاا رِ حیدا کنین. حس رب ی بُ جدِل ندارٌ -

ّ ٍاش کشید ِ گ ز  :جیکّا دسری بُ ى

 ...اگُ بخّایً یُ عدد در بیاریً ىی  ذّنیً؛ اىا از اِن رِش  ٍای ىخصّص ندارٌ -

 :دسرً رِ رِی ىیز گذاشرً ِ گ رً

 خت اِن عددایی کُ بُ دسز ىیارین یکیُ؟ -

ٌ ای کرد ِ گ ز  :ذک خند

 .نُ ٍيیشُ -

 :ایيان مةخندی زد ِ گ ز

 .گاٍی یکی در ىیاد -
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 :ىر کر جّاا دادو

ٌ  ٍای امکی کُ ىیرین یادداشز برداری کنین - شاید اگُ جي  بندیشّن . خت از ٍيّن را
 .بکنین بشُ چیزی ازش درآِرد

ُ ش کشید ِ گ ز  :نریيان دسری بُ چّن

 !این ًٍ ىیشُ -

 :از جاو بنند شدو ِ گ رً

 .اگُ نيی خّاین شت گرسنُ بيّنین بنند شین برین خرید. ذّی یخچال ٍیچی نداریً -

 :جیکّا گ ز

ُ بندی نيی خّاسز -  .انقدر جين

بُ طرف ارشیا رفرً ِ کنارش . حشز چشيی براش نازک کردو ِ ازشّن دِر شدو
 .نگاٍی بُ انگشز ٍاش کُ ذندذند رِی کیةّرد ذکّن ىی  خّرد انداخرً. نشسرً

 :حرسیدو

 در چُ حامی؟ -

 :بدِن اینکُ نگاًٍ کنُ جّاا داد

ٌ  ٍای مشکر نارسّس اطالعاد حیدا ىی  کنً -  .دارو دربارٌ فرىاند

 :مةخندی زدو ِ گ رً

 بُ کجا رسیدی؟ -

 :نگاًٍ کرد ِ گ ز
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ف ال کُ ٍیچی؛ اىا قّل ىیدو ِقری کارد با باربد ذيّو شد خةرای خّبی براد داشرُ  -
 .باشً

 :دسری بُ سرش کشیدو ِ گ رً

 .باشُ بُ کارد برس -

دسرً رِ جنّی . حسابی سرگرو کارش بّد. از جاو بنند شدو ِ بُ طرف آِینا رفرً
 :گ رً. گیج نگاًٍ کرد. صّرذش ذکّن دادو

 .خسرُ نةاشی -

 :اداىُ دادو. جّابی نداد

 .بنند شّ بریً میسز بنّیسیً. حسرا ىی  خّان برن خرید -

نگاٌ . سرش رِ ذکّن داد ِ مج ذاث دسرش رِ داد بُ آئیه کُ کنارش نشسرُ بّد
ُ  ٍا حایین رفرً  .ىشکّکً رِ از آئیه گرفرً ِ حشز سرِف آِینا از حن

 :کاغذ ِ خّدکاری جنّو گذاشز ِ گ ز

 .ىن ىیگً ذّ بنّیس -

ذقریةا نیً ساعری درگیر میسز کردن . خّدکار رِ برداشرً ِ شرِع بُ نّشرن کردو
ٌ گذاری . چیز ٍایی کُ الزو داشریً بّدیً ذياو چیز ٍایی کُ الزو داشریً رِ با شيار

 : انداخرً ِ با ذ جت رِ بُ آِینا گ ر100ًنگاٍی بُ عدد . یادداشز کردٌ بّدو

 ذيّو نشد؟ -

 :سرش رِ از کابینز بیرِن آِرد ِ گ ز

 .چرا ذيّو شد -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

203 elahe-mohammadi  باد نسه از نابّدگریرىان |  

 :با خندٌ نگاٍی کرد ِ گ ز. نزدیکً اِىد ِ میسز رِ از جنّو برداشز

ٌ ی حرجي یز ٍيینُ دیگُ -  .خّنّاد

. ىن عيرا با این ىّجّداد چندش خانّادٌ نیسرً. س ی کردو حرفش رِ نشنیدٌ بگیرو
ٌ ی ىن ذّی این گرٌِ فقط ِ فقط ارشیاسز ِ شيا ٍا براو ىصه یک دِسز  خانّاد

میسز رِ از دسز آِینا . ٍسرین کُ ب د از این ىاجرا دیگُ ٍیچ ِقز نيی بینيرّن
 .کشیدو

ً زىان با بنند شدن ىن،  ایيان ِ جیکّا ِارد  آشخرخّنُ شدن. از جاو بنند شدو ٍ. 

 :جیکّا نزدیکً شد ِ گ ز

 خت؟ -

 :میسز رِ بُ طرفش گرفرً ِ گ رً

 .زیاد م رش ندین زِد بیاین -

ُ  ایيان گ رً. سرش رِ ذکّن داد ِ میسز رِ ازو گرفز  :رِ ب

ُ کً دارِ برای چشيش . یُ سر ًٍ برین دارِخّنُ - ِض یز چشً شاٍرخ رِ بگین ِ ی
 .بگیرین

ُ طرف در  آشخرخّنُ حرکز کرد  .سرش رِ ذکّن داد ِ ب

 :آِینا با ذِ  گ ز

 .راسری ِاسُ فردا شت ىیٌّ بخرین -

ُ طرفش برگشرً ِ گ رً  :ب
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 ىگُ فردا شت چُ خةرٌ؟ -

 :با مةخند گشادی جّاا داد

 !شةُ ینداسز دیگُ -

ُ ی ىاىانی جي  بّدیً. ذٍنً برگشز بُ عقت آٌ . برگشرً بُ حارسال کُ ٍيگی خّن
ُ سر خامُ گذاشرً. چُ دِرٍيی قشنگی بّد اِن شت. چقدر خّش گذشز ُ قدر سرب . چ

ٌ ای بّد بنند  ذرین شتِف حارسال . ىخصّصا حیاىک بازیِف یّاشکیً با  ایيان. چُ شت حرخاطر
 .یاد مةخند ىاىان ِقری بابا اذیرً ىی  کرد افرادو ِ بغضً رِ قّرد دادو

 :با اخً رِ بُ آِینا گ رً

 بچُ شدی؟ ذّی این ِض یز شت یندا چیُ دیگُ؟ -

 :ایيان نگاٍی بُ ىن ِ آِینا کرد ِ گ ز.  مةخند رِی مةش ىاسید ِ ٍیچی نگ ز

 .باشُ ىی گیریً -

 :نگاًٍ رِ ىصه خّدو جّاا داد ِ گ ز. ذیز نگاٍش کردو

ُ ىّن خّبُ -  .برای رِحی

آخُ این بیچارٌ . دسری بُ صّرذً کشیدو ِ بُ خاطر رفرار ذندو با آِینا حشیيّن شدو
 :س ی کردو بُ حضّر  ایيان ذّجَی نکنً ِ رِ بُ جیکّا گ رً. چُ گناٍی کردٌ

ُ کً ذنقالذً بخرید -  .حس ی

ٌ ای بُ صّرذً کرد ِ  اشار  :گ ز. ایيان کُ ِاضح بّد از دسرً دمخّر شدٌ نگاًٍ کرد 

 .ف ال یُ چیز دیگُ بیشرر الزىُ -
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جیکّا نگاًٍ کرد ِ . دسری بُ بینیً کشیدو ِ دسريال کاغذی  رِی بینیً گذاشرً
 :گ ز

ُ کً طّالنی نشد این قضیُ؟ -  ی

 :دسريال رِ از رِی بینیً برداشرً ِ گ رً

ُ و سررفرُ. چرا -  .دیگُ حّصن

 :ایيان رِ بُ جیکّا گ ز

 .بریً کُ زِد برگردیً -

ىصال ىی  خّاد بگُ اگُ ىن براد ىًَ نیسرً ذّ ًٍ براو . ِ ٍيراٌ ًٍ از ِیال خارج شدن
ٌ ای حیش خّدو کردو. ىًَ نیسری ٌ ی ىسخر ىصه این کُ دارو ىّفق ىیشً کُ . خند

ً رنگ کنً  .احساسش رِ نسةز بُ خّدو ک

 :بُ طرف آِینا رفرً ِ گ رً

 .بابز رفرار ذندو ىراس ً -

رِی صندمی نشسرً ِ سرو رِ گذاشرً رِی ىیز ِ بُ فردا . مةخندی زد ِ از کنارو رد شد
 …فکر کردو

*** 

ُ خاطر درد گردنً جي  شد. سرو رِ از رِی ىیز برداشرً. دسری ذکّنً داد نگاٌ . صّرذً ب
ِ  ایيان کُ ىر جت بًَ خیرٌ شدٌ بّدن انداخرً  .گیجی بُ جیکّا 

 :جیکّا با ذ جت حرسید

 خّابیدٌ بّدی؟ -
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ىن سرو ! نُ بابا خّاا کجا بّد. انگار ذازٌ حرد شدو ذّی زىان حال. گنگ نگاٍش کردو
 ِای ِاق ا خّاا بّدو؟. رِ گذاشرً رِی ىیز ِ دیگُ ن َيیدو چی شد

 :مةخندی رِی مةً نشسز

 .آرٌ فکر کنً خّاا بّدو -

 :ایيان دسرش رِ رِی ىیز گذاشز ِ با دقز بُ صّرذً نگاٌ کرد ِ گ ز

 خّبی االن؟ -

 :گ رً. سرو رِ بُ ى نی آرٌ ذکّن دادو ِ خّدو رِ کش ِقّسی دادو

 .بَررو ىیشً -

 :برگشرً طرفشّن ِ گ رً. از جاو بنند شدو ِ بُ طرف در  آشخرخّنُ حرکز کردو

 رفرین دارِخّنُ؟ -

 :جیکّا سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

ٌ شّن کنُ - ُ کً دارِ گرفریً براش؛ اىا فکر نکنً قةّل کنُ کُ اسر اد  !آرٌ ی

 :اخيی کردو ِ حرسیدو

 چرا؟ -

ُ ای باال انداخز ِ گ ز  :چّن

 .ىن نيی دِنً از خّدش بخرس -

 :گ رً

ِ ٍاش رِ بذارین رِی ىیز خّدو آدىش ىی  کنً. خینی خت -  .دار
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ُ ی مت  ایيان نشسز شدو؛ اىا با ذياو ِجّد س ی کردو  ىرّجُ مةخند ریزی کُ گّش
ُ  ٍا حرکز کردو. بَش نگاٌ نکنً ُ قدر حس سةکی داشرً. بُ طرف حن بُ این حس . چ

ُ شدد نیاز داشرً اصال قصدو این نةّد کُ بخّابً ِ . خدایا ىينّنً. آراىش برای فردا ب
 .نيی دِنً کُ چرا یَّ خّابً برد

ُ  ٍا رسیدو . نگاٍی بُ شاٍرخ کُ درحال صحةز با زینّس بّد، انداخرً. بُ باالی حن
ُ ش کج ِ کّمُ شدٌ چشً چخش بُ طرز نافرىی بسرُ شدٌ بّد ِ که ذرکیت ! چقدر قیاف
ُ ًٍ ریخرُ بّد ِقری بَشّن رسیدو صحةرش رِ . بُ طرفش حرکز کردو. صّرذش رِ ب

 :رِ بُ زینّس گ رً. ق   کرد ِ گیج نگاٍش رِ بین ىن ِ زینّس چرخّند

 !سرکارش گذاشرُ بّدی -

ٌ ای کرد ِ گ ز  :ذک خند

ّ  اشرةاٌ گرفرُ -  .نُ؛ ِمی فکر کنً ىن رِ با ذ

 :گ رً. برگشرً طرف شاٍرخ ِ با اخً بُ صّرذش نگاٌ کردو. ِ ب د دِر شد

ُ  ٍا برای چشيز دارِ خریدن -  .بیا بریً حایین بچ

 :سری ذکّن داد ِ گ ز

 .گ رً خّدش خّا ىیشُ. بابا بی خیال دیگُ -

 :عصةی نگاٍش کردو ِ گ رً

ٌ بازی ٍا چیُ؟ ىگُ بدنز براش حادزٍر ساخرُ؟ یا کُ ذّ ىّجّد  - این ىسخر
ُ ای؟ اصال بُ فکر خّدد ٍسری؟ ذّ نز سرچ ىی  کردی بةینی چُ بالیی  عجیت امخنق

ُ بینی . سرد ىیاد اگُ این چشيز رِ از دسز بدی دیگُ ٍیچ ِقز نيی ذّنی از ٍام
 .اسر ادٌ کنی
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رِو رِ برگردِندو ِ . فکر کنً خشيً یُ کً رِش اشر کرد. نگاٍی بُ صّرذش انداخرً
 :گ رً

 .دنةامً بیا -

ٍنّز از سرجاش ذکّن . برگشرً ِ نگاٍش کردو. حرکز کردو ِ کيی ازش فاصنُ گرفرً
ً ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو. نخّردٌ بّد با قدو ٍای بنند خّدو رِ بَش . ایسرادو ِ چش

 .رسّندو ِ آسرین ژاکرش رِ گرفرً ِ ٍيراٌ خّدو کشیدو

ٌ ی گّشُ سامن نشّندىش ِ گ رً  :رِی ىةه یک ن ر

 .صةر کن االن ىیاو -

ُ او رِ سرِساىّن بدو؛ اىا ! بةین ذّ رِ خدا ُ ریزی کنً ِ نقش ىن االن باید برای فردا برناى
عصةی ارف حنةُ رِ ذّی سینی . یک ىّجّد مجةاز، ذياو حّاسً رِ جي  خّدش کردٌ

ن سً رِ حرحرص بیرِن فرسرادو ِ سینی رِ . نگاٍی بُ در  آشخرخّنُ انداخرً. گذاشرً
 .برداشرً ِ بُ طرف شاٍرخ رفرً

سینی رِ رِی عسنیِف کنارش گذاشرً ِ یُ صندمی سيز چخش گذاشرً ذا راحز ذر بُ 
آفرین . رِ صندمی نشسرً ِ بُ صّرذش نگاٌ کردو. چشيش دسررسی داشرُ باشً
ُ ش در حال غنریدن بّد رِ . ٍيین ىدمی حسرِف خّبی باش ُ ای کُ رِی گّن ٌ ی خّناب ق ر

و ىرطّبش کردو. با حنةُ حاک کردو رُب ُ ای رِ گنّمُ کردو ِ با آا سُب ُ ی دیگ آا دٍنً . حنة
ٌ ش کُ نشّن . رِ قّرد دادو ِ حنةُ رِ آرِو کنار چشيش کشیدو ً ٍای گرٌ خّرد بُ اخ

ُ ی ىرطّا رِ اِن. از دردش ىی  داد، نگاٌ کردو ً کً حنة قدر رِی چشيش کشیدو کُ ک
 .ذّنسز چشيش رِ باز کنُ

ٌ ای کرد ِ گ ز  :ذک خند
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 !با یُ چشً دیدن چقدر سخرُ -

یُ ! خت مجةازِف ننر ىن بُ ذّ چی بگً االن. دٍن کجی کردو ِ ذّی دمً ٍرٍری کردو
برگشرً ِ بُ . حس کردو دسری رِی حشری صندمی نشسز! فحش رکیک بَز بدو؟
 .صاحت دسز خیرٌ شدو

 :نگاٍی بُ شاٍرخ کرد ِ گ ز

ُ ش رِ انجاو ىیدو -  .حاشّ ىن بقی

حس . حيادی کُ دسرً بّد رِ ذّی سینی گذاشرً ِ بنند شدو ِ جاو رِ بُ نریيان دادو
ُ  ٍا حرکز کردو. بدِن این کُ حرفی بزنً ازشّن دِر شدو. ىةَيی داشرً . بُ طرف حن

حاو رِ رِی اِمین حنُ کُ گذاشرً در سامن باز شد ِ جیکّا سرش رِ آِرد داخه ِ رِ بُ 
 :ىن گ ز

ُ کً نّن بیار -  .امی ی

ً ٍای گرد بَش نگاٌ کردو  :با خندٌ گ ز! نّن! امی. با چش

 .زِد باش دیگُ. اِن جّری نگاٌ نکن -

از . نگاٌ ازش گرفرً ِ بُ طرف  آشخرخّنُ حرکز کردو. مت ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو
ُ طرف در رفرً نّن رِ ازو گرفز ِ . حالسریکی کُ رِی ىیز بّد، یک دِنُ نّن برداشرً ِ ب

 :گ ز. صّرذش جي  شد

 !ٍيّن حالسریک رِ ِردار بیار این یکی کُ کيُ -

 :عصةی گ رً

 .ىن کار دارو. خّدد برِ بردار! بُ ىن چُ -
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ُ  ٍا رفرً ُ طرف حن ذّی ذٍنً اِن جک ىسخرٌ کُ ىی  گ ز . با اخً نگاٌ ازش گرفرً ِ ب
ٌ ی ىزخرفی ذحّیه  نّن بیارین نّن بیارین، آا ذّ گنّو گیر کردٌ رِ ىرِر کردو ِ خند

ُ رِ شدو. خّدو دادو ُ  ٍا کُ رسیدو با آِینا رِب  :مةخندی زد ِ گ ز. بُ باالی حن

 ىیای کيک؟ -

ً ٍای آبیش نگاٌ کردو  :گ رً. با دقز بُ چش

 چُ کيکی؟ -

ً  آشخرخّنُ رِ جي  کنیً -  .بری

ً ٍای آِینا . سرو رِ ذکّن دادو ِ ٍيراٍش راٍی کُ اِىدٌ بّدو رِ برگشرً چرا چش
 اِن قدر غً داشز؟ از برخّرد ىن ٍنّز دمخّرٌ؟

نزدیک آِینا رفرً ِ دسرً رِ رِی . سیت زىینی  ٍا رِ ذّی سةدش خامی کردو ِ بنند شدو
 :نگاٌ کنی بُ صّرذش انداخرً ِ حرسیدو. بُ طرفً چرخید. بازِش گذاشرً

 چیزی شدٌ؟ -

 :مةخندی زد ِ گ ز

ُ طّر؟ -  نُ چ

 :ىشکّک نگاٍش کردو ِ گ رً

 ٍنّز از دسرً ناراحری؟ -

ً ٍاش برقی زد ِ گ ز  :چش

 .ٍنّز نُ؛ اىا ازد ناراحرً -
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 :کيی نگاًٍ کرد ِ گ ز. دسرً رِ گرفز کشید ِ رِی صندمی نشّند

 !ٍنیا ىی  خّاد با ٍاد صيیيی بشُ -

 :آا دٍنً رِ قّرد دادو ِ گ رً

 ىی  خّاد چی کار بشُ؟ -

 :مةش رِ با خندٌ گزید ِ گ ز

ُ کً با ٍاد راحز ذر باشُ! کاری نيی خّاد بشُ -  .ىی  خّاد ی

ً رنگی کردو ِ گ رً  :اخً ک

 .بُ اندازٌ کافی راحریً دیگُ -

ُ کً راحز ذر -  .ی

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

ُ چی رِ ىی  دِنی -  !آِینا ذّ دیگُ چرا؟ ذّ کُ خّدد خّا ٍي

ُ ی صّرذش بّد جّاا داد  :با مةخندی کُ ٍيیشُ ضيیي

ذّ نيی خّاد کار خاصی بکنی فقط ِقری با ٍاد حرف ىی زنُ . آرٌ؛ چّن ىی  دِنً ىیگً -
 .ىصه ىن ِ ندا با ٍاش برخّرد کن

ُ اش کال با شيا ٍا فر  ىی  کنُ! ىصه ندا  .ندا قضی

 :سرو رِ کج کردو ِ با بی ىینی گ رً

 .باشُ. خینی خت -
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ٍيزىان با بنند شدنِف ىن، ندا . از جاو بنند شدو. خّشحال دسرً رِ فشرد ِ بنند شد
 .ىرىّز بُ مةخند بزرگ رِی مةش نگاٌ کردو. ِارد  آشخرخّنُ شد

 :حامرّو رِ بُ طرفً گرفز ِ گ ز

 .بخّش -

 :سّامی نگاٍش کردو ِ حرسیدو

 چرا؟ -

 :ذندذند حنک زد ِ ذندذند گ ز

ُ خاطر خّن زیادی کُ از دىاغ شيا خارج شدٌ براذّن جیگر گرفرن کّفز  - آقا  ایيان ب
 .کنین ذا حامرّن بیاد سرجاش

ٌ ای کردو ِ گ رً  :ذک خند

 چی؟ -

ُ زِر حامرّو رِ ذنً کرد ِ گ ز  :چرخّندو ِ ب

بیا بریً ذّ ایِّن ِقری کّفز کردی ىی  فَيی . بابا حرف رِ یک بار بُ بچُ آدو ىیگن -
 .چی گ رً

ُ طرف در رفریً ِ ِارد ایِّن شدیً بُ ىحض خرِجيّن، بّی جگر حخرُ . ٍيراٌ ندا ب
ُ  ایيان ِ جیکّا کُ حای ىنقه کّچیکی . با مذد بّ کشیدو. شدٌ ذّی بینیً حیچید ب

ىصه . ذازٌ حرف ندا رِ ىرّجُ شدو. نشسرُ بّدن ِ دِرشّن حر از دِد بّد خیرٌ شدو
عینکش رِ رِی . نگاًٍ رِی  ایيان شابز ىّند! این کُ فکرو خیال باطنی بیش نةّدٌ

ّ ٍاش جا دادٌ بّد ِ با چشً نیً بسرُ بادبزن ذّی دسرش رِ ذکّن ىی  داد حس . ى
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ن سً رِ از ذُ دل بیرِن فرسرادو ِ نگاًٍ رِ ازش . داغی بزرگ رِ، رِی قنةً داشرً
چرا . ذازٌ ى نی حرفی کُ ذّی  آشخرخّنُ زد رِ فَيیدو. گرفرً ِ بُ باغ ذاریک خیرٌ شدو

دسز از سرِف ىن برنيی داری؟ چرا نيی ذاری آرِو آرِو فراىّشز کنً؟ چرا کاری نيی کنی 
کُ ازد ىرن ر بشً؟ چرا این طّری ىی  کنی؟ ذّی حال ِاحّال خّدو بّدو کُ سیخی 

ُ  ایيان خیرٌ شدو. جنّو گرفرُ شد ٍيین االن داشرً ! ب رىا. نگاًٍ رِ از سیخ گرفرً ِ ب
 چی ىی  گ رً؟ چرا بُ حرفً گّش نيیدی؟

 :سیخ رِ بُ دسرً داد ِ گ ز

 .بخّر -

 !ٍيین. ِ رفز

ی نی حرف ٍاو رِ شنید؟ نرّنسرً آا دٍنً رِ کنررل . بُ سیخ ذّی دسرً نگاٌ کردو
ً ٍای بسرُ جّیدىش. کنً  .جگر رِ از سیخ درآِردو ِ ذّی دٍنً گذاشرً ِ با چش

ُ  ٍا اِىدن ذّی ایِّن ِ با صحةز کردناشّن ٍيچین  ن َيیدو کُ کی ذياو بچ
ُ ای رِ درسز کردن ِ  ایيان ِ احساسيّن بّد کُ . ٍيَي این قدر ذٍن ِ فکرو حرد جیگر 

ُ ای . کالفُ سرو رِ ذکّن دادو. از اطرافً غافه شدو ندا با اخً بُ طرفً اِىد ِ سیخ دیگ
ُ ی جگر رِ بُ دندِن گرفرً. رِ بُ دسرً داد ٌ  ٍای ایِّن ذکیُ دادو ِ با مذد ذیک . بُ نرد

ذکّنش . دسرً رِ بُ دٍنً کشیدو ِ بُ ندا کُ جدی بُ زىین خیرٌ شدٌ بّد نگاٌ کردو
 .برگشز ِ بًَ نگاٌ کرد. دادو

 :حرسیدو

 چیُ؟ چرا ذّ خّدذی؟ -

ُ جا کرد ِ گ ز  :سیخ رِ ذّی دسرش جاب
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 .فکر کنً دارٌ یکی ىیاد -

 :صاف ایسرادو با اخيی جدی نگاٍش کردو ِ گ رً

 کسی ىیاد؟ ی نی کی؟ -

ُ  ایيان، جیکّا ِ نریيان کُ جنسُ سُ ن رٌ گرفرُ بّدن نگاٌ کرد ِ آرِو  زیرچشيی ب
 :گ ز

 .نيی دِنً دقیقا کی؛ ِمی  ایيان ىی  گ ز اگُ بیان خینی ىی  ذّنن کيکيّن کنن -

 :ىن ًٍ ىصه خّدش آرِو گ رً

 بیان؟ چندن رن؟ ی نی دارن ىیان؟ -

 :جّاا داد

 .نریيان گ ز فردا اَر ىی  رسن. نيی دِنً چندن رن. آرٌ -

 :زیر مت گ رً

 !حس چرا بُ ىن نگ رن -

 :گ رً. ٍيّن محظُ صدای جیکّا باعض شد نگاٌ از ندا بگیرو ِ بَش خیرٌ بشً

 چی شدٌ؟ -

 :مةش رِ کج کرد ِ گ ز

 .دِ ن ر دارن ىیان -

ِ ٍاو رِ دادو باال ِ حرسیدو. سرو رِ کج کردو ِ دسز بُ سینُ بُ طرفش چرخیدو  :ابر

 کی ٍسرن؟! اِف  -
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ً ٍاو خیرٌ شد ً ٍای ریز شدٌ بُ چش  :مت ٍاش رِ ذکّن داد ِ گ ز. با چش

ُ  ٍای اصنی این گرٌِ -  .سردسر

*** 

 «شرِع نابّدی»

ُ  ٍا حایین رفرً بُ طرف زینّس کُ ِسط سامن . بُ ساعز نگاٌ کردو ِ ذندذند از حن
 .ایسرادٌ بّد ِ بُ ىن نگاٌ ىی  کرد حرکز کردو

 :نزدیکش ایسرادو ِ گ رً

ٌ ای؟ -  آىاد

 :جّاا داد

 !برای رفرن آرٌ؛ اىا نيی دِنً باید دقیقا چی کار کنً -

 .بُ اطراف نگاٌ کردو ذا ى يئن بشً کسی احیانا نةاشُ کُ حرفً رِ بشنٌّ

 :نزدیکش شدو ِ آرِو گ رً

کار خاصی نيی خّاد انجاو بدی، فقط ٍيین کُ یک . ىن ذّ رِ با  ایيان ىی  فرسرً -
ُ ی ى يّمی با باربد داشرُ باشی ِ سّار ىاشینش بشی کافیُ ىن رِی . ىقدار ىکامي

ُ کً دِدمً ً ٍاش ی فکر ىی  کنً چیزی فراذر از ذصّر ىن باشُ؛ حس حّاسز . قدرد چش
ً ٍاش باشُ ُ سز ِ ذّ باید 5حداقه زىانی کُ برای خّندن ذٍن الزىُ . بُ چش  شانی

ً ٍاش خیرٌ نشی4حّاسز باشُ کُ بیشرر از  شاید برّنُ .  شانیُ ىسرقیً ذّی چش
 !ذٍنز رِ بخّنُ

 :ىکصی کردو ِ گ رً
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ِ  ایيان رفرین ىن ِ ندا ًٍ ىیایً - ُ ی اِن جا رِ بَز نيیگً فقط . ِقری کُ ذّ  نقش
 .حری ىی  ذّنی جسً رِ ر ٍا کنی. ِقری ىن اِىدو ذّ از ىاشینش حیادٌ شّ ِ دِر شّ

 :نگاٌ کنی بُ صّرذً کرد ِ گ ز

 .جسً رِ برىی گردِنً سرجاش -

 :مت ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو ِ گ رً

 .آرٌ این کار بَررٌ -

ُ قدر بی فکر حرف زدو ُ  ٍا حایین ىی  اِىد جنت شد! چ ُ  ایيان کُ از حن . ذّجًَ ب
 :نزدیکيّن ایسراد ِ رِ بُ ىن گ ز

 حاضری؟ -

ُ خاطر این کُ باز ًٍ نرّنسز از ًٍ ذشخیصيّن بدٌ کردو ِ گ رً ً رنگی ب  :اخً ک

 .آرٌ حاضرٌ -

 :رِ بُ زینّس کردو ِ گ رً

 .ىراقت خّدد باش -

بدِن این کُ بُ صّرد  ایيان نگاٍی بندازو ِ . سرش رِ ذکّن داد ِ مةخند زد
ُ ی باال رفرً نگاٍی کنی بُ سامن . عکس ام ينش رِ بةینً، ازشّن دِر شدو ِ بُ طةق

نگاٍش بُ ىن . دیدىش کُ ىشغّل صحةز با جیکّا بّد. انداخرً ذا ندا رِ حیدا کنً
ُ طرفً راٌ افراد  .کُ افراد صحةرش رِ ق   کرد ِ ب

 :آرِو در گّشش گ رً

 .از ذّی اذا  خّدىّن ًٍ ىی  ذّنیً بریً. نيی خّاد بریً ذّی حیاط -
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 :گ ز

 .خینی خت ىن ىیرو ب د ذّ بیا -

ُ  ٍا بُ حایین سرک کشیدو. از جنّو رد شد. سرو رِ ذکّن دادو ذّی سامن کسی . از حن
ُ  ایيان ِ زینّس رفرن . بُ ساعز ىچیً نگاٍی انداخرً. نةّد ِ خةر از این ىی  داد ک

.  دقیقُ بّد ِ این ی نی کُ فقط یک رب  ِقز دارو کُ بُ قرار برس45ً ِ 8ساعز 
ُ  ٍا کُ ىشغّل کار ٍاشّن بّدن انداخرً ِ بدِن جنت  ذّجُ بُ طةقُ سّو  نگاٍی بُ بچ

 .رفرً

ندا در حامی کُ جنّی آینُ ىشغّل ىرذت کردن . در اذا  رِ باز کردو ِ داخه شدو
 :رِسریش بّد گ ز

فقط زِد باش کُ دیر نشُ ب د بندازی گردن . ٍيّنایی کُ گذاشرً رِ ذخز رِ بخّش -
 .ىن

شال ىشکی رنگی رِ از ذّی . ىانرّ ِ شنّار خاکی رنگی کُ رِی ذخز بّد رِ حّشیدو
 :بُ طرف ندا رفرً ِ گ رً. کيد برداشرً ِ بی احریاط ِ با عجنُ رِی سرو انداخرً

 .خینی خت بریً -

ً ٍای ًٍ خیرٌ بشیً  ...صدای در باعض شد چند شانیُ بُ چش

بُ جیکّا . بُ طرف در رفرً ِ بازش کردو. با دسز  اشارٌ کردو کُ ىن در رِ باز ىی  کنً
ُ ای رِی مةش بّد خیرٌ شدو  .کُ حّزخند ىچ گیران

 :بی حّصنُ گ رً

 چیُ؟ -
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 :بُ سرذاحاو  اشارٌ کرد ِ گ ز

 کجا؟ -

 :اخيی کردو ِ گ رً

 !بُ ذّ چُ -

ن سً رِ حرحرص بُ بیرِن فرسرادو ِ . خّاسرً در رِ بةندو کُ خینی زِد ِارد اذا  شد
 .بُ سيرش برگشرً

 :رِ بُ ندا گ ز

 اِن شت ًٍ ذّ بردیش اِن قةرسرّن ؟ -

 .گنگ ِ خاىّش بُ ىن ِ جیکّا نگاٌ ىی  کرد. بُ ندا نگاٌ کردو

 :جیکّا اداىُ داد

 .االن ًٍ ىی  خّاید برید سرقرار -

 :بُ ىن خیرٌ شد ِ اداىُ داد

 نُ؟ -

 :عصةی گ رً! اِن از حریرِزش این ًٍ از االن

! بةین جیکّا ىن اصال خّشً نيیاد ذّی ذک ذک کارای ىن سرک بکشی ِ فضّمی کنی -
ُ ٍا ٌ ی حریرِزد یادى بیا برِ بیرِن، اصال بُ ذّ ىربّط نیسز کُ ىن ! ٍنّز رفرار ىسخر

این یکی از ىاىّریز ٍای ىنُ ِ اصال نةاید بُ ذّ یکی جّاا حس . ىی  خّاو چی کار کنً
 .بدو
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 :بی ذّجُ بُ سخنرانی ىن گ ز

ُ چی رِ بُ ٍيُ ىیگً -  .یا ىن رِ ًٍ با خّدذّن ىی  برید یا ىیرو ٍي

 .بُ طرف ندا رفرً ِ دسز ٍاش ِ گرفرً

 :رِ بُ جیکّا گ رً

 .گيشّ ٍرغن ی نکردی بکن -

 :ندا آرِو گ ز. ىنرظر بُ ندا نگاٌ کردو

ُ ًٍ ىی  خّرٌ -  .اگُ بگُ نقشُ ب

 :بی حّصنُ گ رً

 .ٍیچ غن ی ًٍ نيی ذّنُ بکنُ. ىن با اِن نيیاو -

 :ندا کالفُ گ ز

 .خت ىیرٌ بُ نریيان ىیگُ -

ً ٍاو گرٌ خّرد  :با حرص گ رً. با شنیدن اسً نریيان اخ

 !خت بگُ -

 :اٍی کرد ِ حرحرص گ ز

. االن نيی ذّنً یک ساعز بَز ذّضیح بدو برگشریً بَز ىیگً. امینا مجةازی درنیار -
 .باید این رِ با خّدىّن بةریً
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ُ سینُ ِ با حّزخند  عصةی دسرً رِ بُ صّرذً کشیدو ِ بُ جیکّا کُ ذياو ىدد دسز ب
قدو بنندی بُ طرفش برداشرً ِ انگشرً رِ ذَدیدِار . نگاٍيّن ىی  کرد، نگاٍی انداخرً

 :جنّش گرفرً ِ گ رً

ُ جای باربد ذّ رِ ىی  کشً - ُ ًٍ بزنی ب ُ و رِ ب  .اگُ نقش

 :با خندٌ گ ز

 !خت حاال قخی نیا -

ً ٍاو رِ حس کردو ِ ذغییر رنگ صّرد جیکّا رِ  .ش نُ کشیدن چش

 :گ رً

 .باِر کن کُ ىی  کشيز -

ً ٍاو رِ دیدو ِ عنز ذغییر رنگش رِ فَيیدو ً ٍاش، رنگ سرخ چش ُ ی چش . ذّی آین
ٍر سُ . با سر بُ ندا  اشارٌ کردو. خینی عجیت ذر از ٍيیشُ رنگشّن بُ قرىز ذغییر کرد

ً ٍاو رِ بسرً. دسز ًٍ رِ گرفریً ٌ ای بُ جیکّا رفرً ِ چش ً غر  .چش

 :صدای ندا بُ گّشً رسید

ً ٍاذّن رِ باز کنید -  .خینی خت چش

ً ٍاو رِ باز کردو فضای دِرو کاىال ذغییر کردٌ بّد ِ کنار جادٌ ااٍر شدٌ . آرِو الی چش
 .دسری بُ ىانرّو کشیدو ِ با چشً اطراف رِ گشرً؛ اىا ىاشین باربد رِ ندیدو. بّدیً

ساعز نُ ِ رب  شدٌ بّد ِ . کالفُ بُ ساعرً نگاٌ کردو ِ با دیدن ساعز بر  از سرو حرید
آرٌ دیگُ کاىال ىشخصُ کُ دیر کردیً ِگرنُ االن ىاشین باربد رِ . ى يئنا دیر کردٌ بّدیً
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ٌ بازیش باعض شد . ىی دیدو ُ ش ذقصیر یک خّناشاو بی ش ّرٌ کُ با ىسخر ٍي
ُ ًٍ بریزٌ  .حیاذی  ذرین کاری کُ باید انجاو ىی  دادو، ب

ً ٍاو رِ ىحکً بسرً ِ دسری بُ سرو کشیدو عصةی ن سً رِ فّد کردو ِ بُ طرف . چش
ّ ٍای نسةرا بنندش ذّسط باد سرد بُ رقـــص دراِىدٌ بّد. جیکّا چرخیدو س ی . ى

ُ ی نحسش نشً  :عصةی گ رً. کردو ٍيین االن ىجذِا قیاف

ُ خاطر ذّ ىن از قرار بُ این ىَيی کُ کنی نقشُ براش  - ُ قدر بی ش ّری؟ ب ىی  بینی کُ چ
 .داشرً جا ىّندو

ً ٍاش رِ گرٌ زد ِ گ ز  :اخ

 .درسز صحةز کن -

 :بنند گ رً. ندا بُ طرفً اِىد ِ دسرً رِ گرفز

ُ قدر برناىُ دارو؛ ِمی جنّو رِ گرفری - اِن نریيان  آشغال فرسرادد کُ . ىی  دِنسری چ
 بیای باال نُ؟

 :ندا گ ز

 .امینا بسُ -

 :بی ذّجُ گ رً

ٌ ی نریيان. چرا نيی ذارین کاری کُ ىی  خّاو رِ بکنً - ُ ذّن شدین برد احيق چرا . ٍي
 چرا جاسّسی ىن رِ کردی براش؟. نيی فَيی کُ دارٌ ازذّن سّااسر ادٌ ىی  کنُ

 :سیّشرذش رِ بُ خّدش حیچید ِ بنند گ ز

 .امینا اگُ ٍیچی بَز نيیگً نيی خّاو حرىز بشکنً -
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ُ خاطر از دسز دادن باربد داشز آذیشً ىی زد ىن قرار بّد اىرِز ازش . عصةانریً ب
انرقاو اِن بالیی کُ سرو آِردٌ بّد رِ بگیرو؛ ِمی االن فَيیدو کُ نریيان نيی خّاد حری 

 .یک محظُ ًٍ بی خیال کارای ىن بشُ

 :حرخشً جیغ کشیدو

 چُ حرىری اصال بینيّنُ؟. خت بشکن بةینً -

ُ طرفً اِىد ىّیرگ  ٍای کنار . عصةانیز اِن حری از ىن ًٍ ذرسناک ذر بّد. قدىی ب
ُ ی چشيش درشز شدٌ بّد  .چشيش رنگ عّض کردٌ بّد ِ قرنی

 :حر خشً غرید

. از اِل کُ اِىدی فقط گند زدی. ذّ اصال میاقز این کُ این گرٌِ رِ رٍةری کنی نداری -
ُ ىّن رِ بُ کشرن دادٌ بّدی با این حرکاد ىسخرد باعض . اگُ کنررمز نيی کردیً ٍي

شدی کسی رِ جایگزینز کنیً؛ اىا ذّ این قدر ن َيی کُ فقط بُ فکر از دسز رفرن 
 .قصدد اینُ ىاىّریرز رِ ذيّو کنی ِ اصال اذ اقای اطرافز براد ىًَ نیسز. زندگیری

 :حّزخندی زد ِ اداىُ داد

 ...برای  ایيان ىراس ً کُ عاشق ٍيچین ىّجّدٌ ابنَی شد ِ ٍنیا رِ ِل کرد -

با ذياو . حرف آخرش چنان آذیشی بُ جّنً زد کُ سّخرنش رِ با ذياو ِجّد حس کردو
از بین . قدرذً از دسز ندا کُ ىحکً ىن رِ گرفرُ بّد، جدا شدو ِ دسرً رِ ىشز کردو

ُ طرف جیکّا آزاد کردو قدرذش طّری . ىشرً حجً بسیار زیادی باد رِ با ذياو نیرِو ب
بّد کُ اگر بُ ٍر آدو ى يّمی  زدٌ بّدو بی شک ىردٌ بّد؛ اىا جیکّا دِ سُ قدىی رِ بُ 

 .عقت حرد شد ِ افراد
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ُ طرفش گرفرً . با قدو ٍای بنندی بُ طرفش رفرً ِ خً شدو ذّی صّرذش انگشرً رِ ب
 :ِ غریدو

 .ِقری حرف ىی زنی ىّاات باش چی از دٍنز درىیاد -

ً ٍای بُ خّن نشسرُ نگاًٍ کرد  ...خّاسز حرفی بزنی کُ صدایی ىان ش شد. با چش

 این جا چُ خةرٌ؟! ٍی -

ً ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو ُ  ایيان کُ . فقط ٍيین رِ کً داشریً. چش صاف ایسرادو ِ ب
 .کنجکاِ نگاٍش بین ىن ِ جیکّا چرخ ىی  خّرد نگاٌ کردو

 :حراخً گ رً

 ذّ چرا این جایی؟ -

ٌ ای رنگ نگاٍش عّض شُ گ ز  :بدِن این کُ ذر

 باید کجا باشً؟ -

ُ جای ىن جّاا داد  :ندا ب

 ىگُ برنگشری؟ -

ً ٍای ىن خیرٌ بّد جّاا داد  :در حامی کُ بُ چش

 .ىی  خّاسرً برگردو کُ نیرِی عنصر اِل رِ حس کردو -

 :دسز ٍاو رِ ىشز کردو ِ حرسیدو

ُ قدر ىیشُ کُ زینّس رفرُ؟ -  چ

 :مةش رِ کج کرد ِ جّاا داد
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ُ ای ىیش10ُیُ  - ُ طّر؟.  دقیق  چ

 :رِ بُ جیکّا گ رً

 .حاشّ برِ حیداش کن -

 .از جاش بنند شد، دسری بُ مةاسش کشید ِ نزدیکً شد

 :با صدایی آرِو ِ خش دار گ ز

خّدد ىی  دِنی کُ قدرد ىن بُ ىراذت . ىن ًٍ ىی  ذّنً کاری کُ کردی رِ انجاو بدو -
 !از ذّ بیشررٌ؛ ِمی ىا قسً خّردیً کُ رِی خّدىّن سالح نکشیً

ً ٍاو غیت شد  !ىرّجُ حرف آخرش نشدو. ب د ًٍ از جنّی چش

 :ایيان نزدیکً شد ِ گ ز

 چرا ىی  خّای حیداش کنی؟ ىگُ ن رسرادیش کُ برٌ باربد رِ بةینُ؟ -

 :نگاٌ ازش گرفرً ِ سرد گ رً

 .ىی  خّاو بکشيش -

ُ رِو ایسراد ِ گنگ حرسید  :رِب

 ىی  خّای چی کار کنی؟ -

 :ندا جنّ اِىد ِ گ ز

 ایيان ىیشُ چند محظُ بیای؟ -

ُ طرف ندا رِ دنةال کردو ِ دسز ٍاو رِ ذّی جیةً فرِ کردو . با اخً ىسیر رفرن  ایيان ب
باید . ىن باید این ِض یز ىسخرٌ رِ درسز کنً. این طّری اصال نيیشُ
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ٌ دارٌ کُ برای . درسز ِحسابی دسز ِحای نریيان رِ از ذّی کارٍاو جي  کنً ِاق ا خند
چ ّر ىی  خّایً گرٍِی کار کنیً؟ ذّی خّدو . بةین ِض یريّن رِ! ىن جاسّس گذاشرُ

شرِع کردو بُ قدو زدن ذا ًٍ گرىً بشُ ِ ًٍ . ٍّا زیادی سرد بّد. جي  شدو
 .درسز ِحسابی فکر کنً

اِمش باید با ساو . چندذا کار خینی ىًَ داشرً کُ حريا ب د از برگشرنً باید انجاو بدو
. ب دش باید برو دنةال چیزی کُ از ذٍن جیکّا خّندو. یُ بحض درسز ِحسابی بکنً

ب د ًٍ باید سّرٌ جن رِ بخّنً . ب د باید ب َيً ی نی چی کُ کسی رِ جایگزینً کردن
 .ِ آخرین کارو اینُ کُ، آخرین سندی کُ از دانشگاٌ آِردو رِ درسز ِحسابی بررسی کنً

ِ  ایيان باعض شد سرو رِ بُ طرفشّن بچرخّنً ُ طرفً اِىد ِ .  صدای ندا  ایيان عصةی ب
ُ رِو ایسراد کالفُ قدىی بُ عقت . بازِو رِ گرفز ِ ىحکً ذّی دسرش فشرد. رِب

ً ٍای یشيی قشنگش خیرٌ . برداشرً ِ دسرً رِ باشدد از دسرش کشیدو ذّی چش
ً ٍاش رِ ىی  حرسریدو، فرسرادو. شدو نگاٍی . ذّی دمً م نری بُ خّدو کُ ٍنّزو چش

 .کنی بُ صّرذش کردو ِ با دیدن صّرد قرىزش فَيیدو شدیدا عصةیُ

 :با صدای بنند ذر از حد ى يّل گ ز

 ذّ چرا این قدر دیِّنُ شدی؟ -

 :جری ذر از قةه گ ز. بی حّصنُ نگاٍش کردو

 چرا قةه از این کُ کاری بکنی فکر نيی کنی؟ -

دسز ٍاو رِ از جیةً ! دٍن مق. مةش رِ گزید ِ رِش رِ برگردِند. ذیز بُ ندا نگاٌ کردو
 :کيی بُ اطراف نگاٌ کردو ِ گ رً. درآِردو ِ حشز کيرو گرٌ زدو

 ذّ ًٍ جاسّسی نریيان رِ ىی  کنی؟ داری نقش بازی ىی  کنی، ىگُ نُ؟ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

226 elahe-mohammadi  باد نسه از نابّدگریرىان |  

 :گیج نگاًٍ کرد ِ گ ز

 چی؟ -

ً ٍاش خیرٌ شدو ِ گ رً  :بُ چش

 ىگُ نشنیدی؟ نشنیدی چی گ رً؟ -

 :مت ٍاش رِ رِی ًٍ فشرد ِ غرید

 نيی  فَيً ىنظّرد رِ؟ -

 :کّذاٌ گ رً

 !آٍا -

اگُ . فکر کردن با خر طرفن. ازش فاصنُ گرفرً ِ دِبارٌ دسز ٍاو رِ ذّی جیةً فرِ کردو
ازذّن . ذّ ًٍ خّدد رِ فرِخری! جاسّسش نةّدی االن باید ِیال ىی   بّدی نُ این جا

نریيان آىادٌ باش کُ براد . بدبخز ٍای آدو فرِش. بدو ىی  اِىد، دِزش بیشرر شد
 !دارو براد. ىنرظر باش ذا برگردو. شيشیر رِ از رِ بسرً

ُ رِو ایسراد ِ گ ز  :دِبارٌ رِب

 .امینا درسز حرف بزن ذا ىرّجُ شً -

 :صاف ایسرادو ِ گ رً

 چی ىیگی اصال ذّ؟   ٍا؟ ىگُ ذّ نةاید االن سر کارد باشی؟ االن چرا این جایی؟ -

 .جّری کُ حس کردو حرفی برای گ رن ندارٌ. درىّندٌ نگاًٍ کرد
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با . نگاٌ از  ایيان گرفرً. جسً سیاٍی کُ از دِر نزدیکيّن ىی  شد ذّجًَ رِ جنت کرد
ىنرظر بَش . قةه از این کُ برّنً ذصيیيی بگیرو جیکّا جنّو ایسراد. دقز نگاٌ کردو

 :با حّزخند گ ز. خیرٌ شدو

 .شانس آِردی کُ ذّ نرفری -

 .ایيان ِ ندا ًٍ نزدیکً ایسرادن.  گنگ نگاٍش کردو

 :نگاٍی سرسری بَيّن انداخز ِ گ ز

نيی دِنً دارٌ کجا ىی  برذش؛ ِمی دارٌ . ن َيیدٌ کُ ذّ نیسری. زینّس رِ دزدیدٌ -
 .خینی ًٍ با سرعز ىیرٌ. ىی  برذش

 :ٍّل دسری بُ شامً کشیدو ِ گ رً

 کجان دقیقا؟. خت باید بریً -

 :صّرذش رِ کج کرد ِ گ ز

 .اگُ بریً داىغان سر راٍشّن قرار ىی گیریً-

 :دسز ٍای ندا رِ گرفرً ِگ رً

 .خت ىیریً داىغان -

ً ٍاو رِ بسرً  .ِ چش

ُ ای دارو ِ نيی دِنسرً دقیقا باید چی کار کنً، فقط باید ىی  رفرً . نيی دِنسرً چُ نقش
ً ٍاو رِ باز کردو. ندا دسرً رِ فشرد. حس عجیةی ىن رِ بُ اِن جا ىی  کشید . آرِو چش

 .باز ًٍ کنار جادٌ بّدیً

 .ایيان ِ جیکّا ًٍ کنارىّن بّدن
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 :ایيان نزدیکً شد ِ گ ز

ُ  داری؟ - ُ طّر ىاشین رِ نگ  بُ این فکر کردی کُ چ

 .سرو رِ بُ ى نی نُ ذکّن دادو

 :ندا گ ز

 !درصد ىی ایسرُ خّدش100اگُ امینا خّدش رِ نشّنش بدٌ  -

 :جیکّا گ ز

 خت ب دش؟ -

 .نگاٍش کردو

 :اداىُ داد

 ب دش ىی  خّای چی کار کنی؟ -

 :مت باز کردو ِ ىصيً گ رً

 .ىی  کشيش -

 :ایيان حرحرص گ ز

 باز گ ری این حرف رِ؟ -

 :نگاٍش کردو ِ گ رً

 .چّن ِاق ا ىی  خّاو این کار رِ بکنً -

 :کالفُ دسری بُ صّرذش کشید ِ گ ز
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 فکر کردی اِن ًٍ بُ ٍيین راحری ىی  ىیرٌ؟ -

 :جّاا دادو

 .راحز نُ؛ اىا ىی  ىیرٌ -

 :جیکّا گ ز

آدو ى يّمی نیسز کُ ذّ برّنی بُ ٍيین راحری . اِن از اعضای مشکر نارسّسُ -
حاال کُ زینّس رِ دزدیدٌ . در ضين نارسّس خةر زندٌ بّدنز رِ بَش دادٌ. بکشیش

ُ ش اینُ ذّ رِ ذحّیه نارسّس بدٌ  .ی نی نقش

 :ندا با اسررس نزدیکً شد ِ گ ز

 !ىا کُ نيی ذاریً -

 :جیکّا نگاٍی بُ ندا ِ ب د بُ ىن انداخز ِ گ ز

ُ ای کُ بُ ىن زدی بَش بزنی اِن  - ُ  فرض بخّای ىصه ضرب نُ ىا نيی ذاریً؛ اىا اگُ ب
ُ ی اِن جّری بزنی نیرِد کاىال افز . نيی ایسرُ نگاٍز کنُ ُ ذا ضرب ب دش ًٍ س

 ب دش ىی  خّای چی کار کنی؟. ىی  کنُ

از ِس شّن رد شدو ِ دِ سُ . نُ این ٍا ىی  خّان ىن رِ ىنصرف کنن. مةً رِ گزیدو
. باید انرقاو کاری کُ با ٍاو کردٌ رِ بگیرو. ىن باید انرقاو بگیرو. قدىی ازشّن دِر شدو

ً ٍاو رِ ىحکً رِی ًٍ فشردو! حسی درِنً فریاد زد بُ چُ قیيری ریسکش خینی . چش
خّدو ًٍ از ذّانایی  ٍایی کُ باربد ىی  ذّنُ داشرُ باشُ خینی آگاٌ نیسرً؛ اىا . باالسز

این رِ خّا ىی  دِنً کُ اگُ درخدىز نارسّس باشُ خینی قّی ذر از اِنیُ کُ فکرش رِ 
خت آخُ زینّس رِ . یک بار ًٍ کُ شدٌ دسز از مجةازی برىی دارو! خینی خت. بکنً
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دسرً رِ رِی صّرذً . ِای خدا چُ گندی زدو! چی کار کنً؟ حريا اِن االن ىنرظر ىنُ
 .گذاشرً

ُ طرفش بچرخً چیزی با سرعز نّر از . صدای ندا کُ با جیغ صداو کرد باعض شد شّکُ ب
کاىال ٍنگ بّدو ِ . سّزشی رِی حّسرً حس کردو. فاصنُ ىینیيرری صّرذً رد شد
ُ طرفً دِیدن ِ از کنارو رد شدن. نيی دِنسرً باید چی کار کنً . ندا، ایيان ِ جیکّا ب

برای اِمین بار ذّی عيرو خّاسرً . دسرً رِ رِی صّرذً گذاشرً ِ بُ طرفشّن برگشرً
 .ذصيیً درسز بگیرو کُ باز ًٍ نشد

ُ ی نسةرا دِری ازىّن ایسرادٌ بّد ِ نگاٍيّن ىی  کرد ُ قدر با . باربد با فاصن چ
 اصال این باربدٌ؟! نُ صةر کن بةینً. آخرین باری کُ دیدىش فر  کردٌ بّد

 :فریاد زد

 ىگُ نيی خّاسری انرقاو بگیری؟ ىگُ ىنرظر ٍيچین ىّق یری نةّدی؟ -

درسرُ ٍيّن ىّق  ًٍ . این باربد با اِنی کُ ىن ىی شناخرً خینی فر  دارٌ! خدای ىن
ُ ی االنش ّ ٍاش بُ . مةاس ٍای یک دسز ىشکی بُ ذن داشز! حنید بّد؛ ِمی قیاف ى

ُ ش ىی  رسید ُ ریش ٍيیشگیش دیگُ رِی صّرذش . قدری بنند شدٌ بّد کُ ذا سرشّن ذ
خط زخً بزرگی رِی که صّرذش بُ صّرد اریت . نةّد ِ صّرذش از ذيیزی بر  ىی زد

حامرّی ىشکی بنندش . جاخّش کردٌ بّد کُ حری از این فاصنُ ًٍ کاىال دیدٌ ىی  شد
ُ او رِ کاىال با حرف ٍای . نيی دِنسرً باید چی کار کنً. ذّی باد ذکّن ىی  خّرد رِحی
 .جیکّا باخرُ بّدو

 :دِبارٌ فریاد کشید

چیُ؟ نکنُ حشیيّن شدی؟ حس چی ىیگن کُ خینی قّی شدی؟ ىن کُ اقرداری ذّی  -
 چرا خّدد رِ حشز اِن ٍا قایً کردی؟! ذّ نيی بینً
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س ی کردو کُ دِبارٌ آذش انرقاىی کُ خاىّش شدٌ بّد رِ رِشن کنً؛ اىا ِاق ا 
ُ طرف اِن سُ ذا کُ ىصه دیّار جنّی ىن . نيی دِنً چُ ىرگً شدٌ بّد. نيی ذّنسرً ب

 .ایسرادٌ بّدن حرکز کردو

 :آرِو بَشّن گ رً

 .برید کنار -

ُ طرفً چرخّند ِ گ ز  :جیکّا صّرذش رِ ب

ُ بازی درنیار - ُ ىّن باًٍ ىی  جنگیً. دیِّن  .ٍي

 :جّاا دادو

 .ذّ این جا رِ ىیدِن جنگ ىی  بینی؟ ب دش ًٍ این جِّن ىردانُ نیسز -

 :ایيان عصةی گ ز

 اِن خینی جِّن ىردٌ؟ -

 .ِاق ا دمً نيی خّاسز بُ این بازی اداىُ بدو. مت ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو

 :آرِو گ رً

 نظرذّن چیُ سری  ذنخّرد کنیً ِ برگردیً؟ -

ایيان ٍيّن طّر کُ بُ باربد خیرٌ بّد جّاا .  ندا برگشز ِ نگاٌ ىّافقی بًَ انداخز
 :داد

اگر احیانا نرّنُ ًٍ بگیرٌ ِقری داریً غیت . ىی  ذّنُ راحز ردىّن رِ بگیرٌ. نيیشُ -
 .ىیشیً ىی  ذّنُ داغّنيّن کنُ
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 .دِبارٌ صدای باربد خ ی بُ افکارو کشید

ٌ ای کُ حری یک ىاشین ًٍ رد نيی شد، حیچید  :صدای فریادش ذّی جاد

اگُ شکسرز بدو با خّدو ىی  برىز؛ اىا اگُ ذّ شکسرً . طرف حساا ىن ذّیی! امینا -
 !بدی ىی  ذّنی نابّدو کنی

 :با محن ىنزجری اداىُ داد

 !درسز ىصه یک نابّدگر -

ً ٍاو رِ . االن ذّی حساس  ذرین ِض یز، اصال جای عقت کشیدن نیسز حس چش
ىرِر کردو . با خّدو ىرِر کردو کُ این اِمین نابّدی ىن خّاٍد بّد. بسرً ِ ىرِر کردو

ىرِر کردو کُ انرقاو . کُ اگُ ىن شکسز بخّرو سُ ن رِف دیگُ ًٍ با ىن نابّد ىیشن
ٌ ای کُ باربد ازو کردٌ رِ این جا ِ این محظُ نيی ذّنً ازش بگیرو س ی کردو . سّااسر اد

کُ حس ىسئّمیز حذیری کُ س ی در خاىّش کردنش رِ داشرً رِشن کنً ِ این رِ 
ِ باز ىرِر کردو کُ باید برگردو حیش . بخذیرو کُ جّن سُ ن ر از اعضای گرًٍِ در خ رٌ

 .ىن ازش خداحافظی نکردو ِ نيی خّاو این طّری ذنَاش بذارو. ارشیا

ً ٍاو رِ باز کردو ٌ ای کُ داشرً خارج شدو ِ ژسز نابّدگر، . ى يئن چش از حامز ىسخر
ِ  ایيان گذاشرً ِ جنّشّن ایسرادو. درِنً زندٌ شد درسز . با قدو ىحکيی از بین ندا 

ُ رِی ىَرساو  !رِب

صداو رِ بنند ِ رسا سر دادو طّری کُ بشنٌّ ِ اقرداری کُ ازو ندیدٌ بّد، ذّی گّشش 
 .بخیچُ

ُ خاطر انرقاىی کُ یک رِز ىی  خّاسرً ازد  - ى يئن باش کُ نابّدذز ىی  کنً؛ اىا نُ ب
ُ اش ازىّن خینی حایین ذرٌ . بگیرو ُ خاطر این کُ خّدد رِ بُ کسی فرِخری کُ ىرذة ب
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ُ ی آدو ٍا ٍسری؛ چّن حسز  نابّدد ىی  کنً؛ چّن دشينِف ىن ِ دشين فردای ٍي
 .شدی ِ ىی  خّای جنّی خدای ىن بایسری

ّ ٍای بنندش رِ از صّرذش کنار زد االن با نقابُ؛ » حرف اِن شت نریيان کُ گ ز . ى
اِن ىّق  بُ قصد . فقط کافیُ کُ ب َيُ ذّ شناخریش. چّن بُ ِجّد ذّ نیاز دارٌ
ُ ی بدِن نقابش ذرسناکُ. ذّی ذٍنً اِىد« کشرنز ىیاد نُ ازدِاج ُ قدر قیاف  !چ

 :گ ز

 .خینی خت سخنرانی بسُ -

ُ ای آذش بین دسز ٍاش بُ ِجّد اِىد گنّمُ رِ عقت . دسز ٍاش رِ باال آِرد ِ گنّم
ُ ای . برد ِ با ذياو نیرِ بُ سيرً حرد کرد قةه از این کُ برّنً ِاکنشی نشّن بدو گنّم

ُ ی آذیشی ىَرساو برخّرد کرد ِ با صدای ىَیةی ذّی ًٍ  دیگُ از حشز سرو بُ گنّم
 .حه شدن

ُ طرف جیکّا چرخیدو ىّق یز ٍای اسرراذژی ای کُ ذّی اِن یک ٍ رُ با . ٍیجان زدٌ ب
 .نریيان ذيرین کردیً رِ ذّی ذٍنً سرِساىّن دادو

 :طّری کُ بشنّن گ رً

ٌ ش ىی  کنیً. حخش بشید دِرش -  .از چَار نق ُ ىحاصر

ُ دنةال حرف ىن دِیدن ِ ازو دِر شدن ِ ىن از این ٍياٍنگی خینی مذد بردو قةه از . ب
حای چخً رِ اٍرو در نظر گرفرً ِ . این کُ نیرِش ذجدید بشُ، حای راسرً رِ جنّ بردو

ُ طرفش حرذاا کردو ٌ ای زدو ِ حجً بزرگی از باد رِ ب ٍيزىان خّدو زىین . چرخی دایر
 .رِی زانّ نشسرً ِ بَش نگاٌ انداخرً کُ رِی زىین حرذاا شدٌ بّد. خّردو
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ىک ت بزرگی رِ نزدیکیش بُ زىین زد کُ باعض . بدِن درنگ با دسز بُ ندا  اشارٌ کردو
 .شد گرد ِ خاک بزرگی بُ ِجّد بیاد ِ ىَرساو بین اِن گردِخاک گً بشُ

ُ ای نارنجی رنگ بین گرد ِ خاک دیدٌ شد ُ ای نگذشز کُ گنّم ِقری ىرّجُ . چند شانی
ُ ی آذیشی قرار  قصدش شدو سری  از ىّق یرً فاصنُ گرفرً ذا ٍدف برخّرد با گنّم

ُ ی آذیشی با سرعز بُ زىین برخّرد کرد طّری کُ ىن ًٍ ٍيراٍش بُ . نگیرو گنّم
 .عقت حرد شدو

ُ  ٍای آذشی ٍدف قرار دادش ندا . ب د از اِن  ایيان. ن ر ب دی جیکّا بّد کُ با گنّم
ذیز بُ حجً گرد ِ . دِبارٌ ىک ت بزرگی رِ حرذاا کرد ِ دِبارٌ ىّق یز قةنی ذکرار شد

گردِخاک آرِو . ٍرچی ىنرظر شدو اذ اقی نی راد. خاک نگاٌ ىی  کردو ذا ىَرساو رِ بةینً
ُ رِ خیرٌ بّدو. از بین رفز ِ ىَرساو اِن بین نةّد بُ ٍيین راحری عقت . گیج بُ رِب

 کشید؟

ُ ی  ُ دادو برسُ، گنّم ایيان با فریاد اسيً رِ صدا زد ِ قةه از این کُ جیکّا برّنُ کاىه ب
ٍيراٌ جیکّا بُ کناری . آذشی بزرگی از کنارو رد شد ِ ىقدار کيی بُ دسرً برخّرد کرد

ً ٍاو رِ از درد رِی ًٍ فشردو. درد شدیدی ذّی بدنً حیچید. حرد شدو . چش
 :جیکّا کنارو زانّ زد ِ حرسید! نيی دِنسرً قدرد عنصر ٍا ذا این حد زیادٌ

 خّبی؟ -

ُ کار بردو ذا صداو دردی رِ کُ ىی  کشیدو نشّن ندٌ  .ذياو ذالشً رِ ب

 :ىحکً گ رً

 .ذّ برِ. آرٌ ىن خّبً -

 :ذا خّاسز چیزی بگُ بنند ذر گ رً
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 .اِن دِذا ذنَان. برِ -

ً خیز رِی زىین افرادٌ بّدو . از جاش بنند شد ِ ازو دِر شد نگاٍی بُ ِض یرً کُ نی
آسرین حامرّو کاىال سّخرُ بّد . مت ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو ِ بُ دسرً نگاٌ کردو. کردو

ُ ش باقی ىّندٌ بّد ُ ای از حارچ ُ شدد ىنرَت ِ قرىز . ِ فقط الش با دقز بُ دسرً کُ ب
درد شدیدی کُ ذا ىغز اسرخّنً ىی  رسید، اىّنً رِ بریدٌ بّد؛ اىا نَایز . بّد نگاٌ کردو

ٌ  ِ نامُ نکنً نگاًٍ بُ ىیدِن جنگی کُ درسز کردٌ بّدیً . ذالشً رِ ىی  کردو کُ آ
ُ طرف جیکّا حرد کرد ِ ٍدف ب دیش ندا قرار . کشیدٌ شد ُ ی بزرگی رِ ب ىَرساو ش ن

 .گرفز

ُ دمً کندٌ شد .  خّاسرً از جاو بنند شً کُ درد شدیدی ذّی دسرً حیچید ِ آخی از ذ
 .خدا م نرز کنُ. دسرً ناقص شد. اشک ذّی چشيً جي  شد

ُ ی آذیشی، بُ عقت حرد شد مةً رِ گزیدو ِ ذّی . نگاًٍ بُ ندا افراد کُ از شددِف گنّم
اىیدِارو برّنً با این . ذنَا یک راٌ ىی  ذّنسز ىَرساو رِ ىَار کنُ. دمً خدا رِ صدا زدو

ی نی حريا انجاىش ىیدو حری اگُ بُ قیيز خراا ذر . ِض یز دسرً انجاىش بدو
 .شدن ِض یز دسرً باشُ

ُ شدد . دسز راسرً رِ سرّن بدنً قرار دادو ِ از جاو بنند شدو دسز چخً کُ دردش ب
نگاًٍ رِ بُ ىَرساو کُ . ن س سنگینی کشیدو. عذابً ىی  داد رِ ىحکً گرفرً

ُ  ٍا رِ از حا درىیاِرد،  ً کً داشز بچ خسرگی ناحذیر از عنصرش اسر ادٌ ىی  کرد ِ ک
 .دِخرً

ُ دل خدا رِ صدا زدو حس اىیدی کُ ذّی دمً جِّنُ . دسرً رِ رِی قنةً گذاشرً ِ از ذ
 .زد مةخندی رِ رِی مةً نشّند
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ً زىان با حای چخً ذکّنش دادو ِ شکه عدد . صاف ایسرادو حای راسرً رِ جنّ بردو ِ ٍ
با دقز بُ ىَرساو نگاٌ کردو ِ ىّق یرش رِ زیر .  انگنیسی خ ّطی ذکراری کشیدو8

ٌ  ٍای دِرو شرِع بُ چرخیدن کردن. نظر گرفرً ً کً شن ریز ُ طرف آسيّن . ک سرو رِ ب
ذّی یک حرکز ناگَانی دِر خّدو . گرفرً ِ دسز ٍاو رِ افقی کنار بدنً نگُ داشرً

از بین حجً بادی کُ دِرو ىی  چرخید ىَرساو رِ ذشخیص دادو ِ با ذياو نیرِ . چرخیدو
ُ طرفش حرکز کردو بُ شانیُ نکشید کُ صدای فریادش بنند شد ِ چرخشش رِ دِر . ب
ذا ذّنسرً چرخّندىش؛ اىا با درد گرفرن سرو ىرّجُ شدو زیادی . گردبادو حس کردو

ِقری باد با . دسز ٍاو رِ باال بردو ِ خالف جَرً چرخیدو. دارو ازش اسر ادٌ ىی  کنً
 .جَز دسز ٍاو ٍياٍنگ شد، ناگَانی دسز ٍاو رِ بُ طرف زىین گرفرً

ُ طرفی حرذاا  گردباد ٍيّن طّر کُ آنی شرِع شدٌ بّد آنی ًٍ خاىّش شد ِ ىَرساو ب
ُ طرفش قدو برداشرً. شد نگاٍی بُ صّرذش کُ از درد . دسز چخً رِ فشردو ِ آرِو ب

 .ىچامُ شدٌ بّد انداخرً

ً خیز شد ِ جّری نگاًٍ کرد کُ اصال ىرّجُ ى َّو نگاٍش نشدو  .با دیدنً نی

 :حّزخندی زدو ِ گ رً

بنند شّ ِ برِ بُ صاحةز بگّ نابّدگر گ ز . ىن شکسرز دادو؛ اىا نابّدد نيی کنً -
 :چینی بُ بینیً دادو ِ گ رً. ٍنّز خینی ىّندٌ کُ بخّای ىن رِ نابّد کنی

ً ٍاو گيشّ سگِف نارسّس -  .حاشّ از جنّی چش

ُ دنةال این حرفً از جاش بنند شد ِ با قدو ٍای ذند ِ بنند خّدش رِ بُ ىاشینش  ب
ندا ِ . ىاشین با صدای بدی حرکز کرد. خدا رِ شکر زینّس ذّی ىاشینش نةّد. رسّند

. نگاٍی بُ جادٌ کُ دیگُ باربد ذّش دیدٌ نيی شد کردو. بقیُ رِ کنارو حس کردو
 .مةخندی زدو ِ دیگُ نرّنسرً ىقاِىز کنً
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 .صدای ندا، ایيان ِ جیکّا کُ اسيً رِ صدا ىی زدن گنگ شد ِ دیگُ صدایی نشنیدو

*** 

 ارشیا

ُ ی آخر ىرنی کُ نّشرُ بّدو رِ گذاشرً ِ بنند شدو ذا برو آا بخّرو زیرچشيی بُ . نق 
ُ ای باال انداخرً ِ با . نریيان کُ بُ دیّار خیرٌ شدٌ بّد ِ ذّی فکر بّد نگاٌ کردو شّن

ُ  ٍا رِ حایین رفرً. خّدو فکر کردو باید یُ چیزایی رِ بُ امینا بگً ِارد  . دِ ذا یکی حن
میّانی رِ از سینک برداشرً ِ رِی . آشخرخّنُ شدو ِ از یخچال ب ری آا رِ برداشرً

ُ کيش رِ چشیدو. صندمی نشسرً  .میّان رِ حر کردو ِ ی

صدای صحةز کردن از بیرِن باعض شد کنجکاِ از جاو بنند شً ِ دنةال صدا حرکز 
ُ طرف امینا کُ بیَّش رِی کاناحُ افرادٌ بّد ِ . نگاًٍ بُ ِسط سامن افراد. کنً ذند ب

 .کنارش زانّ زدو ِ دسرش رِ گرفرً. بقیُ دِرش بّدن رفرً

 :حرسیدو. نگاٍی بُ ندا کُ ىغيّو نگاٍش ىی  کرد انداخرً

 !چی شدٌ؟ کی اِىدین؟ ىن االن از این جا رد شدو نةّدین -

 :مةخند ذنخی زد ِ گ ز

 .رِش زیاد فشار اِىدٌ ذا دِ ساعز دیگُ خّا ىیشُ! ٍیچی نیسز -

 :آِینا با سینی ذّی دسرش کنار ندا نشسز ِ گ ز

 !بذار دسرش رِ بةندو -

سری  رد دسز آِینا رِ گرفرً ِ بُ بازِی امینا . سرش رِ ذکّن داد ِ از جاش بنند شد
بُ . شّک زدٌ بُ دسرش کُ سّخرُ ِ گّشز جي  شدٌ بّد، نگاٌ کردو. خیرٌ شدو
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ُ  ایيان کُ باالی سرش ایسرادٌ بّد، . سخری بازدىً رِ بیرِن فرسرادو بنند شدو ِ رِ ب
 :گ رً

 ىیشُ بگین چی شدٌ؟ چرا دسرش این طّری شدٌ؟ شيا ٍا کجا بّدین؟ -

 .حس بدی از خیرٌ شدنش بُ امینا حیدا کردو. نگاٍش رِ سخز از امینا گرفز

 :جّاا داد

 .رفرُ بّدیً سرقرار -

ً ٍای گرد حرسیدو  :با چش

 درگیر شدین؟ -

ُ و نشسز  :جیکّا زٍرخندی زد ِ گ ز. دسری رِ شّن

 !بُ خیر گذشرُ ذازٌ. خةر نداری آبجی جّنز ىی  خّاسز بکشرش -

 .ایيان ذّبیخگرانُ اسيش رِ صدا زد

ٍيیشُ مجةاز ِ خّدسر . بُ صّرد بی رنگش نگاٌ کردو. بی حال دِبارٌ کنارش زانّ زدو
ٌ ای ِ . ىی  گ ز کُ ذّ شةیُ بابا شدی... ىاىان ٍيیشُ ىی  گ ز. بّدی ُ دند ٍيیشُ ی

ُ خراا ُ خرابی خّشً نيیاد. ىی  دِنی؛ اصال دمً نيی خّاد شةیُ ذّ باشً. کن . ىن از این کن
ُ ریزی انجاو . ٍيیشُ ىحراط باشً. ىن دمً ىی  خّاد ىصه ىاىان باشً کار ٍاو رِ با برناى

ً ٍاد رِ باز . خینی بَودی کُ اصال بُ ىن نگ ری ىی  خّای چی کار کنی. بدو ِاسرا چش
ُ کً از حس بد درِنً کً . کنی کارد دارو. کنی ذياو حرف ٍایی کُ گ رً ًٍ نرّنسز ی
 .کنُ

 :مةخندی زد ِ گ ز. آِینا دسرش رِ حانسيان کرد ِ از جاش بنند شد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

239 elahe-mohammadi  باد نسه از نابّدگریرىان |  

ً کً عادد کنی. از این بُ ب د از این اذ ا  ٍا زیاد ىی  افرُ! غصُ نخّر -  .باید ک

ُ ی باال ! این اذ ا  ٍا عادیُ؛ اىا نُ برای امینا. نگاٌ ذنخی بُ امینا کردو ً کً ٍيُ بُ طةق ک
بُ این فکر کردو کُ کِفی خّابیدٌ بّدو . کسی حایین نةّد ِ با ٍاش ذنَا شدٌ بّدو. رفرن

سرو رِ کنار سرش . شدد خّاا بًَ اجازٌ فکر کردن نداد! کُ االن این قدر خّابً ىیاد
 .گذاشرً ِ خّابً برد

ً ٍاو رِ باز نکردو. ذّی عامً خّاا ِ بیداری صدای حچ حچ، باعض شد ٍّشیار بشً . چش
 .س ی کردو ذشخیص بدو کیُ کُ حرف ىی زنُ

خت حاال ىصال رفرً با ٍاش چی شد؟ ىن گ رً این ِقری کاری رِ بخّاد بکنُ، : جیکّا
 .ٍزارن ر ًٍ ىان ش بشن باز ًٍ انجاو ىیدٌ

 :نریيان عصةی گ ز

 ىن ذّی ىنگّل رِ فرسرادو کُ چی کار کنی؟ -

 !کُ نذارو با باربد درگیر شُ -

 خت؟ نذاشری؟ -

ُ ًٍ ریخز - ىن س ی کردو . باربد خّدش ىا رِ دید. بابا اصال ذياو شرایط یَّ ب
 !نشد دیگُ. ىنصرفش کنً

 .ِاق ا خینی بی ىصرفی جیکّا -

! دیِّنُ. ب دو اصال ىن احيقً کُ حرف ذّ رِ گّش کردو. بةین درسز صحةز کن -
ب دش ًٍ اصال ذّ دیگُ چی ىیگی؟ چرا ذّ . فَيید کُ ذّ ىن رِ فرسرادی دنةامش

 کاراش سرک ىی  کشی؟
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 .ٍيّن کُ گ رً، خینی بی ىصرفی. بسُ خ ُ شّ -

ً ٍاو رِ نگُ دارو ذا ننرزٌ ِ  صدای برخّرد حاشّن با حارکز  ٍای کف باعض شد آرِو چش
 .ن َين کُ بیدارو

ٌ ش رِ در آِردی ٍا -  !ی نی چی ٍی ىیگی بی ىصرف؟ ىسخر

 :صدای نریيان خینی نزدیک بّد

 !بةین دسرش رِ. ِاسُ این ىیگً -

 .ذقصیر ىن چیُ؟ ىقصر خّدش بّد بی احریاطی کرد -

 .برِ باال ذا نزدو شه  ِ حنز کنً. کافیُ -

ً کً دِر شد ُ  ٍا باال رفرن ِ ِارد طةقُ . الی حنکً رِ باز کردو. صدای قدو  ٍاشّن ک از حن
ُ و رِ از ىةه گرفرً ِ صاف نشسرً. دِو شدن ى نی این فضّمی  ٍای نریيان چیُ؟ . ذکی

ِای کُ بیدار شی یُ خةرٍای داغی دارو براد کُ فکرش رِ ًٍ . بُ امینا نگاٌ کردو
 .نيی کنی

*** 

 امینا

 «دشينان خاىّش»

ً ٍاو رِ باز کردو مت ٍاو . سّزش شدید دسرً اِمین چیزی بّد کُ حس کردو. آرِو چش
ذّی ِیال بّدنً آراىش خاصی رِ . نگاٍی بُ اطرافً انداخرً. رِ ىحکً رِی ًٍ فشردو

نگاًٍ رِ دِر سامن کُ ٍیچ کس نةّد، ! این جا ذنَا جاییُ کُ ىی  ذّنُ اىن باشُ. بًَ داد
. آٌ راسری ىن بیَّش شدو. با یادآِری کاری کُ با باربد کردو، مةخندی زدو. چرخّندو
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این قدر بیَّش بّدو کُ حری ىرّجُ حانسيان شدن دسرً ًٍ . نگاٍی بُ دسرً انداخرً
حّفی کشیدو ِ آرِو . دسز چخً بدِن آسرین بّد. نشدو؟ نگاٍی بُ مةاسً انداخرً

 .نشسرً

ذا اطالع شانّی از دسز چخً نيی ذّنسرً اسر ادٌ . با دسز راسرً شامً رِ ىرذت کردو
ُ  ٍا انداخرً. ٍر ذکّن ریزی کُ ىی  خّرد سّزشش شدید ذر ىی شد. کنً . نگاٍی بُ حن

ُ  ٍا رِ . خّاسرً نگاًٍ رِ بگیرو کُ ارشیا بُ حایین سرک کشید با دیدن ىن خّشحال حن
 .دِذا یکی حایین اِىد

 !االن ىی  افری! اِف  -

ُ طرفً اِىد ِ ىحکً بغنً کرد صّرذً از درد جي  شد؛ اىا ِاکنشی . بی ذّجُ بُ حرفً ب
آرِو ازو جدا شد ِ حایین حاو . نشّن ندادو؛ چّن خّدو ًٍ راضی بُ جداشدنش نةّدو

 .نشسز

 :با محن دمخّری گ ز

 .حری ازو خداحافظی ًٍ نکردی. خینی بدی کُ بُ ىن نگ ری ىی  خّای چی کار کنی -

 :مةخند بی جّنی زدو ِ گ رً

ُ خاطر ذّ برگشرً -  .اىا فقط ب

 اگُ برنيی گشری چی؟ -

 !حاال کُ برگشرً -

بُ . مةش رِ گزید، بُ اطراف نگاٍی انداخز ِ بنند شد کنارو نشسز. یکً نگاًٍ کرد
 .صّرذش کُ ىض را بّد نگاٌ کردو
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 :ىر جت حرسیدو

 چی شدٌ ارشیا؟ -

ُ  ذرین صدایی کُ ىی  ذّنسز از خّدش دربیارٌ  مت ٍاش رِ رِی ًٍ فشرد ِ با آٍسر
 :گ ز

 .یُ چیزٍایی باید بَز بگً -

ُ طرفش چرخیدو ِ حرسیدو  :بی ذّجُ بُ درد دسرً ب

 چُ چیزٍایی؟ -

 :جّاا داد

 .ىی  ذرسً کسی بیاد -

 .نگاٍی بُ در سامن انداخرً

 :رِ بَش گ رً

 .حاشّ -

! اَوٌ حامرّی خّدو کُ از بین رفرُ. بُ طرف جامةاسی رفرً. خّدو ًٍ از جاو بنند شدو
ُ  ٍا انداخرً بی ى  نی یکی از ژاکز  ٍایی کُ رِی جامةاسی بّد، برداشرً ِ . نگاٍی بُ حن

 .آرِو در رِ باز کردو ِ ِارد ایِّن شدو. حّشیدو

ُ  ٍا حایین رفرً ِ ىنرظر ارشیا ایسرادو  :نزدیکً ایسراد ِ گ ز. از حن

 .خت -

 :دسرً رِ رِی بینیً گذاشرً ِ گ رً
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 .دنةامً بیا! این جا نُ -

ٌ ی خّبی ازش نداشرً، حرکز کردو ُ طرف راٍرِی کنار ِیال کُ اصال خاطر حشز ِیال . ب
نگاٍی بُ . اگُ جای اىنی نةّد،  ایيان ِ نریيان ِاسُ صحةز کردن اِن جا نيی رفرن

ُ  ٍای قدیيی بّد، غیر از این کُ حّض ِس ش . فضای حشز ِیال کردو ىصه حیاطِف خّن
ُ  نظرو انةاری ىی  اِىد! نةّد ُ ش یُ در بّد کُ ب ُ  ذرین نق  ُ ی . گّش دِرذادِرش ًٍ باغچ

ُ طرف ارشیا برگشرً. بدِن گه ِجّد داشز  :گ رً. بی خیال کنکاش اطراف شدو ِ ب

 خت بگّ بةینً چی شدٌ؟ -

 :مةش رِ گزید ِ گ ز

 .یُ چیزٍایی فَيیدو کُ اصال خّا نیسز -

 :کنجکاِ گ رً

 ىن نةّدو چیزی شدٌ؟ -

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

ً ذر در ىّرد نریيان فَيیدو -  .اِن کُ آرٌ؛ اىا یُ چیز ىَ

 :ذند گ رً

 خت؟ چی فَيیدی؟ -

ُ  رِی خّدد نیاری -  .نةاید ب َيُ کُ ىی  دِنیً. امینا قّل بدٌ ف ال ب

 :حرحرص گ رً

 !بگّ دیگُ. باشُ -
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 .بذار اِل ذياو چیزٍایی رِ کُ از اِل جسرجّ کردو ِ فَيیدو ِ بَز نگ رً رِ بگً -

 :کالفُ دسری بُ صّرذً کشیدو ِ گ رً

 .خینی خت بگّ -

 :نگاٍی بُ اطراف کرد ِ گ ز

 .بریً اِن گّشُ بشینیً حرف ٍاو زیادٌ -

ُ ی ىيکن بّد نشسریً ُ  ذرین نق   .دنةامش راٌ افرادو ِ رِی سنگ  ٍای ىرب ی کُ گّش

 :گ ز

 .خت -

 .بُ صّرذش خیرٌ شدو

 :نگاٍی بًَ انداخز ِ گ ز

ىی  دِنً اِن قدر درگیر بّدی کُ ِقز سّال کردن ِ سر در آِردن از خینی چیزٍا رِ  -
ُ دِنُ براد ىیگً کُ ِقری با ٍاشّن برخّردی گیج نزنی. نداشری ُ ب  .ىن االن دِن

 .سرو رِ بُ ى نی باشُ ذکّن دادو

 :گ ز

 اصال قضیُ ىن جر کردن ىاشین ِ این خةرٍا رِ ىی  دِنی؟ -

ُ نظرد ِقز کردو کُ بدِنً؟ -  اصال ب

 :جّاا داد
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ُ چیز اذ ا  افرادٌ! خت نُ - ُ نظرو اِن رِز کُ شيا ذّمد شاٍرخ دعّد بّدین ٍي ىن . ب
خالصُ ش رِ براد بگً کُ طّل . خّدو رِ زدٌ بّدو بُ ىریضی. اِن رِز نرفرً ىدرسُ

ُ ىّن.  نکشُ ُ طّر ىاىان رِ راضی . ایيان اِىد در خّن نيی دِنً چی بُ ىاىان گ ز ِ چ
ىن اصال گیج شدٌ بّدو کُ . کرد کُ ىاىان خّدش ىن رِ حاضر کرد ِ با ٍاش فرسراد

ُ و رِ حاک کردن. با ذنخّرد بردو ذّی یُ آحارذيانی حیش نریيان. اِن کیُ . اِن جا حافظ
ٍیچی یادو نةّد ِ االن ًٍ چیز دقیقی یادو نیسز ِ . ب د دیگُ ى ی شّن شدٌ بّدو

ٍيّن رِزی کُ شيا از دانشگاٌ . اطالعاذی کُ دارو االن بَز ىیدو رِ از دیاکّ گرفرً
اِىدین، نریيان از صةحش داشرُ کارای ىرخصیرّن رِ ىی  کردٌ؛ اىا باز ًٍ نيی دِنً با 

ُ ی کالو این کُ، ٍيّن رِز اَر یُ ىاشین رِ طرف داىغان ىن جر . چُ شگردی خالص
ُ ریزی ىی  کنُ کُ ىن، ذّ ِ ندا، ذّی ىاشین بّدیً ِ کاىه از  ىی  کنن ِ ساو طّری برناى

ٌ  ٍاىّن ًٍ نيّندٌ. بین رفریً ُ طّر . فقط خاکسرر حیدا کردن. ی نی حری جناز این کُ چ
 .شابز کردن کُ ىا اِن ذّ بّدیً کاىال ىجَّمُ

 :دسرً رِ باال گرفرً ِ گ رً

ی نی شةی کُ ذّمد شاٍرخ بّد، ىا کاىال . خت یک دقیقُ صةر کن ذا این رِ ٍضً کنً -
ُ چی آىادٌ بّدٌ بدِن این کُ ىن خةر داشرُ باشً. ىردٌ بّدیً  !ٍي

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

ُ چیز رِ . خینی خت این بحض ذيّو. دقیقا - ُ ی یکی حیدا بشُ نرّنً ٍي ىی  ذرسً سرِکن
 .بَز بگً

 :گ رً

 .باشُ برِ ب دی -
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ُ ىّن ٍسز، یک برناىُ . شاید زیاد ىًَ نةاشُ؛ اىا ٍسز - ُ ای کُ ذّی مج ذاث ٍي برناى
ُ ریزیش کردن ُ سز کُ نریيان، ایيان ِ جیکّا برناى اصال ٍيچین . کاىال فّ  حیشرفر

ُ ای ٍیچ جای دنیا نيی ذّنی حیدا کنی کُ ىصال یُ اذ ا  ذّی بّشَر بی رُ ب د ىا کُ  نيّن
 .شيال کشّریً دٌ دقیقُ ب د، ازش خةردار بشیً

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

ُ ش؟. خت این رِ خّدو ىی  دِنسرً -  بقی

 :مت ٍاش رِ رِی ًٍ فشرد ِ گ ز

نيی خّاد بذارٌ ذّ ىّفق بشی؛ . نریيان دارٌ خینی چیزٍا رِ از ذّ ِ بقیُ ىخ ی ىی  کنُ -
ُ ش سد راٍز ىیشُ ُ اد رِ . ی نی ٍي حری اىرِز جیکّا رِ فرسرادٌ بّدٌ کُ نقش

ُ ًٍ بریزٌ؛ اىا ىصه این کُ ىّفق نشدٌ ُ ش با خّدش . ب ِقری ًٍ کُ ذّ رفرُ بّدی، ٍي
 .دمیه این کارٍاش رِ نيی دِنً؛ اىا ب دا ىی  فَيً. درگیر بّد

ُ ش ذّ کاراو سرک ىی  کشُ -  .اینً ىی  دِنسرً کُ برای ىن جاسّس گذاشرُ ِ ٍي

 :نگاٍی بُ اطراف کرد ِ صداش رِ آِرد حایین

این خینی ىَيُ ِ باید قّل بدی کُ اصال بُ . ى يئنً این رِ حدسً نيی ذّنی بزنی -
ُ ِذّی قضیُ رِ دربیارو. ٍیچ عنّان مّ ندی . باید قّل بدی کاىال ى يّمی باشی ذا ذ

 باشُ؟

ً ٍاو رِ ریز کنً ِ ذندذند سرو رِ ذکّن بدو  :حس کنجکاِی باعض شد چش

 .قّل ىیدو. باشُ، باشُ -

 :مت ٍاش رِ با زبّن  ذر کرد ِ آرِو گ ز
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ُ جّری. ىن یک ارذةاط ىخ ی بین نریيان ِ فةینس حیدا کردو - ىًَ ! نخرس از کجا ِ چ
ُ چیزی بینشّنُ ِ حريا خةرش . اینُ کُ حیدا کردو باید ٍنّز ًٍ بگردو ِ بةینً چرا ِ چ

 .رِ بَز ىیدو

 :گیج حرسیدو

 فةینس کیُ؟ -

 :سرش رِ سرزنش بار ذکّن داد ِ گ ز

ٌ ی چجِف نارسّس -  .فرىاند

ً ٍای گرد بُ ارشیا نگاٌ کردو  :با خندٌ گ ز. با چش

ُ ش رِ  - نریيان یک درصد ًٍ فکرش رِ نيی کنُ کُ از ٍيّن نرو افزاری کُ خّدش برناى
 .نّشرُ، ٍيچین اطالعاذی عنیُ خّدشُ درآِردٌ باشً

ُ طرفش خً شدو ِ حرسیدو  :ب

ُ قدر از این حرف ٍایی کُ گ ری ى يئنی؟ -  چ

 :جّاا داد

ُ ش ى يئنً؛ اىا باید دمیه ِ ىدرک حیدا کنً - شاید دمیه ارذةاطش ىن قی . ىن از ٍي
 !باشُ

 :گ رً

 .س ی کن خینی زِد حیدا کنی ِ خةرش رِ بًَ بدی -

 :آرِو گ ز
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 .باشُ -

جیکّا کالفُ ِارد شد؛ . برگشرً ِ حشز سرو رِ نگاٌ کردو. ِ بُ حشز سرو خیرٌ شد
از جاو . بُ طرف انةاری حرکز ىی  کرد. اىا حّاسش اِن قدر حرد بّد کُ ىرّجُ ىا نشد

. بُ طرف در انةاری رفز ِ کنیدی رِ از جیةش درآِرد. بنند شدو ِ بَش خیرٌ شدو
ُ طرفش راٌ افرادو. برگشز اطرافش رِ نگاٌ کنُ کُ نگاٍش بُ ىا افراد  .ب

 .کاىال ى نّو بّد کُ ٍّل شدٌ ِ قصد دارٌ خّدش رِ آرِو نشّن بدٌ

 :گ ز

 شيا ٍا این جا چی کار ىی  کنین؟ -

 :ىشکّک بَش نگاٌ کردو ِ گ رً

 خّدد این جا چی کار ىی  کنی؟ -

 :جّاا داد

 .ىن از ذّی انةاری چیزی ىی  خّاسرً -

 :ىن کُ قان  نشدٌ بّدو گ رً

 .خت برِ برش دار -

ىنرظر . سرش رِ بُ ى نی باشُ ذکّن داد ِ کنیدی کُ دسرش بّد رِ ذّی ق ه انداخز
ىر جت بُ جسً ذّی . داخه رفز ِ ب د از چند دقیقُ برگشز. بَش خیرٌ شدو

 .دسرش خیرٌ شدو

 :با مةخند ىضحکی گ ز

 چیُ؟ -
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 :حرسیدو

 این چیُ؟ -

 :جّاا داد

 !ىی  بینی کُ ىنقنُ دیگُ! ذانکُ -

حاضرو قسً بخّرو کُ قصدش چیزی . نگاٌ حرحرصی بَش انداخرً ِ ازش دِر شدو
ُ ای بّد؛ اىا ِقری ىن رِ دید، نظرش عّض شد ىن نيی دِنً چرا این ٍا ىن رِ . دیگ

ُ  ٍا باال برو کُ ! ىخينی ىی  بینن نکنُ ِاق ا ىخينی او؟ از راٍرِ رد شدو ِ خّاسرً از حن
 :جیکّا بنند گ ز

 چرا ژاکز ىن رِ حّشیدی؟ -

 :حرسیدو. برگشرً ِ بَش نگاٌ کردو

 ىن؟ -

ُ ای کُ . سرش رِ بُ ى نی آرٌ ذکّن داد نگاٍی بُ خّدو انداخرً ِ ىرّجُ ژاکز ىردِن
 .ذنً بّد، شدو

 :گ رً

 !خت کُ چی؟ حّاسً نةّدٌ حريا -

ً ٍاش کُ شی ّن شدٌ بّد نگاٌ کردو  :گ ز. بُ چش

 .ىن ِسّاس دارو. از این بُ ب د حّاسز رِ جي  کن -

حیف کُ االن نيیشُ ِگرنُ ژاکز رِ درىی آِردو حرد . مت ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو
بی ذّجُ بُ اطرافً خّدو رِ بُ . رِ ازش گرفرً ِ ِارد سامن شدو. ىی  کردو ذّی صّرذز
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ٌ اش. ِارد شدو ِ نگاٍی بُ خّدو از آینُ انداخرً. اذا  رسّندو ! با این ژاکز ىسخر
. از ذنً درش آِردو ِ حرذش کردو رِی ذخز. بةین ذّ رِ خدا شةیُ احيق ٍا شدو

ُ طرف کيد رفرً ِ مةاسی رِ از ذّش برداشرً ن س عيیقی کشیدو ِ نگاٍی بُ مةاس . ب
جنّی آینُ رفرً ِ حیراٍن ىردِنُ زرشکی رنگی کُ از کيد برداشرُ . ذّی دسرً انداخرً

ً ٍاو خیرٌ شدو. بّدو رِ، جنّی بدنً نگُ داشرً یُ چیزی ! یُ چیزی نیاز دارو. بُ چش
. چیزی کُ ذّی دسز ِ حا نخیچُ. باید مةاس ىخصّص داشرُ باشیً. کُ ضد آذش باشُ

ُ و رِ از ذنً بیرِن کشیدو ِ مةاس جدید رِ حّشیدو در حامی کُ از آینُ بُ . مةاس سّخر
 .خّدو نگاٌ ىی  کردو، بُ این فکر کردو کُ بُ یُ خیاط احریاج دارو

ُ طرف ساو حرکز . در رِ باز کردو ِ از اذا  خارج شدو ُ  ٍا حایین رفرً ِ ب آرِو از حن
ُ چیز رِ سرِساىّن ىی  دادو. کردو خینی چیز ٍا . از ٍيین االن باید شرِع ىی  کردو ِ ٍي

ذا االن ىن رِ گیج ِ سردرگً کردٌ بّد ِ نرّنسرُ بّدو خّا اطرافً رِ درک ِ ٍضً 
برگشز ِ با ذ جت . صندمی ای کُ کنارش بّد رِ عقت کشیدو ِ کنارش نشسرً. کنً

 .بًَ نگاٌ کرد

 :حرسید

 چیزی شدٌ؟ -

ً ٍاش خیرٌ شدو ِ گ رً  :بُ چش

 .آرٌ -

 :دِباٌ حرسید

 خت چی شدٌ؟ -

 .ىنرظر بًَ خیرٌ شد. ابرِو رِ باال دادو ِ نگاٍش کردو
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 :گنّو ِ صاف کردو ِ بااخً حرسیدو

ُ طّری بازسازی شد؟ -  شاٍرخ چ

ُ  ٍای چشيش جي  شد ِ گ ز  :گّش

 ىگُ ساخريّنُ؟ -

ٌ و رِ کنررل کردو ِ گ رً  :خند 

ُ طّر یک شةُ عنصر ِ چشيش برگشز؟ -  ىنظّرو اینُ چ

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

 خت چرا از خّدش نيی حرسی؟! آٍا -

 !دارو از ذّ ىی  حرسً -

ُ ای باال انداخز ِ گ ز  :شّن

 ىن از کجا باید بدِنً؟ -

ُ ًٍ گرٌ زدو ِ طنةکار بَش خیرٌ شدو  .دسز  ٍاو رِ ب

 :جّاا داد

 بابا چیُ؟ چرا این جّری بُ ىن نگاٌ ىی  کنی؟ -

 .باید ىی  فَيید کُ ىن خنگ نیسرً. ذغییر حامز دادو

 :سری ذکّن دادو ِ گ رً

 .االن بَز ىیگً -
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ّ ذر کشیدو ِ گ رً  :صندمی رِ جن

ىن شت بُ شاٍرخ ىیگً کُ اگُ ذا سُ رِز دیگُ ذّانایی  ٍاد برنگردٌ، باید گرٌِ رِ  -
ِقری . اِن شت ىن ذّی ِیال نیسرً ِ ىیرو قةرسرّن ِاسُ حیدا کردن جسً! ذرک کنی

ذّ این کار رِ انجاو ىیدی ِ . برىی گردو، ىی  خّاو کُ جادِی ذغییر چَرٌ رِ انجاو بدو
چرا جیکّا کُ قّی ذرٌ . ىا برای نجاذز بُ عنصر آذش احریاج داریً. صدىُ ىی  بینی

ین؟  داِطنت نيیشُ ِ شاٍرخ داِطنت ىیشُ؟ چُ دمینی جز احساس دِف

ٌ ای کرد ِ گ ز  :ذک خند

 !خّا داسرانی برای خّدد ساخری ٍا -

 :عصةی نگاٍش کردو ِ گ رً

ِاق ا ىراس ً برای ذّ ِ نریيان کُ برای نگُ ! ذّانایی  ٍاش رِ با جادِ برگردِندی -
ُ ای زدین حری نذاشرین ذالش بکنُ کُ خّدش . داشرنش دسز بُ ٍيچین کار احيقان

اىیدِارو ذّی . ىی  دِنی کُ جادِ ٍيیشُ عّارض خّدش رِ نشّن ىیدٌ. برگردٌ
 .ىّق یری کُ بَش نیاز داریً نشّن ندٌ

 :رِو رِ برگردِندو ِ خّاسرً از جاو بنند شً کُ گ ز

 .نُ ِایسا کارد دارو -

 .برگشرً ِ سّامی نگاٍش کردو

 :گ ز

 .ىا با جادِ برش گردِندیً ذا ىجةّر نشُ کُ گرٌِ رِ ذرک کنُ. آرٌ ذّ درسز ىیگی -

 .نگاٍی بُ اطراف انداخز ِ نزدیکً شد. مةخند حیرِزی رِی مةً نشسز
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 :گ ز

ذّی بی ىخ بُ ىن ! ىی  دِنی چی  شد کُ ىن بُ اِن ِض یز افرادو؟ نچ نيی دِنی -
اِن ًٍ بُ ىحض رد ِ بدل کردن چَرٌ، ذّ رِ . انرژی دادی کُ جنّی کحنُ قّی شدو

خّاسز کُ ذّ رِ . انرژی ای کُ برای ىن فرسرادٌ بّدی رِ گرفرُ بّد. ازو درخّاسز کرد
 .ذحّینش بدو؛ اىا ىن این کار رِ نکردو ِ برای ٍيین اِن جّری شدو

 !اصال ذصّرش ًٍ براو سخرُ. بی حرکز بَش نگاٌ ىی  کردو

 :حرسیدو

 خت چُ مزِىی داشز االن گ رنش؟... خت -

 :حّزخندی رِی مةش نشسز ِ گ ز

اصال حّاسز بُ خینی . خّاسرً بَز بگً کُ ب ضی ِقز ٍا خینی نادِن عيه ىی  کنی -
 :ىکصی کرد ِ گ ز. چیزٍا نیسز

 .ٍيین االن ًٍ حّاسز نیسز -

 :اخيی کردو ِ حرسیدو

 ىنظّرد چیُ؟ -

 :مت ٍاش رِ رِی ًٍ فشرد ِ گ ز

 !ىنظّرو؟ -

 :نزدیکً شد ِ آرِو گ ز



 

www.lovelyboy.blog.ir 

254 elahe-mohammadi  باد نسه از نابّدگریرىان |  

. از راٍرِی کنار ِیال رد شّ ِ برِ حشز ِیال. ىی  خّای ىنظّرو رِ ب َيی؟ برِ ذّی باغ -
ُ چیز دسرگیرد بشُ ُ طّر . خّا نگاٌ کن ذا ٍي ب د ىی  فَيی ذّی این گرٌِ باید چ

 .باشی

 :مت زدو. ىشکّک نگاٍش کردو

 حشز ِیال؟ -

ُ قدر . آرِو از جاو بنند شدو. سرش رِ بُ ى نی آرٌ ذکّن داد ِ نگاٌ ازو گرفز ىن ٍر چ
ُ  ٍا . ًٍ س ی ىی  کردو باز ًٍ نيی ذّنسرً سر از خینی چیز ٍا دربیارو حشز ِیال؟ از حن

ُ  ٍا . حامرّی ندا رِ از چّا مةاسی برداشرً ِ حّشیدو. حایین رفرً از در خارج شدو ِ از حن
ُ ی ریزی . آرِو ِارد راٍرِی کنار ِیال شدو. گذشرً ُ  ٍای راٌ کُ رسیدو، صدای گری بُ نیي

این دف ُ ریسک کردو ِ نزدیک ذر . نگاٍی بُ دىخایی  ٍای حاو انداخرً. بُ گّشً خّرد
. صدای صحةز باعض شد سرجاو بایسرً ِ اِل گّش بدو. رفرً ذا بةینً کُ چُ خةرٌ

 .صدای  ایيان کّبش قنةً رِ شدید کرد

 چرا ٍر چی ىیگً ىرّجُ نيیشی؟ کنيُ ىجةّر ىی  فَيی ی نی چی؟! عزیزِف ىن -

فَيیدو . صدای ٍنیا کُ بُ گّشً خّرد، حس کردو حجً عظیيی آا سرد رِو خامی شد
 ...کُ از این راٍرِ با حال طةی ی خارج نخّاًٍ شد

ُ و رِ نُ، نيی فَيً - ُ ی کشرن بچ ُ ی ىجةّر رِ ىی  فَيً؛ اىا اجةارد ِاس  !آرٌ کني

 :ایيان کالفُ گ ز

ُ داری کنی؟ نيی فَييز ٍنیا - . نيی بینی ِض یز رِ؟ ذّی این ىّق یز ىی  خّاسری بچ
 !چرا این قدر مجةازی ىی  کنی؟ ذّ کُ احساس ىن رِ بُ خّدد ىی  دِنی ِ ىی  دِنسری
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ٌ ٍاو رِ؟  - ذّ چی؟ ذّ احساسً بُ خّدد رِ نيی دِنسری؟ نيی فَيیدی ى نی نگا 
ُ و کردی؟ چرا اِن قدر بًَ ذّجُ کردی کُ ذَش  نيی شنیدی صدای قنةً رِ؟ چرا ِابسر

 بشً این؟

خّاسرً قنت احيقً بةینُ ِ ب َيُ . خّدو رِ بُ کنار دیّار رسّندو ِ سرک کشیدو
 .ب َيُ کُ نةاید این قدر احيق ِ سرکش باشُ. ٍيچین آدىی ارزش ندارٌ

 .ایيان دسری بُ صّرذش کشید ِ چیزی زیر مت گ ز

 :بُ ٍنیا خیرٌ شد ِ گ ز

ُ ًٍ . دخرر چرا نيی فَيی؟ ىن دِسرز داشرً - ُ چی ب امینا کُ ِارد زندگیً شد ٍي
ُ دار شدنز . ىن ذّ رِ ىی  خّاسرً؛ اىا نيی ذّنسرً از امینا دسز بکشً. ریخز بچ

ُ ًٍ ریخز ُ چیز رِ ب  .ٍي

ً ذر ىی  شد اِن ٍيین طّر حرف ىی زد ِ قنت ىن . اِن ٍيین جّر ىی  گ ز ِ ىن کيرو خ
ىن . یُ آدو عّضی بُ ذياو ى نا. دسرً رِ بُ دیّار نگُ داشرً ذا نی رً. بیشرر زار ىی زد

ُ ًٍ ریخرً ُ چیز رِ ب ُ ی حسر ٍایی کُ !  ِارد زندگیز شدو؟ ىن ٍي ایيان ًٍ ىصه ٍي
ُ طرف دمً برای . ىصه ذياو حسر ٍایی کُ اطرافيّن ٍسرن. با ٍاشّن برخّرد داشرً از ی

ُ طرف ازش ىرن ر ىی  شدو  .ٍنیا ىی  سّخز، از ی

ُ ًٍ خّرد کُ . ٍنیا ب د از شنیدن حرف ٍای  ایيان بنندبنند گریُ کرد حامً از حامرش ب
ُ قدر جنّی این ىّجّد عّضی رقز انگیز شدٌ بّد  .سرک کشیدو. چ

 :ایيان ذّی صّرذش خً شد ِ گ ز

ُ چیز درسز ىیشُ. ذّ رِ قرآن گریُ نکن. ٍنیا گریُ نکن -  .ٍي
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ُ اش آرِو کُ نشد ٍیچ، بُ ضجُ ذةدیه شد ُ ی اِن باعض اذ اقی شد کُ ىن . گری ضج
قنةً بُ ٍزار ذیکُ . یُ نابّدگر، اىرِز برای ٍيیشُ نابّد شد. برای ٍيیشُ نابّد شدو
ىشز ىحکيی بُ قنةً . ایيان خً شد ِ آرِو ذّی بغه گرفرش.  ذقسیً شد ِ فرِ ریخز

ً ٍاش رِ باز کرد ِ نگاٌ از . کّبیدو ذا خ ُ شُ ِ از حشز دیّار کنار رفرً ذا بةینرً چش
ً کً نگاٍش ىن رِ دید  .ٍنیا کُ آرِو شدٌ بّد گرفز ِ ک

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ آرِو گ رً. بُ ِضّح رنگ باخرن صّرذش رِ دیدو

 .خینی حسری -

رِو رِ برگردِندو ِ ذياو راٍی کُ اِىدٌ بّدو رِ بدِن این کُ بُ حشز سرو نگاٌ کنً، با 
ُ  ٍای ِیال باال برو کُ دسرً کشیدٌ شد. قدو  ٍای سنگین ِ بنند برگشرً . خّاسرً از حن

ُ  ایيان خیرٌ شدو  .چُ خّا کُ ىی  دِنی کدِو دسرً داغّنُ. برگشرً با خشً ب

 :غریدو

 .دسرً رِ ِل کن -

برگشرً ِ . مت باز کرد ذا چیزی بگُ کُ صدای بّ  ىاشین ِ باز شدن در، ىرّق ش کرد
ِسط ِیال ىرّقف ِ دِ ىرد ازشّن خارج . بُ دِ ىاشینی کُ ِارد ِیال ىی  شد نگاٌ کردو

ُ  ٍای اصنی گرٌِ . شدن این ٍا ٍيّنایی ٍسرن کُ قرار بّد بیان؟ این ٍا سردسر
 ٍسرن؟

دسرً رِ باشدد از دسز  ایيان کشیدو ِ صاف . نزدیک اِىدن ِ بُ ىا دِذا خیرٌ شدن
ایيان جنّ رفز ِ .  ٍر دِ با مةخند جّابً رِ دادن. رِ بُ ٍردِشّن سالو کردو. ایسرادو

ُ ًٍ ىی  خّرٌ. ٍردِشّن رِ ىردِنُ در آغّش گرفز چند دقیقُ حیش ! حامً از آغّشز ب
ُ قدر  آشنا . مت ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو ِ داخه ِیال شدو. ٍنیا اِن ذّ بّد این دِن ر چ
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ٌ  ٍاشّن رِ ! یُ جایی بین خّاا ٍاو. یُ جایی دیدٌ بّدىشّن! ٍسرن س ی کردو چَر
ُ یاد بیارو ُ قدر شةیُ نریيان بّد. ب  .ىرد سيز چخی چ

*** 

 «!ِقز ىدیریرُ»

ُ ی مج ذاث خیرٌ شدو ً ٍاو رِ ىاساژ دادو ِ بُ ص ح این گنگ بّدن خةر ٍا . چش
ُ و ىی  کرد ُ ی کّر ًٍ از آخرین اقاىز نارسّس حیدا . دیِّن این کُ حری یُ نق 

ً ٍاو رِ ذّی ص حُ چرخّندو. نيی کردو، خینی عجیت ِ عذاا آِر بّد یُ ىنة  . چش
راسری چرا بَارٌ براىّن . خةری باید باشُ کُ ىا ِقريّن رِ این جّری ذنف نکنیً دیگُ

اِن ًٍ عضّی . اصال بَارٌ رِ بُ که فراىّش کردٌ بّدو. صاف نشسرً! خةر نيی فرسرُ
آرِو از جاو بنند شدو ِ بُ طرف نریيان ! از این گرٌِ بّد، حس باید یُ کاری ىی  کرد دیگُ

 .حرکز کردو

 :از حدر ٍاشّن کُ در حال صحةز بّدن، عذرخّاٍی کردو ِ رِ بَش حرسیدو

 از بَارٌ خةر داری؟ -

 :صّرذش جي  شد ِ گ ز

 بَارٌ؟ -

 :جّاا دادو

ُ ی ىن. آرٌ -  !بَارٌ دخررخام

 :ابرِیی باال انداخز ِ گ ز

ُ ای ىیشُ کُ ازش بی خةرو! آ ٍا سننا -  .نُ دِ ٍ ر
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 :اخيی کردو ِ گ رً

ی نی چی؟ اگُ اذ اقی براش افرادٌ باشُ چی؟ ىگُ اِن عضّی از این گرٌِ نیسز؟  -
 !اِن کُ ىَارد دفاعی ندارٌ

ُ سینُ نشسز ِ ابرِیی باال انداخز  :با حّزخند حیرِزی گ ز. دسز ب

 .این ٍا از ِاایف شياسز! شيا رٍةر گرٍِی -

 :با محن آرِىی گ رً. ن س عيیقی کشیدو ذا آذیش درِنً خاىّش شُ

 آخرین ارذةاطرّن کِفی بّد؟. آخرین خةری کُ ازش داری رِ الزو دارو! آرٌ درسرُ -

 :جّاا داد

قةه از این کُ برای ذّمد شاٍرخ راٌ بی ریً، . آخرین دف ُ قةه از این بّد کُ بیایً این جا -
ُ در دنةال ذّ ىی  گردن ب دش دیگُ ٍیچ . بًَ خةر داد کُ جاسّس ٍای نارسّس دارن درب

 .خةری ازش بًَ نرسید

 ىی  دِنُ کُ اِىدیً این جا؟ -

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

 .آرٌ بَش گ رً کُ شاید بیایً این جا -

ُ طرف مج ذاحً رفرً ِ از رِی ىیز برش داشرً ُ رِی نریيان رِ عقت کشیدو . ب صندمیِف رِب
ُ قدر خّا ىیشُ کُ حرصش بدو ُ رِش نشسرً ِ بُ این فکر کردو کُ چ نّد حد ! ِ رِب

 .رِ باز کردو ِ نگاًٍ رِ باال آِردو

 :گ رً

ُ طّری ِ از چُ راٍی بَرّن اطالعاد ىی  رسّند؟. خینی خت -  بًَ بگّ چ
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 .دسرش رِ رِی ىیز گذاشز ِ بُ صندمی ذکیُ داد

 :با اخً ریزی جّاا داد

 .امةرُ گاٍی ًٍ زنگ ىی زد! ِاضحُ با  ایيیه -

 :زیرچشيی بَش نگاٌ کردو ِ گ رً

 آدرس  ایيیه؟ -

آدرس  ایيیه رِ یادداشز کردو ِ یک  ایيیه بُ این ىضيّن براش . بی حّصنُ جّاا داد
اىیدِارو ب د از سُ ىاٌ، حرف ٍایی کُ اِن شت بًَ گ ری رِ یادد . سالو»: فرسرادو
ِ  ایيیه کن. باشُ ُ  ایيیه رِ دیدی سری  براو آخرین اخةار ر نيی خّاو ! فقط برای ىن. اگ

ُ ای از این ىّضّع باخةر باشُ ى يئنً . ىی  خّاو نریيان رِ بَرر بشناسً. کس دیگ
 .«ىنظّرو از آخرین اخةار رِ ىرّجُ شدی

ُ محظُ از ذٍنً عةّر کرد کُ نریيان رِ بُ قصد کشز  ُ و، ی با یادآِری گّشیِف از دسز رفر
ٌ  ٍاو از دسرً رفرُ بّد. بزنً  .ذياو شيار

 :گّشی جدید رِ از ذّی جیةً درآِردو ِ رِ بُ نریيان گ رً

ٌ ش رِ ًٍ بدٌ -  .شيار

ازش ىرن ر . نکةز! انگار کُ ىی  خّاد چی کار بکنُ حاال. کالفُ نگاًٍ کرد ِ شيارٌ رِ گ ز
ُ ی . بّدو، با حرف ٍای ارشیا ىرن ر ذر ِ شکاک ذر شدٌ بّدو از جاو بنند شدو ِ بُ طةق

 .حایین رفرً

اىیدِارو کُ جّاا بدٌ ِ براش . شيارٌ رِ گرفرً ِ گّشی رِ کنار گّشً نگُ داشرً
دیگُ داشرً از جّاا دادنش نااىید ىی  شدو کُ صدای امّ گ رنش . اذ اقی نی رادٌ باشُ

 .کُ ذُبن ىشکّکی داشز ذّی گّشی حیچید
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 :ن سی از سرآسّدگی کشیدو ِ گ رً

 شناخری؟. امّ بَارٌ ىنً -

 :ب د از چند شانیُ ىر جت گ ز

 امینا ذّیی؟ -

 ى نّو ٍسز کجایی؟ چرا خةری ازد نیسز؟. آرٌ -

 !ىن؟ ذّ خةری از ىن نگرفری -

ُ زنکی کشیدٌ نشُ ُ  ِ شکایز  ٍای خام  !بحض رِ اداىُ ندادو کُ بُ گن

آخر اِن  . خینی سری   ایيینز رِ چک کن ِ جّاا  ایيیه رِ براو ب رسز. بةین بَارٌ -
ٌ ی این دِ سُ ٍ رُ غیت شدنز ًٍ باید ذّضیح بدی  .ایيیه دربار

بُ طةقُ باال برگشرً ِ سرجاو . صحةز زیادی با ٍاش نکردو ِ ذن ن رِ ق   کردو
ٌ بین نگَش دارو کُ . یکی از کار ٍای  اشرةاًٍ، ِل کردن نریيان بّد. نشسرً باید زیر ذر

دسرً رِ حایین آِردو ِ بُ . دسری بُ بینیً کُ ىی  خارید کشیدو. دسز از حا خ ا نکنُ
از جاو بنند ! فکر کردو کُ این خّنریزی ذيّو شدٌ. دسرً کُ خّنی شدٌ بّد، نگاٌ کردو

ُ طرف دسرشّیی رفرً ِض یز جسيیً رِز بُ رِز بدذر ىی شد ِ این خینی بد . شدو ِ ب
ُ  ٍا خّا شدن ِ فقط ىنً کُ . بّد ُ ی بچ چرا این خّن دىاغ شدن ٍا ذيّو نيیشُ؟ بقی

ُ خاطر ض یف بّدنً باشُ. ٍنّز این شرایط رِ دارو صّرذً رِ آا زدو ِ از ذّامز ! شاید ب
دمً نيی خّاسز . نگاٍی بُ صّرذً انداخز. حشز در با  اشکان برخّردو. خارج شدو

. این حدر ِ حسر برخالف نریيان ِ حدرش ٍیچ شةاٍری بُ ًٍ نداشرن. بَش نگاٌ کنً
ً ٍاشّن بّد ً ٍاش نگاٌ کنً ِ . ذنَا شةاٍرشّن رنگ ىشررک چش نيی خّاسرً بُ چش

 .خّاسرً از کنارش رد بشً کُ اسيً ِ صدا زد. باز یاد حسر نکةرش بی رً
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ُ طرفش برگشرً ِ گ رً  :ب

 بنُ؟ -

ً ٍای ریز بُ صّرذً نگاٌ کرد ِ حرسید  :با چش

 خّن دىاغز طةی یُ؟ -

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

 .ب د از برگردِندن ساو این طّری شدو! نُ -

 :گردنش رِ خارِند ِ گ ز

 ی نی طنسيُ؟ -

 :جّاا دادو

نيی دِنً؛ اىا فکر نيی کنً طنسً باشُ؛ چّن بقیُ خّا شدن ِ فقط ِض یز ىن  -
 .اداىُ حیدا کردٌ

دسرش داشز رِ صّرذً ىی  نشسز کُ . دسرش رِ باال آِرد. آٍانی گ ز ِ نزدیکً شد
ً ٍاو گرد شد. سرو رِ عقت بردو ً ذر دسرش رِ نزدیک آِرد ِ ىن سرو رِ ! چش ىصي

 !چُ ى نی دارٌ؟ اِف، این ًٍ ىصه حسرشُ. عقت ذر بردو

 :اخيی کرد ِ زیر مت گ ز

 !صةر کن دخرر -

از . دسرش رِ رِی بینیً گذاشز ِ چیزی زیر مت گ ز. گیج ِ بی حرکز ایسرادو
ٌ اش نّر صّرذی رنگی خارج شد ِ ب د از یک شانیُ ىحّ شد عقت رفرً ِ . انگشز  اشار 
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ُ ای کرد ِ ِارد ذّامز شد. ىر جت بَش نگاٌ کردو ٌ ی ىردِن دسری بُ بینیً . خند
 !چی کار کرد دقیقا؟ اِن نّر عجیت چی بّد. کشیدو

ُ ای باال انداخرً ِ سر جای قةنً برگشرً ُ  ی ایيینً شدو ذا بةینً بَارٌ . شّن ِارد ج ة
سری  ِارد شدو . حیاىی فرسرادٌ یا نُ کُ با کيال خّشحامی  ایيیه جدیدی ازش داشرً

 :ِ حیاىش رِ خّندو

آرٌ حرف اِن شةً، کاىال یادىُ ِ خینی خّشحامً کُ رٍةری گرٌِ رِ . سالو امینای عزیز»
ُ دسز گرفری  .ب

ٌ ی غیةرً ذّضیح ىیدو رِزی کُ ذّمد شاٍرخ بّد، ىن بُ نریيان خةر . اِل از ٍيُ دربار
دادو کُ نارسّس یُ جایی حّامی خّاا ٍاد ذّ رِ حیدا کردٌ ِ دارن دنةامز ىی  گردن ذا 

اِن ًٍ گ ز باشُ ِ گ ز کُ از خّدو ىحافظز . جایی کُ ساکن ٍسری رِ حیدا کنن
کنً؛ اىا از بخزِف بدو ٍيّن ىّق ی کُ ىن بُ نریيان خةر دادو خّدو ًٍ ٍدف عّاىه 

ىراس انُ دیر ىرّجُ شدو ِ خینی سخز ذّنسرً خّدو رِ نجاد بدو ِ . نارسّس بّدو
خینی دمً خّاسز کُ بیاو حیش شيا؛ اىا ذرسیدو کُ ٍنّز در حال ذ قیت . قایً بشً

 .باشً ِ براذّن دردسر درسز کنً

درىّرد نریيان نيی دِنً دقیقا چی ىی  خّای بدِنی؛ اىا ٍيین قدر براد بگً کُ خینی 
ُ  ٍایی کُ بًَ ىی  داد ىشکّک ِ عجیت . ىشکّک ِ ىرىّزٌ ب ضی از دسرّراذش ِ ِای 

ُ ی . بّد ىن ٍیچ ِقز ذّی کار ٍاش دخامز نکردو ِ چّن ِ چرا نیاِردو؛ چّن حّصن
امینا خینی حّاسز بَش باشُ؛ شاید از این حضّر یکَّیی . درگیری با ٍاش رِ نداشرً

ىّااةش باش ِ کنررمش کن . ذّ زیاد خّشحال نةاشُ ِ بخّاد ذّی کار ٍاد گرٌ بندازٌ
 .ذا نرّنُ ب دا از ض ف ٍاد سّاسر ادٌ بکنُ

 «.ف ال. ىن از االن آىادٌ بُ کار ىیشً ِ خةر ٍای ذازٌ ِ داغ رِ براد ىی  فرسرً
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ىنرظر خةر ارشیا . اِن طّر کُ شّاٍد نشّن ىیدٌ یُ ریگی بُ ک ش نریيان ٍسز
بُ ص حُ مج ذاث خیرٌ شدو ِ س ی کردو . ىی  ىّنً ذا با خیال راحز ىچش رِ بگیرو
ف ال با این ٍيُ جنگ اعصابی کُ داشرً . کُ بُ خاطر بیارو ىی  خّاسرً چی کار کنً

حس بَررٌ ف ال سّرٌ جن رِ بخّنً ذا . سردرآِردن از جانشین، اصال فکر خّبی نیسز
از جاو . این بین، حّاسً باید بُ جیکّا ًٍ باشُ! آٌ. اطالعاد دقیق ذری داشرُ باشً

ُ  ٍا سربزنً بةینً چی کار ىی  کنن ِ ب د برو سراغ قرآن اِل بُ طرف . بنند شدو ذا بُ بچ
حّاسً رفز حی آئیه کُ گَگداری . آِینا ِ آئیه ِ ارشیا کُ کنار ًٍ نشسرُ بّدن، رفرً

با ابرِی باال . یّاشکی درگّش آِینا حرف ىی زد ِ آِینا ًٍ مةخند ریز ذحّینش ىی  داد
ُ ای ىصنحری کردو ِ با اخً ریزی نگاٍشّن کردو. رفرُ نگاٍشّن کردو ِقری . سرف

 .ىرّجُ حضّر ىن شدن، جي  ِجّر نشسرن ِ بُ ىن خیرٌ شدن

 :حرسیدو

 خت چی کارا کردین ذا االن؟ -

 :رِ بُ آِینا گ رً

 ىحه ش ق کُ الزو داشرً رِ حیدا کردی؟ -

 :ب د رِ بُ آئیه گ رً

 ذا االن چُ اطالعاذی درآِردی؟ -

 :رِ بُ ارشیا اداىُ دادو

 نریجُ جي  بندیز چی شد؟ -

 :آِینا گ ز



 

www.lovelyboy.blog.ir 

264 elahe-mohammadi  باد نسه از نابّدگریرىان |  

باید زىان دقیق جنگ یا اقداو خّدىّن رِی بگی ذا . ىن چند ىّرد حیدا کردو -
 .نزدیک  ذرین زىان ِ ىکان رِ بَز بگً

 :آئیه ب د از اِن گ ز

اصال ٍیچ اقداو یا . نيی دِنً دیگُ چرا خّدشّن رِ نشّن نيیدن. نُ چیزی حیدا نکردو -
 .کاری نکردن

 :چشيک ىحّی زد ِ گ ز. سرو رِ ذکّن دادو ِ بُ ارشیا نگاٌ کردو

 .دارو رِی یُ چیز دیگُ ذحقیق ىی  کنً. آرٌ جي  بندیً ذيّو شدٌ -

 :نگاٍی بَشّن انداخرً ِ گ رً

 .بسیار خت اداىُ بدین -

ُ طرف ساو ِ دیاکّ ِ شاٍرخ کُ جدی ىشغّل کار بّدن، رفرً  .ازشّن دِر شدو ِ ب

 خت بُ کجا رسیدین؟ -

 .ٍيگی باًٍ سر ٍاشّن رِ باال آِردن ِ بًَ نگاٌ کردن

 :ساو گ ز

 .یُ چیزٍایی دارو از نارسّس حیدا ىی  کنً؛ اىا ٍنّز کاىه ِ جاى  نیسز -

 :دیاکّ نگاٍش رِ از ساو گرفز ِ گ ز

ی نی کسایی کُ ىیشُ راحز . نقاطی کُ ىیشُ بَشّن ن ّذ کنیً رِ حیدا کردو -
 .گّمشّن زد ِ ازشّن اطالعاد گرفز

 .نگاٌ ىشراقً رِ از صّرد دیاکّ گرفرً ِ بُ شاٍرخ نگاٌ کردو
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 :نگاًٍ کرد ِ گ ز

ٌ  ٍاشّن رِ زدو - ٌ  ٍای فارس بّدٌ. رد یکی از فرىاند . آخرین دف ُ ذّی یکی از آذش کد
 .حرکز کردٌ بُ طرف غرا ِ ٍنّز جایی ىسرقر نشدٌ

 .خةر ٍایی خّبی درآِردٌ بّدن! نُ

 .ٍنّز ًٍ بُ خةر ٍای بَرری احریاج داریً. اداىُ بدین. خینی عامیُ -

ُ طرف ندا کُ ذنَا نشسرُ بّد حرکز کردو صندمی رِ عقت کشیدو . ازشّن دِر شدو ِ ب
 .ِ کنارش نشسرً

 :گ رً

 چی کار کردی ذا االن؟! خت چُ خةر -

 :برگشز ِ حرحرص بًَ نگاٌ کرد ِ گ ز

 .ىگُ ذّ بُ ىن فرصز دادی کُ چیزی حیدا کنً؟ ٍيش دنةال جناب امی بّدو -

 :مت ٍاو رِ جي  کردو ِ گ رً

 !نزن ىن رِ حاال. خینی خت -

 :خّاسرً از جاو بنند بشً کُ گ ز

 .ِایسرا -

ُ  اطراف انداخز ِ آرِو گ ز. نگاٍش کردو  :نگاٍی ب

ُ ش یّاشکی حچ حچ ىی  کردن. حسرٍا خینی ىشکّک بّدن - ىن ًٍ این اِاخر بُ . ٍي
ِاسُ این گ رً . ٍر بَّنُ، امکی نزدیکشّن ىی  شدو ذا حرف ٍاشّن رِ یّاشکی بشنّو
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خّدو شنیدو کُ نریيان گ ز با ٍاش برِ ِ . جیکّا رِ بةریً کُ یُ گند بزرگ حیش نیاد
ُ اش رِ ذغییر ىیدو  .اگُ نذاشز برناى

ٌ ای نیسز کُ نریيان بدذاد بازی . سرو رِ ذکّن دادو ِ از جاو بنند شدو این چیز ذاز
ُ جّر آدىی باشُ. ذازٌ این ٍنّز یکی از بُب د ٍای اخالقیشُ. دربیارٌ  .ى نّو نیسز چ

ُ طرف ٍنیا کُ نزدیکی ىیز حسر ٍا نشسرُ بّد رفرً ِ حرسیدو  :ب

 بُ کجا رسیدی؟ -

 :نگاٍی بًَ انداخز ِ گ ز

ٌ  ٍاشّن برخّرد داشرً -  .اطالعاد خّبی درىّردشّن دارو. ىن با دِذا از فرىاند

ً ذری داشرً. فرصز این کُ بشینً ِ ذّضیحاذش رِ بشنّو نداشرً  .کار ىَ

 :گ رً

 .این کافی نیسز، بیشرر از این نیاز داریً. بسیار خت -

ُ طرف ذیً ىغز ٍای ىر کرىّن راٌ افرادو  .ازش دِر شدو ِ ب

 :کنار ىیزشّن ایسرادو ِ با اخً ریزی حرسیدو

 چی کار کردین؟ بُ کجا رسیدین؟ -

 :جیکّا نگاًٍ کرد ِ گ ز

 .شاید شت، شاید ًٍ فردا ذاریخ ق  ی رِ بَز ىیگً -

ُ ای کُ ِسط ىیز بّد رِ برداشرً ُ  ٍای رِش . نگاٌ ازش گرفرً ِ برگ نگاٍی بُ نّشر
 .انداخرً
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ُ طرفشّن چرخّندو ِ گ رً  :با اخً برگُ رِ ب

 این چیُ؟ -

 .نگاٍی بُ صّرد  ٍاشّن کُ ذغییر حامز دادٌ بّد کردو

 :دسرً رِ رِی ىیز گذاشرً ِ رِ بُ نریيان گ رً

ذّ کُ ىی  گ ری نةاید زیاد از جادِ اسر ادٌ کرد؛ حس ى نی این کارٍا چیُ؟ شاٍرخ رِ  -
با جادِ برىی گردِنی کُ ىن بیرِنش نکنً ِ بُ این فکر نيی کنی کُ اىکان صدىُ 

اصال ى نّو نیسز . این نریجُ بُ درد ىن نيی خّرٌ! دیدنش زیادٌ، حاال ًٍ کُ از این
 .کُ درسز باشُ

 .کار کردنرّن بُ درد خّدذّن ىی  خّرٌ. راسز ىیگُ -

این حدر ِ حسر، برخالف اِن یکی حدر ِ حسر، برخالف . برگشرً ِ بُ فراىرز خیرٌ شدو
این کُ کاىال بُ ًٍ از محاظ ااٍر، شةیُ بّدن، از محاظ اخال  ِ رفرار زىین ذا آسيّن 

ُ رِی حسرش نشسز. باًٍ فر  داشرن  .صندمی رِ عقت کشید ِ رِب

 :با محنی جدی گ ز

ٌ ىّن ن ّذ کردن - با اسر ادٌ از جادِ فقط . ىا از جادِ اسر ادٌ نکردیً ِ راحز درِن گرِ
 .ذک ذک زحياذرّن رِ بُ باد ىیدین

 :کاغذی کُ دسرً بّد رِ حارٌ کردو ِ گ رً

 .نریجُ رِ فردا صةح ىی  خّاو، بدِن اسر ادٌ از جادِ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

268 elahe-mohammadi  باد نسه از نابّدگریرىان |  

ُ ی حایین حرکز کردو ُ طرف طةق ُ طرف کشّ رفرً ِ قرآن رِ از . ازشّن دِر شدو ِ ب ب
رِی نزدیک  ذرین ىةه نشسرً ِ . دسری بُ جندش کشیدو ِ بّسیدىش. ذّش برداشرً

 ...قرآن رِ باز کردو

ً ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو ِ قرآن رِ با احرراو بسرً رِی عسنی گذاشريش ِ ذکیُ . چش
گیج بّدو ِ نيی دِنسرً کُ باید بُ چی فکر کنً ِ بُ خّدو چی . آٌ خدای ىن. دادو
رِزی کُ ذّی آحارذيان نریيان درىّرد . سرو رِ ذکّن دادو ِ از جاو بنند شدو. بگً

ذّی آسيّن ٍ رً، . جَان از ٍ ز آسيّن ذشکیه شدٌ»کارىّن سّال کردیً، گ ز 
ُ  ٍا بازگّ ىیشُ قةال اجنُ راحز ىی  ذّنسرن خّدشّن رِ بُ . سرنّشز آدو ٍا بین فرشر

اِن آسيّن برسّنن ِ از حشز در ٍا سرنّشز آدىا رِ گّش کنن ِ ب د بُ زىین 
ذا باالخرٌ خدا برای در  ٍای آسيّن . ىی  اِىدن ِ بُ این بَانُ انسان ٍا رِ گّل ىی زدن

ٌ شّن عةّر  ٍ رً نگَةانایی گذاشز ذا با شَاا  ٍای آسيانی جن  ٍایی کُ از ىحدِد
ذا این کُ ب د از چندین ٍزار سال یُ . ىی  کنن ِ قصد اسررا  سي  دارن رِ نابّد کنن
اِن ذّی این فکرٌ کُ دِبارٌ راٍشّن رِ بُ . ارذش بُ سرکردگی نارسّس ذشکیه ىیشُ

آسيّن ٍ رً باز کنُ ذا برّنُ با دسز کاری ذّی سرنّشز انسان ٍا، بُ ذياو زىین 
 «.فرىانرِایی کنُ

 ...این داسران ِاق یز دارٌ. ىن این داسران رِ االن از ذّی قرآن خّندو

*** 

 «بازگشز ط يُ»

بُ این فکر کردو . نگاٍی بُ غذای ذّی ارفً انداخرً. صندمی رِ عقت کشیدو ِ نشسرً
خینی ِقز بّد غذاو رِ با  اشرَا نخّردٌ . کُ ذا االن ٍرچی خّردٌ بّدو، بدِن  اشرَا بّد

. سرو رِ ذکّن دادو ِ قاشق رِ برداشرً. دمً برای دسز حخز ىاىان ذنگ شدٌ. بّدو
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کيی قاشق رِ این ِر ِ . برای این کُ از حا نی رً ىجةّر بّدو کُ حريا غذاو رِ بخّرو
 .اِن ِر کردو

 :سرو رِ بنند کردو ِ گ رً

 .بُ یُ خیاط احریاج دارو -

 :آئیه کُ نيکدِن بازیش گه کردٌ بّد، گ ز

 عرِسی دعّذی؟ -

 .جّری نگاٍش کردو کُ ذرجیح داد ذا آخر غذاش سرش حایین باشُ ِ حرفی نزنُ

 :جیکّا حرسید

 ذّی این ِض یز خیاط ىی  خّای چی کار؟ -

 :نگاٍش کردو ِ گ رً

ذّی دسز ِ حاىّن . مةاسی کُ ضد آذش ِ ضد آا باشُ. ىی  خّاو براىّن مةاس بدِزٌ -
 .نخیچُ ِ دسز ِحاگیر ًٍ نةاشُ

 :آِینا گ ز

ُ ی ىخصّص ىی  خّاد - گيّن نکنً اصال ٍيچین . این چیزی کُ ذّ گ ری یُ حارچ
ُ ای ِجّد داشرُ باشُ  !حارچ

 :نریيان نگاًٍ کرد ِ گ ز

 ىی  دِنی چقدر طّل ىی  کشُ؟.  ن ر آدو ىی  خّاد مةاس بدِز12ٌبرای  -

 :دیاکّ گ ز
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 .ذا فردا عصر ًٍ ذحّیه ىیدٌ. اىشت خیاط رِ ىیارو. اِن با ىن -

 :ىر جت حرسیدو

ُ طّری ىی  خّاد ذحّیه بدٌ؟ -  چ

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

 .ىًَ اینُ ذّی کيررین زىان بَيّن بدشّن. بُ اِنش کار نداشرُ باش -

 :خً شدو جنّ ِ بااخً گ رً

 .اگُ بخّاد با جادِ کار کنُ بُ درد ىن نيی خّرٌ -

 :با مةخند ى يئنی بًَ نگاٌ کرد ِ گ ز

 .اصال نيی دِنُ جادِ چی ٍسز! نُ -

ایيان خدا .  نگاٍی بُ اجزای صّرذش انداخرً ِ سرو رِ بُ غذای جنّو ىشغّل کردو
ُ قدر . م نرز کنُ از ىن چیزی ساخری کُ رِزی صدبار بُ این نریجُ ىی  رسً کُ چ

س ی کردو بُ زِایای حنَانِف ىغزو زیاد ىراج ُ نکنً ِ ٍيین االن ىّق  . رقز انگیز شدو
 .غذا خّردن، بُ چرد ِحرد  ٍای فکریً اٍيیز ندو

نگاٍی بُ سامن . از آشخرخّنُ خارج شدو. بشقابً رِ آا کشیدو ِ ذّی جاارفی گذاشرً
نگاٌ ازش گرفرً . دیاکّ ذنَا رِی ىةنی نشسرُ بّد ِ سرش ذّی مج ذاحش بّد. انداخرً

ُ  ٍا حرکز کردو  .ِ بُ طرف حن

 .ِایسا کارد دارو -

ُ طرفش چرخّندو  .سرو رِ بُ ى نی چیُ ذکّن دادو. ایسرادو ِ سرو رِ ب

 :گ ز
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 ٍيین اىشت بگً بیاد؟ -

 :کيی فکر کردو ِ حرسیدو

 کی؟ -

ُ ای بًَ انداخز ِ گ ز  :نگاٌ نااىیدان

 !خیاط دیگُ -

 .آٍانی زیر مت گ رً

ِض یز ىا ى نّو نیسز، شاید ٍيین فرداشت این ىّق ، . آرٌ بگّ ٍيین اىشت بیاد -
 .دیگُ این جا نةاشیً

 :با ابرِی باال رفرُ جّاا داد

ٌ گیری حسرٍا یُ ىرد ًٍ ٍيراٍشّن . بسیار خت - خیاط اصنی خانّىُ؛ اىا برای انداز
 .ىیاد

ً رنگی بین حیشّنیً نشسز  .اخً ک

 :حرسیدو

 !قابه اعرياد ٍسرن؟ ىشکّک نشن -

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

 .برای ىشکّک نشدنشّن جیکّا یُ کاری ىی  کنُ. قابه اعرياد کُ ٍسرن -

 :گ رً

 .فّقش ذّی باغ چامشّن ىی  کنیً. بگّ بیان یُ کاری ىی  کنیً. خینی خت -
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ٌ ای ذحّینً داد ٌ ی ىسخر ٌ  ٍایی کُ اِن شت ذّی ىاشینشّن با . خند از ٍيّن خند
ٌ  ٍا کُ ىن رِ اِن شت ذا ىرز سکرُ حیش ىی  برد. جیکّا ىی  کردن ن س . از ٍيّن خند

ُ  ٍا باال رفرً  .عيیقی کشیدو ِ از حن

ُ طرف مج ذاحً حرکز کردو ِ رِی اِمین صندمی نشسرً نگاٍی کنی بُ سامن انداخرً . ب
صدایی از ذُ ىغزو گ ز اگُ شاٍرخ باشُ دیگُ بُ ذّ . ِ چشيً رِی شاٍرخ شابز ىّند

 .احریاجی نداریً

ُ ی دل خّدش ! آقای جانشین! حس بگّ. نگاًٍ رِ ازش گرفرً ِ بُ مج ذاث دِخرً ِاس
ٌ ی ىسرانُ ذّی دمً بُ حال . برای این کُ ىن رِ کنار بذارٌ. بُ شاٍرخ کيک کردٌ خند

ذازٌ جای حای خّدد ًٍ ىرزمزل . بُ ٍيین خیال باش کُ ىن عقت بکشً. نریيان کردو
 .شدٌ آقای ىغز ىر کر

ٌ گرش بازی کردو ِض یز گرٌِ اصال ىشخص . مج ذاث رِ رِشن کردو ِ کيی با  اشار
. شاید ٍيین فردا بُ طرف ش ق حرکز کنیً. درسز ىصه حرفی کُ بُ دیاکّ زدو. نیسز

ُ ریزی  اگُ حسرٍا ىّفق بشن ِ ذاریخ رِ فردا صةح بُ ىن بگن، ىی  ذّنً یُ برناى
فکر . دسری بُ صّرذً کشیدو ِ ِارد فایه ىّرد نظرو شدو. درسز ِحسابی  داشرُ باشً

 .نيی کردو االن سراغز بیاو؛ اىا ىصه این کُ زىان دارٌ خینی سری  حیش ىیرٌ

ُ  ٍا کُ سرگرو کارشّن بّدن، انداخرً ِقری ى يئن شدو کسی ىرّجُ ىن . نگاٍی بُ بچ
نیسز فایه رِ باز کردو ِ نگاٍی کنی بُ خ ّط اریت ِ کجی کُ کشیدٌ شدٌ بّد، 

ً ٍای ریز شدٌ بُ اسکنی کُ بُ ٍيُ گ رُ بّدو . کردو ّ ذر بردو ِ با چش سرو رِ جن
این کُ این . این فایه ىخ ی کُ نارسّس دنةامش بّد، دسز ىنُ. سّخرُ، خیرٌ شدو

ٌ بر خّدش یک ن ر دیگُ  فایه دسرُ ىنُ برای نارسّس خینی بد ِ خ رناکُ؛ چّن عالِ
آسيّن ٍ رً با شَاا  ٍای . ًٍ ٍسز کُ راٌ باز کردن آسيّن ِ ِرِد بَش رِ بندٌ

آسيانی ىحافظز ىیشُ ِ اِنا برای ىحافظز خّدشّن، از اِن شَاا  ٍا یُ نقشُ شّو 
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برای ٍيین طیکه رِ فرسرادٌ بّد سراغً کُ فایه رِ ازو بگیرٌ ِ اگُ ىّفق . کشیدن
مةخند حیرِزی . نشد، ىن رِ بکشُ کُ دیگُ اِن یک ن ر ذّی این دنیا ِجّد نداشرُ باشُ

ُ  ٍایی انگنیسی نّشرُ شدٌ بّد. رِ مةً نشسز ٌ  ٍای . بُ صّرد عيّدی کني ِاژ
ُ ی ص حُ رِ سر ًٍ کردو ِ نّشرً دسز اِن کسی کُ این فایه رِ . انگنیسی گّش

 .نّشرُ درسز

ُ  ٍایی کُ حشز ًٍ نشسرُ بّد رِی کاغذ رِ، ذند ذند از زیر نگاًٍ گذرِندو ِ  جين
ُ ای کُ ىی  خّنً رِ ذّی ذٍنً شةز کنً. ذرجيُ کردو ُ کني ُ ب نگاٍی بُ . س ی کردو کني

ُ  ٍا رِ ح ظ کنً، این ٍا رِ چی کار کنً؟ دسری بُ صّرذً . نقّش ص حُ انداخرً نّشر
 .از ذّانایی چشيً ىی  ذّنسرً کيک بگیرو. نیاز بُ فکر کردن نداشز. کشیدو

ً ٍاو رِ بسرً ُ ی مغزان مج ذاث . ن س عيیقی کشیدو ِ چش با ذيرکز زیاد، ذّنسرً ص ح
ص حاد ذند ذند از نظرو ىی  گذشز ِ ىصه عکس ذّی . رِ حشز حنکً ذشخیص بدو

ُ ی سند ذّی ذٍنً نقش بسز ِ ىن ِاضح . ىغزو حک ىی  شد ٍشز ص ح
ً ٍاو رِ با سردرد شدیدی باز کردو. ىی دیدىشّن . ِقری از اذياو کار ى يئن شدو، چش

سردردو این قدر ناگَانی ِ شدید بّد کُ خینی . سرو رِ ىحکً بین دسز ٍاو فشردو
دسرً رِ بین دِ ابرِو گذاشرً ِ فشار خ ی ی بَش . خّدو رِ کنررل کردو ذا نامُ نکنً

ً کً اِن سردرد شدید ِ کشندٌ از بین رفز. ِارد کردو ن س عيیقی . ب د از چند شانیُ ک
ُ خاطر بیارو بةینً ِاق ا ذّی ذٍن شةز شدٌ یا نُ  !کشیدو ِ س ی کردو ب

خدا رِ شکر ذّی ذٍنً شةز شدٌ بّد ِ دیگُ نیازی . ن سً رِ باشدد بُ بیرِن فرسرادو
ب د ًٍ . اِل کاغذ رِ ذا جایی کُ ىی  شد ریز ریز کردو. بُ این کاغذ ِ این سند نداشرً

ُ جا شدو ِ ىرّجُ . فایه رِ با فشردن دکيُ دمیز، از مج ذاث حاک کردو ذّی جاو، جاب
این قدر این اذ ا  سری  براو گذشز کُ اصال ىّق یرً ِ جایی کُ نشسرُ . اطرافً شدو

 .بّدو رِ فراىّش کردٌ بّدو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

274 elahe-mohammadi  باد نسه از نابّدگریرىان |  

کشش حّسرً باعض شد . ن سی از سر آسّدگی کشیدو ِ دسرً رِ رِی ىیز گذاشرً
فحش رکیکی زیرمت بُ باربد کُ ! صّرذً جي  بشُ ِ ذازٌ یادو بی رُ کُ دسرً نابّد شدٌ

 .ىسةت این اذ ا  بّد، دادو ِ ازجاو بنند شدو

 :کسی از حشز سرو گ ز

 چیزی شدٌ دخررو؟ -

ُ  اشکان نگاٌ کردو  چرا یکَّ ااٍر ىیشُ؟. ىر جت برگشرً ِ ب

 :گ رً

 چُ چیزی؟! نُ -

 :نگاٍی بُ دسرً انداخز ِ گ ز

 دسرز درد ىی  کنُ؟ -

 .دسری بُ شامً کشیدو ِ دِبارٌ بَش نگاٌ کردو. نگاٌ ازش گرفرً ِ بُ دسرً خیرٌ شدو

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

 .نُ خینی -

ُ ش کشید ِ گ ز  :دسری بُ چّن

 چُ اذ اقی براش افرادٌ؟ -

 .سّخرُ -

ُ  ایيان کُ بُ جای ىن جّاا دادٌ بّد، انداخرً  .نگاٍی بی ذ اِد ب

 :اشکان نگاٍی بُ ج ريّن کرد ِ گ ز
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 چرا؟ -

ُ  ایيان زبّنِف ىن بشُ ِ بُ جای ىن جّاا بدٌ گ رً  :قةه از این ک

بُ خاطر حّاس حرذیً این . با عنصر ٍاىّن ىی  جنگیدیً. اىرِز صةح یُ ىاىّریز داشرً -
 .اذ ا  افراد

 :آرِو گ ز. ىر جت بَش نگاٌ کردو. سرش رِ ذکّن داد ِ جنّ اِىد

 .ذکّن نخّری ٍا -

نّر صّرذی رنگی از . دسرش رِ دراز کرد ِ رِی بازِی چخً کُ سّخرُ بّد، گذاشز
ىر جت ِ . آرِو دسرش رِ از رِی بازِو برداشز ِ ازو دِر شد. دسرش خارج شد

ِ  اشکان نگاٌ کردو  .کنجکاِ بُ دسرً 

 :ایيان کُ ٍنّز نرفرُ بّد، نگاًٍ کرد ِ گ ز

 .اِن یُ درىانگرٌ -

 .ِ سرش رِ حایین انداخز ِ دِر شد

ُ  اشکان انداخرً دسرً رِ رِی بازِو گذاشرً ِ ب د از این کُ ٍیچ . دِبارٌ نگاٍی ب
 .سّزش ِ دردی رِ احساس نکردو ذازٌ ىرّجُ ى نی درىانگر شدو

از ِقری اِىدٌ بّدیً اینجا حری یک بار ًٍ . صدای آی ّن حّاسً رِ بُ کنی حرد کرد
ُ صدا درنیّىدٌ بّد ُ  ٍا حرکز کردو ِ بُ طةقُ ٍيکف رفرً. این زنگ ب ُ طرف حن دیاکّ . ب
 .ذنَا ن ری بّد کُ این جا بّد

ُ طرفً برگشز  .آی ّن رِ گذاشز ِ ب

 :گ ز
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امینا یُ فکری برای اِن حسرٌ . یکیش کُ خیاط اصنیُ، حسرٌ ًٍ از شاگرداشُ. دِن رن -
 .بکن

ُ طرف حنجرٌ رفرً ِ گ رً  :ب

 چرا؟ -

ُ طّری سر از این جا . ىن ىی شناسيش. چّن خینی فضّمُ - اِن ذَران بّدٌ، نيی دِنً چ
 !درآِردٌ

 .برگشرً ِ نگاٍش کردو

 :گ رً

 ىن چی کارش کنً دقیقا؟! ىنظّرد رِ نيی فَيً -

ُ طرف در سامن برٌ در رِ باز کرد ِ . صدای در باعض شد دسرش رِ رِی بینیش بذارٌ ِ ب
ىن حشز در ىنرظر بّدو ذا اِن دِن ر جنّذر بیان ِ . شرِع بُ سالو ِ احّال حرسی کرد

ً کً ذ ارف  ٍاشّن ذيّو شد ِ از جنّی در کنار رفرن. ىن برّنً بَرر بةینيشّن اِل از . ک
نگاٌ سرذاحایی بًَ انداخز ِ شرِع بُ سالو ِ . ٍيُ خانّو جِّنی جنّ اِىد

ىن ًٍ س ی کردو ىصه خّدش جّاا بدو ِ نيی دِنً ذا چُ . احّال حرسی گرىی کرد
خانّو جِّن جنّذر اِىد ِ ب د دیاکّ در حامی کُ دسرش رِ رِی . اندازٌ ىّفق شدو

ُ طرفً برگردِند. شّنُ اِن فرد گذاشرُ بّد جنّ اِىد  .حسر فضّل، رِش رِ ب

اِن ًٍ کُ ىصه ىن شّکُ شدٌ بّد، خّدش رِ از ذک ِذا ننداخز ِ شرِع بُ 
 .فقط بُ ذکّن دادن سر اکر ا کردو ِ ذ ارف کردو کُ رِی ىةه بشینن! احّال حرسی کرد

 :نزدیک دیاکّ رفرً ِ آرِو گ رً

ُ  ٍا بگّ بیان حایین -  .بُ بچ
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خّدو ًٍ رِی یکی از ىةه  ٍا نشسرً ِ نگاٍی کنی بُ دِ ن ری کُ اِىدٌ بّدن ِ حکً 
س ی کردو اصال ااَار خّشةخری ِ خّشحامی با سَیه کُ . ىیَيان رِ داشرن، انداخرً

. نيی دِنً چرا؛ اىا حس خّبی بُ این کار نداشرً. برای بار سّو ىی دیدىش نکنً
ُ ی قةنيّن خینی ىسخرٌ بّد ىن رِ راٍنيایی کردٌ بّد کُ برو . ىخصّصا کُ دیدار دف 

 .خاطراذً رِ حس زدو ِ بُ حال برگشرً. ِ  ایيان رِ ذّی اِن ِض یز اسف بار بةینً

 :رِ کردو بُ خانّىی کُ اسيش رِ نيی دِنسرً ِ گ رً

ُ طّر مةاسی ىی  خّایً؟ -  دیاکّ بَرّن گ رُ کُ چ

 :مةخندی زد ِ گ ز

 .آرٌ ذقریةا -

ُ ش اینُ کُ کشی باشُ ِ ىان  . حارچُ خینی ىَيُ. بةینید! اٍِّو ذقریةا - اِمین نکر
دِىین نکرُ اینُ کُ حری االىکان ضدآذش ِ ضدآا . این خینی ىَيُ. ذحرکاذيّن نشُ

اگُ این ىّرد ذّش رعایز بشُ خینی عامیُ؛ اىا اگر ًٍ نشُ؛ چّن ِجّد ٍيچین . باشُ
ُ کً دِر از ِاق یرُ، ىشکنی نیسز ُ ای ی . این کُ ىان  حرکاذيّن نشُ ذّی امّیرُ. حارچ

 :مةخندی زدو ِ گ رً

 .درىّرد ىدمش ًٍ با ًٍ ىشّرد ىی   کنیً! ذصّر کنین دارین مةاس رزو ىی  دِزین -

ٌ  ٍای ىن رِ گرفز ُ دِنُ . خانّو جِّن بنند شد ِ با ىرری کُ ذّی کیف داشز، انداز دِن
ٌ  ٍاشّن ذّسط این خانّو ِ سَیه گرفرُ شد ُ  ٍا حایین اِىدند ِ انداز  .بچ

رِی ىةه نشسرُ . طرح فرضی ای کُ کشیدٌ بّدو رِ بُ فرانک دادو ِ ىرذت نشسرً
ٌ  ٍاش رِ بگیرن  .بّدو ِ ىنرظر حضّر نریيان بّدو کُ ذشریف فرىا بشُ ذا انداز

 :رِ بُ فرانک گ رً
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ىدمش . سایز ىن یُ دسز مةاس دیگُ ًٍ بی زحيز آىادٌ کنید؛ اىا نُ بُ ٍيّن ىدل -
 .ىصه بقیُ باشُ

 :سرش رِ با مةخند ذکّن داد ِ گ ز

 .حريا -

باالخرٌ نریيان افرخار داد ِ ذشریف فرىا . مةخندش رِ جّاا دادو ِ از جاو بنند شدو
ُ  ٍا ایسرادو ِ ىنرظر نگاٍش کردو. شد نگاٍی بُ ىن انداخز ِ سرش رِ بُ . حایین حن

بُ ىحض این کُ با سَیه . با فرانک احّال حرسی کرد. طرف فرانک ِ سَیه چرخّند
ً  ٍای نریيان دیدو حاضر بّدو قسً . چشً ذّ چشً شدن، ىن نّر خاصی رِ ذّی چش

سرجاو ایسرادو ِ حرکاد . بخّرو کُ اِن نّر عجیت رِ ذّی چشيش بُ ِضّح دیدو
ٌ اش رِ بگیرٌ. نریيان رِ زیر نظر گرفرً  .جنّ رفز ِ طّری ایسراد کُ سَیه برّنُ انداز

ُ ی سَیه رِ بررسی کنً گیج شدٌ بّدو ِ . فکری کُ از ذٍنً گذشز باعض شد ٍام
ذنَا چیزی کُ بُ ذٍنً رسید این بّد کُ از طریق . نيی دِنسرً دقیقا باید چی کار کنً

ُ حاذی ىّضّع رِ بُ جیکّا بگً ِ ازش کيک بخّاو ٌ  ایيان . ذن بُ دقیقُ نکشید کُ ٍيرا
 .حایین اِىد

 :فرانک نزدیکً اِىد ِ گ ز

 فقط ىن ذحّینشّن بدو یا خّدذّن ذحّیه ىی گیرید؟. عزیزو مةاساذّن فردا آىادٌ سز -

 .دیاکّ ىیاد ذحّیه ىی گیرٌ. دسررّن درد نکنُ -

ُ ی فرانک رِ ًٍ بررسی  دسرش رِ کُ دراز کردٌ بّد گرفرً ِ فشردو ِ ٍيّن بین ٍام
 !خدا رِ شکر این یکی انسان بّد. کردو
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ِ  ایيان ًٍ حشز سر سَیه . فرانک جنّ رفز ِ حشز سرش سَیه راٌ افراد جیکّا 
ىن جنّذر رفرً ِ شرِع کردو بُ حرف ٍای بی خّدی زدن ذا . رفرن ذا بُ ىّق  اقداو کنن

ذا در باغ برای فرانک چرد ِ حرد . حّاس فرانک رِ حرد کنً ِ سَیه رِ فراىّش کنُ
 .گ رً ِ آخر ًٍ بَش فَيّندو کُ سَیه ف ال نيیاد ِ خّدش ذنَا برٌ

در رِ باز . با قدو ٍای بنند خّدو رِ بُ سامن رسّندو. در رِ بسرً ِ ن س عيیقی کشیدو
. سَیه رِ ًٍ ىصه زینّس ىَار کردٌ بّدن. کردو ِ نگاٍی بُ سامن برافرِخرُ انداخرً

ُ ی خّدش . فکرش برای ذةدیه خّدش بُ سَیه، بی نظیر بّد خینی جامت بّد کُ بُ قیاف
ُ ی آذش گیر کردٌ بّد، طیکه بّد  !برگشرُ بّد ِ جامت ذر این کُ سَینی کُ بین ذن

*** 

ُ ی نریيان نگاٌ کردو ِ گ رً ٌ ی برافرِخر  :بُ چَر

 از ىن چی ىی  خّای؟ آزادش کنً؟ -

ً  ٍای خّنیش بًَ خیرٌ شدٌ بّد ِ نيی دِنسز کُ باید چی جّابً رِ بدٌ دسرً . با چش
عصةانی شدنز برای ىن یکی کاىال قابه . رِ بُ صّرذً کشیدو ِ بُ طیکه نگاٌ کردو

ذّجیَُ؛ اىا ىن نیاز بُ یُ ىدرک حایُ ِ اساس دار دارو ذا بُ این ٍيُ آدو کُ سُ سال از 
دقیقا ٍيین حنج دقیقُ حیش بّد کُ جیکّا . ذّ دسرّر گرفرن، شابز کنً کُ آنرىامی

 .شک کردٌ بّد ِ ىشکّک نگاٍش ىی  کرد

ُ طرف طیکه حرکز کردو ً  ٍای ریز شدٌ بَش نگاٌ کردو. حّفی کشیدو ِ ب . با چش
 .سرش رِ باال آِرد ِ نگاًٍ کرد

 :با مةخند حیرِزی گ رً

 چُ احساسی داری؟ -
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 :نیشخندی زد ِ گ ز

احساس؟ دارو بُ این فکر ىی  کنً کُ اگُ حنج دقیقُ دیگُ زىان ىی   بّد کاىه ذسخیر  -
 .شدٌ بّدی ِ ىن االن ذّی این ِض یز نةّدو

این کُ طیکنی کُ قرار بّدٌ ىن رِ . حس خینی جامةیُ. سرو رِ با خندٌ ذکّن دادو
حسی ىصه ! حس خینی نابیُ. ذسخیر کنُ ِ ذحّیه اربابش بدٌ االن ذّی چنگاميُ

 ...قدرد

 :ن س عيیقی کشیدو ِ گ رً

ذّ زىان کً آِردی ِ نرّنسری کارد رِ بُ حایان برسّنی؛ اىا ىن کنی این جا زىان  -
 .اضافی دارو

 :دسرً رِ بُ حامز فکر جنّی صّرذً گرفرً ِ اداىُ دادو

شيا ٍا ِقری ىی  ىیرید ٍیچی ازذّن باقی نيی ىّنُ ِ ىن این شانس رِ ندارو کُ  -
ٌ د رِ برای اربابز ب رسرً؛ اىا ىی  ذّنً جّری بکشيز کُ خّدو کیف کنً  .جناز

ً ٍاش خیرٌ شدو ِ حرسیدو  :بُ چش

 ىگُ نُ؟ -

ً ٍاش فَيیدو. حرحرص بًَ خیرٌ شدٌ بّد ُ ی . این رِ از اریت شدن چش اگُ این ذن
دِ سُ قدىی راٌ . آذش نةّد، ى يئنا نيی ذّنسرً این قدر راحز جنّش عرض انداو کنً

 .رفرً ِ ایسرادو

 :دسز ٍاو رِ حشز کيرو قالا کردو ِ گ رً
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ُ ی آذش رِ این قدر کّچیک کنً کُ ذرٌ ذرٌ جینیز ِینیز کنی ِ  - ىصال ىی  ذّنً این ذن
 .بسّزی

 :دِ سُ قدىی کُ اِىدٌ بّدو رِ برگشرً ِ گ رً

 .ذرجیح ىیدو ىصه بادکنک بررکّنيز! یا نُ... اىيً -

 :با خندٌ اداىُ دادو

 !بررکی ِ بگی حَوق -

 :نریيان بُ سيرً اِىد ِ گ ز

 ىی  خّای بکشیش؟ -

 :سرو رِ چرخّندو ِ گ رً

 شيا ىشکنی داری؟ -

کنررل خشيش رِ ىی  ذّنسرً احساس کنً ِ ىن اىشت عجیت از عذاا دادنش، مذد 
 !ىی  بردو

 :از بین دندِن  ٍاش غرید

 .ىی  ذّنُ اطالعاد خّبی بَيّن بدٌ -

ُ ای باال انداخرً ِ بی خیال گ رً  :شّن

یُ فرىان بر کُ فقط دسرّر داشرُ ىن رِ ذسخیر کنُ چُ اطالعاد خّبی ىی  ذّنُ داشرُ  -
باشُ؟ ِاضحُ کُ جّنش ٍیچ ارزشی برای نارسّس نداشرُ کُ این قدر نزدیک ىن 

 .فرسرادذش
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 :دسری بُ صّرذش کشید ِ گ ز

 .ٍرکار ىی  خّای بکن -

ُ طرف ىةه  ٍا رفز ِ رِی یکیشّن نشسز حاش رِ رِی . ِ با قدو  ٍای بنند ِ عصةی ب
ُ ش انداخز ِ بُ ىن خیرٌ شد  .حای دیگ

ُ ی آذش رفرً ُ طرف ذن این کُ ذنُ رِ از بین بةرو ریسک . دسری بُ گردنً کشیدو ِ ب
 .حس ذرجیحا این کار رِ نيی کنً. خینی بزرگی بّد

ُ رِش ایسرادو ِ بَش نگاٌ کردو ٌ ای زدو ِ گ رً. دقیقا رِب  :مةخند ىسخر

 حرفی نداری؟ -

 !چرا -

 :ىشرا  گ رً

 .دِسز دارو بشنّو. خت بگّ -

ً ٍاش ذنگ ذر شد ِ گ ز  :چش

 .ازد ىرن رو -

 :با ٍيّن محن ىشرا  جّاا دادو

 .ىنً ٍيین طّر -

ُ سینُ ایسرادو ً ٍاو رِ بسرً ِ بُ کاری . حا ٍاو رِ بُ عرض شّنُ باز کردو ِ دسز ب چش
 .کُ ىی  خّاسرً انجاو بدو فکر کردو ِ س ی کردو کُ رِش ذيرکز کنً
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ً ٍاو رِ باز کردو ِ بُ طیکه نگاٌ کردو . مةخندی زدو ِ آرِو الی دٍنً رِ باز کردو. چش
ُ ای از عنصرو اسر ادٌ ىی  کردو از طریق ارذةاط چشيی ای کُ با ٍاش . این دف ُ از راٌ دیگ

ذغییر رنگ ِ . داشرً، بادی کُ از دٍانً خارج ىی  شد رِ بُ درِن بدنش فرسرادو
ٌ اش نشّن ىی  داد کُ دارو ىّفق ىیشً ً ٍاو رِ بسرً ِ از گّش ِ دٍانً . انداز چش
ً ٍاو رِ ناگَانی باز . باشدد بیشرری باد رِ بُ بیرِن فرسرادو ب د از چند دقیقُ چش

 .کردو

ُ ذیکُ شدنش ً ٍاو، ىساِی شد با ذرکیدن طیکه ِ ذیک اجزای . بازشدن یکَّیی چش
ُ ی آذش برخّرد کرد ِ صدای بدی داد  .بدنش کُ در حال دِد شدن بّد بُ ذن

ُ ی آذش رِ از بین بردو ! اِل صدای ذرکیدنش ب د صدای سّخرنش. صاف ایسرادو ِ ذن
ٌ ای کردو  .برگشرً ِ بُ نریيان نگاٌ کردو. خند

 :دسرً رِ بُ کيرو زدو ِ گ رً

ُ طّر بّد اسراد؟ -  چ

 :دسری براو زد ِ گ ز

 .عامی بّد -

ُ  ٍا حرکز کرد ُ طرف حن قةه از این کُ از حنُ باال برٌ برگشز ِ . از جاش بنند شد ِ ب
ب د ًٍ سرش رِ حایین انداخز ِ . نگاٍی کُ ى نیش رِ ن َيیدو. نگاٍی بًَ انداخز

 .باال رفز

*** 

ار» َّ  «بازیگر ق
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ُ ای کُ دسرً بّد رِ رِی حاو گذاشرً ُ او انداخرً ِ حیام نگاٍی بُ . حاو رِ رِی حای دیگ
ٌ ی ذّی ارفً انداخرً ُ دسز آِردٌ . انار ٍای دِن شد انرژی کُ از نابّد کردن طیکه ب

بّدو خینی زیاد بّد ِ حس غرِر ِ ىرىّز بّدن رِ درِنً ذقّیز کردٌ بّد، طّری کُ 
ُ اش ىی  کردو ِ ىجةّر ىی  شد جاش رِ عّض  ٌ او بُ نریيان، کالف ٌ  ٍای خیر  گاٍی با نگا
کنُ ذا از ذیررس نگاًٍ خارج شُ ِ این خینی براو مذد بخش بّد کُ ن ّذ نگاًٍ حری 

ُ ذنگ آِردٌ بّد ُ او یاد نيی کردو ِ حال ِ آیندٌ رِ زندگی . نریيان رِ ًٍ ب خینی از گذشر
ُ او غصُ نيی خّردو. ىی  کردو ُ ی از دسز رفر ىصال با این کُ االن دِرِف . دیگُ برای گذشر

ًٍ نشسرُ بّدیً ِ شت ینداىّن رِ بُ سر ىی  کردیً اصال خاطراد حارسال ذّی ذٍنً 
ً رخ فراىرز . کسی کُ کنارو نشسز حّاسً رِ حرد خّدش کرد. نيی اِىد ً نگاٍی بُ نی نی

ُ او چرخّندو قدر خّنسرد شدٌ بّدو کُ حری این. انداخرً ِ سرو رِ بُ طرف حیام
ٌ ِبیگاٍشّن ًٍ اذیرً نيی کرد شاید یُ . نشسرن ٍنیا کنار  ایيان ِ حرف زدن  ٍای گا

. نيی دِنً؛ اىا ٍرچی بّد ازش مذد ىی  بردو. بی حسی ى نق نسةز بُ اطرافیانً داشرً
از نابّدی طیکه ذا این نرایج درخشانً زىان زیادی . فکر ىی  کردو ذازٌ دارو زندگی ىی  کنً

گاٍی این ٍيُ نریجُ یا ذغییر . نيی گذشز؛ اىا انگار برای ىن یک ىاٌ گذشرُ بّد
 ِاق ا چرا یکَّ این جّری شدو؟. ىر جت ِ نگرانً ىی  کرد

 .بُ خاطر نابّدیِف طیکنُ -

ى يئنً کُ ىن ذّی ذٍنً حرف زدٌ بّدو ِ . ىر جت سرو رِ بُ طرف فراىرز چرخّندو
 .صداو درنیّىدٌ بّد

ُ کً ن س ىی  کشی ِ از  - ُ خاطر برداشرن سایُ سنگینش از رِی زندگیرُ کُ ذازٌ داری ی ب
 .زندگیز مذد ىی  بری

 :گیج نگاٍش کردو ِ گ رً

 !ىیشُ ِاضح ذر بگین؟ ىن ِاق ا ىرّجُ نيیشً -
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 .خً شد ِ اسرکان چایش رِ رِی ىیز جنّش گذاشز ِ دسرش رِ دِر زانّش قالا کرد

ِ  ایيان ًٍ . اَر کُ با  اشکان رسیدیً اِمین ن ر ذّ رِ دیدیً - ً ٍاد  اشکی بّد  چش
ُ ی بینرّن، کار زیاد سخری نةّد. دنةامز راٌ افرادٌ بّد ُ کً . حی بردن بُ راب  ٍيّن جا ی

قرار بّد ٍ رُ اِمی کُ بُ ِیال ىیاین ذيریناد نابّدگر رِ انجاو بدی ِ ذةدیه . شک کردو
با . بُ یُ نابّدگر جدی ِ ىرىّز بشی؛ اىا چیزی کُ ىی دیدو این رِ نشّن نيی داد

نریيان حرف زدو ِ ىرّجُ شدو کُ ذيریناذز رِ انجاو دادی ِ ذا چند رِز اِل خّا 
ً ٍاد ىی  شد . بّدی؛ اىا ب د از برگشرنز از دانشگاٌ ىاِرا بُ که ذغییر کردی از چش

ً ٍاد ىرّجُ شدو کُ ذسخیر شدٌ بّدی ِ ب د از . سنگینی رِ دید از ىردىک مرزِن چش
ً ٍاد ِ رِحز سنگینُ  .اِن ًٍ باز کار سخری نةّد ذشخیص این کُ چرا چش

 :کاىه بُ طرفش چرخیدو ِ گ رً

 حس ِجّد طیکه باعض عذاا این چند ِقرً بّدٌ؟ -

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

ُ طرف ذّ بیاد حشز سرش ِردی رِ خّندٌ کُ، ذا ذّ  - ِقری نارسّس ىاىّرش کردٌ کُ ب
برای ٍيین ٍيیشُ ِ ٍيُ جا دنةامز بّدٌ ِ ذسخیر کردنز . رِ ذسخیر نکردٌ برنگردٌ

 .اجازٌ ِرِد بیشرری بَش دادٌ

 :ىکصی کرد ِ اداىُ داد

ُ قدری سنگین کنُ کُ قدرد ن س کشیدن  - اصال ِجّد اجنُ ٍرجایی ىی  ذّنُ فضا رِ ب
ذّ ب د از ذيریناذز باید چیزی فراذر از این ىی  شدی ِ االن ذازٌ بُ اِن . رِ از آدو بگیرٌ

 .حس ناا دسز حیدا کردی



 

www.lovelyboy.blog.ir 

286 elahe-mohammadi  باد نسه از نابّدگریرىان |  

ً ٍاو نگاٌ کرد ِ . ىر کر بَش خیرٌ شدٌ بّدو ِ بُ حرف ٍاش گّش ىی  دادو بُ چش
 :گ ز

ٍربار با نابّدی ٍر یک از اجنُ این حس رِ درِنز حررنگ ذر ىی  کنُ ِ ٍرچی اِن جنی  -
قدر گاٍی اِن. کُ ىی  کشی قّی ذر ِ نزدیک ذر بُ ع ریز باشُ، این حس درِنز قّی ذرٌ

 ...قّی کُ ٍرکسی نيی ذّنُ ذحينش کنُ ِ خّدش رِ از بین ىی  برٌ

 :بی ذّجُ بُ حرف آخرش با حامز ىر کر گ رً

 !ىیشً یُ نابّدگرِف ِاق ی. حس با نابّدی نارسّس ىن ذکيیه ىیشً -

 :بی خیال سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

 .یُ ٍيچین چیزی -

اشرَاو با شنیدن این حرف ٍا .  قاشق حری از انار  ٍای دِن شدٌ رِ ذّی دٍنً گذاشرً
ُ دسز . ذشنُ شدٌ بّدو. دِبرابر شدٌ بّد ُ ی اِن قدرذی کُ ب د از کشرن نارسّس ب ذشن

 .ىی آِردو

 :برگشرً سيز فراىرز ِ حرسیدو

ُ طّر ىرّجُ حرف ٍای درِنً شدین؟ ىن ى يئنً کُ بنند فکر نيی کردو -  !شيا چ

ٌ ای کرد ِ گ ز  :ذک خند

 .ذّ ذّی ذٍنز فکر ىی  کردی. درسرُ -

 :با مةخند کجی نگاًٍ کرد ِ گ ز

 .ىن ىی  ذّنً ذّی ذٍن آدو ٍا حرسُ بزنً -
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. ی نی با این حساا ذياو فکرو رِ شنیدٌ بّد. بدِن این کُ حنک بزنً نگاٍش کردو
ُ ای نکردٌ بّدو  .خّا شد کُ فکر اضاف

 :رِ ازش گرفرً ِ گ رً

 بُ نظرذّن کار بدی نیسز؟ -

نزدیک شدنً بُ کسی یا خیرٌ شدن بُ . کار بدیُ؛ اىا اخریارش دسز ىن نیسز. چرا -
 .صّرذش باعض این اذ ا  ىیشُ

 :ذّی جاو ذکّنی خّردو ِ گ رً

 .حس از این بُ ب د باید خینی حّاسً جي  باشُ -

ُ ای کرد ِ چیزی نگ ز ُ  ٍای ذّی سامن . خندٌ ىردان حّفی کشیدو ِ نگاٍی بُ چَرٌ بچ
از حامز ى ذبی کُ داشرً . فراىرز از کنارو بنند شد ِ نزدیک  اشکان نشسز. انداخرً

 .خارج شدو ِ راحز ذر نشسرً

ُ ای از انار  ٍا رِ خّردو نگاٍش کردو ِ . ارشیا ٍيراٌ مج ذاحش کنارو نشسز. قاشق دیگ
 :گ رً

 !از یندا مذد بةر. اىشت رِ بیخیال مج ذاحز شّ -

 :ٍيّن طّر کُ با اخً بُ مج ذاحش خیرٌ بّد گ ز

 .ىن ِقز این قرذی بازی ٍا رِ ندارو -

ً ٍای گرد نگاٍش کردو  :قةه از این کُ برّنً حرف ِ ذغییرش رِ ٍضً کنً، گ ز. با چش

 !ىدرک حایُ ِ اساس داری کُ ىی  خّاسری -

ُ ِری اداىُ داد  :نگاًٍ کرد ِ با مةخند ی
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 .حیدا کردو -

ُ طرفش خً شدو ُ طرفً . از حامز شّکُ خارج شدو ِ ب قةه از این کُ مج ذاحش رِ ب
 :بچرخّنُ، دیاکّ داخه اِىد ِ گ ز

 .ىیز رِ آىادٌ کنید کُ شاو سرد نشُ -

ذرجیح دادو ذّی زىان بَرری سند اسیری . کالفُ سرو رِ ذکّن دادو ِ از جاو بنند شدو
ُ ی کيک کردن بُ دخررٍا رِ نداشرً. نریيان رِ بةینً ذّی ایِّن رفرً ِ نگاٍی . حّصن

سرو رِ رِی شّنُ چرخّندو ِ بُ جیکّا ِ آئیه کُ ىشغّل . بُ سیاٍی شت انداخرً
ُ  ٍا بّدن، نگاٌ کردو از این کُ شيا ٍا ًٍ جاسّس یا ناىرد از آا . کةاا کردن جّج

ً ٍاو رِ باز کنً ِ بةینً ٍیچ کس حشرً نیسز. دربیاید نيی ذرسً  .ذرسً از اینُ کُ چش

شاو رِ برخالف ٍيیشُ ذّی فضای گرو ِ شادی خّردیً ِ ىن ذياو این ىدد س ی 
کردو از فضا مذد بةرو ِ حّاسً، حرد اِن چیزی کُ ذّی مج ذاث ارشیا انرظارو رِ 

 .ىی  کشُ، نشُ

ُ طرف ارشیا حرکز کردو بین راٌ نگاٍی بُ ٍنیا . آا دسرً رِ با مةاسً خشک کردو ِ ب
ایيان ىرّجُ نگاًٍ شد .  کُ کنار  ایيان نشسرُ بّد ِ با مةخند براش حرف ىیزد، انداخرً

رِ . نگاٍی کُ باعض شد ذُ دمً بریزٌ ِ ذخش قنت بگیرو. ِ نگاٌ عجیةی بًَ انداخز
مت ٍاش رِ رِی ًٍ فشرد ِ بی حرف مج ذاث رِ باز کرد . ازش گرفرً ِ کنار ارشیا نشسرً

 .ِ بُ دسرً داد

ُ رِو بّد انداخرً ُ ای کُ رِب  :بُ ارشیا نگاٌ کردو ِ آرِو حرسیدو. نگاٍی بُ ىقام

 این چیُ؟ -

 .با انگشز بُ خ ی  اشارٌ کرد ِ انگشرش رِ ذا سُ خط حایین ذر کشید
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 .بخّن -

ً  ٍای ریز شدٌ شرِع کردو بُ خّندن  :با چش

ُ  ٍای شّىش احریاج بُ یک ط يُ ِ » - در این ىیان فةینس برای بُ اذياو رساندن نقش
ِ در نَایز با ذّجُ بُ ىدارک ِ اسناد رِ شدٌ، فةینس، . شاید ًٍ یک جاسّس داشز

 «.نریيان راد را بُ عنّان جاسّس خّد در بین گرٌِ ذیسراذیه برگزید

 :با صّرد کج برگشرً طرف ارشیا ِ گ رً

 ٍيینُ؟ -

 :گ ز. با اخيی کُ نشّن از جدی بّدنش بّد خً شد ِ بُ مج ذاث نگاٍی انداخز

 !آرٌ دیگُ -

 :خً شدو ِ در گّشش آرِو گ رً

 . ن ر رِ ىرقاعد کن11ًىن چیزی ىی  خّاسرً کُ برّنً این . ىدرکز ذّ سرد بخّرٌ -

از . سرو رِ چرخّندو ِ بُ مت ٍای آِیزِنش نگاٌ کردو. آرِو برگشرً ِ سرجاو نشسرً
ٍر محظُ . کالفُ بُ بقیُ نگاٌ کردو! صةح ىن رِ ى  ه کردٌ کُ ذَش این رِ ذحّینً بدٌ

ُ  ٍاىّن ِ اذ اقاذی کُ ىی  افرُ، خ رناکُ ِ ىن ٍیچ ىدرک ِ  باخةر شدن نریيان از نقش
اگُ نریيان جاسّسُ حس چرا ىن رِ ِارد گرٌِ . دمیه قاط ی ندارو کُ حسابش رِ برسً

 .کرد؟ چرا بُ ىن آىّزش داد؟ صدای زنگ ىّبایه باعض شد از فکر دربیاو

 .با دیدن اسً بَارٌ بُ اىید خةری جّاا دادو

 امّ -

 .خةر ىَيی براد دارو. امینا سری  آنالین شّ -
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 .باشُ -

ُ  ی ایيینً شدو. ِ گّشی رِ ق   کردو  .خّدو رِ بُ طةقُ دِو رسّندو ِ ِارد ج ة

 .باِر نيی کنی چی براد حیدا کردو -

 :ذند ذند نّشرً

 چی؟ -

ُ  ٍا خینی دیر براو ىی  گذشز ِ داشرً عصةی . کالفُ دسرً رِ بُ حیشّنیً کشیدو شانی
 .با دیدن حیاو جدید، سری  رِش کنیک کردو. ىی  شدو

نيی دِنً چی . ىن داشرً درىّرد اخةاری کُ کاىال ذا االن ىخ ی بّدٌ ذحقیق ىی  کردو -
ُ ای خّرد ِ باز شد ُ ی باز شدٌ یُ کاغذ رنگ ِ . شد کُ یک دف ُ دسرً رِی ص ح ص ح

ُ ی اسکن شدٌ بّد حایین اِن ىرن دِذا نشّنُ . انگار کُ ىرن یک قرارداد باشُ. رِ رفر
ُ ی کنارش رد . بّد اىضای نریيان رِ زِد شناخرً؛ چّن چند بار دیدٌ بّدو ِ نشّن

حس . اصال طةی ی نةّد ِ نيی شد بُ اشر انگشز آدىیزاد نسةرش داد. انگشز بزرگی بّد
 .حدس زدو کُ قرارداد بین یُ جن ِ نریيان بسرُ شدٌ

 خت؟ اِن سند رِ ذخیرٌ کردی؟ -

عکسی کُ براد ىی  فرسرً یُ سند ىحکً . با عرض ذاسف نُ؛ اىا براد یُ سّرحرایز دارو -
ُ دارٌ  .ِ حای

 .دِ ذا دسرً رِ ىحکً بُ صّرذً کشیدو ِ ىنرظر عکسی کُ ىی  گ ز شدو

. عکس آرِو آرِو باز شد ِ ص حُ مج ذاث رِ گرفز. حیاو جدیدی کُ اِىد رِ باز کردو
ُ ی سةز ِ . حنکی زدو ذا با دقز بیشرری عکس رِ بةینً ذصّیری کُ رِ بُ رِو بّد، ص ح

ٌ ی نریيان رِ راحز ىی  شد ذشخیص داد کُ کاىال جدی بُ فرد  ٌ رنگی بّد کُ چَر سیا
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ُ رِش خیرٌ شدٌ ُ ی شابز ِ دقیقی نداشز ِ ذشخیص این کُ آدو . رِب ُ رِ قیاف فرد رِب
ُ سز کار سخری نةّد ِ حدس ب دی ىن این بّد کُ اِن جن کسی . نیسز ِ از اجن

 .نیسز جز فةینس

از جاو بنند . دِبارٌ اِن حس قدرد ِ غرِر درِنً غنیان کردٌ بّد. ن س عيیقی کشیدو
ُ  ٍا حایین رفرً ُ طرف نریيان حرکز . شدو ِ از حن ُ  ٍا انداخرً ِ ب نگاٍی کنی بُ بچ

میّان چایش رِ رِی ىیز گذاشز ِ . جنّش ایسرادو ِ نگاٍی بَش انداخرً. کردو
ً ٍاو این قدرد رِ حیدا کردٌ بّد . نگاًٍ کرد ً ٍاو خّند یا شاید ًٍ چش فکر کنً از چش

ُ رِو ایسراد ِ نگاٌ گنگی بًَ انداخز! کُ برّنُ حرف بزنُ مج ذاث رِ باز کردو ِ . رِب
ُ رِش گرفرً  .نگاٍش رنگ باخز ِ خّاسز حرفی بزنُ. رِب

 :آرِو گ رً

 .ٍیس -

 :دسرً رِ بُ طرف قنةش دراز کردو ِ زیر مت گ رً

 .براد ىراس ً -

ً ٍاو رِ بسرً صدای برخّرد جسيی بُ زىین . ِرد ىّرد نظرو رِ زىزىُ کردو ِ چش
ً ٍاو رِ باز کردو ِ نگاٌ حقیری بُ نریيان کُ جنّی حاو رِی . نشّن از ىّفقیرً بّد چش

 ...بازیگر خّبی ٍسری آقای راد. زىین افرادٌ بّد انداخرً

*** 

ٌ  ٍا ى يئن شدو ازش فاصنُ گرفرً یکی از ىزیز  ٍای بسرُ . ِقری از ىحکً بّدن گر
خت، حاال ىی  ذّنی . شدن بُ ذخز اینُ کُ در ٍیچ صّرذی نيی ذّنُ خّدش رِ آزاد کنُ

ُ ٍّش بیای . نگاٍی بُ قاىز بنندش کُ بیَّش رِی ذخز افرادٌ بّد انداخرً. ب
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ذّ ىی  ذّنسری خینی بُ دردو بخّری؛ اىا افسّس کُ خّدد رِ . حسرذی بُ دمً نشسز
 .ن سً رِ آٌ ىانند بُ بیرِن فرسرادو. فرِخری

ُ طرف نشسرُ ِ . از اذا  خارج شدو ِ بُ طةقُ حایین رفرً ُ  ٍا کُ ٍرکدِو ی نگاٍی بُ بچ
 .کالفُ سرو رِ ذکّن دادو. ىاذً گرفرُ بّدن، انداخرً

ُ  ٍا داریً - از ٍيّن اِل . ىیشُ بگید کُ دقیقا چرّنُ؟ از االن بُ ب د زیاد از این نيّن
ُ ش نيی خّان بذارن کُ کار ىا بُ سرانجاو برسُ حاال . ِاضح بّد کُ نارسّس ِ دارِدسر

نُ ذقصیر ىنُ نُ ذقصیر ! یکی از اصنی  ذرین اعضا جاسّس از آا دراِىدٌ کُ اِىدٌ
 .حاشین بُ کارذّن برسین ِقريّن کيُ. شياٍا

 :رِ کردو بُ جیکّا ِ گ رً

 یادذّن ٍسز کُ صةح باید زىان رِ بُ ىن بدین؟ -

 .ایيان ًٍ حشز سرش بنند شد ِ راٌ افراد.  سرش رِ ذکّن داد ِ از جاش بنند شد

 :نزدیکی ىن ایسراد ِ گ ز

 ىی  خّای با ٍاش چیکار کنی؟ -

 :از گّشُ چشً نگاٍش کردو ِ گ رً

 !شاید کشريش. ٍنّز ذصيیيی نگرفرً -

ٌ ای ذّی دمً کردو. ن سی عصةی کشید ِ از کنارو رد شد ُ قدر . خند خّدش نيی دِنُ چ
خت این کُ بکشيش . مذد ىی  برو ِقری درىّرد کشرن حرف ىیزنً ِ اِن عصةی ىیشُ

ُ  ٍاو بّد ِ  . ف ال ذرجیح ىیدو ازش اسر ادٌ کنً. از آخرین گزین ىی  ذّنُ اطالعاد ر
 .این طّری خینی کيکيّن ىی  کنُ. اشرةاٍی بُ فةینس ب رسرُ
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 :رِ بُ بقیُ کُ ٍنّز بی خیال نشسرُ بّدن، بنند گ رً

 .بنند شین دیگُ! ٍنّز کُ نشسرین -

ً کً از جاشّن بنند شدن ِ بُ طةقُ باال رفرن حامرّی ندا رِ از چّا مةاسی برداشرً ِ . ک
از ىّق ی کُ عکس رِ دید بیرِن رفز ِ . دنةال فراىرز بُ بیرِن از سامن حرکز کردو

ٌ ای ندا انداخرً. ٍنّز بُ داخه برنگشرُ بّد باید . نگاٍی بُ آسرین  ٍای حامرّی فیرِز
. در رِ باز کردو ِ از سامن خارج شدو. قةه از حرکريّن یُ حامرّ برای خّدو جّر کنً

ُ ای کُ دیدو، دِد غنیظ سیگار بّد کُ ذّی ٍّا بخار ىی  شد دسز ٍاو رِ ! اِمین صحن
بّی برف . نگاٍی بُ آسيّن کُ قرىز شدٌ بّد انداخرً. ذّی جیت  ٍای حامرّ فرِ کردو

ُ قدر دمً برای س یدحّش شدن زىین ذنگ شدٌ  بینیً رِ نّازش کرد ِ بُ یادو آِرد کُ چ
ٌ  ٍای ایِّن ذکیُ کردٌ بّد، حرکز کردو ِ کنارش . بّد ُ طرف فراىرز کُ بُ نرد شيردٌ ب

 .ىن ًٍ ىصه خّدش ذّی سکّد بُ باغ خشک ِ ذاریک خیرٌ شدو. ایسرادو

ِقری حسرش . دارایی یُ ىرد، حسرشُ. حدر  ٍا ٍيیشُ بُ دارایی  ٍاشّن افرخار ىی  کنن -
جنّش راٌ ىیرٌ ِ بُ قدِباالش نگاٌ ىی  کنُ، اِن محظُ حس ىی  کنُ کُ دیگُ چیزی از 

 .دنیا نيی خّاد

سکّد فراىرز، . بُ دِنُ برفی کُ رقصان از جنّی صّرذً رِی زىین ىی افراد نگاٌ کردو
ُ قدر حدرش رِ شکسز ِ خرد کرد . ىن رِ بُ این فکر برد کُ نریيان با این کارش چ

 .ىی  ذّنسرً عيق غً این ىرد رِ درک کنً

 :ن س عيیقی کشید ِ گ ز

چیزی کُ برای ىن ِ ىادرش ِاق ا . نریيان از بچگی دنةال رِح ِ رِح بازی بّد -
. ٍیچ ِقز نيی گ ز کُ فالن ىاشین یا فالن ذ نگ رِ براو بخر. نگران کنندٌ بّد

ُ  ٍا نةّد ُ ی بچ ُ ی کّدک بّد. ٍیچ ِقز ىصه بقی ِقری ًٍ کُ . اکصر اِقاد دنةال برناى
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ُ ش سرش ذّی کراا بّد ىی  ذرسیدو کُ . ىی  ذرسیدو. خّندن ِ نّشرن یاد گرفز ٍي
ذغییراد ژنریکیِف ب د از کار ٍاو ذّی جِّنی، رِش ذاشیر گذاشرُ باشُ؛ اىا ٍيیشُ از 

ِقری با  ایيان راز ىن ِ  اشکان رِ فَيیدن، . اِن چُ کُ ىی  ذرسی گریةان گیرد ىیشُ
 .خّنُ ذةدیه بُ ىیدِن جنگ شدٌ بّد

 .سیگارش رِ بُ حایین حرد کرد

اىید داشرً بُ این کُ کار ناذيّو ىن رِ . شدٌ بّد ذياو اىید ىن. حسر ىن خّا بّد -
اىشت صدبار با خّدو ِ خدا گ رً . اىشت ىراسف شدو برای داشرنش. ذيّو ىی  کنُ

اىشت ىنِف حدر شرىً شد از . کاش بُ دنیا نيی اِىد کُ این جّر باعض سرافکندگیً نشُ
 .داشرن ٍيچین حسری

ً رخش نگاٌ کردو . بُ قّل خّدش، ىصه یک حدر براو قابه احرراو بّد. برگشرً ِ بُ نی
دمً برای شکسرن غرِرش . براو ىًَ نةّد کُ حدر نریيانُ؛ ی نی اصال رب ی نداشز

 .ىی  سّخز

 :ن سً رِ بُ بیرِن فرسرادو ِ گ رً

ُ خاطر اِن سرزنش نکنین. حساا شيا از نریيان کاىال جداسز -  .اصال خّدذّن رِ ب

ُ ی نردٌ نشسرً ِ اداىُ دادو  :چرخیدو ِ مة

ىّضّع ىَيی کُ ذٍن ىن رِ ىشغّل کردٌ اینُ کُ نریيان از کِفی با ٍاشّن ٍيکاری  -
 دارٌ؟ زىان زیادیُ یا جدیدا؟

 .دمً نیّىد جنّش بگً کُ زىان زیادیُ یا جدیدا جاسّسشّن شدٌ. حرفً رِ اداىُ ندادو

ُ ای گ ز  :دسرش رِ ذّی جیت شنّارش فرِ برد ِ با صدای گرفر

 .این چیزی از گناٍش کً نيی کنُ -
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 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

ُ قدر از اطالع ىا دسز  - امةرُ؛ اىا برای ىن ىًَ اینُ کُ از کِفی؟ ىی  خّاو بةینً چ
 .نارسّسُ

 :ب د از سکّد کّذاٍی گ ز. برگشز ِ نگاًٍ کرد

احرياال زىان زیادی نيی گذرٌ؛ چّن اگُ ىال خینی ِقز حیش باشُ با عقه جّر  -
اگُ جاسّس . اِن ذک ذکرّن رِ حیدا کردٌ، بُ این جا آِردٌ ِ ذّ رِ ذ نیً دادٌ. درنيیاد

 !ىی   بّد ٍیچ ِقز این کارٍا رِ نيی کرد یا خینی چیز ٍا رِ بَرّن یاد نيی  داد

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

 .درسرُ -

براو فرقی نيی  کرد کُ ىرّجُ بشُ؛ چّن ىسنيا قةه از این کُ ىن . فکری از سرو گذشز
 !چیزی بگً خّدش ىی شنید

 :حس گ رً

باید . با جادِ برگردِندش ذا ذّی گرٌِ بيّنُ. نریيان رِی شاٍرخ خینی حساس بّد -
 .ىراقت اِن ًٍ باشیً؛ چّن از ٍيّن اِل خینی بَش ىشکّک بّدو

 .سرش رِ بُ ى نی باشُ ذکّن داد

ُ طرف سامن حرکز کرد  :قةه از این کُ برسُ، حرسیدو. ب

 .قةال ىصه این گرٌِ بّدٌ -

 :اداىُ دادو. برگشز ِ بًَ خیرٌ شد

 شيا ذّی اِن گرٌِ چُ نقشی داشرید؟ -
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 :مةخند کجی زد ِ گ ز

 ذّ چُ نقشی ذّی گرٌِ داری؟ -

 :جّاا دادو

 !ىیشُ اسيش رِ گذاشز رٍةر -

 :ن س عيیقی کشید ِ گ ز

ُ  اشرةاٌ ٍيُ رِ نابّد کردو -  .ىن ًٍ ىصه ذّ رٍةر گرًٍِ بّدو؛ اىا با ی

 :آٍی کشید ِ اداىُ داد

 .اِمین  اشرةاٌ ىی  ذّنُ آخرین  اشرةاٍز باشُ. خینی ىّاات باش امینا -

ِ ىن رِ با کنی سّال ِ ابَاو ذنَا . ب د از ذيّو شدن حرفش در رِ باز کرد ِ داخه شد
 .گذاشز

*** 

 .عصةی دسز ندا رِ کشیدو ِ بیرِن آِردو

 :رِ بَش ذّحیدو

 ى نّو ٍسز چُ غن ی داشری ىی  کردی؟ -

ً ٍاش ذکّنی خّرد ِ گ ز  :ىردىک چش

 .دمً براش سّخز، خّاسرً کيکش کنً. گ ز کُ دِسرً دارٌ -

ً ٍاش نگاٌ کردو از ىردىک  ٍای مرزِنشّن ىرّجُ شدو کُ قضیُ از چُ . ىةَّد بُ چش
بُ ٍيّن طرفی . بةخشیدی گ رً ِ با ذياو ِجّد یک سینی جانانُ بُ گّشش زدو. قرارٌ
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گرفريش ِ برش . کُ بَش سینی زدو چرخید ِ فّری دسرش رِ رِی گّشش گذاشز
ً ٍاش انداخرً ِ ن س راحری کشیدو. گردِندو  .نگاٍی بُ چش

 :با ٍيّن حامز حرسید. خنصی بًَ نگاٌ ىی  کرد

 چرا زدی ذّ گّشً؟ -

ٌ ای کردو ِ گ رً  :ذک خند

ُ ی دیگُ گّل اِن ٍیّال رِ نخّری - ً ٍاد بخرٌ ذا دف   .خّاسرً بر  سُ فاز از چش

 :سرش رِ کج کرد ِ گ ز

 ی نی چی؟ -

ُ ای کردو ِ گ رً  :حّف کالف

ُ ای اسر ادٌ ىی  کنُ ذا خّدش رِ نجاد بدٌ - . ی نی نریيان از االن بُ ب د از ٍر حرب
ذّ ًٍ؛ چّن جادِ شدٌ . خینی راحز ذّ رِ جادِ کردٌ بّد ِ بَز گ رُ بّد دِسرز دارو

 :بّدی، غریدو

 .داشری نجاذش ىی  دادی -

ً ٍای گرد نگاًٍ کرد ِ گ ز  :با چش

 جدی؟ -

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ باذاسف گ رً

 .بنُ -
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نيی ذّنسرً ذصيیً . گردنً رِ ىاساژ دادو. دسری بُ صّرذش کشید ِ از کنارو رد شد
ٍرمحظُ اىکان داشز نریيان خّدش رِ از دسز ىا نجاد بدٌ ِ ب دش . ق  ی بگیرو

ُ ی اِمین بار کُ نُ. ى نّو نةّد کُ چی کار خّاٍد کرد ىصه ٍيیشُ گیج بّدو ِ ! ِاس
ُ اش رِی . نيی دِنسرً باید چی کار کنً  گیر کردٌ بّد، 12نگاٍی بُ ساعز کُ عقرب

آرِو ِارد شدو ِ بُ نریيان کُ عین جنازٌ . حّفی کشیدو ِ در اذا  رِ باز کردو. انداخرً
ٌ او بگیرٌ. رِ ذخز حَن بّد، نگاٌ کردو ذکّنی خّرد ِ . ذشةیَش بُ جنازٌ باعض شد خند

 .نگاًٍ کرد

ُ ًٍ گرٌ زدو ِ چند قدىی ذّی اذا  راٌ رفرً  .دسز ٍاو رِ ب

 .اصال فکر خّبی نةّد کُ با جادِ ندا رِ گّل بزنی -

 :گ رً. ایسرادو ِ نگاٍش کردو

ً دیگُ رِ ىی شناسیً - نيی خّاو با زِر ِ مجةازی ازد حرف . ىا یُ ىددِف ذقریةا طّالنی ٍ
 .حس خینی قشنگ خّدد جّاا سّال  ٍاو رِ بدٌ. بکشً

 :نزدیک رفرً ِ حرسیدو

 چند ِقرُ کُ با فةینس ٍيکاری ىی  کنی؟ -

 .ىنرظر بَش کُ قصد حرف زدن نداشز، نگاٌ کردو

 :دسری بُ رِسریً کشیدو ِ گ رً

ُ کً ىدميّن فر  دارٌ. خت خّدد ىی  دِنی ىا ىصه آدىای ى يّمی شکنجُ نيی کنیً -  .ی

ُ طرفش گرفرً قةه از این کُ بخّاو شکنجُ رِ شرِع کنً، . نزدیکش رفرً ِ دسرً رِ ب
 :گ ز
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 .خینی نیسز -

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

 .ىن جّاا ِاضح ىی  خّاو -

 :نگاٍی بًَ انداخز ِ گ ز

 .یک ٍ رُ -

ً ٍای گرد نگاٍش کردو ِ گ رً  :با چش

ُ ش اینجا بّدی -  کِفی ِقز کردی بری دیدن فةینس؟. ذّی این یک ٍ رُ ٍي

 :نیشخندی زد ِ گ ز

 !از کجا این قدر ى يئن حرف ىی زنی؟ ذّ کُ ذياو ىدد ذّی ِیال نةّدی -

ِقری بُ کار ٍایی کُ ذّی این ىدد انجاو دادٌ بّدو فکر ىی  کردو، فقط دنةال یُ دیّار 
ُ ش بُ خاطر طیکه بّدٌ . ىی   گشرً ذا ىغز سرو رِ ىرالشی کنً با فکر بُ این کُ ٍي

 .خّدو رِ آرِو کردو ِ رفرً سراغ سّال ب دیً

ُ قدر از اطالعاذيّن رِ بَشّن دادی؟ -  چ

 :بُ سقف خیرٌ شد ِ جّاا داد

ُ ش رِ -  .ذقریةا ٍي

عّضی ذياو زحياد خّدش رِ ًٍ بُ باد دادٌ . ن س عيیقی کشیدو ذا نزنً بکشيش
 .بّد

 :دسز ٍاو رِ بُ سرو گرفرً ِ گ رً
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ُ ای  - ی نی نارسّس االن ذياو اطالعاد ىن رِ دارٌ ِ ىی  دِنُ کُ ىن ذّی چُ ىرحن
 .ٍسرً

 :نگاٍش کردو ِ گ رً

 .ذّ حری زحيز ٍای خّدد رِ ًٍ نابّد کردی. خدا م نرز کنُ -

 .حّزخندی زد ِ ٍیچی نگ ز

ُ طرف در رفرً ِ از اذا  خارج شدو از صدای . در رِ ىحکً حشز سرو بسرً. عصةی ب
 .برخّرد در ٍيگی برگشرن ِ نگاًٍ کردن

 :عصةی گ رً

 .ریزِف ذياو کار ٍایی کُ ذا االن کردیً، دسز دشينُ -

ُ طرفش خً شدو. ٍيُ ىر جت بًَ خیرٌ شدن ُ طرف فراىرز رفرً ِ ب  .ب

 :آرِو ذّی گّشش گ رً

 ...ىی  خّاو کُ ِارد ذٍن شاٍرخ بشید ِ سر از کارش در بیارید؛ ی نی بةینید کُ -

 :ِسط حرفً گ ز

 .ىی  فَيً -

 .راسز ایسرادو ِ با نگاٌ ازش ذشکر کردو

این . سُ چَار ساعری ىی   شد کُ ٍيُ ساکز بّدن ِ سرشّن ىشغّل کار ٍاشّن بّد
فکرو رفز حِفی نیً ساعز حیش کُ . زىان م نری ذياو کار ٍای ىن رِ ىخره کردٌ بّد
خیامً راحز شدٌ بّد ِ دیگُ نگران . فراىرز بًَ اطيینان داد شاٍرخ جاسّس نیسز
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نةاید زیاد از حد ذنَا ىی ىّند ِ این . از جاو بنند شدو کُ بُ نریيان سر بزنً. اِن نةّدو
 .سُ چَار ساعز ِاق ا ازش غافه شدٌ بّدو

 :نزدیک ندا بّدو کُ حرسید

 کجا ىیری؟ -

 .بُ اذا   اشارٌ کردو

 :از جاش بنند شد ِ گ ز

 .ىن ًٍ ىیاو -

حس ششيً س ی داشز چیزی . نزدیک در ایسرادو. نگاٍی زیرچشيی بَش انداخرً
 .ىنرظر نشدو ِ سری  دسرً رِ رِی دسرگیرٌ گذاشرً ِ در رِ باز کردو. رِ بًَ ب َيّنُ

 :م نری، م نری، بنند گ رً. دسرً رِ بُ حیشّنیً کّبیدو. نگاٍی بُ اذا  خامی انداخرً

 .م نری -

ُ  ٍا کُ ٍيُ نگران نگاًٍ ىی   کردن، انداخرً  .برگشرً بیرِن ِ نگاٍی بُ بچ

 :ایيان حرسید

 چی  شدٌ؟ -

 :حرحرص گ رً

 .بردنش -

*** 

 «کيرر از دِ رِز»



 

www.lovelyboy.blog.ir 

302 elahe-mohammadi  باد نسه از نابّدگریرىان |  

بُ صّرد ٍاشّن کُ س ی ىی   کردن خّشحامیشّن رِ ىخ ی کنن نگاٍی انداخرً ِ 
 .دِبارٌ بُ برگُ ذّی دسرً خیرٌ شدو

 :اخيی کردو ِ گ رً

 ى يئنین دیگُ؟ -

ِ « ى يئن»سرشّن رِ ذکّن دادن ِ ٍر دِ با ًٍ جيالذی رِ گ رن کُ ىن فقط 
ُ طرف ىیز گرد ِسط . رِ شنیدو« خیامز راحز» ن سً رِ باشدد بُ بیرِن فرسرادو ِ ب

ٍیچ حس . کاغذ ٍا رِ رِی ىیز چیدو ِ نگاٌ دقیقی بَشّن انداخرً. حرکز کردو
 .ىخام ی نداشرً ِ خّدو ًٍ یقین داشرً کُ این ذاریخ کاىال درسرُ

ُ و گذاشرً خت با این حساا ىا دِ ٍ رُ ذا این ذاریخ فاصنُ ِ . دسرً رِ زیر چّن
 .فرصز داریً ِ ىن ذنَا دِ رِز برای شرِع کارو ِقز دارو

کاغذ آچَاری رِ بُ قسيز  ٍای ىساِی ذقسیً کردو ِ کار ٍایی کُ نیاز داشرً رِ رِش 
ٌ ای زدو. نّشرً حداقه این طّری براشّن ىشخصُ کُ ىن ازشّن چی . مةخند ىسخر

ُ  ٍا رفرار کنً. ىی  خّاو ٌ ای جز این ندارو کُ با ٍاشّن ىصه بچ  !چار

. دِبارٌ برگشرً سرجاو ِ نشسرً. از جاو بنند شدو ِ کاغذ ٍا رِ بینشّن ذقسیً کردو
نّد حد مج ذاث رِ باز کردو ِ چیز ٍایی کُ باید ازشّن ذحّیه ىی  گرفرً رِ یادداشز 

ُ رِو . کردو ِ  اشکان ِ فراىرز رِب سرو ذّی مج ذاحً بّد کُ دِ ذا صندمی عقت کشیدٌ شد 
 .نگاٌ کّذاٍی بَشّن انداخرً ِ مج ذاث رِ بسرً. نشسرن

 :دسز ٍاو رِ رِی ًٍ گذاشرً ِ حرسیدو

 چیزی شدٌ؟ -

 :اشکان مةخندی زد ِ گ ز
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 بُ ىا ِای ُ نيیدی؟ -

ً ٍاو گرد شد  :خجامز زدٌ گ رً. چش

ُ ای بَرّن بدو؟. شيا اسرراحز کنید! ى نّىُ کُ نُ -  !آخُ ىن چُ ِای 

ٌ ای کرد ِ گ ز  :فراىرز ذک خند

 خجامز ىی  کشی یا فکر ىی  کنی چّن سنيّن زیادٌ کاری ازىّن بر نيیاد؟ -

 :ذند گ رً

 .نُ ىن این جّری فکر نکردو! نُ -

ً دیگُ انداخرن ِ خندیدن ٌ ذر از . فکری بُ سرو زد. نگاٍی بُ ٍ ً ذر ِ حرفاید چُ کاری ىَ
 این؟

 :نگاٍی بُ ج رشّن انداخرً ِ گ رً. جنّذر رفرً ِ دسز ٍاو رِ بُ ًٍ قالا کردو

ً ذری با ٍاذّن دارو -  .کار ىَ

 .ىشرا  بًَ خیرٌ شدن

 :اداىُ دادو

بُ اطالعاد بیشرری در . ىی  خّاو کُ بیشرر بشناسيرّن ِ کيی ًٍ از گذشرُ بدِنً -
 .ىّرد کاری کُ باید بکنً احریاج دارو

ُ سینُ ذکیُ داد ِ گ ز  :فراىرز دسز ب
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ذّ بُ عنّان یک رٍةر باید از رِی ىاٌ ذّمد برّنی عنصر فرد ىّرد نظرد رِ . ىرّمد آذرو -
یکی از کار ٍاو ِرِد بُ ذٍنُ کُ . عنصرو آذشُ. این دف ُ رِ بَز ىیگً. ذشخیص بدی
 .قابنیز حرِاز ِ ذغییر شکه رِ ًٍ دارو. خّدد فَيیدی

ً ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو  :سرو رِ خارِندو ِ گ رً. چش

 .اگُ شيا یک ٍ رُ حیش این جا بّدید ىن درگیر یُ قضیُ خینی بزرگ نيی شدو -

ُ  اشکان خیرٌ شدو  :گ ز. ب

 .یُ قابنیز خینی عجیت دیگُ ًٍ دارو. این کُ درىانگر ٍسرً رِ فَيیدی -

ىی  خّاسرً بُ خّدو یاد بدو کُ ٍیچ ِقز حدس . ىنرظر ِ کنجکاِ بَش نگاٌ کردو
 .نزنً؛ چّن حدس زدن  ٍاو اصال بُ درد نيی خّرد

 :خً شد بُ جنّ ِ آرِو طّری کُ کسی نشنٌّ گ ز

 .ىی  ذّنً ناىرئی بشً -

 :ىن ًٍ ىصه خّدش بُ جنّ خً شدو ِ آرِو گ رً. مةً رِ گزیدو

 نيی خّاین این رِ کسی ب َيُ؟ -

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

 .بُ ٍیچ ِجُ -

 :برگشز ِ ذکیُ داد ِ گ ز. سرو رِ بااطيینان ذکّن دادو

 .عنصرو ًٍ آبُ -
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از این ى يئن بّدو . بیشرر از این اطالعاد، ىی  خّاسرً درىّرد نارسّس ِ گذشرُ بدِنً
دسرً رِ رِی ىیز کشیدو ِ . کُ این دِن ر حاسخ خینی از سّاالد ىن رِ ىی  دِنسرن

 :گ رً

. ذّی خّابً یُ ىیز گرد بزرگ ِجّد داشز. ىن اِن اِایه خّاا یک باغ رِ ىی دیدو -
ُ رِو انداخرً ِ گ رً  :نگاٍی بُ ىیز رِب

اِل آرِو . چند ن ر حشز اِن ىیز نشسرُ بّدن ِ حرف ىی زدن. درسز ىصه ٍيین -
ً کً انگار دعّاشّن شد؛ چّن با ًٍ بحض ىی  کردن ِ ب د بحصشّن . صحةز ىی  کردن ک
ُ ِر ىی  شدن ِ ىی  سّخرن ِ خاکسرر ٍاشّن از . بُ فریاد ىی  رسید ُ شّن ًٍ ش ن آخر ٍي
 .بُ ىن نگاٌ ىی  کرد ِ ىی  خندید. ذّی این ىاجرا  ٍا نارسّس ًٍ بّد. کنارو ىی  گذشز

 :حرسیدو. ٍر دِ گرفرُ ِ ناراحز بًَ نگاٌ ىی  کردن. سرو رِ باال آِردو ِ نگاٍشّن کردو

 چیزی شد؟ -

 :فراىرز ن س عيیقی کشید ِ گ ز

بُ قّل خّدد درسز ىصه این . اِن ىیز گردی کُ ذّی خّابز دیدی ىیز گرد ىا بّد -
دقیقا ذّی ٍيین ِض یری کُ االن ٍسریً، . اِن آدو  ٍای دِرش ًٍ ىا ٍا بّدیً. ىیز

ذياو . فَيیدیً کُ نارسّس اِن جا اذرا  کردٌ. بّدیً کُ فَيیدیً باید بریً فرانسُ
ُ  ٍا ىخام ز کردن؛ اىا ىن ىی  گ رً ىی  ذّنیً ٍيّن جا کنکشّن رِ بکنیً  .بچ

اشکان نگاٍی بُ فراىرز انداخز ِ دنةال .  ىنرظر بُ فراىرز کُ ساکز شد خیرٌ شدو
 :حرفش رِ گرفز

ىا حدِد بیسز ن ر بّدیً کُ ٍيگی با اسر ادٌ . نزدیکی  ٍای اِن بیابّن اذرا  کردیً -
ُ  ٍا فقط . از عنصر ٍاىّن یک دف ُ بُ نارسّس ِ مشکرش حينُ کردیً  ن ر رِ 3بچ
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برای این کُ از حا درنیان ىجةّر بّدو ذند ذند . ىی   کشرن ِ سری  زخيی ىی  شدن
ً ٍاشّن رِ درىان کنً اِن قدر کُ انرژی ىن ذيّو شد ِ . جنگيّن خینی طّالنی شد. زخ
بُ ٍر بدبخری . حدِد حّنزدٌ ن رىّن ٍيّن جا کشرُ شدن. دیگُ نرّنسرً کاری بکنً

 ...ذّی قرارگاٌ اذ اقی کُ نةاید ىی  افراد افراد. بّد خّدىّن رِ بُ قرارگاٌ رسّندیً

ُ ای کردو چرا یکَّ حرفشّن رِ ق   ىی  کنن؟ فراىرز درحامی کُ سرش رِ بُ . نگاٌ کالف
 :دسرش ذکیُ دادٌ بّد گ ز

اِن قدر رِانی شدیً کُ بُ . ذّی قرارگاٌ حنج ن ری کُ ىّندٌ بّدیً با ًٍ بحصيّن شد -
ِقری بُ . ن َيیدیً چی  شد! بین خّدىّن. جّن ًٍ افرادیً ِ جنگ عناصر کردیً

 ...خّدىّن اِىدیً

 :نگاٍش کردو ِ اداىُ دادو

 .ِقری بُ خّدذّن اِىدین دیدین کُ از حنج ن ر فقط دِ ن ر باقی ىّندن -

شاید اگر نریيان با ىا ىی ىّند بُ . نگاٌ ازشّن گرفرً. ٍردِ با ًٍ آٌ جگرسّزی کشیدن
ِقری یادو ىیاد کُ ذّنسز حری با دسز ٍای بسرُ ! ٍيین سرنّشز دچار ىی  شدیً

ً ذر ىی شدو کُ ِقری دیدىش  ًٍ حصار رِ از بین بةرٌ ذا بیان ِ نجاذش بدن، ىصي
ُ اش بکنً ُ ق    .بَش فرصز برگشز ندو ِ ق  

ٌ  ٍاشّن انداخرً ِ گ رً  :نگاٍی بُ چَر

اِن ىّق  ًٍ نارسّس ذّی ٍيین ِض یز بّد؟ ی نی یُ مشکر ٍ ز ٍزار ن ری  -
 داشز؟

 :فراىرز سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

ُ  ٍای جن  ٍای از ذةار خّدش رِ ىرحد کنُ! نُ -  .اِن ىّق  س ی داشز قةین
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ُ و گرفرً ِ گ رً  :دسرً رِ بُ چّن

 !ِ االن ىّفق بُ انجاوِف این کار شدٌ -

 :اشکان گ ز

ُ ای کُ با ٍاش ىرحد شدن از قياش خّدشن. این خینی بدٌ - شاید یک . اِن شش قةین
ىقدار ًٍ بدذر؛ چّن ٍیچ جن عاقنی نيیاد این کار احيقانُ رِ انجاو بدٌ ِ خاکسرر 

 !بشُ

 :دسرً رِ باال آِردو ِ گ رً

ُ سز! نُ - ُ ی بزرگی رِ ذرذیت . این کار از نظر ىا احيقان اِن ٍا برای انجاو این کار نقش
 .دادن

ن سً رِ سنگین بیرِن . ذازٌ یادو اِىد کُ این یُ راز بّد ِ نةاید بُ ٍیچ کس بگً
 .فرسرادو

 :فراىرز با دقز نگاًٍ کرد ِ گ ز

ُ ای؟ -  چُ نقش

 :س ی کردو کُ خراا کاریً رِ جي  کنً

ُ ای دارن کُ این قدر رِی ذصيیيشّن  - ُ ای؛ اىا حريا یُ نقش ىن نيی دِنً چُ نقش
 .ىصيً ٍسرن

 :اشکان نگاٍی بُ فراىرز انداخز ِ گ ز

ُ ای؟ -  !اىا آخُ چُ نقش
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نگاٌ . مج ذاحش رِ جنّو گذاشز. نگاٍی بُ آِینا کُ با عجنُ بُ سيرً ىی  اِىد انداخرً
ُ رِو انداخرً ُ ی رِب  .دقیقی بُ نقش

ُ ای گذاشز ِ گ ز  :انگشرش رِ رِی نق 

اِمین ش ق طنّع چَارىین . چَار رِز دیگُ ذّی این نق ُ دِ ذا ش ق اذ ا  ىی  افرُ -
 .رِز ِ دِىین ش ق ًٍ غرِا اذ ا  ىی  افرُ

 .باید ٍرطّر شدٌ خّدىّن رِ بُ اِن جا برسّنیً. بادقز نگاٍی بُ مج ذاث انداخرً

 :بُ صّرذش نگاٌ کردو ِ گ رً

 خت این جا کجاسز؟ -

ِ ٍاش رِ باال انداخز ِ گ ز  :ابر

 .ذرِىسا -

 :با چشً جي  شدٌ حرسیدو

 ذرِىسا؟ کجاسز؟ -

 :ن س عيیقی کشید ِ گ ز

 .یکی از شَر  ٍای شيامی نرِژ -

ً ٍای گرد گ رً  :با چش

 چی؟ -

*** 
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ُ طرفً گرفرُ  میّان آا ذّی دسرً رِ رِی ىیز گذاشرً ِ حاسخّرذی کُ ذّسط جیکّا ب
ذا حاال حاسخّرد رِ از نزدیک ندیدٌ بّدو؛ اىا . نگاٍی بَش انداخرً. شدٌ بّد رِ گرفرً

 !خت این رِ ىی   دِنسرً کُ دِ ساعرُ صادر نيیشُ

 :بَش نگاٌ کردو ِ گ رً

ُ ی دردسر ندارو  ٍا -  !ج نی کُ نیسز؟ حّصن

 :دسرش رِ رِی ىیز گذاشز ِ گ ز

نکنُ ذّق  داری بریً ٍيگی درخّاسز بدیً ِ ىنرظر بيّنیً کُ براىّن ب رسرن؟  -
 .حداقه باید سُ رِز ىنرظر بيّنیً

 :حاسخّرد رِ رِی ىیز گذاشرً ِ گ رً

ٌ بازیُ؟ -  خت اگُ گیر بی ریً چی؟ ىگُ ىسخر

 :نچی کرد ِ گ ز

 .این قدر آدىا ٍسرن کُ ٍيین ىدمی ىسافرد ىیرن. نررس گیر نيی افریً -

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ انگشرً رِ ذَدیدِار ذکّن دادو

 .ِای بُ حامز اگُ گرفرار شیً -

 :ندا کنارو نشسز ِ گ ز

 خت چرا ذنخّرد نکنیً؟ -

 :نگاٍش کردو ِ گ رً
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ىن ذنخّرد . اگُ بخّاین این ىسیر طّالنی رِ ذنخّرد کنین دیگُ براذّن نیرِ نيی ىّنُ -
 .رِ جای دیگُ احریاج دارو

 :رِ بُ جیکّا گ رً

ُ طّر یک ساعرُ آىادٌ شدن؟ ذّ کُ از ِیال خارج نشدی! اصال صةر کن بةینً -  !این ٍا چ

چند ِقز . این ٍا ىال االن نیسز. از قةه ىيکن بّد کُ بخّایً از کشّر خارج بشیً -
 .حیش نریيان ذرذیةش رِ دادٌ بّد

ُ  ٍاشّن کُ ىنرظر نگاًٍ ىی  کردن، انداخرً. حرحرص نگاٌ ازش گرفرً  .نگاٍی بُ قیاف

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

 چیُ؟ -

 :آئیه گ ز

 خت ىا چی کار کنیً االن؟ -

 :از جاو بنند شدو ِ گ رً

. برید ِساینرّن رِ جي  کنید. ىگُ نيی بینین این چی ىیگُ؟ ىسئّمیرش با ایشّن -
 .مةاس گرو ًٍ بردارید

ً کً ىر ر  شدن  :رِ بُ جیکّا گ رً. ک

 خت بنیط ٍّاحیيا چی ىیشُ؟ -

 :رِی صندمی نشسز ِ گ ز

 .سُ رِز طّل ىی  کشُ ذا بُ خّد ذرِىسا برسیً. باید بریً ذَران -
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 :با اخً گ رً

 چرا این ٍيُ؟ -

 :جّاا داد

ُ طرف اسنّ ِ ب د ًٍ ذرِىسا. چّن از ذَران ىیریً اسرانةّل - ٍر کدِو از . از اسرانةّل ب
 .این ٍا یک رِز طّل ىی  کشُ

 :آٍانی گ رً ِ حرسیدو

 خت حّل این بنیط ٍا رِ از کجا ىی  خّایً بیاریً؟ -

 .یُ جّری جّر ىیشُ -

 :بُ طرفش خً شدو ِ حرسیدو

ُ قدرٌ؟ -  قیيز ٍرکدِىش چ

ُ ىّن با ًٍ  -  . ذّىن70ٍي

ً ٍای گرد گ رً  :با چش

 رفز ِ برگشز؟ -

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

 .فقط رفز! نُ بابا -

 :گ رً

ُ جّری جّر ىیشُ؟ حامز خّبُ؟ -  چ

 :صدایی گ ز
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 .غصُ نخّر دخرر، حّل ٍسز -

ُ  اشکان نگاٌ کردو  .مةخندی زد ِ رِی نزدیک  ذرین صندمی نشسز. برگشرً ِ ب

 :نگاٌ دقیقی بُ صّرذً انداخز ِ گ ز

ُ ی اِن  - ُ  ٍایی کُ . ن ر ذّی دسز ذّئ13ُجّن .  ىینیّن رِ نخّر70غص ىّاات نقش
 .اِمین  اشرةاٌ ىی  ذّنُ آخرین  اشرةاٍز باشُ. کشیدی باش

ُ ی باال رفرً. اخً ریزی کردو ِ سرو رِ ذکّن دادو ُ طرف طةق باید . از جاو بنند شدو ِ ب
ُ طرف ذَران حرکز کنیً ِ بنیط بخریً . ِسایه ىّرد نیازو رِ جي  کنً ذا ٍرچُ زِدذر ب

ُ حشری بزرگ ىشکی رنگی کُ رِی ذخز بّد رِ . در رِ باز کردو ِ داخه شدو کّم
. کشّ ٍای ىیز رِ گشرً ِ ذياو چیز ٍایی کُ ذّش بّد رِ ذّی کّمُ خامی کردو. برداشرً

ُ طرف کيد مةاس رفرً ِ دِ دسز مةاس راحری برداشرً ىی  دِنسرً کُ بُ دردو . ب
 !مةاس ٍا. دسرً رِ رِی حیشّنیً گذاشرً. نيی خّرٌ؛ اىا خت برىی دارو

ُ  ٍا حایین رفرً ِ دیاکّ رِ صدا کردو  .ذندذند از حن

 :از اذا  بیرِن اِىد ِ حرسید

 چیزی شدٌ؟ -

 !زنگ بزن بُ فرانک بةین مةاس ٍا آىادٌ شدٌ یا نُ -

ُ طرفً اِىد ِ گ ز  :جیکّا دسز در جیت ب

 ِاق ا ذّق  داری آىادٌ شدٌ باشُ؟ -

 :دیاکّ نگاٍی بُ ج ريّن انداخز ِ گ ز

 .آىادٌ شدٌ -
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ُ طرفً گرفز حیاىکی از طرف فرانک با این ىضيّن کُ مةاس ٍا آىادٌ . گّشیش رِ ب
 .مةخندی زدو ِ ن س راحری کشیدو. شدٌ، بّد

 :حرسیدو

ُ طّر این قدر زِد آىادٌ کردٌ؟ -  چ

 :نگاًٍ کرد ِ گ ز

ّ ٍاش رِ .  ن ر خیاط براش کار ىی  کنن50حدِد . کار خاصی نيی خّاد انجاو بدٌ - امگ
 .زیاد کاری ندارٌ براش. ًٍ کاىخیّذری آىادٌ ىی  کنُ

 :زیر مت گ رً

 .خت خدا رِ شکر -

 :ِ بنند اداىُ دادو

 .زِد آىادٌ بشین، اىشت باید ذَران باشیً -

 :رِ بُ دیاکّ گ رً

 .سر راٌ مةاس ٍا رِ ازش ذحّیه ىی گیریً -

*** 

ُ  ٍا کُ بًَ خیرٌ شدٌ بّدن، کردو  .ن س عيیقی کشیدو. نگاٍی بُ بچ

 :رِ بُ ٍيُ گ رً

ُ طّر برىی گردیً - باالخرٌ جنگُ ِ . اىرِز کُ از این ِیال خارج بشیً ى نّو نیسز کُ چ
ىن نيی ذّنً حیش بینی کنً کُ چُ اذ اقاذی خّاٍد افراد؛ اىا نَایز ذالشً رِ ىی  کنً ذا 
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 سال حیش، ذالش برای از بین بردن 20حدِد . آیندٌ ى نّو نیسز. اذ ا  بدی نی رُ
ىا ٍرگز بُ .  سال نارسّس ذا این حد قّی شد20ٌنارسّس بی نریجُ ىّند ِ ب د از 

ٌ ی  اگُ ىّفق نشیً ى نّو نیسز کُ دِىاٌ .  سال فرصز برای جةران نداری20ًانداز
در ٍر حال . حس باید ىّفق بشیً حری بُ قیيز جّنيّن. دیگُ چُ اذ اقی خّاٍد افراد

اىیدو بُ خداسز؛ چّن این کارشّن رِ بی حاسخ نيی ذارٌ ِ ىن ى يئنً کُ ٍر محظُ 
ٌ ای رخ خّاٍد داد  .ى جز

 :دسرً رِ دراز کردو ِ گ رً

شيا ٍیچ . حری اگُ االن یُ درصد حشیيّنید ِ ذُ دمرّن مرزیدٌ ىی  ذّنید برید -
اگُ االن دسررّن رِ رِی دسز ىن . ىسئّمیری ندارید ِ باید با قنةرّن با ىن بيّنید

در غیر این صّرد ب د از نارسّس، اِنی کُ جا خامی . بذارید باید ذا آخرش با ىن بيّنید
 .کردٌ رِ بُ جَنً ىی   فرسرً

ُ ذرذیت ارشیا، آِینا، . اِمین ن ر ندا بّد کُ دسرش رِ رِی دسرً گذاشز ب د از اِن ب
 .آئیه،  ایيان، جیکّا، ٍنیا، ساو، دیاکّ، شاٍرخ،  اشکان ِ آخر از ٍيُ ًٍ فراىرز

ً ٍای فراىرز نگاٌ کردو ِ مةخند عيیقی زدو . دسرً رِ از زیر برداشرً ِ عقت رفرً. بُ چش
ُ طرف در رفرن ً کً ب بُ کّمُ ىشکی کنار حاو نگاٍی . ساک  ٍاشّن رِ برداشرن ِ ک

از انگشررش با سنگ اِنیکسِف . خً شدو ذا برش دارو کُ دسری بنندش کرد. انداخرً
 .ذّی دسرش، شناخرً کُ کیُ

ُ ی کّمُ رِ گرفرً ِ کشیدو  .دسر

 :گ ز

 .ىیارو -
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ً ٍای یشيیش کُ رِشن ذر شدٌ بّد، انداخرً ِ گ رً  :نگاٍی بُ چش

 .الزو نکردٌ -

ً ذر دسرُ کّمُ رِ کشیدو. مت ٍاش رِ رِی ًٍ فشرد نگاٌ عيیقی بُ صّرذً کرد ِ . ىحک
 .با اخً بُ رفرنش خیرٌ شدو. ر ٍاش کرد

 :اشکان نزدیکً ایسراد ِ با شّخی گ ز

 .االن ىجةّری خّدد این بارِف سنگین رِ بةری. ىی  ذاشری بةرٌ خت -

 :با ٍيّن اخيی کُ داشرً، گ رً

 .خّدو ىی  برو -

 :نگاٍی بُ صّرذً انداخز ِ گ ز

 چرا با  ایيان ىشکه داری؟ -

ٌ اش نگاٌ کردو. حّزخند ىحّی زدو  :جّاا دادو. برگشرً ِ بُ چَر 

ىن فقط نيی خّاو بُ قّل خّدش از این بیشرر زندگیش . ىن با حسرذّن ىشکه ندارو -
ُ ًٍ بریزو  .رِ ب

ُ ی کّمُ رِ گرفرً ِ با زِری کُ نيی دِنً یکَّ از کجا اِىد بنندش کردو . خً شدو ِ دسر
ِ   . با مةخند عيیقی بُ زىین کُ س یدحّش شدٌ بّد خیرٌ شدو. از در خارج شدو ن سً ر

نگاٍی بُ . ٍاىانند خارج کردو ِ از بخاری کُ از دٍانً خارج شد کنی کیف کردو
ٌ ی خّبیُ. ىاشین  ٍا انداخرً ُ  . از ًٍ جدا نیسریً. دِ ذا حاذرِل  اید ُ طرف ىاشینی ک ب

ُ طرف جیکّا گرفرش ِ جیکّا . کّمُ رِ بُ دیاکّ دادو. ایيان ذّش نةّد حرکز کردو ب
اصال دِسز نداشرً کُ . دسری بُ حامرّی ندا کشیدو. ًٍ رِی باربند ىاشین بسرش
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ُ  ٍا ذقسیً ِ سّار بشن. مةاس کسی رِ بخّشً نگاٍی بُ ىاشین  ٍا . ىنرظر شدو کُ بچ
ِ  ایيان، آِینا، آئیه، دیاکّ ِ شاٍرخ . انداخرً ٌ اش  اشکان بّد  ىاشین اِل رانند

ٌ اش فراىرز بّد ِ ارشیا، جیکّا، ندا، ساو، ٍنیا ِ . ٍيراٍش بّدن ىاشین ب دی رانند
. نگاٍی بَشّن کُ راحز ذّی ىاشین  ٍا نشسرُ بّدن، انداخرً. خّدو ٍيراٍش بّدیً

ُ طرف در راٌ افرادو آخُ ىن ىی  ذّنً در بُ این . بی شخصیری زیر مت نصارشّن کردو ِ ب
 بزرگی رِ باز کنً؟

در رِی حاشنُ چرخید ِ بُ . ن سً رِ بُ بیرِن فرسرادو ِ ق ه حایین در رِ باال کشیدو
 .شّکُ بُ کسی کُ حشز در بّد، خیرٌ شدو. نگاًٍ رِ باال آِردو. آرِىی باز شد

 :ىر جت گ رً

 ذّ این جا چی کار ىی  کنی؟ -

مةخندی زد ِ بی حال رِی . بُ جای این کُ جّابً رِ بدٌ، نگاٍی بُ ىاشین  ٍا انداخز
 .گیج برگشرً ِ بُ فراىرز کُ حشز فرىّن نشسرُ بّد خیرٌ شدو. زىین افراد

*** 

ُ  ٍا انداخرً. در ىاشین رِ باز کردو ِ بَارٌ رِ رِی صندمی نشّندو . نگاٍی اجيامی بُ بچ
 .از فکری کُ کردو حّزخندی رِی مةً نشسز

 :رِ بُ ٍنیا گ رً

 .ذّ برِ ذّ اِن یکی ىاشین -

ُ چیز  ً دیگُ رِ دِسز دارن ِ ًٍ رِ ىی  حرسرن چرا ىن ٍي حاال کُ این دِ ن ر این قدر ٍ
ُ ًٍ بریزو؟ اجازٌ ىیدو ذا محظاد بیشرری رِ حیش ًٍ باشن ِ بُ عشق حاکشّن  رِ ب

 .از ىاشین حیادٌ نشد. برسن
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 :نگاٌ ناراحری بًَ انداخز ِ گ ز

 .ىن ٍيین جا ىی  ىّنً -

 :با اخً گ رً

 !ی نی چی؟ ِقری ىیگً برِ ی نی برِ -

ِ  اشارٌ ىی  گ ز نُ حرد شد ىرّجُ ىنظّرش نشدو؛ اىا رِ بُ . حّاسً بُ ندا کُ با  ایيا 
 :ساو کردو ِ گ رً

 .حاشّ -

ٌ ای بُ ٍنیا انداخز ِ از ىاشین حیادٌ شد ارشیا جای ساو رِ ذصاحت کرد ِ . نگاٌ خیر
 :در رِ بسرً ِ رِ بُ فراىرز گ رً. ىن ذّنسرً کنار بَارٌ بشینً

 .حرکز کنید -

ً ٍاو رِ بسرً خدایا فقط ازد . ِقری از ِیال خارج شدیً، ن س عيیقی کشیدو ِ چش
ٌ ی بیَّش . ىی  خّاو کُ ٍيگی سامً بُ این ِیال برگردیً ً ٍاو رِ باز کردو ِ بُ بَار چش

ُ  ٍا گ رً. نگاٌ کردو  :رِ بُ بچ

 آا ٍيراٍرّن ٍسز؟ -

دسرً رِ خیس کردو ِ بُ صّرد بَارٌ . نگاٌ نکردو کُ کیُ، فقط ب ری آا رِ گرفرً
ً کً باز شد. حاشیدو ً ٍاش ذکّن ریزی خّرد ِ ک  .چش

 .آرِو خّدش رِ باال کشید ِ صاف نشسز. نگاٍی بًَ انداخز

 :قةه از این کُ چیزی ازش بخرسً، گ ز

 .نریيان فَيیدٌ کُ ىن خةر جاسّسیش رِ بَز دادو -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

318 elahe-mohammadi  باد نسه از نابّدگریرىان |  

 .با اخً نگاٍش کردو

صةح برای نياز کُ . جاو رِ حیدا کردٌ بّد. ىن این چند ِقز ٍيین نزدیکی  ٍا بّدو -
سری  . ذَدیدو کردٌ بّد ِ گ رُ بّد ىیاد سراغً. بیدار شدو  ایيیه ٍاو رِ چک کردو

ُ ای رِ حشز دیّار دیدو. آىادٌ شدو کُ بیاو حیشز بُ . از در خّنُ کُ خارج شدو سای
اگُ یک شانیُ دیرذر . در رِ کُ باز کردی نجاذً دادی. ٍر بدبخری خّدو رِ بَز رسّندو

 .دیدٌ بّدیً ى نّو نةّد االن چُ بالیی سرو اِىدٌ

 .ن س عيیقی کشیدو ِ ب ری آا رِ بُ دسرش دادو کُ بخّرٌ

 :رِ بُ فراىرز گ رً

 .دنةال اِن یکی ىاشین برید. باید مةاس ٍا رِ ذحّیه بگیریً -

 :بَارٌ گ ز

 .ىی  دِنً دسز ِحا گیرذّن ىیشً، بةخشید -

ً ٍاو رِ ذّی حدقُ چرخّندو ِ نگاٍش کردو  :چش

 .دیگُ حرفش رِ نزن. حاال کُ اِىدی -

ُ ای کشیدو ِ از حنجرٌ بُ بیرِن خیرٌ شدو. نگاًٍ کرد ِ دیگُ حرفی نزد . حّف کالف
بُ احريال . فضای دِر ِ اطراف بُ خاطر برفی کُ دیشت اِىدٌ بّد کاىال س ید شدٌ بّد

بُ . ذا حاال از کشّر خارج نشدٌ بّدو! زیاد نرِژ ًٍ سرد باشُ؛ چّن نزدیک ق ةُ
اگُ گیر بی ریً ! حاال برای اِنا چُ خاکی ذّی سرو بریزو. حاسخّرد  ٍای ج نی فکر کردو

ىغزو از . خدایا ازد خّاٍش ىی  کنً خّدد ٍّاىّن رِ داشرُ باش. چی؟ مةً رِ گزیدو
 .این ٍيُ فکری کُ ذّش چرخ ىی  خّرد درد گرفز
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از ىاشین . فکر کنً رسیدٌ بّدیً. بُ بیرِن نگاٍی انداخرً. ىاشین از حرکز ایسراد
ُ طرفً اِىد ِ بی حرف از کنارو رد شد. حیادٌ شدو ِ ىنرظر دیاکّ شدو دنةامش راٌ . ب

ُ ای ایسراد. افرادو ىنرظر شد ذا . نگاٍی بًَ انداخز ِ در رِ ٍه داد. جنّی دری شیش
بُ ىحض ِرِدو با فرانک چشً ذّ چشً . آرِو حرکز کردو ِ ِارد شدو. ىن داخه بشً

ُ قدر ذّ . مةخند عيیقی زد ِ شرِع کرد بُ احّال حرسی. شدیً آخُ دخرر خّا ىگُ ىن چ
 !رِ ىی شناسً کُ انقدر احّال ىی  حرسی

 :دیاکّ گ ز

 فرانک جان بی زحيز مةاس ٍا رِ ىیاری؟ -

 :سرش رِ ذکّن داد ِ با مةخند گ ز

 .آرٌ عزیزو -

ُ طرف دری حرکز کرد  .ِ ب

ىگُ ! چُ ى نی ىیدٌ کُ بُ یُ حسر بگُ عزیزو؟. با مت ٍای کج شدٌ بُ رفرنش نگاٌ کردو
ُ قدر حررِ. این عزیزذُ آخُ؟ ایشی زیر مت گ رً اصّال از این ىدل آدو ٍا زیاد خّشً ! چ

 .نيیاد

ُ  ٍای چشيش جي  شد ِ با خندٌ گ ز. دیاکّ نگاٍی بُ صّرذً انداخز  :گّش

 .فرانک عادد دارٌ بُ ٍيُ ىیگُ عزیزو -

ُ ی چشً نگاٍش کردو ِ گ رً  :از گّش

 !چُ ى نی دارٌ! عادد خینی بدیُ -

 .فکری بُ سرو زد. محظاذی ب د فرانک از در خارج شد ِ ج ةُ بزرگی ٍيراٌ خّدش آِرد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

320 elahe-mohammadi  باد نسه از نابّدگریرىان |  

 :گ رً

 این جا حامرّی آىادٌ ندارین؟ -

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

. قرارٌ یُ سری دیگُ آىادٌ کنیً. این ٍ رُ فرِشيّن بُ خاطر سردی ٍّا زیاد بّد. چرا -
 .فقط یُ دِنُ از قةنی ٍا ٍسز کُ ىراس انُ سایزد نیسز

 :مةً رِ از داخه گزیدو ِ حرسیدو

 کّچیکُ ی نی؟ -

 :مةخند گشادی زد ِ گ ز

 !بزرگُ! نُ -

ٌ ای نةّد  :گ رً! از ٍیچی کُ بَرر بّد. خت چار

 ىیشُ بخّشيش؟ -

 :گ ز

 .امةرُ -

 .ِ باز دِبارٌ رفز

 :دیاکّ گ ز. چرخی دِر سامن زدو

 !ٍيین حامرّ کُ خّبُ -

 :ایسرادو ِ گ رً

 .این ىال نداسز. ىال خّدو سّخز -
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ُ طرفً گرفز. نگاًٍ بُ سيز فرانک کشیدٌ شد دسز دراز . حامرّی خاکسرری رنگی رِ ب
 .حامرّی ندا رِ درآِردو ِ حّشیدو. کردو ِ گرفريش

 :نگاٍی بُ فرانک انداخرً ِ گ رً. آرِو خندیدو. نگاٍی بُ خّدو انداخرً

 !بزرگُ -

 !ىی  ذّنً ذنگش کنً ٍا -

 :نگاٍی بُ ساعز انداخرً ِ گ رً

ُ قدر طّل ىی  کشُ؟ -  چ

ُ ای حاضرٌ -  .حنج دقیق

ٌ ای نةّد ُ طرف فرانک گرفرً. چار ُ ی بزرگی کُ . اجةارا از ذنً درش آِردو ِ ب ُ طرف ج ة ب
مةخند . مةاس کُ رِ بّد رِ، بیرِن کشیدو. رِی ىیز گذاشرُ بّد رفرً ِ درش رِ باز کردو

رنگ . دسری بُ حارچُ زىخز ِ ىحکيش کشیدو. ٍيّنی بّد کُ ىی  خّاسرً. بزرگی زدو
ُ ای انرخاا کردٌ بّدیً ذّی ب ضی از . یُ مةاس سرًٍ ِ چست بّد. مةاس رِ سرى

. مةاس رِ ذا کردو ِ بُ داخه برگردِندو. درز ٍاش ىغزی  ٍای آبی رنگی کار شدٌ بّد
مةاس خینی چست ِ بدن نيا بّد ِ حیشنَاد دادٌ بّدو کُ برای دخررا یُ شنه ذا نزدیکی 

 .زانّ ًٍ دِخرُ بشُ؛ چّن اِمین ن ر خّدو ى ذا بّدو

ُ طرفً گرفز ِ گ ز. نگاٍی بُ در کُ فرانک ازش خارج شد، انداخرً  :حامرّ رِ ب

 .اندازٌ شد -

ٌ او نةّد؛ اىا از حامز ضای  . خت از حامز قةنش خارج شدٌ بّد. حّشیدىش زیادی انداز 
 :قةه از این کُ بُ خّدو بیاو، دیاکّ گ ز. قةنش خارج شدٌ بّد ِ ىی  شد ذحينش کرد
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 بریً؟ -

ُ ی ذّی دسرش انداخرً ِ سرو رِ ذکّن دادو حامرّی ندا رِ از رِی . نگاٍی بُ ج ة
ُ طرف ىاشین حرکز کردو. از فرانک خداحافظی کردو ِ خارج شدو. صندمی برداشرً . ب

ُ طرف ىاشین خّدشّن رفز ِ مةاس  ٍا رِ ذّی . بارش برف شرِع شدٌ بّد دیاکّ ب
 .در رِ باز کردو ِ نشسرً. صندِ  گذاشز

 :نگاٍی بُ فراىرز کُ بًَ خیرٌ شدٌ بّد انداخرً ِ گ رً

 .راٌ بی رین. خینی دیر شد -

 .سرش رِ ذکّن داد ِ دندٌ رِ جا زد

ُ کً فکرو آرِو شُ. سرو رِ بُ شیشُ ذکیُ دادو ُ کً اسرراحز کنً ذا ی آرِو . بَررٌ ی
ً ٍاو رِ رِی ًٍ گذاشز ِ ن َيیدو کِفی خّابً برد  .چش

*** 

 نریيان

 .نگاٌ عيیقی بُ در بزرگ ِ س ید رنگ ِیال انداخرً

 :نامّس کنارو ایسراد ِ با صدای عجیت ِ غریةش حرسید

 این جا ٍسرن؟ -

ُ ی صحةز کردن با ٍاش رِ نداشرً. سرو رِ بُ ى نی آرٌ ذکّن دادو ٍيراٌ با . حّصن
ُ ای کُ ٍيراٍيّن اِىدٌ بّدن جنّ رفز ِ ذّی در غیت شد با اخً بُ . چند جن دیگ

 امینا حصار رِ از بین بردٌ؟. رفرنش نگاٌ کردو
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ُ سینُ ایسرادو ِ ىنرظرشّن شدو ى يئنً کُ از این جا رفرن؛ چّن این قدر . دسز ب
شاید یُ . با از بین بردن حصار صدىُ ىی  دیدن. احيق نیسرن کُ حصار رِ از بین بةرن

ُ ای گذشرُ بّد کُ نامّس عصةی جنّو ااٍر شد! ذنُ باشُ  .یک دقیق

 :حّزخندی زدو ِ گ رً

 نةّدن؟ -

 :جّاا داد

 .نُ -

ً ٍاو رِ بسرً ِ گ رً  :چش

 .چیز عجیةی نیسز -

ىن ٍيّن کسی بّدو . با اسر ادٌ از جادِ ذنخّرد کردو ِ ذّی چادر فةینس ااٍر شدو
ُ خاطر اسر ادٌ از جادِ ذّبیخ ىی   کردو  !کُ امینا رِ ب

 :فةینس عصةی نگاًٍ کرد ِ گ ز

 .نةاید ذّی چادر ىن ااٍر بشی -

 :رِی زىین نشسرً ِ گ رً

یادد رفرُ؟ از شرط  ٍای عَدناىُ بّد کُ ىن برای ِرِد بُ چادرٍا، از کسی اجازٌ  -
 .نيی گیرو

 .خشيگین بُ صّرذً خیرٌ شد

 :دسری بُ مةً کشیدو ِ گ رً
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 .نابّدگر نةّد -

 :خً شد بُ جنّ ِ حرخشً گ ز

 ی نی چی کُ نةّد؟ -

 .ی نی اِن اِن قدر احيق نیسز کُ بيّنُ ذا ىا بریً سراغش -

ُ ی گّشری کُ جنّش بّد رِ برداشز ِ با نیشخندی گ ز  :ذک

 .حس خّدد برِ این حرف رِ بُ نارسّس بگّ -

ُ ای از گّشز رِ با دندِن کند ِ با دٍان حر اداىُ داد  :ذک

 .امةرُ اگُ جرأذش رِ داری -

دمً نيی خّاسز بُ . نگاٍی بُ جي یز انداخرً. از جاو بنند شدو ِ از چادر خارج شدو
ٌ ی احيق بّد. این زِدی مّ برو ُ ش ىقصر بَار کنار ذخرُ . ىگُ دسرً بَش نرسُ. ٍي

باید خّدو رِ حیش نارسّس . سنگی نشسرً ِ بُ رفز ِآىد ذند مشکر فةینس نگاٌ کردو
ً ٍاو رِ از خشً رِی ًٍ فشردو. برسّنً ِ بَش بگً ُ ی ىالقاد با . چش اصال حّصن

ُ امينظر رِ نداشرً ً ٍاو رِ باز کردو ِ بُ السا کُ رِی ٍّا چَارزانّ . اِن ىّجّد کری چش
 .از این کُ بًَ خیرٌ شدٌ بّد ذ جت کردو. نشسرُ بّد، خیرٌ شدو

 :سری ذکّن دادو ِ گ رً

 چیُ؟ -

 :با صدای خشيناک گ ز

 چرا نابّدگر رِ با خّدد نیاِردی؟ -

 :چشً ازش گرفرً ِ گ رً
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 فکر ىی  کنی نابّدگر احيقُ کُ راحز گیر ىن بی رُ؟ -

ً  ٍاش ایسراد ّ ٍای ىشکی بنندش ذّی باد . نگاٍی بُ قاىرش انداخرً. رِی س ى
 .ىی  رقصید

 :بُ افق خیرٌ شد ِ گ ز

ُ اش بیرِن ىی  کشً - قسً . ى يئن باش خّدو نابّدگر رِ ىی  کشً ِ قنةش رِ از سین
 .ىی  خّرو کُ انرقاو طیکه رِ بگیرو

ىن س ی او رِ کردو ذا امینا اِن حياقز رِ انجاو ندٌ؛ چّن از السا ىی  ذرسیدو؛ چّن 
حقیقرش از . عشقی کُ بینشّن بّد نشّن ىی  داد کُ السا از ىرگ طیکه، سادٌ نيی گذرٌ

صدایی ذُ ىغزو فریاد زد ذّ بین . خشً ذّی صداش ذرسیدو ِ برای امینا نگران شدو
 این ٍا چی کار ىی  کنی؟

بُ خاطر فضای سنگینِف اینجا، اصال . دسری بُ حیشّنیً کشیدو ِ از جاو بنند شدو
حری ن س کشیدن براو ىشکه . نيی ذّنسرً اِن اقرداری کُ داشرً رِ کاىه ح ظ کنً

ُ  ٍای ىنحّسشّن ِاق ا سیاٌ ِ سنگینُ. بّد ً ٍاو رِ . گاٍی ِاق ا بدنً ىی  مرزٌ. سای چش
 .بسرً ِ ذّی چادر نارسّس ااٍر شدو

 :گردنش رِ خارِند ِ گ ز

 چی شد؟ نابّدگر رِ آِردین؟ -

 :رِ ازش گرفرً ِ گ رً

 .نُ -

 .حسابی زشز ِ بی ریخز بّد. دِسز نداشرً بُ صّرذش نگاٌ کنً
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 ی نی چی کُ نُ؟ -

ُ سینُ ایسرادو ِ گ رً  :دسز ب

 !ی نی نةّد -

 :با صدای زىخرش حرسید

 فکر ىی  کنی کجا رفرُ باشُ؟ -

ُ و . سرو رِ حایین انداخرً ُ  طرف ش قُ ِ ىن بر اساس نقش یقینا امینا در حال س ر ب
 .نةاید چیزی بَش بگً

ُ ای باال انداخرً ِ گ رً  :شّن

 .زِد مّ رفرً ِ فرصز نکردو از قدو ب دیشّن با خةر بشً. نيی دِنً -

ٌ ی چادر حک شدٌ بّد، حرد شد ٌ ای کُ رِی دیّار  .حّاسً بُ سرار

ٌ ای از خّدش درآِرد ِ گ ز  :صدای ىسخر

 .حاال کدِو گّری دنةامش بگردو -

 :عصةی گ ز

 .برِ حیش یزقیه ِ بَش بگّ بیاد حیشً -

 .برگشرً ِ حراخً نگاٍش کردو

 .یادد رفرُ؟ ىن سرباز ذّ نیسرً -

ٌ اش ذيّو شد، . نگاٍی بُ صّرذً انداخز ِ قَقَُ زد ُ ی ىسخر ب د از این کُ قَقَ
 :گ ز
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 .اصال یادو نةّد. راسز ىیگی -

 :با دسز بُ بیرِن  اشارٌ کرد ِ گ ز

 .ىی  ذّنی بری -

نریيان ى يئن باش کُ این ٍا ِقری . نگاٌ ىنزجری بَش انداخرً ِ از چادر خارج شدو
باید ٍرطّر شدٌ امینا رِ حیدا . بُ این شک نداشرً. کارشّن با ٍاد ذيّو بشُ، ىی  کشنز

با اِن اخال  گندِف امینا حريا . دسری بُ صّرذً کشیدو. کنً ِ خّدو رِ بَش برسّنً
ٌ او نيی گذارٌ . باید برو حیش بابا. حّفی از سر بیچارگی کشیدو. ِقری بةینرً زند

یزقیه ٍيراٌ چند ن ر . نگاٍی بُ حشز سرو انداخرً. درصد بابا ًٍ از دسرً شاکی100ُ
 .از فکرو گذشز کُ حاالحاال ٍا این جا کار دارو. بُ  طرف چادر ىی اِىد

ٌ ای بًَ انداخز ُ کً این اطراف دِر . از کنارش رد شدو. برگشز ِ نگاٌ خیر باید ی
ُ ای ىشغّل گشرن بّدو. ىی زدو ذقریةا ىی  شد گ ز . نگاٍی بُ اطرافً انداخرً. دٌ دقیق

ُ رِو انداخرً. کُ از چادر  ٍا دِر شدٌ بّدو ُ ی نسةرا دِری . نگاٌ دقیقی بُ رِب ذّی فاصن
ُ ای بّد کُ چند ن ر از اجنُ ذّی صف  از جایی کُ ىن ایسرادٌ بّدو، اذاقکی شیش

ُ ی ىسی بنندی رِی . با دقز نگاٍش کردو. ایسرادٌ بّدن ِ نّبری داخه ىی  رفرن ىین
ٌ ای. بُ آسيّن خیرٌ شدو. سق ش قرار داشز ُ ی سرار  !حس این جاسز اِن خّش

فکر کنً انرژیش . سردرد شدید ىجةّرو کرد بشینً. دِبارٌ با دقز بُ اذاقک نگاٌ کردو
 !خینی زیادٌ

 :صدای  ایيان ذّی سرو حیچید

 ى نّو ٍسز کدِو گّری ٍسری؟ -

 :سرو رِ ىحکً بین دسز فشردو ِ گ رً
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 .سرو دارٌ ىن جر ىیشُ. آدو باش! ٍی -

. حّفی کشیدو. اشرةاٌ ىی  کردو، انرژی از اِن نةّد.  ب د از چندشانیُ سردردو از بین رفز
ُ حاذی با این دیِّنُ دردسرٌ  !ذن

 :گ ز

ٌ ای رفری؟ ذّ جاسّس بّدی؟ خاک برسرد - ً در . خدا م نرز کنُ نریيان. کدِو جَن
ُ ًٍ ىی  خّرٌ  .حامً ازد ب

 :ن س عيیقی کشیدو ِ بی ذّجُ بُ چرد ِحرد  ٍاش گ رً

 .در حال انجاو یک ىاىّریز خینی ىًَ. ىن ذّی صف افراد نارسّسً -

ُ قدر ىر جت شدٌ ِ . حّزخندی زدو. دیگُ صدایی نشنیدو ىی   ذّنسرً حدس بزنً کُ چ
 .فقط خداکنُ حیش امینا دٍن مقی نکنُ. دارٌ حرفً رِ ذجزیُ ِ ذحنیه ىی  کنُ

ُ ای خیرٌ شدو از فکری کُ کردو، نیشخندی کنار مةً . از جاو بنند شدو ِ بُ اذاقک شیش
 .نشسز

*** 

 ایيان

 :ساو ذکّنً داد ِ گ ز

 چرُ؟ -

 :گیج نگاٍش کردو ِ جّاا دادو

 .ٍیچی -
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چُ ىاىّریری؟ اگُ ىاىّریز بّد کُ امینا اِن قدر عصةی . ىنظّر نریيان رِ ىرّجُ نشدو
 .نيی شد

 .دِبارٌ با ذکّن ساو از فکر خارج شدو

ُ طرفش برگشرً ِ گ رً  :عصةی ب

 چیُ؟ -

 :حرسید

 خت چرُ؟ -

 خت بُ ذّچُ؟ اصال کی گ ز ذّ بیای این جا؟ -

 :سینُ سخر کرد ِ گ ز

 .امینا -

 :حرحرص نگاٌ ازش گرفرً ِ گ رً

 .این قدر کُ حرحرفی نيی ذّنُ ذحينز کنُ -

 :خً شد ِ در گّشً گ ز

 .اجةاراًا ىن رِ گ ز بیاو. ىی  خّاسز ٍنیا رِ ب رسرُ؛ اىا ٍنیا قةّل نکرد. نُ اذ اقاًا  -

حّزخندی زد ِ رِش رِ بُ طرف ىخامف . با فک ق ه شدٌ برگشرً ِ نگاٍش کردو
 .کالفُ دسری بُ صّرذً کشیدو. چرخّند
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ُ ای کُ امینا نسةز بًَ داشز با اِن حرفً از بین رفز . ٍيّن یک ذرٌ اعرياد ِ عالق
راسری چی  شد کُ اِن حرف رِ زدو؟ دسز خّدو نةّد، بّد؟ م نری بُ خّدو ِ ٍنیا 

 .فرسرادو

از ٍيّن رِز اِل با دِنسرن . کاش ىی  شد یک رِز برای ٍيیشُ جادِ رِ از بین برد
این چُ حياقری بّد کُ کردو؟ نریيان . ساحرٌ بّدن ٍنیا اصال نةاید بَش ذّجُ ىی  کردو
ٌ اش رِ از این قضیُ برد ً ٍاو رِ بسرً. عّضی ًٍ راحز اسر اد ً ٍای امینا . چش چش

 .حشز حنکً نقش بسز

رِشی کُ از این بُ ب د زیاد با ٍاش سرِکار . س ی کردو با ٍاش ارذةاط برقرار کنً
 .حداقنش اینُ کُ این طّری اگر نخّاد ًٍ ىجةّرٌ کُ حرف ٍاو رِ بشنٌّ. داشریً

 :صداش زدو

 امینا؟ -

 :اداىُ دادو. جّاا نداد

 .ىی  دِنً کُ ىی شنّی ِ ىجةّری کُ بشنّی -

 :گ رً. دِبارٌ جّابی نگرفرً

ٌ سز. ٍنیا فقط جن گیر نیسز -  .ٍنیا یُ ساحر

 :جّاا داد

خت کُ چی؟ ىصال ىی  خّای بگی جادِد کردٌ؟ بةین آقای شَسّار دیگُ این ىّضّع،  -
ٌ ای براو اٍيیز ندارٌ . فَيیدی؟ ِ دیگُ اصال بُ ٍیچ ِجُ نيی خّاو حرفش زدٌ بشُ. ذر

ُ ىّن خالص  ب د از این کُ این ىاىّریز رِ ذيّو کنیً ٍرکی ىیرٌ سرکار خّدش ِ ٍي
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ُ ًٍ . ىیشیً ب د از اِن راحز زندگیز رِ بکن ِ ى يئن باش کُ ىن زندگیز رِ ب
 .نيی ریزو

ُ ی ساو ِ ٍنیا بّد. امینا گّش کن -  .ىن فکر ىی  کنً اِن قضیُ نقش

چرا فکر ىی  کنی اِن قدر ىَيی کُ بخّان ذصّیر خرابز رِ خراا ذر کنن؟ عشق ذّ ! ٍُ -
 .خینی ِقز حیش برای ىن ىردٌ؛ حس دسز ِحای بیَّدٌ نزن

 .از این ٍيُ سنگدمیش دمً گرفز

 :عصةی گ رً

 .ى يئن باش یُ رِز حشیيّن ىیشی -

 :جّاا داد

خیامز راحز از این . ىن ٍيین االن از این کُ یُ ىدد ذّی زندگیً بّدی، حشیيّنً -
 .حشیيّن ذر نيیشً

 .خینی خّش خیامً کُ فکر کردو بُ حرف ٍاو گّش ىیدٌ. ارذةاط رِ ق   کردو

 .سرو رِ بنند کردو ِ نگاٍش کردو. صدای بابا حّاسً رِ حرد کرد

 :با اخً گ ز

 ىیگً چرا امینا با ذّ این طّریُ؟ -

ى يئن باش . سرو رِ برگردِندو ِ بُ بیرِن خیرٌ شدو. دندِن ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو
 .حشیيّنز ىی  کنً

 :جّاا دادو
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 !ىشکه دارٌ. نيی دِنً -

ً ٍاش زل زدو. ساو برگشز ِ بُ صّرذً نگاٌ کرد بی ذ اِد رِ . حراخً برگشرً ِ بُ چش
 .ازو گرفز

 :بابا دِبارٌ حرسید

 ی نی چی کُ ىشکه دارٌ؟ -

 ىیشُ ذيّىش کنین؟. خّددرگیری دارٌ. ی نی رِانیُ -

ُ رِش خیرٌ شد ٌ ای بًَ رفز ِ بُ رِب ً غر ٌ  ٍا کُ ی نی ب دا . چش از اِن چشً غر
 .حسابز رِ ىی  رسً

ُ و رِ سربردی ِ قسً . بُ بیرِن خیرٌ شدو ى يئن باش امینا، با رفرار سردد حّصن
 .ىی  خّرو کُ از رفرارد حشیيّن ىیشی

*** 

 امینا

یک ساعری ىی  شد کُ از رشز رد . دسری بُ صّرذً کشیدو ِ بُ ٍّای برفی خیرٌ شدو
حّاسً رفز حی . شدٌ بّدیً ِ فکر ىی  کنً ذا یک ساعز دیگُ بُ فرِدگاٌ برسیً

ٌ سز. یُ راز! امةرُ درِغ کُ نُ. یُ درِغ دیگُ رِ شد. حرف ٍای  ایيان . ٍنیا یُ ساحر
 !ىصه ساو؛ اىا با دِز بیشرر

ُ ن س  ایيان سرّدنیُ ُ قدر خّدش رِ دسزِف باال گرفرُ. اعرياد ب ىصال ٍنیا ِ ساو . چ
ُ  ایيان رِ حیش ىن خراا کنن ٌ ای ذحّیه خّدو دادو. نقشُ بریزن ک  .خند

ُ طرفً خً شد ِ با صدای بسیار آرِىی گ ز  :ندا کاىه ب
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 .ایيان با ٍنیا بحصش شد -

ً ٍاو بّد نگاٌ کردو ً ٍاش کُ ذّی ىینیيرری چش خً شد ِ . برگشرً ِ کنجکاِ بُ چش
 :ذّی گّشً گ ز

 .ایيان حرف ٍای خّبی بُ ٍنیا نزد؛ ی نی بَررٌ بگً فحش ِ فحش کاری شد -

 :حرسیدو

 حس ىن کجا بّدو؟ -

 :آرِو جّاا داد

برای ٍيین ٍنیا نرفز . خالصُ کُ دعّاشّن شد. فکر کنً درگیر طیکه بّدی! نيی دِنً -
 .ذّی ىاشین اِن ٍا

 :زیرچشيی بُ ٍنیا کُ بُ بیرِن خیرٌ بّد نگاٌ کردو ِ حرسیدو

 ن َيیدی برای چی؟ -

 .ِقری جّاا نداد نگاٌ از ٍنیا گرفرً ِ بُ صّرذش خیرٌ شدو

 :گ ز

 !چرا راسرش -

 :حرسیدو

 خت ِاسُ چی؟ -

ُ کً از بحصشّن اسً ذّ رِ ًٍ ىی  بردن. سر ذّ بّد -  .ی

 :دقیق نگاٍش کردو ِ حرسیدو
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 بُ ىن ًٍ فحش دادن؟ -

 :نچی کرد ِ گ ز

 .نُ بابا -

. ى نی کار ٍای  ایيان رِ نيی فَيً. سرو رِ ذکّن دادو ِ بُ حشری صندمی خیرٌ شدو
ىصال چُ بحصی بّدٌ کُ ىن ! این ىّجّد خینی عجیةُ. خدایا از شرش بُ ذّ حناٌ ىی  برو

ًٍ بّدو؟ ی نی  ایيان بُ خاطر ىن با ٍاش دعّا کردٌ؟ سرو رِ بُ صندمی ذکیُ دادو ِ بُ 
 .سکّد جادٌ خیرٌ شدو

ُ ی ىاشین . از ىاشین حیادٌ شدو ِ حامرّو رِ ىرذت کردو جیکّا حیادٌ شد ِ رفز مة
ُ کً بُ خاطر حاسخّرد  ٍای ج نی اسررس داشرً. ایسراد ذا ِسایه رِ از باربند باز کنُ . ی

 .ذَران برف نیّىدٌ بّد؛ اىا سّز سردی داشز

جنّ رفرً ِ بُ جیکّا . نیً ساعز ب د ٍيُ ذّی سامن حرِاز  ٍای خارجی ىنرظر بّدیً
 .کُ بُ طرفيّن ىی  اِىد خیرٌ شدو

 :جنّو ایسراد ِ گ ز

ُ ىّن اینُ کُ . ذّی این ٍ رُ ذنَا حرِازش اىرِز بّدٌ. شانس آِردیً -  20شانس دیگ
 .  حرِاز5ٌن ر بُ خاطر ٍّای اِن جا س رشّن رِ کنسه کردن؛ اىا ساعز 

 . ساعری ى  نی دارٌ فّقش4یُ . ىًَ نیسز -

ِ ٍاش . برگشرً ِ رِی صندمی نشسرً ُ  ایيان افراد کُ اخً بزرگی بین ابر چشيً ب
ذا حاال این طّر ندیدٌ . کيی ذرسیدو. یک محظُ دمً از اخيش ریخز. نشسرُ بّد
ُ ی بین آئیه ِ آِینا. بّدىش  ...چشً ازش گرفرً ِ حّاسً رفز بُ ىکامي

 :آئیه گ ز
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 ذّ ى يئنی کُ اِن جا ش ق ىیشُ؟ -

 .آرٌ ى يئنً -

 :آئیه با خّشيزگی گ ز

 .حاال با ذّ ىیرو. ىن ذا حاال خارج نرفرً -

ٌ ی ریزی کرد ِ چیزی نگ ز  .آِینا خند

 :آئیه با محنی جدی گ ز

 .بُ این عننی شدن کارىّن حس خّبی ندارو. نيی دِنً چرا اسررس دارو -

 :آِینا جّاا داد

 .چیزی نيیشُ. دمز رِ بد نکن -

 ىگُ ىن گ رً چیزی ىیشُ؟ -

 :ىکصی کرد ِ گ ز

 حس ذّ ًٍ حس کردی ىگُ نُ؟ -

نيی دِنً چیُ؛ اىا . حقیقرش ىن ًٍ یُ حسی دارو؛ اىا نيی ذّنً براش اسً بذارو -
 .خّا نیسز

 :جیکّا نزدیکً شد ِ گ ز

 .ذا گیز بسرُ نشدٌ کارٍاىّن رِ بکنیً. بیاین بریً بارٍا رِ ذحّیه بدیً -

ُ ش بّد . سرو رِ ذکّن دادو ِ از جاو بنند شدو دسرش رِ ذّی کی ی کُ رِی سرشّن
ُ طرفً گرفز  .کرد ِ حاسخّرذی رِ ب
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ُ و رِ برداشرً. بازش کردو ِ نگاٍی بَش انداخرً فقط . ن س عيیقی کشیدو ِ کّم
 .اىیدِارو کُ اذ ا  بدی نی رُ

ُ  ٍا ایسرادٌ بّدیً ىنرظر بُ فراىرز کُ جنّذر از ٍيُ بّد ِ حاال . ذّی صف کنررل گذرناى
ُ ی ىَر خّردٌ رِ . زیر مت صنّاد فرسرادو. نّبرش شدٌ بّد خیرٌ شدو ِقری گذرناى

ُ شدد بُ بیرِن فرسرادو  .ذحّیه گرفز ن سً رِ ب

ىی  شد گ ز کُ . حاسخّرد رِ جنّی افسر خانيی کُ ىنرظر بًَ خیرٌ شدٌ بّد گذاشرً
با اخً . نگاٌ دقیقی بُ صّرذً انداخز ِ ب د بُ عکس. آخرین ن ری بّدو کُ رد ىی  شدو

ٌ ای ىَر خرِج رِ زد ِ حاسخّرد رِ بًَ برگردِند ن س . با خّدش ًٍ دعّا داشز. گند
ٌ ی . عيیقی کشیدو ِ رد شدو رِی صندمی  ٍای انرظار نشسریً ِ ىنرظر شدیً ذا شيار

 .حرِاز رِ اعالو کنن

 ساعز 3ذازٌ ب د از . سُ ساعری گذشرُ بّد ِ ذا اعالو حرِازىّن چیزی نيّندٌ بّد
 :داشز خّابً ىی  برد کُ ندا ذکّنً داد ِ گ ز

 .حاشّ -

ً ٍاو کشیدو ِ از جاو بنند شدو کارد حرِاز رِ بُ افسری کُ ایسرادٌ بّد . دسری بُ چش
ُ  ٍا سّار اذّبّس شدیً ِ ىنرظر شدیً. دادو ِ رد شدو ُ  ٍاشّن نگاٌ . ٍيراٌ بچ بُ قیاف

اذّبّس . ِاق ا ىسئّمیز سنگینیُ. ىسئّمیز جّن این آدو ٍا بُ گردن ىنُ. انداخرً
 ىاٌ حیش با 5حدِد . نگاٍی بُ ٍّاحیيا انداخرً. حرکز کرد ِ نزدیکی ٍّاحیيا ایسراد

ىشَد خداحافظی کردو ِ دیگُ نشد کُ برگردو ِ حاال باید با ایران خداحافظی کنً ِ 
از . نگاٌ آخر رِ بُ ایران انداخرً ِ ِارد ٍّاحیيا شدو. اىیدِارو این دف ُ بشُ کُ برگردو
ٌ او ىی  گرفز ىراس انُ . نگاٍی بُ شيارٌ صندمی کردو ِ نشسرً. حسی کُ داشرً خند

ىنرظر بُ . حّفی کردو ِ نشسرً. ىرن رو از این صندمی  ٍای چَارن رٌ. صندمیً ِسط بّد
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ُ دِنُ از کنارو رد ىی  شدن نگاٌ ىی  کردو ذا بةینً کی کنارو ىیشینُ ُ  ٍا کُ دِن نگاٌ از . بچ
ً ٍای یشيیش خیرٌ شدو  .انگشرر ىشکیش گرفرً ِ بُ چش

 :حرسیدو

 چیزی شدٌ؟ -

از جنّو رد . ِای بنندی ذّی دمً گ رً ِ از جاو بنند شدو. ذُ بنیط دسرش رِ نشّنً داد
برگشرً ِ بُ ندا کُ صندمی ىّازی ىن نشسرُ بّد . شد ِ دقیقا صندمی کنارو نشسز

ُ طرف حنجرٌ چرخّند. نگاٌ زاری انداخرً ن س عيیقی . مةش رِ گزید ِ رِش رِ ب
 .سرو رِ بُ صندمی ذکیُ دادو ِ بُ ىَياندار ٍا خیرٌ شدو. کشیدو ِ کيربندو رِ بسرً

ً ٍاو رِ . خنةان صحةز کّذاٍی با ىسافر ٍا کرد ِ ٍّاحیيا شرِع بُ حرکز کرد چش
قدر زیاد خّابً ىی  اِىد اِن. این طّری کيرر اذیز ىی  شدو. بسرً ِ س ی کردو بخّابً

 .کُ بُ شانیُ نکشید خّاا در آغّشً کشید

*** 

 نریيان

ُ سینُ جنّی نارسّس ایسرادٌ بّدیً  .ی نی ىن ِ شش فرىاندٌ مشکرش. دسز ب

 :گ ز. با عصةانیز رِی زىین نشسز ِ نگاٌ خشيناکی بَيّن انداخز

ُ قدر طّل ىی  کشُ؟ -  ذ يیر اِن ىرکز چ

 :اُبىیس نگاٍی بُ بقیُ انداخز ِ گ ز

 .حداقه یک ىاٌ -

ٌ ای کشید ِ گ ز  :نارسّس ن ر
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 .قدر ِقز نداریًىا اِن. م نری -

 :ىکصی کرد ِ دِبارٌ حرسید

ُ طّر؟ -  با جادِ چ

 :ِراکّز جّاا داد

 .با اسر ادٌ از جادِ، خّشُ دیگُ اشری ندارٌ. ىراس ً -

 :یکَّ بنند شد ِ ایسراد ِ گ ز

 حس چُ غن ی بکنیً؟ -

 :سيکنی آرِو حرسید

ُ طّر اِن اذا  خراا شد؟ -  اصال چ

ُ ای گ ز  :نارسّس اخيی کرد ِ با صدای گرفر

 .نيی دِنً -

 :فةینس گ ز

ُ ای حیدا کرد؟ ىا فردا بُ اِن جا احریاج داشریً -  .نيیشُ ٍیچ راٌ دیگ

 :ميانریز قدىی جنّ رفز ِ گ ز

 بَرر نیسز دنةال کسی کُ این کار رِ کردٌ بگردیً؟ -

ُ ی چشً نگاٍی بُ ٍيُ انداخرً ِ رِ بُ . اِضاع داشز خ رناک ىی  شد از گّش
 :نارسّس گ رً

 ىگُ افراد بُ اندازٌ کافی از اِن اسر ادٌ نکردن؟ -
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 :جّاا داد. نگاٌ دقیقی بًَ انداخز کُ باعض شد ىّ بُ ذنً سیخ بشُ

 !خت چرا -

ُ ای کردو ِ گ رً  :سرف

 .خت چُ اصراری داری؟ فکری برای بقیُ اقداىاذرّن بکن -

ُ سز. مةخندی زد ِ شرِع بُ کف زدن کرد امةرُ ذّق ی ًٍ از ىغز حّچش . ِاق ا کُ دیّان
 .ندارو

 :خّشحال رِ بُ شش فرىاندٌ ش گ ز

 .برید سراغ کار ٍاذّن، صداذّن ىی  کنً -

باید . ىن ًٍ حشز سرشّن از چادر خارج شدو. سر ذ ظیيی فرِد آِردن ِ خارج شدن
ُ ی مةً نشسز. حريا اقداو ب دیشّن رِ ًٍ ب َيً  .حّزخندی گّش

ُ ای برای دریافز انرژی بّد فردا یا شاید ًٍ حس فردا، خّشُ طّری قرار . اِن اذا  شیش
ٍرچی بیشرر از این . ىی  گرفز کُ بیشررین ىقدار انرژی رِ ىی  شد ازش دریافز کرد

باالخرٌ ىا ذا یُ جایی . انرژی بَرٌ ىی  بردن در برابر شَاا  ٍای آسيانی ىقاِو ذر ىی  شدن
ىی  ذّنیً جنّگیری کنیً ِ حريا ب د از یُ جاییش باید چشً اىید بُ کيک خدا داشرُ 

ُ ای گذاشرً. باشیً ُ ی ىسی ِ اذا  شیش . ىن فقط سنگ س یدی حیدا کردو ِ بین ىین
 .نیشخندی زدو! کاری کُ بُ عقه جن ًٍ نيی رسُ

نيی دِنسرً کُ باید دنةال چُ چیز . فکرو کار نيی کرد. سنگ جنّی حاو رِ حرذاا کردو
ُ ای بگردو نگاٍی بُ خّرشید کُ . باید ذا ىّق  گردٍيایی نارسّس ىنرظر ىی  ىّندو. دیگ

 .کاش ىی  دِنسرً امینا کجاسز. درحال غرِا بّد انداخرً

*** 
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 امینا

ً ٍاو خیرٌ شدٌ بّد، نگاٌ کردو ُ  ایيان کُ بُ چش  .دسری بُ گردنً کشیدو ِ سّامی ب

ٌ ای بُ جنّو کرد ِ گ ز  :اشار

 .شاىز رِ بخّر -

ذّی این ذکّن خّردن ٍا ىگُ آدو دمش چیزی . سر چرخّندو ِ بُ غذای جنّو نگاٌ کردو
با آراىش غذاو رِ . برىی دارٌ؟ صدای شکيً کُ دراِىد فَيیدو دمً ىی  خّاد چیزی بردارٌ

ٌ  ایيان کنارو نشسرُ ِ زیرچشيی حرکاذً رِ کنررل  خّردو ِ س ی کردو کُ یادو بر
ٌ اش کالفُ ىی  شدو. ىی  کنُ مةً رِ با دسريال حاک کردو ِ برگشرً . داشرً از نگاٌ خیر 

 .نگاٍش کردو

 .بدِن این کُ غافنگیر بشُ ٍيّن طّر خیرٌ بُ نگاٌ کردنش اداىُ داد

 :حامز ى يّمیً رِ ح ظ کردو ِ حرسیدو

 ذّی صّردِف ىن دنةال چی ىی  گردی؟ -

 .مةخند کجی زد کُ بیشرر بُ حّزخند شةیُ بّد

 :جّاا داد

ً ٍاد گً کردو -  .دنةال اِن عشقی کُ ذّی چش

 .مةً رِ از داخه گزیدو

 :رِ ازش برگردِندو ِ گ رً

 .چیزی گیرد نيیاد. ذالش بی خّد نکن -
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 .نیشخند صداداری زد ِ بُ صندمیش ذکیُ داد. ِ ذکیُ دادو

 :آرِو گ ز

 چی شد کُ بُ این جا رسیدیً؟ -

ذصيیً گرفرً . راسرش نيی دِنً کُ چرا یکَّ این ذصيیً رِ گرفرً؛ اىا گرفرُ بّدو
. یک بار برای آخرین بار با ٍاش جرِبحض نکنً ِ کار بُ ذٍّین ِ بی احرراىی نکشُ
ٌ ای ندارٌ  .ىی  خّاسرً خینی عاقالنُ بَش ب َيّنً کُ دیگُ صحةز درىّردش فاید

 :گ رً

 ی نی خّدد نيی دِنی؟ -

ُ ی صندمی ىشررکيّن گذاشز ِ گ ز  :دسرش رِ رِی دسر

 .نيی دِنً -

ُ ای کُ یک نّع راٌ فرار از سّال طرفرُ! نيی دِنً این نيی دِنً کاىال درِغُ؛ چّن . کني
. دمز ىی  خّاد اِن چیز ٍایی کُ ىی  دِنی درِغ بّد. ىی  دِنی؛ اىا نيی خّای بدِنی

ُ ش امکی ِ غیر ِاق ی بّد؛ اىا نیسز  ...ٍي

ُ طرفش چرخّندو ِ گ رً  :سرو رِ ب

ُ ی خّدد . ىی  دِنی - ُ ی ىن ىی  شدی ِ ىن رِ دمةسر ذّ با ِجّد ٍنیا نةاید دمةسر
 .ىی  کردی

ً ٍاش رِ ِاضح ذر ىی  ذّنسرً . عینکش رِ از چشيش برداشز این طّری رنگ چش
ُ ی سرش رِ از صندمی گرفز ِ بُ سيرً چرخید. بةینً  .ذکی

 :گ ز
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 .ٍنیا ذّی زندگی ىن نةّد -

 :حّزخندی زدو ِ گ رً

ُ ای ىی  گ ری -  .اىا دیرِز چیز دیگ

 :عصةی گ ز

 .دیرِز چرد گ رً -

 :با اخً گ رً. نگاٌ چند ن ر بُ سيريّن چرخید

 .اگُ ىی  خّای سرِصدا کنی ٍيّن بَررٌ کُ حرف نزنیً -

 :دسرش رِ بُ صّرذش کشید ِ گ ز

 .باِر کن نيی خّاسرً کُ اِن حرف ٍا رِ بزنً. دیرِز حرف ى ز زدو -

ً ٍاو نشسز  :گ رً. نیش اشک ذّی چش

 .اىا اِن حرف ٍا، ىن رِ شکسز -

ً اشک از بین برٌ ً ٍاو کشیدو ذا ن  :اداىُ دادو. دسری بُ چش

 ىگُ نُ؟. اِن زیادی ىی ارزید. حرکز آخرد چی؟ ى ز نةّد. حرف ٍا ى ز بّد؟ قةّل -

ً ٍاش رِ رِی ًٍ فشرد  :گ ز. چش

 کی بَز گ ز بیای حشز ِیال؟ -

 :جّاا دادو

 چُ فرقی ىی  کنُ؟ -
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 .اگُ فر  نيی کرد نيی حرسیدو -

 :با اخً گ رً

ىی  خّای بُ کجا برسی؟ بُ این کُ ساو ِ ٍنیا دسز بُ یکی کردن کُ ذّ رِ حیش ىن  -
 خراا کنن؟ ىصال چُ چیزی بَشّن ىی  رسُ؟

 :نگاٍی بُ حشز سر انداخز ِ نزدیکً شد ِ آرِو گ ز

چی بَشّن ىی  رسُ؟ ذّ بی خیال ىن ىیشی ِ ٍنیا با آراىش بیشرری بًَ نزدیک  -
 ...ساو ًٍ کُ. ىیشُ

 :بُ ىسخرٌ اداىُ داد

ُ ی شدید قنةی بُ شيا دارٌ بُ ٍدفش نزدیک ذر ىیشُ -  .عالق

ً ٍای گرد دسرً رِ جنّش گرفرً ِ گ رً  :با چش

 ى نّو ٍسز چی ىیگی؟! ِاسرا ِاسرا -

 .دیگُ از ساو ضای  ذر کُ حیدا نيیشُ. ن َيیدی؟ نگّ کُ ن َيیدی؛ چّن از ذّ ب یدٌ -

ُ ای؟ چُ کشکی؟ ىن . چیزی کُ شنیدٌ بّد رِ نيی ذّنسرً ٍضً کنً. اخً کردو چُ عالق
باز  . این اصال اىکان ندارٌ. ِ ساو حری صحةز کردن ى يّمیيّن ًٍ با جرِبحض بّد

ُ ذراشی ىی  کنُ  !ایيان ىخش عیت حیدا کردٌ ِ برای گندی کُ زدٌ دارٌ بَان

 :رِ ازش گرفرً ِ گ رً

چرا ىی  خّای با اذَاو بُ دیگران، گـ ـناٌ خّدد رِ کّچیک جنٌّ . ایيان بزرگ شّ -
 بدی؟

 :بازِو رِ گرفز ِ کشید ِ با صدایی کُ از خشً ىی  مرزید، گ ز
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ُ اشرةاٌ بزرگی . ىن نيی خّاو خّدو رِ بی گـ ـناٌ جنٌّ بدو - خّدو خّا ىی  دِنً کُ چ
فکر ىی  کنی چرد . کردو کُ بُ ٍنیا اجازٌ دادو حا بُ دنیاو بذارٌ؛ اىا ذّ ىن رِ باِر نداری

از جیکّا ِ دیاکّ بخرس کُ حرفشّن حیشز ارزش ! نُ. ىیگً؟ برِ از شاٍرخ بخرس
نریيان . قةه از این کُ ِارد گرٌِ بشن ٍزارذا گند زدن. ساو ِ ٍنیا ٍر دِ جادِگرن. دارٌ

حاال با اِن ٍزار ذا گندی کُ زدن این . ِاردشّن کرد؛ چّن بُ قدرذشّن احریاج داشز
ُ نظرد کار سخریُ؟  بالیی کُ سر زندگی ىن ِ ذّ آِردن ب

ً ٍاش کُ قرىز شدٌ بّد نگاٌ کردو  :گ رً. حنکی زدو ِ بُ چش

 ىصال چُ گندٍایی زدن؟ -

ً ٍاش رِ رِی ًٍ فشرد ِ گ ز  :چش

 .حاشّ -

 :دِبارٌ گ ز. گیج نگاٍش کردو

 .یُ محظُ بنند شّ -

بنند شد ِ از صندِ  باالی سر، کیف دسریش رِ برداشز ِ سر جاش . از جاو بنند شدو
مج ذاحش رِ درآِرد ِ رِشن . بی حرف کنارش نشسرً ِ ىنرظر بَش خیرٌ شدو. برگشز

 .ِارد فاینی شد ِ عکس ٍایی رِ نشّنً داد. کرد

ُ شّن دادٌ بخرش ذّسط ساو  - این دخرر کُ ىی  بینی بُ خاطر حّل زیادی کُ ٍيسای
 .بسرُ شدٌ ِ ذا آخر عير باز نيیشُ

ُ ای آِرد ِ گ ز  :عکس دیگ

 !این حسر بُ خاطر این کُ بُ ٍنیا نگاٌ نيی کردٌ االن ذّی ذیيارسران بسرریُ -
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ُ ای رِ باز کرد ِ گ ز. شّکُ بُ صّرذش خیرٌ شدو  :بی ذّجُ عکس دیگ

ٌ ی عشق ىحسّا  - ً دیگُ بّدن ِ ذّی فاىینشّن یُ اس ّر این دِن ر عاشق ٍ
ُ ًٍ ریخرن زندگیشّن ِ طالقشّن رِ کشیدٌ  .ىی  شدن ِ ساو زحيز ب

 :برگشز ِ نگاًٍ کرد ِ گ ز

 بسُ یا بازو بگً؟ -

اعرراف ىی  کنً کُ ٍیچی از . مةً رِ بُ دندِن گرفرُ بّدو ِ بُ صّرذش خیرٌ شدو
ُ  ٍا نيی دِنً ٌ ی حیش رِو. بچ ىی  ذرسً کُ ٍرمحظُ . اعرراف ىی  کنً کُ ىی  ذرسً از آیند

ُ  ایيان چی بگً! خنجرشّن از حشز ذّی قنةً بشینُ ی نی نيی ذّنسرً . نيی دِنسرً ب
ُ  ایيان اصال ىقصر نیسز  .درک کنً ِ بُ خّدو بقةّمّنً ک

ً ٍاو رِ با دسز ىاساژ دادو ِ گ رً  :چش

نيی ذّنً بُ خّدو بقةّمّنً کُ ذّ ٍیچ ذقصیری . ذياو حرف ٍاد قةّل؛ اىا  ایيان ب ًَ -
ُ  ٍایی کُ دیدو رِ فراىّش کنً. نداشری ُ و دیگُ بند . نيی ذّنً اِن صحن قنت شکسر
 .نيی خّرٌ

ً ٍاو خیرٌ شدٌ بّد  :اداىُ دادو. نااىید بُ چش

 .باِر کن صحةز درىّردش بی فایدٌ سز -

ً ٍای غيگینش جیگرو رِ ىی  سّزِند  :گ ز. با چش

ُ چیز رِ درسز کنً چی؟ اگُ قنةز رِ درسز کنً چی؟ -  عيه چی؟ ٍي

ٌ  اشکی از چشيً چکید  .ق ر

 :زىزىُ کردو
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 .بًَ فرصز بدٌ. ىن بُ زىان احریاج دارو -

*** 

 نریيان

 .برگشرً ِ سّامی بُ ميانریز نگاٌ کردو

 :با حامری غیرعادی نگاًٍ کرد ِ گ ز

 .بیا چادر نارسّس. جنسُ داریً -

ُ و برای حیدا کردن امینا بی فایدٌ بّد. حشز سرش حرکز کردو این طّر کُ . ذالش بی ِق 
ى نّىُ امینا نيی خّاد بُ اِن قسيز از ذٍنش کُ جادِ بَش ىغنّبُ ِارد بشُ ِ 

ُ سز نگاًٍ بُ ٍ ز . باید با ساو یا ٍنیا ارذةاط برقرار کنً. ذالش  ٍای ىن بی نریج
 .فرىاندٌ کُ دِر آذش نشسرُ بّدن افراد

رِی ساو اصال نةاید حساا . با ذ ارف نارسّس بُ این کُ بشینً نزدیکیشّن نشسرً
ُ و رِ بُ باد ىیدٌ چرا با  ایيان در ارذةاط . کنً؛ چّن صددرصد از دٍنش درىیرٌ ِ نقش

 .نةاشً؟ صدای نارسّس از فکر خارجً کرد

ٌ ای رِ فراىّش کنید - ُ ی سرار  رِز دیگُ زىان دقیق اجرای 10قریت بُ . اِن خّش
ُ ىّنُ نيی خّاو ٍیچ اذ ا  ِ شّرشی ذّی . مشکرذّن رِ سرِساىّن بدید. نقش

ِ نکرُ ىًَ دیگُ اینُ کُ دِن رذّن باید داِطنت بشید ِ دنةال . مشکر ٍاذّن بشُ
ُ راٍُ یُ دخرر کّچّمّ سد راًٍ بشُ ِ . نابّدگر بگردید ُ چیز رِب نيی خّاو حاال کُ ٍي

ُ او رِ بًَ بریزٌ ُ  ٍای چند سام ٌ اش رِ ىی  خّاو؛ چّن با ٍاش کار ٍای زیادی . نقش زند
 .دارو

 :نگاٍی بُ ٍيُ انداخز ِ رِی ىن ىکض کرد
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ى يئنً ىّفق . ازد ىی  خّاو دِن ر رِ انرخاا کنی ِ دنةال نابّدگر بگردی! رایةد -
 .ىیشی

فکر ىی  کنً االن بَررین ذصيیً اینُ کُ خّدو بگردو . ىردد نگاًٍ رِ بُ زىین دِخرً
ُ  ٍاىّن نقش بر آا ىیشُ  .دنةامش، در غیر این صّرد حیداش ىی  کنن ِ نقش

 :سرو رِ باال آِردو ِ گ رً

 .ن راد انرخابیً رِ ب دا بَز اعالو ىی  کنً. بسیار خت -

ُ ای سر داد ِ دسرّر داد گّشز بریّن شدٌ رِ بیارن ُ ی ىسران . از جاو بنند شدو. قَق
ٍيین . اصال دمً نيی خّاسز کُ با ٍاشّن ٍيس رٌ بشً ِ بُ قّمی نيک گیرشّن شً

ذا جایی کُ ىی  ذّنً . بُ طرف ىسیر بین چادرٍا، حرکز کردو! ىّندٌ نيک گیر اجنُ بشً
باید دسز ِ حا چن ری  ذرین ِ خنگ  ذرینشّن رِ انرخاا کنً ذا نرّنن از ردگً کنی  ٍاو 

 .ى ن  بشن

ٌ ای یکیشّن  یُ ىرذةُ جنّی چشيً دِ ن رشّن بُ ًٍ برخّرد کردن ِ بُ شکه ىسخر
ُ حرُ از طرف ىقابنش عذر خّاٍی کرد. حخش زىین شد سر بُ آسيّن . بنند شد ِ با ذر

 .بنند کردو ِ مةخند حررنگی زدو

 :نزدیک رفرً ِ گ رً

 .برای انجاو ىاىّریری بَز احریاج دارو -

 :اِن کُ از ذّجُ ىن بُ خّدش خّشحال شدٌ بّد، با محن شادی گ ز

 .برای خدىرگزاری حاضرو -

 :اخيی کردو ِ گ رً
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 .ىنرظر باش ذا خةرد کنً -

ىی دِنسرً اِن قدر کّدن ٍسز کُ کسی با ٍاش کاری ندارٌ ِ از ذّجُ ىن این قدر 
 .خّشحامُ کُ خّدش دنةامً ىی  گردٌ ِ نیازی نیسز ىن حِفی اش بگردو

ىی  ذّنً اعرراف کنً کُ . نگاٍی بُ صّرد شادش انداخرً. ایسرادو ِ عقت گرد کردو
ُ ای کُ ذاحاال دیدو قابه ذحيه ذرٌ ُ ش از ذياو اجن  .قیاف

 اسيز چیُ؟ -

 :سرش رِ خً کرد ِ گ ز

 .(Ayens)آیِفنس -

 :اخيی کردو ِ گ رً

 دِسری چیزی داری کُ ىصه خّدد باشُ؟ -

 :نگاًٍ کرد ِ گ ز

 از چُ محاای ىصه خّدو باشُ؟ -

 .نخّاسرً ضای ش کنً ذا از ٍيکاری با ٍاو حشیيّن نشُ

 :گ رً

 .ىصه خّدد کسی با ٍاش کاری نداشرُ باشُ -

 :خّشحال گ ز

 .(Tija)خّاٍرو ذیجا -

 :راٌ افرادو ِ گ رً
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 .ىی  خّاو بةینيش -

ذا . این نَایز خّش شانسی ىن رِ ىی  رسّنُ کُ نيی خّاد دیگُ دنةال کسی بگردو
ىّق ی کُ برسیً کنی حرف زد ِ فَيیدو کُ حرحرفی فقط ىخرص آدو ٍا نیسز ِ جن 

 .حرحرف ًٍ داریً

ُ رِو خیرٌ شدو ُ ی رِب فر  نيی کنُ کجای دنیا ِ . دسز ذّی جیت ایسرادو ِ بُ صحن
ً دیگُ رِ ىسخرٌ . بین چُ ىّجّداذی باشی، ٍيُ جای دنیا یک رنگُ حری جن  ٍا ًٍ ٍ

 !ىی  کنن

دِر یک جن دخرر رِ چند جن گرفرُ بّدن ِ بین خّدشّن حرف ىی زدن ِ بَش 
ً آىیزی بَش انداخرً. ىی  خندیدن نیشخندی . ىرّجُ عصةانیز آینس شدو. نگاٌ ذرح

 !این یکی از آینس ًٍ چن ری ذرٌ. زدو

ُ طرفشّن راٌ افرادو ُ طرفً برگشرن ِ سر ٍاشّن رِ زیر انداخرن. ب . بُ ىحض دیدنً ب
مةاس رزىی بُ جنس ى رغ کُ بُ دسز خّد نارسّس ذنً شدٌ بّد، نسةز بُ بقیُ اجنُ 

زیرچشيی بُ ! ىريایزو کردٌ بّد ِ ىی  ذّنسرن ب َين کُ یکی از بزرگ ٍا بُ حساا ىیاو
ٌ ایً نگاٍی انداخرً  .زرٌ نقر

 .سر بنند کردو ِ نگاٌ ذاسف باری بَشّن انداخرً

 :با صدایی ى يّمی گ رً

 .برید سرکارذّن -

آینس بُ طرف خّاٍرش رفز ِ دسرش رِ گرفز ِ بنندش . بُ سرعز از کنارو گذشرن
 .خّشحال زیر گّشش چیزی گ ز. کرد

 .ذیجا جنّ اِىد ِ سر ذ ظیً خً کرد
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ُ ی نارسّس حرکز کردو ُ طرف خیي آینس خّدش رِ بُ کنارو رسّند ِ . چرخیدو ِ ب
 :حرسید

 ارباا کجا ىیریً؟ -

 :بدِن این کُ نگاٍش کنً، گ رً

 .حیش نارسّس -

ٍنّز دِر آذش نشسرُ ِ . خّشةخرانُ این دف ُ زیاد حرحرفی نکرد ِ دنةامً راٌ اِىدن
یادو نيیاد ىن یا امینا ٍيچین فضای ! خاک بر سر شادذّن. درحال صحةز ِ خندٌ بّدن

با این حساا فقط زندگی رِ برای خّدىّن زٍر . شادی رِ برای گرٌِ ایجاد کردٌ باشیً
 !کردیً

 .نارسّس با دیدنً سری ذکّن داد ذا جنّذر برو

ُ ی آذش ایسرادو ِ گ رً  :حشز ش ن

 .ذیجا ِ آینس ىن رِ ذّی حیدا کردن نابّدگر ٍيراٍی ىی  کنن -

اصال . ىرّجُ نگاٌ ذيسخرآىیز فةینس ِ اُبىیس شدو. نگاٍی بُ آینس ِ ذیجا انداخز
ُ ای بّد کُ باید اجرا ىی  کردو. نگاٍشّن براو ىًَ نةّد  .ىًَ نقش

 :با محن ىنزجری حرسید

 دسز ِ حا چن ری ذر از این ٍا نيی ذّنسری حیدا کنی؟ -

 :نیشخندی زدو ِ جّاا دادو

اگُ قرارٌ مشکر ذّ برای فرح آسيان ٍيراٌ ذّ باشن باید از دسز ِ حا چن ری  ٍا فرىاندٌ  -
 .بسازی
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ِ این ذ جت ِ ذحسینش کاىال طةی ی بّد؛ چّن ىن از نق ُ ض  ش، کُ ٍيّن ىغز 
 .ى یّبش باشُ اسر ادٌ ىی  کردو

 :دسری براو زد ِ گ ز

 .بدِن نابّدگر برنگرد. برِ رایةد -

 :نگاٌ بی ذ اِذی انداخرً ِ جّاا دادو

 .برگشرن یا برنگشرن ىن ذّی شرایط عَدناىُ نةّدٌ ِ نیسز -

ٌ ای کرد ِ با دسز  اشارٌ کرد کُ برو ٌ ی ىسخر . با قدو  ٍای ىحکً ازش دِر شدو. خند
ىن ٍی این ىّجّد رِ جنّی افرادش ضای  ىی  کردو ِ اگُ بًَ احریاج نداشز، زندٌ 

حاال باید امکی دِر دنیا . ایسرادو. از چادر نارسّس دِر شدٌ بّدیً. زندٌ ىن رِ ىی  خّرد
ٌ ی . رِ بگردو، ذّی اِمین فرصز ًٍ با  ایيان ارذةاط برقرار کنً برگشرً ِ نگاٍی بُ چَر

 .شادِف آینس ِ ذیجا انداخرً

**** 

 امینا

بُ . ی نی ىن خّدو ِاق ا عادد کردو. ىصه این کُ ىا کال بُ شرایط سخز عادد کردیً
یک ساعری ىیشُ کُ رِی صندمی  ٍای .  ساعز بخّاب2ً ساعز فقط 24این کُ از 

ً ٍاىّن . فرِدگاٌ آذاذّرک اسرانةّل خشک شدیً نُ ىی  ذّنیً بخّابیً نُ ىی  ذّنیً چش
ُ و گذاشرُ ِ . رِ از خسرگی باز نگُ داریً سرو رِ چرخّندو ِ بُ ارشیا کُ سرش رِ شّن
ٌ ی آرِىش گرفرً ِ بُ بقیُ خیرٌ . مةخندی زدو. خّابیدٌ بّد، نگاٌ کردو نگاٌ از چَر

آِینا، آئیه ِ دیاکّ کنار ًٍ . فراىرز کنار  اشکان نشسرُ بّد ِ درحال صحةز بّدن. شدو
ً ٍای . نشسرُ بّدن ِ بُ ااٍر خّاا بّدن ٍنیا، ساو ِ شاٍرخ کنار ًٍ بّدن ِ با چش
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بَارٌ سرش ذّی مج ذاحش بّد ِ با دقز چیزی رِ ىی  خّند ِ ندا . بسرُ حرف ىی زدن
اِن . نگاًٍ رِی جیکّا کُ کالفُ قدو ىی زد شابز ىّند. ًٍ ٍيراٍیش ىی  کرد

 .ٍیچ ِقز بُ خّاا نیاز ندارٌ

ً ٍاو کشیدو بُ میّان حالسریکی کُ ذّش چای بّد ِ جنّو گرفرُ شدٌ . دسری بُ چش
ُ  ایيان کُ سینی ای حر از چای دسرش بّد خیرٌ . بّد، نگاٌ کردو سرو رِ باال آِردو ِ ب

 رِ 7نگاٍی بُ ساعز کُ عدد . ذشکری زیر مت کردو ِ میّان رِ از دسرش گرفرً. شدو
. از ذَران ذا اسرانةّل ذقریةا دِ ساعز ِ نیً ذّی راٌ بّدیً. نشّن ىی  داد، انداخرً

 ساعز دیگُ از بدن 8ِای خدا ذا .  ساعز دیگُ ذا حرِاز ب دیيّن بُ اسنّ ىّند8ٌحدِد 
ُ ای کشیدو ِ میّان .  ساعز ذا اسنّ ًٍ رِی ٍّایی5ًذازٌ ! درد ىی  ىیرو ن س خسر

 .چای رِ سرکشیدو

سرو رِ بنند کردو ِ با  ایيان چشً . میّان رِ حایین نگُ داشرً. داغیش گنّو رِ سّزِند
ىن از این چشً ذّ چشً شدن ٍا بیزارو؛ چّن چشً ارذةاطی قّی با دل . ذّ چشً شدو

ی نی این . بُ حرف ٍای یک ساعز حیشيّن فکر کردو. دارٌ ِ باعض مرزشش ىیشُ
ُ چیز رِ درسز ىی  کنُ؟ نيی دِنً الاقه ذا . باید فکر کنً. فرصز دادن  ایيان بًَ ٍي

 .ىّق ی کُ ٍنیا ِ ساو باشن ٍیچ اىکان ندارٌ کُ افکارو درىّرد  ایيان ىصةز باشُ

 .حّاسً بُ بَارٌ کُ با ٍیجان کنارو نشسز حرد شد

 :نگاًٍ کرد ِ گ ز

 .یُ خةر بد -

 :مت ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو ِ گ رً

 چی؟ -
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ی نی این خةر این قدر بدٌ؟ نکنُ نارسّس . مةش رِ گزید ِ یُ ن س عيیق کشید
ُ اش رِ شرِع کردٌ؟  حين

 .نارسّس نریيان رِ ىاىّر کردٌ ذا دنةامز بگردٌ ِ حیداد کنُ -

 :آرِو ذر اداىُ داد

ٌ اد رِ ىی  خّاد -  .گ رُ زند

ً ٍاش خیرٌ شدو  .مت ٍاو کش اِىد ِ حّزخندی رِش نشسز. بُ چش

 :گ رً

 .اگُ ىی  ذّنُ حیداو کنُ. بذار بگردٌ -

 :ندا نگران گ ز

 ...اىا امینا -

 :ذیز نگاٍش کردو ِ گ رً

 .اِن خّدش ىی  دِنُ کُ اگُ چشيً بَش بی رُ، چُ بالیی سرش ىیاد. بذار بیاد -

 :جیکّا نزدیکً شد ِ کالفُ گ ز

 .امینا باید چیزی رِ بَز بگً -

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

 !خت بگّ -

 :دسری بُ صّرذش کشید ِ گ ز

 .ٍنیا ِ ساو دارن دنةال نریيان ىی  گردن -
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ً ٍاو ذّی ًٍ رفز این دِن ر چرا ابن قدر سرخّد شدن؟ چُ دمینی دارٌ کُ دنةال . اخ
 :بی ذّجُ بُ افکار ىن ی ای کُ ذّی ذٍنً نقش بسز، گ رً! اِن خائن بگردن

 !چُ بَرر. خت بگردن -

ُ طرفً خً شد  :گ ز. نگاٍی بَشّن انداخز ِ ب

ِقری ىن فَيیدو گ رن کُ ىی  خّان حیداش کنن ِ ذحّیه ذّ . اىا خینی ىشکّکن -
 .بدنش؛ اىا درحقیقز قصدشّن این نیسز

 :حرسیدو. با دقز نگاٍش کردو

 خت قصدشّن چیُ؟ -

 :مت حایینش رِ ذّ کشید ِ ب د از ىکصی گ ز

 .ىی  خّان با نریيان ىرحد شن -

 :چشيً رِ جي  کردو ِ گ رً

 ی نی چی؟ -

 :ندا از کنارو گ ز

 !ی نی خــ ـیانـز -

ٌ ای دادٌ کُ فکر ىی  کنن . عصةی از جاو بنند شدو اسر ادٌ از جادِ بَشّن قدرد ىسخر
شاید ىن بُ اندازٌ نریيان اقردار . با ٍاش ىی ذّنن ٍرکاری کُ دمشّن بخّاد، انجاو بدن

نداشرُ باشً ِ حرفً ارزش چندانی براشّن نداشرُ باشُ؛ اىا ىن ىصه نریيان خینی با 
 .اِن ٍا ذ َد دادن کُ حشرً بيّنن. سیاسز رفرار نيی کنً
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آا دٍنشّن . خشيگین بَشّن چشً دِخرً. از قدو ٍای سنگینً ىرّجُ حضّرو شدن
 .رِ قّرد دادن ِ ىرذت نشسرن

 :ساو حرسید

 چیزی شدٌ؟ -

 :از بین دندِن ٍاو غّریدو

اىرِز صةح ذّی ِیال با ىن عَد بسرین کُ ذا آخر با ىن بيّنین ِ کنار ىن بجنگین ِ  -
ب د . ىن قسً خّردو، کسی کُ حاش رِ کج بذارٌ ب د نارسّس بُ جَنً ىی  فرسريش

 شيا این قدر گردنرّن کن رُ کُ از صةح ذا االن ىی  خّاین عَدی کُ بسرین رِ بشکنین؟

ً ٍای قرىزو گرفز ِ گ ز  :ٍنیا ذرسیدٌ نگاٌ از چش

 کی گ رُ کُ ىا عَد شکسریً؟ -

 :ذیز نگاٍش کردو ِ گ رً

اِن از قضیُ اِن . خةر ٍا خینی خّا ِ زِد بُ دسرً ىی  رسُ. ىن نُ احيقً نُ کّدن -
ِ  ایيان رِ بشکنید ُ ی ىزخرفرّن خّاسرید ىن   ...رِز حشز ِیال کُ اِن طّر با اِن نقش

 :نگاًٍ رِ بینشّن چرخّندو ِ اداىُ دادو

 !این ًٍ از االن -

 :ساو نگاًٍ کرد ِ گ ز

 ىیشُ ِاضح حرف بزنی ذا ب َيیً؟ -
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ُ ی رِشن ذٍنً فرسرادو ىن نيی ذّنً در برابر . سرو رِ کج کردو ِ قصدو رِ ذّی نق 
نّر سةزی از چشيً خارج . گسراخی ٍاذّن ساکز بيّنً حری اگُ زِرگّ ِ ىزخرف بشً

 .شد ِ خینی سری  ذيّو شد

ً خیز نشسز ِ گ ز  :ساو نی

 چی کار کردی؟ -

 :نیشخندی زدو ِ گ رً

 .ذا اطالع شانّی حق اسر ادٌ از جادِ رِ ندارید -

*** 

 ساو

ُ ای کشیدو نگاٌ سنگینی بُ امینا کُ از کنارو رد شد ذا رِی . ىحکً نشسرً ِ حّف کالف
با این کارش کاىال دسرً بسرُ شد؛ ی نی اگُ االن  ایيان برٌ ِ . صندمیش بشینُ انداخرً
ن سً رِ بُ آسّدگی بُ . برگشرً ِ بُ حشز سرو نگاٌ کردو. کنارش بشینُ کار ذيّىُ

ب د از دیدن ندا کُ کنار امینا نشسز با خیال راحز برگشرً ِ ىرذت . بیرِن فرسرادو
 .نشسرً

ُ رِ خیرٌ بّد، کردو  .نگاٍی بُ ٍنیا کُ خشيگین بُ رِب

 :حرسیدو

 چرُ؟ -

 :برگشز ِ نگاًٍ کرد ِ گ ز

 ی نی ذّ االن کاىال رینکسی؟ -
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 :جّاا دادو. مةً باال حرید

ُ  ٍاو؛ اىا ىن ىصه ذّ جّری رفرار . ى نّىُ کُ نُ - ُ ی نقش با این کارش گند زد بُ ٍي
 .نيی کنً کُ ب َيُ حق داشرُ

 :ن س عيیقی کشید ِ گ ز

ُ  ٍاىّن حنةُ ىیشُ -  .ىی  دِنی کُ اگُ نیً ساعز با  ایيان ذنَا باشُ ذياو رشر

 .االن براو ىًَ، حیدا کردن نریيانُ. آرٌ ىی  دِنً؛ اىا دیگُ براو ىًَ نیسز -

ً ٍای گرد نگاًٍ کرد  :گ ز. برگشز ِ با چش

ی نی چی دیگُ براد ىًَ نیسز؟ امینا اگُ با  ایيان حرف بزنُ برای ٍيیشُ از دسرش  -
 !ىیدی

 .زیرچشيی نگاٍش کردو ِ جّاا ندادو

 :با اکراٌ رِش رِ برگردِند ِ گ ز

 .اىرِز عاشق ىیشی فردا فارغ! فکر نيی کردو این قدر سنگی باشی -

 .از کار اىرِزش اصال خّشً نیّىد -

اگُ . ب د ًٍ خّدد رِ بذار جای اِن! این دمیه نيیشُ کُ برای ٍيیشُ بذاریش کنار -
خــ ـیانـز ىی  کرد راحز ازش ىی  گذشری؟ اِن نيی دِنُ؛ ِمی الاقه خّدىّن کُ 

 .ىی  دِنیً ىی  خّاسریً چی کار کنیً

 ىصه این کُ خّدد ًٍ باِرد شدٌ کُ کارىّن خیانرُ؟ -

 :با خشً برگشز طرفً ِ گ ز
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ُ چی رِ گذاشرُ حشز سرش - حاال ذّ کُ . حس چی؟ نریيان حشز کردٌ بُ گرٌِ ِ ٍي
ُ در دنةامش ىی  گردی چی ىحسّا ىیشی؟ ِاسُ امینا کُ دنةامش نيی گردی . داری درب

 ىیشُ چی؟ ٍان؟. ىی  خّای با ٍاش ىرحد بشی

 :عصةی گ رً

 .صداد رِ بیار حایین -

 .دسری بُ صّرذً کشیدو. با غیظ نگاًٍ کرد ِ بُ حشری صندمیش ذکیُ داد

 :آرِو گ رً

اگُ ىن خائنً، حس ذّ چرا خّدد رِ با کار ىن قاطی کردی؟ االن یادد اِىدٌ ِ قصُ  -
ِ  ایيان  مینی ِ ىجنّن برای ىن ىی  خّنی؟ اِن ىّق  الل بّدی؟ ىا ذّی قضیُ امینا 

ً دسز بّدیً  این رِ چرا بًَ کيک کردی؟. ٍ

 :با بغض گ ز. سرش رِ چرخّند ِ نگاًٍ کرد

ُ چیز رِ بُ امینا بگی -  .چّن ذرسیدو اگُ کيکز نکنً بری ٍي

 :حّزخندی زدو ِ گ رً

 !اِن کُ فَيیدٌ -

 :مةش رِ گزید ِ گ ز

ُ  ایيان بگی -  .خت ب

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

 !فکر ىی  کنی کی بُ امینا گ رُ؟ -
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اگُ نریيان ذرجیح . ذکیُ دادو ِ ىنرظر بنند شدن ٍّاحیيا شدو. نگاٍش رِ ازو دزدید
ٌ ای ندارٌ اگُ داشز حداقه . دادٌ کُ این گرٌِ رِ ذرک کنُ حس حريا ىّندن ٍیچ فاید

حس ىن چرا باید بيّنً؟ ! اِن نيی رفز، با اِن ٍيُ ذالشی کُ برای برحایی این گرٌِ کرد
ِ  ٍای ىن رِ بیشرر ىی  دِنن  .حريا اجنُ ارزش جاد

 .حّاسً بُ جنّو حرد شد. نگاٍی بُ اطرافً انداخرً

 .فراىرز برگشز ِ نگاٌ بدی بُ ىن ِ ٍنیا انداخز ِ رِش رِ برگردِند

چرا ن َيیدو کُ ! ِای خدایا. ضربان قنةً کند شدٌ بّد ِ نيی ذّنسرً راحز ن س بکشً
ِ  اشکان جنّىّن نشسرن ً ٍاو رِ ىحکً رِی ًٍ فشردو. فراىرز  ! حاال چی کار کنً. چش

بُ فنا . فراىرز ذياو حرف ٍای ىن رِ شنیدٌ بّد؛ حری ٍرچی ذّی زِایای حنَان ىغزو بّد
 ...رفرً

**** 

 ایيان

. سرو رِ چرخّندو ِ بُ امینا کُ ىشغّل صحةز کردن با سننا ِ ندا بّد، نگاٌ کردو
ِ یُ چیزی کُ . صحةز  ٍاش اىیدِارکنندٌ بّد؛ اىا از فاصنُ گرفرن ٍاش عصةی ىی شدو

بیشرر عصةیً ىی  کرد این بّد کُ نيی ذّنسرً ٍیچ کاری با ساو ِ ٍنیا بکنً؛ چّن اِمین 
کاش حداقه یُ زىان دقیق رِ . از این بالذکنی ی ىرن رو. ن ر امیناسز کُ جنّو ىی ایسرُ

. نيی دِنً چرا؛ اىا حاضر نشد کُ ذّی این ىسیر کنارو بشینُ. ىشخص ىی  کرد
 .ٍی فاصنُ بگیر ذا بةینً چی کار ىی  خّای بکنی. زیرچشيی نگاٍش کردو

 .شاید بَرر باشُ کيی صةر کنی -

ُ ی جیکّا نگاٌ کردو ً ٍای بسر  .برگشرً ِ بُ چش
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 :گ رً

ُ ش درحال صةر کردنً کُ -  !االن حس ذّی چُ حامی او؟ ٍي

ً ٍاش رِ باز کرد سرش رِ چرخّند ِ نگاٌ ذيسخر آىیزی بًَ . ن س عيیقی کشید ِ چش
 .انداخز

 :مةش رِ کج کرد ِ گ ز

اِن ىّق ی کُ فَيیدی ساو . این ٍيیشُ صةر کردنرُ کُ این ِض یز رِ براد ساخرُ -
اِن ىّق  کُ ٍنیا جنّد . حّاسش رِی امیناسز نةاید صةر ىی  کردی ِ نگاٌ ىی  کردی

. گریُ ىی  کرد نةاید جنّش صةر ىی  کردی کُ نرّنی خّدد رِ کنررل کنی ِ بغنش کنی
اِن ىّق  کُ امینا زِد زِد برای خّدش ىی  برید ِ ىی  دِخز نةاید صةر ىی  کردی کُ 

 .دیدش ٍر رِز نسةز بَز عّض شُ

ّ ٍاش رِ ىرذت کرد ِ اداىُ داد  :با دسز ى

 .االن ًٍ نةاید ذّق  داشرُ باشی کُ امینا دِبارٌ بَز فرصز بدٌ -

 :عصةی حرسیدو

 چرا؟ -

 :نگاٌ خّنسردی بًَ انداخز ِ گ ز

 ىگُ چندبار بُ یُ آدو فرصز ىیدن؟. امینا یک بار بَز فرصز جةران دادٌ بّد -

 :دسری بُ صّرذً کشیدو ِ گ رً

 !اِن اصال نيی ذاشز ىن حرف بزنً! کِفی؟ کِفی بًَ فرصز داد -

ُ اش رِ از صندمی گرفز ِ گ ز  :ذکی
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ب د آئیه گ ز ِ . ذّی ذّمد شاٍرخ ىن اِمین ن ری بّدو کُ بَز گ رً با ٍنیا نرقص -
ً ٍای ٍنیا شدی ذّی ِیال امینا جیغ  ٍاش رِ . ب د نریيان؛ اىا ذّ گّش ندادی ِ خاو چش

این ازش دِر شی ی نی چی؟ ی نی دِر شّ ذا . سرد کشید ِ گ ز ازش دِر شی
ُ کً . ٍضيز کنُ؛ ی نی دِبارٌ ٍيّن  ایيان قةنی برگردٌ فَيیدی؟ اىا ىراس انُ ذّ ی

 .خنگ ذشریف داری ِ رفری بیشرر گند زدی

ً ٍاو رِ ذّی حدقُ گردِندو ِ گ رً  :چش

ُ ی بارداری ٍنیا رِ از ذّ شنید -  .اىا امینا قضی

 :حّزخندی زد ِ گ ز

در ضين ِقری یک ن ر رِ از دسز ىیدی زىینُ رِ . ذّق  نداشرُ باش کُ ىن درِغ بگً -
 .برای بقیُ فراًٍ ىی  کنی کُ بُ دسرش بیارن

 :با اخً نگاٍش کردو ِ گنگ حرسیدو

 ی نی چی؟ -

 :آرِو جّاا داد

 !ٍيُ کُ ىصه ذّ احيق نیسرن. ی نی خینی  ٍای دیگُ! ی نی ساو -

ُ رِ چرخّند ِ ش ری رِ زیر مت زىزىُ کرد ِ ب  :سرش رِ بُ ر

 .یا ذن رسد بُ جانان یا جان ز ذن برآید/ دسز از طنت ندارو ذا کاو ىن برآید -

ً ٍاو گرد شد خشيگین دسز بردو . برگشرً ِ بُ مةخند ىحّ رِی مةش نگاٌ کردو. چش
ُ ی حیراٍنش رِ گرفرً فرصز ندادو از خّدش دفاع کنُ ِ ىشز ىحکيی . ِ ىحکً یق

 ...ذّی صّرذش کّبیدو
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*** 

 نریيان

. آینس ِ ذیجا بًَ نزدیک شدن ِ سر خً کردن. کالفُ نگاٍی بُ اطرافً انداخرً
 :آینس گ ز. حّزخندی ذّی دمً زدو

 .ذياو جنگه رِ گشریً؛ اىا نةّدن -

 :دسرً رِ ذّی جیت شنّارو فرِ بردو ِ گ رً

 .برید اسرراحز کنید ىن یُ جا کار دارو. خینی خت -

باید یُ جایی برو . نگاٌ دقیقی بُ جنگه انداخرً. دِبارٌ ذ ظیً کردن ِ از کنارو رد شدن
ُ حاذی کنً ً ٍاو رِ بسرً ِ ذّی شَر ااٍر شدو. ِ با  ایيان ذن نگاٍی بُ اطرافً . چش

ُ ای نيی ذّنسرً حیدا کنً. انداخرً . ٍّا ذاریک بّد ِ ىسنيا غیر از رسرّران جای گرو دیگ
ُ رِو مةخند کجی زدو ِ بُ طرفش حرکز کردو  .با دیدن رسرّران بزرگ رِب

سری ذکّن . گارسّنی کُ دو در بّد بًَ خّش آىد گ ز. صاف ایسرادو ِ ِارد شدو
ُ  ذرین صندمی حرکز کردو ىنرظر شدو کُ گارسّن بیاد ِ برٌ ذا . دادو ِ بُ طرف گّش

ُ حاذی نشُ ُ طرفً اِىد ِ ب د از گرفرن س ارش کّبیدٌ، . ىزاحً ذن گارسّن قرىزحّشی ب
ً ٍاو رِ بسرً. راٌ اِىدٌ رِ برگشز  .ن س عيیقی کشیدو ِ چش

 ! ایيان صداو رِ ىیشنّی -

 چی ىی  خّای؟ -

 .مت ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو

 !ىی  خّاو کُ آدو باشی ِ بُ حرف ٍاو گّش بدی -
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نریيان ف ال اصال ذّی ىّق یری نیسرً کُ با یُ آدو جاسّس ِ از قضا دشين سرِکنُ  -
 .بزنً یا بخّاو بُ حرف ٍاش گّش بدو

 .اىیدِار بّدو کُ فَيیدٌ باشی ىن جاسّس نیسرً -

 .نُ، ذياسيّن ق   نةّد ِ انرژیش رِ ٍنّز حس ىی  کردو! دقز کردو. جّابی نشنیدو

ىن .  ایيان در حال حاضر کسی غیر از ذّ نیسز کُ بخّاو این چیز ٍا رِ بَش بگً -
نیاز . بدِن این کُ چیزی بَرّن بگً ِانيّد کردو کُ دارو با نارسّس ٍيکاری ىی  کنً

قدر احيق نةّدن کُ با داشرً کُ حیششّن برو ِ از کار ٍاشّن سر در بیارو ِ اِن ٍا اِن
نارسّس ىن رِ . کُ االن این ٍا اصال ىًَ نیسز. نقش بازی کردن شيا ٍا باِرشّن بشُ

ىن ىی  دِنً کُ شيا ٍا االن ذّی راٌ . فرسرادٌ کُ دنةال امینا بگردو ِ بةرىش حیشش
ىن این دِن ری کُ دنةامً ٍسرن . ش قید ِ این کُ ف ال ىن ندِنً کجایید خینی بَررٌ

السا قسً خّرد کُ امینا ! رِ دسز بُ سر ىی  کنً؛ اىا ٍيسر طیکه دسز بُ سر بشّ نةّد
ى يئنا جرأد این رِ ندارٌ کُ رِ در رِی امینا بشُ ِ حريا غیرىسرقیً بَش . رِ ىی  کشُ
 باشُ؟. نةاید یک شانیُ ًٍ ذنَا بيّنُ. ىراقت امینا باشین. ضربُ ىی زنُ

 ...اگُ ىن ًٍ بخّاو ذنَاش بذارو بقیُ ٍسرن -

 ی نی چی؟ ىنظّرد چیُ؟ -

با امینا ! نریيان ىن نيی دِنً چی کار کنً. ی نی این کُ امینا این جا کنی ٍّاخّاٌ دارٌ -
ُ ی عيیق بینيّن رِ ساو ِ ٍنیا ایجاد کردن اِن . حرف زدو ِ بَش فَيّندو این فاصن
این . ًٍ ازو فرصز خّاسز ذا فکر کنُ؛ اىا این فکر کردنش دارٌ گرِن ذيّو ىیشُ

 .فاصنُ گرفرنش خّا نیسز

 !اصه ى نت رِ بگّ.  ایيان ىصه آدو حرف بزن -
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 .جیکّا اىرِز عننا جنّی ىن بُ عشقش بُ امینا اعرراف کرد -

 .خّن ذّی رگ ٍاو یخ بسز

 ذّ چی کار کردی؟ -

ُ ًٍ ریخرً - . بُ ى نای ِاق ی گند زدو. ٍیچی با یُ دعّای حسابی ذياو ٍّاحیيا رِ ب
ٌ غّل نشسرً  .ذّی فرِدگاٌ حسابً رِ ىی  رسن. صندمیً رِ جدا کردن ِ کنار یُ نر

قةه از این کُ بگیرنز حاسخّرذز . ِقری رسیدین بُ امینا بگّ ِ ذنخّرد کن. ىًَ نیسز -
 .ىَر بخّرٌ ذا بیشرر از اِن خراا کاری نشُ

 .باشُ -

ن س عيیقی . ذياس رِ ق   کردو ِ بُ گارسّن کُ در حال گذاشرن غذاو بّد نگاٌ کردو
ً ٍاو رِ ىاساژ دادو ىن ذياو س یً رِ کردو کُ ! جیکّا م نری. کشیدو ِ با دسز چش
اگر اذ اقی . حیشّنیً رِ بُ دسرً ذکیُ دادو. امینا از  ایيان دِر بيّنُ ِ غافه از بقیُ شدو
ُ چی رِ باخرً اىیدِارو . چشيً بُ ارف رِی ىیز افراد. کُ نةاید بی رُ، بی رُ ىن ٍي

ُ ای کشیدو. دسری بُ جیت  ٍای شنّارو کشیدو. حّل ٍيراًٍ باشُ ىصه . حّف کالف
ٌ او بنند ىی   شد خیرٌ شدو! این کُ باید جیً بزنً  .بُ بخاری کُ از کّبید 

*** 

 جیکّا

 .نگاٍی بُ اطرافً انداخرً

 با ذّ حرف نيی زنً ىن؟ -

ً ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو ِ گ رً  :چش
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 .امینا بی خیال دیگُ -

 :ب د از سکّد کّذاٍی گ ز. بی حرکز بُ صّرذً خیرٌ شد

 .ىی  دِنی ذا جّابً رِ نگیرو بی خیال نيیشً -

 :زیر مت گ رً

 .بنُ ىی  دِنً -

 قضیُ چی بّد؟. خت ىنرظرو -

 :دسرً رِ آِردو باال ِ گ رً

ى يئن باش چیز قشنگی نیسز کُ بخّای بشنّی ِگرنُ با اشریا  براد ذ ریف  -
 .ىی  کردو

ٌ  ای زد ِ گ ز  :مةخند ىسخر

ً کً دارو عصةی ىیشً... بةین -  .ىن ک

 :صّرذً رِ برگردِندو ِ گ رً

عصةی بشی خینی بَررٌ ذا اعرراف چیزی رِ بخّای کُ ٍنّز آىادگیش رِ ندارو بَز  -
 .بگً

 :حّف ىحکيی کرد ِ گ ز

 !ىی  فرسريز حیش  ایيان ٍا -

ً ٍاش خیرٌ شدو ُ ای نيی ذّنً ىنصرفز کنً. برگشرً ِ بُ چش . از ٍیچ راٌ دیگ
ً ٍاش در نظرو بزرگ ذر شد  .چش
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 :با ذحکً ِ شيردٌ گ رً. ىّق ش بّد

 .نيی خّاو درىّردش حرفی بزنً -

. سرو بُ عقت حرد شد. نّر س یدی از ِسط حیشّنیش خارج شد ِ بُ حیشّنیً خّرد
 .ىر جت نگاٍش کردو

 .حّزخندی زد ِ سرش رِ کج کرد

 ىیگی یا نُ؟! چی با خّدد فکر کردی ِاق ا -

 :زیر مت گ رً. کالفُ ِ عصةی دسرً رِ بُ صّرذً کشیدو

 .باشُ -

ُ طرفش چرخیدو  .ىنرظر بُ حرکاذً خیرٌ بّد. گردنً رِ خارِندو. صاف نشسرً ِ کاىه ب

 :گ ز

 برای بار ٍزارو، قضیُ چی بّد؟ -

 :ن س عيیقی کشیدو ِ گ رً

 .ابراز عالقُ بُ ذّ بّد -

ً کً مةش بُ حّزخندی باز شد. بی حرکز بُ صّرذً خیرٌ بّد با انگشز کنار بینیش رِ . ک
 :خارِند ِ گ ز

 .خینی ىسخرٌ حیچّندی -

 :جدی شدو ِ گ رً



 

www.lovelyboy.blog.ir 

367 elahe-mohammadi  باد نسه از نابّدگریرىان |  

حسً رِ . خت ىن ِاق یز رِ گ رً! ىگُ نيی خّاسری ِاق یز رِ بدِنی؟. نخیچّندو -
 .جنّش اعرراف کردو، عصةی شد

 :چندبار حنک زد ِ گ ز. مةخند رِی مةش ىاسید

 !چی ىیگی؟ -

 .یا جان رسد بُ جانان یا جان ز ذن درآید/ دسز از طنت ندارو ذا کاو ىن برآید  -

ً ٍاش مرزید ِ گ ز  :ىردىک چش

 جیکّا دیِّنُ شدی؟ -

 :مةخند کجی زدو ِ گ ز

 .فکر کنً آرٌ -

 :گیج دسری بُ صّرذش کشید ِ گ ز

 !ىی  دِنی کُ ىن  ایيان رِ دِسز دارو -

 :با صدای ذحنیه رفرُ حرسیدو. نگاًٍ رنگ باخز

 چی؟ -

 :نگاٍش ىصيً شد ِ گ ز

 !نگّ کُ نيی دِنسری -

 ...اىا ىن فکر ىی  کردو -
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ً  ایيان بُ ىن فرصز دادٌ ِ ىن دارو بَش فکر  - ىگُ ىیشُ عالقُ رِ کشز؟ ب دش ٍ
خصّصا ِقری کُ فَيیدو ذياو بال ٍایی کُ سرىّن اِىدٌ زیر سر ساو ِ ٍنیا . ىی  کنً
 .بّدٌ

 :آا دٍانً رِ با درد قّرد دادو ِ گ رً

 با اِن بچُ ًٍ کنار اِىدی؟ -

 :مت ٍاش رِ رِی ًٍ فشرد ِ گ ز

 .حس براو ىًَ نیسز. اِن دیگُ ِجّد ندارٌ -

 از کجا ى يئنی ِجّد ندارٌ؟ -

 :ىکصی کرد ِ گ ز

از اِن جایی کُ ٍیچ نشّنی ازش نیسز، از اِن جایی کُ ٍیچ چیزی ِجّدش رِ اشةاد  -
 .نيی کنُ

 .حاال نّبز ىن بّد کُ نیشخند بزنً

 :بی رحيانُ گ رً

ى يئن باش ذا اِن ىّق ی کُ . اِن بچُ شیش ىاٍُ بُ دنیا اِىدٌ ِ االن ذّ دسرگاٍُ -
ِ  ایيان ىجةّر ىیشُ با ٍنیا ازدِاج  ىا از این ىاىّریز برگردیً اِن حامش خّا ىیشُ 

 .کنُ

ً ٍاو ِ مت ٍاو چرخ ىی  خّرد  .گیج نگاٍش بین چش

 ...حس چرا -
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ُ ی ِاق یز رِ بگًچرا چی؟ ذّ اِن - ذّق  . قدر حامز اِن رِز بد شد کُ نرّنسرً اداى
ُ ای ! ًٍ نداشرُ باش کُ خّدِف ایيان بَز بگُ غیر از ىن ِ نریيان ِ اِن دِذا، کس دیگ

 .ًٍ نيی دِنسز کُ بخّاد بَز بگُ

 .نگاٌ غيگینی بَش انداخرً. آرِو نگاٍش رِ ازو گرفز ِ ذکیُ داد

ُ  اشکی ریخرُ بّد ُ ای گذشرُ بّد کُ نُ حرفی زدٌ بّد ِ ن سرو رِ چرخّندو ِ . دٌ دقیق
ً رخش خیرٌ شدو  .بُ نی

ُ رِ خیرٌ بّد گ ز  :ٍيّن طّر کُ بُ رِب

ُ  ایيان رِ برای ِرِد بُ زندگیً انرخاا نيی کنً، ذّ رِ ًٍ  - ى يئن باش ٍيّن طّر ک
 .انرخاا نيی کنً

 .اخً ناخّدآگاٍی ِسط حیشّنیً نشسز

 :برگشز ِ نگاًٍ کرد

 .اىا یُ کاری ازد ىی  خّاو -

*** 

 امینا

ً ٍاو رِ بسرُ بّدو ذقریةا نیً ساعز دیگُ . سرو رِ بُ حشری صندمی ذکیُ دادٌ ِ چش
این حجً اذیز ِ آزاری کُ از سيز  ایيان بُ . ٍّاحیيا ذّی فرِدگاٌ اسنّ فرِد ىی اِىد

ٌ  ٍاش ٍر رِز ىن ِارد شدٌ، ىی  ذّنُ نگـاٌ داننـّد دراو رِ اِن قدر جذاا کنُ کُ خّانند
ً ذر  ٌ ای سراغ ندارو ِ ىَ برای ىصیةز  ٍای ىن اشک بریزن؛ اىا خّشةخرانُ نّیسند

ً  اشک بریزو ِ ناخن بُ صّرد این کُ دیگُ اِن قدر ض یف نیسرً کُ ساعز ٍا بشین
ذنَا چیزی کُ اذیرً . بکشً ِ اصال ىشرا  نیسرً کُ زندگیً برٌ زیر قنً یک نّیسندٌ
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حچ حچ  ٍای ریز . ىی  کنُ اینُ کُ ٍيیشُ یک قدو عقةً ِ از این عقت بّدن ٍا ىی  ذرسً
 :با خشً برگشرً ِ گ رً. آِینا ِ آئیه رِی ىخً بّد

 .یُ نیً ساعز الل بشین دیگُ -

 .آِینا مةش رِ گزید ِ ریز خندید

ٌ ای بُ آئیه کُ حررِ نگاٌ ىی  کرد، رفرً ً غر ن س عيیقی کشیدو ِ دِبارٌ سر جاو . چش
قدر احيق نیسرً کُ بخّاو  ایيان رِ ٍنیا چرا این قدر نگرانُ؟ باید بدِنُ ىن اِن. برگشرً

 .با کيال ىیه بخذیرو ِ ذا آخر عير، با عشقی ِافر با ٍاش زندگی کنً

ُ ای زیر مت گ رً این عشق ِ عاشقی رِ باید . دارو از اصه کارو دِر ىیشً. اٌ کالف
 .بُ ىّق ش ذياو کار ٍاش رِ جةران ىی  کنً. ٍيین جا ذيّىش کنً

ٍيراٌ ندا سرشّن ذّی . صاف نشسرً ِ بُ بَارٌ کُ کنار ندا نشسرُ بّد نگاٌ کردو
 .مج ذاث بّد ِ چیزی رِ نگاٌ ىی  کردن

ُ طرفشّن ِ گ رً  :خً شدو ب

 .اىیدِارو کُ ىشغّل ذياشای فینً نةاشین -

 :ندا برگشز ِ گ ز

 .یُ اذ ا  خّا افرادٌ. نُ فینً نیسز -

 .سرو رِ بُ ى نی خت ذکّن دادو

 :گ ز

ٌ ای یک حایگاٌ رِ ذشکیه دادٌ بّدٌ  - ُ ی سرار نارسّس برای دریافز انرژی از اِن خّش
 .کُ خّشةخرانُ چند ساعریُ از کار افرادٌ
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 :مةخند خّشحامی زدو ِ گ رً

 .این طّری انرژیشّن نصف ىیشُ -

 :بَارٌ سرش رِ بنند کرد ِ گ ز

ُ شّن فرصز این رِ نداشرن کُ از اِن خّشُ اسر ادٌ کنن حس اصال ! نصف نُ - ٍي
 .انرژی ای ندارن؛ اىا نيی دِنً کُ چُ درصدیشّن

 .خت سرعرشّن باالسز -

 :ىکصی کردو ِ اداىُ دادو

باید ىدذی کُ اِن حایگاٌ حابرجا بّدٌ رِ حیدا کنی ِ ىقدار زىانی کُ برای ذاىین انرژی  -
 .این طّری ىیشُ یُ ذ داد ذقریةی ازشّن درآِرد. الزو داشرن

 .سرش رِ ذکّن داد ِ ص حُ رِ عّض کرد

 :ندا نگاٍی بًَ انداخز ِ گ ز

 چی شد؟ جیکّا گ ز چی شدٌ؟ -

 :نگاٍش کردو ِ گ رً

 .آرٌ -

 خت؟ -

 :مةخند کجی زدو ِ گ رً
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ایيان ًٍ ىصال غیرذی شدٌ؛ اىا ندا االن اصال نيی خّاو درىّردش ! بًَ ابراز عالقُ کردٌ؛ -
یک رب  دیگُ ذّی اسنّییً ِ ب دش ًٍ بُ طرف ذرِىسا، ب د ًٍ این . حرف بزنً

 .داسران رِ برای ٍيیشُ ذيّىش ىی  کنً

 :با مت ٍاش جي  شدٌ گ ز

 .ىن کُ چیزی نگ رً! خینی خت -

ُ ی ىَياندار کيربندو رِ بسرً ُ رِ . نگاٌ ازش گرفرً ِ بُ گ ر سرو رِ ذکیُ دادو ِ بُ رِب
 .خیرٌ شدو

 .صدایی ذّی سرو حیچید

 امینا؟ -

ً ٍاو رِ بسرً ِ گ رً  :چش

 بنُ؟ -

ىن ذا ذحّیه حاسخّرد ذنخّرد ىی  کنً . ِقری ٍّاحیيا بشینُ اِل شيا ٍا حیادٌ ىیشید -
نزدیک ىاشین  ٍایی . ِ ب د از ىَر خّردن حاسخّرذً دِبارٌ ذنخّرد ىی  کنً بیرِن فرِدگاٌ

ُ طرف ذرِىسا ىیرن ىی  بینيرّن  .کُ ب

 از کجا ى يئنی کُ ىی  ذّنی حاسخّرذز رِ ىَر کنی؟ -

 .ى يئن نیسرً؛ اىا اىیدِارو -

 چرا ٍيین االن نيیری؟ -

 .ًٍ این کُ برای شيا بد ىیشُ، ًٍ این کُ ٍنّز ذّ ٍّاییً ِ براو سخرُ -

 .باشُ -
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بُ فراىرز کُ صندمی کنارو . ن س عيیقی از برخّرد چرخ  ٍای ٍّاحیيا با زىین کشیدو
ٌ ای بینيّن ردِبدل شد. بّدو نگاٌ کردو ً کً ىسافرٍا برای . نگاٌ جدیِف بدِن خند ک
 .خرِج بنند شدن

 ف ال -

 .ىّاات باش -

 .از جاو بنند شدو ِ با حرکز دسز فَيّندو کُ زِدذر حیادٌ شیً. ذياس رِ ق   کردو

ُ و رِ با حاسخّرد چک ىی  کرد نگاٌ کردو حاسخّرد رِ باال . ىنرظر بُ ىاىّری کُ قیاف
 .حایین کرد ِ نگاٍی کنی بَش انداخز

- Hvor kommer du fra Iran? 

ُ کً ب َيً. گیج نگاٍش کردو برگشرً ِ بُ جیکّا نگاٌ . انگنیسی حرف نزد ذا الاقه ی
 .سرش رِ بُ ى نی چیُ ذکّن داد. کردو

 :مت زدو

 !نيی فَيً چی ىیگُ -

 :جنّ اِىد ِ گ ز

- Hva skjer, sir? 

- Jeg spurte hvor er stedet fra Iran? 

- Fra Teheran. 

ن س حةس شدو رِ بیرِن فرسرادو ِ حاسخّرد رِ ازش . سری ذکّن داد ِ ىَر رِ زد
ُ طرفً ىی  اِىد. ىنرظر بقیُ شدو. گرفرً  :حرسیدو. نگاًٍ بُ جیکّا خیرٌ شد کُ ب
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 چی ىی  گ ز؟ -

 .حرسید اٍه کجای ایرانی ىنً گ رً ذَران -

ُ  اشکان نگاٌ کردو  :آرِو گ رً. آٍانی گ رً ِ ب

ُ طرف ذرِىسا ىیرن ىی  بینريّن -  .ایيان گ ز جای اذّبّس  ٍایی کُ ب

ُ و رِ از رِی چرخ برداشرً ِ رِی دِشً . سرش رِ ذکّن داد ِ کی ش رِ برداشز کّم
 .انداخرً

ُ طرف بَارٌ ِ ندا رفرً ِ حرسیدو  :ب

 خت چی  شد؟ -

 :ندا جّاا داد

ُ قدر ٍّمی -  !بذار بریً یُ جا بشینیً کُ بشُ مج ذاث رِ درآِرد! چ

ُ طرف در خرِج راٌ افرادو! آرٌ خینی ٍّمً نگاٍی بُ آِینا کُ . نگاٌ ازش گرفرً ِ ب
باالخرٌ حدرش خارجیُ ِ . خت اِن براش طةی یُ. حجابش رِ برداشرُ بّد انداخرً

نگاٌ از آِینا گرفرً ِ بُ زن خارجی کُ بُ شامً نگاٌ . احرياال زیاد ذّی این ىّق یز بّدٌ
ُ ی سنگینً رِ باال حایین کردو. ىی  کرد انداخرً ُ ای کشیدو ِ کّم  .حّف کالف

زىین کاىه حّشیدٌ از برف بّد . از فرِدگاٌ خارج شدٌ بّدیً ِ ىحّ ذياشای اطرافً بّدو
ىی  ذّنسرً حدس بزنً کُ . مةخند بزرگی زدو. ِ برف ریزی از آسيّن حایین ىی ریخز

 .ىردو این جا دارن خّدشّن رِ برای کریسيس آىادٌ ىی  کنن

ُ طرفً اِىد ِ گ ز  :جیکّا ب

ٌ رِی کنیً بُ اذّبّس ٍا ىی  رسیً - ُ کً حیاد  .ی
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. سرو رِ چرخّندو ذا یُ انگشز شياری کنً. سرو رِ ذکّن دادو ِ دنةامش راٌ افرادو
  ِ ندا، بَارٌ ِ دیاکّ با ًٍ راٌ ىی  رفرن، ٍيین طّر آِینا ِ آئیه، ٍنیا ِ ساو، فراىرز 

از . ِای خاک عامً. نگاًٍ رِی ارشیا کُ کنار شاٍرخ راٌ ىی  رفز شابز ىّند. اشکان
ً قدو شدو. ارشیا بُ که غافه شدٌ بّدو برگشز ِ . بُ طرفش راٌ افرادو ِ با ٍاش ٍ
 :مةخند خّشحامی زد ِ گ ز

 امینا ذّ عيرد این ٍيُ برف دیدٌ بّدی؟ -

ُ ی مّسی نیسز ِ فکری کُ درىّردش کردو درسز از آا درنیّىد، مةخند  از این کُ بچ
 :گشادی زدو ِ گ رً

 !نُ -

ٌ ی رِی  ن سش رِ ٍا ىانند بیرِن فرسراد ذا از دٍانش بخار خارج بشُ ِ با ٍيّن خند
 :مةش گ ز

 .آدو دمش ىی  خّاد برف بازی کنُ -

 :زیرچشيی نگاٍش کردو ِ گ رً

 .نُ این جا جاشُ ِ نُ ذّی ىّق یری ٍسریً کُ بخّایً برف بازی کنیً -

 :ن س عيیقی کشید ِ گ ز

 .ىی  دِنً -

ُ کً ٍّا سرد بّد، ىجةّر شدیً . بُ سخری ىی  ذّنسرً راٌ برو خدارِشکر حداقه ایران ی
 .ِای ىن ِاق ا دارو ىنجيد ىیشً! مةاس گرو بخّشیً ِگرنُ االن ىی  ىردیً

 امینا دمز برای ىاىان بابا ذنگ نشدٌ؟ -
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ُ رِ خیرٌ بّد نگاٌ کردو ً رخش کُ بُ رِب  .برگشرً ِ بُ نی

 :زیر مت گ رً

 .چرا خینی -

 :یکَّ با ذ جت گ ز

 ذّ ًٍ دیدیش؟ -

ُ رِ خیرٌ شدو  :حرسیدو. برگشرً ِ بُ رِب

 چی رِ؟ -

 :شاٍرخ نزدیکً ایسراد ِ گ ز

 .ىن یُ سّامی دارو -

 :با دسز بُ جایی  اشارٌ کرد ِ گ ز

اِن نریيان نیسز؟  -

ُ  اشارٌ کرد چرخّندو ُ طرف جایی ک ُ رِی فراىرز . سری  سرو رِ ب با دیدن نریيان کُ رِب
ُ طرفش دِیدو اشکان کُ ىرّجُ ىن شدٌ .  ایسرادٌ بّد، ىّق یرً رِ فراىّش کردو ِ ب

 :بّد، سری  جنّو ایسراد ِ گ ز

 .صةر کن بةین چی ىی  خّاد بگُ. آرِو باش- 

ُ ی آذیش ِ از حرارد ىی  سّخز ً ٍاو شدٌ بّد دِذا گنّم ىی  ذّنسرً حدس بزنً . چش
ُ قدر ذرسناک شدٌ ُ رِش ایسرادو. کُ صّرذً چ  .قدو بنندی برداشرً ِ رِب

ً ٍاو نگاٌ کرد ِ سری  نگاٌ گرفز ُ ای بُ چش  :گ ز. محظ
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 .السا دنةامرُ- 

 :عصةی حرسیدو

 السا کیُ؟- 

 .ىی  خّاد انرقاو شٍّرش رِ ازد بگیرٌ. ٍيسر طیکه- 

 :حّزخند عيیقی زدو ِ گ رً

 برای چند ن ر جاسّسی ىی  کنی؟ از ىایی یا عنیُ ىا؟- 

سر بنند کرد ِ درسز ىصه دِىاٌ حیش با ٍيّن غرِری کُ ىن ازش ىرن ر بّدو ِ 
ً ٍاش ٍّیدا بّد، بُ صّرذً خیرٌ شد  .ٍيیشُ ذّی چش

ى يئن . یک ساعز اِن دِ ذا جن احيق رِ سرگرو نکردو کُ از ذّ دری ِری بشنّو- 
ُ چی رِ بسخرو 3قدر احيق نیسرً کُ زحياد باش اِن ُ ی خّدو رِ نابّد کنً ِ ٍي  سام

نارسّس ىن رِ فرسرادٌ . اگُ این جاو، نگرانً.  ىاٍُ از قضیُ باخةر شدی2بُ ذّ کُ فقط 
دنةال ذّ ِ ىن برای این کُ مّ نرو ىجةّر شدو دِذا احيق رِ با خّدو ٍيراٌ کنً ِ ٍر 

ُ حّک سرِکنُ بزنً ى يئنً کُ بیکار نيیشینُ ِ باز ًٍ دنةامز . دقیقُ با اِن دِذا کن
السا جنّی خّدو قسً خّرد کُ ىی  کشرز ِ قنةز رِ از سینز بیرِن . ىی  فرسرُ
 ىی  فَيی ِقری یُ جن با ٍاد دشين بشُ ی نی چی؟. ىی  کشُ

 :اداىُ داد. گیج نگاٍش کردو

 .ی نی یا خّدد باید بيیری یا اِن- 

ُ و رِ خارِندو ِ گ رً  :گّن

 .این داسرانی کُ ذّ گ ری برای آدو ٍای ى يّمیُ- 
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 چرا فکر ىی  کنی اِن ىیاد ِ خینی جّانيردانُ با ذّ ىی  جنگُ نابّدگر؟- 

 .سکّد کردو ِ بَش خیرٌ شدو

 چرا رفری بینشّن؟- 

 .بُ فراىرز کُ با اخً غنیظی بُ ذياو داراییش از این دنیا نگاٌ ىی  کرد، خیرٌ شدو

 .سرش رِ بنند کرد ِ بُ حدرش خیرٌ شد

 :جّاا داد

ُ شّن چیُ-  خینی از کار ٍا ٍسز کُ از این جا نيیشُ انجاو . چّن باید ىی دیدو نقش
 .داد

 ىخره کردن حایگاٌ انرژی کار ذّ بّد؟- 

 .ٍيّن طّر کُ بُ حدرش خیرٌ بّد زیرچشيی نگاًٍ کرد ِ سرش رِ ذکّن داد

 :دسرً رِ بُ کيرو زدو ِ گ رً

 حیشنَادد چیُ؟. خینی خت- 

 .برگشز ِ با اخً نگاًٍ کرد

*** 

 «کابّس بچگانُ»

نیً ساعری ىی  شد کُ اذّبّس راٌ . از حنجرٌ بُ زىین  ٍای حّشیدٌ از برف خیرٌ شدٌ بّدو
ُ طرف ذاریکی ىی  رفز، چرخّندو. افرادٌ بّد طنّع چَارىین . نگاًٍ رِ بُ آسيّن کُ ب

ُ ای کُ از نارسّس گرفرُ بّدو، ! رِز طنّع فردا ش ق اذ ا  ىی  افرُ ِ ىن ىی  ذّنً با نقش
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ُ ریزی کردٌ بّد رِ ذغییر بدو ِ با خیال  بُ آسيّن اِل برو ِ ىدار ٍایی کُ رِش برناى
نيی دِنً ب د از ذغییر . برگردو؟ حری بُ این برگشرن ًٍ ى يئن نیسرً. راحز برگردو

. دادن ىدار  ٍا اصال ذّان برگشرن داشرُ باشً یا اصال حری برّنً اِن ىدار  ٍا رِ حیدا کنً
با انگشز . ذّی عامً طةی ز دسز ىی زدو ِ این ىسنيا ىجازاذی خّاٍد داشز

ً ٍاو رِ ىاساژ دادو ُ رِ نشً؛ اىا یُ . چش ىن ذياو ذالشً رِ ىی  کنً ذا با نارسّس رِب
 .حسی نقضش ىی  کنُ

حری اگُ اِن ىدار رِ حیدا ًٍ نکنً ىی  ذّنً بُ این خّشةین باشً کُ با کاری کُ نریيان 
کردٌ، دیگُ قدرد ىقاِىز در برابر شَاا ٍا رِ ندارن ِ از یُ حدی کُ باالذر برن، جزغامُ 

ً ٍاو رِ بسرً. ىیشن . سرو رِ بُ حشری صندمی ذکیُ دادو ِ چش

ُ  طرفً خً شد ِ گ ز  :ارشیا ب

 امینا؟- 

 ٍّو؟- 

ُ د چیُ؟-   نقش

 :حنکً رِ باز کردو ِ گ رً

 .ىی  خّاو قةه از این کُ ِارد آسيّن بشُ جنّش ِایسرً- 

ُ ای شد ِ . خً شد ِ از کیف جنّی حاش مج ذاحش رِ درآِرد رِشنش کرد ِ ِارد ص ح
 :گ ز

ُ کً با فضای اطراف نارسّس  آشناد کنً-   .بَررٌ ی

ُ ی مج ذاث خیرٌ شدو. صاف نشسرً ِ دسری بُ صّرذً کشیدو  .ىنرظر بُ ص ح
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ُ ی بنی قياقً. خت اِل با سردسرُ گرٌِ شرِع ىی  کنیً-  یه از قةین . نارسّس حسر فُبضِف
ُ شّن ىّرِشیُ ُ ای کُ خینی قّی ٍسرن ِ ع ریز شدن ذّی قةین این قةینُ . قةین
ىیشُ گ ز با آا  . بیشررشّن کنار رِد ٍا زندگی ىی  کنن ِ از ٍيّن جا ًٍ ذغذیُ ىی  کنن

ُ  ٍایی کُ عنصر آا دارن برابری ىی  کنن  .آشنا ٍسرن ِ با بچ

 .ىشرا  بُ صّرذش کُ ذند ذند حرف ىی زد خیرٌ شدو

نید از قةینُ بنی غیالن ِ دسز راسز نارسّس-  ُ ی قّی ِ . اُبىیس حسر خَو ااٍرا قةین
دارای اعرةاری ان؛ چّن نارسّس اِمین حیشنَادش رِ بُ اىیس ىیدٌ ِ جّاا رد 

ُ ی بنی غیالن اٍه بیابّن ٍسرن ِ با عنصر خاکيّن برابری ىی  کنن. نيی شنٌّ  .قةین

ٌ ای ندارٌ؛ چّن طةی را قدرد اِن ٍا بیشررٌ-   .کُ این برابری کردن ٍیچ فاید

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

ىی  رسیً بُ . قدرد ىا بیشررٌ؛ چّن ىا رِی این ىَارد  ٍا کار کردیً. امةرُ کُ نُ- 
ياط ِ جانشین حدرش ذّی قةینُ بنی االحير. فةینس ُ ی بنی االحير از . حسر طَو قةین

اسيشّن حیداسز کُ حّسرشّن قرىزٌ ِ خّدشّن ىیگن شةاٍز زیادی بُ شی ّن 
اصّال جای ىشخصی زندگی نيی کنن؛ اىا خّدشّن . فةینس دسرُ چج نارسّسُ. دارن

ٌ ٍای آذش شان زندگی ىی  کنن ىیشُ این برداشز رِ کرد کُ با . ىیگن کُ نزدیک کّ
 .عنصر آذشيّن برابری ىی  کنن

ُ ی ىیيّن ابانّخ َاد از قةین ُ ذرین گرٌِ از اجنُ . سيکنی حسر ىَو این قةینُ جزِ کری
سيکنی خّدش این قةینُ رِ ذشکیه دادٌ ِ اعرياد بُ ن س زیادی ًٍ . ىحسّا ىیشن

یکی از دالینی کُ با نارسّس ٍيکاری ىی  کنُ اینُ کُ خّدش رِ ىغز ىر کر ىی  دِنُ . دارٌ
نارسّس بیشرر کار ٍاش رِ با ىشّرد . ِ بُ نظر خّدش میاقرش بیشرر از این ٍاسز

 .این انجاو ىیدٌ ِ اکصر حیشنَاد  ٍا رِ ایشّن ىیدٌ
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ُ ی سکان امخراباد اسيشّن کاىال ىشخصُ ِ نیاز بُ ذّضیح . یزقیه حسر طَو ال ِ از قةین
یزقیه خّدش نقش راٍنيا یا ق ت نيا رِ بازی ىی  کنُ؛ اىا مشکرش برای فدا کردن . ندارٌ

 .جّنشّن اِىدن

ىنرظر بُ حرکاذش خیرٌ . خً شد ِ از ذّی کی ش ب ری آبی درآِرد ِ سرش رِ باز کرد
 .برگشز بًَ نگاٌ کرد ِ خندید. بّدو

 چیُ؟- 

 :آا رِ سر کشید ِ با خندٌ گ ز

ُ د خینی باىزٌ شدٌ-   .قیاف

 :بی خیال گ رً

ُ ش رِ بگّ-   .خت بقی

 :مةخندش رِ خّرد ِ گ ز

ُ ی بنی ىص نق. خت-  ُ ی 8ىص نق . ىیریً سراغ ميانریز از قةین  ذا حسر دارٌ کُ این بچ
از اِن جا، دیگُ زیاد با ٍاشّن . ذای دیگُ ىسنيّنن ِ این اسالو نیاِرد7ٌاِن . ناخن شُ

این قةینُ ذّی غار ٍا یا . نیسز ِ بّدنش با نارسّس برای انرقاو گرفرن از برادراشُ
ٌ  ٍا زندگی ىی  کنن ُ ش رِ با خّدش . چا خّدش رِ کشرُ ذا ذّنسرُ ٍزار ن ر از افراد قةین

ً ذرٌ  .با عنصر ىا برابرٌ. ىرحد کنُ ِ حیرِزی براش، حری از نارسّس ًٍ ىَ

ُ ی حرفش گّش دادو  .سرو رِ ذکّن دادو ِ بُ اداى

ُ ی امشياشقُ امغاِِن. ىی  رسیً بُ بزرگررین ىشکنيّن-  راکّز حسر عاس از قةین ُ ی . ُِب قةین
ٌ ای بُ نظر ىی  رسُ نُ؟ اىا نیسز از ٍزار ن ری کُ باخّدش آِردٌ، حّنصد . ىسخر
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ُ ی ىرىّزی ان ِ اطالعاد زیادی ازشّن ندارو فقط ىی  دِنً از . ن رشّن جادِگرن قةین
 .جادِی سیاٌ قّی ای اسر ادٌ ىی  کنن ِ غّل ىسابقُ ىحسّا ىیشن

حیشّنیً رِ بُ دسرً ذکیُ دادو ِ بُ ٍ ز ٍزار ن ری . برگشرً ِ چج چج نگاٍش کردو
نيی دِنً باربد . یاد چیزی کُ از نریيان خّاسرً افرادو. کُ ارشیا براو گ ز، فکر کردو

ُ رِ بشُ یا نُ سرو رِ بُ حشری صندمی ذکیُ دادو . جرأد این رِ دارٌ کُ دِبارٌ با ٍاو رِب
ً ٍاو رِ بسرً  ...ِ چش

*** 

حّاسً حرد شدٌ ِ سرو بُ این طرف . با  اشریا  بُ درخز ٍای بنند ِ حرىیٌّ نگاٌ ىی  کنً
. باغ عيّ از چیزی کُ فکر ىی  کردو خینی قشنگ ذر ِ بزرگ ذرٌ. ِ اِن طرف ىی  چرخُ

ٌ  ٍای عيُ فاطيُ ِ ىاىان . حّاسً بُ که حرد شدٌ ِ از خّنُ دِر شدو دیگُ صدای خند
سیت . این قدر اطرافً قشنگُ ىًَ نیسز کُ گً بشً. براو ىًَ نیسز. رِ نيی شنّو

ُ طرفش ىیرو. باالی درخز بًَ چشيک ىی زنُ  :کسی در گّشً ىیگُ. با ذِ  ب

 .خینی دِر شدی امینا- 

ً ٍای خّدىُ نگاٌ ىی  کنً ً ٍاش کُ ًٍ رنگ چش . دِسرش ندارو. برىی گردو ِ بُ چش
ُ طرف درخز اداىُ ىیدو. ازش بدو ىیاد  .ىحنش نيیدو ِ راًٍ رِ ب

 :ىیگُ

 !فکر کنً دایی گ ز ذنَا ذّی باغ نچرخی- 

مةخندی ىی زنُ ِ از کنارو رد . حرفش باعض ىیشُ چند محظُ ِایسً ِ نگاٍش کنً
ُ کً نگاٍش . دسز دراز ىی  کنُ ِ ٍيّن سیةی کُ نشّن کردٌ بّدو رِ ىی  چینُ. ىیشُ ی

ُ طرفً ىی  گیرذش حشرً رِ بَش . ازش خّشً نيیاد. دِدل نگاٍش ىی  کنً. ىی  کنُ ِ ب
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ُ طرف درخز زردآمّ ىیرو ىچ دسرً رِ ىیگیرٌ ِ ىی  چسةّنرً . عصةی ىیشُ. ىی  کنً ِ ب
 .بُ درخز سیت

 :سیت رِ جنّی صّرذً ىیگیرٌ ِ ىیگُ

 چرا نيی خّریش؟- 

 :ىیگً

 .چّن ازد بدو ىیاد- 

 :ىی خندٌ ِ ىیگُ

 از ىن بدد ىیاد چرا سیت رِ نيی خّری؟- 

. بی ذّجُ بُ حشز سرو، ىی  دِو. مگد ىحکيی بُ حاش ىی زنً ِ از دسرش فرار ىی  کنً
بُ درخری ذکیُ ىیدو ِ ذرسیدٌ بُ . نيی دِنً کجاو. ىی  فَيً کُ کار  اشرةاٍی کردو

ىی  دٌِ ِ . باربد دارٌ نزدیکً ىیشُ. سرو رِ بُ راسز ىی  چرخّنً. اطرافً نگاٌ ىی  کنً
ً ٍاو حر از  . کيرو درد ىیگیرٌ. بنندو ىی  کنُ ِ ىی  کّبرً بُ زىین. ىحکً نگًَ ىی  دارٌ چش

 :آرِو ىیگُ. کنارو ىیشینُ ِ دسرش رِ رِی صّرذً ىی  ذارٌ. اشک شدٌ

 .چند سال دیگُ باید با ٍاو ازدِاج کنی. ازو ىرن ر نةاش- 

 :ىی خّاو جیغ بکشً کُ دسرش ِ رِی دٍنً ىی  ذارٌ ِ ىیگُ

 ...اگُ جیغ بکشی- 

قدر نزدیک کُ اِن... نزدیک ذر. نزدیکً ىیشُ. اشک ٍاو ىی ریزٌ ِ صداو درنيیاد
ُ و شدید ذر ىیشُ. ن س  ٍاش بُ صّرذً ىی  خّرٌ  .گری

 :صدای فریاد بنند بابا ذّی باغ ىی  حیچُ
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 ...امینا- 

 ***

ً ٍاو رِ باز کردو ِ دسرً رِ رِی گنّو گذاشرً سّزش شدیدی ذّی گنّو حس . چش
ُ او گرفز. نگاٍی بُ اطرافً انداخرً. ىی  کردو دسرً رِ . ن س عيیقی کشیدو کُ سرف

نيی دِنً چرا این قدر گنّو . جنّی دٍنً نگُ داشرً ِ با ذياو ذّان سرفُ کردو
ارشیا نگران ب ری . اِن قدر سرفُ کردٌ بّدو کُ دیگُ حیشّنیً ذیر ىی  کشید. ىی  سّخز

دسرً رِ از دٍنً دِر کردو ِ . حس کردو دسرً خیس شد. آبی رِ جنّو گرفز ذا بخّرو
 .ىر جت بُ خّنی کُ کف دسرً بّد خیرٌ شدو. نگاٍش کردو

 :ارشیا با صدای نگران ِ نسةرا بنندی گ ز

 امینا؟ چی  شدی؟- 

 :آرِو گ رً

 .دسريال بدٌ چیزی نیسز- 

ُ طرفً خً شد. صدای بنند ارشیا باعض شد فراىرز ىرّجَيّن بشُ نيی دِنً صّرذً . ب
 :چُ شکنی شدٌ بّد کُ با بَز گ ز

 امینا خّبی؟- 

چند شانیُ ب د ذياو . خّن کف دسرً رِ با دسريال ذيیز کردو ِ سرو رِ ذکّن دادو
ُ و خیرٌ شدٌ بّدن ُ  ٍا سرشّن چرخیدٌ بّد ِ بُ قیاف  .بچ

 :کالفُ گ رً

 .سرذّن بُ کار خّدذّن باشُ- 
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ُ طرفً ِ نگران گ ز  :ارشیا خً شد ب

 حیشّنیز چی  شدٌ؟ چرا این طّری شدی یکَّ؟- 

ً ٍاو رِ . دسری بُ حیشّنیً کشیدو درد شدیدی ذّی سرو حیچید کُ باعض شد چش
ً ٍاو فقط برای چند شانیُ بسرُ شد. بةندو چند ذصّیر ىةًَ بُ سرعز از حشز . چش

 .فقط ذّنسرً از ذّش نارسّس ِ باربد ِ آِینا رِ ذشخیص بدو. حنکً رد شد

ُ ًٍ دارن؟ دسز ٍاو رِ رِی صّرذً . نيی دِنسرً چی شدٌ آخُ این سُ ن ر چُ رب ی ب
ً دیگُ دِرن. گذاشرً ارشیا بنند شد ِ . نيی ذّنُ بُ ًٍ ربط داشرُ باشُ. اصال کال از ٍ

ُ ای داد ُ  اشکان نگاٌ کردو. جاش رِ بُ کس دیگ مةخندی زد ِ دسرش رِ . برگشرً ِ ب
ُ طرف گردنً دراز کرد ُ ٍای حیش سرو رِ . ب ىی  دِنسرً ىی  خّاد چی کار کنُ ِ ىصه دف 

نگران بُ اطرافً . نّر صّرذی رنگی از دسرش خارج شد ِ از بین رفز. عقت نکشیدو
بُ خاطر نشسرنيّن آخر اذّبّس زیاد ذّی دید . نگاٌ کردو کُ کسی ىرّجُ نشدٌ باشُ

 .نةّدیً

 :با اخً نگاٍی بُ حیشّنیً انداخز ِ گ ز

 چشيز کار ىی  کنُ؟- 

ً ٍاو رِ بسرً ِ رِی چشً سّىً ذيرکز کردو ً ٍاو رِ باز کردو ! آرٌ کار ىی  کرد. چش چش
 .ِ سرو رِ بُ ى نی آرٌ ذکّن دادو

 :با ٍيّن اخً حرسید

 خّابیدٌ بّدی؟- 

 .آرٌ- 

 چی خّاا ىی دیدی؟- 
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 :نگاٍی بُ صّرذش انداخرً ِ گ رً

 .کابّس بچگیً رِ- 

سردی شیشُ مةخند . سرو رِ بُ حنجرٌ ذکیُ دادو. نگاٌ ازش گرفرً ِ بُ بیرِن خیرٌ شدو
. اگُ ىی  دِنسرً قرارٌ ٍيچین خّابی بةینً اصال نيی خّابیدو. ذنخی رِی مةً نشّند

ً ٍاو ىی  سّخز ِ دمً ىی  خّاسز گریُ کنً ُ  ایيان کُ یک . چش سرو رِ چرخّندو ِ ب
نگرانی  ٍای  ایيان بُ خاطر باربد . صندمی جنّذر ِ ذّی اِن ردیف نشسرُ بّد نگاٌ کردو

ُ ش بذارو ِ گریُ  براو مذد بخش بّد ِ االن عجیت دمً ىی  خّاسز سرو رِ رِی شّن
قةه از این کُ چیزی ب َيُ سرو رِ . سرش رِ چرخّند ِ با دقز بُ صّرذً خیرٌ شد. کنً

 !ای دلِف م نری.  چرخّندو

*** 

ُ و رِ برداشرً ِ از اذّبّس حیادٌ شدو ٍنّز از ذيدن دِر . نگاٍی بُ اطرافً انداخرً. کّم
 !بّدیً

 :نزدیک جیکّا شدو ِ حرسیدو

 چرا این جا حیادٌ شدیً؟- 

 :در حامی کُ بُ آِینا  اشارٌ ىی  کرد کُ بیاد، گ ز

 !ش ق ِسط شَر کُ رخ نيیدٌ، کجا باید بریً- 

 :گ رً. سرو رِ ذکّن دادو ِ بُ آِینا کُ نزدیکً ایسراد نگاٌ کردو

 کجا بریً االن؟- 
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ِارد . آئیه نزدیک شد ِ ذةنری رِ بُ دسرش داد. سرش رِ چرخّند ِ آئیه رِ صدا زد
ُ ای شد ِ گ ز  :نقش

 .ذّی این ىخرصاد ش ق ذّی بَررین حامرُ- 

ایيان ِ فراىرز ًٍ نزدیکيّن .  رِی اِن نق ُ زِو کرد ِ عدد ىخرصاد رِ ِاضح کرد
 .شدٌ بّدن

 :دسرً رِ بُ کيرو گرفرً ِ گ رً

 !حاال چ ّر اِن ىخرصاد رِ حیدا کنیً- 

 :ایيان نگاًٍ کرد ِ گ ز

 اِل بگّ چرا این قدر بُ ش ق احریاج داری؟- 

 :آرِو گ رً. سرو رِ باال گرفرً ِ نگاٍش کردو

 .ب دا ىیگً- 

 :عینکش رِ از رِش چشيش برداشز ِ گ ز

 .نُ اذ اقا االن بگّ بةینیً اصال ارزش دارٌ این قدر گشرن- 

 .اخيی بین حیشّنیً نشسز

 :فراىرز ًٍ دنةال حرفش رِ گرفز ِ گ ز

 .ىن ًٍ ِاق ا ىی  خّاو بدِنً. آرٌ امینا- 
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سرو رِ عقت بردو ِ بُ ساو ِ ٍنیا کُ ىشغّل صحةز با شاٍرخ ِ ارشیا بّدن نگاٌ 
فراىرز رد نگاًٍ رِ گرفز ِ نگاٌ عجیةی بًَ . حساا کار شيا دِن ر رِ ًٍ دارو. کردو

 .انداخز

 :صداو رِ حایین آِردو ِ گ رً

نارسّس بر اساس یک سری ىدار  ٍای خاصی کُ طراحی کردٌ ىی  خّاد راٌ آسيّن رِ - 
ىن اِن ىدارٍا رِ از دانشگاٌ . باز کنُ ذا برّنُ با ٍ ز ٍزار ن ر مشکرش بُ آسيّن برٌ

عنّو ىاِرا حیدا کردو ِ ىی  خّاو از راٌ ش ق، کُ راٌ کً دردسریُ بُ آسيّن اِل برو ِ اِن 
. ىدارٍا رِ از بین بةرو ذا حداقه نرّنُ با ٍ ز ٍزار ن رش ِارد آسيّن شُ

 :ایيان عصةی گ ز

ُ قدر احريال دارٌ کُ خّدد با بُ ًٍ زدن ىدارٍا برّنی برگردی؟-   ب د چ

 :رِ ازش گرفرً ِ گ رً

 .نيی دِنً- 

 .حس اصال رِش حساا نکن- 

ً ٍاش خیرٌ شدو  :آا دٍنً رِ قّرد دادو ِ گ رً. برگشرً ِ بُ چش

شةی کُ اِىدو ِاحدذّن گ رین ىا از جّنيّن ىی  گذریً ذا سال دیگُ یا دِ سال ب د یا - 
ٌ ی دسز اجنُ نشیً نریيان کارش رِ انجاو دادٌ، از . چيدِنً، بیسز سال دیگُ ىا بند

جّنش گذشرُ ِ دارٌ بین ٍ ز ٍزار ذا جن زندگی ىی  کنُ ِ ٍر محظُ اىکان مّ رفرنش 
 اِن برای چی این کار رِ ىی  کنُ؟. ٍسز

 :ن س عيیقی کشیدو ِ گ رً
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ُ ىّن ذّی یُ چیز ىشررکیً ِ اِن ن رذيّن از نارسّسُ ِ ىن برای این ن رد -  ىا ٍي
ىن از اِل با ىّندن با ٍاذّن ىخامف بّدو ِ نيی خّاسرً . حاضرو ٍر بَایی رِ بدو

 !باشً، خّدد از ٍيُ بَرر ىی  دِنی کُ از اِل ىخامف بّدو

ُ ی آخر رِ بَش زدو ُ ی افکارو رِ ب َيّنً ِ با حرفً ضرب  :س ی کردو بَش نریج

چیزی ًٍ برای از دسز . اىا االن کُ این جا ایسرادو ٍیچ کس رِ بُ غیر از ارشیا ندارو- 
 .دادن ندارو

ً ٍای گیجش انداخرً ُ  ٍا ًٍ دِرو جي  شدٌ بّدن . نگاٍی بُ چش ُ ی بچ حاال دیگُ بقی
 .ِ بُ حرف ٍاو گّش ىی  کردن

 :گ رً. بغضً رِ قّرد دادو ِ دسری بُ بینیً کشیدو

ىا قَرىان ٍایی نیسریً کُ ب د ٍا براىّن کراا بنّیسن ِ بخّان ازىّن ذجنیه کنن یا - 
حری ى نّو نیسز ِقری بيیریً چیزی از . حری براىّن ىراسً باشکٍّی بگیرن

جسييّن بيّنُ یا حری قةری ِ جایگاٍی ذّی این دنیا داشرُ باشیً؛ اىا ى يئن باشین 
 .کُ خدا ایسرادگی  اشرف ىخنّقاذش رِ در برابر اجنُ رِ ىی  بینُ

ُ  ایيان نگاٌ کردو ِ گ رً  :برگشرً ِ ب

 ...حس، ىن فردا قةه از طنّع خّرشید بُ آسيّن اِل ىیرو- 

 :مةخند ذنخی زدو ِ زیر مت زىزىُ کردو

 .رفرنً دسز خّدىُ ِ برگشرنً با خدا- 

 :فراىرز گ ز

 .ىن ىخرصاد رِ حیدا ىی  کنً- 
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ُ ی ذةنز نگاٌ کرد ِ عدد رِ بُ خاطر سخرد چند قدو ازىّن دِر شد ِ . بُ ص ح
ً ٍاش رِ بسز ً کً از زىین کندٌ شد. چش ُ ی بن شی دِرش رِ گرفز ِ ک مةخندی . ٍام

ً کً از دیدو ىحّ شد ِ غیت شد. رِی مةً نشسز  .ک

. یک رب ی ىی  شد کُ ذّی ایسرگاٌ بین راٍی کُ ٍیچی ذّش نةّد ىنرظر فراىرز بّدیً
ً کً قرىز ىی  شد ِ رِ بُ ذاریکی ىی  رفز خیرٌ شدو دسز ٍاو رِ جنّی . بُ آسيّن کُ ک

نگاٍی بُ جیکّا کُ کنارو ایسراد . دٍنً گرفرً ِ س ی کردو کيی گرىشّن کنً
 .ىنرظر بَش خیرٌ شدو. انداخرً

 :ابرِش رِ باال انداخز ِ گ ز

ُ د رِ خراا نکردی؟-   ذّ نقش

 !نيی فَيً- 

ُ رِو ایسراد ِ گ ز  :رِب

 .با گ رن ٍیچ کس رِ ذّی این دنیا ندارو- 

 .سرو رِ بُ ى نی آٍان ذکّن دادو ِ دسرً رِ ذّی جیةً فرِ بردو

ُ ای نکشیدٌ بّدو. نُ-   .ىن فقط یُ ذصيیً گرفرُ بّدو. ىن نقش

ً ٍاش خیرٌ شدو ِ گ رً  :بُ چش

 .نيی خّاو برای ذالفی کردن کارش، ًٍ خّدو رِ درگیر کنً ًٍ ذّ رِ- 

 .با اخً اجزای صّرذً رِ از نظر ىی  گذرِند

ُ ای باشً ذا برّنً کارو رِ درسز انجاو بدو-   .ىی  خّاو فردا رِ بدِن ٍیچ دغدغ

 .ىن ًٍ با ٍاد ىیاو- 
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 :مةخندی زدو ِ گ رً

ُ  ٍای دبیرسرانی رفرار نکن! ىی  دِنسری کُ اصال بَز نيیاد احساساذی باشی-   .ىصه بچ

ٌ ای کرد ِ چیزی نگ ز ُ  ایيان کُ بًَ خیرٌ شدٌ بّد انداخرً. ذک خند چشً . نگاٍی ب
ُ ی . چرخّندو ذا بیشرر از اِن صّرد ىشکّکش ذّی ذٍنً نيّنُ نگاًٍ رفز حی ٍام

نزدیک . ىنرظر شدو ذا کاىه رِی زىین فرِد بیاد. بن شی کُ بُ زىین نزدیک ىی  شد
 .رفرً ِ نگاٍش کردو

 .ف ال بریً ذّی شَر ذا شاو بخّریً، ب د ىیریً. حیداش کردو- 

 :نگاٍی بُ اطراف انداخرً ِ گ رً

ُ طّری بریً شَر؟-   چ

 :ندا دسرً رِ گرفز ِ گ ز

 .ذنخّرد ىی  کنیً- 

ِ  ایيان ىسئّمیز ذنخّرذيّن رِ بُ عَدٌ گرفرن ً دیگُ رِ گرفریً ِ . ندا  ٍيُ دسز ٍ
ً ٍاىّن رِ بسریً ً ٍاىّن رِ باز کنیً. چش . ٍيُ ىی  دِنسریً کُ نةاید حرف بزنیً ِ چش

. با یادآِری ذنخّرد قةنیً با ندا مةخندی زدو

ً ٍاو رِ باز کردو ُ ای کُ ذّش ااٍر شدٌ بّدیً خارج شدیً . با گ رن  ایيان، چش از کّچ
ُ  طرف نزدیک  ذرین فسز فّدی کُ سرراٍيّن بّد رفریً  .ِ ب

گرىای مذد بخشی بُ صّرذً خّرد کُ باعض شد بُ . آرِو در رِ ٍه دادو ِ ِارد شدو
ُ و رِ از حشرً برداشرً ِ حشز ىیز . خاطر سردی صّرذً، حّسرً سّزن سّزن بشُ کّم

ُ  ٍا ًٍ دِرش نشسرن ِ صندمی  ٍای ىیز . بزرگی کُ جنّی راًٍ بّد، نشسرً ً کً بچ ک
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جیکّا برای دادن س ارش رفرُ بّد ِ بَارٌ مج ذاحش رِی ىیز بّد ِ درحال . حر شد
 :بقیُ ًٍ بُ حرف ٍاش گّش ىی  دادن. ذّضیح دادن بُ ىن بّد

حداقه زىانی . قدر فرصز نداشرن کُ برّنن از اِن انرژی اسر ادٌ کننخّشةخرانُ اِن- 
ٌ  ٍا ِ  کُ نیاز داشرن یک رب  بّدٌ ِ با ذياو سرعرشّن باز ًٍ نرّنسرن؛ چّن فرىاند

ُ شّن . سرمشکراشّن بیشررین اسر ادٌ رِ کردن در که ىی  ذّنیً اىیدِار باشیً کُ ٍي
 .ىقاِو نیسرن

 :اشکان نگاٍی بُ فراىرز کرد ِ رِ بُ ىن گ ز

ُ رِ -  فردا کُ بُ آسيّن اِل بری، قةه از این کُ برّنی دنةال چیزی بگردی با یُ فرشرُ رِب
 .ىیشی

ىنرظر شدو کُ حرفش رِ اداىُ بدٌ؛ اىا ٍيّن طّر بُ صّرذً . با دقز نگاٍش کردو
 .خیرٌ بّد

 !خت؟- 

 :مةخندی زد ِ گ ز

ُ ی نگَةان باشُ! خت ندارٌ-   .ىا نيی دِنیً کُ اِن فرشرُ کیُ؛ اىا احريال ىیدو کُ فرشر

 ی نی ىان ً ىیشُ؟- 

ُ  اشکان انداخز ِ گ ز  :آِینا نگاٍی ب

 .احرياال- 

 :بُ صندمی ذکیُ دادو ِ گ رً

 خت باید چی کار کنً؟- 
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ُ شّن غر  در فکر شدن ُ ای باال انداخز ِ . مةً رِ گزیدو ِ بُ فراىرز خیرٌ شدو. ٍي چّن
ُ و گذاشرً. سرش رِ ذکّن داد ی نی . کالفُ سرو رِ ذکّن دادو ِ دسرً رِ زیر چّن

خت امةرُ اگُ اِن فرشرُ ب َيُ کُ قصد ! اِن ٍا خةر ندارن کُ ىا داریً چی کار ىی  کنیً
ُ ًٍ زدن ىدارٍاسز، ىسنيا بُ ىن اجازٌ نيیدٌ شاو رِ آِردن ِ ىشغّل خّردن . ىن ب

 .شدیً

ُ ی حیرزایی کُ سس زدٌ بّدو رِ بُ دٍنً نزدیک کردو ِ گاز بزرگی ازش گرفرً  .ذیک

 :ٍنیا سرش رِ بنند کرد ِ گ ز

ُ  ٍا نيی دِنن کار ىا چیُ؟-   ی نی فرشر

ندا نگاٍی بُ بقیُ انداخز ِ . دٍن حرو نذاشز جّابش رِ بدو. برگشرً ِ نگاٍش کردو
 :گ ز

 ی نی خةردار نشدن؟. راسز ىیگُ- 

 :فراىرز با دسريامی دٍنش رِ حاک کرد ِ گ ز

ق  ا خةر دارن کُ دارٌ چُ اذ اقی ىی  فرُ ِ دارن خّدشّن رِ آىادٌ ىی  کنن؛ اىا ذّی - 
 .نيی دِنً شاید از کار ىا خةر نداشرُ باشن. آسيّن اِل نیسرن

ُ ی بزرگی کُ خّردٌ بّدو رِ قّرد دادو ِ گ رً  :مقي

 .بَررٌ کُ ن َيُ قصد ىن چیُ؛ چّن نيی ذارٌ ىن کارو رِ انجاو بدو- 

 :سرش رِ حایین انداخز ِ گ ز. نگاًٍ رِی  ایيان شابز ىّند کُ بًَ خیرٌ شدٌ بّد

 .چُ بَرر- 
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شاىً ذيّو شدٌ بّد ِ ىشغّل جي  . ن س عيیقی کشیدو ِ ىشغّل خّردنً شدو
ىغزو دیگُ ِاق ا بُ . نيی دِنً کدِو کار درسرُ ِ کدِو کار غنط. کردن ِساینً بّدو
ُ و.از جاو بنند شدو. حّفی کشیدو. جایی قد نيیدٌ . کّمُ رِ برداشرً ِ انداخرً رِی شّن

 .حیش ىیرو بةینً چی ىیشُ

شَر شنّغ بّد ِ ىردو در . نگاٍی بُ اطراف انداخرً. جنّذر از بقیُ از در خارج شدو
مةخند غيگینی زدو ِ . فکر ىی  کنً حس فردا جشن کریسيسشّن باشُ. رفز ِآىد بّدن
ِ  ایيان . دِبارٌ بُ ٍيّن کّچُ رفریً. ىنرظر بقیُ شدو فراىرز ذّضیح ىخرصری بُ ندا 

ً دیگر رِ گرفریً ِ . برای ذنخّرد بُ ىخرصاد ىّرد نظر داد دِبارٌ ٍيُ دسز ٍ
ً ٍاىّن رِ بسریً ً ٍاو بسرُ بّد کُ باالخرٌ با گ رن  . چش ُ ای بّد کُ چش حنج دقیق

ً ٍاو رِ باز کردو ُ ی بزرگی بّدیً ِ حشز . بُ اطرافً نگاٌ کردو. ایيان چش کنار دریاچ
ُ ی چّبی کُ کيی دِرذر بّد . دِر خّدو چرخیدو. سرىّن حر از درخز بّد چشيً بُ کنة

ُ اش شدٌ بّدن. افراد ُ طرف کنةُ راٌ افرادیً. بقیُ ًٍ ىرّج ِارد کنةُ شدو ِ بُ در ِ . ب
ُ ی کّچیک. دیّارش نگاٌ انداخرً . چیز زیادی ذّش نةّد غیر از چندذا حرّ ِ یُ شّىین

ُ آشخزخّنُ یا اذاقی داشرُ باشُ  .کنةُ کّچیک ذر از اِن بّد ک

 :جیکّا نزدیک شّىینُ شد ِ گ ز

. باید رِشنش کنیً ِگرنُ ذا صةح از سرىا ىی  ىیریً- 

کيی ذّی . ٍّا ِاق ا سرد بّد. بی ذّجُ بُ حرف ٍایی کُ ىی زدن از کنةُ خارج شدو
ابری دیگُ ذّی آسيّن دیدٌ نيی شد ِ ٍّا . خّدو جي  شدو ِ بُ آسيّن خیرٌ شدو

ٌ  ٍا ش اف ذر از ٍيیشُ ىی  درخشیدن! صاف شدٌ بّد آسيّن داشز . مةخندی زدو. سرار
ٌ ی قشنگ نزدیک طنّع آىادٌ ىی  کرد . ىرّجُ حضّر یک ن ر شدو. خّدش رِ برای حدید

 .برگشرً ِ بُ فراىرز کُ نزدیکً ایسرادٌ بّد نگاٌ کردو

 :نگاًٍ کرد ِ گ ز
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 .فکر کنً نةاید ذنَا بيّنی- 

 :سرو رِ ذکّن دادو ِگ رً

 .امةرُ ذا زىانی کُ السا زندٌ باشُ- 

. سرو رِ چرخّندو ِ دِبارٌ بُ آسيّن خیرٌ شدو. چیزی نگ ز ِ بُ دریاچُ خیرٌ شد
خینی براشّن . ی نی االن ىاىان ِ بابا دارن چی کار ىی  کنن؟ حريا خینی حامشّن بدٌ

ُ شّن رِ یکَّ از دسز بدن ً ٍای . سخرُ کُ بخّان دِذا بچ ُ قدر دمً برای چش آخ کُ چ
ٌ ای  ٍای خامُ  ً ٍای ى صّو ىاىان، مج  ٍای گه گنی ىاىانی ِ یک دند کَربائیِف بابا، چش

 .ن س عيیقی کشیدو ذا  اشک دمرنگی از چشيً نچکُ. ذنگ شدٌ بّد

 .امینا باید یُ چیزی بَز بگً- 

خت ىیشُ گ ز نریيان . نگاٌ از آسيّن گرفرً ِ بُ صّرد جذاا فراىرز خیرٌ شدو
ٌ ش رِ از باباش بُ ارس بردٌ بّد ً  ٍا ِ حّزخندٍاش ِ نگاٌ ىغرِرش . جذابیز چَر اخ

ُ شّن خارج شدو ِ با دقز ىنرظر حرفش شدو. دقیقا کخیِف باباشُ  .از فکر آنامیز قیاف

 :دسرش رِ ذّی جیت شنّارش فرِ برد ِ گ ز

 .باید یُ فکری برای ساو بکنی- 

 :اخيی کردو ِ گ رً

 چُ فکری؟! ىرّجُ نيیشً- 

 :سرش رِ کج کرد ِ گ ز

 .ذّی ٍّاحیيا حرف ٍای خّبی ازش نشنیدو- 

 :کنجکاِ حرسیدو
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 !ىصال چُ حرف ٍایی؟- 

ِ  ایيان رِ ساو ِ ٍنیا خراا کردن-  ُ ی ذّ   .ىصال این کُ راب 

 :سر ذکّن دادو ِ گ رً

 .این رِ ىی  دِنسرً! آرٌ ىراس انُ- 

 .یا ىصال این کُ داشرن دنةال نریيان ىی  گشرن ذا بَش ىنحق شن- 

 .اینً ىی  دِنسرً- 

 :مةخند صداداری زد ِ گ ز

ِ ٍایی -  ى يئنا این رِ نيی دِنسری کُ ساو ىی  خّاسز با حیدا کردن نریيان ذياو جاد
 .کُ ىا بَش یاد دادیً رِ برای خّدىّن اسر ادٌ کنُ

 .با دقز بَش نگاٌ کردو

 :مةخند حیرِزی زد ِ گ ز

برای ٍيین ذصيیً گرفرُ . اِن ىی  دِنُ کُ اعضای یکی از مشکر  ٍای نارسّس جادِگرن- 
ٍدف ب دیش ابراز عالقُ بُ . بّد کُ نریيان رِ حیدا کنُ ِ خّدش رِ بُ نارسّس برسّنُ

ذّ ِ جادِ کردنز ِ ذحّیه دادنز بُ نارسّس بّد کُ امةرُ ىن این رِ از ذٍنش 
ٍنیا زیاد با ٍاش ىّافق نیسز ِ قصدش فقط نگُ داشرن  ایيان برای خّدشُ؛ . خّندو

اىا خت این ٍا ىال ِقریُ کُ فکر ىی  کرد نریيان ِاق ا جاسّسُ ِ نيی دِنً االن 
 ...نقشُ ش چیُ

 :ن سش رِ بُ بیرِن فّد کرد ِ ب د از ىکصی گ ز

 .اگُ ٍيین طّر حیش برٌ، براد دردسر درسز ىی  کنُ- 
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ُ طرف کنةُ حرکز کردو در کنةُ . ىی  دِنً با ٍاد چیکار کنً. عصةی از کنارش رد شدو ِ ب
با صدای در ٍيُ . رِ ىحکً باز کردو کُ ىحکً بُ دیّار خّرد ِ صدای بدی ایجاد کرد

ُ ی رِشن . برگشرن ِ بًَ خیرٌ شدن با چشً دنةامش گشرً ِ ایسرادٌ کنار شّىین
 .حیداش کردو

ُ طرفش رفرً ِ گ رً  :ىحکً ب

 ...از آدو ٍایی کُ ذ َد ىی  بندن ِ ب د بُ ٍر دمینی زیرش ىی زنن- 

ُ ی ىحکيی بَش  (چشً سّو)قةه از این کُ بَش برسً با نیرِی چاکرای ششً  ضرب
 :از بین دندِن ٍاو غریدو. زدو کُ رِی زىین حرد شد

 .ىرن رو- 

ً ٍاش خیرٌ شدو ِ گ رً  :خشيگین بُ چش

ىی  دِنی چیُ؟  اشرةاٌ کردو کُ اِن رِز جّن سُ ن ر دیگُ رِ بُ خاطر ذّ بُ خ ر - 
 .باید ىی  ذاشرً ٍيّن طّری بيّنی ذا بيیری. انداخرً ذا نجاذز بدو

 :راسز ایسرادو ِ عصةی اداىُ دادو

ُ ذّنً! برای بار آخر بَرّن ىیگً-  ُ ای . با ٍي اگُ االن بيّنید ی نی ذا آخر، ی نی ذا محظ
اگُ یک بار ِ فقط یک بار  اشرةاٌ کنید ِ قصد خــ ـیانـز . کُ کنار ىن بيیرید باید باشید

ُ سز قسً ىی  خّرو کُ خّدو، با دسز  داشرُ باشید بُ خدایی کُ شاٍد این صحن
حس اگر احريال دارٌ یا ىيکنُ کُ جا بزنید، ٍيین االن از این جا . خّدو ىی  کشيرّن

 .برید

 :دِبارٌ بُ ساو نگاٌ کردو ِ گ رً
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ُ قدر ىی  ذّنی احيق ِ کّدن باشی؟ ذّ از احضار کحنُ ىی  ذرسیدی، االن با چُ -  آخُ ذّ چ
 ٍزار ذا جن زندگی کنی؟ فکر ىی  کنی با گند ٍایی 7اعرياد بُ ن سی ىی  خّای بری بین 
 کُ زدی اِن ٍا ذّ رِ قةّل ىی  کنن؟

ُ ای ایسرادٌ بّد ِ گ رً ُ طرف ٍنیا کُ ذرسیدٌ گّش  :برگشرً ب

 .این در ىّرد ذّ ًٍ صد  ىی  کنُ- 

 :ذرسیدٌ بُ ساو نگاٌ کرد ِ گ ز

ً  ایيان رِ برای خّدو نگُ دارو... ىن-   .ىن فقط ىی  خّاسر

با نَایز بی فکری این حرف . ی نی ٍيُ ساکز شدن. ساکز ِ ىةَّد بَش خیرٌ شدو
ُ ای . رِ زد غیر از ن س  ٍای عيیق  ایيان ِ صدای ٍیزو  ٍای ذّی شّىینُ صدای دیگ

. نيی اِىد

ُ  ایيان کُ بُ ٍنیا خیرٌ شدٌ بّد، انداخرً. حّزخندی زدو ِ سرو رِ ذکّن دادو . نگاٍی ب
ً ٍای عسنیِف حر از  اشک ٍنیا خیرٌ شدو. ىرّجُ نگاًٍ شد  .سر چرخّندو ِ بُ چش

ُ طرفش برداشرً ِ گ رً  :قدىی ب

 چرا فکر ىی  کنی ىن این قدر بدبخرً کُ با ِجّد اِن بچُ، بخّاو  ایيان رِ از ذّ بگیرو؟- 

 :ایيان خشيگین گ ز

 !عّضی- 

 :برگشرً ِ بنند گ رً. ِ بُ سيز جیکّا حينُ کرد

 .ِایسا سر جاد- 
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ُ رِش ایسرادو ُ طرفش برداشرً ِ رِب عصةی شدٌ بّدو ِ ىصه ذياو . قدو بنندی ب
ِقز ٍایی کُ عصةی بّدو ِ کار ٍاو دسرُ خّدو نةّد، با کف دسز ىحکً بُ ذخز 

ُ ش زدو ِ گ رً  :سین

چرا ىی  خّای بزنیش؟ برای این کُ حقیقری کُ ذّ س ی کردی ازو ىخ ی کنی رِ بًَ - 
 گ رُ؟ چّن بیشرر از ذّ دِسرً دارٌ؟

 :عصةی جیغ زدو

ُ قدر دیگُ ىی  خّاسری احساسرً رِ بُ بازی بگیری؟-   دیگُ کِفی ىی  خّاسری بًَ بگی؟ چ

 :نزدیکً شد ِ گ ز

 .امینا آرِو باش با ًٍ حرف ىی زنیً- 

 :عقت رفرً ِ گ رً

بَز گ رُ بّدو دیگُ بًَ فکر . ىن بَز گ رُ بّدو نزدیک ىن نشی. نزدیک ىن نیا- 
 .نکنی

 ...امینا- 

 :دسز ٍاو رِ رِش گّشً گذاشرً ِ گ رً

 .بسُ- 

ُ طرف شّىینُ رفرً ! م نری ٍا. ٍيُ از کنةُ خارج شدٌ بّدن. سر چرخّندو. چرخیدو ِ ب
 .ىن ِ با این عّضی ذنَا گذاشرُ بّدن

ً ٍاو رِ ىحکً بسرً. دسرً رِ رِی دیّار گذاشرً  .چش

 :آرِو گ رً
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ُ ی عشق ِ ذن ر از ذار ىّ باریک ذرٌ-  ُ  ایيان؟ فاصن  .ىی  دِنی چی

ُ طرفش چرخّندو ِ بُ صّرذش خیرٌ شدو  :سرو رِ ب

 .ىن ٍيین االن اِن فاصنُ رِ از بین بردو- 

باِر کن ىن ىی  خّاسرً ِاق یز رِ ذّی یُ ىّق یز . امینا ذّ االن عصةانی ٍسری- 
 .ىناست بَز بگً

 .برگشرً ِ دسز بُ سینُ ایسرادو

 :گ رً

 .ىی  دِنی ىن از این کُ چیزی رِ کريان نيی کنی خینی خّشً ىیاد- 

 :مةخند ذنخی زدو ِ اداىُ دادو

. ىن اىشت اِن فاصنُ رِ از بین بردو ِ ٍيین اىشت برای ٍيیشُ ازد ىرن ر شدو- 
ُ ای رِ ىقصر بدِنی؛ چّن . چیزی کُ این چند ِقز نةّد؛ اىا االن شد نةاید کس دیگ

 .خّدد از ٍيُ بیشرر ىرَيی

ىسکّد بُ در بسرُ خیرٌ . دسرش رِ ىحکً بُ صّرذش کشید ِ از کنةُ خارج شد
ٌ ی ذراِش بُ . شدو ُ قدر سخز بّد کُ زخً قنةً سر باز کردٌ بّد ِ ىاِرا اجاز آخ کُ چ

ٌ  اشکی کُ از چشيً چکید رِ حاک . احساساذً رِ نيی داد ن س عيیقی کشیدو ِ ق ر
 .کارو ٍنّز با ساو ذيّو نشدٌ بّد. کردو ِ ىن ًٍ بیرِن رفرً

ب د از ِرِد آخرین ن ر کُ شاٍرخ بّد . ىنرظر کنار در کنةُ ایسرادٌ بّدو ذا داخه بشن
ُ  ایيان نیّىدٌ  .ِارد شدو ِ در رِ ىحکً بسرً ِ اصال براو ىًَ نةّد ک

ُ طرف ساو ِ ٍنیا رفرً ِ برخالف عصةانیز چند دقیقُ حیشً، آرِو گ رً  :ب
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ُ ذّن کنً ذا دمً خنک بشُ؛ اىا با ذياو -  خینی دمً ىی  خّاسز اِن قدر شکنج
دمً ىی  خّاد ىصه چَار ٍ رُ حیش کُ خامصانُ برای . گندکاری  ٍایی کُ کردید، دمً نيیاد

الاقه بُ این فکر کنید شاید . این ٍدف ذالش ىی  کردید، االن ًٍ بُ ذالشرّن اداىُ بدید
 .ىّرد رحً خدا قرار بگیرید ِ خدا از کار ٍایی کُ ذّی قدیً انجاو دادید، بگذرٌ

 .نگاٍی بُ صّرد ٍای حشیيّنشّن انداخرً

 :مةخند ذنخی زدو ِ گ رً

ىن االن نُ جای امینا، در جای اصنیً؛ ی نی بُ عنّان یُ نابّدگر، ی نی بُ عنّان - 
ً جنسرّن بجنگید  .ىافّقرّن ازذّن ىی  خّاو کُ خامصانُ برای خّدذّن، برای آدو ٍای ٍ

ىکصی کرد ِ . ٍنیا دسرش رِ دراز کرد. نگاٍی بُ ٍردِشّن انداخرً. دسرً رِ دراز کردو
ً ٍاو . ب دِف اِن ساو دسرش رِ رِی دسرً گذاشز. دسرش رِ رِی دسرً گذاشز چش

 .شاید براو خ رناک باشُ؛ اىا ىی  خّاو برای آخرین بار از جادِ اسر ادٌ کنً. رِ بسرً

ً ٍاو رِ باز . ذّی ذٍنً قّمی کُ ازشّن گرفرُ بّدو رِ ىرِر کردو ِ طنسيی خّندو چش
 .کردو ِ بُ نّر قرىزی کُ از دسز ٍاىّن خارج ىی  شد نگاٌ کردو

 ...طةق این طنسً ٍرکدِو از شيا اگُ بخّاد زیر قّل ِ قراری کُ گذاشرُ بزنُ- 

 :مةخند کجی زدو

 .ذّی آذیش ن رد ىن ىی  سّزٌ- 

قدىی بُ ٍنیا . قدرد جادِ رِ بَشّن برگردِندو. دسرً رِ از دسرشّن خارج کردو
 : نزدیک شدو ِ آرِو طّری کُ کسی نشنٌّ، گ رً

ُ  خاطر اِن بچُ ىجةّرٌ کُ با ذّ ازدِاج کنُ، حس نگران نةاش-  ىن از چنگز . ایيان ب
 .درش نيیارو
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 .نزدیک شّىینُ رفرً ِ کنار ارشیا نشسرً. عقت اِىدو ِ مةخند حرص دراری بَش زدو

 ***

ٍيُ مج ذاث  ٍاىّن رِ جنّىّن گذاشرُ بّدیً ِ دقیقُ بُ دقیقُ، آخرین اخةار رِ 
ُ ی اِمین بار بّد این ٍياٍنگی ِ ٍيکاری عيیق. ىی  گرفریً ِ اعالو ىی  کردیً ن س . ِاس

ً ٍاو کشیدو  .عيیقی کشیدو ِ دسری بُ چش

 :آئیه گ ز

ُ  ٍا یُ خةر داغ-   .بچ

 .با دقز نگاٍش کردو. ٍيُ سر ٍاشّن رِ از مج ذاث باال آِردن ِ بَش خیرٌ شدن

امةرُ خةر خّبی نیسرش؛ اىا باید بگً کُ ىراس انُ ذّنسرن اِن دسرگاٌ ىنة  انرژی رِ - 
 .درسز کنن

 :صاف نشسرً ِ عصةی گ رً

 ى يئنی؟- 

 .آرٌ ى يئنً- 

 :بَارٌ نگاٍی بُ ىن کرد ِ گ ز

 .این طّری خینی بد شد- 

ً ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو ُ ای کشیدو ِ چش  .حّف کالف

 :ارشیا با ٍیجان گ ز

 .اىا ىن یُ خةر بَرر دارو- 
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 .برگشرً ِ نگاٍش کردو

ُ ی آفراا حرکز ىی  کنن-   .فردا صةح مشکر حرکز ىی  کنُ ِ بُ طرف چشي

 :آِینا گ ز

 خت این چُ خةر خّبیُ؟- 

ٌ ای ندارٌ؛ چّن -  خّبیُ خةر اینُ کُ فردا باید حرکز کنن ِ درسز شدن اِن حایگاٌ فاید
ُ شّن فرصز اسر ادٌ از اِن رِ  ٌ  ٍاشّن ازش اسر ادٌ ىی  کنن ِ بقی حريا اىشت فرىاند

 .حیدا نيی کنن

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

ٌ ای ندارٌ-  بُ ساعز ىچیً نگاٍی . بُ ٍر حال اسر ادٌ کردن از اِن دیگُ براشّن فاید
 :انداخرً ِ اداىُ دادو

ُ طرف آسيّن بسرُ ىیشُ-   .حدِدا چَار ساعز دیگُ راٍشّن ب

 :آرِو گ ز. ندا برگشز ِ بُ صّرذً خیرٌ شد

 ِاق ا ىی  خّای بری؟- 

 .سرو رِ بُ ى نی آرٌ ذکّن دادو

 حری با این کُ ىی  دِنی ىيکنُ نرّنی برگردی؟- 

 :مةخندی از سر آراىش زدو ِ گ رً

ُ ش ن رد ِ سنگ دمیُ، برنگردو-   .چُ بَرر کُ بُ این زىین کُ ٍي

 :آرِو گ ز. بی حامز نگاًٍ کرد
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 حس ىن ِ ارشیا چی؟ نيی خّای ب دا برگردی حیش ىاىان ِ باباد؟- 

 :ن س عيیقی کشیدو ِ گ رً

 .ىن برای ٍيین شيا ٍا ىی  خّاو برو- 

دسری بُ حیشّنیً کشیدو ِ بُ مج ذاث . مت ٍاش رِ رِی ًٍ فشرد ِ رِش رِ برگردِند
ُ ش ٍيین رِ بًَ یادآِری . خیرٌ شدو دمً نيی خّاسز بُ برنگشرنً فکر کنً؛ اىا ٍي
ُ ای کشیدو ِ مج ذاث رِ بسرً. ىی  کردن از جاو بنند شدو ِ حامرّو رِ . حّف کالف
ُ طرف دریاچُ رفرً. حّشیدو ن س عيیقی کشیدو ِ بُ نینیِف . از کنةُ خارج شدو ِ ب

خدایا ىیگن اگُ آدو ٍا نصف شت دعا کنن، حاجرشّن برآِردٌ . دریاچُ خیرٌ شدو
قدر خدایا ازد ىی  خّاو بًَ اِن. ىیگن کُ نصف شت ٍا ذّ بُ زىین نزدیک ذری. ىیشُ

قدرد ِ ذّانایی بدی ذا برّنً این ىاىّریز رِ با ىّفقیز حشز سر بذارو ِ ب دا برّنً 
 .دِبارٌ با ارشیا، ىاىان ِ بابا زندگی کنً

 !فکر کنً نةاید ذنَا ىی  ىّندی- 

 :حرسیدو. برگشرً ِ ىر جت بُ نریيان نگاٌ کردو

ُ طّری این جا رِ حیدا کردی؟-   ذّ چ

 :حّزخندی زد ِ گ ز

 .کار سخری نةّد- 

 :گ رً. برگشرً ِ رد نگاٍش رِ گرفرً. اِىد ِ کنارو ایسراد ِ بُ آسيّن خیرٌ شد

 اِن دِذا رِ چی کار کردی؟- 

 .حیچّندىشّن- 
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ُ ش غیةز ىی زنُ؟-   شک نيی کنن کُ ٍي

ً ٍای ىشکیش کُ ذّی این ذاریکی ىی  درخشید، . برگشز ِ نگاًٍ کرد نگاٍی بُ چش
ُ طرف آسيّن برگردِند ِ گ ز. انداخرً  :رِش رِ ب

 .نُ- 

 .ن س عيیقی کشیدو

ُ د چیُ؟-   برناى

 :نیشخندی زدو ِ گ رً

 ِاق ا فکر ىی  کنی بَز اعرياد ىی  کنً؟- 

 :زیرچشيی نگاًٍ کرد ِ گ ز

 .ىًَ نیسز- 

 :ىکصی کردو ِ گ رً

اگُ السا االن ىن رِ حیدا کنُ ِ ذّ رِ این جا بةینُ، ىی  فَيُ کُ ذّ درِاق  جاسّسِف - 
 .ىایی

کيی بُ حیشّنیً خیرٌ شد ِ . دسز ٍاش رِ ذّی جیةش فرِ کرد ِ بُ طرفً برگشز
 :بی ذّجُ بُ حرفً گ ز

 .باید یُ چیزی رِ بَز بگً- 

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

 .ىی شنّو- 
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ً ذر کرد ِ گ ز  :شال گردن دِر گردنش رِ ىحک

ً دیگُ رِ ذحيه کنیً ِ شاید از ًٍ ىرن ر باشیً؛ اىا -  کاری بُ این ندارو کُ نيی ذّنیً ٍ
براو ًٍ ىًَ نیسز کُ ب دش چُ فکری . خت اىشت ىی  خّاو این رِ بَز بگً

. ىی  خّای بکنی

 .با دقز بُ صّرذش خیرٌ شدو

ُ ی  ایيان ِ ٍنیا ذّی دسرگاٍُ ِ ِقری برگردیً اِن-  قدر حريا این رِ فَيیدی کُ بچ
ایيان از اِمش ًٍ بُ درد این نيی خّرد کُ .  حامش خّا ىیشُ کُ برّنُ زندگی کنُ

بخّای با ٍاش رِیاسازی کنی ِ بُ زندگی در آیندٌ با ٍاش فکر کنی ِ ىن ٍربار خّاسرً 
قضیُ ساو رِ ًٍ فکر ىی  کنً ىرّجُ شدٌ . بَز این رِ ب َيّنً؛ اىا خّدد نخّاسری

باشی کُ ِاق یز ندارٌ ِ اِن زِدذر از ذّ فَيیدٌ بّد کُ ىن دارو جاسّسی ىی  کنً؛ اىا 
خت اِن ابنُ بُ ىناف  خّدش فکر کرد ِ با ابراز عالقُ بُ ذّ ىی  خّاسز کاری کنُ کُ 

ىی  دِنی کُ جیکّا یُ خّناشاىُ ِ االن کُ . دنةامش رِ نگیری؛ اىا ىی  رسیً بُ جیکّا
بُ ٍیچ کدِىيّن کار ندارٌ ِ ىی  ذّنُ خینی راحز ذّی رِز بین بقیُ ااٍر بشُ، یُ 

ِقری این ىسئنُ ذيّو شُ، اِن طنسً رِ باطه ىی  کنیً ِ اِن دِبارٌ یُ . جادِئُ
ً ٍاو . خّناشاىی کُ ذشنُ بُ خّن انسان ٍاسز. خّناشاو ِحشی ىیشُ نگاٍی بُ چش

 :انداخز ِ گ ز

 ذّ ىی  ذّنی با یُ خّناشاو زندگی کنی؟- 

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

 .ىن بُ ٍیچ کدِو از این آدو ٍایی کُ گ ری فکر نيی کنً- 

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز
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 .اىیدِارو- 

 :ىکصی کرد ِ گ ز

ُ طّرٌ؟-   راسری اِن دِسز خه ِ چنز چ

 :کنار مةً رِ دسز کشیدو ِ گ رً

اگُ ىنظّرد نداسز کُ اِال باید بَز بگً خّدد خه ِ چنی، دِىا خّبُ، سّىا ذّ چرا - 
 !احّال حرس ندا شدی؟

 :مةخند ىحّی زد ِ گ ز

 .ذّ ًٍ برِ ذّ، بَررٌ ذنَا نيّنی. ىن باید برو- 

ً ٍاش رِ بسز ِ غیت شد ىشکّک بُ حرف ٍایی کُ بینيّن ردِبدل شد فکر . چش
ٌ ای زدو ِ بُ عکس ام يه ندا ب د از فَيیدن این ىّضّع فکر کردو. کردو  .مةخند ىسخر

*** 

 «رفی »

ُ  ٍا کُ ٍرکدِو طرفی مً دادٌ بّدن، نگاٍی انداخرً ُ ی بچ ُ  ٍای شه ِ ِارفر . بُ قیاف
ُ طرف ارشیا کُ کنارو بُ خّاا رفرُ بّد، چرخّندو ُ ی . سرو رِ ب خً شدو ِ بـ ـّس

بُ . بُ ساعز ىچیً نگاٌ کردو ِ ن س عيیقی کشیدو. کّذاٍی رِی حیشّنیش نشّندو
. از جاو بنند شدو ِ حامرّو رِ حّشیدو. آِینا  اشارٌ کردو کُ ٍيراٌ ىن از کنةُ خارج بشُ

ُ طرف در رفرً ِ از کنةُ خارج شدو  .بُ آسيّن نگاٌ کردو. ب

 :شّکُ بُ آِینا گ رً

 !ذّ کُ گ ری نیً ساعز دیگُ ىیشُ- 
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 :مةخندی زد ِ گ ز

ً رنگی ذّی آسيّنُ. آرِو باش-  ُ  ٍای ک ذقریةا نیً ساعز دیگُ حررنگ ذر . بةین ٍنّز ٍام
 .ىیشُ ِ حری ذا نزدیکی این دریاچُ دیدٌ ىیشُ

 .سرو رِ بُ ى نی فَيیدن ذکّن دادو

ُ طّری ىی  خّای بری؟-   !خت حاال چ

 :دسز ٍاو رِ ذّی جیت حامرّ فرِ بردو ِ گ رً

ُ ی کيرنگی از اِن ش ق بُ زىین راٌ حیدا ىی  کنُ کُ ىن -  ِقری ش ق اذ ا  بی رُ یُ ٍام
 .ىی  ذّنً با چشً سّىً اِن رِ بةینً

 :سرش رِ کج کرد ِ گ ز

 !خت ب دش؟- 

ٍیچی دیگُ ب د با اسر ادٌ از چشً سّىً ِ انرژی کُ از اِن ٍامُ ىی گیرو ِارد رفی  - 
 .ىیشً

 رفی  چیُ؟- 

 :مةخندی زدو ِ گ رً

 .آسيّن اِل- 

ُ  ٍای رنگی کُ ذّی ًٍ حخش ىی  شدن ِ حرکز . آٍانی زیر مت گ ز برگشرً ِ بُ ٍام
ُ ی اذصال رِ ٍنّز اِن. ىّجی ِار داشرن، خیرٌ شدو قدر حررنگ نشدٌ بّدن کُ برّنً ٍام

ن س عيیقی کشیدو ِ س ی کردو خّدو رِ برای ٍرچیزی آىادٌ کنً کُ حرف . بةینً
 .آِینا حّاسً رِ حرد کرد
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 :با خّشحامی گ ز

 .خت اگُ ىیشُ با چشً سّو اِن رِ دید حس شاٍرخ ًٍ ىی  ذّنُ بیاد- 

 :برگشرً سيرش ِ گ رً

 .اصال حرفش رِ نزن- 

ُ طرف کنةُ دِید با دسز ىحکً رِی حیشّنیً کّبیدو ِ حشز . مةخند بزرگی زد ِ ب
ن سً رِ بُ بیرِن فّد کردو، بُ در ذکیُ دادو ِ . سرش دِیدو؛ اىا ىراس انُ دیر رسیدو
ُ  ٍای اىیدِارشّن نگاٌ کردو  .بُ قیاف

 :ن س عيیقی کشیدو ِ گ رً

. اىکان ندارٌ- 

 :دیاکّ کُ از ٍيُ بُ در نزدیک ذر بّد، ایسراد ِ گ ز

 !چرا؟ خت این طّری ذنَا نیسری- 

ً ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو ِ گ رً  :چش

 .اِن با جادِ برگشرُ ِ ىن اصال اجازٌ نيیدو کُ با ىن بیاد- 

 :فراىرز نگاٍی بُ شاٍرخ انداخز ِ گ ز

اِن فقط چشيش با جادِ برگشرُ، کافیُ کُ برّنُ ! فکر نيی کنً این زیاد ىًَ باشُ امینا- 
 .اِن ٍامُ رِ بةینُ

ً ٍای از ذ جت درشز شدٌ بُ آِینا نگاٌ کردو ُ طّر ذّنسرُ بّد این قدر زِد . با چش چ
ُ چی رِ بگُ ُ ش کنً! ٍي  .شی ّنُ ىیگُ خ 
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 :دسرً رِ رِی حیشّنیً گذاشرً ِ گ رً

بةینید، ىن حری از برگشز خّدو ى يئن نیسرً برای ٍيین نيی ذّنً اِن رِ با خّدو - 
 .بةرو

ُ ای کرد ِ گ ز  :اشکان سرف

 .مجةازی نکن دخرر- 

ُ ای کشیدو ِ از آخرین فرصرً اسر ادٌ کردو ِ گ رً  :حّف کالف

 !شاید اصال خّدش نخّاد بیاد- 

 .ب د از گ رن اِن حرف بًَ خیرٌ شدٌ بّد. ٍيُ برگشرن ِ بُ شاٍرخ خیرٌ شدن

 :مةخندی زد ِ گ ز

ُ ی جامةیُ. نُ اذ اقا دِسز دارو کُ بیاو-   .ذجرب

ً ٍاو رِ بسرً  !م نری. سرو رِ بُ در ذکیُ دادو ِ چش

ِ  اشکان کُ با شاٍرخ حرف  ُ طرف مج ذاحً بّد، زیرچشيی بُ فراىرز  در حامی کُ سرو ب
حّفی زیرمت کردو ِ بُ ! ِای خدایا حاال این رِ کجای دمً بذارو. ىی زدن نگاٌ کردو

ُ ی مج ذاث نگاٌ کردو دِبارٌ ىدار ٍایی کُ الزىشّن داشرً رِ شيردو ِ بُ عدد . ص ح
عدد رِ بُ خاطرو سخردو ِ آخرین یادداشری کُ داشرً رِ حذف . ىّرد نظرو رسیدو

برگشرً ِ بُ ارشیا کُ کنارو نشسرُ بّد . مج ذاث رِ بسرً ِ بُ ساعرً نگاٌ کردو. کردو
ً ٍاش ىّج ىی زد. نگاٌ کردو بًَ . مةخند عيیقی زدو ِ دسز دراز کردو. نگرانی ذّی چش
 .نزدیک شد

ُ ش گذاشرً ِ گ رً  :دسرً رِ رِی گّن
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ىی  دِنً کُ خینی نگرانی؛ اىا حداقه ذّ یکی نگران نةاش؛ چّن ىن بُ ٍرذرذیةی کُ - 
 .شدٌ برىی گردو ِ این برگشرنً فقط ِ فقط بُ خاطر ذّئُ

ً ٍاو خیرٌ شد بُ طرف خّدو . مةخند کً جّنی زد ِ سرش رِ ذکّن داد. کيی بُ چش
یک درصد ًٍ . با ذياو ِجّد ع ر ذنش رِ بّییدو. کشیدىش ِ ذّی آغّشً فشردىش
حس س ی کردو بّی ذنش رِ جّری بُ خاطر بسخارو . باید احريال بدو کُ نرّنً برگردو

 .از خّدو جداش کردو ِ از جاو بنند شدو. کُ انگار آخرین باریُ کُ ىی  بینيش

ُ طرف در رفرً مةً رِ با زبّن ذر . قةه از این کُ خارج بشً، برگشرً ِ نگاٍشّن کردو. ب
 :کردو ِ گ رً

شاید ذّی این ىّق یز، این یکی از بَررین ِ ىَيررین ىاىّریز  ٍایی باشُ کُ - 
ىی  ذّنیً انجاو بدیً؛ اىا حاال بُ ٍردمینی اگر نرّنسرً برگردو، از دِحامز خارج نیسز، 

 ...یا نيی ذارن کُ برگردو یا ًٍ کُ

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

 .بُ ٍرحال اگُ نرّنسرً ًٍ برگردو شيا نةاید ى يئن باشین کُ ىن ىّفق شدو- 

 :بُ فراىرز نگاٌ کردو ِ گ رً

 .نریيان اگُ این رِ ب َيُ فّرا برىی گردٌ ِ جای ىن رِ حر ىی  کنُ- 

ٌ  ٍاشّن نگاٌ کردو بُ . دیاکّ ٍيراٌ بَارٌ نزدیکً شدن. ن س عيیقی کشیدو ِ بُ چَر
ً ٍاش کُ در عین قرىزی ىَربّن بّد، خیرٌ شدو  .چش

ُ و گذاشز ِ گ ز  :دسرش رِ رِی شّن

 .این رِ یادد نرٌ کُ سرنّشز نابّدگر بُ این سادگی ذيّو نيیشُ- 
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ُ ی قشنگی گ رُ بّد ِ چیزی رِ ذُ دمً ذکّن داد. کيی نگاٍش کردو مةخند عيیقی . جين
 .از در خارج شدو. دسرش رِ برداشز ِ ىن چرخیدو. زدو ِ حنک  ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو

 :بَارٌ حشز سرو ذند ذند ىی  اِىد ِ حرف ىی زد

ىخصّصا کُ ىی  دِنی ى نّو نیسز با چُ چیز ٍایی . امینا خینی ىراقت خّدد باش- 
ُ رِ بشی امةرُ اِن جا جای ذرسناکی نیسز؛ اىا خت یُ نگَةان ٍایی ٍسز کُ شاید . رِب

خینی ذرسناک بُ نظر برسن؛ ِمی ذّ ازشّن نررس، اِنا نگَةان  ٍای اسررا  سي  نیسرن 
 .کُ بَز آسیت برسّنن؛ ِمی خت در ٍر صّرد این الزىز ىیشُ

ُ طرفً دراز کرد ُ رِو ایسراد ِ دسرش رِ ب با ذ جت . بُ شئ ذّی دسرش نگاٌ کردو. رِب
 :گ رً

 !این چیُ؟- 

 :با عجنُ گ ز

ُ جّری، فقط این رِ بدِن کُ این زىرد از طا  آسيّن ٍ ز برداشرُ -  نخرس کُ چ
 .این رِ کُ ٍيراٍز داشرُ باشی کاریز ندارن ِ بَز کيک ىی  کنن. شدٌ

ٌ اش . دسرً رِ دراز کردو ِ زىرد  اشک ىانندی کُ کف دسرش بّد رِ برداشرً انداز
بُ نّر سةز کيرنگی کُ ازش خارج ىی  شد خیرٌ . طّری بّد کُ کف دسز رِ حر ىی  کرد

ُ قدر شگ ز انگیز. شدو . خینی قشنگ ِ حیرد آِر بّد. چ

 :شاٍرخ نگاٍی بُ کف دسرً انداخز ِ گ ز

 !دیر ىیشُ ٍا- 

ً ٍاو رِ بسرً. نگاٌ کردو ِ سرو رِ ذکّن دادو . زىرد رِ ذّی جیت حامرّو گذاشرً ِ چش
ً رنگ سةز رنگی کُ از آسيّن ذا . سرو رِ چرخّندو خینی طّل نکشید ذا ذّنسرً نّر ک
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ُ طرفش حرکز کردو. زىین اداىُ داشز رِ حیدا کنً اىیدِار بّدو کُ طرف دریاچُ . ب
ً ٍاو رِ باز کردو! نةاشُ کُ حرد بشً ذّش بُ . یک قدىی بُ اِن نّر ایسرادو ِ چش
سرو رِ چرخّندو ِ بُ شاٍرخ نگاٌ . نزدیک ِرِدی جنگه بّدو. اطرافً نگاٍی انداخرً

ً ٍاو رِ بسرً. کردو ُ طرف نّر برداشرً. سرو رِ ذکّن خ ی ی دادو ِ چش . قدو بنندی ب
ً کً درد شدیدی ذّی چشيً حس کردو ِ . حاال دقیقا ذّی ٍيّن نّر ایسرادٌ بّدو ک
با ذياو . بین زىین ِ ٍّا ى نق شدٌ بّدو. ب د از اِن سّزش شدیدذری رِ ذّی قنةً

ً ٍاو رِ باز کنً سّزش قنةً این قدر شدید شدٌ بّد کُ . ذالش فراِِنً نيی ذّنسرً چش
یک . حس ىی  کردو دارٌ ىّیرگ  ٍای اطرافش یکی یکی حارٌ ىیشُ ِ خّنریزی ىی  کنُ

محظُ حس کندٌ شدن چیزی رِ ذّی قنةً حس کردو ِ دردش این قدر شدید بّد کُ 
 .دیگُ ٍیچی ن َيیدو

*** 

 ندا

ب د از شنیدن صدای بدی کُ از حشز کنةُ اِىدٌ بّد ٍيُ . حیشّنیً رِ ىاساژ دادو
ُ ًٍ ریخرُ بّدیً صدا از جایی اِىد کُ بَارٌ گ رُ بّد امینا ِ شاٍرخ بُ اِن طرف . ب

قدر زیاد کُ باعض سردرد شدیدی شدٌ اِن. دمشّرٌ ِ اض راا شدیدی داشرً. رفرن
نگاٌ ازش گرفرً ِ بُ . سرو رِ باال آِردو ِ بُ جیکّا کُ بًَ خیرٌ بّد، نگاٌ کردو. بّد

ِ  اشکان حرف ىی زد. ارشیا نگاٌ کردو چشيش کُ بُ ىن . با مةخند داشز با فراىرز 
ُ طرفً اِىد  .افراد، ب

 سامی کُ 7مةخندی کُ ذّی ذياو این . مةخند آرِو ِ ىنیحی رِی مت ٍاش بّد
مةخندی کُ باعض یُ عاميُ آراىش ِ حس . ىی شناخريش، ٍیچ ِقز ازش ندیدٌ بّدو

 .خّا شد

ُ رِو نشسز ِ گ ز  :رِب
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 .آرِو باش ندا- 

دسرش رِ رِی دسرً . نگاٌ گیجی بُ حامرش کُ ٍیچ ازش سر در نيی آِردو، انداخرً
ً ٍاش رِ بسز  .گذاشز ِ چش

ىر جت بَش نگاٌ . خینی عجیةُ اگُ بخّاو قةّل کنً کُ یکَّ سردردو از بین رفز
ُ ای زد ِ از جاش بنند شد. کردو  .مةخند دیگ

ذّی حال خّدو بّدو ِ داشرً س ی ىی  کردو اذ اقی کُ افراد رِ درک کنً کُ کسی با 
ذرسیدٌ ِ عصةی برگشرً ِ بُ در نگاٌ کردو؛ چّن بُ در نزدیک ذر . ىشز بُ در کنةُ کّبید

بّدو از جاو بنند شدو ِ عصةی چ رک حشز در رِ برداشرً ِ آىادٌ شدو کُ ٍرچی از 
 .دٍنً در ىیاد بُ کسی کُ حشز درٌ بگً

بُ صّرد . در رِی مّال چرخید ِ قاىز ىنحّس  ذرین فرد زندگیً حشرش نيایان شد
ُ طرف حدرش . قةه از این کُ چیزی بگً، کنارو زد ِ داخه شد. خشيگینش نگاٌ کردو ب

 :رفز ِ گ ز

 امینا کجاسز؟- 

 :باباش جّاا داد

 .رفز- 

 :عصةی گ ز

 شيا ٍا ىی  دِنسرین ىی  خّاد چی کار کنُ ِ گذاشرین برٌ؟- 

 .کنجکاِ نگاٍش کردو

 :اشکان گ ز
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 .اِن خّدش ىی  خّاسز کُ برٌ! آرٌ خت- 

ّ ٍاش کشید ِ گ ز  :ىحکً دسز ذّی ى

 !اصال ىی  دِنسرین کُ اِن در اصه ىی  خّاد چی کار کنُ- 

 :برگشز طرف باباش ِ نامید

 .ىن فکر کردو شيا حداقه نيی ذارین کُ برٌ! بابا- 

 :باباش بنند شد ایسراد ِ گ ز

اِن گ ز ىی  خّاد ىدار ٍایی رِ ذغییر بدٌ کُ راٌ ِرِد بُ ! ىرّجُ ىنظّرد نيیشً- 
 .آسيّن رِ بةندٌ

 :کالفُ گ ز

اِن گزارشی کُ از . اِن خّدش ًٍ فکر کردٌ کُ ٍيین کار رِ ىی  کنُ؛ اىا این نیسز! بنُ- 
دانشگاٌ حیدا کردٌ بّد، درسرُ کُ در ااٍر ىدار ٍایی رِ کشیدٌ کُ ىیشُ با بُ ًٍ زدن 

ُ  ٍای ىاِرایی راٌ ِرِد رِ بسز؛ اىا در اصه این جّری نیسز نارسّس از . یُ سری رشر
عيد اِن نقشُ رِ اِن طّر کشیدٌ ِ غیر از خّدش ِ سيکنی ٍیچ کس از اصه اِن نقشُ 

اگُ اِن ىدار رِ ذغییر بدٌ؛ چّن یُ ىدار اصنی ِ حایُ اسز بقیُ ًٍ ذغییر . باخةر نیسز
 .ىی  کنُ ِ اذ اقا برعکس راٍشّن ذا آسيّن سّو بدِن ٍیچ دردسری باز ىیشُ

 :گیج حرسیدو

 .چی ىیگی؟ اِن طّری کُ بدبخز ىیشیً- 

چی کار کردی . بی حال بُ دیّار ذکیُ دادو. زیرچشيی نگاًٍ کرد ِ سرش رِ ذکّن داد
 !امینا
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 :ارشیا نگاٍی جدی بَش انداخز ِ گ ز

 االن باید چی کار کنیً؟- 

 :اشکان نیشخندی زد ِ گ ز

 .دعا کنیً کُ اِن رِ حیدا نکنُ- 

 ***

 امینا

ً ٍاو رِ باز . باد ىالیيی رِی صّرذً رِ نّازش ىی  کرد. حاو رِ ذکّنی دادو آرِو چش
. ی نی اصال ىن کجاو؟ ٍیچ درکی از ىّق یرً نداشرً. چیز ِاضحی نيی دیدو. کردو

گیج بُ . یک دسرُ ىّ از شامً بیرِن زدٌ بّد ِ ٍيراٌ باد بُ صّرذً ىی  خّرد. حنکی زدو
ُ رِو نگاٌ کردو قدر نزدیک بُ نظر اِن. ابر ٍای نارنجی رنگی باالی سرو بّدن. رِب

ىرّجُ شدو طا  باز رِی . ىی  رسیدن، کُ اگُ دسز دراز ىی  کردو ىی  ذّنسرً بگیرىشّن
ً کً ىغزو شرِع بُ ف امیز کرد. زىین افرادو نّر سةز رنگ، ِرِدی جنگه، درد، سّزش . ک

ً ٍاو گرد شد ِ سری  نشسرً! قنةً، آسيّن اِل سرو رِ ذند چرخّندو ِ بُ اطرافً . چش
فقط . ٍیچ چیزی اطرافً نةّد، ی نی بَررٌ بگً ٍیچ انرَایی دیدٌ نيی شد. نگاٌ کردو

رِی دِ زانّ . ابر ٍای نارنجی رنگ کُ آرِو باالی سرو حرکز ىی  کردن رِ ىی دیدو
چشيً بُ جسً . سرو رِ بُ حشز چرخّندو. نشسرً ِ با چشً دنةال شاٍرخ گشرً

ُ ی نسةرا دِری ازو بّد، افراد ً ٍاو رِ ریز کردو. سیاٌ رنگی کُ بافاصن از ! انگار آدىُ. چش
ُ ی شدید باعض شد دِبارٌ بشینً. جاو بنند شدو سرو رِ ذکّن دادو ِ این دف ُ . سرگیج

نگاٍی بُ صّرذش . با قدو  ٍای بنند خّدو رِ بَش رسّندو. با احریاط از جاو بنند شدو
 .نشسرً کنارش ِ چندبار صداش زدو. انداخرً

 :عصةی گ رً
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ردی؟-   !امحيداهلل ىُب

ِ ٍاش نشسز ً رنگی بین ابر  .ن سً رِ باشدد بُ بیرِن فرسرادو. اخً ک

 :حرسیدو

 خّبی؟- 

ً ٍاش رِ باز کرد ِ یُ جّری نگاًٍ کرد . کيی عقت رفرً ِ شامً رِ ىرذت کردو. الی چش
ٌ ای گ ز. مةخند ىحّی رِی مةش نشسرُ بّد  :با صدای گرفرُ ِ ىسخر

 .یُ محظُ فکر کردو ذّ بَشرً- 

ُ ش زدو ِ گ رً. با چندش نگاٍش کردو  :ىشز ىحکيی بُ شّن

ٌ بازی دربیاری. حاشّ خّدد رِ جي  کن-   .بنند شّ کار داریً. نیاِردىز کُ ىسخر

ً ٍای بسرُ نشسز ٌ ای کرد ِ ب د با چش ً ٍاش رِ بسز ِ ذک خند ُ ای . چش حّف کالف
ُ و گذاشرً ِ بُ اطرافً نگاٌ کردو. کشیدو ِ ایسرادو ٍیچی دِرو . دسرً رِ رِی چّن

ُ طّر اِن ىدار  ٍا رِ ! خدای ىن. ی نی دقیقا ِسط ٍیچی ایسرادٌ بّدو. نةّد حاال ىن چ
 !حیدا کنً؟

 .نگاٍی بُ شاٍرخ کُ کنارو ایسرادٌ بّد ِ بُ اطرافش نگاٌ ىی  کرد، انداخرً

 :کالفُ گ رً

ُ طّری جای اِن ىدار ٍا رِ حیدا کنیً؟-   !حاال چ

نگران دسرً رِ ذّی جیت . خامی بّد. ىر جت بُ جیةً دسز زدو. دسرً رِ انداخرً
آرِو بیرِن آِردىش ِ نگاٍی بُ زىرد درخشان . چخً فرِ بردو ِ ن س راحری کشیدو
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مةخندی زدو ِ دِبارٌ ذّی جیةً برش . خدا رِ شکر سامً بّد. کف دسرً انداخرً
 .گردِندو

 .ٍی یُ چیزی حیدا کردو- 

 .سرو رِ باال بردو ِ سّامی نگاٍش کردو

 :دسرش رِ باال آِرد ِ گ ز

 .اِن نق ُ یُ چیزی دیدو. با چاکرا بةین- 

ً ٍاو رِ بسرً ُ ی ىحّی رِ ذّی فاصنُ خینی طّالنی با . رد دسرش رِ گرفرً ِ چش حای
ً ٍاو رِ باز کردو ِ گ رً. خّدىّن، ىی دیدو  :چش

ُ طرفش بریً؟. خینی خت-   ب

ُ ای باال انداخز ُ طرف اِن حایُ کُ دیدٌ بّدیً حرکز کردو. شّن . سرو در گردش بّد. ب
! خت ىا اِىدٌ بّدیً رفی  ِ ىسنيا ٍر آسيّن یُ سری نگَةان دارٌ برای خّدش دیگُ

 .حس چرا چیزی بُ چشيً نيی خّرد

ُ طرف اِن حایُ راٌ ىی  رفریً ٍنّز خینی بَش نزدیک . ذقریةا نیً ساعری ىی  شد کُ ب
ُ ای کشیدو. نشدٌ بّدیً  !کاش ىی  شد ذنخّرد کنً. ن س کالف

ُ رِو خیرٌ بّدو، حرسیدو  :ٍيّن طّر کُ بُ رِب

 ذّ ًٍ ِقری ِارد نّر شدی، حامز بد شد؟- 

صّرذش رِ بُ . برگشرً ِ نگاٍش کردو. بُ حّل قٌّ امَی ناشنّا شد. ىنرظر جّاا بّدو
. بُ سخری ن س ىی   کشید. آرِو آرِو ایسراد. نگران بُ صّرذش خیرٌ شدو. کةّدی بّد

 :کنارش رفرً ِ گ رً



 

www.lovelyboy.blog.ir 

419 elahe-mohammadi  باد نسه از نابّدگریرىان |  

 چز شد؟- 

ُ ش گذاشرُ بّد ِ ن س ن س ىی زد ُ ی سین ُ رِش ایسرادو ِ . دسرش رِ رِی ق س رِب
 :گ رً

 !چرا این جّری شدی؟ چرُ؟- 

 :باحرص گ رً. راسز ایسراد ِ ن س عيیقی کشید

ردو از نگرانی-   !بابا الاقه یُ کنيُ حرف بزن ىُب

ُ ای گ ز  :با صدای ذحنیه رفر

 .نيی ذّنً جایی رِ بةینً. حامً خّا نیسز- 

 :نزدیکش شدو ِ گ رً

 ی نی ىن رِ نيی بینی؟- 

. نگاًٍ رفز بُ سيز بینیش. ذّی صّرذش دقیق شدو. سرش رِ بُ ى نی نُ ذکّن داد
 :نگران گ رً

. دارٌ از دىاغز خّن ىیاد- 

نگران ِ ىض را بَش خیرٌ شدٌ . دسرش رِ رِی گّشش گذاشز ِ رِی زانّ افراد
گّش ٍاش ِ بینیش ٍردِ با ًٍ . بّدو ِ دقیقا نيی دِنسرً کُ چُ کاری ازو بر ىیاد

 .دسرً رِ رِی صّرذً گذاشرً ِ ن س عيیقی کشیدو. خّن ریزی ىی  کردن

 :آرِو گ ز

 .باید اِن ىدار ٍا رِ حیدا کنی. ذّ برِ- 
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 :عصةی گ رً

 .نيی ذّنً کُ ذّ رِ ٍيین جّری این جا ِمز کنً- 

صداش زدو، . عصةی کنارش زانّ زدو. ب د از ذيّو شدن حرفً بی حال رِی زىین افراد
بیَّش شدٌ بّد ِ ىن ىسنيا نيی ذّنسرً این ٍیکه رِ . ذکّنش دادو؛ اىا جّاا نداد

ُ ای گ رً ِ از جاو بنند شدو. کّل کنً ُ طرف حایُ راٌ افرادو. اَوٌ کالف ىشری بُ . عصةی ب
آخُ چرا باید دقیقا ٍيین االن ٍيچین بالیی سرش بیاد؟ ىا باًٍ اِىدٌ . حیشّنیً زدو

ذازٌ ىن . بّدیً ِ اگُ کار  اشرةاٍی انجاو دادٌ بّدیً ىن ًٍ باید ٍيّن طّری ىی  شدو
بینی ِ گّش ٍاش ! ض یف ذر از اِن ًٍ ٍسرً، اگُ انرژی ای ازىّن کً شدٌ باشُ

ً زىان خّن ریزی ىی  کرد اگُ امینای یکسال حیش بّدو االن ىن ًٍ کنارش غش کردٌ . ٍ
ُ ای کشیدو. بّدو ً ٍاو نيی بینُ. حّف کالف گ ز . قدو ٍاو رِ آرِو کردو! گ ز چش

 :عصةی داد زدو! نيی بینُ

 .گ ز نيی بینُ- 

اِن م نری با طنسً برگشرُ بّد ِ با ٍيّن طنسً ذّنسرُ بّد کُ ٍامُ رِ بةینُ ِ بُ 
ِای خدایا ذّ آرِىً . ىن گ رً اِن نةاید با ىن بیاد. قدو ٍاو رِ ذند کردو. این جا بیاد

 .نةاید ىی  اِىد، نةاید. داشرً از شدد عصةانیز خ ُ ىی  شدو. کن

ُ طرف اِن حایُ ىی  رفرً ً ٍاو رِ . فکر ىی  کنً ذقریةا یک ساعری بّد کُ داشرً ب چش
چند قدىی حایُ ایسرادو ِ ن س . خینی دیگُ فاصنُ نةّد ذا برسً. بسرً ِ نگاٌ کردو
 .حا ٍاو درد گرفرُ بّد. عيیقی کشیدو

فکر کنً صدا رِ از ! ىصه صدای شیَُ بّد. صدای ذرسناک ِ عجیةی سرجاو ىیخکّبً کرد
مةً رِ گزیدو ِ در حامی کُ از ذرس ىی  مرزیدو، برگشرً ِ بُ حشز . حشز سرو شنیدو
 .سرو نگاٌ کردو
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ُ رِو ایسرادٌ بّد نگاٌ کردو ُ ی ىّجّدی کُ رِب اصال زبّنً نيی چرخید . ذرسیدٌ بُ قیاف
 .کُ حری ذّی ذٍنً فرشرُ صداش کنً

ً ٍای درشز ِ سةز ِ گّش ٍای بزرگ ِ حَنی کُ ذا  ٍیکه درشز ِ زىخرش با اِن چش
ُ  ٍاش کشیدٌ شدٌ بّد، ٍیچ سنخیری با حّسز س ید ذر از برفش ِ بال ٍای  رِی شّن

ِ فقط از بال ٍاش ىی  شد فَيید کُ یک . بزرگی کُ از کنار دِکر ش رِییدٌ بّد، نداشز
ُ سز  .ذرسیدٌ یک بار دیگُ نگاٍش کردو. فرشر

 :با صدای خشيگینی حرسید

ُ کار ىی  کنید؟-   این جا چ

این حجً ذرس خینی . اصال زبّنً نيی چرخید کُ حرف بزنً. گیج ِ ىةَّد نگاٍش کردو
 !براو غیرطةی ی بّد

 :دِبارٌ با صدای بنندذری حرسید

ُ کار ىی  کنید؟-   این جا چ

بَارٌ گ ز اگُ زىرد رِ بةینن بًَ . ذکّنی خّردو ِ ٍّل دسرً رِ ذّی جیةً فرِ بردو
نّری ازش خارج شد کُ باعض شد . زىرد رِ درآِردو ِ رِ بَش گرفرً. کاری ندارن

ً ٍاو رِ بةندو ِ  ذر کردو کُ چیزی بگً؛ . آرِو الی چشيً رِ باز کردو. چش ىض را مةً ر
 .اىا با کارش ىر جت بَش خیرٌ شدو

ُ ی بزرگی کُ جنّو ذ ظیً کرد نگاٌ کردو ً ٍای گرد بُ فرشر بُ ! خشک شدٌ بّدو. با چش
 :حامز اِمش برگشز ِ گ ز

 .خّاسرً ى يئن بشّو کُ از اجنُ نةاشید- 

 :نگاٍی بُ زىرد انداخرً ِ گ رً. مةخند شیرینی از محن کرابیش رِی مةً نشسز
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 این زىرد چیُ کُ ِقری دیدیش اِن خشً ِ ٍیةز از بین رفز؟- 

 :نگاٍی خامی از مةخند بًَ انداخز ِ گ ز

این زىرد ىر نق بُ طا  آسيان ٍ رً اسز ِ کسی کُ این زىرد را بُ ٍيراٌ داشرُ - 
 .باشد ق  ا از طرف بَررینِف بندگان خدا آىدٌ اسز

 :گیج نگاٍش کردو ِ حرسیدو

قدر خّا باشُ کُ بَش بگً بَررینِف ىن این زىرد رِ از کسی گرفرً کُ فکر نيی کنً اِن- 
ُ کً ِاضح ذر بًَ بگی؟! بندگان خدا  ىیشُ ی

ً ٍاو خیرٌ شد ِ گ ز  :بُ چش

فقط کسانی ىی  ذّانند بُ این زىرد دسز بزنند کُ از اىز بَررینِف بندگان خدا باشند ِ - 
 .ٍسری (ص)ذّ از اىز ىحيد 

ً ٍاو بر  زد  :مةخند بزرگی زدو ِ حرسیدو. ى يئنً چش

 ذّ کی ٍسری؟- 

 :بدِن این کُ صّرذش ٍیچ ذغییری بکنُ جّاا داد

. اسً ىن آىابیه اسز ِ از نگَةانان آسيان اِل ٍسرً- 

حس از االن بُ ب د باید ىراقت ذک ذک حرف ٍایی کُ از دٍنً خارج . مةخندو عيیق ذر شد
 :بُ حشز سرو  اشارٌ کردو ِ گ رً. ىی  شد، ىی   بّدو

ُ ی حشز سر برای چیُ؟-   این حای

 :نگاٌ سةزش رِ بُ حشز سرو کشید ِ گ ز
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ٌ ی زىین ِ آسيان اسز-  ُ ی نگَدارند  .این حای

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

ٌ ای کُ ذّش ٍسز رِ نشّن بدی؟-   بةینً ىی  ذّنی بُ ىن ىدار  ٍای نگَدارند

ً  ٍاش رِ در ًٍ کشید ِ گ ز  :اخ

 چرا ىی  خّاٍید آن ٍا را بةینید؟- 

ً  ذرین محن ىيکن رِ بُ کار بةرو  .س ی کردو ىالی

خّاٍش ىی  کنً بُ ىن ! خت در ِاق  ىن دمیه خاصی ندارو فقط ىی  خّاو بةینيشّن- 
 .نشّنشّن بدٌ

 :با محن جدی  ِ خشنی گ ز

 .ٍیچ کس حق نزدیک شدن بُ آن ٍا را ندارد. اىکان حذیر نیسز- 

 :با امرياس گ رً

 .ىن فقط ىی  خّاو بةینيشّن. قّل ىیدو بَشّن نزدیک نشً. خّاٍش ىی  کنً- 

 :خشيگین گ ز

 !ٍرگز- 

ُ ش خینی خینی ذرسناک شدٌ بّد؛ اىا خت دیگُ . ذرسیدٌ ِ عصةی بَش نگاٌ کردو قیاف
ُ ی بدجنس . بَش عادد کردٌ بّدو ِ ازش نيی ذرسیدو ُ طّر این فرشر خت االن ىن چ

ٌ ی زیةایی کُ طنین ِار ذّی فضا حیچید باعض شد ! ِ ىقرراذی رِ ىرقاعد کنً؟ صدای خند
 .سرو رِ بُ طرفین بچرخّنً ِ دنةال صاحت صدا بگردو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

424 elahe-mohammadi  باد نسه از نابّدگریرىان |  

 :صدای آرِو ِ زیةایی گ ز

 چندبار باید بگّیً کُ آن قدر خشن با ىَيانان آسيان رفرار نکنی؟! آىابیه- 

ُ ی زیةایی کُ نزدیکيّن ىی  شد خیرٌ شد م افز ِ س یدیِف . ِاق ا فرشرُ بّد. بُ فرشر
. با مةخند بُ صّرذش نگاٌ کردو. صّرذش اِمین چیزی بّد کُ بُ چشً ىی  اِىد

ُ  ٍای صّرذیش ىی  درخشیدن ِ با دِ گّی ىشکی رنگ بًَ نگاٌ ىی  کرد بُ مت ٍای . گّن
. بال ٍاش رِ ذکّنی داد ِ نزدیکً شد. سرخش کُ مةخند زیةایی رِش بّد خیرٌ شدو

ُ رِو فرِد اِىد ِ ذ ظیً کرد ٌ ی حجر ذّی ذٍنً حیچید. رِب : ناخّدآگاٌ آیاذی از سّر
نُبّنٍن ﴿» سْظ إٍن ىَّس يَو نْظ حَو الٍن ىِّل نْظصَو ن صَو ا ىِّل رًا امِفقٌب بَوشَو ةِف إِفنِّلي خَو الَوئِفكَو يَو بُّكَو مِفنْظ الَو رَو إِفذْظ قَو ُُب 28َِو رُب يْظ َّّس ا سَو ذَو إِف ﴾ فَو

ينَو ﴿ دِف اجِف ُُب سَو ّاْظ مَو قَو ُب ي فَو ِحِف ن رُّ ُِف ىِف ي زُب فِف خْظ نَو َو ّنَو ﴿29َِو يَو ُب ًْظ أَوجْظ َُب نُّ ةُب كُب آلئِفكَو دَو امْظيَو جَو  «﴾30﴾ فَوسَو

. حری ىی  ذّنسرً محن دیاکّ رِ بشنّو ِ بُ خاطر بیارو. مةخند بزرگی صّرذً رِ حّشّند
این آیاد رِ زىانی کُ داشرً ذّسط طیکه ذسخیر ىی  شدو، شنیدٌ بّدو ِ ناخّدآگاٌ 

ٌ ی جن . ذٍنً براو یادآِری ىی  کرد حری ىی  ذّنسرً ب َيً کُ این آیاد قةه از سّر
 .خّندٌ شدٌ

ُ رِو کردو ُ ی زیةای رِب ىنرظر نگاٍش . بُ زىان حال برگشرً ِ حّاسً رِ ىرّجُ فرشر
 .کردو

 :با آراىش خاصی گ ز. مةخند عضّ جدایی ناحذیر صّرذش بّد

اِ بُ خاطر ىسئّمیری کُ . بابز رفرار آىابیه حّزش ىی  طنةً. بُ رفی  خّش آىدی- 
 .دارد، زیادی خشن ِ ناىَربان اسز

ُ رِو نگاٌ ىی  کرد انداخرً ُ ی رِب ً  ٍای درًٍ بُ فرشر  .نگاٍی بُ آىابیه کُ با اخ

 :گ رً
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 .خینی خشنُ ِاق ا داشرً ازش ىی  ذرسیدو- 

ٌ ی دمنشینی کرد ِ گ ز  :خند

ٌ ای، درسز اسز؟-   بانّی زیةا ذّ از زىین آىد

 .سرو رِ بُ ى نی آرٌ ذکّن دادو

 :اداىُ داد

ٌ اند را بدانً؟-   ىی  ذّانً اسيی کُ برایز انرخاا کرد

نگ ز اسيز چیُ یا نگ ز اسيی کُ ىاىان ِ . از ىدل سّال حرسیدنش خّشً اِىد
 .باباد براد گذاشرن چیُ

 :جّاا دادو

 .امینا- 

ً ٍاش گرد شد؛ ِمی سری  حنَّنش کرد ِ گ ز  :کيی چش

ُ ی آیندٌ ٍسرً. اسً ىن آیئیه اسز. امینا بُ ى نای ن يز ِ فراِانی. آٍان-  . ىن فرشر

ٌ سز؟. مةخندی زدو. با گ رن اسيش یاد آئیه افرادو ُ ی آیند  چی گ ز؟ گ ز فرشر

مةً رِ گزیدو . درصد فَيیدٌ کُ ىن برای چی این جاو100حس . ىر جت نگاٍش کردو
 .ِ ىنرظر نگاٍش کردو

 .نگاٍی بُ آىابیه انداخز ِ سرش رِ ذکّن خ ی ی داد

 :رِ بُ ىن گ ز

ٌ ای؟-   ىی  ذّانً بدانً کُ چرا بُ رفی  آىد
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 :کيی این حا ِ اِن حا کردو ِ گ رً

بُ آىابیه ًٍ گ رً؛ اىا . ِاق یرش ىن فقط ىی  خّاو ىدار ٍای این حایُ رِ بةینً- 
 .نذاشز ِ عصةانی شد

ً ٍاو انداخز ِ گ ز  :نگاٍی بُ چش

 .ىن آن ىدار  ٍا را نشانز ىی دًٍ. با ىن بیا- 

ٌ ی . خّشحال بُ رفرنش نگاٌ کردو. آرِو بال ٍاش رِ ىّج ِار ذکّن داد ِ جنّ رفز خند
ً ٍاو حایُ رِ . بزرگً رِ قّرد دادو ِ حشز سرش حرکز کردو ٍنّزو نيی ذّنسرً با چش

آیئیه ىرّجُ شد کُ ىن برای چی این جاو ِ چرا . بةینً ِ باید از چاکرا کيک ىی  گرفرً
ىان ً نشد؟ درسرُ کار ىن کار خ ایی نیسز؛ اىا ىن دارو ذّی این نظاو بزرگ دخامز 

شاید ًٍ فقط قصدش نشّن دادن اِن ىدار ! شاید ىی  خّاد بًَ کيک کنُ! ىی  کنً
 !باشُ

ُ ای حّاسً حرد شد ِ قدو ب دی رِ کُ برداشرً، انگار از دنیایی ِارد دنیای  برای محظ
ُ ای شدو انگار . فضای اطرافً ذً آبی رنگی داشز. ىر جت بُ اطرافً نگاٌ کردو. دیگ

ُ ای بّدو ُ ای بّد کُ ىارحیچ باال . ذّی یُ فضای اسرّان ُ ای حن دِرذادِر این فضای اسرّان
مةخندی زد ِ بُ باال نگاٌ . آیئیه نزدیک اِمین حنُ فرِد اِىد ِ بُ ىن نگاٌ کرد. ىی  رفز

ُ  ٍا رِ باید باال برو؟! ِای نُ. کرد  ذياو این حن

ً  ٍای درٍيش گ ز. بُ آىابیه کُ کنارو ایسراد نگاٌ کردو  :با اخ

 .بر حشز ىن سّار شّید، بُ باال ىی  رِیً- 

بین دِ . حشرش رِ بًَ کرد ِ بال ٍاش رِ از ًٍ باز کرد. مةً رِ گزیدو ِ نگاٍش کردو
! شاید ًٍ جایی برای نشسرن! نُ. بامش، اسرخِّنی بیرِن زدٌ بّد کُ شةیُ یُ حنُ بّد
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ُ ی اسرخِّنی نشسرً؛ طّری کُ حشرً بُ حشرش ذکیُ دادٌ  جنّ رفرً ِ رِی ٍيّن مة
چرخ نيی زد ِ جَرش رِ ذغییر نيی داد، فقط . بال ٍاش رِ ذکّن داد ِ باال رفز. شد

ُ  ٍای . بال ٍاش رِ بُ ًٍ ىیزد ِ باال ىی  رفز چیز زیادی نيی دیدو ِ فقط ٍيّن حن
ٌ ی سامن چسةیدٌ بّد دیدٌ ىی  شد ِری کُ بُ دیّار دَو ُ طرف . ىُب ُ ای ایسراد ِ ب د ب محظ

خّدو رِ ذکّن دادو ِ از حشرش حیادٌ . چرخید ذا ىن برّنً حیادٌ شً. جنّ حرکز کرد
ُ  ٍا ایسرادو ِ بُ آیئیه کُ ىنرظر بًَ خیرٌ شدٌ بّد، نگاٌ کردو. شدو  .انرَای حن

 :آرِو گ ز

 .ىن آن چیزی کُ ىی  خّاٍید بةینید را بُ شيا نشان ىی دًٍ- 

 :بُ دری  اشارٌ کرد ِ اداىُ داد

 .این در را کُ باز کنً ىيکن اسز کيی چشيانران بُ خاطر نّر زیاد اذیز شّد- 

دسرش رِ عيّدی رِی در کشید ِ بُ داخه ٍه . سرو رِ بُ ى نی فَيیدن ذکّن دادو
بُ ىحض باز شدن در، نّر شدیدی بُ بیرِن ذابید ِ حشز سرش صدای عجیةی . داد

انگار ِارد خالا بشی ِ از . صدای سّد خاصی از اذا  خارج ىی  شد. ذّی گّشً حیچید
ً ٍاو رِ ىحکً رِی ًٍ فشردو ِ . این کُ ٍیچ صدایی نةاشُ گّش ٍاد سّد بکشُ چش

ُ  ٍای رنگی چیزی دیدٌ نيی شد. با اسر ادٌ از چاکراو بُ جنّ نگاٌ کردو جنّ . غیر از ٍام
ایسرادٌ بّد ِ بُ ىن . سرو رِ چرخّندو ِ آیئیه رِ حیدا کردو. رفرً ِ داخه نّر شدو

نگاٍی بُ اعداد . جنّذر رفرً ِ نزدیک گّی بزرگی کُ ِسط فضا بّد شدو. نگاٌ ىی  کرد
ُ  ٍای ذّی ًٍ حیچیدٌ، نّشرُ شدٌ بّد، انداخرً سرو رِ . عجیت ِ غریةی کُ رِی رشر

انگار ىنرظر بّد . بی حرکز بُ ىن خیرٌ شدٌ بّد. باال آِردو ِ دِبارٌ بُ آیئیه نگاٌ کردو
ُ  ٍای بُ ًٍ ذابیدٌ نگاٌ کردو! بةینُ کُ ىن چی کار ىی  کنً سرو رِ . مةً رِ گزیدو ِ بُ رشر

. کيی ذکّن دادو ِ ذّنسرً سيز راسز گّی، اِن ىداری کُ دنةامش بّدو رِ حیدا کنً
ُ طرفش دراز کردو ىداری کُ کنارش چسةیدٌ بّد، دقیقا اِن ىداری بّد کُ . دسرً رِ ب
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. انگشرً رِ از گّی رد کردو ِ نزدیک ىدار نگَش داشرً. باید با این یکی عّض ىی  شد
چرا ٍیچ کاری نيی کنُ؟ ىر جت ِ ذرسیدٌ انگشز دسز راسرً رِ . بُ آیئیه نگاٌ کردو
ٌ ی دسز چخً رِ . رِی ىدار گذاشرً مت حایینً رِ ىحکً بُ دندِن گرفرً ِ انگشز  اشار

ُ طرف ىدار کنارش دراز کردو ُ کً دیگُ ىّندٌ بّد کُ دسرً بَش برسُ کُ خینی . ب ی
ً ٍاو رِ باز کردو. ناگَانی صدا ق   شد  .اِن نّر شدید ًٍ خاىّش شدٌ بّد. چش

ٌ ی عةّس آىابیه نگاٌ کردو چّا بنندی . گیج ِ ىر جت سرو رِ باال آِردو ِ بُ چَر
ٌ ی آبی بزرگ بّد چّا رِ باال آِرد ِ از طرفی کُ ىَرٌ بّد، . دسرش بّد کُ سرش یُ ىَر

ُ و زد ُ ی ىحکيی بُ ق سُ سین ً ٍای گرد . ضرب قدىی بُ عقت حرد شدو ِ با چش
. نگاٍش کردو

 :بنند گ ز

 .از ٍيان اِل کُ ذقاضای دیدن ىدار ٍا را کردی، حدس زدو کُ نیز شّىی در سر داری- 

ٌ ی آبی ای کُ سرش بّد رِشن شد. چّا دسرش رِ ذکّنی داد این قدر شّکُ شدو . ىَر
 .بّدو کُ نيی ذّنسرً درسز ن س بکشً ِ بریدٌ بریدٌ ن سً رِ بُ بیرِن ىی  فرسرادو

بگّ بدانً کُ چرا ىی  خّاسری بُ این ىدار ىًَ دسز بزنی؟ ذّ ِاق ا کُ ٍسری؟ زِد - 
ُ اد خّاًٍ کّفز کُ برای ٍيیشُ  ُ ای بُ سین جّاا بدٌ ِگرنُ با این چّا چنان ضرب

 .قنةز از کار بی رد

 :با ذرُ حرُ گ رً. س ی کردو ن س عيیقی بکشً ِ بُ خّدو ىسنط بشً

 ...خّاسرً...  ىی... ىن... وَو - 

 :آیئیه جنّ اِىد ِ گ ز

 .ىن فکر کنً بدانً کُ اِ چُ قصدی داشرُ اسز. آراو باش! کافی اسز آىابیه- 
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ُ و گذاشز ُ و، از . نزدیکً شد ِ دسرش رِ رِی شّن بُ ىحض برخّرد دسرش با شّن
 .اِن اذا  خارج شدیً ِ دِبارٌ ذّی فضای آسيّن ااٍر شدیً

 .مةخندی زد ِ بُ صّرذً نگاٌ کرد. نگاٍی بُ اطراف انداخرً

ٌ ای ِ ىی  دانسرً چرا اصرار بُ دیدن ىدار ٍا داشری-  بُ . ىی  دانً کُ چرا بُ این جا آىد
ُ چیز را خراا ىی  کردی ذياو آن ىدار  ٍایی . ٍيین خاطر ىان ز نشدو؛ اىا ذّ داشری ٍي

ُ ریزی شدٌ اسز ِ ذّ قصد ٍرکداو را بکنی،  کُ دیدی ذّسط ذاد اقدس خداِندی برناى
ٌ ای؛ چرا کُ در نظاو خداِندی دخامز ىی  کنی امینای عزیز، آن . گـ ـناٌ کةیرٌ ىرذکت شد

حایی»ىدار کُ قصدش را کردٌ بّدی ىدار  ُ ی آن . ناىیدٌ ىی  شّد« سُب ىداری کُ بُ ِاس 
ُ جا شدنش با ىدار  ٌ اسز ِ با جاب ، ذّ «طاٍی»راٌ برای ِرِد اجنُ بُ آسيان بسرُ شد

، فرشرگان را *ذّ ذا آسيان ىارِو. آن را ىخره ىی  کردی ِ راٌ بسرُ شدٌ را باز ىی  کردی
حال خّد . فنج ىی  کردی ِ اجنُ بدِن ٍیچ ىشکنی ىی  ذّانسرند ذا ىرکز فرىاندٍی برِند

ُ ای بُ بار ىی آِردی؟  !ذصّر کن کُ چُ فاج 

ٌ ای زدو ِ گ رً. بدِن حنک زدن بَش خیرٌ شدٌ بّدو  :مةخند گیج ىسخر

ُ جا کردن اِن دِذا راٍشّن بسرُ ىیشُ-  . اىا ىن این رِ جایی حیدا کردٌ بّدو کُ با جاب
راسرش، راسرش ىی  دِنسرً کُ این کار اصال خّا نیسز ِ بُ خاطرش ذنةیُ ىیشً 

 ...اىا

ً ٍای گرد نگاٍش کردو ُ چی رِ خراا ىی  کردو. با چش . ِای خدای ىن. ىن داشرً ٍي
ٌ کاریُ ُ ش سیا حری فرسرادن طیکه ! باید حدس ىی زدو کُ اِن چیزی کُ حیدا کردو ٍي

ُ ش بازی بّد  .دنةال اِن نقشُ ًٍ ٍي

ُ ی . نارسّس ىن رِ گّل زدٌ بّد! ِای نُ. دسرً رِ رِی حیشّنیً گذاشرً شاید اصال بقی
ُ ش امکی باشُ  .چیز ٍایی ًٍ کُ از اِن دانشگاٌ م نری حیدا کردیً، ٍي
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شکر خدای سةحان کن ِ دیگر بی آن کُ از . حال کُ اذ اقی نی رادٌ اسز! آراو باش- 
 .چیزی ى يئن باشی، در آن بارٌ اقداو نکن

ُ و گذاشز  :مةخند ىالیيی زد ِ اداىُ داد. دسرش رِ رِی شّن

 .چند رِز دیگر باز دِبارٌ بُ رفی  برخّاٍی گشز. باید برگردی- 

ِ  ذر کردو ِ گ رً  :مةً ر

ُ ی آیندٌ ٍسری، حس از آیندٌ خةر داری-   .ذّ گ ری کُ فرشر

 :ىکصی کردو ِ گ رً

. حريا ًٍ ىی  دِنی کُ آخر این جنگ چی ىیشُ. حس ىی  دِنی کُ چرا ىن این جاو- 
 ىگُ نُ؟

ٌ ی زیةایی کرد ِ گ ز  :خند

ُ ی آن جنگ چُ خّاٍد شد ِ فقط خداِند اسز کُ ! نُ ذا آن حد-  نيی دانً کُ نریج
 .ىی  داند؛ اىا ىی  دانً کُ ذّ نَایز ذالشز را ىی  کنی

 .خینی س ی کردو دٍن کجی نکنً؛ اىا نشد

ىی  خّاسرً بدِنً کُ چُ اذ اقی ! خت ى نّو اسز کُ ىن نَایز ذالشً را ىی  کنً- 
 !ىن ىی  ىیریً یا زندٌ ىی  ىّنً؟. ىی  افرُ

ً ٍاو خیرٌ شد  .مةخندی زد ِ بُ چش

ُ ی برذرش . این کُ چُ کسی ىی  ىیرد را ىن باخةر نیسرً-  آن رازی اسز بین اهلل ِ فرشر
ُ چیز را بُ ذّ بگّیً  .این اجازٌ را ندارو. ِ ىن نيی ذّانً ٍي

 :با محن امرياسی گ رً
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 !ىی  خّاو بدِنً کُ بُ آخرٍای زندگیً نزدیک ىیشً یا نُ. خّاٍش ىی  کنً- 

 :سرش رِ ذکّنی داد ِ غيگین گ ز

ٌ ی رِشنی از حس این اذ ا  در انرظار ذّسز! نُ-   .آیند

ً ٍاش نگاٌ کردو ِ گ رً  :بُ چش

 حس چرا این قدر غً انگیز؟- 

 :دِبارٌ مةخندی زد ِ گ ز

 !گ رً کُ نيی ذّانً بیشرر از آن برایز بگّیً- 

آسيان سّو، ىارِو ناىیدٌ ىی  شّد کُ یک آسيان قةه از ىرکز فرىاندٍی فرشرگان * 
. ىرکز فرىاندٍی فرشرگان ارفنّن ناو دارد. اسز

ً ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو ِ گ رً  :چش

 .خینی از اذ ا   ٍایی کُ قرارٌ این جا بی رُ ىی  ذرسً- 

ُ و گذاشز ِ گ ز  :دسرش رِ رِی شّن

امینای عزیز، ٍیچ نگران نةاش؛ چراکُ اقداو ذّ از خدای عزِجه حنَان نیسز ِ این - 
کافی اسز بُ اِ اعرياد داشرُ . اطيینان را داشرُ باش کُ خداِند ذّ را یاری ىی  کند

نُبّا. باشی ئِفنَو امقُب کرِف اهلل ذَو يَو  .اال بِفذِف

ً ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو  :نگاٍش کردو ِ حرسیدو. مةخند عيیقی زدو ِ چش

 حس نيیگی نُ؟- 

ٌ ی کّذاٍی کرد ِ جّاا داد  :خند
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 .ىراس ً- 

ُ ای کشیدو ِ گ رً  :حّف کالف

ىن با کسی اِىدو؛ اىا اِن ِسط راٌ از ٍّش . خینی خت، بُ کيکز احریاج دارو- 
 .حاال کُ ىی  خّاو برگردو باید اِنً با خّدو بةرو. رفز

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

 .بسیار خت- 

ً ٍاو گذاشز ُ طرف صّرذً دراز کرد ِ رِی چش ىکض کّذاٍی کرد ِ . دسرش رِ ب
ُ  ٍا . نگاٍی بُ بدن شاٍرخ کُ بی حرکز افرادٌ بّد انداخرً. دسرش رِ برداشز فرشر
 :نزدیکش شد ِ گ ز! ًٍ ذنخّرد ىی  کنن

حر این طّر شدٌ اسز-   .اِ بُ خاطر سِف

 :نگاًٍ کرد ِ اداىُ داد

 .اگر ٍيین طّر بياند، نيی ذّاند دِبارٌ بُ این جا بازگردد- 

 :فحشی ذّی دمً نصار نریيان ِ ساو کردو ِ گ رً

 خت باید چی کار کنیً؟- 

 :کنارش نشسز ِ گ ز

حر با ِرِد بُ رفی  باطه شدٌ اسز-   .ىن ىی  ذّانً چشً را دِبارٌ بُ اِ بازگردانً. آن سِف

ً ٍاش رِ بسز نّر طالیی رنگی از دسرش . دسرش رِ رِی سر شاٍرخ گذاشز ِ چش
 .خارج شد ِ ب د از چند شانیُ ناحدید شد
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 :کنارش نشسرً ِ حرسیدو

 االن بُ ٍّش ىیاد؟- 

ُ ی شاٍرخ زدو ِ گ رً. سرش رِ بُ ى نی آرٌ ذکّن داد  :ىشری بُ شّن

 .بنندشّ باید برگردیً! ٍی- 

ِقری ى يئن شدو دارٌ بُ ٍّش ىیاد بنند شدو ِ بُ آیئیه نگاٌ . حنکش رِ ذکّن داد
 :کردو ِ گ رً

ُ طّری باید برگردیً؟-   حاال ىا چ

ىر جت بُ . دسری بُ گردنش کشید ِ بنند شد ایسراد. بُ شاٍرخ کُ نشسز نگاٌ کردو
دسرش رِ . کالفُ سرو رِ ذکّن دادو ِ ىنرظر جّاا آیئیه شدو. آیئیه خیرٌ شدٌ بّد

ٌ ای رنگی رِ خارج کرد ُ ی کّذاٌ ِ نقر  .ذّی آسرین مةاس حریرش برد ِ ىین

 :نگاٍی بُ ج ريّن انداخز ِ گ ز

 .ىینُ را بگیرید ذا ىن خارجران کنً- 

ُ طرف شاٍرخ دراز کردو. دسز دراز کردو ِ ىینُ رِ گرفرً ُ ش رِ ب ٍنّز ذّی . سر دیگ
 .ىینُ رِ گرفز ِ سّامی بًَ نگاٌ کرد. عامً ٍخرِد بّد

ً ٍاش رِ بسز چیزی رِ زیر مت زىزىُ . آیئیه دسرش رِ ِسط ىینُ گذاشز ِ چش
ً کً نّری دِرىّن رِ احاطُ کرد. ىی   کرد آیئیه دسرش . انگار داشریً حرکز ىی  کردیً. ک

 :رِ برداشز ِ گ ز

 .بُ اِ اعرياد کن. فراىّش نکن کُ چُ گ رً- 
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ً ٍاو رِ بةندو ب د از . صدای سّد بنندی ذّی گّشً حیچید کُ ىجةّر شدو چش
ً ٍاو رِ باز کردو ُ رِی کنةُ ااٍر شدٌ بّدیً. چندشانیُ با حس سرىا، چش مةخندی . رِب

سرو رِ حایین آِردو ِ بُ شاٍرخ کُ نگاًٍ ىی  کرد خیرٌ . زدو ِ بُ آسيّن نگاٌ کردو
 .ىینُ دیگُ ذّی دسريّن نةّد. شدو

 :اخً کردو ِ گ رً

 ىی  دِنی چرا اِن طّری شدی؟- 

 :حرحرص گ رً. سّامی نگاًٍ کرد

 ...برای این کُ. برای این کُ با جادِ برگشری. برای این کُ ذقنت کردی- 

 :ن سً رِ بُ بیرِن فّد کردو ِ گ رً

ُ خری ٍای اِن نریيان احيقُ-   .ٍرچی ىی  کشیً از دسز کن

! خجامز نکش باز ًٍ بگّ- 

دسرش ذّی جیةش بّد ِ با اخً . ن سً رِ حةس کردو ِ برگشرً بُ نریيان نگاٌ کردو
 .بًَ خیرٌ شدٌ بّد

 :قدىی بُ جنّ برداشرً ِ گ رً

باید قةّل کنی کُ اِن ىّق  ىی  خّاسری از ! چرا باید خجامز بکشً ِقری حقیقرُ؟- 
 ...دسرً راحز شی ِ

 :بُ شاٍرخ اشارٌ کردو

این رِ با جادِ برگردِندی ذا جایگزین ىن بشُ؛ اىا اِن فقط چشيش برگشز ِ اگُ - 
 .ىّفق ىی  شدی از دسز ىن راحز شی، یُ چیز بزرگ رِ از دسز دادٌ بّدی
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ُ طرف کنةُ رفز نگاٌ کردو. نیشخندی زد ِ چیزی زیر مت گ ز دِبارٌ . بُ شاٍرخ کُ ب
 :بُ نریيان نگاٌ کردو ِ عصةی گ رً

ُ اد رِ ًٍ بکشّنی این جا؟ اگُ -  ُ ش این جایی؟ ىی  خّای اِن دِذا دنةام اصال ذّ چرا ٍي
ُ ش این جا باشی حس چرا رفری؟  ىی  خّاسری ٍي

ِ ٍاش نشسرُ بّد ُ طرفً راٌ افراد ِ نزدیکً ایسراد. اخً بزرگی بین ابر با اخً بُ . ب
ً ٍاش خیرٌ شدو  :گ ز. چش

 .ىنرظر بّدو از یُ چیزی ى يئن بشً- 

 چی؟- 

ُ جاش کنی؟! اِن ىدار-   ذّنسری جاب

 :سرو رِ بُ سيز چج چرخّندو ِ گ رً

ُ جاش کنً؛ اىا نکردو! آرٌ-   .ىی  ذّنسرً جاب

 :ن س عيیقی کشید ِ گ ز

 !حريا فَيیدی کُ نارسّس از ذّ خینی زرنگ ذرٌ- 

 :برگشرً ِ خشيگین نگاٍش کردو ِ غریدو

 .زرنگ نیسز؛ ِمی خّا بندٌ نقش بازی کنُ- 

ُ طرف کنةُ راٌ افرادو. با گ رن اِن حرف یُ جّری شدٌ بّدو خینی . رِ ازش گرفرً ِ ب
ُ طرفش ! سنگینُ کُ بَز بگن یُ جن از ذّ زرنگ ذرٌ، نُ؟ ُ ای کشیدو ِ ب حّف کالف

 .ىنرظر بًَ خیرٌ بّد. برگشرً
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ُ ی آفراا راٌ ىی  افرن-  ُ طرف چشي بَررٌ برگردی حیششّن ِ بةینی . نیالفّس اىرِز ب
ُ شّنُ کُ رفی  رِ . اِن جا چُ غن ی ىی  خّان بکنن احرياال فردا یا حس فردا ذّی نقش

 .بشکافن

 :گ ز

ُ نظرد اگُ ٍيین طّری . نارسّس ىن رِ فرسراد دنةال ذّ ذا زندٌ ذحّینز بدو-  ب
 !برگردو، قةّل ىی  کنن؟

 :دسرً رِ بُ کيرو زدو ِ گ رً

 ىنظّر؟- 

ٌ داری گ ز  :مةخندی زد ِ با محن خند

 .ذّ را بُ ىةارزٌ دعّد ىی  کنً- 

ُ ی یک ىرریش . مةخند ىغرِری رِی مةً نشسز راٌ رفرُ رِ برگشرً ِ ذّی فاصن
 .ایسرادو

 :گ رً

ِقری زدو شه ِ حنز کردو یادد باشُ اِن مةاسی کُ دِخریً رِ بَز بدو؛ چّن ى نّو - 
 .نیسز کی ًٍ رِ بةینیً

ٌ ای کرد ِ گ ز  :ذک خند

 .قرار نیسز کُ ذّ فقط ىن رِ شه ِ حه کنی! اعرياد بُ ن سز سرّدنیُ- 

 !نکنُ این جدی جدی ىی  خّاد بجنگیً. مةخندو رِ خّردو ِ ىةَّد نگاٍش کردو

 .ىنظّرو دقیقا ٍيینُ- 
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 :ن س عيیقی کشیدو ِ اِمین رجز رِ خّندو

ُ رِد ایسرادٌ-  ىن نابّدگرو ٍيّنی کُ ٍرکی ! اىیدِارو فراىّش نکردٌ باشی کُ کی رِب
 !اسيش رِ ىی شنٌّ، چَار سرّن بدنش ىی  مرزٌ

ُ ش باز کرد ِ گ ز  :حا ٍاش رِ بُ عرض شّن

 .ىن ًٍ اىیدِارو فراىّش نکردٌ باشی کُ کی اسرادد بّدٌ- 

 :یُ محظُ جدی شدو ِ گ رً

 !نریيان راسری راسری ىی  خّای بجنگی؟ ىی  ىیریً کُ- 

 :ىکصی کرد ِ گ ز

 .باالخرٌ ىن یُ درِغی باید برای نارسّس سرًٍ کنً! بُ قصد ىرگ نجنگ- 

آٍانی زیر مت گ رً ِ حای راسرً رِ ٍيراٌ دسز راسرً عقت بردو ِ ذّث بادی کُ کف 
ُ طرف صّرذش نشّنُ رفرً ذّث ىسرقیً ذّی صّرذش . دسرً درسز کردٌ بّدو رِ ب

ً زىان چیزی ىحکً بُ حاو خّرد ِ بُ صّرد رِی زىین . خّرد ِ بُ عقت حرذاا شد ٍ
ُ گاٌ بدنً کردو ِ از جاو بنند ! دىاغً مُ شد. آخی زیر مت گ رً. افرادو دسرً رِ ذکی
برف ٍایی کُ بُ حامرّو چسةیدٌ بّد رِ ذکّندو ِ . با دسز ىحکً بینیً رِ فشردو. شدو

ُ طرف نریيان کُ ٍنّز رِی زىین بّد رفرً  .ب

خً شدو ذّی صّرذش ِ با . کنارش نشسرً ِ دسرش رِ از رِی صّرذش برداشرً
 :با نامُ گ ز. یُ طرف صّرذش کةّد شدٌ بّد. دیدنش، ٍین کّذاٍی کشیدو

 .خّبُ گ رً بُ قصد ىرگ نجنگ- 

 :مةً رِ گزیدو ِ گ رً
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ُ طرف صّرذز ىی زدو-   .بةخشید نةاید ب

 :گ ز. نگاًٍ کرد ِ مةخند دردناکی زد

 .نارسّس این طّری خّدش ىرقاعد ىیشُ. ىًَ نیسز- 

ُ خةرٌ این جا؟-   چ

ُ ی  ایيان نگاٌ کردو ٌ ی برافرِخر . سرو رِ باال آِردو ِ بُ چَر

. نگاًٍ رِی بقیُ کُ حشز سرش ایسرادٌ بّدن چرخید ِ دِبارٌ رِی  ایيان شابز شد
ُ ی چشيً رِ جي  کردو ِ بنند شدو ایسرادو  .گّش

 !بةخشید ىرّجُ نشدو؟- 

شّکُ برگشرً . با اخً بُ صّرد  ایيان خیرٌ شدو کُ نریيان دسرش رِ قالا دسرً کرد
نگاٌ . دسرش رِ گرفرً ِ کشیدو ذا ایسراد. ىنظّرش رِ فَيیدو. ِ نگاٍش کردو

ُ  ایيان انداخز ً آمّدی ب ُ و بًَ ىی  گ ز کُ نریيان از . اخ نيی دِنً چرا حس دخررِن
ُ ی حسرٍا کيک بگیرٌ. عيد دسرً رِ گرفز ىّق ی کُ . ىی  ذّنسز از آئیه ِ یا از بقی

رفرً باالی سر نریيان ذّی صّرذش خً بّدو ِ اگُ کسی از دِر ىی دیدىّن فکر بد 
ِ  ایيان برای ٍيین این طّر عصةی شدٌ ِ ىن اصال بَش حق نيیدو؛ چّن اِن  ىی  کرد 

 .اصال ٍیچ جایی ذّ زندگیً ندارٌ کُ بخّاد بازخّاسرً بکنُ

 :فراىرز جنّ اِىد ِ رِ بُ نریيان گ ز

 صّرذز چی  شدٌ؟- 

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

 .چیزی نیسز- 
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 :نگاٍی بُ ج ريّن انداخز ِ گ ز

ُ این-   !با عنصراذّن بُ جّن ًٍ ىی  افرین؟ ىگُ بچ

یادو اِىد ىّق ی کُ دنةال باربد رفرُ بّدو، ِقری با جیکّا درگیر شدو،  ایيان فَيیدٌ 
حس ذ جةی نداشز کُ االن بدِن دیدن . بّد ِ گ ز نیرِی عنصر رِ احساس کردٌ

 .چیزی، ىرّجُ شدٌ باشن کُ با عنصرىّن درگیر شدیً

 :نریيان جّاا داد

 .باید یُ ذّجیَی برای دسز خامی برگشرنً ىی  آِردو. دارو برىی گردو حیش نارسّس- 

ُ طرف کنةُ  ُ  ٍا کُ ب فراىرز نگاٍی بُ ىن انداخز ِ سرش رِ ذکّن داد ِ ٍيراٌ بچ
ُ طرف کنةُ راٌ افراد ُ طرف . برىی گشرن، ب ُ ای دِسرانُ بُ حشز  ایيان زد ِ ب آئیه ضرب

 .کنةُ ٍدایرش کرد

 :بُ نریيان نگاٌ کردو ِ گ رً

 .ازد یُ چیزی ىی  خّاو- 

 .سّامی نگاًٍ کرد

 .ىی  خّاو کسی رِ حیدا کنی ِ بَش نزدیک بشی-

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

 کی؟- 

 :مةخند کجی زدو ِ گ رً

 .باربد- 
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*** 

 «یک آسيان ذا سرنّشز»

 :بینیً رِ باال کشیدو ِ گ رً. بُ دیّار کنةُ ذکیُ دادو ِ بُ ذک ذکشّن نگاٌ کردو

نیالفّس . از االن بُ ب د باید ٍر محظُ آىادگی این رِ داشرُ باشیً کُ بُ رفی  بریً- 
ُ ی آفراا راٌ افرادن ِ  ُ طرف چشي ُ شّنُ کُ از اِن جا رفی  رِ باز 100ب درصد ذّی برناى

طةق ذاریخی کُ بُ دسز آِردیً ذّی . باید ب َيیً کُ چرا اِن جا رِ انرخاا کردن. کنن
ُ شّنُ؛ ِمی نةاید بُ اِن ذاریخ اعرياد کنیً مةاس ٍایی کُ آىادٌ . ٍيین ٍ رُ آغاز حين

ً کً ًٍ باید از این جا بریً. کردیً رِ زیر مةاس ٍاذّن بخّشین  .فکر کنً ک

 :فراىرز گ ز

ُ ش برای رد گً کنی بّدٌ ِ -  اِن طّر کُ ى نّىُ اِن ىدارکی کُ شيا حیدا کردین، ٍي
ُ ی اصنیش این بّدٌ کُ ذّ رِ بکشّنُ اِن جا ذا گیرد بندازٌ امةرُ این ىًَ . شاید نقش

نیسز ِ گذشرُ، ىی  خّاو بگً حاال کُ ىشخص نیسز کِفی قرارٌ برن، بَرر نیسز ىا 
 ذّی رفی  ىنرظرشّن بشیً؟

ُ او رِ از دیّار گرفرً ِ دسز بُ سینُ ایسرادو  :ذکی

اگُ بخّایً چند رِز . ٍیچ چیزی ىشخص نیسز! ی نی از االن بریً رفی ؟ ذا چند رِز- 
 !اِن جا باشیً نیازٍای حیاذیيّن رِ چی کار کنیً؟

ُ ای کرد ِ گ ز  :ندا ذک سرف

 نیازٍای حیاذی چیُ؟- 

ُ سز-   .ىنظّرو غذا ِ خّاا ِ اِن یکی دیگ
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 .آٍانی زیر مت گ ز

 :ٍيّن طّر کُ ىر کر بًَ خیرٌ بّد گ ز. بُ آِینا کُ بًَ خیرٌ شدٌ بّد، نگاٌ کردو

ُ خّد خاىّش بشُ؟-   خت اگُ بریً آسيّن اىکانش نیسز کُ اِن نیازٍا خّدب

 :دیاکّ برای ذایید حرف آِینا گ ز

 .شاید بُ خاطر نیرِی ىاِرائی کُ اِن جا باشُ، بی نیاز بشیً. ىن ًٍ ٍيین نظر رِ دارو- 

ُ ای باال انداخرً ِ گ رً  :شّن

ُ کً ذحقیق کنین اگُ درسز . اىا این یُ احريامُ! نيی دِنً، شاید-  ٌ ی این ىّرد ی دربار
 .ِ ب دش ًٍ دنةال یُ راٍی برای دِبارٌ رفرن حیدا کنین. باشُ اىشت ىیریً

 :آِینا گ ز

 .غرِا دِبارٌ یُ ش ق دیگُ اذ ا  ىی  افرُ. باز ًٍ از راٌ ش ق ىیریً- 

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

ُ ىّن ذّی ٍيّن ٍامُ کُ ىن بةینً بایسریً برّنیً بریً-   .فکر ىی  کنً اگُ ٍي

 :چیزی یادو اِىد ِ گ رً

از ٍيین االن ٍرچی جادِ رِی خّدذّن حیادٌ کردین باطه . آٍا؛ اىا یُ چیز خینی ىًَ- 
ىی  کنین؛ چّن ِقری ِارد رفی  بشیً اِن سحر باطه ىیشُ ِ ى نّو نیسز چُ بالیی 

 .سرذّن بیاد

 :نگاٍی بُ جیکّا کُ گردنش رِ ىاساژ ىی  داد، انداخرً ِ گ رً

 !اِمین ن ر ذّ- 
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 :ایيان با محن بدجنسی گ ز

 .اگُ اِن رِ باطه کنیً ِحشی ىیشُ ِ ى نّو نیسز چُ بالیی سرىّن بیارٌ- 

ُ طرفش برگشز  :با اخً نگاٍش کردو ِ گ رً. جیکّا با خشً ب

 .ىی  ذّنُ خّدش رِ کنررل کنُ- 

 :ابرِش رِ باال انداخز ِ گ ز

 ذّ ذضيین ىی  کنی؟- 

ِاق ا نيی دِنسرً کُ ىی  ذّنً بی ذ اِذی یُ خّناشاو رِ نسةز بُ . بُ جیکّا نگاٌ کردو
 :خّن ذضيین کنً یا نُ؛ اىا گ رً

. آرٌ ىن ذضيین ىی  کنً- 

بُ ساو نگاٌ . اىیدِارو کُ حشیيّنً نکنی. نگاًٍ رِی مةخند قدردان جیکّا چرخید
 :کردو ِ گ رً

ُ  ٍا انجاو دادی رِ باطه کن-  اگُ چیزی خینی ىًَ بّد ىن حنش . ٍرچی سحر رِی بچ
 .ىی  کنً

 .سرش رِ بُ ى نی فَيیدن ذکّن داد

 .ف الًا درىّرد اِن ىّضّعی کُ گ رً ذحقیق کنین. خینی خت- 

نگاٌ کنی بُ بقیُ . باید با نریيان حرف بزنً. آرِو رِی زىین سر خّردو ِ نشسرً
ً ٍاو رِ بسرً  .انداخرً ِ چش

 !ی نی کيک نیسز، ىشّرذُ. بُ کيکز احریاج دارو- 
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 چی شدٌ؟- 

ُ  ٍا گ ز بُ . اىرِز کُ رفریً رفی ، ِسط ٍای راٌ شاٍرخ حامش بد شد-  یکی از فرشر
ُ ی سحر  ٍا رِ باطه کنن؛ اىا . خاطر سحری کُ رِش بّدٌ این طّری شدٌ ىن گ رً ٍي

 ...اگُ باطه شُ. ذّ گ ری جیکّا با جادِ این طّر آرِىُ

 !آ ٍا، ىی  خّای بدِنی ب دش چی ىیشُ- 

 .آرٌ- 

ُ ذّن باید یُ جرعُ خّن . از دِ حامز خارج نیسز-  یا خّدش رِ کنررل ىی  کنُ یا ٍي
 .بَش بدین

ٌ ای کرد  .ِ ذک خند

ٌ ای-   .فکر کنً خّدو باید ىشکنً رِ حه کنً. خینی باىز

 ...خّاسرً ارذةاط رِ ق   کنً

 امینا؟- 

 .ىنرظر گّش کردو

قدر بةین ذا قةه از این کُ خّی ِحشی گرش رِ با جادِ کاىال ق   کنً، جیکّا اِن- 
 سال ب د از اِن اذ ا  داشز با 5اِن . حامش بد نةّد کُ نرّنُ خّدش رِ کنررل کنُ

ٌ اش زندگی ىی  کرد . قدر غیرقابه کنررل نيیشُ کُ نگران چیزی باشیی نی اِن. خانّاد
 .بَش اعرياد کن، اگُ ىرّجُ اعريادد بشُ ٍیچ ِقز از اعريادد سّاسر ادٌ نيی کنُ

 .ىينّن از کيکز. باشُ- 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

444 elahe-mohammadi  باد نسه از نابّدگریرىان |  

ً ٍاو رِ باز کردو با حرفی کُ زدو بَش فَيّندو کُ بَش . ذياس رِ ق   کردو ِ چش
با دسز . نگاٌ کّذاٍی بَش انداخرً. درصد ٍیچ کاری نيی کن100ُحس . اعرياد دارو

ً ٍاو رِ ىاساژ دادو کنار بامشز ِ . از جاو بنند شدو ِ نزدیک شّىینُ رفرً. چش
 :آرِو گ رً. بُ ندا کُ نگاًٍ ىی  کرد مةخند زدو. رِاندازی کُ نزدیک شّىینُ بّد نشسرً

ُ و-   .خینی خسر

 :مةخندو رِ جّاا داد ِ گ ز

ُ کً اسرراحز کن، بیدارد ىی  کنً-  سرو رِ رِی بامشز گذاشرً ِ حرّی ىسافرذی ای . ی
ً ٍاو رِ بسرً ِ خّدو رِ بُ . کُ نيی دِنً از کجا اِىدٌ بّد رِ رِی خّدو کشیدو چش

 .گرىای شیرین خّاا سخردو

دمً ىی  خّاسز دسری . ٍنّز نیً ساعز نشدٌ کُ خّابیدو. کالفُ ذّی جاو ذکّن خّردو
 :بی حّصنُ با صدای دِرگُ گ رً. کُ ذکّنً ىیدٌ رِ ق   کنً

 !چیُ- 

 :صدای ارشیا ذّی گّشً حیچید

 .حاشّ امینا کار داریً- 

ً ٍاو گذاشرً ُ ای زیر مت گ رً ِ نشسرً. دسز  ٍاو رِ رِی چش بُ ارشیا نگاٌ . اَوٌ کالف
 :بَارٌ کنار ارشیا نشسز ِ گ ز. با مةخند کجی بًَ خیرٌ شدٌ بّد. کردو

 .باید بریً- 

 :آا دٍنً رِ با درد قّرد دادو ِ گ رً

 کجا بُ سالىری؟- 
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ُ او کّبید گ ز  :دسرش رِ بُ شّن

 .باید بریً، نارسّس فردا رفی  رِ ىی  شکافُ! بُ خّدد بیا- 

ً ٍای گرد نگاٍش کردو ِ گ رً  :با چش

 چی؟- 

 ***

 :ىشرً رِ بُ حیشّنیً کّبیدو ِ گ رً

 !چرا این قدر زِد- 

ُ  ایيان نگاٌ کردو ِ حرسیدو  :ذیز ب

 ذّ ى يئنی؟- 

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

ُ شّنُ کُ فردا . نریيان گ ز چّن خّابی نيی ذّنُ با ٍاد ارذةاط برقرار کنُ-  ذّی نقش
 .اِن ذاریخی کُ ىا حیدا کردیً، ذاریخ فرح آسيّن چَارىُ. ِارد رفی  بشن

 :زیر مت زىزىُ کردو

 ...ارفنّن- 

ً ٍاو رِ ىحکً رِی ًٍ فشردو خدایا ىن بَز . آیئیه گ ز بُ خدا ذّکه کن. چش
ً ٍاو رِ باز کردو ِ . اعرياد دارو؛ ِمی نيی دِنً چرا این قدر دسز ِ حاو ىی  مرزٌ چش

 :گ رً

 .اىشت ىیریً رفی . مةاس ٍاذّن رِ بخّشین. خینی خت- 
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ُ ای کُ مةاس ٍا ذّش بّد . دسرً رِ رِی زانّو گذاشرً ِ از جاو بنند شدو بُ طرف ج ة
آرِو . مةاس  ٍای شةیُ بُ ًٍ رِ کنار زدو ذا بُ مةاس خّدو رسیدو. رفرً ِ بازش کردو

ٌ ایش انداخرً. برداشرً ِ بیرِن کشیدىش ذنَا فر  . نگاٌ عيیقی بُ ىغزی  ٍای نقر
ٌ ای رنگش بّد ِ امةرُ شنه خاکسرریش  .مةاس ىن با بقیُ، ىغزی  ٍای نقر

ُ  ٍا انداخرً ِ گ رً  :نگاٍی بُ بچ

 .حسرٍا برید بیرِن ذا مةاس بخّشیً- 

ن س عيیقی کشیدو ِ شامً رِ از سرو . با اکراٌ از جاشّن بنند ِ از در خارج شدن
ّ ٍاو بردو ِ کش رِ کشیدو. کشیدو بُ ندا . ِای چُ حس خّبی بّد. دسرً رِ ذّی ى

 :نگاٌ کردو ِ گ رً

 ىی  بافی؟- 

ُ طرفً گرفز رِ گرفرً ِ ىشغّل شّنُ کردن . سرش رِ با مةخند ذکّن داد ُ ای کُ ب شّن
ّ ٍاو شدو  .ى

 :بَارٌ مةاسی کُ دسرش بّد رِ نگاٌ کرد ِ گ ز

 ىن ًٍ باید بخّشً؟ ىنظّرو اینُ ىن ًٍ باید بُ رفی  بیاو؟- 

ّ ٍاو شد. بُ ندا  اشارٌ کردو  :نگاٍی بُ بَارٌ کردو ِ گ رً. نزدیکً شد ِ ىشغّل بافرن ى

 ىی  خّای این جا بيّنی؟! خت آرٌ دیگُ- 

 :مةش رِ گزید ِ گ ز

ىن ٍيین جا ىنرظرذّن . ِبال گردنرّن ىیشً. آخُ امینا، ىن ىَارد دفاعی ندارو- 
 .ىی  ىّنً ذا برگردین
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ً ٍاو رِ گرد کردو ِ گ رً  :چش

 .ىن کُ نيی ذّنً ذّ رِ ٍيین جّری این جا ذنَاد بذارو! نيیشُ دخرر- 

 :مت ٍاش رِ رِی ًٍ فشرد ِ گ ز

ُ کً ىن قی فکر کن-  ٌ ای ندارٌ. ی ِقری ًٍ کُ اِن جا درگیر بشید . اِىدن ىن دیگُ فاید
 .کسی دیگُ فکر ىن نیسز کُ بخّاد بُ ىن آسیت برسّنُ

ُ ای بَش انداخرً  :ندا آرِو گ ز. نگاٌ کالف

 .ذيّو شد- 

 :ب د رِ بُ بَارٌ اداىُ داد

این کنةُ حريا یُ صاحةی دارٌ، ِقری برگردٌ چی . این جا ىّندد ًٍ زیاد خّا نیسز- 
 ىی  خّای بگی؟

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

 .نيی دِنً- 

 :نگاٌ ىصييی بَش انداخرً ِ گ رً

 .مةاس رِ بخّش- 

 .سرش رِ ذکّن داد ِ از جاش بنند شد. اخيی بین حیشّنیش نشسز

شننً رِ برداشرً ِ رِی . دسری بُ آسرین  ٍاو کشیدو. مةاس، کشی ِ کاىال راحز بّد
ُ و انداخرً  .نگاٍی بُ بقیُ کردو. بندی کُ جنّش بّد رِ گرٌ زدو. شّن

 :ٍنیا با مةخند گ ز
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ُ قدر باحامُ-   .چ

 .شی ّن نگاٍش کردو. نگاًٍ رِی آِینا چرخید. مةخندی زِرکی بَش زدو

 :بُ خّدش نگاٌ کرد ِ حرسید

 چیُ؟- 

 :مةخند کجی زدو ِ گ رً

 .خینی بَز ىیاد! ٍیچ- 

ٌ و رِ از حشز داخه شنه دادو ِ کالٍش رِ سرو کردو ّ ٍای بافرُ شد نگاٍی بُ . ى
ُ طرف در رفرً حشز سرو . در رِ باز کردو ِ بیرِن رفرً. دخررٍا کُ آىادٌ بّدن کردو ِ ب

ً دیگُ . دخررٍا خارج شدن با اخً نگاٍی بُ حسرا کُ با مةخند نگاٍيّن ىی  کردن ِ بُ ٍ
 .نشّن ىی  دادن، انداخرً

 :حرحرص گ رً

 !زِد باشین دیگُ- 

مةاس اِن قدر ضخیً . ن س عيیقی کشیدو. با خندٌ از کنارو رد شدن ِ در کنةُ رِ بسرن
خدایا ىن . مةخند ذنخی زدو ِ بُ آسيّن خیرٌ شدو. بّد کُ سرىا رِ حس نيی کردو

ُ طرف . خدایا ىی  دِنً کُ ذنَاو نيی ذاری. بَز اطيینان دارو ن س عيیقی کشیدو ِ ب
ُ ی یخ زدٌ رفرً کاشکی ىی  شد آدو از آیندٌ ًٍ . بی صدا گّش بُ سکّذش سخردو. دریاچ

ُ کً آرِو ذر ! خةردار ىی  شد اگُ حداقه ىی  دِنسرً فردا چُ اذ اقی ىی  افرُ شاید ی
نُ ! اگُ ىی  دِنسرً کُ فردا ىن شکسز ىی  خّرو االن سکرُ کردٌ بّدو کُ! نُ. ىی  بّدو
 .ٍيین ندِنسرن باعض ىیشُ بُ آیندٌ اىیدِار باشً. ِمش کن

 امینا نيیای ذّ؟- 
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 :گ رً. برگشرً ِ بُ ندا کُ دو در کنةُ ایسرادٌ بّد، نگاٌ کردو

 .ب دا ىیاو. نُ- 

ُ ای باال انداخز ِ در رِ بسز . ن س عيیقی کشیدو ِ دسز بُ سینُ ایسرادو. شّن
ىی  ذّنسریً بَارٌ رِ با جادِ، ف ال کنیً؛ اىا خت باطه شدن سحر ذّی رفی  دسرً رِ 

ُ ی مةً نشسز. ىی  بندٌ؛ اىا جادِ آخرین راٌ نیسز  .مةخند ى يئنی گّش

نابّدگر - 

ُ  ٍا نةّد. بی حرکز ایسرادو کسی ىن رِ بُ اسً نابّدگر صدا . نُ این ذن صدا ىال بچ
 .ىن نةاید ذنَا ىی  ىّندو. برگشرً ِ حشز سرو رِ نگاٌ کردو! نيی زنُ

ُ ی نسةرا دِری ازو ایسرادٌ بّد، انداخرً مةاس درا ِ . نگاٍی بُ جنی کُ ذّی فاصن
ُ طرفً حرکز کرد. داغّنی بُ ذن داشز ّ ٍای ىشکی م یف ِ بنندش ٍيراٌ با . آرِو ب ى

نریيان گ ز اسيش چیُ؟ باید اعرراف . قدو ٍایی کُ بُ سيرً ىی  اِىد، ذکّن ىی  خّرد
ٌ ی سرسّزن ًٍ ازش نيی ذرسیدو باید حريا بکشيش ِگرنُ اگُ . کنً کُ حری انداز

 .بخّاد زندٌ از این جا برگردٌ اصال حیاىد خّبی براو نخّاٍد داشز

 :دسرً رِ بُ کيرو زدو ِ گ رً

 !ذّ باید زن طیکه باشی- 

 :ن س عيیقی کشیدو ِ اداىُ دادو

 .ِ برای انرقاو شٍّرد این جا اِىدی- 

ُ طرفش برداشرً  :قدىی ب

 .ِ این شَاىرز ِاق ا سرّدنیُ- 
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ً ٍای زردش کُ غضةناک بًَ خیرٌ شدٌ بّد، نگاٍی انداخرً نیشخندی زدو ِ . بُ چش
 :گ رً

ُ طّر کشرً؟-   ىی  خّای بدِنی شٍّرد رِ چ

 .از این ٍيُ سنگدمی خّدو ىر جت بّدو. آا دٍانش رِ قّرد داد

 :مةخند حرغرِری زدو ِ گ رً

 .ىصه یُ بادکنک ذرکّندىش- 

 :بشکنی زدو

ق-   .گ ز حَو

ُ ای کردو ٌ ی احيقان ُ اش گ ز. خند  :با صدای دِرگ

 .خ ُ شّ- 

  ُ ُ  طرفش گرفرً ِ حجً زیادی باد ب ُ طرفً حينُ کنُ، کف دِذا دسرً رِ ب ذا خّاسز ب
از فرصز اسر ادٌ کردو . باد بَش برخّرد کرد ِ رِی زىین حرذاا شد. طرفش فرسرادو
رِی . ٍيّن بالیی رِ سرد ىیارو کُ سر اِن شٍّر کّدنز آِردو. ِ نزدیکش رفرً

ُ ی حا کنارش نشسرً اِن قدر سرعرً زیاد بّد کُ با ذّجُ بُ سرعز باالی اجنُ نرّنُ . حنج
ُ طرف گردنش بردو ِ ىحکً گرفريش. خّدش رِ جي  ِجّر کنُ بُ . دسرً رِ ب

ً ٍاش خیرٌ شدو ِ از راٌ گنّش باد رِ بُ درِن بدنش فرسرادو نگاٍی بُ بدنش . چش
بیچارٌ حری نرّنسز دِ کنيُ با ٍاو اخرالط . کُ ىرّرو شد انداخرً ِ ازش دِر شدو

ُ ی دِری ازش ایسرادو. کنُ ٌ ای کردو ِ ذّی فاصن دسرً رِ باال بردو ِ با . ذک خند
 .حةابی کُ ذّش خال باشُ. اسر ادٌ از باد حةابی دِرش درسز کردو
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ً ٍاو رِ بسرً ِقری یُ ن ر ذياو بدنش حر از باد باشُ ِ ذّی خال قرار بگیرٌ، جایی . چش
ُ خاطر فشاری کُ از بدنش بُ بیرِن ِارد ىیشُ ِ فضای بیرِن  کُ ٍیچ فشاری نةاشُ، ب

ً ٍاو رِ با خندٌ باز کردو، اِن ن ر ىی  ذرکُ  .اِن فشار رِ جّاا نيیدٌ، چش

ُ طرفش حرکز کردو. بُ دِدی کُ ذّی حةاا بّد نگاٌ کردو  .ب

 ى نّو ٍسز داری چی کار ىی  کنی؟- 

ُ  ایيان کُ اِن حرف رِ با فریاد زدٌ بّد، نگاٌ کردو حشز سرش بقیُ ًٍ از . برگشرً ِ ب
دِد کيرر از چند شانیُ از . بی خیال بُ طرف حةاا رفرً ِ از بین بردىش. کنةُ خارج شدن

 .بین رفز

 :بُ طرف  ایيان حرکز کردو ِ گ رً

 .یُ ذسّیُ حساا سادٌ بّد- 

ُ ش ایسرادو. عصةی بًَ خیرٌ شدٌ بّد ُ شّن ُ ب سرو رِ رِی . از جنّش رد شدو ِ شّن
 .برگشز ِ بًَ خیرٌ شد. شّنُ چرخّندو ِ نگاٍش کردو

 :آرِو طّری کُ فقط خّدىّن بشنّیً گ رً

ُ ی آخرد باشُ سر ىن فریاد ىی  کشی-   .کار ٍای ىن اصال بُ ذّ ىربّط نیسز. دف 

ُ  ٍا زِدذر از ىن ِارد کنةُ شدن. ِ از کنارش رد شدو نزدیک در کنةُ ایسرادو ِ . بچ
ّ ٍاش کشید ِ ن سش رِ کالفُ بُ بیرِن فرسراد. نگاٍش کردو ِارد کنةُ . دسری بین ى

 .شدو ِ در رِ ىحکً حشز سرو بُ ًٍ کّبیدو

ُ طرف جیکّا رفرً  :انگشرً رِ بُ طرفش گرفرً ِ گ رً. ب
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اىیدِارو بدِنی بَز اعرياد کردو کُ گ رً جادِ رِ از بین بةرن، نيی خّاو ٍیچ اشری از - 
 .حشیيّنی در برابر  ایيان داشرُ باشً

ِ ٍاش داشز  :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز. اخً بزرگی بین ابر

. ىی  فَيً- 

نزدیک شّىینُ رِی زىین نشسرً ِ حا ٍاو رِ در . دسرً رِ انداخرً ِ نگاٌ ازش گرفرً
برگشرً ِ بُ فراىرز کُ جدی بًَ خیرٌ شدٌ بّد، نگاٌ . کسی کنارو نشسز. آغّش گرفرً

 .کردو

ُ د چیُ؟-   برناى

ً ٍاو رِ ىاساژ دادو ِ گ رً  :با انگشز چش

 .اىشت کُ بریً باید ىنرظر بيّنیً ذا نارسّس بیاد. نيی دِنً- 

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

 ی نی فقط ذا این جا فکر کردی؟- 

ُ طرفش چرخیدو ِ گ رً  :ب

ُ ًٍ ریخز-  ُ قدر اِضاع یکَّیی ب  .خّدذّن ىی  دِنید کُ چ

آرٌ؛ اىا ذّ باید ٍيّن اِل کُ انرخاا شدی بُ ٍيچین رِز ِ فردا ٍایی کُ در حیش - 
 .داری فکر ىی  کردی

ً ٍاش خیرٌ شدو  :آرِو گ رً. صاىز بُ چش

 .حق با شياسز. آرٌ- 
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 :نگاٍش رِ ازو گرفز ِ گ ز

 .فکر ىی  کردو بُ ذ داد مةاس س ارش دادٌ باشی- 

 .رد نگاٍش رِ گرفرً ِ بُ بَارٌ خیرٌ شدو

شاید فکر ٍيچین . راسرش بُ فرانک گ رً یُ دسز مةاس اضافُ سایز خّدو بدِزٌ- 
 ...رِزی رِ کردو

ُ ای باال انداخرً  :چّن

 !نيی دِنً- 

 :نگاًٍ کرد ِ گ ز

اىا سّال اصنی این جاسز کُ چرا بَارٌ مةاس رِ حّشیدٌ؟ ىگُ نيی دِنی کُ اِن فقط - 
 ىنة  اطالعاذی بّدٌ ِ ٍیچ نّع ىَارد دفاعی ندارٌ؟

 :نگاٌ از بَارٌ گرفرً ِ گ رً

با . نُ ىی  ذّنً این جا ر ٍاش کنً ِ نُ ىی  ذّنً ذنَا راٍیش کنً کُ برٌ. چرا ىی  دِنً- 
جادِ ًٍ کارو حیش نيیرٌ؛ حس یُ کاری ذّی سرىُ کُ اگُ عينی بشُ، ىیشُ با 

 .خّدىّن بةریيش

 :بی ذّجُ بُ بحض قةه حرسید

ُ حساا چی بّد؟-  ُ ی اِن ذسّی  قضی

 :حا ٍاو رِ ذّی شکيً جي  کردو ِ گ رً

 .ٍيّنی کُ نریيان گ ز دنةاميُ. زن طیکه بّد- 
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 اَر رِ نشّن ىی  داد 11بُ ساعز ىچیً کُ ساعز . ن س عيیقی کشید ِ چیزی نگ ز
 .نگاٌ کردو

 :آئیه مج ذاحش رِ بسز ِ گ ز

 نَار رِ چیکار کنیً؟! ىن گشنيُ- 

 :ندا حرصی گ ز. از گّشُ چشً نگاٍش کردو

 ی نی یُ ِعدٌ رِ نيی ذّنی بُ اِن شکً اسرراحز بدی؟- 

 :آِینا در جّابش گ ز

 آخرین غذای زىینی رِ قةه از رفرن بُ آسيّن نخّریً؟- 

 ی نی چی غذای آخر؟- 

 :آِینا با مت ٍای آِیزِن جّاا داد. بُ خاطر حامز ذَاجيیً ٍيُ ساکز شدن

 !خت ى نّو نیسز کُ چُ اذ اقی بی رُ- 

 :ن س عيیقی کشیدو ِ گ رً

ُ ىّن ب د از شکسز دادن نارسّس ىصه . چرا عزیزو، ى نّىُ کُ چُ اذ اقی ىی  افرُ-  ٍي
 اُبکی؟! آدو برىی گردیً بُ زندگیُ عادیيّن

 .مةش رِ گزید ِ سر ذکّن داد

 :جیکّا گ ز

 .ىن ىیرو شَر غذا ىیارو- 
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ُ طرف در رفز. نگاٍش کردو ً ٍاو رِ ىحکً . از جاش بنند شد ِ ب با دِ انگشز چش
داشرً . این جّ سنگین رِ دِسز نداشرً. صدای در نشّن از رفرنش بّد. فشار دادو

ُ ىّن بّد. اذیز ىی  شدو  .این سنگینی نشّن از اسررس شدید ٍي

 !ِای خدا- 

. سرو رِ باال بردو ِ بُ بَارٌ نگاٌ کردو کُ ىر جت ِ ناراحز بُ مج ذاث خیرٌ بّد
ُ اش بگیرٌ  .صّرذش طّری بّد کُ ٍرمحظُ اىکان داشز گری

 :اشکان نگران حرسید.  ارشیا دِید طرفش ِ کنارش نشسز

 چی  شدٌ؟- 

ً خیز شدو ِ ىنرظر جّابش شدو  .ذّی جاو نی

قدر نزدیک بّد قنةً بایسرُ از اِن خةری کُ اِن. ارشیا ًٍ دسز کيی از بَارٌ نداشز
 .ِحشرناکُ، کُ اِن دِذا رِ بُ این رِز انداخرُ

 :بَارٌ با بغض گ ز

 ...یُ اذ ا  بد افرادٌ- 

 :دیاکّ عصةی ِ کالفُ گ ز

 !حرف بزنید دیگُ- 

 .با اخً بُ بَارٌ خیرٌ بّدو ِ حری یُ کنيُ ًٍ از دٍانً خارج نيی شد

ً ٍای مةامت حر گ ز  :نگاًٍ کرد ِ با چش

ُ طّر آسيّن رِ ىی  خّان بشکافن-   ...فَيیدو چ
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 .سرو رِ بُ ى نی اداىُ بدٌ ذکّن دادو

 :مةش رِ گزید ِ با صدای مرزِن گ ز

 ...باید یُ انسان رِ قربّنی کنن- 

 .گنگ بَش خیرٌ شدو

 :اداىُ داد

 .یُ انسان حیششّنُ- 

 :فراىرز داد کشید

 کی؟ کیُ اِن؟- 

 :اشکش چکید ِ گ ز

 .نریيان- 

 .ىةَّد بُ مت ٍاش خیرٌ شدٌ بّدو

 .ذّی ِض  بدیُ- 

 ***

ُ ی . سرو رِ ىحکً بین دسز ٍاو ىی  فشردو اصال فکرش رِ ًٍ نيی کردو کُ نقش
نارسّس عّضی اِن قدر حَوسرُ کُ براش . نارسّس این باشُ ِگرنُ نيی گذاشرً کُ برگردٌ

ب د از شنیدن خةر از زبّن بَارٌ، جّ کنةُ از . ىًَ نیسز با کسی قّل ِقرار گذاشرُ یا نُ
ذا اِن ىّق  ٍيُ ساکز بّدن ِ ٍرکی ذّی الک خّدش بّد؛ اىا ب د . قةه ًٍ بدذر شد

جامت این کُ ٍيُ با ًٍ حرف ىی زدن ِ . از اِن خةر از ٍر سر یُ صدایی درىیّىد
ىسنيا نيی گذاشرً کُ نریيان قربانی این اذ ا  . نيی گذاشرن کُ فکر کنً باید چی کار کنً
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. اگُ نریيان از دسررسشّن خارج بشُ حريا یُ آدو دیگُ حیدا خّاٍند کرد. ىسخرٌ بشُ
ُ طّر بدِن  ِ ىن باید بین بد ِ بدذر، باید بد رِ انرخاا کنً؛ اىا ىّضّع اصنی اینُ کُ چ

 !این کُ ىرّجُ بشن، نجاذش بدیً

 :آئیه

 .قّل ىیدو. ىن ىی  ذّنً نجاذش بدو- 

ٌ ای گ ز  :ساو با محن ىسخر

 .دِسّد گیر ىی  افری! بشین بابا- 

 :دیاکّ گ ز

ُ  ٍا بَررٌ احساساذی نشین-   .باید با برناىُ جنّ بریً. بچ

 .آِینا دسز آئیه رِ کشید ِ چیزی ذّی گّشش گ ز

 :ٍنیا رِ بُ ساو گ ز

 با جادِ نيیشُ نجاذش داد؟- 

 :ایيان عصةی گ ز

 .قرار بّد ف ال جادِ رِ حذف کنیً- 

ذنَا کسانی کُ کيرر نظر ىی  دادن . با این نظراد ىزخرفشّن ٍيَيُ ایجاد کردٌ بّدن
ِ  اشکان ِ فراىرز بّدن  اشکان؟.  ندا ِ ارشیا 

 .ىر جت بُ ِض  داغّن کنةُ نگاٌ ىی  کرد. در باز ِ جیکّا ِارد شد

 :نيی دِنً چی شد کُ یُ دف ُ آئیه فریاد زد
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 !برِ خّدد رِ ىسخرٌ کن. فکز رِ ىیارو حایین ٍا- 

 .ِ فحش بی ذربیری داد

 :ساو از جاش بنند شد ِ بنند گ ز

نَوً ىی  خّاد. ذّث ذّ خامی فقط حرف ىی زنُ. زر زر اضافی نکن-   .این کارٍا جَو

بُ آئیه ِ ساو کُ دسز بُ یقُ شدٌ . یاد خّاا ٍایی کُ چندىاٌ حیش ىی دیدو افرادو
ُ رِ بًَ خیرٌ شدٌ بّد. بّدن نگاٌ کردو  .شاید ىنرظر بّد کُ یُ کاری بکنً. فراىرز از رِب

 :عصةی از جاو بنند شدو ِ گ رً

 .خ ُ شین- 

ُ ی ىحکيی بُ ٍردِشّن زدو عصةی قدو . ٍردِ با ًٍ رِی زىین افرادن. با چاکرا ضرب
ُ رِشّن ایسرادو  :انگشرً رِ بُ طرفشّن گرفرً ِ گ رً. بنندی برداشرً ِ رِب

 .قرارىّن این نةّد کُ ىصه حیِّن ٍا بُ جّن ًٍ بی رین ِ بُ ًٍ بی احرراىی کنین- 

ُ رِو ایسرادن  :عصةی گ رً. از جاشّن بنند شدن ِ رِب

 اگُ ازذّن کيک خّاسرً باید کيکً کنین؛ اىا ىن االن از کسی چیزی خّاسرً؟- 

 :بنند گ رً

ُ ذّنً-  دیگُ نيی خّاو . اصال ِ اصال ِ اصال، دیگُ نيی خّاو ٍيچین اذ اقی بی رُ. با ٍي
 .ِای بُ حامرّن اگُ این صحنُ ذکرار بشُ. بةینً کُ با ًٍ بحض کنید ِ درگیر شید

ساو نگاٍش رِ ازو گرفز ِ اِن ًٍ . آئیه دسری بُ صّرذش کشید ِ برگشز سرجاش
 .نگاٍی بُ ٍردِشّن انداخرً ِ سرجاو نشسرً. برگشز سرجاش
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ُ ای کرد ِ گ ز  :جیکّا ذک سرف

ُ گیری ذيّو شد، غذا آِردو-   !حاال اگُ ى رک

ُ  ٍا . ندا ن س عيیقی کشید ِ بنند شد ِ حالسریک  ٍا رِ ازش گرفز غذا رِ بین بچ
ُ طرفً اِىدن ِ کنارو نشسرن مةخند غيگینی بُ ٍردِشّن . حخش کرد ِ ٍيراٌ ارشیا ب

 .زدو

ُ  طرفً گرفز ِ گ ز  :ندا غذا رِ ب

 ىی  خّای چی کار کنی؟- 

 :نگاٍش کردو ِ گ رً

 .نيی دِنً- 

 :مةخند دندِن نيایی زد ِ گ ز

 .بُ نظر ىن ِمش کن، بذار بکشنش- 

ً ٍای گرد اسيش رِ صدا زدو  :خندید ِ گ ز. با چش

 .ىی  خّاسرً حال ِ ٍّاد رِ عّض کنً- 

ارف غذا رِ باز کردو ِ بُ دِذا ذیکُ اسریک کُ بُ اشرَای کّرو دٍن کجی ىی  کردن، 
 .نگاٌ کردو

ُ ی ذّی دٍنش رِ قّرد داد ِ گ ز  :مقي

 .حاال ِاق ا ىی  خّای چی کار کنی؟ ىی  دِنً چیزی ذّی سرد ٍسز- 

 :در ارف رِ بسرً ِ گ رً
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 .حقش نیسز اِن طّر بيیرٌ. نيی ذارو کُ قربّنی کار کصیف نارسّس بشُ- 

 .سرش رِ ذکّن داد ِ گاز بزرگ ذری از اسریکش گرفز

 :خندیدو ِ گ رً

ُ ٍا-   !گشنر

ٌ و بگیرٌ ً ٍاش رِ مّچ کرد کُ باعض شد بیشرر خند  .چش

 :ارشیا ذکّنً داد ِ گ ز

 چرا نيی خّری؟- 

 : مةً رِ بُ یُ طرف کشیدو ِ گ رً

 .اشرَا ندارو- 

 :نگاٍش کردو ِ جدی گ رً

 .ذّ کارد رِ درسز انجاو نيیدی ٍا! راسری- 

 :نگاًٍ کرد ِ حرسید

 کدِو کار؟- 

ً رنگی کردو ِ جّاا دادو  :اخً ک

ٌ ی گرٍِی؛ ِمی ذا االن ٍیچ ِقز ندیدو کُ چیزی رِ آرِو کنی-   !ذّ آراو کنند

ُ ی ذّی دٍنش رِ بُ زِر حایین داد ِ گ ز  :مقي

 !قابنیز ىن رِی یُ ن ر انجاو شدنیُ! ىن کُ نيی ذّنً یُ گرٌِ رِ آرِو کنً- 
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 :سرو رِ ذکّن دادو ِ با مةخند حرصی گ رً

 نيی ذّنی؟. ىی  ذّنی دِنُ دِنُ آرِو کنی! بنُ- 

 :یکً فکر کرد ِ گ ز

! بُ این فکر نکردٌ بّدو. چرا ىیشُ- 

ً کً بساط غذا ذيّو شد ِ ٍرکی برگشز بُ . ن س عيیقی کشیدو ِ نگاٌ ازش گرفرً ک
نگاٍی بُ فراىرز کُ کنار  اشکان نشسرُ بّد ِ نگران با ٍاش حرف ىی زد، . حامز قةنش

ُ طرفشّن رفرً ِ نزدیکشّن نشسرً. انداخرً برگشرن ِ بًَ . آرِو از جاو بنند شدو ِ ب
 :ن س عيیقی کشیدو ِ آرِو گ رً. خیرٌ شدن

 .فکر کنً فَيیدو کُ باید چی کار کنیً- 

 :اشکان زِدذر حرسید

 چی؟- 

 :آا دٍانً رِ قّرد دادو ِ گ رً

ی نی اگُ ىرّجُ بشُ، ى يئنا . ىا باید طّری نریيان رِ حیدا کنیً کُ نارسّس ن َيُ- 
 .حس باید ىخ یانُ این کار رِ کرد. جنگ قةه از آسيّن ٍيین جا انجاو ىیشُ

 :نگاٍی بُ ج رشّن انداخرً ِ اداىُ دادو

 .ىا بُ کسی احریاج داریً کُ برّنُ ناىرئی بشُ- 

ُ  اشکان نگاٌ کردو کُ ىر کر بًَ خیرٌ شدٌ بّد ُ  اشکان نگاٌ کرد. ب . فراىرز زیرچشيی ب
 .بُ شاٍرخ کُ نزدیکً نشسز نگاٌ کردو

 :آرِو گ ز
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 از کجا ى يئنی کُ این خةر یُ ذنُ نیسز؟- 

ُ  ٍا نگاٍش کردو ُ  ٍایی کُ . شاید این یُ نقشُ باشُ! ِاق ا. ىصه بر  گرفر ىصه ذياو نقش
 .کشیدٌ ِ ىن دیر فَيیدو

 .حس اگُ نقشُ باشُ؛ نریيان مّ رفرُ- 

 :بَارٌ با مج ذاحش کنارو نشسز ِ گ ز. با نگاٍشّن حرفً رِ ذایید کردن

یا ِاق ا برای شکافرن رفی  باید یُ انسان رِ قربّنی کنن ِ . حس دِ حامز داریً- 
ُ سز  .ىراسً خاصش رِ انجاو بدن، یا ًٍ نریيان مّ رفرُ ِ این یُ ذن

 :ایيان از باالی سرو سّال کرد

 چرا فکر ىی  کنین مّ رفرُ؟- 

 :جّاا دادو! ىصال خّاسرً یّاشکی با  اشکان ِ فراىرز صحةز کنً

ُ او ِ ط يُ -  چّن در غیر این صّرد نارسّس ىی  دِنُ کُ ىن االن بُ خّن نریيان ذشن
 .قرار دادنش بی ى نیُ

 :ارشیا گ ز. آٍانی زیر مت گ ز

 .ذنَا یُ راٌ ٍسز- 

 :گ ز. برگشرً ِ نگاٍش کردو

ُ حاذی کنی-   .باید با ٍاش ذن

ً ٍاو رِ بسرً ِ صداش زدو  .چش

 چی  شدٌ؟- 
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 ذّ حامز خّبُ؟- 

 ذّق  داشری خّا باشً؟- 

شنیدو نارسّس برای شکافرن آسيّن باید یُ انسان رِ . سّامً رِ با سّال جّاا ندٌ- 
 قربّنی کنُ، اِن آدو ذّیی، نُ؟

 :با حامری عصةی جّاا داد

احيقِف بی ش ّر ِقری دید بدِن ذّ برگشرً گ ز باید یُ ن ر رِ قربّنی کنیً ِ ىراسً - 
ُ ی احيق ذر از خّدش، ىن رِ حیشنَاد . خاصش رِ انجاو بدیً ُ ی اِن دارِدسر ٍي

 .دادن

 ی نی چی االن؟- 

ی نی این کُ ىن دارو راسز راسز راٌ ىیرو ِ ىنرظرو کُ فردا قربّنی کاری بشً کُ - 
 .خّدو ذالش داشرً جنّش رِ بگیرو

 حس ی نی ق ه ِ زنجیر نیسری؟- 

ٌ ای ندارٌ-  ُ س این کار؛ چّن فاید  .نُ خّدشّن ىی  دِنن احيقان

 .مةخندی رِی مةً نشسز

. ذا قةه از غرِا آفراا ىنرظر باش،  اشکان ىیاد دنةامز. ىن نيی ذارو این طّری بيیری- 
 .اىشت ٍيُ باًٍ ىیریً رفی 

 .ِ ارذةاط رِ ق   کردو

ً ٍاو رِ باز کردو ِ بُ صّرد ٍایی کُ ىنرظر حرف زدن ىن بّد، نگاٌ کردو نگاًٍ . چش
 :گ رً. رِی  اشکان بّد
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باید قةه . ذحز ىراقةز ٍسز؛ اىا غه ِ زنجیر نیسز! ذا قةه از غرِا باید بیاریيش- 
 .از این کُ از اِن جا غیت بشین ردذّن رِ حاک کنین ذا نرّنن این جا رِ حیدا کنن

ُ کً زىان زِدذر . نگاٍی بُ ساعز ىچیً انداخرً. سرش رِ ذکّن داد خدایا کاش ی
 .بُ فراىرز کُ با نگاٌ دنةامش کرد، نگاٌ کردو. اشکان بنند شد ِ از کنةُ خارج شد .بگذرٌ

 :آرِو گ رً. برگشز ِ نگاًٍ کرد

 .حامش خّا بّد. نگران نةاشین- 

نزدیک  اشکان شدو ِ . از جنّش بنند شدو ِ از کنةُ خارج شدو. سرش رِ ذکّن داد
 :گ رً

ُ طّریُ-   .خینی ىراقت باشین؛ چّن ى نّو نیسز کُ ِض یزِف االنِف اِن جا چ

 :مةخندی زد ِ گ ز

 .نگران نةاش- 

 :مةً رِ گزیدو ِ گ رً

 .رِ بخّنُ (ىحّ کردن)بُ نریيان بگین طنسً م خة - 

مةخند کّذاٌ ِ نگرانی زدو ِ . نگاًٍ کرد ِ حنک ٍاش رِ بُ ى نی باشُ رِی ًٍ فشرد
ً ٍاش رِ بسز ِ چیزی . نزدیک کنةُ ایسرادو ِ نگاٍش کردو. ازش دِر شدو چش
در کنةُ رِ باز کردو ِ . از حا ٍاش شرِع شد ِ درنَایز سرش ناحدید شد. زیرمت گ ز
. داخه شدو
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 2ساعز . دِبارٌ بُ ساعرً نگاٌ کردو. نزدیک شّىینُ نشسرً ِ ذّی خّدو جي  شدو
ُ ای برگردن. بّد ً ٍاو رِ بسرً ِ بُ خّدو ! ىصال ىی  ذّنً اىیدِار باشً کُ دٌ دقیق چش

ُ ی دیگُ ىیان ً کً صدا ٍای اطراف براو گنگ شد. اىید دادو کُ دٌ دقیق  .ک

ً ٍاو رِ باز کردو ِ گیج بُ اطرافً نگاٌ کردو صاف نشسرً ِ . با صدای در کنةُ، چش
. نشسرُ خّابً بردٌ بّد؟ با عجنُ از جاو بنند شدو ِ در رِ باز کردو! گردنً رِ چرخّندو

ِارد . ن سی با خیال راحز کشیدو ِ از جنّی در کنار رفرً. با مةخند کجی بًَ نگاٌ کرد
برگشرً ِ . مةخند قدردانی زدو ِ ازش ذشکر کردو. شد ِ حشز سرش  اشکان داخه اِىد

ً دیگُ رِ بغه کردٌ بّدن نگاٌ کردو این صحنُ . بُ نریيان ِ فراىرز کُ گرو ِ ىردِنُ ٍ
 .ِاق ا الیق اسکار گرفرن بّد

باِرش براو سخز بّد کُ یک ساعز . ن س عيیقی کشیدو ِ بُ ساعرً نگاٌ کردو
نزدیک رفرً ِ . نشسرُ خّابیدٌ باشً ِ یک ساعز آِردن نریيان طّل کشیدٌ باشُ

 :حرسیدو

 چرا این قدر طّل کشید؟- 

 :نریيان نگاًٍ کرد ِ گ ز

 !کار آسّنی نةّد کُ نیً ساعرُ ذيّو شُ- 

 :بُ آِینا نگاٌ کردو ِ گ رً. سرو رِ بُ ى نی باشُ ذکّن دادو

 ساعز چند ش ق ىیشُ؟- 

 :بُ ساعز ىچیش نگاٌ کرد ِ گ ز

 .ذقریةا دِ ساعز دیگُ- 

 :بُ ساو نگاٌ کردو ِ حرسیدو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

466 elahe-mohammadi  باد نسه از نابّدگریرىان |  

ِ  ٍا چی شد؟-   اب ال جاد

 :زیرچشيی بُ جیکّا نگاٌ کرد ِ جّاا داد

 .فقط یکیش ىّندٌ- 

ذّی نگاٍش یُ . حامرش طّری بّد کُ ِاق ا دمً براش سّخز. بُ جیکّا نگاٌ کردو
 !دمخّر از بی اعريادی. دمخّری  آشکار دیدٌ ىی  شد

 :ٍيّن طّر کُ بُ جیکّا خیرٌ بّدو گ رً

 .ٍيین االن باطنش کن- 

 :بُ بَارٌ ِ آئیه  اشارٌ کردو ِ گ رً

 .با ىن بیاین- 

 .از جاشّن بنند شدن ِ ٍيراٌ ىن از کنةُ بیرِن اِىدن

ُ طرفشّن برگشرً  :رِ بُ بَارٌ گ رً. نزدیک کنةُ ایسرادو ِ ب

نيی خّاو از جادِ اسر ادٌ کنً کُ عنصرد رِ ف ال کنً، . ىن نيی ذارو ذّ این جا بيّنی- 
ُ کً اذیز شی ُ ی دیگُ دارو؛ اىا ىيکنُ کُ ی  .حس یُ نقش

 :سرش رِ ذندذند ذکّن داد ِ گ ز

 .عیةی ندارٌ ىًَ نیسز- 

 :بُ آئیه نگاٌ کردو ِ گ رً

 .بَارٌ عنصرش آبُ برای ٍيین بُ کيکز احریاج دارو- 

 :ى ذا نگاًٍ کرد ِ گ ز
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ُ  ٍای دیگُ نخّاسری؟-   خت چرا از بچ

ً ٍاو گرد شد  :جّاا دادو! چش

 .چّن حس کردو داری زیادی بی ىصرف ىیشی- 

 :ن سً رِ بُ بیرِن فرسرادو ِ گ رً. از فرو صّرذش ىرّجُ شدو حرفً زیاد جامت نةّد

حس باید عنصر ىّجّد ذّی دسرش رِ . ىی  دِنی کُ عنصر از راٌ دسز خارج ىیشُ- 
 .ف ال کنیً

 خت؟- 

انگشز ٍای ٍر دِ ذا دسررّن رِ بُ ًٍ ذکیُ ىیدین، س ی کن انرژی عنصرد رِ - 
ُ اش با ىن  .حشز انگشز ٍاد نگُ داری، بقی

ىن نيی ذّنسرً . با اکراٌ سرش رِ ذکّن داد ِ سر انگشز ٍاشّن رِ بُ ًٍ ىرصه کردن
ُ خاطر برذری عنصر باد، ىی  ذّنسرً ذيرکز  خّدو این عنصر رِ بُ ذنَایی ف ال کنً؛ اىا ب

ً ٍاو رِ بسرً . قدر زیاد کنً کُ ىحرک  ٍای عنصر بَارٌ رِ ف ال کنُعنصر آا رِ اِن چش
ُ ی انرژی دِر دسز ٍاشّن رِ ذشخیص دادو رِی کاری کُ . ِ با اسر ادٌ از چشيً ٍام

نّر آبی کيرنگی ذّی دسز ٍای آئیه ىی  درخشید ِ ذند ذند . باید ىی  کردو ذيرکز کردو
. انگار س ی داشز خّدش رِ بُ دسز ٍای بَارٌ برسّنُ؛ اىا نيی ذّنسز. جَش ىی زد

س ی کردو نیرِی خاىّشی کُ بین . ىی  ذّنسرً دردی کُ بَارٌ االن ىی  کشُ رِ حس کنً
زیاد طّل نکشید کُ ىّفق شدو ِ ب د، اِن نّر آبی . دسز ٍاشّن بّد رِ از بین بةرو

ً کً ذّی که بدنش حخش شد چند شانیُ ب د ذياو انرژی . ِارد دسز ٍای بَارٌ شد ِ ک
ُ شدد درخشید ِ خاىّش شد  .عنصر ذّی دسرش جي  شد ِ نّر آبی ب
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ً ٍاو رِ باز کردو . سرو رِ ذکّن دادو. بُ آئیه کُ ىنرظر بًَ خیرٌ بّد نگاٌ کردو. چش
 .نگاًٍ رِ رِی بَارٌ چرخّندو. دسز ٍاش رِ از دسز بَارٌ جدا کرد

 :ذّی صّرذش دقیق شدو ِ حرسیدو

 خّبی؟- 

 :مةخندی زِرکی زد ِ گ ز

 .آرٌ- 

ّ ٍاش افراد !  خت ىرض ِ آرٌ. ِ ب د رِی زان

ُ ای کشیدو . آئیه ًٍ بُ ناچار ٍيراًٍ شد. خً شدو ِ زیر بغنش رِ گرفرً. حّف کالف
ُ اش کردو  .ىی  دِنسرً چرا این قدر بی ىینُ. برگشرً ِ مةخند ىرىّزی حّام

ٌ او رِ قّرد دادو ِ گ رً. نگاٍی بًَ انداخز ِ سری  رِش رِ برگردِند  :خند 

 !نررس. ىن بُ آِینا ذّضیح ىیدو- 

ً رنگی بُ عشقشّن زدو ِ آٌ حسرد باری کشیدو. با نیش شه نگاًٍ کرد در رِ . مةخند ک
 :دیاکّ با عجنُ نزدیک اِىد ِ حرسید. با حاو ٍه دادو ِ ِارد کنةُ شدیً

 چی شدٌ؟- 

 :نگاٌ ىشکّکی بُ دیاکّ انداخرً ِ گ رً. بَارٌ رِ نشّندو ِ بُ دیّار ذکیُ دادىش

 .خّا ىیشُ! ٍیچ- 

 :نریيان نزدیکً ایسراد ِ گ ز

 چرا این طّری شدٌ؟- 
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 :نگاٍش کردو ِ گ رً

 .خّاسرً از عنصر بُ عنصر ف امش کنً. نرّنسز ىقاِىز کنُ- 

 ی نی نشد؟- 

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ بُ بَارٌ نگاٌ کردو

 .چرا شد؛ اىا درد زیاد بَش فشار آِرد- 

 .ىی  ذّنیً اىیدِار باشیً کُ ذا قةه از رفرنيّن سر حا شُ- 

ُ ای کُ خّدو یک ساعز حیش اسر ادٌ کردٌ . حّاسً حی اِل حرفش بّد بُ ذیک
ُ ای برگردن»بّدىش  نگاٍش کردو ِ ذحز ذاشیر این « ىی  ذّنً اىیدِار باشً کُ دٌ دقیق

برای اِمین بار ذّی ذياو ىدذی کُ نریيان رِ ىی شناخرً، . ذصادف، مةخند عيیقی زدو
ُ طرف فراىرز رفز ِ ىن خشک شدٌ ىحّ مةخند جادِییش . مةخندو رِ جّاا داد ِ ب

ُ قدر صّرد ىردِنُ ِ جذابی دارٌ. بّدو آا دٍنً رِ . ذا بُ حال دقز نکردٌ بّدو کُ چ
ن س عيیقی . م نری دارو دچار کيةّد ىحةز ىیشً. قّرد دادو ِ بُ خّدو ذشر زدو

ً ٍاو رِ بسرً. کشیدو ِ کنار بَارٌ نشسرً یکی بیاد . سرو رِ بُ دیّار ذکیُ دادو ِ چش
ُ ی آرِو بَارٌ باعض شد سرو رِ بچرخّنً ! بزنُ ذّی گّش ىن ذا بُ خّدو بیاو صدای نام

 .ِ نگاٍش کنً

ً ٍاش رِ باز کرد ِ نگاًٍ کرد  :حرسیدو. چش

ُ طّری؟-   چ

 :خّاسز جّاا بدٌ کُ گ رً

 .ِاق یز رِ بگّ! چرد ِحرد نگی- 
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 :جّاا داد

 .سرو خینی درد ىی  کنُ. خینی خّا نیسرً؛ اىا از قةه بَررو- 

ُ  اشکان نگاٌ کردو ِ گ رً. سرو رِ بُ ى نی باشُ ذکّن دادو ِ ذکیُ از دیّار گرفرً  :ب

 .این جا یُ ىریض داریً- 

ِ  اشکان نگاًٍ کردن ِ خندیدن از جاش بنند شد ِ نزدیک . مةخند کيرنگی زدو. فراىرز 
ُ طرف ساو رفرً. بَارٌ نشسز  .داشز ازش ىی حرسید چشُ کُ ىن از جاو بنند شدو ِ ب

 :چشيً رِ در جسز ِجّی جیکّا دِر کنةُ چرخّندو ِ در ٍيّن حال ازش حرسیدو

 سحر جیکّا چی شد؟- 

 :جّاا داد

 .باطنش کردو- 

 االن کجاسز؟- 

ُ ای باال انداخز ِ گ ز. نگاٍش کردو  :شّن

 .رفز بیرِن- 

ُ طرف در حرکز کردو. از جاو بنند شدو چرا ىرّجُ نشدو؟ در رِ باز کردو ِ با چشً . ب
ُ سینُ ایسرادٌ بّد. دنةامش گشرً ُ  . کنار دریاچُ دسز ب ن س عيیقی کشیدو ِ ب

ِ   ٍا ىانند . برگشز ِ نگاًٍ کرد. نزدیکش ایسرادو. طرفش حرکز کردو ن سش ر
 .گّش ٍا ِ بینیش بُ خاطر سردی ٍّا قرىز شدٌ بّد. بیرِن فرسراد

 بّدن با یُ خّناشاو خینی ىسخرٌ بُ نظر ىی  رسُ، نُ؟- 
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ً رخش نگاٌ کردو ُ ی حرفش شدو. برگشرً ِ بُ نی  .ىنرظر اداى

. ىی  دِنی ىن ٍیچ ذقصیری ذّی ذةدیه شدنً نداشرً؛ اىا خّدو رِ ىقصر ىی  دِنً- 
 ىی  دِنی چرا؟

ِ ٍاش بّد کُ نشّن از جدی . سرش رِ چرخّند ِ نگاًٍ کرد اخً کّچیکی بین ابر
 .سرو رِ بُ ى نی نُ ذکّن دادو! بّدنش ِ یا شاید ًٍ از ناراحریش بّد

 :ن س عيیقی کشید ِ گ ز

ُ ش حسش ىی  کنً-  ُ خاطر بی اعريادی ای کُ االن ٍي ُ خاطر ذرس بی ىّردی کُ ازو . ب ب
ُ خاطر این کُ باید ذا رِزی کُ بيیرو حسرد کسایی کُ دِسز داشرً  ً ذر ب دارن ِ ىَ

 .کنارو باشن ِ نیسرن رِ بخّرو

حدر ِ ىادر آدو کُ ٍیچ ِقز آدو . ذّ االن خینی آدو دِرِبرد ٍسرن کُ دِسرز دارن- 
 ...رِ ذرک

 :حرید ذّ حرفً ِ با حّزخندی گ ز

 .نگّ کُ اصه حرفً رِ نگرفری- 

 .مت ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو

ُ طّر بگً. جیکّا ذّ شرایط ىن رِ خّا ىی  دِنی-   ...ىی  دِنی ىن، چ

ُ چیز رِ ! الزو نیسز چیزی بگی-  ىن خّدو قةه از این کُ ذّ بخّای ذّضیحی بدی ٍي
قدر ًٍ خّدخّاٌ نیسرً کُ نخّاو قةّل کنً کَةا ًٍ بّدنيّن چُ عّاقةی اِن. ىی  دِنً

 .حس الزو نیسز چیزی بگی. دارٌ

 :نگاٍش کردو ِ گ رً
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 .ىراس ً- 

ُ خاطر برف دیشت حر از برف بّد. مةخند کّذاٍی زد ِ چیزی نگ ز . رِی زىین ب
نيی خّاسرً اصال بُ غً بزرگی کُ االن جیکّا ذّی دمش دارٌ فکر کنً؛ چّن بیشرر از 

رِی حاشنُ حا چرخیدو ِ ذا خّاسرً حاو رِ بردارو، بُ عقت میز . خّدش ناراحز ىی شدو
ذيّو شد االن . حرکرً اِن قدر سری  بّد کُ این میز خّردن رِی شاخش بّد. خّردو

ُ ای کُ نااىید بّدو جیکّا . ىی  افرً ذّی دریاچُ ِ از سرىا ىی  ىیرو درسز ٍيّن محظ
ُ او داشز بُ حشز سرو . ن س عيیقی کشیدو ِ صاف ایسرادو. بازِو رِ گرفز ِ نگ

ٍنّز کنی با دریاچُ فاصنُ . نگاٌ کردو ِ از فکری کُ کردٌ بّدو، ذّی دمً ریسُ رفرً
ٌ ی جیکّا ىی  شدو ٌ ی خند . دسرش رِ عقت کشید. داشرً ِ اگُ ىی  افرادو فقط سّژ

ٌ ای کردو. نگاٍش کردو  :آرِو گ رً. مةً رِ گزیدو ِ ذک خند

 .بةخشید- 

ُ طرف کنةُ حا ذند کردو ُ قدر اِن محظُ شةیُ امینا ی دِ سال حیش شدٌ بّدو، . ِ ب چ
 :نگاٍی بُ ساعرً انداخرً ِ گ رً. در کنةُ رِ باز کردو ِ داخه شدو! خنگ ِ مّس

 .آخرین کار ٍاذّن رِ بکنین، یک ساعز دیگُ ىیریً- 

 ***

 «ذا ارفنّن»

ذّی زىان  ٍای قدیً ب ضی ٍا این حدیدٌ رِ شّو ىی   دِنسرن، اگرچُ اکصرا از اِن بُ - 
ذّی ىناطقی کُ اَّر این نّر ٍا خینی کً . عنّان یک حدیدٌ غیرعادی یاد ىی کردن

ُ ای نحس در نظر ىی گرفرن  .اذ ا  ىی افراد اغنت اِن رِ بُ عنّان نشّن
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ُ ِجّد اِىدن ش ق  ٍای ق ةی رِ ارِاح سرگردِن چراغ بُ  یّنانی  ٍای باسران دمیه ب
ُ  ٍاشّن بیرِن . دسز ذّی آسيّن ىی دِنسرن ِ ازش ِحشز داشرن اِن ٍا از خّن

 .نيی رفرن ذا زىانی کُ ش ق  ٍای ق ةی ناحدید بشن

ُ ی سّخرن  ٌ ی جنّبی، اقّاو ىائّری ِ بّىی  ٍای اسررامیا این نّر ٍا رِ نشّن ً کر ذّ نی
زىانی کُ ٍنّز انسان ٍا بُ گرد بّدن زىین حی نةردٌ بّدن، . رِح جَان ىی دِنسرن

ُ ی جَان، صدِر ش نُ از یخ  ٍای  ِایکینگ  ٍا این نّر ٍا رِ ناشی از آذش سّزی در مة
ُ ی زىین ىی دِنسرن، امةرُ این ذّضیحاد  شيامی یا بازذاا خّرشید از سيز دیگ

 .ىافّ  طةی ی، ذّی زىان  ٍای قدیً کاىال ىن قی ِ قابه قةّل بّدٌ

ُ  ٍای رنگ ِ ِارنگی کُ بُ زیةایی ٍرچُ ذياو ذر ذّی ًٍ حخش ىی  شدن  نگاٌ از ٍام
 .گرفرً ِ بُ بَارٌ کُ این ىرن بنند باال رِ گ رُ بّد خیرٌ شدو

 !بُ نظر خینی چرد ىیاد- 

ٌ ی زیةا بّدن نگاٌ کردو. نگاًٍ کرد ِ خندید ٌ ی . بُ بقیُ کُ ىحّ این حدید ٍيُ آىاد
ً ٍاو رِ بسرً. رفرن بّدیً نّر سةز . برای آخرین بار بُ آسيّن نگاٍی انداخرً ِ چش

 .ارذةاطی با زىین رِ حیدا کردو

 :بنند گ رً

 .دنةال ىن بیاین- 

ُ طرف نّری کُ دیدٌ بّدو، راٌ افرادو ً ٍاو رِ باز کردو ِ ب ُ ی حیش . چش ىصه دف 
ً ٍاو رِ . فکر ىی  کنً بُ حد کافی بَش نزدیک شدو. نزدیک ِرِدی جنگه بّد چش
ُ طرفشّن برگشرً. بنُ نزدیک بّدو. بسرً ِ دِبارٌ نگاٌ کردو نگاٌ کنی . ایسرادو ِ ب

 .بَشّن انداخرً



 

www.lovelyboy.blog.ir 

474 elahe-mohammadi  باد نسه از نابّدگریرىان |  

یک قدو دیگُ کُ جنّذر بریً ِارد نّر ىیشیً، ِ اِن نّر بُ جایی ىنرقنيّن ىی  کنُ کُ - 
ىن نيی دِنً اِن جا چُ اذ اقاذی خّاٍد . سرنّشز این ىاجرا اِن جا ىشخص ىیشُ

افراد، فقط ىی  خّاو بدِنید کُ برای ذياو برخّرد  ٍای بدی کُ با ٍاذّن کردو، ىراس ً؛ 
 .چّن ى نّو نیسز ِقری برگردیً، چند ن ر باشیً

 :آئیه گ ز

 ی نی داری حالمیز ىی  طنةی؟- 

 :مةخند ذنخی زدو ِ گ رً

 .یُ ٍيچین چیزی- 

 :ن س عيیقی کشیدو ِ اداىُ دادو

ً ٍاذّن رِ باز نگُ نيی دارید-  خینی . ِارد نّر کُ شدین، بُ ٍیچ ِجُ ِ بُ ٍیچ ِجُ چش
اذیز ىیشین؛ اىا از جاذّن ذکّن نخّرید؛ چّن اگُ با  اشرةاٍرّن این جا جا بيّنید 

 .راٍی برای برگشز نیسز

بقیُ ًٍ نزدیک اِىدن ِ ٍيُ دِرو . عقت عقت رفرً ِ ذّی نّر سةز رنگ ایسرادو
ً ٍاو رِ بسرً ِ چک کردو کُ کسی خارج اِن نّر نةاشُ. ایسرادن ُ ی . چش ىصه دف 

ً کً درد شدیدی ذّی چشيً حس کردو ِ ب د سّزشی رِ ذّی قنةً ب د از چند . حیش ک
حس کردو چیزی . سّزش قنةً طاقز فرسا شدٌ بّد. شانیُ بین زىین ِ ٍّا ى نق شدو

 ...از قنةً کندٌ شد ِ درد ِ سّزشش اِن قدر شدید بّد کُ ىصه دف ُ قةه بیَّش شدو

آرِو . کسی صّرذً رِ نّازش ىی  کرد. حس کردو چیزی رِی صّرذً کشیدٌ ىیشُ
ً ٍاو رِ باز کردو ً ٍاو ذار ىی دید ِ دید خّبی نداشرً. چش ً کً . چندبار حنک زدو. چش ک

 .مةخند آیئیه رِ ذشخیص دادو
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ة-  رَو ىِف دَو  .خینی ِقز اسز کُ ىنرظرد بّدو ىُب

ُ گاٌ کردو ِ نشسرً  :حرسیدو. دسرً رِ ذکی

 چی؟ ىدىرة؟- 

 :مةخندش حررنگ ذر شد ِ گ ز

 .ٍيان نابّدگر بُ زبان خّدذان اسز- 

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ دِبارٌ حرسیدو

ُ طّر خینی ! ىن اىرِز صةح این جا بّدو، ذّ بُ ىن گ ری چند رِز دیگُ برىی گردو-  چ
ُ کً گیج شدو  .ِقرُ ىنرظرىی؟ ی

 :جّاا داد

ُ ای، حنج رِز . آری ىن بُ ذّ گ رً کُ چند رِز دیگر ىی آیی-  برای ىن از ِقری کُ ذّ رفر
 .زىان این جا خینی زِدذر از آن حایین ىی  گذرد. گذشرُ اسز

ِ ٍاو باال حرید اىرِز چندو بّد؟ اٌ یادو نیسز؛ ی نی ِقری کارىّن ذيّو بشُ ِ . ابر
 !برگردیً، احرياال فردا شدٌ

ُ دراز افرادٌ بّدن نگاٌ کردو14سرو رِ چرخّندو ِ بُ  از جاو بنند شدو ِ .  ن ری کُ درازب
ُ طرف نریيان حرکز کردو ُ طرفً . ب ٍنّز بَش نرسیدٌ بّدو کُ نشسز ِ سری  ب

. حس کردو ن س راحری کشید. ذحز ذاشیر حرکز یَّییش سرجاو ایسرادو. برگشز
 .نزدیکش رفرً ِ رِی حنجُ حا کنارش نشسرً

 خّبی؟- 

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز



 

www.lovelyboy.blog.ir 

476 elahe-mohammadi  باد نسه از نابّدگریرىان |  

 .آرٌ فقط سرو درد ىی  کنُ- 

 .خت این طةی یُ- 

ُ دِنُ بیدار ىی  شدن ِ ىی  نشسرن. بُ بقیُ نگاٌ کردو  .دِن

 حاال این جا باید چی کار کنیً؟- 

 :برگشرً ِ نگاٍش کردو

ُ ی درسز ِ حسابی بکشیً. فردا صةح نارسّس ىی  رسُ این جا-  ذ داد ىا . باید یُ نقش
ُ ی اسرراذژیک طراحی کنیً کُ ذّی اِمین ىرحنُ شکسز  خینی کيُ ِ باید یُ نقش

 .نخّریً

. سرش رِ ذکّن داد ِ دسری بُ صّرذش کشید

برخالف صةح کُ این جا خینی خنّد بّد ِ بُ . از جاو بنند شدو ِ بُ اطرافً نگاٌ کردو
یُ عاميُ فرشرُ در رفز ِآىد بّدن ِ بُ . قّمی حرندٌ حر نيی زد، االن حسابی شنّغ بّد

ُ  ٍا ٍيُ بیدار شدٌ بّدن ِ بُ اطرافشّن نگاٌ . غیر از آیئیه کسی حّاسش بُ ىا نةّد بچ
ُ طرف ارشیا رفرً ِ نگاٍی بَش انداخرً. ىی  کردن  .ب

 خّبی؟- 

 :مةخند بزرگی زد ِ گ ز

 .ٍیچ ِقز این قدر خّا نةّدو- 

ً رنگی زدو ِ نگاٌ کنی بُ بقیُ انداخرً ٍيُ دِرو جي  شدن ِ ىنرظر . بُ ذِقش مةخند ک
 .شدن کُ بةینن باید چی کار کنیً
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باِرش خینی سخز بّد کُ ذياو ذئّری  ٍای ذٍنً داشز عينی . آا دٍنً رِ قّرد دادو
شاید ًٍ بّدو ِ این گیج بّدن بُ خاطر اسررس . ىی  شد؛ ِمی ىن ٍنّز آىادٌ نةّدو

 .باشُ

 :ن س عيیقی کشیدو ِ گ رً

زىان این جا خینی زِد ىی  گذرٌ ِ ىیشُ گ ز بُ زىان این جا، حنج شیش رِز دیگُ - 
نيی خّاو بُ . ىا باید یُ فکری کنیً کُ ٍيین جا غافنگیر بشُ. نارسّس ىی  رسُ

 .آسيّن  ٍای باال ذر برسُ

 :آیئیه جنّ اِىد ِ گ ز

ُ  اشرةاٌ نکن-  ذّ . ذّ نيی ذّانی با ٍ ز ٍزار ن ری کُ ِارد رفی  ىی  شّند ىقابنُ کنی. ن
این فرشرگانی کُ ىی  بینی این چنین در ذکاحّ . ِ یارانز باید بُ ىارِو یا ارفنّن برِید

ىا ىی  ذّانیً ذقریةا نیيی از آن ٍا را ذا ىارِو . ٍسرند، برای ىقابنُ با اجنُ آىادٌ ىی  شّند
فرشرگان با ذياو نیرِ ىی  ذّانند بجنگند ِ . از بین بةریً ِ گرٌِ اصنیشان بُ شيا ىی  رسند

از آسيان  ٍا ىحافظز کنند؛ اىا آن چند ذن اصنی کُ بُ ىارِو ىی  رسند آن قدر حنید 
 .ٍسرند کُ کاری از دسز ىا برنيی آید

ن سً رِ بیرِن . برای اِمین بار بّد کُ دیگُ مةخند نيی زد ِ با محن غيگینی حرف ىی زد
 :فرسرادو ِ گ رً

 !ی نی باید بُ ىارِو بریً- 

ىی  ذّانید ارفنّن یا ىارِو را انرخاا کنید؛ اىا ىاندن در . انرخاا با خّدذان اسز- 
 .این جا را از ذٍنران بیرِن کنید

 :جنّ اِىد ِ گ ز. سرو رِ ذکّن دادو ِ بُ نریيان نگاٌ کردو
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 ىرکز فرىاندٍی یا یُ آسيّن حایین ذر؟- 

 :مةخند کجی زدو ِ گ رً

 .ىن ًٍ دقیقا ٍيین رِ ىی  خّاسرً بخرسً- 

 .ىرکز فرىاندٍی- 

مت ٍاو رِ ًٍ فشردو ِ . بُ فراىرز کُ ىرکز فرىاندٍی رِ حیشنَاد دادٌ بّد نگاٌ کردو
 :گ رً

 دمینی دارین؟- 

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

ىخصّصا کُ شرِع شَاا ٍا از . اِن جا ى يئنا چیزٍای بُ درد بخّری ٍسز- 
 .اِن جاسز

 !ی نی بُ اِن جا کُ برسن شَاا ٍا ًٍ بُ کيکيّن ىیان- 

 .دقیقا- 

 :بُ آیئیه نگاٌ کردو ِ گ رً

 .ىیریً ارفنّن- 

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

ً ٍایران را بةندید-   .ٍيگی چش
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ً ٍاو رِ بسرً ِ ىنرظر شدو ُ ی ى ةّعی ذّی بینیً حیچید ِ باد ىالیيی بُ . چش رایح
ً ٍاو رِ باز . صّرذً برخّرد کرد خینی مذد بخش بّد، اِن قدر کُ دمً نيی خّاسز چش

 .انگار نزدیک بَشز بّدو. کنً

ً ٍایران را بگشایید. بسیار خت-   .چش

ُ رِو خیرٌ شدو دسرً رِ جنّی دٍنً گرفرً . الی چشيً رِ باز کردو ِ بُ قصر امياس رِب
 :رِ بُ آیئیه گ رً. ِ ناباِر خندیدو

 این امکیُ ىگُ نُ؟- 

 :مةخند قشنگی زد ِ بُ حشز سرو  اشارٌ کرد

 .شيا این جا ىی  ىانید- 

ُ  اشارٌ کرد نگاٌ کردو قشنگ بّد؛ ِمی بُ باشکٍّیِف قصر امياس . برگشرً ِ بُ جایی ک
ُ رِ بّد. نةّد کاخی کُ نُ ایِّن خاصی داشز نُ . سنگ  ٍای ىرىر س یدی نيای کاخ رِب

فقط سرّن  ٍای خینی بنند با . خینی سادٌ بّد! حری شةاٍری بُ کاخ سیندرال داشز
ن س عيیقی کشیدو ِ با مت ٍای آِیزِن سرو رِ بُ ى نی . سرذاج  ٍای خینی زیةا داشز

. باشُ ذکّن دادو

ُ طرف کاخ ىرىر حرکز کردیً ُ  اشارٌ کردو ِ ب آیئیه حرِاز کرد ِ نزدیک نگَةان  ٍا . بُ بقی
جنّی در ایسرادٌ . ٍنّز باٍاش فاصنُ داشرً ِ نيی شنیدو کُ چی ىیگُ. فرِد اِىد

ُ  ٍا ىحّ زیةایی این جا ساکز بّدن ِ کسی حرف نيی زد. بّدیً ُ ای باز . بچ در ٍای ىین
 .شد ِ آیئیه  اشارٌ کرد کُ داخه بریً

ُ  ٍای زیادی با ىدل  ٍای خاص ِ حّشش  ٍای ىر اِد در . بی حرف ِارد شدو فرشر
ُ  ٍای حَن ِ بزرگی جنّی ِرِدی بّد کُ ازش باال رفریً. رفز ِآىد بّدن طا  ىنحنی . حن
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ُ  ٍای فانرزی، درِف چّبی بزرگی نةّد کُ  ُ ی قصر  ٍای قص بنندی سر در بّد ِ برخالف ٍي
از طا  بزرگ کُ رد شدیً، یُ ! رِی حاشنُ بچرخُ ِ ب د فضای زیةایی نيایان بشُ

ذّی ٍر داالن ًٍ . راٍرِی بزرگ حیش رِ بّد کُ قسيز  ٍای جانةیش داالن داالن بّد
ُ ی  ُ ای بّد کُ کسی حشرش نشسرُ بّد ِ در حال صحةز با چند فرشر یک ىیز شیش

 .ىسافز ذقریةا زیادی رِ رفریً ذا باالخرٌ بُ یُ داالن خامی رسیدیً. دیگُ بّد

 :آیئیه کنار ایسراد ِ گ ز

ساکنان کاخ از . این جا اخةار خینی زِد بُ دسرران ىی  رسد. شيا این جا ساکن ىی شّید- 
ه ىاىّر اسز کُ اخةار رفی ، قیدِو ِ ىارِو را بُ شيا  رِف حضّرذان اطالع دارند ِ گِف

 .برساند

ُ  اشارٌ کرد ِ گ ز ُ ی دیگ  :بُ دِذا فرشر

ىشکالد شيا را حه ىی  کنند ِ سّال ٍایران را  (Ofril)ِ اِفریه  (Arbatel)آرباذه - 
 .راٍنيایی نیز خّاسرید اینان در خدىرند. حاسخ ىی دٍند

 .مةخندی زدو ِ ذشکر کردو

 :ذ ظیً کّذاٍی کرد ِ گ ز

 .آن جا کار بسیار دارو. ىن باید بُ قیدِو برِو- 

بُ دِذا . بال ٍاش رِ باز کرد ِ راٍی کُ اِىدٌ بّدیً رِ برگشز. سرو رِ ذکّن دادو
ُ رِو ایسرادٌ بّدن نگاٌ کردو دِذا جِّن خینی خّشگه بّدن، دقیقا ىصه . فرشرُ کُ رِب

ً ٍاشّن بّد  آیئیه با این ذ اِد کُ این دِذا ىذکر بّدن ِ ذ اِذشّن ًٍ ذّی رنگ چش
ندا جنّ . آ ٍا یکیشّن ًٍ بال  ٍاش بزرگ ذر ِ حَن ذر بّد. کُ یکی سةز ِ یکی آبی بّد

 :رفز ِ گ ز
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 اِفریه کدِىرّنین؟- 

ً ٍای سةز ِ بال ٍای بزرگ داشز قدىی جنّ اِىد ِ گ ز  :اِنی کُ چش

 .ىن ٍسرً- 

ُ طرف ىن خً کرد ِ گ ز  :ندا سرش رِ ب

 اسيش چی بّد؟... چیز... حس این اِفریه ِ اِن ًٍ- 

 .آرباذه- 

 :  سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

 .ٍا ٍيّن-

ُ ای بزرگی کُ ذّی داالن بّد رفرً ُ طرف ىیز شیش . دسری رِش کشیدو. مةخندی زدو ِ ب
ُ  ٍا گ رً  :رِ بُ بچ

حاشید برید دِر بزنید، چیز ٍایی کُ براذّن سّامُ رِ از . نشسرن این جا فایدٌ ندارٌ- 
ر برگردین، ازذّن اطالعاد ى ید . کسایی کُ این جا ٍسرن بخرسین ُ ذّن دسز حُب ٍي

 .ىی  خّاو

 :بُ نریيان کُ داشز بیرِن ىی  رفز نگاٌ کردو ِ گ رً. ٍيُ خارج شدن

 ذّ کجا؟- 

 .برگشز ِ ىنرظر نگاًٍ کرد

 !قرار بّد نقشُ بکشیً- 

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز
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ُ ریزی کار کنی! امینا بی خیال-  ذّ اِل ذصيیً داشری ذّی رفی  . این جا نيی ذّنی با برناى
ُ رِ بشی؛ اىا االن ذّ ارفنّن ٍسری این جا باید یاد بگیری کُ ىّق یز رِ ! با نارسّس رِب

چیز ٍای زیادی این جا . حس ذّ ًٍ ىصه بقیُ دنةال اطالعاد ى ید باش. ىدیریز کنی
 !حیدا ىیشُ

ىاد ِ ىةَّد بُ جایی کُ رفرُ بّد خیرٌ شدو ِ بُ حرف ٍایی . مةخند کجی زد ِ رفز
 .کُ زدٌ بّد فکر ىی  کردو

ً کً مةخند بزرگی رِی مةً نشسز ُ طّر کار ىی  کنُ! درسرُ. ک . باید بةینً عنصر این جا چ
 .بُ اِفریه ِ آرباذه کُ ىنرظر نگاًٍ ىی  کردن خیرٌ شدو ِ مةخند بزرگی زدو

 ***

ه  رِف قد کّذاٍی داشز . خیرٌ شدٌ بّدو (Getel)دسرً رِ بُ کيرو زدٌ بّدو ِ ىنرظر بُ گِف
ٌ  ٍای یّنان ِ رِو ُ ای از برگ سةز رِی سرش بّد، ىصه حادشا ً ٍای ىشکی ! ِ حنق چش
ّ ٍای طالییش ذضاد جامةی رِ ایجاد کردٌ بّد مةخندو رِ گزیدو ِ . درشری داشز ِ با ى

ً ریزی نگاٍش کردو ُ ای کُ ذا االن دیدٌ بّدو این یکی از . با اخ برخالف چَارذا فرشر
ُ ٍّا ذر ِ شی ّن ذر بّد  .ٍيُ سرب

 ...خت راسرش را بخّاٍید- 

 :حریدو ىیّن حرفش ِ گ رً

ره-  ىن سُ ساعرُ کُ دارو دنةال ذّ ! راسرش رِ ىی  خّاو؛ اىا حّصنُ ندارو ذّجیُ کنی گِف
بةینً ىی  خّای ٍيین طّر خةر ٍا رِ بُ ىن برسّنی؟ اِن طّری ِقری نارسّس ! ىی  گردو

 !حشز در این درِازٌ بّد، برای ىن دسز ذکّن ىیدٌ ِ ذّ ذازٌ رسیدی

 .زیرچشيی بُ ىسیر دسز ىن کُ بُ طرف درِازٌ گرفرُ شدٌ بّد نگاٌ کرد
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 :مت ٍای حَنش رِ رِی ًٍ فشرد ِ گ ز

خت ىی  ذّانً بُ شيا قّل بدًٍ کُ از این بُ ب د ٍرِقز صدایً کردید، فّرا خّدو را - 
 یُ شيا برسانً، خّا اسز؟

 :مةخند کجی زدو ِ گ رً

 ِ ىن از کجا ى يئن باشً کُ قّمز قّمُ؟- 

ُ ی برگ رِی سرش رِ برداشز برگی ازش کند کُ یکی حشز . دسرش رِ باال برد ِ حنق
 :برگ رِ بُ طرف ىن گرفز ِ گ ز. سرش فّرا رِیید

ىن ِقری این برگ را بُ . از ٍرکداو از فرشرگانی کُ در اطرافران اسز ىی  ذّانید بخرسید- 
ُ او . کسی بدًٍ ی نی حريا سر قّمً خّاًٍ ىاند اصال، اصال اگر زیر قّمً زدو شيا ذنةی

 !کنید

 .سرو رِ ذکّن دادو ِ برگ رِ ازش گرفرً

 .حس اگُ زیر قّمز زدی ىن ذنةیَز ىی  کنً. خینی خت- 

 .مةخندی زد ِ حرِاز کرد

ُ طرفً ىی اِىدن نگاٌ کردو نزدیکً شدن ِ ذ ظیً . برگشرً ِ بُ آرباذه ِ اِفریه کُ ب
 .کّذاٍی کردن

 خت چی شد؟ ىیشُ یا نُ؟- 

 :اِفریه

اِ گ ز ٍرگز این کار را داخه کاخ انجاو ندٍید؛ زیرا کُ . ىا بُ الگّس گزارش دادیً- 
 .ىرىر  ٍا بُ این اىر ِاکنش ىی دٍند
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 خت حس ىیشُ بیرِن این کار رِ کرد؟- 

 :آرباذه

 .آری، بیرِن ىی  شّد- 

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

بگید امینا کار ىَيی با ٍاذّن . ىن بیرِن ىنرظرشّن ٍسرً. حس برید بُ بقیُ ًٍ بگید- 
 .دارٌ

ُ  ٍا رِ حیدا کنن ِ ٍيُ . بُ درِازٌ نگاٌ کردو. ٍردِ حرِاز کردن ِ رفرن ُ ی بچ ذا ٍي
. از چند داالن گذشرً. بُ طرف کاخ ىرىر برگشرً. بیرِن جي  بشن خینی طّل ىی  کشُ

ُ ای کُ داشز از کنارو رد ىی  شد، نگاٌ کردو  :گ رً. بُ فرشر

 رِ حیدا کنً؟ (Olinda)کجا ىی  ذّنً اِمیندا - 

 :با دسز بُ چند داالن جنّذر  اشارٌ کرد ِ گ ز

 .درحال ىالقاد با کسی اسز. اِمیندا آن جاسز- 

ُ  اشارٌ کرد، حرکز کردو ُ طرفی ک کالٌ شننً رِ ىرذت کردو ِ جنّی . ذشکر کردو ِ ب
ُ ی بزرگ ِ باشکٍّی کُ حشز ىیز نشسرُ بّد نگاٌ کردو. داالن ایسرادو کً . بُ فرشر

بال  ٍای خینی بزرگی داشز ِ بدنش کاىال از حر ٍای ! ىّندٌ بّد دٍنً از حیرد باز بيّنُ
صّرذش از س یدی ىی  درخشید ِ با دِذا گّی . س ید ِ درخشان حّشیدٌ شدٌ بّد

با . مةً رِ گزیدو ِ بُ کسی کُ با ٍاش ىالقاد ىی  کرد نگاٌ کردو. ىشکی ىزین شدٌ بّد
 .دیدن نریيان قدىی بُ جنّ برداشرً

 :اِمیندا نگاٌ عيیقی بًَ انداخز ِ گ ز
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 ذّ ىدىرة ٍسری؟- 

 :با بُ یاد آِردن این کُ از زبّن آیئیه شنیدٌ بّدو گ رً. کيی فکر کردو

 .بنُ- 

 :با دسز  اشارٌ کرد ِ گ ز

 .بنشین- 

ُ رِی نریيان نشسرً  .نزدیک رفرً ِ رِب

 :اِمیندا نگاٍش رِ ازو گرفز ِ گ ز

ٍيان طّر کُ گ رً در ارفنّن شرایط با ىارِو ِ . آٌ داشرً برایز ذّضیح ىی  دادو- 
ُ ای . این جا شرایط بسیار خاصی دارد. قیدِو ِ رفی  فر  ىی  کند در ارفنّن ٍیچ غریة

ٌ ای بّدٌ کُ آیئیه از ذاد اقدس  ُ خاطر اجاز نيی ذّاند ِارد شّد ِ آىدن شيا بُ این جا ب
حس ِقری آن م ین . اگر آن اجازٌ نةّد شيا االن ٍدف ذیر شَاا ٍا بّدید. گرفرُ اسز

 .ِارد ارفنّن شّد از ذیر شَاا ٍا در اىان نخّاٍد بّد

 :نریيان ىر کر گ ز

اِنا از یُ خّشُ یا ٍرچیزی کُ شاید ىا . اىا ىن یُ ىدد کّذاٌ حیششّن بّدو- 
 اىکانش نیسز کُ برّنن ىقاِىز کنن؟. ن َيیدیً چیُ، انرژی ىی  گرفرن

نگاٍی بُ . اِمیندا بادقز بُ حرف ٍای نریيان گّش داد ِ دسری بُ صّرذش کشید
 :ٍردِىّن انداخز ِ گ ز

ُ او-  ! نيی دانً کُ چُ اذ اقی ىی افرد. ذا بُ حال با چنین چیزی برخّرد نداشر
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ٌ ىانند بیرِن فرسرادو سرو رِ . نریيان بُ ىن نگاٌ کرد. ٍيین رِ کً داشریً. ن سً رِ آ
 .با ذاسف ذکّن دادو

 :کُ ىر کر بُ یُ نق ُ خیرٌ شدٌ بّد، انداخرً ِ گ رً (olinda)نگاٍی بُ اِمیندا 

ىن احساس ىی  کنً نیرِی عناصر چَارگانُ ذّی ارفنّن یُ شکه دیگُ ِ با یُ قدرد - 
ىی  خّاسرً بدِنً کُ این ِاق یرُ یا فقط یُ احساس امکیُ؟ چّن از ِقری . دیگُ باشُ

ُ خّد ف امیز ىی  کنُ ِ دسز ٍاو یُ حال خاصی دارٌ  .بُ ارفنّن اِىدو چاکراو خّدب

 :ب د از ذيّو شدن حرفً گ ز. با دقز نگاًٍ ىی  کرد

در زىین ىّان ی ٍسز کُ نيی شّد عناصر را بُ راحری . آری ذّ درسز حدس زدی- 
ف ال نيّد؛ بُ عنّان ىصال در زىین باید فکر کرد کُ عنصر را بُ چُ حامری بُ کار برد ِ 
ب د ذصيیً بگیری کُ آن را از دسز  ٍایز یا ٍرجای دیگر از بدنز خارج کنی؛ اىا در 

ُ طّر عنصر را اسر ادٌ کنی، . ارفنّن این طّر نیسز کافیسز از ذٍنز بگذرد کُ چ
ُ خّد ٍيان کار را ىی  کنند، بدِن ٍیچ ذيرکزی  .دسز  ٍایز خّدب

 :مةخندی زدو ِ گ رً

ُ ای داشریً-  برای ٍيین . چّن ىا ذّی زىین این عنصر رِ ف ال کردیً، شرایط دیگ
 .خّاسرً کُ این جا ًٍ اىرحانش کنً

 :فّری گ ز

 !نزدیک کاخ ىرىر این  کار را نکنید- 

 :مةخندو رِ حررنگ کردو ِ گ رً

 .بیرِن از کاخ این کار رِ انجاو ىی دیدو. نُ خیامرّن راحز- 
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. بُ نریيان نگاٌ کردو ِ با  اشارٌ فَيّندو کُ بریً. سرش رِ بُ ى نی فَيیدن ذکّن داد
حشز سرو نریيان خارج . از داالن خارج شدو. از جاو بنند شدو ِ از اِمیندا اجازٌ گرفرً

ً قدو شد  .شد ِ با ٍاو ٍ

 از جیکّا خةر داری؟- 

 .دمً یَّ شّر افراد. ایسرادو ِ نگاٍش کردو

ُ طّر؟ ىگُ چیزی شدٌ؟-   چ

ُ ای باال انداخز ِ بُ راٍش اداىُ داد ً قدو شدو. شّن  .بُ اجةار با ٍاش ٍ

اِن شرایط خاص ذری نسةز بُ بقیُ . باید حّاسز بَش باشُ. ی نی نيی دِنً! نُ- 
 .دارٌ

 .ٍنّز بُ در خرِج از کاخ نرسیدٌ بّدیً. سرو رِ ذکّن دادو

 با  ایيان در چُ ِض ی ٍسری؟- 

 :زیرچشيی نگاٍش کردو ِ با اخً گ رً

 .نيی خّاو در این ىّرد حرف بزنً- 

 .صدایی شةیُ ٍّو ازش خارج شد

 !فقط ىی  خّاسرً بةینً بُ کجا رسیدی- 

ِقری دید ٍيراٍش نیسرً، برگشز . ایسرادو ِ نگاٍش کردو. بُ در کاخ رسیدٌ بّدیً
 .ِ نگاًٍ کرد

ُ ی ىن با  ایيان رِ نيی خّاسری-  بُ قّل خّدد . چرا براد ىَيُ؟ ذّ از اِل ًٍ راب 
ُ  ایيان ِاق ا میاقز ! خت. صدبار ًٍ بًَ این رِ گ ری ىن ًٍ بُ این نریجُ رسیدو ک
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حاال چی ىی  خّای . فکرکردن ندارٌ ِ ىن  اشرةاٌ کردو کُ یک سال خّدو رِ درگیرش کردو
دیگُ اصال نيی خّاو ریخز ِ . بشنّی؟ این کُ ازش ىرن ر شدو؟ آرٌ ىن ازش ىرن ر شدو
 خّا شد؟. ذرکیةش رِ بةینً ِ االن ًٍ دارو بُ زِر ذحينش ىی  کنً

 :گردنش رِ خارِند ِ گ ز. بُ حشز سرو نگاٌ کرد

 !شاید- 

ُ  ایيان کُ با ناباِری بًَ خیرٌ شدٌ بّد، نگاٌ . برگشرً ِ بُ حشز سرو نگاٌ کردو ب
 .فحشی زیر مت بُ نریيان دادو. کردو

 :قدىی بُ جنّ برداشز ِ گ ز

 این ذصيیً آخرذُ؟- 

ُ ای باال انداخرً ِ گ رً  :شّن

 .ٍيّن محظُ ًٍ ذصيیيً ق  ی بّد. از دیشت ذصيیيً رِ گرفرً- 

ُ رِو ایسراد ً ٍاش نگاٌ کردو. جنّذر اِىد ِ دقیقا رِب  .سرو رِ باال بردو ِ بُ چش

 :آرِو گ ز

ُ طّری ىی  ذّنـ-   ...ی نی چی امینا؟ چ

 :ِسط حرفش حریدو ِ گ رً

ىن ًٍ . ٍيّن طّر کُ ذّ ذّنسری یک سال بُ ىن درِغ بگی ِ ىن رِ بازی بدی- 
از زندگیً حاکز کردو، از قنةً، از . ٍيّن طّری اِن اذ ا   اشرةاٍی رِ فراىّش ىی  کنً

ٌ  ٍاو ً ٍای یشيی ای رِ کُ با عشق درِغینش بًَ ! ذٍنً، از خاطر ِ برای ٍيیشُ چش
 .خیرٌ ىی  شد فراىّش ىی  کنً
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 :قدىی ازش دِر شدو ِ گ رً

ُ ای فکر کن کُ ب د از برگشرنز ذّ . بَررٌ دیگُ بُ این ىّضّع فکر نکنی-  بُ اِن بچ
حس ذّ ًٍ ىن رِ فراىّش . ٍنیا خینی دِسرز دارٌ ِ ىی  ذّنُ خّشةخرز کنُ. باباشی

 .کن

ُ  طرف در حرکز کردو ٌ اش رِ ازش گرفرً ِ ب بُ نریيان کُ ىنرظر . بی ذّجُ بُ نگاٌ خیر 
مةً رِ گزیدو ِ سّزشی رِ . بًَ نگاٌ ىی  کرد، نگاٌ گذرایی انداخرً ِ از کنارش رد شدو

ُ ی یک سامُ نابّد شد! قنةً... قنةً... قنةً. ذّی قنةً حس کردو آٍی . قنةً سر این قضی
ُ  ٍای نگَةان  اشارٌ کردو کُ درِازٌ رِ باز کنن . کشیدو ِ بُ فرشر

ُ  ٍا کُ ىنرظر ایسرادٌ بّدن نگاٌ کردو نزدیکشّن رفرً ِ . از درِازٌ رد شدو ِ بُ بچ
 :گ رً

 .ارفنّن با زىین شرای ش فر  ىی  کنُ. عنصر ٍاذّن رِ اىرحان کنید- 

ُ ی ًٍ، بُ جي  ىنحق شدن  ُ  شّن ُ  ب ُ  ایيان ِ نریيان کُ شّن ن س عيیقی کشیدو ِ ب
ُ  ٍا کُ دسز ٍاشّن رِ ذکّن ىی  دادن ِ با . نگاٌ کردو عصةی نگاٌ ازشّن گرفرً ِ بُ بچ

 .احریاط از عناصرشّن اسر ادٌ ىی  کردن، خیرٌ شدو

 :بنند گ رً

با ىقیاس باال کار . فضای بُ این بزرگی این جاسز! این چُ ِض یُ؟ قشنگ ِ باقدرد- 
 .کنید

ُ  ایيان ِ نریيان نگاٌ . عصةی دسرً رِ بُ کيرو زدو ِ بَشّن خیرٌ شدو برگشرً ِ ب
 .کردو

 :دِبارٌ با صدای بنند گ رً
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 .زِد باشین. شيا دِذا ًٍ جزِ این ٍا ٍسرین- 

ُ کً آرِىً ىی  کرد. ِ با اخً بَشّن خیرٌ شدو دسز راسز ِ چخً ! این فریاد کشیدن ی
ُ رِو حرذابش . کنار ًٍ نگَشّن داشرً. رِ سيز چج بدنً بردو چرخی دادىش ِ بُ رِب

 !بدِن ٍیچ ذيرکزی. کردو

 .مةخندی کُ داشز رِی مةً ىی  اِىد رِ قّرد دادو ِ اخً کردو

 این جا ارفیز ىةارزٌ رِ داری؟! ذّی زىین کُ زدی مز ِ حارو کردی- 

 :آرِو ِ شيردٌ گ رً. برگشرً ِ بُ نریيان کُ نزدیکً ایسراد نگاٌ کردو

 ی نی ىن بی ارفیرً؟- 

 :حّزخندی زد ِ گ ز

نزدیک جنگ ! شاید باشی؛ اىا خت ىنظّر ىن االن این بّد کُ بدِن قصد ىرگ بجنگی- 
 .با نارسّس ىصدِو نشً

با زبّن بی زبّنی داشز اعرراف ىی  کرد کُ قدرد ىن . مةخند حیرِزی رِی مةً نشسز
 .بیشررٌ

 :حّزخندش رِ عيیق ذر کرد ِ گ ز

 !امةرُ االن خینی ىّاات خّدد باش؛ چّن ىن عادد ندارو م  ی رِ ذالفی نکنً- 

 :مةخندو رِ جي  کردو ِ گ رً

 .خینی ى يئن نةاش- 

ُ ای . ىشرش رِ جنّ آِرد ُ ی قدرد رِی ىشرش ضرب دسرً رِ ىشز کردو ِ بُ نشّن
یَّ . شننً رِ ىرذت کردو ِ خّنسرد نگاٍش کردو. عقت رفرً ِ ازش فاصنُ گرفرً. زدو
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قدىی عقت . دِذا دسرً رِ باال بردو ِ باد رِ بُ شکه ذّث بزرگی جنّی حاش کّبیدو
ٌ ای زدو. برداشز ِ با چشً براو خط ِنشّن کشید ُ طرفً . مةخند ىسخر کف دسرش رِ ب

ُ طرفً حرذاا کرد قةه از . قدىی بُ عقت برداشرً. گرفز ِ با شدد باد رِ از دسرش ب
دسز چج ِ راسرً رِ . این کُ بی رً، ذ ادمً رِ ح ظ کردو ِ بُ سيز چخش دِیدو

نّبری ِ ذند ذند ذکّن ىی  دادو ِ ٍيّن کار قةنیً رِ با سرعز ِ شدد بیشرری انجاو 
 .ىی  دادو

ُ ای کُ داشرً درسز ىی  کردو،  سری  بُ خّدش اِىد ِ با یُ حرکز چرخشی از حنق
ً ٍای گرد بُ حجً ! فَيیدو ىی  خّاد چی کار کنُ. دِر خّدش چرخید. خارج شد با چش

ُ طرفً حرذابش کرد. گرد بین دسرش نگاٌ کردو ُ گاٌ کردو . دِ دِر زد ِ ب دسز ٍاو رِ ذکی
. باد حدِد یک ِجت باال ذر از بدنً عةّر کرد. ِ بُ صّرد خّدو رِ رِی زىین انداخرً

 .سری  از جاو بنند شدو. نگاٍش کردو کُ با نیشخند نگاًٍ ىی  کرد

حّاسً بُ کار خّدو بّد ِ نيی دِنسرً کُ اِن . دِذا دسرً رِ کنار ًٍ گرفرً ِ چرخّندو
ُ ای دارٌ بُ صّرد ! ىّاات بّدو بادی کُ از دسرً خارج ىی  کنً بُ ٍرز نرٌ. چُ نقش

ُ طرفش حرذاا کردو ٌ ای دسرً رِ چرخّندو ِ ب ً زىان یک قدو جنّ رفرً. دایر فاصنُ . ٍ
 .زیاد دِری باًٍ نداشریً

حجً بادی کُ ٍر دِ ىی  خّاسریً بُ ًٍ بزنیً، ٍيزىان خارج شد ِ بُ ًٍ برخّرد کرد 
آخی زیر مت گ رً ِ . بُ حشز رِی زىین افرادٌ بّدو. ِ قدرذش بُ خّدىّن برخّرد کرد

ُ ای کُ داشرً رِی ًٍ فشردو. نشسرً ً ٍاو رِ بُ خاطر سرگیج بُ اِن ِحشیِف . چش
بُ دسری کُ . اِن ًٍ دقیقا ذّی ِض یز ىن بًَ خیرٌ شدٌ بّد. رِانی نگاٌ کردو

ُ طرفً دراز شد نگاٌ کردو  .ب

 :فراىرز نزدیکً اِىد ِ گ ز. دسز ندا رِ گرفرً ِ از جاو بنند شدو

 .شيا دِذا قدرذرّن برابرٌ، برای ٍيین ٍیچ ِقز یک ن ر حیرِز نيیشُ- 
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 .شی ّنُ ىیگُ بزنً مز ِ حارش کنً! اِن بی جا کردٌ با ىن انرژیش برابرٌ

 :نگاٌ ازش گرفرً ِ گ رً

 عنصرٍا در چُ ِض یریُ؟- 

این جا . جنگ قةه ذّی زىین بّد ِ ىا خینی ىحدِدیز داشریً! این جا خینی بَررٌ- 
 .خینی خّا عيه ىی  کنُ عناصر

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

 ٍيُ کار کردین؟- 

ُ  طرف کاخ ىرىر برگشریً  :بُ اِفریه نگاٌ کردو ِگ رً. ب د از گرفرن ذایید از ٍيُ ب

 از ِقری ىا اِىدیً، چند رِز گذشرُ؟- 

 :نگاٍی بُ آرباذه انداخز ِ گ ز

. سُ رِز- 

ً ٍای گرد نگاٍش کردو ِ گ رً  :با چش

ه -  رِف  .کجاسز؟ زِد بگید بیاد حیش ىن (Getel)گِف

 :سری ذکّن داد ِ گ ز

 .چشً- 

. ى نّو نیسز چُ اذ اقاذی ذا االن افرادٌ. کالفُ بّدو. نزدیک داالن خّدىّن بّدو
 .عصةی ِ کالفُ قدو رِ ىی  رفرً

 چی  شدٌ؟- 
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 :کالفُ جّاا دادو. برگشرً ِ بُ نریيان نگاٌ کردو

. از ِقری اِىدیً سُ رِز گذشرُ ِ ىن اىرِز فقط با گره جرِبحض کردو. ىنرظر گرنً- 
 .حّاسً نةّد کُ بخرسً چُ خةرٍایی دارٌ

ُ رِو فرِد اِىد. بُ گره کُ از دِر ىی  اِىد نگاٌ کردو  .بال ٍاش رِ بسز ِ رِب

 :ذ ظیً کّذاٍی کرد ِ گ ز

 .ىن را خّاسرُ بّدید- 

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

 بگّ بةینً ذّ این سُ رِز چی گذشرُ؟ نارسّس ِارد رفی  شدٌ یا نُ؟. آرٌ- 

 :سرش رِ حایین انداخز ِ گ ز

ىنرظر فرصز برای حينُ . اِ رِز دِو ِارد رفی  شدٌ ِ حال رفی  در ذصرف اِسز! آری- 
 .بُ قیدِو اسز

 :نریيان حرسید. حراسررس ن سً رِ بُ بیرِن فرسرادو

ُ قدر ذن اد دادٌ؟-   چ

 :گره نگاٍش رِ بین ىن ِ نریيان چرخّند ِ جّاا داد

ٌ اند؛ اىا اِ از این اذ ا  -  ىی  شّد گ ز کُ ٍزار ن ر از مشکرش بُ دِزخ فرسرادٌ شد
 .اصال نگران نیسز

 :دسرً رِ بُ صّرذً کشیدو ِ گ رً

 .زِد برِ حیش آیئیه بگّ کار ىَيی با ٍاش دارو- 
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 .ذ ظیيی کرد ِ دِبارٌ حرِاز کرد

 .این طّری خینی زِد بُ ارفنّن ىی  رسُ- 

 :نگاٍش کردو ِ گ رً

 بَرر نیسز بریً ىارِو؟- 

ٌ ی بَرری براىّن ىی  سازٌ-  ُ ی ىةارز ى يئن باش ذا . نُ بَرر نیسز؛ چّن ارفنّن صحن
حداکصر خّدش ِ اِن شیش ذا احيق با . ارفنّن نيی ذّنُ با ذ داد زیادی از مشکرش بیاد
 .یُ مشکر کّچیک از جادِگراش ٍيراٍش ىیان

 :بی ربط حرسیدو

 ذّ ِقری اِن جا بّدی، باربد رِ ندیدی؟- 

 .ذیز نگاًٍ کرد ِ نچی کرد

 :دِبارٌ حرسیدو

 !ی نی چی؟ ی نی کشرُ شدٌ- 

ُ ای باال انداخز ِ گ ز  :شّن

 .نيی دِنً- 

 .اىیدِارو ىردٌ باشُ- 

 .سرو رِ باال بردو ِ نگاٍش کردو. زیرچشيی نگاًٍ کرد ِ دسز ٍاش رِ بُ کيرش زد

 بریً حیش الگّس؟- 

ً ٍاو رِ ریز کردو ِ حرسیدو  :چش
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 ِاسُ چی؟- 

 :قدىی بُ جنّ برداشز ِ گ ز

 .ازش یُ سّامی دارو- 

ُ ای باال انداخرً ِ گ رً  :چّن

 .بریً- 

ُ ی بزرگی باشُ. ٍيراٍش راٌ افرادو ن س . فکر ىی  کنً الگّس ًٍ ىصه اِمیندا فرشر
انقدر درگیر فکر کردن . عيیقی کشیدو ِ بُ ِقری کُ نارسّس ِارد ارفنّن بشُ فکر کردو

 .بُ نریيان کُ با دقز بُ صّرذً نگاٌ ىی  کرد، نگاٌ کردو. بّدو کُ ن َيیدو کی رسیدیً

 چیُ؟- 

ُ طرفً خً شد ِ گ ز  :ب

 صّرذز چی  شدٌ؟- 

 .دسری بی ٍدف بُ صّرذً کشیدو

 ىگُ چی  شدٌ؟- 

ُ ی چخز دارٌ کةّد ىیشُ-   .گّن

ُ و گذاشرً ِ حرسیدو  :دسرً رِ رِی گّن

 دارٌ کةّد ىیشُ یا شدٌ؟- 

 :نگران گ ز

 .دارٌ کةّد ىیشُ- 
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! شّکُ ٍيراٍش شدو. دسرً رِ ىحکً گرفز ِ دنةال خّدش کشید

 :ِارد داالنی کُ ىر نق بُ الگّس بّد شد ِ ىسراصه حرسید

 این طةی یُ؟- 

ُ ای کُ با آراىش نگاٍيّن ىی  کرد، خیرٌ شدو ُ ی عظیً امجص . ِای خدای ىن. بُ فرشر
ُ قدر بزرگ ِ ىقردر  :نگاٌ دقیقی بُ ىن انداخز ِ با محن آرِىی گ ز! چ

 از کی این طّر شدٌ اسز؟- 

 :نریيان بُ جای ىن جّاا داد

ً کً کةّد ىیشُ. ٍيین االن دیدو-   .دارٌ ک

با سر بُ ىن  . فّری دِذا فرشرُ ااٍر شدن. دسرش رِ گردش ِار ذّی ٍّا ذکّن داد
ُ طرفً اِىد ِ دسرش رِ رِی صّرذً کشید. اشارٌ کرد اصال نيی دِنسرً چُ . یکیشّن ب

فقط ىی  ذّنً احريال بدو کُ . این قدر نگران شدٌ! نریيان ٍا! شکنی شدٌ کُ نریيان
ِگرنُ نریيان کسی نیسز کُ بخّاد ذا این حد نگران بشُ ِ ! خینی اِضاع ِخیيُ
 !نگرانیش رِ برِز بدٌ

ُ ای کُ دسرش رِ بُ صّرذً کشیدٌ بّد، بُ الگّس نگاٌ کرد ِ سرش رِ ذکّن  فرشر
 .کّچیکی داد

 .ىدىرة نزدیک ىن بیا- 

ُ طرفش رفرً ِ کنارش ایسرادو . سنگ سةز رنگی رِ بُ صّرذً نزدیک کرد. با طيانینُ ب
ً ٍاو رِ بةندو  :ب د از چند شانیُ گ ز. نّری ازش خارج شد کُ باعض شد چش

 .بَةّد یافز. سةحان اهلل ِ امحيد اهلل ِ ال امُ اال اهلل ِ اهلل اکةر- 
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ً ٍاو رِ باز کردو ن س عيیقی کشیدو ِ ع ر خّش بّیی کُ ذّی فضا حیچیدٌ . آرِو چش
نگاٌ دقیق بُ صّرذً . صّرذً رِ بُ سيز نریيان چرخّندو. بّد رِ با ذياو ِجّد بن یدو

 .کرد ِ ناىحسّس ن س عيیقی کشید

ُ رِی الگّس بّد رفرً ِ رِش نشسرً ُ طرف صندمی ای کُ رِب با سر بُ نریيان  اشارٌ . ب
 .نزدیک اِىد ِ صندمیِف کنارو نشسز. کردو

 .گيان ىی  کنً برای اطالع از چیزی بُ این جا آىدٌ باشید- 

ُ ای ىصنحری کرد ِ گ ز  :نریيان سرف

ِ  ٍایی کُ رِىّن اعيال شدٌ . بنُ-  قةه از این کُ بُ رفی  بریً، ىرّجُ شدیً کُ باید جاد
 .رِ باطه کنیً؛ چّن ِرِد با جادِ بُ رفی  ىيکن نیسز

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

 .آری درسز اسز- 

ُ ی چشً نگاٍش کردو با حرفش ىرّجُ شدو کُ برای چی بُ دیدن الگّس . از گّش
 .اِىدیً

ذّی مشکر نارسّس، یُ مشکر ىخرص بُ جادِگرٍاسز ِ اِن ٍا االن ِارد آسيّن - 
ِ  ٍا رِ اسر ادٌ ىی  کنن  .شدن ِ دارن اِن جاد

ُ ی ىنظّرد ىی  شّو-  ٌ اید ِ قرار اسز آن ٍا . کاىال ىرّج شيا نیز با خّد دِ جادِگر آِرد
ِرِد جادِگر  ٍا بُ آسيان آزاد اسز ِ حری اسر ادٌ از جادِ . ًٍ از جادِ اسر ادٌ کنند

ٌ ذر ِ راحز ذر از زىین اسز، ٍيان طّر کُ عناصر راحز ذر جاری  در آسيان بسیار ساد
 .صّرد ىدىرٌ نیز جادِیی بّد کُ از قیدِو ذا بُ این جا رسیدٌ بّد. ىی  شّند

 :بُ جنّ خً شدو ِ گ رً
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حس اگُ این طّر باشُ این مشکر اصال قابه کنررل نیسز؛ چّن در برابر شَاا  ٍا اىکان - 
 !دارٌ کُ برّنن ىقاِىز کنن؛ از جادِ ًٍ کُ بُ راحری اسر ادٌ ىی  کنن

ّ  ٍای س ید ِ بنندش رِ دسز کشید ِ گ ز  :ى

این مشکر ىن ّن بسیار قدرذيند اسز؛ اىا شيا از قدرد خداِند سةحان . آری ىراس انُ- 
 .اِسز ذّانای ذياو ٍسری. غافه ىشّید

ن س عيیقی . مةخند عيیقی زدو ِ آراىش حرفش رِ با ذياو ِجّد بُ قنةً سرازیر کردو
 :از جاو بنند شدو ِ گ رً. کشیدو

 .با اجازٌ- 

ىن باید ىی  رفرً ِ کاری بُ نریيان نداشرً کُ . از داالن خارج شدو. سرش رِ ذکّن داد
قدو ٍاو رِ بنند . احرياال االن آیئیه رسیدٌ بّد ِ ىنرظر ىن بّد. ىی  خّاد بیاد یا نُ

ُ رِو ایسراد. نزدیک داالن خّدىّن دیدىش. برداشرً ُ طرفً حرِاز کرد ِ رِب  .ب

ً ٍاش غً ىی  بارید ذحز ذاشیر نگاٌ ىغيّىش ساکز شدٌ . دیگُ مةخند نيی زد ِ از چش
ً ٍاش خیرٌ شدو چُ اذ اقی ىی  ذّنُ آیئیه . مت ٍاو حرکز نيی کرد. بّدو ِ بُ چش

ً ٍاش صحةز ! ٍيیشُ خندِن رِ این قدر ناراحز کنُ اِن قدو اِل رِ برداشز ِ با چش
. کرد

ُ قدر خراا شدٌ گ ز کُ نارسّس عّضی چُ . گ ز کُ ِض یز رفی  چ
ُ ای کُ ذّسط خّدش ِ مشکرش از بین رفرن . ِحشی بازی  ٍایی درآِردٌ ِ چُ ٍيُ فرشر

گ ز کُ آىابیه ًٍ ذّی این بازی کصیف از بین رفرُ ِ ىن فَيیدو دمیه اصنی غً 
ً ٍاش چیُ آىابیه ِ آیئیه خینی با ًٍ صيیيی بّدن ِ ىی  ذّنسرً حس کنً . چش

ً دیگُ داشرن  .ىحةز ِ م  ی رِ کُ بُ ٍ
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ُ ی حنکً اِىدٌ بّدن ِ ذقال ىی  کردن سرازیر بشن  چندبار حنک زدو ذا  اشک  ٍایی کُ ذا مة
فکر این کُ . آٌ کُ صد افسّس ًٍ چیزی کُ از دسز رفرُ رِ برنيی گردِنُ. رِ کنررل کنً

ُ و  ُ  ٍا از بین برن، دیِّن ذّی جنگيّن با نارسّس بخّایً ذن اد بدیً ِ ٍرکدِو از بچ
 .ىی  کرد ِ ذرس بزرگی بُ دمً چنگ ىی انداخز

 :مت ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو ِ حرسیدو

ُ قدر دیگُ ىی  ذّنید ىقاِىز کنید؟ ی نی نارسّس کِفی بُ ارفنّن -  ( Arfaloon)چ
 ىی  رسُ؟

 :سرش رِ ذکّن داد ِ جّاا داد

نيی دانً؛ اىا حداقه ذا سُ رِز دیگر بُ ارفنّن ىی  رسند؛ اىا نگران نةاش زیرا کُ ذن اد - 
 .زیادی ذا بُ حال دادٌ اسز ِ ذا بُ ارفنّن برسد، مشکر زیادی نخّاٍد داشز

 :مةً رِ گزید ِ گ رً

 .برای آىابیه ىراس ً- 

 :مةخند غيگینی زد ِ گ ز

ٍر محظُ ىيکن اسز کُ بُ قیدِو . ىن باید بُ قیدِو برگردو. از ذّ ىينّن ٍسرً- 
 .حينُ شّد

 .نيی خّاو بُ این فکر کنً کُ ذّ ًٍ از بین بری. ىّاات خّدد باش- 

 :مةخند ذنخی زد ِ گ ز

 .ىن جزِ فرشرگان عنیا ٍسرً ِ از بین نيی رِو. نررس ىدىرة- 

 :نگاٌ گیجً رِ کُ دید، اداىُ داد
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ُ ی آیندٌ ٍسرً ِ اگر آسیت بةینً، زِد بَةّد . آىابیه از فرشرگان نگَةان بّد-  ىن فرشر
 .ىی یابً

 :ن سی از سر آسّدگی کشیدو ِ گ رً

 .ٍر اذ ا  جدیدی کُ افراد گره رِ حیش ىن ب رسز ذا براو خةر بیارٌ. خینی خت- 

 .بُ نریيان کُ نزدیکً ىی  اِىد خیرٌ شدو. سرش رِ ذکّن داد ِ حرِاز کرد

 چی  شد؟- 

 :ن س عيیقی کشیدو ِ گ رً

ذقریةا سُ رِز دیگُ بُ این جا . چی ىی  خّاسری بشُ؟ ٍيین طّر درِ ىی  کنُ ِ جنّ ىیاد- 
 .ىی  رسُ

 :کنار گردنش رِ خارِند ِ گ ز

 .حس نةاید دیگُ بشینیً- 

 .اسر َاىی نگاٍش کردو

ِ  ٍاشّن رِ از ٍيین جا ب رسرن ذا نرّنن بُ این جا برسن-  کال االن . باید ساو ِ ٍنیا، جاد
 .دیگُ ِقز اسرراحز کردن نیسز

 :سرو رِ بُ ى نی فَيیدن ذکّن دادو ِ گ رً

ُ  ٍا بگّ بیان بیرِنِف کاخ-   .حس بُ بچ

. آٌ خدایا بُ آراىش احریاج دارو. دسز ٍاو رِ ىحکً بُ صّرذً کشیدو. از کنارو رد شد
ُ طرف خرِجی حرکز کردو ُ طّر کنررل . ب باید گردباد رِ این جا ذيرین کنً ِ بةینً چ

نارسّس بُ یک انسان احریاج . سر جاو ایسرادو. یَّ باربد از ذٍنً عةّر کرد. ىیشُ
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ُ ای باال ! داشز ذا با قربّنی کردنش ِارد رفی  بشُ نکنُ اِن یُ ن ر باربد بّدٌ؟ شّن
ُ  ٍای نگَةان  اشارٌ . اصال چُ بَرر. خت بُ درک کُ قربّنیش کردٌ. انداخرً بُ فرشر

ُ رِو نگاٌ کردو. کردو کُ درِازٌ رِ باز کنن بُ ٍيّن . از کاخ ىرىر خارج شدو ِ بُ رِب
ُ  ٍا بّد. قصر امياسی کُ دمً ىی  خّاسز اِن جا ساکن بشیً ِای عین . دقیقا شةیُ قص

ِ ٍای دخررِنُ ىی  ىّنُ برگشرً ِ بُ حشز . ن سً رِ آٌ ىانند بیرِن فرسرادو! قصر آرز
ُ  ٍا نرسیدٌ بّدن ِ االن بَررین فرصز بّد کُ گردباد رِ . سرو نگاٌ کردو ٍنّز بچ
 .اىرحان کنً

ٌ ی کاخ ىرىر فاصنُ گرفرً  .از درِاز

ٌ ِار کشیدو. صاف ایسرادو ِ ن س عيیقی کشیدو ً کً با . حا ٍاو رِ رِی زىین دایر ک
. سرعرً رِ زیاد کردو. حس سّزن سّزن شدن سر انگشراو، شرِع بُ چرخیدن کردو

ُ شدد ذحز فشار قرار ىی  گرفز ِ  برخالف زىین کُ ٍرِقز این کار رِ ىی  کردو بدنً ب
اسرخّن ٍاو رِ بُ ض ف ىی  رفز، االن حس قدرد بیشرری داشرً ِ ٍیچ دردی رِ 

گردبادی . ناگَانی دسز ٍاو رِ باال بردو. سرعز چرخشً زیاد شدٌ بّد. حس نيی کردو
ٌ ای داشز ِ ٍيراٌ با قدرذش ذکّنً ىی  داد ب د از . کُ این دف ُ ساخرُ بّدو، رنگ ذیر
 .یک یا دِ دقیقُ دسز ٍاو رِ یَّیی حایین گرفرً ِ گردباد رِ خاىّش کردو

ُ ای زدو ُ  ٍا کُ ىنرظر بًَ خیرٌ شدٌ بّدن، نگاٌ کردو ِ مةخند احيقان آىادگی . بُ بچ
ِ  ایيان قةال دیدٌ بّدن. نداشرً کُ االن ىن رِ بةینن ارشیا ٍيراٌ با . امةرُ ندا، جیکّا 

 .نریيان نزدیکً اِىدن

 :ارشیا ىر جت حرسید

ُ طّری این کار رِ کردی؟-   چ

ُ ای باال انداخرً ِ خندیدو  .بُ جةران رفراری کُ با نریيان ذّی ِیال با ٍاو کردن، شّن
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 !یادو نيیاد این رِ یادد دادٌ باشً- 

 :بُ نریيان نگاٌ کردو ِ گ رً

ُ ای رِ ًٍ ذّ یادو ندادی؛ اىا ىن خّدو یادشّن گرفرً-   .خینی چیز  ٍای دیگ

 .ٍيُ نزدیکً شدٌ بّدن ِ نگاًٍ ىی  کردن

 :فراىرز گ ز

 االن حامز خّبُ؟! خینی رِی آدو فشار ِارد ىی  کنُ. این اصال کار آسّنی نیسز- 

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

 .آرٌ رِی زىین اسر ادٌ ازش خینی اذیرً ىی  کرد؛ اىا این جا خینی راحز ذر بّدو- 

 :اشکان نگاٍی بُ فراىرز انداخز ِ گ ز

 یادد رفرُ داریّش چی گ ز؟- 

ً  آشنای داریّش گّش  ٍاو رِ ذیز کردو ِ حرسیدو  :با شنیدن اس

 چی گ رُ؟- 

 :مةخند کجی زد ِ جّاا داد

. فقط یُ نابّدگر ىی  ذّنُ این کار رِ بکنُ- 

ّ ٍای ذنً سیخ شد  .مةخندی زِرکی زدو. حس کردو بدنً سّزن سّزن شد ِ ى

 :رِ بُ ساو ِ ٍنیا گ رً

ىی  خّاو کار اىرِزشّن رِ جةران . چندذا جادِی کارساز ىی  خّاو کُ ب رسرین قیدِو- 
 .کنً
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 :ساو حرسید

 ىگُ چی کار کردن؟- 

 :ذا خّاسرً بگً ىًَ نیسز، نریيان گ ز

 .رِش طنسً سنگ انجاو دادٌ بّدن- 

ً ٍای گرد نگاٍش کردو کُ عین این آدىای خةرکش زِد گ ز ِ ب د ذازٌ  اِل با چش
 .یادو اِىد کُ چی گ ز

 :دسرً رِ بُ صّرذً کشیدو ِ ىر جت حرسیدو

 طنسً سنگ؟- 

ُ ای بًَ انداخز ِ حرسید ٌ  آش ر  :ٍنیا نگا

ُ طّر خّا شد؟-   چ

 :نریيان جّاا داد

ُ  ٍا باطنش کرد-   .یکی از فرشر

 :ساو گ ز

 رِشّن جادِی ىرگ رِ انجاو بدیً خّبُ؟! کُ این طّر- 

 :نیشخندی زدو ِ گ رً

 نکنُ قةه از رسیدنش بُ این جا ىی  خّای بکشیش؟- 

 :ٍنیا با حّزخندی گ ز

 !چرا کُ نُ- 
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 :سرو رِ کج کردو ِ گ رً

ُ رِ بشً حق ندارٌ بيیرٌ-   .ذا قةه از این کُ با ٍاش رِب

 :ساو نگاٍی گذرا بُ ىن ِ ٍنیا انداخز ِ گ ز

شجی ... اىً-   .رِ انجاو ىیدیً (آذش انداز)خت حس جادِی عَو َو

ِ  ٍا رِ ىی شناخرً ِ این  ُ ی کرابی کُ از کراا خّنُ گرفرُ بّدو، اکصر جاد بُ خاطر ى ام 
ِ  ٍا بُ خّبی  از عجایت بّد کُ ىن دِ خط درس رِ نيی ذّنسرً ح ظ کنً؛ اىا اِن جاد

 .ذّی ذٍنً ىّندٌ بّد

درٍر حال رِشّن . س ی کنین اِن جادِ رِ رِی جادِگر  ٍاشّن بیشرر ىريرکز کنین- 
ُ کً درگیر ىیشن دقز کنین گ رً بیشرر . ذاشیر زیادی نيی ذارٌ؛ اىا از ٍیچی بَررٌ، ی

 ؟(understand)آندرسرن ! رِشّن ذيرکز کنین نگ رً فقط اِنا

 :بُ نریيان نگاٌ کردو ِ گ رً. سرشّن رِ بُ ى نی فَيیدن ذکّن دادن

 خت؟- 

 خت؟- 

ُ ای کشیدو ِ گ رً  :آٌ کالف

 االن ىا چی کار کنیً؟. ذّ گ ری ِقز اسرراحز نیسز- 

ّ ٍاش کشید ِ گ ز  :دسری بین ى

 .نظری برای کار بقیُ ندارو! خت ىنظّر ىن ساو ِ ٍنیا بّد- 

 :دسرً رِ بُ کيرو زدو ِ گ رً
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 !حس این بدبخز ٍا رِ امکی کشّندیً این جا- 

 .این ًٍ عاقةز گّش کردن بُ حرف ایشّن. سرش رِ بُ ى نی آرٌ ذکّن داد

 :ن س عيیقی کشیدو ِ گ رً

غیر از ساو ِ ٍنیا ًٍ ٍیچ کدِىيّن ذّانایی انجاو کار از راٌ دِر . ف ال کُ کاری نداریً- 
 .رِ نداریً، حس برید اسرراحز کنید ذا برای جنگیدن انرژی داشرُ باشید

ُ طرف کاخ ىرىر برگشرن بُ دیاکّ کُ ىنرظر بًَ خیرٌ . ٍرکدِو یُ غری زیر مت زدن ِ ب
 .شدٌ بّد نگاٌ کردو

 چیزی شدٌ؟- 

 :مةخندی زد ِ گ ز

( gheydoom)فکر کنً ىنظّر حرفز این بّد کُ نیاز بُ یُ انرژی  داری کُ بُ قیدِو- 
 .فرسرادٌ بشُ ذا نارسّس رِ ذا حدِدی ىرّقف کنیً

 .کنجکاِ، ىر جت ِ گیج سرو رِ ذکّن دادو

 .خت فقط ساو ِ ٍنیا این ذّانایی رِ ندارن- 

 :مت ٍاو رِ با زبّن  ذر کردو ِ گ رً

 ذّ چی کار ىی  ذّنی بکنی؟! خت- 

 !ىی  ذّنً ِارد جسيشّن بشً ِ از بین بةرىشّن- 

ً ٍای گرد حرسیدو  :با چش

 چی؟- 
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 :مةخند دندِن نيایی زد ِ گ ز

ُ کارٍایی ىی  ذّنً بکنً-   .فکر کنً باید قةه ذر از این ٍا ىی  حرسیدی کُ چ

ُ طّری باید این کار رِ بکنی؟. خت آرٌ؛ اىا ِاق ا حّاسً نةّد کُ بخرسً-   خت چ

ُ اش رِ باال انداخز ِ رِی زىین چَار زانّ نشسز  .شّن

 .فقط بُ ذنَایی احریاج دارو! ٍیچ- 

 .آٍانی زیر مت گ رً

 .خینی خت حس بُ جادِگرٍا ن ّذ کن- 

ً ٍاش رِ بسز ُ کيی . بُ نریيان نگاٌ کردو. سرش رِ ذکّن داد ِ چش نگاٍش ی
ُ طرف کاخ راٌ افرادو. سرزنش بار بّد ُ  ٍا رِ . نگاٌ ازش گرفرً ِ ب ىن ٍیچ کدِو از بچ

چیزی شةیُ . درسز ِ حسابی نيی شناسً؛ اىا حس عجیةی نسةز بَشّن دارو
ُ قدر ! ىسئّمیز؛ اىا خت ذنَا ىسئّمیز نیسز بُ این فکر ىی  کنً کُ از بین رفرنشّن چ

 !نيی فَيً چرا. ىی  ذّنُ داغّنً کنُ

. چّن کُ درِنز احساساد ِاق یِف یک نابّدگر شکه گرفرُ- 

 !فکر کنً ذّی فکرو با خّدو حرف ىی زدو. برگشرً ِ بُ نریيان نگاٌ کردو

 :با دٍن باز گ رً

 بةینً نکنُ ذّ ًٍ ىصه باباد ذّی ذٍن ىن بّدی؟- 

ٌ ی بنندی کرد ِ گ ز  :خند

 !نگّ ن َيیدی کُ فکرٍاد رِ بُ زبّن آِردی- 
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ً ٍاو رِ بُ اطراف گردِندو ِ گ رً  :ىر کر چش

 .ِاق ا؟ نُ ىرّجُ نشدو- 

ُ ای باال انداخرً ِ شنه رِی سرو رِ ىرذت کردو  .دِبارٌ راٌ افرادو. شّن

 االن ىی  خّای چی کار کنی؟- 

 :ن سً رِ خسرُ بُ بیرِن فرسرادو ِ گ رً

ُ کً بخّابً کُ خةر . ىی  خّاو یُ اسرراحز درسز ِ حسابی بکنً-  صةح قرار بّد ی
 .اِىدن بُ آسيّن افکارو رِ حریشّن کرد

 .خینی خت! آٍا- 

 ذّ ىی  خّای چی کار کنی؟- 

ُ کً با جیکّا حرف بزنً-   .باید از حال ِ رِز این رِزٍاش بخرسً. ىی  خّاو ی

 :نگاٍش کردو ِ گ رً

ُ و-  نُ، شاید ًٍ ب د از اسرراحز خّدو ! حس بُ ىن ًٍ بگّ. آٌ حیف کُ خینی خسر
 .با ٍاش صحةز کنً

 :نزدیک داالن ایسرادو ِ بُ اِفریه کُ نگاًٍ ىی  کرد، گ رً

 کجا ىی  ذّنً اسرراحز کنً؟- 

 :با آراىش جّاا داد

 .ٍيراٌ ىن بیایید- 
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ُ  ٍا ٍر کدِو یُ . بُ نریيان نگاٌ کردو، سرش رِ ذکّن داد ِ دنةال جیکّا رفز بچ
ُ طرف دری . دنةال اِفریه راٌ افرادو. طرفی بّدن ِ باًٍ حرف ىی زدن ِارد داالن شد ِ ب

 :در رِ باز کرد ِ گ ز. رفز

 .ٍيُ ىی  ذّانید این جا اسرراحز کنید- 

ذخز  ٍای یکسرٌ س یدی با فاصنُ از . ِارد اذا  شدو. مةخند کّچیکی زدو ِ ذشکر کردو
ىصه خّشخّابی بّد کُ . ذخز  ٍا اصال شةیُ ذخز  ٍای زىینی نةّد. ًٍ قرار داشز

ُ طرف نزدیکررینشّن رفرً ِ خّدو رِ رِش حرد کردو. ارذ اعش اندازٌ ذخز باشُ . ب
این اذ ا  خینی ! جدیدا چرا رفرار ىن ِ نریيان ىصامحز آىیز شدٌ. ِای چقدر نرو
ً ٍاو رِ بسرً. یَّیی افراد  .خسرگی زیاد بًَ اىّن نداد ِ خینی سری  خّابً برد. چش

*** 

آرِو الی . ذّی خّاا ِ بیداری مةخند کيرنگی زدو. دسز نرىی صّرذً رِ نّازش ىی  کرد
ً ٍاو رِ باز کردو ِ بُ ندا نگاٌ کردو  :مةخند قشنگی زد ِ گ ز. چش

 .حسابی خسرُ بّدی ٍا- 

 .خّدو رِ کش ِ قّسی دادو ِ خندیدو

 چُ خةر؟ اذ اقی کُ نی رادٌ؟. آرٌ- 

 :سرش رِ ذکّن داد ِ بی حال گ ز

 .قیدِو ًٍ فرح شد- 

 :سر جاو نشسرً ِ گ رً

 کی گ ز؟- 
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 :بُ گردنش دسری کشید ِ گ ز

 .ِقری ذّ خّاا بّدی گره خةر آِرد- 

ُ ای کُ رِو بّد رِ کنار زدو ِ از جاو بنند شدو  .دسرً رِ بُ صّرذً کشیدو. ىنح 

ُ قدر باید ىنرظر بيّنیً ذا دِنُ دِنُ فرح کنُ ِ دسز . ِای ىن دارو دیِّنُ ىیشً-  چ
 .آخر برسُ بُ این جا

 .ذقریةا شش رِز دیگُ بُ این جا ىی  رسُ- 

 :نگاٍش کردو ِ حرسیدو

 .شیش رِز؟ آیئیه کُ گ ز سُ چَار رِز دیگُ ىی  رسُ- 

ّ ٍایی کُ ذّی صّرذش ریخرُ بّد رِ کنار زد ِ جّاا داد  :ى

ُ کً سرعرشّن رِ کً کنن-  ُ  ٍا ىّفق شدن ی اِنا االن درگیر نجاد دادن . بچ
 .جادِگراشّنن، ِاسُ ٍيین سرعرشّن کً شدٌ

ُ طرف خرِجی راٌ افرادو. آٍانی زیر مت گ رً ِ یاد جیکّا افرادو  .ب

 کجا ىیری؟- 

 .حیش جیکّا- 

ُ طرفش رفرً ِ حرسیدو. سرراٌ بُ ارشیا نگاٌ کردو کُ بی حال بّد  :ب

 چرُ؟ حامز بدٌ؟- 

 :نگاًٍ کرد ِ گ ز

ُ و-   .خینی خسر
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 .کی ىجةّرد کردٌ بشینی؟ ٍا؟ حاشّ حاشّ! بنند شّ برِ اسرراحز کن- 

ِقری از دراز . دسرش رِ گرفرً ِ بُ ٍيّن جایی کُ خّدو اسرراحز کردٌ بّدو، بردىش
 :بُ طرف آئیه رفرً ِ حرسیدو. کشیدنش ى يئن شدو برگشرً

 جیکّا کجاسز؟- 

 .چشً چخش رِ بسز ِ سرش رِ خارِند

 .فکر کنً گ ز ىیرٌ بیرِن- 

ُ  طرف در خرِج از کاخ راٌ افرادو . چج چج نگاٍش کردو ِ ب

ُ  ٍای بزرگ ِرِدی ایسرادو ِ با چشً دنةال جیکّا گشرً با دیدنش کُ کنار . رِی حن
ُ  طرفش حرکز کردو ً ٍای بسرُ بُ درخز زیةایی . یک درخز نشسرُ بّد ب با چش

 .ذکیُ کردٌ بّد

 .دسز بُ سینُ ایسرادو ِ با مةخند نگاٍش کردو

ٌ سز ِ گریُ کردٌ-   .اگر دیدی جّانی بردرخری ذکیُ کردٌ، بدان عاشق شد

ً ٍاش رِ باز کرد ِ خندید  .نزدیکش رفرً ِ کنارش نشسرً. چش

 چرا این جا نشسری؟- 

 :نگاًٍ کرد ِ گ ز

 کجا بشینً؟- 

ُ ای باال انداخرً ِ گ رً  :شّن

ُ کً اسرراحز ىی  کردی! خت ذّی کاخ-   .اِن جا ی
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ٌ ای کرد ِ گ ز ٌ ی ىسخر  :ذک خند

ُ  ٍا رِ نسةز بُ ىن! امینا-   .امینا نگّ کُ نيی فَيی نگاٌ بچ

ُ طرفش چرخیدو ِ با اخً گ رً  :ب

ُ طّریُ؟ -  ُ  ٍا بُ ذّ چ ی نی چی این حرف؟ چرا ٍی این رِ ذکرار ىی  کنی؟ ىگُ نگاٌ بچ
درسرُ کُ شاید خ رناک باشی؛ اىا دیگُ ! یُ جّری حرف ىی زنی انگار جنایز کاری

ُ  ٍا اِن قدری کُ ذّ بَش فکر ىی  کنی، درگیر این ىّضّع نیسرن  .بچ

 :ن س عيیقی کشید ِ گ ز

 .نيی دِنً چرا این قدر با خّدو درگیرو. شاید اِن طّر کُ ذّ ىیگی باشُ- 

ن س عيیقی کشیدو ذا بّی خّش . نگاٍی بُ فضای رِشن ِ با ص ای اطرافً انداخرً
 .اطراف ذّی بینیً رِ حر کنُ

 .درخز خّشةّییُ- 

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

 .آرٌ- 

 :نگاٍش کردو ِ اداىُ دادو

نيی خّاو ذٍنز رِ درگیر بةینً ِ با خّدو فکر کنً بُ اِن جادِیی کُ رِد بّدٌ عادد - 
ُ  ٍا بّدی ِ بَز . حس س ی کن کُ فراىّش کنی. کردی ذّ ىدد خینی زیادی با این بچ

 .اعرياد دارن، حس این افکار خّدذُ کُ دارٌ اذیرز ىی  کنُ

 .نریيان ًٍ ٍيین ٍا رِ بًَ گ ز- 

ُ ای کردو ُ ی چشً نگاٍش کردو ِ ذک سرف  .از جاو بنند شدو. از گّش
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 :نگاٍی بُ اطرافً انداخرً ِ گ رً

 .ذا سُ چَار رِز دیگُ نارسّس بُ ارفنّن ىی  رسُ. ف ال اسرراحز کن- 

ً  ٍاش ىر کر ذّ ًٍ بّد بُ رفرنش نگاٌ . سرش رِ ذکّن داد ِ از جاش بنند شد. اخ
باز دِبارٌ اِن ىّجّد دردسر درسز کن، ذّی ىغزو دارٌ . دسری بُ صّرذً کشیدو. کردو

 .ف امیز ىی  کنُ

ُ رِو ایسراد. با دسز بُ آرباذه کُ فاصنُ دِری ازو بّد،  اشارٌ کردو  .نزدیکً اِىد ِ رِب

 :مت ٍاو رِ با زبّن  ذر کردو ِ گ رً

 .ىی  خّاو برو ىارِو- 

 :ىر جت گ ز

چُ ىی  گّیید؟ آن جا االن ِض یز خّبی ندارد، ذا چند رِز دیگر بُ آن جا حينُ - 
 .ىی  شّد

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

 .ىی  خّاو برو؛ اىا خّدو نيی ذّنً، باید ذّ ىن رِ بةری. خّدو ىی  دِنً این ٍا رِ- 

 :قدىی عقت رفز ِ گ ز

 .آیئیه بُ ىن گ ز کُ این جا ىراقةران بيانً. اىکان حذیر نیسز ىن اجازٌ ندارو- 

ُ ای کشیدو ِ گ رً  :حّف کالف

 ىی  بری یا بُ یکی دیگُ بگً؟- 

 کجا ىی  خّای بری؟- 
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ً ٍاو رِ ىحکً رِی ًٍ فشردو نریيان جنّ اِىد ِ . عصةی بُ آرباذه نگاٌ کردو. چش
 .نگاٍش رِ بین ىن ِ آرباذه چرخّند. ىنرظر نگاًٍ کرد

 :ِقری دید جّاا نيیدو گ ز

 باز ىی  خّای دردسر درسز کنی؟- 

ً  ٍاو رِ گرٌ زدو ِ گ رً  :اخ

 ی نی چی این حرف؟- 

 :دسرش رِ بُ کيرش زد ِ گ ز

 .ی نی این کُ باز یُ کار احيقانُ ذّی سرذُ- 

ُ رِش ایسرادو ً ٍاش خیرٌ شدو ِ گ رً. قدو ٍای بنندی برداشرً ِ رِب  :بُ چش

ىی  خّاو برو ىارِو بةینً نارسّس ِ . با این کُ اصال دمً نيی خّاد بَز بگً؛ اىا ىیگً- 
 .اِن مشکر ِحشیش با چُ ىّق یز ِ چُ ِض یری ىی  جنگن

ُ کً ىر کر نگاًٍ کرد  :ب د از ىکصی طّالنی دسرش رِ انداخز ِ گ ز. ی

 .باًٍ ىیریً. خینی خت- 

ُ کً جا خّردو ً ٍاو رِ باز کردو ِ آرِو گ رً. اِمش ی ٌ ی اخ  :بُ خّدو اِىدو ِ گر

 .یُ ىشکنی ٍسز- 

ُ طرف آرباذه چرخیدو ِ با چشً بَش  اشارٌ کردو ُ طرفش رفز ِ چیزی رِ یّاش . ب ب
ُ طرفً . دسز بُ سینُ نگاٍشّن کردو. طّری کُ ىن نشنیدو بَش گ ز ٍر دِ ب

 .اِىدن
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 :آرباذه نگاٍش رِ بینيّن چرخّند ِ گ ز

 .بسیار خت؛ اىا ىسئّمیرش ذياىا با خّدذان اسز- 

ُ ای کشیدیً ً ٍاو رِ بسرً ِ ىنرظر . نگاٌ کّذاٍی بُ ًٍ انداخریً ِ ٍردِ حّف کالف چش
 :ب د از چند شانیُ گ ز. شدو

ً ٍایران را باز کنید-  . ىی  ذّانید چش

ً ٍاو رِ باز کردو ِ بُ اطرافً نگاٌ کردو فضای اطراف بُ رنگ ارغّانی بّد ِ . آرِو چش
دقیقا ىصه رفی ؛ اىا . ذا چشً کار ىی  کرد چیزی دیدٌ نيی شد. ٍّای ى ةّعی داشز

ُ  ٍا در رفز ِآىد بّدن  .حجً خینی زیادی از فرشر

 االن چی کار کنیً؟- 

ُ طرفش چرخیدو ِ زىزىُ کردو  :ب

 .خّدو ًٍ نيی دِنً- 

 :بُ آرباذه نگاٌ کردو ِ گ رً

 .ذّ ىی  ذّنی بری- 

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

 .ىن ذا شيا را بُ ارفنّن باز نگردانً از این جا نيی  رِو. ٍرگز- 

 :ن سً رِ بُ بیرِن فّد کردو ِ گ رً

 .ٍرطّر کُ راحری- 

ُ  ٍاو ىرذت کردو ِ راٌ افرادو  :طّری کُ نریيان بشنٌّ گ رً. شنه رِ رِی شّن
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 .فکر کنً باید ىنرظر بيّنیً ذا بُ این جا برسن- 

 .با اخً نگاٍش کردو. بازِو رِ گرفز ِ برگردِندو

 بةینً نکنُ ىنرظری کُ بیاد ِ بةینرز؟- 

 :بازِو رِ از دسرش بیرِن کشیدو ِ گ رً

ىی  خّاو بةینً جادِگراشّن چی کار . نيی خّاو خّدو رِ نشّنش بدو! ى نّىُ کُ نُ! نُ- 
 !ىی  کنن

 :عصةی خندید ِ گ ز

ُ قدر یکَّ ىغزو رِ از دسز دادو ِ بُ حرف ذّ گّش کردو! ِای خدا-  ى نّىُ کُ . ىن چ
ُ قدر ًٍ بخّای خّدد رِ ىخ ی کنی اِن ذّ رِ ىی  بینُ  !ذّ ٍر چ

 :حق بُ جانت حرسیدو

 کی گ رُ؟- 

ً ٍاش رِ رِی ًٍ فشرد ِ گ ز  :چش

 .امینا بچُ شدی باز؟ خت ى نّىُ کُ اِن نیرِی زیادد رِ حس ىی  کنُ- 

 .خت آرٌ قةه از این کُ بةینرً انرژیً رِ حس ىی  کنُ. مةً رِ گزیدو. ىر کر نگاٍش کردو

ُ ای کشیدو ِ گ رً  :حّف کالف

ُ کً این جا بيّنً. ف ال کُ ذا بیاد خینی طّل ىی  کشُ. خینی خت-  قةه از . ىی  خّاو ی
 .این کُ بیاد برىی گردیً

ً ٍاش رِ ىاساژ داد ِ گ ز  :با دسز چش
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ٌ ای نی ریً-   .اىیدِارو کُ ذّی دردسر ذاز

ُ ای کُ داشرً ىی  رفرً، اداىُ دادو آرباذه نزدیکً بّد . نگاًٍ رِ ازش گرفرً ِ بُ راٌ نص 
 .ِ ذقریةا کنارو حرکز ىی  کرد

 :زیرچشيی نگاٍش کردو ِ حرسیدو

ُ ی چی ٍسری؟-   آرباذه ذّ فرشر

ُ ی ِحی ٍسرً-   .ىن فرشر

 :برگشرً سيرش ِ گ رً

ُ ی ِحی نیسز؟-   چی؟ ىگُ جةرئیه فرشر

 :مةخند کّذاٍی زد ِ گ ز

ُ ی ِحی بُ حیاىةران امَی اسز-   .بنُ؛ اىا جةرائیه فرشر

 :نریيان قةه از ىن حرسید

 حس ىنظّرد از ِحی چیُ؟- 

ُ قدر اخالقش عّض شدٌ. برگشرً ِ حشز چشيی براش نازک کردو نکنُ ! جدیدا چ
 !آسيّن رِش ذاشیر گذاشرُ

ٌ ذان، چیزی بُ شيا امَاو -  شاید برایران اذ ا  افرادٌ باشد کُ گاٍی در زندگی رِزىر
ِ گاٍی آن امَاو را نادیدٌ ىی انگارید ِ برخالف آن را انجاو ىی دٍید ِ با خّد . ىی   شّد

کار ىن آن ِحی یا امَاىی اسز کُ گاٍی جدی . ىی   گّیید  ای کاش آن را جدی ىی   گرفرً
 .گرفرُ نيی  شّد

 :ىر جت حرسیدو
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ُ ش این جایی-  ُ طّری بُ کسی کاری رِ امَاو ىی  کنی؟! ذّ کُ ٍي  چ

 :با آراىش جّاا داد

حس . ىن فارغ از ٍر جسً ِ ىحدِدیز ٍسرً ِ در ٍر محظُ ىی  ذّانً ٍر جایی باشً- 
 .برایً کار چندان ىشکنی نیسز

 :نگاٍش کردو ِ گ رً

ُ ی عنیا ٍسری؟-   ذّ ًٍ ىصه آیئیه فرشر

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

 .درسز اسز- 

 .حس خیامً از بابز ذّ ًٍ راحرُ- 

 :نریيان حرسید

 ىنظّرد چیُ؟- 

ُ ی چشً نگاٍش کردو ِ گ رً  :از گّش

ُ  ٍای عنیا از بین نيیرن-   .فرشر

. آرباذه ایسراد ِ با چند فرشرُ بُ زبّن خاصی ىشغّل صحةز شد. سرش رِ ذکّن داد
نگاٍش . ىرّجُ حّزخند نریيان شدو. دسز ٍاو رِ بُ کيرو زدو ِ بُ اطراف چرخیدو

ُ  ٍاش رِ بُ ى نی ٍیچی باال انداخز. کردو ِ سرو رِ بُ ى نی چیُ ذکّن دادو  .شّن

ً ٍاو رِ ریز کردو ِ گ رً  :چش

 !جدیدا خینی ىشکّک شدی- 
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 :دقیق نگاًٍ کرد ِ حرسید

ُ طّری شدو؟-   ىشکّک؟ ی نی چ

 :دسز ٍاو رِ انداخرً ِ گ رً

رفرار ىغرِر ِ . با خینی چیز ٍا ى يّمی برخّرد ىی  کنی. ی نی اخالقز خینی عّض شدٌ- 
ٌ ی ٍيیشگیز رِ ًٍ نداری  .زنند

 :مةخندی زد ِ حرسید

 کدِو بَررٌ؟- 

. حس خّبی نداشرً بُ این کُ این قدر غیرطةی ی رفرار کنُ. بُ مةخندش نگاٌ کردو
 .ِاق یرش ٍيّن حسر ىغرِرِف از خّدراضی خینی بَرر بّد

 :حنکی زدو ِ گ رً

 .ٍیچ کدِو- 

کنی حرف برای گ رن داشز کُ ! نگاٍش. مةخندش رِ خّرد ِ نگاٍش رِ ازو برنداشز
ً ٍای ًٍ . ىن اصال ازش سر در نيی آِردو ُ ای بّد کُ بُ چش فکر ىی  کنً دِ سُ دقیق

 !یُ خیرگیِف ىسکّد. خیرٌ بّدیً ِ حّاسيّن از اطراف کال حرد بّد

ً ٍای نریيان گرفرً ِ . یک دف ُ صدای ِحشرناکی ذّی فضا حیچید گیج نگاًٍ رِ از چش
ٌ ای بزرگ ِ . بُ اطرافً نگاٌ کردو ُ ی خینی دِری از جایی کُ ىا ایسرادٌ بّدیً، دایر فاصن

بُ رنگ سیاٌ ایجاد شدٌ بّد ِ ىی   چرخید ِ صدای ِحشرناکی  (ایسرادٌ)عيّدی 
ُ  ٍا بُ ىحض دیدن این صحنُ ٍيُ بُ نظً ایسرادن ِ آىادٌ بُ اِن . ىی   داد فرشر

ٌ ی ذرسناک خیرٌ شدٌ بّدن . شّکُ بُ اِن دایرٌ خیرٌ بّدو کُ کشیدٌ شدو. دایر
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 :با صدای بنند گ ز. برگشرً ِ بُ آیئیه نگاٌ کردو

چرا بُ این جا . شيا این جا چُ ىی   کنید؟ ىگر قرارىان نةّد کُ در ارفنّن ىنرظر بيانید- 
 .آىدید؟ باید زِدذر از این جا برِید

ٌ ای کُ شةیُ گّدال شدٌ بّد . گیج ِ ىةَّد بَش خیرٌ بّدو ُ طرف دایر سرو رِ ب
ٌ ای عظیً ِسط اِن دایرٌ ایجاد شدٌ بّد ِ ذّی اِن . چرخّندو ِ بَش خیرٌ شدو ح ر

ُ ای بُ این . ح رٌ ذاریک بّد ذّی عيرو حری یک محظُ ًٍ فکر نيی کردو کُ صحن
جن  ٍایی کُ بُ طرز عجیةی رِی دِذا حاشّن راٌ ىی  رفرن، داشرن از . ِحشرناکی بةینً

ُ  ٍا ٍجّو ىی  بردن ُ رِو . اِن گّدال خارج ىی  شدن ِ بُ سيز فرشر ُ ی رِب صحن
ُ و کردٌ بّد ِ اصال این کُ اطرافً چی ىی  گذرٌ رِ نيی فَيیدو ن َيیدو کُ . حسابی شّک

ً ٍای عيّدیِف  آشنایی رِ . دسز ٍاو ذّی دسز ٍای کیُ فقط یک چیز رِ ىی دیدو چش
کُ ذا شیش ىاٌ حیش کابّسً بّد، بًَ خیرٌ شدٌ بّدن ِ ىن از فاصنُ دِر اِن نگاٌ رِ 

ً ٍاو رِ نةسرُ بّدو کُ راحز بُ ارفنّن برو. ذشخیص ىی  دادو صدای فریادش کُ . چش
با حس مرزشی کُ بدنً داشز بُ . ذّی گّشً زنگ زد« ىنرظرو باش نابّدگر»گ ز 

ً ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو. خّدو اِىدو ً ٍاو رِ بسرُ نگُ داشرً ِ . چش چند شانیُ چش
 .بازشّن کردو

ن س عيیقی کشیدو ِ دسز ٍاو رِ ىشز . بُ نگاٌ نگران نریيان ِ آرباذه خیرٌ شدو
شاید باید االن غش کنً یا یُ میّان آا خنک بخّرو؛ اىا بُ ٍیچ کدِىشّن نیاز . کردو

 .آرِو شد« الامُ االاهلل»نداشرً؛ چّن دمً با ذکر 

ً ٍاو رِ با انگشز ٍاو ىاساژ دادو ِ گ رً  :چش

ٌ ی ٍر . اِن ٍا، ٍيّن  آشغال ٍا ِرِدشّن بُ آسيّن ٍا، کار جادِگراشّنُ-  اِن ٍا درِاز
 .آسيّن رِ ىی  شکافن برای ٍيین صدای بدی ىیدٌ
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ُ طرفً خً شد ِ گ ز  :نریيان ب

ُ کً اسرراحز کنی؟-   ىی  خّای ی

 :با اخً نگاٍش کردو ِ گ رً

آیئیه ىی  گ ز سُ چَار رِز دیگُ بُ ىارِو . اصال نيی خّاو اسرراحز کنً! اصال- 
قدر زىان زِد ىی  گذرٌ کُ با یُ چرد نیً ساعری ىی  رسن؛ اىا االن چی دیدیً؟ این جا اِن

حاال این ! ىن ِ گذرِندن یک ساعز، ی نی دقیقا یک ساعز ِ نیً بُ ىارِو رسیدن
 !ی نی چی؟ ی نی این کُ یک ساعز ِ نیً دیگُ اِن ٍا اینجان

 :سرش رِ بُ ى نی آرٌ ذکّن داد ِ گ ز

 .خینی خت االن آرِو باش- 

ٌ ای کردو ِ گ رً ٌ ی ىسخر  :خند

 چ ّری آرِو باشً؟ اصال ىگُ ىیشُ آرِو بّد؟- 

ُ ای ناى نّو دراز کردو ِ گ رً  :دسرً رِ بُ طرف نق 

 .اِن  آشغال بُ ىن گ ز ىنرظرش باشً؛ ی نی ىن خینی قشنگ از دسرش فرار کردو- 

 :دسرً رِ رِی حیشّنیً گذاشرً ِ اداىُ دادو

ُ ًٍ ىی  خّرٌ-   .حامً از این حسی کُ االن درگیرشً ب

ىن، ىن باید ىی  گ رً ىنرظرو . سرو رِ با دسز فشردو. ٍيّن جایی کُ بّدیً نشسرً
ن س عيیقی کشیدو ِ از جاو . دندِن  ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو. نُ اِن حسز ف رد! باش

 .آیئیه بُ سرعز بًَ نزدیک ىی  شد. بنند شدو

ُ رِو فرِد اِىد ِ گ ز  :رِب
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چرا بُ ىارِو آىدی؟ ىگر قرار نةّد ! ىدىرة اصال از ذّ انرظار نداشرً کُ این کار را بکنی- 
 کُ شيا این جا بيانید ذا نارسّس بُ این جا برسد؟ چرا مجةازی ىی  کنی؟

ٌ ای کرد ِ گ ز  :نریيان ذک خند

ٍر کاری رِ ًٍ کُ دمش بخّاد انجاو ! اِن عادد ندارٌ یُ جا بند بشُ. باید عادد کنی- 
 .ىیدٌ

ٌ ای بُ نریيان رفرً ِ گ رً. آیئیه نگاٌ گیجش رِ بین ىن ِ نریيان چرخّند  :چشً غر

 .فکر نکنً زیاد ًٍ طّل بکشُ. ىنرظر ىی  ىّنً کُ بیاد. نگران نةاش دیگُ نيیاو اِن جا- 

 چرا بُ ىارِو آىدی؟ ىگر خّدذان نخّاسرید کُ بُ ارفنّن بیایید؟- 

ُ ای کشیدو ِ گ رً  :حّف کالف

ُ طّریُ! چرا-  ُ طّر ِارد ! ىن فقط ىی  خّاسرً بةینً کُ چ ی نی ىی  خّاسرً بةینً چ
ُ طّر ىی  جنگن  .آسيّن  ٍا ىیشن ِ چ

ىن ًٍ دیگر نيی ذّانً بُ ىارِو برگردو؛ چّن احرياال ذا االن ىارِو ًٍ بُ . بسیار خت- 
 .دسرشان فرح شدٌ اسز

 :از کنارش رد شدو ِ گ رً

 .بةخشید ىن کار دارو- 

ُ  ٍای نگَةان  اشارٌ کردو ذا درِازٌ رِ باز کنن. قدو ٍاو رِ ذند ِ بنند برىی  داشرً . بُ فرشر
ُ طرف دیاکّ ِ بقیُ رفرً با دیدن ىن خّدشّن . ِقری درِازٌ باز شد، ازش رد شدو ِ ب

 .رِ جي  ِجّر کردن ِ بنند شدن
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ُ  ٍای . بُ اطرافً نگاٌ انداخرً ارفنّن ًٍ ىصه ىارِو شنّغ ِ ىحه رفز ِآىد فرشر
 .نگَةان شدٌ بّد؛ اىا خینی از ىارِو شنّغ ذر بّد

 :بُ دیاکّ نگاٌ کردو ِ حرسیدو

 چی کار ىی  کردین؟- 

 :بُ ساو ِ ٍنیا نگاٌ کرد ِ گ ز

ُ کً اسرراحز ىی  کردیً-   .ی

 :حرحرص گ رً

ىارِو ًٍ افرادٌ دسز اِن  آشغال ٍا اِن ِقز شيا ٍا اسرراحز ىی  کردین؟ چیزی - 
 !نيّندٌ کُ بُ این جا برسن

 :ساو گ ز

 .کنی انرژی ىی گیرٌ! خت کار آسّنی کُ نیسز- 

 :دسرً رِ بُ کيرو زدو ِ گ رً

بةینً یک ساعز دیگُ ًٍ ِقری داشرین ىی  جنگیدین، ىی  خّاین اسرراحز کنین؟ - 
اصال صةر کن بةینً، ىگُ شيا ٍا ذيرین ٍای ىقاِىری . ىگُ اِن جا انرژی از آدو نيیرٌ

 نکردٌ بّدین؟

 :ٍنیا جّاا داد

 .چرا انجاو دادٌ بّدیً- 

ِاسُ یُ ٍيچین ىّق  ٍایی اسر ادٌ ! فکر کنً اِن ٍا رِ ذزئینی یاد نگرفرُ بّدین- 
 .ىیشُ
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ٌ ای ندارٌ! امینا آرِو باش-   .فقط خّدشّن رِ خسرُ ىی  کنن. االن دیگُ فاید

 :برگشرً بُ نریيان نگاٌ کردو ِ گ رً

ُ سز کُ دارن اسرراحز ىی  کنن! اِف -  ُ کً بیشرر ! ى نّو نیسز چند دقیق شاید اگُ ی
 .ذالش ىی  کردن اِن م نری ٍا دیر ذر بُ ىارِو ىی  رسیدن

 :نگاٍی بُ اِن سُ ذا انداخز ِ گ ز

 .حاال کُ ذيّو شدٌ! خینی خت- 

ُ  طرف کاخ ىرىر رفرن. با چشً بَشّن  اشارٌ کرد بُ نریيان نگاٌ . از کنارو رد شدن ِ ب
ُ  ٍای زیادی عادد نداشرً. کّذاٍی انداخرً ُ ش دِر ِ . ىن بُ این ذّج اصال این چرا ٍي
 بر ىن ىی  حنکُ؟

ُ طرفش گرفرً ِ گ رً  :انگشرً رِ ب

 ذّ ًٍ کيرر دِر ِ بر ىن بخنک، خت؟- 

ً ٍاش گرفرً ِ بُ طرف کاخ ىرىر راٌ افرادو. بی حامز نگاًٍ کرد عجت . نگاًٍ رِ از چش
ىن اگُ نخّاو کسی بًَ ذّجُ کنُ باید کی رِ بةینً؟ اصال کی گ رُ اِن بُ ! گیری کردو

! ٍرجا ىیرو یَّ کنارو سةز ىیشُ. زیادی ذّ دسز ِ حاىُ! ىن ذّجُ ىی  کنُ؟ حاال ٍرچی
! ای بابا.  چُ ى نی دارٌ؟ ىگُ ىن ِ اِن مج نیسریً باًٍ

 :ِارد داالن خّدىّن شدو ِ گ رً

ٍر محظُ اىکان دارٌ کُ نارسّس بُ این جا برسُ، . از االن بُ ب د اسرراحز ذ  ینُ- 
ُ ای کُ ىی  گذرٌ باید آىادٌ باشید برید . دیگُ ًٍ این جا نةاشید. حس برای ٍر یک دقیق

ُ ی بیرِن کاخ، ِقری کُ ارفنّن شکافرُ بشُ صدای بنندی ایجاد ىیشُ اِن . ذّی ىحّط
 !محظُ ٍیچ کس، ذاکید ىی  کنً ٍیچ کس نةاید ذّی کاخ باشُ
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ً خیز شد ِ حرسید  :ندا نی

 ىگُ ىارِو ًٍ دسرشّن افراد؟- 

 :سرو رِ با ذاسف ذکّن دادو ِ گ رً

ى نّو نیسز یک . این جا زىان از اِن چُ کُ فکرش رِ ىی  کردیً، خینی زِدذر ىی  گذرٌ- 
ازذّن ىی  خّاو برای این یک ساعز کنار ًٍ باشین . ساعز دیگُ ذّی چُ حامری باشیً

 .ِ با ًٍ اِن قدر ىَربّن رفرار کنید کُ خدای نکردٌ ب دا حسرد گذشرُ رِ نخّرید

کنار داالن ایسرادٌ بّدو ِ ٍرکی ىی  خّاسز خارج بشُ، . ٍيگی از جاشّن بنند شدن
بُ دسرً نگاٌ کّذاٍی . دسرً رِ دراز کردو. اِمین ن ر فراىرز بّد. باید از کنارو رد ىی  شد
ُ ی آرِىی بُ دسرً زد ِ از کنارو رد شد. انداخز ِ مةخند زد بُ نّبز  اشکان، . ضرب

ُ  . دیاکّ، شاٍرخ، آئیه، آِینا، ساو، ٍنیا ِ جیکّا ًٍ بُ ٍيّن رِند از کنارو رد شدن ب
ً ذر از . ایيان کُ نزدیکً ایسراد، نگاٌ کردو ُ ای ىحک نگاٌ ىحکيی بًَ انداخز ِ ضرب

ُ ی چشً بُ رفرنش ِ ب د بُ دسرً نگاٌ . نگاٍش، بُ دسرً زد ِ از کنارو رد شد از گّش
از جاو . ن سً رِ کالفُ بُ بیرِن فرسرادو ِ بُ ارشیا، ندا ِ بَارٌ خیرٌ شدو. انداخرً

ُ طرفشّن رفرً دسز ٍاو رِ از ًٍ . جنّشّن ایسرادو ِ مةخندی زدو. ذکّن خّردو ِ ب
ذّی بغنً ىحکً . ندا قدو بنند برداشز ِ خّدش رِ ذّی بغنً انداخز. باز کردو

بَارٌ رِ ًٍ بُ آغّش کشیدو ِ . با مةخند ازو جدا شد ِ از داالن خارج شد. فشردىش
 .مةخندزنان از ًٍ فاصنُ گرفریً

ُ طرفً اِىد ِ خّدش رِ ذّی آغّشً جا داد. نگاٌ عيیقی بُ ارشیا انداخرً دسز ٍاو . ب
 .رِ دِرش حنقُ کردو ِ ىحکً فشردىش

ُ و رِ رِی سرش گذاشرً ِ گ رً  :چّن
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ذنَا چیزی کُ ىی  ذّنُ ىن رِ از حا دربیارٌ . ارشیا ٍر اذ اقی کُ بی رُ براو ىًَ نیسز- 
نذار کُ . نذار کُ از حا دربیاو. حس ىّاات خّدد باش. اینُ کُ ذّ رِ از دسز بدو
 .نابّدگر خّدش نابّد بشُ

 :مةخند صداداری زد ِ گ ز

ردیً، ب د از این ىاجرا نيیشُ برگردیً -  حاال کُ ىاىان ِ بابا فکر ىی  کنن کُ ىا ىُب
ً  ٍای ىاىان ِقری اذیرش ىی  کردو ذنگ شدٌ دمً برای بّی . حیششّن؟ دمً برای اخ

ٍيّن ع ری کُ ذّ ىی  گ ری یُ بابا باید ٍيین بّ رِ . ع ر بیک بابا خینی ذنگ شدٌ
 .بدٌ

ً ٍاو رِ با درد رِی ًٍ فشردو ِ گ رً  :چش

 ...خّدو از این فاصنُ دارو اذیز ىیشً! ارشیا ذّ رِ خدا- 

امینا ىن خینی ِقرُ کُ دمً ىی  خّاد این چیز ٍایی رِ کُ ذّی دمً ىّندٌ بگً؛ اىا ذّ - 
 .ٍیچ ِقز ىن رِ بغه نکردی کُ این طّری حرف بزنیً

ُ جا کردو ِ غيگین گ رً ُ و رِ رِی سرش جاب  :چّن

ىی  دِنً کُ این چند ِقز حری نرّنسریً دِ خط حرف از احساساذيّن ... ىی  دِنً- 
 .بزنیً؛ اىا چی بگً؟ ٍیچ اىایی ِجّد ندارٌ کُ بخّاو با ٍاش این ىسئنُ رِ ذّجیُ کنً

 :ازو فاصنُ گرفز ِ گ ز

ذّ گ ری ىن ىّاات خّدو باشً؛ چّن نةّد ىن ذّ رِ از حا درىیارٌ؛ چّن نابّدد - 
ىی  کنُ؛ اىا ذّ خینی بیشرر باید ىراقت خّدد باشی؛ چّن نةّد ذّ ذياو ٍسری ىن رِ 

امینا ذا ِقری کُ ذّ . امینا ىن ذّی این دِ ىاٌ، دٌ سال بزرگرر شدو. نیسز ىی  کنُ امینا
ِ . باشی ىن ىی  ذّنً برگردو حیش ىاىان ِ بابا؛ اىا ِقری ذّ نةاشی ىن نيی ذّنً برگردو
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ُ شق بازی در نیاری ِ ىراقت خّدد . اگُ نةاشی زندگی ىن امکیُ حس بًَ قّل بدٌ کُ کن
 !باشی، بُ خاطر ىن

ً ٍای حر اشکً مةخند بزرگی زدو ِ سرو رِ ذکّن دادو  :با چش

 .خاطر یک دِنُ داداشًفقط بُ- 

ٌ ىانند بُ بیرِن فرسرادو. مةخند بزرگی زد ِ از کنارو رد شد دسری بُ صّرذً . ن سً رِ آ
ِ  اشک ٍای چکیدٌ از چشيً رِ حاک کردو دسری بُ شنه رِی سرو کشیدو ِ . کشیدو 

ُ طرف خرِجی کاخ راٌ افرادو ِ با خّدو فکر کردو کُ . ىن ًٍ داالن رِ ذرک کردو ب
ُ طّر اِن قدر راحز بُ ارشیا قّل دادو، درصّرذی کُ نيی دِنً چُ اذ اقی براو خّاٍد  چ

ُ  ٍا . کاش اىیدِارش نيی کردو. افراد ُ ی کاخ ایسرادو ِ نگاٍی کنی بُ بچ رِی اِمین حن
 .کُ ٍيُ نزدیک ًٍ نشسرُ بّدن ِ حرف ىی زدن انداخرً

. حای راسرً رِ خً کردو ِ دسز راسرً رِ رِش گذاشرً. رِی ٍيّن اِمین حنُ نشسرً
ً ٍای . نگاٌ دقیقی بُ آئیه ِ آِینا کُ با ًٍ صحةز ىی  کردن، انداخرً با مةخند چش

خینی بُ ًٍ ىیان ِ شةیُ بُ ًٍ ٍسرن؛ ذنَا فرقشّن اینُ . آبیشّن رِ از نظر گذرِندو
ُ  اشکان ِ فراىرز کُ . کُ آِینا حسابی بّرٌ ِ آئیه این طّر نیسز نگاًٍ رِ چرخّندو ِ ب

نریيان یُ ِرژن جِّن از باباش بّد ِ ٍیچ ذ اِذی جز . گرو صحةز بّدن، خیرٌ شدو
ِ  ایيان خینی ذ اِد  ٍا با ًٍ داشرن ّ ٍای فراىرز، بینشّن نةّد؛ اىا  اشکان  . گرد س ید ى

ً ٍای یشيیش رِ از باباش بُ ارس بردٌ ُ  ایيان چش ّ ٍای !  فقط ىی  شد گ ز ک اشکان ى
ن سً رِ حةس . رنگی داشز ِ برعکس حسرش، صّرذش ذّحر ِ گّشری بّدىشکی

ُ ی یُ حسر اىرِزیِف جنف بّد . کردو ِ بُ ساو، شاٍرخ ِ دیاکّ خیرٌ شدو ساو ِاق ا نيّن
ُ  ٍا گاٍی . کُ از دىاغش ِ گّشش حنقُ ِ نگین آِیزِن بّد ٍيّن حنق

ً ٍاش ى صّىیز خاصی داشز کُ خّدش . ن رد انگیزبّدنش رِ ذشدید ىی  کرد چش
ً ٍاو رِ شاٍرخ چرخید. س ی کردٌ بّد اِن ى صّىیز رِ از بین بةرٌ این بشر . چش
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ً ٍاش ٍسز، ذنَا شرارد ِ حنیدی از  ُ کً ى صّىیز ذّی چش برخالف ساو کُ ی
ً ٍاش ىی  بارٌ ِ ىن برای ٍيین اِن اِایه بَش حس خّبی نداشرً ً ٍاش، . چش چش

ّ ٍاش ىشکی حرکالغی بّد ِ ٍاش ِ ى . مج  ٍاو رِ باد کردو ِبُ دیاکّ نگاٌ کردو. ابر
ً ٍای قرىزش از ٍيین دِر ًٍ ذّی ذِ  ىی زد ً ٍاش اِن. چش قدری کُ رنگ چش

ّ  ٍای س یدش نداشز ُ ی ! ذناقض داشز، ى ُ ای رِی شّن ٌ ی بنندی کرد ِ ضرب خند
. شاٍرخ زد

ُ  ایيان ِ ٍنیا نگاٌ کردو دیگُ خینی راحز ذر از قةه با ًٍ راٌ . نگاٌ ازشّن گرفرً ِ ب
فکر کنً ذصيیً . ىی رفرن ِ ىی  ذّنسرً حس بد  ایيان نسةز بُ خّدو رِ درک کنً

گرفرُ با این کارش ىن رِ ذا ىی  ذّنُ بچزِنُ کُ حشیيّن بشً؛ اىا نيی  دِنُ کُ سخز در  
ً ٍای آٍّیی ٍنیا کُ از خّشحامی بر  ىی زد خیرٌ شدو! اشرةاٍُ نگاًٍ رِ از . بُ چش

ُ  ایيان خیرٌ شدو ٌ اش گرفرً ِ ب ً ٍاش رِ خینی دِسز داشرً. مت ٍای کش اِىد  . چش
ً ٍاش خینی خاص ِ جذاا بّد ِ ِقری بًَ خیرٌ ىی  شد ریزش قنةً رِ حس  رنگ چش

از کی ذا حاال این قدر . ذياو ف ه  ٍای ىن رنگ گذشرُ رِ بُ خّدش گرفرُ. ىی  کردو
ُ ای کُ ذّی زىین انرظارشّن رِ  ٌ او قّی شدٌ؟ با مةخند نگاٍشّن کردو ِ بُ بچ اراد 

 .اىیدِارو خّشةخز باشید. ىی  کشُ فکر کردو

نگاًٍ رِ چرخّندو ِ بُ ندا، ارشیا ِ بَارٌ کُ کنار ًٍ رِی زىین نشسرُ بّدن، خیرٌ 
بُ صّرد گرد ِ کّچیک بَارٌ کُ . بُ حرف ٍای ندا گّش ىی  کردن ِ ىی  خندیدن. شدو

ً رنگی زدو. از ىاىانی بَش رسیدٌ بّد، خیرٌ شدو ُ  ٍای . مةخند ک بَارٌ نسةز بُ بچ
ً ٍاش با ٍيّن . فاىیه، خینی شةیُ ىاىانی بّد ِ ٍاش ٍيّن طّر کيّنی، چش ابر

نگاًٍ رِ ندا خزید کُ بنا بُ عادذش ِقز خندٌ، . ى صّىیز ِ با ٍيّن رنگ ىشکی
مةخند کّچیکی . دٍنش رِ خینی باز ىی  کرد ِ دِذا دسرش رِ جنّی دٍنش ىی  گرفز

ٌ اش گرفرً ِ بُ ارشیا خیرٌ شدو ِ ٍای کشید ً ٍای ذیرٌ ِ ابر بُ . زدو ِ نگاٌ از چش
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ً ٍای خّشگه بابا ىی  افرً ً ٍای سةزش کُ ٍر ِقز ىی  بینً یاد چش آٌ . چش
 .حسرد باری کشیدو

نگاًٍ رِ رِی نریيان ِ جیکّا کُ دِرذر از بقیُ بّدن ِ با اخً با ًٍ حرف ىی زدن، 
ٌ ی جیکّا خینی ارِحایی بّد ِ احرياال . کنجکاِ بَشّن نگاٌ کردو. چرخّندو چَر

ُ سز ّ ٍای خرىاییش . ىاىانش ایرانی نیسز ِ ىصه آِینا دِرگ ً ٍای خاکسرری ِ ى چش
نگاًٍ رِی ! حسابی جذابش کردٌ بّد ِ شاید اگر خّن آشاو نةّد، بَش فکر ىی  کردو

. نریيان چرخید کُ این چند رِز حسابی ذّی افکارو ِ شاید زندگیً حررنگ شدٌ بّد
ٌ شّن جذاا کردٌ بّد؛ اىا این  ً ٍای رنگیشّن یا شاید چَر ِ  ایيان رِ چش جیکّا 
ُ ی خاص داشز کُ ىصه آٍنربا ىن رِ جذا ىی  کرد؛ امةرُ  م نری یُ نّع غرِر ىردِن

ُ شدد ازش ىرن ر بّدو، االن حسابی ذٍنً  جدیدا ِ ىنی کُ ذا ٍيین چند ِقز حیش ب
ُ دار ! درگیرش شدٌ ُ شدد ىردِنُ بّد ِ اسرخّن زاِی یُ چشً ِ ابرِی ىشکی کُ ب

خيُ ِ دمً ىی  خّاد یک ىشز جانانُ بَش  فکش کُ یُ ِقز ٍایی حسابی رِی ىُب
این چیز ٍا این چند رِز حسابی بُ چشيً اِىدٌ بّد؛ ىخصّصا حرفی کُ . بکّبً

خینی گنگ ِ . شاید ًٍ ىصه خّدو باشُ. نگاٍش داشز ِ ٍیچ ازش سر در نيی آِردو
خصّصیاذش با خصّصیاد ىن حسابی برابر بّد ِ باعض ىی  شد بُ این نکرُ . ناى َّو

 .کُ ىیگن دِ ن ر باید ىکيه باشن ذا عیت  ٍای ًٍ رِ بخّشّنن، حّزخند بزنً

ً دیگُ رِ  ُ ی ىشررکی نداشریً ِ ٍیچ ِقز نرّنسریً عیت  ٍای ٍ ِ  ایيان ٍیچ نق  ىن 
بخّشّنیً، بام کس ِقری جنّذر اِىدیً دیدو اصال رفرار  ٍای  ایيان برای ىن قابه درک 

ُ شدد ىن رِ رنج ىی  داد؛ اىا .  نیسز ایيان زیاد ىخ ی کاری ىی  کرد ِ این ىّضّع ب
این . حیشّنیً رِ ىاساژ دادو. نریيان با ذياو ىخ ی کاری  ٍایی کُ ىی  کنُ، رِ بازی ىی  کنُ

 !اصال خّا نیسز کُ ىن این قدر بَش فکر کنً
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ُ ًٍ خیرٌ شدن ِ با  ً آمّد ب با دقز بیشرری بَشّن نگاٌ کردو ذا ب َيً چرا این قدر اخ
بُ مت  ٍای جیکّا خیرٌ شدو ذا برّنً ! چنگ ِ دندِن نشّن دادن، با ًٍ حرف ىی زنن

ُ  طرفشّن راٌ افرادو. مت خّنی کنً ذّی . با خّندن اسيً از مةش، از جاو بنند شدو ِ ب
 !صحةز  ٍاشّن جای ىن حسابی خامی بُ نظر ىی  اِىد

 .جیکّا برگشز ِ نگاًٍ کرد. دسز ٍاو رِ بُ کيرو زدو ِ نزدیکشّن ایسرادو

 :مةخند ىضحکی زدو ِ گ رً

 چی ىیگید درىّرد ىن؟- 

 :نریيان زیرچشيی نگاًٍ کرد ِ گ ز

 .در ىّرد ذّ نیسز- 

 .حّزخند صداداری زدو ِ با ذيسخر نگاٍش کردو

 :مةً رِ گزیدو ِ گ رً

ذّ کُ ىی  دِنی ىن از دِر ًٍ ىی  ذّنسرً صداذّن رِ بشنّو؛ ِمی این کار رِ ! نریيان- 
 !نکردو

 :بُ جیکّا خیرٌ شدو ِ اداىُ دادو

 .فکر کنً ِقری یک ن ر نةاشُ ِ در ىّردش حرف بزنن، غیةز ىحسّا بشُ- 

ً دیگُ زیرچشيی نگاٌ کردن  .بُ ٍ

 .خت ىن ىنرظرو کُ اداىُ بدین- 

 :جیکّا کُ انگار اصال براش ىًَ نةّد ىن باشً یا نةاشً، رِ بُ نریيان گ ز
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 .خینی ىشراقُ حرف ٍایی رِ کُ ىی  گ ریً بشنٌّ! بَش بگّ- 

 :نریيان از بین دندِن ٍاش غرید

 !خ ُ شّ- 

 .نگاًٍ رِ بینشّن چرخّندو ِ ىنرظر شدو

 :نریيان نگاًٍ کرد ِ گ ز

 چند ساعز گذشرُ ذا االن؟- 

ُ او رِ باال انداخرً ِ گ رً  :بی خیال شّن

 .نيی دِنً- 

 :ِقری بی خیامی ىن رِ دید، سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

داشریً در ىّردد صحةز ىی  کردیً؛ اىا فکر نکنً کُ دِسز داشرُ باشی . خینی خت- 
 !بشنّی صحةز ٍاىّن رِ

ُ اش رِ ىی  کرد ذا از نریيان حرف بکشُ  :ِ جیکّا ذالش بی ِق 

 .بگّ چی ىی  گ ریً- 

 :نگاٍش کردو ِ گ رً

 چرا خّدد نيیگی؟- 

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

 .ىیشُ کُ ىن خّا بشً. باشُ ىن ىیگً- 

 :ىر جت نگاٍش کردو ِ گ رً
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 !ىرّجُ نشدو- 

ّ ٍاش کشید ِ گ ز  :دسری بُ ى

 .دیگُ یُ حیِّن ِحشی نةاشً. این جا ىیشُ یُ آدو ى يّمی باشً- 

 :سّامی بُ نریيان نگاٌ کردو ِ از جیکّا حرسیدو

 چی کار باید بکنی؟! خت- 

ُ اش رِ باال انداخز ِ گ ز  :شّن

 !ایشّن ىی  دِنُ- 

 چی کار باید بکنُ؟- 

 :جیکّا حرحرص خندید ِ گ ز

 .نيیگُ دیگُ؛ چّن اگُ بگُ بُ ضررش ذيّو ىیشُ- 

فکر ىی  کردو با ! چرا آخُ. ىيان ز نریيان رِ درک نيی کردو. گیج ِ ىر جت بّدو
ُ ی خّبی دارن ِ دمینی این ِسط نةّد کُ بخّاد این ىّضّع رِ بُ جیکّا  جیکّا راب 

ُ قدر سر این قضیُ دارٌ زجر ىی  کشُ  .نگُ؛ ىخصّصا کُ ىی  دِنسز جیکّا چ

ً ٍاو خیرٌ شد. نزدیکش رفرً ِ بَش خیرٌ شدو جدیدا ذالقی  ٍای . کالفُ بُ چش
 !نگاٍيّن خینی زیاد شدٌ

 :بُ اىید این کُ برّنً ازش حرف بکشً، آرِو حرسیدو

ُ قدر دارٌ عذاا ىی  کشُ-   !چرا؟ ذّ کُ ىی  دِنی چ

 .جّابً رِ نداد
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 :حرحرص گ رً

 !خت بگّ ِاسُ چی؟ شاید ىن ًٍ قان  بشً- 

 :جیکّا عصةی گ ز

 ...چّن اگر خّا بشً- 

ً ٍاش رِ بسز ِ گ ز  :نریيان چش

 !جیکّا خ ُ شّ- 

 .نُ چرا داداش؟ دارو کارد رِ آسّن ىی  کنً- 

ً ٍای نریيان خیرٌ بّدو ِ ىنرظر بّدو خّدش بگُ چُ ىرگشُ  !گیج بُ چش

ٌ ای کُ ىن رِ از ذّ دِر ىی  کنُ، دیگُ ِجّد ندارٌ-   !اگر ىن خّا بشً، دمیه قان  کنند

 .ىنرظر بَش خیرٌ شدٌ بّدو ذا ذایید رِ ازش بگیرو

 :حرسیدو

 .خت این چُ رب ی دارٌ؟ ىن کُ جّابً رِ بُ ذّ گ رً- 

ٌ ای حرصی کرد ِ گ ز  :جیکّا ذک خند

 .غیرذش اجازٌ نيیدٌ کسی بُ عشقش نظر داشرُ باشُ- 

ً ٍاو گرٌ خّرد کیُ عشقش کُ جیکّا ! ن َيیدو چی گ ز؟ چی گ ز؟ عشقش! اخ
ً ٍاو گرد شد. بَش نظر دارٌ کالفُ نگاٍش رِ ازو . ىر جت بُ نریيان خیرٌ شدو! چش

. ذا خّاسرً حرفی بزنً، صدای شکافرن ارفنّن ذّی گّشً حیچید. گرفز
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ِض یز چند شانیُ حیش رِ فراىّش کردو ِ . سرو رِ چرخّندو ِ بُ اطراف نگاٌ کردو
 .دِیدو

 :فریاد کشیدو

 ...ارفنّن رِ شکافز- 

ُ طرف درِازٌ دِیدو ِ ازش خارج شدو ُ  ٍا ًٍ ٍيراًٍ ىی  دِیدن. ب دسز ٍاو . بچ
ُ ی ذکراری دِ ساعز . ىی  مرزید ِ ٍیجان زدٌ شدٌ بّدو نگاًٍ رِ چرخّندو ِ با صحن

ُ رِ شدو ُ ی دِری . حیش رِب ٌ ی بزرگی کُ ذّ فاصن ن س ن س زنّن بُ گّدالِف ایسراد
ُ ای بُ رنگ قرىز داشرن از اِن گّدال خارج . ازىّن، ایجاد شدٌ بّد، خیرٌ شدو اجن

 :ارشیا خّدش رِ بًَ رسّند ِ گ ز. ىی  شدن

ُ ی بنی احيرن-   .این گرٌِ از قةین

ُ طرف ساو ِ ٍنیا چرخّندو ِ بنند گ رً  :سرو رِ ب

 .گّدال رِ بةندید. نذارید خارج بشن- 

ُ طرفً اِىد  .نگاٍی بُ ًٍ انداخرن ِ ساو ب

ذنَا کاری کُ ىی  ذّنیً االن بکنیً اینُ کُ جنّی . اىا امینا نيیشُ این کار رِ کرد- 
 .جادِگراشّن رِ بگیریً

 :عصةی گ رً

 !زِد باشین. ٍرکاری ىیشُ کرد انجاو بدین. ىن نيی دِنً- 

ُ  طرف ٍنیا رفز ُ  طرفش راٌ . از کنارو رد شد ِ ب خشيگین بُ گّدال خیرٌ شدو ِ ب
ُ رِو ایسراد. افرادو  .ٍنّز چند قدىی نرفرُ بّدو کُ نریيان رِب
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ُ رِو  ُ قدر ذرسناک شدو؛ اىا بی ذّجُ رِب ً ٍاو قرىز شدٌ ِ چ ى يئن بّدو کُ االن چش
 :ایسراد ِ با جدیز گ ز

 .صةر کن نارسّس ىیاد دنةامز. االن نرِ- 

 :حرحرص گ رً

 .دِسز ندارو خّدو رِ ازش قایً کنً. اىا ىن دمً نيی خّاد اِن دنةال ىن بیاد- 

 :دسز ٍاش رِ باال آِرد ِ گ ز

 .خّدد رِ ازش قایً نکن؛ ِمی االن ًٍ کُ حر از قدرذُ طرفش نرِ- 

ُ دِنُ از بین ىی  رفرن نگاٌ کردو ِ عصةی گ رً ُ  ٍایی کُ دِن ُ اش بُ فرشر  :از باالی شّن

 !نگاٌ کن. ىا اِىدیً ارفنّن کُ جنّی این ِحشی بازی ٍا رِ بگیریً- 

 :اِن ًٍ خشيگین گ ز

 .االن ٍيُ با ًٍ ىیریً. خینی خت- 

 .نگاٌ ازش گرفرً ِ سرو رِ بُ عقت چرخّندو

ً دیگُ رِ ذنَا نذارید-   .ٍيُ با ًٍ ىیریً. ٍ

ُ او ایسراد مشکر . قدو  ٍای بنندی برداشرً ِ جنّ رفرً. از جنّو کنار رفز ِ شّنُ بُ شّن
ُ  ٍا ایسرادٌ بّدن ِ از کاخ  ٍا ىحافظز ىی  کردن ُ ی کاخ امياس ذا . انةٍّی از فرشر فاصن

ُ  ٍا این قدر زیاد بّد کُ این فاصنُ رِ حر کردٌ بّد . کاخ ىرىر خینی زیاد بّد ِ ذ داد فرشر
ً کً از جنّی راًٍ کنار رفرن انگار کُ راٌ رِ براىّن باز . ٍنّز بُ مشکر نرسیدٌ بّدو کُ ک

ً ٍاو انرظار نارسّس رِ . ىی   کردن ذا ىا جنّ بریً ُ رِو خیرٌ شدٌ بّدو ِ چش بُ رِب
 .ىی   کشید
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 :آیئیه خّدش رِ بًَ رسّند ِ گ ز

ىا گيان ىی   کردیً کُ ذ داد کيی بُ ارفنّن برسند؛ اىا چَار ٍزار ن ر ِارد ارفنّن ! امینا- 
 ىدىرٌ ىی  خّاٍی چُ کنی؟. اندشدٌ

ُ ی ذا گّدال رِ طی ىی   کردو، گ رً  :ٍيّن طّر کُ فاصن

 .ذا ىی   ذّنید با ٍاشّن بجنگید- 

 :نگاٍش کردو ِ اىیدِار اداىُ دادو

ُ ی دیگُ شَاا  ٍا ًٍ بُ کيکيّن ىیان-   .ذا چند دقیق

ُ  ٍا رسیدٌ بّدیً. حرِاز کرد ِ ازو دِر شد بُ چج ِ راسرً . بُ جنّی صف طّالنیِف فرشر
ُ  ٍا ایسرادٌ بّدن نگاٌ کردو ِ ن س عيیقی کشیدو ُ رِو خیرٌ شدو کُ . کُ بچ بُ رِب

ُ طرف مشکر ىی  رفرن ِ ب د از . جن  ٍای قّی ٍیکنی از گّدال خارج ىی  شدن ُ  ٍا ب فرشر
خیامً از بابز آیئیه ِ آرباذه ِ اِفریه راحز بّد ِ . کشرن چند ن رشّن، از بین ىی   رفرن

 .ىی  دِنسرً اِن ٍا بُ این راحری از بین نيیرن؛ اىا دمً برای گره خینی شّر ىی زد

ُ رِو حرذاا کردو . بی حرکز نایسرادو ِ دسز ٍاو رِ باال بردو ِ گردباد کّچکی بُ رِب
از . بُ جیکّا نگاٌ کردو. چند ن ری از اجنُ درگیرش شدن ِ ذّسط گردباد بن یدٌ شدن
دِد ٍایی کُ از گّدال خارج . سر انگشز ٍاش آذش خارج کرد ِ گردبادو رِ آذشین کرد

ُ  ٍا کُ این ذرکیت رِ دیدن، دسز بُ کار . ىی  شد رِ نگاٌ کردو ِ مةخندی حرصی زدو بچ
ُ  ٍا ِارد ىیدِن جنگی کُ درسز شدٌ بّد، شدیً  .شدن ِ ىا ًٍ ٍيراٌ فرشر

ُ طرف مشکر حرد کردو ُ ی . دسز ٍاو رِ از بازِ چرخی دادو ِ ذّث بزرگی ب با حرذاا گنّم
سری  سرو رِ چرخّندو ِ نگاٍی کنی بُ . بزرگً، ذ داد خینی زیادی ازشّن نابّد شد
ُ ی زیادی ندیدٌ بّدیً؛ اىا ذ داد . بقیُ کردو ذا از سالىرشّن ى يئن بشً ذا االن صدى
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یکیش . از ٍر دِ دسرً ٍيزىان دِ گردباد خارج کردو. زیادی رِ ًٍ از بین نةردٌ بّدیً
ُ ش ذّسط شاٍرخ آذشین شد سرو رِ چرخّندو ِ بُ جن . ذّسط جیکّا ِ یکی دیگ

ُ  طرفً ىی اِىد، نگاٌ کردو ُ امينظری کُ ب ُ ی زشرش ىرّجُ . درشز ٍیکه ِ کری از قیاف
ُ  طرفش چرخیدو ِ دسز ٍاو رِ از ًٍ باز کردو. شدو کُ سيکنیُ با شدد دسز ٍاو . ب

ُ  طرفش  ُ ای رِ کُ با شدد بین دسز ٍاو ىی  چرخید ب ُ ًٍ نزدیک کردو ِ گنّم رِ ب
قةه از این کُ بخّاد بًَ حينُ کنُ، بُ عقت کشیدٌ . حرشی زد ِ جاخامی داد. حرذاا کردو

. شدو

ً ٍایی بُ رنگ خّن، نگاٌ کّذاٍی بًَ انداخز ِ گ ز  :جیکّا با چش

 .بسخارش بُ ىن، برِ سراغ ميانریز- 

ُ ِر شد . چند شانیُ با بَز بَش نگاٌ کردو. ىن رِ ر ٍا کرد ِ بُ سيز سيکنی حين
ً ٍاش . صّرذش از جنّی چشيً کنار نيی رفز دندِن  ٍای نیشش بیرِن زدٌ بّد ِ چش

 .ٍیچ ِقز این طّری ندیدٌ بّدىش! رنگ خّن شدٌ بّد

 :فریاد کشید

 !برِ- 

با دیدن ارشیا کُ . با فریادش بُ خّدو اِىدو ِ سرو رِ چرخّندو ذا ميانریز رِ حیدا کنً
ُ طرفش دِیدو قةه از این کُ بَش برسً، دِذا دسرً رِ عقت . با ٍاش درگیر شدٌ بّد، ب

ُ طرفش حرذاا کردو ُ طرفً برگشز ِ نگاٍی بًَ . بردو ِ دِذا حجً بزرگ باد رِ ب ارشیا ب
 .انداخز

 :ازش دِر بّدو، بنند گ رً

 .با مشکر بجنگ- 
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ُ رِ بشُ یا ىن بذارو کُ رِ در  این ٍ ز ن ر چیزی نةّدن کُ ارشیا برّنُ با ٍاشّن رِب
ُ ی مذیذی بُ دسز آِردٌ باشُ، مةخند کریَی زد ِ . رِشّن بایسرُ ميانریز کُ انگار ط ي
ُ طرفً حرید ُ ی حاو چرخیدو ِ با دسز ٍاو باد رِ بی ِق ُ بُ سيرش . ب رِی حاشن

کيی گیج شدٌ بّد؛ . بَرر این بّد کُ بًَ نرسُ ِ با این کار جنّش رِ گرفرً. فرسرادو
ُ  طرفش . اىا رِی زىین نی راد بُ سيز چخش دِیدو ِ از ٍر دسرً نّبری باد رِ ب

انگار کُ اصال ذّق  ٍيچین کاری رِ نداشز؛ چّن ایسرادٌ بّد ِ ذنّذنّ . حرذاا کردو
 .ىی  خّرد ِ ذّان دفاع از خّدش رِ نداشز

ُ ی آخر رِ شدید بَش زدو ذا رِی زىین حرد شُ، خّشةخرانُ ىّفق شدو از . ضرب
ُ  طرفش دِیدو ُ  طرفش خً شدو ِ . فرصز اسر ادٌ کردو ِ ب قةه از این کُ بنند شُ، ب

ُ اش گذاشرً ِ بُ کيک باد، جّنش رِ از بدنش خارج کردو از جاو . دسرً رِ رِی سین
حسی رِ کُ . ىن ذّنسرً اِمین ع ریز رِ بکشً. بنند شدو ِ شننً رِ ىرذت کردو

 .فراىرز گ رُ بّد، االن با ذياو ِجّد حس ىی  کردو

ُ طرفً یّرش آِردن ُ اش کُ این صحنُ رِ دیدن، خشيگین ب راسرش حسابی . افراد قةین
خینی نيّندٌ بّد بًَ برسن کُ عنصر باد . شّکُ شدو ِ نيی دِنسرً کُ باید چی کار کنً

برگشرً ِ بُ ارشیا نگاٌ . رِ دیدو کُ ىّج ِار بَشّن برخّرد کرد ِ رِی زىین افرادند
مةخندی زدو ِ بُ حشز سر . فقط ارشیا ىی  ذّنسز باد رِ ىّج ِار بُ کار بةرٌ. کردو

ُ  ٍا رِ زیر نظر گرفرً ُ  ٍا ٍيراٌ ىا ىی  جنگیدن. برگشرً ِ بچ ىی  شد گ ز ذقریةا . فرشر
ُ  ٍا نزدیک ًٍ . ٍزار ن رشّن رِ نابّد کردیً؛ اىا ٍنّز خینی دیگُ ىّندٌ بّدن ُ ی بچ ٍي

ً  آشنا، . ىی  جنگیدیً ِ ٍنّز کسی دِر نی رادٌ بّد سرو در چرخش بّد کُ با دِ چش
 .چشً ذّ چشً شدو
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از بین اِن . ن رذی کُ نيی دِنً از کجا نش د ىی  گرفز، ذّی ِجّدو غنیان کردٌ بّد
ُ طّر  جي یز در حال جنگ، بَش خیرٌ شدٌ بّدو ِ داشرً فکر ىی  کردو کُ چ

 .خیز برداشرً طرفش کُ آیئیه جنّو ایسراد. بکشيش

 .ذا ف ال شدن شَاا  ٍا چیزی نياندٌ اسز. ىدىرة باید برِیً- 

 :برگشرً ِ عصةی گ رً

 االن کُ اِن عّضی رِ حیدا کردو؟- 

 :دسرً رِ کشید ِ بنند گ ز

 .باید بُ کاخ ىرىر بازگردیً. افرادد را جي  کن. باید برِیً- 

 .عصةی دندِن ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو ِ نگاٌ از نارسّس گرفرً

ُ  ٍا گ رً  :بنند رِ بُ بچ

 .باید برگردیً کاخ ىرىر- 

ُ طرفً برگشرن ِ فکر کنً اِن ُ شّن ب قدر صداو بنند بّد کُ ٍيُ بشنّن؛ چّن ٍي
ُ طرف کاخ ىرىر دِیدن باران شَاا  ٍا کُ شرِع بشُ . ىن ًٍ ٍيراٍشّن دِیدو. ب

ُ  ٍا داخه . نزدیکی  ٍای درِازٌ بّدیً. کارىّن خینی آسّن ذر ىیشُ درِازٌ باز شد ِ بچ
ُ طرفش برگشرً ِ نگاٍش کردو« نُ»با فریاد بنند . شدن  .آئیه ب

ُ  ٍا ایسرادن ِ بُ جایی کُ آئیه نگاٌ ىی  کرد، خیرٌ شدن بُ آِینا کُ گیر یکی از . بچ
 !ِای خدای ىن. جن  ٍا افرادٌ بّد ِ ر ٍاش نيی کرد، خیرٌ شدو
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ِ  ایيان نگَش داشرن نگاًٍ بینشّن در . ذا آئیه خّاسز بُ طرفش بدٌِ، نریيان 
سردرگً نگاًٍ رِ بُ آِینا کُ ذّان . ذا باران شَاا ٍا چیز زیادی نيّندٌ بّد. چرخش بّد

 .اِن یکی از افراد گرًٍِ بّد، ىن نيی ذارو! نُ. ٍیچ کاری رِ نداشز، دِخرً

ُ ی جیکّا برخّرد کردو ُ طرفش بدِو کُ بُ سین ٍنش دادو ِ با داد . خیز برداشرً ذا ب
 :گ رً

 .از سر راًٍ برِ کنار- 

ذّی کسری از شانیُ در  ٍای . دسرً رِ کشید ِ بی ىحدِدیز بُ داخه کاخ ىرىر کشیدو
ُ ش ذا کاخ زیاد بّد خیرٌ شدو. درِازٌ بسرُ شد فریاد  ٍای . با ناباِری بُ آِینا کُ فاصن

 .آئیه ذّی گّشً حیچیدٌ بّد

 !ذّ رِ خدا یُ کاری بکن! امینا! نُ. اِن زندگی ىنُ. ِمً کنید. ِمً کنید  آشغال ٍا- 

کار بُ جایی رسیدٌ بّد کُ ٍيُ داشرن با فریاد  ٍای . دسز ٍاو رِ رِی صّرذً گذاشرً
. آئیه بُ حَنای صّرد  اشک ىی ریخرن ِ ٍیچ کدِو نيی ذّنسریً کاری بکنیً

ً دیگُ رِ دِسز داشرن؛ اىا ىن ىصه یُ ىّجّد . ىی  دِنسرً ُ قدر ٍ ىی  دِنسرً کُ چ
 .بی ىصرف ایسرادٌ بّدو ِ ٍیچ کاری نيی ذّنسرً بکنً

فریاد  ٍای آئیه با شرِع باران شَاا  ٍا ذةدیه بُ ضجُ شد ِ ىن باز ًٍ نيی ذّنسرً 
 .اشک ٍاو دیگُ ذّی کنررمً نةّد ِ از ًٍ سةقز گرفرُ بّدن.  کاری بکنً

شَاا بزرگی بُ اِن جن کُ آِینا رِ ىحکً گرفرُ بّد، برخّرد کرد ِ خّدش در کسری از 
ُ ی آخر ذّنسز  شانیُ ذةدیه بُ دِد شد، آِینا آذیش گرفز ِ ذنَا کاری کُ ذّی محظ
 .انجاو بدٌ این بّد کُ با آا، آذش بدنش رِ خاىّش کنُ ِ بی جّن رِی زىین بی رُ
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ً ٍاو رِ بسرً ِ فریادو رِ ذّی دمً خ ُ کردو ُ  ٍای آئیه رِی دمً . چش ُ  ٍا ِ نام ضج
 .ناخن ىی  کشید

ُ ی  اشک، نگاٍش کردو ً ٍاو رِ باز کردو ِ از حشز ٍام صّرذش خیس از  اشک . چش
ّ ٍاش بُ زىین افراد ِ بنند نامُ سر داد. بّد ِ دیگُ نای فریادکشیدن نداشز  .رِی زان

با چشً دنةال . ٍيُ گریُ ىی  کردن ِ ىن داشرً بُ انرقاىی کُ باید بگیرو فکر ىی  کردو
ُ ای از کاخ امياس حیداش کردو ىی  ذّنسرً نگاٍش رِی خّدو . نارسّس گشرً ِ گّش

 .رِ حس کنً

 :بنند ِ کشیدٌ فریاد زدو

 !ىی  کشيز نارسّس- 

 ***

ُ ی انرقاو»  «صحن

ُ ای بُ آئیه انداخرً ِ حیشّنیً رِ ىاساژ دادو ُ  ٍای کاخ . نگاٌ کالف بی حال رِی حن
ُ رِش خیرٌ شدٌ بّد ٍنّز باران شَاا  ٍا ذيّو نشدٌ بّد ذا برّنیً . نشسرُ بّد ِ بُ رِب

ُ  ٍای آذشین در اىان . از کاخ خارج بشیً ذنَا جای اىن، کاخ  ٍا بّد کُ از اِن گنّم
 .ِ خرِجيّن از کاخ ىساِی ىی شد با اذ اقی کُ برای آِینا افراد. بّدیً

ُ رِش رِی حنجُ حا نشسرً ً ٍاش ذکّن خّرد ِ . بُ طرف آئیه رفرً ِ رِب ىردىک چش
 .نگاٌ کّذاٍی بًَ انداخز

 :دسری بُ صّرذً کشیدو ِ گ رً

ٌ شدن آِینا زندٌ نيیشُ-   .آئیه با نشسرن ِ بُ یُ نق ُ خیر
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 :با صدای خش داری گ ز

 .امینا اعصاا ندارو، یُ چیزی ىیگً دمز ىی  شکنُ- 

 :حّزخند بزرگی زدو ِ گ رً

بگّ بةینً؟ کدِىيّن ىی  ذّنسریً نجاذش بدیً؟ ب دش ًٍ ٍنّز ى نّو نیسز کُ - 
ُ ی آخر آذیش رِ با آا خاىّش کرد! ىردٌ باشُ  .دیدی کُ محظ

 :اشکی از چشيش چکید ِ گ ز

از کجا ى نّو؟ اِن عّضی کُ نگَش داشرُ بّد حريا بالیی سرش آِردٌ؛ ِگرنُ - 
 .ىی  ذّنسز خّدش رِ از دسرش خالص کنُ ِ بُ این جا بیاد

 :دسرً رِ ىشز کردو ِ گ رً

 با این افکار ىی  خّای این جا ىاذً بگیری؟- 

 :بًَ خیرٌ شد ِ گ ز

 ىی  خّای چی کار کنً؟- 

 :ىکصی کردو ِ جّاا دادو

این جا زىین نیسز کُ با یُ شکسز عشقی بذارو بری ذّی اذاقز ِ بُ دیّار ٍاش - 
 .نگاٌ کنی ِ فرداش خةر خّدکشیز رِ بشنّو

ٌ  اشارٌ کردو  :با دسز بُ بیرِن درِاز

بُ جای غيةرک زدن، بُ اِن بیرِن فکر کن کُ ىی  ذّنُ ! اِن بیرِن ىیدِن جنگُ- 
ُ ی انرقاو باشُ  .صحن
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 :صّرذش جي  شد ِ با زاری گ ز

 .ىن از کی انرقاو بگیرو؟ اِنی کُ اِن بال رِ سرش آِرد کُ دِد شد رفز ٍّا- 

 :عصةی غریدو

اِن دِد شد رفز ٍّا، اِن ٍایی کُ اِن عّضی رِ بُ این جا آِردٌ بّدن کُ ٍنّز - 
ٌ ان  !زند

ُ رِ خیرٌ شد  .بی ذّجُ بُ ىن دِبارٌ بُ رِب

ُ ش گذاشز . نگاٍی بُ ىن انداخز. جیکّا کنار آئیه نشسز ِ دسرش رِ رِی شّن
ُ او رِ با نااىیدی باال انداخرً  .شّن

 ىی  خّای برو بیارىش؟- 

 .ٍر دِ سّامی نگاٍش کردیً

 .درِازٌ رِ باز کنن ىن ىیرو ىیارىش- 

ً غرٌ رفرً ِ گ رً  :بَش چش

ُ اد برگردٌ؟-   ذّ ًٍ ىی  خّای بری جزغام

 :مةً رِ گزیدو ِ گ رً. آئیه شّکُ نگاًٍ کرد

 .خینی خ رناکُ- 

 .نریيان نزدیک شد ِ اِن طرف آئیه نشسز

 .ىشکنی نیسز، بذار برٌ- 
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از جیکّا ى يئنُ یا . ذیز نگاٍش کردو ذا ب َيً چرا این قدر راحز ىیگُ جیکّا برٌ
 .ىی  خّاد از شرش خالص بشُ

 :فکر کنً حرفً رِ از نگاًٍ خّند کُ حق بُ جانت گ ز

 .جیکّا ىحدِدیز ندارٌ؛ ىی  ذّنُ سری  بیارذش- 

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

 . درصد20ٌاحريامش - 

 :جیکّا نگاًٍ کرد ِ بااطيینان گ ز

 .ىیارىش- 

 :نیشخندی عصةی زدو ِ گ رً

 !فقط ىیگُ ىیارىش- 

ٌ ای زد ِ گ ز  :مةخند ىسخر

 .خّدو ًٍ برىی گردو- 

ً ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو  .با نرفرنش کنی اذ ا  ىی  ذّنُ بی رُ. چش

 .باشُ- 

ُ  طرف درِازٌ راٌ افراد. از جاو بنند شدو بُ . آئیه ًٍ ٍيراٍيّن بنند شدٌ بّد ِ ب
 :آیئیه خّدش رِ کنارو رسّند ِ حرسید. نگَةان  ٍا  اشارٌ کردو ذا درِازٌ رِ باز کنن

 چرا درِازٌ را باز کنند؟ ىگر بیرِن را نيی  بینید؟- 

 :نگاٍش کردو ِ گ رً
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 .باید آِینا رِ برگردِنیً- 

 !امینا این کار بسیار خ رناک اسز- 

 .ىی  دِنً- 

ُ ی . جیکّا نگاٍی بَيّن انداخز ِ غیت شد. ىقدار کيی از درِازٌ باز شد فقط سای
ُ سرعز بُ آِینا رسید ً رنگی ازش دیدٌ ىی  شد کُ ب چرا؟ چرا ٍيّن ىّق  نرفز ِ . ک

چرا ىن رِ کشید ذّی کاخ ِ نذاشز حداقه ىن برو؟ ٍنّز یک ! آِینا رِ نجاد نداد
. دقیقُ از رفرنش نگذشرُ بّد کُ چیزی از درِازٌ گذشز ِ داخه شد

ُ  طرفش دِیدو ِ کنار جیکّا ایسرادو خً شد ِ آِینا رِ از ذّی آغّشش رِی زىین . ب
خّدش رِ بُ آِینا رسّند ِ . اشکان رِ صدا زدو.  آئیه شّکُ کنارش زانّ زد. گذاشز

ُ  ٍا ٍيُ دِر آِینا جي  شدٌ بّدن ِ حرغصُ بَش خیرٌ شدٌ بّدن. کنارش نشسز .  بچ
ُ اش گذاشز ِ چیزی زیر مت زىزىُ کرد ً ٍای بسرُ، دسرش رِ رِی سین . اشکان با چش

صّرد قشنگش قرىز . نصف بدنش سّخرُ ِ ىنرَت بّد. نگاٌ غيگینی بُ آِینا انداخرً
ً ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو. بّد ِ یکی در ىیّن ن س ىی  کشید  .با درد چش

ُ ی راٌ . حّاسً ىرّجُ آئیه شد ٌ اش نیي ناباِر بُ آِینا نگاٌ ىی  کرد ِ دسز درازشد 
ُ ای گذشرُ . مةً رِ گزیدو ِ ىنرظر شدو ذا  اشکان ذالشش رِ بکنُ. برىی گشز چند دقیق

. دسری بُ صّرذً کشیدو ِ کنارش نشسرً. بّد؛ اىا کار  اشکان ٍنّز ذيّو نشدٌ بّد
ُ قدر انرژی دارٌ صرف ىی  کنُ  .رنگ از صّرذش حریدٌ بّد ِ ىشخص بّد کُ چ

ً رنگی از دسرش خارج شد ِ ِارد ق سُ سینُ آِینا شد ً کً نّر ک بُ صّرد آِینا خیرٌ . ک
ُ ی ض ی ی کرد ِ آرِو الی حنک  ٍاش رِ باز کرد. شدو ً ٍاش، . نام بُ ىحض بازکردن چش

ُ ی چشيش راٌ حیدا کرد.  با صّرد آئیه ىّاجُ شد  .اشکی از گّش
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ً  اشارٌ کرد، از جاو بنند شدو ِ از جي  فاصنُ  ٌ  اشکان کُ بَ نگاٌ ازشّن گرفرً ِ ٍيرا
 .گرفریً

برای گ رن حرفش دِدل بّد ِ این از نگاٍش کاىال ىشخص . ىنرظر بَش خیرٌ شدو
 .بّد

 :حیش قدو شدو ِ حرسیدو

 اذ اقی افرادٌ؟- 

 :سرش رِ با ذاسف ذکّن داد ِ گ ز

 .قدر خّا نیسز کُ بخّاد زندٌ بيّنُِض یز آِینا اِن- 

ً ٍای گرد نگاٍش کردو  .با چش

ً ٍاش رِ باز کرد-   .دارٌ ن س ىی  کشُ! اىا اِن االن چش

 .ىنرظر نگاٍش کردو. با دسز  اشارٌ کرد کُ آرِو باشً

ً ٍاش بازٌ ِ دارٌ ن س ىی  کشُ؛ اىا نصف بیشرری از . آرٌ ىی  دِنً-  اِن االن چش
سّخرگی ذا کّچک ذرین اعضای بدنش . بدنش سّخرُ ِ این سّخرگی س حی نیسز

 .ن ّذ کردٌ ِ یکی از شش  ٍاش کاىال از بین رفرُ

 :مةً رِ گزیدو ِ گ رً

 .حس بَرر نةّد نجاذش نيی دادین؟ ىی  گ رین کُ دیگُ برنيی گردٌ- 

 .ىن گ رً این کار رِ بکنُ- 

 :بُ فراىرز کُ کنارىّن ایسراد نگاٌ کردو ِ حرسیدو
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 چرا؟ ىی  خّاسرین آئیه رِ زجرکش کنین؟- 

 :مةخندی زد ِ گ ز

احساساد آئیه رِ درک ىی  کنً؛ اىا اگُ آِینا ىی  خّاسز اِن جا بيیرٌ، آئیه . نُ دخررو- 
 .ذّ رِ ىقصر ذياو اِن اذ ا  ىی  دِنسز ِ قریت بُ یقین با ٍاد دشين ىی  شد

 :چشً چخً رِ جي  کردو ِ گ رً

ُ سز کُ ! چرا با ىن مج ىی  شد! چی؟-  از اینی کُ ىیگین ى يئنین یا یُ فرضی
 ٍيین جّری ساخرینش؟

ً ٍاش گرٌ خّرد  .سّامی نگاٍش کردو. با حرفی کُ زدو ناراحز شد ِ اخ

ٍيین آخر، قةه از این کُ جیکّا برٌ ِ آِینا رِ بیارٌ، آئیه داشز بُ ٍيین چیزی کُ - 
 .بَز گ رً فکر ىی  کرد

فراىرز ىصه ٍيیشُ ذّی ذٍن آئیه . شه ِ ِارفرُ نگاٍش کردو؛ ی نی کاىال ذسنیً شدو
 .بّدٌ ِ بیشرر از ىن احساس ِ افکار اِن رِ ىی  دِنُ

ً ٍاو رِ ىاساژ دادو ِ حرسیدو  :با انگشز چش

 حس این جّری با ىن دشين نيیشُ؟- 

 .حداقنش اینُ کُ ذياو ذالشز رِ کردی؛ اىا آِینا زندٌ نيّندٌ- 

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

ُ قدر زندٌ ىی  ىّنُ؟. باشُ-   آِینا چ

 :اشکان نگاٍی بُ ىن ِ فراىرز کرد ِ جّاا داد
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 .ِقری برگردیً زىین دیگُ ٍیچ ذضيینی نیسز. حداقنش ذا ىّق ی کُ این جا باشیً- 

ُ  اشک آمّد با آِینا حرف ىی زد، نگاٌ کردو ُ  طرف .  سرو رِ چرخّندو ِ بُ آئیه ک اشکان ب
 .آِینا رفز ِ کنارش نشسز

 :برگشرً ِ حرسیدو

 شيا ىی  دِنسرین کُ جیکّا ىی  ذّنُ بُ حامز انسانیش برگردٌ؟- 

 :ىر جت نگاًٍ کرد ِ گ ز

ُ طّری؟-   چ

ُ ای باال انداخرً ِ گ رً  :شّن

ُ طّر خّا ىیشُ؛ اىا نيیگُ-   .فقط نریيان ىی  دِنُ کُ اِن چ

 چرا نيیگُ؟- 

ً ٍاش خیرٌ شدو ِ با نیشخندی گ رً  :بُ چش

ُ طّری خّا ىیشُ-  فکر کنً . خّدذّن از حسرذّن بخرسین کُ چرا نيیگُ جیکّا چ
 .چیز ٍای جامةی رِ ىرّجُ بشید

ُ  طرف درِازٌ رفرً ذا بةینً بیرِن چُ خةرٌ ُ  ٍای فنزی . ازش دِر شدو ِ ب از الی ىین
ُ  ٍا رفرً. ارفنّن آرِو شدٌ بّد. درِازٌ، بیرِن رِ نگاٌ کردو ُ طرف بچ . با قدو  ٍای بنند ب
 .ٍيُ دِر آِینا جي  بّدن

 :نزدیک ایسرادو ِ گ رً

 .شَاا  ٍا ذيّو شد، ىیریً بیرِن- 
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 :دسز ساميش رِ گرفرً ِ گ رً. جنّ رفرً ِ کنار آِینا نشسرً

 .ذّ ذّی کاخ ىی  ىّنی ذا کار ىا ذيّو بشُ- 

ً ٍاش رِ بُ ى نی باشُ رِی ًٍ فشرد سرو رِ باال بردو ِ بُ آرباذه ِ اِفریه کُ در . چش
بَشّن گ رً کُ آِینا رِ داخه کاخ بةرن ذا . فاصنُ نزدیکی بّدن،  اشارٌ کردو کُ بیان

 .اسرراحز کنُ

 :رِ بُ آئیه گ رً

ُ ای نیسز کُ نخّای بجنگی-   .حاال دیگُ ٍیچ بَّن

 .سرش رِ ذکّن داد ِ چیزی نگ ز

ّ ذر راٌ افرادو ِ بقیُ ٍيراًٍ شدن از . بُ نگَةان  ٍا  اشارٌ کردو ذا درِازٌ رِ باز کنن. جن
کيی دِرذر، . درِازٌ خارج شدیً ِ جنّ رفریً ِ بین دِ کاخ امياس ِ ىرىر ایسرادیً

ٌ ش ِ حدِد بیسز ذا از جادِگراش ایسرادٌ ِ بُ ىا خیرٌ  نارسّس ٍيراٌ حنج فرىاند 
دسز ٍاو رِ ىشز کردو ِ با خّدو فکر کردو بَررین رِشی کُ ىیشُ اِن رِ . شدٌ بّد

نریيان سيز راسرً ِ . نریيان ِ جیکّا قدىی جنّ اِىدن. کشز، چی ىی  ذّنُ باشُ
. برگشرً ِ نگاٌ کّذاٍی بَشّن انداخرً. جیکّا سيز چخً ایسراد

ٌ  ٍاىّن اِن. سرو رِ چرخّندو ِ بُ نارسّس خیرٌ شدو قدر حرف داشز کُ نیازی بُ نگا
ً سّخرُ رِ خاىّش کنُ. صحةز کردن نةّد ُ ی شَاا  ٍای نی . باد ىالیيی ىی ِزید ذا الش

ارفنّن ذّی سکّذی ىحض فرِ رفرُ بّد ِ صدای ن س  ٍای خشيگین ىا این سکّد رِ 
ُ  ٍا از کاخ  ٍا خارج نشدٌ بّدن؛ انگار صحنُ رِ خامی کردٌ . ىی  شکسز این بار فرشر

بّدن ذا اعضای گرٌِ ىن برّنن با خیال راحز انرقاو این چند سال سخری ِ ىشقز رِ 
ُ ِر شدن . از این  آشغال  ٍا بگیرن ً ٍاو ىی  سّخز ِ ش ن رگ  ٍای سرو ذا نزدیک چش
ً ٍاو رِ خةر ىی   داد ً ٍاو رِ بسرً ذا با ذیسراذیه بررسی شّن بکنً. چش  .چش
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نخّاسرً کُ نارسّس . قدو بنندی برداشرً ِ جنّ رفرً. آرِو الی حنک  ٍاو رِ باز کردو
اِن قدو رِ اِل بردارٌ ِ اِن ىةارزطنةی کنُ؛ اىا انگار اِن ٍا با رِش جنگ ىا  آشنایی 
نداشرن ِ بُ ِحشی گری عادد کردٌ بّدن؛ چّن با قدو بنند ىن یکَّ بُ طرفيّن 

 .یّرش آِردن

ُ  ٍا با دیدن این ِض یز از ًٍ فاصنُ گرفرن ذا ًٍ آرایش بَرری گرفرُ باشیً ِ ًٍ  بچ
ُ  ٍا نگاٌ ىی  کردو کُ . با فضای بَرری از عنصر ٍاىّن اسر ادٌ کنیً بی حرکز بُ بچ
سرو رِ چرخّندو ِ با دشين اصنیً چشً . ٍرکدِو با رِش خاص خّدشّن ىی  جنگیدن

کسی کُ از بچگی ذّی زندگی ىن دخامز داشز ِ ىی   دِنسز . ذّ چشً شدو
 .شدن ىن ذَدید بزرگی براشُ ِ ىن حیرِنً کُ چرا ٍيّن بچگی ىن رِ نکشزبزرگ

ُ ی ىحکيی بُ سرو خّرد ِ رِی زىین حرد شدو ن سً . ذّی ٍيین افکار بّدو کُ ضرب
ً خیز . حسابی غافنگیر شدو. رِ سنگین بیرِن فرسرادو دسرً رِ رِی سرو گذاشرً ِ نی

ً ٍاو دِ دِ ىی زد ِ مةخند کریَش رِ ىاد ىی دیدو. شدو ُ گاٌ . چش آرِو دسرً رِ ذکی
ُ ی اِل رِ خّردو. کردو ِ بنند شدو ُ خاطر سَه انگاری ضرب  .ب

ُ ی حاو یک دِر چرخیدو ِ  راسز ایسرادو ِ قةه از این کُ بَش فرصری بدو، رِی حاشن
ُ  طرفش حرذاا کردو؛ اىا انگار اِن حّاسش خینی جي  بّد؛ چّن  ذّث بزرگی از باد رِ ب

 .ىاٍرانُ جاخامی داد

ُ ای بَش بزنً، کُ دِبارٌ رِی زىین حرد . عقت نکشیدو خّاسرً یک بار دیگُ ضرب
ُ او رِ نشنٌّ. صّرذً از درد جي  شد. شدو ُ طّر ضربُ . مةً رِ بُ دندِن گرفرً کُ نام چ

! اِن حری از جاش ذکّن ًٍ نيی خّرٌ. ىی زنُ؟ درصّرذی کُ ىن ٍیچ چیزی نيی بینً
 .مةخند حیرِز رِی مةش عصةیً ىی  کرد. خّدو رِ جي  ِجّر کردو ِ دِبارٌ ایسرادو

چرخ بزرگی زدو ِ این دف ُ حجً . عنصر رِ از حا ٍاو خارج کردو ِ رِی ٍّا ایسرادو
ُ  طرفش حرذاا کردو این دف ُ ىّفق شدو . با مةخند فرِد اِىدو. خینی زیادی از باد رِ ب
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ُ ی ىحکيی بُ ق سُ . بُ زىین بزنيش ُ طرفش بدِو، ضرب قةه از این کُ فرصز کنً ب
ُ او خّرد ن سً رِ سنگین بُ بیرِن . خً شدو ِ دسرً رِ ىحکً رِش فشار دادو. سین

ً ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو ِ ذياو ذالشً رِ کردو کُ درد رِ نادیدٌ بگیرو. فرسرادو  .چش

دسز ٍاو رِ . بُ خیال خّدش حسابی حیرِز شدٌ بّد. راسز ایسرادو ِ نگاٍش کردو
ُ  طرفش حرد کردو ً زىان دِذا گردباد کّچیک رِ ب ُ طرفش دراز کردو ِ ٍ یکی از . ب

ُ  طرفی حرذابش کرد . مةخند خّشحامی رِی مةً نشسز. گردباد  ٍا بَش برخّرد کرد ِ ب
 .خینی زِد خّدش رِ جي  ِجّر کرد ِ دِبارٌ ایسراد

ُ ای بَش بزنً کُ چیزی بُ حیشّنیً خّرد ِ بُ عقت حرذً کرد ُ ی دیگ . خّاسرً ضرب
ً خیز نشسرً ً ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو ِ نی ىی  ذّنسرً خّن گرىی رِ کُ رِی . چش

ً ٍاو رِ باز کنً. صّرذً راٌ افرادٌ بّد حس کنً با . از شدد درد نيی ذّنسرً چش
ُ ی قرىز رقصان دِرش شدو. ذیسراذیه نگاٍش کردو  .ىرّجُ ٍام

ً ٍاو رِ باز نکردو. حاال فَيیدو چرا نيی ذّنسرً ضرباذش رِ بةینً فکر کنً باید ذا . چش
 .از حا دراِىدنش، با ذیسراذیه نگاٍش کنً

ُ ی بادی رِ با سرعز ِ شدد بیشرری  دِذا دسرً رِ باالی سرو بردو ِ این دف ُ گنّم
ُ طرفش حرد کردو عنصرو رِ درخشان ىی دیدو ذا این کُ با ٍاش برخّرد کرد ِ رِی . ب

ُ او حسابی کاری بّد؛ چّن کيی دیرذر خّدش . زىین حرد شد ُ ی این دف  فکر کنً ضرب
بدِن این کُ ذکّن بخّرٌ، چیزی . ی قرىز دِرش شدد گرفرُ بّدٍامُ. رِ جي  ِجّر کرد
ُ طرفً حرذاا شد ُ طرفً ىی  اِىد. ب سری  خً . چیزی شةیُ ٍرو، بُ رنگ قرىز ِ جّشان ب

 .ٍرو از باالی سرو رد شد. شدو ِ جاخامی دادو

ُ طّر باید خنصاش کنً ُ طرفً دِید. فکر کنً فَيید کُ ىرّجُ شدو چ ً ٍاو رِ باز . ب چش
جا خامی دادنً باعض . قةه از این کُ بًَ برسُ، جا خامی دادو کُ از جنّو رد شد. کردو
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خینی از اجنُ از بین رفرُ بّدن ِ فقط دِن ر دیگُ باقی . شد چند شانیُ اطراف رِ بةینً
 .ىّندٌ بّدن

با یک . سرو رِ چرخّندو ِ بُ نارسّس نگاٌ کردو کُ خشيگین بًَ خیرٌ شدٌ بّد
ُ رِو ایسرادٌ ِ گنّو بین حصار دسز ٍاش گیر بّد ً ٍاش خیرٌ . حنک زدنً رِب بُ چش

ُ قدر این صحنُ شةیُ خّابً بّد. شدو  .چ

ُ اد کنً-  ذّ . ذیسراذیه ىن بسیار ىنرظر این فرصز بّدو ذا با دسز ٍای خّدو خ 
ُ ی اجنُ رِ جاِدان . نيی ذّنی ىن رِ ىرّقف کنی ىن بُ عجياا ىی  رسً ِ خّدو ِ ٍي

ُ ی انسان ٍا ىسنط ىیشً ّ ی ىن رِ بگیری نابّدگر. ىی  کنً ِ بُ ٍي . ذّ نيی ذّنی جن
 !نيی ذّنی

. ىصه شخصیز ٍای ذرسناک ٍابیز صحةز ىی  کرد. صداش ِاق ا ذرسناک بّد
ً ٍاو رِ بسرً ِ از گردنً یک دف ُ باد رِ ر ٍا کردو دسز ٍاش از گردنً جدا شد ِ . چش

ً ٍاش نگاٌ کردو. ازو فاصنُ گرفرً حاو رِ رِی زىین . این بَررین فرصز بّد. بُ چش
ُ طرف . دِ دسرً رِ باال بردو ِ گردباد بزرگً رِ درسز کردو. کشیدو ِ چرخ زدو ب

ُ ش داشرً. نارسّس رفرً ِ بُ داخه گردباد کشیدىش  .دسرً رِ دراز کردو ِ نگ

ً ٍاو ى يئن بّدو. نیرِی عجیةی رِ حس ىی  کردو  .از قرىزی چش

 :با خشً ذّی صّرذش غریدو

ّ  اشرةاٌ ىی  کنی-  دنیا . ذّ ِ ٍیچ کدِو از افرادد ٍیچ ِقز بُ عجياا نيی رسید. ذ
. ٍیچ ِقز ىال ذّ نيیشُ ِ ٍیچ ِقز نيی ذّنی فسادی کُ آرزِش رِ داری رِ جاری کنی
ذّ ٍیچ ِقز جاِدان نخّاٍی شد؛ چّن قدرذی برذر بُ جَان حکّىز ىی  کنُ ِ اِن 

قدرد برذر، ىن رِ کابّس ذّ کردٌ ذا جنّد رِ بگیرو ِ ىن نيی ذارو کُ حری قدىی عقت 
کار ذّ ٍيین جا ذيّىُ نارسّس ِ ىن انرقاو ذياو . بری ذا از این گردباد خارج بشی
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ُ خاطر ذّ از بین رفرُ رِ ىی گیرو انرقاو ذياو اِن کسایی کُ بُ دسز . زندگیً کُ فقط ب
 .ذّ از بین رفرن

 :نزدیک صّرذش رفرً ِ اداىُ دادو

چرا نارسّس؛ ىن جنّد رِ . ِ ب د از نابّد شدن ذّ دِبارٌ دنیا ذّی آراىش فرِ ىیرٌ- 
 .ىی گیرو ِ ىی  ذّنً

ً ٍاش خیرٌ شدو ىرّجُ شد . دسز آزادو رِ ذّی بدنش فرِ کردو ِ با حّزخند بُ چش
 .کُ قصدو چیُ

 .صدای فریادش چندبار ذّی گّشً حیچید. رِ فریاد کشید« نُ»سرش رِ ذکّن داد ِ 

با کيک گردباد عظیيی کُ دِرو ىی  چرخید، جّن اِن ع ریز بزرگی رِ کُ ٍ ز ٍزار 
 .سرباز داشز ِ سّدای عجياا کّرش کردٌ بّد، از ذنش خارج کردو

دِد باقی ىّندٌ ازش ذّی گردباد چرخید ِ . شدن جّن از بدنش، ِمش کردوب د از خارج
ً زىان حایین آِردو ِ گردبادو رِ خاىّش کردو. نابّد شد  .دسز ٍاو رِ ٍ

ُ  ٍا نگاٌ کردو. ن س عيیقی کشیدو ِ سرو رِ چرخّندو ُ  ٍای درا ِ داغّن بچ . بُ قیاف
ً کً مةخند رِی مةً ىاسید. مةخندی زدو ِ با دقز بَشّن خیرٌ شدو ُ  ٍای . ک بُ قیاف

ُ شّن نگاٌ کردو  .نگاًٍ رِ چرخّندو ِ دنةال ارشیا گشرً. گرفر

 :بُ سخری آا دٍانً رِ قّرد دادو ِ حرسیدو

 ارشیا کّ؟- 

ٌ شّن رِ باِر کنً قنةً از حرکز ایسرادٌ بّد ِ ن سً . نيی خّاسرً سر ٍای حایین افراد
 .باال نيی اِىد
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 :با ذياو نیرِیی کُ ازو ىّندٌ بّد، فریاد کشیدو

 ارشیا کجاسز؟- 

ً ٍاو غنرید ِ رِی دِ زانّ افرادو ً زىان دِذا  اشک از چش ٍ .

با کنار رفرنشّن، ارشیا خندِن . ساو ِ دیاکّ بُ ٍيدیگُ نگاٌ کردن ِ از ًٍ فاصنُ گرفرن
ُ  طرفً دِید  .ب

ٌ ی ىسخرٌ گرد شدٌ بّد ً ٍاو از این شّخی بی ىز خّدش رِ ذّی بغنً انداخز ِ . چش
با چشً برای اِن دِذا کنُ حّک خط ِ نشّن کشیدو ِ ارشیا رِ . گردنً رِ س ز چسةید

 :دسری بُ صّرذش کشیدو ِ حرسیدو. از خّدو دِر کردو

 ساميی؟ حامز خّبُ؟- 

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

 .ىن خّبً؛ اىا ذّ دارٌ از سرد خّن ىیاد- 

دسرً رِ ىشز کردو ِ با خندٌ . دسری بُ جای زخً کشیدو ِ دسز خّنیً رِ نگاٌ کردو
 :گ رً

 .ِمش کن، ىًَ نیسز- 

ُ  اشکان کُ کنارو ایسراد، حرد شد  .از جاو بنند شدو ِ نگاٍش کردو. حّاسً ب

 :با مةخندی گ ز

 اجازٌ ٍسز آخرین درىان رِ ًٍ انجاو بدو؟- 

دسرش رِ رِی حیشّنیً گذاشز ِ ب د از چند شانیُ نّر . مةخندش رِ جّاا دادو
ً رنگی از دسرش خارج ِ ب د ىحّ شد  .ک
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 :زیر مت زىزىُ کردو

 .ىينّن- 

 :با خّشحامی گ ز. ندا دِید طرفً ِ خّدش رِ ذّی بغنً انداخز

 !راحز شدیً، راحز شدیً. ذيّو شد اِن کابّس. دیگُ راحز شدیً- 

ِ بُ نّبز بَارٌ ِ ٍنیا ًٍ خّدشّن رِ ذّ بغنً حرذاا کردن ِ خّشحامیشّن رِ ذّی 
 !بغه ىن برِز دادن

مةخندش رِ ىصه خّدش کج . مةخند کجی رِی صّرذش بّد. نگاٍی بُ نریيان انداخرً
 .ٍنّز کار ىن ذيّو نشدٌ. جّاا دادو

ب د از ذيّو شدن این جنگ ىسخرٌ، فارغ از ٍرچی بُ طرف کاخ ىرىر راٌ افرادیً؛ اىا 
ُ طرف کاخ  ُ طرفيّن اِىدن ِ ب ُ  ٍا ب قةه از این کُ بُ اِن جا برسیً، سیه زیادی از فرشر

احساس خینی خّبی . امياس کشّندنيّن؛ جایی کُ ىن خینی دِسز داشرً بةینً
راحز شدٌ بّدو ِ .  ىاٌ فشاری کُ بًَ ِارد شد، نریجُ مذد بخش بّد4ب د از . داشرً

با خّدو . اِن سّامی کُ ٍيیشُ از خّدو ىی  حرسیدو، حاال جّابش ىشخص شدٌ بّد
بُ اذا   ٍایی ٍدایز شدیً ِ . رِیاحردازی ىی  کردو کُ چ ّر حیش ىاىان ِ بابا برگردیً

ُ قدر از . ب د از یک ساعز، با مةاس  ٍایی فاخر بُ سامن اصنی کاخ امياس رفریً ِ ٍرچ
ذياو سرسراٍا، سرّن  ٍا ِ چنچراغ  ٍا از امياس بّد ِ . زیةایی این کاخ بگً باز ًٍ کيُ

 .سقف نيای قشنگی از ارفنّن داشز

. مةاس  ٍایی کُ بَيّن حّشّندٌ شدٌ بّد، ىصه مةاسی کُ آیئیه ىی  حّشید بّد
از در . آسرین  ٍای حریر بنند ِ ٍيّن طّر حیراٍن بنندی کُ رِی زىین کشیدٌ ىی  شد

ُ ی باعظيری کُ شاید این آسيّن دسرش بّد، رفریً ُ  طرف فرشر . بزرگی رد شدیً ِ ب
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آئیه ًٍ بُ آِینا کيک ىی  کرد . ىن جنّ ىی  رفریً ِ بقیُ بُ ذرذیت حشز سرو ىی  اِىدن
 .جنّی الگّس ایسرادیً. ِ ٍيراٍیش ىی  کرد

ٌ ای بَيّن انداخز بال ٍای بزرگش ذکّن . از جاش بنند شد ِ نزدیکً اِىد. نگاٌ خیر
ُ رِو ایسراد ِ دسرش رِ ذّی آسرینش برد. ىی  خّرد ِ ىن ىحّ شکٍّش بّدو . رِب

ُ طرفً گرفز  .ىنرظر نگاٍش کردو. سنگ بن شِف درخشانی رِ از آسرینش بیرِن آِرد ِ ب

آىریسز یادىان چَارىین، ششيین ِ ٍ دٍيین سامگرد ازدِاج ِ سيةه صنح،  آشری - 
این سنگ را ٍيراٌ خّد . آىریسز سنگ خّش یين برج دمّ ٍسز. ِ صيیيیز اسز

ً چنین سنگ ىحافظ ًٍ درِن آن  داشرُ باش ذا اذ اقاد خّا برایز رقً بخّرد، ٍ
 .ٍسز ذا از ذّ در زىین ىحافظز کند

گردنةند رِ . دسرش رِ رِی سنگ کشید ِ سنگ رِ ذةدیه بُ گردنةندی اریف کرد
ُ طرفً گرفز ُ  اشک در . خینی خّشگه بّد. دسرً رِ دراز کردو ِ گرفريش. ب سنگ شةی

 .اِىدٌ بّد ِ زنجیری طالیی ٍيراٍش بّد

ذا چند رِز ىی  ذّانید در ارفنّن بيانید، ب د از آن آیئیه شيا را بُ زىین بازخّاٍد - 
 .گرداند

از سامن بزرگ خارج شدیً ِ ِارد راٍرِ . برگشز ِ سر جاش نشسز. سرو رِ ذکّن دادو
 .شدیً

 :نگاٍی بُ بقیُ انداخرً ِ گ رً

 .ىن ىیرو مةاسً رِ بخّشً؛ با این راحز نیسرً- 

ُ  طرف اذاقی کُ مةاس ٍاىّن رِ عّض کردٌ بّدیً، راٌ افرادو مةاس رِ از ذنً درآِردو . ب
ُ ای کُ با ٍاش بُ این جا اِىدٌ بّدو رِ حّشیدو ن س راحری . ِ ٍيّن مةاس سرى
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ٍنّز یُ کار دیگُ ىّندٌ . از اذا  خارج شدو. با اِن مةاس بنند در عذاا بّدو. کشیدو
 .بّد کُ باید انجاو ىی  دادو

ُ  ٍا انداخرً ُ  ٍای کاخ ایسرادو ِ نگاٍی بُ بچ ب د از این اذ ا  خینی . باالی حن
صيیيی ذر با ٍيدیگُ برخّرد ىی  کردن ِ شاید ىی  شد گ ز کُ با ٍيُ اخال  ٍای گندی 

 .کُ داشریً، بُ ٍيدیگُ عادد کردٌ بّدیً

ُ طرف نریيان کُ کنار حدرش ایسرادٌ بّد ِ صحةز ىی  کردن، راٌ افرادو  .ب

ىّضّع صحةرشّن دقیقا چیزی بّد . مت ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو ِ نزدیکشّن ایسرادو
. کُ ىن ىی  خّاسرً

ُ ای ىصنحری کردو ِ گ رً  :سرف

 .بةخشید کُ ِسط حرفرّن ىزاحً شدو؛ اىا کار ىَيی دارو- 

 :فراىرز نگاًٍ کرد ِ گ ز

 .اذ اقا بُ ىّق  اِىدی! نُ- 

ىی  دِنسرً فراىرز ذّ ذیً ىنُ ِ اِن ًٍ ىی  خّاد کُ . مةخند حرص دراری بُ نریيان زدو
 .جیکّا از این ِض یز نجاد حیدا کنُ ِ این سنگ دمی نریيان ِاق ا غیرقابه درکُ

ُ طّر نجاد حیدا ىی  کنُ؟-   جیکّا چ

 :نگاٍی عصةی بًَ انداخز ِ گ ز

 .اصال اىکان ندارٌ، اِن فقط یُ احريامُ- 

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

 !بًَ بگّ. ىن ىی  خّاو اِن احريال رِ بدِنً. خینی خت- 
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 :فراىرز خینی جدی رِ بُ حسرش گ ز

 !نریيان چرا نيی خّای جیکّا خّا بشُ؟ اِل این رِ بگّ- 

ً ٍاش رِ بسز. ذیز نگاٍش کردو ُ ای بَيّن انداخز ِ چش دمً براش ! آخی. نگاٌ کالف
حاال درسرُ ِقری بُ حرف آخر جیکّا فکر ىی  کردو ذُ دمً ىی مرزید ِ قنةً . سّخز

ذندذند ىی زد؛ اىا راضی نةّدو ِ عقنً قةّل نيی  کرد کُ جیکّا بخّاد حاسّز این ىاجرا 
از چیِف ىن ! صةر کن بةینً. شاید از ىن ى يئن نةّد ِ شاید جیکّا رِ ىی شناخز! بشُ

 !فکر کنً دارو ىجنّن ىیشً. باید ى يئن باشُ؟ آا دٍنً رِ قّرد دادو

ُ طّر خّا ىیشُ! بابا خّاٍش ىی  کنً، االن ِقرش نیسز-   .خینی خت، ىیگً کُ چ

 .ىشرا  نگاٍش کردو

ذا قةه از . ِقری کُ ذةدیه بُ خّن آشاو شدٌ، نیاز داشرُ کُ خّن بخّرٌ ذا زندٌ بيّنُ- 
خّردن زیاد خّن، رِح حنیدی رِ ذّی . این کُ ىن حیداش کنً ِض یز خّبی نداشز

ُ شدنشّن ىیشُ عالٌِ بر اِن، . ِجّدشّن ىسنط ىی  کنُ کُ اِن رِح حنید، باعض جاِدان
یُ نّع سً خاص ذّی بدنش ٍسز کُ با خارج  شدن اِن سً از بدنش، دیگُ ذةدیه 

حاال ىا باید اِل اِن رِح حنید رِ از ذنش خارج کنیً یا از بین بةریً ِ ب د اِن . نيیشُ
 .سً رِ بیرِن بکشیً

 :ىر کر سرو رِ ذکّن دادو ِ حرسیدو

ُ طّر باید این  کار رِ بکنیً؟-   خت چ

 :نگاٌ کّذاٍی بًَ انداخز ِ جّاا داد

ذّی زىین ًٍ ىیشُ انجاو داد؛ اىا ىن فکر ىی  کنً ارفنّن . انجاو این کار خینی سخرُ- 
ب د ِقری . باید رِح خّدش رِ از بدنش خارج کنیً. جای بَرری برای انجاىش باشُ
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رِح اصنی از جسً خارج شدٌ باشُ، رِح حنید خّدش رِ نشّن ىیدٌ ِ نيی ذارٌ کُ 
اِن ىّق  ساو یا ٍنیا باید رِح حنید رِ از جسً بیرِن بکشن ِ دسز . جسً از بین برٌ

 .آخر رِح اصنی دِبارٌ بُ جسً برگردٌ

ُ قدر احريال دارٌ کُ رِح دِبارٌ برگردٌ؟-   چ

 :نگاًٍ کردو ِ گ ز

 کدِو رِح؟- 

 !رِح اصنی- 

انجاىش کار خینی سخریُ ِ اگر ذازٌ رِح این جا بُ جسً . ىن گ رً کُ این ٍا احريامُ- 
ُ ی ب دی خینی سخز ذرٌ  .برگردٌ ىرحن

 :فراىرز حرسید

ُ طّر باید خارج کنیً؟-   سً رِ چ

 :نگاٍی بُ ىن کرد ِ جّاا داد

ُ ای از بدنش جي  کنیً ِ ب د ب َيیً کُ سً ذّ چُ عيقی از -  باید سً رِ ذّی نق 
اگر زیر حّسرش جي  بشُ کُ احريامش خینی کيُ، با بریدن اِن . بدنش جي  شدٌ

نق ُ از بدنش بیرِن ىیاد؛ اىا اگُ ذّی گّشز یا حایین ذر باشُ، باید اِن قسيز رِ 
 .بسّزِنیً ذا سً ًٍ ٍيراٍش از بین برٌ

ً ٍای گرد گ رً  :با چش

 !بسّزِنیً؟ اِن طّری کُ بُ جای نجاد دادن ىی  کشیيش- 

ُ ای نداریً-  ٌ ی دیگ  .غیر از این چار
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ُ رِی  اشکان ایسرادٌ بّد ِ عصةی یُ . با صدای فریاد آئیه سرو رِ برگردِندو رِب
 .چیز ٍایی ىی  گ ز

ُ طرفش راٌ افرادو ِ حرسیدو  :ب

 !چی شدٌ؟ صداد رِ بیار حایین- 

ُ طرفً برگشز ِ گ ز  :ب

 ...ذّ ًٍ ىی  دِنسری نُ؟ آرٌ ىی  دِنسری- 

 :دسرً رِ بُ کيرو زدو ِ گ رً

 !چی رِ ىی  دِنسرً؟ ىن کُ سر درنيیارو چی ىیگی- 

 :حامرش ذغییر کرد ِ با نامُ گ ز

ٌ ىّندش زیاد دِِو نيیارٌ. این کُ آِینا ذّی زىین زندٌ نيی  ىّنُ-   .این کُ زند

ُ  اشکان نگاٌ کردو ٌ ی . نگاٌ ىر س ش بین ىن ِ آئیه چرخ ىی  خّرد. ب بُ صّرد درىّند
 .دسرً از کيرو سر خّرد. آئیه خیرٌ شدو

ٌ ای نداشز-  االن با این داد ِ . آرٌ ىن ىی  دِنسرً! قةه ذر از این ًٍ ىی  فَيیدی فاید
 .فریادکردن ٍاد فقط داری بدن اِن بیچارٌ رِ ىی  مرزِنی

 :نگاٍی بُ آِینا کُ گریُ ىی  کرد انداخز ِ گ ز

 اگُ االن نيی فَيیدو کی بًَ ىی  گ رین؟. چند رِز دیگُ ىی  خّایً برگردیً! م نری- 

ً ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو ِ گ رً  :کالفُ چش

ُ ای جز برگشرن ِجّد دارٌ؟-  ٌ ی دیگ  االن ىی  خّای چی کار کنی؟ چار
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 :چند شانیُ بًَ خیرٌ شد ِ زیر مت زىزىُ کرد

 چارٌ؟- 

 :بُ اطراف نگاٍی انداخز ِ گ ز

ُ ای ًٍ ٍسز-  ٌ ی دیگ  .آرٌ چار

 :نگاًٍ کرد ِ اداىُ داد

 .ىا این جا ىی  ىّنیً- 

ً ٍاو رِ گرد کردو ِ گ رً  :چش

 !ىا نيی خّایً این جا بيّنیً- 

 .کی شيا  ٍا رِ گ ز؟ خّدو ِ آِینا رِ ىیگً- 

ٌ ای کردو ِ گ رً ٌ ی ىسخر  :خند

ُ سز؟ الگّس گ ز چند رِز دیگُ باید برگردیًىگُ این جا خّنُ-  نيی ذارن ! ی خام
 .این جا بيّنی

 :نزدیک آِینا رفز ِ کنارش نشسز

 .ىا برنيی گردیً. زنًبا ٍاشّن حرف ىی- 

ُ طرف جیکّا برگشرً حسرِف از عشق . دسرً رِ ذّی ٍّا بُ ى نی برِ بابا ذکّن دادو ِ ب
ُ رِش ایسرادو! زیاد خه ِ چه شدٌ ُ طرف جیکّا راٌ افرادو ِ رِب  .ب

ً ٍای خاکسرریش خیرٌ شدو ِ گ رً  :بُ چش
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شاید بَرر باشُ . قدر سخز کُ ىيکنُ بيیریراٌ نجاد دادنز خینی سخرُ؛ اِن- 
 ...ٍيین طّری ا

 :ىیّن حرفً حرید ِ گ ز

 .دیگُ این شرایط رِ نيی خّاو. ذرجیح ىیدو بيیرو- 

 :چند شانیُ نگاٍش کردو ِ ب د حرسیدو

ُ کً فکر کنی؟-  ى يئنی؟ نيی خّای ی

 .آرٌ کاىال ى يئنً- 

 :سرو رِ ذکّن دادو ِ گ رً

 .ذا قةه از این کُ برگردیً این کار رِ انجاو ىیدیً. خینی خت- 

 ***

با ذصيیً ق  ی جیکّا دیگُ . رِی نزدیک  ذرین صندمی نشسرً ِ بُ اطرافً نگاٌ کردو
برای خارج کردن . حرفی نيّند ِ نریيان ًٍ ىجاا شد کُ ذّی این کار ٍيراٍيّن باشُ

رِح، از ساو کيک خّاسریً؛ چّن  ایيان ذّی یک عيه فّ  ام ادٌ ىسخرٌ ِ چندش 
برای سّزِندن ًٍ فراىرز داِطنت شد کُ اىیدِارو . نذاشز ٍنیا این کار رِ انجاو بدٌ

 .ىن ِ نریيان ًٍ نقش ذياشاچی یا ناار رِ ای ا ىی  کنیً. اصال بُ اِنجا نکشُ

 :بُ جیکّا کُ نشسرُ بّد نگاٌ کردو ِ از ساو حرسیدو

 بَرر نیسز کُ دراز بکشُ؟- 

ُ ای باال انداخز ِ گ ز  :چّن

 .این طّر ًٍ ىیشُ؛ اىا درازکشیدٌ بَرر ىیشُ رِح حنیدش رِ ىَار کرد- 
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ُ اش قایً کردٌ بّد . جیکّا حسابی خّشحال بّد ِ خّشحامیش رِ حشز ااٍر ىردِن
 .ی نی ذِ  نيی کرد؛ اىا شادی از مةخند  ٍای راٌ ِ بیراٍش ىشخص بّد

 .از جاو بنند شدو ِ کنارش ایسرادو. رِی ىیزی کُ ِسط بّد، دراز کشید

 :مةخندی زدو ِ گ رً

 .ِقری خّا شدی ىی بینيز. کاری کُ داریً انجاو ىیدیً خینی سخرُ. قّی باش- 

 :نگاًٍ کرد ِ گ ز

 .ازد ىينّنً امینا- 

عقت ایسرادو ِ دسز ٍاو رِ بُ ًٍ گرٌ . مةخندو رِ کش دادو ِ از ىیز فاصنُ گرفرً
ُ کً اسررس داشرً. زدو فراىرز ًٍ . نریيان چیزی ذّی گّش ساو گ ز ِ عقت اِىد. ی

 .از ىیز فاصنُ گرفز

ِقری ىغرِر بّد ِ از باال بُ ٍيُ . زیرچشيی بُ نریيان کُ کنارو ایسرادٌ بّد، نگاٌ کردو
نگاٌ ىی  کرد، شخصیرش براو ن رد انگیز بّد؛ این قدر ن رد انگیز کُ دمً ىی  خّاسز 
ُ کنندٌ ِ عجیت باشُ، شیرین بّد . بيیرٌ؛ اىا این ذغییر ناگَانیش، ٍرچقدر ًٍ شّک

اِن غرِر رِ ٍنّز داشز؛ اىا . رفرارش نُ ذنَا با ىن، بنکُ با ٍيُ عّض شدٌ بّد
حری ندا ًٍ این رِ فَيیدٌ بّد ِ ىی  گ ز این نریيان . بدخنقی  ٍاش خّا شدٌ بّد

س ی کردو از کندِکاِ نریيان فاصنُ بگیرو ِ حّاسً رِ بُ جیکّا . قابه ذحيه ذر از قةنیُ
 .بدو

ً ٍاش رِ بسرُ بّد ِ ِردی رِ آرِو زىزىُ ىی  کرد بُ ن س کشیدن جیکّا . ساو چش
رد رِ اداىُ . خیرٌ شدو ذا ِقری رِح از ذنش خارج شد، ىرّجُ بشً ِِف نزدیک حنج دقیقُ 

ٍنّز چند . از اسررس مت ٍاو رِ رِی ًٍ فشردو. داد، ذا باالخرٌ ن س جیکّا ق   شد
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ُ  ٍاش بُ طرز ذرسناکی حر از ٍّا شد ِ  شانیُ از ق    شدن ن سش نگذشرُ بّد کُ ری
جیکّا طّری نشسرُ . ساو ِرد جدیدی رِ با صدای بنند شرِع بُ خّندن کرد. نشسز

 .بّد کُ رِش بُ طرفيّن بّد

ن سً رِ حةس کردٌ . رنگ صّرذش خاکسرری ِ رگ  ٍای اطراف چشيش سرخ شدٌ بّد
ً کً دندِن ٍاش از بین مت ٍاش بیرِن اِىد. بّدو ُ اش ذّی جنگ افرادو. ک . یاد قیاف

فکر کنً . ساو شّکُ صداش اِج گرفرُ بّد. اِن جا ًٍ ٍيین قدر ذرسناک شدٌ بّد
قةه از این کُ . اِضاع حسابی ِخیً شدٌ بّد ِ ٍر محظُ اىکان داشز بَيّن حينُ کنُ

 .اذ ا  ِحشرناکی بی رُ، دسز ٍاو رِ از ًٍ باز کردو ِ حةاا بزرگی دِرش درسز کردو

ُ ای شدٌ بّد کُ ساو ِرد رِ ىی خّند. حّاسً رِ جي  صّرذش کردو . دقیقا دٌ دقیق
ً کً رنگ صّرذش برگشز ُ اش برگشز. ک . دٍنش باز شد ِ دندِن  ٍا بُ حامز اِمی

ِقری جسً جیکّا شه شد ِ رِی ىیز . ساو کارش رِ ق   نکرد. حةاا رِ از بین بردو
ُ اش بّد ذا اِمین ن سش رِ . افراد، ِرد جدیدی رِ شرِع کرد ُ ی سین حّاسً بُ ق س

 .بةینً

خدایا خّاٍش . مةً رِ از ذّ ىی گزیدو. ىدد زیادی گذشرُ بّد؛ اىا ٍنّز برنگشرُ بّد
نریيان جنّ رفز ِ بُ ساو  اشارٌ کرد کُ دسز از خّندن . خّاٍش ىی  کنً. ىی  کنً
 .بکشُ

 :جنّ رفرً ِ حرسیدو

 چی  شد؟- 

 :نریيان نگاًٍ کرد ِ جّاا داد

اگر ًٍ برگردٌ نيی ذّنُ درد رِ . حاال کُ برنيی گردٌ سً رِ از بدنش خارج ىی  کنیً- 
 .ذحيه کنُ
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 :حرحرص گ رً

 !ىیشُ ٍی نگی اگر برگردٌ، اگر برگردٌ- 

ُ ی جیکّا گذاشز ِ . نگاٌ عيیق ِ حر ى نی ای بًَ انداخز دسرش رِ رِی شّن
ً ٍاش رِ بسز ً کً . انگشز ٍاش رِ بُ ًٍ نزدیک کرد. ىنرظر بَش نگاٌ کردو. چش ک
 .دسرش رِ برداشز

ً ٍاش رِ باز کرد ِ گ ز  :چش

 .ىن س ی کردو سً رِ زیر حّسرش بیارو، نيی دِنً ىّفق شدو یا نُ- 

 .ىنرظر نگاٍش کردو

 .نگاٌ کن بةین ىی  ذّنی عيقش رِ ذشخیص بدی- 

ُ کً ِاضح ذر . کيی نگاٍش کردو ِ ب د از چند شانیُ ىرّجُ ىنظّرش شدو خت ی
ً ٍاو رِ بسرً ِ با چاکراو بُ جایی کُ دسرش رِ گذاشرُ بّد، نگاٌ ! صحةز کن چش

ُ چی ذّی بدذرین شرایط باشُ؟ سً رِ ىی دیدو؛ اىا زیر . کردو چرا ٍيیشُ باید ٍي
زیاد عيیق ًٍ نةّد؛ اىا احریاج بُ سّزِندن داشز؛ چّن با بریدن خارج . حّسرش نةّد

ً ٍاو رِ باز کردو ِ نگاٍی بَشّن انداخرً. نيی شد قدر ضای  فکر کنً نگاًٍ اِن. چش
ُ اش گذاشز ِ شرِع بُ . بّد کُ فراىرز فَيید باید چی کار کنُ دسرش رِ رِی شّن

ً ٍاو رِ بسرً کُ اگُ سً از بین رفز اطالع بدو. سّزِندن اِن نق ُ کرد  .چش

 :آخرین ذرٌ کُ از بین رفز، گ رً

 .کافیُ- 

 :ساو فّری گ ز
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 .خینی طّالنی شد. عقت ِایسرین- 

انگشز ٍاو رِ فشردو ِ ذّی . چند قدو عقت رفریً ِ ساو دِبارٌ شرِع بُ خّندن کرد
از اسررس دل . از ذُ دل ىی  خّاسرً کُ جیکّا حامش خّا بشُ. دمً صنّاد فرسرادو

ٌ او بُ ًٍ ىی  حیچید حشز چشيی براش نازک . نریيان نگاٌ حرحرصی بًَ انداخز. ِ رِد 
! حسّدِف بدبخز. کردو

ُ ای گذشرُ بّد؛ اىا شرایط جیکّا ٍیچ فرقی نکردٌ بّد دیگُ ٍيُ از . چند دقیق
! ىن دیدو. ی نی خّدو اِل دیدو. برگشرنش نااىید شدٌ بّدیً کُ ن س کّذاٍی کشید

 .فّری جنّ رفرً ِ کنارش ایسرادو

 :رِ بُ ساو گ رً

 .فکر کنً برگشز- 

ً کً ن س ٍاش ى يّمی شد مةً رِ گزیدو ِ بُ سّخرگی . ىصه این کُ خّاا رفرُ بّد. ک
ُ اش خیرٌ شدو ِ  اشکان رِ صدا کنُ. رِی شّن خً شدو ِ آرِو . بُ ساو گ رً کُ برٌ 

 .ب د از دِبار صدا زدن اسيش، آرِو الی حنک ٍاش رِ باز کرد. صداش کردو

ُ  . صّرذش از درد جي  شد. نگاٍش رِ بین ىن، نریيان ِ فراىرز چرخّند ِ نشسز ب
. نزدیک اِىد ِ نگاٍی بُ حّسز ىنرَةش انداخز. اشکان کُ ِارد اذا  شد نگاٌ کردو

بدِن این کُ حرفی بینيّن ردِبدل بشُ، دسرش رِ رِی زخً گذاشز ِ سّخرگیش رِ 
 .درىان کرد

 :جیکّا دسری بُ حیشّنیش کشید ِ حرسید

 چُ اذ اقی افراد؟- 

 :بُ فراىرز ِ نریيان نگاٌ کردو ِ جّاا دادو
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 .ىّفق شدیً- 

 :آا دٍنش رِ قّرد داد ِ گ ز

 ی نی ىن خّا شدو؟- 

ً ٍاش رِ بسز ِ با مةخند چیزی زیر مت زىزىُ . سرو رِ بُ ى نی آرٌ ذکّن دادو چش
. با دیدن اخً غنیظش مةخند رِی مةً ىاسید. مةخندی زدو ِ بُ نریيان نگاٌ کردو. کرد

ُ قدر حررِ شدٌ فکر . اخيش رِ با اخً حررنگ ذری جّاا دادو ِ نگاٌ ازش گرفرً! این چ
ٌ بازی ٍا ىن ىی  ذرسً  .کردٌ با این ىسخر

 :بُ فراىرز نگاٌ کردو ِ گ رً

 .بَررٌ کُ برگردیً. فکر کنً ىّندنيّن این جا دیگُ بی ى نی باشُ- 

 :سرش رِ ذکّن داد ِ گ ز

 .دمً برای یُ غذای درسز ِ حسابی ذنگ شدٌ. ىن ًٍ خسرُ شدو- 

 :مةخندی زدو ِ گ رً

 .ىیرو با آیئیه صحةز کنً- 

سرو رِ چرخّندو ِ آیئیه رِ نزدیکی . نگاٍی کنی بَشّن انداخرً ِ از اذا  خارج شدو
ُ طرفش راٌ افرادو. ذاالر بزرگ امياس حیدا کردو ُ طرفش ىی رفرً، با . ب با دیدن ىن کُ ب

 .مةخند ىنرظرو شد

ُ رِش ایسرادو  .رِب

 :قةه از این کُ حرفی بزنً گ ز

 !بگذار حدس بزنً کُ چرا بُ دیدنً آىدی- 
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 .ىنرظر نگاٍش کردو

ٌ ای ذا بخّاٍی بُ زىین بازگردانيران-   درسز اسز؟. آىد

 :مةخند کجی زدو ِ گ رً

 !فَيیدنش برای ذّ کار زیاد سخری نةّد- 

ُ ای کرد ِ گ ز ٌ ی اغّاگران  :خند

 .ٍيگی جنّی کاخ ىرىر جي  شّید. درسز اسز- 

ُ  ٍا بّدن راٌ . سرو رِ بُ ى نی باشُ ذکّن دادو ِ ازش دِر شدو ُ طرف اذاقی کُ بچ ب
 .در رِ باز کردو ِ داخه شدو. افرادو

 :نگاٍی کنی بُ ٍيُ انداخرً ِ گ رً

 .آىادٌ شید، برىی گردیً- 

ُ طرف خرِجی کاخ راٌ افرادو . ىنرظر نشدو ذا ِاکنششّن رِ بةینً، از اذا  دِر شدو ِ ب
ّ ٍاو حنقُ کردو نگاٍی بُ ارفنّن . رِی اِمین حنُ نشسرً ِ دسز ٍاو رِ دِر زان

ُ ی ىن برای ذيّو شدن این ىاجرا بُ نریجُ . کارىّن ذيّو شد. انداخرً ذالش چَار ىاٍ
شاید نابّدگر بّدن ىن زىانی ى نا داشز کُ نارسّسی . رسید ِ دیگُ ىن نابّدگر نةّدو

ٍيّن امینایی کُ کارشناسی . از حاال بُ ب د ىن امینا ىقدو ٍسرً. ِجّد داشرُ باشُ
ُ ی دِسرش رِ اجارٌ کرد ذا اِن برّنُ درسش  رِانشناسی ذَران قةّل شد ِ باباش خّن

شاید یک رِز دمً برای ذياو اذ اقاذی کُ با ِرِد  ایيان بُ زندگیً شرِع شد، . رِ بخّنُ
 !نيی دِنً. شاید ًٍ نشُ. ذنگ بشُ

ِقری برگردیً زىین، باید از . االن ذنَا چیزی کُ ىی  دِنً اینُ کُ یُ حس غریةی دارو
ً دیگُ خداحافظی کنیً ِ بریً دنةال زندگی خّدىّن خت ىگُ ىن ٍيین رِ . ٍ
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ُ ش ىی  گ رً کی . چرا ىن ٍيین رِ ىی  خّاسرً. نيی خّاسرً؟ ن س عيیقی کشیدو ٍي
حس چرا . خت االن اِن اذ ا  افرادٌ. این ىاجرا ذيّو ىیشُ ِ ىیریً سر زندگی خّدىّن

اِن ن ری کُ این رِزٍا ! ىن خّشحال نیسرً؟ شاید؛ چّن دمً برای یُ ن ر ذنگ ىیشُ
کسی کُ این رِز ٍا بدجّر ذّی فکر ِ احساساذً . ذّی زندگیً حررنگ ذر شدٌ بّد

 .ذّی افکارو غر  بّدو کُ کسی کنارو نشسز. خّدنيایی ىی  کنُ

خّدو رِ جي  ِجّر کردو ِ س ی . برگشرً ِ با دیدن نریيان، آا دٍنً رِ قّرد دادو
 .کردو عادی  ذرین حامز ىيکن رِ بگیرو

 :نگاًٍ کرد ِ حرسید

 اىرِز چندىُ؟- 

 :برگشرً نگاٍش کردو ِ گ رً

 .ِقری رسیدیً بُ زىین، حريا بَز ىیگً- 

ُ رِش خیرٌ شد ُ ای بُ سکّد گذشز. مةخندی زد ِ بُ رِب  .چند دقیق

 :آرِو مت زدو

 حاال چی ىیشُ؟- 

 .این بار عيیق ذر. دِبارٌ نگاٌ کرد

 دِسز داری چی بشُ؟- 

ُ ای باال انداخرً ِ گ رً  :شّن

 .نيی دِنً؛ اىا دِسز دارو آخر این قصُ خّا ذيّو شُ- 

ً ٍای ىشکیش کُ بر  ىی زد، خیرٌ شدو. دقیق نگاًٍ کرد  .بُ چش
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ٌ اش رِ اداىُ داد ِ گ ز  :نگاٌ خیر 

 .اداىُ داشرُ باشُ« خّا»اىیدِارو . ىن دِسز ندارو ذيّو بشُ- 

. مةخندو رِ با مةخند دندِن نيایی جّاا داد. بُ حرفش فکر کردو ِ مةخند زدو

*** 

 «حنج سال ب د»

 .ن س عيیقی کشیدو ِ نگاٍی بُ ىدرک کارشناسیً انداخرً

ُ ی ندا زدو ِ گ رً ُ ای بُ شّن  :با خندٌ ضرب

 کی باِرش ىی  شد ارشد ًٍ با ًٍ قةّل بشیً؟. این ًٍ ىدرک کارشناسی- 

ً ٍای گرد نگاًٍ کرد ِ گ ز  :با چش

ُ خاطر درس ٍا، . گ رُ باشً! خجامز نيی کشی؟ ىن اجازٌ نيیدو بخّنی  ٍا-  نيی ذارو ب
 .فند  خامُ رِ اذیز کنی

ُ طرفش خیز برداشرً ِ گ رً  : ب

بةینً قةه از این کُ خّدو بُ باباش بگً، بَش مّ . صداد رِ بیار حایین. ای بيیری- 
 !ىیدی یا نُ

 :نیشخندی زد ِ گ ز

 !چُ زِد مّس شدی امینا. حاال نُ کُ این جاسز- 

 :مةخند ىحّی زدو ِ بی ذّجُ بُ حرفش گ رً

ُ طّری بَش بگً ِاق ا؟! ىیگً ندا-   چ
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 :برای کسی دسز ذکّن داد ِ گ ز

 .خّدد یُ کاریش بکن، ىن باید برو. نيی دِنً عزیزو- 

 .برگشرً ِ بُ کسی کُ براش دسز ذکّن داد، نگاٌ کردو

ُ جّری برگردو؟ قرار بّد ىن رِ برسّنی!  ای بی ش ّر-   .خت حاال ىن چ

 :بـ ـّسـ آبداری رِی مخً نشّند ِ ذند ذند گ ز

. بُ خّدد فشار نیار. زیاد ًٍ کار نکنی. یُ ذاکسی بگیر برِ خّنُ. ى ذرد ىی  خّاو- 
زیاد زحيز .  سال اِن سُ ذا ىنگّل رِ ندیدیً؛ ِمی ٍيُ خّدىّنی ٍسری5ًدرسرُ 

 نکشی ٍا، خت؟

ٌ ی بزرگی کنار دانیال . بُ رفرنش نگاٌ کردو. سرو رِ بُ ى نی باشُ ذکّن دادو با خند
ندا دسری براو . برای دانیال سری بُ ى نی سالو ذکّن دادو. ایسراد ِ بَش دسز داد

ُ طرف خیابّن راٌ افرادو ذا دربسز بگیرو. ذکّن داد ِ ازو خداحافظی کرد دسری . ب
 .سّار اِمین ذاکسی ای کُ ایسراد شدو ِ آدرس رِ دادو. ذکّن دادو

رِزی کُ . حنج سال از رِزی کُ ذّی ارفنّن بّدیً، ىی  گذرٌ. از حنجرٌ بُ بیرِن خیرٌ شدو
رِزی کُ فَيیدو آئیه ذّنسرُ . ب د از جي  شدنيّن جنّی کاخ ىرىر، بُ زىین برگشریً

ٌ ی ىّندنشّن ذّی ارفنّن رِ بگیرٌ ُ ی ىا برگشریً . با الگّس حرف بزنُ ِ اجاز ی نی ٍي
ً دیگُ عقدشّن کرد ِ . بُ غیر از آئیه ِ آِینا ٍيّن جا قةه از برگشرنيّن، فراىرز برای ٍ

ِ  ٍای خّا براشّن، برگشریً ُ چی رِ زد ِ ذرجیح داد ذّی . با کنی آرز آئیه قید ٍي
 .ارفنّن بيّنُ ِ با عشق زندگی کنُ

ُ ی بینيّن ذيّو بشُ، ىی  گذر5ٌ ُ  ٍا .  سال از رِزی کُ نریيان نگذاشز راب  ُ ی بچ با ٍي
خّدش ذياو کار  ٍا ِ گند  ٍایی کُ . خداحافظی کرد ِ ىن ِ ارشیا رِ ِل نکرد کُ برگردیً
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بُ ىاىان ِ بابا گ ریً کُ ىا ذّی اِن ذصادف از ىاشین . بُ زندگیً زدٌ بّد رِ درسز کرد
بیرِن حرد شدیً ِ این ىدد ذّی بیيارسران بّدیً ِ چّن بیَّش بّدیً کسی 

خالصُ با یک درِغ شاخ دار بُ زندگی قةنی برگشریً ِ از ذرو . نرّنسرُ بَرّن خةر بدٌ
 .جدید، دِبارٌ درسً رِ شرِع کردو

ب د از یک ىاٌ ٍيراٌ با فراىرز بُ طّر رسيی بُ خّاسرگاریً اِىد ِ یک سال ب دش 
نریيان ٍیچ ِقز بُ طّر ىسرقیً بُ ىن ابراز عالقُ نکرد ِ . زندگی ىشررکيّن شرِع شد
یاد حرف  ٍا ِ شّخی  ٍای ندا شت عرِسیيّن، مةخند . اِن رِ با کار ٍاش شابز کرد

خاطر ندا بُ. خّد اِن ًٍ از این ىقّمُ بی نصیت نيّند. بزرگی رِ رِی مةً نشّند
ىشکالذی کُ ب دا ىی  ذّنسز براش حیش بیاد، بُ خّاسرگاری شاٍرخ جّاا رد داد ِ 

دانیال سخَری، حسر خرخّن دانشگاٌ رِ ذّر کرد؛ ی نی خت سخَری خّدش دنةال ندا رِ 
ٌ کردن ىقدىاد  داشز ِ خدارِشکر دِسامی ىیشُ کُ ناىزد بّدن ِ درحال آىاد

 .عرِسیشّن بّدن

ایيان ِ ٍنیا ب د از برگشريّن از ارفنّن، بُ صّرد رسيی با ًٍ ازدِاج کردن ِ اسً 
ٌ ای کُ .  سامش بّد5حسرشّن رِ اینیا گذاشرن ِ حاال اینیا  حسر خّش زبّن ِ باىز

ً ٍای یشيیش رِ از باباش بُ ارس بردٌ بّد ً دیگُ . چش ب د از عرِسیشّن رفرارىّن با ٍ
ُ  . رفرارىّن با بزرگ ذرشدن اینیا صيیيی ذر ًٍ شد. کال فر  کرد ُ خاطر عالق ىخصّصا ب

 .شدیدی کُ نریيان بَش داشز

دیاکّ ِ ساو ٍيّن ىّق ی .  سال دِبارٌ دِر ًٍ جي  بشی5ًِ اىشت قرار بّد ب د از 
 .کُ ذّی ِیال ااٍر شدیً ازىّن خداحافظی کردن

از ىرِر خاطراذً خارج شدو ِ کرایُ رِ حساا « خانّو رسیدیً»با صدای رانندٌ کُ گ ز 
ِ  ٍای رنگ. در رِ باز کردو ِ ِارد آسانسّر شدو. کردو ٌ او نگاٌ کردواز آینُ بُ ابر . شد

ً ٍاو سر خّرد از خّشحامی خةری کُ ىی  خّاسرً بُ نریيان بدو، . نگاًٍ رِی چش
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کنید رِ ذّی در . مةخندی زدو ِ از آسانسّر خارج شدو. رِشن ذر ِ برا  ذر شدٌ بّدن
 .انداخرً ِ در رِ باز کردو

با صدایی کُ از آشخزخّنُ . ک ش ٍاو رِ در آِردو ِ کی ً رِ رِی جاک شی ر ٍا کردو
ُ طرفش راٌ افرادو ُ جاکردن خرید  ٍاش بّد، . ىی  اِىد، ب با دیدن نریيان کُ ىشغّل جاب

 .بُ کانرر ذکیُ دادو

 :با مةخند گ رً

 چی کار ىی  کنی دمةر جان؟- 

 :نگاًٍ کرد ِ با خندٌ گ ز

 سالو خّبی؟- 

 .جنّ رفرً ِ صندمی ای عقت کشیدو ِ نشسرً. جّابش رِ با انرژی دادو

 :بُ ساعز ىچیً نگاٌ کردو ِ گ رً

 ىگُ نةاید االن شرکز باشی؟- 

 :دسز از کار کشید ِ گ ز

برای ٍيین . گ رً ذنَایی از حسش برنيیای. چرا؛ اىا دیدو اىشت ىَيّن ٍا زیادن- 
ُ  ایيان خّدو اِىدو خّنُ  .کارٍا رِ سخردو ب

 :مةخند عيیقی زدو ِ گ رً

 .خت ى نّىُ کُ ىن ًٍ دِسرز دارو- 

ٌ ی قشنگی کرد  .خند
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ٌ اش گ رً  :مةً رِ گزیدو ِ ىیّن خند 

 نریيان؟- 

 جانً؟- 

 :ىشغّل بازی کردن با انگشز ٍاو شدو ِ گ رً. دسز ٍاو رِ رِی ىیز گذاشرً

 .باید یُ چیزی رِ بَز بگً- 

 :کاٍّیی رِ از ذّی حالسریک درآِرد ِ گ ز

 .نيیشُ ب دا بگی؟ االن کنی کار داریً- 

 :کاٍّ رِ از دسرش کشیدو ِ گ رً

 .باید االن بگً. نُ نيیشُ- 

 :حشز صندمی نشسز ِ بًَ خیرٌ شد

 .بگّ. باشُ- 

 :مةً رِ با زبّن  ذر کردو ِ گ رً

ٌ بازی درنیارو؛ ی نی راسرش اگر ًٍ ىی  خّاسرً، بند -  ىی  دِنی چیُ؟ خّاسرً ىسخر
 .حس ذرجیح دادو ٍيین طّری بَز بگً. نةّدو

 .سرش رِ بُ ى نی باشُ ذکّن داد

ُ ی آزىایشی کُ صةح از آزىایشگاٌ گرفرُ  دسرً رِ ذّی جیت ىانرّو فرِ بردو ِ برگ
. نگاٍی بَش انداخز ِ برش داشز. بّدو، جنّش گذاشرً
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ُ ی آزىایش رِ باز کرد ِ ذّی سکّد . مةً رِ بُ دندِن گرفرً ِ ىنرظر نگاٍش کردو برگ
چندبار حنک زد . نگاٍش رِ برگُ ىی  چرخید ذا رِی یُ نق ُ شابز ىّند. بَش خیرٌ شد

 .ِ ب د با ذ جت بًَ نگاٌ کرد

 :آرِو مت زد

 بچُ؟- 

ً ٍاو رِ بُ ى نی آرٌ رِی ًٍ فشردو ِ گ رً  :چش

 .داری بابا ىیشی- 

ُ  طرفً اِىد چند شانیُ ب د ذّی . از جاو بنند شدو ِ نگاٍش کردو. از جاش بنند شد ِ ب
ُ ی عيیقی رِی سرو نشسز  .آغّش گرىش فرِ رفرً ِ بـ ـّس

 .ذةریک ىیگً عشقً- 

باید . ىی  فَيیدو ذّی شّکُ ِ ٍنّز نيی دِنُ چُ ِاکنشی باید نشّن بدٌ. خندیدو
 .ذنَاش ىی  ذاشرً ذا فکر کنُ

نگاٍی بُ قاا  ٍای . ذّی اذا  بّدو. ازش فاصنُ گرفرً ذا مةاس ٍاو رِ عّض کنً
چشيً رِی یک . کّچیک دِن رٌ کُ با مةخند  ٍاىّن، اذا  رِ ىزین کردٌ بّد، انداخرً

ُ او رِ از سرو کشیدو ِ بُ مةخند . عکسی کُ ىشَد گرفرُ بّدیً. عکس شابز ىّند ىقن 
 .ِاق یيّن خیرٌ شدو

 :یکَّ صدای فریادش اِىد کُ گ ز

 !یٍّّ دارو بابا ىیشً- 
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ٌ ی از ذُ دمی کردو ُ  طرف  آشخزخّنُ . خند مةاس  ٍاو رِ با مةاسی راحری عّض کردو ِ ب
 .راٌ افرادو

گّشیً رِ از ذّش خارج کردو ِ . با صدای حیاىک، راًٍ رِ بُ سيز کی ً کج کردو
ُ طرف  آشخرخّنُ ىی  رفرً، حیاىک رِ باز کردو . ذةریک ىیگً عرِس گنً». ٍيّن طّر کُ ب

 «.خینی ىراقت خّدد باش، شت ىی  بینيرّن

با دیدن اسً باباجّن باالی ص حُ، بنند اسً . چندبار دیگُ ىرن حیاو رِ ىرِر کردو
ٌ اش بُ ٍّا رفز. نریيان رِ صدا زدو  .شنیک خند 

 :ِارد  آشخزخّنُ شدو ِ گ رً

چرا بُ باباجّن گ ری؟ نيیگی . ی نی سرعز ذّ از خةرگذاری  ٍای ى رةر دنیا ًٍ بیشررٌ- 
 ىن از خجامز بيیرو؟

 :اخيی کرد ِ گ ز

 .شانیا باالخرٌ کُ ىی  فَيید. اِال خدا نکنُ- 

ُ ای کشیدو ِ ىشغّل حّسز کندن خیار ٍا شدو  .حّف کالف

 ىیگً از ِض یز اِن سُ ذا خةر نداری؟- 

ّ ٍای آا کشیدٌ رِ رِی ىیز گذاشز ِ گ ز  :کاٍ

ُ اش رِ با آرشیدا . ساو کُ با یُ دخرری بُ اسً ساناز ناىزد کردٌ! چرا-  شاٍرخ راب 
ُ ی رسيی ای ندارن  .دیاکّ ًٍ کُ عزا اِغنی راٌ ىیرٌ. درسز کردٌ ِ ف ال راب 

 :زىزىُ کردو

 .ىصه جیکّا- 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

576 elahe-mohammadi  باد نسه از نابّدگریرىان |  

 .آرٌ؛ اىا دیاکّ شرای ش با جیکّا کنی فر  دارٌ- 

 :نگاٍش کردو ِ حرسیدو

 چُ فرقی؟- 

ُ خاطر ااٍرش کنی ىشکالد دارٌ-  ب دش ًٍ جیکّا دارٌ یُ کارٍایی . این کُ دیاکّ ب
 .ىی  کنُ برای خّدش

 :ىر جت نگاٍش کردو ِ حرسیدو

 چُ کارٍایی؟- 

 :نگاًٍ کرد ِ گ ز

ُ شّن دارٌ جدی ىیشُ. ذّی شرکز با یُ دخرری  آشنا شدٌ-  ُ ی دیگُ . راب  برای ٍ ر
 .قرارٌ ناىزد کنن

 :چاقّ رِ رِی ىیز گذاشرً ِ گ رً

 ىن االن باید ب َيً؟! عجت ناىردیُ- 

ُ ای باال انداخز ِ گ ز  :شّن

 !خّدد بَش بگّ. این قضیُ بُ ىن ٍیچ رب ی ندارٌ- 

با . از جاش بنند شد ِ رفز ذا در رِ باز کنُ. صدای زنگ باعض شد جّاا حرفش رِ ندو
ُ طرف در رفرً  .صدای بُ بُ ِ چُ چُ ِ شنیدن صدای ارشیا از جاو بنند شدو ِ ب

ُ طرفً اِىد  .ىحکً بغنش کردو ِ بّسیدىش. ک ش ٍاش رِ درآِرد ِ ب

 !آخ کُ چقدر ىاىان حرص بخّرٌ از دسز ذّ! آخر ًٍ نرّنسری ِایسری؟- 
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ُ طرف ىةه رفز ِ گ ز  :ب

ُ  ٍا رِ بةینً! بابا دمً ذنگ شدٌ بّد-  دِ سُ رِز ٍیچی بُ اِن کنکّر . دمً ىی  خّاسز بچ
 !ِاىّندٌ اضافُ نيی کنُ

 .بُ نریيان کُ کنار ارشیا رِی ىةه نشسز، نگاٌ کردو

 :دسز بُ سینُ ایسرادو ِ گ رً

 !حاال خّش اِىدی؛ ِمی ىن نيی ذارو این طّری راحز مً بدی کُ- 

 .با مةخند ىرىّزی بُ نگاٌ گنگش خیرٌ شدو

رِی . با مةخند عکسی از ارشیا ِ نریيان کُ ىشغّل کار ذّی  آشخزخّنُ بّدن، گرفرً
 .صندمی ىیز غذاخّری نشسرً ِ بَشّن خیرٌ شدو

ُ ای کُ حر از احساس . عشق ی نی این محظُ از زندگی. عشق ی نی این صحنُ محظ
ٌ ی رِشن. خّشةخری باشُ ی نی ٍشز ىاٌ دیگُ ِ بُ دنیا اِىدن ن ر . عشق ی نی آیند
 .سّو زندگیيّن

. ىن ىشکالد رِ نابّد ىی  کردو. ىن ٍنّز ًٍ نابّدگر بّدو. ىن نابّدگر بّدو
زیرچشيی بُ . سخری  ٍایی کُ ىان  خّشةخری خّدو ِ عشقً بّد رِ نابّد ىی  کردو

 .شکيً نگاٌ کردو

ُ ی ىشکالد سد راٍز رِ نابّد . ىاىان ذّ خینی خّشةخری ذّ ىن رِ داری کُ ٍي
ذّی خینی . ذّ بابایی داری کُ برای خّشةخری ذّ ِ ىاىانز ٍرکاری ىی  کنُ. ىی  کنُ

 .خّشةخری عزیز دمً
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اِمین باری کُ دیدىز، اصال فکر نيی کردو کُ . سرو رِ باال آِردو ِ بُ نریيان خیرٌ شدو
زندگی ىن . نياش خیرٌ شدوبُ مةخند دندِن. یک رِز آیندٌ ِ سرنّشرً با ذّ گرٌ بخّرٌ

ٌ  ٍای ذّی خالصُ ىیشُ  !ذا ِقری ذّ باشی ىن ٍیچ ِقز نابّد نيیشً. ذّی خند

 .نابّدگر  ٍا ٍیچ ِقز نابّد نيی شّند
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