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 ایممن دختر افسانه نام رمان: 

 محدثه فاریس نام نویسنده: 

 کمدی، تخییل، عاشقانه  ژانر: 

 

 

اک گذاشتر   یبرا سندگان؛ینو  یبرا رانیا یکتابخانه مجاز   نیتک رمان" بهتر "  به اشتر

نتر یخود به آدرس ا آثار   :دیه کنمراجع ر یز  نتر

forum.taakroman.ir 
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  ...است یکینزد نیکه در ا  ی  به نام خدا

 :خالصه

 یم ش،ییفوق العاده ماورا یو ت  که با استفاده از ن  هیدختر  هیما راجب  نبار یا داستان

ه! داستان  ت   هستند رو از ب ت   زم ارهیس یکه تو   تونه تمام موجودات خطرنایک بتر

  !از دستتون در رفته د یجلد ( اگه نخون 2دختر خوناشام ) شا یمثل داستان م هیمتفاوت
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 :سندهیاز نو  حرف  

 میاستقبال شد که تصم شا یگل و خوشگلم! خداروشکر انقدر از م  یدوستا سالم

 سمیو طت   نو  یلیتجربه ثابت کرد که تخ سم،یبنو  گهیداستان متفاوت د هیگرفتم 

 یم ه،یرانیدختر ا هیداستان قهرمان ما  نیشمام، بازم تو ا ونیو مد نیواقعا خوبه و ا

کنم!   ممکن رو ممکن یم ت  داستان غ نیقهرمانن، و من در ا شهیهم ا یرانیتونم بگم ا

  .چاکر همه، عاشقتونم به موال

 :مقدمه

 !مثل جهنم ی  جا است،یآخر دن نجا یا

 !کنه به سمت مرگ  ش تو رو بدرقه یمکه قدم به قدم  ی  جا

 .مرگ دردناک و زجر آور هیمرگ راحت،  هی نه

گلوله کارت   هیخودت با  ،یبه تنگا اومد تا وقتر  متنظر بایس   د یکه هرلحظه با  ی  جا هی

 !یو بساز 

 :گمیم شهیکه هم  نهیهم یبرا

 !"میمن دختر افسانه ا" 

 

  ...هللا بسم

بهش انداخت و با لحن  رسباز، نگایه یدو وارد ساختمون شدم و کارتم و گرفتم جلو  با 

 :گفت  یرسد

  ؟چ   عت  ی نی_ ا رسباز 
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که هول شده بودم کارتم و برگردوندم و بهش نگاه انداختم، تف تو مخت   حایل در 

ه    !اوشگول یدختر

و  فمیک  یشتم تو و گذا میبا لبخند کارت مل ت   هم ینکنم برا عیکردم خودم و ضا  سیع

 :انداخت و گفت تفاویر  کارت ورود و در آوردم که نگاه یر 

  .وارد یس   توی   _ یم رسباز 

 :زدم و گفتم قدر دای   لبخند 

  ._ مریس من

  .در آوردم فمیک  یو از تو  نمیاون دستگاه ها عبور کردم و دورب ت   از ب عی    رس 

دم؛ تو  20 یسوار آسانسور شدم و دکمه  عی    شوق زدم و رس  یاز رو  یلبخند  یو فش 

س یم خوشحایل ی! پاهام و از رو دمیگنج  پوست خودم نیم به کف  دمیکوب  و استر

  !آسانسور خودم و نگاه کردم و موهام و با شالم درست کردم نهییآسانسور! تو آ

کرده   جاد یصورتم ا یرو تو  تضاد خویر  میصورت یو لبا د یو پوست سف آیر  یچشما

  .ودب

نکنم  فیمن از خودم تعر  ،خوشگل و خوش فرم مشیک یبراق و ابروها مشیک یموها

  کنه؟  فیتعر  یک

از آسانسور زدم  عی    گرفتم که در آسانسور باز شد. رس   نهییزدم و روم و از آ یپوزخند

کردن، نگاه   مرد راهنما گوش یم یکه با شوق و ذوق به حرفا  تر یو به جمع ونت  ب

  !کردم

  !دمیانتظار کش کیل  شیهما نیا یکردم؟ من برا  ر ینکنه د یوا یا

  !اول فیبه رد دمیکش  تیبه مردم به زور خودم و از وسط جمع تیاهم یر 
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کرد رو به   ترش یم افهیتر و خوش ق پیخوشت یلیکه خ  د یبا روپوش سف انسایلیم مرد 

  !زد بود و حرف یم سادهیوا تیجمع یرو 

 :پررنگ تر شد و گفت لبخندش

، اجناس شهیش نیا یکه تو   _ اجنایس مرد    !که متعلق به هزاران سال قبله  ت   ها هستر 

ثابت  شهیاون ش یاشاره کرد... چشمم رو  مکعتر  یا شهیبا دستش به ظرف ش و 

  !موند

  نیقدر ا چه
 

و بنفش؛  و آیر  یسورمه ا یاز رنگها بیترک سنگ خوشگله، سنیک

از بچه ها حواسم از سنگ پرت شد و بهش  یکی یکهکشان! با صدا  هیدرست مثل 

دم  :گوش ست 

  د؟یدار  آب نگه یم یاستاد چرا اونا رو تو  د یببخش _ 

 :زد و گفت لبخند مهربوی   استاد 

،ینب بیآس یمیکنه تا اجناس قد  که کمک یم  هیآبه مخصوص هیآب،  نی_ ا استاد   ت  

ه که به بق   !میرس بزن شگاهیآزما یجاها هیخوب بهتر

تر دوست داشت بچه ها رو از اون جا دور کنه، همه راه افتادن که من با  عی    رس  انگار 

 ا یآور بود! خدا تت  رفتم و بهش زل زدم! واقعا ح شهیآروم به سمت اون ش یقدم ها

  .من قربونت برم یدیآفر  ا یچ

خواست لمسش  دلم یم یلیو  درآوردم و چند تا عکس ازش گرفتم، خ نمیدورب عی    رس 

  !کنم

که   شهیش یکردم تو   واشیکیحواسش نبود... دستم و  دور و برم نگاه کردم کیس به

برق بهم متصل شد!  انیانگار جر  هو یشد و آروم آروم سنگ و لمس کردم که  سیخ

 بدن من و فرا گرفته بود! به سختر  یمیشده بود و ولتاژ عظ ت   سنگ نهیبدنم سنگ
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زدم، دستم و با لباسم پاک  یم سنفکه نفس   آوردم و در حایل ونت  دستم و از آب ب

به سمت بچه ها  عی    کردم؛ به زور پاهام و جمع کردم و رس   یم ت  یکردم! احساس سنگ

  .رفتم

بهتر  دمی... رسم و تکون دادم و چشمام و باز و بسته کردم که ددمید و تار یم استاد 

  !شد

  .گرفتم  گهیچند تا عکس خفنه د هیو باال آوردم و  ت   دورب

  .به دست آورده بودم باحایل یلیاونجا بودم و اطالعات خ ساعتر  هی حدوده

 تموم شده بود و بچه ها دور استاد و گرفته بودن و ازش سوال یم با یتقر  شیهما

  !شب بود 7 یکایانداختم! نزد دستم نگایه یبه ساعت تو  دن،یپرس

  ...گشتم  تر بر یم عی    رس  د یبا

 تر یرسدرد عج تونستم راه برم، ویل ت تر یمراح کمیبدنم کم تر شده بود و  یتو  لرزش

 
 

  !من و در برگرفته بود تر یعج و خستیک

من و وادار  تر یعج یو ت  سمت آسانسور رفتم که چشمم دوباره به سنگ افتاد، ن به

قدم  عی    رس  ت   هم یسوزه برا کرد که بهش نگاه کنم، حس کردم چشمام داره یم  یم

  !برداشتم و به طرف آسانسور رفتم

 یلیور اون ور کردم، خ نیو گردنم و ا لهیدادم به م هینسور که بسته شد تکآسا در 

  !دید خسته بودم، عرق رسد کرده بودم و چشمام دوتا یم یلیخ

 مردم و دوتا یم یرفتم، همه  ونت  درو ب یآسانسور که باز شد دستم و گذاشتم رو  در 

  !دمید

سوار  عی    بلند کردم و رس  تاکیس ت   اول یو دستم و برا ونت  از ساختمون زدم ب سختر  به

  .شدم
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  !صندیل هیدادم به پشت هیو به راننده گفتم و رسم و تک آدرس

خورد، گردنم و به شدت تکون دادم که  به گوشم یم تر یو غر  بیعج یصداها هی

  !قولنجاش شکست

زودتر برسم  خواست هرچ   دلم یم د،ید بدنم عرق کرده بود و چشمام تار یم تمام

  !وابمخونه و بخ

 ادهیدادم و پ هیچه قدر بهش کرا دمیراننده به من اطالع داد و نفهم میدیرس وقتر 

  !شدم... اونم گازش و گرفت و رفت

دم و دستم و تک زنگ در خونه باز شد و خودم و مثل  وار،یدادم به د هیخونه رو فش 

  !خونه یلشا کشوندم تو 

 :گفت  اومد و با خوشحایل عی    سارا رس  خاله

  _ چطور بود عشقم؟ خاله

  یاز رو  یلبخند
 

 :زدم و گفتم خستیک

  !بخوابم مت  خستم م یلیخاله خ ،_ عایل من

از پله ها باال رفتم و در اتاقم و  عی    آشفتم رسش و تکون داد و من رس  یلیخ د ید وقتر 

از اتاق با همون لباسا رو تخت  یگوشه ا  هیکولم و پرت کردم   نکهیباز کردم و بعد از ا

  !بسته شد عی    و چشمام رس  ولو شدم

بود و  یدیو سف ایهی... سدمید یم بیو غر  بیبار تو عمرم، خواب عج ت   اول یبرا

  !زدم خواب داد یم یتو  گایه

هم هستم!  دار یکردم همزمان ب  کردم و حس یم  خواب عرق یم یتمام مدت تو  در 

  !نا نداشت گهیور اون ور کرده بودم د نیگردنم و انقدر ا
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بلند شدم و ساعت و  عی    چشمام و باز کردم و رس  تیزنگ ساعت با عصبان یصدا با 

در  عت  یشد، با تعجب بهش نگاه کردم!  ت   زم ی! ساعت مثل آرد رو ت   رو زم دمیکوب

صبح  8دستم نگاه کردم که  یزدم و به ساعت تو  یبوده؟ تک خند اد یحد زورم ز  نیا

  !داد و نشون یم

عوض کردم و با همون تاب و شلوارک رفتم از اتاق  و لباسام و  ونت  و فرستادم ب نفسم

 یتو  ی  رفتم... حموم  و دستشو حتما حموم یم د یباز بود... با مهی... چشمام نونت  ب

  !اتاق من و خاله قرار داشت ت   راهرو ب

 :و گفت ونت  اومد ب د یکش  یم ازهیکه خوابالو بود و خم  هم در حایل خاله

  !ت  _ سالم صبح بخ خاله

 :حال گفتم یر 

  !ت  _ سالم، صبح توام بخ من

 شت  و من حموم... درحموم و خواستم باز کنم که دستگ ی  رفت به سمت دستشو اون

و  ی  دستشو یبود تو  مهینصف و ن هت  دستگ یدستم شکست! خاله که از صدا یتو 

 :با تعجب نگاهم کرد که خودمم با تعجب گفتم ونت  ب

  !_ به خدا آروم بازش کردم من

 :متعجبش و گرفت و آروم گفت هنگا

  !رست ی_ فدا خاله

  !و وارد حموم شدم ت   زم یرو انداختم رو  هت  با تعجب دستگ ،ی  رفت تو دستشو و 

  !آب رفتم و خواستم بازش کنم که کال جدا شد ت  سمت ش به
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ب گرم که  ر یبه زور جاش زدم و آروم بازش کردم و رفتم ز  شده؟یچ ا یخدا وا؟
ّ
دوش، آ

 به پوستم 
 

  !بهم دست داد و منم بهش دست دادم برخورد کرد حس زندیک

 ! با همه چ  ونت  حوله  از حموم اومدم ب دنیدوش گرفتم و بعد از پوش ساعتر  مین هی

  .کردم  آروم برخورد یم

 :گفت  عی    که خاله رس   یت   پله ها رفتم پا از 

  !ونت  خوام برم ب یم زم،یصبحونه بخور عز  ا ی_ ب خاله

 :کردم گفتم  و خشک یم سمیخ یکه با کاله حوله موها  حایل در 

  ؟یبر  یخوا _ کجا یم من

  !یایارصار کرد تو هم ب ون،ت  ناهار ب میدنبالم بر  اد یب د ی_ قراره وح خاله

 :و گفتم ت   پشت م نشستم

  !پژوهش رو آماده کنم بفرستم اون وره آب نی_ اصال خاله، فردا قراره نمرم و ا من

 :نشست و گفت همراهم

  !کالج  نیا یبرا _ اتفاقا منم بهش گفتم، خودت و کشتر  خاله

 :و گفتم دمییرو جو  لقمه

  شه؟یم برم کالج چ   _ خاله اگه بدوی   من

  د یخند
 

سالمه و چند سال به  18کردم، من   یم و رسش و تکون داد، من با خالم زندیک

  !عشق کالج مثل سگ درس خوندم تا بانمره باال برم کالج

کردم خودم و شاد نگه دارم! بعد   که داشتم بازم خوندم، سیع  یبد روچ تیوضع با 

و به عهده  میکه بابام مرد مامانم هم ازدواج کرد و رفت؛ منم خالم رسپرست  از سایل
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 یلیکه خداروشکر خ  د یبه نام وح یشه و دوساله با مردسال 25گرفت! خاله سارا 

  !نامزده نمکهو باحال و با  پیخوشت یلیپولداره و خ

که من   خواد تا وقتر  دوست داره و دوساله به پاشه، خاله نیم یلیخاله رو خ د یوح

 یمخالفه که برم کالج و تو  میلیو تنها بمونم! البته بگم که خ هت  بگ نرفتم کالج عرویس

  .ستین میحرفا حال نیمن که ا ویل بیر غر کشو 

 نکهیخندون بود مثل خودم، با ا شهیانداختم، هم نگایه هیصورت خوشگل خالم  به

 یلیخ شیشکالت یو موها شیشکالت یو چشا دهیدردامون مثل کوه بود، صورت سف

  !کرد... دماغم و دهنم به خاله رفته بود  خوشگلش یم

 :کنم، لقمش و قورت داد و گفت  بز نگاهش یم ت   دارم ع د ید وقتر 

  شده؟ یت   چ یلی_ ه خاله

  لبخند 
 

 :زدم و گفتم پررنیک

  ._ نه عشقم من

 :انداخت باال و گفت طونیابروش و ش یتا هی

  !یدیبرام کش یدونه چه نقشه ا _ معلومه؛ خدا یم خاله

 :بلند شدم و گفتم ت   و تکون دادم و بعد از خوردن صبحونه از پشت م رسم

  !برسون د یسالم من و به وح پژوهشم کار کنم، اگه رفتر  یرو  مت  ن م_ م من

زد؛ به سمت اتاقم رفتم و بعد از عوض کردن  و تکون داد و لبخند خوشگیل رسش

افتاده بود رفتم!  ت   زم یلباسم، موهام و پشت گوشم فرستادم و به سمت کولم که رو 

و در آوردم، همزمان با  نمیتخت، درش و باز کردم و دور ب یبرش داشتم و نشستم رو 
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که تو   ی  هم روشن کردم و تمام عکسا مکردم، لب تاب  و روشن یم ت   که دورب  نیا

  !تو لب تاب ختمیبود و ر  ت   دورب

باعث  یز یو  ز یو  یصدا هو یکردم که   به عکسا نگاه یم وصف نشدی   و ذوفر  تت  ح با 

  !مت  رس بلند کنم و مگس و تو هوا بگ عی    شد رس 

خورد و من متعجب بودم از  هم تعجب کرده بودم! مگس تو دستم تکون یم خودم

  !همه دقت نیا

تق در ولش کردم و با رسعت ازم دور  یبا صدا هو یکه زل زده بودم به مگس   نطور یهم

  .شد

تمرکز کنم!  قمیتحق یکردم رو   موهام و سیع یال دمیرفته بود... دستم و کش خاله

  .ساز بودمن رسنوشت  یکه برا  قر یتحق

بمونه به  مت  باعث شد نگاه خ ،یزدم که عکس آخر  د یعکسا رو با شوق و ذوق د تمام

  !لب تاب یصفحه 

  سنگه؟ نیا یرو  هینور چ نیتر، ا کیو بردم نزد رسم

  !دیو سف نور آیر  هیزوم عکس زدم و بزرگ ترش کردم؛  یموس رو  با 

 :گفتم  یمتفکر  ی افهیشد و با ق زونیآو  لوچام

  !نهی_ صد در صد از انعکاس نور دورب من

 یموضوع گذشتم و تمام وقتم و گذاشتم برا نیاز ا الیخیداشت؟ ب چه ربیط اصال 

  !شکنه ساعت گذشته و گردنم داره یم 5 دمیبودم که نفهم ت  پژوهش، انقدر درگ نیا
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 هیکردم و تمام پژوهش من در   کیِسند کل یدکمه  یلب فرستادم و رو  ر یصلوات ز  هی

اون ور آب!  یارسال شد برا ت   چ نیو باحال تر  نیو کامل تر  نیبا خوشگلتر  میسال و ن

  .خودت کمکم کن ا یخدا

س با تخت  داشتم  یخاموش کردم و از رو  عی    شدم، لب تاب و رس  یم یکیاز استر

  .از اتاق پرواز کردم ونت  به سمت ب عی    و رس  یت   پا دمیتخت پر 

ل تلو  یخلوته خلوت بود، پهن شدم رو  خونه و برداشتم و کاناال رو  ونیز یمبل و کنتر

و  لمیاز ف قهیده دق هی ،خارچر  یسیپل ی  نمایس لمیف هیبه  دمیکردم که رس  یت   باال پا

 دم،یکش  طوالی   ازهیمبل و خم یرو  دمیکه خود به خود خوابم گرفت، دراز کش  دمید

  .ردکه گذشت باالخره خوابم ب  کیمی

  .نجاستیا د ییایب د ییایب _ 

 یم چ   _ 
 

  ؟یک

  !نمشیب من دارم یم _ 

  بود؟ صداها متعلق به یک نیبود! پس ا یکیدور و بر نگاه کردم، همه جا تار  به

  که؟یکجاست؟ چرا تار   نجا ی_ ا من

قرمز  تیوضع یکه برا  مثل بوفر  بوق طوالی   ینکردم، صدا افتیدر  جوایر  چیه ویل

کنم، پاهام   دا یپ گردوندم تا راه نجایر   ... دستام و کورکورانه یمد یچیفضا پ یزدن تو  یم

  !کردم  احساس یم یسیپاهام خ ر یز  و حرکت دادم ویل

در خفه کردنم داشت که  دهنم نشست و سیع یرو  دستر  هو یو بلند کردم که  رسم

وع کردم به دست و پا زدن! حس یم  یدستا یکردم االنه که دستام و بذارم تو   رس 

  !مرگ
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خواب بود، آره فقط  نیگلوم! ا  یبا نفس نفس نشستم و دستم و گذاشتم رو     ن؛یه

  .خواب بود دختر 

داغ شده بود، دستام انگار حرارت شعله رو  که حسایر   میشونیپ یرو  دمیو کش دستم

وع کردم به فوت کردن دستام که   یم شتر یب رسد  هو یکرد، دستام چرا انقدر داغه؟ رس 

  هستش؟ یه مسخره باز چ نیشد! ال اله اال هللا؛ ا

 قهیدر عرض پنج دق دمیکه د  داد؟ خوایر  ظهر و نشون یم 3ساعت نگاه کردم که  به

که هنوز روشن بود   ونیز یمن گذشته؟ به تلو  دنیساعت از خواب 5االن  هم نبود ویل

  نشون یم غاتیو داشت تبل
 

ل و برداشتم و رس   داد نگاه کردم و با کالفیک  عی    کنتر

  .خاموشش کردم

ها کرده  وونهیکرد و من و مثل د  یم یبا اعصابم باز  یلیساعت خ کیت کیت یصدا

خونه رفتم تا خودم و با غذا درست کردن مشغول  بود؛ بلند شدم و به سمت آشت  

در آوردم و آهنگ گذاشتم، دوست داشتم ذهنم و  هنمت  پ بیو از تک ج میکنم، گوش

  !کنم  خایل هودهیپوچ و ب یاز فکرا

وع دوست دارن و من حتما  یلیخ ا یالزان د یخاله و وح ا،یکردم به درست کردن الزان  رس 

  .دارم و شام نگه یم د یامشب وح

با آهنگ ها خوندم و خودم و مشغول غذا درست کردن کردم که باالخره فکرم  انقدر 

به لباسام  زنگ خونه در اومد و نگایه یدونم ساعت چند بود که صدا آزاد شد، نیم

خونه و شایل ونت  ! رفتم بنخ   شلوار راحتر  هیسارافون و  هیم، انداخت  یکه رو   از آشت  

دم و  نا ینگاه کردم، خاله ا فونیرسم و به آ یمبل بود و انداختم رو  بودن! دکمه رو فش 

خونه، سه دق و بعد  دمیدر خونه رو شن یگذشت که صدا  قهیدوباره برگشتم تو آشت  

 :دیبلند و با نمک وح یصدا

  .کد بانو شدن  ا یبعض نمیب _ به به یم د یوح
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 :زدم و از متقابال داد زدم یلبخند

ا ندارن نیخانومتون که از ا گه،ی_ بله د من   !هت 

به شصتا نت،یحرفم تموم شد با مخ رفتم تو کاب تا    !خاله بود یرص 

  کنه؟  رو عمت درست یم کت    که کوفت یم  ی  ات   _ االغ پس اون چ خاله

 نگاه کردم ؛ د یخند که بهم یم  د یبه وح و برزچ   میشونیپ یو گذاشتم رو  دستم

و  مشیک یمناسب و چشم ها کیلیرنگ و ه یقهوه ا یبود با موها یپش  هی د یوح

  .بود یت   چ هی! اصال یقهوه ا یابروها

که زرت خورد تو   د یبرداشتم و با رسعت پرت کردم سمت وح نتیکاب  یو از رو  قاشق

وع کردم به خند هو یشکمش و  که خاله چپ چپ نگاهم کرد،   دنیاز درد خم شد، رس 

رفتم سمتش و  و بستم و با نگرای   شمیولو شد و از درد قرمز شد، ن د یوح دمید هو ی

 :گفتم

  شد؟یچ د یوح د؟ی_ وح من

 :درد گفت با 

  .ونت  زد ب مییجا هیچرا انقدر محکم بود؟ جونم از  شعور ی_ ب د یوح

 :تعجب گفتم با 

  !به خدا محکم نزدم _  من

 :و گرفت بلندش کرد و گفت د یو دست وح کیهم اومد نزد خاله

  !کنه  و داره نابود یم ت   کال همه چ  شه،یم شیت   چ هی لدا ی_ امروز ه خاله
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 شد، آب دهنم و قورت دادم و با لب و لوچ   یم میت   چ هیبا اون بود، امروز واقعا  حق

 :رنگش برگشته بود گفتم کمیکه   د یرو به وح زونیآو 

  .دی_ ببخش من

 :زد و گفت مهربوی   لبخند 

  .رست جوجه ی_ فدا د یوح

  .شدم ا یالزان هیدرست کردن بق ت  مشغول درگ زدم و با ذهت   مصنویع لبخند 

*****  

 د یخاله و وح ،یت   و با رسعت از پله ها رفتم پا دمیدر خونه از خواب پر  یبا صدا صبح

 شال هول هولیک هیخواست که از خوابشون زده بشن،  نیم اتاق بودن و دلم یتو 

موتور اومد و نگاه کردم  یصدا هو ینبود،  رسم و در و باز کردم، کیس یانداختم رو 

  !پاکت افتاده بود هیکردم که   گاهپاهام ن یت   بوده، به پا پستخ   دمید

 :نوشته شده بود یسیدوال شدم و برش داشتم، روش به انگل عی    رس 

(" For miss hilda fakoor  " ( 

 یکه مطمئنا از خواب پف کرده بود نشستم رو   ی  من بود، در و بستم و با چشما یبرا

دهنم، باالش نوشته شده بود  یتو  ومد یبازش کردم، قلبم داشت م عی    مبل و رس  ت   اول

وع کردم به خوندش! هرکلمه ا شد  گشاد یم  شتر یخوندم چشمام ب که یم  یکالج و رس 

وع کردم به قر دادن، جیو از جام پر  دمیکش  بنفیس   غیج و هیکه   یم غیج غیدم و رس 

 یم غیو ج دمیپر  یم یت   اومدن، باال پا یت   هراسون به سمت پا د یکردم که خاله و وح

 :خاله با هول گفت دم،یکش

  شده؟یچ هی_ چ خاله
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 :گفتم  غیو با ج سادمیوا

  ...من کالج قبول شدم شه،ی_ خاله، خاله باورت نم من

 شد، از خوشحایل باورم نیم د،یبنفش کش غیداد زد و خاله ج با خوشحایل د یوح

وع کردم به گر   :کردن، خاله بغلم کرد و گفت  هیبغض کردم و رس 

  .خودم یکنم جوجه کوچولو   _ بهت افتخار یم خاله

ازش که  جدا شدم عی    نفسش بند اومد، رس  دمید هو یفشارش دادم به خودم که  محکم

وع کرد به رسفه کردن، وح برگشت، با تعجب  یزد پشتش و خاله رنگش از کبود د یرس 

 :گفت  نگاهش کردم که عصتر 

  .خره یمحکم فشارم داد یلی_ خ خاله

 :خنده و گفتم ر یدوباره زدم ز  ت   هم یجملش و درک کنم برا نتونستم

  .شهیخاله باورم نم ی_ وا من

، وحو خ د یمبل که وح ینشستم رو  بعد  وع کرد به خاروندن  د یاله هم نشستر  رس 

 :پاهاش و در همون حال گفت

  .یداد لیپژوهشت و تحو  زود به نظرت جواب و نفرستادن؟ تو یک یلی_ خ د یوح

 :هم و گفتم یبود، اخمام رفت تو  د یبا وح حق

  .روزی_ د من

 :گفت  عی    رس  خاله

و نامه بزنن  ت   کردن؟ تا بخوان کارات و نمراتت و بب  شیانقدر زود بررس عت  ی_  خاله

  .کشه  طول یم یلیبه نظرم خ
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س بهش خ د یوح وع کرد به خوندن،  هت  نامه رو از دستم گرفت و من با استر شدم، رس 

  ...خداروشکر زبان بلد بود

کور، تمایم لدا ی_ خانم ه د یوح
َ
پس شما  نیقرار گرفته و از ا سوابق شما مورد برریس ف

آموزان کالج هست یکی انه منتظر شما خواه ما یر  د،یاز هت    !دیبود، موفق باش میصتر

 :صفحه کرد و گفت یت   به پا نگایه بعد 

  .اونجا و مهر کالج هم خورده یبر  یک  د یهم زده که با خی    تار  یرس  هی_  د یوح

 :گفت  با خوشحایل خاله

  ...هی_ پس واقع خاله

 :زد و گفت یلبخند د یوح

  ._ آره د یوح

صبح  میون 7شدم، ساعت  هت  و خوشحال بهشون خ ونت  و راحت فرستادم ب نفسم

وع شده بود بود و واقعا روزمون عایل   .رس 

و  ونت  لباس مناسب تنم کردم و اومدم ب هی ونت  اومدم ب نکهیحموم رفتم و بعد از ا به

خونه رفتم که د سته بود و حارص  نش د یخورن، وح دارن صبحانه یم دمیبه سمت آشت  

گرفتم و   د یو نامه رو از دست وح ت   خواست بره رسه کار، نشستم پشت م فکر کنم یم

 :گفتم

  هستش حاال؟ یک  خشی_ تار  من

 :و گفت د یو رس کش شت  ش

دوشنبه و اول روز  شهیاونا م یشنبه که برا قا یاست، دق کشنبهی_ امروز  د یوح

  !هفتشون
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 :گفت  و انداختم باال که خاله با ناراحتر  ابروم

  ؟یت  م یدار  عت  ی_  خاله

 :زدم و گفتم مهربوی   لبخند 

کارام، خاله من زحمت   ی_ قربونت بشم ناراحت نباش، مجبورم زودتر برم برا من

  .دمیکش

 :و تکون داد و گفت رسش

  .ایایم میمکه، واسه عروس حاچر  حاچر  ی_ نر  خاله

 :قلبم و گفتم یگذاشتم رو   زدم و دستم و  یلبخند

  .به چشم ی_ ا من

 :گفت  به شوچ   د یوح

  !کم بودا  شام خور توعرویس هیبابا،  ی_ ا د یوح

 :چشمام و رو به خاله گفت یشد تو  هت  بهش رفتم که خ یغره ا چشم

  ؟ت  یب تو هم یم نمیب که من یم  یت   _ اون چ د یوح

 :لبخندش و جمع کرد و گفت خاله

 یمشکل از چشما د یگفتم شا  خواستم بهش بگم ویل دمیامروز صبح د قا،ی_ دق خاله

  !من باشه

 :تعجب گفتم با 

  مگه؟ شدهی_ چ من

 :گفت  عی    رس  خاله
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  .چشمات شده آیر  بنفش رنگ قایط یرگه ها هی_ انگار  خاله

 :تعجب داد زدم با 

  ؟_ چ   من

و به خودم نگاه کردم، به چشمام  نهییبلند شدم و بدو بدو رفتم سمت آ عی    رس  بعد 

شده؟  داشونیبنفش از کجا پ یرگه ها نیبود، ا د یدقت کردم، حق با خاله و وح

  .چشمام مثل کهکشان شده بود! جلل خالق

خونه صدام یم یخاله که از تو  یصدا با   یشدم و برگشتم تو  الیخیکرد ب  آشت  

خونه   !آشت  

  تو؟ یبود بابا، چشم خوشگل یک الیخی_ ب خاله

 :گفتم  د یتوجه به حضور وح یر 

  ._ تو عشقم من

 :بلند شد و گفت عی    رس  د یکه وح  میدیخند بعد 

 ! خداحافظت   کن  یم موضوع و منکرایر  تا،یترب _ یر  د یوح

 طیتر بل عی    هرچه رس  د یفکر کردم که با نیو من به ا میکرد  خنده ازش خداحافیط   با 

  .و لباسام و جمع کنم مت  بگ

 :گفتم  وصف نشدی   جای  یصبحونه رو شستم و با ه یظرفاخاله کردم و  کمک

  .و کم کم جمع کنم لمیخوشحالم، برم وسا یلیخاله خ ی_ وا من

 :گهیزنه و م یم تلخ   لبخند 

  .زمی_ برو عز  خاله
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خونه م آروم کنم، خداروشکر چمدون   و به سمت اتاقم حرکت یم ونت  ب مت  از آشت  

 یچمدون، وا یتو  نمشونیچ یم یکی یکیو  ارمیلباسام و در م ،داشتم به اندازه کاف  

 طمیبل فیچمدون و نبستم چون هنوز تکل ارم،یبال درم دارم از خوشحایل ا یخدا

 یو شماره  ارمیلباسم در م بیج یتو  از و  به تختم و گویس   دمیم هیتک ست،یمعلوم ن

 :جواب دادن د ینرس هیبه ثان م،ت  گ  رو یم 118

  د؟یی_ بفرما خانم

 :گمیو م نمیش یم صاف

  ...خواستم رو یم ی  هوا آژانس مسافریر  یشماره  د ی_ سالم، ببخش من

وع کرد به خوندن شماره و منم رس  هیکرد و بعد   قطع با خودکار که دم دستم  عی    زنه رس 

  !کف دستم نوشتم  یبود، رو 

 :خورد مرده به گوشم هی یکردم و با شماره تماس گرفتم، بعد از چند بوق صدا  قطع

  د؟ییبفرما می... در خدمتی  _ آژانس هوا مرد 

 :فاز باکالس بودن و گفتم یزدم و زدم تو  لبخند 

واسه  د یدار  طیبل گهیسه روز د یبرا نمیخواستم بب یم د،ی_ سالم، خسته نباش من

  ا؟یفرنیکال

 :دمیو بعد از چند لحظه شن صداش

  !صبح 10 یبرا می_ بله دار  مرد 

  د؟یبرام رزرو کن یکی شهیم ه،ی_ عال من

خاله نشسته  ون،ت  از اتاق زدم ب هم که جور شد و با خوشحایل طمیلیب خداروشکر 

ه تنهاش بذارم در ا یتو  کمیمبل و  یبود رو    .مواقع نیخودش بود، بهتر



 
 

21 
 

که   ی  داشتم به مامانم زنگ بزنم و بهش بگم که باالخره تونستم، اون موقع ها دوست

االن بهش بفهمونم، گرچه اون رسگرم  شمینم خ  یگفت ه  کرد و یم  من و مسخره یم

اتاقم،  یگردم تو   زنم و دوباره بریم به خودم و رسنوشتم یم یعشق و حالشه، پوزخند

بشم،  کنم که خایل  غیج غیون بذارم، انقدر جیدرم یکیو با  میدوست داشتم خوشحال

 یربزنه براخواد خ داره و بعدم که بلند شه یم فیرضوان االن که خواب تش  

  ...کنکور

  !بشم و خودم، خودم و خوشحال کنم الیخیکردم ب  سیع ت   هم یبرا

  بودم من؟ قشنگ یک کلیه نه،ییآ یو برداشتم و رفتم جلو  میو هندزفر  گویس  

  .لوپز و از پشت بستم ) زارت ( فر یجن دست

وع کردم قر دادن، چنان یم آهنگ لحظه احساس  هیکه   دمیرقص شاد گذاشتم و رس 

  .بودن بهم دست داده بود ا ت  شک

در باز شد  هو یو هو هو،  یکم داشتم اون وسط خخخخ، زدم تو فاز بندر   لهیم هی فقط

  .رفت تمیثیتو و من ح د یو خاله پر 

 :در آوردم و با نفس نفس گفتم میگوش  یها رو از تو  یهندزفر 

  تو؟ یایاجازه م _ عه خاله چرا یر  من

 :تعجب گفت با 

  ؟یار یدر م هیچ ا یخل باز  نی_ ا لهخا

 :و گفتم شونمیپر  یموها یو کردم ال دستم

  .کنم  و خایل جانمیخواستم ه _ خب یم من
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و به عنوان تاسف تکون داد و بعد نگاهش افتاد به چمدونا که وسط اتاقم  رسش

  !بود

 :گفت  ناراحتر  با 

  ؟یت  م یواقعا دار  عت  ی_  خاله

رسم و آروم تکون دادم که اونم متقابال رسش و تکون داد و  ،شوچ   ن پ شوچ   پ

  .رفت ونت  از اتاق ب قینفس عم هی دنیبعد از کش

بهش فکر  گهیکردم د  سیع شد؟یم زحماتم چ   خاله رو تنها بذارم ویل ومد ینم دلم

  .نکنم

تمام  د یو با گستیسه روز د یو مطرح کردم و گفتم برا طیبل د یموقع شام خر  شب

  .و جمع کنم المیوسا

 نیاز ا شتر یخاله ب نکهیا یبرا ویل نطور یهم هم د یناراحت بود و وح یلیخ خاله

 :ناراحت نشه گفت

 که مهمون خارچر   میکن  قمت   در یم یتو که اومد مونیکه، واسه عروس  هی_ عال د یوح

  !میدار 

 :پوکر گفتم یا افهیق با 

 یم یجان دار  د ی_ وح من
 

 ا یمملکت به دن نیارج از اکه در خ  کیس  عت  ی ،خارچر  یک

  .رفته اونجا درس بخونه نکهیاومده نه ا

 :تکون داد و گفت الیخیو ب رسش

  .تهی_ مهم ن د یوح
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 یو  هیمن  زهیعز  یخاله  دم،یکه خاله رو باز ناراحت د  دمیخند
 

 که داره هرچ    یبد ژیک

حال خودش  یتو  میبذار  د یپس با شهیناراحت م شتر یب یبد شیدلدار  یبخوا شتر یب

  !بمونه بافر 

  .شدم هت  که اونم ناراحت بود خ  د یبه وح و با ناراحتر  دمیکش  قر ینفس عم 

*****  

نکنم تا خاله  هیکردم گر   یم کرد، سیع  یم هیرو محکم بغل کردم که با شدت گر  خاله

 :نشه، ازش جدا شدم و اشکاش و پاک کردم و گفتم تیاذ

چرا؟ درسم تموم شه بر  هیعشقم، گر  گهیگردم د  بریم تونیبابا، واسه عروس ی_ ا من

  .گردم حتما  یم

 :و تکون داد و گفت رسش

  ...یت  از ما نگ یختر  گهیو د یاگه بر  ینامرد یلی_ خ خاله

 :اومد و گفت عی    رس  د یکه وح  دمشیو بوس دمیخند

  !_ پراوز توئه، برو جوجه کوچولو د یوح

 :زدم و گفتم یلبخند

  !شهیهم خوشبخت یس   د،ینکنه وحکمت   ی_ خدا از برادر  من

 :بغضم و گرفتم و گفتم یجلو  و با لبخند تکون داد، به سختر  رسش

  .خداحافظ د،ی_ عاشق دو تاتونم، بهم زنگ بزن من

بغضم  ستادمیمیوا شتر یب و ازشون دور شدم، چون هرچ   دمیچمدونام و کش عی    رس 

شد، برگشتم و دوباره بهشون نگاه کردم، دستم و براشون تکون دادم که  تر یم د یشد

  .متقابال دستشون و برام تکون دادن
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  !ایفرنیکال  مت  من دارم م شه،یشدم، باورم نم ما یدادم و سوار هواپ لیو تحو  چمدونام

کنارم نشست،   یکی هو یپاکشون کردم و  عی    که رس   ختر  یباالخره دونه دونه ر  اشکام

خوشگل بود و  بیپش مو بور و چشم ستر  کنارم نشسته، عج هی دمیکه د  برگشتم

شدم،  هت  جذاب، برگشت سمتم و لبخند زد! با اخم روم و برگردوندم و به ابرا خ

پوشش  نه ویل ا یبگردم  یرورس  دوناون ور ب ستیکردم که برام مهم ن  داشتم فکر یم

  مهمه، نیم یلیبدن برام خ
 

در  باال رسم نبوده درست حسایر  کیس  دونم من که از بچیک

و  هیلیجا پاک موندم خودش خ نیکه تا ا  ت   بده، هم حیبهم توض یت   مورد چ

  !کنم که هوام و داشته  خداروشکر یم

  هیکردم و االن هد  با خدا درد و دل یم تینها یر 
 

لبم  یبهم داده، لبخند رو  بزریک

  .دلم خداروشکر کردم ینشست و تو 

کنم!   و ترک یم رانیدارم ا نکهینه از ترس، از ا خت،یبلند شد و من قلبم ر  ما یهواپ

بود و من متنفر بودم،  یا وهیهمش م مهماندارا شکالت پخش کردن، اونم چه شکالیر 

 :که بغلم نشسته بود شکالت و گرفت سمتم که با اخم گفتم  پشیک

  .خورم _ ممنون نیم من

دادم  رو بهش یم بود ویل م کرد، پش با نمیکنگاه طونیو انداخت باال و ش ابروش

  .شد سوارم یم

رفت،  آروم نشستم، حوصلم داشت رس یم ت   هم یو خاموش کرده بودم برا میگوش

  !زن حداقل بغلم نشسته بود که باهاش فک بزنم هیکاش 

 :پش توجهم بهش جلب شد یصدا با 

  ا؟یفرنیکال  د یر  یم جی    تفر  ی_ برا پش 

 :نگاهش کنم گفتم نکهیا بدونه
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  .درس ی_ نه؛ برا من

 :خنده گفت با 

  !هستم انیمن را راستر  ،_ چه عایل پش 

 :برگشتم سمتش و گفتم عی    تعجب رس  با 

  ؟ستر ین رای  ی_ ا من

 :گفت  لبخند جذایر  با 

  !_ نه انیرا

 یم افشمیق یلی! خداوکیلحجه ا چیزد بدون ه قشنگ حرف یم عجب فاریس ا،یخدا

پوکر  هو یباز بود!  ی  ایباشه، چشمام اندازه گراز و دهنم اندازه اسب در  خورد که خارچر 

 :شدم و گفتم

  کنم؟  کار ی_ خب چ من

  !کردم  کسانشیشدم، زدم با خاک  هت  برگشتم و به رو به رو خ بعد 

جلوم و  ت   م د یغذا آوردن و مشغول پخش کردن شدن، نوبت به ما که رس مهماندارا 

ترک  ت   از م کهیت هیخواستم باز کنم که تق صدا داد، اوه اوه دوباره من چم شد؟ 

کرد   دور نمونده بود و داشت کنجکاو نگاهم یم انیرا ت   ب ت   از نگاه ت نیبرداشته بود، ا

 و غذا رو گرفتم و مشغول خوردن شدم، بعد مدیر  اوردمیمبارک ن یاصال به رو  ویل

 :دمیصداش و شن

  .دیخور  انقدر با اشتها یم نمیب یم رانیا یتو  د یهست یدختر  ت   _ اول انیرا

 :ابروم و انداختم باال و گفتم یتا هی

  _ چطور؟ من
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 :از ساالدش و خورد و گفت کهیت هی

شونی_ چون ب انیرا   .و اندامشون هستر   میبه فکر رژ  شتر

ا انگار    .ت   ه کهیمرت رانه،یا یفضول دختر

  .دارم مناسب نگه یم کلممیخورم، ه یم _ من همزمان به اندازه کاف   من

 :انداخت و گفت کلمیبه ه یدار  معت   نگاه

  ._ اوه کامال معلومه انیرا

که   فیح ویل ش،یان دماغ یچشما یدستم و فرو کنم تو  یخواستم چنگال تو  یم

نگاهش و  عی    رس  د ینگاه غضبناکم و د انداخت! وقتر  بود و فقط خراش یم یکیپالست

  .گرفت و مشغول کوفت کردن شد

همکالمش نشدم و نگاهشم نکردم، چشمام و  ندادم و حتر  تیآخر پرواز بهش اهم تا 

  .بستم و به برنامه هام فکر کردم

و من  میدوباره کمربندامون و بست اد یکرد داره فرود م  که اعالم یم  تانیکاپ  یصدا با 

بلند شدن تا  اهو یفرود اومد و همه مردم با ه ما یدلم نشست، هواپ یتو  تر یشوق عج

زدم بهش و  کمیکوچ  فیخورد که محکم با ک جم نیم انیبشن، پشه را ادهیپ ما یاز هواپ

 :گفتم

  !خوام برم _ بلند شو آقا یم من

اون لبخند زشتش و زد و بلند شد که من با چشم غره از کنارش رد شدم و بعد  دوباره

  !ایفرنیشدم، به دور و برم نگاه کردم، سالم کال ادهیپ تانیکاپبه   د یاز گفتر  خسته نباش

که اونجا بود و خواستم   یها چرخ دستر  یتو  ختمشونیگرفتم و ر   لیو تحو  چمدونام

دو نفر جلوم  هو یپاکت نامه نوشته برم که  یکه تو   از فرودگاه خارج شم و به آدریس
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 یکه رو   ی  و کک ها عسیل ی  و چشما د یسف با صوریر  یدختر مو قهوه ا هیستر  شدن، 

متوسط، فوق  کیلیو ه مشیک یچشماو  مشیک یپش با موها هیصورتش بود و 

  !داشت با نمیک ی افهیالعاده ق

چرخ و  یدختر دستش و گذاشت رو  هو یتفاوت از کنارشون رد شم که  کردم یر   سیع

 :گفت  یسیبه انگل

کور با ما تش   دختر 
َ
  .دیار یب فی_ خانم ف

 :آشنا بود، با تعجب گفتم یلیصدا برام خ نیا

  خوام، شما؟ _ معذرت یم من

 :از پشت هولم داد و گفت یکی

ه راه ب _    .دختر  فتر یبهتر

 :عقب و گفتم دمیبود، با ترس کش انیرا

  .نجایا زنیبر  سا یکنم تا پل  داد یداد و ب د ی_ مجبورم نکن من

 ختر  یاستم پا بذارم به فرار که ر قدم رفتم عقب و خو  هیلبخند زدن که من  هی همشون

 غیدهن من تا ج یدستش و گذاشته بود رو  انیرسم و دستم و گرفتر  و کشوندنم، را

  !اوردیپشه داشت چمدونام رو م یکینزنم، اون 

زدم و  غیمدل باال و درش و باز کردن و پرتم کردن داخلش، ج ت   ماش هیسمت  بردنم

ه و د  د،یفهم نیم کیس  کمک خواستم ویل همشون نشستر  و من افتادم به جون دختر

  !کرد من و بنشونه  یم کرد و سیع  بزن، مقابله یم

  .دی_ کثافتا ولم کن من

 :و گفت میشونیپ یگذاشت رو   یبرگشت سمتم و اسلحه ا انیرا هو ی
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  .هیکی ت   مخت با ماش یادامه بد نیاز ا شتر ی_ ب انیرا

ند تکون دادم که اسلحه رو برداشت و حبس شده بود، رسم و تند ت نمیس یتو  نفس

  !و روشن کرد ت   ماش

خونه  هی یجلو  هو یکردم،   کردم و با ترس بهشون نگاه یم  کل راه خدا خدا یم  یتو 

ه هولم داد تا پ  ستیا بیغر  بیعج   !شم ادهیکرد، دختر

 یخونه  هیبود و روبه روم  خلویر  یشدم و با تعجب به اطراف نگاه کردم، جا ادهیپ

 ار یساختمونش بس ،بزرگ و آهت   یبزرگ بود که من بدجور محوش شده بودم، درا

رسم  ی  از اون خالفکارا نباشن که بخوان بال نا یخدا ا ا یساز،  بزرگ بود و سلطنتر 

  .کنم  هیکردم گر   جرات نیم و حتر  د دست و پاهام به لرزه افتاده بو  ارن؟یب

 نطور یرگ که پر از دار و درخت بود و همبز  اطیح هیو باز کردن و نگاهم افتاد به  در 

  .کنه  پاره پورت یم دتت  ! از اونا که بگاهیسگ بزرگ س هیسگ، 

ه فکر کردنم  ی  هولم داد و مجبورم کرد که راه برم، دهنم خشک شده بود و توانا دختر

 که چمدونام و حمل یم  یموزه افتادم، پش  اد ی مینداشتم، داخل خونه که شد گهید

 :کرد چمدونام و گذاشت کنار و گفت

  .لدایه ی_ به خونه خوش اومد پش 

؟ لبم و با زبونم تر کردم و گفتم و از کجا یم میلیاسم و فام ا یلعنت نا یا   :دونستر 

  د؟یدار  کار یکجا؟ با من چ  د یمن و آورد د یکنم بگ  _ خواهش یم من

ه  :اومد سمتم و گفت دختر

  .که متعلق به خودته  ی  به جا متیآورد زم،یعز  میخوش بگذرون _ قراره کیل دختر 



 
 

29 
 

که از پشت رسم   یپش  یبزنم که با صدا شده بودم از حرفاش، خواستم حرف   جیگ

  .اومد دهنم قفل شد

  .ت   ولش کن _ 

 هیچ نیا ا یکپ کردم، خدا  دنشی... بوق! برگشتم و از دداشت یر  ی  صدا عجب

  !یمردونه ا افهیعجب ق ،یسیعجب ف ،کیلیعجب ه ؟یدیآفر 

و  موج دار مشیک یمثل خودم و موها آیر  یو چشما د یسف پش خوشگل با صوریر  هی

  !یقهوه ا

و رو  ختیکه قلبم ر   کمیقفل کرده بود، اومد نزد شتر یدهنم ب شیهمه خوشگل نیا از 

لحجه  چیو بدون ه به رستاپاهم انداخت و به زبان فاریس به روم قرار گرفت، نگایه

 :گفت  یا

  .ی_ به جمع ما خوش اومدپش  

  !هت  من و بگ یکی فتم،یو فقط تکون دادم، االنه که پس ب رسم

 :زد و گفت کخر   لبخند 

یس سوایل یخوا _ نیم پش    ؟بت 

سم ازش آ نیخخخخ ا گر؟یج چندسالته  ! ا؟یسوال منه، بت 

 :دهن گشودم و با تته پته گفتم باالخره

  د؟یشناس من و از کجا یم د؟یهست _ شما یک من

 :همون لبخند کج که مثل پوزخند بود گفت با 

  .فهیم _ بعدا یم پش 
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االغ؟ از فاز تو کف بودن دراومدم و  یندار  که سوایل  پریس یم یپس مرض دار  خب

  !فاز پوکر بودن یزدم تو 

 :و تکون دادم و گفتم دستم

  د؟یفهم درسم، کالج قبول شدم یم یبرا نجا یمن اومدم ا د ینی_ بب من

 :و تکون دادن که گفتم رسشون

  .برم د یخوب بذار  یلی_ خ من

 :و گفتم دمیافتادم که پشه دستم و گرفت و محکم دستم وکش راه

  !کهی_ هو، حواست و جمع کنا مرت من

 :گفت  آروم

  !بموی   نجا یا د یبا یبر  ی  جا ستی_ تو قرار ن پش 

 دمیشونم که برگشتم د یدستش و گذاشت رو  یکیشدم که  هت  بهش خ متعجب

ست   !دختر

  .کوچولو  ا ی_ با من ب دختر 

 :که دستاش و برد باال و گفت  دمیهفت جد و آبادته، محکم خودم و کش کوچولو 

  !ممی_ تسل دختر 

ه راه افتاد و منم مجبور  عصتر  یلیخ دنبالش، بذار حداقل بفهمم چه  یبودم، دختر

 :گفتزد و   گذشتم که سویر   انیمرگشونه، از کنار را

  ._ چشما رو انیرا
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ه از پله ها تیاهم اتاق که  هی یباال، جلو  میرفت خ  یمارپ یندادم بهش و به همراه دختر

 بیاتاق به ترک هیو بازش کرد و رفت کنار من اول وارد شم،  ساد یبود وا درش آیر 

  !دیبانمک سف یتخت دونفره و کمدها هیخوشگل بود و  یلیکه خ  د یو سف یسورمه ا

 روبه روم، خالل دندوی   صندیل یتخت و خودش نشست رو  یداد نشستم رو  هولم

 :دهنش و گفت یگذاشت تو 

  .بهت بگم نجا یحضورت و قراره ا لیهست، دل _ من اسمم ِدیم دختر 

 :دهنش در آورد و گفت یخب زودتر بنال، خالل دندون و از تو  

  !هستر  ت  ی_ تو فرا زم دیم

  ا؟یخله آ گه؟یم چ   نیا هان؟

 :با خنده اومد تو و گفت هیباز شد و پش چشم مشک ر د

  زم؟یعز  بهش گفتر  عی    رس  یلیخ کت    _ حس نیم پش 

 :گفت  الیخیب

  !_ خفه شو مت دیم

 :حوصله چشمام و چرخوندم و بلند شدم و گفتم مت بود، یر  نمیاسم ا پس

  .خوب، خوش گذشت خداحافظ یلی_ خ من

 :گفت  یجد یلیخ دم،یو باز کردم که پش خوشگله رو جلوم د در 

  گفت؟  بهت چ   دیم یدی_ نفهم پش 

 :گفتم  یلحن مسخره ا با 

  .برم د یبذار  الیخیانگار بتمنم، جون من ب ،ت  یگفت فرازم  دمی_ چرا شن من
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 :تر از قبل گفت یبود، جد سادهیدرخت جلوم وا ت   ع ینطور یرد شم که هم خواستم

س پش  چرا به  نکهیا ا یچشماته؟  یبنفش تو  یچرا رگه ها یدی_ تا حاال از خودت نت 

  شه؟یخراب م زی   دست یم یت   هرچ

 شتر یکه ب  دکنجکاومیدونست؟ از سکوتم فهم از کجا یم نیزده نگاهش کردم، ا مات

 :بدونم، ادامه داد

  .با ما یفرق دار  مثل ما چهارتا ویل ،هستر  ی  دختر ماورا هی_ تو  پش 

 :مزخرف، دستم و تکون دادم و گفتم یلیخ دم،یخند

 تونیخوب معرف مارستانیت هیدستم به  یپول خوب اومد تو  دمیقول م ،_ اویک من

  .کنم

خودم تعجب کرده بودم  چوندم،یشدم و دستش و پ و محکم گرفت که عصتر  دستم

 :و گفت که به دست آورده بودم! با لبخند نگاهم کرد   ی  وت  همه ن نیاز ا

  ؟یدی_ حاال فهم پش 

  !بود لعنتر  نیانگار حق با ا نداشتم باور کنم ویل دوست

 :ذهنم مرور شد یتو  اتفاقات

 " ی  شکستر  در دستشو " 

 " حموم ت  شکستر  ش " 

 " برخورد کرد د یکه محکم با شکم وح  قاشقر  " 

 " خاله رو بغل کردم که نفسش گرفت " 

 " که ترک برداشت  یت   م " 
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 یآروم نشستم رو  د،یکش  ونت  افکارم ب یچشمم زده شد من و از تو  یکه جلو   بشکت  

 :و گفتم ت   زم

  مگه اصال وجود داره؟ ؟چ   عت  ی_  من

 :دهنش و گفت یدوباره خالل دندون و گذاشت تو  دیم

  !_ معلومه که وجود داره دیم

 :شالم و گفتم ر یو کردم ز  دستم

  !به افسانه هاست متعلق ا ت   چ نیکردم ا  من فکر یم _ ویل من

 :تخت و گفت ینشست رو  مت

  ...بایس   یتو دختر افسانه ا د ی_ شا مت

 :هم به جمعمون اضافه شد، به همشون نگاه کردم و گفتم انیرا

  ست؟یچشمتون ن ی_ پس چرا شماها رگه بنفش تو  من

 :دونستم گفت اسمشم نیم خوشگله که حاال حتر  پش 

  .یتو با ما فرق دار  نکهیا ی_ برا پش 

 :گفتم  یکنجکاو   با 

  ؟_ چه فرفر  من

 :و ازم گرفت و گفت نگاهش

احت کت   پش  ه استر   ._ فعال بهتر

  ؟پس کالجم چ   ون،ت  از اتاق رفت ب بعد 
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 :و گفتم کردم سمت دیم  رو 

  .اونا منتظر من هستر   ؟_ پس... پس کالجم چ   من

 :زد و گفت قر یعم لبخند 

  .حافظشون و پاک کرده باشن ا یامروز بعض د یشا زم،یعز  ستر  ین گهی_ د دیم

و مت هم به  ونت  هم بلند شد و از اتاق رفت ب دیم ا؟یخدا نیا گهیم چ   ؟چ  

داشتم با خودم  اجیکرد، احت  بود و مثل بز نگاهم یم سادهیفقط وا انیدنبالش، را

 :رسش داد زدم ت   هم یخلوت کنم برا

  .ونت  _ گمشو ب من

و شالم و از  ونت  نفسم و فرستادم ب د؟یاز من ترس عت  ی ون،ت  از اتاق رفت ب عی    رس 

  نبود؟ رسم کندم، پس اون اتفاقا الیک

، از ا یشدم و کالفه تو  بلند  وع کردم به راه رفتر   ور به اون! کالفه دست یم نیاتاق رس 

داره؟ وجود  ی  ات   چ چنیکردم که واقعا اصال هم  فکر یم نیموهام و به ا یتو  دمیکش

 !شد رسم داشت منفجر یم

برنامه کودکا ستاره  نیبه سمت تخت رفتم و روش فرود اومدم، دور رسم مثل ا عی    رس 

 !کرد  دورش پرواز یم

سگ دو زدنام،  جهیخدا کالجم، نت یکردم، وا  شونیرسم و باز کردم و موهام و پر  هت  گ

 !شهینه که اصال باورم نم یوا

ه دیم نیحرف ا اد ی  ." هستر  ت  یگفت " تو فرا زم  ه یمافتادم ک دختر

نتیا یمانتوم در آوردم و تو  بیج یو از تو  میگوش  تمیتوجه به موقع یر  رسچ  نتر

 .رو آورد ی  فضا یبود برام که عکس آدم ها نیتر ا بیکردم اسمش رو، عج
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با همون وضع از اتاق  ،یت   پا دمیتخت پر  یشات از صفحش گرفتم و از رو  نیاسکر 

 !رفتم یت   و با دو به سمت پا ونت  زدم ب

 هت  حرف زدن بودن که با ورود من ساکت شدن و متعجب به من خ ت  درگ همشون

 :و گرفتم سمتشون و گفتم میشدن، گوش

 !هستر   ی  که موجودات فضا  ت  یفرا زم د؟یکن  یم _ با من شوچ   من

هم خوشگل بود و از همون اول توجهم و جلب کرده بود اخماش و در  یلیکه خ  یپش 

 :کرد و گفت

 بهت گفته؟ یت   چ ت   همچ _ یک پش 

 :اشاره کردم و گفتم دیم به

ه نی_ ا من  .دختر

 :زد و گفت لبخند پت و پهت   نگاه کردن، دیم برگشتر  و به دیم همه

 !کنم  یم حشیمن، حتما حواسم نبوده، االن تصح ی_ اوه خدا دیم

 :برگشت سمتم و گفت بعد 

 !منظورم " فرا انسان " بوده زمی_ عز  دیم

 :خنگا بهش نگاه کردم، بعد دوباره برگشتم سمت اون پشه و گفتم مثل

 !_ بدترش کرد من

 !جلوم ستر  شد، دهنم اندازه غار باز مونده بود هو یو  د یو گز  لبش

 .ایحرکت و بزن، مرگ من دوباره ب نی_ دوباره ا من

 :زد و گفت یتک خند انیرا
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 ؟یا وونهید یلیتو خ دونستر  _ یم انیرا

 :گفتم  ظیغل یسیرو دادم سوار شد؛ پوکر نگاهش کردم و به انگل ا یب

 وونن؟یهفت جد و آبادت د دونستر  _ یم من

 :بگه که پشه زودتر به حرف اومد یت   چ خواست

 نیهست که ا ا یدن نیا یقدرت تو  کیل  ،حرکت متعجب یس   نیاز ا اد یز  د ی_ تو نبا پش 

 !قسمت کوچولوش هستش، رسعت هیفقط 

و  و مثل خنگا تکون دادم که متاسف رسش و تکون داد و برگشت سمت دیم رسم

 !آروم راه افتاد بره یبهش کرد، بعد با قدم ها یاشاره ا

 ه؟یپش؟ اسمت چ _ یه من

زد و  و لبخند کخر  بشیج یبرگشت، دستش و کرد تو  هیو بعد از چند ثان ساد یوا

 :گفت

 !انت  _ ت پش 

بد افتادم و  ت   چ هی اد یشد اسم؟  نمیآخه ا ان؟ت  و رفت؛ هان؟ ت د یراهش و کش بعد 

 !کت     اون سه تا دارن با تعجب نگاهم یم دمیکه برگشتم د  دمیخندم گرفت، خند هو ی

 :پوکر شد و گفتم افمیق

 ه؟ی_ هان چ من

 :رسش و به عنوان تاسف تکون داد و گفت دیم

ه بر  دیم  .مت می_ اوه، بهتر
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ابروم و انداختم باال و به  یتا هیراه افتاد و مت پشت رسش،  به سمت خروچر  بعد 

 .انداختم نگایه انیرا یرستا پا

 :کرد، دستم و تکون دادم و گفتم  متقابال نگاهم یم اونم

 ! شتهی_ ک من

 ر یتعجب نگاهم کرد که پوکر نگاهش کردم، رسش و به عنوان تاسف تکون داد و ز  با 

 :لب گفت

 !وای  _ ر  انیرا

 :کنارم رد شد که گفتم  از 

 !_ خاندانته من

من و چسبونده بود  خوی   یبا چشما انیو کمرم تق صدا داد، را وار یخوردم به د هو ی

شد،  دا یپ نارنخر  یستر ش رگه ها یچشما یکرد، تو   و به صورتم نگاه یم وار یبه د

 !فاصله گرفته بود ت   شدم و پاهام از زم داشتم خفه یم

 :دیغر 

 !_ حواست به کارات باشه کوچولو انیرا

 ؟یس  یخفه م یحواست هست دار  ؟یدلم زدم، دختر چرا کم آورد یتو  یپوزخند

که ترق   چوندمشیدستش و پ یدارم؟ دستم و گذاشتم رو  ی  قدرت ماورا گنیمگه نم

حساسش که خم شد و نوبت من بود  یبه جا دمیتوروق صدا داد، با پام محکم کوب

 یم یکه رو به کبود  وریر و به چشماش و ص ت   زم یکردم از رو بلندش   م،ت  گلوش و بگ

 :گفتم  لکسیشدم، ر  هت  رفت خ

 !نکن د ی_ من و تهد من
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ترک برداشت، دستام و  وار یبود و د وار یمحکم پرتش کردم به سمت راستم که د بعد 

 !نیا هیت   از کنارش رد شدم، نه بابا عجب چ لکسیر  یلیتکوندم و خ

 !افتادم انت  حرکت اون پشه ت اد یمزاحم،  یکتک زدن آدم ها  یبرا دهیم حال

 .انداختم، بذار منم امتحان کنم پله ها نگایه یپله ها بودم و به باال رس 

بابا  ینه بابا نشد؛ دوباره برگشتم و دوباره امتحان کردم، ا دم،ییرفتم عقب و دو  کمی

 شه؟یپس چرا نم

 .خودش هول برگشتم و نگاهش کردم یصدا با 

 .ادهیز  یلیخ انیبود، قدرتت در برابر را ی  بای_ حرکت ز  انت  ت

 :و تکون دادم و گفتم دستم

 !_ من فقط حسابش و گذاشتم کف دستش من

دستم و گرفت،  هو یچشم هام و  یزل زد تو  ساد،یاومد جلوم وا نهیبه س دست

 ه؟ت  نکنه بخواد انتقام دوستش رو بگ دم،یگرخ

 :دستم و نشونم داد و گفت کف

رو  ومند ت  و ن یقو  یآدم ها توی   یم و ت  ن نیتو با ا ،یاستفاده کرد نا ی_ تو از ا انت  ت

ها رو خورد  آجر ها و کایس   ،رو بلند کت   ت   سبک و سنگ یها ت   ماش ،یشکست بد

 !وودی" هالک " هال تیشخص یو ت  مثل ن قا یو بذار راحتت کنم، دق کت  

 :باز گفتم دهت   با 

 _ نه بابا؟ من

 !تمسخر یحرف من از رو  ینه از رو  زد ویل کخر   لبخند 
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 !یتو با ما فرق دار  گمیکه م  نهیهم ی_ برا انت  ت

 :دمیپرس متعجب

 ؟_ چه فرفر  من

 !سادیوا نهیو ول کرد و دوباره دست به س دستم

وجود  ی  قدرت ماورا 25 ا یدن نیا یشد، فقط بدون تو  _ بعدا متوجه خوایه انت  ت

 .دادم حینمونش بود که برات توض کی نیداره! ا

 :دمیپرس کنجکاو 

 ؟یبد حیبه من توض شمیبق شهی_ م من

 :کج تر شد و گفت  لبخندش

 !_ بعدا انت  ت

 !ابوی کهیماره بعدا، مرت زهره

 :لب گفتم ر یکنارم رد شد که اداش رو در آوردم و ز   از 

 !_ منگل من

 :رفت گفت که یم  نطور یهم

 ! دوم، پژواک یو ت  _ ن انت  ت

 :زد و گفت طوی  یو برگشت سمتم، لبخند ش ساد یوا هو ی

 !میدار  قر یدق ی  پژواک، ما شنوا ا ی ایر ی_ پژواک  انت  ت

 ت   زدم که دوباره برگشت و رفت، ع لبخند پت و پهت   د؟یحرفم و شن عت  یاوه  اوه

 !میقا یه شهیظاهر م یه لیعزرائ
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 :لب گفتم ر یبه پله ها انداختم و ز  نگایه دوباره

 !سوم، رسعت یو ت  _ ن من

 جانیبا تمام وجودم زور زدم و با رسعت از پله ها رفتم باال؛ نفس نفس زدم و با ه بعد 

 :گفتم

 !فوق العادست نیمن، ا ی_ خدا من

لبام محو شد و  یاز وطن دوباره خنده از رو  یکالج و دور   یادآور یبا  ویل دمیخند

 !چمدونام انداختم به اتاق و نگایه یخودش رو به اخم داد، برگشتم تو  یجا

 !ختر  یرو بهم ر  و همه چ   دنیکثافتا از راه رس  نیو حاال ا دمیهمه زحمت کش نیا من

شدم،  هت  بود خ نهیپس زم یو باز کردم و به عکس خودم و خاله که رو  میگوش

 :صورت خاله و گفتم یرو  دمیانگشتم رو نوازش گونه کش

 .چند ساعت نیا ی_ دلم برات تنگ شده تو  من

شماره خاله رو گرفتم و منتظر  ،ت   مخاطب یو رفتم تو  ونت  نفسم و فرستادم ب بعد 

 :موندم، بعد از گذشتر  پنج تا بوق باالخره جواب داد

 لدا؟ی_ ه خاله

 :زدم و گفتم ت  یغمگ لبخند 

 لدا؟ی_ جانه ه من

 :و گفت هیگر   ر یز  زد 

 ؟ی  االن کجا وونه،ی_ دلم برات تنگ شده د خاله

 :قورت دادم و چشمام و بستم و گفتم داختم و بغضم و به سختر به اطرافم ان نگایه
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 !هیجا عال نیا _ کالجم خاله، همه چ   من

 :زد و گفت غیج

 ؟یدیچند وقته رس زم،یخوشحالم عز  یلی_ خ خاله

 :و باز کردم و گفتم چشمام

 گذره بهتون؟  خوش یم ستمیچطوره؟ من ن د یوح شه،یم دوساعتر  یکی_  من

 :خنده گفت با 

 یم یجور  هی_  خاله
 

چند ساعت  هیحاال  ،یانگار سالهاست ازمون دور  ستمیمن ن یک

بهم بده،  قویل هیکنم، فقط   یم تیموفق یبرات آرزو  زمیاونم خوبه، عز  ا،ینبود

 !مراقب خودت باش

 :زدم و گفتم و لبخند تلخ   د یصدا چک یر  اشکم

 !نطوری_ حتما خاله جونم، شما هم هم من

 !بوق بوق گوشم و نوازش داد، شارژم تموم شده بود یحرف بزنه که صدا خواست

 بود رسم نازل شد؟ ی  چه بال نیا ا یتخت، خدا یشدت گرفت و پهن شدم رو  میگر 

*****  

فاصله گرفتم  کمیرفتم، نگاهم به سگه افتاد و  اطیبه سمت ح هیبه بق تیاهم یر 

 !کردم  س یمنگاه سگه رو احسا ت  یسنگ که اونجا بود ویل  تایر  یازش؛ نشستم رو 

کشه،   و داره تند تند نفس یم ونت  زبونش و انداخته ب دمیو نگاهش کردم که د برگشتم

نگاهش  یتر بهش نگاه کردم، تو  قیهم و دق یاخمام رفت تو  دم؟ید نگاهش چ   یتو 

 سادهیظاهر شد و من حواسم پرت شد! مثل درخت وا انت  ت هو یمحو شده بودم که 

 .کرد  بود و من و نگاه یم
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 د؟ید وقته گشنشه، چرا بهش غذا نیم یلیسگ خ نی_ ا من

 :لباش نشست و گفت یاون لبخند کج مسخره رو  بازم

 ؟دوی   _ تو از کجا یم انت  ت

انداختم، هنوزم همون  دونستم؟ دوباره به سگ نگایه کردم، واقعا از کجا یم  سکوت

 :مونده بود، دستام و بلند کردم و گفتم حالتر 

 ..._ خوب من

 :و گفت یت   و آورد پا رسش

 _ خوب؟ انت  ت

 :و کالفه گفتم دمیکش  پوف  

 ؟کت    تمیانقدر اذ یخوا دونم، چرا یم _ نیم من

 :و گفت د یبه رس و گوشش کش به طرف سگه و دستر  رفت

،  یکنجکاو   یلی_ تو خ انت  ت  !کیس    رسک یم به همه چ   ویل ی  نجایروزه ا هیدختر

 :تم سمتش و گفتمو انداختم باال و بلند شدم رف ابروم

و فقط به کارا و  نمیالل بش د یخراب شده، انتظار دار  نیا یتو  د ی_ من و آورد من

پس  افتمیجهش  کیمن  وقتر  ا؟یسوال ندارم آ دنیحرفاتون گوش کنم؟ حق پرس

 سوال کنم؛ نه؟ یت   حق دارم در مورد هر چ

 :چشمام و باالخره لب باز کرد یزل زد تو  قیعم

 .واناتی_ صحبت کردن با ح انت  ت

 :تش  گفتم با 
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 ؟_ چ   من

به حرفم  تیاهم و یر  د یرو از کنار سگه کش و سگه همراهش نشست، ظرف   نشست

 :رو به سگ گفت

  نجاست،یپش، غذات ا _ یه انت  ت
 

ک گستاخ ما بیک  !یکه گرسنه ا  الزم نبود به دختر

 !دمیسگ و فهم نیحق با اون بود، من زبون ا دم،یمنظورش و فهم حاال 

 .دیکردم، با  یم ادداشتی د یبا م،یشونیپ یو دستم و گذاشتم رو  دمیو گز  لبم

توجه بهشون برگشتم داخل و با رسعت از پله ها باال رفتم، به سمت چمدونم رفتم  یر 

چه و خودکارم و در آوردم، نشستم رو   :تخت و نوشتم یو دفتر

 .واناتیصحبت کردن با ح ،ایر یپژواک  ،یعی_ رسعت، فراطب من

 !کنجکاو شده بودم حسایر   دم،یفهم رو هم یم شیبق د یبا

ابروم و  یتا هیو اومدتو،  یت   مثل گاو رسش و انداخت پا انیدر اتاقم باز شد و را هو ی

 :انداختم باال و رفتم سمتش و گفتم

 تو؟ یایکه مثل گاو م  لستی_ مگه طو  من

 :زنه گفت که تمسخر توش موج یم  خنده و لحت   با 

 .نداره لهیهم از طو  _ دست کیم انیرا

قدم  هیشدم که  کیقدم بهش نزد هی ،ت   زم یبه چمدونم بود که ولو بود رو  منظورش

 :ابروم که باال رفته بود باالتر رفت و گفتم یرفت عقب، تا

 !بارت کنم تا هفت پشتت بسوزه یت   چ هینذار  ،زی   حرف یم یلی_ خ من
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لگد از اتاق پرتش  هیکنه، با   نگاهم یم نهیاندازه باال و دست به س ابروش و یم متقابال 

در و  نکهیزدم و قبل از ا یو با نفرت نگاهم کرد، پوزخند ساد یکه محکم وا  ونت  کردم ب

 :ببندم گفتم

 !_ زشته عن دمایع   من

به  دمیدر و محکم کوب نشیستر ش بود و در برابر نگاه خشمگ یبه چشم ها منظورم

 !کرد، خداروشکر نشکست  جاد یا یبد یهم که صدا

 .(چارهیب یلیکردم)خ  یم تر یعادت نداشتم و احساس غر  نجا یا به

و ژست  نهییآ یبه بدنم دادم و دستام و باز و بسته کردم، رفتم جلو  و قویس کش

 .گرفتم

گرفتم، بعد آرنولد، بازوم و آوردم باال و با مشت کردن دستم، قلمبه   بروسیل ژست

 :زدم و گفتم یکیکوچ  غیج ون،ت  بازوم زد ب یاز رو  یکیکوچ

 !نهی_ ا من

دونم چرا اصال  تخت، نیم ینشستم رو  الیخیو ب دمیبه موهام کش دستر  بعد 

واسطه  یر  گانگانمیهمکالم شدن رو ندارم، ب گانگانیرفتر  و با اون ب ونت  ب یحوصله 

 !در طحالتون

بودم توپ از  ختهیر  یباز  هیکردن باهاش شدم،   یو در آوردم و مشغول باز  میگوش

و نوع لباس  کت    که خودت آدمه رو انتخاب یم  ی  ها یباز  نیبکش بکشا! از ا نیا

 یباز  نیمنم مثل ا شهیم به فکر فرو رفتم، خوب چ   یوسط باز  هو یرو،  دنشیپوش

به خودم  یباز  یتو  ت  ت یصدا با  م؟ت  بزنم و واسه خودم اسلحه به دست بگ پیت

به خودم  رفتم، بازم نگایه نهییرو بستم، بلند شدم و به سمت آ یباز  عی    اومدم و رس 
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که خودم   بشه اوی   د یانداختم، شا رو فرمم نگایه کلیانداختم، عقب تر رفتم و به ه

 .خوام یم

شدم،  کیرفتم و بهشون نزد یت   پا یاز پله ها عی    رس  ون،ت  و از اتاق رفتم ب دمیو گز  لبم

رفت  ور یم یت   چ هیداشت با  انیزدن، را ف یمو مت کنار هم نشسته بودن و حر  دیم

 !خوند کتاب یم  ان،ت  و ت

 !کردم که توجهشون بهم جلب شد  یرسفه ا تک

 .بگم یت   چ هیخواستم  _ یم من

 :نگاهم کردن، لبم و با زبونم تر کردم و گفتم فقط

 .مت  بگ دهیتونم زحماتم و ناد برگردم کالج، نیم د ی_ بذار  من

 :کتاب و بست و گفت  انت  ت

 !نداره یا دهیکالج رفتر  تو فا  ،ت  بگ دهیناد می_ ما هم نگفت انت  ت

اض بلند کردم و گفتم یو به نشونه  دستام  :اعتر

 د؟یدون _ شما از کجا یم من

 :دهنش و در آورد و گفت یخالل دندون تو  شهیمثل هم دیم

 !زمیعز  شهیداره نابود م ا ی_ چون دن دیم

 :زدم و گفتم یپوزخند

 ...تا حاال تو _ از یک من

 :نگاهم کرد و گفت یحرف بزنم که جد نذاشت

 .شگوی  یپ گنی_ بهش م دیم
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 :تمسخر گفتم با 

 _ تو؟ من

 :تر از قبل گفت یجد

 !شونیا ،ت  _ نخ دیم

بلند  انت  که ت  ونت  نفسم و فرستادم ب اشاره کرد؛ حریص انت  با دستش به سمت ت بعد 

 :و گفت ساد یشد اومد وسط سالن وا

 .نجایا ا ی_ ب انت  ت

کرد، منم   جلوش، فقط بهم نگاه یم سادمیحوصله به سمتش حرکت کردم و وا یر 

 !کردم  بهش پوکر نگاه یم

کردم که گفتم االنه جونم واقعا   یرسم و از درد چنان ناله ا یدستش و گذاشت رو  هو ی

 دم،ید یم مبهیم ر یتصاو  دم،یکش  درد یم ویل چشمام ناخودآگاه بسته شد  اد،یدر ب

 :زدم غینبود، ج یت   که جز وحشت و درد و خون چ  یر یتصاو 

 .کنم  _ تمومش کن، خواهش یم من

رسم مثل اون  ،ت   زم یرفتر  و من ولو شدم رو  ت   از ب ر یدستشو برداشت تمام تصاو  تا 

 !شده بود ت   سنگ شیهما یروز تو 

نشست باال  انت  بودم ت دهیبلند شم، همون طور که دراز کش ت   زم یتونستم از رو  نیم

 :رسم و گفت

 .شگوی  یپ ،ی_ قدرت بعد انت  ت

 :رسم و با نفس نفس گفتم یو گذاشتم رو  دستم

 د؟یفهم خوام برگردم کالج، یم _ یم من
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 دفعه رنگ خشم به خودش گرفت، با لحت   نیخونشد بود ا شهیکه هم  ی  چشما

 :دیغر  عصتر 

 ؟یدیکه بهت نشون داده بودم رو واقعا ند  ی  ات   تمام اون چ ؟یدیو ند_ ت انت  ت

؟ تو نبا فهیم نیم چرا   .دیکالج، نبا  یبر  د یدختر

گلوش و   یدستم و گذاشتم رو  ،ت   زم یزدم و حمله بردم سمتش و پرتش کردم رو  غیج

 :گفتم

 اد؟یرسمون ب ی  قراره چه بال نجا؟یا د ی_ چرا من و آورد من

دستم و  یدستاش و محکم گذاشت رو  ویل شهیکه معلوم بود داره خفه م  حایل در 

و بچه ها با  میزد فشار داد و باالخره من و از خودش جدا کرد، دوتامون نفس نفس یم

 .کردن  نگاهمون یم تت  ح

 :داد زد موهاش و عصتر  یال د یو کش دستش

 !به تو و قدرتت م،یدار  اجیما به تو احت نکهیا ی_ برا انت  ت

 :دمیپرس دمیفهم که نیم  ی  از حرف ها جیگ

 ه؟ی_ منظورت چ من

 :مبل و گفت یآروم شد، نشست رو  شینگاه آب باالخره

 کی وجود داره، ویل ی  قدرت ماورا 25 دوی   جهان همونطور که یم نیا ی_ تو  انت  ت

قدرت  16 یهم دارا و مت و دیم انیتا قدرته، را 16 یدارا یفرا انسان به طور عاد

 !قدرت کامل باشه 25 یتونه دارا نفر در جهان هست که یم کیفقط  یلهستر  و

 .گمونیهم م،یبه لباش چشم دوخته بود منتظر 

 ...شده، که اون دا یسال جستجو پ 100نفر حاال بعد  هی_ اون  انت  ت
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 !دیکوب  بدجور هم یم د،یکوب  یم نمیس یتو  قلبم

 !ی  _ اون تو انت  ت

با  انیرا هو یکردن که   بچه ها با تعجب نگاهش یم ساد،یکردم قلبم از حرکت وا  حس

 :گفت  تت  ح

 !اونم مثل مائه تو به ما گفتر  _ ویل انیرا

 :و گفت یت   و انداخت پا رسش

 !میدار  اجیدونم، مجبور بودم بهتون دروغ بگم، ما واقعا بهش احت _ یم انت  ت

 خ  یفهمم که ه کنم یم  کردن، االن که فکر یم  و مت متعجب به دوتامون نگاه یم دیم

 .دمیفهم فهمم، واقعا هم نیم از حرفاشون نیم

داغون  زد، با لحت   موج یم یدیو نا ام نوع نگرای   هیچشماش  یو آورد باال، تو  رسش

 :گفت

 .زهیر  داره بهم یم ت   _ همه چ انت  ت

وع کرد به لرز  دستام دردناک تر از  دمید ذهنم یم یکه تو   ی  اون صحنه ها دن،یرس 

 !بودم که حرفش درست نباشه دوار یبود، فقط ام انت  لحن ت

 :لرزونم و آوردم باال و گفتم یدستا

تا کامل  25 یتا قدرت هستم و منم دارا 16 یسه تا االن دارا نیکه فقط ا  _ گفتر  من

 ؟تو چ   نش،یتر 

 :کرد و گفت  نگاهم

 .تا قدرت دارم 22_ من فقط  انت  ت
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 احساس قدرت یم نکهیا یترس از رو  یرو شد، نه از  جاد یا بدنم لرزیس   یلحظه تو  هی

احساس کنه قدرت  وقتر  ی  جا هیچه خوب باشه چه بد باالخره  نه،یکردم؛ انسان هم

 !شهیداره به خودش غره م

 :و گفتم ونت  و محکم فرستادم ب نفسم

 اد؟یاز دست من برب ی_ اما فکر نکنم کار  من

 :برگشت و به من نگاه کرد و گفت عی    رس  مت

 .دختر تو واقعا احمقر  اد؟یاز دستت برنم ی_ کار  مت

 :زدم و گفتم یخونشد لبخند 

دهن من و باز  د یکه دوست دار   د یشما احمق ستمیمن احمق ن ه؟یچ د یدون _ یم من

 !کلفت بارتون کنم  هت   تا چند تا چ د یکن

که از بحث کردن ما خسته   انت  دهنش رو بستم و ابروم و براش انداختم باال، ت قشنگ

 :و کالفه شده بود گفت

 .میوقت ندار  اد یآشنات کنم، ما ز  با همه چ   د ی_ با انت  ت

دهنش  یدوباره خالل دندون و گذاشت تو  دیم اط،یراه افتاد سمته ح هو یشد و  بلند 

 :و گفت

 .داره _ فکر کنم اتصایل دیم

رسوندم؛ جلوش قرار گرفتم  انت  خودم و به ت عی    رس  یبلند شدم و با قدم ها متعجب

 .در و مانع از رفتنش شدم یو دستم و گذاشتم رو 

زدم و چه قدر  ی  چه سگ دوها دوی   برم کالج، تو نیم د یکنم، من با  _ خواهش یم من

 .درس خوندم
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 :گفت  یچشمام زل زد، بعد با لحن مرموز  یتو  کمی

 !فتیه ببرمت، را کالج، یم  یبر  یدوست دار  یلیخوب اگه خ یلی_ خ انت  ت

محکم دستم و پس زد و راه افتاد، دوباره دنبالش  هو یحرفش و درک کنم که  خواستم

 :و گفتم دمییدو 

 ه؟ی_ منظورت چ من

 :حرکت کرد و گفت ت   ماش ت  نگاهم کنه به سمت مس نکهیا بدونه

 .گهید ا یکالج؟ ب  یبر  یخوا _ مگه نیم انت  ت

شد و برام بوق زد، به خودم  ت   و مات نگاهش کردم، سوار ماش سادمیجام وا رسه

 .شدم ت   سمتش و سوار ماش دمییاومدم و دو 

روند و من  با رسعت یم یلیپدال گاز فشار داد، خ یو پاش و رو  ونت  در رفت ب از 

 .بودم به صندیل دهیمحکم چسب

 .ایتر هم برون واشی توی   _ یم من

 :نگاهم کنه گفت نکهیبدونه ا بازم

 .تونم _ نیم انت  ت

 .میدلم ذکر گفتم که سالم به مقصد برس یو تو  ونت  فرستادم ب قیو عم نفسم

هاگوارتز  یساختمون، ساختمون هم کمه براش، مدرسه  هی یساعت جلو  میاز ن بعد 

 !انداخت لنگ یم نیدر برابر ا ومد یم د یپاتر با یهر  لمیف یتو 

 .شدم هت  شدم و به ساختمون خ ادهیپ تت  ح با 

 :شونم و گفت یدستش نشست رو  هو ی
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 ساعت چنده؟ قا ی_ ساعتت و نگاه کن و بهم بگو االن دق انت  ت

 :به ساعتم نگاه کردم و گفتم جیگ

 ._ فکر کنم ساعت من خواب مونده من

 :گوشم زمزمه کرد  در 

 قهیدق 3و  10ساعت االن درست  ،یکه خواب موند  ی  تو نی_ نه کوچولو، ا انت  ت

 !دهیصبح رو نشون م

 :فتمگ  لحن مزخرف   با 

 !ظهر بود یو خورده  2ساعت  میکه ما راه افتاد  گرفته؟ اون موقیع  تی_ شوخ من

 :جلوم و دستش و تکون داد اومد 

 نیم ی  و هرجا ستین قدرت ها الیک هیمثل بق نیمهمه، سفر در زمان، ا ت   _ هم انت  ت

ا ؛استفاده کت   توی   ا طیدر رس   .یاضطرار  طیخاص، در رس 

 :و گفتم دمیحرفش پر  ونیگرفته بودم از حرفاش، م  جهیگرگ

 ممکنه؟ ی... چطور _ ویل من

 :و گفت بشیاز دستاش و کرد داخل ج یکیو  ساد یوا صاف

کالج   لیدل نکهیا یممکنه که من سفر در زمان رو انجام دادم، برا ینطور ی_ ا انت  ت

 !نرفتر  تو رو بهت بفهمونم

 :و گفت شیشونیپ یگذاشت رو   نگاهش کردم، دستش و با حالت تاسف فقط

 .من ی_ خدا انت  ت

 :ساعتش نگاه کرد و گفت به
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 .االن وقتشه قا ی_ دق انت  ت

به دختر  خایص جانیو من و دنبال خودش راه انداخت، با ه د یآن دستم و کش هی در 

دور  دمیآدما از د نیشدن، کم کم ا کردم که با خنده وارد دانشگاه یم  نگاه یم ی  و پشا

 .میممکن بود یجا نیخلوت تر  یشدن و به خودم که اومدم تو 

و آوردم باال و گذاشتم  هنمت  به دماغم خورد که باعث شد عوق بزنم، پ یگند  یبو 

 :دماغم و گفتم یرو 

 ه؟ییچه بو  نی_ ا من

 :گفت  لکسیر  یلیخ

 .یس  ی_ متوجه م انت  ت

 ف،یو کث مای  یس یوارهایبا دمانند بود  کیکوچه بار   هی میرفت راه یم میکه داشت  ی  جا

 اد،یم یشتر یگند ب  یبو  میشیتر م کینزد و هرچ   ت   زم یآدم افتاده رو  هی دمیاز دور د

 !شد بوش رد یم هنممت  پ یالمصب از تو 

از صحنه رو به روم و به سمت عقب رفتم،  دمیکش  یع  یمن ج میتر که شد کینزد

 !ت   زم یکه افتاده بود رو   یپش  یجنازه  کیرفت نشست نزد لکسیر  یلیخ انت  ت

که امروز روز اول دانشگاهش بود و مثل تو شوق و   ی  دانشجو لد،یپاترف مز ی_ ج انت  ت

 !نگاهش کن ذوق داشت، ویل

 ویل فتمیبود که ب کیباال که فشارم افتاد و نزد د یموهاش و گرفت و رسش و کش هو ی

 !واریدستم و بند کردم به د

ونده بود که رسش از تنش جدا بشه، عوق زدم... م کمیجر خورده بود و فقط  گلوش

 !پشت رسهم
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 :گفتم  یحال بد با 

 براش افتاده؟ _ چه اتفافر  من

 :و به سمت من اومد و گفت ت   زم یکرد رو   رهاش

  ینفر بهش حمله کرده، از رو  هی قهیدق 58و  8ساعت  قا ی_ دق انت  ت
 

 یرو  یها پاریک

 وال یه هیکنم کار   انسان بوده؛ من فکر یم کیکه کار   میاحتمال بد میتون گلوش نیم

 .بوده

 گهید تیدست و پاهام شل شده بود و در اون موقع فتادم،یم هیبه گر  گهید داشتم

 :گفتم  لرزوی   یگند اون پش هم برام مهم نبود، با صدا  یبو  حتر 

 !دوساعته که گذشته با یبه دادش برسن؟ تقر  انی_ پس چرا نم من

 :گفت  ن آرویمو تکون داد و با لح رسش

 ت   هم یکارش و انجام بده، برا  یدونسته چجور  که بوده یم  _ اون موجود هرچ   انت  ت

 !خلوت و کارش و ساخته یلیخ یجا هیآوردش 

 :و گفتم ختیاز چشمم فرو ر  دهنم، قطره اشیک یو ناباور گذاشتم رو  دستم

 ه؟یحرفا چ نی_ منظورت از ا من

 :و گرفت و گفت شیشگیژست هم دوباره

 ت   و چهارم قتل یس نیکه بهت نشون دادم، ا  هیی_ منظورم همون صحنه ها انت  ت

 .صورت کشته شدن ت   مقتول ها هم به هم هیماه رخ داده؛ بق نیا یکه تو   هیقتل

لرزونم  یپاها ران،یتر برگردم ا عی    رس  غلط کردن افتاده بودم و دوست داشتم هرچ   به

 .به قصد برگشت میاومده بودکه   و حرکت دادم و راه افتادم به سمت رایه

 یدروغ م ی_ تو دار  من
 

 .کالج  امیمن ن یخوا آره یم ،یک
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 :گفت  عصتر 

 ا ی یس  یناراحت م ا یو آ فتهیتو ب یقراره برا که چه اتفافر   ستی_ من برام مهم ن انت  ت

 .مثل توام یکه من صد ساله که دنبال موجود  نهینه، منظورم ا

حرف زدنم  یو مطمئت   کار و برا د یلرز  و آروم نگاهش کردم، لبام یم سادمیثابت وا هو ی

 .کرد  سخت یم

 _ صد سال؟ م... مگه تو... تو چندسالته؟ من

 :بهم انداخت و گفت قیعم نگایه

 !_ صد و پنجاه سال انت  ت

رو  د یجد ت   چ هی دنیتوان فهم گهیشد و من د پشت رسهم بهم وارد یم شوک

 :و گفتم وار یرخورد کردم با دشل شدم و ب هو ینداشتم، 

 یم _ تو چ   من
 

 نه؟ کت    مسخرم یم یدار  ؟یک

 :و آروم تکون داد و گفت رسش

مثل افسانه ها و  ه؛یکه تمام فرا انسان ها وجود داره، جاودانگ  قدریر  ت   _ اول انت  ت

 !ها نهیخوناشام ها و گرگ یداستان ها

به  عی    رس  دم،یپارس سگ و از دور شن یصورتم نشسته بود، صدا یرو  یرسد عرق

 :نگاه کردم که گفت انت  ت

ه هرچ   یسگاشون متوجه بو  نکهی_ مثل ا انت  ت  .میتر برگرد عی    رس  جنازه شدن، بهتر

جنازه پش، دلم براش سوخت... شوق و ذوق کالج  یرو  د یناخودآگاه چرخ نگاهم

 !بود ت   انگ جانیخوب و ه یلیواقعا خ

 :خوره، با تعجب گفتم ره تکون یممتوجه شدم دستاش دا هو ی
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 ._ دستاش تکون خورد، اون زندست من

 :و گفت د یاومد سمتم و بازوم و کش نت  ت

، چرت نگو اون شاهرگش پاره شده، راه ب می_ وقت ندار  انت  ت  .فتیدختر

کشوند و   که من رو دنبال خودش یم  در حایل انت  خورد، ت همچنان تکون یم دستاش

 :رفتم گفتم منم دنبالش یم

 .خورد خورم که داشت تکون یم _ قسم یم من

 :و گفت ونت  ب میخلوت رفت طیبه حرفم از اون مح تیاهم یر 

 یم ونیهذ ی_ حالت بده دار  انت  ت
 

 .یک

وع قفلش  عی    رس  میدیکه رس  ت   به ماش دم،ییدنبالش دو  منم به سختر  دنییکرد دو   رس 

 :و زد و گفت

 .میبر  نجا یتر از ا عی    هرچه رس  د ی_ با انت  ت

 یدانشگاه نگاه کردم، من برا َبتیسوار شم به عمارت پرهِ  نکهیو قبل از ا برگشتم

 ...تالش کرده بودم یلیبه تو خ دنیرس

 :که پشت رسم بود به گوشم خورد  انت  ت یصدا

 .دانشگاه رخ داده ت   هم یقتال تو  نیتا از ا 23_ فقط  انت  ت

همراهم نشست و من  ،ت   ماش یم تو نگاه از ساختمون گرفتم و نشست حال دگرگوی   با 

 .شهیدادم به ش هیرسم و تک

وع کرد روندن، آروم ز  راه  :لب گفتم رهیافتاد و دوباره مثل قبل به رسعت رس 

 که من فرا انسان شدم؟  شد ی_ چ من
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 :به ساعتش انداخت و گفت نگایه

 .دوی   و فقط یم لشیکه افتاده، خودتم دل  هی_ اتفاق انت  ت

 :ندم سمتش و گفتمرسم و برگردو  عی    رس 

باعث شده که من جهش  چ   دونستر  پس یم ؟کت    شگوی  یپ توی   _ مگه تو نیم من

 نه؟ ،مثل مت   یکه صد ساله دنبال موجود  ی  بشم، تو افتهی

 :دفعه برگشت و نگاهم کرد و گفت نیا

تونم  که قدرتم در برابر تو کمه نیم  مت   ،یدار  شگوی  ی_ توهم مثل من قدرت پ انت  ت

 .کت    ت  یب شیهمه رو پ ندهیآ توی   تو یم کنم، ویل  ت  یب شیپ اد یتو رو ز  ندهیآ

 :روش و پاک کردم و گفتم یو عرق ها میشونیپ یرو  دمیو کش دستم

؟ من  _ چند نفر مثل تو هستر 

 :و گفت د یو گز  لبش

 فقط یم شه،یم دا یکم پ  یلینبوده، خ صد و پنجاه سال عمرم کیس نیا ی_ تو  انت  ت

صد و  نیا یقدرت بودم تو  نیقدرت بود و من باالتر  19 ینفر بود که دارا هیدونم 

 !پنجاه سال

تر از قبل  جیوگرنه گ دمیپرس حتما یم د یو با ومد یذهنم م یتو  یدفعه ا هیسواال  تمام

 .شدم یم

 قدرت ها باشه؟ تمایم ینفر هست که دارا هی دونستر  _ پس از کجا یم من

 :ثابت شد و گفت ت   ماش هو ی

 .بچه پریس سوال یم یدار  یادیز  گهی_ د انت  ت
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شدم که  ادهیسوال تنها گذاشت، متقابال پ ا یدن هیشد و من و با  ادهیپ ت   ماش از 

 داخل؟ اورد یو ن ت   پس چرا ماش م،یدر خونه هست یجلو  دمیفهم

افتضاح بود  د یکه از نظر من شا  با وضع افتضاچ داخل که دیم میو باز کرد و رفت در 

تاب  هیدختر  نیحساس بودم، ا یلیخ یلیخ پوشش بدی   یمن رو  ون،ت  اومد ب

  یچطور  نیزانو، پس ا یشلوارک باال هیبود با  دهیپوش
 

کنه؟ با   یم با سه تا پش زندیک

  ش منم قراره با سه تا پ نکهیا یادآور ی
 

 !دیکنم تنم لرز   زندیک

 :گفت  مبل که دیم یهمزمان نشستر  رو  و دیم انت  ت

 .گشت بزنن  هیرفتر   انی_ مت و را دیم

 :رسش و تکون داد و گفت انت  ت

 ._ خوبه انت  ت

 :بهم انداخت و گفت نگاه متعجتر  بودم وسط سالن، دیم سادهیمثل درخت وا منم

 ؟ت  یش _ چرا نیم دیم

 :به رس و وضعم انداخت و گفت نشستم، نگایه عی    خودم اومدم و رس  به

 ست؟ی_ گرمت ن دیم

باسنم که  یتا رو  عت  یلباس نه چندان کوتاه  هیمن  ه،یدونستم منظورش چ یم

 هیداشت، با  مشیک یبودم که قرمز بود و چهارخونه  دهیاصالنم تنگ نبود پوش

 :هم و گفتم ی! اخمام رفت تو طویس دهیشلوار اسلش راحت و پوش

 !ت  _ نخ من

 :لب گفت ر یحوصله چرخوند و ز  و یر  چشاش

 .بشه میچه کس بینس د یقدرت ها با نیا ت   _ بب دیم
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 .منرصف شدم انت  محکم ت یبلند شم بزنم لهش کنم که با صدا خواستم

 !_ بسه انت  ت

ل تلو  پام و دیم یمن پام و انداختم رو  م،یکرد  سکوت و برداشت و  زونیخم شد و کنتر

افتادم و  یت   چ هی اد یاعصابم بود، دوباره  یکرد و رو   بلغور یم روشنش کرد، خارچر 

 :گفتم

 زنه؟ حرف یم نقدر قشنگ فاریسچرا ا انی_ را من

 :دهن باز کرد وگفت شدن، باالخره دیم هت  همزمان به من خ انت  و ت دیم

 ت   خواستم از هم ستمین ی  کایآمر  م،یفرانسو  هیمن  _ خوب منم بلدم، اوه راستر  دیم

 نهیمن ا بدبختر  متنفرم، مخصوصا الس وگاس، ویل کا یاالن اعالم کنم چون من از آمر 

 .هیکائیکه نامزدم آمر 

 گفت؟  رسم و متاسف تکونش دادم، چرا چرت یم یو گذاشتم رو  دستم

 ...نبو نی_ االن جواب من ا من

 :رو نگاه کردم و گفتم دیم عی    کپ کردم و برگشتم رس   هو ی

 ؟حرف بزی   فاریس ی_ تو هم بلد من

 :گفت  یعاد

 افتست،یجهش  هی یاز قدرت ها یکی نمیا م،یتون _ خوب آره، ما همه یم دیم

 !ایدن یزبان ها صحبت کردن به تمایم

 :گفتم  تت  ح با 

 حرف بزنم؟ ژاپت   ا ی... ا ی ،یتونم فرانسو  من االن یم عت  ی_  من
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   انت  به ت نگایه میکه ن  حایل در 
 

 :من بود گفت کرد که منظورش به خنیک

 ._ آره دیم

 :و گفتم دمیخند

 ه؟یچ گهید نیمن، ا ی_ خدا من

 :و با خنده تکون دادم و گفتم رسم

 جمعت کنه؟ اد یداره نم فیتش   ینامزدت! پس کدوم گور  گفتر   _ راستر  من

 :گفت  کمیتوجه به ت شد و یر  هت  خ زونیتلو  به

ه  دیم  !احمق ی_ نامزده من مت هستش دختر

 :گفتم  یکه تعجب کرده بودم، با زبون دراز   حایل در 

 ._ هفت جد و آبادته من

ا با هم نیم نیا گنیالحق که م زون،یشده بود به تلو  هت  کالفه از بحث ما خ  انت  ت  دختر

حاال  آدم سوسوالست ویل نیکردم کار ا  فکر یم روز یخخخ تا د گنیسازن راست م

 !شده بودم شت  خودمم درگ

 !مونه سنگ یم یرس تو  دنی_ صحبت کردن با تو مثل کوب دیم

 :گفتم  تیاهم به ناخنام انداختم و یر  نگایه

 .ت  _ پس برو رست و بکوب به سنگ وقت منم نگ من

 :داد زد انت  ت

 .دی_ دوتاتون خفه ش انت  ت
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حوصله گرفتم و پاهام و تکون  نگاهم و یر  که،یمرت یس  یم وهیخفه شم که تو ب من

دوست نداشتم اون  ویل د،یلرز  یم کمیکردم و تنم از اون اتفاق   دادم، هنوزم عرق یم

ه   !ترم یباشه من از اون قو  متوجه بشه، هرچ   دهیتازه به دوران رس یدختر

شدن، مت ولو  و مت که وارد خونه یم انیشد به سمت را دهیدر نگاهم کش یصدا با 

 !اون ور تر دمیخودم و کش هم کنار من که با حالت چندیس   انیو را شد کنار دیم

 .نشده یختر  چی_ هنوز ه انیرا

 :و گفتم دمید، لبم و گز فقط رسش و تکون دا انت  ت

 د؟یکن  _ شما غذا هم کوفت نیم من

 :برگشت و نگاهم کرد و گفت مت

 ؟زی   ادبانه حرف یم که همش یر   یدار  _ با ما چه مشکیل مت

خونه یم  شدم و در حایل بلند   :رفتم گفتم که به سمت آشت  

 .دیکه فضول من  نهی_ مشکلم ا من

خونه شدم و رفتم سمته  وارد   کیس  یوقت عادت نداشتم خونه  چیه خچال،یآشت  

 نجا یاگه قراره به قول خودشون من ا طرف و باز کنم ویل خچالیاجازه در  یر  مت  م

 
 

 !نجایا شهیمنم م یکنم، پس خونه   زندیک

شیچرت توش نگاه کردم، نصف ب یو به غذاها سادمیوا جلوش گوشت بود و   شتر

دوتا تخم مرغ در آوردم و  که،  ستین یاعتماد ا یخارج نیمطمئت   بدمزه بودن، به ا

 ،گاز، عجب گاز باکالیس  یکردم و گذاشتم رو   دا یتابه، باالخره پ گشتم دنبال مایه

 !بود لمیس
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 ت   جز روغن کنجد چ روشن شد، گشتم دنبال روغن ویل نکهیباهاش ور رفتم تا ا انقدر 

ر و تخم مرغ ها رو توش شکستم، منتظ ختمیروغن و ر  ینکردم، مجبور  دا یپ یا گهید

نون حاال از  ،ت   تابه رو برداشتم و گذاشتم وسط م تا درست شد و بعد مایه سادمیوا

و گشتم، نگاهم افتاد  خچالیخورن؟ دوباره رفتم سمت  اصال نون یم ارم؟یب ت  کجا گ

ست، حریص یبه نون ها
ُ
 :لب گفتم ر یز  ت

  مت  م یم نجا ی_ من ا من
 

 .از گشنیک

خونه شد و  انیو که بستم، را خچالیو در  ونت  ب دمینون تستا رو کش عصتر  وارد آشت  

 :گفت

 ._ منم گشنمه انیرا

 :گفتم  الیخ یر 

 _ به من چه؟ من

دستش که  یو نون تستا رو از دستم کش رفت و من محکم زدم رو  ت   پشت م نشست

وع کرد به فوت کردن دستاش، داد زد د یدستش و کش عی    رس   :و رس 

 !میار ما ند یدار  یدار یتو تحمل و پا _ یه انیرا

 :گفتم  خر یگ  با 

 ؟یبلغور کرد _ چ   من

 :گفت  فاریس به

از شانس گند  د،یهست نیا یدارا انت  در برابر درد، که تو و ت یدار ی_ تحمل و پا انیرا

 حاال؟ یدیفهم م،یقدرت و ندار  نیما، ا

 :افتاده به جون تخم مرغم گفتم نکهیتوجه به ا یر 
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 !_ آهان، آره من

 :و گفتم ت   پشت م نشستم

 تونم تحمل کنم؟ من تمام دردا رو یم عت  ی_  من

 :گفت  د ییجو  که لقمش و مثل گاو یم  حایل در 

 ._ اوهوم انیرا

 :که گفت خاموش شد  با حرف   زد، ویل تر یمطمئت   اون لحظه برق عج چشمام

 .ت  نخ میعظ یها یسخت و آتش سوز  ی_ البته در برابر انفجار ها انیرا

داره دخل تخم مرغم  دمیشد و به خودم که اومدم د زونیشد که، لوچام آو  فیح

 انیبه را نگایه میو خودم هم مشغول شدم، ن دمینونا رو از دستش کش عی    رس  اد،یم

 لبخند بدجنیس ت   هم یشد با دوکلمه خرش کرد، برا بود که یم ی  پشا نیانداختم، از ا

م سمتش که با بعد گرفت گه،یآخه نون تست بود د ،لقمه گرفتم به سختر  هیزدم و 

 :زدم و گفتم یگشاد نگاهم کرد، لبخند  یتعجب و چشما

 !گهید ت  _ بگ من

 :تو دهنش و قورت داد و گفت ی لقمه

 رسته؟ یتو  ی_ چه نقشه ا انیرا

تامل باالخره لقمه رو از دستم گرفت و  و ناراحت کردم که بعد از کیم افمیعشوه ق با 

 ...من لبخند زدم

 اهل کجاست؟ انت  پشه ت نیا گما،ی_ م من

 :دهنش و گفت یرو با شک گذاشت تو  لقمه
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 _ چطور؟ انیرا

 :و انداختم باال و گفتم شونم

 !ینطور ی_ هم من

 :گفت  یو تکون داد و عاد رسش

 .مثل خودت ه،یرانی_ ا انیرا

 :تعجب گفتم با 

 _ جونه من؟ من

 :لقمه رو هم گرفت و گفت نیآخر 

 !_ جونه تو انیرا

 :هم و گفتم یرفت تو  اخمام

 ._ جونت هم در اومد من

خونه زدم ب پیس هیبلند شدم و بعد از زدن  ت   از پشت م بعد  خرم از  ون،ت  بهش از آشت  

 !و کرده بودم میپل گذشته بود و فضول

و  سادمیمتعجب وا د،یپاهام لرز  ر یحس کردم ز  هو یبه سمت اتاقم برم که  خواستم

متعجب رو به بچه ها که اونا هم رسدرگم  راه پله و  یها لهیدستم و بند کردم به م

 :بودن گفتم

 د؟یلرز  ت   _ زم من

 :گفت  یبه فرانسو  دیم

 فته؟یم من، داره چه اتفافر  ی_ اوه خدا دیم
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 :بلند شد و گفت عی    رس  انت  ت دم،یفهم با اونا بود، من زبونشون و یم حق

 !ستین یت   لرزه بوده، چ ت   زم اد ی_ به احتمال ز  انت  ت

 یبرگشتم تو  عی    و رس  دمیکش  پوف   ست؟ین یت   چ گهیلرزه م ت   به زم ست؟ین یت   چ

 .اتاقم

چم  .ایبودم و اضافه کردم به قبل دهیکه دوباره فهم  ی  و باز کردم و قدرت ها دفتر

  ا،یزبان دن _ سفر در زمان، صحبت کردن به تمایم من
 

 ،یدار یتحمل و پا ،جاودانیک

 .کردن  شگوی  یپ

 عت  یشوک هستم،  یده تا هم هنوز تو  نیمن رس ا ا یده تا بودن، خدا شمردمشون،

 تونه باشه؟ یم قدرت ها چ   هیبق

بود که زود برطرف  کیکوچ  یلیحس خ هی لرزه ویل پام داره یم رهیکردم دوباره ز   حس

 !شد

و  بیواقعا عج ا یشدم، دن هت  نقطه خ هیبه  ت   و غمگ ونت  فرستادم ب قیو عم نفسم

خانوادش، ناخودآگاه براش  چارهیدم و حالم بد شد، بجنازه اون پشک افتا اد ی به؛یغر 

. اد یب زانتیاز عز  یکیبال رسه  نیسخته ا یلیتخت، خ یرو  دمیبغض کردم و دراز کش

و بستم، اصال دوست نداشتم بهش  چشمامرسش افتادم و با وحشت  تیوضع اد ی

 !شوک بهم وارد شده بود امروز یلیکردم بخوابم، چون خ  فکر کنم و سیع

کابوس اون پشو   دم؟ید که همش کابوس یم  چه خوایر  بودم ویل دهیاصطالح خواب به

 !کنه  یم هیداره گر  که بلند شده و سالمه ویل  دمید یم دم،ید یم

 .شد شد و بدتر ازم دور یم بشم نیم کیخواستم بهش نزد یم هرچ  

زدم،  شدم، نفس نفس یم دار یخراب از خواب ب دونم ساعت چند بود که با حایل نیم

 !تمام اتاقم رو گرفته بود یکیشب شده بود و تار 
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 !بود سیموهام، خ یو بعد دست کردم ال دمیبه صورت پر از عرقم کش دستر 

 باشم؟ الیخیب شونیتونم مثل بق تحمل نداشتم، پس چرا من نیم گهید

 دا یو پ انت  اتاق ت نکهیگشتم تا ا  کمیرفتم،  ونت  و به سمت ب یت   تخت اومدم پا یرو  از 

و داره از پنجره  سادهیبا شلوار فقط وا دمیدر بزنم وارد شدم که د نکهیکردم، بدونه ا

 م،یبرگشت و دوتامون خجالت زده شد عی    در رس  یکنه، با صدا  نگاه یم ونت  به ب

 :بدنش و گفت یپرده رو گرفت رو  عی    رس 

 ؟در بزی   توی   _ نیم انت  ت

 :گفتم  رسم وبلند کنم با لحن آرویم نکهیا بدونه

 !مسائل هم فکر کنم نیحرفاست که بخوام به ا نی_ حالم خراب تر از ا من

 :کالفش  یو بعد صدا دمیرو شن دنشیپوف کش یصدا

 .لحظه رست و بلند نکن من لباسم و تنم کنم هی_  انت  ت

" حاال رست و بلند کن " آروم رسم و بلند کردم  یخواستش عمل کردم که با جمله  به

 :چشم هام و گفت یزل زد تو  قیجذاش چشم دوختم، عم افهیو به ق

 باعث شده حالت بد باشه؟ _ چ   انت  ت

 یاتاقش بود و روبه رو  یکه تو   صندیل یو گذاشتم کنار و رفتم نشستم رو  خجالت

 :گفتم  تختش، بغضم و قورت دادم و به سختر 

که رسه اون پش   ی  باشم... تا بال یقو  یچجور  یبد اد یخوام بهم  خوام، یم _ یم من

 !ادیاومد رسه منم ن

 !ت   آروم و مت د،یخند

 !رسه دختر  بهت نیم تر یآس چی_ تو ه انت  ت
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 !چشماش که حاال متعجب شده بودن یشد و زل زدم تو  اشیک چشمام

 .بفهمم و یخوام زود همه چ و بهم بگو، من یم میبعد ی_ قدرت ها من

 :هم و گفت یرفت تو  اخماش

 ؟کت    عجله یم یدار  یادیز  کت    _ فکر نیم انت  ت

 :تکون دادم که رسش و به عنوان تاسف تکون داد و گفت و به عنوان منق   رسم

 !دمیعمرم ند ی_ عجول تر از تو، تو  انت  ت

نبود، به سمت چراغ رفت و  االن وقت شوچ   ویل ت   خواستم بگم حاال بب یم

 :شد گفتم د یمکه به زور ازم بلن  ی  با صدا د،یخاموشش کرد که تن و بدنم لرز 

 ؟کت    یم کار ی_ چ من

 :دمیگرفته بود، صداش و شن  یکیجا رو تار  همه

 !_ به همه جا دقت کن انت  ت

 :و گفتم دمیکش  پوف  

 به عمت دقت کنم؟ یکیتار  یاحمق، االن تو  گنی_ بعد به من م من

 :گفت  یبلند تر  یصدا با 

 !_ چشمات و ببند انت  ت

 :و چشمام و بستم، دوباره صداش آروم شد و گفت دمیکش  پوف   کالفه

 .و بعد چشمات و باز کن ار یب ادتی_ تمرکز کن، اتاق و  انت  ت

تونستم، آروم آروم چشمام و باز کردم که دهنم  از حد نیم اد یز  تمرکز کردم ویل کمی

 !نمیتونستم بب قفل کرد، من همه جا رو یم
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 :تته پته گفتم با 

 شد؟ی... چ_ چ   من

 :از کنار گوشم بلند شد صداش

 نه؟ هیدر شب؛ قدرت جالب د ید ،ی_ قدرت بعد انت  ت

خاموش بود، واقعا من  رفتم ویل ز یبلند شدم و دور اتاق گشتم، به سمت پر  جانیه با 

 !دمید داشتم همه جا رو واضح یم

 :کردم و گفتم  یا خنده

 !چه باحال ی_ وا من

 :زد و گفت کخر   لبخند 

 .شهیهم باعث عذابت م گایه  _ آره باحاله، ویل انت  ت

کرد،   و برداشت و بهش نگایه ت   م یرو  خ  یق دمید هو یحرفش و درک کنم که  خواستم

 :و خوردم و گفتم میمتعجب حرف قبل

 ؟کت    یم کار یچ ی_ دار  من

 !شونم یرفت تو  قا یدق خ  یرو طرفم پرت کرد و ق خ  یآن ق هیو بلند کرد و در  رسش

 احساس نیم یدرد چیشدم، من ه هت  رفت خ م یمکه از   و خوی   خ  یبه ق متعجب

 !کردم

بود،  انیقفل کرده بود، حق با را واقیع یزبونم به معنا ون،ت  ب دمیرو کش خ  یق آروم

 !داشتم یادیز  یدار یتحمل و پا

 :و گفت کمینزد اومد 
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 !با شونت رو نگاه کن خ  یبرخورد ق یحاال جا ،یدار ی_ تحمل و پا انت  ت

 :زدم غیزبونم باز شد و ج ،یت   و زدم پا هنمت  و برگردوندم و آروم پ روم

 زخم کوش؟ ی_ پس جا من

برگشتم که  عی    رس  ون،ت  ورم زد ب نیاز ا خ  یدوباره ق دمیحرفش شدم که د منتظر 

 :گفت

 !ونت  ب کیس    رو یم خ  یق _ دست نگه دار، به زخمت خوب دقت کن وقتر  انت  ت

 وار یبود جاش و من د خایل هیو به زخم نگاه کردم، خال ونت  ب دمیرو کش خ  یق آروم

دونم و االن داشت کلم از خم  یم بهیعج یلیخ دم،ید شونم یم یپشت رسم و از تو 

 !شد کنده یم  اد یشدن ز 

 :شدم و گفتم هت  کرد خ  که با لبخند کج نگاهم یم  انت  به ت دهیبر  دهیبر  ینفس ها با 

 ه؟یچه کوفت گهید نی_ ا من

 :شدم و گفت هت  رو با لباس خودم پاک کرد که پوکر بهش خ خوی   خ  یق

 یها افتهیهستش که جهش  قدریر  یدار یو اما تحمل و پا ،یر یناپذ بی_ آس انت  ت

 !بهره اند، قدرش و بدون ازش یر  یعاد

 :رسم و تکون دادم که لبخند کجش پررنگ تر شد و گفت جیگ  یا افهیق با 

 !_ حاال برو بخواب انت  ت

 :هم و گفتم یرفت تو  اخمام

 ؟چ   هیبق یو چهارده تا تا از قدرت ها رو به من گفتر  ازدهی_ اما تو فقط  من

 :نگاهم کرد و گفت یجد
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 ._ برو بخواب انت  ت

 :و گفتم صندیل یکردم و نشستم رو   لج

 !خوام بفهمم من امشب یم _ ویل من

 دمییدو  حریص ون،ت  اومد سمتم و بازوم و گرفت و محکم پرتم کرد از اتاقش ب یعاد

 !در و فشار دادم باز نشد سمتش و خواستم برم تو که در و زرت بست و هرچ  

 !داخال امی_ نذار بشکونمش و ب من

 :دمیو از پشت در شن صداش

 .یندار  جرایر  ت   _ همچ انت  ت

 :زدم و گفتم یپوزخند

 .ترم ی_ من از تو قو  من

باز شد و من لنگ در هوا موندم، پوکر نگاهم  هو یلجش خواستم در و بشکنم که در  از 

 :کرد و گفت

 .ستر یتر از من ن یاالن قو  باشه، ویل شتر یقدرت هات از من ب د ی_ شا انت  ت

 :و گفتم کشیابروم و انداختم باال و رفتم نزد یتا هی

 م؟یامتحان کن یخوا _ از کجا معلوم؟ یم من

 :گفت  زد و  ینگاهم کرد بعد در کمال تعجبم لبخند کیمی

 !ت  _ شب بخ انت  ت

 ...پوکر تنها گذاشت افهیق هیبهم و من و با  د یاتاقش و در و تق کوب یرفت تو  بعد 
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در اتاقش و باز کرد و حارص  و  انیرا هو یو به سمت اتاقم حرکت کردم که  دمیکش  پوف  

 :متعجب بهش نگاه کردم و گفتم ون،ت  آماده اومد ب

 ؟یت  _ کجا م من

 :نگاهم کنه گفت نکهیا بدونه

 !ونت  برم ب د یاومده با شیبرام پ یکار   هی_  انیرا

 .داد شب رو نشون یم 11دستم نگاه کردم که  از کنارم رد شد، به ساعت مخ   بعد 

آروم  یبا قدم ها یت   مطمت   شدم از پله ها رفته پا نکهیکردم و بعد از ا  ز یو ر  چشمام

 دنبالش یم یکیتار  یتو  اطیشت و من با احتدا به دنبالش راه افتادم، تند تند قدم بر یم

 !بهش مشکوک شده بودم رفتم، حسایر 

کافه شد؛   هیوارد  هو یکردن،   ها عبور یم ت   از ماش شد که تعداد کیم ابونیخ هی وارد 

 .داخل پرداختم یبه تماشا ونت  آروم به سمت کافه رفتم و از ب

 نیشلوغ بود کافه و ا شد، چون حسایر  نیم دا یپ گشتم ویل  انیچشمم دنبال را با 

 .بود برام بیعج

 ایر یخوب از نظر لغات پژواک  ،یقو  ی  شنوا ا ی ایر یافتادم، پژواک  انت  حرف ت اد ی

 .شده تمرکز کنم ممیزندگ یبار تو  ت   اول یکردم برا  صدا، سیع افتر  ی عت  ی

 .گشتم که باالخره جواب داد  انیرا یمردونه  یو فعال کردم، دنبال صدا گوشم

 براش افتاده؟ چه اتفافر  _  انیرا

 :هم به گوشم خورد مرد ت  پ هی یصدا

به  و وقتر  میدیدادش و شن یکرد که صدا  _ داشت سفارشا رو درست یم مرد ت  پ

 .رسش از تنش جدا شده میدید میدیدادش رس
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 مردهت  کردم... کنار همون پ  داشیگشتم، پ  انیشدت رسم و بلند کردم و دنبال را به

 دوباره؟ ا یزد، خدا بود و داشت حرف یم سادهیوا

 بود؟ چ   یشدم، صدا هت  خش، رسم و محکم برگردوندم و به پشت رسم خ خش

وع کرد به تند تند زدن، ت ،ت   زم یدر سطل آشغال افتاد رو  هو ی  راست یم انت  قلبم رس 

چون خودم هنوز  ستمین یقو  قدرت کامل باشم ویل یگفت، هرچه قدرم که دارا

 !حس ترسم غلبه کنمنتونستم به 

 :دهنم و قورت دادم و گفتم آب

 اونجاست؟ _ یک من

 تر یم کیهرچه قدر نزد ک،یگل کرد و رفتم نزد  مینشد، حس فضول دهیشن ی  صدا اما 

 یرو  د یکش  نفر داشت خودش و یم هیشد، انگار  یم شتر یخش خش ب یشدم صدا

 !ت   زم

بود همون جا، قدم هام و تند تر کردم و به داخل کوچه نگاه  کیکوچه بن بست بار   هی

 .نبود یختر  انداختم ویل

اون پشه  یجنازه  دنی... فکر کنم اثرات دنطورهیشدم، آره... هم در صد توهیم صد 

 .است

 وار یخودم و پشت د عی    رس  ون،ت  اومد ب درهیم افهیبا ق انیباز شد و را هو یکافه   در 

 .شدم هت  خ انیرا تیکردم و به وضع  میقا

 .کالفه است  موهاش... معلوم بود حسایر  یال د یکنار جدول و دستش و کش  نشست

 .ونت  ب ا یب ه؟یچ ا یموش و گربه باز  نی_ ا انیرا



 
 

72 
 

نبود! خل شده  بود؟ به دور برش نگاه کردم کیس شدم، با یک هت  بهش خ متعجب

 ...عت  ی

 :بودم و گفت سادهیکه من وا  ی  رسش و گردوند سمت جا هو ی

 .لدایه ونت  ب ا ی_ ب انیرا

کردم به خودم مسلط باشم و اصال کم   با منه؟ آب دهنم و قورت دادم و سیع عه

 .ارمین

 :رفتم سمتش و گفتم نهیو دست به س ونت  اومدم ب وار یپشت د از 

 ؟کت    یم کار یچ نجا ی_ عه سالم تو ا من

 :حوصله رسش و برگردوند و گفت یر 

 .ادیخوشم نم بی_ از تعق انیرا

 :گفتم  کنم؟ نشستم کنارش و با نگرای    کار یدرک، چ به

 نه؟ گهیقتل د هی_  من

 :و کالفه تکون داد و گفت رسش

 .هیچ اون لعنتر  میبفهم میتون _ نیم انیرا

 :گفتم  آرویم یصدا با 

 ترسناکه؟ یلیخ عت  ی_  من

 :و گفت د یو گز  لبش

 !فکر کنم از ترسناک هم ترسناک تر باشه دهیکه انجام م  ی  _ با قتل ها انیرا
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نقطه زل زده  هیسکوت به  ینگفتم، دوتامون تو  یت   چ گهیدر هم شد و د افمیق

 !قتل ها از کجاست؟ نیمنشا ا میدونست و چه قدر بد بود که نیم میبود

 :و بلند شدم و گفتم ونت  فرستادم ب قیو عم نفسم

ه برگرد من   میکرد  دا یپ راه حیل د یشا میبذار  ونیخونه، با همه درم می_ بهتر
 

 !همیک

و برگشت نگاهم  ساد یوا هو یرفتم،  شد و زود تر از من راه افتاد، پشت رسش یم بلند 

 :دیکرد و مشکوک پرس

 ؟یکرد  بیمن و تعق چ   ی_ اصال تو برا انیرا

 :و انداختم باال و تخس گفتم شونم

 ._ چون دوست داشتم من

بهم  سمیبود وا عیتنه بهش زدم و راه افتادم، حاال آدرسم بلد نبودم و ضا هی بعد 

 !کنه  وقته خدا کار نیم چیمخم که ه نیبرسه، تف تو ا

 :دمیو شن انیرا یکردم که باالخره صدا  ور و اون ور نگاه یم نیداغون به ا اعصایر  با 

 .ای_ رستق، همراهم ب انیرا

  رانیدونم چند وقت ا از منم قشنگ تر بود، نیم شیفارس
 

ماشاهللا  کرده ویل  زندیک

 !گذاشته همه چ    ت  روش خوب تاث

اتاق  یخونه رفت تو  میدیرس بزنم دنبالش راه افتادم و وقتر  حرف   نکهیا بدونه

 !دیرفت گرفت کپ میبه همه بگ ا یخودش، کودن و بهش گفتم ب

 ومد یخوابم نم گهید دمیاتاقم، از بس خواب یو رفتم تو  ونت  نفسم و فرستادم ب حریص

 !ایکار دن  نیشدم، مزخرف تر  هت  خ ونت  بلند شدم و رفتم کنار پنجره و به ب ت   هم یبرا
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 یلیخ کت  جت  ج یخلوت بود، صدا یلیو خ ابونیخ یشد از تو  رد یم ت   کم ماش  یلیخ

 .کرد  یم یبا اعصابم باز 

فرستادم  قینفسم و عم دم،یتخت و دراز کش یبرگشتم رو  الیخیو خاروندم و ب رسم

 .چشمام و بستم و با نگرای   ونت  ب

***** 

 عی    با حس لرزش رس  دم،یکش  ی  بلند باال ازهیرخت خوابم جابه جا شدم و خم یتو 

و  یت   تخت اومدم پا یهول زده از رو  شه،یم شتر یلرزش داره ب دمینشستم که فهم

از اتاق  بدبختر لرزه بود و شدت گرفته بود، با  ت   زم زه،یر  از باال رسم داره گچ یم دمید

 !یت   و با رسعت رفتم پا ونت  زدم ب

 :داد زد انت  ت ،یت   ها هم اومده بودن پا بچه

 !ونت  ب د ی_ بر  انت  ت

... اصیل ابونیخ یتو  میرفت ون،ت  ب میو با رسعت از خونه رفت میو تکون داد رسمون

ترک برداشته بود و  ت   پاش که زم یبود، چشمم افتاد جلو  شتر یرسعتش از من ب دیم

 .شد داشت باز یم

 :عقب و گفتم دمشیکردم و کش  شتر یزدم و رسعتم و ب غیج

 !_ مراقب باش من

کردن   ها سقوط یم ت   ماش شد و تمایم داشت باز یم ت   زم ساد،ینفس نفس وا با 

 مردم هم با خودش یم گایه  شد و حتر  باز یم رحیم که با تمام یر   داخل اون تریک

 !یت   پا د یکش

 ه
 

 !دمیلرز  داشتم مثل سگ یم نهیبه ع م،یکرد  نگاه یم هیبا نفس نفس به بق میک
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 :افتادم و گفتم یت   چ هی اد ی

 !_ سگمون من

 :گرفتم و گفت  انیبرگردم که را خواستم

 .ستی_ االن وقتش ن انیرا

   نیا ثابت شد، ویل کمتر شد و دوباره همه چ    ت   لرزش زم 
 

 نیا یکه تو   گودال بزریک

 !ترسناک و وحشتناک بود یلیشده بود خ جاد یا ابونیخ

 :گفت  با نگرای   انت  شدن، ت با ترس از اون جا رد یم مردم

 !فتهیاتفاق بد داره م هی_  انت  ت

 :زدم و گفتم یپوزخند

 ؟زی   حرفه تو یم نمی! اهیشوخ نا یا یکردم همه   _ تو رو خدا؟ من تا االن فکر یم من

 :نگاهم کنه راه افتاد و گفت نکهیا بدونه

 !میار یرس درب از همه چ   د ی_ با انت  ت

و به سمت گودال رفتم، آروم داخلش و نگاه کردم،  ونت  و کالفه فرستادم ب نفسم

 !رفت جیکه رسم گ  یبود جور  قیهم عم یلیخ یلیبود خ قیعم یلیخ

 ه گوش یمآتش نشان ب ت   ماش ر یآژ  یبود، صدا ایهیس یکرد  انتهاش که نگاه یم به

 !خورد

بدونه بغض  خت،یاز چشمم فرو ر  قطره اشیک د،یدستم و گرفت و من وکش دیم

 ی... براختیر  بود که از چشمم فرو یم اشیک یحرف، فقط قطره ها چگونهیبدونه ه

 !یت   گناه پرت شدن اون پا  که یر   مردیم
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 :بازوهام، بغلم کرد و گفت یرو  د یدستاش و مهربانانه کش دیم

 !یکه کمکم کرد  _ مریس دیم

اشکام و پاک کردم و  هنمت  پ ت   با آست ون،ت  باال و از بغلش اومدم ب دمیو کش دماغم

داشت گزارش زنده نشون  ونیز یو روشن کرده بودن و تلو  زونیخونه، پشا تلو  میبرگشت

 !داد یم

نگار  بوده که  شتر یر  7لرزش حدود  نیا د،یلرز  ا یفرنیکال  شیپ قهی_ حدود چند دق ختر

 نیخوشبختانه کارشناسان اعالم کردن به شدت ا خسارت به جا گذاشته، ویل کیل

 .داشته باشه ق  یخف یپس لرزه ها نکهینخواهد آمد مگر ا یزلزله ا گر یزلزله، د

ل و کوب ونیز یتلو  انت  ت مبل و به من نگاه کرد، دستاش و  یرو  د یو خاموش کرد و کنتر

 :کمرش و گفت  یگذاشت رو 

ه با همه چ   انت  ت  .آشنات کنم _ بهتر

که ترک خورده بودن رو بست و اومد طرف من، نفسم و   یا شهیش یدرا دیم

 :و گفتم ونت  فرستادم ب

 .کنم فشارم افتاده  حس یم ست؟ین تشیاالن موقع کت    _ فکر نیم من

 :زد داد 

 .نداره، پس به حرفم گوش کن یتو اثر  ی_ فشار رو  انت  ت

 ...دمیترس یم مکیبا اون بود، فقط  حق

 :نگاهم کرد و گفت یجد

 .گذره  یم ذهنش چ   ینگاه کن و بگو تو  _ به دیم انت  ت

 :داد زد نگاهش کردم که عصتر  خنگ
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 .نگاه کن _ گفتم به دیم انت  ت

 :دمیرو شن آروم دیم یصدا

 !دختر نگاهم کن _ یه دیم

  کنم؟ دیم  کار یبرگشتم و نگاهش کردم، مونده بودم چ آروم
 

کرد،   نگاهم یم با درموندیک

 :بلند شد انیرا یرسم نشست و بعد صدا یرو  دستر 

 هیمغزش، فکر کن  یو برو تو  دیم یچشما یزل بزن تو  لدا،ی_ تمرکز کن ه انیرا

 !به درون مغز دیم یمسافر 

 انیرا یفشار دستا ،دیم شکالیر  یچشما یو زل زدم تو  ونت  و آروم فرستادم ب نفسم

 :شد شد و دوباره صداش بلند  شتر یب

 ._ تمرکز کن انیرا

 مغزش و یم یصدا ،و بستم و دوباره باز کردم و کامال متمرکز زل زدم به دیم چشمام

 !ناشناس ی  والیشده بود از ه جاد یذهنش ا یکه تو   و بعد تریس دمیشن

 :و از رسم جدا کردم و گفتم انیرا یچشمام و گرفتم و دستا عی    رس 

 وال؟یه ؟یکرد  فکر یم به چ   _ تو داشتر  من

 :گفت  انت  شده بود که ت هت  خ انت  نگران به ت دیم

 ؟_ آره دیم انت  ت

 .تکون داد د ییآب دهنش و قورت داد و رسش و به عنوان تا دیم

 پش؟ گنیم چ   و ت  ن نیبه ا انی_ را انت  ت

 .دیپرس بود که داشت از شاگردش سوال یم معلیم انگار 
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 :گفت  لکسیر  یلیخ انیرا

 !تله پایر  یو ت  _ ن انیرا

 :رسش و تکون داد و گفت انت  ت

 توی   یم عت  ی _ درسته، )نگاهش و چرخوند سمت من و ادامه داد: ( تله پایر  انت  ت

البته بگم که اگه  ،ذهنت با اونا ارتباط برقرار کت   یت  از تغ ا ی و بخوی   گرانیذهن د

 .باشه ی  ماورا کیطرف مقابلت هم  د یبا ارتباط برقرار کت   یبخوا

 :گفتم  آروم

 بهره مندن؟ و ت  ن نی_ بچه ها هم از ا من

 :و تکون داد و گفت رسش

که، و اما ن یو ت  ن هی_ آره  انت  ت ل ذهن، از شن  یبعد یو ت  مشتر  د یاسمش شا دنیکنتر

ل ذهن از اسمش معلومه، به دست  ویل هیمثل تله پات ی  وت  ن هیکه   فکر کت   نه، کنتر

 !گرفتر  ذهن افراد

 :تعجب گفتم با 

 همه انسان ها؟ عت  ی_  من

 :و گفت کمینزد اومد 

 !قای_ دق انت  ت

 ی  خدا شده بود در اثر زلزله ویل فیکث  کمیو از تعجب انداختم باال، خونه  ابروم

 !خوب مقاوم بود

 :در آورد و گرفت سمتم و گفت بشیج یاز تو  یو برگه ا د یرس میدو قدم به
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تر  عی    که مجبورم رس   میشد ت  گانقدر در  و بهت بدم، ویل نیخواستم ا _ امروز یم انت  ت

 .بدم حیرو توض بهت همه چ  

 .شک برگه رو از دستش گرفتم و بهش نگاه کردم، فرمول توش نوشته شده بود با 

 ؟ایص  ی_ فرمول ر  من

 .شد نهیو تکون داد و دست به س رسش

 ._ حلش کن برام انت  ت

 :و تکون دادم و گفتم رسم

 ...مدا هی_ باشه، فقط  من

 :حرفم و بزنم که محکم گفت نذاشت

 !حلش کن _ ذهت   انت  ت

و  عصتر  بهش بگم چون حسایر  یت   تونستم چ به برگه نگاه کردم، نیم درمونده

 :گفتم  عی    در کمال تعجبم رس  بود ویل سختر  یلیوحشتناک شده بود، فرمول خ

 !6سه به فرجه کالیراد شهی_ جوابش م من

 بیکه به طور عج  ایص  یر  یهات   مسئله ها و چ تمایم بیبود از ترک فرمویل هی عت  ی

 !ونت  ب ومد یم کالیجوابش با راد تر یغر 

 :زد و گفت آرویم لبخند 

کت  یت   هرچ ا ی ایص  یمسابقات ر  یتو  توی   یم تو حتر  ،_ هوش فرا انسای   انت  ت رس 

که یهمه  ت   قدرتم ب نی... ااول یس   و به راحتر  کت    !ما مشتر

 داشت؟ دهیچه فا قدرت واقعا خوشحال بودم ویل نیا از 
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و با قدم  میبه هم نگاه کرد عی    دختر رس  هی غیج یدوباره حرف بزنه که با صدا خواست

ه داشت یم هی م،یتند از خونه خارج شد یها به ما که  د،یکش  یم غیو ج د یدوئ دختر

 :با ترس گفت د یرس

 .ضیمر  ضهیشده، مر  وونهی_ اون د دختر 

 :گفت  با نگرای   دیم

 زم؟یعز  هیمنظورت ک شده؟ی_ چ دیم

ه  گذاشت، هرلحظه که یم  یشوک بد یازمون دور شد و ما رو تو  عی    رس  هیبا گر  دختر

 !شد یم شتر یگذشت ترس منم ب

جمع  یت   چ هیجلو تر راه افتاد و من ناخواسته پشت رسش راه افتادم، مردم دور  انت  ت

خودمون و به زور از  م،یدیرس وقتر  م،یر کردت عی    شده بودن که ما قدم هامون و رس 

 ...به جلو میدیکش  تیجمع یال

و خور و خور  ت   زم یرفت نشسته بود رو  یم یکه رو به ستر    پش جوون با صوریر  هی

 :کرد، با تعجب گفتم  خور یم

 ه؟یچه زهرمار  گهید نیا ؟_ لعنتر  من

 .شده بود هت  متعجب و البته کنجکاو بهش خ انت  ت گفتم ویل  فاریس به

کت   تا   خاص دارن تنشون یم یمار یب هیکه   نا یمثل ا ی  چند نفر با لباسا میدید هو ی

 ...اومدن جلو و ما رو عقب زدن نت  خودشون نگ

 :دمیو شن شونیکی یصدا

تونه  نیم غلیط چیو دولت ه شهیم شتر یو ب شتر یداره ب یمار یب نیمن، ا یخدا _ 

 !بکنه
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 !میبهتر بود بگ یمار یب وعی... شیمار یب م،یبه هم انداخت یعینگاه رس  انت  من و ت هو ی

 :دورمون کردن که آروم گفتم عی    نگهبانا رس  اون

 .نبود معمویل یمار یب هی_ به نظرم اون  من

 ت   چ هیبه  شنیم لیاونا دارن تبد ست،ین معمویل هیمار یب هی_ آره، اون  انت  ت

 !وحشتنایک

 :ور بچه ها گفتمتفاوت به حض بازوش و چنگ زدم و یر  عی    رس 

 ه؟یوحشتناک چ ت   _ اون چ من

 :بهم انداخت و آب دهنش و قورت داد و گفت قر یعم نگاه

ه   ستمیاونقدر مطمت   ن ت   _ ب... بب انت  ت که بخوام راجع بهش حرف بزنم، پس بهتر

 .میکن  قیتحق شتر یب

 :گفت  تیو راه افتاد، مت با عصبان ونت  ب د یبازوش و از دستم کش بعد 

 داشت یم وال یه هیمثل  قا ینکرده؟ پشه دق یدونسته و کار  یم _ دولت عویص   مت

 .شد

 !نگاه کردم برگشتم و به دیم عی    رس  وال،یه

 !یکرد  فکر یم یت   چ ت   به همچ داشتر  قا یتو دق ،_ دیم من

 ...هم مات نگاهش کردن هیو بق ساد یمتعجب وا دیم

بودم و  دهیرو د یمار یب نیبود که از قبل هم ا یفکر  هیفقط  نی_ خوب، خوب ا دیم

 ...ذهنم مونده بود یتو 

 :گفت  تیبا عصبان انت  ت
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 ؟نگفتر  یت   و به ما چ ی_ بعد تو سکوت کرد انت  ت

 :کنه گفت  هیانگار که بخواد خودش و توج دیم

 !کردم انقدر مهم باشه  _ فکر نیم دیم

 :و گفت د یبه مسخره خند انیرا

 به نظر تو؟ ستین مهیم هت   چ نیمن، ا ی_ خدا انیرا

 :گفتم  بلند 

عه کردن اونم چ من  هیو  میفکر کن د یبا انت  به قول ت شه،یدرست نم یت   _ االن با تتر

 .میت  بگ درست حسایر  جهینت

 :راه برگشت گفتم یو تو  اوردمیخودم ن یبه رو  هو؛یبودن خودم کف کردم  یجد از 

؟  ی  ات   خوان چ یم شهی_ چرا دولتا هم من  که آشکاره رو پنهون کت  

 :بلند شد انت  آروم ت یصدا

 .فتر  یمردم آرامششون و حفظ کت   و به هول و وال ن نکهیا لی_ به دل انت  ت

 :زدم و گفتم یپوزخند

 .فتادنی_ چه قدرم که ن من

 :و گفت ساد یوا هو یکه تا االن ساکت بود   مت

 پشه؟ هنت  به پ نی_ بچه ها، دقت کرد مت

وع کرد حرف  یت   خوان چ که یم  ی  نایا ت   ... عمینگاهش کرد فقط رو ثابت کت   رس 

 :زدن
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 هنت  شدن، پ مردم کشته یم تر یغر  بیبه طور عج ادتونه؟یاون قتال رو  د ینی_ بب مت

 !شهیمار یکردن به خاطر ب  همه فکر یم دهنش ویل نطور یبود هم پشه خوی  

 :دیپرس انیکردم که را  ز یو ر  چشمام

 ؟مت هی_ منظورت چ انیرا

 :گفت  یو با لبخند پروفسورانه ا بشیج یدستاش و کرد تو  مت

که دارن   ناستیبه نظرم کار ا وال،یشدن به ه لیکه واقعا اونا تبد  نهی_ نظرم ا مت

از  اومد سمتمون صد درصد شناختر  هیکه با گر   یرسونن، دختر  مردم و به قتل یم

ه  یم اد یشده و به احتمال ز  وونهیگفت اون د  پشه داشته و حتر  خواسته به دختر

 !حمله کنه که فرار کرده

 !تونم بگم حق با اون بود مت درست بود و کامال یم یحرفا یکرد  نگاه یم هیهر زاو  از 

 :و گفت میرسش و آروم تکون داد و دوباره راه افتاد انت  ت

 !مت میحرف بزن ینطور یهم میتون _ ما نیم انت  ت

 ان،ت  موقع ت یر  یایخونشد نیبده ا یلینگاه کرد، خ و درمونده به دیم د یکش  پوف   مت

که چند   نا یبه حال ا یکنه وا  یم تمیکه دو سه روزه همخونه شدم باهاش داره اذ  مت  

 
 

 !کت     یم وقته دارن باهاش زندیک

  د،یپشه افتادم و تنم لرز  ادهیدوره هم،  میو نشست میوارد خونه شد دوباره
 

 مثل سیک

 !بود دنیدر  یشده بود که هر آن آماده 

 :و گفتم دمیو گز  لبم

 کرده؟  دا یپ وعیانقدر ش یمار یب نیا عت  ی_  من

 :رسش و تکون داد و گفت انیرا
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 .البته از راه دور دمیاز ده تا نمونش و د شتر ی_ من خودم ب انیرا

 :گفت  تر یعج یبا صدا دیم هو ی

 .هت  م ت   داره از ب ا ی_ دن دیم

کردم جوابش و ندم چون از   کرد، سیع  خالت یمامور خدا د یتو  یکی بودم وقتر  متنفر 

 .ستیگفتر  جواب ابلهان خاموش  میو ند میقد

 :گفت  عی    رس  انت  مبل که ت یرو  دمیدراز کش آروم

 .نمیبلند شو بب ؟کت    یم کار ی_ چ انت  ت

 :بهش گفتم تیاهم یر 

 ._ حال ندارم من

کردم به حضور بچه ها فکر نکنم، گشتم و   و بستم و تمرکز کردم، سیع چشمام

که   یکردم؟ انگار دست خودم نبود... داشتم دنبال اون پش   یم کار یگشتم، داشتم چ

 !کنم  داشیتونستم پ نیم گشتم... ویل  بالها رسش اومده یم نیا

 :باز گفت نگاهم کرد، با دهت   ت  چشمام و باز کردم اون متح عی    رس  انیداد را یصدا با 

 .من، چشمهات یدا_ خ انیرا

 :نشستم و گفتم سختر  به

 یم _ چ   من
 

 ؟یک

 !گرفتت  من و نگاه کردن و کم کم چشمهاشون رنگ تح انیها با حرف را بچه

ت مسست   _ اوه ج دیم  !(حی)حرص 

 :با نفس نفس گفتم گن،یم چ   نمیبودم بب کنجکاو 
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 شما؟ د ینال یم _ چ   من

 :گفت  یبا لحن خونشد انت  ت

از راه دور، چشمهات شده  چشمت کامال معلومه حتر  یبنفش تو  ی_ رگه ها انت  ت

 !مثل کهکشان

 !تونستم حرف بزنم نگاهشون کردم، الل شده بودم و نیم متعجب

 !میما با ترس نگاهش کرد یزد که همه  رسش و گرفت و داد وحشتنایک انت  ت هو ی

 یرو  میکشه، کم کم همه دستامون رو گذاشت  کردم گوشم داره سوت یم  احساس

 !شد سیدستام خ دم،یکش  یم غیو ج ت   زم یمن افتادم رو  م،یدیرسمون و داد کش

شده بود و حاال  یکیشد  شهر پخش یم یخطر که تو  ر یآژ  یسوت با صدا یصدا

 
 

 !میزد داد یم میداشت همیک

 !بود دستام و برداشتم و بهش نگاه کردم، خوی   عی    رس 

وع کرد به لرز  ت   زم ومد،یبچه ها هم داشت خون م یگوش ها  از  نه  ویل دنیدوباره رس 

 یسوت کم و کم تر شد، بچه ها دستاشون و از رو  یبه اون شدت صبح، صدا

 !گوشاشون برداشتر  و به من نگاه کردن

 ._ بچه ها چشمهاتون من

تفاوت بود که اونا رنگ  هی اونام مثل من شده بودن ویل م،یبه هم نگاه کرد همه

 یو مت رگه ها نارنخر  یرگه ها انیستر  و را یه هارگ انت  کرد، ت  چشماشون فرق یم

 !زرد یرگه ها قرمز و دیم

 :در هم گفت ی  با اخم ها انت  ت

 ...خطر بلند شده ر یآژ  ی_ اوضاع خرابه، صدا انت  ت
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 مردم داشتر  با رس و صدا یم ون،ت  دوباره به سمت ب میبلند شدم و راه افتاد آروم

 .کردن  و فرار یم دنیدو 

 افتاده؟ چه اتفافر  ،_ یه مت

 که کیل  میدیو د میبه آسمون نگاه کرد عی    رسمون بلند شد، رس  یباال کوپتر یهل یصدا

من  یکه موها  یکرد جور   یم د یبه شدت باد تول ،ت   زم یرو  نهیش داره یم کوپتر یهل

 !کرد  هوا پرواز یم یرو 

که صداشون به همه برسه داد   یبلند جور  یشدن و با صدا ادهیتا رسباز ازش پ چند 

 :زدن

ه از ا رسباز   !شهر و گرفته نیتمام ا یمار یب د،یشهر فرار کن نی_ بهتر

کردن   ها بشن و رسبازا مقاومت یم کوپتر یخواستر  که سوار هل یم هیبا هول و گر  مردم

 !نشه جاد یتا ازدحام ا

ظاره گر اونا محکم زدن، ما فقط ن یو بهمون تنه ها دنینفر از پشت رسمون دو  چند 

 .میبود

 :گفتم  انت  و با ترس رو به ت برگشتم

 م؟یما هم بر  ستی_ بهتر ن من

 :بود گفت هت  نقطه خ هیکه به   درحایل

 .میبمون د ی_ نه، ما با انت  ت

 :زدم غیج

 .میممکنه کشته بش ؟_ چ   من

 :گفت  انت  هم مثل ت انیرا
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 !میت  م _ ما نیم انیرا

، رسگردون راه افتادم و به ا  نیم چکدومشونیخواستم که ه یم لیدل ور و اون  نیگفتر 

کردن که با خودشون   کردن و التماس رسابازا یم  یم هیکه گر   دمیور رفتم و مردم و د

نشون  !بتر

شده بود،  ق  یدوره رسم، شهر پر از کث د یچرخ داشت یم ا یآواره ها شده بودم و دن مثل

شدم  مواجه یم یت   چ ت   که با همچبار بود   ت   آلوده و مه همه جا رو پوشونده بود، اول

 .دمیترس دختر فراجهش یم هیو به عنوان 

ها یلیشهر و با ه نیدوساعت گذشته بود از اون اتفاقات که نصف مردم ا یکی  کوپتر

 ی هیمردم و گر  ی هیگر   یصدا د،یاومد و به دادشون رس ما یبردن و بعد از اون هواپ

 !کرد  یم تمیاذ یلیبچه ها خ

بود، پشت  انیعطر را یرفتم، بو  یکیبغل  یشد و من و تو  دهیاز پشت کش دستم

ن فتهیتا چشمشون به ما ن میشد میقا وار ید  !و ما رو با خودشون نتر

 .ترسو و ابله بودم یلیمن خ خت،یاز چشم هام فرو ر  اشک

 !خورد بود و نفساش به گوشم یم دهیاز پشت سفت من و چسب انیرا

 هو؟یافتاد  چه اتفافر  د،یلرز  هیهم فشار دادم و صورتم از گر  یهام و رو  چشم

 :لرزون گفتم ی  و صدا هیسمت بچه ها و با گر  برگشتم

 !دیو به من نگفت د یدونست شما یم د،یدونست _ شما یم من

همشون کم کم رسشون و انداختر   ،یت   از من جدا شد و رسش و انداخت پا انیرا

 !یت   پا
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سالمه که بعد از اون همه سگ دو  18من چند سالمه؟ من فقط  د یدون _ یم من

کالج   ق،یها و درس خوندن و تحق یدار یزدن، بعد از اون همه جون کندن و شب ب

 د؟یکرد  کار یبا من چ د یدون قبول شدم، شما یم

 :نگاهم کرد و گفت انت  ت

اون  که از فضویل  یخودت، خودت رو بدبخت کرد م،ی_ ما تورو بدبخت نکرد انت  ت

 !یرو لمس کرد سنگ لعنتر 

 :در هم گفتم ی  و پس زدم و با اخم ها اشکام

 ه؟ی_ منظورت چ من

 :شد و گفت قیعم نگاهش

  انت  ت
 

 داشت و یم و ت  قدرت داشت، ن یدید شیاون هما یکه تو   _ اون سنیک

 چیحاال اون سنگ به ه ... ویلانتقال بده که تو هم کارش و ساختر  یکیخواست به 

 !خوره نیم یدرد

  تنه از کنارم رد شد و هیاز حرفاش لبم و با زبونم تر کردم، راه افتاد و با  متعجب

 !و کنجکاو رها کرد من

 یکاغذ خورد تو   هیدر اومدم و  وار ینگاه متاسف به بچه ها از پشت د هیاز  بعد 

 !صورتم کندم و بهش نگاه کردم، روزنامه بود یصورتم، کاغذ و از رو 

 نیمثل ا میبود، ما هم شده بود ختهیبهم ر  رفته بود و همه چ   در سکوت فرو  شهر 

 !جنگ یبازمونده ها

 !اندازه " یم خی    در مر  ای  یپا ی" روزها لمیف اد یمن و  تیوضع نی_ ا مت

 :کرد و گفت  یرسفه ا با اون بود، دیم حق
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 !شهیآسمون داره قرمز م ،_ لعنتر  دیم

 ...و بلند کردم و به آسمون نگاه کردم، حق با اون بود رسم

 .برگشتم و به دور و برم نگاه کردم عی    گوشم و نوازش داد، مثل هق هق... رس   ی  صدا

 ...مقصد راه افتادم کردم و یر   ت   هام و ت گوش

که   دمیشدم، صدا واضح تر شد و شن تر یم کیرفتم به صدا هم نزد قدر راه یم هرچه

 .ادیمغازه م هی یداره از تو 

بود! مردم از مالشون  کر یدر و پ بود و االن یر  یسمت مغازه راه افتادم، فست فود به

 یبود، صدا ختهیبه اطرافش انداختم که بهم ر  زده بودن، وارد مغازه شدم و نگایه

فضا پخش شده بود، آروم  یهات داگ هم تو  یشده بود، بو  یکیجلز ولز با هق هق 

 .ومدیم شخوانیم... صدا از پشت پرفت شخوانیبه سمت پ

خودش جمع شده بود و  یکه تو   و نگاهم افتاد به پشنوجووی   شخوانیپشت پ رفتم

کرد! دلم سوخت   یم هیزانوش و گر  یپاهاش و بغل کرده بود و رسش و گذاشته بود رو 

شونش که با ترس رسش و بلند کرد، چه  یو آروم رفتم سمتش، دستم و گذاشتم رو 

 !اشهسالش ب 16 ا ی 15خورد  ود، بهش یمقدرم بچه ب

 ؟کت    یم کار یچ نجا یتو ا ،_ یه من

 شیعسل یچشم ها یتو  طویس یشم، رگه ها هت  چشم هاش باعث شد بهش خ برق

 !بود بیو غر  بیعج

 :لرزون گفت ی  لب ها با 

دن پش   !_ من و با خودشون نتر

 :زدم و گفتم آرویم لبخند 
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دنت؟ من  _ چرا نتر

 :گفت  آروم

 ._ چون من باهاشون فرق دارم پش 

 :با همون لحن گفتم کردم ویل  تعجب

 ؟_ چه فرفر  من

 :و چنگ زد و گفت بازوم

 .ستمین ی_ به من گفتر  که من انسان عاد پش 

زد متعجب چشم از پشه گرفتم و داد  گشت و صدام یم  که دنبالم یم  انیرا یصدا با 

 :زدم

 .یفست فود یتو  نجام،یمن ا انی_ را من

که   انیرا یقدم ها یصدا د،یلرز  به پش نگاه کردم که مردمک چشم هاش یم دوباره

 :خودش یو بعد صدا دمیشد و شن یم کینزد

 ه؟یک  نی_ ا انیرا

 :به حضور پشه گفتم تیاهم شدم و یر  بلند 

 .میدار  گهید افتهیجهش  هی_ فکر کنم  من

 :به پشه نگاه کرد و رو بهش گفت متعجب

 .گاه کن_ به من ن انیرا

 :پر تعجب گفت یبا چشم ها انینگاهش کرد که را اشیک ی  با چشم ها پشه

دنش؟_ حق باتوئه، ویل انیرا  ... چرا نتر
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 :پشه کردم تا بلند شه و گفتم کمک

 نیا یتو  یا افتهیدونسته جهش  یم تونیدولت عوض داستی_ از اونجا که پ من

و خودمون هم  میرسوسامون بد تا به همه چ   نجا یمملکت هست و ما رو گذاشتر  ا

 !کنه  یم هیپش و نذاشتر  بره و االن داره گر  نیبه درک؛ ا میرفت ت   اگه از ب

 :دستاش و باز کرد و گفت انیافتادم و پشه دنبالم، را راه

 دونستر  فرا انسان ها وجود دارن؟ که اونا یم  ی_ تو از کجا مدرک دار  انیرا

 :زدم غیو ج سادمیوا

پش و از  نیکه ا  ی  جا نیکرد و از ا  میقا وار یما رو پشت د انت  که ت  ی  _ از اون جا من

 !افتستیدونستر  جهش  مادرش جدا کردن، چون یم

و حمله بردم سمته  ونت  از مغازه زدم ب تیفقط مات زده نگاهم کرد، با عصبان انیرا

 !وارید یصورتش که خورد تو  یمشت زدم تو  هیو  انت  ت

 :کرد گفت  که خون دور لبش و پاک یم  بلند شد و در حایل سختر  به

 _ تو چه مرگته؟ انت  ت

 یم بچه ها سیع دم،یو چسب قشیشدم و حمله کردم سمتش با رسعت و  عصتر  یلیخ

 بودمش و اون با تعجب نگاهم یم دهیکردن من و ازش جدا کت   که من سفت چسب

 !کرد

 :دمیغر 

 م؟یبمون نجا یتا ا _ چه قدر ازشون پول گرفتر  من

من و آگاه  داشت و حسایر  ت  واقعا روم تاث رنگ تعجب گرفت، هوش انسای   نگاهش

 !کرده بود



 
 

92 
 

 :و زد به اون راه و گفت خودش

 اس؟یمنظورت ک ؟یشد وونهی_ د انت  ت

 :چشمش و گفتم یزدم تو  زل

 !یکرد  انتیتو به ما خ ،کردم انقدر پست بایس    _ فکر نیم من

 :گفت  با ناراحتر  انیمحکم ولش کردم که را بعد 

 م؟ینبود قیمگه ما باهم رف ان؟ت  _ چرا ت انیرا

و مت با تعجب به ما نگاه  پشه و دیم د،یکش  قشیبه  بلند شد نشست و دستر  انت  ت

 .کردن  یم

 :لب باز کرد انت  ت باالخره

 .معامله باهاشون کردم هیازشون نگرفتم، من فقط  _ من پویل انت  ت

 :و رسزنشگر گفتم کالفه

 _ معامله در برابر از دست دادن جون ما؟ من

 :داد زد عصتر 

 ...در برابر سالمت جون شما ،ت  _ نخ انت  ت

   م،یمتعجب نگاهش کرد بازم
 

که اونجا بود و شوتش   کالفه با پاش محکم زد به سنیک

 :کرد به چند متر اون ور تر و گفت

 یم نکهیانداختر  و ا ت  من و گ ت   هم ی_ اونا از وجود ما با ختر شده بودن، برا انت  ت

 یباهامون کار  نکهیا یگفت برا  گه،ید بیهست و موجودات عج یمار یب نیدونستر  ا
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و در  میکه من و دار و دستم شهر و نجات بد  سنینو  قرار داد یم هینداشته باشن 

 !میرو بخر  مونیبرابرش آزاد

 :و گفت د یخند کیت  ستیه دیم

؟  اونا به قولشون عمل یم ی_ فکر کرد دیم  کت  

 :به پشنوجوون کرد و گفت درمونده نگایه انت  ت

 میاالن ما مجبور نبود یکرد  از قدرت هات استفاده نیم عی_ اگه تو انقدر ضا انت  ت

 !میبمون نجا یا

 !ت   زم یرو  دمیو دستام و مشت کردم و محکم کوب ت   زم یزانو نشستم رو  دو 

 :بغض دار گفت ی  لرزون و صدا ی  با دستا پشه

دونستم که باعث به  کردم و نیم  ازش استفاده یم حی    من به عنوان تفر  _ ویل پش 

 !شهیم هیخطر افتادن جون بق

نشسته بودم و به  ت   زم یشد، من مثل عزادارا رو  جاد یا نمونیاز حرفش سکوت ب بعد 

 !کالفه شده بودم  و من حسایر  ومد ینقطه زل زده بودم، باد داغ م هی

 :شونم و گفت یرو  اومد سمتم و دستش و گذاشت انیرا

، تو  انیرا  .هستر  یآدم قو  هی_ بلند شو دختر

نگاه انداختم، همه جا داغون شده بود...  هیو گرفتم و بلند شدم، به شهر  دستش

 !میجنگ بود یانگار واقعا تو 

 ...ادیپشه باهامون نم دمیکه د  میسمت خونه راه افتاد به

 :سمتش و گفتم برگشتم
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 .ای_ با ما ب من

که   ای  یبود، همون را انیرا یدستا یکرد و دنبالم راه افتاد، دستم هنوزم تو   نگاهم

شده که اصال دوست  قیوجودم تزر  یتو  االن آرامیس   ویل میهمش باهم دعوا دار 

 !ندارم به کل کالمون فکر کنم

شد، مت و  هت  خ ت   موهاش و به زم یدستاش و کرد ال انیرا م،ینشست میوارد شد تا 

 !شده بودن هت  خ ونیز یهم بق کرده به تلو  دیم

به سمت باال رفت و من رسم و گرفتم باال و  انت  بود... ت سادهیهم مثل درخت وا پشه

 :رو به پشه گفتم

 ه؟ی_ اسمت چ من

 :به من انداخت و گفت مظلویم نگاه

 !ی_ ِهت   پش 

تر بود  کیز من کوچدوسه سال ا نه،یبغلم بش اد یزدم و اشاره کردم به کنارم تا ب لبخند 

 !کردم در برابرش مسئولم  حس یم حسایر  ویل د یشا

 :پررنگ شد و گفتم لبخندم

 !میرانیا دام،ی_ منم هل من

از راه پله ها  انت  ت یپا یصدا ،یت   و انداخت باال و بعد رسش و انداخت پا ابروش

نشست و درش  ،ت   زم یرو  د یکوب  هو یو چمدون و  یت   چمدون اومد پا هیاومد و بعد با 

 !اسلحه از هر نوعش ،ت   که توش بود فکم افتاد زم  یت   و باز کرد، از چ

در ضمن  میکن  دا یخودمون پ یبرا گهید یجا هی د یبا م،یندار  تیامن نجا ی_ ما ا انت  ت

 !میبزن شیخونه رو هم آت نیا د یبا
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 :میزد غیج و دیم من

 ؟_ چ   من

 :و گفت انیاسلحه در آورد و چکش کرد بعد شوتش کرد سمت را هی

 !تیمیدوست قد ان،ی_ را انت  ت

 :لب گفت ر یبه اسلحه کرد و ز  با لبخند نگایه انیرا

 ._ دلم برات تنگ شده بود پش انیرا

 :دمیتعجب پرس با 

 ؟چ   یتو حالت خوبه؟ اسلحه برا نمی_ بب من

 :آورد و اومد سمت من و گفت دونم در  اسلحه خفن که اسمشم نیم دوتا 

ه  انت  ت  .شهیالزمت م یلیچون خ ،یت  بگ اد ی_ بهتر

دستم و گرفت  عی    از دستش گرفتم که رس  د یاسلحه ها رو گرفت سمت من، با ترد بعد 

 :و بلندم کرد و گفت

 !کت    دا یو پ وهاتت  ن د یبه بعد خودت با نی_ از ا انت  ت

 :زدم و گفتم و لبخند بدجنیس دمیرسم و اسلحه رو کش یزد تو  یفکر  هی هو ی

 ؟یدی_ به من دستور نده، فهم من

شلوارم، خالصه  یاسلحه رو کردم تو  لما یف نیابروش و انداخت باال و مثل ا یتا هی

 !شم عیندم ضا مویر  ذکر گفتم سویر  کیل

معلوم  یهم داد! هت   یبه هت   کرد حتر   میبچه ها تقس ت   تمام اسلحه ها رو ب انت  ت

 !داره قدرت هاش آگایه و کامال به تمایم افتستیه که جهش وقت یلیبود خ
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در آوردم  بمیج یو از تو  میگوش  ون،ت  چشمشون دور شدم و نفسم و فرستادم ب از 

ش به خاله نرس دوارمیشانس، ام نیآنتر  نداشت! لعنت به ا ویل  .باشه دهیختر

و به سمت اتاقم حرکت کردم، درش و باز  بمیج یو گذاشتم تو  میو گوش دمیو گز  لبم

و رفتم به سمت  دمیکش  فرش! پوف   یرو  ختیکوچولو از سقف ر   کهیت هیکردم که 

 !یت   و جمع کردم و درش و بستم و با خودم بردم پا المیچمدونم و تمام وسا

 !و الزم دارم المیمن وسا دونم ویل _ شما رو نیم من

ام و نشون  یکردم که من قو   اشتم وانمود یمخونه، د یچمدون و گذاشتم گوشه  بعد 

 هیاز همشونه و  شتر یقدرت هام ب ترسم، چرا وقتر  نیم گهید خ  یدادم که از ه یم

 ارم؟یکم ب  د یابر قهرمانم با ی  جورا

باحال، خواستم  یسمت چمدون اسلحه ها رفتم و نگاهم افتاد به چند تا چاقو  به

 :در چمدون و بست و گفت عی    رس  انت  و بردارم که ت شیکی

ه هرچه رس  انت  ت  .ونت  ب میتر بزن عی    _ بهتر

رو به روش  ون،ت  ب میو برداشتم و بعد از باز کردن قالده سگ از خونه زد چمدنم

 :گفت  انت  که ت  ونت  فرستادم ب قینفسم و عم م،یانداخت و بهش نگایه میسادیوا

 .لدای_ کاره خودته ه انت  ت

 :زد و گفت وباره لبخند کخر تعجب نگاهش کردم که د با 

 !یت   اتموکن ،قدریر  نیا ی_ تو فقط دارا انت  ت

داشتم به مخم  یلیکه خ  ی  ... از اون جاهیخواست خودم بفهمم چ نداد، یم ادامه

 شیخونه رو آت د یکه با  افتمیدر  مت  خواستم از هوشم کمک بگ و یم اوردمیفشار م

 !بزنم
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 ...بزنم شیخونه قشنگ و آت نیا ومد یدلم نم ،یت   رسم و انداختم پا ناراحت

 .دختر  توی   _ تو یم یهت  

آن خونه منفجر شد و ما پرت  هیرسم و بلند کردم و به خونه نگاه کردم و در  عی    رس 

  !به عقب میشد

 !بدنم، لعنتر  یهاش رفت تو  شهیو تمام خورده ش شهیش هیمحکم برخوردم به  من

 !کردن نگاه کردم  که داشتر  رسفه یم  بلند شدم و به بچه ها  کردم و به سختر   رسفه

 .بود _ عایل مت

 د یگردنم و با ترس در آوردم و بهش نگاه کردم، تا شب با  یکه رفته بود تو   یا شهیش

 !ارمیخورده ها رو در ب نیو ا نمیبش

مغازه ها باز بود و  شهر، تمایم یتو  میکمکم کرد و چمدونم و حمل کرد، راه افتاد  انیرا

 م،یکن  هیپوشاک و خوراکمون و ته میتونست نظر برام خوب بود که حداقل یم نیاز ا

از  بیو غر  بیعج یصداها نگاهم افتاد به گودال بزرگ که گایه ابون؛یبه خ میدیرس

 .ومدیم ونت  توش ب

 :نگاهم و گرفتم و آروم گفتم سختر  به

 م؟یمحافظت کن _ ما قراره از شهر در برابرچ   من

 :وم برگشت سمتمون، مشغول ور رفتر  با اسلحش شد و گفتو آر  ساد یوا انت  ت

 !ها _ زامتر  انت  ت

*****  

به  ،مغازه لباس فرویس   هیکه چشمم افتاد به   میگشت  یم ابونا یخ یتو  حرف با دیم یر 

 .هم پشت رسم اومد سمتش راه افتادم که دیم
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 هیخاص بودم، چشمم افتاد به شلوار چرم مشک ت   چ هیبه لباسا انداختم، دنبال  نگایه

 !کیس  

برش داشتم و  اد،یماشاهللا کش م دمیکه د  دمیسمتش رفتم و لمسش کردم، کش به

فقط پوالش و  ارو یبه دور و بر انداختم...  هم در حال انتخاب لباس بود، نگایه دیم

 !برداشته بود و در رفته بود

و  ر یداشتم، با چشمم گشتم، تمام مغازه رو ز ساده هم بر  کوتاه مشیک  ت   آست هنت  پ هی

 !هیاز ته دل زدم، عال یچشمم افتاد بهش و لبخند نکهیرو کردم تا ا

که مخلوط بودن،   یچرم و پارچه ا روپوش مشیک هیسمتش رفتم و برش داشتم،  به

 !پارچه کهیت هیچرم بود  کهیت هی عت  ی

خواست  بود... دلم یم عایل یلیرون پا بود، خ یتا رو  شینداشت و بلند پیو ز  دکمه

ه تو  تیمثل شخص  !بشم میگوش  یباز  یاون دختر

 یت   رو تنم کردم، اوووف عجب چ نا یو در آوردم و ا میقبل یو لباسا نهییآ یجلو  رفتم

 ...نداشتم ی  شلوارم چون جا یشده بودم، اسلحه ها رو گذاشتم تو 

و کفش  فیگشتم ک  گهید کمیشد...  یم دا یپ به راحتر  بود که همه چ   نیخارج ا خویر 

 !چرم بوت خوشگل و پاشنه بلند مشیک هیهم داشت، چشمم افتاد به 

بود که بدون پاشنه بود، ابروم و انداختم باال و دوتاشم برداشتم، پاشنه  یکی کنارشم

 !ومدیزانوم م یبلنده رو پام کردم که تا رو 

 !میباز  تیمثل شخص قا یشده بودم... دق یت   عجب چ نه،ییآ یزدم و رفتم جلو  چرچ  

 ؟یکم دار   یت   چ هی کت    _ فکر نیم دیم

 ...زده بود ت  یانداختم، بدتر از من عجب ت شیبه وضع و نگایه برگشتم
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و روپوش  د یسف هنت  پ هیبود با  دهیزانوش بود و پوش یکوتاه که باال  ت   شلوار ج هی

  کریم
 

 !جنیک

بسته بود و چشم  پاشنه بلند هم پاش کرده بود و موهاش و دم استر  بوت کریم مین

 یت   چ هیشده بود، محوش شده بودم که با صداش به خودم اومدم و  دهیهاش کش

 !هوا گرفتمش یسمتم پرت کرد که تو 

 !شد جور یم بود، چه همه چ   گردنبند چرم مشیک  هینگاه کردم،  بهش

بود به گلوم... رفتم عقب و  دهیلبم نشست و بستم به دور گردنم، چسب یرو  یلبخند

 .شده بودم بابا یت   نگاه کردم! عجب چ نهییآ یبه خودم تو 

 :هم اومد سمتم و گفت دیم

 !برامون مهمه افهیو ق پیت میباش ت  _ هرچه قدر هم که درگ دیم

 میواستو خ دمیکش  میلخت و مشک یموها یال دستر  م؛یدیدوتامون خند بعد 

خش خش  یکه با صدا  میدوباره بگرد میو بر  میبردار  گهیو چند تا لباس د میبرگرد

 !میدوتامون بهم نگاه کرد

 .دهیانجام م که داره تله پایر   دمیچشمام، رسم درد گرفت و فهم یزل زد تو  دیم

 :لب گفت ر یز 

منده تو  دیم  .کار داغونم  نیا ی_ رس 

 :رسم برداشتم و لب زدم یو از رو  دستم

ه بر  ست،ی_ مهم ن من  .هیچ یصدا مینیبب میبهتر

 یتا صدا ت   زم یذاشتم رو  پاهام و آروم یم م،یو آروم تکون داد که راه افتاد رسش

 !ومدیکه وسط سالن بود م  ی  کفشم بلند نشه... صداش خش خش از پشت لباسا
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پرت  یت   چ هی هو یانداختم که لباسا  ت   از ب و من آروم نگایه میو در آورد اسلحمون

وع کرد به خور خور کردن، حق با ت  !بود... زامتر  لعنتر  انهت  شد روم و رس 

 :زد غیج دیم ،خوی   و دهت   د یسف ی  داغون با چشمها صوریر 

 !_ اوه لعنتر  دیم

 تیزد و با نها خودم بلند کنم و اون دست و پا یم یرو از رو  کردم زامتر   یم سیع

 !بود کرد و واقعا صحنه ترسنایک  که داشت خور خور یم  ی  صدا

 !مخش و تق یبرداشتم و گذاشتم رو  که کنارم افتاده بود رو به سختر   اسلحم

 یپسش زدم رو  صورتم، عوق زدم و به سختر  یرو  ختیو خونش ر  د یپاش مخش

 !ت   زم

 :زانوش و گفت ینفس زنون خم شد و دستاش و گذاشت رو  دیم

 !هم زننحال ب ،یلی_ خ دیم

 :خراب گفتم صورتم و با حایل یرو  دمیو کش دستم

ه هرچ   شونیبق عت  ی نجاستیا نی_ اگه ا من ، بهتر چند تا  م،یتر بر  عی    رس  هم هستر 

 !خودمون و بچه ها بردار منم مراقبم یبرا از یلباس مورد ن

 ...و تکون داد و با رسعت مشغول جمع کردن لباسا شد رسش

افتادم،  شیچند لحظه پ اد یکردم،   ور و اون ور نگاه یم نیبه ا نگاه هراسونم یه با 

رسه  میدیو قبول داشتم... چه قدر بهش خند انت  ت یواقعا ترسناک بود و االن حرفا

 !اون حرفش

 :اومد و گفت دیم

 !می_ حله بر  دیم
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شده بود،  کیکه حاال تار   ابونیخ یتو  میو راه افتاد ونت  ب میعجله از مغازه زد با 

رو به جون همه  نگرای   ابونا یخ نیآلوده... سوت و کور بودن ا یو هواآسمون رسخ 

  !انداخت یم

  ...میفتادیپس م میاز درون داشت ویل میبه ظاهر خونشد بود و دیم من

با دو اومد  شمون،یپ اد یسوت زدم تا ب پارس سگمون اومد و من با خوشحایل یصدا

 ...و اون وول خورد دمیرسش دست کش یکه اسلحه به دست رو   کمونینزد

 پش؟ شدهی_ چ من

 یت   چ هی دمیتر که فهم قیبهم بفهمونه، نگاهش کردم دق یت   چ هیخواست  یم انگار 

 :کرده... با تعجب گفتم  دا یپ

 ._ ما رو بتر اونجا من

 :و گفت د یکش  پوف   افتاد و ما هم دنبالش، دیم راه

 .میدار  اجیمرد احت هیبه  ومد،یمت باهامون م د ی_ با دیم

 :گفتم  لکسیر 

 ._ من اندازه همشون قدرت دارم، پس نگران نباش من

کوچه،   یو سگه ما رو برد تو  دمیلحظه واقعا چرت بود؛ لبم و گز  نیا یدادن تو  د یام

 !میدیاون جسد و د انت  که اون روز با ت  ی  مثل اون بو ومد یم یبد یلیخ یبو 

 میهم پشت رسم حواسش به عقب بود، رفت گرفتم و دیم  و به حالت تدافیع اسلحم

 !بود نشونیجلو تر که نگاهم به چند تا جنازه افتاد، ثابت شدم... بچه هم ب
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 هی هو یکه صدا داد و   وار یبه د دمیچشمم حلقه زد و دستم و محکم کوب یتو  اشک

در  هیکنه،   داره حرکت یم دمیکه د  مینگاه کرد وار یبا تعجب به د ،یت   پا ختیر  یت   چ

 ...فضا یخاک پخش شد تو  باز شد و کیل وار ید یتو  از 

 !_ او او دیم

کرد،   یم ت   آدم و پخش زم یفضا پخش شده بود و دل روده  یتو  یتعفن بد یبو 

بدجور عوق زد که  دیم م،یدماغمون و وارد اون در شد یرو  میدستمون و گذاشت

 !به اطراف انداختم که پر از جنازه بود باعث شد منم پشت رسش عوق بزنم، نگایه

 .ای_ لعنت من

 :گفت  یبا حال بد دیم

 !کردن  میقا نجا یا اوردنیکه دخلشون و م  ی  _ اون کثافتا آدما دیم

 :بدتر از اون گفتم تعجب و حایل با 

 نکردن؟ میتا قتل؟ چرا اونا رو قا 34_ اما پس اون  من

 !صورت همشون ستر  رنگ بود نکهیبود، ا بیغر  بیجنازه ها عج یتو  یت   چ هی

 .افتادم یت   چ هی اد ی هو ی

 شده بود؟ شده بودن صورتاشون چه شکیل مار یکه ب  ی  اون کسا ادتهی _ دیم من

 :که دماغش و گرفته بود رسش و تکون داد که ادامه دادم  درحایل

 !که دخلشون اومده  انیبه نظر م ویل ،ت   شکل نیا قا یهم دق نا ی_ ا من

 :گفت  عی    رس  دیم

 !ونت  ب میبر  ا یتونم تحمل کنم، ب نیم گهی_ د دیم
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... از اونجا میاوردیمطمئنا باال م میموند اون تو یم گهید کمیبا اون بود اگه  حق

 !نه ا ی شهیدرش بسته م نمیانداختم تا بب وار یبه د و نگایه ونت  ب میاومد

و  میگوش  م،یتنداش یبود که اصال چراغ قوه ا نیا شده بود و بدبختر  کیکامال تار   هوا 

روپوشم و در آوردم و چراغ قوش و روشن کردم تا حداقل سگه  یکه گذاشته بودم تو 

 !نهیبب

خاک بر رس  ومد،یبود به من و راه م دهیور و اون ور، سگه هم چسب نیانداختم به ا یم

 !از من ترسو تر بود

 :گفتم  به دیم ت   هم یخفقان آور و بهم بزنم برا یفضا نیکردم ا  سیع

 سگ اسم نداره؟ نیا _ راستر  من

 :که حواسش به اطراف بود گفت  در حایل دیم

ر _ چرا، ف دیم  !کست 

وحشتناکش آروم و دست پرورده  افهیبرخالف ق دم،یبه رس و گوش سگه کش دستر 

 ...بود

 !یپدر هت   م،گاراژ یت  پناه بگ میکه رفته بود  ی  به اون جا میبرگشت باالخره

،ین مت  ا یگفت خونه ها جا  یم انت  ت کردن،   پشا نشسته بودن و با هم بحث یم ستر 

 :گفتم  یبلند یو من با صدا میبه هم انداخت نگایه من و دیم

ا با نجا یا د ی_ شما نشست من  م؟یو مراقب باش میگشت بزن  میبر  د یو ما دختر

که فقط خودش فکر   با لحت   انیشد و طلبکارانه نگاهشون کرد، را نهیدست به س دیم

 :کرد بامزست گفت  یم

 !ما بایس   یمراقب همه  د یخانم، پس با قدرت کامیل ی_ شما که دارا انیرا
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 :و تنگ کردم و گفتم چشمام

 تونم رست و از تنت جدا کنم؟ قدرت کاملم پس یم یکه دارا  دوی   _ یم من

بلند شد و جاش و داد به من و  ینگاهم کرد که ابروم و انداختم باال، هت   فقط

 :بهش زدم و گفتم یخندنشستم، لب

 .پشم _ مریس من

بلند شدن تا به اصطالح برن دنبال غذا، اونا که رفتر  من چمدون اسلحه  انیو را انت  ت

که چشمم و گرفته بود و برداشتم و واسه   ی  سمت خودم و اون چاقوها دمیها رو کش

چه ا نگاه  هیاون بود، بعد از انداختر   یکه تو   یخودم کردم، نگاهم افتاد به دفتر

چه  عی    به بچه ها رس  واشیکی و انداختم  هنمت  شلوارم و پ یبرداشتم و کردم تو  رو دفتر

 !روش

 مت  گ  باره تفنگ یم ت   اول یاز اسلحه هام و برداشتم و بهش نگاه کردم، من برا یکی

لبم جا خوش کرد،  یرو  یرو هم دستم نگرفتم، پوزخند شیاسباب باز  دستم، حتر 

هم که  چارمیب یفکر قر و اطوارش و بابا یداشتم؟ مادر من تو  یاسباب باز  من یک

تونستم ازش  خسته بود که اصال نیم قدر ان ومد یهم م کرد، وقتر   صبح تا شب کار یم

 .مت  گ  و یم میبچگ یکنم! من انتقام روزا  یدرخواست اسباب باز 

دم، بلند شدم و رفتم تو  ینفرت اسلحه رو تو  با  بود و  که اونجا   ت  یماش یدستم فش 

چه رو در آوردم  .شکل ون بود سوار شدم و دفتر

دست خطش  ،فاریس شییبخش ها هینوشته شده بود و  یسیانگل شییبخش ها هی

 .بود فوق العاده بود حاال هریک
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 ها بود... لبخند بدجنیس و ت  ن ها اسایم نیآره آره ا وها،ت  افتاد به اسم ن نگاهم

وع کردم به  ر یشناختم گشتم... ز  که نیم  ی  لبم و به دنبال قدرتها ینشست رو  لب رس 

 :خوندن

مثل  د،یکن  د یرو تقل یگر یفرد د یکنه تا مهارت ها  قدرت، کمک یم د ی_ تقل من

و مثل اون درخشان  د یمعروف بش گهید یهت  ها ا ی معروف ورزیس   یها تیشخص

 !دیبش

 :تعجب گفتم با 

 !_ واو من

 :بعد رو نگاه کردم و دوباره خوندم ی صفحه

 کیمثل  د یرد ش به راحتر  یت   از هرچ د یتون قدرت یم نیبا ا ،یر ی_ لمس ناپذ من

 !روح

 :گفتم  خایص جانیدهنم و با ه یو گذاشتم رو  دستم

 .خدا جون ی_ وا من

 :با تعجب گفتم یخوندن قدرت بعد با 

 _ پرواز کردن؟ من

 ...باحایل یشده بودم مثل بتمن، چه قدرت ها یجد یجد

ک، کنجکاو خوندم یفهرسته از قدرت ها هی دمیصفحه بعد که د رفتم  :مشتر

 ،در شب، تله پایر  د یسفر در زمان، د ،یر یناپذ بیآس ،یعی_ قدرت فراطب من

 ...ایر یپژواک  ا،یزبان دن رسعت، صحبت کردن به تمایم
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چه رو بستم و کردمش تو  عی    رس  انت  ت یصدا با   مهیشلوارم... خوندنم نصف و ن یدفتر

 !مونده بود

و  دمیپرت کرد سمتم که پر  قویط هی انت  ت هو یو  ونت  اومدم ب ت   از ماش کالفه

نگاه کردم و با  هیو با تعجب به بق ت   زم یتونم بگم پرواز کردم! اومدم رو  گرفتمش، یم

 :گفتم  انت  خنده رو به ت

 م؟ی_ پرواز کردن؟ دار  من

 :گفت  نگاهم کرد و با لحن مشکویک متعجب

 .یدیره، خوب فهم_ آ انت  ت

 !مشکوک نشه نیاز ا شتر یازش گرفتم تا بهم ب عی    و رس  نگاهم

 :آب دهنم و قورت دادم و گفتم به،یغر  بیعج یغذا هی دمیرو باز کردم و د قویط

 _ حروم نباشه؟ من

 :گفت  یجد انت  ت و مت بهم پوزخند زدن ویل و دیم انیرا

 .بخورن ی  غذاها ت   دوستام همچ دمیوقت اجازه نم چی_ مطمت   باش من ه انت  ت

 ...راحت شد المیخداروشکر خ خوب

 :بهم گفت یکه هت    صندیل یرو  نشستم

 .یزد خفت   پی_ چه ت یهت  

 :رو به جمع گفتم کهیو با لبخند انداختم باال و به ت ابروم

 .خفن ترم باشم، از همه نظر د یترم، با یمن قو  نکهی_ باالخره نه ا من
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 یم یکیذرت مکز  یمزه  شتر یخندش و خورد و من مشغول خوردن شدم، بد نبود ب دیم

 بدن و مراقب باشن، من و دیم بمونن و نگهبای   دار یو مت ب انیداد، شب قرار شد را

رسد  یلیبود که هوا هم خ نیا بدبختر  م،یها رو دراز کرد و صندیل ت   ماش یتو  میرفت

داد و من بعد از در آوردن روپوشم  فریر مسا یبهمون پتوها یشده بود... هت  

 !انداختم روم پتو رو

چه رو در آوردم و بق عی    هوا، رس  یخور و پوفش رفته رو  دیم دمیکردم د  دقت  هیدفتر

 .رو خوندم

 وانات،ی... صحبت کردن با حناهاشیآهان ا ش؟یبودم... خب بق ایر ی_ پژواک  من

 
 

ل ذهن، لمس ناپذ  ،جاودانیک در  دنیوش، نفس کشپرواز کردن، ه ،یر یکنتر

 !واریشد( باالرفتر  از د شتر یآب)توجهم ب

 :دلم گفتم یتعجب نشستم و تو  با 

که، عجب چ 16 نا ی_ ا من  .هستر   ی  ات   قدرته مشتر

 :قدرت باحال هیبه  دمیصفحه ها رو ورق زدم و رس عی    رس 

 نامری   د یهر کجا که خواست کنه تا به راحتر   قدرت کمک یم نیشدن، ا _ نامری   من

 !ت   یشما رو نب گرانیو د د یبش

 :باز شد و آروم گفتم دهنم

 !یت   _ اااه عجب چ من

 :صفحه رفتم جلو هی

 ...وت  ن دانی_ م من
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چه رو گذاشتم ز  یداد هت   یکه با صدا  هیچ نمیبب اومدم بالشتم و  ر یبه رسعت دفتر

 :و گفتم ونت  اومدم ب ت   روپوشم از ماش دنیبعد از پوش

 ؟افتاد  چه اتفافر  ه؟ی_ چ من

 :ترس برگشت سمتم و گفت با 

رفت دنبالشون و االن  انت  و مت افتاده که ت انیرا یبرا یاتفاق بد نکهی_ مثل ا یهت  

 .ادیم یانداز  ت  ت یو صدا نت  از دور که درگ دمیصداشون و شن

که نگو، اسلحه   د یختر چنان رنگش پر  نیا دنیو بعد از شن ونت  هم خوابالو اومد ب دیم

 ...هام و برداشتم و راه افتادم، شجاع شده بودم

 :هم اسلحه برداشت که گفتم یهت  

 .ی_ کجا؟ تو بچه ا من

 :و با غرور گفت د یتفنگ رو کش ی ماشه

 ..._ نگران من نباش یهت  

 یو ت  با ن ت   هم یو برا دهیگفت که جاشون و فهم  یهت   ون،ت  ب میکردم و رفت  پوف  

 و چند تا زامتر  اد یم یانداز  ت  ت یصدا میدید میدیرس تشون، وقتر سم میرسعت رفت

 :با تعجب گفت یشهر، پاهام شل شد که هت   یراه افتادن تو 

 .حال بهم زنن نا یمن، ا ی_ خدا یهت  

 :و گفتم دمیرو کش ماشه

ه دست به کارش ست،ی_ االن وقت حال بهم خوردن ن من  .میبهتر

ها که گردنش لق بود برگشت سمت من که جا خوردم،  از زامتر  یکیافتادم که  راه

ذهنم اومد  یکه تو   یفکر  م،یدیکالج د  یبود که تو  یهمون جنازه ا هیشب نی... انیا



 
 

109 
 

 یدوئه سمتم که اسلحه رو بردم باال و با دستا داره یم دمیپس زدم و د رو به سختر 

که   اوی   هم متوجه من شدن، به شونیبقمن  کیکردم، با شل  کیلرزون سمتش شل

 د ییدو  یشتر یبلند شد و با رسعت ب ت   زم یکرده بودم نگاه کردم، دوباره از رو   کیشل

 :زدم و گفتم یع  یسمتش و ازش رد شدم، ج دمییآن به خودم اومدم و دو  هیسمتم که 

 !_ واو شت من

که متعجب شده بود با خور خور به اطرافش نگاه   زامتر  ،یر یبود لمس ناپذ نیا پس

بودن! اسلحه رو  ت  بچه ها هم درگ هیشده بود و بق اد یصداش ز  یانداز ت  کرد، ت

 د یمخش، خوشبختانه مخش پاش یکردم تو   گلوله خایل  هیو  مخ زامتر  یگذاشتم رو 

 !ت   زم یرو 

 :اومد سمتم و گفت تیبا عصبان انت  ت

 ._ بعدا باهات حرف دارم، نقطه ضعفشون رساشونه انت  ت

دفعه  نیاومدن سمتم که ا شونیآروم تکون دادم و بقاوه نکنه لو رفتم؟ رسم و  اوه

کندم، هر   که مطمئنا رنگ به روش نبود رساشون و یم  یا افهیچاقو در آوردم و با ق

 !ترسناک بود یلیکردن بودم، چون خ  هیگر   یلحظه آماده 

بود، به سمتشون رفتم و چاقو رو با بستر   ت  درگ یکه با هت    افتاد به زامتر  نگاهم

 !هیبه شاهرگ زامب دمیچشمام کش

 ...خورده بودم و باال آوردم طاقتم تموم شد و هرچ   باالخره

 !میرسشون و باالخره دخلشون و آورد یکرد تو   و مت خایل ت  ت نیآخر 

 .ی_ حالمون و بهم زد مت

 :خراب گفتم و پاک کردم و با وضیع دهنم
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 .و داشته باش نیانتظار بدتر از ا ت   هم یجهنمه، برا نجا ی_ ا من

 :ژست مدال رو گرفت و گفت دیم

 ه؟یچ نی_ منظورت بدتر از ا دیم

 :گفت  انیو انداختم باال که را ابروم

 .بشه اتیمن از االن حالم بد شد، نذار وارد جزئ ،یه _ یه انیرا

 :نفس زنون گفت انت  بود، ت باهویس   بچه

چه ا انت  ت ه اون دفتر  .لدایه رو برگردوی   که کش رفتر   ی_ بهتر

 :زدم و گفتم بابا؛ لبخند پت و پهت   هت   ت یلیگفتم لو رفتم؟ خ  یدید

 ؟زی   حرف یم _ راجع به چ   من

 :خوشگلش و انداخت باال و گفت یابرو  یتا هی

چه قدرت ها انت  ت  ._ راجع به اون دفتر

 :هم و گفتم یاخمام و بردم تو  الیک

 مش؟یدور بخون هی یدی_ واقعا که، چرا نم من

 !ه گاز گرفت و اشاره کرد خاک بر رستلبش و از خند انیرا

 :گفت  عصتر  انت  ت

 ._ بدش به من انت  ت

 :و باز کردم و گفتم دستام

 .کت    یم داشیپ ت   بگرد بب ا ی_ ب من
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 !بگرده، که فکرم درست بود اومد گشت اد یبه رستاپاهام انداخت، فکر کنم ب نگایه

 :دستش و گفتم یرو  دمیپاهام محکم کوب یدستش و بذاره رو  اومد 

هیها شعورشون از تو ب زامتر  نیا ابو،ی_ دستش و بکش  من  .شتر

 ونت  ب ختیکه کال دل و روده صورتش ر   چشم زامتر  یچشمم و کردم تو  یپاشنه  بعد 

 !شد خم شد و باال آورد، خودمم داشت حالم بد یم یو هت  

 !زنه حرف نیم دهی_ نگاه، چه ساکت خواب من

 :شد و گفت نهیبه س دست

 .ادی_ نگران نباش، باالخره صداشون در م انت  ت

 !تف تو ذاتت ون،ت  راه افتاد و منم نفسم و فرستادم ب بعد 

 :اومد سمتم و گفت دیم

 .بود وارهیکه د  هییهمون جا قا یدق میکه االن قرار دار   یت  مس نیا ،_ یه دیم

 :هم و گفتم یرفت تو  اخمام

 ه؟ی_ منظورت چ من

 :و بعد از تر کردن لباش توسط زبونش گفت ونت  و فرستاد ب نفسش

 .شنیم به زامتر  لیتبد نت  م یم دارن وقتر  یمار یکه ب  ی  نایکه، ا  نهی_ منظورم ا دیم

 داشته؟ یمار یکالج هم ب  یمگه اون پشه تو  گفت، حق با اون بود ویل  یم راست

 :و گفتم میداد مت راه افتاد یصدا با 

 .نشن نگو تا نگران یت   چ _ فعال به کیس من
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پاهام و گرفت و  دستر  هی هو یرد شم که  جنازه زامتر  یو تکون داد و اومدم از رو  رسش

که کم مونده بود   با خورخور درحایل هیزامب دمیزدم، به پاهام نگاه کردم د غیمن ج

 !دهیرسش از تنش جدا شه با دستاش پاهام و چسب

 !زدم به رسش و کلش از تنش جدا شد رحیم پام و بلند کردم و با تمام یر  یکی اون

که جنازه هاشون   یو هت   انیاشاره کرد به را انت  شل شد و پاهام و ول کرد، ت دستاش

 !و بسوزونن

 :گفت  انت  راه برگشت ت تو 

و  میجا جمع کن هیهمشون رو  یطعمه ا هیبا  ا ی م،یکن  دا یمکانشون رو پ د ی_ با انت  ت

 !میار یحالشون رو جا ب

 :تم باال و گفتمو انداخ شونم

تر خودمون رو  عی    هرچه رس  د یدونم که با و یم نیا دونم، ویل نیم خ  ی_ من ه من

 !مینجات بد

 :و گفت د یدستاش و کش دیم

 .ادی_ به شدت خوابم م دیم

 ...شعور ندارن کمیحوصله نگاهم و ازشون گرفتم،  بغلش کرد که یر  مت

 :و گفتم انت  کنار ت  رفتم

؟  نیم دا یپناهگاه ما رو پ عت  ی_  من  کت  

 :نگاهم کنه گفت نکهیا بدونه

 .دونم _ نیم انت  ت
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 !المصب ستمین ندمینگران جونم و آ گهیبهمون من د دهیم د یاز بس ام اووف

چه رو برداشتم و  ت   ماش یمن بدون فوت وقت رفتم تو  میدیرس وقتر   واشیکیو دفتر

ش حاال مارو نگ یگذاشتمش تو   !خونمش حوصله ندارم، بعدا یم هت  چمدون، واال رس 

 یتو  یقدرت دستکار  اد یدستم نگاه کردم،  یو من به ساعت تو  د یکش  ازهیخم دیم

عقب تر، زل زدم به ساعتم  قهیبرگردم به دودق شهیخوب م یلیزمان افتادم... اومم خ

وع کرد به چرخ یعقربه ها دمیو در کمال تعجبم د  و همون موقع دیم دنیساعتم رس 

 :گفت

 قست؟یدق 28و  1االن  هیبود چجور  قهیدق 30و  1 دمی_ االن ساعتم و د دیم

 :و باز کردم که گله مند گفت شمیدهنم و قورت دادم و ن آب

 .یکم بود تو هم اضافه شد  انت  _ کار توئه نه؟ اووف ت دیم

 :باز تر شد و گفتم شمین

  ؟یقدرت رو ندار  نیا شهیم تیحسود هی_ چ من

 :و گفت د یکشپوکر دراز   افهیق با 

 .که سفر در زمان و دارم  هیشکرش باق ی_ هنوز جا دیم

و زل زدم به سقف... فقط دوتا  دمیو براش انداختم باال و متقابال دراز کش ابروم

 .هیقدرت مونده که بفهمم چ

*****  

وع کردم دو  رفتم  ...باال، جان بابا دمیپر  وار یو از د دنییعقب و بعد رس 
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تییسو  انیرا م،یو به دور و بر نگاه کرد د یهم همراهم پر  انیرا مسخرش و در آورد  ش 

کوتاه   ت   تنگ آست هنت  پ یخوش فرمش که تو  یو انداخت اون ور و با اون بازوها

 :معلوم بود گفت دشیسف

 .گرمه  یلی_ خ انیرا

 :و انداختم باال و گفتم ابروم

 .ستی_ اونقدراهم نه، آفتاب هم که در کار ن من

 :و گفتو تکون داد  رسش

 10شده، آسمون هنوزم که هنوزه قرمزه... ساعت  نیشهر نفر  نی_ واقعا انگار ا انیرا

 .صبحه

 :رسم و تکون دادم و گفتم کالفه

 .جهنمه نجا یا گمیم ی_ پس قبول دار  من

 :دور دستش و گفت د یچیوصل بود پ یجا اسلحه ا هیو که به  اسلحش

 !_ نه انیرا

 ._ زهره مار من

 :گفت  کرد و به فاریس  نگاهم

 ._ رستق انیرا

 :به اطراف انداختم و گفتم به حرفش نگایه تیاهم یر 

 !رو نگاه چارهیب یدرختا نی_ زلزله همه جا رو خراب کرده، ا من

 :گفت  طوی  یو انداخت باال و با لحن ش ابروش
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 .میشی_ آره، کم کم ما هم نابود م انیرا

وع  :کردم به راه رفتر  و گفتم  رس 

 !ادیبارون نم اهی_ به حرف گربه س من

 .میگشت بزن  کمی میایب انیشد که من و را نیقرار بر ا امروز 

 چیه گهیقرار و نا آروم بود و د که یر   ی  ایچه در  ویل د،یرس به گوش یم ا یدر  یصدا

 !نداشت؟ تر یجذاب

 زلزله و سونایم یتو  ا یفرنیکال  اد،ین سونایم میار یشانس ب تیوضع نیا ی_ تو  انیرا

 .داره سابقه درخشای  

 :گفتم  طنتیش با 

 .آب یتو  میکش  کنه، راحت نفس یم  نیم ما که فرفر  ی_ برا من

 :تر از من گفت طونیش

چه رو چجور  انیرا  !یا عویص   یلیخ ؟کش رفتر   ی_ نه بابا، اون دفتر

 :گرفتم و گفتم  ژست خفت   م،یمثل آدم با هم حرف بزن میتونست انگار نیم انیو را من

 !تر یبِ  دمینم حیتوض وقت به کیس چی_ من راه کارام و ه من

 ی  کفشم زدم به سنگا  ینگفت، با پاشنه  یت   با لبخند نگاهم کرد و چ نهیبه س دست

 .انیبه را دمیزدم و چسب غیج عی    مارمولک رد شد که رس  هی هو یکه اونجا بود و 

، از مارمولک یم انیرا  ؟تریس نیمها  بعد از زامتر  تریس _ خاک بر رست کت  

 :دهنم و قورت دادم و گفتم آب

 .رو رسمشق خودت کن نیمتفاوتم، ا شهی_ من هم من
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 :دمیخنده رسش رو تکون داد که کنجکاو پرس با 

  رانیچند وقت ا _ راستر  من
 

 ؟یکرد  زندیک

 :و گفت ونت  و فرستاد ب نفسش

دوهفته! موندگار  موندم گایه ماه یم کی گایه  ران،یکردم به ا  _ من مسافرت یم انیرا

 !هیجور  هی رانیا نبودم؛ ویل

 :زدم به شونش و گفتم هو ینگاهش کردم و با دستم  ت   خشمگ

 ._ حواست و جمع کنا، من حساسم من

 ...نزد حرف   گهیالل شد و د واقیع یمعنا به

فروشگاه  هی م،یکه اونجا بود رفت  نگاهم و ازش گرفتم و به سمت فروشگایه ت   خشمگ

 !بزرگ خفن یلیخ

 هو یقفل بود و باعث تعجب ما شده بود، آروم دستم و بردم سمت درش و  درش

 :گفت  انیو را دمیدستم رد شد، خند

 .یر یهست، لمس ناپذ قدریر  ت   همچ خواستم بفهیم _ یم انیرا

 .اومده به من درس بده نی" برو بابا " بهش گفتم، ا هی رلبیز 

 :بلند شد انیرا یصدا هو یو  میراحت از در رد شد الیخ با 

 .رو نگاه نجا یا یلیه _ یه انیرا

و  ت   زم یشدم، قفل در بود که افتاده بود رو  هت  که اشاره کرد خ  ی  و به جا برگشتم

 .در بود یجلو  ت   جعبه سنگ هیفقط 

 :و تنگ کردم و آروم گفتم چشمام
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 .نجاستیا کیس  دهینشون م نی_ ا من

به رسعت اسلحمون  لما یف نیو مثل ا میبرگشت عی    خور خور دوتامون رس  یبا صدا بعد 

وع کرد میو در آورد تر شدن و حمله کردن که  ها وحیس   زامتر  ،یانداز  ت  به ت میو رس 

مخش و پرت شد  یچاقوم و در آوردم و نشونه کردم سمتش و پرت کردم که خورد تو 

 !بود ت  رگهنوز د انیبه سمتش رفتم، را ،ت   زم یرو 

که پاره پوره   هنشت  زدم و چاقوم و برداشتم و با پ ت   د زمبه اون که افتاده بو  ت  تا ت چند 

 یبازوم که برگشتم و با آرنجم محکم زدم تو  ینشست رو  بود پاکش کردم، دستر 

 !رسش

بود، با حالت  زونیکه فکش کال جدا شده بود و آو   زامتر  هیشد و رفت عقب،  جیگ

 :گفتم  چندیس  

 !لعنتر  ت  _ بم من

بود،  ت  ها درگ از زامتر  یکیرفتم که با  انیش، به کمک رامخ یکردم تو   خایل ت  ت هی بعد 

از پسش  انیرا نکهیو درشت مرشت بود و مثل ا کیلیه هیبود که زامب نیا بیعج

 !ومدیبرنم

عقب و چاقوم و محکم فرو کردم تو رس  دمشیو گرفتم و محکم کش انیرا هنت  پ

چاقو رو  رحیم با تمام یر  هو یها و  به قفسه خورایک د ی! رسش با چاقو چسبزامتر 

 !دیکه مخش پاش  دمیکش

 !بغلم کرد هو یبلند شد و  انیرا م،ت  حالت تهوعم رو بگ یکردم جلو   سیع

 :پوکر شد و گفتم افمیق

 .مت   ونی_ باشه باشه جونت رو مد من

 :چشمام و گفت یزل زد تو  د،یخنده ازم جدا شد و خند با 
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 !_ واقعا رستقر  انیرا

 :کردم و گفتم  کوتایه  رسفه

ه بق من  هوم؟ میجاها رو هم بگرد هی_ بهتر

که اسلحه رو به عنوان دفاع گرفته بودم   راه افتادم و در حایل شت  توجه به نگاه خ یر 

 .دمیکش  جاها رسک یم هیباال به بق

کاکائو کش رفتم و بازش کردم و خواستم   ت  ش دونهیها و  افتاد به قفسه خورایک نگاهم

 یم پسیداره مثل گاو چ انیرا دمیبرگشتم و د عی    خور خور رس  یابخورم که با صد

 .خوره

 دم،یکاکائو رو رس کش  ت  و قفسه رو دور زدم و تمام ش ونت  نفسم رو فرستادم ب حریص

 !خدا چه قدره خوشمزست یوا

راه سکوت  یتو  ون،ت  ب مینبود و زد یختر  گهید ویل میرو اونجا گشت ساعتر  مین هی

 لیساحل پر از وسا یتو  م،یدیرس ا یکم کم به در   م،یگفت  نیم خ  یو ه میکرده بود

 !ت   شده بودن زم ختهیمختلف بود که ر 

شانس  انینا آروم بود و به قول را ا یسالمند؛ در  هی یتا عصا ت  بچه بگ یاسباب باز  از 

 !رو تجربه نکرده بودم ی  ات   چ ت   عمرم همچ یمن تا حاال تو  اد،ین که سونایم  میار یب

کردن... نفس   کردن، فکر کنم اونا هم داشتر  کوچ یم  داشتر  پرواز یم ی  ایدر  یمرغا

 .نجایاونا هم اومده بودن ا د،یهم به گوشم رس مت و دیم یکه صدا  دمیکش  قر یعم

 .ایشهر هستر  لعنت ی_ همه جا دیم

 :و گفت د یکش  شیبه صورت خون دستر  مت

 .نیقو  حسایر  اشونی_ بعض مت
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 :و دستام و باز کردم و گفتم دمیکش  پوف  

 !مهمه یلیخ یت   چ هی م،یبتر  ت   تا اونا رو از ب میینجای_ فعال که ا من

 :کردن که گفتم  نگاهم یم هت  خ نطور یهم

 !مشونیبتر  ت   و به کل از ب میکن  داشیپ د یپناهگاه دارن، با هی_ اونا حتما  من

کرد و تکون داد و   که دستش گرفته بود و داشت درش و باز یم  آیر  یبطر  دیم هو ی

 :گفت

 !شنیاونا زنده م ادته؟یو  وار یاون د لدا،یمن ه ی_ خدا دیم

 :و گفتم میشونیپ یتو  دمیکوب  محکم

 .اونجا میبر  د یزودتر با _ هرچ   من

اجبار  یشده بودن و از رو  هت  خ میکه هول کرده بود  متعجب به من و دیم انیو را مت

 .دنبالمون راه افتادن

 :گفتم  غیبا ج میدیرس و وقتر  میدییدو  عت یممدت با رس  تمام

 !_ ن ه من

  باز شده بود و توش خایل وار ید
 

 :به موهام زدم و گفتم بود، چنیک

 ._ اونا راه افتادن من

 :و گفت وار یداد به د هیخسته تک دیم

 .میبرد یم ت   رو از ب ا یاون عوض د ی_ همون روز با دیم

 :کالفه گفت  انیرا

 د؟یکن  بحث یم د یدار  _ معلومه راجع به چ   انیرا
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بهشون بگه، کالفه راه  ستیو با نگاهم فهموندم که الزم ن میبه هم نگاه کرد و دیم من

با  یپام ترمز کرد، هت   یبه رسعت جلو  ت   ماش هی هو یکه   ابونیافتادم به سمت خ

 :شد و گفت ادهیخنده از سمت شاگرد پ

 .میآورد ت  گ  ت  ی_ عجب ماش یهت  

 :شدم و گفتم هت  خ ت   به ماش وکر پ

 عجب داره؟ مسافریر  ت   ماش هی_  من

 :نگاه به من گفت هیو بعد از انداختر   یت   پا د یسمت خودش و کش شهیش انت  ت

 !جا داره توش که کیل  نهیا ی_ عجبش برا انت  ت

 :و با داد گفتم دمیکش  پوف  

ما  د یبفهم د یخوا نیم عت  ی_ االن به نظرتون جا و مکان برامون الزم و مهمه؟  من

 !میها افتاد زامتر  ت  ما گ د یفهم نیم م؟یافتاد ت  گ  نجا یا

 هیماشه و  یدستم رفت رو  هو یدادم  طور که اسلحه دستم بود و تکونش یم همون

موند و با  مهیحرفم نصفه ن ،ت   زم یرو  افتادن کیس یپرتاب شد و بعد صدا ت  ت

 .بود نگاه کردم دهیپاش ت   زم یکه رو   تعجب برگشتم به زامتر 

 !_ واو، لعنتر  من

 :بلند شد انت  خونشد ت یصدا

 .راهه یتو  زامتر  که کیل  دهینشون م نی_ خوب ا انت  ت

 :لبخند زد و گفت انت  ت هو یشدن و  ت   همه سوار ماش دمیکه د  برگشتم

 ._ خوش بایس   انت  ت
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 :گفتم  عصتر 

 یم چ   _ یه من
 

 .منم سوار شم سا یوا ؟یک

 :چشمام و گفت یزل زد تو  قیعم

 !ستی_ جا و مکان الزم و مهم ن انت  ت

 دمیپام و کوب از اون جا دور شد، عصتر  عی    پدال گاز فشار داد و رس  یپاش و رو  بعد 

 !ور و اون ور نگاه کردم نیو با خشم به ا ت   زم یرو 

 .خورم کنم، قسم یم  یم تالف   یکارشون رو بدجور   نیا کثافتا،

قدم هام  دم،یشن ت   زم یپا رو  یون حرکت کردم، صداافتادم و به سمت پناهگاهم راه

 !شهیتر و تند تر م دهیاون هم کش یقدم ها دمیو تند تر کردم که د

برق و  ت  برق، سفت ت ت  ت یبه سمت باال دمیجهش پر  هیدهنم و قورت دادم و با  آب

 .دنیو تکونش م شنیبرق م ت  ت کینزد تا زامتر  شیپنج ش دمیگرفته بودم که د

شده  دهیکه روش پوش  یمینفس نفس به دور و برم نگاه کردم، نگاهم افتاد به س با 

 ت  جداش کردم از ت عی    حرکت رس  هیبود، آروم دستم و بلند کردم و لمسش کردم و با 

شدم  زونیباال که من آو  ومدنیبرق م ت  ها داشتر  از ت شدم، زامتر  زونیبرق و بهش آو 

 ،یت   کردم بهشون که پرت شدن پا  یانداز  ت  ند تاسلحم و در آوردم و تند ت یکیو اون 

 .شدن خالص یم ت   زم یبا پرت شدنشون رو  اشونیبا گلوله من و بعض اشونیبعض

نتونستم تعادلم و حفظ کنم و  خودم و فشار دادم و بنده تکون خورد ویل محکم

طرف من و با  د یرسشون چرخ عی    مونده بودن که رس  گهید دوتا زامتر  ،ت   خوردم زم

وع کردم دو  یخور و صداخور   !دنییترسناک حمله کردن سمت من که  رس 

به من، چنگ زدن به موهام که محکم با  دنیو اونا رس سادمیوا شهینم ینجور یا دمید

 !ت   زم یپام زدم به شکمش و با ترق توروق پرت شد رو 
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دستم اسلحم و در  یکیشونش و بعد با اون  یاومد سمتم که با دستم زدم رو  یکی اون

 !داشت بلند شه سیع یکیمخش، اون  یکردم تو   گلوله خایل  هیآوردم و 

 :گفتم  غیمخش، حرصم گرفته بود و با ج یزدم تو  ت  سمتش رفتم و چند تا ت به

 .کثافت  ت  _ بم من

همشون و  یپاها د،یبار  نفس نفس به دور و برم نگاه کردم، خشم از رس و روم یم با 

 شیبا نگاه پر حرارتم به آت عی    جا جمعشون کردم، رس  هیو  دمیگرفتم و کش

 !و سوزوندمشون دمشونیکش

وع کردم به راه رفتر  و بعد ن عی    رس  یقدم ها با  بلند شد و با  انت  ت دم،یساعت رس میرس 

 :گفت  نهیلبخند و دست به س

 _ خوش گذشت؟ انت  ت

صورتش که چند قدم  یمشت زدم تو  هو یبود از عرق پاک کردم و  سیلبم و که خ دور 

 :و گرفتم و گفتم قشیرفت عقب، رفتم سمتش و 

م تنها اونجا ول کرد هیتو من و که  ،_ عویص   من هرچه قدر هم قدرت داشته  ؟یدختر

 !همراهم باشه، آشغال د یمرد با هیباشم باالخره 

 یو مت و محکم زدم کنار و نشستم رو  انیکرد که با نفس نفس را  تعجب نگاهم یم با 

 !صندیل

پس  د،یول کرد اون همه زامتر  ت   من و تنها ب د،یرحم و ُمُروت _ شما همتون یر  من

 !دیکن  یم دا یپ اجیمن آدم انتقامم و به من هم احت د یبدون

 :زدم بهشون و گفتم زل

 .دیکن  یم دا یپ اجی_ مطمئنا احت من
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 :اومد سمتم و گفت یهت  

 ..._ من خواستم بمونم ویل یهت  

 :گفتم  با لحن آرویم ت   هم یرو دوست داشتم برا یاز اونا، من هت   د یترس یم انگار 

 .ندارم، چون تو پشیم ی_ من به تو کار  من

و از خودم  ونت  حوصله فرستادم ب بهم زد و اومد بغلم کرد، نفسم و یر  یلبخند

 :و گفت ت   زم یجداش کردم، کنارم نشست رو 

 .میشهر بکن نیبه حال ا یفکر  هی د یبا شه،ینم ینجور ی_ ا یهت  

 :خودش فرو رفته بود گفت یکه تو   در حایل انت  ت

 ی_ راست م انت  ت
 

 بچه؟ یچه قدر فکر کرد ؟یک

 :بهش رفتم و گفتم یغره ا چشم

 .خوام _ من گشنمه، غذا یم من

 :و گفت د یمت پر  هو یداد زدم که  بلند 

 ._ چته؟ خوب آروم تر مت

 :ابروم و انداختم باال و گفتم یتا هی

 .ستین نمیاز فردا هم یادامه بد نه،یبه بعد هم نی_ از ا من

 :کرد که گفتم  نگاهم یم ینجور یهم

 !شهی_ بدتر م من

رو سمتم پرتاب کرد، نون نداشتر  که  تن مایه زدم و اون قویط لبخند بدجنیس بعد 

 خوردن؟ یم پس با چ  
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 هیها رفت و  هیو به سمت تغذ از تن مایه ستمین که رایص    د یبلند شد و فهم یهت  

 :جدا کرد و آورد گرفت سمتم و گفت قویط

 !_ بخور خوشمزست یهت  

از دستش گرفتم و بدون خوندن اسمش بازش کردم و  ت   هم ینداشتم برا حال

 !مشغول خوردن شدم

داد؛  و مرغ یم ت  یزم بیمزه س بود بماند ویل یحاال چه زهرمار  ،ی  بود خدا خوشمزه

 !بایچه غر  با یچه عج

 یادعا یلیکرد، خ  نگاهم یم هم حریص انت  آروم به من زل زده بودن و ت همشون

 .کرد  یم یسیرئ

 :غذام رو گفتم دمییجو  که داشتم یم  درحایل

چه ا سیبه بعد رئ نی_ از ا من  .خوام یم یزد رو هم که حرفش رو یم یمنم، اون دفتر

 :و چونم و گرفت و گفت ساد یحرکت جلوم وا هیزد و با  یپوزخند

 دختر خانم، نذار کوتاهش کنم؟ کت    یم یزبون دراز  یلی_ خ نات  ت

 :زدم و گفتم یت   تمسخرآم لبخند 

 ؟یچطور  ؟ی_ جد من

 :کرد و گفت  کیزد و لبش و به گوشم نزد ی  دندون نما لبخند 

 !هم من اد یکه مطمئنا هم تو خوشت م  یجور  هی_  انت  ت

گردنش و مثل خودش دم گوشش   یو گرفتم و با خشم ناخنام و فرو کردم تو  منظورش

 :گفتم
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کنم که فقط به خودم خوش   یکار   هیترم، پس نذار  یکه من از تو قو   دوی   _ یم من

 !بگذره خوشگله

تمام حواسشون  زدن ویل هولش دادم عقب، بچه ها به اصطالح با هم حرف یم بعد 

 :گردنش و گفت  یرو  د یکش  دستر  جذایر  یلیبا لبخند خ انت  بود... ت نجا یا

 !مینیب _ یم انت  ت

تکون دادم، المصب لحن  د ییدهنم و رسم و به عنوان تا یقاشق غذا گذاشتم تو  هی

کنه،   رو آب یم یدل هر دختر  سادنشیواموندش و اون طرز وا یصداش، اون چشما

 !هووف

 :گفت  یازم دور شد که هت   انت  ت

 .دونم نیم گهیدوتاتون... من که پشم چشمم گرفتدش، تو رو د د،یخفن یلی_ خ یهت  

 :زدم و گفتم مزخرف   پوزخند 

 .ارزشه من یر  ی_ اون برا من

 :و انداخت باال که گفتم ابروش

 تو چند سالته؟ _ راستر  من

 :زد و گفت تلخ   لبخند 

 !سال 16_  یهت  

 :درست بوده پس، با خنده گفت حدسم

رت من قد نیا نکهیباال بود تا ا شهی_ من بچه خرخون کالس بودم و معدلم هم یهت  

نکردم ازش استفاده  سیع داشتم ویل یادیهوش ز  نکهیدور کرد، با ا و از همه چ  
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 نطور یکرد و هم  با بچه ها من و رسگرم یم یت  به عشق و حاالش و درگ شتر یکنم... ب

 ؟خوشحال؛ راستر 

رو گذاشتم کنار و کنجکاو نگاهش کردم که  اتشیکه حاال تموم شده بود محتو   قویط

 :گفت

 !افتیرفتارات نه ق ،یانداز  مادرم یم اد یمن و  بیعج_ تو  یهت  

 :زدم و گفتم تلخ   لبخند 

 _ دلت براش تنگ شده؟ من

 :گفت  ت  یشد و با لحن غمگ هت  نقطه خ هی به

  ...ساله از دستش دادم، در اثر رسطان مرد یلی_ خ یهت  

 :جو رو عوض کنم زدم به شونش و گفتم نیا نکهیا یبراش سوخت و برا دلم

  _ یه من
 

م حواست و جمع کن به من نیک  !مامان، من همش دوسال ازت بزرگتر

 :و گفت د یخند

  _ هرچ   یهت  
 

 .مامان شما بیک

  با 
 

 :داد زد انیرا هو یرسش که  یآروم زدم تو  اخم ساختیک

 .دیبچه ها خودتون رو جمع کن _ یه انیرا

بزرگ دستشه، پاهام و که دراز کرده  یلیساک خ هی دمیکه د  مینگاهش کرد متعجب

 .شدم هت  و کنجکاو به ساک خ صندیل یبودم جمع کردم و درست نشستم رو 

 ...اسلحه توش بود ساک رو باز کرد که کیل در 

 :گفت  تت  با ح مت



 
 

127 
 

 شون؟ی_ از کجا آورد مت

 :زد و گفت یتک خند انیرا

 .خوب یجا هی_ از  انیرا

 :و پرت کرد سمت من و گفتساک در آورد  یاز تو  نکوفیکالش  هی

 !خوره _ به دردت یم انیرا

 .رو نگاه کردم پر بود خداروشکر شت  ت یبود، جا یت   بهش انداختم، عجب چ نگایه

 .خوبه یلیها خ ساختر  کار زامتر  ی_ برا انیرا

 :زدم و گفتم یپوزخند

 .شماها نطور ی_ هم من

بهش انداختم... آنتر  اصال  و روشن کردم و نگایه میرو گذاشتم کنارم و گوش اسلحه

 .موجود نبود

بلند شدم  هو یو  ونت  فرستادم ب قیو با غم چشمام رو بستم، نفسم و عم دمیکش  پوف  

 !دمیو دراز کش ت   ماش یو رفتم تو 

و روشن کردم و نورش رو کم تا شارژش تموم نشه، آهنگ بابک جهانبخش رو  میگوش

 ...خوندم لب همراهش یم ر یکردم، ز   پیل

 کناره تو، باشه آروم نفسم  ویل یرسد_  من

 رسم با تو به بارون یم ،ویل میر یکو   شتر 

 دم به دم شمیم وونهیبا بودنت، د ویل تلخ  

  ت  یت  ش
 

 کنم  رو، نفس نفس حس یم زندیک
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 نور و شبنمه ی  اما تو چشات، موقع ها ساکتر 

 که مبهمه  یا ندهیآ دنه،یترسم از رس یم

 کسم  ام، اگر چه دور و یر  یشاد ا یدن هیتو  با 

 رسم یم ا ینگاه تو، به مرز در  از خشیک 

 که عرق طوفان توام  ،ی  خوده، خوده تو ا یدر 

 کنم  نگاهت یم وقتر  شه،یم ی  بایغرق ز  شب

 که عرق طوفان توام  ،ی  خوده، خوده تو ا یدر 

 کنم  نگاهت یم وقتر  شه،یم ی  بایغرق ز  شب

 ایجهانبخش_در  بابک

کرد که   یم ر یوجودم رساز  یتو  آرامیس   تر یآهنگ بودم و به طور عج نیا ی وونهید

 !نگو

مت دستش  دمیکه د  ونت  زدم ب ت   گلوله چشمام رو کالفه باز کردم و از ماش  یصدا با 

  انت  زنه، ت بازوشه و داره داد یم یرو 
 

 :گفت  با دستپاچیک

 شما؟ د یکن  یم _ چه غلیط انت  ت

 :که چشماش بسته بود گفت  درحایل مت

 !ستین یت   _ چ مت

  اد،یکه داره از دستش خون م  دمیبه سمتش رفتم و د نگرای   با 
 

بهم  نگایه با درموندیک

 :کرد و گفت

 .لدایه درمانش کت   توی   _ یم مت
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دستش و به  یشفا خونده بودم، دستم و گذاشتم رو  یو ت  در مورد ن دم،یو گز  لبم

زخمش خوب  یم، جازدم و دستم رو برداشت یمت نگاه کردم، لبخند یچشم ها

 :که تا االن ساکت بود گفت  انت  شده بود، ت

و  سطخ یزخم ها توی   یم ویل ستر یخدا ن ،یقدرت رو فقط خودت دار  نی_ ا انت  ت

 !رو درمان کت   قیعم

 :موهام، رستا پاهام رو نگاه کرد و گفت یو تکون دادم و دستم و کردم ال رسم

 .ای_ دنبال من ب انت  ت

 :دمیمت رو شن ینگاهش کردم و راه افتادم، صدا درمونده

 لدا؟ی_ ه مت

 :زد و گفت یو نگاهش کردم، لبخند برگشتم

 .قی_ ممنون رف مت

از  انت  و به دنبال ت دمیبه روش پاش یهم و باز کردم و لبخند یو گذاشتم رو  چشمام

 !بود یت   رفت و رسش پا آروم راه یم ون،ت  گاراژ رفتم ب

 ؟یکرد  کار یچ میگذاشت  تنهات _ وقتر  انت  ت

 :زدم و گفتم یپوزخند

 ..._ همشون رو کشتم من

 :گفت  یجد

 !افتاد چه اتفافر  قا یکن دق  فی_ تعر  انت  ت

 :کردم که رسش رو بلند کرد و گفت  فیتعجب تمام ماجرا رو تعر  با 
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 و ت  ن دانیم توی   یم افتر  یم ت  دشمن گ یادیافراد ز  ا یگروه   هی ت   تو تنها ب _ وقتر  انت  ت

تو  نکهیا عت  ی و ت  ن دانی! ممیقدرت رو فقط من و تو دار  نیباشه ا ادتی ،یبد لیتشک

به سمت تو حمله  نکهیا یکه به جا  کت    یو کار  حواس همشون رو پرت کت   توی   یم

 .کت     حمله گهید یور شن اصال به جا

 :و تکون دادم و گفتم رسم

 .دمیکه فهم  هییو ت  ن 24 نی_ ا من

 :زد و گفت با نمیک لبخند 

چه رو برداشته بود یدی_ د انت  ت  !یدفتر

 :و گفتم دمیگرفت و خند  خندم

 .خوب، آره برش داشتم یلی_ خ من

 :و گفت بشیج یو کرد تو  دستش

 نیبا ا توی   بدم، تو یم گهید حیتوض هیرفت  ادمی یت   _ راجع به قدرت اتموکن انت  ت

 .ادیبرف ب کت    یکار   توی   مثال االن یم ،یبد یت  قدرت آب و هوا رو هم تغ

 :زدم غیج

 _دروغ؟ من

 :و خورد و گفت خندش

 !_ باور کن انت  ت

 :باال و گفتم دمیپر  جانیه از 

 !باشه باورت نشه دوستدارم االن هوا آفتایر  د یشا _ چه جالب، ویل من
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 :و گفت د یکش  آیه

با ما قهر کرده،  د یمتاسفانه خورش م،یفرصت ندار  اد یما ز  شه،ی_ هوا داره رسد م انت  ت

 ...پس بدون که

 :به لبش چشم دوخته بودم منتظر 

 !کار رو بکت    نیا توی   _ تو االن نیم انت  ت

 :تعجب گفتم با 

 _ چرا؟ من

 :به دور دست انداخت و گفت نگایه

 !دست خداست نیا نکهیا ی_ برا انت  ت

 :گفتم و آروم گفتم  آهای  

 ان؟ت  _ ت من

 :تر از من گفت آروم

 _ بله؟ انت  ت

 :قشنگش رو چرخوند سمت من و گفتم یو چشما ساد یوا یاونم مجبور  سادمیوا

 اصال؟ ی_ ازدواج نکرد من

 :و گفت د یخند هو ی

 حوصله داره؟ _ نه بابا، یک انت  ت

 :تعجب گفتم با 
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 اصال؟ عت  ی_  من

 :گفت  یجد

 ._ اصال انت  ت

 :گفتم که گفت  آهای  

 ؟پریس سوال و یم نیا ی_ حاال چرا دار  انت  ت

 :کردم و با تته پته گفتم  هول

 .یالبد زن هم دار  یسال عمر کرد 150ماشاهللا  نکهی_ خ... خب آخه گفتم نه ا من

از گاراژ دور  یلیخ ون،ت  فرستادم ب قینگاهش رو ازم گرفت که نفسم رو عم مشکوک

 !داشتم حس خایص هیکنارش بودم   نکهیاز ا م،یشده بود

 ...یمتاسفم برا _ راستر  انت  ت

 :و گفتم دمیخند

 .ستی_ مهم ن من

 :به زور نگاهم رو گرفتم و گفتم د،یبهم انداخت که دلم لرز  قر یعم نگاه

مثل  د یچرته، اونا تول میها رو بکش زامتر  میشهر و بخوا یتو  میبگرد یه نکهی_ ا من

 .کت     هم یم

 :زد و گفت یدار  معت   لبخند 

 !_ هوا چه قدر خوبه انت  ت

کرد که جو   داشت مسخرم یم شعور یخنده، ب رهیزدم ز  هو یدم بعد خنگا نگاهش کر  مثل

 .رو عوض کردم
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 :گفت  د یخند که یم  نطور یهم

 م؟ینگاه بهش بنداز  هیو  مارستانیب میبر  هی_ نظرت چ انت  ت

اف دوست داشتم باهاش  ویل میباهم آن چنان خوب نبود اد یز  نکهیکنم با ا  یم اعتر

 !کنم  همرایه

 ._ موافقم من

 مارستانیب هی م،یراه افتاد مارستانیبه سمت ب ت   هم یو اون بلد بود برا مارستانیب

ترسناک شده بود و چراغ هاش  یلیخلوت و خ مارستانیب یباکالس، فضا یلیخ

 !زدن چشمک یم

 :گفتم  ناراحتر  با 

 بردن؟ نجا یاز ا یها رو چجور  ضی_ مر  من

 :انداخت و گفت نگایه میاز اتاقا رو باز کرد و توش رو ن یکی در 

 .مای_ با هواپ انت  ت

 یکردن، صدا  یم یزدن بدجور با اعصابم باز  که چشمک یم  مارستانیب یها مهتایر 

 :و گفت د یدستم و چسب انت  ت هو یتق اومد و 

 !شی_ ه انت  ت

نگاه کردم و  انت  لحظه به ژست ت هی م،یو تکون دادم و آروم اسلحمون رو در آورد رسم

 .کنه  یم یصب با قلب آدم باز بابا الم  خت،یقلبم ر 

اتاق عمل بود که باز و  یدرا وار،یبه د میدیشد و ما چسب تق تق بلند تر یم یصدا

 :شد، با ترس گفتم بسته یم

 روح و جن هم وجود داره؟ نکنه به جز زامتر  نمی_ بب من
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 کینزد میو به همراهش رفت دمیبهم انداخت که لبم و گز  هانهینگاه عاقل اندر سف هی

اون  دنیاز د ،ت   زم یپرت شد رو  یت   چ هی هو یحرکت لگد زد به درا و  هیبا  انت  در، ت

ک خواست بهش  انت  دهنم، خور خور کرد و بلند شد که ت یدستم و گذاشتم رو 
َ
با ش

 :کنه که داد زدم  کیشل

 !انت  _ نه ت من

 :و بهم دوخت و گفت نشیو نگاه غمگ برگشت

ه ی_ برا انت  ت  .خودش بهتر

تند اون جا رو ترک  یحمله کرد و منم با قدم ها انت  پر از اشک شد و اون به ت چشمام

گلوله به هق هق   یچشمم و اشکم و پاک کردم و با صدا یکردم! دستم و گذاشتم رو 

 ینجور یا یمار یساله که در اثر اون ب شیش ا یبچه پنج  هیبچه بود،  هیافتادم... اون 

 .شده بود به زامتر  لیشده بود و تبد

 :انت  ت یشونم نشست و بعد صدا یرو  دستر 

 !شهیرحم تر م یر  قدرت مند تر و مظلوم تر بایس   هرچ   نه،یهم ا ی_ دن انت  ت

 :گفتم  هیگر   با 

 ..._ اما اون بچه بود من

 :چشمام و گفت یقرار گرفت و زل زد تو  جلوم

 !دنیکش  خانوادش چ   ت   _ پس بب انت  ت

و قدرت بود حالم  استیس اون لحظه از هرچ   ،یلیدردناکه خ یلیواقعا خ د،یلرز  تنم

 :بهم خورد و گفتم

 .کشم  ها رو با دست خودم یم ی  روز اون باال هی_ مطمت   باش  من
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 :زد و گفت یلبخند

 .میخودمون ختر ندار  ندهی_ ما از آ انت  ت

 :و گفتم ونت  فرستادم ب و حریص نفسم

ه بق من  !میجاها رو بگرد هی_ بهتر

کردم و توش و نگاه   در تمام اتاقا رو باز یم تیافتادم و پشت رسم اومد، با عصبان راه

 !خور خور یصدا ومد،یکه صدا م  میکردم، به سمت رسد خونه رفت  یم

بود که درش مثل در اتاق عمل پنجره داشت، از پنجره  نیرسد خونه ا یایاز خوب یکی

 !دهنم و گرفت یمحکم جلو  انت  ه تاوه اوه، عوق زدم ک میدیکه د  میداخل و نگاه کرد

 :آروم گفت درگوشم

 ونیاالن الزمه مثل است ،یقدرت خوند د یتقل یو ت  _ مطمئنم درباره ن انت  ت

به هاش رو که د ،معروف( رفتار کت   گر یِسگال)باز   ؟یدیاون رص 

 :و محکم تکون دادم و گفت رسم

 ._ من مراقبتم دختر  انت  ت

 :و گفتم دمیو ماشه تفنگم و کش د یو گاز گرفتم که دستش و کش دستش

 .ترم ی_ من از تو قو  من

 تا زامتر  شیش ا ینگفت، دوباره به داخل نگاه کردم، حدود پنج  یت   زد و چ یشخندین

جاشون در آورده بودن و  یبودن رسه جنازه ها، اونا رو از تو  ختهیاون داخل بود و ر 

 :گفت  انت  حالت تهوع خودم رو گرفتم و ت یخوردنشون! به زور جلو  داشتر  یم

 !داخل مت  _ اول من م انت  ت
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ترسناکشون  یکردم باهاش و با پاهام محکم زدم به در و رفتم داخل که تمام رسا  لج

 یانداز  ت  به خودم اومدم و اسلحم و در آوردم و ت دم،یبرگشت سمت من و من گرخ

  یانداز  ت  موقع ت انت  شدن و حمله کردن که ت کردم، وحیس  

 :زد داد 

 !لدایق درت ه  د ی_ تقل انت  ت

معروف بودم؛ اسلحم و  ت   ب خارچر  لمیف هیسگال افتادم، من  ونیاست یها لمیف اد ی

به سمتم  شیخون یکه مثال داشت با اون پاها  و به سمت زامتر  ت   زم یانداختم رو 

هوا و پاهام و دور گردنش انداختم و با دستم تق،  یتو  دمیو پر  دمییکرد دو   حمله یم

 !مغزش یگردنش و شکستم و چاقوم رو در آوردم و فرو کردم تو 

که به سمتم اومدم رو مشت   یکیژست گرفتم و اون  عی    که رس   ت   زم یرو  افتاد 

صورتش  یبرداشتم و گلوله رو تو  ت   زم یصورتش و اسلحم رو  از رو  یخوابوندم تو 

 !کردم  خایل

و برگشت من و نگاه کرد و با  وار یرو کوبوند به د شونیکیکله   انت  ت دمیکه د  ادمسیوا

 :گفت  یلحن متمسخر 

 !_ من سه تا کشتم، تو دوتا انت  ت

احمق و  به اون زامتر  نکهیکردم اسلحم رو بلند کردم و بدون ا  که نگاهش یم  نجور یهم

 :و گفتم زدمت  شل و ول که جون نداشت راه بره نگاه کنم، ت

 !ی_ مساو  نم

معدم بود  یتو  دوال شدم و هر چ   ونت  تا رفت ب ون،ت  و انداخت باال و رفت ب ابروش

بدبخت آوردن! به زور  یجنازه ها نیرسه ا ی  و باال آوردم، آخ خدا نگاه چه بال

 !و دور دهنم و پاک کردم، معده نموند برام سادمیوا
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به دور و بر انداختم و باالخره خارج شدم و  یکه نگاه درمونده ا  ونت  برم ب خواستم

 بکشم چون یم شیانفجار از پشت رسم بلند شد، بهتر بود اونجا رو به آت یصدا

 .بشن به زامتر  لیاون جنازه ها هم تبد دمیترس

 .کنه  برگه نگاه یم هیو داره به  سادهیوا رشیقسمت پذ دمیگشتم که د  انت  ت دنبال

 :تعجب گفتم با 

 ؟یگرد  یم _ دنبال چ   من

 :نگاهم کنه گفت نکهیا بدونه

 .دکتر  هی_ دنبال اسم  انت  ت

 :کنارش و مثل خودش خم شدم و گفتم  رفتم

 ؟ی_ چه دکتر  من

 :و گفت ونت  رو فرستاد ب نفسش

ه حرفه ا هی_ اون  انت  ت  ست،ین ی  خودش ماورا از قدرت ما ختر داره ویل ه،یدکتر

ش کنم ب یهرجور  د یبرگرده، با یو قرار بود به زود ا یتالیسفرکرده به ا  اد یشده ختر

 .نجایا

 :در هم شد و گفتم اخمام

 م؟یخطر بنداز  یو جونش و تو  میار یب نجا یانسان رو به ا هیکه   هیاز ی_ اما چه ن من

 :نگاهم کرد و گفت باالخره

 .درست کنه ا یلعنت نیا یبرا یممکنه اون بتونه پادزهر  نکهیا ی_ برا انت  ت

 :زدم غیج
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 !؟؟_ چ   من

کرد که   داشیکه اونجا بود؛ فکر کنم پ  یوتر یکامپ  ستمیو رفت سمت س د یکش  پوف  

 :گفت

نتیخداکنه ا ه،ی_ عال انت  ت  .بزنم لیمیموجود باشه و من بتونم بهش ا نتر

 :و خاروندم و گفتم میشونیپ

نتر یآنتر  نباشه مطمئنا ا _ وقتر  من  !هم وجود نداره نتر

 :شد و گفت نهیبه س دست

 !ستین رانیا نجا یا نه،ی_ اشتباهت هم انت  ت

 :بد برداشت کردم و گفتم رو به معت   حرفش

 .تو رسه همشون رانیا ی_ درد و بال من

 :باال و گفت اد یب ندوزشیو  ستمیو منتظر شد که س د یخند

ه به مخت ب م،یرانیا هی_ من خودم  انت  ت  .کوچولو  یار یفشار ب شتر یبهتر

 :رو در آوردم که گفت اداش

درس  نجا یا یایب گرفتر   میبره؟ چرا تصم چرا خوابت نیم یبلد ی  _ تو که الال انت  ت

 ؟بخوی  

 :به سمت کاغذ ها رفتم و گفتم لکسیر  یلیخ

 .نداره _ به تو ربیط من

ا شدم،  ستیل دنینگفت و من مشغول د یت   چ  :و گفت ت   م یزد رو  هو یاسم دکتر

 !_ حله، عاشقتم انت  ت
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 :تعجب گفتم با 

 ؟_ با مت   من

 :زد و گفت یپوزخند

نتیبا ا ،ت  _ نخ انت  ت  !بودم نتر

 :نشم گفتم عیضا نکهیا یهم و برا یرفت تو  اخمام

 رفت؟ لتیمی_ ح... حاال ا من

 :و گفت کمیو تکون داد و اومد نزد رسش

 ._ بله کوچولو انت  ت

بدبخت  ت  فکر کنم، خود درگ نمیداره ا ض  یبهم تنه زد و از کنارم رد شد، مر  بعد 

 !میتحر 

محکم و تق تق کفشام از پشت بهش تنه زدم و جلو  یحرص راه افتادم و با قدم ها با 

 !ونت  زدم ب مارستانیتر از اون از ب

خندش از پشت  یصدا هو یکله گندست،   یلیکرد خ  حرصم گرفته بودا، فکر یم یلیخ

 :رسم بلند شد و گفت

 ؟کت    یم د ی( رو تقلوودیزن هال گر ی)باز دمنیک  کولیراه رفتر  ن یدار  نمی_ بب انت  ت

 :گفتم  سمیوا نکهیزدم و بدون ا یپوزخند

 !کت    یم د یب وق رو تقل یرفتار مردا ی_ فکر کنم تو هم دار  من

 .کردم  کسانشیبد زدم تو پرش، به قول خودم با خاک  یلیخ
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 یهت   دمیوارد شدم د کردم و برگشتم گاراژ، وقتر   اد یبهش رسعتم و ز  تیاهم یر 

هم با  کنه، مت و دیم  و از خنده داره غش یم انیرا یشونه  یدستش و گذاشته رو 

، با تعجب گفتم  دوتا نگاه یم نیبه ا تیعصبان  :کت  

 شده؟یچ ه؟ی_ چ من

 :شونه من و گفت یبلند شد و اومد سمتم و دستش و گذاشت رو  دنمیاز د یهت  

 .گرفتر    مهیم یلیخ میتصم هیو مت  _ دیم یهت  

 :بلند شد و با حرص گفت و دیم د یکش  پوف   انیرا

ه دهنت رو ببند دیم  .تا نبستم یهت   ی_ بهتر

 :گفتم  توجه بهش رو به دیم با تعجب به ما نگاه کرد، یر  انیهم وارد شد که را انت  ت

 شده؟یبابا چ ی_ ا من

 :شد و گفت نهیدست به س دیم

 .میازداوج کن میگرفت  می_ من و مت تصم دیم

 :گفتم  خنگویل افهیبا ق ش،ییجلو  ت   به م د یکوب  رسش و یم انیده و رااز خن د یلرز  یهت  

 د؟ی_ مگه ازدواج نکرده بود من

 :و گفت ساد یوا هم بلند شد و پشت رس دیم مت

 .میکن  شیجد میخوا یم ویل م،ی_ نامزد بود مت

خنده، نه بابا  رهیزد ز  انیگفت که را  یت   چ هیرفت و در گوشش  انیبه سمت را انت  ت

 کنه؟  جوک هم بلده بگه و رو نیم انت  نکنه ت

 :زدم و گفتم مصنویع لبخند 
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 ت؟یوضع نیا یبه نظرت تو  _ دیم من

 :زد غیج

 مینمونده که بخوا گهید خوب، انسای   شهیخرجمون کم م ؟تر ی_ چه وضع دیم

 .میدعوتش کن

داد و من  هیبهم تک شتر یب یرس خودش و با نگاهش التماسم کرد، هت   یزد تو  مت

 :گفتم

 .بعدا ست،ی_ جون تو االن موقعش ن من

برگشت سمت مت که اون بدبخت کپ کرد و  هو یو  ت   زم یرو  د یو محکم کوب پاهاش

 :زد غیج دیم

 !_ مت، خواهش دیم

 :که با نگاهش خر شده بود گفت  مت

 !زمی_ باشه عز  مت

 :و گفتم شدم، دستش و پس زدم یکه متوجه هت    میدیکش  پوف   هممون

 _ مگه طاقچست؟ من

 :و گفت د یخند

 _ مامان؟ یهت  

 :گفتم  فاریس به

 .امانی_  من
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و روپوشم رو درآوردم، دستم و  ت   ماش یرفتم تو  یگرم شده بود و مجبور   یلیخ

 !دمیکش  ی  بلند باال ازهیباز شد و خم و دهنم اندازه اسب آیر  دمیخاروندم و دراز کش

هم  یذهنم اومد و اخمام رفت تو  یتو  اون بچه زامتر  ر یتصو  هو یو بستم که  چشمام

 !دمیو به پهلو خواب ونت  فرستادم ب و چشمام و باز کردم، نفسم و حریص

 یبرا یلیدلم خ ؛دوست داشتم بخوابم، خسته بودم... از نظر روچ یلیخ ،لعنتر 

 !بودم ششونیکاش االن پ  ،یلیتنگ شده، خ د یخاله و وح

فکر کنم و  د یکردم به خاله و وح  و چشمام رو بستم، سیع زدم به خاطراتمون یلبخند

 .دونم چه قدر گذشت که باالخره خوابم برد دور کنم، نیم هیفیکث  ذهنم و از هرچ  

*****  

خاره، از بس حموم نرفتم دارم  خدا کلم یم یوا دم،یبلندم کش یبه موها دستر  کالفه

 !مت  گ  شپش یم

 ؟ی_ هت   من

 :برگشت نگاهم کرد و گفت عی    رس 

 _ بله؟ یهت  

 :کردم و گفتم  زونیو آو  لوچام

  د؟یحموم ندار  نجا ی_ ا من

 :و گفت د یخند

 .خونه ها و حمام کت   نیاز ا یکی یتو  یبر  توی   یم _ نه، ویل یهت  

 .امیزود م گهید مت  گ  یم یا قهیدوش ده دق هی مت  با اون بود، م حق
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به دور و بر  نگایه ون،ت  و برداشتم و از گاراژ زدم ب میکه برداشته بود  ی  لباسا یکی اون

از خونه ها شدم، خونش پر از دار و درخت بود و باصفا بود  یکیوارد  عی    انداختم و رس 

 !ناموسا

نبود، گشتم دنبال  یانداختم، خداروشکر ختر  رفتم داخل و توش رو نگایه اطیاحت با 

کردم، تند تند لباسام و در آوردم و رفتم سمت دوش حموم،   داشیحموم و باالخره پ

بازش کردم که  بود المصب، با هزار بدبختر  بیو غر  بیبود؟ عج ینجور یواه چرا ا

از ته دلم  و آچ   سادمیوا رشی! رفتم ز مزخرفهور اون ور، اه چه قدر  نیا د یپاش شیف

از شامپو ها رو  یکیختم، به دور و بر اندا موهام و نگایه یال دمیگفتم! دستم و کش

موهام و به شامپو نگاه کردم، عجب  دمیکه شستم آب کش  کمیبرداشتم و زدم به رسم 

شامپو  مافتاد گرفتم که خاک بر رس  " body" داشت! نگاهم که به کلمه خویر  یبو 

 یت   چ هیشامپو ها نگاه کردم، باالخره  هیو به بق دمیبدن بوده زدم به موهام! لبم و گز 

 :و گفتم دمیکش  قر یصاحابم! بدنم هم شستم و نفس عم رس یر  یکردم و زدم رو   دا یپ

  _ یه من
 

 !زندیک

بدبخت ترمون  نیاز ا زی   یم گمیم چ   هی یراحت باش تو اعصاب ندار  ،خ  یه خ  یه

 !میبدبخت تحر  ازت، روای   دمیکم نکش  ،کت    یم

قبل از  یو شستر  اون لباسا لباسام به سختر  دنیخودم و شستم و بعد از پوش یزود

 نه؟ ا یبودن خودم و نشون بدم  رای  یا د یباالخره همه جا با ون،ت  حموم زدم ب

چر  هیرو چلوندم و رفتم به سمت گاراژ، هوا گرفته بود و  لباسا   حالت مرطوب و رس 

 !کرده بود  دا یپ

 !ستر  یعه بچه ها ن دمیو توجه کردم د ت   ماش یکردم به دسته   زونیرو آو  لباسا 

 !دمیشن یانداز  ت  ت یور و اون ور نگاه کردم، ناخودآگاه صدا نیتعجب به ا با 
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؟ من ک ادشونیباز، به درک...  نا یشدن ا ت  اوه درگ اوه  !میا نهیرفته تنهام گذاشتر 

دور و برم  سیرو باز کردم، موهام خ شیکیرفتم سمت آب پرتقاال و در  لکسیر  یلیخ

 !پخش شده بود

و  صندیل یلبم و مشغول خوردن شدم، پهن شدم رو  یپرتقال رو گذاشتم رو  آب

کردن شدم، االن چه   یگذاشتم و مشغول باز   و در آوردم و آهنگ باحایل میگوش

ازشون، درسته همشون  مت  گ  که تنها واسه خودم لم دادم و دارم انتقام یم  هیحس خوب

 !دارن از ین یلیبه قدرت منم خ قدرت مند هستر  ویل

 یع  یج شد، دیم دا یساعت گذشت که رس و کلشون پ میلبم بود؛ ن یرو  یمرموز  لبخند 

 :و با داد گفت وار یبه د د یزد و محکم کوب

 .ایلعنت ادهیز  یلی_ تعدادشون خ دیم

 :رو استپ کردم و نگاهشون کردم و گفتم میباز  لکسیر  یلیخ

 _ خوش گذشت؟ من

 کردم  رو پیل مینگاهم کردن که ابروم و براشون انداختم باال، دوباره باز  برزچ  

 :گفتم  و 

 لیتشک و ت  ن دانیم د یتون نبود نیم ادمیاوه متاسفم  نمیبب سا ینه؟ وا هی_ حس خوب من

 .نیبد

 :گفت  با لحن مزخرف   انیو رسم و تکون دادم، را دمیبلند خند بعد 

 !بده لیتونه تشک یم انت  _ اتفاقا ت انیرا

 :و گفتم ومدمین یت   از موضعم پا شدم ویل عیضا

 !البته به جز پشم ه،یمن کاف یبرا د یکه شما حرص خورد  ت   _ به هرحال هم من
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 :کردم و دستم و دراز کردم و گفتم  یبانمک هت   افهیبه ق نگایه

 !بغلم مامای   ا ی_ ب من

به عذاب  دوستش داشتم و اصال رایص   یلیو اومد سمتم و بغلم کرد، خ د یخند

و چونم و  دمیکش  قر یدارم... نفس عم سمیساد کمیمن  گهید دادنش نبودم، ویل

 هیاونا دارن با  دمیداد، دقت کردم د بهم یم خویر  یلیرسش، احساس خ یگذاشتم رو 

 !کنند  زنه نگاهم یم اسکال رو نگاه " موج یم نینگاهشون " ا یکه تو   حالتر 

 .حمام؟ منم برم _ کجا رفتر  یهت  

کنارم ولو   انیکه را  دمیکش  قر یخونه رو بهش گفتم و بلند شد رفت، نفس عم آدرس

 :شد و گفت

 ؟ی_ دوستش دار  انیرا

 :نقطه نامعلوم بود گفتم هیکه نگاهم به   حایل در 

م،ی_ به عنوان برادر کوچ من  .یلیآره خ کتر

 :دیدوباره بعد از چند لحظه پرس کرد ویل  سکوت

 ؟ی_ عاشق شد انیرا

 :زدم و گفتم یآرومش نگاه کردم، پوزخند یو به چشم ها برگشتم

 !_ عشق ماله بچه مچه هاست، ما قلبمون مغز داره من

 !نمیحرف سنگ نیکمرم جا به جا شد المصب از ا  ی مهره

 :زدم و گفتم کرد که لبخند پت و پهت    دهن باز نگاهم یم با 

 _ سلوالت خاموش شد؟ من
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 .میدیخند ی  و تکون داد و بعد دوتا رسش

 :و گفتم دمیکش  قر یعم نفس

 _ امروز چند شنبست؟ من

 :نگاهم کرد و گفت جیو گ برگشت

 .دونم _ باور کن نیم انیرا

 ...مایکرد  ت  گ  نگاهم رو چرخوندم، چه بدبختر  ناراحت

 میو چشم هام و بستم، همه خسته بود دادم به صندیل هینشسته رسم و تک نطور یهم

احت داشت از یو ن احت مطلق م،یبه استر  !استر

 ایهیو بردم به س د یدونم چه قدر چشمام بسته بود که خواب من و با خودش کش نیم

 کردم که به سختر   خواب پخش شده بود و حس یم ینفس هام تو  ی! صداقیعم

 ...میکش  دارم نفس یم

وع کردم به  بود نگایه ایهیرو تکون دادم و به دور و برم که س دستام انداختم، رس 

 !دونستم کجا هستم و من نیم ومد یم یانداز  ت  ت یصدا دن،ییدو 

و توش  افمیق هو یو به موج در اومد،  یت   چ هیرفتم جلو که محکم خورد به  گهید کمی

توش غرق  هو یمن، به چشم هام زل زدم و  ی افهیق بود... ویل نهییمثل آ دم،ید

 .بیعج یلیکهشان خ  هیشدم... کهشان بود! 

دستم رو فشار دادم که ازش رد  شتر یرسد بود و نرم، ب ه،نییآ یو گذاشتم رو  دستم

از اون ور دستام رو گرفت و  یکی هو یدستم رو هم رد کردم که  یکیشد، با تعجب اون 

 .دمیاز خواب پر  غیو من با ج د یمحکم کش
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 ده،یکنارم خواب  انیکه را  دمیبودم و د ت   ماش ینفس نفس به اطرافم نگاه کردم، تو  با 

بود که  نیا نگاه کردم، روپوشم و در آورده بود و بدبختر  تمیو به وضع دمیکش  ت  یه

 .تاب تنم بود هی رشیز 

گشاد به من نگاه کرد، با   یو با چشما د یکه برق گرفته پر   انیصورت را یزدم تو  محکم

 :زدم غیج تیعصبان

 ؟کت    یم کار یچ نجا یتو ا شعور ی_ ب من

 :گفت  و هیکرد که   گشاد نگاهم یم  یبا چشما نطور یهم

 !یکنم. وحش   صورتم و حس نیم ،_ دستت بشکنه عویص   انیرا

و من مردم از خنده،  ت   زم یدادم و اون رفت تو  حمله کرد سمتم که جا خایل بعد 

 !پس کلش دمیتف کردم روش و زرت کوب هیدستم و بلند کردم و 

آن برگشت و من و جا به جا  هیکردم از خنده؛ در   یم شیاون لحظه داشتم ج عت  ی

وع کرد به کش زدم،  و بلند قهقهه یم ومد یموهام، دردم نم دنیکرد و افتاد روم و رس 

 !خواست بزنه لهم کنه حرصش گرفته بود و یم یلیخ

 جالتر  یصحنه  یلیشد، خ یم یکفر   شتر یکنم و اون ب  کار یدونستم چ خنده نیم از 

 !شده بود و خالصه خنده دار

به شکمش و  دمیپاهام رو بلند کردم و کوب هو یو من  د یکش  وهام رو یمهمچنان م اون

 .ت   نشستم بعد خورد به کف ماش عی    خورد به سقف و رس 

 :روپوشم رو تنم کردم و گفتم عی    به لبخند شد و رس  لیتبد خندم

 .یکرد  غلیط ت   _ دفعه آخرت باشه همچ من
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متعجب شده، کالفه از  انیرا دمیشد که فهم لیتبدت   و ت ینگاه جد هیلبخندم به  بعد 

 !... آبروم رفته بود، لعنتونت  زدم ب ت   ماش

هم  یو هت   دنیبغل هم خواب یتو  مت و دیم دمیخشم به دور و برم نگاه کردم که د با 

 .رو پشت رسم حس کردم انیخوابش برده، حضور را صندیل یرو 

 کجاست؟؟  انت  _ ت من

تشییتوجه به من اومد جلوم و خم شد سو  یر   :برداشت و گفت رو  ش 

 !اردشیتا ب زشی_ رفته دنبال دکتر عز  انیرا

ه اومد؟ حس خویر  ت   به هم عت  ی  نیو ا ا یدکتر باز  نینداشتم به ا رسعت دکتر

کردم افکار   در رفته؟ رسم و تکون دادم و سیع چوندهیما رو پ انت  حرکاتشون! نکنه ت

 .رو از خودم دور کنم هودهیب

 :و متشنج بود... به دنبالش رفتم و گفتم رفتاراش عصتر  ون،ت  از گاراژ زد ب انیرا

 ؟یت  م ی_ کدوم گور  من

 :و رسزنشگر نگاهم کرد و گفت برگشت

 .نداره _ به تو ربیط انیرا

 :بعد به خودم اومدم و گفتم نگاهش کردم ویل متعجب

 ._ به درک من

 !مزخرف محض کهیراه افتادم، مرت ابونیهدف به سمت خ و کج کردم و یر  راهم

که داشتم   تر یو با اون عصبان دمیکش  پوف   د،یپاهام رو چسب یکی دمیکه رس  ابونیخ به

شد و  دهیصورتش دستم از پشت کش یرو  ارمیپاهام رو بلند کردم و خواستم فرود ب
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وع کردن به  ختر  یر  لعنتر  چند تا زامتر  ،ت   تعادلم و از دست دادم و خوردم زم روم و رس 

 !از درد از ترس هزدم ن یم غیجگاز گرفتر  بدنم، 

 ؟کویس    ؟لعنتر  گشتم، کویس    دنبال اسلحم یم هنم،ت  و بردم به سمت پ دستم

قدرت  اد یها به طرف صورتم حمله ور شد که  از زامتر  یکیکردم،   داشیپ باالخره

 !افتادم و با تمام توانم حواسش رو پرت کردم و ت  ن دانیم

 خایل شت  آوردم و ت عی    که موفق شدم، اسلحم و رس   دمیفهم ،ت   رسش خورد به زم هو ی

 دمیبزنم که د ت  مونده بودن، خواستم ت گهیها، دو تا د از زامتر  یکیمخ  یکردم تو 

 !لعنتر  ام،ت  تموم شده ت

" رو در آوردم و چاقو کی"جان و  لمیف یو ادا دمیجهش پر  هیو در آوردم و با  چاقوم

 !شده بودم و کمر به قتلشون بسته بودم ت   خشمگ بدنشون، حسایر  یرو زدم تو 

 دمیشد و با نفس نفس برگشتم سمت عقب که د ت   رو کشتم و پخش زم زامتر  نیآخر 

ه که دهنش اندازه اسب آیر  هیکنار   انت  ت  !سادهیبازه وا دختر

 :هم و گفتم یاخمام رفت تو  ناخودآگاه

 ه؟یک  نی_ ا من

ه اومد جلو و با دستا هو ی  :گفت  د یلرز  که یم  ی  دختر

 !نمتیب زدم که یم جانیه یلیخ دم،یهستم، اوه درموردت شن _ دکتر ِلکیس دختر 

بهش  لرزونش رو گرفت سمتم که فقط بهش نگاه کردم، حس خویر  یدستا بعد 

 !لبم نشست یرو  افتاد و پوزخند مزخرف   انت  ت هت  نداشتم... نگاهم به نگاه خ

 !دکتر ِلکیس ی_ خوش اومد من
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 که رنگ عسیل  لکیس عیمتعجب و ضا یم باال و به چشم هاابروم و انداخت بعد 

 !کرده بود  جاد یرو ا باال رفتم ژست خفت   یداشت نگاه کردم، پوزخندم با ابروها

به سمت عقب رفت، برگشتم و  غیبا ج زدم که لکیس شیرو آت ت   زم یرو  یها جنازه

 :چاقوم و پاک کردم و گفتم لکسیر  یلیخ

 ...جهنمه نجا ی... اعادت کت   د یبا ست،ین دنیزدن و ترس غیج یجا نجا ی_ ا من

 :چشم هاش و گفتم یو زل زدم تو  برگشتم

 که؟  فهیم _ یم من

ه  ستین یکی حاال  ... رسش رو تکون یبود دهیخودت االن ترس شعور یب یبگه دختر

اومد سمتش و دستش رو گرفت و من نگاهم رفت دستاشون، احساس  انت  داد که ت

 
 

 :گفت  انت  کردم... پوزخندم پررنگ تر شد و ت  یم خفیک

ه بر  انت  ت  .می_ بهتر

 دمیکش  قر یمن دهنم رو ببندم، چشمام رو بستم و باز کردم و نفس عم نکهیا عت  ی نیا

ل کنم  .تا خشمم رو کنتر

 :اومد انت  داد ت یو کج کردم و به سمت مخالفشون رفتم، صدا راهم

 ؟یت  _ کجا م انت  ت

 :از خودش داد زدم بدتر 

 !نداره _ به تو ربیط من

 !دمیینامعلوم دو  یبگه و با رسعت نور به سمت مقصد یت   منتظر نموندم چ گهید
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مشتم رو  زانوم، حریص یکردم و خم شدم و دستم و گذاشتم رو   ستیجا ا هی باالخره

ه  یمن و جلو  ... لعنتر وار یبه د دمیبلند کردم و کوب ودم رو کردم خ  ... سیعیاون دختر

ل کنم  !کنتر

 یلیخ نجا یدو بود که دو طرفه بود... ا ابونیخ هیشدم و به دور و بر نگاه کردم،  صاف

 !صاحاب داره یر  ابونیخ

ه رو تحمل کنم،  نیتونم ا کردم که نیم  فکر یم نیرفتم و به ا راه یم درمونده دکتر

 !داد بهم یم یحس بد یلیبود برام که خ بیعج

و  دهیخاور داره صدا م هیکه   دمیاومد، به شدت رسم و برگردوندم د ت   ماش هی یصدا

ازش باال  روش و مثل مرد عنکبویر  دمیروشنه، آروم آروم به سمتش رفتم و پر  دمیفهم

رفت،  ور یم ت   توش بود و داشت با ماش زامتر  هیرفتم و به سمت راننده نگاه کردم، 

 !خورد به دنده یم رسش یه ویل

 :قلبش و گفتم یو چاقوم و محکم کردم تو و باز کردم  در 

 !_ ازتون متنفرم من

 ،چ   یدونم برا نیم خت،یاز چشمم فرو ر  و اشیک دمیحرکت خنجر و تا آخر کش هی با 

به  ار یاخت زدم، خودم هم نشسته بودم و یر  ششیرو هول دادم اون طرف و آت زامتر 

که   مت  بگ شیکم مونده بود خودم هم آت  ختم،یر  شده بودم و اشک یم هت  رو به رو خ

 !انهیرا دمیو نگاه کردم د شد شد و تمام حواسم جمع  دهیدستم کش هو ی

 .یبود بسوز  کی_ احمق تو چته؟ نزد انیرا

 :گفتم  آروم

 !دمیکش  _ درد نیم من

 :چشمام و گفت یزد تو  زل
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 _ چه مرگته؟ انیرا

وع کردم به راه رفتر   یت   رسم و انداختم پا آروم  :، پشت رسم اومد و گفتو رس 

 !لدای_ با توام ه انیرا

 :و گفتم برگشتم

ه لکیس نی_ ا من  ه؟یک  دکتر

 :و گفت د یکش  قر یعم نفس

ه د انیرا  !انت  ت یمیدوست قد گه،ی_ دکتر

 :گفتم  یو انداختم باال و با لحن خونشد ابروم

ش؟ من  _ دوست دختر

 :گفت  چشمام و با لحن آرویم یزد تو  زل

 .ی  جورا هی_  انیرا

 :به خودم اومدم شیبا سوال بعد خت،یدرونم ر  یت   چ هی

 _ برات مهمه؟ انیرا

 :زد گفتم توش موج یم ایلیخیکه ب  زدم و با لحت   یپوزخند

 ._ نه بابا من

 یکه افتاده بود رو برداشتم و گذاشتم رو   ستبایلیو چوب ب ت   زم یخم شدم رو  بعد 

 :شونم و به راه افتادم... کنارم اومد و گفت

 .خوام _ بابت رفتارم معذرت یم انیرا
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 :زدم و گفتم پلک

 !_ مهم ی   من

 ...دیماس انیدهن را یکوچه و حرف تو   یتو  میدیچیپ

 :دهنم و قورت دادم و گفتم آب

 !انیرا ادهیز  یلی_ تعدادشون خ من

 :گفت  انیار  میکه دوتامون مثل مجسمه خشک شده بود  درحایل

 م؟یکارکنی_ چ انیرا

 :زدم غیج لرزوی   یصدا با 

 !_ فرار کن من

وع کرد بعد   !میدییدو  و ما مثل خر یم دنیها صدامون رو شن زامتر  دن،ییدو  میرس 

 شده؟ اد یانقدر رسعتشون ز  یچجور  ا یو پشت رسم رو نگاه کردم، لعنت برگشتم

 :گفت  انیرا میدییدو  که یم  بودن، درحایل ی  پنجاه شصتا حدود 

 !میولشون کن ینجور یا میتون _ نیم انیرا

بار قورت دادم و  ت   هزارم یبرگشتم و عقب رو نگاه کردم، آب دهنم و برا دوباره

 :گفتم

 !_ پرواز کن من

رفتم و چسبوندمش به ساختمون بلند، با  انیباال و به سمت را میدیجهش پر  هی با 

 :تعجب کمرم رو گرفت و گفت

 ؟ت  ک  یم کار ی_ چ انیرا
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 :چشماش و گفتم یزدم تو  زل

 .جا بمون ت   _ هم من

 :ازش جداشم که گفت خواستم

 ...تونم تنهات بذارم _ نیم انیرا

 :ستر ش گرفتم و گفتم یرو از چشما نگاهم

 .یت  تونم بذارم بم _ من هم نیم من

مثل سوپر من  ،یت   حرکت خودم پرت شدم پا هیچسبوندمش به ساختمون و با  محکم

 !ها بودم زامتر  ت   ب ،ت   زم یسقوط کردم و نشستم رو 

نفس  یسمت من، صدا ومدنیکردم که حاال آروم داشتر  م  نگاهشون یم چشیم ر یز 

 د یبدم، با لیتشک و ت  ن دانیشد، چشمام و بستم تا م گوشم اکو یم  یخودم تو  یها

، چنگ انداخ هیهمشون رو  وع کردم به راه رفتر  لمس  تر  بهم ویلجا جمع کنم، رس 

وع کردم به رس  نشونیشدم، از ب ر یناپذ به دورشون که حاال  دن،ییدو  عترد شدم و رس 

 !شدن جمع یم خوردن و به نویع به هم یم خر یداشتر  با گ

شده  یمسابقه ا ت   اونا شده بود، مثل ماش جهیبود و باعث رسگ اد یز  یلیخ رسعتم

 .دیچرخ به رسعت یم دونیم هیبودم که دور 

 :دمیو شن انیداد را یصدا

 !_ تمومش کن انیرا

 بهشون انداختم که یم اجمایل دهن و گلوم خشک شده بودن... نگایه سادم،یوا

 :لب گفتم ر یخواستر  سمتم حمله ور شن، ز 

 !ایبه درک عوض د ی_ بر  من
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 ت   زم هیهمشون رو، انگار  دمیکش  شیدستام و محکم گرفتم سمتشون و به آت بعد 

 غیخور خوراشون و ج یسوخت، صدا یم شیآت یداشت تو فوتبال بود که کال 

که نذاشتم و خودم هم به   یت   پا اد یخواست ب انیداد، را زدناشون گوشم رو آزار یم

 !سمت باال رفتم

 ید _ داشتر  انیرا
 

 ؟فهیم یم ،یکرد  یم وونیک

 :گفتم  یبود... برگشتم سمتش و با حالت متفکر  گهید یحواسم جا ویل

 جمع شده بودن؟ نا یکدوم قسمت ا  ی_ تو  من

 :تعجب گفت با 

 ه؟یمنظورت چ ؟_ چ   انیرا

 ...به دور و بر انداختم بود، نگایه یسوز  شینگاه کردم که هنوز آت یت   پا به

ه بر  من  !می_ بهتر

به  میو گرفتم و رفت انیمچ دست را م،یبا رسعت خودمون رو از اون جا دور کرد بعد 

 !رده بودن، به اسم کوچه نگاه کردمکه اونا تجمع ک  یسمت کوچه ا

به  میدیو رس میبه داخل کوچه رفت ،ت   زم یرو  میو نشست دمی"؛ لبم و گز انیسو " 

  مونیکه به خونه قبل  ابوی  یخ
 

 جاد یا ت   زم یکه رو   راه داشت! نگام به اون گودال بزریک

خواست  دلم یم د،یکش  شده بود افتاد... فکرم مشغول شده بود و مغزم سوت یم

 .هم بگم انیفکرمه رو به را یکه تو   حرف  

 جمع شده بودن؟ نجا یچرا ا نا ی_ ا انیرا

 :به کمرم زدم و گفتم دست

 !دونم _واقعا نیم من
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مطمت   نبودم از حرفم، لبم و به دندون گرفتم و بازم به گودال  دونستم ویل یم دمیشا

 :بلند شد انیرا یصدا هو یکه   دمیکش  نگاه کردم، پوف   میعظ

 ؟کت    یم کار یچ نجا یا ؟یهت  _  انیرا

 ...کنه  و به من نگاه یم سادهیوا یهت   دمیبرگشتم و د عی    رس 

 افتاده؟ _ اتفافر  من

 :انداخت و بعد رو به من کرد و گفت انیبه را نگایه مین

 .خطرناکه شهیداره شب م د،یگفت برگرد  انت  _ ت یهت  

 انت  هم دلش از ت انیکردم را  حس یم م،یپوزخند زد مونییبه من نگاه کرد و دوتا انیرا

 !پره

و دستم و انداختم دور گردنش  یشد به لبخند تلخ و رفتم سمت هت   لیتبد پوزخندم

با تعجب  یو هت   انیکه را  سادمیلحظه وا هی م،یو به سمت پناهگاهمون راه افتاد

 .شده بود ت   نگاهم کردن، گوشام ت

به گوشم اعتماد  زدم ویل برگشتم و به گودال نگاه کردم، نفس نفس یم عی    رس 

 !دمیشن رو یم ومد یاون گودال م یکه از تو   ی  صدا دم،یشن داشتم... صدا رو یم

 :آروم گفت یشد و من حواسم پرت شد، هت   دهیکش  دستم

 !می_ بر  یهت  

... رسم و تکون دادم و ومد ینم ی  صدا چیه گهیدوباره به گودال انداختم، د نگایه مین

 .دوباره برگشتم و به راهم ادامه دادم

*****  



 
 

157 
 

و دوباره صاف نشستم و نگاه  دمیو خم شدم، لبم رو گز  دمیچیهم پ یو تو  دستام

 !و لکیس انت  رو دوختم به ت میکهشکان

گذره  و   یم هفتست که از اومدن لکیس کیهم فشار دادم، االن  یرو رو  دندونام

 !میدیشده بودن از بس جنگ بچه ها زخیم نکرده، حسایر  غلیط چیخانوم ه

دارن روز به روز تعدادشون  ا یلعنت نیفکر کردم که ا نیو به ا ونت  رو فرستادم ب نفسم

 .خاله تنگ شده بود یبار دلم برا وانهیچشمام حلقه زد، د یاشک تو  شه،یتر م اد یز 

هم فشار دادم تا  یموهام و چشمام رو محکم رو  یبلندم و فرو کردم ال یها ناخن

 :شد ت   زد گوشام ت حرف یم که داشت با لکیس  دیم یبره... با صدا ت   اشکام از ب

 .یآورد ت  جالبه، مسخره گ ؟یدینفهم خ  یتو ه عت  ی_ االن  دیم

 :و گفت د یکش  آیه لکیس

 !دیم کت    مثل زبون نفهما رفتار یم _ گایه لکیس

هم بلند شد، چشمام رو باز کردم و  انت  خنده آروم ت یحرفش صد نیبا ا همزمان

به خودم  مزخرف   افهیبلند شدم و با تق تق کفشام به سمت اون سه تا رفتم، ق حریص

 یت   داشت چ و به صفحه لب تابش که سیع گرفتم و از پشت خم شدم سمت لکیس

 .انداختم نگایه اره،یازشون رس درب

؟ من  _ چه ختر دکتر

 ی! تو د یترس دونم چرا انقدر از من یم و برگشت با ترس نگاهم کرد، نیم د یشک  ت  یه

 .بهش مشکوک شده بودم کمیکرد و من   یم یهفته همش ازم دور  کی نیا

 :گفتم  یجد سادم،یوا نهیابروم و انداختم باال و صاف شدم و دست به س یتا هی

 ؟نگرفتر  یا جهیهفته گذشته، نت کی_  من
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وع  :انگشتاش و بعد تند تند گفتکرد به شکستر    رس 

 .ستمیازش مطمت   ن نگرفتم، گرفتم ویل یا جهیگفت که نت  شهی_ خوب نم لکیس

 !زد گاز یم  بیروش نشسته بود و س که دیم  یت   دادم به م هیعقب و تک رفتم

 _ خوب؟ من

 :وحشت زدش رو دوخت به من و گفت یانداخت و بعد چشما انت  به ت نگایه مین

 !هیمار یب کی نی_ ا لکیس

 !دهنش بود متوقف شده بود یتو  هم که دیم تر یس شد، حتر  جاد یا سکوت

 :گفتم  آرویم یو با صدا ونت  فرستادم ب قیرو عم نفسم

 ؟_ چ   من

 :دهنش رو قورت داد و گفت آب

 !هیمار ی_ ب لکیس

 بلندش کرده بودم، چشمام وحیس   رو گرفته بودم و از صندیل قشی اد یبه خودش ب تا 

 :دمیصورتش غر  یشده بود... تو 

   یهفته عالف کرد هی_ کثافت، تو مارو  من
 

رو که ما خودمون  نیا ه؟یضیمر  که بیک

 !میدیفهم

که فکر کنم ستون فقراتش   ت   زم یشده بود، محکم پرتش کردم رو  وار یمثل د رنگش

 !جا به جا شد

 :به سمتش رفت و با تش  روبه من گفت عی    رس  انت  ت

 .از قدرت هات در برابر انسان ها استفاده کت   ی_ تو حق ندار  انت  ت
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رفت،  ت   بلند شد و به سمت ماش تیاهم رفت و یر  یبهش چشم غره ا دیم

 :گفتم  کهیزدم و با ت یپوزخند

هفتست که درست  کیاون پش  ؟بره نگهبای   یهت   د یبا تو عویص   ی_ به جا من

 !دیرسه در حال الو ترکوندن هست کیبعد شماها  دهینخواب

 :گفت  تیشدت رسش رو برگردوند و به چشمام زل زد، با عصبان به

 یم _ چ   انت  ت
 

 خودت؟ یبرا یک

رو به شدت پرتاب کردم سمتش که با دستش  بودم که با پام صندیل عصتر  انقدر 

 :گرفت و داد زدم

 ._ خفه شو عویص   من

 جلوم و گفت سوار شم، از  د یچیپ ت   با ماش که دیم  ونت  از گاراژ بزنم ب خواستم

 .به هم که از چند جاش صدا در اومد دمیخداخواسته سوار شدم و در و محکم کوب

 :گفت  که دیم  ونت  ب میگاراژ زد  از 

ه متنفرم، البته جد نی_ از ا دیم ... نفرت ومد ینه، از قبل هم ازش بدم م دا یدکتر

 .هت   انگ

خواست  دادم، دلم یم هم فشار یم ینگفتم و فقط با خشم دندونام و رو  یت   چ

 !زدم از اون بهش حرف یم شتر یب

 !شد میبار باعث بهم خوردن عروس هی_ اون  دیم

 .شده بود حرفش برگشتم و متعجب بهش نگاه کردم، چشماش اشیک نیا با 

؟ هی_ منظورت چ من  دختر

 :چشمام زل زد یو تو  برگشت
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 یادی... مت، ز  شب تولد لکیس ویل م،یت  بگ سال قبل قرار بود عرویس کی_  دیم

 ...خورده بود و خوب، با لکیس ی  دینوش

 :زدم غیج با یبند اومده بود، تقر  نفسم

 ؟یکه هنوز با مت نامزد  تو انقدر احمقر  _ ویل من

 :گفت  هیگوشه نگه داشت و با گر   هی

 _ مت قسم خورد که دست خودش نبوده، من سه ماه کامل باهاش حرف نیم دیم

رو در حد مرگ زد  بار لکیس هی حتر  ،اورد یدنبالم و برام گل م ومد یزدم و اون هرروز م

 .دیبه دادش رس انت  و ت

 :گفتم  آروم

 .برگشته _ اما لکیس من

 :اشکاش رو پاک کرد و گفت عی    و تند تند تکون داد و رس  رسش

از  دوی   _ مت صداقتش رو بهم نشون داده، اون واقعا من رو دوست داره... یم دیم

 !نزده دی  یبه نوش گهیاون موقع لب د

که خلوت بود   ابوی  یبگم، برگشتم و به رو به رو چشم دوختم، به خ دونستم چ   نیم

 !از هر انسای  

 !دونم رو نیم انت  انه،تت  خاطرخواه ت لکیس _ ویل دیم

هم  میخوده لعنت جوابش رو حتر  ل؟یگرفت، چرا؟ به چه دل  واقیع یبه معنا نفسم

 !دونستم نیم

 ت   هم یکه موفق هم شدم، برا  مت  به خودم بگ یخونشد یزورم و زدم تا چهره  تمام

 :گفتم
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 ...دیم کنم؟ ویل  کار ی_ چ من

 :گفتم  یو نگاهش کردم و جد برگشتم

 .نامزدم باشه شیهم اون دختر پ قهیدق کیذاشتم  تو بودم، نیم ی_ من اگه جا من

 :گفت  عی    که دودل بود، رس   انگار 

 هفتست که هممون و داره رس یم کیبهش شک دارم،  ی  جورا هی دوی   _ یم دیم

در حال  قهیها دم به دق چارهیسوزه! ب یم یو مت و هت   انیرا یگردونه، دلم برا

 .هستر   دنیجنگ

 :رو مشت کردم و گفتم دستام

 .کرد  یم یداشت با اعصابم باز  یبدجور  گهیناراحتم، امروز د یلی_ من هم خ من

ده بود و برگشتم نگاهش کردم، ش جاد یرو، روشن کرد و راه افتاد، سکوت ا ت   ماش

 !کنه  دا یداد تا بچه ها رو پ انجام یم داشت تله پایر 

؟ من  _ کجا هستر 

 _ هان؟ دیم

 :و گفتم برگشتم

 بچه ها کجان؟ گمی_ م من

 :ترمز و گفت یزد رو  هو ی

 !_ لعنتر  دیم
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 افتاده ویل کنم تا بفهمم چه اتفافر   خواست تله پایر  نگاهش کردم، دلم یم متعجب

گاز گذاشت و به   یپاش رو رو  هو یبا رسعت دنده عقب گرفت و  تمرکز نداشتم... دیم

 .رسعت روند

 :رسم رو گرفته بودم داد زدم یباال هت  که دستگ  درحایل

 شده؟ی_ چ من

 :گفت  لرزوی   یبا صدا دیم

 !شده زخیم ی_ هت   دیم

 !ودهم برام کند شده ب ت   انگار رسعت ماش د،یدور رسم چرخ ا یلحظه دن هی

 !عی    رس  عی    _ رس  من

ها محارصشون کردن،  زامتر  دمیپدال فشار داد که من از دور د یرو  شتر یرو ب پاهاش

ندادم  تیکرد اهم  که صدام یم  دیم غیو باز کردم و به ج ت   در ماش به دیم تیاهم یر 

بلند شدم نشستم، شلوارم رس زانوش پاره شده  ون،ت  پرت کردم ب ت   و خودم رو از ماش

 دانیها و م نور خودم و رسوندم وسط زامتر  عتداد؟ با رس  یم تیاهم یک  بود ویل

به سمت عقب  طای  یترسناک ش یها غیکه همشون با ج  یدادم طور  لیتشک و ت  ن

 !پرتاب شدن

بود رو درآورد و با  نچستر یهم خودش رو رسوند و اسلحه خفنش که اسمش و  دیم

 !ها حمله کرد رسعت به سمت زامتر 

آن  هیخورده بود، در  ت  رفتم، شکمش ت یاده کردم و به سمت هت  فرصت استف نیا از 

زد! آروم  زخمش که از درد داد ترسنایک یرو جر دادم و دستم و گذاشتم رو  هنشت  پ

 :صورتش و گفتم یرو  دمیبود رو کش از دستام که خوی   یکی

 .من هستم زم،یعز  ستین خ  ی_ ه من
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شکمش برداشتم، زخم  یچشماش رو بست و دستم رو از رو  ونیگر   یبا چشما یهت  

 :خوب شده بود... آروم روبه مت گفتم

ش گاراژ... رس  من  !عی    _ بتر

به کمکش رفت تا  انیدوشش و را یرو انداخت رو  یو تکون داد و بلند شد هت   رسش

رفت،  یم ایهیرو به س یلینگاه کردم، خونش خ میخون یازش حفاظت کنه، به دستا

 !شد یم ینجور ینبود، االن داشت ا ینطور یاز قبل ا عت  ی

به ا با   دمیشد و فهم دهیموهام کش ،ت   که از پشت رس بهم وارد شد خوردم زم  یرص 

کنارم پخش شد،   موهام ول شد و زامتر  هو یگلوله   یافتادم... با صدا زامتر  ت   گ

لب  ر یز  یبودم نگاه کردم و تشکر  سادهیکه با اسلحه باال رسم وا  انیبرگشتم و به را

 .کردم

 :رو بهم زد و دستم و گرفت بلند شدم، آروم گفتم یلبخند

 .بدم لیتشک و ت  ن دانیتونم م _ االن فقط یم من

 :گفت  آرویم یپررنگ تر شد و با صدا لبخندش

 .خوبه نمی_ هم انیرا

 !نمیداشتم بش از ین ،ت   زم ینشستم رو  عی    نگاهش معذب شدم و رس  از 

ذهنم دورم  ت   انگار دورب دم،یذهنم د یتو  لمیخودم رو مثل ف هو یرو بستم و  مچشما

 !و ستر  رنگ فرا گرفته بود آیر  یو اطرافم رو حاله  د یچرخ یم

 !و دیم انیرا حتر  ،ت   زم یهمه پرت شدن رو  هو یرو مشت کردم که  دستام

کردم   ها فشار وارد کردم، احساس یم رو باز کردم و با دستم به رس تمام زامتر  چشمام

 د یشدن شد دهیکش  یصداشون مثل صدا شه،یم جاد یبدنم ا یداره تو  یفشار  هی
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 بود، بچه ها گوشاشون رو گرفته بودن و به صحنه ها نگاه یم ت   زم یرو  کیالست

کردم،   یم شتر یدستم رو ب یو ت  کردم و ن  بهشون نگاه یم لکسیمن فقط ر  کردن، ویل

شدن، خودم  یم دهیو از هم پاش ومد یبه خود به رساشون فشار مکه خود   یجور 

 !قدرتم نیتعجب کرده بودم از ا

بزنم  شیجا آت کیکردم همشون رو با هم   ولو شدن، سیع ت   زم یکم همشون رو   کم

چهاردست و پا به سمتم اومد و بازوم رو چنگ انداخت و با  که موفق هم شدم، دیم

 :گفت  یگرفته ا  یصدا

 .ستین نت   _ اکس دیم

، داد زدم دمینگاهشون کردم که د عی    رس   :دوتاشون در حال خفه شدن هستر 

 !دیآب هست یتو  د یفکر کن اال،یزودتر  د،ینفس بکش د یتون _ شما یم من

حرکت دوتاشون رو بلند  هیو با  ومد یمن دلم ن کت   ویل  یکار   ت   کردن همچ  یم سیع

 !جا دورشون کردمشونم و با رسعت نور از اون  یکردم و انداختم رو 

وع کردن به رسفه کردن  ت   زم یرو  گذاشتمشون  ...که رس 

 د؟ینفس بکش د یتونست _ مگه نیم من

 :کرد و گفت  یدیرسفه شد انیرا

برامون کم  نت   اکس یدر اثر آتش سوز  فته،یم اتفافر  ت   باره همچ ت   اول ی_ برا انیرا

 .شوک آور بود برامون عتا یشده بود و طب

 :برگشتم و به پشت رسم نگاه کردم و گفتم شونیرو بهشون دادم، پر  حق

 ._ متاسفم من

 :و گفت ساد یوا بلند شد و به سختر  دیم
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 ؟نگاهم کت   شهیم لدا ی_ ه دیم

 انیبرخورد کرد که را انیزده رفت عقب و با را تت  و متعجب نگاهش کردم، ح برگشتم

 :داد زد

 .روم خرس گنده فتر ی_ االن م انیرا

 :گفتم  فهکال

 ؟دیم شدهی_ باز چ من

 !متعجب شد افشیق هو یو با ناله نگاهم کرد که  ساد یهم بلند شد وا انیرا

 :رسم و گفتم یو کالفه گذاشتم رو  دستم

 .دوباره اسکل شدن نا ی_ ا من

 :دمیو شن انیرا ت  متعجب و متح یصدا

 ؟یکرد  یت  _ تو چرا انقدر تغ انیرا

 :خنده و گفت ر یزد ز  انیرا هو یرو متوجه نشدم،  منظورشون

 .موهات جالب شدن کردم، ویل  _ شوچ   انیرا

 :سمتش و گفتم رفتم

 ؟_ چه شکیل من

 :چشمم و گفت یتره از موهام رو گرفت و آورد جلو  هیاومد سمتم و  دیم

 یتو  یدار  یبنفش و سورمه ا یو رگه ها کهیت کهیجالب شده رنگش، ت یلی_ خ دیم

 .موهات
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و  یسورمه ا یگفت، موهام رگه ها  م و بهش نگاه کردم، راست یمموهام و گرفت عی    رس 

 !کرده بود  دا یبنفش پ

 ؟چ   عت  ی_ خب  من

 :زد و گفت یلبخند انیرا

 .ی_ تو کامل شد انیرا

 :دمیپرس متعجب

 _ از چه نظر؟ من

 :با حشت گفت و دیم د یخند

 .موهات فوق العادس اد،ی_ لعنت بهت ب دیم

 :و گفت د یکش  آیه انیانقدر خوشگل شده بود؟ را عت  یزدم،  کخر   لبخند 

 .یتر شد با یز  ،یبود با ی_ ز  انیرا

 :و گفتم رخندهیشدم از خجالت و زدم ز  رسخ

ه برگرد دم،یخوب فهم یلی_ خ من  !حالش چطوره یهت   مینیبب میبهتر

با خودم فکر کردم که  م،یکه موضوع رو عوض کردم، به رسعت راه افتاد  دنیفهم

 کنار هم یم  نکهیمواجه شم، از ا و لکیس انت  دوست ندارم برگردم و دوباره با ت

 !میو در گاراژ و دادم باال و وارد شد میدیرس عی    گرفتم... رس   یم شیآت دمشونید

 کجاست؟  ی_ هت   من

نگاهم  نکهیبا اخم بدونه ا انت  خودش جمع شد و ت یتو  صندیل یاز ترس رو  لکیس

 :نه گفتک
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 ._ خوابه انت  ت

هم با تک رسفه  انیمت رو بلند صدا زد و را رد و بدل کردم، دیم نشونیرو ب نگاهم

کردم شوکه شده   یت  تغ نکهیزل زده بود بهم و انگار از ا لکیس ،ت   رفت به سمت ماش

 .جرات نداشت حرف بزنه بود ویل

خونه ها آورده  نیاز ا یکی یکه از تو   یداغون شده بود، به سمت کاناپه ا اعصابم

 :زدم و گفتم لبخند تلخ   ده،یآروم خواب یهت   دمیبودن رفتم و د

 _ مادرت چطور ولت کرد؟ من

 :و به خودم تش  زدم دمیکش  قر یعم نفس

 .لدای_ همونطور که مادر تو ولت کرد ه من

و مشغول نوازش شدم، آخه چرا  یهت   یزدم و دستم و فرو کردم تو موها تلخ   لبخند 

 پش رو دوست دارم؟ نیانقدر ا من

 ...بهش زل زده بودم که نطور یهم

 .ی_ عوض شد انت  ت

بعد از چند لحظه خودم رو جمع و جور کردم و دوباره مشغول  ثابت شد ویل دستام

 :نوازش شدم و گفتم

 _ از چه نظر؟ من

 :که روبه رو کاناپه بود و گفت  صندیل یاومد نشست رو  بیآروم دست به ج آروم

 !افهی_ از همه نظر، اخالق و... ق نات  ت

 :زدم و گفتم یپوزخند
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 ...که  دوی   آخه یم ،کور شده بایس    _ فکر کردم با وجود لکیس من

 :زل زدم به چشماش و گفتم میمستق

 .کنه  _ عشق آدم رو کور یم من

 :زد و گفت زنه لبخند دختر کیس   کردم االن داد یم  تصورم که فکر یم برخالف

 شه؟یم تی_ حسود انت  ت

 :زدم که خودم هم تعجب کردم و گفتم یحرفش چنان پوزخند نیا با 

 !ایهست _ توهیم من

 :و گفت د یخند آروم

 ...ای آرویم ا ی یدعوا دار  ا ی ،ی_ مثل بچه ها شد انت  ت

 :بود گفت یت   همونطور که رسش پا ،یت   سکوت کرد و رسش رو انداخت پا هو ی

 !قشنگ شده یلی_ موهات خ انت  ت

شد،  نگاه کردم، دود از کلم بلند یم یبه صورت هت   اد یز  جانیت، از هگرف  نفسم

 !گل انداخته  مطمئنم گونه هام حسایر 

 :گفتم  ت   هم یباشم برا لکسیکردم ر   سیع

 .دونم _ یم من

 لکیس یرفته بود که با صدا ادمیلحظه تمام اتفاقات  هیآروم و باوقار...  د،یخند بازم

 .بهم هجوم آوردن هم و دوباره همه چ   یزد اخمام رفت تو  رو صدا یم انت  که ت

 :طعنه گفتم با 

 ._ نکشته خودش رو، برو به دادش برس من
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بلند شد و از کنارم گذشت، پوزخند زدم  تیهم و با عصبان یمتقابال رفت تو  اخماش

 :تکون خورد و گفت یکه هت  

 ...دیبگ گهید یجا هی د یذاشت رو یم تونیخصوص ی_ حرفا یهت  

 :و گفتم دمیخند

 ؟یبود دار یکلک تو ب  ی_ ا من

 :چشمام و گفت یخوشگلش رو باز کرد و زل زد تو  یچشما

احت کنم؟ د ی_ مگه گذاشت یهت    استر

 یکی ت   زدم که محکم بغلم کرد، هرکدوم از بچه ها بودن دهنشون با زم مزخرف   لبخند 

 تر بود ویل کیاز من کوچ د ینداشت... چون شا یرادیا یهت   یدونم چرا برا بود، نیم

 بگم؟ داشت... چ   راد یبازم ا

 :بغلش کردم که گفت متقابال 

 !دوستت دارم یلی_ خ یهت  

 :زدم و گفتم تلخ   لبخند 

 .نطوری_ منم هم من

 :محکم زدم پشتش که با خنده گفت ون،ت  ب د یکش  و یم نیا ومد یم یکی حاال 

 ._ باشه باشه یهت  

 :جدا شد و گفت ازم

 خودمون بمونه؟ ت   بگم ب یت   چ هی_  یهت  

 :و تکون دادم و گفتم رسم
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 ._ البته من

 :که تازه تنش کرده بود رو مرتب کرد و گفت  هت  ت  کاناپه و پ  ینشست رو  درست

 دمتی_ من دروغ گفتم مادرم مرده، واقعا مادرم ولم کرده، اون موقع که تازه د یهت  

 ...دروغ گفتم

 :در هم شد که ادامه داد اخمام

 یهستم برا وال یه ا یفکر کرد من جن  د یازم د بیحرکات عج _ مادرم وقتر  یهت  

  ...و طردم کرد ونت  من رو از خونه انداخت ب ت   هم

 :نگاهش کردم که ناراحت ادامه داد ناباورانه

ه ویل داشت یم _ وقتر  یهت   اون مانع شد  رفت التماسش کردم من رو با خودش بتر

 .تا باهاش نرم

تونه... مثل  رحم باشه؟ آره یم تونه یر  واقعا مادر انقدر یم عت  یم؟ رح انقدر یر  چرا 

 !مادر من

،یر  ناخودآگاه یم اشکام  :برگشت و متعجب نگاهم کرد و گفت ختر 

 ؟کت    یم هیمن گر  ی_ برا یهت  

 :اشکام و پاک کردم و گفتم عی    رس 

 ویل ا؛یدن یتو  یانسان ها ی... همه زمیعز  میهمه ما مشکل دار  ست،ین یت   _ چ من

 !مثل خدا یکیهوامون رو داره...  شهیهست که هم یکیبهت بگم،  یت   چ هیبذار 

 :گفت  آروم

 ...بایس   یخوره اعتقاد _ بهت نیم یهت  
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 :و گفتم دمیخند

نبودم!  آدم خویر  ... ویلا یو اون دن ا یدن نیا ،ت   _ آره، البته اعتقاد دارم به همه چ من

 .کنم  فکر یم نطور یخودم ا

 :و گفت ونت  فرستاد ب قیرو عم نفسش

 .یس  یم عصتر  یلیخ گایه  ویل لدا یه خویر  یلی_ تو خ یهت  

 :و گفتم دمیخند

 !  یلی_آره، خ من

 :افتاد و گفتم ادمی یت   چ هیتازه  د،یخند اونم

ه؟ من  _ حالت بهتر

 :باخنده گفت 

 .شمینم نیتر از ا _ عایل یهت  

 قینگاه کردم، نفس عم دنیخند که یم  و لکیس انت  رو کمرنگ تر کردم و به ت لبخندم

 :لبم نشوندم و گفتم یو لبخندم و دوباره رو  دمیکش

 حموم؟ یبر  یخوا تو نیم نمی_ بب من

 :و گفت د یکش  دراز 

 ._ اصال حوصله ندارم یهت  

 :شدم و کمرم و صاف کردم و گفتم بلند 

 پدرت؟ _ راستر  من

 :گفت  عی    رس 
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 !می_ پارسال از دستش داد یهت  

 :گفتم  ناراحت

 !متاسفم هت   _ خدا رحم... چ من

 !دادما یم آخه؟ داشتم سویر  شونهیرحمت کنه حال نا یا بابا 

رفتم، درش رو باز  کیکوچ  خچالیموهام و به سمت  یتو  دمیدستم و کش شونیپر 

 یو مشغول خوردن شدم، به نوشابه عالقه ا ونت  ب دمیرسد کش چی    ساندو  هیکردم و 

در آوردم و راحت تر خوردم، بعد  آب معدی   هی ت   هم ینداشتم)واقعا هم ندارم( برا

 یلیو چشمام رو بستم... خ وار یبه د مداد هیرو خوردم رسم رو تک چی    ساندو  نکهیاز ا

 !هم ازنظر جسیم و خسته بودم... هم از نظر روچ ومد یخوابم م

 یدونم چه قدر گذشت که با صدا واقعا نیم هم ویل یلحظه چشمام رفت رو  هی

بود  سادهیکه جلوم وا  آن چشمام باز شد و اسلحم رو به کیس هیدر  وانیشکستر  ل

 :کردم وگفتم  کرد، اخیم  بود که با ترس داشت به من نگاه یم گرفته شد... لکیس

 ه؟ی_ چ من

 :و تند تند تکون داد و گفت رسش

 .آبم از دستم افتاد شکست وانیفقط ل خ  ی_ ه لکیس

و با اخم نگاه ازش گرفتم و دوباره چشمام رو بستم، البته به  یت   رو آوردم پا اسلحم

 !دمشییپا یم رچشیمیاصطالح بستم وگرنه ز 

نگاه به  مین هیو  رو جمع کرد و بعد نشست پشت صندیل وانیل یها شهیش خورده

 مشکوک یم کمیمشغول ور رفتر  با لب تابش شد؛ رفتاراش  واشیکیمن انداخت و 

رفتم پشت رسش و  آروم بلند شدم و به صورت نامری   ت   هم ی( براشونیزد)از نظر ا
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 یکد ها  یرس  هیکرد، بعد   یمبه صفحه لب تابش نگاه کردم که چند تا کد وارد 

 !بود یس  یآزما

برگشت پشت رسش  هو یبود...  بودن واقعا کار باحایل نامری   سادم،یکنارش وا  با یتقر 

 !دیرنگ از روش پر  نهید، به عسکته کر  د یمن رو د خایل یجا رو نگاه کرد و وقتر 

 ؟یدی_ چرا ترس من

زد و برگشت متعجب من رو نگاه کرد، ابروم و انداختم باال و خم شدم  کوتایه  غیج

 :صورتش و گفتم یرو 

 ؟یدیکه انقدر ترس  یکرد  یم کار یچ _ داشتر  من

 :زد و گفت یتته پته لبخند با 

 .یلحظه شوکه شدم نبود هیفقط  خ  ی... ه_ یه لکیس

 :رفت باال و گفتم شتر یب ابروم

 .نطوری_ که ا من

رفتم که داشت با  انیاز کنارش رد شدم و به سمت را تیاهم لبخند زد که یر  فقط

 .کرد  یم شت  دونم چش شده بود که داشت تعم رفت، نیم ور یم ت   ماش

 :و گفتم صندیل یرو  نشستم

 _ چش شده؟ من

 :خستش رو دوخت بهم و گفت نگاه

 .کنم  یم شیروغن مال کمیدارم  خ  ی_ ه انیرا

 :و آروم گفتم دمیو گز  لبم



 
 

174 
 

ه لکیس نی_ من به ا من  .مشکوکم دختر

 :کرد و مثل من آروم گفت  ز یشد نشست و چشماش رو ر  بلند 

 _ چطور؟ انیرا

 :کردم و گفتم  انیرا کیرو نزد میبه دور و برانداختم و صندل نگایه

 .دهیانجام م واشیکی یکارا  هیکنم داره   _ حس یم من

 :شد و گفت کیبهمون نزد ظیبا اخم غل انت  بزنه که ت حرف   اومد 

ه بلند یس   م،یبد نگهبای   انهی_ امشب نوبت من و را انت  ت احت کت   یبر  بهتر  .استر

 ...کرد  نگهبای   شبمید انیرا چارهیزنه، ب دونستم داره با من حرف یم یم

داخل  ،ت   و رفتم به سمت ماش به روم زد و چشماش رو بست که بلند شدم یلبخند

عکسا  دنیرو در آوردم و مشغول د میگوش  ون،ت  فرستادم ب قیشدم و نفسم و عم

 !شدم، دلم چه قدر تنگه

و خور خورش رفت هوا،  ت   داد و پهن شد کف ماش هم وارد شد و به بدنش کیس   دیم

 .باالخره چشمام گرم شد و به خواب رفتم نکهیکردم تا ا  بهش آروم نگاه یم

 کل  یدانا

 ست،ین میمثل قد قشیرف گهیروزا د نیکرد ا  انداخت، حس یم انت  به ت نگایه انیرا

 .دونست رو یم لشیکرد! خودش فقط دل  هم نگرانش بود هم به اون حسادت یم

 :برگشت و آروم گفت انت  ت

 ؟کت    نگام یم ینجور ی_ چته؟ چرا ا انت  ت

 :زد و گفت پوزخند مزخرف   انیرا
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ت هست جناب؟ به جا انیرا کنه   یت  گ  جهینت نکهیا ی_ حواست به دوست دختر

 .دهیانجام م گهید یکارا  هیانگار داره 

 !نهیرو بب انت  خواست واکنش ت خودش در آورده بود... یم از 

 لکیس نکهیاز ا ان،یصورتش نشست، نه از حرف مشکوک را یرو  یط  یاخم غل انت  ت

ش خطاب کرده بود  !رو دوست دختر

 :دیدندوناش غر  ت   ب از 

 .ستی_ اون دوست دختر من ن انت  ت

 :پررنگ تر شد و گفت انیرا یلبا یرو  پوزخند 

 ._ آهان انیرا

لعنت فرستاد، فاصلش  طونیدلش به ش یو تو  ونت  فرستاد ب قینفسش رو عم انت  ت

بهش گفته بود،  یت   چ ت   م همچه لدا یفکر کرد که ه نیکرد و به ا  شتر یب انیرو با را

 .هم گفته بود لدا یبه کار برده بود رو ه انیکه را  یکلمه ا

تو ذهنش  که دو چشم آیر   چه بستت   داد و چشماش رو بست ویل وار یبه د هیتک انیرا

 !شد بست و هر لحظه پررنگ تر یم نقش یم

ش  با ینامزد ز  ا،یکرد بعد از ناد  دونست، فکر یم شده بود و خودش هم یم عاشق و دلتر

اشتباه کرده  ویل شهینم یدختر  چیعاشق ه گهیکه در اثر رسطان مرد، د  20در قرن

 !بود

تندش هم دلش  یرفتارا چند روز خاطر خواهش شده بود و حسایر  نیا یتو  لدا،یه

 !داد رو قلقلک یم
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ماش رو و چش د یباشه... دلش لرز  انت  عاشق ت لدا یه نکهیزد اما نگران بود، از ا لبخند 

 .بود که موج هاش پرخروش شده بودن ا یدر  ومد،یآب م یباز کرد، صدا

 :دیبه گوشش رس انت  ت یصدا

 .فتهیم یفکر کنم داره اتفاق بد ان،ی_ را انت  ت

 :برگشت و گفت عی    رس  انیرا

 !_ نه انیرا

 :وارد گاراژ بشه و داد بزنه عی    بود که رس  کلمه کاف    هی ت   هم

 ...دی_ بچه ها آماده باش انیرا

بهم  آن همه چ   هیحرفش تموم نشده بود که آب همه جا رو فرا گرفت، در  هنوز 

... "سونایم ت   هم خت،یر   !"رو کم داشتر 

اومد و با  انیشنا کرد و به سمت را به سختر  انت  هاش فعال شده بود، ت آبشش

 دستش اشاره کرد بچه ها کوشن؟

هم  ینبود... مت و هت  رسه جاش  ،ت   به سمت ماش د یهراسون نگاهش چرخ انیرا

 !نبود لدا یو ه و لکیس از دیم یختر  ویل وستر  یبهشون پ

 :زد اد یفرستاد و فر  ونت  آب ب ینفسش رو تو  انت  ت

 کجاست؟  ت   _ ماش انت  ت

افتاده  نبود، چه اتفافر  ت   از ماش یاثر  ها نگاه هراسونشون رو چرخوندن ویل بچه

 بود؟

 :زد اد یاز ته دل فر  انیرا
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 ل  دا؟ی_ ه انیرا

*****  

 لدایه

االن؟ همه جا رو آب گرفته  شانسه؟ آخه سونایم نمیا ا یشنا کردم، خدا سختر  به

کرد!   رو حمل یم لکیس به سختر  گاراژ رفته بود و دیم  ونت  به سمت ب ت   بود، ماش

 ابونیخ یاومد ما االن تو  ادمیانداختم و  آبشش نداشت، به دور و بر نگایه لکیس

با  م،یکنه، پا زدم و به سمت باال شنا کرد  شنا اشاره کردم به سمت باال  به دیم م،یهست

 !رفتم فرستادم و به سمت باال یم به عقب یم عی    دستام آب رو رس 

و شکمش رو  ونت  رو آورد ب کله لکیس  دیم د،یبهمون رس نت   باال اکس میدیرس وقتر 

وع کرد  ت،خیر  ونت  معدش رو به ب یتو  یتمام آب ها محکم فشار داد و لکیس رس 

 :زد غیج هو یرسفه کردن و 

 .من، لب تابم یافتاده؟ خدا _ چه اتفافر  لکیس

 !ور و اون نگاه کردم، همه جا رو آب برداشته بود نیبود، کالفه به ا شونیپر 

 !ها شناور بودن ت   افتاده بودن و ماش درختا 

 !لعنت لعنت لعنت م،یخدا گوش آخ

 :دمکرد که داد ز   بلند بلند غرغر یم لکیس

 !دم خودم خفت کنم قول یم ی_ خفه شو، اگه دهنت رو نبند من

 :رو فرستاد عقب و گفت سشیخ یموها شد و تند تند دست و پا زد، دیم ساکت

 !میکن  دا یبچه ها رو پ د ی_ با دیم

 :با اون بود، گفتم حق
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 ؟دنبال بچه ها، اویک میت  م جا بمون، من و دیم ت   تو هم ،_ لکیس من

آب که پاهام به  رهیز  میبر  میاومد سمتم و خواست رو تند تند تکون داد که دیم رسش

شد، آب به شدت وارد دماغ و دهنم شد و باعث شد شوکه بشم و در  دهیشدت کش

 !آن نتونم نفس بکشم هی

کردم به خودم   رو باز و بسته کردم و دست و پاهام رو تکون دادم، سیع چشمام

صاحب  ا یآب بود افتاد،  ر یکه ز   و چشمم به زامتر  دمیکش  مسلط باشم، نفس محکیم

 تونن نفس بکشن؟ آب هم یم یتو  نا یالزمان مگه ا

 یداشت، چاقوم رو از تو  یبه صورتم زد که روم برگردونده شد، عجب زور  مشتر 

به زدم، عقب رفت ویل دوباره به سمتم حمله ور  شلوارم در آوردم و به سمتش رص 

آن آب پر از  هیرسش، در  یو چاقو رو فرو کردم تو  شد که رسش رو محکم گرفتم

 وار یبود به د دهیچسب لکیسخون شد، حالم بهم خورد و به سمت باال شنا کردم، 

 :و گفت د یمن اومدم باال ترس د ید وقتر 

 !دمیترس ی_ وا لکیس

 :و گفتم ونت  ب ختمیدهنم و ر  آب

 کو؟  _ دیم من

 :نفس نفس گفت با 

 !گهی_ اون رفت د لکیس

 !باشه فتادهیها ن زامتر  ت  گ  دوارمیآب، ام رهیو کالفه چرخوندم و دوباره رفتم ز  نگاهم

 !گاراژ از کدوم طرف بود  اد یب ادمیکنم و   قیکردم نگاهم رو دق  کردم و سیع  شنا 
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 آب هم داشتر  شنا یم یکوچولو تو   یها مایه دم،ینرس یت   به چ شنا کردم ویل کمی

 !... گم شده بودمومد یداشت درم میکردن، گر 

 دمیکمرم نشست و من محکم دستم رو کوب  یرو  رب  ع عالف شده بودم که دستر  کی

کنم خوشحال   معذرت خوایه نکهیا یبه جا انیرا دنیدستاش! برگشتم و با د یرو 

 !زد و من و بغل کرد یشدم و به سمتش رفتم، لبخند

پشت رسش هولش دادم به سمت چپ و چاقوم رو در  زامتر  دنیاز د شدم ویل شوکه

آن نابود شد و چاقو دوباره به سمت خودم  هی! در آوردم و پرت کردم سمت زامتر 

 :کنه، لب زد  داره با لبخند نگاهم یم انیرا دمیبرگشت، گرفتمش و برگشتم د

 .ای_ همراهم ب انیرا

تا  میکرد  یم دا یم پرو ه لکیس د یبا ،رو گرفت و دنبالش شنا کردم، لکیس دستم

و با رسعت از داخلش رد شد و ما  یدر  یبگم دستش رو گذاشت رو  یت   خواستم چ

 :رسفه کردم و گفتم ،ت   زم یرو  میمحکم خورد

 کجاست؟  نجا ی_ ا من

موهاش رو  انیبود، را ت   زم ینگاه کردم که فقط اندازه ده سانت آب رو  ت   کف زم  به

 :فرستاد عقب و گفت

از بس درش سفته المصب آب خداروشکر نتونسته وارد شه،  مارستان،ی_ ب انیرا

 .میدر رو خودمون درست کرد نیناگفته نماند که ا

 :و گفتم دمیراحت نفس کش الیخ با 

 _ بچه ها؟ من

 :و گرفت و بلندم کرد و گفت دستم
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 !لکیس حتر  نجان،ی_ همشون ا انیرا

بود،  دهیبه تنم چسب یعیشده بودم، به خودم نگاه کردم که لباسا به طرز فج ت   سنگ

 !کرد  انقدر شعور داشت نگاهم نیم انیخداروشکر را

کوتاه کردم   یبکنم؟ رسفه ها کنم؟ چه غلیط  کار یشدم از خجالت، چ آب یم داشتم

 :گفتم  انیو رو به را

 ؟روت رو اون ور کت   شهی_ م من

 :چه مرگمه که گفت د یفهم

ه بر  انیرا  !اتاقا نیاز ا یکی یتو  ی_ بهتر

 !از اتاقا، تخت داشت و مهم نبود یکی یگفت، با رسعت نور رفتم تو   یم راست

وع کردم به چلوندن، خداروشکر آب ا عی    رس  کم بود!   نجا یلباسام رو در آوردم و رس 

 !یذار  برامون یم رایه هی شهیممنونتم که هم ا یخدا یوا

شدم  محکم لباسام و چلوندم که مرطوب شدن، تنم کردم دوباره که مور مور  انقدر 

 کهیت شی! عضله شوار یداده به د هیتک انیرا دمیکه د  ونت  مجبورم؛ از اتاق رفتم ب ویل

 نیسمت من و لبخند زد، ا د ی! نگاهش چرخسشیخ هنت  پ یشکمش معلوم بود از رو 

 زنه؟ لبخند یم قهیچش شده دم به دق

 :گفتم  یجد

 _ بچه ها کجان؟ من

از اتاقا شد، عجب  یکیرو خورد و راه افتاد، پشت رسش راه افتادم و وارد  لبخندش

 !تا تخت داشت ستیبود المصب، ب اتافر 
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زد پشت  یم باال رسش یه انت  کرد و ت  از تختا و رسفه یم یکی ینشسته بود رو  لکیس

 !بود ت  هم با موهاش درگ یهم لم داده بود به مت و هت   کمرش، دیم

 .بچه ها _ یه من

 :با ناله گفت برگشتر  سمت من و دیم همشون

 !شکرت فکرکردم گمت کردم س،ت   ج ی_ وا دیم

دمش به خودم و نگاهم  بعد  از بغل مت در اومد و به رسعت من رو بغل کرد، فش 

و  ونت  از بغلم اومد ب گرفتم، دیم  یم شیرفت، داشتم آت و لکیس انت  دوباره به سمت ت

 :گفت

بود هممون  کینزد لعنتر  سونایم نیپر از آب نشده، ا مارستانی_ خداروشکر ب دیم

 !رو به کشتر  بده

نگاهم  عی    کرد و لبخند زد که رس   زمیدفعه سوپرا نیا ان،ت  ت یرو  د یدوباره چرخ نگاهم

 !رو گرفتم

 !بگم یت   چ هی د ی_ بچه ها با من

، هت   همشون  :لب گفت ر یز  یبهم چشم دوختر 

 !نباشه یختر بد دوارمی_ ام یهت  

 :و گفتم دمیو گز  لبم

 .آب تنفس کت    ر یتونن ز  ها هم یم _ زامتر  من

 :شد و گفت نهیدست به س انت  کردن که ت  متعجب نگاهم یم همشون

مردن و فقط جسمشونه که حرکت  اونا از لحاظ روچ ست،ین تر یعج هت   _ چ انت  ت

 .کنه  یم
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 :گفتم  هیو رسدم شد، با حالت گال  د یتمام بدنم لرز  هو ی

 اتفاقات تموم شه؟ نیخواد ا یم یک  عت  ی_  من

 :اومد سمتم و گفت انیرا

 !رسدته دختر  یلی_ انگار خ انیرا

 :کردم و گفتم  اخم

 ون؟ت  ب میبر  گهید ی_نه، ما چجور  من

 :رد و بدل کرد و گفت انیمن و را ت   ب نگایه انت  ت

 .دونم _ نیم انت  ت

و  د یخواد بخواب ون یمکه فقط دلت  د یوقتا انقدر خسته و کوفته هست گایه  د یکرد  دقت

 !حاله منه قا یاالن دق نیا د؟یفکر نکن یت   چ چیبه ه

شد  سیبود تختم خ سیاز تختا رفتم و روش ولو شدم، چون پاهام خ یکیسمت  به

متعجب اونا  یقرمزم رو دربرابر چشما یکفشام و در آوردم و چشما  عی    رس  ویل کمی

 !حرکتم تعجب آور بود نیبستم، انگار براشون ا

 

 من؟ یبرا جهیچشمام رو باز کردم، رسگ یدیشد جهیرسگ با 

دم، چشمام و گردندونم که د میشونیپ یتخت و دستم و رو  یرو  نشستم  دمیفش 

 :باز من گفت ینشسته جلو روم، با چشما انت  ت

 ؟یدارشدی_ ب انت  ت

 !زی   توهم یم یهنوز خوابم تو دار  نه،
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 دارم؟ جهی_ چرا من انقدر رسگ من

 :م گره زد و گفته یو تو  دستاش

 یتو باعث انرژ  یدار یب به،یعج یت   چ هی ،یهوش بود روزه تمامه یر  کی_ تو  انت  ت

 !هوش بایس   خواست تو یر  نفر بود که یم هیگرفتر  شده بود... انگار 

 :هم و گفتم یرفت تو  اخمام

 ؟_ یک من

 :رو تکون داد و گفت رسش

 !ی  ماورا هی ا یساحره  هیدونم،  _ نیم انت  ت

اومد سمتم و  عی    رفت و دستم رو به تخت بند کردم، بلند شد و رس  جیدوباره گ رسم

 :گفت

 !نهیرست سنگ ست،ین یت   _ چ انت  ت

شونم که پسش زدم، اخماش درهم شد و خواست حرف  یرو گذاشت رو  دستش

 :اتاق و گفت یبا دو اومد تو  یبزنه که هت  

 !فتهیداره م بیاتفاق عج هی_  یهت  

بلند شدم و رفتم سمتش  جمیتوجه به رسگ که یر   یشد به سمت هت   دهیکش  نگاهمون

 :و گفتم

 شده؟ی_ چ من

 :لرزون گفت ی  صدا با 

 !دینیتا بب ونت  ب میبر  د ی_ با یهت  
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انه دو  رسخ شده بود... یر  صورتش کیم خت،یر  رس و روش عرق یم از  به  دمییصتر

 دنیاز د ور شه ویل و بازش کردم، انتظار داشتم آب بهم حمله مارستانیسمت در ب

 !صحنه رو به رو خشکم زد

 .خدا ا ی_  انت  ت

سانت  5به شدت گرم شده بود و تمام آب ها خشک شده بودن و فقط اندازه  هوا 

زد و از همون لحظه اول من عرق  مونده بودن، آفتاب به شدت چشم یم ت   زم یرو 

 ...ختیصورتم ر  یاز رو 

 :خراب اومد سمتمون و گفت با حایل دیم

 .شده هوا جهنیم شه؟یمعجزست، مگه م نی_ ا دیم

 :و گفتم ومد یچشمم که داشت درم یو گذاشتم رو  دستم

 هم خشک شده؟ ا یدر  ؟چ   ا ی_ در  من

 :رو تکون داد و گفت رسش

 !آبش هم گرم نشده حتر  فتاده،ین ا یدر  یبرا اتفافر  چیه نکهیا عت  ی_ معجزه  دیم

بد شده بود و با ناله  حال لکیس بچه ها هم اومدن، صورتاشون رسخ بود ویل هیبق

 :گفت

 .من، فکر کنم گرما زده شدم ی_ خدا لکیس

 :آب دهنش رو قورت داد و گفت انیشد، را مارستانیبا رسعت داخل ب بعد 

 !کرده  نمونیآسمون انگار نفر  فته،یتر داره م بیها اتفاق عج _ برخالف زامتر  انیرا

 :باشه، آروم گفتم یعیتونست طب نیم نیا ویل
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 .جادوگر هی... کار گستید یکیکار   نی_ بچه ها، ا من

 :کرد  د ییحرفم رو تا انت  ت

شد  هم جوش یم ا یاتفاق افتاده بود آب در  نیا یعی_ منم موافقم، وگرنه اگه طب انت  ت

 نه؟

 :و محکم تکون دادم و گفتم رسم

 نبود؟ ی_ ختر  من

 :از چشماش و بسته بود گفت یکیکه   شد و در حایل نهیدست به س مت

 .میکشت  زامتر  یو خورده ا 100ما  روز یشدن، از د شتر یها ب _ زامتر  مت

 !داد شدم، فضاش خنک بود و بهم آرامش یم مارستانیپختم، وارد ب داشتم یم گهید

وع  :کردم به راه رفتر  و حرف زدن  رس 

 یفکر  هی... من دهیهم هست که داره عذابمون م گهینفر د هی_ عالوه بر جادوگر  من

 .کرده  ت  ذهنم رو درگ

، لبم و با زبون تر کردم و گفتم همه  :منتظر بهم چشم دوختر 

نفر که  هی شه،یها م زامتر  د یرو پخش کرده و داره باعث تول یمار یب نینفر ا هی_  من

 !شهر نرفته نیاز ا

 :گفت  انیرا

 ؟زی   یمحرف رو  نیا _ با چه مدریک انیرا

 :زدم داد 
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ها رو  روز افزون زامتر  شیشما افزا د؟یدار  از یکه به مدرک ن  د یانقدر احمق عت  ی_  من

 د؟ینیب نیم

 افمیتند به سمت سطل آشغال رفت و باال آورد، ق یبا قدم ها موقع لکیس همون

 :ادامه دادم جمع شد ویل

 یلیها خ بچه ها... تعداد زامتر  میندار  یادیوقت ز  م،یدنبال اون فرد بگرد د ی_ با من

 .شهیم اد یداره ز 

 

 :اومد سمتم و گفت انیرا

 ست؟ینباش، گشنت ن خوب عصتر  یلی_ خ انیرا

تا به اعصابم مسلط شم، رسم و به عنوان آره تکون دادم که  دمیکش  قر یعم نفس

 :دستش رو گرفت سمتم و گفت

 .میبر  ا ی_ ب انیرا

 !لبش نشسته بود یاه کردم که پوزخند رو نگ انت  زد، به ت لبخند مهربوی   بعد 

چش شده که انقدر با  انیرا دمیفهم نیم م،یو گرفتم و از اون جا دور شد انیرا دست

 خواد؟ ازم یم یت   من مهربون شده، نکنه چ

 :از اتاقا شد و گفت یکی وارد 

 یتو نگه داشتم... هت   یرو برا نا یا م،یما غذا خورد یهوش بود یر  _ وقتر  انیرا

 !کرد  دا یبرامون پ

 :زدم و گفتم مصنویع لبخند 

 ان؟یرا ... ویل_ مریس من



 
 

187 
 

 :گفتم  ینگاهم کرد... جد و سوایل برگشت

 شده؟ یت   _ چ من

 :تعجب گفت با 

 _ نه چطور؟ انیرا

 :و با طعنه گفتم صندیل یرو  نشستم

 .ی_ آخه مهربون شد من

 :و گفت د یخند

 .ومدهیمحبتم بهت ن ا،ی_ ب انیرا

 ...گشنم بود  نیاز ا شتر یگرفت سمتم، من ب  قویط هی دوباره

از  شتر یغذا و ب یزدم برا دستش گرفتم و مشغول خوردن شدم، داشتم حرص یم از 

 .خواستم یم نیا

 :غذام تموم شد گفتم وقتر 

 .خوام _ بازم یم من

غذا خوردن من  یبهم داد و مشغول تماشا گهید قویط هیزد و  ی  دندون نما لبخند 

 .شد

 ...شده بود واقعا هوا جهنیم شه،یداره گرم م یلیکرد و حس کردم خ  یا رسفه تک

 :گفت  انیو باد زدم که را خودم

 بهت بگم؟ یت   چ هیخوام  _ یم انیرا

 !بهش چشم دوختم دمییجو  نگاهش کردم و همون طور که غذام رو یم منتظر 
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 :و گفت د یموهاش کش یال دستر 

 ...با من  شهی... امم مشهی_ م انیرا

 ان؟ی_ را انت  ت

که بدتر از   انت  موند و با اخم برگشت سمت ت مهینصفه و ن انیحرف را انت  ت یصدا با 

 .اخم کرده بود انیرا

کردن،   که با اخم بهم نگاه یم  انت  و ت انیرا ت   دهنم ثابت مونده بود و نگاهم ب یتو  غذا 

 !حرفش رو بزنه انیکه نذاشت را  انت  تف تو ذات ت عت  ی! د یچرخ یم

 :شدم و گفتم دنییمشغول جو  رهدوبا

 ...حرفت رو بگو هیبق انی_ را من

 :برگرده و نگاهم کنه گفت نکهیا بدونه

 .گمیبعدا بهت م ست،ین مهیم ت   _ چ انیرا

کرد، خطاب به من   نگاه یم انیکه به را  ابروش و انداخت باال و درحایل یتا هی انت  ت

 :گفت

 !گشت  می_ امروز نوبت من و توئه بر  انت  ت

 :گفت  انیو تکون دادم که را رسم

 .مت  م لدا ی_ الزم نکرده، من با ه انیرا

بلند  صندیل یو از رو  ت   زم یرو گذاشتم رو  چه مرگشون شده؟ متعجب قویط نا یا

 :شدم و گفتم

 !انت  ت میبر  ا یب د،یخوب هم رو نزن یلی_ چه مرگتونه؟ خ من
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 :و گفتم انیرو کردم سمت را بعد 

 باشه؟ مت  _ دفعه بعد با تو م من

 !کردم  بچه چهارساله رفتار یم هیانگار داشتم با  دم،یبعد لپش رو کش و 

ذاشتم به  ... محل نیمونت  از اتاق رفتم ب انیرا عصتر  یچشما یاز جلو  انت  ت همراه

 !بهم د یچسب یم قبال یه نکهیحاال نه ا ه،ت  گ  یم افهیق دا یجد ان،ت  ت

 :همون جا ناله کردم ونت  ب میکه رفت  مارستانیب از 

 .گرمه  یلیخ ی_ وا من

 :بان چشماش کرده بود، گفت هیکه دستش رو سا  درحایل انت  ت

 .میار یاطالعات به دست ب یرس  کی د ی_با انت  ت

 :و انداختم باال و اسلحم رو در آوردم و گفتم ابروهام

 ؟_ چه اطالعایر  من

 :و گفت بشیج یرو کرد تو  دستش

 .گمیبهت م میدیرس _ وقتر  انت  ت

 :گفتم  تیو اداش رو در آوردم... با عصبان دمیکش  پوف  

 .متنفرم یار یعاقال رو درم یادا نکهی_ از ا من

 :زد و گفت سمتم و لبخند کخر  برگشت

 ستم؟ی_ مگه ن انت  ت

 :زدم و گفتم خودش نگاهش کردم و لبخند کخر  مثل
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 ._ نه من

 :زد و گفت یخند تک

 !زی   خل یم کمی_  انت  ت

 .ختر نداره من اول خل بودم بعد دست و پا در آوردم کم؟یجان من  کم؟ی

 ._ هر هر هر من

اف یم خندش خندش رو  ینجور یچند وقت ا نیا یکنم من تو   شدت گرفت و اعتر

 .بودم، چه مردونه... چه معقول، ژان ژان دهیند

 !از رو بره کمیپوکر نگاهش کردم تا  شه،یداره پررو م یلیخ دمید

 .رو بست ششیمثل بز نگاهش کردم که باالخره ن ینجور یهم

بهت نگم،  خ  یو ه مت  بگ که الل موی    ستمین _ حواست رو جمع کن، من لکیس من

 ؟یدیفهم

 :تند اومد سمتم و هولم داد عقب و گفت یقدم ها با 

 ؟یدار  با لکیس _ تو چه مشکیل انت  ت

 :بهش حمله کردم و گفتم حرکتش جا خورده بودم عصتر  نیکه از ا  من

 .ستیبه تو مربوط ن نیا باهاش مشکل دارم ویل _ کیل من

 یبلندش کردم و ناخنام و فرو کردم تو  ت   زم یگلوش و از رو   یو گذاشتم رو  دستم

 !کرد  خونشد رفتار یم یلیخ رفت ویل یم یگلوش، رنگش به کبود

 .کت    برخورد یم ینجور ی_ دفعه آخرت باشه با من ا من
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زدم و راه  نشیخشمگ یبه چشم ها یپوزخند ،ت   زم یحرکت پرتش کردم رو  هیبا  بعد 

شده، احمق چرا  ت  درگ که عه، با چند تا زامتر   دمیبرگشتم د اد ینم ی  صدا دمیافتادم، د

ها  از زامتر  یکیکنه؟ دستم و آوردم باال و انگشتام رو مشت کردم و   نیم کیشل

پشتک زد و با پاهاش  هیرفتم که  انت  مت تس هخورد و قطع شد، با دو ب چیگردنش پ

پاره پوره  هنت  پ قهیزدا،  ها گرفت! عجب حرکت خفت   از زامتر  یکی یبرا ی  پا ر یز  هی

هم و  یدختر بوده، اخمام رفت تو  دمیکه برگشت و د  دمیها رو کش از زامتر  یکی

رفتم،  انت  تمحکم، با درد نگاهم رو ازش گرفتم و به کمک  وار یمخش رو کوبوندم به د

 !شد تر یم اد یتعدادشون داشت ز 

برگشت سمتم و با نفس نفس  انت  که ت  شونیکیرس  یکردم تو   خایل گهید ت  ت هی

 :گفت

 ؟استفاده کت   تی_ االن وقتشه از چاالک انت  ت

 :که اسلحم رو به اونا بود گفتم  تعجب درحایل با 

 ؟_ چاالیک من

 :گفت  هگید زامتر  هیرو تکون داد و بعد از کشتر   رسش

به ها نریم ،فرا انسای   چاالیک ،یقدرت رو تو دار  نی_ تنها ا انت  ت آروم و  یتنت، رص 

 !کشندت

باالخره،  دمیقدرت رو فهم 25ها حمله کرد!  حرف رو زد و به رسعت به زامتر  نیا

 هیکارم   نی! دستام رو آوردم باال و بهشون نگاه کردم، همزمان با افرا انسای   چاالیک

دست راستم و  ت   که معلوم بود دختر بوده به سمتم حمله ور شد و در همون ح  زامتر 

بود!  دادم، عایل داشتم زجرش یم د،یکش  نایکگرفتم سمتش و از درد عربده ترس

 !کردم  مخش خایل یتو  یتر شدم بهش و گلوله ا کینزد
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وع کردم به دو  دمیکش  قر یعم نفس در همون حا چند تا حرکت  دن،ییو  رس 

 !از اندازه نرم بود شیبدنم ب ،چ   عت  ی چاالیک دمیهم زدم و فهم کیتناسیمیژ 

کرده   خایل ت  ت هی انت  ت دمیتق اومد، برگشتم د یشد و بعد صدا دهیرسم کش یموها

 !دیکش  که داشت موهام رو یم  مخ زامتر  یتو 

 ت   حاال خوبه هم ،یت   بهش زدم که متقابال لبخند زد و رسش رو انداخت پا یلبخند

به دور و برم نگاه کردم، همشون کشته  ما،یکرد  یم کیس    سیو گ سیگ  میاالن داشت

 :گفت  عی    رس  انت  بزنم که ت ششونیفضا عوض شه خواستم آت نکهیا یشده بودن، برا

 !گرمه، گرم ترش نکن  یلی_ هوا خ انت  ت

و  یو عرق ها دمیبه صورتم کش ... دستر گهیشدم د با اون بود، داشتم آب یم حق

 :ردم و گفتمپاک ک

 شن؟یدوباره زنده م نا یا دوی   نیم م؟یکن  کارشونی_ پس چ من

 :نگاهم کرد و گفت عی    رو گفتم برگشت و رس  نیا تا 

 ؟دوی   تو از کجا یم ؟_ چ   انت  ت

 :جمع شد و با تعجب گفتم افمیق

 ادته؟یرو  یکالج بهم نشون داد  یاون پشه که روز اول تو  ؟دونستر  _ مگه نیم من

 :رو تکون داد که ادامه دادم رسش

 ؟ی   ادتیشده بود،  به زامتر  لی_ اون زنده شده بود و تبد من

 :در هم شد و گفت اخماش

 ست؟ین یت   چ ت   گفت که همچ  _ پس چرا لکیس انت  ت
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 :دمیپرس یکنجکاو   با 

 ؟_ لکیس من

رو از  نیفکر فرو رفته بود و ا یو رسش رو تکون داد، تو  د یموهاش کش یال دستر 

 .دمیکه توهم رفته بود فهم  افشیق

 :جو رو عوض کنم گفتم نکهیا یبرا

ه از ا من  .بزنم ششونیخوام آت یم م،یدور ش نجا ی_ بهتر

زدم! لب هام  ششونیحرکت آت هیبا رسعت از کنارم رد شد و منم با  حرف   چیه بدون

شده بود، صورتم و  سیشدم، تمام بدنم خ هت  و برگشتم و به دور دست خ دمیو گز 

 !بود ی  طاقت فرسا یگرما  ،خ  یپشت گردنم که ه

وع کردم به قدم زدن، انگار پوستم کلفت شده  ونت  فرستادم ب قیرو عم نفسم و رس 

... چشمام رو سادمیکنم، تنها بود، وا  دا یرو پ انت  کردم تا رد ت  ت   بود... گوشام رو ت

 یرفته بود و نشسته بود، تو  بیغر  یجا هی یذهنم تصورش کردم، تو  یبستم و تو 

داره؛ چشمام رو باز کردم و مطمئنم که غم  ی  ابه تنه از یفکر بود هنوزم! فکر کنم ن

 .گشت بزنم  ی  گرفتم تنها  میشونم و تصم یتوشون نشست، اسلحم رو گذاشتم رو 

انداختم، خاموش بود... خب معلومه  در آوردم و بهش نگایه بمیج یرو از تو  میگوش

دکمش و فشار دادم تا روشن بشه، در کمال  گه،ید شهیم ینطور یب باشه اآ یتو  وقتر 

 .بود ختهیصفحش بهم ر  یها کسلیپ کمی تعجبم روشن شد ویل

 هت  باز گشاد شد و با شوق به آنتر  خ شمیبرام گرفته بود، ن گرم عجب گویس    د یوح دم

ردم داخل ک  رو عصتر  میبسته شد و گوش شمینبود، دوباره ن یختر  چینه، ه شدم ویل

 .تف تو ذاتت بم،یج



 
 

194 
 

بهش انداختم... آب دهنم و با رس و صدا  از مغازه ها شدم، نگایه یکیوارد  عصتر 

 .نداره واال فرفر  چیکش خونه ه  هت  با ش ؟یمغازست جد نیقورت دادم، ا

 م؟یمگه دار  ؟یو کولر گاز  ی  جا ت   هنگ کردم، نه بابا همچ یکولر گاز   دنید با 

شهر قطع بود و  نیا یبرق تو  سادم،یتند به سمت کولر رفتم و جلوش وا یقدم ها با 

 !رو از ما گرفته بودن پست فطرت همه چ   یکرد، کثافتا  کار ما رو بدتر یم

نگاه کردم، چند تا برگه بود که روش فقط نوشته  الشیو به وسا شخوانیپشت پ رفتم

 دمیکش  یک بشه، پوف بلندتا عرقم پا  میشونیپ یرو  دمیلباسم رو کش ت   بود... آست

 کهیو هزار ت ت   زم یافتاده رو  شهیش هی دمیاومد، برگشتم د یت   افتادن چ یکه صدا

که همون جا بود رفتم و   یبه سمت در فلز  رومآ ی... با قدم هاومد یشده، بازم صدا م

 کهیت هیسگ افتاده بود به جون  هیتعجب کردم،  دمید که یم  یت   بازش کردم، از چ

دو قدم رفتم عقب،  دمیکه د  یت   از چ گوشت، از حضور من رسش رو بلند کرد ویل

 .شده بود لیتبد هم به زامتر  وونیح نی... العنتر 

 عت  یاتفاق بده،  هی نیا ،ت   خورد زم یم یه پارس پارس ترسناکش به سمتم اومد ویل با 

 یم همشون یدلم براش سوخت، دلم برا شن؟یم لیتبد هم به زامتر  واناتیح

ناراحت اسلحم و آوردم باال و با چند تا گلوله راحتش کردم...  یا افهیسوخت، با ق

فضا  یکه تو   ترسنایک غیج یبا صدا ،شد و به سمت عقب پرتاب شدم دهیموهام کش

 یلیترسناک، خ یلیخ یلیخ زامتر  هینگاهم رو هراسون کشوندم سمت صدا،  د یچیپ

زد، دستاش رو به سمتم دراز کرد و خواست خفم کنه  یم غیبود و ج سادهیترسناکا وا

 !ت   زم یلگد بهش زدم، پرت شد رو  هیکه با پام 

 مارستانیشدم، لباس ب هت  کردم بهش خ  که موهام و درست یم  شدم و در حایل بلند 

و دوباره بلند شد و به سمتم  دمیبوده قبال، لبم رو گز  مار یب نکهیا عت  یتنش بود، 

 !بود المصب یقو  یلیحمله کرد، خ



 
 

195 
 

و  د یکش  یدردناک تر  غیکه ج  دمیچیموهاش و دور دستم پ ت   هم یبود برا دختر 

 لرزوند و باعث یم کل مغازه رو داشت یم  غاشیج وار،یبه د دمیمخش رو محکم کوب

 .تر شم شد من عصتر 

آن همشون  هیصداش بند اومد، در  نکهیتا ا وار یبه د دمیبار رسش رو محکم کوب چند 

 یزدم تا اگه بازم تو  شیمغازه رو هم آت ون،ت  زدم و با رسعت از مغازه زدم ب شیرو آت

 ... کیسمارستانیبود نابود بشه! با رسعت نور خودم رو رسوندم به ب یت   اونجا چ

 :زدم و داد زدم نبود، سویر 

 !کست  ف _ یه من

، دو  مارستانیب ت   هم یبچه ها تو  دمیپارسش فهم یصدا با   سمتم که دستر  د ییهستر 

 نه؟ ا یگرفته   ض  یکردم بفهمم مر   و سیع دمیبه رس و گوشش کش

راحت شد، بدنش داغ بود و زبونش رو از گرما انداخته  المیسالمه خ دمیفهم نکهیا از 

 افشیترسناکه ق یلیهستم! خ کست  االن عاشق ف دمیترس منکه از سگ یم ون،ت  بود ب

 :و گفتم دمیبامرامه! خند ویل

 کجان؟  هی_ بق من

زنه  داره گشت یم انیرا دمیبخش بزرگ تر شد که د هیکرد و منم دنبالش، وارد   حرکت

بود و  مارستانیب وتر یکامپ  یرسش تو  زنن، اما لکیس و مت هم با هم حرف یم و دیم

آروم به سمتش راه افتادم که تمام نگاها  یلبش! مشکوک با قدم ها یلبخند رو  هی

 .برگشت سمت من

 کجاست؟  انت  _ پس ت انیرا

داد!  دقت کردم که آب دهنش رو قورت یم و انداختم باال و به حرکات لکیس شونم

 :و گفت د یدستم رو کش عی    رس  که دیم  سمیخواستم برم بغل وا
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 ؟کت    یکار   توی   نیم لدا،یگرمه ه  یلی_ هوا خ دیم

 :تکون دادم و گفتم و به عنوان منق   رسم

که من   ستین یکار   نیا تونستم ویل یم د یشا ینه، در حالت عاد د ی_ باور کن من

 .بخوام انجامش بدم

 :گفت  یدستم رو ول کرد و مت با تک رسفه ا حالیب دیم

 .شهر هست نیا ینفر به جز ماها تو  هیمن مطمئنم که  _ حق با توئه، ویل مت

 :و گفت ساد یپشت رسم وا انیرا

 !دارم حیس ت   همچ قا ی_ دق انیرا

 :با حالت دعوا گفتم د،یرو کش ماشیبلند شد و تمام س ستمیاز پشت س لکیس

 .سوزن یم ؟کت    باهاشون برخورد یم ینجور یکه ا  ی_ مگه تو پولش رو داد من

 :کرد و با انداختر  شونش به سمت باال گفت  یا خنده

 .ستی_ مهم ن لکیس

 :گفتم  با بدجنیس ارمیحرصش رو درب نکهیا یبرا

 هوم؟ م،یما بفهم خواستر  یمداخلش که ن یدار  یت   چ دمی_ شا من

 :نگاهم کرد و گفت خشک

 ؟_ مثالچ   لکیس

 :گفتم  که با لحن محکیم  وندهیبپ ا یبه اون دن گهید خواستم

 .گمیرو م چ   دوی   _ خودت یم من
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 :و گفت د ینگاهم کرد که باالخره خند کمی

 .بخوابم مت  بود، خستم م یمزه ا یر  _ باور کن شوچ   لکیس

 که موهاش رو یم  در حایل یابروم رو فرستادم باال و اون ازمون دور شد، هت   یتا هی

 :خاروند گفت

 هست؟ یت   چ یجد ی_ جد یهت  

 :شدم و گفتم نهیبه س دست

 !دونم _ نیم من

به رس تا پاهاش کردم و آروم دستش رو  دستش رو دور شونم انداخت که نگایه انیرا

 خراب و صوریر  با وضیع انت  ت دمیکه د  میپا رسمون رو چرخوند یبا صدا د،یکش

در هم بود... دوست داشتم وارد ذهنش  افشیسوخته در برابر آفتاب وارد شد، ق

 ت   چرخوند سمت ما و نگاهش ب رو فهمه! رسش  دونستم که یم یم بشم و بخونم ویل

 !رد و بدل شد انیمن و را

 ؟_ تو برگشتر  انت  ت

 :گفتم  رسد 

 !وقته یلی_ خ من

 :داد به ستون و گفت هیشلوارش و تک بیج یو دستاش رو کرد تو  د یرو گز  لبش

 !بهتون بگم یت   چ هیخوام  _ یم انت  ت

... پشت رسش رو نگاه کرد و دوباره برگشت میشده بود هت  کنجکاو بهش خ  همه

 :سمتمون و لب زد

 .میحرف نزن لکیس یدر مورد نقشه هامون برا _ الزمه که چند وقتر  انت  ت
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 :آروم رفتم سمتش و گفتم م،یرو نگاه کرد هم میبرگشت همه

 ل؟ی_ به چه دل من

 :چشمام و گفت یزد تو  زل

سه، االنشم حالش خوب ن یلیممکنه اون خ نکهیا ی_ برا انت  ت  !ستیبتر

  یصدا دار  پوزخند 
 

 :گفتم  زدم و دستام و بردم باال و با مسخریک

 ...دیشما بگ هرچ   س،یرئ ی_ چشم آقا من

 :برگشتم سمت بچه ها و گفتم بعد 

چون ممکنه دوست دختر گرامش سکته  د یگوش بد  شونی_ بچه ها به حرف ا من

 !کنه

 :شونم و گفت یسمتم و با دستش محکم زد رو  اومد 

 ؟_ ِد آخه تو چه مرگته لعنتر  انت  ت

به  خواست نگاه کردم...  انیرفت عقب، با تعجب به را هو یبزنه که  یا گهید یرص 

 :و گفت نشونیداده بود! مت اومد ب هلش انیرا

 !دیبچه ها، تمومش کن یه _ یه مت

 یدستم و گذاشتم رو  ،صندیل یمن متعجب به سمت عقب رفتم و نشستم رو  ویل

 .بودم دهیرو ازش ند یبرخورد ت   چش بود؟ تا حاال همچ لعنتر  انت  ... تمیشونیپ

از  دم،یهم زل زده بودند... لرز  یبه چشم ها برزچ   انیو را انت  کردم، ت  نگاهشون

دفعه اون  نیمن نشست و ا یرو  انت  ت کم کم نگاه برزچ    ،یجد دمینگاهشون لرز 

 !پوزخند زد و ابروش رو انداخت باال و بعد عقب گرد کرد و با رسعت ازمون دور شد
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اومدن  یو هت   و مشغول حرف زدن باهاش شد، دیم یگوشه ا  د یرو کش انیرا مت

، هت   سمتم و کنارم هم دستش رو  دستم رو گرفت و فشار داد و دیم ینشستر 

 :بازوم، متعجب گفتم یگذاشت رو 

 د؟ی_ چتونه؟ چرا عزادار  من

 :و گفت د یلبش رو گز  دیم

 من یم ه،ت  موقع ها با خودش درگ نجور یا ان،ت  _ ناراحت نباش از دست ت دیم

 .شناسمش

شده بود... صورت  هت  به من خ شونینگاه کردم، پر  انیرو آروم تکون دادم و به را رسم

  چارهیاون ب
 

بهش  لبخند آرویم خت،یر  از رس و صورتش یم هم سوخته بود و خستیک

 .نگاهش رو به مت دوخت زدم که متقابال لبخند زد و به آرویم

 :به بچه ها گفتم واشی

 !زنم گشت یم  مت  بخوابم؟ بلند شدم م کمی شهی_ م من

 :با لبخند گفت یهت  

 !_ البته یهت  

چه مرگشونه؟ از کنارم رفتر  و من  گهید نا یا د،یرو بوس میشونیهم بلند شد و پ دیم

 .و چشمام رو بستم دادم به صندیل هیراحت تر نشستم و رسم رو تک کمی یهمونطور 

 

 کل  یدانا

  لدا یبسته ه یبه چشم ها نگایه انیرا
 

 یم لدا یاز رس و صورت ه انداخت، خستیک

 !کرده بود  یبا اعصابش باز  شده بود و حسایر  ونهو ید انت  ... تد یبار 
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 :شونه مت گذاشت و با لبخند گفت یرو رو  دستش

 !ستین یت   چ قی_ رف انیرا

 :نگاهش کرد و آروم گفت یجد مت

کنم... تو عاشق   حس ها رو درک یم نینگاه ها و ا نیمن ا ان،یرا _ خر خودیر  مت

 درسته؟ ی  لدایه

 :کالفه گفت  انیرا

 ...مت  ت   _ بب انیرا

 :و گفت د یحرفش پر  ونیم مت

 فهمم چون عاشقم... تو االن فکر یم حال تو رو فقط من یم ان،یرا ت   _ نه تو بب مت

 بهش داره؟ حیس لدا یه ا ی لداست؟یخاطر خواه ه انت  که ت  کت  

 د یکش  داره؛ مت پوف   حیس ت   فقط نگاهش کرد، با همون نگاه فهموند که همچ انیرا

 :و رسش رو تکون داد و گفت

... منم مطمت   کنند که انگار از هم متنفرن ویل  باهم رفتار یم یجور  هیدوتا  نی_ ا مت

 !ستمین

 :نگران شد، مت بغلش کرد و در گوشش ادامه داد انیرا نگاه

 !که تو هم عاشق بیس    دمیکش  رو یم یانتظار روز  ق،یقشنگه رف یلی_ عشق خ مت

جلوش رو گرفت و با خنده از  حلقه بزنه ویل انیرا یاچشم یخواست تو  یم اشک

 :مت جدا شد و گفت

 .... یبگ مونه... به کیس خودمون یم ت   موضوع ب نیخوب بسه، ا یلی_ خ انیرا
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 :گلوش و گفت  یرو  د یبا خنده دستش رو کش مت

 !_ پخ پخ مت

هم با لبخند به  انیمت رو صدا زد تا باهم برن گشت و را دیم دن،یخند ی  دوتا بعد 

بزنه که دوستش  اد یکه خواب بود نگاه کرد، دوست داشت به سمتش بره و فر   لدا یه

 !که باهاش بد برخورد کنه  د یترس یم د،یترس یم لدا یاز رفتار ه داره ویل

دستش رو  یکیرفت که  راه یم ینطور یکرد و راه افتاد، هم  لدا یچشم از ه باالخره

مواجه شد، متقابال اخم کرد  انت  اخمالو ت افهیق شونش و برگشت که با  یگذاشت رو 

 :و گفت

 _ چته؟ انیرا

 :گفت  یجد انت  ت

سم چه مرگته، تو که یم د ی_ من با انت  ت کارام   یتو  دوست ندارم کیس دوی   از تو بت 

 !دخالت کنه

 :زد و گفت یپوزخند انیرا

 ؟خواست بکت   دلت یم یدادم اون وسط هرکار  _ پس اجازه یم انیرا

 :زد و رسش رو تکون داد و گفت یپوزخند انت  ت

 !قیبهت بگم رف یت   چ هیخوام  یم ... ویلمیمن و تو با هم دوست ان،ی_ بد نشو را انت  ت

 :شد و لب زد انیرا کینزد کمی

 !کن  ونت  _ فکرش رو از رست ب انت  ت

 :با حقارت نگاهش کرد و گفت انیزد، را لبخند مهربوی   بعد 
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 ._ تمومش کن انیرا

و رسگردون دستاش رو فرو کرد ال به  ونت  زد ب مارستانیمحکم از ب یبا قدم ها بعد 

 !موهاش یال

 

 لدایه

تکون دادم، خشک شده بود... انگار تموم بدنم خشک شده بودن  رو به سختر  گردنم

 !شده بودم به مجسمه لیو تبد

 خشکم زد، تکون سختر  تا بدنم باز بشه ویل دمیرو باز کردم و دستام و کش چشمام

 عت  یآخه  ا یبسته بود! خدا خیشدم، همه جا... همه جا  هت  خوردم و به دور و برم خ

روش و  دمیکش  زده بود... دستر  خینگاه کردم، صفحش  میبه ساعت مچ ؟چ  

 !شهینجا داره نابود میخوده خدا... ا ا یفقط سه ساعت گذشته،  دمیفهم

متوجه  چکیسیه عت  یاب بودند، همشون... بچه ها که خو  هیافتاد به بق نگاهم

 نشده؟

 دمیکش  دستر  ،خ  ی ت   به زم دهیبلند شم که متوجه شدم پاشنه کفشم چسب خواستم

 بود نه؟ بیزده بودن و نم دار بودن! رسدم نبود... عج خیموهام که  یال

کردم تعادلم رو حفظ کنم   یم سیع سادم،یو وا ونت  ب دمیها کش خیزور پاشنم رو از  به

 :... بلند گفتمت   نخوردم زم تا زریر 

 !دیدارشی_ بچه ها ب من

؟ عج  نا یا عت  ی دور و  دنیبلند شدن و از د ها... همشون به سختر  بهیگشت هم نرفتر 

 :و گفت د یبازوهاش و چسب برشون دهنشون قفل کرد، دیم
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 !فهمم _ من نیم دیم

به کمکش رفت، تمام بچه ها  انیرا ت   هم یبرا ت   خواست بلند شه که خورد زم مت

 !بودن دهیخودشون رو چسب

 _ رسدتونه؟ من

 چاالیک نیفکر کنم به خاطر ا ست؟یرو تکون دادن، پس من چرا رسدم ن رسشون

 !باشه

 :و با زبونم تر کردم و گفتم لبم

 ...ونت  ب میبر  مارستانیاز ب د ی_ بچه ها با من

 لکیس میدیکه د  میاومد... برگشت یت   افتادن چ یصدا سن،یکمکشون تا بتونن وا  رفتم

 !ت   خوره، خورده زم زده و دندوناش بهم یم خیکه   در حایل

اون  ازش متنفر بودم ویل یلیخ نکهیرفتر  کمکش و بلندش کردن، با ا یو هت   انت  ت

از اتاقا شدم و پتو  یکیانسان بود، برگشتم و به دور و بر نگاه کردم، با رسعت وارد 

 !بود نیا شیخوب مارستانیروشون رو برداشتم، ب یها

رفتم و دوتا پتو  همشون و پتو ها رو دادم دستشون، به سمت لکیس شیپ برگشتم

از پتو ها رو گرفتم  یکیدادم بهش که با تعجب نگاهم کرد، نگاهم رسده رسد بود، 

 :و گفتم انت  سمت ت

 !ای_ ب من

 :نگاهم کنه گفت نکهیا بدونه

 !ستین_ رسدم  انت  ت
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هامون  افهیبا لبخند ازم تشکر کرد... همه ق ان،یپتو رو برگردوندم و دادم به را الیخیب

هم که  من رسدم نبود... به خاطر چاالیک بهیعج شده بود و لبامون بنفش، ویل د یسف

 ه؟یرو دارم؛ پس واسه چ چاالیک یو ت  فقط من ن ست،یرسدش ن انت  چون ت ستین

 میبر  مارستانیتا از ب یو هت   انیرفتم کمک را هک  دنیلرز  همشون داشتر  از رسما یم

هممون متعجب به دور و بر نگاه  مارستانیاز ب ونت  ب می... پاهامون رو که گذاشتونت  ب

حاال  میشد از گرما تلف یم میداشت شیچند ساعت پ ت   انگار نه انگار تا هم م،یکرد

رو فرستادم  نفسمده بودن! ز  خیکه درختا هم   یبندون بود، جور  خیهمه جا برف و 

 !هوا پخش شد یکه بخارش تو   ونت  ب

 !جادوگره هیکار   نیخورم ا _ قسم یم مت

 :در هم شد و گفتم اخمام

، راه ب یبرا میکن  دا یبهتر پ یجا هی د ی_ با من  !دیفتیپناه گرفتر 

هیو  یرو  لکیس تا  میجلوتر راه افتاد انت  خورد، من و ت بود و دندوناش محکم بهم یم تر

پاهامون، نگاهش کردم... کاج بود!  یپرت شد جلو  یت   چ هی هو ی م،یمراقبشون باش

روش بود که داشت من رو  زامتر  هی... شدم ویل هت  رسم و گرفتم باال و درخت کاج خ

 رسما هم دووم آوردن؟ نیا یتو  نا یکرد، ا  نگاه یم

وع کرد به چنگ زدن صورتم، صدا امیبه خودم ب تا  گلوله اومد و   یپرت شد روم و رس 

و با  یت   اسلحش رو آورد پا انت  ت دمیپرتش کردم اون ور که د با یمتوقف شد! تقر  زامتر 

 :گفت  یلحن رسد

 !_ بلند شو انت  ت

 !دمیکش  دراز یم ینجور یشد گفت وگرنه من تا ابد رسدرگم هم خوب
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  به معت   کخر   لبخند 
 

ها دارن تلف  چارهیبچه ها ب دمیزدم و بلند شدم، د مسخریک

نفسم  م؟یکن  کار یچ ا یکردم و همه جا رو گشتم، خدا  شتر یرسعتم و ب ت   هم یبرا شنیم

 :لرزون از رسما گفت ی  با صدا که دیم  ونت  فرستادم ب قیو عم

 !... اووهمارستانیهمون ب میبرگرد د ی_ فکر کنم با دیم

 :کردم و گفتم  نگایه انت  و منم درمونده به ت د یلرز  بعد 

 !ارمیم ت  چوب گ نمی_ برشون گردون من برم بب من

باور  نیکه اونجا بود رفتم، ا  رو تکون داد و من به رسعت به سمت تنها پاریک رسش

و کالفه برگشتم و  دمیکش  خور خور آیه یزده بود، با صدا خیبود که همه جا  نکردی  

دا اومدم، بازم زدم که دوباره از پشت رسم ص ت  چند تا ت ،اسلحم و گرفتم سمت زامتر 

،  دمیبرگشتم که د  اده؟یمگه چه قدر هستر  که انقدر تعدادشون ز  نا یاچهارتا هستر 

 دمیپشتک زدم و با پاهام محکم کوب هیهوا  یسمتشون حمله کردم و بلند شدم تو  به

 !ت   زم یرو  د یو کال پاش شونیکیرس  یتو 

 شون،یردم به بقک  کیاسلحم رو در آوردم و تند تند شل ت   زم یکه نشستم رو   ت   هم

 !خورد به هدف یم امت  ت قا یشده بود و دق اد یاز اندازه ز  شیقدرتم ب

زدم  ششونیفرستادم و آت ونت  ب قیمردن، همون طور نشسته نفسم رو عم همشون

 !اوردیدووم ن اد یز  شیآت ویل

رو رسم، کالفه  ختیتمام برفاش ر  هو یکه کنارم بود و   به درختر  دمیپاهام محکم کوب با 

به درخت انداختم، دستم و گذاشتم روش... مرطوب شده  برفا رو تکوندم و نگایه

 !بود
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وع  یلیاز درخت رفتم باال، خ الیخیانداختم باال و ب یا شونه راحت و آسون... رس 

تا  ت   زم یکردم رو   کندم پرتشون یم  درخت، همزمان که یم یکردم به کندن شاخه ها

 !بکنم یر ت اد یبتونم تعداد ز 

شاخه ها رو بغل کردم و  ،یت   شاخه هاش رو کندم و خودم رو کشوندم پا شتر یب با یتقر 

 .شنیها دارن تلف م چارهیراه افتادم، خدا کنه اندازه باشه... ب مارستانیبه سمت ب

 ،ت   پاشنه بلندم بخورم زم یزده بود و هرآن ممکن بود با اون کفش ها خیهم  ت   زم

 یبرا ت   زم یرو  زهیامکان داشت چوب ها بر  خواست با رسعت نور برم ویل دلم یم

گشتم و   بار بریم کی قهیدق کیشدم و فقط قدم هام رو تند کردم،  الیخیب ت   هم

 !نبود یکردم، خدا روشکر ختر   پشت رسم رو نگاه یم

ا رفتم و شاخه ه میکه قبال بود  ی  شدم با رسعت به سمت همون جا مارستانیوارد ب تا 

ها داغون بود... دقت  افهیق دن،یلرز  داشتر  یم چیهمشون پتو پ ،ت   زم یرو  ختمیرو ر 

رسما رو  من قرمز شده بود ویل یرفت، انگشتا تر یم یت   هوا داشت پا یکه کردم دما

 !ناراحت ا یباشم  شحالخو  د یدونم با کردم، نیم  حس نیم

 !کاش  ی... انت  بگ شیهم، کاش آت یرو  دمیتند شاخه ها رو چ تند 

 :گفتم  یم لب یه ر یروشن بشه، ز  شیتا آت دمیو بهم مال دستام

... رس  توی   _ بدو بدو، تو یم من  !عی    دختر

باز خاموش  گرفت ویل  شیآت هو یدستام تند شده بود، نگاهم به شاخه ها بود،  حرکات

 !شد

به  م،یدار  از یبه چوب خشک هم ن ،ت   زم یبستم و ولو شدم رو  یدیرو با ناام چشمام

 !زده بود خی بود که همه چ   نیا ر و بر نگاه کردم، بدبختر دو 
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سوخت...  کردن، دلم داشت به حالشون یم  ها همشون با لرزش به من نگاه یم بچه

 !بذارم انقدر عذاب بکشن د ینبا

 کو؟  انت  _ ت من

 :گفت  لرزوی   یبا صدا انیرا

 !کنه  دا ی_ رفت غذا پ انیرا

وع  یکیبه سمت  عی    کرد، بلند شدم و رس   اونم داشت کمک یم چارهیب از اتاقا رفتم، رس 

، ه و رسگردون به دور  ونت  شد، از اتاق اومدم ب نیم دا یپ چویر  ت   چ چیکردم به گشتر 

رفتم سمتش و لمسش کردم،  وار،یتخت کنار د هیو بر نگاه کردم، نگاهم افتاد به 

 :گفتم  یلتشک روش رو برداشتم که با خوشحا

 !هیچوب ول،ی_ ا من

نشده بود و فقط  سیباشه، خداروشکر خ چویر  مارستانیب یتخت تو  هیبود  بیعج

شد و  جاد یروش ا وسطش تا نصف بشه، تریک دمیدستم و محکم کوب عی    رسد بود، رس 

 نهیاش کنم، دست به س کهیت کهیت د یبا ،ت   زم یبرش داشتم و انداختمش رو  عی    رس 

 کهیت هیرو گذاشتم گوشش و اون  ماز پاها یکیبهش انداختم و بعد رفتم جلو و  نگایه

بزرگ بودن، هرکدوم  یادیشد، ز  لیو چوب به دوقسمت تبد دمیسمت چپش رو کش

کار و کردم که   نیرو بازم به دوقسمت، انقدر ا گهیرو به دو قسمت و هر قسمت د

اون شاخه ها، چشمام و بستم و از خدا  یشدن و انداختمشون رو  کیباالخره کوچ

چشمام و باز کردم و دستام رو گرفتم سمت چوب ها، در  عی    تم، رس کمک خواس

دونم  و گرما! نیم شیخواستم... کمک حرارت، آت کمک یم  وهامت  اعماق وجودم، از ن

،   یم شیجلز ولز اومد، داشتر  آت یچه قدر زل زدم به چوب ها که باالخره صدا گرفتر 

ها شعله ور  وبشد و چ شتر یبشه، کم کم حرارت ب شتر یب شیزور زدم تا آت شتر یب

 :و گفتم دمیشدن، خند
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 !دیتا گرم ش کینزد د ییای_ بچه ها ب من

 :و گفت د یکش  و پوف   ت   زم یرو  ختیغذا ها رو ر  عی    هم از راه اومد و رس  انت  ت

 !کردم  داشونیپ _ با بدبختر  انت  ت

و دستاشون رو گرفتر   کیزدم و نگاهم رو گرفتم، همشون اومدن نزد کخر   لبخند 

 :از کنارم به گوشم خورد انت  ت یصدا ش،یسمت آت

 !بود _ کارت عایل انت  ت

 !کردم  کرد اصال عشق یم  یم فیازم تعر  عمق گرفت، وقتر  لبخندم

 :زود لبخندم رو جمع کردم و گفتم ویل

 !دف هیباز نباشه  یت   چ یدر  یپنجره ا نمی_ من برم بب من

رو  افتاد، همه چ   انیاز کنارش دور شدم که آخر رس نگاهم به نگاه اخم آلود را عی    رس 

اتاقا  یکی یاز تو  تر یبوم ب عج یخواستم برگردم که صدا چک کردم و با خوشحایل

که صدا ازش اومده بود   اسلحم رو در آوردم و به سمت اتافر  عی    اومد! با تعجب رس 

روبه  زامتر  هی دمیآروم وارد شدم که د ،ت   مز  ود خورده ب یت   چ هیراه افتادم، انگار 

 !مشنگ وار،یخوره به د یم خواد راه بره ویل یم و یه سادهیوا وار ید یرو 

افتاد، مرموز نگاهم دوباره برگشت سمت  ت   زم یکه افتاده بود رو   به پارچ آیر  نگاهم

تم آروم به سمتش رفتم و دس یبا قدم ها وار،ید یخورد تو  که هنوز داشت یم  زامتر 

اسلحم و  هیکرد که در صدم ثان  شونش، به رسعت برگشت و غریس   یو زدم رو 

 !وارید یرو  د یمخش و خونش پاش یگذاشتم رو 

 ...دهیفرستادم، هنوز هم حس حالت تهوع بهم دست م ونت  ب قیرو عم نفسم

 باشه؟ مارستانیب نیا یهم تو  یا گهید زامتر  نیهم، نکنه به جز ا یرفت تو  افمیق
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 دهیتفنگم رو نشن یبگم، البته اگه صدا یت   نخواستم به بچه ها چ شدم ویل نگران

 !باشن

گشتم اتاق ها رو   همزمان که راه رو بریم ون،ت  زدم و از اتاق رفتم ب ششیآت عی    رس 

هم بود  یبزرگ و مجهز  مارستانیتوش نباشه، چه ب یت   چ کردم تا زامتر   چک یم

 !لعنتر 

نشستم و براشون  یو هت   انیرا ونیتر شده، م لرزش بچه ها کم دمیبرگشتم د وقتر 

 شیقوط دوارمیگرم شه، ام  کمیتا  شیرو باز کردم، بردمش سمت آت ا یکمپوت لوب

 !ذوب نشه فقط

و  ونت  و قاشقش رو فرو کردم توش و در آوردم ب یت   گرم شد آوردمش پا  کمی وقتر 

 :و گفتم یگرفتم سمت هت  

 !_ دهنت رو باز کن من

کبودش رو به خنده کش داد و دهنش رو باز کرد، قاشق رو محکم فرو کردم   یها لب

 :دهنش و گفتم یتو 

 !رو خودت بخور شی_ بق من

نگاهش رو  ان،یاز کپموت ها رو هم باز کردم و گرمش کردم و گرفتم سمت را گهید یکی

 :چشمام و گفت یدوخت تو 

 ؟یدی_ خودت بهم نم انیرا

 :زدم و گفتم یلبخند

که من قراره بهت افتخار بدم و   خوش شانیس یلیه پش خوب! البته بگم خ_ باش من

 !غذا بذارم دهنت
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 نشونیب انت  فقط ت ان،یرا نیبود ا بچه بامرایم یلیکرد، خداوک  آرویم ی خنده

 !هیاخالقش سگ

منم که عشقم اصال)باالخره سازندشون منم  قه،یرف یلیمت هم بامرام و خ وگرنه

 خخخ( گهید

 :و گفتم انیکردم و گرفتم سمت دهن را  ا یرو پر از لوب قاشق

 !_ عا کن من

حلقش که  یشد و باالخره دهنش رو باز کرد، قاشق رو محکم کردم تو  شتر یب خندش

 :به رسفه افتاد و گفتم

 .زمی_ حاال بخور عز  من

 :دهنش در آورد و با لبخند گفت یرو از تو  قاشق

 !وونهی_ د انیرا

 :گفتم  و با لبخند تلخ   شیآترو دوختم به  نگاهم

 .وونمید هی_ آره من  من

شوکه شدم که به من زل  د،یرس انت  ت هت  شد به باال و به نگاه خ دهیکم نگاهم کش  کم

 یبا صدا لکیس ش،ینگاهم و گرفتم و بازم دوختم به آت عی    زده بود! هول شدم و رس 

 :گفت  یگرفته ا

 د؟یجور کن وتر یکامپ  ا یلب تاب  هیبرام  د یتون _ بچ... بچه ها)رسفه( یم لکیس

 :ابروم رو انداختم باال و گفتم یتا هی

 ت  گ  میتون و مرطوب، لب تاب یم سهیخ رسما که همه چ   نیا ی_ به نظرت تو  من

 لب تاب رو؟ یخوا یم چ   یبعدشم، تو اصال برا م؟یار یب
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 :رو دوخت به من و گفت نگاهش

  ینجور یتا ابد ا مینتو  ها، ما نیم پروژه زامتر  ت   هم ی_ برا لکیس
 

 !میکن  زندیک

 :زدم و گفتم یپوزخند

 نه؟ ،کت    ستگاهیما رو ا یخوا هفتت یم کی_ آهان مثل اون  من

و مت،  نگفت و فقط رسفه کرد، نگاه خصمانم رو ازش گرفتم و دوختم به دیم یت   چ

 !رو در آوردن بابا هم که ع*ن عاشقر  نا یا

باز شده بود و  شیآت یهاش در اثر گرما خیکه   سمیخ یموها یرو کردم البه ال دستم

به کلمون بخوره وگرنه  زدنه باعث شد باز آیر  خی نیرسم رو خاروندم، خداروشکر ا

 !میزد شپش یم

احت کن انت  ت به  ارم،یب ت  لب تاب گ هیتونم  یم نمیتا من برم بب د ی_ بچه ها شما استر

  ینجور یا میتون ما نیم قول لکیس
 

 !میبکن یباالخره فکر  د یبا م،یکن  زندیک

ت رو کم کن انقدر فلسفه نباف واسمون)حسودبدبخت( باشه  بابا، بلند شو رس 

و  ت   زم یو همون جا ولو شدم رو  دمیکش  ی  بلند باال ازهیشد و رفت که من خم بلند 

نکنه رسدش شده دوباره؟ رسم  د،یلرز  دمید نهیبه ع ان،یرا یپا یرسم رو گذاشتم رو 

 :رو بلند کردم و گفتم

 رسدته هنوز؟ انی_ را من

 :زد و گفت هولیک لبخند 

احت کن کم،ی_ آره  انیرا  !تو بخواب، استر
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 هو یچه نرم و راحته،  شیپاهاش، آخ یرو تکون دادم و دوباره کلم و گذاشتم رو  رسم

من، چشمام رو بستم و  یپتوش رو نصفش رو انداخته رو  دمیبه خودم اومدم د

 !وار جمع شدم ت   خودم جن یشدم و تو  لبم نشست، مور مور  یرو  یلبخند

... انگار دمید نیم خوایر  چیبود و سکوت، ه ایهیوقتا خواب من فقط س شتر یب مثل

 !نبودم ا یدن نیا یاصال تو 

اتفاق افتاده  خبندونیشد،  هوا کم تر یم یگذشتند و دما  رحمانه یم ها یر  ساعت

 موهام رو نوازش یم به بدنم دادم، دستر  بود، چشمام رو باز کردم و کش و قویس

و به طرف نگاه کردم،  دمیکش  ی  بلند باال ازهیانقدر مهربون شده؟ خم ... یککرد، آچ  

 !تر د یبود... لباش کبود تر شده بود و صورتش سف انیرا

 :زد و گفت یشدم و بلند شدم نشستم رو به روش، لبخند نگرانش

 ؟یدی_ خوب خواب انیرا

 :صورتش و گفتم یم رو و گذاشت دستم

 حالت خوبه؟ ان،ی_ را من

نگاه کردم، اونا هم  هیبه بق عی    رو تکون داد و فقط نگاهم کرد، برگشتم و رس  رسش

، رس  انیاز را دست کیم ور و اون رفتم،  نیبلند شدم و هراسون به سمت ا عی    نداشتر 

چه  ا ینبود، خدا یت   چ تمام تختا رو بهم زدم ویل یکنم... رو   دا یدوباره چوب پ د یبا

 بکنم؟ غلیط

کنم... اشکم داشت   خواهش یم ا یو به فکر فرو رفتم، خدا سادمیبه کمر وا دست

 !رسم جرقه زد، آره ممکنه بشه یتو  یفکر  ومد،یدرم

هم  انت  بود، ت میوخ یلیخ تشونیو به سمت بچه ها رفتم، وضع ونت  اتاق اومدم ب از 

 !خواب بود
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 ی  سالم نگهشون دارم، اونا بال د یه ها حرارت بدم، باکردم به بچ  و سیع دمیو گز  لبم

 !هیحتم انت  مرگ من و ت اد یرسشون ب

 :شد و گفت ر یاز چشمش رساز  اشیک شد، دیم دهیو مت به من کش انیرا نگاه

 ؟رصف کت   د یبا یچه قدر انرژ  دوی   _ یم دیم

 :گفتم  مهربوی   با 

 !رستون ی_ فدا من

 شیمواظب باشم که آت یلیخ د یگرم کردنشون، با  یکنارشون و تمرکز کردم رو   نشستم

از ته دل گفت و  یس  یآخ گشت، دیم  ! رنگ صورتاشون کم کم داشت بر یمنت  نگ

 :با تعجب گفت پتو فرو برد، لکیس یتو  شتر یخودش رو ب

 لدا؟ی_ کارتوئه ه لکیس

 دهیدراز کش یشد، هت   تکون دادم، خداروشکر داشت گرمشون یم رو به آرویم رسم

احت کنه، پتو رو محکم کش ت   زم یرو بود   !دمیکش  قر یروش و نفس عم دمیتا استر

 :گفتم  آروم

 .گشت بزنم  کمی مت  گرما براتون گذاشتم، من م  _ بچه ها، به اندازه کاف   من

 و من یر   یا باشه
 مارستانیشده بود از ب دار یکه تازه از خواب ب  انت  توجه به ت گفتر 

 یتونم تو  شکرت که یم ا یمعلوم نبود، خدا یت   چ چیشب شده بود و ه ون،ت  زدم ب

 !داشته باشم د یشب د

خفن بزرگتر برداشتم،  هیکه تموم شده بود   یکیشونم، اون  یرو گذاشتم رو  اسلحم

 !زنن صداش یم یوز ی نجا ی" که ایوز یاسمشم "برتا 
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 سکیر  ختهینخورم، ترسم ر  ت   رفتم و همزمان مواظب بودم که زم راه یم ابونا یخ یتو 

 !زهیتا ترست بر کرد 

 شده بود... وقتر  جاد یکه گودال توش ا  ابوی  یشدم به سمت خ دهیکش  ناخودآگاه

چکه آب  یصدا معلوم نبود ویل یت   رفتم باال رسش و توش رو نگاه کردم، چ دم،یرس

 !قهیعم یلیچراغ قوه همراهم بود، معلومه که خ هیخورد، کاش  به گوش یم

و  ونت  فرستادم ب قینفسم رو عم دم،یرو د انت  با ترس برگشتم که ت ومد،یپا م یصدا

 :گفتم

 ؟یایم واشیکی_ چرا  من

 :گفت  لحن مزخرف   با 

 ؟یدینکنه ترس ه؟ی_ چ انت  ت

 !ستیگفتر  جواب ابلهان خاموش  میجوابش فقط سکوت کردم، چون از قد در 

 :و گفتم یت   گودال فاصله گرفتم و اسلحم رو آوردم پا  از 

 ؟یکرد  بمیرا تعق_ چ من

 :بهم انداخت و گفت نگایه میلبش و ن یگوشه   د یشصتش رو کش انگشت

 !یایموقع تنها ب نی_ خوب نبود ا انت  ت

 :گفتم  یدار  کهیو به حالت مسخره کردن انداختم باال و با لحن ت ابروم

 !_ آهان، بله من

 :زدم که گفت لبخند کخر  بعد 

 ؟خواستر  یم چ   نجا ی_ ا انت  ت
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 :کردم و گفتم  یرو جد بحث

 !شمیم دارم توهیم د یدونم شا نیم اد،یجا م نیاز ا ی  صداها هیکنم   _ حس یم من

 :رو درهم کرد و گفت اخماش

 ؟ی  چه صداها قا ی_ دق انت  ت

 :و گفتم دمیرو گز  لبم

 !چکه آب یترس و وحشت... صدا یدونم، صدا _ نیم من

 .به داخل گودال انداخت نگایه هو یکرد که   نگاهم کرد، انگار داشت فکر یم فقط

 :و گفتم کشینزد رفتم

 داخلش؟ میبر  هی_ نظرت چ من

 :رو به شدت برگردوند سمتم و گفت رسش

 ؟یشد وونهی_ د انت  ت

 :سکوت آورد باال و گفت یبزنم که دستش رو به نشانه  حرف   خواستم

 !مامبحثم ادامه نده... ت نیا گهیبره اون تو، د ستیکس قرار ن  چی_ ه انت  ت

کنه   و نگاهم رو کالفه دوختم به گودال... فکر یم ونت  فرستادم ب رو حریص نفسم

 .لجباز یاه اه، پشه  ه؟یک

 .متعجب نگاهش کردم د یپرس هو یکه   سوایل با 

 ؟یعالقه دار  انی_ به را انت  ت

 .دیاز من پرس انت  رو راجع به ت سوایل ت   همچ انیاون دفعه هم را ن؟ینجور یچرا ا نا یا
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 ؟بکت   یفکر  ت   باعث شده همچ یت   _ چه چ من

 :رو انداخت باال و گفت شونش

 !ینطور ی_ هم انت  ت

 :شدم گفتم یم شیت  که س  مثل مواقیع منم

 .داره یلیدل هیحتما  شهیکه نم  ینطور ی_ هم من

 :گفت  تیعصبان با 

 !یخوب بابا، نخواستم جواب بد یلی_ خ انت  ت

 :گفتم  زونیآو  یکردم و با لوچ ها  اخم

 ._ هاپو من

مثل  میسادیوا نجا یچرا االن ما ا قا یدونم دق ... نیممیسکوت کرد مونییدوتا بعد 

 !مجسمه

، اونم دنبالم اومد و شونه به شونه  دمیکش  نفیس وع کردم به راه رفتر   یهم تو  یو رس 

 .میهم قدم شد ا یفورنیکال  یها ابونیخ

و  یم لباش رو به کبودنگاه کردم... اون انت  رسد بود، به ت مه داشت و حسایر  هوا 

 .گذاشته بود  ت  بدنمون تاث یرسما رو  شده بود، رسدمون نبود ویل د یصورتش سف

 :گفتم  ناخودآگاه

 !_ نه من

 :که من چند قدم جلو ازش موندم، آروم گفت  ساد یوا

 نه؟ _ چ   انت  ت
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 :شونم و برگشتم سمتش و گفتم یرو دوباره گذاشتم رو  اسلحم

دوست... جونمم  کیبه عنوان  ندارم، ویل انیبه را یعاشقانه ا ی_ نه عالقه  من

 !دمیبراش م

چند تا که تازه باهاشون آشنا  نیدوستام مخصوصا ا یبود، برا نطور یهم هم واقعا 

 یرضوان افتادم، وا اد ی هو یدادم،  خفن بودن جونم رو هم یم یلیشده بودم و خ

زدم و نگاهم رو از نگاه متعجب  رسم اومده! لبخند تلخ   ی  چه بال رضوان اگه بدوی  

رسش  ی  ... نکنه بالدمیکس رو اصال امروز ندت  گرفتم و به راهم ادامه دادم، ف  انت  ت

 :هم قدمم شد... سوال کردم انت  اومده؟ دوباره ت

 کجاست؟  کست  ف ان؟ت  _ ت من

 :نگاهم کنه گفت نکهیا بدون

 .گرم شدن  یبرا شده میقا مارستانیب ی_ نگران نباش، گوشه موشه ها انت  ت

جا روش بود...  هیدلم بهش گفتم و به دور و بر نگاه کردم، چراغ  یتو  یا چارهیب

 !مونه مثل فانوس یم ست،ینه چراغ ن دمینگاهم رو زوم کردم که د

ا شهیداره و هم یقو  یلی_ اون جا باره، فانوس خ انت  ت  یطیهم روشنه... در هررس 

 !زد و ادامه داد( فکر کنم زد آب هم هست ی)تک خند

 :متفکر گفتم یا افهیکردم و با ق  اخم

 ست؟ی_ به نظرت مشکوک ن من

 :دماغم و گفت یزد رو  هو ی ن؟یو لبخند زد، چش شد ا ساد یوا

 !_ نه انت  ت

  یمرد یم خوب
 

 همه اد و اطوار داشت؟ نینه؟ ا مثل آدم بیک
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ستغفرهللا... جوون مردم االن از راه به رو به سمت بار کج کرد و داخل شد، ا راهش

 !شهیدر م

خودمون  یمثل قهوه خونه ها ی  جا هیراه افتادم و در بار رو باز کرد، بار  دنبالش

 !از چوب بود و واقعا با نمک بود شت   انداختم، همه چ بود... به اطرافش نگایه

 ختهیر  ت   زم یرو  ایمها هم در اثر سون پر بود و البته ناگفته نماند که بعض   ا ت   م رسه

 :رفت و گفت شخوانیبه سمت پشت پ انت  نامرتب بود، ت بودن! خالصه حسایر 

 ؟یخور  یم یت   _ چ انت  ت

 :تعجب گفتم با 

 هم خورد؟ یت   چ نجا یا شهی_ مگه م من

 :ها رفت که گفتم یطرف بطر  به

 ه؟یمنظورت چ ،یهو  ی_ هو  من

 :و متعجب گفت برگشت

 !کنم  _ دارم نگاهشون یم انت  ت

 :گفتم  تیاخم و عصبان با 

 .نمیبب نور یا ا ی_ الزم نکرده، ب من

وع کرد به تکوندن پاهاش،  ساد یوا هو یکه   ونت  ب اد یرو خورد و خواست ب خندش و رس 

 نا یاومدن تو، ا یدر  هیاز  تر یبه شکل عج چند تا زامتر  دمیمتعجب نگاهش کردم که د

خوده خدا... مثل  ا یصورتاشون...  بود ویل بودن؟ بدنشون انسای   شکیل نیچرا ا

 !بودن طای  یش یعروسک ها
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کردم، انگار   من هنوز متعجب و ترسون بهشون نگاه یم شد باهاشون ویل ت  درگ انت  ت

 !میدیجنگ یم طانیواقعا با ش

 :داد زد انت  ت

 ؟یسادی_ چرا وا انت  ت

وع کردم یدادش به خودم اومدم و اسلحم رو از رو  با   ت  به ت شونم برداشتم و رس 

 .بود ختهیتمرکزم به هم ر  کمی ت   هم یبرا د یلرز  دستام یم ،یانداز 

 :رو تکون دادم و گفتم رسم

... بدو لدا،یه توی   _ تو یم من  !بدو دختر

وع کردم به ت شونیکی یکردم رو   تمرکز   یم کیکردن، پشت رس هم شل  یانداز  ت  و رس 

باالخره رس  همشون کنده شد که  ،ت   زم یشدن رو  کردم و اونا دونه دونه پرت یم

 :با نفس نفس گفت انت  ت

 !نای... انا ی_ ا انت  ت

 :گفتم  آروم

 !طای  یش ی_ عروسک ها من

من  خی یهوا نیا یاونجا، تو  صندیل یحال ولو شدم رو  رو تکون داد که یر  رسش

 بدنم رفته بود باال، مسخرست نه؟ یگرمم شده بود و دما

صورتش و  یبود تو  ختهیر  شونیموهاش پر  ،یلصند یهم مثل من نشست رو  انت  ت

 !بود زونیاسلحش از دستش آو 

 م؟یدلمون بذار  یکجا  گهیرو د نا ی_ ا انت  ت

 :افتاده بودن نگاه کردم و آروم گفتم ت   زم یکه رو   تر یموجودات عج به
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 !خورم شهره، قسم یم نیا یجادوگر تو  هیمطمئنم  گهی_ د من

 !میاز خودمون دفاع کن میکردم، ما فقط بلد بود  بغض

 :رو به زبون آوردم حرفم

 د یکه با  در حایل م،یبتر  ت   ها رو از ب از خودمون و زامتر  میدفاع کن می_ ما فقط بلد من

 م،یشد ت  اس نجا یماهه ا کیادامه داشته باشه؟ ما  د یبا تا یک م،یباش دنبال منبع اصیل

 !فتهیبرامون م ی  داره چه اتفاقا میکه ختر ندار   در حایل

 .من جمع تر یحواسش به حرفا انت  شد و ت صدام بلند تر یم هرلحظه

 !شهیحل نم مشکیل چیتو ه تیکنم... با عصبان  خواهش یم لدا،ی_ آروم باش ه انت  ت

 :گفتم  هیشد، با گر  یاشکام جار  باالخره

رضوان!  ی... براد یوح یخالم برا یخانوادم تنگ شده، برا یدلم برا _ لعنتر  من

 .کالج  امی... اصال غلط کردم خواستم بشگاهیاون آزما یغلط کردم رفتم تو اصال من 

 :گونم و گفت  یدستش رو گذاشت رو  هو یشد و اومد سمتم و دستام رو گرفت،  بلند 

 .تمومش کن زه،یر  فقط اعصاب خودت رو بهم یم ِتتی_ عصبان انت  ت

نگاهش کردم، المصب چه زود هم با نگاه و حرفش دهنم  هیشدم و فقط با گر  ساکت

 !رو بست

 :با دوتا دستام کلش رو گرفتم که متعجب نگاهم کرد، آروم گفتم هو یها  وونهید مثل

 ران؟یا و من و برگردوی   حافظم رو پاک کت   توی   _ یم من

 :گفت  ت   هم یشده بود برا اد یز  یلیدستام خ فشار 

 !لدایدستات رو بردار... ه لدا یه لدا،ی_ ه انت  ت
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 !دستام شل شد و رسش رو ول کردم ختیکه از چشمم ر   قطره اشیک با 

توجه  افتاده بود رو برداشتم و یر  ت   زم یاشکام رو پاک کردم و اسلحم رو که رو  عی    رس 

رفتم و حواسم به اطرافم نبود... من  تند تند راه یم ون،ت  از بار زدم ب انت  به حضور ت

 !کم آوردم  کم آوردم، من

 چیو برگشتم پشت رسم رو نگاه کردم، چراغ بار خاموش شده بود و ه سادمیوا هو ی

 یکردم برا  د یکو؟ دستام رو مشت کردم و ترد  انت  پس ت ومد،یاز درونش نم ی  صدا

، لبم رو گز  لگد باز کردم که  هیو باالخره برگشتم سمت بار، درش رو با  دمیبرگشتر 

 :با نفس نفس گفت انت  فانوس روشن شد، ت دمید

 !رو محارصه کردن نجا ی_ اونا روحشون ا انت  ت

 :تعجب گفتم با 

 ؟_ چ   من

 :گلوش بود گفت  یکه دستش رو   حایل در 

 !زنه گشت یم  نجا یا شونیطانیروح ش ،یبتر  ت   رو از ب نجا یا د ی_ با انت  ت

 :و گفت ونت  بار اومد ب از 

ش کن وگرنه ششی_ آت انت  ت  ...بزن، خاکستر

 میروش و پنج متر پرت شد دمیپر  حرکت جهیس   هیتم ادامه بده که با نذاش گهید

 !انفجار رخ داد ت   هم یعقب، دست خودم نبود... حرارت بدنم باال بود برا

 یم ت   و از ب دنیکش  که داشتر  عذاب یم  دمیشن دلخراش رو یم یها غیج یصدا

، موقع بلند شدم، کمکش کردم بلند شه...  انت  ت یکردم و از رو   دا یخودم رو پ تیرفتر 

 .و من مشغول تکوندن خودم شدم میشده بود برف  
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 !ی_ چه انفجار  انت  ت

 :رو با زبون تر کردم و گفتم لبم

 !بدنم باال بود ی_ دما من

 :رو تکون داد و گفت رسش

وجود نداشته  طای  یش یعروسک ها گهیکه د  دوارمیام م،یبازم گشت بزن د ی_ با انت  ت

 .باشن

 :تند راه افتادم و گفتم یقدم ها ا ب

 !اون گودال یتو  میواجب شد بر  گهی_ د من

 :رسم تند تند اومد و گفت پشت

اون گودال و جون خودمون  یتو  میبر  نای  یبا چه اطم ،یحرف رو زد نی_ بازم ا انت  ت

 م؟یرو به خطر بنداز 

 :و دستام و تکون دادم و گفتم دمیکش  پوف  

 !ستین یمار یب نیا انت  ت ،زی   خودت رو ابله بودن یم یدار  ا ی ابهیل یلیخ ا ی_  من

 :قدم هاش متوقف شد؛ برگشتم سمتش و گفتم یصدا

تون قالیر  بله... لکیس ؟کت    با تعجب نگام یم ینجور یچرا ا ه؟ی_ چ من
از  خانم دکتر

 .آب در اومدن

 :راستش رو آورد باال و گفت دست

 ...که   ستین نی_ منظورت ا انت  ت

 :و گفتم دمیحرفش پر  ونیم
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 نا یبده ا صیحرفاست که تشخ نیخنگ تر از ا لکیس نه،یمنظورم هم قا ی_ دق من

،ین یمار یب وارد شهر شده و  ی  هوی یمار یب نیکردن که ا  مردم فکر یم یهمه  ستر 

پخشش  یکیکه اسمشه،   یا گهید ت   هرچ ا ی یمار یب نیکه ا  کرده، در حایل  دا یپ وعیش

 !کردهروش امتحان   شگایهیماموش آز  کیمثل  ا یکرده 

کردم، لبش رو با زبونش تر کرد و   کرد که منم خونشد نگاهش یم  نگاهم یم فقط

 :گفت

نفهمه؟ اون...  امکان داره که لکیس یبن بست، چه جور  یتو  _ من و گذاشتر  انت  ت

ا  ....علوم  یاون دکتر

 :حرفش و گفتم ونیم دمیحوصله بازم پر  یر 

 نیا م،یمواجه شد طای  یش یاالن خوبه با عروسک ها ده،ی_ فعال که نفهم من

که   یکیفراخوندشون...  یکیو ظاهر بشن،  انیمردم ب ت   تونن ب نیم هودهیعروسکا ب

 !نکاراستیوارده و به قول معروف آدم ا یلیخ

 :سکوت کردم بعد آروم تر گفتم کمی

 !اومدن د یاون گودال پد یکه هست، از تو   _ هرچ   من

*****  

 لدا؟یه_  انیرا

 :سمتش و با لبخند گفتم برگشتم

 _ جانم؟ من

 :و اومد سمتم و گفت د یچیدور خودش پ شتر یرو ب پتو 
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 ی  جورا هی دوی   دارم، یم یحس بد میلرز  و فقط از رسما یم مینشست نکهی_ از ا انیرا

 !ختهیتونم کمکت کنم واقعا اعصابم بهم ر  نیم نکهیاز ا

 :دورش رو گرفتم و گفتم یپتو  یشدم و لبه ها کشیقدم نزد هیزدم و  یخند تک

ذارم، چون ممکنه  من نیم یانجام بد یکار   یاگه خودت هم بخوا وونه،ی_ د من

 !فتهیجونت به خطر ب

 :زد و گفت یکرد و بعد لبخند  نگاهم

 ؟یدیم تیبهم اهم عت  ی_  انیرا

 :خنده گفتم با 

 !وونهی_ معلومه د من

 :و گفت د یخند همراهم

بدن ما رو  یدما توی   هوم؟ خب تو یم م،یدست بذار  یدست رو  د ی_ پس نبا انیرا

ل کت    !میو گشت بزن میاز رسه جامون بلند ش گهید میتون پس یم ،هم کنتر

 :لبش رو با زبونش تر کرد و گفت به سختر  دمیمهربون شد که د لبخندم

 ...بهت بگم یت   چ هیخوام  _ یم انیرا

 :زل زدم و گفتمگل کرد و مشتاق بهش   میفضول

  خواستر  یم شی_ همون که دفعه پ من
 

 ؟بهم بیک

 :چشمام و گفت یزد تو  زل

 !_ آره انیرا

 :زل زدم بهش که گفت مشتاقانه
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 ...._ خوب... من... بهت... عل   انیرا

 ان؟ی_ را انت  ت

دم و با عصبان یرو رو  فکم  :زدم غیو ج انت  برگشتم سمت ت تیهم فش 

 !االن گورت رو گم کن ت   _ هم من

 :که کالفه بود و گفت  انیزد و نگاهش رو دوخت به نگاه را طوی  یخند ش تک

 .قیباش رف پس پش خویر  ان؟یگفتم را  بهت چ   ادتهی_  انت  ت

 .پر از نفرته انیآن احساس کردم که نگاه را هیشدم، در  هت  به دوتاشون خ متعجب

و آروم آروم رفتم  دمی... لبم رو گز قیفدوتا ر  نیاز نگاه رسد و خشک ا د،یلرز  تنم

 نشونیب چه اتفافر  نا یا ون،ت  زدم ب مارستانیعقب... کم کم قدم هام جون گرفتر  و از ب

 ا ت   چ نیفروشگاه بود که مخصوص تخت خواب و مبل و ا هی قا یافتاده؟ رو به روم دق

و ترسناک بود،  کیبود و چراغاش سوخته بودن و تار  ختهیبهم ر  یلیبود... البته بگم خ

مبل پهن شدم، اعصابم خورد  ت   اول یشدم و وارد مغازه شدم، رو  ت   همه چ الیخیب

 !داد به آدم یم یکالفه کننده بود و حس بد  یلیبود... اصال نگاهاشون بهم خ

 یوگرنه جونش تو  ونت  ب ومد یم د یبود... نبا انیبغلم نشست، را یکیپا اومد و  یصدا

م باال یکردم دما  و سیع دمیشک  قر ینفس عم فتاد،یخطر م  !بدنش رو بتر

 :و شکست و داد زد ت   زم یرو محکم پرت کرد رو  یت   چ هی هو ی

 ...لدایه ت   _ گور باباش، بب انیرا

 یکیاون تار  یتو  د،یاومد سمتم و صورتم و سفت چسب هو یشدم که  هت  ترس بهش خ با 

و آروم  دمیچشماش د یاشک رو تو  یحاله  دن،یدرخش ستر ش یم یشب چشما

 :گفت
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 !_ دوستت دارم انیرا

شده بودم، با تمام قدرت  هت  ابلفضل، دهنم قفل شده بود... فقط با بهت بهش خ ا ی

 !بدنم قفل کرده بود یبکنم و تمام اعضا یکار   چیتونستم ه هام نیم

 :رو تکون داد و گفت رسم

 .گفتم؟ من دوستت دارم، بهت... بهت عالقه دارم  بهت چ   یدی_ شن انیرا

 :گفتم  گرفته و آرویم  یصدا با 

 _ چرا؟ من

 :شل شد و گفت دستاش

 چرا؟ _ چ   انیرا

مبل، انگشتام رو فرو  یو نشستم رو  ونت  ب دمیدستاش کش ت   و محکم از ب صورتم

 :موهام و گفتم یکردم تو 

  ؟ی_ چرا من رو دوست دار  من

که به مسخره کردن   از روش افتاد و دستاش رو باز کرد و با حالت متعجب و لحت   پتو 

 :خورد گفت یم

 !من ی_ چرا دوستت دارم؟ اوه خدا انیرا

ل کردم تا اصال گر  کرده بودم ویل  بغض  .نکنم و موفق هم شدم هیخودم رو کنتر

که ندارم؟ از قدرتم؟ از   از مال و اموایل افم؟یمن خوشت اومده؟ از ق هی_ از چ من

 بدبختم؟ از کدوم؟ یلیخ نکهیا

 :کرد، آروم گفت  شونیستر ش رو پر  یشد و چشما ر یاز چشماش رساز  اشک
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 !یندار  یدونستم تو بهم عالقه ا _ یم انیرا

خودش، با  یبرداشت و انداخت رو  ت   زم یرو تکون داد و دوال شد پتو رو از رو  رسش

از اندازه جذاب و خوشگل بود و اگه  شیب انیرا ون،ت  آروم راه افتاد که بره ب یقدم ها

  رانیا یتو 
 

ها ولش نیم  یم زندیک  !کردن  کرد دختر

 :گفتم  یگرفته ا  یو با صدا دمیرو گز  لبم

 ان؟ی_ را من

 :و گفتم سادمیبرنگشت... بلند شدم و به سمتش رفتم، رو به روش وا ویل ساد یوا

 !خوام راجع بهش فکرکنم _ یم من

ش رو خود یجلو  شه ویل ر یبود اشک از چشماش رساز  کیبهم زل زد، نزد ناباور 

 :کرد گفت  یم داد یدرش ب که خوشحایل  ی  گرفت و با صدا

 ؟ی_ جد انیرا

 یرو  د یزدم و فقط به تکون دادن رسم اکتفا کردم، دستش رو کش مهربوی   لبخند 

 :گفت  جانیصورت رسدش و با ه

 ...نج یکردم ا  یم یکار   هیوگرنه  که حسایس  فی_ ح انیرا

 :وسط حرفش و گفتم دمیپر 

 م؟یبرگرد ستیخوب، بهتر ن یلی_ خ من

 !ندارم از خجالت و رسش رو تکون داد، مطمئنم االن با لبو فرفر  د یخند

افتاد که داشتر  با نفس نفس  ... نگاهم به مت و دیممیو برگشت میکه اومده بود  رایه

، با تعجب به ت شنا یم  :کرد نگاه کردم و گفتم  نگاهشون یم یکه جد  انت  رفتر 
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 ؟کت    یم کار ی_ چ من

 :انداخت و خطاب به من گفت انیبه را سمت من و با پوزخند نگایه برگشت

 !بدنشون گرم شه شهیو ورزش باعث م نی_ تمر  انت  ت

 :با داد گفت دیم

 !آخ کمرم ان،ت  ت _ لعنت بیس   دیم

 یر  نگایه می... ننهیبه سمتش رفتم و کمکش کردم تا بش ،ت   زم یپهن شد رو  بعد 

 :انداختم و گفتم انت  تفاوت به ت

ل کنم، الزم به ا یتونم دما _ من یم من  !ستیکارا ن  نیبدنشون رو کنتر

 :ابروش و انداخت باال و گفت یتا هی

 .حرف بزی   ستیحرف رئ یرو  اد ی_ خوشم نم انت  ت

 :زدم و گفتم خند مزخرف   تک

... همه با هم ستین سیرئ چکیسیه نجا یا ه؟یختر  ی_ دور برت داشته فکر کرد من

 !دوستر  

 :که در اثر رسما بود به گوشم خورد  لرزون لکیس یصدا

 !ادیم انت  ... تبودن... ب... به یر  سیرئ _ ول... ویل لکیس

 :حدقش چرخوندم و برگشتم سمتش و گفتم یرو تو  چشمام

 !_ خفه شو من

 :جو رو عوض کنه گفت نکهیا یالل شده بود، مت برا واقیع یبه معنا لکیس

ه بر  مت  ... هوم؟میگشت بزن  کمی می_ من حالم خوبه، بهتر
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 :نگاه کردم و گفتم بهش

 ؟خویر  _ مطمئت   من

خور و پفش بلند شد،  یو صدا د یپتو خز  ر یز  عی    رس  رو با لبخند تکون داد، دیم رسش

نگاه  ت  ی... سنگدمیشد، بازم خجالت کش هت  خ شیهم نشست و با لبخند به آت انیرا

 !کردم  س یمح رو به خویر  انت  ت

 :شدم و گفتم بلند 

 کجاست؟  کست  _ ف من

از اتاقا که انگار اتاق  یکی یگشتم، باالخره تو   کست  زدم و به دنبال ف یبلند سوت

به سمتش رفتم و نشستم و دستم و  د،یلرز  کردم... داشت یم  داشیاسکن بود پ تر یس

 .به پوستش دمیکش

 !ستین یت   چ یس  یپش خوب، االن گرم م _ یه من

شد، انگار گذاشته  دما دادم به بدنش... به دستام نگاه کردم که داشت قرمز یم کمی

 .پخت گاز و داشت یم  یبودم رو 

 _ حالت خوبه؟ انت  ت

نگران بود،  کمیهم رفت و جوابش رو ندادم... لحنش  یگرفت، اخمام تو   تمیر  قلبم

دلم گرفت! چرا بهش  افتادم و  انیرا اد یبا ختر بود... بازم  انیانگار که اون از حرف را

 کار رو خراب یم  یجا هی شهیکنم؟ اه لعنت به من که هم  گفتم راجع بهش فکر یم

 ...کنم

که   انت  توجه به ت هم که جون گرفته بود همراهم بلند شد، یر  کست  شدم و ف بلند 

رو  نه،یبش شیاشاره کردم کنار آت کست  و به ف ونت  کرد از اتاق رفتم ب  نگاهم یم یجد

 :کردم سمت مت و گفتم
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 !می_ بر  من

ل کنم، مت لبخند آرویم یدما زد و اسلحش رو دستش  بدنش رو قرار بود خودم کنتر

 لباش دور نیم یوقت لبخند رو از رو  چیه رسمازده بود ویل نکهیبا ا افشیگرفت، ق

 .کرد

 مارستانیتند از ب یکردم نگاهش نکنم، با قدم ها  سیع کرد ویل  منتظر نگاهم یم انیرا

 :و مت هم خارج شد، دستاش رو باز کرد و گفت ونت  زدم ب

 !_ حس آشغال بودن بهم دست داده بود مت

 :زدم و گفتم یا مهینصفه و ن لبخند 

 .ی  جا هی میبر  د یبا فت،ی_ زودتر راه ب من

 زامتر  چیراه به ه یکنم، همراهم اومد... تو   یکار   هیتونستم  مت یم قیاز طر  د یشا

 !بود بیو غر  بیعج م،یبرخورد نکرد

لب گفت و بعد ادامه  ر یز  یو نگاهم به گودال افتاد، مت " واو " ا میشد ابونیخ وارد 

 :داد

 !بزرگه یلی_ گندش بزنن، خ مت

 :چشماش و گفتم یو برگشتم سمتش، زل زدم تو  دمیرو گز  لبم

 ؟یدیشن طای  یش یتا حاال راجع به عروسک ها ست،یمهم ن شی_ بزرگ من

 :کرد و گفت  ز یو ر  چشماش

 ؟ید ی_ اِ  مت

 :و تکون دادم و گفتم رسم
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 !ها سه تا از اون ها رو کشتم _ عالوه بر زامتر  من

 :شد و گفت هت  بهم خ ناباور 

 ؟کت    یم شوچ   یدار  ،_ اوه لعنتر  مت

 :نه انداختم باال و گفتم یو به معنا شونم

 اد یگودال م  نیا یکه هست از تو   هر چ   م،یدیرس یا جهینت هیبه  انت  _ من و ت من

 !ونت  ب

 :کردم و گفتم  یزده نگاهم کرد، تک رسفه ا بهت

 .خوام برم داخلش _ و من االن یم من

 :داد زد با یتقر 

 .کت    یکار   ت   محاله بذارم همچ ؟یاحمق شد ؟_ چ   مت

 :رفتار کنم کردم منطقر   کنه، سیع  رفتار یم انت  که مثل ت  نمیا اه

زودتر خودمون رو  ستی... بهتر نمیت  جا اس نیاماهه که  کیمت، ما االن  ت   _ بب من

 !فتهیبرام ن اتفافر  چیه دمیقول م م؟ینجات بد

 :گفت  یکرد، جد  فقط مثل بز نگاهم یم مت

 !لدای_ نه ه مت

ل کنما، نفس عم  مجبورم یم دارن  :و گفتم دمیکش  قر یکت   که ذهنش رو کنتر

 .کنم  _ مت خواهش یم من

 :لباش و جمع کرد و گفت مت

 !امیباهات ب د یخوب، اما منم با یلی_ خ مت
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 :شدم قبول کنم، رسم رو تکون دادم و گفتم مجبور 

 !میخودمون پرش کن د یبا م،یکن  دا یپ یزود نیهم به ا میتون و نیم می_ طناب ندار  من

کار   ت   از من هم تیشلوارم و مت هم به تبع یرو تکون داد، اسلحم رو کردم تو  رسش

 :برگشتم سمت مت و گفتم م،یگودال شد  کیرو کرد، نزد

 ؟یرو که دار  یکیدر تار  د ی_ د من

 :و گفتم دمیکش  قر یرو به عنوان آره تکون داد، نفس عم رسش

 ...میپر  خوب، با شمارش من یم یلی_ خ من

 :و گفتم دمیکش  یا گهید قیعم نفس

 !... دو... سهکی_  من

کردم به خودم   سیعزد،  و مت هوار یم دمیکش  یم غیو من ج میدیبا هم پر  همزمان

سقوط  میمسلط باشم، چشم هام رو باز کردم و به دور و برم نگاه کردم، هنوز داشت

 یحرکت سمتش ُجستم و دستم و گذاشتم رو  هیکه با   د یکش  مت هوار یم م،یکرد  یم

 :دهنش و گفتم

 !سی_ ه من

و من  د یچیمت از درد به خودش پ ،ت   زم یبه رو  میمحکم خورد میبه خودمون اومد تا 

تعفن همه جا رو  یشدم با تعجب به اطرافم نگاه کردم، بو  که بلند یم  در حایل

 !برداشته بود

 هیمثل  بود ویل فیکث  یلیخ نکهیبه اطرافم نگاه کردم، با ا تت  شدم و با ح بلند 

قرار داشت نگاه کردم و به  و خوی   فیسنگ کث هی یکه رو   بود، به لبتایر  شگاهیآزما
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مختصات توشه، دهنم قفل  یرس  هی دمی. درش رو باز کردم که دسمتش حمله بردم.. 

 :شده بود... برگشتم سمت مت و گفتم

 !هیلب تاب لکس نی_ ا من

 :که از درد اخماش در هم بود بلند شد و گفت  حایل در 

 کاره؟  انتیکه اون خ  ستین نی_ منظورت ا مت

 :در هم رفت و گفتم اخمام

 !کنم، چون اون اصال از ما دور نشده  ی  ادعا ت   تونم همچ _ نیم من

 :رو تکون داد و گفت رسش

 ._ حق با توئه مت

 هو یشدم که مت  الشیخیظرف مرف اونجا بود، ب یرس  هیجاها نگاه کردم،  هیبق به

 م،یبود دهیچسب وار یگوشه د  ی  جورا هیدهنم،  یو دستش رو گذاشت رو  د یبهم چسب

 .زد و رسش به سمت راست بود مت نفس نفس یم

 :رو تکون دادم که گفت رسم

 !ادیم ی  صدا هی ش،ی_ ه مت

شدم چه قدر هم  دهنم بود، داشتم له یم یشدم و اون همچنان دستش رو  الل

 !بود المصب ت   سنگ

 یها یباز  نیکه مثل ا  کلفتر   یشد بعد صدا یم دهیکش  ت   زم یکه رو   ومد یپا م یصدا

 :زد حرف یم یسیزنن، انگل ترسناک حرف یم یوتر یکامپ

 .میزودتر کارشون رو بساز  د یبا _ 
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زد  حرف یم ینطور یکه ا  آن جام رو با مت عوض کردم و آروم به سمت کیس هی در 

که پشتش به من بود   نیبزرگ... البته دوتا بودن که ا طای  یعروسک ش هیشدم،  هت  خ

 .زد حرف یم هییداشت با اون جلو 

نگاهم به سمت  م،یکرد  نگاه یم به اونا  مونییهم رسش رو کنار من قرار داد و دوتا مت

که روش سمت ما بود خم شد   طای  یشد... عروسک ش دهیکش  ت   زم یرو  یجنازه ها

 
 

 !انسان کرد یبه جنازه ها قیرو تزر  و رسنیک

شدن به  لیجنازه ها رسپا شدن و کم کم تبد هو یبودن که  ختهیذهنم بهم ر  معادالت 

 میزد ... نفس نفس یممی... نفس من و مت بند اومده بود، اسلحمون رو در آوردزامتر 

 :اون نکره بلند شد یکه دوباره صدا

  یرسه، بو  به مشامم یم ی  بو _ 
 

 !زندیک

چون  وار یبه د میدیو چسب میگم شد  یکیتار  یدوتامون تو  م،یبهم کرد و مت نگایه من

م به مت گفتم که نفسش رو ذهن یتو  ومدن؛یسمت م نیعروسک ها داشتر  به ا

حبس کنه، خودم هم نفسم رو حبس کردم و عروسک ها درست کنار ما توقف کردن 

 !دادن یم صینفس هامون تشخ یاونا از رو  دن،یما رو ند ویل

کثافتا مثل جن ترسناک بودن... مطمت   بودم تا   م،یکرد  گشاد نگاهشون یم  یچشما با 

 ت   هم نا یها هم راه افتاده بودن و ا ترس، زامتر کنم از   ها رو فراموش نیم نیمدت ها ا

 !جا ساکن شده بودن

وع کردن از د کمکمون کن... زامتر   ا یخدا اوردم،یکم م  داشتم  !باال رفتر   وار یها رس 

و  ونت  مت نفسش رو فرستاد ب هو یشدن،  شهر پراکنده یم یتو  ینجور یا پس

 :زدم غیج د،یرسشون به سمت ما چرخ ید یا یعروسک ها

 !_ مت بدو من
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وع کرد دنیکش  ترسنایک غیج اونا  اونا به اصطالح  دن،ییدو  میو من و مت با رسعت رس 

 !قدمشون اندازه ده متر بود هی ویل ومدنیآروم راه م

خورد... خواستم به سمت لب  از باال به چشم نیم ی  ها نگاه کردم، روشنا وار ید به

به  تاب برم و برش دارم ویل  !برخورد کردم ر وایبه د محکیم یبا رص 

عروسک به گوشم خورد، مت هنوز  طای  یخنده ش ی... صدات   زم یافتاد رو  اسلحم

 !... جونش رو به خطر انداخته بودم، لعنت به مند ییدو  یم

... به اون  شد، چه غلیط تر یم کیداشت بهم نزد عروسک بکنم... فکر کن دختر

بدنش عبور کردم،  یآن رسم و بلند کردم و با رسعت از تو  هیدر  ار،یمخت فشار ب

 .یر یلمس ناپذ

برداشتر  لب تاب شدم و دست مت رو  الیخیاسلحم رو برداشتم و مجبور به ب عی    رس 

 به پرواز کردن... زامتر  میدیدوتامون رسعت بخش م،یگرفتم و به سمت باال پرواز کرد

 ت  شد، اسلحم رو گرفتم سمتشون و ت اد یز  وار ید یزدن و رسعتشون رو  یم غیها ج

وع به ت  یانداز   ...کرد  یانداز  ت  کردم، مت هم رس 

هم توقف کرده بودن،  هیو بق یت   شدن پا پرت یم عی    خوردن رس  یم ت  که ت  ی  ها زامتر 

که نفس   مت در حایل ون،ت  فرستادم ب قی... نفسم رو عمونت  ب میباالخره از گودال زد

 :زد گفت نفس یم

 بودن؟ چه کوفتر  گهید نا یا اد،ی_ لعنت بهشون ب مت

 :کرد گفتم  پرواز یم ونت  دهنم به سمت ب یکه بخار گرما  نفس نفس در حایل با 

 !ممکنه ردمون رو بزنن م،یبرگرد د ی_ با من

وع شدم عقب، مت برم گردونده بود...  دهیکه کش  دنییکردم با رسعت نور دو   رس 

 :بازوم و گفت یدستاش رو گذاشت رو 
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 !بزی   شیآت د یاونجا رو با ،بزی   ششونیآت د ی_ با مت

 :و تند تند تکون دادم و گفتم رسم

شهر  یکه تو   _ االن نه مت، برفرض که من اونجا رو نابود کردم، صدها زامتر  من

 م؟ینکرد داشیاون جادوگر که هنوز پ ا یکنم؟   کار یپراکنده هستر  رو چ

 :و گفت یت   نگاهم کرد و آروم دستاش رو انداخت پا فقط

 ._ حق با توئه مت

 :رو گرفتم و آروم گفتم دستاش

 .قیرف میکن  یم دا ی_ ما نجات پ من

 :رو تکون دادم و ادامه دادم رسم

ه هرچ   من  .میهمه رو ختر کن د ی... باد یبا م،یتر برگرد عی    رس  _ بهتر

مت خواست دهن باز کنه که  م،یبرگشت مارستانیهم به رسعت نور به سمت ب با 

 :گفتم

 .فعال نفهمه _ لکیس من

داشتم...  یتکون داد، حس بد د ییفکر و بعد رسش رو به عنوان تا یرفت تو  کیمی

 !بد یلیخ یلیخ

و  ساد یبند کردم و مت وا وار یحالت تهوع بهم دست داده بود، دستم رو به د احساس

 .به من نگاه کرد

 !امی_ تو برو منم م من

 :شد و گفت دهیدر هم کش اخماش
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 ؟_ خویر  مت

از من دور شد؛ چند تا رسفه کردم و نفس  د یرو تند تند تکون دادم و اون با ترد رسم

 .تا احساس حالت تهوع ازم دور بشه دمیکش  قیعم یها

آن خم شدم و باال آوردم، با  هیشدم، در  نداشت و هر لحظه بدتر یم یا دهیفا ویل

دهنم  یرو  دمیو کششدم، دستم ر  هت  بود خ ختهیر  ت   زم یکه رو   ی  تعجب به خون ها

شد  و وحشت زده به دستام که حاال خون روش بود نگاه کردم، گلوم داشت متورم یم

 .خم شدم و باال آوردم ازمدهنم احساس کردم و ب یو طعم خون رو تو 

 نیم صیرو تشخ یت   تار شده بود و چ دمید یبند کردم، جلو  وار یرو محکم به د دستم

 .خورم ، قسم یمهمش کار اون جادوگرست نا یدادم، ا

رو  ت   چ چیباز بشه، ه دمید یخواستم جلو  و یم ت   زم یرو  دمیرو محکم کوب دستم

دادم که باالخره  هوا تکون یم یزدم و دستم رو تو  دادم، نفس نفس یم نیم صیتشخ

 افتادم! سیع زامتر  هی ت  که گ  دمیبرخورد کرد، زبر بود و حال بهم زن، فهم یت   چ هیبا 

شدم و اون به موهام چنگ زد، چشمام  ثابتجا  هیکردم به خودم مسلط باشم... 

دستش باهام برخورد کرد محکم دستش رو  نکهیتا ا دمید رو نیم یت   بسته بود و چ

شد  جاد یا ت   زم یکه رو   ی  رو از صدا نی... ات   زم یکه محکم خورد رو   دمیگرفتم و کش

صورتش،  یتو  دمیشت کردم و کوبکردم حسش کنم، دستم رو م  ... سیعدمیفهم

نکرش بند اومد! نفس  یصدا نکهیبودم، چند بار پشت رسهم زدم تا ا زدهدرست 

وارد حلقم شد، مثل هوا! در همون  یت   چ هیزدم... خواستم نفس بکشم که  نفس یم

 خوب شده بود و یم دمیو چشمام رو باز کردم... د دمیکش  ی  موقع نفس پر رس و صدا

ور و اون ور نگاه کردم، آب دهنم و قورت  نیهراسون به ا نم،یتونستم همه جا رو بب

 !لبم فرستادم ر یز  طوی  یدادم و لعنت به ش
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و ما  فتهیداره م از زامتر  یوحشتناک تر  یاتفاقا نکهیاز ا ،بودم... نه از زامتر  دهیترس

 .میازش غافل

*****  

 !... از خانوادمت   خوردم، دورم از همه چ و حشت یم شیزده بودم به آت زل

 شه؟یکنه؟ مشغول تدارکات عروس  یم کار یاالن خاله داره چ عت  ی

و از  دمیکش  قر یبود با دستم گرفتم؛ نفس عم ختر  یکه آماده ر   زدم و اشیک یپوزخند

 !که االن تنها هستم خوشحال شدم  نیا

، هم گشت زی    یها برا بچه  !کنه  دا یپ یت   چ ستیمیس هی لکیس نکهیا یبرا نطور یرفتر 

کردم باهاش نفس   یم یباز  یو باز  شیکه دستام رو برده بودم سمت آت  نطور یهم

 :لب خوندم ر یگرفتم و ز 

 ...ارهین ادمیخاطرت، تو رو  ا یدن هیبرم،  د ی_ کجا با من

 ...شب فکر تو، من و راحت بذاره کیبرم، که  د یبا کجا 

   چه
 

 ...نداره فرفر برام  ،کردم با خودم، که مرگ و زندیک

 ...ارهیطاقت ب حال بد، کیس نیا یمثل من، تو  محاله

 ...نمیتو رو اون جا نب م،یبرم، که تو هر ثان د یبا کجا 

 ...نمیتو نش یبرم، که بازم تا ابد به پا د یبا کجا 

 ...نمیبب ی  رو من تو تنها ی  بعد تو، چه روزا قراره

 ...نمیکنه، از عشق تو هم  یم هرجا برم چه فرفر  گهید

 ...دم کیو سفر کردم که از تو دور شم  میجوون
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 ...سفرنامه ام کی هیسفر نامه ام، شب کی هیشب ،ت  یب و هر جور یم من

 ...ارهین ادمیخاطرت، تو رو  ا یدن هیبرم،  د یبا کجا 

 ...شب فکر تو، من و راحت بذاره کیبرم، که  د یبا کجا 

   چه
 

 ...نداره برام فرفر  ،کردم با خودم، که مرگ و زندیک

 ...ارهیطاقت ب حال بد، کیس نیا یمثل من، تو  محاله

 "روزبه بمای  "

روز ها که همش شبه و زمان از  نیا یشد، تو  بود که از چشمام روون یم اشک

 !دلم گرفته یدستمون در رفته بدجور 

 .سوز داره ویل ستی_ صدات قشنگ ن انت  ت

 :به حرفش گفتم تیاهم و یر  یت   رو انداختم پا رسم

 د؟ی_ برگشت من

 :گرفت و گفت  شینشست و مثل من دستاش رو به سمت آت کنارم

 !_ نه، فقط من برگشتم انت  ت

... از اون شب به بعد نه من نه مت   یهم نداشتم برا حرف   عت  ینگفتم،  یت   چ گفتر 

 .میو رو به بچه ها بگ میبود دهیکه د  ی  ات   چ مینتونست

 هیو با  دمشیچیموهام و همشون و جمع کردم، چند دور پ یرو فرو بردم ال دستام

 !ها ت  یو کلفت نگهش داشتم، مثل چ کیفلز کوچ

 ._ ساکتر  انت  ت

 :نگاهش کنم، گفتم نکهیدهنم و قورت دادم و بدون ا آب
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، خوب اشتباه هم  والها یکردم ه  بچه که بودم فکر یم ان،ت  ت دوی   _ یم من بد هستر 

ما  بد و ترسناکن ویل طای  یش یها و عروسک ها زامتر  نیمثل ا یکیکردم،   فکر نیم

 م؟یبد و ترسناک عت  ی ،ی  جورا هی میوالئیهم ه

 :زد و گفت آرویم لبخند 

 !کت     که به مردم کمک یم  میهست ی  والهای_ نه، ما ه انت  ت

 :ناباورانه گفتم رلبیز 

 !والیه هیبشم به  لیتبد یروز  هیکردم   _ فکر نیم من

 نگاه یر  د،یو گرفت و همراهش قلبم لرز  د یرقص که حاال دوباره با شعله ها یم  دستام

 !اندازه جذاب بود ... یر شییاینگاه در  یقرارم نشست رو 

 .ذهن و روحم یشد برا ت  یآرومش طن یصدا

 !یافسانه ا هیبا همه، تو  ی_ تو فرق دار  انت  ت

 یتو  یز یت حرف دلت رو بر راح توی   چرا نیم لعنتر  ؟بند اومده بود... از چ   نفسم

 اون چشمات؟

 !انیعذاب وجدان من و در برگرفت، را حس

 .ارمیکم م  گهیمرد د هیمن بهش قول داده بودم و حاال دارم در برابر نگاه  من،

 !اون لونه کرد ی  ایدر  یچشما یتو  روح شد و تعجب و ناراحتر  قرارم رسد و یر  یر  نگاه

سوخت  رحمانه یم که یر   شیشده بود، حاال هردومون به آت جاد یسکوت ا قهیدق چند 

 !میفکر هم بود یو دوتامونم مطمئنا تو  میکرد  نگاه یم

 ؟بدوی   یت   در مورد من چ یخوا _ نیم انت  ت
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 :رسد گفتم یلیخ دوست داشتم بدونم ویل یلیخ نکهیا با 

 !_ نه من

 نهیشد رو به ع یم کهیت کهیقلبم که ت دنیشن یشدم و از کنارش گذشتم، صدا بلند 

گرفته جلوم ظاهر شد... جا   یا افهیبا ق انیکه را  ونت  خواستم از در برم ب دم،یشن یم

 :لبخند زدم و گفتم خوردم ویل

 !_ یه من

چشمام و مجبورم کرد که منم به چشماش زل  یرو گرفت و فشار داد، زل زد تو  دستم

 .بزنم

 هت  اون خ یوقت به چشما چیه گهیکار و نکن، د  نیوقت با من ا چیه گهی_ د انیرا

 !نشو

به یم حیس هی تونست ابراز  یم انت  بهتر از ت انیزد، را مثل شالق به روحم رص 

 و دلم یم انیگفت را  کرده بودم! عقلم یم  ت  عقل و دل گ دورایه ت   احساسات کنه، ب

 .انت  گفت ت

 :رو تکون دادم و گفتم رسم

 .بس کن گهی_ خواهشا د من

رفتم،  ونت  متقابال رسش رو تکون داد و من آروم از کنارش رد شدم و به سمت ب اونم

ل یم یدما  دادم، البته خسته نیم هدر یم یادیز  یکردم و انرژ   بدن بچه ها رو کنتر

بود و به  دهیصفر رس ر یدرجه ز  30هوا به  یکردم. دما  احساس ضعف نیم ا یشدم 

 یم یدستم باز  یده بود! با اسلحه تو ش خبندونیشهر  تونم بگم که تمایم یم نهیع

 کیچ ی! صداونت  ب امیفکر ب یتونستم از تو  لحظه هم نیم کیرفتم،  کردم و راه یم

 یاز رو  یزده ا خیمن رو به خودم آورد و برگشتم سمت صدا، برگ  عی    رس  یکیکوچ
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که رو به   یمیو به ساختمون عظ ونت  نفسم رو فوت کردم ب ،یت   درخت افتاده بود پا

وقت  چیه رد شده بودم ویل نجا یاز ا د یبود چشم دوختم... بارها و بارها شا روم

 !مدرسست هی نجا یمتوجه نشدم که ا

مطلق بود و سکوت  یکیزدش رو هول دادم و باز شد، تار  خیآروم در  یقدم ها با 

سکوت  نیا ینفس هام تو  یشد که ترس رعشه بزنه به تمام وجودت؛ صدا باعث یم

 .زدم یم د ین با چشم اطراف و دشد و م منعکس یم

 !در بلند شد ت   ق یکرد، صدا  یم یمدرسه باز  نیپاشنه هام با سکوت ا یصدا

 یشد و صدا به در انداختم... در آروم آروم باز یم رسعت برگشتم و با ترس نگایه به

 .شتر یمن ب ینفس ها

و اسلحم رو  سادمیدر ثابت شد و من با شک قدم برداشتم سمت اتاق، جلوش وا هو ی

از پنجره ها باز بود،  یکیگرفتم! به داخل اتاق نگاه انداختم... در   به حالت دفایع

 !بود افتاد ها ت   از م یکی یکه رو   آوردم، نگاهم به لب تایر  یت   اسلحم رو بهت زده پا

 !می_ فکر کنم مهمون دار  من

گلوم نشست، با ترس به ترسناک   یرو  و دستر  وار یمحکم خوردم به د امیبه خودم ب تا 

به تنم  یچشم دوختم! خنده ترسناکش باعث شد لرزه ا طای  یعروسک ش نیتر 

 !ونت  ب ختیر  که از دهنش یم  ی  دهن جر خوردش و خون ها فته،یب

 :گفت  ترسنایک یصدا با 

 .گندت فضا رو پر کرده بود  یآوردم کوچولو، بو  تت  خوب گ _ 

از دستاش خالص شدم و با  یر یلمس ناپذ یو ت  ه از نرو تکون دادم و با استفاد خودم

 !وارید یزمختش و خورد تو  یرسعت پشت رسش قرار گرفتم و با پام محکم زدم به پا
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بدنش و  یکفشم در آوردم و فرو کردم تو   یرسعت باد خم شدم و چاقوم رو از تو  به

 که از حال یم  لباسم! در حایل یرو  د یکه تمام خون بدنش پاش  وار ید یرو  دمشیکش

... اوردمیداشتم نفس کم م د،یچیرفت دستاش به صورت مار دراز شد و دور گردنم پ

اون به اصطالح دستش و  یرو  شتمکثافت هنوز قدرت داشت! دستم رو محکم گذا

بهش، تا به  دمیبا تمام زورم از گردنم جدا کردم، پام و بلند کردم و چند بار محکم کوب

 یو برا ونت  ب د یشکمم، خون از دهنم پاش یش فرو رفت تو از دستا یکی امیخودم ب

فشار  یو زشتش و انرژ  هیصورت کر  یبار با تمام قدرتم دستم و گذاشتم رو  نیآخر 

 کردم ویل  احساس نیم یدرد چیه نکهیشد، با ا کردم، چشمام داشت بسته یم  رد وا

انگار رس تا  غشیج یرفتم! انقدر فشار وارد کردم به رسش که صدا داشتم از حال یم

 بینص یر  فشیکث  یمنم از خون ها کلیو ه د یرو پر کرد و باالخره کلش پاش ا یرس دن

که نفس   شکمم در آوردم! درحایل یاز تو  و و به زور دستاش ر  ت   زم ینموند؛ افتاد رو 

شل به سمتش قدم  یشدم، با قدم ها هت  زدم برگشتم و به لب تاب خ نفس یم

بار  نیا ایهیس یو به جا شد یچ دمیبرداشتم و خواستم بهش دست بزنم که نفهم

شدم و چشمام  ت   برخورد کرد و پهن زم ت   من رو در برگرفت و دستام به م یدیسف

 !بسته شد

*****  

که   شهیش یکردم تو   واشیکیحواسش نبود... دستم و  به دور و برم نگاه کردم کیس "

برق بهم متصل شد!  انیانگار جر  هو یروم آروم سنگ و لمس کردم که شد و آ سیخ

بدن من و فرا گرفته بود!" زمان  یمیشده بود و ولتاژ عظ ت   سنگ نهیبدنم سنگ

  شگاهی... من بودم و آزماستاد یا
 

 یتو  وال یه وال،یه هیکرد به   لیکه من رو تبد  و سنیک

من  ! ویلشنیوحشت زده م وال یاسم ه دنیآدما با شن شتر یب ه؟یلغت ما به چه معن

نگاه کردم، به رستاپاهام نگاه  شگاهیآزما یبرگشتم و به فضا م؛یقربان هیمن  ستم،یبد ن

 !تنمه که اون روز تنم بود ی  کردم... همون لباسا
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 !زمیمنتظرت بودم عز  - 

لب داشت...  یبه رو  یاون استاد راهنما شوکه شدم، لبخند مرموز  دنیبا د برگشتم،

 ت   زم یکه رو   یا دهیخراش یو با صدا د یکه گوشه کنار بود و کش  ی  ها صندیلاز  یکی

 .گذاشت و نشست روش! به رس تا پاهام نگاه کرد  شگاهیشد وسط آزما یم جاد یا

 ؟هستر  _ تو یک من

 :رو تنگ کرد و لبخندش عمق گرفت شیمشک یچشما

 ..._ کابوس تو استاد 

 !مغزم اکو شد یکه هزار بار تو   یکابوس تو" کلمه ا"

 .تو هم رفت و لبم رو با زبونم تر کردم ابروهام

 _ کابوس من؟ من

باال رفته  یزدم که باعث شد با ابروها یو پوزخند صدا دار  اوردمیخودم ن یرو  به

 .نگاهم کنه

 (._.)جادوگر شهر اوز ی  _ پس تو من

 :رو کج و کوله کرد و گفت دهنش

 !باشم شونیکی د ی_ اوممم، شا استاد 

 :تعجب گفتم با 

 د؟یمگه چند نفر  ؟یکی_  من

اون  ینفر از تو  کیجواب سوالم رو بده که نگاهم به پشت رسش افتاد،  خواست

 ی  طال ینفر که موها هینفر رد شد،  هی دمیخورم که د رد شد... قسم یم کیاتاق تار 
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داشت! به رسعت قدم برداشتم به سمت اتاقک که استاده بلند شد و بازوم رو 

 :و اونم متقابال به چشمام زل زد شیمشک یچشما یزل زدم تو گرفت، 

 چون فکر یم و ت  ن نیا یبرا می_ پا فرا تر از حدت نذار، ما تورو انتخاب کرد استاد 

تر و باهوش  یجوجه قو  یزد و ادامه داد(که نه، تو  ی)پوزخند،ی  دست و پا یر  میکرد

 یبه کنجکاو  ی! بخواساختر  وها ت  ن نی... خوب خودت رو با ایحرفا بود نیتر از ا

 !میدار  از رس راه برت یم یهات ادامه بد

 :کردم گفتم  که نگاهش یم  نطور یهم

 !ی_ کور خوند من

 :گلوش و فشار دادم، داد زد  یدستم و گذاشتم رو  اد یبه خودش ب تا 

 !شو دار ی_ نه، ب استاد 

 !   نیه دم،یکش  قیچشمام رو باز کردم و نفس عم عی    رس 

شهر  نیا یگلوم، به دور و برم نگاه کردم... بازم تو   یو دستم رو گذاشتم رو  نشستم

ه بسته بود خ لعنتر  صورتم  یرو  شدم، دستر  هت  بودم؛ به دستام که از رسما کتر

اون  یمن... تو  هوش بودم ویل مدت یر  نیرو احساس کردم، تمام ا شیو زبر  دمیکش

رسعت بلند شدم و وارد مدرسه شدم،  هاز مدرسم؟ ب ونت  مدرسه بودم االن چرا ب

 یاز لب تاب نبود و فقط جنازه  یختر  شده بودم رفتم ویل ت  که درگ  اون کالیس یتو 

 د یگندش همه جا رو برداشته بود... نا ام  یبود، بو  ت   زم یرو  طای  یاون عروسک ش

و  ستمدکالفه   دم؛یکش  شیرو به آت نگاه جنازه اون لعنتر  هیدادم به در کالس و با  هیتک

که ترک   یبه در کالس، چند بار پشت رس هم و محکم... طور  دمیمشت کردم و کوب

 قیبرداشت! تنها رسنخم رو از دست دادم، چشمام رو بستم و باز کردم و نفس عم

 تو خوابم افتادم، یم ارو یحرف اون  اد یخوابم افتادم! ثابت موندم و  اد یو  دمیکش
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دونه که  فقط خدا یم م؛یستینفر طرف ن هیبا از جادوگراست... پس ما  یکیگفت که 

 !ت   یچ یم یا سهیچند نفرن و دارن چه دس

، مثل لشکر شکست خورده شده بودم... از مدرسه رفتم  آروم وع کردم راه رفتر  رس 

 خود یحس ب م،ت  خواست بم ها! دلم یم خیاون  یرو  ابون،یو نشستم وسط خ ونت  ب

رسما، همه و همه باهم متحد شده بودن  نیبودن بهم دست داده بود؛ سکوت شهر، ا

 !بازم آور بشن که دارم یم اد یتا لحظه به لحظه به من 

شده بودن نگاه کردم... موهام  نهییها که االن مثل آ خیاون  یشدم و به خودم رو  خم

 شهیاز هم شتر یشده بود، لبام قرمز و چشمام ب تیزده بود و صورتم مثل م خی

دست و  کردم که واقعا یر   فکر یم نیم زل زده بودم و به اکرد، به خود  یم ی  خودنما

جاد شد ثابت شدم و آروم آروم با چشمام راه یشکل صورتم ا یکه رو   پام... با تریک

 
 

 :رو دنبال کردم و ناباور گفتم ترک خوردیک

 !خدا ا ی_  من

 یخودم نه، با انفجار  ار یآن اتفاق افتاد، جهش من به آسمون... با اخت هیدر  چ   همه

هوا  یکه تو   ی  ها هیبهت، اون ثان دهیکه اتفاق افتاد اون لحظه! حس پرواز قدرت م

 نیقدرت جهانم پس چرا نتونم ا نیکامل تر   یفکر کردم من دارا نیمعلق بودم به ا

! غرش دمیاستخونام و شن یو صدا ت   زم هشهر و نجات بدم؟ محکم برخوردم ب

 ومد یم ونت  ب ت   زم یکه از تو   یزد و با رسعت به موجودگوشم تلنگر   یتو  یدیشد

 یم واقیع یانقدر بزرگ بود که به معنا کر،یغول پ طای  یعروسک ش هینگاه کردم، 

  توی  
 

! چنان دهنش رو باز کرد و غرش کرد که انگار سطل خون والستیه هیاون  بیک

 :شدم و گفتم هت  خ کر یغول پ ! با نفرت به اون عویص  دنیبدنم پاش یرو 

 !زیعز  یجادوگرا ستونهیدس نی_ پس ا من
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توجه به من، انگار که  و یر  د یخز  ونت  کرده بود ب  جاد یا ت   زم یکه تو   اون سوراچ   از 

وع به رفتر  کرد،  دهیاصال من رو ند  د؟ید من رو نیم عت  یرس 

توجه به من شهر رو با اون  بلند شدم و اسلحم رو محکم دستم گرفتم، اون یر  آروم

 نانیاطم زده بودم ویل ی  حدسا هیزد و منم دنبالش!  گنده و زخمتش بهم یم  یپاها

 .نداشتم به فکر خودم

   ابونیکوچه به اون خ  هیبه اندازه  فقط
 

داده بود و من و مت  لیتشک که گودال بزریک

 یم نه؛یهم عویص   نیا ت  مس قا یو االن دق میداخلش فاصله داشت میتجسس رفت یبرا

 .بگم که حدسم درست بوده ی  جورا هیتونم 

 یصدا دم،یشن پا یم یکرد، صدا  یمیشد و غرش عظ کیبه اون گودال نزد باالخره

 !نشست یم لعنتر  یها خی نیا یکه رو   ی  چلپ چلپ پاها

کت   نگاه   که انگار حضور من رو حس نیم  ی  ها آوردم و ناباور به زامتر  یت   رو پا اسلحم

، انگار که رئ کردم، اونا داشتر  به سمت اون غول یم  !بود سشونیرفتر 

 شده به سمتش جمع بشن؟!؟ داشیپ نیا وقتر  د یبا چرا 

خواستم بچه ها رو  جت... یم هیو راه اومده رو به رسعت برگشتم، مثل  دمیرو گز  لبم

از حضور  سادم،یبچه ها وا ت   شدم و وسط سالن ب مارستانیوارد ب عی    ختر کنم، رس 

 :من متعجب شده بودن! با نفس نفس دستام و تکون دادم و گفتم ناگهای  

 !ونت  _ اون ب من

 :و گفت ونت  اومد ب اتافر  هیاز  انت  ت

 بود؟ _ به من بگو اون صدا چ   انت  ت

من با  نداره! ویل تیخواست از چشمام بخونه که واقع چشماش، یم یزدم تو  زل

 .کردم  دشیینگاهم کامال تا
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 :دیکنجکاو پرس  انیرا

 .لدای_ بگو ه انیرا

کرد، دهنم رو جمع   انداختم که کنجکاو تر از همه من رو نگاه یم به لکیس نگایه مین

 !چوندمیحرکت کنارش ظاهر شدم و گردنش رو پ هیکردم و با 

 هوش لکیس به من نگاه کردن، گردنم و تاب دادم و به جسم یر  غیبا داد و ج همه

 :اشاره کردم و گفتم ت   زم یرو 

 ...آشغال نی_ ا من

 :منتظر به دهن من چشم دوخته بودن همه

 !تو رسش بود ی  ها سهی_ دس من

 :ها گفت وونهیموهاش و بلند شد و مثل د یرو  د یدستش رو ناباور کش عی    رس  مت

 !لدایمن... ه یاوه خدا ،_ اون لب تاب، لب تاب لکیس مت

 :متعجب گفت دیم

 د؟یکرد  دا یپ شما چ   نم،یبب د یسی_ وا دیم

" دست نگه دار" جلوش گرفتم و  نکهیبگه که دستم و به عنوان ا یت   خواست چ مت

هاش رو آروم گرفتم، به چشمام زل زد و آروم  قهیرفتم و  انت  سکوت کرد، به سمت ت

 :گفتم

 نه؟ یبود دهی_ تو فهم من

لباش، لرزش بدنش رو حس  یبگه که انگشت اشارم و گذاشتم رو  یت   چ خواست

 :چشمام و گفتم یتو  ختمیو ر  میکردم، تمام دلخور 
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 !مت  شما م یایهم که تموم بشه منم از دن وقتر  م،یکن  _ تمومش یم من

هوش  که یر   رو ول کردم و رفتم سمت لکیس قشیچشم ازش گرفتم و  سختر  به

بودم...  حریص یلیخ دمش،یبلندش رو گرفتم و کش یو موها ت   زم یافتاده بود رو 

خواستر   هیهمراه من اومد و بق یبرده بودن، هت   کامال به موضوع ی    گهیبچه ها د

 !کت     یاطالعات جمع آور  کر یبرن در مورد اون غول پ

شد... به  لیتبد ت   قیشک کرده بودم و االنم شکم به  عویص   نیمدت من به ا نیا تمام

ها  خیاون  یرو رو  لکیس رحیم و من با تمام یر  میرفت به سمت خروچر  یهمراه هت  

 .قصد جونش رو کرده بودم دم،یکش  یم

ها و برش  از صندیل یکیبا اسلحش رفت به سمت  یاز مغازه ها شدم و هت   یکی وارد 

 :و گفتم یرو کردم سمت هت   ،صندیل یرو پرت کردم رو  داشت آوردش، لکیس

 !ایکه حس کنه رفته اون دن  ار یبه هوشش ب یجور  هی_  من

خوابوند که مثل  گوش لکیس  یو ت زد و با تمام قدرتش چک محکیم بدجنیس لبخند 

رفت و کم کم داشتر   یرو به کبود یهت   یدستا یجن زده ها چشماش رو باز کرد، جا

چشمام  یما چشماش گشاد شد... انقدر نفرت تو  دنیبا د شدن، لکیس یم اهیس

 !فتهیداشتم که مطمت   بودم به وحشت م

 :تمچشماش و گف یصورتش، زل زدم تو  یسمتش رفتم و خم شدم رو  به

 _ بگو همدستت کجاست؟ من

 :دهنش رو قورت داد و آروم گفت آب

 !شمی_ منظورت رو متوجه نم لکیس

 .دنینفس کش یکرد برا  گلوش و فشار دادم، تالش یم  یرو گذاشتم رو  دستم
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 یم یخودش ولگرد یبرا رانیا یبهت که تو  گمیرو م یاون مرد ،_ جادوگر عویص   من

 .کنم  خورم که راه تنفست رو قطع یم قسم یم کرد، اگه زر نزی  

کرد تا خفش کنم، به اجبار دستم و برداشتم   یم بیترغ شتر یو پا زدناش من و ب دست

 :کرد گفت  که رسفه یم  ... در حایلد یکش  قر یو اون نفس عم

 یادی_ از همون اول هم اشتباه کردم، اشتباه کردم که تو رو انتخاب کردم، تو ز  لکیس

 !دردرس داشتر 

 یگذر کرد، موها  کیکه از سالن تار   خوابم افتادم... اون آدیم اد ینگاهش کردم،  فقط

 !شهیخوده لعنت ،ی  طال

 :و گفت ساد یوا باال رس لکیس یو انداختم باال و روپوشم رو در آوردم، هت   ابروم

 کثافت؟  یکار و کرد  نی_ چرا ا یهت  

 :و گفت د یخند لکیس

ه تو خفه خون بگ لکیس  !بچه یت  _ بهتر

صورتش، همون موقع موهاش رو گرفتم و  یو مشت کردم و خوابوندم تو  دستام

 یبه سمت باال و زل زدم تو  دمیکش  ت   شده بود به طرف زم لیرسش رو که متما

 :چشماش و گفتم

من و  یچرا؟ چون که به قول خودت اشتباه کرد دوی   یم وونم،ید هی_ من  من

 وونهید ارهیبهم فشار ب سختر  وقتر  ،اختر روز اند نیشهر و به ا نکهیو ا یانتخاب کرد

لب تابت  اون گودال لعنتر  یکنم، همون روز که تو   یم کار یچ ستین میو حال شمیم

اون  یاون لب تاب رو تو  نکهیهمه رو زدم کنار تا ا مغزم بهم هشدار داد ویل دم،یرو د

 ؟یشد ما خارج یم درسیاز د یفقط بگو چطور  دم،یمدرسه د
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دندوناش در اثر خون  د،یبه رخ کش شتر یرو ب شیکرد که دهن خون  ی  دندون نما خنده

 :قرمز شده بودن، آروم گفت

 !_ برو به جهنم لکیس

 :زدم و گفتم خیلبخند مل بعد از مدت کوتایه نگاهش کردم ویل کیمی

 نجا یبسازم که از ا جهنیم هیخوام  یم ؟دوی   یم ویل زمیجهنمم عز  ی_ من االنم تو  من

 .دیتوش بسوز  تیطانیش یبدتر باشه و فقط و فقط تو و دوستا

 .جمع شد، لبخند من پررنگ شد و موهاش رو ول کردم خندش

 :گفتم  یشدم، محکم و جد نهیو دست به س سادمیصاف وا 

 شهر هست؟ نیا یتو  گهید از تو یک ت  _ بگو به غ من

 :جهش گرفتش و گفت هیبا  یرو بلند کرد که هت   دستاش

 ._ اوه اوه، دست از پا خطا نکن یهت  

 :با خشم به من نگاه کرد و گفت لکیس

ذارم که  شهر منه و نیم نجا یکردم، ا  قیپروژه تحق نیا ی_ سالهاست که رو  لکیس

 !نیسالم رو بر باد بد نیزحمات چند

 :زدم و گفتم یپوزخند

ه برا من  .مرگت طلب آمرزش کت   ی_ بهتر

رفتم سمت روپوشم و تنم کردم... از مغازه زدم افتاد به جونش،  یزد که هت   غیج

 یدختر افسانه ا هیفکور،  لدا یمنم... ه نیو نگاه پر غرورم رو دوختم به افراد، ا ونت  ب

 !خواد شهر و نجات بده کرده و یم  دا یباالخره راه حل و پ سختر  نیکه بعد از ا
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، آروم قدم برداشتم ازش استفاده کرد  شد به راحتر  رو نگاه کردم، پر بود و یم اسلحم

 !رفتم و با غرور به سمت اون گودال لعنتر 

هم وجود نداشته، کم کم بچه  وال ینبود، انگار که اصال اون ه یختر  چیه دمیرس وقتر 

 !هم رفته بود یاخماش تو  حسایر  انت  شد، ت داشونیها هم پ

 
 

 :گفت  انت  که ت  میسادیباال رس گودال وا همیک

ه پا د یدردرس با نیدوست داره خالص شه از ا _ هریک انت  ت  !یت   بت 

بدنشون  ی... دمامخصوصا دیم م،یشده بود تیرسد بود و ما همه مثل م حسایر  هوا 

ل یم  رو حسایر   .کردم  کنتر

 :روپوشش رو سفت کرد و گفت دیم

 !پرم _ من که یم دیم

 :گفت  یدستش رو گرفت و با لبخند عاشقانه ا مت

 .مباهات ی_ هرجا بر  مت

شد، اونم لبخند به  دهیکش  انت  لبم و نگاهم ناخودآگاه به سمت ت ینشست رو  لبخند 

 اتفافر  چیو انگار که ه میاز هم گرفت عی    نگاهمون به هم افتاد رس  لب داشت... وقتر 

 :باشه گفتم فتادهین

 قهرمانا؟ د ی_ پس آماده ا من

 :زد و گفت غیج دیم

 !خطرم وونهی_ د دیم

 !کشوندم، مثل موشک  یت   جهش خودم رو به سمت پا هیبه سمت باال و با  دمیپر 
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و حالت تهوع  ومد یخون م ی... بو ت   زم یو محکم با زانو نشستم رو  دنیها هم پر  بچه

شده بود و  دهیناخن کش واراشید ینبود، رو  شگاهیمثل آزما گهیبهم دست داد! د

 .افتاده بودن ت   زم یرو  زامتر  یادیتعداد ز 

غرش از  یبزنم که صدا خواستم حرف   ،ت   زم یشده بودن رو  ختهیر  ال یوسا تمام

 !اومد یدور  یجا

 :گفت  عی    رس  انت  ت

 .میکن  داشیپ د یبا ست،یدور ن اد ی_ ز  انت  ت

 :و گفتم سادمیوا هو ی ویل میرو تکون دادم و راه افتاد رسم

 کجاست؟  انیرا نم،یبب د یسی_ وا من

 :متعجب شدن... انگار که تازه به خودشون اومدن، داد زدم همشون

 کجاست؟  انی_ را من

 :با تته پته گفت مت

 ..._ با ما بود ویل مت

 :دهنم و گفتم یو گذاشتم رو  دستم

 .خدا ی_ وا من

ا نیا یتو   :و گفت اسلحش رو گرفت به سمتر  انت  ت هو ی طیرس 

 !وارهیپشت اون د یکی_  انت  ت

 انیبه ما، را د یتر شد تا رس کیو نزد کینگاه کردم، نزد هیرسعت برگشتم و به سا به

 !در هم ی  حال، با اخما بود... خسته و یر 
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 :گفتم  و رفتم سمتش و بازوهاش رو گرفتم... با نگرای   دمیکش  قر یعم نفس

 !_ نگرانت شدم من

 :لبش نشوند و گفت یرو  یخسته ا لبخند 

 !ردم، همدست لکیسک  دا ی_ جادوگر رو پ انیرا

 :زد و جلو راه افتاد و گفت یپوزخند انت  نگاهش کردم، ت فقط

 !دی_ وقت تلف نکن انت  ت

پشت رسش، اما من همچنان زل زده بودم  یو مت هم مجبور  راه افتاد و دیم عی    رس 

 .بازوهاش بود یو دستام رو  انیرا یبه چشما

 ان؟ی_ را من

 :من نشست، لب زدم یخستش رو  نگاه

 ؟_ خویر  من

 :کش اومد و گفت  کیمیو کبودش که در اثر رسما بود  زخیم یلبا

 !_ خوبم انیرا

داد، دستاش و آورد باال و  رو نشون نیم نیچشماش حلقه زده بود ا یکه تو   اشیک ویل

 ...موهام و لمس کرد

 ._ آرومم کن انیرا

 :پر بغض گفتم یراه گلوم رو بست، با همون صدا بغض

 !زمیر  _ آروم باش، تمام جهان و بهم یم من

 آخه؟ حشت چ   مثل حشت... ویل یت   چ دم،ید یم بیغر  ت   چ هینگاهش  تو 
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بود!  انت  نفر بودم، اونم ت هیبه عنوان عشق؟ نه... من عاشق  داشتم ویل دوستش

  .کنم  یم یآرامشش هرکار  یهم بحثش جدا بود، واقعا برا انیرا ویل

شد  ر یرساز  انیرا یکه از چشما  منم حلقه زد، نگاهم به رد اشیک یچشما یتو  اشک

دست به سمت اسلحش برد و به  یک  دمیجا موند، انقدر محوش شده بودم که نفهم

 !کرد  کیپشت رسم شل

مواجه شدم... از درد  به رسعت برگشتم و با لکیس د،یچیرسم پ یتو  غیج یصدا

 :و گفت ساد یصاف وا ک،یت  ستید و ه... بلند یخند هو ی در هم شده بود، ویل افشیق

 ام؟یقدرت پر عظمتم از پس گلوله تو برنم نیمن با ا یاحمق، فکر کرد انی_ را لکیس

 :که به حالت تشنج گفتم  د یخند دوباره

 کجاست؟  ی_ هت   من

 :رو فرستاد عقب و گفت موهاش

 !کنه  یم یمن باز  طای  یش ی_ اوممم فکر کنم داره با عروسک ها لکیس

زده بود  میشونیگردن و پ  یکه واقعا رگا  یشده بود، جور  اد یز  یلیروم خ عصتر  فشار 

دستش رو گذاشت  دم،ی... با داد به سمتش حمله کردم و گلوش و سفت چسبونت  ب

 نیکه ا  دمیمدت نفهم نیبه بدنم وارد شد، چطور تمام ا یرسم که ولتاژ قو  یرو 

 !جادوگره هیکثافت 

حرکت  هیبا  ویل وار یشکمش که خورد به د یتو  دمیبو بلند کردم و محکم کو  پاهام

 !درست کرد، اوه نه شیبلند شد و با دستش آت

 :خنده گفت با 

 نه؟ یتعجب کرد ه؟ی_ چ لکیس
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 :جواب داد انیمن را یجا به

 !_ نه انیرا

 صورت لکیس یبلند کرد و محکم کوبوند تو  صندیل هیکه   انیرفت سمت را نگاهمون

وع کرد انیحرکت من و را نیشد، با ا ت   که پخش زم  د ی! بادنییبه دو  میبه رسعت رس 

 .... مهم تر از همه اون غولهمیکن  دا یاون غول رو پ

نگاهم به بچه ها افتاد که در حال کشتر   م،یرفت یم ی  به سمت روشنا میکم داشت  کم

 !ها بودن زامتر 

 :گفت  عی    رس  انیرا

 .کت    دا یپ یت   چ بمتر  توی   یم ت   کمک، بگرد بب  مت  _ من م انیرا

به  رو تکون دادم و اون به کمک بچه ها رفت، نگاهم رو اطراف چرخوندم ویل رسم

 .وجود نداشت یا گهید ت   جز اسلحه چ

رو به سمت من  شت  مس عی    که نگاهش به من افتاده، رس   دمیرو د طای  یعروسک ش هی

 کیکردم، پشت رس هم... انقدر شل  کیکج کرد که اسلحم رو گرفتم سمتش و شل

 یاز رو  گهیتفنگ د هیکردم که گلوله هام تموم شدن! اسلحم رو انداختم اون ور و 

ذاشت،  روش اثر نیم تفنگانگار  کردم، ویل  کیبرداشتم و به سمتش شل ت   زم

و به سمت  ت   زم یشد، دوباره تفنگ رو پرت کردم رو  تر یم کیو نزد کیهرلحظه نزد

به بزنه که رس  دستاش رو بلند کرد تا  دم،ییدو  طای  یعروسک ش نشستم  عی    بهم رص 

حرکت بلند شدم  هیکرد که با   ستیپاهاش رد شدم! ا ت   و رس خوردم و از ب ت   زم یرو 

بدنش، دستم رو با تمام توانم  یبه سمتش و نشستم رو  شتو جهش کردم از پ

صورتم  یرو  د یکلش و از جا کندمش، همون لحظه تمام خون کلش پاش  یگذاشتم رو 

 !ت   زم یو پرت شدم رو 
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 .و به درک واصل شد ت   زم یاونم افتاد رو  ت   زم یبا افتادن من رو  همراه

بزنه رفتم و پام و بلند کردم و با پاشنه  بیداشت به مت آس که سیع  طرف زامتر  به

وع کرد به  ت   زم نکهیرفتر  تا ا یم ت   رسش! کم کم همشون داشتر  از ب یپام زدم تو  رس 

  کیغرش انقدر نزد یصدا دن،یلرز 
 

به سمت  میرسمون رو برگردوند بود که همیک

 ...بود نجا یا کر یغول پ نیچپ! ا

 !باال مشیبکش د ی_ بچه ها با من

 :داد زد انیرا

 !چشمش کشتم ی_ دنبال منه، چون که اون جادوگره رو جلو  انیرا

 :سمتمون و گفت د ییدو  انت  ت

 .دیبدوئ ست،یحرفا ن نی_ االن وقت ا انت  ت

 
 

وع کرد همیک  انت  افتاده بود... ت ت   زم یهوش رو  یر  لکیس دن،ییبه دو  میبا رسعت رس 

غرش ثابت  یبا صدا بهش انداخت و خواست به سمتش بره ویل یت   نگاه نفرت انگ

فرستاد، رسش رو تکون داد و ما همه به سمت باال  ونت  ب شد و نفسش رو عصتر 

 !میپرواز کرد

 :و گفت د ییبه سمتمون دو  زخیمبا صورت  یهت   م،یثابت شد ت   زم یرو 

 ه؟یچه کوفت یصدا نی_ ا یهت  

 :بهش زدم و گفتم یپس اون عروسکا بر اومده بود؟ لبخند قهرمانانه ا از 

 !عروسک بزرگ هی_  من

 :گفت  عی    رس  انیرا ون،ت  رو فرستاد ب نفسش
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کردم که همدست   دا یرو پ یاون گودال، مرد ی_ من که زودتر از شما رفتم تو  انیرا

 !شده بود مت  دستگ ی  ات   چ هی بود، در جا کشتمش ویل لکیس

 :آب دهنش رو قورت داد و گفت م،یشد هت  کنجکاو بهش خ  همه

 شهیم داشیپ وقتر  ت   هم یبرا ه،یطانیش یها و عروسک ها زامتر  هی_ اون تغذ انیرا

 .انیها به صورت خودکار سمتش م تمام زامتر 

 :زدم غیج

 تا وقتر  نکهیا یبرا م،یجمع کن نجا یو همشون رو ا باال  مشیبکشون د یبا نه،ی_ هم من

 !هت  ما نم هست اونا حواسشون ی   کر یغول پ نیا

 :حرفامون گفت د ییتا یبرا مت

 .میبسوزون شیآت حسایر  د ی_ پس با مت

 :زدم و گفتم بدجنیس لبخند 

 .قای_ دق من

 :و گفت یهت   یشونه یدستش رو زد رو  انت  ت

ا و هت  ونت  ب میکشون  غول و یم انیخوب، من و مت و را یلی_ خ انت  ت  ی... شما دختر

 .دیتموم شهر پخش کن یصداش رو تو  د یکن  سیع

کردم؟!   یم د یبا کار یرو تکون دادم و رسگردون نگاهم رو به دور و بر چرخوندم، چ رسم

 !پژواک... آره خودشه

 .میار یصداش رو درب حسایر  د ی_ بچه ها، با من

 :زد و گفت لبخند بدجنیس موقع دیم ت   هم
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 .با من نی_ ا دیم

 :گفت  عی    هم رس  یهت  

 لدا؟یه هی_ باشه،نقشت چ یهت  

 :بدجنسم و دوختم به گودال و گفتم نگاه

 .نقشه خفن هی_  من

 یبه سمت باال پرواز کردن تا خودشون رو به غوله نشون بدن... صدا انت  و ت انیرا

با رسعت  کرد، دیم  یا گهیو غرش د د یز دلخراشش بلند شد و همزمان به سمت باال خ

به سمت رسش پرواز کرد و  درآورد و با رسعت باور نکردی   بشیج یچاقو رو از تو 

! هرآن منتظر غرشش بودم که باالخره ومدشچشم از کاسه در ا یچاقو رو فرو کرد تو 

و زمان رو ثابت کردم، دستام رو بردم  ت   غرش کرد و همون لحظه زم یبلند یبا صدا

شد،  ازم رصف یم یادیز  یاال و امواج صداش رو به تمام شهر پخش کردم، انرژ ب

 .که خون دماغ شدم  اد یانقدر ز 

پسش زدم، ممکن بود جونش رو از دست بده... صداش به  به کمکم اومد ویل یهت  

 .ها به رسعت برگشتر  رسه جاشون هیو ثان یت   کل شهر پخش شد! دستام رو آوردم پا

پرت شد  دیم هو یبهم انداخت که لبخند زدم،  یت   برانگ ت   برگشت و نگاه تحس انیرا

گشاد به صحنه رو به روم   ی  و مت با داد به سمتش پرواز کرد! با چشما ت   زم یرو 

بازوش و به  یبلند شد و دستش رو گذاشت رو  ت   زم یبا درد از رو  شدم، دیم هت  خ

 :مرد گفت یم مت که داشت از نگرای  

 .زمیم عز _ خوب دیم

 :دورگه گفت ی  و با صدا د یدستم و کش یکه هت    دمیکش  قر یعم نفس

 !لدا؟ی_ ه یهت  
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بود... نگاهم و  یا گهینگاهش به سمت د سمتش و نگاهش کردم، ویل برگشتم

 :افتاد، با خنده گفتم ومدنیسمت م نیها که به ا چرخوندم و تجمع زامتر 

 !ولی_ ا من

 :بهم زد و جلو تر از من رفت و گفت یتنه ا انت  ت

؟یتونن ما رو بب اونا یم نمی_ بب انت  ت  ت  

به  شتر یها با رسعت ب غرش غوله بلند شد و زامتر  یبزنم که صدا حرف   خواستم

، برگشتم و با ترس بهشون نگاه کردم... واقعا نیم ،یتونستر  ما رو بب سمتش رفتر  در  ت  

 !افتاد ی  بلند طال ینگاهم به موها ت   اون ب

 !_ لعنتر  من

با صورت کبود  دستم ثابت موند، لکیس یو در آوردم که بچه ها نگاهشون رو  اسلحم

 یجلو  ستیدستش رو به عنوان ا د،یخند کرد و یم  داشت به من نگاه یم و خوی  

تونه  انقدر قدرت داره که یم عویص   نیگرفت و ثابت شدن، ا  کرهیها و غول پ زامتر 

ل کنه؟ ا نا یا وع کردم  سمتشسلحم رو نشونه گرفتم رو کنتر و تند تند پشت رسهم رس 

 کردم، هرچ    یم یانداز  ت  قدم برداشتم و به سمتش حرکت کردم، همزمان ت ک،یبه شل

اسلحم و پرت کردم  د،یخند گرفت و بلند بلند یم  یم یانرژ  شتر یخورد انگار ب یم ت  ت

و با داد به سمتش حمله کردم و موهاش رو گرفتم، دستش رو گذاشت  ت   زم یرو 

 :گلوم و گفت  یرو 

 .یبازنده ا هی_ تو  لکیس

بود! تمام  اد یز  یلیزورش خ ومد،یانقدر که  داشت بهم فشار م ون،ت  گردنم زد ب  یرگا

 !ت   زم یرو  دمشیبلندش کردم و از موهاش کوب ومت  و کردم و با تمام ن میسع



 
 

261 
 

مشت  هیشده بود و  تمام صورتش خوی   ،ت   زم یرو  دمشیش کردم و کوببلند دوباره

 !چنگم بود، نفس نفس زدم و ولش کردم یاز موهاش تو 

شکمم فرود اومد و من به رسعت باد با  یرو  یاتفاق افتاد که لقد یک  شد،یچ دمینفهم

استخونام رو  یصدا کردم ویل  احساس نیم یمحکم برخورد کردم، درد ت   چ هی

 !دمیشن

 شهیو تمام ش یا شهیساختمون ش هیحال به خودم نگاه کردم، خورده بودم به  یر 

 انت  و ت انیحال چشم از خودم گرفتم و دوختم به را بدنم فرو رفته بود! یر  یهاش تو 

 !شده بودن ت  ها درگ که با زامتر   هیو بق دنیجنگ یم که داشتر  با لکیس

م بمبود به رسم حسایر  زده بلند شدم  در عذاب نکشم، به سختر انق ویل مت  ... حارص 

 !و به سمتشون رفتم

 :داد زد راه چاقوم رو در آوردم که دیم وسط

 .بچه ها، گلوله ها تموم شدن _ یه دیم

 :رو پرت کردم سمتش و گفتم چاقو 

 !جنگم یم ینجور ی_ من هم من

 یس  یو ابروش رو انداخت باال و بعد از به حرکت در آوردن نما د یهوا قاپ یرو تو  چاقو 

ها حمله ور شد، مت هم با انداختر  پنجه بکس به  چاقو با داد به سمت زامتر 

 :با لبخند بهمون انداخت و گفت دستاش نگایه

 .می_ ما برنده ا مت

 .شونش و نگهش داشتم یخواست همراهش بره که دستم و گذاشتم رو  یهت  

 !برو نجا یاز ا ی_ هت   من
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 :تعجب داد زد با 

 ؟_ چ   یهت  

 :گفتم  گونش و با مهربوی    یو گذاشتم رو  دستم

 ی  برمت جا یم نجا یو با خودم از ا مت  گ  تموم شه، دستت رو یم نجا ی_ کارمون که ا من

 .دستش بهمون نرسه، فقط خودم و خودت که کیس

گونش بود و محکم گرفت و   یدستم و که رو  خت،یاز چشماش فرو ر  اشیک قطره

 :و گفت د یبوس

 !هاتم_ من تا آخرش با یهت  

 :شدن، هولش دادم به سمت عقب و گفتم دمیمانع د گرم لعنتر   یقطره ها اون

 ._ برو من

و هول زده برگشتم پشت رسم رو نگاه کردم،  عی    رس  انت  بزنه که با داد ت حرف   خواست

کم کم رد نگاهش رو گرفتم و به صورت   ان،ت  ت نگاه اشیک یچشمام ثابت موندن رو 

که   یشد... خنجر  دهیتر کش یت   ! نگاهم پاونت  ب ختیر  خون از دهنش یم د،یرس انیرا

 !ونت  از قلبش زده بود ب

که حنجرم خش برداشت و با رسعت به سمتش رفتم و   یجور  دمیکش  یبلند غیج

وع کرد دو  گرفتمش، لکیس جلوش رو  یکه هت    کر یبه سمت غول پ دنییبا خنده رس 

بود و فقط  سادهیوامثل مجسمه  انت  شدن... ت دنیگرفت و با هم مشغول جنگ

که با رسفه تمام   تمرو گرف انیبغل را ر یز  ،یت   پا ختیر  اشک بود که از چشماش یم

 !ونت  ب د یخونا از دهنش پاش

 :گفتم  هیو با گر  ت   زم یرو  نشستم
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 ؟... خویر انیرا ان،ی_ را من

 !... با دردد یرو دوخت بهم، خند شیجنگل نگاه

رو گرفته بودن رو  دمید یکه جلو   ی  اشک ها دم،یکش  ونت  قلبش ب یو از تو  خنجر 

 چیشد و ه یم شتر یزخمش! اما خونش ب یمحکم پس زدم و دستم و گذاشتم رو 

 !نداشت یت  تاث

 :و با داد گفتم ت   زم دمیمشتم و کوب محکم

 ._ خوب شو لعنتر  من

زد  با حال زار نگاهش کردم... لبخند مهربوی   د،یآروم بازوم رو چسب شیخون یدستا

گرفتش ناقوس عذاب رو برام رقم   یگذاشت، صدا  شیرو به نما شیکه دهنش خون

 :زد

 !نجایا ا ی_ ب انیرا

رسدش رو  ی... دستاد یلرز  بودن، دستام یم یاز چشمام مثل رودخونه جار  اشک

 :گرفتم و رسش رو بلند کردم! زل زدم به چشمام و گفت

 چرا امروز گرفته بودم؟ ...)رسفه(دوی  دوس...تت)رسفه( دارم، یم یلی_ خ انیرا

 :گفتم  هیزخمش و با گر  یو گذاشتم رو  دستم

 فقط حرف نزن باشه؟ ،یس  ی_ تو خوب م من

 :دستش صورتم و برگردوند سمت خودش و گفت با 

کرده بودم   ت  یب شیمن پ لدا؟ینداره، خنج...خنجرش آلوده بود! ه دهی_ فا انیرا

 !رو ندمیآ

 :زدم و گفتم زار 
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 !لعنتر  ت  شو، خفه خون بگ _ تو رو خدا خفه من

 :مرگ بار کرد، با همون صدا گفت یها رسفه

 !)رسفه( دوستت دارمشهیباشه هم ادتی... ا یعشقم با...باش،  اد ی_ به  انیرا

 :لبخندش تلخ شد و گفت ان،ت  گرفت و دوخت به ت  ونمیگر   یرو از چشما نگاهش

 یبود قمیرف نیبهتر  انت  )رسفه( تت  دوستت دارم... ت یلیخ ق،ی_ مراقبش باش رف انیرا

 !بود خوایه شهیو هم

و  ت   زم یزانو زد رو  دم،ی... ترک خوردنش رو ددمیشکست، خورد شدنش رو د انت  ت

اشکشون  یقطره ها یصدا رو گرفت، بچه ها مشغول جنگ بودن ویل انیدست را

 !دمیشن خورد رو یم گونه هاشون رس یم  یکه رو 

 .دیشیکنم، شما موفق م  خوا... خواهش یم د،یرو منفجر کن نجا ی_ ا انیرا

 :زدم داد 

ما قراره با هم  ،یت  بم ستی... تو قرار ن_ خفه شو، خفه شو، خف    ه شو عویص   من

 !کنم... ساکت شو  خواهش یم ست؟ین ادتی م؛یازدواج کن

 .زد که مرگ و صدا یم  یلبخند زد و نگاه خمارش رو دوخت بهم، خمار  فقط

رسش رو نگه داشت و در گوشش  انیرا د،یرو بوس شیشونیپ هیخم شد و با گر  انت  ت

خواستم باور کنم داره  گفت... نخواستم بشنوم، اصال قصدش رو نداشتم، نیم  یت   چ

 !هت  م یم

 هیکه لرزون بود در اثر گر   با بدی   انت  باز رسفه کرد... ت انیو بغلش کرد، را د یلرز  انت  ت

 :بلند شد و داد زد

 !قیکنم رف  خواهش یم انی_ ن ه، را نات  ت
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 !لبش یکه چشماش باز بودن و لبخند رو   انیشد به سمت را دهیهراسونم کش نگاه

 صدام و یم ان؟ی)تکونش دادم، محکم و به رسعت( راان؟یرا ان؟یرا ان؟ی_ را من

 ؟یشنو 

کرد، صتر کردم... صتر کردم... دهنم و   داد، بغض داشت خفم یم جواب نیم گهید اما 

 :زدم اد یباز کردم و از ته دلم فر 

 !این  ه خدا    ان،ی_ را من

 :با داد گفت ی! هت  د یکرد؛ نبا  ترکم یم د یدادم و زار زدم... نبا تکونش

 !_ فرار کرد یهت  

دوستت  یلیشدم... خ هت  خ انیزار به را چشمام رو گرفته بود، با حایل یجلو  خون

 !مت  گ  کنم؛ انتقامت رو یم  م، به خدا قسم فراموشت نیمدار 

و خنجر و  د یموهاش رو کش ،به رسعت بلند شد و حمله ور شد سمت لکیس انت  ت

داغون  و بستم، مت با حایل انیباز را یچشما هیشکمش، با گر  یمحکم فرو کرد تو 

کنان بلند شدم و زار   هیزانو زد جلوش... گر  هیاومد و با گر  انیلنگ لنگون به سمت را

 !کنم  داد زدن خایل قیخودم و از طر  استمخو  شده بودم و یم وونهیزدم، داد زدم، د

 دوستش داشتم... گناه من لعنتر  ا یخدا ست،ین شمونیپ گهید انیکردم که را  نیم باور 

اف نکردم بهش دوستش داشتم، عاشقش نبودم ویل نیا  !دوستش داشتم بود که اعتر

 !دنیجنگ داغون یم با حایل و دیم یرفته بود و هت   ه جنگ لکیسب یبدجور  انت  ت

کنم، شما   خوا... خواهش یم د،یرو منفجر کن نجا یمغزم اکو شد" ا یتو  انیرا حرف

تو  بغل مت بود! هرچ   یرو دوختم به جنازش که تو  می." نگاه اشکد یشیموفق م

 .یبخوا
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 انت  حمله ور شد، با رسعت به سمت ت انت  بلند شد و به سمت ت کر یغول پ غرش

 !هت  خواست بم جون سگ رو داشت و انگار نیم جداش کردم، لکیس رفتم و از لکیس

 :عقب و گفتم دمیرو کش انت  ت 

 !جا بمون ت   _ هم من

 :پر از خشم اشکش رو دوخت بهم و گفت نگاه

 .تونم _ نیم انت  ت

 :و گفتم نشیس یاشک دستم و گذاشتم رو  با 

 !کنم، جون من  ش یم_ خواه من

 مرد که من بهش غبطه یم نیا خت،یشد و نگاهم کرد و اشک از چشمش فرو ر  ساکت

 !خوردم شکسته بود

رو هم از اونجا  یو هت   چشمش دور شدم و دیم یحرکت، به رسعت نور از جلو  هی با 

خواستر  سمتمون حمله ور  یم به دستور لکیس کرهیها و غول پ دور کردم، زامتر 

 !بشن

 :نگاهم دنبال مت گشتم و داد زدم با 

 _ م  ت؟ من

 :داد زدم شتر یرو دوخت بهم و ب شیاشک نگاه

 !نجایا ا ی_ ب من

 :با بغض گفتم ویل ارهیرو هم ب انیشد و خواست را بلند 

 .ارشی_ ن من
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 :گفت  هیبا گر  نگاهم کرد، دیم مات

 یم یدار  _ چ   دیم
 

 لدا؟یه یک

 :و قورت دادم و گفتم بغضم

 ._ خواست خودشه من

دهنش و روش رو ازم  یدستش رو گذاشت رو  هیبا گر  و دیم د یاز چشمام چک اشک

 د یآروم رسش رو تکون داد و اون با ترد انت  کرد که ت  گرفت، مت هنوز مات نگاهم یم

 !ت   زم یرو گذاشت رو  انیرا

 قر ی... چشمام و بستم و نفس عمومد یزودتر م د یشدن، با یم کیها داشتر  نزد زامتر 

! به خدا توکل کردم و روپوشم و در آوردم، با رسعت به سمت مت رفتم و به دمیکش

حرکت پرت کردم سمت بچه ها و نذاشتم حرف  هینکردم و مت و با  دادشون توجیه

هولشون دادم به سمت عقب،  مروحم محک یو ت  بزنن که با ن یا گهیاضافه د

، با اشک دستم و رو  همشون رو... انگار که گردباد اومده و اونا به سمت عقب رفتر 

شب  هیهمون کتاب خوندم...  یو تو  نیاز حباب حصار کردم، ا یو هاله ا دمیکش

 !که دوباره کش رفته بودم

قدرت کامل  یراروح و حصار استفاده کنند که دا یو ت  قادر هستند از ن تنها کسای  " 

 !"باشند

ذهنم  یبچه ها تو  یها هیکردم صداش رو نشونم، گر   یم سیع زد ویل داد یم انت  ت

 !قسمت حافظه بلند مدت یرفت تو  یادگار یعکس  هیثبت شدن و مثل 

مانندش نگاهم  وونیح یزدش و دندون ها ت  که با اون صورت که  و به لکیس برگشتم

 !کرد و ثابت شد  یغرش بلند کر یاون غول پها پشت رسش بودن و  کرد! زامتر   یم

 :زدم داد 
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 !یکرد  یکار بد  هیتو  _ لکیس من

 :و با خنده نگاهم کرد، ابروش رو انداخت باال و گفت ستاد یا

 کدومشون؟  قا ی_ دق لکیس

 !داشت از ین کیتونستم بگم به جراح پالست یم نهیبود و به ع کبود و زخیم  صورتش

 :گفتم  شخند یچشماش و با ن یزدم تو  زل

 !استعدادم من یر  یفکر کرد نکهی_ ا من

 هیآن دستام رو بلند کردم و از جسم و روحم ما هیاومد حرفم رو درک کنه در  تا 

که لبخند به لب داشت!   انیجنازه را یبار نگاهم ثابت موند رو  نیآخر  یگذاشتم، برا

محوطه  هیانصدم ث کیلحظه... در  هیها گرفت و در  قهینفس دق ساد،یزمان انگار وا

 کر یبا اون غول پ زامتر  یو خورده ا 300 اونبودم منفجر شد،  دهیکه حصار کش  یا

، لکیس  شیمنفجر شد و آت اون  شیداد زد و دستش رو به سمتم دراز کرد که آت گرفتر 

و انگار که جون من رو هدف قرار  د یهم رس انیبه جسم را شیرو در بر گرفت، آت

 !سوخت... تموم شد دادن، سوخت... همه چ  

ها و ناله  غیج یاومدم، صدا ونت  راحت ازش ب الیو با دستم کنار زدم وبا خ حصار 

 !کرد  یم یگوشم و با ذهنم باز   یجمع شده بود تو  طانیش یها

 طانیرحمانه به جون ش و یر  دنیرقص یشد، شعله ها  یصورتم جار  یاز رو  اشک

 .افتاده بودن

 :زدم لبخند 

 !انیرا _ تو قهرمای   من
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 بهم زد، لبخند زدم ویل محکیم یلیس انت  و همون موقع ت دنییها به سمتم دو  بچه

ارزش  ا یدن هیو برام  شیلیس نیبوده ا از نگرای   دمیچشمام پر از اشک بود، فهم

 هیباز شدن و با گر  هو ی خورده بود ویل هیداشت! نگاهش کردم، اخماش در هم گر 

 :گفت

 !کار و با من نکن  نیا گهی_ د انت  ت

 :پررنگ شد و گفتم لبخندم

 !میتموم شد بچه ها، ما آزاد _ همه چ   من

 نکهیشدم، خوشحال بودم... از ا هت  و به صحنه سوختنشون خ ت   زم یرو  نشستم

 .کرده بود  ت  یب شیرو پ کرده بود، همه چ    ت  یب شیراحت شد، آره اون پ انیرا الیخ

 !شهیهم م،یبه فکرت هست شهیهم ما 

شد، هوا  لیبه خاکستر تبد باالخره همه چ   نکهیها گذشتر  و گذشتر  تا ا قهیدق

چشمم رو زد، رسم و گرفتم باال و نگاهم به ابرا افتاد که  یت   شد، چ داشت گرم یم

 :زدم و گفتم ی... لبخندومد یم د یپد د یرفتر  و خورش داشتر  کنار یم

 !میوقته منتظرت یلی_ خ من

 :مت بلند شد یگرفته   یصدا

 .میکرد  دا ی_ ما نجات پ مت

افتاده بود و برداشتم و تکوندمش، باالخره  ت   زم یشدم و روپوشم و که رو  بلند 

وع کرد به محارصه کردن شهر، روپوشم و تنم کردم و نفس عم ی  روشنا  قر یرس 

 .دمیکش

 .سالم نت   _ اکس من
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 :نگاه غم زدش رو دوخت به گروه و گفت انت  ت

 .کنم  خوب بود، براش طلب آمرزش یم یلیخ انی_ را انت  ت

 :و تکون دادم و لبخند زدم... با دستم اشکام و پس زدم و گفتم رسم

 .به خونه میبرگرد د ییایبچه ها، ب _ یه من

 :کرد و گفت  خنده تلخ   دیم

 _ کدوم خونه؟ دیم

 :گفت  به شوچ   یهت  

 !منظورشه مارستانی_ همون ب یهت  

رفته، بچه ها  شیواقعا خوب پ همه چ   دمیبه چشمم و فهم د یمحکم تاب د یخورش نور 

... دوباره بغض گلوم رو گرفت، مگه میبود ت   همه غمگ کردن به ظاهر ویل  یم شوچ  

ها نگاه کردم انینبودن را شهیم  .رو تحمل کرد؟ برگشتم و به خاکستر

 ت   تم و بغضم و قورت دادم، رسم و گرفتم باال و به آسمون پاک و  دمیکش  قر یعم نفس

 :زدم و گفتم شدم! لبخند تلخ   هت  خدا خ

 !_ شکرت من

راحت  الیتند خودم رو به بچه ها رسوندم و با خ یو با قدم ها یت   و آوردم پا رسم

بدو بدو اومد  میکه ما ازش ختر نداشت  کیست  پارس سگ اومد و ف یصدا م،یقدم زد

 :و گفتم دمیسمتمون، خند

 !پش _ یه من

 :و گفت د یبه رس و گوشش کش دستر  انت  ت
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 !گرفته  یانرژ  _ حسایر  انت  ت

 میسادی... همه واومد یصدا م مارستان،یب ابونیخ یتو  میدیچیپررنگ شد و پ لبخندم

 !میو با تعجب به هم نگاه کرد

 :با شک گفت انت  ت

 ... یصدا نیشنوم؟ ا _ درست یم انت  ت

 :حرفش اومدم و قاطع گفتم ونیم

هی_ هل من  !کوپتر

حدس ما درست بوده... چند تا  میدیدر اومدن و فهم یموقع موهامون به باز  همون

 !ت   زم یپشت رس هم نشست رو  کوپتر یهل

 شونیکی هو ی م،یکرد  نگاه یم کیخوش پوش و ش یبه مردا و زنا میمتعجب داشت ما 

پشت رسش، ناخداگاه  گارداشیاومد سمتمون و باد پیخوشت یلیبود و خ نیکیکه ع

 !زدم که از چشم بچه ها دور نموند یپوزخند

رو از  نکشیزد و ع یلبخند ارو یبهش انداخت،  نگاه غضبنایک انت  و ت ساد یوا جلومون

 :چشمش برداشت و با لبخند گفت یرو 

 سازمان اف یر  سیهستم، رئ ور یُجن کلیهول شدم... ما _ اوه سالم، من حسایر  مرد 

جمهور  سیبود، رئ یا کار قهرمانانه اواقع نیمملکت رو نجات داد نیجون ا نکهی! ایآ

 ...خواست باهاتون مالقات کنه ویل به شخصه یم

 :وسط حرفش و گفت د یپر  انت  ت

 !مونی_ سند آزاد انت  ت
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 اوردنشین دست به سمت اسلحشون بردن ویل گارداشیزد که باد هولیک لبخند 

 :رو کنار زدم و رفتم جلو، زل زدم به صورتش و گفتم ی! هت  ونت  ب

شهر به جهنم  نیهرچند ا د،ینظر داشت ر یمدت ما رو ز  نیدونم که تمام ا _ یم من

 یکیمگس پالست ت   کرد، استفاده از دورب  خوب کار یم ناتونیدورب شده بود ویل لیتبد

که   د یدون پس بهتر یم د یرو تماشا کرد ت   بود، حاال که همه چ یفکر هوشمندانه ا

، ا  چیدر برابر ما ه گارداتونیباد ه سند  د یگه جونتون رو دوست دار هستر  پس بهتر

 !دیرو بد مونیآزاد

 :دهنش رو قورت داد و گفت آب

 !دیدوره حبس بکش هی د ی_ خوب عه اومم شما با کلیما

آن اسلحش رو از کتش در آوردم و گرفتم سمت  هیزدم و در  یمسخره ا لبخند 

 :سمتمون که گفتم دنیاسلحه کش عی    رس  گارداشی! بادشیشونیپ

 زم؟یعز  هی_ نظرت چ من

 :گفت  بود، عرق رسد کرده بود... هول هولیک دهیپر  رنگش

 !زنم به سازمان االن زنگ یم ،خوب لعنتر  یلی_ خ کلیما

وع کرد به گرفتر   یرو در آورد و با دستا شیتر، گوش عی    کردم رس   اشاره لرزون رس 

و گرفتر  سند  اوردمیشماره... بعد از حرف زدن با سازمان که من اصال ازش رس درنم

کتش و   یو گذاشتم تو  یت   اسحله رو آوردم پا ان،ت  شدن از جانب ت د ییو تا مونیآزاد

 :گفتم

 .بود _ معامله خویر  من

 !میراحت شد گهی... دمیآزاد شد م،یلبخند از کنارشون رد شد هیاز زدن  بعد 
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و  میبرگشت مارستانیبه کار افتاده بود... انگار که فقط طلسم شده بودن؛ به ب چ   همه

فرودگاه رو  یکه قصد نشستر  تو   دمیشن رو یم ما یهواپ یصدا م،یرو برداشت ال یوسا

 :زدم و گفتم قر یداره! لبخند عم

 ._ مردم برگشتر   من

 :بهم انداخت و گفت نگاه مهربوی   انت  ت

 !تازه وارد مییتو  ونیرو مد نا ی_ همه ا انت  ت

 :بهش رفتم و گفتم یو چشم غره ا دمیخند

 !ها ... گروه جهنیممی، ما همه با هم تالش کرد_ نه من

 :و گفت د یخند دیم

 .هینفرخال هی ی_ فقط جا دیم

تا  میحاال حاال ها سکوت کن میقصد داشت م،یو فقط لبخند تلخ زد میکرد  سکوت

 !باز شه شتر یفکرمون ب

کردن،   ها و به شهر که نابود شده بود نگاه یم ابونیخ یتو  ختر  یر  متعجب یم مردم

 !بود و کامل آب نشده بود ت   زم یها رو  خی کهیهنوز ت

 :بود که بلند گفت انگار دیم ویل میتو حال خودمون نبود م،یآدما راه افتاد الیخیب

 !میبر  نجا یاز ا د ییای_ ب دیم

 :گفتم  یجد

 !ی)مکث کردم و دوباره ادامه دادم( با هت  رانیگردم ا  _ من بریم من
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خواست  زد، یم نگاهش سمتم دودو یم انت  راحت شد، ت الشیزد و خ یلبخند یهت  

 !شد یم مونیپش یه بزنه ویل حرف  

 :گفت  عی    رس  مت

 یم _ به خانودت چ   مت
 

 ؟یک

 :و انداختم باال و گفتم شونم

 ...خ  ی_ ه من

 :رس صحبت رو باز کرد و گفت انت  ت باالخره

 کالج؟  یبر  خواستر  _ مگه نیم انت  ت

 :گفت  عی    رس  د و شونش رو انداخت باال، دیمز  ینگاهش کردم که لبخند ت   ت

، من یم _ یه دیم  یدانشگاه... تو  یفرانسه بر  یبدم که تو، تو  تر یتونم ترت دختر

 !دانشگاه نیبهتر 

 :صدام مشهود بود گفتم یکه تو   خوشحایل با 

 ؟ت   گ_ راست یم من

 :گفت  لبخند زد که دیم انت  ت

 .خورم _ قسم یم دیم

 :گفتم  د یترد با 

 ....... خالم رانیبرگردم ا د یمن با _ ویل من

  یار یدرش ب تلفن از نگرای   هیبا  توی   _ خالت حالش خوبه و تو یم انت  ت
 

 ت   که ب  و بیک

ش مثل بمب تو  نیا ،یمردم بود نیا  !دهیچیجهان پ یاتفاق مطمئنا ختر
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 .نگفتم یت   گفت، رسم و تکون دادم و چ  یم درست

 :زد و گفت یع  یج دیم

 فرانسه رو بدم؛ مت؟ بیترت د یسه، دلم براش تنگ شده... با_ آخ جون فران دیم

انداخت و با لحن  انت  به من و ت نگایه یهت   دن،ینگاهش کرد و با هم خند مت

 :گفت  یمنظور دار 

 ام؟یمنم باهاتون ب ستیبچه ها، بهتر ن _ یه یهت  

شونش رو انداخت باال و با خنده دور شدن ازمون...  نگاه کرد، دیم به مت و دیم بعد 

 !ایلعنت

و به  سادمیوا دمیرس هم دنبالم اومد، وقتر  انت  رو به سمت ساحل کج کردم و ت راهم

 !باینگاه کردم... آروم بود و ز  ا یدر 

 لدا؟ی_ ه انت  ت

 .تپش قلب گرفتم... سکوت کردم تا حرفش رو بزنه دم،یلرز 

 .گفت  یت   داد، در گوشم چ داشت جون یم انیکه را  ی_ لحظه ا انت  ت

 :حرفش شدم که ادامه داد هیبق دنیهم، منتظر شن یرفت تو  اخمام

 .دونست که من... که من بهت حس دارم _ بهم گفت مراقبت باشم، چون یم انت  ت

بلکه جسورانه  یت   نگاهش کردم... رسش و ننداخت پا عی    شدم، برگشتم و رس  شوکه

 :بهم زل زد و گفت

  _ یم انت  ت
 

 حرفا ویل نیداغونم تو زدن ا یلیدونم خ یم د یببخش ،کت    خوام باهام زندیک

 ؟با من ازدواج کت   شهیم شه،یابراز احساسات... م یمن واقعا داغونم تو 
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 :آب دهنم و قورت دادم و اون دوباره گفت د،یچرخ دهنم نیم یتو  زبونم

 یلیخ نکهیا یبت باشم... براگفت مراق  انیرا نکهیا ی_ دوستت دارم، نه برا انت  ت

دانشگاهت  ی... کارامن بایس   یخوام برا یم ،خوام ترکم کت   وقته دوستت دارم، نیم

 !کنم  یم یتو رو از خانوادت خاستگار  رانیا میگرد  کنم و بریم  رو جور یم

پسش زدم و باالخره قفل دهنم و شکستم و  عی    رس  چشمام نشست ویل یتو  اشک

 :گفتم

 ؟ی_ واقعا دوستم دار  من

 :گفت  تر یچشمام و با لحن عج یزل زد تو  قیعم

 !_ دوستت دارم، واقعا دوستت دارم انت  ت

  ت   بزنم و زم غیخواست ج یم دلم
 

بهم رو کرده بود و من  و زمان رو بهم بدوزم... زندیک

 !بابت شکر گزار بودم نیاز ا

کنه،   و داره صدام یم سادهینجا وااو  انت  رفته بود ت ادمیذوق کرده بودم که اصال  انقدر 

 :بلند گفت یبا صدا

 لدا؟ی_ ه انت  ت

 :کردم و با خنده گفت  نگاهش

 ؟ی_ جوابم و نداد انت  ت

 :شدم و گفتم زونیمنفجر شدم و از گردنش آو  هو یکردم و   نگاهش

 !_ بله بله بله بله من

 :چشمام زل زد و گفت یتو  د،یو کمرم و سفت چسب د یخند
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  انت  ت
 

 !بمونن تت  و زمان در ح ت   سازم که زم برات یم _ زندیک

 :و گفتم ر یرو خجالت زده انداختم به ز  نگاهم

 ..._ دوستت دارم من

شد،  دهیاومد و نگاهمون به سمت راست کش کوپتر یهل یبزنه که صدا حرف   خواست

 :داد زد کوپتر یهل یبا خنده از تو  دیم

 !دمتونینکبتا من د ،_ یه دیم

 :و گفتم دمیخند

 د؟یآورد ت  گ  یو چجور  نی_ ا من

 :گفت  با خوشحایل یهت  

 !فرانسه میسفر بر  هی د یباال، با د ی_ بت   یهت  

 !میپرواز کرد کوپتر یو با دو به سمت هل مینگاه خوشحال بهم انداخت هی انت  و ت من

 :گفت  غیبا ج خلبان شده بود... دیم مت

 !توش به کاربره د یخوبه، مخصوصا اگر تهد یلی_ قدرت داشتر  خ دیم

 :و گفتم دمیخند بلند 

 .نشیگرفت  د ی_ پس با تهد من

بهمون  خلبان، مت نگایه صندیل یکیاون  یرو انداخت باال و نشست رو  شونش

 :انداخت و گفت

 د؟یدور شدن از جهنم آماده ا ی_ برا مت
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از کرد،   موند که با عشق نگاهم یم انت  ت یبار رو  نیو نگاهم آخر  میبهم نگاه کرد همه

 :ته دلم لبخند زدم و گفتم

  هیساختر   ی_ برا من
 

 .آمادم د یجد زندیک

رو به پرواز در آورد، نشستم گوشه کنار  کوپتر یو مت هل دنیهورا کش یو هت   دیم

من خاطره بد  یکه برا  یشدم، به شهر  هت  خ ونت  به ب کوپتر یو از پنجره هل صندیل

دستم رو گرفت،  یو از دست دادم، دست مردونه ا انیکه را  ی  ساخته بود... به جا

که قرار بود   یروم بود، پش  دوار یام یش نگاه پ ام،یشد تموم دن که داشت یم  دستر 

   ی! مردیبزرگش کنم، هت  
 

که قرار بود   ی  ! و دوستاانت  کنم، ت  که قرار بود باهاش زندیک

 !و مت باهاشون خاطره بسازم، دیم

 یقلبم، تو  یفکرم، تو  یهمراهم باشه، تو  شهیعمر هم نفر که قراره تا آخر  هی ویل

 !انیوجودم... را

 یتو زنده شد ،ینمرد تو 
 

تو باعث نجات جون ما شد، تو بزرگ  ... از خود گذشتیک

وقت  چیخورم ه قسم یم ان،یموند را توقلبم خوایه شهیاسطوره ما... هم ،ی  مرد ما

 
 

 !انیبسازم؛ دوستت دارم را قتیرف نیبهتر  یبرا خویر  فراموشت نکنم و زندیک

 :گوشم رو نوازش داد  ر یز  ی  گرما

 ._ دوستت دارم تا ابد انت  ت

 :مهمون لبام شد، لب زدم لبخند 

 ._ دوستت دارم تا ابد من

 !نه خودمون رو میگلوله کار همه رو ساخت  هی... با میجهنم بود یما تو  "

 از اون دور دورا یروز  هی میداشت د یام چون



 
 

279 
 

 ...دهیو ما رو نجات م اد یم ی  وت  ن 

 باعث شکستمون نشد، ویل میتنگنا اومده بود به

 ...میبه بهشت کرد لیما جهنم رو تبد 

 :یسه تا کار رو انجام بد نیا تیزندگ یتو  هیفقط کاف ؟یچجور  د یدون یم

 عشق

 اتحاد

 اعتماد

 !"میکه "من دختر افسانه ا  گمیبازم م ویل میهممون قهرمان بود ما 

 انیپا

 13/08/1397: خی    تار 

 آبان 13بامداد  قهیدق دو 

 ساعت

12:02 

 به موال عاشقتونم

 :دیرو هم بخون گمید یها رمان

 رسدرد عت  یعشق _1

 گاریبا اسانس س یدختر _2

 جلف من یآقا_3
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 دختر خوناشام شا یم_4

 دختر جاودانه شا یم_5

 ت   انتقام خون_6

 خواهرشوهر_7

 :(سندهیبنده)نو  نستاگرامیا یدیآ

Mohadeseh__f 

 عیل ا ی
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