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 سرنوشت ستارگان

 

 همنگا ستادم،یا تپه یباال و دمیکش رو اسب افسار

 و بود آلودگل سبز نیزم. موند تپه یدامنه به رهیخ

 یرو شهیهم که ییهاقاصدک و زرد یهاگل از یخبر

 . نبود دییرویم تپه

 نیرگ آسمون یآهستگ به نیسهمگ یخاکستر یابرها

 از رنگ یخاکستر یایدر و کردنیم ترک رو لیه

 آغاز طوفان از پس آرامش. شدیم دهید فاصله نیهم

 خسارات گذشته هفته یط در که یطوفان. بود شده

 .بود کرده وارد شهر به یادیز
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 دهیشن رو یادیز یهاثیحد و حرف مردم از شهر در

 یهادرخت بود، ریناپذ جبران هامزرعه بیآس. بودم

 یهاقیقا. بودن رفته نیب از محصوالت و شکسته وهیم

 هار طوفان خاطر به اسکله به شده بسته یریگیماه

 نیب از. بودن شده دهیکش ایدر سمت به و شده

 شکسته یهاتخته و هاچوب فقط رفته یهاقیقا

 یبرا که ییهاقیقا از یکی بودم دهیشن و بودن برگشته

 هب گهید و شده غرق افرادش تمام با رفته، یریگیماه

 . بود برنگشته اسکله

 رو شهر داشتن ابرها سخت، روز چند از بعد حاال

 . کردنیم ترک

 هفته کی. کرد حرکت بدنم ریز یقراریب با اسب

 دهش باعث بد یجو طیشرا با اسطبل در بودن بسته
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 یریش یموها نیب رو دستم. بشن قراریب هااسب بود

 :گفتم و دمیکش رنگش

 .«آروم...تارا باش آروم»

 متس به و زدم اسب یپهلو به پاهام با یکوتاه ضربه

 هاالس پدر که یساز دست یچوب کلبه. تاختم کلبه

 . بود ساخته مادرم یبرا قبل

 هک یرنگ یخاکستر دود ستون تونستمیم نجایهم از

 رو بود گرفته راه آسمون سمت به دودکش از

 همحوط دور دورتا یرنگ دیسف حصار. بدم صیتشخ

 نییپا اسب یرو از. بود برگرفته در رو تپه یباال

 ردمب اصطبل به رو اسب کردم، باز رو نیپرچ و دمیپر

 شیشونیپ یرو رو دستم. ختمیر مقابلش کاه یکم و

 :گفتم و دمیکش
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 زهیجا هی قیال نه؟ مگه. یبود یخوب دختر امروز»

 «هوم؟ یهست

 ندق حبه و بردم فرو دامنم شکن و نیچ نیب رو دستم

 .گرفتم مقابلش رو

 نیآفر. بشن خراب دینبا دندونات. یکی نیهم فقط»

 .«خوب دختر

 رو تشیرضا یخرناس با و دیقاپ دستم از رو قند حبه

 کلبه سمت به و بستم رو اصطبل در. کرد اعالم

 دایت .شد باز در برسه در به دستم نکهیا از قبل. دمیدو

 گر جو و جست نگاهش و ستادهیا در درگاه نیب

 . دیکاو رو سرم پشت

 «ن؟یاوردین رو پزشک...خانم»
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 داخل و درآوردم پا از رو آلودمگل و بلند یهاچکمه

 .شدم

 دردسر اشواسه گفت. ادین زدمیم حدس. ومدین نه»

 .«شهیم

 :گفت و برداشت قدم دنبالم نگران دایت

 .«ستین خوب اصال حالشون»

 :گفتم و دمیکش یآه

 .«دونمیم»
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 باال اتاق از رو ینیسهمگ و ممتد یهاسرفه یصدا

 :گفتم و گرفتم دایت سمت به رو سبد. دمیشن
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 کاسه هی با رو داروها لطفا. فرستاد دارو براش یول»

 .«کنارش رمیم من. کن آماده سوپ

 .«خانم بله»

 باال یچوب پلکان از و کردم ترمحکم رو موهام کش

. شدیم سرهم پشت و بلندتر هاسرفه یصدا. رفتم

 تخت یرو که دمشید کردم، باز رو دراتاق یوقت

 دهییگرا یکبود به صورتش رنگ شده، زیخمین یچوب

 یقرمز به هم باز پهلوش دور شده بسته پارچه و

 .زدیم

 .«یش بلند یکن یسع دینبا! پدر»

 :گفت و دیکش دارشخس یهاسرفه نیب یقیعم نفس

 ...«انگی دکتر»
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 .«کنه سکیر تونهینم اما متاسفه گفت. ومدین»

 از که یمانند ناله یصدا و ممتد یهاسرفه دوباره

 :گفتم کالفه. اومدیم رونیب اشهیر

 ادیپ پزشک هی حتما اونجا نگ،یکیبرورل رمیم فردا»

 .«کنمیم

 تا کردم کمک و گذاشتم کمرش پشت رو دستم

 .بکشه دراز دوباره

 .«نیداد یزیرخون دوباره. کنم عوض رو پارچه دیبا»

 زبون به نامفهوم رو یاکلمه چند هاشسرفه نیب در

 یداغ حس با دم،یکش شیشونیپ یرو دست. آورد

 بهتر دیشا. شدم نگران دستم یهارانگشتیز پوستش

 هوا. کردمیم حرکت امشب نیهم فردا یجا به بود
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 یتو هاراهزن قطعا و رفتیم یکیتار به رو داشت

 . دنیکشیم رو هادرشکه و کالسکه انتظار ریمس

 آوردن یبرا امشب نیهم من بهتره پدر، دیدار تب»

 .«برم پزشک

 پنجره از رفته یکیتار به رو یهوا به ینگاه مین

 . انداخت

 .«هیطوالن راه...نگیک یبورل تا. شهیم کیتار داره هوا»

 ادی خودتون از رو یزن ریشمش و مبارزه من پدر،»

 .«نینکرد فراموش که نویا. گرفتم

 :گفت و دیخز دستم یرو آهسته دستش

 ...«ستین یازین»
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 با و زد در به یاتقه دایت د،یبر رو امانش سرفه

 .شد داخل زد،یم رونیب بخار ازش که یاکاسه

 یقاشق و گرفتم ازش رو سوپ یحاو یچوب یکاسه

 .برداشتم

 .«دیبخور غذا دیبا پدر»

 دادم، خوردش به زحمت به رو سوپ قاشق چند

 .بود برداشته ترک ادیز یخشک و سرفه از هاشلب

 کردم حل آب یتو رو بود داده پزشک که ییداروها

 .دادم خوردش به و

 . بود دهیخواب بایتقر کردم،یم ترک رو اتاق کهیزمان

 دایت. رفتم رونیب اتاق از و برداشتم رو سوپ یکاسه

 هشب شام یبرا تا بود منتظر و دهیچ رو کیکوچ زیم

 .بشم ملحق



 

Romanzo_o 12 

 پدرتون؟ یهاردستیز از یکی دنبال برم دیخوایم»

 .«پزشک دنبال میبفرست رو یکی

 :گفتم و انداختم شده کیتار کامل یهوا به ینگاه

 هترهب. بزنه پدر به یسر و ادیب امشب بود قرار اندرو»

 تا ستین درست یکیتار نیا یتو. برسه تا میبمون

 .«میبر شهر
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 :گفت و کرد خشک دامنش با رو دستاش دایت

 ...«بنظرتون»
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 به و منشست یصندل یرو خسته. نه ای بپرسه بود مردد

 ینگاه بود شده سرد بایتقر که ینیزم بیس یپوره

 .انداختم

 «نه؟ ای ارهیم دووم»

 دیاب تلخ هرچقدر. کرد نگاهم منتظر و دیگز رو لبش

 اصال پدر تیوضع که اومدمیم کنار هیقض نیا با

 وبخ از شتریب رفتنش دست از احتمال و نبود مساعد

 .بود شدنش

 از کنمیم حس اما باشم دواریام خوامیم. دونمینم»

 .«میباش داشته رو زایچ نیبدتر یآمادگ دیبا االن

 :گفت و داد میدلدار دایت

 .«داشتن هم یبدتر یهازخم قبال پدرتون»
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 ییااشته نکهیا بدون و بردم فرو پوره یتو رو قاشقم

 .کردم اشمزه یکم باشم داشته

 یرشتیب بهبود روند قبل دفعات یول. دایت دونمیم»

 زخم هم نباریا. بود نکرده عفونت اشهیر و داشت

 ...«بدنش هم کرده عفونت

 :گفتم و زدم اشاره یصندل به دست با

 زا یزیچ ییتنها. بخور شام من همراه و نیبش لطفا»

 .«کشهیم منو داره الیخ و فکر. رهینم نییپا گلوم

 بعد و خوردم غذا یکم دایت اصرار و زحمت به

 یداغ از اما بود خواب هنوز. زدم سر پدر به دوباره

 با رو بدنش تا گفتم دایت به. بود نشده کاسته بدنش

 . رفتم کار اتاق به خودم و کنه خنک سیخ پارچه
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 دایپ یبرا یپادشاه یمامورها بودم نگران یطرف از

 اگه. بگردن رو هاخونه همه رنیبگ میتصم پدر کردن

 دیبا تیوضع نیا با دونستمینم فتادیم یاتفاق نیچن

 . کردمیم کاریچ

 و کردم باز رو بود گذاشته زیم یرو پدر که ییهانقشه

 یتو که یبار نیآخر از. انداختم رهایمس به ینگاه

. گذشتیم یادیز زمان بودم کرده شیهمراه سفر

 گروگان بود کینزد و بودم ساله دوازده بار نیآخر

 دادن اجازه گهید هرگز پدر بعد به اون از. بشم گرفته

 یسفر از یوقت هرسال. بذارم یکشت عرشه یرو پا

 نیتمر یبرا ای شکار یبرا رو من گشت،یبرم یطوالن

 یبرا که یاهفته چند. بردیم جنگل به یزن ریشمش

 . بودن سال یروزها نیبهتر من
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 و ییتنها شد، ماریب مادرم شیپ سال شش نکهیا تا

 پا از اونو زودتر یماریب شد باعث پدر حضور عدم

 تازه برگشت ایدر از که بعد ماه شش پدر. ارهیدرب

 رو ماه شش ساله هجده من و افتاده یاتفاق چه دیفهم

 یرسپ بود مونده یباق برامون که یکم پول با و تنها

 من گشتیبرم رترید یکم پدر اگه دیشا و بودم کرده

 .مردمیم یگرسنگ از هم

 و دزدها ترس از هرگز اما داشت، یادیز ثروت پدرم

 شهیهم. داشتینم نگه خونه رو یادیز زیچ هاراهزن

 به حضورش بدون تا دادیم پول مادر به لزوم حد به

 یسک. شتریب نه. میاریب دووم میبتون سال کی اندازه

 سفر سال یس یط در پدرم که یثروت دونستینم

 . کجاست بود کرده جمع خودش یبرا ایدر یرو
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 شد استخدام من خدمتکار عنوان به دایت موقع اون از

 شتریب کمکم پدر برگشت زمان. بمونم تنها من نذاره تا

 کی الس دو به لیتبد بار کی یسال از و شد شتریب و

 از داشت انگار. شد روز 1 به لیتبد روز 11 از و بار

 که یاخونه دنید هم دیشا. کردیم فرار من و خودش

. دبو سخت براش نداشت حضور توش گهید عشقش

 مادرم، فقط نه کنم حس شد باعث بود که یهرچ

 . دادم دست از هم رو پدرم بلکه

 چیه بودم مجبور پدرم، تیموقع نرفتم لو خاطر به

 در دش باعث نیا و باشم نداشته شهر مردم با یارتباط

 .بشم بزرگ محض ییتنها

 اب پدر یناگهان و رمنتظرهیغ حضور شیپ روز پنج

 حس لحظه همون از شد باعث یمیوخ طیشرا نیچن
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 هیسا دیشا. بشم تنهاتر هم هستم که ینیا از قراره کنم

 هرگز نکهیا با. بودم دهید پدر دوشادوش رو مرگ

 ایدن نیا یجا هی دونستمیم که نیهم اما نبود،

 ...حاال یول بود یکاف برام اسزنده

_3 

 

 .دمیپر جا از خورد در به که یاتقه با

 «دا؟یت بله»

 .«اومدن اندرو یآقا خانم؟»

 .«امیم االن»

 ونریب کار اتاق از و دمیکش لباسام و موها به یدست

 یانگشتا نیب رو کالهش کهیدرحال اندرو. رفتم
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 یمیقد رنگ یاسرمه کاناپه کنار فشردیم دستش

 .بود ستادهیا

 .«داشتم ازین کمکت به. یاومد که خوشحالم...اندرو»

 :گفت و گرفت نشونه رو هاپله ریمس نگاهش

 «چطوره؟ حالشون»

 :گفتم و دادم تکون سر تاسف با

 یورلب. میکن دایپ دکتر هی زودتر دیبا. ستین خوب»

 .«دارم که هیدیام تنها نگیک

 :گفت و داد تکون رو سرش

 .«خانم دینباش نگران. پزشک دنبال رمیم»

 فرسا طاقت و یطوالن کار بخاطر صورتش پوست

 موهاش و شده سوخته آفتاب یکشت عرشه یرو
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 درپ که یزمان. بودمش دهید که بود یهرزمان از بلندتر

 یپسر. بود کارهاش انجام مسئول اندرو گشتیبرم

 محک پدرم و کرده کار یکشت عرشه یرو یبچگ از که

 . داشت براش رو پدرش

 ودب دهینرس پله نیآخر به هنوز کردم، باز براش رو در

 :زدم صداش که

 «اندرو؟»

 :گفت کنه نگاه صورتم تو نکهیا بدون و برگشت

 «خانم؟ بله»

 سپ رو بود ذهنم یتو که یحرف بزنم، حرف دمیترس

 :گفتم و زدم
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 رید صبح تا ترسمیم. برگرد زودتر کنمیم خواهش»

 !«بشه

 .«کنمیم تالشمو»

. شد سوار حرکت کی با و کرد درست رو اسب نیز

 . کرد حرکت نگیک یبورل سمت به تاخت به اسب

 ...بپرم عقب شد باعث دایت ادیفر یصدا

 ...«شده بد پدرتون حال زابل؟یا خانم...خانم»
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 یرو خون دستمال با شد، متوقف هاشسرفه یوقت

 .برداشتم رو هاملحفه و کردم پاک رو صورتش
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 .«بشور داغ آب با رو نایا دا،یت»

 هب رو که ییصدا با و گرفت دستش یتو رو دستم

 :گفت رفتیم شدن فیضع

 .«میبزن حرف...تنها...خوامیم»

 .بذاره تنهامون تا زدم اشاره دایت به سر با

 دهنش یتو رو بود داده پزشک که ییدارو از یکم

 :گفتم و ختمیر

 .«پدر شهیم خوب حالت»

 یادیز توان انگار د،یکش خودش سمت به رو دستم

 که ییهادست بودن جونیب از نویا. بود نمونده براش

 گرفتنیم قرار امشونه یرو قدرت پر شهیهم

 .ختیفرور نهیس تو قلبم. دمیفهمیم
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 !نبودم آماده من

 هموند یباق برام که خانواده عضو تنها تا نبودم آماده

 .بدم دست از رو بود

 ..«.استراحت دیبا. نیبد هدر تونویانرژ دینبا پدر»

 :گفت و دیپر حرفم وسط

 ...«بده گوش بهم»

 از تردهیتک انگار حاال صورتش بود، فروغیب نگاهش

 یادیز چروک و نیچ رچشماشیز. بود شده شهیهم

 یرو تا رنگش یخاکستر شیر و خوردیم چشم به

 ادگاری به یهازخم یجا. دیرسیم اشنهیس یقفسه

 تا و شده شروع گردنش از قبل یهاجنگ از مونده

 مردمک و بودن گرفته راه اشنهیس یقفسه یانتها

 .دیلرزیم وقفه بدون رنگش یاقهوه یهاچشم
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 درتپ به ،ینتونست هرگز تو...نبودم یخوب پدر...من»

 ...«شهیهم! یکن افتخار

 که یاکلمه هر نیب اما بده ادامه بتونه تا گرفت نفس

 .کردیم قطع رو صداش سرفه گفتیم

 با...هرگز ینتونست...من خاطر به...یبود تنها...شهیهم»

 یآرزو تمام مادرت...مادرت...هیک پدرت یبگ افتخار

. بگذرم میکشت از خاطرش به نتونستم اما...بود من

 خاطر به...مادرت و بود من یزندگ یانوردیدر

 !«مرد تنها...تینها در و کرد تحمل...من

 نگاه مادر به داشت انگار که بود یجور بهم نگاهش

 .کردیم

 ...«من زیعز یاال»
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 دیسف دستمال سرفه هر با که یخون و مکرر یهاسرفه

 .کردیم یرنگ رو

 .«کنمیم خواهش...پدر»

 .«زابلیا بده، گوش بهم»

 و شدیم بدتر لحظه هر اشنهیس خس خس یصدا

 نگاه زدن حرف یبرا تقالش به زده وحشت من

 یتو داشت انگار که بود داغ چنان دستش. کردمیم

 .سوختیم شیآت از یاکوره

 یهمه بود قرار...ادیز یلیخ...داشتم یادیز ثروت من»

 ...«اما برسه ارث تو به ثروت اون

 تا دادم بهش ولرم آب جرعه چند کرد، آب طلب

 .«کنه صحبت ترراحت بتونه
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 نم به...فطرت پست مردک اون. کرد انتیخ بهم چیم»

 پنهان من که ییطال یهاصندوق یتمام و زد نارو

 رفتم یوقت! رو تمامشون! برد غار از رو بودم کرده

 ...«سراغش

 :گفت و رفت پهلوش زخم سمت به دستش

 ...«یعوض خائن اون...زد بهم رو زخم نیا»

 :گفتم ناباورانه

 «ارشدتون؟ اریدست چ؟یم»

 خودش به رو صورتم و گرفت رو لباسم قهی

 :گفت و کرد ترکینزد
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 به متعلق من، یکشت...زابلیا یمن وارث تنها تو»

 اون از رو من انتقام! ریبگ پس رو ثروتمون...توئه

 ...«مردک

 سرفه چنان کنه، کامل رو حرفش نذاشت سرفه

. بودن دنیکش نفس یبرا ییهوا گهید انگار که کردیم

 یرو یافواره مثل خون و شد خم دامنم سمت به

 .ختیر دامنم

 دامنم یرو سرش و دیکش صدادار و سخت نفس چند

 .شد نیسنگ

 اتاق سکوت و شد خاموش اشهیر خسخس یصدا

 . کرد پر رو
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 نگر زرد گل دسته ستادم،یا شده پر تازه قبر یروبرو

 یتو رو اهمیس دامن باد و فشردمیم دستام یتو رو

 اومده یخاکسپار یبرا یکم تعداد. دادیم تاب هوا

 خبر بهشون اندرو که یکشت خدمه از چندتا. بودن

 .بودن رسونده یخاکسپار یبرا رو خودشون بود، داده

 فرو خاک یتو که ینشون و اسم هر از یخال سنگ به

 یرو اسمش. زدم لبخند تلخ و موندم رهیخ بود رفته

 ای دشمنانش از یکی دیشا شدینم حک یسنگ چیه

 نبش گرفتیم میتصم ثروت به طمع یرو از یکس

 لمث تانیکاپ هی. بدزده رو طالش یدندونا و کنه قبر

 !مرگ از بعد یحت نه نداشت، تیامن هرگز اون
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 م،شد بلند جا از و گذاشتم قبرش یرو رو  گل دسته

 پشت که دایت به رو و دادم تکون رو دامنم یرو خاک

 :گفتم کردیم نیف نیف سرم

 .«دایت نکن هیگر نقدریا»

 یب تپه، نیا یرو نجایا. سوزهیم آقا یبرا دلم...خانم»

 !«تنهاست یلیخ. شدن دفن نشون و نام

 :گفتم یتلخ به

 پدرم که یزندگ! بود تنها مادرمم. بودم تنها منم»

 .زد رقم رو یابد ییتنها هی ما همه یبرا کرد انتخاب

 دوارمیام باشه، دهیرس آرامش به االن حداقل دوارمیام

 بار نیا و کنه مالقات رو مادرم گهید ییایدن یتو

 .«باشن داشته یبهتر یزندگ
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 یبرا هم اشک قطره کی یحت گهید بودم، شده یخال

 آغوش در رو جونش یب جسم یوقت. نداشتم ختنیر

 هختیر اشک اندرو دنیرس زمان و صبح تا و دهیکش

 . بود دهیرس انیپا به میسوگوار بودم،

 ...زمیبر اشک دینبا بود داده ادی بهم شهیهم پدر

 نم. کردم تموم رو میسوگوار کرد، طلوع صبح یوقت

 هب نجایا از بتونم که محکم اونقدر بودم،یم محکم دیبا

 . بدم ادامه یاگهید جور رو میزندگ بعد

 !رمیبگ رو پدرم انتقام بتونم تا بودمیم یقو

 و داد جرات خودش به گذاشت، جلو یقدم اندرو

 :دیپرس

 «ن؟یکن کاریچ نیخوایم یکشت مورد در خانم؟»
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 ...یکشت

 :گفتم تیجد با. برگشتم سمتش به

 ظهر فردا. کن جمع رو پدرم یکشت یخدمه تمام»

 .«میدار جلسه یکشت یتو

 :گفت و داد تکون سر مردد اندرو

 «ده؟ز یحرف بهتون چیم با اختالفش درباره پدرتون»

 موقعش به. هستم زیچ همه انیجر در من. اندرو بله»

 .«کنمیم یدگیرس هم موضوع اون به

 :گفتم و برگشتم دایت سمت به سپس

 .«دایت خونه میگردیبرم»

 .«خانم بله»
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 اشکش و دیکش چشماش ریز رو رنگ دیسف دستمال

 .کرد پاک رو

 :گفتم غرولندکنان

 کردنت نیف نیف یصدا! دایت کن تموم رو هیگر»

 .«زهیریم بهم رو اعصابم
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 و شدم داریب آفتاب طلوع از زودتر بعد روز صبح

 شفتهآ اتاق به ینگاه. دمیکش پدرم کار اتاق به یسرک

 ییتنها به گهید که یلیوسا از بود پر خونه. انداختم

 میتنظ یدیجد یهابرنامه دیبا. خوردینم بدردم
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 یراب ینگران چیه من و بود پدرم قبل روز تا. کردمیم

 یبرا یادیز یهادغدغه حاال اما نداشتم، یزندگ

 قطعا کردم،یم اشاداره دیبا که یکشت هی. بود یزندگ

 قرار هاراهنیپ نیا دنیپوش و خونه یتو نشستم با

 . بشن برطرف مشکالتم نبود

 ...بودم پدرم وارث من

 ...یکشت هی وارث

 یتو رو میزندگ و خدمه به دمشیبخشیم دیبا ای

 میزندگ و کردمیم ازدواج دادم،یم ادامه خونه نیهم

 بچه نیج هی دیشا و مرد هی به دنیرس صرف رو

 تمام و دادمیم ادامه رو یخاص نیروت هی کردم،یم

 خوش اگه و گذشتیم شکل هی به هامشب و روزها
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 هیشب میزندگ انیپا بود ممکن تینها در بودم شانس

 !نباشه مادرم

 درآمدشون که ییمردها از بود پر شهر که ییجا از اما

 امکان شدیم نیتام یریگیماه یهاقیقا و یکشت از

 رمیبم یماریب از همسرم راه به چشم مادر مثل نکهیا

 .بود شتریب یلیخ

 ...آزاردهنده و کننده خسته سخت، یزندگ هی

 .بود زیانگ وسوسه شدت به یفکر نیب نیا در اما

 یور یزندگ ا،یدن دور سفر ،یکشت عرشه یرو یزندگ

 تجربه تونستمیم روز هر که یجانیه و آزاد یهاآب

 .کنم
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 خون. نداشتم یشک چیه بودم، گرفته رو ممیتصم

 من با ایدر به عشق بود، یجار من یهارگ یتو پدرم

 !بود شده زاده

 مشغول و کردم باز رو رنگم یاقهوه بزرگ صندوق

 رو داشتم الزم که یزیهرچ. شدم اتاق یتو دنیچرخ

 از مادرم، از یادگاری چند گذاشتم، صندوق یتو

 سرخ خورده تراش سنگ مادرم، زیآو گردن جمله

 یهاشکوفه طرح با رنگ یمس یفلز با که یرنگ

 دهش زیآو یسبک یفلز ریزنج به و شده احاطه یزیر

 . بود

 لباسم ریز رو زیآو و انداختم گردنم دور رو گردنبند

 مهر پر، قلم چند پدرم لیوسا از. کردم پنهان

 بود، همراهش شهیهم که یاصندوقچه مخصوصش،
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 با اششده یآبکار خنجر نما، قطب ،یچشم تلسکوپ

 . برداشتم رو هاشنامه و نقشه یتمام و طال

 اشونهمه به اما بودن شده ادیز حد از شیب لمیوسا

 . داشتم ازین

 مداد هل نییپا به پلکان از ادیز زحمت با رو صندوق

 .گذاشتم نهیشوم کنار و

 «دا؟یت...دایت»

 یهالکه و بود آرد به آغشته دستاش کهیدرحال دایت

 درگاه کنار از شدیم دهید لباسش تمام یرو آرد دیسف

 :گفت و دیکش یسرک مطبخ

 .«خانم بله»
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 سود نمک یماه یکم شده، خشک گوشت کمی برام»

. بذار دارم نگه مدت یطوالن بتونم که یخوراک هر و

 یمیقد شراب یهاشهیش و تازه یهانون از چندتا

 .«بزن صندوق هی یتو برام هم پدرم

 :دیپرس متعجب دایت

 .«خانم نیریم ییجا»

 :گفتم و کردم مرتب رو امشده بافته یموها

 تشهوق. دایت برم خونه نیا از وقتشه گهید کنمیم فکر»

 شده باز روش قفس یدرها که یاپرنده مثل بالخره

 .«کنم پرواز و بشم آزاد خونه نیا یواراید از
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 :گفت و شدن شل دستاش

 «د؟یگیم دیدار یچ»

 هی اندازه به درست تو. بخشمیم تو به رو خونه نیا»

 هبالخر هم تو وقتشه. یکرد کمکم و یبود کنارم مادر

 با خونه نیا. یبد لیتشک خانواده هی و یکن ازدواج

 پدرم وارث من. توئه به من هیهد لشیوسا یهمه

 امتم. بدم انجام من رو مونیخانواگ کار وقتشه هستم،

 .«گرفتم رو ممیتصم و کردم فکر رو شب

 یبرا قبولش بود، دوخته چشم بهم بغض با دایت

 شبانه سال شش نکهیا از بعد. بود سخت ما یهردو

 رو من دایت عمال و میبود کرده یزندگ هم کنار روز

 !بود کرده بزرگ

 :گفتم و کردم باز رو دستام
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 «؟یخداحافظ یبرا بغل هی»

. دیکش آغوش به منو زونیر اشک و شکست بغضش

 به اشگرفته آرد یهادست بودم مراقب کهیدرحال

 :گفتم نخوره لباسم

 مادهآ گفتم که ییزایچ کن لطف پوشمیم لباس من تا»

 .«کن

 .دیدرخشیم اشک برق از رنگش سبز یهاچشم

 «نم؟یبینم رو شما گهید»

 هی سال چند هر دیبا منم بالخره! ینیبیم که معلومه»

. برمب براشون گل دسته هی بزنم سر مادرم و پدر به بار

 .«دایت امیم دنتید به قطعا
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 با ود،ب گرفته شدت کردنش نیف نیف دوباره کهیدرحال

 مطبخ به کردیم ناله خودش یبرا رلبیز که ییصدا

 .کنه آماده رو خواستمیم که ییزهایچ تا برگشت

 چکدومیه آوردیم برام یگاه پدرم که ییهالباس

 اسب یهالباس. نبودن یکشت هی وارث مناسب

 اسلب چند وقت سر دیبا بعدا. کردم تن به رو میسوار

 . کردمیم هیته مناسب

 اسب پشت و گذاشتم یگار پشت رو هاصندوق

 .نشستم

 ازم تونستینم هنوز انگار بود، نکرده باور هنوز دایت

 .کنه یخداحافظ
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 مدواریام. دایت نمتیبب دوباره زود یزود به دوارمیام»

 رو خودت یزندگ امیم دنتید به که یبعد دفعه

 .«یباش ساخته

 .کردم حرکت و دمیکش رو اسب افسار آهسته

 پهلو اونجا شهیهم یکشت که یساحل تا نجایا از

 ظهر تا دیبا من و بود راه یادیز زمان گرفتیم

 !دمیرسیم
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 یساحل خط من و بود دهیرس آسمون مهین به دیخورش

 خط از یطوالن ساعت چند از بعد. کردمیم دنبال رو

 یال و گل یتو یگار یهاچرخ رفتن فرو و یساحل

 یکشت هیسا تونستمیم بالخره ر،یاخ طوفان از یناش
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 رو تمدس. نمیبب رو ساحل کنار انداخته لنگر کریپ غول

 :گفتم و دمیکش اسب پشت

 .«تنهس ما منتظر قطعا اونا. میدیرس موقع به ؟ینیبیم»

 عرشه یرو از هاملوان یسروصدا و صحبت یصدا

 دمیرس که یکشت کینزد. دیرسیم گوش به یکشت

. دمیپر نییپا پشتش از و کردم متوقف رو اسب

 نیا به و انداختم عرشه از زونیآو طناب به ینگاه

 هاممهارت یتمام از دیبا حاال نیهم از که کردم فکر

 . کنم استفاده دارم شیپ در که یپرخطر ندهیآ یبرا

 البا یراحت به رو خودم و گرفتم طناب به رو دستم

 هتاز ستادمیا عرشه یچوب کف یرو یوقت. دمیکش

 بود یکس نیاول اندرو. شد من به معطوف خدمه نگاه



 

Romanzo_o 43 

 بهم رو خودش یشتریب سرعت با و دید رو من که

 .رسوند

 «ن؟یدیرس راحت! زابلیا خانم»

 لیوسا هاملوان از چندتا با ممکنه. ممنونم اندرو بله»

 ...«ساحله یتو د؟یاریب رو من

 .«خانم بله»

 یشتک نقطه نیباالتر یرو و رفتم باال یچوب پلکان از

 هیبق و اندرو تا شدم منتظر و ستادمیا سکان کنار

 کف یرو نیسنگ صندوق یوقت. ارنیب باال رو لمیوسا

 :تمگف بلند و کردم صاف رو صدام گرفت، قرار یچوب

 !«نیکن گوش من به همه»
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 هاطناب از بودن، نشسته دکل یباال که ییهاملوان

 بودن نیکاب یتو و نییپا طبقه که یافراد اومدن، نییپا

 وسط درست همه بالخره و شد دایپ اشونسروکله

 از پر و متعجب هانگاه. ستادنیا من به رو یکشت

 یکنجکاو از یناش یهازمزمه تونستمیم و بود سوال

 .بشنوم رو

 در که یقیعم زخم بخاطر...تورنادو رافائل... پدرم»

 شیپ روز چند. درگذشت بود، برداشته مبارزه نیآخر

 .«میسپرد خاک به رو اون

 و برداشته سر از کاله احترام به هاملوان یهمه

 . انداختن نییپا رو سرشون

 یسع شهیهم. بود قائل تیاهم شما همه یبرا پدرم»

 کنه یدگیرس شما به یکشت نیا یناخدا عنوان به کرد
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. دیباش نداشته یمشکل هاتونخانواده و خودتون تا

 ارث به من یبرا رو یکشت نیا مرگ از قبل پدرم

 .«بدم ادامه رو راهش تا خواست من از و گذاشت

 یاعتراض یهازمزمه و برگشتن من سمت به سرها

 :زد ادیفر یکشت یانتها از یمرد. شدن بلند

 عرشه یرو یزن چیه یجا! ستین درست نیا اما»

 !«ستین یکشت

 یشانسبد سال هفتاد تونهیم یکشت یتو زن هی حضور»

 .«میکنینم قبول نویا ما! ارهیب

 :کردم دعوتشون سکوت به و بردم باال رو دستام

 مپدر یجا دارم میتصم من...دیباش آروم...دیباش آروم»

. اشمب بندیپا مونیخانوادگ رسم و راه به و کردم پر رو

 «...تا خواسته من از و سپرده من به رو یکشت پدرم
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. شهب قطع حرفم شد باعث نیمعترض یادهایفر یصدا

 با ترمسن یهاملوان. بود درگرفته یوحشتناک همهمه

 یکشت یتو من حضور که زدنیم ادیفر تیجد

 .باشه شوم اتفاق هی تونهیم

 :گفت و اومد جلو اندرو

 یشتک. دیکن عوض رو متونیتصم بهتره زابل،یا خانم»

 یجا یکشت. دیبسپر مطمئن افراد از یکی به رو

 .«ستین زن هی یبرا یمناسب

 !ستین زن هی یجا یکشت

 باعث تونستینم جمله نیا از شتریب زیچ چیه

 .بشه تمیعصبان

_9 



 

Romanzo_o 47 

 

 ییتوانا شما اندازه به درست من. دیباش آروم ونیآقا»

 ...«اما باشم نداشته تجربه پدرم مثل دیشا دارم

 و شد پرتاب سمتم به یچوب سطل کی به هیشب یزیچ

 پرت که یمرد. کرد عبور کنارم از یکم فاصله با

 :زد ادیفر بود سطل کننده

 کار! میدینم تن یبارننگ اتفاق نیچن به هرگز ما»

 !«اسمسخره زن؟ تانیکاپ هی یبرا کردن

 ریز طالش یهادندون فیرد کهیدرحال ترمسن یمرد

 :گفت دیدرخشیم دیخورش میمستق نور

 تانیکاپ هی! مونهیم شوم ینشانه هی مثل درست نیا»

 ...«کنه اهیس رو طالعمون یمنیبد میخواینم ما! زن
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 ادیفر با همه و شدیم بلندتر و بلند هااعتراض یصدا

 .کنن اعالم رو خودشون یتینارضا خواستنیم

 !«نیبد گوش من به لحظه چند کنمیم خواهش»

 زن کی پرچم ریز ما! میکنینم خدمت تو به ما»

 .«میکنینم خدمت

 .«میخواینم زن تانیکاپ»

 تاسف از پر نگاهش که شدم رهیخ اندرو به مستاصل

 نکهیا نشونه به رو سرش آهسته و بود رهیخ من به

 .داد تکون ادیبرنم ازش یکار

 و انداخت نیزم یرو رو لشیوسا هاملوان از یکی

 :گفت
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 یبرا هگید تانیکاپ هی و گهید یکشت هی رمیم دارم من»

 .«کنم دایپ خدمت

 یکشت از تا رفت هاطناب سمت به نکهیا محض به

 نذاشت یحت و کردن شیهمراه هم نیریسا بره، نییپا

 و من تنها بعد یقیدقا. کنم تموم رو هامصحبت من

 از بود پر عرشه کف و میبود مونده عرشه یرو اندرو

 .بودن گذاشته جا به هاملوان که یلیوسا و هاسالح

 ظارشانت که یزیچ اون از دم،یکش میشونیپ به یدست

 دیچرخ اندرو سمت به نگاهم. بود ترسخت داشتم رو

 .کردیم تماشا رو نیریسا رفتن ریمس که

 نکهیا انتظار ازت. یبر یتونیم. اندرو نکش خجالت»

 .«ندارم رهیبگ رو دامنت من ینحس و یبمون

 :گفت یشرمندگ با
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 عمر هی اونا. خانم متاسفم برخوردشون بخاطر»

 یاگهید انتظار ازشون شهینم کردن یزندگ ینطوریا

 .«داشت

 .«کنمیم یکشت حال به یفکر هی خودم. یبر یتونیم»

 :گفت مودبانه و اومد سمتم به قدم چند

 خاطر به بلکه شما، خاطر به نه. خانم رمینم من»

 از من نبود پدرتون اگه. دارم پدرتون به که ینید

 نشیجانش به تا موظفم نیهم یبرا. مردمیم یگرسنگ

 .«کنم ادا رو نمید و کنم خدمت

 :گفتم و دادم تکون آهسته رو سرم

 «م؟یکن کاریچ دیبا حاال...خب»

 :گفت و داد هیتک هادکل از یکی به
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 باشن حاضر که یاخدمه. میکن دایپ دیجد خدمه دیبا»

 .«کنن کار زن تانیکاپ هی با
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. بود زخم یرو نمک مثل خدمه از یخال یکشت

 جمع بازوم دور رو شده رها نیزم یرو یهاطناب

 یدست. انداختم افتاده فرو یهابادبان به ینگاه و کردم

 :گفتم و دمیکش هاتون روس

 «اندرو؟ میدار الزم خدمه چندتا جمعا»

 :گفت و کرد یذهن یامحاسبه لحظه چند اندرو

 کرف نجایا ه،یکاف نفر سه یکشت دادن حرکت یبرا»

 رو یادیز افراد میبتون اطراف یشهرها یتو کنمینم
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 یتکش یبرا خدمه شهیم که ییجا نیبهتر. میکن دایپ

 .«میبزن ناتهام یرهیجز به یسر که نهیا کرد، دایپ

 :گفتم و کردم قالب نهیس یرو رو هامدست

 یانهیسال ییگردهما که ییهمونجا ناتهام؟ رهیجز»

 «شه؟یم برگزار ییایدر دزدان

 :گفت و زد یچشمک

 حاضرن که هستن یادیز افراد اونجا،. نطورهیهم»

 !«کننبش دست سرو دیجد یکشت هی با کردن کار یبرا

 :گفتم و دیچرخ عرشه یرو نگاهم

 خدمه میبتون تا میدار ازین گهید نفر دو یکی به ما پس»

 رو ناتهام به رسوندش و یکشت حرکت یبرا الزم

. اندرو کن حرکت آماده رو اسبا. خوبه. میکن فراهم
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 که شنیم دایپ نفر دو یکی مطمئنم اونجا...شهر میریم

 !«ببره سرشون از هوش طال یهاسکه برق

 :تگف زیآم دییتا یلحن با و داد تکون رو سرش اندرو

 .«درسته»

 سمت میریم. کن آماده هارواسب ؟یمعطل چرا پس»

 .«شهر

 .«تانیکاپ چشم»

 جالب. کردم مرور ذهنم تو یچندبار رو تانیکاپ لفظ

 اما. یباورنکردن من یبرا اندازه همون به و بود

 با تهخیآم بیعج یلذت که بشم نیا منکر تونستمینم

 .داشت قدرت حس
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. میزد سر نینش هیحاش و ییروستا یمنطقه نیچند به

 با. کردنیم نگاه بهمون ترسناک ییهابهیغر مثل مردم

 هاپرده پشت و بستنیم رو هاخونه یدرها ما دنید

 میدیرس که ریمس یتو شهر نیآخر به. شدنیم پنهان

 :گفتم اندرو به رو

 «خبره؟ چه»

 اهپادش یسربازها دمیشن. ستین خوب شهرا تیوضع»

 خراج نداشتن خاطر به رو هاخونه از یلیخ هفته نیا

 ...«ادیم دود یبو...کن بو رو هوا. زدن شیآت

 اندرو اندازه به من شامه دیشا دم،یکش یقیعم نفس

 سنف دقت با و بستم رو چشمام بار نیا. نبود زیت

 یلیخ ییجا از گرفته دود چوب یبو. دمیکش یقیعم

 .اومدیم دور
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 سمت به شد، ادهیپ ازش و روند جلوتر یکم رو اسب

 :گفت خنده با و رفت شهر اعالنات یتابلو

 !«نیبب رو نجایا»

 دستم یتو رو افسارش و اومدم نییپا اسب یرو از

 اندرو که شدم رهیخ رنگ زرد یابرگه به. داشتم نگه

 و بود شده وصل تابلو یرو و کردیم اشاره بهش

 .خوردیم تکون باد همراه

 ییایدر دزد یریدستگ یبرا زهیجا سکه هزار»»»

 یکی کشتن به موفق که یهرکس شهر حاکم دستور به

 یخالکوب با شده دهیبر دست و شده ییایدر دزدان از

 هزار دهند لیتحو یحکومت سربازان به رو جمجمه

 . «««گرفت خواهند زهیجا سکه
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 :گفت من به رو اندرو

! دارن وحشت هابهیغر از مردم نهیهم واسه ؟ینیبیم»

 اوضاع بشه دایپ اشونسروکله یوقت...ییایدر یدزدا

 .«شهیم بد یبدجور

 یخالکوب دستش مچ یرو پدرم...جمجمه یخالکوب

 مانداخت دستم دیسف پوست به ینگاه. داشت جمجمه

 :گفتم و

 .«ندارم یخالکوب من»

 :گفت و زد باال یکم رو نشیآست اندرو
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 دزدان سوگند دیبا اونجا ناتهام رهیجز میبر یوقت»

. شهیم زده یخالکوب برات بعد و یادکنی رو ییایدر

 ...«بب نویا

 ژیو یصدا که بود دهینرس اتمام به حرفش هنوز

 دیفس و گشاد نیآست از یریت و دیرس گوش به یمانند

 رنگ زرد برگه داخل و کرد عبور اندرو راهنیپ

 .رفت فرو اعالنات تابلو به دهیچسب

 یچوب ریت ریمس و رفت باال همزمان ما یهردو نگاه

 یقد رنگ، یمشک ییردا با یدختر. کرد دنبال رو

 شوندهپو یاهیس پارچه با که یصورت متوسط، نسبتا

 از یکی حدقه. بودن مشخص هاشچشم تنها و شده

 رنگ یاقهوه اشگهید چشم و دیسف کامال هاشچشم

 چشم به انگشتاش نیب یکمان. بود من به رهیخ و
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 یآب بیعج خطوط با یرنگ یاقهوه جغد و خوردیم

 .بود نشسته اششونه یرو رنگ

 !«ییایدر دزد هی! میدار یچ نجایا نیبب»

 دستم که رفت ریشمش غالف سمت به اندرو دست

 :گفتم و گذاشتم مچش یرو رو

 یتو شیبعد ریت یاریب درش غالف از نکهیا قبل»

 !«رفته فرو چشمت

 گذاشت کمان یتو رو یبعد ریت و کرد کج رو سرش

 :گفت و

 یبرا! مرده ای خوانیم زنده رو ییایدر دزد ننوشته»

 .«هیکاف ازت دهیبر مچ هی من

 :گفتم و گرفتم قرار اندرو یجلو
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 ...«کن صبر لحظه هی...یه»

 :گفت و دیچرخ من دست یرو نگاهش

 یکار تو با...یکن فرار یتونیم...یندار یخالکوب تو»

 .«ندارم

. فتمر جلو سمتش به قدم چند. بود یستودن جسارتش

 :گفت و گرفت نشونه صورتم سمت به رو ریت

 یحت و رمیگیم هدف رو گلوت یبردار گهید قدم هی»

 .«کنمینم دیترد ریت کردن رها یبرا هم هیثان هی

 :گفتم و ستادمیا سرجام

 «؟ییکجا اهل»

 دادنش جواب از یوقت. شد رهیخ من به سکوت در

 :گفتم شدم دیناام
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 .«ستین دور نجایا از ادیز. هستم لیه نیگر اهل من»

 .«کنار برو نداره یتیاهم برام»

 :گفتم و کردم صاف رو صدام

 هس هنوز بود، ییایدر یدزدا یکشت تانیکاپ من پدر»

 یکشت یتو نشیجانش من. گذرهینم مرگش از روز

 .«هستم

 :گفتم که رفت ریت کردن رها یبرا دستش

 «؟یچ بدم سکه هزار از شتریب بهت اگه»
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 .بود یکاف برام دیترد نیهم کرد، مکث
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 ه،دیم بهت ییایدر دزد هی یبرا سکه هزار فقط حاکم»

 ات نکنه یزندان یجرم هی به تورو اگه...بده اگه تازه

 .«نرسه هاپول به دستت

 یکم فقط...یکم رو کمارن و کرد کیبار رو چشماش

 .گرفت نییپا

 «ه؟یچ شنهادتیپ»

 شدور. رفتم جلوتر قدم چند و ستادمیا کمر به دست

 جثه. کردم برانداز رو سرتاپاش و زدم یچرخ

 یبرا اومدینم بنظر و داشت یکیبار و یاستخوان

 خوب شیچابک و ظرافت اما. باشه مناسب دنیجنگ

 شباهو بنظر یطرف از. ادیب کارم به تونستیم و بود

 درست معامله هی که بود باهوش یاونقدر. اومدیم

 .بده صیتشخ رو یحساب
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! نداره اندرو جز یاخدمه چیه که دارم یکشت هی من»

 .«ننک کار زن تانیکاپ هی یبرا نکردن قبول اونا درواقع

 :گفتم گوشش کنار گونه پچپچ ییصدا با

 من خب یول ارنیم یکشت به رو ینحس هازن گنیم»

 .«ندارم یاعتقاد که

 یحنل با و رفتم اندرو سمت به و گرفتم فاصله ازش

 :گفتم زیبرانگ بیترغ

 .«مدار ازین یکشت یرو تو مثل یکی به. ایب ما همراه»

 :گفت و زد هیتک بهش و گذاشت نیزم یرو رو کمان

 «؟یدار من مثل یکی به یازین چه من؟ مثل یکی به»

 :گفت خشونت با اندرو
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 یبرا هم زن هی یحت د،یکنیم اشتباه دیدار! خانم»

 ادیز رو تعداد دیدار اونوقت هیادیز یکشت یرو بودن

 هازن رو یکشت خدمه تمام نیخوایم د؟یکنیم

 «بدن؟ لیتشک

 :گفتم تیجد با و اندرو حتینص به توجه بدون

 !«باش بان دهید»

 :گفت و زد خنده ریز اندرو

 .«نداره چشم هی اون...خدا یرضا محض»

 باور یسرعت با و دیچرخ اندرو یرو دختر تند نگاه

 متس به و دهیکش رونیب لباسش از رو یزیچ ینکردن

 یانقره یبرق دمید که یزیچ تنها. کرد پرت اندرو

 دمید برگشتم اندرو سمت به یوقت. بود فضا در رنگ
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 یتابلو به زیت و برنده ییهاغهیت با لباسش طرف دو که

 . دهیچسب یچوب

 کله ترمقیدق تو از هم بسته یچشما با یحت من»

 !«پوک

 هاهغیت از یکی. نشست صورتم یرو یواقع یلبخند

 و یزیت به ینگاه و کردم جدا یچوب یتابلو از رو

 :گفتم و انداختم برقش

 «؟یکنیم قبول خب؟»

 هوهو جغدش کهیدرحال و گذاشت پشتش رو کمان

 سمتم به چابک ییهاقدم با دیچرخیم دورش کنان

 :گفت و اومد

 «اد؟یم من ریگ یچ اونوقت»
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 اما نبود، مشخص چشماش جز زیچ چیه صورتش از

 مانند قرمز خط کینزد فاصله نیا از تونستمیم

 شمشچ ریز تا که نمیبب شیشونیپ یباال از رو یزخم

 . بود شده دهیکش نقابش ریز تا دیشا و

 یهرچ! طال! ادیم ییایدر دزد هی ریگ که یزیچ همون»

 .«یریگیم خودتو سهم تو میاریب بدست که

 :گفتم و کردم دراز سمتش به رو دستم

! ارهند رو دنشیشن شانس یهرکس که یشنهادیپ نیا»

 یکنینم دایپ فرصت گهید چوقتیه! گمیم یجد نویا

 .«یبذار قدم ییایدر دزد یکشت هی عرشه یرو

 جغدش به چشم بعد و انداخت دستم به ینگاه

 :گفت و دوخت

 «؟یدیش هیچ تو نظر»
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 یفیخف یهوهو و موند رهیخ من به یبدگمان با جغد

 .کرد

 با بعد و موند رهیخ جغدش به یالحظه چند دختر

 رونیب دست از رو رنگش یمشک دستکش یالیخیب

 :گفت و دیکوب دستم به رو دستش و دیکش

 کاله سرم یبخوا اگه اما کنم،یم قبول! ضرر و جهنم»

 ...«یبذار

 :دادم نانیاطم بهش

 کردم کارو نیا اگه. بذارم کاله رو سرت ستین قرار»

 !«یبکش منو یدار اجازه

 :گفت و فشرد دستش یتو محکم رو دستم

 .«میدار معامله هی ما پس»
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 بلزایا تانیکاپ. هستم زابلیا من! معامله هی. درسته»

 ...«تورنادو

 ...«کارال»

 سمت به که همونطور و زدم اششونه به رو دستم

 :گفتم رفتمیم اسبم

 . «کردم دایپ رو خواستمیم که یاون من...اندرو میبر»
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 کردن مرتب مشغول و میبود یکشت عرشه یرو

 جا به خودشون از یناراض خدمه که یاپراکنده لیوسا

 زدم،یم نییپا طبقات به یسر دیبا. بودن گذاشته

 ومدیم ظربن که بود ختهیر بهم و فیکث یقدر به یکشت

 قلیص ماهون چوب یرو یدست کارال. باشه متروکه

 :گفت و دیکش یکشت لبه شده داده

 .«داره الزم راتیتعم یول هیخوب یکشت»

 :گفت اندرو

 میبرس که ناتهام به دهید صدمه یقبل جنگ یتو»

 .«کنن یدگیرس یکشت به گمیم

 یکم رو خودش و گرفت یطناب به رو دستش کارال

 و کرد چشمش بودن هیسا رو دستش د،یکش باال

 :گفت
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 «ه؟یچ اسمش حاال»

 یتربلند یصدا با رفت یم نییپا پلکان از کهیدرحال

 :گفتم

 !«یاب زنبق یکشت! یآب زنبق»

 یحت که یاونقدر بود، مطلق کیتار نییپا طبقه

 فانوس. دمیدیم زور به هم رو پام یجلو یهاپله

 و کردم روشن رو بودم آورده همراهم که یگردسوز

 رو طیمح تونستم تازه دیچیپ طبقه یتو که ینور با

 و مرفت خدمه خوابگاه قسمت سمت به. بدم صیتشخ

 یهاکهت. گرفتم تهوع یآشفتگ و یفیکث حجم دنید از

 به نیزم کف و هاتخت یتو مونده یغذا و نون

 عرق و نا یبو که یمیضخ یپتوها. خوردیم چشم

 که یفیکث یهادستمال و کاغذها و هابرگه و دادنیم
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 که بود یوضع نیترآشفته بودن ختهیر یکشت کف

 . کنم تصور تونستمیم

 تونستم ورود محض به بود، جلوتر یکم غذا انبار

 احساس رو زده کپک ریپن و یماه یدگیگند یبو

 خلدا به ینگاه و گذاشتم مینیب یرو رو دستم. کنم

 . بودن پر شراب از هاخمره اکثر. انداختم هاخمره

 ته به نمک! بودن دهیگند تماما یول غذا یهاخمره

 یفاسدشدن یغذا از محافظت یبرا یزیچ و دهیکش

 و ادهد شهیر ینیزم بیس یگون چند. بود نمونده یباق

 ازیپ یکم و گرفته جلبک صدف تا چند و شده سبز

 .بود یکشت آذوقه تنها دهیله

 چشم یساماننابه وضع به و ستادهیا کمر به دست

 ! داشت الزم یادیز زمان کردنش مرتب که دوختم
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 بخش خوابگاه، و غذا انبار نامرتب وضع برعکس

 در زیچ همه ،یجنگ یهاتوپ و مهمات زات،یتجه

 هادستگاه. بود ممکن حالت نیترمرتب و نیبهتر

 اوضاع زیچ همه و بودن زیتم و شده یکار روغن

 . داشت یخوب

 از دوباره روز ده از بعد هابادبان و میدیکش رو لنگرها

 به یوقت. گرفت فاصله ساحل از یکشت و شدن باز هم

 هک ییجا به و ستادمیا عرشه یرو میدیرس ایدر انهیم

 . شدم رهیخ بودم درش یزندگ تمام

 فرق یخشک یرو یزندگ با هاآب یرو یزندگ

. ذاشتمیم یدیجد یزندگ به پا داشتم من و داشت

 بشم موفق توش تونمیم دونستمینم هنوز که یزندگ
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 تیموفق یبرا رو تالشم تینها خواستمیم یول نه ای

 .بکنم
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 با کوتاه یهاموج و بود صاف ایدر و یآفتاب آسمون

 دیسف یکف و کردنیم برخورد یکشت بدنه به متیمال

 . ذاشتنیم جا به خودشون از رو رنگ

 اداوری من یبرا شهیهم ایدر دیسف یهاکف

 ییایدر یپر داستان ادآوردی. بودن یبچگ یهاداستان

 اب ییایدر یپر که یزمان آندرسن، نیستیکر هانس از
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 ردنآو فرود یجا به یزندگ از خسته و شکسته یقلب

 و ستادیا سکو لبه یرو شاهزاده، ینهیس یتو خنجر

 رو خودش خون و برد فرو خودش قلب به رو خنجر

 داشتن بند از تینها در و کرد اهایدر جادوگر یقربان

 آب یرو دیسف یهاکف به لیتبد شد رها پا و باله

 ...درومد پرواز به یسبک با و شد

 درست طرز و ستادهیا هادکل یباال کارال همراه اندرو

 بنظر و دادیم ادی بهش رو بادبان یهاطناب بستن

 یملوان یهاگره بستن در یخوب مهارت کارال دیرسیم

 نیهم از تونستمیم چون باشه داشته سخت و سفت

 نومبش رو اندرو زیبرانگ نیتحس یادهایفر هم نییپا

 .دادیم دست از رو جانشیه کنترل یگاه از هر که
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 یچوب زیم یرو رو هانقشه و هاکتاب از یانبوه

 آوردم،یم بدست یشتریب اطالعات دیبا گذاشتم،

 .دادمیم نشون رو خودم اقتیل دیبا بودن تانیکاپ یبرا

 ریمس به ینگاه و کردم باز پاهام یرو رو هانقشه

 حاال یاگسترده یایدن. انداختم انوسیاق و اهایدر

 موندمیم یخشک یرو اگه دیشا که بود چشمام مقابل

 هک ییایدن. نداشتم رو باهاش ییآشنا فرصت هرگز

 !نبود یتیمحدود چیه درش کاوش یبرا

 .«دارم کارت. نییپا ایب اندرو؟»

 .«تانیکاپ چشم»

 نرم و دیپر نییپا دکل نیباالتر از و گرفت رو یطناب

 یروز هی موندیم ادمی دیبا اومد، فرود عرشه یرو

 ...حاال نه اما کنم امتحان رو یزیچ نیچن
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 :گفتم و گذاشتم مقابلش رو نقشه

 «کجاست؟ ناتهام رهیجز»

 :فتگ و انداخت نقشه کهنه نیپوست برگه به ینگاه

 .«جا چیه»

 «اندرو ارین در یباز مسخره»

 :گفت تیجد با و ستادیا صاف

 وجود شما یهانقشه یرو. تانیکاپ گفتم رو قتیحق»

 .«نداره

 :گفتم و زدم تا رو نقشه

 «کنم؟ داشیپ تونمیم کجا پس»

 .«دیکن صبر لحظه چند»
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 که ینیکاب رفت، ناخدا نیکاب سمت به دوان دوان

 خاطرات که ییجا. بودم نذاشته بهش پا خودم هنوز

 . کردیم زنده ذهنم در رو پدرم

 کف اومد، نییپا یبان دهید دکل یباال از کارال

 :گفت و دیمال بهم رو هاشدست

 .«داره ازین یحساب یزکاریتم هی به یکشت نیا»

 محض به. میدار شیپ در راه روز چند نمیبب دیبا»

 نیا. کنن پر تازه یغذا از رو انبارها گمیم دنیرس

 داشتن یچطور دونمینم منم! اسفناکه تیوضع

 «کردنیم یزندگ

 د،یکش عقب رو یچوب یهایصندل زا یکی کارال

 هاکتاب یرو و زیم یرو رو پاهاش و نشست

 :گفت و گذاشت
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 .«نداشتم عالقه خوندن متاب به چوقتیه»

 ریز از هاروکتاب و انداختم بهش یزیت نگاه

 :گفتم و دمیکش رونیب فشیکث یهاکفش

 چطور یریگیم ادی نایا با! ستنین یکتاب هر نایا یول»

 .«یبمون زنده ایدر یرو دیبا

 :گفت و زد یپوزخند

 تونمیم هم کتابا نیا خوندن بدون ایدر یرو من»

 .«بمونم زنده

 مغرور اندازه از شیب اما داشت یخوب بنفس اعتماد

 . بود
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 نیکاب از داشت دست در یزیچ کهیدرحال اندرو

 یبلوط و یچوب یااستوانه به هیشب یزیچ. اومد رونیب

. داشت یرنگ ییطال یشده کار یهاهیحاش که رنگ

 لوله یکاغذ داخلش از و چرخوند رو استوانه سر

 زیم یرو لیوسا و هاکتاب. آورد رونیب بزرگ و شده

 :گفت کارال به و زد کنار رو

 که اونه از ترارزش با نقشه نیا! کن جمع لنگاتو»

 .«یکن یاحترامیب ینطوریا بهش

 به رو خودش و برداشت پاهاشو یکنجکاو با کارال

 گذاشت، زیم یرو رو نقشه اندرو. کرد خم جلو

 :گفت و کرد بازش

 ...«ییایدر دزدان مخصوص نقشه نمیا »
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 ییهااسم و بیعج یهاطرح به و شدم خم جلو به

 سمت گوشه در نقشه یباال. شدم رهیخ تربیعج

 شده مهر ییایدر دزدان مخصوص عالمت راست،

 . بود

 هاصخره و هاکوه برجسته یهاطرح یرو رو انگشتم

 :گفتم و دمیکش

 «ه؟یزیچ چطور نیا. دمیند یانقشه نیچن حاال تا»

 :گفت و زد کمر به دست غرور و تیرضا با اندرو

 نقشه نیا. خانم ینیبینم یهرکس دست رو نقشه نیا»

 هک ییایدر دزد تانیکاپ هر! تانهیکاپ هی مخصوص

 نیا از یکی بشه دییتا مجمع در و ادکردهی سوگند

 گنیم که هست یاافسانه. رهیگیم تعلق بهش هانقشه



 

Romanzo_o 80 

 خودش یدستا با رو نقشه نیا تمام بادپا تانیکاپ

 .«دهیکش

 :گفت یکنجکاو با کارال

 «ه؟یک گهید اون بادپا؟ تانیکاپ»

 دنیشن یبرا یگوش بود خوشحال که اندرو

 نشست داد، عقب رو یصندل کرده، دایپ هاشداستان

 :گفت جانیه با و

 تانیکاپ. بود اهایدر وجوگرجست نیتربزرگ اون اوه»

 و ردهک سفر ایدر هفت تمام به که بود یکس تنها بادپا

 یمامت نیب  بادپا تانیکاپ.دهید رو اهایدر بیعجا یتمام

 دیسف و بزرگ یکشت بوده، معروف ییایدر دزدان

 یدیمروار مثل دیخورش نور ریز که داشت یرنگ



 

Romanzo_o 81 

 تهف یحت بادپا تانیکاپ گنیم. دیدرخشیم آب یرو

 !«دهید چشم به هم رو ایدر هفت از گنج

 :گفت یاقیاشت و جانیه چیه بدون کارال

 دهن که هستن یمزخرفات مشت هی شهیهم عاتیشا»

 .«کننیم دایپ رشد و چرخنیم دهن به

 نظر از رو هااسم دقت با کهیدرحال اما من

 :گفتم گذروندمیم

 «کجا؟ یعنی ایدر هفت. بگو بهم ایدر هفت مورد در»

 رو بلندش اشاره انگشت و شد خم جلو به اندرو

 :گفت و چرخوند صفحه یرو

 یایدر روم، یایدر ب،یکارائ یایدر ن،یچ یایدر »

 !«فارس و ترانهیمد ک،یآتالنت اه،یس
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 :گفتم و دادم تکون یسر

 جالب دیبا گنج هفت و افسانه هفت ا،یدر هفت»

 .«باشه

 و کرد اشاره زیم یرو یهاکتاب از یکی به اندرو

 :گفت

 .داره یادیز حاتیتوض ایدر هفت درباره کتاب نیا»

 .«بنداز بهش ینگاه هی حتما

 :گفتم و کردم جدا هاکتاب ریسا از رو کتاب

 و گشت رو اهایدر نیا تمام بادپا تانیکاپ پس خب»

 یبرا. کرد یطراح خودش یدستا با رو هانقشه نیا

 یسر هی و ناخوانا و بیعج حروف یسر هی نهیهم

 «داره؟ نامشخص عدد
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 :گفت و داد تکون رو سرش اندرو

 راحت چندان بادپا تانیکاپ یهانقشه خوندن. درسته»

 هم ور نقشه نصف یحت نتونسته یکس هنوز ست،ین

 !«کنه ییرمزگشا
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 :گفت بود رفته سر یحساب اشحوصله که کارال

 به یک. میزدیم حرف ناتهام رهیجز درباره میداشت»

 «م؟یرسیم رهیجز

 دنبال یچ یبرا بود اومده ادشی تازه انگار که اندرو

 :گفت م،یگشتیم نقشه
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 دزدان ساالنه تجمع محل ناتهام، رهیجز. ناهاشیا»

 !«ییایدر

 دهیکش یکیکوچ رهیجز کیآتالنت بزرگ نوشته نیب در

 .ناتهام بود شده نوشته روش و شده

 «م؟یدار راه ناتهام تا چقدر االن خب؟»

 :گفت و دیکش پرپشتش یموها به یدست اندرو

 داشته رو موافق باد اگه گهید روز شبانه چهار ما»

 .«میبرس ناتهام به میتونیم میباش

 :گفت و انداخت هوا به ینگاه

 .«کنم محکم رو هابادبان طناب دیبا»

 هاطناب از یتعداد بستن مشغول و کرفت فاصله ما از

 . شد
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 که یحروف به و چرخوندم نقشه یرو چشم دوباره

 .مدوخت چشم هستن یزبون چه به متعلق نبود معلوم

 جلو رو خودش یکم من دقت و تمرکز دنید با کارال

 . دوخت چشم نقشه به ترقیدق و دیکش

 یاقهوه یرنگا نیا. ارمیب در سر یزیچ تونمینم من»

 «ن؟یچ

 انداختم یاقهوه و کیکوچ یهانقطه یبعض به ینگاه

 :گفتم و

 ناشناخته و کیکوچ ریجزا مجموعه کنمیم فکر»

. ندار نماد فقط ایبعض دارن اسم اشونیبعض. باشن

 ییهاصخره شده یطراح یخاکستر رنگ با که یینایا

 مخلوط یخاکستر نیا. داره وجود راه سر که هست

 !«مرگباره یهاصخره دهنده نشون دیسف با شده
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 یریادگی مشتاق شتریب حاال اومدیم بنظر که کارال

 :گفت بود شده یخوان نقشه

 یمشک یهادونه با دیسف دست هی مناطق نیا پس»

 «؟یچ

 !«هیجنوب و یشمال ریسردس مناطق نایا»

 :گفتم و زدم اشاره داشت نیچ خط که یقسمت به

 تردد محل نشونه هانیچ خط نیا ؟ینیبیم نویا»

 هر با نیچ خط ریمس هر. هستن یتجار یهایکشت

 پدرم از رو نایا. هیتجار گروه هی به مخصوص رنگ

 یعنی قرمز یهانیچ خط گفتیم پدرم. گرفتم ادی

 ریمس از دیبا! یجنگ و ینظام یهایکشت عبور محل

 یهایکشت سبز یهانیچ خط و کرد یدور اونا
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 حدس رو یمشک یهانیچ خط و هستن یتجار

 «بزن؟

 :گفت مکث یاذره بدون

 هانیچ خط که همونطور! ییایدر یدزدا تردد محل»

 .«شهیم دهید ناتهام رهیجز دور

 :گفتم و زدم یچشمک

 هر یریبگ ادی دیبا فقط. ستین سخت چندان. نهیهم»

 به هک ییزایچ همه با نیا گرچه. یکن ریتفس رو یزیچ

 رو سرخ یهارهیدا نیا. داره فرق دمید عمرم

 و کیکوچ یضربدرها نیا یول هستن یچ دونمینم

 شدت به و ممنوعه مناطق! خطره هشدار بنظرم قرمز

 !«خطرناک

 :گفت و انداخت صورتم به ینگاه کارال
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 نیا به خوامینم واقعا! یریبگ ادی رو جاشون بهتره»

 .«رمیبم یزود

 و ردمک اشاره نقشه یتو کیاتالنت محوطه به دست با

 :گفتم

 چیه ما دور یادیز محوطه هی تا م،یینجایا االن ما»

 !«رنگ یطوس یهاصخره جز ستین یخطر
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 هب رو بودن کار مشغول کارال و اندرو که یساعات تمام

 و بزرگ اونقدر. دادم اختصاص دیجد ینقشه یبررس

 مطالعه هم سال ده اگه یحت دیشا که بود پهناور

 .موندیم جا چشم از یزیچ هم باز یکردیم
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 هتاز و دادم بدنم به یقوس و کش هوا شدن کیتار با

 زونیآو یتورها یرو کارال. کردم یگرسنگ احساس

 به چشم دست به سکان اندرو و زدیم چرت دکل به

 .بود دوخته آسمون

. دوختم چشم ستارگان نقشه و گرفتم باال رو سرم

 راه شهیهم هاستاره ینقشه گفتیم شهیهم پدرم

 نارک و رفتم باال پلکان از. دهیم نشون بهش رو خونه

 .ستادمیا اندرو

 پسش از من. یکن استراحت یبر بهتره یاخسته»

 .«امیبرم

 :گفت و داد دستم به رو سکان حرفیب

 .«ارمیم غذا برات. ینخورد یزیچ صبح از»

 :گفتم و انداختم رو شیپ آروم یایدر به ینگاه
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 «بدم؟ ادامه دیبا یاساس برچه رو ریمس»

 :گفت و کرد اشاره ماه کمرنگ هالل به

 تحرک ستارگان نقشه از باشه صاف هوا که یزمان تا»

 مارو. کن دنبال رو ماه سمت به میمستق ریمس م،یکنیم

 .«برهیم مقصد به

 رونیب رو بود پدرم به متعلق که یینما قطب بمیج از

 :گفتم و آوردم

 لشیوسا از کردن استفاده به دیبا گهید کنمیم فکر»

 .«کنم عادت

 :گفت و نشست نما قطب یرو نگاهش

 من از یکار. میداد دستش از که متاسفم واقعا»

 .«اومدیبرنم
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 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 ...«اندرو دونمیم»

 یهامردمک شدم، رهیخ اشخسته یچشما به

 .زدیم یسرخ به چشمش

 .«کنمیم هتیتنب خودم ینر استراحت یبرا اگه»

 یکم و غذا یظرف. شد دور ازم و زد یکمرنگ لبخند

. کنم دنبال رو ماه ریمس کرد دیتاک و آورد برام آب

 نارک یهاتخته از یچوب یقسمت یرو یاگوشه سپس

 گذاشت صورت یرو رو کالهش و دیکش دراز عرشه

 .رفت خواب به و

 ...بود یداشتن دوست شب آرامش

 دمیکش مشام به رو ایدر عطر و دمیکش یقیعم نفس



 

Romanzo_o 92 

 ...ییایدر یهاجلبک و یماه یبو با ختهیآم یشور 

 هک بود یکرانیب یآب کردیم کار چشم تا دور تا دور

 یکردیم حس یگرفتیم قرار وسطش درست یوقت

 !نداره وجود یزیچ چیه گهید و دهیرس انتها به ایدن

 ...یحرکت یحت نه و ینور نه شدیم دهید یخشک نه

 یاقهوه جغد و درومد پرواز به دورم هوا در یزیچ

 به. نشست سکان کنار یسکو یرو کارال رنگ

 مهتاب نور ریز حاال که بدنش یرو رنگ یآب خطوط

 جغد هی نایقی. شدم رهیخ داشت یکمرنگ درخشش

 !نداشت یطرح نیچن یمعمول

 یحرکت و زده زل من به درشتش یهاچشم با

 .کردینم
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 شکار یبرا موش عرشه یتو هوم؟ ؟یدیش شده یچ»

 وشم پر نییپا نیکاب کنم فکر ؟ینکرد دایپ کردن

 !«باشه

 حس نیریز طبقه در هاموش جوش و جنب تصور از

 .داد دست بهم یبد

 و چرخوند درجه ۰۶۳ رو سرش سکوت در جغد

 .موند رهیخ من به دوباره

 رو بود گذاشته برام اندرو که یگوشت از یقسمت

 :گفتم و انداختم سمتش

 !«تو هیسهم نمیا ایب»

 .دیبلع رو گوشت موقرانه و کرد یفیخف یهوهو
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 بدنش یرو درخشان یهاطرح سمت به رو دستم

 دهینرس پرهاش به هنوز دستم اما کنم لمسشون تا بردم

 .زد نوک رو دستم منقارش با شدت به که بود

 .«احمق یپرنده...یلعنت...آخ»

 بهش یکس ادینم خوشش فقط ستین احمق اون»

 .«بزنه دست

 انپلک اژ و شده داریب که ییکارال یشونه یرو یدیش

 جهت خالف به رو سرش و نشست بود اومده باال

 .برگردوند من

 !بود یوحش و وانهید صاحبش مثل

 و مدوخت چشم زدیم رونیب سرانگشتم از که یخون به

 :گفتم غرولندکنان
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 .«هیوحش خودت مثل»

 درگوشش یزیچ و کرد نوازش ینرم به رو یدیش سر

 دیناپد آسمان در و دیپر ینرم به پرنده که کرد زمزمه

 .شد

 «هستن؟ یرنگ نیا چرا پرهاش»

 :گفت و انداخت باال یاشونه کارال

 داشیپ بود مرگ درحال و یزخم جغد بچه هی یوقت»

 یهایکشت دیشا و باشه یخاص نژاد از ادیم بنظر. کردم

 به رو نوعانش هم و اون یقاچاق صورت به یتجار

 و میگرفت خو بهم ما بود که یهرچ. بودن آورده شهر

 .«میفهمیم رو هم حرف

 گوش به دور چندان نه ییجا از ییهوهو یصدا

 .رفت دکل سمت به نگران کارال و دیرس
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 «شده؟ یچ»

 داره یکشت هی احتماال. کرده خطر احساس یدیش»

 .«شهیم کینزد

 باال بان دهید از که دمیشنیم رو پاهاش یصدا

 ردهک زیت ییصدا هر دنیشن یبرا رو گوشام و رفتیم

 :زد ادیفر بعد قهیدق چند. بودم

 ...«غرب سمت از. شهیم کینزد داره یکشت هی»

 ورن یسوسو. کردم زیت چشم و دمیدو عرشه سمت به

 .شدیم دهید دور از یفیضع

 :گفت و دیپر نییپا کارال

 بورع هم کنار از صلح در و میبمون م؟یکن کاریچ دیبا»

 «م؟یکن



 

Romanzo_o 97 

 :گفتم مردد

 بلق ما ای رسهیم بهمون بود؟ چقدر بنظرت سرعتش»

 «م؟یکنیم عبور دنشیرس

 :گفت و کرد یذهن یامحاسبه

 اونو میدار االن ما که همونطور اما میریگیم فاصله»

 .«ننیبب مارو ستین دیبع مینیب.یم

 .شدم رهیخ روشن یهافانوس به و گردوندم چشم

 از دیبا. کن خاموش رو هاییروشنا و هافانوس همه»

 هاگ و میدار یخال یکشت هی ما. میبمون پنهان دشید

 .«میدیم دست از یچ همه بشه حمله بهمون

 ونتک رو اندرو. دیدو نییپا پلکان از سرعت به کارال

 :گفت و داد
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 !«هیاضطرار تیموقع...زودباش...شو داریب»
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 :گفت یاریهوش با و دیپر جا از بایتقر اندرو

 «شده؟ یچ»

 .«شهیم کینزد داره یکشت هی»

 :گفت یدار خش یصدا با

 «داره؟ یمشک پرچم»

 دیاب زودباش. ستین ما یبرا دنید قابل پرچمش. نه»

 .«میکن خاموش رو نورها همه

 رو عرشه یرو یهاییروشنا تمام سرعت به سه هر

 به و رفتم یکشت یانتها سمت به. میکرد خاموش
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 تونمب بهتر تا کردم کیبار رو چشمام و دمیچسب سکو

 دهید بهتر حاال شدیم کینزد که یکشت هیسا نم،یبب

 دهید اطرافش از یبزرگ و کوچک ینورها. شدیم

 :گفت و دیچسب سکو به من کنار اندرو شدن،یم

 !«ادیم یتجار یکشت بنظر»

 :گفت و دیکوب سکوها به یدست

 ملهح یبرا فرصت نیبهتر االن میداشت رو خدمه اگه»

 .«بود رانهیغافلگ

 :گفتم و گذاشتم اندرو پشت رو دستم

 دایپ رو خودمون خدمه ما یزود به. نباش نگران»

 .«میکنیم
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 ما یکشت پشت از یادیز چندان نه فاصله با یکشت

 زا خطر. نشد ما متوجه اصال خوشبختانه و کرد عبور

 .بود کرده عبور کنارمون

 :گفتم و دمیکش امشده بسته محکم یموها به یدست

 از دنمون پنهان شب یتو. میباش مراقب شتریب دیبا»

 ،نهیبب رو ما یکشت اگه...روز یتو یول آسونه دید

 اونقدر مرد هی و زن دو با یکشت هی کردن تصاحب

 .«ندازهیم طمع به رو یکس هر قطعا که راحته

 :گفت و داد تکون سر حسابگرانه و آهسته اندرو

 .«میباش مراقب شتریب دیبا موافقم،»

 :گفت و برگشت من سمت به سپس
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 استراحت تو. دمیم کیکش من. یبخواب یبر بهتره»

 .«کن

 با و بذارم تانیکاپ نیکاب به پا خواستینم دلم

 از یکی نیهم یبرا بشم مواجه پدرم خاطرات

 عرشه یهاگوشه از یکی به و برداشتم رو رواندازها

 . دمیخواب هابادبان از یبون هیسا ریز و بردم پناه

 تا میرفت شیپ ایدر در تمام اطیاحت با روز شبانه سه

 زده جانیه یباندهید دکل یباال از کارال که یزمان

 :زد ادیفر

 رنگ به ییهاپرچم با رهیجز هی! نمیبیم رهیجز هی»

 !«یمشک و بنفش

 به و گذاشت زیم یرو رو یدنینوش یبطر اندرو

 :گفت و دیخند صورت یپهنا
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 !«ییایدر دزدان شهر! ناتهام! میدیرس بالخره»

 .انداختم شهر به ینگاه و برداشتم رو نیدورب

 .«بگو بهم یدونیم یهرچ ناتهام درباره»

 :گفت و دیخند اندرو

 از پر و هیکیکوچ رهیجز! ییایدر دزدان بهشت ناتهام»

 زا ییرایپذ یبرا که بایز دختران با ییهااستراحتگاه

 آماده بوده ایدر یرو سال کی و خسته ییایدر دزدان

! یدنینوش و شراب یهابشکه از پر ییانبارها. هستن

 تمام اندازه به توننیم ناتهام انیم یوقت ییایدر یدزدا

 .«کنن استراحت گذشته سخت بهشون که یکسالی

 :گفتم حوصلهیب

 ! «پسر بگو رو مهم نکات»
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 :گفت و گرفت سمتم به رو یدنینوش یبطر اندرو

 بزرگ مرکز هی. داره رو خودش خاص نیقوان ناتهام»

. کننیم مبادله باهم نجایا ییایدر دزدان مبادالت، یبرا

 جنگ و یریدرگ نجایا که نهیا ناتهام قانون نیترمهم

 بزرگان کنه عمل قانون برخالف که یهرکس! ممنوعه

 !«زننیم دار اونو ناتهام

 ...هوم

 !بود تیامن در شدیم که بود ییجا ناتهام

 .بود یمهم نکته

 «گه؟ید»
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 یبرا سال هر. نجاستیا ییایدر دزدان ساالنه مجمع»

 و مانیپ دیتجد مهم، اطالعات انتقال قوا، دیتجد

 دورهم دیجد یهایکشت و دیجد افراد شدن عضو

 فکر که یشب. سال در خاص شب کی. شنیم جمع

 به دیبا گفت یم مدام پدرتون. باشه گهید روز سه کنم

 ...«برسه ساالنه مجمع

 لمث یخالکوب هی نکهیا یبرا من پس...ساالنه مجمع»

 «ببندم؟ مانیپ ساالنه مجمع یتو دیبا رمیبگ تو

 دستش یرو یخالکوب دوباره و داد باال نیاست اندرو

 :گفت و داد نشونم رو

 .«درسته»

 :گفتم و آوردم زبون به رو بود ذهنم یتو که یسوال
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 مجمع ببنده؟ مانیپ نتونه یکس که هست امکانش»

 «کنه؟ رد رو یکس

 دییتا دمور دیبا ببنده، وندیپ تا ادیم که یکس. البته»

 .«باشه ناتهام سران

 «صورت؟ نیا ریغ در»

 :گفت و انداخت باال شونه یسادگ به اندرو

 دست از نه و کنهیم دایپ رو ناتهام به ورود اجازه نه»

 مبادالت تونهیم نه و امانه در ییایدر دزدان ریسا

 .«باشه داشته

 :گفت و شد ظاهر سر پشت از کارال

 .«شهیم امضا مرگش حکم یعبارت به»

 :گفتم و دادم اندرو دست به رو چشم تک نیدورب



 

Romanzo_o 106 

 نشون رو خوانیم که یزیچ بهشون من...خوبه»

 !«یواقع تانیکاپ هی! دمیم
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 میمتص ،یکشت گرفتن پهلو و اسکله به دنیرس با

. نمک پا و دست خودم یبرا یمناسب لباس اول گرفتم

 تانیاپک ستهیشا که کرد هیته برام ناتهام از یلباس اندرو

 غالف با رنگ یاقهوه پا سرتا یلباس. بود یکشت هی

 مناسب ییهاکفش و مرغوب چرم جنس از یریشمش

 . بلند و

 :گفت و ستادیا من کنار عرشه یرو کارال
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 «؟یکن صبر یخوایم چقدر»

 :گفتم لبخند با و انداختم ینگاه بهش

 صبر هوا یکیتار تا...کنه غروب آفتاب یوقت تا»

 تو منو ریتصو شهیهم تا اونا خوامیم. میکنیم

 .«باشن داشته ذهنشون

 سر یرو رو رنگم یاقهوه کاله هوا، شدن کیتار با

 :گفتم و گذاشتم

 .«میبر»

 تصلم رنگ یچوب پل یرو پا و رفتم نییپا پلکان از

 از خنده و یقیموس یصدا. گذاشتم ناتهام ساحل به

 فواصل با ساحل کنار. دیرسیم گوش به گوشه هر

 حال در ییایدر دزدان و شده برپا ییهاشیات یمتفاوت

 . بودن دنینوش و رقص
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 خوردنیم تلوتلو کهیدرحال لیپات و مست یبعض

 که یجواهرات و الماس با و انداخته هازن گردن دست

 با رو اونا داده دیوع و وعده بهشون داشتن دست تو

 . کردنیم همراه خودشون

 و داد هیتک وارهاید به ییبایز دختران ریمس طرف هر

 نااو ساحل به گذاشته پا دیجد ییایدر دزدان دنید با

 دعوت خودشون اقامتگاه به استراحت یبرا رو

 . کردنیم

 بلندتر و بلند یقیموس و سرخوشانه یهاغیج یصدا

 متوجه تازه میدیرس ناتهام مرکز به یوقت. شدیم

 و شده بافته بلند یهاشیر با که شدم یانیگدا

 در رنگ یانقره ییهاکاسه با گرفته دود یهاصورت

 .زدنیم چرت و نشسته بارها کنار دست
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 «دارن؟ عقل هستن؟ دزدا از ییگدا دنبال نایا»

 :گفت و دیخند اندرو

 .هستن ناتهام نگهبانان نایا! نکن نگاه ظاهرشون به»

 بفهمه کهنیا قبل کنه، پا به آشوب یکس لحظه هی هیکاف

 !«شهیم یخال سرش تو گلوله هی شده یچ

 :گفت و زد اشاره ییجا به دست با اندرو

 دزدان تجمع محل ناتهام، بار نیبزرگتر نمیا»

 !«بانو نیاومد خوش ناندیفرد کافه به...ییایدر

 هنقط هر از بلندتر یقیموس یصدا شدن، باز که درها

 رو کالهم لبه و شدم داخل. دیرس گوشم به گهید

 از ادیز بایتقر فاصله با ییزهایم. دادم تر نییپا یکم

 و بیعج ییظاهرها با ییایدر دزدان از بودن پر هم
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 هایبعض و نداشتن پا کی ای دست کی یبعض ب،یغر

 . بودن زده صورت به بند چشم هم

 دست مچ یرو رو دزدان مخصوص عالمت شدیم

 . دید تکشون تک

 :گفت و ستادیا مقابلمون یکس

 «عالمت؟»

 :گفت مرد گوش کنار و داد باال رو نشیآست اندرو

 مانیپ دیتجد یبرا رو وارثش. مرده تورنادو تانیکاپ»

 .«آوردم

 تا کرد خم سر یکم و انداخت من به ینگاه مین مرد

 و تمگرف تر نییپا رو سرم نه،یبب منو صورت بتونه

 . دمیکش نییپا رو کالهم
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 ییهازن. میبش داخل داد اجازه و داد تکون یسر مرد

 رو حساسشون یهااندام تنها که ییهالباس با

 یرو هم یبرخ و دنیچرخیم زهایم نیب پوشوندیم

 و بودن رقص درحال و ستادهیا یچوب یزهایم

 کامال دیرسیم بنظر یدنینوش یهایبطر با هم هاملوان

 .کردنیم حیتفر و شده مسحور
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 :کرد زمزمه گوشم کنار اندرو

 یرو تا پشت از سرش یرو و کچله که یمرد اون»

 ناندیفرد اون داره، بزرگ و قیعم زخم هی یشونیپ
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. انوب اونه یاصل رندهیگ میتصم! ناتهامه بزرگ سیرئ

 .«بزنن یحرف توننینم گهید هیبق کنه موافقت اون

 «ن؟یک نشستن کنارش که ییاونا»

 داره دوشش یرو یرنگ قرمز شنل که مرد اون »

 اگه !هییایدر دزد زدهیس یروسا از یکی مندل تانیکاپ

 پره، تاش 4 فقط که کنارشونه یصندل تا 12 یکن دقت

. هستن ییایدر دزدان یروسا به متعلق هایصندل اون

 از یکی.  ایدر یهاتانیکاپ نیبزرگتر از تا زدهیس

 .«توئه پدر به متعلق هایصندل

 «گه؟ید یتا سه اون»

 گردنش دور بزرگ مار هی و پوسته اهیس که یاون»

 شرنگ سبز یطوط با یکی اون ک،یر تانیکاپ هست،

 دست هی یموها که مسن مرد اون و شاون، تانیکاپ
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 زا همه بلند شیر تانیکاپ داره، بلند شیر و دیسف

 هرکدوم ییایدر دزد زدهیس نیا. هستن ایدر یروسا

 ترکیکوچ یهایکشت هیبق دارن، رو خودشون قلمرو

 نوزه روسا هیبق. هستن نایا ردستیز تر ساده یدزدا و

 ور خودشون هم هیبق گهید روز دو تا احتماال ومدن،ین

 دچار پدرت مثل یکس نکهیا مگه رسوننیم مجمع به

 .«باشه شده یمشکل

 :گفت و گرفت ینفس

 .«یکن یمعرف رو خودت و جلو یبر بهتره»

 :گفتم و زدم یپوزخند

 !«کنهیم احمق هی که یکار همون»

 جلو بلند ییهاگام با بمونم نظرش منتظر نکهیا بدون

 کینزد یوقت دادم، نییپا یکم رو کالهم و سرم رفتم،
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 اروس از یکی اسم یصندل هر پشت شدم متوجه شدم

 هوایب رو یصندل تورنادو حروف دنید با شده، نوشته

 پاهام انداختم، یصندل یرو رو خودم و دمیکش عقب

 به و گذاشتم هم یرو زیم وسط و کردم بلند رو

 .دمیکش صورتم یرو رو کالهم داده لم حالت

 تمام انگار و شد قطع هاخنده گو و گفت یصدا

 .نشست من یرو هانگاه

 :زد ادیفر یکس و شد دهیکوب زیم یرو یمشت

 بردار زیم یرو از رو پاهات روساس یجا نجایا! یه»

 .«رونیب بندازنت گمیم وگرنه

 دیچرخ ناندیفرد یرو زیت نگاهم و دادم باال رو کالهم

 اهمنگ. بود دهیکش رونیب رو خنجرش و شده بلند که

 :گفتم و دیچرخ اطراف به ریتحق با
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 که دیندار درمون درست آدم هی شده خراب نیا تو»

 ارک به من مثل تانیکاپ هی کردن در یخستگ یبرا

 «اد؟یب

 کالهم انداختم، برشون دورو انیعر یهازن به ینگاه

 :گفتم و برداشتم سرم از رو

 ردم هی یبرا یول ستنین جور من قهیسل با زناتون»

 .«دمیم یخوب پول افهیق خوش

 انگار هنوز. کردن برانداز رو من شده گرد هاچشم

 نطوریا انتیکاپ هی لباس با که یکس بود نشده باورشون

 .رپس هی نه دختره هی داده لم یصندل یرو گستاخانه

 :گفتم ناندیفرد به رو و دادم باال رو ابروهام
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 مخصوصا. دمیشن ادیز رو شما فیتعر پدرم از»

 چندان نم،یبیم کینزد از که حاال اما...نجارویا فیتعر

 !«نداره هم یفیتعر

 وجل به یکم داره، نام شاون بود گفته اندرو که یمرد

 :کرد نگاهم موشکافانه و شده خم

 «؟یهست تورنادو تانیکاپ دختر»

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 بیآس اشمبارزه نیآخر در پدرم! وارث و دختر»

 .«شد کشته و دید یسخت

 به رو دبلن یصدا با و شد بلند تعلل با مندل تانیکاپ

 :گفت تیجمع

 ...«تورنادو تانیکاپ احترام به سکوت قهیدق کی»



 

Romanzo_o 117 

 همون در هنوز اما من کردن، سکوت و ستادنیا همه

 یوقت. کردمیم نگاهشون یالیخیب با و داده لم حالت

 :گفت کیر تانیکاپ شد تموم سکوتشون

 «؟یخوایم یچ نجایا خب؟»

 :گفتم و دادم تکون زیم یرو رو پاهام

 یرو مدت تمام پدرم. هستم فرزندش تنها من خب»

 وارث نداشت وقت که واضحه خب و بود آب

 و دسپر من به رو یکشت نیبنابرا! کنه جادیا یاگهید

 .«رمیبگ رو جاش خواست ازم

 :زد ادیفر مندل تانیکاپ

 دختر یاومد اشتباه کنمیم فکر ؟یریبگ رو جاش»

 و آشپزخونه نه! هییایدر دزدان استراحتگاه نجایا! خانم

 !«مطبخ
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 و دمیکش رونیب آهسته رو خنجرم و زدم یپوزخند

 برانداز رنگ زرد نور ریز رو براقش غهیت کهیدرحال

 :گفتم کردمیم

 کرف خوبه، یلیخ ریشمش و خنجر با کارم من اتفاقا»

 .«یکن امتحان یباش داشته دوست نکنم

 :فتگ و داد تکون تاسف با یسر بلند شیر تانیکاپ

 دست از کل به رو عقلش مرگ از قبل حتما تورنادو»

 دزدان تانیکاپ زن؟ هی کرده، یکار نیچن که بود داده

 !«محاله ا؟یدر یروسا یصندل یرو زن هی ؟ییایدر

 :گفت تمسخر با ناندیفرد
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 کوچولو، خانوم یاومد ازش که ییهمونجا برگرد»

 دواریام و کن تنت رو قشنگت یهادامن دوباره و برو

 یافهیوظ به یبتون تا کنه ازدواج باهات یکس که باش

 اگه دیشا تا یاریب بچه نیدوج و یکن عمل یدار که

 دهنیا در بتونه بود نشونیب یپسر و یآورد شانس

 .«بشه پدرت یکشت وارث

 :گفت و زد اشاره هانگهبان به سر با

 .«رونیب دشیببر»

 تسم به دست دو و دیکش عقب رو من یصندل یکس

 رو اشتباه نیاول که بود نجایهم اومدن، بازوهام

 سبب به فیحر گرفتن کم دست. شدن مرتکب

 !داشت که یتیجنس
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 خم و دمیکش نییپا زیم یرو از پاهامو واحد آن در

 دم،ش بلند یوقت و دمیچرخ پام یانگشتا یرو و شدم

 پاشون رون یهاانیشر از که یخون با مرد هردو

 هی و زیت خنجر هی. بودن افتاده نیزم یرو زدیم رونیب

 ! پا کشاله یهاانیشر یرو برش

 :گفتم و دمیکوب زیم رو یخون خنجر

 تا جنگمیم نجایا یمردها تک تک با الزمه اگه»

 که ییاونا نصف از دیشا من یجنگ قدرت دیبفهم

 راداف نصف. شترهیب دارن، یمردونگ یادعا فقط نجایا

 یهازن نیهم با رو یمردونگ توننیم فقط نجایا

 تو که یزیچ همون با و استراحتگاه یتو و ییهرجا

 درتق! نیا از شتریب یزیچ نه بدن، نشون شلوارشونه

 !«سرمه یتو ست،ین شلوارم تو نایا مثل من
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 :زد ادیفر بلند شیر

 !«یشکست رو ناتهام قانون تو! گستاخ یدختره»

 :گفت و شد بلند جا از یعصب کیر تانیکاپ

. کنم تحمل رو نیتوه نیا تونمینم گهید»

 ...«رشیبگ...تئودور

 نییپا اربابش گردن از یآن به زهردار و بزرگ مار

 .دیجه من سمت به و اومد

 بعد و دمیشن رو مار فس فس یصدا یالحظه یبرا

 یرو که یخون و شکافت رو هوا که یزیچ

 . دیپاش صورتمون
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 و افتاد زیم یرو یوحشتناک یصدا با بزرگ مار

 سر قیدق ریت. شد فرماحکم بار یتو محض سکوت

 و برگشتم کارال سمت به. بود گرفته نشونه رو مار

 لبخند بهم مطمئن و گرفت نییپا رو کمان که دمید

 .زد

 :زد ادیفر زدهوحشت کیر تانیکاپ

 !«تئودور! تئودور...من یخدا»

 و کردم پاک رو صورتم یرو خون دست پشت با

 :گفتم

 .«نیردک شروع خودتون که بود یباز تان،یکاپ متاسفم»

 و دادم نشون رو دستم مچ و کردم ناندیفرد به رو بعد

 :گفتم
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 هامنات نیقوان نیبنابرا ستم،ین مجمع عضو هنوز من»

 اما نیکن رد رو من نیتونیم. ندارن ارزش برام یزیپش

 نیا تمام تونمیم رهیجز نیا ترک از قبل دیباش مطمئن

 . «کنم زیلبر خون از رو بار

 توان که بودن شده شوکه یقدر به همه اومدیم بنظر

 یبیعج یبرق ناندیفرد نگاه در اما نداشتن، زدن حرف

 !تیرضا از یحاک یبرق. شدیم دهید

 درهم رو دستام نشستم، خودم یصندل یرو دوباره

 :گفتم و بردم فرو

 فقط. ونیآقا ندارم جنجال و آشوب قصد من»

 یکشت. ارمیب بدست رو هست حقم که یزیچ خوامیم

 !«نیهم. پدرم گاهیجا پدرم،
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 رداشتمب رو بود کیر تانیکاپ مقابل که یدنینوش وانیل

 :گفتم و دمیکش سر الجرعه و

 وننش یبرا الزمه ای میدیرس توافق به ون؟یآقا خب»

 «م؟یکن دوئل افرادم و خودم یهاییتوانا دادن

 بلند یصدا با و نشست که بود ینفر نیاول ناندیفرد

 :گفت

 .«دیاریب یدنینوش خانوم یبرا»

 افض یقیموس یصدا دوباره جمله نیا انیب محض به

 با هیبق. شد شروع همهمه و گفتمان و کرد پر رو

 ناندیفرد زدمیم حدس که همونطور نشستن، دیترد

 االن ات که داشت استیس اونقدر بود، یاستیس با مرد

 . داره نگه خودش مشت تو رو ناتهام بود تونسته
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 زشیعز مار جسد هنوز کهیدرحال کیر تانیکاپ

 :گفت داشت قرار روبروش

 زیعز قیرف...من مار! نهیقوان خالف نیا! ناندیفرد»

 یراحت نیهم به یخوایم تو! کشتن رو اون...من

 «بره؟ در قسر هی یبذار

 تپر سمتش به طال سهیک سه لباسم بیج یتو از

 :گفتم و کردم

 .«تانیکاپ کرد دایپ نیگزیجا هی شهیم شهیهم»

 دستش دوخت، چشم طال یهاسهیک به کیر تانیکاپ

 کرد نیسنگ سبک و برداشت هاسهیک و آورد جلو رو

 :گفت سپس و

 .«داده ادتی خوب رو کردن معامله پدرت پس»
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 :گفت خشم با شاون

 نیا د؟یایب کوتاه دیخوایم د؟یکنیم کاریچ دیدار»

 زن هی نه؟یبش ایدر یروسا زیم دور زن هی! اسمسخره

 دور زن هی با ستمین حاضر من! باشه یکشت هی تانیکاپ

 !«محاله! نمیبش زیم نیا

 از یبرق نگاهش یتو حاال کهیدرحال ناندیفرد

 و زد یلبخند صورت یپهنا به دیدرخشیم یکنجکاو

 :گفت

 دختر نیا ادیم بنظر. شاون کرد شهیم کاریچ...خب»

 یتو یقانون چیه. برده ارث به رو پدرش اخالق کامال

 هی اشهب نوشته که میندار ییایدر دزدان نیقوان کتابچه

 چیه. رهیبگ ارث به پدرش از رو یکشت تونهینم دختر
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 خوشت چه ادیب خوشت چه! شاون ستین یقانون

 ...«ماست از یکی اون...ادین

 و برداشتم رو جام. گرفت قرار مقابلم یدنینوش جام

 :گفتم و شدم خم ناندیفرد سمت به و جلو به

 .«میزنیم حرف زبون هی به میدار انگار حاال»

 :گفت و گرفت سمتم به رو جامش

 .«اتحاد یسالمت به»

 :گفتم و دمیکوب جامش به رو جام قدرت با

 !« اتحاد یسالمت به»
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 شروع هازن درومد، یعاد حالت به دوباره بار اوضاع

 دادو مشغول زنون ساز مردها و کردن دنیرقص به

 شرط و یباز کارت زهایم یبعض یرو. ادیفر

 اشاره اندرو و کارال به. بود انیجر در گهید یهایبند

 . رنیبگ یدنینوش خودشون یبرا تا زدم

 :گفت و شد خم من سمت به شتریب ناندیفرد

 .«قیال تانیکاپ هی. بود یخوب مرد. متاسفم پدرت یبرا»

 :گفتم و کردم مشت رو دستم

. دش کشته خودش به فرد نیمعتمدتر دست به پدرم»

 .«کنم دایپ رو یعوض اون خوامیم

 :گفت و کرد اخم ناندیفرد

 «؟یک»
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 «؟یدونیم یچ موردش در. ارشیدست چیم»

 :گفت و زد یپوزخند

 نیچن کرده جرات چطور! بزدله یترسو هی اون چ؟یم»

 «کنه؟ یکار

 :گفتم و دادم باال یاشونه

 داشیپ خوامیم. رفته و دهیدزد رو پدرم اموال تمام»

 ...«یدار یادیز قدرت نجایا تو! کن کمکم. کنم

 دست پشت با و دیکش سر رو شیدنینوش جام

 :گفت و کرد پاک رو آلودش کف یهالب

 «رسه؟یم من به یچ»

 کن کمک بهم. پدرم اموال و طالها از یسهم هی»

 که یاونقدر. دمیم یخوب پول بهت منم کنم، داشیپ
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 دندونات فیرد به گهید یطال دندون چندتا یبتون

 .«یکن اضافه

 و کرد خوش جا صورتش یرو یپهن و پت لبخند

 :گفت

 خوب رو معامله رسم و راه. ازت اومده خوشم»

 .«یبلد

 «م؟یدار معامله هی ما پس»

 :گفت و داد تکون رو سرش

 .«من به بسپر رو چیم. یحساب درست معامله هی»

 :گفتم یخلق خوش با

 .«هیعال»
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 برص دیبا...یخالکوب اون گرفتن و رشتیپذ مورد در»

 از قبل. رسنیم نجایا به هم سران هیبق فردا پس. یکن

 و یببند عهد همه یجلو یتونیم دزدان مجمع شروع

 .«یریبگ رو یخالکوب

 :گفتم و کردم کینزد لب به رو جامم

 .«هست یمشکل هی اما. خوبه»

 «؟یمشکل چه»

 :گفتم و کردم یباز جامم با

. نداره یاخدمه چیه من یکشت. میدار خدمه به ازین ما»

 .«اومدن باهام که ینفر دو و من جز

 :گفت و برد باال رو ابروهاش
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 حمله بهت اگه ؟یاومد خدمه دو با رو راه همه نیا»

 رو یکشت بود ممکن! یجرات و دل عجب ؟یچ شدیم

 .«یبد دست از

 :گفتم و زدم یکج لبخند

 «تونستم؟یم. بدم دست از رو مجمع تونستمینم»
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 :گفت و دیکش صورتش به یدست

 چه. گردهیم خدمه دنبال جوان یبانو نیا...ونیآقا»

 «ن؟یدار براش یشنهادیپ

 بنظر یعصب من حضور از هنوز کهیدرحال مندل

 :گفت دیرسیم
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 هب حاضر که بشه دایپ یکس نکنم فکر خدمه؟! هه»

 «ون؟یآقا نه مگه. باشه زن تانیکاپ هی به خدمت

 :گفت تمسخر با و دیخند بلند شیر

 بهت بخوان رهیجز نیا یهایروسپ نکهیا مگه»

 !«کنن خدمت

 :گفتم و شد ترظیغل اخمم

 خودم کنمیم فکر. ونیآقا ممنونم نظرتون و لطف از»

 .«کنم حل رو مشکل نیا بتونم

 :گفتم و کردم ناندیفرد سمت به رو

 زیتم رو یکشت که بده قرض بهم خدمتکار چندتا »

 .«هیواقع یخرابه هی اونجا. کنن

 :گفت و داد تکون رو سرش
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 !«جوان یبانو ستین یمشکل»

 :گفتم و شدم بلند جا از

 اشنهیهز. میخوایم هم استراحت یبرا اتاق دوتا»

 .«شهیم پرداخت

 نظرب که یزیچ برخالف م،یرفت باال یچوب پلکان از

 رو فکرش که بود یاون از بزرگتر بار دیرسیم

 و کرده نیمز رو نیزم یرنگ قرمز فرش. کردمیم

 یهایکشت و ییایدر دزدان از ییتابلوها وارهاید یرو

 .خوردنیم چشم به بایز و بزرگ

 :گفت دیرسیم بنظر مست کهیدرحال اندرو

 فکر... کیه...نداشت حرف کارت»

... کیه...رو ناندیفرد یبش موفق...کیه...کردمینم

 .«یکن یراض
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 :گفتم و زدم پشتش یچندبار رو دستم

 و اتاق تو یبر چطوره. یکرد یرو ادهیز ادیم بنظر»

 «؟یبخواب کمی

 :داد ادامه کنان سکسکه

 .«هیخوب...کیه...فکر...هوم»

 و زد یلبخند کارال شد بسته سرش پشت که اتاق در

 :گفت

 و چرب زبون. نداشت حرف کارت! اندروئه با حق»

 .«یدار ینرم

 :گفتم یمعنادار لحن با و دمیخند

 یزندگ تو دیمف کار هی خواستیم دلم شهیهم خب،»

 رونیب پنجره از و نمیبش کلبه تو نکهیا جز. بدم انجام
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 رو خودشون حاتیتفر گهید یهابچه. کنم تماشا

 نیتمر و یسوار اسب من حاتیتفر یول داشتن

 هب بتونم که داده آموزش منو یجور پدرم. بود مبارزه

 .«باشم دیمف پسر هی اندازه

 :مگفت و گذاشتم دستش تو رو اتاق زده زنگ دیکل

 .«خواد یم راحت خواب هی دلم. ما اتاق نمیا»
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 داد،یم ییدارو یهااهیگ و عود یبو کیکوچ اتاق

 ییطال و قرمز رنگ به یاانهیناش طرز به هاوارهید

 دو در یچوب و کیکوچ تخت تا دو و بودن درومده

 از یکی یبزرگ پنجره. شدنیم دهید اتاق طرف

 شینما به رو ایدر یبایز منظره و گرفته رو وارهاید
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 درآوردم تنم از رو آزاردهنده و تنگ لباس. ذاشتیم

 دهیپوش یهالباس حجم از امنهیس یقفسه یآزاد با و

 . دمیکش یقیعم نفس شده

 یگرن یبلوط یچوب زیم. انداختم ساده اتاق به ینگاه

. داشت قرار روش وهیم از پر یظرف که بود اتاق وسط

 گاز. برداشتم رو سبز یهابیس از یکی و زدم یچرخ

 بار نیاول یبرا که دوختم چشم کارال به و زدم یبزرگ

 در رو اهشیس شنل داشت روز چند نیا از بعد

 .آوردیم

 چرا دمیفهم تازه برداشت که رو صورتش یروبنده

 .دهیم خرج به تیحساس نقابش یرو نقدریا شهیهم

 دیسف تماما هاشچشم حدقه از یکی نکهیا بر عالوه

 یباال از صورتش یرو شده دهیکش یچاقو خط بود،
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 ظربن. داشت ادامه چونه یانتها و لبش نییپا تا چشم

 .اومدیم یمیقد زخم

 :گفت و دیچرخ من یرو نگاهش

 «ده؟یم آزارت صورتم»

 :گفتم و دادم فرو و دمیجو رو دهنم یتو مونده بیس

 چطور بپرسم تونمیم. ادیم یمیقد بنظر. اصال نه»

 «افتاد؟ اتفاق

 :گفت و دیکش زخم خط یرو یدست

 مادر و پدر یزمان هی. افتاد اتفاق نیا بودم بچه یوقت»

 هرش هی به سفر درحال ما بود، محقق هی پدرم داشتم،

 یبرا. کردن حمله بهمون راهزن چندتا که میبود گهید

 نیا بده طال و پول بهشون کنن مجبور رو پدرم نکهیا
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 رو طالها و پول یوقت. انداختن صورتم یرو رو خط

 از تا کردن ول منو و کشتن رو مادرم و پدر گرفتن

 .«رمیبم یزیخونر

 :گفت و زد یتلخ لبخند

 نفس و امزنده هنوز ینیبیم که همونطور خب یول»

 !«کشمیم

 :گفتم و نشستم تخت یلبه یرو

 «؟یکرد دایپ موقع همون رو یدیش»

 بود جغد جوجه هی یوقت موقع، اون از بعد یلیخ نه»

 .«کردم داشیپ

 :گفتم و زدم یلبخند

 .«کنم ناراحتت سوالم با خواستمینم»
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 .«بزنن زل صورتم به مردم کردم عادت. ستین مهم»

 :گفت و دیخز پتو ریز و دراورد رو هاشلباس

 .«میبخواب میتونیم یبان دهید بدون امشب حداقل»

. شد یکیتار غرق اتاق و کردم خاموش رو هاشمع

 تو بالش رطوبت و نا یبو. دمیکش دراز تخت یرو

 یزیتم یبو که بود نیا شیخوب تنها. نشست مشامم

 و شپشو ییایدر یدزدا از نبودم نگران حداقل دادیم

 .رمیبگ یآلودگ ف،یکث

 .بود کرده فرار چشمام از خواب اما بودم خسته

 :گفتم دارهیب هنوز کارال نکهیا حس با

 «اد؟یم بدت دزدا از نیهم یبرا»
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 که برده خوابش کردم فکر شد، یطوالن سکوتش

 :داد جواب

 «هستن؟. ستنین هم مثل که دزدا همه خب یول آره»

 :کردم زمزمه

 !«نه که معلومه»

 :گفت تلخ

 ساله شش بچه دختر هی به ستین قرار دزدا همه»

 .«تانیکاپ یبخواب خوب! برسونن بیآس

 مورد در زدن حرف به یاعالقه کهید که فهموند بهم

 آسمون به و دمیچرخ پنجره سمت به. نداره گذشته

 به...بود یمهم روز فردا دم،یخوابیم دیبا. شدم رهیخ

 !داشتم ازین خدمه
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 . آوردمیم دستش به دیبا
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 و جانیه با داشت که دوختم چشم اندرو به کالفه

 صحبت ساحل لب یهاملوان از یکی با تاب و آب

 من یرو یچندگاه از هر مرد نگاه. کردیم

 .نبود دوستانه نگاهش حالت د،یچرخیم

 رشس و داده هیتک یچوب نرده به نهیس به دست کارال

 .بود گرفته دیخورش سمت به رو
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 که هینفر نیدوم و یس نیا! کنه قبول دونمیم دیبع»

 .«دهیم شنهادیپ بهش داره اندرو

 :گفتم کالفه

 هنیهز باشه قرار اگه یحت. میکن دایپ خدمه دیبا ما»

 .«میکن پرداخت یشتریب

 :گفت و کرد انداخته لنگر یکشت به ینگاه کارال

 الزم اندازه به گفتم کنن،یم زشیتم دارن صبح از»

 .خدمه نفر یس مونهیم فقط کنن، آماده برامون آذوقه

 !«نیهم

 :زدم لب

 !«نهیهم مرحله نیترسخت»

 .رگشتب افتاده ییهاشونه و گرفته نییپا یسر با اندرو
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 :گفتم و فشردم بهم رو دندونام

 «نکرد؟ قبول»

 بولق هم طال سهیک ستیب متیق به یحت. متاسفم»

 ...«زن تانیکاپ گفت. نکرد

 :گفتم یخلق کج با خودم. خورد رو حرفش

 خودم. ارهیم یمنیبد یکشت یبرا زن تانیکاپ هی»

 .«دونمیم

 :گفتم و زدم اشاره یکشت به

 یبرا خودم. نیبب تدارک الزمه یهرچ و برو کارال با»

 .«کنمیم یکار هی ملوان کردن دایپ

 ریمس یرو چشمم ساحل در افراد اهویه یصدا با

 یاهیس تماما یکشت. موند رهیخ ساحل به یمنته یسنگ
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 روشن یهامشعل و  رنگ یخاکستر یهابادبان با

 زونیآو ییهااسکلت عرشه دور تا دور. اومدیم شیپ

 و خورده بهم هاشوناستخوان باد وزش با که بود شده

 نگشیریج نگیریج یصدا تونستمیم فاصله نیهم از

 .بشنوم رو

 افتاد لرزه به بدنم تمام

 «اندرو؟ هیک مال یکشت اون»

 :گفت اومدیم مضطرب بنظر که اندرو

 به معروف الک تانیکاپ...مجمع مهم عضو نیسوم»

 و نیترترسناک ن،یتریوحش از یکی...اهیس مرگ

 خدا و اسمنطقه نیا ییایدر یدزدا نیتربیعج

 !«ناسیقدرتمندتر از یکی کنه لعنتش
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 ادهیپ یبرا یچوب پل و گرفت پهلو اسکله کنار یکشت

 از رو یمرد. گرفت قرار اسکله یرو هاملوان شدن

 رکم تا که بلندش یمشک یموها که دمید دور فاصله

 . داشت تن به یقرمز سرتاپا لباس و بسته رو دیرسیم

 یبو تونستمیم فاصله نیهم از بود، اندرو با حق

 ریمس از داشتن یسع همه. بکشم مشام به رو ترس

 .رنینگ قرار راهش سر و باشن دور

 از و انداخت اسکله در حاضر یهایکشت به ینگاه

 .شد ادهیپ یکشت

 ردم نیا به یخوب حس. اندرو دیبر کارال و تو بهتره»

 .«میباش راهش سر خوامینم. ندارم

 .«تانیکاپ بله»
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 و دادم هیتک یچوب نرده به شتریب اندرو و کارال رفتن با

 سرتاپا یهالباس با همه که دوختم چشم یافراد به

 .شدنیم ادهیپ یکشت از اسکلت طرح با و یمشک

 بنظر که داشتن دست در یبزرگ صندوقچه هرکدوم

 .باشه جنگ یهامتیغن از پر اومدیم

 من و بودن گرفته شیپ در رو ناندیفرد بار ریمس

 .بودم راهشون سر درست

 دست دز رو یبلند رنگ ییطال یعصا الک تانیکاپ

 رو رنگش اهیس گربه کهیدرحال غرور با و داشت

 عقلم. اومدیم شیپ سمت نیا به کردیم نوازش

 غرورم حال نیع در اما رمیبگ فاصله ازش گفتیم

 .کنم فرار ترسو هی مثل دینبا گفتیم
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 اهیس لیبیس و شیر اومدیم باال که یچوب پلکان از

 و دمید رو بود چشماش همرنگ درست که رنگش

 چنان ییهاچشم. شد لیتکم ذهنم تو اشچهره طرح

 .یبود شده رهیخ شب آسمون به انگار که اهیس

 !خوفناک و کیتار

 ممشام به تند یتنباکو یبو کرد عبور که کنارم از

 به رد،ک مکث که بود نرفته شتریب قدم دو هنوز د،یرس

 سرتا از. انداخت بهم ینگاه مین و دیچرخ من سمت

 .کرد براندازم پا

 بهم رت قیدق نباریا و برگشت رو رفته ریمس سپس

 .شد رهیخ

 انجماد حس به بدنم همه سردش و گستاخ نگاه از

 .داشت سن سال پنجاه حدود بنظر. دیرس
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 :گفت یلبخند چیه بدون

. ودمتب دهیند نجایا قبال. یایم یمتشخص یبانو بنظر»

.  آورده ناندیفرد که یباش یدیجد یدخترا از دیبا

 یاشب من اقامتگاه تو امشب اگه دمیم بهت یخوب پول

 .«ایب دنبالم. یکن در به تنم از رو یخستگ و

 :گفتم که بره تا برگشت

 .«قربان ستمین ناندیفرد یدخترا از من»

 .کرد براندازم موشکافانه و برگشت عقب به

 :گفتم و برداشتم رو کالهم

 و ورنادوت تانیکاپ دختر. هستم تورنادو زابلیا تانیکاپ»

 ادیز موردتون در. دیباش الک تانیکاپ دیبا شما. وارثش

 .«دمیشن
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 کمکم. بود رهیخ من به متعجب و رفتن باال ابروهاش

 :گفت و نشست صورتش یرو محو یلبخند طرح

 یتورنادو! باشه شده آخرالزمان دیبا زن؟ تانیکاپ هی»

 «بذاره؟ جا به پسر وارث هی نتونست آخر ریپ

 کردم یسع یول شدن مشت تیعصبان از دستام

 .کنم حفظ رو میخونسرد

 فکر یول دیهست یبیعج آدم بودم دهیشن پدرم از»

 بودن احمق ب،یعج کلمه از منظورش کردمینم

 !«باشه

 :گفت خشم با و رفتن درهم اخماش

 «؟یچ»
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 کردم احساس که بود خشک یقدر به صداش تن

 .شده قیتعر دچار اضطراب از بدنم تمام

 یتیاهم یکشت هی تیهدا یبرا بودن پسر ای دختر»

 دوارمیام. دارم من که فکره قدرت مهم. قربان نداره

 ...«باشن نبرده ارث به شما از رو فکرشون شما نیوارث

 :گفتم و کردم یشینما یمیتعظ

 ییاراک یول تانیکاپ شدم خوشحال باهاتون ییآشنا از»

 و بپردازم بهشون دیبا که دارم یخوشگذرون از تر مهم

 ینینش شب یبرا گهید یکس دنبال دیبا که متاسفم

 .«نیبگرد

. رفتمگ فاصله اونجا از شدیم تا و رفتم نییپا پلکان از

 تمگذاش قلبم یرو دست شدم، دور یکاف حد به یوقت

 .دیتپ یم وقفه یب که
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 الک با نداره جرات یکس. اومد خوشم شجاعتت از»

 .«بزنه حرف ینطوریا

 و قامت بلند یمرد. دمیچرخ عقب به و خوردم کهی

 یدرحال برهنه مهین یبدن و مو بدون یسر با یکلیه

 دست بیعج یهایخالکوب از بود پر بدنش تمام که

 .کردیم تماشام نهیس به

 «ن؟یکردیم سمع استراق»

 چقدر مگه. داد دست از رو فرصت نیا شدینم خب»

 «ره؟یبگ رو الک جان حال یکس ادیم شیپ

 و ریتحق از پر ای متعجب هیبق برعکس نگاهش

 دبو دهیشن که یزیچ از اومدیم بنظر. نبود تمسخر

 .باشه برده رو لذت تینها

 «؟یدار مشکل باهاش»
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 از یکی الک جان. دارن مشکل باهاش همه»

 به پشت از شهیهم. شناسمیم که هییادما نیترمتقلب

 به دنیرس قبل که دمیشن االن نیهم. زنهیم خنجر هیبق

 مامت و کرده حمله مجمع سران از یکی یکشت به نجایا

 بعد و زده شیات رو یکشت گرفته، متیغن به رو طالها

 .«اومده نجایا به

 :گفتم یبلند بایتقر یصدا با و متعجب

 «ست؟ین ممنوع کار نیا»

 :گفت و داد تکون آهسته رو سرش

 یخوب کار! نداره وجود یقانون چیه الک جان یبرا»

 !«یانداخت در خودت با اونو ینکرد

 :گفتم اخم با
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 .«ستین مهم برام»

 یلیخ قدش ستاد،یا ازم یکم فاصله با و اومد جلو

 .بود من از بلندتر یلیخ

 خدمه دنبال دمیشن. اومده خوشم جسارتت نیهم از»

 .«یگردیم

 .«یدیشن درست»

 :گفت و کرد دراز سمتم به رو دستش

 تو مثل یتانیکاپ یکشت تو بتونم اگه شمیم خوشحال»

 .«هستم اینا. کنم خدمت

 شیوفادار یرو تونستمیم موندم، رهیخ بهش مردد

 کنم؟ حساب
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 رو نم نجایا که بود یکس نیاول. بود مطمئن لبخندش

 زن هی فرمان به کردیم قبول داشت و گرفته یجد

 .زدمیم لگد شانسم به دینبا دیشا. کنه خدمت

 :گفتم و گذاشتم دستش یتو دست

 .«یاومد خوش من یکشت به... تورنادو زابلیا. زابلیا»
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 یالوارها به دوختم چشم و گذاشتم عرشه یرو قدم

 به یشتریب یجال حاال که یقلیص و زده روغن یچوب

 و دهید بیآس یهاچوب تمام. بود داده یکشت ینما

 از جا همه. بود شده یجالکار و مرمت هاستون

 یاج فیکث و شده پاره یهابادبان زد،یم برق یزیتم

 نبود کرده عوض نو و یمشک یبادبان با رو خودشون
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. دادیم ندهیشو مواد یبو یکشت نیریز یهااتاق و

 حروف و زدیم برق یزیتم از یکشت گفت شدیم

 دهش نوشته نو از ییبایز ییطال رنگ با یکشت اسم

 . بود

 تازه یغذا از پر صندوق نیچند و شراب یهابشکه

 و دیجد باروت یهابشکه و کرده پر رو انبار

 .بود گرفته قرار خونهاسلحه در بهتر زاتیتجه

 :گفت و انداخت ینگاه من به غرور با ناندیفرد

 !«ننیبهتر کارا نیا یتو من افراد»

 :تمگف و گذاشتم دستش یتو رو سکه از پر یسهیک

 .«ستین مورد نیا در یشک قطعا»
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 چک مشغول کارال و اینا همراه به اندرو جلوتر یکم 

 ایان به سر حرکت با. بودن یکشت کنار گوشه کردن

 :گفتم و کردم اشاره

 «ش؟یشناسیم»

 و نپه یهاشونه. دوخت چشم اینا به متفکر ناندیفرد

 هب که یابرهنه و برجسته نهیس یقفسه ،یعضالن

 رهیت ییهاچشم بود، شده نیمز یبیعج یهایخالکوب

 .مانند خط کیبار یهالب و رکانهیز ینگاه با

 :تگف و کرد برانداز رو اینا فرصت حال به ناندیفرد

 نیا! نشناسم من که شهینم دایپ یکس نجایا»

 قبال دونمیم که ییجا تا. دمشید دوبار یکی...مرد

 که یکشت. کردیم کار ییایدر یدزدا از یکی یبرا

 بیعج و شده میتحر کردیم کار ناخداش یبرا
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 جانیا به دیجد یناخدا هی کردن دایپ یبرا که ستین

 .«اومده

 .شدم رهیخ اینا به دوباره و دادم تکون رو سرم

 و زبر بنظر. باشه یخوب کمک تونهیم اسدهیورز»

 نیا به یکشت یبرا خدمه تعداد نیا اما. ادیم زرنگ

 .«ستین یکاف عظمت

 .برگشتم عقب به و دمیکش یآه

 به. کنمیم دایپ یشتریب افراد یزود به. دونمیم»

 ...!«یزود

 :گفت و زد یلبخند ناندیفرد

 مجمع سران خب. ادیبرنم ازم یکمک که  متاسفم»

 .«ستنین یهمکار به یراض چندان
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 :گفتم و زدم اششونه یرو رو دستم

 یکرد یادیز کمک هم حاال نیهم تا دونمیم»

 .«ممنونم

 :گفت و انداخت آسمون به ینگاه

. کنم آماده امشب مجمع یبرا رو سالن و برم دیبا»

 حاضر سران زیم دور آفتاب غروب قبل نره ادتی

 .«یبش متعهد قرارداد به تا یباش

 «اومدن؟ هاتانیکاپ همه. امیم موقع به حتما»

 یهایکشت فیرد و انداخت آروم یایدر به ینگاه

 کنار ییایدر دزدان واحد پرچم با همه که یمتفاوت

 .بودن گرفته پهلو اسکله
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 به هبتون کنمینم فکر. ومدهین هنوز لیو تانیکاپ نه»

 .«برسونه رو خودش موقع

 :گفتم و انداختم یشونیپ به ینیچ

 «چطور؟»

 :گفت و داد تکون تاسف با یسر

 زیچ همه بایتقر و کرده حمله شیکشت به الک جان»

 اگه امیلیو. زده شیآت رو یکشت و کرده غارت رو

 به رو خودش بتونن نکنم گمون باشه زنده هنوز

 .«برسونه سران جلسه

 حرف موردش در اینا که بود یکشت همون نیا پس

 ناندیفرد از رو بودم دهیپرس اینا از که یسوال. بود زده

 :دمیپرس
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 «ست؟ین نیقوان خالف کار نیا»

 :گفت و داد باال یاشونه ناندیفرد

 اگه. کنمیم نییتع رو رهیجز داخل نیقوان فقط من»

 اب چکسیه نجایا االن نبود من سخت و سفت نیقوان

 .«بود ننشسته آرامش

 ییایدر دزدان سران، جلسه در مگه هیبیعج منطق»

 یعنی کنن؟ عمل نامهتوافق طبق بر که شنینم متعهد

 هایکشت نیب صلح جنگ؟ عدم و گهیهمد با یهمکار

 «تجارت؟ و

 :گفت متفکر و خاروند رو اشچونه ناندیفرد

 هیقض! داره یادیز یهاتبصره اصل نیا یول درسته»

 یزیچ! هیمیقد نهیک هی لیو تانیکاپ و الک جان نیب

 .«میکن دخالت توش میبتون ما که ستین
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 گرفت من سمت تذکر حالت به رو اشاشاره انگشت

 :گفت و

 یسع و ینپلک الک بر و دور اصال کن یسع یه»

! سانهیبدک الک جان. یکن جادیا یدشمن باهاش ینکن

 .«هش تموم ضررت به یلیخ تونهیم باهاش افتادن در

. بود شده رید براش یکم یول بود یخوب حتینص

 :گفتم و انداختم نییپا رو سرم

 !«کنمیم جمع حواسمو...باشه...باشه»

 :دمیپرس بره ناندیفرد نکهیا از قبل

 سران معاهده به موقع به نتونه یکس اکه یراست»

 «فته؟یم براش یاتفاق چه...برسه
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 یاصد با رفتیم یکشت پلکان سمت به کهیدرحال

 :گفت یبلند

 نیهم به! خورهیم خط متحدان نیب از اسمش»

 ...«یراحت
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 یهالباس. میبود ساالنه مراسم در حضور آماده همه

 هیشب ترشیب بود شده باعث بودن آورده برام که یمناسب

 امروز هک ییهایکشت تعداد. باشم یکشت تانیکاپ هی

 شدن کیارت با و بود شتریب شهیهم از بودن گرفته پهلو

. دیرسیم گوش به رهیجز از یشتریب یسروصدا هوا

 و بارها دم یهامشعل هوا روشن و کیتار در
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 یقیموس و خنده یصدا و شدیم روشن هااستراحتگاه

 .فتادیم راه به

 رو. بودن من یهمراه آماده هرسه اینا و کارال اندرو،

 :گفتم کارال به

 میریگیم ییایدر دزدان نشان تو هم و من هم امشب»

 یشد مونیپش اگه. میشیم محسوب متحد گهید و

 .«یدار وقت هنوزم

 :گفت و زد یلبخند

 .«ادیم خوشم یزندگ مدل نیا از کمکم داره»

 لکانپ از رمیبگ اشدهیناد داشتم یسع که یاسترس با

  گفتم و رفتم نییپا

 !«مجمع شروع براش میبر پس. خوبه»
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 شیپ در رو دهکده سمت به شده سنگفرش ریمس

 یرو هاهیسا شدنیم باعث هامشعل. میگرفت

. انیب چشم به شتریب هااستراحتگاه یچوب یوارهاید

 گوش به یسمت هر از تازه یهاگل و عود یبو

 .دیرسیم

 یرو دست در یازنگوله با یزن هااتاقک از یکی کنار

 و دیرقصیم و دیچرخیم بود ختهیر نیزم که یکاه

 . زدنیم دست و گرفته رو دورش مرد یتعداد

 ناتهام یهاشب یهیبق مثل هم امشب اومدیم بنظر

 دزدان یشتریب تعداد متوجه بار به شدن کینزد با. بود

 .شدنیم داخل مجلل یهالباس با که شدم ییایدر

 رو اونش تانیکاپ و بلند شیر تونستمیم نشونیب از

 .بدم صیتشخ
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 به هرکدوم که بودن هم یاگهید ییایدر دزدان

 بنظر. شدنیم سالن وارد زن سه یال دو یهمراه

 .بود آورده خودش یبرا رو یهمراه یهرکس اومدیم

 .کرد جمیگ حد از شیب یسروصدا شدم که باز وارد

 .کرد تیهدا درها از یکی سمت به رو ما یشخدمتیپ

 از تنگذش با. بودن یباز مشغول قبل مثل هاملوان اکثر

 حالتابه که یسالن. میشد یاگهید طیمح وارد انگار در

 اب رهیت یچوب یزهایم. بودم دهیند روز چند نیا یتو

 فرش شده، یطالکار و قرمز مخمل از ییهایصندل

 و بود کرده نیمز رو نیزم که یسینف رنگ سبز

 شهیش یهابرش و درخشان یهاشمع از پر یلوستر

 .مانند اشک
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 یخال یصندل زدهیس که بود ییسکو سالن یجلو

 یهایصندل از یکی یرو سران از هرکدوم. داشت

 .بودن نشسته یخال

 زهایم از یکی سمت به رو همراهانم شخدمتیپ

 :گفت من به رو و کرد تیهدا

 .«خانم باالست شما گاهیجا»

. کردم حرکت گاهیجا سمت به و دادم تکون رو سرم

 اوج پچپچ و همهمه یصدا داشتمیبرم که یقدم هر با

 در نشسته ییایدر دزد ده یرو نگاهم. گرفتیم

 .دیچرخ سران گاهیجا

 م،خش از پر یبعض و بود موشکافانه هانگاه یبعض

 بودن دوخته چشم بهم لبخند و نیتحس با نفر دو یکی

 .سرد و نهیک از پر ینگاه آخر در و
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 گاهیجا به کینزد یصندل یرو که الک جان دنید با

 لبخند کردم یسع. زد خی تنم تمام بود نشسته من

 موقع وضوح به اما کنم حفظ رو مضطربم و لرزون

 فسمن الک جان از یکینزد نیا به یافاصله در نشستن

 .شد حبس خودخودبه

 ندهمو یخال یصندل نیآخر بایتقر و میکنار یصندل

 مجمع به بود مه یهرک یصندل صاحب. بود

 .دیرسینم

 ینوارها که یرنگ یمشک مانند ردا لباس با ناندیفرد

 سکو یرو داشت قهی و نیآست دور یبراق ییطال

 رو رنگ یاقهوه یچرم جلد با یسینف کتاب و ستادیا

 .گذاشت مقابلش یسکو یرو
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 نیسوم و ستیب تا میشد جمع دورهم نجایا امروز»

 هس و ستیب. میریبگ جشن رو ساالنه اتحاد مانیپ

 نیا و گذشته ییایدر دزدان نیب اتحاد مانیپ از سال

 یباق داریپا ناتهام نیقوان و ما حضور لطف به اتحاد

 برقرار اتحاد نیا بازهم پس نیا از دوارمیام. مونده

 .«بمونه

 :گفت یبلند یکم یصدا با و زد یپوزخند الک جان

 به عموق به نتونسته امیلیو تانیکاپ رسنیم بنظر»

 «م؟یبزن خط ستیل از رو اسمش الزمه. برسه مراسم

 در حاضر افراد یبرخ صورت یرو یمعنادار لبخند

 ردهخ یهاتانیکاپ بود معلوم که یافراد. نشست سالن

 .بودن یمیقد و یاحرفه یهاملوان ای و پا
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 نبدو و داشته تن به رو ممکن لباس نیتریرسم همه

 .بودن نشسته تماشا به یاضاف یسروصدا

 :فتگ تذکر با ختهیآم و دوستانه یلحن با ناندیفرد

 .«یباش صبور بهتره...الک هست زمان هنوز»

 :گفت و برگشت نیحاضر سمت به

 خودتون از. شهیم شروع رقص مراسم اول خب»

 رو شما من دختران نیبد اجازه و دیکن ییرایپذ

 .«کنن سرگرم

 .شد انداز نیطن سالن در یقیموس یصدا

 یهازن سرخ و ینارنج بنفش، رنگارنگ یهالباس

 همراه بودن آورده هجوم سن وسط به که یارقصنده
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 شدنیم انداخته باال یشینما که ینیآتش یهامشعل با

 .بود کننده مسحور

 الک جان سر که کردیم فروکش داشت اضطرابم تازه

 :گفت و شد لیمتما سمتم به یکم

 چه ینشست ییایدر دزدان نیترباتجربه کنار نکهیا از»

 امروز از کنمیم هیتوص بهت غرور؟ ؟یدار یحس

 سر از امیلیو مثل یزود به هم تو چون...یببر لذت

 عنوان به اسمت هم دیشا. یشیم حذف زیم نیا

 ردفت یتو ییایدر دزدان تانیکاپ نیتر مدت کوتاه

 .«بشه ثبت مجمع
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 و کردن ترک رو سالن هازن یوقت رقص، اتمام از بعد

 شد، یخال بار نیچندم یبرا یدنینوش یهاجام

 :گفت و رفت سکو یرو دوباره ناندیفرد

 .«شهیم خونده سران یاسام هرساله رسم طبق بر»

 :داد ادامه و کرد صاف رو صداش

 «یبآ ماه یکشت صاحب استارک تانیکاپ اول، گاهیجا»

 کوتاه یقد و بود نشسته اول یصندل یرو که یمرد

 حضار. شد بلند جا از داشت من کمر تا بایتقر

 .نشست دوباره مرد و کردن قشیتشو

 انیماد یکشت صاحب الروسید تانیکاپ دوم گاهیجا»

 یشتک صاحب بلند شیر تانیکاپ سوم گاهیجا...سرخ

 یکشت صاحب شاون تانیکاپ چهارم گاهیجا نقره،

 یتکش صاحب کیر تانیکاپ پنجم گاهیجا باد، دست



 

Romanzo_o 173 

 امواج یکشت صاحب نوئل تانیکاپ ششم گاهیجا ،یافع

 ...«روشن

 گشت، اندرو و کارال دنبال چشمم تیجمع نیب در

 .بودن نشسته آخر یزهایم از یکی یرو که دمشونید

 اهیس ینقاب با کارال و بود مونده یکشت یرو یدیش

 غولمش اینا و اندرو. بود پوشونده رو صورتش شتریب

 نم جز یکس اومدینم بنظر و بودن جامشون کردن پر

 .باشه مضطرب نقدریا

 ...«الک جان تانیکاپ ازدهمی گاهیجا»

 نشست یوقت. اومدم خودم به الک جان شدن بلند با

 :گفت یبلند یصدا با ناندیفرد

 ...«دوازدهم گاهیجا»

 :گفت و کرد یمکث
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 و شده کشته ناعادالنه یجنگ در تورنادو تانیکاپ»

 یصندل کردن پر یبرا خودش طرف از ینیجانش

 قح به نیجانش تورنادو زابلیا بانو. فرستاده دوازدهم

 ...«تورنادو تانیکاپ

 تونستمیم شیب و کم. شد بلند همهمه یصدا

 .بشنوم خودم بودن زن مورد در رو یتکرار جمالت

 :گفت معترضانه داشت نام الروسید که یتانیکاپ

 !«یکن قبولش یخواینم که تو ناندیفرد الیخیب»

 :گفت هیکنا با کیر تانیکاپ

 !«شده ساحره نیا فتهیش ناندیفرد ادیم بنظر»

 :داد جواب ییخوشرو با ناندیفرد
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 میندار زن هی یتانیکاپ منع یبرا یقانون چیه»

 .«بکنم کارمو بذار پس الروسید

 :گفت و برگشت من سمت به سپس

 ...«تورنادو زابلیا جلو ایب»

 وردننخ تلوتلو تا بودم تالش در سخت که ییپاها با

 .رفتم جلو

 .ستمیبا کنارش زد اشاره بهم دست با

 :گفت و گرفت مقابلم رو کتاب از یاصفحه

 ادی سوگند سران  تمام یجلو و مجمع در امروز»

 نیا مرگت زمان تا و یباش وفادار مجمع به تا یکنیم

 ..«.بخونش بلند یصدا با پس. یکن حفظ رو اتحاد
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 یهالکه که رنگ زرد و یکاه صفحه یرو نگاهم

 خورد،یم چشم به کنارش گوشه یبزرگ یاقهوه

 در رنگ یمشک جوهر ای خط خوش خطوط. نشست

 .کردیم ییخودنما یکاه نهیزم پس

 :خوندم مصمم و کردم صاف رو صدام

 هب وارث تورنادو، تانیکاپ دختر تورنادو، زابلیا من»

 مکان نیا در و لحظه نیهم در...یآب زنبق یکشت حق

 در ،ییایدر دزدان ساالنه مجمع محل در...مقدس

 ورمخیم سوگند. کنمیم ادی سوگند سران ریسا مقابل

 انمانیم اتحاد یبرا دارم بدن در جان که یزمان تا

 وتورناد زابلیا من. کنم تیحما برادرانمان از و بجنگم

 به خونم قطره نیآخر تا شومیم متعهد لحظه نیهم از

 یبرا دارم بدن در جان تا و بمانم وفادار عهدنامه نیا
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 همه مقابل در من. کنم تالش اتحاد ماندن پابرجا

 شکستن عهد، به انتیخ صورت در که رمیپذیم

 مرگ یرایپذ اتحاد، از خروج  و ییایدر دزدان نیقوان

 .«باشم

 با آخر کلمات و شده خشک گلوم کردم احساس

 .شدن انیب یدارخس یصدا

 مقابلمون روشن دانزغال از و داد تکون سر ناندیفرد

 و برداشت زدیم یسرخ به که یاگداخته نیآهن لهیم

 :گفت

 نتیآست. یباش داشته رو اتحاد عالمت یتونیم حاال»

 .«بزن  باال رو

 آهن. بردم شیپ رو دستم مچ و زدم باال رو نمیآست

 انندم زیج یصدا و دیچسب دستم پوست یرو گداخته
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. دیسر مشامم به فلز یسوختگ یبو با پوست سوختن

 در ازم ییصدا مبادا تا فشردم بهم رو دندونام چنان

 ردد. برداشتن ترک دندونام فیرد کردم حس که ادیب

 یهاعصب تمام بالفاصله و بود هیثان چند اندازه به

 از دهش گداخته مهر یوقت. افتادن کار از پوستم یحس

 اهیس یجمجمه یخورده داغ عالمت شد، جدا دستم

 رارق پشتش یضربدر صورت به استخون دو که یرنگ

 .کردیم ییخودنما مچم یرو داشت

 دستش مچ یرو رو داغ و فراخواند رو کارال ناندیفرد

 یرییتغ صورتش کیمیم یحت نکهیا بدون کارال. زد

 .نشست سرجاش و برگشت کنه

 :گفت بلند یصدا با ناندیفرد
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 رنف نیدوازدهم عنوان به تورنادو زابلیا لحظه نیا از»

 یکی و نهیشیم تورنادو تانیکاپ یجا مجمع سران از

 .«ماست از

 :گفت و برگشت سمتم به 

 .«ینیبش یتونیم»

 درد شدت از کردمیم حس و رفتم میصندل سمت به

 قز زق پوستم. بره یاهیس چشمام ممکنه هرآن دستم

 .داشت یوحشتناک سوزش و کردیم

 :گفت یصبریب با الک جان

 فیکث موش اون حذف نوبت بالخره خب؟»

 «ده؟ینرس
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 من ارکن یخال یصندل به ینگاه و دیکش یآه ناندیفرد

 :گفت و انداخت

 ...«تانیکاپ زدهمیس گاهیجا صاحب»

 با قامت بلند یمرد. شدن باز هم از سالن یدرها

 یشلوار و براق یمشک بلند یهاچکمه ،یمشک یشنل

 .شد بسته سرش پشت در و شد داخل رنگ همون به

 .زد عقب یکم رو یتانیکاپ کاله و برد دست

 

 و فیرد یهادندون برق تونستمیم فاصله نیهم از

 .نمیبب رو درخشانش

 خودم بالخره...الک جان یموند ناکام هم بارنیا...اوم»

 «ناند؟یفرد نکردم که رید. رسوندم رو
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 رو لبخندش یجلو داشت یسع کهیدرحال ناندیفرد

 :گفت داشت خنده هیما ته که ییصدا با رهیبگ

 یشتک صاحب امیلیو تانیکاپ زدهمیس گاهیجا صاحب»

 ...«یشمال شفق

 رتمسخ با نگاهش اومد، جلو محکم ییهاگام با امیلیو

 ما یرو به رو یوقت بود، الک جان به رهیخ طعنه و

 :گفت و شد خم الک جان سمت به یکم دیرس

 ادتی نویا! الک یدیم پس یبد تقاص بعد دفعه»

 !«نره

 بودم مطمئن که بود بلند چنان الک پوزخند یصدا

 .دنیشن همه

 یپاها یرو رنگش اهیس شنل یلبه و زد یچرخ مرد

 ارکن درست آخر یصندل یرو سپس و شد دهیکش من
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 و دهش دهیجو توتون یبو به هیشب ییبو. نشست من

 . دیرسیم مشام به ازش معطر

 و داشت تن به اهشیس شنل ریز یمخمل قرمز لباس

 جمجمه هی و بیصل هی طرح از یبلند زیآو گردن

 لیسب و شیر. کردیم ییخودنما گردنش دور

 از شیب یکم چشماش دور و بود مرتب کوتاهش

 .بود شده اهیس اندازه

 :گفت و دیچرخ من یرو یکنجکاو با نگاهش

 !«باشم داده دست از رو مهم اخبار ادیم بنظر»
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 کرد اعالم بعد و رسوند اتمام به رو مراسم ناندیفرد

 افراد از و هستم میکشت یبرا یاخدمه دنبال به من که

 یهازمزمه. کنن صحبت اندرو با تا خواست داوطلب

 درهم ابرو شدن باعث یلیمیب و مخالفت از یحاک

 .بکشم

 !«یدیجد تانیکاپ تو پس»

. بود یکنجکاو از پر نگاهش دم،یچرخ سمتش به

 :گفتم و کردم دراز سمتش به رو دستم

 .«تورنادو زابلیا تانیکاپ»

 یبرا یزحمت خودش به د،یکاو رو سرتاپام نگاهش

 هب یزیآم طعنه نگاه به تنها و نداد دستش کردن دراز

 .کرد اکتفا دستم

 :گفتم و گرفتم نییپا رو دستم و زدم یپوزخند
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 یتو زن هی یجا معتقده که گهید ییایدر دزد هی و»

 .«ستین یکشت

 :گفت و کرد لیمتما سمتم به رو خودش

 یجا تونهیم یکشت من بنظر برعکس اتفاقا اوه»

 نم! تختخواب تو فقط البته. باشه هازن یبرا یمناسب

 چون کنمیم استقبال خودم یکشت یتو هازن بودن از

 مرد هی یبرا بودن تنها ایدر یرو سال کی هرحال به

 .«باشه سخت تونهیم قدرتمند

 اتینظر نیا برگردوندم، ازش چشم نفرت با

 .کنن یعصبان جنون حد تا منو تونستنیم

 درک قطعا...عسلک نکن برخورد ینطوریا اوه»

 .«ستین یکشت هی عرشه رو زن هی یجا چرا یکنیم
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 ییهامهارت کنمیم فکر چون کنمینم درک من نه»

 کم شما از یزیچ شهیم باعث داده ادمی پدرم که

 .«کنمیم ثابت همه به نویا قطعا و باشم نداشته

 :گفت و برد فرو درهم رو دستاش

 دیشا که ییمردها...مرده یهاملوان از پر یکشت هی»

 وناا یبرا. بذارن یخشک به پا نتونن سالکی از شتریب

 داشته تونهیم معنا هی فقط یکشت تو زن هی حضور

 یتونینم! کنه برطرف رو شونیخستگ که یزن! باشه

 تانیکاپ هی عنوان به رو زن هی اونا یباش داشته انتظار

 بهم رو هاملوان تمرکز یکشت یتو هازن حضور! ننیبب

 !«شهیم ضعف باعث و زنهیم

 :دمیغر و رفتم یاغره چشم

 .«کنهیم فکر ینطوریا احمق آدم هی فقط»
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 :گفت و داد باال یاشونه

 یجا ارنیع تمام احمق هی هاملوان یتمام نکهیا در»

 مهارت زن هی معتقدم هنوزم من یول ستین یشک

 .«نداره رو یکشت هی کردن اداره یبرا یکاف

 یرو از کهیدرحال. آوردیم در رو کفرم داشت گهید

 :گفتم شدمیم بلند یصندل

 ییتوانا شما مثل یقدرتمند مرد قطعا. درسته اوه»

 د،یببخش...اوپس. داره رو یکشت هی اداره یبرا یکاف

 !«نیندار یکشت چیه گهید شما که بود رفته ادمی

 سخت صورتش. بودم زده هدف به درست رو ضربه

 با نگاهش و فشرد هم یرو رو هاشدندون و شد

 :گفت یبدخلق با و موند رهیخ الک جان یرو نفرت

 .«بود یخوب ضربه! کوچولو عروسک صفر کی»
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 یرو بعد و دیکش سر نفس هی رو شیدنینوش جام

 :گفت گزنده و تلخ یلحن با و کرد پرتش نیزم

 .«دهیم پس رو کارش یسزا یروز هی»
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 همه. وستیپ گروهش به و رفت نییپا سکو از

 و دنینوش مشغول و برگشته هاملوان زیم سر هاتانیکاپ

 هیبق و اندرو که رفتم یزیم سمت به. بودن خوردن

 . بودن نشسته

 :گفت یدلخور با اندرو
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 فکر! کنهینم فکر هم ما به وستنیپ به یحت چکسیه»

 از حاضرن اونا. خانم بشه دمونیعا یزیچ نکنم

 اخلشد زن دوتا که یکشت هی با یول رنیبم یگرسنگ

 .«نکنن کار هستن

 :گفتم امیلیو تانیکاپ یهاحرف از یناش یخلق کج با

 .«جهنم به برن توننیم»

 یرو رو داشت دست در که یابرشته مرغ ران اینا

 :گفت و کرد رها یچوب بشقاب

 افراد میتونیم مطمئنم! زوده شدن دیناام یبرا هنوز»

 که شناسمیم رو ینفر چند من. میکن دایپ رو یشتریب

. ستنین یراض کننیم کار باهاشون که یتانیکاپ از

 .«کنم صحبت باهاشون تونمیم

 :گفتم خسته و دمیکش هامپلک پشت به یدست
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 .«یکنیم یبزرگ لطف ا،ینا ممنونم»

 اینا به یاعتماد چیه دیرسیم بنظر کهیدرحال اندرو

 :گفت باشه نداشته

 یکشت یرو هنوز خودت حضور! نباش دواریام ادیز»

 .«نشده یقطع

 قابشبش یتو ینیزم بیس پوره از یکم قاشق با کارال

 :گفت و کرد مزه رو

 .«میدارن شتریب یریسختگ به ازین ما...اندرو الیخیب»

 بشقاب. بود چپ چپ اینا یرو نگاهش هنوز اندرو

 خودم یبرا پخته جاتیسبز یکم و دمیکش جلو رو

 :گفتم و برداشتم

 «ن؟یدونیم یچ مرد اون درباره نیبگ بهم»
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 و کردن دنبال رو نگاهم ریمس هردو اینا و اندرو

 .موند رهیخ امیلیو یرو چشمشون

 :گفت و کرد یمکث اندرو

 تانیاپک. مینداشت باهاش یچندان برخورد ل؟یو تانیکاپ»

 یخوددار هیبق به ادیز شدن کینزد از شهیهم تورنادو

 داشت یخوب روابط باهاش که یکس تنها. کردیم

 .«بود نوئل تانیکاپ

 سرخ شیر و موها که یمرد به ینامحسوس اشاره با

 هشد زده داغ شیشونیپ یرو لنگر هی عالمت و داشت

 . زد اشاره بود

 :گفتم و کردم اینا به رو

 «؟یدونیم موردش در یزیچ ؟یچ تو»
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 هب یکم. بود نگرفته امیلیو از رو نگاهش هنوز اینا

 رو سرمون هم ما هیبق تا زد اشاره و شد خم جلو

 .میاریب جلوتر

 نجایا. دمیشن یادیز یحرفا موردش در من اوم»

 هرگز یزیچ و چرخهیم دهن به دهن شهیهم حرف

 هم یزیت یگوشا! هیبدنام تانیکاپ اون. مونهینم پنهان

 محتاط بهش راجع زدن حرف موقع بهتره و داره

 . «میباش

 :گفت بود شده من از کنجکاوتر حاال که کارال

 «بدنام؟ جهت چه از»

 لندب یسروصدا نیب که یمانند پچ پچ یصدا با اینا

 :گفت بود دنیشن قابل یسخت به طیمح
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 یزیهرچ. طبع شوخ و جذاب گذرون، خوش اش،یع»

 نیترجوان از یکی. داره هازن جذب یبرا الزمه که

 یگبزر یدستاوردها تونسته کم سن با که ییهاتانیکاپ

 هی نطوریهم! هیمحبوب مرد اون. باشه داشته

 از ترباهوش. داره هم ییباال هوش! خوبه مداراستیس

 ایلیخ که گذاشته پا ییجاها دمیشن. دمیند مرد اون

 . «ندارن رو جراتش
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 و لوندب دختر دو. انداختم امیلیو تانیکاپ به ینگاه مین

 همراهش و بودن نشسته زانوهاش دوتا یرو بایز

 که ییهایژگیو تمام اون بود، اینا با حق. دنیخندیم
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 لحن از. داشت رو باشه جذاب زن هی یبرا تونستیم

 ...اندامش و چهره تا گرفته صدا

 «ه؟یچ الک جان با مشکلش یدونینم ؟یچ گهید»

 :تگف و نشست اینا صورت یرو یپهن و پت لبخند

 .ارهیب زبون به نداره جرات یکس یول دوننیم همه»

 .«بشه دشمن باهاش الک جان خوادینم نجایا یکس

 و یمیقد نهیک هی یپا دیبا زدمیم حدس که همونطور

 .بودیم ونیم در یجد

 الک جان که کرده کاریچ جوان تانیکاپ نیا خب؟»

 «شده؟ تشنه خونش به ینطوریا

 :گفت ممکن یصدا نیترفیضع با و اومد جلوتر اینا

 !«دهیخواب الک جان زن با»
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 کارال و دیکش عقب رو خودش زده وحشت اندرو

 :گفتم و زدم یلبخند. زد خنده ریز

 «ن؟یهم فقط»

 مفهوم انگار که شدن رهیخ بهم یجور اندرو و اینا

 .میکردیم فکر ما که بود یزیچ یورا حرف نیا

 :زد لب اندرو

. نیشناسینم رو الک جان هنوز شما! نینکن اشتباه»

! حساسه یلیخ خودش یهاییدارا یرو الک جان

 چنان براش باشه الک جان به متعلق که یزیهرچ

 چه. کنهیم قطع رو یمتجاوز هر دست که ارزشمنده

 .«باشه زن هی چه و باشه لهیوس هی زیچ اون

 :گفت اینا
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 یتو. شد عاشق شیزندگ یتو بار هی فقط الک جان»

 اشراف از که باخت یدختر به دل هاغارت از یکی

 تمام. کردنیم سفر یکشت اون با که بود یزادگان

 و رسوند قتل به رو دختر اون نامزد یحت و خانواده

 .گرفت خودش یبرا یمتیغن عنوان به رو دختر اون

 که ییبایز. بود بایز زادهیپر هی مثل دختر اون گنیم

 اون عاشق الک جان. بود دهیند رو رشینظ چکسیه

 اون. کرد تصاحب رو جسمش زور به و شد دختر

 ازش شدت به و داشتیم نگه یکشت یتو رو دختر

 رو دختر اون شیپ سال ییگردهما تو. کردیم مراقبت

 یول چطور دونمینم. بود آورده نجایا به خودش با

 یچندبار. شنیم عالقمند بهم امیلیو و دختر اون انگار

 هاتانیکاپ که یاخر شب و بودن کرده صحبت باهم
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 با رو اشمعشوقه مچ الک جان بودن، جمع دورهم

 شب همون دختر اون گنیم که دمیشن. رهیگیم امیلیو

 کشهیم رو خودش الک جان یکشت به برگشت از بعد

 متعلق که یزیهرچ که خورده قسم بعدش الک جان و

 .«کنهیم نابود باشه امیلیو به

 :گفت و دیلرز خودش به اندرو

 تونهیم اون. نیدیند رو الک جان خشم شما»

 .«وحشتناک یلیخ...باشه وحشتناک

 که شدم رهیخ یالک جان به و گردوندم یکم رو سرم

 هدوخت چشم امیلیو به نفرت از پر و سرد ینگاه با

 . بود

 نیا چرا. بکشه رو امیلیو موقع همون تونستیم»

 «نکرد؟ کارو
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 :گفت و داد عقب رو شیصندل اینا

 اتفاق عیسر تونهیم مرگ. کنهینم ارومش کشتن»

 امیلیو یبرا که یزیهرچ خورده قسم الک جان. فتهیب

 تانیکاپ! هیابد ترس هی نیا! رهیبگ ازش رو داره تیاهم

 الک جان خشم از هرگز اسزنده که یروز تا امیلیو

 .«بود نخواهد امان در
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 یفرس مقصد به رو اسکله هایکشت اکثر بعد روز صبح

 مونده رهیجز در هنوز سران شتریب اما کرده تر دیجد

 اطالعات و کرده معامله شتریب یروز چند تا بودن

 .کنن بدل و رد یشتریب
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 و سوختیم هنوز پوستم یرو یخوردگ داغ یجا

 کارال و من به یاهیگ پماد نیچند اینا. بود کرده ورم

 .بشه کم تورم و درد از یکم دیشا تا بود داده

 کار یبرا رو یافراد و زدمیم رهیجز یتو یچرخ دیبا

 اول نیهم نداشتم قصد عنوان چیه به کردم،یم دایپ

 درمونده خدمه کردن دایپ از که کنم اعتراف و بزنم جا

 .شدم

 دهیچیپ قبل از شتریب یلیخ موردم در عاتیشا متاسفانه

 .نبودن هم اندرو با صحبت به حاضر یحت اکثرا و

 پشت اندنیفرد گذاشتم، کافه به پا صبحانه صرف یبرا

 .کردیم زیت رو یبزرگ یچاقو و نشسته سکو

 .«ریبخ روز»

 .نشست صورتم یرو و اومد باال نگاهش
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 «مخصوص؟ صبحانه...تورنادو تانیکاپ ریروزبخ»

 .«شمیم ممنون»

 «؟ییتورنادو دختر تو تورنادو؟»

 همون به رو سرم اومدیم چپ سمت از که ییصدا با

 ییمو و شیر با قامت کوتاه یمرد. برگردوندم سمت

 .زدیم یسرخ به که

 اسمش شد باعث شیشونیپ یرو مانند لنگر عالمت

 .ادیب ادمی

 نمکیم فکر. خوشحالم دارتونید از...نوئل تانیکاپ»

 زابلیا. میبش یمعرف بهم یرسم طور به نشده فرصت

 زا یکی شما دمیشن. تورنادو تانیکاپ دختر هستم

 .«دیبود پدرم کینزد دوستان
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 از رپ نه و بود زیرآمیتحق نه نیریسا برخالف نگاهش

 یتو رو دستم و زد یلبخند تصورم برخالف...طعنه

 .فشرد دست

 دوبار یکی یبود بچه یوقت قبال. نمتیبیم خوشحالم»

 ردخت. باشه ادتی کنمینم فکر یول بودم دهید تورو

 میتصم بالخره تورنادو پس! زابلیا یشد یبزرگ

 .«بسپره تو به رو یکشت گرفت

 :گفتم نباشه محزون داشتم یسع که یلحن با

 «.کنه تیوص مرگ بستر یتو شد مجبور واقع در»

. شدم ناراحت یلیخ پدرت مرگ خبر دنیشن از»

 با و یخوب به رو یآب زنبق یکشت یبتون تو دوارمیام

 .«یکن اداره ابهت
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 ودب گذاشته اثر هم لحنم یرو اوقاتم یتلخ کهیدرحال

 :گفتم

 هنوز من. نیعصبان من بودن از ایلیخ متاسفانه»

 .«کنم دایپ یکاف خدمه نتونستم

 :گفت و گذاشت امشونه یرو دست

. یبش موفق یتونیم و یهست یقو دختر مطمئنم»

 هک آوردم بار یجور رو زابلیا گفتیم شهیهم پدرت

 شب. کنه حل رو مشکالت بتونه مرد هی از تر یقو

 دونمیم. سراغت فرستمیم رو افرادم از دوتا یکی

 نیدترکاربل از یباش مطمئن یتونیم یول ستین یکاف

 .«هستن رهیجز نیا افراد

 زده جانیه و دیدرخش هامچشم یتو یخوشحال برق

 :گفتم
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 ندارتوید. تانیکاپ شماست سخاوت و لطف نشونه»

 .«بود من یبرا یافتخار

 بحانهص یچوب ینیس ناندیفرد رفت، که نوئل تانیکاپ

 :گفت و گذاشت مقابلم رو

 .«شهیم شروع داره بالخره گفت شهیم خب»

 با و شدم ور حمله مرغم تخم به یانرژ و هیروح با

 :گفتم پر دهن

 ...«خوب روز هی ینشونه»

 از یکی ناندیفرد یکره به آغشته یهامرغ تخم

. بودم دهیچش حال به تا که بودن ییغذاها نیذتریلذ

 طعم همزمان که داشتند خاص یاهیادو غذاها تمام

 از جیهو و ایلوب خوراک. دادیم لیزنجب و کایپاپر

 .بود کافه یغذاها نیپرطرفدارتر
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 از اینا همراه و کردم تموم رو صبحانه هیبق از زودتر

 میداد گسترش رو گشتن محدوده. زدم رونیب رهیجز

 اما میداد شخص هر به برابر سه یپول وعده یحت و

 .نکرد یرییتغ جهینت

 شد یزرگب یتلخکام به لیتبد صبحم یشاد رفته رفته

 هک بودم یزهرمار برج میبرگشت کافه به که شب و

 .شد کینزد بهم شدینم یحت
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 ودب قرار و بود راه به شب هر طبق یکوبیپا و جشن

 تا هبش برگزار یباز شیآت مراسم ساحل لب شب مهین

 وننظرش مورد مقصد به رو رهیجز صبح فردا هایکشت

 .کنن ترک
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 یوان به و نشسته کافه از یدنج گوشه در حوصلهیب

 .دادم گوش نواختیم هاملوان از یکی که یفلوت

 کیر و شاون،نوئل تانیکاپ و شدن باز کافه یدرها

 و ردک کج ریمس من دنید با نوئل تانیکاپ. شدن داخل

 ملحق بهمون و انیب من سمت به کرد وادار رو هیبق

 نیا یجلو که بودم متنفر زدم، یزورک لبخند. بشن

 .شمب دهید قیناال تانیکاپ هی چشم به و نمیبش افراد

 «؟یکن دایپ خدمه یتونست بود؟ چطور روزت ل،یزایا»

 هم ور هیبق توجه شد دهیپرس نوئل طرف از که یسوال

 .کرد جلب

 :گفتم دروغ به و کردم صاف یکم رو صدام

 .«میداشت یخوب شرفتیپ»
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 :گفت و زد یپوزخند کیر

 نرفته سراغش که نمونده یآدم دمیشن...الیخیب اوه»

 هی که بشه یکشت سوار شهینم حاضر یکس. یباش

 هریپ رابرت و لنگ تام دمیشن یحت. داره زن یناخدا

 نیا یهاملوان نیترداغون. دادن رد جواب بهت هم

 .«دارن رو استفاده یب و ریپ سگ حکم که رهیجز

 حیتفر داره بود مشخص کهیدرحال و دیخند شاون

 :گفت کنهیم

 هک یادهکده همون به یبرگرد و یش الیخیب چطوره»

 «هوم؟ ؟یکردیم یزندگ توش

 ندکنانغرول بود نیخشمگ هیبق رفتار از کهیدرحال نوئل

 :گفت

 !«تورنادوئه دختره اون! مرگتونه چه»
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 رو یصندل بود شده داشیپ آباد ناکجا از که بلند شیر

 :گفت و دیکش کنار

 نییپا رو ییایدر یدزدا تیشخص و شان فقط اون»

 .«ارهیم

 کردنشون سرگرم یبرا من جز یاگهید حرف انگار

 نمیبش سکوت در بشم مجبور نکهیا از. نداشت وجود

 .بودم یعصبان بدم گوش رو هاهیکنا و

 عوض رو بحث داشت قصد دیرسیم بنظر که نوئل

 :گفت برداره من یرو از رو هاتمرکز و کنه

 لیو یکشت زدن شیات نرفته، هنوز الک جان دمیشن»

 .«بود یاشتباه کار
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 رو یدنینوش یبطر و دیکش جلو رو خودش کیر

 رو یبطر از یمین نفس کی که همونطور و برداشت

 :گفت دینوش

 و رحم ای کنه فراموش یدار انتظار! الکه جان اون»

 بودم لیو یجا من بشه؟ لیو حال شامل بخشش

 «.گشتمیبرنم گهید و یشمال یاهایدر به رفتمیم

 :گفت و زد یپوزخند شاون

 «ز؟یعز دوست یکشت کدوم با»

 .بود شده دایپ من از ترجذاب یبحث بالخره انگار

 به رو هاهمهمه سالن به الک جان شدن وارد با

 .شد ترنیسنگ جو و رفت یخاموش
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 و گذشت تفاوتیب ما جمع کنار از ینگاه مین با

 .نشست یخال یزهایم از یکی یرو

 :گفت و کرد یاخم نوئل

 چیه به و نداره یمرز و حد چیه اون متنفرم، ازش»

 میهست ییایدر دزد ما درسته. ذارهینم احترام یقانون

 به اتحاد وگرنه باشن سرجاشون نیقوان دیبا یول

 .«رهیم نیب از یزود

 :گفت و داد تکون یسر تاسف با بلند شیر

 هب بهتره. فتهیب در الک جان با خوادینم چکسیه»

 .«مشیبذار خودش حال

 رو اشاشاره انگشت و شد بلند زیم یرو از کیر

 :گفت و گرفت من سمت
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 نک یسع باشه دراز بودنت تانیکاپ عمر یخوایم اگه»

 !«جون دختر یکن یدور الک جان از

. نهک یبش و خوش ناندیفرد با تا رفت بار سمت به

 پر شیصندل که بود نگذشته رفتنش از یاهیثان هنوز

 .نشست مشامم به تنباکو یبو و شد

 :گفت ییرو گشاده با نوئل

 .«دمتیند وقته یلیخ. امیلیو»

 :گفت هیکنا با امیلیو و فشردم رو هم دست

 از مهه نمیبیم. نوئل دهیچیپ نجایا خودم قبل شهرتم»

 هب حاضر یحت و گرفتن فاصله من از الک جان ترس

 لکما در که دمید یکشت تا سه امروز. ستنین معامله

 «الکه؟ کار. بفروشه بهم نشد حاضر یکس تعجب
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 :گفت و زد هیتک یصندل یپشت به شاون

 بهت اگه گفته همه به ؟یکنیم فکر یچ خودت»

 پول هی یحت نتونن ابد تا کنهیم یکار بفروشن یکشت

 .«ارنیب در اهیس

 :گفتم و کردم باز لب یفکر چیه بدون

 .«دارم یکشت هی من»

 جلو رو یدنینوش جام. موندن رهیم من به نفر سه هر

 :گفتم و دمیکش

 «؟یستین یکشت هی دنبال مگه»

 :گفت و شد لیمتما سمتم به

 رو یکشت یخوایم یزود نیهم به. شهیم جالب داره»

 «؟یبرگرد و یبفروش
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 .افتی گسترش لبخندم

 رو اتخدمه و خودت خوامیم! تانیکاپ نه که معلومه»

 .«کنم استخدام

 یجور شاون و نوئل و شد محو صورتش از لبخند

 هدیشن رو سال جوک نیبهتر انگار که زدن خنده ریز

 .بودن
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 :گفت خشم با

 .«نبود یجالب یشوخ»

 زاین یکشت به افرادت و تو. بودم یجد اتفاقا اوه»

 دزد توننیم یکشت بدون ییایدر دزد کدوم دیدار
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. مدار ازین خدمه به منم یطرف از بمونه؟ یباق ییایدر

 «؟یذارینم کنار رو اتاحمقانه غرور چرا

 :گفت و گرفت طرفم به رو انگشتش

 یول کوچولو خانم باشه یباز هی هیشب برات نیا دیشا»

 ...«ستین دخترونه یباز هی نیا

 :گفت یابهیغر و کرد عبور کنارم از یاهیس هیسا

 نقدریا شما نیب از یکس...بزرگ یهاتانیکاپ...ونیآقا»

 «ره؟یبگ گرم یغذا من یبرا که هست سخاوتمند

 رهیت یشنل با یمرد. میبرگشت صدا صاحب سمت به

 و هنهک ییردا با بود پوشونده رو صورتش بایتقر که

 قطع دست هر از انگشت سه که ییهادست و پاره

 .بود شده
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 رهیخ بهم شاون و نوئل. نشست و زد کنار رو یصندل

 خدمه و گذاشت زیم یرو ییطال سکه امیلیو و شدن

 .زد صدا رو

 .«دیاریب غذا براش خوادیم یهرچ»

 یب یهالب کهیدرحال بهیغر غذا، از شد پر زیم یوقت

 هب مشغول بود مشخص نقاب ریز از دشیسف و رنگ

 :گفت و شد خوردن

 .«دیباش یبزرگ یها تانیکاپ دیبا شما»

 :گفت شاون

 یروسا که بهیغر یاومد کجا از. میهست که البته»

 «؟یشناسینم رو دزدان مجمع
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 و دیسیل رو مرغ از شده چرب یهاانگشت مرد

 :گفت دادیم نشون رو زردش یهادندون کهیدرحال

 تانیاپک هم تو ،یهست نوئل تانیکاپ تو...شناسمیم من »

 ختب جوان یبانو نیا و چارهیب امیلیو تانیکاپ و شاون

 یراب یزیت یهاگوش من! تورنادو تانیکاپ برگشته

 «دارم عاتیشا و اخبار دنیشن

 . موندن رهیخ مرد به زده بهت هانگاه

 به تا میقد از شناسمیم رو یادیز یهاتانیکاپ من»

 ور بادپا تانیکاپ که هستم یافراد معدود از من. حال

 .«دمید کینزد از

 شده شتریب حاال شدن جمع دورمون که یافراد تعداد

 براشون بهیغر نیا حضور اومدیم بنظر بود،

 .باشه شده زیبرانگ یکنجکاو
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 :گفت دور فاصله از الک جان

 «به؟یغر یدونیم یچ بادپا تانیکاپ مورد در»

 دندوناش نیب رو مرغ استخون کهیدرحال مرد

 :گفت و دیکش یخرناس دیجویم

 در سال کی که داشتم یبلند اقبال و بخت من اوه»

 .«کنم سفر اهایدر یرو بادپا تانیکاپ کنار

 :گفت تمسخر با الک جان

 بنظر! زهیبر مست مرد نیا یرو آب سطل هی یکی»

 .«کرده یرو ادهیز ادیم

 به توجه بدون امیلیو اما زدن خنده ریز هاملوان

 :گفت نیریسا

 «م؟یکن باور یدار انتظار چطور»



 

Romanzo_o 216 

 رو خودش یرو رهیخ یهانگاه و چرخوند سر بهیغر

 . گذروند نظر از

 ...«االن...دیکن صبر...خب...خب»

 و کرد پاک فشیکث یردا با رو چربش یهاانگشت

 :داد ادامه

 .«نجاستیا...ناهاشیا. دمیم نشونتون»

 دیکش رونیب رداش از رو یرنگ یاقهوه نیپوست کاغذ

 .دیکوب زیم یرو محکم و

. دهیشک خودش یدستا با بادپا تانیکاپ رو نقشه نیا»

 نسخه چیه نقشه نیا...داد من به نویا مرگ از قبل

 !«هیرینظیب ینقشه...نداره یدوم
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 یهاانگشت اما کنه باز رو کاغذ تا برد دست امیلیو

 .شدن چنگ مچش دور بهیغر

 .«منه مال نیا. یبزن دست بهش یندار حق... نه اوه»

 یابر زیم یرو همه بایتقر و کرد وا رو نیپوست کاغذ

 .شدن خم نقشه دنید

 :زد ادیفر زده رتیح نوئل تانیکاپ

 مرد نیا...خودشه خط یحت...رشهیز بادپا یامضا»

 .«گهیم راست

 یرو از سرعت به حرف نیا دنیشن با الک جان

 واژگون پشت از یصندل که یجور شد بلند یصندل

 .شد

 .گرفت نقشه سمت رو نشیب ذره و شد خم زیم یرو
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 ...«محاله...نمیبب بذار»

 دادیم نشون تعجبش و بهت از رفته باال یابروها اما

 .نگفته قتیحق جز یزیچ مرد

 :دیپرس امیلیو

 «ه؟یچ نقشه نیا»

 و ردک پنهان لباسش یتو و بست رو نقشه بهیغر مرد

 :گفت زیآمجنون یلبخند با

 رو ایدر تهف بادپا تانیکاپ...ایدن گنج نیبزرگتر نقشه»

 جمع نقطه کی در و کرد دایپ رو گنج هفت و گشت

 با یگاهیمخف در رو هانهیگنج سپس و کرد یآور

 به رو دهایکل از هرکدوم و کرد مهروموم قفل هفت

 هرگز اما برگردوند هانهیگنج همون از یکی یجا

 و برگردونه ایدر نیآخر به رو دیکل نیآخر نتونست
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 رو دهایکل تمام بتونه که یکس. دیرس انیپا به عمرش

 تونهیم کنه باز رو قفل هفت هر بشه موفق و کنه دایپ

 .«ارهیب بدست رو ایدن گنج نیترمیعظ
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 :گفت و کرده گره نهیس یرو رو هاشدست ناندیفرد

 «کنه؟ باور تورو یهاحرف یکس یدار انتظار»

 :گفت و زد یپوزخند سپس

 یجا به داشت قتیحق هاتحرف از کلمه هی اگه»

 دنبال خودت ،یبگ آدم همه نیا یبرا رو رازت نکهیا

 .«یرفتیم گنج
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 یهاچشم و گرفت باال رو سرش لحظه چند بهیغر

 پسس. موند ناندیفرد هی رهیخ تیجد با رنگش یطوس

 ریز کشان نعره و کردن دنیلرز به شروع هاششونه

 .زد خنده

 ...«خودمه مال گنج...خودمه مال طال»

 تکرار رو جمالت نیا یطوط مثل و دیخندیم

 تنها مرد نکهیا تصور با هاملوان کمکم. کردیم

 التح به کافه یفضا و شدن پراکنده هیتوهم یاوانهید

 .برگشت اول

 مرد. بود رهیخ مرد به مردد ینگاه با هنوز الک جان

 :گفت و گرفت باال رو جامش و شد بلند جا از

 ...«نیدیخر غذا برام که ییشماها یسالمت به»
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 وآبج و دیکشیسرم رو جام کهیدرحال خوران تلوتلو

 ناندیفرد سمت به ختیریم نیزم صورتش یرو از

 :گفت و رفت

 «؟یدار ارزون اتاق هی من مثل ییگدا یبرا»

 :گفت تمسخر با ناندیفرد

 !«بااس شیپ اسطبل تو! گنج جستجوگر جناب بله»

 .بهیغر خود یحت زدن خنده ریز همه

 «...پولدار...ینیبیم حاال...شمیم پولدار یروز هی من»

 :گفت یبلند یصدا با امیلیو

. کنمیم حساب من ناندیفرد بده خوب اتاق هی بهش»

 شاهانه شده هم شب هی یبرا مست وانهید نیا بذار
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 ؟یکنینم حس ازش رو اسب پهن یبو. بخوابه

 .«دهیم کپک و نا یبو هاشلباس

 :گفت و داد تکون یسر ناندیفرد

 ...«تو حساب به. لیو باشه»

 :گفت و کرد مرد سمت به رو سپس

 .«اتاقت دیکل نمیا بود اری باهات شانس امشب»

 :گفت و برگشت لیو سمت به تلوتلوخوران مرد

 !«جوان مرد ممنون»

. دش گرفته سر از هاصحبت و همهمه بهیغر رفتن با

 و شدم رهیخ زیم دور ساکت یهاتانیکاپ به یکم

 :گفتم

 «؟یچ باشه گفته راست اگه»
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 تنها امیلیو. انداختن ینگاه گهیهمد به متفکر همه

 یکوبیپا و رقص به داشت یالیخیب با که بود یکس

 :گفت و کرد مکث یکم شاون تانیکاپ. کردیم نگاه

 دروغش ای راست. میبزن یگپ هی باهاش ستین بد»

 .«نوئل میبر. شهیم مشخص

 .کردن ترک رو سالن و شدن بلند جا از هردو

 سح باشم زیم هی دور لیو تانیکاپ با تنها نکهیا از

 .کنم فرار و بزنم جا خواستمینم اما نداشتم یخوب

 .«هستم شنهادمیپ یرو هنوز من»

 گفتن طیشرا نیا در دیشا شد، جلب من به توجهش

 نیاخر نیا دیشا یول بود حماقت حرف نیا دوباره

 .بود یروزیپ یبرا شانسم
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 فرو یسبز بیس یتو رو خنجرش و شد خم جلو به

 :گفت و کرد

 «هوم؟ ؟ یدیشن ایچ من مورد در»

 :گفتم و کردم نیسنگ سبک رو حرفم

 .«گر لهیح اما باهوش د،یدار یادیز شهرت»

 فیرد و شدن دهیکش باال سمت به هاشلب گوشه

 .شد انینما دشیسف یهادندون

 نم شهرت مورد در تا یکن جو و پرس شتریب بهتره»

 عدب دفعه. یاریب بدست یشتریب اطالعات هازن نیب

 درنظر تخت به دعوت منظور به رو شنهادتیپ

 !«یکشت به دعوت نه رمیگیم

 !گستاخ مردک شد، قفل فکم
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 :گفت پر دهن با و زد بیس به یبزرگ گاز

 یدنینوش وانیل و یش بلند که وقتشه االن...باش زود»

 .«یبر و صورتم رو یکن یخال رو

 :گفتم و کردم مشت رو دستم

 حیترج یگستاخ نیچن برابر در بعد دفعه...نه اوم»

 یمردونگ احساس گهید هرگز که کنم یکار دمیم

 کیتحر مبارزه یبرا منو بهتره پس. دیباش نداشته

 .«دینکن

 :گفت مشتاقانه و داد باال ییابرو

 لمث یعصبان یدخترکوچولو اعصاب با کردن یباز»

 .«باشه نیریش تونهیم تو
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 یکم اگه دیشا کردم، ترک رو زیم و شدم بلند جا از

 .شدیم کشته دونفر ما از یکی کردمیم صبر شتریب

 !ودب ممکن کار نیبدتر یکشت به یآدم نیچن دعوت
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 به سر موقرانه و نشسته کارال یشونه یرو یدیش

 .چرخوندیم اطراف

 رقص به یمیمال مینس و بود خنک رهیجز یهوا

 رفته خدمه کردن دایپ یبرا اینا. کردیم کمک هادامن

 از رو یباز شیآت مراسم بود داده حیترج اندرو و

 .کنه تماشا یکشت عرشه یرو
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 به و نشسته هاماسه یرو ییتنها به کارال و من

 .ودب شده بارون ستاره انگار که میبود رهیخ یآسمون

 و کیشل یصدا با رنگ یآب و قرمز ،ییطال انوار

 شدنیم لیتبد ستاره هزار هزاران به آسمون در جرقه

 .ختنیریم فرو بایز یآبشار مثل و

 :گفتم و موندم رهیخ کارال چشم در نور انعکاس به

 برو. یکن منو مراعات ستین ازین یاخسته اگه»

 .«کن استراحت

 :گفت و دیکش یدیش سر یرو یدست

 یباز شیآت کینزد از تاحاال. برمیم لذت اتفاقا نه»

 و دهیشن ازش یفیتعر هی فقط شهیهم. بودم دهیند

 .«کردمیم یالپردازیخ ذهنم یتو
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 چشمش دیسف حدقه یرو و برد باال رو دستش

 :گفت و گذاشت

 کیتار پرده پشت تونمیم االن که باستیز نقدریا»

 .«کنم تصورش نامیناب چشم

 :گفتم صادقانه

 نکهیا از ،یشجاع و جسور نکهیا از. ادیم خوشم ازت»

 قدم ترس بدون یجد و مصمم یتونیم

 یکی خواستم نیهم یبرا. ادیم خوشم واقعا...یبردار

 یزن ادیم شیپ کم. باشم داشته یکشت یتو رو تو مثل

 هیروح و داره باور خودش قدرت به که نمیبب رو

 .«کنه جلب رو توجهم اشجنگنده و مبارز
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 ه،نیبب منو بهتر تا چرخوند سمتم به رو صورتش

 شنلش کاله ریز از لختش یموها یمشک یهارشته

 .بودن ختهیر یشونیپ یرو

. خطره از پر ایدن نیا گرفتم ادی و شدم بزرگ تنها»

 خودت پس از مقابلشون در ینتون اگه که یخطرات

 یوحش غرب یتو یزندگ. یباخت رو یچ همه یایبرب

 «!فتیتعر از ممنونم یول کنهیم یوحش واقعا رو آدم

 فرو یساحل دارنم و خنک یهاماسه داخل رو دستام

 :گفتم و بردم

 یاعتراف هی بذار. ندارم شک. میشیم یخوب میت ما»

 زا یاسررشته چیه کنمیم وانمود اونچه برعکس. کنم

 کنم، رکایچ دیبا دونمینم یحت یگاه و ندارم یتانیکاپ

 امخوینم که نهیا بدم ادامه شهیم باعث که یزیچ تنها
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 دهیم زهیانگ بهم نیهم. کنهیم ریتحق منو یکس نمیبب

 .«باشم یخوب تانیکاپ کنم یسع و بجنگم تا

 :گفت و دیخند آهسته کارال

 رو نیا یول! هیارث احتماال ،یهست یخوب تانیکاپ تو»

 .«مشخصه رفتارت تک تک از.یدار خونت یتو

 پرواز به کارال یشونه یرو از یموش دنید با یدیش

 قرمز ینورها. شد دیناپد شب یکیتار یتو و درومد

 قهقهه یصدا و داده نتیز رو یآب آسمون رنگ

 خوندنیم رو یمیقد و فولکلور یآواز که ییهاملوان

 .دیرسیم گوش به

 ...مرده یمرد صندوقچه و مرد پونزده»

 به رو زیچ همه و بردار یدنینوش یبطر هی هو هو وی

 بسپر طانیش
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 انگار که یمردگان از شده پر نیزم

 کننیم استراحت رهیجز تو دارن

 بردار یدنینوش یبطر هی هو هو وی

 و شدن کشته یکشت ستیل از نفر پونزده

 ...«نیابد لعنت هی گرفتار ها زنده
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 :گفت و دیلرز خودش به کارال

 ...«هیترسناک شعر»

 تکون یقیموس یآوا با رو سرم و بستم رو چشمام

 .دادم
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 نیب نهیس به نهیس که داستان هی ،یمیقد افسانه هی»

 فیتعر برات یخوایم. شهیم فیتعر ییایدر یدزدا

 «کنم؟

 :گفت و گذاشت ساعدش یرو رو سرش

 .«هامافسانه عاشق من»

 یروزها در. کرده فیتعر بارها و بارها برام پدرم»

 که یکشت داشت، وجود معروف یکشت هی دور

 از رو یتکش تونهینم ییروین چیه بود معتقد تانشیکاپ

 ایرد هفت گنج دنبال که مغرور یتانیکاپ. ببره نیب

 ستایدن تانیکاپ نیبهتر کردیم ادعا مدام و گشتیم

 نکهیا تا. دیرس نخواهد بهش هرگز مرگ دست و

 لودآ مه ییفضا نیب یکشت و درگرفت طوفان یروز

 عرشه به قدم مرگ گرفته مه یهوا نیب از. شد گم
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 که دهیم هشدار یکشت تانیکاپ به مرگ. ذارهیم یکشت

 اطربخ وگرنه کنه ترک شهیهم یبرا رو ایدر و برگرده

 رو مرگ یکشت تانیکاپ اما شهیم مجازات غرورش

 ینوع)رام یبطر دنینوش به و کنهیم تمسخر

 پس گهیم و زنهیم لبخند مرگ. دهیم ادامه( مشروب

 دیتونن هرگز که کنمیم افرادت و تو بینص یسرنوشت

 افراد از نفر پونزده. دیبذار یخشک به قدم دوباره

 ارگرفت مونهیم یباق یهرک و شنیم کشته یکشت

 از بدتر یمجازات به محکوم. شهیم یابد طلسم

 افسانه هی یتو. مرگ به خدمت به محکوم...مرگ

 ستتون نفر هی یکشت خدمه نیب از شده گفته گهید

 رو رمز و راز از پر یاصندوقچه که یمرد...کنه فرار



 

Romanzo_o 234 

 مرگ باهاش که گرانبها یاصندوقچه. داشت دست در

 .«کرد فرار و زد گول رو

 :گفت مشتاقانه کارال

 «اومد؟ تانشیکاپ و یکشت سر ییبال چه»

 رد که نگو. سرگردون یهلند یکشت به شد لیتبد»

 !«ییایدر یدزدا یهمه کابوس. یدینشن موردش

 تانیپکا. شدم ریغافلگ دمیشن پشتم از که ییصدا با

 :گفت و داد تکون رو دستش یتو یبطر لیو

 زج یوقت ره،یگیم فرا مه رو ایدر سطح که ییشبا»

 یتونیم رسهینم گوش به یزیچ مرگ سکوت یصدا

 که یبشنو رو ییهاملوان آواز یصدا مه عمق از

 طانیش به رو زیچ همه هو هو وی کننیم زمزمه

 ...«بسپر
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 :گفتم و کردم یاخم

 !«اسافسانه هی فقط نیا»

 :گفت و شد خم سمتم به لیو

 «ندارن؟ قتیحق هاافسانه یکنیم فکر تو و»

 !«نه که معلومه»

 ...«یاحمق هی تو پس»

 :گفتم معترضانه

 !«یکنیم جرات چطور یه»

 :گفت و کرد کارال به رو لیو

 دنیشن ایدر یتو رو آواز نیا که ییهایکشت اکثر»

 !«برنگشتن ساحل به هرگز گهید

 :گفتم تمسخر با
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 «؟یدیشن تو یبگ یخوایم»

 :گفت و داد تاب دست یتو رو کالهش

 تو دیشا که دمید رو ییزایچ من...کوچولو دختر البته»

 .«ینیبب یبتون کابوسات نیبدتر یتو فقط

 «ان؟تیکاپ یبرس ساحل به یتونست چطور اونوقت»

 ودموخ بودم بلد من! همه نگفتم ها،یکشت اکثر گفتم»

 .«کنم دور سرگردان یهلند از

 :گفتم و برگردوندم ایدر سمت به رو

 جلب خوادیم فقط اون...کارال نکن توجه بهش»

 !«نیهم. کنه توجه
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 خم نم سمت به شتریب یکم و دادم باال ییابرو امیلیو

 :گفت و شد

 هستم؟ توجه جلب دنبال من یکنیم فکر تو پس»

 زهرگ من تخت نباش، نگران اما! هیجالب یایرو! جالبه

 دنبال که رسمینم یفالکت چنان به و مونهینم یخال

 .«باشم تو مثل یدختر

 چون تان؟یکاپ یبر و یبکش رو راهت چطوره پس»

 .«زهیریم بهم رو اعصابم داره صدات

 :گفت و کرد یشینما یمیتعظ

 ینگاه هی. یباش خودت مراقب بهتره اما...بانو حتما»

 سکه چند یبرا...همه! دزدن همه اونا! بنداز اطراف به

 تو یجا من. بکشن آدم راحت یلیخ حاضرن طال

 .«بودمیم خودم مراقب شتریب بودم
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 :گفتم و شدم بلند جا از

 «؟یکنیم دمیتهد یدار»

 :گفت و گرفت باال یکم رو دستاش

 نیا مزخرف قانون نکن فکر دم،یم هشدار بهت دارم»

 !«بشه بد اتفاقات مانع تونهیم رهیجز

 ماسه و شن و شد بلند کارال. رفت و داد تکون یسر

 :گفت و داد تکون رو اهشیس شنل به دهیچسب

. یدادیم بهش یحساب درست درس هی اگه نبود بد»

 .«ادینم خوشم ازش

 !«یخودراض از مغرور...نطوریهم منم»

 :گفت و دیکش یقیعم نفس کارال



 

Romanzo_o 239 

 یکار بخواد یکس. نباش نگران مزخرفاتش مورد در»

 بخوره نتکو هیثان صدم اندازه به دستش نکهیا قبل کنه

 .«نشسته گردنش تو من ریت

 نکشت از بودم مطمئن کردم، نگاه خونسردش چهره به

 داشتم یسع که یمن برخالف. نداره ییابا گرانید

 یادیز یهاترس یول بدم نشون هیبق مثل رو خودم

 .داشتم درونم

 .«میبزن قدم رهیجز دور کمی ایب. نکن فکر بهش»

 :گفت و انداخت کیتار یفضا به ینگاه

 دور ادیز بهتره. شهیم تموم یزود به یباز شیآت»

 .«مینش
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 دیسف درشت یهاسنگ با ایدر و یشن ساحل نیب مرز

 شده مشخص دن،یدرخشیم ماه نور ریز که یرنگ

 :گفتم و کردم اشاره هاسنگ ریمس به دست با. بود

 ییهرجا که هستن  خاص سنگ مدل هی نایا»

 یبرا نایا از گفتیم پدرم. یکن داشونیپ یتونینم

. کننیم استفاده یطوالن یرهایمس کردن مشخص

 قدم ساحل یتو که هیافراد یبرا نما شب یهاسنگ

 رو ایدر مرز توننینم یکیتار خاطر به و زننیم

 از ادیم دور از یکشت یوقت یطرف از. بدن صیتشخ

. کنه دایپ رو اسکله ریمس تونهیم هاسنگ نیا یرو

 .«دنهید قابل هم دور فاصله از نورشون

 دور رهیجز شلوغ قسمت از و گرفته رو یساحل خط

 دش کمتر و کم یکوبیپا و رقص یصدا کمکم. میشد
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 یهاخونه توک و تک جز که میدیرس ییجا به و

 یهادرخت فیرد و یکاهگل یهاسقف با یچوب

 . شدینم دهید یزیچ بلند و مانند نخل

 صدا از پر محوطه کننده، کور یکیتار برخالف اما

 .بود

 نما شب یهاسنگ که ایدر آرامش از پر امواج یصدا

 گرفته پناه یهارکیرجیج یصدا کردن،یم نوازش رو

 که ییصدا و دهیکش فلک سربه یهادرخت برگ ریز

 لدب که ییصدا. عتیطب یصدا گفتمیم بهش یبچگ از

 از یقسمت هر یتو دونستمیم اما کنم فشیتوص نبودم

 همتوج یوقت یحت صدا نیا باشم که یجنگل منطقه

 .زنهیم زنگ گوشم یتو هم ستمین
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 بلند یوارید مثل که یبزرگ یکش میس به دنیرس با

 یکش میس. میموند سرجا بود بسته رو مقابلمون ریمس

 تا ساحل یلبه از رو ریمس و رفته رهیجز عمق تا که

 .کرد عبور ازش شدینم و بود بسته جنگل یانتها

 و چسبوند میس میضخ ینوارها به رو دستش کارال

 :گفت

 «ه؟یچ گهید نیا»

 .«دهکده امن میحر»

 و یچوب کیکوچ یهاخونه نبود، بزرگ چندان رهیجز

 و همه مخصوص یهاگاهاستراحت و کافه و بارها

 از یکم فاصله با و دهکده ییجلو بخش در همه

 یپشت یهاقسمت در و بودن افتهی استقرار اسکله

 و گاو پرورش عیوس یهالهیطو شدیم رهیجز
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. دید رو هااسطبل و کار و کشت یهامزرعه گوسفند،

. بود یمحل افراد مخصوص رهیجز از قسمت نیا

 یازهاین نیتام و یزندگ یبرا دیبا که یافراد

 نداشتن اجازه ییایدر یدزدها. کردنیم کار خودشون

 نیساکن امن میحر وارد و کرده عبور مرز نیا از

 یزندگ کردن جدا یبرا یمرز حد، نیا. بشن رهیجز

 . بود نیساکن یزندگ و دزدها

 .«میبرگرد بهتره»
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 و دیشک یاازهیخم کارال م،یبرگشت رو رفته ریمس تمام

 :گفت
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 از یخبر هنوز و میکن ترک رو رهیجز دیبا فردا»

 .«ستین خدمه

 و میکن جمع رو لمونیوسا بهتره فعال نداره یاشکال»

 توک و تک. میبرگشت کافه به. میکن استراحت بعد

 طهنق نیتر ییانتها در ناندیفرد و بودن داخل یافراد

 .ودب لیو تانیکاپ با تیصح و کتاب حساب مشغول

 وارد و میکرد حرکت استراحت یهااتاق سمت به

 خنده یصدا هااتاق یبعض از. میشد کیتار یراهرو

 بلند یصدا گهید یهااتاق یبعض از و اومدیم هازن

 .بودن دهینوش خرخره تا که ییهاملوان خرپف

 از یکی باز مهین در متوجه میدیرس که بعد یراهرو به

 قدم چند اما میکرد عبور در کنار از. شدم هااتاق

 :گفتم و ستادمیا جلوتر
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 ...«کن صبر»

 یجواب یکس. زدم در به تقه چند و برگشتم عقب به

 بود سکوت غرق اتاق داخل.  نداد

 .«اریب خودت با رو ناندیفرد برو کارال»

 چیپ یانتها در و دیدو عقب به یسوال چیه بدون

 رد و فشردم یچوب در به رو دستم. شد دیناپد راهرو

 .شد باز یمانند ناله یصدا با

 :گفتم یبلندتر یصدا با و شدم اتاق وارد

 «ست؟ین نجایا یکس»

 ...یخرناس نه و اومدیم ینفس یصدا نه

 و دایپ رو ها شمع تا دیچرخ اطراف سمت به دستم

 .کردم روشن
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 یهریت حجم به چشمم اتاق داخل شمع نور دنیتاب با

 افتاده نیزم یرو یمرد. موند رهیخ نیزم کف افتاده

 .بود

 «؟یشنویم صدامو...یه»

 برش خودم سمت به دست با و زدم زانو کنارش

 .گردوندم

. شدن سست دستام صورتش یرو ماسک دنید با

 و بیعج داستان با بار یتو یبهیغر...بود بهیغر همون

 .بشیغر

 یهقفس در انتها تا که یخنجر رنگ یانقره یدسته به

 .دوختم چشم بود، رفته فرو اشنهیس

 ثابت و مات حالت، یب اشزدهوحشت یهاچشم

 دستم. بود کرده سیخ رو لباسش تمام خون و بودن
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 یهاسرانگشت. زدینم نبض د،یچرخ گردنش یرو

 رنگش اهیس شنل یگوشه با رو خون از امشده سیخ

 .کردم پاک

 بعد و دمیشن راهرو از یازده شتاب یهاقدم یصدا

 .شد دهیکوب وارید به یمحکم یصدا با در

 «زابل؟یا»

 .اومد جلو جسد یرو زده چنبره من دنید با ناندیفرد

 :گفتم کنم نگاهش نکهیا بدون

 .«زنهینم نبضش! مرده»

 چشم اتاق در حاضر افراد به و گرفتم باال رو سرم

 حالت با هرکدوم ناندیفرد و کارال ام،یلیو. دوختم



 

Romanzo_o 248 

 یکی تفاوت،یب یکی. بودن رهیخ جسد به یمتفاوت

 !کنجکاو یگرید و زده وحشت

43 

 

 زد، کنار رو صورتش یرو ماسک و شد خم ناندیفرد

 یخاکستر یموها و یجوگندم بلند شیر به توجه با

 مهین دهن.داشت سال پنج و پنجاه حدود رنگش

 به رو رنگش بد و زرد یهادندون فیرد بازش

 .بود دهیپر رنگ پوستش و گذاشته شینما

 :گفت و انداخت من به ینگاه ناندیفرد

 «؟یدیند رو یکس»

 !«چکسیه نه»
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 :گفت و اومد جلو امیلیو

 «؟یدیم اجازه»

 یکم گرفت، رو جاش امیلیو و رفت عقب ناندیفرد

 با رو دهنش یتو اول و شد خم جسد سمت به

 یبررس رو هاشدست بعد و کرد رو و ریز دست

 رهیخ یانقره خنجر به و کرد یمکث تینها در. کرد

 و نهیس یقفسه و خنجر و برد نییپا رو سرش. شد

 .دیکشبو رو مرد یهالباس

 توتون ا،یدر آب یشور بارون، ،یال و گل یبو»

 .«دهیم گهید زیچ هی و تیفیکیب

 .دیدرخشیم نگاهش کرد، باز که چشم

 لباسش یرو بو اب،یکم نمونه هی...اصل یتنباکو»

 و هزد چنگ رو لباسش دست با بوده یهرک. دترهیشد



 

Romanzo_o 250 

 هی فقط. مونده لباس نیا رو دستاش یبو و داده هلش

 تونهیم رو یگرون یتنباکو نیچن که شناسمیم رو نفر

 .«ناندیفرد رهیبگ

 سوال شدت از. شد بدل و زد نشونیب یمعنادار نگاه

 .بودم شده یعصب جوابیب یها

 «گنج؟ بوده؟ یچ دنبال»

 مه کارال و کرد مرد یهالباس گشتن به شروع امیلیو

 .گشت رو اتاق و تخت

 !«دنشیدزد. ستین همراهش نقشه اسم به یزیچ»

 :زد ادیفر یعصب ناندیفرد

 .«بذارن پا ریز رو رهیجز قانون تونستن چطور»

 :گفتم یصبریب با
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 «ه؟یک کار»

 به و کرد پاک یاپارچه با رو هاشدست امیلیو

 :گفت یسادگ

 .«الک جان»

 دیکن مجبورش دنبالش؟ دیرینم چرا پس خب؟»

 .«کنه اعتراف

 :گفت و دیخند امیلیو

 الک جان که هیکار نیآخر اعتراف گرفته؟ تیشوخ»

 در الک با رو خودش نجایا یکس! بده انجام ممکنه

 !«عروسک ندازهینم

 تحرک یعصب رو پاهاش از یکی که یدرحال ناندیفرد

 :گفت دادیم
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 و شهیم شورش بشه پخش خبرش نکهیا محض به»

 هایکشت یهاتوپ آماج ریز رهیجز تینها در

 .«سوزهیم

 :فتمگ و انداختم برگشته بخت مرد به یا.دوباره نگاه

 ارک دیشا اصال م؟یکن فراموش دیبا یراحت نیهم به»

 «.دنیشن رو مرد نیا امشب یحرفا ایلیخ. نبوده الک

 : گفت و رفت اتاق در سمت به امیلیو

 ینشک قانون پروایب نقدریا که هیکس تنها الک جان »

 !«عروسک کنهیم

 بهش و میبر تا فرستاد مارو  ناندیفرد ام،یلیو رفتن با

 .ببره نیب از رو جسد تا میبد فرصت
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 هب بود، کرده پر ذهنمو خوره مثل یسوال که کهیدرحال

 :گفتم و برگشتم اتاق

 «ناند؟یفرد چنده لیو تانیکاپ اتاق شماره»

 خودش دنبال و گرفته رو جسد یپاها ناندیفرد

 :گفت و دیکش یقیعم نفس د،یکشیم

 .«آخر اتاق پنجم یراهرو یانتها »

 متس به ییتنها به خودم و فرستادم اتاق به رو کارال

 یهابشکه پشت یکیتار یتو. رفتم امیلیو اتاق

 انتظار به و شدم پنهان شده دهیچ هم یرو یدنینوش

 رونیب اتاق از که بود نشده ساعت کی هنوز. نشستم

 دتن ییهاگام با بعد و انداخت دوروبر به ینگاه اومد،

 اسکله تا دنبالش به یاهیسا مثل. کرد یط رو راهرو

 !داشت سر یتو یانقشه چه دمیفهمیم دیبا. رفتم
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 یفرع ریمس از بلکه یاصل ریمس از نه سروصدا یب

 به مدام و رفتیم اسکله سمت به استراحتگاه پشت

 بشیتعق یکس بشه مطمئن تا گشتیبرم عقب

 .کنهینم

 ات و رهیبگ رو مچم نتونست بودنش محتاط همه با

 .کردم دنبالش هایکشت فیرد به دنیرس

 و گرفت رو هایکشت از یکی به شده وصل طناب

 .دیکش باال رو خودش

 یدهش بسته یهابادبان و رنگ اهیس یالوارها با یکشت

. داشت یخاص ابهت شب یکیتار در که یمشک
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 به علقمت یکشت نیا قطعا بدزده؟ یکشت هی خواستیم

 !نبود خودش

 سمت به. شد دیناپد عرشه یباال یکیتار نیب در

 دور دنیکشیم پیپ کهیدرحال  ملوان سه رفتم، ساحل

 .زدنیم ساز و نشسته یکیکوچ شیات

 .«دارم یسوال هی. سالم»

 :گفت و اورد نییپا رو پشیپ هاملوان از یکی

 یبرا که یهمون نه؟ مگه یهست دیجد تانیکاپ»

 زن هی توش که یاتحاد دمیشن! ارهیم ینحس هایکشت

 ساله تهف یبدبخت هایکشت یتمام یبرا تونهیم باشه

 .«ارهیب

 :تمگف و کردم گهید یکی به رو فشردم بهم رو دندونام
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 بزرگ ید حرف رنگه اهیس تماما که یکشت اون»

 .«تانهیکاپ کدوم مال شهیم دهید روش

 شمچ بهم احترام با قشیرف برعکس که یاگهید ملوان

 :گفت بود دوخته

 !«کال جان یکشت! معلومه(...کیتار قصر) َپِلس دارک»

 کال جان یکشت داشت قصد بود؟ شده وانهید امیلیو

 اره؟یب در چنگش از رو

 .بود شده ریس جونش از قطعا

 «آقا ممنونم»

 با کال جان افهیق صبح فردا برگشتم، کافه سمت به

 یمختلف افکار. بود یدنید یکشت یخال یجا دنید

 رو بهیغر اون الک جان واقعا. دنیچرخیم ذهنم یتو
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 رو کار نیا یکس ای بود؟ دهیدزد رو نقشه و کشته

 ثلم یکس بده؟ نشون مقصر رو الک جان تا بود کرده

 !امیلیو

 هب استراحتگاه پنجره از دنیخواب یجا به شب تمام

 نقشه کردیم ادعا که یابهیغر. موندم رهیخ ساحل

 به شدیم چقدر. داشت دست یتو رو بزرگ یگنج

 کرد؟ اعتماد حرفش

 داشت؟ وجود یگنج نیچن واقعا

 از نقشه اون دنید شانس خواستیم دلم وجود همه با

 دست از زیچ همه که فیح اما داشتمیم رو کینزد

 .بود رفته

 از لنسا. رفتم صبحانه سالن به دمید آفتاب طلوع با

 .بود ترخلوت شهیهم
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 یکی داشت که ناندیفرد به رو و نشستم بار زیم پشت

 :گفتم نداختیم برق رو هاوانیل از

 «؟یندار یدیجد یخبرا»

 :گفت و دیکش یآه

 نگشتیم دردسرساز بهیغر اون دنبال شبید ایلیخ»

 ردردس یبو حضورش. رفته نجایا از بگم شدم مجبور

 .«دادیم

 :گفتم و برداشتم وهیم یکم

 «رفتن؟ هاتانیکاپ»

. کردن ترک رو رهیجز همراهانش و الک جان صبح»

 و امیلیو نوئل، تو،. موندن هاتانیکاپ از تا سه دو فقط

 .«بلند شیر
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 :دمیپرس دیترد با

 «نجاست؟یا هنوز امیلیو تانیکاپ یمطمئن»

 و برگشت شیپ ساعت مین نیهم مطمئنم که البته»

 یراب یکشت اون! بوده رونیب شب تمام اومدیم بنظر

 !« نداره رفتن

 که دمید خودم یهاچشم با اما بود؟ نرفته امیلیو

 دنبال اگه. گذاشت الک جان یکشت به پا یدزدک

 ...پس نبود یکشت

 ود،نب یکشت دنبال به امیلیو. شد زده ذهنم در یاجرقه

 قموف اما بود، شده دهیدزد نقشه کردن دایپ دنبال به

 نه؟ ای کنه دایپ رو نقشه بود شده

 یکشت یتو رو نقشه الک جان اگه. دمیفهمیم دیبا

 کار بهیغر اون کشتن مطمئنا یعنی داشته خودش
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 دایپ رو نقشه باشه تونسته امیلیو اگه و بود خودش

 به رو خودش الک جان از زودتر داره قصد یعنی کنه

 چطور؟ اما برسونه گنج

 و داشتیم نگه خودش کینزد رو نقشه امیلیو قطعا

 .کرد دایپ دست بهش یراحت به بشه بود محال

 .دیرس ذهنم به یادهیا

 من با برد لحاظ تمام از شدیم یعمل اگه که یادهیا

 !بود
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 :گفتم و دادم تکون ناندیفرد سمت به رو دستم

 «؟یکنیم حقم در یلطف هی قیرف یه»
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 ومدیم بنظر و بود دستاش یتو که یا.کهنه پارچه

 زیتم تا کنهیم چرب رو هاوانیل باهاش داره شتریب

 :گفت و گذاشت کنار

 ینذاشت و یکرد لطف بهم تو! ادیبرب ازم یهرکار»

 .«بشه پخش شبید خبر

 متعجب یکم. دارم ازین یچ به گفتم و زدم یلبخند

 :گفت و کرد نگاهم

 یاریب ییبال نیچن یک سر یخوایم...برخدا پناه»

 !«تورنادو زابلیا

 :گفتم و زدم یچشمک

! بدم کشتن به رو یکس ستین قرار نباش نگران»

 .«مونهیم ادمی رو نیقوان
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 و باشه داشته یمجهز انبار ناندیفرد دیرسیم بنظر

 .نهک ایمه نتونه و میکن درخواست ازش که نبود یزیچ

 به حواسش یچهارچشم تا بودم فرستاده رو اینا

 وت روز تمام امیلیو گفت بهم یوقت و باشه امیلیو

 .شد راحت المیخ نرفته ییجا و بوده اتاقش

 یزیچ نیبهتر بودم، آورده که ییهالباس ساک تو از

 و ریحر با یاپارچه. کردم تن رو شدیم دایپ که

 رنگ یریش و شده آورده نیچ از که مرغوب شمیابر

 دهیکش صورتم به یدست و کرده سیگ رو موهام بود،

 بهیغر یادخترونه لباس و شیآرا هر با که کارال. بودم

 :گفت و شده رهیخ بهم اکراه با بود

 «؟یبکن کارو نیا یخوایم یمطمئن ه؟یضرور واقعا»

 :گفتم و زدم موهام به رو سنجاق نیآخر
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 به یجور هی ستین الزم واقعا و هیضرور شدت به»

 دامن هی کینزد از تاحاال انگار که یبش رهیخ دامنم

 !«یدیند

 :گفت و داد باال یاشونه

 چه یزیچ نیچن با رفتن راه کنم درک تونمینم فقط»

 !«باشه داشته تونهیم یبد حس

 :گفت و داد سرتکون تاسف با و دیکش یآه

 طفق وگرنه یکن دایپ یدنبالش که یزیچ دوارمیام»

 .«میکنیم تلف وقت میدار

 مقابل در و زدم رونیب اتاق از هوا شدن کیتار با

 اتاق به یمنته یراهرو هتل افراد کنجکاو یهانگاه

 . کردم یط رو امیلیو
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 تند یبو شد باز در یوقت. ستادمیا انتظار به و زدم در

 گاهدر هی رو دستش امیلیو. نشست مشامم به توتون

 :تگف بود شده متعجب دنمید از کهیدرحال و داد هیتک

 انجیا رو شما شب موقع نیا یچ...تورنادو تانیکاپ»

 «کشونده؟

 :داد ادامه و دیچرخ لباسم یرو نگاهش

 !«یوضع نیچن با اونم»

. ادمدیم خرج به تیزن شتریب یاگهید زمان هر از دیبا

 :گفتم و دادم موهام به یتاب

 داخل. صلح شنهادیپ هم دیشا اومدم مذاکره یبرا»

 «؟یکنینم دعوتم

 :گفت و زد یپوزخند
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 یتو بخوان که ذارنیم من اتاق به پا ییهازن فقط»

 !«کنن سرگرمم تخت

 اشنهیس یقفسه یرو رو دستم و رفتم جلوتر یقدم

 :فتمگ بود شده مخمل ینرم به که ییصدا با و گذاشتم

 !«اسمذاکره قابل نمیا»

 زا زدیم برق که ییهاچشم و رفته باال ییابروها با

 .شدم داخل و رفت کنار در یجلو
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 یرو نگاهم و زدم یچرخ. شد بسته سرم پشت در

 ییهالباس نیب در. دیچرخ نامرتبش اتاق گوشه گوشه

 جوراب شدیم بودن ختهیر نیزم یرو که
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 اج که داد صیتشخ رو یازنونه و دیسف یهایشلوار

 .بودن مونده

. نامرتب یرختخواب و آبجو فیکث وانیل نیچند

 شونن کنارش پیپ و یچوب زیم یرو توتون یبسته

 .بوده مشغول روز تمام دادیم

 اتاق به پا تورنادو تانیکاپ شده باعث یچ خب»

 «بذاره؟ نجایا تانیکاپ نیتربدنام

 :گفتم زیبرانگ بیترغ یلحن با و زدم یلبخند

 کرده جو و پرس موردت در یکم من دیشا خب»

 دست به یشتریب اطالعات شهرتت مورد در و باشم

 .«باشم آورده

 :گفت و گرفت سمتم به رو یدنینوش یبطر
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 «؟یدنینوش»

 .«البته»

 :گفت کردیم پر رو هاجام که همونطور

 نجایا به تورو یچ و یدیشن یچ قایدق خب»

 «کشونده؟

 شلیوسا به ینگاه و رفتم تخت کنار زیم سمت به

 نقشه چندتا ،یبیج ساعت هی تپانچه، هی. انداختم

 مجسمه چند و بیعج یاشکال با نما قطب هی یمعمول

 .یچوب

 هانملوا نیب که یشهرت از شتریب بگم بهتره خب»

 در. زننیم موردت در یاگهید یهاحرف هازن ،یدار

 جادوگر هی مثل تخت یتو یتونیم نکهیا مورد

 .«یباش
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 :گفت و داد دستم رو یدنینوش جام

 «کشونده؟ نجایا تورو که هیزیچ نیا کنم باور دیبا»

 باال نفس هی رو جام حرفم صحت دادن نشون یبرا

 نفسم و سوخت جام درون عیما یتلخ از گلوم. رفتم

 امج و کردم پاک دست پشت با رو لبم. گرفت یکم

 :گفتم و دادم پس بهش رو

 دلم یلیخ. تانیکاپ کشونده نجایا به منو یکنجکاو»

 حرف موردش در نقدریا که یمرد نمیبب خواستیم

 یهمه ای شهیم فیتعر که هیهمونطور واقعا زننیم

 .«اغراقه هی فقط نایا

 مقد. انداخت نیزم رو جام و دیکش سر رو شیدنینوش

 تسم به دستش و شد کینزد بهم سکوت با قدم به
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 ور سرم و نشست امچونه ریز انگشتاش. اومد صورتم

 :زد لب آهسته. گرفت باال خودش سمت به

 .«بگو بهم رو قتیحق گذره؟یم یچ سرت یتو»

 رو شیشونیپ یرو ختهیر یموها و بردم باال رو دستم

 برنزه پوست هامسرانگشت که زدم کنار یجور

 هب رو رشیمس آهسته دستم کردن، لمس رو صورتش

 نیاول کردن باز با و کرد یط لباسش دکمه سمت

 :گفتم دکمه

 .«کنم ثابت گهید جور بهتره دیشا»

 که کینزد چنان شد، کینزد صورتم به صورتش

 .کردیم نوازش را لبانم گرمش نفس
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 کنار لباسم دامن دادم اجازه و بردم باال رو پام یزانو

 شینما به چشماش مقابل در رونم یدیسف و رفته

 :گفت و نشست پام یرو هاشدست شه، گذاشته

 اتاقم به شده باعث که هیلیدل تنها نیا کنم باور دیبا»

 وت مثل یازادهبینج یبانو از ؟یدیل یبزن خونیشب

 !«دهیبع

 لباش یرو رو لبام و برداشتم رو نمونیب فاصله

 یوفرانس یبوسه یتو یاونقدر بودم مطمئن. گذاشتم

 .ببرم رو حواسش و هوش که دارم مهارت

 به صانهیحر لباش و شده حلقه گردنم دور دستاش

 لبمق نفسش یداغ و رفتن شیپ امنهیس یقفسه سمت

 مرد نیا با معاشقه شب هی. انداخت تالطم به رو

 ! بود رهیجز نیا یهازن از یمین یآرزو
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 متیگرونق و نیشمیابر یپارچه خوردن جر یصدا

 ور وجودم که ییهالب یگرما بعد و دمیشن رو لباسم

 :تگف بود شده دارخش که ییصدا با. کردیم ریتسخ

 یدار مهارت مبارزه یتو که یهمونقدر مینیبب بذار»

 !«زابلیا یدیل نه ای یدار یمهارت هم تخت یتو

 لذت با. زد مهیخ روم و کرد پرت تختش یرو رو من

 تار درون رو اشطعمه ماده عنکبوت...زدم لبخند

 !بود دهیکش
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 مکک ناندیفرد که یاگرده تا بودم مناسب لحظه منتظر

 هوششیب و زمیبر صورتش یتو رو کنم هیته بود کرده

 ور اتاقش یتو راحت الیخ با تونستمیم بعد. کنم

 سمت به که هاشلب. کنم دایپ رو نقشه و بگردم

 نیبهتر داد نییپا رو لباسم و رفت امنهیس یقفسه

 .بود فرصت

 یلو فشردم مشتم یتو رو گرده یحاو کیکوچ سهیک

 ارم،یب باال رو دستم متر یسانت کی یحت نکهیا از قبل

 .نشست گردنم یرو سرد یزیچ

 به دارتب ییهاچشم با و گرفت باال رو سرش امیلیو

 .موند رهیخ صورتم
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 با که ؟یدیل ابلهم حد نیا در من یکرد فکر واقعا»

 نقدریا که شمیم خودیب خود از چنان زن هی دنید

 «بخورم؟ بیفر راحت

 :گفت و فشرد گردنم به رو خنجر سرد یغهیت

 یسهیک اون و کن باز آروم رو دستت حاال خب؟»

 .«نییپا بنداز رو یکوفت

. کردم رها رو سهیک و فشردم هم یرو پلک حرص با

 ینگاه برداشت رو سهیک و داد حرکت رو دستش هی

 :گفت و انداخت داخلش اتیمحتو به

 جواب من یرو یول...اسهوشمندانه! یهوشیب پودر»

 نتایکاپ یکن سکیر نقدریا شده باعث یچ. دهینم

 «زابل؟یا
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 به یریتحق از پر و زیتمسخرآم لحن با رو تانیکاپ

 .آورد زبون

 و الک جان یکشت تو یرفت یدزدک که دمتید من»

 !«یدیدزد یچ دونمیم

 :گفت و داد باال ییابرو

 !«فضول یکوچولو دختر»

 :گفتم و دمیساب هم رو دندون

 «؟یکن کاریچ یخوایم حاال خب؟»

 :گفت کنهیم حیتفر داره بود مشخص که یلحن با

 م؟یبد ادامه میکرد قطع کارمون که ییجا از یخوایم»

 .«شدیم شل داشت رتیز لباس یبندها

 :گفتم و کردم اخم
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 «؟یدیدزد الک جان از رو نقشه چرا»

 لشیوسا یتو رو پودر سهیک و شد بلند من یرو از

 :گفت سپس داد، جا

 .«یشخص حساب هیتسو»

 و یدار یهرچ خورده قسم دونمیم که اونجا تا»

 .«رهیبگ ازت یندار

 :گفت و زد یپوزخند امیلیو

 !«کنم یتالف ستین قرار من که نگفته یکس و»

 صاف تن تو رو لباسم و شدم بلند تخت یرو از

 شده پاره یهاقسمت پوشوندن یبرا گرچه کردم،

 .اومدینم بر دستم از یکار شمیابر

 !یوحش مردک



 

Romanzo_o 276 

 یدار نگه رو گنج نقشه اون یخوایم ؟یکشت بدون»

 باشهن بد دمیشا! یمناسب راه چه ؟یبر دنبالش ادهیپ و

 و یاریب شانس دیشا! یبش هانیدلف و کوسه سوار

 .«یبرس بهش الک جان از زودتر

 :گفت و داد تاب هوا یتو رو خنجرش

 !«ادینم خوشم فضول یآدما از»

 .شدم کینزد بهش لمیم برخالف و شدم بلند جا از

 درست یتونینم که مغرور اونقدر! یمغرور تو»

 خاطر به یالک جان از انتقام دنبال تو! یریبگ میتصم

 زودتر با یخوایم و اتعالقه مورد یکشت زدن شیآت

 تو یکشت بدون اما یبزن ضربه بهش گنج کردن دایپ

 !«یعقب چیه سه

 .بود رهیخ بهم موشکافانه نگاهش
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 ور خودم بتونم تا گردمیم خدمه یسر هی دنبال منم»

 از رو درمپ انتقام بتونم بعد و کنم اثبات هیاتحاد نیب

 .«رمیبگ یعوض آدم هی

 «خب؟»

. تادمسیا اشنهیس به نهیس و رفتم جلو گهید قدم کی

 ارتباط دادم اجازه و گرفتم باال شجاعت با رو سرم

 .رهیبگ شکل نمونیب یچشم

 کمک گهیهمد به هدفمون به دنیرس یبرا چرا پس»

 یبد شکست رو الک جان کنمیم کمکت من م؟ینکن

 زا پر یهمکار هی نیا. برسم هدفم به کن کمکم تو و

 ...«خدمه من و یخوایم یکشت تو! منفعته

 :گفت و داد باال رو ابروش یتا
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 تو دست ریز من نداره امکان ؟یکشت هی و تانیکاپ دو»

 .«کنم خدمت

 :گفتم و گرفتم باال سمتش هی رو دستم

 دیبا یمیتصم هر یبرا! یکشت هی و تانیکاپ دو»

 مینرس توافق به موضوع هی تو اگه و. میکن مشورت

 نفع هب توننیم تو میت از نفر سه و من میت از نفر سه

 میتصم تیاکثر به توجه با و بدن یرا من ای تو

 چرا. تانیکاپ میایب کنار باهم میتونیم مطمئنم. میریبگ

 «م؟ینکن امتحانش

 دیترد و یبدگمان موند، رهیخ من دست به نگاهش

 .زدیم موج هاشچشم یتو
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 اجد رو راهمون میتونیم یبش مونیپش که یزمان هر»

 مال اشهمه. ندارم گنج اون به یچشم من. میکن

 !«خودت

 :گفتم و گرفتم سمتش به شتریب رو دستم

 «قبوله؟»

 :زد لب و فشرد رو دستم و آورد باال رو دستش

 «قبوله»
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 مایلیو نشست، صورتم یرو روزمندانهیپ یلبخند

. بود یکاف من یبرا که یاونقدر داشت، یادیز خدمه

 و رسونمب اثبات به خودمو تونستمیم که یزمان تا فقط
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 بود الزم کنم دایپ خودم یبرا یوفادار و خوب خدمه

 .کنم تحملش

 .«نمیبب رو نقشه تونمیم خب؟»

 نرویب ینیپوست کاغذ و رفت هاشلباس سمت به

 کینزد رو شمع بعد و کرد پهن زیم یرو و دیکش

 شده جعل و خط بد نقشه یرو نگاهم. آورد کاغذ

 :گفتم و دیچرخ

 .«ستین یواقع نقشه که نیا اما»

 و دز میشونیپ به یاضربه اشاره انگشت با امیلیو

 :گفت

 داشتمیبرم رو یاصل نقشه اگه! ستین که معلومه»

 و گشتیبرم د،یفهمیم ساعت کی ظرف الک جان

 نیابنابر! کشتیم وانهید یبهیغر اون مثل منم نجایهم



 

Romanzo_o 281 

 مطمئن و دمیکش کاغذ نیا یرو رو نقشه فقط من

 .«باشه سرجاش اتییجز همه که شدم

 شدیم و بود زرنگ و باهوش امیلیو بود، هیبق با حق

 که بود یادیز یزهایچ قطعا. کرد باز حساب روش

 !رمیبگ ادی ازش شدیم

 دمیکش خطوط یرو رو دستم کردم، یبررس رو نقشه

 :گفتم و

 «کجاست؟ رمونیمس»

 متس به رو انگشتم و گذاشت دستم پشت رو دستش

 روش یونانی به یاشکال که داد حرکت یامنطقه

 .بود شده نوشته

 فته یبرا دیکل تا هفت. آوات نهیگنج نوشته نجایا»

. میکن سفر بیعجا هفت به دیبا پس! نهیگنج نیا قفل
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 رداف میکن انتخاب رو ریمس کدوم نکهیا مورد در بهتره

 میتصم هوا تیوضع به توجه با و عرشه یرو

 .«میریبگ

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .«میبرس اهدافمون به هردو دوارمیام»

 :گفت و کرد باز رو اتاقش در

 .«کنمیم استقبال من یبمون رو شب یدار اصرار اگه»

 :گفتم و رفتم یاغره چشم

 بعدش شدن کشته نیزم یرو یمردها تمام هروقت»

 برق یتو یهاکرم با یآغوش هم که رمیگیم میتصم به

 .«ایدر یتو یهاکوسه ای ترهراحت

 :گفت و زد قهقهه بلند یصدا با
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 حاال! ادیم خوشم حاضرجواب یدخترا از یدونیم»

 .«کنم حیرتف یلیخ قراره نمیبیم کنمیم فکر شتریب که

 گهن دست با شتریب رو لباسم شده پاره یهاقسمت

 .رفتم رونیب اتاقش از و داشتم

  .داشت رو ارزشش یول بود سخت اتشیاخالق تحمل
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* 

  ادهد انتقال یکشت به رو لشونیوسا افرادش و امیلیو

 رپ صندوقچه دو ناندیفرد. بودن ییجاجابه مشغول و

 تیموفق یآرزو برام و بود داده بهم الزم لیوسا از

 نظرش از گفت بهم یواشکی گرچه. بود کرده



 

Romanzo_o 284 

 من اما باشه خطرناک تونهیم امیلیو و من یهمکار

 .نداشتم هیقض نیا به دادن تن جز یاچاره

 یکشت خدمه بالخره که بودن خوشحال اندرو و اینا

 به یکشت به مرد پنج و یس شدن اضافه. شدن لیتکم

 یبرا هابادبان شدن باز و فیوظا میتقس یمعنا

 .بود سفر و دیجد ریمس هی انتخاب

 از دادیم حیترج ظنٔ  سو با که بود یکس تنها کارال

 .رهیبگ فاصله دیجد یاعضا

 به خودش ریمس در یکشت و شده دهیکش لنگرها یوقت

 .کردم خاطر یآسودگ احساس افتاد آب

 رو سفر میتونستیم و میبود برگشته انیجر به بالخره

 .میکن شروع

 :گفت و ستادیا مقابلم اندرو
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 و ستوفیکر هانس، نفر، سه نیا گفتن امیلیو تانیکاپ»

 .«هستن هااسلحه و غذا تدارکات مسئول جنر

 ییپا با و نداشت پا کی که انداختم یمرد به ینگاه

 یکلیه متوسط یقد یبعد مرد بود، ستادهیا یچوب

 اب نفر نیآخر و داشت یخاکستر ییموها و زهیم زهیر

 کچل رو ازش یمین که ییموها ،یمشک یهاچشم

 رق و شق صورت، یرو یبزرگ یاکوفته ینیب و کردن

 .بود ستادهیا

 تانیکاپ که همونطور. نیاومد خوش من یکشت به»

 یدگیسر. دیکن عمل فتونیوظا به دیتونیم گفتن لیو

 .«شماست با باروت و غذا انبار به
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 رس یباال که دمشید و گشت امیلیو دنبال به چشمم

 رو ریمس یخطوط میترس با داره و ستادهیا نقشه

 .کنهیم یبررس

 :گفتم بهش دنیرس با و رفتم سمتش هی

 «بهتره؟ یریمس چه یگرفت میتصم»

 :گفت متفکر

 خوادیم و رفته سمت کدوم از الک جان دونمینم»

 از رهبهت کنمیم فکر یول ارهیب بدست رو دیکل کدوم

 .«میکن شروع ریمس نیترآسون

 هب توجه بدون و شد ظاهر کنارمون ناکجاآباد از کارال

 :گفت امیلیو
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 ایدر قراره و خوبه امروز هوا اوضاع گهیم یدیش»

 .«ستین یکشت از یخبر هم هالیما تا. باشه آروم

 کارال شونه یرو آلود خواب جغد به ینگاه امیلیو

 :گفت و انداخت

 رو واناتیح زبون که یدختر. هیجالب بیترک»

 .«فهمهیم

 دهیناد رو امیلیو کرد یسع و زد یپوزخند کارال

 :گفتم. رهیبگ

 به رمونیمس پس خب. دارم نانیاطم یدیش به من»

  «سمته؟ کدوم

 :گفت و گذاشت نقشه یرو رو انگشتش

 !«انعکاس غار...مقصد نیاول! نجایا»
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 بیعج خطوط کردم یسع و کردم خم یکم رو سرم

 .بخونم رو

 «ش؟یبخون یتونیم چطور»

 :گفت مغرورانه

 .«زمیعز دارم یشتریب تجربه چون دیشا»

 امیلیو شده دهیکش خطوط. شدم قیدق نقشه به شتریب

 .شدیم شامل رو یکمتر اتییجز بود ترانهیناش

 اول قراره الک جان دونمینم و میدار ریمس هفت»

 ییتنها الک قطعا یول کنه انتخاب رو مقصد کدوم

 شرط. رهینم ریمس هفت نیا به و کنهینم سکیر



 

Romanzo_o 289 

 متحد خودش با رو هایکشت از دوتا یکی بندمیم

 ازین ینطوریا. دهیم گنج میتقس وعده بهشون و کنهیم

 .«بندازه مرگ خطر به رو خودش ستین

 :گفتم و زدم هیتک زیم لبه به

 و مینک دایپ زو دهایکل نیا از یمین میبتون ما اگه خب»

 «؟یچ اونوقت گه،ید یمین الک جان

 :گفت و زد یقیعم لبخند امیلیو

 سال ای. میکن فرار دهایکل با ما دهینم اجازه الک جان»

 جان ای میستیا یم زیم اون یپا ما اتحاد روز گهید

 .«بشه حذف دیبا دوتا ما از یکی! الک

 جان با جنگ. داشتم وحشت هم یزیچ نیچن فکر از

 م؟یداشت یروزیپ یبرا هم یشانس مگه الک؟
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 با سپس گذاشت بشیج یتو و زد تا رو نقشه امیلیو

 :زد ادیفر یبلند یصدا

  سمت به. دیکن میتنظ رو هابادبان»

 .«میریم شمال 

 جهت و کرده هااهرم چرخوندم به شروع خدمه

 بهپن یهاتکه و بود صاف هوا. دادن رییتغ رو هابادبان

. خوردنیم چشم به آسمون یتو ابر از یمانند

 یم کار چشم تا و بود آسمون وسط قایدق دیخورش

 .بود کرده احاطه رو ما ایدر کرد

 صورت یرو رو کالهش و داده هیتک عقب به امیلیو

 .بخوابه یکم تا بود گذاشته

 :گفتم و زدم عقب رو کاله
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 «کجاست؟ انعکاس غار»

 .دیکش نییپا رو کاله دوباره و کرد یاخم

 .«ندارم تورو بیغر بیعج یهاسوال حوصله»

 رگبز بشکه دو که کردم دایپ رو اینا و گردوندم چشم

 .کردیم حمل خودش با رو

 .«ایب لحظه هی...اینا»

 :گفت و گذاشت نیزم رو هابشکه

 «تان؟یکاپ بله»

 «؟یدونیم یچ انعکاس غار مورد در»

 :گفت بعد و دیکش سرش به یدست رفت، فرو فکر به

 .«بودم دهینشن هم رو اسمش حال به تا»

 :گفت داشت که یحالت همون با امیلیو
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 «؟یبود یاعصاب رو آدم نقدریا شهیهم»

 :گفتم یخونسرد با

 .«کنم دایپ رو سواالتم جواب دیبا»

 :گفت غرولندکنان

 راکویس یتو که هیفشان آتش کوه کینزد انعکاس غار»

 گوشت که کهیکوچ دهکده هی راکویس. شده واقع

 قاتاو یگاه. کنهیم مبادله رو یتیفیک با شده خشک

 میریم شده خشک یبوفالو گوشت گرفتن یبرا که

 .«میشنویم انعکاس غار مورد در ییحرفا

 :گفتم و زدم چونه ریز دست

 «؟ییحرفا چه»
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 یطوالن یاازهیخم از بعد و دیکش چشماش به یدست

 :گفت

 انعکاس هاشب گنیم. ترسنیم غار از دهکده مردم»

 یکس. رسهیم گوش به غار از یمانند ناله یصداها

 ای رفته که یهرکس غار، داخل بره نداره جرات

 .«شده وانهید ای برنگشته

 :گفتم و کردم یاخم

 ییجا نیچن داخل رو یدیکل چطور بادپا پس»

 «گذاشته؟

 و شد بلند جا از من یاپیپ یهاسوال از کالفه امیلیو

 :گفت

 کنم استراحت خوامیم! اسوانهید هی هم بادپا چون»

 !«ایب برم دورو نه شو مزاحمم نه
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 یچوب در و رفت نیکاب سمت به محکم ییهاگام با

 عضالت کرد، بلند رو هابشکه دوباره اینا. بست رو

 .بودن شده برجسته هاشرگ و زده رونیب بازوش

 :گفتم و موند اشسوخته آفتاب صورت یرو نگاهم

 کارا یبرا یاعجله. یکن کار سخت نقدریا ستین ازین»

 .«میندار

 عادت سخت کار به من تانیکاپ دینباش من نگران»

 .«دارم

 ردنک دایپ. کردم فکر امیلیو یهاحرف به رفت که اینا

 رو فکرش که بود یزیچ از ترسخت قطعا دهایکل

 .میکردیم
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 منداشت دادن انجام یبرا یکار فعال نکهیا به توجه با

 هب دیبا  بالخره دیشا رفتم، پدرم نیکاب سمت به

 با. نداختمیم نیکاب به ینگاه و دادمیم جرات خودم

 شراب یبو کردم، حس که یزیچ نیاول در کردن باز

 یمک هنوز که یجام و گرفته چرک پر مهین یبطر. بود

 ینیچ. داشت قرار زیم یرو بود داخلش یدنینوش از

 یوت یچرخ. بستم سرم پشت رو در و دادم مینیب به

 لیوسا و لباس از پر بزرگ ساک نیچند زدم، نیکاب

 شد باعث دنشونید که بود نیکاب کنج یشخص

 یرو یدست. کنه غلبه بهم پدرم یبرا یدلتنگ احساس

 کردم کرف نیا به و دمیکش بزرگش یتانیکاپ کاله یلبه

 بدم؟ ادامه رو راهش تونمیم واقعا که
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 زیم یرو رفته رو و رنگ جلد با یمیقد کتاب نیچند

 به که یاساده اما بزرگ یچوب تخت و بود کیکوچ

 عدادت برگشتم، مطالعه زیم سمت به. داشت تعلق پدرم

 .شدیم دهید زیم یرو نوشته و نقشه کاغذ، یادیز

 هب چشمم. بودن بیعج یبعض و آشنا هانقشه یبعض

 مرکب پر قلم و افتاد چرم یمشک جلد با یادفترچه

 .قرارداشت کنارش که یاگرفته

 سطر به سطر یرو نگاهم و کردم باز رو دفترچه

 .دیچرخ هاادداشتی

 و حروفش فیظر یانحنا. بود پدرم دستخط

 نیب شدیم باعث شهیهم ذاشتیم که یکج یهانقطه

 .بدم صشیتشخ بتونم خط دست هزاران
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 مکث صفحات از یکی یرو و زدم ورق رو دفترچه

 یکی یرو گوشه شش برگ نوع هی از یطراح کردم،

 شش شبدر بود شده نوشته باالش و بود صفحات از

 ! پر

 .بود داده یطراح مورد در یحاتیتوض بعد صفحه

 یبرا که یزمان جنوب، به رمیاخ یسفرها از یکی در*

 انداخته لنگر الت سواحل در استراحت روز شش

 انندم به که یاهیگ. شدم مواجه یبیعج اهیگ با میبود

 شانس نشانه که پر چهار یشبدر نه یول بود شبدر

 آن یهابرگ که پر شش با بود یشبدر بلکه باشد،

 هر که امدهیشن اجدادمان از. بودند ییطال انیم در کی

 نیا به یشبدر افتنی دارم نیقی و دارد ییمعنا ینماد

 دهنیآ در دیشا باشد شانس یمعنا به تواندیم شکل
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 یهاتیموفق و کرده رو ما به یشتریب شانس کینزد

 یاهیهد عنوان به را شبدر. آورم بدست را یشتریب

 .*برد خواهم شیبرا و دهیچ دخترم یبرا

 هب نگاهم. دیلغز پام یرو یزیچ دفتر دادن تکون با

 نییپا صفحات نیب از که افتاد یاشده خشک اهیگ

 ونیم در کی که پر شش با یشبدر. بود دهیلغز

 .بودن رنگ ییطال پرهاش

 یرو ظرافت با رو انگشتم و داشتم برش آهسته

 یاهیهد. بود پدرم هیهد نیا قطعا. دمیکش هاشبرگ

 !ارهیب ارمغان به برام رو یشانس خوش بود قرار که

 گشتن به شروع و گذاشتم دفترچه یال رو شبدر

 ییدارو اهانیگ یراهنما از پر کتاب چند. کردم کمدها

 یاهعالق هرگز پدرم نکهیا به توجه با بود کشوها یتو
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 قمتعل هاکتاب نبودم مطمئن چندان نداشت مطالعه به

 .باشه خودش به

 :گفت و شد داخل اندرو. خورد در به ضربه چند

 .«یردبگ رو تانیکاپ نیکاب یگرفت میتصم بالخره»

 :گفتم و نشستم تخت یرو

 من بهتره یکشت شدن شلوغ وجود با. هیدنج یجا»

 .«باشم داشته رو خودم یجا

 :گفتم و زدم اشاره هاکتاب به دست حرکت با

 «ه؟یچ یبرا نایا»

 :گفت و داد باال یاشونه اندرو

 مورد در مطالعه به که بود یمدت تورنادو تانیکاپ»

 اما دونمینم رو لشیدل. بود شده عالقمند اهانیگ
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 جمع رو بیعج یاهانیگ ای هاسنگ یگاه دونمیم

 .«اوردیم یکشت به و کردیم

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 نیا یوت یبخور بدرد زیچ دیشا. بگردم شتریب دیبا»

 .«باشه لیوسا

 :گفت و گذاشت زیم یرو یدنینوش یفنجون اندرو

 .«یباش داشته الزم دیشا کردم فکر»

 :گفتم و زدم لبخند

 .«داشتم ازت یخواهش هی. اندرو ممنونم»

 .«دمیم انجام باشه یهرچ»

 جمع لیو تانیکاپ به کامال حواست خوامیم ازت»

 «باشه؟. باشه داشته نظر ریز رو حرکتش هر. باشه
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 :گفت و افتاد شیشونیپ یرو ینیچ

 «ن؟یندار اعتماد بهش»

 :گفتم و دوختم چشم رونیب به نیکاب پنجره از

 .«ندارم اعتماد کارال و تو جز چکسیه به»
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 بهتر .کردم نیکاب کردن مرتب به شروع اندرو رفتن با

 و مکردیم حفظ تانیکاپ هی عنوان به رو گاهمیجا بود

 رو پرت و خرت از پر کمد. شدیم من اتاق نجایا

 زیم یکشوها. دمیچ رو خودم لیوسا و کردم یخال

 یهادوات و شکسته یپرها قلم و کردم مرتب رو

 و آبجو یخال یهایبطر. انداختم دور رو شده خشک
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 کمکم. کردم مرتب رو تخت و گذاشتم کنار رو شراب

 که دش یداشتن دوست و مرتب اتاق به لیتبد نیکاب

 چند داشتم دوست گرچه. کنم تحملش تونستمیم

 ضاف به یشتریب جلوه تا باشم داشته هم گل گلدون

 .بده

 ریز به و افتاد دستم از هایبطر از یکی یکشت تکون با

 .دیغلت زیم

 کردنش دایپ یبرا رو دستم و زدم زانو کنان غرولند

 و یلزف یزیچ به سرانگشتام برخورد با. بردم زیم ریز

 شتریب رو دستم. کردم مکث یالحظه یبرا سرد

 ور یفلز یارهیدستگ به هیشب یزیچ و دادم حرکت

 یرو رو انگشتم و بستم رو چشمام. کردم احساس
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 نیزم تو یاریش لمس با دادم، حرکت یچوب سطح

 !شده پنهان زیم یزیچ واقعا شدم متوجه

 زیم. دادم هل قدرتم یهمه با رو زیم و شدم بلند

 یرو هاشهیپا یجا و کرد حرکت یسخت به نیسنگ

 نیزم یرو رفتنش کنار با. کرد جادیا یدگیساب کف

 و مدید رو یبرنز یارهیدستگ فیکث و گرفته خاک

 .بود بسته رو چهیدر انگار که ساده یقفل

 باز با. کردم بازش و انداختم قفل یتو رو خنجرم

 به گلوم شد، بلند هوا به خاک از یموج چهیدر کردن

 .شد شروع میاپیپ یهاسرفه و افتاده سوزش

 پس رو غبارآلود موج و دادم تکون هوا یتو رو دستم

 هی و بود یخال فضا چهیدر ریز یکیکوچ محوطه.زدم
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 چوب یهاتراشه نیب درست کیکوچ صندوقچه

 . قرارداشت

 کردن باز از یحت صندوقچه زده زنگ قفل کردن باز

 با نامه یادیز تعداد. بود ترراحت چهیدر خود

 یتو شده پخش جوهر و شده زرد نیپوست یکاغذها

 رخس اقوتی از پر سهیک کی عالوه به بودن صندوقچه

 در و طال سکه از پر یاگهید سهیک. سبز زمرد و

 .داشت قرار یبیعج زیچ صندوق یانتها تینها

 ورن ریز که طال جنس از یمثلث یهرم به هیشب یزیچ

 لندب و زیت ،نوکیمثلث یهرم. زدیم برق نیکاب اندک

 و شده یطراح تمام ظرافت ای و خورده قلیص که

 به و داشت سطحش یرو یاضاف اریش هی فقط

 .بود شده زونیآو بلند و یا نقره یریزنج
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 خوره،یم یدرد چه به یزیچ نیهمچ دونستمینم

 بود یزیچ هب هیشب شتریب بلکه نبود ورآالتیز به هیشب

 احتم. باشن داشته ازین بهش فیظر یکار یبرا که

 ریزنج. بود کرده پنهانش نجایا پدرم که داشت یلیدل

 نپنها لباسم قهی یتو رو هرم و انداختم گردنم به رو

 هچیدر به رو لیوسا هیبق و برداشته رو هانامه. کردم

 خوندمیم رو هانامه فرصت حال به دیبا. برگردوندم

 یدرد چه به ییطال هرم نیا دمیفهمیم دیشا

 .خوردیم

 که یاشده سرد جوشونده و برگردوندم سرجا رو زیم

 . دمیسرکش رو بود اورده لیو

 .شدم هانامه خوندن مشغول و نشستم تخت یرو
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 صاف بر یمبن یاخبار و سروته یب ییشعرها جز

 یبخور بدرد مطلب چیه یکشت تیامن و ایدر بودن

 .نبود هانامه نیب

 رفته رو و رنگ و برهم درهم خطوط نیب از

 اقعاو هاقسمت یبعض اما بخونم رو کلمات تونستمیم

 .نبودن خوندن قابل

  اومدم، خودم به دتریشد یتکون با

 بودم افکارم غرق چنان من و کرده غروب دیخورش

. بودم نشده یکشت یرعادیغ یهاتکون متوجه که

 گوش به رونیب از هاملوان صحبت بلند یصدا

 .دیرسیم

 .برگشتم عرشه به و کردم پنهان تخت ریز رو هانامه
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 اطراف به نگاهم اومده جانیه به یهاملوان دنید با

 رنو دنید با. کنم دایپ رو جانیه نیا لیدل تا دیچرخ

 بود یکشت به کینزد بایتقر یافاصله در که یکمرنگ

 دیسف یتجار یکشت. شدم زیچ همه متوجه بالفاصله

 لیباسکرو کلمه یرنگ قرمز درشت حروف که یرنگ

 .شدیم کینزد ما به داشت داد،یم نشون رو

 ش،دمید سکان پشت و چرخوندم سر امیلیو دنبال به

 .ستادمیا کنارش و دمیدو باال رو یچوب پلکان

 به ینطوریا ملوانا که یدار سرت یتو یفکر چه»

 «اومدن؟ جانیه

 :گفت رنیبگ ریمس از رو نگاهش نکهیا بدون
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 تو ییایدر دزد هی عروسک؟ یکنیم فکر یچ خودت»

 «کنه؟یم کاریچ طیشرا نیا

 :گفتم و موندم رهیخ یتجار یکشت به مردد

 «حمله؟»

 :گفت و زد یچشمک

 .«یکن استفاده مغزت از یگرفت میتصم نمیبیم»

 :زدم لب

 ...«اما...اما»

 «؟یچ اما»

 و حمله ییایدر دزد هی کار گفتم؟یم دیبا یچ واقعا

 رو نیا از ریغ یزیچ توقع شدیم مگه! بود یدزد
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 چشم دستم یرو یخورده داغ مهر به باشم؟ داشته

 :گفتم و دوختم

 یکار نیچن شم مجبور یزود نیا به کردمینم فکر»

 .«کنم

 :تگف و کرد اشاره یکشت سمت به اشاره انگشت با

 حمر ما به اونا بود برعکس طیشرا اگه یکنیم فکر»

 !«نه که البته کردن؟یم

 :گفت و زد لبخند

 کوچولو دختر یریبگ ادی من از یتونیم تا بهتره»

 ایدر یرو موندن زنده از یچیه تو ادیم بنظر چون

 ننینب تورو اقتدار هاملوان کهیزمان تا! یدونینم

 !«کنهینم قبول یتانیکاپ به تورو چکسیه
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 چیه هاملوان یهاچشم یتو بود، امیلیو با حق

 .نبود من به نسبت یاحترام

 «؟یبد رو حمله دستور نیاول یخوایم»

 ثباتا رو خودم دیبا من. بود من به یمتک یکشت ندهیآ

 دزدان مجمع در یگاهیجا بعد سال وگرنه کردمیم

 .نداشتم

 :زدم ادیفر و ستادمیا سکو یلبه یرو

 هاتوپ! دیکن آماده حمله یبرا رو خودتون »

 !«دیاریب رو باروت یهابشکه...آماده

 تادسیا کنارم امیلیو. دنیکش ادیفر زده جانیه هاملوان

 :زد ادیفر بلندتر و

 !«دوستان میبکش باال رو پرچم وقتشه»
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 پارچه و رفته طناب سمت به گهید مرد دو و اندرو

 .شد دهیکش باال به یاهیس

 ...دیسف یاجمجمه طرح با یمشک یاپارچه

 .بود شده برافراشته بالخره ییایدر دزدان پرچم

 وشگ به یتجار یکشت از یادهیترس یادهایفر یصدا

 دزدان پرچم دنید جهینت دونستنیم همه د،یرسیم

 !«یکشت رفتن دست از یعنی ییایدر

 :گفت یخشنود با امیلیو

 «.باشه جواهرات و شمیابر طاقه از پر بندمیم شرط»

 :زدم ادیفر فاصله نیترکینزد به دنیرس با

 !«دیبزن»
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 انفجار یصدا و اومدن نییپا کی به کی هامشعل

 و دیرس گوش به یگرید از بعد یکی هاتوپ

 .دنش روانه یتجار یکشت سمت به نیآتش یهاگلوله

 ابلهمق موقع به بتونن که نداشتن سرعت یاونقدر اونا

 تعادل رفتن نیب از با کنن آماده رو هاتوپ و کرده

 :زد ادیفر امیلیو حد از شیب یکینزد و یکشت

 نیترشیب یهرکس...من دوستان عرشه رو میبر وقتشه»

 !«ادیم رشیگ یشتریب درصد رهیبگ رو متیغن

 رها یهاطناب دهیکش انین از ییرهایشمش با هاملوان

 یکشت سمت به و گرفتن دست یتو رو هابادبان از

 .شدن ور حمله یتجار

 یلبه یرو مناسب رجهیش هی با که دمید رو کارال

 لهبالفاص رو کمانش و ریت و اومد فرود یتجار یکشت
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 یکشت دبانید سمت به رو ریت نیاول. رفت نشونه

 .رفت هاملوان کمک به و کرد روانه

 تکون شدت به یکشت سادم،یوا عرشه یلبه یرو

 رو یکشت یبدنه ایدر آلود کف امواج و خوردیم

 .کردنیم نوازش

 هب و گرفتم دست یتو رو میضخ یهاطناب از یکی

 یرو چوقتیه. دوختم چشم یکشت دو نیب فاصله

 !بودم نکرده یکار نیچن یواقع یکشت
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 .شدم ریغافلگ دمیشن سر پشت از که ییصدا با

 «؟یبد انجامش یتونیم یمطمئن»
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 دنید از اومدیم بنظر که دوختم چشم یامیلیو به

 :گفتم و کردم اخم. برهیم لذت من ضعف

 «؟یبجنگ هاتملوان همراه دینبا»

 :گفت و کرد لمس رو رشیشمش دسته

 هاتن رو یکشت ندارم قصد. شنیم موفق هم من بدون»

 !«فتهیب الک جان مثل یاتفاق دوباره تا کنم رها

 :گفت و زد اشاره دستم یتو طناب به چشم اشاره با

 تا یخوایم ترسن؟یم ارتفاع از هاکوچولو دختر»

 هاگ تا یبپوش دامن باشه الزم دیشا ببرمت؟ اونجا

 !«ینش غرق شده که هم دامنت لطف به آب تو یافتاد

 یتو رو هامناخن و فشردم هم یرو محکم رو لبم

 . کردم فرو دستم گوشت
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 . «دارم نگه تو یبرا رو هامدامن باشه بهتر هم دیشا»

 :گفتم و دمیکش رونیب رو خنجرم

 ور یاشتباه یجا و بره نشونه اشتباه خنجرم ممکنه»

 تمتیق گرون یشلوارا دیبا گهید اونوقت کنه، ناکار

 !«یریبگ قرض منو یهادامن و یبنداز دور رو

 ارهاب که یکار فکر یالحظه بدون و برگشتم عقب به

 .دادم انجام رو بودم کرده نیتمر پدر با دره یرو

 پا ریز به نکهیا بدون و دمیبر رو ثابت طناب خنجر با

 .دمیپر عرشه یرو از کنم نگاه کننده غرق یکیتار و

 آب شور قطرات و. خوردن صورتم به امواج و باد

 مثل و کردم جمع رو امتنه نییپا نشستن، پلکام پشت

 یچوب عرشه سمت به رو خودم تاب دادن حرکت

 مک طناب شتاب عرشه به دنیرس قبل یول دادم جلو
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 ول رو طناب دیبا ای داشتم فرصت لحظه چند. شد

 تا طناب با ای و عرشه سمت دمیپریم و کردمیم

 و کرده ریگ یمونیم نیع و برگشته عقب به وسط

 .موندمیم کمک منتظر زده خجالت

 !«امیلیو کنه لعنتت خدا»

 طناب. بود یعوض اون از گرفتن کمک از بهتر مرگ

 و کردم ول فاصله نیترکینزد و لحظه نیآخر در رو

 جلو به خودم دادن هل یبرا شتاب یلحظه نیآخر از

 !نبود یکاف اما کردم استفاده

 شدت ای صورتم و شدن چنگ عرشه یلبه به دستام

 مسیخ یهادست. شد دهیکوب قیقا یچوب یبدنه به

 اره نکهیا از قبل و نداشت رو وزنم داشتن نگه توان

 .شد حلقه مچم دور مردونه یدست بشم
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 هک یصورت با اندرو. دمیکش باال رو خودم یسخت به

 :گفت بود خون قطرات از دهیپوش ازش یمین

 !«بود کینزد»

 :گفتم و زدم اششونه یرو دست

 .«ممنونم»

 همون با روبرو عرشه از امیلیو برگشتم عقب به

 دبو یکاف. بود من به رهیخ کن خرد اعصاب پوزخند

 اما بشه یکشت کمال و تمام صاحب اون و رمیبم من تا

 والمام ایزود نیا به نداشتم میتصم من. بود کورخونده

 !کنم مشیتسل رو

 یراب و دمیکش ریشمش سر پشت از یادیفر یصدا با

 .برگشتم عقب به مبارزه
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 یظانمحاف. بود برپا یامتیق یتجار یکشت عرشه یرو

 یعس تپانچه با ییطال یهانشان و دیسف یهالباس با

 ام افراد اما رنیبگ رو رانهیغافلگ حمله یجلو داشتن

 .داشتن مبارزه یبرا یشتریب مهارت

 ونسمتش به و کرده بلند رو بزرگ بشکه نیچند اینا

 که بود نیسنگ یقدر به بشکه هی هر. کردیم پرتاب

 .کنه ناکار رو نفر دو تونستیم

 با ییمردا و شده رهیت خون به آلوده یکشت یچوب کف

 یور بودن، قرمز به آغشته حاال که یدیسف یهالباس

 .افتادنیم نیزم

 یادافر از یکی یضربه و دمیکش رونیب رو رمیشمش

 هضرب ریز کردم، دفع رو بود کرده حمله سمتم به که

 نموندم، حرکت نیسوم منتظر و دادم یجاخال دومش
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 ونخ ریشمش یغهیت و شکافت رو پهلوش رمیشمش

 هنکیا نه کنم وارد جراحت فقط داشتم یسع شد، آلود

 .بکشم رو یکس

 رو راهم بود، نفر سه با مبارزه مشغول سخت اندرو

 ریشمش پشت با. رسوندم بهش رو خودم و کردم باز

 دنیکش و چرخش هی با و زدم ضربه شونیکی سر به

 .بزنم بهم رو یدوم تعادل هاطناب از یکی

 مکث بدون و نشست مرد ینهیس یقفسه یرو اندرو

 .دیکش گردن ریز رو خنجرش

 .گشت هیبق دنبال به نگاهم

 یدونه تا رو رهاشیت یشفقت و رحم چیه بدون کارال

 اجساد از پر دورش دورتا و بود کرده استفاده آخر
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 چشم یتو اکثرا که بودن ییرهایت با شده کشته

 .بود رفته فرو راستشون

 یسربازها و کنن نفوذ هانیکاب به شدن موفق هاملوان

 ات کردن آب یتو دنیپر به شروع زده وحشت یکشت

. کنن دایپ نجات که باشن داشته نویا شانس حداقل

 و نداشتن رو یایدر دزدان یکشت با مواجه انتظار

 ما یبرا راحت یروزیپ هی باعث یآمادگ عدم نیهم

 .بود شده

 :زد ادیفر اندرو

 !«سرت پشت تانیکاپ»

 فرو امنهیس یقفسه یتو یزیچ که برگشتم عقب به

 .رفت
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 ...درد

 کرده تجربه عمرم به که یزیهرچ از دتریشد یدرد

 یدرد و پوست و گوشت شدن شکافته حس. بودم

 . دیچیپ امنهیس یتو که

 فرو و کردم حس رو نفسم شدن قطع یالحظه یبرا

 یکم و امشونه راست قسمت که سرد یاغهیت رفتن

 . شکافت رو امنهیس از باالتر

 ردنگ یتو و کرد عبور گوشم کنار از ریت مثل یزیچ

 رشیشمش یلبه و ستادهیا مقابلم که رفت فرو یمرد

 رونیب لباسم نیب از که بود یرنگ سرخ خون به آغشته

 . زدیم
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 بعد و زدن پلک رنگش یآب یهاچشم لحظه چند

 و گذاشته گردنش یرو رو دستش کهیدرحال یرو

 .افتاد دیچکیم نییپا انگشتاش نیب از خون

 یدست. بدم رونیب رو نفسم تونمینم کردمیم احساس

 یسع که دمید رو اینا و نشست کمرم دور پشت از

 . رهیبگ رو من هوا و نیزم نیب داشت

 نیترکیکوچ با امشونه و بود حسیب راستم دست

 یصدا رفت،یم یاهیس چشمام. دیکشیم ریت یتکون

 :گفت که دمیشن رو اینا

 !«قهیعم زخمش داره، یزیخونر »

 :دیرس گوشم به دورتر ییجا از کارال یصدا سپس و

. نزن تدس بهش اصال. یبکش رونیب رو ریشمش دینبا»

 !«یکشت به میگردون برش دیبا
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 دادیم نشون هاملوان یشاد از یناش یهمهمه یصدا

 شدن سست به رو هامپلک. بود ما تصرف در یکشت

 ذهنم یکیتار نیب یتفاوت تونستمینم گهید و رفتنیم

 .بشم قائل تار و رهیت آسمون و

 ...پلک کی

 ...پلک دو

 نمبز پلک بتونم بار نیسوم یبرا نکهیا از قبل و

 . گرفت آروم درد و کرد غلبه چشمام به ینیسنگ

. کردم باز چشم صورتم یرو یسیخ و یخنک حس با

 که یسیخ حوله و آوردم باال یکم رو چپم دست

 .زدم کنار رو بود هاملب یرو
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 کیتار اونقدر. قبل مثل درست بود، کیتار جا همه

 دوباره که یدرد از تنها رو داریب و خواب و فرق که

 . کنم حس تونستمیم بود دهیچیپ امشونه یتو

 دهیکش شونه سمت به نگاهم شد باعث دستم یخنک

 سرم یتو شدت به درد گردنم دادن حرکت با بشه،

 امشده چفت یدندونا نیب از ناخودآگاه و دیچیپ

 . شد بلند امناله یصدا

 .بودم تنها من و نبود اتاق یتو یکس

 روش خون رهیت لک که یاکهنه یپارچه با دستم

 یبو تونستمیم و بود شده بسته خوردیم بچشم

 هب هیشب ییبو. کنم احساس پارچه ریز از رو یتند

 !یاهیگ یپماد
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 ددر چنان راستم دست اما بشم بلند جا از کردم یسع

 احساس. کنم هیتک بهش تونستمینم که کردیم

 .شده برابر چند امشونه وزن کردمیم

 روف نهیس در قلبم عرشه از یزن غیج یصدا دنیشن با

 . ختیر

 باال یکم رو خودم و زدم چنگ ملحفه به زحمت به

 .نمیبش بتونم تا دمیکش

 گبزر یکوه از که داشتم رو یآدم حس نشستم یوقت

 یرو سرد یعرق درشت قطرات. باشه رفته باال

 آب انویل به. بود شده خشک دهنم و نشسته میشونیپ

 . دمیکش سر رو آب نفس کی و زدم چنگ تخت کنار

 زا رو پاهام هراسون بار نیا غیج یصدا شدن تکرار با

 و گشتم هامچکمه دنبال به. کردم زونیآو تخت یرو
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 کف برهنه یپاها با ستین ازشون یاثر دمید یوقت

 .ستادمیا یکشت

 و رفتیم جیگ یکشت مانند تاب حرکات با سرم

 . شدیم یمستول بهم شتریب یسست و ضعف

 قاال بهم رو یشتریب درد و شده زونیآو راستم دست

 به و برداشتم رو تخت یرو دیسف یپارچه کرد،یم

 گردنم دور کردم یسع و بستم دستم دور زحمت

 ،یحرکت هر با و شدیم حفظ حالتش اگه. کنم قالبش

 کنم تحمل رو دردش تونستمیم بهتر خوردینم تکون
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 در به انگار رفتم، رد سمت به نامتعادل یحالت با

 یدراونق دستم. بودن کرده زونیآو یتن ستیب یاوزنه
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 یکم با. کنم باز رو در یحت بتونم که نداشت جون

 ییهاقدم با و کردم باز رو در بالخره رفتن کلنجار

 حاال زن یهاغیج یصدا. رفتم عرشه سمت به آهسته

 .دیرسیم گوش به ترواضح

 ! «میبر دیبذار. دیکن رحم ما به! کنمیم خواهش»

 یخونسرد با که دیرس گوشم به امیلیو یصدا

 :گفتیم

 نیب رو غنائم توننیم دادم قول خدمه به من»

 قولم ریز تونمینم حاال قطعا و کنن میتقس خودشون

 البته. کنهینم عوض رو حرفش هرگز تانیکاپ هی. بزنم

 میکنیم ادهیپ سواحل سمت یبعد توقف در رو ما که

 ...«موقع اون تا یول

 . شدن انینما چشمم یجلو ریتصاو
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. باشن داشته یحساب جشن هی توننیم هاملوان»

 یسع بهتره. اسگهید یهفته دو حدود ما یبعد توقف

 .«نیایب کنار تیوضع با نیکن

 هااون یتا سه. بودن زده زانو نیزم یرو زن چهار

 و تنداش تن به یفیکث بایتقر و رهیت ساده، یهالباس

 خوش شمیابر جنس از ییهالباس بود، جلوتر که یزن

 یمین که یزیر نهیس و داشت ییطال یهالبه با دوخت

 جواهراتش برق. بود پوشونده رو اشنهیس یقفسه از

 .زدیم ادیفر رو بودنش زاده اشراف هم نجایهم از

 رنگش ییطال یموها و بود گرفته دود صورتش

 .بودن شده آشفته

 یچونه ریز رو دستش شد، خم جلو به امیلیو

 شونزده از شتریب اومدینم بنظر. بود گذاشته دخترک
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 گهید زن سه دیفهم شدیم وضوح به. باشه داشته سال

 .بودن زاده اشراف دخترک یهاخدمه

 فشیظر و صاف دست پوست و مرتب یهاناخن از

 هشون یسادگ به یکار یحت دختر نیا دیفهم شدیم

 .نداده انجام هم موهاش زدن

 من اتاق تو یروز چند هی دیشا. اومده خوشم تو از»

 .«بدنگذره بهت

 با بعد و شد رهیخ امیلیو یهاچشم به یالحظه دختر

 امیلیو ینیب یتو و دیکش عقب رو سرش قدرت

 . رفت هوا به امیلیو ادیفر. دیکوب

 !«وانهید یهرزه»

 .ردک فوت رو نفس و گذاشت شینیب یرو رو دستش
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 هرزه یکوچولو نیا که حاال...دیاریب رو تخته»

 ساحل تا دیبا که البته! بره میبذار بهتره بره، خوادیم

 دهیناد رو هاکوسه حضور دینبا خب، و یکن شنا رو

 !«میریبگ

 :گفت هاملوان به رو

 .«خودتون مال دخترا هیبق. نییپا دشیبنداز»

 رو وزنم داشتن نگه توان گهید پاهام کردم احساس

 :گفتم و کردم جمع صدام یتو رو توانم تمام. ندارن

 !«نیکن صبر»
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 به ینگران با اندرو. دنیچرخ من سمت به هانگاه

 :گفت و برداشت قدم سمتم

 «خوبه؟ حالت زابل؟یا»

 زحمت به و دادم هیتک هانرده از یقسمت به رو دستم

 .داشتم نگه رو خودم

 .«مینک صحبت باهم دیبا که معتقدم. امیلیو تانیکاپ»

 صحنه یالیخیب با و ستادهیا ترطرفاون یکن کارال

 نه و اومد جلو یقدم نه. کردیم تماشا رو مقابل

 که یمسائل از رو خودش که بود بلد. کرد یدخالت

 !داره نگه دور نداشت ربط بهش

 :گفت بود دهیرس بهم بایتقر گهید که اندرو
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 ارهدوب دستت من یخدا ،یکن استراحت االن دیبا تو»

 .«کرده یزیخونر

 :گفتم زحمت به

 .«خوبم من»

 :گفت و دیکوب بهم رو هاشدست کف امیلیو تانیکاپ

 کرده باز چشم خفته یملکه که نمیبیم! یافتخار چه»

 بعد و میدار وداع مراسم هی. شده ملحق ما به و

 .«کنم صحبت اهات تونمبیم

 :گفتم و کردم یپافشار

 !«تانیکاپ االن نیهم»

 :گفت دختر به رو و زد یکج لبخند
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 هم گهید یقهیدق چند یتونیم! کرده رو بهت شانس»

 .«یبکش نفس

 :گفت و اومد من سمت به بلند ییهاگام با

 «؟یزد بهم رو حمیتفر که هیمهم کار نقدریا»

 :گفتم و کردم اخم

 «م؟یداشت یتوافق چه ما»

 :گفت و انداخت یشونیپ به ینیچ

 «خب؟»

 تانیکاپ هردو نظر دیبا مهم، ماتیتصم مورد در»

 کردن پرت یبرا یتونینم ییتنها به تو و بشه اعمال

 .«امیلیو یریبگ میتصم ایدر تو نفر هی

 :گفت و شد محو صورتش از لبخند
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 صورتت تمام. یباش فشار تحت یلیخ کنمیم فکر»

 .«شده سرخ هاتگونه و کرده عرق

 .گذاشت میشونیپ یرو و آورد جلو رو دستش

 و یبر تخت به که چطوره. یدار هم تب! اوه»

 .«یبسپر من به رو مهم ماتیتصم

 خشم با. شدم اشنهیس به نهیس و رفتم جلو یقدم

 :گفتم

 یتادفرس منو تو که رمیبگ نظر در نطوریا دیبا دیشا»

 رو من یکشت یبتون و رمیبم دیشا تا یکشت اون به

 !«یکن تصاحب

 .کرد یتالق نگاهم با تیجد با نگاهش
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 خودش جون مراقب و باشه زرنگ دیبا یهرکس»

 !«باشه

 تونستمیم که جلو اونقدر بردم، جلوتر رو صورتم

 .کنم حس رو هاشنفس یبو

 :دمیغر

 تمیتسل رو زیچ همه یسادگ نیا به ستین قرار من»

 عمل قرار طبق ای! میداشت قرار هی ما. امیلیو کنم

 ترک رو یکشت که یاون ساحل ه دنبیرس با ای یکنیم

 !«نیهست افرادت و تو کنهیم

 و دیکش عقب بعد و موند رهیخ چشمام به لحظه چند

 :گفت

 اونا یگیم تو اگه! مادموازل یبگ شما یهرچ. باشه»

 !«موننیم پس! موننیم
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 :گفتم و دمیکش عقب نفسیب

 ندارن رو اتاق از خروج اجازه نیدیم بهشون اتاق هی»

 یانگشتا اگه. بزنه دست بهشون نداره حق هم یکس و

 قسم بخوره، دخترا نیا به افرادت از یکی دست

 بند به بند رو دستش یهاانگشت تک تک خورمیم

 .«امیلیو کنم کهیت کهیت

 .زد لبخند و درومد تیجد از صورتش

 ینطوریا. ادیم خوشم اتهیروح نیا از. خوبه»

 .«یشیم رتریدلپذ

 :گفت هاملوان به رو و رفت عقب

 و دیکن میتقس رو هامتیغن. شد عوض برنامه»

 عوض در ره،یگیم یشتریب سهم درصد پنج یهرکس

 ونبهش اتاق هی توماس،. ستنین شما سهم دخترها نیا
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 دست بهشون نداره حق یکس. کن شونیزندان و بده

 مجازات دیدونیم خودتون نمیبب یچیسرپ هر. بزنه

 !«هیچ

 و رفتن میغنا و طالها سراغ به معترضانه هاملوان

 به ات کرد بلند رو دخترها داشت نام توماس که یپسر

 .ببره اتاقشون

 :گفت ینگران با اندرو

 .«اتاقت به یبرگرد کنم کمکت بذار»
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 اینا. رفتم نمیکاب سمت به اینا و اندرو همراه رمقیب

 :دیغر
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 هی قطعا نباشه حواسمون اگه! رکهیز باز حقه هی اون»

 .«بشه خالص ما شر از تا کنهیم دایپ یراه

 :گفتم فیضع ییصدا با

 به رو پدرم یکشت ستین قرار من. اینا نباش نگران»

 نخو به خنجرم باشه الزم اگه. بدم باد به یراحت نیا

 .«ندارم ییابا انجام از بشه، آلوده لیو تانیکاپ

 در و بود داغ شدت به بدنم دم،یکش دراز تخت یرو

 دست. بود زده خی شدت به پام و دست کف عوض

 :گفت و نشست میشونیپ یرو اندرو

 .«کنهیم عفونت داره زخمت احتماال. یدار تب»

 رو کارال لطفا اندرو. شمیم خوب. ستین یمشکل»

 .«نجایا اریب
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 .رفت و داد تکون رو سرش

 :گفت و نشست د،یکش جلو رو یصندل اینا

 باشه الزم دیشا م؟یبر یخشک سمت به یخوایم»

 .«نهیبب تورو یپزشک

 دزدان نشون به و دادم باال یکم رو دستم نیآست

 .کردم اشاره ییایدر

 باز من یرو به رو در یپزشک چیه عالمت نیا با»

 .«یدونیم خوب نویا هم خودت. اینا کنهینم

 :گفت و دیکش سرش به یدست

 .«درسته»

 :گفتم و انداختم در به ینگاه
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 کسچیه خوامینم. یکن یکار هی برام خوامیم ازت»

 .«بدونه

 :گفت و اومد جلوتر یکم

 .«دمیم انجام باشه یهرچ»

 مایلیو از چشم. باش یکشت یتو من گوش و چشم»

 با. باشه بهش حواست یحساب خوامیم. ندار بر

 از که کن وانمود یجور و شو یمیصم ارشیدست

 ازشون یتونیم ینطوریا. یهست یناراض من حضور

 .«یبکش حرف

 دادیم نشون رونیب از یچوب یهاتخته ریرجیج یصدا

 نیب نگاهش سرعت به اینا. انیم دارن کارال و اندرو

 :گفت و دیچرخ اتاق در و من

 .«بلدم رو کارم من. تانیکاپ باشه راحت التونیخ»
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 :گفتم و زدم یفیضع لبخند

 .«یبر یتونیم»

 الکار و اندرو و شد باز یریرجیج یصدا با نیکاب در

 .شدن داریپد در چارچوب نیب

 .«کنم صحبت کارال با تنها خوامیم اندرو ممنونم»

. اشهب نداشته ما گذاشتن تنها به یلیتما دیرسیم بنظر

 بنظر و بود نشسته کارال یشونه یرو یدیش

 دشخو یتینارضا ییهوهو با. بود شهیهم از ارتریهوش

 . کرد ابراز اتاق در بودن از رو

 .بود ستادهیا در درگاه نیب هنوز اندرو

 .«خوبم من کن باور. اندرو بذار تنهامون لطفا»
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 نشون خودش از نشستن به یاعالقه نکهیا بدون کارال

 :گفت و زد هیتک وارید به بده

 «؟ینیبب رو من یخواستیم »

 :گفتم و کردم جاجابه رو خودم یسخت به

 دیبا تو ستمین من یوقت. یگرفتیم جلوشو دیبا»

 به رو دخترا اون بود کینزد. باشه یکشت به حواست

 !«بده کشتن
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 :گفت و انداخت باال یاشونه کارال

 تو ستین قرار من. اسشده فیتعر من یکارها »

 .«کنم یدخالت هاتانیکاپ یکارها
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 :گفتم و دادم باال ییابرو

. نیهست یکشت یتو من اعتماد مورد افراد اندرو و تو»

 هب حواستون شماها ستمین یوقت که راحته المیخ من

 .«باشه اوضاع

 :گفت تفاوتیب کارال

 نیا. اندازمینم در لیو تانیکاپ با رو خودم من»

 نه! دوتورنا زابلیا یتانیکاپ تو شماست، نیب مشکل

 تتمشکال پس از ییتنها به خودت دیبا نیبنابرا! من

 .«یایبرب

 :گفتم ناباور

 .«میدوست هم با کردمیم فکر»

 :گفت و اومد جلو قدم چند کارال



 

Romanzo_o 344 

. دمیم انجام رو ادیبرب ازم که یاساده یکارها من»

 هب تورو بود کینزد که یزخم یرو گذاشتن دارو مثل

 تمسین یاحساس آدم من! نکن اشتباه اما. بده کشتن

 من یرو ییزهایچ نیچن یبرا کن یسع. تانیکاپ

 زنده که کنمیم یزندگ یجور فقط من. ینکن حساب

 !«بمونم

 :گفتم و دادم فشار هم یرو رو هاملب

 .«دمیفهم نویا که خوبه»

 :گفت و کرد اشاره بازوم به سر حرکت با

 .«بندازم بهش ینگاه هی یخوایم»

 :گفتم اما کشتیم منو داشت درد نکهیا با
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 سر دیبا االن کنمیم فکر. یبر یتونیم. ممنون نه»

 !«یباش یبان دهید پست

 :گفت و داد باال یاشونه

 .«یراحت هرجور»

 از هگید شدم، تنها و شد بسته سرش پشت در یوقت

 به که ییصدا تنها. نبود یخبر عرشه یرو یهمهمه

 آب نیسهمگ ضربات کوبش یصدا دیرسیم گوش

 نواختکی و مداوم یهاتکون و بود یکشت یبدنه به

 از رو یمانند ریرجیج یصدا که امواج یرو یکشت

 . کردیم منتشر یکشت کف یهاچوب

 زیم یرو که یکیکوچ شمع تک نور با نیکاب یفضا

 نویا توان یحت من و بود شده روشن داشت قرار

 . کنم خاموش رو شمع و شم بلند که نداشتم
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 و فشردم بالش به رو عرقم از سیخ صورت و سر

 و بود گنگ سرم یتو زیچ همه. بخوابم کردم یسع

. رسنیم گوشم به چندان دو صداها کردمیم حس

 و سوختیم کوره مثل یالحظه و گرفتیم گر بدنم

 یهااستخون جون به نیسهمگ یلرز بعد قهیدق چند

 حس که شدیم سردم یحد به و فتادیم دردناکم

 کرده ریگ زمستون یهابرف وسط انیعر کردمیم

 . باشم

 و کشمب باال رو پتو که نداشت توان نقدریا یحت دستم

 بهم لرز شدت از دندونام. بپوشونم رو خودم

 .بشه جدا تنم از بود کینزد روحم و خوردنیم

 تنم و رفتیم نیب از ومدیم که یسرعت نیهم به سرما

 کردمیم حس که یحد به شدیم سرد یعرق غرق
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 تیوضع به ضعف و یگرسنگ. شده سیخ بالش تمام

 .ودب دهیبر رو امانم جهیسرگ و شده اضافه وحشتناکم

. دمیپر خواب از دیشد لرز با و برد خوابم بار نیچند

. دمیکش خودم یرو رو پتو و شدم زیخمین زحمت به

 یهاچشم و گرفتم آرامش یکم بدنم شدن گرم با

 مگر بالخره بود تار و یاشک مدت تمام که سوزناکم

 . شد خواب
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 شکمم داغ پوست یرو خنک یزیچ کردم احساس

 ازب توان و بود یداریب و خواب جیگ ذهنم. شد دهیکش

 ریرجیج یصدا. نداشتم رو نمیسنگ یهاپلک کردن

 شدم متوجه و کردم باز چشم. کردیم تمیاذ یمانند
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 عرق سیخ تخت تمام و سوزهیم یداغ و تب از تنم

 رهیخ باز مهین در یرو نگاهم شدم که زیمخین. شده

 دیشا ای بود اومده بهم زدن سر یبرا اندرو دیشا. موند

 .کارال هم

 و بردم باال دست زخمم خارش حس و دیشد درد با

 عفونت داشت زخم. زدم عقب رو دیسف پارچه

 .کردیم

 یشمع یرو چشمم. بود شده لرزان و سوکم اتاق نور

 تمام موم و رفته نییپا حد نیاخر تا که نشست

 .بود پوشونده رو اطرافش

 یزفل هیپا سمت به رو دستم و شدم خم جلو به یکم

 یداغ از هیپا به برخورد با دستم. کردم دراز مشع

 خودم و دادم قدرت انگشتام به گهید یکم. سوخت
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 به. ادیب دستم تو شمع یجا یدسته تا دمیکش جلو رو

  بعد و کردم فوت رو شمع و دمشیکش خودم سمت

 به فلز یانتخا. ختمیر زیم یرو رو شده اب موم

 .بود داغ شدت

 .نبود یا چاره. دادمیم انجامش دیبا

 نکهیا بدون و بستم رو چشمام دم،یکش نییپا رو باند

 لزف بدم ترس مهلت ذهنم به و کنم یااضافه فکر چیه

 .دادم قرار زخمم یرو رو گداخته

 یبو و پوست و گوشت سوختن زیج یصدا

 رو استخونم مغز تا که یدرد با شد همراه یسوختگ

 .دیکش شیات به

 شده بسته و سوخته زخم کردم، جدا رو فلز یوقت

 .بود
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. داشتم دیشد عطش احساس و بود خشک گلوم

 هر و بودن شده پوست پوست یخشک از هاملب

 .آوردیم درد به رو گلوم یخنجر مثل نفس

 قاتا توس کردمیم احساس. ستادمیا سرپا زحمت به

 یدگیگند مثل ییبو. رسهیم مشامم به یخاص یبو

 کی جز عرشه یرو. رفتم رونیب اتاق از. خام یماه

 یکس گهید ،یکشت تیهدا یبرا یکی و دبانید نفر

 .شدینم دهید

 بود ربهت. دادم رییتغ نییپا پلکان سمت به رو رمیمس

 .کردمیم دایپ اندرو دیشا بعد و دمینوشیم اب اول

. خوردمیم تلوتلو یکشت مانند گهواره حرکات با

 رو هابشکه کی به کی. دمیرس هابشکه به بالخره

. کردم پر رو یچوب وانیل دمیرس اب به یوقت و دمییبو
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 یداغ و عطش تونست تازه هم پشت وانیل سه

 کردمیم حس هنوز گرچه بده کاهش رو وحشتناکم

 .سوزهیم کوره یتو داره پوستم

 درد حاال آبم از شده پر معده برداشتم، نون یاتکه

 که بودم نرسونده لب به رو نون هنوز. بود گرفته

 بزنه خشکم سرگا شد باعث یفیخف غیج یصدا

 و خواب نیب از انگار که محو و فیخف نقدریا یغیج

 .بود دهیرس گوشم به یداریب

. تادمسیا راهرو یتو و رفتم رونیب نیکاب از سرعت به

 .دینرس ییصدا چیه دادم گوش یهرچ

 .نشم میتسل کردیم واپارم یحس
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 ثراک در. کردم نیکاب یهااتاقک نیب زدن قدم به شروع

 و تورها یرو کهیدرحال هاملوان و باز هااتاقک

 .دنیکشیم خرناس بودن، دهیکش دراز سکوها

 که دمیرس جهینت نیا به دمیرس فیرد یانتها به یوقت

 .شده یاشتباه نیچن باعث ونیهذ و باال تب

 یا ناله یصدا بار نیا که بودم برنداشته قدم دو هنوز

 .دمیشن رو شد سرکوب عیسر که

 !بود اتاق نیآخر از صدا

 ...زنونه ییصدا

 .زد خی تنم کرد خطور ذهنم به که یفکر با
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 به که ختیر بهمم چنان فکر نیا از یناش خشم

 باال رو راستم یپا کردم، حرکت در سمت به سرعت

 .دمیکوب در یتو قدرت همه با و بردم

 به یوحشتناک شترق یصدا با و شد باز انتها تا در

 .خورد وارهید

 .موندن رهیخ من یرو نگاه نیچند

 جفت کی و تفاوتیب نگاه سه وحشتزده، نگاه دو

 .خاموش و باز مهین چشم

61 

 

 :زدم ادیفر صدام حد نیبلندتر با

 «ن؟یکنیم یغلط چه دیدار»
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 ندیکش باال رو شلوارشون سرعت به هاملوان از دوتا

 .ستادیا صاف یهمونطور تفاوتیب یکی یول

 .دیچرخ زدهوحشت یدخترها یرو نگاهم

 دستشون ریز کبود یبدن با برهنه هامهیند از یکی

 یندها و بازمهین ییهاچشم با گهید مهیند بود، افتاده

 افتاده نیزم یرو بود زده رونیب ازش خون قطرات که

 .باشه مرده دیرسیم بنظر و

 تداش تن به لباس هنوز اما بود زاده لیاص که یدختر

 .بود اشک غرق صورتش و

 :گفت و اومد جلو بود برهنه که یملوان

 «؟یش ملحق ما به یخوایم س؟ییر هیچ»
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 درونم چنان تیعصبان. خوردیم رو خونم خون

 .کردم فراموش رو یماریب و تب که دیجوشیم

 شما مگه ن؟یکنیم دیدار یغلط چه هست معلوم»

 .«دینزن نایا به دست دینداشت دستور

 عقب و جاخورده یکم ومدیم بنظر گهید ملوان دو

 جلو. ودب هیبق از ترگستاخ که یاون یول باشن دهیکش

 :گفت و اومد

 ودهب نیا قانون شهیهم. میریگینم دستور زن هی از ما»

 ما الم هیبق کنهیم انتخاب تانیکاپ که یدختر جز که

 .«نهیهم تیوضع االنم. باشن

 :داد ادامه و پام یجلو کرد تف

 «گمشو حاال»
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 شدینم گرفته جلوش اگه یگستاخ و جسارت نیچن

 .شهب لیتبد یحساب درست شورش هی به تونستیم

 .دیلرزیم خشم از تنم تمام

 ...دهیگند یماه یبو

 .بود اتاقم یتو که ییآشنا یبو

 یرو یدست نکهیا از داشتم خواب یتو که یحس

 شده دهیکش شکمم

 .بود مونده باز کنان ریج ریج که یدر و

 «؟یبود من اتاق یتو...تو»

 :گفت و زد یپوزخند

!  مرد همه نیا نیب. ستین یکشت تو زن هی یجا»

 .«یکردیم نجاهاشویا فکر دیبا یاومد یوقت
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 دو. داد ادامه رو کارش و برگشت مهیند سمت به

 .بودن رهیخ من به وحشت با هنوز گهید ملوان

 .بودم شده کور تیعصبان از رفتم، رونیب اتاق از

 .انفجاره درحال مغزم یرگا کردمیم احساس

 دو دهیخواب یهاملوان کنار از و شدم یبغل اتاق وارد

 .برداشتم تپانچه

 اهشنگ نکهیا قبل و برگشتم اتاق به سرعت همون به

 .رفتم نشونه رو اول کیشل بچرخه من یرو

 باروت یبو و کرد پر رو اتاق انفجار بلند یصدا

 در یملوان یگلو از که یخرخر یصدا با شد ختهیآم

 شلوارش خواستیم و گرفته جرات تازه که ومدیم

 .بکشه نییپا رو
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 زا حاال که برهنه مرد به رو. کردم فوت رو تپانچه دود

 :گفتم و انداختم بود دهیچسب وارید به و دهیپر جا

 «اسم؟»

 .دنیلرز هاشلب

 «؟یزدیم حرف خوب که االن تا شد؟ یچ»

 :گفتم و کردم اشاره یکی اون به

 «اسمش؟»

 :گفت و دیپر چشمش پلک

 .«آلبرت گنیم بهش»

 «رو؟ اتجمله اخر تانیکاپ دمینشن»

 :گفت کنان پته تته

 .«تانیکاپ دیببخش»
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 :گفتم و نشست مرد یرو نگاهم

 با. یشبا نداشته ازین هردوپات به کنمیم فکر آلبرت؟»

 .«کرد یزندگ شهیم هم پا هی

 ادشیفر و گرفت هدف رو پاش میمستق دوم کیشل

 .رفت هوا به

 :گفتم دیلرزیم ترس از که یکی اون به رو

 !«حاال نیهم. اریب رو لیو تانیکاپ برو»

 گهید یهاملوان من، ادیفر و کیشل یسروصدا از

 سرک و بودن کرده تجمع سرم پشت و شده داریب

 شده یچ ننیبب تا دنیکشیم

 غلبه درد به خشمم یول داشت درد شدت به دستم

 .بود کرده
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. کردم بلند رو کردیم هیگر که یامهیند و رفتم جلو

 :گفتم و دمیچیپ دورش ییپتو

 .«کنمیم مراقبت ازت. نباش نگران. نیبش بانوت کنار»

 :دمیغر و ستادمیا آلبرت سر یباال محکم ییهاقدم با

 !«فیکث موش»
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 .رفتم جلو و برداشتم ییچاقو مرده ملوان بیج از

 «شده؟ خبر چه نجایا»

 .دیرس گوشم به امیلیو آلود خواب یصدا

 !«یپرسینم زتیعز یهاملوان از چرا»

 :گفت خشونت با
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 «خبره؟ چه نجایا گ؟یه»

 .گفت رو زیچ همه مهین نصفه کنان پته تته گیه

 انوز البرت کنار. دمیشن رو امیلیو کالفه پوف یصدا

 :گفتم و زدم

 سر ییالب چه گفتم ل؟یو تانیکاپ گفتم یچ بهت ظهر»

 «بخوره؟ دخترا نیا به دستش که ارمیم یکس

 فرو البرت اشاره انگشت یتو رو چاقو. نداد یجواب

 .دیرس فلک گوش به ادشیفر. کردم

 «نه؟ ای کنمیم قطع رو انگشتاش دونه دونه گفتم»

 ونهنش رو شصت انگشت بار نیا و بردم باال رو چاقو

 :گرفتم
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 چه من اتاق تو هوم؟ ؟یبزن حرف یتونیم هنوز»

 «؟یکردیم یغلط

 :زد ادیفر دردآلود و نامفهوم ییصدا با البرت

 ...«کمک...بده نجاتم...کمک تانیکاپ»

 شدن قطع آور تهوع یصدا دم،یکش باال رو چاقو

 .دمیشن وضوح به رو انگشتش مفاصل

 یجا که! یببر سوال ریز منو اراتیاخت یکرد جرات»

 هک کنهیم یکار زن نیهم ست؟ین یکشت تو زن هی

 .«برسه هم رآبیز لومترهایک به ادتیفر یصدا

 هدف دستش کف بار نیا و آوردم نییپا رو چاقو

 .شد زیت یغهیت

 :گفتم یبلند یصدا با



 

Romanzo_o 363 

 به کنه، یچیسرپ من میمستق دستور از یهرکس»

 به یهرکس. شهیم مجازات ممکن نحو نیبدتر

 رسوالیز رو من بودن تانیکاپ بده، جرات خودش

 .«هفتیم براش که هیاتفاق نیترکیکوچ نیا ببره،

 .ستادمیا امیلیو یروبرو و شدم بلند جا از

 نن؟ک یچیسرپ نیچن که گستاخن نقدریا هاتملوانان»

 از دور گهید ؟یخبریب یوقت و گوشت ریز اونم

 «بکنن؟ توننیم کاریچ چشمت

 .گذاشت رو اثرش حرفم

 دیفس لباس با و بردم باال رو خونم به آغشته یدستا

 :گفتم و کردم پاک امیلیو

 «شما؟ اما. بود من مجازات نیا»
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 شده گشاد یهاچشم با که برگشت یاخدمه سمت هی

 .بودن ما به رهیخ

 دیبا که میدار مسافر دو. دیکن آماده رو مرگ یتخته»

 !«میکن ادشونیپ

 رفته نیب از پاش هی و دست هی کهیدرحال البرت

 ریز امیلیو دستور دنیشن با گیه و کردیم بود،ناله

 زد هیگر

 هب اونا. کنمیم خواهش...تانیکاپ. ندارم یریتقص من»

 .«دیبگذر جونم از تانیکاپ! اوردن منو زور

 من هب رهیخ بیعج یحالت با نگاهش کهیدرحال امیلیو

 :گفت بود

 یاشب داشته رو شلوارت سگک اریاخت ینتون یوقت»

 !«دشونیببر. یخورینم من گروه بدرد
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 با و گرفتن رو هردو ادیفر و همهمه با هاملوان

 .بردن خودشون

 یهمتوج تازه نشست مچم دور که لیو تانیکاپ دست

 .شدم دستم لرزش

. دیکش عقب رو لباسم قهی و اومد باال انگشتش

 یخوردگ داغ یرو نیتحس هیشب یبرق با نگاهش

 . نشست زخمم

 منو هربار. نداشتم رو یجرات و دل نیچن انتظار»

 !«بانو یکنیم ریغافلگ

 :گفتم و دمیکش رونیب دستش از رو دستم

 نویا بهتره. تانیکاپ بردم ارث به رو پدرم خشم من»

 .«بمونه ادتونی
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 رد کنارش از. شد ظاهر در یجلو آلود خواب اندرو

 :گفتم و شدم

 به شدن کینزد با. اندرو بده رو جنازه اون بیترت»

 خودشون بذار. شنیم ادهیپ زن دو نیا یخشک نیاول

 . «بده گرم یغذا و لباس بهشون بعد و بشورن رو

 لیتحل تب و یخستگ درد، از داشت که یبدن با

 با خودم دیبا. کردم حرکت عرشه سمت به رفتیم

 از یلعنت یهامتجاوز اون که دمیدیم خودم یچشما

 !رونیب شنیم پرتاب یکشت
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 یرو رو پرتاب یچوبه هاملوان ستادم،یا عرشه یرو

 نیزم به رو رهاشونیشمش و گذاشته یکشت لبه
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 وردبرخ تق تق کنواختی و بلند یصدا و دنیکوبیم

 اب ختهیآم یینوا مثل عرشه، کف به ریشمش یانتها

 گوش به نیآهنگ یاعتراض مثل درست امواج یصدا

 . دیرسیم

 و ستادیا کنارم و اومد کینزد بلند ییهاگام با امیلیو

 :گفت

 مجازات یخوایم! تانیکاپ بده انجامش خودت»

 عنوان به رو خودت یخوایم ،یبد نشون رو یواقع

 پس ،یکن نیتضم یکشت نیا عرشه یرو تانیکاپ هی

 یاشب یاون دیبا خودت. یبد گوش شنهادمیپ به بهتره

 .«نییپا کنهیم پرتشون که

 انداخت صورتم یرو عرق درشت قطرات به ینگاه

 :گفت و
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 .«یباش داشته یمساعد حال نکنم فکر گرچه»

 . بود یجد نگاهش حالت انداختم، بهش ینگاه

 :گفت و گرفت سمتم به رو رشیشمش یدسته

 جا االن اگه. دهیم دستور یک نجایا بده نشون بهشون»

 .«شناسنینم تیرسم به تورو هرگز اونا ،یبزن

 :گفتم و انداختم ریشمش به ینگاه

 یبخوا صادقانه نکهیا به. کنم اعتماد بهت تونمینم»

 «گذره؟یم سرت تو یچ. یکن کمکم

 حد نیا در. کرده لطف بار نیچند من حق در پدرت»

 بدم ادتی خودم بشم مجبور دیشا. ونمیمد بهش

 .«یباش درست تانیکاپ هی چطور
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 ستهد گزنده یسرد دور انگشتام و بردم شیپ رو دستم

 رتابپ تخته سمت به دیترد بدون. شد حلقه ریشمش

 کوس سمت به و گرفتم رو آلبرت قهی پشت از. رفتم

 :زد ادیفر. دادم هل

 وانهید زن نیا دست از کن کمکم...تانیکاپ...ارباب»

 .«بده نجاتم

 هب سکو شد باعث که گذاشتم سکو یرو رو پام هی

 .بده دست از رو تعادلش و بره نییپا باال شدت

 یچیسرپ هر! نینیبب رو یوانگید تا مونده یلیخ هنوز»

 به یکس گهید بار هی. داره یمجازات هی یدستور از

 دیبا...کنه یچیسرپ من دستور از و بده جرات خودش

 شدن کوسه خوراک اقبالش و بخت که کنه دعا
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 ظالم تونمیم چقدر نیکن تصور دیتونینم یحت...باشه

 .«باشم

 :گفتم و برداشتم سکو لبه از رو پام

 .«نییپا دشیبنداز»

 یسکو دادن تکون به شروع و دندیکش ادیفر هاملوان

 تلوتلو. داد دست از رو تعادلش آلبرت. کردن یچوب

 بعد یالحظه و دنیلغز سکو لبه یرو پاهاش و خورد

 .کرد سقوط نییپا به

 یادهایفر با شد مصادف آب در افتادنش یصدا

 . هاملوان زده جانیه
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 :زدنیم ادیفر صداکی هاملوان

 ...«یبعد...یبعد»

 گوشم به شدن غرق درحال آلبرت یادهایفر یصدا

 هی بدونم نکهیا تحمل بود سخت چقدر و دیرسیم

 .شهیم کشته من یدستا به داره نفر

 :گفت لرزان ییپاها با انداختن، تخته یرو رو گیه

 من قسم حیمس یسیع به. نداشتم یریتقص من»

 فتنگ بردن خودشون با زور به منو. نداشتم یریتقص

 ینگهبان و نزنم یکس به یحرف اگه منه مال جواهرات

 .«بدم
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 شتعادل دم،یکوب تخته یرو محکم و بردم باال رو پام

 تخته لبه و رفت عقب قدم چند و داد دست از رو

 .ستادیا

 .«دیکن رحم تورنادو تانیکاپ. دیکن رحم»

 ات بود یکاف تکون هی رفت، عقب و دنیلغز پاهاش

 ور چشماس یوقت و بردم باال رو پام. نییپا فتهیب

 .دمیکش عقب رو خودم بست

 .«شهیم دهیبخش. نییپا دشیاریب»

 و دیکش جلو رو خودش. شد گرد چشمش ناباور

 .انداخت پاهام یجلو عرشه یرو

 !«خورمیم قسم. بمونم وفادار بهتون خورمیم قسم»

 :مگفت برسه بنظر سرد داشتم یسع که ییصدا با
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 بهم جونت اندازه به تو و دمیبخش رو جونت»

 سروکارت یکن یاشتباه نیترکوچک. گیه یبدهکار

 .«یبمون وفادار واقعا بهتره پس! استخته نیا با

 :گفت دهیبر دهیبر

 .«تانیکاپ ممنونم. ممنونم»

 .کنن تحمل رو وزنم تا کردمیم التماس پاهام به

 :گفت زارم حال دنید با امیلیو

 ات دیببر اتاقش به تورنادو تانیکاپ ا؟ینا اندرو؟»

 . «کنه استراحت

 بود دارسکان که یکس به رو و رفت باال پلکان از

 :گفت
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 رو جوان یبانو دو اون هم. یخشک سمت میریم»

 وتورناد تانیکاپ یبرا دارو یکم هم و میکنیم ادهیپ

 .«میکنیم هیته

 .بود نمونده برام یجون گهید دمیرس که نیکاب به

 :گفت اندرو

 .«خوب یلیخ. تانیکاپ بود خوب کارت»

 ارمیب ونزب به یحرف نکهیا قبل اما زدم لبخند یسخت به

 .برگرفت در رو مغزم یکیتار و شد نیسنگ پلکام

. گردشم در زمان و نیزم نیب کردمیم احساس مدام

 ریتصاپ شدن،یم باز چشمام انگار یازگاه هر

 آشفته یاهایرو غرق دوباره و دمیدیم رو ینامربوط

 .شدمیم خودم
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 و نشسته یسیر نخ دوک یپا که دمیدیم رو مادرم

 خونه یفضا دوک یصدا و دیچیپیم رو بلند یهانخ

 دایپ کیکوچ یقاصدک کهیدرحال من و کردیم پر رو

 زرد یهاگل با و دمیدویم اتاق دور بودم کرده

 ...بافتمیم گردنبند یوحش

 مکان و زمان و زدمیم چرخ هوا و نیزم نیب دوباره

 یقبل یجا دیجد ریتصاپ بعد و کردمیم فراموش رو

 .گرفتنیم رو

 رس تاسف با پدرم و افتاده نیزم یرو میچوب ریشمش

 :گفتیم و دادیم تکون

 هی و جنگجو هی تا یدار شیپ در یادیز راه هنوز»

 .«یبش خوب تانیکاپ

 :گفتمیم بود بچگانه هنوز که ییصدا با من
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 «پدر؟ بشم تانیکاپ هی دیبا چرا»

. دیرسیم کمرش به زور به قدم شد،یم خم سمتم به

 یم و دیکشیم رنگم یشکالت یموها یرو یدست

 :گفت

 اهایدر یرو ؟یباش من یجا روز هی یندار دوست»

 «؟یکن سفر

 .«دارم دوست»

 مدستا نیب و داشتیبرم نیزم از رو یچوب ریشمش

 .ذاشتیم

 ادتی من. یکن مبارزه چطور یریبگ ادی دیبا پس»

 کنمیم تتیترب یجور. یبش تانیکاپ هی چطور دمیم

 رتیشمش حاال. یباش پدرت یبرا یقیال نیجانش که

 ...تورنادو زابلیا باال اریب رو
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 رو یچوب ریشمش نیسنگ یدسته که یکودک ریتصاو

 اشهب پدرش افتخار هیما داشت یسع و گرفتیم باال

 .شد محو

 و داشت ییباال تب بود، دهیکش دراز بستر در مادرم

 .بود شده وارید یدیسف به رنگش

 وارید به نگران دخترک و بود نهیمعا مشغول دکتر

 رشماد نیسنگ و دهیبر یهانفس به چشم و داده هیتک

 .بود دوخته

 «شه؟یم خوب حالش»

 :گفت و داد تکون سر تاسف با دکتر

 ور بدنش تمام یماریب. ستین بهبودش به یدیام»

 .«گرفته
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 رو مادر ناتوان و سرد یهارفت،دست جلو دخترک

 ردهفش قلبش داشتن که ییتنها و یبیغر از. گرفت

. بود پدر دنیرس انتظار چشم هنوز مادرش. شد

 .برسه سرانجام به نبود قرار هرگز که یانتظار

 ...«زابلیا»

 یاون از تر خسته. بود خسته و داشت خش صداش

 .بمونه داریب بتونه که

 «مادر؟ بله»

 ...«یشیم...تنها...یلیخ....من از بعد»

 :گفت و فشرد رو مادرش یدستا

 رامب چرا. یشیم خوب تو. یبذار تنهام ستین قرار تو»

 ..«.ییایدر یپر یقصه...مایقد مثل ؟یگینم قصه هی
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 .زد نفس مادر و چسبوند مادر دست به رو سرش

 نیرکوچکت...بود بایز یپر هی...نبود یکی بود یکی»

 یارزو...داشت ارزو هی اون...ایدر پادشاه دختر

 ...«دنید

 یخاموش به رو صداش و شدن شل هاش دست

 ارجخ نهیس از مانند آه ییصدا با نفسش نیآخر. رفت

 .شد

 انگار کردم، باز رو چشمام یوقت و دنیچرخ ریتصاو

 صیتشخ ییتوانا. بودم کرده ریگ خاطره هزاران نیب

 انگار و داده دست از رو الیخ و خواب از تیواقع

 .نداشت انتها که بودم یونیهذ در غرق

 ...«شد داریب بالخره»



 

Romanzo_o 380 

 بعد و کردم حس زبونم یرو رو تلخ یآب یخنک

 وضوح به که بود یزیچ نیاول اندرو چهره ریتصو

 .دمید
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 هنوز چشمام و کردیم ینیسنگ بدنم یرو انگار سرم

 .بود تار

 .نمیبش کرد کمک و نشست کمرم پشت دستش

 اطراف به روز و شب صیتشخ یبرا چشمام

 :گفت اندرو که دنیچرخ

 «؟یبود هوشیب چقدر یدونیم. صبحه کینزد»
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 منداشت دستم یتو یدرد حس چیه نکهیا به توجه با

 :گفتم

 «روز؟ دو»

 :گفت و شد ظاهر اندرو سر پشت اینا

 !«تانیکاپ یهوشیب روزه هفت»

 :گفتم شده گرد ییهاچشم با

 «ن؟یکنیم یشوخ»

 ونیهذ مدام و دیداشت ییباال تب! نه که البته»

 م،یبر یخشک به و داد دستور امیلیو تانیماپ. دیگفتیم

 در شد حاضر پزشک هی و میکرد رها زن دو اون

 هک خوشحالم. ارهیب دارو و ادیب طال سهیک چند مقابل

 .«رفته نیب از بایتقر زخمتوت چرک. شده بهتر حالتون
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 :گفتم و دادم دستم به یحرکت

 کمی و شده نیسنگ یتحرکیب از بدنم فقط ندارم درد»

 .«دارم ضعف

 :گفت و شد بلند سرعت به اینا

 .«ارمیم غذا االن»

 :گفتم اندرو به رو

 امیب مدیم حیترج. کنم عوض لباس تا بذار تنهام لطفا»

 .«دارم تازه یهوا به ازین. عرشه یرو

 در مخود ریتصو به و دمیپوش یلباس اندرو رفتن با

 حالم اما بودم شده الغر وضوح به. دوختم چشم نهیا

 .دیرسیم بنظر خوب
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 از یماریب و کرده اثر بود که یهرچ دکتر یداروها

 .بود رفته رونیی بدنم

 هگوش که دمید رو ییهاملوان گذاشتم پا که عرشه به

 و داشتن دست در ییهابیصل و زده زانو عرشه کنار

 .باشن دعا مشغول دیرسیم بنظر

 رو ریمس تیجد با و گرفته دست به رو سکان امیلیو

 .کردیم دنبال

 رنگ به صبح دم آسمان و داشت یسرد مینس هوا

 .بود درومده نیخون سرخ

 مایلیو به و رفتم باال هاپله از یگرسنگ وجود با

 .وستمیپ

 بلند یماریب بستر از بالخره نمیبیم تورنادو، تانیکاپ»

 .«نیشد
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 یکینزد یلیخ فاصله در و دیچرخ اطراف به نگاهم

 .دمید رو یخشک

 «م؟ییکجا ما»

 :گفت و زد لبخند

 !«راکویس. میباش دیبا که ییهمونجا»

 دهید دوز از که یخشک سمت به نگاهم زده رتیح

 :گفتم و دیچرخ شدیم

 «واقعا؟»

 .دیرس گوشم به دکل یباال از کارال یصدا

 .«میشیم کینزد یخشک به میدار تانیکاپ»

 به رو دستش هی برگشت، من سمت به امیلیو تانیکاپ

 .کرد براندازم موشکافانه و داد هیتک سکان
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 نیا اب نحالیا با بازم اما یباش گرسنه و خسته دیبا»

 عرشه به یسر اول یداد حیترج دهیپر رنگ چهره

 یلیخ هنوز یول یهست یخوب تانیکاپ...خوبه. یبزن

 .«یریبگ ادی دیبا زایچ یلیخ! یفیضع

 :گفتم و کردم اخم

 یادد هیرو رییتغ که کنم باور قراره یکنیم فکر چرا»

 .«یکن کمکم یخوایم و

 یرقب نگاهش و شد دهیکش باال سمت به لبش یگوشه

 .زد

 اگه. کنمینم فکر یکس به خودم جز هرگز من»

 نیهم بهتره یکن حفظ گاهتیجا شهیهم یخوایم

 .«یکن انتخاب رو روش

 :گفتم و برگشتم عرشه سمت به



 

Romanzo_o 386 

 «کنن؟یم دعا دارن چرا»

 و سن که هاملوان از یکی انداخت، خدمه به ینگاه

 بود یطوس دشت کی موهاش و داشت یادتریز سال

 ابیتقر و خوندیم دعا هیبق از یبلندتر یصدا با

 .دیلرزیم ترس از دستاش

 «؟یکنینم احساس رو ترس»

 .دوختم چشم بهش پرسشگر

 .«کزد حس رو بوش شهیم...بکش نفس رو هوا»

 حوصله. بست رو چشماش و دیکش یقیعم نفس

 :گفتم نیبنابرا نداشتم رو یشینما حرکات

 گند یبو و دهیگند یماه ا،یدر نمک یبو جز خب؟»

 «کنم؟ حس دیبا رو یاگهید یبو تو پیپ توتون
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 :گفت و شد باز چشماش

 یبو! رو شعورش نه و یدار رو یانوردیدر شور نه»

 .«یبدوز چشم آسمون به هیکاف! دلبر ادیم ینحس

 در دوختم، سرخ آسمون سمت به رو سرم

 .ردکیم طلوع داشت دیخورش ایدر نقطه نیترییانتها

 نآسمو که یزمان...سرخ طلوع! هیتجربگیب خاطر به»

 ینشونه نیا اد،یب در خون رنگ به طلوع از قبل

 آشفته هاملوان نیهم یبرا. شومه اتفاق هی و ینحس

 ونآسم طلوع قبل امروز و میدیرس راکویس به ما. شدن

 باعث ایدر یتو انعکاسش و درومده حون یسرخ به

 میقد از. شده آغشته خون به هم ایدر یکن حس شهیم

 !«بوده نحس روز هی نماد نیا

 :گفتم و دادم تکون سر تاسف با
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 «نه؟ مگه نداره یتموم ایدر مردم شما خرافات»

 :گفت و گرفت عمق لبخندش

 یوقت یول عسلم باشه خرافات هی نایا یهمه ممکنه»

 یخرافات هر بشن، مرگ از بدتر یهراس دچار هاملوان

 .«ادیب در آب از درست ممکنه

 یرو رو دستام و دیکش خودش سمت به رو دستم مچ

 .گذاشت یچوب سکان

 .«بده ادامه میمستق رو ریمس و دار نگهش صاف»

 :زد ادیفر عرشه یجلو به خطاب سپس

 و دیکن جمع رو بادبان. میرسیم یخشک به میدار»

 .«دیبنداز آب به رو لنگرها
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 :گفت و اومد غذا از پر یظرف با اینا

 دیبخور یزیچ یکشت گرفتن پهلو از قبل بهتره»

 .«تانیکاپ

 .«اینا ممنونم»

 :گفتم و زدم اشاره آسمون به سر با

 «گه؟یم راست سرخ آسمون مورد در»

 :گفت و داد تکون دییتا ینشونه به رو سرش اینا

 یخوب وقت امروز. ارهیم یبدشانس انوردایدر یبرا»

 تانیکاپ نکنم فکر یول ستین ساحل به رفتن یبرا

 .«کرده انتخاب گروه هم االن نیهم. بده یتیاهم
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 دهنم یتو که یسود نمک گوشت. شدن زیت گوشام

 :گفتم و دادم قورت بود

 «گروه؟ کدوم»

 ارغ به و بشن ادهیپ راکویس یتو دیبا که یگروه»

 .«برن انعکاس

 .شدن چنگ سکان بدنه یرو دستام

 «ا؟یک»

 وجدان عذاب با و برد گردن پشت رو دستش اینا

 :گفت

 تئودور هانس، جوزف، ل،یو تانیکاپ خود کارال، من،»

 .«یاشل و
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 یخطر زنگ نیهم شناختم،ینم رو هیبق هانس جز به

 .مباش داشته خدمه یرو یشناخت دیبا بفهمم که بود

 «کجاست؟ الک جان بنظرت»

 .«تانیکاپ ندارم ینظر»

 :گفتم و دادم دستش رو غذا پر مهین ظرف

 حبتص لیو با دیبا. ریبگ دست رو سکان. شدم ریس»

 .«کنم

 .زدیم ادیفر رو دستورات و رفتیم راه هاملوان نیب

 .«امیم منم»

 .برگشت عقب من یصدا دنیشن با

 «کجا؟»

 .«انعکاس غار! معلومه»
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 یاهویه نیب که بود بلند اونقدر پوزخندش یصدا

 .دیرسیم گوشم به وضوح به خدمه

 قدرت همه با و نشستن یمیضخ طناب یرو دستاش

 .شد طناب دنیکش مشغول

 !«ستین...یباز عروسک یجا...اونجا»

 :گفتم و زدم کمر به دست

 !«امیم منم. ستین تو با مشیتصم»

 :زد ادیفر و زد گره یسخت به رو طناب

 رو پرچم کارال. دار نگه ازاد آخر بادبان نیسباست»

 !«کن پنهان

 :گفت و برگشت من سمت به زنان نفس
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 به رنگ هنوز! یشد داریب مرگ بستر از امروز نیهم»

 تونهیم هم ساله سه بچه هی یحت. یندار صورت

. کنهیم یبرابر مرگت با رفتن راه قدم صد که بفهمه

 رو شجاعتت و کن دایپ رو سالمتت. یندار توانشو تو

 .«بده نشون بعد هدف یبرا

 :گفتم شدم چفت یدندونا نیب از

 !«محاله»

 امشونه دور دستاش. کرد ول رو یبعد طناب کالفه

 :گفت تیجد با بار نیاول یبرا و نشستن

 زنده الاحتم ستین معلوم. داره ازین تانیکاپ به یکشت»

 رو یکشت شهینم. باشه چقدر انعکاس غار از برگشتم

 «؟یفهمیم نویا. کرد رها تانیکاپ بدون
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 یرو زا فشار با و گرفتم دستاش مچ بردم، باال دستام

 :گفتم و برداشتم خودم شونه

 نیا! امیم من! تانیکاپ یبمون یکشت یتو یتونیم پس»

 !«ستین یشدن عوض میتصم

 :دینال و بست رو چشماش

 .«یکن وانهید منو قراره تو»

 هی یحت نداشتم قصد و بودم رهیخ بهش جانب به حق

 .امیب کوتاه هم درصد

 راخت من و یریمیم تینها در. جهنم به. باشه»

 دهکده به طلوع از بعد. بردار لتیوسا. شمیم

 .«میریم
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 پر رو امکوله دیبا. برگشتم نیکاب به مضاعف هیروح با

 . کردمیم

 بایتقر. امداختم دستم افتهی بهبود زخم به ینگاه

. برداشتم اب یکم و طناب و لباس هی. بود شده خوب

 .اسلحه یکم و خنجرم

 اسمون یسرخ از گهید اومدم عرشه یرو دوباره یوقت

 آب مانمد غیت یلبه بر دیخورش و نبود یخبر

 .دیدرخشیم

 رو شبزرگ ریشمش و تپانچه هی فقط کهیدرحال امیلیو

 هیبق از جلوتر داشت همراه به یمشک یغالف در

 :گفت و ستادهیا
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 نجایا زا دیکش طول شتریب اگه میگردیبرم فردا تا ما»

 مدت! ادینم ما دنبال یکس. نیبرنگرد گهید و دیبر

 .«دیریگیم دستپر اندرو از میستین که یزمان

 یرو پا و شد ادهیپ یکشت از که بود ینفر نیاول

 .گذاشت راکویس یرهیجز یشن ساحل
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 از امیلیو سر پشت و کردم چک رو همراهم لیوسا

 و یشن نیزم یرو که پام. رفتم نییپا یچوب پل یرو

 و تالطم از بالخره کردم احساس گرفت قرار ثابت

 نقدریا هرگز. شدم راحت یکشت مداوم حرکت

 تمیاذ یکشت یهاتکون و نبودم یکشت یرو یطوالن

 .کردیم
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 تپش هیبق و رفتیم جلو بلند ییهاگام با امیلیو

 .کردنیم حرکت سرش

 از مقد ده فقط برسونم، امیلیو به رو خودم کردم یسع

 از دهیپوش نیزم هیبق و بود شده دهیپوش شن با ساحل

 جلوه که بودن یرنگ شفاف و یاشهیش یهاسنگ

 هک یرنگ یطوس یهاصخره. دادنیم نیزم به ییبایز

 دهید ساحل یجا یجا در بودن خودمون همقد

 . شدنیم

 اب من از بهتر قطعا چون سپردم لیو به گروه تیهدا

 .بود آشنا ریمس

 خاطرب من دیرسیم بنظر م،یرفت باال بلند یاتپه از

 در ماا باشم داشته هیبق از یکمتر سرعت یبدن ضعف

 .مکن مقاومت یخستگ و ضعف برابر در بودم تالش
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 که تاداف ییهاکلبه به نگاهم میدیرس که تپه یباال به

 نیب که یمسطح و صاف نیزم در ترنییپا یکم

 شده محصور دهیکش فلک سربه و بلند یهاصخره

 .بودن

 !«نجاستیهم»

 :داد ادامه روزمندانهیپ یلحن با لیو

 هانس؟. دارن یخوب سود نمک یهاگوشت واقعا»

 رابش و گوشت  با سکه یکم اریب ادمی برگشت موقع

 .«میکن معاوضه

 مبه و بلند ین یهاساقه با هاکلبه. میشد دهکده وارد

 که بود نیا بیعج و بودن شده ساخته شده متصل

 .نداشتن پنجره اسم به یزیچ هاکلبه از کدومچیه

 :دمیپرس اینا از یکنجکاو با
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 «نداره؟ پنجره یاکلبه چیه چرا»

 :گفت امیلیو کنه باز دهن اینا نکهیا از قبل

! یکن کار هاافسانه مورد در اطالعاتت یرو دیبا واقعا»

 «؟یدینشن راکویس مورد در یزیچ

 کهیدرحال امیلیو.دادم تکون نه ینشونه به رو سرم

 :گفت دیچرخیم اطراف به چشمش

 هست یغار و کوهستان همون هاصخره نیا پشت»

 درباره هنیس به نهیش یداستان میقد از. میدنبالش ما که

 یچ. بنداز مردم ذبهینگاه هی. شده نقل راکویس

 «؟ینیبیم

 انتظارم خد از تعدادشون که شدم رهیخ یمردم به

 و بلندتر یقد دخترخا. بودن کار مشغول و بود کمتر

 جز و بودن برهنه همه. داشتن ترکوتاه یقد پسرها



 

Romanzo_o 400 

 ور کمرشون دور که دیسف یهابرگ از متکشل یدامن

 با رهیت یپوست. نداشتن تن به یزیچ پوشوندیم

 .بازو یرو سرخ ییهایطراح و ها یخالکوب

 و سکوت کزدیم جلب رو توجه شدت به که یزیچ

 یصدا ل،یوسا ییجاجابه یصدا. بود دهکده آرامش

 هاصخره یرو که یاشهیت یصدا ا،یدر جزرومد

 صحبت از ییصدا چیه اما کنار به همه شدیم دهیکوب

 .دیرسینم گوش به خنده و

 :گفت رکانهیز امیلیو

 یراب ییصدا راکویس مردم. ستین ییصدا چیه درسته»

 صدا بدون تولد بدو از اونا یهمه. ندارن زدن حرف

 ییآوا چیه ساختن به قادر نیبنابرا شنیم متولد

 . «ستنین
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 دنیکش با که دوختم چشم یمردم به کنجکاوانه

 باطارت هم با یمتفاوت اشکال به نهیس یرو دستشون

 .کردنیم برقرار

 «چرا؟ اما»

 :گفت و گرفت دست رو حرف رشته سر بارنیا اینا

 از ها،صخره پشت از ش،یپ سال صدها گنیم»

 بلند اپنقدر ییصدا. دیرس گوش به ییصدا یکوهستان

 زا یکیتار. کشوند هاپنجره پشت به رو مردم همه که

 دید رو یکیتار که یهرکس و اومد نییپا هاصخره

 رو دهکده کل که ینینفر مثل.داد دست از رو صداش

 که هشینم متولد نجایا یابچه چیه. باشه کرده ریتسخ

 . «بزنه حرف بتونه

 :گفت و کرد اشاره هاکلبه به دست با امیلیو
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 شدهن ساخته پنجره با یاکلبه چیه گهید موقع اون از»

 یتو رو خودشون مردم هوا شدن کیتار محض به و

 رونیب یطیشرا چیه تحت و کننیم پنهان هاخونه

 .«انینم

 :گفتم و کردم امیلیو به رو تیوضع درک با

 قبل دیبا ما و ادیم انعکاس غار از یکیتار اون پس»

 دایپ رو میخوایم که یزیچ و داخل میبر یکیتار

 .«میکن

 :گفت و داد تکون سر دییتا ینشونه هی امیلیو

 .«بزنم حرف باهاش دیبا که هست یکی قبلش اما»

 به سکوت در امیلیو. کردم ردوبدل اینا با ینگاه

 دهکده هیناح نیتر ییانتها در که ییهاصخره سمت

 .رفت بودن
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 دیاب...بزرگ یرایس. میکنیم داشیپ هاصخره پشت»

 .«باشه همونجا هنوز
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 فاوتمت یاکلبه یکم یلیخ یفاصله با هاصخره پشت

 ییبامبو یهاچوب با هیبق برعکس که قرارداشت

 ورد تا دور. داشتن بنفش یرنگ که بود شده ساخته

 وصل انم نخ و دهیپوس یطناب با یحلب یهایقوط کلبه

 .دادیم صدا یمینس هر وزش با که بود شده

 کارال یشونه یرو از و کرد سروصدا به شروع یدیش

 .رفت دهکده سمت به و دیپر

 تماشا رو یدیش رفتن ریمس حرکتیب هیثان چند کارال

 :گفت بلند ییصدا با و کرد
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 امن نجایا نظرشبه. کنهیم خطر احساس یدیش»

 .«ستین

 :گفتم و شدم رهیخ کارال حالتیب یچهره به

 «؟یچ خودت نظربه»

 و زد زانو نیزم یرو. دیچرخ کلبه یرو نگاهش

 و بست رو چشماش. گذاشت نیزم یرو رو دستاش

 .داد گوش دقت با

 سمت به یهرچ...ستین زنده نیزم نیا خاک»

 شتریب خاک میبش کینزد کوهستان یهاصخره

 انیجر. کنم حس رو انشیجر تونمیم من. رهیمیم

 ...«رو مرگ

. رفت جلو کارال حرف به توجه بدون امیلیو

 فیرد به و دیکش رونیب غالف از رو رشیشمش
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 طیمح سکوت با که ییسروصدا. زد یحلب یهایقوط

 باز آهسته در. کرد پر رو فضا نداشت یخوانهم چیه

 .نبود در پشت یکس اما شد

 :گفت و رفت پلکان سمت به امیلیو

 هترهب یریبگ ادی یزیچ یخوایم اگه. زابلیا ایب من با»

 .«دیبمون منتظر نجایهم هیبق. یایب

 دمون رهیخ در طرف اون کیتار یفضا به اخم با کارال

 :گفت و

 !«ستین امن. دهیم تعفن یبو»

 یدیش مثل داشت لیتما هم کارال یحت دیرسیم بنظر

 بد حس تونستمیم منم یحت. برگرده ساحل سمت به

 .کنم احساس رو دهکده یفضا
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 :گفت و برگشت من سمت به یکم امیلیو

 ...«یترسیم اگه»

 !«امیم»

 کنن احاطه منو یمنف یهاحس بدم اجازه نکهیا بدون

 .شدم داخل و رفتم باال پلکان از امیلیو از جلوتر

 عادت کلبه داخل یکیتار به چشمم تا دیکش طول

 کنار یکم فاصله با و شد داخل سرم پشت امیلیو. کنه

 .ستادیا من

 .«بمون من کینزد»

 که ردمک شتریب رو نمونیب فاصله حرفش به توجهیب

 :گفت و شد حلقه دستم دور محکم دستش
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 یبچسب من به بهتره یبر رونیب زنده یخوایم اگه»

 .«زابلیا

 و دیرس گوش به سنگ دو برخورد مثل ییصدا

 در یشمع شعله. کرد روشن رو فضا یاجرقه

 لرزون ریتصو و انداخت هیسا دور چندان نه یافاصله

 در ودب نشسته پشتش که یزیچ هیسا و یچوب یزیم

 .شد ظاهر محض یکیتار

 ...«بزرگ یرایس»

 هگلول یپارچه مثل یزیچ و کرد لباسش یتو دست

 .کرد پرت زیم سمت به و آورد رونیب شده

 .«آوردم شما یبرا که یشکشیپ»
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 یابر. دیقاپ رو پارچه و اومد جلو شمع نور ریز یدست

 و دمید رو زدیم یکبود به که یپوست یالحظه

 .نداشتند یناخن که ییهاانگشت

.  بزرگ یرایس دارم یسوال گنج ینقشه مورد در»

 ای داره یثمر تالش نیا و نقشه نیا بدونم خوامیم

 !«اسهودهیب ییتقال

 زجل یزیچ انگار د،یرس گوشم به دنیجو مثل ییصدا

 ارالک با حق.بشه دهیساب و له یسنگ ییهادندون نیب

 .دادیم مرگ تعفن یبو اتاق نیا یجا یجا بود

 گوش به یچوب زیم یرو یزیچ شدن دهیکش یصدا

 ...یمقطع زدن نفس نفس یصدا و دیرس

 .ودی ستادهیا انتظار به سکوت در امیلیو

 ...«یزیچ چرا»
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 ...«سیه»

 شتپ یکیتار به دقت با و کرد دعوت سکوت به منو

 اریهوش وجود تمام با دیرسیم نظربه. موند رهیخ زیم

 .مراقبه و

 ود،ب نشسته زیم پشت یکیتار طرف اون که یزیچ

 !نبود انسان قطع طور به بود که یهرچ

 شد خم. شد پرت امیلیو سمت به شده مچاله یزیچ

 یپوست یکاغذ هیشب. برداشت رو شده مچاله یش و

 دید شدیم سخت محض یکیتار در! ترمیضخ اما بود

 .شده نوشته روش یچ

 :گفت مودبانه امیلیو

 .«بزرگ یرایس ممنونم»
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 :گفت و دیکش خودش دنبال رو دستم

 .«میبر»

 به که ور دستم. میستادیا مقابلش و میرفت در سمت به

 چیه که شدم متوجه تازه کردم، دراز رهیدستگ سمت

 .نداره وجود در کردن باز یبرا یارهیدستگ

 ارانگ. دمیشن سر پشت از رو نیسنگ ییهاقدم یصدا

 کینزد و دیکشیم نیزم یرو رو خودش یزیچ

 اب و کردم حس رو امیلیو دست شدن منقبض. شدیم

 اومدیم سرم پشت از قایدق حاال که یتعفن یبو

 به هیشب ییبو با سرد ینفس. شدن خیس بدنم یموها

 خرخر ییصدا و کرد برخورد گردنم به پشت از مردار

 .اشهب کرده ریگ گلوش در یزیچ که یوانیح مثل مانند
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 ظحف رو آرامشم تا فشرد رو دستم یهاانگشت امیلیو

 .کنم

 وارید یرو کردمیم تصور اونچه از بلندتر یاهیسا

 یتناکوحش یسرما تونستمیم بود، بسته نقش مقابلم

 زیچ همه اما کنم حس بود ستادهیا پشتم اونچه از رو

 هیاس شد، خاموش شمع نور. افتاد اتفاق قهیدق کی در

 .شدن باز کلبه یدرها و شد محو یلرزون باد مثل

 ور دستم و داد رونیب رو اششده حبس نفس امیلیو

 .دیکش خودش دنبال

 سمت به نگاهم خورد صورتم به که دیخورش نور

 مه اون صورت یحت اما بود بیعج. برگشت امیلیو

 .بود دهیپر رنگ

 .کرد متوقفم و دیکش رو دستم
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 .«یگینم یکس به کلمه کی کلبه داخل مورد در»

 اهمنگ یحت داشتم یسع. شد بسته سرمون پشت در

 .فتهین نحس کلبه نیا به هم

 

 «بود؟ یچ اون»

 ...«یکن درک یتونینم تو...بزرگ یرایس»

 :گفتم و کردم اخم

 «؟یکرد شکشیپ بهش یچ. بده حیتوض بهم»

 عمط نیترکینزد. عاشقشه که یزیچ تنها. مونیم مغز»

 .«انسان مغز به

 «بود؟ یچ اون»

 :گفت و فشرد رو دستم
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 !«مرده وقته یلیخ که یکی»

 .بود ما یرو افراد کنجکاو نگاه. دیلرز تنم

 یادیز یهاقدرت اون. ینزن حرف بهتره موردش در»

 یهرکس یبرا و دهینم راه داخل رو یهرکس. داره

 خودش خواستینم اگه. کنهینم آشکار رو خودش

 هکلب از یتونستینم هرگز کنه آشکار تو شیپ رو

 موردش در اگه داره، قانون هی رایس اما. یایب رونیب

 لبهک یتو اونچه از کلمه کی یبزن حرف گرانید شیپ

 کهیدرحال رو اتجنازه فرداش ،یبگ ییجا رو یدید

 دایپ شده خورده مغزت و شده شکافته اتجمجمه

 گور تا رو یکرد حس و یدید یهرچ پس. کننیم

 .«دار نگه دلت یتو

 :گفتم و دادم قورت یسخت به رو دهنم آب



 

Romanzo_o 414 

 «بود؟ یچ انداخت که یاون»

 :گفت و آورد رونیب رو نیپوست کاغذ

 .«سوالم جواب»

 کاغذ کردمیم فکر که نشست یزیچ یرو نگاهم

 ...نه کاغذ اما بود پوست. باشه یپوست

 انانس کمر پوست از یقسمت اومدیم بنظر که یاتکه

 .بود شده نیمز یبیعج رنگ اهیس اشکال با باشه،

69 

 

 یهاشکل به سکوت در و رفت درهم امیلیو یهااخم

 هیسا یاشده ینقاش ریتصاو. موند رهیخ رنگ رهیت

 ترنییپا یکم بودن، کرده احاطه رو یمرد که مانند
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 بودن مشخص که بسته در یصندوقچه نیچند ریتصو

 هم یرو که ریشمشم نیچند ریتصو ه،یچ داخلشون

 سنگ اب یزیآوگردن ینقاش یبعد ریتصو گرفته، قرار

 بود، زیر یهاشکوفه و سرخ یخورده تراش

 قهی یرو ارادهیب دستم که آشنا چنان یزیاوگردن

 عالمت. کردم لمسش لباس ریز از و نشست لباسم

 قرار هم کنار عکس دو صفحه انیپا در و دیکل چند

 .جمجمه عالمت هی و جغد هی داشتن

 «؟یشیم شیمعن متوجه ه؟یچ نایا»

 که بود ریتصاو یبررس مشغول دقت با چنان امیلیو

 .نداد سوالم به یتیاهم

 :گفتم و زدم اشاره ریتصو نیاول به دست با

 «؟یچ یعنی نیا»
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 :گفت آهسته ییصدا با

. منه یندهیآ از ییشگویپ نیا. کیتار یهاهیسا»

 احتماال د،یکل گنج، کنن،یم احاطه منو که ییهاهیسا

 ییمعنا چه دونمینم زیآو گردن نیا ،یریدرگ و جنگ

 شهینم. مرگ عالمت و جغد هی تینها در و داره

 که یهمونقدر کنمیم فکر خب یول دیفهم راحت

 .«دمیفهم بود الزم

 .رفت نییپا یچوب پلکان از و کرد عبور کنارم از

 !«انعکاس غار سمت به میریم»

 یتداع .شد بازتر نفسم میگرفت فاصله کلبه از یهرچ

 اون و یکیتار و کلبه داخل یدهیگند یبو شدن

 وا لرزه به رو بدنم تمام زیم پشت نشسته موجود
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. زدیم دامن افکارم به شتریب امیلیو حرف و داشتیم

 !داشتمیم نگه خودم یبرا دیبا که یراز

 .شدیم دفن همونجا دیبا بودم دهید که یزیهرچ

 «بود؟ خبر چه اونجا»

 سوال نیا ودمی مطمئن اومد، خودم به کارال یصدا با

 .شهیم مطرح زود ای رید

 و رفت امیلیو موندم گوشه همون من. دونمینم»

 .«اومد

 :دیپرس سوظن با کارال

 «؟یدیند یچیه یعنی»

 !«نه»

 .ییدروغگو به بودم مجبور
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 :گفت و داد یتاب دست یتو رو کمون یبدنه کارال

 که همونطور. ستین یخوب یجا قطعا انعکاس؟ غار»

 .«بهیعج و وحشتناک یجا هی دهکده نیا

 غار به شدن کینزد با که یحس. کردمیم حسش منم

 .شدیم شتریب و شتریب

 وهک نییپا. میدیرس غار اطراف محوطه به که بود عصر

 درست نیزم و بود برف از دهیپوش تعجب کمال در

 آفتاب نور انعکاس برق. بود زده خی غار یورود کنار

 درخشان غار یورود شدیم باعث خی یهاتکه یرو

 .برسه بنظر نور پر و

 :گفت لبخند با امیلیو

 .«وحشتناک زیچ هی واسه یعال برق و زرق هی»
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 :گفت و کزد هیبق به رو سپس

 یاتفاق هر ممکنه داخل اون. دیباش زود ک،ینزد دیایب»

 ما. نیبد گوش من یحرفا به دقت با نیبنابرا فتهیب

 نیابنابر صدا ای رهیتصو انعکاس از منظور میدونینم

 ای من که یزمان تا! ممنوع غار داخل زدن حرف

 از دیمونیم هم کنار همه. میبد دستور تورنادو تانیکاپ

 دستپر بدون رو یکار چیه و دیریگینم فاصله هم

 «شد؟ رفهمیش. نیدینم انجام

 :گفتن صدا کی همه

 .«قربان بله»

 :گفت و نشست غار یورود یرو زیت نگاهش

. یایم همه از آخر تورنادو تانیکاپ. رمیم اول من»

 !«بمونه زنده دیبا ما از یکی
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 یهاتکه یرو از سرعت با و نموند من مخالفت منتظر

 .گذاشت قدم غار داخل و دیپر خی

 .نشد وارد سرش پشت تعلل و دیترد یکم با هیبق

 درجه نیچند ناگهان به هوا انگار شدم که غار داخل

 سوز، استخون و دیشد ییسرما. باشه شده سردتر

 نیزم کف تا غار شقف از خی از یبلند یهالیقند

 اگه که زیت چنان ییهالیقند. بودن شده دهیکش

 یحتم مرگمون کردنیم برخورد بهمون چندتاشون

 .بود

 یورود خی یهاتکه یرو تابش با رونیب نور تاللو

 یهاخی و هالیقند یرو رو رنگ هفت یانعکاس

 .بود کرده جادیا غار داخل
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 رهایشمش یغهیت اگه و بود زیل و زده خی تماما نهیزم

 .بودن ریپذ امکان تعادل حفظ میبردینم فرو خی در رو

 و دیوز رونیب سمت به غار یانتها از یسرد باد

 .ردک دایپ انعکاس فضا تمام در که مانند زوزه ییصدا
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 :گفت کنان زمزمه اینا

 «ن؟یدیشن هم شما»

 !«سیه»

 .شد قطع هاپچپچ یصدا و زد یتشر امیلیو

 یوارهاید به دوختم چشم و شد گوش وجودم تمام

 از که یآب قطرات چکچک یصدا. غار بلند چندان نه
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 رفتن فرو یصدا و دنیغلتیم نییپا به هالیقند یرو

 که بود ییصدا تنها زده خی نیزم در رهایشمش نوک

 . کردیم دایپ انعکاس غار در

 اعماق تا بود قرار انگار و نبود مشخص غار یانتها

 به االح و شده کم رفته رفته نور. باشه داشته ادامه کوه

 قدم چند. میدادیم صیتشخ رو گهیهمد هیسا زحمت

 کنو نیزم کف خی شدن میضخ با یول رفتم جلوتر

 با و دنیلغز پاهام و نرفت فرو خی داخل ریشمش

 افتادنم یصدا. اومدم فرود زده خی نیزم یرو صورت

 و برگشتن عقب به همه. کرد دایپ انعکاس غار یتو

 هیتک دستم به خواستم. اومد من سمت به نگران اینا

 یرو حرکتیب یزیچ دنیشن با اما شم بلند و کرده

 .دمیکش دراز نیزم
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 دقت با و چسبوندم خی میضخ یهیال به رو سرم

 به نیزم ادیز یسرما از صورتم پوست. دادم گوش

 خی به دستم پوست کردمیم حس و افتاده سوزش

 .چسبهیم

 لندب تا موند منتظر و گرفت من سمت رو دستش اینا

 و داشتم نگه رو اینا مچ و بردم باال رو دستم. بشم

 .بمونه منتظر تا فهموندم بهش

 که ییصداها د،یچیپیم گوشم یتو مبهم ییصداها

. دیرسیم گوش به خی نیا از ترنییپا یلیخ از انگار

 !داشت انیجر خی یتو که ییصدا هم دیشا

 زنبور هزاران وزوز مثل و بودن آهسته که ییهازمزمه

 چشمام. کردم دقت شتریب یکم. دنیرسیم گوش به

. گذاشتم مییشنوا یرو رو تمرکزم یهمه و بستم رو
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 باهم رو شعر هی صدا هزاران انگار! بود آواز یصدا

 .نبودن مفهوم برام کلمات اما کنن تکرار

 لممقاب یکس و دیرس گوشم به نیسنگ یگام یصدا

. کرد نگاه من به دقت به امیلیو. زد زانو نیزم یرو

 یزیچ صورت حرکات با نتونم که بود کیتار اونقدر

 طیشرا نیا یتو زدن حرف و بفهمونم بهش رو

 حلقه لباسش قهی به دستم. دیرسینم نظربه عاقالنه

 پهلو به. دمشیکش نیزم سمت به قدرت با و شد

 و چسبوندم خی سطح به رو سرش و افتاد نیزم یرو

 .دوختم چشم واکنشش به منتظر

 تونستمیم که بود کینزد اونقدر صورتش فاصله

 با و شده کیبار تعلل با که نمیبب رو هاشچشم حالت

 .دادیم گوش دقت
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 مرمک سمت به دستش شد، زیخ مین قهیدق چند از بعد

 یرو آب یکم و دیکش رونیب رو آب یبطر و اومد

 ردک زیتم رو خی سطح دست با. ختیر زده خی سطح

 .میدوخت چشم یخی سطح ریز به هردو و

 ریز از یکم چندان نه عمق با رنگ یانقره ییهارگه

 ییهارگیمو مثل رگه، هزاران شدن،یم دهید خی

 و بودن پوشونده رو خی نیریز سطح تمام یانقره

 . زدیم نبض و دیجوشیم درونشون یزیچ

 گوش به که یفیظر یصدا نیچن منبع! صدا منبع

. داشت اطراف نیهم در ییمنشا قطعا و دیرسیم

 !غار مرکز در دیشا

 شدست. بشم بلند کرد کمک و شد بلند جا از امیلیو

 به یاکلمه چیه که کرد اشاره و گذاشت لب یرو رو
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 ادامه غار یانتها سمت به رو رمونیمس. میارین زبون

 .میداد
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 دونمینم. میرفتیم شیپ یشتریب اطیاحت با بارنیا

 .شد متوقف ناگهان کارال که میبود رفته راه چقدر

. میکردینم حس ما که بود کرده حس رو یزیچ انگار

 داد هشدار هیبق به خنجرش زدن ضربه بار چند با

 .ستنیبا

 زا دوخت، چشم من به و دیکش مشام به رو فضا یبو

 اما بود کرده احساس رو خطر که خوندمیم نگاهش

 یلیخ برگشتن یبرا. مینداشت برگشت یبرا یراه ما

 ...نور. کرد اشاره یانقطه به دست با. بود شده رید
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 دهید غار یانتها از یبازتاب مطلق یکیتار نیا نیب در

 خودم و بمونن منتظر تا زدم اشاره هیبق به. شدیم

 محوطه و میبود دهیرس غار یانتها به. رفتم جلوتر

 چیپ در چیپ یهاصخره با انعکاس غار قلب و یدرون

 هاوارهید چیپ نیآخر از یوقت. بود شده پنهان دید از

 . آزرد رو چشمم درخشان نور کردم عبور

 بار نیچند گرفتم، چشمم یجلو ارادهیب رو دستم

 هب زده بهت آوردم نییپا رو دستم یوقت و زدم پلک

 ناب الماس از انگار که دوختم چشم ییهاوارهید

 یانقره نور و زدیم برق جا همه. بودن شده دهیتراش

 به تونستیم الماس از شده ساخته یوارهاید رنگ

 . کنه کور رو چشم یراحت

 ...صدا
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. دیرسیم گوش به فضا و وارهاید تمام از صدا همون

 .کردنیم تکرارش نفر هزاران انگار که یآواز

 رافاط به یشگفت با نگاهش و شد ملحق بهم امیلیو

 . دیچرخ

 از یزیچ و داشت قرار یخی ییسکو محوطه وسط

 یکاکتوس به هیشب یظاهر. بود زده رونیب هاخی نیب

 بنظر و داشت یانقره رنگ به اما داشت بزرگ

 سطوح ریز شده دهیکش یهارگیمو تمام اومدیم

 و زیت ییپرزها و شده جمع نقطه هی نیهم در یخی

 رو سطحش تمام کاکتوس یهاغیت مثل درست بلند

 . بودن پوشونده
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 و یسوال همه. وستنیپ ما به هم هیبق و کارال ا،ینا

 دیبا حاال دونستنینم و دوخته چشم امیلیو به منتظر

 .میکن کاریچ

 کینزد از و رفتم یخی یسکو سمت به قدم چند

 درهم که انداختم یمانند رگ یهارشته به ینگاه

 کرده جادیا رو یبیعج و میعظ زیچ نیچن و دهیتن

 . بودن

 وارهید از یقسمت سمت به رو دستش شتاب با کارال

 یانقره دیکل وار،ید یزده خی پوست ریز. گرفت

 . میبود دنبالش که یدیکل. دیدرخشیم یرنگ

 دنبالش تا زد اشاره یاشل و جوزف هانس، به امیلیو

 .برن
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 و کردن حلقه درهم رو هاشوندست جوزف و هانس

 وارهید به قدش تا رفت باال هاشونشونه یرو از یاشل

 وحشت یاشل. داد دستش به یخنجر امیلیو. برسه

 دیترسیم. انداخت اطراف به ینگاه دهیپر رنگ و زده

 ییصدا هر جادیا و یخی وارهید در خنجر بردن فرو

 .بشه خفته موجود واکنش باعث

 به آهسته رو خنجر بعد و دیکش قیعم نفس چند

 یلاش و شکست یراحت به خنجر غهیت. دیکوب وارهید

 ثابت رو خودش زحمت به و داد دست از رو تعادلش

 .داشت نگه

 امیلیو. داشت الماس از یجنس وارهید بود من با حق

 از .رفت باال خودش و دیکش نییپا رو یاشل یعصب
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 شده دهیتراش الماس یاتکه هاشبیج از یکی یتو

 .شد دادن برش مشغول و آورد رونیب

 هی بده تراش رو الماس تونستیم که یزیچ تنها

 !بود تریقو الماس

 ختیر فرو و شکست که الماس سطح از تکه نیاول

. خورد یناگهان یتکان دارپرز و خفته جسم که دمید

 سالما از یقالب و زد رو یبعد ضربه محتاطانه امیلیو

. دیکش رونیب رو بود شده محفوظ درونش دیکل که

 رو شیشونیپ یرو نشسته عرق آهسته و اومد نییپا

 شتریب قدم چند هنوز بود، رفتن وقت. کرد پاک

 به. دهش کم تعدادمون از یکی دمید که میبود برنداشته

 داشت یسع که دمید رو تئودور و برگشتم عقب

 جمع رو نیزم یرو ختهیر و شده خرد یهاالماس
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 هشب بتونم نکهیا از قبل. زهیبر لباسش یتو و کرده

 شد دهیبر سنگ زیت قسمت با انگشتش بدم یهشدار

 .رفت هوا به ادشیفر و

 رد ادشیفر یصدا پژواک و شکست نیسنگ سکوت

 . کرد دایپ انعکاس غار
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 پژواک همون انگار. داد رخ هیثان کی در زیچ همه

 یپرزها. بود یکاف غار یوالیه کردن داریب یبرا صدا

 و درومدن حرکت به صدا سمت به بالفاصله بلندش

 رپ رو فضا ناهنجار یادیفر مثل گوشخراش ییصدا

 ترک صدا شدت از هاوارهید مانند الماس سطح. کرد
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 شهیش از یبارون مثل شکسته تکه هزاران و برداشته

 . ختنیر فرو سرمون یرو

 رگ یشهیر هزاران که دمید و گرفتم پناه یاگوشه

 .زدن رونیب وارهاید از پرزدار ییسرها با مانند

 محاصره هارگیمو از یادیز حجم نیب در تئودور

 :زدیم ادیفر قدرت با و بود شده

 ...«کنه کمکم یکی...یاشل...کمک...تانیکاپ»

 کیبار یپرزها و شدن حلقه گردنش دور هارگیمو

 و دهیبر رو گلو گوشت و پوست ینامرئ یاغهیت مثل

 . زدن حلقه اشحنجره دور

 یقدم چند و کنه فرار کرد یسع وار وانهید تئودور

 یصدا که همونطور و خوردن زیل پاهاش اومد، جلو
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 دست یتو رو یاشل یپا دیچیپیم اشخفه ادیفر

 . دیکش عقب رو یاشل عاجزانه و گرفت

 :زد داد ارادهیب یاشل

 !«وانهید کن ولم»

 پشت یختهیر فرو یهاوارهید از یدیجد یهارگیمو

 زیچ همه یزدن بهم چشم در و شدن ور حمله سرش

 انعکاس از لحظه اون تا که ینور. ختیر بهم

 ختنیر فرو با بود کرده روشن رو جا همه هاالماس

 یکیتار در زیچ همه و شد خاموش هابخش نیآخر

 که ییهاقدم یصدا محض یکیتار در. رفت فرو

 از که یخون خرخر یصدا و دمیشن رو دنیدویم

 که یاشل و زدیم رونیب تئودور یشده پاره حنجره

 دام در اما کنه آزاد رو خودش داشت یسع
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 بردنیم غارت به رو حنجره و صدا که ییهارگیمو

 تربزرگ و بزرگ من یکینزد در یزیچ. بود کرده ریگ

 حدس تونستمیم پوستم شدن مورمور با و شدیم

 رشد و کرده هیتغذ صدا از داشت پرزدار موجود بزنم

 . کردیم

 چیپ در دیشا دور یلیخ ییجا از آشنا یادیفر یصدا

. بود اینا یصدا. دیرس گوشم به غار یراهرو خم و

 یروانه وارید تاب و چیپ از سرعت به هارگیمو

 نه یکیتار یتو کردم،یم یکار دیبا. شدن رونیب

 تونستمیم نه و کنم دایپ رو خروج ریمس تونستمیم

 شده خشک من و بودن خطر در افرادم. بمونم نجایهم

 .بودم گرفته پناه وارید یگوشه
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 ییصدا داشتم شک که بود شده خشک یقدر به گلوم

. اشمب داشته کردن ابراز یبرا ییآوا ای زدن ادیفر یبرا

 یکار دیبا ای مردمیم و موندمیم نجایا دیبا ای

 .کردمیم

 از رو یکم نور که بود یزیچ تنها پرزدار موجود

 دیبلعیم که ییآوا زانیم هر با و کرده ساطع خودش

 تردرخشان و یانقره هاشرگیمو و شتریب حرکاتش

 . شدیم

 از درست وارضربان ینبض افتاد، یزیچ به چشمم

 . پرزدار موجود ریز ییجا

 قرار وسط نیا درست که یاخورده تراش یسکو

 ییجا بود، کرده رشد نشیب از پرزدار موجود و داشت

 ...بود یانقره یهارگیمو تمام تجمع محل که



 

Romanzo_o 437 

 هرچقدر یموجود هر داشت، یضعف نقطه یزیچ هر

 ریز بودم مطمئن و دیدیم بیآس نقطه هی از یقو

 رو ینبض نیچن که داره وجود یاتپنده قلب سکو

 . کنهیم جادیا

 یرو دستام و دادم سر رو خودم سکو سمت به

 جنس از هم سکو شدم متوجه. دیلغز سطحش

 یصدا شدن بلندتر با. بود الماس و هاوارهید

 بنظر و کنه فرار داشت یسع که اینا یادهایفر

 کورمال یکیتار در هامدست بود افتاده دام به دیرسیم

 نیزتریت و نیترنیسنگ. دنیچرخ نیزم یرو کورمال

 بود کمینزد نیزم رو که یالماس یختهیفرور یتکه

 و بردم باال قدرت یهمه با رو دستام و برداشتم رو

 دبلن سکو از مانند ناله ییصدا. آوردم فرو سکو یرو
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 فقط بود که یهرچ موجود نیا که بودم دهیفهم. شد

 از زودتر وگرنه داشت تیحساس یانسان یصدا به

 یبرا الماس دادن برش با و غار در من افتادن با نیا

 . شدیم داریب دیکل برداشتن

 تنها و رفت یخاموش به رو هم یاشل یهاناله یصدا

 یهاناله یصدا و شدنیم دور که ییهاقدم یصدا

 بودن ناتوان و خسته هامدست. دیرسیم گوشم به اینا

 ...بار سه...دوبار...بار هی. زدم ضربه دوباره اما
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 با سکو اومدن نییپا هامدست که یبار نیپنجم

 یرو یسرد عرق. برداشت ترک یبلند یصدا

 هامانگشت به. دیلرزیم سرما از تنم و نشسته صورتم
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 با و گرفتم باال رو سنگ بار نیآخر یبرا و دادم توان

 یمانند نگیریج یصدا. آوردم نییپا قدرت یهمه

 درهم شدت با سکو بعد یالحظه و کرد پر رو فضا

 با کاکتوس ریز شده دهیکش یهارگیمو. شکست

 پاهام دور و اومدن رونیب دردناک و انهیوحش یحالت

 پاهام یوت مانند غیت و زیت یزیچ رفتن فرو با. دنیچیپ

 رفت کمرم سمت به دستم. ندارم یادیز زمان دمیفهم

 . شدم مواجه رمیشمش یخال یجا با و

 پام رون و ساق دور هارگیمو. شد یخال دلم ته

 بدنم یتو که یدرد با و اومدنیم باال و دهیچیپ

 ارجخ دهنم از ییصدا تا گرفتم گاز رو لبام دیچیپیم

 تا دنیچرخیم نیزم یرو زدهوحشت دستام. نشه
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 اگه. نبود ازش یاثر اما کنم دایپ رو ریشمش یدسته

 ؟یچ باشه افتاده خوردم نیزم که ییجا ریمس یتو

 رو کشنده یرما وس دنیخز شکمم یرو هارگیمو

 رو مشکم پوست مانند غیت یزیت کردم، حس بطنم تا

 امافتاده خون به یهالب نیب از یفیخف ناله و شکافت

 شده زیت و حساس ییهاشاخک با هارگیمو. شد بلند

 .شد شروع گردنم دور فشار و دنیخز گلوم سمت به

 و زده چنبره گردنم دور سرد یدست با مرگ انگار

 . رهیبگ رو نفسم داشت قصد

 رو فضا یریشمش برق و کرد عبور کنارم از یاهیسا

 هارگیمو و دیرس گوش به یبیمه یصدا. شکافت

 بعق به شدت با بعد و شده منقبض لحظه کی یبرا

 منو و اومدن سمتم به یناج یهادست. شدن دهیکش
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 و چیپ به کرده رشد کاکتوس که دمید و دنیکش عقب

 شدن دهیبر محل از رنگ یانقره یعیما و افتاده تاب

 یصدا. زنهیم فوران رونیب سمت به هارگیمو اتصال

 گوشام یرو رو دستام شد باعث ناهنجار یادیفر

 ،بود داده رخ یطوفان انگار. ببندم رو چشمام و بذارم

 و دیکوبیم وارید درو به رو خودش پرزدار موجود

 کمکم زد،یم رونیب هاشرگ از رنگ یانقره یخون

 دهیشن که یآواز یصدا و قطع گوشخراشش یصدا

 سرم یوت انگار که بلند چنان شد بلندتر و بلند میبود

 شده قطع یهارگیمو تمام از. داشت انیجر

 و زدن رونیب تابشب ییهاکرم مثل ینوران ییهانقطه

 . شد نور غرق غار
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 و دکر بلند منو امیلیو درومد، لرزه به پامون ریز نیزم

 :گفت

 .«میبر دیبا...باش زود»

 یکند به که یریمس شدم، دهیکش عقب به همراهش

. میکردیم یط سرعت تینها با حاال رو میبود اومده

. میخورد نیزم هردوباهم و دنیلغز پاهام یچندبار

. ختنیریم فرو وارهاید و برداشته ترک هاخی

 نیزم یرو سرمون کنار از و شکسته یخی یهالیقند

 . افتادنیم

 اشنهیس یقفسه و گردن کهیدرحال جلوتر یکم اینا

 نفس یسخت به و نشسته نیزم یرو بود، آلود خون

 :گفتم و گرفتم رو بازوش ریز. دیکشیم

 .«باش زود...میبر دیبا... اینا»
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 ...بود زنده. شد بلند جا از دیکش ینفس یسخت به

 !زنده اما یزخم

 صد و خورد نیزم به مقابلمون یبزرگ سنگ تخته

 یتو زهیسنگر و غبار و گرد از یموج. شد تکه

 و رفت باال هاسنگ یرو از امیلیو. ختیر صورتمون

 یهاکرم موج. دیکش باال و گرفت رو اینا و من دست

 یهالیقند و غبار و گرد نیب از ما یجلو تابشب

 رو ریمس انگار و کردنیم حرکت شکسته یخی

 .دادنیم نشونمون

 .بود جلوتر یکم فقط غار یورود

 یشتریر چند یازلزله انگار که دیلرزیم یجور نیزم

 وارهاید خوردن ترک یصدا و باشه افتاده جونش به

 . نداختیم قلبم به ترس غار عیوس سقف و
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 از و خورده سر غار یورود داربیش سطح یرو

 آوار یصدا سرمون پشت و میزد رونیب یخروج

 یرو صورت با سه هر. دیرس گوش به سقف شدن

. میدیچیپیم خودمون به درد از و افتاده زده خی نیزم

 بودن دهیدو رونیب غار از زودتر که کارال و هانس

 یهاکرم موج به بعد و ما به زده وحشت جلوتر یکم

 .بودن دوخته چشم تابشب

 :زدم ادیفر و شدم لیمتما اینا سمت به

 .«یشد یزخم یبدجور من، یخدا خوبه؟ حالت»

 دستش. باشن خطرناک و قیعم هازخم دیرسیم بنظر

 قیعم یهاخراش یرو و برد گردنش سمت به رو

 :گفت دار خش ییصدا با و یسخت به و دیکش
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 کشتن یبرا...یعوض یهاشهیر اون...خوبم...خوبم»

 ...«ستنین یکاف...من

. شد زیخمین و داد رونیب رو نفسش درد با امیلیو

 زخم. بود خون غرق صورتش و زدیم نفسنفس

 وسط تا که خوردیم چشم به شیشونیپ یرو یبزرگ

 .بود شده دهیکش ابروش

 :گفت و گذاشت اینا پشت رو دستش

 .میاریب بند رو یزیخونر دیبا. نده هدر رو نفست»

 «؟یکن تحمل یکشت تا یتونیم

 ناله درد با و داد تکون دییتا ینشونه به رو سرش اینا

 . کرد
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 تمدوخ چشم یکوچک ینورها به و نشستم یسخت به

 و شدنیم دور ما از و رفته دهکده سمت به که

 .شدیم دورتر و دور همراهش آواز یصدا

 «ن؟یچ اونا»

 دیکش شیشونیپ یرو خون به یدست زنان نفس امیلیو

 :گفت و

 ییجا به داره که ییصدا! راکویس مردم یصدا! صدا»

 .«گردهیبرم داشت تعلق بهش که

 و شده جمع دهکده سر یباال ینوران نقطه هزاران

 ...ختنیر فرو نور از یبارون مثل

 یسکوت هیثان چند یبرا و شد قطع آواز یصدا

 .گرفت فرا رو جا همه بارمرگ



 

Romanzo_o 447 

 ییهاغیج و زده رتیح ییادهایفر یصدا بعد یالحظه

 دهکده یساله چندصد و گوشخراش سکوت ناباورانه

 . شکست رو
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 هازخم اما شدیم دهید شکمم و پا یرو خون رد

 امیلیو سمت به. نداشتم یچندان درد و بودن یسطح

 .کردیم مرتب رو لباسش و شده بلند جا از برگشتم،

 :گفت و کرد تف نیزم یرو رو دهنش یتو خونابه

 .«ساحل هی میبرس بره ما بدون یکشت نکهیا قبل دیبا»

 ...بود برگشته

 !بود برگشته من دادن نجات خاطربه
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 بذاره، سر پشت رو من تونستیم و داشت رو دیکل

 .ودب برگشته باز اما بره و ارهیب بدست رو یکشت

 ودورتئ و یاشل سرنوشت به االن من گشتیبرنم اگه

 موجود اون یغذا دهیبر یاحنجرم با. بودم شده دچار

 رپ آسمون تونستمینم گهید هرگز و شدمیم پرزدار

 .نمیبب رو ایدر ای ستاره

 کارال. میافتاد راه به همه و کرد بلند رو اینا هانس،

 و کردیم حمل خودش با رو الماس سنگ و دیکل

 .رفتیم راه هیبق از ترعقب یکم امیلیو

 :گفتم و برسم بهش تا کردم کند رو هامقدم

 «؟یبرگشت چرا»

 .«هیخوب سوال»
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 :گفتم و فشردم هم یرو دندونام

 رو سوالم جواب یشوخ بدون شده که هم بار هی»

 چرا ،یداشت رو دیکل تو ،یکن فرار یتونستیم. بده

 «؟یبرگشت

 :گفت بشه رهیخ بهم نکهیا بدون

 هک داشت یلیدل قطعا. میدار مشترک راز هی تو و من»

 ندهیآ در قطعا تو. رفتیپذ رو تو حضور بزرگ یرایس

 حیترج نیبنابرا! دلبر داشت یخواه یمهم نقش من

 !«دارم نگهت زنده دمیم

 :گفت پوزخند با رفتن، درهم هاماخم

 فعتمن شهیهم ییایدر یدزدا که یریبگ ادی نویا دیبا»

! تورنادو تانیکاپ دنیم قرار تیالو در رو خودشون
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 ونهدیم یک. یباش من یبرنده برگ تو یروز هی دیشا

 .«فتهیب یاتفاق چه قراره

 اون یوت طرحش که یگردنبند افتادم، گردنبندم ادی به

 هب موردش در داشتم میتصم. بود نحس یکاغذپوست

 ...حاال اما بگم امیلیو

. گرفتمیم نظر در رو خودم منفعت دیبا منم دیشا

 ریز از رو زیآو و گذاشتم نهیس یقفسه یرو رو دستم

 .کردم لمس لباس

 ! موندیم من راز هم نیا

 در رو گهیهمد زده جانیه مردم دهکده به دنیرس با

 یاصوات با و دنیخندیم بلند یصدا با ده،یکش آغوش

 .داشتن ارتباط یبرقرار در یسع نامفهوم

 :گفت امیلیو
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 اونا شده باعث کردن یزندگ صدا بدون سال صدها»

 فکر. زدنیم حرف چطور اکانشونین کنن فراموش

 زا دوباره بتونن تا بکشه طول یادیز زمان مدت کنم

 .«کنن استفاده درست صداشون

 همه انگار گرفتن، رو ما یجلو دهکده مردان

 .بود افتاده یاتفاق چه غار داخل دونستنیم

. دیدزخشیم یزندگ به دیام همه یهاچشم یتو

 چند و سود نمک گوشت از پر صندوقچه نیچند

 چند نطوریهم و کردن هیهد بهمون شراب بشکه

 .اینا زخم درمان یبرا یدارو یقوط

 که دمیشن اندرو ادیفر یصدا ساحل به دنیرس با

 نییپا من دنیکش باال یبرا هاطناب دادیم دستور

 .بشن انداخته
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 م،یبود برگشته ما. دادیم یدلگرم بهم یکشت دنید

 رگشتهب نفر پنج حاال و کرده ترک رو یکشت نفر هفت

 .بودن

 .میبود داده دست از رو نفر دو اما میبود سالم و زنده

 !ارزشمند عضو دو

 یجلو از تئودور و یاشل آلودخون جسد ریتصو

 منم بود ممکن نکهیا فکر و رفتینم کنار چشمم

 .ودب آور عذاب کابوس هی باشم، داشته یریتقد نیچن

 رچقد دمیفهم تازه گذاشتم که یکشت عرشه یرو پا

 تا. گذروندم سر از رو یزیچ چه و بودم فشار تحت

 رخ اتفاقات شوک یتو هنوز شیپ لحظه چند نیهم

 عضالت شدن شل و نشستن با حاال و بودم داده

 .بودم کرده باور رو غار آور خفقان وحشت تازه بدنم،
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 .بود نشده شوکه من یاندازه به امیلیو

 اب و داشت من هی نسبت یشتریب یهاتجربه قطعا

 که بود یبار نیاول من اما بود آشنا یخطرات نیچن

 .کردمیم لمس رو مرگ کینزد از نقدریا

 .گرفت مقابلم یدنینوش از پر جام هی یدست

 .افتاد کارال صورت به چشمم

 .«یدار ازین بهش کردن فراموش یبرا. بخور»

 :گفتم و دمیکش درهم چهره

 .«کنم فراموش دمید که ییزایچ خوامینم»

 یتونستیم یوقت یموند چرا ؟ینکرد فرار چرا»

 «؟یبد نجات رو خودت

 :گفتم تعلل با و دمیکش دستش از رو جام
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 گهید نقر هی بذارم تونستمینم. دمیشن رو اینا یصدا»

 .«میبد دست از هم رو

 :گفت پرسشگر یلحن با کارال

 !«یریبم خودت بود کینزد اما»

 دم،یکش سر نفس هی رو جام دوختم، بهش نگاهمو

 :گفتم و گذاشتم دستش یتو رو شده یخال ظرف

 دمیم حیترج. کارال کنمینم ول افرادمو هرگز من»

 من .کنم فرار بزدل هی مثل نکهیا تا رمیبم کنارشون

 .«ذارمینم جا سرم پشت رو یکس
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 یخوب حس گرفت فاصله ساحل از یکشت یوقت

 تهگرف فاصله کیتار و مسموم ینیزم از انگار. داشتم

 یصدا با بردیم خوابم یوقت شب تمام. بودم

 دور رو سرد یهاشهیر و شدمیم داریب ییادهایفر

 .کردمیم حس گردنم

 یول بودن یسطح میبود برداشته که یجسم یهازخم

 دونستمیم دیبع که بود شده آزرده چنان روحمون

 .بشه خوب ایزود نیا به زخمش یجا

 کردم احساس دمیپر خواب از که یبار نیسوم از بعد

 در امیلیو. رفتم رونیب نیکاب از. برهینم خوابم گهید

 هب دقت با نگاهش و ستادهیا سکان پشت سکوت

 .بود آسمون
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 ایدر خنک یهوا تا دمیچیپ خودم دور رو یشنل

 . ادمستیا کنارش و رفتم باال پلکان از نکنه، ضمیمر

 «نبرد؟ خوابت»

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 ستد از که ینفر دو ریتصو مدام. بخوابم نتونستم»

 ..«.شده دهیبر یگلوها ریتصو. چشمام جلو ادیم میداد

 :گفت یسادگ به

 .«یکنیم عادت»

 :گفتم و دوختم چشم بهش سوال از پر ینگاه ای

 «؟یکرد عادت»

 کهنیا بدون و شد دهیکش باال به محو لبش یگوشه

 :گفت بچرخه من یرو نگاهش
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 ایدن نیا یتو ییزهایچ. دمید یبدتر یزهایچ من»

. یکنینم باورش ینینب چشم به تا هرگز که دمید

 یطراتخ فته،یم یوحشتناک اتفاقات ایدن یپرده پشت

 رو ییزهایچ ممکنه. کنهینم خطور ذهنت به یحت که

 .«رنیبگ چشمات از رو شب خواب که ینیبب

 و بود یجد هم صداش که بود یدفعات معدود از یکی

 فکر خاطراتش به داشت انگار. تمسخر بدون هم

 .کردیم

 .«بدونم خوامیم. کن فیتعر برام»

 :گفت و شد لیمتما سمتم به

 «؟یبدون یخوایم یچ»

 «هوم؟. ترسناک دمیشا جالب خاطره هی»
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 .دیخند آهسته

 «؟یدار رو دنشیشن جرات یمطمئن»

 و کردم اشاره بودم برداشته که ییهازخم یجا به

 :گفتم

 «کنم؟ اثباتش الزمه»

 :گفت و کرد فکر یکم

 «شناسم؟یم بزرگ یرایس کجا از یبدون یخوایم»

 .دادم تکون سر مشتاقانه

 تجارت یبرا. اومدم راکویس به که بودم جوون یلیخ»

 ییایدر دزد یکشت هی که بود یبار نیاول بودم اومده

 خدمه به رو خودم خواستمیم و کردمیم تیهدا رو

! دارم یکاف جرات بدم نشون خواستمیم. کنم ثابت
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 حصب طلوع با بود قرار و شد انجام یخوب به تجارت

 .«میبر راکویس از

 :داد ادامه و دیکش گردنش به یدست

 یبعد مقصد نقشه و بودم ستادهیا نجایهم ادیم ادمی»

 یبیعج پروانه. اومد پروانه اون که کردمیم تماشا رو

 هایس تماما. بودم دهید که یزیهرچ از تربیعج بود،

. دیدرخشیم یقرمز نور با هاششاخک و بود رنگ

 شدم ادهیپ یکشت از رفتم دنبالش بودم شده مسخ انگار

 دمیرس که اونجا. رفتم بزرگ یرایس کلبه سمت به و

 مدونستینم که ییجا و موندم من و شد دیناپد پروانه

 .«کجاست
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 هاشچشم یتو یکیتار برق کرد، سکوت

 من که بود یریتصاو غرق ذهنش انگار د،یدرخشیم

 .دمیدینم

 «؟یچ بعدش»

 فتگ رو اسمم کلبه داخل از ییصدا. بود باز کلبه در»

 بعد. محض یکیتار. بود کیتار. شدم داخل من و

 . «یدید روزید که دمید رو یزیچ همون

 :دمیپرس

 «؟یدینترس»

 :داد جواب صادقانه
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 بود کینزد که بودم دهیترس اونقدر! مرگ حد به»

 .بود خوب واکنشت امروز قتایحق. کنم یته قالب

 .«یکن فرار و یبکش غیج داشتم انتظار

 باهم مانهیصم و رقابت از دور به که بود بار نیاول

 نیا کردمیم اعتراف دیبا و میکردیم صحبت

. اومدیم خوش مذاقم به شتریب امیلیو تیشخص

 :دادم جواب صادقانه خودش مثل نیبنابرا

 .«دمینترس نیهم یبرا. یبود اونجا چون»

 یکشت تیهدا داد اجازه و رفت عقب سکان کنار از

 .رمیبگ دست در رو

 قلپ چند و آورد رونیب لباسش از یبیج یبطر

 :گفت و داد رونیب پرصدا رو نفسش. دینوش
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 عقل هب فقط شهیهم! هیبق به نه من، به نه! نکن اعتماد»

 گوشت یتو حتینص نیا. زابلیا کن اعتماد خودت

 .«بمونه
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 :گفتم و دادم تکون آهسته رو سرم

 «بده؟ نشون بهت خواستیم یچ رایس»

 و آوردم بدست یزیچ هی رونیب اومدم اونجا از یوقت»

 .«دادم دست از یزیچ هی

 .کردم نگاهش منتظر

 مرگ! مرگ عالمت. عالمت هی با...یپوست کاغذ هی»

 نم که فهموند بهم یپوست کاغذ اون. بود من نیکم در
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 دیبا بخاطرش اما بندازم ریتاخ به رو مرگ تونمیم

 .«دادمیم وجدانم

 :دمیپرس زده بهت

 «شد؟ یچ بعدش»

 :گفت و کرد یاخم

 .فروختم رایس به رو وجدانم من! امزنده که ینیبیم»

 در بزرگ یرایس یشده ینیب شیپ مرگ عالمت

 به که بندازه قیتعو به رو مرگ تونهیم یصورت

 کاغذ اون من. یبزن اشگره گهید یکی سرنوشت

 که یتدوس. زدم گره دوستم نیبهتر لباس با رو یپوست

 تمام در و سفرها تمام در بود، من همراه یبچگ از

 رو سرنوشتم وجدان عذاب بدون من! هایسخت
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 یاون داد، رخ حادثه اون یوقت و کردم عوض باهاش

 .«نبودم من رفت فرو ایدر قعر به که

 یزیچ نیچن دنیشن انتظار. بگم دیبا یچ دونستمینم

 ازش یهرکار که بود یآدم امیلیو. داشتم رو

 !یهرکار. اومدیبرم

 و شد یخاص حس چیه بدون یالحظه یبرا نگاهش

 :گفت

 برگردم عقب به که هم بار صدها. ستمین مونیپش»

 عدب. دمیم حیترج گرانید به رو خودم سرنوشت بازم

 یجوان در که شدم یتانیکاپ به لیتبد گهید اون از

 بزرگ یهاییماجراجو سراغ یزیچ از ترس بدون

 .«رفتیم

 :گفت و داد باال رو ابروش یتا
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 «بود؟ یزیانگ جانیه خاطره»

 :گفتم و کردم سیخ یکم رو امشده خشک یهالب

 هم رایس با ییارویرو از تونهیم تو شناخت. ترسناک»

 .«باشه ترترسناک

 خودش بودم مطمئن و دمیشن رو پوزخندش یصدا

 ور بحث نکهیا یبرا. داره نانیاطم قتیحق نیا به هم

 :گفتم کنم عوض

 «م؟یریم کجا حاال»

 :تگف و آورد رونیب رو بزرگ ینقشه لباسش یتو از

 به میبر دیبا کنن یاری رو ما مساعد یبادها اگه»

 .«هاعروسک یرهیجز سمت

 «کجاست؟ گهید اونجا»
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 :گفت و کرد اشاره نقشه از یانقطه به دست با

 !«شیبود دهیند هرگز کاش یکنیم آرزو که ییجا»
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 هب یمشکل چیه بدون یکشت و بود مساعد هوا و آب

 دیرسیم بنظر. رفتیم شیپ دیجد ریمس سمت

 از شتریب دیجد مقصد نیا به رفتن یبرا هاملوان

 .بودن نگران شهیهم

 ادیپ بهبود یحد به هنوز زدم، سر اینا به یچندبار

 و ودب خوب حالش یول شه بلند بتونه که بود نکرده

 .نبود کشنده زخمش
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 تمیامن از تا بود من دنبال جا همه یاهیسا مثل اندرو

 نشیکاب در رو روز اکثر امیلیو. کنه حاصل نانیاطم

 .شدیم داشیپ عرشه یرو کمتر و گذروندیم

 نم به که بدم صیتشخ خدمه برخورد از تونستمیم

 قائل برام اندک هرچند یاحترام و کرده دایپ نانیاطم

 عرشه یرو من وجود کردنیم فکر هنوز اما بودن

 هم نفر دو اون مرگ لیدل و ارهیم ینحس براشون

 .بوده من ینحس

 ریمس از یکشت بودم مراقب و ستادهیا سکان پشت

 .نشه منحرف خودش

 :گفت که دمیشن دکل یباال از رو کارال یصدا

 سمت و ما یکینزد در ساحل هی. نمیبیم یخشک»

 .«غربه
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 دهز عالمت امیلیو که یریمس. انداختم نقشه به ینگاه

 نیا یتو نقشه یرو اما میبود اومده درست رو بود

 رهیدا قرمز عالمت چند فقط و نبود یساحل چیه ریمس

 .داشت وجود مانند

 :زدم ادیفر

 .«دیبش متوقف ساحل از فاصله با و دیکن کم سرعت»

 یشتک نییپا طبقه به و گرفتم مشت یتو رو نقشه

 در به دست پشت با و ستادمیا امیلیو نیکاب دم. رفتم

 .دمیکوب

 .«میدار یمشکل هی تانیکاپ»

 :گفت که دمیشن رو آلودش خواب یصدا

 .«تو ایب»
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 تخت یرو برهنه کامال که دنشید با و شدم داخل

 ودب پوشونده رو تنش نازک یپتو هی تنها و دهیخواب

 .زد خشکم سرجا

 :گفتم و گرفتم باال تینها حد تا رو سرم

 «ه؟یوضع چه نیا»

 :گفت و داد بدنش به یقوس و کش

. ستمین من شده خواب آدم هی نیکاب وارد که یاون»

 .«بزن رو حرفت

 :گفتم و انداختم سمتش رو نقشه

 یاثر یزد عالمت که ییجا اما میدیرس رهیجز هی به»

 .«ستین ساحل از

 :گفت و دیکش یاازهیخم
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 .«میدیرس ستیم به پس»

 «کجا؟ به»

 :گفت و کرد اشاره نقشه به دست با

 هی ستیم. هستن هاملوان استراحتگاه قرمز، یهارهیدا»

 یبرا نه البته شه،یم محسوب یساحل و بزرگ شهر

 رفتن لو بدون بلدن ما افراد خب یول ییایدر یدزدا

 ور پرچم بگو بهشون. کنن تجارت و استراحت یکم

 پهلو اونجا یقالب یها پرچم از یکی با و کنن عوض

 .«میریگیم

 .کرد خوش جا میشونیپ یرو اخم

 «؟یچ یبرا م؟یریگیم پهلو»
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 به. رفت کنار بدنش یرو از پتو و شد زیخ مین

 :گفتم و بستم رو چشمام سرعت

 «؟یبپوش رو یلعنت شلوار اون شهیم »

 یهاقالب و شلوار دنیپوش یصدا و شد بلند خنده با

 .دمیشن رو لباسش یرو

 «؟یشد یراض»

 اهیس بزرگ یهایخالکوب و بود برهنه هنوز اشتنه باال

 .کردنیم ییخودنما تنش پوست یرو رنگ

 رونیب راکویس از سخت اتفاق هی از بعد من مردان»

 مرگ حد تا رو اونا هاعروسک رهیجز حرف و اومدن

 و زن یکی. شنیم رام زیچ دو با هاملوان. ترسونده

 باعث حیتفر و استراحت شب دو! شراب یگرید

 .«انیب باهات جهنم خود تا بسته چشم شهیم
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 :گفت و دیکش اشآشفته یمشک یموها به یدست

 دنکر تحمل. باشم داشته یاستراحت ادینم بدم منم»

 لطافت روزت به که یزن بدون کننده خسته یروزها

 و یزنانگ چیه که هم تو. ستین جالب اصال بده

 حساب روت نایا از شتریب وگرنه یندار یلطافت

 .«کردمیم

 :گفتم و دنیپر باال ابروهام

 «بود؟ نیتوه هی نیا»

 :گفت خنده با

 !«بایتقر»
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 خودش شدن ادهیپ محض به خواستیم دلم! گستاخ

 ازین بهشون که فیح اما بذارم تنها رو افرادش و

 .داشتم

 .«میندازیم لنگر پس»

 :گفت و کرد دییتا سر حرکت با

 .«کوچولو خانم میندازیم لنگر»

 به و دش برافراشته دکل یرو یتقلب یهاپرچم از یکی

 و ستادیا عرشه یرو امیلیو. میشد کینزد ساحل

 :گفت

 دستاتون مچ یرو ییایدر دزدان عالمت مراقب»

 کی. دیبپوشون رو یکوفت اون یحساب درست و دیباش

 و دیکن خفه یدنینوش با رو خودتون دیدار وقت روز

 هریجز ما یبعد توقف بعدش اما نیکن یخوشگذرون
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 من یبمون جا و دیبر لو اگه! هاستعروسک

 .«دیباش مراقب پس. مونمینم منتظرتون

 دیسف یهاپارچه با دستش مچ بستن مشغول کارال

 .نطوریهم هم هاملوان هیبق بود، رنگ

 :گفت و شد دراز سمتم به کارال دست

 یهاباسل باشه بهتر دیشا. دستت دور ببند ریبگ نویا»

 که یا زاده اشراف هی تو! هیبق مثل. یبپوش یتر زنونه

. هستم اتمهیند منم و یهست یکشت نیا مسافر

 «چطوره؟

 :گفتم و گرفتم دستش از رو پارچه

 .«ندارم یخوب حس»

 :گفت و شد ملحق بهمون اندرو
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 .«بمونم نجایهم دمیم حیترج»
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 :گفتم و کردم محکم دستم مچ دور رو پارچه

 اینا. اشهب نجایا به حواست و یبمون یکشت یتو بهتره»

 .«میبذار تنهاش میتونینم و شده فیضع شدت به

 «تانیکاپ باشه راحت التیخ»

 اب. انداختم سرتاپاش به ینگاه و کردم کارال به رو

 به یشباهت گفت شدینم داشت تن به که ییهالباس

 .داره مهیند هی

 «؟یندار مناسب لباس»

 :گفت سرد یلحن با
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 .«نیهم دارم شنل و ساده یبلوزها فقط من»

 :گفتم و دادم تکون تاسف با رو سرم

. ندارم زنانه ظرافت من گهیم وانهید اون اونوقت»

 .«شهیم دایپ دامن دوتا من بساط یتو حداقل

 :گفت کردیم عبور کنارمون از که هاملوان از یکی

 !«تانیکاپ زارنیب شلوارپوش یهازن از مردها»

 :دیغر و رفت خنجرش سمت به کارال دست

 ندارن چهره به یزخم چیه که ییمردها از هم هازن»

 «؟یدار زخم یجا هی به ازین. زارنیب

 .شد ادهیپ یکشت از و دیکش درهم چهره ملوان

 .«ایب همراهم. ستین خشونت همه نیا به ازین کارال»
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 صندوقچه و بردم نیکاب به خودم همراه رو کارال

 هالباس یرو نگاهم. کردم باز رو لمیوسا بزرگ

 یخاکستر دامن با رنگ یریش ساده بلوز د،یچرخ

 :گرفتم سمتش به و آوردم رونیب ازش

 بهت هم یبهتر لباس تونمیم. مهیند هی حد در ساده»

 .«بدم

 :گفت و کرد هاشلباس کندن به شروع

 وندنپوش یبرا یلیدل و نباشم چشم تو دمیم حیترج»

 .«باشم داشته صورتم

 خجالتیب و افتادن نیزم کف یرو هاشلباس

 براش یکم که شد یدیجد یهالباس دنیپوش مشغول

 .بودن گشاد
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 مدل نیچند. دیچرخ صندوق یتو دوباره نگاهم

 پدرم مرگ بعد از که ییهالباس. داشتم زنونه لباس

 .بودم نکرده تن به گهید

 برق کنار ییجا رو یزنانگ من. بود امیلیو با حق دیشا

 .بودم کرده خاک پدرم

 .«قشنگه رنگش»

 شبنف یشمیابر لباس. اومدم خودم به کارال یصدا با

 دست یتو رو ییطال شده کار یهانیآست با رنگ

 :گفت و داشت

 .«ادیم متیگرونق بنظر»

 چهپار یرو رنگ ییطال یهایبرجستگ یرو انگشتام

 :گفتم و دیچرخ
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. بود آورده سفرهاش از یکی از رو پارچه پدرم»

 ور لباس نیا باهاش مادرم. یهند یکشت هی از یغنائم

 یبرا پدرم یوقت دادم قول خودم به و دوخت برام

 مادرم اما کنم زشیسورپرا لباس نیا با اومد تولدم

 .«موند کاره مهین لباس و مرد

 ردخویم خاک کمد یتو که یلباس بعد سال چند دایت

 و دیجد یهااندازه با گرفت میتصم و کرد دایپ رو

 تمنتونس گهید هرگز یول. کنه تمومش بزرگتر یکم

 .بپوشم شده که هم بار کی یبرا یحت رو لباس

 .«ادیم بهت. بپوشش»

 رو نقابش. گرفتم کارال یهادست از رو لباس مردد

 رونیب اتاق از کهیدرحال و زد صورت به دوباره

 :گفت رفتیم
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 .«بشه خوشحال مادرت کنمیم فکر»

 برق و زرق. بود مناسب برام لباس یاندازه و قد

 بنظر زادهاشراف هی مثل واقعا شدیم باعث پارچه

 .برسم

 یجواهرات و کردم رها پشتم و بافتم ساده رو موهام

 .ختمیآو خودم به میبود گرفته متیغن که

 گهید و بودن کرده دایپ بهبود هازخم یجا خوشبختانه

 پنهانشون دید از شدیم و زدنینم ذوق یتو قبل مثل

 خوب بایتقر زخمم و شده بهتر هم دستم درد. کرد

 .بود شده

 اندرو. گذاشتم عرشه به پا و اومدم رونیب نیکاب از

 :گفت و شد من مات که بود یکس نیاول

 .«ادهستیا مقابلم متفاوت آدم هی انگار ن،یمرل شیر ای»
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 یرو لباس کردمیم حس اما بزنم لبخند کردم یسع

 زاردهندهآ برام بازش بایتقر قهی و کنهیم ینیسنگ تنم

 .بود
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 :گفتم و زدم اشاره کارال به

 .«میش ادهیپ وقتشه»

 به ندیرس تا رو یکم مسافت یکشت از شدن ادهیپ با

 رسوند رو ما که یادرشکه به و میکرد یط ستیم

 برق و زرق پر و شلوغ شهر. دادم پاداش یخوب سکه

 باهم پارچه و شمیابر تجارت یبرا که یتجار. بود

 نیباتریز دیخر مشغول که یزنان کردن،یم بحث
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 هک یزادگان بینج و بودن زمرد و اقوتی یهاگردنبند

 .خوندنیم آواز اشونعالقه مورد دختران یبرا

 رپ ییجادو و ییایرو شهر هی به هیشب درست ستیم

 .بود یقیموس و ییبایز و رنگ از

 تهآهس و باوقار ییهاگام با و گرفتم باال یکم رو سرم

 ور کالهشون کنارم از عبور با مردها. داشتمیبرم قدم

 .کردنیم خم سر و برداشته

 ینیریش از شده پخت تازه یهانون زیانگ دل عطر

 مدت از بعد د،یرسیم مشام به یکیکوچ یفروش

 غالت و پخته مین یماه و اتیب نون خوردن یطوالن

 یگرسنگ احساس شد  باعث خوش عطر نیا خشک،

 ودب پر شخوانیپ یرو م،یشد مغازه داخل. باشم داشته
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 دیسف خامه که یگرد یهانون و ینیریش یهاینیس از

 .بود زده رونیب نشونیب از یرنگ

 ادی رو من هاهیادو عطر با همراه کوره یگرما

 .بودم لیه نیگر در که نداختیم ییروزها

 :گفتم و گذاشتم شخوانیپ یرو رو ییطال سکه دو

 .«خوامیم رو هاتینیریش نیبهتر»

 ،یعسل یهاینیریش از پر یپاکت با بعد قهیدق چند

 .میکرد ترک رو مغازه یشکر و یلیزنجب

 :فتگ و دیسیل رو عسلش به آغشته یهاانگشت کارال

 .«خوردم عمرم به که بود یزیچ نیبهتر»
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 اومدیم شیپ کم  دوختم، چشم بهش متعجب

 و ییتنها در نقدریا نکهیا از. بده بروز رو احساساتش

 .بودم متاسف بود کرده یزندگ یسخت

 یکاه و زده هیتک یوارید به دست به روزنامه یمرد

 .دیجویم هاشلب نیب رو

 «آقا؟»

 .دیکاو رو صورتم نگاهش و گرفت نییپا رو روزنامه

 «ها؟خانم ادیبرم ازم یکمک چه»

 «کجاست؟ استراحتگاه نیترکینزد»

 دشیسف و سرخ و آلودگوشت صورت یرو یلبخند

 رتبم رو پرپشتش یاقهوه لیبیس دست با نشست،

 :گفت و کرد
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 اونجا تا تونمیم. ستین دور ادیز خب اوه»

 .«دیباش تنها ادیم بنظر. کنم تونیهمراه

 :گفتم و کردم اخم

. میکرد گمش متاسفانه و گرفت فاصله ازمون همسرم»

 دیگب اگه شمیم ممنون. نمشیبب استراحتگاه در قراره

 .«کجاست

 یهاچشم مثل که ییهاچشم با و زد تا رو روزنامه

 .زد زل کارال به بود زیر خوک

 .«واالس استراحتگاه. ابونیخ نیهم یانتها»

 تونستمیم یادیز مسافت تا میگرفت فاصله ازش یوقت

 .کنم حس سرمون پشت رو نگاهش

 :کردم زمزمه
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 بود صورتش رو زخم هی قیال اون کنمیم فکر»

 !«کارال

 یتابلو یرو نگاهم و دمیشن رو کارال پوزخند یصدا

 .دیچرخ واالس اقامتگاه بزرگ

 یقیموس رنگ دیسف و بزرگ در رونیب مرد دو

 ییبایز و دیسف لباس با یابچه دختر و نواختنیم

 دایپ مشغول داشت دست یتو گل یسبد کهیدرحال

 .بود تازه یهاگل فروش یبرا یمشتر کردن

 شد استراحتگاه وارد که هاملوان از یکی دنید با

 طیمح. میشد داخل. میاومد درست رو ریمس دمیفهم

 و دنیکشیم پیپ که بود ییمردها از پر و گرم

 .دیچرخ ما یرو هانگاه اکثر. خوندنیم روزنامه

 .«آقا خواستمیم اتاق هی»
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 براندازمون اومدیم اقامتگاه صاحب بنظر که یمرد

 :گفت و کرد

 «دونفر؟ یبرا»

 و خودم گرچه. داشتم یبد احساس رهیخ یهارنگاهیز

 اما میاومدیبرم مردها نیا پس از یراحت به کارال

 جنگ به نه بگذره استراحت به زمانم دادمیم حیترج

 .یخستگ و

 :گفت من از زودتر ییصدا که کردم باز لب

 یابر ترکیکوچ اتاق هی و همسرم و من یبرا اتاق هی»

 .«اممهیند

 دنید با و برگشتم عقب به امیلیو یصدا دنیشن با

 .شدم زده بهت هاشلباس و متفاوت چهره
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 ات نیزم بود، دهیپوش لباس هازادهاشراف مثل درست

 یهالباس مرتب، یموها. داشت فرق قبل با آسمون

 از. داشت دست یتو که ییعصا و زیتم و کیش

 یخبر نداختیم گردن به که ییزهایآو و هاگوشواره

 .نبود

 و انداخت شخوانیپ یرو سکه یاسهیک اوند، جلوتر

 :گفت

. بشه مزاحممون یکس اقامتموم مدت در خوامینم»

 «؟یمتوجه

 یحاو یسهیک و زد یلبخند شخوانیپ پشت مرد

 .کرد نیسنگ سبک دست یتو رو هاسکه
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 .«آقا البته»

 .کرد میتعظ و گرفت سمتمون به دیکل دو

 خودش به منو و انداخت بازوم ریز دست امیلیو

 :گفت و چسبوند

 .«عسلم میبر»

 نظر در مهیند یبرا ۲۱ اتاق و ما یبرا ۸ شماره اتاق

 مسافرخونه یهوا ستادم،یا هااتاق دم. بود شده گرفته

 راهروها تمام به بو نیا و بود دود یبو از پر و خفه

 به گهید طرف از هم رطوبت یبو و کرده تیسرا

 .دیرسیم مشام

 :گفتم و دمیکش رونیب امیلیو یدستا نیب از رو دستم

 «بده رو دیکل»
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 :گفت و گرفت باال رو دستش

 ! «منه اتاق دیکل»

 مشخص صدام تو داشتم یسع که یجوش و حرص با

 :گفتم نباشه

 منو برنامه یوقت میریبگ اتاق هی بود قرار کارال و من»

 بهم رو تخته دو اتاق دیکل دیبا حاال یکرد خراب

 .«یبد

 یعصب یآرامش با و زد صورت یپهنا به یلبخند

 :گفت کننده

 یتتونسیم راحت یکنیم فکر دادم،ینم نجاتتون اگه»

 و اتاق یتو ختنیریم شب مهین ؟یکن اقامت

 .«کردنیم برهنه رو هردوتون
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 :گفت غرولندکنان کارال

 نیا پس از تونمینم من یکن فکر شده باعث یچ»

 «ام؟یبرب لش تنه یمردها

 :داد جواب یسادگ به امیلیو

. نباش ختهیر آورخواب شبتونسوپ یتو یوقت نه»

 حاال. هست فیکث یدزدها یبرا یادیز یهاحقه

 یردا یمشکل اگه زابلیا یدیل کنم استراحت خوامیم

 یدارن یمشکل اگه. یبخواب مهیند هی اتاق تو یتونیم

 گهم البته خودته به متعلق ازش یمین اتاق نیا که هم

 .«یباش داشته هراس من با بودن تنها از نکهیا

 هب یسوال ینگاه با و شد داخل و کرد باز رو اتاق در

 .موند رهیخ من



 

Romanzo_o 492 

 طنتیش با و زد یپوزخند د،یچرخ کارال یرو نگاهم

 :گفت

 زن تانیکاپ دو فردا که کن یکار کرد خطا پا از دست»

 .«میباش داشته عرشه یرو

 .شدم اتاق داخل امیلیو دنبال به و گرفت امخنده

. دیچرخ اتاق دور نگاهم شد بسته سرم پشت که در

 شییهاگوشه که کهنه رنگ قرمز فرش با یاساده اتاق

 و یشکالت ریدلگ یوارهاید داشت، یدگیپوس

 با یچوب یمیقد و بزرگ تخت. گرفته خاک ییهاپرده

 دادیم نا یبو که ییپتو چند و رفته در زهوار یتشک

 .خوردیم چشم به اتاق کنج هم

 روش چاقو خش و خط یجا که یچوب گرد زیم یرو

 امیلیو. بود جام دوتا و یدنینوش تنگ هی شدیم دهید
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 شراب از رو جام و گذاشت یاگوشه رو عصاش

 .کرد پر سرخ

 «؟یدنینوش»

 :گفتم و دمیکش درهم چهره

 .«بمونم اریهوش دمیم حیترج»

 :گفت و انداخت باال یاشونه

 .«یراحت هرجور»

 الکار با بود بهتر دیشا داشتم، بودن معذب احساس

 .شدمیم اتاق هم

. یبگذرون خوش ساعت چند نیا یخواستینم مگه»

 که انتظار م؟یبمون اتاق هی تو قراره چطور اونوقت
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 خراب زن چندتا با رو تیباز عشق و نمیبش یندار

 «کنم؟ تحمل

 رو چشماش لحظه چند و دیسرکش نفس کی رو جام

 .بست

 .«هست یقو یکاف اندازه به. هیخوب شراب»

 :گفتم و کردم کیبار چشمامو

 .«بده جوابمو»

 تو ستین یازین. کنمیم حل رو خودم مشکل من»

 .«یکن ریدرگ خودتو

 .دیچرخ لباسام یرو نگاهش
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. ادینم بهت بودن تانیکاپ. یشد هازادهاشراف هیشب»

 هی اب ثروتمند و لوس دختر هی خورهیم بهت شتریب

 .«یباش مهیند عالمه

 .انداختم خودم یسرتاپا به ینگاه یتفاوتیب با

 .«ستین سازگار من هیروح با»

 ترشیب کردمیم فکر که یزیچ اون از: »گفت و دیخند

 .«یدار زنونه ظرافت

. موند رهیخ بدنم برجسته یهاقسمت یرو نگاهش

 :گفتم و کردم اخم

 بهتره پس. هستم مسلح هم لباس نیهم با من»

 .«باشه خودت به حواست



 

Romanzo_o 496 

 و انداخت تخت یرو رو داشت تن به که ییردا

 :گفت

 یکم دمیم حیترج من! یخشن یادیز بودن زن یبرا»

 . «ببرم بهره شهر یهاییبایز از بعد و بخوابم

 یرو رو کالهش و کرد پرت تخت یرو رو خودش

 خواب به ساکت و حرکتیب. گذاشت صورتش

 .رفت

 اشتمد جرات نه و بخوابم تونستمیم هالباس نیا با نه

 چشم بزرگ تخت به. کنم عوض لباس کنارش

 به خواب یتمنا در امخسته بدن تمام و دوختم

 ختت کی یرو و کینزد فاصله فکر اما افتاد، التماس

 پا رفک که بود ترسناک اندازه همون به امیلیو با بودن
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 ترسناک تونستیم هاعروسک رهیجز به گذاشتن

 .باشه
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 گردن یرو سرم شد گرم چشمام که نشستم اونقدر

 .افتاد

 و دبو شده کیتار بایتقر هوا شدم داریب و زدم یغلت

 به ینگاه و دمیمال رو هامچشم. بودم تخت یرو من

 یوب اما نبود اتاق یتو امیلیو از یاثر. انداختم اطراف

 .دیرسیم مشام به تخت از هنوز تنش توتون

 لیو با حق دیشا رفتم فرو تخت یتو شتریب یتنبل با

 لندب جا از. میداشت ازین کوتاه یاستراحت به همه. بود

 ماا بود شلوغ حمام غرفه. رفتم رونیب اتاق از و شدم
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 رو متن یسرد بایتقر آب با تونستم صبر یکم با

 حس با و دمیپوش دوباره رو هاملباس. بشورم

 پخش بار یتو یقیموس یصدا. رفتم نییپا یگرسنگ

 .دنیرقصیم هازیم نیب هازن و شده

 ارتک درحال و نشسته یزیم پشت که دمید رو امیلیو

. نشسته پاهاش یرو هم سرخ یموها با یزن و هیباز

 هایصندل از کسی پشت و برگردوندم رو ازش

 .نشستم

 ومدها گرقتن سفارش یبرا که  یاهپوستیس زن به رو

 :گفتم بود

 .«لطفا نون یکم و ایلوب کاسه هی»

 یچوب کاسه بعد یقیدقا. رفت و داد تکون رو سرش

 مقابلم رنگ خوش و درشت یاهایلوب یحاو بزرگس
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 تاب و تب به رو اممعده یحساب عطرش و بود

 .بود انداخته

 درخواست بعد و خوردم رو غذام ظرافت و دقت با

 گرفت قرار زمیم یرو که یبطر. کردم یدنینوش

 کنارم بهیغر یمرد و شد ظاهر سرم یباال یاهیسا

 .نشست

 .«من مهمون یدنینوش»

 پرپشت یابروها کردم، براندازش. کرد پر رو جامم

 دیرسیم بنظر. برنزه یپوشت با رهیت یهاچشم و یمشک

 .باشه ساله چهل

 دنبال ارادهیب نگاهم و کنه پر رو جامم دادم اجازه

 مو زن کننده مشمئز حرکات دنید با. گشت امیلیو

 سر رو جامم و شدم مونیپش زدنشون دید از قرمز



 

Romanzo_o 500 

 به گلوم د،یچیپ دهنم یتو که گس طعم. دمیکش

 .افتاد سوزش

 «؟یکنیم سفر تنها ن؟یاومد کجا از»

 :گفتم و زدم پوزخند

 .«اومدم همسرم همراه. میریم جنوب به»

 .زدم اشاره امیلیو به سر با

 .«وغهشل سرش یادیز باشه فکرت به ادیز ادینم بنظر»

 .کرد پرش دوباره و دمیسرکش رو دوم جام سکوت در

 «؟ینظام هی ای تاجره؟ هی همسرت»

 .«لباس تاجر»

 «م؟یبگذرون وقت باهم شتریب کمی یدار دوست»
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 حلقه دورم دستاش بمونه جواب منتظر نکهیا بدون

 به. هبرسون لباسم ریز به رو دستش کرد تالش و شدن

 و مدیکش رونیب لباسم نیآست از رو خنجرم یسخت

 .گذاشتم شاهرگش یرو

 ردارب رو دستت! یباش شده ریس جونت از نکهیا مگه»

 .«گمشو و

 و افتاد نییپا یصندل یرو از د،یپر عقب زده وحشت

 ملباس یتو رو خنجر. رفت رونیب کافه از سرعت به

 تهگرف امسکسکه. کردم پر رو یبعد جام و برگردوندم

 .خوردمیم جیگ و بود

 چرا دونستمینم اما بود افتاده سوزش به اممعده

 ور پنجم جام.  دارم یمست و دنینوش به لیتما نقدریا

 .تنشس دستم یرو یدست که بودم برده باال مهین تا
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 !«یکنیم یرو ادهیز یدار کنمیم فکر عسلم»

 من هم دیشا خوردن،یم تاب چشمم یجلو ریتصاو

 .خوردمیم تاب داشتم که بودم

 :گفتم و مدیکش رونیب امیلیو یانگشتا نیب از رو دستم

 رو یجیموهو اون من، کار تو یفضول یجا چطوره»

 .«ینذار انتظار چشم

 :کردن بلندم و شدن حلقه بازوم ریز دستاش

 مکی باشه بهتره دیشا هوم؟. میبزن قدم کمی چطوره»

 .«بخوره باد سرت

. ودب شتریب من از قدرتش اما بزنم پسش کردم یسع

 به هک خنک مینس. میرفت رونیب کافه از تلوتلوخوران
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 یمست اما شد کاسته درونم التهاب از خورد صورت

 .بود برقرار هنوز

 وجود با امیلیو. داشتم تهوع و دیجوشیم اممعده

 .اومدینم بنظر مست بود دهینوش که یادیز زانیم

 شتریب بهتره. کردم یخوب برد و داشتم یخوب یباز»

 .«تورنادو تانیکاپ باشه خودت به حواست

 :گفتم حالیب

 .«نگو مزخرف»

 تونمب کنم فکر نیبنابرا سرحالم یحساب امشب خب»

 .«کنم تحملت
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 :گفتم هامسکسکه نیب و دمیخند هدفیب

 ترجذاب...کیه...ادیم بهت یمشک یردا...کیه»

 .«یشیم

 :گفت و دیچرخ من سمت نگاهش

 «جذابم؟ بنظرت»

 با و رفت هوا به امدهیبر دهیبر یهاخنده یصدا

 :گفتم یشل یصدا

 بهم حالمو...شعوریب اما...جذاب یلیخ...اوهوم»

 جذبم...کیه وقتا یبعض که اندازه همون...یزنیم

 .«یباش زیانگ نفرت یتونیم همونقدرم...یکنیم
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. مداد دست از تعادلمو و دمیخند بلند یصدا با دوباره

 رو بازوم ریز امیلیو. بود نامطمئن و سست هامقدم

 .داره نگهم درست ریمس تو کردیم یسع و گرفته

 «وهووووی...لیو تانیکاپ»

 :گفت و گذاشت دهنم یرو رو دستش

 .«نییپا اریب صداتو»

 قبع دستشو که گرفتم گاز محکم رو دستش انگشت

 :گفت و دیکش

 زودتر هنییپا نقدریا دنتینوش تیظرف دونستمیم اگه»

 .«گرفتمیم رو جلوت

 ینورها به چشمم و دمیشن رو یمحل یقیموس یصدا

. مدنبال هم امیلیو و دمیدو نورها سمت به. افتاد یرنگ
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 هک دمید رو مرد و زن یادیز تعداد میدیرس که جلوتر

. دنیرقصیم یقیموس همراه یمحل یهالباس با

 باد و خوردیم چرخ هوا یتو رنگارنگشون یهادامن

 .دیوزیم موهاشون نیب

 الجرعه و دمیکش مردها از یکی دست از رو یبطر

 با. دیکش دستم از زور به رو یبطر امیلیو. رفتم باال

 و کردم پاک دهنمو دست پشت

 :گفتم و دمیکش رو امیلیو دست

 .«برقصم خوامیم»

 ورشد دستامو. شد دهیکش رقص نیزم وسط دنبالم به

 رقص به شروع نامنظم ییهاقدم با و کردم حلقه

 رمیبگ رو لمیدلیب یهاخنده یجلو تونستمینم. کردم

 یلبه. شدیم بلندتر امخنده زدمیم که یچرخ هر با و



 

Romanzo_o 507 

 رقصمب بهتر داشتم یسع و گرفته دست یتو رو دامنم

 لگدمال پاهام ریز امیلیو یپاها بودم مطمئن گرچه

 :گفت و شد محکم کمرم دور دستاش. شدن

 و درست. یبد انجام رو یکار هی یخوایم یوقت»

 کنم تیهدا رو رقص من بذار. بده انجامش یحساب

 .«تورنادو زابلیا

 و چرخوند هارقصنده فیرد نیب منو سرعت به

 سرخوشم و سست بدن قدرتمندش و یقو یهادست

 و کیتار یتو نگاهش. دیکشیم خودش همراه رو

 و زدیم برق اطراف رنگارنگ ینورها یروشنا

 نگاهش یتو یبیعج حس. نبود شهیهم مثل حالتش

 ساله هفت یابچه دختر به من یجا به انگار بود،

 .مالطفت از پر اما یجد ینگاه. باشه شده رهیخ
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 لشیتحل بتونه که بود یاون از ترجیگ ذهنم که یحس 

 .کنه

 از شتریب گهید اممعده کردم احساس آخر گردش با

 هب و کردم جدا امیلیو از رو دستام نداره تیظرف نیا

 اتیمحتو شتریب و شدم خم بردم پناه جاده گوشه

 .کردم یخال نیزم یرو رو اممعده
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 ذهن یرو از ینیسنگ انگار کردم،یم یسبک احساس

 دست با آهسته امیلیو. بود شده برداشته اممعده و

 :گفت و زد کمرم پشت

 «؟یبهتر»
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 . دادم تکون آهسته رو سرم

 یهرچ امشب یبرا. مسافرخونه میبرگرد بهتره. ایب»

 .«خوب دختر میبر ایب. هیکاف یکرد طنتیش

 اتاق هب. میبرگشت رو رفته ریمس و کردم هیتک بهش

. بشورم رو دهنم کرد کمک میدیرس که مسافرخونه

 از ترجیگ اما شدیم عوض دیبا و شده فیکث لباسم

 هابچه مثل. باشم داشته رو توانش که بودم یاون

 .نشستم یصندل یرو مستاصل

 :گفت و دیکش یآه امیلیو

 بذارم محاله ینطوریا. دهیم تهوع یبو لباست تمام»

 .«یبخواب

 راحت و دیسف خواب لباس دست هی لمیوسا نیب از

 دهش رها پشت پر یموها و ستادیا پشتم. آورد رونیب
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 سلبا یبندها یرو انگشتاش. زد کنار رو کمرم پشت

 باز رو بندها یکی یکی آرامش و دقت با و دنیچرخ

 نیزم یرو آهسته و نرم لباس شدم بلند یوقت. کرد

 .افتاد

 :گفت و گرفت سمتم رو دیسف خواب لباس

 .«یایبرم نیا دنیپوش پس از»

. شد هاشکفش درآوردن مشغول و کرد پشت بهم

 .داغ داغه تنم و بود خاموش و خسته مغزم

. تدرس درک و یریگمیتصم عدم و بود یمست ریتاث

 نیزم یرو رو لباس. بود داریب زهیغر فقط انگار

 .رفتم سمتش به و انداختم

 «؟یکنینم نگاه بهم چرا»
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 .«تورنادو زابلیا بپوش رو لباست»

 :گفتم و دمیخند نرم

 ازم چرا پس. ندارم زنونه یهاظرافت من ینگفت مگه»

 «خشنم؟ مرد هی مثل ینگفت مگه ؟یکنیم فرار

 .نداشتم رو زدمیم که ییهاحرف اریاخت

 امنهیس قفسه یرو موهام. برگشت سمتم به آهسته

 نگاهش. نبود مشخص چندان بدنم و بودن ختهیر

 :گفت و شد ثابت چشمام یتو

 «کنم؟ یفکر چه من داره یتیاهم چه»

 :گفتم و رفتم جلوتر یقدم

 .«داره تیاهم من یبرا»

 :گفتم و چسبوندم اشنهیس یقفسه به رو دستم
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! ندارم کم یجیهو مو اون از یزیچ من. کن نگاه بهم»

 نز هی کنم ثابت خوامیم نکهیا! ندارم کم یزیچ چیه

 و مبجنگ خوامیم نکهیا اد،یبرم یکشت یکارها پس از

 «!باشم نداشته زنانه روح شهینم لیدل بشم، موفق

 حرف نیا مداوم دنیشن کردم حس تازه خودم انگار

 روحم یبرا چقدر تمیجنس شدن گرفته سخره به و

 . بوده دردناک

 :گفتم و کردم کینزد صورتش به رو صورتم

 و ظرافت چیه چشمت به بگو و کن نگاه چشمام تو»

 .«ندارم یزنانگ

 :زدم لب و گذاشتم قلبم یرو رو دستش

 ...«بگو...باش زود»
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. بود سرد دستش و بود شده نیسنگ هاش نفس

 :گفت و خوردن تکون آهسته هاشلب

 !«ستمین یبینج آدم من. زابلیا نکن یباز من با»

 :گفتم و گذاشتم هاشلب یرو رو انگشتم

 ...«شهیم تموم بعد و بگو...جمله هی فقط...شیه»

 و شدن فشرده هم یرو هاشلب شد، سخت نگاهش

 :گفت یاخفه یصدا با

 بهت...بدم نشونت دیبا یبفهم نکهیا یبرا دیشا»

 .«زابلیا ستمین یبینج مرد من دادم هشدار

 یرو هاشلب و برداشت رو نمونیب فاصله آن کی در

 گاران پنبه و آتش بیترک مثل. گرفتن قرار هاملب

 دور هامدست. شد ورشعله نمونیب گرم یانیجر
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. دیبوسیم نفس کی و بودن شده حلقه گردنش

 کمرم پوست یرو سردش یهاسرانگشت حرکت

 زدیم بینه ذهنم. بشه مور مور تنم تمام شدیم باعث

. بود رشتیب یمست قدرت اما برگردونه رو میاریهوش تا

 و کردن باز رو لباسش یهادکمه یسست با هامدست

 . دش دهیکش اشنهیس یبرهنه یقفسه یرو انگشتام

 عقب رو موهام و کردن یط رو گردنم ریمس هاشلب

 متوقف امنهیس یقفسه وسط درست هاشلب. زد

 . زد خشکش یالحظه یبرا انگار و شدن

. موند رهیخ چشمام تو نگاهش و گرفت باال رو سرش

 :گفت و کرد لمس رو گردنبندم زیآو دست با

 ...«زیآو نیا»
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 جا از یبیمه یصدا با در که بود نشده کامل حرفش

. ختنیر اتاق داخل سرباز یادیز تعداد و شد کنده

 :زد ادیفر یکس

 !«دیکن رشیدستگ! هییایدر دزد هی مرد نیا»

83 

 

 من یحت که افتاد اتفاق عیسر اونقدر زیچ همه

 امیلیو دور ییهادست بدم، نشون یواکنش نتونستم

. کردن بلند من یرو از رو اون قدرت با و شده حلقه

 سربازها یهادست نیب از رو خودش تا کرد تقال

 یکی. ودب شتریب یلیخ تعدادشون اونا اما بکشه رونیب

 یابهضر لیو سر پشت به اسلحه یانتها با سربازها از
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 خم شونه یرو سرش و افتاد تقال از امیلیو بدن زد،

 . شد

 :زدم ادیفر و دمیکش خودم یرو یاملحفه

 !«دیکن ولش»

 رو امیلیو دست دور شده بسته پارچه سربازها از یکی

 :گفت و کرد باز

 .«داره رو ییایدر دزدان عالمت. خودشه»

 :گفت من یکینزد از ییصدا

 ...«نطوریهم هم دختره»

 و دیکش رو دستم یکس. برگردوندم یسست با رو سرم

 که وقته یلیخ دستم دور یپارچه دمیفهم تازه من

 یتو بار؟ یتو بود؟ افتاده کجا. ستین سرجاش
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 ادمی یچ چیه! اومدینم ادمی رقص؟ موقع دهکده؟

 لومون من یدقتیب...بودم شده باعث من! اومدینم

 . بود داده

 :گفت یمرد یصدا

 «؟یکنیم یشوخ یدار ؟ییایدر دزد زن؟ هی»

 :گفت و انداخت دستم به یترقیدق نگاه

 !«بهیعج! عالمته همون»

 :دیپرس سرباز. دیچرخ من یرو نگاهش

 «م؟یکن کاریچ باهاشون قربان»

 .رفت عقب و کرد ول رو دستم

 فردا نیقوان طبق شهر، زندان دشیببر...یکی اون»

 .«شهیم اعدام مالعام در صبح
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 :گفت و شد ترکینزد من به سرباز

 «؟یچ یکی نیا»

 یتو برق از د،یچرخ من یرو تر قیدق نگاهش

 صورتش یرو که یلبخند از ومد،ین خوشم نگاهش

 .نطوریهم هم گرفتیم شکل

 دزد هی فقط نجایا ما! سرباز فهممینم رو منظورت»

 اتاق نیا یتو نفر هی فقط. میکرد ریدستگ رو ییایدر

 .«داشت اقامت
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 به همه. گرفت شکل هیبق صورت یرو پوزخند

 ییهادست با رو امیلیو و کرده احترام یادا مافوقشون
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 رفت، در سمت به مرد. بردن رونیب اتاق از بسته

 . زدش جا چارچوب یتو دوباره و کرد بلندش

 :گفت کردیم باز رو لباسش یهادکمه که همونطور

 رو ییایدر یدزدا عالمت تو مثل دختر هی چطور»

 «هوم؟ داره؟

 د؟یچرخینم دهنم یتو زبونم ای بودن حسیب هاملب

 یکوفت تخت نیا یرو از دیبا کردم،یم یکار هی دیبا

. رسوندمیم رمیشمش به رو خودم دیبا. شدمیم بلند

. مش بلند بود یکاف فقط. بود زیم یرو لیو تپانچه

 سرم دور ایدن همه اما بدم خودم به یتکون خواستم

 دوتا رو زیچ همه و نداشتم تعادل د،یچرخیم

 به تونمب هم تپانچه برداشتن با یحت بود دیبع دم،یدیم

 .کنم کیشل هدف
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 شد، کینزد بهم و انداخت نیزم یرو رو هاشلباس

 از رو ملحفه قدرت با دستش و زد مهیخ تخت یرو

 .دیکش کنار تنم یرو

 تمصور یتو ینیسنگ ضربه که دمیکش غیج ارادهیب

 یمست تمام زد صورتم یتو که یمحکم یلیس. خورد

 . شد اریهوش ذهنم. پروند رو مونده یباق

 قطع رو صدات خودم وگرنه کن قطع رو صدات»

 .«کنمیم

 اممعده...پخته ازیپ مثل ییبو داد،یم یتند یبو نفس 

 و دیچرخ بدنم دور دستش یوقت شد آشوب دوباره

 از تنم تمام. کردن تجاوز گردنم میحر به هاشلب

 گردنم زمختش یهالیبیس د،یلرز چندش و وحشت

 . سوختیم پوستم و دادنیم آزار رو
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 دار طناب با سروکارت فردا بردنیم هم تورو اگه»

 تنت گوشت و زدنیم دارت شهر دروازه از. بود

 که یباش ممنون ازم دیبا. شدیم هاپرنده خوراک

 .«ببرن تورو نذاشتم

 محض به دونمینم که احمقم؟ کردیم فکر! احمق

 مکث هم لحظه هی بشه تموم باهام کارش نکهیا

 ...فیکث خوک! ذارهینم زنده منو و کنهینم

 آن کی در کرد، حرکت شکمم سمت به که دستش

 ذاشتمینم هم رمیبم بود قرار اگه گرفتم، رو ممیتصم

 گردنش سمت به. برسه خودش خواسته به ینطوریا

 فرو گردنش گوشت یتو رو دندونام و کردم حمله

 ، آورد درد به رو گوشم ادشیفر یصدا. کردم

 از منو کرد یسع و اومدن گردنم سمت به دستاش
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 محکم رو دندونام قدرت همه با اما کنه، جدا خودش

 فقط فته،یم یاتفاق چه نبود مهم برام دادم، فشار

 . کنم دورش خودم از خواستمیم

 که یدست و کردم حس دهنم یتو رو خون شور طعم

 به. شد دهیکوب امنهیس یقفسه به که یمشت و اومد باال

 به رو دستش و گرفت فاصله ازم شدم، پرت عقب

 .چسبوند گردنش

 .بود شده یجار هاشانگشت نیب از خون

 ...«کوچولو یحرومزاده»

 :گفت و رفت اشتپانچه سمت به دستش

 خودشون همراه رو فیکث موش تو ذاشتمیم دیبا»

 .«ببرن
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 :داد ادامه و اومد جلوتر یقدم

 .«کنمیم تموم رو کارت خودم. ستین رید هنوزم»

 اصد با در که بود اوردهین در غالف از رو تپانچه هنوز

 در و دیچرخ در سمت به مرد افتاد، نیزم یرو

 خون و شکافت رو اشجمجمه یزیچ هیثان از یکسر

 . دیپاش صورتم یرو
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 و صاف یا چهره با که موند ثابت کارال یرو نگاهم

 نگاه نیزم یرو افتاده جنازه به و ستادهیا حالتیب

 رو ردم یشونیپ زیت یاغهیت با بزرگ یتبر. کردیم

 .بود شده یجار صورتش تمام یرو خون و شکافته
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 سمتم رو لباسم اومد، سمتم به عیسر ییهاقدم با

 :گفت و گرفت

 هاسرباز که بودم دهید پنجره از. میبر دیبا باش زود»

 که رو غتیج یصدا و بگردن رو داخل انیم دارن

 .«افتاده یاتفاق هی دمیفهم دمیشن

 یپاها بعد و ختیر کوله یتو سرعت به رو لمیوسا

 یرو یخون ریمس به د،یکش یکنار و گرفت رو مرد

 :گفت و دوخت چشم پوش کف

 .«میکن فرار دیبا فقط ادیبرنم دستمون از یکار»

 از یناش شوک کردم یسع و دمیپوش رو لباسم

 .کنم هضم رو اتفاقات

 !بودم بدهکار کارال به تشکر هی
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 ییصدا با انداخت، مرد گردن به ینگاه و شد خم

 :گفت خنده با توام

. گرفته گازش سگ هی کنهیم فکر ندونه یهرک»

 هم زدمشینم اگه ؟یاریب فشار نقدریا یتونست چطور

 !«مردیم ادیز یزیخونر از

 رکمت یلیخ اما داشتم جهیسرگ هنوز شدم، بلند جا از

 .قبل از

 «؟یچ هاملوان هیبق»

 خون در مرد لباس یلبه با و دیکش رونیب رو تبر کارال

 . کرد پاک رو روش

 یکشت به خودشون االن تا قطعا. کردن فرار همه»

 .«داره ازین تانیکاپ به یکشت. میبر دیبا هم ما. رسوندن
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 هپنجر از یطناب م،یرفت پنجره سمت به کارال همراه

 :گفت و کرد زونیآو

 یمنگ نقدریا چرا. مینش دهید که نهیا کار نیبهتر»

 «تان؟یکاپ

 :گفتم و گذاشتم هامقهیشق یرو رو دستم

 .«کشهیم ریت سرم»

 سطو. میدیدو ساحل سمت به و میرفت نییپا طناب از

 .ستادمیا دنیدو

 .شد متوقف جلوتر یکم کارال

 «شده؟ یچ»

 ...تونستمینم

 .«کنم ولش تونمینم»
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 :گفت و شد گشاد چشماش

 یدزدا سر ییبال چه یدیند. رفته دست از گهید اون»

. شهیم هاکالغ خوراک تنش گوشت ارن؟یم ییایدر

 «؟یش دچار یسرنوشت نیچن به یخوایم

 و بردم دست. درومد لرزه به تنم هم تصورش از

 نیا به نه! رهیبم امیلیو نبود قرار. کردم لمس رو زمیآو

 ...یزود

 .«فتهیب ریگ شدم باعث من. تونمینم»

 :گفت و موند رهیخ مصمم صورت به هیثان چند

 «ه؟یچ برنامه»

 وقت آفتاب طلوع تا. شهر زندان برنشیم گفت»

 .«میبد نجاتش میدار
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 .کرد پا اون و پا نیا مردد

 امیلیو بدون من یول. یکشت به یبرگرد یتونیتوم»

 .«گردمیبرنم

 :گفت و کرد تف نیزم رو

! متبخشینم ابد تا رمیبم اگه. تانیکاپ بهت لعنت»

 .«میبر بزن

 نجات یبرا یفرصت. داشتم فرصت هی. زدم لبخند

 .امیلیو
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 از یکی زنانه یها لباس م،یکرد عوض رو هامونلباس

 تونستنیم که بودن ییزایچ نیرتریپاگ و دست

 .کنن تلف رو وقتمون

 از نیهم یبرا میکن سکیر چندان میتونستینم

 یمردها از یکی از. میکردیم حرکت یفرع یرهایمس

 آدرس زدیم یدهن ساز و داده لم یاگوشه که یمست

 .دمیپرس رو شهر زندان

. کهیکوچ زندان هی. زیخاکر یهاتپه پشت شهر، رونیب»

 .«نداره هم یزندان تا ده درکل دیشا

 .دبو یخوشبخت یجا نداشت یادیز فاصله که نیهم

 به و کرده رد رو شهر تا میرفت راه ادهیپ ساعت دو

 خواب و یخستگ از چشمام. میدیرس زیخاکر یهاتپه

 .بود دهیپر سرم از کل به یمست و سوختیم
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 حس قدم هر با و کردیم درد شدت به پاهام کف

 هم درد کمر. ذارمیم پا زیت یخنجرها یرو کردمیم

 موعد به که دادیم هشدار و شده اضافه دردها هیبق به

 .شمیم کینزد ماهانه

 و زد اشاره یکیتار در یا نقطه به دست با کارال

 :گفت

 .«دهیم عالمت بهمون داره. نیبب رو یدیش! اونجاست»

 دست اشاره با اما بودم نشده یدیش حضور متوجه

 رنگ رهیت ساختمون فراز بر رو هاشبال برق کارال

 روشن بایتقر رو فضا ییهاشمع کمرنگ نور. دمید

 .دیرسینم گوش به زندان از ییصدا چیه اما بود کرده

 :گفت کارال
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. مایبرم جفتشون پس از من! اونجان مسلح مرد دوتا»

 اون دخل من تا کنه سرگرم رو یکی تونهیم یدیش

 حالت رون؟یب یاریب رو امیلیو یتونیم. ارمیب رو یکی

 «خوبه؟

 .برداشت خش اعصابم و دیکش ریت ردلمیز

 .«تونمیم آره»

 :گفت و داد تکون رو سرش

 .«باش من عالمت منتظر»

 هیشب ییصدا. شد دیناپد هابوته و یکیتار نیب در

 هانگهبان از یکی و دمیشن رو یزیچ شدن پرت

 .شد جلب صدا به توجهش

 «اونجاست؟ یک»
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 هباننگ که دمید. دمیکش درخت پشت رو خودم شتریب

 دور هم از نکهیا محض به و رفت هادرخت سمت به

 حمله بود ستادهیا در کنار که یاون به یدیش شدن

 کرده فرو مرد یگلو داخل رو زشیت یهاچنگال. کرد

 اما هبزن ادیفر تا کزد تقال شروع مرد. دیکشیم غیج و

 ازش ییصدا که داشت یزیخونر چنان اشحنجره

 وسط و شده رها چله از یزیت ریت. اومدینم رونیب

 کردم یسع افتاد، نیزم یرو یوقت. نشست شیشونیپ

 بیج از رو دیکل دهیم جون داره نکهیا به توجه بدون

 من .بودن افتاده لرزه به دستام اما کنم دایپ لباسش

 یا ذره کارال اما بکشم رو گناهیب افراد تونستمینم

 .نداشت احساس ای رحم
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. دمش داخل و کردم باز رو در دیکل دسته کردن دایپ با

 با اتاق پنج گفتن یم شهر زندان بهش که یزیچ

 دراز یزندان سه هرکدوم یتو که بود یالهیم یدرها

 کهیدرحال رنگ یچوب زیم پشت یمرد و بودن دهیکش

 .بود رفته خواب به انداخته پا یرو پا

 یصدا. رفتم جلو و برداشتم قدم پا نوک یرو

 مرد سر پشت. بود کرده پر رو فضا مرد خرناس

 نفس بردم، باال رو خنجرم دسته ستادم،یا نگهبان

 گردنش پشت به خنجر یانتها با و دمیکش یقیعم

 . هبش هوشیب یساعت  چند فقط که یجور. زدم ضربه

 از و دمکر باز رو بود وصل لباسش به که یدیکل دسته

 . دمیکش سرک هاسلول
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 کف یرو سلول نیسوم یتو که دمید رو امیلیو

 صورتش یرو رو کالهش و دهیکش دراز نیزم یخاک

 .گذاشته

 «ام؟یلیو»

 .شد زیمخین سرعت به من یصدا دنیشن با

 «؟یکنیم کاریچ نجایا تو»

 رو هادیکل. شدم داخل و کردم باز رو سلول قفل

 زده پاهاش و دست دور که ییرهایزنج قفل داخل

 .شدن باز هم از ها قفل و کردم بودن

 «؟یاومد یجد یجد»

. شد هیتسو بهت میبده. یداد نجات رو جونم بار هی»

 .«ندارم بهت ینید گهید
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 :گفتم و انداختم یبغل سلول یتو رو دیکل

 !«دیباش زود! دیبر و دیکن آزاد خودتون»

 :گفت و دیدو داخل کارال

 میتونیم. شد داده بشونیترت هم یپشت نگهبان دوتا»

 .«میبر

 :گفت و زد یلبخند امیلیو

 .«نداشتم رو دار طناب یآمادگ واقعا خب»

 .میزد جنگل دل به میمستق و میرفت رونیب زندان از

 بودم اماده یحت. بودم دهیچ ذهنم تو ویسنار چندتا»

 پرت حواسشون بود اعدام موقع و میدیرس رید اگه

 ارهپ ریت هی با طناب تا بخرم زمان کارال یبرا و کنم

 .«کنه
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 :گفت و دیکش گردنش دور یدست

 مجدد تجربه به یلیتما کردم تجربه بار نیچند»

 .«ندارم

 هدیناد رو بود افتاده که یاتفاق میداشت یسع هردو

 نه و مکن نگاه چشماش یتو تونستمیم من نه. میریبگ

 ریدستگ قبل لحظه از یحرف داشت قصد امیلیو

 بزنه شدنش
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 یصدا بعد و دیرس گوش به یپوریش یصدا

 .کردن فرار ها یزندان گفت یم که ییادهایفر

 :تگف دیدویم ما یپا به پا کهیدرحال یعصب امیلیو



 

Romanzo_o 537 

 خودمون زودتر دیبا. جنگله گردنیم که ییجا نیاول»

 .«میبرسون ساحل به

 .دیرسیم گوش به دور فاصله از هااسب یپا یصدا

 .سواره هااون و میبود ادهیپ ما

 :گفت و دوخت چشم یدیش به کارال

 .«میشیم اعدام تا سه هر میکن فرار مینتون اگه»

 :گفت یدستور و آهسته ییصدا با امیلیو

 ریسم. میبش ریدستگ سه هر دینبا. میشیم جدا هم از»

 زودتر دیرس یهرک. نیبد ادامه ساحل سمت به

 .«برسونه یکشت به رو خودش
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. شد دیناپد هادرخت نیب و کرد تموم رو حرفش

 الکار از یاثر برگردوندم چپ سمت به رو سرم یوقت

 .نبود هم یدیش و

.  انداخت چنگ وجودم به دلهره با ختهیآم یترس

 نفس نفس یصدا دمیفهم و ستادنیا دنیدو از پاهام

 یگلو از وحشت، از یناش دهیبر دهیبر یهازدن

 .گرفته سرچشمه خودم

 بشه، کم صدا حجم از تا فشردم دهنم یرو رو دستم

 ترشیب و شتریب داشت درد. فشردم رو دلم و شدم خم

 .شدیم

 نیهم ییجا از وضوح به رو هااسب سم یصدا

 . دمیشنیم یکینزد

 ...کردنیم دامیپ اگه
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 گلوله هی با ای آفتاب طلوع از قبل شدمیم ریدستگ اگه

 به جسدم و شده اعدام ای شدیم تموم کارم

 هیبق یبرا یهشدار تا شدیم زونیآو شهر یهادروازه

 .باشه

 رفتم؟یم دیبا سمت کدوم. شد مورمور ترس از بدنم

 .بودم شده جیگ

 هن من. بود سخت هیبق کمک بدون ریمس کردن دایپ

 یدیش و کارال یاندازه به نه و داشتم رو امیلیو تجربه

 .بودم کرده یزندگ جنگل یتو

 شروع نفس کی هااسب سم یصدا شدن ترکینزد با

 .کردم دنیدو به

 امهاد رو میمستق ریمس کردم یسع. موندمیم جا دینبا

 ِگل و هاچوب و سنگ یرو یگاه از هر پاهام. بدم
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 حفظ رو تعادلم یسخت به و خوردیم زیل سیخ

 یکیتار عمق از یکس کردمیم حس مدام. کردمیم

 .شدیم خیس گردنم پشت یموها و شده رهیخ بهم

 احساس ستادمیا که گرفتن نفس یبرا بار نیچند

 یکیتار در رو خودم جز یکس نفس یصدا کردم

 . شنومیم

 مدیشنیم هادرخت نیب از رو سربازها صحبت یصدا

 رو هازمزمه هادرخت انگار داشتن فاصله من با اما

 .کردنیم پخش

 نه و بزنم صدا رو امیلیو و کارال داشتم جرات نه

 .برگردم عقب به نکهیا
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 ماه انگار که بود گرفته بر در رو جنگل چنان یکیتار

 همه. باشن کرده غیدر نیزم از رو نورشون ستاره و

 . شدیم دهید گرفته مه یاهاله در زیچ

 !مه

 !میداشت کم رو نیهم

 وضوح به. شد خشک ترس از بدنم و دمیشن ییصدا

 نیب از رو رنگ زرد درشت چشم سه کردم حس

 . دمید یکیتار

 نیترقطور از یکی پشت یاسب ههیش یصدا دنیشن با

 .شدم پنهان هادرخت

 !«دیکن دنبال رو ردپاها»
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 رو ردپاها میتونینم. شهیم ظیغل داره مه قربان»

 .«مینیبب

! میکن دایپ صبح تا رو همه دیبا! بزنن گندش»

 !«نیفهمیم

 :گفت کنان پته تته مردها از یکی

 نیخرآ م؟یبرگرد ستین بهتر. قربان اونه قلمرو نجایا»

 «ادتونه؟ی رو بار

 .مدیشنیم رو سشونیرئ نیخشمگ یها نفس یصدا

 فرار راه باشن نجایا اگه یاصل جاده میگردیبرم»

 .«دنبالشون میگردیبرم بزنه که افتاب. ندارن

 احساس شتریب حاال اما شد دور هااسب سم یصدا

 بود؟ یچ قلمرو از منظورشون. کردمیم خطر
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 یجلو یحت گهید که شده ظیغل چنان مه شدم متوجه

 .نمیبب تونمینم هم رو خودم

 هم نیب دادن دست از رو شونیینایب که یافراد مثل

 شد یم خل شب یکیتار یتو که یدیسف و ظیغل

 اام بود شده کم سرعتم از. رفتم جلو کورمال کورمال

 یکینزد فاصله از رو ایدر یصدا بودم مطمئن

 .دمیرسیم ساحل به داشتم. شنومیم

 ...زیت یازنگوله. دمیشن زنگوله هی مثل یصدا

 با یزیچ برگشتم عقب به کنم فرصت نکهیا از قبل

 .شد رد درونم از انگار و زد تنه بهم قدرت

 .افتادم نیزم یرو ضربه شدت از

 یبلند از انگار که گرفت درد چنان عضالتم تمام

 .باشم افتاده
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 منو داره مه کردم حس و افتاد جیگ به دوباره سرم

 .بلعهیم خودش درون

 از که دمید رو رنگ زرد چشم سه مه غلظت نیب از

 .بودن شده رهیخ بهم ییباال فاصله

 درون رو من مه و شد تر کیتار و کیتار ریتصاو

 .دیبلع خودش
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 یآسمون بود، چشمام مقابل آسمون کردم باز که چشم

 یخبر مه از نه. شدیم شیم و گرگ داشت کمکم که

 .هادرخت انبوه از نه بود
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 ریز نیزم و دیرسیم گوشم به ایدر موج یصدا

 .داشت نرم و یاماسه حالت انگشتام

 از .انداختم برم دورو به ینگاه و شدم بلند یسخت به

  چطور؟ اما بودم اومده رونیب جنگل

 یرو سوزش و درد حس دادم بدنم به که یحرکت با

 و زدم کنار زو لباسم قهی. کردم احساس نهیس قفسه

 مثل که موند رهیخ یمانند زخم عالمت یرو نگاهم

 خراش هی. بود شده دهیکش چپم نهیس یرو یضربدر

 دمبو افتاده نیزم یرو یوقت احتماال. ملتهب و قیعم

 .بود برداشته خراش بدنم

 تو که یفیخف درد به کردم یسع و دمیمال رو سرم

 دنبال رو یساحل خط. ندم تیاهم دیچیپ یم سرم

 یتکش تونستمیم نجایهم از دم،یرس بندر به و کردم
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 من ندید با کارال. بود رفتن اماده که بدم صیتشخ رو

 یکشت. انداخت نییپا رو طناب و داد تکون یدست

 .کردیم حرکت داشت بایتقر

 ورد با. رفتم فرو اب یتو زانو تا و گرفتم رو طناب

 .دمیکش باال رو خودم اسکله از یکشت شدن

 .بودن منتظرم عرشه یرو اندرو و امیلیو

 .«یرسونیم رو خودت بودم مطمئن»

 :گفتم و کردم اخم

 !«نیکرد ول جنگل تو منو»

 :گفت و رفتن باال ابروهاش

 .«یبرسون ساحل به رو خودت یبتون کردمیم فکر»

 ...اونا از یحت و خودم از. بودم یعصبان قایعم



 

Romanzo_o 547 

 :گفت و انداخت دورم ییپتو اندرو

 .«میکن ترک رو اسکله دادمینم اجازه یگشتیبرنم تا»

 :گفتم و گرفتم فاصله امیلیو از

 «چطوره؟ اینا حال»

 .«بهتره»

 «برگشتن؟ هاملوان هیبق»

 :گفت و کرد اشاره یقسمت به سر حرکت با اندرو

 ازادشون زندان از تو گنیم میدار دیجد ملوان چهار»

 بود قرار و بودن ییایدر دزد قبال هرچهارتا. یکرد

 .«بشن اعدام هفته نیهم

 :گفتم و زدم لبخند

 .«موننیم وفادار من به حداقل. خوبه»
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 و بودم گرسنه. بودم خسته و کردیم درد بدنم تمام

 .رفتیم مالش اممعده

 :گفت سر پشت از که دمیشن رو امیلیو یصدا

 «م؟یبخور من نیکاب یتو رو صبحانه چطوره»

 مهار رو زبونم اما کنم رد رو درخواستش داشتم قصد

 :گفتم و کردم

 .«گرسنمه یلیخ. خوبه»

 یبو هشیهم مثل اتاقش. رفتم نییپا نیکاب تا همراهش

 .دادیم تنباکو و توتون

 .«یداد نجاتم که کنم تشکر ازت دیبا»

 :گفتم خسته و حوصله یب

 .«میشد برابر حاال. قبل دفعه جبران...که گفتم»
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 .داد تکون آهسته رو سرش

 :گفت و کرد آماده رو صبحونه زیم

 اتبر ریپن یقالب و تازه و نیریش نون یکم هاملوان»

 .«اوردن

. دمیچش رو اشمزه و کندم دست با رو نون از یاتکه

 .بود گرم هنوز

 .«هیعال»

 ور دستاش و زده هیتک سرش پشت وارید به امیلیو

 .کردیم نگاهم موشکافانه و برده فرو درهم

 «؟یکنیم نگاهم ینطوریا چرا»
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 لقب ادینم ادتی که یکنیم تظاهر یدار کنمیم فکر»

 یتیموقع چه تو اتاق یتو زنیبر سربازا اون نکهیا

 .«میبود

 یها خرده. شدم هول بود ادشی قیدق نقدریا نکهیا از

 .افتادم سرفه به و دیپر گلوم یتو نون

 .«ادتهی پس»

 :گفتم و دمینوش اب یکم

 .«بود اشتباه هی»

 گها نکهیا به. نکنم فکر بهش تونمینم من اما ؟یجد»

 .«فتادیم یاتفاق چه شدنینم مزاحم سربازا اون

 نیهم. زدمینم یدنینوش به لب یادیز مدت تا قطعا

 .بود یکاف برام تجربه
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 !«کن بس»

 «فتاده؟ین یاتفاق که میکن وانمود قراره پس»

 امگونه یرو دستش شد، خم سمتم به اومد، جلوتر

 .رفت شیپ گردنم تا وار نوازش و نشست

 ریجزن و دیچرخ گردنم دور دستش. افتاد لرزه به بدنم

 :گفت یجد یلحن با و دیکش باال رو زیآو سرد

 همب حیتوض هی که کنمیم فراموش یکرد فکر واقعا»

 «؟یبدهکار
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  .کردم قطع رو نمونیب یچشم ارتباط و دمیگز لب

 «ه؟یچ نیا»
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 :گفتم و کردم سیخ رو هام لب

 .«زیاو گردن هی»

 :تگف استفهام از پر ییصدا با و داد باال رو ابروهاش

 «خب؟»

 «باشه؟ یخواستیم یچ. اس زنونه زیاو گردن هی خب»

 و نشست ام چونه یرو محکم شصتش انگشت

 .گرفت خودش سمت رو صورتم

 اون تو! تورنادو تانیکاپ نزن یخنگ به رو خودت»

 آخر نیا هیشب درست زیآو هی. یدید رو یپوست برگه

 !«مرگ عالمت هی هم کنارش. بود صفحه

 :گفتم و دادم قورت یسخت به رو دهنم آب
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 نکن اشتباه هم بعدش! نداره ییمعنا چیه نیا خب؟»

 نارک نه بود جغد هی ریتصو کنار مرگ اسکلت عالمت

 .«زیآو گردن نیا

 .موند رهیخ چشمام یتو تیجد با نگاهش

 زیآو نیا با ریتصو اون یدونست یم موقع همون از»

 «نه؟ مگه هیکی

 وجود با. شدم بلند و دمیکش عقب محکم رو ام چونه

 . دیسر یم گردنش تا فقط سرم اما بودم بلند قد نکهیا

. نداره یخاص مفهوم نیا اما. دونستم یم که معلومه»

 نیا یتو قراره من که نهیا داره که یمفهوم تنها دیشا

 گنج به تو کنم کمک و باشم تو کنار ییماجراجو

 !«یبرس بزرگت

 .باشه شده قانع دیرس ینم بنظر
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 «؟یکرد پنهانش چرا»

 زا که یا هیارث تنها! هیخانوادگ یادگاری هی نیا چون»

 نشونش یکس به خواستینم دلم. دهیرس بهم مادرم

 .«بدم

 زیآو از نگاهش اما رفت عقب و دیکش یقیعم نفس

. نشد جدا شکوفه یکار کنده طرح با سرخ اقوتی

 جواب داشت انتظار انگار که کرد یم نگاهش یجور

 . رهیبگ لحظه نیهم در رو هاش سوال یتمام

 :گفتم و برگردوندم لباسم یتو رو زیآو

 «!باشه داشته یمعن هزاران تونه یم ییشگویپ اون»

 :گفت و زد کمر به دست

 «؟یچ یبکش منو قراره تو که باشه نیا شیمعن اگه»
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 به دنش کشته از امیلیو جناب پس. دنیپر باال ابروهام

 :گفتم و زدم یپوزخند. دیترس یم من یها دست

. شمب کیتحر ای یعصبان من که ینکن یکار یتونیم»

 یدار که یخردکن اعصاب تیشخص نیا اگه چون

 .«یبمون زنده که بدم قول تونم ینم باشه داشته ادامه

 و گرفت سمتم به زیآم هشدار رو اش اشاره انگشت

 :گفت

 یکار سرم پشت بهتره! تورنادو هست بهت حواسم»

 . «ینکن

 یخستگ. بود شده خمار چشماش د،یکش یا ازهیخم

. بودم خسته منم. زدیم داد صورتش یاجزا تک تک از

 . بخوابم ها ساعت خواستیم دلم که خسته اونقدر

 .«نکته یکی اون مورد در اما»
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 .کردم نگاهش زیت

 که یمانز تا نکنم فکر. یشیم بامزه یشیم مست یوقت»

 .«کنم فراموش رو جالبت حرکات باشم زنده

 .دیدرخش یم هاش چشم یتو یبدجنس برق حاال

 :گفتم و دمیکش گردنبندم زیآو یرو یدست

 احساس. باشه درست ییشگویپ همون کنمیم فکر»

 یهرچ. تانیکاپ کهینزد یلیخ عمرت انیپا کنمیم

 بشید از یشتریب یحرفا و کنه کار شتریب ذهنت

 .«بشه هم تر کوتاه عمرت ممکنه ،یبزن

 :گفت و صورت یپهنا به زد، لبخند

 که نهیا نمیب یم تو سرنوشت یتو که یزیچ تنها من»

 .«من تخت تو یایم خودت یپا با خودت
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 :گفتم و کردم یا قروچه دندون

 .«تانیکاپ ینیبب خواب یتو نکهیا مگه»

 لندب یصدا هنوز رفتم رونیب اتاق از یوقت زد، قهقهه

 ! حیوق مردک. شد یم دهیشن اش خنده

 ات نکهیا از. شد داغ شبید به دوباره فکر از صورتم

 ها اتفاق اون واقعا اگه و بودم برهنه مقابلش حد چه

 وجودم تمام دمیخواب یم باهاش واقعا افتاد ینم

 . شد شرم عرق از سیخ
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 بود یزیچ تنها تختخوابم االن اما زدمیم سر اینا به دیبا

 هخست ها لباس ینیسنگ از بدنم. خواستیم دلم که

 و ببندم چشم ارامش با خواست یم دلم و شده

 . کنم استراحت

 ینم. کردم قفل نانیاطم محض  بستم رو نیکاب در

 یکس سروکله بودم خواب که یموقع باز خواستم

 یافض کردم، عوض رو هام لباس. بشه دایپ اتاقم یتو

. دمیشن یم رو آب امواج یصدا و بود سرد اتاقم

 اما ها عروسک رهیجز تا میدار راه چقدر دونستمینم

 .بودن گرفته یا دوباره هیروح ها ملوان بود که یهرچ

 ور یمیقد یآواز که بشنوم رو صداشون تونستم یم

 . دادن یم انجام رو کارها و خوندن یم صدا کی
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Oh, we'd be alright if the wind was in 

our sails 

Oh, we'd be alright if the wind was in 

our sails 

Oh, we'd be alright if the wind was in 

our sails 

And we'll all hang on behind 

And we'll roll the old chariot along 

We'll roll the old chariot along 

We'll roll the old chariot along 

And we'll all hang on behind 

Oh, we'd be alright if we make it 

around the horn 

We'd be alright if we make it around 

the horn 
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We'd be alright if we make it around 

the horn 

And we'll all hang on behind 

And we'll roll the old chariot along 

We'll roll the old chariot along 

We'll roll the old chariot along 

And we'll all hang on behind 

Well, a nice watch below wouldn't do 

us any harm 

Well, a nice watch below wouldn't do 

us any harm 

Well, a nice watch below wouldn't do 

us any harm 

And we'll all hang on behind 

And we'll roll the old chariot along 

We'll roll the old chariot along 
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We'll roll the old chariot along 

And we'll all hang on behind 

Well, a drop of Nelson's blood wouldn't 

do us any harm 

Well, a drop of Nelson's blood wouldn't 

do us any harm 

Well, a drop of Nelson's blood wouldn't 

do us any harm 

And we'll all hang on behind 

 

. ودب هیبق از تر گرم و بلندتر ها ملوان از یکی یصدا

 آواز. بخوابم کردم یسع و بستم چشم لبخند با

 تنش تمام شد یم باعث ها ملوان شاد و پرقدرت

 حس و ببنده رخت وجودم و بدن از شبید یها

 که ییپتو یگرما با کم کم بدنم. باشم داشته یبهتر
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 پام یها انگشت. شد گرم بودم، دهیکش خودم یرو

. ردمب فرو پتو ریز رو خودم شتریب بودن، سرد هنوز

 پهلو نیا از یهرچ اما سوخت یم یخستگ از چشمام

 . برد ینم خوابم دمیچرخ یم گهید یپهلو به

 دم،ش بلند کالفه نبرد خوابم یوقت ساعت کی از بعد

. وابمبخ نتونم بود شده باعث ادیز درد بدن و یخستگ

 یاراک به و کنم استفاده وقتم از دادم حیترج نیبنابرا

  .زدم اینا به یسر و دمیپوش لباس. بپردازم گهید

 هی خوندن مشغول و نشسته سکو یرو که دنشید با

 . اومدیم خوب بنظر حالش. زدم لبخند بود، کتاب

 .«بهتره حالت نمیب یم خوشحالم اینا»

 :گفت و گذاشت کنار رو کتاب
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 روز سه دو از کنمیم فکر. شهیم خوب داره دستم»

 حالت. بدم انجام رو کارها همه راحت بتونم گهید

 یبرا ات شجاعانه اقدام مورد در تان؟یکاپ چطوره

 .«دمیشن لیو تانیکاپ دادن نجات

 :گفتم و نشستم بهش کینزد سکو یرو

 خوب زود. دارم ازین عرشه یرو حضورت به واقعا»

 !«مرد شو

 ریز یگود و بود دهیتراش مرتب رو سرش یموها

 .دیرس یم بنظر قبل از کمتر چشماش

 «ن؟ینکرد استراحت چرا. تانیکاپ دیایم خسته بنظر»

 :گفتم و دمیکش صورتم به یدست
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 اشهب بهتر دیشا. برهینم خوابم اما ام خسته یلیخ آره»

 نمیبب دیبا. بندازم حرکتمون ریمس به ینگاه هی اول

 ها عروسک رهیجز به تا بره یم زمان گهید چقدر

 .«میبرس

 .«تانیکاپ یبش ادهیپ اونجا بذارم ستین قرار»

 شیعضالن یبازو یرو رو دستم و شدم بلند جا از

 :گفتم و گذاشتم

 .«شمیم ادهیپ من اما»

 خطر به رو خودتون دفعه هر دینبا شما تانیکاپ»

 !«دیبنداز

 :گفتم و زدم یچشمک
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. اشهب بهش چشمم دیبا. امهیلیو تانیکاپ یاصل خطر»

 رابرب در یا بره مثل مقابلش در خطرات هیبق کن باور

 .«هستن گرگ

 مطمئن حالش بودن خوب از یوقت. دیخند آهسته

 هب یسر. رفتم رونیب ها ملوان استراحتگاه از شدم

 .نشستم ها ملوان یتماشا به و زدم عرشه
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 یکلیه و بلند یقد ،یخاکستر یموها با مسن یمرد

 ییرسا و گرم یصدا با و ستادهیا تروسط دهیورز

 .کردنیم یهمخوان باهاش هیبق و خوندیم
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 نیبنابرا دمش،یند عرشه یرو نیا از قبل بودم مطمئن

 ملحق بهمون که باشه یدیجد افراد از زدم حدس

 .شده

 با مین و روز دو اندازه به انداختم، نقشه به ینگاه

 افقمو باد اگه البته م،یداشت فاصله هاعروسک رهیجز

 صورتم به که یخنک یهوا. کردیم مونیهمراه

 نوک سمت به و شدم بلند. کردیم سرحالم دیوزیم

 و چوندمیپ هاطناب دور محکم رو دستم. رفتم عرشه

. کردم زونیآو نییپا سمت به یکم رو خودم الیخیب

 بدنه به آهسته که موند یآلود کف امواج یرو نگاهم

 .زدنیم ضربه یکشت

 رو آب سطح کینزد ییهایماه حرکت تونستمیم

 ایرد سطح به کینزد مهاجر پرنده چند. بدم صیتشخ
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 احساس. بودن شکار انتظار در و زدنیم چرخ

 سبک حس باد و امواج انیجر همراه بدنم کردمیم

 کار چشم تا که یانقطه در درست نجایا. داره یبال

 کیکوچ نقطه مثل ما داشت، ادامه کرانیب یآب کردیم

 یزندگ انگار اما. میبود ایدر گستره در یاشده گم و

 .بود نجایهم قایدق

 با که ییهاملوان خسته و کارکرده یهادست نیب

 و گرم آواز نیب دن،یکشیم رو هاطناب قدرت

 یهاشدن جمع دورهم نیب دادن،یم سر که یپرشور

 .بود خاطرات و ها افسانه فیتعر یبرا که یاشبانه

 رو یزندگ نیا من. داشتم دوست رو جمع نیا من

 .بودم شده زاده یزندگ نیا یبرا من. داشتم دوست
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 بودن زنده حس حد نیا در عمرم در هرگز انگار

 .نداشتم

. ختیر بهم تعادلم و خورد یکشت بدنه به یبلند موج

 نگه سرجا منو قدرت با و شد حلقه مچم دور یدست

 .داشت

 تازه ملوان همون اومدم نییپا دماغه یرو از یوقت

 . دمید رو وارد

 ایدر واجام. تانیکاپ دیباش مراقب نیا از شتریب بهتره»

 هم همونقدر آرومه، که همونقدر اسزننده گول

 .«باشه بلعنده تونهیم

 :گفتم و دمیمال بهم رو هامدست کف

 .«دمتیند عرشه رو تاحاال»
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 :گفت و برداشت رو سرش یرو کاله

 نیتونیم شما. یچهارانگشت یمیج گنیم بهم ها بچه»

 .«نیکن صدام یمیج

 دست هر. نشست دستش یها انگشت یرو نگاهم

 .بود یخال شست یجا و داشت انگشت چهار فقط

 «افتاده؟ دستات یبرا یاتفاق چه»

 شتریب صورتش یها شکن و نیچ زد که لبخند

 نداشت، هم سال پنجاه هنوز دیشا. کردن ییخودنما

 .دیرس یم بنظر تر شکسته صورتش اما

 ریز. شدم یزندان و ریدستگ بودم که تر جوون»

 .«دادم دست از انگشتام شکنجه

 :گفتم و دادم تکون اهسته رو سرم
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 «؟یمیج یبش ملحق ما به یگرفت میتصم چرا»

 کمرنگش یاب یهاچشم نیب یشفاف برق زد، لبخند

 .دیدرخشیم

 اعدام امروز طلوع دیبا من. نداشتم یازاد انتظار»

 .«نیداد نجاتم معجزه مثل شما. شدمیم

 :دمیپرس و رفت باال لبم گوشه یانحنا

 زن هی که یکشت عرشه یرو کار معتقدن هیبق»

 یدارن یمشکل. ارهیم ینحس و یبدشانس کنه تشیهدا

 «؟یباش داشته زن تانیکاپ هی که

 :گفت قاطع و محکم ییصدا با

 شما که باورم نیا بر اما دارم، اعتقاد خرافات به من»

 ممکنه پس نیاورد ارمغان به شانس من یبرا بار هی
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 اشم من. تانیکاپ نکنه صدق شما مورد در خرافه نیا

 ادد دوباره یزندگ من به که دونمیم ینجات فرشته رو

 .«دیجنگ خواهم شما پرچم ریز وفادارانه

 هیبق که. خواستمیم رو نیهم گرفت، عمق لبخندم

 .بشنون رو یزیچ نیچن ها ملوان

 شدن داریب موقع تا گرفتم میتصم و رفتم سکان پست

 .کنم تیهدا نقشه به توجه با رو یکشت امیلیو

 سر یاگهید یکشت هادوردست تا دیرسینم بنظر

 یحت یکس گفتیم که دمیشن اندرو از. باشه راهمون

 و شب تمام. ادینم هم رهیجز نیا ریمس یکینزد به

 اتاقش از امیلیو و بودم سکان یپا رو بعد روز تمام

 .ومدین رونیب
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. اومد عرشه به امیلیو که بود شده کیتار تازه هوا

 روز کی از شیب بار نیاول یبرا بودم خسته واقعا

 کرده یبررس رو نقشه و ستادهیا عرشه یرو کامل

 .بودم

 «تورنادو؟ تانیکاپ یکرد استراحت خوب»

 :دادم جواب یلیم یب با

 .«نکنم رها تیهدا بدون رو یکشت دادم حیترج نه»

 :گفت و شد دراز سکان سمت به دستش

 کنم، بس اتش فعال دارم میتصم که ییاونجا از»

 «بدم؟ ادامه من یبذار و یکن استراحت یبر چطوره
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 برام اندرو. کردم عوض باهاش رو جام مشتاقانه

 درست ییجا کامل ماه. آورد گرم ریش از پر یوانیل

 .دیدرخشیم سرمون یباال

 یم بنظر و بود افتاده آب یتو ازش ییبایز انعکاس

 .باشه بزرگتر شهیهم از دیرس

 و شده جمع دورهم یگرمتر یهالباس با هاملوان

 .بودن کرده روشن آتش رفته رو و رنگ یحلب یتو

 به نگاهم و کرد پر رو مشامم شده کباب یماه یبو

 .موند رهیخ تکشون تک خسته یهاصورت

 «ن؟یراض یزندگ نیا از بنظرت»

 :گفت و چرخوند من سمت به رو سرش امیلیو

. نکن یزندگ یاگهید جور توننینم! شونهیزندگ نیا»

 پا بدون م،یبمون اب یرو هامدت میکرد عادت ماها
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 و میبد یماه گند یبو مدت تمام ،یخشک به گذاشتن

 ماه چند اگه آدما نیا. مینخور یزیچ اتیب یغذا جز

 .«رهیگیم نفسشون کنن، یزندگ یخشک یرو

 «شه؟ینم تنگ هاشون بچه و زن یبرا دلشون»

 دیشا. داد قرار هدف رو من ترقیعم بار نیا نگاهش

 .بود کرده درک رو صدام پنهان حسرت بار نیا
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 :گفت و داد باال یاشونه

 .«نشدم یکس دلتنگ حالتابه»



 

Romanzo_o 575 

 حس قدرت؟ حس داشت؟ رو حس نیهم پدرم

 ودب یقو اونقدر که یحس ا؟یدر یرو تسلط و استیر

  کنه؟ کمرنگ رو مادرم و من به نسبت عواطفش تا

 نکهیا یبرا فقط ای بود عشق با ما، با شیزندگ اصال

 ...باشه داشته یوارث

 گهید یشهرها و گهید یهارهیجز در هاملوان اکثر

 ...پدرم اگه. داشتن معشوقه

 .کنم فکر خواستمینم

 برام...یسم افکار نه؟ مگه شهیم خطرناک داره اوه»

 .«یبود نکرده فکر بهش االن تا که بهیعج

 :گفتم و کردم مشت رو دستم
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 همب رو یکشت بود محال بود یاگهید بچه من جز اگه»

 .«بده

 :گفت و انداخت باال یاشونه

 «احمق؟ ای نیخوشب»

 :گفتم و گذاشتم سکو یرو رو ریش یخال وانیل

 .«تانیکاپ یباش داشته یخوب شب»

 تک. دمیکش رونیب رو پدرم لیوسا. برگشتم نمیکاب به

 هک نبود یزیچ چیه پدرم لیوسا یتو.رو لیوسا تک

 !زیچ چیه. داشته وجود من جز یفرزند بده نشون

. رو مدارک و کمدها گشتم، رو هالباس درز و بیج

 ور لهشع امیلیو که یوسواس و هودهیب گشتن از خسته

 باز رو کمد در. کردم جمع رو زیچ همه بود، کرده
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. گذاشتم کمد داخل تک به تک رو لیوسا و کردم

 رو آلودش گل و بزرگ یهاکفش تا شدم خم یوقت

 هی به هیشب یزیچ. خورد یزیچ به چشمم بذارم سرجا

 .کفش یانتها در یکاه کاغذ

 ختس و یپوست یکف. بردمفرو کفش داخل رو دستم

. ودب برداشته شکاف پوست نیا از یقسمت اما داشت

 !داشت شکاف عمدا هم دیشا

 نگشتاما. نمیبب رو کاغذ هی از زیت گوشه هی تونستمیم

 به. دمیکش رونیب رو کاغذ و دادم چرخ زحمت به رو

 پنهانش نجایا عمدا یکس انگار اومد، رونیب یراحت

 .کردم باز رو کاغذ یتا. بود کرده

 هن. وسطش درست قرمز ضربدر هی با ساده نقشه هی

 نقطه فاصله. داشت یانشونه نه و بود اشنا مکانش
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 هی یبرا که ادیز اونقدر. بود ادیز شده زده عالمت

 رفمنح رو یکشت ریمس تونستمینم ساده یکنجکاو

 .کنم

 یتو رو کفش و برگردوندم خودش یسرجا رو برگه

 .گذاشتم کمد

 .نداشت یتمام پدر یمعماها

 یزیچ چیه هرگز واقعا پدر که کردم فکر نیا به تازه

 چیه نه و یاتجربه چیه...یراز چیه. بود نگفته بهم

 !خودش از یداستان

 .بودم خبر یب ایدر یرو پدرم یزندگ از واقعا من

. دمیکش دراز تخت یرو. کردمیم حماقت احساس

 نیا و بود کرده باز تمسخر به لب هم امیلیو یحت

 .خواستمینم من که بود یزیچ
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 یجلو مدام نقشه اون ریتصو اما بستم رو چشمام

 .شدم بلند کالفه ساعت کی از بعد. بود چشمم

 یم ضعف اممعده. بود شده یفرار چشمم از خواب

 به. خواست یم شده کباب یماه دلم حاال و رفت

 رمیگب دهیناد رو امیلیو نگاه کردم یسع. برگشتم عرشه

 .نشستم ها ملوان کنار میمستق و

 .شدن ساکت ناگهان همه من حضور با

 :گفتم و کردم یکی به رو

 «؟یکن کباب یماه منم یبرا شهیم»

 یچوب خیس به رو یبزرگ یماه و داد تکون سر آهسته

 .بود زننده نشونیب سکوت. دیکش

 .«تمسین من دیکن تصور دیکن صحبت دیباش راحت»
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 :گفت ریپ یمیج

 میزدیم حرف ایدر یها افسانه مورد در میداشت»

 .«باشه کننده خسته شما یبرا دیشا. تانیکاپ

. رفتمفرو خودم یتو یکم سرما از و زدم یلبخند

 چندان هوا یسرما کردن کم یبرا شیات مطبوع یگرما

 .نبود یکاف
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 :گفتم و گرفتم شیات یجلو رو دستام

 پس. رمیبگ ادی ازتون خوادیم دلم. ندارم یمشکل من»

 .«دیبزن حرف

 :داد ادامه رو حرفش یمیج
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 و خواب ها ملوان دم،ید خودم یچشما دوتا با من»

 سطح یرو ماه. بود روشن و صاف هوا و بودن داریب

. بودم کار مشغول زنان سوت من و دیدرخش یم ایدر

 داشت انگار که ظیغل یمه. شد شروع مه هوی نکهیا تا

 یصدا. دمیشن رو صداش بعد و دیبلع یم رو ایدر

 ییهاقالب یصدا. زده زنگ یرهایزنج مانند ریرجیج

 نگیریج نگیریج یصدا و دنیکشیم زوزه که

 بخار یحت که یجور خی مثل شد سرد هوا. رهایزنج

 از. بود اونجا یکشت اون. زدیم خی هوا یتو نفست

 شیر به حاضرم من و بود شده داشیپ ناکجاآباد

 .«دمشید که بخورم قسم نیمرل

 رو اغد یچوب خیس. شد گرفته سمتم به یکباب یماه

 چشم شده پخت مین یماه به و گرفتم دست یتو
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 جدا رو پولکدار پوست از یکم انگشت با. دوختم

 .بردمفرو نرمش گوشت یتو رو دندونام و کردم

 زمزمه داشتن انگار. اومدیم آوازشون یصدا»

 میدب ریمس رییتغ تا کردم داریب رو ها ملوان. کردنیم

 ...«که

 ...ینکردن باور یدرد. دیچیپ امنهیس قفسه یتو درد

 تماس مثل. بودم نکرده تجربه حال تابه که یزیچ

 .امنهیس پوست با گداخته یزغال

 ...رفت نفسم

 خم نیزم یرو و افتاد دستم از یماه و یچوب خیس

 رو امهنیس قفسه و بردم باال یسخت به رو دستم. شدم

 یرو یخراش چاقو با داشت یکس انگار. فشردم

 هب رنگم کرم لباس بالفاصله. انداختیم پوستم



 

Romanzo_o 583 

 دورم شده هول هاملوان و شد نیمز خون یسرخ

 .شدن جمع

 یهارگ شدن برجسته. بکشم دراز کرد کمکم یمیج

 .کردمیم حس رو گردنم

 .«ارهیب آب یکی تان؟یکاپ تان؟یکاپ»

 .سوختیم زنده زنده پوستم. سوختمیم داشتم

 عتسر به و شد دهیکش امنهیس قفسه به یمیج نگاه

 دونمینم. داد نییپا رو لباسم قهی و آورد گلو دست

 :گفت و رفت عقب زده وحشت که دید یچ

 .«ارهد ازین هوا به اون. دیباش زود دیریبگ فاصله ازش»
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 و کوفته یبدن اما رفت نیب از سرعت همون به درد

 کنار رو تیجمع امیلیو. گذاشت جا به برام رو داغون

 .ستادیا کنارم و زد

 «؟یبخور تکون یتونیم زابل؟یا»

 .دمدا تکون رو سرم شده منقبض یعضالت با خسته

 .«شده دار نشان اون»

 امیلیو. زده وحشت و مبهوت. بود یمیج یصدا

 :گفت و کرد نگاهش یجد

 «ه؟یچ منظورت»

. شیپ وقت یلیخ. دمید رو یزیچ نیچن قبال من»

 ماا! گذشته یلیخ من یخدا! بودم ساله پونزده یوقت

 .«خودشه مطمئنم
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. ادد نشییپا و دیچرخ لباسم قهی یرو امیلیو دست

 قفسه یرو مانند ضربدر زخم و اوردم نییپا رو سرم

 نیهم انگار. اومد یم تازه بنظر که دمید رو امنهیس

 یم زخم یجا از تازه خون. باشم خورده زخم حاال

 .کردیم فیکث رو لباسم و دیجوش

 :گفتم و دادم حرکت خشکم یها لب به یسخت به

 «؟یدونیم موردش در یچ»

 :گفت سوالم به توجه یب

 «تان؟یکاپ یدینخواب وقت چند»

 :گفتم مردد

 .«میبرگشت رهیجز از یوقت از»

 «افتاد؟ یاتفاق رهیجز تو»
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 :گفتم و دادم تکون اهسته رو سرم

 حس من و گرفت مه بعدش شدم گم جنگل تو»

 بعد. ادمهی رو زرد چشم تا سه. دمید یزیچ هی کردم

 .«بودم ساحل تو کردم باز چشم یوقت

 اش چهره اما یمیج دیرسیم بنظر جیگ امیلیو

 .بود دهیپررنگ

 عاتیشا. تانیکاپ شدم بزرگ اونجا یبچگ از من»

 قایدق. دمید بار هی من. هست اونجا جنگل از یادیز

 .«بود عالمت نیهم

 :گفتم کالفه

 «؟یعالمت چه»
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 رو شما خواب دزدک خواب هی! دزدک خواب»

 که یوقت تا نه. دیبخواب دیتونینم شما! دهیدزد

 لیحلت ذهنتون د،یشیم خسته. دیرینگ پس رو خوابتون

 .«برهینم خوابتون اما رهیم

 :دیپرس تیجد با امیلیو

 «مدلشه؟ چه گهید نیا خواب؟ فقط»

 انداخته هیسا یمیج یچشما یتو شیآت یها شعله

 .بود

. فتادا برادرم یبرا اتفاق نیا بودم ساله پونزده یوقت»

 درد چنان شب هر. نهیس قفسه یرو عالمت نیهم

 تگف مادربزرگم. باشه تازه یزخم انگار که گرفتیم

 نتونست گهید. دهیدزد رو خوابش دزدک، خواب
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 هاگ گفتیم مادربزرگم. اورد طاقت روز یس. بخوابه

 ...«اما شهیم خوب حالش کنه دایپ خوابشو روز یس تا

 :گفت یصبر یب با اندرو

 «؟یچ اما»

. دیکش نهیس قفسه یرو یعالمت دست با یمیج

 .شدیم دهیکش ینحس کردن دور یبرا که یعالمت

 هب روحش روز یس از بعد نکنه، دایپ رو خوابش اگه»

 .«شهیم دهیکش داریب و خواب یایدن

 :دمیپرس محتاطانه

 «؟یمیج اومد برادرت سر ییبال چه»

 .انداخت نییپا رو سرش
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 و موند هوشیب روز سه. شد هوشیب روز یس از بعد»

 ...«بعدش

 !بود مرده برادرش. کنه تموم رو جمله نبود یازین
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 ور بودم دهیشن جنگل یتو سربازها از که ییهاحرف

 دووم جنگل یتو صبح تا بودم گفته اونا. آوردم ادی به

 .جنگله یتو دزدک خواب دونستنیم پس. ارهینم

 .«بودن جنگل یتو هم کارال و امیلیو من؟ چرا»

 :داد جواب سوال با رو سوالم یمیج

 زدکد خواب تان؟یکاپ ینیبیم ادیز آشفته یهاخواب»

 .«دارن آشفته خواب که رهیم ییکسا دنبال فقط
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 بودم کرده شروع رو سفر که یروز از. بود درست

 .بود هاکابوس از گرفته نشات و آشفته هامخواب اکثر

 هی دارن انگار که بود یجور بهم هاملوان هیبق نگاه

 معتقد یبدشانس به اونا! ننیبیم رو نحس موجود

 من زا شتریب تا بود اومده دستشون بهونه حاال و بودن

 .بترسن

 :گفتم و شدم بلند جا از. نباختم رو خودم

. هاستعروسک رهیجز به دنیرس ما تیالو فعال»

 . «میکنیم دزدک خواب حال به یفکر هی بعدش

 ییهادمق با امیلیو. رفتم عرشه ییباال قسمت سمت به

 .اومد دنبالم نیسنگ

 «؟یبخواب یکن تالش یخواینم یمطمئن»
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 :گفتم و زدم صورت یپهنا به یپوزخند

 ببندم رو چشمام اگه کنمیم حس که امخسته اونقدر»

 خواب از یخبر! نداره دهیفا اما. شمیم هوشیب

. تانیکاپ یکن استراحت من یجا تو بهتره پس. ستین

 .«کنم تیهدا رو یکشت تونمیم من

 :گفت و گرفت چشم یرو رو نشیدورب

 زایچ یسر هی دیبا. میرسیم رهیجز به شب فردا تا»

 .«میکن آماده رو

. شد صحبت مشغول و رفت هاملوان سمت به امیلیو

 رو شدنیم رهیخ بهم مدام که ییهانگاه تونستمیم

 بودن شده خاموش مدت نیا که ییها پچپچ. نمیبب

 به قبل بد حس همون و شده گرفته سر از دوباره

 .بود افتاده جونم
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 .بود ینگران از پر نگاهش ستاد،یا کنارم اندرو

 .«اندرو نباش من نگران»

 سمت به رو من و نشست ساعدم یرو دستش

 .برگردوند خودش

 .«دمیم قول. میکنیم دایپ براش یراه هی»

 همه از. مکن انکارش تونستمینم. بودم دهیترس قلبم ته

 ازهاج دینبا.  نه خودم از یول کنم پنهانش تونستمیم

 .کنن حس رو من ترس از یزیچ هیبق دادمیم

 انزم روز یس. میکنیم دایپ براش یراه هی که البته»

 .«میریبگ پس رو خوابم میتونیم! هیادیز

 .نداشتم بودم زده که یحرف به یدیام هم یاذره یحت

 از. رمیبگ پس رو خوابم دیبا چطور دونستمینم اصال
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 مونه به دیبا رم؟یبگ پسش تا کردمیم داشیپ کجا

 گشتم؟یبرم شهر

 سرم و زدیم چرخ سرم یتو جواب یب سوال هزاران

 .گرفتیم درد قبل از شتریب

 از بود گفته یمیج. بودن زنده یبرا روز یس

 داریب و خواب یایدن به بعدش دهیشن مادربزرگش

 بود؟ کجا گهید داریب و خواب یایدن. شمیم دهیکش

 از اگه. شدیم شتریب وجودم هراس و هول لحظه هر

 بدنم خواب ؟یچ کنه هوشیب منو خواستمیم یکس

 !شکستیم طلسم دیشا و شدیم نیتام

 هب دیبا هاعروسک رهیجز از بعد. کردمیم صبر دیبا

 دایپ یپزشک قطعا. میرفتیم یساحل یشهرها از یکی

 .کنه کمکم بتونه که شدیم
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 یاغذ. کردن کار بعد صبح و شب تمام اندرو و امیلیو

 لیوسا. برداشتن رهیجز در اقامت روز چند یبرا یکاف

 .هااسلحه کردن پر و زیتم. سخت طیشرا یبرا الزم

 .بشن ادهیپ ساحل یتو نفر ده بود قرار بار نیا

 دهید یکشت از یراحت به رهیجز شد کیتار که هوا

 گفته امیلیو. نداشت یموج و بود راکد ایدر. شدیم

 . مینک صبر صبح طلوع تا شدن ادهیپ یبرا بهتره بود

 دیاب یک ننیبب نکهیا یبرا و نشسته همدور هاملوان

 .ختنیریم تاس بشه ادهیپ

 نییپا پلکان از و سپردم اندرو دست هی رو سکان

 .رفتم

 هرکدوم و بودن شده میتقس گروه هشت به هاملوان

 و چرخوندن یم ظرف یتو رو یرنگ تاس یمشت
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 یهرچ. ختنیریم تاس یمیقد یچوب صفحه یرو

 .دمینفهم چطوره یباز طرز بفهمم کردم یسع

 :گفت و ستادیا کنارم امیلیو

 تاس تا هفت هرکدوم. انورداستیدر یمیقد یباز هی»

 رو تاس و چرخونن یم یچوب یهاوانیل یتو. دارن

 زوج عدد بزنه حدس دیبا هرکدوم. نیزم زنیریم

 هر از که کننیم یباز نقدریا. فرد عدد ای داره شتریب

 همراه افرد بشه برنده که یاون. بشه برنده نفر هی گروه

 .«ادیم من

 :گفتم و دمیچرخ سمتش به اخم با

 «ما؟ ای من»

 :گفت و شد خم سمتم به یکم
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 جااون که باشه شده ثابت یکاف حد به کنمیم فکر»

 .«کوچولو دختر ستین تو یجا

 یعصب کوچولو دختر لفظ دنیشن با که یاونقدر

 .کنه میعصب تونستینم یزیچ چیه شدمیم
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 :گفتم یعصب

 .«یبود شده اعدام االن نبودم اگه! دادم نجاتت من»

 :گفت و داد باال ییابرو

 .«نیهم! یکرد ادا رو من به نتید»

 .شدن بلند زیم یپا از اهویه با ها ملوان از گروه کی

 لیوسا سمت به ینگران با بود شده برنده که یمرد
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 همراهانش هیبق تا نشست زاتیتجه کنار و رفت

 یرو مونده یباق یهاتاس یرو نگاهم. بشن مشخص

 .موند رهیخ یچوب زیم

 .«میندازیم تاس»

 ییصدا با شد، دهیکش هاتاس سمت به نگاهش ریمس

 :گفت محکم

 .«محاله»

 هاملوان همه که یبلند یصدا با زدم، کمر به دست

 :گفتم بشنون

 هترب چه. بمونه یکشت تو دیبا تانیکاپ هی یگفت»

 شده دزدک خواب نینفر دچار که من مثل یتانیکاپ

 تانیاپک بدون یکشت افتاد هم یاتفاق اگه که بشه ادهیپ

 بکشه طول گشتن اگه گهید طرف از. نمونه یباق
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 دمب ینگهبان ییتنها به من و بخوان توننیم ها ملوان

 یکن حساب هرجور! ندارم خواب گهید من چون

 حال نیا با. لیو تانیکاپ تو نه بشم ادهیپ من که بهتره

 گروه با برنده. میبنداز تاس ایب ،یدار اصرار چون

 با یبترس نکهیا مگه. مونهیم یکشت تو بازنده و رهیم

 !«یبنداز تاس دختر هی

. بود ما یرو هانگاه همه حاال. بودم کرده رو کارم

 مایلیو. بودن دوخته چشم امیلیو به منتظر هاملوان

. دیخچر هیبق یرو نگاهش و دیکش صورتش به یدست

 کردن قبول جز یراه و بودمش گذاشته فشار تحت

 .نداشت من حرف

 یتو و درآورد رو دستش یتو یانگشترها کرد، اخم

 :گفت و کرد حرکت زیم سمت به. گذاشت بیج
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 .«میندازیم تاس»

 دسته و نشستم یچوب تخته پشت روزمندانهیپ

. انداختم یچوب وانیل یتو رو رنگ سرخ یهاتاس

 هیبق و برداشت رو رنگ یمشک یهاتاس امیلیو

 .نییپا کرد پرت زیم یرو از رو یاضاف یهاتاس

 ما دور و دهیکش خودشون یباز از دست هاملوان

 و فشرد بهم رو هاشلب امیلیو. بودن شده جمع

 :گفت دیباریم هاشچشم از یتینارضا کهیدرحال

 .«میندازیم باهم»

 .میشمرد باهم و دادم تکون قبول نشونه به رو سرم

 ...«سه...دو...کی»
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 یرو برعکس رو یچوب یهاوانیل زمانهم هردو

 مگوش به هاتاس خوردن بهم یصدا. میگذاشت صفحه

 .دیرس

 :گفت امیلیو

 رشتیب یهرک. یبزن حدس یدار فرصت بار سه تا»

 .«اسبرنده زد حدس درست

 :دمیپرس و کردم مکث

 «م؟یشد یمساو اگه»

 :گفت تعلل بدون

 .«میریم هردو»

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفش

 !«شما اول. تانیکاپ یتربزرگ شما»
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 یطیشرا نیچن یتو لبخندم و یخونسرد. زدم لبخند

 یراض بود شده یعصب نکهیا از و کردیم شیعصب

 . بودم
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 و کرد فکر یکم چرخوند، وانیل دور رو انگشتاش

 :گفت

 «زوج»

 اهاشتب اگه. زدمیم حدس دیبا. بود شانس تماما یباز

 به خدمه یجلو. رفتیم نیب از اعتبارم همه کردمیم

 نینفر خاطر به که شدمیم شناخته یتانیکاپ عنوان

 یکشت تو دیبا و نداره ییتوانا چیه دزدک خواب

 !شکسته عروسک هی مثل. بمونه
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 :گفتم و کردم فوت رونیب رو نفسم

 .«زوج»

 :گفت و ستادیا نمونیب اندرو

 .«دیبردار رو ها وانیل»

 االب رو وانشیل برداره من از چشم نکهیا بدون امیلیو

 هی و چهار تا پنج. دیچرخ هاتاس یرو نگاهم. گرفت

 :گفت اندرو. بود آورده پنج هی و سه

 .«تشماس نوبت تورنادو؟ تانیکاپ. مثبت ازیامت هی»

 و دو دونهی چهار تا دو شش، تا سه. دادم باال رو وانیل

 . کی دونهی

 .«برابر فعال. مثبت ازیامت هی»
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 ظرف یتو رو هاتاس و دمیکش یقیعم نفس

 .شمرد اندرو و دادم تکون رو هاتاس. برگردوندم

 ...«سه...دو...کی»

 با امیلیو. میبرگردوند زیم یرو رو ها وانیل هردو

 :گفتو کرد اشاره من به سر حرکت

 .«تو اول»

 صفحه یرو نگاهم. گرفتم ضرب نیزم یرو پاهام با

 :گفتم مردد. موند رهیخ سیخ و زده جلبک

 «زوج»

 :گفت بالفاصله امیلیو

 .«فرد»
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 یور عیسر چنان نگاهم. برداشتم رو وانیل اطیاحت با

 از قبل که دیچرخ تاس یرو دیسف یهانقطه تعداد

 .دمیکش راحت نفس اندرو اعالم

 .«دوم ازیامت»

. بود دست نیآخر. بودن فرد هم امیلیو یهاتاس

 نییتع آخر دست رو زیچ همه و میبود برابر هردو

 کف. ختمیر رو هاتاس و بستم رو چشمام. کردیم

 یوت بیصل گزدنبند ای امیلیو. بود کرده عرق دستم

 .بگه اول که بود اون نوبت. کردیم یباز گردنش

 اشانگشتره یکی و دیکش دندون نیب رو لبش گوشه

 رهیخ انگشتر چرخشش به. چرخوند صفحه یرو رو

 :گفت ستادیا حرکت از یوقت و موند

 .«فرد»
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 .بودم آورده زوج تاس بار دو. دوختم وانمیل به چشم

 یتو خواستمینم من. بود سکیر زوج گفتن دوباره

. بشم افرادم مضحکه خواستمینم. بمونم یکشت

 .کردمیم حس وضوح به رو هاملوان اقیاشت

 :گفت هیبق به رو هاملوان از یکی

 .«بندمیم شرط لیو تانیکاپ یرو سکه ده»

 شرط امیلیو یرو داشت یهرکس. رفت باال همهمه

 هک دمیجو رو لبم گوشه نقدریا کردم حس. بستیم

 .افتاده خون

 :گفت محکم کارال

 .«تورنادو یرو سکه پنجاه»

 :گفت سرش پشت اندرو
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 .«نطوریهم منم»

 :گفت و انداخت امیلیو به ینگاه یمیج

 .«تورنادو تانیکاپ منم شرط»

 ...نفر سه

 هم رو اینا اگه. بودن من پشت خدمه از نفر سه فقط

 .نفر چهار کردمیم حساب

 وقت که دیخورش طلوع تا. زابلیا باش زود خب؟»

 .«میندار

 رو کدوم دیبا فرد؟ ای زوج گفت ذهنم یتو ییصدا

 .بود یبهتر نهیگز دیشا فرد کردم؟یم انتخاب

 :گفتم و کردم سیخ رو هاملب

 «زوج»
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 :گفت اندرو

. من شمارش با. دیبردار رو ها وانیل همزمان»

 !«سه...دو...کی

 هب صفحه یجا به نگاهم نباریا اما برداشتم رو وانیل

 یرو اول نگاهش. موند رهیخ امیلیو صورت حالت

. من یهاتاس یرو بعد و دیچرخ خودش یهاتاس

 کرد پرت رو وانیل و خورد نیچ چشمش گوشه

 .زیم وسط

 !«شانس یخشک به»

 رو سرم شد باعث کارال و اندرو جانیه از پر یصدا

 ردف تاس کی یحت! شش جفت هفت. بندازم نییپا

 . نبود هم

 :زد ادیفر یمیج
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 !«اسسابقه یب! شش تا هفت»

 یکشت یتو نبود قرار من. بود زوج امیلیو یهاتاس

 :گفتم روزمندانهیپ و زدم یلبخند. بمونم

 !«تانیکاپ بود شانس یباز نیا هرحال به»

 .شد بلند و داد عقب رو یصندل

. کوچولو خانم یارینم دوام اونجا هم ساعت چند تو»

 .«باش مطمئن نویا

 کارال یصدا با که بدم یشکن دندون جواب خواستم

 .شدم متوقف

 !«میستین تنها ما ادیم بنظر»

 و شب یکیتار در. شد دهیکش رهیجز سمت به هانگاه

 هریجز به یبزرگ یکشت هاستاره و مهتاب نور ریز
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 به زونیآو یهاجمجمه با یکشت. شدیم کینزد

 برخورد یصدا دیوزیم باد یوقت که هابادبان

 هیبق بدن به وحشت و رعب بهم هااستخون

 .انداختیم

 :دیغر آهسته امیلیو

 !«الک جان »
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 :سرنوشت ستارگان

 ییارویرو انتظار! الک جان! میداشت کم رو نیهم

 مکرد ینم فکر. یزود نیا به نه یول داشتم رو باهاش

 بد. میبش مواجه باهاش ندهیآ ماه چند تا حداقل

 سراغ ادیب اول بود گرفته میتصم اونم که بود یشانس

 .ها عروسک رهیجز
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 :گفتم یبلند یکم یصدا با

 «ل؟یو تانیکاپ»

 .دیچرخ من سمت به سرش

 .«کرده مشغول رو ذهنم یا مسئله هی »

 . بود من به معطوف یسوال همچنان نگاهش

 محل نجایا و میاورد بدست رو ها دیکل از یکی ما»

 یجاها از یکی به قطعا هم الک جان. دهیکل نیدوم

 رو گهید دیکل هی هم اونا ممکنه. زده سر نقشه یرو

 .«باشن آورده بدست

 متوجه که بود باهوش اونقدر. برگشتم سمتش به

 :گفت و کرد لیتکم رو حرفم. بشه منظورم
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 یعنی. برداشتن رو دیکل کدوم اونا میدونینم ما و»

 از یکی واسه میبنداز خطر به رو جونمون ممکنه

 .«ستین درونش دیکل گهید که یمناطق

 و ستادهیا ما به یتر کینزد فاصله در که کارال

 :گفت دیشن یم رو نمونیب یگفتگو

 آدم هر. ختیر فرو غار اون غار، هیقض از بعد اما»

 .«ستین اونجا دیکل گهید که فهمه یم یعاقل

 الک جان یکشت رهیت یها بادبان به چشم دوباره

 و خورد یم تاب و چیپ یباد هر با همراه که دوختم

 در و فاصله نیا از یحت ییایدر دزدان بزرگ عالمت

 .شد یم دهید وضوح به یکیتار نیهم

 یتح. کارال میکن بسنده یزیچ نیچن به میتون ینم»

 تلف وقت چقدر یدونیم باشه، درست حرفت اگه
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 نقشه یرو یها مکان اون از یکی به ما تا شهیم

 اهم کی برگشت و رفت حالت نیکمتر در م؟یبرس

 !«یچیه یبرا اونم و کشهیم طول

 نگاهش. دیدرخش یم شب یکیتار در امیلیو یچشما

 هعرش یها لبه به دستش. شد ینم دور یکشت یرو از

 با که میکرد یم فکر نیا به هردو. بود شده چنگ

 میداشت که یتیامن اندک رهیجز یتو الک جان وجود

 نبود قرار که بودم خوشحال حداقل. رهیم نیب از هم

 .بذاره رونیب رو پاش یکشت از امیلیو

 .«من عهده به دشیبذار»

 خی یسرد به صداش. دوختم امیلیو به چشم نگران

 نیا به بود الک و اون نیب که یا نهیک. بود شده

 یم پاک خون با فقط نهیک نیا. شد ینم پاک یآسون
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 یب دارید نیا و حضور نیا نگران شدت به من و شد

 . بودم موقع

 ااون رهیجز به شدن کینزد محض به. لیو تانیکاپ»

 که یا نکته نیهم به هم اونا ممکنه و ننیب یم و مار

 تو هک فهمنیم اونا قطعا. ببرن یپ م،یبرد یپ بهش ما

 نیهم. یدار دستشونه که یا نقشه یرو از نسخه هی

 نابود مارو همه نجایهم و کنن حمله بهمون که هیکاف

 «ه؟یچ یبغرنج طیشرا نیچن یبرا ات برنامه. کنن

 :گفت بلند یصدا با

 دم زاتیتجه تمام. دیباش گوش به ها ملوان همه»

 هب رو باروت یها بشکه خوامیم ازتون. دیبذار دست

 ها پتو. دیکن میتقس حمل قابل و کیکوچ یها بشکه
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 تعلل...یخطر هر م،یدید یحرکت هر. باشن آماده

 !«دینکن

 :گفتم و گرفتم رو لباسش نیآست

 .«امیلیو ستین ما نفع به جنگ»

 . ادد یم نعناع یبو نفسش. برگشت سمتم به سرش

 جان به. تورنادو تانیکاپ دیکل یرو بذار رو تمرکزت»

 تافراد که باشه نیا دیبا هدفت تنها. نکن فکر الک

! دیکل اون همراه به. یبرگردون رهیجز از سالم رو

 به ور هیبق. نکن فکر یا گهید زیچ چیه به ؟یدیفهم

 !«منه مال الک جان. بذار من عهده
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 :داد شنهادیپ اندرو

 ینطوریا. میبنداز لنگر رهیجز یپشت ساحل تو بهتره»

 .«کمتره یلیخ میبش دهید نکهیا احتمال

 :گفت و داد تکون رو سرش امیلیو

 .«میکنیم کارو نیهم»

 دور رو ساحل شد، دور ساحل از یارام به یکشت

 یها درخت جز یزیچ که ییجا رهیجز پشت و میزد

 . میشد کینزد ساحل به شد، ینم دهید زارین و بلند

 ...«میبش مواجه رهیجز یتو الک جان با اگه »

 :گفت و دیبر رو حرفم امیلیو
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 یتو رو خودش که احمقه نقدریا الک یکن یم فکر»

 بفرسته و بخره رو ملوان صدها حاضره بندازه؟ خطر

 مثل همه. نذاره شده نینفر رهیجز نیا به رو پاش اما

 .«ستنین شق کله و احمق تو

 :گفتم و دادم باال ییابرو

 «؟یزیانگ نفرت نقدریا چرا »

 مود از یاثر چیه. حالت یب و بود سرد صورتش

 یرو الک جان حضور. نبود طبعش شوخ و خوب

 ارانگ و انداخته هیسا داشت که یخوب تیشخص تمام

 . بود کرده زنده درونش رو گهید یتیشخص

 شده مشخص بردم یم خودم همراه دیبا که یافراد

 کم کم دیبا و کردیم طلوع داشت دیخورش. بودن

 اون جزو کارال بار نیا. میکرد یم ترک رو یکشت
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 اینا. باشه همراهمون بود قرار اندرو بلکه نبود افراد

 یحت و بود برهنه شهیهم مثل. شد ظاهر عرشه یرو

 . بپوشه یزیچ شد ینم باعث هم هوا یسرد

 .«تانیکاپ امیب منم بده اجازه»

 :گفتم و ستادمیا کنارش. رفتم جلوتر

 از و باشه نجایا دیبا نفر هی. اینا دارم اعتماد تو به من»

 ممکنه آن هر الک جان. کنه محافظت یکشت

 حواست یچهارچشم خوام یم ازت. کنه رتونیغافلگ

 .«امنه من یجا رهیجز یتو اونجا. باشه اطراف به

 :گفت و فشرد هم یرو رو دندوناش

 .«خطر به فرستهیم تورو عمدا داره اون»

 :گفتم و زدم لبخند
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 !«شدم برنده من و میکرد یباز ما اینا»

 :گفت و نشست صورتش یرو اخم

 شخص نیقهارتر امیلیو تانیکاپ. تانیکاپ نباش ساده »

 هرگز. ستین دستش رو چکسیه! تاسه یباز یتو

 رو یباز اون نشده تاحاال! هرگز! کنه ینم اشتباه

 یحت اون. ستین مطمئن خودش برد از که کنه شروع

! انتیکاپ نباخته رو تاس یباز عمرش یتو هم بار هی

 تو که خواست یم! خواست یم اون که هیزیچ نیا

 یتو یبر سر با تو که خواست یم...یباش برنده

 .«خطر

 :گفتم و کردم اخم

 نیریسا به یادیز تو. اینا بود شانس یباز هی نیا»

 «نه؟ک تقلب یباز نیا تو تونستیم چطور. یمشکوک
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 یا اهسته یصدا با و دیچرخ امیلیو سمت نگاهش

 :گفت

 یندازینم نشیاست به ینگاه هی رفتن قبل چرا»

 .«یکن یم دایپ رو سواالتت جواب مطمئنم تان؟یکاپ

 باهاش تا رفت اندرو سمت به و گرفت فاصله ازم

 روغد یبرا یلیدل اینا. شد آشفته ذهنم. کنه صحبت

. دبو یواقع امیلیو صورت واکنش اما نداشت، گفتن

 بازنده من که خواست یم! بره که خواست یم اون

 کرد؟ تقلب یباز یتو شد یم مگه. بشم

 و ادگش نیآست. موند رهیخ لباسش نیآست یرو نگاهم

 به اریتاخ یب. بود دهیپوش که یرنگ یا قهوه لباس بلند

 رو هنقش دقت با داشت و ستادهیا تنها رفتم، سمتش

 نیآست سرعت به و ستادمیا کنارش. کرد یم یبررس
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 خورده مهر یجا یرو نگاهم. زدم باال رو لباسش

 .دیلغز مچش یرو ییایدر دزدان عالمت

 :گفت و دیکش عقب رو دستش و کرد اخم

 «؟یکن یم کار یچ یدار»

 و گرفتم رو اش گهید دست یفکر چیه بدون

 دهش دوخته سهیک هی به چشمم و زدم باال رو نشیاست

 یا هوهق بزرگ نسبتا سهیک. موند رهیخ نشیاست یتو

 باز ور سهیک. بود شده یمخف نشیاست درون که یرنگ

 اه تاس. افتاد سهیک داخل یها تاس به نگاهم و کردم

 یعاد تاس هفت. بود سهیک یتو تاس 14.شمردم رو

 تهف. یاضاف تاس هفت و بود کرده یباز باهاشون که

 شده حک زوج اعداد فقط تاشون سه یرو که تاس

 هس و بود زوج افتادن یم یطرف هر به اگه یعنی بود
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 تونست یم اون یعنی. بودن فرد اعداد فقط که تاس

 . کنه کنترل رو خودش تاس بودن فرد با زوج

 خطوط یرو ناباور نگاهم و افتادن نییپا دستام

 . دیچرخ صورتش

 من و رفتن به یبود مشتاق تو. نکن نگام ینطوریا»

 یفتکو رهیجز نیا یتو گذاشتن پا یبرا یلیتما چیه

 نیا با. رسوندم ات خواسته به تورو فقط من. نداشتم

 انتیکاپ هی من کنن یم فکر ها ملوان االن که تفاوت

 ترس از که یتانیکاپ نه. باخته یباز یتو که بدشانسم

 .«بمونه یکشت یتو خواد یم
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 هک یمتیق هر به. برم خواستم یم من. دمیکش عقب

 نیچن انتظار اما. رهیجز یتو برم خواستم یم شده

 :زدم پوزخند. نداشتم رو یا ضربه

 .«نبود هم کارا نیا به ازین. یگفت یم بهم اگه»

 هدف رو نگاهم میمستق نگاهش و شد تر کینزد بهم

 .گرفت

 هک ستمین یآدم من. زابلیا دادم هشدار بهت بار هی »

. کنم یم فکر خودم منافع به من. کنم یباز درست

 !«ینش ادهیپ یتون یم یترس یم اگه! نیهم فقط

 :گفتم و گرفتم فاصله ازش

 ینم. نداره یتیاهم ترس من یبرا. ترسم ینم من»

 دوارمیام. بشم پنهان موش هی مثل میزندگ همه خوام

. امیلیو یباش داشته موندن یبرا یبهتر لیدل واقعا
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 تو یا نقشه هی تو که کنم فکر نیا به دم یم حیترج

 یخوب ادم که باشم دواریام دم یم حیترج. سرته

 .«یهست

 یارهرب. نفوذ رقابلیغ یسنگ مثل. شد سخت نگاهش

 مرد نیا کردم یم حس کرد یم نگاهم ینطوریا که

 بهش نفوذ که داره یسخت یدفاع پوسته چنان

 کرف یچ به یبفهم یتون ینم هرگز انگار. رممکنهیغ

 معادالتم تونست یم شهیهم. داره یحس چه ای کنه یم

 یناخوانا خط تونستم ینم هرگز انگار. بزنه بهم رو

 .بخونم رو افکارش

 ات یبخور ضربه قراره چقدر. ستمین یخوب آدم من»

 «؟یکن باور نویا

 :گفتم مصمم. کردم اخم
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 نیچن یکن یسع چقدر ستین مهم. کنم ینم باور»

 یخوب ادم تو معتقدم بازم من. یبد نشون رو یزیچ

 .«یهست

 ترک رو یکشت افراد هیبق همراه و برداشتم رو لمیوسا

 یم حس رمیبگ فاصله ساحل از که یوقت تا. کردم

 . کنهیم دنبالم امیلیو نگاه یرگیخ کردم

 هب بلند یزارهاین نیب ها رکیرجیج زدن بال یصدا 

 و خاک یبو و دیوز یم یخنک مینس. دیرس یم گوش

 شیم و گرگ هنوز هوا. بود کرده پر رو فضا علف

 داشتن دست در که ییرهایشمش با ها ملوان. بود

 وجل به بتونن تا کردن یم کوتاه رو بلند یزارهاین

 .کنن حرکت
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 از همه ییصدا شدن بلند محض به قدم چند از هر

 نیا. دوختن یم چشم گهیهمد به و دنیپر یم جا

 به رو. بود بیعج برام اضطراب و ترس از حجم

 :گفتم اندرو

 یها رهیجز با نجایا ان؟ زده وحشت نقدریا همه چرا»

 «داره؟ یفرق چه گهید

 دنیشن با. داشت نظر ریز رو اطراف ارانهیهوش اندرو

 نیتر کینزد به دست با بعد و کرد مکث من سوال

 :گفت و کرد اشاره درخت

 .«کن نگاه»

 گوش به یگاه از هر که یمانند تق تق یصدا منبع

 .بودم کرده دایپ رو دیرس یم
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 ییها طناب با افتاده ختیر از و زشت ییها عروسک

 اهکوت و بلند یها شاخه به دهیپوس بایتقر و بلند

 نیب یمینس انیجر هر با و بودن شده متصل درخت

 برگ و شاخ به برخورد از  زدن یم چرخ هوا و نیزم

 . دادن یم صدا ها درخت
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 شد پر اطرافمون و شد کم زارها زهین حجم از کم کم

 دهیپوش همه بایتقر که یبلند و کوتاه یها درخت از

 هک میکرد عبور یچوب تکه کنار از. بودن عروسک از

. بود شده زده چوب به روش کچل عروسک کی کله

 شده زده دار یها عروسک از یکی جلوتر یکم

 عبور سرم کنار از خورد یم چرخ آهسته کهیدرحال
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 اسلب یب یبعض و لباس با ها عروسک یبعض. کرد

 . بودن شده خراب و شکسته آلود، گل اکثرا. بودن

 کهیدرحال چشم از یخال حدقه با ها عروسک از یکی

 چشمش یها حفره و مغز یتو درخت برگ و شاخ

 شاخه یرو یمانند قرچ قرچ یصدا با بود کرده رشد

 ها عروسک برخورد یصدا کردم احساس. دیلغز یم

 االب رو دستم. شهیم متفاوت ییصدا به لیتبد داره

 :گفتم و بردم

 «د؟یشنو یم هم شما»

 :گفت و داد تکون سر آهسته اندرو

 .«تسین نجایا ییصدا چیه. بزن دنینشن به رو خودت»
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 نیا به یوقت شنوم ینم کردم یم وانمود دیبا چطور

 یم فضا تو رو زمزمه به هیشب ییصداها وضوح

 . دمیشن

 یم منعکس که یپچ پچ مانند درست مبهم یا همهمه

 یم جا رو خودش ذهن یتو و گرفت یم عمق و شد

 صدا یکرد یم حس قهیدق چند از بعد که یجور. داد

  .رونیب یفضا از نه شهیم تراوش خودت ذهن یتو از

 :دمیپرس آهسته

 ...«ازش ینطوریا همه که داره یچ رهیجز نیا»

 پام داد، عقب منو و دیکش محکم رو دستم یمیج

 کرده سقوط عروسک هی یسانت چند یتو درست

 یتو صورتش که یعروسک. شد متوقف نیزم یرو
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 زهخ دستاش شده باز مفاصل از و بود رفته فرو خاک

 . بود زده رونیب

 از پر نجایا. تانیکاپ یذار یم پا کجا باش مراقب»

 !«عروسکه

 .گذشتم عروسک کنار از و دادم رییتغ رو پام ریمس

 !«عروسکن تعداد هی فقط اونا»

 :گفت و داد تکون سر یمیج

 .«هستن شتریب یزیچ اونا. ستین نطوریا»

 مه پشت به پشت ها ملوان. میستادیا ها درخت نیب

 هک کردن یم نگاه ییها عروسک به و بودن دهیچسب

 نداشت سر یکی. بودن شده زده دار ینوع به هرکدوم

 ...دست یگرید و
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 کنده موهاش از یمین یکی اون و نداشت مو یکی

 و پرنده یزدگ نوک و چنگ یجا یکی. بود شده

 گهید یکی و بود مشخص لباسش یرو واناتیح

 هب هیشب دور از که بود شده هیتجز صورتش نقدریا

 .بود زیانگ رعب یا جمجمه

 «ه؟یچ رهیجز نیا قصه نیدون یم»

 .دادم تکون نه نشونه به رو سرم

 .«کنم فیتعر براتون من دیبذار پس»
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 :گفت و دیچرخ رهیجز اطراف به نگاهش
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 گنیم. هست رهیجز نیا مورد در یمیقد افسانه هی »

 وشر که ینیزم بوده، پاک نیزم کهیت هی قبال نجایا

 کم مردم اما گرفت یم صورت مناجات و دعا فقط

 قطف شد سکنه از یخال نجایا و رفتن رهیجز نیا از کم

 از یکی. کرد یم یزندگ تنها نجایا دانا مرد هی

 و گوشه به زدن سر حال در شهیهم مثل که ییروزها

 در رهیجز وسط از که یآب کانال یتو بود رهیجز کنار

 بچه دختر هی جنازه. کنه یم دایپ جنازه هی شه، یم

. اشتد سال پنج تاینها دیشا که بچه دختر هی. کیکوچ

 شده اهیس و کبود یبدن و برداشته خراش یصورت با

 دختر اون دانا مرد. بود شده خفه آب یتو کهیحال در

 چهب دختر دست یتو و کشه یم رونیب آب از رو بچه
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 اج از دستش که یعروسک. کنه یم دایپ عروسک هی

 .«بود شده کنده

 اطراف به دوباره نگاهش و دیکش ینفس یمیج

. دهب گوش حرفامون به یکس دیترس یم انگار د،یچرخ

 دنبو دهیشن بارها و بارها رو داستان نکهیا با ها ملوان

 انگار که بودن یمیج دهن به رهیخ یجور بازم یول

 .اولشونه بار

 به رو عروسک بعد و کرد خاک رو دختر جنازه مرد»

 ونزیآو بود قبر کنار که یدرخت یباال ادبودی عنوان

 روح یبرا داشت کهیدرحال شب یها مهین. کرد

 یزیچ. شد ظاهر بهش یزیچ خوند، یم دعا دخترک

 گنیم مردم. بود مرده که یدختر روح! کیتار و شوم

 باز چشم و رفت فرو عروسک جسم به دختر روح
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 سال انیسال تا کرد مجبور رو مرد روح عروسک. کرد

 که ییها عروسک ایدر یتو از و کانال نیب از

 عروسک هر و کنه دیص بودن کرده گم رو رشونیمس

 دختر ها عروسک حضور تا کنه زونیآو یدرخت به رو

 .«هبش نشیتسک باعث و ارهیب در ییتنها از رو بچه

 یرو و گرفت گاز رو دستش کف ها ملوان از یکی

 . کرد تف نیزم

 ونحرفام به طانیش! هیبدشگون نایا درباره زدن حرف»

 .«دهیم گوش

 :گفتم و کردم اخم

 !«خرافاته اش همه نایا»

 :گفتم و کردم یمیج به رو سپس
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 «اومد؟ مرد اون سر ییبال چه»

 :گفت و داد باال یا شونه یمیج

 بدون شد دیناپد سال پنجاه از بعد دونهینم یکس»

 .«باشه ازش یاثر نکهیا

 رامب افسانه نیا باور کهیدرحال و دمیکش یقیعم نفس

 تونستم ینم. دوختم ها عروسک به چشم بود سخت

 با ناقص عروسک همه نیا دنید که کنم انکار

. تسین ترسناک پوره پاره یبدن و داغون ییها صورت

 رهیجز یجا یجا از شد یم رو یکیتار و بد حس

 . کرد احساس

 :دیپرس اندرو

 «شده؟ پنهان کجا دیکل اون م؟یبر کجا دیبا حاال»
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 و دمیکش یشونیپ یرو رو دستم. دادم رونیب رو نفسم

 ریز رو بود ختهیر میشونیپ یرو که ییمو تار چند

 . زدم کالهم

 دیکل یدیفهم یقبل رهیجز یتو که همونطور! معلومه»

 نقطه نیتر یطانیش یتو قایدق دیکل هم نجایا کجاست،

 «کجاست؟ اونجا نیگفت اگه حاال. شده پنهان رهیجز

 و دوخت چشم ها درخت سمت به نگران یمیج

 :گفت

 !«شده دفن بچه دختر جسد که ییجا»
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 شرط بودم حاضر و انداختن بهم ینگاه ترس با همه

 ندارن و دار یهرچ دادن یم حیترج اونا از یمین ببندم

 .کنن فرار رهیجز نیا از و بدن من به

 ورجون یحت ای پرنده چیه م،یکرد رفتن راه به شروع

 رهیجز. شد ینم دهید هم ادیز فاصله تا یا زنده

 اش شکننده تنها که یسکوت در غرق. بود خاموش

 ها طناب یرو زونیاو یها عروسک تق تق یصدا

 گهید یدرخت یرو تا ها درخت یبعض یرو از. بودن

 عروسک از یفیرد که بود شده دهیکش یلز هاف میس

 یتو ها خیم یبعض. بودن شده خکوبیم بهش ها

 . ودب فته فرور سرشون یتو یبعض و نهیس قفسه

 قبل حداقل کاش کرد یم یزندگ نجایا که یمرد

 ختشونیسرور حال به یفکر ها درخت کردن وصل
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 جنگل به شدنمون وارد از چقدر دونم ینم. کرد یم

 :زد ادیفر ها ملوان از یکی که بود گذشته

 «بود؟ یچ یصدا»

 دیچرخ اطراف به وار وانهید. میبرگشت سمتش به همه

 :گفت و

 «د؟ینشن رو صدا اون یکس د؟ینشن یکس»

 :گفت اخم با اندرو

 حرف دینبا زایچ نیا مورد در. نزن حرف موردش در»

 .«ستین نجایا ییصدا چیه. یاریب زبون به دینبا. یبزن

 :گفت و گذاشت گوشاش یرو رو هاش دست مرد

 یم صداشو من. شنوم یم صداشو من. شنومیم»

 .«شنوم
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 که بگه یزیچ اومد و داد تکون سر اخم با اندرو

 :گفت یمیج

 !«ادیم پا یصدا! دیباش ساکت همه! سیه»

 بهم پشت از همه. ومدیم پا یصدا اطرافمون تمام از

 فغال از و رفت رمیشمش سمت به دستم. میدیچسب

 سمت به رو اش تپانچه اندرو. دمشیکش رونیب

 با ها ملوان از هرکدوم. بود گرفته نشونه ها درخت

 با. دیلرز یم دستاشون یتو ریشمش و دنینال یم ترس

 :گفتم خشم

 افص دستاتون د؟یکمتر زن هی از رفته؟ کجا جراتتون»

 .«میا مبارزه آماده ما دیدار نگه

 هیسا. شدن کینزد ییها هیسا ها درخت پشت از

 االب ما سمت به رو دستاشون ترس با هم اونا که ییها
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 مارو که یزیچ نکهیا از نانیاطم با. بودن گرفته

 :دمیغر انسانه کرده محاصره

 .«هستن الک جان افراد»

 :گفتم و رفتم جلو قدم چند

 «د؟یخوایم یچ نجایا»

 کنار بارها که یمرد. اومد جلو هیبق پشت از یمرد

 جان راست دست بودم مطمئن و بودم دهید الک جان

 .الکه

 :گفت من به رو و کرد کج رو سرش

 «د؟یخوایم یچ جایا شما میبپرس بهتره»
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 سمت به رو رمیشمش و رفتم جلوتر ترس بدون

 .گرفتم نشونه گردنش

 پس. میینجایا یچ یبرا میدون یم خوب هردومون»

 .«مینکن یباز باهم بهتره

 تهگرف نشونه من سمت به رو ها تپانچه افرادش هیبق

 . بودن

 از یکن فیتکل نییتع من واسه نکهیا یجا ستین بهتر»

 اه روح یترس ینم خانم؟ دختر یکن فرار رهیجز نیا

 ...«رنتیبگ

 مسخره حرکت به قاه قاه و کرد پخ صورتم یتو

 .دیخند خودش

 :گفتم و فشردم گردنش به رو ریشمش یزیت
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 !«عقب برو»

 جلو اندرو. گرفت نشونه رو سرم ها تپانچه از یکی

 الک افراد سمت به رو تپانچه ستاد،یا کنارم و اومد

 :گفت و گرفت نشونه

 ترس از. بزنم حدس دیبذار کجاست؟ الک تانیکاپ»

 دنبال فرستاده رو شماها و شده میقا نشیکاب یتو

 «گنج؟

 یمرد به رو اندرو. شدن رهیخ بهمون اخم با ها ملوان

 :گفت زیتمسخرآم لبخند اون با بود مقابلمون که

 گس دونستم ینم. نیآست بودمت دهیند وقته یلیخ»

 .«یشد الک

 و داد نشون رو شییطال دست کی یها دندون نیآست

 :گفت
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 !«یشکار سگ»

 ما. اومده همراهمون خودش ما تانیکاپ که نینیب یم»

 دیبگرد جداگانه شما. میندار رو شما با یریدرگ قصد

 زودتر یهرک. میر یم شیپ خودمون برنامه از هم ما و

 «قبول؟. خودشه به متعلق کنه، داشیپ

 به یدست نیآست. دیچرخ نیآست یرو یسوال نگاهش

 :گفت و دیکش گردنش

 .«نهیبب نجایا رو شما شهینم خوشحال الک جان»

 :فتمگ و گرفتم نییپا رو رمیشمش. دادم باال ییابرو

 بهش. شد نخواهم خوشحال دنشید از منم قطعا»

 ...«هشدار
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 از ملوان همون. کرد قطع رو حرفم یادیفر یصدا

 یرو رو دستاش. نشست نیزم یرو گروهمون

 .شد دنیکش ادیفر مشغول و گذاشته گوشش

 از منو اسم! شه ینم ساکت چرا! شهینم قطع صدا»

 دارن اونا! کنن یم صدام دارن اونا ن؟یدون یم کجا

 !«سرم یتو...نجاستیا صداشون. کنن یم صدام

 خودش دور کرده تشنج یادم مثل و دیغلت نیزم یرو

 .  دیچرخ یم
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 و انداختن گهیهمد به ینگاه ترس با الک جان افراد

 :گفت نیآست

 ما. نیبترسون رو ما کارها نیا با نیتون یم نینکن فکر»

 میکن دایپ گنج اون یجا همزمان اگه اما. میر یم فعال

 «.میستین ما کشه یم عقب که یاون دیباش مطمئن

. برن عقب که داد دستور افرادش به دست حرکت با

 افتاده نیزم یرو ملوان یها ناله شدن، دور یوقت

 :گفت و زد زانو کنارش یمیج. بود نشده قطع هنوز

 ور اونا یخواست یم! هیرفتار چه نیا. مرد پاشو االی»

 «؟یبترسون

 :گفت نشسته خون به ییها چشم با
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 دارن. هستن سرم یتو اونا. کنن یم صدام دارن»

 دنبالشون گنیم بهم. دونن یم منو اسم. زنن یم صدام

 !«برم

 :گفتم تحکم با و کردم اخم

 ادامه راهمون به دیبا. ستین یزیچ نجایا. شو بلند»

 .«یترسون یم رو هیبق یدار. میبد

 ره. کردن بلندش و گرفتن رو دستش ریز زحمت به

 گوش به زشیآم التماس و بلند ناله یصدا یگاه از

 یاه پشه. میبود کرده نفوذ رهیجز اواسط تا. دیرس یم

 ام کالفه و دنیچرخ یم صورتمون دور مدام مزاحم

 و هچطور یکشت یتو اوضاع دونستم ینم. بودن کرده

 رمیبگ خبر یکشت از که بود یراه کاش. بودم نگران
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 اه جنگل نیا یتو تنها ها ملوان از یکی فرستادن اما

 . نبود عادالنه

 !«نجاستیا کلبه هی»

 دنید با. رفتم جلو کرد یم اشاره که یریمس دنبال به

 و بلند ییها نیپرچ. زد خشکم سرجا ها نیپرچ

 نیا با بودن گرده محاصره رو کلبه دور تا دور یچوب

 پنجاه حدود یزیچ نیپرچ هر یرو که تفاوت

 یها صورت و شده وصل داغون و درب عروسک

 ارانگ. داشت قرار سمت کی به یترسناک طرز به همه

 کردم حس. کردن یم نگاه نقطه هی به داشتن همه

 پشت یدست آهسته. شده خیس گردنم پشت یموها

 :گفتم و دمیکش گردنم

 «م؟یبنداز ینگاه هی کلبه داخل یچطور»
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 :گفت مردد اندرو

 .«ستین یدرست کار شدن داخل بنظرم»

 :گفت و کرد دییتا هم یمیج

 اپ نباشه درست دیشا. بوده مرد اون کلبه قطعا نجایا»

 .«میبذار مرده شخص هی امن میحر یتو

 یخاکستر پرده و گرفته خاک یها پنجره به نگاهم

 هیبق آشکار لیتما عدم وجود با. موند رهیخ رنگ

 :گفتم و دادم باال یا شونه

 .«باشه»

. میدیرس آب کانال به که شد یم کیتار داشت هوا

 :گفت یمیج

 .«شد دایپ بچه اون که هییجا همون نجایا»
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 و قیعم یریمس. افتاد کانال به نگاهم و شدم خم یکم

 ورت د،یرس یم بنظر بیعج که یزیچ اما بود خروشان

 رارق کانال وسط هنوز یا پاره بایتقر و یمیقد یادیص

 اب انیجر در گمشده لیوسا عبور از که داشت

 .کنه یریجلوگ

 « اد؟یم کجا از آب نیا»

 هی اونجا. داره فاصله نجایا از یکم که یخشک از»

 به آب ریمس شهیم گم یزیهرچ و داره شلوغ ساحل

 . «کنه یم تشیهدا سمت نیا

 و دست وضوع به شد یم تور داخل شدم تر قیدق

 مرده یها یماه یحت و ها عروسک شده قطع یپاها

 یبدن و باز ییها چشم با که دید رو درونش کرده ریگ

 . بودن شده تلنبار هم یرو دهیگند
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 دست بهم تهوع حس و شد دهیکش درهم ام چهره

. کردم یم حس وضوح به رو آب یدگیگند یبو. داد

 :گفت اضطراب با ها ملوان از یکی

 «م؟یکن کاریچ دیبا. شهیم کیتار داره هوا»

 قفس به ینگاه. موند رهیخ من به دستور منتظر اندرو

 :گفتم و انداختم آسمون

 که یقسمت هی درختا نیب میریگیم فاصله اب کانال از»

 لوعط تا. میکن یم اتراق باشه داشته یکمتر عروسک

 میسته دنبالش که ییجا احتماال. میکن یم صبر صبح

 رو جنازه مرد اون که ییجا با یچندان فاصله دینبا

 .«میباش داشته کرده دفن
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 که درخت هی ریز میشد جنگل داخل که یکم

. میکرد انتخاب رو بود وصل بهش یکمتر عروسک

 کردن درست مشغول و کردن جمع زمیه ها ملوان

 ردمک یسع و ستادمیا یسنگ تخته یرو. شدن شیات

 اون که یریمس دیبا کجا از. نمیبب یزیچ یکیتار در

 میداشت اصال م؟یکرد یم دایپ رو بود شده دفن بچه

 یم رو کانال یتو دیبا دیشا م؟یگشت یم درست

 !میگشت

 «تان؟یکاپ یکن یم فکر یچ به»

 :گفتم بود ستادهیا کنارم که یمیج دنید با

 «.میگرد یم رو یاشتباه یجا میدار دیشا نکهیا به»

 .«شهینم مشخص مینگرد تا»

 «کجان؟ الک افراد بنظرت»
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 رو شب اونا. هستن رهیجز طرف اون کنم یم فکر»

. انینم جنگل وسط تا قطعا و مونن یم ساحل یتو

 .«هدینخواب نجایا شب تاحاال یکس. ترسنیم یلیخ

 میردک یم حس که نیهم. بود دهینخواب یکس که البته

 یکاف حد به هستن اطرافمون و دور عروسک هزاران

 یا وهیم هر با یاتیب نان تکه یهرکس. بود آزاردهنده

 ریز کی به کی و خورد شام عنوان به بود اورده که

 . بخوابن کردن یسع و رفتن نازک یپتوها

 «کنه؟ یم ناله هنوز چرا مرد اون»

 :گفت و دیکش یسرک اندرو

 اثر روش ترس. ستین خوب حالش ؟یدارس»

 «؟ینک استراحت یخوا ینم یمطمئن تانیکاپ. گذاشته

 :گفتم و دمیمال رو ام خسته یها پلک



 

Romanzo_o 652 

. نک استراحت تو. ادینم چشمم به خواب که یدونیم»

 .«دم یم کیکش و نمیش یم شیات یپا صبح تا من

 و گذشت یساعت. رفت و دیکش یا ازهیخم اندرو

 ییتنها حس شد یم باعث ها ملوان خرپف یصدا

 غرق که شدم رهیخ بهشون حسرت با. باشم نداشته

 از من که یموهبت. بودن قیعم و نیسنگ یخواب

 . بودم داده دستش

 د،یپر جا از یدارس که بود نشده ساعت مین هنوز

 :گفت و دیکش ادیفر

 یم صدا رو اسمم! کنه یم صدام داره! کنه یم صدام»

 !«کنه

 به میبتون نکهیا قبل و دنیپر خواب از ها ملوان

 به هنهبر و کرد پاره تن یتو رو لباسش میبرس یدارس
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 دستم اندرو یول دمیدو دنبالش. دیدو جنگل سمت

 :گفت و گرفت رو

 !«ستین عاقالنه! خطرناکه. بمون»

 ...«اون اما»

 !«زابلیا ستین عاقالنه»

 مشخص اشون چهره از نیا و بودن دهیترس ها ملوان

 . بود

 :زد ادیفر اندرو

 !«ترسوئه احمق هی اون! دیبکپ»

 دراز دوباره رلبیز یغرولند و تیشکا با همه

 سکوت در یدارس یادهایفر یصدا. دنیکش
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 دربر رو همه دوباره خواب و شد محو گوشخراش

 . گرفت

 ت،گذش یساعت چند. بود شده نیسنگ جنگل یفضا

 یکم. بود رفته سر ام حوصله شب مهین به کینزد

 ترف یم یخاموش به رو که یآتش یبرا تا شدم بلند

 کردم حس که بودم نشده دور ادیز هنوز. ارمیب زمیه

 تمام که سرد چنان یباد. کرد دنیوز به شروع باد

 و کرده گریکدی به برخورد به شروع ها عروسک

 . دمیچرخ اطراف به. کردن جادیا رو یبلند یصداها

 نکهیا مثل درست یحس. داشتم یبد حس

. بودن رهیخ بهم چشم هزاران هم دیشا و صدها...هاده

 با رو وحشت بار نیاول یبرا. گرفتم باال رو سرم یوقت

 .کردم لمس استخونم و پوست گوشت،
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 و هاچوب ها،درخت تمام یرو ها، عروسک تمام

 به میمستق نگاهشون و برگشته سمت کی به هارکیت

 !بود من
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 یموها تمام کردم یم احساس زد، خی وجودم تمام

 رهیخ من یرو چشم هزاران انگار. شده خیس بدنم

 تماشام دارن هم ها درخت کردم یم حس یحت.بود

 تمام سر. برگردوندم اهسته یلیخ رو سرم. کنن یم

 همهمه و پچ پچ یصدا. بود من سمت به ها عروسک

 خش خش ییصدا دنیشن با. شد یم بلندتر و بلند

 سرجاهاشون ها ملوان همه. برگشتم عقب به مانند

 هب سرشون و بود بسته هاشون چشم. بودن نشسته
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 .خورد ینم تکون چکسیه. بود برگشته من سمت

 . بود ستادهیا زمان و نیزم انگار

 !کن فرار زد ادیفر سرم درون یحس

 .«زابلیا»

 دهش پخش رونیب طیمح یتو ای بود؟ سرم یتو صدا

 بود؟

 یم کینزد که ییها قدم یصدا و بچگانه ییصدا

 بایرتق یدختر. برگشتم جنگل ریمس سمت به. شدن

 گل و ارهپ اطرافش که یدیسف بلند لباس با ساله، پنج

 اهمونج درست دست یتو یعروسک با. بود شده آلود

 . بود ستادهیا ها درخت وسط

 دنید یبرا یچشم اصال. نبود من سمت نگاهش

 هاشچشم یخال حدقه. باشه من سمت که نداشت
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 هی که یلب با روحش یب و دهیپر رنگ صورت نیب

 وندند فیرد شد یم و بود شده پاره گونه تا قسمتش

 ور یوحشتناک ریتصو د،ید گوشش کینزد تا رو ها

 . بود کرده یتداع

 که یعروسک. داشت قرار دستاش نیب یعروسک

 ییطال فیکث یموها با بود، خودش هیشب درست

 ییها چشم حدقه و زد یم یخاکستر به که رنگ

 .شده پاره یدهان و یخال

 یها یکبود یجا رنگش یب و دیسف یها دست یرو

 . خورد یم چشم به یمتعدد

 «زابل؟یا»

 لب زد، لبخند. زد صدا رو اسمم و کرد کج رو سرش

 طرف دو به ممکن شکل نیتر حالت یب به هاش
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 صورتش طرف کی اومده ور گوشت و شدن دهیکش

 قادر و شده خشک چرا بدنم. خورد تکون هوا یتو

 نبودم؟ کردن فرار به

 .«میکن یباز باهم ایب ؟یکن یم یباز باهام»

 :گفتم و خوردن تکون یسخت به هام لب

 !«نه»

 .کرد اخم

 «؟یچ»

 .«کنم ینم یباز باهات من»

 .«یکن یباز دیبا»

 :گفتم و دادم جرات خودم به

 !«کنم ینم یباز باهات من»
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 پوست. کرد شدن رهیت به شروع خشم از صورتش

 صداش و مردونه ادشیفر. زد یم یاهیس به دشیسف

 .شد زمخت

 دیبا. دونم یم رو اسمت من! یکن یباز باهام دیبا»

 .«یکن یباز باهام

 !«نه»

 :زد ادیفر دوباره و رفت درهم هاش اخم

 ...«کنه یباز باهام دیبا زابلیا»

 به بارهدو صورتش. فتادین برام یاتفاق اما موندم منتظر

 :گفت آهسته. برگشت قبل حالت

 مثل هم تو ؟یکرد گم رو روحت. یندار روح تو»

 .«کنم یباز باهات تونم ینم من پس ؟یشد گم من
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 هب. کرد عبور کنارم از داشت دست در که یعروسک با

 از که دمید رو مغزش از یقسمت برگشتم که عقب

 ها ملوان به رو. بود زده رونیب اششکسته جمجمه

 :گفت و ستادیا

 « تر؟یپ»

 .شد بلند جا از تریپ

 .«ایب دنبالم. میکن یباز من با ایب»

 دنبالش به و شد بلند جا از حرف بدون مردها از یکی

 زیخ و جست کهیدرحال خندان دخترک. افتاد راه به

 رو تریپ یها دست. دیدو جنگل سمت به کرد یم

 :گفتم و گرفتم

 ...«تریپ. کن باز رو چشمات. شو داریب یه»
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 .دمیشن یم جنگل داخل از رو دختر آواز یصدا

 رو اسمش من. منه مال اون. دونم یم رو اسمش من»

 !«کنه یباز باهام دیبا. دونم یم

 در دختر دنبال به و زد عقب رو من قدرت با تریپ

 . شد محو یکیتار
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 تهنشس سرجاش بسته یها چشم با هنوز نفر هی فقط

 .دادم تکونش محکم و دمیدو اندرو سمت به. بود

 باز رو چشمات باش زود اندرو. کن باز رو چشمات»

 .«کن
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 تونست ینم هم من یصدا یحت و بود شده مسخ

 رارق که یزمان تا برداشتم تقال از دست. کنه دارشیب

. رفتم یم ییتنها دیبا. نبود یمشکل نهیبش نجایهم بود

 رهیزج نیا گشتن. گشتم یم بچه اون قبر دنبال دیبا

 رصب فرصت سحر تا نبودم مطمئن یول نبود راحت

 .شد یم رید کردم یم صبر اگه. باشم داشته کردن

 !رید یلیخ

 .بود مرد اون کلبه دیرس یم ذهنم به که ییجا تنها

 دنیدو به شروع. رسوندم یم اونجا به خودمو دیبا

 درخت ریز همونجا اندرو همراه به رو لیوسا. کردم

 به زونیاو یها عروسک قدرت با. کردم رها ها

 یتو پاهام. دمیدو یم و زدم یم کنار رو ها درخت
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 اما خوردم یم یسکندر رفت، یم فرو ها چوله چاله

 . کنم دایپ رو ریمس کردم یم یسع هم باز

 اما ماریب ادی به رو ریمس داشتم یسع ها درخت نیب از

 دنیشن با. نه ای رم یم درست دارم واقعا داشتم شک

 از. دادم ادامه و شد راحت المیخ یکم نهر یصدا

 به چشمم و دمیپر زده رونیب یها شهیر یرو

 به یا شاخه به زونیآو درست که خورد یعروسک

 موند، رهیخ من یرو نگاهش و دیچرخ من سمت

 دور یدست که دادم دست از رو تعادلم زده وحشت

 یرو یدست. دیکش عقب رو من و شد حلقه بازوم

 :گفت گوشم یتو ییصدا و نشست دهنم

 !«سیه»

 .نفر چند زدن حرف. ومدیم زدن حرف یصدا
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 «ن؟یکرد داشیپ»

 تاقشا یول نیگشت دنبالش. قربان نبود یکشت تو»

 .«بود یخال

 افض که یدردآلود نفس و بود یمحکم ضربه یصدا

 .کرد پر رو

 امانج رو نیگفت که یکار همون ما نیکن باور قربان»

 !«نبود یکشت یتو بزدل مردک اون اما. میداد

 

 :گفت خشم با که دادم صیتشخ رو الک جان یصدا

 به. بره در دستت از قبل دفعه مثل اگه حالت به یوا »

 .«کنم یم یخال تو سر تو گلوله هی امیلیو یجا
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 نفر چند با که دمید رو الک هیسا و دمیکش یسرک

 . بود افتاده نیزم یرو پاش یجلو یمرد و ستادهیا

 هک یزمان تا. شده خراب یکشت اون یتو یگردیبرم»

. یگرد یبرنم ینداد انجام درست رو تتیمامور

 «؟یدیفهم

 .«کشن یم منو بفهمن اگه. کنمی م خواهش قربان»

 :گفت و زد مرد نهیس به یلگد

 !«کشمت یم من هم ینتون اگه»

 :گفت و چرخوند دستش یتو رو تپانچه

 .«میکن دایپ رو یلعنت دیکل اون زودتر دیبا. میبر»

 ما مخالف سمت به و کردن روشن رو ها مشعل

 .کردن حرکت
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 دهنم یرو که یدست. بودم شده ژنیاکس کمبود دچار

 مخود دستاش نیب از و گرفتم گاز قدرت با رو بود

 صورت تونستم یم هم یکیتار یتو. کردم آزاد رو

 شهیمه تنباکوش یبو گرچه. بدم صیتشخ رو امیلیو

 .دیرس یم مشام به زودتر

 :دیغر و دیمال رو دستش

 !«یوحش»

 «؟یکن یم کاریچ نجایا تو»

 :گفت و زد اشاره سر حرکت با

 یم یچ گوشم ریز ستین حواسم یکنیم فکر »

 «گذره؟

 :گفتم و دیچرخ ها درخت سمت به نگاهم
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 «م؟یدار جاسوس یکشت تو»

 :گفت و کرد حرکت من از جلوتر

 .«آره»

 «تو؟ کشتن هستن؟ یچ دنبال»

 کرده کارو نیا االن تا بکشن منو خواستن یم اگه»

 .«پوک کله بودن

 که ییها عروسک حجم ریز از و کردم خم رو سرم

 . کردم عبور دیچرخ یم دنبالم نگاهشون

 «هستن؟ یچ دنبال پس»

 یم سمتمون به که ییها عروسک یسرها داشتم یسع

 . بود سخت اما رمیبگ دهیناد رو دنیچرخ

 :کرد زمزمه
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 .«داده من به بزرگ یرایس که یزیچ دنبال»

 از اصال چرا؟ اما بودن؟ یپوست برگه دنبال. کردم اخم

 دونستن؟ یم موردش در کجا
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 امیلیو دنبال نکهیا یجا به. نپرسم یسوال دادم حیترج

 :گفتم برم

 بلق کنم یکار هی دیبا. ستین یکی باهات من ریمس»

 .«میبد دست از رو خدمه نصف نکهیا

 :گفت پرسشگر ینگاه با و برگشت سمتم به

 «؟یگرد ینم مرد اون کلبه دنبال مگه»

 .دادم تکون رو سرم
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 رد کنارش از. دمشید اومدن موقع. سمته نیهم»

 .«شدم

 میشد یم رد که یریمس هر از. کردم حرکت دنبالش

 از وجودم همه. گشتنیبرم ما سمت به ها عروسک

 اب. دادم قورت یسخت به رو دهنم اب. دیلرز یم ترس

 .ختیر فرو هم شجاعتم مونده ته کلبه، به دنیرس

 حاال که ییها عروسک از بود پر کلبه وارید درو تمام

 .کردن یم نگاه من به و زدن یم پلک داشتن

 :مگفت و شد دهیکش امیلیو نیآست سمت به دستم

 «داخل؟ میبر دیبا »

 :گفت و کرد نگاهم استفهام با

 «؟یدیترس ؟یکن یم فکر یچ خودت»
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 :گفتم کامل صداقت با

 .«کن نگاشون. کنن یم تماشامون دارن همه. اره»

 .دوخت ها عروسک به چشم و گرفت باال رو سرش

. خوان یم کمک اونا. ستنین ما یبرا یدیتهد اونا»

 تتیاذ بود قرار اگه! هیازاد خوان یم که یزیچ تنها

 طانیش بند از خوان یم اونا. ینبود سالم االن کنن

 !«نیهم فقط. بشن ازاد رهیجز یتو

 پشت. رفت کلبه سمت به و دیپر نیپرچ یرو از

 شدن کینزد محض به. دمیپر نیپرچ یرو از سرش

 کلبه یها چراغ همه. کردم دایپ یبد حس کلبه به

. دیرس ینم گوش به ییصدا چیه و بود خاموش

 هزد زنگ یلوال ریرجیج یصدا کرد، باز رو در امیلیو

 تمام. دنیچرخ ما سمت به سرها همه. شد بلند در
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 انگار که کردن یم نگاهمون رهیخ یجور ها عروسک

 با رو ما و کنن دراز رو هاشون دست تونن یم

 .ببرن خودشون

 .«نکن نگاه چشماشون تو نقدریا داخل میبر ایب»

 خوشحال دل ته از بگم دروغ خودم به تونستم ینم

 اردو ییتنها ستمین مجبور و دهیرس امیلیو که بودم

 .بشم ییجا نیچن

 خونه داخل بود، مشخص رونیب از اونچه برعکس

 گرن به ییها شمع خونه دور دورتا. نبود کیتار اصال

 یکی سمت به امیلیو. بودن روشن که داشتن قرار اهیس

 شمع تعجب کمال در. کرد فوتش و رفت ها شمع از

 با و رفتم جلوتر. شد خاموش نه و خورد تکون نه

 نه که ییها شمع شدم، رهیخ ها شمع به دقت
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 نه و شد یم کوتاه قدشون نه شد یم آب مومشون

 .شدن یم خاموش

 «بوده؟ دانا مرد هی کلبه نجایا یگفت»

 :گفت و کرد اخم

 «گفته؟ بهت یاتیچرند نیچن یک»

 .«ها ملوان»

 :گفت و داد تکون رو سرش

 هی و چرخن یم مدل هزار ها افسانه ها، داستان»

 از یا هیال ریز شهیم پنهان یاصل داستان یروز

 .«عاتیشا

 «بوده؟ یک کلبه نیا صاحب پس»

 «.بود طانیش پرستش حال در وقت تمام که مرد هی»
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 :گفتم شده گرد ییها چشم با

 «واقعا؟»

 و دعا یبرا مردم که بود یا رهیجز قبال نجایا. اوهوم»

 کرد شروع که اومد یمرد روز هی اما ومدن،یم پرستش

 ها درخت یرو. یطانیش میعال کردن درست به

 یبعض یول یدیند که هست خزه و عروسک نقدریا

 دنیکش با. دارن رو شده دهیکش میعال ها درخت از

 طانیش یپا کم کم ها طلسم خوندن و ها عالمت اون

 اون. کردن ترک رو نجایا مردم و شد باز رهیجز به

 کردن جمع به کرد شروع و موند نجایا تنها مرد

 .«کیتار یروهاین
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 اطراف منم. گشت رو داخلشون و کرد باز رو کشوها

 و دهیپوس یها فرش ریز و کردم یم نگاه رو کلبه

 دیبا دونستم ینم خودمم. گشتم یم رو ها صندوقچه

 .میبگرد یچ دنبال

 یب و یزخم گمشده،. اومد بچه دختر اون نکهیا تا»

 کینزد ساحل یتو یباز موقع که یا بچه دختر. پناه

 هدیکش نجایا به آب انیجر قیطر از و فتهیم نجایا

. بود کرده پهن مرد اون که یتور یتو فتهیم. شهیم

 یحساب بچه دختر. رونیب ارهیم آب از اونو مرد یوقت

 با مرد. بود دهیترس یحساب و گمشده. بود یزخم

 نشون بهش رو رهیجز و کنه یم دعوت ازش یمهربون

 گهیم بهش و دهیم خوب یها یخوراک بهش. دهیم

 یوسکاعر با و بپوشه گرم یلباسا تونه یم کلبه یتو
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 ادیب مادرش تا بمونه منتظر و کنه یباز یشتریب

 دنبالش و کنه یم اعتماد بهش دختربچه. دنبالش

 .«رهیم

 از شد باعث بلند یصدا و کرد ول رو صندوقچه در

 یور که یخاک و دیکوب بهم رو دستاش کف. بپرم جا

 .کرد پاک و بودر نشسته انگشتاش

 «افتاد؟ بچه اون یبرا یاتفاق چه خب»

 اثرت بار نیاول یبرا. نشست صورتم یرو امیلیو نگاه

 .دمید صورتش یتو رو ترحم و

 راشب یبد یاتفاقا. مادرش شیپ برنگشت چوقتیه»

 !«بد یلیخ. افتاد

 :گفت و دیکش یقیعم نفس
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 «م؟یبگرد یچ دنبال دیبا حاال»

 .«شده دفن کجا بچه اون نکهیا دنبال»

 ستد با و داد هیتک کلبه وارید از یقسمت به امیلیو

 بعد. دیچیپ اتاق یتو یبم یصدا. زد ضربه بهش

 نیزم چوب یرو زدن مشغول و نشست نیزم یرو

 :گفت دیرس که یا نقطه به. شد

 .«هیخال ریز نیا»

 الاص که یا چهیدر و گشت مناسب تکه دنبال دستش

 هکلب ریز کیتار یریمس. کرد باز رو نبود مشخص

 لرزش به شمع یها شعله در شدن باز با. داشت قرار

 .کرد پر رو اتاق سرما از یموج. افتادن
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 !«نه مگه ینیهم دنبال کنم یم فکر»

 از کهیدرحال و برداشت رو ها شمع از یکی امیلیو

 :گفت رفت یم نییپا پلکان

 !«بخور تکون»

 و داشت یسرد بدنه برداشتم، رو ها شمع از یکی

 حرکت دنبالش لرزون ییپاها با! سردتر یا شعله

 :گفتم و کردم

 «اومد؟ مرد اون سر ییبال چه»

 دیشا. افتاد یاتفاق چه دونه ینم یکس. زد بشیغ »

 .«برده یدورتر یلیخ یجا به اونو اربابش

 نیمز کف به پله ده از بعد نبود یطوالن چندان پلکان

 یسو کم شعله فقط و بود کیتار جا همه. میدیرس
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 به یتند یبو. کردن یم روشن رو فضا ها شمع

 .دیرس یم مشامم
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 :گفت و دیچرخ اطراف به امیلیو

 .«ادیم ییصدا هی»

 فس یصدا. دادم گوش دقت با و شدن زیت گوشام

 . دیرس گوشم به کینزد یلیخ ییجا از یمانند فس

 !«مطمئنم! ماره یصدا»

 هیسا با. دادم حرکت رو شمع نور و دمیرخ اطراف به

 :گفتم بالفاصله دمید که یا
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 .«اونجاست»

 یاهیس مار خون با شده دهیکش پر پنج یاستاره یرو

 و گرفته باال رو سرش خطر حس با و زده چنبره

 .کرد یم نگاهمون زیآم دیتهد

 که خورد یرنگ یا نقره کاسه به پام و رفتم عقب

 یزیچ که کاسه یمحتوا. داشت قرار نیزم یرو پشتم

 .ختیر نیزم یرو بود آب به هیشب

 !«بزنن گندش»

 و اومد جلو امیلیو دست و اومد جلو زیآم دیتهد مار

 عکس دیشا. داد هل خودش پشت به و عقب به منو

 یبرا یاقدام که نیهم یول بود، یزیغر یالعمل

  .بشه گرم دلم ته شد باعث بود کرده من از حفاظت

 «م؟ینکن شیعصبان چطوره»
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 .«من به بسپرش. بمون عقب تو»

 کنان شف فش مار. بودم گرفته پناه سرش پشت بایتقر

 و تگرف نشونه سمتش به رو تپانچه امیلیو. اومد جلو

 دیپر نییپا و باال مار و شد زده یا جرقه. کرد کیشل

 .کرد حمله امیلیو سمت به یزخم و نیخشمگ بعد و

 دیاش افتاد، اتفاق آهسته یحرکت یرو زیچ همه انگار

 .بود من ذهن یباز هم

 و ونمدر یزیچ انگار ،یمیتصم و یقبل فکر چیه بدون

 و گرفتم رو امیلیو دست اومدم، جلو باشه من زهیغر

 و میافتاد عقب و میدیلغز هردو. دمیکش عقب محکم

 شد کم یا لحظه یبرا نور. افتادن نیزم یرو ها شمع

 یرو خشی و سرد بدن. اومد جلو مار که دمید و
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 پشتم یرو عرق قطرات. اومد باال کمرم تا دیخز پاهام

 . کردن دایپ انیجر

 حمله حالت از یول چرا دونستم ینم نکرد، حمله

 تونهیم انگار که بود رهیخ من به یجور شد، خارج

 یکیتار در و برگشت عقب به. بفهمه رو زیچ همه

 سردر و زدم یم نفس نفس. شد دیناپد اتاق یانتها

 .افتاده یاتفاق چه اوردم ینم

 :گفت و شد رهیخ من به امیلیو

 «گه؟ید زیچ ای شانس؟»

 :گفتم و دادم باال یا شونه

 .«شانس دیشا»
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 گره امیلیو دست یتو که شدم دستم متوجه تازه

 :گفتم و کردم ول رو دستش عیسر بود خورده

 .«مید یم دست از وقت میدار»

 :گفت و شد بلند جا از

 به میبرگرد و میبش الشیخیب دیبا نباشه نجایا اگه»

 .«یکشت

 :گفتم مصمم

 .«نجاستیهم حتما»

 یم مشامم به یتر کینزد فاصله از حاال تند یبو

 شمع .بود کرده پر رو نیزم ریز تتمام که ییبو. دیرس

 من شمع اما بود افتاده نیزم یرو خاموش امیلیو

 سمت به و زدم چنگ شمع به. بود روشن هنوز
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. فتادا مانند سرداب یزیچ به چشمم رفتم کلبه یانتها

 مرفت که جلوتر. بود تند یبو نیا منشا که ییبجا

. پوشونده رو روش اب که بزرگه گودال هی دمیفهم

 . زده کپک و دهیگند یاب

 .«نجاستیا مطمئنم»

 :گفت و شد ظاهر کنارم

 .«رمیم من»

 :گفتم و گرفتم باال رو دستم

 .«رمیم خودم. نه»

 انهصادق و برگشتم سمتش به یناگهان یمیتصم در

 :گفتم
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 یلیخ. بودم کرده وحشت یلیخ اومدنت قبل. ممنون»

 .«ترسم ینم گهید االن. ادیز
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 قیعم چاله داخل رو خودم بگه یزیچ نکهیا قبل

 شد یم زور به که بود فیکث یقدر به آب. انداختم

 دهش حفر نییپا نیا که بود یچاه مثل. دید رو رشیز

 یم نیتام کانال اب انیجر از که عمق کم یچاه. باشه

 رو ها خزه و ها جلبک و رفتم تر نییپا یکم. شد

 خزه نیب که موند رهیخ یحجم یرو چشمم. زدم کنار

 و شده هیتجز یبدن به هیشب یزیچ. داشت قرار ها

 .کیکوچ

 !بود خودش
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 و افتاد لرزه به وجودم تمام بهش زدن دست تصور از

 ،کردم فکر یمیج به. نداشتم یا چاره اما. شد چندشم

 .هیبق به و اندرو به

 نرویب یها استخون دور رو دستم و بستم رو چشمام

 یا قهوه به یفیکث از که یرنگ ییطال یموها و زده

 .دمشیکش باال خودم همراه و کردم حلقه زدیم

 هب گرفتم، نییپا رو سرم و اومدم اب سطح یرو یوقت

 حدقه که شدم رهیخ یدختر خورده چاک صورت

 چاپ گوش کینزد تا لبش و شده یخال چشماش

 شده اهیس و فاسد بایتقر بدنش گوشت و بود خورده

 . بود

 

 .«باال مشیببر»
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 زیم یرو رو مونده یباق و میرفت باال رو پلکان

 باال خواست یم دلم و دیجوش یم ام معده. میگذاشت

 ما شده فیکث و لزج یها دست بارها و بارها ای ارمیب

 .بشورم رو

 تهشکس گردن دور که افتاد ییطال یریزنج به چشمم

 رو گردنبند و بردم جلو دست. بود زونیاو دختر

 .دمیکش رونیب

 

 «لتیو ایلیام»

 :گفت امیلیو

 «بود؟ ایلیام اسمش»
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 به بچه اون... اسم! زد جرقه سرم یتو یزیچ! اسمش

 یم رو اسمت من ؟یشد گم من مثل هم تو گفت من

 بهش رو اسمش اگه...اسم. یایب باهام دیبا پس دونم

 ...گردوندمیبرم

 :گفتم سرعت به

 .«میکن داشیپ میبر دیبا. ایب دنبالم»

 :گفت متعجب امیلیو

 «کجا؟»

 !«زودباش. نکن سوال ایب دنبالم»

 خودم از که دمیدو جنگل سمت به یسرعت چنان با

 که یریمس. بود دستم یتو گردنبند. نداشتم انتظار

 هک دمیرس ییجا به یوقت و میبرگشت میبود اومده
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 دیبا .برم کجا به دیبا دونستمیم انگار حاال بود، اندرو

 یریگیماه تور که ییجا به. میرفت یم کانال سمت به

 .بود

 کانال کنار و میشد رد ها درخت انبوه پشت از

 دور همه ها ملوان. داشتم انتظار رکه همونطو. میدیرس

 نازهج سه. زد یم قدم نشونیب دخترک و نشسته دختر

 مشغول دخترک و بودن افتاده وسط شده یمتالش

 . بود ها ملوان از یکی یها انگشت دنیبلع

 !«ایلیام...یه»
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 . دیچرخ من سمت به سرش و شد خشک سرجا
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 «؟یکن یم یباز من با نه؟ مگه بود ایلیام اسمت»

 شده پاره گوشه از خون و افتادن نییپا هاش دست

 تر فیثک رو فشیکث لباس و کرد چکه رونیب به لبش

 . کرد

 «اسمم؟»

 :گفتم و شدم خم زانو یرو

 یم یباز من با اد؟یم ادتی. لتیو ایلیام. اسمت. آره»

 «ا؟یلیام یکن

 :کرد زمزمه

 ...«ایلیام...لتیو ایلیام»

 یم انگار که یجور کردم، دراز سمتش به رو دستام

 .رمیبگ اغوشش در خوام
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 .«خونه برمت یم من...ایلیام ایب»

 هاش دست. برداشت قدم سمتم به مردد ییها گام با

 یبو. دیکش آغوش در رو من آهسته و کرد باز رو

 دفاس ها آب نیب که یگوشت یبو. داد یم یدگیگند

 . باشه شده

 .«شدم گم نجایا من! شدم گم من دنبالم؟ ادیم مامان»

 :گفتم آهسته. زد حلقه چشمام یتو اشک

 «؟یایم من با. خونه برمت یم من»

 دستش و شدم بلند جا از. داد تکون آهسته رو سرش

 تحرک کلبه سمت به اهسته ییها قدم با. گرفتم رو

 .ومدیم من دنبال سکوت در امیلیو. میکرد
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 عروسک یکل یگفت م؟یکن یباز باهم میتون یم یگفت»

 «نه؟ مگه ؟یکن یباز باهام یتون یم که یدار

. اومدیم نوا یب بنظر حاال. دیچرخ سمتش به نگاهم

 مثل درست. دهید بیآس و پناه یب یموجود مثل

 . بود شده گم که یدختر

 «؟یکرد یباز باهاش»

 :گفت قهیدق چند از بعد. کرد سکوت

 «دنبالم؟ ادیم یک مامانم...گشنمه»

 :گفت آهسته امیلیو

 .«زنه یم قدم خاطراتش تو داره »
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 بارهدو میرفت یم کلبه سمت به شتریب یهرچ انگار

 . زد یم قدم خاطرات همون یتو

 «باشمش؟ داشته تونم یم. یقشنگ عروسک چه»

 دیرس که کلبه دم. زد لبخند و گرفت باال رو عروسک

 :گفت و کرد اخم. ستادیا

 ...«داره درد...کنم یم خواهش...داره درد...نه»

 هیگر ییصدا با. شد دهیکش ها یکبود یرو دستش

 :گفت مانند

 ینم من...داره درد. مادرم شیپ برم خوام یم من»

 .«مادرم شیپ برم خوام یم...امیب خوام

 هیگر هنوز اون یول رفتم داخل من. ستادیا در آستانه

 یدرشت اشک قطرات و زد یم ونیش دل ته از کردیم
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 یم روان صورتش یرو چشمش یخال یها حدقه از

 :گفت و شد داخل امیلیو. شدن

 جادوگر اون احتماال. هاست شمع بخاطر کنم فکر»

 روحش و بشه موم و مهر خونه نیا که کرده یکار

 دیبا. برسه ارامش به و برگرده دوباره نتونه هرگز

 .«میکن خاموششون

 «؟یچطور اما»

 نییپا دخمه به دوباره سرعت به و کرد یفکر

 :گفت اومد باال یوقت. برگشت

 منو شمع تونست خورد بهش پات که یاب کاسه»

 شمع نیا یجادو کننده باطل حتما. کنه خاموش

 .«هاست
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 بعد یکی ها شمع. ختیر ها شمع یرو اهسته رو اب

. رفت فرو یکیتار در کلبه و شدن خاموش یگرید از

 .بود کینزد شفق و شده سرخ اسمون

 .کرد یم هیگر هنوز دخترک

 .«خونه برمت یم من...ایب ا؟یلیام»

 همه چرا. نمیب ینم رو ییجا گهید من آقا...چشمام»

 برم خوام یم. ترسم یم یکیتار از من که؟یتار جا

 .«مادرم شیپ برگردم خوام یم. مادرم شیپ

. داوم داخل قدم به قدم. دیکش ریت قلبم یتو یزیچ

 :گفت و گذاشت بدنش از یقسمت یرو رو دستش

 ...«رهیگ یم درد...کنمیم خواهش...رهیگ یم درد»
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 چه. دمیکش موهاش یرو رو دستم و رفتم جلوتر

 چشم بعد و زده کتکش اول بود؟ آورده سرش ییبال

 کرده تجاوز بهش بعد و درآورده کاسه از رو هاش

 مچش لبش گوشه و سرش شکسته قسمت به بود؟

 طانیش یبرا رو اون تجاوز نیح در پس. دوختم

 یوقت بود؟ کرده اش شکنجه چقدر. بود کرده یقربان

 بهوش هنوز شکافت یم ینطوریا رو لبش داشت

 بود؟

 سرداب یتو. بود ختهیر داغ سرب قلبم یتو انگار

 ات روحش تا بود کرده رهاش آب چاه اون یتو ن،ییپا

 صورتش یرو آهسته رو دستم. کنه ریگ نجایا ابد

 :گفتم و دمیکش

 «باشه؟. خونه یبر دیبا تو. نکن هیگر ا؟یلیام»



 

Romanzo_o 696 

 چشماش یخال یاهیس نیب از و آورد باال رو سرش

 .شد رهیخ من به انگار

 یم کمکم. شدم گم من. مادرم شیپ برم خوام یم »

  «؟یکن

 از زیچ همه. انداختم دستش یتو عروسک به ینگاه

 . بود شده شروع عروسک نیا

 «؟یدیم من به رو عروسکت»

 :گفت و چسبوند خودش به رو عروسک

 .«خودم مال. منه مال نیا. نه»

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 .«بهت دمیم رو اسمت من عوض در»
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 حرکت همراه سرش. دادم تکون جلوش رو گردنبند

 .دیچرخ گردنبند
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 :گفتم کننده بیترغ یلحن با

 کتعروس هیکاف فقط. خونه یبرگرد یتون یم نیا با»

 .«من به یبد رو

 :گفتم و بردم فرو موهاش نیب رو دستم

 «خونه؟ یبر یخوا ینم »

 :گفت و آورد جلو رو دستش

 .«زابلیا خونه برم خوام یم»
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 دور رو گردنبند. گذاشت دستم یتو رو عروسک

 شد ستهب گردنبند قفل نکهیا محض به. بستم گردنش

 وارید و در خوردم نیزم شدت به. دیلرز نیزم انگار

 به ایلیام. برداشتن ترک ها شهیش و دیلرز یم کلبه

 .زد لبخند و موند رهیخ یا نقطه

 «؟یکرد دامیپ بالخره...مامان»

 داشت قرار اون یرو جسدش که یزیم سمت به

 بهم چشم در. دیکش آغوش در رو خودش و دیدو

 صدا سقف یها چوب و ختهیر فرو ها شهیش یزدن

 کلبه از موقع به و گرفت رو دستم امیلیو. خوردن

 یباق کلبه از آوار جز یزیچ بعد یا هیثان. دیکش رونیب

 . بود نمونده
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 رو ها چوب و رفتم جلو نشست فرو که گردوخاک

 یرییتغ با اما بود زیم یرو هنوز ایلیام جسد. زدم کنار

 هاش چشم بود، شفاف و صاف صورتش. وار معجزه

 رنگ به ییها چشم بودن، خودشون یسرجا و باز

 شتپ یشکستگ ای لب گوشه یدگیبر از یخبر. ایدر

 یم مرگش از ها مدت و بود سرد بدنش. نبود سرش

  ستب رو ایلیام یها چشم ستادیا کنارم امیلیو. گذشت

 :گفت و

 .«کرد دایپ رو راهش بالخره»

 و دمیکش نشیشمیابر یموها نیب آهسته رو دستم

 :گفتم

 «نه؟ دیکش درد یلیخ»
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 روشن حاال که دوختم یاسمون به چشم. کرد سکوت

 ها عروسک از یاثر شدم متوجه تعجب با. بود شده

 ای ها درخت یرو هم عروسک کی یحت. ستین

 . بودن شده نابود همه انگار. نبود نیپرچ یرو

 :گفت و کرد دنبال رو نگاهم ریمس امیلیو

 حاال. بودن ایلیام یدردها و ها حسرت ها عروسک»

 .«رفتن نیب از گهید

 تنها. موندم رهیخ بود دستم یتو که یعروسک به

 از رو ینیچ عروسک امیلیو. مونده یباق عروسک

 :گفت و گرفت دستم

 یراب هم قبر هی دیبا. مشیبسوزون بهتره کنم فکر»

 .«ارمیب رو ها ملوان رمیم. میبکن ایلیام
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 زنده که هرکدوم و بگرده ها ملوان دنبال تا رفت

 سرانگشتام با آهست. برگردونه رو بودن مونده

 :گفتم و کردم نوازش رو ایلیام صورت

 بهت تونه ینم کس چیه گهید. بخواب آروم حاال»

 .«یامان در تو. برسونه بیآس

 با که رفت نییپا و دیچرخ بازوهاش یرو دستم

 تدس نیب. شد دهیکش نییپا نگاهم سرد یزیچ لمس

 رنگش دیسف دامن یها چروک و نیچ نیب ایلیام یها

 !یا نقره دیکل هی. بود دیکل هی

 :تمگف و آوردم رونیب دستاش نیب از رو دیکل اهسته

 گهم یکرد پنهانش تو. بود تو شیپ مدت تمام پس»

 .«یکرد مشیقا و یکرد داشیپ رهیجز یتو نه؟
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 رو موهام روبان با و گذاشتم موهام یتو رو دیکل

 میتانیکاپ کاله ریز رو موهام و بستم دورش محکم

 دهید هم بمونه سرجا محکم دیکل هم تا کردم گلوله

 سرعت به. گرفت سرعت کار ها ملوان اومدن با. نشه

 ونشج یب بدن و شد کنده ایلیام یبرا یکیکوچ قبر

 عروسک. میگذاشت خاک یتو احترام تینها با رو

 .دنمون یباق ازش خاکستر جز یزیچ و شد زده شیآت

 :گفت و تکوند رو اش شده یخاک یها لباس امیلیو

 دست از ملوان چهارتا. داشت ادیز یکار فیکث»

 هاگ. بود شده جدا استخون از بدنشون گوشت. میداد

 هم رو تعداد نیا نصف االن میدیرس ینم موقع به



 

Romanzo_o 703 

 از ور انگشتاش فقط که اورد شانس بروس. مینداشت

 .«ونهیمد تو به رو جونش. داد دست

 اب که دنید رو یملوان و شد دهیکش دنبالش به نگاهم

 قدردان و نشسته یا گوشه شده یچیباندپ دست

 بنظر و بود گنگ و جیگ هنوز اندرو. کرد یم نگاهم

 . دهب وفق فضا با رو خودش نتونسته هنوز دیرس یم

 :گفتم و کردم امیلیو به رو

 .«یکشت به میبرگرد بهتره»

 :گفت یکس و دیرس گوش به یکیشل یصدا

 .«دیبمون سرجاتون»
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 مقابلمون الک جان. میبرگشت صدا سمت به همه

 گرفته هدف من سمت به رو اش تپانچه و ستادهیا

 .بود

 .«ذاره ینم رونیب رهیجز از پاشو کس چیه»

 :گفت و دیکش جلو رو خودش یکم امیلیو

 رو خودت! الک تانیکاپ ختیر ترست عجب چه»

 « !نموندن منتظرت عروسکا. یاومد رید. یکرد یافتاب

 افرادش از نفر ده با الک. زدن پوزخند همه ها ملوان

 نیاخر از اهشیس شیر. بود ستادهیا ما یرو روبه

 یمشک گربه و شده بلندتر بودمش دهید که یبار

 . بود ستادهیا کنارش رنگش

 یچطور که بپرسم رو سوال نیا دیبا کنم فکر خب»

 .«نداره یربط بهتون که نیهست ییجا شما
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 :گفتم و کردم اخم

 ونا تو. یباش دینبا که یهست ییجا تو چون دیشا»

 رو ادپاب گنج نقشه و یکشت نه؟ مگه یکشت رو بهیغر

 !«یبرداشت

 :گفت و زد یپوزخند الک

 .«باشه نطوریا که برفرض»

 :گفتم و زدم یچشمک

 !«شد ینم یدزد ازت یبود یخوب دزد اگه»

 :گفت و داد حرکت رو اش تپانچه. کرد اخم

 «د؟یکل»
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 نیا به یشب از بعد. زدم لبخند صورت یپهنا به

 رو دیکل داشت انتظار بودم، گذرونده که یوحشتناک

 کنم؟ مشیتقد یدست دو

 :گفتم و دادم باال یا شونه

 « .ستین نجایا دیکل. داشته برش ما از زودتر یکی»

 :دیغر

 .«یگیم دروغ یدار»
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 :گفتم جانب به حق

 درنقیا میبود کرده دایپ رو دیکل اگه یکن یم فکر»

 ترک رو رهیجز شبانه همون م؟یکرد یم تلف وقت
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 و قبر کندن صرف وقت همه نیا. میکرد یم

 .«میکرد ینم یکوفت عروسک اون سوزوندن

 :گفتم و بردم باال رو دستام

. تسین نجایا یخوا یم که یدیکل. یبگرد یتون یم»

 برش ما از زودتر یکی! نبود. میگشت رو جا همه

 .«داشته

 :گفت و شد خم کنارش ها ملوان از یکی

 احتماال. میبگرد رو کانال دیبا بنظرم تانیکاپ»

 .«اونجاست

 :زد اشاره افرادش به

 .«نشونیبگرد»

 :گفت و دیکش رونیب رو رشیشمش امیلیو
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 .«سایوا عقب»

 دهش متشنج تیوضع. دنیکش رونیب رو رهایشمش همه

 . بود

 :گفت و ستادیا من مقابل شتریب امیلیو

 ینم ادی چرا الک؟ یکن جادیا مشکل یخوا یم واقعا»

 شتریب من یکشت به جاسوس فرستادن یجا به یریگ

 «؟یباش خودت یکشت مراقب

 نرویب رو یا نقره یدیکل و کرد بشیج یتو دست

 :گفت و دیکش

 «نه؟ مگه یآورد شئول شده نینفر یایدر از نویا»

 سمت به نگاهش د،یپر باال الک جان یابروها

 :گفت و دیچرخ شکارشیپ
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 !«ابله یا»

 ششکاریپ سر یتو یریت و گرفت باال رو تپانچه

 :زد ادیفر و کرد یخال

 .«دشونیریبگ»

 خسته ما یها ملوان. کردن حمله افرادم به الک افراد

 دمیکش رونیب رو رمیشمش. بودن تر دهید بیآس و تر

 :گفتم و

 «ام؟یلیو یریبگ رو دهنت یجلو یتونست ینم واقعا»

 و بود دهیچسب من به پشت از کهیدرحال امیلیو

 ور شد یم روانه سمتمون به که ییرهایشمش ضربات

 :گفت کرد یم دفع
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 هنوز هک البته. بود یشخص حساب هیتسو هی. متاسفم»

 !«داره ادامه کمی

 و دادم یم یجاخال دیبا چون نشدم منظورش متوجه

 قدم با الک جان. شد رد کنارم از یریشمش ضربه

 و زد عقب منو امیلیو که اومد سمتم به بلند ییها

 .گرفت قرار نمونیب

 من یوقت تا نه. یبجنگ زنا با ستین قرار تو! نه اوه»

 .«الک هستم

 :گفت و کرد پرت سمتم به رو دیکل

 .«زابلیا یکشت به برگرد»
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 الک که دمید. گرفتم فاصله ازشون و رفتم عقب عقب

 ازب ریشمش امیلیو. کرد حمله امیلیو به قدرت همه با

 . من از ماهرتر یلیخ. بود یماهر

 «؟یریم در یدار کجا»

 :گفتم بود ستادهیا مقابلم که یمرد به رو

 «؟یشد ریس جونت از. کنار بکش»

 :گفت و گرفت سمتم به و  رشیشمش

 .«کشه یم منو الک خود یبر بذارم اگه»

 یوت رو رمیشمش دسته و دادم تکون تاسف با رو سرم

 .چرخوندم دست
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. کنه شروع اول اون دادم اجازه گرفتم، حمله حالت

 در. دادم یخال جا رشیشمش ضربه نیاول برابر در

 :دز ادیفر یعصبان. نطوریهم هم یسوم و یدوم برابر

 

 .«یکن یم فرار موش هی نیع»

 تمگرف باال رو رمیشمش آورد هجوم سمتم به قدرت با

 از اون یبدن قدرت کرد، برخورد بهم ریشمش دو لبه و

 خط. داشت من دوبرابر یکلیه چون بود شتریب من

 . بود شده دهیکش گردنش ریز یبزرگ زخم

 از. دادم یخال جا دستش ریز از و کردم شل رو دستم

 مزد دور سرعت به بودم تر نقش زیر من که ییاونجا

 متس به و دیکش ادیفر. انداختم پشتش یرو یخط و

. مدیشن رو امیلیو ادیفر یصدا. دمیدو عقب. دیدو من
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 الک و افتاده نیزم یرو امیلیو دمید که برگشتم یوقت

 مایلیو گردن ریز رو ریشمش. نشسته شکمش یرو

 . دهیم فشار داره و گذاشته امیلیو ریشمش یرو

 یرو رو خودش یپرش با بود دنبالم که ییایدر دزد

 هنوز که یاتش کینزد و خورد زیل پام. انداخت من

 و انداخت من یرو رو وزنش تمام. افتادم بود روشن

 صورت به رو رمیمش. زد صورتم به رو اول مشت

. مکرد دفع رو رشیشمش ضربه و گرفتم باال یافق

 ریز قدرت با. کردم فوت رو صورتم تو ختهیر یموها

 آن کی در. شد پرت دستم از ریشمش و زد رمیشمش

 ردمک دراز اتش سمت به رو دستم گرفتم رو ممیتصم

 چنگ رو شده زغال و روشن یها چوب از یا تکه و

 به رو دستم و ندادم تیاهم یول سوخت دستم زدم،
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 زا و رفت هوا به ادشیفر یصدا. چسبوندم صورتش

 بلند رو سرم. شد رها نفسم. شد بلند شکمم یرو

 کف از خون. گشت امیلیو دنبال چشمم و کردم

 از رشتیب تونهینم بودم مطمئن. بود یجار هاش دست

 .ارهیب دووم نیا

 تداش شیات یتو که دوختم یعروسک دست به چشم

 نگاه. بود ذهنم یتو خوره مثل یفکر. سوخت یم

 که یا همهمه و اوردم ادی به رو ها عروسک رهیخ

 ورهمونط. هستن یازاد انتظار در اونا بود گفته امیلیو

. نبود شده دیناپد و شده ازاد کلبه ختنیر از بعد که

. ردمب فرو شیات داخل رو دستم و دمیکش یقیعم نفس

 بستم رو هام چشم. دمیکش رونیب رو عروسک دست

 :گفتم و
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 آزاد رو شما من...ها عروسک ارواح ره،یجز ارواح»

 .«دیکن ادا من به رو نتونید دهیرس وقتش. کردم

 دست کف و کردم ول رو دستم ادیز یداغ شدت از

 زا. گرفتم شکم یرو درد با رو ام سوخته و زده تاول

 کردم دراز دست. دیغلت صورتم یرو اشک درد شدت

 شروع مینس مثل یزیچ که رمیبگ رو ریشمش دسته تا

 شدت با رفته رفته ها درخت برگ. کرد دنیوز به

 ورتص رهیجز یتو یتندبار و خوردن تکون یشتریب

 ریز خاک و دمیشن رو یمانند همهمه یصدا. گرفت

 خاک ریز از ییها دست. افتاد جوش و جنب به سرم

 به که مانند عروسک ییها دست. اومد رونیب

 به کی که دمید. نداختندیم چنگ هوا یتو یزیهرچ
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 یها دست یتو الک جان یها ملوان یپا کی

 . شدن گرفتار یعروسک

 :گفتم و شدم بلند زحمت به

 !«دیکن عجله! یکشت سمت به همه»

 ور الک جان لباس نییپا و اومد رونیب خاک از یدست

 از رو تعادلش الک. دیکش نیزم سمت به و گرفت

 سمت به. افتاد نیزم به امیلیو یرو از و داد دست

 انج. کردم بلندش و گرفتم رو دستش. دمیدو امیلیو

 یعس و دیبر رو لباسش یانتها ریشمش غهیت با الک

 .برونه عقب رو یعروسک یها دست داشت

 !«یکشت طرف به همه. میکن فرار دیبا بدو»

 آخر لحظه. میدیدو یکشت سمت به قدرت همه با

 ازاد رو خودش  و کرد باز رو شنلش الک که دمید
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 اما بود گرفته هدف مارو نشیخشمگ نگاهش. کرد

 :زد ادیفر. بود رید ما به دنیرس یبرا

 .«ینینش عقب. یکشت سمت به همه. ینینش عقب»

 و میرفت باال زونیاو یها طناب از میدیرس ساحل به

 ...یروزیپ نیاول. دمیخند ستادم،یا عرشه یرو یوقت

 

111 

 

 نشسته گوشه هی هرکدوم یزخم و خسته ها ملوان

 :گفتم یکشت داخل افراد به رو. بودن

. دیکن پانسمان رو هستن یزخم که ییاونا. دیاریب آب»

 .«دیباش زود
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 :گفت و گرفت سمتم به اب یا کاسه اندرو

 .«شد یچ رهیجز یتو دمینفهم اصال من»

 :گفتم و گذاشتم اش شونه یرو دست

 ها ملوان از زد صدا رو یهرکس. نیشد مسخ همه»

 تو زدم یهرچ من. نزد صدا رو تو. رفت دنبالش

 هاگ متاسفم. نداشت دهیفا کنم دارتیب که گوشت

 .«کنهیم درد فکت

 :گفت و دیکش فکش به یدست

 .«خوبم»

 و ادمافت یسوختگ ادی دیچیپ دستم یتو که یدرد با

 دهید امیلیو یها دست یرو که یخون ادی متعاقبش

 . بودم
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 .نبود امیلیو از یاثر. کردم ینگاه اطراف به

 «کجاست؟ لیو»

 :گفت و کرد اشاره نیکاب به سر حرکت با اندرو

 .«تو نیکاب داخل رفت»

 متما. کردم حرکت خودم نیکاب سمت به من؟ نیکاب

 ورتمص یتو که یمشت بخاطر مینیب. بود خسته بدنم

 باز رو نیکاب باز مهین در. کرد یم درد بود خورده

 قرمز رو کفپوش که یخون به زده وحشت و کردم

 .دوختم چشم بود کرده

 ختت دیسف ملحفه تمام و افتاده من تخت یرو امیلیو

 . بود شده یخون

 !«امیلیو»
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 تدس کف. انداختم تشیوضع به ینگاه و رفتم جلو

 خون منشا اما بود برداشته یقیعم یها خراش هاش

 یرو راهنیپ یسیخ به نگاهم. نبود هاش دست

 سشلبا بودن یمشک خاطر به. نشست شکمش قسمت

 که شکمش به رو دستم. شد ینم مشخص خون رد

 .رفت هوا به ادشیفر زدم

 

 !«یدار یزیر خون! ینگفت یزیچ چرا»

 . دیچیپ خودش به درد از

 .«ستین...قیعم...ادیز»

. داد یم فشار بهم رو هاش دندون زدن حرف موقع

 :گفتم و رفت رهنشیپ سمت به دستم
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 .«چقدره نمیبب بذار»

 :گفت و شد حلقه مچم دور دستش

 ییزایچ هی اون. ارهیب رو نیاو برو. ستین یازین»

 .«کنه درمانم تونهیم شهیحال

 :گفتم یعصب

 بارها یول. هیخر کدوم نیآو دونم ینم اصال من»

 هک تو. کردم درمانش بود شده یزخم اسبم که یموقع

 «؟یهست یستین بدتر اسب از
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 رهیخ شکمش یرو چشمم و دادم باال رو لباسش

 دهیکش اونور تا شکمش ور نیا از یقیعم زخم. موند

 . بود الود خون پوستش تمام و بود شده

 بیاس بدنت یداخل یاعضا به یول قهیعم یلیخ »

 .«میببند رو زخم زودتر دیبا. نزده

 قبال که یاهیبخ سوزن و نخ. رفتم اتاق کمد سمت به

 :گفتم و برداشتم رو بودم کرده دایپ

 یدنینوش یبطر اون. کنم زیتم اول رو زخمت دیبا»

 «کجاست؟ همراهته شهیهم که

 یبطر و کرد لباسش بیج یتو دست زحمت به

 پقل هی تا کرد باز رو درش. دیکش رونیب رو یبیج

 . دمیکش دستش از رو یبطر که بخوره
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 زخمت چقدر ینیب ینم. میدار ازین اشهمه به»

 «قه؟یعم

 :گفت و کرد یغرولند

 !«باش زود»

 و زد چنگ تخت چارچوب طرف دو به دستش با

 یندینوش و کردم کج رو یبطر. کرد حبس رو نفسش

 ادیفر قدرت همه با. ختمیر زخمش یرو رو یالکل

 با. بود زده رونیب درد از گردنش یها رگ د،یکش

 قفسه. زد مشت وارهید به یچندبار دستاش از یکی

 .شد یم نییپا و باال تند تند اش نهیس

 :گفتم و گذاشتم بازوش یرو رو دستم

 .«شهیم تموم دردش االن. باش آروم»
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 :گفت و زد یلبخند زد، یم نفس نفس کهیدرحال

 نیا. دختر کردم تحمل هم یبدتر یدردا نیا از من»

 نیبب و بده باالتر رو لباسم. ستین یزیچ مقابلش در

 .«مونده بدن نیا رو زخم یجا چندتا

 .بزنم هیبخ خوام یم. ببندم رو زخم نیا دیبا فعال»

 «؟ینک تحمل یتون یم ای یریبگ گاز بدم یزیچ الزمه

 :گفت و بست رو چشماش

 .«کن شروع. کنم تحمل تونم یم»

 خورد بهم دلم کردم، کینزد بهم رو زخم یها لبه

 یتو که رو سوزن. باشم آروم کردم یسع یول

 یاه سوزن. شد سفت بدنش تمام کردم فرو پوستش

 زدن هیبخ یبرا یادیز یدوز چرم مخصوص بزرگ

 فراموش رو درد نکهیا یبرا. بودن دردناک و بزرگ
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 پرت رو حواسش دیبا. کردم زدن حرف به شروع کنه

 .کردم یم

 «؟یاورد بدست رو دیکل یکی اون یچطور»

 :گفت و دیکش قیعم نفس چندتا

 بلدم. الک یکشت یتو رفتم یدزدک هم قبال من»

 .«اونجا برم دیبا شدن دهید بدون یچطور

 «؟یدونست یم کجا از دیکل یجا خب؟»

 ...«نیتر مهم شهیهم. داره بد عادت هی الک»
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 رو حرفش نافش کینزد ییجا سوزن رفتن فرو با

 و گرفت دستش یتو رو بازوم محکم و کرد قطع
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 ردمک احساس که بود ادیز دستش فشار نقدریا. فشار

 کنترل رو خودم کردم یسع. خوره یم ترک استخونم

 .کنه هیتخل رو دردش بدم اجازه و کنم

. کنه یم پنهان تختش یتو رو زهاشیچ نیمهمتر»

 یکشت زا محافظت نیشتریب ستین یکشت یتو یوقت

 از شما که یموقع...هست یوقت اما رهیگیم صورت

 طعاق شبانه دونستمیم. اونجا رفتم من نیرفت یکشت

 و کنه استراحت قبلش دیبا پس جنگل یتو ادیم

 نقطه. دمیدزد رو دیکل بود خواب که یموقع. بخوابه

 .«نهیسنگ یلیخ خوابش که نهیا ضعفش

 خنده و درد از چشمش یها گوشه. دیخند آهسته

 برق به قفل نگاهم یا لحظه یبرا. خورد چروک
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 نکهیا از اما داشت درد. موند چشماش یتو خوشحال

 . بود خوشحال بزنه ضدحال الک به بود شده موفق

 یرو زخم سمت به رو سرم دوباره و اومدم خودم به

 دهز هیبخ رو ازش یمین بایتقر. برگردوندم شکمش

 کف و بودن شده الود خون هام سرانگشت. بودم

 یم تحمل رو درد دیبا اما سوخت یم شدت به دستم

 .کردم

 که نبود نیا ات برنامه مگه ره؟یجز تو یاومد چرا»

 ینم موندن زنده ترس از مگه ؟یبمون یکشت داخل

 «ل؟یو یباش نجایا یخواست

 ورد زبونش با داد، رونیب دندوناش نیب از رو نفسش

 :گفت و کرد سیخ رو اش شده خشک لب
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 دزد هی یبرا بودن ساده. زابلیا یا ساده یادیز تو»

 هباش بلد دیبا ییایدر دزد هی. ستین خوب ییایدر

 تشجاع بر عالوه دیبا ییایدر دزد هی. کنه یباز نقش

 ونهت ینم وگرنه باشه داشته استیس داشتن، مهارت و

 .«ارهیب دوام

 یکج دهن بهم بدنش پوست یرو رنگ اهیس هیبخ

 شد یم متحمل داشت که یدرد فکر از. کرد یم

 :داد ادامه. کردم یم عذاب احساس

 مرگ از من نکهیا یبرا نه فرستادم رهیجز به تورو»

 یتو یجاسوس دونستمیم نکهیا یبرا بلکه ترسم،یم

 اونم من کردن دایپ سراغ ادیم قطعا و هست یکشت

 مرکزت. ممکنه حالت نیتر فیضع یتو یکشت یوقت

 اریهش دیبا من پس. ینفوذ یرو نه بود حمله یرو
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 گهید لیدل من! ستین تمامش نیا باز اما. موندم یم

 .«رهیجز نیا به تو فرستادن یبرا داشتم یا

 :گفت که موندم رهیخ بهش

 «نه؟ مگه یدار رو دیکل تو»

 و کردم پاک پارچه با رو دستم. زدم رو هیبخ نیآخر

 رونیب پارچه یال از رو دیکل. بردم موهام نیب دست

 .دادم تاب جلوش و اوردم

 ریتحق تمسخر، یرو از نه...یواقع یلبخند. زد لبخند

 !گهید زیهرچ ای
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 . زد یم برق چشماش
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 ینم هم میکشت یم رو خودمون اگه من ای الک جان»

 یم که یودب یکس تنها تو. بل میاریب بدستش میتونست

 یاهیس به یقلب با یکس. یکن دایپ رو دیکل نیا یتونست

 ور دیکل بچه اون از تونست ینم الک جان ای من قلب

 .«رهیبگ

 «؟یدون یم کجا از تو»

 دستش. رفت درهم درد از صورتش شد، خم جلو به

 جلو رو اش گهید دست و گذاشت شکمش یرو رو

 رهیخ چشمام تو. دیکش خودش سمت به منو و آورد

 :گفت و شد

 ییها داستان. زابلیا بودم ها آب یرو یبچگ از من»

 رو ییزهایچ. دهینشن یا گهید کسچیه که دمیشن رو

 از بعد یهرکس از بهتر من. دوننینم ایلیخ که دونمیم
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. شناسمیم رو اش ممنوعه نقاط و ایدر بادپا، تانیکاپ

 تو فقط چون ،یرفتیم هاعروسک رهیجز به دیبا تو

. یبد نشون بچه دختر اون به رو راه یتونستیم

 نه ،یزیچ آوردن دستبه یبرا هاوقت یبعض

 .«استیس نه و مهارت نه خوره،یم دردبه شجاعت

 :گفت و گذاشت امنهیس قفسه یرو رو دستش

 .«خورهیم دردتبه پاک قلب هی فقط»

 و گرفت فاصله ازم. بود مشهود صورتش از یخستگ

 .دیکش دراز تخت یرو

 . «یزد هیبخ خوب»

 دنیشن. موندم خشک سرجا همونطور لحظه چند

 من به نکهیا دنیشن. داشت یخوب حس هاش حرف

 دیفم نکهیا به د،یکل نیا کردن دایپ یبرا داشتن ازین
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 ینم و ستنین بلد یزیچ که یدختر نه بودم شده واقع

 یبرا. بود بایز اعتراف نیا دنیشن. کنه یکار تونه

 و کنم بغلش دارم دوست کردم حس بار نیاول

 .ببوسمش

 .«رمیمیم یتشنگ از دارم. بده آب بهم»

 کشو یتو از. ختمیر اب براش زیم یرو یبطر از

 درمان زودتر هام زخم تا بودن گرفته برام که ییدارو

 یتو ازش یادیز زانیم هنوز. اوردم رونیب رو بشه

 یور دارو دنیمال مشغول و نشستم کنارش. بود یقوط

 .شدم زخم

 :گفت و بست رو چشماش

 ازم تا نبوده یکس شدم یزخم که یموقع حاال تا»

 خمز برام نیاو تاینها. داره یجالب حس. کنه یپرستار
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 یم انجام خودم دیبا رو کارها هیبق. بست یم رو

 .«دادم

 :گفتم و زدم یلبخند

 فعهد ستین قرار. ینکن عادت هیقض نیا به کن یسع»

 .«باشه داشته وجود یبعد

 :گفت و دیخند نرم

 .«عروسک قبوله»
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 .نشستم کنارش دوباره و شستم اب با رو هام دست

 چیه بدون. زدم کنار کامل رو لباسش و بردم دست

 :گفت و دوخت چشم بهم یواکنش
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 «اومد؟ خوشت»

 :گفتم و رفتم یاغره چشم

 .«یبد نشونم رو ها زخم یخواست یم خودت»

 یبزرگ زخم به دست با و دیکش باال رو خودش یکم

 :گفت و کرد اشاره نهیس قفسه یرو

 هک بود یموقع. برداشتم بودم ساله 11 یوقت رو نیا»

 از رو آزتک یا افسانه یطال صندوقچه خواستم یم

 نیا خاطر به بود کینزد. ارمیب در تانیکاپ هی دست

 .«نیبب رو یکی نیا حاال! رمیبم زخم

 زخم هی که کرد اشاره خودش یپهلو از یقسمت به

 .بود مشخص روش قیعم و دیسف اما کیکوچ
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 که خطرناک و بزرگ مار هی. ماره شین یجا نیا»

 که هیزمان واسه. یدیند رو هشیشب عمرت به قطعا

. جذابه واقعا اونجا یطال معادن. قایافر میبود رفته

 .«نایم طالها اون بردن یبرا که ییها یکشت مخصوصا

 گردنش دور که افتاد یمحو و کیبار ریمس به نگاهم

. بودم دهیند ها یخالکوب خاطر به که یعالمت. بود

 خودش. کردم لمس رو گردنش و بردم باال رو دستم

 یحرکت. گذاشت گردنش ریز دست  و دیکش عقب رو

 .یعصب و یرارادیغ

 .«ادیم یمیقد بنظر نیا»

 یاج به دقت با و کردم خم سمتش به شتریب رو سرم

 شونه و گردن ریز تا راست شونه از شدم رهیخ زخم

 .بود شده دهیکش چپ
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 !«گردنته ریز. ادیم یخطرناک زخم نظربه»

 :گفت و گذاشت دستم یرو رو دستش

 .«دهیم بهم یبد حس. نزن دست بهش»

 .نرفتم عقب خودم یول دمیکش عقب رو دستم

 «؟ینگفت»

 .نطوریهم هم فکش. شد سخت نگاهش

 .«مادرمه کار نیا»

 :گفتم و رفتم عقب ناباور. رفتن باال ابروهام

 «؟یکنیم یشوخ»

 :گفت و داد تکون رو سرش

. دمیند هرگز رو خودم مادر. مینامادر. نه خودم مادر»

 .« مهینامادر کار نیا. مرد اومدم ایدن به یوقت
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 مستحق که بود کرده کاریچ. نبود درک قابل هم باز

 خواستمینم کردم، نگاهش یسوال بود؟ یدرد نیچن

 بست رو چشماش. ارمیب فشار بهش دادن جواب یبرا

 .دیکش گردنش ریز رو دستش و

 دزد هی پدربزرگم. داشتم یاآشفته خانواده من »

 پدرم. رفت و کرد رها رو اشخانواده که بود ییایدر

 با اون. دیند رو خودش پدر هم بار کی یحت

 ،یانوردیدر از که یمرد. شد بزرگ یادیز یهاعقده

 شب تا صبح. بود متنفر ییایدر یدزدا از و یکشت از

 شب نصفه و کردیم مست مختلف یبارها یتو

 مادرم. گرفتیم لگد ریز رو مادرم و گشتیبرم
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 دچار بود خورده که ییکتکا خاطر به من مانیزا موقع

 که اوردم شانس من. اوردین دووم و شد یزیخونر

 .«موندم زنده

 یحت امیلیو دیشا. کردم تاسف احساس. دیخند تلخ

 تا حداقل من. داشت یترسخت یزندگ هم من از

 امیلیو اما داشتم خودم کنار رو مادرم سال نیچند

 کنه باز رو چشماش نکهیا بدون. نداشت رو چکسیه

 :داد ادامه

 نکهیا عاشق. بودم ایدر عاشق یبچگ همون از من »

 دبو نیا آرزوهام از یکی. کنم سفر اهایدر یرو بتونم

 به هروقت. بشم ییایدر دزد هی پدربزرگم مثل که

 لگد و مشت ضربات ریز منو پدرم آوردمشیم زبون

 زن اون. کرد ازدواج مینامادر با نکهیا تا. گرفتیم
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 لیتبد رو خونه. کنه اداره رو یزندگ بود بلد خوب

 هایمشتر از دیبا صبح تا شب. قمارخونه هی به کرد

 ییخطا نیترکوچک صورت در و کردمیم ییرایپذ

 . «شدیم بمینص شالق ضربات

 هریخ صورتم به یکنجکاو با و کرد باز رو چشماش

 . نهیبب رو احساساتم تا موند

 .«متاسفم دنشیشن از»

 هی خوردن یجا ه؟یچ یجا عالمت نیا یدونیم»

 .«اضافه نون کهیت

 تلخ نقدریا یاخنده د،یخند امیلیو. دنیپر باال ابروهام

 .کردم شرم احساس که

 دبو اتیب نون کهیت هی من کامل روز کی یغذا سهم»

. بود شهیهم از ترشلوغ قمارخونه روز اون. آب کمی و
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 و کردنیم حروم رو یادیز یغذا شهیهم هایمشتر

 دست با یباز موقع مردها از یکی. آوردنیم اضافه

 بچه هی. ختیر نیزم یرو رو همه و زد ظرفش ریز

 رو خودش یجلو تونهیم چقدر گرسنه ساله شش

 با رو هاضاف نون کهیت هی نیزم کردن زیتم موقع ره؟یبگ

 د،ید مینامادر. خوردم و برداشتم انگور خوشه هی

 .«اصطبل یتو فرستاد یابهونه به منو رفتن همه یوقت

 حاال نیهم انگار داد، قورت سخت رو دهنش آب

 . کردیم تجربه دوباره رو زیچ همه داشت

 یراض اما زد منو شد یم تا و برداشت رو شالق»

 شالق یهالبه. رمیبم من تا کنهیم آرزو گفت. نشد

 یرو یوقت که یجور زیت یلیخ. بود زیت شهیهم پدرم

. شکافتیم رو گوشت و پوست شدیم نواخته بدن
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 لحظه چند یبرا. زد گردنم یرو میمستق رو شالق

 و اهیس. بکشم نفس تونمینم گهید کردم احساس

 عشرو و دیچیپ گردنم دور رو شالق. بودم شده کبود

 ...«بود آخراش گهید. دادن فشار به کرد

 هب که یخفگ حال در یفرد مثل گرفت یادوباره نفس

 .باشه دهیرس هوا

 مجبور. زد صداش هایمشتر از یکی آوردم شانس»

 مبود افتاده همونجا ساعت چند تا. بره و کنه ولم شد

 .«بخورم تکون تونستمینم و

 :دمیپرس یسخت به

 «شد؟ یچ بعدش»

 زیچ همه. کردم فرار بشم سرپا تونستم یوقت...هوم»

 نیاول سوار. کردم فرار و کردم رها سرم پشت رو
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 گرفتم میتصم و شدم کردیم ترک رو بندر که یکشت

 آسون اصال یزندگ...میینجایا حاال و. برنگردم هرگز

 «نه؟ مگه ستین
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 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 «.یداشت من نسبت به یترسخت یزندگ تو کنم فکر»

 :گفتم و آوردم هم یرو رو لباسش طرف دو

 .«یبخواب و خودت نیکاب یتو یبر بهتره»

 درهم صورتش درد از. شد زیخ مین سمتم به یکم

 :گفت و دینکش عقب هم باز اما رفت



 

Romanzo_o 743 

 نیکاب تا و یکن بلند رو ضیمر مرد هی یخوایم واقعا»

 «؟یببر یبعد

 :گفتم و دادم باال رو ابروهام

 «؟یبخواب من تختی رو بذارم یدار انتظار واقعا»

 :گفت و انداخت هم یرو رو پاهاش

 دنیخواب به ازین گهید که تو داره؟ یاشکال چه»

 .«یندار

.  دینرس ذهنم به یحرف اما بدم جواب تا کردم باز دهن

 .کدردنا و مسخره یقتیحق! نداشتم دنیخواب به ازین

 و دیکش دراز برداشت، رو کالهش و کرد دراز دست

 :گفت و گذاشت صورتش یرو رو کاله
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 من تا نکن سروصدا اما یبمون اتاق یتو یتونیم»

 .«بخوابم

 کردن تلف وقت مرد نیا یبرا یدلسوز کردم، اخم

 رونیب اتاق از و برداشتم رو یخون یهاملحفه. بود

 گذاشتم هاملوان از یکی دست یتو رو هاپارچه. رفتم

 :گفتم و

 .«بشن زیتم که بشور یجور هی»

 حالش دیرسیم بنظر. بود ستادهیا عرشه یرو اینا

 من سمت به زدم که صداش. باشه شده خوب کامال

 . بود نقشه یرو ریمس کردن چک مشغول. برگشت

 .«تانیکاپ»

 که شده خوب یقدر به حالت نمیبیم خوشحالم»

 .«عرشه یرو یبرگشت



 

Romanzo_o 745 

 یدبلن یصدا با کارال که بزنه یحرف تا کرد باز دهن

 :گفت

 .«ادیم دنبالمون داره الک جان یکشت»

 یباال که شدم رهیخ کارال به و گرفتم باال رو سرم

 به رو. زدیم چرخ سرش کنار یدیش و ستادهیا دکل

 :گفتم و کردم اینا

 

 «م؟یکن کاریچ»

 نیا دیبا اما میجلوتر که ماست نفع به باد سرعت»

 .«تانیکاپ من به بسپرش. میکن تر یطوالن رو فاصله

 :زد ادیفر هاملوان سمت به و دیدو عرشه یرو
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 تیظرف سوم کی به رو هابادبان. دیبکش رو هاطناب»

 .«دیبد رییتغ

 به هاملوان. گرفت صورت عرشه یرو ییاهویه

 .شدن هابادبان کردن بسته و باز مشغول سرعت

 .«دیکن آماده رو هارکیت. دیبذار آزاد یوسط بادبان»

 اب. ستادیا من کنار و اومد نییپا دکل یباال از کارال

 :گفت خشم

 .«دادمیم رو بشیترت رهیجز یتو دیبا»

 االن ما. ادهیز دنیجنگ یبرا وقت! کارال آروم»

 تانیکاپ وضع و میدار رو خسته و یزخم یهاملوان

 هفاصل دیبا فقط. ستین جنگ مناسب اصال هم لیو

 .«میبش دور ازش و میکن ادیز رو
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 یهمراستا و گرفته رو هاطناب طرف دو اینا و اندرو

 . دنیکشیم هم

 !«شتریب»

 رارق اینا سر پشت هم کارال. شتافتم اندرو کمک به

 رو طناب. گرفت دست یتو رو طناب ادامه و گرفت

 :گفتم و دمیکش اندرو با زمان هم قدرت همه با

 «اندرو؟ هیچ برنامه»

 :گفت زنان نفس اندرو

 بمناس هیزاو که باال اونقدر باال، دمیکشیم رو الوارها»

 رو الوارها نیا. آب یتو میکنیم ولشون بعد و رنیبگ

 که داره یکیبار یهاغهیت روش یارهایش. نیبب دقت با

 الک جان یکشت. بمونه شناور آب یرو شهیم باعث

 هفاصل شناور یالوارها از و بزنه دور رو ریمس دیبا ای
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 شیکشت که بخره جون به رو سکیر نیا ای ره،یبگ

 .«نهیبب صدمه

 :زد ادیفر بلند یصدا با اینا

 ...«سه...دو...کی. دیکن رها رو طناب سه شماره با»

 تراش و بزرگ یالوارها. میکرد رها رو هاطناب

 .افتادن ایدر به و خورده سر یکشت یباال از خورده

 یرو هم موازات در که دمید رو الوارها بعد هیثان چند

 .بودن شده شناور آب

 :گفت بلند یصدا با اندرو

 «ه؟یکاف بنظرت»

 :گفت مکث با اینا
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 فاصله که رهیگیم وقت برامون یکاف اندازه به»

 ترکیکوچ ما یکشت. ماست نفع به باد انیجر. میریبگ

 .«ترهعیسر و
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 :گفت و دیمال بهم رو هاشدست کف کارال

 .«رسمیم رو حسابش یروز هی»

 .اومدم خودم به اندرو یصدا با

 «شده؟ یچ دستات»

 تو رو دستام بشم منظورش متوجه نکهیا از قبل

. موند رهیخ تازه خون رد به نگاهم. گرفت دستی
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 خودم هب متعلق بلکه نبود امیلیو به متعلق که یخون

 و شده کنده دستم کف یسوخته پوست. بود

 . بودن دهیترک بزرگ یهاتاول

 .«نبود حواسم اصال. سوخت رهیجز یتو دستم»

 :گفت و کرد نگاه بهم نیخشمگ اندرو

 یفکر هی دیبا مرد اون یهازخم زدن هیبخ یجا به»

 پماد هی برات االن. یکردیم دستت یزخما حال به

 .«ارمیم

 از پر یلحن با کارال. رفت انبار سمت به دوان دوان

 :گفت سوءظن

 .«دهیم نشون واکنش یادیز»

 .کردم اخم
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 «ه؟یچ منظورت»

 «ست؟ین واضح»

 .«شناسمیم رو اندرو یبچگ از من. کارال کن بس»

 :گفت و داد باال یاشونه

 .«ترهمحکم لیدل هی فقط نیا من بنظر»

 :گفت بعد یقیدقا و رفت باال دبانید از

. دش انجام تیموفق با نقشه. شد گرفته سرعتشون»

 .«میشیم دور ازشون میدار

 یدیش به و نشستم زمیم پشت. دمیکش یراحت نفس

 دکل دور. کردیم پرواز ایدر فراز بر که دوختم چشم

 رو سرش. نشست من مقابل زیم یرو و زد یچرخ

 .کرد یفیخف یهوهو و کرد خم یکم
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 سرش یرو نرم یپرها آهسته و بردم جلو رو دستم

 .کردم نوازش رو

 «باشه؟ خواب االن دینبا مگه جغد هی»

 و کرد باز یکم رو منقارش. بود من حرف منتظر انگار

 هارگهب نیب بعد. داد خودش به ازهیخم به هیشب یحالت

 ریز و رفت من شده تلنبار هم یرو یهانقشه و

 . بخوابه تا کرد جمع رو خودش هابرگه از یانبوه

 .«من به بده رو دستات»

 .بود برگشته یرنگ سبز و بدبو پماد با اندرو

 .«ستین ازین کن باور»

 .«هست که البته»
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 و گرفت دست یتو ینرم به رو هامدست کف

 . شد بدبو کرم اون دنیمال مشغول

 تند یبو یول کنم حبس کردم یسع رو نفسم

 . بود آزاردهنده

 «کجاست؟ یبعد مقصد»

 :گفت و داد هیتک زیم به اینا

 .«نکرده مشخص رو ییجا چیه امیلیو تانیکاپ»

 :گفتم و کردم اشاره زیم یرو نقشه به

 «هوم؟. میبمون اون منتظر ستین قرار که ما»

 رو امدست. کرد باز رو نقشه و زد لبخند تیرضا با اینا

 :گفتم و کردم آزاد اندرو یانگشتا نیب از زحمت به
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 بد زخمش هم اونقدرا. کن بس خدا یرضا محض»

 .«ستین

 :گفت و گذاشت زیم یرو رو پماد کالفه

 خواب میبتون که ییجا! مشخصه ؟یبعد مقصد»

 .«میبرگردون رو تانیکاپ

 :گفتم و دادم تکون شدت به رو سرم

 هیسا مثل الک جان. میندار کردن تلف یبرا یوقت»

 دست از وقت و میکن غفلت اگه. ادیم دنبالمون داره

 .«میداد دست از رو دیکل هی میبد

 :گفت و داد نشون نقشه یرو رو یریمس دست با اینا

 مقصد به میبرس میتونیم م،یکن عبور تنگه نیا از اگه»

 !«نجایا. یبعد زده عالمت
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 :گفت و دیلرز خود به اندرو

 راچ بادپا تانیکاپ اصال جهنم دروازه ؟یکنیم یشوخ»

 «بذاره؟ ایدر نقاط نیتر دیپل در رو دهایکل دیبا

 

 رو چاقوش. دیپر اینا و امیلیو نیب سر پشت از کارال

 :گفت و دیکوب نقشه وسط

 یفاقات چه و میرفت رهیجز دوتا به ما ست؟ین مشخص»

 «افتاد؟

 :گفتم و کردم لیتکم رو حرفش

 هم الک جان. میکرد آزاد رو شده نینفر قسمت دو»

 نینفر مکان هی یعنی نیا و آورد بدست رو دیکل هی

 .«شده پاک یاهیس از گهید شده
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 :گفت و زد یچشمک کارال

 یبرا تیمامور هی. تهیمامور هی نیا. مشخصه کامال»

 آزاد یاهیس دست از رو ایدن نقاط نیترشوم نکهیا

 .«میکن

 :گفت اخم با اندرو

. ارهبذ رو دیکل و بره اونجا تا تونسته خودش یوقت»

 «نکرده؟ یکار نیچن خودش چرا

 و دادم باال یاشونه من. میکرد نگاه گهیهمد به همه

 :گفتم

 .«بپرس خودش از یدید رو بادپا تانیکاپ هروقت»

 :گفت و دیخند اندرو
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 منو یهاسوال جواب تونهینم وقت چیه مرده هی»

 .«بده
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 .انداختم نقشه به یترقیدق نگاه

 نجایا به قایدق و میکن عبور تنگه نیا از دیبا یعنی»

 «ره؟یجز هی هیچ نجایا م؟یبرس

 سر زشا یزیچ که یریتصو به تا شد خم شتریب کارال

 :گفت و داد رو جوابم اینا. بشه رهیخ آوردینم در

 دروازه هی. اسدروازه هی. ستین رهیجز هی اونجا نه»

 ارب مرگ صخره نیچند نیب از رو آب ریمس که بزرگ

 از. مونهیم هاصخره نیب غار هی مثل. دهیم عبور
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 از برگردن زنده تونستن که یافراد که ییاونجا

 گذاشتن رو اسمش کمتره هم دست هی یها انگشت

 .«جهنم دروازه

 :گفت باشه اومده ادشی یزیچ انگار که اندرو

 بهیغر چندتا با داشتم ناتهام رهیجز یتو روز هی»

 کینزد از کردیم ادعا شونیکی. کردمیم صحبت

 که بخوره قسم بود حاضر. کردن عبور جهنم دروازه

 مورد در یزیچ. دهیشن اونجا از رو یقیموس یصدا

 مدت تمام چنگ اون گنیم ن؟یدیشن زیسحرآم چنگ

 تونهیم صداش و شهیم نواخته مرگ دروازه یتو

 .«بکشه مرگ کام به رو یهرکس

 :گفتم و دمیمال رو امخسته یهاچشم
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 بعد. میبرس اونجا به الک جان از زودتر دیبا فعال»

 .«میبکن ییفکرا هی هم چنگ اون مورد در میتونیم

 :گفت و دیکش رونیب رو هاشچاقو کارال

 ییجا نیا. کنم زیت رو چاقوهام دیبا کنمیم فکر پس»

 «.باشه من عالقه مورد یجا ادیم بنظر میریم میدار که

 خسته من و کردن ردوبدل باهم نگاه اندرو و اینا

 دیما حاال. میبود آورده بدست رو دیکل سه. زدم لبخند

 جمع غولمش اینا. داشتم هیبق کردن دایپ یبرا یشتریب

 یرو همچنان هم اندرو و شد یاضاف یهاطناب کردن

 ای اشهب درست گفتنش نبودم مطمئن. بود نشسته زیم

 .داشتم نانیاطم افراد نیهم به فقط یول نه

 .«میدار یکشت یتو جاسوس هی ما»

 .برگشتن من طرف به سه هر
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 رو صداش فقط دمیند رو صورتش ،یک دونمینم»

 از رو یزیچ هی داره تیمامور که دونمیم. دمیشن

 به خوامیم ازتون نیبنابرا. بدزده لیو تانیکاپ

 .«دینکن اعتماد چکسیه

 :گفتم کارال به رو. نگفت یزیچ و کرد یاخم اندرو

 .«بسپرم بهت رو یافهیوظ هی دیبا»

 .بود اریهوش و زیت نگاهش

 خوامینم. یباش امیلیو مراقب خوامیم ازت»

 ورهرج ای بره اتاق کینزد. بشه کینزد بهش چکسیه

 «؟یمتوجه. برسونه اون به خودشو بخواد یاگهید

 شد یم دهیدزد امیلیو از یپوست برگه اون اگه مطمئنا

 نشونه نیا و بود هدف نیدوم من زیآوگردن

 .بود یخطرناک
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 :گفت و شد بلند کارال

 .«بدم ینگهبان اتاقش کینزد رمیم»

 :گفت اینا

 .«یبان دهید یبرا رمیم تو یجا من»

 مقابلم نیزم یرو اندرو م،یشد تنها اندرو و من یوقت

 :گفت و نشست

 .«نکن اعتماد بهش»

 .کردم نگاهش سوال از پر

 یدرست آدم اون. نکن اعتماد بهش. امیلیو تانیکاپ»

. باشه جذاب یلیخ هازن یبرا تونهیم اون. ستین

 و اسم و ارهیب دووم حال به تا شده باعث لهیح نیهم

 .«نکن اعتماد بهش. بزنه بهم یرسم
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 .دیرسیم مشام به هاشحرف از حسادت یبو

 کمیشر از محافظت یبرا یادیز لیدال من...اندرو»

 .«دارم

 !«نه»

 به هاملوان اکثر که یجور. نه گفت قاطع و بلند

 .برگشتن ما سمت

! یشد جذبش تو. من هم و یدونیم خودت هم نه»

 رو هم یبچگ از تو و من! مشخصه نگاهت از

 .«زابلیا میشناسیم
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 زابل؟یا
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 اندرو زبون از رو اسمم که بود هامدت. خوردم کهی

 ذهنم به یادیز خاطرات آن کی در انگار. بودم دهینشن

 یبادبادک با که یابچه پسر از یاخاطره. آوردن هجوم

. زدیم صدا رو اسمم و دیدویم صخره یباال یچوب

 :گفتم و کردن دایپ انحنا باال سمت به هاملب

 ل؟زابیا به شدم لیتبد خانم، و تورنادو تانیکاپ از»

 دوباره هرگز یبود نخورده قسم مگه ست؟ین بیعج

 لزابیا منو که یبار نیآخر از وقت یلیخ ؟ینزن صدام

 .«گذرهیم یکرد صدا

 دش مونیپش یالحظه یبرا. انداخت نییپا رو سرش

 کردم اخم. شدیم شرمنده هم دیبا. شرمنده هم دیشا

 :گفتم تیجد با و

 «؟یک از ادتهی»



 

Romanzo_o 764 

 :گفت اهسته و دنیلرز هاشلب گرفت، باال رو سرش

 .«دادم هلت صخره یباال از که یروز. روز همون از»

 دو یهاخنده یصدا. شد زنده چشمام مقابل ریتصاو

. دنیدویم هاگل نیب و سبز نیزم یرو که بچه

 یهاساعت شهیهم که ییجا بزرگ، صخره کینزد

 .کردنیم یباز یادیز

 

 با تورو تا بودم منتظر گشت،یبرم پدر که یهربار»

 هی مثل م،یدید همو که یبار نیاول. ارهیب خودش

 داده دست از رو اتخانواده. یبود زدهوحشت موش

 یتو پدرت گفتیم بابا. ینداشت رو یکس و یبود

 ما شیپ سال هی. شده کشته چشمت یجلو و یکشت

 ترس با شب مهین شب هر که سال هی. یکرد یزندگ



 

Romanzo_o 765 

 نیپاورچ من که ییشبا ادته؟ی. یشدیم داریب

. ینترس تا شتیپ اومدمیم نبات آب هی با نیپاورچ

 که کردمیم عادت داشتم کمکم. یبود یخوب یهمباز

 یلیخ سال سه دو اون. باشم داشته تو مثل برادر هی

 من. بودن خوب یادیز. اندرو بودن یخوب یروزا

 یکشت یتو ینبود مجبور هم تو نبودم، تنها گهید

 انجام رو پدرت فیوظا و یبکش یط رو نیزم پدرم

 .«برد تورو بابا و افتاد اتفاق اون تا. یبد

 :گفت و بست رو چشماش

 .«یکن شیادآوری دوباره خوامینم»

 صدا اسم به منو هرگز گهید روز اون از نه؟ که چرا»

 یبرا هم اومدیم پدر یوقت یحت سال چند. ینزد
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 اون دمینفهم هرگز من و یاومدینم ینینب منو نکهیا

 «اندرو؟ یداد هل منو چرا افتاد؟ اتفاق اون چرا روز

 :گفت و شد بلند جا از

 مادرش که بچه هی. بودم حسود بچه هی فقط من»

 داده دست از هم رو پدرش و بود کرده یخودکش

 اتخانواده و تو به که بودم بچه هی فقط من. بود

 روز اون بابت شهیهم من. نیهم. کردمیم حسادت

 .«بودم بدهکار یعذرخواه هی بهت

 اندرو همراه. داشتم ادی به رو روز اون وضوح به هنوز

 خرهص یباال از من و میبود رفته صخره به یباز یبرا

 تهانداخ لنگر ساحل کنار که بودم دهید رو پدر یکشت

 آغوش در منو و اومد صخره تا شهیهم مثل پدرم. بود

 اندرو نگاه حسرت هنوز. چرخوند هوا یتو و دیکش
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 که یاپسربچه نگاه حسرت. داشتم ادی به رو

 یپدر نه و هست انتظارش در یمادر نه دونستیم

 . ادیب دنشیکش آغوش در یبرا قراره
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 ساله ازدهی من. شد شروع کجا از دعوا بود ادمی هنوزم

 مشرق به سفرش از پدر. بود ساله ده اندرو و بودم

 هیشب یزیچ هی. بود آورده گرد یاشهیش سنگ هی نیزم

 دهید یرنگ یهاهیسا توش که یاشهیش یتوپ به

 . شدیم

 غرق من رفت خونه به و گذاشت تنها رو ما یوقت

 فراموش رو اندرو و شدم دمیجد یسرگرم با یباز

 سمتم به که افتاد یاتفاق چه دمینفهم هرگز. کردم
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 یباال از و گرفت دستم از رو سنگ و آورد هجوم

 صخره کنار هراسون من. کرد پرت نییپا به صخره

 کارو نیا چرا گفتم بهش یوقت و کردم هیگر و ستادمیا

 اون دنبال یبر هم تو یتونیم گفت تیعصبان با کرده

 هل رو من و زد رو حرف نیا. نخور درد به سنگ

 ...افتادم و دادم دست از رو تعادلم. داد

 تر نییپا یکم که بود نیا آوردم که یشانس نیبزرگتر

 ینوع به و شد حلقه بلند یهاخزه از یکی دور دستام

 پدر یوقت. بود مرگ با یمساو افتادنم وگرنه کردم ریگ

 همه روز اون. داشت فرق نگاهش اومد، نجاتم یبرا

 و برد خودش با رو اندرو پدر. کرد رییتغ میزندگ

 .افتاد ما نیب قیعم شکاف هی انگار
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 مرد گهید که یزمان تا دم،یند هاسال تا رو اندرو

 یروزها از یحرف چیه هرگز و بود شده یجوان

 زابلیا رو من هرگز نه. نزد میداشت باهم که یبچگ

 هن. برگرده گذشته تیمیصم داد اجازه نه و کرد صدا

 ...مرد پدرم که یوقت تا

 :گفتم یعصب

 تمام. اندرو کنم فراموش رو گذشته دارم یسع من»

 لمث کنم یسع. نکنم فکر بهش کردم یسع مدت نیا

 تو. یمن نگران نکن تظاهر اما میبد ادامه دوست دوتا

 .«نکن وانمود نطوریا پس! یستین من نگران

 :دینال

 .«یکنیم اشتباه یدار»

 :گفتم یعصبان
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 .یاریب در اشتباه از منو ینکرد یسع هرگز هم تو»

 یبگ من به ینشد حاضر و دهنت رو یزد مهر یوقت

 یروز از. دادم فرصت بهت مدت نیا تمام من چرا؟

 میتادسیا سنگش یباال قبرستون یتو و مرد پدرم که

 میونبت بالخره دیشا تا دادم فرصت بهت حاال نیهم تا

 مراقب یگیم و یکنیم صدا زابلیا منو. میبزن حرف

 کینزد که یبود تو نیا که یصورت در باشم، امیلیو

 .«یبد کشتن به منو بود

 :گفت و آورد باال رو دستاش

 ...«زابلیا»

 :زدم ادیفر

 کارو نیا االن تا که همونطور. نکن صدا اسم به منو»

 وابج شجاعانه یریبگ میتصم که یوقت تا نه. ینکرد
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 طفق تو یبرا من...تورنادو تانیکاپ. یبد رو سوالم

 .«هستم تورنادو تانیکاپ

 :گفتم و برداشتم رو پماد بسته

 گهید که وقته یلیخ. ندارم الزم رو ینگران نیا من»

 خدمه هی به لیتبد یمیقد دوست هی از من یبرا

 .«یشد وفادار

 دلم شدم، بلند جا از و انداختم سمتش به رو پماد

 .ارمیب ادی به رو خاطرات نیا از شتریب خواستینم

. اندرو کنم یادآوری بهت رو هاگذشته خواستمینم»

 تظاهر مدت نیا تمام چون یبدون خواستمیم فقط

 لیدل نداره، وجود ما مشترک گذشته یتو یزیچ کردم

 به یتونست یزمان هر. باشم کرده فراموشش که شهینم
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 با من روابط مورد در یتونیم ،یبد جواب من سوال

 .«یکن ینگران اظهار نیریسا

 به کنه یدفاع خودش از بمونم منتظر نکهیا بدون

 مثل امبر شهیهم خاطرات. رفتم نییپا طبقه انبار سمت

 زیچ همه واقعا شدیم کاش. بودن آور عذاب یانقطه

 . کرد فراموش رو
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 یادآوری با اما برگردم خودم نیکاب به داشتم قصد

 تخواسیم دلم. شدم مونیپش اونجاست امیلیو نکهیا

 یوقت و کردم چک رو امیلیو اوضاع اول. باشم تنها

 از رو نشیکاب دیکل نهیسنگ خوابش شدم مطمئن
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.  فتمر امیلیو مخصوص نیکاب به و برداشتم لباساش

 ندتاچ افتاد اتاقش به نگاهم و بستم سرم پشت رو در

 مورد کاله و بود افتاده نیزم یرو هاشلباس از

 یمشک شنل. داشت قرار زیم یرو هم اشعالقه

 ودب پر زشیم یرو و بود شده زونیآو وارید به رنگش

 هایقوط  در یکی یکی. مختلف یهاتوتون انواع از

 یبو هرکدوم. کردم بو رو محتواش و کردم باز رو

 .داشتن خودشون خاص

 گهید یفرصت نیچن بودم مطمئن و بودم شده کنجکاو

 یتو. کردم باز رو کشوها و کمدها در. ادینم شیپ

 دهید یاضاف پرت و خرت یسر هی فقط هرکدوم

 یهانقشه خنجرها، انواع مختلف، یهاتپانچه. شدیم

 .یدنینوش از پر یهایبطر و متفاوت
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 از پر کیکوچ صندوق هی کشوها از یکی یتو

 ابیز اونقدر. بود درخشان جواهرات و طال یانگشترها

. کنه وسوسه رو یهرکس تونستیم که درخشان و

 .برگردوندم سرجاش رو صندوقچه

 دهش پر یکیکوچ شهیش هالباس از یکی بیج داخل

 سمت به رو شهیش. دمید رو رنگ ییطال یعیما از

 ستمتونینم. شدم رهیخ بهش دقت با و داشتم نگه نور

 سرجا نیبنابرا هیچ درونش یمحتوا بزنم حدس

 .برگردوندمش

 چشم یچوب پوش کف به و زدم کنار رو تخت

 بلقا هاکفپوش از کدوم چیه تصورم برخالف. دوختم

 که نشستم تخت یرو تینها در. نبودن کردن باز

 رو تخت نیسنگ تشک. کرد خطور ذهنم به یفکر
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 وجود درزش یتو که یباز یفضا و دمیکش جلو

 نیب و بردم داخل رو دستم. کردم دایپ رو داشت

 .کردم دایپ پاکت هی نرم یهاپنبه

 هگید بار هی داشتم قصد دمیکش رونیب رو پاکت

 بود داده بزرگ یرایس که یچرم کاغذ به ینگاه

 یزیچ از یاثر پاکت یتو انتظارم برخالف یول بندازم

 دهش زرد نامه کاغذ نیچند بلکه. نبود بودم دنبالش که

 .بود سوخته مهین تا اونا از یکی که شدیم دهید

 با عاشقانه متن یرو نگاهم و کردم باز رو کاغذ یتا

 .دیچرخ یازنانه و فیظر خط دست

 یمیقد یلیخ بنظر اما بودن لیو به خطاب هانامه

 یتو هم شده خشک رنگ زرد گل هی. دنیرسیم

 .بود پاکت
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 حتما. گذاشتم اولش یسرجا دوباره رو زیچ همه

 . بود کرده پنهان رو نامه نیا که داشت یلیدل

 امیلیو اندرو، من،. میداشت ییرازها ما از هرکدوم قطعا

 ...کارال و

 اما گشتم رو اتاقش که داشتم وجدان عذاب احساس

 کار نیهم اونم بود برعکس طیشرا اگه بودم مطمئن

 .کرد یم رو

 هاملوان نیب داشت غذا یها ظرف. برگشتم عرشه به

 .شدیم میتقس

 :گفتم و ستادمیا سکو یباال

 .«دیکن توجه من به»

 .دیچرخ من سمت به هانگاه
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 از رو نفر نیچند. نیکرد مبارزه شجاعانه شما، همه»

 هم رو راه هیبق. میاومد شیپ نجایا تا اما میداد دست

 بادپا نجگ به میبش موفق اگه. میکن یم یط تیموفق با

 مسه دیبخوا آنچه از شتریب شما از هرکدوم م،یبرس

 زنده هم جهنم دروازه از میبش موفق اگه. دیریگیم

 بهتون یحساب درست جشن هی قول من میکن عبور

 .«دمیم

 رو یدنینوش یهاجام و زده ادیفر یشاد با هاملوان

 .گرفتن باال

 .کردم حس خودم کنار رو یاهیسا

 :گفت و ستادیا کنارم یمیج

 شتریب یچهر. دیباش خوابتون فکر به دیبا شما تانیکاپ»

 .«ترهخطرناک بکشه طول
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 :گفتم و گذاشتم کنار رو یدنینوش جام

 «کرد؟ دایپ شهیم کجا رو دزدک خواب یدونیم»

 .«تانیکاپ نه»

 یسرنخ که یزیچ دنبال گشتن. دوننینم هم هیبق»

 خودش تا میبمون دیال پس. اسمسخره میندار ازش

 .«ادیب

 :گفت و کرد اخم

 «اد؟یب خودش»

 :گفتم و دادم تکون آهسته رو سرم

 دیبا اون داریب خواب یایدن به من بردن یبرا»

 پس رو خوابم موقع همون. بشه دایپ اشسروکله

 .«رمیگیم
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 :زد ادیفر یمیج

 .«هیبزرگ سکیر نیا اما»

 خط یرو رو یکشت جهت و گرفتم دست رو سکان

 یرو غروب درحال دیخورش. کردم میتنط صاف

 یاسرمه به لیما ینارنج آسمون و بود ایدر سطح

 .بود شده

 .«دهیم نجاتم موقع به لیو تانیکاپ»

 «ن؟یمطمئن نقدریا کجا از»

 :گفتم و گذاشتم گردنبندم یرو رو دستم

 پس. کنه دایپ راهشو دیبا. داره ازین من به چون»

 .«کنهیم داشیپ

127 



 

Romanzo_o 780 

 

 از یانبوه پشت داشت کمکم آسمون وسط مهین ماه

 از نشون که یارهیت یابرها. شدیم دیناپد ابرها

 یکم اریاخت یب. داشتن الوقوع بیغر یطوفان

 افراد از یکی دست به رو سکان. بودم شده مضطرب

 ودب قرار که یریمس. انداختم نقشه به ینگاه و سپردم

 از بود پر. نبود یآسون ریمس میکن عبور ازش

 ییهوا و آب به بود معروف و متفرقه یهایکشت

 .مه در شده پنهان یهاصخره از پر و داریناپا

 ودمخ غرور با شدینم. کردمیم مشورت امیلیو با دیبا

 .بدم کشتن به رو همه

 :گفتم اینا به رو

 .«امیب تا باشه جا همه به حواست»
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 :گفت کارال که بودم نشده دورتر قدم چند هنوز

 .«میندار یکاف دید. شهیم آلود مه داره هوا»

 

 :زدم ادیفر

 یکشت. دیباش هاصخره مراقب و دیکن کم رو سرعت »

 .«میدار یادیز فاصله یخشک با نهیبب بیآس دینبا

 . بود اندرو ینگهبان نوبت دمیرس که نیکاب به

 .«یکن استراحت یبر یتونیم»

 وزهن امیلیو شدم که داخل. گرفت فاصله ازم حرفیب

 صورتش یرو دستم و نشستم کنارش. بود خواب

 اشتد زخم. داشت یعیرطبیغ ییگرما بدنش. گذاشتم
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 رو زخمش و کردم باز رو بانداژش. کردیم عفونت

 کزدم زیتم

 رو بود شده استفاده خودم زخم یبرا که ییداروها

 یبزرگ پارچه. بستم دوباره و گذاشتم زخمش یرو

 پوست. دمیکش شکمش سطح یرو و کردم سیخ رو

 .کرد باز چشم سرما حس با و دیلرز تنش

 «بودم؟ خواب چقدر »

 .«یبرل محوطه به میدیرس. شده کیتار هوا ادیز»

 :گفت و شدن باز کامل هاشچشم

 «چطوره؟ هوا»

 :گفتم و گذاشتم شیشونیپ یرو رو خنک پارچه

 .«رهیگیم مه داره»
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 .بشه زیمخین کرد یسع

 .«عرشه یرو برم کن کمکم»

 هب یحت تیوضع نیا با بود؟ شده وانهید. کردم اخم

 .ستهیبا پاهاش یرو تونستیم یسخت

 .«یایب یبتون نداره امکان»

 .ترسناک و بود یجد نگاهش

 برمب منو. یبد دست از رو یکشت شهیهم یبرا ممکنه»

 الاص نجایا. فتهیم خطر به زیچ همه وگرنه عرشه یرو

 .«ستین شب یتو حرکت یبرا یمناسب یجا

 کنم کاریچ بگو بهم فقط. مه و هاصخره دونمیم آره»

 .«دمیم انجامش من و
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 ،من سرد پوست مقابل در شد، حلقه مچم دور دستش

 .بود داغ یادیز اون پوست

 یزیچ سه...هست گهید زیچ هی! صخره و مه فقط نه»

 همنطق نیا از زودتر یهرچ دیبا! ستین خوب اصال که

 .«رونیب میبر

 دیسف پارچه دیبر رو امانش درد اما شه بلند خواست

 :گفتم یعصب. شد قرمز بالفاصله

 تونمینم ییتنها من یریبم اگه و شهیم باز زخمت»

 .«کنم مقابله الک با

 :گفت یعصبان

 میخواب که میندار یکشت فردا تا هم نمیبش نجایا اگه»

 .«میکن دفاع ازش
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 دیاب پس فتادیم وال و هول به ینطوریا امیلیو یوقت

 .بود انتظارمون در یبد اتفاق کردمیم قبول

 نوبت حاال. کردم اعتماد بهت من! کن اعتماد بهم»

 «کنم؟ کاریچ بگو بهم. توئه

 محابایب اشنهیس قفسه بست، قهیدق چند رو چشماش

 :گفت دار خش ییصدا با. رفتیم نییپا باال

 وبگ هاملوان به. بگرده رو اطراف بفرست رو یدیش»

 ستهب هی من نیکاب یکشو یتو از. ادین در ازشون صدا

 .یکنیم پایپ ینارنج اهیگ

 ششیآت کیکوچ یهاحلب یتو یکشت طرف چهار

 بعد. رهیبگ رو حا همه دودش که یاونقدر نیبزن

 یحرکت هر اگه و یکشت وسط نینیبش دعا به دست
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 یدیفهم. دیبر مخالف ریمس فقط نیدید ایدر یرو

 «زابل؟یا

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .«دمیفهم.دمیفهم»

 یتالف اومدینم بدم من و اومدیم کالفه بنظر

 خم جلو به. ارمیب در سرش رو مدت نیا یهاتیاذ

 رنگش یمشک یموها نیب آهسته رو دستم. شدم

 :گفتم و دمیکش

 همه و کن استراحت فقط. یباش نگران ستین ازین تو»

 !«عروسک من به بسپر رو یچ

 روز وهر بودم ریاس تخت یتو و شده یزخم یوقت

 یحس نیچن پس کن استراحت گفتیم و ومدیم

 !فیحر ییتوانا عدم از یروزیپ حس. داشت
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 :گفت ظیغل یاخم با

 .«زابلیا ستین یباز وقت االن»

 :گفت و زد اشاره لباسش به

 ...«یتو اتاقم دیکل»

 :گفتم و دمیکش رونیب رو دیکل کرستم یتو از

 بخواب. تییراهنما از ممنون. گشتم قبال خودم»

 .«کنمیم دارتیب شد خوب که اوضاع عروسک

 فیرد بلند یصدا در پشت از و بستم رو در

 .دمیشن رو دادیم که ییهادشنام
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. دمیرس اتاقش به رو خودم و دمیدو عیسر رو پلکان

 یها برگ یحاو یقوط و کردم باز رو زشیم یکشو

 هب. داشت یاگزنده و تند یبو. برداشتم رو ینارنج

 درحال آشفته هاملوان. برگشتم عرشه به سرعت

 کارال به رو.بودن طرف اون و طرف نیا به دنیدو

 :زدم ادیفر

 .«بندازه اطراف به ینگاه هی بفرست رو یدیش»

 :زدم ادیفر هاملوان سمت به سپس

 چیه. دینیبش نیزم یرو عرشه وسط و دیش خفه همه»

 انملو اون بشنوم که ییصدا هر. ادین در ازتون ییصدا

 .«ایدر یتو کنمیم پرت عرشه از رو

. شدن رهیخ بهم وحشت با همه. شد خاموش همهمه

 نیزم یرو یکشت وسط که بود یکس نیاول اینا



 

Romanzo_o 789 

. ردنک تکرار رو کار نیهم هم هیبق دنبالش به. نشست

 .دادم اندرو دست رو یقوط و رفتم سکان سمت به

 طرف چهار و نیکن دودش کیکوچ یهاحلب یتو»

 یشتک وسط دینیبش ساکت همه بعد. دشیبذار یکشت

 .«میبر در مخمصه نیا از نیکن دعا فقط و

 کارال. رفت و دیدو یااضافه سوال چیه بدون اندرو

. گشت یدیش دنبال گرفته مه یفضا در و ستادیا کنارم

 :گفت کنانپچپچ

 «م؟یطرف یچ با»

 :گفتم داشتم اضطراب حس کهیدرحال

 .«دونمینم متاسفانه»
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 مه بر عالوه و کرد پر رو یکشت دود یبو یزود به

 یهاهگزن به هیشب یبو با یرنگ یخاکستر دود تند،

 .کرد احاطه خودش در مارو هم یوحش

 :زدم لب کارال گوش کنار

 دست با یدید صخره اگه. عرشه نوک یرو برو»

 .«بده عالمت رو جهتش

 شروع و نشست کارال یشونه یرو رجهیش با یدیش

 .کرد هوهو به

 .نهیبیم ایدر سطح یرو یحرکت هی گهیم یدیش»

 .«نداره ما با یادیز یفاصله. شرق سمت

 سمت به رو سکان و دادم تکون آهسته رو سرم

 رفتن جلو یدیش همراه به کارال. گرفتم جهت خالف
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 ریمس و کردیم پرواز یکشت از جلوتر یکم یدیش و

 . گفتیم کارال به رو هاصخره

 مه یافض نیب یناگهان طور به یکشت و شد ساکن باد

 . بود دهکر ریگ یزیچ به انگار. ستادیا حرکت از گرفته

 !سیه گفتم بلند هاملوان همهمه شدن بلند با

 یدیش. رفتم عرشه کنار به و کردم رها رو سکان

 برده پناه کارال یهادست ریز به هوهو با زدهوحشت

 .بود

 حرکت آب سطح یرو یکیتار انیم در یزیچ

 یراحت به تونستمینم که بود ظیغل چنان مه. کردیم

 کت. بود انداخته خارش به رو گلوم دود یبو. نمیبب

. شد پخش سکوت دز صداش که کردم یاسرفه

 .شد شتریب ایدر سطح یرو جنبش
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 یرو یوقت رفتم باال بان دهید از و گرفتم رو طناب

. نمیبب رو جلوتر یکم تونستم تازه ستادمیا ارتفاع

 هب هیشب یزیچ. شدیم دهید مه سطح یباال از یزیچ

 هم یچندان فاصله که میعظ یکشت هی بلند یهابادبان

 .نداشت ما با

 شده داشیپ ناکجاآباد از که یکشت هی! بود یکشت هی

 و دود نیب از کردم یسع و کردم تنگ رو چشمام. بود

 درحال یکشت عرشه یرو ییهاهیسا انگار. نمیبب مه

 خودم نیکاب سمت به و رفتم نییپا. بودن حرکت

 عرق یاچهره با امیلیو کردم باز رو در یوقت دمیدو

 :گفت کرده

 «ستاده؟یا حرکت از یکشت»

 .«میکرد ریگ انگار»
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 :گفت و بست رو چشماش

 ندهز صبح تا که میکن دعا دیبا حاال! انداخت رمونیگ»

 .«میبمون
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. بود کرده زده وحشت رو امیلیو یچ. دمیفهمینم

 که بودم دهیند هم طیشرا نیبدتر در مدت نیا تمام

 .بشه مهیسراس نطوریا امیلیو

 :گفتم تیجد با و زدم زانو کنارش

 «ام؟یلیو رونهیب اون یچ»

 .زدیم دودو چشماش ین

 .«شده رید یلیخ»
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 گوشم به یکشت نیریز یهاتخته ریرجیج یصدا

 .دیرس

 :گفت و شد چنگ بازوم به دستش

 .«عرشه رو ببر منو»

 .«شهیم باز زخمت ؟یشد وونهید»

 .«یایبرنم پسش از»

 :دمیغر یعصب

 .«کنمیم شیکار هی میطرف یچ با یبگ بهم اگه»

 .خورد یسخت تکون یکشت

 :گفت و گذاشت لبام یرو دست امیلیو

 !«سیه»

 :گفت یتر آهسته یصدا با و کرد مکث هیثان چند
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 «؟یدیشن یزیچ روح یکشت مورد در»

 به فیخف یلرز. یبچگ خاطرات اعماق از آشنا یاسم

 :گفتم و افتاد تنم

 فتمریم شبا و کردمیم طنتیش هروقت بودم که بچه»

 یکشت گفتیم ترسوندنم یبرا مادرم ساحل کنار

 .«برهیم خودش با منو و ادیم روح

 :گفت و زد یپوزخند

 یها قصه یبرا که هیاون از ترترسناک روح یکشت»

 از وحر یکشت دونهینم چکسیه. بشه استفاده بچگانه

  دوننیم هاتانیکاپ همه اما. شهیم ظاهر چطور و کجا

 دور خطر از و بشه ظاهر ممکنه یمواقع چه تو

 ختس یلیخ فتنیب تله یتو که ییهایکشت. شنیم

 .«کنن فرار توننیم
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 :زدم لب نگران

 «م؟یافتاد تله تو ما»

 :گفت و فشرد هم یرو پلک

 نمتویم بازم مطمئنا کردم، فرار دستش از بار هی من»

 اونا .باشه عرشه رو دینبا ییصدا چیه فقط. کنم فرار

 ریگ رو سکنه از یخال یکشت هی کنن فکر دیبا

. انینم یخال یهایکشت کینزد هرگز اونا. انداختن

 باعث کنهیم گمراه رو اونا دادم که ییدودزا مواد اون

 .«کنن حس رو ما نتونن شهیم

 کم که یاضطراب. بود مشخص صورتش یتو اضطراب

 .کردیم تیسرا هم من به داشت کم

 .«کرده ریگ یکشت اما»
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 .فشرد محکم رو مچم و گرفت رو دستم

 هب بار نیا. زابلیا یبد انجامش تنها یتونینم تو»

 .«کنمیم خواهش. بده گوش حرفم

 یاضطراب نیچن و ادیب عرشه به خودش که بود مصمم

. هکنیم فرق اوضاع واقعا بارنیا بفهمم شدیم باعث

 اهملوان. برسونه عرشه به رو خودش تا کردم کمکش

 دعا مشغول و چسبونده بهم رو هادست کف همه

 .بودن

 مضطرب بنظر هم دیترسینم که ییکارال یحت

 . اومدیم

 رو شدست هی کرد، حرکت یکشت لبه سمت به امیلیو

 زخمش یرو درد با رو گهید دست و گرفت طناب به
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 بل صدایب. دوخت یکشت یهیسا به چشم گذاشت،

 :زد

 .«بده گوش»

 و امواج یصدا نیب از کردم یسع و بستم هامو چشم

 وشمگ به یبیعج یصدا. بشنوم رو یاگهید یصدا باد

 .ریزنج نیچند شدن دهیکش مثل ییصدا. دیرسیم

 .دمیشنیم رو یمبهم نگیریج نگیریج

. زد اشاره آب سطح به و گرفت باال یکم رو دستش

 سطح از یکم فاصله با انگار ایدر قسمت هر یرو

 . شدیم دهید آب ریز یزیچ

 ...اون

 ...اجساد. درومد لرزه به نهیس تو قلبم
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 و یخال صورت کهیدرحال چهره بدون یاجساد

 آسمون به رو چهره از یعضو چیه بدون دشونیسف

 .بود گرفته قرار

 یرو یاآشفته یموها همراه به دشونیسف یهالباس

 .نداشتن یاچهره چیه و بودن شناور آب سطح

 شت،برگ سمتم به امیلیو. رفتم عقب قدم چند ارادهیب

 یاشتباه نیترکوچک اگه که بود نیا یایگو نگاهش

 .شدیم آب یرو اجساد مثل سرنوشتمون میکردیم

 مشد شوکه د،یکش آغوش در منو محکم اومد سمتم به

 برداشت رو خنجر. رفت خنجرم سمت به دستش اما

 رفت یحلب چهار سمت به. زد پس منو سرعت به و

 دستش هرکدوم یباال. اومدیم رونیب ازشون دود که

 جادیا ساعدش یرو یزخم خنجر با و داشت نگه رو
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 زیج یصدا ها حلب داخل خون شدن ختهیر با. کرد

 .کرد پر رو فضا تر ظیغل یدود و شده بلند یمانند

 به رو و رفت وسط. دیچرخ هاملوان نیب نگاهش

 .ادیب بهش کمک یبرا تا زد اشاره هاملوان از یکی

 از دندوناش کهیدرحال دهیپر رنگ و الغر یملوان

 سمت به امیلیو.اومد جلو خوردنیم بهم ترس شدت

 و گفت یزیچ گوشش کنار و آوردش یکشت لبه

 .داد دستش رو یطناب

 رو طناب و شد خم شد، رد من کنار از عجله با ملوان

 .شد رهیخ آب سطح به دقت با و کرد زونیآو

 نفس یصدا زد، خشکش سرجا هاجنازه دنید با

 امیلیو دمیفهمینم. دمیشنیم رو اشدهیترس زدن نفس

 و دمبرگر سمتش به نکهیا قبل. کنه کاریچ داره قصد
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 هب رو ملوان پشت از و دیدو سرعت با بپرسم یزیچ

 .داد هل ایدر سمت

 دست از رو تعادل خورد یسکندر برگشته بخت مرد

 .افتاد آب یتو و دیکش یادیفر داد،

 :کرد ادیفر و زدن پا و دست به شروع

 خواهش. کنمیم خواهش...کمک تانیکاپ کمک»

 ...«دینذار جا منو کنمیم

 یصدا بهش هاجنازه از یکی دست برخورد با

 نگز و یآهنگ یاهرم مثل ییصدا. شد بلندتر ادشیفر

 .شدیم کینزد که یکشت هیسا و میدیشن رو زده

 اب یتو تا برداشتم رو طناب بود؟ شده وانهید امیلیو

 مهارم و گرفت رو هامدست پشت از اینا اما بندازم

 .کرد
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 سرعت به اندرو و شد آزاد یدیشد تکون با یکشت

 .داد حرکت رو یکشت و گرفت دست رو سکان

 دور میداشت ما و زدیم ادیفر هنوز چارهیب ملوان

 مه اعماق از رو یاهیس یکشت شدن کینزد. میشدیم

 د،یرپ آب یتو یکشت یباال از مانند هیسا یزیچ. دمید

 و بود شده قطع ملوان یادهایفر یصدا بعد یاهیثان

 .دیرسیم گوش به آب مانند قلقل یصدا فقط
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 به رو. کرد ولم اینا م،یشد خارج مه نیب از یوقت

 :زدم ادیفر امیلیو

 «؟یکرد کاریچ تو»
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 :گفت خسته و خونسرد

 .«دادم نجات رو نفر شصت جون»

 «افرادمون؟ از یکی کشتن با»

 :کرد زمزمه آهسته اینا

 !«تانیکاپ»

 :گفتم خشم با و برگشتم سمتش به

 «؟یکرد کمکش هم تو»

 :گفت و دیکش رو دستم مچ امیلیو

 جاسوس. نبود ما افراد از اون! زابلیا نکن شلوغش»

 رو صداش جنگل یتو که یمرد همون. بود الک

 صخال دستش از که بودم فرصت هی منتظر. میدیشن

 .«بود فرصت نیبهتر نیا و شم
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 ازمب بود جاسوس اگه یحت! نبود عادالنه! نبود درست

 .بشه رها تنها نبود حقش

 .«یکرد کارو نیا شهینم باورم»

 :گفت و شد سرد نگاهش

 رو درست و خوب یکارها انتظار من از گفتم بهت»

 از یتونستینم تو که کردم رو یکار من. باش نداشته

 شصت هر االن میدادینم یقربان اگه. یایبرب پسش

 یتونب که یهست یاون از تر رحمدل تو. میبود مرده نفر

 دستامو من که باش خوشحال پس. یکن یکار نیچن

 !«یمونب یباق خوبه تانیکاپ تو تا کردم آلوده خون به

 لباسش یهادکمه. کردیم یکج دهن بهم پوزخندش

 رقع غرق صورتش تمام بود، برهنه مهین بایتقر و باز
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 توانش حد از شیب هم تیفعال حد نیهم یبرا و شده

 . وردخ تلوتلو یکشت تکون با. بود کرده مصرف یانرژ

 .«اتاقش یتو بره کن کمکش اینا»

 تمتونسینم هرگز. کنم انتخاب تونستمینم هرگز من

 از. سبرعک ای و بدم حیترج نفر شصت به رو نفر کی

 . بودن مهم هاجون و هاروح تک تک من نظر

 .برگشت و برد اتاقش به رو امیلیو اینا

 .«دادیم یقربان دیبا اون»

 .«بود گهید راه هی حتما»

 :گفت و داد تکون رو سرش

 دیاب. ستین یراه چیه شهیم ظاهر روح یکشت یوقت»

 نهاشوتانیکاپ و هاملوان که ییهایکشت. داد یقربان
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 از یناش یصدا با کننیم ادیفر دادو و شنیم هول

. نکشیم خودشون سمت به رو یکشت روح ترسشون

 تانیکاپ. شهیم رها جسدشون و شنیم دهیبلع همه

 یبو دود اون با تونست که بود یاباتجربه مرد امیلیو

 و سکوت هوشمندانه روش با و کنه یمخف رو ما

 .«بده نجات مارو یقربان

 .دیلرزیم هنوز دستام

 من. باشم یخوب تانیکاپ تونمینم هرگز من پس»

 .«کنم انتخاب مردن یبرا رو یکس تونمینم هرگز

 دهید هنوز دور فاصله نیا از که یظیغل مه به اینا

 :گفت و دوخت چشم شدیم



 

Romanzo_o 807 

 شهیم مجبور یروز هی یهرکس تورنادو، تانیکاپ»

 یحت دیبش مجبور یوقت. باشه داشته یسخت انتخاب

 .«دیکنیم انتخاب هم شما
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 .الیخ و فکر از پر یذهن و ی،خستگیخوابیب

 بهم نداشت جرات یکس که بودم یعصبان نقدریا

 اقاتاتف از یناش یکالفگ. بزنه یحرف ای بشه کینزد

 امیلیو یهازخم. کردیم اموانهید داشت سرهم پشت

 واه داشت، استراحت به ازین هنوز اما بودن شده بهتر

 یخطر چیه و بود خوب و مطبوع یکشت روندن یبرا

 .بود نشده دهید گذشته روز چند یط
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 دادن،یم انجام رو یشگیهم نیروت یکارها هاملوان

 یخوان نقشه یتو کارال کرد،یم یدور ازم اندرو

 رو امیلیو از مراقبت فهیوظ اینا و بود کرده شرفتیپ

 ای وقفه بدون مدت تمام من و بود گرفته برعهده

 .ردمکیم کنترل رو ریمس و بودم سکان یپا استراحت

 ...روز زدهیس

 و بود گذشته روز زدهیس حدود یزیچ من فرصت از

 نگرفت پس یبرا یراه دیبا چطور دونستمینم یحت

 .کنم دایپ خوابم

 از پر یخارش. دیخاریم مداوم طور به چشمام

 بذارم هم یرو پلک اگه کردمیم حس که یخستگ

 مامچش به خواب تنها نه بستن چشم اما برهیم خوابم
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 یدیدش سردرد و کردیم امکالفه شتریب بلکه آوردینم

 .کردمیم احساس رو

 تا میبود کرده توقف یخشک نیترکینزد در بار هی

 و مینک جبران رو شده وارد یکشت بدنه به که یخسارت

 جال و کرده درست دوباره رو شکسته یهاچوب

 .میبد

 زیچ و میداشت بعد مقصد هی دنیرس یبرا یکاف آذوقه

 .بود نمونده جهنم دروازه به دنیرس تا یادیز

 اونقدر روز چند نیا. انداختم نقشه به ینگاه دوباره

 ادی رو رهایمس اکثر بایتقر که بودم کرده شیبررس

 .بودم گرفته

 .آورد خودم به منو کارال یصدا
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 کینزد بهمون داره شرق سمت از. نمیبیم یکشت هی»

 .«داره رو ییایدر یدزدا پرچم. شهیم

 :دمیغر و دمیساب هم یرو دندون

 !«الک جان بازم»

 قالب یرو رو پاهام از یکی دم،یدو سکو سمت به

 نیدورب با. دمیکش باال رو خودم یکم و کردم محکم

 شدیم کینزد که یکشت به ینگاه امیلیو چشم تک

 .انداختم

 نگاه دیسف جمجمه و رنگ یمشک پرچم به دقت با

 .بود متفاوت الک جان یکشت با که یکشت بعد و کردم

 :گفت کینزد فاصله از ییصدا
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 اون. نوئله تانیکاپ واسه یکشت نیا. ستین الک جان»

 «کنه؟یم کاریچ نجایا

 :مگفت ینیبدب با و آوردم نییپا رو یچشم نیدورب

 ...«گنج طمع»

 :گفتم و برگردوندم اندرو سمت به رو سرم

 «اعتماده؟ قابل. یشناسیم رو نوئل من از بهتر»

 :گفت تیجد با شد، سخت نگاهش

 به و کرد شورش چشمام یجلو چیم که یروز از»

 ماداعت قابل کسچیه دمیفهم زد زخم تورنادو تانیکاپ

 .«تانیکاپ ستین

 :زد ادیفر دبانید یباال از کارال

 «ه؟یچ نقشه تانیکاپ انیم ما سمت به میمستق دارن»
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 :گفتم و کردم صاف رو صدام

 .«میهست باهاشون صحبت آماده. جلو انیب بذار»

 .کردم اندرو به رو

 .«کننیم یحرکت چه اول اونا نمیبب خوامیم»

 «تانیکاپ بله»

 بعد یقیدقا و شد کینزد ما به نوئل تانیکاپ یکشت

 .رفت باال دیسف رنگ به یپرچم

 :گفت و کرد معنا برام اندرو

 .«کنن صحبت زیآم مسالمت خوانیم»

 دیاب اونا پس بود ما نفع به زیچ همه فعال بودم، متوجه

 بدون. دادنیم یهمکار یبرا یخوب شنهادیپ بهمون

 .«کنم یکار سرخود تونستمینم امیلیو نظر
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 .«اونا یکشت به میریم. کنمیم صحبت باهاشون»

 میتونب اینا و من تا گرفتن یکینزد فاصله یکشت دو

 . میبش نوئل تانیکاپ یکشت وارد

 :گفت و اومد استقبالمون به نوئل تانیکاپ

 لبخند. نمتیبیم نجایا که خوب چقدر. زابلیا»

 خونگرم کردم یسع بود، صورتش یرو یادوستانه

 .باشم

 به رو شما یچ. دمید نجایا رو شما که شدم متعجب»

 «کشونده؟ نجایا

 :گفت و زد یلبخند

 مورد در. زیعز زابلیا شنیم پخش زود هاحرف»

 پخش یادیز یهاحرف...یدونیم خودت حتما...گنج
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 و وت مورد در که یافراد از شده پر ناندیفرد کافه. شده

 بد تیوضع هی با الک جان. زننیم حرف الک جان

 .«بود خدمه دنبال و ناندیفرد کافه به برگشت

 الک از چکسیه. دیدرخش چشماش و زد یکج لبخند

 .اومدینم خوشش

 در. کنم امتحان رو شانسم گرفتم میتصم... خب»

 یسهم هی یول کنمیم کمکت من...گنج مورد

. نداره تیاهم چندان من یبرا طال واقع در. خوامیم

 دایپ از یکی عنوان به مجمع تو اسمم خوامیم فقط

 یبرا سیرئ هی قراره. بشه پخش گنج اون کنندگان

 جان از یبهتر شانس خوامیم. بشه انتخاب مجمع

 «ه؟یچ نظرت. باشم داشته الک

 .ودب تامل قابل شنهادشیپ و بود زده حرف نفس کی
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 نمتوینم. کنم مشورت امیلیو تانیکاپ با دیبا من»

 .«رمیبگ یمیتصم ییتنها

 :گفت و گرفت باال رو دستاش

 نبدو نویا اما باش راحت. میدار زمان. ستین یمشکل»

 هب شنهادیپ نیهم با من یکن رد رو درخواستم اگه که

 دشمن دو دشمن کی یجا و رمیم الک جان سمت

 .«داشت یخواه

 .بود مشخص کالمش دیتهد
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 :گفتم و بزنم لبخند کردم یسع

 «م؟یکن قبول اگه»
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 :گفت و شد خم جلو به

 سفر ایدر یرو هاسال که هستم مسن مرد هی من»

 هی کنم ثابت رو تمین حسن نکهیا یبرا چطوره. کردم

 «بزنم؟ بهت یحرف

 باهوش، یچشمان. دیکاو رو صورتش یاجزا نگاهم

 زا. شتریب یجنگ زاتیتجه و سرحال و یقو یافراد

 هب تونستیم اونا کمک. داشتن یبرتر ما به لحاظ هر

 .الک جان با مواجه در مخصوصا. باشه ما نفع

 «؟یحرف چه»

 .برم جلوتر زد اشاره و آورد باال رو دستش

 تانیکاپ نکهیا بر یمبن یاعهیشا. دمیشن یاعهیشا»

 «درسته؟. داده دست از رو خوابش تورنادو
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 بودن؟ شده پخش عیسر نقدریا چطور هاحرف

 :گفتم و کردم مشت رو دستم یهاانگشت

 موردش در یزیچ...باشه درست نکهیا فرض بر»

 «ن؟یدونیم

 :گفت و زد لبخند نانیاطم با نوئل تانیکاپ

 خواب هی از رو خواب شهیم چطور دونمیم من»

 تییراهنما...چطور گمیم بهت. گرفت پس دزدک

 .«دارم صداقت شنهادمیپ مورد در یبدون تا کنمیم

 ضربان کردم احساس. دوختم چشم هاشلب به منتظر

 .رفته باال یکم اضطراب و جانیه از قلبم

 :گفتم و کردم سیخ رو امشده خشک یهالب

 «کنم؟ داشیپ تونمیم چطور»
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 از تا کرد تیهدا عرشه ییباال قسمت سمت به منو

 رو حرفاش خودم فقط که یجور میریبگ فاصله هیبق

 .بشنوم

 دهیدزد خوابشون که ییهمونجا کننیم فکر همه»

 نطوریا اما کنن دایپ رو دزدک خواب توننیم شده

 رهیم یقربان خواب گرفتن از بعد دزدک خواب. ستین

 رتباطا حس یقربان با بتونه که ییجا نیترکینزد به

 .«کنه هیتغذ ازش و رهیبگ یشتریب

 من اب که ییجا. کنم فکر حرفش مفهوم به کردم یسع

 ره؟یبگ یشتریب ارتباط

 :گفت نوئل تانیکاپ. دنیپر باال ابروهام ناباورانه

 خوابش جا همه از شتریب که ییجا به یبرگرد دیبا»

 .«یدیدیم رو
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 لیتشک خاطره کی فقط رو من یهاخواب اکثر

 ...زادگاهم...خونه. دادیم

 «باشم؟ مطمئن کجا از»

 :گفت و داد باال یاشونه

 دونمینم. یبگرد دنبالش دیبا اونجا که دونمیم»

 .همونجاست مطمئنم یول یریبگ پسش دیبا چطور

 یبمون زنده یخوایم اگه. فکرته یتو که ییهمونجا

 .«یکن سکیر دیبا

 :گفت و نشست من سر پشت ییجا نگاهش

 باال از منو کمانش با چنان. ادیم خوشم دختر اون از»

 یتو ریت هی کنم خطا پا از دست اگه که گرفته نشونه

 باهات که اشمی نیا مشتاق کنمیم فکر. زنهیم سرم
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 به ندیرس قبل تا. زابلیا نذار منتظرم. ببندم مانیپ

 .«خوامیم جواب ازت من دروازه

 :گفتم و کردم حرکت اینا سمت به

 .«تانیکاپ دمیم یزود به رو جوابتون»

 :گفتم دمیرس که اینا کنار

 .«باش زود. یکشت به میگردیبرم»
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 مشغول چنان ذهنم گذاشتم که یکشت عرشه یرو پا

 شده جمع سردرگم یهاملوان متوجه اصال که بود

 تعداد که اومد باال نگاهم یموقع. نشدم خودم دور

 آوردم، باال رو سرم. دمید مقابلم رو برهنه یپا یادیز
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 رو مادرشون که ییهابچه مثل هاملوان یتمام بایتقر

 زده زل من به منتظر ییهاچشم با باشن کرده کم

 .بودن

 به بالخره ر،یاخ اتفاقات و امیلیو شدن یزخم با انگار

 یصدا یمیج. بودن کرده اعتماد من تیهدا قدرت

 :گفت و شد هیبق

 «تان؟یکاپ هیچ دستور»

 امیلیو با قرارمون. رمیبگ میتصم ییتنها تونستمینم

 .دادیم نظر اونم دیبا. بود نیهم

 ما دنبال دیبد اجازه و دیبر شیپ کم سرعت با فعال»

 عالما لیو تانیکاپ با مشورت از بعد رو دستور. ادیب

 .«کنمیم

 :گفت و کرد هاملوان به رو یمیج
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 وقت دیانب. دیفتیب راه! دیباش زود نیدیشن رو دستور»

 .«میکن تلف

 :گفت یگرید گوش کنار آهسته هاملوان از یکی

 زن تانیکاپ هی ره؟یگیم میتصم درست بنظرت»

 «ره؟یبگ میتصم درست تونهیم

 :گفت و داد باال یاشونه دوم ملوان

 در. مینشد یبدبخت و یاریبدب چیه دچار ما خب»

 به میدار و میآورد یشانس خوش هم پشت عوض

 نم بنظر. باشه خرافه واقعا دیشا. میشیم کینزد گنج

 .«باشه یخوب تانیکاپ تونهیم

. رفتم نیکاب سمت به راسخ ییهاقدم با. زدم لبخند

 کخش خون و نبود دیسف گهید که یبانداژ با امیلیو
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 دهیخواب من تخت یرو شد،یم دهید روش رهیت شده

 . فشردیم دستش یتو رو یزیچ و بود

. بستم سرم پشت رو در و کردم مکث لحظه چند

 یاون از ترنیسنگ خوابش اما باشه داریب داشتم انتظار

 کنارش. بشه داریب من سبک یهاقدم یصدا با که بود

 دست یتو که یزیچ به نگاهم و نشستم نیزم یرو

 دهیتراش چوب به هیشب یزیچ. موند رهیخ فشردیم

 . یکشت هی شکل به یاشده

 قبل ات بردم شیپ دست بود، شده شل یکم انگشتاش

 به امانگشت هنوز. رمشیبگ هوا یتو یچوب زیآو افتادن

 درست اشگهید دست که بود نشده کینزد دستش

 ممچ دور باشه گرفته رو طعمه که یشکار وانیح مثل

 .شد حلقه
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 یرو از. نزن دست ستین خودت مال که یزیچ به»

 که یزیچ کردن لمس. نکن یکار نیچن هم یکنجکاو

 .«باشه داشته یبد عواقب تونهیم ستین تو به متعلق

 :گفتم و کردم آزاد رو دستم

 .«رمشیبگ خواستمیم فتاد،یم داشت»

 .خشم از پر و بود یعصب نگاهش

 چشم هم بار نیا. زابلیا نزن دست من لیوسا به»

 .«بعد دفعه اما کنمیم یپوش

 :گفتم و کردم قطع رو حرفش

 .«نجاستیا نوئل تانیکاپ یکشت»

 رهیخ من به سکوت در و کرد گم رو حرف رشته سر

 .موند
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 اب رو هیبق داره الک جان گهیم. کرده کمک شنهادیپ»

. ما هیعل کنه درست میت هی تا کنهیم همراه خودش

 بدش الک از چون باشه ما میت یتو خوادیم نوئل

 مقابل در و خوادیم گنج از یسهم هی عوض در. ادیم

 .«کنهیم تیحما ما از یاحتمال جنگ و خطرات

 زخمش یرو دست و نشست یسخت به امیلیو

 :گفت و شد دهیکش درهم اشچهره. گذاشت

 .«بمونه وفادار بهمون قراره میبدون کجا از»

 عوض به شروع و برداشتم زخم یرو از رو دستش

 .کردم بانداژ کردن
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 دیبا چطور گفت تشین حسن دادن نشون یبرا خب»

 .«رمیبگ پس دزد خواب از رو خوابم

 :گفت و کرد نگاهم استفهام با امیلیو

 «خب؟. شد جالب»

 وابشخ شهیهم از شتریب که ییجا به برم دیبا گفت»

 کنم دایپ رو دزدک خواب تونمیم اونجا. دمیدیم رو

 .«رمیبگ پس ازش رو خوابم و

 یهالبه. بود نکرده چرک زخم که بود آورده شانس

 درحال ظیغل یخون یهالخته و دهیچسب بهم زخم

 روند شدیم و بودن زخم دادن جوش و چسبوندن

 به تونستیم یزود به پس. دید امیلیو در رو بهبود

 . برگرده عرشه

 «خب؟»
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 «؟یبشنو یخوایم یچ»

 پس دزدک خواب از رو خوابت دیبا چطور»

 «م؟یریبگ

 عممان نکهیا بدون. بستم دوباره و کردم زیتم رو زخم

 .کردیم تماشام بشه

 «مهمه؟ برات»

 «رفته؟ ادتی. میکیشر ما. البته»

 :گفتم و زدم پوزخند

 .«یشیم من یکشت صاحب تو رمیبم من اگه»

. گرفت باال رو سرم و نشست امچونه ریز دستش

 یرو انگشتاش تماس قسمت از کردم احساس
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 یمک قلبم ضربان و افتاد گزگز به پوستم صورتم،

 .شد تندتر

 ازت دیکل نیآخر کردن دایپ تا دمیم حیترج من»

 یکس خطرناک مواقع در وقت اون هوم؟. کنم استفاده

 .«خطر دل به بفرستم که ندارم رو

 :گفتم و کردم تنگ رو چشمام

 که یتیشخص ام؟یلیو کنم باور رو تتیشخص کدوم»

 «نه؟م نگران که یتیشخص ای متنفره من از ادیم بنظر

 :گفت و کرد ترکینزد یکم رو سرش

 رو یکار فقط من. نکن باور رو کدومچیه! کدومچیه»

 .«باشه نفعم به شتریب که کنمیم

 :گفتم کالفه
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 آدم نیبدتر اصال یستین یخوب آدم تو باشه باشه»

 «م؟یبد دیبا یچ رو نوئل جواب. ییایدن

 :گفت و کرد اشاره تخت به

 استراحت تختت یرو یکم یخواینم یمطمئن»

 «؟یکن

 داشت، که یدرد و زخم نیا وجود با کرد؟یم یشوخ

 کنه یکار دیشا ای بده؟ آزار رو من خواستیم

 یکن خرد اعصاب تیشخص چه تونهیم نکنم فراموش

 . باشه داشته

 «؟یزنیم تعارف بهم یدار یمطمئن»

 :گفت و دیدرخش چشماش
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 گرم رو تختم یکس وقته یلیخ. عروسک البته»

 .«نکرده
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 :گفتم و ستادمیا سرپا

 .«یگفت یتکرار جمله نیا بس از ینشد خسته»

 :گفت و داد هیتک سرش ریز رو دستاش

 .«زابلیا مهمه زیچ سه ییایدر دزد هی یبرا»
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 ازب رو امشده بسته سفت یموها و برداشتم رو کالهم

 شده خسته و داشت درد شدت به سرم پوست. کردم

 .بودم

 .«شنومیم»

 زیچ سه نیا! زن سوم و ثروت دو ،یکاف یغذا کی»

 نیا قیعم لذت سه. دهیم لیتشک رو دزد هی یایدن

 .«ایدن

 که ینیسنگ شنل کهیدرحال و کردم باز رو لباسم قهی

 نیزم یرو رو داشت وزن یادیز هامشونه یبرا

 :گفتم انداختمیم

 من. باشه متفاوت من تیالو سه کنمیم فکر یول»

 .«باشم شرافتمند دزد هی دمیم حیترج

 .دیخند بلند یصدا با
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 .«نداره شرافت هرگز دزد هی شرافت؟»

 باز مشغول حاال که من دست حرکات یرو نگاهش

 .ندمو رهیخ بودن میتانیکاپ چرم لباس یبندها کردن

 «؟یکنیم یغلط چه یدار قایدق االن»

 هی با حاال. انداختم یصندل یرو رو کننده خفه لباس

 دیسف کوتاه شلوار هی و دار بند ساده یرهنیرپیز

 .بودم ستادهیا مقابلش

 رو خودم تخت یتو دنیخواب یبرا دعوتت دارم»

 .«کنمیم قبول

 کنارش تخت یرو ناباورش یهاچشم مقابل در

 بودم شده مجبور که یمدت نیا دمیفهم تازه و دمیخز

 استراحت اصال ای بکشم دراز خودم تخت جز ییجا

 .بود شده یفشار چه متحمل بدنم نکنم
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 .گرفت فاصله من از و کرد جمع رو خودش ارادهیب

 ...«یه»

 «؟یشد مونیپش»

 :گفت یعصب

 «؟یداد دست از رو عقلت»

 حس به بدنم و گذاشتم نرم بالش یرو رو سرم

 اما بود شده ربوده ذهنم از خواب دیشا. دیرس ارامش

 .اشهب نداشته استراحت به یازین بدنم شدینم لیدل

 و امخسته ینیبینم. بکش دراز و نخور تکون نقدریا»

 «؟یکرد غصب رو تختم تو

 .«یکنیم یباز ریش دم با یدار»
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 ارشلو و پتو ریز به ینگاه و آوردم باال رو سرم یکم

 :گفتم و انداختم امیلیو

 اون منظورت اگه اما نمیبینم ریش دم از یاثر که من»

 زبا زخمت وگرنه یباش زخمت فکر به بهتره موشه

 هرگز گهید هم دیشا. یریمیم یزیرخون از و شهیم

 .«یکن استفاده رتیش دم اصطالح به از ینتون

 .دمیخند ارامش با من و شد برافروخته رنگش

136 

 

 دهیفا خوردمیم جوش و حرص مقابلش در هرچقدر

 و دیکش دراز. بود متقابل برخورد راه نیبهتر. نداشت

 .زد زل نیکاب سقف به
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 .«قبوله شنهادشیپ بگو نوئل به»

 پاهام عضالت دادم اجازه و بستم رو چشمام

 .کنه استراحت

 «ت؟یواقع ای ازش سواستفاده یبرا»

 «داره؟ یفرق برات»

 :گفتم کنه یرییتغ لحنم نکهیا بدون

 .«داره فرق که البته»

 باشه اومده ما اعتماد جلب یبرا الک طرف از ممکنه»

 .«بزنه خنجر بهمون پشت از بخواد و

 چشم رخش مین به و کردم باز رو چشمام یال

 یرماگ شد،یم نییپا باال تند اشنهیس یقفسه. دوختم
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 وجود با. کنم حس تونستمیم فاصله با رو بدنش

 .مشدیم وسوسه داشتم پام و دست زده خی یانگشتا

 «؟یدار انتیخ توهم قدرنیا شهیهم»

 :گفت و انداخت بهم ینگاهمین

 .«دارم شک هم خودم هیسا به من»

 .«شه ثابت خالفش تا میاتحاد در فعال پس. باشه»

 بهش رو خودم شدن گرم یوسوسه هجوم با

 اشبرهنه یپاها ساق به رو پاهام یانگشتا. چسبوندم

 و کردم حلقه شکمش دور رو انگشتام و چسبوندم

 اشنهیس قفسه و پهلو به رو امزده خی ینیب نوک

 :زد ادیفر و دیلرز سرما از بدنش تمام. چسبوندم

 «؟یکنیم کاریچ یدار...یلعنت»
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 :گفتم آرامش با

 .«کنمیم گرم خودمو دارم»

 هب هم قبل دفعه. یبش مونیپش که نکن یکار هی»

 .«ینکرد یتوجه اخطارم

 هبهتر پس. یدار قیعم زخم هی فعال تو. کن بس اوه»

 یلیخ. بره در میخستگ بذار. ینکن یرجزخون یادیز

 .«امخسته

 بهش ترمحکم اما کنه جدا خودش از منو خواست

 :گفتم و دمیچسب

 یخواست که یکار دارم منم ؟ینخواست خودت مگه»

 «؟یکنیم فرار یچ از. کنمیم
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 کردم یسع توجهیب من و دینال درد از غرولندکنان

 نم به یواکنش بدنش اگه. دارم نگه بسته رو چشمام

 هم یشدگ کیتحر نیترکوچک داد،یم نشون

 لمایخ نیبنابرا. بندازه درد به رو زخماش تونستیم

 یرقد به تنش یگرما. بود راحت داشتم که یتیامن از

 بهم خواب زیانگرخوت حالت هم من یحت که بود

 .بخوابم تونستمینم که فیح و داده دست

 :گفت کنه منحرف رو خودش ذهن نکهیا یبرا

 ینیبیم شتریب رو خوابش که ییجا یبر دیبا چطور»

 «؟یبخواب یتونینم اصال یوقت

 یانگشتها فشردم، اشنهیس به شتریب رو صورتم

 . شدیم گرم داشت کمکم امزدهخی
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 نوئل منظور قطعا اما بخوابم تونمینم االن »

 من. دمیدیم اتفاق نیا قبل که بود ییهاخواب

 کار نیبنابرا دم،یدینم یچندان متنوع یهاخواب

 نمیبینم خواب ای هاوقت اکثر. میندار شیپ در یسخت

 .«نمیبیم رو یتکرار خواب هی ای

 رهبالخ و دیکش دست من زدن کنار یبرا کردن تقال از

 کهیدرحال و داد رونیب رو نفسش کالفه. شد میتسل

 :گفت زدیم کنار صورتش یرو از رو من یموها

 «؟یخواب چه»

 حاال نیهم انگار. بستن نقش چشمام یجلو ریتصاو

 یاهستهآ یصدا با. نمشونیبب پلکم پشت تونستمیم

 :گفتم
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 یچوب کلبه هی هاتپه یباال سرسبز، و بزرگ پرتگاه هی»

 الس هر که تپه هی. داره ساحل به یکامل دید که بزرگ

 یصندل یصدا. رنگارنگ یهاگل از شهیم پر بهار

  رسهیم گوشم به داده قرار خونه در یجلو که ییننو

 نمیبب رو ییکاموا یرنگ یهاتوپ تونمیم نجایهم از

 یرو و افتادن رونیب رنگ یاقهوه سبد یتو از که

 و من دم،یدویم دنبالشون ما. خورنیم قل هاچمن

 من و شهیم دعوامون تربزرگ توپ گلوله سر...اندرو

 دسته هی یخواه معذرت یبرا اندرو. کنمیم قهر

 بهم رو هاگل یوقت و نهیچیم رو هاگل از بزرگ

 ....«دهیم
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 خواستیم دیشا موند، منتظر سکوت در. کردم مکث

 د،یلرز یکم صدام. کنم فشیتعر بتونم تا بده فضا بهم

 .افتاد صدام یرو یخش کردم احساس

 زنه،یم شمین و ادیم رونیب زنبور هی گل دسته نیب از»

. نییپا فتمیم پرتگاه از و  رمیم عقب عقب درد از من

 نیآخر. منه خواب از مرحله نیآخر شهیهم سقوط

 .«یداریب از قبل لحظه
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 :دیپرس بود شده آلودخواب یکم صداش کهیدرحال

 «؟یشناسیم وقته یلیخ رو اندرو»
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 ارک پدرم یبرا پدرش. میشد بزرگ باهم ییجورا هی»

 شیپ آوردش مدت هی بابا شد کشته یوقت و کردیم

 .«هببر خودش با رو اندرو بهتره کرد حس نکهیا تا...ما

 «سقوط؟ تجربه به داره؟ ربط خوابت به»

 تمام نبود ازین. کردم سکوت و زدم یتلخ لبخند

 و دیکش یاازهیخم. بدونه رو من یزندگ یرازها

 :گفت

 به. ینیبیم رو خوابش که ییجا به میبرگرد دیبا پس»

 «درسته؟. یکردیم یزندگ که یشهر

 :زدم لب

 .«درسته»
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 دیجد ریمس هی ما مرگ دروازه از گذر از بعد پس»

 «بود؟ کجا اتخونه. میدار

 .«لیه نیگر»

 :گفت و کرد زمزمه یچندبار رو لیه نیگر اسم

 سه حدود یزیچ دیشا. میدار اونجا تا یادیز راه»

 .«میبرگرد زودتر دیبا پس. هفته

 :گفتم باشم داشته ینگران احساس نکهیا بدون

 !«میبرگرد مرگ دروازه از زنده اگه»

 .دادیم قلقلک رو گوشم نفسش د،یخند آهسته

 نیا به ندارم قصد من م،یگردیبرم زنده که معلومه»

 یطال یهاصندوقچه نکهیا از قبل تا نه. رمیبم یزود

 .«نکردم لمس رو بادپا تانیکاپ
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 :گفتم و کردم یاخفه هوم

 .«یبرس یخوایم که یزیچ به تو حداقل دوارمیام»

 تمام یبرا جواهر؟ و طال زانیم اون ؟یخواینم تو»

 .«باشه یکاف تونهیم عمرت

 فکر کردیم یپردازالیخ براش داشت که یریتصو به

. جواهر و طال بزرگ یهاصندوقچه ریتصو. کردم

 نکرد دایپ خاطر به داشتن افرادمون که ییهاصندوقچه

 درونش یطال که ییهاصندوقچه. مردنیم دهاشیکل

 که بودم نشده ییایدر دزد من. بود خون رنگ به

 در رو پدرم راه من. بشم ثروتمند ای و کنم دایپ نهیگنج

 یبرا و رمیبگ رو مرگش انتقام که بودم گرفته شیپ

 و قدرت اول دیبا برسم درجه اون به بتونم نکهیا

 طال و گنج نه. کردمیم تیتثب رو گاهمیجا
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 یقدر به دیبا فقط من! گهید زیچ چیه نه خواستمیم

 ارشیدست از رو پدرم انتقام بتونم که شدمیم یقو

 .رمیبگ چیم

 :دادم جواب صادقانه نیبنابرا

. دمینم یتیاهم طال به من. خودت مال تمامش»

. کن مشیتقس هاملوان و خودت نیب هست یهرچ

 یاذره من یبرا. اریب سرشون یخوایم ییهربال

 .«نداره تیاهم

 .یهست یخوب کیشر. ادیم خوشم ازت نهیهم یبرا»

 .«دارم دوست رو خوب یهامعامله شهیهم من
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 هک بودم مردد. کرد پر رو نمونیب سکوت قهیدق چند

 قبل و کردم سیخ رو هاملب. نه ای بپرسم ازش یزیچ

 خرپفش یصدا بشه، خارج دهنم از ییصدا نکهیا

 دور نشیسنگ یدستا. گرفت امخنده. کرد پر رو اتاق

 له مداشت بازوهاش وزن ریز بایتقر و بودن افتاده کمرم

 هاشنفس داغ هرم بودم شده گرم که حاال. شدمیم

 . دیرسیم بنظر آزاردهنده خوردیم میشونیپ به که

 به ره،یبگ رو مچم ای بشه داریب نکهیا از ینگران بدون

 یرو اخم خطوط. دوختم چشم خوابش غرق صورت

 گشرن اهیس یموها نیب و بودن شده قیعم شیشونیپ

 پر بدنش تمام. دید رو رنگ یانقره رشته چند شدیم

 شهیهم یبرا جاشون که یقیعم یهازخم رد از بود

. بودن مونده یباق تلخ خاطرات از یادگاری هی مثل
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 چقدر و کردم نگاه کینزد از رو گردنش یرو زخم

 زخم یرو آهسته و ببرم باال رو دستم خواست دلم

 .کنم لمس رو

 دهید بیآس یاونقدر بود، دهیکش یادیز یسخت حتما

 درست خودش دور یمحکم یدفاع سپر حاال که بود

 بده، نشون سرسخت رو خودش داشت یسع و کرده

 خواب یتو رو خودشون یواقع چهره هاانسان اما

 رو یدفاع سپر دیخوابیم یوقت انسان. دادنیم نشون

 همه با شد،یم خودش به لیتبد و گرفتیم نییپا

 مثل خواب موقع بود، دهیکش که ییهایسخت و رنج

 یتو احساساتش. بود ساله چهارده یاپسربچه

 یعصب شدن مشت از. بودن آشکار صورتش

 پاش یهاچهیماه شدن منقبض از دستش، یهاانگشت
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 از و شهیم باز مدام زخمش چرا دادیم نشون که

 هم خواب یتو انگار. صورتش عضالت شدن جمع

 و عشق چیه که یکیکوچ یبچه پسر. دیکشیم درد

 گبزر نفرت با و نکرده افتیدر یزندگ یتو یاعالقه

 .بود شده

. گذاشتم اشنهیس یقفسه یرو آهسته رو دستم

 حس هامانگشت ریز رو قلبش مانند نبض ضربان

 کرده لمس رو عشق یگرما حالتابه قلب نیا. کردم

 واقعا داشت الک جان یمعشوقه به که یحس بود؟

 یاتفاق چه امیلیو و دختر اون نیب واقعا بود؟ عشق

 بود؟ افتاده

 که یسواالت. داشتم مرد نیا مورد در یادیز سواالت

 . زوده جوابشون کردن دایپ یبرا هنوز دونستمیم
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 یهاچهیماه. کرد ناله و خورد یتکون خواب یتو

 نیب گردنم کردم احساس و شدن منقبض ساعدش

 و گذاشتم ساعدش یرو دست. شهیم له داره دستاش

 .کردم نوازشش سرعت به

 بد خواب یدار...خوب پسر آروم...آروم...شیه»

 ...«ینیبیم

 و ردمب پشتش آهسته رو دستم. شد کم دستاش فشار

 رو ییالال کردم،یم نوازش رو پشتش کهیدرحال

 برام دمیترسیم یوقت شهیهم مادرم که خوندم

 گرفت، آروم و شد کم بدنش تنش کمکم. خوندیم

 یهاخرپف همراه به قشیعم یهانفس یصدا دوباره

 .اومدم رونیب و زدم کنار رو دستاش. رفت هوا به زیر

 دمیپوش رو هاملباس. کردم حس رو سرد یهوا هجوم
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 دیبا که بود یادیز یکارها. کردم مرتب رو موهام و

 کینزد جهنم دروازه. دادمیم سروسامون بهشون

 ...بود

 . کنم حس رو خطر یبو تونستمیم
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 :گفت من دنید با اینا زدم، خدمه به یسر

 .«میرسیم جهنم دروازه به شب تا ما محاسبات طبق»

 :گفتم و انداختم آسمون به ینگاه

 نامه هی نوئل تانیکاپ یبرا! زمان نیبدتر شهیهم»

 .«ایب همراهم. سمینویم
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 نشستم یصندل پشت. برگشتم امیلیو کار اتاق به بعد 

 هرجو یتو رو پر قلم نوک. برداشتم یپوست کاغذ و

 به و ستادهیا کنارم اینا. کردم نوشتن به شروع و زدم

 چشم بستیم نقش صفحه یرو که یمرتب حروف

 .بود دوخته

 «ن؟یکن قبول نیخوایم»

 :گفتم و کردم نگاهش متعجب

 «؟یندار نوشتن خوندن سواد»

 .داد تکون نه ینشونه به رو سرش

 یبرا یوقت ماها. خانم ندارن هاملوان از کدومچیه»

 .«میندار زایچ نیا ادگرفتنی

 :دمیپرس یآشکار یکنجکاو با
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 «د؟یخونیم رو هانقشه چطور پس»

 :تگف یشرمندگ با د،یکش سرش پشت به دستش

 یرو از و میگرفت ادی یکشت یتو رو یخون نقشه»

 نوشتن و خوندن اما میبفهم میتونیم نمادها و شکل

 .«نه رو

 :گفتم و کردم یاخم

 کنمیم یسع. ستین یمشکل. ستین خوب اصال نیا»

 .«خورد دردمونبه ییجا هی دیشا. بدم ادی بهتون

 :گفتم و کردم مهروموم امیلیو مهر با رو نامه

 تانیاپک یبرا بفرسته یدیش با که کارال به بده نویا»

 به نیا از. میکنیم قبول باهاشون یهمکار ما. نوئل
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 تیحما هم از و هستن هم همراه یکشت هردو بعد

 .«کن میتفه هم هاملوان به نویا. کننیم

 .«تانیکاپ چشم»

 لوله یهانقشه و دوختم هاقفسه به چشم اینا رفتن با

 اب یرو کتاب چند. بود دهیچ بیترت به که یاشده

 یقفسه یتو هم رنگ یمشک میضخ یجلدها

 یرو و برداشتم رو هاکتاب از یکی. بود هاشکتاب

 یمک دیبا بود وقت شب تا که حاال. نشستم یصندل

 که بود یافراد جزو هم امیلیو پس. کردمیم مطالعه

 . داشت سواد

 یبعض جوهر که بودن یمیقد چنان یخط یهاکتاب

 و ردز گهید صفحات یبعض شده، پخش صفحاتشون

 . بود شده پاره هم هابخش یبعض یحت و بود دهیپوس
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 .خوندم بلند رو اول صفحه یدهیپر رنگ حروف

 .«ایدر یهاملوان یبرا یکتاب ا،یدر یمحل یهاافسانه»

 ینقاش ریتصاو از یکی یرو و زدم ورق رو صفحات

 .خوندم رو صفحه نییپا خطوط. شدم متوقف شده

« Σειρήν بدن با یموجود صورت به یگاه رنیسا 

 شکل به موارد ریسا در و زن، کی سر و پرنده کی

 ییایدر مفین سه هاآن. استشده ریتصو زن کی تنها

 خود زیبرانگاحساس یآوازها با را ملوانان که بودند

 .«کشاندندیم مرگ کام به و کرده طلسم

 اومده ونریب آب از تنه مین تا که بایز دختر سه ریتصو

. زدم ورق رو کتاب. شدیم دهید صفحه یرو بودن

 ریتصو به یوحشتناک ییایدر موجود بعد صفحه

 .کریپ غول و جثه و میعظ. بود شده دهیکش
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 ندارم ادی است،یدر موجود نیتر یمیقد کراکن »

 14 دیشا که یموجود. باشم دهید را او از بزرگتر

 ییهاچنگال و درشت ییهاچشم با داشت قد فوت

 را یکشت کل توانستیم که گشاد آنقدر یدهان و زیت

 دهیبلع که ییجسدها مردار یبو از یوا و ببلعد کجای

 دورتر هالیما از توانیم را کراکن حضور. است

 یاریبس طیمح تواندیم او مردار یبو رایز داد صیتشخ

 .«کند آلوده را

 صفحه و کردم زمزمه رلبیز رو کراکن اسم یچندبار

 . زدم ورق رو

 دبو فراوان یسرها و مار به هیشب یبدن یدارا درایه »

 اما هستند ریمتغ صد تا پنج از او یسرها تعداد)

 کی یوقت ،(شده رفتهیپذ او یبرا سر نه تعداد عمومًا
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 آن یجا به دیجد یسر شد،یم دهیبر درایه سر

 هدییرو دیجد سر دو هاداستان از یبعض در) دییرویم

 چیه با و بود جاودانه آن یسرها از یکی و ،(شدیم

 نفس ٔ  زننده یبو نیچنهم. دیدینم بیآس یسالح

 در. )بکشد را جانور ای انسان کی تا بود یکاف درایه

 یقتو(. است کشنده زهر کی مانند به گرید راتیتفس

 انییروستا یهاگله به آمدیم رونیب مرداب از درایه

 خود شماریب یسرها با را هاآن و کردیم حمله یمحل

 .«دیبلعیم

 ،ییایدر دزدان عادات از بود پر کتاب یبعد صفحات

 و هاریم یبدشانس براشون بودن معتقد که ییزهایچ

 اول صفحه دوباره. هاخرافه نیا از هرکدوم لیدل یحت
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 ابادپ تانیکاپ یامضا متوجه بار نیا و کردم باز رو

 .شدم کتاب اول صفحه یرو

 ییجا. هیعال و قیدق نقدریا کتاب که ستین بیعج»

 «باشه؟ دهیند بادپا تانیکاپ که هست ایدن یتو هم
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 مطالعه مشغول من و گذشت ساعت چند دمینفهم

 دنید شدن سخت و شدن کیتار با اما بودم هاکتاب

 رو زیم یرو شمع. شده شب دمیفهم کتاب صفحات

 شده خشک بدنم تمام. شدم بلند جا از و کردم روشن

 .بود

 موهام نیب یدست و دادم تنم عضالت به یکشش

 .کردیم درد یخستگ از سرم پوست. دمیکش
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 .دمیشن رو کارال یصدا و خورد در به یاتقه

 «تان؟یکاپ»

 «تو ایب»

 یرو و شد داخل کارال از زودتر یدیش شد باز که در

 نظربه دمیکش سرش یرو رو انگشتم. نشست امشونه

 شده جادیا نمونیب یادوستانه ارتباط بالخره دیرسیم

 .بود

 «شده؟ یچ»

 همه از شتریب مدت نیا. بود خسته و قرمز چشماش

 با. دیرسیم قبل از الغرتر نظربه و بود کرده تیفعال

 ذاشتینم و زدیم صورت به ماسک بازم حال نیا

 .نهیبب رو صورتش از یمین از شیب یکس
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 هاملوان. دید رو اونجا عرشه یرو از شهیم. میکینزد»

 نیچن عمرم یتو حالتابه بترسن دارن حق. دنیترس

 .«بودم دهیند یزیچ

 :گفتم و انداختم یدیش به ینگاه

 «بود؟ چطور یدیش واکنش»

 اشاره من یشونه یرو کرده کز جغد به سر حرکت با

 :گفت و کرد

 «ست؟ین مشخص»

 .شدم بلند جا از

 .«نمیبب خودم یچشما با خوامیم. عرشه به میبر»

 هب آشکارا هاملوان ناله و آه یصدا دمیرس که عرشه به

 .کردنیم اشاره یانقطه به زدهوحشت. دیرسیم گوش
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 یانقطه یرو نگاهم و کردم دنبال رو هااشاره ریمس

 .موند رهیخ رنگ ینارنج

 زد ادیفر هاملوان نیب از یکس

 !«جهنمه خود اونجا. مقدس نیمرل ای»

 اب بلند صخره دو شدیم دهید فاصله نیا از که یزیچ

 داشتند ۸ هب هیشب یشکل که بود یکشت دوبرابر یارتفاع

 و عبور یبرا مشخص و کیبار یریمس نشونیب و

 وحشتناک و بیعج که یزیچ اما داشت قرار مرور

 یهاگدازه مثل که بود رنگ ینارنج یآتش بود

 ردو از و دیدرخشیم صخره و هاسنگ نیب آتشفشان

 .میهست نیآتش یادروازه شاهد دیرسیم بنظر

 !جهنم یدروازه
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 از یاطالع چیه. میبش مواجه یچ با قراره دونستمینم

 اونقدر نبودم مطمئن یحت و نداشتم جهنم یدروازه

 .برگردم زنده بتونم که باشم شانس خوش

 :گفتم آهسته

 .«دیکن آماده قیقا هی»

 .دیچرخ من سمت به کارال نگاه

 «کنم؟ آماده افراد از نفر چند»

 :گفتم مصمم

 .«چکسیه»

 .نشست شیشونیپ یرو اخم

 «بره؟ یخال قراره قیقا»

 :گفتم و برگشتم سمتش به
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 .«رمیم تنها»

 :گفت و شدن گرد چشماش

 .«امیم من ؟یشد وونهید»

 .گذاشتم اششونه یرو و کردم دراز رو دستم

 .یایدرم پا از یدار. یهست خسته یکاف حد به تو»

 «؟یدیخواب یحساب درست اصال

 :گفت و فشرد هم یرو دندوناش

 .«اونجا یرینم تنها. امیم من. ستین مهم»

 :گفتم بلند یصدا با

 .«نجایا ایب اینا! زود. دیکن آماده قیقا»

 .اومد من سمت به و دیپر نییپا تورها یباال از اینا

 «تان؟یکاپ بله»
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 .«تو و من فقط. دروازه سمت به میریم»

 کارال نگران چهره و من یجد چهره نیب نگاهش

 .دیچرخ

 :گفتم کنه باز دهن نکهیا از قبل

 ازهدرو تا منو. دمیم دستور تانیکاپ هی عنوان به دارم»

 افتاب طلوع تا اگه یمونیم منتظر همونجا و یبریم

. دیشیم دور نجایا از و یریم یکشت به برنگشتم

 روتو یچیسرپ صورت در و دستوره هی نیا ؟یدیفهم

 کنمیم دیتبع نوئل تانیکاپ یکشت به خودم یکشت از

 .«اینا

 یتحکم به رو خودش یجا صدام یدوستانه لحن

 .بود داده قاطعانه
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 تانیاپک هم امیلیو بدون تونمیم کنم ثابت بود قرار اگه

 ور خودم شهیهم یبرا بار هی دیبا باشم یکشت نیا

 .کردمیم اثبات

 :گفت عجله با کارال

 ...«بفهمه اگه لیو تانیکاپ»

 :گفتم و کردم نگاهش زیت برگشتم، عقب به

 تشیوضع. دمیرس دروازه به من بفهمه لیو تانیکاپ تا»

 وت پس. ادیب و کنه سکیر بتونه که ستین یجور

 .«دیدار نگهش یکشت

 .دمیشن رو آب یتو قیقا افتادن یصدا
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 نمک گوشت و نون یکم و آب. دیاریب آذوقه برام»

 سوزن چندتا و باروت و گوگرد یکم. شده سود

 .«خوامیم هم طناب و جوالدوز

 به لیوسا نیا دونستینم و دیرسیم جیگ بنظر اینا

 ادی بهم مطالعه کامل روز کی. خورنیم دردمون چه

 هم دنیجنگ از بهتر یهاراه هاوقت یگاه بود داده

 ادپاب تانیکاپ اتیتجرب خوندن با و هست نجات یبرا

 .برم ییجا لیوسا بدون نداشتم قصد گهید

 ملباس تو رو اماسلحه شد، آماده لیوسا از پر یاسهیک

 .انداختم دوش به رو سهیک و گذاشتم

 :گفتم کارال به رو و ستادمیا عرشه یلبه یرو
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 دارم ازین بهت من. بخواب کمی خدا یرضا محض»

 بهم یکمک یباش خسته و داغون نقدریا یوقت اما

 .«یکنینم

 انسک پشت از ومدین جلو اندرو. بود یعصب و دلخور

. دبو شده رهیخ بهم ینگران از پر ییهاچشم با فقط

 و گرفتم رو طناب بدم راه دیترد خودمبه نکهیا بدون

 و باال متالطم امواج یرو قیقا. رفتم نییپا قیقا به

 رو پاروها و گرفت یجا کنارم اینا. شدیم نییپا

 ما زا فاصله یکم با نوئل تانیکاپ یکشت. برداشت

 نیبدور با داشت که نمشیبب تونستمیم و ستادهیا

 .کردیم تماشا مارو شیچشم

 نایجر انگار. کرد حرکت دروازه سمت به آهسته قیقا

 سمت به اطراف نیا در رو یزیهرچ ناخودآگاه آب
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 پارو یبرا یچندان تالش اینا چون دیکشیم دروازه

 درست ریمس به رو ما داشت آب کرد،ینم زدن

 .بردیم
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 ممچش شتریب نور میشدیم ترکینزد دروازه به یهرچ

 شب مطلق یکیتار در که یتند نور کرد،یم آزرده رو

 و دور یکشت میدیرس که دروازه کنار. دیدرخشیم

 شدینم دروازه یورود از. اومدیم نظربه کیکوچ

 و بود دنید قابل یسنگ و کیبار راه اما دید رو داخل

 . نداشت قیقا ورود یبرا یراه اصال که یریمس

 :گفت و کرد جمع رو پاروها اینا

 .«تانیکاپ امیب همراهتون دیبذار»



 

Romanzo_o 868 

 حفظ مواج قیقا یرو رو تعادلم کردم یسع ستادمیا

 :گفتم و کنم

 ! «نه»

 که نشست یارهیت و زیت یهاسنگ یرو نگاهم

 ییهاسنگ. بودن داده لیتشک رو دروازه یهاوارهید

 یهارگه و بودند اهیس کربن جنس از انگار که

 یرو رو پام. داشت انیجر نشونیب مذاب درخشان

 .دمیپر یسنگ قسمت یرو و گذاشتم قیقا یلبه

 لکنتر رو خودم تونستم اما خورد بهم یالحظه تعادلم

! بود داغ نیزم. داشتم یداغ احساس پاهام کف. کنم

 یداغ نیزم نیچن یرو ستادنیا ساعت چند دیشا

 نهک پخته خوراک هی به لیتبد رو یهرکس تونستیم

 و داشتم زمان تیمحدود یعنی. هشدار یعنی نیا و
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 دست از رو پاهام برگشتن قبل بودمینم عیسر اگه

 !رو خونم انیجر بعد و دادمیم

. یریم نجایا از برنگشتم. بمونه ادتی حرفم»

 «؟یدیفهم

 ابهت. دمیدو دروازه سمت به و نموندم جوابش منتظر

 انچن بودن داده هیتک بهم که یبیار یهاسنگ تخته

 و گرفتم باال رو سرم. ستادمیا ارادهیب که بود ادیز

 انشعابات شیجا یجا که دوختم یطاق به چشم

. وارهید تمام یرو و سقف یرو یمذاب. بود مذاب

 صورت سرو یرو ازش قطره کی یخت دنیچک فکر

 از قرچ قرچ یصدا. باشه وحشتناک تونستیم هم

 یمذاب انیجر یصدا. دیرسیم گوش به هاسنگ نیب

. کردیم یط رو رشیمس هاسنگ یالالبه از که داغ
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 مذاب که داشت وسط در یقیعم شکاف مقابلم نیزم

 . کردیم عبور ازش رود هی انیجر مثل

 یگرما احساس دروازه از عبور محض به رفتم، جلو

 ها،وارهید از که ییگرما. کردم صورتم یرو دیشد

 .شدیم متساعد سقف و نیزم

 یهاحباب مذاب سطح یرو. کردم دنیدو به شروع

 نیچند هرکدوم دنیترک با که شدیم ظاهر یبزرگ

 کینزد و باال رو فمیک. شدیم پرت اطراف به قطره

 یریجلوگ یاحتمال برخورد هر از تا گرفتم صورتم

 .کنم

 یالحظه یبرا و دیلغز پاهام برومده سنگ چند یرو

 پا نوک یرو. شدم لیمتما مذاب یجو سمت به

 .کردم حفظ رو تعادلم
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 مواد از یناش بخار. بود شده عرق غرق صورتم تمام

 حس و بود انداخته خارش و سوزش به رو گلوم

 . کرده پر رو مشامم گوگرد یبو کردمیم

 :زدم لب

 «باشه؟ تونهیم کجا دیکل»

 کرده قطع رو یسنگ راه و شده منشعب مذاب ریمس

 چندان فاصله نداشتم روش از دنیپر جز یاچاره. بود

 رو وزنم دم،یدو سرعت با و کردم زیدورخ. نبود ادیز

 هک پاهام. دمیپر فشار با و انداختم راستم یپا یرو

 تمام کردم احساس اومد فرود سنگ یرو طرف اون

 ذابم با ریمس دوباره و جلوتر قدم ده. گرفته گر تنم

. دبو ادیز یلیخ فاصله بارنیا اما بود شده دهیپوش

 .نه ای مبپر رو یمسافت نیچن تونمیم اصال دونستمینم
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 میستقم کردمیم یمحاسبات اشتباه متریسانت کی اگه

 .اومدمیم فرود مذاب یتو

 ومن مرگ حد تا تونستیم هم بهش کردن فکر یحت

 ارکیچ دیبا دونستمینم زد، خشکم سرجا. بترسونه

 .نداشتم هم یچندان دنیدو و رفتن عقب یفضا کنم

 ماا اومدم جلو شتاب با بپرم، تا رفتم عقب قدم چند

. زدیم نهیس یتو قلبم. شدم متوقف مذاب به دهینرس

 تکتک با رو ترس تونستمیم. بودم کرده وحشت

 .کنم لمس بدنم یهاسلول

. مکن انکار رو احساساتم بخوام که نبود یکس نجایا

 ستر از قلبم. گذاشتم نهیس یقفسه یرو رو دستم

 رو امنهیس یقفسه داشت انگار که زدیم یجور

 .شکافتیم
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 اینا و بعق گشتمیبرم دیبا. بپرم بتونم نبودم مطمئن

  آوردم؟یم رو

 قبع دوباره. بندازم خطر به رو هیبق جون تونستمینم

 به که پاهام. دمیدو وجود یهمه با بارنیا و رفتم

 هچیماه به دم،یپر توان یهمه با دیرس یسنگ یلبه

 سمت به رو خودم و آوردم فشار پام ساق و ران یها

 .کردم پرتاب جلو

 فتمیم مذاب داخل االن کردم احساس لحظه هی یبرا

 مامت کرد لمس که رو یسنگ و سفت سطح پاهام یول

 .دیلرزیم بدنم

 گشتم؟یبرم دیبا چطور حاال

 کینزد جهنم مرکز به گفتیم یحس هی رفتم، جلوتر

 ...جهنم. شدم
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 !بود اسم نیا قیال چقدر

. شدم خشک سرجا جهنم یدروازه مرکز به دنیرس با

 و یتشنگ و شد خشک دهنم. ستادنیا حرکت از پاهام

 .دیبر رو امونم گرما

. بود مذاب از پر وسط مانند رهیدا یمحوطه تمام

 یرو و زده رونیب یسنگ تخته مذاب مرکز در درست

 .داشت قرار براق یدیکل یاشهیش یامحفظه

 راچ. کردم بادپا تانیکاپ نثار رو ایدن یهافحش تمام

 ایرد هفت نهیگنج دیبا چرا کرد؟یم یکار نیچن دیبا

 کرد؟یم پنهان ینطوریا رو
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 مذاب از زده رونیب بزرگ یهاسنگ تخته به ینگاه

 ادیز یبعد تا سنگ هی از دنیپر یبرا فاصله انداختم،

. باشه ممکن راه تنها نیا دیرسیم بنظر اما بود

 بدنم و زنهیم تاول داره پاهام کف کردمیم احساس

 ضربان یاآزاردهنده طرز به گرما. شده سیخ عرق از

 یابر نداشتم جرات یطرف از. بود برده باال رو قلبم

 مذاب ختنیر تصور از ارمیب در رو لباسم شدن خنک

 .شدمیم زدهوحشت یکاف حد به هم پوستم یرو

 یرو. دمیدو سنگ نیاول سمت به و کردم زیدورخ

 سنف چند. کردم حفظ رو تعادلم و دمیپر سنگ یلبه

 .روبرو یهاسنگ شمردن و قیعم

 یراه حاال که فرق نیا با بود مونده گهید سنگ چهار

 یچندان فاصله. نداشتم زیدورخ و رفتن عقب یبرا
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 و صاف پاهام دم،یپر و کردم خم رو زانوهام نبود

 پاک میشونیپ عرق. اومد فرود دوم سنگ یرو محکم

 تداش یشتریب یفاصله که یبعد سنگ به و کردم

 یحباب دم،یپر و کردم حبس رو نفسم. دوختم چشم

 مذاب داغ ذرات. دیترک و شد ظاهر مذاب سطح یرو

 . ختیر لباسم یرو پرش نیح در

 یداغ همراه به پوستم و لباس سوختن زیج یصدا

 یادلتع و رفت فرو استخونم مغز تا انگار که یمرگبار

 مذاب مواد داخل کفشم یلبه و خورد بهم بایتقر که

 .رفت فرو

 از پام دیشد سوزش اما دمیکش عقب عیسر رو پام

 کامل جلوش که زمیت نوک مانند چکمه کفش و گرما

 نیب زا تا هیثان کی فقط دادیم نشون بود رفته نیب از
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 حاال هک ییهاانگشت. داشتم فاصله پام یانگشتا رفتن

 همون  سوختیم بدنم تمام. بودن زده تاول و برهنه

 مپوست بودن کرده نابود رو لباسم که یاقطره سه دو

 انیجر به بدنم یهمه یتو رو درد و سوزونده هم رو

 .بودن انداخته

 خم رو بدنم هنوز. بود مونده گهید سنگ تخته هی

 لممقاب سنگ تخته. دیلرز نیزم انگار که بودم نکرده

 اطراف به. رفت مذاب مواد درون و نییپا آهسته

 چه رفتن، نییپا هاسنگ تخته تمام دوختم چشم

 نیا وسط درست من فقط. هایعقب چه و ها ییجلو

 .یبرگشت راه چیه بدون موندم یباق مذاب

 یغلط چه دیبا حاال نشست، عرق میشونیپ یرو

 کردم؟یم
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 یکمک نه و رمیبگ مشورت یکس از تونستمیم نه

 مواد نیا یرو از منو تونستینم یزیچ چیه. داشتم

 .ببره طرف اون به و کنه جاجابه مذاب

 شتریب یروح فشار نیا شدن، سیخ اشک از چشمام

 هم قلبم د،یکشیم ریت سرم. بود من تیظرف از

 .آخر قدم به. بودم دهیرس بست بن به. نطوریهم

 کردمیم باز یوقت و ببندم رو چشمام شدیم کاش

 اشمب خواستمیم نبودم، شجاع من. باشم یکشت یتو

 .نبودم واقعا اما

 گردنم یرو پا انگار حاال که یمرگ از دمیترسیم

 ...شدن چیه از...شد تموم از...سوختن از. بود گذاشته

 ...ترس
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 تالش مدت نیا تمام. بود نامانوس دیشا که یاواژه

 اما بدم نشون مقاوم و محکم رو خودم بودم کرده

 یاهیروح با یدختر من هنوز هاتالش نیا تمام پشت

 ایدن مردم یهمه مثل که بودم شکننده و فیظر

 شکست یگاه یحت شد،یم دیناام د،یترسیم

 .خوردیم

 پام ریز نیزم دیچک چشمم از که یاشک قطره نیاول

 .افتاد لرزه به شتریب

. ختیریم فرو داشت هم سنگر نیآخر نیا انگار

 شد یخال پاهام ریز انگار و خورد ترک پام ریز سنگ

 ...داغ یحجم نیب کردم سقوط و
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 ...انتظار

 یداغ کی لمس یبرا انتظار هیثان کی همون 

 ...جانسوز

 هب گوشت دنیچسب و پوست شدن ذوب حس یبرا

 یبرا هیثان کی و موها خوردن کز یبو و استخون

 و الیس یحجم نیب بشه مچاله وجودت تمام کهنیا

 به تونهیم ازش شده تصاعد بخار که رنگ ینارنج

 . بکشه شیآت به رو وجودت و هیر ییتنها

 و یبر عیما یآتش استقبال به باز یآغوش با انگار

 یکی گداخته ینارنج نیا با تاروپودت قراره که یبدون

 .نمونه یباق ازت یزیچ گهید و شده

 ...یزندگ در زهایچ یلیخ دنیفهم یبرا هیثان کی
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. باشه یادیز زمان بتونه هم هیثان کی یحت دیشا

 نیآخر تا تیبچگ یهاقدم نیاول از که قدراون

 و قیحقا. ادیب چشمات یجلو یکرد لمس که یآغوش

 کهنیا .بشن دهیکوب سرت یتو پتک مثل احساساتت

 یداد دست از که یزانیعز یبرا بودن دلتنگ یجا به

 که یبش یکس دلتنگ ،ینیبب یتونیم مرگ از بعد و

 .کنهیم اتزدهوحشت شینیبب دوباره ینتون نکهیا فکر

 که یاهیثان نیآخر یبرا متفاوت احساسات هجوم

 .داره رو درک و لمس قدرت ذهن

 یزندگ یتو همه از شتریب یچ یبدون تا هیثان کی

 ...داره تیاهم برات

 ؟یک بگم بود بهتر دیشا ای
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 لمس دوباره یآرزو ذهنم ریتصو نیآخر و هیثان کی

 نه بودیم تیالو نیآخر دیبا دیشا که بود یمرد کردن

 !تیالو تنها

 

 از یخبر اما بودم سوختن منتظر. کردم باز چشم

 ددر یحت که بودم مرده عیسر نقدریا. نبود سوختن

 بودم؟ نکرده حس رو هااستخون شدن ذوب

 وجهمت که شد شتریب یزمان وحشتم زد، رو چشمم نور

 رنگ ینارنج مذاب. ستادمیا مذاب درون کمر تا شدم

 سطحش یرو بزرگ یهاحباب هنوز که یبراق و

 پوستم و صورت یرو قطراتش و دنیترکیم

 ستادهیا مذاب وسط برهنه بایتقر من و ختنیریم
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 ستادهیا هوا یرو انگار بود، یخال پاهام ریز. بودم

 !بودم مرده. باشم

 .نبود یمنطق یحس نیچن وگرنه بودم مرده قطعا

 گرم آب نیب نشستن مثل درست مذاب یگرما حس

 نه بود نیدلنش مه ییگرما. بود گرمخونه مطبوع

 .سوزاننده

 مذاب قطرات آوردم باال و دادم حرکت رو هامدست

 .ختیر نییپا انگشتام نیب از شده ذوب یطال مثل

 ...دمیترسیم

 تکون اگه انگار داشتم وحشت کردن حرکت از

 هوی شد،یم شروع درد هوی دادمیم خودم به یشتریب

 دمبو مذاب یتو کمر تا نکهیا دنید یحت! سوختمیم

 .کردیم مضطربم هم
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 مپاها کردم یسع کردم؟یم کاریچ نجایا بودم مرده اگه

 حرکت جلو سمت به نرم پاهام. بدم حرکت رو

 قدم بیعج یارودخونه گرم آب یتو انگار کردن،

 به. شدم کینزد هامذاب وسط محوطه به. یبردار

 و گذاشتم نیزم یرو رو پام آهسته دمیرس که محوطه

 یرو از ینرم به مذاب قطرات. ستادمیا هاسنگ یرو

 .افتادن نییپا و خورده زیل بازوهام و برهنه یهاشونه

 یناش یمانند زیج یصدا سنگ سطح با تماسشون با

 نمت یتو یلباس چیه. دیرس گوش به یسوختگ از

 . بود نمونده

. زدم دست ها سنگ و بردم جلو دست مردد

 هنوز اگه نبودم؟ روح اگه. کنم حسشون تونستمیم

 بود؟ افتاده یاتفاق چه پس بودم زنده
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 تادهاف یاتفاق چه دونستمینم اصال کهیدرحال زده بهت

 بردم باال رو دستم. بود مقابلم درست دیکل. رفتم جلو

 .شدم خشک جا سر ییصدا با که بردارم رو دیکل تا

 .پرنده کی ادیفر یصدا به هیشب ییصدا

 و کرد عبور سرم یباال از ییطال و ینارنج یزیچ

 .نشست دیکل یرو درست

 چشم دو با آتش رنگ به ییپرها و ینارنج یمنقار

 ناخودآگاه که بود باابهت و بزرگ چنان. ییکهربا

 .دوختم چشم بهش مضطرب و رفته عقب یقدم

 .«یشد انتخاب تو»
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 گرم و واضح ییصدا. دمیچرخ اطراف به سرعت به

 . دمیشنیم فضا در رو

 .«کن نگاه من به. ستین ترس به یازین»

  که برگشتم ققنوس سمت به زده بهت و جیگ

 چنان. بود سرم یتو صدا. کردیم نگاهم موشکافانه

 نفوذ وجودم عمق به انگار که دیچیپیم سرم یتو

 .باشه کرده

 «؟یچ یعنی نیا شدم؟ انتخاب»

 و کرد باز رو شینارنج یاقهوه یهابال ققنوس

 .زد بهم رو پرهاش یچندبار

 سوزان آتش. کرد انتخاب تورو جهنم یدروازه»

 در و سوزونهیم رو گنج به یطمع و حرص هر مذاب

 !«طمع نه و بود یحرص نه تو
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 :گفتم و دیچرخ دیکل یرو نگاهم

 .«خوامیم گنج کردن دایپ یبرا رو دیکل من اما»

 سرم یتو دوباره صدا و داد تکون رو سرش ققنوس

 .شد منعکس

 یپاباد توسط دیکل نیا. نداره یتیاهم تو یبرا گنج»

 یروز تا شد سپرده جهنم یدروازه به امانت به بزرگ

 یدروازه. ادیب دنبالش به ترهقیال همه از که یکس

 یواهخ بزرگ یتیمسئول تو. کرده انتخاب تورو جهنم

 .«داشت

 دوباره. انداخت دستم یتو رو دیکل و کرد پرواز

 :گفت و نشست سکو یرو مقابلم

 .«یباش ققنوس حامل تا یشد انتخاب تو»
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 :زدم لب ارادهیب

 «ققنوس؟ حامل»

 و بلند چنان ییصدا. سرداد یبلند یناله ققنوس

 .دیچیپ طیمح تمام در که کرکننده

 پرهاش از یآتش و دیکوب بهم محکم رو هاشبال

 نیب در بلندتر یاناله با ققنوس و گرفت شعله

 .شد خاکستر و سوخت هاشچشم همرنگ یهاشعله

 ندمان مذاب خطوط با یدیسف تخم خاکسترها نیب از

 یتو فیضع ققنوس یصدا و اومد رونیب ینارنج

 .دیچیپ سرم

 سربلند تتیمامور از اگر. کن محافظت ققنوس از»

 .«بود خواهد تو فرمان به ققنوس ییآ رونیب
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 نانچ ققنوس تخم. کردم دراز رو دستم و رفتم جلوتر

 .باشه اومده رونیب مذاب نیب از انگار که بود داغ

 مراقبت تخم هی از کردم؟یم کاریچ دیبا حاال

 کردم؟یم

 تمداش نگه رو دیکل گهید دست با و تخم دست هی با

 نیتضم اگه یحت. دوختم چشم مذاب ریمس به و

 یهاراد با تونستمینم هم بسوزم نبود قرار که شدیم

 بذارم رنگ ینارنج الیس انیجر یتو پا خودم

 یتو انگار. دمیدو فکر بدون و بستم رو چشمام

 یمطبوع یداغ. باشم افتاده گرم انیجر با یارودخونه

 .نبود آزاردهنده اصال که

 بودم اومده که یریمس و اومدم رونیب مذاب مواد از

 و حیصح رمیشمش و کوله ریمس یانتها. برگشتم رو
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 متخ. نبود هاملباس از یاثر یول بود نیزم یرو سالم

 سمت به و گذاشتم کوله یتو رو دیکل و ققنوس

 .رفتم دروازه یخروج

 .شدیم دهید قیقا فاصله نیهم از

 «ا؟ینا»

 .شد منعکس و دیچیپ داالن در صدام

 یورود سمت کن پرت و اریب در رو هاتلباس»

 .«دروازه

 «؟یچ:»دیرس گوشم به متعجب اینا یصدا

 :گفتم کالفه

 .«نجایا کن پرت و اریب در یدار یهرچ. لباس»
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 زیچ بلند یشلوار جز هرگز اینا اومد ادمی دانهیناام

 .کنهینم تن یاگهید

 و دوختم چشم یورود یجلو شده پرت شلوار به

 :گفتم

 سپ بهم رو شده گرفته که یزیچ دیبا! هینامرد واقعا»

 «؟یشنویم صدامو. یبد

 «د؟یزنیم حرف یک با دیدار تانیکاپ»

 ندیترک ولز و جلز یصدا که رفتم شلوار سمت به

 .کرد جلب رو توجهم مذاب سطح یها حباب

 از. دیجوشیم و گرفته انیجر متفاوت یسمت به مذاب

 ظرافت به یزیچ. اومد رونیب یزیچ مذاب انیجر نیب

. زدم زانو مذاب ریمس کنار. نرم یشمیابر لطافت و

 از یجنس انگار اما خودم لباس به هیشب درست یلباس
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 دهیتن درهم مذاب با پودش و تار انگار. داشت آتش

 .بود شده

 .دمیکش بکرش و ناب افیال یرو رو انگشتام آهسته

 دهربو ازم مه یلباس یجا. بود جهنم یدروازه شکشیپ

 .بود

 چنان و داشت یمطبوع یگرما لباس سطح تمام

 .یباش کرده تن به رو آتش انگار که دیدرخشیم

 نیزم یرو از رو اینا شلوار و دمیپوش رو لباس

 .رفتم قیقا سمت به و برداشتم

 به رو شلوارش. بود ستادهیا معذب ریز لباس با

 :گفتم و کردم پرت سمتش

 .«ستین یازین بهش گهید ایب»
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 :گفت و دیچرخ لباسم یرو نگاهش

 «مذابه؟ نیا»

 :گفتم لبخند با

 .«ساده یشکشیپ هی»

 به اما کنه لمس رو لباس تا آورد جلو رو دستش

 و دیکش یادیفر لباس سطح با دستش تماس محض

 .رفت عقب

 ...«سوختم...سوختم»

 رو مذاب انگار که بود سوخته چنان سرانگشتاش

 لباس افیال یرو دست زده بهت. باشه کرده لمس

 !یعاد و بود گرم. گذاشتم

 :گفت زنان نفس نفس
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 «ن؟یسوزینم چطور ن؟یدیپوش اونو چطور»

 .«دونمینم...من»

 مصون رو من که بود پودش تارو درون یسحر چه

 کرد؟یم

 :گفتم و شدم قیقا سوار

 .«میدار رو یبعد دیکل ما. اینا یکشت به میبرگرد دیبا»

 .بود ناباور نگاهش

 «چطور؟ اما»

 :گفتم و دادم باال رو هامشونه

 تیهدا رو ما سرنوشت ستارگان. اینا سرنوشت»

 .«کننیم
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 یالحظه یبرا اینا یکشت تا جهنم یدروازه یفاصله از

 با داشت انگار. شدینم دور من از نگاهش هم

 تماشا رو یباورنکردن یامعجزه خودش یهاچشم

. دمیکش لباس تاروپود یرو آهسته رو دستم. کردیم

 همب که مطبوع ییگرما فقط...یبیآس نه یسوزش نه

 که ییجا! من به جهنم یدروازه هیهد. دادیم آرامش

 کمتر که ییجا. دنیترسیم و بودن یفرار ازش همه

 و برگرده زنده و بذاره پا درونش کردیم جرات یکس

 اونقدر. بود بیعج. گشتمیبرم داشتم هیهد هی با من

 باورم هم خودم یحت کردمیم حس که بیعج

 . شهینم
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. اشتد زهایچ نیا تمام یبرا یلیدل حتما بادپا تانیکاپ

 دستم. بود ذهنم ناتموم یهاسوال پشت یجواب حتما

 تخم تونستمیم. دمیکش امکوله یرو آهسته رو

 ...گرما از یحس. کنم حس فیک داخل رو ققنوس

 ققنوس تخم هی از ینگهدار مورد در یزیچ چیه من

 کردم؟یم محافظت ازش دیبا چطور. دونستمینم

 یتکش به دنیرس با. فشردم خودم به ترمحکم رو فیک

 ادیفر باال از که دمیشن رو هاملوان از یکی یصدا

 .زدیم

 !«برگشتن اونا. برگشتن اونا»

 طناب دور رو دستام. شد انداخته نییپا به یطناب

 فیک وزن. دمیکش باال رو خودم و کردم حلقه میضخ

 دنیرس با. برم باال ترسخت شدیم باعث و شده شتریب
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 و رسوند من به رو خودش یکس یکشت عرشه به

 . گرفت آغوشم در محکم

 درد با و دیپر عقب بدم نشون یواکنش نکهیا از قبل

 .زد ادیفر

 ...«سوختم...سوختم»

 ذوب لباسش یجلو. دوختم چشم اندرو به زده بهت

 از پر بالفاصله اشنهیس یقفسه پوست و شده

 بهت همه. بود شده یسوختگ از یناش سرخ یهاتاول

 جز و دوختن چشم من به بعد و اندرو به اول زده

 رو هیبق سکوت و بهت اندرو درد از یناش یادهایفر

 اب کارال و اومد باال سرم پشت از اینا. گرفت بر در

 :گفت شده گرد ییهاچشم

 ...«اون...اون»
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 :گفت صادقانه اینا

 !«مذابه»

 اندرو ینهیس یقفسه یرو آب یکم و دیدو یکس

 قبع بود شده قرمز و گرفته گر که یصورت با. ختیر

 . بود رفته درهم درد از اشچهره و ستادهیا

 زده بهت هرکدوم. رفت باال همهمه یصدا مذاب؟

 به و اومد جلوتر اطیاحت با کارال. گفتنیم یزیچ

 :گفت و دنیپر باال ابروهاش. انداخت ینگاه لباسم

 «چطور؟ اما. مذابه واقعا»

 . موند رهیخ من به و داد باال یاشونه اینا

 شده معذب کمی کهیدرحال و کردم صاف رو صدام

 :گفتم بودم
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 .«جهنم یدروازه یهیهد»

 .کنه باور تونستینم یکس. شد شتریب یشگفت

 یدروازه از یکس ممکنه چطور. باشه الهه هی دیبا اون»

 .«رهیبگ هیهد جهنم

 .شهیم داغ عاتیشا بازار فردا از دونستمیم

 :گفت آهسته یکی

 .«کرده خودش مال رو اون جهنم یدروازه شاه دیشا»

 انیپا یبرا و چرخوندم کالفه و آهسته رو چشمام

 :گفتم عاتیشا به دادن

. مشخصه ما یبعد مقصد. میدار رو یبعد دیکل ما»

 ییجا یعنی. تورنادو تانیکاپ یرهیجز به میگردیبرم

 .«لیه نیگر به میگردیبرم. شدم متولد من که
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. همه از تررهیخ اندرو نگاه و شدن رهیخ بهم همه

 :دیپرس یمیج

 دنبال میبر دینبا مگه تان؟یکاپ چرا بپرسم تونمیم»

 «؟یبعد دیکل

 :گفتم بشنون بتونن همه که بلندتر ییصدا با

 از رو خوابم بتونم من تا لیه نیگر به میبرگرد دیبا »

 جواب گفته بهم یکس. رمیبگ پس دزدک خواب

 که ییجا. کنم دایپ زادگاهم یتو تونمیم رو سوالم

 خوابم دیبا اول. دمیدیم رو خوابش شهیهم از شتریب

 دیلک که بمونم زنده یاونقدر بتونم تا رمیبگ پس رو

 .«کنم دایپ رو یبعد

 :گفت و داد تکون رو سرش یمیج
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. میکنیم عوض رو ریمس لیه نیگر سمت به»

 ...«حرکته وقت. دیکن باز رو هابادبان

 هدیکش دراز نیزم یرو. کردم تند قدم اندرو سمت به

 .شدیم نییپا و باال تند اشنهیس یقفسه و بود

 .«بشم مانعت که ینداد مهلت بهم اصال تو. متاسفم»

 یرو رو دندوناش کهیدرحال و فشرد هم یرو چشم

 :گفت دادیم فشار هم

 یکس گهید که خوشحالم حداقل. نداره یاشکال»

 .«بکشه آغوش به تورو بهونهیب تونهینم
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 :زدم ادیفر عقب به رو
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. کنه استراحت و نییپا بره کن کمک اندرو به ایب ا؟ینا»

 .«بنداز ینگاه هی رو هاشزخم لطفا

 :گفتم و برگشتم کارال سمت به

 .«تهحرک وقت که بفرست نشونه همراهمون یکشت به»

 .دیدو بادبان سمت به و داد تکون رو سرش

 اتاقم سمت به و فشردم دست یتو محکم رو فمیک

 دیپوشیم رو لباسش داشت که امیلیو دنید با. رفتم

 .شدم متعجب

 «؟یکنیم کاریچ یدار»

 اتاق نیا یتو مدت تمام قراره یکرد فکر واقعا»

 .«عرشه به گردمیبرم دارم بشم؟ حبس

 ...«ینشد خوب هنوز اما»
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 :گفت و دیچرخ من یرو موشکافانه نگاهش

 از. یدیم جوالن راحت ستمین من یوقت خب»

 دیکل که کنم تصور دیبا و یبرگشت جهنم یدروازه

 «نه؟ مگه ماست مال یبعد

 رتپ سمتش به و آوردم رونیب فیک یتو از رو دیکل

 .گرفت آسمون و نیزم نیب رو دیکل. کردم

 .«تونستم که البته»

. عرشه به برگردم بتونم که شدم خوب یقدراون»

 «؟یکن استراحت کمی چطوره

 .دیچرخ لباسم یرو نگاهش

 «کجا؟ از...بیعج لباس هی»

 :گفتم و رفتم جلو و زدم یچرخ
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 از شده بافته تاروپودش. جهنم یدروازه از هیهد هی»

 هی دیشا ؟یکن امتحانش یدار دوست. داغه مذاب

 «هوم؟ .نباشه بد برگشتنم سالم خاطر به دوباره آغوش

 نکهیا محض به. نشست لباس یرو ترقیدق نگاهش

 . رفت عقب یقدم کرد درک رو حرفم بودن درست

 :گفتم و رفتم سمتش به و کردم باز رو دستام

 «؟یخواینم بغل هی یمطمئن ؟یجد»

 و آورد باال خودش از محافظت یبرا رو دستاش

 :گفت

 دردسر دنبال قطعا و شمیم خوب دارم تازه من»

 .«گردمینم

 :گفتم و نشست صورتم یرو لبخند
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 .«شده خوب حالت دوباره نمیبیم که خوبه»

 زیچ بودن فیضع و یضیمر حالت در لیو دنید

 نظربه سرحال و ستادهیا سرپا یوقت. نبود یجالب

 قبل از قدرتمندتر یکشت کردمیم حس دیرسیم

 نیا دوم هیپا امیلیو. بود شده آسوده المیخ. شهیم

 دوتا ما از یکی بدون یکشت نیا. بود یکشت

 فکر اول از دیشا. کنه حفظ رو قدرتش تونستینم

 باشن یکشت هی یرو باهم تانیکاپ دوتا بشه کردمینم

 نه ما دمیفهمیم شتریب گذشت،یم شتریب یهرچ اما

 قدرت بهم بلکه میبود نشده هم ضعف باعث تنها

 . میدادیم یشتریب

 .بره عرشه به تا شد رد کنارم از

 «ام؟یلیو»
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 .دبو یسوال نگاهش. برگشت من سمت به و ستادیا
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 تیمسئول تونمیم واقعا حاال. بهتره حالت خوشحالم»

 یکشت...تو بدون. کنم استراحت و بسپرم بهت رو

 .«نداره یخوب اوضاع اصال

 هرچند یلبخند و افتاد چشمش کنار یکیکوچ نیچ

 .نشست صورتش یرو محو

 که منه نوبت. یکرد کار مدت نیا یکاف یاندازه به»

 «؟یداد رو مقصد دستور. کنم عوض جامو

 تخابان رو رشیمس لیه نیگر سمت به یکشت. البته»

 .«کرده
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 :گفت و کرد محکم سرش یرو رو کالهش

 .«دزدک خواب دنبال میریم پس. خوبه»

 یبیعج یرابطه. بست رو در و رفت رونیب اتاقک از

 میتونستینم که یارابطه. بود گرفته شکل ما نیب

. میهست یکی اون یزندگ یکجا هرکدوم میبفهم

 ...هم دیشا و ب؟یرق مان؟یپهم دوست؟

 و حس نیآخر. بودم نکرده فراموش رو حسم هنوز

 یآدم من. مرگ خطر دنیچش از قبل یدلتنگ نیآخر

 که دونستمیم رو نیا و کنم فرار اتیواقع از که نبودم

 به نسبت کردمیم وانمود چهاون از شتریب یحس

 دیاب که بود کرده دیتاک بارها امیلیو اما دارم، امیلیو

 قابل که ستین یمرد اون چون کنم تیرعا رو حدود

 . باشه کردن هیتک قابل و نانیاطم
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 قلبم یرو دست و فشردم هم یرو رو چشمام

 .بود خوب احساسات کنترل یتو شهیهم. گذاشتم

 که کنم وانمود تونستمیم. کنم یباز نقش تونستمیم

 ...اما ست،ین شتریب مانیپهم هی من یبرا امیلیو

 کاریچ دیبا شدیم ادیز کمکم داشت که یحس با اما

 باهاش رو امفاصله که کردیم حکم عقل کردم؟یم

 بهش یحس اصال که بود نیا ترعاقالنه. کنم حفظ

 آدم جذب شهیهم چرا دونمینم اما باشم نداشته

 شتریب همه از دونستمیم که یآدم. شدمیمی اشتباه

 . ترهنامناسب همه از و خطرناکه برام

 شرور یهاتیشخص شهیهم که داشت یلیدل دیشا

 کیکوچ بچه هی که یزمان از. بودن ترجذاب هاداستان

 جذب کرد،یم فیتعر قصه برام مادرم و بودم
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. دبو داستان تیشخص نیبدتر که شدمیم یتیشخص

 یتیاهم برام. بودن ترجذاب شهیهم داستان یشرورها

. کردهیم کاریچ و بوده یک داستان قهرمان که نداشت

 . دادمیم تیاهم داستان شرور سرنوشت به فقط من

 ...بود داستان یواقع شرور امیلیو حاال و

 ن،یاعتمادتر رقابلیغ به لیتبد تونستیم که یمرد

 نیا من و. بشه من دشمن نیبدتر و نیترخطرناک

 یهایشوخ تمام با بد، یهایژگیو نیا تمام با رو مرد

 تمام با و داشت که ییهایبندوباریب تمام با ک،یرک

. داشتم دوست دیچرخیم دورش که ییهاییرسوا

 ظشیغل یلهجه نگاهش، برق و طنتیش صداش، لحن

 من یبرا همه و همه کلمات، یبعض کردن ادا موقع
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 دادنیم سوق سمتش به شتریب رو من و بودن جذاب

 .فتهیب تونستیم که یاتفاق نیبدتر یعنی نیا و

 به یبرا مرگ به کینزد و یواقع نقدریا یاتجربه

 داشتم انکارش در یسع که یاحساسات آوردن انیغل

 حاال. بودم شده روراست خودم با حداقل. بود دیمف

 یتو نیا از شتریب تا گشتمیم چاره هی دنبال دیبا

 . نکنه ریگ پاهام و دست یحس نیچن یبندها

 کوتنبا یبو تخت تمام. گذاشتم تخت یرو رو امکوله

 ردمک باز رو کوله در. بود گرفته رو امیلیو بدن یبو و

 یرو ییطال خطوط. دمیکش رونیب رو ققنوس تخم و

 هیبق چشم از دور ییجا دیبا. دیدرخشیم تخم سطح

 رو لباسم و کردم باز رو کمدم در. کردمیم پنهانش

 تاروپود از شده دوخته لباس داخل اگه. درآوردم
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 دادینم جرات خودش به یکس دمشیچیپیم مذاب

 لباس. بود نیهم براش جا نیبهتر. بزنه دست بهش

 لباس نیب رو ققنوس تخم و کردم تن به رو خودم

 به ازش میمال ینور. گذاشتم کمد یتو و دمیچیپ

 چوب نمیبب تا موندم منتظر. شدیم ساطع کمد یفضا

 یاتفاق اما نه ای سوزهیم لباس خاطر به کمد یهاقفسه

 خودش از هاانسان به نسبت فقط مذاب انگار. فتادین

 رو کمد در آسوده یالیخ با. دادیم نشون واکنش

 . بستم

 تمرکز دزدک خواب کردن دایپ یرو دیبا فقط حاال

 بعد وقتاون گرفتمیم پس رو خوابم یوقت. کردمیم

 حال به یفکر هی تونستمیم یطوالن خواب هی از
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 مونده یباق دیکل سه فقط. کنم امیلیو و خودم تیوضع

 ...بود

 نمیبب تا موندمیم منتظر دیبا بعد و گهید یتا سه

 . دهید برام یخواب چه سرنوشت
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 خونه با هالیما ما و بود یادیز راه لیه نیگر تا

 یراب داد شنهادیپ امیلیو نیبنابرا. میداشت فاصله

 ناتهام به یسر آذوقه کردن پر و راه نیب استراحت

 ودمب منتظر چون کردم استقبال شنهادشیپ از. میبزن

 .برسه بهمون الک جان از یخبر
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 به و باشم داشته یبد حس شدیم باعث نبودنش دایپ

 اشطعمه منتظر خاموش یروح مثل که کنم فکر نیا

 .نشسته

 یکینزد از بار نیچند ریمس یط در و بود آروم ایدر

 ادد دستور امیلیو که میکرد عبور یتجار یهایکشت

 از و میببر باال رو هیهمسا یکشورها از یکی پرچم

 همراه به یارزشمند لیوسا. میکن اجتناب یریدرگ

 ما یبرا اوضاع شدیم باعث دنیجنگ که میداشت

 .بشه خطرناک

 یتو استراحت فکر و بود یادیز مسافت ناتهام تا

 همه یبرا تونستیم ناندیفرد مسافرخونه

 رصتف نگران من از شتریب اندرو. باشه بخشنیتسک

 ردهک دایپ بهبود امیلیو. بود من یمونده یباق و محدود
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 یکم مبتون من تا بود گرفته دست به رو یکشت امور و

 طول در آزادم ساعات من عوض در. کنم استراحت

 .بودم مشغول کارال با نیتمر به رو روز

 یشتریب فاصله با کارال و داشتم دست در رو رکمونیت

 :گفت زیبرانگ تحکم یلحن با. بود ستادهیا من از

 دست. کن دقت. باش زود. ریبگ نشونه درست»

 صاف رو چپت دست ر،یبگ تر باال رو راستت

 !«دارنگه

 تنم مامت و دیتابیم میشونیپ به میمستق ظهر آفتاب

 آسمون ا،یدر یشرج یهوا. بود شده عرق سیخ

 و دیتابیم رحمانهیب که یدیخورش و ابر بدون

 دو زا بعد داشت یسع تمام یریگسخت با که ییکارال

 با یراندازیت در من ییتوانا بود نتونسته هنوز هفته
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 هدف به تا شش ریت ده از. بده شرفتیپ رو کمان

 رکیت به ادیز فاصله با یبعد یچهارتا و خوردیم

 .کردیم برخورد یچوب

 نم کینزد اصال نیتمر موقع بودن گرفته ادی هاملوان

 . فتهین خطر به جونشون تا نشن

 با کردم یسع و دوختم چشم رنگ قرمز ینشونه به

 با. مکن میتنط هدف سمت به رو ریت بتونم چشم کی

 در دیبا رو انحراف سانت چند مینس وزش به توجه

 و شد هدیکش ریت یبدنه یرو انگشتام. گرفتمیم نظر

 .بودم داده قوس قدرت یهمه با رو کمان

 و نیبب رو هدف درست. نکن عجله. کن دقت»

 ...«دو...کی. کن ول گفتم هروقت
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 به یادیز انحراف با و شد رها ریت و کردم عجله

 .رفت ایدر سمت

 :گفت نیخشمگ کارال

 چرا. نداره دهیفا یجورنیا! یدینم گوش اصال»

 «؟یکنینم دقت

 :گفتم و دادم باال یاشونه

 .«خورد هدف به یقبل یتا هفت»

 :گفت تیعصبان با

 .«نمیبب کنار برو»

 کنار رو رهایت. ستادیا بودم، سادهیوا که ییسرجا

 اب دستش. گرفت نشونه رو کمان و گذاشت پاهاش

 رها و گذاشتیم وله در رو رهایت ینکردن باور یسرعت
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 صورت به میمستق و هم سر پشت ریت ده. کردیم

 قرار هم کنار فیرد و کردن برخورد رکیت به یعمود

 .گرفتن

 باالش مهارت از نشون رهایت پرتاب فیظر یصدا

 .داشت

 :گفت و گرفت نییپا رو کمان

 !«خطا بدون ؟یدید»

 :گفتم و زدم کمر به دست

 .«هیزن ریشمش یتو من مهارت. داره یمهارت یهرکس»

 «؟یدار مهارت چقدر واقعا؟»

 به کینزد یفاصله از خنده و تمسخر از پر ییصدا

 :گفتم و برگشتم عقب به. دیرس گوشم
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 .«تانیکاپ یایم سرحال نظربه امروز»

 :گفت و دیچرخ رشیشمش غالف یرو دستش

 یزنریشمش یتو یچندان استعداد زن هی دمیند تاحاال»

 .«باشه داشته

 :گفتم اخم با

 «؟یکرد فراموش. میکرد مبارزه هم کنار ما»

 :گفت و کرد کج یکم رو سرش

 مبارزه یتو که یزیچ. یمعمول سطح یزن ریشمش»

 .«دمید

 یجلو یچالش به ؟یچ به کردیم کمیتحر داشت

 :گفتم و زدم کمر به دست شده؟ کنجکاو یهاملوان

 «م؟یکن امتحان یخوایم»
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 . بود طنتیش از پر نگاهش

 زدهخجالت هاملوان یجلو یبش بازنده اگه یمطمئن»

 تیاهم برام. ستمین کردن مراعات اهل من ؟یشینم

 دهب قول. کوچولو دختر هی ای باشه جلوم دشمن نداره

 هی یاشکا دنید تحمل. ینکن هیگر یباخت اگه

 .«ندارم رو دختربچه

. دبو برگشته نحسش تیشخص و شده خوب حالش

 :گفتم و دمیکش رونیب رو رمیشمش

 تا یشب برنده تو اگه. کنه هیگر قراره یک مینیبب بذار»

 من و یتهس یکشت مطلق تانیکاپ گنج کردن دایپ انیپا

 «.امینم رونیب و مونمیم اتاقم تو ییادعا چیه بدون

 .کردن قیتشو به شروع و زدن سوت هاملوان
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 ریز رو اشغهیت و دیکش رونیب رو رشیشمش امیلیو

 :گفت و کرد برانداز آفتاب نور

 «؟یچ یبش برنده تو اگه»

 همه که یبلند یصدا با و کردم کیبار رو چشمام

 :گفتم بشنون

 پوشهب زنونه لباس کامل روز کی دیبا امیلیو تانیکاپ»

 !«زنه هی کنه وانمود و

 سرجاش امیلیو و شد بلند هاملوان دنیکش هو یصدا

 هدیشن همه گهید اما بود یسخت شرط. شد خکوبیم

 یناپه به.بود باخت رقتنیپذ یمعنا به زدن جا. بودن

 مشخص دشیسف یهادندون فیرد د،یخند صورت

 :گفت آهسته و شد

 !«گرلهیح»
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 :تمگف یتر آهسته یصدا با و شدم کینزد بهش یکم

 نم یکرد فکر. میبش الیخیب میتونیم یدیترس اگه»

 یرهیجز یفرستاد منو یاحقه چه با رهیم ادمی

 حساب ارهیب که هم یابهونه مدل هر ها؟عروسک

 .«تانیکاپ حسابه

 باال ابروهاش و اومد کش صورتش یرو پوزخند

 یوت طنتیش به و دیچرخ صورتم یرو نگاهش. رفتن

 بشه یعصبان کهنیا از شتریب. شد معطوف نگاهم

. کنهیم فیک موجود تیوضع از داره دیرسیم نظربه

 :گفت و چرخوند هوا در یکم رو رشیشمش
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. نگردم دایپ کامل بهبود هنوز من دوننیم همه »

 «دادم؟ دست از خون چقدر یدونیم

 جز زخمت از و گذشته هفته دو. نباش مسخره اوه»

 .«نمونده یباق یزیچ قرمز رد هی

 :گفت و کرد یشینما یمیتعظ

 خودت خوردن شکست یدار اصرار چرا دونمینم»

 یشتریب انتظار ازت. یبذار شینما به همه یجلو رو

 .«بل داشتم

 :دمیغر و فشردم هم یرو رو دندونام

 !«زابلهیا من اسم. نکن صدا بل منو»

 :گفت و زد یچشمک

 .«بل...یکن شروع اول یتونیم تو. باشه»
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 حس و آورد زبون یرو رو بل کلمه یکوتاه مکث با

 یکی نکهیا از. کنهیم یعصبان منو عمدا داره کردم

 تدس قایدق و بودم متنفر بزنه صدا خالصه رو اسمم

 . بود گذاشته ضعفم نقطه یرو

 ور رمیشمش و انداختم گوشه هی و کردم باز رو شنلم

 به که شدم رهیخ پاش آهسته حرکات به. گرفتم باال

. دیچرخیم دورم واررهیدا مرتب یهاقدم صورت

 یرو دیخورش نور گرفتم، باال ریشمش با رو دستم

 منعکس و دیتابیم ریشمش یخورده قلیص یغهیت

 د ییجا از رو یدیش زدن پر و بال یصدا. شدیم

 ینوا و یدیش یصدا جز. دمیشنیم یکینزد نیرهم

 به فقط و کرده حبس نهیس در نفس هیبق امواج میمال

 .بودن شده رهیخ ما نیب یمبارزه
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 که دمیشن چپ سمت ییجا از رو اینا یآهسته یصدا

 :گفتیم

 .«بندمیم شرط زابلیا تانیکاپ یرو سکه تا صد»

 هی دم،یجه جلو به و آوردم فشار راستم یپا به

 م،آورد فرود سمتش به ریشمش با رو دستم و چرخش

 داشتن نگه یافق و بازوش بردن باال با یسادگ با

 برخورد بلند یصدا. کرد مهار منو یضربه رشیشمش

 . شد انداز نیطن ایدر سکوت در رهایزنج

 دو و داشت قرار باهم یکم فاصله در صورتمون

 نیب یضربدر صورت به گرفته قرار هم یرو ریشمش

 کج یکم رو سرش. بود انداخته فاصله صورتامون

 :گفت و کرد

 «داده؟ ادتی یچ پدرت پس بود؟ نیهم زورت همه»
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 در رو رشیشمش. رفتم  عقب و دمیکش یقیعم نفس

 :گفت و داد تاب هوا

 «.بدم ادتی یشتریب یزایچ تونمیم من یبخوا اگه»

 :کردم زمزمه خودم با

. خوادیم نهیهم اون. کنه تیعصبان نذار...باش آروم»

 با کنهیم یسع نیهم یبرا هستم فرزتر من دونهیم

 .«ارهیب نییپا رو تمرکزم کردنم یعصبان

 خدا که یخونیم دعا ؟یکنیم زمزمه یدار یچ»

 «کنه؟ کمکت

 :گفتم و نشست صورتم یرو یادهیکش لبخند

 رفک دارم. ییتو بخونه دعا دیبا که یاون کنمیم فکر»

 .«باشه اتاندازه ممکنه بند نهیس کدوم کنمیم
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 یشتریب افراد حاال. شد بلند هاملوان یخنده یصدا

 !من هیعل همه و بستنیم شرط اینا با داشتن

 

111 

 

 رو ضربه راحت یلیخ هم بارنیا و کردم حمله دوباره

 یتو درد. دیکوب صورتم یتو آرنجش با و کرد دفع

 زق زق مینیب کردم احساس و شد پخش صورتم

 رو یخون رد و گرفتم دماغم ریز رو دستم. کنهیم

 .بود کرده قرمز رو سرانگشتام که دمید

 زود ؟یکن حمله هابچه دختر مثل یخوایم یک تا»

 .«هستم یواقع یحمله هی منتظر من االی باش،
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 نیا باشه رفته سر اشحوصله انگار دم،یچرخ دورش

 .کردیم پا اون و پا

 ...«کوچولو دختر جلو ایب»

 :گفتم وارهیکنا

 «متنفرم؟ صدات از یدونیم»

 :دیخند

 !«بامیز ییزنا یصدا عاشق من یول»

. کردم حمله درست بارنیا و دمیکش یاکالفه پوف

 گرفتم، سمتش به یافق صورت به رو رمیشمش

 رنگش یمشک شنل ریشمش زیت یغهیت و داد یجاخال

 حرکات زدم ضربه دوباره و ندادم امان کرد، پاره رو

 و بود یکی من دست موزون حرکات با دستش
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 یهاغهیت کرد،یم دفع یگرید از بعد یکی رو ضرباتم

 اعتراف دیبا و کردنیم برخورد بهم مرتب ریشمش

 من ریشمش به که یفشار و اون دست قدرت کردمیم

 کردمیم حس ضربه هر با. بود شتریب شدیم وارد

 انگشتام و رنیگیم قرار فشار تحت دستم یهاچهیماه

 . شنیم حسیب و سرد

 یانجسم قدرت باشم، یمتک خودم زور به تونستمینم

 به دیبا نیبنابرا بود من از شتریب جهت هر از امیلیو

 بسنده خودم بودن چابک و فرز و یاستراتژ مهارت،

 چیپ پاهام و کردم اشتباه رو حرکات از یکی. کردمیم

 ضربات با و کرد استفاده فرصت از امیلیو خورد،

 یسع و افتادم نیزم یرو پشت از. اومد جلو یپ دریپ

 رو ضرباتش کشمیم عقب رو خودم کهیدرحال کردم
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 گرفتم، پاش ریز و بردم جلو رو پاهام. کنم دفع

 نیهم از. خورد یسکندر و داد دست از رو تعادلش

 هی با و دمیجه پا یرو کردم استفاده کوتاه فرصت

 موقع به گرفتم، سمتش به رو رمیشمش چرخش

 رو صورتش یگوشه ریشمش نوک اما داد یجاخال

 دیکش صورت یرو رو دستش. انداخت یسطح زخم

 :گفتم. شد رهیخ خون به و

 !«ری به ری»

 منتظر یکاف یاندازه به بود، یکاف کردن معطل گهید

 شینما به رو میواقع خود دیبا حاال بودم، مونده

 ریشمش و مبارزه یهایاستراتژ بارها و بارها. ذاشتمیم

 مگوش یتو صداش. بودم کرده نیتمر پدرم با رو یزن

 :گفتیم که شد انداز نیطن
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 یوحش یمردها مقابل در تو. زابلیا کن دقت من به»

 نیسنگ لیوسا آفتاب نور ریز هاساعت که کریپغول و

 هرگز تو. یندار یشانس چیه کننیم جاجابه رو

 رو اونا یجسمان قدرت و زور اساس بر یتونینم

 توننیم کیکوچ حرکت هی با اونا. یبد شکست

 بارزهم. یکن استفاده فکرت از دیبا پس. کنن له تورو

 گردهیبرم ذهن به همه یکیزیرفیغ چه و یکیزیف چه

 تو...نفر صد چه نفر هی چه باشه آماده ذهنت یوقت

 قوتت نقاط از پس. یبد شکست رو همه یتونیم

 !«کن استفاده

 زا پدرم با ناتمیتمر نیع درست و بستم رو چشمام

 به دادم، یجاخال اومدیم سمتم به که یاضربه

 امیلیو یبازو ریز از و شدم خم ترمکوتاه قد یواسطه
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 ضربه ردهبرگ بتونه یحت نکهیا قبل و رفتم پشتش به

. زدم کمرمش پشت به ریشمش یغهیت با یسطح

 یول افتاد کمرش یرو بزرگ خراش هی دونستمیم

 یجد بیآس و باشه قیعم که نزدم یجور رو ضربه

 سرعت به زیچ همه گهید دادمیم مهلت دینبا. نهیبب

 من اما برگشت سمتم به. داشت یبستگ من عمل

 به ریشمش یدسته با. بودم کرده شروع رو حمله گهید

 دفاع یبرا اشگهید دست یوقت و دمیکوب شیشونیپ

 هنکیا یبرا کرد دفع هوا یرو رو رمیشمش و اومد باال

 نه،ک پرت و بزنه کنار رو رمیشمش قدرتش با نتونه

 شکمش ریز قدرت تمام با و آوردم باال رو راستم یپا

 امیلیو و شد بلند هاملوان کردن هو یصدا. دمیکوب

 در و بخوره شکست خواستینم. شد خم نیزم یرو
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 و گهید یجاخال هی کرد، حمله سمتم به حال همون

 یرو ریشمش یانتها با و شد حلقه مچش دور دستم

 عضالتش. زدم ضربه ساعدش از یخاص قسمت هی

 شدست از ریشمش و شده جمع دیشد درد با بالفاصله

 .افتاد

 خودم دور بود دستم یتو ساعدش کهیدرحال

 پشت از و چرخوندم پشت به رو ساعدش و دمیچرخ

 :گفتم و گذاشتم گردنش یرو رو رمیشمش سر

 هوم؟ ه؟یچ زرد دامن و قرمز رهنیپ مورد در نظرت»

 «ست؟ین یداشتن دوست
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 :زد ادیفر خنده با اینا
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 رد رو هاسکه دیباش زود. نیشد بدهکار بهم یلیخ»

 .«ادیب نیکن

 و زدم زانو امیلیو یجلو آوردم، نییپا رو رمیشمش

 زا که یخون قطره. دمیکش صورتش یرو رو انگشتم

 و کردم پاک رو دیچکیم نییپا صورتش یرو زخم

 :گفتم

 با رو خودتون یبرتر نیکنیم یسع شهیهم چرا»

 «هوم؟ نیکن ثابت خودیب یهاکلکل

 به رو هاشدندون فیرد و رفت باال لبش یگوشه

 یقدر به هاملوان همهمه در صداش. گذاشت شینما

 .بشنوم تونستمیم من فقط که بود آهسته

 کیکوچ یهایروزیپ به حواست اگه هاوقت یگاه»

 .«یدیم دست از رو بزرگ یروزیپ هی بشه، پرت
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 و دمیکش موهاش یتو یدست و کردم کج رو سرم

 :گفتم

 قشنگ، یزنونه لباس هی یتو تو، دنید من یبرا»

 دهنیآ سال صد تا که باشه نیریش یقدر به تونهیم

 .«باشم نداشته یاگهید یروزیپ چیه به یازین

 .کرد جلب رو توجهمون کارال یصدا

 .«نمیبیم دور از رو ساحل. ناتهام به میدیرس»

 :گفتم و شدم بلند و دادم هیتک رمیشمش به

 .«زنونه یلباسا دنیپوش یبرا یخوب یجا چه»

. شد بلند و برداشت نیزم یرو از رو رشیشمش

 ریز به ینگاه. بود رفته درهم درد از صورتش

 :گفتم و انداختم شکمش
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 در داشتن وارث یبرا نکنه. بود یقو ضربه کنم فکر»

 !«یبربخور مشکل به ندهیآ

 :گفت و داد قرار هدف رو صورتم زیت نگاهش

 تو رو وارث اون قراره مگه داره؟ تو یبرا یتیاهم چه»

 .«یبش باردار

 رو ابروهاش. بود یشوخ بدون صداش و زیت نگاهش

 :گفت و داد باال

 «هوم؟»

 یمنظور نیچن اصال. شد داغ صورتم کردم احساس

 با دیبا چطور دونستیم شهیهم امیلیو یول نداشتم

 .کنه سالح خلع منو حرف

 .«کردم یشوخ فقط»
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 و دیکش صورتش یرو پراکنده یموها نیب یدست

 :گفت

 .«بشن یجد توننیم هایشوخ»

 نیچن از فرار یبرا روش نیبهتر گرفتن دهیناد

 :گفتم و برگشتم اینا سمت به. بود یوحشتناک تیموقع

 من به هم یقسمت هی یبرد که یشرط اون از دیبا»

 بینص هاشسکه و بشکنه بود کینزد من دماغ! یبد

 «شد؟ تو

 صورتم یجلو رو سکه قرمز یهاسهیک خنده با اینا

 :گفت و داد تکون

 چقدرهر. نکردم یبند شرط اشتباه تاحاال من تانیکاپ»

 .«دیبردار دیخوایم
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 یرهیجز به و گذاشتم بازوش یرو دست لبخند با

 امیلیو رهیخ نگاه تونستمیم هنوز. دوختم چشم ناتهام

 شده یزیچ متوجه نکنه. کنم احساس خودم یرو رو

 دیبا بردیم خودش به من حس از ییبو اگه بود؟

 دینبا هرگز. کردمیم پرت ایدر یتو میمستق رو خودم

 !هرگز. دادمیم مرد نیا دست گزک
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 انداخته لنگر ناتهام ساحل در یمتعدد یهایکشت

 و اختاند لنگر ما از زودتر نوئل تانیکاپ یکشت. بودن

 گذاشتن قدم از یخوشحال با هاملوان. رفت رهیجز به

 باروت، یخال یهابشکه داشتن امن یساحل یرو
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 آماده کردن پر یبرا رو غذا یسبدها و یدنینوش

 رفتیم راه سرشون یباال تیجد با امیلیو. کردنیم

 :دادیم یدستورات و

 کی یبرا یکاف یغذا. دیکن هیته تپانچه یبرا گلوله»

 میبر لیه نیگر به قراره که درسته.بودن ایدر یرو ماه

 یتو مینتون شهیم باعث ینظام نیقوان اونجا اما

 یکاف یاندازه به غذا دیبا نیبنابرا. میبگرد دهکده

 یهامعامله! تازه یهاطناب زات،یتجه. میباش داشته

 هی تا میبتون که الزم یغذا و مرغ چندتا! بخور بدرد

 ینییپا طبقه. میباش داشته مرغ تخم ایدری رو مدت

 .«داره یخال یجا ،یکشت

 .ستادیا کنارم کارال

 .«بود یخوب یمبارزه»
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 :گفتم و برگشتم سمتش به

 .«ممنون»

 .«یاینم خوشحال بنظر»

 محو زود یلیخ یروزیپ از یآن لذت نبودم، خوشحال

 .بود کرده پر قیعم یاضطراب رو جاش و بود شده

 .«نگرانم»

 «دزدک؟ خواب خاطر به»

 مشکالتم از خودم جز نبود قرار کسچیه دم،یگز لب

 . شدیم شتریب ذره ذره داشت که یمشکل. بدونه یزیچ

 .«هیعیطب شهیم تموم داره زمانم. آره»

 .نشست امشونه رو دستاش و شد یجد نگاهش

 .«کن نگاه من به»



 

Romanzo_o 940 

 تینها من. موند رهیخ صورتش یرو نامتمرکز نگاهم

 ردهک استفاده امیلیو با مبارزه یبرا رو قدرتم و تمرکز

 بهم داشت یزمان هر از شتریب ضعف حاال و بودم

 .شدیم رهیچ

 .«یاینم خوب اصال بنظر. زابلیا بگو رو راستش»

 :گفتم و دمیگز لب

 کم مغزم تیفعال کنمیم احساس.! ستین یمهم زیچ»

 یفراموش گاها و جهیسرگ. ندارم یادیز تمرکز شده،

 .«ساده یزایچ هی

 :گفت و شدن گرد چشماش

 «؟ینگفت زودتر چرا»

 :گفتم و دادم باال یاشونه
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 «کرد؟یم یفرق»

 یوقت تا! یکن استراحت دیبا تو. کردیم فرق که البته»

 از ادیز تالش هر میریبگ پس رو خوابت میبتون که

 و بره لیتحل تیبدن یقوا زودتر شهیم باعث یحد

 .«ارهیب کم بدنت زودتر دیشا

 نیا خاطر به نکهیا از. دمیترسیم نیهم از هم خودم

 شدن تموم از قبل آوردمیم خودم به که یفشار همه

 از مقاومتش بدنم دزدک خواب به دنیرس و مهلت

 . بشه میتسل و بره نیب

 سرم یتو یبیعج یصدا مدام که بود یروز چند

 سا،یکل یهاناقوس یصدا مثل ییصدا. دمیشنیم

 که ییصدا. مانند زنگ و شوم یآهنگ ضرب ییصدا

. فتهیب لرزه به بدنم یهااستخون تمام شدیم باعث
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 که هربار اما شدیم تموم بعد و بود هیثان چند اشهمه

 کردمیم حس شدیم منعکس سرم یتو صداش

 . کشهیم ریت سرم یتو داخل از یزیچ

 ود. کنم نگران یزیچ نیچن با رو یکس خواستمینم

 دردها، تمام بودم کرده یسع رو گذشته یهفته

 رو کردیم بروز داشت که یمشکالت و هاجهیسرگ

 یزیچ به لیتبد داشت بودنم جیگ اما کنم پنهان

 . شدیم مشهود

 رو امیلیو یصدا و داد ینیسنگ سرم پشت یاهیسا

 .دمیشن

 .«دیبش آماده شدن ادهیپ یبرا»

 :گفت کارال که بودم نکرده باز لب

 .«تانیکاپ میمونیم یکشت یتو ما»
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 حیوضت کارال. بود من به پشت از امیلیو نیسنگ نگاه

 :داد

 زمانش از یادیز مدت. کنه استراحت دیبا زابلیا»

 .«ادیب فشار بهش دینبا. ستین خوب حالش. نمونده

 .«من سمت برگرد»

 .برگشتم سمتش به تمام یلیمیب با

 «گه؟یم یچ کارال. یبود خوب که مبارزه یتو»

 :گفتم ارمیب نییپا رو گاردم نکهیا بدون

 .«اسساده یجهیسرگ هی. خوبم»

 :گفت بالفاصله کارال

 حالش اصال که مشخصه چشماش از. گهیم دروغ»

 زانیم همون شده باعث شما با مبارزه. ستین خوب
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 کم داره بدنش. بده دست از هم رو داشت که یقدرت

 .«میکن سکیر میتونینم. ارهیم

 ور خودم کردم یسع شد، قیدق چشمام به امیلیو نگاه

 و یکشت خوردن تکون با اما بمونم محکم و نبازم

 بهم مضاعف یاجهیسرگ ساحل، به شدنش کینزد

 یسکندر شد، یخال پاهام ریز کردم حس و داد دست

 هب عیسر امیلیو دست. داشتم نگه رو خودم و خوردم

  .نشست شیشونیپ یرو یفیظر اخم. شد چنگ مچم

 خوب یغذا برات گمیم. بکش دراز و اتاقت تو برو »

. کن استراحت و بخور غذا خوب پس. ارنیب

 «؟یمتوجه. یبد انجام یااضافه کار چیه خوامینم

 :گفتم و گذاشتم سرم یهاقهیشق یرو رو دستم

 ...«من»
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 یبگ رو خوبم یمسخره یکلمه اون گهید بار هی اگه»

 .«ایدر تو کنمیم پرتت خودم

 داتیتهد. نزنم لبخند تا فشردم هم یرو رو هاملب

 . بود دارخنده هم شیجد

 استراحت جز یکار اگه. بمون سرش یباال کارال،»

 از. یکن ریزنج تخت به رو پاش و دست یتونیم کرد

 .«یدار رو دستور نیا من طرف

 :گفت یجد و خشک لحن با کارال

 .«تانیکاپ بله»
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 اتاقم سمت به و گرفت رو بازوم ریز تیجد با

 :گفتم و دمیخند حالیب. کرد تمیهدا

 !«خشک و آزاردهنده. نیشیم یخوب میت»

 از بعد بودم مطمئن بخوابم، هاساعت خواستیم دلم

 بدون بود قرار یمتوال هفته نیچند خوابم گرفتن پس

 :گفتم و دمیکش یاازهیخم. بخوابم توقف

 یهادونه که همونا. خوادیم گرم یدنینوش هی دلم »

 .«داره یاقهوه

 اسم کردم یسع. موند رهیخ من یرو کارال نگاه

 گهبر هی مثل ذهنم انگار اما ارمیب ادی به رو یدنینوش

 . بود شده یخال دیسف

 ...«یدونیم. کنم استراحت کمی دیبا»
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 فشار بهم هوی انگار. کردنیم فرار ذهنم از کلمات

 ریت سرم یتو یزیچ. بود ختهیر بهم زیچ همه و اومده

 . دیکشیم

 و دست. بکشم دراز تخت یرو تا کرد کمکم کارال

 یسع و بستم هاموپلک. بودن حسیب و سرد پاهام

 ثلم بود، داریب ذهنم. کنم گرم پتو ریز رو خودم کردم

 کاش. ستهیبا حرکت از تونستینم هرگز که یساعت

 ساعت کی یبرا. کردمیم خاموش رو مغزم شدیم

 . بخوابم ذاشتیم و شدیم خاموش شده هم

 دنینخواب. کردم دزدکخواب نثار یدشنام دل ته از

 یبار نیآخر از. برسونه جنون به رو آدم تونستیم

 رو هاملوان یصدا. گذشتیم یلیخ بودم دهیخواب که

 یصدا شدن،یم ادهیپ یکشت از داشتن که دمیشنیم
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 یصدا. ساحل یتو بزرگ یهابشکه افتادن تلپ تلپ

. کردنیم پرواز یکشت عرشه یباال که ییایدر یهامرغ

 . بود یماه دیص یبرا فرصت نیبهتر

 خوردن یبرا ییاشتها حال نیع در یول بودم گرسنه

 یتو امشب قطعا که کردم فکر امیلیو به. نداشتم

 یبرا. کردیم یگذرونخوش یحساب مهمانخانه

 هدوبار و بزنم ناندیفرد به یسر خواست دلم یالحظه

 نجااو دیشا. بخوابم مسافرخونه نرم و گرم تخت یتو

 بدنم اما خواستیم ذهنم کنه، کمکم تونستیم یکس

 پتو زدن کناری برا یتوان دستام. کردینم یهمراه

 . نداشتن

 چنبره توپ ریز قبل از شتریب یکم تونستم فقط تاینها

 . بزنم
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 یرنگ قرمز خطوط بود، افتاده گود چشمام ریز

 سه کارال. بود کرده سرخ رو چشمم یحدقه یدیسف

 آورده خوردن یبرا یزیچ برام و بود زده سر بهم بار

 به بودم زده زل اونقدر و بود شب یهامهین. بود

 اندک همون چشمام که یخط یهاکتاب خطوط

 یصدا. بود داده دست از هم رو داشت که یتمرکز

 ظرف. شد داخل اندرو و دمیشن رو در به یاتقه

 ...کیک بزرگ برش هی. بود دستش یتو یبزرگ

 .نشست تخت یرو کنارم

 «؟ینشد ادهیپ یکشت از هیبق با چرا تو»

 :گفت و گرفت صورتم یجلو رو کیک از یاتکه

 کمی تا رفت کارال. کردم عوض کارال با رو جام»

 .«کنه هیته لهیوس
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 به هیشب یعطر. داد نوازش رو مشامم کیک عطر

 پنجره کنار و پختیم مادرم که یبیس یهاکیک

 شهیش یرو که یبخار. بشه خنک تا ذاشتیم

 کیک کینزد گربه هی نیع که یمن و نشستیم

 کهیت هی خوب تیموقع هی تو تا دادمیم کیکش

 .بردارم خودم یبردا رو بزرگش

 «تان؟یکاپ»

 چهره دیکش طول هیثان چند. اومدم رونیب هپروت از

 . کنه دایپ وضوح چشمام مقابل اندرو

 ور ازش کهیت هی و گرفتم دستش از رو کیک برش

. نبود مامان یهاکیک طعم یخوب به طعمش. دمیبلع

 چون میکردیم فکر مشترک یاخاطره به هردو دیشا

 :گفت اندرو
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 هرگز. کردیم درست یاخوشمزه یهاکیک مادرت»

 .«نخوردم مادرت دستپخت یخوب به ییغذا گهید

 :گفتم آهسته

 .«نطوریهم منم»
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 .دیرسیم نظر به نگران نگاهش

 «خوبه؟ حالت یمطمئن»
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 احساس. زدیم زنگ سرم یتو دوباره ناقوس یصدا

 گوشم به دور یافاصله از اندرو یصدا کردمیم

 .رسهیم

. میکن داشیپ زودتر دیبا کنمیم فکر فقط. خوبم»

 چطور که ندارم یادهیا چیه که نجاستیا مشکل

 .«کنم داشیپ

 اونجا به روز چند ظرف م،یکنیم حرکت فردا»

 .«میرسیم

 :گفتم و دادم باال یاشونه

 «م؟یریبگ پسش دیبا یچطور ؟یچ بعدش»

 :گفت و شد مهربون نگاهش

 .«میکنیم دایپ براش یراه هی»
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 . شد رنگکم سرم یتو صدا

 تقال یبرا یتوان من. خودتون به سپرمشیم. خوبه»

 .«ندارم کردن

 :گفت و شد بلند جا از

  «ارم؟یب برات یخوایم یزیچ»

 .«ممنون نه»

 رو شمع لرزون یشعله. رفت رونیب اتاق از اندرو

 که حاال. زدم زل سقف به یکیتار در و کردم خاموش

 و اوهام در تونستمیم حداقل بخوابم شدینم

 که یکس یبرا زمان گذشت. برم فرو خاطراتم

 . بود آورعذاب و سخت دیخوابینم
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 ناتهام ساحل یرو ییایدر دزدان خوندن آواز یصدا

 ور انگشتام. خوب خاطرات از یبیترک. دمیشنیم رو

 داغ یرو و رسوندم دستم یکی اون مچ به آهسته

 گهید انگار. دمیکش ییایدر دزدان عالمت یخوردگ

 یریتصاو کردمیم احساس. بود شده من از ییجز

. هستن دنیچرخ درحال یکشت سقف یرو درخشان

 شکل هزاران و هارهیدا ضربدرها، ب،یعج یریتصاو

 .رمیبگ ازشون رو نگاهم تونستمینم که گهید بیعج

************************************

********************* 

 رو اطرافش دختر سه و نشسته راحت کاناپه یرو

 یزچوبیم یرو از رو یدنینوش جام. بودن کرده احاطه

 جادیا امواج محو نگاهش. داد بهش یتکون و برداشت
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 هب بدنش بود، خسته. شد یدنینوش سطح در شده

 یتقال گرچه کرد،یم درد امروز یمبارزه خاطر

 دو با تونستیم خواستیم اگه. بود نکرده یچندان

 بل، نامتمرکز نگاه اما باشه، دونیم برنده حرکت

 از که نبود یزیچ حرکاتش یتو مشهود یجیگ

 نیا متوجه دیشا هیبق. بمونه جا زشیت یهاچشم

 شده متوجه یخوب به اون اما شدنینم قیعم تفاوت

 حال دخترک بود شده متوجه که بود هفته کی. بود

 و شده کم یاشتها از. نداره یراهروبه چندان

. بود دهیفهم اشنخورده دست بایتقر یغذا یهاظرف

 حرکت ریمس و نقشه مورد در یکنجکاو چیه نکهیا از

 ردهک سکوت و رفته یتدافع الک به بایتقر و کردینم

 تک تک یخوب به مدت نیهم یط امییو. بود
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 دونستیم که یاونقدر بود، شناخته رو رفتارهاش

 مشکالت و درد خاطربه بل یناگهان شدن ساکت نیا

 . نده انتقالش گرانید به داشت یسع که بود یدرون

 بش مهین بایتقر ؟یبگذرون خوش باهامون یخواینم»

 !«شده

 به رو خودش دخترها از یکی. اومد خودش به امیلیو

 لیو یگونه یرو رو دستش و کرده خم جلو

 . گذاشت

 خوش بهمون یحساب امشب قراره کردمیم فکر»

 .«بگذره

 ترمشغول ذهنش اما کردیم یفکر نیچن هم خودش

 یکی. کنه فکر یگذرونخوش به بتونه که بود یاون از

 و گرفت دستش از رو یدنینوش جام دخترها از گهید
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 یهادکمه سمت به هاشدست. دیسرکش نفس کی

 دخترها داغ یهابوسه. شدن دهیکش امیلیو لباس

 .ببره یمرد هر سر از هوش تونستیم

 یدستا به رو خودش و کنه آزاد رو ذهنش کرد یسع

 نتونسته که شدیم یمدت. بسپره دخترها فیلط و گرم

 و تبس رو چشماش. کنه استفاده یموهبت نیچن از بود

 حرکت شکمش یرو فیلط یهادست داد اجازه

 با هک افتاد بل ادی به و افتاد سوزش به زخمش. کنن

 و کردیم زیتم براش رو زخم یجا حوصله صبرو

 نبود بل یهامراقبت اگه دیشا. بود کرده مراقبت ازش

 . کردیم عفونت شیپ هامدت زخمش

 ریاخت نیا اگه. دیچیپ سرش یتو یزنگ مثل ینگران

 به تجارت و معامالت ؟یچ شدیم یبد اتفاق باعث
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 و شده پر زاتیتجه و هابشکه بود، رفته شیپ یخوب

 حرکت یآماده یکشت. بودن شده داده انتقال یکشت به

 اما بده حرکت دستور ترعیسر تونستیم امیلیو و بود

 تاستراح خودش به رو شب کی بود گرفته میتصم

 اما. شه بهرمند ناندیفرد یمسافرخونه یایمزا از و بده

 هوش دخترک شدیم باعث ریتاخ شب کی نیهم اگه

 ؟یچ بده دست از رو حواسش و

 و زد کنار بودن شده برهنه بایتقر که رو دخترها کالفه

 :گفت

 .«االن نیهم. رونیب دیبر»

 ...«اما»

 :زد ادیفر

 !«رونیب گفتم»
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 نیا. بشه یعصبان و کالفه نقدریا نداشت سابقه

 یحت حاال اما بودن ناتهام یهانیبهتر شهیهم دخترها

 موهاش نیب یدست. بود نشده یاحساسات هم یاذره

 با و زدیم یسر هی یکشت به بود بهتر دیشا. دیکش

 الیخ با تونستیم وقتاون بل حال کردن چک

 .برسونه صبح به هاشمعشوقه با رو امشب راحت

 دوشش یرو رو رنگش یمشک شنل و شد بلند جا از

 . زد رونیب مسافرخونه از و انداخت
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 یشبانگاه خنک مینس بود، مطبوع رهیجز یهوا

 رو دارشحالت یموها و کردیم نوازش رو صورتش

 شدیم رد که یریمس هر از. ختیریم یشونیپ یرو
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 سر براش که دیدیم رو آشنا افراد ای هاملوان از یکی

 . دادنیم تکون

 «ام؟یلیو»

 شسمت به یمرد. ستادیا حرکت از ییصدا دنیشن با

 .اومدیم

 !«الروسید تانیکاپ»

 :گفت و گرفت امیلیو سمت به رو دستش مرد

 کردمیم فکر ؟یبرگشت ناتهام به فصل از موقع نیا»

 .«یباش دور نجایا از هالیما دیبا

 :گفت و نشست امیلیو صورت یرو یکج پوزخند

 «داده؟ قرار ریتاث تحت رو همه الک جان عاتیشا»
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 یشهنق و نیکشت رو بهیغر اون شما گفته اون. البته»

 .«نیدیدزد رو بادپا

 خشمش کرد یسع و کرد مشت رو انگشتاش امیلیو

 . نکنه یخال یگرید سر رو الک از

 .«قیرف یدونیم بهتر که خودت. یمیقد ینهیک هی»

 :گفت و داد تکون رو سرش الروسید

 نوئل. یشد کیشر. یشد همسفر زن اون با دمیشن»

 «داره؟ قتیحق نیا. کردیم فیتعر داشت

 نداشت رو مرد یمسخره یهاحرف یحوصله امیلیو

 .شه خالص دستش از بتونه زودتر کردیم دل دل و

 .«میکرد توافق باهم تورنادو تانیکاپ و من درسته»

 :گفت و دیکش بلندش شیر به یدست مرد
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 عرشه یرو زن هی! یبیعجا چه. نیمرل شیر ای»

 یکرد کارو نیا که یدار جرات و دل یلیخ! یکشت

 خودم به یتونستیم یبود یکشت دنبال اگه. امیلیو

 جون به رو ینحس و یبدبخت سال هفت. یبگ

 .«یدیخر

 یخرافات مردک. کرد پر رو وجودش خشم احساس

 !بزدل

 :گفت و بزنه لبخند زور به کرد یسع

 یکشت یزود به من. قیرف یدار که یلطف از ممنون»

 .«رمیگیم رو خودم

 . ارمیب بدست رو طالها نکهیا از بعد داد ادامه دل در
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 مینس کرد حس بادپاف ینهیگنج و طالها فکر از

 و طال حجم اون فکر. کرد عبور درونش از یخنک

 .باشه بخش لذت براش تونستیم هم تیموفق اون

 ور یبیعج حرکت الروسید سر پشت ییجا نگاهش

 حرکت هاهیسا نیب از یزیچ ایدر لب یکیتار در. دید

 حرکت زیت نگاهش. رفت هادرخت پشت به و کرد

 تمس یحت اما بود؟ دهید اشتباه. کرد دنبال رو هابرگ

 گذاشت الروسید یشونه یرو رو دستش! نبود هم

 :گفت و

 نمتیبیم دوباره بعدا. یزیچ هی دنبال برم دیبا من»

 .«قیرف

 هی هم دیشا دزد؟ هی. کرد تند رو هاشقدم

 ...نبود انسان اصال که یموجود هم دیشا...خرابکار
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 اتفاق چیه ناتهام در زد، کنار رو یمنف افکار نه

 رهیجز نیا خاک یتو یزیچ انگار. فتادینم ییماورا

 رو یدردسرساز موجود هر و خطر مشکل، هر که بود

 ناندیفرد یشانسخوش طلسم گرچه. کردیم دور

 .نداشت اثر الک جان یرو بود که یهرچ

 !بود الک مطلق ینحس
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 زیت رو هاشگوش و دیپر هابوته و هادرخت پشت

 دور ادیز که دیشنیم رو تند ییهاقدم یصدا. کرد

 نیا که یکس. نشست تپانچه یرو دستش. نبودن

 قصد قطعا دیدویم هادرخت نیب دزدانه شب ساعت
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 از یکی از یدزد قصد دیشا. داشت یخرابکار

 !هایکشت

 که دید رو یاهیسا. کرد صدا دنبال دنیدو به شروع

 و قدرت هاشگام به شد، دیناپد هادرخت پشت تند

 از داشت جلوتر که دید رو یمرد و داد سرعت

 و نبود بلد رو ریمس انگار اما کردیم فرار دستش

 به. شدیم گم یجنگل و قیعم یهادرخت نیب داشت

 ونریب رو تپانچه ستادنشیا و مرد شدن جیگ محض

 :گفت و کرد ییهوا یکیشل و دیکش

 !«بمون سرجات»

 با امیلیو. بود افتاده رعشه به بدنش. ستادیا سرجا مرد

 :گفت بود ماشه یرو دستش کهیدرحال تیجد

 ...«کاریچ نجایا...برگرد»



 

Romanzo_o 966 

 صورتش، یرو نور شدن دهیتاب و مرد برگشتن با

 صورت به. شد خشک هوا یتو امیلیو دست

 و گشاد یهالباس به شد، رهیخ بل یزدهوحشت

 اندرو یبرا بنظر و نبود بل به متعلق که یامردونه

 نییپا و باال ادیز دنیدو از اشنهیس یقفسه. دیرسیم

 .بود شده دیسف گچ مثل صورتش و شدیم

 «بل؟»

 از هم دیشا درد؟ از رفت، درهم دختر صورت

 ...ترس

 لدنبا باز ؟یکرد تنت هیچ نایا ؟یکنیم کاریچ نجایا»

 «زابل؟یا یهست یخرابکار چه

 :دینال مستاصل و رفت عقب یقدم بل

 «د؟یشناسیم منو شما»
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 نگاه در. افتادن نییپا و شدن شل امیلیو یهادست

 یاجوجه مثل. نبود ییآشنا از یاثر چیه دختر لرزان

 زدهوحشت و تنها ب،یغر باشه، افتاده دور لونه از که

 . بود

 و دیرسیم بنظر معصومانه یبیعج طرز به صورتش

 صداش یتو بغض کرد، زدن حرف به شروع یوقت

 درد به امیلیو دل شد باعث که یبغض. بود مشهود

 .ادیب

 «ن؟یبد نشونم رو خونه راه شهیم کجام؟ من»
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. انداخت بل تن یتو اندرو یهالباس به ینگاه امیلیو

 زا باشه؟ بل مراقب بود قرار چطور تیخاصیب مردک
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 خودش به هنوز بل. شدن مشت هاشدست تیعصبان

. دیچرخیم اطراف به زدهوحشت نگاهش و دیلرزیم

 :گفت و گذاشت لباسش یتو رو تپانچه امیلیو

 .«بلدم رو راه من ایب»

 . باشه کرده اعتماد بهش اومدینم نظربه

. یمونیم تنها جنگل تو یاین اگه. رمیم دارم من»

 !«داره گرگ نجایا

 ور دستش امیلیو. شد کینزد بهش قدم چند مردد بل

 :گفت و کرد دراز بل سمت به

 .«دمیم نشونت رو راه. ایب»

 دست یتو و اومدن باال آهسته زابلیا یهادست

 که دبو یاون از سردتر دستش. شدن محو امیلیو بزرگ
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 ثلم پوستش که نبود لیدلیب. کردیم تصور امیلیو

 .بود شده دیسف روح

 یشوخ داشته بگه و بخنده زابلیا بود دواریام هنوز

 به و گردوندیبرم رو سرش که هربار اما کردهیم

 یتو که یبگیغر سرد برق شدیم رهیخ چشماش

 یزیچ واقعا. لرزوندیم رو تنش دیدرخشیم چشماش

 .آوردینم ادی به رو

 یکشت به و کردن عبور ساحل یهاشن یرو از

 .دنیرس

 .«خونه یریم یبش که یکشت نیا سوار»

 یبغض اب و کرد برانداز رو کریپغول یکشت زابلیا نگاه

 :گفت بود مشخص صداش یتو هنوز که

 «کشه؟یم طول یلیخ»
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 .«اصال نه»

 «؟یدیم قول»

 یمرد به بتونه دیشا تا رهیبگ قول خواستیم مصرانه

 .کنه اعتماد شناسهینم که

 :گفت یسخت به امیلیو

 .«دمیم قول»

 یک از. کرد بلندش و انداخت زابلیا یپاها ریز یدست

 ودب یبار نیآخر از ترسبک بود؟ کرده کم وزن نقدریا

 چشماش ریز رهیت یهاهاله به. بود کرده حملش که

 نابودش داره درون از یزیچ بود مشخص. کرد نگاه

 و شدن حلقه گردنش دور زابلیا یهادست. کنهیم

 امیلیو نهیس یقفسه به رو خودش بانهیغر دخترک

 . چسبوند
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 رشهع به یوقت و رفت باال هاطناب از یراحت به امیلیو

 حمل اتاق تا خودش رو زابلیا داد حیترج دیرس

 یرس با که دید رو اندرو کرد باز رو اتاق در یوقت.کنه

 .بود افتاده نیزم یرو برهنه یبدن و یخون

 .دیکش یاخفه غیج اندرو دنید محض به زابلیا

 منو. شناسمینم تورو من. خوامینم. امیب خوامینم»

 .«نییپا بذار

 و کرد مهار رو زابلیا یهادست یسخت به امیلیو

 :گفت

 «کرده؟ تتیاذ مرد نیا»

 .بود شده گرد و درشت زابلیا یهاچشم
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 من. داره نگه نجایا منو داشت یسع یول نه»

 ...«بود گرفته رو مچم چرا...شناسمشینم

 یابچه به رو یحرف بخواد انگار شمرده شمرده امیلیو

 :گفت کنه یحال چهارساله

 «؟یشناسیم منو»

 .داد یمنف جواب سر حرکت با زابلیا

 «؟یاومد باهام چرا پس»

 . بود سکوت جوابش

 و امیم بعدش. نجایا از برمشیم من. کن اعتماد بهم»

 «باشه؟ میبرس تا مونمیم شتیپ
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 به. ادد تکون باشه ینشونه به رو سرش آهسته زابلیا

 امیلیو و بود کرده اعتماد امیلیو به بود که یلیدل هر

 .دهیم باد به رو زابلیا یزندگ اشتباه هی دونستیم

 یرو خشونت با برد رونیی اتاق از و کرد بلند اندرو

 .زد پهلوش به یلگد و انداخت یچوب کف

 «تیخاصیب کن باز رو چشمات»

 لحظه چند یبرا. کرد باز رو چشماش و دینال اندرو

 ودب افتاده که یاتفاق یاداوری با بعد و شد سردرگم

 :گفت

 .«تورنادو تانیکاپ... تانیکاپ»

 ودب رفته فرو درهم وحشتناک که ییهااخم با امیلیو

 :گفت
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 رو جلوش ینداشت عرضه کرد؟ فرار و زد تورو»

 «؟یریبگ

 :گفت و گذاشت سرش پشت رو دستش اندرو

 دهز زل دمید. ببرم قهوه اشواسه اتاقش به برگشتم»

 صداش یهرچ. کنهیم زمزمه رو ییزایچ هی و سقف

 و مکرد بلندش. باشه شده مسخ دمیترس. دینشن زدم

 هاهوونید نیع دید منو یوقت. گوشش یتو زدم آهسته

 آرومش زحمت به. کنه فرار کرد یسع و زد غیج

 ینو زد یچ هی با بدم اب هشی خواستم تا و کردم

 .«سرم

 :گفت و شد بلند جا از

 .«میکن داشیپ دیبا»

 :گفت یعصب امیلیو
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 هیزیچ از ترمیوخ وضع یول اتاقه یتو کردم داشیپ»

 هاملوان هم بعد. اریب رو یمیج برو. زدمیم حدس که

 به. میکنیم حرکت بالفاصله. یکشت به برگردون رو

 لیه نیگر از بعد ،یبعد مقصد در بگو نوئل تانیکاپ

 .«مینیبیم رو اونا

 :گفت و انداخت اندرو یرو رو شنلش

 !«مقاح! کرده لختت دختر هی. کن تنت هم یکوفت هی»
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 یحالت با اتاق از یاگوشه هنوز بل برگشت، اتاق به

 دیشک صورت به یدست امیلیو. بود ستادهیا یتدافع

 .ودب نگرفته قرار یسخت طیشرا نیچن یتو حالتابه
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 و بود بل ونیمد چندبار و نیچند یبرا رو شیزندگ

 در دادن تیاهم. باشه تفاوتیب تونستینم حاال

 بود نیا اونم داشت، مهم اصل هی شهیهم. نبود ذاتش

 االن اما کنه فرار و کنه رها رو مشکالت که

 .بزنه جا تونستینم

 شنگاه. بود رهیخ امیلیو به درشتش یهاچشم با بل

 .یبگیغر و یاعتماد یب یناامن ترس، از بود پر

 بل یهاچشم دیدیم نکهیا از. بود آزاردهنده ینوع به

 بخندل دنشید با قبل مثل ای ندارن رو قبل یآشنا برق

 کرده فراموشش بل نکهیا از. شدیم یعصب زنهینم

 که یخشم. کردیم خشم و یسردرگم احساس بود

  انتظار انگار. دونستینم رو لشیدل هم خودش

 .خودش جز کنه فراموش رو یزیهرچ دخترک داشت
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 عقب محتاطانه زابلیا. اومد داخل یمیج و شد باز در

 با ییهابهیغر. بودن بهیغر براش افراد نیا رفت،

 ...ترسناک یهاهیسا

 و شد فضا بودن یرعادیغ متوجه سرعت به یمیج

 .دوخت چشم لیو به پرسشگر

 :گفت ساده لیو

. ادینم ادشی رو یزیچ. داد دست از اشحافظه هوی»

 !«یچ چیه

 فشار هم یرو هاشوپلک و بست چشماشو یمیج

 .داد

 یمیعال قطعا تان،یکاپ شهینم شروع هوی یزیچ چیه»

 نیا هب نکهیا قبل برادرم. بده بروز نخواسته و داشته

 و سر یتو ادیز درد. داشت دیشد درد برسه مرحله
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 یول داسته درد هم تورنادو تانیکاپ حتما...جهیسرگ

 .«بندازه لیتعج به ای کنه نگران رو ما نخواسته

 :دیغر امیلیو

 !«احمق یدختره»

 :گفت نهیس به دست

 «م؟یکن کاریچ دیبا»

 :گفت نگران یمیج

 ناال. میبرس لیه نیگر به دیبا. میندار یادیز وقت»

 زودتر بگذره شتریب یهرچ یول ستین ادشی مارو

 ادشی گهید فردا ممکنه یعنی. شهیم پاک اشحافظه

 تساع کی به روند نیا و افتاده یاتفاق چه امروز ادین
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 و شوک دچار که یحد در. برسه کمتر دیشا و

 ...«و شهیم یهوشیب

 ینفر نیآخر عاقبت دونستنیم هردو. کرد سکوت

 .بود یچ بود شده دزدک خواب گرفتار که

 :گفت و کرد پرت زیم یرو رو کالهش کالفه امیلیو

. سرعت همه با. لیه نیگر سمت میکنیم حرکت»

 . «ارنیب غذا کمی بگو

 گرن چهره به کالفه امیلیو. رفت و کرد اطاعت یمیج

 :گفت و شد رهیخ بل یدهیپر

 استراحت نجایهم! یکرد درست یگرفتار چه نیبب»

 .«برگردم من تا کن
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 زیهرچ و یخوابکم اد،یز یدنینوش بود، خسته

 خراب رو خوبش افتیض که مخصوصا...یاگهید

 . بود کرده

. دز چنگ دستش به یزیچ برسه در به نکهیا از قبل

 :گفت و شد زونیآو بازوش از ملتمسانه بل

 .«ترسمیم من. نرو کنمیم خواهش»

 ودب نگاهش ریتاث. شد خشک هوا و نیزم نیب دستش

 نیا اثر هم دیشا...التماسش و بغض از پر یصدا ای

. ودب نزده یحرف نیچن امیلیو به یکس هرگز که بود

 تیامن حس شدیم باعث امیلیو بودن و دیترسیم

 رارف یجا به یکس که بود یبار نیاول. باشه داشته

. بمونه کنارش بخواد ازش کردن یدور و کردن

 اما بود داده راه تختش و اتاق به رو یادیز یهازن
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. بود اوردهین دوام شب چند از شتریب یکس هرگز

 هازن با ارتباط شدن تریطوالن به یلیتما هم خودش

 زیچ کردیم اعتراف دیبا حاال اما. دادینم نشون

 از حرف نیا دنیشن. بود کرده لمس رو یدیجد

 زطر به نبود کسچیه به یمتک که یدختر زابل،یا

 یمینس انگار. داد قلقلک رو احساساتش یندیخوشا

 .باشه گذشته درونش از خنک

 شتریب رو زابلیا نیا نبود، هم بد چندان دیشا

 بچه هب هیشب ،یوحش یپلنگ یجا که حاال. دیپسندیم

 . بود شده مظلوم یاگربه

 زیم یرو رو ینیس شد، وارد غذا ینیس با میج

 .رفت و گذاشت

 .کنه ادهاستف شتریب طیشرا نیا از اومدینم بدش امیلیو
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 .«میبخور یزیچ هی دیبا نیبش برو. رمینم باشه»

 انگار نشدن شل امیلیو نیاست از یاذره هاشدست

 امیلیو هاشانگشت کردن شل محض به دیترسیم

 . بشه دیناپد یدود مثل
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 هی مثل که یکس با نبود بلد اصال بود، شده کالفه

. نهک رفتار چطور بود گمشده و دهیترس یبچه دختر

 تفاقا ای فرار باعث تونستیم یاشتباه نیترکوچک

 .بشه بد

 را رشس زابلیا نشست، بل به فاصله نیترکینزد با

. بود دوخته انگشتانش به را چشمانش و انداخته نییپا

 یتو مدام و ختهیر یشونیپ یرو بلندش یموها
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 کردیم بشیترغ درونش یحس. ومدنیم چشمش

 یجلو اما کنه لمس رو موهاش و برده باال دست

 .گرفت رو خودش

 خوک گوشت از یکم و برداشت رو نون یاتکه

 :گفت و گذاشت داخلش رو شده خشک

 .«بخور غذا کمی ایب»

 تهآهس. گرفت دستش از رو نون و اومد باال بل یدستا

 نون یهاخرده هاش لب دور. کرد دنیجو به شروع

 هریخ بل یهالب یرو لحظه چند نگاهش بود، گرفته

 تخت یرو کنارش برهنه بل که افتاد یروز ادی. موند

 دهکر فکر دنشیبوس به روز اون چقدر بود، دهیخواب

 .بود افتاده جونش به خوره مثل فکر همون حاال. بود
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 نیرابناب. بشه مونیپش بعد که کنه یکار خواستینم

 .کرد گرم زدن حرف با رو سرش

 «بل؟ یبود یکشت تو چرا ادیم ادتی»

 مایلیو به رو درشتش یهاچشم و اومد باال دختر سر

 .دوخت

 .«ادینم ادمی یچیه»

 .«یکن فکر شتریب کمی چطوره»

 ادی به رو یزیچ داشت یسع انگار و کرد اخم بل

 :گفت و دیکش یشونیپ یرو رو دستش. ارهیب

 .«نیهم. ادمهی جغد هی فقط...جغد هی»

 ! یاگهید زیچ چیه نه اما داشت ادی به رو یدیش
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 و ختیر بهم رو موهاش و رفت باال ارادهیب دستش

 :گفت

 میبرس گهید روز چند تا دمیم قول. کن استراحت»

 .«خونه

 :گفت بود کرده تموم رو غذا حاال که زابلیا

 «چرا؟. بخوابم تونمینم اما امخسته»

 تگفیم یهرچ. بده سوال نیا به یجواب تونستینم

 .کردیم جیگ رو بل شتریب

 بدنت و یدیخواب مداوم روز سه دو نکهیا بخاطر»

 نم تا یبخون کتاب کمی چطوره. ادینم خوابش گهید

 «باشه؟ برگردم؟

 .ودب کنترل قابل و شده تراروم حاال دیرسیم نظربه
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 قفل در که کرد چک و رفت رونیب اتاق از امیلیو

 سمتش به نگران اندرو دیرس که عرشه یرو. باشه

 .اومد

 «چطوره؟ حالش»

 :گفت تفاوتیب

 .«افتضاحه»

 بره بل اتاق به خواستیم شد، رد کنارش از اندرو

 .دیکش رو دستش امیلیو یول

 .«یشینم کینزد بهش»

 :گفت و کرد اخم اندرو

 .«تانیکاپ ستین مربوط شما به»
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 و شد شتریب اندرو مچ یرو امیلیو انگشتان فشار

 :دیغر

 اون یتو رو پاش کسچیه ندم اجازه من یوقت تا »

 .«ذارهینم اتاق

 دیترسیم. نداشت اعتماد امیلیو به بود، یعصب اندرو

 .هکن استفادهسو زابلیا از ساماننابه طیشرا نیا در

 :گفت تحکم با امیلیو

 «تان؟یکاپ چشم یبگ دمینشن»

 که یمرد یجلو نداشت قصد بود، کرده لج اندرو

 .کنه خم سر نبود سشیرئ

 تانیکاپ اونم. کنمیم خدمت تانیکاپ هی به فقط من»

 !«شما نه. تورنادوئه
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 هاملوان به کمک یبرا و کرد آزاد رو دستش مچ

 دابع کرد، نگاهش ثابت قهیدق چند تا امیلیو. رفت

 !بعدا. دادیم بهش یحساب درست یدرس
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 غروب هربار با. بود شده بدتر اوضاع بعد روز چند

 داشت قبل روز از که یاحافظه تمام انگار دیخورش

. شدیم جنون دچار داشت کمکم و شدیم پاک دوباره

 اتاق واریدرود به رو خودش و زدیم غیج هاساعت

 .دیکوبیم

 .کنه آرومش تونستیم یسخت به هم امیلیو یحت

 گهن هاشانگشت نیب رو سکان و ستادهیا عرشه یباال

 رهیخ لیه نیگر به نقشه یرو چشمش. بود داشته
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. بود راه روز کی فقط. نداشتن یادیز یفاصله. بود

 .روز کی فقط

 :گفت و اومد باال هاپله از کارال

 .بخوره یزیچ ستین حاضر کنهیم هیگر داره بازم»

. اسزدهوحشت مرگ خد در. رهیم نیب از ینجوریا

 .«کننیم دنبالش هاهیسا گهیم

 طیشرا نیا تحمل. فشرد هم یرو هاشوپلک لیو

 .نبود آسون کسچیه یبرا

 .«میرسیم موقع نیهم فردا. نمونده یراه»

 :گفت و انداخت آسمون به ینگاه کارال

 ...«بشه طوفان اگه. کهینزد طوفان گنیم هاملوان»
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 دستش از کنترلش که ییصدا با و کرد اخم امیلیو

 :زد ادیفر بود شده خارج

 .«میرسیم موقع به ما. میرسیم موقع به»

 رفک نیا به خواستینم کسچیه. کرد سکوت کارال

 .فتادیم یاتفاق چه دنیرسیم رید اگه که کنه

 :گفت و نشست سکان یرو کارال دست

. نخورده یزیچ روزید از. کنمیم تیهدا یکشت من»

 .«تانیکاپ نیبد غذا بهش نیتونیم شما فقط

. رفت نییپا عرشه از و کرد رها رو سکان امیلیو

 موقع به اگه. زدیم زنگ سرش تو کارال یصدا

 دن؟یرسینم
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 دبلن یصدا که بود نذاشته پله نیآخر یرو پا هنوز

 وارید به یمشت یعصب. شکافت رو آسمون رعدوبرق

 ممعلو. شدن سرخ سرانگشتاش یهااستخون. دیکوب

 یادیز فقط اونا د،یکشیم طول چقدر طوفان نبود

 ...بود فرصت فردا آفتاب غروب تا فقط. نداشتن

 خواب یوقت.دیرسیم لیه نیگر به شده هرجور دیبا

 یفتال یحساب تونستیم بعد کرد،یم دایپ رو دزدک

 . ارهیدرب زابلیا سر یرو رو یعصب یفشارها نیا تمام

 اشک از سیخ یصورت با زابلیا. شد اتاق وارد

 نخورده دست ییغذا ظرف و کرده کز یاگوشه

 معج رو خودش شتریب امیلیو دنید با. بود مقابلش

 .کرد
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 نجو به یاانهیتاز مثل نگاهش یبانهیغر برق هربار

 .شدیم زده امیلیو

 «؟یشد یبد دختر بازم ؟یستین گرسنه»

 .«برم نجایا از خوامیم. برم خوامیم»

. کردیم تکرار رو جمله نیا صدبار یروز بایتقر

 .کجا به دونستینم هم خودش و بره خواستیم

 :گفت و نشست مقابلش نیزم یرو

 «؟یبر کجا»

 :گفت و دیچرخ اتاق دور بل زدهوحشت نگاه

 انگار...هستن جا همه. نباشن هاهیسا که ییجا»

 من...کننیم تماشام و ستادنیا دورتادور! منتظرن

 .«ترسمیم
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 .شدیم بدتر و بدتر داشت دیدیم که یتوهمات

 «برن؟ هاهیسا یخوایم»

 .داد تکون دییتا ینشونه به رو سرش بل

 .«برن اونا تا بخور رو غذات»

 مثل حوصله و صبر با و دیکش جلو رو غذا ظرف

 .داد غذا دختر به کیکوچ یابچه

 به شروع که بود نداده قورت رو قاشق نیسوم هنوز

 یااچهیدر انگار و شد خم ظرف سمت به. کرد سرفه

 .آورد باال رو خون از

 ینخو که بود شده رهیخ یاکاسه به زدهوحشت امیلیو

 .بود کرده پرش مانند لخته
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 و سست بدنش و بود شده گچ نیع و دیسف بل رنگ

 . بود حالیب

 :گفت و دیچرخ امیلیو یرو رمقیب نگاهش

 «؟یهست یک تو»

 .دیچرخ اتاق دور نگاهش

 «کجام؟ من»
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 یماریب به که یکس مثل کرد، دنیلرز به شروع بدنش

 دیچرخ باال به حدقه یتو چشماش. باشه دچار غش

 وقفهیب بدنش. شد مشخص چشمش یدیسف و

 .دیلرزیم
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. بود نشده مواجه یزیچ نیچن با حالتابه امیلیو

 آغوش در رو بل لرزون بدن مستاصل و مهیسراس

 :زد ادیفر و دیکش

. میرسیم میدار. نجامیا من...کن باز چشماتو بل؟»

 یصدا. ستین آوردن کم وقت االن. یاریب کم دینبا

 «؟یشنویم منو

 و دیچرخیم بل صورت و کمر یرو محابایب دستش

 به هآغشت رنگ دیسف کف. ارهیب بهوشس داشت یسع

 . بود زده رونیب بل یهالب یگوشه از یخون

 :زد ادیفر قدرت همه با امیلیو

 !«نجایا ایب...میج م؟یج»

 .شد باز در و دیشن رو یا.زدهشتاب یهاگام یصدا
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 ...«من یخدا»

 نهیبب تا دیکشیم کیکش انگار بود سرش پشت اندرو

 .خبره چه اتاق یتو

 :گفت و زد زانو زابلیا کنار میج

 خودش زبون وگرنه دهنش تو میبذار یزیچ هی دیبا»

 یتمد من مادر. میکن باز رو فکش دیبا. کنهیم قطع رو

 .«دمید ادیز رو حالت نیا من. بود قابله

. نهک بازش کرد تالش و گرفت رو زابلیا فک دست با

 چیه نبدو امیلیو افتاد فاصله هادندون نیب یکم یوقت

 فک. گذاشت زابلیا یدندونا یال رو دستش یفکر

 تدس گوشت یتو دندونا و شد قفل فشار با دوباره

 .رفتن فرو امیلیو

 !«دستت تانیکاپ»
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 :گفت بود اومده بند نفسش کهیدرحال امیلیو

 .«رهیم دست از داره...بکن یکار هی. ستین مهم»

 :گفت مضطرب میج

 .«اریب اب سطل هی...اندرو»

. دیرسیم گوش به زابلیا یگلو از یخرخر یصدا

 نوک بایتقر و شده یجار امیلیو دست از خون

 ور دستش نبود خاضر اما بود شده اهیس هاشانگشت

 رو نفس و کرده مشت رو اشگهید دست. برداره

. کنه تحمل رو درد داشت یسع و بود کرده حبس

 حس گهید هاشانگشت از یکی کردیم احساس

 .نداره

 یلیس قدرت همه با و برد باال دست مستاصل یمیج

 رو سرد اب یکم اندرو همزمان. زد زابلیا صورت به
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 متوقف حمله انگار بالخره و دیپاش صورتش یرو

. شد قطع بدن لرزش و شد باز هم از فک. شد

 از پلکاش بعد هیثان چند و شدن بسته کامل هاشچشم

 .شد باز هم

 :دینال یفیضع یصدا با

 ...«امیلیو»

 و نیخون یهاانگشت دور و برداشت یدستمال امیلیو

 .داشت ادی به رو اسمش زابلیا. دیچیپ اششده له

 :گفت و شد خم جلو به

 «.یبترس یزیچ از ستین ازین. عروسک نجامیا من»

 :گفت بود دهیپر رنگش کهیدرحال اندرو
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 موقع به میتونینم ما...شهیم دیشد داره طوفان»

 .«میبد یدلدار خودمون به اگه اساحمقانه. میبرس

 .دوخت چشم یمیج به امیلیو

 یاقاتف چه مینرس موقع به اگه بگو بهم گهید بار هی»

 .«فتهیم

 عدب و شهیم دهیکش داریب و خواب یایدن به روز سه»

 .«ادیبرنم ما از یکار گهید

 :دیغر امیلیو

 «؟یچ یعنی داریب و خواب یایدن»

 گفت یترفیضع یصدا با میج

 .«دمیشن که هیزیچ تنها نیا دونمینم»

 :گفت و کرد یمکث
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 .«دیکن راحتش درد از دیبا»

 و ترقیعم که نهیس قفسه زخم یرو درد از بل دست

 .داشت قرار بود شده شهیهم از تر پررنگ

 :دیپرس لیو

 «ه؟یچ منظورت»

 دهیکش داریب و خواب یایدن به یکس یوقت دمید من»

 و حد یب...درد اون. ادیم جسمش سر ییبال چه شهیم

 .«میکن راحتش درد از میتونیم فقط ما! حصره

 :گفت و رفت باال لیو یابروها

 «م؟یبکش اونو یگیم یدار»

 :گفت اندوه با میج
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 ییبال چه دمید من بکشه؟ زجر دیبذار دیخوایم»

 نجات دزدک خواب از تونهینم یکس. ادیم سرشون

 من...ترسناک یلیخ. ترسناکه تجربه هی اون. کنه دایپ

 .«بشه تموم زود دادمیم حیترج بودم اگه

. کشهیم شعله درونش خشم کرد احساس امیلیو

 .برگشت اندرو سمت به! خرفت مردک

 اگه یحت شهینم متوقف یکشت یطیشرا چیه تحت»

 «؟یدیفهم. ببلعه مارو طوفان

 :گفت مصمم اندرو

 .«قربان بله»

 .«دیباش زود رونیب دیبر حاال»

  .کردن ترکشون زیامترحم ینگاه با سکوت در هردو
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 برداشت یاپارچه بود، کرده فراموش رو دستش درد

. کرد پاک رو بل صورت یرو ختهیر کف و خون و

 بود گفته ییشگویپ. بود گفته یاگهید زیچ ییشگویپ

 از النا تونستینم. باشه گنج کردن دایپ یبرا دیبا بل

 ...نبود درست نیا. بده دستش

 .کردینم اشتباه هرگز رایس

 «ام؟یلیو»

 .«نجامیهم»

 هم دیدیم رو امیلیو هم انگار بود، تار و مات نگاهش

 .دیدینم

 .«بشم...راحت بذار...کن تمومش»

 .بود دهیشن. بود سرجا حواسش پس
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 .«نباش احمق»

 و کرد ترمحکم بل یشونه دور رو دستاش حلقه

 :گفت

 .«میرسیم موقع به...نترس...لیه نیگر به میرسیم ما»

 یبرا دینفهم. دنیبوس رو بل یشونیپ آهسته هاش لب

 .بل ترس کاهش یبرا ای بود خودش درد نیتسک
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 شب مثل رو هوا اهیس یابرها و زدیم رعد آسمون

 دهیکوب عرشه یرو ایدر بلند امواج. بودن کرده کیتار

 هب تا بودن گرفته محکم رو هاستون هاملوان و شدیم
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 تکون باد دست در هابادبان. نشن پرتاب ایدر

 و عرشه تمام بایتقر. بود سیخ جا همه و خوردنیم

 نمک یبو و شده سیخ بود عرشه یرو که یلیوسا

 یهیسا دور از. بود کرده پر رو جا همه یماه و ایدر

 یکشت شدیم باعث باد جهت اما شدیم دهید رهیجز

 یهمه با امواج. کنه حرکت ساحل سمت به نتونه

 و دادنیم حرکت جهت خالف به رو یکشت قدرت

 . بود شده سخت یکشت به یدهجهت

 دنید دیام به رو آسمون و ستادهیا عرشه یرو لیو

 آسمون چنان اهیس یابرها اما کردیم برانداز دیخورش

 مشخص روز و شب فرق که بودن کرده احاطه رو

 .نبود
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 و ستادیا کنارش بود آب سیخ کهیدرحال اندرو

 :گفت زناننفس

 ولط شب تا طوفان گهیم کارال. دهیشد یلیخ طوفان»

 ونهتیم اشتباه هی. ندارن حرکت توان هاملوان. کشهیم

 «م؟یکن کاریچ دیبا. ایدر تو بکشه رو همه

 پاک رو صورتش یتو شده جمع آب قطرات امیلیو

 صورتش به سرد و زیت یشالق مثل بارون کرد،

 .دیکوبیم

 بل که یالحظه همون از بود، گرفته رو مشیتصم

 .بود گرفته رو مشیتصم کنه راحتش گفت

 .«آب تو دیبنداز رو ییپارو قیقا»
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. کردیم امتحان رو شانسش. بود آروم و سرد صداش

 دهیکش ایدر اعماق به هردو ای دادیم نجات رو بل ای

 .شدنیم

 انگار موند، رهیخ بهش زدهوحشت یاچهره با اندرو

 .کردیم نگاه وانهید یمرد ریتصو به داشت

. آب تو دیبنداز ییپارو قیقا...یمیج...اندرو ا،ینا»

 !«حاال نیهم

 :گفت آهسته اینا. نداشت مخالفت جرات کسچیه

 .«کمه یلیخ ساحل به دنیرس احتمال ده،یشد طوفان»

 هنکیا تا ببندم شرط کم احتمال یرو دمیم حیترج»

 .«میکن تماشا رو مرگش و نکنم یکارچیه

 :گفت اندرو
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 .«میبد دست از رو تانیکاپ دو میتونینم»

 :گفت و دوخت اندرو به رو نگاهش امیلیو

 وت به یکشت داره دوست بل قطعا میبرنگشت اگه»

 .«برسه

 بل. رفت نییپا پلکان از. نموند یاگهید واکنش منتظر

 از خون بازهم و باز مهین چشماش بود، تخت یرو

 .بود زده رونیب لبش یگوشه

 یوحشتناک طرز به انداخت، بل بدن ریز رو دستاش

 .بود شده وزنسبک و الغر

 اینا و اندرو. رفت باال پلکان از کرد، بلندش یراحت به

 اطیاحت با داشتن دست در رو یکمک قیقا یهاطناب

 :گفت و ستادیا طناب کنار. بردنشیم نییپا
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 به و دیکن عوض یکشت پرچم شد مساعد که هوا»

 «ت؟کجاس تورنادو تانیکاپ یکلبه اندرو. دیایب ساحل

 :گفت سرعت به اندرو

 که هیوبچ ملبه هی تپه نیسوم یباال لیه نیگر یهاتپه»

 .«زرده یهاگل از پر دورش

 نییپا بل همراه کهیدرحال و گرفت رو طناب امیلیو

 :گفت دیپریم

 .«رسمیم موقع به»

 یحت یوقت نداشت مانیا حرفش به هم خودش

 .کنه دایپ رو دزدک خواب دیبا چطور دونستینم
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 داشت یسع امیلیو و خوردیم تاب امواج یرو قیقا

 نهک کنترل رو ریمس داشت دست در که ییپاروها با

 قدرت به ازین و بود سبک یادیز قیقا وزن یول

 .داشت زدن پارو یبرا یشتریب

 درد یوحشتناک طرز به اشدهید بیآس یهاانگشت

 بدنش آب دیشد یسرما از کردیم حس و کردنیم

 قیقا یتو و صورتش به هاموج. شهیم کرخت داره

 هک یصورت و سیخ ییموها با بل و شدنیم دهیکوب

 ثلم حرکتیب و سکوت در بود شده دیسف روح مثل

 .بود رهیخ یا نقطه به جسد

 ریمس یتو رو قیقا تا آورد فشار دستش عضالت به

 انگار که یجور زدیم پارو قدرت همه با. داره نگه

 . بود بسته یچوب یپارو دو نیا به شیزندگ
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 زحمت به و بود شده رهیت ایدر و یخاکستر آسمون

 :گفت بلند. دید رو جلوتر یکم شدیم

 .«میرسیم میدار. اریب طاقت»

 درد از یادیفر و بود باال رو بازوهاش زحمت به

 .رفت جلوتر یکم قیقا دیکش

 .«میایبرم پسش از...خوبه...خوبه»

 زخم از خون زد،یم پارو آب انیجر خالف در

 .نداشت یتیاهم یول بود افتاده راه هاشانگشت

 ییشگویپ گنج؟ خاطربه بود؟ شده مهم بل نجات چرا

 چرا؟ واقعا را؟یس
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 روحیب یهاچشم و دهیپر رنگ صورت یرو نگاهش

 انگار. آوردیم درد به رو قلبش یزیچ. نشست بل

 . دادیم آزارش تیوضع ابن با بل دنید

 ...گهید زیچ دیشا ای بود؟ نید احساس

 پر مشامش و خورد صورتش یتو سرد آب از یموج

 شده کینزد. ایدر کف یهالجن تند یبو از شد

 ...بودن

 .موند نمونده یادیز راه گهید

 که ودب نبسته نقش صورتش یرو یروزیپ لبخند هنوز

. زد بهم رو قیقا تعادل و خورد قیقا به یبلند موج

 لداخ لغزنده یماه مثل بل و شد کج طرف هی به قیقا

 افتاد آب

 !«بل»
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 هم اون از آب داخل دنیپر و بود اریاختیب ادشیفر

 .ارتریاختیب

 و شده شناور باال سمت به آب یتو بل یهادست

 از حباب چند. بودن شده پخش دورش موهاش

 باشه هداشت تقال توان نکهیا بدون و زد رونیب شینیب

 .شد دهیکش نییپا

 کرد شنا باال سمت به و گرفت رو دستش مچ لیو

. هن ای باشه طوفان نداشت تیاهم و بود یماهر شناگر

 .برسونه ساحل به رو خودش تونستیم شهیهم

 دندوناش کهیدرحال و گرفت رونیب آب از رو بل سر

 :گفت دادیم فشار هم یرو رو

 ...«اریب طاقت گهید کمی...میرسیم میدار»
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 نیهم و شده کندتر بل نبض کردیم حس

 .ترسوندشیم

 یاقو کردن برخورد یساحل یهاسنگ به پاهاش یوقت

 از زده خی یپاها به. شد دهیدم بدنش در یدیجد

 شده سرخ بندش پوست. داد حرکت فرمان سرماش

 سشیخ یهالباس به یاانهیتاز مثل سرما و بود

 .تاختیم

 .کرد دنیدو به شروع و گرفته دست یرو رو بل

 دبا یاهویه. کرد دنبال اندرو یگفته طبق رو ریمس

 .بود درآوده درواز به رو زیچ همه بایتقر

 در دهیخشک یهاساقه یحت و هابرگ خاشاک، و خس

 رو چشماش. بودن درومده گردش به طوفان دست

 اما نشن دشید از مانع هازگردیر تا بود کرده کیبار



 

Romanzo_o 1014 

 رفت باال که تپه نیسوم از. سوختیم چشماش هنوز

 .دید رو کلبه

 ...«بل خونه میدیرس. میدیرس»

 هم خودش نداشت، دنیدو توان گهید پاهاش

 از رپ ییسرباال کردیم وادارش که ییروین دونستینم

 اطراف. هییروین چه بره باال رو یال و گل و سنگالخ

 ندهپراک باد دست به که بود یزرد یهاگل از پر کلبه

 دود و بسته کلبه در. بودن درومده شهیر از و شده

 .زدیم رونیب دودکش از یظیغل

 ادآز رو دستش هی و رفت باال سیخ یچوب پلکان از

 . دیکوب در به قوا همه با و کرد
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. شکافت رو آسمون رعد بود، شده کیتار مونیآ

 پاهاش زد، زانو نیزم یرو. نکرد باز رو در یکس

 .نداشت توان گهید

 .دیکوب در به محکم دوباره و برد باال رو دستش

 رو کیتار آسمون مانند غرش یصدا با یاگهید رد

. انداخت هیسا بل صورت یرو نور و کرد روشن

 شده مسخ یآدم مثل شدن، باز ناگهان بل یهاچشم

 یتو وحشت و هراس. دوخت یانقطه به رو نگاهش

 و شد تند هاشنفس. انداخت هیسا صورتش

 . شدن گشاد هاشمردمک

 «؟یشنویم منو یصدا بل...بل»
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 .نبود دنشید به قادر لیو که دیدیم رو یزیچ انگار

 به آسمون سمت از و آباد ناکجا از یناگهان یاضربه

 . کرد برخورد بل جسم به محکم و اومد نییپا

 و دش حبس نفسش. افتاد نیزم لیو یهادست نیب از

 ...نزد پلک گهید

 ...هیثان چند

 .دیرس گوش به داخل از یتند یهاقدم یصدا

 .اوردم رو...تورنادو تانیکاپ. دیکن باز رو در... کمک»

 «کمک

 انگار اومد باال سانت چند اندازه به بل دست

 .کنه لمس رو یزیچ خواستیم
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 و دیکش یصدادار نفس. بود ثابت راه نیب دستش

 به هم دستش هم یرو هاشپلک افتادن با همراه

 .افتاد نیزم

 ییهاچشم با یزن و شد باز یریرجیج یصدا با در

 .شد ظاهر در نیب در زدهوحشت
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 به مایلیو. کرد باز رو راه و دیکش غیج بل دنید با زن

 .ببره داخل رو بل و شه بلند تا اورد فشار پاهاش

 .کرد اشاره کاناپه به و رفت جلوتر زن

 . «نجایا دشیبذار»
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 سیخ نیزم تمام و دیچک یم اب هردو یپا سرتا از

 هب رو دستش و گذاشت کاناپه یرو رو بل. بود شده

 زهنو اما نداشت ینبض زد،ینم قلبش. رسوند نبض

 نبدو. رفتیم نییپا باال آهسته اشنهیس یقفسه

 امیلیو. بود زنده هم بود مرده هم انگار قلب ضربان

 داریب و خواب یایدن وارد که جمله نیا یمعنا تازه

 .کرد درک رو بود شده

 ...بود رید دادنش نجات یبرا

 !رید یلیخ

 :گفت یمانند غیج یصدا با زن

 «افتاده؟ خانم یبرا یاتفاق چه خانم؟ زابل؟یا بانو»

 .خوردیم بهم هاشدندون سرما از امیلیو
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. میدیرس رید. خونه مشیآوردیم دیبا...نینفر هی»

 .«رهید یلیخ

 بل یهالباس کرد کمک و آورد براش گرم حوله دایت

 .کرد عوض رو

 هی دنبال به رو خونه تمام کرد، صبر یساعت چند

 تتونس امیلیو و کرد اماده یسوپ دایت. گشت نشونه

 یتو کالفه. کنه گرم رو خودش نهیشوم کنار یکم

 و داریب و خواب یایدن در روز سه. رفتیم راه اتاق

 .مرگ بعد

 .بود یراه حتما

 دایت. بودن گذاشته تخت یرو و برده اتاقش هی رو بل

 خواب از یاطالعات چیه بود همراهش که یمرد و

 .بودن دهینشن هم رو اصطالح یحت و نداشتن دزدک
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 یمیج چرا دیفهم لیو شب مهین به دنیرس محض به

 .کن راحتت زودتر رو بل که داشت اصرار

 شروع بدنش شب، مهین زنگ شدن نواخته محض به

 .کرد انقباض به

 !«باشه یراه هی دیبا. باشه یراه هی دیبا»

 که ییهازخم کرد، شدن زخم به شروع تنش تمام

 .زدیم رونیب ازش زرد یعیما با آلودچرک یخون

 برص تونستینم. گرفت رنگ سرعت به دیسف مالفه

 .کشهیم عذاب داره بل نهیبب و کنه

 که کرد فکر نیا به و گذاشت تپانچه یرو رو دستش

 .کنه راحتش گلوله هی با
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 ردد نیا از. گرفت نشونه بل سر سمت به رو تپانچه

 .کردیم راحتش

 باز رو چشماش کاش. نشست ماشه یرو انگشتش

 . کردیم

 شعمر یتو بار نیاول یبرا. شد ول دستش از تپانچه

 .کنه کیشل تونستینم

 باز سر یهازخم از خون. زد زانو نیزم یرو بل کنار

 تهآهس رو بل دست. بود زده رونیب انگشتاش یکرده

 .خی یاتکه مثل بود سرد. گرفت

 نفس داشت که یامرده نداشت، یفرق مرده هی با

 .دیکشیم

 ریز انگار یزیچ افتاد یکمرنگ نور به چشمش

 به دستش. دیدرخشیم تخت یهیپا کنار یالوارها
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 رو نیزم کف چوب کرد یسع و رفت خنجر سمت

 صندوقچه. درومد جا از یراحت به چوب. کنه باز

 ودب شده پنهان الوارها ریز یچوب یبچگانه و کیکوچ

 رونیب به صندوقچه نیب درز از رنگ سرخ نور و

 .دیتابیم

 بازش و شکست رو صندوقچه قفل خنجر یانتها با

. ودب بل یبچگ دوره به متعلق حتما صندوقچه. کرد

 و ستهشک پر قلم چندتا روزنامه، کهیت چند له،یت چندتا

 ورن منشا. بود صندوقچه توص لیقب نیهم از یلیوسا

 .دیدرخشیم که بود یشفاف و رنگ سرخ سنگ تکه

 یانضرب کرد احساس گرفت دستش یتو که رو سنگ

 دونب. کنهیم حس رانگشتاشیز رو قلب ضربان مثل
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 اثر .گذاشت بل ینهیس یقفسه یرو رو سنگ یمعطل

 .نداشت

. رفت بل لباس یقهی سمت به دستش کرد، دیترد

 ...کرد مکث

 گسن. دیدر هم از رو لباس قهی و دیکش یقیعم نفس

 زخم یجا کنار نهیس یقفسه پوست یرو رو

 ازش رهیت و ظیغل خون حاال که گذاشت یضربدر

 .بود شده یجار

 یهادست تماس و پوست با سنگ تماس محض به

 .افتاد یاتفاق انگار بل سرد پوست با امیلیو

 ستد پوست چسبناک یتارعنکبوت مثل یزیچ انگار

 چشم رد و کرد متصل بل ینهیس یقفسه به رو امیلیو

 .کرد رییتغ امیلیو اطراف یفضا یزدن بهم
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 و بودن اطرافش ییهاهیسا. زد بهم پلک یچندبار

 ماا برداره رو دستش خواست. دیلرزیم طیمح ریتصاو

 نکهیا محض به. بود دهیچسب پوست به دستش انگار

 بل یهازخم یرو دستش از یجار خون یهاقطره

 ...دیچیپ هاش عصب یتو کشنده یدرد شدن، یجار

 ...تمام و هیثان کی

 یتو. بود کرده رییتغ اطرافش یایدن. کرد باز چشم

 زیچ همه انگار یول اتاق همون یتو خونه، همون

 ...داشت فرق
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 یبیعج طرز به طیمح د،یکش چشمانش یرو یدست

 بسته رخت ایدن تمام از رنگ انگار. بود یخاکستر

 ختت یرو زابلیا از یاثر اما بود پر مقابل تخت. بود

 یاهیسا شدیم دهید تخت یرو متفاوت یزیچ. نبود

 نه ماا داشت زابلیا به هیشب یلیشما که رنگ دیسف

 حدس فقط امیلیو. یاچهره نه و داشت هیشب یجسم

 مثل. شهبا زابلیا به متعلق مقابلش ریمتغ یهیسا زدیم

 بنظر که یقسمت. داشت مانند ابر یحالت که یروح

 یمشک یرشته دو با بود زبالیا یهادست دیرسیم

 یسرعت با یاهیس و خورده وندیپ نیزم به یرنگ

 .بود یرو شیپ درحال آهسته

 داریب و خواب یایدن. دیچرخ اتاق دور امیلیو نگاه

 و شادمانه ییهاخنده یصدا دنیشن با بود؟ نجایهم
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 و کرد باز رو در. رفت اتاق در سمت به تند ییهاقدم

 کردن یباز مشغول بچه دو. رفت منینش اتاق به

 هی خوندن مشغول و گرفته رو هم دست هردو. بودن

 .بودن شعر

 هبچ دختر که بده صیتشخ وضوح به تونستیم

 یسن تفاوت دیرسینم نظربه. اندرو بچه پسر و زابلهیا

 .باشن داشته یچندان

 هاخنده یصدا و رفتن رونیب کلبه از خنده با ها بچه

 .شد محو

 داخل به امیلیو نبود، یسخت کار زدنش حدس

 که ییجا. بود شده دهیکش بل یآشفته یهاخواب

 در ذهنش و دزدک خواب ریدرگ و خواب بل روح

 .بود داریب دختربچه هی قالب
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 اتاق یفضا داخل یچرخ کرد؟یم کاریچ دیبا حاال

 خوندیم کتاب و نشسته یاگوشه تورنادو تانیکاپ زد،

 شال بافتن مشغول بود بل مادر احتماال که یزن و

 .دیسف یگردن

 و شستهن یتاب یرو زابلیا. رفت رونیب کلبه از امیلیو

 بهتر رو صداها تا رفت ترکینزد. دادیم هلش اندرو

 .بشنوه

 «شده؟ تنگ مامانت واسه دلت »

 نییاپ رو سرش اندرو. دیپرس کودکانه یلحن با زابلیا

 :گفت و انداخت

 .«دیشا. دونمینم»

 «اد؟ینم شتیپ چرا بابات»
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 :گفت و دیکش تاب دادن هل از دست اندرو

 .«دونمینم»

 زحمت به اندرو. کرد اشاره تاب به دست با زابلیا

 .دوختن چشم مقابل منظره به هردو و نشست کنارش

 خواهرت تونمیم من. یستین تنها تو. نداره اشکال»

 «خوبه؟. بشم

 :گفت و داد تکون سر اخم با اندرو

 .«ندارم ازین خواهر به من»

 رونیب بیس یپا یاتکه و برد لباسش یتو دست بل

 .آورد

 یحت. باشن داشته خواهر دارن دوست همه چرا؟»

 دلش گهیم داره برادر تا شش که هم اسکارلت
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 باهم رو کیک نیا ایب. باشه داشته خواهر هی خوادیم

 .«میبش برادر خواهر و میکن میتقس

 به ور بزرگتر قسمت هی و کرد کهیت دو رو بیس یپا

 گرفت دستش از رو کیک اندرو. گرفت اندرو سمت

 کیک یرو محکم رو پاش انداخت نیزم یرو و

 :گفت و دیکوب

 به یازین من. دارم خانواده من. ستمین خانوادهیب من»

 .«یستین من خانواده تو. ندارم تو

 اتخاطر دیسف و اهیس نیب در ییجا و دیدو سرعت به

 ابت سمت به دوباره رو سرش امیلیو یوقت. شد محو

 .بود یخال تاب برگردوند
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 شسواالت جواب. دیدو کلبه سمت به امیلیو دنبال به

 مطمئنا. بود بل آشفته یهاخواب نیب در ییجا

 .کنه دایپ رو بل خواب تونستیم

 زد، هااتاق هیبق به یسر. نبود یکس منینش اتاق تو

 . بود تورنادو تانیکاپ کار اتاق اتاق، نیآخر

 .«پدرم شیپ برم خوامیم من»

 اب تورنادو تانیکاپ. دیکوبیم نیزم یرو پا اندرو

 :گفت یتفاوتیب

 من به تورو. کنه مراقبت ازت تونهینم پدرت»

 .«سپرده

 ...«برم خوامیم. برم خوامیم من»

 .کرد دنیکوب پا به شروع
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 .«یکردینم یباز زابلیا با مگه. نکن شلوغ»

 خوامیم. کنم یباز باهاش خوامینم. ادیم بدم ازش»

 .«خونه برم

 :گفت و کذاشت نیزم رو کتاب تورنادو

 هرفت پدرت. گمیم من که هییجا خونه بعد به نیا از»

 داشته غذا و خواب یجا یخوایم اگه! یفهمیم

 .«یبد گوش من حرف به دیبا یباش

 از پر ییهاچشم و اشک از سیخ یصورت با اندرو

 .رفت رونیب اتاق از نفرت
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 هادنیدو خوردن،یم تکون مقابلش در صامت ریتصاو

 ...هاشدن بزرگ

 و دبو شده بزرگ وضوح به بود مقابلش که یزابلیا

 .بود کرده دایپ االن به شباهت شتریب اندرو

 متس به رو بود دستش یتو که ییهاشکالت زابلیا

 :گفت و گرفت اندرو

 «تپه؟ سمت میبر یایم»

 بالفاصله امیلیو. گرفت رو هاشکالت مردد اندرو

 زابلیا که هست یاخاطره به مربوط خواب نیا دیفهم

 گوشش به ییننو یصندل یصدا. کرده فیتعر

 یهاگلوله و بود بافتن مشغول زابلیا مادر د،یرسیم

 .بودن شده پخش دورش کاموا
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 همراهش اندرو و برداشت رو ها گلوله از یکی لیزایا

 ندروا. رفتن پرتگاه سمت به و گرفتن فاصله. دیدو

 .دش دعواشون و دیکش زابلیا دست از رو کاموا گلوله

 چند. نشست صخره یلبه یرو بل و کردن قهر باهم

 لگ دسته. شد ظاهر گل دسته هی با اندرو بعد قهیدق

 نرویب داخلش از یزنبور گرفت بل سمت به که رو

 ...رفت عقب عقب بل. رفت بل سمت به و اومد

 .افتاد عقب به و خورد زیل پرتگاه یلبه پاهاش

 دز پلک. شدیم منعکس امیلیو سر یتو یغیج یصدا

 وحر سوم کی بود، زابلیا تخت کنار و اول اتاق یتو

. دینش رونیب از رو هاخنده یصدا. بود شده رهیت دیسف

 .اول یسرجا بود برگشته زیچ همه انگار
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 اتاق به و کرد باز رو در. رفت رونیب منگ و جیگ

 هخون یول قبل یهاصحنه همون بار نیا رفت، منینش

 کرد دنبال رو روند همون. بود یالهیوس هر از یخال

 دیفهم دیرس تورنادو تانیکاپ اتاق به دوباره یوقت

 . بشه اتاق وارد تونهینم

 یجا به اندرو و زابلیا که ییجا برگشت، تپه به

 .کردنیم دعوا سنگ یتعداد سر کاموا یاگلوله

 .داشت فرق زیچ همه بارنیا

 .دیشن اندرو یصدا

 !«بده پسش بهم»

 !«خودمه مال آورده من یبرا نویا پدر»

 :زد ادیفر اندرو
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 پسش بهم! یگیم دروغ یدار. یگیم دروغ یدار»

 .«بده

 :گفت خشم از شده قرمز یصورت با زابلیا

 یزیچ برات که یندار یپدر چون...یحسود تو»

 .«یکنیم حسادت نیهم یبرا. ارهیب

 امیلیو آن کی در. دیکش زابلیا دست از رو لهیت اندرو

 و دید رو درخشان سبز رنگ مطلق، یخاکستر نیب در

 دکر پرت رو لهیت اندرو بذاره جلو یقدم نکهیا قبل

 :زد ادیفر هیگر با زابلیا. ایدر سمت

 «؟یکرد کارو نیا چرا»

 یقفسه به رو هاشدست کف آن کی در اندرو

 .ادد هلش عقب به و دیکوب ساله ازدهی دخترک ینهیس
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 ...سقوط و غیج یصدا هم باز

 یباال. بود اول یجا سر دوباره کرد باز که چشم

  .بود شده اهیس بدنش از یمین که یروح کنار تخت

 ونهخ از یمین زد که رونیب اتاق از نموند منتظر بار.نیا

. بودن شدن محو درحال خاطرات انگار بود شده اهیس

 و بود دهش انتهایب یخاکستر به لیتبد رونیب یفضا

 .بود دنید قابل تپه فقط
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. بود یخاکستر یایدن نیا رنگ تنها رنگ، سبز یلهیت

 زابلیا لیوسا یتو که افتاد ادشی. داشت یلیدل حتما

 ور کفپوش برگشت، اتاق به. بود دهید رو هالهیت

 صندوقچه در دیکش رونیب رو صندوقچه و برداشت
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 تاقا کل. نبود هالهیت از یاثر. بود یخال اما کرد باز رو

 .کرد رو و ریز رو

 .بود فرصت نیآخر نیا انگار. کرد اضطراب احساس

 .بودن شده رنگکم هم وارهاید یحت

 سفر از پدرش گفت زابلیا. کرد استفاده ذهنش از

 تسم به قبل ریمس کردن دنبال یجا به. آورده براش

. دبو مونده یباق که یاتاق تنها. رفت هااتاق از یکی

 .بود بل مادر خواب اتاق به هیشب که یاتاق

 بل و شد باز در. بودن شده دیناپد لیوسا از یمین

 یجا به قبل دوبار. بود نجایهم اشتباهش. اومد داخل

 لب که دید. بود کرده دنبال رو اندرو بل، کردن دنبال

 و کرد باز رو فیک بیج. رفت پدرش فیک سراغ
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 ینهیزم پس در رنگش سبز برق افتاد نیزم یالهیت

 .دیدرخشیم یخاکستر

 .رفت و برداشت رو لهیت یخوشحال با بل

 قوطس بل برسه تپه به نکهیا قبل اما رفت بل دنبال

 .بود کرده

. کرد باز چشم. شد کیتار چشماش مقابل صفحه

 ینقطه کی فقط و شده اهیس بایتقر مقابلش روح

 لتعل بارنیا. بود مونده دیسف قلبش یرو کیکوچ

 .نکرد

 یربط بل آشفته یهاخواب. بود دهیفهم رو زیچ همه

 داشت هربار که یاخاطره. داشتن یمیقد یخاطره به

 .کردیم رییتغ
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 به میمستق. کنه کاریچ دیبا دونستیم بارنیا انگار

 منتظر و نشست تخت یرو. رفت مادرش خواب اتاق

 فیک سراغ به و شد اتاق داخل ساله ازدهی بل. موند

 امیلیو رفت فرو فیک بیج داخل که دستش. اومد

 بل. گذاشت بل کیکوچ مچ دور رو دستش

. دید رو امیلیو تازه انگار رفت عقب زدهوحشت

 دش خم امیلیو. خورد قل نیزم یرو رنگ سبز یلهیت

 :گفت و داشت برش

 دست ستین خودت مال که ییزایچ به دینبا تو»

 .«یبزن

 .رفت درهم بل یهااخم

 .«منه مال اون»

 .«اندروئه مال نیا»
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 .دندهکی و لجباز. بود االن مثل خشمش هم هنوز

 !«آورده من یبرا پدر. منه مال نیا نه»

 :گفت و گرفت باال رو دستش لیو

 «گفته؟ بهت خودش»

 !«نه»

 یبزن تدس هیبق لیوسا به دینبا تو. ستین تو مال نیا»

 .«بل یکن درست دردسر و

 :زد ادیفر

 !«بده پس رو لهیت. ستمین بل من! زابلهیا من اسم»

 :گفت و داد تکون رو سرش لیو

 یسته یکس تو. بل یبش روبهرو اتیواقع با وقتشه»

 کردن عوض با یتونینم! تو...یکنیم حسادت که
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 تو. یبد رییتغ رو زیچ همه سرت یتو خاطرات

 «نه؟ مگه رونهیب اون که یزیچ به...یکنیم حسادت

 لمشغو تورنادو. ستادیا پنجره کنار و شد بلند لیو

 به اندرو یهاخنده یصدا بود، اندرو با یرزنیشمش

 .دیرسیم گوشش

 همگ کنهینم توجه بهت گهید پدرت ادیم اون یوقت»

 یسپر باهات رو وقتش اره،ینم یزیچ برات گهید نه؟

 ...«یستین اشتوجه مرکز در گهید تو. کنهینم

 .بود شده سرخ بل چهره. برگشت عقب به

 رو کسچیه اون...نداره خانواده اندرو...منه پدر اون»

 !«تونهینم...رهیبگ منو پدر تونهینم...نداره

 بل هک دید و رفت دنبالش امیلیو. دیدو رونیب خونه از

 .شدن ظاهر تپه یرو دوباره اندرو و
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 .دیشن رو بل یصدا بارنیا

 با هم تو کاش...یاومدینم هرگز کاش...متنفرم ازت»

 !«یمردیم مادرت و پدر

 یبرا نه اما شدن دراز بل سمت به اندرو یهادست

 خودش اریاخت با بل. گرفتن یبرا بلکه...دادن هل

 .افتاد نییپا پرتگاه یلبه از و رفت عقب

. دش ساکن زیچ همه انگار نشد کیتار ریتصو بارنیا

 رواند شد، متوقف هوا و نیزم نیب افتادن نیح در بل

 و بود ساکن شده دراز یهادست با یامجسمه مثل

 زیچ همه. شد متوقف دنیدو نیح در تورنادو تانیکاپ

 .ستادیا حرکت از

. تانداخ دستش کف شده داغ یلهیت به ینگاه امیلیو

. فتر نداشت سقف و پارید گهید که یاکلبه سمت به
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 اهیس یجسم با یتخت یخاکستر یطیمح وسط فقط

 .بود مونده

 اکپ ذهنت از که یگناه تنها نه؟ مگه بود تو گناه نیا»

 آشفته رو هاتخواب و مونده قلبت یتو یول شده

 .«کرده

 :زد لب آهسته لیو

 گهید دزدک خواب. یریبگ پس رو خوابت وقتشه»

 رو دررو گناهت با دیبا...نداره دنیبلع یبرا یزیچ

 .«یشدیم

. زد نیزم قدرت همه با رو لهیت و برد باال رو دستش

 و دیرس گوش به یاشهیش یگو شکستن یصدا

 باال رو سرش لیو. اومد رونیب یگو از سبز یاهیسا

 قرمز چشم جفت سه با کیتار یاهیسا. آورد
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 امیلیو به گرفته خود دست صد نیب رو بل کهیدرحال

 که یزیچ. رفت عقب شده شوک امیلیو. بود زده زل

 هک بود یدزدک خواب درواقع باشه تخت کردیم فکر

 یصدا و دیچرخ سبز دود.کردیم هیتغذ بل از داشت

 بند صد. شد بلند دزدک خواب خراشگوش ونیش

 ترنگپرر با بود کرده فرو بل بدن به که ییپا و دست

 دیسف به شروع دوباره روح. شدن جدا سبز دود شدن

 پاهاش و دست انگار دزدک خواب و کرد شدن

 نیب در و دیکش عقب رو خودش باشه سوخته

 .شد گم اهیس و یخاکستر یهارنگ

 یوت رو دستش نشست، شده دیسف روح کنار امیلیو

 :گفت و گرفت دست

 .«بل میش داریب ایب»
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 مهه کرد باز چشم یوقت و شد اهیس یخاکستر یایدن

 فتادا تپش به دوباره زابلیا قلب. بود اول یسرجا زیچ

۲۶۸ 

 

 لیو یرو ریتاخ با نگاهش و کرد باز چشم یوقت

 یرو از نیسنگ یبار کرد حس امیلیو موند، رهیخ

 .شده برداشته دوشس

 :گفت و دیکش دراز نیزم یرو یخستگ با

 یکن جبران یلیخ دیبا. امخسته عمرم همه یاندازه به»

 .«یلیخ. بل

 تماالاح. کنه فکر دستش دیشد درد به تونستیم حاال

 نیب دستش گذاشتن از یناش یهایپارگ و زخم یجا
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 شدت باعث دست همون با زدن پارو و بل یدندونا

 داره درد از دستش کزدیم اخساس. بود شده جراحت

 .شهیم فلج

 . گذاشت سرش یرو دست نشست، تخت یرو بل

 «خوبه؟ حالت»

 انگار. موند رهیخ امیلیو به و اومد باال سرش

 .هبش قائل زیتما یداریب و خواب نیب تونستینم

 .«تخت التیخ یداریب داریب تو»

 .بود گرفته صداش کرد زدن حرف به شروع یوقت

 ...«خاطره هی. ستین درست ذهنم یتو یزیچ هی»

 لب بودن سالمت از خاطر آسوده و بست چشم امیلیو

 :گفت



 

Romanzo_o 1047 

 یلجباز بچه. درسته االن. نبود درست قبال»

 حسود و خر کله کمی فقط االنت نیهم مثل...یبود

 به ذهنت که یگفت دروغ خودت به نقدریا. یبود

 .«کرد باور رو درپغ اون ساله ازدهی بچه هی عنوان

 یجا که یریتصاو تونستینم.بود زدهبهت بل

 .کنه باور گرفتن رو قبل خاطرات

 :گفت رکانهیز لیو

 آوردیم خودش با اندرو تورنادو تانیکاپ نکهیا از »

 اون یدونستیم خودت درسته؟ یکردیم حسادت

 یخواست فقط و یداشت برش اما ستین تو مال لهیت

 که یکن کشیتحر یخواست. یاریب در اندرو حرص

 «نه؟ مگه. نکرد کارو نیا اون اما بده هلت
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 باور رو قیحقا تونستینم. بود شده الل انگار بل

 رو عیوقا ذهنش...بود دهید کابوس عمر کی. کنه

 و شده آشکار گناهش حاال و بود کرده فیتحر براش

 .بود رششیپذ به مجبور

. یکن طنتیش هی یگرفت میتصم نداد هلت یوقت»

 وتورناد تانیکاپ یخواست. نییپا یبنداز رو خودت

 موفق. ارهین اونو گهید و داده هلت اندرو کنه فکر

 «؟یشد

 :تگف یخشک به بل یطوالن یلیخ یسکوت از بعد

 .«خونه اوردین خودش با اندرو گهید هرگز پدرم»

 تا. کنهیم هیتغذ یواقع یهاکابوس از دزدک خواب»

 که یباش داشته کردن پنهان یبرا یزیچ کهیزمان
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 یوقت. کنهیم هیتغذ ازت یکن قبولش ینخوا خودت

 .«کنه استفاده ازت تونهینم گهید اون شیریبپذ

 هخست. نداشت تعادل هنوز شد، بلند تخت یرو از بل

 .بود آشفته و داغون اشهیروح و بود

 :گفت و دیکش یاخفه نیه

 ...«دستت»

 رو اون بل که نیهم. نبود مهم براش دست درد

 برق دوختیم چشم بهش یوقت کهنیهم شناخت،یم

 .ودب یکاف لیو یبرا بود صورتش یتو قبل یآشنا

 .بود زاریب بل نگاه یتو یبگیغر سرد برق از

 .«ستین یمهم زیچ»

 .گرفت دست یتو رو دستش و زد زانو کنارش بل
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 .«افتاده اتفاق نیا چطور! قهیعم یلیخ هازخم نیا »

 :فتگ آشکار یطنتیش با و داد باال رو ابروهاش امیلیو

 «؟یگرفت گازم چطور ادینم ادتی»

 گهید. دیخند آهسته لیو و دیپر بل رخ از رنگ

 ...باشه راحت تونستیم

 .بود شده تموم گهید
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 زابلیا

 

 .نبودم هم بودم خودم هم انگار داشتم، جهیسرگ هنوز

 ذابع حس با تونستمینم و بود کرده رییتغ خاطراتم
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. کنم مقابله بود داده دست بهم که یدیشد وجدان

 مامت نکهیا. نداشتم هم رو اندرو با صحبت یرو یحت

 یزیچ هرگز و داشت ادی به رو قتیحق مدت

 ...نگفت

 که بکوبم وارید به اونقدر رو سرم خواستیم دلم

 مبود خسته. کنم فراموش دوباره و بشه جاجابه مغزم

 دهینخواب یروزها تمام اندازه به خواستیم دلم و

 .بخوابم

 مجروحش دست و دهیکش دراز من تخت یرو امیلیو

 یپزشک تا بود رفته شهر به دایت  همسر. بودم بسته رو

 شدست مچ یرو عالمت بستن با و ارهیب امیلیو یبرا

 فتهین خطر به جونمون میشدیم مطمئن دیبا
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 من موندن زنده خاطر به بود نشده باورم هنوز

 . بزنه شیآت و آب به یطورنیا

 فتادا ناتهام یرهیجز به دنیرس از بعد که یاتفاقات از

 فقط مبهمم خاطرات نیب در. نداشتم ادی به یزیچ

 و زدیم ادیفر که بود ذهنم تو امیلیو یچهره

 .ارمیب طاقت خواستیم

 ...چشماش

 ...نگاهش حالت

 و بود مونده خاطرم یتو وضوح به که بود یزیچ تنها

 همون هب کننده جیگ اتفاقات نیب تعادل حفظ یبرا من

 .بودم زده چنگ ریتصو
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 اب متوسط یقد. شد داخل یپزشک و شد باز اتاق در

 به یاقهوه شلوار و کت و داشت یخاکستر یموها

 .داشت تن

 :گفت و انداخت لیو به ینگاه

 «افتاده؟ دستش یبرا یاتفاق چه»

 :گفت یشوخ به خودش بگم یزیچ نکهیا قبل

 .«اشیوحش اون از. گرفته گازم سگ هی»

 :گفت یجد لحن با دکتر

 .«باشه نداشته یهار میبش مطمئن دیبا من یخدا»

 فشار هم یرو رو لبام و رفتم امیلیو به یاغره چشم

 !یوحش سگ. دادم

 . رفت نیب از داشتم ذهنم یتو که یوجدان عذاب هر
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 :گفت و کرد زخم یبررس به شروع دکتر

 رو دستت بافت از یمهم یها قسمت. قهیعم یلیخ»

 بعد دستت از. کردن عفونت هازخم. کرده پاره

 جدا کامال مفاصل ادیم بنظر ؟یدیکش کار جراحت

 .«دارن یپارگ هاتعصب و شدن

 .«بزنم پارو شدم مجبور »

 :گفت و دیکش یقیعم نفس دکتر

 .«بشه قطع دیبا»

. گرفتم گاز رو لبم و گذاشتم دهن یرو رو دستم

 یجد نگاهش. دیچرخ امیلیو  سمت به تند نگاهم

 بیس. بودن شده منقبض لبش یهاگوشه و بود

 . رفت نییپا و باال یسخت به گلوش
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 .«دکتر دارم ازین دستم به من نداره؟ یراه»

 که یافتاد فکر به رید نقدریا و دهیشد اونقدر بیآس»

 ولط شتریب یهرچ فقط. شده رید یجراح یبرا یحت

 بورمج و کنه تیسرا هم دستت هیبق به ممکنه بکشه

 «.خودته با میتصم. یکن قطعش بازو از کال یبش

 ...بود من ریتقص

 .بود افتاده اتفاق نیا من خاطر به

 :گفت یتلخ به

 .«نیبد انجامش»

 :گفت و رفت بزرگش فیک سراغ دکتر

. دارم هنیشوم شیات به ازین. کنم لیاستر لیوسا دیبا»

 .«دخترم کن مییراهنما
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 هب انگشتاش که موند رهیخ یدست به درد با امیلیو

. ودب شده کبود سرانگشتاش و کردیم حرکت یسخت

 فاجعه چپ دست رفتن دست از ییایدر دزد هی یبرا

 .بود
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 شتپ اتاق در یوقت. کردم ییراهنما رونیب تا رو دکتر

 :گفت و دوخت من به رو نگاهش شد بسته سرش

 «نه؟ مگه هییایدر دزد هی جوان مرد اون»

 . دییتا نه و کنم انکار تونستمیم نه. کردم هول
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 من. بگم یزیچ یکس به ستین قرار من. نباش نگران»

 چشماش از. کنمیم حس رو ییایدر دزد هی یبو

 .«مشخصه

 :گفتم و دادم تکون آهسته رو سرم

 «چطوره؟ دستش وضع»

 لمشک اما باشه گرفته گازش کوسه هی که نهیا مثل»

 فشار مشکل. ستین هارگ یپارگ و یگرفتگ گاز

 به زدن پارو موقع. آورده دستش به که هیادیز

 قطع هاعصب و آورده فشار دهید بیآس یهاعصب

 با شدیم دیشا. ستین خوب اصال دستش وضع. شدن

 دیببر ایتانیبر تا اونو دیبا اما کرد یکار یجراح

 درمان رو یزیچ نیچن توننیم فقط اونجا یپزشکا

. شهیم خونش وارد عفونت موقع اون تا اما کنن
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 یول ممتاسف. کنه صبر ماه کی تیوضع نیا با تونهینم

 .«بشه قطع مچ از دیبا دستش

 :گفتم و دمیگز لب

 .«بخشهینم منو هرگز اون»

 رو لشیوسا تا رفت اتش یهاشعله سمت به دکتر

 دایت. کردم آماده براش زیتم یهاپارچه. کنه لیاستر

 :گفت و ستادیا کنارم

 «ده؟یپر رنگت هنوز بهتره؟ حالت خانم»

 لیو چشم از بود قرار چقدر نکهیا تصور از رنگم

 . بود دهیپر فتمیب

 میشد مجبور که متاسفم من. خوبم. دایت خوبم»

 .«یکرد ازدواج دونستمینم من. میبش تو مزاحم
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 نشسته هکاناپ یرو متانت با که یاهپوستیس مرد به دایت

 :گفت و کرد نگاه بود

 نیا و میخوشبخت یلیخ ما. هیخوب مرد یلیخ سیهور»

 هروقت تا شما. خانم شمام ونیمد من رو یخوشبخت

 .«نیبمون نجایا نیتونیم باشه الزم

 احتماال ؟یبفرست یکشت یبرا نامه هی یتونیم. ممنونم»

 طوفان. شنیم نگران اونا. میبمون نجایا روز چند تا

 «شده؟ تموم

 هوشیب روز سه شما...گذشته روز سه. خانم بله»

 .«نیبود

 چطور زمان اومدینم ادمی اصال دمیکش سرم به یدست

 . گذشته

 .رفتم همراهش مهیسراس. رفت اتاق سمت به دکتر
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 .«دخترم دار نگه رو دستش لطفا»

 اشچشم و انداخته نییپا رو سرش ستادم،یا لیو کنار

 . بود کرده مشت رو راستش دست. بود بسته رو

 ندارم رو کردنت هوشیب یبرا یکاف زاتیتجه من»

 رو یکی تونمیم ؟یکن تحمل رو دردش یتونیم. پسر

 .«کشهیم طول یول ارهیب کلروفرم برام شهر از بفرستم

 :گفت آهسته و سرد یلیخ ییصدا با امیلیو

 .«کنمیم تحمل»

 :گفتم متیمال با

 ...«صبر باشه بهتر دیشا»

 :گفت یبلندتر یصدا با

 .«کنمیم تحمل که گفتم»
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 :گفت دکتر. ستادمیا تختش کنار. خوردم رو حرفم

 بده حرکت رو دستش درد خاطر به کار موقع ممکنه»

 که متاسفم. یدار نگه محکم رو بازوهاش دوتا دیبا

 .«پسرم یبکش درد قراره

 بدنش تمام. گرفتم دست یتو اهسته رو هاششونه

 نت آورد رونیب که رو چاقو نیاول دکتر. بود منقبض

 :فتگ کنه یکار نکهیا قبل. دیلرز دستم ریز امیلیو

 .«رونیب برو. باشه نجایا زابلیا خوامینم»

 :گفتم اهسته

 ...«یول»

 خوامینم. داخل بفرست رو زن اون شوهر. نه گفتم»

 .«یباش نجایا تو
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 رو عضوش نقص و ضعف درد، من خواستینم

 . نمیبب
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 رونیب اتاق از و شدن شل هاششونه یرو از دستام

 .نکرد باز رو چشماش هیثان نیآخر تا. رفتم

 هیکت پشت وارید به رو سرم. نشستم اتاق در رونیب

 .زدیم زنگ سرم یتو امیلیو یصدا. دادم

 ...«اریب طاقت...بل اریب طاقت»

 وجودم تمام شد بلند که اتاق از ادشیفر یصدا

 جگرسوز و بلند اونقدر. زدیم ادیفر دل ته از. دیلرز

 شیآت داره یزیچ قلبم اعماق تا کردمیم احساس که
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. شد سیخ اشک از صورتم یک دمینفهم. رهیگیم

 .گذاشتم چشمام یرو رو دستام

 :گفتیم که دمیشنیم رو دکتر یصدا

 .«شهیم تموم االن. کن تحمل گهید کمی»

 یصدا از. دادیم جون تخت یرو اونجا داشت یمرد

 و درآلود یهانفس یصدا از تخت، خوردن تکون

 که یادیفر از و عاجزانه یهاگفتن نه از ده،یبر دهیبر

 .دیفهم شدیم کنه خفه گلو در داشت یسع

 ...«شهیم متنفرم ازم»

 . بودم مطمئن

 یصدا شدیم کاش. دادم فشار هم یرو پلکامو

 یرو رو دستام. نشنوم رو دردآلودش یادهایفر
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 سرم یتو رو صداش انگار اما گذاشتم گوشام

 . دمیشنیم

 یهاناله به لیتبد و شد قطع ناگهان به ادیفر یصدا

. شدمیم وانهید داشتم دلهره از. شد یاآهسته و فیخف

 باز رو در سرعت به دایت و شد بلند در زنگ یصدا

 دیود جلو من دنید با. بود ستادهیا در پشت اینا. کرد

 :گفت و

 «خوبه؟ حالتون! تانیکاپ»

 ادی به اونو من که باشه داشته شک اومدیم نظربه

 .نه ای ارمیم

 .زد زانو نیزم یرو کنارم

 «تان؟یکاپ»
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 ...«اون...خوبم. اینا خوبم من»

 کی یبرا اشکم یچشمه. دوختم چشم اتاق در به

 قراره اینا نبود مهم امواسه و اومدینم بند هم لحظه

 .کنه یفکر چه

 ...«داخل برو. داره ازین کمک به»

 و شد بلند موند، رهیخ در به مردد لحظه چند اینا

 چیه. نبود یخبر چیه ساعت مین. رفت داخل

 ...ییصدا

 رقغ صورتش تمام اومد رونیب اینا و شد باز در یوقت

 . بود عرق

 . شدم بلند ینگران با

 «خوبه؟ حالش»
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 :گفت و انداخت نییپا رو سرش

 ...«اما زدن هیبخ رو زخمش یول شده هوشیب درد از»

 :گفتم و دمیکش موهام به دست کالفه

 گهید محاله...شهیم متنفر ازم...بخشهینم منو هرگز»

 .«بشه قبل مثل یزیچ

 :زد لب اینا

 ازین دستش هردو به دنیجنگ یبرا ییایدر دزد هی»

 ماا بدن ادامه بتونن پا بدون ییایدر یدزدا دیشا. داره

 کننیم شروع هاملوان فردا از...دست بدون

. برنیم سوال ریز رو یکشت یاداره یبرا تشیصالح

 احتمال که یتانیکاپ...خوانیم سالم تانیکاپ هی اونا

 .«باشه نداشته رو مبارزه در شکست
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 :گفتم یعصب

 .«داره یکاف ییتوانا امیلیو...مزخرفه»

 :گفت تراهسته اینا

 شکست ازت داشت رو دست دو هر یوقت اون»

 سوال ریز هم االن نیهم تشیصالح. تانیکاپ خورد

 .«رفته

 درصد کی یحت. موند رهیخ در به وحشت با نگاهم

 .بده رخ یمیوخ وضع نیچن کردمینم فکر هم

 ...«دستش»

 مدت هی تا و زد هیبخ رو زخم یجا. شده قطع مچ از»

 .«بخوره جوش زخم تا کنه صبر دیبا
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 به مهیسراس. اومد رونیب اتاق از دکتر شد، باز در

 :گفتم و رفتم سمتش

 «خوبه؟ حالش»

 نیبدتر در االن اشهیروح گرچه شه،یم خوب»

 اثر خوش و خلق یرو داره احتمال. ممکنه تیوضع

 نیکن یسع. بشه یعصب ادم هی به لیتبد و بذاره یمنف

 دونهینم چکسیه. دیارین روش به رو نقصش اصال

 .«گذرهیم یچ مرد اون ذهن تو االن

 کرد زیتم یدیسف پارچه با رو آلودشخون یهادست

 :گفت و

 گهید یقهیدق چند تا کنمیم فکر. داخل یبر یتونیم»

 ات ممکنه. گذاشتم دارو کمی دردش یبرا. ادیب بهوش
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 دیبا که هست هم پماد هی. باشه داشته درد روز چند

 .«بشه دهیمال زخم یجا و هاهیبخ یرو بار سه یروز

 و گذاشتم دکتر دست یتو رو طال یسکه یاسهیک

 :گفتم

 .«ممنونم»

 با امیلیو. بود تازه خون غرق یروتخت. شدم اتاق وارد

 با. بود دهیخواب تخت یرو عرق غرق یسروصورت

 ماا فتهین دستش به چشمم کردم یسع نکهیا وجود

 یپارچه با دستش. کنم کنترل رو نگاهم نتونستم

 محج شدن کیکوچ اما بود، شده یچیباندپ یدیسف

 . نشه متوجه یکس که نبود یزیچ دستش

 کنارش. بود مشهود نییپا به مچ از دست یخال یجا

 و خورد یفیخف تکون نشستم، که تخت یرو
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 رهیخ من یرو میمستق نگاهش. شد باز چشماش

 .نبش واضح براش ریتصاو تا زد پلک چندبار. موند

 ...بود ترسناک هاشچشم یتو برق

 ...سرد

 !باشه داده دست از رو زشیچ همه که یآدم مثل

 !نبود خودش مثل گهید امیلیو
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 «خوبه؟ حالت ام؟یلیو»
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 با رو سرش. زدیم یزرد به و دهیپر صورتش رنگ

 دستش به نگاهش و چرخوند چپ سمت به یلخت

 صورتش خطوط بود، حرکتیب و ثابت بدنش. افتاد

 فکر یچ به داره واقعا دیفهم شدینم و بود رفته درهم

 از اشچهره اورد، باال رو دستش یسخت به. کنهیم

. بود مچ یخال یجا به نگاهش اما رفت درهم درد

 . شدیم دهید خون لک دیسف یپارچه یرو

 :گفتم و دادم جرات خودم به

 ...«یکردیم کارو نیا دینبا»

 رو صدام یحت اومدیم نظربه. اوردین باال رو سرش

 .باشه دهینشن

 ،یداشت رو یکشت االن وقتاون...رمیبم یذاشتیم دیبا»

 ...«رو دستت
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 یحت. دیماس دهنم یتو حرف. اومد باال زیت نگاهش

 .کنم کامل رو جمله نکردم جرات

 بهش و رهیبگ آغوشش در خواستیم وجودم تمام

 جرات که بود سرد چنان نگاهش اما بده، یدلدار

 . نداشتم

 ...«رونیب»

. بست رو چشماش و گذاشت تخت یرو رو دستش

 :گفت یفیضع یصدا با

 .«رونیب برو»

 .انداخت چنگ گلوم به بغض
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 کارو نیا نخواستم ازت من. ستین من ریتقص»

 یتونینم. یکرد خودت یاراده به خودت...یکن

 .«امیلیو منه ریتقص انگار که یکن رفتار یجور

 نشون خودش از یحرکت چیه. نکرد باز رو چشماش

 .دهیخواب هاستساعت که یآدم مثل. نداد

 .شدم خم سمتش به تخت یرو

 یاتوجهیب با. بده رو جوابم و کن باز رو چشمات»

 بهم وجدان عذاب حس یکن یکار یتونینم بهم

! یفهمیم. یبد نجاتم ینبود مجبور تو. بده دست

 !«رمیبم دادمیم حیترج

 .بود رفته باالتر یعاد حد از صدام

 .«نباشم تو ونیمد اما رمیبم دادمیم حیترج»
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 ستادهیا سرم پشت اینا. نشست هامشونه یرو یدست

 .بود

 .«نیبمون رونیب لطفا تانیکاپ»

 . کرد سیخ رو چشمم دوباره مزاحم اشک

 مجبور اونو من. ستمین مقصر من بگو بهش...اینا»

 .«نکردم

 :گفت اینا به سرد امیلیو

 .«رونیب ببرش»

 سمت به فشار با و کردن محاصره منو اینا یهادست

 .بردن در

 .«بهتره همه یبرا ینطوریا. باشه تنها دیبذار»
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. کرد حبس رو خودش اتاق یتو تمام روز سه

 داروها کرد،یم امتناع یهرکس ای من دنید از لجوجانه

 در دم از تونستمیم هرشب و کردینم مصرف رو

 .بشنوم رو دردش از یناش یهاناله یصدا اتاقش

 هنکیا حس شده، دار خدشه غرورش اون بود گفته اینا

 شنابود درون از داره ستین قدرتمند یتانیکاپ گهید

 تونهیم مرد هی فقط که هیزیچ نیا بود گفته. کنهیم

 .بفهمه

 ...دمیفهمینم اما من

 قرار. بردینم خوابم یکنار اتاق یتو بود، شب مهین

 که یاتفاقات اضطراب از. میبرگرد یکشت به فردا بود

 یهاناله یصدا. بخوابم تونستمینم فتهیب بود ممکن

. ستمنش تخت یرو کالفه. بود شده بلند دوباره امیلیو
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 مدت نیا. سراغش رفتیم وگرنه بود خواب اینا قطعا

 رو پتو. بود نداده راه اتاق داخل رو چکسیه اینا جز

 و ادمستیا اتاقش در دم. رفتم رونیب اتاق از و زدم کنار

 دستم. دمیشن رو دردناکش و یمقطع یهانفس یصدا

 یرو. کردم باز رو در و گذاشتم رهیدستگ یرو رو

 . بود زونیآو تخت از پاهاش و نشسته تخت

 چشم یگوشه از د،یچرخ در سمت به یکم سرش

 .دید منو

 ...«رونیب برو»

 .«یدار درد تو»

 :دیغر یعصب

 .«رونیب برو گفتم»
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 .کنم جل بودم بلد شتریب من کنه یلجباز بود قرار اگه

 دنیکش درد با ؟یبرس یچ به یخوایم کردن لج با»

 «شه؟یم درست اوضاع گرده؟یبرم دستت

 اما کنه پشت بهم کرد یسع. ستادمیا روشروبه

 دستش کردن پنهان در یسع شدم متوجه. تونستینم

 و بود افتاده نیزم یرو آلودخون دیسف یپارچه. داره

 تخت ریز و نیزم یرو بود داده دکتر که ییدارو کرم

 . بود دهیغلت

 .برداشتم رو یحلب یقوط تخت ریز از و شدم خم

 .«کنم کمکت بذار»

 .دیلرزیم بدنش خشم از

 .«ندارم یازین کمک به من»
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 داشتم ازین تو کمک به من که طورهمون! یدار ازین»

. امیلیو یدار ازین کمک به هم تو. بشم سرپا دوباره تا

 هم تو. گهید یآدما یهمه مثل یانسان هی هم تو

 ما کدومچیه. یشیم فیضع هم تو ینیبیم بیآس

 .«کنم کمکت بذار. میستین ریناپذبیآس

 :زد ادیفر

 !«رونیب برو...رونیب گمشو نجایا از»

 دست از سرعت به تعادلش. دادم هلش تخت یرو

 مخ روش بایتقر. افتاد تخت یرو پشت به و رفت

 :گفتم و شدم

 تونهیم. رمینم نجایا از من یبزن ادیفر هم فردا تا اگه»

 یتونیم. یریبگ دهیناد منو یتونیم. ینزن حرف باهام
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 سپ. یدار ازین من کمک به االن یول. یباش متنفر ازم

 .«کنم کمکت بذار و ببند رو دهنت
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 من نگاه حالت خواستینم دیشا بست، رو چشماش

 ترحم احساس کردیم فکر دیشا. نهیبب رو دستش به

 .کنم

 یوت ییدارو مواد تند یبو و کردم باز رو یحلب یقوط

 باال رو ساعدش و نشستم کنارش. نشست مشامم

 بار نیاول یبرا. رفت درهم درد از ابروهاش. گرفت

 یالخ مچ یجا. نمیبب بانداژ بدون رو دستش تونستم

 زدیم یکبود به که بدشکل و نافرم یگوشت تکه و بود
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 یرو رنگ اهیس بزرگ یهاهیبخ. بود گرفته رو جاش

. کردنیم یکج دهن بهم آلودخون و ملتهب پوست

 پوست ریز از رو استخونش یهایبرجستگ شدیم

 . دید خوردن جوش درحال

 :دیغر

 یرو نجایا دمیم حیترج. بدم انجامش تونمیم خودم»

 .«یارین باال تختم

 بخوره؟ بهم حالم دیترسیم. دنیپر باال متعجب ابروها

 بشه؟ چندشم دستش به زدن دست از

 تمیمال و دقت با و کردم کرم به آغشته رو انگشتام

 . دیلرز دستم ریز درد از دستش. دمیکش زخمش یرو

 و بود اتاقش تخت یرو پدرم یوقت. نباش مسخره»

 یتروحشتناک وضع دیکشیم رو آخر ینفسا داشت
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. بود کرده پر رو خونه زخمش عفونت یبو. داشت

 .«هیشوخ هی مثل پدرم زخم برابر در تو زخم

 به رو سرش. شدن شل یکم عضالتش کردم احساس

 اما بود باز چشماش. بود برگردونده مخالف سمت

 . شده رهیخ کجا به دونستمینم

 رو زخمش. رفتیم نییپا باال آهسته اشنهیس یقفسه

 نبست مشغول و برداشتم یزیتم باند و کردم زیتم

 .شدم دستش

 «کنه؟ینم تتیاذ ست؟ین محکم»

 دش تموم کارم یوقت. داد تکون رو سرش اهسته فقط

 :گفتم و ختمیر آب یکم براش

 نیتسک رو دردت. یبخور رو یاهیگ یدارو نیا دیبا»

 .«دهیم
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 .«کنم تحملش تونمیم»

 دن؟یم گنج بهت ؟یکرد تحملش برفرض خب؟»

 نیا یاعضا یبرا رو دنیخواب فقط! نه که معلومه

 هاتناله یصدا صبح تا یوقت یکنیم سخت خونه

 .«ادیم

 احتماال. بود شده بلند موهاش و درومده کامل ششیر

 کردنن فرصت یحت افتاد من یبرا که یاتفاق خاطر به

 .کنن استراحت درست ناتهام یتو

 «اد؟ینم خوابت»

 بودم یمزاحم مگس انگار. بود آزاردهنده کوتاهش نه

 . کردمیم جادیا مزاحمت براش داشتم که

 «کنم؟ کوتاه رو شتیر و موها یخوایم»
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 آدم هی بر دورو که بود حماقت شب ساعت نیا

 با بذارم تونستمینم اما باشم امیلیو مثل یعصب

 حاال بود نکرده ول تنها منو اون. باشه تنها افکارش

 .کنم جبران که بود من نوبت

 مئنمط. رفتم رونیب اتاق از بشم منتظر نکهیا بدون

 .هست اتاقش تو پدرم لیوسا از یتعداد هنوز بودم

 یموها یگاه که یلوازم و کردم رو و ریز رو کشوها

 یکم و بزرگ غیت. کردم دایپ کردمیم اصالح رو پدرم

 . یچیق بعد و ریخم

 کردن کوتاه به کردم شروع و نهیبش کردم کمکش

 رنگش یمشک یموها نیب نرم انگشتام. موهاش

 احساس. کنم مرتبشون داشتم یسع و دیچرخیم

. گرفتم فاصله هالیما شناسمیم که یمرد از کردمیم
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 و طنتیش از پر نگاه و جنگنده هیروح از یاثر چیه

 یمرد انگار عوض در. نبود صورتش کنج لبخند

 . بود نشسته مقابلم یخال تو ییهاچشم با یجد

 رو یاضاف یهاخرده شد، تموم موهاش با کارم یوقت

 تونمب تا ستادمیا مقابلش و کردم پاک لباسش یرو از

 .کنم اصالح رو ششیر
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 چشماش ریز و بود شده الغرتر یکم صورتش

 مخود که یحال مثل. بود افتاده گود کیکوچ یدوهاله

 ریخم آهسته. نبود امیلیو از بهتر من وضع. داشتم

 عشرو اصالح غیت با و دمیمال صورتش یرو رو شیر

. هنینب یبیآس پوستش بودم مراقب. کردم کار به
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. دهبرگر یکشت به تیوضع نیا با فردا خواستمینم

 . بودیم شهیهم مثل دیبا

 ...«فردا»

 . دمیکش عقب رو دستم

 :گفت کنه نگاهم نکهیا بدون

 ناتهام به منو. رهیگیم تعلق تو به هاملوان و یکشت»

 .«برو بعد و برگردون

 :گفتم و کردم اخ

 «؟یگیم یدار یچ»

 االن تا اونا. باشه هاملوان با دیبا تانیکاپ به تیالو»

 به فردا. گرفتن رو مشونیتصم. زدن رو حرفشون

 برخالف یبخوا اگه. دنیم یرا من یریگ کناره
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 افرادت تو و کنن شورش ممکنه یکن عمل نظرشون

 .«یبد دست از رو

 :گفتم یسادگ به

 .«ستین مهم برام»

 :گفت و گرفت رو دستم سالمش دست با. کرد اخم

 تالش براشون که ییزایچ همه وگرنه! باشه مهم دیبا»

 .«یدیم دست از رو یکرد

 حس که بود رهیخ چشمام تو یجد چنان نگاهش

 . دیلرز نهیس تو قلبم کردم

 کبیس یرو نرم انگشتام کردم، زیتم رو گردنش ریز

 یبرا. موند رهیخ گردنش یرو نگاهم. دیلغز گلوش

 خودم و کردم تصور رو گردنش دنیبوس یالحظه
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 تکون دستم که شدم شوکه یقو فکر نیا از چنان

 .دیبر رو پوستش غیت و خورد

 ...«آخ»

 و گذاشتم گردنش یرو رو دستمال و شدم هول

 :گفتم

 .«متاسفم. متاسفم »

 :گفت و گذاشت گردنش یرو رو دستش

 «؟یبزن رو شاهرگم یخوایم بود کم دستم»

 :گفتم نشم عیضا نکهیا یبرا

 .«یخوریم تکون خودت بس از»

 :گفتم و کردم پاک رو دستام
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 ؟یشینم الیخیب رو فردا مورد در کردن فکر چرا»

 .«کنمیم حلش خودم. بسپر من به رو هاملوان

 .بود تلخ لحنش زد، پوزخند

 منو یرفته دست از یهاییتوانا. یکنیم حل رو اونا »

 «؟یکنیم کاریچ

 و گرفتم دستام یتو رو اششده یچیباندپ دست

 . کردم لمسش پروایب بارنیا

 همون هنوز تو. امیلیو نمیبینم درونت یرییتغ من»

 یاستیس همون و یرکیز و هوش همون با. یسابق آدم

 دو اگه تو دست؟ هی. کرده موفق تورو االن تا که

 زا سروگردن هی بازم یباش نداشته هم پا هی و دست

 .«یباالتر هیبق
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 ابروهاش رفتن باال با هم خودم و کردم اعتراف خودم

 یاقب آخر قسمت و شدم بلند عیسر. شدم سرخ عیسر

 با یهولک هول و کردم اصالح هم صورتش مونده

 .کردم زیتم رو صورتش پارچه

 چیه. بود شده خشک و سخت مجسمه نیع بدنش

 تماس به یواکنش قبل مثل نه. دادینم نشون یانعطاف

 انگار. هامیشوخ به یحت نه و دادیم نشون یجسم

 وحر و رفته رونیب بدنش از شناختمیم که یمرد روح

 . بود شده نشیگزیجا یاگهید
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 :گفتم و کردم عوض رو حرف
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 شهیهم سال فصل نیا ؟یشنویم رو بارون یصدا»

 مینر زودتر اگه. ادیم بارون زانیم نیشتریب نجایا

 ساعت چند مطمئنم. میشیم گهید طوفان هی گرفتار

 .«دمیشن رعدوبرق یصدا شیپ

 کمک بعد و کردم زیتم رو بودم برداشته که یلوازم

 رو خودش یجور بارنیا. شه عوض لباسش تا کردم

 نشه جادیا نمونیب یپوست تماس چیه که دیکش عقب

 . بود بهم رهیخ هنوز نگاهش اما

 نشد برداشته روم از اشرهیخ و خشک نگاه یوقت

 :گفتم و زدم کمر به دست یعصب و کالفه

 قبل ساعت هی تا هوم؟ ؟یکنیم نگاه ینجوریا چرا»

 هی حاال و یبرگردون سمتم رو سرت ینبود حاضر
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 رو جونت اومدم من انگار که یزد زل بهم یجور

 .«رمیبگ

 :گفت کنه رییتغ نگاهش ریمس نکهیا بدون

 .«یریم رو اشتباه ریمس یدار»

 که بود یکمک اشتباه ریمس از منظورش. کردم اخم

 کردم؟یم بهش

 .«شمینم متوجه»

 باهات ایدر یرو یکاف حد به. یشیم متوجه خوب»

 یتو شهیهم من البته. بشناسمت که کردم یسپر وقت

 .«داشتم مهارت هازن شناخت

 «خب؟»
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 یرازها نیتریخصوص انگار کردیم نگاهم یجور

 .دونستیم هم رو میزندگ

 .کنار بذاره رو احساساتش دیبا عاقل تانیکاپ هی»

 یتو یچ دونمینم! اشتباهه یکرد انتخاب که یریمس

 به بهتره اما یکنیم یحماقت نیچن یدار که یدید من

 .«یایب خودت

 دهیفهم بود محال. شدم شوکه شتریب حرفش درک از

 ...باشه

 یهازن چشم تو که ینگاه. شناسمیم رو نگاهت من»

 .«خاص یفتگیش برق همون. دمید یادیز

 رمس یتو پتک با محکم یکس انگار. شدم سالح خلع

 . باشه زده

 ...«فقط من»



 

Romanzo_o 1093 

 هی من. باش نداشته عالقه من به! نباش ؟یمن نگران»

 کینزد از من، به اعتماد از گفتم. دادم هشدار بهت بار

 .«یخوریم ضربه من به داشتن عالقه از من، به شدن

 ینطوریهم تونستینم. کردمیم دفاع خودم از دیبا

 تونستمینم. کنم سکوت من و کنه له رو تمیشخص

 هم میتسل یول کنم انکار رو داشتم که یحس

 . شدمینم

 .کردم حمله خودش مثل

 «؟یچ تو »

 از یانعکاس چیه بدون. بود حالتیب صورتش

 دوباره ناخودآگاه نگاهم. تفکراتش ای احساسات

 .شد دهیکش دستش سمت
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. یداد دست از من نجات خاطربه از رو دستت تو»

 کمکم نخواستم ازت من. رمیبم من یبذار یتونستیم

 مامت صاحب و من یکشت صاحب یتونستیم تو. یکن

 تا یگذاشت من یدندونا نیب رو دستت تو. یبش گنج

 به وت ،یکن یریجلوگ زبونم شدن قطع و من تشنج از

 چه دیبا. نمینب بیآس من تا یزد بیآس خودت

 و یپارگ وجود با چرا کنم؟ اتفاق نیا از یبرداشت

 ممکنه یدونستیم یوقت ،یزد پارو دستت عفونت

 «م؟یریبم هردو یخشک به دنیرس قبل

 . شدن فشرده هم یرو هاشلب

 تو فتگ شییشگویپ یتو رایس. داشتم ازین بهت من»

 .«یباش گنج اون دیکل یتونیم

 :گفتم و کردم اشاره گردنبندم به
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. کجاست یدونستیم هم تو. بود گنج دیکل نیا»

 هی تو و من نیب رایس. یبر و یدار برش یتونستیم

 من که بود نیا منظورش دیشا. گذاشت مرگ عالمت

 «نبود؟ مهم اتواسه. شمیم مرگت باعث

 داشت و دهیفهم رو احساساتم نکهیا از. کرد سکوت

 مبرا گهید و بودم شده یعصبان کردیم رفتار ینطوریا

 توننیم هیبق رو بلندم یصدا شب مهین نبود مهم

 .بشنون

. دونمیم وقته یلیخ. دارم یحس چه دونمیم من. آره»

 بگم بلند که دارم جرات قدراون. کنمینم انکارش

 جرات نقدریا ؟یچ تو اما. نگرانتم و دارم عالقه بهت

 «؟یکن اعتراف یدار

 :گفت خشک
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. نیهم. دادم نجاتت خودم منافع خاطر به فقط من»

 .«بذار کنار رو دخترونه یهایاپردازیرو پس

 یاپردازیرو. اومد بند نیتوه همه نیا از نفسم

 دخترونه؟

. باشه یکشت یرو دینبا زن هی گنیم نهیهم یبرا»

 .«نیهست احساساتتون برده شماها چون

. ارمیب دووم تونمینم نیا از شتریب گهید کردم احساس

 . کردمیم ثابت خودم به رو یزیچ هی دیبا

 .کردم پرت سمتش و درآوردم گردن از رو گردنبندم

 یوت. هیکشت یتو هم گنج یدهایکل را،یس دیکل نیا»

 یهمه. ققنوسه تخم هی مذاب لباس نیب من اتاق کمد

 ه؟یکاف. کنن کمکت توننیم که یارزش با یزهایچ

. هباش داشته یتیاهم برات دینبا من مرگ گهید پس
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 ازم گنج خاطر به. یندار من به یحس تو چون

 یبرا الزم یزایچ همه االن من خب. یکرد مراقبت

 یتیاهم چیه من شخص گهید پس. دادم بهت رو گنج

 .«نداره تو یبرا

 دمخو دو با و رفتم رونیب اتاق از. رفتم در سمت به

 نکهیا بدون. زدم رونیب و رسوندم خونه در به رو

. فتمر رونیب بندازم دوشم یرو یشنل ای بپوشم چکمه

 فاصله شتریب قدم چند هنوز. دیباریم یشالق بارون

 .دمیشن رو تندش یهاقدم یصدا که بودم نگرفته

 «؟یریم یدار کجا»

 سیخ رو صورتم بارون قطرات. برگشتم عقب به

 رونبا نیب اشکم قطرات که بودم خوشحال بودن کرده

 . شدن پنهان
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 روروبه هامکابوس با خوامیم. پرتگاه سمت رمیم»

. بدم پس رو کردم اندرو با که یکار تقاص. بشم

 ریدرگ که تو. یباش نگران نداره یلیدل ؟ینگران

 «؟یشد. ینشد دخترونه احساسات و هایاپردازیرو

 رتگاهپ سمت به بزنه یحرف بمونم منتظر نکهیا بدون

 . دمیدو
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 میشونیپ به سمیخ یموها و دیلرزیم سرما از تنم تمام

 و هکرد ریگ گلوم یتو نیسنگ یزیچ. بود دهیچسب

 !پست احمق مردک. آوردیم بند رو نفسم

  بود؟ کرده فکر یچ خودش با دخترونه؟ احساسات
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 غرق وجودم تمام دمیرس پرتگاه یلبه به یوقت

 فکر که حماقتم از خودم، از خشم. بود تیعصبان

 دایپ امیلیو وجود درون تیانسان یاذره بودم کرده

 اجازه و شده سست که بودم یعصبان خودم از. شهیم

 من دم،بو یکشت هی تانیکاپ من. بلرزه قلبم بودم داده

 وقتاون و کردمیم فکر قدرتم به و هامملوان به دیبا

 .بودم داده قرار تیالو در رو امیلیو زایچ نیا یجا به

 من بشه مطمئن و کنه قضاوتم بودم داده اجازه بهش

 .میاحساسات احمق یبچه دختر هی

 سمت به قدم هی شدن، مشت تیعصبان از دستام

 خواب کابوس در که یریتصاو. شدم خم پرتگاه

 چهره. شد یتداع چشمم یجلو بودم دهید دزدک

 بدهکارش که یعذرخواه و کردم تصور رو اندرو
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 یشرمندگ به رو خودشون یجا هاکابوس. بودم

 یطور نیا بود تونسته ذهنم چطور. بودن داده یقیعم

 که بدونم یاحادثه یقربان رو خودم که بزنه گولم

 بودم؟ مقصرش

 پاک رو اشتباهم از پر یکارنامه تونستمیم چطور

 کنم؟

 دایپ عالقه اندرو، دادن آزار ام،یلیو به شدن ونیمد

 ...امیلیو به کردن

 کردن فکر با چرا اما. بود اشتباهم نیتربزرگ یآخر

 شدن؟یم شتریب اشکام و ترنیسنگ بغضم بهش

 رعد یصدا. موند رهیخ آب اهیس سطح به نگاهم

 آب یتو دنیپر شدن ریتطه یبرا. شکافت رو آسمون

 بود؟ یکاف
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 مسخره احساسات نیا دیشا اومدم،یم عقل سر دیشا

 ...جلوتر قدم هی. شدنیم پاک

 «؟یشد وونهید»

 . برنگشتم عقب به یول کردم اخم

 «؟یکن ثابت رو بودنت بچه شتریب یخوایم»

 :زدم ادیفر و فشردم درهم رو انگشتام

 دنبالم؟ یاومد چرا نداره؟ تیاهم برات ینگفت مگه»

 «هوم؟

 :گفت خسته

 قتو باهم زدن سروکله یبرا فردا. خونه میبرگرد ایب»

 .«خورهینم یکشت درد به ضیمر تانیکاپ هی. میدار

 ...«گمشو برو»
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 .کردم حس رو شدنش کینزد

 «؟یکن ثابت رو یچ یخوایم»

 :گفتم و برگشتم عقب به

 برات من ینگفت مگه ؟یکنینم گم رو گورت چرا»

 زاین بهم گنج خاطر به ینگفت مگه ندارم؟ یتیاهم

 حاال. دادم بهت یداشت ازین که یزیچ اون من ؟یداشت

 «؟یخوایم یچ

 .نبود مشخص صورتش حاالت شب یکیتار یتو

 که بدم صیتشخ تونستمیم صداش یرو از فقط

 . فهیضع و خسته

 .«داره ازین بهت یکشت»

 .زدم پوزخند
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 «؟یکشت فقط»

 !«هیبق و اندرو ا،ینا ها،ملوان»
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 :گفتم تفاوتیب و برگشتم پرتگاه سمت به

 .«نیهم. دارن ازین تانیکاپ هی به فقط اونا»

 .«یاریم در یباز مسخره یدار بل»

 !«نکن صدا بل منو»

 یطور نیا. کنمیم صدات بخواد دلم هرجور من»

 دنیپر با ؟یبد اندرو به رو اشتباهت تقاص یخوایم

 دوشش یرو شتریب عذاب هی یخوایم ا؟یدر یتو

 یاحساسات بچه دختر هی...بل یابچه که واقعا ؟یبذار
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 یریادبگی یخوایم یک. کنه کاریچ دیبا دونهینم که

 ...«یک تا واقعا هوم؟ بل؟

 :زدم ادیفر و شد زیلبر صبرم

 ...«شو خفه»

 تخت رو دستام محکم و رفتم سمتش به قدم چند

 :گفتم و دمیکوب اشنهیس

 یربط چیه تو به من یزندگ...کن گم گورتو»

 رو صدات یحت خوامینم کن، گم گورتو...نداره

 فکر. بشنوم رو صدات خوامینم ؟یفهمیم. بشنوم

 قح دیشا. کردم اشتباه یول یدار تیانسان یکم کردم

 یراض خود از وونیح هی فقط تو. باشه الک جان با

 .«یهست
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 ثابت رو یزیچ خودم به شهیهم یبرا بار هی دیبا

 !هردومون به. کردمیم

 هامپا ریز. دمیدو پرتگاه سمت به یتعلل چیه بدون

 نییپا به کردم حس و شد یخال لحظه کی یبرا

 ومن جهت خالف در یدست بالفاصله اما شدم دهیکش

 . دیکش عقب

. خوردم تاب هوا و نیزم نیب و زدم یغیج ارادهیب

 :فتگ و دیکش عقب منو دست هی با نیخشمگ امیلیو

 نجاتت تونمیم دست هی با من یکنیم فکر واقعا»

 «بدم؟

 :گفتم لجاجت با

 .«یکن ولم یتونیم»
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 ریز. هبد انجام کارو نیا نبود دیبع کنه، ولم تونستیم

 شل رو دستش لحظه کی یبرا اگه و بود یخال پام

 یهاصخره و آب یطوفان انیجر خوراک کرد،یم

 . شدمیم زیت نوک

 !«اریع تمام یونهید هی. یاوونهید هی تو»

 «؟یکنینم ولم چرا»

 بودم دهیشن ازش حال به تا که یلحن نیتریجد با

 :گفت

 .«ستمین وانهید تو مثل من چون»
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 هردو. دیکش باال رو من و ستادیا سرپا زحمت به

 . میبود شده سیخ سرتاپا

 یپا هی ای دست هی شدمیم مجبور و یفتادیم اگه»

 خودم باش مطمئن بدم دست از خاطرتبه رو گهید

 .«کردمیم قطع رو سرت

 هستم هاسبزه امن قسمت یرو شد مطمئن یوقت

. برگشت خونه سمت به و کرد ول رو بازوم

 . بره بذارم تونستمینم

 .رفتم دنبالش

 .«امیلیو یبدهکار جواب هی بهم تو»

 .«ستمین بدهکار یچیه من»
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 یذارینم چرا. یبدهکار جواب هی بهم تو. یهست»

 «؟یبد نجاتم که داره تیاهم برات چرا هوم؟ رم؟یبم

 اعتراف تا اما بود، شده کالفه. کردم سد رو رشیمس

 مداشت شک نیا قبل تا اگه. دمیکشینم عقب کردینم

 .بودم شده مطمئن حاال

 بدا تا من و بگو بهم کننده قانع جمله هی ام؟یلیو چرا»

 .«پرسمینم ازت یسوال گهید

 :گفت و نشست امشونه یرو دستش

 «؟یپرسینم یسوال گهید ابد تا»

 با رو چشماش. دادم تکون دییتا ینشونه به رو سرم

 :گفت و فشرد هم یرو تیعصبان
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 هم درصد ده از که قسمت هی وجودم، از قسمت هی»

 درونش تیانسان هنوز که یقسمت همون کمتره،

 بمونه تونهینم. کنه تماشا رو مردنت تونهینم هست،

 به رهدا تیانسان درصد هی اون! ینباش تو که نهیبب و

 التیخ. زنهیم گند کردم یزندگ که ییهاسال تمام

 «شد؟ راحت

 مه قبل از بدتر اوضاع حاال دیشا! نه بود؟ شده راحت

 دوستش کردمیم وانمود دیبا چطور حاال. شدیم

  ندارم؟

. تانمیکاپ هی من. نکن خوشدل درصد چند اون به اما»

 من. احساسم نه بوده عقلم شهیهم تمیالو که یتانیکاپ

 کنمیم انتخاب رو منافعم رو، عقلم شهیهم و شهیهم

 یوقعاتت یببند دل یوقت. نبند دل بهم پس! شهیهم. بل
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 دلت نشدنش برآورده از بعدش که یکنیم دایپ

 رو دلت که باشم یاون خوامینم من. شکنهیم

 !«من نه. مناسبه اندرو مثل یپسر تو یبرا. شکنهیم

 :زدم لب

! من نه دبو دستت تو منفعت. یگذاشت تتیالو منو تو»

 یکن یپافشار خودت یمسخره یدهیا یرو یتونینم

 .«یدیم انجام رو برعکسش عمل در یوقت

 من درون آره. بل یکنیم فکر یچ ستین مهم برام»

 نیا اما. ارمینم در سر ازش خودم که هست یحس

 یکن قمار من یرو رو زیچ همه یبخوا نکهیا یبرا

 ونمیپش بهم داشتن عالقه از یروز هی. ستین یکاف

 .«بودم نداده هشدار بهت یبگ یتونینم بعد و یشیم

 . ترف کلبه سمت به و زد کنارم ریمس یجلو از آهسته
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 اتاق از اندرو و اینا بود، کرده طلوع تازه دیخورش

 احساس. بود مشوش هردو چهره. اومدن رونیب امیلیو

 حس و دهیم آزارم شدت به اندرو دنید کردمیم

 . بود داده دست بهم ناگفته یهاحرف از یخفگ

 اینا از اندرو با صحبت یجا دادم حیترج نیبنابرا

 .بشم ایجو رو تیوضع

 «چطوره؟ یکشت اوضاع»
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 آهسته اینا. کردن ردوبدل باهم ینگاه اندرو و اینا

 :گفت

 حیترج یحت. نیشاک یحساب اونا. ستین خوب اصال»

 .«برنگرده یکشت به گهید لیو تانیکاپ دنیم

 .کردم اخم

 برم؟ یکشت به امیلیو از زودتر من هست امکانش»

 ...« صحبت باهاشون بتونم دیشا

 :گفت و کرد قطع رو حرفم اینا

 اونا یربذا یکشت به پا تنها نکهیا محض به تانیکاپ»

 مایلیو تانیکاپ و کننیم حرکت و کشنیم رو لنگرها

 .«ذارنیم جا رو
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 ازب در بزنم یحرف نکهیا قبل. کردم مشت رو دستام

 هنوز رنگش. شد دایپ در چارچوب در امیلیو و شد

 دهش عوض تازه نکهیا با دستش بانداژ و بود دهیپر

 . بود مشهود روش خون یقرمز یول بود،

 صالبت از یزیچ و بود کرده تن به مرتب یهالباس

 رو ادیت همسر کن نگاه ما به نکهیا بدون. نداشت قبل

 یپارچه و دیدو جلو پوستاهیس جوان مرد. زد صدا

 . گرفت سمتش به رو یاشده بقچه دیسف

. کرد باز رو تاش و گرفت مرد دست از رو پارچه

. زد رو چشمم دیخورش نور ریز یرنگ یانقره برق

 که اومد رونیب پارچه نیب از زیت نوک و یفلز یقالب

 ارچهپ امیلیو. داشت مانند یابر و گود یحالت نشییپا
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 و گرفت نور ریز رو یفلز قالب و انداخت نیزم رو

 . کرد یبررس

 هب سخاوت. بده بهش سکه سهیک هی اندرو. ممنونم»

 ...«بده خرج

 . داد دایت به طال سکه یاسهیک و گفت یقربان بله اندرو

 مچش یخال یجا یرو رو یابر و گود قسمت امیلیو

 دستش دور رو ابر دور یچرم یبندها و گذاشت

 یجا قالب انگار که محکن اونقدر. کرد محکم

 اب و داد دستش ساعد به یحرکت. کرد پر رو دستش

 :گفت مکث

 .«میبر میتونیم. شد بهتر حاال»

 یکشت سمت به ما از جلوتر محکم و بلند ییهاگام با

 اونم. انداختم اینا به ینگاه زدهبهت. کرد حرکت
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 سمت به امیلیو دنبال به. نداشت یزیچ از یاطالع

 . میکرد حرکت یکشت
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 گوش به همهمه یصدا میدیرس که یکشت به

 وضوح به. هاملوان بلند صحبت یصدا. دیرسیم

 .بشنومرو هاصحبت یصدا تونستمیم

 کال جان. میندار ازین فیضع تانیکاپ ما. مخالفم من»

 یمالش شفق مثل تونهیم و داره نهیک لیو تانیکاپ از

 نخودمو یزندگ دیبا چرا. کنه نابود هم رو یکشت نیا

 «م؟یبنداز خطر به خاطرش به رو
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 :گفت که دمیشن رو میج یصدا

 اون بدون ما اسباتجربه و باهوش لیو تانیکاپ»

 .«میکن دایپ رو گنج و دهایکل هیبق میتونینم

 :زد ادیفر خشم با یاگهید ملوان

 تا بآ تو مشیبنداز ایدر وسط میدیرس یوقت نظرمبه»

 از خوب االن تا تورنادو تانیکاپ. بشه هاکوسه خوراک

 .«هیفکا یکشت یبرا تانیکاپ هی. براومده یچ همه پس

 سالم دست شد باعث زیدآمییتا یهازمزمه یصدا

 اما بمونه خشک هاطناب یرو یالحظه چند امیلیو

 البا یدست هی کهیدرحال و زد یبینه خودش به بعد

 رو خودش دشیجد قالب با بود سخت براش رفتن

 نییپا عرشه از و رفتم باال سرش پشت. دیکش باال

 .اومدم
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 بارم شماتت نگاه. کردن سکوت ما دنید با هاملوان

 .کردم اخم و دوختم بهشون رو

 :گفتم و ستادمیا امیلیو کنار

 ...«اجازه لطفا»

 یرکس در. انیب رونیب دهنم از کلمات تا نموند منتظر

 هب تعلل بدون و آورد رونیب رو اشتپانچه هیثان از

 کیشل بلند یصدا. کرد کیشل هاملوان از یکی سمت

 جا از دکل یرو نشسته یهاپرنده شد باعث گلوله

 افراد صورت یرو خون. انیب در پرواز به و بپرن

 .افتاد نیزم یرو هاملوان از یکی و دیپاش یپشت

 یکی سمت به و انداخت من سمت رو تپانچه امیلیو

 رو دستش یتو قالب. کرد حرکت هاملوان از گهید

 یگونه به رو یزیت و داد تکون مرد صورت یجلو
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 هیبق و افتاد شماره به ملوان یهانفس. چسبوند مرد

 .بودن رهیخ امیلیو به زده وحشت

 رو یتانیکاپ تیصالح من یکن فکر شده باعث یچ»

 یکشت یرو که ساله پونزده از شتریب من هوم؟. ندارم

 تیصالح از گوشت کهیت هی دست؟ هی. کردم یزندگ

 !«بده جوابمو کنه؟یم کم من

 :گفت کنان پته تته ملوان

 ...«زهمبار ییتوانا با...میدار ازین...یقو...تانیکاپ هی ما»

 نگاهش. بده ادامه نتونست و شد خشک دهنش

 ادیب کمکش به یکس تا دیچرخیم هیبق یرو مستأصل

 .بودن شده الل انگار هیبق اما

 هاکوسه خوراک تا نیکن رها منو ایدر وسط که»

 «بشم؟
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 :گفت و کرد هیبق به رو

 طعق رو راستش دست دشیببر نیایب ریوالد نز،یها»

 رچطو دستش نهیبب تا ایدر یتو دیبنداز و نیکن

 .«شهیم هاکوسه خوراک

 رو محکم چنان رو دستش یرو قالب زیت یغهیت

 .شد یجار تازه زخم از خون که دیکش ملوان صورت

 تفیوظا پس از ینتون دست هی با اگه حالت به یوا»

 خوراک دستت مثل هم خودت وقتاون. یایب بر

 .«یشیم کوسه

 با تا گرفتن رو بازوهاش و اومدن هاملوان از دوتا

 .ببرن یکشت نیرزمیز به خودشون

. کنمیم خواهش...کمک... تورنادو تانیکاپ...ناخدا»

 ...«تانیکاپ...خواستن ازم اونا. ستین من ریتقص
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 دهیکش نیزم یرو پاهاش کهیدرحال کشون کشون

 یاصد بعد یقیدقا. بردنش نییپا پلکان از شدنیم

 .آورد درد به رو سرم خراششگوش یادهایفر

 ادیفر زدیم برق چشماش یتو که یرحمیب با امیلیو

 :زد

 «باشه؟ داشته یاعتراض که هست یکس بازم»

 .ببره باال رو دستش یحت نکرد جرات کسچیه

 :گفت و دیکش انگشتام نیب از رو تپانچه امیلیو

 مزاحمم. رمیم اتاقم به استراحت یبرا پس. خوبه»

 .«دینش

 اب. شد دیناپد یکیتار در و رفت نییپا پلکان از

 :گفتم تیعصبان
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 عمر هی که یتانیکاپ اتفاق هی خاطربه دیتونیم چطور»

 «ن؟یکن رها رو نیکرد خدمت بهش

 دیشا. بودن جاخورده یحساب هاملوان دیرسیم نظربه

 و بشم ملحق بهشون شورش در هم من داشتن انتظار

 .بشه کنده امیلیو کلک

 :دادم ادامه تیعصبان با

 خاطربه داده دست از رو دستش هی مرد اون اگه»

 و ونمیمد بهش رو میزندگ من! منه یزندگ نجات

 هم پا هی و چشم هی اگه یحت. کنمینم پشت بهش

 هاگ. داره یبرتر من به نسبت هم باز باشه نداشته

 ترک ور یکشت االن نیهم مخالفه لیو تانیکاپ با یکس

 .«کنه

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس نکرد یحرکت یکس یوقت
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 نیا. دیبکش باال لنگرو. نیکن باز رو هابادبان. خوبه»

 !«آب تو نیکن پرت هم رو جنازه

 رو راهم و کردم عبور شده خشک یهاملوان کنار از

 .کردم باز کارال سمت به
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 زا منو که یتیوضع. کردیم نگاهم استفهام با کارال

 تا نیمز از تفاوتش االنم تیوضع با بودن، برده یکشت

 .بود آسمون

 شورش ممکنه آن هر. شده متزلزل یکشت اوضاع»

 .«بشه

 :گفت تفاوتیب کارال
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 .«نمدویم دیبع گرفت لیو تانیکاپ که یزهرچشم با»

 حس و اومدیم خوابم. دمیکش میشونیپ به یدست

 کوه به یوقت اما بخوابم هاسال تا تونمیم کردمیم

 ...کردمیم فکر شده تلنبار یکارها

 «خوبه؟ حالت»

 :گفتم و زدم یزور یلبخند

 .«باش مطمئن. بهترم قبل از»

 از رو اتحافظه شب یخوب یگفت که یبار نیآخر»

 !«یکرد فرار و یداد دست

 :گفتم و دمیکش یآه

 اسم یحت! وحشتناک یلیخ. بود یوحشتناک تجربه»

 .«بشه دون دون پوستم شهیم باعث هم دزدک خواب
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 .ستادیا کنارم نقشه با اینا

 «تان؟یکاپ»

 هنهبر هم باز هوا یسرد وجود با برگشتم، سمتش به

 .بود

 سح اصال تو نمیبب ؟یبپوش یزیچ یخواینم واقعا»

 «؟یدار هم

 . انداختم نقشه به ینگاه لیمیب. گرفت اشخنده

 «ه؟یچ»

 مقصد. میکن یرویپ شما دستور از گفت لیو تانیکاپ»

 «؟یبعد
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 استراحت من نکهیا یجا ؟یبعد مقصد. کردم اخم

 حبس اتاقش یتو رو خودش داشت حاال کنم

 ! بزنن گندش کرد؟یم

 قاطن به و گردوندم بادپا تانیکاپ ینقشه یرو چشم

 :تمگف و کردم اشاره بود نقشه یرو که یکیکوچ اهیس

 «ه؟یچ نایا»

 :گفت و داد باال یاشونه اینا

 .«نشدن ییرمزگشا هنوز هانشونه و میعال یسر هی»

 به ممکنه هیچ میندون اگه. هست یتعداد هی راه سر»

 .«میبخور دردسر

 «م؟یکن یط قراره رو ریمس کدوم»

 .«کارال اریب برام رو امیلیو سنج مسافت اون»
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. ودب شده سیخ زیم. رفت امیلیو زیم سمت به کارال

 عرشه یرو رو یکار زیم هاتانیکاپ ومدیم شیپ کم

 اتاقشون یتو رو کارهاشون معموال و بدن قرار

 در هم با نکهیا خاطر به ما یول. کردنیم یریگیپ

 و مشورت یبرا زیم هی میبود مجبور میباش تعامل

 یبارندگ خاطر به حاال. میبذار عرشه یرو یفکرهم

 .بود سیخ سهیخ زیم دیشد

 نماقطب. داد بهم رو نظر مورد لوازم و برگشت کارال

 .زدم اندازه رو فاصله و کردم باز رو

 سه زا. ترهکینزد بهمون. نیبب رو دیکل عالمت...نجایا»

 «ره؟تمناسب راه کدوم اما. میبرس بهش میتونیم طرف

 نقشه به ینگاه و شد ظاهر سرمون پشت اندرو

 .انداخت
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 به. رهتامن یول کشهیم طول شتریب روز سه اول ریمس»

 یخطر یعنی نیا و کهینزد یتجار یهایکشت ریمس

 محل اما داره یمتعادل فاصله دوم ریمس. ستین راه در

 کنهمم و اسفرانسه و سیانگل ینظام یهایکشت عبور

 نیا هک رهیمس نیترکوتاه سوم ریمس. بشه حمله بهمون

 کنهیم عمل انبریم هی مثل و زنهیم دور رو هاقسمت

 ممکنه که میکن عبور عمق کم یهاآب از دیبا یول

 شناخته اصال منطقه اون. باشه داشته یادیز خطرات

 «ستین شده

 :گفت و زد یسوت کارال

 .«هیعال اطالعات همه نیا»

 :گفتم آهسته
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 نقشه تا کردیم صرف وقت هاساعت شهیهم پدرم»

 یبرا شهیهم اندرو. بده ادی اندرو به رو یخون

 «کردیم عمل من از بهتر یابیریمس

 :گفتم و کردم مکث یکم

 زده عالمت دیکل که ییجا. ستین یچیه نجایا اما»

 «آبه؟  ریز دیکل. یخشک نه هست یارهیجز نه شده

 ینگاه اندرو و اینا. کردن نگاه گهیهمد به همه

 :گفت اینا و کردن ردوبدل

 .«نرفتم ریمس نیا از تاحاال من »

 :افزود اندرو

 .«نطوریهم منم»

 :گفتم و کردم لول رو نقشه
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. نداره یتیاهم ریتاخ روز سه. میریم اول ریمس از»

 .«میبرس سالم نهیا مهم

 :گفتم و گذاشتم اینا دست یتو رو هانقشه

 «؟یکن تیهدا یتونیم. بخوابم کمی دیبا واقعا من»

 .«تانیکاپ البته»

 :گفتم و گذاشتم کارال شونه یرو دست

 .«باشه اطراف به حواست»

 :گفت و اومد قدم به قدم همراهم اندرو

 .«میکن صحبت دیبا»

 رارتک سرم تو امیلیو حرف. دیچرخ سمتش به نگاهم

 هک نگاهش اندرو،! هیبهتر نهیگز تو یبرا اندرو. شد
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 ازم هرگز که یتیحما و بود محبت از پر شهیهم

 .بود یبهتر ینهیگز واقعا دیشا...نگرفت

 .«یلیخ. امخسته یلیخ. نه االن اما دونمیم»

 :گفت و گرفت دست یتو آهسته رو دستم

 .«یچ همه خاطربه. متاسفم»

 :گفتم و فشردم رو دستش

 .«شمب داریب نکهیا از بعد. میکن صحبت دیبا مفصل»

 و ستادهیا یاگوشه میج. گرفتم فاصله اندرو از

 .بود من به رهیخ نگاهش

 :گفتم و رفتم جلوتر

 نجات دزدک خواب از نتونست برادرت که متاسفم»

 .«کنه دایپ
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 .«تانیکاپ نیکرد دایپ نجات شما که خوشحالم»

 یبرا. شتدا یشتریب سن و بود ترباتجربه هیبق از میج

 ور دمیترد. دیرسیم نظربه یاعتماد قابل شخص من

 :گفتم و زدم کنار

 .«ایب دنبالم»

 و ردمک قفل سرمون پشت رو در. میرفت اتاقم سمت به

 ققنوس تخم مذابم لباس یال از کردم باز رو کمد در

 هب و شده گرد چشماش. گرفتم مقابلش و درآوردم رو

 ردآو جلو رو دستش. شد رهیخ تخم میضخ یپوسته

 .کرد لمس رو پوسته سطح و

 «ه؟یواقع نیا. من یخدا»

 :گفتم و دادم تکون دییتا ینشونه به رو سرم
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 که یهرچ! بگو بهم یدونیم یهرچ ققنوس مورد در»

 «.ادیب رونیب تخم نیا از زودتر جوجه نیا کنه کمک
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 :گفت تینها در و زد بهم رو هاشلب بار چند میج

 «تان؟یکاپ نیکرد داشیپ کجا از» 

 :گفتم و کردم لمس رو زمخت یپوسته آهسته

 جا به یتخم و سوخت ققنوس. جهنم دروازه از»

 «چطور؟ اما. کنم محافظت ازش دیبا گفت و گذاشت

 کینزد ققنوس تخم به رو صورتش زدهجانیه میج

 :گفت و کرد
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 اگه دمیشن. ژهیو فرصت هی. خاصه هیهد هی نیا »

 ارهیب در سالم تخم از رو ققنوس هی بشه موفق یکس

 .«کنهیم خدمت بهش ابد تا ققنوس

 «چطور؟ اما»

 :گفت و داد باال یاشونه

 مورد در کن که یکس نه. نشده موفق یکس حاال تا»

 .«باشم دهیشن

 «؟یدونیم یچ ققنوس مورد در»

 :گفت متفکر میج

 تا ازل از که یاپرنده. جهان ریاساط نیتریمیقد از»

 هرگز و رهیمینم و کنهیم یزندگ شکل هی به ابد

 ارهد وجود ققنوس کی ایدن کل در. کنهینم مثل دیتول
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 یوقت گنیم دمیشن و کرده یزندگ حال تا ازل از که

 فرو ایدن یپرده رهیبم دوباره شدن زاده بدون یققنوس

 .«زهیریم

 :گفتم و دادم تکون شدت به رو سرم

 زاده و کرده یزندگ ییتنها به ققنوس سال هزاران»

 «شه؟ینم متولد دوباره مینکن یکار ما اگه حاال شده

 .موند رهیخ من به میج حرف از پر و شفاف نگاه

 هست امکانش یعنی شده سپرده شما به یوقت تانیکاپ»

 از شتریب دیبا. نشه زاده دوباره هرگز ققنوس که

 .«نیکن محافظت تخم نیا از جونتون

 :گفتم و دمیچیپ لباس نیب رو تخم

 «پرده؟ کدوم. زهیریم فرو ایدن یپرده یگفت»
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 ییاهایدن و مینیبیم که ییاهایدن نیب...اهایدن نیب مرز»

 ...«عتیطب تعادل. مینیبینم که

 :گفت و دیلرز خود به

 پشت ما چشم از ایدن یتو ییزایچ چه دونهیم یک»

 .«میموند امان در خطرشون از ما و شدن پنهان پرده

 باشه ادهس افسانه هی فقط بود ممکن. رفتم فرو فکر به

 .بود خطرناک کردن سکیر اندازه همون به اما

 یحرف کسچیه به مورد نیا در. میج یبر یتونیم»

 «باشه؟ نزن

 .«تانیکاپ چشم»

 پا نیا یکم و ستادیا یالحظه یبرا رفت، در سمت به

 :گفت و کرد پا اون و
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 مرگ از قبل ققنوس دمیشن. دمیشن یزیچ هی من»

 یوقت مرگ بعد و کنهیم جمع رو هاهیادو نیبهتر

 دیبا دیشا. مونهیم یباق هاهیادو یرو تخم سوزهیم

 .«میکن دایپ خاص و معطر هیادو هی

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .«میکن دایپ رو دهایکل دیبا فعال. کنمیم فکر بهش»

 ...بود مونده دیکل سه فقط

 ...یروزیپ تا دیکل سه
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 ...خواب
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 حس کردم باز چشم یوقت که دمیخواب قیعم اونقدر

 اممعده و بود تلخ دهنم. شده نیسنگ سرم کردمیم

 .یخال

 باال سمت به رو دستام و دمیکش یطوالن یاازهیخم

 . آوردم کش

 .«یشد داریب عجب چه»

 پشت وارید به سرم که دمیپر جا از زده شوک چنان

 .دیچیپ سرم یتو درد و کرد برخورد

 ...«آخ»

 رو امیلیو ادمیز خواب از کرده پف یهاچشم نیب از

 عقب به رو یصندل نشسته، یصندل یرو که دمید

 گذاشته زیم یرو رو اششده دراز یپاها و داده تاب

 . دیدرخشیم ققنوس تخم زیم یرو مقابلش. بود
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 :گفتم شده گرد ییهاچشم با

 «؟یکنیم کاریچ نجایا »

 خب یول نمیبب خودم یهاچشم با خواستمیم»

 صبر یحوصله من که بود یطوالن اونقدر خوابت

 . «نداشتم کردن

 :گفتم پته تته با

 .«رونیب شیآورد چطور »

 زد دست مخصوص لباس به شهینم برهنه دست با»

 تماس با که شده ساخته یجور تاروپودش چون

 ...«اما سوزونهیم رو پوست یانسان هر دست

 :گفت و داد باال ییابرو
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 طلسم یعنی مونده سالم اتاقت کمد چوب یوقت»

 ...«نیبنابرا نداره اثر اجسام یرو لباس

 هوا در رو شیخال مچ یرو شده یجاساز قالب

 :گفت لبخند با و چرخوند

 .«هدار برام یشتریب ییکارا یواقع دست هی از نظربه»

 :گفتم و رفت درهم هاماخم

 «؟ینشست نجایا چرا ش؟یدید خب؟»

 «؟یدار براش یابرنامه چه»

 :گفتم و دادم باال یاشونه

 .«یچیه هنوز»

 و شد خم جلو به. برداشت زیم یرو از رو پاهاش

 :گفت
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 «داده؟ یاوعده چه بهت ققنوس»

 :گفتم و فشردم بهم رو هاملب

 .«بگم بهت اگه عمرا»

 «چرا؟»

 .«ندارم اعتماد بهت چون»

 و دیکش یچوب زیم یرو رو قالبش رنگ یانقره سر

 . کرد جادیا یچوب سطح یرو یفیظر خراش

 «؟یدار دوستم ینگفت مگه...اعتماد...اوم»

 و بود آلود خواب هنوز ذهنم. شد سرخ رنگم یآن به

 . کند هامالعملعکس

. چرخوند زیم یرو سالمش دست با رو ققنوس تخم

 سمت کردم پرت تخت رو از رو خودم و شدم هول
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 افتاد زیم یلبه یرو از ققنوس تخم که یزمان و زیم

 یهیپا به سرم یگوشه. گرفتمش هوا و نیزم نیب

 . خورد زیم یچوب

 :زدم داد تیعصبان با

  «؟یکنیم یغلط چه یدار»

 :گفت و شد خم من سمت به

 .«ادیب رونیب تخم از کنمیم کمک دارم»

 «؟یشد وونهید ؟ینطوریا»

 :گفت و داد باال یاشونه

 !«حلهراه نیترآسون حل راه نیبهتر»

 لباس نیب و کمد داخل رو ققنوس تخم و شدم بلند

 :گفتم و گذاشتم
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 یبرا که کنم یکار تا بزن دست بهش گهید بار هی»

 .«یبگرد قالب دنبال هم دستت یکی اون
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 :گفت و رفت باال لبش طرف کی

 ازین من کمک به کردنش باز یبرا باش مطمئن»

 .«یدار

 :گفتم و گذاشتم زیم طرف کی رو دستم

 .«یارد ازین دهایکل کردن دایپ یبرا من به تو که فعال»

 :گفت و گذاشت سرش پشت رو دستاش

 «؟یبعد مقصد»
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 یچ یبرا اصال ستین مشخص که یخال عالمت هی»

 .«کجاست و

 :گفت و داد تکون آهسته رو سرش

 نوبت و میگشت رو ایدر چهار...ایدر هفت گنج»

 .«میریم کجا میدار دونمیم کنم فکر. هیپنجم

 :دمیپرس یکنجکاو با

 «کجا؟»

 .«مثلث گنیم بهش»

 .کردم تکرار واریطوط

 «مثلث؟»

 یمثلث. دمیشن یادیز یهاحرف موردش در. اوهوم»

 چه اونجا دونهینم یکس. بلعهیم رو هایکشت که
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 از یتهرکش که شده پخش خبر نیا فقط. فتهیم یاتفاق

 .«شهیم بیغ یبیعج طرز به کنه عبور محوطه اون

 «ل؟یدلیب»

 عاقل که یکس. بل رهینم اونجا یکس. نرفتم تاحاال»

 !«باشه

 :گفتم و دمیکش یاازهیخم دوباره

 .«میبر میتونیم هم ما. رفته بادپا»

 :گفت و ستادیا بهم کینزد شد، بلند جا از

 «بوده؟ عاقل بادپا گفته یک اونوقت»

 

 :گفت و رفت باال لبش طرف کی
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 ازین من کمک به کردنش باز یبرا باش مطمئن»

 .«یدار

 :گفتم و گذاشتم زیم طرف کی رو دستم

 .«یارد ازین دهایکل کردن دایپ یبرا من به تو که فعال»

 :گفت و گذاشت سرش پشت رو دستاش

 «؟یبعد مقصد»

 یچ یبرا اصال ستین مشخص که یخال عالمت هی»

 .«کجاست و

 :گفت و داد تکون آهسته رو سرش

 نوبت و میگشت رو ایدر چهار...ایدر هفت گنج»

 .«میریم کجا میدار دونمیم کنم فکر. هیپنجم

 :دمیپرس یکنجکاو با
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 «کجا؟»

 .«مثلث گنیم بهش»

 .کردم تکرار واریطوط

 «مثلث؟»

 یمثلث. دمیشن یادیز یهاحرف موردش در. اوهوم»

 چه اونجا دونهینم یکس. بلعهیم رو هایکشت که

 از یتهرکش که شده پخش خبر نیا فقط. فتهیم یاتفاق

 .«شهیم بیغ یبیعج طرز به کنه عبور محوطه اون

 «ل؟یدلیب»

 عاقل که یکس. بل رهینم اونجا یکس. نرفتم تاحاال»

 !«باشه

 :گفتم و دمیکش یاازهیخم دوباره
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 .«میبر میتونیم هم ما. رفته بادپا»

 :گفت و ستادیا بهم کینزد شد، بلند جا از

 «بوده؟ عاقل بادپا گفته یک اونوقت»

 .کرد جلب رو امونتوجه یبلند یادهایفر یصدا

 .«دیاریب آب...شیآت...شیآت»

 سمت به و شد بلند سرعت به و زد خی امیلیو نگاه

 بالشدن باشم هاملباس فکر به نکهیا بدون. دیدو عرشه

 .دمیدو

 دود. دیرسیم مشام به سوخته چوب و دود تند یبو

 به آب یهاسطل با هاملوان و کرده پر رو عرشه اهیس

 . دنیدویم یاصل دکل سمت
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. بود کرده ریاس رو بادبان قرمز و ینارنج یهاشعله

 بایتقر که ینقاب و دمید سوخته یلباس با رو کارال

 معرض در رو صورتش و بود نمونده ازش یزیچ

 یرو رو آب یهاسطل سرعت به. دادیم قرار شینما

 .دیپاشیم هاشعله

 «خبره؟ چه جانیا کارال؟»

 .بود شده اهیس دود از صورتش

 زدمیم نیتخم رو یخشک با فاصله داشتم دمیند من»

 شیآت نییپا از دکل دمید و شد بلند دود یبو که

 .«گرفته

. دیکشیم نعره کردیم حرکت هاملوان نیب از امیلیو

 تا شدن یخال دکل یرو هم پشت آب یهاسطل

 .شد خاموش شیآت بالخره نکهیا
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 یاصل دکل. دوختم چشم سوخته بادبان به صالیاست با

 .بود شده داغون

 :گفت یناراحت و ضعف نیترکوچک بدون امیلیو

 .«بشه ریتعم دیبا دکل. یخشک سمت میریم»

 :گفتم و گرفتم رو نشیآست یگوشه

 «بوده یک کار»

 نیا. مخالفن من با هاملوان. ستین یبیعج اتفاق»

 .«مخالفته اعالم یبرا اقدام نیاول

. دوختم چشم خسته و زده دود یها.چهره به

 181ه؟کن پشت تانشیکاپ به بود تونسته کدومشون

 

 :برگشتم کارال سمت به
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 «یدیند یبیآس ؟یسالم»

 :گفت و برد صورتش سمت به رو دستش

 .«دارم ازین دیجد نقاب هی به کنمیم فکر»

 نگاهت یکس. یخوب یطورنیهم. نباش مسخره»

 .«کنهینم

 یفاصله. نداشتم نانیاطم خودم حرف به خودم گرچه

 حاال و ریمس رییتغ خاطر به. مینداشت ساحل با یچندان

 که یساحل. شدیم تلف یادیز زمان یاجبار توقف

 یاثر و اومدیم ساکت و خلوت نظربه میدیرس بهش

 .نبود کینزد یادهکده از

 دکر چکرو کشورها و هاقاره به مربوط ینقشه امیلیو

 :گفت و
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 نیرتکینزد. ستین دهکده از یاثر یادیز یفاصله تا»

. میدیم هدر وقت یلیخ. راهه اسب با روز دو دهکده

 ازین دکل به میبر قراره که ییجا. میندار یاچاره اما

 .«میدار

 :گفت و برداشت زیم یرو از رو رشیشمش

 هواس زاتیتجه و نجار هی کردن دایپ یبرا. دیش اماده»

 .«میبر اسب با دیبا یکشت ریتعم

 یدار نگه یکشت طبقه نیترنییپا یتو هااسب

 با. بود اونا از یکی من اسب که اسب پنج. شدنیم

 یخشک یرو میتونستیم نفر پنج حدود حساب نیا

 .میش ادهیپ

 در دیبا میج. اندرو یدوم و بود اول داوطلب کارال

 تخم از محافظت یبرا من چون موندیم یکشت
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 نعما نکهیا یبرا هم اینا و داشتم اعتماد بهش ققنوس

 .هبش گهید یعمد یسوز شیآت هی ای یاحتمال شورش

 یکشت از یوقت. میکرد ادهیپ یخشک یرو رو هااسب

 در بلند یهادرخت دنید با م،یگرفتیم فاصله

. شده تنگ یخشک یبرا دلم کردم حس دوردست

 و زیانگجانیه دیشا انیپایب یآب یرو دائم یزندگ

. دیرسیم جنون به آدم یمدت از بعد اما بود جذاب

 .تعلق عدم از یناش جنون

 یتو شیزندگ دونستیم شهیهم ییایدر دزد هی

 ساکن اونجا بتونه که ستین ییجا چیه و استیدر

 .کنه دایپ تعلق بهش و بشه

 هم یکشت رو و کردیم یزندگ یکشت رو تانیکاپ هی

 .مردیم
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 تنگ گذشته و یعاد یروزها یبرا دلم یگاه

 برم، دهکده به روز هر تونستمیم که ییروزها.شدیم

 هن بخورم دارم دوست ییغذا هر نم،یبچ گل شهیب از

 سودنمک گوشت و یماه و ینیزم بیس جز نکهیا

 یماه و یچرب یبو بدنم تمام و باشم نداشته ییغذا

 سوخته آفتاب صورتم پوست. بده ایدر نمک و خام

 .باشه چرب و اهیس شهیهم صورتم و بشه

 .بود شده تنگ زهایچ یلیخ یبرا دلم

 .بود کرانیب یآب همون من سرنوشت که فیح اما

 یوقذ چنان با یدیش. بود دلتنگ من از شتریب کارال

 خنده به رو همه که کردیم پرواز سرمون یباال

 .نداختیم
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 مدت از بعد هاواسب شدیم کیتار داشت هوا

 .بودن شده خسته نرفتن، راه یطوالن

 «م؟یکن استراحت ستین بهتر ل؟یو»

. داشتم یبد خاطره بودن یجنگل ریمس یتو شب از

 ذهنم حاال و بودم افتاده دزدک خواب ریگ بار نیآخر

 .بود شده یعصب حمله حس باعث ادآوردنشی به با

 ...«کسرهی دیبا میندار یادیز وقت رهید»

 :گفتم کالفه

 .«مونمینم جنگل یتو شب من»

 نم از تیتبع به کارال و اندرو. کردم متوقف رو اسب

 :گفت یعصب امیلیو. ستادنیا
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 یبمون یکشت یتو بود بهتر یدیترسیم اگه»

 !«عروسک

 قتو بعدش. صبح طلوع تا فقط. میکنیم استراحت»

 ...«یکاف

 :گفت تیعصبان با امیلیو

 .«باش ساکت»

 تو یهرچ ستین قرار باشم؟ ساکت دیبا چرا»

 ...«یگیم

 دیغر تریعصب

 !«سیه»

 :دادم ادامه لجاجت با

 ...«چه یبخوا چه امیلیو میزنیم کمپ نجایهم»
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 گوشم کنار از یزیو یصدا که بود نشده تموم حرفم

 .شد جادیا صورتم پوست یرو یخراش و گذشت

 به کمان هاده و اومدن جلو ییهاهیسا یکیتار نیب از

 .شد گرفته نشونه سمتمون

 :گفت امیلیو

 !«ینداد گوش...یش خفه گفتم بهت»

 !میبود دهینشن رو شدن کینزد یصدا. دمیگز لب

 تعداد اما گرفتن نشونه رو هاشونکمان اندرو و کارال

 .بود شتریب اونا

 .تصور یرو یماسک و داشتن تن به اهیس یلباس همه

 ور نقابش و برد دست اومد، جلوتر یکس نشونیب از

 .زد کنار
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 یهاچشم ز،یر یاجثه متوسط، یقامت با یدختر

 :گفت یجد یصورت و یمشک یالهیت

 رسم به چطوره. نیاومد خوش ما یمنطقه به»

 !«ادیب دیکن رد دیدار طال یهرچ اول ییگو امدخوش

 :گفت غرولندکنان امیلیو

 !«هاراهزن»
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 !«نییپا دیریبگ سالحتون. نییپا دیایب اسب از»

 رو هاموناسلحه امیلیو و من. بود ادیز تعدادشون

 الکار یول کرد تیتبع ما از هم اندرو. میگذاشت نیزم

 .بود گرفته نشونه رو اونا تیجد با
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. دبو مسخره. انداخت نییپا رو سرش خنده با امیلیو

 .میبود افتاده هاراهزن ریگ حاال که میبود ییدزدها ما

 :گفت و برگشت لیو سمت به دختر

 رو همراهته که ییطالها اون دنیخند یجا چطوره»

 .«یبد لیتحو بهمون

 به نبودم مطمئن اما نبود همراهمون یادیز یطال

 .بردارن سرمون از دست یراحت نیهم

 که یاسهیک دو و کردم لباسم یهابیج یتو دست

 .کردم پرت سمتش به بود همراهم

 !«خوب دختر نیآفر»

 :گفت و فرستاد برام ییهوا یابوسه
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 دارن که یارزش با زیهرچ. نشونیبگرد هابچه»

 .«دیبردار

 :گفت خشم با کارال

 و هخوریم تیشونیپ وسط رمیت دیایب جلو قدم هی»

 چه بعدش افرادت قراره نداره یتیاهم اصال امواسه

 .«بدن نشون یواکنش

 :دمیغر

 !«کارال»

 نهنشو دختر سمت به میمستق رو ریت یسرکش با

 .گرفت

 !«یمرد برسه من یشونیپ به رتیت نکهیا از قبل»

 .بود شده قبل از تربم کارال یصدا
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 !«ستین مهم»

 :گفت تحکم با امیلیو

 بذار پس. میدار عجله ما. بذار نییپا رو کمانت»

 .«چاک به بزنن و بردارن خوانیم یهرچ

 . زد امیلیو مقابل یچرخ و اومد جلو دختر

 میتونیم میخوایم یهرچ. دیدار عجله پس. خوبه»

 «م؟یبخوا دخترو نیا اگه یحت م؟یببر

 بودن همراهش که یمردان. موند من به رهیخ نگاهش

. شدن گشتن مشغول و بردن هجوم اندرو و کارال به

. بود ترکوتاه من از قدش. اومد من سمت به خودش

 بعد و رفت لباسم یهابیج سمت به دستش

 .بود همراهم که یاآذوقه یهاسهیک
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 .«دیریبگ رو اشونآذوقه»

 ندبگردن ریزنج به چشمش و زد کنار رو لباسم یقهی

 .افتاد

 .گرفت باال رو زیآو و نشست ریزنج یرو دستش

 .« دمیپسند...بایز و یمیقد»

 اشرهپا و بکشه عقب ریزنج با رو دستش نکهیا قبل

 استخوان قدرت با. نشست مچش یرو انگشتام کنم

 :گفتم و فشردم رو مچش فیظر

 .«نکن هم فکرش یحت»

 «؟یکرد مردن هوس»

 :گفت و شد آهسته صدام

 .«یفتیم در یک با یدار یدونینم هنوز»
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 :گفت و دیخند

 یهست یهرک! زادهاشراف ای ثروتمند هی البد ؟یک با»

 .«ستین مهم برام

 :گفتم و بردم جلوتر سرم

 .«نکن اشتباه. گهید نه»

 مهر دادم اجازه و دادم باال رو لباسم نیآست دندون با

 ظاهر چشمش یجلو ییایدر دزدان یخورده داغ

 .بشه

 یبرا و نشست رنگ اهیس جمجمه روس نگاهش

 .باخت رنگ صورتش یالحظه

 :گفتم و دادم باال ابروهام
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 من یبرا قهیدق ده فقط افرادت کردن سالح خلع »

 طالها چطوره. میدار عجله ما اما برهیم زمان

 «هوم؟. چاک به یبزن و یبرداررو

 و کرد خم دختر سمت به رو خودش یکم امیلیو

 :گفت

 خانم حرف به چطوره. یباش باهوش خورهیم بهت»

 .«یبد گوش

 نه. بود کرده ریگ یدوراه نیب هاراهزن یسردسته

 داشت جرات نه و کنه ولمون دادیم اجازه غرورش

 و ییایدر دزدان شهرت قطعا. بزنه بهمون یبیآس

 .دبو دهیرس شهرها به زودتر سرشون پشت عاتیشا

 گذاشت عقب یقدم. کرد رها رو رمیزنج کرد، یمکث

 .دیکوب صورتم یتو مشت با یناگهان یاضربه بعد و
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 ونهنش امیلیو سمت به و دیکش رونیی رو اشتپانچه

 .رفت

 !«ترسمینم ییایدر یدزدا از من»

 از زیت یدرد و دیکش ریت درد از امگونه و فک استخون

 .رفت شیپ مغزم تا ینیب

 :زدم ادیفر

 !«بهت لعنت»

 دشنام. شد یجار امچونه از خون و دیترک لبم پوست

 :گفت من به تیاهمیب دختر و دادم یبلند

 ترزود. دیبرداررو طالها. درخت به نیببند دستاشون»

 .«میبر دیبا
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 تعدادشون. اومدن سمتمون به تنومند مرد نیچند

 .میکن رارف میبتون تلفات بدون که بود یاون از شتریب

 هی به هرکدوم. بستن هادرخت به رو دستامون 

 .درخت

 :دیغر کارال

 .«یعوض یهایلعنت»

 :گفت و شد خم زانو یرو مقابلم

 من شهرت خب یول داشتم دوست رو جسارتت»

 .«شترهیب شماها شهرت از نجایا

 دو نیب رو ریزنج اومد، امقهی سمت به دستش

 .دیکش یراحت به و گرفت انگشتش

 !«بده پسش! یعوض! یه»
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 رفتیم ما یهااسب سمت به کهیدرحال و شد بلند

 :گفت

 .«منه مال گهید»

 :گفت و شدن هااسب سوار

 .«خوبتون میغنا بابت ممنون»

 شب یکیتار در و زد اسب رکاب به رو پاهاش

 .شدن دیناپد

 .بود آزاردهنده لیو ببند یخنده یصدا

 !«یخندیم یدار یچ به یلعنت یتو»

 :گفت خنده همون با

 !«زده بهمون دزد نکهیا به»
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 تقال ساعتمین از بعد تونست زحمت به اندرو

 .کنه ازاد مارو بعد و کنه باز رو هاشدست

 .بودن برده رو زیچ همه و آذوقه ها،اسب

 لوعط با خسته و گرسنه م،یرفت ادهیپ رو جنگل تمام

 .رفتیم شهر سمت به که میدید رو یگار دیخورش

 مارو کرد درخواست یچیگار رمردیپ از موقرانه اندرو

 .برسونه شهر به

 به ینگاه مرد مینشست یگار پشت یوقت

 من، صورت یرو یکبود به. انداخت سرووضعمون

 .کارال یپاره یهالباس و امیلیو دست

 «اومده؟ سرتون ییبال چه! حیمس یسیع ای»
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 :گفت مودبانه اندرو

 .«هاراهزن»

 :گفت و داد تکون رو سرش مرد

 شهر اوضاع. ستین امان در یرهگذر و محموله چیه»

 هم رو ما ییغذا محموله گذشته هفته. شده ناامن

 .«دنیدزد

 ندگردنب بدون حاال. دمیکش امچونه به یدست یعصب

 .کردمیم کاریچ دیبا

 .«امیلیو میکن کاریچ دیبا رمیزنج بدون»

 :گفت یالیخیب با

 تبه مباش نگران. خورده وندیپ بهش تو سرنوشت»

 .«گردهیبرم
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 از پر و بزرگ شهر. میشد ادهیپ یگار از شهر یورود

 هرش به ورود یبرا امونافهیق و هالباس. بود آمدورفت

 .بود کننده توجهجلب یادیز

 و آورد رونیب پول سهیک هی اشچکمه داخل از امیلیو

 :گفت

 دایپ نجار هی و میبخور غذا که هست یقدراون»

 .«میکن

 هب که یسوپ یبو و بود آورده فشار بهم یگرسنگ

 .بود کرده مختل رو حواسم و هوش دیرسیم مشامم

 بودن باز یامحوطه در که یچوب یزهایم سمت به

 بهفر یزن و دیجوشیم آتش یرو یبزرگ گید. رفتم

 مه مشغول یخاکستر یموها و دیسف یبندشیپ با

 .بود غذا زدن
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 .«میخوایم نون قرص دو و سوپ کاسه چهار»

 :گفت و دیچرخ من یرو نگاهش

 .«ارمیم براتون دینیبش»

 ملحق من به هم هیبق. نشستم زهایم از یکی پشت

 :گفت غرولندکنان امیلیو. شدن

 .«شده تنگ یحساب درست یآبجو هی یبرا دلم»

 :گفتم و رفتم یاغرهچشم

 شدن مستاهیس وقت. میدار ازین حواست و هوش به»

 .«میندار زدن گند و

 :گفت امیلیو و گرفت قرار مقابلمون سوپ یهاظرف

 .«امیبرم یکشت هی پس از هم باشم مست اگه یحت من»

 :گفت یخلقکج با کارال
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 ینابویخ و فیکث دزد چندتا پس از ینفر چهار فعال»

 .«میومدیبرن

. دوختم چشم یچوب یکاسه اتیمحتو به

 رنگ دیسف عیما در رنگ سبز یهاینخودفرنگ

 جیهو رنگخوش و ترد یهاتکه و دنیچرخیم

 قرص. بودن داده سوپ به یزیبرانگ اشتها یچهره

. مگذاشت امیلیو کناررو ینصف و کردم نصف رو نون

 با و کردم تکه سوپ ظرف یتو رو خودم قسمت

 .شدم خوردن مشغول ادیز یاشتها

 الدنب به هم امیلیو. گرفتیم درد یحرکت هر با لبم

 .کرد خوردن به شروع من

 «؟یبود گرسنه یلیخ»
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 پشت با. دمیسرکش هم رو کاسه ته و گفتم یاوهوم

 :گفتم و کردم پاک رو لبم دست

 .«مینخورد یحساب درست یغذا وقته یلیخ»

 امیلیو یبرا دست هی با خوردن غذا شدم متوجه

 کنارش و شدم بلند. بخوره درست تونهینم و سخته

 و کردم میتقس کیکوچ یهاتکه به رو نون. نشستم

 و دمیکش دستش از رو قاشق. ختمیر سوپش یتو

 و کردم اضافه براش هیادو یکم. زدم هم رو اتیمحتو

 :گفتم

 . «شد بهتر حاال»

 و  کارال یرهیخ نگاه متوجه. دادم دستش رو قاشق

 .شدم اندرو اخم

 :گفتم برم در کننده معذب طیشرا از نکهیا یبرا
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 دو نیخورد که غذاتون. بگردم ینجار دنبال رمیم»

 .«نمتونیبیم بزرگ دونیم نیهم کنار گهید ساعت

 دونیم. رفتم دونیم سمت به و شدم بلند جا از

 هی شکل به که یاهیس و یسنگ یمجسمه با یبزرگ

 یهاخونه. بود لیطو یعصا هی با قامت بلند مرد

 به هیشب تماما که ییهاکوچه و کسانی ینما با یسنگ

 انگار کردم حس گذشتم کوچه دو از یوقت. بودن هم

 .اسمشابه ریمس تمام

 یاجزا ای هاخونه شکل و رنگ در یتفاوت چیه

 . نبود کوچه یدهندهلیتشک

 و رنگ و بود خونه هر دم که ییهاگلدون تعداد یحت

 .اندازه هی و شکل هی همه! هاگل تعداد
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 رو رمیمس یآهنگر یهاچکش یصدا دنیشن با

 .دمیپرس سوال یاهال از و کردم عوض

 ردنک پاتند جواب بدون امبهیغر ظاهر دنید با یبعض

 یخونه هشت دیبا گفت بهم آهنگر مثل هم یبعض و

 وکبل پنج از بعد و چمیبپ چپ به بعد و برم گهید

 .کنم دایپ رو ینجار

 کردم هاخونه شمارش به شروع گفت که همونطور

 مشامم در خاکه اره یبو شدم که بعد یکوچه وارد

 چوب یهاتخته شدن اره یصدا دنبالش به و دیچیپ
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 بند شیپ کهیدرحال د،یسف کوتاه نیآست لباس با یمرد

 یغهیت دنیکش مشغول و داشت تن به یمیضخ یمشک

 یبو. بود قطور یدرخت یتنه یرو بر بزرگ یااره

 دلم. دادیم بهم یخوب حس داشتم، دوست رو ینجار

 بو و بردارم رو هااره خاک از مشت کی خواستیم

 .گرفتم رو خودم یجلو اما بکشم

 «د؟یببخش »

 یلیخ اره یصدا داشت حق. دینرس گوشش به صدام

 .بود بلند

 «آقا؟»

 هب یدست. شد متوقف اره یصدا و شد متوجه بارنیا

 . دیکش سشیخ یشونیپ

 .«نشدم متوجه دیببخش»
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 دستکی یاقهوه یموها با ساله، پنجاه حدودا یمرد

 و چشم کنار چروک. رنگ همون به یپرپشت لیسب و

 از شتریب ادیز کار خاطر به دادیم نشون گردنش ریز

 . باشه شده ریپ سنش

 هی به ازین. گرفته شیآت یاصل دکل. میدار یکشت هی ما»

 شما گفتن ما به. میدار نو دکل هی و دیجد بادبان

 .«نیکن کمک بهمون نیتونیم

 :گفت و کرد زیتم بندششیپ با رو دستش

 «سال؟ وقت نیا اونم ؟یکشت»

 آذوقه یبرا میشد مجبور و میخورد طوفان به خب »

 .«میبنداز لنگر اطراف نیهم
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 اگه. نمک یبررس رو چوب جنس. نمیبب رو یکشت دیبا»

 تایهان باشم داشته دیبخوا که تیفیک همون به یچوب

 .«شه درست دوباره دکل تا کشهیم طول روز چند

 .دیدرخش یخوشحال از چشمام

 بهتون یشتریب دستمزد بشه انجام زودتر یهرچ»

 .«کنمیم پرداخت

 :گفت و داد تکون رو سرش

 « ساحل؟ دم یگفت»

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .«ستین یادیز مسافت یگار با»

 «؟یغرب ای یشرق سمت»

 :گفتم ریمس یمحاسبه با و کردم فکر یکم
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 .«دهب نشونتون رو یکشت بفرستم رو یکی تونمیم»

 .«نیبش جانیهم. دارمیبرم رو لمیوسا و ابزار»

 زا که دیخورش پررنگ نور ریز. رفت رونیب دکان از

 زدم مغازه یتو یچرخ اومدیم داخل وارید یدرزها

 هی. دوختم چشم شده ساخته مین یچوب لیوسا به و

 هی و نهیآ هی بزرگ، یچوب اسب هی کودک، یگهواره

 ...برس

 یماهرانه و فیظر یهابرش یرو رو انگشتام

 فیظر یتراش. دمیکش یچوب ینهیآ پشت یکارکنده

 اخش طرح. بود زده نقش رو دهیچیپ یطرح که بایز و

 کرده محصور رو رز گل هی که یخار از پر برگ و

 . بودن
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 نیهم...تازه ینیریش! آوردم یچ اتواسه نیبب ایب بابا؟»

 که همونا از. انگور خوشه چندتا و گرفتم راه سر االن

 ...«یلیخ

 نهیآ یدسته. شدم خشک سرجا آشنا یصدا دنیشن با

 :گفت سر پشت از صدا. شد فشرده انگشتام نیب

 «ن؟یهست یمشتر. سالم»

 به و شدن دهیکش شده یکارکنده طرح یرو هامناخن

 که یدختر یآشنا یهاچشم. برگشتم صدا سمت

 فراموش رو صداش نه عمر آخر تا بودم مطمئن

 .رو اشچهره نه کنمیم

 از یریحص سبد و خورد جا وضوح به من دنید با

 .افتاد نیزم یرو و شد رها انگشتاش نیب

 :گفتم و کردم خم یکم رو سرم
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 نیهم به کردمینم فکر یول بودم دنتید مشتاق »

 .«نمتیبب یزود
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 رو لشیوسا یجعبه شد، انبار داخل نجار مرد

 دختر یشونه دور رو دستش. بود آورده همراهش

 :گفت و گذاشت

 «؟یبرگشت یک فلورا »

 نیزم یرو ختهیر یهایخوراک و سبد به نگاهش

 .افتاد

 ...«یگند عجب یوا یا»
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 رو نیزم یرو لیوسا تا شد خم شده هول دختر

 دیچرخیم اطراف اون که یدیش دنید با. کنه جمع

 :گفتم و رفتم مرد سمت به لبخند با

. کننیم تیهدا یکشت سمت به رو شما دوستانم »

 زن هی و مرد دو. هستن ریمس نیا یانتها درست اونا

 اگه قطعا. یرسیم بهشون یکن دنبال رو جغد نیا اگه

 سمت به رو شما یاومد زابلیا طرف از یبگ بهشون

 یکم و برم هم یاگهید یجا دیبا من. برنیم یکشت

 دنیخواب یبرا ییجا دنبال دیبا که البته. دارم عجله

 چندان و میهست بهیغر شهر نیا یتو ما. بگردم

 .«میندار شهر با ییآشنا

 :گفت ییروگشاده با مرد
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. برگردم من تا دیبمون ما یخونه رو شب دیتونیم»

 «فلورا؟ نه مگه

 :گفتم کننده قانع یلحن با

 رو کار نیا دستمزد شما که شمیم مطمئن من واقعا؟»

 .«نیکن افتیدر یخوب به

 .«نگفتم پول خاطر به. ستین یازین اوه»

 دخترش یدستا از رو سبد و داد تکون یسر مرد

 :گفت یمهربون با. گرفت

 روب دوستانش و خانم. فلورا گردمیبرم فردا تا من»

 .«برگردم یکشت از من تا ببر ما یکلبه ه

 و مکرد حلقه پشتم رو دستام. رفت و داد تکون یسر

 ودب گردنبندم به چشمم. رفتم جلو سمتش به زنانقدم
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 و شد خم جلو به. دیدرخشیم دختر گردن دور که

 و کردم حلقه گردنبند سرد ریزنج دور رو انگشتام

 :گفتم

 ستین خودت مال که یزیچ به نداده ادتی پدرت»

 .«بدم ادتی دیبا خودم ادیم نظربه! بد چه ؟ینزن دست

 پوست یرو شیقرمز رد که دمیکش رو ریزنج چنان

 ترس حاال و بود من از ترسال و سنکم. موند دختر

 شجاعت اون از گهید. شدیم دهید چشماش یتو

 .نبود یخبر قبل شب

 نمم. یدار حق رفته؟ نیب از شجاعتت دوستات بدون»

 .«دمیترسیم بودم

 :گفتم و شد ترقیعم لبخندم
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 که هیکس پدر نجار مرد اون بفهمن اگه همراهام»

 زنده پدرت دونمیم دیبع زده، خونیشب بهمون شبید

 .«برسه یکشت به

 شده الل انگار. داد قورت یسخت به رو دهنش آب

 . بود

 واسه رو دهنت که وقتشه االن کنمیم فکر خب؟ »

 !«یکن باز زدن حرف
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 اریاختیب. بود یکاف برام نیهم و بود برگشته بندگردن

 م،دیکش رونیب رو خنجرم. داشتم خاطر یآسودگ حس

 :فتموگ گرفتم دختر گردن سمت به رو زشیت یغهیت
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 «؟یکنیم کاریچ شبا دونهیم پدرت»

 لبش رنگ که یقدربه داد، فشار هم یرو رو هاشلب

 .زد یدیسف به

 و زدم باال رو لباسم نیآست. نداشت زدن حرف قصد

 :گفتم

 .«بدم نشونت یزیچ هی بذار»

. گرفتم صورتش مقابل رو ییایدر دزدان عالمت

 .شد درهم صورتش خطوط

 .ییایدر دزد از پر یکشت هی یتو رهیم داره پدرت»

 تانیکاپ به پدرت بفهمن یکشت افراد اگه نظرتبه

 ...«کرده حمله یکشت

 :زد ادیفر
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 .«دونهینم یچیه اون»

 .بود شده باز زبونش باالخره

 یدزدا یکشت تو زن هی ؟یتانیکاپ یمعشوقه تو»

 «کنه؟یم کاریچ ییایدر

 .دادم جواب سوال با رو سوالش

 سییر یمعشوقه کنه؟یم کاریچ دزدا گروه تو زن هی»

 «دزدا؟

 :گفتم و شدم خم جلو به یکم

 .«یرهبرشون تو مطمئنم من یول»

 دختر نیا. شناختمیم خوب رو یوحش نگاه نیچن من

 !بود من به هیشب

 «تان؟یکاپ»



 

Romanzo_o 1187 

 فظل فلورا که دمیشن. برگشتم عقب کارال یصدا با

 .کرد زمزمه یچندبار رو تانیکاپ

 «؟ یکشت به نیفرستاد رو نجار»

 :گفت و شد داخل امیلیو

 «م؟یدار یچ نجایا. رفت اندرو با»

 :گفت دیچرخ فلورا رخمین نگاهشرو

 ...«جذاب دختر هی»

 مثل رو گردبند ریزنج. نشست میشونیپ یرو اخم

 :گفتم و دادم تکون یپاندول

 !«دزد هی یبگ بهتره»
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 یلبهک کف بسته یوپادست با فلورا بعد ساعت چند

 یرو رو خودش امیلیو. بود نشسته یچوب و کیکوچ

 :گفت و انداخت کاناپه

 .«ستین بد»

 :گفت و کرد بو رو خودش

 . «دارم ازین استحمام به قطعا»

 از امیلیو. میدادیم عرق یبو هرسه. شد جمع مینیب

 :گفت و شد بلند جا

 هچطور میکن ییجوصرفه گرم آب یتو نکهیا یبرا»

 «؟یایب من همراه

 :گفتم و رفتم شیگستاخ به یاغرهچشم

 !«یریبم همونجا یبد حیترج کهنیا مگه»
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 یجلو. انداخت زیم یرو رو کالهش و زد لبخند

 :گفت و شد خم فلورا

 دیبا خودم ای. کجاست من یطالها یبگ یدار قضد»

 «بگردم؟

 .ندکرو فلورا لباس اول یدکمه قالبش یفلز نوک با

 مچش امیلیو صورت به و گرفت باال رو سرش دختر

 دست و دیکش یبلند ادیفر امیلیو بعد یاهیثان. دوخت

 نیب تز سرخ خون قطرات. کذاشت شینیب یرو

 ونخ غرق هم دختر یشونیپ. زدنیم رونیب انگشتاش

 . زدیم لبخند روزمندانهیپ اما ودی

 هب که یدستمال بارو شینیب و داد یدشنام امیلیو

 .کرد پاک بودم گرفته سمتش

 .بود نشده خنک دلم بگم تونستمینم
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 یکن عمل بهتر هازن جذب یتو کردمیم فکر من»

 .«لیو

 :دیغر

 .«تهگرف منو تو ینحس کنم فکر بود یطورنیا شهیهم»

 :داد هشدار یجد کارال. رفت غرولندکنان

 حواست! رهینم خطا رمیت ،یکن خطا پا از دست»

 .«باشه

 .نگفت یزیچ و زد پوزخند

 که یکم لیوسا باکیکوچ کلبه. میکرد حمام ینوبت

 لوراف اتاق. بود شده پر بود نجار خود دست کار اکثرا

 مخصوصا لیو جواهرات از یمقدار و گشتم رو

 . کردم دایپ رو اشعالقه مورد گردنبند و انگشتر
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 یخاکستر تابچرک یپرده با ریدلگ و کیکوچ اتاق

 و گرفته خاک زیم بود، شده زرد اشهیرو که یتخت و

 خونه نیا دادیم نشون سقف یرو یهاتارعنکبوت

 .نداره یزکاریتم یبرا یزن

 گرفته خاک زیم یرو. نداشت یمادر فلورا احتماال

 .رفتم رونیب اتاق از و دمیکش یدست

 ات گشتیبرم نجار دیبا فردا و بود شده کیتار هوا

 . ببره یکشت ریتعم یبرا لیوسا

 .میکن حرکت میتونستیم بالفاصله بعدش

 ور بود کرده شکار که یخرگوش گوشت داشت کارال

 .کردیم کباب آتش یرو

 یرو از نگاهش و نشسته خشم با و ساکت فلورا

 .شدینم جدا امیلیو
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 :گفتم و ستادمیا لیو مقابل

 «؟یبود نایا دنبال»

 دستم از رو جواهراتش و شد باز ابروانش یگره

 .دیقاپ

 برام نایا. جهنم به برن توننیم لیوسا هیبق»

 .«ارزشمنده

 :گفتم و برگشتم دختر سمت به

 «مرده؟ مادرت»

 .نگفت یزیچ یول جاخورد

 «؟ینکرد دایپ یزندگ یبرا یدزد بهتر یراه»

 :گفت پوزخند با

 !«زنهیم رو حرف نیا داره یک»
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 میزندگ. باشم نگرانش که مادر نه دارم یپدر نه من»

 !«یدار پدر تو یول. اسیدر یرو یچوب یکشت هی

 .خورد در به یاتقه یصدا بزنه یحرف نکهیا قبل

 ور پرده. رفت پنجره پشت و شد بلند جا از امیلیو

 .انداخت رونیب به ینگاه و زد کنار

 .«مرد تا پنج. نفرن پنج»

 :دیغر کارال

 .«باشن دهیفهم محاله»
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 :گفتم امیلیو روبه

 «م؟یکن کاریچ»
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 :گفت و برداشترو کمانش کارال

 .«میکنیم فرار یپشت در از میکشیم رو دختره»

 :گفتم و انداختم بهش یهیسف اندر عاقل نگاه

 کن فکر کمی خدا یرضا محض نجار؟ ؟یکشت»

 «کارال

 .«کنم کمکتون تا نیکن باز دستمو»

 غرور با چشماش. برگشتم فلورا سمت به

 .دیدرخشیم

. نبر محاله. میداشت قرار امشب. هستن گروه یهابچه»

 از شما خرگوش کباب دود و امخونه من دوننیم

 یاتفاق فهمنیم نرم رونیب اگه. مشخصه دودکش

 .«شنینم الیخیب یآسون نیا به و افتاده
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 .دوختم چشم امیلیو به

 .«کن باز دستاش»

 ...«اگه»

 :گفت دیترد بدون

 .«بزنش زد حرف اضافه کلمه هی اگه کارال»

 وبازر دستاش. گرفت نشونه رو ریت پوزخند با کارال

. رفت در سمت و دیمال رو اششده قرمز مچ. کردم

 :گفت و کرد روباز در یال

 ...«هابچه نیچطور یه»

 :گفت یامردونه یصدا

 «شده یزیچ کردم فکر. یکرد رید»

 :گفت خونسرد فلورا
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. یریگیماه یبرا نرفت پدرم. تونمینم امشب»

 .«میبخور دونفره شام خوادیم

 :دیپرس یاگهید یصدا

 «راهه؟روبه یچ همه یمطمئن»

 حالت یتو یرییتغ اگه. دوختم چشم ثابتش رخمین به

 .شدیم کشته دیبا قطعا دادیم صورتش

 .«متینیبیم فردا. باشه»

 یدنباله امیلیو. بست رو در آهسته فلورا و رفتن

 :گفت و دیکش رو موهاش

 !«عاقل دختر»

 :گفت و برگشت امیلیو سمت به
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 هم شما میدزد ما. دیبر و دیبردار دیخوایم یهرچ»

 !«ری به ری. نیدزد

 گفت و برگشت کارال سمت به بعد

 دتیتهد با ستین قرار. نییپا یریبگ اونو بهتره»

 بهم نیتونینم پس. دیدار ازین پدرم به شما. بترسم

 .«نیبزن بیآس

 خطر ینشونه نیهم و باهوش حد از شیب. بود زرنگ

 .بود

 :گفت اغواکننده یلحن با امیلیو

 .«ادیم خوشم باهوش یدخترا از»

 پنجره سمت به من بارنیا. خورد در به یاتقه دوباره

 . دمیدو



 

Romanzo_o 1198 

 .بودن کرده شک هاحتمایلعنت

 ...«کصافت یدختره»

 .شد حلقه فلورا یگلو دور کارال یدستا

 «تان؟یکاپ»

 .دادم صیتشخ اندرو یصدا

 .«اندروئه. کارال کن ولش»

 بست رو اسب اندرو. رفتم رونیب و کردم باز رو در

 :وگفت

 رو نجار راه نیب و آورد یکشت از و یکی یدیش»

 .«برگشتم خودم. یکشت به فرستادم باهاش
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 :گفتم عقب به رو

 . دینباش نگران. برگشته اندرو -

 :گفتم و بستم سرم پشت رو در

 کرف. میبزن حرف باهم ستیبدن یبرگشت که حاال -

 .دارم ازین باهات زدن حرف به یلیخ کنمیم

 کنهیم تماشامون پنجره پشت از یکس نکهیا حس با

 :گفتم

 «م؟یبزن قدم کمی »

 :گفت و داد تکون سر آهسته اندرو

 .«حتما»

 بود یشرج و خنک شب یهوا. میگرفت فاصله کلبه از

 مشام به جاده یهاکناره از ها سرخس عطر و
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 سم کنار در کیکوچ و بزرگ ییهاکفش رد. دیرسیم

 .شدیم دهید کیتار مهین یجاده در هااسب

 وضوح به هاستاره تکتک. دوختم چشم آسمون به

 یهاصورت شدیم یحت و بودن مشخص آسمون در

 . داد صیتشخ یخوب به رو یفلک

 ینگفت هرگز چرا منه؟ با حق که یکرد وانمود چرا »

 الیخ اون با هاسال یگذاشت چرا ه؟یچ تیواقع بهم

 «اندرو؟ کنم یزندگ اشتباه

 فقط کردم یسع و خوردیم چرخ سرم در چرا هزاران

 . بپرسم ازش رو یضرور و یاصل یچرا سه

 :گفت و دیکش یقیعم نفس

 .«یبفهم هرگز کردمینم فکر »
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 بود وقتش. داد یبزرگ درس بهم دزدک خواب»

 .«بشه باز زایچ یلیخ یرو چشمم

 رنگش یبلوط یموها دوختم، چشم اندرو رخمین به

 دور یانقطه به هاشچشم و بود ختهیر یشونیپ یرو

 ،یپرحرف اهل بود، یساکت آدم شهیهم اندرو. بود رهیخ

 هب سکوت در مواقع اکثر. نبود طنتیش ای یشوخ

 شتریب و کردیم نظراظهار کم داد،یم گوش هاحرف

 یقو یحافظه. داشت عهده به رو یعمل یکارها

 و احساسات هرگز اما بود یباهوش و زیت آدم و داشت

 شهیهم اندرو. آوردینم زبون به رو افکارش یحت

 !حاال چه و بود بچه یوقت چه. بود متفاوت

 حرف واقعا یکس دیشا کردمیم فکر هاوقت یگاه

 . نداده ادشی رو یحساب درست زدن
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 «.یبود خوشحال فکر اون با تو چون نگفتم بهت»

 داد، یااضافه حیتوض نه. شد سنگ گلوم یتو یزیچ

 کی. پرداخت هیحاش به نه و کرد ینیچمقدمه نه

 ...جمله

 بهم مرگ حد تا رو من تونستیم که جمله کی فقط

 .زهیبر

 «چرا؟»

 یداشت که ینیریش یایرو خواستمینم چون دیشا»

 یتیاهم چه زایچ هیبق! بشه کابوس هی به لیتبد

 «داشت؟

 :گفتم یعصب
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 مقصر تورو! اندرو کردم سرزنش تورو عمر هی من»

 خاطربه. افتاد امواسه که یاتفاقات تمام یبرا دونستم

 خاطربه تورو. کردیم بهت پدرم که یاتوجه تمام

. بودم مقصر من کهیدرحال دونستم مقصر زیچ همه

 نذاشت گهید و برد تورو بابا من خباثت خاطربه

 دایپ خونه هی یداشت تازه تو. یبمون ما یخونه

 و یبود بهرهیب ازش که یزیچ! یزندگ هی...یکردیم

 به تورو یداد هلم تو گفتم چون...من دروغ خاطربه

 .«یکن کار پدرت یجا کرد مجبورت و برد یکشت

 به یگاه. نشست اندرو صورت یرو یمحو لبخند

  ؟بود بلد رو شدن یعصبان اصال که کردمیم فکر نیا

 تورو خوادیم دلم یگاه واقعا ؟یخندیم یچ به »

 .«کنم خفه
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 گرفتم ادی من که بود نیا جهینت. زابلیا نبود بد جهینت»

 .«ندارم تعلق ایدر جز ییجا به

 . داشت درد حرفش

 . شد قبل از شتریب گلوم یخشک و ینیسنگ

 .«یباش داشته یتونستیم»

 بودن قرار. باشم داشته تعلق دروغ هی به نبود قرار من»

 اتیواقع با یروز هی دیبا همه. بدزدم تورو مادر و پدر

 .«ررتید یکی و زودتر یکی حاال. میبش مواجه یزندگ

 .دنیلرز فیخف هاملب

 تمام خاطربه اشتباهاتم، تمام خاطربه. متاسفم»

 .«یشد متحمل من خاطربه که ییدردها

 :گفت و برگشت من سمت به
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. بود تو از مراقبت یبرا کردم یهرکار شهیهم من»

 شهیهم من که یدونیم. زابلیا یدونیم نویا خودت

 .«دادم تیاهم بهت
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. نشست سرم یرو و اومد باال آهسته دستش

 :گفت و کرد آشفته رو موهام وارنوازش

 نیا مهم. نه ای ادیب بدت من از دلت یتو نبود مهم»

 عموضو نیا. کنم مراقبت ازت دیبا دونستمیم که بود

. کنمیم مراقبت ازت من. کنه رییتغ هرگز ستین قرار

 باشه قرار خطر اون اگه یحت! یخطر هر برابر در

 .«یدار دوستش تو که باشه یمرد
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 حدس. نشست کلبه یپنجره یرو خشم با نگاهش

 داشت پنجره اون پشت ییجا هنوز امیلیو زدمیم

 . کردیم تماشا مارو

 ور الزام نیا ستین قرار و یبود وفادار پدرم به تو»

 ...«من به که یباش داشته

 :گفت و کرد قطع رو حرفم

. ارهند پدرت به من یوفادار به یربط چیه هیقض نیا»

 هم. داشت فرق یبچگ همون از تو و من نیب یرابطه

 ایب پس. یدونیم خودت هم دونم،یم نویا من

 .«میند ربطش گهید یزهایچ به و مینکن انکارش

 اندرو بود گفته. شد منعکس گوشم یتو امیلیو یصدا

 بود؟ طورنیهم واقعا. هیبهتر مرد من یبرا

 . گذاشتم بازوش یرو و بردم باال رو دستم
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 از دوارمیام. متاسفم و ممنونم ازت زیچ همه خاطربه»

 .«یببخش منو دلت ته

 .دفشر رو دستم اهسته و نشست دستم یرو دستش

 من حضور یرو یتونیم بشه الزم که هرچندبار»

 !«زابلیا زیچ همه یبرا. یکن حساب

 :گفت کالفه

 و ادیب فضول مردک نکهیا قبل داخل میبرگرد چطوره»

 .«بشه مزاحم

 دروان با من که داشت یتیاهم امیلیو یبرا. زدم لبخند

 بودم مطمئن من اما کردیم انکارش دیشا باشم؟ تنها

 . بود متقابل کامال بود ما نیب که یحس
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 با دنش مواجه و کلبه به برگشتن یجا به دادم حیترج

 رو یادیز مسافت. میبزن قدم شتریب یکم امیلیو نگاه

. بود رفته وفر یخاموش در کلبه میبرگشت یوقت و میرفت

 ولو کاناپه یرو کارال. میشد داخل و میکرد باز رو در

 نیا در یحت. دیکشیم خرناس یبلند یصدا با و شده

 نگاهم. داشتیبرنم صورتش از رو نقاب هم حالت

 اب. نبود یخبر فلور ای امیلیو از د،یچرخ اطراف به

 چشم سرعت به کارال پاهام ریز چوب ژیژقیق یصدا

 .گرفت باال رو خنجرش اریهوش و کرد باز

 !«باش مراقب یه! یه»

 :گفت و دیکش یاازهیخم

 .«نیگردیبرنم صبح تا کردم فکر» 
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 ردهنک فکر که واقعا. شدم سرخ بود کرده که یفکر از

 باهم هادرخت نیب رو شب قراره اندرو و من بودن

 م؟یکن سر

 :دیغر اندرو

 .«احمق»

 :دمیپرس

 «فلور؟ کجاست؟ لیو»

 :گفت بود مشهود درش پوزخند که ییصدا با کارال

 رو یموندن ادیبه و خوب شب هی دارن کنمیم فکر»

 قاتا رفتن باهم شیپ قهیدق چند. کننیم یسپر باهم

 نیا از یلیخ اتفاقا. نبود لیمیب نظربه دختره. باال

 .«کرد استقبال تیموقع
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. شتمندا رو یزیچ نیچن دنیشن انتظار. زد خی تنم تمام

. کردم حس رو خودم رخمین به اندرو یرهیخ نگاه

 کنه؟ رییتغ لیو ممکنه بودم کرده فکر چرا

 یتو اونا االن کهنیا به. نکنم فکر بهش کردم یسع

 رداشتمب ینازک یپتو. بودن یتیوضع چه یتو باال اتاق

 :گفتم و

 .«گذرهیم خوش لیو به حداقل خوشحالم خب»

. بردم فرو درهم رو دستام و زدم چنبره کاناپه یرو

 از رو مزاحم ریتصاو کردم یسع و بستم رو چشمام

 ...درد حس. شدیم فشرده داشت قلبم. بزنم پس ذهنم

 . کرد سیخ رو چشمم یگوشه مزاحم یاشک قطره

 ...احمق
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 ...احمق

 ...احمق
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 مدینفهم اصال. کردم باز رو چشمام حضور از یحس با

 از یاخفه یصدا. شدم زیخمین سرجام. برد خوابم یک

 یرو که کارال و دیرسیم گوش به اندرو یهاخرپف

 که واندر صورت یرو بایتقر دستش و دهیخواب کاناپه

 . بود افتاده بود، دهیکش دراز نیزم یرو

 مشدن داریب لیدل به نگاهم یفیخف یهوهو یصدا با

 و دهیکش رو نازک یپتو یگوشه یدیش. افتاد

 آهسته رخوندیم درجه 361 رو سرش کهیدرحال

 :گفتم و دمیمال رو چشمام. کردیم هوهو
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 شکار؟ یبود رفته. یدیش یبرگشت -

 با و دمیکش یاازهیخم. زد بال بال و کرد هوهو دوباره

 :گفتم و دادم باالتر رو پتو سرما حس

 اهو تا کارال شیپ برو. زوده شدن داریب یبرا هنوز -

 .بشه روشن

 د،یکشیم و گرفته رو پتو یگوشه مصرانه یدیش

 . شدم رهیخ درشتش یهاچشم به کالفه

 بخوابم؟ یذارینم چرا -

 دنبال رو رشیمس نگاهم. زد یچرخ هوا یتو و زد پر

. موند رهیخ خونه یسرما منشا یرو چشمم و کرد

 .دیوزیم داخل که یباد و موند بازمهین در به نگاهم
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 فته،یب کار به ذهنم تا دیکش طول قهیدق چند

 از ات بده دستور بدنم به و بزنه پس رو یآلودگخواب

 تادهاف کار به مغز یناگهان فرمان با پاهام. شم بلند جام

. رفتم در سمت به تعادلیب و دمیپر نییپا کاناپه از و

 سکوت به نگاهم و کردم باز کامل رو باز مهین در

 . افتاد جنگل زیانگوهم

 ...ای و بود شده داخل یکس ای

 !یلعنت -

 فلور و لیو که یاتاق در دم،یدو پلکان سمت به

 باز رو اتاق در ضرب کی. بود بسته بودن داخلش

 . شدم داخل و کردم

 با برهنه امیلیو. کرد جلب رو توجهم یاخفه یصدا

 اب که یدهان و تخت به شده بسته ییپاها و هادست
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 از پر ییهاچشم با بود، شده بسته میضخ یاپارچه

 . بود رهیخ من به خشم

 !کرد فرار! بزنن گندش -

 ،نبود تمیالو در اصال امیلیو یپا و دست کردن باز

 :گفتم نیبنابرا

 فعال تو. کنم جمع رو یزد که یگند دیبا اول -

 !یبمون منتظر یطورنیهم یتونیم

 ومدا رونیب گلوش از اعتراض به نامفهوم ییسروصدا

 از قبل دیبا. نداشتم کردن تلف یبرا یوقت واقعا اما

 دادیم لو هاییروستا به رو ما حضور فلور نکهیا

 دکل تا میدیخریم زمان دیبا ما. کردمیم داشیپ

 نانچ اندرو و کارال دم،یپر نییپا پلکان از. بشه درست

. نشدن سروصدا متوجه اصال که بودن خواب غرق
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 رونیب در از درنگیب و برداشتم رو رمیشمش و تپانچه

 قصد و کردیم پرواز سرم یباال یدیش. دمیدو

 . کنه ول جنگل یتو تنها رو من نداشت

 !کن دایپ رو رشیمس ؟یدیش -

 یباال. گرفت ارتفاع و کرد یبلند یهوهو جغد

 رها چله از که یریت مثل اومد، نییپا و زد دور جنگل

 رو یریمس تصور از شیب یسرعت با باشه، شده

 منعکس جنگل سکوت در پاهام یصدا. کرد انتخاب

 . بدوم بتونم تا گرفتمیم نفس توان یهمه با و شدیم

 که یباد از چشمام د،یلغزیم آلودگل نیزم یرو پاهام

 خاطر به امهیر و سوختیم دیوزیم صورتم یتو

 که یدرد. بود افتاده درد و سوزش به هوا حجم

 نفسام و کردیم دایپ راه هم امنهیس یقفسه به داشت
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 اام بود شده خسته دنیدو از پاهام. فتادیم شماره به

 . دادمیم ادامه رو ریمس دیبا

 تدرس رو پام مقابل یحت که بود کیتار انقدر جنگل

 و شدیم دهیکش خاردار یهابوته به بدنم. دمیدینم

 حس امبرهنه یپاها به رو ییهاغیت رفتن فرو درد

  .بپوشم کفش بودم نکرده فرصت یحت. کردمیم

 رو بود جنگل کف که یزیهرچ یزبر و یزیت

 و هاخراش و کنم حس وضوح به تونستمیم

 . شدیم جادیا داشت که ییهاتاول

 نداشت یچندان یفاصله که یاهیسا هادرخت نیب از

 :زدم ادیفر. دمید وضوح به رو

 کردن فرار یبرا ییجا تو! فلور بمون سرجات -

 .یندار
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. داد یشتریب سرعت هاشگام به من یصدا دنیشن با

 دنیدو به اگه و آورده کم هوا امهیر کردمیم حس

 .شهیم منفجر نهیس تو قلبم بدم ادامه

 مونه؟یم زنده پدرت یبد لو رو ما اگه یکنیم فکر »

 «مادرت؟ مثل درست ؟یبد دست از اونم یخوایم

 . کردیم دایپ انعکاس جنگل یتو صدام

 بهت نویا. فلور رهیمیم پدرت یبردار اشتباه قدم هی »

 .«دمیم نانیاطم

 دهافتا نفس نفس به. شد خم و ستادیا باز دنیدو از

 چند یفاصله در و کردم کم سرعتم از منم. بود

 که بود بلند قدراون هامنفس یصدا. ستادمیا شیقدم

 به. سوختیم گلوم تمام. بودم افتاده هنهن به

 :گفتم زحمت
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 به رفتن یبرا ما کنم؟یم یشوخ دارم یکنیم فکر »

 که یسک نیاول میفتیب دردسر به اگه. میدار ازین پدرت

 !«پدرته رهیمیم
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 یکیتار یتو اشچهره حاالت. برگشت سمتم به

 . نبود مشخص

 !«نکن دیتهد منو »

 . بود گرفته مداوم دنیدو خاطربه صداش
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 فقط. میندار کار یکس با ما. گمیم رو قتیحق دارم »

 فرس هی. میبر نجایا از و شه ریتعم یکشت میخوایم

 .«میستین دردسر دنبال و میدار شیپ در یطوالن

 یباال و کردیم هوهو داشت بلند یصدا با یدیش

 و کردم لمس رو رمیشمش یدسته. دیچرخیم سرم

 :گفتم

 .«بشم متوسل زور به نکن مجبورم»

 دمچرخون رو سرم. بود شده شتریب یدیش یسروصدا

 :زد ادیفر فلور. بفهمم رو یدیش یقراریب لیدل تا باال

. پدرم سراغ یاومد یراهزن از انتقام خاطربه تو زور؟ »

» 

 :گفت و دیکش رونیب رو خنجرش
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 یراحت نیهم به نکن فکر...زودباش. کن مبارزه باهام»

 . «شمیم متیتسل

 :گفتم و گذاشتم ینیب یرو رو دستم

 !«شو خفه! سیه »

 تونستیم انگار که بود زدهوحشت چنان یدیش

 رفلو. نبودم دنشید به قادر من که نهیبب رو یزیچ

 .زدیم حرف داشت هنوز

 در من. اسعادالنه االن ؟یترسیم افرادت بدون»

 ...«تو مقابل

 :زدم داد ارادهیب 

 !«میستین تنها ما! فلور شو خفه»



 

Romanzo_o 1221 

 جنگل سکوت در. بدم گوش کردم یسع. کرد سکوت

 . دیرسینم گوش به ییصدا چیه

 ...«یزیچ نجایا»

 !«سیه»

 .بود سرمون یباال درست. دمشید که بود وقتاون و

 وحشت با داشت یدیش که ییجا از باالتر یلیخ

 خودش به رو من توجه داشت قصد و کردیم هوهو

 یرو که یاهیس شنل مثل هادرخت یباال. کنه جلب

 قدراون. باشه کرده ریگ درخت نیچند برگ و شاخ

 هی هیشب که کردیم حرکت نییپا به رو داشت آروم

 . بود دید یخطا

 .زدم اشاره بهش و بردم باال رو دستم

 .«میبر دیبا»
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 .مزد چنگ بازوش به و رفتم قدم چند فلور سمت به

 .«میبر زودتر دیبا»

 یمتوجه وحشت با اما میرفت هادرخت سمت به

 که یکوتاه فرصت نیهم در انگار. شدم یزیچ

 هادرخت انیم یمانع یزیچ میزدیم حرف میداشت

 نیب یفاصله بزرگ، یرهیدا هی مثل. بود ساخته

 پوشونده چسبنده و رنگ زرد یارهیش با هادرخت

 . بود شده

 ودب شده بسته هم میبود اومده ازش که یریمس یحت

 قهیدق چند نیهم عرض در نایا یهمه بودم مطمئن و

 .داده رخ

 :گفت و کرد چسبنده عیما به ینگاه فلور

 «ه؟یچ گهید نیا»
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 و گرفتم رو مچش که برد کردن لمس یبرا رو دستش

 :گفتم

 !«نزن دست هیچ یدونینم که یزیچ به هرگز»

 هم شدیم ساطع ازش که یازننده یبو از یحت

 !خطرناکه بزنم حدس تونستمیم

 «فلور؟ مییکجا قایدق ما»

 :گفت و داد باال یاشونه

 و رفتم بارها رو ریمس نیا روز هر من...جنگل»

 .«اومدم

 «ها؟شب»

 :گفت و کرد مکث یکم
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 از شهیهم. میبر ریمس نیا از ما ذارهینم پدرم هاشب»

 حرکت داره دهکده به میمستق راه که یاصل ریمس

 یفرع ریمس از نیکن دامیپ نینتون نکهیا یبرا. میکنیم

 .«اومدم

 ریمس نیا یتو ؟یچ نیرفتیم یراهزن یبرا یوقت»

 «ن؟ینکرد یکم

 :گفت و داد تکون نه ینشونه به رو سرش

 گفتم. شهینم رد جنگل قسمت نیا از هاشب یکس»

 رو دهکده یخروج یهاجنگل یراهزن یبرا. که

. کنهینم انتخابش هاشب یکس...نجایا. میداشت رنظریز

 هامونخانواده یول میدینپرس رو لشیدل هرگز

 .«ذارنینم

 :زدم لب
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 .«مشخصه لشیدل»

 و ومدیم ترنییپا داشت که دوختم چشم یزیچ به

 هادرخت نیب عیما ادیم ترنییپا هرچقدر شدم متوجه

 . شهیم ترمیضخ

 یکیتار. شدم رهیخ سرمون یباال کیتار یفضا به

 تمام. ومدیم نییپا ذره ذره داشت که یمانند شنل

 یحت شدینم و بود پوشونده رو مانند رهیدا یفضا

 .هیچ اون داد صیتشخ شدینم یحت و دید رو آسمون

 «پارچه؟ هی ه؟یچ اون»

 :گفتم و دمیکش رونیب رو رمیشمش

 .«نییپا ایب...یدیش»



 

Romanzo_o 1226 

 یبرا یراه دنبال و دیچرخیم داشت واروانهید یدیش

 یرو و اومد نییپا من یصدا دنیشن با. بود فرار

 . نشست امشونه

 پاهام. آوردم نییپا رو سرم پاهام کف سوزش حس با

 شدم یمانند لزج یچسبندگ متوجه دادم حرکت رو

 رو پاهام کف و پوشونده رو نیزم کف تمام که

 . بود کرده داغ و چسبناک

 ...«یلعنت...یلعنت»
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 شتریب پاهام کف سوزش ومد،یم ترنییپا داشت هیسا

 و شدم خم. داشتم یسوختگ به هیشب یحس و شده

 دیاس انگار. بود بدن ترشحات هیشب. کردم نگاه ترقیدق

 هضم خودش داخل رو غذا داره که باشه یامعده

 . کنهیم

 رهیخ اهیس یهیسا به و دیچرخ باال به صاعقه مثل سرم

 و نرم بافت دم،یدیم وضوح به رو نرمش بافت. موند

 دور که یچسبناک ترشحات ضخامت و مانند چرم

 بودم نشده متوجه زودتر چرا. شدیم شتریب هادرخت

 نیزم یرو ینرم علف چیه جنگل قسمت نیا که

 و سخت یهاسنگ جز یاهیگ پوشش و نداره

 شه؟ینم دهید خاردار یهااهیگ



 

Romanzo_o 1228 

. ودمب نکرده اطرافم طیمح به یدقت چیه یکیتار یتو

 کهیت هی یرو و دمیکش رونیب لزج عیما از رو پاهام

. بود شده یحسیب دچار پاهام. ستادمیا بزرگ سنگ

 معده نیا تا شدیم حسیب کمکم طعمه بدن انگار

 !ببلعه خودش داخل رو طعمه بیعج

. یبمون سنگ کهیت هی رو یبش هضم کهنیا قبل بهتر»

 .«بنداز پات ریز نگاه هی

. باال آورد رو پاش هی و گرفت نییپا رو سرش

 .اومدن کش کفشش کف با چسبناک زرد ترشحات

 و کردیم هوهو تابیب یدیش. خورد بهم اممعده

 رنگ اهیس بافت اومدن نییپا خاطربه دورمون یفضا

. ختیر صورتم یرو یباال از یزیچ. بود شده کیتار

 ...زرد و چسبناک و لزج یدهن آب به هیشب یزیچ
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 محض به و ختیر لباسم یرو تا امگونه یرو از

 . شد شروع پوستم سوزن ختنیر

 حرکت یب نجایهم اگه. دیلرز چندش از وجودم تمام

 از یکی. میشدیم هضم قهیدق ده از کمتر میموندیم

 به و کردم جدا زحمت به رو نیزم یرو یهاسنگ

 . کردم پرت هادرخت نیب یهیال سمت

 انگار. دیچسب همونجا و خورد لزج یوارهید به سنگ

 ریغ نشیب از کردن فرار. باشه رفته فرو موم داخل

 راه هی فقط نیبنابرا نبود یراه هم نیزم از. بود ممکن

 ...میداشت

 .«میبش اومدنش نییپا مانع دیبا»

 سنگ ناصاف سطح یرو داشت یسع که فلور

 :گفت کنه حفظ رو تعادلش
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 «ه؟یچ نیا میدونینم یحت ما ؟یچطور »

 .«داره معده هی هیشب یزمیمکان هست که یهرچ»

 حاال و ختیریم نیزم یرو یشتریب ترشحات

 نانچ ییبو. کنم حس رو مانند الشه یبو تونستمیم

 .انداخت جیگ به رو سرم که تند

 :گفت یعصب فلور

 «ر؟یشمش با ای خنجر نیا با»

 اشتد اضطرابم باشه، داشته اثر ریشمش که بود دیبع

 و بودم داده نجات رو لیو اگه. گرفتیم شدت

 موقع به که بود یدیام کردمیم باز رو شیلعنت یدستا

 ...خودم حماقت با اما برسه کمک یبرا

 ...امیلیو به لعنت
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 !خودم به لعنت

 کم ژنیاکس و نشست میشونیپ یرو عرق قطرات

 دو فقط که بود شده کینزد یقدرت به هیسا. اومد

 شده سیخ هاملباس تمام. داشت فاصله ما تا دست

 نشات نفسش از دیشا که ییباال رطوبت. بود

 . گرفتیم

 عاتیما با مانند پرز و صاف نداشت، یحالت چیه

 دهن آب مثل. بودن زونیآو بهش که یلزج و چسبنده

 .سگ

 و ختیریم دهن آب از یقسمت یجزئ تکون هر با

 . شدیم شتریب مردار یبو

 ...انداختمیم کار رو ذهنم دیبا

 ...رطوبت
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 ...یکیتار

 ...بود معده دیاس هیشب که یزیچ

 وقتاون بودم دهیپوش رو جهنم ییاهدا لباس کاش

 و تونستینم هم ببلعه رو من خواستیم اگه

 .سوختیم

 ...سوختیم

 .شد اکو ذهنم در چندبار کلمه نیا

 :گفتم اریاختیب بلند یصدا با

 !«شیآت»

 از شده سرخ یصورت با که دیچرخ فلور به نگاهم

 رو من ختیریم روش که یترشحات سوزش شدت

 .کنهیم نگاه
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 .«اریب درش باش زود. لباست»

 «؟یشد وونهید»

 مهم برام. دراوردم رو لباسم حرفش به توجه بدون

 نجات متیق به اگه. بشم برهنه هم کامل اگه نبود

 هالباس نیا از بودم حاضر لیم کمال با بود جونم

 . بکشم دست

 .دمیچیپ ریشمش یلبه دور رو لباسم

 !«باش زود. میکن درست دیبا مشعل هی»

 که بودم کرده عجبه اونقدر. بودم اوردهین رو فمیک

 نروش شیآت دیبا یچ با. بودم گذاشته جا رو فمیک

 کردم؟یم
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 دست کف سمت به نگاهم. شد دراز سمتم به یدست

 .موند رهیخ فلور

 .«آوردم داشتم الزم که یلیوسا من»

 :گفت و گرفت مقابلم رو یمعوج و کج یبسته

 «نه؟ ای یریگیم»

 اول مشعل من یوقت و درآورد رو خودش یهالباس

 هاشلباس داشت اونم کردم درست رمیشمش یرو رو

 هم دوم مشعل. بستیم بلندنش خنجر یلبه یرو رو

 هالباس سوخت از یناش دود. شد روشن زحمت به

 .  بود کرده آورخفقان رو فضا
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 یکم رو خودش و دیلرز موجود دود شدن بلند با

 :گفت زده جانیه فلور. دیکش عقب

 .«کنهیم تشیاذ شیآت! خودشه»

 ندیکش نفس یهوا یکم موجود اون رفتن باالتر با

 شیات که داشت فاصله یاونقدر اما. شد باز برامون

 نگه روشن رو مشعل میتونستیم چقدر  نکنه تشیاذ

 قابل مواد بدون و سوختنیم یزود به هالباس م؟یدار

 تونستیم موجود اون. مینداشت یچندان زمان اشتعال

 .بره یخاموش به رو شیآت تا کنه صبر یاونقدر

 مواد اومدن باال سرعت انداختم نیزم به ینگاه

 سنگ ییباال حد به داشت و بود شده شتریب چسبناک

 . دیرسیم
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 حرکت نییپا از داره بشه کینزد باال از کهنیا یجا»

 .«کنهیم

 ...کن فکر باش زود

 ...باش زود

 . کردیم دایپ یراه هی قطعا بود امیلیو اگه

 ...بود یراه هی

 .داشت سکیر یول

 .رفت شدن خاموش به رو مشعل به نگاهم

 خاطر به پاهام. دمیپر نییپا سنگ یرو از درنگیب

 سوزش به شروع چسبنده ماده اون یتو رفتن فرو

 بدنه. دمیدو هادرخت سمت به به توجهیب. کرد

 خاطر به هادرخت اکثر بایتقر. بود خشک هادرخت
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 کخش بود کرده ریتسخ رو نشونیزم که یموجود نیا

 یتنه کنار و هاشاخه ریز رو مشعل. بودن شده

 .گرفتم درخت

 ومدها شیپ پام ران تا درد و بود افتاده گزگز به پاهام

 .بود

 یعس و رفته گهید سمت به من حرکت دنید با فلور

 .بزنه شیآت رو یاگهید درخت داشت

 :زد ادیفر نیح نیهم در

 خودمون قراره که یکنیم درست رو یجهنم یدار»

 .«میبش زمشیه

 :زدم داد
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 موجود نیا خوراک اما بسوزم زنده زنده حاضرم»

 .«نشم

 مواد رفت، باال سرعت به آتش و شد ورشعله درخت

 هگید درخت به یدرخت از و گرفت بر در رو چسبنده

 .کرد دایپ انتقال

 تپش که خوردم فلور به پشت از و رفتم عقب عقب

 نیب که کردیم نگاهرو یآتش سمانیر و ستادهیا من به

 .شدیم پخش هادرخت

 :کرد زمزمه

 ...«وحشتناکه»

 وحشتناک بودم دهید رو جهنم یدروازه که یمن یبرا

 .نبود
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 به شروع درخت یرو موجود هاشعله رفتن باال با

 وردنخ تاب و چیپ به هیشب ییسروصدا. کرد سروصدا

 .معده

 متوجه و دیچیپیم خودش به و شده لرزش دچار

 به لیتبد سرعت به هادرخت نیب یهاهیال شدم

 .نختیر فرو شکسته یاشهیش نیع و شده خاکستر

 :گفتم و گرفتم رو فلور دست

 !«بدو. ماست فرصت نیآخر نیا»

 و دیچیپیم خودش به موجود م،یکرد دنیدو به شروع

 یلیخ آتش سرعت اما بره باال درخت از داشت یسع

 یاهحول مثل درست و بود اشآهسته سرعت از شتریب

 .شد آتش یهاشعله غرق
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 انگار ناگهان و میدیدو رونیب هادرخت یحلقه از

 شروع مشابه موجود صدها. باشه گرفته جون جنگل

 هر انگار. بودن کرده هادرخت از رفتن باال و فرار به

 یآتش با حاال و بود اونا  از یکی به متعلق درخت ده

 ارفر فکر به اونا گرفتیبرم در رو جنگل داشت که

 .بودن افتاده

 .بود رفته در دستم از شمارش که بودن ادیز اونقدر

 میبر جنگل از دیبا هستن فرار مشغول تا...بدو»

 !«رونیب

 رو فلور زدن نفس یصدا و دمیدویم قدرت تمام با

 گسترده طور به آتش. دمیشنیم سر پشت از

 در رو خاردار یهابوته و جنگل دهیخشک یهادرخت

 موقع شدیم باعث گرما. اومدیم شیپ و گرفته بر
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 پوستمون آتش چنگال از کردن فرار و دنیدو برهنه

 .بشه ملتهب و داغ

 جنگل از و میدیرس هادرخت فیرد نیآخر به یوقت

 .انداختم نیزم یرو رو خودم میرفت رونیب

 امهیر تمام. بود ینشدن قطع سرهم پشت یهاسرفه

 .سوختیم و بود دردناک پاهام و دادیم دود یبو

 یچرک و زرد یهاتاول گرفتم نییپا که رو سرم

 .دمید رو پام کف وحشتناک

 برسه چه کنم صاف رو پام کف تونستمینم یحت

 .بردارم گهید قدم هی بخوام

 پوشش دادم اجازه و گذاشتم صورتم یرو دست

 .ببخشه امیالت رو ملتهبم پوست زارچمن نازک
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 صدها و سوختیم قدرت تمام با مقابلمون جنگل

 فرار متحرک ییهاحوله مثل یچرم پوست موجود

 .کردنیم

 رهیخ آسمون به زنان نفس که دمیچرخ فلور سمت به

 .بود شده

 .«اومد خوشم جراتت و دل از»

 .کرد اخم و دیچرخ من سمت به سرش

 «ه؟یچ یکار شنهادیپ هی با نظرت»

 «کنم؟ کار تو یبرا من»

 :گفتم و دادم باال یاشونه

 .«مرد چندتا تا بهتره یکن کار زن هی یبرا»

 .شد ترقیعم هاشاخم
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 «داره؟ یفرق چه. آب یرو ای نیزم یرو یدزد»

 :گفتم و شدم زیمخین

 محدود نه. یبگرد رو ایدن یتونیم که نهیا فرقش»

 .«یتکرار یآدما نیب و کیکوچ یادهکده به یبش

. کردمیم انتخاب رو یکی عقلم و قلب نیب دیبا

 کمک اون شجاعت و ییتوانا با یدختر حضور

 رو امیلیو با اشرابطه بخش دیبا بود، من به یبزرگ

 بود، آورده لیو سر که ییبال با گرچه گرفتمیم دهیناد

 .بشه کینزد بهش امیلیو گهید دونستمیم دیبع

 .باشه من بیرق تونستیم باز اما

 «هوم؟»

 :گفت غرولندکنان
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 «؟یشیم الیخیب یدار یسادگ نیهم به کنم باور دیبا»

 هی فقط من. نکردم یکار یتالف یبرا هم اول از من»

 !«نیهم. خواستمیم نجار

 بابت رو من امیلیو مرد اون...کلبه به برگردم اگه»

 .«کشهیم کردم باهاش که یکار

 :گفتم و زدم لبخند ارادهیب

 شنهادیپ بهت دارم یکرد که یکار همون خاطربه»

 اون نیب ییتنها االن بود برخالفش اگه. دمیم

 !«یبود مرده هادرخت
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. بود آسمون به رو نگاهش زد،یم نفسنفس هنوز

 دلم و انداخته سوزش به رو گلوم دود تند یبو

 همه نیا گذشت با. بشم دور نجایا از خواستیم

 باعث یخشک یرو بودن حاال ا،یدر یرو مدت

 داشتم، یشتریب یهاترس نجایا انگار. شدیم میقراریب

 دم،بو تانیکاپ من بودم، یکشت دارسکان من ایدر یرو

 .دادمیم دستور من

 وفادار بهم که یافراد بدون ،یخشک یرو نجایا اما

 . نداشتم یخوب حس باشن،

 .«نه»

 . دوختم چشم بهش متعجب

 هک یشنهادیپ از ممنون. بذارم تنها رو پدرم تونمینم»

 که یکار وجود با. ونمیمد بهت رو جونم من. یداد



 

Romanzo_o 1246 

. اسسخاوتمندانه یلیخ شنهادتیپ م،یکرد باهات ما

 .«کنم کار تو یبرا تونمینم اما

 :گفتم و دادم تکون آهسته رو سرم

 ما بعد و کنه ریتعم رو یکشت پدرت بذار پس»

 .«دمیم قول. میریم

 :گفت و داد تکون آهسته رو سرش

 .«دونمیم گهید االن. دونمیم»

 :گفتم و انداختم خودم به ینگاه. شدم بلند جا از

 جالب اصال و شهیم روشن داره هوا. میبرگرد دیبا»

 .«بشن دهید جنگل وسط برهنه زن دوتا که ستین

 ور بود دهیچسب بدنش به که یخاک. شد بلند جا از

 :گفت و تکوند
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 .«بگم دیبا یزیچ هی»

 .دوختم چشم بهش منتظر

 به ندارم عادت من. یداد نجات رو جونم بار هی»

 رو جونم گهید بار هی هم قطعا. باشم ونیمد یکس

 رو نم امیلیو تانیکاپ نکهیا شدن مانع با. یدیم نجات

 . «شمیم ونیمد تو به دوبار من نیبنابرا. بکشه

 «خب؟»

 تونمیم نیبنابرا. بدم بهت ازاش در که ندارم یزیچ»

 ازین من کمک به یروز اگه بخورم، سوگند وفادارانه

 بودن یکس و افتاد خطر به تیزندگ یروز اگه...یداشت

 رو لطفت. من سراغ ایب موقع اون...سراغش یبر که

 .«کنمیم جبران

 :گفت و گرفت سمتم به رو دستش
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 .«خورمیم سوگند»

 بعد و دوختم چشم ششده دراز دست به هیثان چند

 د،ز لبخند. فشردم و گذاشتم دستش یتو رو دستم

 داد،ینم بروز اصوال رو احساساتش که کارال برعکس

 . کردیم برقرار ارتباط راحت فلور

 :گفتم تاسف با

 خودمون کنار تورو تونمینم که هیبزرگ یبدشانس»

 .«کنمیم حساب قولت یرو یول. میباش داشته

 میتونیم. هست طرفا نیا گرم آب یچشمه هی»

 باسل خونه از دیبا قبلش البته. میکن زیتم رو خودمون

 .«میبردار

 .«هیعال»
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*** 

 شده رهیخ شده ریتعم بادبان به و ستادهیا یکشت وسط

 شده بهتر هم اول روز از گفت شدیم جرات به. بودم

 داده غذا و آذوقه بهمون یحد به پدرش و فلور. بود

 ازمونین توقف بدون میتونستیم هامدت تا که بودن

 . میکن نیتام رو

 عدب عمال. بود سخت یلیخ امیلیو کردن یراض گرچه

 دایپ اندرو توسط مضحک تیوضع اون با کهنیا از

 اما. زدینم حرف باهام و بود یعصبان من از بود شده

 درچق ازاش در نبود مهم و بودم کرده دایپ نیتسک من

 . کردمیم تحمل رو امیلیو قهر دیبا

 شده رها یاپرنده حس شد، جدا ساحل از که یکشت

 . داشتم رو
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 «بهتره؟ حالت»

 .بود زده هیتک عرشه به و ستادهیا کنارم اندرو

. رهیگیم نفسم کنمیم حس یخشک یتو. میعال االن»

 یرو سال همه نیا چطور. شمیم خفه دارم انگار

 «بودم؟ کرده یزندگ یخشک

 :گفت و زد یلبخند

 کار چشم تا که یکن یزندگ ییجا هاسال یوقت»

. یکنیم لمس رو یآزاد تازه انگار باشه ایدر کنهیم

 یایم و یذاریم جا یخاک نیزم یرو رو متعلقاتت

 .«ایدن کل و آسمون و یخودت فقط که ییجا

 .کردم استشمام رو ایدر عطر و دمیکش یقیعم نفس
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 روز چند و اومدیم یوقت پدر چرا فهممیم االن»

 .«شدیم رفتن قراریب موندیم

 یوقت برد، انبار سمت به رو یدنینوش یهابشکه اینا

 :گفت و ستادیا ما کنار برگشت

 ییماجراجو یتو دیباش نداشته قصد دوارمیام واقعا»

 با قراره نیبود نگفته. دیبذار کنار رو من یبعد

 .«دیباش داشته معاشرت بایز یدخترها

 :زد اینا یشونه یرو رو دستش و دیخند اندرو

. یسندبپ که نبود ییدخترا پیت اون از قیرف کن باور»

 بشه هبست پاهات و دست تا یبش غافل کمی بود یکاف

 .«تخت به

 رتصو از شتریب زیچ چیه دم،یخند بلند یصدا با

 . کردینم سرحالم حالت اون در امیلیو
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 :گفتم یشتریب یانرژ با

. اینا خودته مال اشهمه مثلث به میبرس که یموقع»

 .«شهیم واردش که یباش یاول نفر یتونیم

 :داد جواب و گرفت باال رو بازوهاش

 .«تانیکاپ امآماده من»

211 

 :سرنوشت ستارگان

 آفتاب. برگردوندم هانقشه سمت به رو سرم لبخند با

 برطبق و داشت یخوب و مطبوع یگرما یروزمین

 اب یبرخورد ندهیآ روز چند تا نبود قرار یمیج یگفته

 که داشت اعتقاد یمیج. میباش داشته طوفان ای بارون

 یهااستخون باشه کینزد بد یهوا ای طوفان هروقت
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 از هیارث نیا گفتیم مصرانه و کشهیم ریت چپش یپا

 .دهیرس بهش پدربزرگش

 ادیز درد شدت از پدربزرگش هروقت گفتیم

 و گرفتیم در یدیشد طوفان بستیم رو پاهاش

 . خوردیم بهم هوا

 یزیچ نیچن نبودن ای بودن خرافه سر نداشتم قصد

 ره در دیبا که بود کرده ثابت تجربه. کنم سکیر

 . میباش محتاط یطیشرا

 یشمال اطلس انوسیاق یغرب هیناح در طانیش مثلث

 یکشت صدها از شیب هاملوان یگفته به که ییجا. بود

 که ییهایکشت. بودن شده دیناپد محدوده اون در

 رو عاقبتشون کسچیه و نشده ازشون یخبر هرگز

 . دهینفهم
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 بودن گفته هادهیشن و اتیتجرب طبق هاملوان از یبعض

 یسع و کردن عبور مثلث یکینزد از که ییهایکشت

 آب سطح یرو نشن، کینزد بهش چندان کردن

. شدینم خاموش که بودن دهید روشن یآتش

 واقعا یکس و بود ادیز ضیضدونق یهاحرف

 . خبره چه اونجا دونستینم

 یبرا زیچ همه و بود خوب هوا بود، منظم آب انیجر

 . بود مساعد طانیش مثلث به دنیرس

 یچ با قراره واقعا میدونستینم کهنیا جز زیچ همه

 سکیر د،یکل چهار داشتن وجود با. میبش مواجه

 به رو زیچ همه یبعد یتا سه یبرا که بود ییباال

 از ترآزاردهنده الک جان از یخبریب. میبنداز خطر

 شدیم تریطوالن یخبریب نیا یهرچ. بود یزیهرچ
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 لحا سرم پشت درست یاتفاق که کردمیم شک شتریب

 . باشه دادن رخ

 روعش بعد و چرخوندم دستم تو بار نیچند رو پر قلم

 یور دیخورش نور. کردم یپوست کاغذ یرو نوشتن به

 برق نور ریز نشده خشک حروف و دیتابیم جوهر

 . زدنیم

 نیبنابرا نرسه، درست شخص دست نامه دمیترسیم

 . کردمیم اطیاحت نوشتن یتو دیبا

 دمدا قرار هم کنار یمواز خط سه بعد و دمیکش یمثلث

 که شهیم متوجه بودم مطمئن. ماه عالمت بعد و

 به گهید شب سه تا که نهیا هاعالمت نیا از منظورم

 . میرسیم مثلث
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 هی از یریتصو بعد و دمیکش یارودخونه عالمت بعد

 ...پرنده

 هب که بود یمعن نیا به ما یاختصار و خاص زبان به

 رو کاغذ. فرستاد خواهم براش یانامه بازهم یزود

 . بستم یدیش یپا به و کردم لوله

 ات بمون اونجا باشه؟ تانیکاپ دست برسون رو نیا»

 .«ستین تو یجا مثلث. بشه امن طیشرا

 یدیش از شدن دور. بود رهیخ من به اخم با کارال

 صورتش یتو رو یرفبتیب و نبود آسون اصال براش

 . دمیدیم

 خطر به رو جونش یندار دوست هم تو مطمئنم»

 .«نزن زل بهم یطوراون پس یبنداز

 :گفت و انداخت باال یاشونه
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 یجانیه چیه. شمیم خسته وضع نیا از دارم کمکم»

 !«یگنج نه یامبارزه نه ،یکشت به حمله نه! ستین

 :گفتم و زدم لبخند

 ییزایچ یهمه به یزود به. کارال باش داشته تحمل»

 .«یرسیم یخوایم که

. دش مشغول خنجرش کردن زیت به و نشست یاگوشه

 آفتاب ریز موندن هامدت خاطر به دشیسف پوست

 پنهان رو صورتش مصرانه هم هنوز. بود شده برنزه

. دادینم نشون زدن حرف به یلیتما و کردیم

 حرف یاکلمه کهنیا بدون ستادیایم کنارم هاساعت

 دهید عمرم به که بود یدختر نیتربیعج کارال. بزنه

 . بودم
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. داشت یقو یاراده! بود نیترمحکم یطرف از

 داشتم آرزو من که داشت رو ییهامهارت و هاقدرت

 رو من ضعف نقطه ترمهم همه از. رمیبگ ادی بتونم

 .نداشت

 ...احساسات

 با کارال و بود کرده ریپذبیآس رو من که یضعف نقطه

 نگه دور شدن احساسات ریدرگ از رو خودش یزرنگ

 مه کشته جلوش من اگه که بودم مطمئن. بود داشته

 فقط کرد،ینم دایپ یناراحت از یحس چیه شدمیم

 .بمونه من کنار بود شده باعث داشت که یوفادار
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. تمگرف باال رو سرم یآهن یزیچ شدن دهیکش یصدا با

 یآهن یاتکه یرو رو دستش قالب کهیدرحال امیلیو

 :گفت دیکشیم دکل دور

 .«ساخته یخوب دکل. بود زیتم کارش»

 :رفتم سمتش به و شدم بلند جا از

 یمخف اتاقت یتو رو خودت یدار قصد کردم فکر»

 .«یکن

 :گفت و نشست من یرو زیت نگاهش

 اتفاق اون یدرباره یحرف هم تمسخر به نکن جرات»

 .«کنمینم رحم بهت مبارزه یتو بارنیا وگرنه یبزن

 هاشیر. دوختم صورتش به چشم و دادم باال ییابرو

 .بود شده بلند دوباره موهاش و درومده
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 !«یجسارت چه»

 الیخیب داشتم یترمهم یهاحرف فعال که ییاونجا از

 :گفتم و شدم بحث

 !«یجد. میبزن حرف دیبا»

 :گفت و دیچرخ صورتم یرو اشنگاه

 .«شنومیم»

 .«میرسیم مثلث به گهید روز سه»

 «خب؟»

 «؟یدونیم موردش در یزیچ»

 :گفت و انداخت باال یاشونه

 .«زننیم هیبق که ییحرفا همون»
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 ییهایکشت که یدونیم رو نیهم فقط ن؟یهم خب؟»

 درمورد شن؟یم دیناپد کننیم عبور وسطش از که

. شدیم گفته نیا هم جاها هیبق و جهنم یدروازه

 «ه؟یچ فرقش

 .«بل هستن هم مثل ییایدر ییهاتله تمام»

 :دمیغر

 .«بل نگو بهم گمیم دارم هزارم بار یبرا»

 یریتاث ستین قرار یکن تکرار هم گهید بار دوهزار»

 .«بل باشه، داشته من یرو

 بونز به یشتریب دیتاک با و ترظیغل تر،پررنگ رو بل

 . آورد

 :گفتم و نشم یعصب کردم یسع
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 چهار هر با ،یکشت کل با ما که ستین حماقت نیا»

 عبور مثلث از میآورد دستبه که یزیهرچ و دیکل

 یتو که یزیهرچ رفتن دست از متیق به اگه م؟یکن

 دست از رو دهایکل اگه ؟یچ بشه تموم میدار یکشت

 «؟یچ میبد

 دقت با و گرفت ازم رو بود دستم یتو که یانقشه

 . کرد نگاه یشتریب

 نگاه نقشه یرو. مثلثه عالمت قرمز یمحدوده نیا»

 ایدر یرو یواقع اسیمق در. ادیم نظربه کیکوچ نکن

. یکنیم تصور که هست یزیچ از ترمیعظ یلیخ

 عاقالنه بله،! یزیهرچ. باشه ممکنه یزیهرچ اونجا

 .«میببر خودمون با رو دهایکل که ستین
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 کردم یسع و دمیسنج رو طیشرا کردم، فکر یکم

 .کنم دایپ یحلراه

 رو یشتک مثلث از فاصله با ؟یچ مینبر رو یکشت اگه»

 .«میبر اونجا به قیقا با و میکن متوقف

 :گفت و داد تکون رو سرش مخالفت با

 ییروین کهنیا اول. داره رادیا نیچند دهیا نیا»

 یحت یزیهرچ شهیم باعث مثلث سمت از یسیمغناط

 .بشه دهیکش سمت اون به ناخودآگاه بهش، کینزد

 یکشت و کرد متوقف رو یکشت شهینم نیهم یبرا

 ممکنه دوم، نکته. رهیم سمت اون به خودخودبه

 داشته یبزرگ جثه میشیم مواجه باهاش که یزیچ

 قیقا یلو رترید رو یکشت که باشه طوفان مثل ای باشه

 .«کنهیم نابود ترعیسر رو
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 کارال .بود امیلیو با حق نشست، میشونیپ یرو ینیچ

 حرفامون به داشت و نشسته ترطرفاون یکم که

 :گفت دادیم گوش

 دنیرس از قبل ن؟یدینم انجام ترراحت کار هی چرا»

. دیتبفرس اطراف ساحل به قیقا با رو یکی مثلث، به

 یتو یروز چند رو دهایکل تونهیم. دهایکل با همراه

 هم یکس ستین قرار. داره نگه امن یجا یخشک

 دهایکل یجا نفهمه، هاملوان از یکس اگه. بشه متوجه

 .«مونهیم امن

 :گفت و دوخت صورتم به رو نگاهش امیلیو

 کسچیه کس،چیه که یصورت در اما. هیخوب دهیا»

 .«نبره موضوع نیا از ییبو
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 دنیکش مشغول یتعداد. دیچرخ هاملوان یرو نگاهم

 رو نیزم کف داشتن یتعداد بودن، هابادبان طناب

 تاس و نشسته هابشکه دور یاعده کردن،یم زیتم

 پر رو هااسلحه هاملوان از دونفر و یمیج. ختنیریم

 زاتیتجه هیبق بودن سالم از و کردنیم ریتعم و

 تموم رو هابشکه ییجاجابه که اینا شن،یم مطمئن

 رو یکشت یانتها یالوارها داشت حاال بود کرده

 آخر طبقه در نییپا هم یتعداد. کردیم جاجابه

 . بودن کار مشغول

 بدون رو یکی دیبا چطور که بود نجایا مهم سوال

 م؟یفرستادیم یخشک به بشن متوجه نیریسا کهنیا

 ...که بود نیا ترمهم سوال و

 «م؟یدار اعتماد قدراون یک به»
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 و کرد ادا بلند یصدا با رو ذهنم سوال امیلیو

 . موند رهیخ نفر کی یرو زمانهم نگاهمون
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 :گفت و آورد باال رو سرش ما رهیخ نگاه از کارال

 ای دیفرستینم اندرو چرا. دینکن هم فکرش اصال»

 !«اینا یحت

 یقفسه یرو رو دستاش داد، هیتک رکیت به امیلیو

 :گفت جانب به حق و کرد حلقه نهیس

. شهیم شک باعث نبودش یثان در میدار ازین اینا به»

 از بتونه که ستین یماهر یجنگجو اونقدر اندرو

 یدیش دنبو با. یانهیگز نیبهتر اما تو. کنه دفاع دهایکل
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 و یکرد ترک رو یکشت همراهش تو میبگ میتونیم

 امیپ یدیش همراه تا یهست نوئل تانیکاپ یکشت منتظر

 .«یبرسون بهشون مارو

 و دادم تکون لیو یهاحرف دییتا ینشونه به رو سرم

 :گفتم

 .«الکار شهیم ترراحت المیخ باشن تو با دهایکل اگه»

 یقیعم خراش و دیکوب یچوب کف به رو خنجرش

 .کرد جادیا چوب سطح یرو

 «شده؟ هماهنگ ماتتونیتصم نقدریا تاحاال یک از»

 تنرف با. نکنه دایپ یتالق لیو با نگاهم کردم یسع

 :گفت غرولندکنان کارال  امیلیو

 !«دیبذار جا منو که اسمسخره»
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 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 .«میکن صحبت مفصل دیبا»

 

******* 

 

 نداشته یبرخورد امیلیو با کردم یسع بعد روز دو

 رفتن یبرا رو طیشرا اندرو کمک به عوض در. باشم

 .میکرد ایمه کارال

 که یسواحل به شدن کینزد و هوا شدن کیتار با

 د،ید دور فاصله از شدیم رو هاشونچراغ یسوسو

 کرده یکمک قیقا سوار آذوقه و دهایکل همراه رو کارال

 فتیش اندرو و اینا.  میانداخت آب داخل رو قیقا و
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 رالکا رفتن متوجه یکس تا گرفتن عهده به رو شب

 .نشه

 سکان امیلیو و شد دور یکشت از زنان پارو قیقا

 احلس از یکشت تا گرفت یاگهید سمت به رو یکشت

 .بشه دور

 نیا اما چرا دونستمینم. زدیم شور دلم و بودم نگران

 دایپ رو دیکل راحت ستین قرار کردمیم حس بار

 .میکن

 هیشب یزیچ چیه ستین قرار گفتیم درونم یحس

 .باشه میکنیم فکر که یاون

 و ستادیا من کنار امیلیو نورها یسوسو شدن محو با

 .داد هیتک عرشه یچوب ناصاف سطح بهرو دستاش

 «؟یکنیم فکر یچ به»
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 امیلیو میشدیم ترکینزد مثلث به یهرچ. بود یجد

 .شدیم تریجد

 عادت دستش یجا بودن یخال به خودش نه هنوز

 .من نه بود کرده

 کرده جادیا پوستش یرو قالب که ییهاخراش یجا

 طیشرا با تا برهیم زمان یلیخ هنوز دادیم نشون بود

 .ادیب کنار دشیجد

 :گفت و شد قالب به من رهیخ نگاه متوجه

 .«بزن رو حرفت. نباش من دست فکر به»

 :گفتم و برگردوندم یکیتار سمت به رو نگاهم

 کنم صحبت باهاتون افکارم از نمیبینم یلزوم»

 .«تانیکاپ
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 :گفت تعجب با و داد باال ییابرو

 یورد من از میبرگشت و میشد یکشت سوار یوقت از»

 «زم؟یعز بل هیچ انیجر. یکنیم

 قراره دکریم فکر. کرد میعصبان شتریب زمیعز یکلمه

 بشم؟ شیزبون چرب خام

 :گفتم و زدم یکوتاه پوزخند

 امخ یزبون چرب با ستین قرار گهید یهازن مثل من»

 .«تانیکاپ بشم

 :گفت یکنجکاو با و شد خم جلو به یکم

 با من ارتباط...کنم فکر بذار کنه؟یم تتیاذ یچ»

 «فلور؟

 .اومد جوش به خونم
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 .«تانیکاپ مربوطه خودتون به شما ارتباطات»

 اندرو من یجا به و یشد عاقل کردمیم فکر»

 .«یکرد انتخاب

 :گفتم اخم با

 یدیجد شخص ساعت هر که ستمین شما مثل من»

 من. بدم راه خودم خلوت به و کنم انتخاب رو

 جور اندرو با که ییارهایمع. دارم رو خودم یارهایمع

 .«ادینم در

 :گفت متیمال با

 فیکث یاگذشته که شهیم یمرد شامل تو یارهایمع»

 آدم و معروف یبدجنس به باشه، گرلهیح باشه، داشته

 «باشه؟ یشرور
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 :گفتم و فشردم هم یرو رو هامدندون

 !«نه»

 یمنف یهایژگیو تمام که یکرد انتخاب رو یمن اما»

 یمرد جذب شهیهم هازن. جالبه. دارم باهم رو

 !«بدتره براشون که شنیم

 :گفتم کالفه

 به برم دمیم حیترج شده تموم هاتونصحبت اگه»

 .«کنم استراحت و اتاقم

 .شد مانعم که بودم برنداشته قدم از قدم هنوز

 .«ادینم خوشم یکن فرار ازم کهنیا از. نکن فرار»
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 آسمون سمت به رو سرش و دیکش یقیعم نفس

 تنها شدینم دهید آسمون در یاستاره چیه. چرخوند

 . دیدرخشیم ابرها نیب که یماه از کیبار یاهیسا

 و باشم یبد آدم که شمیم وسوسه یگاه یدونیم»

 .«ندارم نگه دور ازت رو خودم

 .دنیپر باال ابروهام

 و نشست امچونه ریز و اومدجلو سالمش دست

 :گفت

 ما هتجرب نیآخر ممکنه مثلث که کنمیم فکر نیا به»

 بودنمون زنده لحظات نیآخر هم حاال دیشا. باشه

 هک شمیم وسوسه کنمیم فکر نایا به یوقت. باشه

 تو حماقت به بخوام خودخواهانه. باشم خودخواه

 ...«بپوشونم عمل جامه
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 اون ای بودم شده خنگ من. شدمینم منظورش متوجه

 بود؟ شده بیعج

 انگار که شفاف و یجد قدراون بود، یجد نگاهش

 .منیبب رو درونش. نمیبب رو پشتش تونستمیم

 .باشه آورده نییپا رو گاردش که یمرد مثل

 «ندارم؟ بهت یلیتما من یکن فکر ممکنه چطور»

. خوردم جا وضوح به. خوردم کهی یصراحت نیچن از

 ...االن نه اونم. نداشتم رو انتظارش

 ور قلبم و احساس تا بودم تالش در نکهیا از بعد نه

 !نخوامش گهید و کنم کنترل

 :زد لب و اومد جلوتر صورتش
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 قدرناو. کنم دتیناام یحساب و باشم فلور با خواستم»

 هک خوب پسر هی. یبد حیترج من به اندرو که دیناام

 برات و کنه برآورده تورو یازهاین همه تونهیم

 بش فردا دیشا کنمیم فکر یوقت اما...نباشه خطرناک

 ...«نباشم زنده گهید

 

 ...درد از پر یاخنده د،یخند

 . بود هولناک آشکارش درد که یاخنده

 روز کی یحت میزندگ یتو. بل کنم یاعتراف هی بذار»

 یحت...دمینترس هرگز. باشم دهیترس که نبود هم

. مدینترس هرگز داد،یم امشکنجه مینامادر که ییروزها

 یخاک کره نیا نقاط نیترکیتار به که ییروزها تمام
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 گمر یقدم کی در یوقت یحت. دمینترس کردم، سفر

 .«رمب استقبالش به تونستمیم باز آغوش با بودم،

 .گشت یزیچ دنبال چشمام یتو نگاهش. کرد مکث

 :داد ادامه ترآهسته ییصدا با

. نداشتم دادن دست از یبرا یزیچ هرگز چون دیشا»

 دست از نگران که نبودم وابسته یزیچ به هرگز

 یتیاهم...ثروت و طال پول، ،یکشت. باشم دادنش

 یبیعج حس االن که کنم اعتراف دیبا اما. نداشت

 فردا اگه کهنیا از ترس. درد هم دیشا ترس. دارم

 «باشم؟ داشته رو یزیچ چه حسرت قراره رمیبم

 :زد لب و دیخز موهام نیب انگشتاش

 خودم دست با و خواستمیم که یزیچ حسرت»

 «زدم؟ پسش
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 .طورنیهم هم هاملب شد، داغ صورتم

 ای مکن شیهمراه نتونستم یحت که شدم شوکه اونقدر

 .بکشم عقب رو خودم

 اد،د فاصله رو صورتش. نشد یطوالن چندان اشبوسه

 دردمند ییصدا با و چسبوند میشونیپ به رو شیشونیپ

 :گفت

 م،یبرگرد زنده و میببر در به سالم جون بارنیا اگه»

 «شمیم نیزم یرو آدم نیترخودخواه

 . رفت و شد دور ازم سرعت به

 امشده داغ یهالب یرو و اومد باال آهسته دستم

 ود؟ب کرده تیسرا هم امیلیو به من یوانگید. نشست
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 درست هم اون. بود شده زونیگر چشمم از خواب

 به سکان. امیلیو بیعج یهاحرف دنیشن از بعد

 طبق بر. رفتمیم شیپ نقشه و نماقطب طبق بر دست

 یمحدوده. میبود محدوده در درست ما نقشه

 مثلث با چقدر قایدق نبود مشخص که یاگسترده

 روعش اتفاقات بود ممکن یک و میداشت فاصله یاصل

 .بشه

 دیناپد نیزم یرو از...نقشه یرو از بود قرار یک

 .میبش

 میدنینوش یبطر از یکم و دمیمال رو امخسته یهاپلک

 شدیم باعث یکشت یتو کارال نبود. کردم مزه رو

 . باشم داشته یناامن حس
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 یبررس مشغول و نشسته جلوتر یکم اندرو و یمیج

 ثمثل مورد در یشتریب یزهایچ دیشا تا بودن هاکتاب

 نه که یزیچ. بودم ققنوس تخم نگران شتریب. کنن دایپ

 دست به تونستمیم نه و دارم نگه یکشت تو تونستمیم

 . بسپرم کارال

 و دوختم چشم یکشت یدماغه یرو روشن فانوس به

 کارال نگران. بود کیتار گور مثل که ییایدر ریمس

 ایدر یرو که خواستیم رو یدیش حضور دلم بودم،

 . خوبه اوضاع بده نانیاطم بهم و کنه پرواز

 .شد شروع که بود لحظه همون

 که یلرز. کرد عبور وجودم از برق انیجر مثل یزیچ

 یموها شدن خیس. لرزوند موهام نوک تا رو وجودم
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 وجودم به که ییسرما و کردم احساس رو سرم

 .ختیر

 هم اونا انگار. دنیلرز خودشون به هم اندرو و یمیج

 . بودن کرده حس

 :گفتم یبلند یصدا با

 !«شده شروع»

 االب به شروع و گرفت رو دکل شد، بلند جا از یمیج

 .کرد رفتن

 !«باال نرو»

 .ستادیا راه مهین

 ...«تانیکاپ اما»
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 باال. میبش روروبه شهیپ در یهرچ با دیبا ما»

 .«مونهیم برق و رعد انیجر مثل...خطرناکه...نرو

 شهیم شناور هوا در داره موهام از یقسمت کردم حس

 . داشت گزگز و خارش از یحس پوستم و

 . دبو شده مور مور پوستم دم،یکش گردنم به یدست

 . دوخت چشم اطراف به و شد بلند جا از نگران اندرو

 هی یحت...ایدر یکیتار جز. شهینم دهید یزیچ چیه»

 !«ستین هم موج

 . کرد عبور بدنم از دوباره انیجر

 تاب به شروع بوزه بهش یباد کهنیا بدون بادبان

 . بود کرده خوردن

 ...«کینزد یلیخ. میکینزد بهش»
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 آهسته دنیچرخ به شروع. کرد عبور دستم از سکان

 من قدرت انگار یول دارم نگهش کردم یسع. کرد

 . نبود یکاف سکان داشتن نگه یبرا

 .«رهیم دست از داره یکشت کنترل»

 یسع و بودم سکان به زونیآو که من دنید با اندرو

 اومد باال پلکان از. دیدو سمتم به دارم اشنگه داشتم

 .نداشت دهیفا اما انداخت سکان یرو رو وزنش و

 واندر و من توان از شتریب یلیخ ییروین با سکان

 به ادیفر با یمیج یصدا و کرد دنیچرخ به شروع

 .دیرس گوش

 !«گرداب هی سمت میریم میدار! گرداب هی»

 هانرده یلبه سمت به و کردم رها کامل رو سکان

 . کردم نگاه آب سطح به و شدم خم کمر تا دم،یدو
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 اما آروم! یباد چیه بدون بود، یموج چیه بدون آب

 ندید قابل ما چشم با که یانیجر. داشت انیجر انگار

 یاحفره آب حرکتیب انیجر وسط درست و نبود

 یزیچ. دیچرخیم درونش یزیچ که بود باز بزرگ

 !اهیس رنگ به یکف مثل

 :زدم ادیفر

 ور تانیکاپ برو یمیج! سمتش میریم میمستق میدار»

 !«باش زود! کن داریب

 بودف داده قرار سکو و سکان نیب رو اششونه اندرو

 .رفت هوا به درد از ادشیفر یصدا

 میتونینم ما! رهیم در جا از کتفت! اندرو کن ولش»

 !«میریبگ رو جلوش

 . رسوند عرشه به رو خودش اینا ما یسروصدا با
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 «شده؟ یچ»

 :گفتم و دوختم چشم اشزدهوحشت صورت به

 !«مثلث داخل میریم فرو میدار! مثلث»

 کینزد گرداب به من تصور یورا یسرعت با یکشت

 چرخش یصدا بشنوم، رو صداش تونستمیم. شدیم

 یحت...ایدر ریز از یرعدوبرق مثل ییصدا آب، انیجر

 ور برق انیجر وجودم تمام با. کنم حسش تونستمیم

 و طوفان موقع بارها که یانیجر. کردمیم احساس

 . بودم کرده حس صاعقه و دیشد برق و رعد

 همون دوباره اما کردم صاف رو سرم یموها دست با

 . گرفت انیجر درونم قبل از دتریشد حس

 .دیپر جا از زدهوحشت اینا
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 «؟یکرد حسش»

 «ه؟یچ گهید نیا»

 ریز از درست! صاعقه هی منبع به شدن کینزد مثل»

 رو یکشت داره که یقو یسیمغناط انیجر هی...آب

 .«کشهیم خودش سمن

 هی! یکشت وسط دیبر همه ن؟یسادیوا یچ منتظر»

 نییپا طبقات به رو خودتون. دیریبگ پناه امن یجا

 .«نیببند محکم یجا هی به طناب با و دیبرسون

. اومدیم نییپا پلکان از داشت که بود امیلیو یصدا

 در من از ترآشفته موهاش و نبود سرش یرو کالهش

 . بود شده رها هوا
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. دیدرخش چشماش یتو خشم مثل یبرق من دنید با

 رو لباسم پشت از و اومد جلو عیسر یهاگام با

 .دیکش عقب و گرفت

 برو ؟یشد وونهید داخلش؟ یفتیب میمستق یخوایم»

 !«عقب

 :گفتم ادیفر با

 .«میریبگ جلوشو دیبا»

 :گفت دیکشیم خودش دنبال رو من که همونطور

 غرق داخلش دیبا...بل نداره وجود یدیبا چیه»

 !«میبش
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 یرو یکشت دیشد گردش از منگ و جیگ هاملوان

 اتطبق سمت به امیلیو ادیفر با که بودن اومده عرشه

 .دنیدو نییپا

 میبود کانپل یرو میرفت نییپا پلکان از امیلیو دنبال به

 ندیچرخ به شروع و خورد یدیشد تکون یکشت که

 دهیکوب یکشت به محکم یزیچ انگار. کرد خودش دور

 .شد

 نهانپ لیوسا ریز هاملوان م،یرفت ترنییپا طبقه کی

 .دنیلولیم درهم و شدنیم

 !«خطرناکه نییپا و باال طبقه...دیبمون وسط طبقه»

 در خودش یبرا یامن یجا داشت یسع یهرکس

 از یکی دبن یکشت ترعیسر گردش با. کنه دایپ هااتاقک

 سمت به شتاب با و شد ول شده بسته یهاجعبه
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 یجعبه و وارهید نیب هاملوان از یکی. شد پرتاب

 ور خودش موقع به نتونست و گرفت قرار نیسنگ

 .شد دهیپاش وارهید یرو شدت با خون. بکشه کنار

 .ختیر فرو نهیس یتو قلبم

 .نشست صورتم یرو امیلیو دست

 .«یکن نگاه ستین ازین»

 .دیکش گندم یهایگون پشت خودش دنبال به منو

 زا تعادلم کردمیم احساس و بود افتاده جیگ به سرم

 .دارم تهوع دیشد یهاتکون خاطربه و رفته دست

 ردو رو دستم. آوردندیم باال داشتند هم هاملوان هیبق

 ،زدیم رونیب سرم از داشت مغزم انگار گذاشتم، سرم

 قابل برام یآور سرسام سرعت و چرخش نیچن

 .نبود تحمل
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 و دهش سبک سرم پشت کردم حس افتاد، جیگ هی سرم

 .شده کندتر قلبم ضربان

 زود. یکن غش دینبا. کن نگاه منو بل...یه...یه»

 .«باش

 محکم دستاش. نشست صورتش یرو منگ نگاهم

 و بردم فرو اشنهیس نیب رو سرم و شد حلقه دورم

 :گفت

 «باشه؟...نترس. داشتم اتنگه محکم من»

 ...«یمیج...اندرو»

. مراقبم من...نترس. امنه همه یجا. امنه جاشون»

 ...«نترس
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 ادیفر و وحشت ترس، نیب داشت، فرق صداش

 مثل. داشت فرق شتریب شهیهم با صداش هاملوان

 رعدوبرق از زدهوحشت یابچه دختر که بود یپدر

 .باشه دهیکش آغوش در رو

 به امزده خی ینیب و کردم پنهان اشنهیس نیب رو سرم

 موهام نیب دستش. شد دهیمال اشنهیس یبرهنه یقفسه

 :گفت و نشست

 ...«شهیم تموم االن...شهیم تموم االن»

 یبرا باشه کرده برخورد اندازدست به انگار یکشت

 .افتاد چاله یتو انگار قدرت با و رفت باال یالحظه

 از یحس بعد و زد عیسر دور چند و نیچند

 .گرفت بر در رو یکشت رفتن فرو و مکش...سقوط

 .میشد دهیمک ایدر داخل به انگار
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 ...خال لحظه کی

 ...گذشت وجودمون از که برق از یقو یانیجر

 .شد تموم ناگهان که ییهوا و

 رو بودم دهیکش که یقیعم نفس نکردم فرصت یحت

 .بدم رونیب

 ...شد کیتار ایدن

 .شدم غرق خال در بعد و رفت یاهیس چشمام
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 فرمان مغزم. کردم باز چشم بودن شناور از یحس با

. بود مونده ناخودآگاهم در که یخطر. دادیم خطر
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 جیگ سرم کردم احساس که نشستم یناگهان چنان

 .رفت

 رو سرم پشت تا و رسوندم جگاهمیگ به رو دستم

 . دمیمال

 رو سرم کنهیم حرکت رمیز یزیچ نکهیا حس با

 وشر که شدم رهیخ یدیسف حجم به و گرفتم نییپا

 . بود هکرد سقوط روش بگم بود بهتر ای. بودم نشسته

 واقعا داشت که دیسف رنگ به یپفک و نرم یزیچ

 ...اشتباه نه بود جهیسرگ نه. کردیم حرکت

 . کردیم حرکت داشت رمیز نیزم

 کردم خم رو سرم افتادم جونور هی یرو کهنیا فکر با

 تیواقع درک با اما کردم نگاه رو ترنییپا یکم و

 . شد یمستول وجودم به وحشت
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 یکتش مثل که نرم و دیسف یابر! بودم ابر یاتکه یرو

 هفاصل با. داشت نرم یموها گربه هی مثل و بود راحت

 نگه معلق منو هوای رو نیزم سطح از یادیز چندان نه

 گهید ابر تکه ستیب به کینزد اطرافم و بود داشته

 از یکی یرو افرادم و هاملوان از هرکدوم که بودن

 . بودن رفته خواب به اونا

 .بود شده وحشتم باعث که نبود یزیچ نیا اما

. دمیدیم خودم مقابل که بود یامنظره از وحشتم

 نور ریز که یبلند یمرمر یهاساختمان از یامنظره

 و ییطال ییهاهیحاش با. دنیدرخشیم رنگ یآب

 ...براق

 انگار که بود درخشان و زدیم برق چنان زیچ همه

 .میبود شده بهشت وارد
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 !بود بهشت نجایا و میبود مرده واقعا دیشا

 اتفاق نیهم دیرسیم برمودا به پاش که یهرکس دیشا

 بهشت به روحش و مردیم قیعم انوسیاق ریز. فتادیم

 .دیرسیم

 کینزد یابر تکه یرو که دیچرخ امیلیو یرو نگاهم

 .رفت درهم ابروهام. بود شناور من

 ییجا درونش امیلیو قطعا بود که ییهرجا بهشت نه

 .نداشت

 !بودم مطمئن رو نیا

 به راب تکه ستمیبا سرپا کردم تقال نکهیا محض به

 یقلیص و صاف سطح به کینزد و رفت نییپا سمت

 ور پام اطیاحت با. داشت نگه رو من دیسف ییسکو
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 محض به ابر تکه. ستادمیا سکو یرو و بردم جلو

 . شد دیناپد هوا در من کردن ادهیپ

 افراد. نبود درست یزیچ. شمردم رو ابرها دوباره

 قطف نجایا و بودن نفر پنج و پنجاه حدود من یکشت

 ن؟بود کجا هیبق پس. شد یم دهید ابر تکه ستیب

. بودن جامونده نجایا رونیب ییجا ای بودن؟ مرده

 بود؟ کجا یکشت

 هگید یکی دمید که گرفت شکل ذهنم در سوال صدها

 ور پاش ابر یرو از آهسته امیلیو. اومد نییپا ابرها از

 منظره به موشکافانه نگاهش. گذاشت سکو یرو

 :گفت و شد دوخته روروبه

 !«جذاب و کننده مسحور...باستیز»

 :گفتم آهسته
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 ییابیز نیا پشت که یوحشت ترسونهیم رو من نیهم»

 !«ترسناکه...هست

 

216 

 

 فرن هی انگار که بود براق و یقلیص چنان نیزم کف

 نیزم انداختن برق و کردن پاک مشغول هاساعت

 .بوده

 زهیتم نقدریا که ییجا قطعا کجان؟ نجایا یاهال خب؟»

 .«باشه داشته ینیساکن دیبا

 ات دور انگار. انداخت بر دورو طیمح به ینگاه امیلیو

 به هیشب آب اما. بود گرفته فرا آب رو رهیجز نیا دور
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 و بود یانقره آب رنگ. نبود میشناختیم که ییایدر

 از تنها شدینم دهید سطحش ریز یزیچ بایتقر ظیغل

 ظاهر سطحش یرو که یرنگ یکربن امواج یرو

 . شدیم مشخص بودنش ایدر شد،یم

 افراد و شدن اومدن نییپا مشغول کی به کی ابرها

 ما مثل همه. ستادنیا یکنار یسکوها یرو هم پشت

 منتظر انگار من و کردنیم نگاه بر دورو به جیگ

 ما هم حاال نیهم دونستمیم که بودم یزبانیم حضور

 .داره نظر ریز رو

 به درست که رو یحضور حس.  کردمیم احساسش

 ...بود سرد طیمح نیهم اندازه

 رو خودمون یرو شیپ منظره بودن باشکوه شدینم

 اندست با خدا انگار که بود بایز چنان شهر. کرد انکار
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 از که ییآبشارها. باشه داده شکل رو نجایا خودش

 نییپا سمت به شهر طرف چهار در بلند برج چهار

 یرو که یبراق ییطال یهامجسمه. ختنیریم

 ریتصو و بودن گرفته قرار دیسف نیمرمر یهاستون

 شینما به رو الجثهمیعظ یعقاب به هیشب یموجود

 .ذاشتنیم

 به ینگاه و رفت جلو قدم چند تعلل با امیلیو

 .انداخت هامجسمه

 .«شدن ساخته طال از همه»

 تمام که یشهر. افتاد راه به هاملوان نیب همهمه

  بود؟ طال از هاشستون و هامجسمه

 .«نیایب دنبالم. جلو میبر بهتره»
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 قدم سرش پشت یفیرد ما و رفت جلوتر امیلیو

 یراث شدم متوجه پاهام کف یسرد حس با. میبرداشت

 بودم؟ دهینفهم االن تا چطور. ستین هامکفش از

 ریوتص. بودن برهنه پا هم اونا انداختم، هیبق به ینگاه

 تضاد در ما یلیز و زخم و تاول از پر ملتهب، یپاها

 متس به که بود ییسکو یبایز و دیسف کف با کامل

 .رفتیم شهر

 یصدا نه د،یرسیم گوش به یاپرنده یصدا نه

 ...مردم

 ...بود صدا کی فقط

 اکو شهر سراسر در که یمانند کیت کیت یصدا

 . شدیم

 «ه؟ییجا چجور گهید نجایا»
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 ارقر من کنار و دیپرس رو سوال نیا سر پشت از اینا

 .گرفت

 نیا یشهر تاحاال. مدرنه یلیخ ییجورا هی. دونمینم»

 .«بودم دهیند یشکل

 رفته که نیبب رو یمرمر پلکان! نیبب رو هاشهیش»

 اندازه از شیب یچ همه ؟یانقره یایدر داخل

 .«باستیز

 :گفتم تر آهسته

 نقص هی یعنی خودش نیا و نقصهیب اندازه از شیب»

 !«بزرگ
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 ...شهر جز بود یزیهرچ به هیشب شهر

 دورتادورش که بود عیوس و بزرگ یارهیدا مثل شهر

 یهاپل با که باشن گرفته قرار ترکیکوچ رهیدا هفت

 ما. بودن شده وصل یاصل رهیدا به یلیطو و بلند

 که رهیدا هفت. میبود هاپل اون از یکی یرو درست

 . بودن متصل بزرگتر رهیدا به

 !یاسکنه هر از یخال یول

 دیسف یهاستون طرف دو از که میبود پل اواسط

 دنش باز چهیدر دو و دیرس گوش به یژیژقیق یصدا

 رو ما ریمس و اومد رونیب رنگ یانقره و براق یفلز و

 . بست
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 چشم یفلز یلهیم به و کرد مکث لحظه چند امیلیو

 .دوخت

 «ه؟یچ گهید نیا»

 یآب ینور که داشت قرار لهیم وسط بزرگ یارهیدا

 به بیترت به نور. کردیم ساطع رونیب به رو رنگ

 گزن مثل یگوشخراش یصدا با بعد. دیچرخ ما سمت

 .درومد صدا به هشدار

 :گفتم و گذاشتم گوشام یرو رو دستام

 «ه؟یچ یصدا نیا»

 و رفت جلوتر امیلیو. شدن روشن لهیم یرو یحروف

 :گفت
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 سیآتالنت محوطه به سالح هرگونه ورود نوشته»

 !«ممنوع

 س؟یآتالنت

 «س؟یآتالنت»

 «س؟یآتالنت نوشته م؟یدیشن درست تانیکاپ»

 ...من جز یچ یعنی سیآتالنت دونستنیم همه انگار

 :گفت یعصب امیلیو

 ستین مشخص که ییجا رو پام سالح بدون...محاله»

 .«ذارمینم باشه خطرناک تونهیم چقدر

 یرو محکم یاضربه با و دیکش رونیب رو رشیشمش

 .زد یفلز یلهیم
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 سطح. افتاد نیزم یرو و شد مین دو وسط از ریشمش

 ردک دنیدرخش به شروع لحظه چند یبرا نیزم دیسف

 داخل رو شکسته ریشمش و شد باز یاچهیدر بعد و

 . برد فرو خودش

 :گفتم یبلندتر یصدا با

 قانون. ستین یاچاره. میهست اونا محدوده داخل ما»

 !«قانونه
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 تمام. کردم خودم کردن سالح خلع به شروع

 نیزم یرو و اوردم رونیب رو داشتم که ییهاسالح

 گرفتیم قرار سالحم که یانقطه در. گذاشتم
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 دیتقل به هیبق. بردیم رو لمیوسا و شدیم باز یاچهیدر

 . کردن شدن سالح خلع به شروع من از

 :گفتم امیلیو به رو

 .«بودم دهینشن رو اسمش س؟یآتالنت»

 :گفت یخلق کج با امیلیو

. دونهیم باشه کرده سفر ایدر یرو بار هی یهرکس»

 که یارهیجز... ریکب سیآتالنت...گمشده یرهیجز

 یزندگ روش ثروتمند و متمدن شدت به یمردم

 و بودن دیسف یابرها یپاک به که یمردم کردن،یم

 ندرونشو نفر کی نکهیا تا داشتن، یادیز یطال معادن

 طمع دام به یگرید از بعد یکی مردم کمکم. کرد طمع

 هم پشت متحد که یمردم اومد، طمع یوقت و افتادن

 .«کردن گهیهمد کشتن به شروع بودن،
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 نیزم یرو رو خنجرش نیآخر و کرد سکوت امیلیو

 .گذاشت

 حرف یادامه در و شد کینزد بهمون پشت از یمیج

 :گفت امیلیو

 شکل نیزم یرو خداوند نینفر که بود موقع اون»

 «؟یدیشن یزیچ نوح طوفان مورد در. گرفت

 .دادم تکون آره ینشونه به رو سرم

 تمام روز کی گنیم ایدر مردم یهاافسانه نیب»

 یکشت و نوح فقط و رفتن آب ریز نیزم یهایخشک

 طول روز نیچند. موند یباق ایدر یرو داشت که

 هایخشک دوباره یوقت...برسه انتها به عذاب تا دیکش

. ودنب سیآتالنت از یاثر گهید آوردن رونیب آب از سر
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 .بود شده محو نیزم یرو از نقشه، یرو از سیآتالنت

» 

 :گفت و انداخت بر دورو به ینگاه

 سیالنتآت یبرا یاتفاق چه قایدق میبدون حاال کنم فکر»

 !«افتاد

 :گفتم متفکر

 که ییجا درست شد، مدفون ایدر ریز سیآتالنت پس»

 یعنی یجور هی داره؟ قرار طانیش مثلث باالش

 «شد؟ قطع باال یایدن با ارتباطش

 :گفت هوشمندانه امیلیو

 از یدرست درک االن ما چون باال میبگ میتونینم»

 مثل دیشا طانیش مثلث. میندار خودمون تیموقع
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 انتقال گهید ییجا به رو ما که کرده عمل یاچهیدر

 ریز قایدق میهست االن ما که ییجا کنمینم فکر. داده

 از ما که نهیا یمنطق جواب تنها...باشه انوسیاق

 .«رسونده سیآتالنت به رو ما که میشد رد یاچهیدر

 :گفتم و کردم اخم

 رو ما تونهیم چطور چهیدر نیا که نهیا سوال اما»

 .«برگردونه میبود که ییجا به دوباره

 :گفت و داد باال یاشونه یمیج

 .«میتونیم هم ما برگرده، تونسته بادپا یوقت»

 پاباد اگه که بود نیا بود، من فکر یتو که یزیچ اما

 نیا یکینزد در رو دیکل فقط اگه...باشه ومدهین نجایا

 دیکل مثلث یروین و باشه انداخته ایدر یتو محوطه
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 چه وقتاون...باشه دهیکش خودش سمت به رو

 بود؟ نجایا از ما رفتن رونیب زنده یبرا ینیتضم
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 یفلز لهیم بعد و دیچرخ ما یرو دوباره رنگ یآب نور

 بهت همه. کرد باز رو ریمس و رفت کنار راه سر از

 ما یبرا کارکردش که میبود رهیخ یزیچ به زده

 .بود بیغر و بیعج

 :گفت یمیج

 دایپ دست یعلم به سیآتالنت مردم گفتنیم دمیشن»

 تیبشر گونه نیترمدرن و نیمجهزتر که بودن کرده

 .«بودن مغرور یمردم نیهم یبرا. بودن
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 ...سیآتالنت

 ...بار کی یحت نه. بودم دهینشن موردش در یزیچ

 یانقره یایدر م،یکردیم نگاه نییپا به که پل یباال از

 یباال آسمون. گرفتیم خودش به کبود یحالت

 از یاثر که تفاوت نیا با بود روشن یآب سرمون

 از نبود معلوم شدیم ساطع که ینور و نبود دیخورش

 متفاوت ایدن نیا زیچ همه انگار. گرفتیم نشات کجا

 شهر میعظ محوطه وارد و دیرس انتها به پل. بود

 . میشد

 کی به تماما که بهم، متصل و کیکوچ ییهاساختمون

 و براق ییهاسنگ از نیمرمر و دیسف همه. بودن شکل

 ای یفیکث یاذره یحت و بودن شده درست لک بدون

 . شدینم دهید روشون لک
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 آب که میعظ یافواره با بود یبزرگ دونیم شهر وسط

 یآب بود بیعج یول کردیم تیهدا باال سمت به رو

 انگار گشتیبرنم گهید رفتیم باال سمت به که

 هیتک فواره وارهید به هاملوان. شدیم دیناپد همونجا

 .کردنیم تماشا یکنجکاو ا وب داده

 :داد هشدار امیلیو

 قایدق نجایا میدونینم هنوز ما! نینزن دست یزیچ به»

 .«کجاست

 به چشمم و شده قبل از بلندتر تاک کیت یصدا

 اعتس به هیشب یزیچ که افتاد یبلند یلیخ ستون

 یصدا. کردیم حرکت رشیز که یآونگ و بود باالش

 . دیرسیم گوش به همونجا از تاک کیت
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 و یاشهیش یاپنجره. دوختم چشم هاخونه یپنجره به

 با داخل طیمح کردن پنهان یبرا یاپرده چیه که براق

 رو هاخونه داخل شدیم وضوح به. نداشت رونیب

 .دید

 ...بود سکنه از یخال انگار جا همه

 «کجان؟ شهر یاهال»

 :گفت و داد باال یاشونه امیلیو

 .«روزمره کار مشغول ای...ما به حمله منتظر ای»

 مورمور به وجودم تمام انگار. شد خیس تنم یموها

 .نداشتم دوست رو فضا نیا حس. افتاد

 ...ابهت

 ...ییبایز
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 ...یکنندگ مسحور

 ...اما بودن عاجز شهر نیا وصف در کلمات نیا تمام

 هیبق بر غالب کردمیم احساس فضا از که یسرد

 . بود هایژگیو

211 

 

. شدیم دهید جلوتر یکم شکوه با و میعظ یقصر

. ییطال یهایحکاک و دیسف یهابالکن با بلند یقصر

 . بود طال و مرمر از شهر نیا تمام انگار

 ییهانرده. شدم کینزد قصر یهادروازه یورود به

 .بودن بسته رونیب مردم یرو به رو دروازه بلند
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 کاریچ دیبا بود؟ کجا هدفمون اصال. برگشتم عقب به

 م؟یکردیم

 :گفتم امیلیو به رو

 ..«.کج هیبق ؟یکرد دقت. ستنین افرادمون از یمین»

 کرده لمسش که یکمبود حس متوجه. شدم متوجه

 .بودم

 تک صورت یرو چشمام و شمردم رو تعداد دوباره

 .دیچرخ تکشون

 !«ستین اندرو»

 از یتعداد و امیلیو ،یمیج ا،ینا. نبود نشونیب اندرو

 همراه به اندرو اما بودن، شناختمیم که ییهاملوان

 .نبود یادیز تعداد
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 :گفتم امیلیو به رو هراسون

 !«ستشین...ستین اندرو»

 :گفت تفاوتیب

 نجایا به نتونستن که شدن غرق افراد هیبق احتماال»

 .«برسن

 . افتادن زونیآو بدنم کنار و شدن شل دستام

 ...«یگیم یدار یچ»

 .شدن باز هم از یریرجیج یصدا با هادروازه

. دوخت من سر پشت ییجا به رو نگاهش امیلیو

 لکانپ یباال داشتم انتظار برگشتم، عقب به آهسته

 . نبود رمس پشت یکس اما نمیبب منتظر رو یکس نیمرمر

 .«داخل میبر دینبا گهیم بهم یحس هی»
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 :گفت و انداخت بهم هیسف اندر عاقل ینگاه امیلیو

 جواب به مینر خطر سمت به تا بگو حست به»

 .«میرسینم

 دیبا پله صد به کینزد گفت شدیم ساده نگاه هی با

 .میبرس قصر یورود به تا میرفتیم باال

 هب نفسم بعد اما رفتم باال یانرژ با رو اول یپله یس

 نتوا گهید کردم حس و شد خسته پاهام. افتاد شماره

 هاملوان انداختم، عقب به ینگاه. ندارم رفتن راه

 امیلیو سر پشت و کردن عبور کنارم از یخستگ بدون

 یکم تا موندم و افتادم عقب همه از من. رفتن باال

 .کنم تازه نفس

 یالحظه یبرا. انداختم سرم پشت به ینگاه دوباره

 ما و ستادهیا هاپل یرو که دمید رو یمردم کردم حس
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 محو ریتصو زدن پلک محض به اما. کننیم تماشا رو

 یخال جا همه. برگشت اول حالت به زیچ همه و شد

 .بود متروک و

 «بل؟»

 رازد سمتم به رو دستش. برگشتم امیلیو سمت به

 :گفت و بود کرده

 .«کنم کولت تونمیم یشد خسته اگه»

 یجلو بود مونده نیهم فشردم، هم یرو رو لبام

 .بکشه رخم به رو میبدن ضعف هاملوان

 !«دارم پا خودم. ستین یازین»

 و بکشه باال رو وزنم دادم اجازه و گرفتم رو دستش

 .کنه کمکم رفتن باال یتو
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 به و ستادمیا دوباره و دمیشن زمزمه به هیشب ییصدا

 .برگشتم عقب

 :گفت و ستادیا دوباره امیلیو

 «شده؟ یچ»

 «؟یدینشن تو»

 «رو؟ یچ»

 ههمهم یصدا با که نگفتن و گفتن نیب بودم مردد

 .شد پاره افکارم رشته هاملوان

 ...«اونجاست یکی تانیکاپ»

 هاملوان نیب از. کردن باز امیلیو و من یبرا رو راه

 یهادروازه کنار درست. میرفت جلو و میکرد عبور
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 و ستادهیا ییطال یرسم و بلند یردا با یمرد قصر

 . داشت سر یرو درخشان یتاج

 :گفت یطبع شوخ با امیلیو

 نفر هی بالخره شده خراب نیا تو کنم فکر خب»

 ...«هست
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 و رفت جلو ناخودآگاه دستم که بره جلوتر خواست

 .گرفت رو نشیآست

 ...«باشه خطرناک اگه...نرو»

 رو دستم مچ متیمال با. دیچرخ من سمت به نگاهش

 :گفت و فشرد گرفت،
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 ...«نترس»

 چند بلند ییهاگام با و کرد آزاد دستم از رو نشیآست

 .رفت باال رو مونده یباق پله

 ردم سر یرو که یتاج به توجه با و ستادیا مرد مقابل

 :گفت دیدرخشیم

 ام یکشت طوفان اما مینداشت مزاحمت قصد ما. سالم»

 ...« رو

 لیو صورت یرو نگاهش رفت، باال مرد یهادست

 :گفت و نشست

 .«بهیغر یآمد خوش سیآتالنت به»

 :گفت سپس. دیچرخ ماها تک تک یرو نگاهش

 «؟یافراد نیا رهبر تو»



 

Romanzo_o 1322 

 موند، رهیخ من به یالحظه یبرا برگشت، عقب امیلیو

 هب بالفاصله بخونم، رو افکارش نگاهش از نتونستم

 :گفت و برگشت مرد سمت

 افراد نیا و یکشت تانیکاپ من. جنابیعال بله»

 .«هستن من یهاملوان

 یزیچ امیلیو حرف مخالفت ای دییتا در چکسیه

 به هم من خواستینم امیلیو بود که یهرچ. نگفت

 که کرف نیا با دیشا. بشم شناخته یکشت رهبر عنوان

 . فتهیب خطر به ما از یکی جون فقط افتاد یاتفاق اگه

 استراحت یجا شما یبرا. دیایب داخل به من با»

 شهر. دیکن زیتم و دیبشور رو خودتون دیتونیم. هست

 شما ادافر و ستیزگیپاک و ییبایز نماد سیآتالنت ما،

 .«هستند ما اصول با کامل تضاد در تانیکاپ
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 :گفت و کرد یکوتاه میتعظ امیلیو

 یرو یادیز زمان مدت ما دیریبپذ رو من پوزش»

 ما و شد گرفتار طوفان در ما یکشت. میبود ایدر

 .«میدیرس نجایا به چطور میدونینم

 :گفت و داد تکان موضوع درک نشانه به را سرش مرد

 مورد در میتونیم بعد و غذا بعد استحمام، اول»

 سیآتالنت هاستمدت. میکن صحبت افتاده که یاتفاق

 .«نبوده یابهیغر زبانیم

  بود؟ یچ منظورش ها؟مدت

 و اتعیشا پس بود؟ ومدهین نجایا به ما جز یکس یعنی

 ؟یچ هاحرف
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. میشد قصر وارد قطار صورت به هم پشت همه

. بود رترینظیب هم رونیب منظره از یحت قصر داخل

 نور که بودن یرنگ یآب شفاف یهاشهیش از هاوارهید

 کف و دادنیم انعکاس داخل به ییبایز به رو رونیب

 بایتقر و شده ساخته دیسف مرمر سنگ همون از سالن

 اطراف در که ییهامجسمه و هایصندل و زیم تمام

 . بودن طال جنس از شدیم دهید وارهاید

 نجایا. بود دهیخواب رهیجز نیا در یهنگفت ثروت

 ...طال حجم نیا. بود گنج یرهیجز ینوع به خودش

 شده یرگیخ نیا مجذوب زدهبهت هاملوان یحت

 . بودن
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 توک و تک قصر داخل محوطه، رونیب برعکس

 دست، در یدیسف یهاحوله با که میدید رو یافراد

 به یدنینوش یحاو بزرگ یهاپارچ و طال یهاظرف

 . کردندیم حرکت ییطال یطاق با درها از یکی سمت

 دنید از یکس. بود فرماحکم قصر در محض سکوت

. دینچرخ ما سمت به هم یسر یحت نشد، متعجب ما

 . نداد یتیاهم چیه ما حضور به یکس عمال

 بار سه رو دستش کف دو و ستادیا سالن وسط پادشاه

 حد زا شیب یپوست با قامت بلند مرد دو. دیکوب بهم

 رفتهگ نییپا امکان حد تا رو سرشون کهیدرحال دیسف

 .اومدن ما سمت به بودن

 النس به رو اونا بعد. دیببر استحمام یبرا رو مهمانان»

 .«دیکن ییراهنما غذا
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 :گفت و دیچرخ ما یرو دوباره نگاهش

 اتاق به رو بانو. هست مردان نیا همراه ییبانو»

 .«نیکن تیهدا جدا یاستحمام

 به کردم یسع و دادم تکون تشکر ینشونه به رو سرم

 .کنم میتعظ شده که هم یشینما طور

 سرشون پشت هم امیلیو و رفته جلوتر مرد دو

 به رو خودم و کردم عبور هاملوان نیب از. کرد حرکت

 :تمگف و داشتمیبرم قدم آهسته کنارش. رسوندم لیو

 میفتگیم بهشون کاش. ستین یعیطب یچ چیه نجایا»

 .«میبر زودتر میخوایم

 برگردونه من سمت به رو سرش نکهیا بدون امیلیو

 :گفت
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 .«میکن دایپ رو دیکل میاومد ما رفته؟ ادتی»

 :گفتم و کردم یاقروچه دندون

 هک هستم یافراد نگران من. جهنم به بره تونهیم دیکل»

 !«کجان هیبق و اندرو. میکرد گم

 :گفت و گرفت دست یتو رو دستم آهسته

 اردچ اگه. میباش خونسرد دیبا. نباش نگران نقدریا»

 و ادیم نییپا دقتمون و تمرکز قدرت میبش اضطراب

 بعدا! لزابیا ایب خودت به. میکن رفتار درست میتونینم

 دیبا فقط االن. هست وقت هاینگران نیا تمام یبرا

 نجایا از بعد و میکن دایپ رو دیکل دیبا. میباش محتاط

 «.چاک به میبزن

 :گفت و دیچرخ بزرگ یهامجسمه سمت به نگاهش
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 دب میبردار هم طال قاشق و بشقاب چندتا میبتون»

 .«ستین

 :گفتم و کردم اخم

 «.نجاستیا از یدزد میبد انجام دیبا که یکار نیآخر»

 عبور تاالر نیچند و راهرو نیچند از نکهیا حساب

 ییطال و بزرگ یدر کنار. بود رفته در دستم از میکرد

 اشاره خدمه به دست با سکوت در مردها و میستادیا

 . برن داخل که زدن

 یصدا بعد و شدن داخل یگرید از بعد یکی مردها

 . دیرس گوش به شونیخوشحال و جانیه از یناش

 به رو من دست با و دیچرخ من سمت به دوم مرد

 رو یا جداگانه در و کرد تیهدا یا گهید سمت

 .داد نشون
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 :دمیپرس مردد

 «بپرسم؟ یسوال تونمیم»

. بود دوخته نییپا رو سرش هنوز جواب بدون مرد

 .نداشت صحبت توان دیشا یول نبود کر قطعا

 «د؟یشیم من حرف متوجه ؟یه»

 بودن اومده که یریمس هردو بدن یجواب نکهیا بدون

 نم و بود کارال کاش. دمیکش یقیعم نفس. رفتن رو

 . نبودم نجایا زن تنها

 و شدم وارد. چرخوندم و گرفتم رو ییطال یرهیدستگ

 .بستم سرم پشت رو در

 نیترمجلل نجایا دیشا. شدم زده بهت وضوح به

 واسطه به که یمن. بودم دهید حالتابه که بود یحمام
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 یچوب وان هی در خدمتکار توسط آب کردن گرم

 قالب میداشت که یا ندهیشو تنها و کردمیم حموم

 دیسف یهایکاش یرو حاال بود، زبر و دیسف یصابون

 و بود ما یخونه برابر سه که بودم ستادهیا یسالن

 .بودم دهیند حال به تا که داشت یزاتیتجه

 و بود کرده پر رو اون لبالب آب که بزرگ یامحوطه

 آب سطح از. دیرسیم بنظر بزرگ حوض هی هیشب

 پر رو فضا یمطبوع عطر و شدیم بلند یظیغل بخار

 با که بودن طرف چند یادیز یهارهیدستگ. بود کرده

 هاملباس. بودن شده متصل سقف به ییطال یرهایزنج

 یرو ییهاچهیدر. انداختم نیزم یرو و درآوردم رو

 نیزم ریز به هاسالح مثل هاملباس و شده باز نیزم

. مرفت بزرگ حوضچه سمت به برهنه یپاها با. رفتن
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 یور رو پا. رفت یم شیپ آب داخل و نییپا تا پلکان

 تمام با رو آب مطبوع یگرما گذاشتم که اول پله

 . کردم حس وجود

 قیعم یهازخم و هاتاول به تونستیم که ییگرما

 نفس و رفتم آب داخل گردن تا. دادیم امیالت پاهام

 گرما دادم اجازه و بستم رو هامچشم. دمیکش قیعم

 که قهیدق چند از بعد. کنه نوازش رو سرم پوست

 شدن، نرم بدنم یشده منقبض یهاچهیماه

 . دمیکش رو بود ترکینزد که یارهیدستگ

 دنش باز منتظر. دیرس گوش به یبلند قژقژ یصدا

 زا یاثر اما بودم گهید زیچ ای گرم اب یبرا یا چهیدر

 آب سطح شدم متوجه بعد قهیدق چند. نبود یزیچ

 از یکی. شهیم یصورت بزرگ یهاحباب از پر داره
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 کردم فکر نیا به و دادم حرکت دست با رو هاحباب

 نیا یتو ییطال و دیسف جز یرنگ عجب چه که

 بهم ییطال از داشت حالم کم کم. داره وجود رهیجز

 . خوردیم

 گره درهم یموها. شستم رو موهام آلودکف آب با

 راحت و شده فیلط و نرم ام،شده خشک و خورده

 هارهیدستگ از گهید یکی. کردیم حرکت نشیب دستم

 یعیما و رفته نیب از هاکف بالفاصله. کردم امتحان رو

 . کرد پر رو آب سطح شده آب یطال مثل ییطال

 مشغول مختلف یهارهیدستگ با ساعت کی حدود

 کردمیم احساس اومدم رونیب آب از یوقت و بودم

 یحوله. شده زیتم و فیلط پوستم و سبک بدنم
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 منشد متوجه اصال. بود سکوها از یکی یرو یدیسف

 .آورده داخل رو حوله و شده داخل یکس

 

. کردم خشک رو بدنم و دمیچیپ خودم دور رو حوله

 یرو گرفتم باال که رو سرم. دمیپوشیم یچ دیبا حاال

 قرار ییطال و دیسف لباس دست هی سکو همون

 . داشت

 زمیمکان به کم کم دیبا دیشا. نشدم متعجب بار نیا

 .کردمیم عادت نجایا بیعج

 دبو یلخت و دیسف نیشمیابر یپارچه جنس از لباس

 ییطال یاحلقه با و خوردیم بند شونه کی یرو که

 به و  دمیپوش رو لباس. شدیم متصل یپشت قسمت به

 خودم دنید به. شدم رهیخ هانهیآ در رمیتصو انعکاس
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 بودم گشته مردها با بس از. نداشتم عادت ینطوریا

 . بودم کرده فراموش رو یزنانگ

 منتظرمون مرد دو اومد رونیب که حمام سالن در از

 منتظر دهیپوش لباس همه بایتقر هم هاملوان. بودن

 طرح و بود دیسف و بلند مانند، ردا همه لباس. بودن

 ودب ستادهیا همه از جلوتر امیلیو. داشت ییطال ییها

 :گفت و زد یمحو لبخند من دنید با که

 .«میبر میتونیم خب»
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 غذا سالن به و میکرد یط دوباره رو چیپ درچیپ ریمس

 یدنینوش و غذا از پر یلیطو و بزرگ زیم. میدیرس

 :گفت ادیفر با هاملوان از یکی. بود مقابلمون

 «م؟یبمون نجایهم ابد تا میتونیم! بهشته خود نجایا»

 هرکدوم. دنیکش عقب برامون رو هایصندل خدمه

 که ییطال چنگال قاشق و هابشقاب به و مینشست

 انعکاس تونستمیم. میدوخت چشم بود مقابلمون

 . نمیبب بشقاب داخل رو خودم ریتصو

 کباب خوک ون،یبر یهامرغ انواع لیطو زیم یرو 

 که بود ییهاوهیم انواع و مختلف یهاسوپ شده،

 .بودم دهیند ییجا رو اشهیشب حالتابه

 چیه به و کرده حمله غذاها به یگرسنگ با هاملوان

 فقط بودن راحت همه انگار. بودن نکرده رحم زیچ
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 یهاجام خدمه. نداشتم ییاشتها چیه که بودم من

 و برداشته رو بود ییطال یعیما از پر که یدنینوش

 کهیدرحال پر یدهان با امیلیو. کردن پر رو ما یهاجام

 :گفت دیکشیم شین به رو مرغ ساق

 «؟یبخور یزیچ یخواینم»

 :گفتم و دیچرخ یخال سالن در نگاهم

 «؟کجان قصر یاهال هیبق بدونم دارم دوست شتریب»

 شما کنمیم فکر. جوان یبانو یشیم آشنا هم اونا با»

 .«دیستین یراض اصال حاضر وضع از

 سمتش به و ستادمیا ارادهیب پادشاه یصدا دنیشن با

 . برگشتم
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 سمت به هم خودش و نمیبنش تا کرد اشاره دست با

 . رفت زیم سر در یخال یصندل نیباالتر

 :گفتم و کردم صاف رو صدام

 .«خونه میبرگرد زودتر خوامیم فقط من»

 رو شما یکشت میبتون نکهیا محض به. حتما بله. بله»

 .«خونه دیریم شما م،یکن دایپ

 «د؟یکن دایپ رو یکشت»

 و برداشت مقابلش نیزر ظرف از انگور یادونه

 :گفت

 یایرد با ن،یدید که همونطور س،یآتالنت یایدر. البته»

 .«کنهیم فرق شما یایدن

 .«هدار کربن و نقره مخلوط مثل یرنگ شما یایدر بله»
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 دهیکش ایدن نیا به یزیچ شما یایدن از یوقت. درسته»

 از هک ستین مقدور ما یبرا. فتهیم ما یایدر ریز شهیم

 ونا بخواد که یزمان هر ایدر. میاریب رونشیب ایدر ریز

 .«دهیم پس رونیب به رو

 بودن؟ ایدر ریز ها ملوان هیبق و اندرو پس

 سپ بهمون رو یکشت ایدر تا میکن صبر دیبا یعنی»

 «بده؟

 چند تاینها. دیبمون منتظر یادیز زمان ستین ازین البته»

. دارن آوردنش رونیب یبرا یراه من شکارانیپ. روز

 .«برهیم زمان یمدت فقط

 پام هآهست و رسوند پام به رو دستش زیم ریز از امیلیو

 دنیپرس از رو من خواستیم احتماال. داد فشار رو

 .کنه منع یاحتمال یهاسوال
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 :گفتم و دادم تکون تشکر ینشونه به رو سرم

 .«پادشاه شما لطف از ممنون»
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 :گفت و شد رهیخ امیلیو به موشکافانه پادشاه

 «گن؟یم یچ سیآتالنت مورد در شما یایدن در»

 یراب رکانهیز و کرد پاک دستمال با رو دهانش امیلیو

 :گفت شاه از دنیکش حرف

 جز. نداره یچندان اطالع یکس. ستین یادیز حرف»

 وجود اکثرا. باشن دهیشن رو هاافسانه که ایدر مردان
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 یخراف داستان هی رو اون و ندارن باور رو سیآتالنت

 .«دوننیم

 :گفت تیعصبان با پادشاه

 نیترباشکوه سیآتالنت یروزگار ؟یخراف داستان»

 وهشک دنید یبرا دسته دسته مردم. بود نیزم ینقطه

 وتثر و دانش. دنیکشیم صف سیآتالنت ییبایز و

 ...«بود عام و خاص زدزبان ما مردم

 :گفت امیلیو

 و گذشته یادیز زمان مدت. سرورم خوامیم پوزش»

 و شکوه که نموندن یباق دوره اون از یچندان کردم

 چطور اما. باشن داشته ادی به رو سیآتالنت جالل

 «شد؟ پاک مردم خاطرات از و نیزم یرو از سیآتالنت

 .دکر ییطال یهاجام از یکی با یباز به شروع پادشاه
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 و صرق نیباتریز. بود شکوه و صلح از پر سیآتالنت»

 تا بود خوب زیچ همه. داشت رو مردم نیترباهوش

 نستنتوینم که سیآتالنت دشمنان و حسود افراد نکهیا

 یهایدزد. گذاشتن ما نیسرزم به قدم ننیبش کاریب

 در تا شد بزرگ یهایخرابکار به لیتبد کوچک

 ام پاک نیزم. شد ختهیر سیآتالنت در یخون تینها

 مثل خون شدن ختهیر. بود نشده خون به آلوده هرگز

 یاقتیلیب خاطربه سیآتالنت نیبنابرا...بود بزرگ یگناه

 رو ما هوش و موهبت از استفاده قیال که یمردم

 تا .رفت فرو گهید ییایدن به و ایدر ریز به نداشتن

 یهاپله میبتون و باشه برقرار ما یبرا آرامش و صلح

 .«میکن یط ییتنها به رو تمدن و یترق
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 ننگفت یزیچ و کردن ردوبدل ینگاه امیلیو و یمیج

 :گفت پر دهان با اینا اما

 مردم بودم دهیشن. بودم دهیشن یاگهید زیچ من اما»

 ...«طم غرق سیآتالنت

 .میخورد کهی همه شاه مانند ادیفر یصدا با

 .«بشنوم رو شما یایدن اتیچرند خوامینم! سکوت»

 :گفت و شد بلند جا از یبدخلق با

 هر. شهیم داده بهتون استراحت یبرا ییهااتاق»

 بار ۰ رو سیآتالنت بزرگ ساعت یصدا که یزمان

 بار هفت اگه و ناهار صرف زمان یعنی نیدیشن

 یعنی دنیشن بار ده و شام صرف ساعت یعنی نیدیشن

 و شده بسته قصر یدرها خواب موقع. خواب ساعت

 !«ممنوعه قصر در آمدورفت
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 .شد متوقف که بود نرفته قدم چند اما بره که برگشت

 :گفت و برگشت ما سمت به

 یبرا طیشرا تا دیهست ما مهمان روز چند ققط شما»

 دیسته که یروز چند نیبنابرا. بشه ایمح شما برگشت

 من مردم یبرا. دیبذار احترام نجایا نیقوان به دیبا

 رو نوقتتو نیبنابرا! ممنوعه هابهیغر با کردن صحبت

 بعد. دینر رونیب قصر از. دینکن تلف دنیپزس سوال با

 ...«و دیاین رونیب خودتون اتاق از یخاموش ساعت از

 :گفت و دیچرخ همه یرو زیآمدیتهد نگاهش

 دیکنن یسع نیبنابرا! مرگه یشکنقانون مجازات نجایا»

 !«دیکن یدزد اکانتونین مثل

 .رفت و برگشت یاگهید حرف بدون
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 نگاه رو گهیهمد همه و دهیکش دست غذا از هاملوان

 مایلیو خونسرد صورت به رو نگرانم نگاه. کردنیم

 پشت اما داشت آرامش از ینقاب اشچهره. دوختم

 .بود پابه یطوفان هاشچشم
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*** 

 ناتهام

 

 نشسته بار زیم پشت یچوب یصندل یرو نوئل تانیکاپ

 یدنینوش یبطر سوم کی ییتنها به بایتقر و بود

 . بود دهینوش رو مقابلش
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 مشغول و داشت دست در یدیسف دستمال ناندیفرد

 . بود هاوانیل انداختن برق

 .«یفکر تو یلیخ»

 تورنادو زابلیا از که یانامه نیآخر از هفته سه»

 .«شمیم نگرانش دارم. گذشته کردم افتیدر

 یترآهسته یصدا با و شد خم شخانیپ یرو ناندیفرد

 :گفت بمونه پنهان کنجکاو افراد گوش از که

 «رن؟یم کجا نگفتن»

 .«بودن دهیرس طانیش مثلث کینزد موقع اون»

 رو اطراف یرچشمیز. رفت درهم ناندیفرد یچهره

 :گفت یترنییپا یصدا تن با و دییپا
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 از یکس. نباش منتظرشون گهید یشنویم من از»

 دو فیح و یکشت اون فیح. گردهیبرنم زنده مثلث

 ...«تانیکاپ

 یچوب سطح یرو رو یدنینوش وانیل ینگران با نوئل

 کهیدرحال لب ریز ناندیفرد. داد چرخ شخانیپ

 :گفت بود اطراف معطوف نگاهش

 خبر کنمیم فکر. زننیم چوب تورو اهیس زاغ ایلیخ»

 جان انگار. دهیچیپ جا همه لیو و تورنادو با اتحادت

 حدمت یکل مدت نیهم یتو و ننشسته کاریب هم الک

 .«کرده دایپ

 . رفت فرو درهم نوئل یهااخم
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 سرانجام به هرگز الک ینقشه برنگرده، زابلیا اگه»

 شجاعت اونقدر الک جان نمیبب بگو بهم. رسهینم

 «بذاره؟ مثلث به پا که داره

 :گفت و زد یچشمک ناندیفرد

 جگن به دستش الک دیکل بدون پس. نه که معلومه»

 .«رسهینم

 :گفت حزن از پر ییصدا با نوئل

 هرگز تورنادو. نداره پدرش به یشباهت چیه زابلیا»

 ...«داشت شجاعت اگه. نداشت شجاعت نقدریا

 :فتگ بالفاصله نوئل یصدا رفتن باالتر با ناندیفرد

 مورد در دینبا یدونیم که تو! مرد باش آروم...سیه»

 !«یبزن یحرف رازهاش و تورنادو
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 و یدنینوش. داد تکون آهسته رو سرش نوئل

 . بود گذاشته ریتاث اعصابش یرو تیعصبان

 و دز اشاره ییجا به سر نامحسوس حرکت با ناندیفرد

 :گفت

. داره نظر ریز تورو و نهیشیم اونجا ادیم روزه چند»

 «.یبدون یبخوا دیشا گفتم! دهیجد. دمشیند ورانیا

 سمت به یکم نوئل. شد دور نوئل از زنان سوت

 یمرد بزرگش کاله یهیسا ریز از و دیچرخ راست

 و شده دهیتراش سرش یموها طرف کی که دید رو

 یمتوسط کلیه و قد. بود بافته رو گهید طرف یموها

 نشون دستش مچ یرو ییایدر دزدان عالمت و داشت

. بود دنانیفرد با حق. وستهیپ دزدان گروه به تازه دادیم

 . بود واردتازه کامال
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 تخواس و برگشت یدنینوش یبطر سمت به دوباره

 یکبوتر یصدا که کنه پر رو جامش گهید بار کی

 شد داخل باز یپنجره از پرنده. کرد پرت رو حواسش

 سراغ و زد یچرخ. نشست ناندیفرد مقابل و

 هب ناندیفرد توجه. رفت ظرف یتو ینیریش یهاخرده

 کبوتر یپا دور قرمز نخ با که شد معطوف یکاغذ

 . بود شده بسته

 خط تک به ینگاه و کرد باز کبوتر یپا از رو کاغذ

 .انداخت کاغذ یدیسف یرو

 !«کرد داشیپ الک»

 !کلمه سه

 . بود مفهوم یکل پشتش که کوتاه یکلمه سه
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 هوش با. بود کرده دایپ رو یبعد دیکل الک جان

 تا بود گذاشته رو سخت یهانهیگز داشت که یادیز

 یوقت و بشه راحت خودش کار و کنه دایپ زابلیا

 بودن، دیکل نیپنجم کردن دایپ دنبال امیلیو و زابلیا

 دست به رو بود هانیترآسون از یکی که یششم الک

. ودب دیکل نیهفتم به دنیرس ریمس در قطعا و آورده

 :دینال و کرد مچاله مشتش یتو رو کاغذ

 !«برگردن زنده دوارمیام...باشن زنده دوارمیام»
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 به و گرفت شمع یشعله یباال رو یپوست کاغذ

 . نشست کاغذ سوختن یتماشا
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 و کرد پاک شخانیپ یرو از رو پراکنده یخاکسترها

 دیبا ،شد بلند جا از. دیکش یاهل کبوتر سر به یدست

 . نوشت یم رو نامه جواب

 از هکالف و خسته افرادش. رفت رونیب ناندیفرد بار از

 ترک یبرا هنوز اما بودن ناتهام در مدت یطوالن اتراق

 اگه. کردیم جمع رو یافراد دیبا. بود زود ناتهام

 جان سد از گذر بدون قطعا گشتیبازم زنده زابلیا

 گذشتن و. بگذاره گنج یرهیجز به پا تونستینم الک

 دزد یادیز تعداد با مبارزه یعنی الک جان سد از

 نبود معلوم که یدیجد نیمتحد و کارآزموده ییایدر

 . بودن ستادهیا الک جان کنار یاوعده چه با

 هکرد اعتماد الک به که ینیمتحد یبرا بود متاسف

 یسکه کی یحت نداره قصد الک بود مطمئن. بودن



 

Romanzo_o 1352 

 اب رو ارهیب بدست بود قرار که یمیعظ گنج از اهیس

 . بشه کیشر یکس

 رو ینیمتحد دیبا. فرستادیم ییهاامیپ زودتر دیبا

 هچ قایدق نکهیا دنیفهم از بعد البته. کردیم انتخاب

 . بودن شده متحد الک با یکسان

 اب. ستادیا اعتمادش مورد افراد از یکی عبدول کنار

 :گفت آهسته ییصدا

 طال یصندوقچه یهرچ. کن هیته آذوقه یتونیم تا»

. ریبگ غالت ازاش در و کن مبادله هست یکشت یتو

 یطوالن مدت تا ممکنه. ماه سه یآذوقه یاندازه به

 «باشه؟. میکن توقف ییجا مینتون

 زهرگ نیبنابرا. نداشت زدن حرف یبرا یزبان عبدول

. بکشه رونیب اضافه حرف ازش تونستینم یکس
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 فقط رو عبدول زبان. داشت نانیاطم بهش نوئل

 . دیفهمیم خودش

 که رفت ییجا سمت به زد، قدم هاکلبه نیب در

 بودن آورده شهر از که یدیجد اجناس فروشندگان

 انواع از پر یفیرد. کردنیم معامله ییایدر دزدان با رو

 برنده، و براق یرهایشمش د،یجد یهاتپانچه غذاها،

 از یلیخ و دیجد یهاکاله چرم، و بلند یهاچکمه

 .گهید لیوسا

 و شدنیم رد یمشک یهاشنل با که یافراد نیب از

 دایپ رو یافراد شدیم بود، قرمز یاگشواره عالمتشون

 داشته فروش یبرا رو یارزشمندتر یزهایچ که کرد

 یراحت به و داشت یخاص یبها که ییزهایچ. باشن

 .شدینم دایپ
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 کردیم حس کردیم عبور یشتریب افراد نیب از یهرچ

 . کنهیم دنبالش یکس

 :گفت گوشش کنار یمرد

 .«دارم خوب متیق با زاده اشراف و یشهر یهازن»

 .داد ادامه راهش به و کرد اخم

 بتونه که یشخص گشت،یم یخاص شخص دنبال

 .کنه هیته رو خواستیم که یزیچ براش

 تداش و نشسته یزیم پشت مرد. کرد داشیپ باالخره

 . زدیم چونه نیپوست یبرگه چند متیق سر

 :گفت و رفت زیم کنار

 .«خوامیم یپوست کاغذ هی و پر قلم هی»

 :گفت رهیبگ باال رو سرش نکهیا بدون مرد
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 .«نقره یسکه سه»

 زیم یرو رو اهیس یسکه کی و نقره یسکه سه

 .گذاشت

 عیسر چنان و موند اهیس یسکه به رهیخ مرد نگاه

 رو صحنه اون اگه یهرکس که کرد پنهانش و دیقاپ

 نیچن که کردیم شک خودش یهاچشم به دیدیم

 . نه ای بوده زیم یرو واقعا یزیچ

 برگه کی و گذاشت زیم یرو یرنگ یمشک پر قلم

 :گفت آهسته سپس و نیپوست کاغذ

 .«آتش معشوقان یکلبه پشت شب، مهین»

 و دیناپد فضا در که بود یباد انیجر مثل اشزمزمه

 . شود محو
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. رفت هاکلبه از یکی پشت به و گرفت فاصله زیم از

 شدن کینزد با. موند منتظر و گرفت پناه ییجا در

 .رفت رونیب بعد و موند منتظر یکم ییپا یصدا

 دنبالش که گرفت یمرد گردن ریز رو خنجرش

 داده هشدار موردش در ناندیفرد که یمرد. کردیم

 . بود
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 «؟یکنیم دنبالم که یخوایم یچ »

 یبزرگ یتتو گردنش خط پشت. افتاد پته تته به مرد

 . شدیم دهید نیآتش یاشعله با کریغولپ یاژدها از

 ...«شما دنبال من نیکنیم اشتباه»
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 پوست از یمین و دیکش رو خنجرش رحم بدون نوئل

 .داد خراش رو مرد گردن

 شاهرگت زدن یبرا یبگ دروغ کلمه کی...سیه»

 .«فرستاده تورو یک. کنمینم دیترد

 :گفت ملتمسانه مرد

 .«شمیم کشته بزنم حرف اگه»

 .«یشیم کشته هم ینزن حرف اگه»

 :گفت زدهوحشت مرد

 .«نمک دنبالتون گفته الک تانیکاپ...الک تانیکاپ»

 یزیت و دیکش محکم رو مرد یشده بافته یموها

 . داد فشار شتریب رو خنجر

 «؟یچ یبرا»
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 ...«نکهیا یبرا»

 دهیرب دهیبر. افتاد سرفه به و دیپر گلوش به دهن آب

 :گفت

 و دکر برقرار ارتباط باهاتون تورنادو تانیکاپ اگه»

 .«بدم خبر بهش برگشت

. بود کرده خطر احساس الک. بود درست حدسش

 یبرا بود یخطر زنگ امیلیو و زابلیا شدن دیناپد

 حساب اونا توسط دیکل کردن دایپ یرو الک. الک

 . بود کرده

 :گفت و دیکش یقیعم نفس

 ...«بگو ستیرئ به»
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 د،یکش مرد گردن ریز انتها تا رو خنجر. کرد یمکث

 :گفت و ختیر دستش یرو داغ خون

 هم اتجنازه دنید. دمینم بهت رو گفتن زحمت»

 .«برسونه بهش رو خوامیم که یخبر تونهیم

 خم انداخت، نیزم یرو رو دادن جون درحال بدن

 . کرد پاک مرد لباس با رو خنجر یغهیت و شد

 یپوست یبرگه یرو و زد مرد خون در رو پر قلم

 .نوشت

 ...«مرده الک جاسوس! خوامیم اسم چندتا»

 و بست کبوتر یپا به قرمز نخ همون با رو کاغذ

 :گفت

 «باشه؟. برسون رو خبر زودتر»
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 . شد دیناپد آسمون یکرانه در و زد پر کبوتر

 یبررس رو بود اومده که یریمس بار نیچند شب مهین

 رو نفر هی فقط الک جان که داشت شک هنوز. کرد

 . باشه گماشته ازش یجاسوس یبرا

 یخش خش یصدا دنیشن با. ستادیا مرد اومدن منتظر

 از رو خنجر هنوز. نشست خنجر یدسته یرو دستش

 گوشش به مرد یصدا که بود اوردهین رونیب غالف

 .دیرس

 !«منم...سیه »

 :گفت و برگردوند غالف به رو خنجر

 «؟یکرد دایپ خواستمیم که یزیچ»
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 ونیم از داشت گوش در که یقرمز یگوشواره با مرد

 :گفت و شد داریپد یکیتار

 .بگردم دنبالش یماه چند شدم مجبور. نبود آسون»

 دنشکر دایپ یبرا. بدم بهت کم متیق با ستین قرار

! هیارزشمند زیچ نیا نکهیا و دمیکش زحمت یلیخ

 ...«دمیفهم کردم لمسش که نیهم

 تکون نوئل یهاچشم مقابل رو کوچک یچوب یجعبه

 . داد

! قدرتمنده. کرد حسش شهیم فاصله نیا از یحت»

 خوادیم یچ یبرا رو یزیچ نیچن تو مثل یمرد

 «تان؟یکاپ

 :گفت و کرد اخم نوئل

 !«سوال بدون ریبگ رو پولت»
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 یکاف سکه سهیک سه گهید. شده عوض معامله. باشه»

 .«خوامیم تا شش من. ستین

 هااسکارلت. داشت رو انتظارش زد، پوزخند نوئل

 یگوشواره خاطر به رنگ، قرمز یپرنده ینوع)

 دزدان نیب در داشتن فروشندگان نیا که یقرمز

 طماع شهیهم( شدیم گفته اسکارلت بهشون ییایدر

 . بودن

 :گفت و کرد باز رو بود همراهش که یاصندوقچه در

 هیته و من دنید نکهیا یبرا طال سکه سهیک هشت»

 «ه؟یکاف. بشه پاک زبونت و ذهن از لهیوس نیا

 نودل گرفت، رو صندوقچه دویدرخش مرد یهاچشم

 با اسکارلت. دیقاپ مرد دست از رو یچوب یجعبه

 :گفت بلند یصدا
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 خوش شب. دونمیم یزیچ نه دمیشن یزیچ نه من»

 .«تانیکاپ

 دیناپد یکیتار در دیخندیم یسرخوش با کهیدرحال

 یهاخنده یصدا تا موند منتظر اونقدر نوئل. شد

 و کرد باز رو یچوب یجعبه در. شد محو اسکارلت

 داخل که موند رهیخ یدرخشان یش یرو نگاهش

 .دیدرخشیم جعبه

 :گفت و زد یلبخند

 برگ تو. دادم آوردنت بدست یبرا یادیز ینهیهز»

 .«یمن یبرنده
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*** 

 سیآتالنت

 

 سقف به و دهیکش دراز یابر و نرم تشک یرو

 و دبو صبح یحوال. بودم دوخته چشم شده یتراشکار

. بخوابم بودم نتونسته هم ساعت کی یحت من

 یحت بودن قصر نیا یجا همه ییطال یهامجسمه

 یهایکارکنده و هامجسمه نیا وجود با. هااتاق داخل

 کردمیم احساس مدام وارهاید یرو مانند چهره

 چشمام به خواب و کننیم تماشام دارن نفر نیچند

 .اومدینم
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 کجا هاملوان هیبق بود؟ کجا اندرو کردم،یم فکر مدام

 بود؟ اومده یکشت سر ییبال چه بودن؟

 ...زمیعز یکشت

 ...ققنوس تخم

 ...لباسم

 دنبو معلوم و بود یکشت داخل میداشت که یزیهرچ

 .بود کجا یکشت االن

 باز یصدا. شدم بلند جا از صبح باش داریب یصدا با

 فحر یصدا بعد و دمیشن رو درها ریسا شدن بسته و

 . رو هامملوان زدن

 به .وستمیپ صبحگاه صف به و اومدم رونیب اتاق از

 بارنیا. میرفت صبحانه صرف یبرا بزرگ یسرسرا



 

Romanzo_o 1366 

 هم قصر خود مردم از یتعداد قبل یروزها برخالف

 یحت و انداخته نییپا رو سرها همه. بودن زهایم پشت

 . ندادن ما حضور به تیاهم یاذره

 کی در همه انگار. نبود یابچه ای ریپ فرد چیه نشونیب

 . شدنینم ریپ اصال هم دیشا. بودن یسن رده

 تن به ما اونچه مشابه ییهالباس با مردها و هازن

 . خوردنیم غذا سکوت در میداشت

 خواستینم دلم یگرسنگ وجود با نشستم زیم پشت

 یبیعج طعم من یبرا غذا. بزنم سیآتالنت یغذا به لب

 ...خاک به هیشب یامزه. داشت

 :گفت و نشست کنارم امیلیو

 .«یباش دهیخواب خوب ادینم نظربه»
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 یکشت از نه دارم یخبر افرادم از نه یوقت یدار انتظار»

 دونمینم اصال که ییجا اونم بخوابم؟ راحت

 «کجاست؟

 .بود امن زیچ همه شب تمام یول دمیخواب اریهش منم»

 ور کار شبید همون ارنیم سرمون ییبال بود قرار اگه

 تیاذ رو خودت خودیب بهتره پس. کردنیم کسرهی

 .«ینکن

 خوردن غذا به شد، مرغ تخم نیچند برداشتن مشغول

 :گفتم و انداختم ینگاه هیبق یاشتها با

 «خوبه؟ غذا طعم»

 :گفت زدهجانیه یمیج

 شدیم کاش. نخوردم یذیلذ نیا به ییغذا عمرم به»

 ایدر یرو مدام مینباش مجبور و میبمون نجایا شهیهم
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 یبرا یزیچ غالت و مونده یهایماه جز و میکن سفر

 .«میباش نداشته خوردن

 داد ونریب رو نفسش اینا. کردن دییتا رو حرفش هیبق

 :گفت و

 رمگ نقدریا ییجا هرگز. بود نرم قو پر مثل من تخت»

 نجایا. کردم رو عمرم خواب نیبهتر. نداشتم نرم و

 یحت بمونم نجایا ابد تا بود قرار اگه. بهشته خود

 .«کردمینم هم اعتراض

 یتو و زدم چنگال به رو امیلیو مرغتخم از یاتکه

 ...خاکستر و خاک یمزه. گذاشتم دهن

 مییچشا قوه انگار. کردمینم احساس رو یطعم چیه

 یتو رو بشقابم اتیمحتو اشتهایب. بود رفته نیب از

 .ختمیر امیلیو ظرف
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 در یخشک از گلوم فقط که دمینوش آب جرعه کی

 . ادیب

 یرو نگاهم. نبود یخبر سیآتالنت پادشاه از امروز

 دورش نظم با و مرتب مردم که گشت ییزهایم

 گوش به ازشون یحرف یصدا نه. بودن نشسته

 ...یواکنش چیه نه و خنده نه د،یرسیم

 «بن؟یعج نقدریا چرا»

 :گفت ساده امیلیو

 .«هستن نیقوان اهل یلیخ انگار»
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 :گفتم و شدم بلند جا از
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 .«مینیبب دیبا»

 سر پشت از امیلیو. رفتم زهایم از یکی سمت به

 :گفت

 .«یگردیم دردسر دنبال یدار...بل»

 !«شو خفه»

 فرن پنج که نشستم یزیم پشت هایصندل از یکی یرو

 .بودن نشسته دورش

 .«سیآتالنت میاومد تازه ما. سالم یه»

 . گرفتن نییپا شتریب رو سرشون ترس از همه

 من. میکن تیاذ میندار قصد ما نیکن باور ن؟یترسیم»

 وقت شما از یکس نمیبب رو شهر دارم دوست یلیخ

 «بده؟ نشون من به رو شهر داره
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 ...مطلق سکوت

 قبل لحظه چند تا که یچنگال قاشق یصدا یحت

. دیرسینم گوش به گهید هم بود کرده پر رو سرسرا

 قوز حالت به و گرفته نییپا رو هاچنگال قاشق همه

 شدیم. بودن انداخته نییپا رو سرشون کرده

 .کرد حس وضوح به رو اضطرابشون

 :مگفت و گذاشتم دخترها از یکی دست یرو رو دستم

 ...«زیا من اسم»

 باال رو سرش زدهوحشت و دیکش عقب رو دستش

. دیماس دهنم یتو حرف هاشچشم دنید با. گرفت

 .طال رنگ به درست. بود ییطال هاشچشم

 هب دستش مالوندن به کرد شروع و دیکش یاخفه غیج

 یاهیس و بزرگ لک. شدم رهیخ دستش به. لباسش
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 رانگا. بود افتاده دشیسف حد از شیب پوست یرو

 . باشه مونده دستش یرو من دست یجا

 یهرچ. کرد پاک رو دستش و دیکش یبلندتر غیج

 . شدیم تربزرگ لکه کردیم پاک

 «خبره؟ چه نجایا»

 :گفتم و شدم بلند. بود سرمون پشت پادشاه

 هک نکردم دایپ رو یکس و داشتم سوال هی فقط من»

 .«بپرسم سوال ازش

 :گفت و کرد اشاره افرادش دوتااز به پادشاه

 !«دیاشب زود. ایدر یتو دیبنداز دیببر و دیکن بلندش»

 :گفتم زده بهت

 «؟یچ»
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 رو اون سرعت به و گرفتن رو دختر یپاها و دست

 .بردن رونیب قصر از

 «ن؟یکنیم یشوخ دیدار»

 :گفت و گرفت هدف رو من زیت نگاهش

 به کنه؟یم یشوخ شما با سیآتالنت پادشاه نظرتونبه»

 به تمگف! کردم حیتشر براتون رو نجایا نیقوان وضوح

 شما خاطر به دختر اون. دینش کینزد من مردم

 «د؟یمتوجه. رهیمیم

 :گفت هیبق به رو پادشاه. اومد بند زبونم

 .«دیباش زود. سرکارتون دیبر و دیبخور رو غذاتون»

 :گفت و برگشت من سمت به سپس
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 اتاقتون از اومدن رونیب اجازه روز دو تا. خانم شما و»

 من نیقوان که باشه یآخر دفعه دوارمیام. دیندار رو

 .«دیکنیم درست دردسر و دیشکنیم رو
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. بود همراهم لحظه نیآخر تا امیلیو غضبناک نگاه

 لقف اما شد بسته سرم پشت در و رفتم اتاقم داخل

 !نشد

 به چرا چرا؟ اما. بودم شده دختر اون مرگ باعث من

 تیحساس پوستش بودم کرده لمسش نکهیا محض

 به نسبت مردم تیحساس بود؟ یماریب. بود داده

 ها؟بهیغر
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 یخال شهر به پنجره از و زدم قدم اتاق یتو روز تمام

 بودن؟ کجا شهر مردم. دوختم چشم سکنه از

 بود؟ بیعج نقدریا زیچ همه چرا

 یسع و فرستادم پس نخورده دست رو شام ظرف

 .ندم یتیاهم اممعده درد به کردم

 .شدم هوشیب بایتقر یخستگ شدت از شب

 از ییدستشو فشار احساس و هوا شدن روشن با

 بلند یصدا با و ستادمیا در کنار. شدم داریب خواب

 :گفتم

 .«ییدستشو برم دیبا»

 گرفته ادی که یریمس. شدن باز هم از اتاق یدرها

. شتمبرگ دوباره بعد و کردم یط ییدستشو تا رو بودم
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 دیشا. بود رنظریز حرکاتم تمام گفتیم بهم یحس

 بدون درها شدن باز وگرنه. دنیشنیم رو صدام هم

 .نداشت یلیدل باشه رونیب یکس نکهیا

 چه گهید سیآتالنت مدرن و شرفتهیپ زاتیتجه

 داشت؟ ییهاتیقابل

 و یمیج که بود نشده بسته در هنوز شدم که داخل

 .شدن اتاق داخل امیلیو

 یول داشت رو نیخشمگ نگاه همون هنوز امیلیو

 .بود مهربون یمیج

 «خوبه؟ حالت»

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .«شمیم هم بهتر بشه دایپ یکشت اگه»
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 :گفتم و دوختم چشم امیلیو به

 کنترل رو خودم دیبا من. بود تو با حق. دیببخش»

 .«کنم

 :گفت و داد باال ییابرو

 .«یدیفهم نویا بالخره که خوشحالم»

 «چطورن؟ هیبق»

 ددا تکون یسر یمیج. دوخت چشم یمیج به امیلیو

 :گفت و

. گذشته خوش یلیخ بهشون. خوب یادیز واقع در»

 خوانینم گهید گنیم و کننیم اعتصاب دارن ایلیخ

 و خوب یزندگ هی نجایا خوانیم. باشن ییایدر دزد

 .«باشن داشته راحت
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 :گفتم و کردم اخم

 «؟یچ یعنی»

 :گفت و داد باال یاشونه امیلیو

 داماع و یریدستگ حکم نه نجایا. زهیانگ وسوسه خب»

 باال اون که یمشکالت نه داره، وجود ییایدر دزدان

 اونا هم بعدش. میکردیم نرم پنجه و دست باهاش

. طال از شهر هی طال، از قصر هی! طال کوه هی نیب افتادن

 یجا خوب، یغذا. بودن دنبالش شهیهم که یزیچ

 بخوان دیبا یچ یبرا. طال یکل و خوب خواب

 «ا؟یدر به برگردن

 :گفتم و رفت فرو درهم شتریب هاماخم

 نیب مارو اونا. میستین نجایا مردم جنس از ما اما»

 .«کننینم قبول خودشون
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 :گفت یمیج

 یجزئ تونهیم بخواد یهرک داده شنهادیپ پادشاه خب»

 .«بشه سیآتالنت مردم از

 :گفتم و دوختم چشم امیلیو به ناباور

 «کردن؟ قبول نفر چند»

 .«نفر سه االن تا»

. دیکوب در به یکس اما بزنه حرف که کرد باز دهن

 . شد ظاهر در پشت پادشاه و شدن باز درها

 باهم یکم میتونیم. بودم دنبالتون. امیلیو تانیکاپ»

 «م؟یکن صحبت یخصوص



 

Romanzo_o 1380 

 یرو رو هاملب. نشست من یرو خصمانه نگاهش

 و گذاشت امشونه یرو یدست امیلیو. فشردم هم

 :گفت

 تصحب باهم بعد. رونیب یایب اتاق از یتونیم فردا»

 .«میکنیم

 مغشوش یفکر با رو من و رفتن پادشاه همراه هردو

 . گذاشتن یباق
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 سرعت به درها شدن باز محض به بعد روز صبح

 افراد یسرسر نگاهم با. رسوندم سرسرا به رو خودم

 . بودن کم نفر سه. شمردم رو زیم پشت

 :گفتم و نشستم امیلیو کنار

 .«ستنین افرادمون از تا سه»

 به نیا از. کرد منتقل باال طبقه به رو اونا پادشاه. هوم»

 .«هستن سیآتالنت شهروندان جزو بعد

 :گفتم یعصب

 .«نمشونیبب دیبا»

 دیشا فردا. ستین ریپذامکان فعال یول دونمیم»

 ...«میبتون

 . شد قطع حرفم یاهمهمه یصدا با
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 اینا. کردیم بحث اینا با تیعصبان با داشت یمیج

 :زد ادیفر یعصبان

 .«یاوانهید هی تو»

 :گفت رفته درهم ییهااخم با یمیج

 االن! گذشته ازم یسال و سن! بنداز من به نگاه هی»

 هی الدنب دارم یول باشم داشته بچه چندتا و زن هی دیبا

 ستین مشخص اصال که یزیچ. گردمیم یلیتخ گنج

 !«نه ای داره وجود

 :گفتم و شدم بلند جا از

 «ا؟ینا شده یچ»

 :گفت یعصبان اینا

 .«بمونه نجایا داره میتصم گهیم»
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 :گفتم و رفت باال ناباور ابروهام

 «؟یمیج»

 .دیچرخ من یرو خشم با و تند نگاهش

 ماهاش ام؟یلیو تانیکاپ از ای رم؟یبگ اجازه شما از دیبا»

. میستین شما ریاس هم ما و نیستین ما یزندگ مسئول

 بدون یکشت نکهیا از شما ترس خاطربه ستین قرار

 .«میبذار کنار رو مونیزندگ ماها بمونه ملوان

 :گفت هاملوان ریسا به رو

 یحت هرگز که میدیخواب یتخت یرو رو شب سه نیا»

 هم ناتهام یبارها نیبهتر ای خودمون خونه یتو

 حمام روز هر و میخورد شاهانه ییغذا. مینداشت

 شاه مثل درست ییهالباس. میبود زیتم و میکرد

 نکهیا بدون .باشه نمونیب یضیتبع نکهیا بدون میدیپوش
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 هب نکهیا بدون. بشه برخورد باهامون بهیغر هی مثل

 «گم؟یم دروغ. کنن نگاه بهمون ددز چشم

 . کردن دییتا رو حرفش دیترد با همه

 :گفتم و شدم رهیخ امیلیو به نگران

 «؟یکن یکار یخواینم»

 بشقابش یتو رو زیم یرو بزرگ سیسوس از یاتکه

 :گفت و گذاشت

 قانعش تونهینم من حرف. گرفته رو مشیتصم اون»

 هشب ما یهمراه یبرا بهتر لیدل هی تو نکهیا مگه. کنه

 .«یبد

 یرو رو دستم. ستادمیا یمیج کنار و زدم دور رو زیم

 :گفتم و گذاشتم ساعدش
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 به ریمس نیا دادن ادامه یبرا من. دارم ازین بهت من»

 یمیج...تو تیحما به تو، تجربه به. دارم ازین تو

 ...«هرگز ما که یدونیم خودت

 :زد ادیفر خشم با و داد هل عقب منو دست با

 رو ممیتصم من. بشنوم رو مزخرفات نیا خوامینم»

 .«گرفتم

 :گفت و گرفت باال رو شیدنینوش جام

 !«بمونم سیآتالنت یتو خوامیم من»

 اب بعد. دیکوب زیم یرو و دیکش سر نفس هی رو جام

 یصندل یرو که رفت شاه سمت به بلند ییهاگام

 صبحانه ما به توجهیب و نشسته خودش مخصوص

 . خوردیم
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 :گفت غرولندکنان اینا

 ییطال قصر هی یتو کردن یزندگ شهینم باورم»

 !«باشه کرده مسحورشون نقدریا
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 با. مبش بلند نیزم یرو از کرد کمک و شد بلند امیلیو

 :گفتم تیعصبان

! امیلیو یفهمیم! رونیب برم قصر نیا از خوامیم»

 کنار میگردیبرم. رونیب میبر نجایا از همه خوامیم

 دایپ یکشت آوردن رونیب یبرا یراه هی و ایدر

 .«میکنیم

 :گفت و گذاشت صورتم یرو رو دستش
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 .«وقتش به اما میریم نجایا از. باش آروم. باشه»

 :دمیغر

 ...«وقتش بگو بهم ل؟یو هیک وقتش»

 دیدرخش هاشچشم یتو ییطال یبرق یالحظه یبرا

 .کنم فراموش رو حرفم شد باعث که

 :گفتم و گذاشتم صورتش طرف دو رو دستم

 «بود؟ یچ اون»

 :گفت و نشست شیشونیپ یرو یفیظر نیچ

 «؟یچ»

 ...«بود یزیچ هی...چشمات یتو برق»

 :گفت که کردم یبررس رو هاشچشم لحظه چند
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 یابهونه نیهمچ بهتره یببوس رو من یخوایم اگه»

 .«کننیم نگاهت دارن هاملوان. یارین

. بود قصر مزخرف یوارهاید ییطال انعکاس احتماال

 . بودم شده متنفر بود ییطال رنگ و طال یهرچ از

 ...«امیلیو...میبر قصر از. کنمیم خواهش»

 و دیکش یقیعم نفس گرفت، دست یتو رو دستم

 :گفت

 و اتاقت امیم من سرسرا، این شام، موقع شب. باشه»

 هی. میکنیم صحبت قصر از شدن خارج مورد در باهم

 «باشه؟. میبر توجه جلب بدون که میکنیم دایپ یراه

 :گفتم و شد آسوده یکم المیخ

 .«باشه»
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 «؟یبخور غذا یخواینم یمطمئن»

 تونستمینم اما بود بلند و واضح شکمم یسروصدا

 یفاوتت چیه نهیشوم خاکستر با که بزنم ییغذا به لب

 . نداشت

 شام از قبل موندم، اتاقم در رو یساعات و کردم حمام

. زدم قدم قصر مجاز یهاقسمت در یحوصلگیب از

 یسرها با آهسته نفر نیچند رفتمیم که ییهرجا

. کنم یکار دنیترسیم انگار. کردنیم دنبالم نییپا

 :گفتم و ستادمیا بلند یدرها از یکی کنار

 «نم؟یبب رو داخل تونمیم»

 بردم هریدستگ سمت به رو دستم. نکرد یحرکت یکس

 .نشد مانع یکس یول نه ای شنیم من مانع نمیبب تا

 .«شهیم پس خب»
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. بود یاصل سالن برابر نیچند که شدم یاتاق داخل

 داخلشون که ییطال بلند یهاقفسه از پر دور دورتا

 قرار بیغر و بیعج حروف با قابدار ییهاکتاب

 . داشت

 عبور هاقفسه کنار از. ومدین اتاق داخل به دنبالم یکس

 تیاکثر یول بخونم رو هانوشته تریت کردم یسع. کردم

 . بودن گانهیب یزبان به

 .سیآتالنت یخچهیتار بود نوشته هاکتاب از یکی یرو

 از یکی یرو و آوردم رونیب کتابخونه از رو کتاب

 و گذاشتم زیم یرو رو کتاب. نشستم هایصندل

 انگار که بود تازه نقدریا. زدم ورق رو دیسف یهاورق

 . بود شده چاپ حاال نیهم
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 که یشهر. شهر از ییهاعکس از بود پر صفحات اکثر

 هاپل یرو. بود تر زنده یول زدینم مو االن نیهم با

  .بودن کرده میتعظ شاه مقابل که بود ییهاادم از پر

 .کردم خوندن به شروع

 ادقص وفادار، یمردم با ا،یدن شهر نیباتریز سیآتالنت»

 روش یگناه و یدیپل چیه که یشهر. ثروتمند و

 و علم مهد سیآتالنت سال هزاران. نداشت وجود

 صداقت، خاطربه سیآتالنت مردم. بود شرفتیپ

 رقرا خدا موهبت مورد داشتند که یپاک و یدرستکار

 که شد باز هاآن یرو به علم از یاچهیدر و گرفته

 ایدن ریسا از را هاآن که یعلم. نداشت رینظ ییجا

 که ییجا به را راهش شهیهم طانیش اما کردیم ازینیب

 شد آغاز یابهیغر مسافر از زیچ همه. کندیم دایپ دیبا
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 شهر دوستمهمان مردم و گذاشت سیآتالنت به پا که

 شب هر بهیغر. دادند یسکن خود یهاخانه در را او

 دینوش آنان یغذا از و شد مهمان مردم از یکی یخانه

 طانیش یرایپذ که یاخانه هر. شد سفره هم هاآن با و

 غذا طانیش با سفره کی یرو که یهرکس و شد

 هیسا وجودش یپاک یرو کیتار یالکه خورد،

 مردم انیم به را راهشان طمع و دروغ ب،یفر. انداخت

 بزرگ یهانزاع به لیتبد کوچک یدعواها. کردند باز

 یهاآدم به لیتبد بودند فروتن که یمردم. شدند

 هک یمردم. نبودند بنده را خدا گرید که شدند یمغرور

 که یشاه و دانستندیم خدا یحت از برتر را خودشان

 ریحق را کشورها ریسا مردم هاآن. کرد ییخدا یادعا

 شتریب و شتریب داشتن یبرا و کرده خطاب پست و
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 تا .زدند ستیناشا و پست ییکارها به دست امکانات

 ...«افتاد یاتفاق نکهیا

 اب که یمردم. انداختم بعد صفحه ینقاش به ینگاه

 بیآس گهیهمد به گهید یابزار و ریشمش چاقو،

 دیسف ییسکو یرو همه از باالتر که یشاه و زدنیم

 از که یسرخ خون قطرات و بود ستادهیا ییطال و

 نیزم یرو ییطال لباس با جوان یپسر جان یب بدن

 . دیچکیم

 به خواهر نکرد، رحم دختر به مادر گرفت، باال نزاع»

 وردنآ بدست طمع به پادشاه پسر...پدر به پسر برادر،

 کشتن هب میتصم و شد پدر ضد بر سیآتالنت یپادشاه

 ار پسر شد، آگاه سهیدس نیا از که پدر گرفت، پدر

 ند،نک شورش او هیعل یکس گرید آنکه یبرا و کشت
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 که یخون...کرد غرق ایدر انیم در زین را باردار یملکه

 ار خدا خشم شدف ختهیر سیآتالنت پاک نیزم بر

 از حجم نیا ،ینافرمان از حجم نیا...ختیبرانگ

. ردک نازل سیآتالنت سر بر بزرگ یعذاب خداوند...گناه

 یهاموج ریز سیآتالنت تمام و رفته باال ایدر امواج

 .«شد غرق خدا خشم ریز و ایدر یطوفان

 

 که افتادم یحرف ادی و کردم کیبار رو هامچشم

 خچهیتار مورد در! بود گفته دروغ. بود زده پادشاه

 دیبا. گذاشتم زیم یرو رو کتاب. بود داده بمونیفر

 نشون بهشون رو کتاب و آوردمیم رو یمیج ای امیلیو

 . دادمیم
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 بزرگ یهاپنجره مقابل از. رفتم رونیب سالن از

 جلب رو امتوجه یزیچ کردمیم عبور که یاشهیش

 سمت به. نور یشعله صدها به هیشب یزیچ. کرد

 یبرا. دوختم چشم شهر طیمح به و رفتم پنجره

 کتاب یصفحه مثل درست دم،ید رو یمردم یالحظه

 ستادهیا هاپل تمام یرو دست در ییهاشمع با که

 . بودن

 حوم چشمام مقابل از یآب بخار مثل ریتصو زدم، پلک

 . شد

 ودب گفته امیلیو. دیرس گوش به ساعت زنگ یصدا

 اتاق به رو خودم دیبا. ادیم اتاقم به شام موقع

 !گفتم یم بهش رو هاحرف نیا دیبا! رسوندمیم
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 باز درها. رسوندم اتاق به رو خودم عیسر ییهاگام با

 و زدهشتاب ییهاقدم با. شدن بسته سرم پشت بعد و

 مورد در پادشاه. رفتمیم راه اتاق یتو هدفیب

 ات گفت بهمون دروغ مشت هی سیآتالنت یخچهیتار

 خودش همسر و پسر که یمرد هی. میکن اعتماد بهش

 ؟بودن کجا سیآتالنت مردم هیبق اما. بود کشته رو

 اما آوردمیم همراه به رو کتاب خواستیم دلم

 .بشن مانعم دیشا دمیترس

 از تا بود شده مجازات گناهانش خاطربه سیآتالنت

 قدم یانسان چیه که ییجا. بشه پاک ایدن یصفحه

 ! نذاره نشیزم یرو
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 سیآتالنت داخل رو دیکل بادپا چرا بود؟ کجا دیکل اما

  بود؟ انداخته

 ...بادپا

 بادپا تانیکاپ از دیبا که داشتم سوال هزاران

 ...دمیپرسیم

 ...افسوس

 امشب نیهم. شدمیم وانهید داشتم دلهره و انتظار از

 دایپ رو یمیج. میرفتیم دیبا یخاموش از بعد

 .میرفتیم شهیهم یبرا بعد و میکردیم

 ...نبود مهم دیکل

 !نبود مهم هم گنج اصال

 !نیهم میرفتیم نجایا از دیبا فقط
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 . نبود مایلیو از یمبر و بود گذشته شتریب ساعت مین

 .سراغش رفتمیم خودم بود بهتر دیشا

 مایلیو و شده باز درها که بودم نرفته در سمت هنوز

 .شد ظاهر در پشت

 شدت از ارادهیب رفتم، سمتش به بلند ییهاگام با

 :گفتم و دمیکش آغوشش در استرس و جانیه

 اگه. میبر امشب نیهم دیبا. یینجایا شکرخدارو»

 هیشب بود بزرگ اتاق هی. کردم دایپ یچ یبدون

 هاکتاب از یکی. کتاب از پر! شهر یکتابخونه

 یهرچ. بدم نشونت دیبا. بود سیآتالنت یخچهیتار

 ...«که

 نه شد، حلقه دورم نه امیلیو یهادست شدم متوجه

 یاسمهمج که بود نیا هیشب شتریب. کرد لمس رو دستم
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 صورتش به و رفتم عقب. باشم دهیکش آغوش در رو

 .شدم رهیخ

 «خوبه؟ حالت»

 .ودب شده سرخ تیعصبان از صورتش. بود یعصبان

 :گفت ادیفر به کینزد ییصدا با

 زابل؟یا یبردار هایبازمسخره از دست یخوایم یک»

 یخودسرانه و احمقانه یکارها خاطر به دیبا چقدر

 یب روز چند یتونینم چرا م؟یبد پس تاوان تو

 از! شه تموم یچ همه تا یبمون اتاقت یتو سروصدا

 تورو تحمل کسچیه! ما یهمه. میشد خسته دستت

 عالمه کنهیم فکر که غرغرو حرف پر دختر هی. نداره

 کهیدرحال بلده هیبق از بهتر رو یچ همه و شده دهر

 .«یندازیم دردسر به مارو فقط
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 .دیماس دهنم یتو حرف

 ...«امیلیو»

. بدم نجاتت دیبا من و یفتیم دردسر یتو شهیهم»

! متنفرم ازت. شدم خسته دادنت نجات از گهید

 یزندگ آرامش در نجایا رو عمرم هیبق دمیم حیترج

 ور صدات ای نمیبب تورو روز هر بموام نکهیا تا کنم

 .«بشنوم

 :گفتم و گرفتم رو بازوهاش

 ما...کن نگاه چشمام به. بده گوش حرفام به ل؟یو»

. شهیم خوب حالت میبر که نجایا از. میبر دیبا

 ...«امیلیو
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. زد عقب منو خشونت با و گرفت رو دستام مچ

 یتو که یرنگ ییطال برق. دمید وضوح به بارنیا

 .دمید کامل رو دیدرخش هاشچشم مردمک

 یزندگ راحت نجایا خوامیم. امینم ییجا تو با من»

 ثروت. هست گنج یارهیجز هر از شتریب نجایا. کنم

 یبر ییتنها یتونیم. کنهیم ازینیب رو من ابد تا نجایا

 ناراحت یکس یبش هم غرق اگه یحت باش مطمئن و

 .«شهینم

 اب. بود ستادهیا در پشت پادشاه. شدن باز هم از درها

 :گفت ریدلپذ ییصدا

 در. نیکرد ترک رو شام زیم زود... امیلیو تانیکاپ»

 «ن؟یکرد فکر من شنهادیپ مورد

 .گرفت رو من از نفرت از پر ینگاه با امیلیو
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 نیترسخاوتمندانه شدن سیآتالنت از یجزئ. البته»

 رد رو اون یعاقل آدم چیه که هست یشنهادیپ

 .«کنهینم

 سیآتالنت نیساکن طبقه به رو شما من پس. خوبه»

 .«کنمیم تیهدا

 ...من یهاچشم مقابل! بردیم رو امیلیو داشت

 ...«امیلیو»

 اسمش راهرو یتو و رفتم رونیب اتاق از دنبالش هی

 .زدم صدا رو

 !«امیلیو»

 ...برنگشت

 .دیجوش چشمم یگوشه سمج یاشک قطره
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 .شدن مرور ذهنم یتو کتاب خطوط

 از و شد مهمان مردم از یکی یخانه شب هر بهیغر

 هم طانیش با که یهرکس...دینوش و خورد آنان یغذا

 ...انداخت هیسا وجودش در کیتار یالکه شد سفره

 !غذا یسفره

 که ییغذا یوعده هر! بود غذا. اومد باال نگاهم ناباور

 !شدنیم سفره هم طانیش با قبل از شیب خوردنیم

 !شدیم بزرگ یهانزاع به لیتبد کیکوچ یدعواها

 !بود نیهم

 !بود نیهم هاملوان درون نفرت و خشم لیدل

 گرفتم؟یم رو اتفاق نیا یجلو دیبا چطور حاال اما

 ...سیآتالنت نیساکن یطبقه گفت شاه
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 !ممنوعه قصر در آمد و رفت خواب موقع آخر قانون

 همه که بود یساعت درست قصر بزرگ راز پس

 ...بودن دهیخواب
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 حدود که یقدراون بود، گذشته شب مهین از یلیخ

 هب قصر در ییصدا چیه. بود رفته در دستم از زمان

 حس که بود قیعم انقدر سکوت. دیرسینم گوش

 دایپ انعکاس شهر تمام در پاهام یصدا کردمیم

 .کنهیم

 به راهرو و کردم ترک رو اتاقم نیپاورچ نیپاورچ

 در ،یاصل یسرسرا در. دادم ادامه سرسرا سمت

 متصا و ساکت و ستادهیا نگهبان دو ییانتها قسمت



 

Romanzo_o 1405 

 فرماحکم یسکوت چنان. بودن شده رهیخ یانقطه به

 کنه تخلف یکس کهنیا انتظار یحت کدومچیه که بود

 یسک واقعا دیشا. نداشتن رو باشه رونیب ساعت نیا و

 قانون یجزا یوقت اونم نداشت رو یکار نیچن جرات

 .بود مرگ شکن

 و شدم خم نیزم یرو بشن من متوجه کهنیا بدون

 و کردم عبور لیوسا و هامبل پشت از پا و چهاردست

 کدوم به پادشاه همراه یمیج که کردم فکر نیا به

 رو چپ سمت ریمس فکر یکم با. بود رفته سمت

. شدم بلند جا از و دمیخز راهرو به. کردم انتخاب

 یرو. بدم رونیب رو نفسم نداشتم جرات یحت

 یراهرو. بودن نشسته عرق درشت قطرات میشونیپ

 اصال و شدیم یمنته در نیچند به طرف هر از لیطو
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 ردنک باز با. کنم انتخاب رو در کدوم دیبا دونستمینم

 که ارمیب سردر ییجا از بود ممکن یاشتباه در هر

 . کرد جبران رو اشتباه نشه گهید

 بودن قفل همه. کردم چک رو رونیب به رو یهاپنجره

 . رفت رونیب ازشون شدینم و

 میتقس راه چهار کی به راهرو که رفتم جلوتر یکم

 یصدا کنم انتخاب رو رمیمس نکهیا از قبل. شد

 پشت برق سرعت به. دمیشن رو ییهاقدم خشخش

 و شدم پنهان ییطال یهامجسمه نیتربزرگ از یکی

 یکیتار یتو کردم دعا دل در. نشستم نیزم یرو

 .نشه من حضور متوجه یکس

 نیا به پا و اومده رونیب راهروها از یکی از نگهبان دو

 :گفتن همزمان و ستادهیا جا سر. گذاشتن راهرو
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 .«پادشاه بر درود»

 . بود پادشاه شنل به متعلق خشخش یصدا

 «ن؟یکرد یبررس رو قصر یشرق قسمت»

 .«میریم سمت همون به میدار»

 .«باشه واردهاتازه قسمت به حواستون»

 .«قربان بله»

 تا و کردن یط رو بودم اومده من که یریمس هانگهبان

 ییطال یمجسمه پشت وجودم تمام. رفتن انتها

 مجسمه یپاها نیب از رو پادشاه شنل. دیلرزیم

 وندم منتظر. بود ستادهیا من مقابل درست که دمیدیم

 .بشن دیناپد راهرو چیپ در سربازها تا
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 زا یدیکل. ستادیا درها از یکی مقابل و رفت جلوتر

 . چرخوند و کرد فرو قفل داخل و درآورد بشیج

 «قربان؟»

 ییداص بود کینزد که دمیترس چنان. زد خی بدنم تمام

 دهنمی رو محکم رو دستم. ادیب در دهنم از ناخواسته

 .فشردم

 «شده؟ یچ»

 .«اومده شیپ یمشکل باال طبقه»

 حالت نیترعیسر با شاه بود که یهرچ حرفش مفهوم

 . برگشت بود اومده ازش که یریمس به ممکن

 حسیب و لرزون بدن به شد، دور هاقدم یصدا یوقت

 یهامجسمه نیا. بشن بلند تا آوردم فشار امشده
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 عوض در بودن زیانگ هراس و زشت هرچقدر ییطال

 رفتم یدر سمت به. بودن مناسب شدن یمخف یبرا

 . بود نشده داخلش اما کرده باز رو قفلش شاه که

 هیثان چند. شد باز در و دمیکش آهسته رو رهیدستگ

 پشت اهسته رو در. شدم داخل بعد و موندم مردد

 .بستم سرم

 ینقطه هزاران. نبود کیتار اتاق انتظارم برخالف

 هیسا یحالت هاقفسه یجایجا از کیکوچ ینوران

 در تابشب کرم هزار انگار. بودن داده اتاق به روشن

 .باشن گرفته یجا یاشهیش ییهایگو درون و هاقفسه

 ماکت. رفتم هایگو از یکی سمت به یکنجکاو با

 . دیدرخشیم یگو داخل رنگ قرمز قیقا هی یچوب
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 داخلشون. بودن شده قطار پشتش هایگو از یفیرد

 .بود متفاوت یهامدل با ییهایکشت یادیز تعداد

 بود؟ ونیکلکس به عالقمند پادشاه

. شدم هاقفسه یرو ییهایگذارشماره متوجه

 و داشتن یتریمیقد یهاشماره ییباال یهاقفسه

 تا که قفسه نیآخر. بودن دتریجد ینییپا یهاقفسه

 رفتم جلوتر. دادیم نشون رو 1131 عدد شده پر مهین

 قلبم یالحظه یبرا. انداختم یگو نیآخر به ینگاه و

 .ستادیا تپش از

 که یزیچ و شناختمیم وضوح به رو خودم یکشت من

 وندر کیکوچ یقالب در من یکشت بود چشمم مقابل

 . دیدرخشیم رنگ یآب ییتاللو با یاشهیش یگو
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 محض به. کردم لمس رو یگو و بردم جلو رو دستم

 تخم حضور انگار یگو سرد یشهیش با دستم تماس

 با یگو درون از یزیچ انگار. کردم حس رو ققنوس

 . کردیم برقرار ارتباط من

 نیا تمام پس. دیچرخ سرم دور اتاق

 بودن؟ مثلث در شده غرق یهایکشت...هایگو
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 سپ بود، نجایا یکشت اگه برداشتم قفسه از رو یگو

 داخل و یکشت یتو هنوز بود ممکن هم هاملوان هیبق

 قهطب به پادشاه که یریمس بود قرار اگه. باشن یگو

 ای شدمیم مواجه خودش با ای کنم، دنبال بود رفته باال

 دیبا. کردمیم یاگهید فکر هی دیبا پس هانگهبان با
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 ساعت مین یبرا حداقل که نداختمیم راه یآشوب

 . کنه پرت رو حواسشون

 بادپا دیکل از یاثر. گشت اتاق یتو دیکل دنبال نگاهم

 اتاق گشتمیم رو کجا دیبا گهید پس. نبود نجایا

 پادشاه؟

 هاهقفس سمت به رو دستم. گرفتم رو یینها میتصم

 به قدرتم تمام با و گرفتم رو قفسه یهاهیپا. پردم

 .دادم هل عقب

 ... بار کی

 ...دوبار

 گنیریج نگیریج یصدا شد، کج قفسه بار نیسوم

 به قفسه بعد و دیرس گوش به ها یگو خوردن بهم

 مثل و افتاد یپشت قفسه یرو خورد، تاب عقب
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 یپشت یهاقفسه سمت به نطوریهم بزرگ یینویدوم

 فتمر رونیب که اتاق از سرعت به نموندم، منتظر. رفت

 بعد و دیرس گوشم به یگو هزار شکستن یصدا

 ادهد رخ ایدر یتو یانفجار قصر از رونیب ییجا انگار

 ...بیمه ییصدا. باشه

 یاالب رنگ یآب ینورها. بود دهیرس انیپا به ایدن انگار

 در رو قصر همهمه بعد و شدنیم ظاهر قصر آسمون

 . برگرفت

 به درها از یکی. کردم چک کی به کی رو ها اتاق در

 و کهنه یها لباس از پر یاتاق. شد باز لوازم انبار

 ...فیکث

 .دادم گوش و شدم پنهان هالباس ریز

 :گفت که دمیشن رو پادشاه ادیفر یصدا



 

Romanzo_o 1414 

 «شده؟ یچ»

 !«شکستن هایگو همه...هایگو اتاق قربان»

 هالباس یکپه ریز از. شد دور شتاب با هاقدم یصدا

 با هتاز نگاهم و کرد ریگ پام به یبند اومدم رونیب که

 صدها و ما یهالباس. دیچرخ هالباس یرو دقت

 ...گهید فیکث و کهنه لباس

 ...اومدنیم رهیجز به که یافراد

 سردر نجایا از رفتیم نیزم ریز که ییهالباس پس

 درحال یاکوره به هیشب یزیچ اتاق یانتها. آوردیم

. سوزوندنیم ذره ذره رو هالباس پس. بود شدن سرد

 ! بود نجایا هم هامونسالح حتما

 باز از بعد. کردم باز هم پشت رو دیسف یکمدها در

 یتپانچه و آشنا ریشمش دنید با در نیدهم کردن
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 که هرچقدر. داد دست بهم شعف احساس امیلیو

 یهالباس شر از. برداشتم رو لیوسا تونستمیم

 نیب از خودم لباس و شدم خالص دیسف مزخرف

 خودم احساس شتریب حاال. کردم دایپ هالباس یکپه

 فشردم دست یتو رو رمیشمش یدسته. کردمیم بودن

 . زدم رونیب اتاق از و
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 صرق یتو من نبود متوجه تا دیکشیم طول یکم حتما

 االب طبقه به رفتن یبرا پادشاه که یریمس. بشن

 به راهرو یانتها. دادم ادامه رو بود کرده انتخاب

 تمگذاش که پله نیاول یرو پا. دیرس یسنگ یپلکان
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 هب شروع باال سمت به و گرفته جون پلکان انگار

 .کرد حرکت

. تمفین که گرفتم نرده یلبه به رو دستم زدهوحشت

 بردیم باال سمت به رو من زنده یموجود مثل پلکان

 .برم رو هاپله تک تک باشه ازین نکهیا بدون

 مثل ارهدوب رفتم نییپا پله از و میدیرس انتها به یوقت

 .شد جونیب و حرکتیب قبل

 زاتیتجه و علم یدرباره کتاب یتو که یزیچ پس

 بود؟ نیا بود نوشته سیآتالنت

 هم هایگو اتاق ای کتابخونه یآب ینورها منشا پس

 دست بهش اونا فقط که یعلم ای جادو ؟ بود نیهم

 بودن؟ کرده دایپ

 محافظ بدون داشت در کی فقط باال طبقه
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. بودن رفته نییپا آشوب یبرا هامحافظ احتماال

 گهید ییراهرو به و دمیکش رو در دیسف یرهیدستگ

 .دمیرس

 من دنید با که بود ستادهیا یمرد راهرو یانتها

 :گفت متعجب

 عبور یاجازه شاه فقط. برگرد یاومد که یراه از»

 .«داره

 :گفتم و رفتم جلو محکم ییهاگام با

 «؟یکن کاریچ یخوایم برنگردم مثال»

 :گفت و گرفت باال رو اشزهین

 ...«سایوا سرجات همونجا»
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 یضربه رمیشمش با دم،یدو جلو یآن حرکت کی در

 صورتش یرو رو دستم و کردم دفع رو اشزهین

 .دمیکش

 صورتش یرو دستم یجا. زد زانو نیزم یرو ادیفر با

 .بود شده اهیس شب مثل

 ...«طانیش...یکرد آلوده منو تو...صورتم...صورتم»

 یرو داشت که یاهیس و انداختم دستم کف به ینگاه

 .شدیم پخش صورتش

 رهسف هم طانیش با که یاون. یکرد اشتباه رو نجایا»

 !«من نه دییشما شده

 خودش به نیزم یرو زدیم ادیفر کهیدرحال کرد

 .شدم داخل و کردم باز رو آخر اتاق در. دیچیپیم
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 اما بود دیسف قصر یهاقسمت هیبق مثل مقابلم یفضا

 سرد خی نیع بلکه نداشت گرما رونیب طیمح برخالف

 .بود

 با .بودن کرده پر رو اتاق دورتادور بزرگ ییهامحفظه

 ره در محفظه یس به کینزد یسرانگشت حساب هی

 .طرف

 و نازک یالوله به هیشب یزیچ دیسف یمحفظه هر از

 نهیآ مثل که یاگهید یمحفظه سمت به منعطف

 .بود شده دهیکش بود مقابلش

 به اول یمحفظه یاشهیش قسمت از و رفتم جلو

 بسته ییهاچشم با امیلیو. انداختم ینگاه داخلش

 رو محفظه در کردم یسع. بود دهیخواب محفظه داخل

 .نشد یول کنم باز
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 ...بود یمیج یبعد یمحفظه

 همون که بود ییهاملوان از یکی شیکنار یمحفظه

 .بمونن سیآتالنت یتو بودن گرفته میتصم اول

 یچهره. ختیر فرو نهیس در قلبم محفظه دنید با

 اما بود خودش یچهره. شناختمیم خوب رو افرادم

 قرار محفظه داخل ییطال یامجسمه ملوان یجا

 .داشت

 مقابل یمحفظه به و کردم دنبال رو دیسف یلوله

 یهاچشم کهیدرحال بهیغر یپسر داخلش دم،یرس

 .بود شده رهیخ ثابت یانقطه به بود باز شییطال

 چند قدرت همه با. دمیدو امیلیو یمحفظه سمت به

. شدینم باز یراحت نیا به در اما دمیکش رو طرف

 و شد دهیکش برجسته ییزهایچ یرو انگشتم
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 رنگ قرمز یدکمه. دمید رو براق و بیعج ییهادکمه

 و خورد صدا تق یزیچ. دادم فشار یزیغر طور به رو

 از سرد ییهوا شدن باز محض به. شد باز چهیدر

 .زد رونیب محفظه

 یقفسه به رنگیب میضخ یهاطناب مثل ییزهایچ

 لوله از یکی از ییطال یزیچ و بودن وصل اشنهیس

 یزیچ و اومدیم قلبش سمت به یاشهیش یها

 طرفاون یمحفظه به یاگهید یلوله از یانقره

 .رفتیم

 یهالوله یرو و آوردم در رو خنجرم سرعت به

 امیلیو یهاچشم و شد قطع اتصال. دمیکوب یاشهیش

 سرجا زدهوحشت و شدن باز هیثان از یکسر در

 .شد زیخمین
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 «ام؟یلیو ؟یشنویم صدامو ام؟یلیو»

 نیب در ییطال برق د،یچرخ من یرو گنگ نگاهش

 تمام هنوز یول شدیم دهید چشماش یهارگه

 و ومدا باال دیترد با دستش. بود نگرفته رو مردمکش

 .کرد لمس رو امگونه

 «بل؟»

 کردن تلف وقت. بود سرجا حواسش! شناختیم منو

. بودم دهیفهم وضوح به رو زیچ همه االن نبود زیجا

 هب میبود نجایا ما از یمحدود تعداد فقط نکهیا لیدل

 نفرات تیظرف که بود یمحدود یهادستگاه خاطر
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 از یکی گرفتنیم که یقربان هر. نداشت رو شتریب

 .گشتیبرم تیانسان به مردمشون

 ...بودم دهید شهر پل یرو که یمنتظر یهاروح

 .اومدیم یمنطق نظربه یچ همه حاال

 یهامجسمه به لیتبد محفظه در افرادمون از نفر هفت

 یاهال از نفر هفت طرف اون و بودن شده ییطال

 شمچ محفظه داخل دیتپیم که ییهاقلب با سیآتالنت

 .بودن کرده باز

 از یکم یزمان فاصله به قایدق که هاملوان از یکی

. بود خوب حالش هنوز بود رفته محفظه داخل امیلیو

 رونیب محفظه از و کردم جدا ازش رو هادستگاه

 نگاه اطراف طیمح به جیگ هنوز امیلیو. دمشیکش

 .کردیم



 

Romanzo_o 1424 

 و فشردم رو قرمز یدکمه. رفتم یمیج یمحفظه سراغ

. زد خی صورتم سرد یهوا هجوم با کردم باز رو در

 دنید با که رفت یاشهیش یهالوله سمت به خنجرم

 .شد ِسر انگشتام یزیچ

 ...«یمیج»

 یرو ور دستم. بود ییطال اشبرهنه ینهیس یقفسه تا

 یهامجسمه جنس از سرد و سخت. دمیکش پوستش

 . بودن رونیب که ییطال

 ...«بشه ینطوریا ستین قرار! نه! نه! نه! یمیج»

 ...دمیکوب هالوله یرو محکم رو خنجر مهیسراس

 .نکرد باز رو چشماش اما شد قطع ارتباط

 ...«کن باز رو چشمات...یمیج...زودباش... شو داریب»
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 دایپ دنبال به دیچرخیم اشنهیس یقفسه یرو دستام

 و یخاموش به دستم ریز جسم اما زننده ینبض کردن

 .بود رونیب ییطال یهامجسمه همون یساکت

 ندبل...میندار وقت ادیز یمیج...االی...رمردیپ باش زود»

 !«مرد شو

 امحنجره یرو بغض. شکست گلوم یتو صدا

 .کرد ینیسنگ

 ...«کنمیم خواهش...شو بلند...ریپ ملوان...قیرف یه»

 .زدن خی سرانگشتام و افتادن لرزه به هاملب

 !«نه یلعنت...بشه ینجوریا ستین قرار نه...نه»

 ...دمیفهمیم حاال
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 همه بودن، قصر اطراف که ییطال یهامجسمه

 درآورده نجایا از سر که بودن یبخت نگون یهاانسان

 یشده طلسم مردم یجا که ییهاانسان. بودن

 به ور مردمش دوباره شاه تا بودن گرفته رو سیآتالنت

 .برگردونه یزندگ

 و شده مشت یمیج ینهیس یقفسه یرو دستام

 سخت و طال جنس از پوست یرو میاپیپ ضربات

 .شدیم دهیکوب اششده

 .شد سیخ اشک از صورتم یک دمینفهم

 رید من... کن باز چشمات کنمیم خواهش یمیج»

 ! «شو داریب...شو داریب...نکردم

 .شدن زنده چشمم یجلو خاطرات تمام
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 فیتعر برام ها افسانه از یمیج که ییهاداستان

 هک ییهاشب. دونستیم بادپا از که یخیتار. کردیم

 تقلب با و میکردیم یباز تاس یکشت عرشه یرو

 ملوان هی گفتیم من به و شدیم برنده شهیهم

 !اسبرنده هی شهیهم ریپ یکارکشته

 ...من یبرا شینگران

 ...داشت ازم که یمراقبت حس

 من به هیشب یدختر یروز بود گفته که یزمان یحت

 ...گرفت ازش رو اون یماریب که داشت

  .کرد عبور هامچشم مقابل از یمیج با لحظاتم تمام

 افرادم نیوفادارتر از یکی دادن دست از یآماده من

 !نبودم
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 زحمت به منو امیلیو. نشستن مچم دور ییهادست

 :گفت و دیکش عقب

 مامت وگرنه بل میبر دیبا. ادیبرنم ازت یکار گهید»

 .«میدیم دست از افرادمون

 ...نداشتن رفتن یارای پاهام

 که نبودن یمرد جسم از شدن جدا به حاضر دستام

 کرده اخت بهش همه از شیب مدت نیا

 ...یمیج...بودم

 اومدینم ذهنم به اسمش که یاگهید ملوان و امیلیو

. ردنب رونیب اتاق از کشون کشون و گرفتن رو دستام

 هب قصر یاهویه سرم پشت دیسف در شدن بسته با

 .داد انیپا سوگم
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 ودرپ یزغال مثل بود افتاده نیزم یرو رونیب که یمرد

 .دخورینم تکون گهید و افتاده دیسف کف یرو شده

 :گفت و دیدو بزرگ یهاپنجره سمت به امیلیو

 «شده؟ خبر چه»

 برق و رعد غرش هر با و زدیم برق و رعد آسمون

 اهرظ یانقره یایدر وسط شکسته و خرابه یکشت کی

 .شدیم

 اطیح طرف اون که یادروازه از نگهبان یادیز تعداد

 نیا از. دنیدویم ایدر سمت به و اومده رونیب بود

 که نمیبب زو پادشاه تاج درخشش تونستمیم فاصله

 رازد جلو به رو دستاش و ستادهیا دیسف یسکو یرو

 .بود کرده
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 .دادم تاب جلوش و اوردم رونیب یگو لباسم یتو از

 دیبا .نبود ییجا چیه...دیکل اما! کردمش دایپ...یکشت»

 !«پادشاه اتاق میبر

 :گفتم یاشک ییچشما با افتادم کتاب ادی

 میبفهم دیبا...باشه یزیچ هی دیبا...سیاتالنت خچهیتار»

 .«شدن ینطوریا اونا چرا

 امیلیو یبرا بودم خونده یهرچ میرفت که یریمس در

 اخلد سه هر کتابخونه در به دنیرس با. کردم فیتعر

 :گفت مرد به رو امیلیو. میشد

 .«باش زود. اریب افرادمون هیبق برو»

 .رفت و داد تکون رو سرش ملوان
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 ور کتاب و کردم پاک رو سمیخ صورت دست کف با

 زدم ورق

 .«بودم خونده نجایا تا! نیبب ناهاشیا»

 لندب یصدا با و دیکش دستم ریز از رو کتاب امیلیو

 .خوند

 نایپایب ییایدن در رهیجز س،یآتالنت غرق از بعد»

 شدند یزیچ به لیتبد سیآتالنت مردم تمام. شد گرفتار

 همراه به طال از ییهامجسمه. داشتند را طمعش که

 پا سیآتالنت در که طانیش اما. تنها و شده دیتبع یشاه

 عاملهم پادشاه با طانیش. کرد وسوسه را شاه بود گرفته

 موجود هر که نهاد سیآتالنت فراز بر یطلسم. کرد

 و سحر با بتواند شاه و بکشد نیسرزم به را یا.زنده

 و کرده زنده دوباره را مردمش طانیش افسون
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 رد سدیبنو هابهیغر یپا به را مردمش شوم سرنوشت

 ...«وارثش. گرفت او از را یزیچ طانیش هانیا یازا

 :داد ادامه و انداخت من به ینگاه امیلیو

 زج شد خواهند زنده گرید یبار سیآتالنت مردم تمام»

 ...«پادشاه وارث پسرش

 به ینگاه و زد ورق عیسر رو صفحات امیلیو

 .انداخت گهید یهاقسمت

 افراد دیبا مجسمه همه اون و یکشت همه اون با»

 مردم پس باشن شده زنده شهر و قصر در یشتریب

 «کجان؟

 :خوند و ستادیا یاصفحه یرو
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 یرشتیب مردم سیآتالنت به هابهیغر ورود هربار با»

 شک گرفتار پادشاه اما ابندییم شدن زنده شانس

. ندارد کردارش یرو یافسار که شده یامارگونهیب

 مردمش از یکس نکهیا از ترس مردم، شورش از ترس

 تقسم شده موجب رندیبگ را حکومتش و کشته را او

 گرفته اسارت به شهر ریز در را خود مردم از یاعظم

 را قصرش جالل و شکوه آنان شکنجه و سلطه با و

 !«دارد نگه برپا

 :گفت و داد باال ییابرو

 !«نیزم ریز. هستن نجایهم مردم پس»

 :گفتم سروصداها شدن کینزد با
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 رارق. میکن دایپ رو دیکل دیبا! شاه اتاق. میبر دیبا»

 داده دست از جونش یچ چیه بخاطر یمیج ستین

 !«باشه

 .میدیشن رو هانگهبان یصدا میرفت رونیب که اتاق از

 !«دشونیریبگ! هابهیغر»

 از شده داریب یهاملوان که میکرد دنیدو به شروع

 .شدن سبز مقابلمون اینا یرهبر به اتاق

 :زد ادیفر اینا

 .«دیباش زود. میکنیم گرم سرشون ما دیبر شما»
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 و رونیب مرج و هرج میکرد عبور راهروها نیب از

 ادیپ دیکل میداشت وقت که بود ادیز یحد به داخل

 . میکن

 یکج دهن بهم بودن راهرو اطراف که ییهامجسمه

 و مرده ملوان سه چهره ریتصو هرکدوم. کردنیم

 یمردم همه. کردیم زنده چشمام مقابل رو یمیج

 شده نینفر نیسرزم نیا یتو اشتباه بنابه که بودن

 یوت خانواده شیپ برگشت و نجات دیام به و افتاده

 ...بودن جونیب یطال یاتکه حاال بودن مونده قصر

 فتریم نیرزمیز سمت به یکی که میدیرس یدوراه به

 .باال سمت به یکی

 به ریشمش با. رفت نیرزمیز سمت به عجله با امیلیو

 رهیت یسنگ پلکان. کزد باز رو در و افتاد در قفل جون
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 یارهاوید. بود باال پلکان ییبایز و یدیسف برخالف

 ...کثافت و ادرار یبو ف،یکث و چرک

 .گهید در کی و میدیرس یبزرگ داالن به. گرفتم تهوع

 و تگرف قفل سمت به رو تپانچه دیترد بدون امیلیو

 یداص اما بود کیتار طیمح شد، باز قفل. کرد کیشل

 وسط بزرگ یدستگاه. دیرسیم گوش به یبیعج

 ییرهایزنج و کردیم کار شتاب با که بود داالن

 در یانقره رعدوبرق مثل ینور. دنیچرخیم دورش

 ...داشت زیج زیج یصدا و دیچیپیم فضا

 مردم متوجه تازه کرد عادت یکیتار به که چشمم

 به دهش بسته ییرهایزنج با که شدم یفیکث و فینح

 و بچرخه دستگاه تا رفتنیم راه پاهاشون و دست
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 سقف هب ییها لوله قیطر از که ییروین. کنه دیتول روین

 :گفت امیلیو. بود شده وصل

 عدر مثل که ینیا با. ندازنیم کار رو باال لوازم نیا با»

 و حموم یگرما باال، یفضا ییروشنا. مونهیم برق و

 همون...علمه! ستین جادو. گهید بیعج یزایچ همه

 مردم اریاخت در هاست قرن و ها سال که یزیچ

 ورمجب رو مردمش قصر قدرت حفظ یبرا! سهیآتالنت

 نتونن ات کنن کار بسته ییپا و دست با ریز نیا کنهیم

 .«بکشن نییپا تخت از رو شاه و کنن شورش

 :گفت و دیکش رو رشیشمش

 .«کنمیم آزاد مردم من. کن دایپ اتاقش برو تو»

 :گفتم رفتمیم باال پلکان از که همونطور
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 ما اب یپوست تماس! ینزن دست بهشون باش مراقب»

 .«اسکشنده براشون

 هب. دادم ادامه مخالف ریمس و برگشتم قبل یدوراه به

 .بود روش تاج عالمت که دمیرس یبزرگ در

 شدم داخل. شد باز در کردم، امتحان در رهیدستگ

 عدادت با یبزرگ نسبتا اتاق. دیچرخ اطراف به نگاهم

. بود شده دهیچ هرطرف مرتب که کتاب یادیز

 یدایز تعداد ییطال و بزرگ یتخت بزرگ، یهاقفسه

 یچ دونستمینم که یبیغر و بیعج ایاش و لباس

 .هستن

 وارید یرو یانهیآ در هی مثل یرنگ یاشهیش یصفحه

 طرفش اون نه و داشت بازتاب نهیآ مثل نه که بود

 .شدیم دهید مه جز یزیچ
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 . شدم رهیخ طرفش اون به و رفتم جلوتر اخم با

 کتاب .برگشتم زیم سمت به کردمیم تلف وقت دینبا

. کردم باز رو کشوها و ختمیر نیزم یرو رو ها

 !نه دیکل یول بود یادیز بیعج لیوسا

 به یکی بودن کشو یتو سرد یاشهیش یلوله نیچند

 دنیدرخش به شروع و شد روشن دستم تماس محض

 .کرد گرما و

 یبرا لهیوس هی. داشت یعال ینور و مطبوع یاشعله

 ...جنگل در بقا

 یازا در. دادم جا هامبیج یتو رو ازش چندتا

 .بود چیه نیا بود دهیدزد که یافراد یزندگ
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 تمدس از یوقت بود همه از تر نیسنگ هاکتاب از یکی

 رو ممچش دیکل ییطال برق. شد باز یاجعبه مثل افتاد

 .برداشتم رو دیکل و شدم خم زده جانیه زد

 . رفتمیم دیبا

 اتاق داخل یمجسمه تنها به چشمم برم نکهیا قبل

 با قامت بلند جوان، یمرد از ییطال یامجسمه. افتاد

 .سرش یرو یکیکوچ تاج

 !شاه پسر

 «؟یبر یتونیم ینطوریهم یکرد فکر»

 ستادهیا سرم پشت خونسرد پادشاه. برگشتم عقب به

 .بود
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 نیهم به ندارم دوست. ارزشه با من یبرا شما جون»

 .«بره هدر یراحت

 شنب یزندان قصر نیرزمیز یتو باشه قرار که یمردم»

 «خورن؟یم دردت چه به کنن دیتول جادو برات و

 :گفت و انداخت من به ینگاه

. مونهیم جادو نیع درست. هیبیعج زیچ برق»

 دایپ دست یزیچ هر به یتونیم ازش که یتکنولوژ

 یکنیم فکر که یکنیم شرفتیپ اونقدر کمکم. یکن

 «؟یباش نداشته که مونده هم یزیچ

 :گفتم تیعصبان با
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 چه سکنه از یخال یشهر به کردن حکومت ییتنها»

 یهامجسمه همون مثل مردمت نبود بهتر داره؟ یلذت

 «موندن؟یم ییطال

 دهیکش بیعج یوارید ینهیآ همون سمت به نگاهش

 :گفت و شد

 .«دخترجان اونم گرو در من. ستین من گرو در اون»

 .«شمینم متوجه»

 حکومت بهم اون اما کنم حکومت بهش من بود قرار»

 .«کرد

 مثل بدنش یهارگ. زد باال رو لباسش و برد دست

 طال هاشرگ یتو انگار. بودن شده طال از یخطوط

 ...داشت انیجر
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 روح و خون به ازین شدن انسان یبرا من مردم»

 زنده یبرا من و. انیم نجایا به که دارن ییهابهیغر

 تعداد ینکرد فکر. دارم مردمم روح به ازین بودن

 در که یافراد ای کمه؟ یلیخ یدید شهر در که یافراد

 انهزار یعنی! داشتم یگو قفسه هزار من هستن؟ قصر

 ...«نفر

 مردمش خواستینم پادشاه. شدم هیقض متوجه تازه

 نگه زنده رو خودش خواستیم داره نگه زنده رو

 دوباره بعد و کردیم انسان رو اونا خوک مثل. داره

 اونا و دیکشیم رو اونا جسم در شده دهیدم روح

 ییطال یهامجسمه به لیتبد دوباره و دوباره

 ...شدنیم
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 یهادستگاه که هستن نجایا مردم از یااندازه به فقط»

 یدافرا و باشن حاضر هانگهبان کرده، کار قصر یبرق

 و من از اونقدر که یافراد. بمونن یدگیرس یبرا

 بدون نکنن جرات که بترسن شدن مسجمه دوباره

 همه...یکرد خرابش تو. بردارن یقدم من دستور

 ...«یکرد خراب منو زحمات

 و کردم حرکت به شروع کردمیم گرم رو سرش دیبا

 .کردم کینزد وارید به رو خودم واشی واشی

 «داشت؟ خاک طعم من دهن به غذا طعم چرا»

 :گفت متفکر

 تو .بودم دهیند ینطوریا رو یکس نفر دو جز حالتابه»

 الط حجم نیا گفت شهیم. ینداشت من گنج به یطمع

 من مردم مثل که یافراد. نکرد هم وسوسه تورو یحت
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 زبونشون به غذا نیا طعم دارن طال به طمع و ضعف

 .«ادیم ایدن یغذا نیبهتر

 .ومدیم دنبالم قدم به قدم هم اون و دمیچرخ شتریب

 به لیتبد چرا شدن؟ اهیس زدم دست مردمت به چرا»

 «شدن؟ زغال

 :گفت و دیکش یقیعم نفس

 زنده هابنیغر خون و جون با که یمردم نینفر»

 اب تماس یبرقرار توان گهید بدنشون که نهیا شنیم

 .«دنیدزد ازشون رو یزندگ که نداره رو ییهاانسان

 .دمیچسب نهیآ کینزد وارید به پشت از
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. یکرد یاشتباه کار من یهایگو شکوندن با»

 به رو اونا دوباره تا برهیم وقت چقدر یدونیم

 «برگردونم؟ جاشون

 :گفت و کرد اشاره دیکل به دست با

 انونق. توئه شیپ منه به متعلق که یزیچ کنم فکر»

 .«ستین دزدها یجا نجایا...من

. دمشیم راحت دستش از دیبا چطور بود؟ کجا امیلیو

 انگار. نداشت من از یترس انگار بود خونسرد اونقدر

 .بزنم یبیآس بهش تونمینم من بود مطمئن

. بودم دهید که ییهاروح افتاد سرش پشت نگاهم

 در ییهاشمع و شده صف به پنجره پشت که یمردم

 . داشتن دست
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 یزندگ و یکشت داره که زنهیم یکس رو حرف نیا»

 «دزده؟یم رو مردم

 :گفت و دیخند

 .«کنهیم فدا رو یزیچ هی بقا یبرا یهرکس»

 «پسرت؟ یحت»

 .دیکش زبانه چشماش در خشم

 .«شهب مجازات دیبا کنه رو پدر کشتن قصد که یپسر»

231 

 

 :گفت و آورد باال رو دستش

 .«یبد پسش بهم بهتره»
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 هچ به دیکل یدونیم مگه اصال ؟یکرد داشیپ کجا از»

 «خوره؟یم یدرد

 .شد دوخته من به یحس چیه بدون شرهیخ نگاه

 یانهیگنج مثل منم. داد من به ایدر رو دیکل اون»

 «؟یبد پسش بهتره. کردم محافظت ازش ارزشمند

 تشصور مقابل و آوردم رونیب لباسم بیج از رو دیکل

 .دادم تکون

 «ش؟یریبگ ازم یاینم چرا خب؟»

 یرو یزیچ انگار. بود شده ترسناک نگاهش برق

 گاران که کیتار یاهیسا. باشه انداخته هیسا صورتش

 هم دیشا. گرفتیبرم در رو وجودش از یمین داشت

 یکیتار یمهین. شدیم مشخص داشت شیواقع ذات



 

Romanzo_o 1449 

 طانیش با که یامهین. بود درومده طانیش تصرف به که

 . بود کرده معامله

 د،اومینم جلو دیکل گرفتن یبرا. شدم یزیچ متوجه

 بزنه؟ دست من به دیترسیم

 !بزنه دست بهم تونستینم هم دیشا ای

 ...شدیم خاکستر هیبق مثل اونم دیشا

. میواخینم یزیچ یکشت و دیکل نیا جز ما. میبر بذار»

 .«میبر نجایا از بذار

 :گفت و داد باال ییابرو

 نفر ۶۳ به کینزد بذارم یراحت نیهم به یدار انتظار»

 «بدم؟ دست از رو بشن زنده مردمم از توننیم که
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 برخورد نهیآ به ام.سرشونه و دمیچرخ گهید قدم کی

 رو نهیآ با امشونه تماس محض به سرد یزیچ. کرد

 ...یته و کیتار ییسرما. کردم حس

. شدم ییصداها متوجه بعد و دیلرز وجودم تمام

 سکوت نهیزم پس در انگار که برهم درهم ییهازمزمه

 .داشتن وجود

 کیتار یامه. کرد چرخش به شروع نهیآ درون ریتصو

 یهیسا بعد و دیچیپیم که یگردباد نیع نیسنگ و

 عبور سطح از و گرفته رو نهیآ ریز که ییهادست

 .کردن

 نم سمت به انگار هادست یول گرفتم فاصله نهیآ از

 .بودن شده دراز
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 و باتریز تر،فیظر یلیخ اما من تپانچه هیشب یااسلحه

 :گفت و رفت نشونه سمتم به رو ترمدرن

 دنز دست به یازین یدیدزد که یزیچ گرفتن یبرا»

 ...«بعق برو. هیکاف گلوله هی فقط. دختر ستین بهت

 ودنب شده دراز یقدر به که ییهادست و پشتم نهیآ به

 چشم کنم احساسشون موهام کینزد تونستمیم که

 .دوختم

 .«میبر ما بذار. شهینم درست یزیچ ینطوریا»

 شمشچ کی. شد اهیس قبل از شتریب صورتش یمهین

 .بود ییطال چشمش کی و اهیس

 ...«عقب برو گفتم»
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 توان تمام با اهیس دارهیسا یهادست برگشتم، عقب به

 مثل یمانند ناله یصداها و شده دهیکش رونیب به

 آن کی در. دیرسیم گوشم به گرسنه یموجود

 .گرفتم رو میتصم

 .«دمیم بهت دیکل...باشه...باشه»

 .بست نقش صورتش یرو لبخند

 .«من یبرا کن پرتش حاال. خوب دختر نیافر»

 قسمت یهاهیحاش یزیت شد، حلقه دیکل دور دستم

 پرتاب حالت به رو دستم. کردم لمس رو شییباال

 و شد باز پادشاه سر پشت یدرها بردم، باال کردن

 .اومد داخل امیلیو

 «بل؟»
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 زا کمتر در زیچ همه د،یچرخ امیلیو سمت به که شاه

 .داد رخ هیثان کی

 نهیآ سمت به بلند گام کی دم،یچرخ پا یپاشنه یرو

 بدون من و شدن حلقه دورم اهیس یهادست برداشتم،

 .دمیکوب نهیآ به رو دیکل یانتها یزیت دیترد یالحظه

 ...وسط به ضربه کی

 ...ضربه کی فقط

 سرد ییخال لحظه چند یبرا اهیس یها دست لمس

 دهیکش عقب درد با هادست بعد و کردن جادیا درونم

 .برگشتن نهیآ پشت به و شده

 نقش نهیآ یرو که یترک و شکستن به هیشب ییصدا

 شد یپادشاه بلند ادیفر به لیتبد هاناله یصدا. بست

 . بود گذاشته اهشیس چشم یرو رو دستش که
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. صرق یهاشهیش شکستن با شد همزمان نهیآ شکستن

 بارش از تا شد خم من یرو و دیدو سمتم به امیلیو

 .باشم امان در ها خرده شهیش

 به ادیفر یصدا. شدن پخش اطراف به زیت تکه هزاران

 یخاموش به رو که شد لیتبد گوشخراش یغیج

 .رفتیم

 خون اهشیس چشم از و زده زانو نیزم یرو پادشاه

 .دیچکیم

 ترک منو...دینکن ترک منو...من ارباب...نه...نه»

 ...«دینکن

 داخل حاال پنجره پشت یهاروح. گرفتم باال رو سرم

 و داشتن دست در یشمع هرکدوم. بودن اومدن

 ...کردنیم زمزمه رو یزیچ
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 ...«نور یبرا نور...خون یبرا خون»

 ارواح تعداد به و شدیم بلند داشت صداها و همهمه

 .شدیم افزوده

 داشته نگه دور رو اونا مدت نیا تمام که یزیچ انگار

 دیکل به ینگاه. بود پشتش کیتار یروین و نهیآ بود

 یکیتار و شر شدن پاک یبرا یلیدل دهایکل. انداختم

 ییجا رو دیکل هر بادپا که نداشتم شک نیا در. بودن

 پاک نیاطیش و یاهیس شر از دیبا که بود گذاشته

 .شدیم

 .داشت رو قدرتش دیکل پس

 ...یکیتار به زدن ضربه قدرت

 :کرد زمزمه امیلیو
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 .«میبر دیبا»

 مانند پادشاه. بودن زده حلقه ناالن پادشاه دور هاروح

 .چرخوندیم طرف هر به رو سرش یاوانهید

 دیبر من قصر از...ناپاک یهاروح دیدورش من از»

 !«رونیب

 ...«نور یبرا نور...خون یبرا خون»

 دیچسبیم شاه بدن به هاشونلب زدن، مهیخ شاه یرو

 .دنیمکیم بدنش از رو نور به هیشب یزیچ انگار و

 .بود شده گوشخراش ادهایفر یصدا

 :گفت و دیکش رو دستم امیلیو

 !«زودباش»
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 شقبل یول رفتم در سمت به و شدم زیمخین پا یرو

 یمجسمه به. دمیدو پنجره سمت به. ستادمیا مردد

 .موندم رهیخ پسرش ییطال

 «بل؟»

 .دادم هل پنجره سمت به رو مجسمه قدرت تمام با

 یپنجره از و خورد تاب عقب سمت به مجسمه

 هزار هب و دهیکوب نیزم یرو. افتاد رونیب به شکسته

 .شد لیتبد تکه

 ...ستادیا حرکت از زمان و نیزم انگار
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 رو یخاکستر آسمون نور از یاصاعقه به هیشب یزیچ

 دیشک رو دستم امیلیو. کرد اصابت نیزم به و شکافت

 اتاق از بود افتاده خرخر به که یپادشاه کنار از و

 .برد رونیب

 آشوب نیا از دیبا. شدن جمع قصر رونیب افرادمون»

 .«میبر میکن استفاده

 .شدن متوقف پاهام میرفت رونیب که قصر یدرها از

 طال و دیچرخیم مجسمه یهاتکه دور صاعقه نور

 امیلیو. گرفتیم خودش به پوست و گوشت رنگ

 رونیب رو رشیشمش و داد هل سرش پشت رو من

 .دیکش

 نرویب به قدم یجوان مرد صاعقه یانقره انوار نیب از

 .گذاشت
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 ...«سرورم»

 از شده آزاد مردم با مبارزه درحال یهانگهبان

 از دست مردم. کردن میتعظ مرد سمت به نیرزمیز

 اشک از سیخ ییهاچهره با همه و برداشته شورش

 .افتادن زانو یرو

 نگاه بعد و انداخت بدنش و هادست به ینگاه مرد

 پنهان امیلیو پشت که یمن یرو گرش جو و جست

 .دیچرخ بودم شده

 طانیش بند از رو قصر و پدر بند از رو من که ییبانو»

 «د؟ییشما دیرهان

 ،نداشتم رو بد حس اون. اومدم رونیب امیلیو پشت از

 یمنف اول هیثان همون از داشتم، پدرش به که یحس

 ...مرد نیا اما بود
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 :گفتم مودب

 .«سرورم بله»

 :گفت و گرفت باال مردمش سمت به رو هاشدست

 یفضا از رو یطانیش یبهیغر میکرد تقال هامدت»

 وجود در طانیش نکهیا از غافل میکن خارج رهیجز

 هابهیغر نیا لطف به حال. بود دوانده شهیر پدرم

 از نینفر هاقرن از بعد. شد شکسته سیآتالنت طلسم

 یهامجسمه...دیبشکن! شده برداشته سیآتالنت مردم

 زنده یابر یکس نه گرید...دیبشکن را مانده یباق ییطال

 یبرا یکس نه و شد خواهد یقربان گذشتگان کردن

 ما مردم. شد خواهد طال پادشاه یابد ماندن زنده

 ار قصر...من مردم...ندارند ییطال چیه به یازین گرید

 ...«دیکن پاک طانیش از یانشانه هر از
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 هامجسمه سمت به و شدند بلند زده جانیه مردم

 بودن، دهینوش پادشاه وجود نور از که یارواح. رفتن

 هب تیانسان رنگ هامجسمه شکستن با کی به کی

 .شدنیم زنده و گرفته خود

 :گفت و اومد ما سمت به اهویه انیم از پادشاه

 شما به یقدردان و تشکر عمر کی یاندازه هی»

 سیآتالنت انیم به را یزندگ گرید یبار شما. ونمیمد

 شده بدخلق و رحمیب پدرم بود یمدت. دیبرگرداند

 کرده اشوسوسه یطوالن یعمر و قدرت طمع. بود

 رید که کرده معامله طانیش با میدیفهم یوقت ما. بود

 یهبهان به نشد، اما گردانم برش کردم تالش. بود شده

. ختفرو طانیش به مرا داشتم را کشتنش قصد نکهیا
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 برانج تانیبرا توانمیم چگونه د،یکرد یبزرگ کار شما

 «کنم؟

 یایدر اعماق از که یاشکسته یهایکشت به ینگاه

 رو یکشت یگو انداختم، بودند آمده رونیب یانقره

 :گفتم و گرفتم سمتش به اوردم، رونیب

 اما. میگرفت پس بود ما به متعلق که یزیچ ما سرورم»

 احضار آب یرو سالم رو یکشت نیتونیم ،یکشت

 «د؟یکن

 :گفت و دیچرخ هایکشت یرو نگاهش

 شما یکشت و اندازیب آب داخل آهسته رو یگو»

 .«گشت برخواهد

 :گفتم و کردم یمکث
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. دش کشته پدرتون دست به ما یهاملوان از نفر چند»

 هشیم. موند انسان یمین و طال وجودش از یمین یکی

 «گردوند؟ برش

 روح از نکنم فکر و بود ادیز ارواح تعداد متاسفم،»

 که یارواح. باشد مانده یباق یزیچ پدرم درون اتیح

 مجسمه شکستن با باشند دهینوش را روحش

 با هم نبود ارشانی بخت که ییانها و گردندیبرم

 در اما. شد خواهند نابود ها مجسمه شدن شکسته

 یراب شده، لیتبد وجودش از یمین دیگفت که ان مورد

 . «متاسفم. ستین یراه چیه او

 :دیپرس امیلیو. بودند زدهوحشت هنوز هاملوان

 فرن ستیب حدود فقط یول بودن نفر شصت ما افراد»

 «ه؟یبق. میشد داریب نجایا
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 :گفت و کرد اشاره یگو به جوان پادشاه

 داشت عادت پدرم. اندرفته خواب به یکشت داخل»

 ترس از کردینم احضار سیاتالنت به را افراد همه

 .«ینافرمان و شورش

 دستام نیب رو یگو. رفتم یانقره یایدر سمت به

 یرو یموج. گذاشتم اب سطح یرو اهسته و گرفتم

 موج. دیبلع رو یگو انگار و شد جادیا اب سطح

 همون مثل درست شد تربزرگ و بزرگ واررهیدا

 دهید سیاتالنت در سقوط قبل که یگرداب چرخش

 .میبود

 با یانقره امواج ریز از یچوب یرکیت و هابادبان

 !بود سالم یکشت. شدند دهیکش رونیب دیشد یچرخش

 :گفتم و کردم جوان شاه به رو زده جانیه



 

Romanzo_o 1465 

 «م؟یبرگرد خودمون نیسرزم به میتونیم چطور»

 .«مردمم و من قدرت. کرد خواهم تیهدا را شما من»

 :گفتم و کردم میتعظ زانو یرو

 یخوب پادشاه و دیفتین دام به شما دوارمیام. ممنونم»

 .«دیباش

 مکمک امیلیو. شدن یکشت سوار کی به کی هاملوان

 .برم باال هاطناب از تا کرد

 سیآتالنت مردم م،یشد جمع عرشه یرو همه یوقت

 یمردم. بودن شده جمع دیسف یسکوها تمام یرو

 دهید کتاب ریتصو در که یزیچ همون مثل درست

 .میبود
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 باال رو شمع و برداشت رو خاموش یشمع جوان شاه

 کرده روشن شمع دست کی با هرکدوم مردم. گرفت

. دادن قرار ییجلو نفر پشت رو گهید دست کف و

 .متحد و میعظ یریزنج مثل

 

 .کرد یکلمات خواندن به شروع پادشاه

 .«بده نشان را راه...پاک قدرت...سیآتالنت نور»

 شاهد انگار. کردنیم زمزمه همراهش همزمان مردم

 نیب روین از یاتصال انگار. بودم ییجادو یاتفاق

 و میضخ قدرت یرشته و دیچرخیم هادست

 .شدیم منتقل پادشاه به تماما و شده ترمیضخ
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. شد روشن ییطال رنگ به یاجرقه با شمع یشعله

 نویم به شاه دستان یرو از ییطال یآبشار مثل نور

 .شد دهیتن یکشت دور و ختیر ایدر

 :گفت و داشت نگه منو پشت از محکم امیلیو

 .«ریبگ محکم رو عرشه»

 یدرتق با یکشت که بود دهینرس اتمام به حرفش هنوز

 .شد دهیکش باال سمت به تصور یورا

 در رو یکشت و آسمون ییطال نور از یانفجار

 :گفت گوشم یتو ییصدا. برگرفت

 ابد تا سیآتالنت پادشاه زابل،یا بانو باش داشته ادی به»

 ...«باش داشته ادی به...بود خواهد تو ونیمد
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 نور از یانفجار نیب انگار من و شد خاموش صدا

 .رفتم هوش از دیسف
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 یخاکستر سرش یباال آسمون سقف کرد، باز چشم

 ای شده صبح داد صیتشخ شدیم نه که یجور بود،

 .شب

 کردیم احساس و کردیم درد وجودش بند بند

 انگار. شنیم شکافته هم از دارن بدنش یهااستخوان

 با. نباش ختهیر بدنش مفاصل نیب ماسه و شن یمشت

 کف هوشیب یهاملوان به نگاهش و ستادیا سرپا درد

 .موند رهیخ عرشه



 

Romanzo_o 1469 

 انتها به یزود به که بودن یقیعم خواب غرق

 نیمز یرو فاصله با که افتاد بل به اشنگاه. دیرسیم

 موهاش شده، هم راست سمت به گردنش و افتاده

 امیلیو. بود منظم هاشنفس و ختهیر صورتش یتو

 نبض ضربان یرو رو دستش و شد خم پا کی یرو

 از ور دیکل شد مطمئن که بودنش سالم از گذاشت، بل

 ...دیکل دو. کرد بهش ینگاه و آورد رونیب بشیج

 .بود منتظرش که یگنج به دنیرس تا دیکل دو

 .زد یمحو لبخند

 .خواستیم رو گنج نیا

 .خواستیم رو گنج نیا وجود تمام با
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 بلکه شده، داده وعده یطال حجم اون خاطر به نه

 یابر بود یابهانه فقط گنج اون. داشت باالتر یهدف

 .تربزرگ یهدف به یابیدست

 سمت به رو دست و برگردوند بل بیج به رو دیکل

 بل گردن در هنوز گردنبند. برد گردنبند ریزنج

 بزرگ یرایس لیدل دونستینم هنوز. دیدرخشیم

 دیبا دبو مطمئن اما بوده یچ گردنبند نیا دنیکش یبرا

 .داره نگه خودش کنار رو بل

 مگر پوست یرو آهسته انگشتش. کرد رها رو ریزنج

 پوست یرو از رو موها و دیلغز بل صورت

 . زد کنار گونشگندم

. کرد مبارزه خوردیم چرخ سرش در که یافکار با

 ...گردنش کنار شاهرگ دنیبوس فکر
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 یکبوتر. دیچرخ نگاهش یاپرنده بغبغو یصدا با

 با شد بلند. داشت پا به یکاغذ و نشسته عرشه یرو

 و آروم ایدر. رفت عرشه نرده سمت به بلند ییهاگام

 رو شده دهیکش یهابادبان نرم یمینس و بود ساکن

 االاحتم و بودن برگشته یعاد یایدن به. دادیم نوازش

 .بودن گرفته فاصله مثلث از

 مهر. کرد باز کبوتر یپا از رو کاغذ تالش یکم با

 باز رو کاغذ یتا. شناخت سرعت به رو نوئل تانیکاپ

 شتریب یهرچ د،یچرخ خطوط یرو چشمش و کرد

 .رفت درهم هاشاخم شتریب خوند

 .شدنیم داریب داشتن فیخف ییهاناله با هاملوان

 «ام؟یلیو»



 

Romanzo_o 1472 

 هب یجواب. بود شده داریب پس. شناخت رو بل یصدا

 هاشانگشت. بود خطوط یرو چشمش فقط نداد، بل

 آتش از یانیجر مثل خشم. شدن مچاله کاغذ دور

 .بود گرفته انیجر هاشرگ در فشان

 یهاشتبا نه؟ مگه میبرگشت ما شده؟ یزیچ ام؟یلیو»

 «اومده؟ شیپ

 پشت بل یصدا. دیکشیم سوت سرش یتو یزیچ

 و برد باال رو دستش. شدیم خفه ذهنش سوت یصدا

  .دیکوب خرده قلیص چوب یرو دل ته از یادیفر با

 ...«یلعنت...یلعنت...یلعنت»

 و شدن حلقه بازوش دور بل مهیسراس یهادست

 :گفت امیلیو ذهن یصدا از تریقو نگرانش یصدا

 !«لیو نهیبیم بیآس دستت»
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 .کرد رها ایدر یتو رو شده مچاله کاغذ

 .داد رونیب رو نفسش و بست رو هاشچشم

 «بدتر؟ ای بد ؟یبشنو رو خبر کدوم یخوایم»

 .بود شده بم خشم شدت از صداش

 «بد؟»

 سمت رهیم داره و کرده دایپ رو ششم دیکل الک»

 .«هفتم دیکل کردن دایپ یبرا مقصد نیآخر

 :گفت دیترد با بل

 «بدتر؟»

 یخشم از نگاهش برگشت، بل سمت به امیلیو

 .سوختیم کنترل رقابلیغ

 «شده متحد الک با و کرده انتیخ بهمون کارال»
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 رو خشم امیلیو که دیپر بل یچهره از رنگ چنان

 .برداشت سمتش به یقدم و کرد فراموش

 «بود؟ یک طرف از نامه ؟یدونیم کجا از»

 :گفت و فشرد هم یرو پلک امیلیو

 و کردن رید صورت در بود قرار نوئل تانیکاپ»

 یشتک سوار رو اون و بشه ملحق کارال به ما برنگشتن

 با و کرده فرار دستشون از کارال دهیرس یوقت اما کنه

. رفته داشتن رو الک جان عالمت افرادش که یقیقا

 ستشد از...میداد دست از دیکل تا پنج...یلعنت ،یلعنت

 ! «میداد
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 اشتد انتظار انگار بود رهیخ امیلیو به زدهبهت زابلیا

 قتیحق اما کرده یشوخ بگه و بخنده امیلیو هرآن

 .رفتیم انتظار که بود یزیچ از ترتلخ

 نیب متشنج جو به و ستادهیا فاصله با هاملوان

 لوج نداشتن جرات چکدومیه و بودن رهیخ هاتانیکاپ

 . بپرسن یسوال و انیب

 :گفت زدهوحشت بل

 !«نمکینم باور. کنمینم باور من. شده اشتباه حتما نه»

 یرو بزرگ و قیعم یخراش قالبش زیت یسر با امیلیو

 :گفت و دیکش چوب یقلیص سطح

 .«دمیترسیم نیهم از»

 :گفت یعصب یلحن با بل
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. میداد شنهادیپ بهش ما. بره خواستینم اون اما»

 از ورچط گفتم بهش یحت من افتاده؟ اتفاق نیا چطور

 ...«کنه فرار الک افراد چشم

 که دوماه قایدق ما. زابلیا مینبود یادیز مدت ما»

 یریچشمگ یوعده بهش حتما الک. میهست رآبیز

 .«داده

 هیشب. دیرسیم نظربه دفاعیب کلمه یواقع یمعنا به بل

 هضرب خودش به شخص نیترکینزد از که بود یآدم

 کلمه یواقع یمعنا به امیلیو که یحس. باشه خورده

 .بود کرده درک

 ادهس نقدریا بل که یزمان تا کرد فکر خودش با امیلیو

 اشتهد رو یاتفاق نیچن انتظار دیبا کنه، اعتماد همه به
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 یحت کرد اعتماد شدینم چکسیه به ایدر یرو باشه

 .آدم خود هیسا به

 «ام؟یلیو میکن کاریچ دیبا حاال»

 بقال یسرما دیکش قالب براق یزیت یرو رو دستش

 و درهم یحساب افکارش ت انداخت لرزه به را تنش

. ودب کرده اشتباه محاسبات در بار نیا. بود شده برهم

 جان که بود شده باعث غفلت هی ک،یکوچ اشتباه کی

 .کنه دایپ یبرتر بهش نسبت الک

 که اونچه از زودتر. بل میریگیم پس رو دایکل ما»

 .«میدار دیکل هی ما فعال. کنهیم رو فکرش الک

 که یدیکل. دیکش رونیب لباسش بیج از رو دیکل بل

 .بودن آورده دستبه یسخت به

 !«نیترسخت و نیآخر. هست هفتم دیکل هنوز»
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 «م؟یبجنگ الک با قراره یعنی نیا»

 :گفت و دیکش یقیعم نفس امیلیو

 انتظار که همونطور. دلبرم رهیناپذ اجتناب جنگ»

 یعنی جغد اون. بود درست رایس ییشگویپ داشتم

 !«بندازه یدردسر بد یتو رو ما قراره کارال
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 رهیجز در که یافراد و اندرو. بودن زنده هاملوان همه

 بودن دهافتا نییپا طبقه یتو هوشیب هم نبودن کنارمون

 دوماه از یاخاطره چیه. شدن داریب هیبق از ترسخت و

 .نبود شده قیعم یخواب غرق انگار و نداشتن گذشته

 هنوز. میکردیم حس که بود یزیچ تنها یگرسنگ

 روز پنج اندازه به یطوالن مدت نیچن کهنیا باور

 .نبود ریپذامکان برام باشه گذشته

 آماده الک جان با مبارزه یبرا داشت مصمم امیلیو

 مانیپهم و متحد دیبا بود گفته نوئل تانیکاپ. شدیم

 یمرز سواحل از یکی در بود قرار حاال و میکن دایپ

 تانیاپک دو با اتحاد یبرا یاجلسه و مینیبب رو گهیهمد

 .میباش داشته گهید

 .بود ختهیر بهم یوحشتناک طرز به یچ همه
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 یجا حاال اما بودن سرجاشون لباسم و ققنوس تخم

 .اومدیم چشم به یادیز کارال و یمیج یخال

 خاموش. دمیکش ققنوس تخم یرو رو دستم آهسته

 :زدم لب آهسته. درونش از ییصدا چیه بدون بود

 یشتریب یزایچ یمیج ؟یبش متولد دیبا چطور»

 .«بده ادمی که ستین. ستین اما دونستیم

 ندچ نیا. رفتم رونیب اتاقم از یکشت توقف حس با

 فقط و سپرده امیلیو دست به رو زیچ همه روز

 یخشک کینزد رفتم، عرشه به. بودم کرده استراحت

 کفل سربه یهادرخت با یجنگل یخشک. میبود شده

 ور انداخته لنگر یکشت سه شدیم نجایهم از. دهیکش

 .دید
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 اهاشب صحبت که بود کالفه و یعصبان اونقدر امیلیو

 .بود گرسنه تمساح هی دهن یتو کردن دست مثل

 رمحضو متوجه موندم منتظر و ستادمیا کنارش ساکت

 .بشه

 :گفت برگرده عقب به کهنیا بدون

 «شده؟ یچ»

 تشدسبه الک اگه م؟یباش یبعد دیکل دنبال دینبا»

 «اره؟یب

 :گفت زدیم موج تمسخر توش که ییصدا با

 .«نشده موفق هنوز. کنهیم تالش داره»

 ...«کارال مورد در»

 :گفت و دیبر رو حرفم



 

Romanzo_o 1482 

 روغد نوئل دیشا یگفت. نکردم بسنده نوئل حرف به»

 تحرف به باشه، دهیدزد رو کارال خودش و باشه گفته

 کینزد از که خودم جاسوس به و گذاشتم احترام

 یدیش اون. فرستادم امیپ کنهیم دنبال رو الک یکشت

 هب کارال یکنیم باور حاال. دهید الک یکشت همراه رو

 «نه؟ ای کرده انتیخ ما همه

 . دمیگز محکم رو لبم و فشردم هم یرو هامو پلک

 «نکردن؟ دایپ اخر دیکل چطور»

 ردنک دایپ یبرا بعد و بودن اونجا کینزد یمدت انگار»

 .«رفتن گهید زیچ هی

 گفتم و کردم اخم

 «؟یچ یعنی»
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 :گفت و انداخت رهیجز به ینگاه نیدورب با

 گورستان میبر دیبا که ییجا نیآخر. متروک شهر»

 رفته یچ دنبال الک دونمینم. متروکه شهر در لزیه

 .«گردهیم دیکل دنبال مصرانه دونمیم یول

 :گفت و برگشت من سمت تیجد با

 متحد یهرچ. میدار شیپ در جنگ هی یزود به ما»

 رو تونیز یجلو پس. بهتره میباش داشته یشتریب

 کنمیم درست دارم زحمت به که یاتحاد نذار و ریبگ

 .«بشه خراب

 شد ترظیغل اخمم

. امیلیو یبدهکار من به یعذرخواه هی هنوز تو»

. یزد بهم سیآتالنت یتو که ییهاحرف تمام خاطربه

 «دادم؟ نجاتت من نرفته که ادتی
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 :گفت و کرد رها رو نیدورب کالفه

 دارحهیجر احساسات. میهست یبد تیموقع یتو ما»

 ...«اما زابلیا کنمیم درک تورو یشده

 :گفتم و کردم بهش رو پشتم تلخ

 میدبرگر زنده سیآتالنت از اگه یگفت کردمیم فکر»

 .«بودم دهیشن اشتباه دیشا...یشیم خودخواه

 :گفتم و رفتم نییپا پلکان از

 .«میشیم ادهیپ یخشک کنار. دیبش انداختن لنگر آماده»
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 .بودن ستادهیا مرد دو نوئل تانیکاپ کنار
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. ناختمش رو باد دست یکشت و شاون تانیکاپ یراحت به

 .یبآ ماه یکشت صاحب بود، استارک تانیکاپ دوم مرد

 یرو محکم رو دستش و اومد جلو ما دنید با نوئل

 .دیکوب من یشونه

 بهت بود اگه پدرت. جوان زابلیا بود یعال کارت»

 هی نیا ن،یبرگرد زنده کردمینم فکر. کردیم افتخار

 تانیکاپ دو نیا گفتم بهتون ون؟یآقا نیدید. اسمعجزه

 .«دارن تصور یورا یقدرت کنارهم

 :گفت و داد فاصله سر از یکم رو کالهش امیلیو

 «نشدن؟ یهمراه به یراض هیبق»

 :گفت و کرد پر یدنینوش یوانیل نوئل
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 انج  با الروسید و بلند شیر ،ییایدر دزد زدهیس از»

 .بمونن طرفیب دادن حیترج هیبق. شدن متحد الک

 یدونیم. بشن الک جان خشم ریدرگ خوانینم اونا

 .«باشه ترسناک تونهیم چقدر ال که

 :گفت و کرد اشاره گهید مرد دو به دست با

 نیشتبرگ دیکل با اگه و بمونن منتظر دادن حیترج اونا»

 .«بشن متحد ما با

 بود مشخص که یاچهره با نهیس به دست شاون

 :گفت نداره من ای امیلیو به ینانیاطم

 ورنادوت تانیکاپ و نوئل با یمیقد یدوست خاطربه من»

 هی. یندار یخوب یسابقه...لیو تانیکاپ تو اما. نجامیا

 مطمئن دیبا چطور...اعتماد رقابلیغ آدم هی...دروغگو

 «؟یکنینم انتیخ بهمون میباش
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 االب دینورخورش ریز رو دستش یانقره قالب امیلیو

 شاون صورت یرو رو رنگ یانقره بازتاب و گرفت

 .انداخت

 رو دستم گنج نیا یبرا ،ییماجراجو نیا یبرا من»

 من کنمیم فکر ؟یکن فدا رو یچ یحاضر شما. دادم

 لحقم الک به و بشه انتیخ بهم که باشم نگران دیبا

 «؟ ستین طورنیا دیبش

 کردن رام یبرا ینرم و چرب زبون امیلیو کهنیا در

 تونست جمله چند با. نداشتم یشک داشت گرانید

 به ور سپس. بندازه شاون تانیکاپ صورت به رو دیترد

 :گفت و کرد استارک تانیکاپ

 اب دیسیبنو کاغذ یرو...هرکدوم به گنج از سهم کی»

 ...«اما کنمیم مهر خودم خون
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 :گفت و دوخت هیبق چهره به رو نگاهش

 و نقشه یحت و طال و جواهرات شامل قطعا گنج اون»

 کی شما سهم. شهیم یادیز یمتیق یزهایچ و کتاب

 اعم یاگهید زیهرچ هاست،سکه و جواهرات از سهم

 ونچ ماست به متعلق باشه ابینا لیوسا و ریشمش از

 دایپ یبرا شما. میگذاشت راه نیا در رو مونیزندگ ما

 «قبوله؟. نینکرد یکار دهایکل کردن

 .کردن ردوبدل ینگاه استارک و شاون تانیکاپ

 زیچ باشه؟ یچ گنج جز اونجا داشت انتظار امیلیو

 ازش ما که یزیچ دونست؟یم گنج مورد در یشتریب

 م؟یبود خبریب

 :گفت و گذاشت جلو یقدم استارک

 .«شمیم متحد باهات من. هیکاف نیهم من یبرا»
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 به رو یخون دست و دیکش دستش کف رو خنجرش

 سمت رو سالمش دست امیلیو گرفت، امیلیو سمت

 و دمیکش دستش کف آهسته رو خنجرم گرفت، من

 .کردم جادیا یسطح یخراش

 :گفت و دیکوب استارک دست به رو دستش

 ...«اتحاد»

 :گفت و کرد تف نیزم یرو یخلقکج با شاون

 .«هستم منم ه؟یچ چاره»

 .دیکوب امیلیو دست به محکم و دیبر رو دستش

 اما ردک دراز رو دستش برگشت، نوئل سمت به امیلیو

 . نکرد یحرکت نوئل
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 درخواست من. امیلیو خوامینم طال و گنج من»

 بهت خلوت در و فرصت سر بعدا که دارم یاگهید

 .«گمیم

 :گفت و داد تکون رو سرش امیلیو

 خرآ مقصد سمت به دیبا کوتاه یاستراحت از بعد ما»

 رسهب که وقتش. دیباش من خبر منتظر. میکن حرکت

 .«میشیم آماده جنگ یبرا

 :گفت نوئل به رو سپس

 «تان؟یکاپ کنم صحبت باهاتون لحظه چند شهیم»

 مشغول و رفتن دورتر یکم و گرفتن فاصله جمع از

 .شدن صحبت

 :گفت و دوخت چشم من به استارک تانیکاپ
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. نادوتور تانیکاپ نیکرد کسب یبزرگ یهاتیموفق»

 .«کردینم رو فکرش یکس

 :گفتم و دادم باال ییابرو

 یکشت عرشه یرو هازن حضور مورد در بهتره»

 .«نیکن دنظریتجد

 .«منیبب کینزد از رو شما مبارزه یهامهارت ادینم بدم»

 .شد قطع صحبتمون امیلیو شدن کینزد با

 .مینیبب رو گهیهمد یزود به دوارمیام. ونیآقا خب»

 .«بل میبر

 .بودم زاریب کردیم صدام بل نکهیا از

 .نبود حرکت از یخبر اما میشد یکشت سوار

 «کشن؟ینم رو لنگرا چرا شده؟ یچ»
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 از یکی ساحل نیا. دارن ازین استراحت به»

 استراحت یکم بذار. اطرافه نیا سواحل نیترخلوت

 .«گذروندن یسخت یروزا. کنن

 :مگفت و دوختم چشم افق در یکشت سه شدن دور به

 «خواد؟یم یچ نوئل»

 جفتش گفت و داد نشونم رو یزیچ. خاص زیچ هی»

. خوادیم رو همون فقط گفت. بادپاست گنج نیب

 که بشه انجام دیبا یکار آخر دیکل آوردن بدست یبرا

 و نشاو استارک، تانیکاپ. ازهین کمک و زمان به براش

 .«بدن انجامش من واسه قراره نوئل

 :دمیپرس یکنجکاو با

 «؟یکار چه»
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 :گفت و زد یمحو لبخند

 .«یفهمیم وقتش به»
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 داد توردس امیلیو تان،یکاپ سه یکشت شدن محو از بعد

 روز دو یبرا و کرده ادهیپ ساحل در رو لیوسا

 آرامش و یخوشحال با هاملوان. میبش آماده استراحت

 از رو یدنینوش یهابشکه خطر از بودن دور از یناش

 .دادنیم قل ساحل به یچوب پل یرو

 من زبون از کارال هیقض دنیشن از بعد اینا و اندرو

 و نشسته یاگوشه اندرو. بودن ختهیر بهم یحساب

 قدم یقراریب با اینا د،یکشیم موهاش به دست کالفه

 .نداشت لیوسا بردن یبرا یتالش و زدیم
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 :گفتم و ستادمیا کنارشون

 «ن؟یکنیم فکر یچ به»

 .نیخشمگ حال نیع در اما بود متفکر اینا چهره

 ما به ساده یطورنیهم کارال ؟یراحت نیهم به»

 «تمام؟ و کرد انتیخ

 :گفت داشت خش هنوز که ییصدا با اندرو

 نداره، وجودش یتو یعاطف یوابستگ چیه کارال»

 یبهتر وعده حتما حاال و شد ما همراه پول یبرا

 .«شد داده بهش

 :گفت و کرد مخالفت سرسختانه اینا



 

Romanzo_o 1495 

 یشتریب یروزیپ شانس موندیم ما با اگه کارال»

 باشنش دهیدزد اگه. ستین نیا لشیدل پس. داشت

 «؟یچ

. ودب کالفه و یعصب. دوختم اینا صورت به رو نگاهم

 اشمتوجه که یحس بودم؟ انداخته قلم از رو یزیچ

 بودم؟ نشده

 ...یکالفگ حجم نیا

 :گفتم و کردم دعوتش آرامش به دست حرکت با

. نرفته ترشیب پول ای گنج لیدل به کارال. هیمنطق حرفت»

 .«هست یاگهید لیدل دیشا

 :گفت یخلق کج با اندرو
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 نیهم واسه اصال اگه ؟یچ بود جاسوس اول از اگه»

 «؟یچ راهمون سر اومد

 :گفتم و کردم اخم

 .«اندرو نگو چرند»

 :گفتم کنارمون از هاملوان از یکی شدن رد با

 در رو کارال ما کننیم فکر همه. نیکن صحبت آروم»

 .«شهب پخش دینبا هیقض نیا.میداد دست از سیآتالنت

 :گفتم و گذاشتم اندرو ی.شونه یرو رو انگشتام

 .«من به بسپرش»

 .برگشتم اینا سمت به

 «کجاست؟ یبعد مقصد بگو بهم»

 :گفت مکث بدون
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 نیآخر ما، هدف نیآخر. مونده متروک شهر فقط»

 .«دیکل

 ازب گهید سواالت دنیپرس یبرا دهنم کهنیا از قبل

 .زد صدام یکس بشه

 «تورنادو؟ تانیکاپ»

 یکاله با چرده اهیس یملوان. برگشتم عقب به

 :گفت سرش یرو یریحص

 در تابآف غروب از قبل خواستن ازتون امیلیو تانیکاپ»

 . «دیبش ملحق بهشون  ساحل یجنوب قسمت

 .دادم تکون آهسته رو سرم

 :فتمگ آهسته یلیخ ییصدا با و برگشتم اینا سمت به



 

Romanzo_o 1498 

 یهدف چه یبعد دیکل یبرا امیلیو دونمینم. نگرانم»

 ثباع الک جان به نسبت اشنهیک ترسمیم یول. داره

 دو توقف نیا. دارم تیمامور هی برات. بشه دردسر

 ارک داره لیو چرا کن دایپ برام. ستین لیدلیب روزه

 «باشه؟. ندازهیم قیتعو به رو

 :گفت و داد تکون سر محکم اینا

 .«هممبف دیبا کجا از دونمیم. تانیکاپ دینباش نگران»

 گنج به دنیرس حاال. کردم ردوبدل اندرو با ینگاه

 شده شهیهم از ترنامعلوم و کیتار ندهیآ و ترمحال

 .بود
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 یوبجن بخش به یمنته که یریمس هوا شدن کیتار با

 خاص یهاچکمه یجا. دادم ادامه رو شدیم ساحل

 .بود مشخص یشن نیزم یرو امیلیو

 انداخته نیزم یرو که ییلویز دور چندان نه فاصله از

 رو بود شده روشن شمع با دورش تا دور و شده

 .گرفت امخنده ارادهیب. دمید

 یلگ هیشب که رنگ زرد و بلند یگل شاخه با امیلیو

 یبطر و لویز به. بود ستادهیا منتظرم بود یوحش

 و کرد اشاره غذا ظرف چند و جام دو و یدنینوش

 :گفت

 «عسلم؟ یدیم یهمراه افتخار»

 :گفتم و دمیکش درهم چهره
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 جلب یبرا مردها که یلوس یکارها یکرد فکر چرا»

 قرار ریتاث تحت منو تونهیم دنیم انجام هازن توجه

 «بده؟

 :گفت و داد باال ییابرو

 !«یزن هی هم تو چون»

 ردمک پرت یسادگ به و گرفتم دستش از رو گل شاخه

 :گفتم و ایدر سمت

 !«ندارن یافتضاح قهیسل نیچن هازن همه»

 :گفت و دیخند یبلند یصدا با

 بعد دفعه. بود من اشتباه. داشتمیم رو انتظارش دیبا»

 .«کنمیم امتحان رو گهید زیچ هی
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 رپ یدنینوش از رو وانمیل و نشستم محو یلبخند با

 .کردم

 ازیامت هی فعال. نمیبب رو تیبعد تالش دارم دوست»

 .«یمنف

 :گفت و کنم پرش تا گرفت سمتم رو وانشیل

 «شه؟یم جبران شکار یوعده با»

 «شکار؟»

 هی زودتر بتونه یهرک جنگل، داخل آفتاب طلوع»

 .«صبحانه یبرا بزنه شکار

 :گفتم و زدم وانشیل به رو وانمیل

 .«حساب حرف شد نیا»

 :گفت و دیسرکش رو وانیل از یمین
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 «درسته؟ یندار هم رقص به یاعالقه حساب نیا با»

 :گفتم و گرفتم آسمون سمت به رو سرم

 .«زارمیب ازش»

 دستش به رو بدنش وزن و برد عقب یکم رو دستش

 دست و کرد جمع رو پاش یزانوها از یکی. داد هیتک

 به رو کردیم یباز یدنینوش وانیل با که یاگهید

 .داد هیتک اششده جمع یزانو

 .«ادیم خوشم کشنیم چالش به منو که ییآدما از»

 تلخم، دهن. دمیکش سر رو یدنینوش یبعد وانیل

 و افتاد سوزش به اممعده یمجرا. شد قبل از ترتلخ

 .کرد پر رو وجودم گس یحس

 «سوال؟ مقابل در سوال»



 

Romanzo_o 1503 

 .برگشت سمتم به نگاهش

 !«یریگیم یمنف ازیامت یند جواب اگه»

 :گفت و دیکش دستم از رو یبطر

 .«قبول»

 «؟یفرستاد یچ دنبال رو نوئل»

 چیه بدون رو مینیب نوک گرفت، عمق لبخندش

 :گفت و دیکش گرفت، یقبل هشدار

 ! «فضول»

 .داد هل من سمت رو یبطر و کرد پر رو وانشیل

 داخل. متروک شهر نام به هییجا هی آخر دیکل»

 از رپ و نشون و نامیب ییقبرها با بزرگ یگورستان

 برعکس آخر دیکل آوردن دستبه یبرا. کیتار یانرژ
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 دمآ هی دیبا ،یباش یخوب آدم دینبا یقبل یدهایکل

 .«یباش من مثل پست و فیکث

 «چرا؟. شمینم متوجه»

 :گفت و داد باال یاشونه امیلیو

 .«بپرس ازش یدید رو بادپا هروقت»

 .«ینداد رو جوابم هنوز»

 اگه که داره الزم زیچ چندتا دیکل اون آوردن بدست»

 بایقرت. رهیگیم رو ما وقت یلیخ دنبالش میبر میبخوا

 نهک داشیپ نتونسته هنوز الک نیهم یبرا...زیچ سه

 و شاون نوئل،. زیچ سه اون دنبال گردهیم داره چون

 روز دو تا و رفتن هدف هی سمت به هرکدوم استارک

 و میریم هدف سمت به ما بعد کننیم داشیپ گهید

 .«شترهیب الک از ما شانس. شنیم ملحق بهمون اونا
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 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 !«ینگفت بهم زودتر چرا»

 :گفت و گرفت صورتم سمت به رو دستش امیلیو

 .«یکن سوال ستین تو نوبت»

 .بردم باال رو دستام

 .«بپرس. ممیتسل»

 «ه؟یچ اتبرنامه گنج کردن دایپ از بعد»

 :گفتم طنتیش با

 !«بدم ادامه تو کردن وونهید به»

 .شد منعکس شب آسمون تو اشخنده یصدا

 عموق اون تا. پدرم اریدست. کنم دایپ رو چیم خوامیم»

 دزد هی ناتهام رهیجز نظر از من گنج، کردن دایپ بعد
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 بهم و دارم ییایمزا قطعا هستم شده دییتا ییایدر

 ازش رو پدرم انتقام و کنم دایپ رو چیم کننیم کمک

 .«رمیبگ

 ور یبعد سوال سرعت به. داد تکون آهسته رو سرش

 :دمیپرس

 «؟یدار قبول ییایدر دزد تانیکاپ هی عنوان به منو»

 :گفت درنگ بدون

 ور یزیچ نیچن من. بل ستین سخت تو شناخت. نه»

 که نهیا بودن ییایدر دزد هی الزمه چون کنم،ینم دییتا

 ییتوانا ،یباش نداشته وجدان ،یباش یخوب یدروغگو

 ور چکدومیه تو. یباش رحمیب ، یباش داشته قتل

 یدار خوب تین هی و خوب هوش هی تو. بل یندار

. یارینم دووم هم ماه هی من بدون گمیم صادقانه یول
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. منه دوش به فیکث یکارها چون یآورد دووم االن تا

 .«یکن آلوده رو خودت تو ذارمینم چون

 .بود نیتحس قابل اما آزاردهنده صداقتش

 .موندم سوالش منتظر

 «؟یزندگ یتو ترست نیتربزرگ»

 که یسوال. بود یسخت سوال کردم فکر سکوت در

 . داشتم براش جواب هزاران دیشا

 رو هاترس انواع گذاشتم سفر نیا به پا یوقت از»

 من حاال. ترسونهینم منو زایچ نیا گهید دم،ید

 ...«میزندگ ترس نیبزرگتر. دارم یترقیعم یهاترس

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس
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 ترسمیم. بشم گم و بدم دست از رو همه که نهیا»

 ور راه یراحت نیا به نتونم گهید که بشم گم یجور

 .«کنم دایپ

 :گفت و کرد اشاره صاف آسمون به دست با

 

 بلد رو آسمون زبون اگه. بل گفتم بهت هم قبال»

 لکهب ر،یمس نقشه فقط نه آسمون. یشینم گم یباش

 یهاستاره هیکاف. دهیم نشونت رو سرنوشت نقشه

 یبش گم اگه یحت موقعاون. یکن دایپ رو سرنوشت

 یهاستاره. یکنیم دایپ رو راهت شهیهم هم

 .«هرگز! گنینم دروغ هرگز سرنوشت

 بدنم یدما و شده گرم سرم. گذاشتم نیزم رو وانمیل

 :گفتم و شدم رهیخ لیو رخمین به. بود رفته باال
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 «ه؟یچ یزندگ یتو تو ترس نیتربزرگ»

 هریخ چشمام یتو و گرفت آسمون از نگاه ریتاخ با

 .شد

 نیترقیعم هاترس. باشن متفاوت توننیم هاترس»

 یکس با رو ترست یوقت. هستن آدم هی ضعف نقاط

 برهنه مقابلش رو خودت یعنی ،یذاریم ونیم در

 .«یکرد

 ور یبطر یتو مونده یباق یدنینوش قطرات نیآخر

 :گفت و کرد پرت ایدر سمت به رو یبطر د،ینوش

 تو ابلمق اما رم،یبگ گهید یمنف ازیامت هی دمیم حیترج»

 رو یزیچ نیچن مرد هی از هرگز. بل نباشم برهنه

 !«نخواه
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 شنل و داد هاشلباس به یتکون شد، بلند جا از

 با. کرد پرت یاگوشه و درآورد رو رنگش یمشک

. بود اریهوش یول بود دهینوش من از ادتریز نکهیا

 .نبود مست

 :گفت و کرد بلند سمتم به رو دستش

 ینوا شبخوان پرندگان و ایدر یقیموس یصدا»

 «ست؟ین دنیرقص دور کی یبرا یمناسب

 سرپا نامتعادل و گذاشتم دستش یتو دست مردد

 دست و فشرد دستش یتو رو دستم کی. شدم

 دست ارادهیب. کرد محکم کمرم پشت رو اشگهید

 چ. دمیچسب بهش و گذاشتم گردنش پشت رو آزادم

 .کنه تیهدا رو رقص دادم اجازه
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 هم یناش چندان یول یزاریب رقص از یگفت نکهیا با»

 «یستین

 مادرم. رمیبگ ادی رو زیچ همه داشت دوست مادرم»

 بودن یبرا یزمان هرگز پدرم و بود دنیرقص عاشق

 .«نداشت ما کنار

 به برخورد با پام برهنه یهاانگشت و زدم یچرخ

 .شدن سیخ ایدر امواج

 نقاب انگار. بود شده پرواتریب داشت، فرق نگاهش

 به شیقیحق خود با و برداشته صورت از رو یشگیهم

 .بود دوخته چشم من

 صاف یموها و رفته باالتر گردنش یرو هامانگشت

 .کردن لمس رو رنگش یمشک
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. ادینم بهت رفتارها نیا. امیلیو یشد مهربون بیعج»

 «گذره؟یم سرت یتو یچ

 یهادندون فیرد که زد صورت یپهنا به یلبخند

 . گذاشت شینما به دشیسف

 .«باشم خودخواه خوامیم بودم گفته بهت»

 :گفتم و دوختم چشم هاشلب به

 «؟یچ یبرا خودخواه»

 منو و شدن سفت کمرم پشت دستش یهاانگشت

 باال م،بود آغوشش در بایتقر فشرد، خودش به شتریب

. کردمیم احساس رو جانیه از قلبم ضربان رفتن

 نبستم، رو چشمام شد کینزد که صورتش

 پشت که هییایرو زیچ همه کنم حس خواستمینم
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 و نمیبب خواستمیم. داده رخ من بسته یهاپلک

 . بسپرم خاطربه

 هاشلب یگرما نبست، رو هاشچشم هم امیلیو

 .کرد گرم رو صورتم تمام آهسته

 بعد و نشست مینیب نوک یرو و اومد نییپا یشونیپ از

 .گرفت هدف رو هاملب

 قلبم به هاملب قیطر از وجودش یگرما تمام انگار

. دیلرزیم خاص یحس از نهیس تو قلبم. شد منتقل

 با دستاش. کنم احساس رو لرزونش کوبش تونستمیم

 و دنیکش خودش سمت به منو یشتریب خشونت

 .دیرس گردنم به و کرد عبور امچونه از هاشلب

 به رو هاشلب و شد چنگ کتفم پشت انگشتاش

 :گفت و دیبوس رو گوشم الله. رسوند گوشم
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 یادا نخوام گهید و باشم خودخواه خوامیم»

 لمس وسوسه مقابل در. ارمیب در رو بودن زادهبینج

 قصد. کنم مقاومت خوامینم گهید خواستنت و کردن

 .«باشم داشته کمال و تمام رو خوامیم که یزیچ دارم

 رمس پوست و دیخر شونمیپر یموها نیب انگشتاش

 .کرد لمس وارنوازش رو

 نخواسته اندازه نیا به رو یزن میزندگ یتو هرگز»

 .«بودم

 بلندم راحت چنان و شدن حلقه کمرم دور دستاش

 یدنینوش سبک بشکه هی داره کردم احساس که کرد

 .کنهیم حمل رو

 :گفتم و دادم تکون هوا یتو رو پاهام

 .«امیلیو نیزم بذار منو»
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 یرو و گذاشت ساحل نرم سطح یرو رو من آهسته

 بهم دنیکش نفس مجال هاشبوسه. زد مهیخ بدنم

 .منداشت کردن فکر یبرا یفرصت یحت من و دادنینم

 گرمش یهانفس کردن، لمس رو صورتش دستام

 درآورد تن از رو راهنشیپ کرد،یم نوازش رو پوستم

 یکمرو صورتش بعد و گرفت ازم قیعم یابوسه و

 .زدیم نفسنفس بایتقر. داد فاصله

 .«بل ریبگ میتصم االن نیهم»

 .بود یفکر هر از یخال ذهنم

 «؟یمیتصم چه»

 از رو خودت و یکن فرار دمیم اجازه بهت دارم»

 .«یبد نجات دستم



 

Romanzo_o 1516 

 .شدم رهیخ هاشچشم به هیثان چند

 .«ندارم کردن فرار قصد من»

 یبرا یخوب آدم من. ریبگ یجد رو من هشدار بل،»

 هی االخرهب کهنیا رفتنیپذ یعنی بودن من با. ستمین تو

 .«شهیم شکسته قلبت یروز

 متس به شتریب و بردم فرو موهاش یالالبه رو دستام

 .دمشیکش خودم

 کنم فرار مسخره یهشدارها نیا با ستین قرار من»

 .«امیلیو

 هیشب یزیچ نگاهش درون. بود آشفته درونش یزیچ

 به هردو که یحس از وحشت. شدیم دهید وحشت به

 هب رو عقلمون افسار که یحس. میبود درومده اسارتش
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 داشت که یشیآت که بود یزمیه و گرفته دست

 .سوزوندیم رو وجودمون

 هرگز داشت، ییباال نفس به اعتماد شهیهم امیلیو

 ارانگ. بودمش دهیند مردد و آشفته و دفاعیب قدرنیا

 حاال هاشچشم. بود انداخته نیزم رو شیدفاع سپر

 کردن لمس از که بودن یاپسربچه یهاچشم مثل

 .ترسهیم آرزوهاش حباب

 گردنش یتو رو سرم کردم، حلقه دورش رو دستام

 اشنهیس یقفسه یرو یکوتاه یبوسه کردم، پنهان

 :گفتم و زدم

 ییایدر دزدان نیشرورتر از یکی تو دونمیم من»

 اتشمیتصم از دیبا که یهست یآدم وقتش به ،یهست

 و امیلیو دونمیم تو مورد در رو زیچ همه د،یترس
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 بهت من. ندارن یاثر من میتصم یرو کدومچیه

 ! «یباش خودخواه دمیم اجازه

 که یااجازه منتظر. بود جمله نیهم منتظر انگار

 .بذاره کنار رو دیترد نیآخر

 .بود ایدن بستر نیترگرم ساحل، نرم نیزم
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 شهاپلک یال دیخورش نور یپرتوها نیاول تابش با

 به یرنگ یاقهوه یموها از ینرم حجم. کرد باز رو

 هاجاز و دیخواب پشت به. کردنیم برخورد صورتش

 یهاشن. کنه گرم رو بدنش برهنه پوست آفتاب داد

 خارش یکم و کرده قرمز رو پوستش تنش ریز گرم

 .بودن کرده جادیا

 یرو که یبلند یهامژه و بل بسته یهاپلک به

 یهاگونه. دوخت چشم بودن انداخته هیسا هاشگونه

 رهیت رشونیز یخستگ از که ییهاچشم و برجسته

 گردن یرو که یادیز یهازخم. بود افتاده گود و شده

 یرنگیب به که ییهالب. شدیم دهید شیشونیپ و

 .زدیم
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 تحرک ایدر سمت به برهنه یبدن با و شد بلند جا از

 مطبوع یخنک دنیرس پاهاش به که امواج نیاول. کرد

 اپ قدم به قدم عجله بدون. گرفت فرا رو بدنش تمام

 رو وجودش تمام امواج داد اجازه و گذاشت ایدر به

 .رنیبگ بر در

 آغوش به یبرا رو دستاش و بست رو هاچشم

 .کرد باز طلوع دنیکش

 خشک رو سشیخ بدن و برگشت ساحل به یوقت

 .بود دهیخواب هنوز بل د،یپوش لباس و کرد

 شب لحظات تمام. موند رهیخ بل یچهره آرامش به

 احساس، کشمکش. بود متقابل یخواستن گذشته

 هک یکشش و لیم بود که یزیهرچ تمنا، و عقل جدال
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 ودب داده تن و کرده مختل زو منطقش داشت زابلیا به

 .بود ساعت چند تنها عمرش دیشا که یآرامش به

 یمبهم یهایکبود یجا د،یکش بل یبازو یرو دست

 بل حساس و فیظر پوست یرو هاشدست فشار از

 داده خرج به خشونت یادیز احتماال. شدیم دهید

 با دادن خرج به لطافت که نبود یمرد امیلیو. بود

 .باشه بلد رو هازن

 و دیلرز هاشپلک بل، یبازو یرو دستاش حرکت با

 .شد باز هم از

 .نشست امیلیو یرو آلودشخواب و خمار نگاه

 داده بهت رو شکار هی قول. بل کرده طلوع دیخورش»

 «؟یهست شکار آماده صبحونه یبرا. بودم
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 ارانتظ طبق بشه، اریهوش که دیکش طول قهیدق چند

 .کرد قبولرو شنهادیپ مشتاقانه امیلیو

 .زدن جنگل دل به روکمانیت با هردو

 باالخره و کرد دنبال رو یکبک یپاها رد امیلیو

 و تگذاش ینیب یرو رو دستش پرنده یصدا دنیباشن

 .برداره قدم کنارش سکوت در تا زد اشاره بل به

 .بودن دنید قابل مقابل نیزم در کبک نیچند

 :زد لب آهسته

 که هنیا یریبگ ادی شکار یبرا دیبا که یاصل نیاول»

 هک یاگله نیب از شهیهم. باشه زرنگ دیبا یشکارچ

 اونه از رتاحمق و ترتنبل یکی یکنیم دایپ شکار یبرا

 تا یقتو ،یکن ریتاخ خطر طیشرا تو یوقت. کنه فرار که

. یفتیم یشکارچ دام به ،ینکن فرار هست فرصتش
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 راحت هاکبک. ستنین یباهوش یهاپرنده هاکبک

 چند هیکاف فقط و موننیم جا راحت خورن،یم بیفر

 .«راحت طعمه هی به بشن لیتبد تا بمونن جا قدم

 :گفت و گرفت نشونه دقت با رو کمانش

 جا وقت.اون. جلو کن پرت و بردار سنگ هی»

 .«ریبگ هدف رو هامونده

 یصدا. کرد پرت و برداشت یازهیرسنگ بل

 پرواز هوا به سرعت به هاکبک شد باعث زهیرسنگ

 و شده جیگ کبک دو داشت انتظار که همونطور. کنن

. نداشتن پرواز قصد و دنیدویم نیزم یرو هدفیب

 مه بل ریت بعد یاهیثان و کرد رها چله از رو اول ریت

 .شد رها کمان از
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 کبک دو و دیرس گوش به یزدن بال بال یصدا

 .دنیغلت نیزم یرو آلودخون

 :گفت و آورد نییپا رو کمان امیلیو

 نباش، ساده. جنگله نیهم تیحکا هم آدما ما یزندگ»

 !«ینش یشکارچ طعمه تا نمون عقب

 .گرفت رو هاکبک یپاها و رفت جلو هابوته نیب از

 :گفت و دیکش رونیب غالف از رو خنجرش

 .«هیذیلذ خوراک کبک کباب صبحونه یبرا»

 .کردیم تماشا و ستادهیا فاصله با مدت تمام بل

 یاهیثان یحت ای کنه خراب رو روز نداشت قصد امیلیو

 .بده دست از رو ازش
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 ضمح به ،یکشت به برگشتن محض به بود مطمئن

 ارتباط ،یبعد مقصد به دنیرس یبرا حرکت شروع

 قرار طیشرا ریتاث تحت دوباره بل و خودش نیب

 .رهیگیم

 زا دور که یزمان تنها بودن، آزاد که بود یزمان تنها نیا

 .باشن هم کنار تونستنیم هاملوان چشم

 ردهک استفاده اومده شیپ فرصت از اعتراض بدون بل

 درست خودش یبرا دیسف یهاگل از یگردنبند بود،

 ریمس در بود، کرده یریگیماه امیلیو همراه بود، کرده

 مسخره یزهایچ به و زده قدم هم کنار سبز و یجنگل

 گنج ،یبعد مقصد از یحرف کدومچیه. بودن دنیخند

 کرده رفتار یجور و اوردهین زبون به مشکالت و

 .هستن یعاد یزوج انگار که ودنی
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 روز دو نیا تمام از که بشه نیا منکر تونستینم

 و بود برده لذت اشلحظه به لحظه از. بود برده لذت

 اپ پشت کاش که زد سرش به فکر نیا بار کی یحت

. موندیم بل کنار نجایهم و ها برنامه تمام به زدیم

 .بود یدیبع و زیانگجانیه تصور

 هک بود رفته خواب به آغوشش در بل بود، شب مهین

 .دیشن رو ییهاقدم شدن کینزد یصدا

 پشت که رفت یاهیسا سمت به و شد بلند جا از

 .بود منتظر و ستادهیا درخت

 «شده؟ یخبر»

 .شد گرفته سمتش به یکاغذ

 «تانیکاپ دهیرس شما یبرا»
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 خطوط یرو نگاهش. کرد باز و گرفت رو کاغذ

 .دیچرخ

 . شدن ور شعله درونش متضاد حس دو 

 یفور دیبا. باشن حرکت آماده فردا بگو ها ملوان به»

 .«میریم متروک شهر سمت به

 آرامش عمر بازگشت، بل کنار رسان، خبر رفتن با

 رفتن تاب و تب در وجودش از یقسمت. بود کوتاه

 دنیچش زیآم جنون فکر گهید یمین و بود گنج دنبال

 ...زن نیا کنار آروم یزندگ هی
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 به یادیز یهاشب بود، رفته بستر به یادیز یهازن با

 بود، کرده زمزمه گرانید گوش در رو عشق دروغ

 اب یزیچ هی اما بود دهیچش رو یمتفاوت یهالمس طعم

 از ینافتیندست یقسمت بل انگار. داشت فرق شهیهم

 از هم خودش که یقسمت. بود کرده لمس رو روحش

 .بود اطالعیب وجودش

 که زدیم پاودست یجهنم در داشت انگار حاال

 هیقب مثل بل. کردیم سخت براش رو گرفتن میتصم

 نکرده فکر بهش که بود یزیچ تنها نیا. نبود هازن

 ریرگد بود نکرده یزیربرنامه براش که یزیچ تنها. بود

 .بود شدن زن نیا

 که یزیچ اون یهمه دادیم پروبال احساسش به اگه

 .رفتیم دست از بود دهیکش نقشه براش مدت نیا
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 ینهیس یقفسه یرو که دوخت چشم یبندگردن به

 با. کردیم ییخودنما شب یکیتار در بل یبرهنه

 در حاال اگه. کرد لمس رو زیآو سرانگشتاش

 ...شدیم متزلزل مشیتصم

 .رفتیم دست از زیچ همه زن هی خاطربه

 داشت؟ رو ارزشش

 ارافک از بود پر ذهنش. دیچرخ پشت به یقراریب با

 دستش و خورد یتکون خواب در بل. سروسامونیب

 یپهلو به رو صورتش و کرد حلقه امیلیو دور رو

 .چسبوند امیلیو

 .دیلرز اشنهیس درون یزیچ
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 دیرسیم نظربه مظلوم و دفاعیب چنان خواب موقع بل

 به قلبش بود امیلیو یجا هم یاگهید مرد هر اگه که

 .فتادیم لرزه

 .کرد زمزمه رو یزیچ یقراریب با

 یزمزمه از کرد یسع و کرد کینزد رو سرش امیلیو

 .بشنوه یزیچ بل یآشفته و نامفهوم

 یهاانگشت خورد، تکون بازهم یقراریب با بل

 طفق امیلیو و شدن مشت امیلیم نهیس یرو دستش

 بل نامفهوم یآواها از رو خودش اسم تونست

 .بده صیتشخ

 میتصم نیتراشتباه د،یکش هاشقهیشق به دست کالفه

 شب سه دو با کردیم فکر. بود گرفته رو عمرش

 هیبق مثل بل با گذروندن وقت و رهیجز در موندن
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 درونش یتمنا تند تب و شده برطرف عطشش هازن

 .بود نکرده رو کار ینجایا فکر شه،یم خاموش

 االح بلکه بود نشده خاموش تنها نه که یاشعله فکر

 . سوزوندشیم درون از داشت قبل از شتریب

 ورد رو دستش د،یچرخ پهلو به بل، فیخف لرزش با

 د،یکش آغوش در کامل رو اون و کرد محکم بل کمر

 با و دیبوس رو موهاش و یشونیپ نیب مرز آهسته

 داشت نهیس یتو هم یقلب مگه کرد، فکر یدرماندگ

 بشه؟ عاشق بخواد که
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 .بود حرکت آماده یکشت دیخورش طلوع با

 که ودشب دهیبوس یجور بل ،یکشت به برگشت از قبل

 هم بل دیشا. بود یخداحافظ یبرا یا.بوسه انگار

. کردیم احساس رو بود کرده حس امیلیو که یزیچ

 رارتک گهید نبود قرار که ییبایز لحظات انیپا حس

 .بشه

 حرکت آخر مقصد سمت به تعلل بدون یکشت

 هشب گذاشتن پا یبرا امیلیو حاال که یمقصد. کردیم

 خودش فقط دونستیم که یمقصد. بود آماده

 .گهید چکسیه نه و بل نه اد،یب بر پسش از تونهیم

 . یروزیپ از بود مصمم

 بار نیچندم یبرا و داد هاملوان به رو دستورات

 امیلیو که بود ییجا تنها نیا. کرد یبررس رو اشنقشه
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 یهرکس از بهتر. کنه کاریچ دیبا دونستیم قیدق

 .دونستیم

 صدا اندرو بعد. کرد مرور بار نیچندم یبرا رو نقشه

 .زد

 و گذاشت یاگوشه رو بود دستش که یلیوسا اندرو

 .شد کینزد

 «بله؟»

 سهوا؟ ای کرد حذف عمدا رو تانیکاپ کلمه

 ما از نفر هی فقط. میبرس متروک شهر به که یموقع

 یکس که یدونیم. منم اونم بذاره اونجا به پا تونهیم

 ازت نیبنابرا نداره رو یکار نیچن ییتوانا من جز

. یبرندار زابلیا از چشم رفتم یوقت خوامیم

 «؟یامتوجه
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 دیدیم اندرو یهاچشم در که ینفرت ای کردیم اشتباه

 انگار بود بیعج یخشم از پر نگاهش بود؟ یواقع

 رو امیلیو خودش یهادست با تونستیم اگه

 .کردیم ستینسربه

 «تانیکاپ بله»

 مایلیو. بود مشخص هم صداش تن از خشم نیا یحت

 :گفت و کرد یبررس رو صورتش حاالت موشکافانه

 «اندرو؟ یدار من با یمشکل»

 و کرد صاف رو صداش شدن، مشت اندرو یهادست

 :گفت

 .«لیو تانیکاپ ریبگ فاصله زابلیا از»

 :گفت و داد باال ییابرو امیلیو
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 !«رمیگینم دستور تو از روابطم یبرا من»

 یسکو یرو رو مشتش یعصب و رفت جلوتر اندرو

 هخف خشم از که ییصدا با و آورد فرود امیلیو مقابل

 :گفت بود شده

 سرت یتو یهرچ از. دونمیم رو هاتبرنامه من»

 اون یپا. بکش خط رو زابلیا دور. دارم خبر گذرهیم

 مونب دور زابلیا از. نکن باز فتیکث یهابرنامه به رو

 ...«تانیکاپ

 :گفت سرد یلحن با امیلیو

 به چه. داره دوست منو بل ؟یکنیم دیتهد منو یدار»

 خودش خواست با اون اد،ین چه ادیب خوش مذاقت

. نکردم یزیچ چیه به مجبورش من. مونده من کنار

. هخودت مشکل ،ینبود انتخابش تو که یناراحت اگه
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 وت چرا یبفهم تا یبنداز خودت به ینگاه هی بهتره

 !«ینبود بل انتخاب

 :داد ادامه و دیکش یقیعم نفس

 رشپ یسکو تا یکن دیتهد منو گهید بار هی هیکاف و»

 .«ینیبیم عمرت به که باشه  یزیچ نیآخر

 اشبر اندرو دیتهد. گرفت فاصله و زد اندرو به یاتنه

 لب یرو اندرو که یتیمالک حس. بود شده تموم گرون

 احساسات و خودش از. دادیم آزارش داشت

 .بود یعصبان شتریب سرکشش

 هب دنیرس یبرا بود، قلبش اگه احساس نیا یشهیر

 !کردیم فدا رو قلبش دیبا هدفش
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*** 

 داشت اندرو با که یصحبت نیآخر از یروز چند

 صحبت باهاش اندرو نه که یروز چند. بود گذشته

 . بل نه و بود کرده

 به دونستیم. بندازه هانقشه به ینگاه بود کرده یسع

 ریمس نقشه یرو از دیبا و شدن کینزد متروک شهر

 از دورتر ییجا حواسش تمام اما کردیم یبررس رو

 ...دورتر یکنج. بود دستش یتو یبرگه

 تیعصبان با اندرو. بود بل با اندرو یمشاجره شاهد

 رو یزیچ دادیم تکون هوا در رو دستاش کهیدرحال

 داده امیلیو به که یهشدار قطعا. دادیم حیتوض بل به

 خواستیم ازش و کردیم تکرار بل یبرا رو بود
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 آرامش با اما بل. کنه قطع رو امیلیو با ارتباطش

 و گذاشت اندرو یبازو یرو رو دستش زد، یلبخند

 .کنه آرومش داشت یسع دیرسیم نظربه

 بل کهنیا دنید. افتاد جوش به رگانش در خون

 مرگ حد به تونستیم بود اندرو دادن یتسل درحال

 لشیدل دونستینم هم خودش و کنه شیعصبان

  گه؟ید یزیچ ای بود حسادت

 مهه انگار. بود کرده رییتغ نشونیب رابطه در یزیچ

 عوض بودن گذاشته ساحل به پا که یزمان از زیچ

 بیعج زیچ همه شدن یکشت وارد محض به و شده

 احساس خودش در که یبیعج یکالفگ. بود شده

 حرف یبرا گهید که بل تربیعج سکوت با کرد،یم

 ازش که ینگاه و شدینم شقدمیپ باهاش زدن
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 اقامت شب سه دو مگه. دادیم آزارش دیدزدیم

 بل یبرا ییایرو ییهاشب به رو ساحل در دونفره

 هدیناد و دنیکش عقب نیا پس بود؟ نکرده لیتبد

 از بود؟ شده مونیپش بود؟ یچ ینشونه گرفتن

 جهینت نیا به االن بود؟ گذرونده لیو با که ییهاشب

 باشه؟ یترمناسب نهیگز اندرو دیشا که بود دهیرس

 محاسبه یهانقشه تمام شد متوجه اومد که خودش به

 یهاگوشه که فشرده یقدر به دستش یتو رو شده

 دیبا کرد، رها رو شده مچاله یکاغذها. شده پاره نقشه

 . کردیم صحبت بل با

 و خواستن نیب ؟یچ خودش یدرون کشمکش

 یتهسرو چیه انگار که بود افتاده یبرزخ در نخواستن

 سروسامون احساسات به توجه بدون. نداشت
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 از دور ییجا دیبا. رفت بل اتاق سمت به اشنگرفته

 نیخشمگ نگاه که ییجا. کردیم صحبت باهاش اندرو

 . نکنه پرت رو بل حواس اندرو

 . زد در به تقه چند دیرس که اتاق در پشت

 «بله؟»

 «داخل؟ امیب تونمیم»

 چهره. شد باز در بعد و دیشن رو بل یپاها یصدا

 . شد ظاهر در پشت بل متعجب

 «؟یزنیم در حاال تا یک از»

 . شد بسته سرش پشت در و شد اتاق وارد

 .«باشم جنتلمن هی دارم یسع که یموقع از»
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 یحت. شد رهیخ بل یهاچشم به کرد، مکث هیثان چند

 متوجه و بخونه رو نگاهش حالت تونستینم

 . بشه احساساتش

 «ه؟یچ انیجر»

 "دیپرس استفهام با و رفتن باال بل یابروها

 «؟یانیجر چه»

 «؟یدونینم که کنم باور»

 تا دیکش یقیعم نفس شد، ترکینزد بهش ارادهیب

 هک ییبو. بکشه مشام به رو بل یآشنا یبو دیشا

 . ارهیب همراه به الیخ آرامش براش تونستیم

 .«شمینم متوجه»

 «؟یکنیم فرار ازم چرا»
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 .انداخت هیسا بل نگاه در یزیچ

 .«کنمینم فرار من»

 «؟یجد»

 .دوخت بل یهاچشم عمق به رو زشیت نگاه

 حرف باهام هم کلمه کی یکشت به میبرگشت یوقت از»

 رفتار یجور. یومدین هم من کینزد یحت. ینزد

. تمهس یکشت نیا تانیکاپ تنها من انگار که یکنیم

 «بل؟ رفته کجا لجبازت و طلبجنگ هیروح

 نه زدیم صداش بل یوقت شهیهم برخالف بارنیا

 زابلیا به را حرفش نه و زد غر نه د،یکش درهم چهره

 :گفت و زد یمحو لبخند تنها. کرد حیتصح
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 یکس تو. یتانیکاپ خودت تو هدف نیآخر یبرا»

 هیقض نیا تیهدا پس. بشه شهر وارد قراره که یهست

 .«توئه با

 .«ستین من جواب نیا که یدونیم خودت»

 دنیشن به. زدن حرف به کنه وادارش خواستیم

 یعصب دنشینشن از شدت به روز چند نیا که ییصدا

 . بود شده

 «گفته؟ یزیچ بهت اندرو»

 «مهمه؟»

 «ست؟ین»

 تیاهم گرانید حرف به لیو تانیکاپ تاحاال یک از»

 .«دهیم
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 اب زابلیا. شد سفت فکش و فشرد بهم رو هاشلب

 برعکس رو طیشرا تونستیم هم کوتاه جمله چند

 ره؟یبگ یاعتراف چه خواستیم. کنه
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 که یاهیثان از که افتاده یاتفاق چه بدونم خوامیم»

 که یشد یابهیغر به لیتبد انگار یشد یکشت سوار

 .«شناسمتینم

 «؟یخواستیم که ستین یزیچ نیا مگه»

 رو تنش عطر که بود ستادهیا کشینزد اونقدر حاال

 مبارزه دستش سرانگشت با. کردیم احساس راحت

 زطر به. ادین باال بل دنیکش آغوش در یبرا تا کرد
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 آغوش به آتش در بدنش سلول به سلول یبیعج

 . سوختیم بل دنیکش

 .«بل بزن حرف واضح»

 ساحل یتو منو روز سه نیا یخواستینم مگه»

 ؟یکن ردوبدل رو خبرهات راحت تا یکن سرگرم

 که یبش مطمئن و یبد انجام رو هاتیزیربرنامه

 «؟یاریب بدست رو آخر دیکل قراره

 هب صراحت نقدریا بل نداشت انتظار. شد سالح خلع

 . بده خرج

 «؟یدار یحرف خب؟»

 قبل خواستمیم فقط. بل کنم سرگرمت خواستمینم»

 یزیچ د،یکل نیترمهم از قبل مرحله، نیترخطرناک از

 تجربه خواستمیم. بدم انجام داشتم رو آرزوش که
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 دزد که کنم یزندگ یآدم مثل روز سه... روز سه کنم

 !«ستین ییایدر

 «ها؟برنامه از من گذاشتن کنار با»

 .نشست بل یشونه یرو دستش

 ستین قرار. یکن ریدرگ رو خودت تو نبود قرار»

 هک باشه تو مراقب دادم اخطار اندرو به. یبش ریدرگ

 .«ینذار متروکه شهر به رو پات

 :گفت و کرد اخم بل

 و هیچ اونجا که دمیشن. دمیشن اینا از رو زیچ همه من»

 راه هی...کن فراموشش...امیلیو. یکن کاریچ واقعا قراره

 ...«گهید
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 حان میتقد رو آخر دیکل دیبا ای! ستین یاگهید راه»

 .«کنم فدا رو زایچ یسر هی دیبا من ای م،یکن الک

. گذاشت امیلیو صورت ریز و آورد باال رو دستش با

 امیلیو. نشست امیلیو صورت یزبر یرو دستش کف

 لمس نیهم از قیعم یآرامش. بست چشم ارادهیب

 ...کوتاه

 :گفت آروم ییصدا با بل

 «فته؟یم یاتفاق چه یایبرن پسش از اگه یدونیم»

 ننگاهشو نیب اتصال داد اجازه و کرد باز چشم امیلیو

 .بشه برقرار

 .«دونمیم»
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 و نشوند بل ینیب یرو یابوسه برد، جلو رو سرش

 :گفت

 دیبا وقتاون کنم، اشتباه هی اگه...امیبرن پسش از اگه »

 ستین مهم من یبرا. بشه فدا تربزرگ یلیخ زیچ هی

 جامان رو دیبا که یکار باالخره من. فتهیم یاتفاق چه

 دور ازت دیبا بگه بهم اندرو که یبعد دفعه اما. دمیم

 .«نییپا نکنم پرتش یکشت از دمینم قول بمونم،

 :گفت و دیخند آهسته

 .«باش نداشته کار اندرو به»

 کی د،یجه بل سمت به آماده یپلنگ مثل امیلیو

 یراحت به و کرد حلقه بل یپاها ریز رو دستش

 :گفت و کرد بلندش
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 یجلو یحت! یکن یدور ازم نکهیا از متنفرم ،یدونیم»

 ...«خدمه

 :تگف و چسبوند امیلیو یشونیپ به یشونیپ بل

 تانیکاپ تو و هستم تورنادو تانیکاپ من خدمه یجلو»

. اشهب داشته فرق قبل با یزیچ چیه ستین قرار...لیو

 ...«گرانید یجلو نه

 کهیدرحال و انداخت تخت یرو رو بل ام،یلیو

 :گفت بودن دهیبر رو بل نفس هاشبوسه

 نیا مورد در برگشتم متروکه شهر از کهنیا از بعد»

 .«میکنیم صحبت هیقض

*** 

 ... متالطم ایدر و بود گرفته و یخاکستر آسمون
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 :زد ادیفر یباندهید یباال از اینا

 !نمیبیم رو یخشک...یخشک -

. بود دهید امیلیو بده رو یخبر نیچن کهنیا از قبل

 به رو بودن متروکه شهر برفراز که یاهیس یابرها

. ودنب منتظرش که اهیس یکشت دو و بود دهید وضوح

 ییجا قطعا کنن آماده براش بود قرار که یزیچ هرسه

 مواجه باهاش بود قرار که یزیچ فکر از. بود همونجا

 . افتاد تپش به قلبش بشه

 به اششده قطع دست مچ شدیم یعصب هروقت

 پوست فیخف گزگز تونستیم هم حاال. فتادیم گزگز

 از. کنه احساس رو نداشت وجود گهید که یدست

 قالب سرد سطح یرو رو سالمش دست عادت یرو

 . دیکش یفلز



 

Romanzo_o 1551 

 با بل. کرد احساس خودش کنار رو بل حضور

 :گفت نگران ییصدا

 .«میدیرس»

 :زد لب آهسته لیو

 .«میدیرس»

. هبش ادهیپ یکشت از امیلیو جز نبود قرار چکسیه

 هرگز الک جان. نداشت شدن ادهیپ یاجازه کسچیه

 امیلیو چون. بشه موفق مرحله نیا در تونستینم

 هیبق که دونستیم الک مورد در ییزهایچ

 .طورنیهم هم متروک شهر مورد در. دونستنینم

 داخلش بتونه یآدم هر که نبود ییجا متروک شهر

 متروک شهر خاک یرو تونستنیم ییکسا فقط. بشه

 به ونورودش یول باشن یکشت هی تانیکاپ که بذارن پا



 

Romanzo_o 1552 

 همراه به ازمندین. بود یطیشرا ازمندین متروک شهر

 ...زیچ سه داشتن

. بود یضرور دیکل آوردن دستبه یبرا که یزیچ سه

 یکی فقط الک جان بود مطمئن امیلیو که یزیچ سه

 !شتریب نه. داره رو اونا از

241 

 

*** 

 ... متالطم ایدر و بود گرفته و یخاکستر آسمون

 :زد ادیفر یباندهید یباال از اینا

 !نمیبیم رو یخشک...یخشک -
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. بود دهید امیلیو بده رو یخبر نیچن کهنیا از قبل

 به رو بودن متروکه شهر برفراز که یاهیس یابرها

. ودنب منتظرش که اهیس یکشت دو و بود دهید وضوح

 ییجا قطعا کنن آماده براش بود قرار که یزیچ هرسه

 مواجه باهاش بود قرار که یزیچ فکر از. بود همونجا

 . افتاد تپش به قلبش بشه

 به اششده قطع دست مچ شدیم یعصب هروقت

 پوست فیخف گزگز تونستیم هم حاال. فتادیم گزگز

 از. کنه احساس رو نداشت وجود گهید که یدست

 قالب سرد سطح یرو رو سالمش دست عادت یرو

 . دیکش یفلز

 با بل. کرد احساس خودش کنار رو بل حضور

 :گفت نگران ییصدا
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 .«میدیرس»

 :زد لب آهسته لیو

 .«میدیرس»

. هبش ادهیپ یکشت از امیلیو جز نبود قرار چکسیه

 هرگز الک جان. نداشت شدن ادهیپ یاجازه کسچیه

 امیلیو چون. بشه موفق مرحله نیا در تونستینم

 هیبق که دونستیم الک مورد در ییزهایچ

 .طورنیهم هم متروک شهر مورد در. دونستنینم

 داخلش بتونه یآدم هر که نبود ییجا متروک شهر

 متروک شهر خاک یرو تونستنیم ییکسا فقط. بشه

 به ونورودش یول باشن یکشت هی تانیکاپ که بذارن پا

 همراه به ازمندین. بود یطیشرا ازمندین متروک شهر

 ...زیچ سه داشتن
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. بود یضرور دیکل آوردن دستبه یبرا که یزیچ سه

 یکی فقط الک جان بود مطمئن امیلیو که یزیچ سه

 !شتریب نه. داره رو اونا از

 فتنشر نییپا یبرا قیقا شد، ساحل به کینزد یکشت

. کردیم اشبدرقه نگران بل نگاه. بود شده آماده

 دیبا. بشه رهیخ بل یهاچشم به و برگرده خواستینم

 دینبا. بود مدت نیا تمام که یمرد بود،یم خودش

 . بشن منطقش مانع احساسات دادیم اجازه

 فاصله یکشت از و شد قیقا سوار یخداحافظ بدون

 یگون سه. رفت گهید یکشت دو سمت به گرفت،

 رهیزج سمت به و گرفت لیتحو رو شده بسته بزرگ

 هب بودن، شده وصل بهم یطناب با یگون سه هر. رفت

 طناب سر امیلیو. بود سخت دادنشون حرکت هرحال
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 ساحل سمت به رو قیقا و داشت نگه دست در رو

 . کرد تیهدا

 شنزار یرو پا اگه. کرد مکث دیرس که ساحل به

 گهید. نبود یبرگشت راه گهید ذاشتیم ساحل

 .کنه ترک رو نجایا یراحت نیهم به تونستینم

 داخل فرستاده رو نفر نیچند الک جان بود دهیشن

 شهر به گذاشتن پا محض به همه و متروک شهر

 زمال تیصالح چون بودن شده شهر اشباح به لیتبد

 به ورود یبرا بفهمه تا بود رفته الک جان. نداشتن رو

 ...داره ازین یچ به شهر نیا

 ...دونستیم یهرکس از بهتر امیلیو که یزیچ

 رو طناب و گذاشت شنزار یرو پا. شد ادهیپ قیقا از

 .دیکش خودش دنبال



 

Romanzo_o 1557 

 درونش یحس نیزم یرو پاهاش لمس محض به

 ...متروک شهر به اتصال از یحس. گرفت انیجر

 ...ییتنها حس

 ...نهیک و بغض نفرت، از پر سرد، یحس

 ...شهر حس

 بود، شده ترک جانب همه از بود، متروک شهر نیا

 فراموش شدگان، طرد شدگان، ترک به متعلق ییجا

 ...شدگان

 یرو پا یهرکس خواستیم وجود همه با که یشهر

 قرار ریتاث تحت رو ذارهیم کشیتار و نحس خاک

 رتباطا روح با بلکه جسم با نه میمستق نیبنابرا. بده

 روح ن،یزم نیا یرو گذاشتن پا محض به. گرفتیم

 .خوردیم گره نیزم روح به شخص
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 مثل گهید متروک شهر از شدن خارج از بعد کسچیه

 .نبود قبل آدم گهید شد،ینم قبل

 بود یکس تنها دیشا. دونستیم خوب نویا هم امیلیو

 ...دونستیم که

 بل خواستینم. بذاره نجایا به پا بل خواستینم

 نیا خواتسینم. بده دست از رو درونش یهاارزش

 .کنه لمس رو نفرت و نهیک

  .بود پاک ینفرت نیچن لمس یبرا یادیز بل روح

 هرش گورستان به دیبا. دیکش خودش دنبال رو طناب

 طنب به و ساده چشم به رفتنش که یریمس. رفتیم

 . بود سخت

 بلند شتریب پشتش یهاسهیک از ناله یصدا قدم، هر

 . شدیم
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  قایدق دیبا گذاشتیم متروک شهر به پا که یکس

 . داشتیبرم گورستان تا قدم پنجاه

 که یقدم هر با نبود، یعاد یهاقدم ها،قدم نیا اما

 شوک مثل یاضربه انگار رفتیم جلو و داشتیبرم

 . شدیم وارد روحش به

 سرد، ییروین انگار. بود یکیتار ذره به ذره قیتزر مثل

 چنگ روحش به نفرت پر و کیتار نحس،

 . انداختیم

 زنده ذهنش در رو بد و کیتار یاخاطره قدم هر

 . کردیم

 یگرسنگ شدت از که کیکوچ یابچه پسر اول، قدم

 زا شده کبود صورت به حواسش یکس و کردیم هیگر

 .نبود بچه هیگر
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 ساله شش یپسرک به که یخراب یهاگوجه دوم، قدم

 شدنیم پرتاب

 هم یپسرها تمسخر از پر یشعرها یصدا سوم، قدم

 ...سالش و سن

 زد گوشش به پدر که یلیس چهارم، قدم

 بود زده چنبره انبار یگوشه گرسنه یوقت پنجم، قدم

 بودن ارتباط در شینامادر با که ییمردها دهم، قدم

 ...ستهیبا مقابلشون برهنه کردنیم مجبورش یوقت

 ...شینامادر یهاشکنجه و آزارها پونزدهم، قدم

 ...هاشالق یصدا ستمیب قدم

... 

 ...سوختیم آتش ونیم در که یکشت نه، و چهل قدم
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 ...مرگ ینشونه با یکاغذ پنجاه، قدم

 

 ،برداشت که رو قدم نیپنجاهم شد، که گورستان وارد

 چشماش. شد یته یخوب حس هر از درونش انگار

 تلخ خاطرات از یباتالق در ذهنش و شد رهیت و سرد

 . رفت فرو

. داشت وجود قبر کی فقط بزرگ گورستان وسط در

 یاکحک و یخاکستر یسنگ با اسم، بدون لیطو یقبر

 . شده

 رشه جسم دیشا بود، مدفون قبر نیا درون که یکس

 و خس سرد باد ستاد،یا قبر سنگ کنار یوقت. بود

 و کیتار آسمون و درآورد حرکت به رو خاشاک

 .کرد وجود ابراز یغرش یصدا با یابر
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 . کردیم حس رو ییصدا

 جسم گوش با نه انگار. کردیم حس بلکه دیشنینم

 اسمش که ییصدا. کردیم حس روح گوش با بلکه

 .خوندنیم فرا رو

 «؟یاآماده کردن فدا یبرا...امیلیو»

 . بود مرده نگاهش در یزیچ گرفت، باال رو سرش

 زخم ذره ذره قدم پنجاه نیا از قدم هر با که یروح

 . بود مرگ به رو یزیرخون از حاال و خورده

 رو طناب. شد شل سردش یهاانگشت نیب از طناب

 . کرد رها

 .داشت یقربان سه به ازین متروک شهر گورستان

 ...دشمن کی و دوست کی همخون، کی
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 بودن همراهش که ینفر سه سر از رو هایگون

 ...زن کی و مرد دو. برداشت

 . شده بسته یدهان و پاها و دست با

 یریپ گرد نشست، فینح یمرد چهره یرو نگاهش

 و ودب گرفته بر در رو صورتش فیکث یخاکستر مثل

 آشنا ییهاچشم گرفته چرک و فیکث یصورت نیب

 . دیدرخشیم

 :گفت یسرد به

 !«برگشته پسرت...پدر سالم» 
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 رنگ نگاهش و شد گشاد هاشچشم گنگ مردمک

 در پدرش دنید زد، پوزخند امیلیو. گرفت یناباور

 .بود جالب یروز و حال نیچن

 گذشت؟یم سال چند بودش دهید که یبار نیآخر از

 ینشون که بودن یاشده خراب همون ساکن هنوز پس

 .کنن داشونیپ هیبق و نوئل تا بود داده

 ییهادست با که رفت یکس نیدوم مقابل زنان قدم

 هریخ بهش وحشت از شده گشاد ییهاچشم و بسته

 .بود

 ارآشک نگاهش در که ینفرت با و شد خم جلو به یکم

 :گفت بود
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 یحت. نکردم فراموش تورو من یول رفته؟ ادتی منو»

 روز هر. باشم کرده فراموشت که نبوده هم لحظه کی

 یواکنش چه نمتیبب دوباره اگه که کردم فکر نیا به

 «دارم؟

 تمام که ینامادر. بود زدهوحشت آشکارا زن چهره

 براش رو کنه تجربه تونهیم بچه هی که ییهایبد

 .بود کرده یتداع

. ستادیا سوم نفر یروبهرو و گذشت زن مقابل از

 ...یمیقد دوست

 .دیدزد دوستش نیتریمیقد صورت از رو نگاهش

 .بشه مردد خواستینم

 .نبود وقتش
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 به شده وصل طناب و دیکش رونیب یخنجر

 مرد لباس چنگ دستش. دیبر رو پدرش یهادست

 .کشوند قبر سنگ یرو خودش با رو اون و شد

 :گفت و بزنه زانو کرد مجبورش

. یبکش نفس هنوز ،یباش زنده هنوز کردمینم فکر»

 تو هیشب یا.ذره یحت خوشحالم نمتیبیم که حاال

 ور زهایچ یلیخ یجلو یتونستیم که ییتو. نشدم

 اما یکن محافظت پسرت تنها از یتونستیم. یریبگ

 «نه؟ مگه ینکرد

 :گفت و فشرد مرد یگلو ریز رو خنجر

 .«هستم تو خونهم کهنیا از کنمیم شرم»

 :گفت و دیکش رونیب مرد دهن از رو پارچه
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 «آخرت؟ جمله یبرا دمیم فرصت هی»

 :گفت کنان هنهن مرد

 تا...موقع همون دیبا...یبود ینحس بچه هم اول از »

 ...«تو مثل یاتوله شر از...بود وقت

 ریز رو خنجر. برسه انتها به جمله نداد امون امیلیو

 . کرد سرخ رو دیسف سنگ خون و دیکش گردن

 ...«شهر یبرا یقربان نیاول»

 اب امیلیو شدن کینزد دنید با زن رفت، زن سمت به

 .بود افتاده غیجغیج به خفه ییصدا

 درحال بدن یرو کرد پرتش و دیکش رو زن یموها

 .پدرش دادن جون
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 از. زارمیب ازت چقدر یکن درک یتونینم »

 هایمشتر واسه رو لبات یوقت از...نگاهت از...صدات

. بدن آزارم یدادیم اجازه بعد و یکردیم غنچه

 تا یکرد ولم ؟یسوزوند رو کمرم پشت چندبار

 اومدم خودم و مرگ هیسا شدم حاال اما. رمیبم

 ...«فیکث خوک ریبم...سراغت

 تمام خون داد اجازه د،یکش رو خنجر تعلل بدون

 .کنه پر رو سنگ

 هب آغشته یهادست زد،یم مشامش به خون تلخ یبو

 :گفت و دیکش یشونیپ یرو رو خونش

 ...«شهر یبرا دوم یقربان»
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 .بود زده خی سر فرق تا پا نوک از بود، شده سردش

 با ترشیب نفرت تلخ طعم شدیم ختهیر یخون هر انگار

 .شدیم نیعج بدنش یپ و رگ

 در داشت یدلرحم و ترحم احساسات، شعله

 یمرد به رو اون و شدیم خاموش وجودش

 .کردیم لیتبد القلبیقس

 ...شهر یخواسته شدن کامل تا بود مونده نفر نیآخر

 ...متروک شهر

 سنگ کینزد نیزم یرو. کرد بلند رو مرد نیسوم

 :گفت و نشوند

 هی چون متروک؟ شهر گنیم نجایا به چرا یدونیم»

 !«مهم داستان هی. داره داستان
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 :گفت و کرد پاک مرد لباس با رو خنجر سرخ خون

 رتاج یمرد. بود ثروتمند و آباد یشهر نجایا یزمان»  

 هک کردیم یزندگ نجایا مهربون و رحمدل ثروتمند، و

. کردیم کمک کارهاشون یتو شهر مردم به شهیهم

 زمیه گهید یکی یبرا زدیم شخم مزرعه یکی یبرا

 ور غذاش یکی با و دادیم قرض پول یکی به بردیم

 ششمار که کرد یخوب مردم به نقدریا. کردیم میتقس

 داشت که ییروزها از یکی. بود رفته در همه دست از

 یتو گردوندیبرم شهر به رو خودش یتجار کاروان

 ونست،نت ادیب رونیب کرد تقال یهرچ. افتاد باتالق هی

 ثروتش و طالها سهیک کردن، کمک یجا همراهانش
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 .گذاشتن جا سر پشت رو اون و رفتن و برداشته رو

 روح باتالق. ببلعهرو مرد اون باتالق دادن اجازه

 انگرید به یزندگ همه گفت مرد به. بود شهر کیتار

 پشت بهت یراحت به گرانید یول ،یکرد کمک

 دمر باتالق. نیبب خودت یهاچشم با و برو. کننیم

 هب و رفت یزخم و فیکث مرد. برگردوند نیزم به رو

 رفرا و دنیکش غیج دنشید با شهر مردم. دیرس شهر

 کچل. بود شده الخلقهناقص مرد چهره چون کردن

 با اول مردم. بود کرده دایپ یبیعج صورت و شده

 اما کنن دورش شهر از کردن یسع و زدنش سنگ

 یمعرف رو خودش یوقت. هیک بگه مردم به کرد تالش

 بودن گذاشته جا سر پشت اونو که یهمراهان کرد

 هب شروع نشه مشخص بودنشون پست نکهیا یبرا
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 میدید ما گهیم دروغ گفتن و زدن ادیفر. کردن آشوب

 از زد ادیفر مرد. مرد و رفت باتالق در شهر تاجر که

 سوال چند ازش. کنمیم اثبات دیبپرس سوال من

 توطئه باز همراهانش اما داد جواب رو همه و دنیپرس

. کرده ریتسخ رو تاجر جسم طانیش گفتن و کردن

 !دشیبزن...ارهیم یقحط و یبدبخت ما یبرا

 زدن رو دانا درشت و زیر یهاسنگ با هامرد و هازن

 ترک جمجمه شکسته، یهااستخوان با یزخم یوقت و

 افتاد، نیزم یرو خون به غرق صورت و برداشته

 با بودن ترکینزد بهش دوست از که یهمراهان

 طانیش نیا خون اگه گفتن و نشستن کنارش یخنجر

 ما نیسرزم به هرگز یماریب و یقحط زهیبر نیزم یرو

 . میشیم مصون ما و ادینم
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 از رو نیزم و دنیکش رونیب نهیس از رو مرد قلب

 .«کردن رآبیس خونش

 عرق قطرات یرو نگاهش کرد، قطع رو حرف امیلیو

 :گفت و موند رهیخ مرد یشونیپ بر نشسته

 خون طلب بقا یبرا خون از شده رابیس نیزم »

 و برداشت میعظ یترک نیزم یروز نیبنابرا...داشت

... موند یباق اما خون عطش. دیبلع رو شهر مردم تمام

 .«نفرته از پر که یمرد روح یبرا عطش

 :گفت و کرد یتالق آشنا یهاچشم با نگاهش

 دنبال که یکس یبرا متروک شهر موقع اون از»

 رادر،ب دیببخش. طلبه یم خون فقط باشه هاشخواسته

 که من یکودک دوست نیبهتر اما...یندار یریتقص تو

 که نهیا فقط تو ریتقص. ییتو نکرد پشت بهم هرگز
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 مهین برادر. یزیانگنفرت مادر و پدر همون پسر

 .«من خونهم نیآخر...من خالص

 هیشب یبرق که ییهاچشم. شد اشک از پر مرد نگاه

 .گذاشت برادرش گردن ریز رو خنجر. داشتن خودش

 .«امیل متاسفم»

 هاشچشم د،یلرز دستش و کرد دیترد یالحظه یبرا

 یاهیس نیا از و ادیب یکس بود منتظر دیشا. بست رو

 ...بده نجاتش

 و کوتاه حرکت کی فشرد، هم یرو رو هاشپلک

 .ختیر هاشانگشت یرو که یخون یگرما

 ...شد پاره عواطف بند نیآخر
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 زابلیا

 

 رفتن از ساعت چند زدم،یم قدم عرشه یرو ناآروم

 ظرمنت. نبود برگشتش از یخبر و گذشتیم امیلیو

 .ارهیب برام یخبر حداقل اندرو بودم

 نزنانفس اندرو برگشتم، ییپاها یصدا دنیشن با

 :گفت

 و ینامادر پدر، گفت نوئل تانیکاپ. کردم جو و پرس»

 یراب کردن یقربان یبرا رو لیو تانیکاپ یناتن برادر

 نداره یهمخون چیه چون الک جان گفت. شهر

. زابلیا نطوریهم هم تو ارهیب دستبه رو دیکل تونهینم

 «ردهگیبرم دیکل با بشه موفق امیلیو یوقت گفت
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 گنج؟ یبرا د؟یکل یبرا کنه یقربان رو اشخانواده

 معلوم اصال که یگنج یبرا ؟یکنیم یشوخ یدار»

 داره که یاخانواده تنها شهیم حاضر اون هیچ ستین

 «کنه؟ یقربان رو

 :گفت و داد باال یاشونه اندرو

 .«نباشه طورنیا دوارمیام»

 اما اشخانواده به نسبت داره نفرت و نهیک دونستمیم

 قتل هب دست که ستین یقدر به نهیک نیا بودم مطمئن

 کشتن. مونده یباق براش اونچه ینابود به. بزنه

 لوح که بود یگناه اهیس جوهر مثل خانواده یاعضا

 .کردیم دارلکه ابد تا رو وجود دیسف

 .دیرس گوش به دکل یباال از یادیفر یصدا
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 .«ادیم داره لیو تانیکاپ. ادیم داره»

 و شدم خم بایتقر و دمیدو عرشه یهانرده سمت به

 که یقیقا همون بر سوار. دوختم رهیجز ریمس به چشم

 یکس کهنیا بدون گشتیمبر بود رفته باهاش

 .باشه همراهش

 زود االب دیبکش رو تانیکاپ. نییپا دیبنداز رو طناب»

 .«دیباش

 هواس گهید یراه حتما. باشه نتونسته کردمیم دل دل

 خون شدن ختهیر به ازین که یراه. بود دیکل کردن دایپ

 .باشه نداشته

 یبرا هاملوان از چندتا و شد فرستاده نییپا طناب

 .رفتن نییپا قیقا دنیکش باال و کردن جمع
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 و دیکش باال طناب از رو خودش دست کی با امیلیو

 رو امتوجه که یزیچ نیاول گذاشت عرشه یرو پا

 کرد جلب

 ور لباسش نیآست که بود یخون مانند سرخ یسیخ 

 به یرد و دیچکیم نیزم یرو قطره قطره و کرده لک

 .ذاشتیم خودش دنبال

 دیکش رونیب رو دیکل نیآخر و کرد لباسش در دست

 .کرد پرتش سمتم کنه بهم ینگاه نکهیا بدون و

 :گفتم و رفتم جلوتر

 .«ینکرد رو کار نیا که بگو»

 کنارم از یطورنیهم برنگردوند سمتم به رو سرش

 اآشن گهید مه ییبو داد،یم یبیعج یبو. کرد عبور

 !بهیغر هی یبو. نبود
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 :داشتم اشنگه و گرفتم رو بازوش

 «؟یکرد کاریچ»

 ییهاچشم. دوخت صورتم به یجد رو نگاهش

 یهاچالاهیس نیترقیعم یسرد به سرد، و کیتار

 ...قصر

 از یحت لحنش کردن زدن حرف به شروع یوقت

 .بود سردتر هم صداش

 .«دمیبر سر رو هامکابوس»

 متس به د،یکش رونیب انگشتام نیب از رو نشیآست

 :زد ادیفر خشونت با و رفت خدمه

 .«راداالک سمت به. میکنیم حرکت. دیبکش رو لنگرها»

 :گفت و دیدو جلو نشست، اندرو صورت یرو یاخم
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 میبر دیبا چرا ست؟ین گنج رهیجز هدف مگه»

 «الکرادا؟

 :تگف و گرفت نشونه اندرو صورت امیلیو سرد نگاه

 انجام رو شده خواسته ازش چهاون فقط ملوان هی»

 !«جواب و سوال بدون. دهیم

 و نم نیب نگران ینگاه. رفت اتاقش به و کرد پشت

 در امیلیو که کردم فکر نیا به و شد ردوبدل اندرو

 ارکیچ گنج رهیجز با متفاوت کامال یریمس الکرادا

 داره؟

 :گفت که دمیشن تر عقب ییجا از رو اینا یصدا

 سر هم خودش عواطف یحت اون هاکابوس فقط نه »

 یارک نیچن بتونه که یمرد. دیترس ازش دیبا. دهیبر

 !«خطرناک یلیخ. خطرناکه کنه
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 وضوح به. کردم چک رو الکرادا به حرکت ریمس

 داشت یچ الکرادا. شدیم دور گنج رهیجز تا راهمون

 بره؟ اونجا به خواستیم مصرانه امیلیو که

 .دوخت نقشه به چشم و شد خم زیم یرو اینا

 چون. اهیس نیزم گنیم بهش. ستین یجالب یجا»

 از هم یکشت چیه یحت! علف و آب یب. نداره یچیه

 .«شهینم رد اطراف اون

 .شدم رهیخ اینا به متفکر
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 کردن پنهان یبرا جا نیبهتر شهینم باعث نیهم»

 گنج یجا مورد در میدار دیشا باشه؟ مهم یزیچ

 .«میکنیم اشتباه

 :گفت و زد نقشه وسط رو اششده زیت خنجر اندرو

 برم من اگه مطمئنا چون ؟یبپرس ازش یرینم چرا»

 خنجر نیهم با خوادیم دلم. فتعینم یخوب اتفاق

 .«بزنم رو شاهرگش

 :گفتم و زدم تشر

 به نسبت قدرنیا چرا فهممینم. اندرو ریبگ آروم»

 !«ینیبدب امیلیو

 :گفت غرولندکنان
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 به یآدم عاشق یتونیم چطور فهممینم منم»

 !«یباش اون یخودخواه

 مصورت از رو احساساتم گرانید کهنیا از بودم متنفر

 :گفتم کالفه نیهم یبرا. بخونن

 دیاب گهیم اگه. میاومد شیپ امیلیو کمک با نجایا تا »

 التونیخ اگه. داره یمهم لیدل حتما پس الکرادا میبر

 غذا ینیس هی برام. پرسمیم ازش رمیم شهیم راحت

 .«نیکن آماده

 و شده سودنمک گوشت یهاتکه از پر یچوب ینیس

 مورد یدنینوش با رو کرده کباب یماه یهاتکه

 به قهت چند. رفتم اتاقش سمت به و برداشتم اشعالقه

 .شدم داخل اجازهیب نداد جواب یوقت و زدم در
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 شدست یپوست کاغذ یتعداد و نشسته یصندل یرو

 .کردیم مطالعه داشت که بود

 کاغذها به ینگاه و گذاشتم دستش کنار رو ینیس

 .کردم

 زا گهید یکی الکرادا، ریمس از یکی بزرگ نقشه دو

 ذکاغ هی را،یس ییشگویپ کاغذ گنج، رهیجز منطقه

 نامه دوتا طرح، یسر هی و یمشک نهیزم با بزرگ

 .نوئل تانیکاپ از تاخورده

 یک یخورد یزیچ که یبار نیآخر ؟یستین گرسنه»

 «بود؟

 :گفت و برداشت رو یدنینوش یبطر

 .«هیکاف نیهم»
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 .نشستم کاغذها کنار و زیم یرو

 «سرته؟ تو یچ یبگ یخواینم»

 :گفتو گرفت باال رو سرش

 «؟یبزن حرف باهام یگرفت میتصم»

 یزیچ ما نیب اتفاقات از هاملوان خواستمینم»

 .«بفهمن

 :گفت سرد

 .«بده ادامه روش همون به پس خوبه»

 :گفتم و کردم اخم

 .«کن نگاه من به»

 از تنم. شد نگاهم قفل نگاهش و کرد رها کاغذهارو

 .دیلرز نگاهش یسرما
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 «؟یکرد کاریچ خودت با»

 رو ییبها هر حقمه که یگنج به دنیرس یبرا من»

 .«دمیم

 .بود صورتش سرو یرو هنوز خون یهالکه

 .کردم پاک رو صورتش و کردم سیخ رو یدستمال

 ...«نباش بهیغر»

 :گفت و زد پس رو دستم

 االن. کن فراموش رو رهیجز یتو کیکوچ حیتفر»

 .«هست یدگیرس یبرا یترمهم یکارا

 . شد خشک هوا و نیزم نیب دستم

 «الکرادا؟ چرا»

 .«یفهمیم یزود به»
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 !«لیو خوامیم جواب ازت من»

 :دیغر خشونت با

 هتب الکرادا میبرس یوقت شده؟ یچ یبدون یخوایم»

 همراه هی و بدم انجام دیبا که هست یکار. گمیم

 میریم تو و من. ییتو اونم. خوامیم اعتماد مورد

 .«گمیم بهت یبدون یبخوا یهرچ بعدش و الکرادا

 .اومدم نییپا زیم یرو از

 ماا بوده سخت چقدر برات اتفاقات نیا کنمیم درک»

 من. امیلیو رمیبپذ زو رفتارت یناگهان رییتغ نیا نخواه

 .«کنم فراموش میزندگ لحظات نیترمهم تونمینم

 :گفت و دیکش یقیعم نفس

 «بل؟ یدار دوست منو»
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 ...یدرماندگ. بود درد هیشب یحس با ختهیآم صداش

 .بود خودش یدرون کشمکش از یناش دیشا که یحس

 :گفتم و کردم سیخ رو هاملب

 .«آره »

 «؟یدار اعتماد بهم»

 :گفتم مکث بدون

 .«البته»

 یچ همه برسه که وقتش. نخواه حیتوض ازم االن پس»

 حشیتوض بخوام که ستین یزیچ. شهیم مشخص

 ...«بدم نشونت دیبا. بدم

 :گفتو زد عقب رو غذا ظرف
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 دمقص به دنیرس تا لطفا. ببرش. ستمین گرسنه»

 .«نمیبب رو یکس خوامینم. نشو مزاحمم

 یبرا. رفتم در سمت به و برداشتم رو غذا ظرف

 .برگشتم عقب به و ستادمیا یالحظه

 «ل؟یو یدار دوست منو تو»

 . کرد پر رو نیکاب آزاردهنده یسکوت

 حق بود؟ یکاف من از شدن ریس یبرا شب چند همون

 قرار ریتاث تحت رو روحش کردن یقربان بود، اندرو با

 یراحت نیا به میبتون که نبود یزیچ نیا و بود داده

 .میکن درستش

 امیلیو که یراه. بود حل راه به ازین. کنمیم فکر دیبا

 !میاریب خودش به رو
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 .کردم ترک رو اتاق سکوت در و زدم یتلخ لبخند
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*** 

 دیکل. بود زده بهم رو من یذهن معادالت تمام امیلیو

 فکر نیا به و چرخوندمیم دستم یتو رو آخر

 یحت ما داشت؟ رو ارزشش واقعا که کردمیم

 دیشا ای جواهر؟ طال؟ و پول ه؟یچ گنج میدونستینم

 !یچیه هم

 ارزش قدراون میدیخر جون به که یخطرات نیا تمام

 هدف بشه؟ فدا نفر چند جون خاطرشبه که داشت

 اگه د؟بو یچ ینیسرزم نیچن در دیکل گذاشتن از بادپا

 کردن پاک رو گهید یهامکان در دیکل گذاشتن لیدل
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 خود یعنی میگرفتیم نظر در منیاهر دست از اونجا

 چرا نداشت؟ رو منیاهر بردن نیب از ییتوانا بادپا

 هب دست خودش ییجاها نیچن در دیکل گذاشتن یجا

 بود؟ شده کار

 داشت که یهدف هر. بود نیا یورا یزیچ هدف پس

 به شده ریتسخ یهانیسرزم دادن نجات هدفش قطعا

 . نبود نیاطیش دست

. بود ایدن ییایدر دزد نیتربزرگ بادپا تانیکاپ

 هاشداستان و خاطرات که ییایدر دزد نیمشهورتر

 شهرتش. بود دزد نیترپرآوازه و دهیچیپ ایدن تمام در

 رو اون که نبود یکس و گرفته یشیپ خودش از

 که بود اومده شیپ برام سوال نیا حاال اما. نشناسه

 بد؟ ای بود یخوب ادم بادپا
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 شدیم بادپا اهداف یچهیباز داشت امیلیو ذهن اگه

 ؟یچ

 نیچن از حالتابه. شدن ریسراز قلبم در یادلشوره

 از یالحظه یبرا. بودم نکرده نگاه داستان به یاهیزاو

 به که یدیکل. شدم متنفر داشتم دست یتو که یدیکل

 . بود شده ختهیر خون بار سه خاطرش

 اما بودن داده نجات رو ییهایزندگ گهید یدهایکل

 ...نحس دیکل نیا

 . بود داده قرار هدف رو امیلیو روح دیکل نیا

 ...«تورنادو تانیکاپ...تورنادو تانیکاپ»

 .اومدم خودم به اینا یصدا دنیشن با
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 هک عرشه به. کردم تند پا و شدم بلند تخت یرو از

 .شد ظاهر مقابلم اینا نگران یچهره دم،یرس

 . انیم ما سمت به دارن یکشت دوتا تانیکاپ

 یچشم نیدورب. کردم دراز اندرو سمت به رو دستم

 اشاره بهش اینا که یجهت. گذاشت دستم یتو رو

 اب مجلل و بزرگ یکشت دو و کردم یبررس رو داشت

 . دمید ییطال و دیسف زیتم یهابادبان

 .«ستنین ییایدر دزد»

 :گفت ترنگران اینا

 و مسلح دندون تا قطعا. هستن ینظام یهایکشت»

 !«حمله آماده
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 یاسکلت طرح با یمشک پرچم به و رفت باال نگاهم

 . دیرقصیم باد ونیم در که افتاد

 عوض رو پرچم نایا از زودتر دیبا. بزنن گندش»

 .«میکردیم

 با. بشه رهیچ بهش ینگران بود نداده اجازه اندرو

 :گفت یشتریب تسلط

 «دستور؟»

 :گفتم و دادم باال ییابرو

 «بده؟ خودش به یتکون نداره قصد لیو تانیکاپ»

. شهب رید ممکنه میبمون دستورش منتظر میبخوا اگه»

 ما متوجه م،یبش متوجه ما کهنیا از زودتر یلیخ اونا

 .«بودن شده
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 :گفتم اخم با

 نیچن یتو ینظام یکشت دوتا. بودن ما منتظر که البته»

 که کرده یزرنگ یلیخ الکجان کنمیم فکر ؟یریمس

 .«داده لو رو ما

 تونستمیم. گرفتم چشمم مقابل رو نیدورب دوباره

 . نمیبب هاعرشه یرو رو ییهاتیفعال

 حمله قصد اونا. کننیم اماده رو یجنگ یهاتوپ»

 !«دارن

 :گفت اینا

 «ر؟یمس رییتغ م؟یکن کاریچ دیبا»

 کهنیا از بلق تا بود، رید ریمس رییتغ یبرا ر؟یمس رییتغ

 عبور کردن،یم شروع رو توپ کیشل میریبگ فاصله
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 یخودکش مثل درست هم هردوشون وسط از کردن

 تونستیم طرف دو از هاتوپ کیشل چون. بود

 .بکشونه ینابود به رو یکشت

 طبقه سه هایکشت از کدوم هر. کردم محاسبه به شروع

 آماده نفر ستیب حدود فیرد هر در و داشتن توپ

 کی فقط دیشا که بود یحد به فاصله. بودن کیشل

 ترکینزد یهرچ اما نهیبش هدف به هاکیشل چهارم

 توپ تا ستیب فقط ما. رهیم باالتر احتمال نیا میبش

 یکشت هی یاندازه به یعنی. میداشت کیشل یآماده

 . میکردیم یفکر دیبا. نبود یکاف ما یبرا نیا و ینظام

 کیشل آماده رو هاتوپ و باروت بگو حاال نیهم»

 هیزاو با دینبا م،یشیم منحرف شرق سمت به. کنن

 رو یکشت دیبا. ینظام یکشت دوتا وسط میبر یعمود
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 مسدود رشونیمس هم. میاریب در یافق صورت به

 میکن کیشل یکشت هردو به کهنیا شانس هم و شهیم

 از اونا یهاتوپ از یشتریب تعداد عمال و شهیم شتریب

 توپ 1 فقط مینر وسطشون که یزمان تا. فتهیم کار

 عمال هاتوپ هیبق و دارن ما به کیشل یبرا آماده

 شرق سمت به رو یکشت پس. شنیم هدفیب

 دارن هک یکشت دو ریمس یافق صورت به و دیبچرخون

 .«نیببند شنیم کینزد بهمون یمواز

 دستورات و رفت خدمه سمت به و داد تکون سر اینا

 . داد حیتوض ادیفر با رو

 :گفت و دیکش رونیب رو هاشتپانچه اینا

 !«هیفیضع یاستراتژ ن؟یهم»

 «اندرو؟ یدار یبهتر فکر»
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 کهبش چندتا لهیتیف میتونیم. باال میاریب رو هاقیمنجن»

 یترشیب شانس. میکن پرتشون و میکن روشن باروت

 .«داره

 یراب ریتداب نیا بازم اما. بده کردنشون آماده دستور»

 و نوئل مایلیو کاش. ستین یکاف یکشت دوتا با مبارزه

 ازین یبانیپشت یروین به االن. برن تا فرستادینم رو هیبق

 .«میداشت

 :گفت تیجد با اندرو

 فرصت. تانیکاپ نیکن پر رو هاسالح زودتر بهتره»

 .«میندار یادیز

 یصدا. دنیدویم نییپا طبقات به مضطرب خدمه

 رو هاتوپ کیشل یبرا هاچهیدر شدن باز ریرجیج

 هاماسلحه. دیرسیم مشامم به باروت یبو و دمیشنیم
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 رو خودم خنجر دو و ریشمش دو با و کردم پر رو

 کم تن به تن یریدرگ احتمال دیبا. کردم مسلح

 .کردمیم
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 حاال که یکشت دو به و ستادمیا عرشه یرو

 . شدم رهیخ بود شده ترکینزد اشونفاصله

 :زدم صدا بود زده جرقه سرم در که یفکر با

 .«نجایا ایب...اندرو»

 :گفت و دیپر نییپا هابادبان یهاطناب یباال از اندرو

 .«تانیکاپ بله»
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 و اینا. بنداز آب به یپشت قسمت از رو یکمک قیقا»

 بشکه چهار خوامیم. بفرست رو گهید نفر چهار

 متس برن نیبفرست رو اونا به و نیکن سوار باروت

 .«یکشت دوتا

 :گفت و نشست اندرو صورت یرو ینیچ

 قیقا و شهیم کیشل بهشون شدن دهید محض به»

 .«شهیم منفجر

 «؟یچ نشن دهید اگه»

 نبود یمطمئن راه. شد دوخته من به گرپرسش نگاهش

 یزیچ هر از دیبا. داشت رو کردن امتحان ارزش اما

 .میکردیم استفاده یبرتر یبرا

 توننینم اونا میدیم رییتغ رو یکشت تیموقع یوقت»

 نیا یرو. برسونن ما عرشه به رو خودشون یراحت به
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 بورع نشونیب از میریبگ میتصم ما که کردن حساب

 هعرش به رو خودشون قوا شتریب با بتونن.  میکن

 تمام ما یاستراتژ با اما. رنیبگ رو یکشت و برسونن

 وسط نیا دیبا ما پس. زهیریم بهم هاشونبرنامه

 .«میبرسون وراون به خودمون و میباش زرنگ

 «خب؟»

 :کردم دادن حیتوض به شروع سرعت به

 با رو هابشکه یتو باروت، یهابشکه پرتاب یجا به»

 اونا نبش پرتاب قیمنجن با یوقت. نیکن پر دودزا علف

 با اما کننیم فرار به شروع و دارن رو انفجار انتظار

 و شهیم مرج و هرج عرشه یرو دود شدن پخش

 یابرنامه چه ما فهمنینم و رهیم نیب از تمرکزشون

 دیبا خدمه و اینا فرصت نیهم در. میدار حمله یبرا
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 یپروانه قسمت به خودشون یکمک قیقا دوتا با

 اونجا رو یواقع باروت یهابشکه و برسونن یکشت

 بهشون ات میدار ازین بلند واقعا لهیتیف هی. کنن یجاساز

 رنیبگ فاصله یکاف حد به یوقت. بده فرار فرصت

 فتنیم کار از یکشت دو یهاپروانه شهیم منفجر بشکه

 دونهینم الک جان. میکن فرار تا میدار فرصت ما و

 دواریام میتونیم نیبنابرا الکراداس سمت به ما ریمس

 .«کنن گممون میباش

 و گرفت هم پشت زدن حرف حجم نیا از نفسم

 رو اینا ادیفر یصدا. افتاد سوزش به گلوم کردم حس

 . داد شدن کینزد هشدار که دمیشن

 :گفت یپرسش چیه بدون اندرو

 .«دمیم رو بشیترت»
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 در رو شرق ریمس و کرد یریگجهت به شروع یکشت

 ترشیب و بود جهت خالف در باد سرعت. گرفت شیپ

 ...ما تا بود دشمن نفع به

 اول یکشت یعرشه یرو همه از جلوتر که یمرد

 یاهاسلح با ،ینظام کاله با یمرد. دمید رو بود ستادهیا

 میمستق بودم مطمئن که یچشم نیدورب و دست در

 به رو شستم انگشت. کردیم نگاه رو من داشت

 رو نیدورب.  زدم پوزخند و گرفتم نییپا به رو سمتش

 نتونم که بود یقدربه فاصله برداشت، چشمش از

 اسم یکشت یبدنه یرو. نمیبب واضح رو صورتش

 . کردیم ییخودنما کروز یمار

 گرفته نشونه مارو میمستق و اومده رونیب هاتوپ

 .بودن
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 ...تا پنج  یکشت هر

 . بود تا پنج از تا دو برخورد احتمال

 :زدم ادیفر و بردم باال رو دستام

 ...«کیشل آماده هاملوان»

 بدن یکشت به هاتوپ نیآهن یبدنه شدن دهیکش ژیژقیق

 دست در روشن یمشعل همه. انداختیم لرزه به رو

 هالهیتیف کردن روشن یبرا من عالمت منتظر و داشتن

 . بودن

 . دمیشن رو یکمک قیقا دو افتادن آب به یصدا

 ...«آماده قیمنجن پرتاب یبرا دوم گروه»

 چند فقط روروبه یکشت از گفتن آتش ادیفر یصدا

 .بود من ادیفر یصدا از زودتر هیثان
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 یبو د،یرس گوش به همزمان توپ هاده انفجار یصدا

 ...سوخته چوب و باروت گوگرد، دود،

 گوشم یرو رید یلیخ و اوردم باال رو هامدست

 و دهیچیپ سرم یتو مانند سوت ییصدا. گذاشتم

 از رکشانینف یزیچ. داشت ادامه هاکیشل یصدا

 انفجار فقط من و کرد عبور من کینزد ییجا

 پراکنده اطراف به که دمید رو یچوب یهاتراشه

 به سرعت به که ییهاتوپ یضربه شدت از. شدنیم

 کیشل که ییهاتوپ و خوردنیم یکشت یبدنه

 زانو نیزم یرو و دادم دست از رو تعادلم شدنیم

 . زدم

 ها،چوب شدن خرد یصدا دردآلود، یادهایفر یصدا

 سوت با همه و همه اندرو یعصبان یادهایفر یصدا
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 مغزم یتو نداشت یتمام انگار که یاکننده کر

 . شدیم منعکس

 :گفتم گردوخاک و دود نیب از و بردم باال رو دستم

 !«اماده هاقیمنجن»

 سوت نیا جز مغزم انگار. دمیشنینم رو خودم یصدا

 از یاگهید درک چیه دودآلود و مبهم ریتصاو و

 . نداشت اطراف یصداها
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 .شدن کیتفک صداها کمکم

 «.میکن خاموش رو شیآت دیبا...دیاریب آب...شیآت»

 ...«دهید صدمه ریز نیا یکی»
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 ...«کمک»

 رو یبعد توپ دیزودباش. نینکن قطع رو کیشل»

 !«نیکن کیشل

 ...انفجار

 ...انفجار

 ...انفجار

 خوردیم یکشت به که یوحشتناک تکون هر با

 دو توپ پنج هر از. بود درست حدسم دمیفهمیم

 کیشل هر از و شدیم وارد ما یکشت یبدنه به ضربه

 . خوردیم هدف به تا پنج حدود ما

 دینبا بشه دهید هیبق و اینا قیقا بود ممکن هرآن

 با اما شم بلند کردم یسع. دادمیم دست از رو فرصت
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 به پشت از خورد قیقا به که یاگهید محکم تکون

 یزیچ اومدن فرود دمید که یزیچ تنها و افتادم نیزم

 .بود خودم سمت بزرگ

 از یاخرابه...بغلتم نیزم یرو نکردم فرصت یحت

 و نیسنگ وزن. افتاد کمرم یرو نیسنگ یهاچوب

 کف و خودش نیب رو بدنم که یاکننده خفه

 خودم کردم یسع. بود کرده محصور عرشه یشکسته

 مانع یزیچ. بود دهیفایب تقال اما بکشم رونیب رو

 از رو درد تونستمیم. شدیم دنمیکش نفس درست

 ییهازخم و هاخراش از. کنم حس بدنم یجا یجا

 چوب یشکسته یهاقسمت رفتن فرو خاطر به که

 . بود شده جادیا
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 یچوب وزن نقدریا اما بدم تکون رو پاهام کردم یسع

 رو بدنم اصال که بود ادیز بود افتاده پاهام یرو که

 امناله و فشردم بهم درد از رو دندونام. کردمینم حس

 .کردم خفه رو

 . افتادم سرفه به و دیچیپ مشامم در گردچوب و خاک

 ...«قیمنجن»

 آشوب نیا در اصال. بزنم ادیفر کردینم یاری نفسم

 د؟یرسیم یکس گوش به صدام

 ...«آماده»

 هی اگه. شد گم اهویه در امافتاده خس خس به یصدا

 ...خوردیم اینا قیقا به توپ
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 شد باعث گرفتیم صورت که یانفجار تصور

 صالیاست شدت از. بدم فشار هم یرو رو چشمام

 . دیدو چشمام به اشک

 ...«من به لعنت...من به لعنت»

 یسع قدرت تینها با و دادم هیتک نیزم به رو دستام

 ...شم بلند کردم

 دست مثل پاهاتو هم تو وگرنه ارین فشار خودت به»

 .«یدیم دست از من

 یمشک شنل. ستادیا کنارم آروم و خونسرد امیلیو

 یصدا با. دیرقصیم هوا در باد و دود نیب در رنگش

 :زد ادیفر ییرسا

 ...«پرتاب...من فرمان با...آماده هاقیمنجن»
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 ...دمیشن

 افراد ادیفر یصدا...رو هاقیمنجن شدن پرتاب یصدا

 ...مقابل یهایکشت

 امیلیو آروم یصدا

 ...«پرتاب...آماده...دوم بار یبرا هاقیمنجن»

 ییهاتوپ تمیر ختنیر بهم از. شد برقرار مرج و هرج

 یراحت به بودن شده گرفته نشونه ما سمت به که

 .بوده کارساز تله که دیفهم شدیم

 رو هابشکه بتونه موقع به اینا کردمیم دعا دیبا حاال

 .کنه ساز جا

 :گفت و اومد سمتم به امیلیو
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 دود یقدراون. رهیم هایکشت سمت به داره قیقا»

 .«باشه شده رید بشن متوجه بخوان تا که شده جادیا

 شروع قدرت با و گذاشت چوب اوار ریز رو دستش

 نیچن کردن بلند توان دست کی با. کرد دنیکش به

 پاهام اما کنم کمکش کردم یسع. نداشت رو یآوار

 کمک به اندرو رومندین یهادست. نداشتن تقال توان

 .اومدن

 یرو از رو چوب بزرگ یتخته تونستن باهم هردو

 گوش. بود شده خون به آغشته لباسم. بردارن کمرم

 . دیکشیم سوت هنوز چپم

 . دز بهم رو دلم قبل از شتریب سوخته گوشت یبو

 :گفت گرفته دود و یزخم یصورت با اندرو
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 دست از هاکیشل ریز نفر ده حدود. میداشت تلفات»

 !«مهیترم قابل یول دهید بیآس یکشت. رفتن

 :گفت دارسکان به رو امیلیو

 میکنیم عوض ریمس برگشتن هاقیقا نکهیا محض به»

 میشیم دور سرعت تینها با. میریم سرعت به و

 !«دهید خسارت چقدر یکشت ستین مهم

 یپاها یرو کرد کمک و گرفت رو بغلم ریز اندرو

 که یدیسف و ظیغل دود. ستمیبا امشده حسیب

 نیهم از رو بود کرده پر رو یکشت هردو یعرشه

 رو خودشون که یافراد و نمیبب تونستمیم فاصله

 . کردنیم پرت آب داخل

 یکشت ییانتها قسمت به حتما نبود، هاقیقا از یاثر

 . بودن دهیرس
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 یسع. گردوندم اتش و دود نیب دقت با رو چشمام

 کیتار یهیسا تو دنید با. نمیبب کامل رو ایدر کردم

 :گفتم

 رو هاقیمنجن دیبا گهید بار هی دیباش زود...انیم دارن»

 .«میبد پوششون دیبا. میکن پر

 انفجار دو یصدا ،یکشت به هاقیقا شدن کینزد با

 یکشت هردو و دیرس گوش به هم متعاقب بیمه

 سرعت به آتش یهاشعله. خوردن وحشتناک یتکون

 عدنیلب یبرا و دهیکش زبانه یکشت ییانتها قسمت از

 . رفتنیم باال یکشت

 .«دیباش زود...نییپا دیبنداز رو هاطناب»
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 توپ کیشل کی. نداشت دوام یادیز زمان میخوشحال

 .شدنیم کینزد یکشت به که یقیقا دو نیب درست

 !«من یخدا اینا! نه! نه»

 . شدن محو آب و دود موج نیب قیقا هردو

 به دنمیپر یجلو تا گرفت محکم رو هامشونه اندرو

 .رهیبگ رو ایدر

 شخواه اندرو. میبد نجاتشون دیبا...دنبالشون دیبر»

 .«کنمیم

 :گفت بدوزه بهم رو نگاهش کهنیا بدون امیلیو

 دردمند و عاجز نقدریا که تانیکاپ هی از یملوان چیه»

 یسع. زابلیا داشت نخواهد یشنو حرف ادیب نظربه

 هی یزندگ یعیطب ریس نیا. یکن کنترل رو خودت کن
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 به خدمت راه در کن، خدمت یکشت به. اسخدمه

 !«ریبم یکشت

 یرو اششده چنگ یهادست و اندرو سخت نگاه

 مشتش داشت چاره اگه که دادیم نشون من یشونه

 قانون قانون اما اوردیم فرود امیلیو صورت یتو رو

 . بود

 !ریبم یکشت به خدمت راه در. کن خدمت یکشت به

 .«میکنیم حرکت»

 . بود کرمیپ به یخالص ریت مثل امیلیو یصدا

. نمشونیبیم دارم. انزنده نفر چند هنوز...تانیکاپ»

 !«دیبکش رو طناب. گرفتن رو طناب
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 شعله بود شده خاموش که یسرعت همون به دیام نور

 . گرفت

 کی یحت امدهیدضرب یپاها. نداشتم دنیدو توان

 .کردنینم میاری هم قدم

 .«رمیم من نیبش تو»

 یزخم یهاملوان سمت به و زد کنار رو امیلیو اندرو

 . بکشن باال رو طناب داشتن یسع که رفت

 یانتها یرو نگاهم. دیکش باال قدرت با رو طناب

 . زدیم دودو طناب

. ودب اینا نفر نیآخر. دنیکش باال رو خودشون نفر سه

 !زنده اما یزخم و نیخون سه هر

 ...میبود داده تلفات
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 .بود ادیز ما یبرا که یتلفات

 !ادیز یلیخ

 .موندن جا به سر پشت افتاده اتش دام به یهایکشت

 همون با یمرد. کردمیم حس رو مرد رهیخ نگاه هنوز

 . کردیم نگاه من به یچشم نیدورب با که ینظام لباس

 تماشا رو من هم هنوز آتش و دود نیب از انگار

 . کردیم

 .کردمیم حسش

 .نفرت از پر ینگاه حس

 رو تنم یطورنیا فاصله نیا از که بود بیعج

 .لرزوندیم
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 و اومدیم رونیب حنجره از سخت که ییصدا با

 :گفتم بود گرفته ادیز دود خاطربه

 !«زود...دیزودباش...میکنیم حرکت»

 زودتر هرچه...خالص تنفر نیا از...میشدیم دور دیبا

 . میشدیم دور دیبا
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 از یناش یدرد. داشت رمعمولیغ یدرد بدنم

 .استخوان نیچند برداشتن ترک و یشکستگ

 شک و بودن کرده گم رو ما رد مهاجم یکشت دو

 قسمت شدن سوراخ و یسوز آتش با که داشتم

 . ببرن در به سالم جون بتونن یکشت ییانتها
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 .بود هامزخم یبررس مشغول اندرو

 «؟یکنیم حس رو پات یانگشتا »

 .«شهینم خم زانوم داره درد پام ساق یول آره »

 یهاهمهر از دوتا یکی احتماال. برداشته ترک کنم فکر»

 «باشه دهید بیآس هم کمرت

 :گفتم زدیم موج صدام یتو ینگران کهیدرحال

 «ه؟یبق و اینا»

 قیعم زخماش یول شده یزخم کمی خوبه، اینا»

 وضعشون یول دنید بیآس اکثرا ها ملوان. ستنین

 هترب کنن استراحت یکم و برسن ساحل به اگه. خوبه

 .«شنیم هم

 :گفتم و دیچرخ اطراف به نکاهم
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 عوض یخشک نیترکینزد سمت به ریمس بهتره»

 .«میکن

 :گفت و بست رو هامزخم اندرو

 راداسالک به ترعیسر خوادیم مصرانه امیلیو تانیکاپ »

 .«میبرس

 تهآشف نیا یتو اما. نداختمیم هانقشه به ینگاه دیبا

 ،یزخم اینا. کرد دایپ رو ها نقشه شدیم مگه بازار

 ...کارال و خسته اندرو ده،یدر یروح با امیلیو

 بود؟ کجا کارال

 تنگ براش دلم شدت بن کردم حس یالحظه یبرا

 .شده

 .«کنم صحبت باهاش دیبا. بزن صدا رو امیلیو»
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 :گفت و گذاشت امشونه یرو دست اندرو

 «نداره دهیفا. نکن کردنش قانع صرف رو وقتت»

 بعد قهیدق چند. رفت امیلیو دنبال به و شد بلند

 .گرفت قرار کنارم یاهیس یهیسا

 یاتفاق چیه انگار که بود آروم و خونسرد یجور

 .فتادهین

 و خوبه حالش ما از یکی حداقل نمیبیم خوشحالم»

 .«سالمه

 «؟یبود کرده صدام»

 تونمیم نبودم مطمئن که بود یسواالت از پر ذهنم

 .نه ای بپرسم ازش
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. هختیر بهم یچ همه. کنم دایپ رو هانقشه نتونستم»

 مراقبت یزخم یهاملوان و داره ریتعم به ازین یکشت

 یمک الکرادا به رفتن قبل بهتره. خوانیم استراحت و

 .«میکن استراحت

 :گفت و موند رهیخ دورتر ییجا به نگاهش

 عصر یحوال فردا. نمونده الکرادا تا یادیز راه»

 .«میرسیم

 .«بدونم رو اصرار نیا لیدل دارم دوست یلیخ»

 .«یفهمیم موقعش به. زابلیا نباش عجول»

 ودب کرده مشغول خودش به ذهنم ترقبل از که یسوال

 :دمیپرس
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 ادیپ که بود گذاشته ییجا رو دهایکل تمام بادپا»

 راچ. باشه نیزم از یکیتار شدن پاک باعث کردنشون

 هیبق با دیکل نیآخر چرا بود؟ برعکس دیکل نیآخر

 «داشت؟ فرق

 .برگشت من سمت به یجد یاچهره با امیلیو

 «زابل؟یا یشناسیم رو بادوا چقدر»

 :گفتم و دادم باال یاشونه

 و مدیشن ازش که یخاطرات. زننیم هیبق که ییحرفا»

 .«خوندم

 حلقه زانو دور رو دستاش. نشست مقابلم نیزم یرو

 :گفت و کرد
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 دپابا گفت گفت؟ یچ ناتهام یتو بهیغر اون ادتهی»

 شهب موفق نکهیا قبل یول کرد پنهان رو دیکل شش

 هب عمرش برگردونه شیاصل یجا به رو دیکل نیآخر

 ودشخ یدستا با بادپا رو نقشه اون گفت. دیرس انیپا

 .«داده بهش مرگ قبل

 :گفتم نبود ادمی رو یزیچ نیچن اصال کهیدرحال

 «کرده؟ پنهان گهید یکی رو اخر دیکل یعنی»

. آورد رونیب یکیکوچ یبطر لباسش بیج یتو از

 :گفت و دینوش یا جرعه

 رو آخر دیکل کهنیا یکی. رهیپذ امکان حالت دو»

 ...«کهنیا ای. بود برده متروک شهر به بادپا جز یشخص

 .نهیبب منو چهره حالت تا موند منتظر و کرد مکث
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 «؟یچ ای»

 بادپا دونمیم دیبع من ؟یبدون منو حدس یخوایم»

 یباز. هیباز هی اشهمه نایا کنمیم فکر من. باشه مرده

 خودش فقط رو لشیدل. کرده شروعش بادپا که

 و باشه مرده بادپا دارم شک من یول بس و دونهیم

 یاحمق اون به یادم به رو یمهم نیا به یا نقشه

 .«باشه سپرده

 بسپره بهیغر اون به رو نقشه نداشت یلیدل. بود یمنطق

 ناو بود ممکن کرد؟یم یکار نیچن دیبا بادپا چرا اما

 باشه؟ زنده واقعا

. امیلیو یبلد رو زایچ یلیخ تو مهمه؟ برات گنج چرا»

 ماش ن؟یدونستیم کجا از الک و تو هفتم دیکل یجا

 تورو خط دست من. نیکرد اضافه نقشه به اونو
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 یدونست یم کجا از. داشت فرق الک خط با. شناختم

 «اورد؟ دستشبه شهیچطورم و کجاست

 :گفت آرامش با و شد بلند جا از

 ور سواللتت همه جواب میبرس الکرادا به یوقت فردا»

 .«یریگیم
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 هامیدگید بیآس و هازخم یبرا موندم منتظر یلیخ

 همون نیا. نبود مهم براش اما بده نشون یواکنش

 رو دستش من مردن از ممانعت یبرا که نبود یمرد

 درچق مگه متروک شهر یاهیس و نینفر. بود کرده فدا

 دهیتن مرد نیا وجود پود و تار در یطورنیا که بود

 بود؟
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 یتو که یاحساس و محبت و مهر اون از یاثر چیه

 . شدینم دهید گهید بودم، دهید چشماش در رهیجز

 خاک شدن یکشت سوار قبل رو عواطفش تمام انگار

 . بود کرده

 .بود گنج اونم. کردیم فکر زیچ هی به فقط

 ...بود یروزیپ

 . کردیم کورش داشت الک جان از انتقام فکر

 «ام؟یلیو»

 درصد کی یحت. دیچرخ من سمت حواسیب نگاهش

 تونستمیم. دارم یحس چه االن بفهمه تونستینم هم

 کنار باهاش و کنم درک رو عواطفش رفتن نیب از
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 صورتش یرو گهید که یلبخند تونستمینم اما. امیب

 .کنم تحمل رو نبود

 خودش خاص یطبعشوخ یطیشرا هر تحت امیلیو

 ...حاال اما بود یعصبان یوقت یحت. داشت رو

 «ه؟یچ»

 .«کنم باورت تونمینم»

. موند رهیخ من به پرسش بدون و رفت باال ابروهاش

 .بدم حیتوض خودم بود منتظر

 هی یول امیب کنار کردم یسع یلیخ ر؟ییتغ همه نیا»

 ...«نجایا یزیچ

 :گفتم و گذاشتم قلبم یرو رو دستم

 .«کنهیم تمیاذ داره»
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 شده شکننده احساساتم قدراون کردمیم احساس چرا

 ریسراز اشکم بزنم حرف گهید یکلمه هی اگه که

 شه؟یم

 .«بودم نداده هشدار بهت یبگ یتونینم»

 دهیفهم چشمات از که رو یحس هر یبگ یخوایم »

 مدت نیا که یمرد یبگ یخوایم بود؟ اشتباه بودم

 .«کنمینم باور نمیا بود؟ اشتباه شناختم

. یاشب نداشته یتوقع یکس از تیزندگ تو کن یسع»

 .«ینیبینم یبیآس هرگز یطورنیا

 و گرفتم رو نشیآست یگوشه و کردم دراز رو دستم

 :گفتم و دمیکش خودم سمت به

 .«کن نگاه چشمام تو»
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 سرد. موند رهیخ چشمام یتو حالت بدون نگاهش

 روز نیسردتر وسط ستادنیا مثل درست...بود

 .زمستون

 ...پوچ قدرهمون و حسیب قدرهمون سرد، قدرهمون

 .«امینم گنج دنبال من»

 سمتش و آوردم رونیب رو آخر دیکل لباسم یتو از

 . گرفتم

 ...«یکشت هم دیکل هم. خودت مال»

 .نشست صورتم یرو بعد و دیکل یرو نگاهش

 .«زابلیا رینگ میتصم یاحساس »

 به یول بود ذهنم یتو که یاجمله گفتن از بودم متنفر

 :گفتم یتلخ
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 .«یکنینم صدام هم بل گهید یحت»

 :گفتم و چپوندم دستش یتو زور به رو دیکل

 نیاول به الکرادا از بعد. ندارم یازین گنج به من»

 مال همه خدمه، ،یکشت. شمیم ادهیپ میبرس که یشهر

 .«خودت مال گنج تمام. خودت
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 نیب یقیعم خط و نشست شیشونیپ یرو یاخم

 وجود همه با سراگشتام. شد جادیا ابروهاش

 مقاومت دیبا یول کنن لمس رو صورتش خواستنیم

 .کردمیم
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 «زابل؟یا چرا فهممینم »

 یلیخ من. ستین تو رییتغ درک از ترسخت درکش»

 .ندازمینم خطربه جونم گنج خاطربه گهید که وقته

 چندتا خاطربه که یباش دهینفهم اگه یاحمق یلیخ

 جون به رو اتفاق همه نیا که ستین یلعنت دیکل

 !«لیو دمیخر

 :گفتم و دادم تکون سر تاسف با

. یبش روزیپ الک یجلو کهنیا خاطر به...تو خاطربه »

 ذاشتمیم دینبا. امیلیو آوردم دووم قلبم خاطربه من

 !«یلعنت شهر اون به یبر تنها

 :دادم ادامه و شد جدا نشیآست از انگشتام
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 تا مگردیبرم متروک شهر به. کنمیم ترک رو یکشت»

 درست یبرا یراه هی. آوردن سرت ییبال چه بفهمم

 ...«دایپ شدنش

 :گفت خونسرد و گرفت رو دستم مچ

. اوردین سرم ییبال متروک شهر. بده گوش من به»

 من. آورد ادمی به دوباره رو بودم که یزیچ فقط

 کردم رها سر پشت خودم لیم با رو هامضعفنقطه

 ننتویم باشم، داشته یضعف نقطه که یزمان تا چون

 خودم دوباره فقط نکردم، رییتغ من. بدن شکستم

 مه ییزهایچ هی و پررنگ ییهاخصلت هی فقط. شدم

 آخر دیکل آوردن دستبه یالزمه. شد دفن وجودم تو

 به تونهیم که اسگذشته یتو یزیهرچ کردن دفن

 .«کنه لتیتبد ریپذبیآس یهدف
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 :زدم ادیفر لجاجت با

 . «یباش یطورنیا محاله. یستین ینطوریا تو»

 .شد جلب ما به هاملوان از چندتا توجه

. زابلیا ستین من مشکل یکن انکارش یخوایم اگه»

 یگاه دیبا تانیکاپ هی یریبگ ادی باالخره بهتره یول

 .«کنه یقربان ترمهم یزایچ یبرا رو خودش

 .روتکوند لباسش خاک و شد بلند

 ...«کن صبر»

 سمتش به و برداشتم نیزم از رو امگرفته خاک کاله

 .گرفتم

 کتر رو یکشت الکرادا از بعد. امیلیو زدم حرفمو من»

 .«یبرس اهدافت به راحت الیخ با یتونیم. کنمیم
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 دیکشیم ریت چنان پام مچ. شدم بلند اندرو کمک به

 . شدیم قطع داشت انگار که

 .برم اتاقم سمت به کرد کمکم اندرو

 .دمیکش دراز تخت یرو

 .«ینگفت که یجد»

 .«میجد کامال من»

 :گفت نیخشمگ اندرو

 ارث به تو یبرا تورنادو تانیکاپ رو یکشت نیا»

 !«بره شیبد یطورنیهم یتونینم. گذاشته

 .«ستین مهم برام... یکشت نیا به لعنت»

 :گفت و نشست کنارم

 .«یبر تنها ذارمینم»
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 مراقبت امیلیو تانیکاپ از و یبمون که نهیا تو یفهیوظ »

 .«بده باد به سرشو ممکنه احمق شق کله اون. یکن

 !«جهنم به»

 :گفتم و کردم اشنگاه زیت

 .«اندرو مهیمستق دستور هی نیا»

 :گفت و فشرد هم یرو رو هاشدندون

 .«کنم فکر کشتنش به که یکنیم یکار یدار»

 ای ترهشیب پام درد دونستمینم. بستم رو چشمام درد با

 . قلبم

 به انتیخ جرم به. ستین جالب هم شیشوخ»

 .«یشیم کشته تانتیکاپ
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 بهت بذارم کهنیا تا باشم خائن هی دمیم حیترج»

 .«بزنه بیآس

 نیا به و زدم لبخند یتلخ به. فشرد رو دستم آهسته

 که یمرد. ندارم اندرو محبت اقتیل من که کردم فکر

 علقمت قلبم و فکر و نمیبینم رو هست کنارم شهیهم

 .نهیبینم منو که هیمرد به

 .بود یبیعج سرنوشت

 !«زابلیا»

 سیخ اشک از یک صورتم. زد صدا رو اسمم معترض

 .دونستمینم بود شده

 .«کنهیم درد پام»
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 گول اندرو تونستمینم. بود زیآم سرزنش نگاهش

 قبال! کشتیم منو داشت امیلیو یتوجهیب. بزنم

 نیا تحمل رهیجز اتفاقات از بعد حاال یول تونستمیم

 . نبود ممکن رفتار

 امخفه یزیچ هی باشم، کشینزد بمونم، نجایا اگه»

 مکنیم استراحت اونجا یمدت هی. ناتهام رمیم. کنهیم

 .«امیب عقل سر دیشا

 هی دنشید. شد دتریشد ادیب بند اشکم کهنیا یجا به

 .درد نیچند دنشیند و بود درد

 نترلک تونستمینم رو احساساتم یحت که یمن به لعنت

 .کنم

 بودن من ضعف نقطه که یاحساسات
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 مشام به هنوز یسوختگ و دود یبو بود، شبمهین

 یخدمه از یکی یناله یصدا یگاه و دیرسیم

 .شکستیم رو شب سکوت یزخم

 میودب دهیرس یریمس به و بود شده کم یکشت سرعت

 .بود آزاد یهاآب یمنطقه که

 .میبود تنها و نبود بر دورو یکشت هافرسخ تا

 رس بهم بار نیچند اندرو. بردینم خوابم درد شدت از

. دمیکشیم خجالت صورتش به کردن نگاه از زد،

 اجازه و بود دهیکش آغوشم در بهم دادن یدلدار یبرا

 دنید حاال. کنم سیخ اشک با رو لباسش بود داده

 آورعذاب برام توجهاتش و اشنگاه در نشسته ینگران
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. دمکریم باز احساساتم به اندرو یپا دینبا. بود شده

 .بشه من حس چهیباز که نبود اون ریتقص

 تپش یخستگ بدون امیلیو. دمیکش سرک عرشه به

 ور سکان محض سکوت در و تنها. بود ستادهیا سکان

 .رسهب الکرادا به طلوع تا بود مصمم و گرفته دستبه

 مدام نگاهش و دیچیپیم باد در رنگش اهیس شنل

 رتقبل که یکاغذ. دیچرخیم رنگ اهیس یکاغذ سمت

 .بودم دهید اتاقش یتو

 شد؟یم مربوط الکرادا به که بود یزیچ ینقشه

 دیبا .بفهمم زو یزیچ ستین قرار مینرس تا دونستمیم

 .کردمیم صبر

 یبرا بودم کرده آماده رو امکوله. برگشتم اتاقم به

 وسققن تخم. الکرادا از بعد یکشت ترک یبرا. رفتن
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 امکوله یتو و بودم دهیچیپ یجهنم لباس نیب رو

 هک یلیوسا پدرم، یهانقشه. بودم گذاشته امن ییجا

 یروزها که ییهانشونه و ردها.بود گذاشته جا به برام

 همه. بودم گذاشته کشو یتو و بودم کرده دایپ اول

 به رو مادر زیآوگردن. دادم جا کوله داخل رو زیچ

 فکر نیا به و کردم لمسش آهسته. انداختم گردنم

 .شده تنگ مادرم یبرا دلم چقدر که کردم

. کنه آروم درونم رو درد نیا تونستیم بود اگه دیشا

 .گفتمیم رو بودم کرده پنهان که یقتیحق امیلیو به فردا

 دبع و کردمیم اعتراف الکرادا در دیرسیم که وقتش

 انج مقابل بتونه شدمیم مطمئن یطورنیا. رفتمیم

 .برداره یقدم الک
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 گنج کردن فراموش و یکشت کردن ترک با دیشا

 .کنم دایپ ققنوس تخم شکستن یبرا یراه تونستمیم

 ناتهام به باالخره کردیم دایپ رو گنج امیلیو اگه

 و گشتیبرم سران ساالنه مجمع یبرا. گشتیبرم

 .نمشیبب دوباره تونستمیم من

 ریگ ییجا به انگار. شد متوقف و خورد یتکون یکشت

 رد گداخته یسوزن مثل درد و شدم زیخمین. باشه کرده

 .دیچیپ پام مچ

 به و کردم یط رو پلکان شدم، بلند دوباره یسخت به

 اندرو که بودم راه مهین هنوز. رفتم یباال سمت

 .دیرس مهیسراس

 «رون؟یب یاومد چرا»

 «م؟یسادیوا چرا»
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 .بود نگران نگاهش

 .کرده ریگ هاصخره نیب یکشت الکرادا، میدیرس»

 .«جلوتر میبر میتونینم

 .نداختمیم ینگاه خودم و رفتمیم باال دیبا

 :گفت و گذاشت هامشونه دور دست اندرو

 یبر ییتنها ستین قرار. امیم امیلیو و تو با منم»

 .«زابلیا

 :گفتم و گذاشتم دستش یرو رو دستم

 از یمین هم االنش نیهم. نباش من نگران قدرنیا»

 ور یکشت کن کمک بهشون. ندارن کار ییتوانا خدمه

. دارم اعتماد امیلیو به من. کنن آزاد هاصخره نیب از

 .«بدونم دیبا من فقط که هست یزیچ دیشا
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 تمخالف من با تونستینم اما. بود نشده قانع نگاهش

 .مونمیم روش بزنم یحرف اگه دونستیم. کنه

 .بالرفتن آخر یپله چند از

 یرو کمرنگش نور و دیدرخشیم ابرها نیب در ماه

 .بود انداخته هیسا ایدر

 کراداال به و داده هیتک عرشه به بیغر یحس با امیلیو

 .بود رهیخ

 ییهاصخره مجموعه به چشم و ستادمیا کنارش

 دهیچیپ درهم  بیعج یارهیدا شکل به که دوختم

 .بودن

 «نجاست؟یا»

 :گفت و داد تکون آهسته رو سرش
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 .«شد شروع نجایا از زایچ یلیخ که ییجا. الکرادا»

 :گفت و دیکش یقیعم نفس

 «نه؟ ای یایم که یگرفت میتصم»

 :گفتم دیترد یاذره بدون

 .«امیم»
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 :گفت و داد تکون رو سرش

 ییتنها .ستین آسون الکرادا به رفتن. ایب دنبالم. خوبه»

 .«یایبرب پسش از یتونینم

 :گفتم مردد

 «ارم؟یب خودم با یالهیوس ستین یازین»
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 :گفت تفاوتیب

 موجود نه. ذارهینم الکرادا به پا یکس. امنه. نه»

 ...«خاطره یسر هی فقط. یآدم نه هست یبیعج

 امیلیو که بود مهم قدرنیا یاخاطره چه خاطره؟

 .بود داده رییتغ قدرنیا رو رشیمس

 :گفت و گرفت رو هاطناب

 .«ایب من دنبال»

 امیلیو سر پشت. کردمیم حس اندرو نگران نگاه

 پام مچ. رفتم نییپا یکشت از و گرفتم رو طناب

 .اشتمدیبرم قدم یسخت به و نداشت رفتن راه ییتوانا
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 بیعج و زیت یهاصخره از یامجموعه فقط الکرادا

 لشک به یسنگ یهزارتو هی مثل که ییهاصخره. بود

 .بودن دهیچیپ درهم تودرتو یارهیدا

 هیشب یزیچ مرد دایپ تماس کف یهاسنگ با که پاهام

 .کردم احساس یانرژ از یانیجر

 «؟یکنیم حسش هم تو»

 رو نیزم انگار و بسته چشم که دوختم چشم امیلیو به

 .کردیم حس

 «ه؟یچ نیا. آره»

. داره روح نیزم نیا. ارهیهوش و زنده شهیهم الکرادا»

 .«درخت ای اهیگ کی روح مثل
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 هم من و رفت جلو ناهموار یهاسنگ یرو از

 هاهصخر یدرتوتو در نبودم ریمس مراقب اگه. دنبالش

 .شدمیم گم

 هاهصخر چیپ نیآخر. شد پنهان نظرم از کمکم یکشت

 مانند رهیدا و کیکوچ یامحوطه به و میکرد یط رو

 بود ییزهایچ رد نیزم یرو. میدیرس هاصخره وسط

 .اتش یهایسوختگ به هیشب

 دبو من به پشتش که طورهمون. شد متوقف امیلیو

 :گفت

 .«زابلیا شد شروع نجایا از یچ همه»

 دم،یکش هاسنگ یرو رو دستم. دمیچرخ اطراف به

 احساس دستم کف ریز رو یمانند موج یهایحکاک

 .کردم
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 «شد؟ شروع نجایا یچ»

 :گفت سرد و خشک ییصدا با

 .«من مرگ»
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 :گفتم زده بهت

 «ام؟یلیو هیچ منظورت»

 .«سنگ تخته نیهم یرو درست. مردم نجایا من»

 .دوختم چشم کردیم اشاره بهش که یاهیس سنگ به

 «اد؟ینم ادتی. کردم فیتعر مهین نصفه برات بار هی»

 .دادم تکون نه ینشونه به رو سرم
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 یقاتفا چه دمید رو رایس که یبار نیاول گفتم بهت»

 «ادته؟ی. افتاد

 .«ادمهی»

 !خسته دردمند،. بیعج یحس از بود پر صداش

 ییوشگیپ رو ندهیآ برام دم،ید رو رایس که یبار نیاول»

 سرنوشت در مرگ. مرگ طرح با یپوست کاغذ. کرد

 فرار یازا در کنم یامعامله  خواست ازم رایس. بود من

. نداشتم باورش. کردم مخالفت من و سرنوشتم از

 شوم سرنوشت دونستمینم اما کردم ترک رو اونجا

 .ادیم دنبالم

 یروح نیزم نیا بودم دهیشن. بود الکرادا مقصدم

 قدرت تونهیم نجایا یهاسنگ از یاتکه و داره میعظ

 رداشتنب بود نگفته یکس اما. بده صاحبش به یمیعظ



 

Romanzo_o 1652 

 که هیکس یبرا مرگ حامل الکرادا یهاصخره از سنگ

 .کرده تصاحب رو قدرت اون

 خنجر با رو سنگ اون قهیدق چند. قهیدق چند فقط

 لمث. شد شروع بعد و کردم لمس دستم یتو و کندم

 شروع هامدست کف از بدن، یتو سم دووندن شهیر

 .«شدیم خشک وجودم در اتیح یرهیش انگار. شد

 :گفتم و دمیپر حرفش وسط

 .«یکرد عوض دوستت بخت با رو بختت یگفت اما»

 :گفت و دیخند یتلخ به

 .«میرسیم اونم به. نداشت دهیفا اما آره»

 هاصخره از و گرفت محکم رو بازوم اومد، سمتم به

 .دیکش رهیدا وسط تا خودش همراه داد، فاصله



 

Romanzo_o 1653 

 .«ستیبا من کنار. نشو کینزد ادیز هاصخره به»

 :گفت و دیکش یآه نکرد، رها رو بازوم

 موقع اون. کردمیم حس رو مرگ. مردمیم داشتم»

. نبودم مرگ آماده من. شدم زدهوحشت که بود

 دمیفهم تازه. داشتم یادیز یاهایرو و بودم طلبجاه

 رو اسمش. بود یچ مرگ از منظورش بزرگ یرایس

 یهرکار حاضرم گفتم خواستم کمک و زدم ادیفر

 !«یهرکار. بمونم زنده که بکنم

 شدن بلند هاشنفس یصدا انداخت، نییپا رو سرش

 .بود

 «ام؟یلیو یگیم من به رو نایا چرا»

 چرا که یبدون. یبدون من مورد در رو قیحقا دیبا»

 .«ستمین یخوب ادم من گمیم بهت
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 ...«ن مهم برام»

 !«مهمه من یبرا»

 .موندم ادامه منتظر و کردم سکوت

 و مرگ یآستانه در. شد ظاهر تصوراتم در رایس»

. بفروشم رو وجدانم روحم خواست ازم. یزندگ

 مهلت من به. گهید یکی مرگ یازا در من یزندگ

 دوستم. کردم عوض دوستم با رو بختم من و شد داده

 .«نبود یکاف اما...من یجا...مرد

 :تگف یبلندتر یصدا با و دیکش موهاش به یدست

 و رسوندم رایس به دوباره خودمو که بود موقع اون»

 به یکم فقط نگرفته رو من یجا دوستم مرگ دمیفهم

 رو من یجا تونستینم یهرکس. انداخته قشیتعو
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 ردمکیم عوض یکس با رو سرنوشتم دیبا من. رهیبگ

 .«باشه داشته باهام یخون نسبت که
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 :گفتم و کردم تمرکز اخم با

 «؟یخون نسبت»

 :گفت سر حرکت با

 دمخو نیگزیجا رو یکس نکهیا یبرا فرصت سال ده»

 ...«برادرم ای...پدرم کردم فکر اول. کنم

 .«ینکشت رو اونا تو اما»

 :گفت و گرفت باال رو سرش
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 یعوض فطرت پست یآدما اون! نه که البته»

 رایس ینیگزیجا طلسم. بدن نجات منو تونستنینم

 کهنیا یبرا سخت یطیشرا.  داشت یخاص طیشرا

 شدمینم موفق اگه. بشم روحم میتسل به وادار من

 که نبودم مرگ فقط کنم خودم نیگزیروجا یکس

 رایس خدمت به ابد تا روحم بلکه. دیکشیم رو انتظارم

 رو یکی نکهیا جز نداشتم یراه من پس. ومدیم در

 .«کنم خودم نیگزیجا

 و بود هشد شتریب پام مچ درد. افتاد گزگز به انگشتام

 دوران به رو سرم الکرادا یانرژ کردمیم حس

 .انداخته

 یسک با رو بختم تونستمیم من رایس طلسم طبق»

 نیع در و داشت من با یخون یوندیپ که کنم عوض
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 هی مثل یکس. داشت دوست منو قلبش تمام با حال

 متنفر ازم مینامادر و پدرم. نداشتم یمادر من اما! مادر

 تفرص.کنه کمکم بتونه که نبود یهمخون چیه. بودن

 داشتم من و بود آخر سال. شدیم تموم داشت من

 ...«نکهیا تا شدمیم رایس میتسل

 کردمیم حس و بود اومده باال دستم آرنج تا درد

 .کنمیم حس یسخت به رو دستام

. میردبرگ بهتره. امیلیو کنهیم تیاذ منو نجایا یفضا»

 ...«یکشت یتو رو هیبق

 رونیب زمیآوگردن لباسم قهی از و اومد جلو دستش

 .کرد لمس و دیکش
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 بعد و مدید نیپوست کاغذ. رفتم رایس شیپ تو با تا»

 زیآوگردن نیا یدونینم هم خودت. زیآوگردن نیا

 «نه؟ مگه هیچ ینشونه

 .دوختم چشم بهش مبهوت و مات

 رونیب رنگ یاقهوه و کیکوچ یاسهیک لباسش نیب از

 رونیب یزیچ داخلش از و کرد باز رو بندش. آورد

 نگرد یتو که یهمون مثل درست یزیآوگردن. دیکش

 .بود من

 ...«هیشب چقدر...نیا»

 زا تو یادگاری تنها هیشب. مادرم از من یادگاری تنها»

 .«دمیفهم که بود همونجا. مادرت

 :گفت و نشست صورتش یرو لبخند هیشب یطرح
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 گفتم، برات موردش در که پدرم پدر پدربزرگم،»

 رو پدرم که بود یمیقد ییایدر دزد هی که یهمون

 همسرش یبرا رو زیآوگردن نیا رفت، و کرد ترک

 ادگاری عنوان به نویا هم مادربزرگم. بود ساخته

 در و کرد مادرم به هیهد پدرم و داد پدرم به همسرش

 تیمادر خانواده مورد در یزیچ. دیرس من به تینها

 «زابل؟یا یدونیم

 :گفتم و دادم تکون سر پاهام دیشد درد با

 وقتچیه. نزد حرف اشخانواده از هرگز مادرم»

 .«نگفت یزیچ

 و کرد ازدواج دوباره دور یشهر یتو من پدربزرگ»

 مبش مطمئن تا دیکش طول یکم. شد دار بچه دوباره

 هی تو و من. زابلیا شهیم محسوب من یعمه مادرت
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 یدییتا مهر زیآوگردن نیا و میدار مشترک پدربزرگ

 .«منه حرف به

 به یناگهان و بیعج اطالعات همه نیا از سرم

 سرم نشستم، نیزم یرو درد شدت از. افتاد چرخش

 :گفتم و گرفتم دستام نیب رو

. بمونم نیا از شتریب تونمینم امیلیو دهید بیآس پاهام»

 ...«یکشت به برگردون منو

 :گفت ممکن یصدا نیسردتر با و زد زانو نیزم یرو

 یرابطه هی. یمن یعمه دختر تو ؟یدینفهم هنوز»

 «.داره دوست رو من قلبش تمام با که یکس از یخون

 به انگار یزیچ. برداشت بازوم یرو از رو دستش

 سمت به رو سرم. بود خورده مهر و دهیچسب پوستم

. دمید رو اهیس نیپوست کاغذ و چرخوندم بازوم
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 دهیچسب بدنم پوست به انگار که مرگ طرح با یکاغذ

 یرو داشت که یاهیس و مانند تارعنکبوت یخطوط و

 .شدیم پخش بدنم
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 .شدینم باورم

 پاهام در درد اومدن باال و دستام شدن ترحسیب با

 .شد نواخته صورتم به یلیس نیع قتیحق انگار

 و سرد ینگاه احساس، از یعار ییهاچشم با امیلیو

 .بود رهیخ من به حالتیب یصورت

 .بودن صورتش یتو ینگران ای یمونیپش یاندک یحت

 .بود مونده منتظر



 

Romanzo_o 1662 

 و تمام من بشه مطمئن که بود مونده منتظر قدراون

 ناو. کنم میتقد بهش رو قلبم و بشم عاشقش کمال

. دبو یکارمحکم هی میبود تنها رهیجز در که یروز سه

 ...دادم راهش قلبم به من بشه مطمئن کهنیا یبرا

 فدا خودت یبرا. ینکرد فدا من یبرا رو دستت»

 زنده بمونم، زنده یبود مراقب نیهم یبرا! یکرد

 واقع در. بود خودت موندن زنده یمعنا به من موندن

. بود خودت موندن زنده یبها دستت شدن قطع

 زنده یول یبد دست از رو دستت هی یبود حاضر

 .«یدار نگهم

 عضالت. افتاد خش به و شکست گلوم یتو صدا

 مکن مهار رو بغضم بودم کرده تالش که اونقدر گلوم

 .بودن افتاده لرزش و درد به
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 و دهایکل کردن دایپ یبرا بود، کرده سواستفاده من از

 .خودش دادن نجات یبرا

 زحمت به رو دستم. کردمینم حس رو سرانگشتام

 .گرفتم رو شنلش یگوشه و بردم باال

 چیه...رهیجز یتو روز سه اون. بگو صادقانه بهم»

 که نبود هم هیثان کی یحت نبود؟ یواقع کدومش

 «ام؟یلیو یباش عاشقم

 :گفت و دیکش یقیعم نفس

 شتریب کهنیا جز داره برات یفرق چه دونستنش»

 .«بده آزارت

 :دمینال

 !«بده جوابمو»
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 سه کردیم خراب رو هامنقشه داشت قلبم...بود»

 نیتر سخت میبود رهیجز ساحل یتو که یروز

 و خودم نیب دیبا که یروز. بود من یزندگ یروزها

 یشد من ضعف نقژه تو. کردمیم انتخاب رو یکی تو

 ور احساساتم و قلب متروک شهر یتو نیهم یبرا  و

 هام ضعف نقطه میتسل هرگز من. زابلیا کردم خاک

 «بده انجام دیبا تانیکاپ هی که هیکار نیا. شمینم

 :گفت و کرد جدا شنلش از رو دستم

. شهیم تموم زود اما ،یبکش درد دیبا که متاسفم»

 بازم .کنهیم دایپ تعلق بزرگ یرایس به روحت بعدش

 من اب یخون وندیپ که یهست یکس تنها تو متاسفم

 «.کنم حساب تیقلب عالقه یرو تونستمیم و یدار
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 افتاده وجودم به باهم غم و ترس افتاد، لرزه به لبم

 احساس رو مرگ. دیچیپیم شکمم یتو درد. بودن

 ییسرما د،یرسیم مشام به مرگ یبو انگار. کردمیم

 نمبد یتو داشت و بود شده شروع سرانگشتام از که

 .شدیم پخش

 .«ییمعنا تمام به نامرد هی تو»

 :گفت و کرد اخم

 اخطار بهت. بودم نداده هشدار بهت یبگ یتونینم»

 یخوب ادم من که گفتم بارها. ینکن اعتماد بهم که دادم

 خودم یزندگ و جون بشه هم صدبار اگه که. ستمین

 دمیم حیترج همه به رو

 نیا رد افتادن یبرا تو. زابلیا نشو عاشقم گفتم بهت

 .«یکرد یپافشار دام
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 حس بود، گرفته فرا رو بدنم تمام کشنده یسرما

 .داشتم حرف. فتهیم شماره به داره هامنفس کردمیم

 نمونده یفرصت اما داشتم زدن یبرا یادیز یهاحرف

 .بود

 ...«شهینم باورم...شهینم باورم...داشتم دوستت من»

 .«متاسفم»

 دور ازم و شد بلند. نبود صداش در تاسف از یاثر

 .کرد مکث یا.لحظه یبرا و رفت هاصخره یباال. شد

 نیا. بمونم زنده من تا یریمیم. یمن نیگزیجا تو»

 اوانت. زابلیا یبد دیبا من به عشق یبرا که هیتاوان

 ...«قلبت حرف به دادن گوش

 .شد دیناپد و دیپر نییپا هاصخره یباال از
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 درد. دیچیپ بارمرگ سکوت در هقمهق یصدا

 یزیچ انگار که بود شده دیشد یجور سوزاستخوان

 گاهمن. باشه گرفته انیجر هامرگ یتو دیاس به هیشب

 خاطربه یتار نیا دونستمینم و بود شده تار

 .طلسم بخاطر ای مهینشدن تموم یهااشک

 خودم به و شدیم منقبض درد از بدنم ذره ذره

 رو رنگ هایس یتارعنکبوت طرح تونستمیم. دمیچیپیم

 .رهیگیم دربر رو بدنم تمام داره که نمیبب

 .بود کرده رها منو. بود کرده پشت من به امیلیو

 فرار و زد گره من بخت به رو بختش یراه نیهم به

 .کرد

 ...کردیم درد قلبم. افتاد هم یرو نمیسنگ یهاپلک

 .بود کشته رو روحم جسمم از زودتر امیلیو
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. دمینشیم گوشم یتو رو قلبم افتاده شماره به ضربان

 ییپا یصدا. نداشتن شدن باز یبرا یجون هامپلک

 هب رو امزدهخی تن که ییگرما بعد و دمیشن رو مبهم

 .کشبد آغوش

 «آورده؟ سرت ییبال چه زم؟یعز زابل؟یا»

 یسخت به نداشتم، دادن جواب توان. بود اندرو یصدا

 سیخ صورت به چشمم و کردم باز رو هامپلک یال

 .موند رهیخ اشکش از

 .کنم صدا رو اسمش کردم یسع
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 امیلیو از دیبا. دادیم نجات یکشت از رو اینا دیبا

 .دادنیم نجات خودشون دیبا. گرفتنیم فاصله

 ...زمیعز یاندرو

 .شد دهیچیپ الکرادا یتو ادیفر با اندرو یصدا

 مئنممط گفتم بهت. ندارم اعتماد یعوض اون به گفتم»

 یتو رو لتیوسا که دمید. سرشه یتو یانقشه هی

 رو یکشت یخوایم دمیفهم ،یگذاشت رفتن آماده کوله

 نجایهم از که آوردم...آوردم رو لتیوسا. یکن ترک

 تمسین حاضر گهید بگم بهت خواستمیم. میبر باهم

. کنم خدمت کنهیم تشیهدا امیلیو که یبادبان ریز

 ...«زمیعز...زابلیا

 رچقد کردم فکر و نشست صورتم یرو گرمش دست

 .زهیانگرخوت پوستم یسرد مقابل در دستش یگرما



 

Romanzo_o 1670 

 .خوردن تکون یسخت به حسمیب یهالب

 ...«اندرو»

 دونستمیم دیبع که بود فیضع یقدر.ذون صدام

 .باشه دهیشن رو صدام

 «زابل؟یا بله؟»

 «ن...ک...ر...فرا...ف»

 و موند رهیخ بازوم یرو نگاهش...نزن حرف...سیه»

 .دید رو طلسم طرح

 مطلس نیبارترمرگ! مرگ طلسم! کهیتار طلسم نیا»

 ...«کاریچ تو دست یرو...ایدن

 رو زیچ همه من از زودتر انگار. خورد رو حرفش

 .دیفهم
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 وقتش تا دیبا...کشتمشیم دیبا...یعوض فطرتپست»

 ...«کشتمشیم بود

 مکتف ریز دستش. دیلرزیم بغض و خشم از صداش

 .فشرد آغوش در محکم و دیکش باال رو من و نشست

 تورو تپدر...تورنادو تانیکاپ. زابلیا یریبم دینبا تو»

 دادم قول. باشم مراقبت دادم قول من. سپرده من به

 راه در رو جونم دادم قول. کنم محافظت ازت

 .«بدم ازت محافظت

 طرز به. دادیم گرما تنم به داشت بدنش یگرما

 و شده کم درونم کشنده یسرما از کردم حس یبیعج

 . کنهیم گرم رو تنم داره اندرو آغوش یگرما
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 یسع مدت نیا تمام در! رمیبم تو یجا حاضرم من»

 برات یاتفاق که بشم مطمئن و باشم کنارت کردم

 !«بخشهینم منو هرگز پدرت...حاال و فتهینم

 میشونیپ یرو هاشلب و شد چنگ موهام نیب دستش

 .نشست

 که بود طورنیا مرگ ای شدم توهم دچار دونستمینم

 رو جاش بدنم یحسیب. بست رخت تنم از درد تمام

. شد برطرف چشمام یتار و داد فیخف یگزگز به

 داشت که یاهیس خطوط و دیچرخ دستام یرو نگاهم

 کاغذ یرو از اثرش که یجوهر مثل. شدیم محو

 .باشه شده محو

 «اندرو؟»
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 دهیکش موهام یتو متیمال با اندرو یهاانگشت

 .شدیم

 نم یول زابلیا میداشت یادهیچیپ یبچگ تو و من»

 برات یاتفاق اگه. باشم مراقبت کردم یسع شهیهم

 .«بخشمینم رو خودم...فتهیب

 :گفت و دیچرخ من یرو آلودشاشک نگاه

 !«نهبمو زنده دینبا. زابلیا بره در قسر دینبا امیلیو»

 انگار که یحور بود شده تموم درد نشستم، سرجا

 .باشه نشده شروع هرگز

 :گفتم مهیسراس

 ...«چط اما...شده قطع درد»
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 که بود یشوک مثل اندرو یهادست یکشنده یسرما

 ینهیس یقفسه یرو حاال مرگ عالمت. بشه وارد بهم

 .دیدرخشیم اندرو یبرهنه

 «؟یکرد کاریچ...اندرو ؟یکرد کاریچ تو»

 :گفت و زد یمحو لبخند

 «م...ریبم...تو یجابه...حاضرم گفتم. گرفتمش تو از»

 :زدم غیج و شدن چنگ هاششونه یرو دستام

 نجاتم نخواستم ازت من...نخواستم ازت من»

 یکن کارو نیا ینداشت حق تو...ینداشت حق...یبد

 !«اندرو

 به اهیس خطوط. دادیم جون من یهادست نیب داشت

 رو چشمش یهامردمک داشت و دهیرس صورتش
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 زدیم یاهیس به چشمش یدیسف. کردیم تصاحب

 .بود آرامش غرق صورتش یول

 یحت هاماشک لیس. شدیم پاره تکه داشت قلبم

 . اومدینم بند یالحظه

 یکار چیه من از و مردیم من یجا داشت اندرو

 !یکار چیه. اومدیبرنم

 جابه من یبرا رو عذاب نیا و یریبم یندار حق تو»

 !«یندار حق! یبذار

 یاهدست یسرما. نشست دستم یتو آهسته دستش

 .انداخت وحشت به منو اششده اهیس

 «زمیعز...نکن هیگر»
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 صشیتشخ شدینم که بود کند اونقدر بایتقر نبضش 

 .داد

 عالقه من به اندرو. نبود درست وسط نیا یزیچ

 اما بودم کرده حس رو عالقه نیا شهیهم من و داشت

 .مینداشت یخون یرابطه چیه ما

 یرابطه دیبا طلسم ینیگزیجا یبرا...اندرو...اندرو»

 «؟یفهمیم...داشت یخون

 به. نشست صورتش یرو لبخند از یرنگکم طرح

 :گفت دهیبر ینفس با یسخت

بخش...بینم...منو...من...هرگز...پدر...یمردیم...اگه»

 .«دی
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 از سست دستش و شد گم سکوت در آخرش کلمات

 فرو امنهیس یتو یزیچ انگار. دیلغز نییپا انگشتام نیب

 .ختیر

 ...شدیم منعکس سرم در کلمه چند

 ...یخون یرابطه

 !پدر
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 سوم جلد

 سرنوشت یسو به                  
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 یکینزد از که ییایدر مرغان یصدا. بود شیومگرگ

 یصدا و امواج یصدا کردن،یم پرواز آب سطح

 گوشش به  دکل به متصل یهاطناب یرهایرجیج

 .دیرسیم

 شانگشتان نیب محکم رو طناب و ستادهیا دماغه یباال

 نیندچ. بود نقطه هی به رهیخ نگاهش و بود داشته نگه

 دچن فاصله از یحت گهید و گذشته حرکت از ساعت

 . دید رو الکرادا یهاهیسا شدینم هم یلیما

 خودش یجا به تا بود کرده رها رو بل که ییجا

. تنشس نهیس یقفسه یرو و اومد باال دستش. رهیبم

 مونشیپش بود ممکن کنه، مرددش بود ممکن قلبش

 ندف با بود، کرده متروک شهر در که یکار با اما کنه،
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 یخونسرد با بود تونسته احساسش، و وجدان کردن

 دیسف بخت به بزنه وندیپ رو اهشیس بخت محض

 . بود اشزادهعمه که یدختر

 .هگید طرف یاحساس وندیپ و طرف کی یخون وندیپ

 ستادهیا نیاطیش کرد حس و بست رو هاشچشم

 نشون رو خودش یپست تینها. زننیم کف شیبرا

 حاال. بود داده حیترج رو خودش یزندگ. بود داده

 سال پنجاه. بمونه زنده شتریب سال نیچند تونستیم

 .بزرگ یرایس از بود گرفته وعده شتریب

  ؟ بل مثل یدختر روح یازا در نبود کم سال پنجاه

 یماه خوردن زیل مثل د،یلرز وجودش در یزیچ

 یهادکمه دور انگشتاش. نهیس یقفسه درون

 .ندک رو دکمه دو فشار با و نشست لباسش کنندهخفه
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 نهیس یتو هم باز که بود نکرده دفن رو احساسش

 فکر بل به دینبا. بده قلقلک رو اعصابش یموذ یحس

 دوست مرد نبود، شدن عاشق مرد امیلیو. کردیم

 شتریب ایدن نیا یتو یزیچ. نبود هم یبندیپا و داشتن

 !داشتیم هم دینبا. نداشت تیاهم براش خودش از

. کردیم فراموش هم رو خاطراتش که بود یراه کاش

 که یخاطرات اما بود زده راحت رو احساسات دیق

 ؟یچ بودن زنده ذهنش یتو هنوز

 هاشچشم مقابل بل یدهیترس و درشت یهاچشم

. بود کرده سیخ رو صورتش که یاشک. گرفت جون

 .بود خورده دسترو کهنیا از یناباور

 . بود خورده خنجر پشت از...نه رودست

 ...داشت امیلیو به که یاعتماد از
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 نگاه نیآخر یناباور و دیلرزیم درد از که ییهادست

 ...بل

 :دیغر و کرد یاقروچهدندون

 ...«کن فراموشش»

 .زد بهم رو تمرکزش هاملوان از یکی

 «قربان؟»

 بهم از یناش خشم از نشسته خون به ییهاچشم با

 ناخودآگاه ملوان. برگشت عقب به خلوتش خوردن

 درست یزیچ که بودن دهیفهم همه. رفت عقب یقدم

 بود هودمش همه یبرا تورنادو تانیکاپ برنگشتن. ستین

 .بپرسه یسوال بود نکرده جرات یحت یکس و

 ...«من...تانیکاپ»
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 .افتاد پتهتته به

 .«بزن حرف»

. ودنب میگشت رو یکشت تمام. ستین اندرو قربان»

 میاریب هم تورنادو تانیکاپ اتاق از نیگفت که یلیوسا

 .«ستین

 رارف لیوسا با بل وفادار سگ. کردیم رو فکرش دیبا

 بل به یزمان یوقت شدیم یحال چه اندرو. بود کرده

 شیسنگ و سرد جسم با و شده رید که دیرسیم

 شد؟یم مواجه

 هاشچشم مقابل بل یشده سنگ جسم یالحظه یبرا

 .شد یتداع

 :گفت و زد پس ذهنش از رو ریتصو
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 یتو دیبنداز و نیببند رو اینا یپا و دست خوامیم»

 .«کنه فرار اگه حالت به یوا ؟یدیشن. انبار

 :گفت دهیترس مرد

 .«تانیکاپ چشم»

 به دوخت چشم دوباره امیلیو و شد دور دوان دوان

 .بود راه در یبزرگ آشوب. یصبحگاه مه

 .بود دهیرس الک جان با حساب هیتسو وقت
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 الکرادا

 هگرفت رو اهیس یسنگ یهاصخره دور تا دور ظیغل مه

 ورم هامچشم. نمناک و بود سرد یسنگ نیزم. بودن
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 شده خم قدراون. سوختیم هامپلک و بود کرده

 ارمت نگاه. کردیم درد پشتم یرهیت که بودم نشسته

 شکل به یسنگ یامجسمه یرو که بود ساعت چند

 . بود مونده رهیخ اندرو

 و دنیغلتیم سنگ سرد سطح یرو آهسته انگشتام

 یبرا کردمیم یسوگوار زمزمه با و آهسته

 . بودم داده دست از که ینیترکینزد

 ذره ساعت نیچند. بود دهیکش طول ساعت نیچند

 هکرد تماشا رو بدنش یگندم پوست شدن سنگ ذره

 نباش ختهیر روشون گرد انگار که ییهاپلک از. بودم

 پاهام ریز نیزم به هیشب یک دمینفهم که یسرانگشتان تا

 .بود شده
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 گزهر. بپرسم ازش رو سواالتم از کدومچیه نتونستم

 چطور؟ چرا؟ دمیفهمینم

 .بود نگفته یزیچ پدرم چرا

 .بود نگفته اندرو چرا

 .شدن زنده چشمم شیپ بارها و بارها یبچگ خاطرات

 اندرو یوقت پدر و مادر یهاپچپچ دعواها، تمام

 هنشون هزار هزاران انگار حاال. بود ما شیپ هاالتیتعط

  بودم؟ دهینفهم هرگز چرا و دمیدیم

 نکرد انتیخ ای بود ترسخت اندرو بودن برادر باور

 ام؟یلیو

 ردس نگاه. بود گذاشته گلوم یرو پا نیسنگ بغض

 .رمیبم تا کرد رها رو من دش،یترد بدون رفتن ام،یلیو
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 !رمیبم اون یجا تا

 تیاهم بهم کنم فکر تا کرد یباز نقش مدت نیا تمام

 درچق من و برسه مناسب فرصت تا موند منتظر. دهیم

 . داشتم اعتماد بهش احمقانه

 کنه؟ کارونیا من با بود تونسته چطور

 . بود مرده من نجات خاطربه اندرو

 ...من خاطربه

 .بود سخت

 .بود تلخ

 .دادیم زهر یمزه دهنم یهمه که تلخ قدر.اون

 :زدم لب آهسته
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 .رمیگیم انتقام و رمیم. اندرو رونیب رمیم نجایا از»

 به دهیم رو انتشیخ تاوان. بره در قسر ذارم.ینم

 .«ممکن نحو نیبدتر

 حس که ظیغل قدراون بود، شده قبل از ترظیغل مه

 .کردن احاطه رو من مبهم ییهاهیسا مثل کردمیم

 . دمیچرخ خودم دور مانند زمزمه ییصدا دنیشن با

 من که ینفر نیچند. زدنیم حرف نفر نیچند انگار

 .نمشونیبب تونستمینم

 .«ادیم مرگ یبو»

 .«نفرت و نهیک یبو»

 .«نمیبیم رو سرنوشتش من»

 .مختلف یصدا سه
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 ...«یدردناک مرگ چه»

 یدیجد برش اطیخ جناب. شده دوخته سرنوشتش»

 .«زده

 :زدم ادیفر و دمیچرخ خودم دور هراسوم

 «اونجاست؟ یک»

 :گفتن صداهم و دندیخند همزمان صدا سه

 ...«سرنوشت»

 قدراون. شد ظاهر طرفم سه در هیسا سه مه نیب از

 و یریگمیتصم قدرت یحت که بودم داغون و شکسته

 . نداشتم فکر

 ...«یفیضع انسان چه»

 ...!«درد هی. نمیبیم بزرگ زخم هی...شکننده چه»
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 :دمیغر یعصب

 .«دیبردار سرم از دست»

  نیزم یرو یرنگ سرخ مانند نگار و نقش خطوط

 نیب از هماهنگ یچرخش با هیسا سه و شدن روشن

 .اومدن رونیب مه

 ...عجوزه سه

 آن یرو یبزرگ یگوشت یهاخال ده،یخم یقد با

 وم یب بایتقر یسر چشم، یخال یهاحدقه با صورت،

 .سبز به لیما زرد رنگ به یپوست و
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 :زدم ادیفر
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 «ن؟یخوایم یچ من از. نیاین جلو»

 اواقع دونستمینم کهیدرحال و اومد جلوتر شونیکی

 :گفت نه ای نهیبیم رو من

 یکی اون و سیالخس خواهرم اون. هستم کلوتو من»

 .«میهست سرنوشت خواهران ما. آتروپوس هم

 .کردم زمزمه رلبیز چندبار رو سرنوشت خواهران

 نخ یادسته رنگش بنفش یسهیک داخل از کلوتو

 :گفت و آورد رونیب یانقره

 .«میدار یچ نجایا نمیبب بذار»

 :گفت و دیکش باال رو هانخ از یکی

 .«ناهاشیا»
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 ریت قلبم در یزیچ کردم احساس نخ دنیکش محض به

 . دیکش

 «دیببخش گرفت؟ دردت»

 .دیخند مرموزانه

 .«چارهیب طفلک»

 و ادهستیا اندرو سر یباال سیالخس برگشتم عقب به

 :گفت نیاندوهگ

 عمرش نخ یاضاف. کردم یچیق رو عمرش نخ خودم»

 معامله باهاش اطیخ که یکس عمر نخ به شد دوخته

 .«بود کرده

 :گفتم مردد

 ...«یس منظورتون اط؟یخ»
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 خاک یبو دستش. گذاشت دهنم یرو دست کلوتو

 .بود دهیگند یاپسمانده مثل ییبو. دادیم

 باهاش که یکس جز دینبا. ارین رو اسمش...سیه»

 مگه. یاریب رو اطیخ اسم یکس یجلو یبود اونجا

 یبزن حرف یدید اونچه راز از اگه یدونینم

 «؟یریمیم

 :گفتم دورگه ییصدا با و زدم پس رو دستش

 .«ستین مهم»

 :گفت یبدجنس از پر یلبخند با آتروپوس

 سیالخس ام،ندهیآ خواهر من. میسرنوشت خواهران ما»

 .«میهست رایمو ما. حال خواهر کلوتو و گذشته خواهر
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 به لیتبد آن کی در و زد یچرخ مقابلم سیالخس

 رپشتپ و بلند ییسویگ با قامت بلند بارو،یز یدختر

 .دیرسیم نیزم تا قدش که شد

 یمادر و قدرتمند یپدر...تورنادو تانیکاپ دختر»

 بد چه.  داره یادیز یرازها که یاخانواده. ثروتمند

 ...«یدونینم مادرت و پدر از یچیه که

 فیرظ انگشتان به گذاشت، امشونه یرو دست کلوتو

 چشم نبود روش یریپ از یاثر گهید که باشیز و

 :گفت که دوختم

 با روحت. زدن خنجر بهت پشت از حال، سرنوشت»

 در برادرت چرا ؟یچ یازا در اما شد معامله اطیخ

 هرگز کن فکر هوم نگفت؟ بهت یزیچ خودش مورد
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 ور جوابت تونهینم گهید چون یبپرس ازش ینتون

 .«بده

 یپاها و نشست یسنگ تخته یرو آتروپوس

 :گفت و داد تاب رو تراششخوش

 انتقام یتونیم. مبهم و رمز و راز پر شهیهم ندهیآ»

 و یریبگ رو خائن اون یجلو ؟یریبگ رو برادرت

. ردهخو گره سرنوشتت بده؟ پس تاوان یکن مجبورش

 ...«نمیبیم رو اتندهیآ هردو دارم من

. دیدرخشیم دستشون کف یرنگ یآب درخشان یگو

 !چشم به هیشب ییگو

 :گفتند کصدای صدا سه

 «؟یبدون یخوایم»
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  خواستم؟یم واقعا
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 دهیناد رو گلوم درد کردم، کنترل رو صدام لرزش

 :گفتم و گرفتم

 .«بدونم خوامیم»

 گذشته؟ ؟یبدون رو کدوم یخوایم. کن انتخاب»

 «نده؟یآ ای حال؟

 :کردم زمزمه

 رو سواالتم جواب تونمیم خودم شده، تموم گذشته»

 ...«اام ادیبرنم دستم از یکار حال یبرا. ارمیب دستبه

 :گفتم و دادم رونیب پرصدا و قیعم رو نفسم
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 وهرد خوامیم. میتصم دو سرنوشت دو یگفت. ندهیآ»

 «ن؟یخوایم یچ ازاش در اما. بدونم رو

 یصدا شد، منعکس اطرافم یفضا در هاخنده یصدا

 . نبود طانیش یخنده به شباهتیب که ییهاخنده

 میایم میخوایم که یزیچ گرفتن یبرا موقعش به»

 میبخوا رو اون ما که یندار یزیچ فعال. سراغت

 «؟یکنیم قبول حاال. تورنادو زابلیا

 همه امیلیو. نداشتم دادن دست از یبرا یزیچ من

 :زدم لب مصمم. بود گرفته رو زمیچ

 .«کنمیم قبول»

 نیبلور مانند چشم یگو و شدن محو اطرافم هاهیسا 

 :گفت رگهسه ییصدا و شد تربزرگ و بزرگ
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 ...«مینیبب بذار پس»

 :گفت ذهنم نهیزم پس در ییصدا

 بد ای بودن خوب. زابلیا یدار راه دو تو»

 اگه. نجاستیهم یریبگ دیبا که یسخت میتصم...بودن

 اتندهیآ یباش قبل آدم همون یریبگ میتصم

 ...«مشخصه

 از یریتصو. شد ظاهر نیبلور یگو ونیم در یریتصو

. دمبو نشسته زیم پشت که ییایدر دزدان مجمع در من

 :گفت رگهسه یصدا

 رو گاهتیجا تورنادو، تانیکاپ یرسینم مجمع به تو »

 مچ. بود ینخواه ییایدر دزد گهید تو و رنیگیم ازت

 ییایدر دزدان نشان اون شدن حذف یبرا رو دستت

 وت که یزیهرچ لیو تانیکاپ بت،یرق. یدیم دست از
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 و باشکوه قدرتمند،. ارهیم دستبه یخواستیم

 یکشت دو صاحب و کشهیم رو الک جان عظمت،

 اما. هبریم یپ بادپا تانیکاپ راز به و شهیم قدرتمند

 سرت یموها که یزمان تا...چارهیب یکوچولو...تو

 یواهخ یزندگ خاطراتت با ییتنها در بشن یخاکستر

 یخواه تیپدر نیسرزم در آرامش در تینها در. کرد

 .«مرد

 یوبچ یصندل یرو دهیآرام ریپ و فرسوده یزن ریتصو

 .شد ظاهر هامچشم مقابل

 :گفتم و دمیساب بهم رو هامدندون

 «دوم؟ میتصم»

 در قیعم یخشونت با سرد و دارخش رگه سه یصدا

 .شد منعکس فضا
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 یبرا. چارهیب دخترک ستین آسون هرگز انتقام...انتقام»

 خودش مثل دیبا اه،یس یقلب با آدم هی از گرفتن انتقام

 یرو یببند چشم ؟یبش اون مثل یتونیم. یباش

 و دیسف یادیز درونت روحت؟ و قلب وجدان،

 «؟یایبرم پسش از. درخشانه

 :گفتم یسخت به. شد سنگ و خشک گلوم

 .«بده نشونم»

 ...«میبد نشونت بذار...میدیم نشون»

 یانقره یرعد با کیتار آسمون. شدن عوض ریتصاو

 یهامو با یمشک یلباس و شنل با یزن. شد شکافته

. بود ادهستیا ییآشنا یکشت یعرشه یرو باد، در آشفته

 زونیآو ییهااسکلت و یخاکستر یهابادبان با یکشت
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 نگیریگ نگیریج یصدا یمینس هر وزش با که

 .دیرسیم گوش به هااستخون

 دهید گردنم یرو ققنوس از یرنگ اهیس یخالکوب

 یکشت یهابادبان دور اهیس و میعظ یاپرنده و شدیم

 . دیچرخیم

 :کرد زدن حرف به شروع صدا

 یهمون یاهیس به هم تو ،یکن انتخاب رو انتقام اگه»

 کیتار یسرنوشت انتخاب اما ،یزاریب ازش که یشیم

 هک یزیچ به شدن لیتبد یبرا. ستین یآسون کار

 یزیچ دیبا. یبکش رنج و درد روز هر دیبا یخوایم

 یتونیم. یکن فراموش یهست که یزیچ...یبود که

 «تورنادو؟ زابلیا یباش رحمیب

 .شد خشک یامجسمه نیع وجودم تمام
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 «شه؟یم یچ سرنوشتم یانتها کنم انتخاب اگه»

 فسفس و زدن حلقه دورم اهیس ییمارها مثل هاهیسا

 :گفتن کنان

. کننیم رییتغ انتخاب کی با سرنوشت هزاران»

 سرنوشت نیا. چارهیب طفلک اسدهیچیپ سرنوشت

 میونبت که یاون از تر تردهیچیپ. اسدهیچیپ و سخت

 در ریتصو هفت فقط...ریتصو هفت. میبد نشونت

 ننشو بهت ،یکن انتخاب رو رتیتقد کهنیا صورت

 .«تورنادو زابلیا شمیم داده

 بود، کمینزد هنوز اندرو یشده سنگ و سرد جسد

. بود گوشم یتو هنوز مرگ موقع دردآلودش یصدا

 قلب به که یخنجر و امیلیو رحمیب و سرد یهاچشم

 .بود چشمم شیپ هنوز بود زده روحم و
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 ...خشم

 ...نهیک

 ...نفرت

 زیچ مهه و گشتمیبرم. کشنده ینفرت از بود مملو قلبم

 یزندگ آرامش در عمر اخر تا و کردمیم فراموش رو

 کردم؟یم

 تمام یرو یاهیس هم حاال نیهم آرامش؟ کدوم

 رو برادرم دیبا چطور. بود انداخته هیسا میزندگ

 که یزیهرچ به امیلیو ذاشتمیم کردم؟یم فراموش

  برسه؟ خوادیم

 به درست. دیکشیم زجر دیبا امیلیو! بود محال نه

 .بودم دهیکش من که یااندازه
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 :گفتن اهیس یمارها

 ...«باش زود...کن انتخاب»

 «ک؟یتار سرنوشت ای خوب؟ سرنوشت»

 «اد؟یبرم پسش از...روشنه یادیز وجودش»

 .شدن یکی دوباره و ختهیآم درهم صداها

. بشه لدمتو دیجد یزابلیا تا رهیبم دیبا تورنادو زابلیا»

 یش متولد نو از تا یریبم دیبا...ققنوس مثل درست

 ...«زابلیا

 مغزم یتو انهیمور مثل صداها بستم، رو هامچشم

 ریتصو دو به بار نیآخر یبرا و کردم باز چشم. بودن

 .شدم رهیخ
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 مشآرا در یچوب یصندل یرو که فرتوت یزن ریتصو

 رحم از یخال یهاچشم با من دوم ریتصو و بود مرده

 مایلیو گردن ریز رو یانقره یریشمش که شفقت و

 .بودم گذاشته

 .«گرفتم رو ممیتصم»

 رو داخلش. رفتم فمیک سمت به بلند ییهاگام با

 .دمیکش رونیب رو بودم دنبالش که یزیچ و گشتم

 . دوختم خنجر یغهیت به چشم

 :گفتم و دادم فشار هم یرو رو هاملب

 ه،سرنوشتم کردن اهیس امیلیو انداختن دام به راه اگه»

 .«کنمیم استقبال یاهیس از باز آغوش با



 

Romanzo_o 1705 

. قیعم و بزرگ یخراش دم،یکش دستم کف رو خنجر

. ختیر نیزم یرو دستم کف از خون داغ قطرات

 گداخته و قرمز دوباره یسنگ نیزم یرو خطوط

 یجا رو من خواستیم امیلیو که ینیزم. شدن

 .کنه یقربان خودش

 :زدم ادیفر بلند یصدا با

 منکن سرخ امیلیو خون از رو نیزم تا بندمیم مانیپ»

 .«برندارم مبارزه از دست رم،ینگ انتقام و

 یسرخوش از یناش یهاغیج به لیتبد هاخنده یصدا

 هفت شدن، یتداع چشمم مقابل ریتصو هفت شد،

 یداص. دادیم نشونم رو سرنوشت ریمس که یریتصو

 :گفت ذهنم یتو رگهسه

 ...« تورنادو زابلیا خورد ُمهر سرنوشتت»
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 یهاقهقهه یصدا یحت گهید. بودن شده محو هاهیسا

. دیرسینم گوش به هم سرنوشت خواهران یچندرگه

 . آب یزمزمه یصدا و بود مه کردیم کار چشم تا

 .بود شده عوض یزیچ

 تحت رو روحم که یمیتصم و اراده به هیشب یزیچ

 ادی هی رو سرنوشت ریتصو نیاول. بود داده قرار ریتاث

 دیاب حاال بدونم بود شده باعث که یریتصو. داشتم

 .کنم کاریچ

 مداوم شدن دهییسا خاطربه زانوهام شدم، بلند جا از

 رورویز رو فمیک داخل. بودن شده کبود هاسنگ به

 رونیب رو مذاب راهنیپ مبهم یگرما حس با. کردم
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 دستم. برداشتم توش از رو ققنوس تخم و دمیکش

 . شد دهیکش میضخ یپوسته یرو

 .بود منتظر. بود داخل همون کردم،یم حسش

 .هاملباس درآوردن به کردم شروع و شدم بلند جا از

 خمت و دمیپوش رو مذاب لباس شدم برهنه کامل یوقت

 رازد اندرو یشده سنگ بدن کنار برداشتم، رو ققنوس

 آهسته. دمیکش آغوش در رو ققنوس تخم و دمیکش

 :زدم لب

 .«میبمون منتظر باهم ایب حاال»

 دونستمیم حاال و داشتیم نگه گرم رو بدنم لباس

 .کنم کاریچ دیبا ققنوس دراومدن تخم از یبرا
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 رو تخم ذره ذره بدنم یگرما همراه به لباس یگرما

 از رو مانند نبض یضربان هنوز من و کردیم گرم

 به و بستم رو چشمام. کردمیم احساس داخلش

 .فتنیب هم یرو دادم اجازه امخسته یهاپلک

 در رو من متالطم امواج مثل آشفته یهاخواب

 از دمید خواب بارها و بارها. دنیکشیم خودشون

 زا سقوط حس با هربار و افتادم نییپا به عرشه یرو

 بشم اریهوش دوباره کهنیا از قبل اما دمیپر خواب

 .کردیم غرق خودش در رو من خواب و یخستگ

 نور و بود یخاکستر آسمون. شدم داریب بدن درد از

 مدونستینم. بود کرده روشن رو آسمون آفتاب میمال

 هب. دمیخواب چقدر دونستمینم یحت غروب ای طلوعه
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 درد نیزم یسفت از کمرم دم،یچرخ امگهید یپهلو

 . شم بلند تونستمینم یحت اما بود گرفته

 یکیتار به رو هوا که دوختم چشم آسمون به قدراون

 . بودم دهیخواب کامل روز کی حدود پس. رفت

 رو کوله پاهام نوک با داشت یخشک حس گلوم

 دراز رو دستام از یکی اطیاحت با و دمیکش کینزد

 جرعه چند. دمیکش رونیب رو آب یرهیذخ و کردم

 هب توجهیب بعد و دمینوش گلوم شدن سیخ یبرا

 .بخوابم کردم یسع شکمم رفتن مالش و یگرسنگ

 . اومدنیم کش انگار هاساعت و لحظات

 ...روز هفت

 هوقفیب روز هفت دیبا ققنوس درومدن تخم از یبرا

 رد رو تخم شم بلند جا از یاهیثان یحت نکهیابدون
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 یگرما با تا دمیخوابیم روش و دمیکشیم آغوش

 شدمیم بلند هیثان چند یحت اگه. رهیبگ جون من بدن

 روز هفت دوباره دیبا و رفتیم هدر زحماتم تمام

 دراز جز نبود یاچاره پس. کردمیم شروع اول از رو

 .بودن عمر کی قد که یقیدقا شمردن و دنیکش
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 یبرا بود، شده تموم که شدیم یمدت آب رهیذخ

 با یلبه تا رو خودم پشت به یچندبار ییدستشو

 شدن فیکث بدون بودم کرده یسع و بودم دهیکش

 ریت یگرسنگ از اممعده. بدم انجام کارمو هاملباس

 ...غذا یاذره بدون روز هفت. دیکشیم
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. بود شده خی و سرد جنازه مثل ضعف از بدنم تمام

 رو خودشون تا نداشتن جون یاذره یحت هامانگشت

 ترک و شده خشک هاملب. برسونن صورتم به

 تپوس یدگیترک درد یحرکت هر با و بودن برداشته

 دبو یفیکث و خاک وجودم تمام. کردمیم حس رو لبم

 . بود کرده ملتهب رو پوستم که یسوزعرق و

 که یروز هر شد،یم ترخشک و سرد هوا یهرچ

 .شدیم ترگرم و گرم تخم گذشت،یم

 چهارم روز از اما بود گذشته راحت اول روز سه

 .ودب دهیبر رو امانم یخستگ و یگرسنگ ،یتحرکیب

 و بود ساعت ۱۲ اندازه هیثان. اومدنیم کش هاساعت

 ...سال ۱۲۳ یاندازه ساعت ۱۲ هر
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 هوانید نیع و کنم تحمل که داشتم توان گهید چقدر

 رسونده جنون به منو صداش که یآب دنینوش یبرا

 نکنم؟ خراب رو زحماتم و نشم بلند بود،

 یگرسنگ شدت از اممعده. بودم دهید غذا خواب بارها

. رفتیم ازتنم داشت جون و دیچیپیم درهم مدام

 .شدمیم هوشیب ضعف و یگرسنگ از هاشب اکثر

 داغ یپوسته یرو ضعف و یسست با رو سرانگشتام

 .دمیکش

 ...«تونمینم گهید»

 احساس رو خون یسیخ و خوردن ترک هاملب

 .کردم
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 .باشه تیبشر دشمن نیتربزرگ تونستیم زمان

 مچش مثل بگذره عیسر نقدریا تونستیم که یزمان

 .ادیب کش قدرنیا تونستیم و زدن بهم

 باز هم از هامپلک. خورد تکون دستم ریز یزیچ

 . شدن

 دیرس گوش به یفیضع ترق یصدا

. زدیم ضربه تخم به داخل از یکس انگار 

 نمبد تمام نداشتن، حرکت توان دردناکم یهااستخوان

 .بود شده بستر زخم دچار

 ...ترق

 .شدیم شتریب داشت که ییصدا

 !نبود ایرو
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 دستم بود، شده جادیا تخم یرو یواضح یهاترک

 دستام کف و نداشت رو تخم یداغ تحمل طاقت

 .بود زده تاول

 گوشم هب میعظ ییصدا افتاد، لرزه به دستم ریز پوسته

 .شد شکافته پوسته و دیرس

 فرو پوسته و زد رو چشمم ییطال نور از یحجم

 .ختیر

 درشت یهاچشم با مویب و دهیچروک یاجوجه

 . بودن رهیخ من به رنگ ییطال

 :گفتم و دمیکش سرش یرو رو شستم انگشت

 ...«یاافسانه یپرنده یشد متولد باالخره»
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 دیبا. درآورد خودش از ییصدا یگرسنگ با جوجه

  .نداشتم  هم نشستن توان یحت من اما شدیم هیتغذ

 .بستم چشم مستاصل

 یعصب داشت ققنوس جوجه«کنم؟ کاریچ دیبا حاال»

 شده چنگ یپشم لباس یرو هاشچنگال شد،یم

 یهیتغذ به ازین زودتر رشد یبرا و بود گرسنه. بودن

 .داشت یفور

 با که میرفتیم الکرادا از دیبا غذا به یدسترس یبرا اما

 نجایا هردو یطورنیا. نبود ممکن من تیوضع نیا

 !میمردیم

 شد تکرار گوشم یتو سرنوشت خواهران یصدا

 رستد. شه متولد دوباره تا رهیبم دیبا تورنادو زابلیا»

 ...«ققنوس مثل
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 ور دستام یسخت به حرف، نیا پشت یمعنا درک با

 افتادن درد و صدا به هاماستخون تک تک کردم، باز

  .باشن شکستن درحال دهیخشک یشاخه چند انگار

 اندک تیفعال نیهم و درآوردم تن از رو جهنم لباس

 هنموند دستام یتو یجون. گرفت رو توانم ذره نیآخر

 شد لش بدنم. کردم پرت باال به تکون نیکمتر با. بود

 :زدم لب آهسته. شدن رهیخ آسمون به چشمام و

 تنم خون و گوشت. ققنوس هستم تو یطعمه من»

 .«تو یبرا

 رهیخ من به دقت با و کرد کج رو سرش ققنوس

 کی در د،یدرخش شییطال یهاچشم در یبرق. موند

 دیچرخ عقب به بود دیبع اشجثه از که عیسر حرکت

 .کرد پاره رو پام رون منقارش و
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 شد بلند امشده خشک یحنجره از که یادیفر یصدا

 .شکست رو الکرادا نیسنگ سکوت
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 ران از اول بار. کرد هیتغذ زابلیا از بار سه ققنوس

 رو گوشت ینرم محکمش منقار که یزمان پاها،

 درد کرد،یم جدا استخوان از رو گوشت و شکافتیم

 خودش یهاچشم به رو مرگ زابلیا که بود یحد به

 زابلیا کرد، هیتغذ هاشدست یبازو از دوم بار. دید

 کرده اشجوجه یفدا رو خودش که بود یمادر مثل

 و تنداش درد از دنیکش ادیفر یبرا یتوان یحت. باشه

 جمجمه یتو فقط ادشیفر یصدا کردیم حس
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 زور از چشماش هیقرن یدیسف. شهیم اکو خودش

 آلودخون و سرخ هاشچشم و شده یپارگ دچار درد

 خون از سیخ اطرافش نیزم و هالباس تمام. بود شده

 با یفرق که بودن شده دیسف یحد به هاشلب. بود

 و یعصب یحالت با فقط هاشپلک و نداشت مرده کی

 . دیلرزیم درد از

 یهیسا برگشت، هیتغذ یبرا ققنوس که سوم بار

. دیلرزیم زابلیا تار یهاچشم مقابل بزرگش

 و داده دست از خون مدام ساعت چند دونستینم

. هکن مقادمت تشنه و گرسنه تا داره توان گهید چقدر

 .بود هیتغذ نیآخر سوم بار

 ای رحم بدون و نشست زابلیا شکم یرو اشپنجه

 زیر یهایکبود با که یشکم فیلط پوست به یدیترد
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 به منقارش. کرد حمله بود، شده احاطه درشت و

 و شکافت رو پوست یگل گلبرگ کردن پاره یراحت

 . کرد خوردن به شروع

 یگرما و رفت هوش از درد حجم مقابل در زابلیا

 یتوان گهید. داد مرگ یسرد به رو خودش یجا بدن

 رشیتقد مرگ بود قرار اگه. نداشت مقاومت یبرا

 . بود رفتهیپذ رو مرگ باشه

 راتقط گرفت، باال رو سرش شد، ریس یوقت ققنوس

 و کرد باز رو هاشبال. دنیچک نییپا منقارش از خون

. گرفت زبانه هاشچشم از آتش یهاشعله مثل یزیچ

 تردهیکش هابال کرد، رشد به شروع پرنده یمویب سر

. شدن تریقو و زیت و گرفته قدرت هاچنگال و شده

 و بود شده دوبرابر هیتغذ از بعد هربار پرنده بتیه
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. گذروندیم رو عشیسر رشد از مرحله نیآخر حاال

 داشت حاال و بود کرده هیتغذ کامل روز شبانه کی

 . شدیم سابق ققنوس یحت از تربزرگ یزیچ به لیتبد

 یاهیس به اجدادش، با تفاوت نیع در ققنوس یپرها

 نیآتش ینارنج رنگ به پر هر یانتها که بود شب

 نیب در گداخته آتش یهاشعله سانبه و درومده

 .بودن اهیس یهازغال

 یاهیس نیب در رنگ ینارنج به لیما زرد یهاچشم 

 و دیدرخشیم نیآتش یگو دو مثل صورتش یپرها

 . بود داده الجثهمیعظ یپرنده به مانندیب یابهت

 و بلند ییصدا با و گرفت باال رو سرش ققنوس

 یانغمه مثل ییآوا. داد سر بیعج ییآوا دهشناک
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 درش یزندگ و اتیح از یانیجر که کنندهافسون

 .داشت وجود

 شد، انداز نیطن آسمون یکرانه در که ققنوس یصدا

 ادیفر پاسخ انگار ناکجاآباد از مشابه یآوا دو صدا، دو

 رو ققنوس ینغمه که ییآوا دو. دادن رو ققنوس

 .کردنیم لیتکم

 .ستادیا زابلیا سر یباال و زد بهم رو هاشبال ققنوس

 که دوخت چشم یزن یشده شرحه شرحه بدن به

 به و نییپا رو سرش. دیکشیم رو آخر یهانفس

 . گرفت زابلیا ینهیس یقفسه سمت

 یقدرت ققنوس اشک گفتنیم دراز و دور یهاافسانه

 . داره شفابخش
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 یرو که نبود اشک نیا اما بست چشم ققنوس

 به ینارنج خون یاقطره. ختیر زابلیا ینهیس یقفسه

 یرو و دیچک نییپا ققنوس یهاچشم از مذاب رنگ

 . افتاد زابلیا قلب

 ینز. داشت دیجد یتیمسئول زن نیا قبال در ققنوس

 و بود کرده رابیس رو ققنوس خودش خون از که

 زن به یادوباره یزندگ خودش قدرت از ققنوس حاال

 . دیبخشیم

 . کردیم خدمت بهش دیبا که یارباب

 !خون یبرا خون
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 و زدن رونیب زابلیا ینهیس یقفسه از آتش یهاشعله

 آرامش با ققنوس. برگرفتن در رو وجودش تمام

 و گرفت گر شعله. بود دوخته صحنه نیا به چشم

 آسمون به یهاشعله نیب از. رفت باال یمثلث یهرم مثل

 و دیرس گوش به یخشخش یصدا آتش یدهیرس

 .شد بلند جا از یزن

 باهم انگار و دهیکش آغوش در رو بدنش طرح آتش

 .آسمون یاهیس ریز آتش و آدم رقص مثل. شدن یکی

 مثل که شدن یرنگارنگ یهاجرقه به لیتبد هاشعله

 . ختنیر نییپا زابلیا سر یرو از یموج

 یباهتش چیه بود گذاشته رونیب پا آتش نیب از که یزن

 شیپ ساعت چند فیضع و یزخم ،فرسوده زن به

 از یاثر گهید و ستادهیا آتش وسط برهنه. نداشت
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 د،یسف پوستش نبود، بدنش یرو یهازخم و هایکبود

 ییایدر دزدان عالمت و بود زخم از یعار و صاف

 گردنش یرو. شدیم دهید ساعدش یرو هنوز

 یموها.  شدیم دهید ققنوس طرح از یخالکوب

 بش آسمون رنگ به یمشک و کوتاه بلندش، یشکالت

 زابلیا یظاهر رییتغ نیتربزرگ اما بود، شده

 که یرنگ یشکالت و گرم یهاچشم. بود هاشچشم

 مثل درست یبیعج رنگ به رو خودشون یجا

 مردمک دور هیحاش. بودن داده ققنوس یهاچشم

 یزغال یرو سوزان آتش مثل وسط و یمشک چشم

 . داشت گداخته ینارنج به هیشب یرنگ اه،یس
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. انداخت خودش به ینگاه و آورد باال رو هاشدست

 سققنو یصدا گرفت، باال ققنوس سمت به رو سرش

 .شد انداز نیطن سرش در

 ...من یبانو -

. کرد میتعظ زابلیا مقابل خودش ابهت تمام با ققنوس

 و برد باال رو دستش رفت، جلوتر قدم چند زابلیا

 لمس انگشتاش ریز رو ققنوس گرم یپرها آهسته

 . کرد

 قیطر از بلکه گوش قیطر از نه رو ققنوس یصدا

 .بودند واحد ذهن کی هردو انگار د،یشنیم ذهن

 قدرت. زابلیا بود میخواه یکی پس نیز تو و من -

 بودن زنده یلحظه نیآخر تا من و توست قدرت من،

 . کرد خواهم مبارزه تو یبرا
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 یازین. چسبوند ققنوس سر به رو شیشونیپ زابلیا

 . رهیبگ کمک هاشلب از زدن حرف یبرا نبود

 قامانت دیبا. کسینیف میدار شیپ در رو یسخت راه -

 . نمیبب خودم یچشما با رو شینابود خوامیم. میریبگ

 که فشیک سمت به کرد، جدا ققنوس از رو سرش

 و کرد باز رو یچرم فیک.  رفت بود افتاده یاگوشه

 و بود باهوش زابلیا. آورد رونیب داخلش از رو یزیچ

 مانع احساساتش و قلب دادینم اجازه هرگز زرنگ،

 فکر قبل از زیچ همه به. بشه هاشبرنامه و هانقشه

 رو امیلیو کردن انتیخ یآمادگ یحت و بود کرده

 ...اعتمادش به خوردن ضربه یآماده. داشت

 تهداش رو کشتنش قصد امیلیو کردینم فکر هرگز فقط

 . باشه



 

Romanzo_o 1727 

 . بود جا نیهم بود شده ریغافلگ که ییجا تنها

 دراوردن زانو به یبرا ییزهایچ هم حاال یحت اما

 . داشت امیلیو

 رید یلیخ گهید که دیفهمیم یوقت امیلیو که ییزهایچ

 . بود شده

. داشت نگه دست یتو رو کاغذ یشده پاره یتکه

 قسمت نیترییانتها. گنج ینقشه قسمت نیترمهم

. کرده پنهان کجا رو گنج بادپا دادیم نشون که نقشه

 :گفت و زد پوزخند

 تمام اگه یحت نقشه قسمت نیا بدون ام،یلیو -

 !یبگرد من دنبال دیبا بازم ،یباش داشته رو دهایکل

 ققنوس به ذهنش با و فشرد مشتش یتو رو کاغذ

 . داد دستور
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 از شتریب. منه منتظر وقته یلیخ. کارال شیپ ببر منو -

 .داشتم اشنگه منتظر بودم گفته که یحد

 

272 

 

 امیلیو

 

 به خواب اما بود دهیکش دراز تخت یتو هاساعت

 یخستگ از چشمش یحدقه تمام. اومدینم چشمش

 که هربار انگار. بخوابه تونستینم اما بود شده سرخ

 رو زابلیا زدن نفسنفس یصدا بستیم رو چشمش
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 یرو رو هاشدست کف. دیشنیم گوشش یتو

 . شدیم خفه صدا نیا کاش فشرد گوشش

 از یچ یلعنت وجدان عذاب نشست، بستر یرو کالفه

 خواست؟یم جونش

 . شد خی وجودش تمام خورد در به که یاتقه یصدا با

 «ه؟یچ»

 سروصدا یلیخ. نهیبب رو شما خوادیم اینا تان؟یکاپ»

 «م؟یکنیم اشخفه نیبد دستور اگه. کنهیم

 مه حاال نیهم. بده رو اینا کشتن دستور تونستینم

 یتو هاملوان از یلیخ. داشت کم روین

 یکشت تیجمع. بودن شده کشته ریاخ یهاییماجراجو

 ارزهمب فکر به اصال تعداد نیا با تونستینم و بود کم

 . فتهیب هم الک جان با
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 هب رو ریمس بده دستور. نمشیبیم رمیم. نکرده الزم»

 یبرا یدیجد یهاملوان دیبا. میبد ادامه ناتهام سمت

 .«ستین یکاف تعدادمون. میاریب یکشت

 .«قربان بله»

 ارد شد، بلند جا از. بست سرش پشت رو در و رفت

 از اشبرهنه پوست. افتاد نیزم یرو دوشش یرو از

 و ضعف. کردیم ضعف احساس. دیلرز هوا یسرما

 از یناش. بود دهیچیپ بدنش در یبیعج یسست

 ؟یخستگ ای بود یگرسنگ

 بستن زحمت خودش به اما دیپوش رو هاشلباس

 یرو پا رفت، رونیب نیکاب از. نداد رو لباس یهادکمه

 شکسته هفتم و ششم یهاپله گذاشت، یچوب پلکان

 به لیبدت مبارزه نیآخر از بعد بایتقر یکشت. بودن شده
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 عبور شکسته یهارکیت کنار از. بود شده خرابه هی

 یخفه یادهایفر یصدا. رفت نیریز یطبقه و کرد

. دیرسیم گوشش به هم نجایا تا بسته دهان با اینا

 . بودن شده یعاص هاملوان که بود نیهم

 قاتطب و انداخت یکشت کف ختهیر لیوسا به ینگاه

 ...قفسات یشکسته

 یادیز نهیهز دیبا ناتهام در که کرد فکر نیا به کالفه

 از بعد نداشت یرادیا. دادیم یکشت نیا ریتعم یبرا

 . رهیبگ تربزرگ یکشت هی تونستیم گنج کردن دایپ

 پر یصورت سوخته، یبدن با اینا. شد ییانتها اتاق وارد

 ندهک پوستش هیال کی بایتقر که ییبازو و تاول از

 با کرد،یم دایپ بهبود داشت که ییهازخم و بود شده

 . بود نشسته نیزم یرو بسته ییپاها و هادست
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 دهن چرا. شدن خسته سروصدات از هاملوان»

 «ا؟ینا یبندینم رو بزرگت

 رونیب اینا دهن از رو سیخ یپارچه و رفت جلو

 با و کرد تف نیزم به رو دهانش آب اینا. دیکش

 :گفت نیخشمگ ینفسنفس و دورگه ییصدا

 چرا نم کجاست؟ تورنادو تانیکاپ افتاده؟ یاتفاق چه»

 «تان؟یکاپ شدم یزندان نجایا

 :گفت و دیکش یحوصلگیب و یخستگ از یآه امیلیو

 تانیکاپ مسخره؟ سوال نیا خاطربه سروصدا همه نیا»

 میریم میدار ماهم. شد ادهیپ قبل ستگاهیا تورنادو

 .«یکشت ریتعم یبرا ناتهام

 :گفت زده شوک اینا
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 «ه؟یچ منظورت شد؟ ادهیپ»

 :تگف و چسبوند اینا صورت به دستش یفلز قالب

 .«کنهینم جواب و سوال تانشیکاپ از ملوان هی»

 هب من. نیستین من تانیکاپ شما یول خوامیم عذر»

 «کجاست؟ شونیا. کنمیم خدمت تورنادو تانیکاپ

 دلش. بود شده کالفه اینا یهاجواب و سوال از امیلیو

 .ارهیب زبون یرو رو زابلیا اسم خواستینم

 .«مرده گهید اون. کن فراموش رو تورنادو تانیکاپ»

 اشنهیس یتو نفس. شد دیسف گچ مثل اینا یچهره

 دوخت چشم امیلیو خونسرد یچهره به و شد حبس

 یاثر اما .نهیبب صورتش یتو یشوخ از ینشون دیشا تا

 . نبود امیلیو سرد یهاچشم در یشوخ از
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 «ش؟یکشت»

 . تلخ و بود کوتاه سوال

 ...ترتلخ و ترکوتاه جواب

 .«بله»

 و گذاشت اینا دهن یتو دوباره رو پارچه شد، خم

 :گفت

 ارهند یکار من یبرا وگرنه. یکن فراموشش کن یسع»

 خوراک تا انوسیاق یتو بندازم هم تورو یجنازه

 .«یبش هایماه

 حرکت پلکان سمت به و رفت رونیب آخر نیکاب از

 به که تازه و خنک یهوا دیرس که عرشه به کرد،

 یخفه یهوا. کرد بهتر رو حالش خورد صورتش
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 و دهیگند یهایماه یکننده خفه یبو با ن،ییپا یطبقه

 . کردیم ترتنگ رو اشنهیس آلودعرق یهالباس

 به. ودب شده ریمس رییتغ و بادبان جهت رییتغ متوجه

 قوا دیتجد وقتاون و دنیرسیم ناتهام به یزود

 ناتهام یهازن از چندتا با یهمخواب. کردیم

 پاک ذهنش از رو زابلیا صورت ریتصو تونستیم

 .کنه

 :گفت و گرفت یرود سمت به رو دستش

 .«اریب برام رو نیدورب و نقشه»

 .«تانیکاپ بله»

 نیدورب و مخصوص ینقشه و دیدو سرعت به یرود

 . گذاشت دستش یتو و اورد براش رو امیلیو
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 در یاهفته کی استراحت از بعد کردیم حساب دیبا

. برسه گنج یرهیجز به تا دیکشیم طول چقدر ناتهام

 .بود مهم زمان

 رهیخ نقشه یانتها یرو نگاهش و کرد باز رو نقشه

 یبرا. کردیم یکج دهن بهش پاره کاغذ. موند

 و چرخوند بار چند رو نقشه. برد ماتش یالحظه

. دیچرخ ضربدرها و هاجهت یرو واروانهید نگاهش

 ...نبود

 بخش از یبزرگ قسمت. نبود خواستیم که یاکهیت

 !نبود گنج ینقشه محل از نقشه، انیپا

 . افتاد دستش از نیدورب

 خشم از وجودش تمام شد، مشت دستش یتو نقشه

 . افتاد لرزه به
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 !«بهت لعنت! تورنادو زابلیا بهت لعنت»
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 زابلیا

 

. دمیپوش رو بودم کرده هیته که یدیجد یهالباس

 که باشه ییجاهمون قًایدق کارال بودم دواریام

 رو فکرش هرگز امیلیو.  بودم کرده یزیربرنامه

 خودم بود داده یفرار رو کارال که یاون که کردینم

 مئنمط که یمن نداشتم، اعتماد امیلیو به که یمن. بودم



 

Romanzo_o 1738 

 خنجر پشت از قراره گنج به دنیرس از قبل بودم

 . بخورم

 لندب شیآت نیب از یوقت از. داشتم یبیعج حس درونم

. نبودن خودم حس داشتم، یبیعج احساس بودم، شده

 انگار. بود انداخته هیسا وجودم یرو یزیچ انگار

 دیجد یچهره با گرچه شناختم،ینم رو خودم گهید

 قبل مثل گهید درونم اما بودم ومدهین کنار چندان هم

 . نبود

 یاگوشه ققنوس اومدم، رونیب هادرخت نیب از

 مگس چندتا دادن یفرار با رو خودش سر و نشسته

 . بود کرده گرم

 شهر خلدا ببرم رو تو بتونم نکنم فکر یول. برم دیبا»

 . «کسینیف
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 بمونم ینامرئ تونمیم من. نهیبب رو من تونهینم یکس»

 . «زابلیا ینیبب رو من تو فقط تا

 .«خوبه»

 وارد و میکرد عبور یجنگل ریمس از. میکرد حرکت

 کرده صحبت کارال با که یبار نیآخر. میشد شهر

 و شده دهیدزد کنه وانمود بودم خواسته ازش بودم

 امیلیو واکنش خواستمیم.  ببره خودش با رو دهایکل

 نیا الکرادا از برگشت از بعد خواستمیم و نمیبب رو

 ... یول کنم اعتماد بهش گهید و بگم امیلیو به رو راز

 کار و دیخر مشغول مردم و بودن شلوغ روها ادهیپ

 لباس یهامغازه نیتریو. بودن خودشون روزمره

 پف یهادامن بود، پر هامدل نیدتریجد از یفروش

 هر تن در بایتقر قهی یرو زیر یهاگل طرح و دار
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 یزنگ یصدا با یسوار دوچرخه. شدیم دهید یزن

 یاروزنامه و شد رد کنارم از مانندش نگیلید نگیلید

 . افتاد پام کنار بشیج از

 طرح به ینگاه و برداشتم رو روزنامه و شدم خم

 .انداختم صفحات

 !مالعام در ییایدر دزدان اعدام

 رو یخشک یدزدها و هاسارق. رفت درهم هاماخم

 . ییایدر دزدان به بودن داده ریگ و بودن کرده ول

 :خوندم یااهسته یصدا با

 غرق ییایدر دزدان دست به هیالو ید ینظام یکشت»

 .«شد



 

Romanzo_o 1741 

 کرده حمله ما به که ییهایکشت...بود یکشت همون

 من یکشت مختصات با یکشت دنبال حتما پس. بودن

 .گشتنیم

 ...من یکشت

 .نداشت تعلق من به گهید یکشت اون

 چهره به کردم یسع و فشردم هم یرو رو هامدندون

 زبونم یرو اسمش که یهربار. نکنم فکر امیلیو

 یحس. شدیم کیتار ینفرت غرق وجودم تمام ومدیم

 . ترسوندیم منو که کیتار چنان

 امیلیو با مبارزه یآماده استخوان و گوشت و پوست با

 حس نیا تمام دیرسیم که وقتش بودم مطمئن و بودم

 فقط. کردمیم یخال سرش رو زیانگنفرت و کیتار

 . برسه مناسبش وقت تا کردمیم صبر یکم دیبا
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 چتر و یمشک خالدار یصورت کاله با یمسن خانم

 بیس دیخر مشغول و ستادهیا یاگوشه رنگ یصورت

 :گفتم و ستادمیا کنارش. بود

 «برسم؟ دوازدهم ادوارد به تونمیم چطور خانم»

 پشت درشتش یهاچشم داد، باال رو شینیبذره نکیع

 . دیرسیم نظر به بزرگ برابر سه نکیع یشهیش

 :گفت یزیر یصدا با

 بلوک تا سه. دخترم باالتر برو رو ابونیخ نیهم»

 .«اونجا یبرس یتونیم راست دست. باالتر

 .«ممنون»

 بیعج اما دمیدیم خودم سر پشت رو ققنوس یهیسا

 . شدینم سرم یباال اهیس یپرنده متوجه یکس که بود
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 ظرن مد بلوک به و کردم یط رو بود گفته که یریمس

 و یمیقد یآجر ینما با یساختمون. دمیرس

 که بود سال نیچند انگار. گرفته خاک ییهاشهیش

 یرو رو انگشتم. بود نکرده یزندگ داخلش یکس

 دوباره و هم پشت زنگ دو زنگ، کی. فشردم زنگ

 .زنگ تک کی

 خونه داخل تحرکات یصدا تونستمیم موندم، منتظر

 .نبود در شدن باز از یخبر اما بشنوم رو

 زمان. دیرس گوشم به در پشت یپچپچ یصدا بعد

 موندن زنده از ما مرگ احتمال. بود گذشته یادیز

 ما کردیم فکر اگه داشت حق کارال و بود شتریب

 . میمرد
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 باز اهسته در و فشردم رو زنگ تمیر همون با دوباره

 نهات و بود بسته هنوز قفل پشت ییطال ریزنج شد،

 .بود در پشت یزن یهیسا دید شدیم که یزیچ

 «د؟یدار کار یک با»

 .«کیتار ریکمانگ»

 باز در شد، انداخته در ریزنج بعد و مکث یالحظه

 .انداخت آغوشم یتو رو خودش گرم یحجم و شد

. دیباش شده ریدستگ میکردیم فکر... زابلیا من یخدا»

 .«کنن اعدام مالءعام در رو شما قراره میکرد فکر
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 :گفتم و کردم حلقه دورش رو دستم
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 .«خطرناکه نجایا. داخل میبر»

 ...«ایب...ایب»

 به گرم سوپ یبو شدم، خونه داخل سرش پشت

 جلوش که ببنده رو در خواست کارال. نشست مشامم

 .گرفتم رو

 .«کن صبر»

 :گفتم و کردم ققنوس به رو

 اج همه ستین ازین. تو ایب و کن کیکوچ رو خودت»

 .«کسینیف یایب راه من دنبال بتیه نیا با

 به در چارچوب از. شد کوتاه قدش و داد تکون یسر

 شده رهیخ من به یکنجکاو با کارال. اومد داخل زور

 . بود
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 . «نشینیبب نیتونینم نجایا. دیشیم متوجه بعدًا»

 :گفتم کسینیف به ذهنم یصدا با

 .«نیبش جا هی برو»

 ود،ب شده تپل صورتش یکم دم،یچرخ کارال سمت به

. من برعکس بود ساخته بهش استراحت مدت نیا

 :گفت ناباور که دید رو صورتم تازه انگار

 .«افتاده برات یاتفاق چه...موهات...صورتت»

 گردنم یخالکوب یرو رو دستم و زدم یتلخ لبخند

 .دمیکش

 .«ادهیز یگفتن. زایچ یلیخ»

 «زابل؟یا»

 .برگشتم سمتش به فلور یصدا دنیشن با
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 .«نمتیبیم خوشحالم! فلور»

 .«میشدیم دیناام اومدنت از میداشت گهید»

 . دیچرخ هردو نیب نگاهم

 دهیدزد اونا. نیکرد اجرا نحو نیبهتر به رو نقشه»

 خوب کارت. کردن باورش و دنید رو کارال شدن

 دایکل و کارال مراقب مدت نیا که ممنونم. فلور بود

 .«یبود

 مبارزه کنارت بودم داده قول. بودم ونیمد بهت من»

 .«کنم

 از باالتر ارزشش دزد نیا قول. زدم یکمرنگ لبخند

 . بود امیلیو قول

 :گفت ینگران با کارال
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 «کجان؟ هیبق»

 با تو کننیم فکر اونا. گنج یرهیجز دنبال رفتن »

 .«یکرد انتیخ ما به و یشد متحد الک جان

 :گفت و داد تکون آهسته رو سرش کارال

 «م؟یبش ملحق بهشون ستین قرار خب؟»

 .«نه گهید اما...بود قرار»

 ینارنج یکاناپه یرو. بود سوال از پر هردو یچهره

 :گفتم و نشستم رنگ

 «ن؟یدینم بهم قهوه فنجون هی»

 هی از یاتکه با اورد برام یاقهوه فنجون عیسر فلور

 .نرم و یاسفنج کیک
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 مدت همه نیا از بعد شده؟ یچ یبگ یخواینم»

 «ت؟یوضع نیا با و شده داتیپ

 . دمیکش یقیعم نفس

 امیلیو .بود الکرادا میرفت یکشت با که یمقصد نیاخر»

 کردن یقربان با. اورد بدست سخت رو دیکل نیآخر

 تا زد گردن رو نفر سه. بودن مهم براش که نفر سه

 لمهک یواقع یمعنا به. کنه دایپ رو آخر دیکل تونست

 گفت هازدهجم مثل بعدش. دیبر رو احساساتش سر

 .«هشیهم مثل رفتم، باهاش منم خب. الکرادا میبر دیبا

 . بود رهیخ من به منتظر هردو نگاه

. داشت طلسم هی. زد خنجر بهم پشت از همونجا»

 مهلت. بود اون یگرو در شیزندگ که یطلسم

 من یزندگ با رو نینفر و شدیم تموم داشت عمرش
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 اون تا رمیبم خودش یجا من شد حاضر. کرد عوض

 .«کنه فرار

 . گرفتن قرار دهانش یرو کارال یهادست

 .«ستین اعتماد قابل مرد اون گفتم شهیهم! یلعنت»

 «ام؟زنده که ستین بیعج»

 :گفتم و دمیکش امشده کوتاه یموها به یدست

 لمس هاماستخون تکتک با رو مرگ. مردمیم داشتم»

 نینفر. دیرس موقع به. داد نجاتم و اومد اندرو. کردم

 .«من یزندگ یجا داد رو شیزندگ. گرفت رو

 گهید.نداشتم ختنیر یبرا یاشک من. شد فشرده قلبم

 من. شدنینم مغزم ماتیتصم مانع هرگز احساسات

  .بود نفرت و نهیک اونم و داشتم حس هی فقط حاال
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 هب کارال. افتادن بدنش کنار شده شل کارال یهادست

 هامدت اره،یب زبون به نبود ازین. داشت عالقه اندرو

 به هاشزدن هیکنا و یمحلیب تمام. دونستمیم که بود

 و نهبمو یکشت یتو اندرو نکهیا یبرا تالشش اندرو،

 داشتن نگه امان در یبرا همه اد،یب من با خودش

 ظاهرش بود، انداز غلط ظاهرش کارال. بود اندرو

 و لمس قابل یلیخ قلبش اما بود رحمیب و خشن

 اشهب زمخت بود گرفته ادی شهیهم فقط. بود یاحساس

 یاندرو...زمیعز یکارال. نده نشون رو احساساتش و

 ...چارهیب

 .«بمونم زنده من تا مرد برادرم»
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 . بود یاگهید شوک هر از ترنیسنگ یبعد شوک

 دادم اجازه. دادم حیتوض و کردم فیتعر رو زیچ همه

 . کنن درک رو هامحرف ذره ذره فلور و کارال

 .«افتاد اتفاق که بود یزیچ یهمه نیا...خب»

 :گفت مردد کارال

 «بود؟ ققنوس یزدیم حرف باهاش که یاون»

 ما نیب یزیتما گهید. میشد یکی ققنوس و من. بله»

 .«هست اونم باشم من ییهرجا. ستین

 :گفت و اومد خودش به زودتر فلور

 «بل؟ هیچ برنامه حاال»

 :دمیغر بیعج یخشونت با

 !«نکن صدا بل منو»
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 کهی هردو که بود ترسناک قدراون صدام خشم

 . خوردن

 :زد صدام ققنوس

 .«یکن کنترل رو خشمت دیبا تو...زابلیا باش آروم»

 :گفتم و دمیکش قیعم نفس چند

 یکشت هی ما اول مرحله در. میندار یکشت گهید ما»

 .«میخوایم

 «م؟یاریب دستشبه دیبا کجا از خب»

. بودم دهید سرنوشت خواهران ریتصو در که یکشت

 .بادبان از زونیآو ییهااسکلت با یکشت

 .برم کجا دیبا دونستمیم قیدق من
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 مشترک دشمن هی حاال ما. الک جان شیپ میریم»

 .«میدار

 :زدن ادیفر همزمان هردو

 «الک؟ جان»
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 :گفتم و دادم هیتک مبل یپشت به

 !«منه دوست من، دشمن دشمن»

 :گفت و کرد اخم کارال

 .«ستین اعتماد قابل»

 یاهضرب چنان کردم اعتماد بهش که یاون بود؟ امیلیو»

 .«شهینم فراموشم دارم عمر تا که زد بهم
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 دمز کیکوچ منینش اتاق یتو یقدم شدم، بلند جا از

 :گفتم و

 خودش زبون با منم. داره رو خودش قلق الک جان»

 هست متنفر امیلیو از قدراون. زنمیم حرف باهاش

. کنه قبول رو یزیچ هر امیلیو زدن نیزم یبرا که

. نیکن جمع کاراتون دمیم وقت بهتون روز چند

. رستمبف الک جان یبرا یامیپ دیبا. ناتهام میگردیبرم

 «کارال؟ کجاست یدیش

 :گفت و کرد اشاره باال طبقه به دست با کارال

 .«یروونیرشیز»

 :گفتمفلور به رو

 «؟یشیم جدا ما از ای یایم ما با افرادت همراه»
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 :گفت و انداخت کارال به ینگاه

 .«هستم منم. اومده خوشم اروی نیا از تازه»

 یراب یاعجله گهید داشتم، یطوالن یاستراحت به ازین

 حسن دادن نشون یبرا و نوشته یانامه. نبود یزیچ

 .دمکر ارسالش الک جان یبرا دهایکل از یکی با تمین

 تمام تا خوردم یکاف یغذا و دمیخواب یروز چند

 به هنوز ذهنم از یاگوشه اما بشه جبران هامضعف

 .کردیم فکر اندرو

 زمان عمال و ذاشتنیم تنهام یسخت به فلور و کارال

 .نداشتم کردن فکر یبرا یادیز

 گهید روز دو یبرا تا دادم بهشون یالعجل ضرب

 هامدت از بعد کارال. کنن حرکت آماده رو خودشون

 ایدر به برگشتن دوباره و داشت موندن یبرا یاخونه
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 تیشکا و گله بدون اما بود سخت براش یآوارگ و

 .کرد لشیوسا کردن جمع به شروع

 و بود کرده صحبت گروهش عضو پنج با فلور

 .باشن ما همراه بودن کرده موافقت تاشونسه

 یبرا فلور همراه و داد لیتحو بهم رو دهایکل کارال

 .رفت حتاجیما دیخر

 یروزها و میبود کرده یزندگ ایدر یرو سال کی

 .میبود داده دهایکل نیا کردن دایپ یازا در رو عمرمون

 !سالکی

 یبرا جا نیبهتر. بود کینزد دزدان ساالنه مجمع

 .امیلیو با ییارویرو
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 کردن فکر فرصت حاال رفتم، فمیک لیوسا سراغ

 .دنیکش نقشه فرصت. داشتم

 که دراوردم رو یانقشه و گشتم رو فمیک اتیمحتو

 دهکر دایپ شیمخف فیک از یکشت در حضورم لیاوا

 و قرمز ضربدر عالمت هی با یاساده ینقشه. بودم

 .ییطال یهرم طرح با یزیآوگردن

 .بودن پدرم یگذشته به مربوط هردو بودم مطمئن

 دیشا زده؟ عالمت پدرم که کجاست لزیس تاون شهر»

. میبزن لزیس تاون به یسر باشه بهتر ناتهام به رفتن قبل

 .«باشن اونجا هامسوال جواب دیشا

 :گفت سرم در ققنوس یصدا

 چیم پدرت بیرق دیبا تو. زابلیا نکن گم رو اهدافت»

 .«یکن دایپ رو
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 قرار راهمون سر خودش یزود به. ستین یازین»

 م،یبش متحد الک با ناتهام در کهنیا محض به. رهیگیم

 همون سراغ رهیم من بودن زنده دنید با امیلیو

 دشمن چیم. منه دوست من دشمن دشمن. یاستراتژ

 امیلیو بذارم بهتره پس. امهیلیو یبرا متحد نیبهتر من

 .«کنه دایپ برام رو اون

 رفک نیا به و چرخوندم انگشتام نیب رو ییطال هرم

 .مکن مات و شیک رو امیلیو دیبا من بارنیا که کردم
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 مدت میبتون که میبود برداشته سبک لیوسا شدیم تا

 راه قطار با لزیس تاون تا. میباش سفر در رو یطوالن

 .نبود یچندان

 هن داشتم یآهن غول نیا با سفر به عادت من نه گرچه

 طرف دو یفلز یهارهیدستگ زدهوحشت که کارال

 دهش دیسف گچ مثل اشچهره و بود گرفته رو یصندل

 .بود

 یفرد و گراس و،یمت یهانام به فلور افراد از نفر سه

 ساکت ییهامجسمه مثل سه هر. کردنیم مونیهمراه

 .اومدینم در ازشون ییصدا که بودن صامت و

 با که دوختم یققنوس به چشم قطار یپنجره از

 یادیز توجه بود قرار. کردیم پرواز برافراشته ییهابال
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 یعیرطبیغ رنگ یول مینکن جلب خودمون به رو

 .دیکشیم خودش سمت به رو ینگاه هر هامچشم

 بودم فرستاده الک جان به یدیش توسط که یانامه

 نیا به الک جان بود دیبع. نداشت یپ در یجواب هنوز

 .بزنه پا پشت بهش کرده رو اقبال و بخت

 واندر کردیم فکر قطعا امیلیو و بودن من با دهایکل

 و گشتیم اندرو دنبال نیبنابرا ده،یدزد رو نقشه

 کرده دایپ اندرو سران مجمع موقع بود دواریام احتماأل

 .رهیبگ پس رو نقشه و

 ...من یچارهیب برادر

 .نبود بشیرق با اتحاد از ترقیعم لیو به یاضربه چیه

 خورده قسم. آوردمیم درش پا از الکجان قیطر از

 !بودم
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 .میدیرس مقصد به شدم متوجه قطار دیشد ترمز با

 تگف شدیم نبود، یتیپرجمع شهر لزیس تاون شهر

 هن فاصله با قطار ریمس و داشت ییروستا یحالت

 عبور شهر یخرابه ستگاهیا کنار از شهر از یچندان

 مکرد حس میشد ادهیپ یوقت که یستگاهیا. کردیم

 .باشه متروکه دیبا

 و خورد مشامم به توتون یبو شدم که اتاقک کینزد

 باجه پشت آلود خاک و یعرق یهالباس با که یمرد

 :گفت و شد ظاهر

 اگه. ادیم و رهیم قطار دوتا فقط هفته هر نجایا»

 گهید روز سه تا که نیبدون دیبا نیکن اقامت دیخوایم

 .«ستین یبعد قطار از ینبر

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس
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 «؟میکن دایپ اقامتگاه هی میتونیم کجا. آقا دونمیم»

 لدایاتم بانو اقامتگاه جلوتر، دیبر لیما چند درشکه با»

 .«کنهیم ییرایپذ ازتون

 یمیقد یدرشکه تک سمت به و دادم تکون رو سرم

 بود خواب خشک کاه از یانبوه یرو صاحبش که

 .میرفت

 تا رو ما خواست ازش و کرد داریب رو مرد فلور

 . برسونه لدایمات اقامتگاه

 به کردیم عبور یخاک یجاده کنار از درشکه یوقت

 یط رو ریمس نیا بار چند پدرم که کردم فکر نیا

 و نداشت راه بهش یکشت چیه که یشهر ریمس کرده؟

 .بود یخشک یمحاصره در دورتادورش
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 مادر دنید یبرا درشکه؟ ای اومدیم نجایا به اسب با

 اندرو؟

 اون یبرا رو یکشت پدر چرا بود، پدرم پسر اندرو اگه

 به رو فهیوظ نیا دیبا من چرا بود؟ نذاشته ارث به

 دم؟یکشیم دوش

 .« میدیرس. زابلیا شو ادهیپ»

 دونستمیم دیبع که بود کور و سوت چنان اقامتگاه

 داخلش یاگهید کس چله و چاق موش چند جز

 .باشه داشته سکونت

 یتو در شدن باز محض به زنگ یصدا م،یشد داخل

 یهالکه هک یدیسف شبندیپ با فربه یزن. دیچیپ فضا

 سرک شخانیپ پشت از شدیم دهید روش زرد یچرب

 .دیکش
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 .«اقامت روز سه یبرا میخوایم اتاق دوتا»

 :گفت و دیچرخ ما یرو مشکوک نگاهش

 «ن؟یاومد کجا از»

 :گفتم حوصلهیب

 «نه؟ ای دیدار اتاق»

 یدانچن مسافر لزیس تاون سال فصل نیا بله خب اوه»

 .«هیخال هااتاق اکثر نداره

 به پا یکس هم سال یهافصل یهیبق بودم مطمئن

 .ذاشتینم نجایا

 شخانیپ یرو سکه چند و برداشتم رو دیکل دو

 . گذاشتم
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 اتاق یتو رو صبحونه. نشه اتاقا مزاحم یکس»

 .«میخوریم

 هیقب به کردم، یمکث برم پلکان سمت به کهنیا قبل

 دیردت از یحالت با هنوز زن. ببرن باال رو لیوسا اشاره

 .بود رهیخ ما به ترس و

 .ارمیب ادی به اندرو مادر یلیفام نام کردم یسع

 «درسته؟ هیکیکوچ شهر نجایا»

 .«خانم بله»

. اومدم دورم یهاعموزاده از یکی کردن دایپ یبرا من»

 .«اندرو پسرش اسم و بود نزیگیه یمر مادرش اسم

 :گفت و شد گرد زن یهاچشم

 «خودمون؟ یوونهید یمر»
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 :کردم تکرار

 «وونه؟ید یمر»

 بود یبینج و بارویز زن. شناختنیم همه رو زن اون»

 رمردیپ هی به نگیلیش چند یازا در اشخانواده که

 یمر مرد رمردیپ یوقت. بودنش فروخته یچ درشکه

 عدب. کردیم یزندگ رودخونه یانتها یکلبه یتو تنها

 مدام و شد آشنا بود اومده شهر از که یمرد با

. میدیند رو مرد اون هرگز ما. تانهیکاپ هی اون گفتیم

 .«رفتیم شب مهین و ومدیم شب مهین

 :گفتم و شد مشت دستم

 کرف بچه اون. شد متولد اندرو پسرش نکهیا تا خب؟»

 ادمی قیدق...شتریب هم دیشا بود ساله شش پنج کنم

 ور صورتش تمام یماریب گرفت، ابله یمر. ستین
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. ونهبم زنده یکس ومدیم شیپ کم موقع اون کرد، نابود

. داد دست از رو عقلش گرچه...موند زنده اون اما

 با رو بچه و اومد مرد اون که بود ها موقع همون

 .«برد خودش

 بود؟ زنده هنوز اندرو مادر بود؟ زنده هنوز یعنی

 نیآخر دیشا آورد؟ینم ادی به مادرش از یزیچ اندرو

 بستر در زده عرق و ماریب یزن ذهنش یتو ریتصو

 .بود مرگ

 «رودخونه؟ نییپا یکلبه یگفت»

 .«خانم بله»

 «اس؟زنده هنوز نزیگیه یمر»

 ییگدا مشغول شهر دونیم دیبر. اسزنده که البته»

 اون لیفام و فک بودم دهینشن تاحاال. نیکنیم داشیپ
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 هم پسرش ای اشمعشوقه یحت. سراغش انیب زن

 .«نگرفتن رو سراغش
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 و مادر هم گفتیم شهیهم اندرو رفتم، فرو فکر به

 زنده از خودش یعنی. مردن هاستمدت پدرش هم

 نجایا هم بارکی یحت نداشت؟ خبر مادرش بودن

 چرا؟ اما بود؟ ومدهین

 رو چارهیب یبچه ذهن پدرم دادمیم احتمال

 مادرش که بود کرده القا بهش و بود داده وشوشست

 که برگرده ییجا به اندرو نداشت یلیدل. مرده

 . کردیم یتداع براش رو مادرش مرگ خاطرات
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 لیدلیب اما کنم دایپ یزیچ نجایا بتونم نبودم مطمئن

 گذاشته جا به نقشه یرو نجایا از یرد پدر که نبود

 مادرش به اندرو رسوندن یبرا نقشه نیا اگه اما. بود

 ؟یچ بود

 باالخره اندرو خواستیم پدر دیشا دم،یگز لب

 یراب و انداخت چنگ گلوم به بغض. نهیبب رو مادرش

 . کردم لعنت رو امیلیو بار نیهزارم

. میگذاشت گرفته خاک کیکوچ اتاق یتو رو لیوسا

 یهایروتخت. بود قرمز یازننده طرز به زیچ همه

 یحت و قرمز و کیبار فرش قرمز، یهاپرده قرمز،

 . قرمز یراحت یصندل

 :گفت یعصب کارال
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 یعصب گاو هی حد به منو تونهیم قرمز رنگ همه نیا»

 کنار بکش خدا یرضا محض رو هاپرده اون! کنه

 «داره؟ جنون نجایا مسئول. شمیم وانهید دارم. فلور

 زد، عقب رو رفته رو و رنگ و کهنه یهاپرده فلور

 رنگ درخشش انگار شد دهیتاب داخل به که نور یکم

 احساس هم حاال نیهم. کرد برابر سه رو قرمز

 .رهیگیم درد داره سرم کردمیم

 زیم یرو رو لشیوسا و کرد غرولند به شروع کارال

 اورده همراه به که ییچاقوها فلور. دیچ تخت کنار

 :گفت و کرد جاساز لباسش یتو رو بود

 ه؟یچ برنامه -

 رو وونهید یمر ای گدا یمر دیبا. شهر دونیم میریم -

 .میکن دایپ
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 :گفت و کرد تکرار رو اسم نیا محتاطانه کارال

 م؟یبگرد اندرو یخونه دنبال ستین قرار مگه -

 :گفتم و دادم تکون نه ینشونه به رو سرم

 . میگردیم مادرش دنبال اول -

 هک بودن گرفته ادی هردو اما شد سوال از پر هردو نگاه

 . نپرسن سوال من از

 اتاق یتو نداشت دوست یکس ،یخستگ وجود با

 پول با م،یکرد ترک رو اتاق هرسه. بمونه رنگ قرمز

 اسب دو دادم، خانهمهمان صاحب به که یااضافه

 یدافرا از جو و پرس با. داد بهمون شهر به رفتن یبرا

 شهر مرکز به رو خودمون میدیدیم راه در که

 ییبایز ینما شهر، وسط بزرگ دونیم. میرسوند

 بزرگ یینماآب که یدیسف یمرمر یهاسنگ داشت،
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 اطراف ییهابچه. بودن کرده احاطه دونیم وسط رو

 آب داخل رو پاهاشون و کردنیم یباز نما آب

 هوا یول بود آسمون وسط قایدق ظهر آفتاب. ذاشتنیم

 . داشت یریدلپذ و میمال یخنک
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 :گفتم و دوختم چشم اطراف به

 وجوپرس مردم از دیایب نظربه مشکوک کهنیا بدون-

 نیمداو کجا از دیمسافر دیپرس ازتون یکس اگه. نیکن

 غرب از که دیهست خواهر سه دیبگ د،یریم کجا به و

 گفتن اگه. گردنیم اشونعموزاده دنبال و اومدن

 ما که دهیرس عموزاده نیا به یادیز ارث دیبگ چطور

 .میبد بهش رو خبر نیا میاومد
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 یسمت به هرکدوم و دادن تکون رو سرشون هردو

 . رفتن

 آسمون یباال از ققنوس یهیسا. زدم آبنما دور یچرخ

 یکس ظاهرًا اما شدیم دهید نیزم کف یهاسنگ یرو

 . نبود الجثهمیعظ یپرنده نیا دنید به قادر من جز

 و دیسف یهازهیسنگر با داشتن که پسربچه دو کنار

 :دمیپرس و ستادمیا کردن،یم یباز گرد

 یمر د؟یشناسیم رو یمر اسم به یزن شماها یه -

 وونه؟ید

 من از رو نگاهش یکی. دوختن چشم بهم هردو

 نماآب داخل رو یگرد سنگ یکی اون و دیدزد

 :گفت و کرد پرتاب

 .میکنینم صحبت هابهیغر با ما -
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 با و دوختم چشم اطراف به دم،یکش یقیعم نفس

 که داخل. کردم کج رو راهم هامغازه از یکی دنید

 مشامم به شده خشک معطر یهایسبز عطر شدم،

 . نشست

 یرو معطر یهاگل از پر یرنگارنگ یریحص یسبدها

 سبدها از یکی داخل رو دستم. داشت قرار شخانیپ

 ینیب کینزد رو معطر سرخ یهابرگ و کردم فرو

 . گرفتم

 .«شده خشک سرخ گل»

 سمت به رو نگاهم خانیپ پشت از یجوان زن یصدا

 یبرجستگ و بود کمرش پشت دستش. دیکش باال

 . بارداره دادیم نشون شکمش

 «ن؟یچ هیبق سرخ، گل جز »
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 تشدس سبدها سمت به اومد، رونیب شخانیپ پشت از

 :گفت و گرفت نشونه رو

 اهیگ نایا نعنا، نایا خرزهره، نایا ب،یالطسنبل نایا»

 یکی نیا هستن، اهیگ هشت مخلوط یکوه یدرمان

 یهااهیگ کردن دایپ کارش همسرم اسطخدوس،

 .«هیدرمان

 :گفتم و زدم مغازه یتو یگشت

 هم بیعج یهاتیخاص با یاهیگ ای ؟یسم اهیگ»

 «د؟یدار

 و دوخت چشم من به مردد کرد، ریتغ نگاهش رنگ

 . شد دایهو صورتش در یناامن احساس

 :گفتم و بزنم یخشک لبخند کردم یسع
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 اون از خواستمیم ومدم،ین زایچ نیا دیخر یبرا»

 «.بخرم هست شهیش یتو که یرنگ قرمز یهانباتآب

 دهید صورتش یتو سوءظن از پر نگاه همون هنوز

 و رسوند هاشهیش به رو خودش یسخت به اما شدیم

 دستش کف رو هاسکه. ختیر برام پاکت یتو یکم

 :گفتم شکمش به ینگاه با و گذاشتم

 «مونده؟ یلیخ»

 :گفت و گذاشت شکمش یرو آهسته رو دستش

 ارهد دنیخواب. ادیب ایدن که فرداست و امروز گهید نه»

 .«شهیم ترسخت روز به روز

 :گفتم و گرفتم رو پاکت
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 نفر هی دنبال من راستش. ینمون سرپا. ینیبش بهتره»

 تونمیم نجایا گفتن. یمر اسم به یزن هی. گردمیم

 .«کنم داشیپ

 :گفت و کرد دونیم به شهیش پشت از ینگاه

 شیپ تاحاال یول چرخهیم اطراف نیهم شهیهم»

 .«رهیبگ رو سراغش یکس ومدهین

 . بود پرسشگر نگاهش

 یتو یادیز مسافت. میاومد غرب از خواهرام با من»

 کرده تفو یتازگ به پدربزرگمون. میبرس تا میبود راه

 زمونیعز یعمو دختر و ما یبرا یاتوجه قابل ارث و

. میندار خبر ازش هاستسال ما یول گذاشته یمر

 .«میکن داشیپ میتونیم نجایا گفتن بهمون

 :گفت ناباورانه
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 هی...اون ادیب کارش به گهید نکنم فکر ه؟یارث ؟یمر»

 .«داده دست از رو عقلش...بگم چطور ییجورا

 :گفتم و دادم تکون آهسته رو سرم

 .«نمشیبب خودم دیبا یول. دمیشن منم»

 :گفت و کرد عتمیمشا در کنار تا

 .«شهیم داشیپ یبمون که اطراف نیهم»

 پاکت. رفتم نماآب سمت به دوباره و کردم تشکر

 و داد تکون بچه پسر صورت مقابل رو هانباتآب

 :گفتم

 هابهیغر با نزدن حرف مورد در نظرت هنوزم»

 «پابرجاست؟
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 :گفت و دیدرخش طنتیش با هاشچشم

 شهیهم پدرم. خانم کنم کمکتون بتونم کنم فکر خب»

 یلیخ بایز و بینج یهاخانم به کردن کمک گهیم

 .«ارزشمنده

 :گفتم و دادم بهش رو پاکت. گرفت امخنده

 «زن؟ اون شیپ یببر رو من یتونیم»

. دیرسیم من کمر به زحمت و زور به قدش شد، بلند

 :گفت و برداشت سر از رو کالهش و کرد یمیتعظ

 .«کنم تونیهمراه نیبد اجازه. خانم البته»

 راه به و گذاشتم دستش یتو رو دستم خنده با

 پسکوچه نیب در م،یشد دور شهر مرکز از. میافتاد
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 یهازباله تجمع محل که میدیرس یقسمت به هاکوچه

 یبو اب ختهیام فاضالب به هیشب یبد یبو. بود یشهر

 . کنم حبس نهیس تو رو نفسم شد باعث زباله

 .«هازباله ریز اونجا. اوناهاش»

 :گفت و کرد رها رو دستم

 .«نیکن دایپ رو برگشت ریمس نیتونیم»

 .«کوچک مرد ممنون. تونمیم بله»

 اومده که یریمس از دوان دوان و کرد یادوباره میتعظ

 . برگشت میبود

 یلباس با پوشژنده یزن. رفتم هازباله یکپه سمت به

 یور زباله، ترشحات به آغشته و یخاکستر سرتاپا

 . گشتیم یزیچ دنبال و شده خم هازباله یتپه
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 «نز؟یگیه یمر ؟یمر»

 کرد، راست کمر آهسته. شد خشک سرجا انگار زن

 کلش انگار بود، شده تا پشتش و دهیخم قدش هم باز

 . باشه گرفته خو حالت نیا به بدنش

 فیکث صورتش و هالب دور. دیچرخ من سمت به

 و شدیم دهید یازده کپک نون دستش یتو بود،

. کردیم پرواز دورش مگس که یادهیگند یماه

 . بود هازباله همون خوردن مشغول

 یطورنیا دینبا اندرو مادر تیوضع کردم، اخم

 ...دیفهمیم اندرو اگه. بودیم

 . موندیم عذاب در ابد تا روحش

 «درسته؟ یهست یمر تو »
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 از کلمه کی انگار. بود گنگ و جیگ نگاهش

 . شدینم متوجه رو من یهاحرف

 نیا .تورنادو تانیکاپ دختر. هستم تورنادو زابلیا من»

 «ندازه؟ینم یکس ادی تورو اسم

 از یادیز یهاقسمت بایتقر بود، رو آبله صورتش

 ماا بود کرده نابود آبله رو شیشونیپ و هاگوش چونه،

 ییبایز و اصالت شدیم رنگش یآب یهاچشم برق در

 دست کی موهاش. دید یخوب به رو یجوان یدوره

 کج بًایتقر هاشانگشت و دستش پوست و بود دیسف

 . بودن شده معوج و

 . شدم ترکینزد بهش قدم چند

 از هخون ادیم ادتی. خونه میبرگرد ایب هوم؟. ایب من با»

 «طرفه؟ کدوم
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 همب منگ و جیگ و کرد پاک رو دهنش دست پشت با

 .موند رهیخ

. دمیکش رونیب طال یسکه هی و کردم فمیک یتو دست

 .اومد جلو و زد برق هاشچشم سکه دنید با

 .«اتخونه یببر منو دیبا پس ؟یخوایم نویا»

. انداخت نیزم رو دهیگند یماه و زده کپک نون

 پاک ترشفیکث دامن با رو چربش و فیکث یهادست

 . افتاد راه به من از جلوتر و کرد

 فلور و کارال به راه نیب در کردم، حرکن دنبالش

. شدن زده بهت پوشژنده زن دنید با هردو. دمیرس

 ژنده و شکسته زن نیا در وضوح به اندرو یمایس

 . شدیم دهید
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 ابیتقر و میشد رد ها کوچه پس کوچه از یمر دنبال

 اهر جاده وسط که یگندآب از م،یدیرس شهر نییپا به

 بود ختهیر جاده وسط که یمدفوع یکپه و بود گرفته

 کوچه کنار یمرد. دیفهم رو نیا وضوح به شدیم

. بود کردن ادرار مشغول و دهیکش نییپا رو شلوارش

 و دیرسیم مشام به یزمان هر از تریقو فاضالب یبو

 . بودن افتاده تهوع به فلور و کارال

 هیشب یزیچ زباله، بزرگ یهاسهیک کنار کوچه، یانتها

  .بود مونده جا به خونه هی از که یزیچ. بود خونه به

 خرد یهاپنجره شکسته، سقف گرفته، دود یوارهاید

 یبو. سرش پشت هم ما و شد داخل یمر. شده

 نتونست فلور. بود ترنامطبوع هم رونیب از خونه داخل
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 و رفت رونیب دوان دوان کنه، کنترل رو خودش

 . دیرس گوشمون به زدنش عق یصدا

 اهیس بزرگ یهاسوسک و بود مگس بایتقر جا همه

 تجمع دهیگند و زده کپک یغذاها و هازباله یرو که

 رونیب توش یابرها که یسوراخ یهامبل. بودن کرده

 یصدا شدیم که ییهاموش و بودن اومده

. دیشن شکسته یهانتیکاب پشت از رو رشونیرجیج

 یارفته در زهوار تخت. بود درومده جا از درها یلوال

 نظربه که شده زرد یاملحفه با بود اتاق یانتها

 . کرده یکارخراب روش بار نیچند یکس اومدیم

 زده جانیه. کردم پرت یمر سمت به رو طال یسکه

 تشپش بعد. گذاشت بشیج یتو و برداشت رو سکه
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 رو رشیز لباس و داد باال رو دامنش کرد، ما به رو

 . دیکش نییپا

 :زد ادیفر کارال

 «کنه؟یم کاریچ داره من یخدا»

 یکاف ییگدا دراوردن پول یبرا. زد خی وجودم تمام

 کردن؟یم سواستفاده ینطوریا وانهید زنک از نبود؟

 و دادم نییپا رو دامنش و دمیدو سمتش به

 .گرفتم رو هاشدست

. میبزن حرف میاومد ما. ستین درست کار نیا! نه! نه»

. ستین ما با یمرد چیه نیبب! گهید زیچ نه! حرف فقط

 «؟ینیبیم
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 منظورم متوجه انگار بعد و دیچرخ ما یرو نگاهش

 . شد
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 .دیچرخ ما یهاصورت یرو گنگ نگاهش

 :گفتم کارال به رو

 یزیچ نمیبب بگردم رو خونه من باشه بهش حواست»

 .«نه ای کنمیم دایپ

 :دیغر فلور

 بهش دزدا بود نجایا یارزشمند زیچ اگه نظرتبه»

 خودشون با رو یبخور بدرد زیهرچ کردن؟یم رحم

 .«گذاشتن آشغال و آت فقط و بردن
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 تنیکاب یدرها. انداختم یخال یآشپزخونه به ینگاه

 ودب مشخص که زدهکپک نون تکه هی جز و بودن باز

 .نبود آشپزخونه یتو یزیچ دتشیجو موش

 ،یسوختگ اثر نیزم یچوب کف کردم، عبور راهرو از

 دمیرس که اول باز مهین در به. داشت گردوخاک و لک

 به در یرهیدستگ. دیچیپ مشامم به یامشمئزکننده یبو

 رد آرنج با دادم حیترج که بود فیکث و چرب یقدر

 .کنم باز رو

 عرق گند یبو که فیکث یهالباس از یادیز حجم

 هک یلوازم و افتاده اتاق وسط شدیم متساعد ازشون

 یاگوشه بودن شده جمع هازباله سطل یتو از احتماال

 .بود شده کپه



 

Romanzo_o 1790 

 که یبعد اتاق. بود یمهم زیچ هر از یخال بًایتقر اتاق

 اتاق. زد خشکم سرجا یالحظه یبرا شدم، واردش

 یتهشکس یهاشهیش تارعنکبوت، از پر و گرفته خاک

 و یچوب یبچگانه تخت ترک، از پر یانهیآ و پنجره

 لباس دست چند و بود اتاق یگوشه یاشکسته

 چند. داشت قرار تخت یرو که کیکوچ یپسرونه

 .بود افتاده نیزم کف یچوب یباز اسباب تکه

 .بود اندرو اتاق نجایا

 هب شدم دیناام پدرم از یانشونه کردن دایپ از یوقت

 . برگشتم سالن

 :دیپرس کارال

 «هست؟ یزیچ»
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 یتیوضع نیچن هرگز اندرو که خوشحالم. یچچیه»

 .«شدیم وانهید یناراحت از دیدیم اگه. نهیبینم رو

 «اندرو؟»

 .کرد تکرار رو حرفم بهیغر و زمخت دورگه، ییصدا

 .شدم رهیخ زن یچهره به و برگشتم عقب به

 «؟یاریم ادی به رو پسرت ؟یشناسیم اندرو»

 نگاهش بود، شده بهت در غرق انگار صورتش

 ام که نهیبیم رو یریتصاو داره انگار که بود یجور

 .«میستین شاهدش

 دادن تکون به شروع و گرفت نهیس به رو دستاش

 ییالال اششده چفت یهالب نیب از کرد، دستاش

 به قدم به قدم. دیرس گوشم به یناموزون و زمخت

 .رفت اندرو اتاق سمت
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 روز هی دونهیم. نکرده فراموش رو اندرو. ادیم ادشی»

 !«اسزنده درونش هنوز یمادر یزهیغر! داشته یپسر

 نخورد تکون یصدا متعاقبًا و شد دیناپد اتاق داخل

 یرید. دیرس گوش به چوب تخته چند شدن دهیکش و

 یصندوقچه بارنیا. برگشت منینش به که نگذشت

 .بود دستش یتو یکیکوچ

 از یبرق گرفت، باال رو سرش. شد کینزد من به

 .دیدرخشیم هاشچشم یتو یبیعج یاریهوش

 «ه؟یک اندرو یدونیم ؟یمر»

 بهم یچندبار اشبرداشته ترک و خشک یهالب

 :گفت بعد و شدن دهیمال

 «بردن؟ کجا رو پسرم اد؟ینم چرا پسرم...پسرم»
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 هی با تنها زن نیا. بست رو گلوم راه نیسنگ یزیچ

 نگه یوانگید از حجم نیا وسط رو خودش طناب

 ارهپ اگه که یطناب...اندرو اسم به یطناب. بود داشته

 دست از هم هوش و عقل اندک نیهم گهید شدیم

 .رفتیم

 :گفتم و گرفتم رو بازوهاش

. ششیپ ببرمت که فرستاده منو. فرستاده منو اندرو»

 «پسرت؟ شیپ یبر یخواینم

 :کرد تکرار احمقانه

 «اندرو؟»

 !«پسرت اندرو آره. آره»
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 من سمت به رو صندوقچه و انداخت نییپا رو سرش

 .گرفت

. رتشیگیم و ادیم اندرو گفت. دارم نگهش گفت»

. نمیبب بازم رو پسرم بتونم تا دارم نگهش دیبا گفت

 «اورد؟ین رو پسرم چرا

 :گفت و دیچرخ صورتامون یرو وارمجنون نگاهش

 روز هی. ادیم گفت...اوردشین...ومدین اندرو...ومدشین»

 «اد؟ینم چرا پسرم اد؟ینم چرا. ومدین یول ادیم

 یوقت. افتاد لرزه به بدنش یعصب فشار شدت از

 و فینح چقدر دمیفهم تازه کردم لمس رو بازوش

 .الغره

. بده اب و غذا بهش من فیک یتو از فلور»

 یغذا بهش و میکنیم زشیتم. سرامهمان مشیبریم
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 دیبا پسرها از یکی همراهانت از یکی. میدیم خوب

. من یپدر یخونه به برسونن رو اون و برن همراهش

 زجر مادرش ذارمینم. شهیم مراقبت ازش اونجا

 ینطوریا ونم،یمد اندرو به رو میزندگ من. بکشه

 .«کنم ادا بهش رو نمید تونمیم

 و گرفت رو گفتیم ونیهذ که زن یبازوها ریز فلور

 .برد رونیب خونه از کارال با

 امدست نیب که افتاد یازده دود یصندوقچه به نگاهم

 گذاشته اندرو یبرا پدر که یاصندوقچه. داشت قرار

 .بود

 اس؟زنده مادرش نگفت اندرو به هرگز چرا اما
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 اقامتگاه به زد،یم روبهم حالم داشت فیکث یفضا

 ودب یمر و ما یرو زن کنجکاو نگاه م،یبرگشت لدایمات

 و فلور. ومدیم همراهمون شده رام یوانیح مثل که

 به شروع کنن صحبت من با که نیا بدون کارال

 . کردن دستورات یاجرا

 از تریعصب و ترکالفه من بودن شده متوجه هردو

 ور صندوقچه. کرد صحبت باهام بشه که هستم یاون

 یدستمال. نشستم هم خودم و گذاشتم تخت یرو

 یرو از دود و یفیکث زدودن مشغول و برداشتم زیتم

 تازه شد، زیتم صندوقچه یوقت. شدم صندوقچه

 چشمام. دید اطرافش رو ییهاطرح و اشکال شدیم

 روش اشکال تا بردم جلو رو سرم و کردم کیبار رو

 ودب یکشت هی طرح صندوقچه دور تا دور. نمیبب رو
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 ییالوارها و پاره ییهابادبان با یکشت. بود بزرگ

 . شکسته

. دادم گوش و کردم ترکینزد رو سرم یزیچ حس با

 گوش به صندوقچه داخل از فیخف هرچند ییصدا

 .چسبوندم صندوقچه به رو سرم زده بهت. دیرسیم

 به هیبش ییصدا گوش، به بزرگ یصدف چسباندن مثل

 یزمزمه به هیشب ییصدا. دیرسیم گوش به ایدر ینوا

. دادم گوش و بستم رو هامچشم هیثان چند...انوسیاق

 نیب در کردم احساس کنم بلند رو سرم خواستم یوقت

 گوش به نهیزم پس در هم یاگهید یصدا ایدر یصدا

 شده محو یآواز مثل ف،یضع تمیر هی نیع. رسهیم

 ...ایدر امواج نیب

 ...شناختمیم یخوب به که یتمیر
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 .گرفتم باال رو سرم

 . کرد رمیغافلگ پشت از کارال یصدا

 «ه؟یچ داخلش یدینفهم »

 دواریام. برگردوندم کارال سمت به آهسته رو سرم

 همون نیا بودم دواریام. باشم کرده اشتباه بودم

 . نباشه صندوقچه

 . زدم لب آهسته

 ...مرده یمرد صندوقچه و مرد پونزده»

 به رو زیچ همه و بردار یدنینوش یبطر هی هو هو وی

 بسپر طانیش

 انگار که یمردگان از شده پر نیزم

 کننیم استراحت رهیجز تو دارن
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 بردار یدنینوش یبطر هی هو هو وی

 و شدن کشته یکشت ستیل از نفر پونزده

 ...«نیابد لعنت هی گرفتار ها زنده

 :زد لب ناباورانه و شدن گرد کارال یهاچشم

 «کرد؟یم فیتعر پدرت که یاافسانه»

 یشب ادی دم،یکش صندوقچه یرو آهسته رو دستم

 دزدان آواز به و نشسته ناتهام ساحل یرو که افتادم

 کارال یبرا رو افسانه نیا من و میدادیم گوش ییایدر

 :گفتم و بستم رو چشمام. بود کرده فیتعر

 یردم...کنه فرار تونست نفر هی یکشت خدمه نیب از»

. داشت دست در رو رمز و راز از پر یاصندوقچه که
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 و زد گول رو مرگ باهاش که گرانبها یاصندوقچه

 .«کرد فرار

 زا فراتر ترس نیا اما د،یترسینم یزیچ از هرگز کارال

 نیا. شد مواجه باهاش شدیم که بود یزیهرچ

 یخوب به هردو و بود دردسر خود صندوقچه

 یافسانه نیترترسناک افسانه، نیا میدونستیم

 . استیدر

 :گفت یسخت به کارال

 ...«ما یعنی نیا»

 :گفتم و شدم رهیخ هاشچشم به میمستق

 قراره که میدار رو یزیچ ما...یهلند سرگردان یکشت»

 ...« بندازه دردسر به رو ما یحساب



 

Romanzo_o 1801 
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 چشم صندوقچه به یکنجکاو با و شد کینزد کارال

 .دوخت

 ...«یگیم یعنی پدرت؟ به دهیرس یچطور نیا»

 بوده؟ پدرم کرده فرار یهلند یکشت از که یاون»

 چرا گذاشت؟ اندرو یبرا رو نیا چرا یول احتمااًل

 «کرد؟ فیتعر من یبرا رو افسانه

 :گفت کارال

 از گهیهمد کنار دوتا شما خواستیم پدرت دیشا»

 ات گذاشت تو یبرا رو یکشت. نیکن استفاده نیا

 مادرش به اندرو ،یکن دایپ رو نجایا آدرس و لشیوسا
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 با وقتاون. یدار باهاش ینسبت چه یبفهم و یبرسون

 ...«سرگردان یهلند سراغ دیبر صندوقچه نیا

 یهلند یکشت دنبال میبر دیبا ما چرا چرا؟ اما»

 واندر و من یخون نسبت از اگه که یکشت سرگردان؟

 نیا ذاره؟ینم زنده رو ما قطعًا بشه خبردار پدرم با

 یکشت صاحب از مرگ، از هست، یهرچ صندوقچه

 .«فهممینم واقعًا...فهممینم. شده دهیدزد یهلند

 رهیخ صورتم به پرسشگر نگاهش نشست، کنارم کارال

 :گفت و شد

 گهید هک نهیا یباش نگرانش دیبا که یسوال کنم فکر»

 .«زابلیا یدونینم اتخانواده مورد در یچ

 پردازش رو دیجد اطالعات سرعت به داشت ذهنم

 . کردیم
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 اون اما...صندوقچه نیا با کرد فرار یکشت از پدرم »

 دیبا پس کرد،ینم رها رو یکشت هرگز بود تانیکاپ اگه

 هنوز یوقت ترجوان نیسن در پدرم که میکن فکر نیا به

 یکشت کرد،یم کار یکشت اون یرو بود نشده تانیکاپ

 ابد تا یکشت. کرد فرار پدرم و افتاد مرگ یتله به

 مثل داشت نگه هاسال رو راز نیا پدرم و شد نینفر

 هی. شده گم وسط نیا یزیچ هی اما. گهید یرازها

 یکل کنمیم احساس. ستین وسط نیا پازل کهیت

 هی. ندارم رو کامل ریتصو هنوز یول دارم بیعج قطعه

 دیبا پدرم که ییچرا. ذهنمه یتو بزرگ یچرا

 .«داد یم رو جوابش

 :گفت و گذاشت دستم یرو رو دستش کارال

 .«صندوقچه نیا یتو. نجاستیا جوابش»
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 ...مانند هرم یقفل. انداختم صندوقچه قفل به ینگاه

 ...دیکل

 . دیپر سرم از برق

 رونیب رو دیکل و کردم لباسم قهی یتو رو دستم

 دایپ پدر لیوسا یتو که یمانند هرم دیکل. دمیکش

 یالحظه یبرا. بود دستم یتو جواب. بودم کرده

 قفمتو اما کنم بازش تا بردم قفل سمت به رو دستم

 . شدم

 «؟یچ باشه داشته یبد عواقب کردنش باز اگه»

 .دوخت چشم بهم مردد کارال

 باشه خوب ممکنه. هیچ داخل اون میدونینم ما»

 .«باشه بد ممکنه
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 «م؟یکن کاریچ دیبا پس»

 :گفتم و برگردوندم گردنم به دوباره رو هرم

. مینک بازش میهست ایدر یرو یوقت بهتره کنمیم فکر»

 .«میهست یخشک یرو یوقت نه

 پنهان لیوسا نیب رو صندوقچه. بود موافق هم کارال

 مثل. گرفتمینم یخوب حس بهش زدن دست از. کردم

 هم خواب موقع یحت انگار. بود خاموش ینینفر

 ردهک پنهانش که یفیک اعماق از رو صداش تونستمیم

 . بود سرم داخل صدا هم دیشا. بشنوم بودم
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 تا دو. میکرد میمادر نیسرزم یراه رو یمر زود صبح

 جا به خودمون و میفرستاد باهاش رو مردها از

 . میموند

 چطور نکهیا مورد در جو و پرس یبرا صبح از فلور

. دبو رفته میبرسون ناتهام به رو خودمون میتونیم

 . بود درهم اشچهره برگشت یوقت

 «شده؟ یچ»

 «.برسونه ناتهام به مارو ستین حاضر یکشت چیه»

 :گفت و زد یپوزخند کارال

 کزمر که بذارن ییجا به پا ستنین حاضر که معلومه»

 یکس ییایدر دزد یکشت هی جز! هییایدر یدزدا تجمع

 .«برسونه مارو شهینم حاضر
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 :گفتم و دمیگز لب

 رحاض ییایدر دزد یکشت چیه که نیکن حساب نمیا»

 ینحس...عرشه یرو زن سه. کنه سوار مارو شهینم

 ...«ارهیم

 یرو رو خودش و کرد فوت رو نفسش کالفه فلور

 . کرد پرت کاناپه

 «م؟یکن کاریچ دیبا حاال»

 :گرفت انیجر سرم یتو ییصدا

 .«ببرم رو شما تونمیم من»

 ...ققنوس

 یگاه که داشتم یفکر مشغله قدرنیا روز چند نیا

 . کردمیم فراموش رو ققنوس حضور
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 «کارال؟ مونده مجمع شروع به روز چند»

 :گفت و کرد ماه یروزها شمردن به شروع کارال

 «.شهیم شروع مجمع ساالنه ییگردهما شب فردا پس»

 ...سال کی

 .بود گذشته سال کی

 آدم. بودم خورده یادیز یهازخم من که یسال کی

 زخم یکس بذارم نبود قرار گهید. بودم شده یاگهید

 . بزنه قلبم به یاگهید

 بهتره پس. میرسینم موقع به یکشت با یجور چیه»

 .«میکن پرواز
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 کمتر همه از گراس. موند رهیخ من به نفر سه هر نگاه

 اعتماد اومدینم نظربه و بود شده همصحبت من با

 . باشه داشته من به یچندان

 «چطور؟ م؟یکن پرواز »

 یخال رو اقامتگاه دیبا. بدم نشونتون تونمینم نجایا»

 روز یط در دمیم حیترج میدار وقت شب تا. میکن

 طلوع از قبل تا میکن حرکت شب اگه. مینش دهید

 ندارم دقص که البته. میباش ناتهام یتو میتونیم آفتاب

 هی دمخو ناتهام رسونمیم رو شما. برم ناتهام به میمستق

 . «بدم انجام دیبا که هست یکیکوچ کار

 یرفتارها به کارال. میکرد لیوسا کردن جمع به شروع

 اطاعت و دیپرسینم یاضاف سوال. داشت عادت من

 در و بودم تانشیکاپ هنوز من اون یبرا. کردیم
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 از عدب کارال. بود نکرده رییتغ یزیچ من به شیوفادار

 ...اینا و بود من به شخص نیوفادارتر اندرو

 چه امیلیو دونستمینم. شدم اینا دلتنگ یالحظه یبرا

 یراحت نیا به بودم مطمئن و آورده سرش ییبال

 . نداشته نگه رو من به وفادار یخدمه

 متوجه و کردیم بحث فلور با کنانپچپچ گراس

 . شدمیم خودم به گاهشیب و گاه یهانگاه

 :گفتم و برداشتم لیوسا کردن جمع از دست

 «گراس؟ هیچ من با مشکلت»

 :گفت کالفه فلور

 یروح نظر از تو گهیم. نداره اعتماد بهت اون»

 .«یبنداز خطر به مارو ممکنه و یستین متعادل
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 به نانهیبدب که گرفت هدف رو گراس میمستق نگاهم

 و بود بسته سرش دور رو یسربند. کردیم نگاه من

. بودن ختهیر چپش چشم یرو موهاش از یقسمت

 یرو نشسته عرق قطرات از رنگش رهیت پوست

 . دیدرخشیم شیشونیپ

 مجبور کسچیه. یباش نجایا یستین مجبور تو خب؟»

 .«خونه یبر یبرگرد نجایا از یتونیم! ستین

 :دیغر

 .«ذارمینم تنها رو فلور من»

 :گفتم مصمم

. رهشتیب تو از فلور یمردونگ نمیبیم من که طورنیا»

 .«ادیب من همراه که داره رو نیا جرات و دل حداقل
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 .«ترسمینم من»

 . بود شده دورگه تیعصبان از یصدا

 صدات و ارین در رو دهیترس یهاپسربچه یادا پس»

 هی حاضرم هدفم به دنیرس واسه من! نییپا اریب رو

 ییکسا بترسه دیبا که یاون. کنم عامقتل رو شهر

 .«افتادن در من با که هستن

 :گفت و کرد مداخله آهسته فلور

 .«زابلیا باش آروم»

 .شدم فلور چشم در چشم و داد جهت رییتغ نگاهم

 که یروز دادم، دست از رو برادرم که یروز من»

 ت،احساسا من. گرفتم رو ممیتصم دمید رو سرنوشتم

 بود بودن خوب یالزمه که یزیهرچ و رحم انصاف،
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 منطق و عقل یرو از فقط گهید حاال. گذاشتم کنار رو

 بکشم شیات به رو شهر هی باشه الزم اگه رمیم شیپ

 یول ندارم یدیترد هدفم یتو من. کنمیم کارو نیا

 نجایهم از دیدار من به یدیترد نیترکوچک اکه

 ...«دیبمون تهش تا دیبا...دیبمون اگه. نیبرگرد

 دستم یرو رو دستش گذاشت، جلو یقدم کارال

 :گفت و گذاشت

 .«تانیکاپ هستم تهش تا من»

 فصا ییصدا با بعد و انداخت گراس به ینگاه فلور

 :گفت رسا و

 .«تانیکاپ هستم تهش تا من»

 جلو کالفه و یعصب. میشد رهیخ گراس به سه هر

 :گفت و گذاشت من دست یرو رو دستش و اومد



 

Romanzo_o 1814 

 .«هستم منم! همتون به بزنن گند»
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 تا. میشد خارج شهر از که بود شده کیتار تازه هوا

 امکان که میدیرس ییجا به م،یرفت جنگل یهیحاش

 داخل رفتن. باشه کم ننیبب مارو که یمردم عبور

 شهر نیا مردم که بود یحماقت شب موقع نیا جنگل

 . دادنینم انجامش قطعًا

. دمب نشون بهشون رو ققنوس بود دهیرس وقتش حاال

 . کردنیم باورم یطورنیا دیشا

 :گفتم و ستادمیا بود تریخال یکم که یامحوطه وسط

 .«بده نشون رو خودت من فرمان به...ققنوس»



 

Romanzo_o 1815 

 اب که یباد و دیرس گوش به یزدن پر و بال یصدا

. شد دهیوز هادرخت برگ به ققنوس عیسر حرکت

 ینور. کرد روشن رو جنگل کیتار یفضا ینور

 ...ققنوس نگاه در دهیکش زبانه یهاشعله از نیآتش

 یتو ققنوس شدن ظاهر با حاال که ییهاشعله

 به رو انعکاسش و دهیکش زبانه هم من یهاچشم

 گراس و فلور کارال، زده بهت یهاصورت در وضوح

 . دمیدیم

 و نشست نیزم یرو سرم پشت آرامش با ققنوس

 . آورد فرود من به میتعظ ینشانه به رو سرش

 .«ارباب خدمتم در من»

 یرو ققنوس یگداخته یخالکوب شدن داغ تونستمیم

 ققنوس شدن ظاهر با انگار. کنم احساس رو گردنم



 

Romanzo_o 1816 

 افتاده انیجر به هامرگ درون قدرت از یناش یحس

 که رو ییهاقدرت داشتمف قدرت هم من. بود

 مکنار ققنوس که یطیشرا در فقط اما داشت ققنوس

 . بود انیع و ظاهر

 رهیت یپرها به رو دستم آهسته و برگشتم سمتش به

 . دمیکش رنگش

 «نه؟ مگه یببر ناتهام تا رو ما یتونیم»

 .«ارباب بله»

 .«خوبه»

 :گفت سرم پشت از فلور یافتاده لکنت به یصدا

 ...«واقعًا...واقعًا نیا»

 :گفتم و کردم لیتکم رو حرفش



 

Romanzo_o 1817 

 مراقبت تخمش از من که یققنوس. ققنوسه خود»

 .«جهنم یدروازه از یاهیهد. کردم

 :گفتم و برگشتم گراس سمت به

 یبرا اما باشم نداشته یچندان یروان تعادل دیشا»

 بهتره یدید که حاال. جنگمیم خوامیم که یزیچ

 .«یکن باورش

 ای شدن کینزد به یلیتما کدومچیه دیرسینم نظربه

 الجثهمیعظ موجود نیا یهابال بر شدن سوار یحت

 بود زیبرانگوهم یقدر به ققنوس بتیه. باشن داشته

 اومده نییپا یپرها از. ترسوندیم هم رو اونا که

 و زدم چنگ هاشبال به دست با و رفتم باال ققنوس،

 ازهت نشستم که گردنش پشت. دمیکش باال رو خودم



 

Romanzo_o 1818 

 از که یاول روز به نسبت پرنده یاندازه کردم احساس

 . داشت تفاوت چقدر بود دراومده تخم

 . بود کرده رشد اژدها کی یاندازه به ققنوس

 «باال؟ نیایب نیخواینم»

 سمت به و داد جرات خودش به هیبق از زودتر کارال

 عبور ققنوس رهیخ یهاچشم مقابل از. اومد ققنوس

 رو خودش بودم اومده باال من که طورهمون و کرد

 .دیکش باال

 :گفت مردد فلور

 «کنه؟ینم تشیاذ ما وزن»

 حد در ققنوس یبرا نفر چهار ما وزن گرفت، امخنده

 . بود برنج یگون کی کردن بلند



 

Romanzo_o 1819 

 .موند رهیخ بهش حرفیب ققنوس

 .«زنهیم حرف خودش باشه داشته یمشکل اگه»

 پاهاش یرو آهسته ققنوس. میشد سوار نفر هرچهار

 رو رشس و دیکش ادیفر فلور تکون نیاول با. شد بلند

 . برد فرو پرها نیب

 از فرار یبرا من. کردم حبس نهیس یتو رو نفسم

 یبرا یزیچ. بودم شده ققنوس سوار هم الکرادا

 دکل و باندهید از رفتن باال مثل درست. نبود دنیترس

 ...یکشت هی

 بزرگش یهابال و دیپر هوا به پاهاش یرو ققنوس

 چنگ من یبازو به یالحظه کارال. کرد باز رو

 در ققنوس یوقت یول شد، حبس نفسش و انداخت



 

Romanzo_o 1820 

 رها رو نفسش گرفت، اوج و رفت باال شب آسمان

 .موند رهیخ پامون ریز نیزم به یشگفت با و کرد

 :گفت که دمیشن رو گراس یصدا

 !«زهیانگ شگفت یلیخ! زهیانگ شگفت»

 هب چله از شده رها یریت مثل شب یکیتار در ققنوس

 . کرد پرواز ناتهام سمت
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 رو ما ققنوس یباورنکردن سرعت با پرواز ساعت چند

 دیسریم نظربه و گرفته تهوع فلور. رسوند ناتهام به

 .کنه تجربه رو پرواز رهینگ میتصم هرگز گهید



 

Romanzo_o 1821 

 ذاشتنگ پا و یکشت با سفر یتجربه من مثل که کارال

 نشده تیاذ چندان داشت رو بیغر بیعج یجاها به

 .بود

 تا. میاومد فرود ناتهام یرهیجز یپشت قسمت در

 یادیز مسافت دیبا ناندیفرد کافه به دنیرس و دهکده

 نییپا ققنوس یهابال یرو از کارال. رفتنیم ادهیپ رو

 :گفت و دیپر

 «؟یاینم تو»

 رو خودم موقع به. بدم انجام دیبا که هست یکار»

 .«رسونمیم ساالنه اتحاد یبرا

 !من نگران. بود نگران اشچهره

 هی ثلم. بود مونده یباق برام که بود ینفر نیآخر کارال

 .خانواده یمیقد عضو



 

Romanzo_o 1822 

 یبازو یرو رو دستم دم،یپر نییپا ققنوس یرو از

 :گفتم و گذاشتم کارال

 «باشه؟. کن اعتماد بهم»

 :گفت و گذاشت دستم یرو رو دستش

 .«دارم اعتماد بهت که یهست یکس تنها تو»

 نشونشون رو ریمس تا رفت گراس و فلور سمت به

. یمیقد خاطرات یبو. داشت ییآشنا یبو رهیجز. بده

 و اومدم ناتهام به بار نیاول یبرا که یروز خاطرات

 دست باهام تا کردم اغواش که یروز. دمید رو امیلیو

 ...بده یدوست

 سرنوشت. گذشت چشمام مقابل از خاطرات همه

 ...بود ظالمانه



 

Romanzo_o 1823 

 م؟یبر دیبا کجا_

 .بود سرم یتو ققنوس یصدا

 ییهمونجا. اسرهیجز کینزد قطعًا الک جان یکشت»

 یشتک به منو. بمونه منتظر گفتم بهش نامه یتو که

 .«برسون الک

 دور رو رهیجز یباالتر ارتفاع از ققنوس بر سوار

 تنها بود خواب غرق رهیجز و خاموش هاچراغ. میزد

 گوش به دیچیپیم هابادبان نیب که یباد یصدا

 لبمق یکشت کی یآشنا یهابادبان دنید با. دیرسیم

 .ختیر فرو نهیس در

 ...نم یکشت. شدن مشت مرغیس یپرها نیب انگشتام

 ...پدرم یکشت



 

Romanzo_o 1824 

 !زمیعز یکشت

 مرد یمشک شنل تونستمیم هم فاصله نیهم از

 و امانتق حس از قلبم. نمیبب رو عرشه یرو پوشاهیس

 ودمخ یدستا با رو یکشت بود الزم اگه. سوخت نفرت

 .دمیکشیم آتش به

 وزش یصدا با همراه من و میشد دور منطقه اون از

 رو باد دست در ییهااسکلت خوردن بهم یصدا باد

 .دمیشن

 قصانر ییهااسکلت و بلند یهابادبان با یاهیس یکشت

 .دمید ایدر یرو رو

 !خودشه

 ادیفر یصدا. زد رجهیش یکشت سمت به ققنوس

 :زد ادیفر که دمیشن رو باندهید



 

Romanzo_o 1825 

 «.تانیکاپ شهیم کینزد بهمون داره بیعج زیچ هی»

 ققنوس که بود ومدهین در دهنش از هجا نیآخر هنوز

 و اومد فرود عرشه یرو قدرتمند ییهاپنجه با

 .شکستن یکشت کف یالوارها

 پشت از. دیرس گوش به آشوب و اهویه یصدا

 از زدهوحشت زنان ادیفر همه. اومدم نییپا ققنوس

 تازه یهاملوان و بودن دهیکش عقب ققنوس بتیه

 .ومدنیم باال یکشت نیریز طبقه از شده داریب

 ...«سروصدا همه نیا ؟ خبره چه نجایا»

. خورد رو حرفش من دنید با آلودخواب الک جان

 و دیدیم خواب داشت انگار کردیم نگاهم یجور

 یاپرنده همراه به من ریتصو زدن پلک با بود منتظر

 .بشه پاک چشماش مقابل از الجثهمیعظ



 

Romanzo_o 1826 

 هتب من امیپ کنمیم فکر. الک جان میبزن حرف دیبا»

 .«باشه دهیرس
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 شدم، وارد تانیکاپ نیکاب به الک جان سر پشت

 احساس رو یکشت اطراف فوکس پرواز تونستمیم

 ظاهرش از یآشفتگ نیا و بود آشفته الک جان. کنم

 ...یریغافلگ و بهت خشم، حس. بود مشخص

 هی نامه اون کردیم فکر و نداشت رو من دنید انتظار

 .باشه لهیح هی ای دروغ

 :گفت و دیکش عقب رو یصندل

 .«نیبش»



 

Romanzo_o 1827 

 نگاه. نشست یصندل یرو مقابلم خودش نشستم،

 نگاهش هم هنوز. بود رهیخ صورتم یرو زیت اشرهیت

 .داشت زیبرانگوهم یحالت

 .«یایب واقعًا نداشتم انتظار»

 «د؟نبو یکاف من تین حسن عنوان به دیکل و نامه اون»

 فتنگر یبرا. یینجایا یچ یبرا ستمین مطمئن هنوزم»

 ییهازمزمه من دنش؟یدزد یبرا من؟ از دیکل نیآخر

 .«یشد کشته سفر نیآخر در تو که دمیشن

 :گفتم حوصلهیب

 قشهن ای امیب دیکل نیآخر گرفتن یبرا بود قرار اگه»

 تادمفرسینم برات دیکل هی باشم داشته رو کشتنت

 شنهادیپ و کنم صلح اعالم اومدم. الک تانیکاپ

 .«بدم یهمکار



 

Romanzo_o 1828 

 . موند رهیخ من به متفکر

 «؟یهمکار چه»

 :گفتم و دادم هیتک یصندل یپشت به

 از ترزرنگ من یول زده نارو من به بدجور نفر هی»

 .«بخورم رو اشاحمقانه یباز گول که بودم یاون

 :گفت معنادار یلحن با و رفتن باال ابروهاش

 ...«فیکث یراسو...امیلیو»

. مونده امیلیو دست که یاون جز دارم رو دهایکل من»

 محل ینقشه. داره مبرم ازین بهش اون که یزیچ هی و

 !«گنج

 شدینم که بود درهم چنان صورتش خطوط

 .داد صیتشخ صورتش از رو احساساتش



 

Romanzo_o 1829 

 «من؟ سراغ یاومد چرا»

 باور حرف نیا به! منه دوست من دشمن دشمن»

 آدم سه جز. خدمه نه دارم یکشت نه من نکهیا و. دارم

 .«دارمن امیلیو با دنیجنگ یبرا یزیچ گهید بهم وفادار

 :گفت و شد خم جلو به

 تو نیب یاتفاق چه که کن روشن رو موضوع نیا برام»

 ور کمک ارزش نمیبب دیبا. افتاده فیکث موش اون و

 .«اسدخترونه یلجباز هی ای یدار

 .داشتم رو سوال نیا انتظار. دمیکش یقیعم نفس

 در فقط و زنهینم آب به گداریب الک بودم مطمئن

 هداشت براش ینفع که شهیم یباز نیا وارد یصورت

 .باشه



 

Romanzo_o 1830 

 انشیب محض به چون ستین حیتوض قابل ییزایچ هی»

 که بگم تونمیم حد نیا در اما. فتهیم خطربه جونم

 نینفر یرهیجز هی در رو من و کشت رو برادرم امیلیو

 هدونینم اصأل امیلیو مطمئنم. رمیبم تا کرد رها شده

 مجمع به من ورود. منه یبرنده برگ نیا و امزنده من

 یکاف من واسه نیا اما کنهیم آچمز رو امیلیو ساالنه

 قشهن و دایکل گرفتن یبرا زندم من بفهمه چون ستین

 هی تا دارم ازین یقو یمتحد به من پس. سراغم ادیم

 .«بدم بهش یحساب درست جنگ اعالن

 یقیدقا از بعد. موند رهیخ من به سکوت در الک

 :گفت یطوالن

 .تورنادو داشته یادیز راتییتغ اتچهره پرنده؟ اون»

 ...«یخالکوب...هاچشم



 

Romanzo_o 1831 

 دست من با. کنهیم یهرکار من فرمان به پرنده اون»

 «؟یبجنگ تنها یدیم حیترج ای الک یدیم اتحاد

 مرگ یسرد به صداش. رفت فرو درهم الک یهااخم

 .روح از یخال کلماتش و بود

 مایلیو خوامیم فقط. دمینم یتیاهم گنج اون به من»

 «لو؟کوچو یبکش پس پا ستین قرار یمطمئن! رهیبم

 به رو دستم کف و گذاشتم زیم یرو رو آرنجم

 .گرفتم سمتش

 خوشحال منو امیلیو مرگ از شتریب یزیچچیه»

 «ن؟یدیم اتحاد دست من با. الک تانیکاپ کنهینم

 داشت دیشا. موند رهیخ چشمام یتو نافذش نگاه

 . کردیم نیسنگ سبک رو حرفام دروغ ای راست



 

Romanzo_o 1832 

 :زد لب

 !«من نیقوان من، یکشت»

 :دادم جواب مصمم

 !«شما نیقوان شما، یکشت»

 سح که فشرد چنان و گذاشت دستم یتو رو دستش

 .شد جاجابه انگشتام مفاصل کردم

 .«کنمیم قبول رو اتحاد»

 یطرب در رفت، باال یلبخند ینشونه به لبش یگوشه

 کهیدرحال و کرد پر رو جام دو کرد، باز رو یدنینوش

 :گفت گرفت،یم سمتم به رو جام کی

 !«یدار مجمع یبرا یانقشه چه بگو حاال»
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Romanzo_o 1833 

 

 وسققن. بودم ستادهیا رنگ اهیس یکشت یعرشه یرو

 یستد مثل باد و کردیم پرواز یکشت یباال فاصله با

 .شدیم دهیکش لباسم شنل نیب خشن

. بود سرنوشت خواهران ریتصو مثل زیچ همه

 هک تفاوت نیا با بودم، کرده انتخاب که یسرنوشت

 یانیاپ چه سرنوشتم قراره انتخاب نیا با دونستمینم

 .باشه داشته

 فاصله نیا از ناتهام یرهیجز زن سوسو یهاچراغ

! نه ترس؟. داشت یخاص حس قلبم. شدیم دهید

 !نه اونم اضطراب؟

 یوقت امیلیو یزدهبهت یچهره دنید اقیاشت و جانیه

 !سرکرده یباطل الیخ چه با دیفهمیم



 

Romanzo_o 1834 

 داشت دیخورش. رفتیم ییروشنا به رو آسمون

 دشیم پنهان دید از دستورم به ققنوس. کردیم طلوع

 .برسه وقتش تا

 یچ همه. بود همراهم بودم کرده هیته که یلباس

 من یرانهیغافلگ حضور یبرا بود شده یزیربرنامه

 !مجمع زمان درست

 

**** 

 امیلیو

 

 بش از یناش عرق و زنانه عطر یبو شد، بلند بستر از

 نیب از. بود کرده پر رو اتاق بود گذرونده که یداغ



 

Romanzo_o 1835 

 بودن خواب غرق تخت یرو که یزن دو یبازوها

. دیکش رنگش یمشک یموها به یدست و شد بلند

 .نداشت قرار و آروم فکرش اما بود خسته بدنش

 تهرف دست از آرامش داشت انتظار ناتهام به دنیرس با

 فرو چشمش به خار مثل یزیچ انگار اما کنه دایپ رو

 سرش از دست آشفته و درهم افکار. رفتیم

 کردن دایپ یرو کردیم تمرکز دیبا. داشتنیبرنم

 خاطرات مدام ذهنش اون یجا اما نقشه تکه نیآخر

 . آوردیم ادشی رو یاگهید

 تکتک. بود کرده هازن و یدنینوش غرق رو خودش

 رو تنشون عطر و دهیکش تخت به رو ناتهام یهازن

 ینز هر گوش یالله کنار مشامش انگار اما بود دهییبو



 

Romanzo_o 1836 

 درونش یعطش انگار. گشتیم زابلیا یبو دنبال به

 . گرفتینم آروم یجورچیه که بود

 تپش یدست بود، داده دست بهش که یخفگ حس با

 ور اتاق برهنه و دیپوش رو شلوارش د،یکش گردنش

 و بود نکرده طلوع کامل هنوز دیخورش. کرد ترک

 .بود نکنده دل شب آغوش از هنوز آسمون از یمین

 یخنکا. رفت ساحل سمت به برهنه ییپاها با

 یرو رو شلوارش کرد، لمس رو ساحل یهاشن

 که رفت جلو اونقدر. شد آب داخل و کرد رها ساحل

 امواج و اومد باالتر هم اشنهیس یقفسه از آب

 .کردن نوازش رو صورتش

 افکارش امواج کاش سپرد، آب دست به رو خودش

 .کردنیم پاک هم رو



 

Romanzo_o 1837 

 رهیجز نیا یجایجا از رو زابلیا حضور انگار

 .کردیم احساس

 آورد ادی به رو یزمان فشرد، هم یرو پلک ترمحکم

 راکتش یبرا تا بود دهیخز اتاقش به شبانه زابلیا که

 . کنه اغواش یهمکار و

 رو عواطفش تمام مگه. کرد مشت رو دستش یعصب

 و ینیسنگ حس نیا حاال بود؟ نکرده خاک رهیجز در

 .داشتیبرنم سرش از دست چرا خأل
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Romanzo_o 1838 

 داد اجازه و بود دهیکش دراز داغ یهاشن یرو برهنه

 یواه. کنه لمس رو پوستش دیخورش میمستق نور تا

 از یکی گفت شدیم و بود ریدلپذ یموسم و خنک

 شمار به هاملوان یبرا یانوردیدر یهافصل نیبهتر

 و برده پناه آب به روز یگرما از هاملوان اکثر. اومدیم

 ونسرش ای بودن یریگیماه مشغول ای کردنیم شنا ای

 . بودن کرده گرم هازن با رو

 و ودب گرفته پهلو اسکله کنار تازه الک جان یکشت

 افرادش و الک جان تونستیم فاصله نیهم از امیلیو

 و بود اطراف نیهم ییجا هم کارال  حتمًا. نهیبب رو

 ...نقشه و...دهایکل

. زدیم کال یکشت به یخونیشب شبانه دوباره دیبا دیشا

 یتو رو خنجرش و کردیم دایپ یفرصت هم دیشا



 

Romanzo_o 1839 

 مینس مثل فکر نیا. بردیم فرو الک ینهیس یقفسه

 رو خودش دیبا. داد قلقلک رو قلبش یخنک

 زابلیا فکر دادیم اجازه دینبا. کردیم وجورجمع

 عضو لزابیا ریتصو. کنه ریدرگ رو ذهنش نیا از شتریب

 یکابوس. بود شده شبش هر یهاکابوس ینشدن جدا

 باعث و گرفتیم چشمش از رو شب خواب که

 طلوع تا یخستگ از سرخ یهاچشم با شدیم

 . کنه تشیهدا و گرفته دست رو یکشت سکان دیخورش

 محض به بخوابه، تا رفتیم تخت به که یشب هر

 بلزایا ریتصو گذشتیم خواب از یساعت کی کهنیا

 صورت ریتصو. گرفتیم جون هاشچشم مقابل

 یبازو به سر ساحل زارشن یرو که یخواب غرق

 لیو ینهیس یقفسه اشآشفته یموها و گذاشته امیلیو



 

Romanzo_o 1840 

 ینیریش یایرو با شهیهم خواب. دادیم نوازش رو

 شروع معاشقه یوقت جلوتر، یکم اما شد،یم شروع

 و گرفتنیبرم در رو رهیجز کیتار ییابرها شدیم

 و کردیم پر رو فضا ینیسنگ مه. شدیم شروع طوفان

 به و گرفتیم رو زابلیا کیتار یدست به هیشب یزیچ

 با امیلیو خواب یتو هربار. دیکشیم خودش سمت

 رفتنش فرو و کرده رها رو زابلیا یهادست یراحت

 نیآخر یوقت و کردیم تماشا رو یکیتار از یموج در

 از سیخ یبدن با دیرسیم گوشش به غیج یصدا

 چشمش به گهید خواب و دیپریم خواب از عرق

 .اومدینم

 یحت ره،یبم تا بود کرده رها رو زابلیا که یشب از

 . بود دهینخواب درست هم شبکی
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 «ام؟یلیو»

 یاهیسا تنها دیخورش میمستق نور ریز کرد، باز چشم

 مشامش که یخاص یتنباکو عطر با اما دیدیم رو اهیس

 :گفت دیرس

 .«دمیند ساحل یتو رو یکشت! نوئل»

 :گفت و نشست کنارش زارشن یرو نوئل تانیکاپ

. ردمک افتیدر رو رتیاخ امیپ. میدیرس اسکله به تازه»

. میریگب پس الک از رو هادیکل میبتون نجایا نکنم فکر

 باهم میبخوا اگه الک جان و ما! نشیقوان و مجمع

 .«میبش اخراج مجمع از ممکنه میفتیدرب

 .«ندارن تیاهم برام یاذره مجمع نیقوان»
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Romanzo_o 1842 

 

 و موند رهیخ امیلیو یکالفه رخمین به موشکافانه نوئل

 :گفت

 «؟یمونیپش»

 .دیچرخ او یرو زیت و تند امیلیو نگاه

 «؟یچ از»

 رهاش کهنیا از ؟یکرد زابلیا با که یکار از»

 «؟یکرد

 امیلیو. بود نوئل دونستیم رو زیچ همه که یکس تنها

 مطمئن چون بگه بهش رو زیچ همه بود شده مجبور

 . شهینم یهمکار ۀادام به حاضر نوئل بود

 .«ستمین مونیپش»



 

Romanzo_o 1843 

 «ه؟یچ اثر مشهود یکالفگ نیا پس»

 . موند رهیخ ایدر افق خط به سکوت در امیلیو

 «؟یودب عاشقش واقعًا! عشقه از یناش یدلتنگ که نگو»

 جوشش به هاشرگ در خون کرد احساس امیلیو

 . افتاده

 !«مزخرفه عشق؟»

 :گفت و زد معنادار یلبخند نوئل

 که کردم عمر یقدراون من. یجوون یلیخ هنوز»

 کنهیم نابودت داره درون از که یزیچ نیا بدونم

 یدار یسع که هیحس همون گرفتن دهیناد خاطربه

 لزابیا یکن ثابت خودت به یخواست. یکن انکارش

 میتصم عقلت با بله. نداره ییمعنا برات تورنادو



 

Romanzo_o 1844 

 حیترج رو خودت یزندگ یخودخواه با و یگرفت

. امیلیو شهینم پر گهید یخال یجا اون حاال اما یداد

 که یزن اعتماد به انتیخ یبرا یدار وجدان عذاب تو

 !«بود عاشقت که. یبود عاشقش

 جا زا باشه شده یدگیمارگز دچار که یکس مثل امیلیو

 و داد تکون اشبرهنه پوست یرو از رو شن. شد بلند

 :گفت

 شما. تانیکاپ بشم آماده مجمع یبرا دیبا کنمیم فکر»

 نیا دمیشن. دیدار دادن انجام یبرا ییکارها قطعًا هم

 .«نیشد دهید لزیم اهیس بازار یتو یلیخ مدت

 یاطیاحت همه نیا وجود با. رفت درهم نوئل یهااخم

 بودن؟ شده پخش خبرها چطور بود کرده که



 

Romanzo_o 1845 

 حساب کهنیا از بعد. نباش نگران مجمع، مورد در»

 صندوقچه چند کردم، دایپ رو گنج و دمیرس رو الک

 نیچن یرو چشم کنهیم وادار رو مجمع جواهر

 .«ببندن یاتفاق

 شاتاق به دیبا. کرد تند پا ناندیفرد کافه سمت به

 به ذهنش خواستینم هم لحظه کی یحت رفت،یم

 در یگاهیجا چیه عشق ۀواژ. کنه فکر نوئل یهاحرف

 . نداشت امیلیو یزندگ

 یاهسیگکاله با برهنه یدخترها دیرس که اتاقش به

 مشغول و دهیکش دراز تخت یرو هنوز یمصنوع

 :زد ادیفر کالفه. بودن دنینوش

 دیبر د؟ینگرفت رو پولتون مگه. رونیب اتاق از دیگمش»

 !«رونیب



 

Romanzo_o 1846 

 و برداشته رو هالباس ادش،یفر از زدهوحشت دخترها

 . دنیدو رونیب اتاق از

 یفضا کردیم احساس کرد، باز رو اتاق یهاپنجره

. شهبک نفس راحت تونهینم که اسخفه یقدر به اتاق

 هب قدرت ۀهم با و برداشت رو زیم یرو یاشهیش جام

 رو خفته خشم نیا خواستیم دلش. دیکوب وارید

 و برداشت رو یدنینوش یبطر. کنه یخال ییجا

 یقفسه یرو یدنینوش از یمین. دیسرکش واروانهید

 و دیکوب نیزم به رو یخال یبطر خت،یر اشنهیس

 .نشست تخت یرو

 هاشقهیشق و گرفت انگشتاش نیب رو دردناکش سر

 رو سرش داشت یخستگ از یناش درد. فشرد رو

 :دینال یعصب. کردیم منفجر



 

Romanzo_o 1847 

 «بردار سرم از دست...زابلیا بردار سرم از دست»
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 نت به رو رنگش یمشک یچرم لباس آفتاب، غروب با

 سرش و بود دهینپر سرش از یمست اثر هنوز کرد،

 نهیآ در خودش ریتصو به لیدلیب. رفتیم جیگ یکم

. کرد پاک رو لبش یهاگوشه انگشت با و دیخند

 از. دادیم نجاتش جهنم از که بود یزیچ تنها یمست

 و وردخ تلوتلو یچندبار پلکان سر رفت، رونیب اتاق

 اول یصندل چندتا ففط.دیرس مجمع سالن به باالخره

 سمت به. بودن ومدهین هایلیخ هنوز و بودن شده پر

 :گفت ناندیفرد به رو و رفت بار زیم

 .«بده بهم یدنینوش یبطر هی»



 

Romanzo_o 1848 

 ور بود دستش که یاگرفته چرک دستمال ناندیفرد

 :گفت و کرد امیلیو به ینگاه گذاشت، زیم یرو

 بعد بذار. امیلیو یمست یادیز هم االنش نیهم»

 .«مجمع

 :گفت و کرد اخم امیلیو

 .«هبد رو یکوفت یبطر اون بهم. دارم ازین یمست به»

 :گفت و گرفت سمتش به رو یبطر ناندیفرد

 ور تورنادو تانیکاپ یول یاومد تورنادو یکشت با»

 «اد؟یم یاگهید یکشت با اون. دمیند

 ناتهام به اول دست یخبرها هنوز پس زد، پوزخند

 .بود دهینرس

 .«ادینم»



 

Romanzo_o 1849 

 :دیپرس تیجد با ناندیفرد

 باشن دیبا مجمع یبرا هاتانیکاپ یهمه ؟یچ یعنی»

 بودن ییایدر دزد از. خورنیم خط ستیل از وگرنه

 «شده؟ مونیپش

 «ام؟یلیو یآورد زابلیا سر ییبال چه یگینم چرا»

 صدا سمت به. داد تکونش آشنا یازنونه یصدا

 .دید رو کارال نیخشمگ یچهره و دیچرخ

 :گفت و گرفت سمتش به رو یدنینوش یبطر

 به وستنیپ. بزنه انتیخ از یحرف دینبا کارانتیخ»

 .«گمیم کیتبر بهت رو الک جان گروه

 سمت به امیلیو. بود نفرت از پر کارال یچهره

 :گفت و برگشت ناندیفرد



 

Romanzo_o 1850 

 .«مرده تورنادو تانیکاپ»

 یرو و رفت گاهشیجا سمت به خوران تلوتلو

 ختل د،طعمیسرکش رو یبطر یادامه. شد ولو یصندل

 یرو تلخ یلبخند و سوزوند رو گلوش یدنینوش

 و اومده سالن به کی به کی هاملوان. آورد لباش

 . نشستن زهایم پشت

 یهالباس با ییهازن و کرد نواختن به شروع یقیموس

. کردن دنیرقص به شروع و اومده وسط قرمز پردار

 سمت به محکم ییهاگام با شد، داخل الک جان

 مین یحت. نشست گاهشیجا در و رفت شیصندل

 .ننداخت امیلیو به هم ینگاه

 و رفت سکو یرو ناندیفرد دیرس اتمام به که رقص

 :گفت



 

Romanzo_o 1851 

. شهیم خونده سران یاسام هرساله، رسم طبق بر»

. یآب ماه یکشت صاحب استارک تانیکاپ اول گاهیجا

 انیماد یکشت صاحب الروسید تانیکاپ دوم گاهیجا

 یتکش صاحب بلند شیر تانیکاپ سوم گاهیجا. سرخ

 یکشت صاحب شاون تانیکاپ چهارم گاهیجا. نقره

 یتکش صاحب کیر تانیکاپ پنجم گاهیجا باد، دست

 ...«یافع

 به هنوز د،یچرخ یکنار یصندل یرو امیلیو نگاه

 یوقت و دهیرس مجمع به رید که بود ادشی وضوح

 دهش یکنار یصندل یرو زابلیا متوجه بود نشسته

. بود اومده خوشش جسارتش از اول یلحظه از. بود

 مثل درست. زدیم موج هاشچشم در که یگستاخ از



 

Romanzo_o 1852 

 کی. کنه حمله لحظه هر تونستیم که بود یمبارز

 ! مرد تانیکاپ زدهیس نیب زن

 شد پخش فضا در ناندیفرد یصدا

 از شیپ تورنادو زابلیا تانیکاپ ده،یرس اخبار طبق»

 کشته و شده حادثه دچار ساالنه مجمع به دنیرس

 .«شدن

 تانیکاپ. کرد پر زو سالن زدهشگفت ییهاپچپچ یصدا

 :گفت تمسخر با کیر

 یچندان توان کوچولو دختر اون زدمیم حدس»

 .«اومد دخلش یزود نیهم به پس. باشه نداشته

 الک نتایکاپ. شدن فشرده یبطر دور امیلیو انگشتان

 :گفت و برگردوند امیلیو سمت به رو سرش



 

Romanzo_o 1853 

 کنمیم فکر ل؟یو تانیکاپ یندار گفتن یبرا یحرف»

 «مرد؟ چطور اون. یبود کنارش مرگ موقع

 :گفت و شد رهیخ الک جان به نفرت با امیلیو

 .«رنیمیم عرضهیب یدخترا یهمه که جورهمون»

 سمت به رو نگاهش امیلیو زد، پوزخند الک جان

 یزاریب از زیلبر نگاه با نگاهش چرخوند، تیجمع

 .خورد گره کارال

 :گفت و کرد سکوت به دعوت رو همه ناندیفرد

 ...«ستیل از دوازدهم گاهیجا نیبنابرا»

 سالن داخل یسرد باد. شدن باز هم از سالن یدرها

 یصدا. کرد خاموش رو هاشمع از چندتا و دیچیپ

 هب یمشک بلند یچکمه جفت کی یهاپاشنه تقتق



 

Romanzo_o 1854 

 اب یزن. گذاشت سالن به پا یزن بعد و دیرس گوش

 اهکوت یموها رنگ، سرخ یشنل ،یمشک تمامًا یلباس

 اب. سوختنیم آتش رنگ به که ییهاچشم و یمشک

 قدم گاهیجا سمت به و نییپا پلکان از نهیتمان

 فرا رو سالن که یسکوت و بهت ونیم در. برداشت

 :گفت بود، گرفته

 هایزود نیا به. ونیآقا کنمیم دتونیناام که متاسفم» 

 .«بکشم کنار ندارم قصد

 دوازده گاهیجا سمت به و برداشت قدم صالبت با

 :کرد اعالم زده بهت ناندیفرد. اومد

 صاحب تورنادو، زابلیا دوازده، گاهیجا صاحب»

 .«یآب زنبق یکشت



 

Romanzo_o 1855 

 ییآشنا عطر. نشست یکنار یصندل یرو قًایدق زن

 ناآش نیع در که ییصدا بعد و کرد پر رو امیلیو مشام

 .بود بهیغر بودن

 !«لیو تانیکاپ خوشحالم اتدوباره دنید از»
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 اضحو چشمش مقابل تار ریتصو تا زد پلک یبار چند

 هک موند رهیخ یکوتاه یمشک یمو یرو نگاهش. بشه

 شوندهپو رو ققنوس یخالکوب با یفیظر گردن از یمین

 مقابل از ریتصو بود منتظر. زد پلک هم باز. بود

 خواب یهاکابوس مثل درست بشه، محو هاشچشم

. شدن محو سردش لبخند با زن ریتصو اما شیداریب و

 اوتتف گهید که بود دهینوش قدرنیا. بود یمست اثر



 

Romanzo_o 1856 

 خونده با. دادینم صیتشخ رو تیواقع و کابوس

 یرو رو خودش دوباره و شد زیخمین اسمش شدن

 . کرد رها یصندل

 ریتصو نیا و ببره جلو رو دستش خواستیم دلش

. هبش مطمئن بودنش یالیخ از تا کنه لمس رو یالیخ

 مرده الکرادا در قبل ماه کی زابلیا...بود مرده زابلیا

 با هک بود امیلیو یآشفته االتیخ فقط حاال نیا و بود

 .بود کرده دایپ یتجل ناتهام به برگشت

 :گفت و دیچرخ شیکنار یصندل سمت به ناندیفرد

 .«تورنادو یرسوند رو خودت موقع به خوشحالم»

 یاعضا. دیچرخ یصندل سمت به زیت بارنیا نگاهش

 دست به دست داشتن؟ رو باهاش یشوخ قصد مجمع



 

Romanzo_o 1857 

 انجام که یکار که کنن؟ تمسخرش تا بودن داده هم

 ...ایرو و بود یمست بکشن؟ رخش به رو بود داده

 .باشه داشته قتیحق نداشت امکان

 :گفت که دیشن رو زابلیا یآشنا یصدا

 دادمیم دست از رو مجمع کن فکر درصد هی»

 نبش اومدنم مانع کردن تالش یافراد گرچه. ناندیفرد

 .«نشدن موفق اما

 و کرد امیلیو به رو زن. داد ادامه رو مراسم ناندیفرد

 :گفت

 کهنیا از بعد اونم تان؟یکاپ یستین خوشحال دنمید از»

 «؟یکرد فرار من یکشت با و رمیبم تا یکرد ولم
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 نبود؟ خواب. شد خشک یامجسمه مثل بدنش تمام

 ودب نشسته مقابلش نفرت از پر ییهاچشم با که یزن

 کنمم مگه بود؟ نذاشته رونیب پا هاشکابوس نیب از

 بود؟

 :زد لب یسخت به

 «زابل؟یا»

 :گفت و رفت باال پوزخند حالت به زن لب یگوشه

 انتیکاپ برگشتم مرگ از من ؟ینداشت رو انتظارش»

 علقت بهش که ییجاهمون ببرمت تا برگشتم. امیلیو

 !«مرگ آغوش به. یدار

 .بود یواقع

 .کابوس یحت نه و ایرو نه بود، خواب نه
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 .داشت دست در که یدنینوش یبطر از تریواقع

  چطور؟ اما

 حاال تا وگرنه شده عوض زابلیا با بختش بود مطمئن

 دهزن رایس کیتار نینفر از چطور زابلیا اما. بود مرده

 بود؟ مونده

 زن نیا اما دیکاو رو زابلیا رخمین عطش با نگاهش

 یموها خرمن نه. نداشت زابلیا به یشباهت چیه

 یهاچشم نه د،یرسیم کمر تا که یبلند رنگ یشکالت

 .صورتش یرو یشگیهم لبخند نه رنگ، یاقهوه گرم

 گاران. بود سرد یابهیغر بود نشسته نجایا که یکس

 .باشه شده دهیدم بهیغر یکالبد در زابلیا روح

. دیرس انیپا به اعضا تمام کردن ادی سوگند با مجمع

 :گفت و شد بلند یصندل یرو از زابلیا
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 «ناندیفرد بشه حل دیبا که هست یامسئله»

 :گفت و دوخت اون به رو نگاهش ناندیفرد

 «؟یامسئله چه»

 از رو من یامردونهناجوان طوربه امیلیو تانیکاپ»

 چهگر. رمیبم تا گذاشت جا رهیجز هی در خودم یکشت

 خودم یکشت من. نجامیا حاال من و دینرس هدفش به

 ...«رو پدرم یکشت. خوامیم پس رو

 اام اسرهیخ او به افراد تمام نگاه کرد احساس امیلیو

 تتونسینم که بود شوکه زابلیا بودن زنده از اونقدر

 .بزنه یحرف

 :گفت ناندیفرد
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 هی. میدار قانون هی شهیهم یحالت نیچن یبرا ما»

 .«شهب روزیپ دوئل در که شهیم یاون مال یکشت...دوئل

 یصندل طرف به قدم چند داد، تکون رو سرش زابلیا

 قدرت با بعد و برد لباسش داخل دست. اومد امیلیو

 یلهفاص نیب و امیلیو مقابل زیم یرو رو زیت یخنجر

 :گفت و برد فرو سالمش دست تنها یانگشتا

 فردا. امیلیو تانیکاپ کنمیم دعوتت دوئل به من پس»

 !«همه مقابل در غروب

 وارد که یاقتدار همون با و کرد او به پشت سپس

 .رفت رونیب بود، شده سالن

 :زد لب ناباورانه د،یپر سرش از یمست

 !«اسزنده بل»



 

Romanzo_o 1862 
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 زابلیا

 

. دمیکش نهیس به رو تازه یهوا و اومدم رونیب کافه از

 حالم عرق و توتون یبو و داخل یکنندهخفه یهوا

 سرم پشت رو ییهاقدم یصدا. بود کرده بد رو

 بعق به باشه الک تانیکاپ کهنیا الیخ با دم،یشن

 .شدم ریغافلگ امیلیو دنید با اما برگشتم

 خط هی یتو تونستیم سخت که بود مست قدراون

 خواستیم دلم. نداشت تعادل و بره راه راست

 ...بزنم رو گردنش و بکشم خنجر جانیهم
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 فشار به. بود جرم یکار نیچن ناتهام در که فیح

 با داشتم انتظار. کردم اکتفا هم یرو دندونام دادن

 اشتمد که یحس تنها اما کنم دایپ یدلتنگ حس دنشید

 از توتونش، یبو از بودم، زاریب مرد نیا از. بود نفرت

 .حضورش از نگاهش

 هکنیا یبرا بودم گذاشته مجمع سالن به پا یوقت

 هشب بودم کرده یسع نبره نیب از رو میخونسرد خشم

 یکاف بودم کرده ثابت رو اقتدارم کهنیهم. نشم رهیخ

 صحبت موقع لحنم بودم کرده تالش چقدر. بود

 چون نلرزه نفرت از صدام و باشه درست باهاش

 تنها حاال اما ماست یرو یادیز یهانگاه دونستمیم

 .شب  یکیتار در میبود
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 رباو هنوز. زدیم دودو نگاهش. ستادیا و دیرس مقابلم

 .بودم مرده من امیلیو ذهن در داشت حق. بود نکرده

 !«یستین یواقع تو»

 :زدم پوزخند

 هک ستمین یزابلیا اون. ستمین یواقع من. درسته»

 .«امیلیو توام مرگ یالهه من حاال. یکرد رهاش

 لمس یبرا رو دستش. نامتعادل و گنگ اومد، جلوتر

 و آورد باال بودنم یواقع از نانیاطم یبرا من، کردن

 با دم،یکش عقب رو خودم. گرفت صورتم کینزد

 :گفتم انزجار

 مه ناتهام نیقوان یحت وگرنه یبمون دور من از بهتره»

 .«بدن نجاتت توننینم
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 نییپا آهسته رو دستش کرد، باور باالخره انگار

 :گفت و انداخت

 «؟یازنده چطور چطور؟»

 و شد پاک صورتم یرو از هم محو پوزخند همون

 .نشست میشونیپ یرو ظیغل یاخم

 قبل نگاهت نیآخر من یکرد فکر داره؟ یتیاهم چه»

 یازباله مثل من به نگاهت کنم؟یم فراموش رو رفتن

 و برگشتن ارزش گهید که. شده انداخته دور که بود

 خنجر بهش پشت از که یآدم حس. نداره رو برداشتن

 یرفتیم و یکردیم ولم فقط اگه. شده زده

 یادست یتو منو تو! یکشت منو تو اما دمتیبخشیم

 رتس پشت یبرنگشت یحت و یرفت و یکرد رها مرگ
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 متاسفم .امیلیو داشتم دوستت که متاسفم. یکن نگاه رو

 .«بودم یخوب آدم که

 با و مستادیا اشنهیس به نهیس و گذاشتم جلوتر یقدم

 :گفتم حسیب و سرد ییصدا

 یکرد رهام تو موندم؟ زنده چطور یبدون یخوایم»

 تا نکرد، رها منو هرگز نفر هی اما دمید رو مرگ من و

 رو شیزندگ شد باعث من به عشقش لحظه نیآخر

 نتایخ تو بود مطمئن برادرم. کنه من بودن زنده یفدا

 من تا مرد اون. شد ادهیپ یکشت از دنبالمون و یکنیم

 خونت با رو برادرم مرگ تاوان قراره تو و بمونم زنده

 .«یبد پس

 . بود چشمام به رهیخ نگاهش

 «برادرت؟»
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 قبل زا شتریب امچهره شد باعث شیدنینوش تند یبو

 .بره درهم

 .«اندرو»

 زده بهت اشچهره و رفتن باال تعجب با ابروهاش

 به و شد، چنگ رنگش یمشک لباس به دستم. شد

 :گفتم گوشش کنار و دمشیکش خودم سمت

 اکخ متروکه قبرستون یتو رو احساساتت تو اگه»

 نمونیب که یحس و من به یکن پشت یتونست و یکرد

 رس رو احساسم یپرنده. کشتم درونم رو بل من بود،

 تبکشم خودم یدستا با و برگردم بتونم تا دمیبر

 .«امیلیو

 :گفتم و دادم هلش عقب به
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 که یزیهرچ. رمیگیم ازت رو زیچ همه یزود به»

 یوقت. مکنیم شروع یکشت با و یستین داشتنش قیال

 ستد از یبرا یزیچ گهید یوقت...یشد چیه به لیتبد

 .«رمیگیم رو جونت وقتاون...ینداشت دادن

 سمت به و کردم رهاش سرم پشت مبهوت و مات

 . کردم حرکت اسکله
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 :سرنوشت ستارگان

 ممنتظر کارال و فلور. برگشتم الک جان یکشت به

 :گفت نگران کارال. بودن

 «نکرد؟ تتیاذ ؟یخوب»
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. دنکر باور رو بودنم زنده یحت که بود مست نقدریا»

 رکد رو تشیموقع بتونه چندان فردا تا دونمیم دیبع

 .«کنه

 :گفت و داد تکون سر فلور

 «ه؟یچ نقشه»

 :گفتم و کردم کارال به رو

 همه حاال. یبذار ازاد رو یدیش یتونیم گهید»

 اب ما اتحاد مورد در یکس هنوز. میبرگشت ما دوننیم

 دوئل در یوقت فردا ندارم حتم من دونه،ینم الک جان

 ات ادیم الک جان یکشت به شبانه بدم، شکستش

 نیا زا دیبا پس.قبل دقعه مثل. بدزده رو یاصل ینقشه

 .«میکن استفاده فرصت

 :دیپرس کارال
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 «؟یااستفاده چه»

 :گفتم و کردم فکر یکم

 فردا پس شهیم مجبور امیلیو خوردن شکست با»

 من زا رو یکشت ای بده لیتحو و کنه یخال رو یکشت

 یازین فعال بفروشم، بهش رو یکشت دارم قصد. بخره

 یشتک به ادیم شبانه امیلیو مطمئنم. ندارم یکشت به

 زنبق یکشت به موقع همون خوامیم ازتون الک جان

 دایپ رو اینا و داخل دیبر سروصدایب د،یبزن خونیشب

 امیلیو قطعًا چون. نیبد شیفرار بود زنده اگه. نیکن

 یکس تا ذارهینم زنده رو اینا ام،زنده من دهید که حاال

 .«نکنن شورش اینا یحرفا ریتاث تحت هاملوان از

 :گفت و کرد یزیر اخم کارال
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 موقع ات تشینها. میبمون میتونینم که یکشت بدون اما»

 «؟یچ بعدش میباش متحد الک جان با گنج کردن دایپ

 یکشت با خوامینم. کنمیم یفکر هی بعدش یبرا»

 یتداع برام رو اندرو و پدرم خاطرات که کنم سفر

 میکنیم دایپ که یگنج با باشه الزم اگه. کنهیم

 شنگران االن از پس. میبخر هم یکشت تا ده میتونیم

 .«میبد نجات رو اینا دیبا شب فردا. نباش

 .کرد رمیغافلگ سر پشت از الک جان یصدا

 دو اقتدار و شجاعت. بود یاکننده مسحور اقتدار»

 رو هردو جوان یبانو شما و هستن قدرت یاصل نماد

 دستات نه و یکرد دیترد نه. یدار دستات یتو

 دشمن چشم به شهیهم. نداشتم رو انتظارش. دنیلرز

 .«بود برازنده یتانیکاپ یواژه حاال اما بودمت دهید
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 هاشچشم یتو یزیچ. برگشتم الک جان سمت به

 .اسصادقانه حرفاش بودم مطمئن و زدیم برق

 .«میکن صحبت دیبا. ایب همراهم»

 فضا در داشت دست در که ییعصا تقتق یصدا

 و رسوندم بهش رو خودم بلند ییهاگام با. شد پخش

 :گفتم

 کردن اعتماد به هم شما. دارم ازین شما تیحما به من»

 .«دیدار ازین من به

 از قبل تا نه. جوان یبانو دارم اعتماد بهت من»

 چشمان در رو ینگاه من مجمع در امشب...امشب

 مشترک دشمن امیلیو داد نانیاطم بهم که دمید

 .«ماست یهردو

 :دمیپرس و دادم جرات خودم به
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 که یکس زنه؟ اون خاطربه امیلیو از شما نفرت»

 «د؟یداشت دوستش
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 :گفت و دوخت آسمون به رو نگاهش

 هم سیدن. داشت یادیز ارزش من یبرا زن اون»

 یگوهر مثل. استعداد از پر هم بایز هم بود باهوش

 مرداب اون از من. باشه افتاده لجنزار یتو که بود

 امتم بتونه. برسه آرزوش به خواستم و دادم نجاتش

 اون رگشتمب ناتهام به تبادالت یبرا یوقت. نهیبب رو ایدن

 کردمینم فکر. دید بار یتو رو امیلیو. بود همراهم

 اون از. بود شده یول بشه مکار روباه اون مسحور

 از رو سیدن دمیفهم میکرد ترک رو ناتهام یوقت شب
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 دمبو مطمئن بود، شده امیلیو عاشق سیدن. دادم دست

 من هب زدن ضربه یبرا فقط و ستین عاشقش امیلیو

 من سیدن. کنه خودش ریدرگ رو سیدن خوادیم

 امیلیو یوقت. کشت حرومزاده اون خاطربه رو خودش

 حیتفر محض فقط گفت و زد اسنهیس به رد دست

 یوقت من. شد وانهید سیدن گذرونده وقت باهاش

 رو خودش و بود شده رید که شدم قصدش متوجه

 .«ایدر یتو بود کرده پرت

 درهم هاشاخم. دوختم چشم الک جان رخمین به

 به بلق از شتریب چشمش یگوشه یهانیچ و بود رفته

 نیب رنگ یخاکستر یموها توک و تک. ومدیم چشم

 صورت تیجد. شدیم دهید موهاش یمشک یتارها

 .بود زیبرانگوهم هنوز نگاهش و
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 .«نیریبگ انتقام نیگرفت میتصم نیهم یبرا پس»

 و داد تکون آهسته رو سرش برگشت، من سمت به

 :گفت دیکشیم ششیر یرو دست کهیدرحال

. نکردم رو کار نیا زن هی خاطربه من. جون دختر نه»

 صرفا از ترنیسنگ زد من به امیلیو که یاضربه

 .«بود همسرم با دنیخواب

 مشت دستاش. بده ادامه موندم منتظر یکنجکاو با

 :گفت نفرت و حرص با و شدن

 هیقض نیا امیلیو و بود باردار سیدن...من فرزند تنها»

 یوارث کهنیا یبرا یشانس هرگز من! دونستیم رو

 کردم، امتحان رو یادیز یهازن. نداشتم باشم داشته

 اد،فتین اتفاق نیا هرگز اما کردم تالش یادیز یهاسال

. بود معجزه نیع زیچ همه شد باردار سیدن یوقت
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 امیلیو. باشم داشته یوارث بود قرار باالخره

 بانو ره،یبگ من از رو زن کی صرفا خواستینم

 رهیبگ ازم رو من وارث تنها خواستیم امیلیو. زابلیا

 .«شد موفق که
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 .کردمیم رو فکرش که بود یپست همون به امیلیو

 مبود بسته چشم بدش اتیخصوص تمام یرو چطور

 دادم دیام خودم به شهیهم. شدم عاشقش کورکورانه و

 ماا هست، متفاوت یمرد امیلیو ثیخب یچهره پشت

 .ستین درونش یخوب چیه کرد ثابت من به امیلیو. نه
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 یقربان با بود مونده درونش یخوب یاذره هم اگه

 رونیب وجودش از هم اندک همون نفر سه اون کردن

 ..بود رفته

 از رو یزیعز من. زابلیا بانو یاخورده زخم هم تو»

 خوردم قسم من. طورنیهم هم تو و دادم دست

. رمیبگ ازش رو ارزشمنده امیلیو یبرا که یزیهرچ

 .«میباش هم یبرا یخوب متحد راه نیا در دوارمیام

 :تمگف و رفت باال یطانیش یلبخند به لبم یگوشه

 ب،امش از بعد اما. کنم شروع شیکشت از اول بود قرار»

 رو زیچ نیترمهم اون دمیفهم دمشید کهنیا از بعد

 .«داده دست از هم حاال نیهم

 مطمئن. نشست من یرو پرسشگر الک جان نگاه

 :گفتم
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 ابد تا بخواد اگه یحت داده دست از منو امیلیو»

 .«کنه انکارش

 زدن حرف توان یحت که یمست و یته پوچ، یمرد

 از نتونسته امیلیو که بود نیا بر دال یمدرک نداشت،

 همون یتو هنوز و کنه عبور نبودش از اون، مرگ

 .کنه فراموش کردیم تالش داشت. کرده ریگ مرحله

 داشت حس اون یخال یجا حاال که بود یحس پس

 .کردیم نابود رو امیلیو درون از

 کنمیم یکار. الک تانیکاپ باشه راحت التونیخ»

 .«کنه بخشش طلب و بزنه زانو مقابلتون امیلیو

 :گفت و داد تکون اهسته رو سرش الک جان

 که یمرد چ،یم کنمیم کمک بهت کار نیا یازا در و»

. یریبگ انتقام و یکن دایپ رو کرده انتیخ پدرت به
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 نداره، یاگهید ییایدر دزد چیه که دارم ازیامت هی من

 هر در. نداره وجود من یبرا یقانون چیه که نهیا اونم

 تا یمن متحد بگو و ببر رو اسمم یتجار منطقه دوازده

 از استفاده ازیامت من. بدن گوش اتخواسته به همه

 .«تورنادو زابلیا دمیم بهت رو فرصت نیا

 خفته یهامرده درآوردن لرزه به یبرا الک جان اسم

 اه،یس سرتاپا یهالباس نیهم با. بود یکاف هم گور در

 . پرنفوذ ینگاه و یمشک لیبیس و شیر

 قدش شدم متوجه تازه بودم ستادهیا کنارش که حاال

. داره رتدرشت یکلیه و امهیلیو از بلندتر یلیخ یلیخ

 ناخواه خواه انشیاطراف شدیم باعث نیهم دیشا

 .بشن قائل یشتریب احترام براش و بترسن

 ...قدرت



 

Romanzo_o 1880 

 .بود قدرت نماد کلمه یواقع یمعنا به ظاهرش

 تانیکاپ دیبرگرد اتاقتون به استراحت یبرا بهتره»

 .«نیکن آماده فردا دوئل یبرا رو خودتون دیبا. تورنادو

 :گفتم و کردم یمیتعظ مچهین

 .«تانیکاپ خوش شب»

 نیب از ماه نور. کردم حرکت خودم نیکاب سمت به

 یچوب یهارکیت به زونیآو یهااسکلت یرو ابرها

 تن روس یپاره یهالباس به ینگاه. دیتابیم

 خوراک زنده زنده که بود مشخص. انداختم هااسکلت

 جان به که بود یکس یسزا نیا. بودن شده هاپرنده

 .کردیم انتیخ الک
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Romanzo_o 1881 

 

**** 

 ایتانیبر یپادشاه ییایدر یروین

 

 

 چوب جنس از شده ساخته لیطو زیم یروروبه

 وارد و در شدن باز با. بود ستادهیا مرغوب یگردو

 ینظام احترام یخاکستر یموها با یمسن مرد شدن

 از ور نکشیع و نشست یصندل یرو رمردیپ. گذاشت

 رگبز ریتصو وارید یرو سرش پشت. برداشت چشم

 یتجار یهایکشت تیموقع و آزاد یهاآب از یکامل و

 .شدیم دهید ینظام و



 

Romanzo_o 1882 

 .«لطفًا نیبش»

 یچهره به چشم و نشست هایصندل از یکی یرو

 .دوخت مافوقش

 نت به که یرنگ یخاکستر یقهیجل بیج از رمردیپ

 لمقاب و دیکش رونیب یسلطنت مهر با یانامه داشت

 .گرفت صورتش

 «ه؟یچ نیا یدونیم»

 :گفت رسا ییصدا با

 .«قربان بله»

 :گفت و گذاشت زیم یرو رو تاخورده ینامه مرد

 که یافتخارات با یهست ما یروهاین نیبهتر از یکی تو»

 دزد یکشت ۲۱ ییتنها به. ستنین یپوش چشم قابل



 

Romanzo_o 1883 

 خدمه ۲۱۳ و تانیکاپ ۲۰ و یکرد فیتوق رو ییایدر

 یلقب خواستنیم ملکه. یکرد اعدام رو ییایدر دزد

 که یگند با یول بدن بهت افتخار مدال و درخورد

 ...«یزد

 :گفت و داد تکون سر کالفه

 از. نداشت رینظ. بود ایتانیبر یکشت نیبهتر یکشت اون»

 کشور یبرا ینیسنگ ضرر واقعا یکشت اون رفتن نیب

 .«بود

 .«کنمیم جبران نیبد فرصت بهم»

 :گفت و برد فرو درهم رو دستش انگشتان مرد

 با بود قرار.  اومده ملکه کاخ از میمستق نامه نیا»

 افتخارات خاطربه یول یبش اخراج میمستق دستور

 فرصت هی بهت یکرد کسب کشور یبرا که یادیز



 

Romanzo_o 1884 

 هک ییایدر دزد تانیکاپ اون. لوکا فرمانده شهیم داده

 و نک ریدستگ رو برد نیب از رو ما ینظام یکشت هردو

 و افتخار مدال وقتاون بشه، اعدام تا اریب نجایا به

 .«ریبگ رو ارشد فرمانده لقب

 :کرد تکرار بلند یصدا با مرد

 .«قربان بله»

 ...«یبکن رو کار نیا ینتون اگه اما»

 :گفت بعد و کرد سکوت یکم ارشد مقام

 .«یبش اعدام مالعام در خودت دادن دستور ملکه»

 .«کنمینم دتونیناام دیباش مطمئن»



 

Romanzo_o 1885 

 رو قصر از دهیرس دستور شد، بلند جا از لوکا فرمانده

 رونیب اتاق از نیسنگ و بلند ییهاگام با و برداشت

 .دنیلرزیم تیعصبان شدت از هاشدست. رفت

 کرده کسب ریاخ سال ده در که ییهاتیموفق تمام

 در که یهدف. بود رفته باد به روز کی در همه بود،

 ادهافت خطر به بود، کرده تالش براش هاسال نیا تمام

 ...فیکث ییایدر یدزدها اون تکتک یریدستگ. بود

 بود، مطمئن الوقوعشبیقر یروزیپ از که یموقع 

 از یمین و بود داده دست از رو ینظام یکشت هردو

 . بودن شده کشته افرادش

 زن تانیکاپ کی زن، کی کنه اعتراف شدیم شرمش

 .داده شکستش طورنیا



 

Romanzo_o 1886 

 به و کردیم رشیدستگ. دنبالش بره بود خورده قسم

 گردنش به رو دار طناب خودش. آوردشیم ایتانیبر

 .دیکشیم رو اهرم و انداختیم

 ییایدر دزد چندتا مگه. نبود سخت کردنش دایپ قطعًا

  داشتن؟ وجود زن

 .کردیم داشیپ بود که یهرجور دیبا

 .کردیم دایپ رو زن اون
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*** 

 داخل و درآورد رو داشت تن به که ینظام یهالباس

 که یدیجد یهالباس. گذاشت خوابش اتاق ۀگنج



 

Romanzo_o 1887 

 یکی هیشب درست کرد تن به که رو بودن آورده براش

 هب تقه چند. بود شده یتجار یهایکشت یهاملوان از

 .خورد در

 .«تو ایب»

. شد ظاهر در ۀآستان در مارگارت یدیل و شد باز در

 :گفت و موند رهیخ پسرش یهالباس یرو نگاهش

 فرستاده یتیمامور نیچن یبرا تو که الزمه حتمًا»

 «؟یبش

 :گفت و کرد اخم نهیآ در خودش ریتصو به لوکا

 .«کنم جبران خودم دیبا رو زدم که یگند»

 .ستادیا پسرش پشت و شد داخل مارگارت یدیل



 

Romanzo_o 1888 

 قرار نگتونیج ۀخانواد با ما که،ینزد ازدواج مراسم»

 .«میگذاشت

 با ازدواج زد، مادرش تصورات به یپوزخند لوکا

 هر یآرزو بود ایتانیبر ینظام یروین فرمانده که یمرد

 ۀخانواد که نبود بیعج. بود شهر نیا یتو یدختر

 .نداشت عجله ازدواج مراسم یبرگزار یبرا نگتونیجر

 همه از شده محول بهم که یتیمامور. مادر ستین مهم»

 !«ازدواج یحت ترهمهم زیچ

 رو یعروس بنداز، رشیتاخ به روز چند حداقل»

 مراسم بشنوه اگه ایآنامار. میکنیم برگزار زودتر

 عاتیشا ممکنه یطرف از. شهیم نیغمگ افتادهعقب

 یدار قصد تو کهنیا عاتیشا. بشه درست یادیز

 .«یبزن بهم رو ازدواج



 

Romanzo_o 1889 

 ارمد رو یقصد نیچن بًایتقر: » گفت تیجد با لوکا

 .کنمینم فکر بهش االن که هیزیچ تنها ازدواج. مادر

 ور ملکه از افتخار نشان اون من. رمیبگ عیترف دیبا

 .«خوامیم

 ...«اما»

 مادر سمت به داد، رونیب کالفه رو نفسش لوکا

 .گذاشت مادر یهاشونه یرو رو دستاش و برگشت

 لیتحو و کنم دایپ رو ییایدر دزد اون دیبا من مادر،»

 ...«نکنم رو کارنیا اگه. بدم یسلطنت گارد

 قتیقح گفتن دیشا اما نگفتن، ای گفتن نیب بود مردد

  .بده نجاتش نحس ازدواج نیا منجالب از تونستیم

 ییایدر دزد اون یجا رو من کنم داشیپ نتونم اگه»

. اومده میمستق دستور ملکه طرف از. کننیم اعدام



 

Romanzo_o 1890 

 مسخره مراسم هی خاطربه رو پسرت یزندگ یحاضر

 «؟یبنداز خطر به

 .دیپر مارگارت یدیل رخ از رنگ

 !«نه که معلومه! برخدا پناه»

 .نشست لوکا صورت یرو یآسودگ سر از یلبخند

 و نهک صبر من برگشت تا تونهیم ایآنامار یدیل پس»

 استقبال من نده،یناخوشا براش کردن صبر هم اگه

 .«کنه ازدواج یاگهید مرد با که کنمیم

 مقابل ایآنامار ۀزد جلو فک و دهیکش صورت

 اعدام کرد فکر نیا به و شد یتداع هاشچشم

  .بود نگتونیجر لرد دختر با ازازدواج ندتریخوشا



 

Romanzo_o 1891 

 کالسکه داخل به رو من لیوسا بگو یمارس به حاال»

 سوار و برسونم اسکله به رو خودم دیبا من. ببره

 .«بشم یکشت نیاول

 . دیکش پسرش ۀگون یرو دست مارگارت یدیل

 .«یبرگرد پر دست با ترعیسر هرچه دوارمیام»

 یدیل یهادست یتو رنگ یانقره بیصل ریزنج

 شپسر سالمت یبرا دیبا قطعًا د،یدرخشیم مارگارت

 . خوندیم دعا و رفتیم سایکل به کشنبهی نیا

 که یانقره ریشمش بست، رو لشیوسا چمدون لوکا

 کمر به و گذاشت غالف داخل رو بود گرفته هیهد

. داد جا چمدون داخل رو اشتپانچه و بست

 ناتهام اسم به یارهیجز در ییایدر دزدان دونستیم

 نیا راه نیبهتر پس شنیم جمع دورهم تجارت یبرا



 

Romanzo_o 1892 

 نهبرسو ناتهام به رو خودش ملوان هی لباس در که بود

 رد کردهیم کار براش که یقبل یکشت کنه وانمود و

 دیدج یکشت هی دنبال اون حاال و رفته نیب از طوفان

 دایپ یفرصت تونستیم یطورنیا. گردهیم کار یبرا

 . ارهیب دستبه یاطالعات زن اون مورد در و کنه

 کالسکه زد، رونیب خونه از و برداشت رو چمدون

 یتکش نیاول سوار رسوند، اسکله به رو اون میمستق

 . گرفت شیپ در رو یدیجد ریمس و شد
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 زابلیا

 دیخورش طلوع یتماشا به یباندهید دکل یباال از

 والس از پر یذهن با و مونده داریب شب تمام. نشستم



 

Romanzo_o 1893 

 ناتهام یرهیجز هوا شدن روشن با. بودم کرده فکر

 ات شبید که ییهاملوان. بود قیعم یخواب غرق هنوز

 لوعط تا و پرداخته یکوبیپا و جشن به شب یهامهین

 دنیرس تا قطعا بودن معاشقه مشغول دیخورش

 شدن داریب قصد هم آسمون وسط به دیخورش

 .نداشتن

 دکل یرو از و گرفتم رو بادبان به متصل یهاطناب

 رو صورتم یگاهصبح خنک یهوا دم،یپر نییپا

 یکشت از. اومدم فرود عرشه یرو نرم و کرد نوازش

 سمت به رو رمیمس و کردم عبور ساحل از شدم، ادهیپ

 امیلیو که بود زود هنوز. دادم رییتغ ناندیفرد یکافه

 هیقض از ای بشه الک جان و من نیب اتحاد متوجه

 .ببره ییبو ققنوس



 

Romanzo_o 1894 

 یباق شبید جشن آثار هنوز شدم که کافه داخل

 زهایم سر همونجا مست ملوان چندتا. بود مونده

. دنیکشیم خرناس بلند یصدا با و برده خوابشون

 از استفراغ یمونده یباق کردن زیتم مشغول ناندیفرد

 یرو داشتن هاشنوچه از چندتا و بود شخانیپ یرو

 .کردنیم زیتم رو نیزم کف و هازیم

 :گفتم و نشستم هایصندل از یکی پشت

 «زوده؟ صبحونه سفارش یبرا»

 یلبخند من دنید با و گرفت باال رو سرش ناندیفرد

 شبزرگ یجثه و دهینخراش صورت با که زد وپهنپت

 .نداشت یچندان یهمخون

 یبرا بزرگ یریغافلگ هی شبید تورنادو زابلیا»

 .«یمرد تو کردنیم فکر همه. یبود مجمع



 

Romanzo_o 1895 

 .«برگشتم یزندگ به یول بودم مرده»

 «خت؟یر بهم لیو با اوضاع»

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .«ناجور»

 کف و انداخت نیزم یرو ییجا رو دستمال

 . دیمال بهم رو هاشدست

 همه دیبا بعد کنم آماده برات مفصل صبحونه هی بذار»

 .«یکن فیتعر امواسه رو زیچ

 پزآب یهامرغتخم از پر یبزرگ ینیس بعد ساعت مین

 . بود مقابلم نون و داغ ریش تازه، عسل شده،

 :گفتم و برداشتم رو ریش ظرف



 

Romanzo_o 1896 

 یازین گهید کرد حس امیلیو و میکرد دایپ رو دهایکل»

 ولم متروکه ۀریجز هی یتو نیهم یبرا. نداره من به

 .«رمیبم تا کرد

 نیابرابن بزنم یحرف رایس نینفر مورد در تونستمینم

 .کردمیم فیتعر رییتغ یکم با رو داستان دیبا

 .نداشت رو دنتید انتظار شبید: »گفت ناندیفرد

 آدم امیلیو.  ختیر بهم یحساب داخل یاومد یوقت

 و یکرد اعتماد بهش که بهیعج ستین یاعتماد قابل

 .«دهیم بهت گنج از یسهم یکرد فکر

 یکشت. خوامیم رو میکشت من خودش، مال گنج»

 !«پدرم

 و ختیر خودش یبرا یدنینوش یوانیل ناندیفرد

 :گفت



 

Romanzo_o 1897 

 مداوینم نظربه. نداره یچندان برد احتمال دست هی با»

 دهیرس که یالحظه از. باشه خوب چندان اوضاعش

 شناختمشینم اگه. کنهیم رفتار هاوانهید مثل رهیجز

 .«شده مجنون گفتمیم

 اغد نون و گذاشتم ینیس داخل رو ریش یخال یکاسه

 . کردم تکه تکه رو

 و هاومد ایدنبه کجا لیو تانیکاپ یدونینم تو انایاح»

 «شده؟ بزرگ

 :گفت و انداخت غبغب به یباد ناندیفرد

 دونستن اما دونهیم رو یچ همه شهیهم ناندیفرد»

 .«داره یانهیهز یزیهرچ

 و کردم همراهم یسهیک داخل دست گرفت، امخنده

 .گذاشتم مقابلش یاسکه



 

Romanzo_o 1898 

 «ه؟یکاف جواب دنیشن یبرا نیا»

 .«آره جواب نیا یبرا»

 .کرد پنهان لباسش داخل و دیقاپ رو سکه

 .«هشد بزرگ و متولد رمنگامیب یتو لیو تانیکاپ»

. ودب جانیهم زدمیم سر بهش دیبا که ییجا...رمنگامیب

 ردنک دایپ یبرا ام،یلیو اصالت کردن دایپ یبرا ییجا

 .اشهیعل یضعف نقطه

 امشونه به یچندبار قدرتمندش دست با ناندیفرد

 :گفت و دیکوب

 هی دوارمیام. یباش یقو امروز دوئل یبرا دیبا بخور»

 .«نمیبب ازت خوب مبارزه



 

Romanzo_o 1899 

 برگشت شخانیپ پشت و داد عقب رو یصندل

 مشغول نواختیم سوت با رو یآواز که یدرحال

 . شد کارش
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 رد اومدینم بدم بودم، کرده زیت رو رمیشمش یغهیت

 دنید تصور. بزنم بهش یکار زخم مبارزه نیح

 هم ریشمش یدهیآبد یغهیت یرو خونش یسرخ

 .کردیم سرحالم

 رنظبه داد،یم ادی یزن ریشمش کارال به داشت فلور

 داشتن که یمشابه هیروح با مدت نیا در دیرسیم

 .بودن کرده دایپ یخوب ارتباط باهم یحساب



 

Romanzo_o 1900 

 زدن چرت مشغول یدرخت شاخه یرو ییجا یدیش

 سح تونستمیم انگار اما نبود کمینزد ققنوس. بود

 .گشتیم درخور یاطعمه دنبال ایدر فراز بر که کنم

 یجدا که یقسمت. بود من از یقسمت ققنوس انگار

 .بود بدنم

 درحال دیخورش به ینگاه شد زیت ریشمش یوقت

 به ینارنج و سرخ یهارگه با آسمون. انداختم غروب

 کینزد دوئل یمحوطه به. بود رفته غروب استقبال

 که ییهاچوب و صاف یخاک با مسطح ینیزم. شدم

 حصارها یرو از. بودن کرده حصار رو یمربع نیزم

 و دور از هاملوان انگار نیزم به من ورود با دم،یپر

 همهمه یصدا. شدنیم کینزد جانیه با کینزد



 

Romanzo_o 1901 

 یکی یرو داشت یهرکس و دیرسیم گوش به بلندتر

 .کردیم یبندشرط ما از

 شکست دوئل تو هرگز اون. برهیم لیو تانیکاپ»

 .«نخورده

 .«نشده بالغ جوجه هی از اونم. بشه بازنده محاله»

 دختر نیا به یحساب درست درس هی دیبا ارشدها»

 بندشیپ دیبا اون. ستین یکشت یرو که زن یجا. بدن

 .«بمونه اجاق یپا مطبخ یتو و ببنده

 «دستش؟ میبد مالقه ریشمش یجا چطوره»

 :زد ادیفر کارال

 مه قبال. بندمیم تورنادو تانیکاپ یرو رو شرطم من» 

 .«داده شکست رو امیلیو تانیکاپ بار هی



 

Romanzo_o 1902 

. دیرس گوش به هاملوان زیتمسخرآم یخنده یصدا

 مبارزه که خودم یکشت یهاملوان خودم، افراد فقط

 کارال حرف سر حرکت با بودن دهید رو امیلیو با من

 .کردن دییتا رو

 الک جان. شدن دایپ کی به کی مجمع یهاتانیکاپ

 کهیدرحال کمرنگ و محو یلبخند با که بود نفر نیاول

. دیرس محوطه به داشت دست در رو عصاش سر

 .نهیبش تماشا به تا آوردن براش یصندل افرادش

 یحالت بهش نگاهم بود، یبعد نفر نوئل تانیکاپ

 تیحما امیلیو از هنوز چطور. داشت پرسشگر

 نم مرگ به نسبت که بود گرفته یاوعده چه کرد؟یم

 بود؟ مونده ساکت



 

Romanzo_o 1903 

. دمشیند اما چرخوندم چشم امیلیو دنبال حوصلهیب

 بزنه؟ جا دوئل از خواستیم

 .نبود فرار و زدن جا اهل شناختمیم که یمرد نه

 :زدم ادیفر بلند یصدا با

 .«منتظرم نجایا من ام؟یلیو تانیکاپ»

 :گفتم و زدم یپوزخند

 «کرده؟ فرار ترسو لیو تانیکاپ»

 هو به شروع الک جان افراد یهمراه با فلور و کارال

 . کردن دنیکش

 مبارزه بدون یخوایم ل؟یو شنومینم قدماتو یصدا»

 «؟یکن تمومش



 

Romanzo_o 1904 

 ییهاچشم با امیلیو و شدن باز ناندیفرد کافه یدرها

 شبید یهالباس هنوز. اومد رونیب خون یسرخ به

 .بود آشفته موهاش و داشت تن به رو

 :گفتم و کردم یشینما یمیتعظ

 یبرا افراد نیا. یکردیم دمونیناام یداشت یحساب»

 .«شدن جمع تو یروزیپ دنید

 .دیپر داخل و اومد حصارها سمت به سکوت در

 هب و گرفتمروز نور یانیپا یهااشعه در رو رمیشمش

 .شدم رهیخ درش آسمون رنگ سرخ انعکاس

 ؟یواخیم پس رو یکشت تو. زابلیا کنم تمومش ایب»

 .«شیباش داشته یتونیم

 :گفتمو دادم باال ییابرو



 

Romanzo_o 1905 

 از ترس ای ست؟ین شما شان در زن هی با مبارزه»

 «زن؟ کی از باخت

 .«کردنه تلف وقت نیا»

 یبرا تهالب نه؟ بمونه منتظر شتریب کمی تونهیم گنج»

 «!کنهیم یفرق چه کرده گم رو آخر یکهیت که یکس

 نگاهش و رفت درهم ابروهاش...دیفهم باالخره

 .موند منتظر و گرفت باال رو رشیشمش. شد سخت

 :گفتم و شد محو صورتم یرو از لبخند

. جنگب مهارتت نیباالتر با. لیو یبجنگ خوب بهتره»

 مندار قصد چون بجنگ جونت یبرا! یکشت یبرا نه

 .«کنم رحم بهت

 .کردم حمله سمتش به شه تموم امجمله کهنیا قبل



 

Romanzo_o 1906 

 اب ریشمش یغهیت دو و اومد باال دستش دفاع یبرا

 .شدن دهیکوب بهم بلند ییصدا
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 دو اب من قدرت. بود رهیخ صورتم تو میمستق نگاهش

 غهیت. بود دست کی با امیلیو قدرت یاندازه به دست

 . دادیم فشار قدرت با رو ریشمش

 .«بل ینبود یانهیک»

 عقب رو دستم. گرفتم شیآت بل کلمه دنیشن از

 و دمیکوب رشیشمش به قدرت با رو ریشمش و دمیکش

 :زدم ادیفر

 .«یکن صدا بل منو یندار حق»



 

Romanzo_o 1907 

 :گفت و کرد دفع رو امحمله

 .«زنمیم صدات بخوام یهرچ من» 

 و سنگ اونقدر کنه صدام بل بودم منتظر که ییروزها

 االح. گفتینم بهم یزیچ زابلیا جز که بود شده سرد

 اب قلبم گهید. خواستمینم رو گفتن بل نیا گهید

 وضع زهایچ یلیخ گهید. فتادینم تقال به دنشیشن

 .بود شده

 رشیشمش ضربات. کرد حمله یطوفان امیلیو بارنیا

 زدیم ضربه هم پشت چنان و بود کشنده و قدرت پر

 . ادمافت نیزم یرو پشت از ضربه نیآخر دفع یبرا که

 یبرا هنوز یول دمیشن رو هاملوان یخنده یصدا

 .بود زود ییقدرتنما



 

Romanzo_o 1908 

 یگفت و یزد گولم تو! توئه شیپ نقشه و دهایکل»

 .«شده متحد الک با کارال

 ردمک پاره رو شنلش از یقسمت یاضربه با و دمیچرخ

 :گفتم و

 .«بود نیا تو برداشت. نگفتم نویا هرگز من»

. داد خراش رو بازوم از یقسمت رشیشمش یغهیت

 زخم. کردم پرت کارال یبرا و درآوردم رو شنلم

 به دادن غذا یبرا که یدرد برابر در ریشمش یسطح

 :گفت خشم با. بود چیه بودم دهیکش ققنوس

 ور دایکل هم که مهمه برات نقدریا گنج دونستمینم»

 .«رو نقشه هم و یدیدزد

 :گفتم و زدم پوزخند



 

Romanzo_o 1909 

 نبود مهم من یبرا هرگز گنج. امیلیو یاحمق یلیخ»

 .«بودم تو عاشق وجود یهمه با یوقت

 هدورگ ومدیم رمیشمش و دست به که یفشار از صدام

 ...یکم فقط شد، شل یکم دستش. بود شده

 هتب الکرادا از یکشت به برگشت از بعد خواستمیم»

 داعتما بهت من امیلیو یدونیم...امنه دایکل یجا بگم

 اعتماد بهت که من یبرا بود یآزمون الکرادا. نداشتم

 من باور و یکرد انتیخ تپ باش خوشحال اما. کنم

 و عمر  تو دم،یدزد رو نقشه و دایکل من. شکست

 هن شه؟یم ری به ری یکنیم فکر! یدیدزد منو یزندگ

 جبران یباش زنده یوقت تا من برادر مرگ! امیلیو

 !«شهینم



 

Romanzo_o 1910 

 یوق یارتباط شد، بدل بلند یادیفر به آخرم کلمات

 سققنو قدرت انگار و گرفت شکل ققنوس و من نیب

 یرو ققنوس یخالکوب. کرد دایپ انیجر دستام یتو

 و دمیدو سمتش به قدرت همه گرفت،با گر پوستم

 که یآتش یهاشعله چرخوندم، هوا در رو رمیشمش

 یهاچشم انعکاس در رو دیکشیم زبانه چشمم یتو

 ریشمش.  دمیکوب قدرت با رو رمیشمش. دمید امیلیو

 یهغیت و افتاد نیزم یرو و شد نصف وسط از امیلیو

 با یمیقد زخم. انداخت خط شکمش یرو ریشمش

 یروز هی خودم که یزخم. شد یکی دیجد زخم

 .بودم گذاشته مرهم روش

 !«دینیبب رو چشماش! چشماش»

 .دمیشنیم رو هیبق یزدهوحشت یهمهمه یصدا



 

Romanzo_o 1911 

 گردنش یرو رو رمیشمش ستادم،یا امیلیو سر یباال

 :گفتم و شدم خم یکم گذاشتم،

 لیدل هی نه. امیلیو مهمه تو یبرا یلیدل هی به گنج اون»

 نم و یجواهرات و سکه از فراتر یزیچ دنبال تو! یماد

 .«هیچ اون فهممیم باالخره

 گردنش یرو کمرنگ یخط و دمیکش آهسته رو غهیت

 .انداختم

 مانیپهم هی کشتن ناتهام یتو که یآورد شانس»

 ام،یلیو کنم دایپ رو ضعفت نقطه که یوقت! ممنوعه

 .«یبترس من از مرگ حد به دیبا روز اون

 . کردم کج راه ناندیفرد سمت به و ستادمیا صاف

 «ناند؟یفرد دوئل یجهینت»



 

Romanzo_o 1912 

 اشپ و دست ناندیفرد دمیدیم که بود بار نیاول یبرا

 و بود شده ترسناک صورتم یتو یزیچ. کرده گم رو

 حسش که بود یآتش یهاشعله درخشش قطعا اون

 .بودن شده ققنوس هیشب که ییهاچشم. کردمیم

 یاصل تانیکاپ به یکشت. تورنادو تانیکاپ دوئل برنده»

 .«داره تعلق

 ارالک. گرفتم باال رو رمیشمش و زدم مغرورانه یلبخند

 هیقب از رو هاسکه داشتن و برده رو یبندشرط فلور و

 الک جان تیرضا غرق صورت از نگاهم. گرفتنیم

 رهیخ نوئل یجد و خشک صورت یرو و گذشت

 رو اسمم هاملوان زیآم قیتشو یادهایفر یصدا.موند

 . زدیم ادیفر



 

Romanzo_o 1913 

. دهیم آزارم ینگاه تیجمع نیب از کردم احساس

 .گزنده و متفاوت ینگاه

 یآب یهاچشم ت،یجمع نیب در و چرخوندم رو سرم

 .بودن من به رهیخ میمستق که دمید رو یرنگ

 .بود آشنا یبگیغر نیع در که ینگاه
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 یآب ییهاچشم د،یچرخ صورتش یرو چشمام

. دهیورز و بلند قد ،ییخرما بلند یموها ،یاشهیش

 نگاهش. دمید رو مرد نیا ییجا کردمیم احساس

 انگار که بود یجور نگاهش زد،یم رو حرف نیهم

 .نهیبیم منو که ستین یبار نیاول نیا



 

Romanzo_o 1914 

 :گفتم و برگشتم ناندیفرد سمت به

 لیتحو بهم سالم رو یکشت فردا دوارمیام. ممنونم»

 .«یبد

 :گفت و داد تکون سر ناندیفرد

 .«خدمه بدون اما سالم»

 :گفتم و رفتن درهم ابروهام

 «؟یچ یعنی»

 یشتک تنها. زابلیا بودن لیو تانیکاپ ۀخدم قباًل اونا»

 دیجد ۀخدم دنبال دیبا. نه خدمه اما توئه به متعلق

 .«یباش

 و دادم تکون موضوع نیا درک ۀنشون به رو سرم

 :گفتم



 

Romanzo_o 1915 

 به وفادار آدم تعداد هی خوادینم دلم. ستین هم بد»

 امبر یتونیم. باشن کنارم جاسوس عنوان به امیلیو

 و ماهر که خوامیم رو ییآدما ؟یکن دای7 خدمه

 ریپ یهاملوان دور خدا یرضا محض و باشن وفادار

 رو سرحالشون و سالم چندتا من. بکش خط رو

 .«خوامیم

 :گفت و زد رخندهیز ناندیفرد

 .شناسمیم رو یادیز یحساب و درست یآدما اتفاقا»

 .«بده فرصت روز چند بهم نباش نگران

 :تگف ترآهسته ییصدا با و انداخت اطراف به ینگاه

 از سال هی نیا تمام. دارم چیم مورد در ییخبرها»

 باالخره من اما. بود شده پنهان ییجا مجمع ترس



 

Romanzo_o 1916 

 بکشمش و بذارم تله براش خوامیم. کردم داشیپ

 .«رونیب

 ...چیم

 ...فطرتپست فیکث مردک

 در یخوب پاداش. ناندیفرد بده انجام الزمه یهرکار»

 !«زنده. خوامیم رو مرد اون من. یریگیم ازاش

 .«بانو حتما»

 :گفت و زد امشونه یرو دست

 از. توئه ۀندبراز شتریب رییتغ نیا اما زابلیا یکرد رییتغ»

 .«اومده خوشم شتریب دیجد زابلیا نیا

 و بودن شده پراکنده هاملوان. رفت رونیب محوطه از

 .کردنیم دعوا یبندشرط پول سر داشتن هم یتعداد



 

Romanzo_o 1917 

 از امین از رهایشمش شدن دهیکش رونیب یصدا

 عًاقط که ییدعوا و دیرسیم گوش به دورتر یافاصله

 ۀلیوس به نفر چند مرگ و یحساب زدوخورد هی به

 . شدیم یمنته ناندیفرد افراد

 شزانو یرو رو دستش کی نشسته، نیزم یرو امیلیو

 رونیب زخمش از که یخون گهید دست با و گذاشته

 یاناله یصدا خنده نیب در. کردیم تماشا رو زدیم

 دمکر دراز سمتش به رو دستم. شد بلند ازش دردآلود

 :گفتم و

 .«رمردیپ کنم کمکت بذار»

 رو دستش. موند رهیخ من به و گرفت باال رو سرش

 لندشب مهین تا. شه بلند تا گرفت رو دستم و کرد دراز

 .دمشیکوب نیزم به محکم بعد و کردم



 

Romanzo_o 1918 

 اونم ؟یش سرپا کنمیم کمکت یکرد فکر واقعًا»

 «دارم؟ رو نشوندنت خاک به عطش یوقت

 :گفت یخردکناعصاب یخنده با بعد و دینال درد از

 بودم یآدم من شهیهم. بل ادینم بهت یرحمیب نیا»

 .«تو نه دادمیم انجام رو سخت یکارها که

 ذارمینم گهید هرگز. شده عوض جامون حاال»

 نابود یبرا. کنن کور رو ذهنم و منطق احساسات

 .«مبکش آدم فکر یالحظه یحت بدون حاضرم تو کردن

 نیزم رو من و دیکش رو پام مچ و دیخز جلو به فرز

 به امیلیو و افتادم پشت به یخاک نیزم یرو. انداخت

 مچ دور دستش. انداخت من یرو رو وزنش سرعت

 . گرفت قرار امچونه ریز قالبش و شد محکم دستم



 

Romanzo_o 1919 

. یعاد دح از شتریب یلیخ. شده قبل از شتریب قدرتت»

 «چطور؟ اما

 انگشتاش نیب از رو مچم کردم تقال و زدم پوزخند

 .کنم آزاد

 .«یبریم گور به رو دنشیفهم یآرزو»

 گهید کتیکوچ قلب یتو که کنم باور یخوایم»

 «ست؟ین من به نسبت یاحساس

 وجودم تمام یتو ققنوس قدرت کردمیم احساس

 از االن خواستمینم اما زنهیم ضربان ینبض مثل

 . کنم استفاده قدرتم

. حسه زا پر تو به نسبت من قلب. امیلیو نکن اشتباه»

 !«نفرت حس



 

Romanzo_o 1920 

 دخو داشت حاال. دیرسیم نظربه شبید از ارتریهوش

 رو یطانیش یفکر برق تونستمیم. شدیم شیواقع

 . نمیبب چشماش یتو

 .«داره قتیحق حرفت از چقدر نمیبب بذار»

 نییپا رو سرش بشم، منظورش متوجه کهنیا از قبل

 . دیبوس منو و آورد
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 ...شدم شوکه لحظه چند یبرا

 یحس چیه امیلیو. نداشتم رو یزیچ نیچن انتظار

 نیچن داشت یچ یبرا پس نداشت، من به نسبت

 فکر من؟ احساسات دنیسنج یبرا کرد؟یم رو یکار



 

Romanzo_o 1921 

 هم دیشا گفتم؟ دروغ بهش حسم مورد در کردیم

 هی با که هستم خام قدراون هنوز من بود کرده فکر

 ازب روش به رو قلبم یدرها دوباره و بشم شل بوسه

 !بود کورخونده. کنم

 لکهب ننداخت، لرزه به رو قلبم تنها نه اشبوسه یگرما

 از. ادیب جوش به خونم نفرت شدت از شد باعث

 و کرد سواستفاده بدنم شدن خشک و یریغافلگ

 زا. کردیم بد رو حالم نفسش. شد یطوالن اشبوسه

 لباسم به رو آزادم دست. بودم زاریب تنش عطر

 نیب رو خنجرم. دمیکش رونیب رو خنجرم و رسوندم

 و دمیکش عقب نفرت با رو سرم و رسوندم پاهاش

 :دمیغر



 

Romanzo_o 1922 

 یبکش رو لشت تن بهتره یبمون سالم یخوایم اگه»

 و شمیم الیخیب رو مجمع نیقوان وگرنه امیلیو کنار

 .«یکن مرگ یآرزو که ارمیم سرت به ییبال

 یحس کردن دایپ دنبال به چشمام یتو نگاهش

 یرو لبخند. نکرد دایپ نفرت جز یزیچ اما دیچرخ

 یهامردمک و شد محوتر و محو کمکم صورتش

 . رفت یسرد به رو نگاهش و شده ترتنگ چشمش

 :گفتم آهسته ییصدا با

 رو داشتم بهت نسبت که یعشق تمام بارکی من»

 تو و دمیبخش بهت رو قلبم من. امیلیو کردم خرج

 وستد یبرا یقلب گهید من...شیشکست ؟یکرد کاریچ

 هک نهیا فهممینم که یزیچ تنها اما. ندارم تو داشتن

 هنوز چرا ،یکرد فراموشم و یگذشت من از که ییتو



 

Romanzo_o 1923 

 ؟یکنیم تقال من درون یحس کردن دایپ یبرا یدار

 من که حاال یکرد فکر کرده؟ دایپ تیاهم برات چرا

 فراموش رو یچ همه میتونیم یازنده هم تو و زندم

 «م؟یبش قبل مثل دوباره و میکن

 :گفتم و کردم تف صورتش یتو رو دهنم آب

 هب هرگز. کنمینم تکرار دوباره رو اشتباه هی هرگز»

. مکنینم اعتماد بشکنه رو اعتمادم ۀشیش که یکس

 نم یبرا. امیلیو بردار مسخره یکارا نیا از دست پس

 .«نکن یباز نقش

 خون نم از لباسم. برداشت بدنم یرو از رو وزنش

 من بارنیا که بکشه عقب خواست. بود شده سیخ

 یازب. دمیکش خودم سمت به و گرفتم رو لباسش ۀقی
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 یباز قواعد که بودم من بارنیا بود، شده شروع تازه

 . کردمیم طرح رو

 :گفتم و کردم خمار رو چشمام

 یچ گنج اون. امیلیو یکنیم یمخف من از رو یچ»

 «؟یدنبالش دیشد قدرنیا که داره

 من با که یباز همون. کنم یباز باهاش خواستمیم

 مرگ سمت به یجور آهسته و نرم. بود کرده

 و نشه متوجه هم خودش یحت که کشوندمشیم

 طعمه قبر یتو جسمش که ادیب خودش به یزمان

 رو سرم. بود رهیخ من به سکوت در. شده هاگرم

 دمیبوس آهسته رو گردنش رگ بردم، گوشش کینزد

 :زدم لب گوشش کنار و

 «ام؟یلیو خبره چه رمنگامیب یتو»



 

Romanzo_o 1925 

 هزد. شد منقبض دستم یهاانگشت ریز بدنش تمام

 .هدف به بودم

 . بود رمنگامیب یتو ییجا امیلیو ضعف نقطه
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 یطخ به هیشب هاشلب شد، دیسف روح مثل صورتش

 یاهرگ شدن برجسته تونستمیم و بودن شده صاف

 و لغزوندم موهاش نیب رو انگشتام. نمیبب رو گردنش

 هی. بود کردنش یعصب نوبت حاال کردم، نوازشش

 کهنیا به توجهیب و کردم حلقه گردنش دور رو دستم

 خودم اشنهیس به نهیس نه،یبب رو ما تونستیم یهرکس

 . شدم رهیخ چشماش یتو میمستق و دمیکش باال رو
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 ...«امیلیو گرفتم ازت رو یکشت»

 چپپچ یوقت که یجور کردم کینزد بهش رو صورتم

 .کنه نوازش رو صورتش نفسم کردمیم

 .«گنجه اون رمیگیم ازت که یزیچ نیدوم»

 هم خودم یبرا که ییصدا با بلند یاخنده. دمیخند

 . بود بهیغر

 «باشه؟ یچ قراره یسوم یبدون یدار دوست»

 تونستیم خودش فقط که شد آهسته قدراون صدام

 .بشنوه

 ...«یبزن حدس خودت رو یسوم ذارمیم»

 کردم، کج یسمت به رو سرم گرفتم، فاصله ازش

 :گفتم و زدم یچشمک



 

Romanzo_o 1927 

 ترسناک یلیخ توننیم کوچولوها دختر اوقات یگاه»

 مورد یباز اسباب اگه مخصوصًا. امیلیو بشن

 .«بشکنه اشونعالقه

 و زدم یپوزخند. شد بلند جا از و دادم هلش عقب به

 هب نبود صدام یتو قبل یلوند گهید شد، عوض لحنم

 :گفتم یسرد

 کیت. باشم داشته رایس با یامعامله شده وقتش»

 !«یکشتیب تانیکاپ گذرهیم داره وقتت...تاک

 ارک چندتا دیبا. کردم حرکت ناندیفرد ۀکاف سمت به

 رایس با مالقات شیکی. دادمیم انجام تیالو در رو

 احتمااًل که ییجا. رمنگامیب به رفتن یدوم بود،

 یپدر و خودم یمادر ۀخانواد از یرد تونستمیم

 . کنم دایپ امیلیو



 

Romanzo_o 1928 
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 امیلیو

 

 جا از شدیم پخش شکمش یتو داشت که یدرد با

 هم خودش و بود شده داغ بدنش تمام. شد بلند

 لیتما از ای بود خشم از واکنش نیا دونستینم

 یاخفته یهاحس تمام انگار. زابلیا به بدنش بیعج

 داشت حاال بود نشده داریب یزن چیه با مدت نیا که

 یبرا وجودش تمام. کردیم یسرکش قدرت با

 درونش یآتش انگار. سوختیم بل وجود تصاحب



 

Romanzo_o 1929 

 دنش خاموش قابل یزیچ چیه با که باشه دهیکش زبانه

 . نباشه

 هب نسبت اون احساسات از که بود دهینبوس رو بل

 تا بود دهیبوس رو بل بلکه بشه، مطمئن خودش

 بود کرده که یکار از حاال. کنه امتحان رو خودش

 از داشت، بل به که یجسم کشش از. بود مونیپش

 نایا ۀهم از بود، وجودش ته هنوز که یخاطر تعلق

 کیدنز دختر نیا به قدرنیا دینبا اول از. بود مونیپش

 دست رو احساساتش افسار دیبا اول از. شدیم

 حجم از فشرد هم یرو رو هاشلب. گرفتیم

 . بود اوردهین زبون به و داده قورت که ییهاحرف

. رفت درمانگاه سمت به خودش ضعف از کالفه

 ۀمعامل رایس با عمرش از سال ده یازا در بود حاضر
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 رو اشحافظه از یبخش تونستیم و کردیم یدیجد

 ادشی به رو خاطرات مدام که یاحافظه. کنه پاک

 بود؟ دهیفهم رمنگامیب مورد در کجا از بل. ارهین

 زخم. بود دهیبر رو امانش درد کرد، مشت رو دستاش

 . شدیم قبل از ترمیوخ هربار نهیس یرو ناسور

 ...رمنگامیب

  بود؟ کرده یلق دهن یک

 گها کرد،یم دایپ رو گنج یجا دیبا کرد،یم تقال دیبا

 دیفهمیم رو زیچ همه بل ذاشتیم دست یرو دست

 . موند امان در دستش از شدینم گهید موقع اون و

 ...ترس

 . بود دهیترس دیجد بل ۀناشناخت یایزوا از



 

Romanzo_o 1931 

 بود بل یآشنا یهاچشم یتو که یابهیغر نگاه از

 . بود دهیترس

 چیه که یکس. بود وانهید یزن مثل درست بل نگاه

 گامرمنیب به دینبا بل. نداره دادن دست از یبرا یزیچ

 ...کنه یسکیر نیچن تونستینم. دیرسیم

. هبر باد به زیچ همه حاال که بود نکرده تالش همه نیا

 ...انتظار سال همه نیا

 ودب کرده فدا رو زیچ همه نجایا به دنیرس یبرا امیلیو

 ...رو خودش یحت

. افتاد بود کرده رایس با که ییهامعامله ادی به

 به حاضر میسل عقل با کسچیه که ییهامعامله

 دهیخر جون به رو زیچ همه امیلیو اما. نبود رششیپذ

 !رو زیچ همه. بود
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 !نه

 یهرکار به دست هدفش به دنیرس یبرا امیلیو

 لب. نداشت وجود یبرگشت راه چیه گهید حاال زد،یم

 . دیرسیم رمنگامیب به دینبا هرگز
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 ودب مونده منتظر شب تمام امیلیو. بود شب یهامهین

 یخواب به همه و شده خاموش رهیجز یسروصدا تا

 کال جان یکشت به یخونیشب دیبا. برن فرو قیعم

 محل آوات یعنی نقشه ٔ  گمشده قسمت دیبا. زدیم

 یاهنقشه از کدومچیه یرو. کردیم دایپ رو گنج قیدق

. بود نشده برده آوات نام به یمکان از یاسم یعاد

 . ودب فرصتش تنها الک جان یکشت به زدن خونیشب
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 و نهیس یرو ناتهام پزشک یهاهیبخ یجا هنوز

 کردیم احساس یحرکت هر با و داشت درد پهلوش

 توجهیب اما شهیم ترسیخ اشنهیس به دهیچسب بانداژ

 هادام پلس دارک یکشت سمت به رو رشیمس درد به

 .داد

 و دیکش باال رو خودش یکشت کنار یالوارها از

 یکشت طرف دو به زیآو دیص یتورها زیآو رو دستش

 یتکش ییانتها قسمت از. دیکش باال رو خودش و کرد

 فرماحکم مطلق سکوت. رسوند عرشه به رو خودش

 زدن،یم چرت کهیحال در ینفر چند فقط و بود

 .دادنیم کیکش
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 قهطب به و کرده حرکت یکیتار عمق و هاهیسا نیب از

 الک اتاق به رو خودش دیبا. رفت یکشت نییپا

 . رسوندیم

 ور خنجر یدسته. کرد مکث دیرس که اتاق در پشت

 جان شر شهیهم یبرا بار هی بود بهتر دیشا. کرد لمس

 .کردیم کم رو الک

 داص یفیخف ریرجیج در یلوال کرد، باز آهسته رو در

 کف یهاچوب گذاشت، اتاق داخل که پا. خورد

 .خوردن صدا پاش ریز نیزم

 دهیخواب تخت یرو که دید رو الک جان یرهیت حجم

 .داشت قرار صورتش یرو کالهش و

 یاثر. گشت رو جا همه صدایب و کرد باز رو کشوها

 .نبود نقشه از
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 ای بالش ریز ییجا حتما. دیچرخ الک سمت به کالفه

 تسم به و دیکش رونیب رو خنجر. بود لباسش داخل

 هآهست رو دستش و ستادیا تخت یباال. رفت تخت

 .برد باال

 یبرا یدیتهد الک بودن زنده کرد،یم تعلل دینبا

 م،جهن به برن تونستنیم مجمع نیقوان. بود امیلیو

 ردنک واصل درک به خاطربه ییایدر یدزدا هیبق قطعًا

 .کردنیم تشکر ازش الک

 زا الک ناگهان که آورد نییپا دیترد بدون رو دستش

 مچ محکم یدست و افتاد نیزم یرو کاله د،یپر جا

 .گرفت رو امیلیو

 :گفت و دنیپر باال ابروهاش

 «زابل؟یا یکنیم کاریچ نجایا تو»
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 قبع به رو امیلیو دست شد بلند الک تخت از زابلیا

 :گفت و داد هل

 مطمئن. امیلیو راحته یلیخ افکارت خوندن چون»

 چن...یاشتباه کار چه. یایم نقشه دنیدزد یبرا بودم

 .«لیو تانیکاپ یبود یباهوش که تو نچ

 :دیغر نیخشمگ امیلیو

 «؟یکنیم کاریچ الک جان تخت یتو تو»

 :گفت و کرد خمار رو هاشچشم زابلیا

 انجام مرد هی تخت یتو یزن هر که یکار همون»

 دایپ دیجد متحد هی من بودم؟ نگفته بهت. دهیم

 .«کردم



 

Romanzo_o 1937 

 الک؟ جان با اتحاد. بست خی امیلیو یهارگ در خون

 .بود شده وانهید زابلیا حتم به

 دمور در. گفت یبود گفته که ییدروغا مورد در بهم»

 .«یگرفت ازش رو یچ واقعًا کهنیا

 :گفت و فشرد بهم رو هاشدندون امیلیو

 .«خطرناکه اون ست،ین یوفادار آدم الک»

 تو از زیچ همه یتو اون! امیلیو تو از ترخطرناک نه»

 چطور اشمعشوقه کنمیم تعجب! زیچ همه. بهتره

 یتونیم فقط بستر یتو که ییتو. کرد انتخاب تورو

 «.کامله جنتلمن هی الک حداقل. یباش وونیح هی مثل

 .یکار و بود سخت ضربه
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 و گرفت هدف رو امیلیو یمردونگ و غرور میمستق

 .نداد بهش مقابله یبرا یفرصت

 بهش دستت هرگز که هییجا. ستین نجایا نقشه»

 ما و برده یامن یجا به رو نقشه یدیش. رسهینم

 اما. امیلیو میکرد حفظ رو میکن یط دیبا که یریمس

 رو وقتت غفلت به یدار نجایا که یزمان در بگم بهتره

 افرادت نیب از رو اینا دارن فلور و کارال یدیم هدر

 تلف وقت یجا به بودم تو یجا من. دنیم نجات

 .«امیلیو اوردمیم ریگ یکشت هی کردن

 و کرد باز رو اتاق در یاکشنده یخونسرد با زابلیا

 :گفت



 

Romanzo_o 1939 

 جان اگه چون. امیلیو دمتیند نجایا کنمیم تظاهر»

 تو سر صبح فردا بود، تخت اون یرو من یجا الک

 .«شدیم اضافه هابادبان از زونیآو یهااسکلت به

 لتقاب یبرا یراه که بود شده سالح خلع چنان امیلیو

 رونیب اتاق از و فشرد دست یتو رو خنجر. نداشت

 اما بود کرده نشیخشمگ الک با بل اتحاد فکر. رفت

 نستتویم دشمنش با بل یبسترهم فکر اون، از بدتر

 ...برسونتش جنون حد به

 خودش به متعلق شهیهم بل جسم بود کرده فکر چرا

  مونه؟یم

 مقابل الک آغوش در بل یبرهنه بدن ریتصو

 در خشم کرد احساس گرفت، جون هاشچشم

 شده داریب اشخفته احساسات. جوشهیم هاشرگ



 

Romanzo_o 1940 

 رو احساساتش یوقت دیفهمینم هنوز چرا؟ اما بود

 حسادت نیا پس بود کرده خاک رهیجز نینفر همراه

 بیغر لیتما نیا بود؟ شده داشیپ کجا از کورکننده

 کرد؟ینم ولش چرا

 .رفتیم رایس دنید به حتما دیبا د،یدیم رو رایس دیبا
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 زابلیا

 

 رهیجز همه صبح فردا و بود دهیرس یباز آتش زمان

 اب فلور و کارال. کردنیم ترک یاگهید مقصد به رو
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 یقدر به اینا گرچه بودن، داده نجات رو اینا تیموفق

 .ارهیب دوام بتونه نبودم مطمئن که بود فیضع و ماریب

 و مبر الک جان با یبازآتش یتماشا یبرا خواستمیم

. نمیبب خودم یهاچشم با رو امیلیو العملعکس

 چنان هامحرف دنیشن از بعد مشهودش یشونیپر

 ههقهق بلند یصدا ای تونستمیم که بود بخشلذت

 امیلیو مثل یرکیز و گرلهیح و باهوش مرد. بزنم

 .بود خورده رودست یکی از باالخره

 امیلیو یهاچشم در وضوح به رو حسادت برق

. ودب شتریب زدن زخم وقت حاال و بودم داده صیتشخ

 رنج یبرا بود داده اجازه تمام سخاوت با الک جان

 .کنم اجرا رو نقشه نیا امیلیو دادن

 «تان؟یکاپ»
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 رونیب افکارم از شد باعث هاملوان از یکی یصدا

 .بشم دهیکش

 «؟یند بله»

 .«ننیبب اتاقشون یتو رو شما خوانیم الک تانیکاپ»

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .«یبر یتونیم»

 ترک رو اتاق و بستم روبان با رو امآشفته یموها

 اجازه منتظر دمیرس که الک نیکاب در پشت. کردم

 .شدم

 .«تورنادو تانیکاپ داخل ایب»

 .شدم داخل کردم، باز رو در



 

Romanzo_o 1943 

 یاهدکمه و ستادهیا نیکاب بزرگ کمد مقابل الک جان

 یاشده خشک عقاب. بستیم رو لباسش یمشک

 یرهایشمش انواع و داشت قرار زهایم از یکی یرو

. بودن شده وصل نیکاب یهاوارهید به نشان جواهر

 ریتصو که داشت قرار مقابلمون یقد بزرگ ینهیآ

 منعکس داخلش الک جان کاله و سبز مخمل با یتخت

 .بود شده

 .«زابلیا بانو بده بهم رو کالهم»

 به و برداشتم تخت یرو از رو یمشک پردار کاله

 ادد حالت دست با رو اشرهیت یموها. گرفتم سمتش

 یعصا سه. گذاشت سرش یرو رو کاله و

 :گفت و داد نشونم رو جواهرنشان

 «کدوم؟»
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 زدم هاشار داشت مار سر به هیشب یحالت که ییعصا به

 :گفتم و

 .«نیا قطعا»

 .داد جا کمد داخل رو عصاها یهیبق و کرد یهوم

 نیا خاطربه. بدم یاهیهد بهت تا نجایا یایب خواستم»

 نداد شکست در قبلت روز تیموفق خاطربه و اتحاد

 .«امیلیو

 من سمت به و دیکش رونیب رو یلباس کمد داخل از

 .گرفت

 از قبل یول بودم داده سفارش سیدن یبرا رو نیا»

 حاال. کشت رو خودش کنم هیهد بهش کهنیا

 .«باشه تو به متعلق خوامیم



 

Romanzo_o 1945 

 تداش باز کاماًل یاقهی که سرخ مخمل از بلند یلباس

 .بود شده کار ییطال یجواهرات با هاشنیسرآست و

 با شده نیمز نشان جواهر یکمربند ، کمرش دور

 ربهت رو کمر یکیبار که داشت یبزرگ سرخ اقوتی

 .دادیم نشون

 یابر نیا. کنم قبول رو یاهیهد نیچن تونمینم واقعا»

 .«داره یادیز ارزش شما

 داره یادیز ارزش من یبرا هم یکنیم تو که یکار»

 .«زابلیا بانو

 خشن یچهره پشت الک جان کردیم رو فکرش یک

 سیدن به عشقش هنوز باشه؟ یآدم نیچن ترسناکش، و

 . زدیم موج هاشچشم یتو

 .«تانیکاپ دیکن یباز رو نقش نیا دیمجبور که متاسفم»



 

Romanzo_o 1946 

. کنمیم یهرکار امیلیو دنیکش درد یبرا من»

 .«یهرکار

 و کردم لمس رو جواهرات. گرفتم دستش از رو لباس

 :گفتم

 یخنجر سرخ، مخمل لباس نیا یازا در یروز هی»

. دمیم هیهد بهتون رو امیلیو سرخ خون به آغشته

 ...«دیباش مطمئن
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 حد از شیب مدت نیا من نبود، اندازه چندان لباس

 شادگ یکم تنم یبرا لباس نیهم یبرا بودم شده الغر

 کم لباس ییبایز از یزیچ ندادم یتیاهم اما بود

 آراستن قابل یجور چیه کوتاهم یموها. شدینم
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 تا بود کرده آماده سرخ یهاگل از یتاج فلور. نبود

 . بده یباتریز حالت امپسرونه یموها به کمی دیشا

 ردهک شرکت یبازآتش شب رقص در نه گذشته سال

 دلم انگار حاال اما داشت یتیاهم برام نه و بودم

 ییایدر یدزدها تمام چشم مقابل خواستیم

 .کنم ییخودنما

 انتظار به جنتلمنانه الک جان دمیرس که عرشه به

 تگرف سمتم به یهمراه یبرا رو بازوش. بود ستادهیا

 سمت به. کردم حلقه بازوش دور رو دستم من و

 به یکوبیپا و رقص یصدا که میرفت ساحل از یقسمت

 هاتانیکاپ یحت و هاملوان تمام بًایتقر. دیرسیم گوش

. شدن زدهبهت الک جان دست در دست من دنید از

 پشت و بودن شده رهیخ بهمون یرچشمیز همه
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 گرانید به توجه بدون الک. کردنیم پچپچ سرمون

 همنگا. نمیبش تا کرد تیهدا یصندل سمت به رو من

 یدنینوش یبطر که دمید رو امیلیو د،یچرخ هیبق نیب

 .بود دوخته چشم من به فاصله با و داشت دست در

 یکس که بود قیعم اونقدر صورتش یرو اخم خطوط

 . نداشت بهش شدن کینزد جرات

 من زا چشم و دیکش باال نفس کی رو یدنینوش یبطر

 یصدا. بود شده شروع یکوبیپا و رقص. گرفت

 با رهیجز یهازن و دهیچیپ ساحل تمام در یقیموس

 ساحل یشن نیزم یرو برق و زرق پر ییهالباس

 . دنیرقصیم

 بیجع تورنادو تانیکاپ کنار دنتونید الک، تانیکاپ»

 .«دیبش متحد یهرکس با کردمینم فکر. بود
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 الک. بود رهیخ من به یشخندیر با کیر تانیکاپ

 :گفت توجهیب

 زا ارزشهیب آهن کهیت هی یکنیم فکر تو که یزیچ»

 دهیدآب یفوالد ریشمش هی به لیتبد تونهیم من نظر

 از هاارزش شناخت در شهیهم من که نهیا مهم. بشه

 .«کیر بودم بهتر تو

. رفت درهم یجواب نیچن از کیر تانیکاپ چهره

 ای شد، ظاهر سرش پشت الروسید تانیکاپ

 :گفت و کرد من به رو یشتریب ینیبخوش

 ودب یعال روزید دوئل شده، دمغ یحساب لیو تانیکاپ»

 کیکوچ اما دیجد یکشت هی لیو دمیشن. زابلیا بانو

 .«یگرفت پس رو خودت یکشت خوشحالم. دهیخر

 .دوخت چشم لیو رخمین به و برگشت عقب به کیر
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 بوده گنج ریدرگ نقدریا کنم فکر. ستین شهیهم مثل»

 ور شیکشت الک یوقت یحت. داده دست از رو مغزش

 .«بودمش دهیند آشفته یطورنیا هم دیکش شیآت به

 تانیکاپ. گرفت خودش به مندتیرضا یحالت الک نگاه

 :گفت و شد خم من سمت به الروسید

 «کنم؟ دعوتتون کوتاه رقص هی به تونمیم»

 تانیکاپ دست یتو رو دستم شدم، بلند جا از

 یرو و درآوردم رو هامکفش گذاشتم، الروسید

 . شدم حاضر رقص یبرا یشن نیزم

 کنم، هماهنگ باهاش رو پاهام حرکات داشتم یسع

 کند یکم وضوح به اما نداشت یچندان سال و سن

 .بود
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 اندنیفرد. رهیناپذاجتناب مجمع سران نیب دنیجنگ»

 اما داره نگه برقرار رو صلح کرده یسع هاستسال

 اتفاقات با مخصوصًا. اسشکننده شدت به اوضاع

 .«ریاخ

 و بود دستاش تو دستم کهیدرحال و زدم یچرخ

 :گفتم

 جمعم در گاهیجا دو یکی. فتهیم اتفاق نیا زود ای رید»

 اون بتونن عیسر که هستن یافراد اما شهیم یخال

 .«کنن پررو یخال گاهیجا

 « جوان؟ یبانو یدار رو امیلیو با مبارزه قصد»

 .«البته...رو کشتنش قصد»

. هباش شما نیب یترمانهیصم ارتباط کردمیم فکر»

 تمام در شما یهاییماجراجو عاتیشا و داستان
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 یابر امیلیو بودم دهینشن هرگز. دهیچیپ دزدان مجامع

 ادد دست از تو خاطربه رو دستش. کنه یفداکار یکس

 «نه؟ مگه

 :گفتم سرد

. انتیکاپ کنهینم گرانید یبرا رو یکار چیه امیلیو»

 .«کنهیم کار خودش نفع به فقط اون

 شنفس پا تند حرکات از گهید که الروسید تانیکاپ

 .نکرد رها رو دستم اما ستادیا بود گرفته

 ادیپ ربط بهش ناخواه خواه همه رهیدربگ یجنگ اگه»

 من یبدون خوامیم فتهیب یاتفاق نیچن اگه. کننیم

 .«بود خواهم شما طرف
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 رخاطبه نفسم. رفت و کرد رها بعد و فشرد رو دستم

 میدلصن سمت به خواستم. بود شده تند ادیز تیفعال

 . گرفت رو لباسم یگوشه یکس که برگردم

 «عروسک؟ یدیم رقص افتخار»
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 یاگوشه یهرکس بًایتقر یقیموس گرفتن اوج با

 ٔ  شده سرخ یهاچشم به ینگاه. بود رقص مشغول

. دبو گرفته سمتم به که یدست و انداختم امیلیو

 :گفتم و گذاشتم دستش کف رو سرانگشتام

 ترسمیم تان؟یکاپ ستین سخت دنیرقص دست هی با»

 .«نیبد دست از رقص در هم رو پا هی
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 .کرد تیهدا رو رقص و دیکش رو دستم لبخند بدون

 دست اون به نه یازین اهدافم به دنیرس یبرا من»

 .«پا به نه دارم

 :گفت و گذاشت گوشم کنار رو سرش

 .«بشن فدا من یجا که هستن ییآدما شهیهم»

 عموض از داشت قصد پس. بود کرده شروع رو مقابله

 اپ کی یرو. کنه حمله و ادیب رونیب بهت و سکوت

 کمرم دور دستش شد، عوض هادست یجا و دمیپر

 کوتاه ییهاچرخ هیبق از دیتقل به هردو و نشست

 .میزدیم

 میتصم باالخره. لیو تانیکاپ یشد صحبت خوش»

 .«یبش تیواقع خود دوباره یگرفت
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 رفته؟ ادتی. عروسک بودم میواقع خود شهیهم من»

 نکن اعتماد کسچیه به دادم هشدار بهت بارها من

 نباشه نفعم به که یکار هرگز من گفتم...من یحت

 .«دمینم انجام

. منکرد باور که بودم احمق من و یبود گفته. درسته»

 و رمیبگ ادی ازت گرفتم میتصم باش، خوشحال اما

 .«باشم خودت مثل

 :گفت و شد روحیب و سرد صداش

 و قدرت از یدار قصد الک؟ جان به دنیچسب با»

 .«یکن سواستفاده نفوذش

 یلو نه سواستفاده: »گفتم و دمیخند بلند یصدا با

 .بشه بشینص زایچ یلیخ قراره ازاش در. چرا معامله

 .«بذارم ارشیاخت در زو زایچ یلیخ تونمیم من
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 یهاچهیماه شدن منقبض از و بود دوپهلو حرفم

 .«داشته رو الزم اثر حرفم دمیفهم بدنش

. شد متوقف رقصمون و نشست بازوم یرو یدست

 :گفت یرسم و سرد. بود ستادهیا کنارمون الک جان

. رمیبگ پس رو همراهم دمیم حیترج لیو تانیکاپ»

 .«شهیم شروع داره یباز شیآت

 یهادست. شد رها دستم مچ از یسخت به لیو دست

 حرکت ساحل ٔ  کناره سمت به و گرفتم رو الک جان

 و کرد روشن رو آسمون ینوران یانفجار. میکرد

 نرفتیم آسمون به هم پشت که ییهافشفشه یصدا

 .کرد پر رو فضا
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 یگرما. بود شده بارون ستاره آسمون بعد یاهیثان

 احساس دستم یرو ییجا هنوز رو امیلیو دست

 . ودب امیلیو درون یواقع شیآت ،یواقع انفجار. کردمیم

. بده نشونش آروم داشت یسع که یاآشفته درون

 هشد شروع که بود وقت یلیخ یبازشیآت من یبرا

 .بود
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 شب. کردن ترک رو ساحل همه شد تموم که مراسم

 از آخر ٔ  لحظه تا خواستیم یهرکس و بود آخر

 .کنه استفاده ناتهام در بودن موهبت

 «زابل؟یا»
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 نیچند. شدم متوقف سرجا ناندیفرد یصدا دنیشن با

 .بودن ستادهیا سرش پشت مرد

 حاضرن که ییکسا. هستن دتیجد یهاملوان نایا»

 یکاربلد و یقو افراد همشون. کنن خدمت بهت

 .«هستن

 :گفتم و انداختم مردها فیرد به ینگاه

 .«نفرن ده فقط که نایا»

 .«انیم صبح فردا هم گهید یتا ده»

 نظربه همه. کردم عبور مردها مقابل از یکی یکی

 یبعض چونه دور دست. دنیرسیم سالم و تنومند

 .کردم چک رو بودنشون سالم و گذاشتم
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 یهاچشم تند نگاه ستادمیا که نفر نیآخر یروروبه

 ...آشنا نگاه. بود آزاردهنده شیآب

 دوئل موقع که بود یکس همون هاچشم نیا صاحب

 درک که بود یجور نگاهش حس. بودم دهید

 .کردمینم

 «ه؟یچ اسمت تو »

 :گفت رسا ییصدا با

 .«لوکا»

 «لوکا؟ ییکجا اهل»

 .«اسکاتلند»

 :گفتم و دادم تکون آهسته رو سرم

 «دمت؟یند ییجا قباًل من»
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 :گفتو شد براق

 .«خانم کنمینم فکر. اومدم ناتهام به تازه»

 :گفت خلق کج ناندیفرد

. تانیکاپ لهی. تانیکاپ دیبگ دیبا جواب و سوال موقع»

 «ن؟یدیفهم نیهم. تانیکاپ چشم

 .«تانیکاپ بله گفتن صدا کی همه

 :گفت ذهنم یتو ییصدا

 .«گهیم دروغ داره»

 رو صداش لحن دروغ ققنوس. بود ققنوس یصدا

 اما بودمش دهید ییجا من پس. بود داده صیتشخ

 بود؟ امیلیو طرف از یجاسوس نکنه کجا؟

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس
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 یهرکس. میکنیم حرکت دیخورش طلوع با فردا»

 کار من به کردن خدمت. بره تونهیم شده مونیپش

. گذرمینم یاشتباه چیه از. ستین یآسون

 یسکو ای شالقه مجازاتش ای ییخطا نیترکوچک

 .«باشه جمع خوب حواستون پس. پرتاب

 :زدن ادیفر باهم صدا ده

 .«تانیکاپ بله»

 یتالق جوان مرد اون با نگاهم داشتم یسع کهیدرحال

 نیخرآ امشب. برگشتم الک جان یکشت سمت به نکنه

 من و بود خودم یکشت از ریغ یکشت در حضورم شب

 .بودم خودم یکشت دلتنگ چقدر
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 هک بودم نکرده حرکت ساحل ۀلب از شتریب قدم چند

. موند هاماسه ریز زیت یزیچ یرو امبرهنه یپاها

 دیخچر هاشن نیب دستم. کردم بلند رو پام و ستادمیا

 ریز و گرفتم باال رو دستم. اومد دستم یتو یزیچ و

 کرده روشن رو ایدر ۀکران که که ییهامشعل نور

 که مدید رو یکیکوچ و دهیتراش یچوب یکشت بودن،

 آشنا هاندازیب که یچوب یکشت. بود افتاده هاماسه نیب

 .شد زنده ذهنم یتو یاخاطره ریتصو. بود

 و بود برده خوابش تخت یرو یزخم امیلیو یوقت

 سر داشت دستش یانگشتا نیب از یچوب یکشت نیا

 و شد داریب بزنم دست بهش کهنیا از قبل. خوردیم

 ستد ستین خودم مال که یزیچ به بود گفته خشم با

 . نزنم
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 هک بود کرده مست قدراون یبازشیآت از بعد احتمااًل

 فیظر چوب یرو یدست. افتاده لباسش از نیا

 از مبود نتونسته یحت قبل ۀدفع. دمیکش دهیتراش

 نگه مشتم یتو رو دهیتراش یکشت. نمشیبب کینزد

 لشیدل احتمااًل. بود مهم امیلیو یبرا نیا. داشتم

 امانت من شیپ فعاًل پس. بود گذشته از یاخاطره

 کرد،یم گم رو یباارزش زیچ نیچن که یآدم موند،یم

 که طورهمون. نداشت رو داشتنش نگه اقتیل پس

 . نداشت رو گهید یزهایچ یلیخ اقتیل

*** 

 خمز از پر بدنش تمام. رفتم اینا سر یباال میمستق

 ...شکنجه از یناش یهازخم. بود
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 یهافطرتپست. بودن نکرده رحم بهش یاذره یحت

 . فیکث

 چشماش. دمیکش شیشونیپ یرو رو یسیخ دستمال

 . شدن باز هم از

 «تان؟یکاپ»

 بدنش یدما و داشت تب. بود گنگ و تار نگاهش

 . بود باال یحساب

 .«شهیم خوب حالت تو. اینا نجامیا من»

 «نم؟یبیم خواب: »کرد زمزمه و زد پلک یچندبار

 من متحد یکشت یتو. سالم و زنده. جامنیهم من نه»

 افرادش و امیلیو دست گهید. نترس یزیچ از. یهست

. میهست مراقبت فلور و کارال من،. رسهینم بهت
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 دارم ازین بهت من. بشه خوب حالت دیبا...بخواب

 مونده برام اندرو از بعد که یآدم نیوفادارتر به. اینا

 .«دارم ازین

 به. شد هوشیب دوباره و افتادن هم یرو هاشپلک

 مشدیم رهیخ اینا به یوقت. داشتم ازین اینا تیحما

 یصدا. نمیبیم رو اندرو دارم کردمیم احساس

 انج. برگردم عقب به شد باعث یکشت کف ریرجیج

 تپش داشت دست یتو که ییعصا به زده هیتک الک

 . بود ستادهیا سرم

 «چطوره؟ حالش»

 .«نه ای ارهیم دوام دونمینم. بد»

 «؟یدار وقت. میکن صحبت اومدم»

 .رفتم سمتش به و شدم بلند جا از
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 .«تانیکاپ البته»

 از یکشت. یکرد دایپ رو ازتین مورد خدمه دمیشن»

 .«شهیم حرکت ۀآماد فردا

 دایپ لقتع من به دوباره یآب زنبق فردا از. تانیکاپ بله»

 .«کنهیم

 سمت به که همونطور. داد تکون آهسته رو سرش

 :گفت کردیم حرکت پلکان

 نجگ سمت به م؟یکن کاریچ دیبا حاال ؟یدار یابرنامه»

 دست که یدیکل. میندار رو دیکل هی هنوز ما م؟یبر

 !«مونده امیلیو

 :گفتم و برداشتم گام سرش پشت
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. برسونه آوات به رو خودش ما از زودتر تونهینم»

 نیا در اما. کنه بیتعق رو ما دیبا پس نداره رو نقشه

 از بلق آوات، به رفتن از قبل. خوامیم یفرصت من نیب

 .«رمب رمنگامیب به دیبا من. رهیدربگ قراره که یجنگ

 :گفت و برگردوند من سمت به رو سرش الک جان

 «اونجا؟ چرا رمنگام؟یب»

 نجااو کنمیم فکر. شده متولد امیلیو که هییجا اونجا»

 امیلیو ضعف نقطه کنه کمک بهمون که باشه یزیچ

 .«میکن دایپ رو
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Romanzo_o 1968 

 رو عرشه سکوت الک یعصا تقتق یصدا

 :گفت و میرفت یکشت ۀدماغ سمت به. شکستیم

 هر. یهست ضعفش نقطه تو. مشخصه ضعفش نقطه»

 یتو امیلیو که بشه متوجه تونستیم هم یاحمق آدم

 به هیثان هر نگاهش. زنهیم پا و دست داره یجهنم چه

 امیلیو یدیرقصیم الروسید با تو یوقت. بود رهیخ تو

 انداخته جوش آب یتو زنده زنده که یمرغ مثل

 با رو تو که یالحظه از. بود شده تابیب باشنش

 یوقت تا امیلیو. شده عوض دهید خودش یهاچشم

 از که بود کرده قانع رو خودش ،یمرد کردیم فکر

 تو شده متوجه که یالحظه از یول داده، دستت

. کرده یدنینوش غرق مرگ حد به رو خودش یازنده

 رهیجز اون یتو امیلیو که دونمیم من. بهیعج نیا



 

Romanzo_o 1969 

 در من. داد انجام رو بدم انجام نتونستم من که یکار

 تمام یوقت. دونمیم یادیز یزایچ رهیجز اون مورد

 یتو یاعاطفه گهید یبریم سر رو یعاطف یوندهایپ

 عاطفه اسم به یزیچ امیلیو. مونهینم یباق وجودت

 انتیخ بهت تونست نیهم یبرا نداشت، درونش رو

 اب کنمیم احساس یول. بدزده رو سرنوشتت و کرده

 .«یکرد عوض رو زیچ همه موندنت زنده

 :گفتم و کردم اخم

 .«تانیکاپ شمینم منظورتون متوجه»

 امیلیو سرنوشت با سرنوشتت و یموند زنده تو»

 زا بعد عماًل. دیدزد تورو سرنوشت اون. خورد وندیپ

 شده دهیدزد سرنوشتتش که شخص اون یاتفاق نیچن

 ندهز تو اما. نمونده زنده یکس تاحاال. بمونه زنده دینبا



 

Romanzo_o 1970 

 عمر و شد زده گره امیلیو عمر به تو عمر. یموند

 داغش اما مرد برادرت. خورد گره تو عمر به برادرت

 مرع با داره عماًل امیلیو. زابلیا اسزنده تو قلب یتو

 هب متعلق مًایمستق که یزیچ با کنه،یم یزندگ تو

 نینابراب بود، گرفته شهیر قلبت از تو عمر. توئه وجود

 اگه رد،ک دایپ ضعف نقطه هی تو عمر گرفتن با امیلیو

 و عواطف بدون تونستیم امیلیو یمردیم

 موجود به لیتبد و بده ادامه یزندگ به احساسات

 وندنم برقرار با تو، موندن زنده با اما بشه، یوحشتناک

 فقط مایلیو داشته، نگه متصل بهم رو شما که یوندیپ

 «.دهیم نشون احساسات و عواطف نفر هی به نسبت



 

Romanzo_o 1971 

 که یزیچ یول کنم درک رو حرفاش کردم یسع

 کردمیم احساس که بود نیسنگ قدراون گفتیم

 .ستین پردازشش به قادر ذهنم

 هی من نمردن و من عمر شدن دهیدزد با نیگیم یعنی»

 متصل من به رو امیلیو ینامرئ بند هی مثل یزیچ

 من به نسبت فقط عواطفش و احساسات که کرده؟

 «کنه؟یم دایپ انیغل

 قًایدق: »گفت و داد تکون دییتا ۀنشون به رو سرش

 حس اون تونهینم امیلیو. بگم رو نیهم دارم یسع

 و احساسات چون باشه داشته یاگهید کسچیه به رو

 به اام ده،یسربر ایدن تمام به نسبت رو خودش عواطف

 یوت که یاحساسات د،یدزد تو قلب از که یزندگ لطف

 وقت هر از ترپررنگ داشت، تو به نسبت قلبش



 

Romanzo_o 1972 

 یوقت اما داشت دوست تورو امیلیو. شده یاگهید

 مثل عالقه و عشق اون داد، دست از رو عواطفش

 با تو، یزندگ دنیدزد با. شد خاموش یشمع ۀشعل

 اون که شد جادیا شما نیب یوندیپ تو، موندن زنده

 ورشعله یزمیه به لیتبد رو شده خاموش شمع ۀشعل

 .«کرده

 احساس: »گفت خنده با و کرد نگاه من جیگ ۀچهر به

 ادهس بذار. زابلیا بانو یدینفهم رو کدوم چیه کنمیم

 که ریبگ نظر در رو آب پر ۀرودخون تا ده. بگم

 مزرعه هی به هرکدوم و استیدر اونا ۀهم ۀسرچشم

 رو هارودخونه نیا یکی یکی کن فکر حاال. رسنیم

 شدیم روانه ایدر از که یآب حجم ،یکن مسدود

 نتقالا یبرا رودخونه کانال هی فقط اما کنهینم یرییتغ



 

Romanzo_o 1973 

 که یآب ادیز حجم اون تمام و مونهیم آب حجم اون

 زرعهم هی به فقط شده شاخه کی به لیتبد شاخه ده از

 «فته؟یم یاتفاق چه وقتاون شهیم ریسراز

 .«فتهیم راه لیس: »کردم زمزمه

 لیس. فتهیم راه لیس قًایدق: »گفت و زد یبشکن

 یهاروزنه تمام شدن بسته با ام،یلیو احساسات

 یبرا. مونده خروشان تو یبرا فقط وجودش ۀعاطف

 ییبال تصور حاال چون. رسهیم جنون به داره نیهم

 چیه و دارهیبرنم سرش از دست آورده سرت که

 درونش که یاحساس و عالقه اون تونهینم یجور

 نهتوینم گهید. رهیبگ دهیناد رو بود تو به نسبت

 نیهم. یزاریب ازش تو دونهیم اون. کنه انکارش



 

Romanzo_o 1974 

 یعذاب و رنج یتو هم حاال نیهم امیلیو شهیم باعث

 .«باشه افتاده ریگ یابد
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 مامت با رو یمن امیلیو بود، یجالب تضاد زدم، پوزخند

 متنفر ازش وجود تمام با که داشت دوست وجود

 . بودم

 هست رمنگامیب یتو یزیچ کنمیم احساس هم باز»

 وامخیم. بشه هراسون امیلیو شده باعث دنشیفهم که

 داشته راکویس یتو یکوتاه توقف هم بعد. دنبالش برم

 .«میباش

 :گفت مخالفت بدون الک جان



 

Romanzo_o 1975 

 دیشا. کنهیم تیهمراه یبر که ییهرجا پلس دارک»

 یدزدها از چندتا به من که باشه یخوب تیموقع

 .«بدم یحساب درست درس هی هم ییایدر

 «؟یحساب درست درس»

 ادوت ده، و نه گاهیجا صاحب ادوارد، و نیادو تانیکاپ»

 .ینکرد توجه بهشون تاحاال احتمااًل هستن، برادر

 مناتها به اومدن قبل. وان برادران یکشت دو صاحبان

 اطارتب که ییایدر دزد یهایکشت از چندتا شدم متوجه

 هیسا به هیسا رو ما دارن، وان برادران با یکینزد

 وسهوس رو یسر هی گنج خبر احتمااًل. کننیم بیتعق

 منم یمشغول رمنگامیب یتو یوقت که ستین بد. کرده

 .«بدم بهشون یحساب درست درس هی



 

Romanzo_o 1976 

 نیع در که یبرق. داشت یخاص برق هاشچشم

 . بود ترسناک ت،یجد

 ترسنیم من از همه چرا بدم نشون بهت خوامیم»

 .«زابلیا بانو

 سمما یوقت که. بودم دنبالش که بود یزیچ اقتدار نیا

 خودشون به ترس از همه ادیم زبون به مجمع یتو

 زهرگ گهید من. بود یکاف بودن ساده و صاف. بلرزن

 امیلیو. شدمینم بودم که یفیضع دختر به لیتبد

 ضعف نقطه نیتربزرگ احساسات. گفتیم راست

 .بودن انسان

 موقع نیهم یبرا پس. بودم امیلیو ضعف نقطه من 

 امتحان رو خودم خواستمیم بود گفته من دنیبوس

 یلبخند به لبم ۀگوش. بشه مطمئن خواستیم. کنم



 

Romanzo_o 1977 

 که یزیچ و برسم رمنگامیب به یوقت. رفت باال محو

 یدنید امیلیو ۀچهر قطعًا بفهمم رو بود کرده پنهان ازم

 . شهیم

*** 

 پدرم، ادگاری. بودم ستادهیا یکشت کنار صبح طلوع با

 یجا .بندازم راه به تا بود کرده کمکم اندرو که یکشت

 ناندیفرد به رو. نداختیم اندرو ادی منو یکشت یجا

 :گفتم

 ات یبگ یتونیم. خوامیم یکشت یرو دیجد اسم هی»

 «کنن؟ اشآماده ظهر قبل

 «؟یاسم چه»

 کسینیف اسمش بعد به نیا از خوامیم. کسینیف»

 .«باشه



 

Romanzo_o 1978 

 .«دمیم رو بشیترت»

 از جلوتر کارال. بودن شده یکشت وارد دیجد ۀخدم

 از هرکدوم فیوظا داشت و شده یکشت داخل من

 صف به همه. دادیم حیتوض بهشون رو هاملوان

 محول بهش یافهیوظ که هرکدوم و بودن ستادهیا

. رهیبگ قرار خودش پست سر تا رفتیم شدیم

 قرار هدف رو من صف نیب از ینگاه کردم احساس

 یجور نگاهش...مرد همون. برگشتم سمتشون به. داده

 به نجایهم داشت چاره اگه انگار که بود رهیخ من به

 بود نفرت از پر که یقلب. کردیم خالصم گلوله ضرب

 دایپ رو خودش جنس از ینگاه تونستیم خوب

 چرا؟ اما. کنه



 

Romanzo_o 1979 

 و سادمیوا مرد مقابل. رفتم هاملوان صف سمت به

 «درسته؟ بود لوکا اسمت: »گفتم

 .«تانیکاپ بله»

 «؟یدار مهارت یچ یتو»

 . دمون رهیخ چشمام یتو ترس بدون میمستق نگاهش

 .«زیچ همه یتو»

 سر یدیم حیترج. اومد خوشم نفستبه اعتماد از»

 «؟یباش یپست چه

 .«تانیکاپ هستم یخوب ابیجهت من. دارسکان»

 .«ایب دنبالم»

 ییهاگام. برداشت گام سرم پشت و شد جدا صف از

 ...استوار و محکم



 

Romanzo_o 1980 

 :گفتم و ستادمیا سکان کنار

 «کجاست؟ مقصد یدونیم»

 .«تانیکاپ نه»

 ارقر ارتیاخت در که یانقشه. رمنگامیب میبر قراره»

 همون بقط بر دیبا. بادپاست نیکاپ به متعلق رهیگیم

 .«یکن یط رو ریمس نقشه

 .«تانیکاپ بله»

 نظرهب گرون. انداختم رنگش یانقره ریشمش به ینگاه

 دهید ییایدر دزد هر دست که نبود یزیچ. دیرسیم

 .بشه

 .«هیقشنگ ریشمش»

 .«هیجنگ متیغن»



 

Romanzo_o 1981 

 پرواز یکشت برفراز ققنوس. دادم تکون آهسته رو سرم

 .شد اندازنیطن سرم یتو دوباره صداش کرد،یم

 ...«دهیم دروغ یبو مرد نیا...دروغ»

 اما ونریب کنم پرتش یکشت از حاال نیهم تونستمیم

 به شدن کینزد از هدفش دمیفهمینم هرگز وقتاون

 رو دشمن و دار نگه کینزد رو دوست. هیچ من

 نگاهش یتو نفرت لیدل دمیفهمیم دیبا. ترکینزد

 .هیچ

 بده یدستور هر. منه راست دست و باندهید کارال»

 «؟یامتوجه. یبد انجام یموظف

 .«تانیکاپ بله»

 کیزدن. رفتم هاملوان ۀیبق سراغ و گرفتم فاصله ازش

 مچشم. شد نصب یکشت یرو دیجد اسم که بود ظهر



 

Romanzo_o 1982 

 داشت هم اون. موند رهیخ امیلیو کیکوچ یکشت به

 رنگ یمشک حروف. دادیم رییتغ رو یکشت اسم

 .خوردنیم چشم به یکشت یرو طوفان

 ...طوفان

 عرشه ۀلب. کردم زمزمه رلبیز رو اسم یچندبار

 احلس یرو که شدم رهیخ امیلیو به میمستق و ستادمیا

. دبو کرده گم که یزیچ. گشتیم یزیچ دنبال انگار

 رو یچوب یکشت و بردم لباسم بیج داخل رو دستم

 یوبچ یکشت و بردم باال رو انگشتم. دمیکش رونیب

 هب چشم و دادم تاب هوا یتو رو یاقهوه نخ به متصل

 .دوختم امیلیو

 اطراف به نگاهش. شد متوجه رو نگاهم ینیسنگ

 من هب چشمش. کنه دایپ رو ینیسنگ منشأ تا دیچرخ



 

Romanzo_o 1983 

 شد رهیخ من به هیثان چند. خورد یکشت ۀعرش یرو

 رفتن درهم ابروهاش. دید رو دستم تازه انگار بعد و

 سرم و زدم یلبخند. شدن مشت دستاش که دمید و

 :گفتم ذهنم یتو. کردم خم رو

 .«رشیبگ و ایب یتونیم اگه حاال»

 :زدم ادیفر

. میکنیم حرکت. دیبکش رو لنگرها. آماده هاملوان»

 ...«رمنگامیب یسو به شیپ
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Romanzo_o 1984 

*** 

 یصدا. بودن کار به مشغول سکوت در هاملوان

. دیرسیم گوش به یکشت نییپا طبقات از تشونیفعال

 ،بودم کرده درست یمناسب استراحت یجا اینا یبرا

 با کال جان یکشت. بود نکرده یچندان رییتغ حالش اما

 و صاف هوا. کردیم حرکت ما سر پشت کم یافاصله

 . سفر یبرا دلچسب روز هی بود، یآفتاب

 کردمیم حس کردمیم نگاه یکشت از هرگوشه به

 ای دهیم تذکر هاملوان به که شنومیم رو اندرو یصدا

 رفک یحت. بود شده تنگ براش دلم. زنهیم تشر یگاه

 .بشه نیسنگ گلوم یتو یزیچ شدیم باعث بهش

 در سر یکشت یتو کار از چندان همراهش سه و فلور



 

Romanzo_o 1985 

 با کار یبرا رو اونا کارال نیهم یبرا آوردنینم

 . بود گذاشته یکشت از محافظت و هاتوپ

 دور رو یادیز مسافت دیبا رمنگامیب به دنیرس یبرا

 ما به رو خودش امیلیو بودم مطمئن. میزدیم

 به ییتنها به پام من بذاره بود محال. رسونهیم

 م،یبود برداشته ازین حد به آذوقه. برسه رمنگامیب

 دنیرس و رمنگامیب از بعد تا بشم مطمئن خواستمیم

 دیبا هک ییجا. میباش نداشته یزیچ به ازین راکویس به

 جواب من به دیبا بزرگ یرایس. دمیدیم رو رایس

 .دادیم

 بود هگفت امیلیو. کردمیم آماده یشکشیپ براش دیبا

 ! مونهیم مغز عاشق بزرگ یرایس

 «تان؟یکاپ»



 

Romanzo_o 1986 

 دهیرپ ییرو و رنگ با. برگشتم عقب به اینا یصدا با

 . بود ستادهیا نیکاب کنار

 «باال؟ یاومد چرا. یکن استراحت دیبا. اینا»

 :گفت و دیچرخ صورتم یرو قراریب نگاهش

 هی زیچ همه کردم فکر. دمید خواب کردم فکر»

 !«یازنده واقعًا. بود خواب

 من به رو خودش. زدم صدا رو فلور بلند یصدا با

 :گفتم بهش رو رسوند،

 .«کنه استراحت دیبا. نییپا ببر رو اینا»

 . شد چنگ ردام نیآست به دستش

 «تان؟یکاپ کجاست اندرو»



 

Romanzo_o 1987 

 دستش یرو رو دستم. فشردم هم یرو رو هاملب

 زنده من تا مرد من یجا. مرده: »گفتم و گذاشتم

 .«بمونم

 .نداشت رو حرف نیا دنیشن انتظار شد، شل دستش

 :زد تشر بهش فلور

 قرار نهیسنگ من یبرا وزنت کن جمع رو خودت»

 .«مرد کنم کولت ستین

 باالخره کهنیا یول داشتن یزیرخون هنوز هاشزخم

 ایان تونستمینم. بود کننده دواریام بود اومده بهوش

 . شدیم خوب دیبا اینا. بدم دست از هم رو

 یدیش. میبود ایدر یرو آرامش در کامل روز سه

 و کردیم منتقل الک جان یکشت به رو من یهاامیپ

 تنها. کردیم پرواز ایدر برفراز آرامش در ققنوس



 

Romanzo_o 1988 

 که بود نیا بود داده بهمون رو هشدارش که یخطر

 ور ما ادیز ۀفاصل با پرچم بدون کیکوچ یکشت دو

 .کردنیم بیتعق

 موردشون در الک تانیکاپ که وان برادران یکشت

 . بود داده هشدار

 قشهن یرو رو یکشت ریمس و بودم ستادهیا لوکا کنار

 پروازش ارتفاع ققنوس شدم متوجه که زدمیم نیتخم

 رو اشهشداردهنده یصدا کهنیا از قبل کرده، کم رو

 باندهید یباال از رو کارال یصدا بشنوم، ذهنم یتو

 .دمیشن

 .«شهیم کینزد داره یکشت هی»

 و گرفتم رو هاطناب از یکی. دمیدو هاطناب سمت به

 باال سمت به طناب. کردم آزاد رو دارندهنگه ۀقرقر
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 و ادمستیا وسط بادبان یچوب رکیت یرو شد، دهیکش

 یچشم نیدورب. کردم محکم طناب دور رو دستم

 :گفتم و گرفتم رو کارال

 «داره؟ پرچم»

 .«داره رو ایتانیبر پرچم. هیتجار یکشت»

 ما یکشت از چندان. انداختم یکشت به ینگاه دقت با

 .میکن حمله بهش راحت میتونستیم. نبود تربزرگ

 «تان؟یکاپ هیچ دستور»

 :مگفت و گذاشتم کارال دست یتو رو یچشم نیدورب

 «کارال؟ کنهیم کاریچ ییایدر دزد یکشت هی»

 .«یدزد: »گفت یسادگ به

 .«میکنیم حمله. یدزد. درسته»



 

Romanzo_o 1990 
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 به رو من طناب دادم اجازه و کردم آزاد رو پاهام

 :مزد ادیفر و دمیدو سکان سمت به. بکشونه نییپا

 سمت به رو یکشت دارسکان. حمله ۀآماد هاملوان»

 ور فاصله نیترکینزد خوامیم. ببر یتجار یکشت

 .«باشم داشته

 که یمیازغنا یمین: »گفتم و ستادمیا سکو یباال

 !«هیکشت سهم هیبق. خودتونه مال دیاریم دستبه

 یهرکس. رفتن سالح دنبال زدهجانیه هاملوان

 و تپانچه. داشتیبرم رو بود دستش دم که یزیهرچ

 :گفتم فلور بهرو و برداشتم رو رمیشمش
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 ییایانتیبر یکشت به میخوایم. فلور کن آماده رو توپ»

 .«میکن حضور اعالم

 بهم رو رهاشونیشمش دسته جانیه با هاملوان

 یتجار یکشت سمت به یکم یکشت. دنیکوبیم

 بود ادیز فاصله هنوز اما بود شده لیمتما

 ادند انجام نیب شدم متوجه و برگشتم لوکا سمت به 

 که بود یاول روز هیشب حسش. شده مردد ندادن ای

 و بود داده رو یتجار یکشت به حمله دستور امیلیو

 یدزد شدیم کاش کردمیم فکر زدهوحشت من

 .نکرد

 شارف با و رسوندم سکان به رو خودم بلند ییهاگام با

 :گفتم و زدمش عقب امشونه
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 دیبا آب؟ یتو فتنیب راه وسط ملوانا یخوایم»

 .«میبش ترکینزد

 که ییادهایفر یصدا یتجار یکشت به شدن کینزد با

 ادیفر. دمیشن رو ییایدر یدزدا گفتیم هشداردهنده

 :زدم

 !«کیشل فلور»

 نفجارا بعد و دیرس گوشم به توپ بلند کیشل یصدا

 . چوب یهاتخته

 !«حمله هاملوان»

 ور دستش بره یکشت سمت به کارال کهنیا از قبل

 :گفتم و دمیکش

 .«ندارم اعتماد پسره به. باش سکان کنار»
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 :گفتم و کردم لوکا به رو

 .«یبلد یچ نمیبب یخوایم. یایم همراهم...تو»

 خودم ترس یاذره بدون و گرفتم رو هاطناب از یکی

 .کردم پرت یتجار یکشت سمت به رو

 یکشت یعرشه یرو و برداشت قوس هوا یتو طناب

 رونیب رو رمیشمش درنگ یالحظه بدون دم،یپر

 یالمتو یضربه یصدا. وستمیپ مبارزه به و دمیکش

 کف خون. دیرسیم کوش به طرف هر از رهایشمش

 چهتپان و ریشمش با ییمردها و بود کرده پر رو عرشه

 اعدف یکشت از رن،یبگ پناه داشتن یسع کهیدرحال

 دست هی با. دمیجنگیم زمانهم نفر دو با. کردنیم

 تاب هوا یتو رو رمیشمش گهید دست با و خنجر

 .کردمیم دفع رو حمالت و دادمیم
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 و ریشمش یلبه یزیت و کوتاه چرخش هی و شدم خم

 یرو که یخون و شکافت رو نهیس که یخنجر

 .شد یجار هامدست

 یکی صورت به درنگیب و دمیکش رونیب رو امتپانچه

 .کردم کیشل اومد،یم سمتم به که یمسلح افراد از

 هب رو اسلحه که دمید رو لوکا رفتم باال که سکو از

 فرصت کهنیا از قبل. بود گرفته نشونه من سمت

 من کینزد از گلوله. کرد کیشل باشم داشته یحرکت

 یکس. دیرس گوشم به یمرد یناله یصدا و گذشت

 نشده متوجهش من و بود سرم پشت خنجر با که

 تانیپکا نیکاب داخل و کردم تشکر سر حرکت با. بودم

 ییایدر یدزدا ،یکشت تانیکاپ شدن میتسل با. شدم
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 و کرده جمع عرشه وسط رو مونده یباق یهاملوان

 . بزنن زانو کردن مجبورشون

 که سکه و جواهر از پر یهاصندوقچه افرادم از چندتا

 هب رو بشن استفاده تجارت و تبادل یبرا بود قرار

 :گفتم و انداختم هاسکه حجم به ینگاه. آوردن عرشه

 .«دهش بمونینص یخوب متیغن. یکشت به دشیببر»

 :گفت یاد اسم به افرادم از یکی

 «تان؟یکاپ میکن کاریچ هابازمونده نیا با»

 رهیخ هاملوان یدهیترس یهاصورت یرو نگاهم

 .موند

 :گفت تانشونیکاپ
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. نیکشت هم افرادمون. نیبرداشت نیخواستیم یهرچ»

 .«میبر ما دیبذار

 خودشون به ترس از همه زدم، قدم سرشون یباال

 :گفتم آرامش با. دنیلرزیم

. دمکرینم حمله بهتون یحت بودم شیپ سال آدم اگه»

 باشم فیشر دزد هی تونمیم کردمیم فکر موقع اون

 دیبا ستین خوب بودن بره که داد ادی بهم یزندگ اما

. یبمون زنده تا یباش گرگ جنگل نیا یتو

 .«متاسفم...نیبنابرا

 جلو زدهوحشت لوکا. شد بلند افرادم یخنده یصدا

 :گفت و گرفت قرار رهایاس صف و من نیب اومد،

 چیه افراد نیا کشتن تان؟یکاپ یکنیم یدار کاریچ»

 .«نداره یلزوم
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 یهاچشم هاشچشم. شدم رهیخ هاشچشم عمق به

. بود زادهبینج هی یهاچشم. نبود ییایدر دزد هی

 با. بود زده جا ما از یکی رو خودش که یازادهبینج

 :گفتم یخونسرد

. یشیم کشته ای بکش. داره فرق ما قانون ایدر یرو»

 .«منه یزندگ درس نیتربزرگ نیا

 هی با و درآوردم غالف از رو لوکا یانقره ریشمش

. دیغلت نیزم یرو یتجار یکشت تانیکاپ سر حرکت

 ادیفر یصدا و شده خشک خودش یسرجا لوکا

 .شد بلند رهایاس هیبق یزدهوحشت

 رو ندبل و کردم پاک لوکا لباس با رو آلودخون ریشمش

 :گفتم یاد به

 .«نداره یابازمونده چیه یکشت نیا»



 

Romanzo_o 1998 
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 فتادنا یصدا بعد و اومدن نییپا و رفتن باال رهایشمش

 نگاهم. دیرس گوش به عرشه یرو هابدن و سرها

 هاشچشم که بود رهیخ لوکا صورت به میمستق

 رهیخ عرشه یرو شده یجار خون به زدهوحشت

 . بودن

 یکرد کار ییایدر یدزدا یکشت یرو قباًل یمطمئن»

 «پسر؟
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 ینفرت برق. شد دهیکش من صورت سمت به نگاهش

 مطمئن کاماًل حاال. دمیدیم نگاهش در رو سوزان

 با مرد نیا. بهیغر هی نه هییایدر دزد هی نه اون که بودم

 ؟یهدف چه اما. بود شده من یکشت سوار یهدف

 نیب در م،یکردیم ترک رو ییایتانیبر یکشت یوقت

 دستبه یادیز میغنا. سوختیم آتش یهاشعله

 ای امیلیو کمک بدون من ۀحمل نیاول. میبود آورده

 یناراض نظربه ابتدا که ییهاملوان. گهید هرکس

 ور طال یهاسکه یشتریب تیرضا با حاال دنیرسیم

 سلم رو بودنش یواقع تا ذاشتنیم هاشوندندون نیب

 . کنن

 . شدم خودم به کارال ۀریخ نگاه متوجه

 «کارال؟ یزد زل یطورنیا یچ به»
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 .«تانیکاپ راتتییتغ به»

 گاران. بودم شده بالغ من. بودم راتمییتغ متوجه خودم

 ییمعنا چه بودن ییایدر دزد بودم کرده درک تازه

 م،بود کرده انتخاب رو امیلیو از انتقام یوقت. داشت

 شتمدا باور به که یزیچ هر دیبا خاطرشبه دونستمیم

 ثلم بود، نیهم ییایدر دزد هی یزندگ. بذارم پا ریز رو

 ...هیبق مثل...پدرم

 ! بود یکاف بودن دلرحم بودن، فیضع گهید

 بودم یدیجد آدم بودم، شده متولد ققنوس از که یمن

 اهمر مانع یزیچ گهید ذاشتمینم. یمیقد یاپوسته با

 . بشه

 نیا قراره چون. کارال کن عادت دیجد من نیا به»

 اون امیلیو لطف به. ینیبب شتریب یلیخ منو از وجه
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 ددز هی تونهیم کردیم فکر که ییایرو یبچه دختر

 .«مرده باشه فیشر ییایدر

 یرو پوزخند. انداختم آلودمخون یهادست به ینگاه

 رو گردنشون که یافراد خون. بست نقش صورتم

 یهاخون یزود به. بودم زده ترحم یاذره بدون

 یبرا من و نشستیم هادست نیا یرو یشتریب

 . بودم آماده بودم کرده انتخابش که یاندهیآ

*** 

 رنگ ییطال ۀصندوقچ. بودم نشسته پدرم نیکاب داخل

 هآهست رو یهرم مانند زیآو دیکل. بود مقابلم زیم یرو

 شده وسوسه بارها و بارها. دادمیم تاب انگشتم یرو

 هشدار بهم وجودم عمق از یزیچ اما کنم بازش بودم

 .بود شوم بود، صندوقچه نیا داخل که یزیچ. دادیم



 

Romanzo_o 2002 

 صندوقچه پشت از شدیم رو شینیسنگ و یکیتار

 . کرد احساس

 فیضع یصدا. دادم گوش و دادم هیتک بهش رو سرم

 داص انگار که دیرسیم گوشم به محو چنان یقیموس

 از نه بود گرفته نشات خودم یاهایرو نیب از ییجا

 ...صندوقچه داخل

 ...سرگردان یهلند یکشت

 چرا؟ اما

 نیا دیبا چرا باشه؟ پدرم شیپ دیبا صندوقچه نیا چرا

 بذاره؟ جا به اندرو یبرا رو

 هب رو یهرم دیکل و گذاشتم صندوقچه یرو رو دستام

 احساس. زدم جا قفل داخل آهسته و بردم قفل سمت

 هامانگشت به یقو ینبض مثل یقیموس ینوا کردم
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 رو دیکل خواستم و دمیکش یقیعم نفس. شد منتقل

 . شد باز شدت با در که بچرخونم

 :گفت و ستادیا در ۀآستان در زنان نفس فلور

 عوض رو هاپرچم. تانیکاپ میدیرس رمنگامیب به»

 «ن؟یدیم گرفتن پهلو دستور. میکرد

 رونیب قفل از رو دیکل و فشردم هم یرو رو چشمام

 .بود نشده کردنش باز وقت هنوز. دمیکش

 !بود زود هنوز
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 م،یبود پوشونده معمول طبق رو هاموندست مچ

 شدن شناخته خطر و بود یبزرگ شهر رمنگامیب

. میبد دست از رو زیچ همه بشه باعث تونستیم

 قصد قطعا کرد، عوض ریمس الک تانیکاپ یکشت

 یکی دبو یکاف فقط. رهیبگ پهلو رمنگامیب در نداشت

 یمعمول لباس. نهیبب رو زونیآو یهااسکلت اون

 رشهع به پا. پوشوندم ینقاب با رو صورتم و دمیپوش

 :گفتم هاملوان به رو و گذاشتم

 .«دیباش زود. نجایا دیش جمع همه»

 .اومدن کینزد لوکا جز به همه

 و یکشت از ادیز. نینکن درست یریدرگ و دعوا»

 همه عیسر افتاد یاتفاق اگه خوامیم. دینش دور اسکله
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 بشه ردو یهرک دمیم اخطار نیبنابرا برگردن یکشت به

 «ن؟یدیفهم. خودشه با تشیمسئول بمونه جا و

 .«تانیکاپ بله»

 طلوع با فردا پس ادین شیپ یمشکل اگه. خوبه»

 .«میکنیم حرکت دیخورش

 :گفتم و کردم کارال به رو

. ونهمیم یکشت یتو اینا کنار فلور. کارال ایب همراهم»

 دایپ رو امیلیو تولد محل دیبا. دارم ازین تو بودن به

 .«میکن

 از .کرد بسته و باز حرفم درک ۀنشون به رو چشماش

 با یادیز مردم اسکله داخل م،یشد ادهیپ یکشت

 فروش و دیخر مشغول صدف و یماه از پر ییسبدها

 اسکله از یاگوشه. بودن ایدر از دهیرس یادهایص با
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 ابیز یهارنگ با یعرب یهاپارچه از پر ییهاصندوقچه

 به ازهت یهابیس سبد سبد گهید یقسمت شد،یم دهید

 . شدنیم داده یماه یازا در مناسب یامعامله عنوان

 نهت بهم عجله با یمرد. بود شلوغ اندازه از شیب اسکله

 با. فتهیب نییپا صورتم یرو نقاب شد باعث که زد

 . کردم محکم صورتم یرو رو نقاب دوباره غرولند

 ات بود کرده جمع خودش دور شتریب رو شنلش کارال

 . نشه دهید خنجرش و ریشمش

 .«باشه یمشکوک حرکت هر به حواست»

 بوعنامط یبو. میرفت فرشسنگ یهاابونیخ سمت به

 و دادم یشونیپ به ینیچ. دیرس مشامم به یتند و

 هزبال از یبزرگ ۀکپ. گذاشتم ینیب یرو رو دستم

 به لیما مانند زردآب ترشحات که بود جاده ۀگوش
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 رپ اطراف یفضا و اومده شیپ جاده وسط تا شیاقهوه

 .بود مگس از

 چرا. دهیم عفونت یبو شهر: »گفت آهسته کارال

 «فه؟یکث قدرنیا

 فکر دیبا. دادم ادامه رو رمیمس و دادم باال یاشونه

. آوردمیم ادی به رو امیلیو یهاحرف دیبا کردم،یم

 «بود؟ یچ امیلیو لیفام اسم: »دمیپرس مقدمهیب

 دمینشن تاحاال: »گفت و کرد مکث لحظه چند کارال

 گنیم بهش همه. کنه صدا رو لشیفام اسم یکس

 .«لیو تانیکاپ

 درپ به متعلق دونستمیم که یاخونهمهمون اسم یحت

 مقدمهیب کارال. دونستمینم هم رو بود شینامادر و

 :گفت
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 پدرش مگه ؟یندار نسبت امیلیو پدر با مادر از مگه»

 «بود؟ یچ مادرت لیفام اسم خب تو؟ ییدا شهینم

 . بودم کرده فراموش رو یخانوادگ نسبت کل به

 کریب هی دیبا هم امیلیو پدر پس. کریب یِاال. کریب »

 سپ. کرد یقربان رهیجز یتو رو پدرش امیلیو. باشه

. ودب رمنگامیب یتو جانیهم هیقض اون قبل تا پدرش

 داج هم از دیبا. باشه یسخت کار دینبا کردنش دایپ

 رو یدیش یکن دایپ ازش یرد یتونست زمان هر. میبش

 .«دنبالم بفرست

. گرفت فاصله من از سرعت به و داد تکون سر کارال

 سواالتم به باز یرو با هایبعض. رفتم مردم سراغ

 بهم یمشکوک نگاه گهید یبعض و دادنیم جواب

 توک و تک بر و دور از. کردنیم سکوت و نداختنیم
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 یمردم و دیرسیم گوش به نیسنگ ییهاسرفه یصدا

 . بودن زده صورت به نقاب مثل ییهاپارچه که

 کنار سبد یتو یهابیس داشت که یمرد به کینزد

 :گفتم و ستادمیا نداختیم برق رو اشمغازه

 تنسب قدرنیا شهیهم رمنگامیب مردم. آقا ریبخ وقت»

 «دارن؟ یبد رفتار ایدر یمسافرها به

 :گفت و دیکش یآه گرفت، باال رو سرش مرد

. خانم کنهیم دایپ وعیش داره یوحشتناک یماریب»

 .ترهوحشتناک هم اهیس طاعون از یحت که یکاریب

 معتقدم. کننیم استقبال مسافرها از ندرت به مردم

 .«ارنیم ارمغان به ما یبرا رو مرگ ماریب یمسافرها

 «شده؟ شروع کجا از ؟یماریب»
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 رنیمیم دارن یادیز مردم...ایاسپان هم دیشا...ایتانیبر»

 .«خانم

 :گفتم و دیچرخ اطراف به نگاهم

 صاحبش اسم. گردمیم خونهمهمون هی دنبال من»

 «ش؟یشناسیم. کرهیب

 دو ؟یکریب یلیب دنبال: »گفت و رفت باال ابروهاش

  زن و خودش. اسبسته خونهمهمون شهیم یاهفته سه

 .«زده بشونیغ پسرش و

 .«رفتن نجایا از دیشا زده؟ بشونیغ»

 دنیکش عربده و کردن مست جز کریب یلیب...نه...نه»

 چطور. نداره رو یزیچ چیه عرضه خونهمهمون دم

 هنوز لشونیوسا...دهیبع. برن شهر از خوانیم

 شده دایپ نفر هی باالخره هم دیشا. همونجاست



 

Romanzo_o 2011 

 یکالهبردارها...فاسد یادما. کنه کم رو شرشون

 .«حرومزاده

 

318 

 

 رو یدیش کنم سوال آدرسش مورد در کهنیا از قبل

. دیکش رو لباسم ۀگوش و اومد سمتم به که دمید

 آهسته. بود کرده دایپ رو ریمس من از زودتر کارال

 :گفتم و دمیکش یدیش بال یرو رو دستم

 «باشه؟. کن صبر کمی»

 «ن؟یدونیم یزیچ اشونخانواده مورد در»

 «؟یبدون یخوایم یچ: »گفت و دیخند



 

Romanzo_o 2012 

 «بود؟ یچ بارشون و کار»

 .«داشتن قمارخونه»

 .«شونهیخانوادگ کار منظورم...نه...نه»

 بهتر هایمحل هم...اطراف همون دیبر دیبا. دونمینم»

 .«شناسنشونیم

 رفتم رو یریمس یدیش دنبال به و شدم دور مغازه از

 ادهستیا یاخونهمهمون مقابل کارال. بود رفته کارال که

 کریب ۀخونمهمون ۀرفت رو و رنگ حروف که بود

 هشیش پشت از و بودن بسته درها. شدیم دهید روش

 نیزم یرو رو یدنینوش ۀشکست یهاشهیش شدیم

 . دید



 

Romanzo_o 2013 

 یرو یمسن مرد. انداختم اطراف یهاخونه به ینگاه

 و دیکشیم پیپ بود، نشسته یکنار ۀخون بالکن

 . خوندیم روزنامه

 «د؟یهست محل نیا یتو وقته یلیخ شما آقا؟»

 لبش ۀگوش از رو پیپ گرفت، باال رو سرش مرد

 :گفت و برداشت

 یدگزن نجایا که ساله پنج و هفتاد! سال پنج و هفتاد»

. رمیمیم هم جانیهم شدم، متولد جانیهم. کنمیم

 .«اجدادم مثل درست

 صاحب: »گفتم و رفتم باال یچوب پلکان از

 «کر؟یب ۀخانواد د؟یشناسیم رو خونهمهمون

 یکم هاشگوش دادیم نشون که یبلند یصدا با

 :گفت نهیسنگ



 

Romanzo_o 2014 

 نایا که تسین رمنگامیب یتو یکس. شناسمیم که البته»

 کدوم ستین معلوم. باشن نذاشته کاله رو سرش

. الخمرهدائم هی خودش کریب یلیب. شدن میقا یگور

 .«زنشه خال و خط خوش مار اون سر ریز یچ ۀهم

 :دمیپرس یکنجکاو با

 «دارن؟ هم بچه»

 .«بود مادرش فرمان به گوش شهیهم...پسر هی»

 بچه دوتا که دمیشن من پسر؟ هی: »دیپرس کارال

 .«داشتن

 ؟یچ: »گفت و کرد کیبار رو چشماش رمردیپ

 «دم؟ینشن رو صدات
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 وناا میدیشن: »کردم تکرار یبلندتر یصدا با براش

 !«داشتن پسر دوتا

. ادمهی ییزایچ هی آره...آره: »گفت و کرد فکر یکم

 نز از...کیکوچ بچه پسر هی. بود شیپ وقت یلیخ

 ...«مفلوک موجود...چارهیب بچه. کریب یلیب اول

 «چطور؟: »گفتم و رفتن درهم ابروهام

 یرالغ از. نمینب کبود رو بدنش و تن که نبود یروز»

. بود زده رونیب بدنش یهااستخون یگرسنگ و

 تا دیجنگیم محله یپسرها با غذا لقمه هی خاطربه

 یلیب هک ییشبا. کنه دایپ خوردن یبرا یزیچ هی بتونه

 دمیدیم جونش، به فتادیم کمربند با و کردیم مست

 یهوا یتو و بارون ریز رو چارهیب پسر شب مهین که



 

Romanzo_o 2016 

 ات بدبخت پسرک. رونیب خونه از کنهیم پرت سرت

 .«دیلرزیم خودش به وارید کنار سرما از صبح

 «افتاد؟ براش یاتفاق چه»

 رارف بچه پسر گفتن همه به. دمشیند گهید یروز هی»

 شتهک ستین دیبع. ادیبرم یهرکار نیاطیش نیا از. کرده

 .«باشنش
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 امیلیو یزندگ مورد در قبال رفت، درهم کارال چهره

 بودم انیجر در که یمن برخالف بود دهینشن یزیچ

 .اومده سرش ییبالها چه



 

Romanzo_o 2017 

 .شد جاجابه یصندل یرو و زد تا رو روزنامه رمردیپ

 «د؟یدار طلب ازش هم شما»

 .«میبود پسرشون دنبال نه»

 :گفت و داد تکون آهسته رو سرش رمردیپ

 نیا اومدیبرم من از که یکار تنها. چارهیب یبچه پسر»

 خونهمهمون مست یمردها دمیدیم هروقت که بود

 دن،یم آزارش دارن و انداختن رشیگ اصطبل یتو

 خالصش دستشون از یابهونه هی به و رفتمیم

 هی تا من یخونه اومدیم یواشکی یگاه. کردمیم

 .«بخوره تییسکویب یکم و داغ ریش کاسه

 و مدیپر حرفش وسط امیلیو مورد در دنیشن از خسته

 :گفتم



 

Romanzo_o 2018 

 دزد هی دمیشن ن؟یدونیم یچ کریب یلیب پدر مورد در»

 ...«که بود ییایدر

 رو دستم. شد زیت انگار رمردیپ نیسنگ یهاگوش

 :گفت و گذاشت ینیب یرو انگشت و فشرد

 یکس نجایا بشنون؟ صداتونو همه دیخوایم...سیه»

 .«زنهینم حرف اونا مورد در

 :گفتم تر آهسته و دمیگز لب

 کرد ترک رو اشخانواده و بود ییایدر دزد هی دمیشن»

 .«رفت و

 دهنر یسخت به. کرد نگاه اطراف به مضطرب رمردیپ

 .شد سرپا و گرفت رو بالکن یچوب



 

Romanzo_o 2019 

 زدن حرف یبرا یمناسب یجا نجایا. نیایب دنبالم»

 بشنون رو ییایدر دزد اسم ملکه یسربازها. ستین

 .«کننیم ربارونمونیت

 با کارال. رفت داخل زنان لنگ و کرد باز رو خونه در

 اشاره بهش سر با. کرد فیتکل کسب ازم نگاهش

 داخل همه از آخر هم خودم. بره رمردیپ دنبال کردم

 .شدم

 خمطب سمت به کنانلخلخ رمردیپ شد بسته که در

 .رفت

. شده اتیب یول دارم تییسکویب یکم د؟یستین گرسنه»

 .«هبرگرد دیبا االنا گهید د،یخر رفته صبح از یلیل

 :گفتم و نشستم زیم پشت

 .«آقا میهست دنیشن منتظر»



 

Romanzo_o 2020 

 یبازمه باهم ما یدونیم...بزرگ کریب...کریب یلیب پدر»

 برق هاشچشم. افهیقخوش پسرک اون و من. میبود

 هربار. ایدر یرو سفر شوق و ذوق داشت، یخاص

 رهیخ ایدر به حسرت با چنان اسکله به میرفتیم

 یرو سفر شیزندگ یآرزو تمام انگار که شدیم

 .«بود هاآب

 یروزها به انگار نشست، صورتش یرو یمحو لبخند

 .بود برگشته یجوان

 ارزچمن یرو هربار...کریب یول نبودم پرواز بلند من»

 یروز هی. گفتیم برام اهاشیرو از میدیکشیم دراز

 هایکشت نیا از یکی سراغ کار واسه چرا گفتم بهش

. یشیم یخوب ملوان یروز هی گفتم ؟یرینم

 نیچن اصأل گفت و دیخند گفت؟ یچ یدونیم



 

Romanzo_o 2021 

 ییایدر دزد هی بتونه که نهیا آرزوش. نداره ییآرزو

 .«بشه بزرگ

 چند با گذاشت مقابلمون رو ریش وانیل دو رمردیپ

 .گرفته نم تییسکویب

. شد دورتر هم از اهامونیدن میشد تربزرگ یهرچ»

 به کریب و رفتمیم مزرعه به پدرم همراه صبح من

 فحر ایدر از برگشته یهاملوان با تا رفتیم اسکله

 تمام. کردیم ادداشتی دقت با رو زیچ همه. بزنه

 کریب میشد بزرگ یوقت. رو خاطرات و هاافسانه

 ایرد یرو سفر به کار تازه ملوان هی عنوان به یچندبار

 همون شدم، بچه صاحب و کردم ازدواج من. رفت

 خاطرهب ،یعصب و نیغمگ. برگشت کریب که بود روزا

 اهملوان و شده متوقف یتجار یهایکشت تردد جنگ



 

Romanzo_o 2022 

 ردمک فکر و گذشت یسالکی. بودن شده کاریب کار از

. کرده دفن قلبش در ییجا رو کشیتار یآرزوها

 و ابیز یدختر. کرد ازدواج زابلیا با یوقت مخصوصا

 از اجتناب یبرا شونیتجار یکشت که زادهاشراف

 .«بود گرفته پهلو نجایا جنگ
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 «شد؟ یچ بعدش: »دیپرس مشتاقانه کارال

 سال چند فاصله به: »گفت و دیخند آهسته رمردیپ

 .«کریب یاال دختر هی و کریب یلیب پسر هی. شدن داربچه

 رییتغ قلبم ضربان کردم احساس مادرم اسم دنیشن با

 از که یادیز یهاسال از بعد مادرم اسم دنیشن. کرد

 مادرم کنم حس شدیم باعث گذشتیم مرگش



 

Romanzo_o 2023 

 نیزم نیا یرو یروز...بوده یواقع داشته، وجود

 ادی به رو اون من جز یکس و رفته راه کرده، یزندگ

 .داره

 کار یخانوادگ مزرعه یرو کریب بود، خوب یچ همه»

 جنگ روز هی کهنیا تا داشت یخوب یزندگ و کردیم

 کریب یآرزوها و برگشتن روال به هایکشت. شد تموم

 لمث. شدن ورشعله دوباره رخاکستریز یاشعله مثل

 با هاوانهید مثل یگاه. بود شده قراریب یمجنون

 با رو ادشیفر و داد یصدا. زدیم حرف خودش

 رو شب اون...هابچه یهیگر یصدا. دمیشنیم زنش

 یصدا. رفت شهیهم یبرا که یشب. دارم ادی به خوب

 و دیرس گوش به اشخونه از یزیچ شکستن

 سال ۱۰ زور به دیشا موقع اون. بلندش یادهایفر



 

Romanzo_o 2024 

 داشتم من دیکوب بهم رو خونه در یوقت. داشت

 و گرفتم رو جلوش. کردمیم هرس رو هاچمن

 شطاقت گفت نیخشمگ افتاده، یاتفاق چه دمیپرس

 وانهید رو اون یخشک یرو یزندگ گفت. شده تموم

 تگف. بمونه دور ایدر از تونهینم گهید گفت کنه،یم

 ایدر گفت.یم گرده،یبرنم گهید و بره خوادیم

. برنگشت گهید و رفت شب همون. زنهیم صداش

 .«رفت و کرد رها رو هاشبچه و زن

 رو دستام. بود زده عرق دنیشن جانیه از تنم تمام

 .کنم کنترل رو جانمیه کردم یسع و دمیچیپ درهم

 موند نجایا کریب یلیب افتاد؟ یاتفاق چه دخترش یبرا»

 «؟یچ همسرش ؟یچ دخترش اما کرد یزندگ و

 :زد اشاره سر حرکت با رمردیپ
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 و ابیز دختر یاال. بگم تا دیبخور. دینخورد رو ریش»

. بود برده ارث به رو پدرش یچهره. بود شده یجوان

 یلیب برعکس. سرکش قدرهمون و جذاب قدر.همون

 کریب از یزیچ کهنیا با یاال بود، زاریب پدرش از که

 داشت آرزو. بود پدرش عاشق اما اومدینم ادشی

 ور کریب مدام زابلیا. نهیبب گهید بار هی رو پدرش

 هم یلیب بود، شده متنفر همسرش از و کردیم نینفر

 یادیز یخواستگارها یاال. بود دهیکش مادرش به

 .«بود ممنوعه براش که شد یمرد عاشق اما داشت،

 :گفتم و کردم لیتکم رو حرفش من

 .«ییایدر دزد هی عاشق»

 دزد هی عاشق. جون دختر هدف به یزد. درسته»

 بودن زاریب ییایدر یدزدها از برادرش و مادر. ییایدر



 

Romanzo_o 2026 

 اون با خوادیم اگه گفتن. کردن طردش نیهم یبرا

. دهبرنگر گهید و دور یجا هی بره دیبا کنه یزندگ مرد

 شهیهم یبرا پدرش مثل روز هی و کرد قبول هم یاال

 .«رفت

 ...من یتنها مادر. زمیعز مادر. سوخت قلبم در یزیچ

 ...پدرم از هم و شد رها خانواده از هم

 بود؟ کرده انتخاب رو یزندگ نیچن چرا

 شپدر کردن دایپ یبرا یاال گمیم یبپرس من از اگه»

 .«داد ییایدر دزد هی با ازدواج به تن

 هب نگاهم. بودم دهیپرس بلند حواسیب رو ذهنم سوال

 روشن یآب یهاچشم و چروک و نیچ از پر یچهره

 .موند رهیخ رمردیپ



 

Romanzo_o 2027 

 از ای یاال از د؟ینگرفت ازشون یخبر چیه گهید»

 «کر؟یب

 لقب سال یس بارکی اما. برنگشت هرگز دخترشون»

 یور دنیکش پیپ یبرا یوقت بار هی. دمید رو کریب

 شده باعث یتابستون خنک یهوا. بودم اومده وونیا

 یلیب که بود ییهاشب همون از. بمونم شتریب کمی بود

 دهز کتک رو چارهیب طفلک اون یحساب زنش و کریب

 شنل با دمید رو یمرد. بودن انداخته اصطبل یتو و

 شمچ خونه به و ستادهیا یکیتار نیب ،یمشک بلند

. کردم احساس رو حضورش...کردم حس. بود دوخته

 گهید. رفت و برگشت کردم صداش تا شدم کشینزد

 قطف دیرسیم بهم که یخبر تنها. دمشیند اون از بعد



 

Romanzo_o 2028 

 الدنب و جالبه براتون نایا چرا حاال. بود رسمش و اسم

 «د؟یگردیم گذشته

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 .«زابلیا. هستم یاال دختر من»

 یسو که ییروشنا مثل. دیدرخش نگاهش در یزیچ

 و ستادیا لرزون یپاها با. کنه شتریب رو چشماش

 :گفت

 ییآشنا یهاچشم دمیفهم دمتید که لحظه همون از»

 دلم چقدر...زیعز یاال...مادربزرگت یهاچشم. یدار

 «چطوره؟ حالش. کنه ازدواج پسرم با خواستیم

 :گفتم یسخت به و انداختم نییپا رو سرم
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 دارم...پدرم هم مادرم هم. دادم دست از رو هردو»

 خانواده هم چندان انگار که گردمیم یاخانواده دنبال

 .«ستنین

 :گفتم و کردم کارال به رو

 .«میبر بهتره»

 واالمس یهمه به که ممنون: »گفتم رمردیپ به رو سپس

 .«نیداد جواب

 :گفتم و ستادمیا برسم در به نکهیا از قبل

 ازش یاسم هرگز من شد؟ ییایدر دزد هی واقعا کریب»

 .«دمینشن
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 رو یصندل یپشت و اومد جلوتر قدم چند رمردیپ

 که ییصدا با. نده دست از رو تعادلش تا گرفت

 :گفت بود شده دارخش یکم ادیز زدن حرف خاطربه

 اشخانواده یزندگ کهنیا یبرا. نیدینشن که معلومه»

 ایدر یرو. بود کرده عوض رو اسمش فتهین خطر به

 .«شناختنیم گهید اسم هی به رو اون

 «؟یاسم چه به: »دیپرس من از زودتر کارال

 :گفت و کرد فکر یکم رمردیپ

 مدام یبچگ از...ادمهی که معلومه...ادمهی هنوز»

 اسم اون به داشت آرزو شهیهم. کردیم تکرارش

 .«کنن صداش

 «؟یاسم چه: »گفتم یآشکار یصبریب با
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 ...«بزرگ یبادپا خودشه...بادپا تانیکاپ»
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 کنارم کارال. بودن ختهیر روم خی آب یسطل انگار

 از رو تعادلش بود کینزد که خورد یتکون چنان

 پدر کر،یب یلیب پدر بادپا، تانیکاپ. فتهیب و داده دست

 !نم پدربزرگ تبع به و امیلیو پدربزرگ...کریب یاال

 ...پدربزرگ

 احساس. نبود باور قابل برام یجور چیه لفظ نیا

 ستهنش امنهیس ۀقفس یرو حرف نیا ینیسنگ کردمیم

 دیاش تا دمیکش یقیعم نفس. کرده سد رو نفسم راه و
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. نبود یکاف ییهوا چیه انگار اما بره نیب از ینیسنگ نیا

 خی قالب یسرد به دستام و بود افتاده دوران به سرم

 الکار مچ به تعادل حفظ یبرا و اومد باال دستم. بود

 انگار زبونم اما بزنم حرف خواستمیم. شد چنگ

 . نبود من فرمان به و شده نیسنگ

 :دیپرس و اومد حرف به من یجا کارال

 «آقا؟ نیمطمئن»

 «بود؟ نگفته بهت مادرت. مطمئنم که البته»

 ...نه

 رخبیب هم اندرو قطعًا. پدرم نه و بود گفته مادرم نه

 ...امیلیو اما یموضوع نیچن از بود
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 وفر دستم گوشت یتو رو هامناخن شد، مشت دستم

 ...داشت خبر امیلیو. کردم

 یوقت ناتهام یتو روز اون. دونستیم اول از امیلیو

 نقشه از حرف و شد ناندیفرد ۀکاف داخل بهیغر اون

 ،امیلیو یهاچشم بر. شد زدهشوک امیلیو زد، گنج و

 ...الک جان یکشت از یدزد

 یبرا. داره قتیحق گنج دونستیم اول از امیلیو

 ودب بادپا یقیحق وارث اون چون بود گنج دنبال نیهم

 به قتیحق رنگ زیچ همه انگار حاال! من طورنیهم و

 یدگزن نجات یبرا فقط امیلیو. بودن گرفته خودشون

 دنبر نیب از یبرا نداشت، رو من کشتن قصد خودش

 اون ۀانداز به من. کنه یقربان رو من خواستیم بیرق
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 منم. بودم بادپا ۀگید ۀنو من. داشتم سهم گنج در

 !بودم وارثش

. دادم فشار هم یرو رو هاملب و بستم رو چشمام

 «؟یخوب: »گفت و گذاشت دستم یرو دست کارال

 امیلیو و من فقط کهنیا لیدل! نبودم خوب. نبودم

 و خون میکن دایپ دست دهایکل اکثر به میبود تونسته

 هامونرگ درون ارث هی مثل که بود یاستعداد

 داد من به جهنم ۀدرواز از رو دیکل ققنوس. دیجوشیم

 ابادپ. بود کرده احساس رو بادپا با من نسبت چون

 هگذاشت جا به خودش نیوارث یبرا رو ایدر هفت گنج

. امیب نجایا به من خواستینم امیلیو و بود

 نیهم فقط زیچ همه بود دیبع. بفهمم خواستینم

 . ودمب خبریب ازش که بود هم یاگهید زیچ دیشا. باشه
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 دهید رو بادپا امیلیو اگه. زد زنگ ذهنم یتو یزیچ

 اب رمنگامیب بود اومده بادپا که یشب اون اگه بود؟

 رو یزیچ حتمًا امیلیو ؟یچ بود کرده صحبت امیلیو

 سنف یسخت به. بودم خبریب ازش من که دونستیم

 :گفتم و گرفتم

 .«کارال میبر دیبا»

 در، ندیکش از قبل اما نشست در ۀریدستگ یرو دستم

 شد، باز در. داد هل شتاب با رو در رونیب از یزیچ

 بهم محکم رو در و شد داخل قد کوتاه یمسن زن

 . چسبوند در به رو خودش و دیکوب

 گارد. شده خبر چه شهر تو یدونینم یریها اوه»

 تاچند دنبال دارن انگار. هستن جا همه ایتانیبر ینظام

 ...«ییایدر دزد



 

Romanzo_o 2036 

 .خورد رو حرفش و موند رهیخ من به نگاهش

 «؟یریها نیک نایا»
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 و زدیم یسرخ به که ییهاگونه با آلودشپف صورت

 هنوز رنگش سبز یهاچشم ریز قیعم یهانیچ

 زحمت به قدش. داشت رو گذشته ییبایز از یاجلوه

 ردک عبور ما نیب از. بود فرز اما دیرسیم من ۀنیس تا

 سبد حمل خاطربه دستاش. رفت مرد سمت به و

 تادهاف یخستگ از یناش یارعشه به نون و بیس بزرگ

 . بودن

. نیبب رو دختر نیا. میدار مهمان. شارون یاومد»

 «ست؟ین آشنا اشچهره
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 یاهنگ بهم نانهیزبیت بارنیا و دیچرخ من سمت به زن

 . انداخت

 .«داره ییآشنا یهاچشم. آشناست یلیخ»

 !«کرهیب یاال دختره اون»

 بعد و کرد زمزمه رلبیز رو مادرم اسم چندبار زن

 به چقدر! من یخدا ؟یکریب ۀنو تو: »گفت ناباور

 .«یدار شباهت مادربزرگت

 مو زابلیا با نگاهش مدل و چونه فرم ؟ینیبیم آره»

 .«زابلهیا هم اسمش تازه. زنهینم

: گفت و کرد قطع رو نشونیب یوگوگفت کارال

 «شده؟ یچ رونیب نیگفت خانم؟»
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 و شور همون با دوباره بود افتاده ادشی تازه که زن

 :گفت مرد به رو جانیه

 یسلطنت گارد افراد. بگم خواستمیم نویهم اوه»

 هی انگار. کننیم یبازرس رو اسکله دارن. نجانیا

 مراقب شتریب دیبا. شدن دهید ییایدر دزد تعداد

 .«میباش

 :گفت و کرد ما به رو

 ندچ. ستین یخوب اوضاع. دینر رونیب فعاًل بهتره»

 یبرا کنمیم فکر. دمیند رو کریب یلیب شهیم یاهفته

 «نه؟ یباش اومده تییدا به زدن سر

 یحسیب و یخشک حالت از رو صورتم تونستمینم

 ننشو یواکنش زن جانیه پر و گرم لحن به و ارمیدرب
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 من یجا کارال. کردم اکتفا سرم دادن تکون به. بدم

 :گفت

 نمک فکر یول میبمون ششونیپ مدت هی بود قرار ما»

 چون. میبرگرد میاومد ازش که یکشت همون با دیبا

 .«کجان اونا دونهینم کسچیه

 درهم یاچهره با و داد تکون هوا یتو رو دستاش

 یلیخ االن. نینکن هم فکرش اصاًل نه...نه: »گفت رفته

 اصاًل شما مثل جوان ۀزیدوش دوتا یبرا. خطرناکه

 ینتسلط گارد تا دیبمون دیبا. ستین یمناسب اوضاع

 اونجا االن نیدونیم اصاًل من یخدا اسکله؟ برن،

 چطوره. اونجا ختنیر ملخ و مور نیع ه؟یچطور

 دبو خوب اوضاع اگه فردا. دیبمون ما شیپ رو امشب

 .«دیبر دیتونیم
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 تاداف ریگ فکربه من و دوخت چشم من به نگران کارال

 هب من و زد پهلوم به یاسقلمه کارال! یکشت و خدمه

 .اومدم خودم

 ...«اما رسونهیم رو شما لطف نیا»

 ام. شارونه با حق: »گفت یبلندتر یصدا با یریها

 کمی شام یبرا چطوره و میدار داغ نون کمی االن

 رو پسرامون اتاق دیبذار م؟یکن آماده شلغم سوپ

 دیتونیم ومدنین که وقته یلیخ اونا. میبد نشون بهتون

 .«دیکن استراحت اتاقشون یتو

 یاهنگ کارال. رفت یچوب پلکان سمت به ما از جلوتر

 .«میندار یاگهید ۀچار: »گفت و انداخت من به

 و هاقابلمه دنیکش رونیب به شروع سرعت به شارون

 نجایهم طیشرا نیا با دیرسیم نظربه و بود کرده چاقو
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 هک پلکان از. باشه ما یبرا حالت نیبهتر شدن پنهان

 که شد اندازنیطن ذهنم یتو یقو ییصدا رفتمیم باال

 . زد برهم رو تمرکزم لحظه کی

 زا چندتا. کرده ترک رو ساحل سرعت به شما یکشت»

 رو شهر دارن ینظام افراد و افتادن ریگ هاملوان

 .«کنن دایپ رو هیبق تا گردنیم
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 ارهد حاال دونستمیم که یققنوس. بود ققنوس یصدا

 دنشش کینزد تونستمیم. ادیم سمت نیا به اسکله از

 :گفتم یاآهسته یصدا با. کنم احساس رو

. گردنیم ما دنبال دارن گرفتن، رو هاملوان از چندتا»

 .«شده دور ساحل از یکشت...امنه هیبق یجا
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 . داشت یاگهید ۀدغدغ اما کارال

 «تان؟یکاپ میبرسون یکشت به رو خودمون دیبا چطور»

 .«نکن صدام تانیکاپ نجایا...! شیه»

 با یریها که میستادیا یاتاق مقابل و میدیرس راهرو به

 کیکوچ اتاق داخل. بود کرده باز رو درش لبخند

 نفر سه زحمت به که بود کیکوچ اونقدر م،یشد

 برانداز زحمت خودم به یحت. شدنیم جا داخلش

 ممنونم ازتون یلیخ: »گفتم و ندادم هم رو اتاق کردن

 با اما میبر دیبا واقعًا ما گرچه. نیداد جا بهمون که

 ...«گفت همسرتون که یتیوضع

 و دیپر حرفم وسط بست، اطیاحت با رو در یریها

 «نه؟ مگه گردنیم شما دنبال اونا: »گفت
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 یالس و سن با. بفهمه نداشتم انتظار. شدم سالح خلع

 همتوج که باشه زیت قدراون کردمینم فکر داشت که

 رو ام بود ممکن شتریب میگفتیم که یدروغ هر. بشه

 . ندادم یجواب و شدم رهیخ بهش سکوت در. بده لو

 در که لحظه همون از. شناسمیم رو نگاه اون من»

  برات. دمیفهم نیکرد سوال کریب ۀخانواد مورد

 یدزدها مورد در یراحت نیهم به که نبود بیعج

 فحر اونا مورد در کسچیه نجایا گفتم؟ بهت ییایدر

 از یول خطرناکه موردشون در زدن حرف. زنهینم

 که یدختر. دمیفهم یدیپرس که یاول یسواال همون

 هم بود یبزرگ ییایدر دزد پدرش هم

 خوامیم. یکن اعتماد بهم یتونیم...پدربزرگش

 .«یکن فرار یبتون که کنم کمکت
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 نیا اما کنم سکوت کرد اشاره بهم سر حرکت با کارال

 از تونستیم داشت ما ۀخانواد از که یاطالعات با مرد

 افتیدر زهیجا و بده لو رو کریب ۀخانواد قبل هامدت

 . بود نکرده یکار نیچن اما کنه

 دایپ یبرا. هستم تورنادو تانیکاپ پدرم وارث من. بله»

 .«اومدم نجایا به خودم ۀشیر کردن

 تونمیم. دونستمیم: »گفت و زد یبرق چشماش

 .«ییایدر یدزدا عالمت. گمیم رو عالمت نمش؟یبب

 عالمت و کردم باز رو مچم دور شده دهیچیپ ۀپارچ

 داغ مهر یرو حسرت با نگاهش. دادم نشونش رو

 مورد در کریب که یزمان: »گفت و موند رهیخ خورده

 شهیهم زدیم حرف شدن ییایدر دزد و سفر به عشق

 چقدر کهنیا حسرت. خوردمیم حسرت بهش
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 رو خودش یزندگ خواستیم که داشت شجاعت

 دلم یگاه. کنه دنبال رو آرزوهاش و بندازه خطربه

 ...«ایدر یرو و آزاد رها،. بودم اون مثل خواستیم

 از: »گفت آزمندانه یلحن با و دیکش یقیعم نفس

 عاشقشم، که دارم یهمسر. میراض خودم یزندگ

 هب یگاه خب اما کنمیم افتخار بهشون که ییپسرها

 یچ رفتمیم کریب همراه اگه که کنمیم فکر نیا

 .«شدیم

 االن. کردم یحرف پر: »گفت و داد تکون رو سرش

. یریبگ رو زبونت یجلو ینتونست باز گهیم شارون

 محض به. امنه نجایا شما یجا! دختر نباش نگران

 .«دیبر دیتونیم فتهیب ابیآس از هاآب کهنیا
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 نگاهش حس تونستمیم کردم، نگاهش قدرشناسانه

 . کنم درک رو

 .«دیکنیم ما به یبزرگ لطف. ممنونم»

 .«ذارمیم تنهاتون. دیباش راحت. نیکن استراحت»
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 نییپا رو صورتش نقاب یعصب کارال میشد تنها یوقت

 دست با رو صورتش یرو نشسته رطوبت و دیکش

 . کرد خشک

 «؟یکرد اعتماد بهش چطور»
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 بدون تونستیم: »دادم جواب و انداختم باال یاشونه

 اروم و ارهیب نجایا به رو سربازا اون بگه بهمون کهنیا

 .«داشت رو فرصتش. بده لیتحو

 یفضا یتنگ از کالفه و دیچرخ خودش دور کارال

 . نشست تخت یرو اتاق

 «نه؟ اسکننده شوکه. بوده پدربزرگت بادپا تانیکاپ»

 مورد نیا در پدرم و مادر چرا بدونم خوامیم فقط»

 .«نزدن بهم یحرف هرگز

 «؟یبدون تو خواستنینم دیشا: »گفت متفکر کارال

 تیوضع مورد در یزیچچیه من واقعا چرا چرا؟»

 «دونستم؟ینم امخانواده
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 باز بل یچندبار نگفتن، و گفتن نیب بود مردد کارال

 که یسوال حدس با. شد مونیپش اما بگه یزیچ تا کرد

 امیلیو مطمئنم من: »گفتم بپرسه خواستیم

 !«ندارم شک. دونستهیم

 «ن؟یهست گنج اون وارث امیلیو و تو یعنی نیا»

 کسچیه: »گفتم و دیچرخ سمتش سرعت به سرم

 و نم نسبت دینبا کسچیه! کارال بفهمه یزیچ دینبا

 «؟یامتوجه. بدونه رو بادپا

 اون چون. البته: »گفت و داد تکون آهسته رو سرش

 میباش رفک نیا به دیبا فعاًل. فتهیم خطربه جونت موقع

 .«میبرسون یکشت به رو خودمون چطور

 سقف سمت به رو دستم ققنوس حضور حس با

 .«میدار رو پرواز مثل راه هی شهیهم ما: »گفتم و گرفتم
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*** 

 هشد ترکم رونیب یاهویه و بود کرده غروب دیخورش

 کیشل یصدا کینزد ای دور ۀفاصل از یگاه. بود

 کی یادهایفر یصدا ای دیرسیم گوش به یاگلوله

 رو من مدام و زده گشت شهر سر یباال ققنوس. مرد

 افرادمون از نفر پنج. کردیم باخبر رونیب احوال از

 وفقم هیبق. بودن شده برده اعدام یبرا و شده ریدستگ

 ساحل از و برگردن یکشت به موقع به بودن شده

 لو  زنگیستیه در رو ما حضور نفر هی. رنیبگ فاصله

 .بود امیلیو نفر هی اون نداشتم شک من و بود داده
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 هبش نجایا به من دنیرس از مانع کهنیا یبرا امیلیو

 . کردیم یهرکار

 درهم رو هاشدست شارون. مینشست شام زیم دور

 ور غذا از قبل یدعا وقتشه زمیعز: »گفت و برد فرو

 .«یبخون

 تدس که بود برده دهنش سمت به رو ینون تکه کارال

 اشاره یاغرهچشم با گرفتم، ازش رو نون و کردم دراز

 ور دستاش و بست چشم یریها. کنه صبر تا کردم

 :گفت و برد فرو درهم

 با را ما یدنینوش و غذا خدا، فرزند مقدس حیمس یا»

 تا بده، برکت مقدساتت ۀهم و پاکت مادر یدعا

 «نیآم. ابداالباد
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 با شارون آوردم، زبون به ینیآم رلبیز و آهسته

 رو نقابت چرا: »گفت کارال به رو یمهربون

 «ست؟ین سخت نقاب ریز از خوردن غذا ؟یداریبرنم

 زا تررق و شق. شدم کارال بدن شدن منقبض متوجه

 و برد باال دست آهسته. بود معذب و نشسته قبل

 صورت یرو شارون نگاه. دیکش نییپا رو نقابش

 پر ییهانگاه از بود، زاریب ترحم از کارال. دیچرخ کارال

 یترحم چیه شارون نگاه برعکس اما. ترحم و غم از

 .نداشت خودش در

 نقاب قدرنیا یچ یبرا یدار ییبایز یهاچشم»

 یدار یالغر از. جون دختر بخور رو غذات. یزنیم

 .«یریبگ جون دیبا! یریمیم
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 مرکز از رو کارال کهنیا یبرا کردم، خوردن به شروع

 که ته؟فیم ادیز اتفاق نیا: »گفتم ارمیب در بودن توجه

 «ان؟یب ییایدر یدزدا گرفتن یبرا ینظام یروهاین

 نجایا. نه که البته: »کرد یپرحرف به شروع شارون

 یسک کهنیا مگه. هیآروم یلیخ شهر نگزیستیه اصواًل

 فاقات یوضع نیچن که بده گزارش ملکه یسربازها به

 .«فتهیب

 طربخا سوپ یکم و فشردم دست یتو رو قاشق بدنه

 !امیلیو. ختیر زیم یرو قاشق لرزش

 و کرده تموم رو غذا اول ۀکاس سرعت به کارال

 با من اما کردیم پر رو ظرفش دوباره داشت

 . کردمیم یباز غذا با محض ییاشتهایب

 «بود؟ یزن چطور مادرم»
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 دمینفهم هم خودم. نشست من یرو شارون نگاه

 طفق دیشا. بود دهیپر رونیب دهنم از سوال نیا چطور

 . بودم مادرم از دنیشن محتاج

 با و مهربون ،یخجالت. بود ییبایز دختر یاال اوه»

 هم دستپختش. نداشت حرف شیاطیخ استعداد،

 ازدواج من یپسرها از یکی با داشتم آرزو. طورنیهم

 دیق شد حاضر یحت شد عاشق یوقت خب اما کردیم

 یاال مینتونست ادیز ما. بره و بزنه هم رو اشخانواده

 شهیهم یلیب. کردیم تشیاذ یلیخ زابلیا. مینیبب رو

 پسر کاًل یلیب البته. کردیم یبدرفتار باهاش

 نداشت، یخوشدل ازش کسچیه. بود یناسازگار

 هم مردم یهاهیکنا و هامتلک و پدرش رفتن گرچه

. شد شتریب هاهیکنا نیا یاال رفتن از بعد. نبود ریتاثیب
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 کردن ییبازجو ازش و بردن رو اون بار نیچند یحت

 کریب مورد در یحت ای خواهرش شوهر مورد در تا

 زابلیا و رفت که یاال. ارنیب بدست ازش یاطالعات

 ًامخصوص. ختیر بهم یحساب یلیب کرد، فوت که هم

 .«شد الخمردائم هی به لیتبد گهید زنش مرگ از بعد

 با شارون کرد، تموم که رو دوم ۀکاس کارال

 خوش یدخترها از شهیهم: »گفت یاخالقخوش

 یحساب خوردنت غذا دنید. اومدیم خوشم اشتها

 .«کنهیم سرحالم

 رپ بار نیسوم یبرا رو کارال ۀکاس اصرار با شارون

 همراه یخاص محبت با کارال به هم یریها نگاه. کرد

 ور داشتن فرزندانشون یبرا که یدلتنگ هردو. بود

 ۀخون انگار. کنن جبران ما حضور با خواستنیم
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 مهمان چند حضور با داشتن که یجونیب و خاموش

 یاهتکه به. بود انداخته تکاپو به رو همه و شده گرم

. دوختم چشم بودن شناور سوپ یتو که یشلغم

 .گرم و یخونگ یغذا...گرم یغذا

 یلیخ خوردم رو مادرم دستپخت که یبار نیآخر از

 چشمم به مزاحم یاشک کردم احساس. بود گذشته

. نونمم غذا بابت: »گفتم و شدم بلند جا از. زد شترین

 .«گردمیبرم زود. بزنم قدم دیبا کمی من

 هوا. زدم رونیب خونه از یریها یهشدارها مقابل در

 وجود کوچه یتو ییروشنا چیه و بود شده کیتار

 رو ییهاهیسا که بود ماه کمرنگ نور تنها. نداشت

 در که ییسربازها یهاقدم یصدا. دادیم نشون

 یمشکوک حرکت هر تا زدنیم قدم شهر یهاابونیخ
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 دلم. دمیشنیم وضوح به رو کنن یابیرد رو

 ارالک ۀموشکافان نگاه که ییجا. باشم تنها خواستیم

 یسع و دمیخز خونهمهمون سمت به. نکنه دنبالم

 مشخص شد، باز یراحت به در. کنم باز رو در کردم

 کرده ریغافلگ رو اونا زور به امیلیو افراد یوقت که بود

 کردن مهروموم یبرا یفرصت یکس بودن، برده و

 یادیز یطلبکارها قطعًا. نداشت خونهمهمون یدرها

 رو بود نجایا که یارزشمند زیهرچ و اومده مدت نیا

 . بودن برده خودشون با
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. دمکر عبور نیزم یرو افتاده یهایصندل و زیم نیب از

 هب کفشم ته یگاه و بود فیکث و چرب نیزم کف

 شهگو کنار از یموندگ و کپک یبو. دیچسبیم ییجا

 .دیرسیم مشام به

 دیشا. خواستیم سکوت و یدنینوش یبطر هی دلم

. ردک دایپ نجایا خوب یدنینوش یبطر هی شدیم هنوز

 ادیز یسروصدا با ظرف و کرد برخورد یظرف به پام

 مطمئن تا موندم شده خشک سرجا. دیلغز نیزم یرو

 هب بعد. باشه نکرده جلب رو یکس توجه صدا بشم

 آشپزخونه به یسرک و رفتم سالن یانتها سمت

 یرو یکمرنگ صورت به مهتاب ییروشنا. دمیکش

 ور دستم. دید رو تار یهاهیسا شدیم و افتاده هاقفسه
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 داده شهیر که ییازهایپ تند یبو چرخوندم، قفسات در

 .زباله تعفن یبو و دهیگند یهایماه بودند،

 از یاثر و بودن ختهیر نیزم یرو ییهاشهیش خرده

 .نبود یاگهید زیچ ای یدنینوش

 که کردم فکر نیا به اومدم رونیب که آشپزخونه از

 نه؟ ای خست خونه نیا داخل امیلیو اتاق هنوز

 که شدم ییراهرو وارد و رفتم باال یچوب پله چهار از

 ینتهم نیساکن اقامت محل یعنی تریخصوص بخش به

 هب بود مادرش و پدر اتاق احتمااًل که اول اتاق. شدیم

 از یجور لیوسا و هالباس. بود فیکث و آشفته شدت

 هب پا یحت شدینم که بودن پراکنده و زونیآو جا همه

 .گذاشت اتاق
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 ربهت. بود یختنیر دور یهاوپرتخرت از پر دوم اتاق

 طعاق. بود افتضاح یدون زباله هی خونه تمام بگم بود

 تیوضع کردیم یزندگ نجایا بادپا که ییروزها

 .نبود فیکث و آشفته قدرنیا

 کرده فرار و کنده دل نجایا از که داشت حق مادرم

 .نفرت از پر یاخانواده به تعلق بند از. بود

 .بود داده حیترج یسگ یزندگ نیچن به رو ییتنها

 ...زمیعز مادر

 حس بود من یاجداد خونه نجایا کهنیا فکر از

 .داشتم یبیعج

 .خشم و بهت ،یناباور
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 انیجر من یهارگ درون که یخون که قتیحق نیا

 شتریب داشت انیجر هم امیلیو یهارگ یتو داشت

 .کردیم میعصبان

 ییاج. ستادمیا اسطبل مقابل و شدم خارج یپشت در از

 .بود کرده فیتعر رو دردناکش یهاخاطره امیلیو که

 بود بهتر. شدم مونیپش اسطبل داخل رفتن از

 ذشتهگ از یاثر دیشا کردم فکر نیا به اما گشتمیبرم

 .باشه مونده یباق اونجا امیلیو

 یفضا. شدم اصطبل وارد و دمیکش قیعم نفس چند

 زدم پلک یچندبار. بود ترکیتار هم رونیب از اسطبل

 .کنه عادت محض یکیتار به چشمام تا

 شامم به یاگهید یبو با ختهیآم اسب پهن و کاه یبو

 ...آشنا ییبو. دیرسیم
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 و سرد ز،یت یزیچ که بود لیتحل ریدرگ هنوز ذهنم

 .گرفت قرار گردنم ریز برنده

 یبکش سرک ییهرجا به دینبا که ندادن ادی بهت»

 «بل؟
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 ریشمش غهیت نامحسوس برق یرو و اومد نییپا نگاهم

 پیپ توتون یبو زودتر دیبا. موند رهیخ یکیتار در

 .دادمیم صیتشخ رو امیلیو

 ؟یرسوند نجایا به یسرعت چه با رو خودت»

 هک بفهمم بدونم؟ شتریب جدمون مورد در یدیترسیم

 «م؟یهست بادپا یقیحق وارث هردو ما
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 اما شد دهیشن یکیتار در پوزخندش یصدا

 .نمیبب رو صورتش تونستمینم

 نجایا به پات دونستمیم. فضول یکوچولو موش»

 .«یفهمیم برسه

 قبشع و فشردم گرفتم، محکم رو ریشمش لبه دست با

 غشتهآ رو ریشمش غهیت و شد دهیبر دستم پوست. زدم

 .کرد خون به

 .«نداره یتیاهم من یبرا گنج یدونستیم»

 .«زابلیا داشت تیاهم من یبرا»

 .«شمیم متنفر ازت قبل از شتریب هربار»

 :گفت و کرد غالف رو رشیشمش
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 ؟دمیکش زجر که ییجا ؟ینیبب رو یچ نجایا یاومد»

 «من؟ عذاب خونه

 ختماندا آغوشش در رو خودم بًایتقر رفتم، سمتش به

 دایپ با. رسوندم لباسش یداخل بیج به رو دستم و

 :گفتم و رفتم عقب یدنینوش یبیج یبطر کردن

 .«رمیگیم قرضش ازت»

 گزنده یتلخ. دمینوش رو یبطر از یمین نفس کی

 و دیکش رونیب دستم از رو یبطر. سوزوند رو گلوم

 :گفت

 مست یوقت که یدونیم. عروسک نکن یروادهیز»

 .«فتهینم یخوب یاتفاقا یکنیم

 داره مدت تمام که گهیم رو نیا داره یمرد هه»

 !«مسته و نوشهیم
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 و نشست کاه یهاتل از یکی یرو کرد، عبور کنارم از

 :گفت

 نجایا هاشب من. کن نگاه اطراف به خوب»

 نپه یبو هاملباس روز تمام ها،اسب کنار. دمیخوابیم

 و نجایا کردیم پرت منو که یهربار. دادنیم اسب

 آرزو. رهیبم کردمیم آرزو داد،یم یگرسنگ بهم

 که باشم داشته قدرت یقدر به یروز هی کردمیم

 لبط تا نداشت پول یوقت یدونیم. بکشمش بتونم

 .«من سراغ نجایا فرستادیم رو اونا بده رو مردها

 هب شیعصب یهازدننفس یصدا فقط کرد، سکوت

 و نشستم کشینزد کاه تل یرو. دیرسیم گوش

 هی و دمیکش رونیب سستش یانگشتا نیب از رو یبطر
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 و فشردم لباش به رو یبطر دم،ینوش گهید جرعه

 :گفتم

 .«یدار ازین شتریب خودت انگار»

 ور نفسش. کرد تموم رو یدنینوش یهیبق نفس کی

 یبو. کرد پاک رو دهنش دست پشت با و داد رونیب

 .بود شده مخلوط توتون یبو با الکل تند

 اهک یهاتل نیا ریز من نجا،یا فرستادیم رو اونا یوقت»

 مبه دستشون بار هی اگه دونستمیم. شدمیم پنهان

 اون و افتادم ریگ یچندبار. فتهیم یاتفاق چه برسه

 ونیمد رو زهایچ یلیخ یدونیم. داد نجاتم رمردیپ

 .«رمردمیپ اون

 رونیب رو یزیچ و دیچرخ هاکاه نیب ییجا دستش

 .یرمچ یبند و میضخ یابدنه با بلند یشالق. دیکش



 

Romanzo_o 2066 

 به بدنم یرو رو هازخم اون که هیشالق همون نیا»

 یارانهیحق یزندگ چه بزرگ یبادپا ینوه. گذاشته جا

 ...«اسب هی از رتریحق. داشت

 :گفت و داد هیتک اسطبل یچوب وارید به رو سرش

 و دوباره بتونم من تا بشن زنده دوباره شدیم کاش»

 .«کنم تجربه رو گلوشون دنیبر لذت دوباره

 ...نفرت حس از پر. بود گزنده و تلخ صداش لحن

 با. بودم آشنا باهاش شهیهم از شیب حاال که یحس

 ازش که یاپسربچه یبرا دلم کردم احساس حال نیا

 یکودک مقابل در من یکودک. سوخت زدیم حرف

 ...اون

 و دنیورزیم عشق بهم که داشتم یاخانواده من

 . داشتن نفرت ازش که یاخانواده امیلیو
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 نفرت اون و بودم گرفته ادی رو دنیورز عشق من

 ...رو

 . بود نیهم ما تفاوت

 لو رو ما. امیلیو یخودخواه اتخانواده مثل هم تو»

 دایپرو یخانوادگ نسبت نیا راز من کهنیا یبرا یداد

 .«بود یاخودخواهانه کار. نکنم

 رفتگ باال رو سرم. گرفتن قرار امچونه ریز انگشتاش

 :گفت و

 یول دلبر بکنم رو کار نیا داشتم دوست یلیخ»

 نیا من از زودتر یکی که دمیرس یوقت من متاسفانه

 .«بود کرده رو کار

 چطور داشت؟ خبر ما حضور از یک گه؟ید یکی

 بود؟ داده لو رو ما یکس
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 یتداع ذهنم در یرنگ یآب یزدهوحشت یهاچشم

 وکال یعنی. نبود ییایدر دزد هی شکیب که یکس. شد

 بود؟ داده لو رو ما
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 .دمیرسیم رو لوکا حساب وقتش به دیبا

 :گفتم و کردم امیلیو معطوف رو امتوجه

 کنم باور هوم؟ ؟یکنیم پنهان ازم رو یچ یدار گهید»

 ؟یزنیم شیآت و آب به یدار گنج هی خاطربه فقط که

 «نه؟ مگه هیچ گنج اون یدونیم تو

 رازهام همه یکنیم فکر چرا: »گفت و دیخند مستانه

 «بل؟ گمیم بهت رو
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 دلم کردیم صدام بل یوقت کردم، قروچه دندون

 .بکشم رونیب حلقش از رو زبونش خواستیم

 دش باعث نیهم نه؟ مگه یدید کینزد از رو بادپا تو»

 تو لمث دهیترس بچه هی وگرنه. یکن دایپ فرار زهیانگ

 .«کنهینم فکر فرار به هرگز

 :گفت و کرد کینزد گوشم به رو سرش

 فرصت از چرا بل؟ یبکش رو من یخواستینم مگه»

 «؟یکشینم منو چرا ؟یکنینم استفاده

 قبل دفعات مثل که یقدراون نه یول بود جیگ سرم

 ققنوس یاریهوش انگار. بشه خارج دستم از کنترل

 .بود گذاشته ریتاث هم من یاریهوش یرو

 نداره من یبرا یسود فعال تو مرگ. امیلیو زوده االن»

 ازت رو هستن مهم برات که ییزایچ اول گفتم
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. تیزندگ بشه مهمت ییدارا تنها یوقت تا رمیگیم

 ازت رو یدیدزد برادرم از که یزندگ وقتاون

 .«رمیگیم

 یوحش یدخترا از شهیهم: »گفت و دیخند بازهم

 .«ومدیم خوشم

 «؟یدید رو بادپا تو. امیلیو بده رو سوالم جواب»

 بهم سرش گذاشت، دستم یتو رو یخال یبطر

 لحن با. زدیم برق یکیتار در چشماش شد، کینزد

 گهید شب هی اگه ؟یخوایم جواب: »گفت یدارکش

 چطوره؟ دمیم رو سواالت جواب یبگذرون من با رو

 .«داره رو ارزشش
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 لمث اشخنده یصدا. بودم شده یعصب د،یخند دوباره

 در رخشمین به. شدیم دهیکش اعصابم یرو یخنجر

 :گفتم و دوختم چشم یکیتار

 .«امیلیو دارم یبهتر فکر هی من»

 نکهیا قبل و چرخوندم دستم یتو رو یخال یبطر

 یتو پشت از کنم کاریچ خوامیم بزنه حدس یحت

 و دش منقبض هیثان چند یبرا بدنش. دمیکوب سرش

 . افتاد نیزم یرو هوشیب بعد

 محرک و استراحت به تو دیشا. شد بهتر یطورنیا»

 یدب رو من یسواال جواب تا یباش داشته ازین مناسب

 .«لیو

 مایلیو به و ستادهیا من کنار کارال بعد ساعت مین

 .بود رهیخ هوشیب
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 «؟یدار یقصد نیچن واقعا»

 .ترکینزد رو دشمنت و دار نگه کینزد رو دوستت»

 اب امیلیو. ترهراحت المیخ باشه چشمم یجلو یوقت

 حماقت من به خودش دادن نشون و نجایا به اومدن

 .«کرد یبزرگ

 ور طناب. دیخند مندانهتیرضا بار نیاول یبرا کارال

 :گفتم و گرفتم کارال سمت به

 ونهگردیبرم یکشت به رو ما ققنوس. ببندش محکم»

 .«میدار ارزش با گروگان هی ما حاال. کارال
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 امیلیو
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 ریت سرش یتو یزیچ چشماش کردن باز محض به

 روعش یشونیپ و چشم از انگار که دیشد یدرد. دیکش

 شمچ بالفاصله. رفتیم شیپ سرش یانتها تا و شده

 و زیت یزیچ کردیم حس. دینال سرش درد از و بست

 نفس. کنهیم وارد فشار سرش یهاعصب به یسوزن

 باز چشم کرد یسع دوباره و داد رونیب رو دردناکش

 ونتک طورنیا پاش ریز نیزم ای داشت جهیسرگ. کنه

 مگه. داشت بودن شناور به هیشب یحس خورد؟یم

 یعیفج وضع نیچن با که بود کرده یروادهیز چقدر

 بود؟ اومده بهوش

 بعد و بود ایدر یبو کرد حس که یزیچ نیاول

 رو کیتار یفضا یشتریب یاریهوش با هاشچشم
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 یحت و بود شده خشک و سفت بدنش. دنیکاو

 طول یکم. بده حرکت رو هاشدست تونستینم

 و هادست. بشه خودش تیوضع متوجه تا دیکش

 درد و بودن شده بسته سرش پشت یستون به پاهاش

 .بود یتحرکیب از بدنش یخشک و

 هنوز انگار. بود زابلیا آورد ادی به که یزیچ نیاول

 ودب ادشی وضوح به بود، مشامش یتو زابلیا تن عطر

 بعد خاطرات اما بودن دهینوش هم کنار شبید که

 هچ دونستینم عماًل. بودن مبهم و کیتار یریتصو

  بودن؟ افتاده هاینظام ریگ. افتاده براش یاتفاق

. دیرسیم مشامش به مونده یغذا و کهنه شراب یبو

 دنبو آشنا ۀمتوج کرد، عادت یکیتار به که هاشچشم

 ! بود یآب زنبق یکشت داخل. شد طیمح
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 «؟یه د؟یشنویم صدامو اونجاست؟ یکس...یه»

 بسته رو هاشدست که یکس اما کرد تقال به شروع

 چند یحت که بود زده محکم رو هاگره چنان بود

 با در. بده تکون رو دستاش تونستینم هم سانت

 داخل به نور انعکاس و شد باز خفه یریرجیج یصدا

 . دیتاب

 به ییروشنا از که موند رهیخ یاهیسا به نگاهش

 مالاحت به و سبک ییهاگام. داشتیبرم قدم یکیتار

 . زنانه ادیز

 «بل؟»

 بعد و دیرس گوشش به یفلز شدن دهیکش یصدا

 هب ییصدا. نشست گردنش ریز ریشمش سرد یزیت
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 رو نم بگم دیبا بار چند: »گفت ریشمش ۀغیت یسرد

 «هوم؟ نکن صدا بل

: تگف و شد دهیکش یفیضع لبخند به لبش ۀگوش

 .«بل یکنیم دیجد یکارا ؟یریگگروگان»

 حکمم یمشت بعد یاهیثان و رفت عقب ریشمش ۀغیت

 دردآلودش آه یصدا. اومد فرود امیلیو صورت یتو

 ۀگوش از یسرخ خون ۀقطر. دیچیپ یکشت یانبار در

 ختهیر یموها سرش حرکت با د،یچک نییپا لبش

 رو دهنش یتو خون و داد عقب رو صورتش یتو

 . کرد تف رونیب

 «ل؟یدل»

 خون ۀقطر و آورد جلو دست شد، خم مقابلش زابلیا

 . کرد پاک رو
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 نفهم زبون ۀعالوبه شبید ۀشرمانیب شنهادیپ»

 .«بودنت

 «کنم؟یم کاریچ نجایا من یبگ بهم قراره خب. هوم»

 امیلیو به رهیخ یحس چیه بدون زابلیا یهاچشم

 یساتاحسا تمام بل کنه باور تونستینم امیلیو. بودن

 بود مطمئن. باشه داده دست از رو داشته بهش که

 منتظر احساسات وجودش عمق یتو ییجا هنوز

 آزارش نگاه نیا یسرما دنید. بودن شدن ورشعله

 مثل اقیاشت و شور از شهیهم بل یهاچشم. دادیم

 نقدریا هرگز لحنش و دیدرخشیم آسمون یهاستاره

 عاشق زدیم صدا رو اسمش یوقت.  نبود حالتیب

 او لبخند حالت به رو هاشلب که بود و کوتاه تلفظ

 هک یزیچ تنها یداشتن دوست بل از حاال و داشتیم
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 حالتیب یصورت سرد، ییهاچشم با یزن بود، مونده

 که دبو نجایا مشکل. بود یرسم و ردوستانهیغ یلحن و

 ۀهم وجود با زن نیا به نسبت وجود تمام با امیلیو

 . داشت لیتما و کشش بود کرده که یراتییتغ

 آزار قصد به نه بود شده کینزد بل به که یهربار

 یلبق. بود خودش کردن امتحان قصد به بلکه بل، دادن

 با دادینم نشون خودش از یاقیاشت یزن چیه یبرا که

 یگاه امیلیو که فتادیم تپش به یجور بل شدن کینزد

 . کردیم یخفگ احساس

 یکشش و عالقه بود دهید رو بل که یروز نیاول از

 یروز سه بود، کرده احساس خودش در بهش نسبت

 و ودنب اتشیتجرب نیبهتر بود، بل کنار رهیجز در که

 بل از کندن دل کنه اعتراف خودش به تونستیم
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 تجربه داشت حاال که یاحساس اما بود سخت براش

 یزیچ. بود یقبل یهاحس از فراتر یزیچ کرد،یم

 ...ترقیعم

 دکریم احساس. نبود یجسم یلیتما فقط که یحس

 نیا حضور عطش. شده یدیشد عطش دچار روحش

 ...زن

 یهاشب گهید یهاتوقفگاه در چه و ناتهام در چه

 و بود کرده هازن با یگذرونوقت صرف رو یادیز

 چیه به یلیتما چیه وجودش در که بود شده مطمئن

 ...نبود یحس چیه زهیغر جز. نمونه یباق یزن

 مقابلش برگشته گور از یروح مثل بل یوقت از اما

 هک بود افتاده جونش به یشیآت انگار بود شده ظاهر

 رو بل وجود ۀهم با. کنه فرار ازش تونستینم
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 دوست بل برگردوندن دونستیم اما خواستیم

 . ستین یراحت کار قبل یداشتن

 محال بود، دهیفهم رو یخانوادگ بزرگ راز بل که حاال

 . کنه اعتماد امیلیو به هرگز گهید بود
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 نه مگه یدینفهم حرفام از هم کلمه هی مطمئنم»

 «؟یکنیم فکر یجد ینطوریا یدار یچ به ام؟یلیو

 .کرد دایپ وضوح دوباره امیلیو ۀشد تار نگاه

 ییودستش به یادیز ازین که تشنه آدم هی از. متأسفم»

 «؟یدار یچ انتظار داره
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 ازب رو پات و دست یدار انتظار: »گفت کالفه زابلیا

 «کنم؟

 یدار انتظار: »گفت زیآمهیکنا و مشابه یلحن با امیلیو

 «بشاشم؟ شلوارم یتو نجایهم

 تا برد امیلیو طرف دو رو دستاش و شد خم زابلیا

 به آهسته رو سرش امیلیو. کنه شل رو هاطناب ۀگر

 از چقدر ستین مهم: »زد لب و کرد کینزد بل گردن

 من به دوباره آخرش عروسک، یکن یدور من

 .«یگردیبرم

 کف رفت، عقب یکم زابلیا و شدن شل هاطناب ۀگر

 ستپو و چسبوند امیلیو زبر ۀگون آهسته رو دستش

 . کرد نوازش رو صورتش
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 زایچ یلیخ من یول افتاده یاتفاق چه یندون تو دیشا»

 نداشته دوست منو یتونینم تو. امیلیو دونمیم رو

 قاتفا نیا. باشم متنفر ازت تونمیم من یول یباش

 مومت ضررت به یکن فکرشو که چهاون از شتریب قراره

 خاطرشبه یزود به که یدیدزد من از رو یزیچ. بشه

 هب دارم قصد...هیچ یدونیم اما. یبش مونیپش قراره

 هشیم رها که یاون بارنیا. ببرمش شیپ خودم سبک

 ...«ییتو. ستمین من رهیبم تا

 . شد ظاهر امیلیو یشونیپ یرو ینیچ

 نداشته دوستت تونمینم من یگفت که هیچ منظورت»

 «باشم؟

: تگف و کرد بلندش گرفت، رو امیلیو یبازو زابلیا

 ...«یفهمیم یزود به. امیلیو یفهمیم یزود به»
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 زابلیا

 

 یوحشتناک گروگان امیلیو که کردمیم اعتراف دیبا

 کرده یعصب رو خدمه هم یکشت یتو حضورش. بود

 بدون که بود یکس تنها الک جان. رو کارال هم و بود

 مقصد. کردیم میهمراه من ماتیتصم بردن رسوالیز

 . بود راکویس دیترد بدون یبعد

 فرود یکشت وسط درست ققنوس با یوقت گذشته شب

 ها،ملوان ۀزدوحشت یهاچشم مقابل در م،یبود اومده

 انتظار. بود ترزدهبهت همه از لوکا ۀچهر حالت

 دیبا. برگردم یکشت به سالم و زنده من نداشت
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 تباهاش گهید بار هی تونستمینم. بودیم بهش حواسم

 ...کنم

 «ست؟ین ضررمون به یکشت یتو امیلیو بودن یمطمئن»

 و محسوس شدن الغر وجود با. برگشتم اینا سمت به

 خوب حالش نظربه هاش،رچشمیز یگودرفتگ

 . اومدیم

 «ا؟ینا یبهتر»

 تونمیم. بهترم» :گفت و داد تکون آهسته رو سرش

 گرچه. کنم بلند رو نیسنگ یهابشکه دوباره

 یول هشینم قبل مثل گهید صورتم پوست یسوختگ

 «ده؟یم تیاهم یک
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. دمکر نگاه گردنش و نهیس بازوها، ۀسوخت قسمت به

 بدنش هیبق یول بود سوخته کمتر همه از صورتش

 . دادیم نشون وضوح به رو آتش و انفجار رد هنوز

 بودنش دور. دارم نگه کینزد رو امیلیو مجبورم»

 که بزنه ما ضد به ییکارها به دست شه باعث تونهیم

 یلوج دمیم حیترج. میریبگ رو جلوش میبتون سخت

 کردن باز یبرا ما. باشه بهش حواسم. باشه چشمم

 امیلیو داشتن با و میخوایم هم رو اونا یدهایکل گنج

 تانیکاپ گرفتن پس یازا در شهیم مجبور اونا یکشت

 .«بده بهمون رو دهایکل

 به نسبت ینگران وضوح به نبود، امیلیو نگران اینا

 . دمیدیم چشماش یتو رو خودم
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 یبیآس بهم اون ستین قرار. ستین ینگران یجا»

 امیلیو از که دارم قدرت قدراون حاال من. اینا برسونه

 .«نترسم

 یهاگره داشت که دیچرخ لوکا سمت به نگاهم

 :دادم ادامه و کردیم محکم رو هابادبان

 بخواد اگه یحت امیلیو. دارم یترمهم یهاینگران من »

 .«برسونه بیآس من به تونهینم هم

 اون: » گفت و کرد دنبال رو نگاهم مسر نگاهش

 «د؟یجد ملوان

 باالخره من و ستین درست موردش در یزیچ هی»

 .«هیچ اون فهممیم
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*** 

 و بودن دهیخواب هاملوان اکثر بود، شب یهامهین

 شیپ راکویس سمت به بادموافق دستان در یکشت

 که هبکش زبونم ریز از بود کرده تالش امیلیو. رفتیم

 رو هامسوال جواب یوقت تا اما میبر کجا قراره

 اب دنشید از. دادمینم جواب شیسوال چیه به دادینم

 از اما بردمینم لذت رکیت به شده بسته یهادست

 به نسبت نگاهش برق دنید اما. شدمینم هم ناراحت

 یبرا بودم حاضر یروز هی. بود آزاردهنده خودم

 همه شدن خواسته و عالقه از یناش برق اون دنید

 ...حاال اما کنم رها رو زیچ
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 و هنقش. شد جلب عرشه به امتوجه ییصدا دنیشن با

 نیب از یاهیسا. رفتم صدا دنبال و کردم رها رو سکان

 قدم هب قدم. رفت یکشت پشت به و کرد عبور هابادبان

 نجایهم از. کردم تماشا و شدم کینزد بهش

 داشت که بدم صیتشخ رو لوکا ۀیسا تونستمیم

 . دادیم انجام یکار

 . رفت آسمون به و دیپر عرشه یرو از یزیچ

  بر؟نامه کبوتر هی

 چرا؟ اما بود؟ داده لو رو ما یجا یطورنیا پس

 . کردم احضار رو ققنوس ذهنم با

 رو جلوش. برسه ییجا به دینبا پرنده اون کسینیف»

 .«ریبگ
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 دیدج ۀطعم بیتعق به و داد پاسخ دستورم به ققنوس

 آهسته ییهاگام با و دمیکش رونیب رو خنجرم. رفت

 گردنش ریز رو دستم. رسوندم لوکا پشت رو خودم

 :گفتم و بردم

 قتیقح بهتره ؟یریگیم دستور یک از ؟یهست یک تو»

 آب یتو هاکوسه واسه رو جسدت وگرنه یبگ رو

 .«ندازمیم

 و دچونیپ رو دستم نداشتم انتظار ازش که یمهارت با

 :گفت و دیکش رو رشیشمش. زد نیزم رو خنجر

 مهارت زن هی عنوان به. دمید قباًل رو اتمبارزه»

 .«یدار یخوب
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 از رمیشمش دنیکش رونیب یبرا یتالش کهنیا بدون

 یدار نویا جرات چطور پس: »گفتم بدم نشون خودم

 «؟یکن مبارزه باهام یبخوا که

 یباالتر مهارت چون دیشا: »گفت و زد یپوزخند

 .«دارم

 هیثان کی و بدم دستور هیکاف. ستین مهارت به یازین»

 یحت. کنهیم جدا گردنت از رو سرت کسینیف بعد

 .«یبزن رو ریشمش ۀضرب نیاول یبتون کهنیا قبل

 مگا به گام. ستادیا یکشت ۀلب و رفت عقب عقب

 . رفتم جلو همراهش

 ساحل هب زنده یبتون نکنم فکر ن؟ییپا یبپر یخوایم»

 .داره فاصله هالیما ما با ساحل نیترکینزد. یبرس

 به یکرد ارسال کبوتر اون با که یامیپ یدار دیام اگه
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 هشدار تبه دیبا برسه کنهیم بمونیتعق داره که یکشت

 ...«که بدم

 یرو آسمون از یزیچ که بود نشده تموم حرفم هنوز

 و هشکست ییپرها با آلود،خون یکبوتر. افتاد نیزم

 هب آغشته و کیکوچ کاغذ کهیدرحال شده، کج گردن

 . بود شده بسته پاهاش دور یخون

 .موند کبوتر یرو لوکا نگاه

 هب شمرمیم سه تا خب. یگرفت رو جواب کنم فکر»

 نیهم سرنوشت به هم تو ای یدیم جواب من سوال

 «؟یهست یک تو! یشیم دچار پرنده

 و فشرد رو ریشمش ۀدست. دیلرزیم خشم از دستش

 برخورد یصدا. کرد رهاش یدیناام با تینها در

  .شد منعکس ایدر یخال یفضا در نیزم به ریشمش
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 .«ایتانیبر ینظام گارد از دلتون،یم لوکا فرمانده»

 کاریچ نجایا ینظام مرد هی...ایتانیبر ینظام گارد

 کرد؟یم

 «فرستاده؟ تورو یک»

 ملکه طرف از: »گفت یآشکار یگستاخ با لوکا

 یکشت که ییایدر دزد یریدستگ یبرا دارم تیمامور

 .«کرد غرق رو ییایتانیبر

 دایپ نامع نگاهش نفرت انگار حاال...ییایتانیبر یکشت

 نفرت از پر ییهاچشم ریتصو وضوح به.  بود کرده

 درحال یکشت ۀعرش یرو از که داشتم ادی به رو

 . بود رهیخ بهم شدن غرق
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 :گفتم و فشردم ترمحکم رو خنجر

 دهید یکشت عرشه یرو آخر لحظه! ادمهی تورو»

 «؟یموند زنده چطور. بودمت

 تموم رو ناتمومت کار حاال نیهم یتونیم: »دیغر

 یتو یرحم چیه که دمید خودم یچشما با من. یکن

 !« یکشت رو گناهیب یآدما تو. نبود وجودت

 توش خنده از ییهارگه که ییصدا با گرفت، امخنده

 کارمون میهست ییایدر دزد ما: »گفتم بود مشخص

 گرانید مثل باشم یخوب آدم داشتم قصد یمدت هی! نهیا

 نیا تو موندن زنده یبرا کرد ثابت تجربه اما نباشم

 .«یباش هیبق مثل دیبا ایدن

 !«بکش منو ؟یهست یچ معطل: »گفت یعصب
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 خودم سمت به و برداشتم گردنش ریز از رو خنجر

 یتو مرد نیا یرانهیغافلگ حضور. چرخوندمش

 .باشه داشته  من یبرا ییایمزا تونستیم یکشت

 از اگه یول ایدر یتو بندازمت دارم دوست یلیخ»

 و فرستنیم رو گهید یکی اونا شم خالص شرت

 ...«گهید یکی بعدش

 ومن اونا برگردم ییایدر یدزدا یریدستگ بدون اگه»

 .«مبش کشته شرافتمندانه دمیم حیترج. کننیم اعدام

 که خوردیم تاب سرم یتو یادهیا کردم، فکر یکم

 .باشه خطرناک تونستیم

 هی فرمانده که یدار یخوب یجنگ یهامهارت احتماال»

 همگ یهست یخوب جنگاور تو. یبود ینظام یکشت

 «نه؟
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 یهارگ و بود کرده مشت رو دستاش نداد، جواب

 . بودن مشخص وضوح به دستش برجسته

 یخوب گرمعامله باشم، افتضاح یزیهرچ یتو من»

 .«لوکا فرمانده هستم

 .بود شده دورگه خشم شدت از صداش

 .«کنمینم معامله ییایدر دزد هی با من»

 ،رفتم جلو یناگهان طوربه و دمیکش یاکالفه نفس

 عقب رانهیغافلگ که شدم کینزد بهش عیسر چنان

 هلش عقب به قدرت همه با نیح نیهم در و رفت

 .دادم

 پرت نییپا به یکشت لبه از و داد دست از رو تعادلش

 به شروع و دمیشن رو آب یتو افتادنش یصدا. شد

 .کردم شمارش
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د...نه...هشت...هفت...شش...پنج...چهار...سه...دو...کی

 !ه

 !«باال ارشیب کسینیف»

 وکال بعد هیثان چند و زد رجهیش ایدر داخل به ققنوس

 هسرف و زدیم نفسنفس. افتاد عرشه یرو شده سیخ

 رونیب گلوش از آب یمقدار سرفه هر با کردیم

 .اومدیم

 راه تا زدم ضربه پشتش به دستم با و شدم دوال

 .بشه باز نفسش

 ای یدار راه دو تو و دمیم رو معامله هی شنهادیپ بهت»

 گهید بارنیا و نییپا ندازمتیم دوباره ای یکنیم قبول

 فرصت ماه سه ای دو من به! دهینم نجاتت کسینیف
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 نم بعدش رمیبگ انتقام خوامیم که ییکسا از تا بده

 .«دمیم بهت رو یدار الزم که یزیچ

 یموها گرفت، باال رو سرش شد، کمتر هاشسرفه

 رانهناباو بودن، دهیچسب صورتش به بلندش و سیخ

 «؟یکنیم میتسل رو خودت: »گفت

 دادن لیتحو یبرا تانیکاپ چندتا بهت من! نه که البته»

 .«ارزش با مهره چندتا. دمیم

 یرو موهاش از که یسیخ قطرات دست پشت با

 و تکوند رو دستش و کرد پاک رو دیچکیم صورتش

 .«هیبق نه! گردنیم تو دنبال اونا: »گفت

 شهیهم: »گفتم حوصلهیب و چرخوندم رو چشمام

 هاستفاد فکرتون از شماها از یبعض چرا که متعجبم

 ایدر یتو و شدم کشته من یبگ هیکاف فقط. نیکنینم
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 ییایدر یدزدا یهاتانیکاپ از چندتا بعدشم. شدم غرق

 هب مدال فیرد هی ینیبیم وقتاون ،یبد لیتحو رو

 !«ننکیم میتعظ بهت شهر هی و شنیم اضافه لباست

 .بود من به رهیخ بیعج یحالت با نگاهش

 «کنم؟ قبول رو یزیچ نیچن دیبا چرا»

 .«یبمون زنده کهنیا یبرا: »گفتم و دادم باال یاشونه

 تورو ادیب شیپ که فرصتش یمطمئن کجا از»

 «کشم؟ینم

 و دمکر اشاره بادبان یرو نشسته ققنوس به دست با

 چیه. متصله من به اون. نکن فکرشم یحت: »گفتم

 .«یکن عبور سدش از که ستین یراه
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 افهیق اون: »گفتم و گذاشتم غالف داخل رو خنجرم

 نیقوان طبق عمر هی! فرمانده رینگ خودت به رو

 یرو که یزیهرچ و نیقوان ماه سه ،یکرد یزندگ

 چیه ییایدر یدزدا ما. کن فراموش یداشت یخشک

 یور نجاستیا ما یایدن. میندار یخشک به یدلبستگ

. میدار فاصله تمدن با هافرسنگ تا کهیدرحال آب

 نهممک که هیزیو نیآخر ملکه یکوفت قانون اون نجایا

 یترمهم یزایچ یبرا ما. باشه داشته تیاهم برامون

 .«فرمانده میجنگیم

 صبح دهیسپ ای داشت که انداختم مونیآ به ینگاه

 .شدیم روشن

 وقت من چون یریبگ رو متیتصم زودتر بهتره»

 .«ندارم کردن تلف یبرا یشتریب
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 یتو. دیچرخیم ققنوس و من نیب مردد نگاهش

 آماده. شدیم دهید بزرگ یهاهدف مرد نیا یهاچشم

 خودش اعدام دستور که یاملکه یبرا نه. نبود مردن

 خدمت یکس به شدیم چطور. بود کرده صادر رو

 میتصم یراحت نیا به یوفادار هامدت از بعد که کرد

 بود؟ گرفته اعدامش به

 دهیچسب تنش به سشیخ یهالباس شد، بلند جا از

 .شدیم سرد یبخار به لیتبد نفسش و بودن

 «؟ینمون حرفت یرو اگه»

 دزد هی قول رو: »گفتم و گرفتم سمتش به رو دستم

 نتونم که دمینم یقول هرگز من. کن حساب ییایدر

 .«بمونم روش
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 خی یانگشتا. گرفت رو دستم و اومد باال مردد دستش

 درست معامله هی ما حاال: »گفتم و فشردم رو اشزده

 !«فرمانده میدار یحساب
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 دور از که یزمان خوب، یهوا هفته نیچند از بعد

 م،یرسیم میدار میبود مطمئن و میدید رو رهیجز

 از شدیم وضوح به رو نیا. ختیر بهم یجو اوضاع

 ابوتتب به رو یکشت که یتالطم و ایدر بلند امواج

 هب نیخشمگ امواج برخورد یصدا. دیفهم بود انداخته

 و بود ختهیآم درهم رعدوبرق یصدا با یکشت ۀبدن

 کرده تصاحب رو یخاکستر آسمون اهیس یابرها

 چنان یکشت و بود گرفته شدت صبح دم طوفان. بودن
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 سالم میکردیم دعا فقط که بود شده گرفتار امواج نیب

 متوجه اوضاع شدن ترآروم با. میبرس یخشک به میبتون

 افتاده دور نقشه ریمس از م،یشد یتربزرگ مشکل

 کدوم هب دیبا و مییکجا میدونستینم بًایتقر و میبود

 چیه ستارهیب و ابر از آکنده آسمون. میبر سمت

 مه مثل دورمون طیمح کرد،ینم بهمون یکمک

 مدام نماقطب و بود مبهم و گنگ یرنگ یخاکستر

 یباال از کارال. دادینم نشون رو جهت و دیچرخیم

 :زد ادیفر دکل

. وننمشیبب تونمینم. میکرد گم رو الک جان یکشت»

 .«تانیکاپ مییتنها کاماًل کنمیم فکر
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 شل یهاطناب کهیدرحال نیسباست هاملوان از یکی

 بهتر: »گفت کردیم محکم دوباره رو هابادبان ۀشد

 «م؟یبرس یخشک هی به تا میبر شمال سمت به ستین

 به چشم و چرخوندم سکان دور ترمحکم رو انگشتام

 که یبخار و انداختم مرطوب و سیخ ینماقطب

 از چقدر نبودم مطمئن. بود نشسته اششهیش یرو

 .میشد دور ریمس

 ...«نجایا ایب لوکا؟»

 رو یکشت داخل شده جمع آب داشت که یسطل لوکا

 . اومد من سمت به و کرد رها کرد،یم یخال باهاش

 «تان؟یکاپ بله»

 «م؟ییکجا ما یبد صیتشخ یتونیم»
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 .دوخت نماقطب به چشم و گرفت دستم از رو نقشه

 .«دمیند یبیعج ۀنقش نیچن تاحاال من»

 شده یطراح یهانقشه فقط لوکا زدم،یم حدس

 ییایدر یدزدها ۀنقش از و بود بلد رو ایتانیبر توسط

 و گرفت باال سمت به رو نگاهش. آوردینم در سر

 :گفت

 «د؟یریگینم کمک ققنوس از چرا»

 یکمک نتونست یبیعج طرز به یول...خواستم ازش»

 رو شیابیجهت قدرت فضا، نیا مه، نیا انگار. کنه

 یطورنیا یبود دهید تاحاال. کن نگاهش. کرده مختل

 «نخوره؟ تکون و نهیبش دکل یرو آروم

 ۀخواست به. دیچرخ باال سمت به من همراه نگاهش

 لوکا، یهاچشم مقابل رو خودش فقط ققنوس من
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 به قادر هیبق و بود کرده ظاهر کارال و اینا فلور،

 . نبودن دنشید

 اربمرگ یسکوت در کرده کز رنگ اهیس یپرها با حاال

 نشون یواکنش چیه و نشسته دکل یرو بیعج و

 رو یکشت یفضا از جلوتر یزیچ انگار. دادینم

 لمقاب در. دادینم نشون پرواز به هم یلیتما و دیدینم

 . بود کرده سکوت فقط من یاصرارها

 دور میدار انگار: »گفت و شد ظاهر ما نیب اینا

 وارید هی کنمیم احساس. میچرخیم خودمون

 کار هم نماقطب. گرفته رو دورمون یخاکستر

 «م؟یبد ادامه ریمس نیا به دیبا چقدر...کنهینم

 کارال. میبخور صخره به ممکنه: »گفتم و دمیکش آه

 «.متنفرم تیوضع نیا از. نهیبب رو جلو تونهینم
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 انداخت بهش ینگاه گرفت، دستم از رو نماقطب اینا

 نیا چرا بگه بهمون تونهیم نفر هی فقط: »گفت و

 .«تانیکاپ افتاده اتفاق

 زبون به کهنیا از قًایعم اما. دونستمیم رو جواب

: فتگ من واکنش یتماشا با لوکا. بودم متنفر ارمشیب

 «ام؟یلیو تانیکاپ»

 لعنت: »گفتم و دمیساب هم یرو رو دندونام

 ریگ یطورنیا نهیبب کهنیا از خورمیم قسم...بهش

 .«برهیم لذت میافتاد

 «سراغش؟ برم من: »گفت اینا

 مارمولک اون. دهینم جواب تو به. نداره دهیفا نه»

 .«زنهیم حرف من با فقط
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 ریمس به حواست: »گفتم و دادم لوکا دست رو سکان

 .«برگردم تا باشه
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 یهاهخمر به عیسر رفتمیم نییپا که یچوب پلکان از

 فکر نیا به و کردم پر رو هاجام از یکی. زدم شراب

 کوتاه چقدر دیبا امیلیو دهن کردن باز یبرا کردم

 اب حاال بودم ققنوس قدرت به یمتک که یمن ام؟یب

 کردمیم ضعف احساس ققنوس یناگهان شدن ساکت

 . بودم شده امیلیو محتاج دوباره و

 هب شده بسته رو امیلیو ۀیسا. کردم باز رو انبار در

. بود خواب و افتاده شونه یرو سرش که دمید رکیت

 اجازه بارکی فقط و روز، طول در غذا وعده کی با
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 مدام خاطربه بدنش تمام عماًل ،ییدستشو یبرا

 دو نیا طول در. بود شده زخم حالت کی به نشستن

 و بودم داده بهش وشوشست اجازه بارکی فقط هفته

 بود شده فیکث خاک و دوده خاطربه صورتش تمام

 قطف و نکرده باز اعتراض به زبون هم بارکی یحت اما

 جنون به رو من خردکناعصاب لبخند همون با

 . رسوندیم

. دمش رهیخ صورتش به و نشستم کشینزد نیزم یرو

 بود، شده پاک بایتقر هاشچشم دور اهیس خط

 ود،ب دهیرس هاششونه به بًایتقر و شده بلند موهاش

 اشچهره. بود شده نامنظم لشیبیس و درومده ششیر

 به هیبش شتریب و کردیم فرق شناختمیم که یامیلیو با

 . بود خسته یمرد
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 و دنیلرز هاشپلک من نگاه و حضور حس با

 و داد بدنش به یوقوسکش. شد باز چشماش

 .دیکش یاازهیخم

 «دم؟ش دنتونید به مفتخر شده یچ...تورنادو تانیکاپ»

 .«شده زنبهمحال افتیق»

 هی تونستمیم بود باز دستام اگه کنمیم فکر هوم»

 .«بکشم سروصورتم به یدست

 جام به ینگاه. گرفتم مقابلش رو یدنینوش جام

 «؟یکن مسمومم یگرفت میتصم: »گفت و انداخت

 و راحت قدرنیا ذارمیم یکرد فکر. نه که معلومه»

 «؟یریبم زجر بدون

 . دیقاپ دستم از رو وانیل و اومد جلو دستش
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 .«من سراغ یاومد که هست یمشکل هی پس خب؟»

 !باهوش یعوض

 میودب رهیجز کینزد بود، راکویس سمت به رمونیمس»

 .«میشد گم ناکجاآباد یتو حاال. شد طوفان که

 به لحظه چند نگاهش. شد متوقف لبش کینزد جام

. ردآو نییپا رو دستش بعد و موند رهیخ مبهم یانقطه

 «اطرافمون؟: »گفت و شد یجد صداش

 کنهیم کار چشم تا. ستین الک جان یکشت از یخبر»

. داره وجود رنگ یخاکستر مه یطوس سد هی مثل

 ...« و نهیبب رو یزیچ چیه تونهینم کارال

 میونتینم: »گفتم و گرفتم چشماش مقابل رو نماقطب

 .«میبد صیتشخ رو ریمس
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 خودم مقابل نخورده دست رو وانیل کرد، یفیخف هوم

 که کنم کمک یآدم به دیبا چرا: »گفت و گذاشت

 «بکشه؟ منو زودتر خوادیم

 نفس کی چشماش مقابل و برداشتم رو جام

 از هک کنه یکمک رایس ممکنه چون: »گفتم و دمیسرکش

 .«بشم مونیپش کشتنت

 مگ ابد تا نجایهم بذارم دینبا چرا اد؟یم من ریگ یچ»

 «د؟یبش

 ذوقهآ باالخره. امیلیو ییما با هم تو فتهیب یهراتفاق»

 .«شهیم تموم

 «نه؟ مگه رمیمیم که صورت هر در. ستین مهم برام»

 . دادم فشار هم یرو رو هاملب
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 عوض رو هاتلباس ،یبشور رو خودت دمیم اجازه»

 من نظارت تحت و یکن اصالح رو صورتت ،یکن

 .«یباش آزاد عرشه یرو روز طول در ساعت چند

 !«هیعال! عمل یآزاد چقدر: »گفت و دیخند

 یراب یکس گهید...امیلیو برم نجایا از و شم بلند اگه»

 .«یریبم یگرسنگ از تا ادینم بهت دادن غذا

 . بود خنده از پر هنوز نگاهش

 چون کنمیم کمک بهت یول. نداره تیاهم برام واقعًا»

 حالت یگردیبرم رایس شیپ از یوقت نمیبب دارم دوست

 .«هیچطور صورتت

 . کردم نگاهش منتظر

 «افتاد؟ اتفاق نیا راکویس کینزد»
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 .کردم اکتفا سرم دادن تکون به

 یباز باهات داره دنشید یریم یدار که یهمون»

 .«یدیفهمیم زودتر نویا دیبا یزرنگ که تو. بل کنهیم

 «را؟یس: »گفتم و کردم اخم

 ...«رایس: »گفت و داد تکون دییتأ ۀنشون به رو سرش
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 اما. بود کرده شروع رو یباز نیا بزرگ یرایس پس

 هدف ای کنه؟ امتحان رو من خواستیم چرا؟

  داشت؟ یاگهید

 «م؟یبر رونیب ازش دیبا چطور»
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 دیبا خب؟: »گفت و کرد خم چپ به یکم رو سرش

 «کنم؟ کاریچ

 .«یکارچیه»

 «؟یکار چیه یچ یعنی»

 .«برسه رهیجز به یکشت نیا خوادینم اون»

 :دمیغر امیلیو ناقص حاتیتوض از کالفه

 رو الک جان خودت با تو ؟یستین متوجه چرا؟»

 رو شما احتماال که جاسوس یکشت چندتا و یآورد

 گم اب. بره راکویس به تونهینم یهرکس. کننیم دنبال

 گم رو راهشون هم هیبق و الک تو، یکشت شدن

 .«کننیم

 .«نمیبب رو رایس دیبا من اما»
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 به وتور خودش یبذار دیبا ؟ینیبب رو رایس یخوایم»

 .«ببره اونجا

 «.امیلیو نزن حرف ییمعما من با: »گفتم و کردم اخم

 .«بپر»

 «؟یچ: »گفتم متعچب و رفتن باال ابروهام

 رو ریمس خودش نه،یبب تورو بخواد اگه رایس! بپر»

 .«دهیم نشونت

 رو گولش دوباره کردیم فکر بود؟ کرده مسخره منو

 خورم؟یم

 «من؟ کردن غرق ام؟یلیو یدار یانقشه چه دفعه نیا»

 ...«نداره یربط من به. یند انجامش یتونیم»
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 دلم و بزنم صورتش یتو مشت هی خواستیم دلم

 .گرفتم رو خودم یجلو یول شه خنک

 تنها اما .قبول باشه بپرم؟ دیبا یگیم تو...باشه...باشه»

. نمکینم رو کار نیا تنها ا،یدر یتو بپرم قراره اگه! نه

 .«یایم من با تو

 سهیک یتو رو داشتم الزم که یلیوسا و رفتم انبار ته

 یپا و دست طناب. بستم محکم رو درش و گذاشتم

 گره خودم دست به و کرده باز ستون از رو امیلیو

 . زدم

 من کنار هم تو رمیبم من اگه. امیلیو میریم باهم»

 ...«یریمیم
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 یدبلن یصدا با. دمشیکش باال خودم دنبال پلکان از

 و هنیبب رو رایس خوادیم که ستمین یاون من: »گفت

 !«کنه معامله

 رایس که یاول ۀدفع. امیلیو رمینم تو دام یتو تنها من»

 رو من یپا تو...یبرد مالقاتش به رو من تو دمید رو

 .«منه نوبت حاال. یکرد باز اناتیجر نیا به

 در کارال و بودن ستادهیا یکشت وسط سردرگم هاملوان

. بودن ممکن دنشید که کنه دایپ رو یریمس بود تالش

 .رفتم فلور و اینا سمت به

 لمشک نیا رفع یبرا جالب ۀینظر هی لیو تانیکاپ»

 دیبمون منتظر و دینکن یکارچیه خوامیم ازتون. داره
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 اشهب لوکا به حواست اینا. دیکش طول یلیخ اگه یحت

 «ه؟باش نسپر بهش تنها رو یکشت برندار چشم ازش

 .«تانیکاپ چشم»

 «؟یکن کاریچ یخوایم: »گفت نگران فلور

 و موند رهیخ ایدر آلودکف و مواج سطح به نگاهم

 .«بپرم خوامیم: »گفتم

 ماغهد ۀلب سمت به بپرسه یسوال یکس کهنیا قبل

 . دمیکش خودم دنبال رو امیلیو و رفتم

 .«نهیبب رو من بخواد رایس دونمیم دیبع»

 .«امیلیو نزن حرف»
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 جلو رو امیلیو و دمیچیپ دستم دور محکم رو طناب

 لندب اقبالت و بخت ۀستار دوارمیام: »گفتم و دمیکش

 .«باشه

 نییپا سرش پشت خودم و دادم هلش فشار هی با

 . دمیپر

 تا شد باعث بود، سرد خی مثل که یآب در رفتن فرو

 مپوست. بشه سرما از یناش شوک دچار استخونم مغز

 یارچندب. شد حسیب بعد و افتاد گزگز به لحظه چند

 بتونم رنگ رهیت آب و هاحباب نیب در تا زدم پلک

 بودن تهبس خاطربه تر نییپا یکم که نمیبب رو امیلیو

 و بود زده خی بدنم تمام. کردیم تقال هاشدست

 کردن شنا یبرا یادیز توان دستام کردمیم احساس

 و سوختیم سرما شدت از امنهیس ۀقفس ندارن،
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 به نژیاکس کمبود از سرم. بود شده کند قلبم ضربان

 یتو مونده یباق یهوا زانیم کردم حس و افتاد جیگ

 دوام قهیدق چند از شتریب بتونم که ستین قدراون امهیر

 . ارمیب

 ...نبود ققنوس از یخبر

 ابطن. بود شده قطع من با کامل ققنوس ارتباط انگار

 یهالباس کنم، شنا کردم یسع و کردم رها رو امیلیو

 دنب انگار و بود شده نیسنگ آب یسیخ خاطربه تنم

. دیکشیم نییپا منو داشت هالباس نیب محصورم

 نت از رو نمیسنگ کت و کردم باز رو لباسم یهادکمه

 حس رو یندیخوشا یسبک لحظه چند یبرا. درآوردم

 . دمیچرخ خودم دور هدفیب بعد و کردم

 ...فتادینم یاتفاق
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 ...بود گفته دروغ امیلیو

 نیهم به بود؟ من کردن غرق فقط کار نیا از هدفش

  بودم؟ خورده گول دوباره یراحت

 آب فشار انگار. سوختیم ییهوایب فشار از امهیر

 رو خودش امیلیو د،یکشیم نییپا سمت به رو من

 میخو تیوضع متوجه ستاد،یا مقابلم و دیکش باالتر

 و زدن چنگ لباسم به اشبسته یدستا. بود شده من

 ینفس. بمونه باال میاریهوش تا داد تکون محکم رو من

 یاوزنه پاهام و دست به یکس انگار و بود نمونده برام

 باال ور خودم تونستمینم که بود کرده زونیآو نیسنگ

 احساس و گرفتن رو دستام امیلیو یهادست. بکشم

 یبرا. شمیم شناور دارم و شده سبک سرم کردم
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 آن کی در شور آب و کردم باز رو دهنم هوا دنیبلع

 ...کرد پر رو امهیر یفضا

 نیآخر امیلیو یکیتار در شده محو و تار صورت

 در رو زیچ همه اهیس یموج و دمید که بود یریتصو

 .برگرفت
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. کردم باز چشم صورتم یرو یزیچ حرکت حس با

 که ییگرما شد،یم دهیکش صورتم یرو آهسته یدست

 باز چشم. بود امزدهخی و سرد پوست ای تضاد در

 رمیتصو نیاول بودم، دهید که یریتصو نیآخر و کردم

 .شد
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 سیخ یهالباس سرما، از شده سرخ یصورت با امیلیو

 .بود نشسته کنارم برهنه بایتقر یبدن و

 باال رو آب از یادیز بًایتقر حجم و زدم عق چندبار

 من یرو که شدم لیو یهالباس متوجه. آوردم

 :مگفت بدخلق. بشه گرم یکم بدنم تا بود انداخته

 «م؟ییکجا»

 .«راکویس»

 «چطور؟»

 نجایا اومدم بهوش یوقت تو مثل منم دونمینم»

 .«میبود

 ستین قرار کارا نیا با: »گرفتم سمتش به رو لباسش

 .«بپوش رو لباست. یایب چشمم به
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 .نداشتم محبتش به یازین من

 حاال گرچه نبود، پاهاش و دست دور هاطناب از یاثر

 .نداشت یتیاهم گهید نجایا

 امپاه و دست شدم، بلند یسخت به.« بده نشون راهو»

 یدیسف ریز یکبود یهاحلقه و بود شده مرده خون

 .شدیم دهید پوستم

 .«طرف نیا از»

 نبود ازین یحت. افتادم راه به لیو دنبال حرفیب

 لهسروک یارمنتظرهیغ طوربه. میبر رو یادیز مسافت

 افتاده انجیا میمستق آباد ناکجا از انگار. شد دایپ کلبه

. بود داشته برم ترس بودم نجایا که حاال. میبود

 که یکس با ییارویرو. مبهم و موهوم یترس احساس

 .دونستمینم رو تشیماه
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 به مقد امیلیو ستادم،یا در مقابل و رفتم باال هاپله از

 حضورش که بودم زاریب خودم از. اومد کنارم قدم

 یصدا با در. شدیم ترسم شدن کم و یتسل باعث

 یزیچ تنها محض یکیتار و شد باز هم از یریرجیج

 .بود مشاهده قابل باز مهین در از که بود

 .من بعد و رفت داخل اول امیلیو

 یمانز تا گفت بهم یحس و شد بسته سرمون پشت در

 .شد نخواهد باز گهید در نخواد رایس که

 .«بزرگ یرایس به درود: »گفت احترام با امیلیو

 «؟یآورد یشکشیپ: »زد لب آهسته سپس

 اون و گذاشتم امیلیو دست یتو رو شده سیخ سهیک

 .کرد رها نیزم یرو آهسته رو سهیک



 

Romanzo_o 2126 

 ای دنیخز یصدا به هیشب د،یرس گوشم به ییصدا

 افتادن یصدا. نیزم یرو یزیچ شدن دهیکش

 خاطربه. دمیشن رو نیزم به سهیک از هایشکشیپ

 ییشنوا تنها و نبود دنید قابل یزیچ مطلق یکیتار

 .کنه کمک اتمیذهن به تونستیم که بود

 و دیرس گوش به یآورتهوع توروق ترق یصدا

 .شدن خورده

 م،کردیم استشمام رو بوش شد، کمینزد امیلیو بدن

 .کلبه کننده خفه یفضا زننده و تند یبو کنار در

 «مون؟یم مغز بود؟ یچ یشکشیپ»

 مغز: »زدم لب آهسته و فشردم هم یرو رو چشمام

 ...«انسان چهار

 ...یکشت یشده کشته یهاگروگان
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 نگه سالم رو مغزشون بودم فکر به لحظه همون از

 .رایس به یشکشیپ یبرا دارم

 ور فضا دوباره سکوت و شد تموم که دنیبلع یصدا

 .کرد پر

 .زدن فحر به کرد بمیترغ پهلوم به یاسقلمه با امیلیو

 ندهیآ سرنوشت خواهران خواستم،ینم رو ندهیآ من

 ترس داشتم یسع که یلحن با. بودن داده نشونم رو

: تمگف باشه احترام با ختهیآم و نشه منعکس درونش

 یامعامله خاطربه منه، همراه که یمرد بزرگ، یرایس»

 سرنوشت دست اما. دیکش مرگ کام به رو من شما با

 .«کنم معامله تا اومدم و موندم زنده من. بود من همراه

 :گفت گوشم کنار و شد حلقه مچم دور امیلیو دست

 «...بل یستین معامالت نیا اهل تو! نکن رو کار نیا»
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. شد دهیکش عقب امیلیو و کرد دنیوز به شروع باد

 هب شدم کینزد رفتم، جلو یکیتار یتو قدم به قدم

 ارانگ. کنم احساسش تونستمیم که یکیتار حضور

 طرف هر از رو نگاهش بود، رهیخ من به میمستق

 وجود مردار و یدگیگند یبو کردم،یم احساس

 .کردمیم حس رو اشدهیپوس

 ...بود کینزد من به

 یزیچ انگار اما بشه مانعم که کرد باز دهن امیلیو

 . بست رو دهنش ینامرئ

 هب و باشم ییایدر دزد نیقدرتمندتر. کنمیم معامله»

 باشه بازم ییبها هر ازاش در کنم غلبه دشمنانم

 .«دمیم
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 و شد باز کلبه در. دمیشن رو لیو خفه ادیفر یصدا

 ...موندم تنها من. شد انداخته رونیب امیلیو

 ...نیزم یرو ییپاها شدن دهیکش یصدا

 ...خرخرآلود یهانفس یصدا

 مغز تا و خوردیم گوشم الله به که بیعج ییسرما

 .دیرسیم استخونم

 طرف دو از ییصدا. دهیگند جنازه صدها یبو

 .شد تکرار گوشمیتو

 مثل درد. فشردم گوشم یرو و بردم باال رو دستام

 تاوان .انداخت چنگ بدنم سلول به سلول به زیت یغیت

 بود؟ نیا رایس یصدا دمیشن
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 و بده شکاف درد از رو مغز تونستیم که ییصدا

 بندازه؟ تشنج به رو بدن

 گوشم پرده و افتاده لرزه به درد از میصوت یتارها

 سرم یتو یصدا کردمیم احساس. دیکشیم سوت

 .شهیم تکرار و تکرار نداره، یتموم

 :زدم ادیفر

 ...«قبوله...کن تمومش...قبوله...قبوله»

 تادهفین یاتفاق هرگز انگار د،یرس سکون به زیچ همه

 مغزم. بودن دردناکم یهاقهیشق یرو هنوز دستام. بود

 .سوختیم درد از

 داشت؟ یدرد نیچن رایس یصدا دنیشن چرا
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 رو یپوست کاغذ روس یزیچ شدن دهیکش یصدا

 یرو پام مقابل یپوست کاغذ بعد یالحظه. دمیشن

 .افتاد نیزم

 سرد یزیچ به انگشتام دارم، برش که شدم خم

. دزیم نبض که چسبناک و مواج لزج، یزیچ برخورد،

 دست زدهوحشت رایس بدن از یقسمت لمس فکر از

 چنگ رو یپوست کاغذ کورمال کورمال. دمیکش عقب

 رونیب رو خودم شد، باز کلبه در. دمیدو عقب و زدم

 .شد بسته سرم پشت بلند ییصدا با در و کردم پرت
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 و شدن حلقه بازوهام دورم امیلیو یهادست یآن به

 .نشست گوشم یتو صداش
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 «بل؟ یکرد کاریچ تو ؟یکرد کاریچ»

 یصدا ریتاث که حاال. ترگنگ ذهنم بود، گنگ نگاهم

 بآ یتو مغزم کردمیم احساس بود رفته نیب از رایس

 .شده ورغوطه

 ینگران رنگ. نبود درست امیلیو صورت یتو یزیچ

 الشیخیب شهیهم یچهره به نگاهش در نشسته

 تریواقع بودن، یواقع هاشچشم ینگران اما. اومدینم

 .بودم دهید درونش حالتابه که یحس هر از

 .«بل بزن حرف ؟یکرد معامله باهاش چرا چرا؟»

 .«بود الزم چون»

 و بردم باال دست. بود بهیغر هم خودم یبرا صدام

 دامص بود، سرد خی مثل پوستم کردم، لمس رو گلوم

 .سردتر
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 «؟یکرد معامله رو یچ»

 یدونب بود قرار اگه: »گفتم و کردم نگاهش استفهام با

 به منو موردش در زدن حرف. نداختینم رونیب تورو

 «رفته؟ ادتی. دهیم کشتن

: دینال مستاصل بعد و دیچرخ کلبه سمت به نگاهش

 «بل؟ یکنیم یدار کاریچ»

 ودمب دهید من که یزیچ اون. بدم حیتوض تونستمینم

 سرنوشت، خواهران ریتصو نیدوم. بود دهیند رو

 ...رایس با معامله درحال من ریتصو

 . دادمیم انجامش دیبا

 در که یزیچ. بود ذهنم درون ییجا هنوز رایس یصدا

 یدرخواست هر انتظار. بود خواسته من، خواسته یازا

 بودم دهیشن که یزیچ جز یدرخواست هر داشتم، رو
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 نیا به قدم یوقت کردم،یم قبول دیبا. نبود یاچاره اما

 دیبا کردم معامله سرنوشت خواهران با و گذاشتم راه

 .کردمیم یط رو شده نییتع ریمش

 .داد تکونم یدست

 «؟یشنویم صدامو»

 . اومدم رونیب خلسه از

 خاطربه ؟یکنیم کارو نیا یدار چرا چرا؟ بگو بهم»

 «گنج؟

 هک بود یزیچ نیآخر گنج...بود یبزرگ نیتوه گنج؟

 .بودم دنبالش

 یبرا گنج: »گفتم و گرفتم رو دستش سرد قالب

. ترممهم زیچ هی دنبال من. مهمه تو امثال ییآدما
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 موندگار اسمش و داشت قدرت بادپا پدربزرگمون

 خوامیم. میهست بادپا حق به نیوارث تو و من. شد

 یدشمن از هرگز گهید که باشم داشته قدرت قدراون

 .«نترسم

 .«یبترس یزیچ از دیبا چرا! یندار یدشمن تو»

 یبرا و گرفت نشونه رو چشماش میمستق نگاهم

 .کردم اعتراف بار نیاول

 و یکرد رهام یسنگ نیزم اون یرو اونجا، یوقت»

 ییتنها در یمرگ از ترس. امیلیو دمیترس من یرفت

 و یکیتار در شدنت محو و رفتن ریتصو. محض

 در یوحشت چنان بود دهیچیپ وجودم یتو که یدرد

 .بودم نکرده لمس هرگز رو رشینظ که کرد جادیا من

 زیچ همه من یبرا. دهیرس انتها به انسان هی صالیاست
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 خودم یقدم کی در رو مرگ و بود شده تموم

 .«دمیدیم

 گلوش بکیس و دیلرز هاشچشم مردمک در یزیچ

 .خورد تکون

. امیلیو بذاره انسان یرو یقیعم اثرات تونهیم ترس»

 رفتن و موندم. کنمینم فراموش هرگز رو ترس اون

 در برادرم کردم، تماشا یدیناام با رو یکشت و تو

 از یموجود روز هفت. شد سنگ به لیتبد من آغوش

 و مردم روز هر من و کرد هیتغذ وجودم ذره ذره

 قدرت یقدراون خوامیم حاال. شدم زنده دوباره

 هتجرب رو یترس نیچن هرگز گهید که باشم داشته

 ...«شدن رها ترس. نکنم

 «بود؟ یچ موجود هی کردن هیتغذ از منظورت»
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 .«یفهمیم وقتش به»

 . شدم بلند جا از و زدمش عقب شدت به

 یدار ببخشم تورو ممکنه یروز هی یکنیم فکر اگه»

 .«یکنیم رو تیزندگ اشتباه نیتربزرگ

 سکوت در امیلیو که بود زننده چنان کالمم نفرت

 .شد رهیخ بهم فقط

 ریتصاو یرو نگاهم و کردم باز رو یپوست کاغذ

 .دیچرخ

 یصفحه یرو صیتشخ قابل اما بیعج یاشکال

 سانان بدن از بودم مطمئن که یپوست. بودن یپوست

 مقابل. ایدر و نیزم آسمون، شکل، سه. شده درست

 بود، دهش ققنوس به لیتبد که تخم هی ریتصو آسمون

 مقابل و ییایدر انسان هی بعد ریتصو ایدر  مقابل
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 کنار. داشت قرار بیعج درخت هی ریتصو یخشک

 و دشیم دهید یقیموس به هیشب ییهاعالمت ریتصاو

 به  و شده متصل بهم ریتصو وسط در سه هر

 . دنیرسیم قفل هفت با یاصندوقچه

 تهف و بود بادپا گنج صندوقچه. رفتن باال ابروهام

 نبودن؟ یکاف ییتنها به دهایکل یعنی د؟یکل

 . ردکیم تماشا رو یپوست کاغذ داشت  کنار از امیلیو

 یزیچ انگار اما. دشیکل هفت و بادپاست صندوقچه»

 .«داره تا سه نیا به ازین داخلشه که

 :گفت و گذاشت آسمون بخش یرو رو دستش

 ...«ققنوس آواز»
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 ریتصو به و شده دهیکش صفحه یرو انگشتش

 .کرد اشاره یا.گهید

 ...«رنیس آواز»

 :گفت دیترد با و اومد یخشک سمت به بعد

 «درخت؟ هی ینوا»
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 مردد یزیچ مورد در امیلیو دمیدیم که بود بار نیاول

 ققنوس داشت، خبر ققنوس حتمًا. دونهینم و شده

 یدوتا دونستیم حتمًا و بود نخ سه نیا سر کی

 . هستن یچ گهید
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 تنم یسرما احساس با کردم، لوله رو یپوست کاغذ

 فقط و شدن رها ایدر یتو هاملباس شدم متوجه تازه

 نت به رو بودم دهیپوش کتم ریز که ینازک سارافون

 . بود من از بهتر امیلیو تیوضع. داشتم

 .«اریب در رو کتت»

 امواسه نجایا یخوایم: »گفت و دنیپر باال ابروهاش

 «؟یکن جبران

 رو تکت بانمک،: »گفتم و دادم رونیب رو نفسم کالفه

 «ارم؟یب درش خودم ای یاریم در

 یتونیم: »گفت و گرفت من سمت به رو سیخ کت

 متیمال کن باور. یکن درخواست یشتریب متیمال با

 .«جوابه خشونت از شتریب شهیهم
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 به هم و بود گشاد هم کردم، تنم رو کت توجهیب

 وجود با کت یسیخ. دادیم رو امیلیو تن عطر شدت

 رزل به تنم شد باعث داشت که یامهین نصفه یگرما

 . فتهیب

 «؟یکشت به میبرگرد دیبا چطور»

 یهاقیقا: »گفت رفتیم جلوتر که همونطور امیلیو

 ًاقطع. ببرن جلو رو ما ییجا هی تا توننیم راکویس

 یشتک به تا کنهیم باز برامون رو ریمس بزرگ یرایس

 .«میبرس

 که دهکده به م،یگرفت شیپ در رو ساحل ریمس

 حاکم بیعج سکوت و قبل ۀدفع برعکس م،یدیرس

. دیرسیم گوش به اهویه و خنده یصدا دهکده، بر

 انگار یول نداشتن یخاص یمعنا ما یبرا که ییآواها
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 ساخته رو خودشون مخصوص زبان راکویس مردم

 ممرد و نبود شده دهیپوش گهید هاخونه ۀپنجر. بودن

 هاهکلب. کردنیم تردد ریمس در هابهیغر از ترس بدون

 گهیهمد زدن صدا یبرا مردم بودن، شده یبازساز

 شدیم جرات به زدن،یم ادیفر رو بیعج یکلمات

 ییجا نیپرسروصداتر به لیتبد دهکده حاال گفت

 . بودم دهید چشم به که بود شده

 دهش پوشونده رنگیب شفاف یهاسنگ با که یریمس

 مشخص رو ساحل سمت به مردم تردد ریمس بود

 فروش یهافروشگاه از یکی سمت به امیلیو. کردیم

 چهگر کرد، دایپ صحبت یبرا رو یکس و رفت هیادو

 به بود مجبور و شدینم متوجه رو مردم دیجد زبان

 .کنه اکتفا خودش دست حرکات همون
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 یقطع نیا از من و نبود ققنوس از یاثر ذهنم در هنوز

 به رو اشوعده که یزیچ. بودم شده نگران ارتباط

 ترس نه، ینگران. بود دومم ینگران بودم داده رایس

 درست دونستمیم که یامعامله از ترس. بود دومم

 . موندمیم انتخابم یپا دیبا من یول ستین

 .«برهیم ایدر وسط تا رو ما قیقا هی. میبر»

 و رنیس. کردم حرکت امیلیو دنبال مغشوش یذهن با

 هسیمقا در بود داده رایس که یپوست کاغذ درخت؟ هی

 .بود کوتاه یلیخ داشتم رو انتظارش که یزیچ با

 اون به یامعامله یزیچ نیچن یبرا داشت رو ارزشش

 کنم؟ قبول رو ینیسنگ

 در دهش بسته یهاقیقا فیرد سمت به ییراکویس مرد

 یچوب جنس از انگار که ییهاقیقا. رفت ساحل
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. بودم دهید حالتابه که بودن یزیچ با متفاوت

 و بودن شناور آب یرو که یسبک و دیسف یهاقیقا

 . شدنیم جاجابه دست حرکت هی با راحت یلیخ

 «ه؟یچ جنس از قایقا اون»

 منتقل مرد به رو من سوال دست حرکات با امیلیو

 ییصداها آورد، زبون به رو یبیعج یآواها مرد. کرد

 تهداش یمفهوم کهنیا یجا به بودن بلند شتریب که

 :گفت مبهوت و مات امیلیو. باشن

 که یزیچ از کلمه کی هم خودش بندمیم شرط»

 .«دینفهم رو گفت

 متوجه یزیچ که فهموند بهش دست حرکات با بعد

 دست حرکات با زدن حرف یجا به بارنیا مرد. نشده
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 عاجز درکش از من بازهم که کرد یاشارات به شروع

 . بودم

 رهیجز یجنوب ۀمنطق یتو که ییدرختا از گهیم»

 رقغ عنوان چیه به که ییقایقا. ساختن شهیم کاشته

 رایس غضب و خشم مورد یگاه ایدر چون شهینم

 اونا طوفان طول در هاقیقا نیا با و رهیگیم قرار

 .«گردنیبرم رهیجز به سالم باشن ایدر یهرکجا

 رو خاص یالوارها نیا از یکم ما بگو بهش»

 پرداخت رو بهاش باشه الزم هرچقدر. میخوایم

 .«میکنیم

: تگف و برگشت من سمت به یناگهان یلیخ امیلیو

 ادتی. تورنادو زابلیا میستین کیشر گهید تو و من»

 و خودت یکشت تو و دارم رو خودم یکشت من رفته؟
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 چرا. هستم تو کی ۀدرج دشمن من حرفت برطبق

 حرف یجور چرا و بدم انجام معامله برات دیبا

 «؟یکرد فراموش رو ایقضا نیا انگار یزنیم

 چند فقط لحظه، چند یبرا شدم، شوکه هم خودم

 شد باعث قبل سال خاطرات و رهیجز در بودن لحظه

 فراموش رو میداشت هم مقابل در حاال که یگاهیجا

 . کنم
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 با و گذاشتن پا آب داخل, شدم الوارها گرفتن الیخیب

 از عدب امیلیو. نشستم قیقا داخل ییراکویس مرد کمک

 .کرد زدن پارو به شروع مرد و شد سوار من

 چند هنوز. بود گرفته مه یایدر کردیم کار چشم تا

 قابلم در و برگشتم عقب به که بود نگذشته قهیدق

 .ستین رهیجز از یاثر شدم متوجه رمیمتح یهاچشم

 روعش اشاره با بود شده بهتم متوجه که ییراکویس مرد

 .کرد صحبت به

 جدا محض به شده آزاد مردم یصدا یوقت از گهیم»

 چشمشون مقابل از رهیجز ساحل از هاقیقا شدن

 یباق آلودمه یایدر ریتصو فقط و شهیم دیناپد

 به دوباره رو اونا هاقیقا نیا نیهم یبرا مونهیم

 .«گردوننیبرم ساحل
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 !«شتندهیا. شتندهیا: » گفت جانیه با مرد

 دنید از و دوختم چشم کردیم اشاره که یسمت به

 کینزد فاصله نیا در اونم مه وسط یاهیس حجم

 هک بود یزیچ از تر یقو رایس یجادو. شدم ریغافلگ

 و ودب ساحل کینزد نقدریا یکشت. داشتم رو انتظارش

. تداش فاصله هالیما انگار م؟ینبود دنشید به قادر ما

 .دمیشنیم رو یدیش یهوهو یصدا

 :گفتم امیلیو به رو یکشت به شدن کینزد با

 .«نزنه سرت به فرار فکر بهتره»

 همون به یدار تو فرار؟ چرا: »گفت و زد یپوزخند

 بدون. آوات رهیجز. برم قراره من که یریم یمقصد

 ونجاا به منو خودت تا بمونم فقط بهتره نقشه داشتن

 .«بل ندارم فرار به یلیتما چیه من. یبرسون
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 بازهم ودی ایدن حرف نیتریمنطق حرفش اگه یحت

 گهید شدیم شکسته که یاعتماد. نداشتم اعتماد بهش

 و انتیخ. بشه اولش روز مثل تونستینم هرگز

 .نبود بخشش قابل یجور چیه لیو یهادروغ

 نییپا هی برام یطناب و زدم صدا رو اینا یکشت نییپا از

 . شد پرت

 .«ینکن فرار بشم مطمئن خوامیم...تو اول»

 ادمد مرد به سکه چند رفت،یم باال طناب از که امیلیو

 کهنیا محض به. گرفتم دست یتو رو طناب یانتها و

 داریب ذهنم درون یزیچ انگار گذاشتم عرشه یرو پا

 .باشه شده اریهوش خفته ققنوس انگار. شد

 «کس؟ینیف افتاد برات یاتفاق چه»
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 فیضع زو قدرتش رایس یجادو بود، فیضع صداش

 .بود کرده

 دهیخواب ذهنم انگار اما افتاد برام یاتفاق چه دونمینم»

 .«کردمینم احساست. بود

 یصدا یحت ندادم، یتیاهم عرشه یرو یاهویه به

 سققنو یصدا فقط. دمیشنینم هم کارال ای فلور ا،ینا

 .بود یزیهرچ از تر پررنگ

 و شد یتداع رایس یپوست کاغذ ریتصو ذهنم درون

 :گفت ققنوس

 و رنیس تسلط. یآورد دستبه رو ققنوس به تسلط»

 .«یزندگ درخت

 دبو درست حدسم شد، داریپد میشونیپ یرو ینیچ

 .دونستیم ققنوس
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 «؟ یزندگ درخت»

 به یقدمت و پابرجاست ابد تا ازل از که یدرخت»

 .«داره جهان وسعت

 «خورن؟یم دردم چه به نایا اما»

 سراغ. میبر آوات به اول دیبا دنشیفهم یبرا»

 .«نهیگنج

. شدم منتظر یهاملوان متوجه تازه و کردم باز چشم

 اعتماد هنوز من خدمه. بودن دوخته من به چشم همه

 زدد هی پرچم ریز کردن کار هنوز. نداشتن بهم یچندان

 .بود نیسنگ براشون زن ییایدر

 دست به رو ایدن نهیگنج نیتربزرگ یزود به ما»

 دیاب فقط. ماست همه به متعلق که یانهیگنج. میاریم

. هست آوات سمت به ما ریمس. دیباش صبور یکم
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 فقط رهیم نیب از یزود به مه. دیکن آماده رو هابادبان

 .«میریبگ شیپ در رو شرق ریمس هیکاف

 مهه. یبرگرد کردمینم فکر: »گفت و اومد جلوتر اینا

 .«یکرد شوکه رو

 .«داشت رو امتحان ارزش»

 و گرفت نشونه امیلیو سمت به رو کمانش کارال

 :گفت

 «تان؟یکاپ میکن کاریچ گروگان با»

 .«بمونه عرشه رو دیبذار و نیبد لباس هی بهش»

 نگاه و موند رهیخ بهم سوال پر کارال و فلور نگاه

 .خاطرتیرضا با امیلیو
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 کردم، پرت سمتش به و درآوردم تنم از رو کتش

 ریت یدید ازش ییخطا نیترکوچک اگه کارال: »گفتم

 .«کن رها مغزش یتو رو خالص

 در کسینیف با دیبا. کردمیم عوض رو هاملباس دیبا

 .زدمیم حرف شتریب درخت اون و رنیس مورد
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 دست چند و انداختم یاگوشه رو سمیخ یهالباس

 ۀزدخی یهااستخوان. دمیپوش خشک و زیتم لباس

 هب هامچشم مقابل کسینیف. شدن گرم کمکم بدنم

 من به رهیخ نگاهش و شد ظاهر یترکیکوچ ۀانداز

 . موند
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. ودب شده قطع باهات ارتباطم که بودم دهیترس یلیخ»

 نمذه یتو رو صدات دوباره تونمینم گهید کردم فکر

 .«بشنوم

 ندمو رهیخ بهم شینارنج و زرد یهاچشم با کسینیف

 خودم دسترس در ذهنم کردمیم احساس: »گفت و

 .«دهیخواب ذهنم و بود داریب چشمام. ستین

 رایس با یبیعج ۀمعامل: »گفت و کرد مکث یکم

 «؟یدار رو یداد وعده بهش که یزیچ ییتوانا. یکرد

 ماا ندارم شویآمادگ نه: »زدم لب و دمیکش یقیعم نفس

 دیبا که گذاشتم یقرار سرنوشت خواهران با من

 خواستمیم که یزیچ به دنیرس یبرا. بمونم روش

 ه،برس که وقتش. رفتمیپذیم رو رایس ۀمعامل دیبا

 ...«یبرا یراه دیشا
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 یراه چیه. ستین یراه: »گفت و دیپر حرفم نیب

 «.ستین رایس از شده بسته ۀمعامل شکستن یبرا

 دایپ اگه. کسینیف کنمیم دایپ یراه هی شهیهم من»

. کنمیم عمل دادم وعده بهش که یزیچ به نکردم،

 «ه؟یچ رنیس بگو بهم حاال

 داد، شخود به یتکون و کرد باز رو پروبالش کسینیف

 اشهب کار دنبالش دادیم حیترج و بود خسته و گرسنه

 با اما بده جواب من یطوالن یهاسوال به و بمونه تا

 به شروع و اومد جلوتر یکم من کنجکاو ۀچهر دنید

 .کرد دادن حیتوض

 ،ییایدر موجود سه بودن، ایدر زدیا دختران هارنیس»

 نندهکرهیخ ییبایز با یماه یمین و انسان یمین زن سه

 نبود اونا یبایز ۀچهر داشت تیاهم که چهاون اما
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 واهرخ سه یوقت که ییصدا. بود باشونیز یصدا بلکه

 و نیدلنش قدراون کردنیم یآوازخوان به شروع باهم

 و کردیم مسخ رو هاملوان تمام که بود مسحورکننده

 شدنیم رد اونا گذرگاه از که ییهایکشت یتمام

 دنبال به هاملوان و رفتنیم نیب از و شده یمتالش

 نکهیا تا شدنیم دهیکش ایدر عمق به هارنیس آواز

 گاهگذر از که ییهایکشت از یکی داخل. افتاد یاتفاق

 یخوانآوازه که بود اورفئوس نام به ییبانو شدیم رد

 یوقت. بود هافرشته یصدا به هیشب ییصدا با ماهر

 زمانهم اورفئوس کردن، خوندن به شروع هارنیس

 که بود بایز چنان صداش و کرد شروع رو یخوانآوازه

 زا. دینشن رو هارنیس زیسحرانگ یصدا یملوان چیه
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 یناکام از یناش خشم خاطربه هارنیس روز اون

 .«شدن دیناپد و رفتن ایدر اعماق به خودشون

 نیمز یرو کردم، باز کسینیف مقابل رو یپوست کاغذ

 سبوندچ سرم به رو سرش پشت از کسینیف و نشستم

 گرم رو من ۀشد سرد تن بدنش، یگرما داد اجازه و

 نوازش رو پرهاش آهسته و بردم باال رو دستم. کنه

. گرفت انیجر نمونیب دوطرفه یآرامش احساس کردم،

 خودمون بودن کامل هم بدون م،یبود هم ۀمین دو ما

 نیب فاصله ساعت چند همون و میدادیم دست از رو

 هداشت یذهن یخستگ احساس بود شده باعث ذهنمون

 یطوالن ساعت چند از بعد که یکش مثل. باشم

 . باشن کرده رهاش دنیکش
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 هی ریتصو فقط برگه نیا یتو رایس. نیبب رو نجایا»

 ور جهینت نیا دیبا پس! تا سه نه دهیکش رو رنیس

 .«میدار ازین اونا از یکی به فقط ما که میریبگ

 طفق هم دیشا: »گفت و کرد کامل رو حرفم کسینیف

 .«مونده یباق یکی

 یرو ،دمیکش رنگ رهیت یپوست کاغذ یرو رو انگشتم

 «ن؟یا و: »گفتم و کردم مکث درخت ریتصو

 درخت اون خودت یهاچشم با دیبا. یزندگ درخت»

 .«زابلیا ینیبب رو

 چه انیا اما: »گفتم و گرفتم ققنوس سمت به رو سرم

 «دارن؟ تو به یربط

 «؟یدار ادی به رو یشد زاده دوباره من از که یشب»
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 خودم ۀحافظ در شب اون خاطرات کردم، فکر یکم

 ادی به تونستمیم کسینیف ذهن از یول بودن گنگ

 . ارمشونیب

 یجا دو از گهید نور دو من یآوا همراه شب اون»

 یصدا یکی. دیدرخش و رفت آسمون به جهان نیا

 .«درخت یآوا یگرید و رنیس یصدا یکی بود، من

 مرز در روز اون شد، یتداع ذهنم یتو یزیچ

 از که بودم دهیشن رو ییصدا دو یهوشیب و یاریهوش

 دو. بودن داده رو ققنوس یآوا جواب ناکجاآباد

 .بودن کرده کامل رو ققنوس یصدا انگار که ییصدا

 امشونه به رو منقارش آهسته کسینیف. اومدیم ادمی

 سخت یروزها اون آوردن ادی به دونستیم. دیمال

 یتالطم احساس. آورهعذاب و سخت چقدر من یبرا
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 نیآخر اندرو، یصدا. گرفت انیجر درونم دوباره

 دهیکش که یدرد. بودن گوشم یتو هنوز جمالتش

 که یبار سه و بشه باز هم از ققنوس تخم تا بودم

 . بود کرده هیتغذ وجودم از ققنوس

 دینبا. کردمینم فراموش داشتم عمر تا هرگز که یدرد

 مهر من سرنوشت. بشه فراموشم نفرتم دادمیم اجازه

 و بودم کرده انتخاب رو سرنوشتم من. بود شده

 قدرت آوردن چنگ به و امیلیو از انتقام من سرنوشت

 . بود اهایدر

 تو حضور از پس دادن جواب تو آواز به دوتا اون»

 یراض رو اونا شهیم یراحت نیهم به یعنی. دارن خبر

 «م؟یکن خودمون با یهمکار به
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 نه: »گفت و داد تکون نه ۀنشون به رو سرش ققنوس

 ازین نااو حضور به چرا ینیبب دیبا اول. یراحت نیهم به

 نیا یرو که ییجا میبر دیبا اول من نظربه. یدار

 .«آوات یعنی. شده اشاره بهش یپوست کاغذ

 واتآ. میشد رهیخ یپوست کاغذ اشتراک ۀنقط به هردو

 . میکردیم دایپ رو بادپا گنج اول دیبا. دیکل هفت و
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 زیم .بودم نشسته مقابلش الک جان ژهیو نیکاب داخل

 پر یخوراک با ترتمام هرچه ییبایز به اتاق وسط گرد

 یهاوهیم ب،یس انگور، یاقوتی یهاخوشه. بود شده

 سید مرغوب، یدنینوش یبطر نیچند ،ییاستوا
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 یوحا یکرد ینیس ،یکباب یدوماه با یبزرگ یبرنز

 .ونتیز و ژامبون نون، برش نیچند ون،یبر یاکره مرغ

 چندتا شما مثل شمیم وسوسه دارم: »گفتم زدهبهت

 .«کنم استخدام آشپز

 :گفت و کرد پر رو میدنینوش جام الک

 مامت که نگو. کنمیم دایپ برات رو هانیبهتر از چندتا»

 !«یخورد یماه و مرغتخم مدت نیا

 .«بایتقر: »گفتم و دادم باال یاشونه

 یکمش کت. بود کرده تن رو لباسش نیترمرتب الک

 یموها و رنگ یزرشک آراسته راهنیپ با سرخ و

 هیسا درونش یخاکستر کمرنگ خطوط که یمشک

 ز،یت نوک ینیب و یشونیپ صاف خط. بود انداخته
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 یحالت که صاف ییهالب و زده رونیب یکم یچونه

 . داشتن یجد

 . اومدیم نظربه سنش از ترجوان واقعا

 .«زیعز زابلیا کن ییرایپذ خودت از»

 یمالطفت نیچن با یکس با بودم دهیند هرگز من جز

 نداشتم یدرخور چندان لباس کهنیا از. کنه صحبت

 تن رو یمیقد یهالباس از یکی بودم شده مجبور و

 .داشتم یبد احساس کنم

 فتایض نیا لیدل: »گفتم و برداشتم انگور یاخوشه

 «ه؟یچ

 صحبت کار مورد در شام صرف موقع ندارم دوست»

 .«میکن
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 یارب نیآخر بود، دلچسب انگور یتازه و نیریش طعم

 امیلیو گرفتن گروگان قبل بودم خورده تازه یغذا که

 الک. گذشتیم موقع اون از یاهفته چند و بود

 ظرف داخل و کرد جدا رو مرغ رون از یقسمت

 .گذاشت من یانقره

 یبرا غذاها نیا همه. بخور خوادیم دلت هرچقدر»

 .«شدن آماده تو

 :گفتم و کردم تشکر

 ات و ندهیآ روز چند تا هوا که کرده ینیبشیپ کارال»

 .«مناسبه و صاف آوات به دنیرس

. کنهینم اشتباه یهواشناس یتو هرگز دختر اون»

 «آزاردهنده؟ چطوره؟ لیو تانیکاپ
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 وانهید. سروصدا پر: »گفتم و رفت درهم امچهره

 .«سخته تحملش. کننده

: گفتم پر دهن با و دمیکش شین به رو مرغ رون

 نم دست به امشب بود امیلیو دست که ییدهایکل»

 .«رسهیم

 یاجرعه و داد فرو د،یجور رو ژامبون برش تعال با

 .دینوش شراب

 «چطور؟»

 ور اشیکشت خدمه آوات به دنیرس با ودی فکرم تو»

 حل اهر کسینیف یول بدن لیتحو رو دایکل کنم مجبور

 و کرده گم رو ما امیلیو یکشت گفت. داشت یبهتر

 بدزده ور دهایکل تا رفت نیبنابرا. برسه آوات به دهیبع

. شهب یکشت وارد شدن دهید بدون تونهیم اون. ارهیب و
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 قبل ات ما. نداره یکار کسینیف یبرا دایکل کردن دایپ

 .«میدار رو دیکل هفت هر صبح طلوع از

 ردمک فراموش دیببخش: »گفتم و دادم قورت رو املقمه

 .«زد حرف کار مورد در دینبا

. شد جادیا الک یهاچشم گوشه یمانند نیچ حالت

 حطر بدم صیتشخ تونستمیم من فقط که یحالت

 .بود محو یلبخند

 .«ارهیم جانیه به رو یهرکس جانتیه. نداره اشکال»

 «رو؟ شما یحت»

 و جانیه دنید با یگاه هم من یمرده قلب یحت»

 .«فتهیم تپش به یانوردیدر به نسبت اقتیاشت
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 ظرن در خودم به نسبت مثبت یفیتعر رو جمله نیا

 . گرفتم

 فیتعر برام دیدونیم یچ بادپا مورد در الک تانیکاپ»

 .«دیکن
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 اب فرصت حال به گذاشت، بشقاب کنار رو کاردش

 دوباره کهیدرحال و کرد پاک رو هاشلب دستمال

 :گفت کردیم پر رو جامش

 موردش در بودم تو سنهم که یزمان بادپا،»

 مشخص که ییهاداستان. دمیشنیم یادیز یهاداستان

 بود رفته که ییجاها. تیواقع ای اسافسانه نبود

 هی موفق ییایدر دزد چیه بود کرده که ییکارها
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 یاپ جا یخوب به تو. زابلیا تو جز. بود نشده انجامش

 .«یگذاشت جدت

 «ده؟ید اونو تاحاال یکس: »دمیپرس مردد

 دزدان اتحاد به یاعتقاد. ومدین مجمع به هرگز»

 دارهن یازین کسچیه به که بود معتقد. نداشت ییایدر

. دارن ازین هاشنقشه و اون به که هستن هیبق نیا بلکه

 اسمش به رو یگاهیجا چیه که ستین بیعج برات

 اندازهیب اما بود یموفق مرد بادپا ؟یدیند ناتهام در

 به دست کم سن با بود تونسته کهنیا از. مغرور

 ریسا از. شد غرور دچار کمکم بزنه یبزرگ یکارها

 برتر رو خودش و گرفت فاصله ییایدر یدزدا

 ور جلوش تونهینم یزیچ چیه که بود معتقد. دیدیم
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 دست به رو اهایدر کنترل یروز هی اون و رهیبگ

 .«رهیگیم

 یماه از یاتکه و انداخته دور رو مرغ یهااستخوان

 رو چربم یهاانگشت. گذاشتم ظرفم گوشه رو یکباب

 شتامسرانگ دنیسیل وسوسه با و کردم پاک دستمال با

 .کردم مقابله

 «مرد؟ چطور بادپا»

 تانگش دو نیب آهسته رو جام رفت، فرو فکر به الک

 .چرخوندیم شستش و اشاره

 شد، ضیمر گنیم ایبعض. هست یادیز عاتیشا»

 د،ش کشته جنگ و مبارزه یتو گفتن گهید یبعض

 به یریمس بادپا که بود نیا دمیشن که یتیروا نیتریقو
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 ونا به دنیرس راه در و بود کرده دایپ دیجد ینیسرزم

 .«شد دیناپد نیسرزم

 .شد خشک هوا و نیزم نیب دستم

 «باشه؟ زنده بادپا ممکنه شد؟ دیناپد»

 فکر: »گفت و داد تکون نه نشونه به رو سرش الک

 بیغ مدت نیا تمام بود زنده اگه بادپا یکنیم

 بود تیمعروف فتهیش چنان که یمرد شد؟یم

 که البته کنه؟ یزندگ یگمنام و سکوت در تونستیم

 یطوالن سال نیچند هم بعدش. جوان یبانو نه

 ازش یاثر یول گشتن بادپا دنبال یادیز افراد گذشته،

 .«نکردن دایپ
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 نقشه که یمرد: » گفتم محو یاخاطره ادآوردنی به با

 بادپا یکشت ملوان گفت داد بهمون رو گنج هفت

 .«بوده

 .«مرده وقته یلیخ بادپا که گفت نمیا و»

 و مغرور نقدریا اگه. داشتم شک وجود نیا با

 جا به خودش از یانقشه دیبا  چرا بود خودخواه

 خودش یبرا رو زحماتش دسترنج یکس تا ذاشتیم

  بدزده؟ و کنه دایپ رو گنجش برداره؟

 کردیم تیهدا بادپا خود سمت به رو ما گنج اگه

 با. بود دیجد یایدن سمت به یراه هم دیشا ؟یچ

 :گفتم و دادم عقب رو ظرفم حد از شیب یریس حس

 .«تانیکاپ ممنونم رینظیب شام بابت»

 «زابل؟یا یکنیم فکر یچ به»
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 قطعًا. امهیلیو اون باشه دهید رو بادپا نفر هی اگه»

 دیبا چطور دونمینم و نگفته من به که هست یزیچ

 .«بکشم حرف ازش

 :گفتم یاگهید مهم مسئله ادآوردنی به با

 «ن؟یدونیم یچ هارنیس مورد در تانیکاپ»

 دز دور رو زیم. شد بلند و زد عقب یکم رو شیصندل

 یها کتاب یرو که رفت ییهانقشه سمت به و

 .داشتن قرار کتابخونه

 که یریمس از ما. دمیند کینزد از رو شونیکی هرگز»

 مرد هی زهیغر. میکنیم زیپره شهیم یمنته اونا به

 چرا. میکن سکیر موردش در میبتون که ستین یزیچ

 اردید از یکینزد تجربه اون ؟یپرسینم گروگانت از
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 هنوز ینیبیم که طورهمون و داره رنیس هی با

 .«اسزنده

 یزیچ اما داشت؟ رو رنیس هی با دارید تجربه ام؟یلیو

 صورتش حالت نه و صداش لحن نه. بود نداده بروز

 در ترشیب هربار. نبودن ییآشنا حس چیه کننده یتداع

 از بود پر وجودش تمام. شدمیم ریغافلگ امیلیو مورد

 یپ بهشون یکردینم کنکاش تا که ییرازها

 ...حسادت. یبردینم

 حسادت. بود حسادت زد شترین بهم که یحس نیاول

 .بودم بهرهیب ازش من و داشت امیلیو که یاتجربه

 در خواستمیم: »گفت و شکست رو سکوت الک

 ...«یمهم موضوع مورد
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 در درگاه نیب زناننفس لوکا. شد باز شتاب با در

 هشکست دیشد ضربه خاطربه لوالش حاال که یچوب

 :گفت و شد ظاهر بود،

. شده حمله بهمون. میبرگرد یکشت به دیبا. تانیکاپ»

 ود از نداشته رو یدوم انتظار یول دهید رو یکی کارال

 .«دیکن عجله دیبا. انداختن ریگ رو ما طرف

 :دیغر و رفت در سمت به بلند ییهاگام با الک جان

 !«وان یبرادرها»
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 یهاشعله یرنگ ینورها. دمیدو رونیب سرش پشت

 ردهک سد رو رمونیمس دو. بودن کرده پر رو فضا آتش
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 زا یافراد نیبب تونستمیم فاصله نیهم از و بودن

. ندیپریم من یکشت یعرشه یرو مهاجم یکشت یرو

 یفلز یهاغهیت خوردن بهم و خدمه ادیفر یصدا

 .رهایشمش

 ...«یکشت به میبرگرد دیبا»

 رهیخ الک جان به نانهیبدب که دوختم چشم لوکا به

 .بود

 که دارن دیام یلیخ وان یبرادرها: »گفت الک جان

 هن البته. زرنگن اونا. رنیبگ ما از رو گنج اون بتونن

 .«زرنگ برادر هی و احمق برادر هی. هردوشون

 کیشل آماده هاتوپ و شدیم کینزد ما به دوم یکشت

 :زد ادیفر مقتدرانه الک جان. بودن
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 دیباش زود! مصرفیب یخورامفت دیهست یچ معطل»

 !«دیکن آماده رو هاتوپ

 دیبا: »گفت و گذاشت امشونه یرو دست لوکا

 .«یکشت به میبرگرد

 گها ؟یدیم تیاهم چرا تو: »گفتم و رفتن باال ابروهام

 هدفت هب بازهم تو بره نیب از یکشت ای بشم کشته من

 .«یرسیم

 احساسات دنیفهم یبرا اشچهره خطوط کرد، اخم

 تونستمیم راحت هرچقدر. بود مبهم شیدرون

 افکار و چهره خوندن کنم، درک رو امیلیو یهاحس

 .بود سخت برام مرد نیا

 ،ببندم یمانیپ و بذارم یقرار اگه. مینظام مرد هی من»

 .«زنمینم رشیز هرگز
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 اگه چون. نداشتم شک حرفش صداقت در

 نم به ندادن خبر با تونستیم حاال نیهم خواستیم

 ثابت رو تشین حسن یول بشه یکشت شکست باعث

 .بود کرده

 :گفتم و دمیکش رونیب امین از رو رمیشمش

 .«میگردیبرم»

 فاصله کردم، مکث و دمیدو آزاد یهاطناب سمت به

 با میبتون که نداشت یراه و بود شده ادیز یکشت دو

 .میبرسون یکشت به رو خودمون طناب

 دست در رو یکشت راحت قدرنیا دادمینم اجازه

 هفت صاحب خواستنیم یسخت چیه بدون. رنیبگ

 در رو یادیز مردان ما که یدرحال بشن ارزشمند دیکل

 م؟یبود داده دست از راه نیا
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 به عرشه. دیچیپ هامرگ درون یزنگ یمار مثل خشم

 داشتن دوم یکشت افراد و بود شده دهیکش آتش

 .رسوندنیم الک جان یکشت به رو خودشون

 یهااسکلت بودن، دهیپر عرشه یرو طناب با نفر چند

 یهاشعله نور ریز الک جان یهابادبان به زونیآو

 کردیم دایپ گسترش سرعت به داشت که یآتش

 مهاجم دو زمانهم یحمله دم،ید رو الک. بود دهیرس

 خم رو سرش کرد، دفع دستاش یساده حرکت با رو

 که یدرحال هم اون کرد عبور نفر هردو نیب از و کرد

 کرده فرو هردوشون شکم یتو زمانهم رو خنجر دو

 دش بلند جا از. بود زیانگشگفت دستش مهارت. بود

 یتو بود، دهیپاش صورتش از یمین یرو خون
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 برق و شدینم دهید یمروت و رحم چیه صورتش

 . دیدرخشیم هاشچشم یتو یرحمیب

 ازش نیهم یبرا. شد لرز دچار یاهیثان یبرا تنم تمام

 .دشمن ینابود در دیترد عدم نیا خاطربه. دنیترسیم

 .«فتهیم ییاتفاقا هی داره ما عرشه یرو»

 و امیلیو. دیچرخ خودمون یکشت عرشه سمت هی سرم

 هب یاتپانچه و بودن افتاده نیزم یرو زانو یرو کارال

 .بود رفته نشونه سرشون سمت

 !«کسینیف: »زدم ادیفر

 ققنوس به رو من یزیچ سرم یتو یاصاعقه مثل

 و شد ظاهر آباد ناکجا از که دمشید و کرد متصل

. دنبو دنشید به قادر من جز یکس. نشست من مقابل
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 رو ققنوس دادم اجازه و گرفتم آهسته رو لوکا دست

 .نهیبب

 .«لوکا یباش نداشته یمشکل پرواز با دوارمیام»

 و ستادهیا هنوز لوکا رفتم، باال ققنوس یهابال از

 اب من ارتباط هنوز انگار. کردیم نگاه من به ریمتح

 .بود نکرده درک رو ققنوس

 .«یدید رو کسینیف هم قباًل تو. باش زود»

 .«داره فرق شدن سوار با دنید: »گفت آهسته

 دایفر. کرد حمله سمتش به هامهاجم از یکی که دمید

 :زدم

 !«سرت پشت»
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 ونریب رو رشیشمش انتظارم حد از شیب یسرعت با

 هدوبار و برگشت مهاجم. کرد دفع رو ضربه و دیکش

 ضربه و گرفت یافق رو رشیشمش لوکا کرد، حمله

 ریشمش یخورده جال یغهیت به میمستق یعمود

 .کرد برخورد یانقره

 :دز ادیفر و شد خم عقب به ضربه فشار اثر در لوکا

 .«باش زود...برو»

 پس از: »کرد زمزمه ققنوس اما کردم دیترد یالحظه

 غارتگران به رو اقتدارت دیبا. زابلیا ادیبرم خودش

 .«یبد نشون ایدر

 پهناور آسمون سمت به گرفت، اوج و دیپر ققنوس

 .میشد دور یکشت هردو از و رفته باال
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 من قدرت: »گفت و زد آسمون یتو یچرخ ققنوس

 .«یجنگیم من قدرت با حاال. زابلیا توست اریاخت در

 کردم احساس زد، رجهیش نییپا سمت به ققنوس

 بدنم و گرفته راه من ذهن به ققنوس ذهن از ییروین

 گزگز به بدنم پوست. چشهیم رو دیجد ییروین طعم

 داغ هامچشم روند،یم عقب به رو موهام باد و افتاد

 در رو آتش دنیکش شعله تونستمیم و بودن شده

 . کنم احساس هردومون یهاچشم

 نوسقق ذهن با ذهنم انگار میدیرس یکشت یباال یوقت

 کنترلش که بودم من نیا انگار بود، شده یکی

 . کردمیم

 !«همه! کسینیف ننیبب تورو همه وقتشه حاال»
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 بلق. ستادمیا سرپا شدم، بلند ققنوس یهابال یرو از

 تنومندش یهاچنگال قدرت تمام با ققنوس کهنیا از

 فرودم و دمیپر سرش یرو از بکوبه عرشه به رو

 یپاها شدن دهیکوب با شد زمانهم عرشه کف یرو

 در که یغرش و شکننده یهاچوب یرو ققنوس

 .افتی انعکاس ایدر یپهنه

 یور جلوتر من و بود پشتم یبزرگ یحام مثل ققنوس

 یهاچشم یورشعله به نگاهم و شده خم نیزم

 .دیدرخشیم شب یکیتار در ققنوس
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 کارال نیب درست. رفتن عقب قدم چند ناخودآگاه همه

 نهنشو سمتشون به رو تپانچه که یمرد با امیلیو و
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 که یمرد یهاچشم. میبود اومده فرود بود رفته

 دهش گشاد بهت و یناباور با بود ستادهیا مقابلمون

 . بود

 «؟ییتو تورنادو پس»

 یرو رو آلودشخون ریشمش کهیدرحال یاگهید مرد

 بلند یمشک یهاچکمه. اومد جلو دیکشیم عرشه کف

 بلند یپرها با یکاله و رنگ یاقهوه یشنل زانو، تا

 از. بود شده کج سرش یرو یکم که داشت سر یرو

 دهیپاش خون از یخط دهنش یرو تا چشم ۀگوش

 نیب خون خطوط دیخندیم کهیدرحال و بود

 . شدیم پخش دندوناش
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 قدراون اما بودم دهید مجمع در قطعًا که ییآشنا ۀچهر

 یسع. باشمش سپرده خاطربه که نداشت یتیاهم برام

 .ارمیب ادی به رو اسمش کردم

 احتماال و خر،کله. بود وان یبرادرها از یکی قطعًا

 . بود ترزودجوش و تراحمق که یاون

 نمطمئ کارال بودن سالم از تا برگشت عقب به سرم

 امیلیو ۀزدبهت صورت یرو از گذرا نگاهم و بشم

 رهیخ ققنوس به بلکه من به نه نگاهش که کرد عبور

 نم و دیغر یبلند یصدا با سرم یباال ققنوس. بود

 . بود یاصل دیتهد که دوختم یمرد به چشم دوباره

 من یکشت ۀعرش رو پا اجازهیب شما و خودمم»

 .«دیگذاشت
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 نیا خاطربه: »گفت و کرد یشینما و مسخره یمیتعظ

 حرف با دیبا گفت نیادو. خوامیم عذر یکارفیکث

 ریشمش با که نمیا عاشق شهیهم من یول میبر شیپ

 .«زبونم با نه ببرنم جلو کارمو

 . شقکله و احمق برادر وان ادوارد بود، من با حق

 یرو نگاهش و شد برداشته من یرو از چشمش

 . نشست کسینیف

 ...«باشکوه چه»

 مانیپ. میکرد امضا یمانیپ ما: »دمیغر زیدآمیتهد

 یامضا. کشتار بدون و جنگ بدون. سران نیب معاهده

 .«اسمهاهده اون یپا برادرت و تو
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 یرو شده دهیپاش رنگ سرخ خون به ینگاه و دیخند

 دکر خون به آغشته رو انگشتش. انداخت رشیشمش

 :گفت و

 رو گنج اون من. جهنم به بره تونهیم معاهده اون»

 .«خوامیم

 سرعت به نگاهش و شد محو صورت یرو از لبخند

 ای خوش زبون با ای: »گفت خشونت با و شد یجد

 «کجاست؟ دایکل اون. خوش زبون بدون

 رو دایکل: »گفتم و دیچرخ باال سمت به لبم ۀگوش

 .«شیریبگ من از دیبا ؟یخوایم

 . اومد من سمت به و زد کنار رو مقابلش مرد

 یجلو یتونیم بزرگ پرنده نیا با یکرد فکر»

 «؟یریبگ رو وان یبرادرا
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 . کردمیم احساس خودم درون رو کسینیف خشم

 صاًلا تو مثل پخمه هی دادن شکست واسه. نه که البته»

 .«ندارم پرنده نیا دخالت به یازین

 من سمت به و دیکش یادیفر رفت، درهم ابروهاش

 هب تیعصبان موقع شقکله و احمق یهاآدم. کرد حمله

 استفاده یوانیح ۀزیغر از مغزشون از استفاده یجا

 آخر گاهیجا شهیهم اونا یبرا منطق و عقل. کردنیم

 تونستیم که بود یضعف نقطه نیهم و داشت رو

 یخال جا اشضربه مقابل در. بشه شونینابود باعث

 انیجر درونم ققنوس یروین کردم، احساس و دادم

. ودب شده برابر چند بدنم ییتوانا انگار. کرده دایپ

 دست. آزادتر فکر یحت و ترزیت یینایب دن،یدو سرعت

 رشیشمش به میمستق رمیشمش و دیچرخ راستم
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 فیظر خنجر یچاالک با دومم دست کرد برخورد

 کتف پشت به یاضربه و دیکش رونیب رو کفشم یتو

 . زدم مخالفش

 سوندر کتف به رو دستش. گرفت فاصله و زد یادیفر

 ربهت: »گفتم و زدم یچشمک. کرد دنبال رو خون رد و

 اون دیشا کنه؟ کمک بهت و ادیب برادرت یبگ ستین

 .«باشه ترباهوش ازت

 شدن ورشعله باعث تشیحساس یرو گذاشتن پا

 و کرد دنیغر به شروع ققنوس. شدیم خشمش

 بودن کرده تصرف رو یکشت که یمردان تا دیچرخ

 زیت منقار. شد پابه یکشت یتو یآشوب. کنه نابود

 پرتاب ایدر به رو یهرمهاجم و دیچرخیم ققنوس

 . کردیم
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 :زدم ادیفر ققنوس به رو

 .«الک تانیکاپ یکشت کسینیف»

 ییتنها به من میبود بدن دو در روح کی مثل که خاال

 الک تانیکاپ اما رمیبگ پس رو خودم یکشت تونستمیم

 . داشت کمک به ازین شتریب دیشا

 کردمیم احساس کردن، حمله بهم زمانهم نفر چند

 هم یخال یهادست با یحت کنم رها رو رهایشمش اگه

 طرف ره از ریشمش ضربات. امیبرب پسشون از تونمیم

 هر از سهولت به بدنم و شدیم روانه سمتم به

 امشدهتیتقو یهادست مچ. دادیم یخالجا یاضربه

 رو ریشمش زیت ۀلب و دیچرخیم راحت درد بدون
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. ننک حمله بهم داشتن یسع که کردیم ینیمهاجم نثار

 اگه و کرد عبور مینیب کنار از ریشمش ضربات از یکی

 ای دماغم نبود دیبع شدیم خم عقب به رترید یکم

 .بدم دست از رو چشمم یحت

 گرفتم دست یتو هاطناب از یکی و دمیدو دکل دور

 با طناب کردم، قطع که رو طناب یانتها خنجرک با

 تو رو پاهام چرخوند، دکل دور رو من قدرت تمام

 پاهام. کرد رها طناب از رو دستم و کردم جمع شکمم

 قبع به و شدن دهیکوب وان ادوارد شکم یتو میمستق

. شدم پرت یاگهید طرف به هم خودم کردم، پرتش

 دایپ رو امشده رها ریشمش. دمیغلت پشت به عیسر

 . بود یکاف برام هم خنجر هی اما کردمینم
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 مانند غیج یصدا که دمیدو وان ادوارد سمت به

 هب چشمم. هشداردهنده یغیج. دیرس گوشم به یدیش

 انچهتپ با و بود بسته رو چشمش کی که افتاد یمرد

 حواسیب که ییکارال بود، گرفته هدف رو کارال

 ...دادمیم هشدار دیبا. دیجنگیم داشت

 ...کردیم پرواز سمتش به برق سرعت به یدیش

 . شد پرت حواسم لحظه چند یبرا فقط من و

 ...«پشت کارال»

 که بودن ومدهین رونیب دهنم از کامل کلمات هنوز

 نیسنگ وزن. انداخت نیزم به منو پشت از یکس

. شد رها دستم از خنجر و افتاد کمرم یرو بدنش

 از پر ییهاچشم با و شد حلقه گردنم دور دستش
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 تونادو؟ کجان دایکل اون: »گفت نهیک و خشم

 «؟ینیبب رو اتخدمه ۀهم مردن و یکن صبر یخوایم

 با یدیش و دیرس گوش به تپانچه کیشل یصدا

 . زد ونیش بودم دهیشن ازش که ییصدا نیزتریت
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 ...کارال

 ...بود افتاده کارال یبرا یاتفاق

 هداشت تونستینم یاگهید ۀجینت یدیش یقراریب

 . باشه

. دهب نجاتت تونهینم هم کرتیپغول پرنده اون یحت»

 چه یدونینم. فهیظر یادیز مقاومت یبرا تو بدن
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 شارف ریز گردنت دیسف پوست نمیبب که داره یلذت

 هک بخشلذت قدراون. رهیم یکبود به رو هامانگشت

 .«کنم یپردازالیخ موردش در بتونم ماه چند تا

 فقط من و زدیم موج هاشچشم یتو محض شرارت

 یخشم با دستام. کردمیم فکر کارال به ذهنم در

 قدرت. شدن دهیچیپ ادوارد دست مچ دور یناگهان

 ...بود شتریب من یجسم

 چشماش که دمید و مچش دور فشردم رو انگشتام

 بازوش ۀزد رونیب یهارگ و شد رهیخ دستم به ناباور

 و کردم شتریب رو دستم فشار. کرد لرزش به شروع

 آزاد اششده چنگ یهاانگشت نیب از رو گردنم

 نفس تونستم شد رها که گردنم عضالت. کردم

 دم،بو فشرده هم یرو که ییدندونا با و بکشم یقیعم
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 خواب: »گفتم صورتش یتو و گرفتم باال رو صورتم

 .«ببر گور به خودت با رو دایکل او آوردن دستبه

 یتفرص من و رفت اشتپانچه سمت به راستش دست

 االب سرعت به آزادم دست. داشتم استفاده یبرا کوتاه

 داخل یفکر چیه بدون رو انگشتم دوتا و اومد

 . کرد فرو چشماش

 و کردیم حرکت رانگشتامیز که یزیچ لزج یگرما

 شهب بسته داشت یسع یعصب صورت به که یپلک

 که وان ادوارد دردآلود یادهایفر یصدا با شد همراه

 ادیفر و برده صورتش سمت به رو دستش هردو

 یصدا از و دمیکش رونیب رو هامانگشت. دیکشیم

. دمیلرز خودم به شد جادیا که یآورتهوع خرچ خرچ
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 و داشتن ققنوس یهاپنجه مثل یمقاومت من یهاناخن

 . بودن ریپذبیآس اونا. نبودم ریپذبیآس من

 ونریب منو و زد کنار رو وان ادوارد نیسنگ بدن یکس

 ،نگران ییهاچشم و یزخم یصورت با امیلیو. دیکش

 آلودمخون دست یرو بعد و من یرو اول نگاهش

 با که برگشت وان ادوارد سمت به بعد و دیچرخ

 . دیکشیم ادیفر درد از صورتش یرو یهادست

 سمت به تعلل لحظه کی بدون و گرفتم رو آرنجش

 اکثر. بودن شده جمع دورش هاملوان که دمیدو ییجا

 عدادت و بودن شده کشته کسینیف لطف به نیمهاجم

 ایدر یتو ای تانشونیکاپ شکست دنید با مونده یباق

 دم،ز کنار رو هاملوان. گشتنیبرم یکشت به ای دهیپر
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 نیآخر یوقت و کردم پاک لباسم با رو میخون یدستا

 .ادافت نیزم یرو کارال به چشمم دمیکش عقب رو نفر

 دوخت، من به رو نگاهش آلوداشک ییهاچشم با 

 بسته چشماش و داشت قرار آرنجش یرو فلور سر

 تا خون و بود شکافته رو چپش یپهلو تپانچه ریت. بود

 یور دستش. بود کرده سرخ رو لباسش نهیس یکینزد

 . بود حرکتیب اشنهیس ۀقفس و بود افتاده نیزم

 ...«کارال»

. شکست گلوم یتو که بود خشک قدراون صدام

 و بود افتاده شنلش کاله و صورتش ماسک که کارال

 طورچ هیبق که دادینم نیا به یتیاهم بار نیاول یبرا

 :دینال انشده رهیخ بهش
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 دیپر که دمید فقط شد یچ دمینفهم...من یجلو دیپر»

 .«من یجلو
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 دست یتو آهسته رو دستش و نشستم نیزم یرو

 وستپ. گشت مچش یرو نبض دنبال انگشتم. گرفتم

 :دیالن کارال. نبود نبض از یاثر اما بود گرم هنوز تنش

 «کجاست؟ اینا»

 .چرخوندم اطراف به رو سرم

 .«برنگشت. بود الک جان یکشت یتو من همراه»
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 شهالب یحت بود، شده دیسف گچ مثل کارال صورت

 ادیفر. بود یعصب پلکش حرکات. بودن رنگیب هم

 :زد

 .«دیباش زود. اینا دنبال بره یکی»

  چرا؟ اینا. نشست کارال یرو پرسشگر نگاهم

 به حواست اصاًل: »گفت و کرد نگاهم گرسرزنش

 «هست؟ اطرافت

 جز بود یزیهرچ به حواسم. نبود نه بود؟ حواسم

 یپ بود، انتقام یپ حواسم. بودن کنارم که ییهاآدم

 !نه دوستانم به اما بود بادپا یپ بود، گنج

 یحس چه کارال بودم دهینفهم وقتچیه که طورهمون

 یراب فلور بودم دهینفهم که حاال یحت داشت، اندرو به

  بودم؟ دهیند چرا. داشت یگاهیجا چه اینا
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 بودم دهیند االن تا که یریتصاو انگار کردم، فکر

 صدا رو اینا که یهربار. شدنیم ظاهر چشمم مقابل

 من سمت به همراهش و ستادهیا کنارش فلور زدمیم

 عرشه یرو یهادانآتش دور که یهرشب. ومدیم

 و نشستیم فلور کنار اینا بخورن غذا تا نشستنیم

 تپوس رو یکباب یماه براش که بودم دهید بارها یحت

 جاتن امیلیو یکشت از یزخم رو اینا یوقت. گرفتیم

 ۀفیوظ فلور و بود من کنار مدام کارال میبود داده

 چرا من اما. داشت عهده به رو اینا از مراقبت

 بودم داده صیتشخ نه رو احساسات نیا از کدومچیه

 بودم؟ کرده درک نه و

 درون رو عشق من چون گفتیم درونم ییصدا

 گهید احساس نیا من یبرا چون. بودم کشته خودم
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 اما کردیم هیگر و زدیم هق کارال. نداشت ییمعنا

 از قلبم. بود یدور حس چه من یبرا ختنیر اشک

. ودنب ختنیر یبرا یاشک انگار اما شدیم فشرده اندوه

 هاقرن که ییصحرا یخشک به بود خشک هامچشم

 و دوختم کارال به چشم. باشه دهینبار درش یبارون

 دمیدیم که بود یبار نیدوم. اششده سرخ ینیب

 بعد اول بار. زهیریم اشک صورت یپهنا به طورنیا

 . بود اندرو مرگ خبر دنیشن از

 قدرنیهم هم مشابه یهاآدم بود؟ طورنیهم شهیهم

 رغم به فلور و کارال شدن؟یم کینزد بهم عیسر

 هم مشابه یاتیاخالق و برادر و خواهر ای مادر نداشتن

 از یعضو انگار کارال. بودن شده وابسته بهم طورنیا
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 از یجزئ دیشا که یکس. بود داده دست از رو خانواده

 ...فلور. بود هم من ۀخانواد

 ادآوردمی به دوباره انگار. شد تکرار ذهنم یتو اسمش

 به کارش توانمند یدزد از. میبود شده آشنا چطور

 شپدر به خبر دیبا چطور. بود دهیرس یکشت عرشه

  .نداشت یزیچ چیه دختر نیا جز که یپدر د؟یرسیم

 گذاشتم کارال ۀشون یرو دادن یتسل یبرا رو دستم

 ...«باش آروم. باش آروم: »گفتم و

 نیا درک چرا. دیرسینم ذهنم به گفتن یبرا یاکلمه

 چون دیشا بود؟ شده سخت برام قدرنیا احساسات

 ختهیر اندرو ۀجناز یباال رو غمم و اشک تمام من

 گهید. بودم کرده یسوگوار عمر تمام یبرا من. بودم
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 که کشنده یاندوه جز. بود نمونده یباق برام یزیچ

 . کردیم له رو قلبم داشت
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 یعوض اون کجاست؟: »گفت خشم با کارال

 «کجاست؟

 ونتانشیکاپ دید یوقت: »داد حیتوض آهسته امیلیو

 .«نییپا دیپر یکشت از شده یزخم

 هنوز که دیچرخ وان ادوارد دنبال به کارال نگاه

 از و افتاده نیزم یرو بودم کرده رهاش که ییهمونجا

 اثر که ییهاانگشت. دیچیپیم خودش به درد شدت
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 سمتش به رو بود روش هنوز شده خشک خون

 .«داده پس رو تاوانش اون: »گفتم و گرفتم

 .«رهیبم دیبا اون»

: گفتم و گرفتم رو کارال ۀشون شدم، بلند جا از

 .«ما دست به نه اما رهیمیم»

 و بود شده قطع الک یکشت ۀعرش از ادهایفر یصدا

 نیب یزیچ. گشتیبرم یکشت سمت به ققنوس

 !آدم کی. زدیم پا و دست منقارش

 نشسته ققنوس پشت اینا همراه که دمید رو لوکا

 اینا و لوکا اومد، فرود عرشه یرو کسینیف. بودن

 رفتهگ منقار به که رو یمرد کسینیف و دنیپر نییپا

 . دیکوب دکل به قدرت با بود
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 یدپوزخن با گرفته، دود و یزخم یسروصورت با لوکا

 داندز مجمع یهاتانیکاپ کردمیم فکر: »گفت رنگ پر

 چند با ییتنها به الک. باشن حرفا نیا از ترمقاوم

 .«داره یخوب یبدن قدرت. کرد سالحش خلع حرکت

 تازه بعد و انداخت من به روزمندانهیپ ینگاه اینا

 یآن به اشچهره حالت. دید رو کارال سیخ صورت

 و مبهوت ینگاه به لیتبد ،یروزیپ نشاط از

 شل صورتش ۀاومد کش عضالت شد، گر وجوجست

 شدن باز هم از یاسم زدن صدا یبرا هاشلب و شد

 حاال و رفته کنار هاملوان چون بزنه صدا نتونست اما

 یهاگوشه. دیدیم نیزم یرو رو بود دنبالش که یکس

 . شدن گشاد ناباورانه هاشمردمک و دنیلرز چشمش
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 لب و بذارم اششونه یرو تا بردم سمتش به رو دستم

 :زدم

 ...«من اینا»

 به هاشلب. زد پس رو دستم و اومد باال دستش

 و باال گلوش بکیس و شدن دچار فیخف یلرزش

 زحمت به رو نیسنگ یغم مثل یزیچ رفت، نییپا

 .«نه االن...تانیکاپ نه االن: »گفت و داد قورت

 تمام جنگ در که یمرد مثل بودن، افتاده هاششونه

 اب باشه مونده یباق اون و باشن کشته رو همراهانش

 ورفل کنار رفت، جلو سست یهاگام با. جنازه از یتل

 و رفت شیپ آهسته انگشتش. نشست نیزم یرو

 یور نشسته خاکستر. کرد نوازش رو فلور سرد ۀگون

 هب شروع. بست رو چشماش و کرد پاک رو شیشونیپ
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. کرد خودش یمحل یآوازها از یکی خوندن

 به ونا. نمیبب رو چشماش ریز یسیخ برق تونستمیم

 . داشت ازین وداع یبرا یفرصت

 دهآور همراه به کسینیف که برگشتم یمرد سمت به

 . بود

 «درسته؟ وان نیادو»

 شده زونیآو بًایتقر و شکسته کتف از که یدست با مرد

 پاهاش از یکی قوزک انگار. شه بلند کرد یسع بود؛

 . خوردیم بهم مدام تعادلش که بود شکسته هم

 .«کسینیف بود خوب کارت»

: مگفت و گرفتم سمتش به رو ریشمش سرد ۀدست

 «؟یچ یعنی معاهده نقض یدونیم»
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 تو من: »گفت و کرد تف پاهام یجلو رو دهنش آب

 تونهینم هرگز زن هی. شناسمینم تیرسم به رو

 .«باشه مجمع از یجزئ

 قبول اونو یمردونگ چطور؟ الک جان وقتاون»

 «؟یندار

 نیقوان به یاحترام هرگز الک: »زد ادیفر نیخشمگ

 ما بذارم؟ احترام بهش دیبا چرا من. نذاشته مجمع

 .«میگنج اون دنبال فقط
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 باعث گنج به طمعت و حرص: »گفتم و زدم پوزخند

 .«یکن فیرد بهونه خودت یبرا شده
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 :زدم ادیفر خدمه سمت به رو

 کنه نقض رو معاهده که یکس مورد در معاهده قانون»

 «ون؟یآقا گفته یچ

 روابط یتمام از حذف: »زدن ادیفر زمانهم صدا هاده

 !«گاهیجا از خلع و

 :گفتم و اومد رونیب هاملب نیب از یمانند هوم یصدا

 تیزندگ یتو که بود یاشتباه نیتربزرگ حمله نیا»

 شیعقلیب تقاص برادرت. وان نیادو یشد مرتکب

 ...«تو هم حاال و داد پس رو

 هی اب: »گفتم و گرفتم گردنش سمت به رو ریشمش

 یربهت فکر یول کنم جدا تنت از سر تونمیم حرکت

 .«دارم
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 و ردارب برگه هی من نیکاب از: »گفتم و کردم لوکا به رو

 دیبا که یتانیکاپ دوتا سیبنو یسلطنت گارد به خطاب

 برام و کن امضا و مهر. هستن نایهم یدادیم لیتحو

 .«اریب

 با بعد و موند رهیخ بهم مبهوت هیثان چند لوکا

 .دیدو من نیکاب سمت به عیسر ییهاگام

 من دمیم حیترج: »گفتم و زدم قدم وان نیادو دور

 خوامینم قتایحق. زمیریم رو خونت که نباشم یاون

 ییجا لیتحو تورو. بشه فیکث خونت با امعرشه

 ...«بودمت کشته خودم کاش یکن آرزو که دمیم

 هی یخوایم انتقام اگه کارال؟: »زدم ادیفر کارال به رو

 رهیبم خوامینم اما زخم هی فقط. یدار فرصت

 «؟یدیفهم
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 زا وجودش تمام بود، یزخم یپلنگ مثل درست کارال

 به رو فرصت نیا خواستمیم من و دیلرزیم خشم

 رفتن دست از انتقام یبرا یفرصت. بدم خودش

 مانع فلور اگه. بود کرده دایپ تازه که یاخانواده

 .بود افتاده نیزم یرو اونجا کارال االن شدینم

 ونریب رو خنجرش کارال کردم، وان نیادو به رو پشتم

 .رفت جلو و دیکش

 !«یعوض پست. وونیح»

 خودش از دست کی همون با کرد یسع تالش با وان

 یول کرد مقاومت کارال ضربه سه مقابل در. کنه دفاع

 ادافت اشدهیدبیآس دست از ریشمش چهارم ضربه در

 .دیچسب دکل به خودش و

 ...«من بذار»
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 با لوکا. رفت آسمون به دردآلودش ادیفر یصدا

 نگاهش و رسوند من به رو خودش شده مهر یابرگه

 کارال شده دورگه یصدا. شد دهیکش کارال سمت به

 :گفت که دمیشن رو

 نیتونیم یکنیم افتخار بهش که یمردونگ و خودت»

 .«جهنم به دیبر هردو

 جاک به خنجرش نمیبب و برگردم عقب به نبود ازین

 هب دستشون که ییهاملوان رفته درهم افهیق زده، زخم

 زیچ همه یایگو کامال بود رفته پاهاشون وسط سمت

 .بود

 «کس؟ینیف»

 وان برادران سر یباال زیدآمیتهد یحالت با ققنوس

 .ستادیا
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 یوجل تا دیشیم داده لیتحو یسلطنت گارد به شما»

 .«کنن اعدامتون ایتانیبر یهادروازه

 بهت...دار نگه دست... نه...نه: »زد ادیفر نیادو

 ...«که یاطالعات. دمیم اطالعات

 همون ادوارد. شد قطع یزیرخون و درد از نفسش

 .کردینم ناله گهید و بود شده هوشیب کینزد

 من. چیم مورد در: »گفت و گرفت ینفس نیادو

 «؟یبدون یخواینم. کجاست چیم دونمیم

. رفت یخفگ به رو صداش و دیغلت درد از نیزم یرو

 .بودن شده زیت گوشام

 «؟یدونیم یچ»

 .«یکنیم آزاد رو ما که یبد قول دیبا»
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 ای خودت. تونیکی فقط: »گفتم بعد و کردم مکث

 «برادرت؟

 برادر. کن آزاد رو من...من: »زد ادیفر تعلل بدون

 .«ندارن برام یفرق اشزنده و مرده احمقم

 مراقب اما ؟یدونیم یچ قبول: »گفتم بالفاصله

 از یخبر نخوره دردمبه اطالعاتت اگه باش حرفات

 .«ستین یآزاد

 ناندیفرد: »گفت و گرفت باال رو آلودشخون دست

 رو جا همه ناندیفرد. یگردیم چیم دنبال گفت بهم

 از یبعض. استیاسپان یتو چیم کنهیم فکر و گشته

 چیم چون دادن، دروغ خبر بهش هاشنیخبرچ

 یتو چیم. بگن دروغ که داده یشتریب پول بهشون

 .«ستین ایاسپان
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 دایپ رو چیم یبیتقر یجا بود گفته ناندیفرد کردم، اخم

 نیهم یبرا باشه درست خبر نبود مطمئن اما کرده

 .برسه بهش یشتریب یخبرا تا کنم صبر دیبا بود گفته

 .«کنم باور حرفتو دیبا چرا»

 قتیحق دارم یدونیم چون: »گفت و دیخند درد با

 .«گمیم رو

 «کجاست؟ چیم»

 .«یدار اعتماد بهش که یتانیکاپ یکشت تو»

 کردم حس یالحظه یبرا د،یچرخ سرم دور ایدن انگار

 الک؟ جان. شد یخال رپامیز
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 گذاشته الک جان یکشت به قدم بارها من. بود محال

 الک جان. بودم دهید رو هاشملوان همه من بودم،

 دوباره من بود محال. بود نکرده من با یکار نیچن

 .باشم خورده گول

 یتو چیم اگه. یگیم دروغ یدار: »دمیغر خشم با

 .«شدمیم متوجه من بود الک جان یکشت

: فتگ یسخت به. بود افتاده زدن نفسنفس به نیادو

 .«ئلنو تانیکاپ! تو یقبل متحد یکشت! نه الک جان»

  تمام نیب از. نبود هانهیگز از یکی نوئل نه نوئل؟

 .بود نوئل پدرم به شخص نیترکینزد مجمع سران

 . باشه نوئل یکشت داخل چیم بود محال

 ...«دروغگو»
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 !ستین دروغ...ستین دروغ: »زد ادیفر البه و عجز با

 اهیس بازار یتو داشت یوقت. دمید رو نوئل یاتفاق من

 دنبالش. دیخریم رو خطرناک و یرقانونیغ یزیچ

 .«دمید رو چیم اونجا و هیچ دنبال نمیبب که کردم

 .بود شده خفه گلو در تیعصبان شدت از صدام

 ...«نگو دروغ من به»

. قتهیحق. ستین دروغ»: گفت و گرفت باال رو دستاش

 کنه انتیخ پدرت به تونست چطور چیم یکنیم فکر

 کنه؟ فرار ناکجاآباد وسط از پدرت یطالها تمام با و

 گها فرض بر ببره؟ رو طال حجم اون تونستیم تنها

 هشب یکی کرده؟ فرار چطور یکشت بدون تونستیم

 !«نداشته رو انتظارش پدرت که یکی! کرده کمک



 

Romanzo_o 2218 

 یهاانگشت نیب از ریشمش. اومدیم در جور زیچ همه

 .افتاد امشده سست

 ...نوئل

 باهم رو طالها هم دیشا. بود داده یفرار رو چیم نوئل

 یارک تونستینم ییتنها به چیم. بودن کرده میتقس

 ...کنه

 .«لوکا ببند پاهاشونو و دست»

 .رفت نیادو سمت به طناب با لوکا

 تو. گفتم رو قتیحق من نه؟ مگه یکنیم آزاد منو»

 «نه؟ مگه. یبود چیم دنبال

 .«یکرد من به یبزرگ کمک. نیادو بله»
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 هک بود یبار نیدوم. بود شده گانهیب خودم با صدام

 .شدمیم شوکه یکس بودن انتکاریخ از طورنیا

 به رو نامه و بست رو دو هر یپا و دست لوکا

 :گفتم و دمیکش یآه. داد کسینیف

 نه مگه. بودن یاشتباه یآدما شهیهم من مانانیپهم»

 .«یباش بوده خبریب مورد نیا از تو دوارمیام ام؟یلیو

 یتیهما برام چون بندازم بهش ینگاه یحت تا برنگشتم

 .کردیم ناله داشت هنوز نیادو. نداشت

 :گفتم مرگ یسرد به ییصدا با

 دهید کهنیا بدون. ببر ایتانیبر به رو هردوتا...کسینیف»

 ناو همراه یسلطنت گارد اطیح یتو بندازشون یبش

 .«نامه
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 ینودخش با و دیکوب بهم رو مشیعظ یهابال کسینیف

 . دیغر

 یگفت...تورنادو یداد قول تو...یداد قول تو! نه! نه»

 !«یداد قول تو...یکنیم آزادم بگم بهت اگه

 :زدم لب و برگشتم ایدر سمت به

 یرو یصبحگاه کف مثل توننیم هاقول ایدر یرو»

 لقو یرو هرگز ریبگ ادی. وان نیادو بشن دیناپد آب

 .«ینکن حساب ییایدر دزد هی

 .«ببرشون: »گفتم و بستم چشم

 یدهاایفر یصدا و دمیشن رو کسینیف زدن بال یصدا

 .شدیم دور و گرفتیم اوج هوا در که یدردمند
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 نه یکس. بود رفته فرو محض یسکوت در عرشه

 لوکا به رو. پرسش جرأت نه داشت اعتراض جرأت

 «چطوره؟ اونور اوضاع: »گفتم و کردم

 کمی با ستین قیعم چندان اما شده یزخم الک جان»

 .«شهیم بهتر استراحت

 خون. رفتم جلوتر قدم چند کردم، هاملوان به رو

 .دبو کرده فیکث رو هامکفش عرشه کف شده ختهیر

 ما. شهیم دفن آوات دز دنیرس محض به فلور جنازه»

 زیتم رو عرشه. میدار فاصله آوات با روز هی از کمتر

 نیخائن نیا فیکث خون از قطره هی خوامینم. نیکن

 .«باشه کرده آلوده رو یکشت
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 به یدیش همراه به رو یانامه: »گفتم کارال به رو سپس

 مجمع افراد از دوتا بدونه دیبا ناندیفرد. بفرست ناتهام

 .«داده دست از رو

 دتعدا و بود ما به کینزد هنوز وان برادران یهایکشت

 به ور نگاهم. بودن برگشته یکشت به افرادش از یکم

 :گفتم و انداختم یکشت رهیت یهابادبان

 و دیبردار رو یبخور دردبه زیهرچ. نیکن غارتشون»

 یتو هموند یباق خدمه دیبذار و دیبزن شیآت رو یکشت

 !«بسوزن شیآت

 ورفل مرگ درد بخش امیالت تونستینم یآتش چیه

 با بودم کرده تالش... بودم کرده تالش من. باشه

 همرا سد که یهرکس اما برم آوات به تلفات نیکمتر

 .کردینم دایپ وان برادران از بهتر یعاقبت شدیم
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 لوکا. بخورم جا شد باعث گوشم کنار ییصدا

 از ترکینزد. بود ستادهیا من به کینزد محتاطانه

 .داشتم رو انتظارش که یزیچ

 «؟یبگ یخوایم یزیچ»

 تا یداد بهم تانیکاپ دو. تورنادو یکرد عمل قولت به»

 طناب از رو گردنم و دارمنگه یراض رو ملکه بتونم

 کسینیف همراه رو من چرا اما. بدم نجات دار

 «؟ینفرستاد

 شده خشک خون یهارگه با روشنش و بلند یموها

 اب ختهیآم عرق رد صورتش یرو و بودن دهیچسب بهم

 از که شدم یاتازه خون متوجه تازه. شدیم دهید دود

 و فتهگر انیجر دستش یانگشتا یرو لباسش نیآست

 .ختیریم نیزم به



 

Romanzo_o 2224 

 «؟یشد یزخم»

 کردینم حس رو دردش انگار که یزخم به توجهیب

 بدمتون؟لو یدیترس برم؟ من ینذاشت چرا: »گفت

 «؟یبکش منم یخوایم

 «بکشمت؟ دیبا چرا: »گفتم و رفت درهم امچهره

 چطور. ینموند یداد وان نیادو به که یقول یرو»

 بندیپا یداد من به که یقول به یخوایم کنم باور دیبا

 «؟یبمون

 یرو نگاهم آوردم، باال و گرفتم رو دستش مچ

 زده خودش دست یرو خودش که یتقلب یخالکوب

 تفاوت. موند رهیخ بشه ییایدر یدزدا هیشب تا بود

 بود اندک بود من دست یرو که یزیچ با یخالکوب

 تفاوت نیا متوجه کردیم دقت یکس اگه بازهم اما
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 چاک دستش گوشت ساعد، از باالتر یکم. شدیم

 از که لیطو اما قیعم چندان نه یزخم. بود خورده

 .بود شده دهیکش زشت یخط مثل ساعد تا آرنج

 .«داره هیبخ به ازین»

 !«نرو طفره من به جواب از: »گفت مصرانه

 .«ایب دنبالم: »گفتم و کردم رها رو دستش

 فمیثک یهاچکمه. اومد دنبالم تانیکاپ نیکاب تا کالفه

 گذاشتم یاگوشه و درآوردم رو

 یتو که یاهیبخ سوزن و نشوندمش تخت یرو 

 .گرفتم شمع شعله یرو و برداشتم بود زیم یکشو

 .«دندونات یال یبذار یچ هی بهتره»
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 توجهیب بازهم و کرد مشت رو دستش یهاانگشت

 .کرد تکرار

 .«فهممتینم»

 از شیب دینبا منم نبود مهم خودش یبرا درد یوقت

 درد از. کردم شروع رو زدن هیبخ. دادمیم تیاهم حد

 شرنگیب یهالب شد، داریپد اشیشونیپ یرو ینیچ

 کرد یسع نفس کردن حبس با و فشرد هم یرو رو

 .کنه تحمل

 یبیآس بازم یول یکرد تالش. ینزد ما به یبیآس تو»

. یدید رو اشجهینت و یکرد حمله من به بار هی. ینزد

 فرق دادم وان به که یقول با دادم تو به که یقول

 وان نیادو با رو خودت تو. داشت فرق آدمش. داشت

 «؟یدونیم یکی
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 نگاهش. دوختم چشم بهش و گرفتم باال رو سرم

 . بود سردرگم

 به ونیا تونمیم من. لوکا فرمانده یهست یخوب آدم تو»

 مرگ از تو. یعدالت مرد تو. بدم صیتشخ وضوح

 ...«هاتچشم و یکشیم رنج گناهیب مردم

 و موند رهیخ شفافش یهاچشم به نگاهم لحظه چند

 پنهان رو احساساتت توننینم هاتچشم: »دادم ادامه

 نم قول کنمیم رفتار خودش مثل یهرکس با من. کنن

 ألاص... وان مثل یآدم به قولم اما مونهیم پابرجا تو به

 .«ادینم حساب به قول کی

 ناله و دنیلرز درد از لباش زدم، که رو هیبخ میهشت

 .شد رها گلوش شده منقبض یهاچهیماه از یفیخف
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 چرا. سوالت اول بخش به میبرس. شهیم تموم االن»

. مونده نفر هی هنوز چون. نفرستادم همراهشون تورو

 بعد و نمک میتسل بهت دیبا که هست گهید تانیکاپ هی

 .«یبر یآزاد تو

 یکم بهتره: »گفتم و دادم برش رو نخ نیآخر

 و بمون نجایهم. ارمیم غذا کمی برات. یکن استراحت

 .«کن استراحت

 کمد هب بعد و گرفتم آتش شعله یباال رو هیبخ سوزن

 گردوندم برش

 و فیضع یصدا رفتم،یم اتاق در سمت به یوقت 

 .«ممنونم: »گفت که دمیشن رو لوکا خسته
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 امیلیو

 

 حوادث. داشتیبرم قدم کیتارمهین یراهرو در

 آشکار هاشچشم شیپ رو تیواقع نیچند امشب

 بود شده نقض کامل طوربه مجمع معاهده. بودن کرده

 دوباره یبرقرار یبرا کیفردر یزود به یعنی نیا و

 یافراد. کردیم اعمال یارانهیگسخت نیقوان نظم

 ندونستیم گنج مورد در کردیم فکر چهاون از شتریب

 . بود خطرناک نیا و

 خاطربه احتمااًل و نبود یاعتماد قابل متحد نوئل

 .فتادیم دردسر به اون با یهمکار

 مثل هک یقتیحق نیترتلخ ات،یواقع نیا تمام رغمیعل

 دیام. بود زابلیا بود، شده دهیکوب صورتش به یلیس
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. کنه دایپ زن نیا وجود اعماق در ییجا رو بل داشت

 یالحظه یبرا اومد، رونیب زابلیا و شد باز نیکاب در

 همون یرو و بود شده یزخم که افتاد یروز ادی

 هاشلب. بود دهیبخش امیالت رو هاشزخم زابلیا تخت

 :گفت و درومدن حرکت به سرکشانه

 .«شناسمتینم گهید کنمیم احساس»

 تا دیکش طول یکم برگشت، عقب به و ستادیا سرجا

 . نهیبب رو امیلیو راهرو یروشنا و کیتار در

 یبگیغر از. بهیغر نگاهش و بود حالتیب صورتش

 گذشته یآشنا حس از چرا. شدیم وانهید هاچشم نیا

 بود؟ نمونده یاثر چیه
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 قطرات. خوردیم چشم به خون رد هنوز لباسش یرو

 و تار از یراحت نیا به دیشا که یارهیت و مانند لک

 .رفتنینم رونیب لباس پود

 :داد جواب یخونسرد با زابلیا

 مخود حالت نیبدتر در یحت گرچه. شدم تو هیشب»

 .«امیلیو یندار تو که دارم یحدود و حد من بازهم

 .کرد یپافشار حرفش یرو مصرانه

 یحت کشتینم رو یکس هرگز شناختمیم که یبل»

 .«بود دشمنش شخص اون اگه

 شیآت به و دادن دستور موقع بل سرد نگاه هنوز

 مامت. بود چشمش مقابل وان برادران یکشت دنیکش

 .بودن سوخته زنده زنده هاملوان
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 زا یبخش بارخشونت دستورات نیا ها،یرحمیب نیا

 یتردخ سر ییبال چه. زابلیا نه بود امیلیو تیشخص

 یول دادیم آزارش پرنده هی مرگ یحت که بود اومده

 رو انسان نیچند مرگ دستور یتاثر چیه بدون حاال

 . کردیم صادر

 «؟یکشت رو بل یکن باور قراره یک»

 قدرنیا هیقض نیا چرا دونستینم هم خودش امیلیو

 زابلیا به نسبت تونستینم چرا. بود شده مهم براش

 به ذهنش از یاگوشه شهیهم چرا باشه؟ توجهیب

 به نکرد فکر از شیب یحت دیشا کرد؟یم فکر زابلیا

 ...خودش
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 از تو. یبد لیتحو وان برادران همراه منم یتونستیم»

. نمیبیم چشمات داخل رو تنفر برق من و یمتنفر من

 .«یداشت نگه منو چرا فهممینم اما

. داشت یبیعج حالت نگاهش. اومد جلو آروم زابلیا

 . انداختیم وحشت به رو امیلیو که یحالت

 با من. گمیم بهت یبدون یخوایم واقعًا که حاال»

 یازا در. امیلیو کردم یامعامله سرنوشت خواهران

 از ریتصو هفت من. دادم بهشون یقول سرنوشتم دنید

 از ریتصو هی ققنوس، همراه ریتصو هی. دمید امندهیآ

 از یبعد ریتصو آوات، از ریتصو هی الک، جان

 وت به خوامیم که یزیچ به دنیرس یبرا من پس...تو

 راکخو االن تو نداشتم ازین بهت اگه. امیلیو دارم ازین

 .«یبود شده هاکوسه
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 بدنش و انداخت وحشت به رو امیلیو قًایعم یزیچ

 داشت انتظار و کرد نگاه بل آروم چهره به. دیلرز

 ابلزیا اما نهیبب صورتش یتو رو یشوخ از ییهارگه

 .شهیهم از تریجد. بود یجد

 «؟یکرد معامله سرنوشت خواهران با»

 همه نیا که چطوره. امیلیو یندار یچندان سن تو»

 «؟یدونیم رو زیچ همه و یدار تجربه

 یوت رو خودش زابلیا. نداد سوالش به یتیاهم امیلیو

 حاال و رایس اول. بود انداخته یبزرگ یدردسرها

 سرنوشت؟ خواهران

  بود؟ شده ریس یزندگ از
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 ور یزیچ یراحت نیهم به سرنوشت کیتار صاحبان

 زیچ ازاش در کهنیا مگه کردنینم شکشیپ یکس به

 رنیبگ رو یترارزشمند

 خواهران ای رایس به ؟یداد بهشون رو یچ قول»

 هنوز دیشا! بگو بهم بل؟ یداد یقول چه سرنوشت

 !«ردک یکار بشه رید کهنیا قبل تا. یکرد یکار بشه

 یخوایم: »گفت تمسخر با و رفتن باال ابروهاش

 یازب رو قهرمان هی نقش یگرفت میتصم ؟یبد نجاتم

 .«زیانگرقت چقدر ؟یکن

. رفتیم نییپا و باال خشم از امیلیو نهیس قفسه

 تاثبا یبرا. کنه درک رو زابلیا لجاجت تونستینم

 ؟بره شیپ کجا تا بود قرار امیلیو به خودش قدرت

 کنه؟ خطر چقدر
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 رهیبگ دست یتو رو زابلیا یبازوها خواستیم دلش

 رفتار نیا گهید بزنه ادیفر و بده تکونش محکم

 !کن تمومش رو مسخره

 و شد خاموش گلوش در صدا اما زد ادیفر ذهنش

 .شد خارج هاشلب نیب از مبهم ییآوا فقط
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 لمث بود، کرده حفظ امیلیو با رو اشفاصله زابلیا

 دلش و باشه دهیرس مشامش به زباله یبو که یآدم

 . بشه ترکینزد نیا از نخواد

 و یکن یباز رو خوب قهرمان هی نقش یخوایم اگه»

 چطور ؟یبد رو سواالم جواب چطوره یبد نجاتم
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 چه اومد دمتید به یوقت بادپا ؟یدونیم رو زیچ همه

 «افتاد؟ یاتفاق

 مثل تقالهاش تمام دیشا.باخت رنگ امیلیو نگاه

 به دنیرس. بود دهیفایب پاره، یسمانیر به زدن چنگ

 ممکن زابلیا وجود با قطعًا هدفش به دنیرس آوات،

 یادهیفا چه ازش کردن یمخف نیا از شیب پس نبود

 داشت؟

 به کرد، نگاه زابلیا متفاوت و شفاف یهاچشم به

 وشوندهپ ققنوس یخالکوب با که یگردن فیلط پوست

 اشیشونیپ یرو آشفته که یکوتاه یموها بود، شده

 .گرفتنینم قرار و آروم گوشش پشت و دنیلغزیم

 به اشگونه پوست لمس یتقال در هاشسرانگشت

 .کرد مشت رو دستش و افتادن خارش
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 جواب بهم دیبا بدم جواب که یهرسوال یازا در»

 .«یبد رو یاگهید سوال

 :گفت و داد تکون سر یآروم به زابلیا

 مپرسیم سوال دو. برعکس نه یهست من گروگان تو»

 سوال هی یتونیم عوض در خوامیم جواب ازت و

 .«یبپرس

 سال نیچند: »گفت نیبنابرا بود متیغن هم نیهم

 یوت هرگز که یشب. سراغم اومد شب کی بادپا شیپ

 خودم یبرا بارها و بارها و نشد تکرار میزندگ

 .«داشت قتیحق کنم باور تا کردم مرورش

 در انگار که بود یجور زابلیا یهاچشم حالت

 .داشت شک امیلیو یهاحرف سقم و صحت

 .«خواستیم یزیچ هی فقط اون»
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 «؟یچ»

 .«خواست کمک ازم. کمک»

 هی از ابادپ مثل یتانیکاپ. »رفتند درهم زابلیا یابروها

 «خواست؟یم کمک بچه

 قیال وارث فقط گفت. امیبرم پسش از من فقط گفت»

 که بودم بچه هی فقط من. کنه کمکش تونهیم اون

 یکنیم فکر. گذروندیم رو یسخت یروزا داشت

 من مثل یابچه یبرا ایدر یرو یزندگ هی یایرو

 ات کردم فرار من پس باشه؟ جذاب تونستیم چقدر

 .«کنم کمک پدربزرگم به یروز هی

 «؟یکمک چه: »گفت یاعجوالنه یصبریب با زابلیا

 بش اون بادپا. بلدم رو زهایچ یلیخ چطور یدیپرس»

 وجود ییجا چیه مانندش و مثل که داد یکتاب بهم
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. اتشیتجرب از خودش یخط خاطرات دفترچه. نداره

 ادی رو زایچ یلیخ من. خوندم بار صدها که یکتاب

 «گرفتم

 دیرسیم نظربه دیبع اما بود ناخوانا اشچهره حالت

 .باشه کرده باور رو امیلیو یهاحرف

 «نه؟ من چرا تو؟ سراغ اومد چرا»

 لیفام نام من. »شد دهیکش باال به امیلیو لب گوشه

 !«ییتورنادو هی تو. بردم ارث به رو بادپا

 .شدند مشت بل دست انگشتان که دید

 «بود؟ یچ کمک از منظورش»

 و یبرس آوات به یوقت گفت. گفت گنج مورد در»

 .«یکن کمکم دیبا چطور یفهمیم یکن دایپ رو گنج
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 یاصاعقه انگار که شد خشک سرجا یجور زابلیا

 .باشه کرده برخورد بهش

 وردم در نایا از ترقبل یلیخ تو یبگ یخوایم یعنی»

 «؟یدونستیم گنج و آوات

 و ردک بسته و باز دییتا نشونه به رو چشماش امیلیو

 مبش یقو ییایدر دزد هی یوقت گفت بادپا: »گفت

 اون دم،ب نجاتش بتونم که کنم رشد یکاف حد به یوقت

 یاتادهفرس...فرستاده هی. فرستهیم برام یانشونه موقع

 .«کشت اونو الک جان که

 اششده بلند یموها انداخت، نییپا رو سرش امیلیو

 اصالح شیر به یدست و ختنیر صورتش یرو

 .دیکش اشنشده
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 آرزو که یکس. بود قهرمان هی مثل من یبرا بادپا»

 درتق همه اون با که یپدربزرگ. بشم اشهیشب داشتم

 هشت بچه هی از. بود خواسته کمک من از شهرت و

 چرا. مردمیم دینبا چرا یبفهم حاال کنم فکر. ساله

 ونا من. بمونم زنده یول کنم یقربان تورو شدم حاضر

 کرف. بدم نجاتش دادم قول پدربزرگم به یطوفان شب

 یمعرف بزرگ یرایس به رو من بار نیاول یک یکنیم

 من. کرد تیهدا رایس سمت به رو من بادپا بل؟ کرد

. کردم معامله رایس با ساله ده یاپسربچه قالب در

 نهیزم یرو که بود یاهیس خط نیاول که یامعامله

 .«شد دهیکش میزندگ دیسف

 .خوردن تکون یکند به زابلیا یهالب

 «؟یامعامله چه»
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 به دست و داد هیتک عقب وارید به رو پاش کی امیلیو

 .ستادیا نهیس

 اریس به. بده منو جواب حاال. شد تموم سوالت دوتا»

 «؟یداد وعده معامله یازا در یزیچ چه

 زدن حرف قصد زابلیا دیرس نظربه یالحظه یبرا

 :تگف بخش نانیاطم یلحن با امیلیو. باشه نداشته

. بودم اونجا تو با من. بردم رایس شیپ تورو من»

 رنهوگ بشه مرگت باعث ستین قرار من به گفتنش

 رایس با اممعامله نیاول مورد در من یوقت  حاال نیهم

 .«شدمیم کشته دیبا زدم، حرف برات

 جواب دنیشن از امیلیو یوقت شد، یطوالن سکوت

 :گفت یآروم به بل شد، دیناام
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 رمیبم که یزمان هر. دادم وعده رو خودم. خودم»

 .«بود خواهد رایس به متعلق ابد تا روحم
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 زابلیا

 

 .داشت فرق بودم دهید حالتابه که ییهرجا با آوات

 در. میعظ یانوسیاق وسط درست یکیکوچ ۀریجز

. داشت یبیعج یوهواآب که ییایجغراف یانقطه

 لیدل نیهم به ،یآفتاب داغ یروزها و یبارون یهاشب

 چون شدیم دهینام هم کمون نیرنگ ۀریجز آوات
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 رهیزج ۀمنظر از ینشدن جدا عضو بًایتقر کموننیرنگ

 احساس یشدیم رهیخ بهش یوقت که یارهیجز. بود

 یصدا. یدوخت چشم بهشت از یقسمت به یکردیم

 و بلند یهادرخت ریتصو به خواننغمه یهابلبل

 یرینظیب ینما و شده اضافه آوات سبز شهیهم ۀریجز

 نیا یکس دونستمیم دیبع. دادنیم قرار اریاخت در رو

 آوات در ابد تا بتونه نکنه آرزو و نهیبب رو منظره

 . کنه یزندگ

 و داشتن لیف عاج مشابه یرنگ ساحل یهاشن

. شدنیم دهید آب کف یزرد و یآب شفاف یهاسنگ

 پر رو مشامم هاگل عطر آوات خاک به گذاشتن پا با

 و بودم دهید ییجا نه رو رشونینظ که ییهاگل. کرد
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 کرده تجربه عمرم به رو ترخوش یاحهیرا یحت نه

 . بود یانسان هر یآرزوها یتجل آوات. بودم

 بهشت عنوان به خودمون ذهن در که یزیچ

 به آوات کینزد انداخته لنگر یکشت دو. میشناختیم

 یهاانبادب با رو بایز ۀریجز ۀمنظر تونستنیم ییتنها

 کردن پنهان یبرا نجایا انتخاب. کنن خراب یمشک

 در دیبا ایدر هفت گنج.  بود هوشمندانه گنج

 تینها بادپا و شدیم پنهان نیزم ۀکر یجا نیترخاص

 . بود کرده لحاظ انتخابش در رو ظرافت

 دیبا و داشت دست در رو آوات ۀنقش الک جان

 چندان نه ۀریجز نیا در رو گنج شدن پنهان محل

 ودب رفته فرو سوگ در چنان اینا. کردیم دایپ بزرگ

 یراب لوکا و کارال و بمونه یکشت یتو داد حیترج که
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 رتعقب یکم امیلیو. بودن شده ادهیپ من از محافظت

 مورد در که یالحظه از. بود ستادهیا سکوت در

 از نه و کرده سکوت بود، دهیشن رایس منو ۀمعامل

 چیه عماًل. هاهیکنا از نه بود یخبر هاشیشوخ

 . دکریم دنبال رو ما فقط یاهیسا مثل و زدینم یحرف

 تعداد نبود قرار و بودن کرده اتراق ساحل در افراد

 اول بود قرار. میببر گنج سراغ خودمون با رو یادیز

 افراد هیبق میکرد دایپ رو گنج اگه و میبر خودمون

 فتهگ که بود الک جان فکر. انیب کردنش جاجابه یبرا

 همه نباشه الزم که باشه اونجا یزیچ دیشا بود

 احلس به همراهمون یهرکشت از نفر ده فقط. ننشیبب

 مشغول یکشت داخل افراد هیبق و میبود آورده

 . بودن استراحت
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 دیبا طرف نیا از: »گفت یبلند یصدا با الک جان

 انگا. اسرهیجز وسط قًایدق گنج محل. میکن حرکت

 .«معبده هی به هیشب ییجا هی راونجا

 یهابرگ. میکرد حرکت دنبالش هم ما و رفت جلوتر

 ن،کردیم سخت رو حرکت ریمس نیزم از دهییرو بلند

 برگ و شاخ میکردیم یسع رهایشمش دادن حرکت با

 هموار حرکت یبرا رو ریمس و کرده قطع رو یاضاف

 یبیعج و متنوع یهاوهیم از پر هادرخت اکثر. میکن

 . بودم دهیند رو اشونمشابه حالتابه که بودن

 یدیش چون افتادن عقب یکم یدیش همراه کارال

 یبررس رو هاوهیم نبودن ای بودن مسموم داشت

 خطرناک که ییهاوهیم از هرکدوم از کارال و کردیم
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 در رو راه خودش بودم مطمئن. دیچشیم نبودن

 . رسهیم ما به و کنهیم دایپ تینها

 ۀیسا به هیسا و کرد بلندتر رو هاشقدم یکم لوکا

 . اومد من

 «لوکا؟ شده یزیچ»

. مدیشن لیو تانیکاپ و شما مورد در ییهاداستان من»

. دارن خودشون نیب رو یادیز عاتیشا هاملوان

 «افتاد؟ یاتفاق چه واقعًا بدونم بودم کنجکاو

 ودمب مطمئن و دمیمال رو امخسته یپاها ستادم،یا یکم

 ادیپ پام کف یشتریب یهاتاول ۀسروکل یزود به

 . شهیم

 اب یزمان. لوکا دارن تیواقع در شهیر عاتیشا اکثر»

 کمال با هم اون و دادم امیلیو به رو قلبم وجود تمام
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. بمونه زنده خودش تا کرد فدا رو من یخوشحال

 نقش هاشنقشه یول خود یزندگ یازا در من یزندگ

 به خودم گوشت و خون از روز هفت. شدن برآب

 لمس رو مرگ من تا کرد، رشد تا دادم غذا ققنوس

 حاال. اومدم رونیب شیآت از ققنوس همراه و کردم

 یلیخ تاوان دیبا امیلیو حاال. کرده فرق تیوضع

 .«بده رو زهایچ

 از پر من به یگاه نگاهش نبود، خوانا لوکا ۀچهر

 اساتاحس نیب انگار. یشگفت از پر یگاه و بود نفرت

 به کردن یزندگ. شدیم ورغوطه داشت یمتفاوت

 ییایمزا هم بود متنفر ازشون که ییایدر دزد هی عنوان

 متنفر یافراد از تونستیم چطور. یبیمعا هم داشت

 و تناقض نیا. بود اونا از یجزئ هم خودش که باشه
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 یکشتارها دنید تحمل. دادیم آزارش یدوگانگ

 نیا لیدل یگاه حاال یول نداشت رو ما بیعج

 .کردیم درک رو حمالت

 من درون یروز هی. لوکا نبودم یبد آدم شهیهم من»

 هی شهیم بود معتقد که کردیم یزندگ یخوب دختر

 اگه دکریم فکر که یدختر. بود شرافتمند ییایدر دزد

 اما موننیم خوب باهاش هم ایدن تمام بمونه خوب

. ستین خوب هرگز من مثل یدختر ۀقص یانتها

 و دهیم تکونت. کنهیم عوض رو آدم یگاه یزندگ

 جنگل هی یتو یدار ینیبیم و یشیم داریب تو

 ختنیر از کسچیه که ییجا. یکنیم یزندگ یوحش

 و یبمون ساده دیبا ای! ییتنها تو و نداره ییابا خونت

 یهاآب یرو...یبدر و یش گرگ دیبا ای یش کشته



 

Romanzo_o 2252 

 یعنی بودن آدم گرفتم ادی من دزدها، یکشت یرو آزاد،

 .«مرگ دنیکش آغوش در
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 قدم مکنار سست ییهاگام با و رفته فرو فکر به لوکا

 :دمیپرس یکنجکاو با. داشتیبرم

 «؟یداشت یزندگ چه تو»

 پراکنده یبرا رو دست د،یچرخ من یرو نگاهش

 سرش کینزد که یبزرگ یهاپروانه کردن

 . داد تکون هوا یتو و آورد باال دنیچرخیم

 فرمانده پدرم. دادم دست از بودم بچه یوقت رو پدرم»

 یوت که بودم ساله چهار. بود ایتانیبر ییایدر یروین
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 یهالباس هامدت تا ادمهی. شد کشته هاجنگ از یکی

 باشم، اون مثل کردمیم آرزو و کردمیم نگاه رو پدرم

 مبش پدرم مثل یروز هی دیبا گفتیم بهم مدام مادرم

 کشورم یبرا و باشم شجاع. کنم پر اونو یجا و

 هرگز و بود یثروتمند ۀزاداشراف مادرم. بجنگم

 یخدمتکار شهیهم. نکردم تجربه رو سخت یزندگ

 راتنم نیباالتر. بده انجام برامون رو کارها که میداشت

 مبارزه، ،یزن ریشمش مهارت داشتم، رو یدرس

 هی و ادگرفتمی سرعت به رو یدواناسب و یراندازیت

 تانیکاپ یدونیم. کردم پر رو پدرم یجا دمید یروز

. داشتم داره الزم یزندگ یبرا مرد هی که یزیهرچ من

 مقام، ثروت، اد،یز یهاخدمه با،یز و بزرگ عمارت هی

 ازدواج یبرا مادرم که ییبایز یدخترها یحت مادرم،
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 احساس یزندگ یتو هرگز اما دادیم شنهادیپ بهم

 .«خوشبختم نکردم

  .کردم اشنگاه موشکافانه و دیچرخ سمتش به سرم

 داشتن خاطربه حاضرن من یهاملوان اکثر چرا؟»

 !«بکشن آدم یطیشرا نیچن

 و داد تکون حرفم دییتا ۀنشون به آهسته رو سرش

 تا مشد متوجه شدم، فرمانده یوقت یول درسته: »گفت

 یزندگ خونه یتو پدرم یجا کردن پر یبرا روز اون

 دایپ رو یاگهید هدف چیه. خودم یبرا نه بودم کرده

 انجیه بهم و کنه زنده رو قلبم که یزیچ چیه...نکردم

 .«بخوامش خودم یبرا وجودم ته از که یزیچ. بده

 .ستادمیا هم من ستاد،یا باز رفتن راه از
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 نابود دیبا که بودن یدشمن ییایدر یدزدا من یبرا»

. مش بزرگ نفرت نیا با بودم گرفته ادی من. شدنیم

 عقل. کننیم تقال باهم وجودم ۀمین دو انگار حاال اما

 یراب که قلبم و کرده رشد مادرم تیترب با که منطقم و

 یباز نقش بدون ن،یقوان بدون عمرش در بار نیاول

 دوشم یرو که ینیسنگ یهاتیمسئول بدون کردن،

 حس. کنهیم تجربه رو یزندگ و جانیه داره بود،

 نبودن پدرم مثل خاطربه ستین قرار کهنیا خوب

 .«بشم سرزنش ای قضاوت

 من یحت. بود درک قابل حالش و حس زدم، لبخند

 رم،یبگ رو پدرم یجا دیبا کردمیم احساس لیاوا هم

 دهیفهم که بود وقت یلیخ حاال اما باشم اون مثل دیبا

 !باشم خودم خوامیم بودم
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 ...«کردم داشیپ»

 امیلیو شد، جلب مقابل به امتوجه الک جان یصدا با

 چشم لوکا به خصمانه و ستادهیا ما از جلوتر یکم

 یکم وهیم از پر ییهادست با کارال. بود دوخته

 .اومدیم ترعقب

 رو اشمعده کهنیا قبل تا کن کمک کارال به»

 .«بترکونه

 هک رفتم یریمس سمت به و گرفتم فاصله لوکا از

 نیب بلند، یهابوته پشت. ومدیم الک جان یصدا

 یمعبد ده،یکش فلکسربه یهادرخت از یحصار

 ردالیش یهامجسمه معبد در طرف دو. بود متروک
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 هس از شیب به اشوناندازه که بودن ینیمرمر و دیسف

 هک نیمرمر یخورده تراش ستون هفت د،یرسیم متر

 دهید وانیح هی از یرنگ ییطال طرح هرکدوم یباال

 و بود روشن ستون هر کنار یهادانآتش. شدیم

 پس. شدیم دهید درونش آتش رنگ ینارنج ۀشعل

 . نبود هم متروکه چندان

 با هاشدست و ستادهیا معبد در کنار الک جان

 حرکت در یهایحکاک یرو متیمال و ظرافت

 و کردنیم لمس رو هاطرح هاشانگشت. کردنیم

 . دنیدرخشیم هاشچشم

 حملت رو امیلیو حضور آرامش با بتونه نداشتم انتظار

 امیلیو هب یتیاهم چیه بًایتقر انتظارم برخالف یول کنه

 از. نداشت یخارج وجود امیلیو که انگار. بود نداده
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 رلکنت رو احساساتش که بودم ممنون ازش بابت نیا

 :گفت دید خودش کنار رو من یهیسا یوقت. کردیم

 درست ییهاطرح نیچن. دسته کار هایحکاک تمام»

 یدقت نیچن. برهیم زمان سال انیسال کردنشون

 .«رهینظیب

 دافرا ما جز احتمااًل. بودن روشن هادانآتش تانیکاپ»

 .«هستن رهیجز نیا در هم یاگهید

 محافظان. هستن که البته: »گفت و کرد راست کمر

 در ما یول هستن باشه گنج که ییهرجا شهیهم گنج

 ما به یکس. میهست دیکل هفت صاحبان ما. میامان

 .«کنهینم وارد یبیآس

 ریرجیج یصدا با در و داد هل رو در یلنگه دو

 ممشام به اسی یبو به هیشب یعطر. شد باز یمانند
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 به .شد معبد وارد که بود ینفر نیاول الک جان.  دیرس

 هب داشت که دوختم چشم امیلیو به و برگشتم عقب

 . کردیم نگاه ردالیش سیتند

 شمب مطمئن خوامیم. فتیب راه االی. امیلیو باش زود»

 .«یکن فرار دوباره ستین قرار

 بدمع وارد من از جلوتر بده یجواب کهنیا بدون امیلیو

 لیطو یراهرو. شدم داخل سرش پشت هم من و شد

 دو. بود شده روشن دانآتش یادیز تعداد با معبد

 گاران که یسنگ دیسف یسکوها از بود پر معبد طرف

 یهاسیتند. بودن عبادت و نشستن یبرا ییجا

 نهست یچ دونستمینم که یموجودات طرح با نیمرمر

 با وارهاید یرو. داشتن قرار راهرو یجلو در درست
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 زا نگاهم. بود شده دهیکش ییهاطرح یرنگ یهاشهیش

 . کرد حرکت گهید طرح به یطرح

 ...«نایا»

 صداش در که یخشونت با و اومد حرف به امیلیو

 ...«مرحله هفت...ایدر هفت: »گفت بود مشخص

 تا تهگرف سیآتالنت از م،یبود کرده یط که یمراحل تمام

 ریتصو به یرنگ یهاشهیش با همه هاعروسک ۀریجز

 . بودن شده دهیکش

 .«یبزن حرف یگرفت میتصم باالخره پس»

 یانتها در. گرفت من از نگاه اخم با و نداد یجواب

 جلوتر الک جان. یزیچ نه و بود یراه نه راهرو

 و کرد یبررس رو نیمرمر یهاسیتند رفت،

 دهیشک یصدا. دیکش رو سیتند هر پشت یرهیدستگ
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 وارید بعد و دیرس گوش به یسنگ یزیچ شدن

 نیرزمیز سمت به یپلکان و رفت کنار مقابلمون

 کی به کی خاموش یهادانآتش. شد ظاهر مقابلمون

 مشخص نور یشعله با کیتار ریمس و شدن روشن

 . شد

 .«نیایب دنبالم»

 سطح زا ترنییپا متر چند به انگار و بود یطوالن پلکان

 رتخنک هوا یدما رفتن، ترنییپا با. داشت راه نیزم

 همه بود پلکان یانتها که یزیچ دنید با. شدیم

 ییالط یدر. میشد رهیخ بهش یشگفت با و میستادیا

 یهاگاهیجا از هرکدوم دور که قفل یجا هفت با

 . داشت قرار خاص یجواهر دیکل
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 اوپال، کهربا، زمرد، اقوت،ی روزه،یف: »گفت الک

 .«رینظیب چقدر...الماس و دیمروار

 و دنیدرخشیم جواهرات یرو آتش یهاشعله نور

 سمت به الک. بودن کرده جادیا رو ییبایز انعکاس

 ور دستم. کرد دراز سمتم به رو دستش برگشت، من

 : گفت و آورد جلو رو من گذاشتم، دستش یتو

 ازب رو هاقفل خودت بهتره. یکرد دایپ رو دهایکل تو»

 .«زابلیا یکن

 رونیب رو دیکل هفت و کردم فیک داخل دست

 دمبر فرو هاقفل داخل کی به کی رو دهایکل. دمیکش

 در همه نفس د،یچرخ دیکل نیآخر یوقت چرخوندم و

 .شد حبس نهیس

 !نشد باز در اما
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 با. دیکش رونیب رو دهایکل از یکی و اومد جلو امیلیو

 یرو: »گفت و کرد نگاه دیکل یداخل یلبه به دقت

 دیبا رو دیهرکل. شده نوشته جواهر هی اسم هرکدوم

 .«دیببر خودش مخصوص قفل داخل

 ور هرکدوم بارنیا و دمیکش رونیب دوباره رو دهایکل

 به. کردم فرو خودش مخصوص سنگ و قفل داخل

 فرو قفل داخل دهایکل یوقت کی به کی بیترت

 کردن،یم دنیدرخش به شروع جواهرات رفتنیم

 دنیدرخش به شروع که بود یجواهر نیآخر الماس

 . شد باز هم از یتق یصدا با رنگ ییطال در و کرد
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 انگار. بشه معبد وارد من همراه تونستینم ققنوس

 احتماال که ییروین. داشتیم نگه دور دو اون ییروین

. بودن شده ورودش مانع که بود گنج نیمحافظ قدرت

 . بود هاانسان مختص فقط احتماال معبد به ورود

 محض به. شدم داخل که بودم ینفر نیاول من بارنیا

 سققنو با ارتباطم کردم احساس بار نیدوم یبرا ورود

 نبدو بود خودم به متعلق دوباره ذهنم انگار. شد قطع

 احساس سرم یتو رو قفنوس یدائم حضور کهنیا

 .کنم

 بود یمانند مربع و بزرگ یخال یفضا ما یروروبه 

 یهاسکه بزرگ و کیکوچ یهاکپه دور تا دور که

 به طال رنگ زرد برق. بودن شده تلنبار هم یرو طال

 . زدیم رو چشم که بود یقدر
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 چشم به باز یدرها با طرف هر یبزرگ یهاصندوقچه

 از پر یتعداد د،یمروار از بودن پر یتعداد خوردن،یم

 یمتیق جواهرات. الماس و زمرد از پر یتعداد اقوت،ی

 ...ییطال یهاجام و

 شده گرد جواهرات دنید با لوکا و کارال یهاچشم

 و رفت هاسکه صندوقچه سمت به الک جان. بودن

 امیلیو شد، جواهرات بودن اصل کردن یبررس مشغول

 یصندوقچه سمت به بلند ییهاگام با میمستق اما

 .داشت قرار یسنگ یهیپا یرو که رفت یادربسته

 من به ینگاه مین و چرخوند شونه سمت به رو سرش

 .برم سمتش به زد اشاره دست حرکت با و انداخت
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 ور گنج قدرنیا حالتابه ییایدر دزد چیه بودم مطمئن

 سال چند ثمره میعظ ثروت نیا. دهیند کینزد از

 بود؟ بادپا زحمت

 سمت به شد دهیکش نگاهم و ستادمیا امیلیو کنار

 یرو مانند اریش یجا دو. رنگ ییطال صندوقچه

 و برد گردنش سمت به دست امیلیو. بود صندوقچه

. دیکش رونیب رو یبندگردن رنگ ییطال ریزنج

 لمث درست زیر یهاشکوفه با یجواهرنشون بندگردن

 بادپا، ادگاری زیآو دو. بود من گردن که یهمون

 ...یموروث جواهرات

 و درآوردم گردنم از رو زیآوگردن امیلیو از دیتقل به

 داخل رو جواهرنشان ییطال یرهیدا همزمان هردو

 . میچرخوند و میکرد فرو ارهایش
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 به شروع صندوقچه یرو عقربه به هیشب یزیچ

 .شد باز صندوقچه در بعد و کرد دنیچرخ

 ...«ایدر هفت گنج: »زد لب آهسته امیلیو

 یفلوت و شده متصل بهم که رنگ ییطال تکه هفت

 از رو فلوت امیلیو. دادیم لیتشک رو ییطال

 .دیکش یلرزون آه و آورد رونیب صندوقچه

 ...«خودشه»

 ذاشته،گ نجایا رو نایا بادپا اگه: »دمیپرس یصبریباب

 یمنطق ؟یبد نجاتش و نجایا یایب خواسته تو از چرا

 بود نجایا که یزیهرچ. ادینم در جور عقل با. ستین

 هب رو ما بادپا. داشت یدسترس بهش بادپا خود قطعا

 «؟یلیدل چه اما لیدل هی به کشوند نجایا

 :گفت سر پشت از ییصدا
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 .«کنهینم کار گانهسه یآوا بدون فلوت اون چون»

 پشت چیم کهیدرحال نوئل تانیکاپ. برگشتم عقب به

 رو اشتپانچه زدیم لبخند تمسخر با و ستادهیا سرش

 :گفت و گرفت من سمت

 .«کنمیم کیشل وگرنه دیبمون حرکتیب بهتره»
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 که نکرد یتالق ییهاچشم با نگاهم برگشتم، عقب به

 جوش به خونم. بود شده رهیخ من به یگستاخ با

 د،یکش ریت سرم یتو یزیچ تیعصبان شدت از و اومد

 شیپ مفک تا و گرفته راه یشونیپ به سرم از که یریت

 ارفش رو شستم یهاانگشت یعصب و یرارادیغ. رفت

. دیرس گوشم به هااستخوان توروق ترق یصدا و دادم
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 که بود درونم یتیعصبان از یناش یخاص گزگز انگار

 با چیم. بودم نکرده احساسش اندازه نیا تا هرگز

 دهیچسب چرب یاقهوه یموها سوخته، آفتاب یصورت

 ات اشدهیبر گوش از که یبزرگ یهاهیبخ و سر به

 و هستادیا نوئل پشت داشتن، ادامه چونه کینزد ییجا

 .بود ایدن لبخند نیآورترچندش لبخندش

 

 چطور م؟یبود نشده حضورش متوجه چطور اما

 نکرده احساس رو نوئل شدن کینزد ما از کدومچیه

 من. بود نداده هشدار بهم هم ققنوس یحت م؟یبود

 دهیند خودمون یکشت جز رو یاگهید یکشت یحت

 .بودم
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 من ۀانداز به همه انداختم، هیبق صورت به ینگاه

 و اومد جلوتر یقدم الک جان. دنیرسیم نظربه شوکه

 :گفت

 

 «نوئل؟ یکنیم کاریچ نجایا تو»

 

 حرومت گلوله هی وگرنه الک بمون سرجات گفتم»

 .«کنمیم

 

 یک نیبب» :گفتم و بمونم ساکت نیا از شتریب نتونستم

 گهید نفر هی پشت موش مثل که ییترسو. نجاستیا
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 حاال و گشتم دنبالت رو ایدر هفت...چیم. شده میقا

 .«سراغم یاومد خودت یپا با خودت

 

 دمبو کتینزد شهیهم من: »گفت لبخند همون با چیم

 یکن رفتار پدرت به هیشب یدار دوست یلیخ...تورنادو

 موقع پدرت. یدار فرق اون با یلیخ یول نه؟ مگه

 ردک فیتعر برات زدم؟ ضربه بهش چطور گفت مرگ

 «کنه؟ مبارزه نتونست یحت تعجب از که

 

 دور گرم یزیچ که رفت رمیشمش سمت به دستم

 دست و دیچرخ چپ سمت به سرم. شد حلقه مچم

 رو من و شد حلقه دستم مچ دور که دمید رو امیلیو

 ور پوستم معنادار یفشار با انگشتاش. داشت نگه
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 من به محتاطانه هردو لوکا و کارال. کردن لمس

 مایلیو. کنن دفاع ازم لزوم صورت در تا شدن کینزد

 من نجا؟یا یاومد چطور: »دیپرس یخونسرد با

 ییاج تورو یکشت که مطمئنم و بود اطراف به حواسم

 .«نوئل دمیند

 

 یرو و عبورکرد امیلیو صورت یرو از نوئل نگاه

 پدرت که طورهمون: »گفت و نشست من صورت

 .«نشد من حضور متوجه

 

 یاقکسنج شکل به یانهیس سنجاق و رفت باال دستش

 ورن و بود متصل لباسش به که کرد لمس رو یبلور

 .شدیم منعکس درونش کمون نیرنگ مثل
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 ۀریجز انیبوم دست به نهیس سنجاق نیا»

 درونش رفته کاربه ۀشیش. شده درست[ 1]کارپاتوس

 یزیهرچ و  صاحب تونهیم که یزیچ. خاصه زیچ هی

 نارک یراحت به من. کنه ینامرئ رو بخواد صاحبش که

. نینشد هم من متوجه یحت شما و برداشتم قدم شما

 کنمیم بیتعق رو شما یکشت دارم هاستمدت من

 که طورهمون. دیباش من دنید به قادر کهنیا بدون

 نگه رو گنجش که ییجا و کردم بیتعق رو پدرت

 .«کردم دایپ رو داشتیم

 

 یرو که موند رهیخ درخشان سنجاقک یرو نگاهم

 پس: »دیغر امیلیو. کردیم ییخودنما لباسش ۀقی
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 دهید هااسکارلت با معامله حال در تورو نیهم یبرا

 .«بودن

 

: گفت و درآورد خودش از مانند هاه ییصدا نوئل

 از یکی. داشتم نیا نیع سنجاقک هی من خب»

 ناو یول. بود یونانی یکشت هی از یجنگ یهامتیغن

 میبرداشت رو گنج و میکرد یزخم رو پدرت که یروز

 ادمد یادیز نهیهز. شکست و نیزم افتاد یریدرگ یتو

 .«کنم دایپ رو همون مثل یکی درست بتونم تا
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 حس تیعصبان شدت از. خوردیم رو خونم خون

 زدن حرف به قادر و شدن حسیب هاملب کردمیم
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: تمگف و کردم وارد یفشار نمیسنگ زبون به. ستمین

 !«بود دوستت نیبهتر من پدر ؟یتونست چطور»

 

 کن بس اوه: »گفت و دیکش درهم رو اشچهره نوئل

. نداره وجود دوست نیبهتر اسم به یزیچ. زابلیا

 یحت کسچیه! کنن غارت تا شدن زاده ییایدر یدزدا

 وت به امیلیو که طورهمون کنهینم رحم هم عشقش به

 !«نکرد رحم

 

 ئلنو. شدن شل دستم مچ دور امیلیو دست یانگشتا

 امیلیو خون به تشنه االن خودت مگه: »داد ادامه

 دزد. ماست ۀهم ذات یتو نیا که کن قبول ؟یستین

 «داره؟. نداره یشرافت چیه ییایدر
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 شدت از که ییصدا با. دمییسا هم یرو رو دندونام

 ج؟گن نوئل؟ یخوایم یچ: »گفتم بود شده خفه خشم

 یاومد حاال که نبود یکاف یدیدزد پدرم از همه اون

 «پدربزرگم؟ میغنا سراغ

 

 ات که دارم ثروت یقدراون من گنج؟: »گفت و دیخند

 من. زابلیا کنم یزندگ شیآسا در بتونم عمرم آخر

 که یزیچ همون دنبال. هستم یاگهید زیچ دنبال

 !«یدونیم

 

 .بستم رو کیکوچ صندوقچه در و رفت عقب دستم
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 ازهجن یرو از دیبا بخوره بهش دستت کهنیا از قبل»

 .«یکن عبور من

 !نه! نه: »گفت و داد تکون یتند به رو سرش نوئل

 البته. مدنبالش که ستین یزیچ بادپا گنج نکن اشتباه

 ۀصندوقچ دنبال من یول گرفتم نظر در هم رو اون که

 از پدرت شیپ هاسال که یاصندوقچه. هستم پدرت

 مورد در دارم یدونینم که نگو. دیدزد یهلند یکشت

 مگه...توئه شیپ صندوقچه اون. زنمیم حرف یچ

 «نه؟

 

 کرده دایپ اندرو یمادر ۀخون یتو که یاصندوقچه

. یهلند یکشت از شده دهیدزد ۀصندوقچ. میبود



 

Romanzo_o 2278 

 خاطر به پدرم. ییایدر یدزدها یاافسانه ۀصندوقچ

 یچ صندوقچه اون داخل بود؟ مرده صندوقچه اون

 بود؟ پدرم یبرا عذاب و رنج جز

 

 آزاد امیلیو ۀشد شل یهاانگشت نیب از رو دستم

 :گفتم و دمیکش رونیب رو رمیشمش. کردم

 

 .«نوئل گذرمینم پدرم خون از من که یدونیم»

 

 یلحن با و نشست صورتش یرو بیعج یلبخند

 یسرسخت به بودم مطمئن که البته: »گفت خاص

 رو بخوام که یزیچ شهیهم من. زابلیا یهست پدرت
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 همه خاطرشبه باشم مجبور اگه یحت ارمیم دستبه

 .«کنم عامقتل رو

 

 دهیکش لباسش به شده وصل سنجاقک یرو دستش

 .شدن دیناپد هردو چشمامون مقابل و شد

 

 ...«نیزم رو دیبخواب: »زد ادیفر امیلیو

 

 سانعکا معبد نیریز یفضا در تپانچه کیشل یصدا

 هک یسمت به. شد دهید مانندش جرقه نور و کرد دایپ

 !«طرف اون: »گفتم و کردم اشاره بودم دهید رو نور
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 شکمان با و گرفت پناه هاسکه از یاتپه پشت کارال

 رو چیم و نوئل یپاها یصدا میتونستیم رفت، نشونه

 .مینبود دنشونید به قادر اما میبشنو
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 یرو بودن کمونینزد که ییطال یهاجام از یتعداد

 داخل و شکافت رو هوا کارال ریت و ختیر نیزم

 .بود زده خطا. رفت فرو نیزم

 که یدشمن به و دیکش رو رشیشمش الک جان

 هوا یتو و دیکش رو شنلش. کرد حمله دیدینم

 الک جان و کرد ریگ یکس سر یرو شنل چرخوند

  .رفت کمکش به لوکا. دیکش ریشمش بالفاصله

 .«باش مراقب»
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 و دمیغلت نیزم یرو داد، هل عقب به رو من یدست

 رفشا ریز و گرفته باال رو خنجرش امیلیو که دمید

 که دیپر یکس سر یرو کارال. کنهیم مقاومت داره

 .بود زده مهیخ امیلیو نهیس یرو

 یهاسکه تل سمت به شد بلند سرعت به امیلیو

 طال سکه یادیز حجم. داد هلشون و رفت ییطال

 :زد ادیفر. ختنیر نیزم یرو

 داشونیپ میتونیم نیزم یرو هاسکه حرکت از»

 !«میکن

 کردن دفع مشغول یسخت به هردو لوکا و جان

. دشیم حواله سمتشون به ناکجا از که بودن یحمالت

 و شد جادیا یحرکت ختهیر نیزم یهاسکه یرو

 شدیم بود امیلیو با حق. کرد نگیریج نگیریج یزیچ
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 رو تعادلم و شدم بلند زحمت به. میکن داشونیپ

 دنبالش که بود یفرصت همون نیا. آوردم دستبه

 .رمیبگ چیم از رو پدرم انتقام تا یفرصت. بودم

 یرو هاسکه حرکت دنبال و دمیکش رو رمیشمش

 حرکت رو رمیشمش قدرت همه با و رفتم جلو نیزم

 خون قطره چند و اومد یدردآلود ادیفر یصدا. دادم

 حاال خون قطرات ریمس. کرد سرخ رو ریشمش غهیت

 .بود کرده ترراحت رو کار

 یزیچ به هوا در دستش افتاد نیزم یرو الک جان

 تلق یصدا با یاشهیش سنجاقک بعد و زد چنگ

 ظاهر من مقابل چیم. افتاد نیزم یرو یمانند تولوق

 .لوکا مقابل نوئل و شد
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 چیم یبازو زخم تازه من و کرد حمله تعلل بدون لوکا

 .نبود قیعم چندان که دمید رو

 به احمق هی پدرت: »گفت و کرد یاقروچه دندون

 ور بادپا یجا تونهیم کردیم فکر که بود معنا تمام

 یاحمق هی یکنیم یفکر نیچن اگه هم تو. رهیبگ

 !«تورنادو زابلیا

 ربهض و کرد پر رو ما نیب فاصله امیلیو دادم یخال جا

 البق. کرد دفع برگردم بتونم نکهیا از قبل رو یبعد

 بود چیم دست که یدوم خنجر و چوندیپ رو دستش

 .انداخت نیزم رو

 کردیم مبارزه همزمان لوکا و الک با کهیدرحال نوئل

. الک جان یبد لیتحو رو صندوقچه بهتره: »گفت
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 دختر اون از محافظت خاطربه رو جونت یدار واقعا

 «؟یدیم

 بتونه الک کهنیا قبل و دیغلت نیزم یرو و شد خم

 یوت ییطال یهاسکه نیب از رو نهیس سنجاق بجنبه

 .گرفت دست

 ،شد دیناپد چشمامون مقابل هیثان از یکسر در چیم

 و انداخت من مقابل رو خودش چرخش هی با امیلیو

 رو فضا دردناک یاناله همراه به یاتپانچه یصدا

 .شکافت
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 آوات به دنیرس از قبل شب -بک فلش

 رهیخ هاستاره ریمس به نگاهش و ستادهیا عرشه یرو

 مقابل رو آوات به دنیرس ۀنقش که ییهاستاره. بود

 هابادبان نیب در موافق باد. کردنیم یتداع هاشچشم

 دارسکان جز عرشه یرو داریب مرد تنها او و دیوزیم

 ماا بودند دهیخواب آرامش در یکشت یاعضا ریسا. بود

 شده یفرار الک یهاچشم از شدیم یشب چند خواب

 یکم همراه یکشت شد، رهیخ راست سمت به. بود

 با و بود شکن سد برافراشته ییهابادبان با جلوتر

 .آوات به دنیرس دنبال به راسخ یعزم

 اب بود نکرده فرصت. داد رونیب رو اشخسته نفس

 طرخابه رو مناسب فرصت تنها. کنه صحبت زابلیا

 تمام حاال و بود داده دست از وان برادران حمله
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 از بزنه زابلیا به تا بود کرده آماده که ییهاحرف

 . بود بسته رخت ذهنش

 ربانض نشست، قلبش یرو و رفت باال آهسته دستش

. کردیم حس انگشتانش ریز از رو قلبش نامنظم

 تا یزیچ یگاه و دیچیپیم نهیس ۀقفس در مبهم یدرد

 یرو رو یادیز یروزها. دیکشیم ریت کمرش پشت

 یچ یزندگ از بدونه که قدراون بود، کرده یسپر ایدر

 و غرور خاطربه که ییزهایچ بابت یگاه. خوادیم

 . خوردیم افسوس بود داده دست از یخودخواه

 به زونیآو یهااستخوان نگیریج نگیریج یصدا

 از. کرد یاصل دکل به معطوف رو نگاهش هابادبان

 کار هاملوان یپا و دست ریز داشت ادی به که یزمان

 .بود نشده هم ساله هفت هنوز که یزمان از. بود کرده
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 یک اشخانواده و داشت تعلق کجا به دینفهم هرگز

 هوشیب رو اون ییایدر دزد یکشت هی یهاملوان. بودن

 شده غرق یمسافرت یکشت هی یهاچوب خرده کنار

 هب رو یزیچ بود اومده بهوش یوقت. بودن کرده دایپ

 ...جان. اسم هی جز آوردینم ادی

 بهش بودن شانسخوش خاطربه هاملوان رو الک لقب

 به یشانسخوش زدیم یهرکار به دست. بودن داده

 هی مثل اون گفتنیم هاملوان از یبعض. داشت همراه

 خوش از پر خرگوش هی یپا مثل ای چهارپر شبدر

 . هیشانس

 براش رو خانواده فقدان تونستینم یشانس خوش اما

. شیزندگ در یگاهیجا بودن یخال حس. کنه جبران

 ...تشیهو ندونستن حس
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 ادی رو زدن ریشمش سواد گرفتن ادی از قبل یبچگ از

 گرفت، قدرت و کرد رشد الک. بود گرفته

 کثرا روزیپ. شد شتریب روز به روز شیجنگ یهامهارت

 خال اما رحمیب و آوازهنام یغارتگر و بود هاجنگ

 بود خال همون خاطربه دیشا. نشد پر هرگز درونش

 متیمال یحت و بخشش رحم، قلبش درون هرگز که

 . بود نکرده احساس رو

 یزمان بود کرده لمس رو یواقع یحس که یزمان تنها

 مثال ییبایز با یزن عاشق. شده عاشق کرد فکر که بود

 .یزدن

 یألهاخ بتونه باشه داشته یوارث اگه دیشا کردیم فکر

 ...کنه پر رو درونش
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 بعق به پا یصدا به هیشب ییصدا دنیشن حس با

 شده، بلند یکم یمشک یموها با یمرد. برگشت

 هامشعل نور ریز شب یکیتار در که ییهاچشم

 تپش دیرقصیم باد ونیم در که یشنل و دیدرخشیم

 .بود ستادهیا سرش

 ازبراند رو امیلیو یسرتاپا نفرت از آکنده ینگاه با

 :گفت و کرد

 «؟یباش کسینیف یکشت یتو االن دینبا»

 .«میبزن حرف اومدم»

 اهل تاحاال یک از حرف؟: »گفت و زد یپوزخند الک

 زبونت ادمهی که ییجا تا ام؟یلیو یشد زدن حرف

 .«بود رتیشمش

 «فرستاده؟ تورو زابلیا: »دیپرس و کرد مکث یکم
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 لبتها: »گفت و داد تکون نه نشونه به رو سرش امیلیو

 .«نجامیا نداره خبر. نه که

 یکشت از یتونیم راحت یلیخ نمیبیم که طورنیا»

 من یدونیم که ییجا ؟یینجایا هنوز چرا. یکن فرار

 .«هستم خونت ختنیر منتظر

 .«میدار یمشترک هدف ما چون»

 .رفتن درهم قبل از شتریب الک یهااخم

 هم هرگز امیلیو مینبود متحد هرگز تو و من ما؟»

 !«یبدهکار من به یزندگ هی تو. بود مینخواه

 دهزن کن هدف: »گفت کننده بیترغ یلحن با امیلیو

 ننک پنهانش ؟یخواینم نویا تو. زابلهیا داشتن نگه

 خودت از بهتر تورو که یمن! نه من از حداقل. جان
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 بیترت لیدل نیهم به رو شام مراسم اون. شناسمیم

 «؟یبگ یچ بهش یخواستیم نه؟ مگه یداد
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 یهاطناب چنگ دستش و رفت عقب یقدم جان

 خواستیم که یزیچ نیآخر. شد سرش پشت

 خنجرش سمت به دستش. بود نجایا امیلیو حضور

 هوقت یلیخ ما! جان کن بس: »گفت امیلیو که رفت

 «نه؟ مگه یمیقد یدشمنا. میشناسیم همو

. یگرفت من از رو سیدن تو: »دیغر خفه ییصدا با جان

 ور بودن مرد حس که یزن تنها...داشتم که یزیچ تنها

 منم آوردیم ادمی که یکس تنها. کردیم زنده من در
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 یآرزو. یگرفت ازم منو یآرزو نیآخر تو. انسانم

 ...«وارث هی داشتن

 رو الک حرف و برد باال آهسته رو دستاش امیلیو

 . کرد قطع

 حرف شهیهم یبرا بار هی تا اومدم. منه ریتقص آره»

 به میزندگ تو. هستم یخودخواه آدم من. جان میبزن

 تا تونمیم کردم فکر. ندادم تیاهم خودم جز یچیه

 هک بود نیا افتخارم. کنم یزندگ یطورنیهم عمر آخر

 خوامب خاطرشبه که شمینم یزن دلبسته تو مثل هرگز

 ...«شدم اما. بکشم اهامیرو از دست

 ...بود کرده اعتراف

 یدشمن نیتریمیقد یجلو بلکه خودش، به فقط نه

 رو ضعفش نقطه کهنیا از یروز هی دیشا. داشت که
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 ودنب مطمئن. حاال نه اما شدیم مونیپش بود داده بروز

 قانع یبرا ای الکه کردن قانع یبرا دهیم که یحاتیتوض

 . بزنه حرف دیبا کردیم حس اما خودش کردن

 یراب خواستنش، یبرا دمیفهم که شدم یزن دلبسته»

 زحمت براشون که ییزایچ تمام دیق دیبا داشتنش

 مثل جان، خودخواهم آدم هی من. بزنم رو دمیکش

 دست نشدم حاضرم. کردم فکر خودم به فقط شهیهم

 حاضر. دادم کشتن به رو زن اون و بکشم آرزوهام از

 مناتها به یوقت تا! بمونم زنده من اما رهیبم اون شدم

 و درونم یقراریب لیدل دمیفهمینم بودم برنگشته

 نداریبرنم سرم از دست هم هیثان هی که ییهاکابوس

 خوش گهید یزنا با تونمینم چرا دمیفهمینم. هیچ

! مردم خودم کنمیم حس چرا دمیفهمینم. بگذرونم
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 ودمب نکشته رو زابلیا من. چرا بفهمم تا دیکش طول

 .«بودم کشته رو خودم من جان،

 قدر اون صداش داشت یسع کهیدرحال یعصب جان

 نایا یدار چرا: »گفت بشن داریب خدمه که نباشه بلند

 «؟یگیم من به رو

. یداشت یحس چه موقع اون تو فهممیم االن چون»

 .«یداد دست از رو سیدن که یموقع

 .«برگردونه منو سیدن تونهینم تو یحرفا»

 .«کنه کم عذابت بار از تونهیم اما نه»

 . شد سوال از پر الک نگاه

 من. من سراغ اومد اون. سیدن سراغ نرفتم من»

 گهید یکی معشوقه با برم که ستمین پست هم اونقدرا
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 و بود شب مهین من، سراغ اومد سیدن. جان بخوابم

 مست من. بود کرده دایپ چطور رو من اتاق دونمینم

 انداخت رو خودش کردم باز رو در یوقت و بودم

 نجات دستت از اونو گفتیم و کردیم هیگر. داخل

 یتو فقط من. بدم نجاتش گفت و کرد التماس. بدم

 که کردم باور. کردم باورش من دادم، پناه بهش اتاقم

 .«مدیفهم رو قتیحق که نیا تا. یدیم عذابش یدار تو

 .بود آورترعذاب الک یبرا سکوت نیا کرد، سکوت

 «ه؟یچ قتیحق از منظورت. بزن حرف»

 و بود دهیترس نیهم یبرا. نبود باردار تو از سیدن»

 یوقت! الک نبود تو بچه اون. کنه فرار خواستیم

 گم،یم بهت که کردم دشیتهد کردم، شک بهش

 یوقت دونستیم. کشت رو خودش نیهم خاطربه
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 به هبچ نبودن هیشب از. یفهمیم تو بشه متولد بچه

 بود حاضر که بود دهیترس قدراون! یفهمیم خودت

 .«بکنه یهرکار

 شدت به الک رنگ که کرد احساس یالحظه یبرا

 . شدن ترمحکم طناب دور انگشتاش و دیپر

 «؟ینگفت یزیچ االن تا چرا»

 هیقض نیا دنیشن عذاب با یش مجبور خواستمینم»

 یراب بچه اون و سیدن ریتصو کردم فکر. یکن یزندگ

 من یکن فکر که نیا. مونهیم خوب ذهنت تو شهیهم

 .«بود بهتر هستم زیچ همه مقصر
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 یاگهید زمان هر از تندتر قلبش کردیم احساس الک

 شتدا یسع نهیس قفسه یرو دنیکش دست با. زنهیم

 .کنه آروم رو خودش

 امیلیو حاال اما بود، سخت امیلیو یهاحرف باور

 .نداشت گفتن دروغ یبرا یلیدل

 دیاکت شهیهم. امیلیو یهست یخودخواه مرد یگفت تو»

 یارفداک نیچن کنم باور یدار انتظار. یهست که یکرد

 «؟یداد انجام دشمنت حق در

 از یگاه هم خودش. دیخند صورت یپهنا به امیلیو

 .شدیم زدهشگفت ماتشیتصم یبعض

 اگه دیشا کهنیا احساس. کردمیم گناه احساس»

 نیا با ینوع به. موندیم زنده دادمیم یفرار رو سیدن

 .«کردم هیتنب رو خودم من کار
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 باور رو حرفاش از چقدر الک بفهمه تونستینم

 مسائل. نبود مهم نکردنش ای کردن باور االن اما کرده

 . کردیم یدگیرس بهش دیبا که بود یترمهم

 برق نه؟ مگه. داره تیاهم برات زابلیا دونمیم»

 حرف باهاش که یجور. داره فرق بهش نگاهت

 .«یزنیم

 من دختر تونستیم اون: »کرد زمزمه آهسته الک

 .«خواستمیم که یوارث. باشه

 یستگیشا به یدختر که بود شانس خوش تورنادو

 آرزو الک که نبود هم بارکی یحت. داشت زابلیا

 هک یهربار. بود خودش دختر زابلیا کاش باشه نکرده

 رو آرزوش تینها کردیم احساس کردیم نگاه بهش

 .نهیبیم خودش مقابل
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 یخواستیم یچ: »گفت و زد برهم رو افکارش امیلیو

 «جان؟ یبگ بهش

 هب دوخت چشم دوباره کرد، امیلیو به رو پشتش الک

 .ایدر مواج سطح یرو ماه ریتصو منظره

 قلبم دونمیم. ارمینم دوام یادیز زمان مدت من»

 .«کنمیم حسش. مارهیب

 . دنیخز قلبش یرو آهسته سرانگشتاش

 که ندارم یوارث. ارمیب دوام قراره چقدر دونمینم»

 و حق و مییدارا خوامیم. برسه بهش میکشت و ثروت

 .«برسه زابلیا به دارم ناتهام یتو که یحقوق

 بار هی تو: »گفت و دیچرخ عقب به یکم الک سر

 که کنمیم باور یکنیم فکر چطور. یکشت رو زابلیا

 «؟یکن کمک بهش یخوایم
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 «ست؟ین یکاف نکردم فرار االن که نیهم»

 .بود رفتنشیپذ دهندهنشون الک سکوت

 .کرده یخطرناک یکارا شتریب قدرت یبرا زابلیا»

 یپ در براش یوحشتناک عواقب تونهیم که ییکارا

 .«کنم کمکش خوامیم من و باشه داشته

 :گفت صداش در یمشهود تمسخر با الک

 کمکش یبتون که یبمون زنده یقدراون نکنم فکر»

 نیلاو خوادیم که یزیچ به دنیرس از بعد زابلیا. یکن

 .«توئه کشتن هدفش

 یکار هی چون. سراغت اومدم نیهم یبرا. دونمیم»

 .«ادیبرم تو از فقط که هست
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 کالمش صداقت. دیچرخ امیلیو سمت به الک

 متفاوت یمرد به چشم کردیم احساس. بود مشخص

 .بود دهیند آشفته طورنیا رو امیلیو هرگز. دوخته

 «مورد؟ چه در»

 «!کنم کمک زابلیا به بتونم تا کن کمکم...بادپا»
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 حال زمان

 آن کی در من هم دیشا. افتاد باهم اتفاق نیچند

 و کرد برخورد من به سرعت با امیلیو. شدم متوجه

 وزن. فتمیب و بدم دست از رو تعادلم شد باعث



 

Romanzo_o 2302 

 یبرا دستاش و افتاد من یرو هم خودش نیسنگ

 نه ۀفاصل با. بود شده حلقه دورم من از تیحما

 و بود زده خشکش هوا و نیزم نیب چیم یادیز چندان

 ور اشنهیس ۀقفس تپانچه ۀگلول به هیشب یزیچ

 نشسته یهاانگشت نیب از خون قطرات و شکافته

 . ختیریم نیزم به اشنهیس یرو

 دیچرخ امیلیو ۀزدوحشت یهاچشم سمت به نگاهم

. تمگش تنش در یزخم کردن دایپ دنبال ارادهیب بعد و

 گنگ اشنگاه بعد و دیکش بدنش یرو دست خودش

 از گهید یقسمت انگار تازه من و دیچرخ عقب به

 . دمید رو ۀصحن

 .کردم دنبال رو کیشل ریمس افتاد، نیزم یرو چیم

 نیب از تپانچه که دمید رو الک جان لرزون دست
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. افتاد نیزم یرو و شد شل مرتعشش یهاانگشت

 و شده داخل کمرش پشت از یانقره یریشمش ۀغیت

 پهلو به و شد خم آهسته. بود زده رونیب شکمش از

 .افتاد نیزم یرو

 هل عقب به خودم یرو از رو امیلیو و زدم ادیفر

 کنارش. بردنیم شیپ الک سمت به منو پاهام. دادم

 به شدن دهیکش خاطربه زانوهام نشستم، نیزم یرو

 باال یکم رو الک سر.برداشتن خراش نیزم سطح

 . گذاشتم زانوهام یرو و گرفتم

 .«شهیم خوب حالت تو...کن نگاه من به تان؟یکاپ»

. شدن باز هم از زحمت به و دنیلرز الک یهاپلک

 گرم هنوز دستش. زدیم دودو صورتم یرو نگاهش

 .داشت یفیخف لرزش یول بود
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 «الک؟ تانیکاپ»

. شد دهیکش سرم یرو و اومد باال آهسته دستش

 یرو رو خون یسیخ و افتاده خسخس به اشنهیس

 . کردمیم احساس لباسم

 ادامه و دیکش یقیعم نفس...« داشتم دوست شهیهم»

 .«باشم داشته تو مثل یدختر: »داد

 زا گرفت قرار کنارم امیلیو یهیسا. افتاد سرفه به

 تداش یسع نهیبب رو نوئل تونستینم که ییاونجا

 .باشه مراقبم

 .«تانیکاپ نده هدر رو نفست»

 .«زابلیا کنهیم افتخار...بهت پدرت...مطمئنم من»

 .نشستن مچم یرو یفیضع فشار با انگشتاش
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 ...«بده بهم یقول هی»

 .«باشه که یهرچ: »گفتم دیتردیب

 ...«ابزابل...کنمیم حساب...قولت رو»

 هختیر چونه یرو دهنش از یشتریب خون کرد، سرفه

 خسخس یصدا گرفت، یقیعم دم یسخت به. شد

 .شدیم دهیشن اشهیر

 محصور انگار هاماشک اما دیلرزیم درد از قلبم تمام

 .بودن شده

 بهت یوقت...یدیرس که آخرش به د،یرس که زمانش»

 نگاه عقب به گهید و برو ببند، رو چشمات...برو گفت

 .«نکن
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 شیر و رنگیب یهالب. شدم رهیخ صورتش به گنگ

 . دبو شده ختهیآم خون قطرات به شیمشک پرپشت

 .«شمینم متوجه»

 ...«ن ادتی...یداد قول بهم. یفهمیم اشموقعه به»

 نیب از هرگز بازدمش و شدن رها آهسته انگشتاش

 .نشد خارج حرکتشیب یهالب
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 سنگ چند برخورد مثل. زد جرقه یزیچ درونم انگار

 رو ییروین خشم از یناش یناگهان یگرما...زنآتش

 .نداشت وجود شیپ یلحظات تا که داد انیجر درونم
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 حس مثل. بود قدرت از یاچهیدر شدن باز مثل

 ...اتصال

 تنها. بود خشم و غم یقو یدرون محرک تنها دیشا

 هب دست تا بده یکاف ۀزیانگ تونستیم که یمحرک

 .یایبرب پسش از یکردینم فکر که یبزن یکار

 شدیم ققنوس حضور مانع معبد یروین نبود، ققنوس

 ققنوس قدرت به که یاچهیدر و بودم من انگار اما

 درون گزگز حس با که یقدرت. بود شده باز من درون

 گردن تا قلب از که یگزگز. کردمیم حسش قلبم

 . کردیم دایپ انیجر هاانگشت تا بعد و دیرسیم

 بودم کرده درک تازه رو کورکننده خشم یمعنا انگار

 و طال برق نور، شد، کیتار چشمام شیپ ایدن چون

 بود دورم که یهرکس صورت ریتصو جواهرات،
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 بمراق که اریهوش یعنکبوت مثل وجودم و شد دیناپد

 یروین انگار. کرد لمس رو اطراف یفضا تارهاشه

 خوادیم که یزیچ تا دیچشیم رو هوا ۀذرذره درونم

 دراکشا به یمتک فقط که یکور عنکبوت. کنه دایپ رو

 . بود

 امیلیو ۀقی ۀبست یهاچشم با شدم، بلند سرعت به

 از دنمیدو سرعت دمش،یکش عقب و گرفتم رو

 هک داشتم رو یوانیح حس و رفت فراتر یعاد یانسان

 اام رمیم کجا دمیدینم برداشته، زیخ طعمه سمت به

. کردمیم حسش طیمح یکیتار درون ذهنم، درونم

 یینایب قدرت به ازین کنم، باز رو چشمام نبود ازین

 تر یقو هفتم حس من یبرا نداشتم، دنشید یبرا

 ...ققنوس یاریهوش حس. بود
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 زا که ییصدا کردم، فراموش رو خودم یانسان عتیطب

 نداشت، من یصدا به یشباهت شدیم دهیشن گلوم

 به لهحم قصد که بود یققنوس ۀنانیخشمگ غرش بلکه

 دتش به نهیس در قلبم برداشتم، زیخ. داشت رو طعمه

. مخش دردناک گزگز بود شده وجودم تمام و دیکوبیم

 با و کردن دایپ رو خنجر سرد ۀدست هامسرانگشت

 نرم یجسم یرو. دمیپر سمتش به یآن جهت رییتغ هی

 یزیچ به ققنوس یپنجه مثل راستم دست و افتادم

 دنبال همزمان طوربه چپم دست شد، دهیکوب یآهن

 ریز رو یاشهیش سنجاقک یوقت و گشت یسرد جسم

 پودر یبرا انگشت فشار کی کردم حس انگشتام

 . بود یکاف شدنش
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 نوئل و ختیر نیزم یرو شکسته ۀشیش یهاتکه

 زده بهت کهیحال در شد ظاهر من یپا و دست ریز

 انانگشت نیب که یریشمش. بود رهیخ رشیشمش به

 از هن انگار بود، شده تکهتکه و شکسته راستم دست

 !بود نازک یکاغذ جنس از بلکه فوالد جنس

 اشزدهوحشت نگاه یتو رو هامچشم دنیکش شعله

 اسب انگار که زدمیم نفس نفس چنان. دمید

 . بود دهیرس انیپا خط به که بودم یامسابقه

: گفتم گانهیب ییصدا با و فشردم گلوش به رو هامپنجه

. وئلن کنهیم اشتباه یگاه هم تو مثل یتانیکاپ یحت»

 هن. هستم پدرم مثل من یکرد فکر که یکرد اشتباه

 و رحم من. ندارم شباهت پدرم به یاذره یحت من

 .«ندارم نیخائن دنیبخش یبرا یمروت
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 هصندوقچ اون فقط من. زابلیا میکن حلش باهم بذار»

 ...«خویم رو

 :گفتم و فشردم گردنش دور شتریب رو انگشتام

 چرا صندوقچه اون. بده جواب سواالم به فط...سیه»

 «مهمه؟ برات

 نفس یبرا هوا راه یکم دیشا تا زد چنگ دستم به

 سرخ داشت صورتش پوست بشه، باز دنشیکش

 یموها. زدیم یکبود به رنگش یزود به و شدیم

 شماشچ حدقه و بود شده آشفته پشتشکم یخاکستر

 . بود شده رنگ زرد

 صندوق اون. بود دهیدزد رو صندوق اون پدرت»

 ...«رو
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 سرگردون یهلند از: »گفتم و کردم کامل رو حرفش

 زیچ هی صندوقچه اون افسانه برطبق. بود دهیدزد

 اب افتادن در یعنی دنشیدزد. هیهلند یبرا ارزشمند

 یفتیب در یهلند با یخوایم چرا. سرگردون یهلند

 کشته من دست به یبگ رو قتیحق اگه. نوئل

 .«یشینم

 دهافتا نفس از هم دیشا برداشت، کردن تقال از دست

 تونستینم اون من ۀاندازیب قدرت مقابل در. بود

 .بشه روزیپ

. دیدزد یهلند از رو صندوقچه پدرت...پدرت»

 اما. ممکنه کار نیتردرست نیا کرد فکر...درسته

 یندهل به پا چطور پدرت که یکرد فکر نیا به تاحاال

 «بود؟ گذاشته سرگردون
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 و دش سست انگشتام ریز بدنش کردم، نگاهش یسوال

 خاطر به. یهلند سراغ بره شد مجبور پدرت: »گفت

 از مادرت و پدرت من، جز کسچیه. زابلیا مادرت

 .«نداشت خبر هیقض نیا

 «؟یکشیم وسط رو مادرم یپا چرا مادرم؟»

 خنده که ییصدا با و خورد چروک چشماش ۀگوش

 یهلند صاحب چون: »گفت زدیم موج درش

 .«ستین بادپا جز یکس سرگردون
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 یول دنیشن گوشام شدن، شل گردنش ریز از دستام

 یوقت و دیچرخ عقب به آهسته سرم. نکرد باور ذهنم

 .دمیفهم رو زیچ همه دمید رو امیلیو صورت



 

Romanzo_o 2314 

 رو دپابا دیبا بود گفته نیهم یبرا! دونستیم امیلیو

 . داره ازین کمک به بادپا بود گفته. بده نجات

 امیلیو. بود کرده حفظ رو رازش ماهرانه چقدر

 بگردم یچ دنبال دیبا دونستمینم که من برخالف

 یآگاه بود شده واردش که یریمس خطرات از کامال

 کرده دنبال رو امزهیغر فقط کورکورانه من. داشت

 . بودم

 قصد من: »گفت یسادگ به دید که رو امرهیخ نگاه

 ات گفتمینم بهت هرگز من. بل بگم بهت نداشتم

 ناخواه خواه تو. یننداز خطر به میمستق رو خودت

 .«یبد اتفاقات جذب یرباآهن مثل

 خودت مال: »گفتم لوکا به و کردم ول رو نوئل قهی

 .«دهب ققنوس لیتحو و رونیب ببرش. وان یبرادرا مثل
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 زابلیا یکشینم منو یگفت تو: »زد ادیفر نوئل

 .«تورنادو

 نیا هم حاال بله: »گفتم برگردم عقب به کهنیا بدون

 من یدستا یرو تو خون. بکشمت قراره که ستمین من

 .«ستین

 بست، رو نوئل یهادست کرد، عبور کنارم از لوکا

 آرنج با کالفه لوکا. کردیم تقال و زدیم ادیفر مدام

 .ادافت نیزم یرو هوشیب نوئل زد، سرش به یاضربه

 ...«احمق: »کرد زمزمه آهسته لوکا

 ورشی امیلیو سمت به بود درونم هنوز که یخشم با

 نیزم سطح از و شد حلقه اشقهی دور دستام بردم،

 .کردم بلندش

 «ام؟یلیو یباش نگفته بهم که مونده یچ گهید»
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 یکم قدرتم از هنوز د،یرسینم نیزم به پاهاش نوک

 نیا و رفتیم کاهش به رو داشت اما بود مونده یباق

 .بودم شده متوجه انگشتام درد از رو

 .«مینبز حرف دوستانه میتونیم. زابلیا نیزم بذار منو»

 «دوستانه؟»

 .بود شده دورگه صدام

 تا ینکرد باز لب یول یدونیم رو زیچ همه تو»

 .«یبزن حرف

 یکم رو گردنش تقال با و نشست مچم یرو دستش

 .کرد آزاد

 یدیفهمیم اگه. بودن من یزندگ نیتضم من یرازها»

 .«یکشتیم منو



 

Romanzo_o 2317 

 «نکشمت؟ االن شهیم باعث یچ»

 .«یبرس رنیس به یتونینم من بدون...رنیس»

 اما گذاشتمش نیزم یرو. زدمیم نفس نفس خشم از

 .نشدن جدا لباسش از انگشتام

 «داره؟ سرگردون یهلند به یربط چه بادپا»

 بالق کارال و تو: »گفت و دیکش یقیعم نفس امیلیو

 «نه؟ مگه نیدیشن رو یهلند افسانه

 :تگف کالفه امیلیو. کرد دییتا سر حرکت با کارال

 .«لطفا کنار بکش رو دستت. تونمینم ینطوریا»

 کرد جدا لباسش از رو دستام

 انهافس: »گفت و دیکش اششده قرمز گردن به یدست 

 اشتباهات و عاتیشا و دهیچرخ دهن به دهن هاسال
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 ؟یبدون رو یواقع داستان یخوایم. شده اضافه بهش

 .«کنم فشیتعر اتواسه بذار

 انداست کجا از تو: »دیپرس و دیپر حرفش نیب کارال

 «؟یدونیم رو یواقع

 سوال جواب من انگار نشست من یرو امیلیو نگاه

 بادپا: »داد جواب من یجا ناخودآگاهم. دونستمیم رو

 .«دنشید رفته که یشب همون. گفته بهش

 .«درسته»

 ...«کن فیتعر»
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. ینباش آروم یوقت تا نه: »گفت یجد و محکم امیلیو

 ...«ینباش زابلیا یوقت تا نه

 نیآخر شدن تموم یبرا بود ازین جمله دو نیهم انگار

 یها.چهیماه. برد رونیب وجودم از رو خشم یهابارقه

 نیزم یرو دوباره امیلیو یپاها و شدن سست دستم

 سوزش و یداغ احساس چشمام یتو. گرفت قرار

 دمش تعادلیب یالحظه و افتاد دوران به سرم. کردمیم

 امنگه محکم و گرفت رو بازوهام امیلیو یدستا که

 . داشت

 «خوبه؟ حالت»

 .شدیم شتریب درد سرم تکون هر با

 .«بشنوم خوامیم. امیلیو بزن حرف»



 

Romanzo_o 2320 

 رو خا.صندوقچه سکوها، از یکی کنار کرد تمیهدا

 یبطر لشیوسا یتو از. نمیبش کرد کمک و زد کنار

 .«بزنم حرف تا بخور: »گفت و آورد رونیب یآب

 بود خشک یحد به گلوم چون دیشا نکردم، مخالفت

 که یحرف کلمه هر کردمیم حس که سوختیم و

 ور گلوم ابونیب نیزم یتو یترک جادیا مثل زنمیم

 .ندازهیم خش

 «زابل؟یا شدم آشنا رایس با چطور من یکنیم فکر»

 از یکی یتو بود گفته فقط. بود نکرده فیتعر هرگز

 دنش رفتهیپذ یبرا مگه اما. شده آشنا رایس با سفرها

 ای شکشیپ مورد در قبل از دینبا رایس حضور به

 دونست؟یم گهید یزهایچ
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 به کیتار شب اون بادپا یوقت قبل سال ستیب حدود»

 نجاتش تونمیم چطور نگفت بهم اومد، من دنید

 تونهیم رایس گفت گفت، بهم رایس مورد در. بدم

 که یزیهرچ. یبرس هاتخواسته به کنه کمکت

 به سنم یوقت. دونمیم بادپا یحرفا از رو دونمیم

 رایس دنید یبرا داشتم یکاف ییتوانا که دیرس یحد

 .«رفتم

 اب. دیکش سر الجرعه و گرفت دستم از رو آب یبطر

 اشچونه یرو شده یجار آب قطرات دست پشت

 :گفت و کرد پاک رو

 زبون به زبون. هیمیقد افسانه هی ،یهلند افسانه»

 داستان یخوایم. یدیشن که ینیا شده تا دهیچرخ

 هی روز هی. بده گوش خوب پس ؟یبشنو رو یواقع
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 امن بتونه تا کردیم یهرکار که بود، جوان ییایدر دزد

 تمام یتو. شدینم موفق باشه داشته یاآوازه و

 هی عنوان به کسچیه خورد،یم شکست مبارزات

 یقیناال خاطربه هاملوان نداشت، قبولش تانیکاپ

 بردن نیآخر در اشیکشت که یزمان بودن، کرده ترکش

 بهوش بیعج یارهیجز یخشک یرو اون شد، غرق

 .«نداشتن ییصدا چیه مردمش که یارهیجز. اومد

 ...«راکویس: »زدم لب آهسته

 رایس سمت به رو اون ییروین: »داد ادامه امیلیو

. کنه مالقات باهاش خواستیم رایس انگار. کشوند

 گذشت نفر دو اون نیب یچ روز اون دونهینم یکس

 با معامله قانون نیا چون شد، معامله یزیچ چه و

 ورمشه سرعت به جوان تانیکاپ اون از بعد. راستیس
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 به روز سال هفت و آورد یرو بهش تیموفق شد،

 ییبها رایس با یامعامله هر اما. شد مشهورتر روز

 .«داره

 زبون با رو هاملب. شد رهیخ بهم معنادار یسکوت با

 یبها که بود دهیرس وقتش: »گفتم و کردم سیخ

 .«بپردازه رو معامله

 هاهافسان اونجا از. درسته: »گفت و زد یبشکن امیلیو

 راکویس به دیبا بادپا دیرس که موعدش. گرفتن شکل

. نرفت اما بپردازه رو معامله یبها تا گشتیبرم

 بود شده مغرور خودش قدرت به چنان جوان تانیکاپ

 رو زدهیس. داره رو معامله از فرار توان کردیم فکر که

 ادهد بیفر رو رایس کرد فکر غرور با بادپا و گذشت

 یرایس دست از تونهینم یکس هرگز دونستینم اما
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 دیخورش یوقت زدهم،یس روز عصر. کنه فرار بزرگ

 رخت آسمون از نور یهابارقه نیآخر و کرد غروب

 .«فراگرفت رو ایدر مه بست،
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 امیلیو تا کردم سکوت اما بودم بلد رو افسانه هیبق

 . بده ادامه خودش

 بادپا از و شد ظاهر عرشه یرو مرگ غالب در رایس»

 نجگ یهاتکه  تازه بادپا اما کرد، عهد به یوفا یتقاضا

 رو گنج داشت قصد و بود کرده دایپ رو ایدر هفت

. بود سخت نیریش قدرت از کندن دل.کنه فعال

 مرگ سمت به رو اشیدنینوش از یاجرعه نیبنابرا

 پس گفت و رفت عقب عرشه یرو مرگ. کرد تف
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 دیتونن هرگز که کنمیم افرادت و تو بینص یسرنوشت

 ارهاش هی با نفر پونزده. دیبذار یخشک به قدم دوباره

 همراه به گهید خدمه چهل و شنیم کشته مرگ

 شنیم نینفر. شنیم یابد طلسم گرفتار  تانشونیکاپ

 .«کنن خدمت مرگ به ابد تا که

 .گرفتن جون ذهنم یتو یادیز یهاسوال

 !«تو دنید اومد بادپا اما»

 ره سرگردون یهلند. داره استثنا یطلسم هر. درسته»

 ره تانیکاپ و شهیم ظاهر یخشک یرو بار هی سال ده

 .«بذاره نیزم یرو پا تونهیم بار هی سال ده

 یتگف تو: »گفتم بپرن ذهنم از هاسوال کهنیا از قبل

 «کنه؟ فعال رو گنج
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. بل نهک کار فلوت تا بشه دهیدم فلوت در دیبا آوا سه»

 .«درخت یآوا و رنیس یآوا ققنوس، یآوا

 رو فلوت شدن نینفر از بعد بادپا چرا فهممینم»

 بعد و آورد ساحل نیا به رو فلوت چرا نکرد؟ فعال

 نیا به رو ما چرا گذاشت؟ ایدر هفت یتو رو هادیکل

 «کشوند؟ راه

 تالش حال نیا با بود رمقیب و خسته امیلیو یچهره

 رو من ینشدن تموم یهاسوال جواب صبورانه کردیم

 .بده

 و رنیس یآوا تونستیم دیشا. تونستینم چون»

 فقط رو ققنوس یآوا اما ارهیب دستبه رو درخت

. زابلیا ارهیب دستبه تونستیم خاص طیشرا با یآدم

 کرد هانپن رو دیکل هفت ایدن نقاط نیترکیتار در بادپا
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 که ینینفر یکیتار با تونستیم خودش فقط چون

 اما. بذاره هامکان اون به پا دوونده شهیر درونش

 از رو یکیتار که کنه دایپ رو دهایکل تونستیم یکس

 نمطمئ خواستیم بادپا. برداره شده نینفر نقاط اون

 قدرت بتونه کنهیم دنبال رو راهش که یکس بشه

 .«کنه تصاحب رو قفنوس

 سرشونه از نگاهم. بود سخت قیحقا نیا تمام درک

 ریت قلبم. نشست الک جان یرو و کرد عبور امیلیو

 :گفتم رمیبگ ازش چشم کهنیا بدون... دیکش

 یکشت خدمه از نفر هی گهیم افسانه ادامه»

 فرار و دیدزد یهلند از رو ارزشمند یاصندوقچه

 «داستانه؟ نیا یکجا اون...پدرم. کرد
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 جان ۀجناز به دوخت چشم و گرفت فاصله من از

 .الک

 تو مورد در من. دونمینم که هیزیچ تنها نیا»

 یاگهید نواده مورد در هرگز بادپا. دونستمینم

 نیا دونستمینم یحت من. بود نکرده صحبت

 .«شهیم باز گردنبند دو با صندوقچه

 اگه: »گفتم یسرد لحن با و شدم بلند جا از

 «؟نه مگه. یبکش رو من یکردینم تالش یدونستیم

 . انداخت نییپا رو سرش سکوت در

 یراه اگه. بل کنمینم افتخار کردم که یکار به من»

 .«کردمیم جبرانش بود
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 خون یهالک متوجه تازه معبد، داخل برگشت کارال

 یدلگ ستاد،یا چیم ۀجناز سر یباال. شدم لباسش یرو

 :گفت و زد بهش

 «زابل؟یا میکن کاریچ دیبا حاال»

 ما مرع تمام یبرا تونستیم که یگنج از بود پر معبد

 و گنج همه نیا کردن حمل اما. باشه یکاف هاملوان و

 . بود مضحک خودمون با بردنشون

 همس اندازه یهرک. نجایا انیب بگو یکشت یهاملوان به»

 جاش نجایا گنج هیبق. برداره جواهر و طال خودش

 میتونیم میداشت ازین گنج و طال به یزمان هر. امنه

 .«میببر خودمون با رو همه ستین ازین. میبرگرد

 «ها؟جنازه»
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 نگاهم .ستادمیا کارال مقابل و کردم عبور امیلیو کنار از

 ۀگلول با اشنهیس ۀقفس. موند رهیخ چیم جسد یرو

 نیزم یرو تازه خون و بود شده شکافته الک جان

 ازب شرورانه یحالت با هنوز هاشچشم. بود شده پخش

 . بود کرده دایپ ناموزون یشکل دهانش و بودن

 «.گرفتم رو انتقامش که دیدیم و بودیم دیبا پدرم»

 چیم هجناز: »گفتم و گرفتم باال کارال سمت به رو سرم

 ...«الک جان یبرا. ایدر تو نیبنداز نیتونیم رو

 یرو رفتم، الک جان سمت به آهسته ییهاگام با

 دسر پوست یرو رو انگشتام آهسته و شدم خم نیزم

 که یبزرگ مرد...بزرگ تانیکاپ. دمیکش صورتش زبر و

 داشت که یرحمیب و خشونت ۀیسا ریز کسچیه

 چقدر الک دینفهم هرگز یکس. بود دهیند رو درونش
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. کنه ادیپ یزندگ یبرا یازهیانگ کردیم تالش دانهیناام

 نکرده درک رو نگاهش حسرت پر ۀیسا هرگز یکس

 . بود

. میریبگ براش یحساب درست نیتدف مراسم هی دیبا»

. میبکن قبر هی دیبا. ارنیب کلنگ و لیب بگو هاملوان به

 .«شهیم دفن آوات یتو

 رنگ ییطال ۀصندوقچ سمت به و شدم بلند جا از

 شده رهیخ فلوت به و ستادهیا امیلیو که ییجا. رفتم

 با دادیم نشون فلوت رینظیب و بایز یتراشکار. بود

 یزیچ یپا بلکه نشده دهیتراش یانسان ییهادست

 . بود ونیم در ترمیعظ

 «داره؟ یاخچهیتار چه...فلوت نیا»
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 رونیب ازش ییصدا چیه. دیدم فلوت در آهسته امیلیو

 دقت با و گرفت عقب رو فلوت دوباره. ومدین

 . کرد اشیبررس

 عمر از دیشا که یبدون رو یزیچ خچهیتار یخوایم»

 یکس از دیبا. باشه داشته یشتریب قدمت هم بادپا

 .«باشه یمیقد اندازه همون که میبپرس

 ...«منظورت»

 جواب کنمیم فکر...درخت و رنیس و ققنوس»

 .«اونجاست سوالت

 . دادیم روح فلوت به آوازشون که یموجود سه

 «؟یدونیم یچ رنیس مورد در»
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 باور» :گفت و بست نقش صورتش یرو تلخ یلبخند

. ینکن مالفات باهاش هرگز یدیم حیترج کن

 موجودات عنوان چیه به هارنیس ققنوس، برخالف

 رو اونا از یکی من بد بخت از. ستنین یخوب

 .«شناسمیم

 «م؟یکن داشونیپ دیبا کجا»

 «بادپا؟ نجات ؟یبد انجامش یخوایم»

 یادیز پنهان یهاجنبه سوالش. کردم فکر سوالش به

 زهایچ نیا تمام بادپا چرا میدونستینم یحت ما. داشت

 راچ م؟یبد نجاتش میتونست یم چطور کرده؟ طرح رو

  بود؟ نکرده براش رو کار نیا پدرم
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 ییایدر دزد نیتربزرگ. پدربزرگمونه اون»

 رو سواالمون ۀهم دادنش نجات از بعد میتونیم...ایدن

 .«میبپرس ازش

 نهات امیلیو و بادپا که نکنم فکر نیا به کردم یسع

 اب داشتم دیام دیشا. بودن من زنده یخون وابستگان

 ۀدربار. کنم سوال ازش مادرم درباره بادپا دنید

 ...خانوادمون

 نیا .ایب: »گفت و گرفت سمتم به رو فلوت امیلیو

 اشنواده نیترقیال خواستیم بادپا. توئه به متعلق

 .«یترقیال من از یکرد ثابت تو. باشه داشته رو نیا

 هردو. داشت ما یهردو به ازین اون: »کردم دیتاک

 «رفته؟ ادتی گردنبند
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 ات. نداره یتیاهم گهید: »گفت و انداخت باال یاشونه

 دم،ب نجاتش دیبا من کردمیم فکر قنوس دنید از قبل

 تیهدا یبرا بودم یالهیوس فقط من فهممیم حاال اما

 .«ریمس نیا به تو کردن

 تهگذش مورد در برام لیدلیب تو: »دمیپرس مقدمهیب

 و عهد هر که نمیبب من یخواستیم تو. ینزد حرف

 داشته ادپاب یوحشتناک به یانیپا ممکنه رایس با یمانیپ

 «درسته؟. باشه

 هاشچشم عمق یتو. موند رهیخ صورتم به نگاهش

 ...تاثر به هیشب یحس. شدیم دهید بیعج یحس

. زابلیا یکردیم معامله رایس با دینبا گفتم نیهم یبرا»

 یکس یبرا نه...منه مثل ییهاآدم یبرا رایس با معامله
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 یکار دینبا ،یداشت یکاف قدرت ییتنها به تو. تو مثل

 .«داد انجام بادپا که یکردیم رو

 تیاهم تو که کنم باور دیبا: »گفتم و زدم پوزخند

 «؟یدیم تیاهم من سرنوشت به تو ام؟یلیو یدیم

 .داشتم دنیپرس یبرا یترمهم سوال. نداد یجواب

 «داره؟ قدرت همه نیا چطور ه؟یچ رایس»

 

 اوج از انگار خورد، یتکون امیلیو یالحظه یبرا

 ساکن و ساکت. بود شده دهیکش رونیب افکارش

 به پا اهویه و یشگفت با هاملوان بعد و کرد نگاهم

: تگف آهسته و دنیلرز امیلیو یهالب. گذاشتن معبد

 مورد نیا در نفعته به. دونهینم کسچیه. دونمینم»

 !«هرگز. زابلیا ینپرس یسوال هرگز
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 ییجا انبوه، و دهیکش فلکسربه یهادرخت نیب

 قیعم یگودال رینظیب یامنظره با ایدر به رو درست

 انباشته هم یرو خاک از یکوچک تل. بود شده کنده

 دهید خاک ونیم در یانقره و براق یذرات. بود شده

 کوچک تل دیخورش نور ریز شدیم باعث که شدیم

 جسم الک ارشد مشاور و اینا. بزنه برق یخاک

 به. ذاشتنیم قبر داخل و کرده بلند رو جونشیب

 که ییهادست و دوختم چشم آرامشش غرق صورت

 یاسکه عادت رسم به. بود گرفته قرار نهیس یرو

 رودخونه از بتونه روحش تا گذاشتن چشماش یرو

 .نمونه سرگردون و کنه عبور
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 سکچیه انگار اما زدیم حرف قبرش یباال دیبا یکس

 .نداشت گفتن یبرا یحرف

 تا میشد جمع نجایا: »گفتم و کردم صاف رو صدام

. ودب بزرگ یتانیکاپ که یمرد یبرا وداع. میکن وداع

 خاک در و برسه آوات نهیگنج به تونست که یمرد

 برخالف ظاهرش، برخالف که یمرد. بشه دفن آوات

. بود یخوب آدم کردنیم فیتعر ازش که ییزایچ

 یول مشیبشناس درست مینتونست ماها از یلیخ دیشا

 یابد خواب به نجایا که یمرد یبرا وجود تمام با من

 ونشیمد رو زایچ یلیخ که یمرد. قائلم احترام رفته

 .«هستم

 خاک یمشت و شدم خم شکست، گلو یتو صدام

 اجازه گرفتم، قبر یباال رو دستم و ستادمیا برداشتم،
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 و بشه زیسرر قبر داخل انگشتام نیب از خاک دادم

 :گفتم

 .«دهیرس اتمام به تو سفر. تانیکاپ بخواب راحت»

 وداع هاشملوان دادم اجازه و گرفتم فاصله قبر از

 رو تانشونیکاپ کردمیم فکر چهاون از شیب. کنن

 .داشتن دوست

 جز بودم مرده من یوقت. کردم حسادت یالحظه یبرا

 فراموش رو من حضور یراحت به هیبق کارال و اینا

 . بودن داده ادامه کارشون به تیرضا با و کرده

 :گفت و اومد جلوتر لوکا

 ماش تا کنم دایپ رو ققنوس نتونستم من تانیکاپ»

. ببرم ور نوئل تانیکاپ نتونستم. ادینم دینکن احضارش

 .«نکنه سروصدا که کنم هوششیب شدم مجبور
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 شیگنجا ذهنم. بودم کرده فراموش واقعا متاسفم»

 .نداره رو یشتریب افکار

 رفتم یسمت به لوکا همراه و کردم احضار رو ققنوس

 .بود بسته رو نوئل که

 نیزم یرو و شد ظاهر یزدن بهم چشم در ققنوس

 یتو هازهیرشن پرهاش و بال حرکت با. نشست

 .خورد یزیر تکون نوئل و شدن دهیپاش صورتمون

 .«دارم یدرخواست ازت: »گفتم و کردم لوکا به رو

 .«دمیم انجام: »گفت و داد تکون رو سرش احترام با

 دهید اول روز که یمرد با بود مقابلم که یمرد

 سوزنده نفرت از یخال نگاهش. داشت فرق بودمش

 یآزاد و یزندگ از یدیجد یمعنا. بود اول یروزها
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 قبل وهیش به کردن یزندگ حاال و بود کرده درک رو

 .نبود آسون براش

 .«یبر کسینیف با خوامیم ازت»

 نگاهش و دیچرخ من سمت به سرعت به سرش

 .موند مبهوت

 «چرا؟»

 هب مدت نیا. یبر که یازاد تو کردم وفا قولم به من»

 جبرانش به. ممنونم ازت من و یکرد خدمت من

 به من شکشیپ جواهرات و طال از یاصندوقچه

 .«توئه

 که بود عاجز من یهاکرف مفهوم درک از انگار

 .کردیم نگاهم مستأصل طورنیا
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 «؟یخواستینم نویهم مگه»

 .«دونمینم: »گفت پردهیب و حیصر

 «؟یدونینم»

 .دیرسیم نظربه سردرگم. شد گنگ نگاهش
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 ینظام رتبه یعال افسر هی تو: »گفتم و زدم لبخند

 وت سرنوشت. ینشدن زاده یزندگ نیچن یبرا. یهست

 مجلل یهایمهمون در نیشامپا یهاالسیگ دنینوش

 دنیجنگ و اشراف یبارویز بانوان با دنیرقص قصر،

 میتعل خاطرشبه که یزیچ. استیتانیبر پرچم ریز

 .«یدید
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 بدون کردنیم حرکت یآهستگ به هاشلب بود، مردد

 .بشه دهیشن نشونیب از ییآوا کهنیا

 یه: »گفتم و دادم تکون صورتش یجلو رو دستم

 «؟یشنویم منو یصدا

 هک دادن ادی بهم عمر هی: »گفت و شد متمرکز نگاهش

 هب. کنم یزندگ چطور. کنم دنبال رو یاهداف چه دیبا

 قبل ات کنم اعتراف دیبا من و بمونم بندیپا یاصول چه

 یزندگ من. بودم نکرده یزندگ هرگز ماه چند نیا از

 هعرش یرو زدن ریشمش شما، کنار دنیدو پاپابه با رو

 بشم حاضر روز هی کردمینم فکر هرگز که یکشت

 .«کردم تجربه بذارم قدم روش

 .گذاشتم اشبرهنه ساعد یرو و بردم باال رو دستم

 .«یندار تعلق نجایا به تو»
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 .«دارم تعلق کجا به دونمینم»

 تعلق جاک به یبفهم تا یبرگرد دیبا: »گفتم نهیطمان ای

 نیا خواهان قلبت برگشت از بعد اگه. یدار

 نم یکشت عرشه یرو شهیهم که یدونیم بودیزندگ

 .«لوکا شهیم استقبال ازت

 نه. بمونه بدم اجازه تونستمینم اما نداشت رفتن یپا

 راه دیشا که میشدیم یخطر وارد میداشت یوقت

 راه نایپا به یوقت خواستمینم. نبود ازش یبرگشت

 . بشن ینابود به محکوم من همراه هم هیبق دمیرس

 ور نوئل خودت...برو: »گفتم کنندهبیترغ یلحن با

 عوض تیزندگ و یریگیم عیترف قطعا. بده لیتحو

 یدختر دست یتو دست یوقت یروز هی دیشا. شهیم
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 یبود ساحل کنار زدن قدم مشغول یدار دوستش که

 .«ادیب ادیبه ذهنت یتو دور یاخاطره مثل امروز

 یرو نگاهش نشست، شیشونیپ یرو فیظر یاخم

 هب یبرا رو کلمات کردیم تقال و دیچرخیم صورتم

 .کنه فیرد آوردن زبون

 «نه؟ مگه یکنیم یباز نقش مدت تمام»

 :گفت تیجد با. خوردم کهی

 .تانیکاپ نداره یانیپا یریم یدار که یراه یدونیم»

 اما کشهینم رو انتظارت یزیچ مرگ جز یدونیم

 یب یباز مسحور همه یکنیم فکر. یکنیم یباز نقش

 هاتچشم پرده پشت من اما شنیم نقصت و بیع

 .«نمیبیم رو قتیحق
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 لز لوکا به شده مسخ و بست رخت صورتم از لبخند

 .زدم

 درونت یاحساس یبد نشون که یکنیم یباز نقش»

 تانیکاپ از که یرحمیب و ظالم تانیکاپ هی که. ستین

 فکر خودت به فقط و یخودخواه که ،یمتنفر لیو

. یدینم تیاهم خودت جز چکسیه به که ،یکنیم

 نتیخشمگ و خشن سرد، ظاهر تا یکنیم یباز نقش

 .«یکن حفظ رو

 و شد چنگ امنهیس قفسه یرو اومد، باال دستش

 ول تورو تپهیم من یهارانگشتیز که یقلب: »گفت

 ستین همم. یباش تفاوتیب یتونینم تو. تانیکاپ دهیم

... برم من یخوایم. یتونینم اما یکن تالش چقدر

 ادیپ هم کارال و اینا فرستادن یبرا بهونه هی قطعا
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 فقط یدیرس تهش به یوقت یخوایم چون یکنیم

 .«یبش مجازات خودت

 خودم دور که یحفاظ تمام انگار. ختمیر فرو درون از

 ،من نه لوکا انگار. ختیر فرو بودم دهیکش افکارم و

 .بود دهید رو درونم بلکه
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. افکارم انیعر شدن دهید حس. داشتم یبرهنگ حس

 .بزنم لبخند کردم یسع یامسخره طرز به

. میکرد دایپ رو گنج ما. لوکا یکنیم یبافقصه یدار»

 دنبال رهیم خرم و خوش یهرک. نمونده یانیپا گهید

 ابکت. کنهیم یزندگ یشاد به عمر آخر تا و شیزندگ

 .«شهیم تموم ییماجراجو نیا
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 یهاحرف گول دادینم نشون صورتش یرو پوزخند

 .باشه خورده منو بچگانه

 بگو دروغ هیبق و خودت به یخوایم هرچقدر»

. ینبز گول منو نکن یسع کنمیم خواهش اما. تانیکاپ

 چقدر ستین مهم. تانیکاپ یستین یطورنیا تو

 ستین مهم ،یدارنگه قلبت درون رو نفرت یخوایم

 قلبت کنه، نفوذ قلبت درون یکیتار یداد اجازه که

 من. کنهیم دایپ بودن خوب یبرا یراه هی شهیهم

 .«دارم باور بهت

 زبونم. شدن سست بدنم طرف دو هدفیب هامدست

 کلمات یمعنا که منم نیا حاال کردم حس و اومد بند

 .کردم گم رو
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 کسینیف پشت رو نوئل و رفت کسینیف سمت به

 .انداخت

 و طال یبرا. ندارم طال صندوقچه به یازین من»

 تا رمیم. برگردم متیغن با حاال که ومدمین جواهر

 میصمت یبتون هم شما دوارمیام. رمیبگ میتصم بتونم

 ...«تانیکاپ یریبگ

 رو قشیعم نفس و بست رو چشماش کرد، مکث

 قبل و اومد سمتم به عیسر یحرکت با. کرد پوف کالفه

 ور هاملب هاش،لب بدم، نشون یواکنش بتونم کهنیا

 آهسته هاشانگشت. کرد دعوت یهمراه و سکوت به

 کینزد ییجا دومش دست و کردم نوازش رو امگونه

 .شد چنگ کمرم به
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 هنوز چشماش. هیثان چند حد در دیشا کوتاه یابوسه

 رو هامپلک بستن ییتوانا یحت انگار من اما بود بسته

 لب و چسبوند میشونیپ به رو شیشونیپ. نداشتم هم

 :زد

 باش خودت دیرس که زمانش کنم،یم خواهش»

 ...«نشو میتسل...خودت خود. تانیکاپ

 نگاه بدون کردن، رهام سرعت همون به هاشدست

 با ققنوس و شد ققنوس سوار عقب به یادوباره

 .شد دیناپد یآفتاب آسمون در بلند یجهش

371 

 

 شدن، منتقل یکشت به جواهر و طال یهاصندوق

 نیهترب. شد بسته معبد در و شد برداشته دیکل هفت
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 هب یهرکس. بود آوات همون گنج کردن پنهان یبرا جا

 .برداشت خودش ازین حد

 اوضاع دنید با نوئل تانیکاپ یکشت افراد بود گفته اینا

. دنبو کرده فرار تانشونیکاپ شدن یزندان و نامساعد

 وردست منتظر یسردرگم با الک جان یکشت یهاملوان

 و اومد من سمت به الک نائب. بودن تانیکاپ نائب از

 نوشته شما یبرا رو نامه نیا الک تانیکاپ: »گفت

. داره رو خودش یامضا و مهر هم برگه نیا. تانیکاپ

 تهامنا در که یازیامت هر و یکشت کردن تیوص شونیا

 .«باشه شما به متعلق دارن

 بار نیاول. بودن دوخته چشم من به مشتاق هاملوان

 ثلم انگار. نبود نانهیبدب من به نگاهش یکس که بود

 .بود بیعج نیا و داشتن اعتماد من به جان
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 .«نباشن یراض دیشا خدمه»

 باهاشون قبال تانیکاپ خود. خانم ستین یمشکل»

 .«بود کرده صحبت

 «؟یچ مورد در»

 مطمئنم دیبخون رو نامه اون هیکاف. شما مورد در»

 .«شهیم داده سواالتتون جواب

 تیهدا رو یکشت دوتا بتونم که نبودم یتیوضع یتو

 :گفتم و دادم تکون سر یسردرگم با کنم،

 عدشب. نیبد گزارش ناندیفرد به و دیبرگرد ناتهام به»

 داشته استراحت و یمرخص سال کی توننیم خدمه

 و طال از خوانیم که یااندازه هر به هرکدوم. باشن

 امیم شد بهتر اوضاع که بعدا. بردارن جواهرات

 «چطوره؟ مجمع موقع گهید سال. سراغتون
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 نیبد دستور شما یهرچ: »گفت و کرد یمیتعظ مرد

 .«تانیکاپ

 ندچ داشتم دوست دل ته از. شدن هایکشت سوار افراد

 اما ببرم لذت هاییبایز از و بمونم آوات یتو یروز

 .میداشت یدگیرس یبرا یادیز یکارها

 هیتک یچوب یسکو به امیلیو. رفتم باال یچوب پل از

 .کردیم نگاهم موشکافانه و زده

 .«بود یتلخ وداع»

 یودب متنفر جان از که تو یبرا: »گفتم یتوجهیب با

 .«بود سخت قطعًا

 بر سوار شاهزاده اون مورد در: »گفت و کرد ینچ نچ

 .«کنمیم صحبت ققنوست
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 هموند فالگوش: »گفتم یناباور با. زد خشکم سرجا

 «؟یبود

 .«دیند بشه که نبود یزیچ. بل الیخیب اوه»

 تا  ادیب رونیب دهنت از گهید کلمه کی هیکاف»

 .«زمیبر حلقت یتو رو دندونات

 صورتش یرو گذشته یآشنا و زیآمطنتیش لبخند

 ؟خب: »گفتم و رفتم هانقشه سمت به.بست نقش

 البته ؟یدونیم یچ رنیس مورد در یبگ یخوایم

 آواز با رنیس سه یاافسانه خچهیتار از میبگذر

 .«زیسحرانگ

 .«یگرفت ادی ییزایچ هی. خوبه»

 وندم ثابت یانقطه یرو د،یچرخ نقشه یرو انگشتش

 . دادیم نشون رو هاصخره از یریتصو که
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 دنبالش که یرنیس. انیپر گذرگاه گنیم بهش»

 .«شده پنهان اونجا یگردیم

 نگاهش یتالق از ممانعت و هاشچشم تند حرکت

 یمخف رو یزیچ داشت بازهم. بودمشکوک باهام

 عدب و گرفتم نظر ریز رو حرکاتش لحظه چند. کردیم

 .گذاشتم گردنش ریز و دمیکش رو خنجرم

 هست یزیچ هی ام؟یلیو یزنیم یاحقه چه یدار باز»

 .«بدونم من یخواینم که

 مثل منم با اگه دیشا: »گفت و کرد غنچه رو هاشلب

 .«شه باز لبام قفل یباش مهربون لوکا

 اما .بود قیعم یحسادت صداش یتو یالیخیب نیع در

 ماداعت قابل امیلیو احساسات که بودم گرفته ادی من

 صداش یتو حسادت و حسرت نبود مهم. ستنین
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 مومت بهش نسبت یحس هر من یبرا. نه ای بود یواقع

 .بود شده

 :گفتم یعصب

 حرف. بشه بتینص زبونت شدن قطع فقط دیشا»

 الل کوتاهت عمر آخر تا یدیم حیترج ای یزنیم

 «؟یبمون

 :گفت و زد کنار رو خنجر آورد، باال رو دستش قالب

 یزمان هی. ونمیمد بهش من. بگم بهت یجورنیا بذار»

 .«داد نجاتم شدن غرق از

 «خب؟»

 نبود قرار یعنی نیا و رفتیم طفره زدن حرف از

 .باشه خوب شنومیم که یزیچ
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 هنگ خودش شیپ منو داشت قصد و بود شده عاشقم»

 از یکی به من کردن لیتبد یبرا یسنت مراسم هی. داره

 .«ایدر مردم

 .خوردن گره درهم شتریب ابروهام

 «خب؟»

 فرار...معلومه: »گفت و دیگز لب مسخره یحالت با

 .«کردم

 ونیم به عشق یپا که یهربار. بود شده جالب هوم

 عادت دیبا. کردیم فرار بزدالنه امیلیو اومدیم

 ریغافلگ یاجمله نیچن دنیشن از گهید تا کردمیم

 . نشم
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 کردن عاشق ییتوانا ما شرور تانیکاپ پس. جالبه»

 بهش تو دادن یازا در دیشا پس. داره هم رو هارنیس

 .«کنم جلب رو تشیرضا بتونم

 مثل. گرفت مظلوم و گناهکارانه یحالت امیلیو چهره

 به زدن ناخونک یبرا که ساله چهارده یاچهیپسر

 .بود شده هیتنب کیک

 از هک هیزیچ مسئله. کردم فرار که ستین نیا مسئله»

 .«دمیدزد رنیس

 دیبا چقدر. گرفتم نییپا رو خنجر و شد شل دستم

 .کردمیم تحمل رو اشیاپیپ یهازدن گند

 .«بزن حرف ام؟یلیو یدیدزد یچ»

 وردهخ تراش یکشت هی: »گفت و رفت باال لبش گوشه

 !«شیدیدزد من از تو که یزیچ هی...یچوب
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 ردمآو رونیب رو کیکوچ یچوب یکشت لباسم داخل از

 .گرفتم مقابلش و

 «نه؟یهم منظورت»

: گفت و کرد بسته و باز زیدآمییتا رو چشماش

 .«خودشه»

 یحت. انداختم یچوب و ساده یکشت به ینگاه

 هی اومدیم نظربه و نداشت هم یفیظر یتراشکار

 . بود خورده برش انهیناش ییهاقسمت

 گمب بهتره ای باشه؟ مهم رنیس هی یبرا دیبا نیا چرا»

 «ام؟یلیو باشه مهم تو یبرا دیبا چرا
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 با ماا بقاپه دستم از رو یکشت تا آورد جلو رو دستش

 .دمیکش پس رو دستم و رفتم عقب یقدم یچابک

 پس یخوایم. دمشینم پس بهت نخوام تا یه»

 .«یبزن حرف دیبا شیریبگ

 هی اون: »داد جواب و چرخوند حدقه در رو چشماش

 هی یول ادیم نظربه یمعمول. ستین یمعمول یکشت

 تهداش دستت یتو اونو یوقت تا. داره بزرگ تیخاص

 .«کنهینم غرق تورو ایدر یباش

 یکشت یرو مجددًا نگاهم و دنیپر باال ابروهام

. باشه درونش ییجادو دیرسینم نظربه. دیچرخ

 یمعمول خورده تراش چوب هی به هیشب کاماًل ظاهرش

 . بود
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. ستین یمعمول چوب هی اون: »داد حیتوض امیلیو

 رشد انیپر گذرگاه یتو فقط که هیدرخت چوب

 یهادرختچه.  رفتن نیب از قبل هامدت و کردنیم

 شهیر و کنردنیم رشد آب سطح یرو که یکیکوچ

 گونه نیا ینابود از قبل.  خاک نه داشتن آب داخل

 گردن به و ساخت رو نایا از دونهی رنیس هر یاهیگ

 و بره ایدر اعماق تا تونهیم نیا لطف به و انداخت

 .«برگرده

 به انگار بعد و کردم مرور ذهنم یتو رو جمالتش

 با و شدن گرد چشمام. باشم دهیرس قیعم یدرک

 ردب سرش پشت رو دستش. شدم رهیخ بهش استفهام

 خت،یر بهم شتریب رو اششده بلند و آشفته یموها و
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 تداش یسع که یحالت با و بست رو چشماش از یکی

 : گفت نکنه یعصبان منو

 یدار که کردم رو یکار همون قًایدق من. آره خب»

 .«یکنیم فکر بهش

 یدیخواب رنیس هی با تو یگیم یدار: »گفتم ناباورانه

 ور بره آب داخل بتونه شدیم باعث که یزیچ تنها و

 «؟یکرد فرار بعد و یدرآورد گردنش از

 .«یزیچ نیهمچ هی بًایتقر»

 !«یتحمل رقابلیغ تو! من یخدا»

 هرجور خب: »گفت و کرد کیبار رو چشماش

 وگرنه نهینب منو بهتره هم باشه یرنیس اگه میکن حساب

 .«زابلیا کنه یکمک بهت محاله
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 یتو بندازمت حاال نیهم که حقته»

 ...«تو...تو...انوسیاق

 دیرسینم ذهنم به یفحش چیه و شدن مشت دستام

 . بدم بهش که

 «فم؟یکث و پست یلیخ»

 یبزدل یلیخ نه: »گفتم و فشردم هم یرو رو هاملب

 اتلحظ نیترمهم در شهیهم که یهست یآدم تو! امیلیو

 فرار اتخانواده و خونه از. یکنیم فرار یزندگ

 شتیمسئول بار از تو اما آورد پناه بهت سیدن ،یکرد

 سوءاستفاده رنیس هی ۀعالق و عشق از ،یکرد فرار

 و یسپرد مرگ دست به رو من ،یکرد فرار و یکرد

 مرد هی مثل تیزندگ یتو بار هی کاش. یکرد فرار
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 بزدل قدرنیا کاش. یبش مواجه یزندگ با و یبمون

 .«ینباش
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 متس به و دمیکش رونیب انگشتاش نیب از رو نقشه

 ادیرف یعصب و بلند ییصدا با. کردم حرکت دارسکان

 : زدم

 هب دیبا. میدار یدیجد ریمس د،یبکش رو هابادبان»

 .«میبر انیپر گذرگاه

 رو سکان خودش و کرد مرخص رو دارسکان اینا

 و انداخت دستم یتو ۀنقش به ینگاه. گرفت دست

 ات شتریب روز چند نباشه یطوفان هوا اگه: »گفت
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 اتصال نقطه یتو درست ما. میندار فاصله گذرگاه

 .«میهست بهم اهایدر

 .شدم رهیخ اینا افتاده خون و گودرفته یهاچشم به

 یسع هنوز اما بود شده الغرتر وضوح به که یصورت

 . باشه یقو داشت

 «بهتره؟ حالت»

 ور سکان و موند رهیخ مقابلش ریمس به لبخند بدون

 . چرخوند

 تمام ما که کردم فکر نیا به بارها. ستمین خوب نه»

 بدون میگذرونیم آب یرو رو مونیزندگ یروزها

 ای کردن یزندگ یبرا یفرصت خودمون به کهنیا

 ارزش یزندگ واقعًا کهنیا به. میبد آرامش دنیچش

 «داره؟ رو چیه یبرا تقال همه نیا
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 ابادپ داشت؟ رو ارزشش واقعًا. دوختم چشم ۀنقش به

 تیمعروف و شهرت به تا کرد رها رو شیزندگ تمام

 بشه طرد خانواده از مادرم شد باعث. برسه ایدر یرو

 چه. اشهب نداشته پسرش به یمحبت هرگز امیلیو پدر و

 مامت یآدم که باشه بندهیفر نیچن تونستیم یزیچ

 به و کنه قطع رو گهید یآدما با وندشیپ یهارشته

 بشه؟ دهیکش ریمس نیا

 ...طمع. بود ساده جواب

 تمام تونستیم که داشت یقدرت نیچن طمع فقط

 رو چشم کرده، سرکوب رو گهید احساسات و زیغرا

 . رهیبگ یآدم وجود از رو احساسات و کنه کور

 چشمم به یادیز یخال یجا انداختم، عرشه به ینگاه

 سوت و بلند یهاخنده و فلور یخال یجا. اومدیم
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 ییهاافسانه و هاداستان و یمیج یخال یجا مانندش،

 با الک جان یخال یجا کرد،یم فیتعر که

 شب مهین از بعد هاساعت تا که یاشبانه یهایداریب

 یتکش یچوب کف یرو ییعصا تقتق یصدا با توام

 ذاشتینم یسرسخت با که اندرو یجا. شدیم دهیشن

 سکوت با لوکا یجا بمونه، لنگ عرشه یکارها

 یزمان هر از عرشه. اشیپنهان یهامراقبت و یشگیهم

 ریز ملوان چهل نبود مهم. بود تریخال چشمم به

 نیا مهم کردن،یم خدمت بهم یکشت نیا یهاپرچم

 کرده یط رو ریمس نیا باهاشون من که ییکسا بود

 .نبودن کنارم گهید حاال بودم

 کارال یجد صورت به بعد و اینا رخمین به نگاهم

. بودن مونده برام که یافراد تنها. موند رهیخ
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 م؟بنداز یخطر نیچن به هم رو اونا یزندگ تونستمیم

 کنم؟ محرومشون آروم یزندگ هی تجربه از که

 !نه مسلمًا
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 از دیبا بود وقت تا. کردمیم درست یزیربرنامه دیبا

 من کنار بودن. کردمیم رهاشون یزندگ نیا یبندها

 ...کسچیه. نبود کسچیه صالح به

 بودن، داده نشونم سرنوشت خواهران که یاندهیآ

. اشمب یاتفاقات چه متحمل قراره بدونم بود شده باعث

 تیاهم برام که ییکسا بخوام که نبود یاندهیآ اون و

 . باشن میسه درونش داشتن
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 آروم و هوا داشتن ثبات و آسمون شدن کیتار با

 سهم خاطربه که یخوب ۀیروح با هاملوان ا،یدر بودن

 برپا یکشت در یجشن داشتن قصد بودن گرفته طالها

 روشن یکشت اطراف هامشعل و هادانآتش. کنن

 یکی یکی رو یدنینوش یهابشکه هاملوان. شدنیم

 گذاشته یچوب یهاهیچارپا عرشه وسط و دادنیم هل

 هاملوان از یکی. بدن قرار روشون رو هابشکه تا بودن

 یهایبطر هیبق و بود کرده یقیموس نواختن به شروع

. کردنیم یکوبیپا و گرفته دست در رو یدنینوش

 بهم رو بودن گرفته که یجواهرات و طال یهاسکه

 . بود یواقع لبخندهاشون و دادیم نشون

 رو زحماتشون مزد اونا حداقل. گرفت آروم دلم یکم

 یباال یحلب یرو رو روز یهایماه دیس. بودن گرفته
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 ینیمز بیس و یکباب یماه یبو و بودن گذاشته آتش

 شمچ آسمون به. بود کرده پر رو یکشت یفضا یزغال

 شب کیتار دامن یتو هاستاره توک و تک. دوختم

 هکرد دایپ نیدلنش یحالت ایدر و زدنیم چشمک بهم

 از یکی و دیپر نییپا دکل یباال از کارال. بود

 . برداشت رو یدنینوش یهایبطر

 خوب نظربه: »گفت و انداخت من به ینگاه مین

 .«یاینم

 «بهتره؟ زخمات: »گفتم حرفش به توجهیب

 یجد بیآس که نبودن قیعم یقدراون کدومچیه»

 .«کنن وارد

 یجا و دیچرخیم یکشت اطراف کنان هوهو یدیش

 . شدیم حس بود برنگشته هنوز که ققنوس یخال
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 «؟نه مگه بشه یعاد ستین قرار کدومشونچیه نبود»

 یوقت از که یصورت به. انداختم صورتش به ینگاه

 هحدق. کردینم پنهانش یکس از گهید بود مرده فلور

 ارالک. بود حرکتیب و ثابت چشمش آلودمه و دیسف

 ادی رو دادن دست از و شدن دوست دادن، تیاهم هم

 چند و سال کی که ییآدما از ما ۀهم انگار. بود گرفته

 چند و سال کی. میبود گرفته فاصله میبود شیپ ماه

 . بود گذشته سال هاده مثل...ماه

 نگاهت حالت نیا از. زابلیا نکن نگام یطوراون»

 .«متنفرم

 یادم سر به یچ: »گفتم و زدم لبخند بدخلقش لحن به

 تیاهم خودش جز یچکسیه به گفتیم که اومده

 «هوم؟ ده؟ینم



 

Romanzo_o 2372 

 از اشچهره کهیدرحال و دینوش نفس کی رو یبطر

 نتونیم آدما: »گفت بود رفته درهم یدنینوش یتند

 .«بشن عوض

 یهاانت یب یکیتار به و داد هیتک سکو به رو دستام

 ضعو توننیم آدما. درسته: »گفتم و شدم رهیخ مقابل

 .«بشن

 ...«فلوت اون»

 رو هامونحرف یکس تا آورد ترنییپا رو صداش

 «برسونه؟ یچ به رو ما قراره تهش. »نشنوه

 قدراون هست که یهرچ: »گفتم و دادم باال یاشونه

 سخت قدرنیا آوردنش دست به که هست ارزشمند

 .«بوده
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 ملحق ما به تانیکاپ: »گفت هاملوان نیب از ییصدا

 «د؟یشینم
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 اسم یحت که یافراد سمت به. برگشتم عقب به

 با نم به نگاهشون یول دونستمینم هم رو شترشونیب

 پر نگاه. داشت فرق بودم دهید قبل سال که یزیچ

 رو من که یافراد. بودن خوشحال که یافراد غرور

 . بودم شده رفتهیپذ من بودن، کرده قبول

 مهه امشب هی ایب: »گفتم و زدم کارال ۀشون به یدست

 قتو یکل کردن فکر واسه فردا. میکن فراموش رو زیچ

 .«هست
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 و تمبرداش رو بزرگ یچوب وانیل نشستم، هاملوان نیب

 .«نیکن پرش: »گفتم

 . شکست رو ایدر سکوت دنشونیکش هورا یصدا

 یزیچ و سوخت گلوم. دمیکش سر کامل رو وانیل

 هب اشاندازه یب یتلخ از چشمام د،یجوش اممعده یتو

 یرو رو وانیل دم،یکش باال رو امینیب نشست، اشک

 :گفتم و دمیکوب نیزم

 ...«گهید یکی»

 با امیلیو. داد جا رو خودش ترطرفاون یکم کارال

 اشیدنینوش یبطر با و ستادهیا یکیتار در فاصله

 رو یداغ ینیزمبیس هاملوان از یکی. کردیم یباز

 بار نیاول یبرا. گرفت سمتم به و کرد تکه چند برام

 بهش که ییجا. دارم قرار یدرست یجا در کردم حس
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. مدیجنگ آوردنش دستبه یبرا که ییجا. دارم تعلق

 مبه لبخند با که یافراد اعتماد آوردن دستبه یبرا

 . بودن شده رهیخ

 مچپوند دهنم یتو رو داغ ینیزمبیس از یبزرگ تکه

 :گفتم و

 فیتعر ایدر از خاطره هی و داستان هی یهرک خب»

 دیباش زود. بشناسم رو شما تک تک دارم دوست. کنه

 .«دیکن شروع

 یهرکس. گرفت شکل هاملوان نیب یجانیه و شور

 ...انداست هی تجربه، هی. کرد یاخاطره فیتعر به شروع

 و بیعج یداستان کردنیم یسع گونهاغراق هایبعض

 یبرا یحرف هم یبعض و کنن فیتعر رو ترسناک



 

Romanzo_o 2376 

 مشاس بودم دهیفهم که هاملوان از یکی. نداشتن گفتن

 :گفت جاسپره

 و نیمرد بار کی شما که داره قتیحق نیا تانیکاپ»

 «ن؟یبرگشت دوباره

 رو امیلیو رهیخ نگاه تا رمیبگ باال رو سرم نبود ازین

 بله: »دادم جواب یسادگ به. کنم احساس خودم یرو

 دوباره ققنوس آتش و خون از و مردم من. جاسپر

 .«شدم زنده

 یونتک یکشت که بگه یزیچ تا کرد باز دهن جاسپر

 یرو یدنینوش یهابشکه. خورد محکم و سخت

. دادن دست از رو تعادلشون همه و ختنیر نیزم

 یدیش. کرد تالطم به شروع برمون و دور آروم یایدر
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 اهبادبان یباال دنیکش غیج به هیشب ییصدا با

 . دیچرخیم

 ۀلب تعادلش حفظ یبرا که دوختم امیلیو به چشم

 اطراف به ارانهیهوش نگاهش و بود گرفته رو یچوب

 نیب داشت تازه بود یچ گهید نیا ۀزمزم. دیچرخیم

 وانیل شد باعث دوباره یتکون که شدیم بلند هاملوان

 یدنینوش از یناش ۀجیسرگ با. بشه رها دستم از یچوب

 هی ارالک خبره؟ چه: »گفتم و شدم بلند یکشت تکون و

 .«میکرد ریگ یچ به نیبب بنداز ینگاه

: گفت و گرفت فاصله سکو از بلند ییهاگام با امیلیو

 هفاصل یکشت اطراف از نره، رکایت کینزد چکسیه»

 !«دیباش زود. دیبش جمع وسط همه. دیریبگ

 . شم بلند کرد کمک و گرفت رو دستم
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 «ام؟یلیو شده یچ»

 ور بو: » گفت و موند رهیخ صورتم به یجد اشنگاه

 «؟یکنینم احساس

 به دهیگند مردار یادیز حجم به هیشب ییبو دم،یکش بو

 . دیرس مشامم

 !«کراکن. دلبر کراکن،»
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 یتو بود ادمی. نبودم بهیغر کراکن اسم با

 حاال؟ اما. بودم خونده موردش در هانوشتهدست

 جا از زدهوحشت کراکن اسم دنیشن با خدمه نجا؟یا

 . بودن هااسلحه دنبال و شده بلند
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 یدنیشنو یاپیپ وانیل سه گرچه. کنم تمرکز کردم یسع

 امدهمع. بود نذاشته یباق درونم تمرکز عنوان به یزیچ

 دایپ تهوع شتریب یکشت تکون هر با و بود آشوب

 یراب و خورد بهم یکشت تکون هی با تعادلم. کردمیم

 . دمیچسب محکم رو امیلیو نیآست فتادنین

 م؟ینشد شمتوجه چطور. دمیشن کراکن مورد در من»

 دورتر هالیما از رو مردار یبو که ستین نطوریا مگه

 «کرد؟ احساس شهیم

 !«باشه انوسیاق ریز هالیما اگه نه»

 خوب یکاف ۀانداز به تو: »گفت و زد عقب رو من

 فقط و نیبش عقب پس. یکن یکار یبتون که یستین

 .«یبمون زنده کن یسع
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. دیبردار دیتونیم که یااسلحه هر: »زد ادیفر سپس

 مینک یسع دیبا. دیکن پرتاب آماده رو شراب یهابشکه

 .«دیباش زود. میبزن ششیآت

 به نگاهشون. نخوردن تکون خدمه از کدوم چیه

 دستور تو زا اونا: »گفتم و دمیخند. دیچرخ من سمت

 !«یستین یکشت نیا تانیکاپ گهید تو. امیلیو رنیگینم

 احساسات نیب کهیدرحال د،یبر رو امانم سکسکه

: تمگف و افتادم خنده به شتریب بودم معلق مختلف

 .«نیبد انجام گهیم یهرچ»

 و یندار دنینوش ۀجنب هرگز: »گفت غرولندکنان

 .«یکنیم کارو نیا یلجباز یبرا بازم

 مردار یبو. گرفتم رو سکو ۀلب و شدم بلند یسخت به

 تمام تونمیم کردمیم احساس که بود دیشد یحد به
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 ینیب یرو رو دستم. ارمیب باال رو اممعده اتیمحتو

 اطرافمون که دوختم چشم ییایدر به و گذاشتم

 سردر ازش میعظ یزیچ و شدیم شکافته داشت

 کردم مانند پاهشت ییپاها شمردن به شروع. آوردیم

 آب از طرف هر از بزرگ و میعظ یوارید نیع که

. رفتیم باال آسمون سمت به و اومدیم رونیب

 .داشتن ارتفاع یکشت قد برابر دو پاها از هرکدوم

 رونیب سالم ضرباتش ریز از بتونه یکشت بود محال

 . ادیب

 !«حاال: »زد ادیفر امیلیو

 و شدن پرتاب پاها سمت به مشتعل بشکه نیچند

 هگرفت آتش چوب یهاتکه. دنیترک بهشون دهینرس

  .افتاد تقال به درد از والیه و افتادن آب سطح یرو
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 !«یکرد شیعصبان یحساب فقط کنم فکر ام؟یلیو»

 ذهنت به یبهتر فکر: »گفت و داد باال رو ابروهاش

 «رسه؟یم

 ...هوم

 . زدم صدا رو ققنوس و بستم رو چشمام

 متس به یهست هرجا. کسینیف میدار ازین کمکت به

 ...ایب من

 شد هدیکوب دماغه به قدرت با رفته باال یپاها از یکی

 خسارت از نشون هاچوب شدن شکسته یصدا و

 از یکی شدن پرت و وحشتناک تکون با. داشت دیشد

 دایفر به شروع هاملوان شکسته یهاچوب و هارکیت

 و ومدنیم یکشت سمت به پاها یکی یکی. کردن زدن
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 رو مزاحم یپاها آتش یهامشعل با داشتن یسع افراد

 . دارن نگه دور

 !«بپا پشتتو»

 .بچرخم عقب به نکردم وقت

 از یکی و دیکش عقب منو دست حرکت هی با امیلیو

 امیلیو ریشمش ۀغیت به و کرد عبور سرم یباال از پاها

 هب کیتار آسمون از ققنوس رینف یصدا. شد دهیکش

 به یاتازه جون آتش ییطال یهاشعله و دیرس گوش

 و کردیم قلقل ایدر ونیم در یزیچ. دیبخش خدمه

 رونیب آب از کراکن بزرگ جثه. اومدیم رونیب

 پوست اعماق در رنگ ینارنج چشم دو. اومدیم

 دادن باال با و دیدرخشیم مانندش سنگ و سخت

 مشخص دندونش از پر و بزرگ دهان پاها از دوتا
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 اومد رونیب اشحنجره از قیعم چنان یانعره. شدیم

 هل عقب به اشنعره از یناش باد وزش با یکشت که

 به یهاالشه یبو...دهیگند جنازه هزاران یبو. شد داده

 قابل تعدادشون که ییهادندون ونیم مونده جا

 .نبودن شمارش

 رنگ وحشت از هیبق و آوردن باال هاملوان از یتعداد

 :زد ادیفر امیلیو. دیپر رخشون از

 هوگرن کنن محاصره رو یکشت پاهاش دیبذار دینبا»

 یصورت در فقط اون. میدیم دست از رو یچ همه

 رو یکشت پاهاش تمام با که کنه غرق مارو تونهیم

 ازین یترشیب شیآت دیباش زود...ببلعه و بکشه نییپا

 .«میدار
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 به قدرت با بعد و زد یچرخ یکشت سر یباال ققنوس

 به آتش ینارنج یهاشعله. برد ورشی کراکن سمت

 همتوج که کراکن و شدن گرفته نشونه کراکن سمت

 . شد پرت یکشت از حواسش بود شده یقو یمزاحم

 یسع یچاالک با و دیچرخیم سرش یباال ققنوس

. کنه پرت رو کراکن حواس هاشچنگال با کردیم

 و دیچرخ یکشت سمت به کراکن یپاها از یکی

 کارال به چشمم. اومد سمتمون به میمستق یاضربه

 رو یزخم و افتاده یهاملوان داشت یسع که افتاد

 رالکا سمت به میمستق داشت که یاضربه. کنه جمع

 .رفتیم

 ...بدم دست از رو گهید نفر هی من نبود قرار نه

 !نه
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 ند،بل ییهاگام با داشتم که یاریهوش زانیم نیآخر با

 یصدا. دمیدو کارال سمت به دارهدف اما نامتعادل

 بهوتم نگاه و دمیشن مبهم یصورت به رو امیلیو ادیفر

 دشیم ذهنم یتو انگار. بود شده رهیخ من به که کارال

 ندچ فقط دیشا. نمیبب آهسته یسرعت با رو زیچ همه

 بعد و دادم هل یاگوشه رو کارال. داشتم زمان هیثان

 ایدر سمت به رو من نیسهمگ و یقو یاضربه

 ییپا و شد جدا یکشت سطح از پاهام. کشوند

 . دیکش ایدر ریز به رو من سیخ و لزج ،یغضروف
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 امیلیو
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. بود ینشدن تمام و اریع تمام یآشوب مقابلش ریتصو

 رو دستش و برداره جلو یقدم نکرد فرصت یحت

 و ستهیبا تونست فقط. کنه دراز زابلیا گرفتن یبرا

 توحش با کارال. کنه تماشا رو آب ریز شدنش دهیکش

 بزنه رجهیش آب داخل خواست و زد ادیفر رو اسمش

 .کردن پرتش عقب به یغضروف یپاها از یکی که

 با. دیشن رو اششونه رفتن در یصدا وضوح به امیلیو

 یققنوس به چشم هاملوان از یکی ۀزدوحشت یصدا

 و شدیم کمتر و کم قدرتش داشت انگار که دوخت

 ...ترجونکم آتش

 بل رفتن هوش از با بود؟ بل یاریهوش عدم خاطربه

 شد؟یم کم قدرتش هم ققنوس
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 قدرت شدن کم متوجه هم کراکن دیرسیم نظربه

 تقابل شتریب یقدرت با داشت حاال که بود شده ققنوس

 ریگ کراکن بلند یپاها از یکی نیب ققنوس. کردیم

 آتش ۀشعل کرد، تقال و دنیکش غیج به شروع و افتاد

 و دیدو عرشه سمت به امیلیو. شدیم ترکم لحظه هر

 از یرد کردن دایپ دنبال به آب سطح یرو نگاهش

 . دیچرخ زابلیا

 به ایدر ختهیر بهم امواج نبود، زابلیا از یاثر چیه

 هکرد دایپ یطوفان یحالت کراکن مداوم حرکات خاطر

 دور رو یطناب. دیپریم دیبا نبود یاچاره. بودن

 ...داشت رو یچوب قیقا فقط اگه بست، کمرش

 .زد جرقه ذهنش در یزیچ

 ...بود زابلیا شیپ یچوب قیقا
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 !شدینم غرق

 کرد، محکم کمر دور یشتریب سرعت با رو طناب

 نفس انداخت، عرشه یرو و درآورد رو شنلش

 . دیپر و دیکش یقیعم

 رو تنش دیشد یسرما آب در رفتن فرو محض به

 از کینزد ییجا از که دید رو کراکن یپاها. لرزوند

 سققنو با کشمکش در هنوز و رفته رونیب آب سطح

 هب و کردن عبور کنارش از یزیت یچوب یالوارها. بود

 ریز مانند گور یکیتار در. بده یجاخال تونست موقع

 ره به متالطم امواج. دید یزیچ شدیم یسخت به ایدر

 حسیب سرما از صورتش و کردنیم پرتابش طرف

 افاطر نیهم دیبا. کرد شنا نییپا سمت به. بود شده

 .بشه غرق بود محال یچوب یکشت اون با بودیم
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 کرد احساس رفت، شیپ نییپا سمت به بازهم

 یحالت به سرش و رسهیم انیپا به داره ژنشیاکس

 یکیتار نیا در دنید عمال. شده دچار دوران به هیشب

 . بود ممکن ریغ

 بود؟ کجا زابلیا بود؟ کجا

 حباب کردیم کار چشم تا د،یچرخ خودش دور

. تنخیریم نییپا که ییهاتخته و ریت و بود آلودکف

 به چشمش یکشت ریز آلودکف یهاحباب نیب در

 یکیتار اعماق در یزیچ. افتاد ینوران یزیچ

 .شیآت ۀشعل به هیشب یزیچ. دیدرخشیم

 ونهبت نبود مطمئن. کرد شنا نور سمت به مکث بدون

 اگه. آوردیم دوام دیبا اما برسونه اونجا تا رو خودش

. آوردیم دووم دیبا بده نجات رو یکشت خواستیم
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 و بودن کرده گرفتن درد به شروع حاال هاشچهیماه

 .بود دنیکش نفس یبرا هوا یاذره التماس در اشهیر

 ابلزیا بازمهین یهاچشم. بود شده کینزد نور منبع به

 و دیدرخشیم درونش یرنگ ینارنج ورشعله نور که

 گداخته سرخ رنگ به که گردنش یرو یخالکوب

 لقمع و شناور یکشت نییپا درست ییجا. بود درومده

 . بود مونده

 لزابیا کمر دور دستاش و رسوند زابلیا به رو خودش

 د،یچرخ زابلیا لباس داخل دستش. شدن حلقه

 یچوب یکشت و کرد دایپ رو بود دنبالش که یبرجستگ

 از یآن به ینفسیب و درد. فشرد مشت یتو رو

 رونیب منقبض حالت از اشهیر. بست رخت وجودش

 لزابیا یهاشونه. کرد دایپ یخاص یسبک حس و اومد
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 انگار. بود هوشیب یول داد تکونش و گرفت رو

 ققنوس با ارتباطش به رو داشت که یتوان نیآخر

 ...جنگهب نفس نیآخر تا بتونه ققنوس تا بود دهیبخش

 بود که یهرطور. رسوندیم سطح به رو زابلیا دیبا

 . رسوندیم سطح به اونو دیبا
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 خصوص به بود، سخت براش دست کی با کردن شنا

 لب به یبیآس دستش قالب بودیم مراقب دیبا که

 خودش آغوش به محکم رو بل دست کی با. نرسونه

 یراب. گرفت قرار گردنش کنار بل یشونیپ فشرد،

 یحس. شد خاص یحس از پر وجودش تمام یالحظه

. ودب کرده اشتجربه یزندگ در بار هی فقط دیشا که
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 فقط .بشه دلتنگش که نداشت یزیچ یزندگ تو هرگز

 لبشق انگار حاال اما بود شده اشیکشت دلتنگ بار هی

. بود داده جا خودش در رو یدلتنگ از یادیز حجم

 مسل یبرا بل، گرفتن آغوش در دوباره یبرا یدلتنگ

 باز مهین یهالب دنیبوس به خودش لیتما با کردنش،

 . دکر شنا به شروع سطح سمت به و کرد مقابله بل

 یخاموش به رو داره بل یهاچشم نور شد متوجه

. خوردیم شکست داشت ققنوس یعنی نیا و رهیم

 قدرت همه با و ختیر پاهاش یتو رو قدرتش تمام

 رونیب که آب از سر. دیکش باال سمت به رو خودش

 یرو از خون. شد متوجه رو فاجعه عمق تازه آورد

 افراد از یسر هی. بود دهیچک نییپا به یکشت یالوارها

 نیب از رو ققنوس کردنیم تالش یسخت سر با داشتن
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 کی کنان غرولند کراکن و بدن نجات کراکن یبازوها

 . نداختیم دهانش داخل و گرفتیم رو اونا کی به

 از یک دونستینم که یطناب کرد، شنا یکشت سمت به

 رو زابلیا و کرد دایپ رو بود شده رها کمرش دور

 : زد ادیفر. دیکش باال خودش همراه

 داریب دیبا. یایب بهوش دیبا...زابلیا بکش نفس»

 ...«یبش

 وجود نیا با. نداشت توان نیا از شتریب هاشدست

 یرو زابلیا همراه. رسوند عرشه به رو خودش سخت

 و دزیم نفسنفس د،یچرخ پهلو به. افتاد عرشه کف

 انگشتاش. بود شده کبود سرما شدت از هاشدست

 رو چشمات: »زد لب و چسبوند زابلیا صورت به رو

 انجام رو یکار اون نکن مجبورم...باش زود...کن باز
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 بهونه به یخوایم واقعا ها؟. یمتنفر ازش که بدم

 «ببوسمت؟ بهت دادن نفس

 کی یحت بود، زیانگ وسوسه زابلیا ۀدیپررنگ یهالب

 لوکا بینص بود دهید که یابوسه فکر از هم لحظه

 ارهاب نبود، یحسود مرد امیلیو. بود ومدهین رونیب شده

 ای بادپا به هاتیموفق کسب و گاهیجا تصاحب سر

 خاطربه حسادت اما بود کرده حسادت الک جان یحت

 ...زن هی

 بود مطمئن دوخت، زابلیا یهالب به چشم دوباره

 اما بشه قطع پاش هی و دست هی بود حاضر زابلیا

 از و دیکش یآه. نباشه امیلیو دنیبوس به مجبور

 نجرخ تعلل بدون و دیکش رونیب رو خنجرش لباسش

 خراش از یناش درد. دیکش زابلیا دست کف رو
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 باز زده شوک زابلیا باز مهین یهاچشم شد، باعث

 . دبو یکاف یدرصد چند یاریهوش نیهم انگار و بشن

 آتش به که انگار بعد و دیکش غیج دردناک ققنوس

 سمت به میحج یشیآت ۀشعل باشن، دهیدم نهیشوم

 از رو خودش تونست کسینیف و شد روونه کراکن

 وزهن ققنوس اما. بکشه رونیب کراکن ۀسوخت یبازو

 نظربه و نداشت رو کراکن با مبارزه توان بود، جونیب

 . باشه دهید بیآس دیرسیم

 اشاندازه آن هر اومد، یکشت سمت به ققنوس

 یرو یشکار ینیشاه ۀانداز به شد،یم ترکیکوچ

 و شدن بسته نشیآتش یهاچشم نشست، بل ۀنیس

 . رفت فرو قیعم یخواب به بل مثل انگار

 . گرفتیم روین بل قلب ضربان با داشت انگار
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 رو یتکش تونستینم شد، بلند جا از یسخت به امیلیو

 از شده راحت کراکن. کردیم یکار هی دیبا کنه، رها

 و دیکشیم جلو رو خودش داشت ققنوس چنگال

 یکشت یرو تا رفتیم باال هوا در سالمش یبازوها

 یرو افتاده یزخم افراد به ینگاه امیلیو. ادیب فرود

 بًایتقر و زده زانو که انداخت ییهاملوان و عرشه

 دست کی با شکسته یبازو با کارال. بودن شده میتسل

 نفره دو اما ره،یبگ باال رو رشیشمش داشت یسع

 کنن؟ یکار تونستنیم چطور
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 شدیم مگه رو بود ستهیز هاقرن که یاافسانه موجود

 نیا یط در بدنش که یموجود کرد؟ نابود ییتنها به

 . بود شده هاملوان از یاریبس مدفن هاسال

 هب ینگاه. ستادیا کارال کنار و دیکش رو رشیشمش

 عرق درشت قطرات شیشونیپ یرو که انداخت کارال

 مقاومت آماده. بودن آماده هردو. شدیم دهید خون و

 ...مرگ لحظه تا

 ...مردن آماده

 ها؟ شجاعانه مرگ: »گفت قیعم یآرامش با امیلیو

 .«شدیم عاشقش زابلیا

 .«شجاعانه. آره: »گفت و زد یپوزخند کارال
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 کارال کردن، حرکت دهیکش سمت به کراکن یبازوها

 ۀضرب آماده برافراشته ییرهایشمش با امیلیو و

 ...شدن یاحتمال

 . داد رخ بیعج یاتفاق نیح نیهم در

 نییپا و گشود بال هادکل از یکی یباال از یدیش

 یچرخ درآورد، خودش از بلند ییهوهو یصدا اومد،

 یکشت دماغه ییجلو نقطه یرو و زد یکشت دور

 از شیپ که ییآوا با و کرد باز رو هاشبال نشست،

. کرد زدن بال به شروع بود دهینشن ازش کارال اون

 دنیدرخش به شروع پرهاش یرو رنگ یآب خطوط

 لمث و شدن، دهیکش یکشت سمت به پاهاش از کردن،

 احاطه رو یکشت دور تا دور درخشان یآب یینوارها

 .کردن
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 یسردرگم با و ستادنیا راه مهین در کراکن یبازوها 

 یدیش از رو نگاهش امیلیو. دنیچرخ اطراف به

 با حاال که دوخت چشم کراکن ه وب گرفت

 شغر به و دیکشیم عقب رو بازوها داشت تیعصبان

 و زد هنعر بلند ییصدا با نیخشمگ کراکن. بود افتاده

 هاحباب نیآخر. رفت فرو آب درون آهسته آهسته

  .نبود کراکن از یاثر بعد و شدن ظاهر آب سطح یرو

 دور و گرفت فاصله آب انیجر همراه آهسته یکشت

 خم عرشه لبه یرو دوان دوان کارال و امیلیو. شد

 کراکن از یانشونه دنبال آب سطح یرو و شدن

 . بود رفته کراکن یول گشتن

 از د؟یکش عقب چرا شد؟ یچ: »گفت زده بهت کارال

 «د؟یترس یدیش یصدا
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: گفت و انداخت یدیش به یادوباره نگاه امیلیو

 «؟یکرد دایپ کجا رو جغد نیا یگفت»

 جغد بچه هی یوقت: »گفت و داد باال یاشونه کارال

 یخاص نژاد دیشا کردم فکر کردم، داشیپ بود یزخم

 .«زدنش ریت با فروشش یبرا ایشکارچ و داشته

 ثراک چرا من یدونیم: »گفت آهسته ییصدا با امیلیو

 «کارال؟ شناسمیم رو یاافسانه موجودات

 ادپاب یوقت: »داد ادامه امیلیو. کرد نگاهش یسوال کارال

 رو خودش یهانوشتهدست از یکی بهم دنمید اومد

 شناختیم که یاافسانه موجودات تمام مورد در. داد

 اون تمام من. دادنشون شکست یهاراه و

 که یقدراون. خوندم بارها و بارها رو هاسینودست

 یرو که یموجود اون. کردم حفظشون خط به خط
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 سر رو ایدن یآوا نیترنیغمگ داره و نشسته دماغه

 نیچن هی حالتابه. اسهزارساله جغد اسمش ده،یم

 خطوطش از یحت بودم، دهیند کینزد از رو یزیچ

 .«نشدم متوجه هم

 «هزارساله؟ جغد»

 ای یاقهوه جغد هی. ابهینا یموجود هزارساله جغد»

 صورت به عمر تمام که بیعج یآب یهارگه با دیسف

 کهنیا مگه کنهیم یزندگ یزخم جغد جوجه هی

 دوست شتریب خودش از اونو که بشه دایپ یانسان

 تمحب از و کنه محبت بهش که یانسان. باشه داشته

 شخص اون محبت از کهیزمان. بشه رابیس انسان اون

 یحت و شهیم بزرگ و کنهیم رشد بشه رابیس

 هکیزمان ،ییجا اما کنهینم ترک رو صاحبش یالحظه
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 جاتشن یبرا یدیام چیه که فتهیب یخطر به صاحبش

 و خودش که بده سر یآواز تونهیم جغد نباشه،

 به فقط یآواز. کنه ینامرئ مرگ دید از رو صاحبش

 ..«.برسه انیپا به آواز نیا که یزمان قه،یدق چند ۀانداز

 دهیترس کارال. رفت یخاموش به رو یدیش آواز یصدا

 «شه؟یم یچ برسه انیپا به: »زد لب

 هزارساله جغد: »گفت و گرفت قیعم یدم امیلیو

 .«رسهیم عمرش انیپا به باالخره

 یوقت و دیرس انیپا به میمال ییهوهو با یدیش یآوا

 شیپ یلحظات که یجغد از کرد، نگاه دماغه به کارال

 یباق یآب ینور رشته بود، داده سر آواز دماغه یرو

 .  شد خاموش یکیتار در که موند
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 زابلیا

 

 که سوزنده و دیشد ییگرما. داشتم گرما احساس

 هب که یتصور نیاول. سوزوندیم رو تنم تمام داشت

 چرا ماا. بود یکشت سوختن و گرفتن آتش دیرس ذهنم

 ینیسنگ به هامپلک نبود؟ دود یبو از یخبر

 ازب یبرا یلیتما نه بودن، شده یفوالد یاصندوقچه

 . داشتم تقال یبرا یتوان نه و داشتن، شدن

. امنهیس ۀقفس یرو ینیسنگ با بود توأم دیشد یگرما

 دشیم باعث و آوردیم فشار امنهیس ۀقفس به یزیچ

 ضمنقب ارادهیب بدنم. بشه سخت برام دنیکش نفس

 ماگر. رفت نیب از یآن به بدنم یرو ینیسنگ و شد
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 انیجر انگار. داد یچسبدل یخنک به رو خودش یجا

 .  دیرسیم عرقم از سیخ و مرطوب بدن به داشت هوا

 .«شدنه داریب وقت. دلبر کن باز چشاتو»

 در بدنم. شدیم منعکس ذهنم پس در آشنا یصدا

 .خورد تکون دیشنیم که ییصدا به واکنش

 .«شو داریب باش زود. خوب دختر نیآفر»

 دیبع که داشت ینیسنگ حس یقدر به بدنم

 . بدم حرکت رو دستام یحت بتونم دونستمیم

 ردنک داریب راه تنها شه، داریب نخواد دلبر یوقت خب»

 ات کنم فکر. ببوسه اونو شاهزاده که نهیا پرنسس

 یحساب منم و یکنینم باز رو چشمات نبوسمت

 .«دهیرس آخر به صبرم
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 شدنش پخش و یاریهوش انفجار دیکل. بود خودش

 بهم یکس شدن کینزد حس با. وجودم سطح در

 منقبض بدنم تمام و شدن باز هم از قدرت با چشمام

 و شد متوقف صورتم یسانت چند در صورتش. شد

 موثر قدرنیا تونهیم دمیتهد دونستمینم: »گفت

 .«باشه

 امًاتم باالتنه دنید با و دیچرخ اطراف به گنگ نگاهم

 قدرنیا چرا کردیم مشخص حاال که خودم برهنه

 امملحفه و دمیکش یاخفه غیج داشتم، یخنک احساس

 . دمیکش باال رو

 !«امیلیو ییمعنا تمام به یعوض هی تو»

 وونیح اون شیپ قهیدق چند نیهم تا کن باور»

 نتیس قفسه یرو یجور کرتیپغول یخونگ
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 تبه بندناف با که نهیجن هی انگار که بود دهیخواب

 شرفتن و ققنوس شدن اریهوش محض به. شده متصل

 تنها خب و یزیریم عرق ادیز یگرما از یدار دمید

 .«بود نیهم دیرس ذهنم به که یراه

 و دز یچشمک شد، دهیکش باال سمت به لبش ۀگوش

 متونینم گرچه: »گفت بودم زاریب ازش که یلحن با

 .«نبردم لذت بود مقابلم که یزیچ دنید از بگم

 و ملحفه خوردن تکون با که بردم ورشی سمتش به

 دراز تخت یرو دوباره شدم مجبور افتادنش احتمال

 . بکشم

 .«نرسه بهت دستم کن دعا فقط»
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 اجازه...باشه...باشه: »گفت و افتاد خنده به بارنیا

 یطورنیا. یبزن دید برهنه منو ربع هی هم تو دمیم

 «قبوله؟. میشیم برابر

 خودم ات. امیلیو رونیب برو من نیکاب از: »دمیکش غیج

 نیآخر ریتصو اون که نکردم یکار و نکشتمت

 برو نجایا از یدید عمرت یتو که باشه یریتصو

 .«رونیب

 رفتیم در سمت به تعلل با کهیدرحال و شد بلند

 سه یتو یبدون باشه جالب برات کردمیم فکر: »گفت

 .«افتاد ییاتفاقا چه یبود هوشیب که یروز

  روز؟ سه. بود یکار ضربه
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 یبازو برخورد اومدیم ادمی که یزیچ نیآخر

 و سرد یاهیس داخل افتادن و بود کراکن یغضروف

 . انوسیاق کشنده
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 بزن حرف و نیبش: »گفتم و شدم میتسل یلیمیب با

 خودم یکن یشوخ گهید کلمه هی خورمیم قسم یول

 .«بزنم رو گردنت

 البق. داد هیتک زیم کنار یچوب یصندل به برگشت،

: گفت و داد هیتک اشچونه به رو شده کدر یفلز

 یتو کامل روز هی بود، شده بیتخر یلیخ یکشت»

 که مینک رشیتعم یجور میتونست تا میشد معطل بندر

 در کامال البته. باشه داشته رو دوباره حرکت ییتوانا
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 دهبخشن کارگرها به تو یطال یهاسکه دنیبخش مورد

 تا دو یکی و یثروتمند االن تو هرحال به. بودم

 .«ستین یزیچ برات طال صندوقچه

 ام ،یافتاد تو: »داد ادامه و دیکش موهاش نیب یدست

 و آب تو دمیپر من م،یخوردیم شکست میداشت

 بود، یمطبوع و دلچسب لحظات هوم. دادم نجاتت

 دایپ نجات شدن غرق از من یچوب یکشت خاطربه

 شقدرت داشت ققنوس بودنت هوشیب خاطربه. یکرد

 من. بود شده یزخم یحساب و دادیم دست از رو

 چند یبرا که کنم یزخم رو دستت کف شدم مجبور

 تونهب بزرگت یخونگ وونیح اون و یایب بهوش هیثان

 فیضع یلیخ کنمیم فکر خب. بده نجات رو خودش

 یرو و شد ترکیکوچ و کیکوچ چون بود شده
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 تمام. نیشد هوشیب هردو و نشست اتنهیس ۀقفس

 به ونتتیوضع یتو یرییتغ بدون دوتا هر روز سه نیا

 .«نیبود حالت همون

. نمک لیتحل رو حرفاش تند تمیر داد اجازه کرد، مکث

 دبو من مال احتمااًل و بود زمیم یرو که یسوپ ۀکاس

 .کرد خوردن به شروع و برداشت رو

 ردهک درست تو شدن داریب دیام به رو سوپ نیا اینا»

 .«یبخور یتونینم که فیح...اسخوشمزه. بود

 امیلیو کشتن به لیم با سهیمقا در یگرسنگ احساس

 . بود چیه

 «ن؟یکرد نابود رو کراکن خب؟»
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 هی و من...آره...هوم: »گفت و داد تکون نرم رو سرش

 اون کلک عرضهیب داغون و درب خدمه عالمه

 ...«مادر بک گنده یوالیه

: گفت و کرد عوض رو حرفش بعد و کرد یاسرفه

 «بل؟ یکنیم فکر یچ خودت»

 صدا رو کارال ای یبزن حرف درست یخوایم امیلیو»

 «بندازه؟ انوسیاق یتو لگد هی با تورو تا کنم

 دلم چقدر: »گفت و گذاشت زیم یرو رو یخال ۀکاس

 خب. بود شده تنگ طلبت مبارزه ۀیروح نیا یبرا

 فکر داشتم قتایحق...والیه اون و میموند کارال و من

 جغد خب یول. خطه آخر گهید بارنیا که کردمیم

 .«دیرس دادمون به موقع به کارال

 «چطور؟ ؟یدیش: »گفتم متعجب
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 در دادن حیتوض به شروع تریجد یلحن با امیلیو

 با شد، تموم که هاشحرف. کرد جغدهزارساله مورد

 هک روزه سه. ستین خوب اصاًل کارال: »گفت متیمال

 هب دیشا کردم فکر. کرده یزندان رو خودش انبار یتو

 .«باشه داشته ازین باهات زدن حرف

 ینیسنگ قلبم یرو غم. بستم دوباره رو چشمام خسته

 ادیفر با نه شد،یم سبک اشک با نه که یغم. کردیم

 که قیعم قدراون یغم. یاگهید زیچ چیه با نه و زدن

 . بود الزم زمان سال انیسال افتنشی بهبود یبرا

 «بل؟»

 . دیچرخ سمتش به سرم و کردم باز رو چشمام

 ...«یشوخ حوصله واقعًا االن»

 .«کنم یشوخ خوامینم»
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 یسع مدت تمام شدم متوجه. بود شده یجد نگاهش

 هیقض نیا دنیشن یبرا منو کردن یشوخ با داشت

 . بود نیهم تالشش و توان تینها دیشا. کنه آماده

 «نه؟ مگه یدونیم نویا. میبکش عقب میتونینم گهید»

 شفرصت قباًل دیشا. دادم تکون آره ۀنشون به رو سرم

 میبش زیچ همه الیخیب که. میبکش عقب که میداشت رو

 داده دست از که ییکسا ۀهم با حاال، اما میبر و

 ورتشص به. میبکش عقب میتونستینم گهید م،یبود

 زا رو صورتش و بود شده بلند هاششیر شدم، رهیخ

 و بودن آشفته بلندش یموها کرد،یم تررهیت شهیهم

 ۀیسا. بودن شده سرخ یخستگ شدت از چشماش

 یحت مدت نیا دادیم نشون چشماش ریز کبود و رهیت

 .نذاشته هم یرو پلک یالحظه
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 ساعت چند یبرا کردم یسع و دمیکش یقیعم نفس

 .نباشم متنفر ازش شده هم

 .«یبخواب کمی دیبا تو»

 ختتت به منو یدار یعنی نیا: »گفت و داد باال ییابرو

 «؟یکنیم دعوت

 سرعت نیهم به. فشردم هم یرو آهسته رو دندونام

 فکر بهش که یزیچ از منو تونستیم جمله هی با

 . کنه مونیپش بودم کرده

 خودت هیشب اصال ؟یانداخت خودت به ینگاه هی»

 .«امیلیو یستین

 هی اب گفتم که من: »گفت و دیکش ششیر به یدست

 تو. کنم خودم وضع سرو به یکمک تونمینم دست

 عماًل خودت یکشت یتو منو و یکرد لطف که هم
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 خودم یکشت و خودم لیوسا به من و یکرد یزندان

 .«ندارم یدسترس

 به یفکر هی میتونیم بعد. بپوشم لباس تا رونیب برو»

 هم نیخشمگ رنیس هی از تو. میکن اتافهیق حال

 .«یتروحشتناک

. گردمیبرنم: »گفت و کرد من به رو پشتش لبخند با

 قباًل هک ستین یزیچ هرحال به. یبپوش لباس یتونیم

 .«باشم دهیند

 قلبش خودم یهاناخن با تا داشتم رو قدرتش کاش

 هم یزیچ نیچن فکر یحت. بکشم رونیب نهیس از رو

 . کردیم آرومم
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 یوقت و دمیکش یکشت به یسرک دم،یپوش رو هاملباس

. گرفتم سوپ اینا از یکم آرومه زیچ همه دمید

 نوسقق. داشتم یبهتر حال شد برطرف که امیگرسنگ

 و بود نشسته دکل یرو جمع حواس با سکوت در

 صحبت دیبا بعدا دیشا. اومدیم خوب نظربه

 .نه حاال یول میکردیم

 صداش و زدم انبار در به یچندبار رفتم، کارال سراغ

 .نداد جواب اما کردم

 یادیز افراد سوگوار مدت نیا ما کردم،یم درکش

 .میبود شده

 ،بود منتظرم امیلیو برگشتم که خودم نیکاب به

 ذهنم تا کنم سرگرم رو خودم یکم فقط خواستمیم

 یرو نیبش: »گفتم و نیبنابرا بشن رها افکار حجم از
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 نیهم ییجا هی هنوز پدرم اصالح لوازم. یصندل

 .«اطرافه

 قرار روشروبه کردم، آماده رو پدرم اصالح لوازم

 . کنم اصالح رو بلندش یهاشیر تا گرفتم

. هست دیسف تار دوتا یکی موهات یتو یدونیم»

 .«مرد یشیم ریپ یدار

 و دمیمال صورتش یرو رو اصالح مخصوص کف

 راقب غیت که بود نیا یرو دقتم تمام. شدم کار مشغول

 .نده خراش رو پوستش زیت و

 یجلو یوقت یدونیم: »گفت و بست رو چشماش

 «کردم؟یم فکر یچ به بودم سادهیوا تنها کراکن

 .«بشه دهیبر پوستت ممکنه ؟ینزن حرف شهیم»
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 کارا یلیخ که کردمیم فکر نیا به داشتم. ستین مهم»

. بدم انجامش دارم دوست که هست میزندگ یتو

 دوست که کردم فکر نیا به یول باشه مسخره دیشا

 هداشت یابچه. باشه یجالب حس دیبا. بشم پدر دارم

 ریشمش. بدم ادی بهش رو بودن ییایدر دزد که باشم

 یتو هربار بدم اجازه و کنم نیتمر باهاش یزن

 «ببره منو مسابقه

 خراش و اومد کش صورتش پوست زد که لبخند

 اب شد، خنک دلم یکم. افتاد پوستش یرو یکیکوچ

 ستین دیبع: »گفتم و کردم پاک رو خون دستمال

 طفق احتمااًل. امیلیو یباش داشته بچه هم حاال نیهم

 یزنا با سرت یموها اندازه به تو. یندار خبر خودت

 .«یابچه تا یس پدر االن احتماال یبود مختلف
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 تمداش یابچه اگه باش مطمئن: »گفت و دیخند آهسته

 .«دمیفهمیم

 تورو دیبا الک جان: »گفتم و افتادم الک جان ادی

 .«کشتیم

 چشمام تو کینزد از حاال نافذش نگاه کرد، مکث

 .بود شده قفل

 بهش شدم مجبور. میداشت کوتاه مکالمه هی جان و من»

 .«نبود ازش سیدن بچه که بگم

 «؟یگیم یچ: »گفتم و دمیکش عقب رو غیت جاخوردم،

 زا بود زاریب ازش سیدن. کردیم انتیخ بهش سیدن»

 دش باردار یوقت...باشه کنارش بود شده مجبور کهنیا

 خودش از بچه بفهمه الک که بود نیا از ترسش همه

 .«ستین



 

Romanzo_o 2421 

 «بفهمه؟ نویا جان یداد اجازه تو وقتاون»

 .«نداشتم یاچاره»

 و کردم پاک رو راستش گونه یرو مونده یباق کف

 «بود؟ یک از بچه: »گفتم

 پشچ گونه بتونم تا گرفت راست سمت به رو سرش

 شتامسرانگ باز کردمیم که یتالش تمام با. بتراشم رو

 .شدیم دهیکش اشگونه یزبر یرو

 «ست؟ین واضح ؟یدار یحدس چه خودت»

 از. ودنب که تو از: »گفتم و دمیکش اشچونه ریز رو غیت

 !«یآدم نیترمشکوک تو ایدن یتو نبود، که خودشم

 دستش رو پارچه و کردم اصالح رو قسمت نیآخر

 .کنه پاک رو صورتش تا دادم
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 .کردم نگاهش منتظر نهیس به دست

 یآزاد الک هی قدرنیا چرا ناندیفرد یکنیم فکر»

 که تو بل؟ بذاره رپایز رو معاهده نیقوان تا دادیم

 .«یدیفهمیم زودتر دیبا یباهوش

 .دنیپر باال فنر مثل ابروهام

 «؟یکنیم یشوخ یدار»

 یهرکس هک یزن نیباتریز. بود بایز سیدن! نه که البته»

 زغو هی هیشب مقابلش در تو. باشه دهید تونستیم

 جذبش عیسر یلیخ احتمااًل ناندیفرد خب. یزشت

 یکاف حد به اشتباهش جبران خاطر به هرحال به. شده

 .«گرفتیم آسون الک جان به

 وربا تونمینم: »گفتم و دادم تکون ناباورانه رو سرم

 .«کنم
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. بود مشخص صورتش یتو یاخودپسندانه حالت

 و تپس که بود شده دایپ یاگهید آدم کهنیا از احتمااًل

 .بود خوشحال خودش مثل باشه یعوض

 ینیزم یرو انسان نیترپست کی رتبه هنوز تو امیلیو»

 .«کنهینم عوض رو هیقض نیا ناندیفرد اشتباه هی و

 من یبرا: »گفت و انداخت باال یاشونه

 .«بخشهتیرضا

 که یقدراون نه اما بود شده کند یکم یآهن یچیق

 داخل که انگشتام. کنم کوتاه رو موهاش نتونم

 عاواق زن هی یدستا لطافت: »گفت رفتن فرو موهاش

 یراب رو هازن مردها یجا بگم ناندیفرد به دیبا. بهتره

 .«بفرسته اصالح
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 از نذار: »گفتم و دمیکش یکم رو موهاش یانتها

 .«بشم مونیپش دادم خرج به متیمال کهنیا

 ...«باشه...باشه»

 یتارها تعداد. کردم موهاش کردن کوتاه به شروع

 نیاول یخستگ و فشار. بود شتریب انتظارم حد از دیسف

 دستام. بود نیهم داشت هاتانیکاپ یرو که یاثر

 ات داشتم یسع و کردنیم حرکت موهاش نیب آزادانه

 یوقت. کنم مرتب و کوتاه رو موهاش امکان حد

 متوجه کردم کوتاه هم گردنش پشت قسمت نیآخر

 به و شده قیعم هاشنفس. شدم اشیرعادیغ سکوت

 .بود برده خوابش حالت همون
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 التشح نیا. رفتم عقب و گذاشتم سرش پشت یبالش

 داره کردیم تظاهر که یحالت. نداشتم دوست رو

 داره، من به کردیم فکر که یاعالقه ده،یم تیاهم

 نه کدومچیه به. کردیم من نجات یبرا که یتالش

 . داشتم باورش نه و داشتم یازین

 باهاش رو رفتارم موعود زمان دنیرس تا داشتم یسع

 نهات امیلیو چون بذارم کنار رو یدشمن و بدم رییتغ

. برسونه هدفم به رو من تونستیم که بود یکس

 شاز دنشیبخش به کردن تظاهر با که بود من نوبت

 کنم هاستفاد خودم به نسبت احساسش از کنم، استفاده

 انتقامم تونمیم وقتاون کرد، باورم کامل که یزمان و

 .رمیبگ رو
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 لخت حس کنم، تجربه بود شده باعث امیلیو که یحس

 یانتیخ از مردن، ییتنها از قیعم وحشت شدن، رها

 فراموش نبود قرار کدومچیه بود، کرده اعتمادم به که

 .بشه

 فقط نه بودم کرده انتخاب رو سرنوشت نیا اگه من

 و گاهیجا به دنیرس یبرا بلکه ام،یلیو از انتقام یبرا

. نکنم تجربه رو حس اون هرگز گهید که بود یقدرت

 از رکمت یزیچ بودن زن صرف به نکنه فکر یکس که

 قدرتمند قدراون باشم، قدرتمند خواستمیم. دارم اونا

 خنجر بهم پشت از یکس که نترسم گهید هرگز که

 .بزنه

 موفق یگاه. کنه جبران کردیم تالش داشت امیلیو

 یکم و بده قلقلک رو وجودم از یقسمت شدیم
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 تونستینم یزیچ چیه اما کنه کیتحر رو احساساتم

. ببره نیب از رو وجودم در گرفته شهیر قیعم ترس

 نیا به بودم دهیکش که یزجر. نبود یپرشدن خأل اون

 .شدینم جبران یآسون

 کهنیا از و دوختم چشم خوابش غرق صورت به

 .شدم زاریب خودم از داشتم، ترحم حس بهش نسبت

 امیلیو خون به رو رمیشمش بودم داده قول الک به من

 اونو الک احتماأل طیشرا نیا با یول کنم آغشته

 .بود دهیبخش

. داشتمن دنیبخش یبرا یقلب من دم،یکش قیعم ینفس

 من. بود سوزونده رو هاشفرصت تمام امیلیو

 رو بودن داده نشونم سرنوشت خواهران که یریتصو

 .کردمینم فراموش
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 به انتیخ و اندرو مرگ انتقام امیلیو از که یروز تا

 همم. رفتینم نیب از نهیک نیا گرفتم،ینم رو خودم

 ارهدوب هرگز من...بشه سابقش خود هیشب چقدر نبود

 .کردمینم اعتماد بهش
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. رفتم سکینیف سراغ به میمستق و کردم ترک رو نیکاب

 یاتفاق چه اونجا. میبزن حرف دیبا: »گفتم ذهنم در

 «کس؟ینیف افتاد

 از تو. »شد منعکس سرم در یقو ققنوس یصدا

 کم قدرتم. شد کم باهات من ارتباط و یرفت هوش

 .«کنه نابودم کراکن بود کینزد و شد

 .«رهیمینم هرگز ققنوس کردمیم فکر»
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 یاافسانه یموجود دست به یول نه بشر دست به»

 .«رمیبم ممکنه یحت و رمیپذبیآس خودم مثل

 هاندونستن نیا با کردم، اخم. دونستمینم که یانکته

 یدیش اگه فقط. فتهیب یوحشتناک اتفاق بود ممکن

 ...نبود

 . باشه وحشتناک تونستیم هم فکرش یحت

 «را؟چ. یبود دهیچسب من به نیجن مثل گهیم امیلیو»

 و رفت نیب از قدرتم یوقت: »داد جواب ققنوس

 مثل. دیکشیم تو سمت به رو من یزیچ شدم یزخم

 انگار. ستین دنید قابل چشم با که یارابطه بند

 هب که بودم شده فیضع یموجود به لیتبد دوباره

 یاهگ زابلیا. داشتم ازین بهبود یبرا تو قلب قدرت
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 بهش دادن جواب از منم که هست ییهاسوال

 .«عاجزم

 یهاسوال و آشفته افکار از خسته و دمیکش آه

 «؟سخته رنیس با کارمون نظرتبه: »گفتم جوابیب

 دایپ راهشو دیبا فقط. زابلیا داره یقلق یموجود هر»

 .«یکن

 تا ساعت چند از کمتر که دادنیم نشون هانقشه

. مرفت یباندهید دکل یباال. میداشت فاصله گذرگاه

 دیچرخیم دورش یدیش و بودیم کارال دیبا که ییجا

 هپرند یبرا یدلتنگ یجا از پر بودنش یخال حاال اما

 بهش سال کی نیا طول در که بود یمهربون و ساکت

 ...کارال چارهیب. بودم گرفته خو
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 از گذرگاه ۀیسا. کردم یبررس رو اطراف نیدورب با

 غروب زا قبل تا دیشا. بود دنید قابل فاصله نیا

 احساس رو ما شدن کینزد رنیس یعنی. میدیرسیم

 کرد؟یم

 دهید یآسمون یآب کردیم کار چشم تا بود، مواج ایدر

 زد حدس شدیم هاماه ساده شمارش هی با شد،یم

 اکثر که سرما و برف فصل. بود کینزد سمسیکر

 نیبهتر. بمونن ایدر یرو گهید نبودن حاضر هاملوان

  .کنم مرخص یابهونه به رو اینا و کارال که بود زمان

 به میدار: »گفتم اینا به رو و اومدم نییپا دکل از

 به درجه چند رو سکان. میشیم کینزد گذرگاه

 هاانسان با یخوب رابطه هارنیس. بچرخون غرب سمت

 گذرگاه به حد از شیب خوامینم نیهم یبرا. ندارن
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 ازش امیلیو که یزیچ بدون رنیس. میبش کینزد

 یکشت به رو خودش و بشه آب وارد تونهینم دهیدزد

 کردن مسحور یبرا صداش از ممکنه اما برسونه

 رو اطیاحت جوانب دیبا پس. کنه استفاده هاملوان

 .«میکن تیرعا

 از بلق رفتم، نییپا پلکان از. داد تکون سر آهسته اینا

 دسته. زدمیم حرف کارال با دیبا گذرگاه به دنیرس

 فلق در پشت و دمیکش رونیب رو زاپاس یانقره دیکل

 .ستادمیا شده

 «م؟یکن صحبت دیبا کارال؟»

 دیلک. شدیم دهیشن داخل از یفیخف نیف نیف یصدا

 با کارال. کردم باز رو در و انداختم قفل داخل رو
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 یعنی قفله در یوقت: »گفت یدارخش یصدا

 .«نمیبب رو یکس خوامینم

 تا کردم صبر لحظه چند. بستم سرم پشت رو در

 یبو کاه، یبو. کنه عادت انبار یکیتار به چشمام

 . دیرسیم مشامم به مرداب و لجن مونده، یغذا

 حرف بهتره شه،یم زیعز هی سوگ دچار یوقت آدم»

 .«کنهینم دوا رو یدرد که ختنیر خودت تو. بزنه

 اشزانوه بود، نشسته یچوب یهارکیت از یکی پشت

. دبو داده هیتک پاهاش به رو سرش و گرفته بغل رو

 کنارش کردم، باز رو یدنینوش یها یبطر از یکی

 . گرفتم سمتش رو یبطر و نشستم نیزم یرو

. کارال دادم دست از رو یمهم یآدما میزندگ تو من»

 درمان زمان گذر با جز هرگز که دارم ییدردها
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 یجلو اندرو مرگ ۀصحن عمر آخر تا دیشا. شنینم

 از دادم دست از که ییکسا حساب. بمونه چشمام

. شهیم اضافه تازه زخم هی روز هر. رفته در دستم

 .«نشدن کهنه یقبل یزخما هنوز کهیدرحال

: گفت و دینوش جرعه چند گرفت، دستم از رو یبطر

 یدیش. نکردم ییتنها احساس یزندگ یتو هرگز»

 خانواده عضو هی انگار که بود یجور بود، شهیهم

 تمیحما جوره همه که هست یکس انگار. هست

 برام یدیش. میشد بزرگ باهم یدیش و من. کنهیم

 .«بود برادر و خواهر پدر مادر، یجا

: گفت و گذاشت قلبش یرو آورد، باال رو دستش

 هگید که. هست یخال حفره هی نجایا کنمیم احساس»

 .«بشه پر ستین قرار
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 البته»:گفتم و دادم هیتک پشت یچوب وارید به رو سرم

 چیه میازنده که یروز نیآخر تا. شهینم پر هرگز که

 حرفت به منم. کنه پر رو حفره نیا تونهینم یزیچ

 داشت؟ رو ارزشش واقعًا که. کارال کردم فکر یلیخ

 سچکیه یبرا گفتنش که دمیرس یاجهینت به حاال

 .«ستین ندیخوشا

 دمیشنیم رو هاشنفس یصدا گرفت، باال رو سرش

 یتو صورتش دنید اما رو دماغش دنیکش باال و

 . بود سخت برام یکیتار

 یعظمت چیه با یگنج چیه. نداشت رو ارزشش»

 کن باور. نداشت رو میداد دست از که یافراد ارزش

 یکار و برگردونم عقب به رو زمان تا بود یراه اگه
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 کارو نیا برگرده، اول حالت به یچ همه که کنم

 ...«ستین یراه چیه اما. کردمیم
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 وامخینم گهید: »گفت و دیکش یطوالن و قیعم نفس

 .«زابلیا کنم کار

 یصدا. شد جاجابه سرد و سفت نیزم یرو

. دیرس گوشم به بود نشسته روش که یکاه خشخش

 به: »گفت و چرخوند نیزم یرو رو یخال یبطر

. نمکیم ترک رو یکشت من میبرس که یخشک نیاول

. بدم ادامه خوامینم گهید. بدم ادامه تونمینم گهید

 یقدرت چه کنه،یم کاریچ فلوت اون ستین مهم برام

 اولمون هدف. میبود گنج دنبال ما. هیک بادپا ای داره



 

Romanzo_o 2437 

 و دادم انجام رو خودم سهم من. بود ایدر هفت گنج

 .«باشم یکشت نیا از یبخش خوامینم گهید

 درک. فهممیم: »گفتم و دادم تکون رو سرم آهسته

 ایتانیبر سمت به رن،یس گذرگاه از عبور از بعد. کنمیم

 انجام رو خودت سهم. کارال یبر یآزاد تو. میریم

 یونبت که دهیرس گنج هیسهم بهت یکاف حد به و یداد

 از. ممنونم. یکن یزندگ آرامش در رو عمرت هیبق

 .«یبود کنارم مدت نیا تمام کهنیا

 شفیظر یهاانگشت یرو و بردم باال آهسته رو دستم

 تو مدت نیا تمام: »گفتم و فشردم رو دستش. گذاشتم

 هرگز. کارال یبود دوست هی از شیب یزیچ من یبرا

 و شدم آشنا باهات که خوشحالم چقدر بگم تونمینم

 هتب. ذارمیم احترام تو یسوگوار به. دمیجنگ کنارت
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 رد. یکن ترک رو یکشت یبتون یزود به دمیم قول

 .«فرصت نیاول

 هخست سخت و تنگ یجا در نشستن خاطربه زانوهام

 بلند و دادم یحرکت خودم به یسخت به بودن، شده

 به یکیتار از هنوز یبطر چرخوندن یصدا. شدم

. مکرد ترک رو انبار آسوده یالیخ با. دیرسیم گوشم

 کردن یراض یبرا نبوده یازین که بودم خوشحال

 نیهترب رفتنش. کنم بحث باهاش یکشت ترک به کارال

 . فتهیب تونستیم که بود یاتفاق
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 نایپر گذرگاه بود، مونده غروب به یساعت چند هنوز

 رد یکشت. بود دنید قابل وضوح به فاصله نیا از

 دلم عنوان چیه به. بود شده متوقف منیا یافاصله

. هفتیب خطر به افرادم جون گهید بار هی خواستینم

. تمگذاش لباسم بیج یتو رو کیکوچ یچوب یکشت

 بودم کرده اعالم همه به و بود شده آماده یکمک قیقا

 مردها. ذارمیم گذرگاه به پا که هستم یآدم تنها من

 و داشتن رنیس یصدا برابر در یبزرگ ضعف نقطه

 . رمیبپذ رو خطرش تونستمینم

 یخاکستر میعظ یهاسنگ از یداالن شامل گذرگاه

 ییپتو مثل رو هاسنگ تمام اهیس یاخزه که بود رنگ

 داخل به آب انیجر. بود پوشونده یمیقد و کهنه
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 هک بود یکیتار فقط داخل از و شدیم یمنته گذرگاه

 . بود دنید قابل

 یدست که برم نییپا خواستم و گرفتم رو طناب

 ینیخشمگ یصدا. انداخت چنگ مچم به انهیوحش

 «؟یریم کجا یدار یکرد فکر: »دیغر

 کاماًل هنوز که کرده پف و سرخ ییهاچشم با امیلیو

 زده زل من به رینظکم یتیجد با بود، نشده رخوابیس

 . بود

 .«گذرگاه به رمیم دارم»

 «من؟ کردن داریب بدون»

 یازب نقش یعیطب دیبا کردم،یم حفظ رو ظاهرم دیبا

 ریز یگود یرو و بردم باال رو دستم. کردمیم

 .دمیکش چشمش
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 یرو هک دیکش طول قهیدق چند فقط ؟یخستگ نیا با»

 .«ببره خوابت من یدستا

 و داد نشون واکنش دستم لمس به صورتش پوست

 . شد داریپد چشمش کنار یکیکوچ نیچ

 !«دلبر اونجا یبر یبخوا تنها شهینم لیدل بازم»

 با رو یکس: »دادم جواب و کردم کیبار رو چشمام

 «اس؟تشنه خونش به رنیس که ببرم خودم

 اگه ایاوفل: »گفت و زد کمر به رو اشتپانچه و ریشمش

 هب پات وگرنه. منم نفر هی اون بده، رو نفر هی جواب

 لحداق. زابلیا یشیم کشته دهینرس گذرگاه یخشک

 گرفتن یبرا ،یثان در. دهیم زمان بهت من حضور

 نهیگز هی تونهیم بهش من دادن ،یخوایم که یزیچ

 .«باشه
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 قیقا داخل دنبالم به امیلیو و رفتم نییپا طناب از

 و گرفت دست هودش رو پارو هی. نشست ییپارو

 دست هی با قطعا. داد من به رو دوم یپارو

 پارو گذرگاه سمت به. بزنه پارو کامل تونستینم

 به دنش کینزد با م،یگرفت فاصله که یکشت از. میزد

 . شدیم احساس شتریب آب تالطم گذرگاه

 تنها و دمیم رنیس به تورو من یکنیم فکر واقعًا»

 «گردم؟یبرم

: گفت و گرفت شکل صورتش یرو یپوزخند

. یشیم خالص من دردسر از شهیهم یبرا یطورنیا»

 .«یخواستیم که یزیچ همون

 هی اون. امیلیو کنه تیاذ تورو داره حق نفر هی فقط»

 .«گهید کسچیه نه. منم هم نفر
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 هکنیا از. کرد بسنده کردنم نگاه رهیخ به نداد، جواب

 اعتماد بهم یقدراون تا کنم یباز نقش بودم مجبور

 امیلیو مثل من. داشتم یبد حس باشه، یکاف که کنه

 . بودن پست اندازه نیا بود سخت نبودم،

 که دوختم چشم ققنوس به و گرفتم باال رو سرم

: گفت امیلیو که گذرگاه به. اومدیم همراهمون

 «لطفًا بده من به رو یچوب یکشت»

 «چرا؟»

 هم هگید تیقابل هی یکشت اون: »داد حیتوض عجله با

 راث روش رنیس یصدا باشه داشته اونو که یمرد. داره

 هی که یباش نیا شاهد خوامینم باش زود. ذارهینم

 .«کنه کاریچ ممکنه شده مسخ و شده مسحور آدم
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 سمت به و آوردم رونیب لباسم از رو یچوب یکشت

 . گرفتم امیلیو

 «ته؟فیم اشواسه یاتفاق چه قًایدق شده مسحور آدم هی»

 ییمردها: »گفت و کرد پنهان لباسش یتو رو یکشت

 اون کننیم احساس شنیم رنیس مسحور که

 یزیچ چیه که بایز قدراون. استیدن موجود نیباتریز

 درونشون که یزیچ نیاول. ستین باهاش اسیق قابل

 نیا .باستیز زن اون با رابطه به لیتما ره،یگیم شکل

 گهید زیچ چیه به گهید ذهن که دهیشد یقدربه لیتما

 یعنی هدف نیاول به رنیس نیبنابرا. کنهینم فکر

 از قبل و شهیم شروع رابطه خب رسه،یم زشیآم

 تینها به مرد اون بدن جاناتیه یوقت اوج، به دنیرس
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 و ارهیم در نهیس از رو قلبشون رنیس رسن،یم

 .«خورهیم

 بهم زیانزجارآم یحالت و رفتن باال متعجب ابروهام

 خواستینم دلم قطعًا بود امیلیو با حق. داد دست

 .باشم یزیچ نیچن شاهد

 «داره؟ نگه زنده تورو تونست چطور»

 هازن اکثر یبرا من که میکن انگار شهینم خب»

 «.نباشه انسان هی واقعًا زن اون اگه یحت. هستم جذاب

 ییصدا. دیرس گوشم به گذرگاه اعماق از ییصدا

 ...بایز یاترانه به هیشب

 کیتار سقف و شد داخل گذرگاه آبراه ریمس از قیقا

 کم یهارگه. شد داخل به نور دنیرس مانع گذرگاه
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 کرده روشن رو ریمس فواصل یبعض از نور فروغ

 . نبود یکاف چندان نور اما بودن،

 ...«صدا نیا»

 رو ما حضور اون...رنیس آواز: »داد جواب امیلیو

 .«کرده احساس
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 نیترنیدلنش شد، تریقو صدا انیجر میرفت که جلوتر

 وجودم ذره ذره انگار. بودم دهیشن عمرم به که ییصدا

 از قلبم و زد حلقه چشمام یتو اشک. شد منقلب

 از اتربیز ییصدا. افتاد لرزه به آوا بودن نیدلنش شدت

 داشت؟ وجود ایدن در نیا
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 بلبل چهچهه ینوازگوش به و مخمل ینرم به انگار

 مثل بودم، دهیشن بارها و بارها رو آواز نیا انگار. بود

 اما بودم دهیشن ایدر یرو شهیهم شب، هر ییالال

 ،شدیم دهیشن دور از شهیهم. بودم نداده صشیتشخ

 .نبود صشیتشخ و کیتفک به قادر مغزمون اما

 حس یشنویم رو رنیس یصدا یوقت: »گفت امیلیو

. یدیشن شهیهم انگار که آشناست یقدر به یکنیم

 یبرا داشته انیجر ایدر عمق یتو آواز نیا شهیهم

 مغزت با قباًل چون آشناست ذهنت یبرا ن،یهم

 .«یشنویم گوشات با حاال و یدیشنیم

 قسمت به رو قیقا و گذاشت قیقا داخل رو پاروها

 .چسبوند گذرگاه یسنگ
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 همه بودم نجایا که یبار نیآخر از. شدنه ادهیپ وقت»

 .شده نابود یبدجور یچ

 مانند قارچ و گرد ییهااهیگ شده خشک یهابوته به

 همون زدم حدس. دوختم چشم آب ریمس یرو

. شده ساخته ازش یچوب قیقا که باشه یادرختچه

 بود هامدت که یاشده اهیس کیکوچ یهادرختچه

 .بود بسته رخت ازشون یزندگ

 نوع از. شدیم کیبار اما قیعم گذرگاه آبراه بستر

 ریمس نیا تمام قباًل بفهمم تونستمیم رپامیز یهاسنگ

 حاال اما کنن عبور ازش هایکشت تا بوده آب از پر

 هگذرگا تمام مرور به تا شدیم ترکم و کم آب انیگر

 .بشه خشک
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 یآبشار مثل آب مانند صخره و بلند یهاسنگ نیب از

 اهیس یهاخزه و ختیریم هاحوضچه داخل و نییپا

 .شدنیم دهید جا همه

 .دیرس گوشم به یزیچ دنیخز به هیشب ییصدا

. دیکش خودش پشت رو من و گرفت رو دستم امیلیو

 .نباشم دید معرض در ممکن حد تا داشت یسع

 دنتید یبرا من...ایاوفل: »گفت یبلند یصدا با

 ...«باشه ادتی منو هنوز دوارمیام. اومدم

 . شد قطع آواز یصدا

 .«باشه یخوب نشونه نیا نکنم فکر اوم»
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 در صداش. زد صدا دوباره و کرد مکث یکم

 رتکرا یچندبار کلمه هر و دیچیپیم کیتار یهاداالن

 .شدیم

 ...«من ایاوفل»

 رو دستامون شد باعث خراشگوش و بلند ییصدا

 .میبذار گوشامون یرو

 نجایا پاتو دوباره یکرد جرات چطور...تو»

 ...«فیکث دزد...یبذار

 .خراشگوش و مانندغیج دورگه، ییصدا

 یکار. برم بودم مجبور من. بدم حیتوض برات بذار»

 حاال .برگشتم که ینیبیم. دادمیم انجامش دیبا که بود

 ...«نجامیا
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 میعظ یاهیسا. اومد رونیب هاصخره پشت از یاهیسا

 دمق یوقت. بود تربزرگ انسان از که یاجثه. کیتار و

 هب زده بهت دیتاب بهش نور یهارشته و گذاشت جلو

 .موندم رهیخ مقابلم موجود

 ازش لجن که یادهیچسببهم و فیکث اه،یس یموها

 یصورت یتو صیحر و زیر یهاچشم بود، زونیآو

 و خالدار بنفش رنگ به یگوشت ییهالب دراز، و پهن

 وشتگ و زونیآو یپرها از پر ر،یپ یکرکس هیشب یبدن

. دیکشیم جلو رو خودش یسخت به که دهیچروک

 !بودم دهید عمرم به که یموجود نیترزشت

 ...«ایاوفل ییبایز قبل مثل هنوزم»

 .شدم رهیخ امیلیو به ناباورانه
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 یپر کی داشت انگار کردیم نگاهش یجور امیلیو

 :گفت سرم یتو ققنوس یصدا. دیدیم رو یبارویز

 .«نهیبیم متفاوت یشکل به رو اون یمرد هر و امیلیو»

 رمس یتو بده نشونم خواستیم ققنوس که یریتصو

 نگر به یمشک یموها با یدختر ریتصو. بست نقش

 افشف یپوست رنگ، یآب و درخشان ییهاچشم شبق،

 زنانه، یاندام مانند، دیمروار یهادندون با یلبخند و

 .گرفت ازش نگاه شدینم که بایز چنان و برهنه

 رو مقابلش کرکس مهین انسان مهین موجود امیلیو پس

 . دیدیم ییبایز یحور نیچن شکل به
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 ...«یشد باعث تو...یکرد یدزد من از تو»
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 و بزرگ بتشیه و تررهیت لحظه به لحظه صورتش

 .شدیم تربزرگ

. هفتیب یروز و حال نیچن به من گذرگاه یشد باعث»

 آب داخل پا نتونستم تو خاطربه هاستسال من

 ...«بذارم

 مدام و زدیم رونیب ازش داغ یبخار به هیشب یزیچ

 امیلیو زدن حرف. کردیم پف قبل از شتریب داشت

 مزد کنار رو امیلیو. بود ممکن حل راه نیبدتر باهاش

 .رفتم جلو و

 .«بانو کنم صحبت باهات اومدم من»

 امیلیو یپ حواسش قدرنیا خورد، کهی من دنید با

 .بود نشده هم من حضور متوجه یحت که بود

 «زن؟ هی»
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 . کردیم رییتغ یارغوان به داشت صورتش رنگ

 نیا. نمیبیم خودت یواقع شکل به تورو من. بله»

 دهش باعث امیلیو ه؟یچوب یکشت شدن دهیدزد خاطربه

 «فته؟یب دردناک گذرگاه نیا و تو یبرا اتفاق نیا

 ادیفر خشم با و گذاشت صورتش یرو رو دستاش

 .«نمیزم موجود نیباتریز من...ستمین زشت من: »زد

 باست،یز تو یصدا...ییبایز تو. یستین زشت که البته»

 .«بودم دهیشن عمرم به که ییصدا نیباتریز

 لقتم و فیتعر. برداشت صورتش یرو از رو دستاش

 ییجادو یصدا مسحور که یچاپلوس یهاانسان

 نیدروغ فیتعر نیدروغ ظاهر دنید با و شدنیم

 رو شیواقع خود که یانسان یهاگفته با کردن،یم
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 فرق کردینم خطابش زشت و کردینم فرار و دیدیم

 . شهب متوجه رو تفاوت نیا تونستیم رنیس و داشت

 من» :گفتم و شدم کینزد بهش رفتم، جلو ترس بدون

 گنیم همه که کنم صحبت ییبانو با تا اومدم نجایا به

 .«داره رو ایدن یصدا نیباتریز

 کیکوچ اشاندازه داره دوباره کمکم شدم متوجه

 . شهیم ترمیمال و میمال اشدورگه یصدا و شهیم

 «؟یاومد دزد نیا با چرا»

 اون: »گفتم و انداختم امیلیو به ریتحق از پر ینگاه

 نم گفتم بهش شیزندگ دنیبخش یازا در. منه ریاس

 نشدن دنیرس قبل که خوامیعذرم. ارهیب نجایا به رو

 رهادخت ما کنمیم فکر اما. کنم دایپ درخور یشکشیپ

 .«میکن معامله باهم بهتر میبتون
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 قدش حاال و کرد جلب رو اشتوجه دخترها ما لفظ

 . بلندتر یکم فقط بود، شده من ۀانداز بًایتقر

 یدیددز که یزیچ: »گفتم و برگشتم امیلیو سمت به

 .«حاال نیهم! بده پس رو

 با ،داد باال زیآماستفهام یحالت با رو ابروهاش امیلیو

 رو یچوب یکشت و کرد لباسش بیج یتو دست اکراه

 یچوب یکشت دنید با رنیس یهاچشم. آورد رونیب

 رو یکشت اون به خاطرش تعلق حس من و زد برق

 . کردم احساس

 هوا یتو رو یکشت کرد، پرت برام رو یکشت امیلیو

 .گرفتم رنیس مقابل و گرفتم
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 تو ییروخوش از امیلیو. توئه به متعلق نیا»

 ور نبود بهش متعلق که یزیچ و کرد سوءاستفاده

 ...«اما دمیم پس بهت رو نیا من. دیدزد

 یزیچ ازاش در: »گفت اخم با رنیس. کردم مکث

 .«یخوایم

 نم ققنوس با کنم فکر: »گفتم و زدم اشاره باال به

 .«یباش داشته ییآشنا

 چشم ققنوس به و گرفت باال رو سرش رنیس

 .دوخت

 ماه چند. بودم کرده احساس رو حضورت من...تو»

 «درسته؟ یداد سر اتیح یآوا تو شیپ

 یآوا پاسخ تو و: »داد جواب و داد سرتکون ققنوس

 .«یداد رو من
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. دارم فلوت هی من: »گفتم ققنوس حرف ۀادام در

 نیا یول کردم دایپ تکهتکه ایدر هفت از که یفلوت

 نم به و کنهینم کار شهیم دهیدم توش یوقت فلوت

 ات بشن دهیدم باهم دیبا یاافسانه یآوا سه گفتن

 .«بشه دهیدم فلوت به اتیح

: گفت و موند رهیخ من یرو سوءظن با رنیس نگاه

 .«نمشیبب خوامیم»

. دمیکش رونیب رو فلوت همراهم ۀسیک از تعلل بدون

 در: »گفت و دیچرخ فلوت یرو رنیس مشتاق نگاه

 ...«زیسحرآم فلوت. بودم دهیشن خواهرانم از موردش

 «داره؟ ییتوانا چه فلوت نیا یدونیم تو»

 زا خواهرانم: »گفت و دیکش پهنش صورت به یدست

 در یخوایم. بودن دهیشن موردش در اجدادمون
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 رو من گذرگاه خوامیم. ایب همراهم ؟یبشنو موردش

 .«ینیبب

 و کرد حرکت سرش پشت یکیتار سمت به

 اون خوامینم. خودت فقط: »گفت رفتیم کهیدرحال

 یراب یمهم صحبتهم که فیح. نمیبب رو فیکث دزد

 .«دمیدریم نهیس از مقابلت رو قلبش وگرنه یهست من

 و دمیکش نشون و خط امیلیو یبرا ابرو و چشم با

 رمس یباال کسینیف. کردم حرکت رنیس سر پشت

 . بود یاحتمال خطر هر مراقب و کردیم پرواز
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 :سرنوشت ستارگان

 ره از آب انیجر یصدا م،یکرد عبور کیتار یچیپ از

 زیت یهاسنگ کنار و گوشه. دیرسیم گوش به طرف
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 شکسته یاستخوان ای جمجمه یگاه ،یخاکستر و

 یگسن ییسرباال یرو از یچاالک با رنیس. شدیم دهید

 که یبدشکل یهاسنگ انبوه به و ستادمیا. رفت باال

 ردهک جادیا رو بلند یاتپه و بودن گرفته قرار هم یرو

 یزیچ شدم متوجه دقت یکم با. دوختم چشم بودن

 لکهب ستنین بدشکل یهاسنگ هستم رهیخ بهش که

 انیقربان ۀدیپوس مهین یهااستخوان از یامجموعه

 رو بزرگ یتل و شده جمع هم یرو که هستن رنیس

 تل یباال و کرد بلندم ققنوس. بودن کرده جادیا

 . گذاشت

 : فتگ و نشست پهن و بزرگ یسنگ تخته یرو رنیس
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 ابیز نجایا یروز. من یپادشاه تخت. منه قلمرو نجایا»

 و کردیم رهیخ رو یتانیکاپ و ملوان هر چشم که بود

 .«شده یدونزباله هی حاال

 دهیدزد ازت که یزیچ گرفتن پس از بعد دوارمیام»

 اداعتم شهیهم مردها. برگرده قلمروت به ییبایز شده،

 .«ذارنیم جابه رو شکسته یقلب و دزدنیم رو

 تو از یکس: »گفت و شد رهیخ من به مشتاقانه رنیس

 «ده؟یدزد یزیچ هم

 یوت حاال. شکست رو قلبم و دیدزد رو میزندگ. البته»

 قرار ناهموار سنگ تخته هی قلب، یجا منم نهیس

 .«داره

 فیتعر به شروع دیرسیم یراض نظربه که رنیس

 . کرد افسانه
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 یول داره، قتیحق چقدر دمیشن که یزیچ دونمینم»

 فیتعر برات رو دمیشن نسل به نسل که یداستان من

 نیسرزم هفت مردم دست به زیسحرآم فلوت. کنمیم

 شاز دونهی فقط که ابینا یسنگ از. بود خورده تراش

 به خورده تراش یتکه هر شدیم دایپ ایدر هر یتو

 و شدن متصل بهم  ایدر هفت مردم اتحاد ۀنشان

 ستد سال به سال فلوت شد، ساخته پارچهکی یفلوت

 که یمادام. دیچرخیم نیسرزم به نیسرزم دست، به

 عقب نیاطیش و هایدیپل شد،یم دهیدم فلوت در

 تا. بود حاکم ایدن در داریپا صلح و شدنیم رونده

 که ییهرجا. آورد یرو مردم به یکیتار و طمع کهنیا

 دایپ طمع کیتار ۀیسا پشتش باشه، قدرت از حرف

 .«شهیم
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 در جانیه و زدن برق یکیتار یتو هاشچشم

 رنیس دیرسیم نظربه. کرد دایپ انعکاس صداش

 فیتعر از داشت حاال و نداشته یصحبتهم هامدت

 .بردیم رو لذت تینها دور یاخاطره کردن

 «شد؟ یچ بعدش»

 لیتحو به حاضر سال سر هانیسرزم از یکی مردم»

 ور فلوت یشتریب مدت خواستن و نشدن فلوت دادن

 ممرد اعتماد نیب یشکاف و خورد بهم تعادل دارن،نگه

 مککم و کردن مجادله به شروع اونا گرفت، شکل بهم

 نیسرزم هر و گرفت شکل فلوت سر ییدعوا

 بود یطورنیا و شد فلوت از خودش تکه خواستار

 خودش نیسرزم به تکه هر و دیپاش هم از فلوت که

 یلوتف بود، نیزم به صلح آورنده که یفلوت. برگشت
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 و شد خاموش بود، یدیپل و یکیتار کننده دور که

 با که یمردم طمع خاطر به رو خودش قدرت

 سر. داد دست از بودنش ساخته خودشون یهادست

 نیزم به یادیز یهاخون فلوت یهاتکه تصاحب

. دنش دیناپد فلوت یهاتکه تمام روز هی و شد ختهیر

 ایدر ریز به خودشون، یاصل یجا به فلوت یهاتکه

 و پاک خالص، ییهاسنگ گهید اونا اما بودن، برگشته

 .«نبود خون به آغشته ییهاتکه بلکه نبودن، لیاص

 ینعی داد؟ دست از رو قدرتش فلوت: » گفتم متعجب

 شقدرت دوباره فلوت بدن اتیح فلوت به آوا سه اگه

 «اره؟یم دستبه رو

 ۀفاصل در صورتش و زد رجهیش من سمت به رنیس

 ییهامکر به کردم یسع. گرفت قرار صورتم با یکینزد
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 طرفنیا به و بودن زده رونیب هاشدندون نیب از که

 یموها ارادهیب اما نکنم دقت دنیچرخیم طرفاون و

 . بود شده خیس گردنم پشت

 .جاستنیهم داستان بخش نیزتریانگجانیه! نه! نه»

 کاربردش کمکم و شد سازندگانش طمع ۀآلود فلوت

 سازندگانش از رو یاگهید یزایچ فلوت. کرد رییتغ

 هاستسال فلوت... یکیتار قدرت، طمع، کرد، جذب

 خودش درون رو هایانرژ نیا تمام و مونده خاموش

 دهیدم درونش اتیح یآوا سه که یزمان. داده یجا

 که یهرکس و شهیم داریب گهید بار فلوت بشه،

 لک به تونهیم بدمه، فلوت در و باشه فلوت صاحب

 ،فلوت نیا یتو دنیدم با. کنه ییفرمانروا ایدر هفت
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 در صاحبش فرمان به ایدر هفت موجودات تمام

 .«انیم

. دمکر فکر رنیس حرف به سکوت در لحظه چند یبرا

  ا؟یدر هفت موجودات تمام

 «ا؟یاوفل هیچ ایدر هفت موجودات تمام از منظورت»

: فتگ دیلرزیم جانیه از که ییصدا و وافر یاقیاشت با

 پنهان اهایدر اعماق در که یکیتار موجودات تمام»

 هر. داره وجود ایدر هفت در که یدیپل هر. شدن

 خواب به هاانوسیاق اعماق در هاستسال که یطانیش

 که ساخفته یهایکیتار از پر ایدر دختر اوه. رفته فرو

 فلوت هب که یکس! بشن داریب تا فلوتن فرمان منتظر

 کیتار ارتش به تونهیم...بدمه درونش و بده قدرت

 !«بده فرمان ایدر
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 رو یفلوت بادپا. موندم رهیخ ایاوفل به مبهوت و مات

 ایدر هفت کنترل شدیم باهاش که بود کرده لیتکم

 ام و بود کرده پنهان رو فلوت اما گرفت، دست به رو

. میکن ایاح رو فلوت تا بود کشونده ریمس نیا به رو

  چرا؟

 بود؟ ومدهین یکار نیچن یبرا خودش چرا

 اون چون: »گفت و داد جواب ذهنم یندا به ققنوس

 رایس خدمت به که یکس. شد یهلند صاحب به لیتبد

 شدن زاده یبرا. زابلیا نداره یپاک روح گهید ادیم در

 .«بود الزم پاک یروح و ذات با نفر هی من،

 ...امیلیو یحت نه
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 یکی. گذاشت ارث به نوه دو یبرا گردنبند دو بادپا

 رو پسرش ذات دونستیم که پسرش از یانوه یبرا

 فیکث و دیپل یکارها واسه تونهیم و برهیم ارث به

 که یدختر نوه یبرا یدوم و کنه استفاده ازش

 بادپا. برهیم ارث به مادرش از رو ذاتش دونستیم

 هی .برسه هدفش به بتونه تا بود کرده یبزرگ قمار

 و دادیم باد به رو زیچ همه محاسباتش یتو اشتباه

 .کردیم برآب نقش رو هاشنقشه

. میکن لیتکم براش رو فلوت تا داشت ازین ما به اون

 برده دو به ازین! نداشت کردن دایپ نجات به ازین بادپا

 .ببرن شیپ رو اهدافش بسته چشم که داشت احمق

 رس رو امحوصله یدار: »گفت یحوصلگیب ای رنیس

 «زده؟ خشکت چرا. یبریم
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 دهش داستانت محو. دیببخش: »گفتم و اومدم خودم به

 .«بودم

 تاسفمم: »گفتم و گرفتم سمتش به رو یچوب یکشت

 .«یبکش یسخت یشد مجبور که یمدت خاطربه

 هب.  دیقاپ دستم از رو یکشت و آورد جلو رو دستش

 یزلر به بدنش یچوب یکشت بدنه کردن لمس محض

 تکه. اومدنیم کش بدنش یاجزا انگار افتاد، دیشد

 نیزم یرو فاسد یچرم مثل گوشتش و پوست تکه

 زا و دیکش یبلند غیج و خورد ییتلوتلو. ختنیر

 نییپا عمق کم آب داخل رو خودش یسنگ تل یباال

 بهش و شدم خم نییپا سمت به. کرد پرت گذرگاه

 آب سطح یرو یرنگ یانقره کف دوختم، چشم

 رونیب یاافسانه ییبایز با یاالهه نشیب از و شد ظاهر
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 و کیبار یکمر خورده،تراش و دهیکش ییپاها. اومد

 ا،یدر رنگ به دهیکش ییهاچشم فرم،خوش ییهانهیس

 ...مواج و بلند ییموها و سرخ ییهالب

 به .شدنیم ییبایز نیچن فتهیش داشتن حق هاملوان

 اومد مسمت به خرامان ایاوفل. رفتم نییپا ققنوس کمک

 :گفت و

 اتیح که یبرگردوند بهم رو یزیچ که ممنونم ازت»

 که یخدمت یازا در. داشت یبستگ بهش گذرگاه

 .«دمیم بهت رو یخوایم که یزیچ من ،یکرد

 رونیب رنگ دیسف یصدف و کرد آب داخل دست

 دشیم که ییآوا نیباتریز و بست رو چشماش آورد،

 .داد سر رو دیشن
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 و فیلط ییصدا. شد منعکس گذرگاه در صداش

 .بود انیپر یصدا شکیب که نیدلنش

 و ادافت لرزه به ییآوا نیچن دنیشن از وجودم بند بند

 .شد سیخ اشک از صورتم

 من، یآوا: » گفت و گذاشت دستم یتو رو صدف

 با همزمان اگه اتیح درخت یآوا و ققنوست یآوا

 «.دنیم اتیح فلوت به باشن، فلوت صاحب دنیدم

 .کردم کوتاه یمیتعظ و کرده خم رو سرم

 .«بود یبزرگ لطف. ممنونم»

 یتگف که طورهمون: »گفت و دیخند نیریش ییصدا با

 .«کنن معامله باهم توننیم بهتر دخترها
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 اشچهره و موند رهیخ من پشت ییجا به نگاهش

 .رفت درهم

 خودت با رو احمق ییایدر دزد اون و یبر بهتره»

 اثر روش من یصدا نداره رو یکشت که حاال. یببر

 لبهغ کشتنش وسوسه به بدم قول تونمینم و گذاشته

 .«کنم

 ققنوس با سپس کردم، میتعظ دوباره و زدم لبخند

 عقب به رو میبود رفته که یریمس و برگشتم

 .میبرگشت

 مسخ صورتش و افتاده زانو به گذرگاه دهانه امیلیو

 .زدیم صدا رو ایاوفل اسم وارونیهذ و بود شده

 میدونگر برش دیبا: »گفتم و دادم تکون سر تأسف با

 .«بره ذهنش از رنیس یصدا اثر تا یکشت به
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 باز رو رمپد صندوقچه دیبا. گشتمیبرم یکشت به دیبا

 .کردمیم

 یاشتباه چه مرتکب میداشت ما دمیفهمیم دیبا

 ! میشدیم

 کنمم حرکت نیتراشتباه فلوت به دنیبخش اتیح

 ...کردیم کنترل رو کیتار ارتش که یفلوت. بود

 !بود فاجعه هی یمعنا به نیا و
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 نیکاب داخل رو خودش شده کوچک یبتیه با ققنوس

 رنیس یآوا ریتاث تحت هنوز امیلیو بود، داده جا
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. بود هریخ یانقطه به اشفتهیش نگاه و گفتیم ونیهذ

 رهیخ بهش و گذاشتم نیزم یرو رو پدرم ۀصندوقچ

 یکن کاریچ یخوایم: »گفت ذهنم در ققنوس. شدم

 «زابل؟یا

 یزیچ چه پدرم نمیبب خوامیم. کنم بازش خوامیم»

 .«دهیدزد یهلند از رو

 من نظربه: »گفت و داد تکون مخالفت با رو سرش

 نویا پدرت که داشته یلیدل حتمًا. ستین یخوب ۀدیا

 .«دهیدزد

 شخصم لشیدل نشه باز تا یول. داشته لیدل که البته»

 مشخص ماجرا نیا یتو مادرم و پدر نقش. شهینم

 گذاشت؟ اندرو یبرا نویا رافائل پدرم چرا. شهینم
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 اندرو که کرد پنهانش ییجا چرا نه؟ من یبرا چرا

 «نتونم؟ من یول کنه داشیپ بتونه

 دینبا چون دیشا: »گفت یمنطق یلحن با ققنوس

 .«یکردیم داشیپ

 متونستینم هرگز شد،ینم باز صندوقچه که یزمان تا

 یچ صندوقچه نیا داخل. بفهمم رو هیقض پنهان ۀمین

 زنش پدر از پدرم داشت؟ ارزش یهلند یبرا که بود

  بود؟ دهیدزد یچ بادپا

 االب رو دستم. زدم زانو امیلیو مقابل و شدم بلند جا از

 .دادم تکون رو اششونه و بردم

 اموصد. میبزن حرف دیبا. بسه یباز مسخره. امیلیو»

 .«باتوئم پوک؟ کله ؟یشنویم
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 گاهشن. زدم شیشونیپ به تقتق بار چند انگشتام با

 .«دارم دوستت: »زد لب و دیچرخ من یرو جیگ

 یخوایم...زابلمیا. ستمین ایاوفل من: »گفتم و کردم اخم

 «پاهات؟ وسط بزنم لگد هی دیبا ای یایب عقل سر

 دهیکش لبام یرو شستش انگشت اومد، باال دستش

 .«دارم دوست رو بل من: »گفت و شد

 عقلش که حاال. شد منجمد بدنم تمام کردم احساس

 نداشت، یدرست حواس و هوش که حاال نبود، سرجا

 دستش. نبود رنگین و دروغ بود زده که یحرف قطعًا

. دیکش خودش سمت به منو و شد چنگ موهام نیب

 ودآگاهناخ راستم دست ببوسه منو بتونه کهنیا از قبل

 انگشتاش. زد صورتش یتو یلیس قدرت تمام با

. درومدن یجیگ حالت از چشماش و شدن سست
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 تا اگه: »گفتم و کردم اخم دم،یکش عقب رو خودم

 یدوم ینکن جور و جمع رو خودت گهید قهیدق چند

 ...«که زنمیم یجور هی رو

 به. کردم کنترل رو خشمم و دمیکش یقیعم نفس

 :گفتم ققنوس به رو و برگشتم صندوقچه سمت

 بتونه که باشه یزیچ داخلش دیشا. کنمیم بازش»

 .«کنه کمکم

 قفل داخل و آوردم رونیب رو یهرم دیکل

 گذاشت سرش یرو رو دستش امیلیو. چرخوندمش

 «افتاده؟ یاتفاق چه: »دینال و

 هی آواز مقابل در مردا شما ادیم نظربه! ریبخ صبح»

 و میدار رو رنیس یآوا ما. نیندار یمقاومت چیه رنیس

 .«کنم باز رو یلعنت ۀصندوقچ نیا خوامیم من حاال
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 د،ینال درد از و گذاشت سرش یرو رو دستش

 یآوا دیبا فقط پس خب؟: »گفت و شد بلند تعادلیب

 .«میاریب دستبه رو درخت

 ما: »مگفت و گرفتم سمتش به زیدآمیتهد رو انگشتم

 دادم دستور! یچیه. میبکن یکار چیه ستین قرار گهید

 به رو هاملوان. میکن حرکت میپدر خونه سمت به

 خودش گنج هیسهم با یهرکس. کنمیم مرخص یزود

 رو گنجون ما. کنهیم یزندگ راحت سال هی و رهیم

 .«میدینم انجام یاضاف کار چیه گهید. میدار

 «بادپا؟ نجات... فلوت اما: »گفت متعجب امیلیو

 و رمیبگ رو تمیعصبان فوران یجلو نتونستم بارنیا

 یحت تو! احمق نداره نجات به یازین بادپا: »زدم ادیفر

 چرا دونمیم من! یکنیم کاریچ یدار واقعًا یدونینم
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 طرف از هرگز تو. امیلیو یکنیم تقال قدرنیا یدار

. یشد بزرگ ریتحق با تو. ینشد رفتهیپذ پدرت

 بال یدار تو حاال! نخواستن تورو هرگز اتخانواده

 که. یبش رفتهیپذ پدربزرگت طرف از که یزنیم بال

 نکردن اتخانواده که یکار اون که! کنه دتییتا اون

 لیتبد یطورنیا یکنیم فکر. بده انجام حقت در رو

 از که یمحبت ؟یشیم پدربزرگت محبوب نوه به

 «؟یکنیم افتیدر اون از رو ینکرد افتیدر پدرت

 اگه: »گفتم و داد تکون سر تاسف و پوزخند با

 پسر اون تو. متاسفم برات یکنیم فکر یطورنیا

 زیآممحبت جمله چندتا با بادپا که یستین یابچه

 وت. بده انجام رو یهرکار بسته چشم تا کرد مسخش

 رگزه بادپا...کن استفاده عقلت از! امیلیو یشد بزرگ
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 تا خواسته هم کنار رو ما...تورو نه خواسته رو من نه

 ارهد یاتفاق چه دونستمینم االن تا. برسه اهدافش به

 هک یزیچ به ذارمینم هرگز دونم،یم که حاال اما فتهیم

 .«برسه خوادیم

 ققنوس. شکست امیلیو یهاچشم یتو یزیچ انگار

 کنترل رو خودت. دونهینم هنوز اون: »داد هشدار بهم

 .کنهیم کاریچ داره دونستینم هرگز اون...زابلیا کن

 ضاق از که ایدن ییایدزددر نیتربزرگ داره کردیم فکر

 .«دهیم نجات رو پدربزرگشه

 ...«فهممینم من: »گفت آهسته ییصدا با امیلیو

 !«بده نشون بهش: »گفتم ققنوس به رو
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 در هک یاتفاقات ریتصو و بست رو چشماش ققنوس

 یصدا. شد یتداع امیلیو ذهن در بود افتاده گذرگاه

 ...«یچ همه و فلوت...بود زده که ییهاحرف...رنیس

 نیاول یبرا کرد، باز رو هاشچشم دوباره امیلیو یوقت

 هک یحالت. دمید صورتش یتو رو بهیغر یحالت بار

 .بودم دهیند هرگز نیا از شیپ

 ...یدیناام
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 !«نه: »گفت و دنیلرز یآروم به هاشلب

 یبرا هرگز تو. یکن باورش دیبا ینخوا ای یبخوا»

 هی چشم به فقط تورو اون. ینداشت یتیاهم اون
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 یداخ هی شکل به اونو که دید ابله یکوچولو پسربچه

 یاشتد دوست بت هی مثل رو بادپا تو د،یدیم قدرتمند

 دطر و تنها ۀبچ به زدن گول از ترراحت یچ و امیلیو

 «شده؟

 هاشچشم یتو شتریب باورهاش شکست ۀیسا

 . شد آشکار

 ...«یکنیم اشتباه یدار»

. بودم دهیند امیلیو در رو یتدافع حالت نیا هرگز

 یجلو داشت باور بهش عمر ۀهم که یزیچ انگار

 حالت نیا در کردن انکار. بود شکسته هاشچشم

 اون بادپا کنه قبول خواستینم. بود یعیطب یامر

 .ستین کردیم فکر که یزیچ
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 یتو قراره که ستین یمهربون بابانوئل اون بادپا»

 اتنهیشوم به زونیآو یجورابا داخل هیهد سمسیکر

 شهیم بمونینص بادپا از که یزیچ تنها. امیلیو بذاره

 .«هیبدبخت و بتیمص

 یوت رایس اما: »گفت و کرد رو تالشش نیآخر امیلیو

 !«دیکش رو آوا سه ریتصو داد، تو به که ییشگویپ

 :گفتم و دادم تکون شدت با رو سرم گرفت، امخنده

 نفع به رایس یهاییشگویپ از یکی کدوم تاحاال»

 انیب رو یزیچ شهیهم رایس ام؟یلیو بوده گرانید

 قطف ک،یتار موجود هی! باشه خودش نفع به که کنهیم

 .«زنهیم رقم رو کیتار ۀندیآ هی
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 ذکاغ. گشتم رایس ییشگویپ دنبال لمیوسا داخل

 گهید یوندیم: »گفتم و گرفتم امیلیو مقابل رو یپوست

 .«خورهیم بهم یچ همه و بادپا و رایس از حالم

 و انداختم اتاق کنار سطل داخل رو یپوست کاغذ

 .«کن تمومش کسینیف: »گفتم

 و شدن پحش سطل داخل کسینیف آتش یهاشعله

 سمت به. کرد سوختن به شروع یپوست کاغذ

 صندوقچه نیا کردن باز عواقب. برگشتم صندوقچه

 یتو نبود قرار گهید اما رفتمیپذیم بود که یهرچ

 .دمیفهمیم دیبا. بمونم یخبریب

 داخل. شد باز صندوقچه در و چرخوندم رو دیکل

 دهیتراش قلب هی. بود لهیوس دو فقط صندوقچه
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 ریز و بود آب به هیشب یعیما درونش که یاشهیش

 .دفترچه هی یاشهیش قلب

 اب رو یاشهیش قلب و بردم صندوقچه داخل رو دستم

 رو دفترچه گهید دست با تا آوردم رونیب دست هی

 لمس محض به خنک ۀشیش انگار ناگهان که بردارم

 اغد چنان. شد داغ گداخته یزغال مثل یآن به انگشتام

 یغیج سوخت، استخوان مغز تا دستم کف پوست که

. دنز پس رو یبلور قلب ارادهیب انگشتام و دمیکش

 کف یبلور قلب هرسه زده رتیح یهاچشم مقابل

 .شکست و افتاد نیزم

 و شد سکوت و سکون غرق جا همه لحظه چند یبرا

 اب بودن، ختهیر نیزم یرو که یآب زیر قطرات بعد



 

Romanzo_o 2486 

 معلق هوا یتو شدن، جدا نیزم از بیعج ییروین

 . شدن ملحق گهیمدبه و موندن

 «ه؟یچ گهید اون: »زد لب امیلیو

 رو هوا درون عیما تا کردم دراز رو دستم رفتم، جلو

 اب عیما که بود دهینرس بهش دستم هنوز. کنم لمس

 ما همه نیسنگ یموج و رفت فرو نیزم داخل قدرت

 و خورد یبیمه تکون یکشت. کرد پرت عقب به رو

 نیکاب از ققنوس. دمیشن رو آب شدن شکافته یصدا

 .رفت آب حجم دنبال و زد رونیب

 : گفت که دمیشن ذهنم درون رو صداش

 اعماق به. رفت فرو ایدر داخل بود که یهرچ»

 !«انوسیاق
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. مشیبخون دیبا: »گفت و کرد اشاره دفترچه به امیلیو

. کنهیم کمکمون که نوشته یزیچ داخلش حتما

 هی. شده آزاد االن بود، شهیش اون داخل که یزیهرچ

 .«ستین ما نفع به اصاًل نیا گهیم بهم یحس

 یعصب خودم دست از. نبود ما نفع به که بود معلوم

 درست رو مهم کار هی نیهم بودم نتونسته چرا. بودم

 یکیکوچ شانس هر...بودمش برده نیب از بدم؟ انجام

 .بودم برده نیب از هم بود مونده که

 اب حاال بود داشته نگهش سالم هامدت پدرم که یزیچ

 یرو یعصب رو دستم. بود رفته نیب از من یدستا

. بودمیم مراقب شتریب دیبا: »دمیغر و دمیکش صورتم

 !«یلعنت یلعنت. زدمیم دست بهش دینبا اصال
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 :گفت و دیکش رو نمیآست اومد، سمتم به امیلیو

 ...«دستت»

 دستم کف به متوجه و کردم دنبال رو نگاهش ریمس

 . شد جلب

 کرده لمس رو یاشهیش قلب باهاش که یدست کف

 امالک پوستم کهنیا مثل. بود شده اهیس تمامًا بودم،

 اشدست یتو رو دستم. نداشتم یدرد اما باشه سوختهً

 . دش دهیکش پوستم یرو آهسته انگشتش و گرفت

 «؟یدار درد»

 احساس رو سرانگشتاش یگرما حس تا موندم منتظر

 ...کنم

 .«کنم حس یزیچ تونمینم»
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 لمس حس یحت ؟یسوزش ؟یدرد چیه ؟یمطمئن»

 «شدن؟

 .«اوهوم»

 .دیکش شده اهیس قسمت یرو آهسته رو دستش قالب

 «؟یچ حاال»

 یهاعصب انگار. دادم تکون نه ۀنشون به رو سرم

 ترمحکم یکم. بودن رفته نیب از کل به دستم کف

 ازب اما بشه داریپد اهیس سطح یرو یخراش تا دیکش

 . نبود یحس هم

 !«یچیه»

 ،ترحم به یازین. بست نقش صورتش یرو ینگران

 .نداشتم امیلیو طرف از یاگهید حس چیه ای ینگران
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 دفترچه سراغ و دمیکش رونیب دستش از رو دستم

 و نشست کنارم هم امیلیو نشستم، نیزم یرو. رفتم

 و دمیکش یقیعم نفس. دوخت چشم من به منتظر

 . کردم باز رو دفترچه
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 تورنادو رافائل یهاادداشتی دفتر

 زا بعد. برگشتم خانه به یخال دست گرید بارکی

 چیه کهنیا بدون مداوم یوجوجست ماه هشت

 ...باشد داشته یدستاورد

 یادآوری بهم که بود یزیچ نیبدتر یاال دیناام نگاه

 نتوانستم را همسرم کوچک ۀخواست تنها کردیم

 دایپ .توانستمینم باشم، نخواسته که نه. کنم برآورده
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 اهک انبار در کاه کی دنبال که بود نیا مانند کردنش

 هخواست کی فقط میکرد ازدواج که یاول روز از. باشم

 ...خواسته کی نیهم. داشت

 . کنم دایپ را پدرش که

 یصدا صبح تا گشتمیبرم یخال دست که یهربار

 یهاافسانه. آمدیم ییباال اتاق از شیهاهیگر هقهق

 دنیگویم. افتاده هازبان سر بادپا مورد در یاریبس

 طانیش به را روحش هاستسال مغرور تانیکاپ

 ادی به را او کسچیه. شده یهلند به لیتبد و فروخته

 را او کسچیه حالتابه شیپ سال هاده از آورد،ینم

 پدرش دارد اعتقاد مصرانه هنوز یاال و دهیند زنده

 .است زنده
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 اگر پدرش میبگو و بشکنم را قلبش توانمینم

 شدختر تا کردیم تالش حتما ندیبب را او خواستیم

 . کند دایپ را

 و هابرگه و هانقشه و مانده کارم دفتر در را شب تمام

 یبررس بار چند و نیچند را شدیم که یزیهرچ

 در را بادپا از ینشان که یزیچ چیه...ستین. امکرده

 ...ستین باشد داشته خود

 راه اتاقش در دارد. شنومیم را یاال یهاهیگر یصدا

 .زندیم حرف خودش با و زدیریم اشک رود،یم

 جانابه ۀخواست نیا یاال م،یداشت یفرزند اگر دیشا

 به گشتن از داشتیبرم دست. کردیم فراموش را

 . شود دایپ خواستینم که یپدر دنبال
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 دمخو دیبا. گردم باز ایدر به دوباره دیبا ندهیآ ۀهفت

 انمبتو آنجا دیشا. برسانم سران جلسه به موقع به را

 . ابمیب بادپا از ینشان ای یرد
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 تورنادو رافائل یهاادداشتی دفتر

 بهانه کمتر یاال شده متولد زابلیا که یزمان از

 رفص را وقتش شتریب و زدیریم اشک کمتر رد،یگیم

 .است نامهربان من به هنوز نگاهش اما. کندیم زابلیا

 از. نداشت دوستم هرگز. نخواست مرا هرگز یاال

 یراض پدرش افتنی یبرا فقط دمیفهم اول روز همان

 دزد کی با یزندگ دانستیم. شد من با ازدواج به
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 اام ندارد ییتنها و انتظار هاسال جز یعاقبت ییایدر

 بارکی فقط بخرد جان به را هانیا ۀهم شد حاضر

 . ندیبب را پدرش بتواند

 من با فهیوظ یرو از زند،ینم لبخند من به هرگز

 کند،یم اجرا را اشییزناشو فیوظا کند،یم صحبت

 از یحرف هرگز اما کندیم مرتب را لمیوسا و هالباس

 هم وانمود یحت. زندینم محبت ای عالقه

 نهخا به شتریب زابلیا بهانه به روزها نیا...کندینم

 انهخ سرد شهیهم جو کنمیم یسع شتریب. گردمیبرم

 . کنم لیتبد یخانوادگ ییفضا به را

 هماه چند یاستراحت یبرا را هاملوان که بودم فکر در

 اشم،ب فرزندم و همسر کنار یشتریب مدت و بفرستم

 کردنش مطرح از یاال زدمیم حدس که طورهمان اما
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 یخبریب یعنی خانه در من ماندن. نکرد استقبال

 ودم،نب من بود مهم یاال یبرا آنچه و بادپا از یشتریب

 . بود بادپا

 ...زابلیا

 کحه ستیدختر امیزندگ یروزها نیا یخوشدل تمام

 به مادرش یهاچشم ییبایز به درشت ییهاچشم با

 نامفهوم یسروصداها یتمام با و شودیم رهیخ من

 آغوشش در تا کند جلب را امتوجه کندیم یسع

 لندب یصدا با. بچرخانم آسمان و نیزم نیب و رمیبگ

 درخانه یاال از هرگز که یاخنده یصدا...خنددیم

 نیا هب یشتریب نشاط زابلیا حضور با نداشته انیجر

 . دهدیم روحیب یزندگ
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 من سمت به یواقع یاعالقه با که یکوچک یهادست

 نیا در که است یعشق سهم تنها نیا شوند،یم دراز

 به یاال با امرابطه روزها نیا. شودیم بمینص خانه

 یابهانه زابلیا گرید است، زمستان یهابرف یسرد

 باز سر من با هم تخت کی یرو یخوابهم از تا شده

 رودیم زابلیا اتاق به دادن ریش ۀبهان به هاشب. بزند

 جبورم کهنیا یبرا صبح تا که فهممینم کندیم فکر و

 سرد نیزم یرو همانجا کند تحمل را آغوشم نباشد

 . خوابدیم

 ینز با رفتم، لزیه تاون به تجارت یبرا که یچندبار

 اب کردن رفتار اما ندارد، ییبایز ۀچهر که شدم آشنا

 عالقه با میهاحرف به. است بلد خوب را مرد کی

 توجه ییایدر یسفرها از خاطراتم به دهد،یم گوش
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 احساس هستم آنجا که ییهاوقت. دهدیم نشان

 هسیمقا یاال با را او ذهنم در بارها. کنمینم یارزشیب

 . امکرده

 کنار بودن با من و است من یزندگ عشق تمام یاال

 لاص نه که یزن. رمیگیم انتقام خودم از نزیگیه یمر

 و رفتار نه است سهیمقا قابل یاال با نسبش و

 است نیا دارد که یخوب تنها گاهش،یجا و تیشخص

 . دهدیم گوش میهاحرف به که

 شیدایپ یمتیق هر به. کنم دایپ را بادپا دارم قصد

 مواجه شیزندگ تلخ قتیحق با را یاال و کنمیم

 باالخره دیشا کند دیام قطع پدرش از یوقت. کنمیم

 .ندیبب مرا

 ...دیشا
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 دیشا اما. کنم شیدایپ یروز کردمینم هم را فکرش

 ودمب دهیشن. کرد میدایپ که بود او نکردم شیدایپ من

 شوند،یم وارد یاترانهیمد یهاآب به که ییهایکشت

 که نندیبیم آب یرو را یهلند یطوفان یهاشب در

 طوفان در شده گرفتار یهاملوان روح گرفتن یبرا

 خطر به را خدمه تمام اما بود حماقت. شودیم ظاهر

 کردن دایپ یبرا را شانسم نیآخر تا بودم انداخته

 . بود آمده او و کنم امتحان یهلند

 تادسیا مقابلم و گذاشت یکشت ۀعرش به قدم یوقت

 بهتر دیشا ای دم،ید را بادپا. شد حبس امنهیس در نفس
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 ذرگ. بود مانده جا به بادپا از که یزیچ میبگو است

 هک یاهیس اما بود، نگذاشته ظاهرش بر یرییتغ زمان

 . بود مشهود ظاهرش در کاماًل بود شده گرفتارش

 به شوند قمع و قلع گناهمیب خدمه کهآن از قبل

. هستم یاال همسر بودم گفته. بودم آمده حرف

 انگار. بود کرده مکث یاال اسم دنیشن با! دخترش

. آوردیم ادی به را یمیقد یاخاطره و گذشته داشت

 دمبو گفته سرعت به. بود مانده رهیخ من به نگاهش

 نظربه. اوست دنید انتظار در هاستمدت همسرم

 نظربه اصاًل. باشد داشته یتیاهم شیبرا دیرسینم

 . باشد داشته وجود درونش یتیانسان دیرسینم

. زد خی وحشت از وجودم تمام ستادیا که مقابلم

 ،یکیتار آن به ،یسرد آن به یموجود...بود ترسناک
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 ایدر تمام جان به وحشت یهلند که نبود لیدلیب

 . انداختیم

 .«ندارم یاخانواده من»

 یراث گرید بعد یالحظه و بود گفته که یاجمله تنها

 مانده من. نبود من یکشت ۀعرش یرو افرادش و او از

 عدب روز صبح کدامچیه که هوشیب ییهاملوان و بودم

 زنده مرا. آوردندینم ادی به را گذشته شب عیوقا

. ودب سوخته دخترش حال به دلش دیشا. بود گذاشته

 . بود کرده رها مرا بود هرچه

 زیچ همه و امبرگشته خانه به است یروز چند حال

 نگاهش از. نکرده باور. امکرده فیتعر یاال یبرا را

 ازب سر از یبرا کندیم فکر. نکرده باور که خوانمیم
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 یکس آن پدرش کند قبول خواهدینم. امگفته کردنش

 .ساخته ذهن در که ستین

 به من و رودیم پا و دست چهار میپا کنار زابلیا

 مه را فکرش. کنمیم فکر نزیگیه یمر برآمده شکم

 و ببندد را میپا و دست یابچه با بخواهد کردمینم

 یهاحرف هایتازگ. کند محکم امیزندگ در را قالبش

 به شوندیم باعث که ییهاحرف. زندیم یبیعج

 . کنم شک عقلش
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 ...شده عوض یزیچ
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 فرق قبل یروزها یمردگ با که یاال یهاچشم برق

 . دارد

 زند،یم لبخند خواند،یم آواز رلبیز آشپزخانه در

 .کندیم یزندگ

 مهین گذشته ۀهفت گفت کردم صحبت که مستخدم با

 در را اشچهره که یمرد. آمد خانه دم یمرد شب

 اماستشم را اشیدگیگند یبو اما بود دهیند یکیتار

 . دهکر رییتغ خانم بعد روز صبح از گفت. بود کرده

 .ندیبیم مرا انگار زند،یم حرف من با

 ...آمده دنشید به بادپا دیگویم درونم یحس

 . بودم نگفته دروغ دهیفهم
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 ماجراها نیا تمام. ستین نیخوشب درونم یموذ حس

 . دهدیم دردسر یبو

. نمیبیم زابلیا گردن به را ناآشنا یگردنبند روزها نیا

 ترسمیم و بپرسم یاال از که دیآیم زبانم نوک تا

 یچاشن سکوت و شود محو خوبش حس دوباره

 . شود مانشده گرم تازه یزندگ

 ...است کینزد نزیگیه یمر مانیزا یروزها

 ...ردیبم بچه کاش

 ...کاش

*** 

 اندرو، درباره ییهاادداشتی از بود پر بعد صفحات)

 پا شیپ مسائل و یاال یرفتارها خونه، به آوردنش
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 ود،ب کرده رییتغ دستخط اما صفحات نیآخر. افتاده

 .(بود شده نوشته باعجله و بدخط اما بود پدر خط

 

 هستم یزندگ از یانقطه در و شده ختهیر بهم اوضاع

 ردک اعتراف یاال. شده دشوار میبرا گرفتن میتصم که

 هن اما آمده، دنشید به بار کی پدرش شیپ سال چند

 ...زابلیا دخترم دنید هدف به او، دنید هدف به

 بردنش یبرا یروز که گفته یاال به جمله کی فقط

 . آمد خواهم

 از. کرد دگرگون را من یزندگ تمام که یاجمله کی

 خودش یبرا بلکه یاال یبرا نه مرد آن دانستمیم اول

 دارد یشوم اهداف چه سرش در دانمینم. بود آمده

. کند شومش افکار یقاط را دخترم خواهدیم که
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 یاال ۀخانواد و گذشته مورد در شد موجب نیهم

 مورد در و رفتم نگزیستیه به. کنم کنکاش شتریب

 ندچ که شانیپسر ۀنو. کردم وجوپرس کریب خانواده

 ییپسردا اصل در و است تربزرگ زابلیا از یسال

 شهر و خانه از شبانه شیپ سال چند شودیم زابلیا

 مطمئن گفت وارشانید به وارید ۀیهمسا. کرده فرار

 یلیب با صحبت درحال بار کی را بچه آن که است

 . است دهید بادپا همان ای کریب

 ...خواهدیم را اشنوه هردو بادپا

 چرا؟ اما

 است، خطر در دخترم یزندگ گفتیم درونم یحس

 یکشت کی با بارنیا و زدم ایدر به دل نیهم یبرا

 هک یزمان رفتم، یاترانهیمد یایدر سمت به یمسافر



 

Romanzo_o 2506 

 ار یکمک یهاقیقا از یکی شد، یطوفان و آلودمه ایدر

 شدن ظاهر. شدم دور یکشت از و انداختم آب به

 به آن از که یموجودات و دمید را آب ریز از یهلند

 یهاملوان. کردندیم حرکت یمسافربر یکشت سمت

 به را خودم. بودند درآمده مرگ خدمت به که یامرده

 یهلند از را یزیچ و شدم داخل رساندم، یکشت

 هاسال. است یهلند قلب دانستمیم که دمیدزد

 بود داده ادی من به یهلند و بادپا مورد در قیتحق

 دتوانیم یهلند یقدرتمند به یکشت یحت یزیهرچ

 نیبلور قلب دینبا دانستمیم. باشد داشته یضعف نقطه

 را نآ بود یقیطر هر به نیبنابرا کنم، لمس دست با را

 . دمیدزد
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 ادپاب اتاق در که بود ینیبلور قلب یهلند ضعف نقطه

 اندشده نینفر شیاعضا و یهلند. شدیم یدار نگه

 پا نتوانند هرگز و کنند خدمت ایدر یرو ابد تا که

. دارد یاتبصره ینینفر هر اما بگذارند، یخشک یرو

 کینزد یخشک به تواندیم بارکی سال ده هر یهلند

 یخشک به قدم توانندیم افرادش و بادپا و شده

 الس ده در بار کی فرصت از بادپا نیبنابرا. بگذارند

 ۀنو سراغ به هم شب کی در و بود کرده استفاده خود

 ...دخترم و یاال دنید به هم و رفته یپسر

 نیا .برگردد زابلیا بردن یبرا دهم اجازه توانستمینم

 به دستش دهمینم اجازه. نبود انسان بود هرچه والیه

 یبرا یهلند مجوز تنها نیبلور قلب. برسد زابلیا

 قلب آن دنیدزد با. است آب سطح در شدن ظاهر
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 گرید ایدر اعماق به برگشت محض به یهلند نیبلور

 گرید یهلند. بازگردد آب سطح به تواندینم هرگز

 . شودینم دهید ایدر یرو هرگز

 . بود خواهد امان در زابلیا

 فکر که ییجا. کنم پنهان ییجا را صندوقچه دیبا

 شیدایپ نتواند یاال که ییجا. نرسد آن به کسچیه

 نیا کردن پنهان یجا نیبهتر نزیگیه یمر ۀخان. کند

 در یزن یهاحرف به کسچیه. است صندوقچه

 .دهدینم یتیاهم یوانگید ۀآستان

 زابلیا از که کنمیم تیترب و بزرگ یجور را اندرو

 گرا افتاد، خطر به زابلیا یروز اگر که. کند محافظت

 ار خودش اندرو کند، شیدایپ کرد تالش بادپا یروز

 . کند فدا زابلیا ماندن زنده یبرا
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 که یزمان تا. است امان در نجایا صندوقچه یجا

 یور تواندینم یهلند باشد نشکسته نیبلور شهیش

 ...دیایب آب

 . بماند زنده دیبا زابلیا
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 اهادداشتی به سکوت در هردو که شدیم یساعتمین

 دورتادور که یاپراکنده یهابرگه. میبود شده رهیخ

 حاال و بودن شده پال و پخش نیزم یرو صندوقچه

 یکج دهن بهم انگار کاغذها یرو بدخط خطوط

 . کردنیم

 ادی به پدر با رو مادرم رفتار داشتم یسع ذهنم یتو

 یهاچشم بود ختهیگر ذهنم از خاطرات ۀهم. ارمیب
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 شهیهم کهنیا. داشتم ادی به رو مامان منتظر شهیهم

 داشت یاگمشده انگار بود منتظر در به چشم یجور

 یزیچ پدر با سردش ۀرابط از اما. بود خبرش منتظر و

 عاشق مامان کردمیم فکر شهیهم. اومدینم ادمی

 یرو بودن مدت یطوالن با که پدرمه نیا و پدرمه

 همه ذهنم یتو شهیهم. کنهیم یمحلیب مادرم به ایدر

 . بود برعکس زیچ

 یراب فضا من به داشت دیشا بود ساکت هنوز امیلیو

 نشون بود، داده که یهشدار با پدرم. دادیم کردن فکر

 هم امیلیو دیشا. داشتم حق بادپا مورد در من دادیم

 نیا تمام کهنیا به. کردیم فکر هیقض نیهم به داشت

 طانیش هی که بود ساخته بت یکس از کورکورانه مدت

 . بود مجسم
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 رو ما یهردو بادپا بود نوشته رافائل پدرم

 راچ اما. اومدیم من دنبال بادپا بود گفته. خواستیم

 ما؟ چرا من؟

 لمقاب عبارات و دوختم چشم شهیش یهاشکسته به

 .دنیلرز چشمم

 یهلند باشه، نشکسته نیبلور قلب که یزمان تا

 هشکست نیبلور قلب حاال و ادیب آب یرو تونهینم

 رو دفترچه بهش زدن دست از قبل دیبا. بود

 ...دیبا. خوندمیم

 .«متیببر نجایا از دیبا»

 امیلیو متفکر صورت یرو نگاهم گرفتم، باال رو سرم

 صورتش و بود رهیخ یانقطه به چشماش. موند ثابت

 انگار. دیرسیم نظربه یاگهید زمان هر از تریجد
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 کرده درک. بود کرده جمع رو خودش من از ترعیسر

 . بود

 «کجا؟ ؟یببر منو»

 نیبلور قلب شکستن با یهلند...ایدر از دور ییهرجا»

 به یکنیم فکر. آب یرو ادیب سال هاده از بعد تونهیم

 «کنه؟یم کاریچ آب سطح یرو برگشتن محض

 هیالخ فلوت یجا نهیبیم گنج، دنبال رهیم: »گفتم مردد

 ...«بعد و

 ادیم: »گفت دیتاک با و کرد لیتکم رو حرفم امیلیو

 تو دیبا هنوشت تورنادو تانیکاپ. نوشته پدرت! تو دنبال

 دست از...یهلند دست از. میدار نگه امان در رو

 «بادپا
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 تا یردکیم یقربان رو من یداشت تو: »گفتم تفاوتیب

 «رفته؟ ادتی. یبد نجات رو بادپا

 یصدا با ؟یبشنو رو نیهم یخوایم. کردم اشتباه»

. کردم اشتباه من ؟یشیم یراض کنم تکرارش بلند

 دزد نیبهتر و نیترباهوش ن،یتریقو بادپا کردم فکر

 آره. داره ازین من کمک به که استیدن ییایدر

 و ارافتخ برق اون خواستمیم کنه، دمییتا خواستمیم

 نم مثل یانوه کهنیا از نمیبب چشماش یتو رو غرور

 اشمب پدربزرگم هیشب یاذره یحت بتونم کهنیا از. داره

 هب یاافسانه تانیکاپ هی ،ییایدر یدزدا همه نیب که

 !«ادیم حساب

 . بود شده ادیفر به لیتبد حاال صداش
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 من به امخانواده از یکس نمیبب بار هی خواستمیم»

 هی. باشم داشته خانواده خواستمیم. کنهیم افتخار

 چون فهمهیم منو بادپا کردمیم فکر...یواقع ۀخانواد

 یاخانواده از چرا فهمهیم بوده، ایدر عاشق خودشم

 کرف. رفتم دنبالش و دمیبر ده،یبر ازشون هم اون که

 ور محبتش تونمیم باشم، دوم یبادپا تونمیم مردم

 .«یگفت راست رو همه آره. باشم داشته پدرم یجا

 دن،یلرزیم تیعصبان شدت از صورتش یهاچهیماه

 بودن، زده رونیب گردنش و قهیشق یرو یهارگ

 .بود شده قرمز صورتش

 ور اشخانواده که یادم کردم فکر که کردم اشتباه من»

 یخوب آدم تونهیم رفته و کرده رها قدرت طمع به

 ابادپ یبرا که یقدم هر...گفتم دروغ خودم به. باشه
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. زابلیا کردم اشتباه من...زدم گول رو خودم برداشتم

 کی. کردم انتخاب دادن نجات یبرا رو یاشتباه آدم

 هگید. کردم انتخاب رو بادپا بادپا، و تو نیب بار

 اتنج رو نفر هی باشه قرار اگه. کنم اشتباه خوامینم

 .«ییتو انتخابم بارنیا بدم

 محج نیا مقابل در. نداشتم گفتن یبرا یحرف چیه

 و شد خم امیلیو. دیرسینم ذهنم به یزیچ یآشفتگ

 . کرد جمع نیزم یرو از رو ادداشتی یهابرگه

 فکر که یهرچ. بردار رو یدار الزم که یلیوسا»

 یرو یطوالن مدت هی دیبا. یدار ازین بهش یکنیم

 ...«یطوالن یلیخ مدت هی. یبمون یخشک

 یرو خودسرانه زدیم چرخ ذهنم پس که یسوال

 .دیچرخ زبونم
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 رو یکشت پدرم چرا بود خطرناک من یبرا ایدر اگه»

 چیم از رو انتقامش خواست ازم گذاشت؟ ارث به برام

 .«نزد بادپا از یحرف اما رمیبگ

 داشت که همونطور و گذاشت لمیوسا نیب رو هابرگه

: داد جواب کنه جمع ترعیسر رو لمیوسا کردیم یسع

 به یاال دنید یبرا بادپا ؟یکنیم فکر یچ خودت»

 پدرت. بود بلد رو اونجا. بود اومده اتونخونه

 محل از تو کردن دور یبرا یمنطق لیدل تونستینم

 وت تا کرد چیم مشغول رو تو ذهن. کنه دایپ تیزندگ

 یباش یزیچ دنبال. ینر یمادر اقوام کردن دایپ دنبال

. دارهیم نگه دور خطرناک یهامحدوده از تورو که

 کرد؟یم کنجکاو تورو بادپا مورد در گفتن با دیبا چرا
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 روز هی ما که دیرسینم هم فکرش به یحت اون

 .«شونهبک بادپا سمت به رو ما که میکن دایپ رو یانقشه
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 مقابل میمستق و شدم بلند. شد زده ذهنم در یاجرقه

 .ستادمیا امیلیو

 ام؟یلیو دیرس ما دست به نقشه اون چطور...نقشه اون»

 ادیب یخشک یرو تونسته بادپا که یبار نیآخر اگه

 تو و من دنید به یبچگ یتو که بوده یموقع همون

 یاتفاق ما دست به دنشیرس گنج نقشه اون. اومده

 «بود؟

 . رفت فرو فکر به امیلیو
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 زده حدس رو یزیچ نیچن اگه نه: »زد لب آهسته

 دیاش. بوده ارتباط در رایس با هم بادپا هرحال به. باشه

 نیچن اگه تا بود کرده طرح یانقشه مبادا روز یبرا

 با تو. اشهب داشته برگشت یبرا ینیتضم افتاد، یاتفاق

 هم بادپا اگه زابل،یا یکرد دارید سرنوشت خواهران

 «؟یچ باشه دهید رو سرنوشتش از یاگوشه

 ام از قدم چند شهیهم بادپا...بود درست. بود یمنطق

 !شهیهم. بود جلوتر

 شده نییتع براش شیپ از ما حرکات انگار درست

 یکس بادپا خود جز که بود ذهنم یتو ییهاسوال. بود

 . بده جواب بهشون تونستینم

. یبش دور باشه آب به کینزد که ییهرجا از دیبا تو»

 و زنهب حدس نتونه یکس که ییجا یبر دیبا یطرف از
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 خودت، ۀخون من، یپدر ۀخون نیبنابرا. کنه داتیپ

 خط هانهیگز از همه ناتهام یحت و اندرو ۀخون

 دزد هی یبرا که بفرستمت تونمیم کجا. خورنیم

 .«ینمون محافظ بدون یطرف از و باشه امن ییایدر

 یریگمیتصم من یجا یدار: »گفتم و کردم اخم

 «ه؟یچ منظورت محافظ؟ بدون ام؟یلیو یکنیم

 یرو من. رمیپذیم رو کردم که ییکارا عواقب من»

 دایپ رو من تو، سراغ ادیب بادپا اگه مونم،یم یکشت

 روتو اون. داره ازین بهش که ستمین یاون من و کنهیم

 تونمیم من پس. ققنوس قدرت خاطر به خوادیم

 یحت ای کنم منحرفش تو از تونمیم. کنم معطلش

 .«کنم نابودش کنم یسع
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 خطربه رو کسچیه من...خدمه: »گفتم زدهشتاب

 ...«تنها رو افرادم من ستین قرار. ندازمینم

 مچشما یتو میمستق نشستن، امشونه دور دستاش

 شده گشاد اضطراب از هاشچشم مردمک. شد رهیخ

 . بود

 و یداریبرم رو فلوت ،یکنیم رها رو زیچ همه تو»

 بخواد که یهرکس و اینا کارال، من. یریم ققنوس با

 یجا هب رو یکشت نیا. کنمیم ادهیپ ناتهام یتو رو بره

 انج یکشت تا فرستمیم رو هاملوان و برمیم یدورتر

 از دیبا یمدت هی فعاًل یول. کنن آماده تو یبرا رو الک

 .«یبمون دور ایدر

 رو خودش من یجا خواستیم بود؟ یچ منظورش

 یخشک یتو رفتمیم راحت الیخ با من کنه؟ طعمه
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 به من یجا بود ممکن اون کهیدرحال شدمیم پنهان

 فته؟یب بادپا دست

 هک نبود یزیچ همون نیا مگه گفت قلبم درون یزیچ

 االح ؟ینبود امیلیو از انتقام دنبال مگه ؟یخواستیم

 ...بود فرصت نیبهتر
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 کرده فدا یلجباز با رو امندهیآ سرنوشتم، خودم، من

 و امیلیو از گرفتن انتقام یبرا یکاف قدرت تا بودم

 دهیرس نجایا به که حاال اما. باشم داشته پدرم دشمنان

 ازش دیبا که نبود یکس امیلیو کردمیم احساس بودم،

 ...بود بادپا یقربان هم امیلیو. گرفتمیم انتقام
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. میبود باخته بادپا به رو مونیزندگ ما ۀهم

 ...پدرم...مادرم

 ...خودش یحت و امیلیو ۀخانواد

 ...اندرو

 همه. میبود داده دست از راه نیا در که یافراد تمام

 . میشدیم متصل بادپا به که میبود یارهیزنج

 . شد پرت دستم یتو لهیوس از پر یساک

 یطورنیا و بردار رو برنداشتم یکنیم فکر یهرچ»

. بشن ظاهر اونا ممکنه هرآن. نکن نگام شده خشک

 «؟یفهمیم

 .«دهیند رو یهلند روز طول در یکس تاحاال: »زدم لب
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 وت. زابلیا میکن خوش دل احتماالت به میتونینم ما»

 که یزمان تا. یدار رو ققنوس یآوا و رنیس یآوا

. مصرفهیب فلوت یباش نداشته رو درخت یآوا

 حال هب یفکر هی. میباش نگران ستین ازین نیبنابرا

 تو هکنیا از بعد یول. میکنیم نابودش میکنیم فلوت

 بکگنده یخونگ وونیح اون. یدیرس امن یجا هی به

 .«ببره تورو دیبا. بزن صدا رو

 گرفته جهیسرگ وجوششجنب و ادیز رفتن راه از

 رو لباسش ۀقی کردم، رها نیزم یرو رو لیوسا. بودم

 ردنک فکر فرصت من به لحظه چند: »گفتم و گرفتم

 .«یکنیم اموانهید یدار. امیلیو بده

 رفتار به گهید ۀقیدق چند اگه گرفت، آروم

 خالصش خودم قطعًا دادیم ادامه وارشوانهید
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 صاف رو امآشفته یموها و اومد باال دستش. کردمیم

 گروگان منو تو زابل؟یا هیچ یدونیم: »گفت و کرد

 وت گروگان هرگز من یول یبکش موقع به تا یگرفت

 یکنیم فکر کنم، فرار داشتم فرصت بارها من! نبودم

 «تونستم؟ینم خواستمیم اگه

 تونستیم راحت یلیخ امیلیو. دونستمیم رو جواب

 من دست از که داشت رو فرصتش بارها. کنه فرار

 ...کنه فرار

 یتح نکردم فرار من: »گفت بیغر یحس با و ینرم به

. یبذار زنده منو ستین قرار تو دونستمیم کهنیا با

 «چرا؟ یدونیم

 .دادم تکون نه ۀنشون به آهسته رو سرم
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 رها تورو و کردم سنگ رو دلم بار کی من چون»

 رهدوبا رو یدرد نیچن تونمینم هرگز. یریبم تا کردم

 تا من. یبش دور چشمم یجلو از بذارم و کنم تحمل

 تورو یداریب در روز هر و ایرو در شب هر هامدت

 روف قلبم به میمستق یخنجر کردم حس هربار و دمید

 یلیخ من. رمیبگ دهیناد رو درد کردم یسع و رهیم

 .گمینم دروغ خودم به. کنمینم انکار گهید که وقته

 رو من ینامرئ یبند انگار دمت،ید زنده که یالحظه از

 ...«رو احساساتم. زده گره تو به

 ...«خاطربه اشهمه نایا»

 هب نگو...سیه: »گفت و نشست لبام یرو انگشتش

 یزندگ و سرنوشت دنیدزد خاطر به و جادو خاطر

 ازش یقسمت هی درسته. ستین دونمیم چون. توئه
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 ذاشتهگ اثر شدتش یرو دیشا باشه، ریتاث تحت دیشا

 یلیخ از زده، وندیپ تو به رو من که یحس اما باشه،

 ره،یجز اون از برگشتن از بعد من فقط. بود ترقبل

 ور چشمم و گرفتم رو میزندگ میتصم نیترسخت

 که ینبود یکس تنها تو. بستم داشتم که یحس یرو

 هر کردم تو با که یکار خاطربه من. یدیکش زجر

 !«روز هر! زابلیا دادم پس تاوان روز

 زد لبخند بست، رو چشماش کرد، نوازش رو امگونه

 نیتربزرگ یدیپرس ازم یروز هی: »گفت و

 «ادته؟ی. هیچ من ضعف نقطه نیتربزرگ...ترس

 دمیم حیترج یگفت تو و: » گفتم و دادم تکون رو سرم

 باشمن برهنه تو مقابل اما رم،یبگ گهید یمنف ازیامت هی

 !«نخواه رو یزیچ نیچن مرد هی از هرگز
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: گفت و گرفت یشتریب عمق لبخندش

 ور ضعفم نقطه نیتربزرگ بهت االن خوامیم...ادتهی»

 .«بگم

 که بود هاشچشم یتو یبرق کردم، نگاهش منتظر

 رو آدم نیا تونمینم هرگز کنم حس شدیم باعث

 ریغافلگ یبرا یزیچ شهیهم امیلیو. بشناسم کامل

 ...شهیهم. داشت من کردن

 من ترس نیتربزرگ من، ضعف نقطه نیتربزرگ...تو»

 کردم، تو با که یکار با من. بود تو دادن دست از

 یتادس با رو میزندگ بزرگ ضعف نقطه تنها خواستم

 طفق...شد بدتر فقط زیچ همه اما. ببرم نیب از خودم

 دوست از دست تونمینم هرگز من بفهمم شد باعث

 .«بردارم داشتنت
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 اگه...مردمیم من اگه: »گفتم و کردم سیخ رو هاملب

 .«گشتمیبرنم زنده

 لب گوشم کنار و گرفت آغوش یتو رو من آهسته

 یبرا که یجهنم داخل روز هر من وقتاون: »زد

 .«زابلیا زدمیم پا و دست بودم ساخته خودم

 رد منو ترمحکم اما ام،یب رونیب آغوشش از کردم تقال

 یحساب درست بذار: »گفت و فشرد آغوش

 کنم رها تورو خوامیم هم بارنیا. میکن یخداحافظ

 از بذار پس...خودت نجات یبرا بارنیا اما. زابلیا

 «.بمونه من یبرا نیریش ۀخاطر هی یخداحافظ نیآخر

 ...یخداحافظ نیآخر. برداشتم کردن تقال از دست
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 چیه ،باشم متنفر امیلیو از داشتم یسع چقدر نبود مهم

 پاک ذهنم از رو جمله نیا یتلخ تونستینم یزیچ

 .کنه
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 ییجا هی هنوز من بل: »گفت و دیکش یقیعم نفس

 منو یبتون باالخره یروز هی دوارمیام. توئه درون

. کنمیم فرار تیمسئول از شهیهم من یگفت. یببخش

 ارمک عواقب با خودم که وقتشه بارنیا. بود تو با حق

 !«تنها خودم. بشم روروبه

 .شدم ریغافلگ گرفتن قرار هاملب یرو که هاشلب

. برخاستن تقابل به باهم درونم متضاد یهاحس تمام
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 بوسه نیا که کردیم حس نویا وجودم تمام

 من. خواستمینم رو یخداحافظ نیا من و هیخداحافظ

 رو دیکشیم مبارزه از دست داشت که یامیلیو

 ...خواستمینم

 ...نمشیبب ریپذبیآس قدرنیا خواستمینم

 رو چشماش هنوز گرفتن، فاصله ازم هاشلب یوقت

 .بود نکرده باز

 با وت که نهیریش یایرو هی نیا کنم فکر خوادیم دلم»

 .«من بل هیخداحافظ وقت. ینکرد خرابش زدنم پس

 من ام؟یلیو شده مرگت چه تو: »زدم ادیفر یعصبان

 .«میکنیم مبارزه ما. کنمینم فرار

 البا نیکاب پلکان از که همونطور و دیکش رو دستم

 منه مبارزه نیا: »گفت بردیم
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 .«ستین تو با مشیتصم...تو نه 

. برب نجایا از رو اون...کسینیف: »زد ادیفر آسمون به رو

 که یکس شیپ. شیببر دیبا کجا یدونیم خودت

 .«کنه مراقبت ازش من، از بهتر تونهیم

 کی با. بود موافق امیلیو با بار نیاول یبرا ققنوس

 خودش پشت و کرد بلند رو من منقار حرکت

 اهاشپ کنم ممانعت بتونم یحت کهنیا از قبل. گذاشت

 .بود گرفته اوج آسمون در و شده جدا عرشه از

 «؟کسینیف یبریم کجا منو یدار: »دمینال مستاصل

 .داد جواب ذهنم در ققنوس یصدا

 ...«ایتانیبر»

416 
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 لوکا

 

 به و بود نشسته صبحونه زیم پشت باغ در

 اندوخته مورد در نیپر زهیدوش یهایپرحرف

 با داشت یسع. دادیم گوش هیزیجه یبرا اشخانواده

 نهک مقابله داشت کردن فرار به لیتما که درونش حس

 شده که هم مارگارت یدیل مادرش یدلخوش یبرا و

 یرو کره یکم. برسونه انیپا به رو ییآشنا قرار نیا

 نیرپ زهیدوش که کرد فکر نیا به و دیمال تستش نون

 نه و داشت یاسوژه به ازین نه زدن حرف یبرا

 . یمشوق

 . دبو دشوار براش یزن نیچن با یزندگ تصور یحت



 

Romanzo_o 2533 

. ودب افتاده یادیز یهااتفاق بود برگشته که یروز از

 دانخان با تریقو ارتباط و رتبه عیترف نشیترمهم

 اجازدو بخشمسرت خبر دنیشن یدوم بود، یسلطنت

 نشده راحت تنها نه تصورش برخالف اما ا،یآنامار

 و کردن دایپ دنبال به هم ملکه یحت حاال بلکه بود،

 .بود براش مناسب یهمسر دادن شنهادیپ

 داخل رو خوردهمین نان تکه. دیرس انتها به صبرش

 :گفت و انداخت ظرف

 دیبا که دارم یکار من اما نیپر زهیدوش خوامیم عذر»

 کرده رید هم حاال نیهم کنمیم فکر و بدم انجامش

 .«باشم

 سلبا رنگ، بنفش بزرگ کاله اون با نیپر زهیدوش

 رهب راه صاف بتونه زور به شدیم باعث که یدار پف
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 لهب اوه: »گفت بود،  کرده غنچه احمقانه که ییهالب و

 هفته آخر یمهمان یبرا میبتون دیشا. فهممیم بله

 ...«ملکه

 او از لوکا داشت دیام هنوز. کرد رها نصفه رو جمله

 .کند دعوت رقص جشن به رفتن یبرا

 هزیدوش دیباش داشته یخوب روز دوارمیام خب بله»

 .«نیپر

 رونیب روزولت یخانوادگ باغ از بلند ییهاگام با

: زد دایفر یچکالسکه به رو و شد کالسکه سوار. رفت

 !«آنسل خونه برسون منو»

 و دیشن رو کرد برخورد هااسب به که یشالق صداش

 نیچن به تونستیم چطور. درومد حرکت به کالسکه

 از که باشه داشته دوست رو یزن کنه؟ عادت یزندگ
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 نیرتکیکوچ با باشه، دستمال یگلدوز مشغول صبح

 یبرا که یموضوع نیترمهم کنه، غش یمتینامال

 ای دهیخر که باشه یدیجد جواهرات داره زدن حرف

 ...کرده پرو که یلباس

 یزندگ نیا. مسخره و افتاده پاشیپ ک،یکوچ مسائل

 ...کننده کسل

 تانیاپک یکشت پرچم ریز که یلحظات یبرا. بود دلتنگ

 واقعًا که یلحظات تمام یبرا. بود گذرونده تورنادو

 .بود کرده یزندگ

 هب مادرش بود دهیکش شیپ رو بحث نیا که یهربار

 حرف از مانع و کرده غش به وانمود یتصنع صورت

 تا اون دادیم حیترج مارگارت یدیل. بود شده زدنش
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 نیچن کهنیا تا کنه یزندگ پدرش مثل عمر آخر

 .کنه تجربه رو یپرخطر یزندگ

 ور کالهش لوکا. ستادیا یخانوادگ عمارت دم کالسکه

 هکالسک از. بست رو شنلش دکمه و گذاشت سر یرو

 براش هامدال. افتاد راه عمارت سمت به و شد ادهیپ

 یوقت تا نه. طورنیهم هم ملکه توجه نداشتن، تیاهم

 ریگ وبرقزرق پر یزندگ هی یتو کردیم احساس

 .افتاده

 و بود داده بیترت مادرش که یاهفته انیپا یمهمان

 نیتربزرگ. بود کرده دعوت رو هایدربار و ملکه

 ...سال یمهمان

 موردش در داشتن شهر تمام هم حاال نیهم از

 .کردنیم صحبت
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 ونستتینم یزیچ چیه گهید. بود گرفته رو مشیتصم

 نه ن،یپر زهیدوش یهایپرحرف نه. داره نگهش نجایا

 عموزاده یحت نه و ایجول زهیدوش عاشقانه یهانامه

 .داشت که یفراوون مستغالت و امالک با ملکه

 غیج یصدا که بود دهینرس نیمرمر دیسف پلکان به

 و داد شتاب هاشگام به. دیشن رو مارگارت یدیل

 با رو عمارت یدرها. رفت باال یکی دوتا رو هاپله

 رو مارگارت یدیل یادهایفر یصدا و کرد باز فشار

 .دیشن

 دزد رون،یب کن گم رو گورت من عمارت از»

 ...«فیکث

 صورت اول نگاهش و ستادیا سالن ونیم زدهوحشت

 دیرسیم نظربه که کرد برانداز رو مادرش دهیپررنگ
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 یرو نگاهش بعد و کردنه غش آستانه در واقعًا

 .بود مادرش یادهایفر مخاطب که دیچرخ یشخص

 :زد لب ناباورانه و شدن گشاد هاشچشم

 «زابل؟یا»
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 فیکث یهالباس با که بود رهیخ یزن به مبهوت و مات

 چرب، یموها گرفته، یاهیس صورت آلود،گل و

 زیچ نیترناموزون آشفته، ظاهر و درخشان یهاچشم

 از. بود مادرش عمارت زیتم و مرتب تمامًا سالن در

 یبرا و دیرسیم مشام به ازش ایدر یبو فاصله نیهم

 یروزها دلتنگ چقدر کرد احساس لوکا یالحظه

 . شده ایدر یرو
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...! من یخدا. رونیب بندازش رو ۀبیغر نیا...لوکا»

 ای اومده نقره یهاشمعدون یهوا به ستین معلوم

 کردیم یسع داشت که کردم داشیپ یوقت. جواهرات

 .«کنه فرار نجایا از

 ئنمطم اما بده، حیتوض رو یزیچ تا کرد باز دهان لوکا

 .شهیم بدتر بیعج اوضاع نیا بزنه یحرف هر بود

 ۀنشون به یسر صورتش یتو یشرمندگ با زابلیا

. گرفت دندون به آهسته رو لبش و داد تکون تاسف

 اهاشپ یفیکث داشت یسع یوقت معذبش حالت دنید

 مکبان نکنه فیکث رو مارگارت یدیل یرانیا یهافرش

 . بود

 .رفت جلوتر و کرد یاسرفه لوکا

 ...«اون ستین دزد هی اون. باش آروم مادر»
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 گذاشته نهیس ۀقفس یرو دست که مارگارت یدیل

 .برگشت سمتش به بود

 میتداش که ییایدر سفر یتو. منه دوستان از یکی اون»

 ریگ رو یلعنت ییایدر یدزدا اون بتونم کرد کمک بهم

 ...«من. بندازم

 حرف دیبا چطور. کرد گم رو کلمات لحظه چند یبرا

 قت؟یحق نه باشه گفته دروغ نه که زدیم

 داشت ازین من کمک به یزمان اگه گفتم بهش من»

 .«نجایا ادیب تونهیم

 دیچرخ سمتش به مارگارت یدیل ۀشد گرد یهاچشم

 دیبا تو لوک اوه: »گفت یمانند غیج یصدا با بعد و

 اومده دزد هی کردم فکر من. یگفتیم بهم زودتر

 ...«یلیخ...یلیخ اون. سراغمون
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 یلیخ: »گفت اکراه با بعد و رفت درهم صورتش

 .«فهیکث

 به هیشب لحنش و باشه مودب داشت یسع که زابلیا

 ممتاسف: »گفت نباشه ییایدر یدزدا ۀادبانیب لحن

 .«دینداد اجازه شما اما بدم حیتوض خواستم من. خانم

 ابلزیا نیآست گرفت، قرار مادرش و زابلیا نیب لوکا

 اشییراهنما حمام اتاق به من: »گفت و گرفت رو

 هدخترخال یهالباس از چندتا کنمیم فکر. مادر کنمیم

. هباش مونده کمد یتو نجایا به یقبل سفر از نوریال

 .«بال ایب همراهم

 یاقروچه دندون زابلیا رفتن،یم باال پلکان از یوقت

 «بال؟: »گفت و کرد
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. کنم یمعرف خودت اسم به تورو یندار که انتظار»

 .«بشناسه تورو نفر هی ممکنه

 دو به ینگاه و دیکش خودش اتاق داخل رو زابلیا

 و بست سر پشت رو در.  انداخت راهرو طرف

 : دیپرس عجوالنه

 النس وسط یبد حیتوض بهم دیبا واقعًا کنمیم فکر»

 ۀیسا مردم که یشهر یتو ؟یکنیم کاریچ من ۀخون

 ارکیچ ییایدر دزد هی زننیم ریت با رو ییایدر یدزدا

 «زابل؟یا کنهیم

 دن؟یلرزیم زابلیا یپاها واقعًا ای دیدیم اشتباه

 .«کالو افتاد یاتفاق چه رفتنت از بعد یدونینم تو»

 یمختلف احساسات کهیدرحال و دیکش یقیعم نفس

 زدیم موج صورتش در اندوه و غم خشم، از اعم
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 .خودم ۀاراد و لیم به نه آوردن نجایا به رو من: »گفت

 .«بشم مانع نتونم کهنیا یبرا فقط

 «؟یچ مانع»

 اون...لوکا رنیبم من یجا تا رنیم دارن اونا»

 تونهیم یطورنیا کنهیم فکر وانهید اون...احمق

 !«کنه جبران من یجا به مردن با. کنه جبران

 کردیم صحبت یک مورد در زابلیا کهنیا زدن حدس

 انجیا به رو زابلیا ل،یو تانیکاپ اگه. نبود سخت

 امیپ. داشت یمحکم لیدل حتمًا پس بود، فرستاده

 ...کن محافظت زابلیا از. بود محکم و واضح

 شلباس یتو امیلیو که یکیکوچ یپوست کاغذ هنوز

 رو معناش که یکاغذ. داشت ادی به رو بود گذاشته

. بود واضح زیچ همه حاال اما بود دهینفهم موقع اون
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 اب زابلیا بده اجازه خواستینم هرگز لیو تانیکاپ

 . بشه روروبه بادپا

 رهیت یپوست کاغذ یرو یجوهر کیکوچ حروف

 .نک محافظت زابلیا از دیرس که وقتش بود، نوشته

 !بود دهیرس وقتش حاال
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 یلتس بهش دیبا گرفت، دست یتو رو زابلیا دست

 . کردیم آرومش و دادیم

 لباس چندتا من و یبشور رو خودت یرینم چرا»

 برام رو یچ همه یتونیم بعد بدم؟ بهت مناسب

 .«یکن فیتعر
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 . زد صدا رو خدمه از دوتا و کرد باز رو اتاق در

 و دیببر حمام به رو بل زهیدوش ولت؟یو ن،یونجلیا»

 .«بپوشه مناسب لباس دیکن کمک

 اما ه،یچ کنهیم دیتهد رو بل که یخطر دونستینم

 از بود پر تمامًا که یشهر در نجا،یا بود مطمئن

 ترامن یدژ هر از بل یجا ملکه، یسلطنت یگاردها

 . بود

 تیجذاب براش رقص یمهمان انگار بارهکی به حاال

 اعتس مین دیشا که یمهمان. بود کرده دایپ یشتریب

 حضور با حاال اما بود ازش کردن فرار فکر در شیپ

 ...زابلیا

 نگه خودش کنار رو زابلیا ابد تا تونستیم اگه

 یزن زابلیا دونستیم اما بود ینیریش یایرو...داره
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 تعلق ایدر به زابلیا. رهیبپذ رو یزندگ نیچن که ستین

 پشت کردن یزندگ دونستیم. یخشک به نه داشت

 دور، ۀفاصل از ایدر یتماشا و دیسف یهاپنجره

 از آسمون یتماشا به که بود یاپرنده مثل درست

 . باشه نشسته قفس یهالهیم پشت

 نهک فراهم زابلیا یبرا نجایا رو هانیبهتر تونستیم

 اب و نجایا بشه مجبور اگه دختر اون بود مطمئن اما

 لبخند دل ته از هرگز گهید کنه، یزندگ طیشرا نیا

 .زنهینم

 تمام. بود دهیشن رو زابلیا ۀگذشت تمام کارال از

 ودب دهیشن وجودش، یهاییبایز و هاطنتیش لبخندها،

 اون تمام کرد، لیو تانیکاپ که یکار خاطربه که

 طونیش دخترک. بست رخت زابلیا وجود از هایخوب
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 جاش رحمیب و سرد یزن و بست رو چشماش شاد و

 زابلیا رفتار در رو خشونت وضوح به. گرفت رو

 یوحش یجنگجو هی از که یخشونت. بود دهید

 . فیلط یاهیروح با یزن نه اومدیبرم

 دهید زابلیا یهاچشم عمق یتو رو یزیچ لوکا اما

 لوکا،.  شدینم متوجه کسچیه دیشا که یزیچ. بود

 عمق یتو رو زابلیا ۀشد محبوس احساسات

 هنوز وجودش اعماق در ییجا. بود دهید هاشچشم

 اشک بود دهیچش که یانتیخ خاطربه آزرده یدختر

 به یراض رو قلبش تونستیم اگه زابلیا و ختیریم

 . گشتیبرم احساساتش کنه، امیلیو دنیبخش

 ...بود مطمئن
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 هی ذات بتونه که ستین یقو قدراون ییجادو چیه

 .کنه عوض رو انسان

419 

 

*** 

 زابلیا

 لباس .بود بهیغر تنم به بودم کرده تن به که یلباس

 ثباع بازم اما داشت رو پف زانیم نیکمتر که یازنانه

 هک یبار نیآخر. باشم نداشته یراحت احساس شدیم

 کال جان ییاهدا لباس بودم، دهیپوش یطورنیا یلباس

 نداشت دامن و دست پف هم لباس اون یحت اما بود

 لوکا. کردمیم یشتریب یراحت احساس باهاش و

 دشیم باعث که بود آورده برام یدیسف یهادستکش
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 ردهک تالش چقدر. نباشه مشخص دستم مچ یخالکوب

. کنم یریجلوگ حمام داخل به خدمه ورود از تا بودم

 دیدیم رو یخالکوب یاتفاق صورت به هم نفر کی اگه

 . شدیم درست یبزرگ دردسر

 ندارم دوست من که بود کرده دیتاک خدمه به لوکا

 و دنیپوش لباس یبرا یکس ای باشه شلوغ دورم

 نیا تو حاال نیبنابرا. کنه کمک بهم گهید یکارها

 ۀیحاش با بزرگ یقد ۀنیآ مقابل اسفناک طیشرا

 ورمجب که یمضحک لباس به و بودم ستادهیا ییطال

 مگردن یرو یخالکوب. بودم شده رهیخ بپوشم بودم

 یموها و نداشت شدن پنهان تیقابل یجور چیه

 . بپوشونه اونو تونستینم هم امشده کوتاه
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 من یبرا یااحمقانه میتصم نیچن دیبا امیلیو چرا

 هب دادن گوش یجا به دیبا هم کسینیف و گرفتیم

 !کردیم عمل امیلیو حرف به من حرف

 کهنیا یبرا بود، کرده رها نجایا رو من که یالحظه از

 و بود شده دیناپد برگردونه منو ندم دستور بهش

 . رفته کجا نبود معلوم

 ریتصو به و بستم هم رو لباس پهن روبان نیآخر

 که بودم یناجور ۀوصل مثل. دوختم چشم خودم

 رد به ضربه چند. برسه نظر به یاشراف داشت یسع

 . خورد

 .«تو ایب»

 سمتش به کالفه. شد اتاق داخل لوکا و شد باز در

 دنیپوش یجا دمیم حیترج: »گفتم و دمیچرخ
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 بپوشم رو خودم یچرم شلوار همون دارپف یهادامن

 هیشب کنمیم احساس. باشه تنم خودم شنل و لباس و

 دردبه که شدم ینیتریو پشت ینیچ عروسک هی

 .«خورهینم یچیه

 دادم تکون رو سرم. بود رهیخ من به مبهوت نگاهش

 .کردم نییپا باال صورتش یجلو رو دستم و

 «؟یشنویم صدامو...یه»

 .«زابلیا یشد بایز یلیخ: »گفت و اومد خودش به

 گمیم نیا به من با؟یز» :گفتم و رفتم یاغرهچشم

 بش تا صبح خوانیم که شدم ییهازن هیشب. مسخره

 .«بزنن حرف رقص مراسم و هیریخ مورد در

 دهیشن رو غرهام از کدومچیه لوکا اومدینم نظربه

 .باشه
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 در بهتره ،یبمون نجایا یطوالن مدت هی قراره اگه»

 یدیل مادرم. میکن نیتمر زهایچ یسر هی مورد

 زنانه یرفتارها و نزاکت مورد در شدت به مارگارت

 از یالنطو صف برگشتم، که یمدت بگم بهتره. حساسه

 دیشا تا آورده دنمید به رو کرده انتخاب که ییهازن

 اب ازدواج به ممیتصم من هفته آخر رقص مراسم یبرا

 .«کنم اعالم رو اونا از یکی

 احساس چون. حالت به خوش بگم بهت تونمینم»

 اگه من. یکنیم یزندگ جهنم یتو یدار واقعًا کنمیم

 یزندگ مسخره یلباسا نیا با مدام هفته دو باشه قرار

 .«بادپا سراغ برم میمستق دمیم حیترج کنم

: فتمگ بود آورده زبون به که یاکلمه یرو دیتاک با بعد

 وت بذارم نکن هم فکرش اصاًل. یطوالن مدت یگفت»
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 به گردمیبرم من. دیریبگ میتصم من یبرا امیلیو و

 از رو الک جان یکشت امیلیو کهنیا محض به. ایدر

 .«گردمیبرم من بفرسته، من یبرا ناتهام

 اجازه چرا: »گفت و زد یامودبانه لبخند اومد، جلوتر

 یتو یزندگ کن باور بدم؟ نشونت رو شهر یدینم

 هی نجایا دیشا. ستین یکنیم فکر که یبد اون به شهر

 .«ادیب خوشت که بشه دایپ ییزایچ

 با و نجایا نمیبش که بود نیا از بهتر. نبود هم یبد فکر

 یاحتمال نامزد مورد در و بنوشم یچا مارگارت یدیل

 کردم،یم فکر بادپا به دیبا یطرف از. کنم صحبت لوکا

 ...یهلند به

 یهانوشتهدست هیبق دیبا شد،یم دایپ یراه هی دیبا

 مورد در قاتشیتحق. خوندمیم رو پدرم یمیقد
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 اول یروزها که ییهابرگه یتو بودم مطمئن. یهلند

 یطالبم بودم دمید دفترش یتو یکشت به گذاشتنم پا

 . داشت یهلند مورد در

 نیب از رو یهلند شهیم چطور دونستینم امیلیو

 ابادپ میتقد من یجا رو خودش فقط خواستیم. برد

 ...کنه

 «زابل؟یا»

 . شد پاره افکارم ۀرشت

 .یکنیم فکر بد موضوع هی به یدار کردم احساس»

 «نه؟ ای شده یچ یبگ بهم باالخره یدار قصد

 .رمیپذیم صد در صد رو گردش مورد در شنهادتیپ»

 .«گمیم رو زیچ همه برات کالسکه یتو
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 داشت لوکا عمارت که یطیشرا با کردن یزندگ

 دنشید به یادیز افسران روزه هر. بود سخت

 یدیل یبرا دربار از ییهاکیپ یحت و اومدنیم

 یچتر با بودم مجبور کهنیا از. دنیرسیم مارگارت

 بردارم، گام آهسته بزنم، قدم باغ در رنگ دیسف

 یهادامن با بپوشم، فرسا طاقت و دارپاشنه یهاکفش

 به و بنوشم یچا روز تمام و بزنم سروکله دارپف

 لباسام باشم مراقب و بزنم احمقانه لبخند هاخانم

 . بودم متنفر نشن، فیکث
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 ودوج با گشتیبرم یسلطنت گارد از که روز هر لوکا

 ها،فواره کنار زدن قدم یبرا رو من هوا، ادیز یسرما

 گهید یجاها و قصر دنید یحت و هاباغ دنید یبرا

 کدومچیه اما بود یخوب یسرگرم. کردیم یهمراه

 ایدر یور که یاتفاقات به کردن فکر از منو تونستنینم

 جسمم از فارغ من ذهن. ارنیب در داشت، انیجر

 یکشت نگران. بودم افرادم نگران. بود ایدر یرو ییجا

 . امیلیو نگران ناخودآگاه و

 سواالتش لیس ریز رو من روز هر مارگارت یدیل

 دایپ رو نسبم و اصل و شهیر داشت یسع و گرفتیم

 یزیرآمیتحق و بیعج حالت من به هنوز نگاهش. کنه

 نگاه. خانمانیب یکول هی به کردن نگاه مثل. داشت

 با مالقات یبرا که ییدخترها ۀنیک از پر و بیعج
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 من و شدیم بمینص گاهیب و گاه هم اومدنیم لوکا

 و بزرگ سگ یاد با رو خودم روز تمام داشتم یسع

 . کنم سرگرم لوکا یشکار

 مارگارت یدیل و بودن مهم عمارت نیقوان

 ساعت ای صبحانه ساعت سر یکس رهیبپذ تونستینم

 نبود هم روز کی یحت و نباشه حاضر زیم دور یچا

 تا انین عمارت به زادهاشراف زنان از یادیز تعداد که

 هفته آخر یمهمان مورد در یچا صرف ساعت

 وکال با که ییهادروغ دیبا مواقع نیا در. نکنن صحبت

 زبون به امخانواده مورد در رو میبود کرده نیتمر

 الراسایدر اسکاتلند در پدرم گفتمیم دیبا. آوردمیم

 دچن یماریب اثر در مادرم شده، کشته جنگ در و بوده

 هب پدرم دوستان قیطر از من و شده کشته بعد سال
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 رو ییایدر یدزدا بتونه تا بودم کرده کمک لوکا

 شتمندا یبستگان چیه که ییجااون از و کنه ریدستگ

 . بودم اومده ایتانیبر به ازدواج و لیتحص یبرا

 و کوتاهم یموها گردنم، یرو یخالکوب خاطربه

 نبودم بلد یدارخانه از یخاص زیچ کهنیا نیچنهم

 یبرا رو من هم زادهاشراف بانوان از نفر کی یحت

 یآسودگ باعث نیهم که بود نگرفته نظر در پسرش

 . شدیم المیخ

 و مگشتیبرم اتاقم به زودتر شام صرف از بعد هاشب

 زیچ دیشا تا کردمیم رو رویز رو پدر یهانوشتهدست

 یهامهین تا لوکا. کنم دایپ یهلند مورد در یشتریب

 از یبعض. کردیم کمکم و نشستیم کنارم شب

 ۀدربار من بعد و میخوندیم باهم رو هاافسانه
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 حرف براش بودم گرفته ادی ایدر از که ییهاداستان

 گوش هامحرف تمام به یکنجکاو و دقت با. زدمیم

 هک شدیم رهیخ بهم یفتگیش چنان با یگاه داد،یم

 . کردمیم فراموش رو حرفم ۀادام

 رو یزیچ من در انگار کردیم نگاه من به یجور

 نگاهش در. نبودم دنشید به قادر خودم که دیدیم

 یخوب مرد لوکا. زدیم موج شیستا با توأم نیتحس

. کنه رفتار زن هی با دیبا چطور بود بلد بود،

 رفتار باهات یجور تونستیم که بود یازادهبینج

 . یندار رینظ که یهست یارزشمند الماس انگار کنه

 داشته آرامش بخندم، راحت تونستمیم کنارش در

 . نباشم یزیچ چیه نگران و نترسم باشم،
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 نیبهتر من یبرا لوکا بودم، یعاد دختر هی اگه دیشا

 یراب رو یخوشبخت تونستیم که یمرد. بود انتخاب

 . کنه نیتضم زن هی

 دیسف زیم دور رقص، یمهمان به بود مونده روز کی

 یهالباس از یکی. میبود نشسته باغ داخل بزرگ رنگ

 و بود دهیخر برام یتازگ به لوکا که یآسمون یآب

 و دمبو کرده تن به رو نداشت یپف چیه خوشبختانه

 دست یتو هیبق مثل رو یچا فنجون داشتم یسع

 هب من یلیمیب رغمیعل. بنوشم آرامش با و رمیبگ

 مصرانه مارگارت یدیل هامهمان نیا در شرکت

 ردوایام دیشا. باشم داشته حضور بود کرده مجبورم

 کنه، دعوت فردا یمهمان یبرا من از یکس بود
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 الوک با من ارتباط نگران نبود ازین گهید یطورنیا

 .باشه
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 بود آورده زبون به رو اسمم که هاخانم از یکی یصدا

 . بشه جلب مکالمه به امتوجه شد باعث

 «د؟یباش داشته اقامت نجایا قراره یک تا بال، زهیدوش»

 و دمینوش یچا از یاجرعه تعلل با کردم، مکث یکم

 مقابلم ینیس داخل رو متیقگرون فنجون بعد

 . گذاشتم

 بهم فرمانده. ستین مشخص سفرم زمان مدت هنوز»

 اقامتم یروزها. کنن یمعرف ملکه به رو من دادن قول
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 ندنک دل کنمیم فکر و بوده دلچسب اریبس نجایا در

 .«نباشه راحت برام چندان نجایا از

 و رمیبگ خودم به مغموم یاچهره کردم یسع

 .باشم موفق تونستم چقدر دونستمینم

 چندان نه یصدا با و زد یپوزخند هاخانم از یکی

 صداش عمدًا خوادیم بود مشخص که یجور یآروم

 یک. دلچسبه که معلومه خب اوه: »گفت بشنوم رو

 خودش و باشه فرمانده کینزد مدت تمام ادیم بدش

 اشهفاصل قطعًا لیاص ۀزیدوش هی. بچسبونه بهش رو

 نسب و اصل که یدختر اما کنهیم حفظ مردها با رو

 ...«نداره یمشخص

 دندونام. کرد نثارم زیرآمیتحق ینگاه و کرد مکث

 و زدم یمحو لبخند. شدن چفت هم یرو آهسته
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 نیپر هزیدوش دخترتون دمیشن روزولوت، یدیل: »گفتم

 لوکا فرمانده یبازو به باغ در گذشته ۀهفت تمام

 .کنه جلب رو اشتوجه بتونه دیشا تا بوده زونیآو

 یهمراه یبرا رو یکس نشده موفق هنوز دخترتون

 ور خودش مستاصل طورنیا که کنه دایپ فردا یمهمان

 «چسبونده؟ شناسهیم که یمرد هر به

 ۀردخت: »گفت و دیکوب زیم به محکم رو فنجونش زن

 دختر مورد در یکنیم جرأت طور نسب، و اصلیب

 .«یبزن یحرف نیچن من

 بهراجع نیدیم جرأت خودتون به شما که طورهمون»

 زبون به ادیم ناقصتون ذهن به که یزیهرچ گرانید

 دیدتج خودتون دختر تیترب یرو اول چطوره. دیاریب

 !«خانم نیکن نظر
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 ادیرف خشم با بود دهییگرا یسرخ به که یصورت با زن

 نیچن تونمینم هم لحظه کی من مارگارت اوه: »زد

 یمجبور که متاسفم واقعًا. کنم تحمل رو یگستاخ

 ...«دختر...دختر نیچن

 با و بود نامفهوم کلماتش یباق خشم شدت از

 دنبالش پودل سگش کهیحال در بلند ییهاگام

 هامخان ۀیبق. رفت مجللش کالسکه سمت به دیدویم

 یدیل نگاه اما دادن؛ ادامه یچا دنینوش به سکوت در

 . بود زیدآمیتهد و نیخشمگ مارگارت

 رعذ حضورتون از: »گفتم و شدم بلند زیم پشت از

 هب یچندان ۀعالق یکس کنمینم فکر ها،خانم خوامیم

 عصر دوارمیام. باشه داشته یمهمان نیا در من حضور
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 شتپ زدن حرف با رو وقتتون و دیباش داشته یخوب

 .«دینکن تلف من سر

 . رفتم باغ پشت به و گرفتم فاصله زیم از

 !«جوان خانم کن صبر»

 خودش زدیم نفسنفس کهیدرحال مارگارت یدیل

 . رسوند من به رو

 !«سایوا یهست که همونجا»

 . برسه بهم تا موندم منتظر و ستادمیا کالفه

 حیترج بودم گفته اول از که من مارگارت یدیل»

 ...«اصرار شما. بمونم اتاقم داخل دمیم
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 تیبتر تورو یک دونمینم! گستاخ دختر باش ساکت»

 رس رفتارت. ینبرد ییبو چیه ادب از مطمئنم اما کرده

 !«نبود بخشش قابل عصرونه زیم

 ...«اتاقم داخل رو اقامتم یروزها ۀیبق من نیبنابرا»

 «اتاقت؟»

 یتمام منه، عمارت نجایا: »گفت یبلند یصدا با

 جانیا که یزمان تا. هستن من به متعلق نجایا یهااتاق

 نیا ریغ در. یکن رفتار من حرف مطابق دیبا یهست

 از تورو لوکا، نظر به دادن تیاهم بدون صورت

 «؟یدیشن. ندازمیم رونیب عمارتم

 هب فقط. دمیساب هم یرو قبل از ترمحکم رو دندونام

 مکرد سکوت بودم قائل لوکا یبرا که یاحترام خاطر

 .کنه نثارم داشت دوست که یفیاراج هر دادم اجازه و
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 هم شام صرف یبرا کردم، حبس اتاق داخل رو خودم

 نیچن بشم مجبور که نبودم نجایا من. نرفتم نییپا

 دهینجنگ ایدر هفت موجودات با. بشنوم ییهاحرف

 مه رو لباسش یحت دیشا عمرش تو که یزن که بودم

. زنهب هیکنا بهم ای کنه خمیتوب بود دهینپوش خودش

 نبود مهم و کردمیم ترک رو نجایا یمهمان از بعد فردا

 .کنه منصرفم کنه یسع چقدر لوکا

 «داخل؟ امیب تونمیم زابل؟یا»

 از تر خسته اشچهره. کردم باز رو در و دمیکش یآه

 فردا یمهمون تدارکات. بود یاگهید موقع هر

 چطور کردمینم درک هنوز و بود کرده اشخسته
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 نجایا دلش یوقت بده ادامه تیوضع نیا به تونستیم

 . نبود

 نیا تمام وجود ا دنبیرس محض به بودم مطمئن

 ششیپ سرم پشت یحساب مارگارت یدیل یخستگ

 . بود کرده ییبدگو

 «نه؟ بود یاکننده خسته روز»

 منباش مجبور که یروز هر: »گفتم و دادم باال یاشونه

 قصد که یموجود هی سر و رمیبگ دست ریشمش

 یاکننده خسته روز کنم جدا تن از رو داره کشتنم

 .«شهیم محسوب

 «شده؟ تنگ ایدر یبرا دلت»

 یتیوضع چه هیبق دونمینم اون، از شتریب یول البته»

 هب و دمیکش یقیعم نفس.« کرده امیعصب نیهم. دارن
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. ردمک نگاه داشت تن به که یرنگ دیسف یراحت راهنیپ

 و یرسم یادیز هم یراحت یهالباس با یحت

 که یمشکالت ۀهم وجود با که متاسفم. »بود یفاتیتشر

 فقط. کنمیم درست دردسر برات منم یدار نجایا

 زا یخبر تا یزود به. یکن تحمل گهید کمی هیکاف

 ...«رفتن یبرا من برسه کسینیف

 خواستمیم. »بدم ادامه نذاشت و دیپر حرفم وسط

 من همراه شب فردا یمهمان یبرا کنم درخواست ازت

 .«زابلیا یباش

 !من فردا؟ رقص یمهمان. دیماس دهنم یتو حرف

 ...«مادرت حرف جبران به یخوایم اگه»
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 نیبنابرا. زابلیا کنمیم دعوت ازت شخصًا دارم من»

 مرد به دونمیم که ییجا تا خوامیم حیصر جواب هی

 .«ینداد قول یاگهید

. هن که البته: »گفتم و دادم تکون شدت به رو سرم

 به یشباهت چیه من. بنداز من به نگاه هی. کنمینم قبول

 و شهرت تمام یخوایم. ندارم نجایا یشهر یدخترها

 «؟یبنداز خطربه رو ملکه شیپ خودت اعتبار

 چیه تو: »گفت و دیچرخ من یرو محبت با نگاهش

 دونمینم. زابلیا یندار کم آلدهیا دختر هی از یزیچ

 .«یریگیم کم دست رو خودت شهیهم چرا

 ...«مادرت»

 ازت دارم. ندارم یکار مادرم نظرات به من»

 مطمئن اگه فردا، یمهمان از بعد. کنمیم درخواست
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 نه،کینم دنبالت یخطر و افتاده ابیآس از هاآب بشم

 .«میبزن ناتهام به یسر باهم میتونیم

 دبو یجد قدرنیا یوقت تونستمینم. کردم سکوت

 .بدم رد جواب بهش

 .«یبگ تو یهرچ. باشه»

 قدم باغ در یکم یدار دوست: »گفت و زد یلبخند

 «م؟یبزن

 «شب؟ موقع نیا»

 احترام مادرم نیقوان به یگرفت میتصم که نگو»

 .«یبذار

 !«نه که معلومه»
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 شده زقرم آسمون. یبپوش ترگرم لباس هی بهتره پس»

 نرفته که ادتی. بشه شروع برف ممکنه لحظه هر و

 .« سمسهیکر فردا

 بودم گرفته جشن رو سمسیکر که یبار نیآخر

 و هاسال به یتیاهم گهید اون از بعد. بود سالم چهارده

 یتیاهم برام یشکرگزار جشن نه. بودم نداده هاجشن

 بخوام که نداشتم رو یکس من. سمسیکر نه داشت،

 .رمیبگ جشن رو یزیچ کنارش
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 نهیشوم به کینزد عمارت داخل یبزرگ کاج درخت

 . یرنگ یزهایآو یادیز یهاجعبه و بود

 «؟یکرد نیتزئ رو کاج درخت هی تاحاال»



 

Romanzo_o 2573 

 رو یرنگ یانقره یگو هاجعبه نیب از و شدم خم

. دمیدیم یگو داخل رو خودم انعکاس. آوردم رونیب

 که البته: »دادم جواب و دادم تکون آهسته رو سرم

 سمسیکر به یاعالقه چندان مادرم. دادم انجام

 کیکوچ درخت هی سال هر من خاطربه یول نداشت

 رونیب خونه از کم یلیخ اون گرچه. گرفتیم

 سمسیکر یکادو دیخر از یخبر بًایتقر و رفتیم

 گرم یهالباس به لیتبد که یبافتن یکامواها فقط. نبود

 .«شدنیم زمستون یبرا

 نرویب رو هاسهیر جعبه درون لیوسا نیب از و شد خم

 الس هر ما یول گمیم نویا که متاسفم: »گفت و دیکش

 مهادی. میداشت برق و پرزرق و شلوغ یلیخ جشن هی

 خندلب همه به و ستمیبا صاف بودم مجبور شهیهم که
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 تذکر بارها یمهمون شروع از قبل مادرم چون بزنم

 ستاد ای کنم چروک رو لباسم کنم، قوز دینبا که دادیم

 .«کنم یشکالت رو صورتم و

 اجک یسوزن یهابرگ نیب از رو دستم و رفتم جلوتر

 هاشاخه از یکی به رو یانقره یگو قالب دادم، عبور

 . دمیکش هیر به رو کاج ۀتاز عطر و کردم وصل

 «م؟یکن نیتزئ رو درخت زدن قدم یجا چطوره»

 حاال بلندش یموها. نشست لوکا صورت یرو لبخند

 یشگیهم درخشش هنوز چشماش بودن، شده ترکوتاه

 یخاص نجابت هم کردن صحبت در یحت و داشت رو

 من به متعلق تونستیم یزندگ نیا. دادیم خرج به

 ...اگه باشه
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 درونم یحس. شدیم شامل رو شرط هزاران که یااگه

 در یرشتیب یدواریام باعث من موندن شتریب گفتیم

 بهم رو لوکا یزندگ نداشتم حق من. شهیم لوکا

 . بود اشتباه نجایا من بودن. زمیبر

 خب: »گفت و دیکش جلو رو یچوب یاهیچارپا

 کردن نیتزئ واسه درخت نیا. بده بهم رو هاسهیر

 یشکرین یعصاها و یتیسکوئیب یآدمکا. بزرگه یادیز

 .«بشن زونیآو دیبا هم

 یبرا یخوب ۀدیا واقعًا کاج درخت کردن نیتزئ

 ادیز حجم به. بود زیچ همه از فکرمون شدن منحرف

 شده یبند بسته یرنگ یرنگ یکاغذها با که ییکادوها

 نیا نینفر دو فقط شما: »گفتم و دوختم چشم بودن

 «ه؟یک مال هیهد همه
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 از یخبر که ییاونجا از خب: »گفت و دیخند لوکا

 یاکادوه. کردم هیته خودم رو نایا ۀهم ستین بابانوئل

 شرط. شده آماده تو یبرا که ییکادوها ۀبعالو مادرم

 مه ناآشنا یرنگ یکاغذها نیا از ییچندتا هی بندمیم

 فراموش رو خدمه من که البته و گرفته من یبرا مادرم

 .«دارن خودشون مخصوص هیهد هی هرکدوم. نکردم

 مکنیم هیتوص یول: »گفت و آورد نییپا رو صداش

 دیشا. یکن وصل نهیشوم به رو جورابت امشب

 .«باشه گذاشته مخصوص ۀیهد هی برات بابانوئل

 .«ندارم باور خرافات نیا به من: »گفتم و دمیخند

 که یاافسانه موجودات تمام به تو! تانیکاپ الیخیب»

 به یتونیم چطور. یدار باور یکرد مبارزه باهاشون

 بندمیم شرط...بده گوش ؟یباش نداشته اعتقاد بابانوئل
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 رو یبرف یهاگوزن ۀزنگول یصدا برف شروع با

 اتاقت یتو یبرف یردپا چندتا صبح هم دیشا. یبشنو

 .«ینیبب

 یتو رو یشکرین یعصا نیآخر و زدم کمر به دستمو

 منم به اثبات خاطربه که نگو: »گفتم و گذاشتم دستش

 وت یایب یبرف و سیخ یهاچکمه با یخوایم شده که

 که نهیبب تورو زود صبح مادرت کن تصور فقط. اتاقم

 که ییفکرا تصور یحت. یریم رونیب من اتاق از

 .«ترسناکه هم بکنه تونهیم

 ورتص قدرنیا: »دیپرس و رفت نییپا آهسته دستش

 «ه؟یدیبع

 «تو؟ شدن بابانوئل ؟یچ تصور: »گفتم حواسیب
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 هک سخته برات قدرنیا...تو با من بودن: »گفت ساده

 «؟یکن فکر بهش

 لوکا بودم دواریام. بود شده خراب زیچ همه حاال و

 متاسفانه اما کنه مطرح رو یموضوع نیچن نخواد

 از رو موهام. بود آورده زبون به رو حرف نیا باالخره

 خوامینم واقعًا من: »گفتم و زدم عقب یشونیپ یرو

 کار کنمیم فکر. لوکا کنم صحبت مورد نیا در

 شب .بخوابم برم من بهتره و شده تموم بًایتقر درخت

 .«یباش داشته یخوب

 لوکا. مبست سرم پشت رو اتاق در و رفتم باال پلکان از

 رهیخ پنجره به. شدیم من ریدرگ نیا از شتریب دینبا

 نییپا آسمون از داشتن برف درشت یهادونه شدم،

 شدپویسف جا همه صبح تا بودم مطمئن و ختنیریم
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 یهابرگه دیوزیم پنجره از که یباد. شدیم

 اتاق یتو رو پدرم یمیقد یهاکتاب و هانوشتهدست

 . بود کرده پخش

 ور زیچ همه کنجکاو ۀخدم دنیکش سرک قبل تا دیبا

 یدیل یبرا خدمه که نبودم مطمئن. کردمیم جمع

 از رو هابرگه یکی یکی. کننینم ینیخبرچ مارگارت

 یاکلمه به چشمم. کردم جمع نیزم کف و تخت ریز

 .شد خشک هوا یتو دستم و خورد
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 دهکر قیتحق بادپا مورد در کامل ۀصفح پنجاه پدرم

 مورد در اکثرًا و بودم خونده رو تمامش من که بود

 مورد در ای بود شده دهید یهلند که بود ییهامکان
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 نیلورب قلب اون بود نوشته یحت. یهلند نیبلور قلب

 قلب داخل که بود مهم یزیچ داشت، تیاهم که نبود

 دوباره قطرات اون شکستن با و شدیم یدارنگه

 االن احتمااًل و بودن رسونده یهلند به رو خودشون

 چشمم حاال اما. داشت دیجد یبلور قلب هی یهلند

 اون یتو که یکلمات. بود خورده یاتازه کلمات به

 . بود نشده بهش یااشاره صفحه پنجاه

 نیا. موند رهیخ کاغذ یباال حروف به چشمم

 لیساو با که بود ییهابرگه از یکی یباال نوشتهدست

 یخطدست. بودم برداشته خونه از پدرم ۀموند یباق

 رو مادرم خط سرعت به. پدرم خط دست با متفاوت

 و دبو داده رییتغ رو هاادداشتی از یکی مادرم. شناختم

 . ودب کرده ادداشتی پدر دفتر یتو رو اطالعاتش انگار
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 اعطم یهاتانیکاپ زدن گول به اقدام مرگ سال انیسال

. اشهب داشته کارهاش به یدگیرس یبرا یخادم تا کرده

 مرگ سمت به رو ایدر ۀگمشد ارواح که یکس

. کرده خدمت مرگ به هاقرن یهلند. کنه تیهدا

 داشته یتانیکاپ که اسزنده یزمان تا فقط یهلند یکشت

. داره تیهدا یبرا یتانیکاپ به ازین شهیهم یهلند. باشه

 خورهیم وندیپ یهلند یزندگ به شیزندگ که یتانیکاپ

 تانیکاپ. نداره رو یهلند کردن ترک ۀاجاز هرگز و

 رو یکشت خودش دلخواه به تونهینم هرگز یهلند

 تونهیم یکشت تانیکاپ بار کی سال ده هر. کنه ترک

 اون ریغ در بذاره، یخشک یرو پا آزادانه روز کی

 تانیکاپ. مونهیم سرگردون ایدر یرو شهیهم صورت
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 که بشه، رها یکشت از تونهیم یزمان تنها یهلند

 .کنه شکشیپ یهلند به خودش یجا رو یخونهم

 ...هشیهم! باشه داشته تانیکاپ هی دیبا شهیهم یهلند

 داده جواب هاسوال یتمام. شد باز هاگره یتمام انگار

 ...شد

 ازین...من به ازین بادپا و داشت ازین تانیکاپ هی به یهلند

 ...بشه شکشیپ یکشت به که یکس به

 یهلند یهاعرشه یرو رو بادپا یجا بتونه که یکس

 !برگردونه بادپا به رو یآزاد و رهیبگ

 ...خونهم هی
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 ۀمعامل زا یچیسرپ با! نبود یهلند تانیکاپ نیاول بادپا

 رو ابادپ بود گرفته میتصم مرگ همون ای رایس را،یس

 هب لیتبد کهنیا از بهتر یمجازات چه و کنه مجازات

 یقبل تانیکاپ. بشه یهلند یبرا یدیجد تانیکاپ

 شده گرفته خدمت به رایس توسط روحش احتمااًل

 رو یانتیکاپ دیبا رایس ای. داشت وجود راه دو پس. بود

 هک بود نیا یمعنا به نیا که کردیم یقبل نیگزیجا

 کی قطف ای کرده، ریاس ای نابود رو یقبل تانیکاپ رایس

 . بشه یکشت به شکشیپ تونستیم خونهم

 !داشت خبر. داشت خبر ازش مادرم یاال که یزیچ

 ...خوادیم یچ یبرا رو من بادپا دونستیم

 یشکست. شکست نهیس یتو قلبم کردم، احساس

 اب مادرم. بود آورده سرم امیلیو که ییبال از تردردناک
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 شپدر یآزاد. بود رفتهیپذ رو هیقض نیا کامل یآگاه

 بود یمرد با رابطه ۀجینت که یدختر اسارت یازا در

 در من دونستیم مادرم. نداشت بهش یحس چیه که

 یجا به منو و کنه عوض رو خونه تونستیم خطرم،

 ماا باشم پنهان بادپا یهاچشم از که ییجا. ببره یدور

 . بود نکرده رو کار نیا

 یبرا نیگزیجا ۀنقش هی. بود خونهم هی هم، امیلیو

 . باشه نکرده دایپ منو بادپا که یوقت

 بادپا .بود خطر در امیلیو کردمیحسم قلبم ته از قًایعم

 رد بود دوم ۀنقش هی فقط اون. خواستینم رو امیلیو

 دیلک کردن دایپ مراحل از تونستمینم من که یصورت

 نس به دنیرس از قبل تا ای ببرم، در به سالم جون
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 از شدیم مجبور بادپا موقع اون مردم،یم یجوون

 . کنه استفاده امیلیو

 ...بودم زنده من که حاال

 ...داشتم رو رنیس یآوا و ققنوس یآوا که حاال

 ...بود خطر در امیلیو

 ...نداشت بادپا یبرا یارزش چیه گهید امیلیو

 .بمونه زنده که نداشت یلیدل پس

 اشک از صورتم و شدن مچاله انگشتام نیب کاغذها

 یتو بادپا خون کهنیا از بار نیاول یبرا. شد سیخ

 . شدم متنفر خودم از بود هامرگ

 شدت از چشمام. بودم متنفر نحس نسبت نیا از

 یهاشعله نیب انگار قلبم و سوختنیم اشک هجوم
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 دهیکش زحمت چقدر...زمیعز پدر. بود افتاده نهیشوم

 در کردیم فکر که یخطرات تمام از رو من تا بود

 شده مچاله یکاغذها تمام. داره نگه دور هستن نیکم

 هم یرو رو دندونام. ختمیر نهیشوم ۀشعل داخل رو

 گرفتیم شکل درونم داشت که یغیج از تا فشردم

 . کنم ممانعت

 داشت؟ رو بابانوئل ۀیهد و جوراب انتظار لوکا

 زا من سرنوشت انداختم، دستم اهیس کف به ینگاه

 !بود خورده رقم اهیس اول
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 در ور یاصل رکیت به متصل یهاطناب از یکی امیلیو

 دهش رهیخ یابر و ستارهیب آسمون به و گرفته دست

 از یمین در احتماال و رفتیم یسرد به رو هوا. بود

 اما ایدر یرو. بود کرده دنیبار به شروع برف کشورها

 .بود شیپ در طوفان

 ااًلاحتم حاال کهنیا به. کنه فکر زابلیا به کرد یسع

 دیشا و نشسته لوکا با گرم یانهیشوم کنار زابلیا

 هب کرد یسع. بودن برف بارش شروع یتماشا درحال

 هی ،تیامن گرم، خونه هی. کنه فکر یشتریب اتییجز

 که یاخانواده از شاد یریتصو و عشق مرفه، یزندگ

. کنه فراهم بل یبرا تونهینم خودش دونستیم

 گزنده و تلخ حس. شد فشرده اشنهیس در یزیچ

 .زدیم شترین قلبش به که یحسادت
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 بارکتفال یزندگ هی از شتریب یزیچ تونستینم هرگز

 . کنه شکشیپ بل به رو ایدر یرو

 ازین بهشون چرا بادپا نفهمه هرگز بل بود دواریام

 .داشته

 ور بادپا هدف که باشه یکس تنها خودش بود دواریام

 ابادپ با تنها نجایا بود خواسته نیهم یبرا. دونهیم

 .بشه مواجه

 .کنه دایپ نجات زابلیا تا کنه میتسل رو خودش

 دواریام دیبا. داشت هاشرگ در رو بادپا خود هم اون

 .باشه یکاف بادپا یبرا نیهم بودیم

 رجلوت یکم ییجا و پوشوند رو ایدر سطح یظیغل مه

 . برداشت شکاف ایدر
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 .«نمیبیم آب رو یزیچ هی تانیکاپ»

 ریز زا میعظ یکشت بیمه ییصدا با. بود نیهم منتظر

 شدن باعث پرتالطم امواج. شد دهیکش رونیب ایدر

 .بخوره یتکون کسینیف یکشت

 تمام از آب. دوخت چشم مقابلش صحنه به

 یشتک. ختیریم نییپا آبشار مثل یکشت یهاقسمت

 نانچ. پاره پاره یهابادبان با یرنگ اهیس یالجثهمیعظ

 یور. بود دهیند رو رشینظ امیلیو حالتابه که بزرگ

 هستادیا یمرد دماغه، به کینزد عرشه، ییجلو قسمت

 .بود رهیخ او به میمستق و

. نهیبب رو یهلند ارواح وضوح به تونستیم

 چندان آب ریز یزندگ هاسال خاطربه که ییهاملوان

 .نداشتن انسان به یشباهت
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 :کرد زمزمه آهسته

 ...«پدربزرگ امآماده من»

 . دیکش طول زدن بهم پلک کی اندازه به

 دهیکش هیشب. دیشن سرش پشت از رو یژیق ژیق یصدا

 .زدهنم یچوب یالوارها یرو ییپا شدن

 نمک و دیرس مشامش به یماه یدگیگند تند یبو

 .ایدر

 بود کرده انیغل وجودش در که یاضطراب کرد یسع

 کرده تالش ش،یزندگ یروزها تمام. کنه کنترل رو

 دپابا مقابل نجایا کهنیا یبرا. یروز نیچن یبرا بود

 ازب اما بود، کرده فرق طیشرا حاال گرچه. رهیبگ قرار

 .کردیم احساس رو کودکانه اضطراب همون هم
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 یموجودات دست از که دیشن رو افرادش ادیفر یصدا

 .زدنیم ادیفر بودن کرده حمله بهشون انهیوحش که

 راهمف یبرا. کرد فکر لوکا کنار بل ریتصو به دوباره

 رو کار نیا دیبا بل، یبرا یسرنوشت نیچن کردن

 کردیم

 هب اگه یحت کردیم حذف رو خطر نیتربزرگ دیبا 

 .شدیم تموم خودش یزندگ متیق

 که کرد نگاه یمرد یهاچشم به و برگشت عقب به

 ردهنک یرییتغ چیه حاال تا شیپ سال نیچند از انگار

 .بود

. نداشت مقابلش مرد صورت یرو یریتاث چیه یریپ

 و بود رنگ یخاکستر هنوز بلندش یهاشیر

 رو قبل تیشفاف هنوز روحشیب و زیت یهاچشم
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 و جلبک بدنش از ییهاقسمت یرو. داشت

 ارانگ بودن، دهیچسب ییایدر پوستسخت موجودات

 . باشن بدنش از ییجز که

 با شییایدر یخدمه از تا یس کینزد سرش پشت

 ازشون سبز یهاجلبک که حدقه از یخال ییهاچشم

 یباق یخدمه ده کیتار ییهالبخند و بود زده رونیب

 رو مانندشون اره یهادست و گرفته رو یکشت مونده

 .بودن گذاشته افرادش گردن ریز

 کردمینم فکر قتایحق...یشد موفق باالخره پس»

 رتپد به داشتم انتظار. یباش داشته رو اشییتوانا

 رانگا خب اما. نخور درد به عرضهیب هی ،یباش رفته

 .«پدرت تا یهست من به هیشب شتریب
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 یصدا با رو جمالت نیا یکس بود آرزوش یروز

 یزیچ نیمنفورتر نسبت نیا امروز اما بگه بهش بلند

 . داشت یزندگ در که بود

 یهادست به امیلیو نگاه گذاشت، جلوتر یقدم بادپا

 هی یهادست هیشب موند، رهیخ مانندش چنگک

 سرش رو بال نیا آب ریز موندن هادهه. بود خرچنگ

 آورد؟یم

 شتباها نیتربزرگ زابلیا کشتن با بود کینزد گرچه»

 ارزشه، با الماس هی مثل زابلیا! یبد انجام رو عمرت

 به خودت ارزشیب جون خاطربه یشد حاضر چطور

 «ش؟یبنداز خطر

 . شدن فشرده هم یرو امیلیو یهالب
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 تا نجامیا من و یخوایم خودت یبرا ینیگزیجا تو»

 ور زابلیا چطوره پس. کنم یهلند شکشیپ رو خودم

 .«یکن فراموش

 .انداخت هیسا بادپا یهاچشم یتو تمسخر

 ؟یسته یهلند یتانیکاپ قیال یکنیم فکر واقعًا تو؟»

 زابلیا یوقت تا نه. نداره یتیاهم برام تو ارزشیب خون

 کدوم داشتم شک شهیهم...ققنوس صاحب. هست

 درست شهیهم حدسم د،یبش آوا صاحب دیتونیم

 فکر. جسورم دختر یاال از یفرزند زابل،یا. بوده

 بده؟ من به رو آوا سه و فلوت شهیم حاضر یکنیم

 آزاد یهلند از االن تونمینم من پس! نه که معلومه

 لزابیا شهیم باهاش که هیزیچ تنها یهلند چون بشم
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 مثل...هیلجبازو غد دختر نه؟ مگه کرد مجبور رو

 ...«یانهیک لجباز، با،یز. مادربزرگش

 

. یبش کینزد بهش ذارمینم: »دیغر نیخشمگ امیلیو

 .«زابلیا جز یباش داشته یتونیم یخوایم یهرچ

 نییتع من یبرا یبخوا که یاون از ترکیکوچ تو»

 زانیم .ندارم یاجیاحت بهت گهید من. پسر یکن فیتکل

 تالش شهیهم...عمرت یکوتاه به بود کوتاه مصرفت

 !«یریقح تانیکاپ هی فقط تو اما یباش من هیشب یکرد

 شده چفت یهادندون نیب از شد، مشت امیلیو دست

 قدرناو! کریب یلیب یبود ریحق یروز هی هم تو: »دیغر

 از مکدوچیه. یکرد رو رایس به صالیاست با که ریحق

 فقط تو! رکیب یلیب ستین خودت به متعلق افتخاراتت
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 نتونست یحت که یبود یاعقده بدبخت هی

 .«داره نگه رو اشخانواده

 !«بسه: »زد ادیفر بادپا

 آهسته رو هاشچنگک. شد پخش عرشه رو صداش

 ادیپ رو زابلیا من نه چه یبخوا چه: »گفت و زد بهم

 دمآ یحت نه. بشه مانعم تونهینم یزیچ چیه و کنمیم

 ...«تو مثل یمفلوک

 نمک فکر: »گفت و دیچرخ یکشت دور تا دور نگاهش

 ماا. بشه ناراحت یکم پدرش یکشت خاطربه زابلیا

 تمرگ از نکنم فکر گرچه...زابلهیا یبرا امیپ هی نیا

 !«بشه ناراحت

 یاستخوان اره نیچند و کرد یااشاره سر حرکت با

 .کردن حرکت زمانهم



 

Romanzo_o 2597 

 خون و شد یمبهم خرخرها به لیتبد ادهایفر یصدا

 . کرد سیخ رو عرشه کف

 ات وفادارانه که یاخدمه به شده خشک یبدن با امیلیو

 .دوخت چشم بودن مونده کنارش انتها

 دهزن یتونستیم یدادیم لیتحو بهم رو زابلیا اگه»

 درست ینتونست هرگز که فیح اما پسر یبمون

 !«یکن انتخاب

 .دیکوب بهم بار سه رو هاشچنگک بادپا

 ...تق...تق...تق

 و افتاد یکشت جون به هولناک یلرزش با یشکاف

 شکافته یدرزها یتمام از فشار با آب بعد یلحظات

 .ختیر یکشت به شده
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 شد دور شدن غرق درحال یکشت از یآرام به یهلند

 .کرد حرکت دیجد یهدف سمت به و
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 زابلیا

 با بود، کرده اماحاطه یگرم یآغوش کردم، باز چشم

 یگرما و هوا یسرما از یناش رخوت حس

. کردم باز چشم بود گرفته رو دورم که ییهادست

 قرار صورتم از یکینزد ۀفاصل با امیلیو صورت

 ترمحکم دورم دستش بدنم، حرکت حس با. داشت

. دهمون صبح تا هنوز دلبر؟ یشد داریب: »گفت و شد

 «م؟یبخواب شتریب کمی چطوره
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 زده شوک من و کرد پنهان موهام نیب رو صورتش

 . کنهیم کاریچ نجایا بفهمم کردم یسع

 «؟یکنیم کاریچ من اتاق یتو نجایا تو»

 گفت و دیکش یاازهیخم شد، باز آلودخواب چشماش

 «باشم؟ همسرم اتاق یتو دینبا: »

 نیب از خواستم. بود شده خبر چه نجایا همسرم؟

 هردو شدم متوجه که بکشم رونیب رو خودم دستاش

. نبود زیت و سرد قالب از یاثر. هستن گرم دستش

. شد سست دوباره بدنم دم؟یدیم خواب داشتم

 ماه کل: »گفت و کرد حرکت موهام نیب انگشتاش

 زودتر که کردم یروزشمار بودم ایدر یرو که گذشته

 .«بود شده تنگ اتواسه دلم. خونه برگردم
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 و بود بارون ستاره هاشچشم کردم، نگاه صورتش به

 تهآهس و نشستن میشونیپ یرو هاشلب. دیدرخشیم

 : زد لب

 من. بوده یبد شنهادیپ موندنت خونه کنم فکر»

 ردوه یول بدم خودت به رو یکشت یتانیکاپ حاضرم

 سفر هی ه؟یچ نظرت هوم؟. میباش عرشه یرو هم کنار

 «؟یجیف سواحل به

 دهید عمرم به که بود یلبخند نیتریواقع لبخندش

 هاشچشم و دنیلغز امگونه یرو انگشتاش. بودم

 نیچن پس: »گفتم آهسته. بودن رهیخ بهم مشتاقانه

 .«داره یحس

 «دلبر؟ یچ»
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 تو با...بودن تو کنار نبود، ماجراها نیا تمام اگه»

 .«داشت یحس نیچن کردن یزندگ

 «ماجراها؟ کدوم»

 یزیچ بست، رو گلوم راه یزیچ کردم احساس

 دونستمیم قلبم ته از چون. دلخراش و دردناک

 زهرگ ما. ستین یواقع کنمیم تجربه دارم که یآرامش

 چیه هرگز. میکن تجربه رو یآرامش نیچن نبود قرار

 من ۀشد خراب ۀرابط و گشتیبرنم عقب به یزیچ

 . شدینم اول روز مثل وقتچیه امیلیو و

 «؟یکنیم هیگر یدار»

 .«هن که معلومه نه: »گفتم و دادم تکون آهسته رو سرم

 ...«کن نگاه من به یه»
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 . گرفتم باال رو سرم

 حلش مینتون ییدوتا تو و من که ستین یمشکل چیه»

 من...نهیهم نیآفر! دختر بخند باش زود نه؟ مگه. میکن

 .«بذارم تنهات ستین قرار هرگز

 نیب ییجا اشبوسه. شدم فشرده آغوشش در محکم

 که یزمان تا: »کرد زمزمه گوشم یتو و شد گم موهام

 .«کنمیم تالش ازت محافظت یبرا باشم زنده

 سرما احساس ناگهان به و شد محو شد، دور صدا

 ییسرما. داد زیانگرخوت یگرما به رو خودش یجا

 ...رحمانهیب

 یبرف و افتاد اتاق ۀپنجر به نگاهم شدن، باز هامچشم

 و بود یخال تخت. بود کرده دپوشیسف رو نیزم که

 یاشک قطره. بودم لوکا عمارت اتاق در هنوز من
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 ییبایز یایرو. دیچک نییپا چشمم ۀگوش از مزاحم

 .بود

 اشتجربه تونستمینم هرگز که یعاد یزندگ یایرو

 .کنم
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 برف به شهیش پشت از و کندم دل خوابرخت از

 ودب ادیز برف ارتفاع. دوختم چشم نیزم یرو نشسته

 رو دستم. بود دهیبار آسمون شب تمام یعنی نیا و

 هب چشمم نهیآ انعکاس در و دمیکش شهیش بخار یرو

 یرو اتاق وسط. افتاد سرم پشت ییکادو ۀجعب

 رنگ قرمز کاغذ با یبزرگ بًایتقر ییکادو ۀجعب نیزم

 لوکا طرف از قطعا که یاهیهد. بود ییطال روبان و
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 لباس. کردم باز رو جعبه و دمیکش رو هاربان. بود

 یهادستکش با با،یز و دوخت خوش رنگ ییطال

 . ییطال ییهاکفش و دیسف

 اما. بود کرده رو زیچ همه فکر امشب یمهمون یبرا

 یادلشوره حس داشتم؟ یبد حس قدرنیا چرا

 .آزاردهنده

 یسع و گذاشتم نهیس ۀقفس یرو آهسته رو دستم

 هکنیا از. بود قراریب دلم. بکشم قیعم نفس کردم

 یرو من یجا. بودم زاریب باشم اتفاقات از خارج

 .بود ایدر یرو نبود، یخشک

 و دمیپر جا از پنجره ۀشیش به یزیچ برخورد با

 که شدم رهیخ کسینیف اهیس ۀیسا به زدهوحشت

 رو مدست و رفتم باال تخت از. زدیم بال پنجره پشت
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 یسرد باد شد باز که پنجره. رسوندم رهیدستگ به

. شد داخل گزنده یسرما همراه ققنوس و دیوز داخل

  :گفت ذهنش یصدا با و داد تکون رو سشیخ یپرها

 .«دارم یخوب یخبرها»

 !باالخره

 ندبل صبرانهیب. شدمیم وانهید داشتم یخبریب از

 «خب؟: »گفتم

 هیقب و اینا و کارال. شدن ادهیپ ناتهام در یکشت ۀخدم»

 الدنب کارال. رفتن و شدن یاجداگانه یهایکشت سوار

 هماهنگ مشغول هم اینا و رفت دشیجد یزندگ

 .«نجایا سمت به پلس دارک تیهدا یبرا کردن

 .زدم لبخند و نشست صورتم یرو آرامش
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 جانیا یشتریب مدت ستین قرار پس خوبه...خوبه»

 یخفگ احساس داشتم واقعًا گهید. باشم یزندان

 .«کردمیم

 :داد هشدار ققنوس یصدا

 .«مونده گهید خبر هی فقط»

 .دوختم چشم بهش منتظر

 آب سطح یرو رفتیم انتظار که طورهمون یهلند»

 پدرت یکشت یعنی کسینیف یکشت ریمس و شد داریپد

 .«بست رو

 هم باز اما داشتم رو انتظارش. شدم خکوبیم

 .بود دهیبر رو امانم اضطراب

 «خب؟»
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 تهکش مونده یباق ۀخدم تمام: »گفت آرامش با ققنوس

 .«شد دیناپد رآبیز یهلند و شد غرق یکشت. شدن

 یگیم یدار گرفت؟ رو بادپا یجا امیلیو یعنی»

 «ه؟یهلند صاحب االن امیلیو

 قطف بادپا: »گفت و داد تکون نه ۀنشون به رو سرش

 هب فعاًل که بهتره نیبنابرا. زابلیا خوادیم تورو

 .«ینکن فکر ایدر به برگشتن

: دمز ادیفر بلند یصدا با گهیم داره یچ نبود مهم برام

 «گرفته؟ اونو بادپا کجاست؟ امیلیو»

 ،یکشت تانیکاپ. نهیهم دوم خوب خبر. زابلیا نه»

 ریز به یکشت یوقت لیو تانیکاپ. شد غرق یکشت همراه

 .«بود ستادهیا عرشه یرو هنوز رفت آب
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 و خوردم تلوتلو. شد یخال پاهام ریز کردم احساس

 دبرخور کمد یچوب ۀلب به کمرم پشت رفتم، عقب

 . کرد

 ...«ینکرد کمکش...یبود اونجا تو»

. یریگب انتقام یخواستیم. رهیبم لیو یخواستیم تو»

 .«مکن مراقبت صاحبم از دارم فهیوظ فقط من یثان در

 ...نه

 امانتق من...بکشه درد...بکشه زجر لیو خواستمیم من

 ...اما خواستمیم

 نشده راحت المیخ چرا بودم؟ نگرفته آرامش چرا

 خواستم؟ینم نویهم مگه بود؟

 !نه دیکش ادیفر درونم از یزیچ
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 .«اونجا برگرد»

 . شد سوال عالمت از پر ذهنش

 نشون رو یاگهید ریتصو من به سرنوشت خواهران»

 .«دادن نشون رو یاگهید انیپا. دادن

 میتصم. مهیتصم هزاران یبرمبنا سرنوشت زابلیا»

 یدیام دیشا. باشه داده رییتغ رو ندهیآ دیشا امیلیو

 .«باشه کرده درست تو نجات یبرا

 نیهم...کن داشیپ و برگرد...یبرگرد دیبا! نه! نه»

. کسینیف یگردیبرنم ینکرد دایپ رو امیلیو تا! حاال

 !«دستوره هی نیا

 زیهرچ ای بودم دهید که بود یواقع خواب ریتاث تحت

 ...یاگهید
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 هم رو گهید نفر کی یحت دادن دست از یآمادگ من

 ...بودم داده دست از یکاف حد به. نداشتم

 . شدیم کشته دینبا یاگهید کسچیه نه امیلیو نه

 زودتر ،یکن قبولش زودتر یهرچ. زابلیا مرده اون»

! هتوئ دنبال یهلند. یبش مسلط خودت یرو یتونیم

 ...«زابلیا بمون دور ایدر از. نکن فراموش نویا

 !کسینیف یدادیم نجاتش دیبا: »دمیغر ذهنم یتو

 تمام و بادپا! نداره یتیاهم چیه من یبرا یهلند

 .«جهنم به برن توننیم مزخرفش اهداف

 دنید با اگه: »گفت و ستادیا پنجره ۀلب ققنوس

 ات اگه البته. کنمیم رو کار نیا یشیم آروم اشجنازه

 .«باشه نشده هاکوسه ۀطعم االن

 .شد دیناپد آسمون در و کرد پرواز
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 یوت ییصدا انگار. دیکوبیم نهیس در واروانهید قلبم

 ...مرده اون...مرده امیلیو زدیم ادیفر سرم

 ...احمق...احمق...احمق

 ستادهیا عرشه یرو لحظه نیآخر تا بود گفته کسینیف

 داشته یاافسانه مرگ هی ستین قرار تو...احمق. بود

 ...یریبم من یجابه ستین قرار ،یباش

 . دشیم تکرار سرم یتو انگار حاال خوابم یتو یصدا

 تالش ازت محافظت یبرا باشم زنده که یزمان تا»

 .«کنمیم
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 درون رو نفرت بودم کرده تالش مدت نیا تمام

 آماده امیلیو کشتن یبرا رو خودم. بدم رشد خودم

 ...یروز نیچن یبرا. کنم

 چرا اام کردمیم یکوبیپا دیبا بودم،یم خوشحال دیبا

 خاطرهب اندرو گرفت؟یم شیآت نهیس یتو داشت قلبم

 تهرف مرگ یپا تا امیلیو خاطربه من بود، مرده امیلیو

 کار داره کردیم فکر اون زد بینه ذهنم یصدا. بودم

 وت...خودش خاطربه نه بادپا خاطربه. کنهیم یدرست

 جان...فلور زابل،یا یشد یادیز یهامرگ باعث هم

 نجات یبرا. شدن کشته تو خاطربه همه...یمیج...الک

 رغرو یبرا! گنج به تو دنیرس یبرا! تو کردن دایپ

 ...یستین امیلیو از بهتر تو...اتخودخواهانه
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 ور پاهام و نشستم تخت یرو سرد و زده خی یبدن با

 ۀانداز به من! بودم مقصر هم من. دمیکش درآغوش

 دمبو کرده انتخاب رو یریمس من! بودم مقصر امیلیو

 ام طور،نیهم هم امیلیو. نداشت یبرگشت راه چیه که

 از که یدرد یبرا من. میبود هامونانتخاب مسئول

 یبرا نه بودم انتقام دنبال بودم دهیکش امیلیو انتیخ

 .اندرو مرگ

 شهیهم که یمن ریتقص. بود خودم ریتقص اندرو مرگ

 ات کرد بزرگش که پدرم ریتقص بودم، داده زجرش

 رو راه نیترراحت من. کنه فدا من یبرا رو خودش

 ۀهم که بود نیا راه نیترراحت. بودم کرده انتخاب

 رو نفر هی همون و کنم یخال نفر کی سر رو خشمم

 . بدونم زیچ همه مقصر
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 جان یماجرا در امیلیو نقش شدن مشخص با حاال

 زا یخبر گهید پدرم، یهانوشته دست خوندن با الک،

 به ود،ب نیسنگ قلبم. نبود کورکننده نفرت و خشم اون

 ...انوسیاق یانتها شده غرق یکشت هی ینیسنگ

 همون با و شدم بلند. دادمیم لوکا به رو خبرها دیبا

 دیبا .رفتم رونیب اتاق از داشتم تن به که ییهالباس

 .شدمیم حرکت ۀآماد زودتر هرچه
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 دهیرسن وارید یانتها به رفتم، نییپا رو چیمارپ پلکان

 جاسر یبلند بًایتقر مانند تشر یصدا با که بودم

 انگار و بود سیخ هنوز صورتم. شدم خشک

 یدیل یصدا. نداشتن اومدن بند توان هاماشک
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 شده کنترل یخشم با داشت که دمیشن رو مارگارت

 تحمل رو دختر اون حضور قراره یک تا: »گفتیم

 حرف موردت در دارن شهر تمام هم حاال نیهم کنم؟

 اومده قرار یبرا که ییدخترها تمام. پسرم زننیم

 دختر اون صرف داره وقتت تمام. یزد پس رو بودن

 هربار...دیخر و یروادهیپ ،یسواراسب صرف. شهیم

 یفتگ...ستین یدرست رسم نیا. یگردیبرم هیهد هی با

 موندنش یول قبول باشه کرده، کمکت دختر اون

 !«ستین درست نجایا نیا از شتریب

 و کردیم صحبت ترآهسته دم،یشن رو لوکا یصدا

 .کنه آروم رو مادرش داشت یسع

 یفکر چه گرانید نداره یتیاهم اصاًل من یبرا مادر»

 نه هستم، درجه عیترف دنبال گهید نه من. کننیم
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. کنم یزندگ خودم واسه خوامیم. قصر با شتریب ۀرابط

 .«باشم کرده انتخابش خودم که یزن با

 رو زادهاشراف دختر همه نیا ؟یگیم یدار یچ»

. یکن انتخاب رو نشیبهتر دیشا تا دادم نشون بهت

 هب چقدر یکن وصلت یسلطنت خاندان با اگه یدونیم

 «شه؟یم اضافه ما یخانوادگ ثروت

 شدیم حاال اما. نمیبب رو کدومچیه ۀافیق تونستمینم

 .کرد حس لوکا یصدا در رو خشم

 یزندگ خودم یبرا دارم شده که هم بار هی یبرا من»

 دختر اون. خودم دل یبرا خودم، آرامش یبرا. کنمیم

 با اگه و مونهیم نجایا بخوام من که یزمان تا

 عمارت دونمیم مادر، یدار یمشکل نجایا حضورش
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 آرامش یبرا تا کنم آماده برات رو شهر از خارج

 .«یبمون اونجا یمدت شده که هم خودت

 ۀخون از منو یدار: »گفت ناباورانه مارگارت یدیل

 «؟یکنیم رونیب خودم

 منه عمارت نجایا اما. بگم نویا مجبورم که متاسفم»

 دارم قصد و دارم دوست رو دختر اون من. مادر

 یلیخ کنه قبول اگه. کنم ازدواج یتقاضا ازش امشب

 هب تو و کنمیم برگزار بزرگ ازدواج مراسم هی عیسر

 .«یرسیم آرزوت

 دبع و شد قطع مارگارت یدیل نفس انگار لحظه چند

 ناال ایخدا. کنمیم غش االن: »گفت فیضع ییصدا با

 اون چرا زادهاشراف...همه نیا نیب...کنمیم غش

 ...«دختر
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 دمیشن رو شدیم کینزد هاپله به که ییهاقدم یصدا

 هوقت یلیخ کردن غش لهیح: »گفت که لوکا یصدا و

 .«یکن آماده رو خودت بهتره. مادر نداره اثر گهید که

 اشکم غرق صورت و من دنید با دیرس که هاپله سر

 .باشم دهیشن رو زیچ همه نداشت انتظار. خورد کهی

 و کنه سکوت تا کردم اشاره و بردم باال رو دستم

 .ادیب دنبالم
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 به هن صحبتمون یصدا تا بستم سرمون پشت رو درها

 ۀخدم گوش به نه و برسه مارگارت یدیل گوش

 و باشن من دوروبر کردنیم یسع که یکنجکاو
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 لوکا. کنن دایپ هاشونصحبت یبرا یداغ یخبرها

 : گفت بالفاصله

. بلزایا متاسفم. یدیشنیم رو ییحرفا نیچن دینبا»

 ...«حد از شیب یکم فقط اون نداره یبد قصد مادرم

 باشه، داشته یتیاهم امواسه حرفاش کهنیا بدون

 .«مرده امیلیو: »گفتم مقدمهیب

 و زد پلک چندبار شد، قطع حرفش و موند باز دهنش

 ...مکث یکم. بست رو دهنش آهسته بعد

 ه،گرفت رو راهش یجلو یهلند یکشت گفت ققنوس»

 ات امیلیو گفت. شده غرق یکشت و کشته رو خدمه

 .«بوده یکشت ۀعرش یرو هیثان نیآخر

 .«بود یشجاع مرد امیلیو تانیکاپ. متأسفم»
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 نیهم به چرا...کردیم استفاده یماض فعل از چرا...بود

 باورش تونستمینم من چرا بود؟ کرده باور یراحت

 مقلب و عقل. بودم متضاد یهاحس کشمکش در کنم؟

 نیا و رنیدربربگ رو واحد احساس کی تونستنینم

 ودب شده بلند اریاختیب که ییصدا با. بود آورعذاب

 رفک که بزدل هی! احمقه بزدل هی اون شجاع؟: »گفتم

 من! بخشمشیم من رهیبم من یجا اگه کرده

 نداشت حق اون! بخشمشینم هرگز! بخشمشینم

 ور خودش نداشت حق! رهیبگ رو میتصم نیا ییتنها

 دروغ بهم نداشت حق...کنه شکشیپ من یجا

 ...«متنفرم امیلیو از...متنفرم ازش...بگه

 ینیسنگ امنهیس یرو لحظات نیا تمام که یبغض

 هیگر ریز بلند یصدا با و دیترک یحباب مثل کرد،یم
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 از یادیز حجم داشتم؛ شدن رها احساس. زدم

 ییاج انگار حالتابه ققنوس تولد بدو از که احساسات

 اماراده یناگهان کاماًل حاال بود، شده حبس وجودم از

 .بود دربرگرفته رو وجودم تمام و شکسته درهم رو

 حس و رمیبگ رو احساساتم فوران یجلو تونستمینم

 تموم هاماشک کنم هیگر هم ایدن آخر تا اگه کردمیم

 .ستنین یشدن

 آغوش به منو و شدن حلقه دورم لوکا یهادست

 ازش...متنفرم ازش: »زدم لب کنانهقهق. دنیکش

 ...«متنفرم

 یگرید و گرفت قرار کمرم پشت هاشدست از یکی

 رو سرم آهسته که طورهمون رفت، فرو موهام نیب

. زابلیا کن یخال رو خودت: »گفت کردیم نوازش



 

Romanzo_o 2622 

 انباشته درونت قدراون نفرت و خشم اندوه، غم، نذار

 که یدونیم هم خودت. کنه اهیس رو قلبت که بشه

 ونچ یهست یعصبان فقط تو...یستین متنفر ازش

 ،یدار دوستش وجود تمام با که یمرد از یتونینم

 نهیک نیا ت،یعصبان نیا خشم، نیا. یباش داشته نفرت

 که یدونیم خودت چون. نهیهم خاطربه اشهمه

 تورو نیهم. یدار دوست رو امیلیو قلبت ته هنوز

 هم خودت به شهیم باعث نیهم. کنهیم یعصبان

 هک یبقبولون خودت به زور به یبخوا و یبگ دروغ

 ازش یزد داد صورتش تو که یهربار. یمتنفر ازش

 برات هنوز که زدیم ادیفر برعکس چشمات ،یمتنفر

 .«داره تیاهم
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 یاگوشه و کنن سیخ رو راهنشیپ هاماشک داد اجازه

 نوازشم یجور. شد دهیچروک مشتم نیب لباسش از

 کعروس که بودم یاساله ده ۀدختربچ انگار که کردیم

 . کرده گم رو محبوبش

 ات یزیبر اشک دیبا. کن هیگر خوادیم دلت هرچقدر»

 یقو دیبا گنیم که ییآدما از متنفرم...یش سبک

 بورمج...بده بروز رو احساساتت. ینکن هیگر و یباش

 .«یکن تحملش ییتنها یستین

 هفاصل اشنهیس از رو سرم شدن، تموم هامهیگر یوقت

 رو اشک یسیخ و دیکش چشمام ریز رو دستش داد،

 . کرد پاک

 نیابرابن. سراغت ادیم حتمًا لیو تانیکاپ از بعد بادپا»

 از بعد دافر. میباش یترامن یجا به رفتن فکر به بهتره
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 یفکر هی شد، تموم یمهمون نیا ۀدغدغ کهنیا

 تیامن در میبتون که باشه یراه دیشا باشه؟ میکنیم

 «؟یدار اعتماد بهم. میبرسون ناتهام به رو خودمون

 هک یکس تنها حاال. دادم تکون آره ۀنشون به رو سرم

 . بود لوکا داشتم اعتماد بهش

 و حمام یبر تا زنم،یم صدا رو خدمه. خوبه»

 .«یبپوش رو لباست کننیم کمکت ،یبرگرد
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 داده اجازه و بودم دهیپوش خدمه کمک به رو هاملباس

 قرمز یهاگل با رو امآشفته یموها کنن یسع بودم
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 نیغمگ قدرنیا یوقت تونستمیم چطور. کنن نیتزئ

 لیوسا بزنم؟ لبخند و کنم شرکت یمهمان یتو بودم

. بودم دهیچ کوله یتو دوباره رو داشتم الزم که یمهم

 خواستمینم و برم نجایا از بشه الزم بود ممکن هرآن

 . بذارم جا رو یزیچ

 کردمیم احساس بود، شده کنندهخفه اتاق یفضا

 بودم، آزاد یهاآب یرو مدت تمام که یمن یبرا

 رو زندان حکم عمارت یوارهاید نیب بودن محصور

 رد زدن قدم یکم با دیشا رفتم، رونیب اتاق از. داشت

 تالش وجود با. شدیم بهتر حالم خنک یهوا و باغ

 کرده پف ادیز ۀیگر خاطربه چشمام هنوز خدمه ادیز

 سالن به متصل یراهرو از. بود سرخ امینیب نوک و

 فیرد به چشمم زیم یرو. کردم عبور یاصل
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 یمهمان یبرا که افتاد ییغذاها و دسرها ها،شکالت

 دادن انجام حال در همه. بود شده گرفته نظر در

 گهید ساعت هی از مهمانان و بودن کارها نیآخر

 . دنیرسیم

 مشغول راهرو یانتها در که دمید رو خدمه از یکی

 نفس. بود مارگارت یدیل گوش در کردن پچپچ

. ردمک تند قدم باغ سمت به توجهیب و دمیکش یقیعم

 یکیزدن نیا از شتریب تونستینم مارگارت یدیل قطعًا

 هب بودم نکرده فرصت. کنه تحمل رو پسرش به من

 هک حاال. کنم فکر بودم دهیشن لوکا از که ییهاحرف

 تازه بود شده بازتر ذهنم و شده کمتر روم فشار

 .کردم درک رو بودم دهیشن که یجمالت
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 از! کنهیم ازدواج درخواست من از امشب بود گفته

 از که بود شده بزرگ یجور عمر تمام لوکا! من

 اپ حاال تونستیم چطور باشه، زاریب ییایدر یدزدا

 چطور بشه؟ عالقمند من به و بذاره فشیوظا یرو

 یوت. کنم یزندگ نجایا بتونم من ممکنه کردیم فکر

 نیترخطرناک که یمردم! مردم نیا نیب...عمارت نیا

 کردنیم روز یط در که یکار نیزتریانگجانیه و

 بود یسواراسب مسابقات یرو یبندشرط

 ابعاد که بود هامدت نبودم، مارگارت یدیل مثل من

 به متونستینم. بودم گذاشته کنار امیزندگ از رو زنانه

 موقت بخوام عمرم یروزها یباق یبرا که کنم فکر نیا

 ها،لباس دوخت خدمه، به دادن دستور صرف رو

 قلب. کنم یسلطنت یهایمهمان در شرکت و یگلدوز
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 یرو بودم حاضر. دیتپیم ایدر یرو یزندگ یبرا من

 عمارت نیا یهاپنجره پشت روحم اما رمیبم ایدر

 . نشه کشته

 نستمتوینم هرگز دیشا که بود یلیاص ۀزادبینج لوکا

 تنها اما کنم دایپ رو ازش ترستهیشا و بهتر یمرد

 ینز اقتشیل که بود نیا بودم، مطمئن ازش که یزیچ

 !بود من از بهتر یلیخ یلیخ

*** 

 به کردم یسع و ستادمیا لوکا کنار هامهمان ورود با

 ررسیت از و بگم آمدخوش کردیم یمعرف که یافراد

 هب کی لوکا. بمونم دور مارگارت یدیل نیخشمگ نگاه

 یمعرف بهم رو یسلطنت مقامات و سرشناس افراد کی

 نفر، هی اگه که کردمیم فکر نیا به من و کردیم
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 هچ هستم ییایدر دزد هی من دیفهمیم نفر هی تصادفًا

 فتاد؟یم یاتفاق

 من مه بالفاصله احتمااًل. بود هولناک بهش فکر یحت

 دور رو دستم. میشدیم ختهیآو دار به لوکا هم و

 مشغول که یافراد نیب از و کردم حلقه لوکا یبازو

 رقص سالن سمت به. میکرد عبور بودن وگفتگپ

. دیرسیم گوشم به بلندتر یقیموس یصدا م،یرفت

 به بودن، سالن در دنیرقص مشغول جوان یهازوج

 کردم فکر نیا به و دوختم چشم منظمشون حرکات

 .نبودم یرسم رقص مراسم هی در هرگز که

 «کنم؟ رقص درخواست ازت تونمیم»

 .«ستمین وارد چندان قتًایحق»

 .«کنمیم تیهدا رو رقص خودم کن، اعتماد بهم»
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 ردمک یکوتاه میتعظ گرفتم، دست با رو دامنم ۀگوش

 .«افتخارمه باعث شما با یهمراه: »گفتم و

 وسط انیجر به منو و گرفت دست یتو رو دستم

 یلیخ ۀریخ نگاه نجایهم از تونستمیم. کشوند سالن

 حاال نیهم از هاپچپچ احتمااًل. کنم احساس رو افراد

 . بود شده شروع

 ییدخترها. لوکا شهیم ضررت به بعدًا من یهمراه»

 از ،یکن دعوت رقص یبرا ازشون تا منتظرن که

 .«شنیم وونهید حسادت

 . دبو شهیهم از تردرخشان نگاهش زد، یمهربون لبخند

 «.رقصمیم سالن نیا دختر نیباتریز با دارم فعاًل»

 یسع. گرفتنیم رنگ قطعًا هامگونه شدیم اگه

 هم باز اما کنم دنبال رو لوکا یپا حرکات کردمیم
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 اما زدمیم لگد رو پاهاش ای فتادمیم عقب یگاه

 و گله به لب کهنیا بدون کردیم امیهمراه صبورانه

 . کنه باز تیشکا

 با که شدم مارگارت یدیل متوجه رقص سوم دور با

 شمخ با و بود ستادهیا یاگوشه برافروخته یصورت

 من: »گفتم و ستادمیا حرکت از. کردیم نگاه بهم

 «م؟یکن تمومش گهید چطوره شده، گرمم یلیخ
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 و میبرگشت بار سمت به م،یکرد عبور تیجمع نیب از

 :گفت

 «زم؟یبر برات یدنینوش هی»
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 .«باشه جاش سر حواسم و هوش دمیم حیترج نه»

 !«زابلیا الیخیب! سمسهیکر امشب»

 نیبدتر شهیهم من. گمیم یجد: »گفتم و دمیگز لب

 واقعًا و دمیم نشون شدن مست از بعد رو هاواکنش

 خراب مادرت یبرا رو امشب یمهمون خوادینم دلم

 .«هست تشنه من خون به یکاف حد به. کنم

 طفق نداره یبد قصد: »گفت و دیکش یقیعم نفس

 .«بشه مواجه من انتخاب با که سخته براش

 هادام و چرخوند انگشتاش نیب رو نیشامپا از پر جام

 و رهیبگ میتصم یزیهرچ یبرا کرده عادت مادرم: »داد

 از یکی. کنه اداره رو من یزندگ و رفتار کنه یسع

 عهده به رو سخت یهاتیمامور اکثر که یلیدال

 .«نهیهم باشم دور خونه از تا گرفتمیم
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 .«نیهم. داره دوست تورو یلیخ فقط مادرت»

 کیکوچ پسربچه هی من گهید که بفهمه نویا دیبا»

 میتصم خودم یزندگ یبرا تونمیم خودم و ستمین

 .«رمیبگ

 اشیاشراف و یرسم مرتب، رخمین به زدم، لبخند

 ثابت نجایا من داشتن نگه با: »گفتم و شدم رهیخ

 فقط هاگ. یریبگ یتونینم یخوب ماتیتصم که یکرد

 رس ییبال چه یدونیم هستم یک من دیفهمیم نفر هی

 «ومد؟یم اتخانواده و خودت

 .توئه از مراقبت اونم دارم فهیوظ هی من. ستین مهم»

 .«دادم قول امیلیو به

 .شدن سست بازوش دور دستام

 «؟یزنیم حرف یچ از قول؟»
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 د،ینوش جام از کوتاه یاجرعه برگشت، من سمت به

: گفت ترآهسته بعد و دیچرخ هامهمان یرو چشماش

 نکرد دقت وقت که شلوغه سرت قدرنیا دونستمیم»

 یاطیاحت کار چندتا امیلیو. یندار رو زایچ یلیخ به

 .«یمونیم سالم تو بشه مطمئن تا داد انجام

 سرد به رو بدنم کردم احساس و شدن سرد انگشتام

 و برداشت زیم یرو از یشکالت تکه. رهیم شدن

 .گرفت دهنم سمت

 ور اشهیبق تا بخور رو شکالت نیا. دهیپر رنگت»

 یحرف بهت هم کلمه کی کن باور وگرنه بگم

 .«زنمینم

 .موندم منتظر و دمیبلع عجله با رو شکالت
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 یبیآس بهت بخواد نکنه که بود امیلیو به حواسم من»

 ازش و رفت الک جان سراغ اون یول برسونه،

 درخواست به الک جان. کنه کمک بهت خواست

 اتاریاخت تمام و فرستاد ناندیفرد به یانامه امیلیو

 و هاتجارت حق داشت، که ییهانیسرزم خودش،

 تورو. کرد ثبت تو اسم به رو گهید یایمزا یلیخ

 بعدش. زابلیا کرده یمعرف خودش یبعد نیجانش

 اگه که کرد دمیتهد و گرفت رو امقهی من، سراغ اومد

 نباشه بهت حواسم و کنم اشتباه اگه که نباشم، مراقبت

 اون. کشهیم منو خودش برسونم یبیآس بهت بخوام ای

 گشتمبر ققنوس با یوقت یول گهیم یچ دمینفهم موقع

 دایپ امیلیو خطدست با کاغذ هی لباسم یتو نجا،یا
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 من ۀفیوظ دیرس که وقتش بود نوشته روش که کردم

 .«توئه جون حفظ

 ور کارها نیا ۀهم چرا. افتاد جیگ به سرم زد، چیپ دلم

 یدختر تا بود زده شیآت و آب به همه نیا بود؟ کرده

 . داشت رو کشتنش قصد خودش که بده نجات رو

 اشتباه امیلیو: »گفت و زد حدس رو ذهنم سوال لوکا

 یبرگشت راه گهید که دیفهم یموقع. کرد یوحشتناک

 امیلیو که نهیا باشم، مطمئن یزیچ هی از اگه. نداشت

 گهن زنده با کرد تالش بود زنده که یالحظه نیآخر تا

 .«کنه جبران رو اشتباهش تو داشتن

 راه شده، کم دنیکش نفس یبرا ژنیاکس کردم احساس

 لوغش طیمح نیا از خواستیم دلم و بود گرفته نفسم

 . کنم فرار سروصدا پر و
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 .«بخورم هوا یکم دیبا کنمیم فکر لوکا، دیببخش»
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. شدم خارج عمارت از و رفتم یخروج در سمت به

 نفس تونستم انگار خورد، صورتم به که سرد یهوا

 صورتم پوست سرما شدت از که نبود مهم. بکشم

 اون از خواستمیم فقط بود، کرده سوختن به شروع

 یصدا. کنم فکر بتونم تا رمیبگ فاصله یشلوغ

 و رفتگ رو لباسم نیآست دم،یشن رو شتابانش یهاقدم

 که هست یمهم مطلب زابل،یا کنمیم خواهش: »گفت

 .«بزنم حرف باهات موردش در دیبا

 بجوا االن. بشم مواجه هیقض نیا با حاال خواستمینم

. بود ممکن کار نیترسخت لوکا به دادن رد
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 رو قلبش و کنم نگاه چشماش یتو تونستمینم

 .بشکنم

 !«نه االن کنم،یم خواهش»

. ادینم شیپ تشیموقع گهید. االنه نیهم وقتش اتفاقًا»

 تو که دونمیم من. کنم تمومش امشب نیهم خوامیم

 هب یحس که دونمیم. یدار و یداشت عالقه امیلیو به

 بهش یدار االن که ییزایچ ۀهم کن باور. یندار من

 هب که یقول خاطربه فقط نه. دونمیم رو یکنیم فکر

 رو حرفا نیا خوامیم خودم خاطربه بلکه دادم، امیلیو

 .«بزنم

 کاش. بودن ترسخت زیچ همه از جمالت نیا دنیشن

 ...کردینم مجبورم کاش...دادینم ادامه
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 یوقت. بودم متنفر ییایدر یدزدا تمام از من یدونیم»

 نیکنیم یدزد ن،یکشیم آدم راحت چقدر دمید

 ا،یدر یرو بودن ماه چند اما. بودم شده زاریب ازتون

 یتیمیصم دنید به کنارتون، یزندگ به اجبار چندماه

 شیآت یهاحلب دور که ییشبا به ن،یداشت که

 به ن،یکردیم فیتعر افسانه و داستان و نینشستیم

 همه من ن،یبمون زنده نیکردیم تالش چطور کهنیا

 اشتباه به عمر تمام بفهمم شد باعث. دمید رو زیچ

 عنو با یاذره یحت که ییآدما از داشتم تنفر نقدریا

 .«نداشتم ییآشنا اشونیزندگ

 :گفت عجله با و دیکش صورتش یرو رو دستاش

 رییتغ یتونیم چطور افرادت نجات یبرا دمید من»

 و زابلیا شناختم بهتر هم خودت از تورو من. یکن
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 یخوب چیه کهنیا وجود با امیلیو چرا که دمیفهم

 یزیچ من. شده عاشقت قدرنیا نداره خودش درون

 دمیفهم بعدش. دمید رو بود دهید درونت امیلیو که

 .«باشم نداشته دوستت تونمینم

 ...«کنمیم خواهش لوکا: »دمینال آهسته

 نم باشه، سخت اگه یحت. زابلیا نکن قطع رو حرفم»

 یتونینم تو دونمیم من. یبشنو دیبا تو و بگم دیبا

 ماا سخته برات دونمیم ،یکن یزندگ ما مثل یطورنیا

 نم درخواست اگه. یبمون یزندان نجایا تو ستین قرار

 هگید یوقت شد، برطرف خطر یوقت ،یکن قبول رو

. میبرگرد ایدر به هردو میتونیم نبود، نیکم در یهلند

 از راحت خواستمینم من. امیم کنارت قدم به قدم من
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 تا نمک تالش خواستمیم. بکشم عقب امیلیو با رقابت

 .« ینیبب منو یبتون دیشا

 و گرفت سمتم به رو یجواهر ۀجعب زد، زانو مقابلم

 دیدرخشیم یکیتار در انگشتر یرو نینگ. کرد بازش

 . نبود باغ داخل کسچیه ما جز و

 شماها کنار رو یواقع یزندگ من. دارم دوستت من»

 کنم تالش رو عمرم یروزها یباق خوامیم. دمیچش

. نمک مبارزه پاتپابه باشم، کنارت. کنم مراقبت ازت

 ات بده فرصت بهم. یبد فرصت هی بهم خوامیم ازت

 ازهت یزندگ هی و یکن فراموش رو امیلیو کنم کمکت

 من با ؟یدیم رو فرصت نیا بهم. یبساز من با

 «تورنادو؟ زابلیا یکنیم ازدواج
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 نه. نکردم انشیب اما اومد زبونم یرو نه قاطع جواب

 رهیخ بهم منتظر و درخشان قدرنیا ییهاچشم با یوقت

 کردم یسع کردن، ریگ گلوم یتو هاحرف. بود مونده

 باز زدنم حرف راه دیشا تا بدم قورت رو دهنم آب

 . نداشت یریتاث اما شه

 یزانو و سرده هوا کن باور: »گفت و دیخند آهسته

 .«زنهیم خی داره پاهام

. دمیچ هم پشت یسخت به رو کلمات...« من...من»

 هیونا از ترآشفته ذهنم. بدم یجواب بهت تونمینم االن»

 .«بده مهلت بهم. کنم فکر بتونم که

: گفت و بست رو جواهر ۀجعب در شد، بلند جا از

 عنوانش ممکن طیشرا نیبدتر یتو من. کنمیم درک»

 که میهست یتیوضع تو ما. زابلیا بده حق بهم اما کردم



 

Romanzo_o 2643 

 واستمخیم. فتهیب یاتفاق چه قراره فردا دونمینم یحت

 «.بزنم بهت رو حرفام فتهیب یاتفاق کهنیا قبل

. ارمد ازین زمان به من: »گفتم و زدم یادستپاچه لبخند

 رو یمهمان نیا تحمل. اتاقم به برگردم خوامیم االن

 از و داخل برو لطفًا پس مهمه تو یبرا نیا اما ندارم

 .«کن ییرایپذ مهمانانت

 .«یکن فکر بهتر تا دمیم فضا بهت باشه...باشه»

 داخل برگشت و نشوند امگونه یرو یابوسه شد، خم

 .عمارت
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 تونستمیم چطور. شده داغ تنم تمام کردمیم احساس

 یوقت بدم مثبت جواب یمرد ازدواج درخواست به

 نیچن قیال لوکا بود؟ یاگهید مرد به متعلق قلبم

 مهربون و زادهاشراف یزن با دیبا نبود، یتیوضع

 رو عمارت نیا بتونه که یزن با کرد،یم ازدواج

 من یزندگ یتو. بده آرامش مردش به و کنه تیریمد

 هدید رو سرنوشت ریتصاو من. نبود آرامش از یخبر

 هم نیا. نبود من سرنوشت یکجا چیه لوکا و بودم

 که بود یمیتصم هزاران همون از یکی دیشا

 .کنه عوض رو امندهیآ تونستیم

 الوک قراره بودم دهیفهم صبح که یالحظه همون از من

. مبود گرفته رو ممیتصم کنه مطرح رو یزیچ نیچن

 .برگشتم اتاقم به سروصدایب و شدم عمارت داخل



 

Romanzo_o 2645 

 یهالباس و درآوردم تنم از رو ییاهدا یهالباس

 تم،برداش رو لمیوسا. کردم تن به رو خودم ۀشد شسته

 یبرا یقیطر به بعد و کردمیم ترک رو عمارت دیبا

 تا ندممویم ققنوس برگشت منتظر ای. دادمیم امیپ اینا

 . برسونه پلس دارک به منو

 یپشت در از یاصل ریمس یجا به گرفتم میتصم

 از که بودم راهرو یانتها هنوز. برم رونیب عمارت

 رو مارگارت یدیل یصدا یکنار یراهروها از یکی

 . دمیشن

 ردخت اون. قربان بدم خبر بهتون داشتم فهیوظ من»

 یکی ه،ییایدر دزد هی نوشتم براتون عصر که طورهمون

 اون. دهید رو دستش یرو نشان من یهاخدمه از

 ای و نجایا به بتونه تا داده بیفر رو من پسر دختر،
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 شریدستگ زودتر دیبا. کنه نفوذ قصر به هم دیشا

 .«نیکن

 ما به نیکرد یدرست کار: »گفت یامردونه یصدا

 اون اگه دیباش مطمئن. مارگارت یدیل نیداد اطالع

 یخوب پاداش حتمًا ملکه باشه، ییایدر دزد هی دختر

 .«دهیم بهتون

 .«قربان فتهیب دردسر به لوکا خوامینم من»

 نابج که کنمیم بازگو ملکه شیپ من دینباش نگران»

 دام به و دادن بیفر قصد نقشه با لوکا، فرمانده

 یخطر ذارمینم. داشتن رو دختر اون انداختن

 دیگفت که همونطور اگه یول کنه دیتهد رو پسرتون

 اقبمر بهتره باشه، شده دختر نیا ۀفتیش پسرتون

 .«دیباش واکنشش
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 هک شده اشفتهیش چنان...شده دختر نیا ۀوانید اون»

 و دیکن ریدستگ رو دختر اون شما. کنهینم کار ذهنش

 .«امیبرم پسرم ۀعهد از من د،یببر جانیا از

 کار آخر مارگارت یدیل...فشردم هم یرو رو دندونام

 چقدر نبود مهم براش. بود کرده رو خودش

 براش یاتفاق چه ای شهیم دارحهیجر لوکا احساسات

 ورد پسرش از من بشه مطمئن خواستیم فقط فته،یم

 .مونمیم

 .«دختر اون سراغ فرستمیم رو سربازام االن نیهم»

 دور راهرو از رو خودم سرعت به جمله نیا دنیشن با

 رونیب عمارت از کردنیم دامیپ کهنیا قبل دیبا. کردم

 انداختم، هادروازه به ینگاه و شدم باغ وارد. رفتمیم

 کنار یهانگهبان توسط شدن دهید بدون بود محال



 

Romanzo_o 2648 

 با نه اونم. بشم خارج عمارت از بتونم دروازه

 رو لوکا و داشتنیم نگه منو قطعًا خودم، یهالباس

 رمیدستگ سربازها بود ممکن یحت و زدنیم صدا

 .کنن

 وارهاید باغ یانتها. رفتمیم رونیب یاگهید راه از دیبا

 بودن باغ یانتها که ییهادرخت اما بودن بلندتر

 اون هب و برم باال وارید از تا کنن کمک بهم تونستنیم

 هوا و دیرسیم پا مچ تا برف ارتفاع. برسم طرف

 و داشت ادامه هنوز برف بارش شد،یم سردتر داشت

 ناهپ تونمیم کجا سرما نیا یتو دونستمینم یحت من

 .رمیبگ

 طبلاس کنار از. گرفتم شیپ در رو باغ یپشت ریمس

 الوک روز هر که رفتم یسمت به و کردم عبور هااسب
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 یاهویه یصدا. بردیم رز گل یهابوته تا رو من

 متوجه هنوز یکس و دیرسیم گوشم به هنوز یمهمون

 نیب از و دادم سرعت هامقدم به. بود نشده من نبود

 یتو پاهام رد. کردم عبور نخوردهدست یهابرف

 بتونن شدیم باعث نیهم مطمئنًا و بود مونده برف

 . کنن دایپ رو ردم عیسر

 ...بود نجایا کسینیف کاش

 با اهامپ. بود شتریب باغ یانتها نخوردهدست برف عمق

 مغز تا سرما و بود شده حسیب سرما از چکمه وجود

 شده آب یهابرف موهام یرو. کردیم نفوذ استخونم

 دنمگر پشت به که شدنیم یسرد قطرات به لیتبد

 هرا لباسم داخل تا کوتاهم یموها نیب از و دنیچکیم

 . کردنیم باز رو خودشون
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 یکلمات دم،یشن عمارت داخل از رو یادیفر یصدا

 ...یرعادیغ و بلند ییصداها بعد و مبهم

 و رفتم هادرخت سمت به. بودن شده من نبود متوجه

 زده خی و گرفته برف یهاشاخه متوجه یدیناام با

 تونمب بشکنه پام ای دست کهنیا بدون بود محال. شدم

 ونمبت که نداشتم هم یطناب یحت. برم باال هادرخت از

 هادرخت پشت تونستمیم چقدر. رمیبگ کمک ازش

 دایپ برف در رو ردپاهام یکس قطعًا شم؟ پنهان

 . کردیم

 به که بود عمارت اطراف ییهاهیسا به رهیخ نگاهم

 تکه رفتم، ترعقب یقدم و آوردنیم هجوم باغ داخل

 سرم یرو و افتاد نییپا درخت یرو از نرم یبرف

 درخت یهاشاخه به و گرفتم باال رو سرم. ختیر
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 ییلبخندها و چشم از یخال ییهاحدقه. کردم نگاه

 نفس حس بعد و یدگیگند و لجن یبو...زیانگهراس

 ...سرد ییها

 شنخ ز،یت ییصدا و گرفت منو محکم پشت از یزیچ

 باالخره...تورنادو زابلیا: »گفت گوشم کنار سرد و

 .«میدید رو گهیهمد
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Elnaz Dadkhah: 

 یتو پشت از یزیچ. برگردم عقب به نکردم وقت

 نرم یسقوط و دیچیپ جگاهمیگ در یدرد خورد، سرم

 . بود چشمام مقابل ریتصو نیآخر
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 احساس صورتم سمت هی رو سرد یرطوبت و یسیخ

 از صورتم. دیرس مشامم به گزنده و تند ییبو و کردم

 یدرد با و شد جمع درهم کردمیم حس که یسرد

 صورتم. کردم باز چشم دیچیپیم سرم یتو که

 لوممع قرار از که بود سرد و سیخ یسطح به دهیچسب

 درد دم؛ش بلند یسخت به. بود یکشت هی ۀزدجلبک کف

 . دیچیپ سرم یتو ینیسنگ و

 خورهیم تاب هوا یتو یوزنیب با سرم کردم احساس

 آخ. شهیم ییدوتا و تار چشمام یجلو زیچ همه و

 بودم؟ کجا. دیچسب امقهیشق به دستم و گفتم یبلند

 و دیرسیم گوشم به یکشت یالوارها ریرجیج یصدا

 و بستم رو چشمام. میبود ایدر یرو. آب میمال ینوا

 .زدم صدا رو ققنوس ذهن در
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 من به رو خودت. دارم ازین بهت. ایب من سمت به»

 .«کسینیف برسون

 برام هک یاحادثه از یناش یمنف یروین کسینیف مطمئنًا

 از یکی به رو دستم. کردیم احساس رو بود داده رخ

 طناب یرو رو وزنم کردم، دراز زونیآو یهاطناب

 سر یکشت یهاتکون همراه. شدم بلند و انداختم

 بود نیا مثل درست. خوردیم تکون هم من تعادلیب

 ره با که باشن گذاشته سرم داخل آجر تن نیچند که

 . رهب گهید طرف به یطرف از نشونیسنگ وزن یحرکت

 یبررس رو اطرافم ۀبیغر طیمح تا چرخوندم چشم

 نبود یسبز یهاجلبک از پر یکشت یهاوارهید. کنم

 ور جا همه بًایتقر و زده رونیب الوارها تمام نیب از که

 هاجلبک نیب یاهیس یهاکرم. بودن پوشونده
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. کردنیم جادیا یمانند مکش یصدا و دنیلولیم

 به شاخک هاده از شیب با بیغر بیعج یجونور

 باد یجور بدنش و بود دهیچسب نیزم از یقسمت

 . دیکشیم نفس داشت انگار که شدیم یخال و کردیم

 یالخ یجا با اما رفت، رمیشمش کردن دایپ یبرا دستم

 از یالحظه قلبم. شدم مواجه امکوله و خنجر ر،یشمش

 ...فلوت. ستادیا تپش

  بود؟ یهلند نجایا! بودم دهیشن که ییصدا

 بهتر که حاال. دنیچرخ اطراف به هراسون چشمام

 هک یابیآس یهاسنگ به هیشب ییصدا دادمیم گوش

 ییجا از. دیرسیم گوش به هم بشن دهیکش هم یرو

 . نجایا از باالتر
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 تمام یکمرنگ یآب نور اما نبود روشن یمشعل چیه

 منشا مکرد یسع. بود کرده پر رو یکشت ینییپا ۀطبق

 یهاهیال ریز بود که یهرچ انگار اما کنم دایپ رو نور

 نرفت رونیب جز یکار. بود مونده پنهان هاجلبک ادیز

. اومدیبرنم ازم بادپا با شدن روروبه و نجایا از

 از کردم یسع و رفتم پلکان سمت به نیبنابرا

 یکشت تاروپود در دوونده شهیر بیعج موجودات

 . رمیبگ فاصله

 ۀقطب در تیفعال یصدا متوجه و رفتم باال طبقه دو

 چیه کهنیا از دمیترس یالحظه یبرا. شدم سوم

 فکر نیا به بعد اما ندارم خودم از دفاع یبرا یسالح

 ور کار نیا االن تا بکشن منو بود قرار اگه که کردم

 نیا و خواستیم زنده منو بادپا. بودن کرده
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 مشجاعت کردم یسع. باشه من ۀبرند برگ تونستیم

 اپ. کنم پنهان نقاب پشت رو ترسم و کنم حفظ رو

 که کردم نگاه یافراد به و گذاشتم یچوب کف یرو

 بسته یرهایزنج با یتعداد. بودن کردن کار مشغول

 با دن،یکشیم هم یرو رو مانند ابیآس سنگ دو شده

 اون زدم حدس شدیم دیتول که ییگرما به توجه

. کننیم کمک یکشت حرکت به ینوع به هاسنگ

 ،داشت فرق یعاد یهایکشت با زشیچ همه که یکشت

 .داشت آب ریز حرکت یبرا یمتفاوت ۀویش حتمًا

 شتریب که ییهاصورت یرو هاچشم یخال ۀحدق

! انسان ۀچهر طرح تا بودن اسکلت به هیشب

 شل ییهالب چشم، یخال یهاحفره با ییهااسکلت

 نیب از که یقرمز و سبز یهاجلبک و فک یرو شده
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 یگوشت یهاکرم. بود زده رونیب سر یخال یهاحفره

 از و دنیلولیم رونیب سروصورتشون یرو از یبزرگ

 جناغ گوشت بدون و زده رونیب یهااستخوان نیب

 . رفتنیم داخل نهیس

 به رو خودم دوان دوان و رفتم عقبعقب دهیترس

. ودب شتریب تعداشون عرشه یرو. رسوندم باال ۀطبق

 و بودن نیسنگ ییهابشکه کردن جاجابه مشغول

. دنیکشیم رو هابادبان ۀدیپوس یهاطناب هم یتعداد

 یجول نماد و شده شیر شیر و دهیپوس ییهابادبان

 لدک نیبلندتر یرو( ییایدر یدزدا اهیس پرچم) راجر

 بستنآ گرفته و یخاکستر آسمون. بود شده برافراشته

 م؟یبود کجا ما. بود میعظ یطوفان

 .«تورنادو زابلیا»
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 هعرش یرو که یکس تنها. برگشتم اسمم دنیشن با

 حجم نیا دنید از. داشت یانسان و یعاد یاچهره

 که ییهاچشم. شدم زدهرتیح امیلیو با شباهت

 پرسمب نبود ازین. بود امیلیو یهاچشم به هیشب درست

 .بادپاست ستادهیا مقابلم که یکس بدونم تا
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 داشت، سر یرو یبزرگ یتانیکاپکاله که یمرد

 یزندگ فروغ بدون اما امیلیو هیشب درست ییهاچشم

 یدق. دهیپررنگ و دیسف حد از شیب یپوست مات، و

 یمعنا به صورتش و داشت پهن ییهاشونه و یبلند

 . بود جذبه پر کلمه یواقع
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 صورتش یرو قیعم خطوط نیب یخاص خشونت

 با متونستیم. یرحمیب با توأم یخشونت شد،یم دهید

 مت،یمال از یاثر چیه مرد نیا درون بگم نانیاطم

 . ستین شفقت و رحم

 مالقات منتظر یدیمد مدت. یریدلپذ ۀلحظ چه»

 ؟کنم صدات بل یدیم حیترج ای زابلیا بودم باهات

 .«زدیم حرف موردت در طورنیا امیلیو که دمیشن

 هم کردنش صحبت ۀنحو فشردم، هم یرو رو هاملب

 امیلیو شوخ لحن از که تفاوت نیا با بود امیلیو مشابه

 .«زابلیا: »گفتم کوتاه و سرد. نداشت رو

 ریز و آورد جلو رو دستش اومد، جلوتر قدم چند

 باال خودش سمت به رو سرم و گذاشت امچونه

. بودن سرد یوحشتناک طرز به هاشانگشت. گرفت
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 یدگیپر رنگ لیدل احتمااًل...خون از یخال و سرد

 . بود نیهم هم پوستش

 پدرت به یشباهت یحت. یندار یاال به یشباهت»

 .«مسرته باعث. یندار هم زتیانگنفرت

 به هیشب یزیچ تاحاال صورتش که کردم فکر نیا به

  نه؟ ای کرده تجربه رو لبخند

 «؟یکرد دامیپ یچطور»

 سطح یرو رو انگشتش و گرفت باال رو دستم

 . دیکش پوستم سوخته

 .«مهره طلسم...نیا با»

 وت که یکشت ۀمهر: » داد حیتوض و کرد رها رو دستم

 شهیم باعث که یزیچ ،یدید آب قطرات شکل به
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 به متعلق مهره. باشه آب سطح یرو بتونه یهلند

 محافظت یابر یکشت نیبنابرا. هیکشت از یجزئ ه،یکشت

. داره حفاظت تحت رو مهره شده که هم خودش از

 نیا کنه، لمس رو مهره برهنه ییهادست با یکس اگه

 و شهیم جادیا پوست یرو یسوختگ نیا طلسم،

 ییهرجا داره دستش کف رو نشون نیا که یشخص

 .«رهیبگ پس رو مهره تا کنهیم داشیپ یکشت بره که

 تاداف ایدر یتو محافظش ۀشیش شکستن با مهره اما»

 .«برگشت یکشت سمت به و

 تورو یکشت نیبنابرا بودم، تو دنبال من بازم اما درسته»

 !«کرد دایپ

 لمث که یکشت و بود یکشت به متعلق که یامهره

 ریرجیج یصدا. دادیم نشون واکنش زنده یموجود
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 موجودات و آوردم ادی به رو نییپا ۀطبق یالوارها

 یموجود هم یکشت دیشا...یکشت سطح در کرده رشد

 یرو کرده رشد موجودات مثل که یموجود. بود زنده

 . دیکشیم نفس سطحش،

 خیس گردنم پشت یموها تمام یقتیحق نیچن تصور از

 از خوادیم دلم وجود ۀهم با کردم احساس و شدن

 .برم یکشت نیا

 «؟یخوایم یچ من از»

 خودت که یزیچ: »گفت و زد من دور یچرخ

 .«یدونیم

 خون که یانوه دو هر تا یدیکش زحمت همه نیا»

 «؟یبکشون نقطه نیا به دارن هاشونرگ یتو تورو
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 ۀهرم هی امیلیو...تو فقط. زابلیا تورو فقط. هردو نه»

 من به تو بشم مطمئن کهنیا یبرا بود یاضاف

 .«یرسیم

 داشت انگار که کردیم صحبت امیلیو مورد در یجور

 اندازه همون به. کردیم صحبت هوا و آب مورد در

 ...تیاهمیب

 داده هدر رو شیزندگ یپست آدم نیچن یبرا امیلیو

 بود؟

 .«یدار حاال و یخواستیم رو فلوت»

 و ققنوس یآوا: »گفت و رفتن درهم هاشسگرمه

 هی اما. زابلیا یکنیم میتقد من به تو رو رنیس یآوا

 .«ینکرد که فراموش. مونده گهید یآوا
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 یونتیم: »گفتم و بست نقش صورتم یرو یپوزخند

 میتقد بهت رو ییآوا چیه من یول ،یبکش منو

 به یاطرخ تعلق من! تانیکاپ ستمین امیلیو من. کنمینم

 ستین قرار من. ندارم یدار باهام که یلیفام نسبت

 .«بدم انجام برات یکارچیه

 :گفت و داد تکون راست و چپ به آهسته رو سرش

 رهب شیپ آسون باهات کار ستین قرار بودم مطمئن»

 .«بودم کرده رو فکرش قبل از نیهم یبرا. زابلیا

 ...«دیاریب رو هاگروگان: »زد ادیفر زیت و بلند ییصدا با

. دیرس گوش به کنار و گوشه از ییهاخنده یصدا

. شدنیم جمع ما دور یاحلقه مثل داشتن که یافراد

 با الوک و اینا. شدن پرت نیزم یرو نفر دو نشونیب از

 یصدا و بودن افتاده نیزم یرو بسته یدهان و دست



 

Romanzo_o 2665 

 وندهنش یتو شده دهیچیپ پارچه پشت از یمانند ناله

 . دیرسیم گوش به

 نیترکوچک من افراد بگم، بهت باشه بهتر دیشا»

 هک البته. کشتارن عاشق اونا. ستین درونشون یرحم

 رحم بهشون تونمیم فن،یح مردن یبرا نفر دو نیا

 طورنیا تو. بشن خدمه از یکی به لیتبد بذارم و کنم

 «؟یخوایم

 یکرم به هیشب یزیچ نشست، صورتش یرو نگاهم

 به و اومد رونیب چشمش ۀحدق داخل از پهن و اهیس

 مکرد احساس. شد داخل ینیب یمجرا از و ینیب سمت

 ور اینا و لوکا تونستمینم. خورد تاب و چیپ اممعده

 ختمدو چشم لوکا به. کنم یسرنوشت نیچن به محکوم
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 احتمااًل. داشت تن به رو جشن یهالباس هنوز که

 ...بودنش گرفته گشتیم من دنبال یوقت

 . بود من با شیهمراه خاطربه نحس و بد بخت نیا

 یهادندون نیب از دادم، فشار هم یرو رو دندونام

 بهت رو یخوایم که یزیچ: »دمیغر امشده چفت

 .«برن اونا بذار یول دم،یم

 اونا. میفهمیم رو گهیهمد حرف میدار حاال خوبه»

 خوامیم که یزیچ به من که یزمان تا موننیم نجایا

 .«برسم

 کسینیف چرا د،یچرخ آسمون سمت به چشمم

  بود؟ برنگشته
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 وت. کنه یکمک بهت تونهینم اون ؟یققنوس دنبال»

 یبکش دوباره رو مرده وقته یلیخ که یآدم یتونینم

 .«زابلیا
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 یزندگ ؟یزیچ نیچن یبرا یکرد معامله رایس با»

 با تو قًایدق را؟یس یبرا ارواح گرفتن یبرا بارفالکت

 «بادپا؟ یکنیم کاریچ یهلند

 عرشه یرو یهاملوان یبرا انگار رایس اسم دنیشن

 .رفتن عقب یقدم همه که بود ندیناخوشا

. میکنیم دایپ رو رایس دست از کرده فرار ارواح»

 فرار رسهیم زمانش یوقت اما کردن معامله که یافراد
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 یدونب بهتر نویا دیبا تو. داره ییبها معامله هر کنن،یم

 .«زابلیا

 «شن؟یم رایس ریاس که ادیم یارواح سر ییبال چه»

 دانش ۀطیح در: »گفت و انداخت باال یاشونه بادپا

 .«ستین من

 ایدر دانش از یااچهیدر کردمیم فکر که یمرد...دانش

 چشمم به حاال و بود ستادهیا مقابلم باشه

 . بود رایس از بعد ایدن موجود نیزتریانگنفرت

 آرزوش که بود یزیچ نیا...رایس ۀبرد بزرگ، یبادپا»

 «؟یداشت رو

 با تسین قرار من. زابلیا یکن یعصبان منو نکن یسع»

 ادی منو. بشم یعصبان یحت ای متحول نایا دنیشن

 جانب به حق طورنیهم هم پدرت. یندازیم پدرت
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 زنده اگه چون مرد، زودتر که متاسفم. کردیم نگاهم

 ...«بکشمش خودم یهادست با دادمیم حیترج بود

 ورحمله وجودم تمام. شدن مشت دستم یانگشتا

 اینا و لوکا خاطر به دیبا و خواستیم رو بهش شدن

 .کردمیم یصبور

 یبرا بزنم، بهش که بود ذهنم تو یادیز یهاحرف

 مرد دنید یبرا. بودم کرده صبر یلیخ لحظه نیا

 حاال و چرخوند ایدر هفت رو ما که یمرد...یاافسانه

 دیبا که ییهاحرف تمام چرا اما بود ستادهیا مقابلم

  بودم؟ کرده فراموش رو زدمیم

. دیربب رو هاگروگان: »گفت و کرد افرادش به رو بادپا

 دو بکشه طول ییآواها به دنیرس که یروز هر یبرا

 .«دیبزن بهشون شالق ضربه
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 چرا نه؟ مگه یقدرتمند تو: »گفتم و اومدم حرف به

 .«یرینم درخت یآوا دنبال خودت

 ستد به رو آوا دو تو. بل یباش باهوش داشتم انتظار»

 رو آسمان و آب یآوا دو که یکس فقط. یآورد

 .اتیح درخت سراغ بره تونهیم باشه آورده دستبه

 .«شیاریب برام تا دارم ازین بهت من نیبنابرا

 «؟...بعدش و»

. اومد جلو قدم به قدم بادپا. بود شده خلوت دورمون

 ثلم کنم، احساس رو فاسد گوشت یبو داشتم انتظار

 مشامم به که یزیچ تنها اما یکشت نیا خدمه هیبق

 .بود ایدر یبو دیرس

 ...«باشه داشته تانیکاپ هی دیبا یهلند»

 .دمیفهمینم که بود یموضوع تنها نیا. دمیفهمینم
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 وت ؟یباش یهلند تانیکاپ گهید یخواینم چرا خب؟»

 صاحب عمال فلوت با و یطوالن عمر و یدار قدرت

 «کردم؟ فراموش رو یچ. یشیم ایدر قدرت

: کرد زمزمه. بود حرف از پر و زیت نگاهش

 .«فلوت قدرت...فلوت»

 تمام هاقرن یط در فلوت: »کردم تکرار واریطوط

 فلوت صاحب و کرده جذب خودش به رو هایدیپل

 رو ایدر در خفته نیاطیش تمام تونهیم بهش دنیدم با

 فلوت صاحب. رهیبگ سلطه تحت و کنه داریب

 ...«نیبنابرا. استیدر هفت یفرمانروا

 کرده دایپ دیجد ییمعنا جمالت حاال کردم، مکث

 کهنیا یبرا اما بود افکارم به یدییتا بادپا نگاه. بودن

 .آوردمشیم زبون به دیبا انگار کنم درکش
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 یحت. فلوت صاحب فرمان تحت ایدر نیاطیش تمام»

 شما یهمه تونهیم فلوت صاحب...تو یحت! یهلند

 ...«پس رهیبگ سلطه تحت رو

 صاحب پس: »گفت و کرد کامل رو حرفم بادپا

 !«باشه فلوت صاحب تونهینم یهلند
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Elnaz Dadkhah: 

*** 

 نیریز ۀطبق یهارکیت از یکی به پاهام و دست

 از یشتریب ۀفاصل با لوکا و اینا. بود شده بسته یکشت

 دهش بسته پارچه با دهنشون و بودن شده بسته من
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. دیچرخیم من یرو مدام ینگران با لوکا نگاه. بود

 حالم من: »گفتم و کنم آسوده رو الشیخ کردم یسع

 از دبع شمیم مطمئن...نیباش نجایا دینبا شماها. خوبه

 .«کنه آزاد رو شما بادپا آواها گرفتن

 هب پلس دارک رسوندن درحال اینا بود گفته امیلیو

 که بود یمعن نیا به نجایا حضورش. بود من سمت

 بود؟ شده غرق هم پلس دارک یکشت

 «شد؟ غرق پلس دارک ا؟ینا»

 یکم المیخ. داد تکون رو سرش نه ۀنشون به اینا

. مبد دست از رو یکشت هردو تونستمینم. شد راحت

 رو ققنوس از یحضور چیه بستم، رو چشمام

 متعلق ذهنم و بودم شده رها انگار. کردمینم احساس

 وسققن ارتباط اگه. ترسوندیم منو نیا و بود خودم به
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 یکشت در حضور لیدل به ای بود شده قطع من با

 . بود افتاده کسینیف یبرا یاتفاق ای بود یهلند

 تهبس ییپا و دست با نجایا غذا بدون که بود روز دو

 ۀخدم از یکی بارکی یروز فقط. میبود شده رها

 یکشت. اومدیم سراغمون دادن آب یبرا یهلند ۀمرد

 رکتح کردمیم فکر اونچه از شتریب یلیخ یسرعت با

 اتیح درخت دونستیم بادپا احتمااًل و کردیم

 زیچ همه گرفتمیم رو درخت یآوا اگه. کجاست

 مقاومت مقابلش در تونستمینم گهید. شدیم تموم

 . کنم

 یابرنامه هر داشت، که یانقشه هر...بود رفته امیلیو

 کردن عمل جز به یراه چیه. بود دهیفایب داشت که

 که یریتصاو. نداشتم خواستیم بادپا که یزیچ به
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 پ یکی جز به بودن داده نشونم سرنوشت خواهران

 کنار من از ریتصو کی. دیرسیم نظربه یمعنیب

 ریتصو بود، درک قابل که یریتصو...اتیح درخت

 یریشمش و یکشت ۀعرش یرو امیلیو و من از گهید

 ...آخر ریتصو و بودم گذاشته گردنش ریز من که

 ۀندیآ یعنی. بودم نکرده درک رو آخر ریتصو یمعنا

 رییتغ خودش کردن فدا یبرا امیلیو میتصم با من

 بود؟ کرده

 یکشت یناگهان سکون. شدم یکشت توقف متوجه

 ادی. دهیپوس یالوارها مانند ناله یصدا با شد زمانهم

 یتکش. بود زنده یکشت هی یهلند. افتادم بادپا حرف

 احساس. شدیم دهیکش خودش ۀمهر دنبال به که

 کرده حس یکشت در حضور بدو از که یاکنندهخفه
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 و ینحس شدیم انگار. بود کرده دایپ معنا حاال بودم

 رنگ یآب ییروشنا. کرد حس رو یکشت یکیتار

 . ودب انیجر نیهم از گرفته نشأت احتمااًل هم یکشت

 رتصاف دمیشن که رو یچوب یهاپله ژیژقیق یصدا

 و یاریهوش با لوکا. موند رهیخ در به چشمم و نشستم

 دونستیم اونم. کنه صاف رو خودش کرد یسع اخم

 . بودن اومده من بردن یبرا اونا

. شدن داخل خدمه از دوتا و دیچرخ لوال یرو در

 تنها نداشتن، زدن حرف ییتوانا خدمه از کدومچیه

 رونیب اشونرفته لیتحل یهاحنجره از که ییصدا

 از یمین. بود مانند خرناس ییهاخنده اومدیم

 زونیآو و دهیگند گوشت یالالبه از هاشوناستخوان
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 بود یگشاد لباس مثل پوست و بود مشخص بدنشون

 . دیلغزیم برهنه یهااستخوون یرو که

 کرد، تقال به شروع لوکا اومدن، من سمت به

 :گفتم آهسته آورد،یم در خودش از نامفهوم ییصداها

 ازین من به. کشهینم منو اون. گردمیبرم. نباش نگران»

 .«داره

 همراه منو و کنن باز رو هامدست دادم اجازه

 دهیچسب رنگ زرد ترشحات یرو از. ببرن خودشون

 یخال یفضاها از که یترشحات. کردم عبور هاپله به

 و ختیریم رونیب یهلند ۀخدم یهااستخوان نیب

 یافض. بود کرده پر رو یکشت تمام متعفنش یبو

 دمبو حاضر و زدیم بهم رو حالم یکشت ۀمشمئزکنند
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 هی یحت اما کنم پرت ایدر داخل میمستق رو خودم

 .نباشم یکشت نیا یتو هم گهید ساعت

 لرزه به رو بدنم سرد یهوا میدیرس که عرشه به

. شدیم دیسف و گرم بخار به لیتبد هامنفس. انداخت

 ظیغل هم نیب که یارهیجز به و بود ستادهیا جلوتر بادپا

 اب یادیز چندان ۀفاصل. بود دوخته چشم شدیم دهید

 .مینداشت رهیجز

 .«زابلیا نجایا ایب»

 کنار. فتادمین اما خوردم یسکندر دادن، هلم پشت از

 . ستادمیا بادپا

 درخت محل...بهشت گنیم بهش ؟ینیبیم رو اونجا»

 هم ابد تا و بوده ازل از درخت نیا گنیم! اتیح

 داشته وجود اتیح درخت که یزمان تا. بود خواهد



 

Romanzo_o 2679 

 وجود یخاک ۀکر نیا یرو هم یزندگ و اتیح باشه،

 .«داره

 پا دیتونینم رایس و تو. درسته: »گفتم و زدم پوزخند

 ارزب نماد شماها. باشه اتیح منشأ که دیبذار ییجا به

 .«نیهست مرگ

 یرایس: »گفت و نشست صورتش یرو یظیغل اخم

 .«ارهیم دستبه بخواد که رو یزیچ بزرگ

 نیا یدار نیهم یبرا فلوت؟ خواد؟یم یچ اون و»

 یخواینم خودت یبرا رو فلوت تو ؟یکنیم رو کار

 در رو فلوت. یبد لشیتحو رایس به یخوایم تان،یکاپ

 «شتر؟یب قدرت ؟یبد بهش قراره یچ یازا

 .بود سرد نگاهش د،یچرخ من سمت آهسته سرش
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 انجام کردینم سوال امیلیو. یترباهوش امیلیو از»

 .«یکنیم سوال مدام تو اما دادیم

 رو سواالم جواب تا: »گفتم و کردم نگاهش منتظر

 همم برام! بادپا ذارمینم رهیجز اون یتو رو پام رمینگ

 .«یکن دمیتهد یخوایم نفر چند جون با ستین

 حرف یلیخ: »دیغر و کرد بهم رو پشتش

 «؟یبپرس سوال کمتر یریبگ ادی چطوره...یزنیم
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 هب شالق ضربه ده: »گفت و کرد افرادش از یکی به رو

 که یسوال هر یازا در. بزن هاگروگان از هرکدوم

 هگید ۀضرب تا ده رهیگیم که یجواب هر و پرسهیم

 «؟یدیفهم یزنیم
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 و داشت برش رفت، میضخ یشالق سمت به مرد

 عدب لحظه چند. رفت نییپا ۀطبق سمت به رو هاپله

 گوشم به نیریز ۀطبق از اینا ۀخف یادهایفر یصدا

 .دیرس

 رایس به دیبا فقط من. خوامینم رو فلوت من درسته»

 ازاش در که کردم یامعامله من. بدم لشیتحو

 به دمش محکوم نیبنابرا. کنم پرداخت ییبها نتونستم

 انتیکاپ من یجا تو اگه. یهلند یتانیکاپ سال صد

 خواهم یبده سال چهل ۀانداز به من ،یبش یهلند

 و مقدرت م،یزندگ یباق یازا در فلوت نیبنابرا. داشت

 ناتهام به سالم و زنده یاافسانه یبادپا...شهرتم

 .«گردهیبرم
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 یول دیرسیم گوشم به هنوز اینا یادهایفر یصدا

 . نبود لوکا یصدا از یخبر

 «خواد؟یم رو فلوت چرا ه؟یچ رایس»

 دادم رو سوالت سه جواب: »گفت یخونسرد با بادپا

 از ه،یچ رایس دونهینم یکس گه،ید سوال دو حاال و

 رایس دونمیم فقط من. کنهیم کاریچ و اومده کجا

 ...«مرگه اونم. داره معنا کی وجودش

 بهضر پنجاه: »زد ادیفر و برگردوند عقب به رو سرش

 شکافته پوستشون و گوشت خوامیم گه،ید شالق

 !«بشه

. داشتم نگه گهید یسواال دنیپرس از رو زبونم

 .کنم تحمل رو اینا ۀنال و آه یصدا تونستمینم
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 کاریچ دیبا. یخوایم رو درخت یآوا تو خب؟»

 «کنم؟

 هیسا حالت از یالحظه یبرا. اومد سمتم به تعلل با

 هب و رفتم عقب عقب. دمیترس صورتش در انداخته

 من یقدم کی ۀفاصل به. کردم برخورد عرشه ۀلب

 با .بود انداخته هیسا صورتش یتو شرارت ستاد،یا

 :گفت دورگه و آهسته ییصدا

 !«کن شنا»

 به قدرت با و نشست امنهیس ۀقفس یرو دستش

 میمستق و دادم دست از رو تعادلم. داد هلم عقب

 .افتادم آب داخل
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 بًایتقر پوستم و دیلرزیم سرما از بدنم یهااستخون

 باال و رآبیز رفتمیم که یهربار. بود شده حسیب

 با. شنیم منجمد هامهیر کردمیم احساس اومدمیم

 خی از ییهاغهیت انگار دمیکشیم که یقیعم نفس هر

 و دهنم یتو شور آب. رفتنیم فرو هامهیر یتو

 اصلهف نیا از. گرفتیم رو نفسم راه و رفتیم امینیب

 .اومدیم نظربه دور رهیجز

 غرق جز به یدیجد هراس رهیجز به شدن کینزد با

 شد؟یم محافظ بدون بهشت. کردم احساس رو شدن

 اتیح درخت به بتونم محافظ بدون که بود دیبع

 یبرا هم یخنجر و ریشمش یحت من و بشم کینزد

 یرو باالخره پاهام. نداشتم خودم از محافظت

 با .شد کم ایدر عمق و گرفتن قرار یقلیص یهاسنگ
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 ادب و کردنیم ینیسنگ تنم یتو حاال که ییهالباس

  .رفتم جلوتر زد،یم شالق وجودم به انگار که یسرد

 از یموج س،یخ یهاماسه یرو گذاشتن پا محض به

 نگاه خودم به زده بهت. برگرفت در رو وجودم گرما

 کی یحت و بود شده خشک تنم و هالباس تمام. کردم

 یگرما فضا. دیچکینم سروصورتم از هم آب قطره

 یونتابست به سرد یزمستون از انگار داشت، یمطبوع

 یباال رنگ یخاکستر آسمون. بودم شده پرتاب گرم

 ایرد سطح یباال که یقسمت بود، شده قسمت دو سرم

 یباال که یقسمت و رهیت یابرها با یخاکستر بود،

 از. دیسف یپف پف یابرها با روشن یآب بود رهیجز

 احساس. رفتم جلو و کردم عبور نرم یهاماسه یرو
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 یهاحس از یخبر نجایا. آرامش و کردمیم رخوت

 .نبود بد

 ...نهیک و نفرت از نه خشم، و تیعصبان از نه

 درونم مطلق آرامش جز یحس چیه. بودم شده یخال

 اندازنیطن فضا در فلوت نواختن میمال ینوا. نبود

. زدیم فلوت داشت یحوال نیهم در یکس. بود شده

 بودم؟ یچ دنبال بودم، اومده یچ یبرا کردم فراموش

. دینرس خاطرم به یزیچ آوردم فشار ذهنم به یهرچ

 یتو بودم دهیپر عرشه یرو از یمهم لیدل به من

 چرا؟ اما...آب

 بود ادمی. شدنینم دستکی ذهنم برهم درهم افکار

 تا رو راه تمام ن،ییپا بودم دهیپر عرشه یرو از که
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 یمهم زیچ دنبال که بود ادمی و بودم کرده شنا رهیجز

 . بودم یزیچ چه دنبال اومدینم ادمی اما بودم، اومده

 نجایا من دم؟یپرسیم یکس از دیبا گشتم؟یبرم دیبا

 داشتم؟ کاریچ

 نیزم و کرد ریگ یزیچ به پاهام و دمیچرخ خودم دور

 ۀخورد گره و بزرگ یهاشهیر به چشمم. خوردم

 نگاهم. بودن زده رونیب نیزم از که افتاد یدیسف

 ییهاشهیر از بود پر نیزم تمام کرد، دنبال رو هاشهیر

 ممکن حد نیآخر تا و اومده رونیب نیزم از که

 به شهیر انشعاب هر. بودن کرده رشد و افتهی انشعاب

 .داشت قطر درخت ۀتن هی ۀانداز

 از پر نیزم و هاشهیر یرو از و شدم بلند زحمت به

 میستقم نور یجلو یزیچ. رفتم جلوتر یبلند و یپست
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 ۀیسا مبهوت و مات نگاهم و گرفت رو دیخورش

 کرده سد رو نور ریمس کمال و تمام که موند یمیعظ

 !الجثهمیعظ یدرخت. بود

 و قطور. بودم دهیند رو اشمشابه حالتابه که یدرخت

 ونریب نیزم ریز از که یشماریب یهاشهیر با مرتفع

 انشعاب ییباال یهاشاخه ۀانداز به درست و اومده

 رهیجز یرو میعظ یاهیسا که یبرگ پر درخت. داشتن

 ودب یبزرگ یخشک ره،یجز گفت شدیم. بود انداخته

  .شتریب نه و کمتر نه. درخت نیهم ۀانداز به درست

 تا دمیچرخ اطراف به شد، شتریب فلوت نواختن یصدا

 چیه من جز انگار اما کنم دایپ رو صدا صاحب

 دور یچرخ دیبا. نبود نجایا یاگهید ۀزند موجود
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 دور فکر که بود قطور چنان درخت اما زدمیم درخت

 . بود کننده خسته هم زدنش

 یگرما. دمیکش درخت ۀتن یرو آهسته رو دستم

 به درخت صاف و نقصیب پوست از یخاص

 و کردم زدن قدم به شروع. شدیم وارد سرانگشتام

 در دستم از زمان حساب. شمردم رو خودم یهاقدم

 دمیفهمینم یحت نبود هاقدم شمردن اگه و بود رفته

 یور زده عرق یشونیپ با خسته. بودم رفته راه چقدر

 ولط ساعت کی. دادم هیتک درخت به و نشستم نیزم

 !بزنم دور کی تا بود دهیکش

 برگ و شاخ سمت به چشمام و دادم عقب رو سرم

 بود بزرگ و میعظ قدراون درخت ۀیسا. دیچرخ باال

 نیب از رو آسمون یحت ایو دیخورش نور شدینم که
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 فقط و نبود نور از یخبر. دید درخت برگ و شاخ

 عرق. شدیم دهید دورتادورم رنگ سبز یاهاله

 درخت به رو سرم خواستم و کردم پاک رو امیشونیپ

 .فتادما پشت به و شد یخال پشتم یزیچ که بدم هیتک
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 دهش جادیا یبزرگ ۀحفر درخت ۀبدن یتو سرم پشت

 .داشت راه هاشهیر ریز به و نییپا سمت به که بود

 اما گردمیم یچ دنبال و نجامیا چرا دونستمینم

 یط رو ریمس نیا دیبا بفهمم خوامیم اگه دونستمیم

 ییجا به رو من خواستیم درخت خود انگار. کنم

 .برسونه خوامیم که
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 اطنق. شدیم ترروشن فضا رفتمیم ترنییپا یهرچ

 روشن رو فضا طرف هر در یرنگ ینارنج ینوران

. هستن شناور فضا در دیرسیم نظربه و کردنیم

. بود چسبناک یکم و مرطوب درخت ریز یفضا

 درخت قطور ۀبدن نیب از رو صمغ یبو شدیم

 در هتپند ینبض مثل که ییصدا نیهمچن. کرد احساس

 . کردیم حرکت درخت یآوندها

 عمق به یهرچ اما رفتمیم شده خم ریمس لیاوا

 لیتبد نکهیا ات شد شتریب و شتریب فضا رفتم، یشتریب

 درخت داخل هنوز. شد من قد برابر دو ییراهرو به

 . نیزم ریز متر چند اما بودم

 یعالمت داالن هر یباال. شد ظاهر مقابلم داالن دو

 یرگید و ستاره به هیشب یعالمت یکی داشت، وجود
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 زشا که یریمس و برگشتم عقب به. نامفهوم یعالمت

 کرده عبور ازش که یداالن یباال دم،ید رو بودم اومده

 . بود نیزم عالمت بودم دهیرس نجایا به و

 یزیچ به صورت با که رفتم ستاره داالن سمت به

 و گرفت قرار دردناکم ینیب یرو دستم. کردم برخورد

 ور دستم. نبود دنید قابل که دوختم یمانع به چشم

 به. شدیم ورودم مانع ینامرئ یزیچ انگار بردم، جلو

 سمتش به رو دستم آهسته و کردم نگاه دوم داالن

 ریمس نیبنابرا. کرد عبور دستم یمانع چیه بدون. بردم

 . کردم انتخاب رو دوم راه و کردم عوض رو

 ناله، به هیشب ییصدا دوم، داالن به ورود محض به

 یرو از ییهاهیسا. دیرس گوشم به پچپچ و آواز

 رفتم، که جلوتر. کردنیم عبور کنارم یوارهاید
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 و فینح مانند،هیسا ییهاانسان گرفتن، شکل هاهیسا

 و لبخند با یبعض کدر، ییهاصورت با رنگ رهیت

 افسرده، یاچهره و افتاده نییپا ییسرها با یبعض

 من وسط از یکی. کردنیم یط رو میمستق یریمس

 چیه گذاشت، جا به رو یآن ییسرما و کرد عبور

 !آواره بودن یارواح انگار نداشتن جسم کدوم

 ورد داشت، یشتریب نور که دمیرس یبزرگ ۀمحوط به

 یچوب ۀتن داخل گود ییهایفرورفتگ محوطه، دور تا

 و اومده رونیب ازشون ینوران یهارشته که بود درخت

 تحرک هوا انیجر در براق و فیظر یتارعنکبوت مثل

 هب رفتن،یم هایفرورفتگ سمت به ارواح. کردنیم

 از پر ن،یغمگ یهاچهره دن،یچسبیم وارید به پشت

 اونارو ینوران یتارها بعد و شدیم یآسودگ و آرامش
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 درخت وجود در ارواح و دنیکشیم خودشون در

 . شدنیم یکی درخت با. شدنیم حل

 بود؟ کجا نجایا

 ...«یمردگان داالن در تو»

 به قادر من فقط انگار اما دیچیپ فضا تمام در صدا

 .بودم دنشیشن
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 دوختم، چشم اطرافم ارواح به ترقیدق مردگان؟ داالن

 یهاشهیر از مختلف، یرهایمس از همه که یارواح

 در همه و بودن اومده ریز نیا به درخت مختلف
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 شدنیم دیناپد درخت ۀتن در موجود یهایفرورفتگ

 . موندیم یباق یانقره یهارشته فقط و

 «؟یدانیم چه اتیح درخت از»

 واقعًا کردم فکر من و شد پخش فضا در دوباره صدا

 .دونمینم اتیح درخت مورد در یزیچ

 :گفت صدا بعد و دیرس گوشم به یمانند آه یصدا

 بر که ابد، تا ازل از یدرخت ات،یح درخت»

 وزن تنه بر کند،یم تحمل را افالک وزن شیهاشاخه

 نیزم من. را مردگان یایدن هاشهیر ۀواسط به و نیزم

 من. دارمیم نگه تعادل در را نیریز یایدن و آسمان و

 هر و یهست درخت جهان، درخت ات،یح درخت

 .«هستم یگرید اسم

 «نجام؟یا یچ یبرا من: »زدم لب
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 وت سرنوشت ،یمردگان داالن در بهشت، ۀریجز در تو»

 دبع ارواح مردگان داالن در کشانده، یکنون ۀنقط به را

 به دیبا که یانقطه به ،یتعال به دنیرس یبرا مرگ از

 کن نگاه خوب گردندیبرم نجایا به برسند، آن

 ...«زابلیا

 هایرفتگ فرو یبعض از شد، جادیا هاشهیر در یرییتغ

 رد که ییاونا با متفاوت یارواح اومدن، رونیب یارواح

 با درخشان و یانقره یارواح بودن، انیجر

 . آروم ییهاصورت

: زدم لب ناباورانه. شناختمیم که ییآشنا یهاچهره

 ...«پدر...جان! یمیج...فلور»

 کامل رو دورم ۀحلق و اومد جلو که یروح نیآخر

 پر ینگاه با همه بودن، من کنار همه. بود اندرو کرد
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 :گفتم بغض با و دمیچرخ اندرو سمت به. آرامش از

 به کردم فکر. نمتیبینم هرگز گهید کردم فکر»

 .«یدرومد رایس اسارت

 بود باد ۀزمزم یصدا هیشب که ییصدا با و زد یلبخند

. بمونه زنده خواهرم تا کردم فدا رو خودم من: »گفت

 نیهم به. زابلیا گرفتم تو از رو مرگ داوطلبانه من

 دست به درومدن اسارت به یجا به روحم خاطر

 گهید دم،یرس آرامش به من. شد دهیکش نجایا به را،یس

 رنج رو خودت قدرنیا گهید. زینر اشک من خاطربه

 یوجدان عذاب از. کن عبور مرحله نیا از. زابلیا نده

 درونش رو خودت که یانهیک شیآت از ،یدار که

 وقتاون ،یبگذر ازش یبتون یوقت. یکرد محصور

 !«یریبگ میتصم و یکن فکر درست یتونیم
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 . دمیچرخ فلور سمت به و زدم یآلودبغض لبخند

 وت. کنم یخداحافظ باهات نشد فرصت هرگز...فلور»

 .«باشم داشته شدیم که یبود یدوست نیبهتر

 یزیچ فیخف ییسرما جز نشست، دستم یرو دستش

 . نکردم حس

 هرگز ،یشیم موفق تو. زابلیا یازنده خوشحالم»

 .«نده دست از رو شدن موفق به مانتیا

 سالم خوشحالم: »گفت و اومد جلوتر قدم هی یمیج

 ما ندنمو سالم یبرا رو تالشت تو. تانیکاپ نمتیبیم

 خودت دادن عذاب از دست که وقتشه. یداد انجام

. ستین تو دوش یرو ما مرگ تیمسئول بار. یبردار

 آگاه خطرات از ما. میکرد تیهمراه داوطلبانه ما

 !«یستین مقصر تو! ستین تو ریتقص زیچ چیه! میبود
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 رو اقتدار همون هنوز. ستادمیا الک مقابل و دمیچرخ

 : زد لب. آرامش از پر ینگاه با داشت

 نجات یبرا کهنیا از یالحظه یحت زیعز زابلیا»

 یجلت من یبرا تو. ستمین مونیپش شدم کشته دادنت

 تو نره ادتی. خواستمیم شهیهم که یبود یزیچ ۀهم

 رو درخت یآوا دیبا تو. زابلیا یینجایا یچ یبرا

 ایدن نجات یبرا یول نه خودت نجات یبرا! یریبگ

 «.یدار ازین درخت یآوا به شده، هم

 به دوباره زیچ همه انگار! افتاد ادمی...درخت یآوا

 به و داشتم رو یاافسانه یآوا دو من. برگشت ذهنم

 .بودم آوا نیسوم دنبال

 «زابل؟یا»
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 قدرونا دلم. برگشتم سمتش به پدرم یصدا دنیشن با

 شآغوش در وجود تمام با تونستمیم که بود شده تنگ

 . کنم هیگر هاساعت و رمیبگ

 !«یینجایا تو پدر؟»

 یقو چقدر که کردم تماشا تورو بودم، کنارت شهیهم»

 بهت. یکرد تالش چقدر و یکرد رشد چقدر ،یبود

 ...«من یبایز دختر. زابلیا کنمیم افتخار

 نمک کاریچ دیبا من: »گفتم دیلرزیم که ییصدا با

 «پدر؟

 یتو کمرنگش و مات نگاه شد، خم من سمت به

 یفهمیم برسه که زمانش: »گفت و موند رهیخ چشمام

 زابل،یا ریبگ رو میتصم نیتردرست. یکن کاریچ دیبا

 اونا ستین مهم کن، فراموش رو سرنوشت خواهران
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 کجا به تورو خوانیم ستین مهم دادن، نشونت یچ

 فقط زابل،یا یریبگ میتصم دیبا که ییتو نیا بکشونن،

 کن، فراموش رو دادن نشون بهت که یزیهرچ! تو

 !«بزن رقم خودت رو سرنوشت. ریبگ میتصم خودت

 دایپ دنبال نگاهم. رفت عقب و گرفت فاصله ازم

 . دیچرخ یکس کردن

 «کجاست؟ امیلیو...امیلیو»

 مردگان یایدن در. ستین نجایا اون: »داد جواب فلور

 .«نگرد دنبالش نجایا...ستین

 وندنبالش رفتن، هایفرورفتگ سمت به و عقب ارواح

 «ن؟یریم کجا...نیکن صبر: »گفتم و دمیدو

 به تنها دیبا تو. زابلیا میبرگرد دیبا ما: »گفتن صداکی

 ...«تنها. یبرس جواب
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 دوباره رو درخت یصدا شدن دیناپد که ارواح

 . دمیشن

 «زابلیا ایب آسمان داالن به»

 با و انداختم هایفرورفتگ به ینگاه بار نیآخر یبرا

 ومدها ریمس بود شده قبل از ترنیسنگ حاال که یقلب

 ریمس به چشم و دمیرس هیاول ۀمحوط به. برگشتم رو

 ودمب نتونسته اول بار که یریمس. دوختم آسمون داالن

 پاهامو از یکی و رفتم جلو محتاطانه. کنم عبور ازش

 عبور داالن مرز از پاهام یمانع چیه بدون. بردم جلو

. شدم داخل ترعیسر و دمیکش آسوده ینفس. کرد

 رنگ به جا همه. داشت فرق اطرافم طیمح بارنیا
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 یانقره کیکوچ ینورها و درومده رهیت یاسرمه

 با ینوران یاشکال. دیدرخشیم سقف تا نیزم از یرنگ

 . شدنیم متصل بهم فیظر یخطوط

 و دبو کهکشان ریتصو نجایا شدم متوجه بالفاصله

 !آسمون

 هدید افالک در که بودن ییهاستاره ینوران زیر نقاط

 ییجا تا رشیمس و کردیم سقوط یاستاره. شدنیم

 یانقره خطوط گهید یاگوشه موند،یم یباق دورتر

 ییجا در و کردنیم متصل بهم رو هاستاره یرنگ

 و کردنیم تجمع نقطه کی در ینورها برق گهید

 . شدیم جادیا ینوران و روشن یاهاله

 «زابل؟یا ییکجا یدانیم»
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 متیمال با صدا. دونستمیم. دادم تکون رو سرم

 آسمان به! یهست مرکز در ،یجهان مرکز در تو: »گفت

 یهست از نقطه نیا در سرنوشت و ریتقد کن، نگاه

 ار سرنوشت کی تواندیم یمیتصم هر. ردیگیم شکل

 هزاران. کند آغاز را یدیجد سرنوشت ای و زند برهم

 ستارگان. یستارگان انیم در تو انتخاب، هزار

 ...«سرنوشت

 به. دوختم چشم سرم یباال طیمح به و دمیچرخ

 .شدنیم جاجابه نور سرعت با که یخطوط

 «شده؟ مشخص من سرنوشت»

 که ییتو نیا. زابلیا یکنیم مشخص تو را سرنوشت»

 آن به کن، نگاه آنجا به. یکن مشخص را راه دیبا
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 هک یسرنوشت و ییتو آن کاره،مهین یفلک صورت

 .«زدند رقم تیبرا سرنوشت خواهران

 و ننیبیم رو من ندهیآ و حال گذشته، گفتن اونا»

 .«کردن مهر من یبرا رو ندهیآ

 یادا یبرا ،یزیبر نیزم یرو یخون یخورد قسم تو»

 هختیر یخون دیبا سرنوشت، خواهران با سرنوشتت

 آسمان و نیزم به را اشوعده که یخون همان. شود

 .«یداد

 خون از رو نیزم بودم خورده قسم من...امیلیو خون

 . کنم سرخ امیلیو

 خواهد تو دستان در سرنوشت عهد، به یوفا از بعد»

 تواندیم که بود خواهد تیرو شیپ یانتخاب. بود

 را یزندگ هزاران یتونیم تو. باشد سازسرنوشت
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. یده نجات را یزندگ هزاران ای یاندازیب خطربه

 .«هستند زیچ نیترمهم هاانتخاب

 نتظرم! منتظره اون...رایس اما: »گفتم فیضع ییصدا با

! من روح منتظر. دادم وعده بهش که یزیچ گرفتن

 «ه؟یچ رایس! فلوت منتظر

: داد جواب درخت و شد برقرار سکوت یالحظه چند

 هرگز سواالت یبرخ. زابلیا دیفهم ینخواه هرگز»

 انیم در یترمهم سوال نجایا. داشت نخواهند یپاسخ

 .«است

 «؟یسوال چه»

 ر،یبگ دست در را سرنوشتت ستارگان...تو انتخاب»

 یآوا بود درست انتخابت اگر بعد و کن انتخاب

 .«بود خواهد تو آن از درخت
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 ...«انتخ چه»

 شیپ یراه دو که بود نشده خارج دهنم از کلمات

 خون ختنیر از بعد که یراه دو. شد مشخص میرو

 میتصم دیبا فقط و شدمیم مواجه آن با دیبا امیلیو

 لوتف نه؟ ای کردمیم بادپا میتسل رو خودم. گرفتمیم

 نه؟ ای دادمیم بادپا به رو

 وجود ۀهم با و بستم رو چشمام زدم، زانو نیزم یرو

 دم،بو منطق دنبال نه بارنیا. دادم گوش قلبم یندا به

 اندرو که طورهمون!  نفرت نه و نهیک نه خشم، نه

 نارک رو عذاب و نفرت نه،یک خشم، یوقت بود، گفته

 تمام جواب قلبم. گرفتم رو سواالتم جواب زدم

 آسمون به مصمم و کردم باز رو چشمام. بود سواالتم

 آسمون ۀصفح در سرهم پشت ۀستار دو. شدم رهیخ
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 شروع ستاره هزار هزاران بعد یلحظات و کردن سقوط

 . کردن وستنیپ بهم و دنیدرخش به

 وت سرنوشت ستارگان: »گفت ذهنم در درخت یصدا

 .«زابلیا خوردند رقم نو از

 یزیچ و کرد سقوط من سمت به آسمون از ینور

 تدرس یانقره ینور. افتاد دستم یتو سرد و درخشان

 .کرده سقوط یاستاره مثل

 را چشمانت حال. بود خواهد تو آن از درخت یآوا»

 .«است دهیرس فرا رفتن وقت. ببند

. دمفشر دستم یتو رو سرد ۀستار و بستم رو چشمام

 پاهام. بشه باز چشمام شد باعث برق و رعد و سرما

 با یخاکستر آسمون و بود رفته فرو آب یتو مچ تا

 .شدیم شکافته برق و رعد غرش
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 دهیکش باال عرشه از لرزون یتن و سیخ ییهالباس با

. زد عقب رو افرادش و اومد جلو عجوالنه بادپا. شدم

 .دیکش باال رو من و شد حلقه امقهی دور دستش

 «؟یکرد داشیپ»

 گرن یانقره نور. کردم باز مقابلش حرفیب رو دستم

 . زد رو چشمش

 !«وقتشه گهید پس...خوبه...خوبه»

 عقب دست با رو موهام یسیخ. دمیکش باال رو خودم

 .«کنمینم رو کار نیا من: »گفتم و زدم



 

Romanzo_o 2710 

 ییهابدن با عرشه وسط جلوتر یکم اینا و لوکا

 افتاده نیزم کف حالیب تازه ییهازخم و نیخون

 . بودن

 «زابل؟یا یدار یانتخاب یکنیم فکر»

 «ندارم؟»

. نشست من یرو غضب و خشم از پر نگاهش

 لیتبد هاشچشم و کرد شدن رهیت به شروع پوستش

 . شدن کامل یاهیس به

 دارن تیاهم برات که ییکسا تمام مرگ کهنیا مگه»

 .«یبخوا رو

 داشت که یققنوس به. افتاد دورتر ییجا به نگاهم

 ییهااسکلت با. دیچرخیم رنگاهیس یکشت سر یباال

 .بود نجایا پلس دارک. باد یهادست ونیم در زونیآو
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 که هست یکار: »گفتم کنم نگاه بادپا به کهنیا بدون

. دارم الزم زمان انجامش یبرا و. بدم انجامش دیبا

 ساعت چهار و ستیب  یبذار و یکن قبول یتونیم

 یخوایم که یزیچ به بعد و ینکن قبول یتونیم. برم

 رگم به دیتهد رو یکس یبخوا کهنیا قبل. یرسینم

 منعقد رایس با قراردادم بعد و کشمیم رو خودم یکن

 نوم پس. یمونیم یهلند تانیکاپ ابد تا تو و شهیم

 یهلند تانیکاپ یصورت در من. کریب یلیب نکن دیتهد

 .«باشم گرفته رو مشیتصم خودم که شمیم

 به احساسات از یانعکاس نیترکوچک بدون نگاهم

 24 : »کردم تکرار و موند رهیخ بادپا ۀشد رهیت صورت

 از شهیهم یبرا رو من ینیجانش فکر ای زمان ساعت
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 هگرفت ادی رایس از رو یزیچ هی اگه. کن رونیب سرت

 «نه؟ ای یکنیم معامله. کردنه معامله اون باشم

 ...«یبرنگرد اگه»

 وقتاون: »گفتم و دیچرخ باال سمت به لبم ۀگوش

 یبرا که یهرکس و یکن غرق رو پلس دارک یتونیم

 نیا تمام با نخوام، من اگه هرحال به. یبکش مهمه من

. یبرس یخوایم که یزیچ به یتونینم بازم داتیتهد

 فلوت هی جز یزیچ چیه تو و دارم رو آوا سه من

 .«یندار خاموش

 . شد سخت سنگ، یاتکه مثل صورتش

 .«یبر یتونیم»

 با رو اینا اما یدار نگه گروگان رو لوکا یتونیم»

 .«برمیم خودم
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 نم یدستا یتو حاال قدرت. نموندم مخالفتش منتظر

 .کردمیم نییتع طیشرا که بودم من نیا و بود

 پلس دارک به رو من ققنوس،: »زدم لب و بستم چشم

 .«برگردون
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 اینا. دمیپر نییپا ققنوس از پلس دارک ۀعرش یرو

 و شده جمع ققنوس دور که سپردم یمردان به رو
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 با که یاخدمه ۀزدجانیه یصدا. بودن من منتظر

 که یوفادار افراد. بودن گرفته یاتازه جون من دنید

 با .خوبه تانشونیکاپ حال بشن مطمئن خواستنیم

 یادیز زمان اما خوبم واقعًا. خوبم من: »گفتم لبخند

 هست یاوعده. کوتاهه یلیخ من موندن زمان. میندار

 .«کنم عمل بهش دیبا که

 رشهع یرو چشمم. دیکوبیم جانیه با نهیس یتو قلبم

 اب ققنوس که یکس. گشت یکس کردن دایپ دنبال

 مردگان یایدن در روحش که یکس بود، آورده خودش

 . بود زنده هنوز چون نبود

 اننگر اما درخشان ییهاچشم با ستاده،یا سکان پشت

 وجل بهم شدن کینزد یبرا یقدم نه. بود رهیخ من به

 که یواکنش از. بود مردد. کرد صدام نه و گذاشت
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 نهیس یتو قلبم. نداشت نانیاطم بدم نشون بود ممکن

 . بود درونم یقو حس تنها یدلتنگ و شد فشرده

 رو خودم بلند ییهاگام با کردم عبور هاملوان نیب از

 وننش یواکنش بتونه کهنیا از قبل و رسوندم بهش

 رد قدرتم تمام با یاگهید زیهرچ ای بزنه یحرف بده،

 تمام در که ییهااشک دادم اجازه و دمیکش آغوشش

 جمع درونم یهلند یتو اضطراب پر لحظات نیا

 .بشن رها چشمام اسارت بند از بودم، شده

 بغض و اشک نیب و دمیکش چنگ به رو راهنشیپ

 تو. ینمرد بودم مطمئن! یازنده...یازنده تو: »گفتم

 ۀهم با. امیلیو متنفرم ازت...یعوض ۀوونید احمق،

 .«متنفرم ازت. متنفرم ازت وجود
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 چیه و اومدنیم فرود اشنهیس ۀقفس یرو هاممشت

 شتپ آهسته دستش. نکرد هاممشت برابر در یمقاومت

 هاجاز. فشرد نهیس به رو صورتم و گرفت قرار سرم

 و کنم یخال سرش رو مدت نیا خشم تمام داد

 ینتوا گهید و بشه خسته دستام مچ که بزنم قدراون

 .باشم نداشته زدن یبرا

 شقلب یصدا و دادیم رو یشگیهم توتون یآشنا یبو

 ...بود زنده امیلیو. دمیشنیم وضوح به رو

 مامت ۀانداز به. امیب رونیب آغوشش از خواستینم دلم

 دبو دهیکش زجر که بودم، دهیکش زجر که یمدت نیا

 کم یلیخ ساعت چهار و ستیب و داشتم ازین زمان

 !یلیخ. بود
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 یرو آهسته رو انگشتش و داد فاصله یکم رو سرم

 یهادندون فیرد و زد لبخند. دیکش صورتم یسیخ

 دلم: »گفت آروم و گذاشت شینما به رو دشیسف

 .«بل بود شده تنگ برات

. کرد صورتم روونه رو هاماشک دوباره گفتنش بل

: گفت و دیکش انگشت دو با رو امشده سرخ ینیب

 «؟یمتنفر ازم چقدر یکن تکرار بازم یخواینم»

 اگه دیشا: »گفت و آورد گوشم کنار رو سرش

 دوستت چقدر بگم بتونم من اتاقت یتو میبرگرد

 .«دارم

 . کردم پاک رو هاماشک و دمیکش یقیعم نفس

 «؟یکرد دایپ نجات یچطور»
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 چشمش کنار خطوط و شد ترقیعم لبخندش

 .ترواضح

 نید اون بگم بهت خواست ازم سیآتالنت پادشاه»

 .«کرده ادا رو خودش

 حدس. دمیکش یقیعم نفس و بستم رو چشمام

 امیلیو یصدا با. بود نیهم به دمیام اتمام...زدمیم

 .کردم باز رو چشمام دوباره

 «؟یبرگرد گذاشت چطور بادپا»

 سه. ارهیم دست به رو خوادیم که یزیچ. ستین مهم»

 .«دمیم بهش منم و خوادیم رو آوا

 هی دنبال. ستین آوا سه دنبال اون: »گفت ینگران با

 .«نهیجانش
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 نیترمحکم قاطع، یلحن با و کردم نگاه چشماش تو

 هی. نداره نیجانش به ازین گهید: »گفتم رو عمرم دروغ

 فقط. تسین تو به ای من به یازین. میداشت دیجد توافق

 و امیب تا گرفتم ازش فرصت هی قبلش یول. آوا سه

 .«بدم انجام رو کنم تموم دیبا که یکار

 شریشمش سمت به رو دستم. شد پرسشگر نگاهش

 . دمیکش رونیب غالف از و بردم

 یقسم سرنوشت خواهران محضر در الکرادا یتو من»

 .«بدم انجامش دیبا که یقسم. خوردم

 سرم یباال ققنوس و شکافت رو آسمون برق و رعد

 گردن سمت به میمستق رو رمیشمش کرد،یم پرواز

 : زدم لب و گرفتم امیلیو

 .«لیو بزن زانو»
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 غدا تونستمیم. موند رهیخ من به شده شوکه نگاهش

 درست. کنم احساس رو گردنم یرو یخالکوب شدن

 داده نشونم سرنوشت خواهران که یریتصو مثل

  .بودن کرده نییتع برام اونا که یسرنوشت. بودن

 «زابل؟یا یکنیم کاریچ یدار»

. کنم سرخ خونت با رو نیزم خوردم قسم من»

 .«بزنم رشیز تونمینم یول امیلیو متاسفم

 که دوخت یققنوس به رو نگاهش زد، زانو نیزم یرو

 در یناباور. من به بعد و کردیم پرواز سرم یباال

 ۀیبق. نداشت رو انتظارش. زدیم موج نگاهش

 . بودن رهیخ ما به تعجب با و سکوت در هاملوان

 شاهد سرنوشت خواهران: »زدم ادیفر بلند یصدا با

 الکرادا در که یعهد به من آسمون، و نیزم د،یباش
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 خائن نیا خون با رو نیزم من. موندم وفادار بستم

 .«رسونمیم انتشیخ یجزا به اونو و کنمیم سرخ

. داوم نییپا قدرت با و رفت باال ریشمش با دستم

 از یناش ییهاآه با نهیس در شده حبس یهانفس

 سرخ خون و شدن ختهیآم درهم وحشت و رتیح

 .کرد سرخ رو عرشه یچوب کف ینرم به رنگ
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 :زدم ادیفر آسمون به رو و انداختم نیزم رو ریشمش

 .«کردم وفا عهدم به من»

. شد رعدوبرق یصدا با ختهیآم هازمزمه یصدا

 و هاخنده یصدا. سرنوشت خواهران یهازمزمه

 .دمیشنیم مبهم که یکلمات
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 ...«گرلهیح دختر»

 ...«ستین درست نیا»

 .«بازه حقه هی اون...کرد یباز کلمات با اون»

 هگرفت بازو یرو رو دستش که شدم رهیخ امیلیو به

 نگاه ختیریم عرشه یرو که یخون قطرات به و بود

 . کردیم

 اون نگفتم هرگز. ستمین باز حقه من: »گفتم خشم با

 نیا و زمیریم نیزم به رو خونش گفتم. کشمیم رو

 .«نگفتم تراضافه هم کلمه کی یحت. کردم رو کار

 یتو سرنوشت خواهران نیخشمگ یهاغرش یصدا

 رظاه آلودمه یفضا نیب در هیسا سه و دیچیپ فضا

 . شدن
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 ...«یزد گول مارو تو»

 ور خودم میتصم من و نیداد نشونم رو ریتصو شما»

 .«گرفتم

 دیبا حاال: »گفت شونیکی و دنیچرخ دورم خواهرها

 .«یبد رو ییشگویپ یبها

 ییهاهیسا یرو هاملوان هیبق مثل درست امیلیو نگاه

 کسچیه. بود زدهوحشت دنیچرخیم من دور که

 هب داشتن. نداشت رو سرنوشت خواهران دهید انتظار

 حالت. کردنیم نگاه اشونیزندگ ۀصحن نیتربیعج

 کشدر تونستمینم که داشت یخاص حس امیلیو نگاه

 یادیز یسخت نجایا به دنیرس یبرا من یول کنم

 . بودم دهیکش

 .«دمیم باشه الزم ییبها هر: »گفتم آرامش با
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 و دنیچرخ دورم طوفان از یانیجر مثل سه هر

 و رفتن باال ابروهام. زدن زنگ گوشم یتو کلمات

. دمیفهم رو اتیح درخت یهاحرف مفهوم حاال

. بده رییتغ رو زیچ همه تونستیم من میتصم

 یآوا درخت نیهم یبرا! بود نیهم من سرنوشت

 میتصم من بود مطمئن درخت. بود داده بهم رو آخر

 و مکشینم رو امیلیو من بود مطمئن رم،یگیم یدرست

 .کنمیم انتخاب رو راه نیا من بود مطمئن

 من. دیایب نیکرد طلب که ییبها گرفتن یبرا فردا»

 دیخواه رو کلمات اون شما. مونمیم حرفم یرو

 دیخوایم که یزیچ گرفتن یبرا نیدیشن یوقت و دیشن

 .«دیایب سراغم
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 و دیچیپ ایدر ونیم در خواهر سه یهاقهقهه یصدا

 امیلیو سمت به. شدن محو مه نیب در یمینس مثل

 متاسفم» :گفتم و گرفتم سمتش به رو دستم برگشتم،

 نیا از تونستمیم که بود یراه تنها. داشت درد که

 تموم یچ همه گهید. شد تموم. امیب رونیب مخمصه

 .«شد

 مامت از و یخستگ از ،یگرسنگ از داشت، ضعف بدنم

 اما رفتیم یاهیس چشمام. بودم دهیکش که ییدردها

 از رو آخر ساعات نیا دینبا. موندمیم اریهوش دیبا

 . دادمیم دست

 رو زخمت دیبا ا،یب: »گفتم و گرفتم رو امیلیو دست

 .«بزنم هیبخ

 .«دیاریب غذا یکم ما یبرا: »گفتم خدمه از یکی به رو
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 فرصت ساعت چند. شد نیکاب ۀروان دنبالم حرفیب

 بارنیا. کنم یزندگ خودم دل یبرا بار هی تا داشتم

 اب بود قرار  بارنیا. بشه برعکس زیچ همه بود قرار

 و کنم رها نجایا رو امیلیو من فردا دیخورش طلوع

 خودم یجا رو یکس هرگز من که تفاوت نیا با. برم

 .کردمینم یقربان
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Elnaz Dadkhah: 

 هیبخ رو هاشزخم من و نشست تخت یرو برهنه

 اون امتم ادی. فتادیم اتفاق نیا که نبود یاول ۀدفع. زدم

 باهاش رو تختم که ییروزها. افتادم خوب یروزها

 ییروزها کردم،یم تشیاذ که ییروزا شدم،یم کیشر
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 یجا تنش تمام. بودن دور یلیخ یلیخ انگار که

 هرگز جاشون که ییهازخم. بود افتهی بهبود یهازخم

 که بودن ییهایسخت ادآوری فقط شدینم خوب

 .بود دهیخر جون به که یخطرات ادآوری. بود دهیکش

  .بود کرده عبور کنارش از مرگ چندبار کهنیا ادآوری

 زیم یرو آورد، داخل رو ییغذا ظرف خدمه از یکی

 مدت تمام. میخورد غذا سکوت در. رفت و گذاشت

. بود شده رهیخ من به سوزان ینگاه با سکوت در

 کردمیم احساس که بود ادیز قدراون نگاهش یگرما

 رد معمول حد از تندتر قلبم و شده سرخ صورتم تمام

 کسب وجودم و قلبم بود، ارواح با حق. تپهیم نهیس

 حاال ه،نیک و انتقام رهیت ۀیسا رفتن کنار با. بود شده
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 یسبک احساس قبل ۀانداز به درست قلبم و روح

 . کردیم

. گرفت رو دستم کف و آورد باال رو دستش

 هر سر و چسبوند هاشلب به رو هامسرانگشت

 هامانگشت یجا هاشلب انگار. دیبوس رو انگشت

 رزهل به نهیس یتو طورنیا که بود کرده لمس رو قلبم

 کف رو گرمش نفس و بست رو چشماش. بود افتاده

 . کردم احساس دستم

 از قیدقا تکتک روزها، نیا تکتک بگم اگه دروغه»

 دنش دهیبخش قیال من. نکردم فکر بهت الکرادا بعد

. بودن دنیبخش قابل هرگز کردم که یکار. بل ستمین

 هتب هم یبکش رونیب نهیس از رو قلبم خنجر با اگه

 الک جان کنار یوقت از مدت، نیا تمام. دمیم حق
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 منو یبتون کردم آرزو فقط دنت،ید ناتهام یتو

 رمیبگ آغوشت در گهید بارکی بتونم که ،یببخش

 دنید. باشه نفرت از پر بهم نگاهت کهنیا بدون

 یزندگ یتو که ییزهایچ تمام از چشمات یتو نفرت

 .«بود ترسخت کردم تحملشون

 به گذاشتم، صورتش طرف دو رو دستام دوتا

 یلیخ ۀمرحل هی از من: »گفتم و شدم رهیخ چشماش

 که یکیتار احساسات از گرفتم ادی. کردم عبور سخت

 هک کردم دایپ یفرصت. بشم جدا بودن کرده اماحاطه

 و خشم تمام داشتم یول بودم مقصر هم من بفهمم

 دیاش. کردمیم یخال تو پنداشتن مقصر با رو نفرت

 رو یکار همون منم بود، برعکس ما یجا اگه

 رو یادیز یآدما من. یداد انجامش تو که کردمیم
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 ،یمیج فلور، رافائل، پدرم اندرو،. امیلیو داشتم کنارم

 دایپ رو رمیمس کردن کمک بهم که یافراد...الک جان

 یایدن نیا یتو تنها تو. ینداشت رو یکس تو یول کردم

 یکردیم فکر که یزیچ یبرا یدیجنگ رحمیب

 ودهنب کنارت یکس هرگز! یندار یریتقص تو. درسته

 .«بده نشون بهت رو راه بخواد که

 هاشلب و گونه یرو آهسته رو انگشتم گرفتم، ینفس

 تو گفتم بهت که کردم اشتباه من: »دادم ادامه و دمیکش

 اگه. ییترسو بزدل هی گفتم بهت. یکنیم فرار شهیهم

 دایپ رو دیکل هفت تونستمینم هرگز من ینبود تو

 مکمک و یبود من کنار هیثان هر ینکرد فرار تو. کنم

 انجیا به دنیرس یبرا گنج، به دنیرس یبرا. یکرد
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 تا دادم یادیز یبها من و دادیم ییبها دیبا یهرکس

 .«بفهمم رو زایچ نیا

 محکم و موهاش نرم حجم نیب دیلغز آهسته دستم

 رو موهاش قدرت با و شد چنگ موهاش یتو

 .رفت هوا به ادشیفر. دمیکش
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Elnaz Dadkhah: 

 یول: » دمیغر یعصب و کردم خمش تخت سمت به

 ابادپ مقابل تنها تا یزد کنار هابرنامه از منو که نیا

 عمرًا رو یکن فدا من یجا رو خودت و یبمون

 قدرنیا کسچیه. یاحمق ۀوونید هی تو. ببخشم

 تمدوس اگه. بده کشتن به رو خودش که ستین وونهید
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 یاج به دیبا یبش دهیبخش یخواستیم اگه ،یداشت

 تو! نم شیپ یومدیم میمستق فقط بادپا سراغ رفتن

 یوت هفته دو یکرد مجبورم و لوکا دست یسپرد منو

 خبر کهنیا بدون بمونم یزندون مسخره عمارت اون

 .«ادیم هیبق و تو سر داره ییبال چه باشم داشته

 موهاش نیب از رو دستم کرد یسع و گفت یبلند آخ

 . ارهیدرب

 .«کنم جبران خواستم من زابلیا»

 که یعصبان قدراون. یکرد امیعصبان شتریب جبران؟»

! یردک رها منو دوباره تو. بزنمت صبح فردا تا تونمیم

 ستین مهم داره؟ یبد حس چه شدن رها یفهمیم

 و شدن رها حس. نه ای بوده من از محافظت یبرا که

 دش باعث یچ. وحشتناکه یطیشرا هر تحت ییتنها



 

Romanzo_o 2733 

 یبر و یبد لوکا به منو شرافتمندانه یتونیم یکن فکر

 «؟یریبم

: گفت و دیخند آهسته دردآلودش یهاناله نیب در

 کدوم یباش داشته رو فرصتش اگه نمیبب خواستمیم»

 .«یکنیم انتخاب رو

 نیب: »دمیغر و دمیکوب زخمش یجا به یمحکم مشت

 حق چه مرده؟ تانیکاپ هی و احمق ۀزادبینج هی

 هی ناو بکشه تورو یکس بود قرار اگه. یخوب انتخاب

 .«یاگهید احمق چیه نه بادپا نه بودمیم من دیبا نفر

  .افتاد خنده به شتریب و دیچیپ خودش به درد از

 وستد شتریب یلیخ رو االنت حالت کنم اعتراف دیبا»

 .«شهیم شتریب تتیجذاب یشیم یعصبان یوقت. دارم
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 وت ادشیفر یصدا رفت، فرو بازوش یتو که دندونام

 وت دندونام یجا منظم فیرد به. دیچیپ یکشت کل

 تنها ومن ینداشت حق تو: »گفتم و شدم رهیخ گوشتش

 «.ببخشمت کردمیم یسع داشتم که یزمان نه. یبذار

 و انداخت تخت یرو منو و شدن حلقه دورم دستاش

 که یادیز یانرژ از خسته. کرد عوض من با رو جاش

. بشم ریاس بازوهاش نیب دادم اجازه بودم کرده صرف

 بازو سمت به رو سرش بود، افتاده نفسنفس به

 هی قبال من: »گفت دندونام یجا دنید با و چرخوند

 مکن فکر. دادم دست از تو یدندونا خاطربه رو دستم

 بدون. یریبگ ازم هم رو دستم یکی اون یخوایم

 .«کنم نوازشت الزمه که طوراون تونمینم دست



 

Romanzo_o 2735 

 به شتریب رو من و شد چنگ کمرم پشت دستش

 . فشرد خودش

 ...«بل یدار دوستم هنوز که کن اعتراف»

 و دیدرخشیم هاشچشم یتو بیغر یجانیه

. بودم دهید که بود یزمان هر از تریواقع لبخندش

 اون لیدل وگرنه. داشتم که البته داشتم؟ دوستش

 که یوحشت بود؟ یچ نبودش از قیعم ترس و یدلتنگ

 یازین که بود یکاف چنان بودم کرده تجربه مرگش از

 حس که نیهم. باشم نداشته یاگهید لیدل چیه به

 لمس و تجربه خواب یتو که یآغوش بودم کرده

 بد یکاف حد به باشه بوده بار نیآخر ممکنه کردم،

 . بود
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 اب. شد قطع نفسم و گرفتن قرار هاملب یرو هاشلب

 فسن یبرا یفرصت که دیبوسیم یجانیه و ولع چنان

 و گرفت قرار گردنش پشت دستم. نداشتم دنیکش

 و دبو افتاده کار از فکرم. بکشمش عقب کردم تالش

 حس اب. داشتم دنیکش نفس به ازین دونستمیم فقط

 نفس نفس به. دیکش عقب رو سرش من مقاومت

 نرم و آهسته. بکشم هیر به رو هوا کردم یسع و افتادم

 .دیخند

 نترلک یکنیم نگام یطوراون یوقت ستین من ریتقص»

 .«دمیم دست از رو خودم
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 گردنش دور رو دستام دم،یکش باال رو خودم یکم

 و چسبوندم اشیشونیپ به یشونیپ کردم، حلقه

 لب خوردیم صورتم به گرمش یهانفس کهیدرحال

 :زدم

. لیو دارم دوست رو وونهید خودخواه یتو من»

 یزمان. نشد یول باشم متنفر ازت کردم تالش یلیخ

 ترس قیعم وحشت با که دارم دوستت چقدر دمیفهم

. بدم دستت از تونستمینم. شدم مواجه مردنت از

 نمکیم اعتراف آره نیبنابرا. کنم باور تونستمینم

 ...«دار دوستت هنوزم

 به هاشلب نیب هاملب. شه تموم امجمله نداد امان

 ۀگوش به شد بند دستش قالب. درومدن اسارت

 یصدا. دیکش نییپا رو قالب قدرت با و لباسم
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 امیلیو یهالب. دمیشن رو لباس ۀپارچ شدن شکافته

 هی من: »زد لب گوشم کنار و شدن دهیکش گردنم ریز

 فقط تورو که خودخواه آدم هی. خودخواهم ۀوونید

 .«خوادیم خودش یبرا

 حس و دمیشنیم وضوح به رو قلبم ضربان یصدا

 شارف نیب که بدنم یهااستخوان تکتک شدن فشرده

 که ییهادست فشار. شدیم درد دچار امیلیو بازوان

 یرو یادیز یهایکبود بعد روز صبح بودم مطمئن

 یوت که یمرد با امشب امیلیو.  ذارنیم جا به پوستم

 اون. داشت فرق بودم شده خوابهم باهاش رهیجز

 با بود آروم و ساکت امیلیو رهیجز یتو روز سه

 هک یمرد. دنیکشیم ریتصو به رو درد که ییهاچشم

 یخوابهم لحظات نیترحساس در یحت رو خودش
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 احساساتش کامل بروز از مانع و کردیم کنترل هم

 به و دیبوسیم منو داشت حاال که یمرد اما. شدیم

 هاشچشم یتو یخاص برق پرداخت،یم معاشقه

 یهابوسه جان،یه پر و سرکش یآغوش. داشت

 گهید که یاحساسات و بیغر یحرص و ولع دار،تب

 و پروایب! نبودن محتاطانه یحت ای شده کنترل

 ...سرکش

 ...ترس. داشت معنا کی تمامش

 ترس! من دادن دست از ترس بود، دهیترس هم امیلیو

. رهیبگ خودش به تیواقع رنگ آخر یخداحافظ کهنیا

 دیترسیم انگار که فشردیم آغوش در منو یجور

 مقابل و کنن جدا ازش منو ینامرئ ییهادست

 حرکت که بود صبح یدمدما. بشم دیناپد هاشچشم
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 اشهنفس و شد ثابت موهام نیب انگشتاش وارنوازش

 داشت قرار بازوش یرو سرم. رفت شدن قیعم به رو

  .بود شده دهیچیپ دورم منیا یحفاظ مثل دستش و

 انضرب و گذاشتم اشنهیس ۀقفس یرو رو دستم کف

 که یمن. بودم تربزدل من. کردم لمس رو قلبش

 که یمن. کنم ترکش یخداحافظ بدون خواستمیم

 دمیترسیم چون دیشا نداشتم، رو یخداحافظ جرأت

 پا ونمنت اشرهیخ نگاه ریز دمیترسیم. بکنم دل نتونم

 . نمک ترکش نتونم دمیترسیم. برم و بذارم قلبم یرو

 یتو. دمیبوس رو اشچونه ریز و بردم جلو رو سرم

 ترکش دیبا. شد جاجابه یکم و دیکش آه خواب

 ...کردمیم
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 امیلیو. رفتمیم خودم دیبا بمونه، زنده خواستمیم اگه

 تشوق. بود دهیکش یسخت یزندگ یتو یکاف حد به

 یبند و دیق هر از شه آزاد شهیهم یبرا بار هی که بود

 . کردیم متصل شیخون اقوام به اونو که

 که یمرد کردن ترک کرد،یم درد نهیس یتو قلبم

 زمان. بود کار نیترسخت بودم عاشقش نقدریا

 دیخورش خواستمینم من و گذشتیم رحمانهیب

 چشمم ۀگوش از یاشک قطره. کنه طلوع دوباره هرگز

 باال رو سرم. کرد سیخ رو صورتم یپهنا و دیچک

 : دمز لب صدایب و دمیبوس رو هاشلب آهسته گرفتم،

 ...«امیلیو حداحافظ»

. دمیکش رونیب رو خودم و کردم باز رو هاشدست

 به رو خودش یجا رحمانهیب آغوشش یگرما
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 انیپا به که ینیریش یایرو مثل. داد اتاق یسرما

 ادهافت نیزم یرو که یاشده پاره یهالباس. بود دهیرس

 صندوقچه یتو از. خوردنینم دردمبه گهید بودن

 التح نیسروصداتریب با و برداشتم یاگهید لباس

 متوجه یحت که بود خسته قدراون. دمیپوش ممکن

 به و رفتم رونیب اتاق از. نشد هم من یخال یجا

 در یکشت و بودن خواب هاملوان اکثر. دمیرس عرشه

 . بود شده متوقف یهلند از یکینزد ۀفاصل

 مدیدیم رو بادپا فاصله نیهم از ستادم،یا عرشه یرو

 . شده رهیخ من به. شده رهیخ یکشت به که

 !بود شده تموم من وقت
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*** 

 ستادهیا یهلند ۀعرش یرو زدن بهم چشم کی به

 هک ییهااشک و یخوابیب از بود سرخ هامچشم. بودم

: دمز لب و ستادمیا بادپا مقابل. بودم ختهیر درون از

 .«امآماده من»

 و ردس یسنگ مثل صورتش و بود تلخ و نافذ نگاهش

 . رینفوذناپذ

 شهوقت. یهست یعاقل دختر تو. یبرگشت که خوبه»

 .«میکن شروع

 آماده: »زد ادیفر و دیکوب بهم رو هاشدست

 .«..دهیرس وقتش باالخره سال هفتاد از بعد...دیبش

 یزیچ داشتن سرعت به همه. افتاد خدمه نیب یاولوله

 تو: »گفتم و کردم بادپا به رو. کردنیم آماده رو
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 یکشت ۀمهر بدون. یبود محبوس آب ریز هاسال

 ۀنقش بهیغر اون چطور ،یایب سطح یرو ینتونست

 «آورد؟ ناتهام به رو گنج هفت

 «.فرستاد ناتهام به رو نقشه اون رایس. نبود من کار»

 داشت وجود اتفاقات نیا یجایجا در رایس یردپا

  چرا؟ اما

 ا؟یدر ریز تا ومدین خودش چرا اما قدرتمنده رایس»

 «نداد؟ نجات رو یکشت و تو مهره بدون چرا

 . شدم بادپا یهادست شدن منقبض متوجه

 همه یزود به چون خب یول زارمیب کردن سوال از»

 .«دمیم جواب و کنمیم لطف بهت شهیم تموم زیچ
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 که گذاشت یسیخ زیم یرو و آورد رونیب رو فلوت

 . بودن آورده افرادش

 شیپ هاسال اما قدرتمند یلیخ. بود قدرتمند رایس»

 کرف. کرد محدود رو رایس یهاقدرت که افتاد یاتفاقات

 .«یباش شده متوجه االن تا کردم

 یکیتار اعماق در شده پنهان موجود به کردم، فکر

 مداوینم رونیب کلبه از هرگز رایس. دهشناک یاکلبه

 یرو مرگ گفتیم یهلند ۀافسان که یصورت در

 اهقرن یزمان پس. کرد خودش ریاس رو یکشت اهایدر

 . داشتیبرم قدم ایدن در آزادانه رایس شیپ

. ادیب رونیب کلبه از تونهینم اون. یکنیم فکر درست»

 براش رو کارهاش که داره ازین یکس به نیهم یبرا

 هک هستن یادیز افراد و قدرتمنده رایس اما. بده انجام
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 باشن حاضر خوانیم که ییزهایچ به دنیرس یازا در

 .«کنن معامله باهاش

 اد،یب فلوت بردن یبرا خودش تونستینم رایس پس

 ای من به نیهم یبرا کنه، آزاد اهایدر ریز از رو بادپا ای

 میبد جاتن رو بادپا میبتون ما از یکی تا بود ازین امیلیو

 رایس به رو فلوت خودش ۀمعامل برابر در بادپا و

 یراب رو کارها که داشت ازین ییهاآدم به رایس. برسونه

 ۀکلب یتو رایس. بدن انجام خودشون منافع طمع

 رو فکرم یزیچ انگار! بود محصور خودش کیتار

 هک یزندان! بود یزندان کلبه یتو رایس. کرد روشن

 فلوت و شدیم کیتار طانیش اومدن رونیب از مانع

 !یآزاد یبرا بود یراه احتمااًل
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 ۀستار و رنیس یآوا. دوختم چشم مقابلم زیم به

: تگف خشونت با بادپا. داشتن قرار من مقابل درخت

! کن شروع. میدار ازین ققنوس یآوا به ما باش، زود»

 !«کن ایاح رو فلوت

 انگار اما. کنم کاریچ دیبا دونستمینم یحت من

 :تگف ذهنم یتو ققنوس یصدا. دونستیم کسینیف

 «.زابلیا ریبگ دستات یتو رو فلوت و بزن زانو»

 سمت به دستام تا دو کف رو فلوت و زدم زانو

 احساس رو یانرژ از یخاص انیجر. گرفتم آسمون

 ققنوس عالمت. دیچیپ گردنم یتو یدرد. کردمیم

 رو چشمام. بود شده داغ و سوختیم گردنم یرو

 ققنوس من ادیفر یصدا با. زدم ادیفر درد از و بستم

 اهیس یاشعله کرد، باز دهن و دیکش غیج سرم یباال
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 یهاشعله نیب فلوت و اومد رونیب منقارش از رنگ

 . کرد دادن رخ به شروع بیعج یاتفاق. دیچیپ آتش

 و کرد دنیلرز به شروع رنیس یآوا یحاو صدف

 و آلود بخار یاحلقه شکل به رنیس فیضع یصدا

 اهیس یهاشعله با و دهیکش فلوت سمت به روشن

 اتیح درخت رنگ یانقره ۀستار بعد و ختیآم درهم

 و اهیس ،ییطال نور سه. شد دهیمک فلوت سمت به

 اغد به شروع دستام ریز فلوت و ختنیآم درهم یانقره

 وتفل...کنم حسش تونستمیم. کرد دنیدرخش و شدن

 ...گرفتیم جون داشت

 دوباره و شدن جدا هم از آن کی در فلوت یهاتکه

. شد خاموش آتش ۀشعل و شدن متصل بهم نو از

 لمسش با و بود دستم کف کامل و پارچهکی فلوت
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 حس رو داشت انیجر درونش که یانرژ تونستمیم

 .کنم

 !«باالخره: »زد ادیفر زدهجانیه بادپا

 . گذاشت زیم یرو و زد چنگ دستم از رو فلوت

 رو هاجام و یبطر. زابلیا ماست ینیجانش نوبت»

 .«دیاریب

 گرفت قرار زیم یرو یارفته رو و رنگ ۀکهن یبطر

 ۀریت عیما که شده اهیس و چرب و شهیش یابدنه با

 بلند هیپا و رنگ یمس جام دو. بود مشخص درونش

 کنارش هم بود، شده یحکاک روش یهلند طرح که

 یاستخون یهااره با یهلند افراد. گرفت قرار

 و زدنیم عرشه کف به کیتمیر ییهاضربه خودشون

 . بودن تانیکاپ رییتغ منتظر زدهجانیه
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 یرو سال هفتاد: »گفت و برگشت سمتشون به بادپا

 هم کنار ما. من مردان میدیجنگ هم کنار عرشه نیا

 یرایس. بشه جدا راهمون دهیرس وقتش حاال و میبود

 ۀهم هب یخوب پاداش فلوت گرفتن از بعد حتمًا بزرگ

 . داد خواهد ما

 هب رو ظیغل و رنگ اهیس عیما و کرد باز رو یبطر در

 برداشت یخنجر. ختیر جام دو هر داخل اندازه کی

 تمدس کف یخراش تعلل بدون گرفت، رو دستم مچ و

 هردو یتو خونم از قطره چند داد اجازه و کرد جادیا

 رو دردناکم مچ کرد، رها رو دستم. بشه ختهیر جام

 و دیبر رو خودش دست کف که کردم تماشا و دمیمال

 .شد ختهیر هاجام داخل رنگ اهیس خون
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 به درست یریت اما گرفت باال من سمت به رو جام

 . ختیر نیزم یرو درونش عیما و خورد جام

 بهت !کریب یلیب باشه یراحت نیهم به ستین قرار»

 .«شیریبگ من از دمینم اجازه
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 رالکا برگشتم، عقب به. دیلرز وحشت از وجودم تمام

 امیلیو سر پشت داشت دست یتو که یکمان با

 ستد در ییرهایشمش با همه افرادم ۀیبق بود، ستادهیا

 و بودن کرده استفاده یهلند ۀخدم جانیه و غفلت از

 یرو امیلیو نگاه. بودن رسونده عرشه به رو خودشون

 تونستمیم وضوح به و بود یعصبان. دیچرخ من

 .نهیخشمگ دستم از چقدر بفهمم
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 .«یگفت دروغ بهم...بل نبود نیا قرارمون»

 . بود افتاده لرزه به صدام

 من اما متأسفم. امیلیو یباش نجایا دینبا تو»

 .«رفتمشیپذ

 ترک منو یریبگ میتصم ییتنها یتونینم: »زد ادیفر

 خودت ذارمینم بارنیا. ذارمینم! بل یتونینم. یکن

 .«یکن شکشیپ رو

 هاتتن ما: »گفت فیضع ییصدا با خدمه افراد از یکی

 .«تانیکاپ میذارینم

 ما...میذارینم تنهات ما. شد بلند هازمزمه یصدا

 ...میذارینم تنهات



 

Romanzo_o 2753 

 اومده من خاطربه اونا. شد فشرده گلوم یتو بغض

 ...وفادارم ۀخدم. بودن

 نم و بود یکشت داخل یک از بود؟ نجایا چطور کارال

 ۀمتوج یحت که بود امیلیو یپ حواسم قدراون

 به رو یبعد هدف کارال بودم؟ نشده هم حضورش

 .«دشونیریبگ: »زد ادیفر بادپا. رفت نشونه بادپا سمت

 یصدا و شدن دهیکش رهایشمش. درگرفت یاهمهمه

  .دادنیم جون من نجات یبرا داشتن که یافراد ادیفر

 چیه بدون یاستخوان یهااره با یهلند یهاانسانمهین

 کی با رو رشیشمش امیلیو. کردنیم حمله یرحم

 کردیم یسع قالبش با و چرخوندیم دست

. کنه جدا هامفصل از رو دهیپوس یهااستخوان
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. تنداش دهیفا اما کنن مبارزه جون یپا تا تونستنیم

 . بشه روزیپ یهلند به یکس بود محال

 ابادپ سمت به بعد و کرد باز رو لوکا یهادست کارال

: زد ادیرف و دیکش رو لباسم پشت از امیلیو. برد ورشی

 الزم هاگ. یخشک به میگردیبرم... زودباش. میبر دیبا»

 .«میمونیم یخشک یرو عمر تمام باشه

 «.کنم فرار خوامینم من. امیلیو بسه کردن فرار...نه»

 .دیکش خودش دنبال منو و شد حلقه مچم دور دستش

 دمید و شدم داریب یوقت داشتم یحال چه یکنیم فکر»

 کرف دم؟یشن رو ققنوس ادیفر یصدا یوقت ؟یستین

! دمیرس رید کردم فکر! زابلیا دمیرس رید کردم

 «؟یکن تمومش یخداحافظ بدون یخواستیم
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 ازت تونمینم: »گفتم و دیجوش اشکم ۀچشم

 قطف. امیلیو رمیبم ستین قرار که من. کنم یخداحافظ

 !«نیهم. بشم یهلند صاحب قراره

 هب قراره. یبش یکشت نیا ریاس قراره فقط ن؟یهم»

 «؟یخوایم که هیزیچ نیا...یکن خدمت مرگ

 اگه. ندارم یاچاره من: »گفتم آهسته و دنیلرز هاملب

 ...«نکنم کارونیا

 رو ودب کرده فراموش امیلیو که یانکته. گفتمیم دیبا

 ...گفتمیم

 یازا در من روح. امیلیو کردم معامله رایس با من»

 که یزمان هر. داد بهم که یقدرت یازا در ها،جواب

 ...«کهنیا مگه شهیم رایس به متعلق روحم رمیبم
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 شدن گشاد هاشچشم...شد شل مچم دور از دستش

 اشتهد تانیکاپ هی دیبا شهیهم یهلند: »زد لب آهسته و

 .«باشه

 یهلند تانیکاپ: »گفتم و دادم تکون آهسته رو سرم

 !«رهیمینم هرگز

 گردن ریز یریشمش و زد کنار منو قدرت با یزیچ

 تانداخ لیو گردن دور دست بادپا. گرفت قرار امیلیو

 . کرد بلندش نیزم از و

 رو زیچ همه من یکشت یتو دمینم اجازه بهت»

 .«یکن خراب

. دبو خون از پر یکشت ۀعرش. گشت اطراف به نگاهم

 یول فتادنیم نیزم یرو کی به کی سریب یهابدن

. کردنیم مقاومت داشتن هنوز ترس بدون افرادم
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 یرهایشمش. آوردیم کم مبارزه فشار ریز داشت کارال

 .نداشتن رو یاستخوان یهااره با مقابله توان اونا

 من! کن بس! کریب یلیب. کن بس: »زدم ادیفر ملتمسانه

 دست بگو. دمیم انجامش من. دمیم انجامش

 .«دارننگه

 ردستو بانو هرطور: »گفت و موند رهیخ من به نگاهش

 ...«بدن

 افرادش به رو و کرد پرت زیم سمت به رو امیلیو

 .«نیکن تمومش: »گفت

 من ۀخدم کی به کی افرادش. ستادنیا حرکت از همه

 .بزنن زانو کردن مجبورشون و انداختن نیزم یرو رو

. گرفت قرار همشون گردن ریز یاستخوان یهااره
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 نیزم یرو رو آلودشخون دهن آب خشم با کارال

 . کرد تف

 انتیکاپ دیبا پس ؟یبش اتخدمه مرگ مانع یخوایم»

 اونا یبد دستور افراد نیا به یبتون که یباش یهلند

 .«نکشن رو

 چه: »گفت و دوخت چشم نیزم یرو ختهیر جام به

 ...«یاسراف

 خون و من خون کرد، پر رو جام و برداشت رو یبطر

 به رو جام و ختیر جام داخل دوباره رو خودش

: زد ادیفر و گرفت باال رو خودش جام. داد من دست

 یهلند. دیکش خواهم دست یهلند یتانیکاپ از من»

 گهید...کریب یلیب من. داشت خواهد دیجد یتانیکاپ

 !«ستمین یهلند تانیکاپ
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 یرو یمندتیرضا با و دیسرکش نفس کی رو جام

 ۀپرد پشت نگاهم د،یلرزیم دستم. کرد رهاش نیزم

 .نکردم داشیپ اما گشت امیلیو دنبال اشک سیخ

 : زدم ادیفر و بستم رو چشمام

 زا رمیپذیم رو یهلند یتانیکاپ تورنادو زابلیا من»

 ...«شهیهم تا حاال

 ...دمیسرکش رو جام
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. گرفت انیجر زبونم یرو زهر مثل یامزه تلخ عیما

 ...جرعه دو...جرعه کی

 



 

Romanzo_o 2760 

 له عقب منو و دیکش دستم از رو جام قدرت با یکس

 امج امیلیو. افتاد سوزش به ادیز یتلخ از گلوم. داد

 :گفت و گرفت باال رو

 

 حاال از .رمیپذیم رو یهلند یتانیکاپ کر،یب امیلیو من»

 ...«شهیهم تا

 

 یپاها یجلو رو جام د،ینوش رو مونده یباق ۀجرع دو

 دست کف برگشت، من سمت به. انداخت نیزم بادپا

 ینیغمگ لبخند با و داد نشون بهم رو آلودشخون

 :گفت
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 باشه اشتهد تانیکاپ دوتا تونهینم یکشت هی گفته یک»

 «بل؟

 

 نگاهم بعد و دوختم چشم دستش کف قیعم زخم به

 ردهک پرت زیم سمت اونو بادپا. شد دهیکش یبطر به

 یبطر و بادپا جام داخل رو خودش خون امیلیو و بود

 .بود ختهیر

 

 و بلند دایفر چون نکرد دایپ لیتحل یبرا یفرصت مغزم

 یدرد بعد و کرد جلب رو امونتوجه بادپا دردناک

 شدم، خم زانو یرو. دیچیپ وجودم درون کشنده

 وجود تمام با و گذاشتم سرم سرم دور رو دستام

 .زدم ادیفر
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 یزیت به داغ، یهاسرب یداغ به یدرد...درد

 مقلب و شکافتیم رو مغزم انگار گداخته یرهایشمش

 .افتاد نیزم یرو من کنار امیلیو. کردیم ریتسخ رو

 کردمیم حس و شدیم شکافته داشت امجمجمه

. دمیچیپ خودم به درد از. ادیم در کاسه از داره چشمام

 بمقل تا و گرفت انیجر سرم از درد وارصاعقه ضربات

. شدیم منفجر داشت نهیس یتو قلبم. رفت شیپ

 منتظر هک دیشد قدراون کنترل، رقابلیغ و بلند یضربان

 از مقلب و بشه شکافته امنهیس ۀقفس لحظه هر بودم

 .بزنه رونیب نهیس
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 و دش گسسته شهیهم یبرا ققنوس با ارتباطم بند

 و کرد ازپرو گرفته آتش ییهابال با رکشانینف ققنوس

 هب یروز دیشا ققنوس دیجد تخم. شد دور یکشت از

 ...دیرسیم یاگهید ۀستیشا شخص دست

 

 یرو و اومد باال بود دهیچیپ درش که یگزگز با دستم

 رو ضربانم افتادن شماره به یصدا. نشست قلبم

 ...ضربه دو...ضربه کی. دمیشن

 

 و شد قطع درد هیثان کی از کمتر یبرا شد، قطع درد

 مبود کرده تجربه عمرم به که یدرد نیدتریشد بعد

 بعد و شدن شکافته به هیشب یدرد. دیچیپ قلبم یتو

 ...نبود ضربان از یاثر گهید
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 از شهیهم یبرا درد ۀواژ و شد سرد بارهکی به بدنم

 یدیجد حس ستادمیا سرپا یوقت. بست رخت وجودم

 ،کردم نگاه خودم به و گرفتم باال رو دستام. داشتم

 دیفس اندازهیب که یپوست جز بودم نکرده یادیز فرق

 گاران. بود دهیچیپ وجودم یتو که ییسرما و بود شده

 هب نور، به لیم. بودم نکرده درک رو گرما مفهوم هرگز

 از هادرخت و اهانیگ مثل یازنده زیهرچ به گرما،

 سرجاش هنوز احساساتم اما بود بسته رخت وجودم

 .بودم خودم هنوز درونم ییجا بود،

 

 به ،نداشت یهلند به یربط تانیکاپ بودن پست پس

 ...داشت ربط ذات



 

Romanzo_o 2765 

 

 ...یکشت ذات نه بود کیتار و فیکث بادپا ذات

 

 خاص یارتباط گرفت شکل درونم که یدیجد مفهوم

 .داشتم ققنوس با چهاون با متفاوت یارتباط. بود

 متصل یکشت به رو من انگار که ینامرئ یریزنج

 هرگز دونستمیم وجود ۀهم با که یجور کرد،یم

 بودم یکشت به متعلق من. کنم ترک رو یکشت تونمینم

 ...من به متعلق یکشت و

 

 .«باشه داشته تانیکاپ دیبا شهیهم یهلند: »زدم لب
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 دمخو احتمااًل که یاچهره و برگشتم امیلیو سمت به

 بود خودش تماماض. دمید رو بودم شده هشیشب هم

 نیا دینبا. بود کرده رییتغ هاشچشم حالت انگار اما

 ...کردیم رو کار

 

 اسارت نیا به محکوم من مثل رو خودش دینبا

 کردم کمک و کردم دراز سمتش به رو دستم. کردیم

 ۀخدم کردم، نگاه یهلند ۀخدم به. شه بلند تا

 در و وفادار یطیشرا هر تحت که یاۀخدم...من

 ...بودن ما خدمت در. بودن من خدمت

 

 دن،یلرزیم که ییپاها و دست با شد، بلند جا از بادپا

 دتش به انگار که یصورت و زدهشگفت ییهاچشم با
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 و قد و شده دیسف دستکی موهاش. بود شده ریپ

 و پشت رو هاشدست. بود شده ترکیکوچ کلشیه

 تونمیم دوباره کنم،یم احساس: »گفت و کرد رو

 ...«کنم احساس رو گرما کنم، احساس رو عطرها

 

 نگاهش. کرد لمس رو گرماش و برداشت رو فلوت

. شهیم خوشحال رایس: »گفت و دیچرخ من یرو

 ۀنیگنج صاحب من. هستم فلوت مالک من حاال

 ...«یاافسانه یبادپا. هستم ایدر هفت

 

 هب رو سرم. گرفت بر در رو یکشت اطراف یظیغل مه

 .زدم پوزخند و کردم خم سمت کی
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 من...زمیعز پدربزرگ...ایدر هفت ۀنیگنج مالک»

 ولق خودم به. گرفتم ادی رایس و تو از رو کردن معامله

 .نکنم یقربان خودم خاطربه رو یکس هرگز بودم داده

 .«کنمیم یقربان ایدن کی نجات یبرا تورو اما

 

 یهاهیسا و.دیچیپ آلودمه یفضا در هاخنده یصدا

 .اومدن رونیب مه دل از سرنوشت خواهران

 

 ...«یرکیز تو»

 

 ...«یکنیم یباز کلمات با تو»
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 ...«بازحقه»

 

: گفتم یسرد به و کردم سرنوشت خواهران به رو

 در نیخواست رو ایدر هفت ۀنیگنج صاحب شما»

 صاحب من. نیداد انجام من یبرا که ییشگویپ یازا

 با من و صاحبشه مرد نیا. ستمین ایدر هفت ۀنیگنج

 .«دمیم بهتون اونو لیم کمال

 

 .دوخت چشم خودش دور زن سه به زدهوحشت بادپا

 

 رو فلوت اون رایس...شهیم یعصبان رایس! نه...نه»

 .«دیببر منو نیتونینم شما. خوادیم
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 قابل معامله: »گفتم آرامش با و بستم رو چشمام

 که یزیچ ۀکلم به کلمه دیبا اونا. ستین شدن شکسته

 بهتره .ببرن خودشون با تورو دیبا. بدن انجام رو گفتن

 رایس اب یخوب مالقات! کریب یلیب یریبم من یجا تو

 ...«یباش داشته

 

 رو اون و گرفتن هاشودست سرنوشت خواهر سه

 بلند یصدا. دنیکش ظیغل مه درون به خودشون همراه

 به ظیغل مه نیب از قهیدق چند تا بادپا یهاگفتن نه

 . شد فرماحکم ایدر یرو آرامش بعد و دیرس گوش
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. تادسیا کنارم رفت، امیلیو دست گرفتن یبرا دستم

 ای دهکر یرییتغ من به نسبت احساسش دونستمینم

 هنیس یتو گهید قلبم کهنیا با بود، بیعج اما نه،

 همون. داشتم رو حس همون هنوز اما زدینم

 از ور سوالم. یکشت کردن ترک از قبل صبح احصاص

 رییتغ یزیچ من یبرا: »گفت آهسته و خوند نگاهم

 از رو یانسان احساسات از ییهاقسمت چه. نکرده

 بخشاتیح یزهایچ از بردن لذت مثل. میداد دست

 بلق از شتریب یحت دارم، تو به نسبت که یحس اما

 .«هست

 

 ...«کردم بادپا با که یکار»
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 دیبا بادپا. یکرد یدرست کار: »گفت و فشرد رو دستم

 دلبر؟ فکرته تو یچ حاال. دادیم رو اعمالش تقاص

 نیا ریاس رو خودت و من یابرنامه چیه بدون که نگو

 .«یکرد یکشت

 

 اداعتم بهم: »گفتم و دادم تکون نه ۀنشون به رو سرم

 «؟یدار

 

 .«شهیهم: »گفت و زد لبخند

 

 .برگشتم یهلند ۀخدم سمت به
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 خدمت یکشت به هاقرن. نیهست یهلند رانیاس شما»

 اطاعت هب محکوم گهید تانیکاپ به یتانیکاپ از و نیکرد

 .«کنمیم آزاد رو یهلند ۀخدم شما من. نیبود

 

 و اومدن نییپا افرادم گردن ریز از یاستخون یهااره

 چشم، بدون ییهاصورت. دیچرخ من سمت به سرها

 رو من. ننیبب رو من تونستنیم که یخال یهاحدقه با

 یتانیکاپ گاهیجا در که حاال. ننیبب ذهنشون یتو

 اساحس رو افراد نیب وندیپ تونستمیم بودم، یهلند

 فرمان تحت اما متصل ییهاذهن یهلند افراد. کنم

 نیا. کنن یچیسرپ تانیکاپ از نبودن قادر. داشتن
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 نازشو یآزاد و اریاخت قدرت که بود شکنجه نیبدتر

 .بود شده گرفته

 

 پرچم ریز خدمت به کرده محکوم رو شما رایس»

 یزمان شما خدمت. نیکرد خدمت شما و یهلند

 ونبهت یازین گهید یکشت تانیکاپ که شهیم تموم

 دیبا یلنده ن،یستین یکشت نیا ریاس شما. باشه نداشته

 به ازین یهلند نشده گفته ییجا. باشه داشته تانیکاپ

 کرده ریاس رو شما که شماست ذهن نیا. داره خدمه

 تصور خودتون ذهن یتو که یزمان تا. یهلند نه

. نیکن لمس رو یآزاد نیتونینم هرگز دیریاس دیکنیم

 به دیتونیم وقتاون! نیکن باور رو یآزاد هیکاف
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 شما خدمت به ،یهلند یهاتانیکاپ ما. دیبرس آرامش

 ...«نیآزاد شما. میندار ازین یکشت نیا پرچم ریز

 

 یرو یاستخوان ۀار د،یرس گوش به یافتادن یصدا

 از هااره سرهم، پشت کی به کی بعد و افتاد نیزم

 مقابلم. افتادن نیزم یرو و شدن جدا هابدن

 به یگفتش با که بودن ستادهیا فرتوت و ریپ ییهاانسان

 چشم خودشون اسارت از شده رها یپاها و دست

 .بودن بسته

 

 قدر به اونا. بودم دهید رو ذهنشون اسارت ریزنج من

 نیا وقت گهید بودن، کرده خدمت یهلند به یکاف

 .بشن آزاد که بود دهیرس
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 ور یکشت من: »گفتم و کردم پلس دارک ۀخدم به رو

 تانیکاپ کارال بعد به نیا از. ذارمیم ارث به کارال یبرا

 یخداحافظ وقت. بود خواهد شما تانیکاپ و یکشت

 ...«دهیرس

 

. ستادیا من از یکم ۀفاصل در و دیدو سمتم به کارال

 یراب کنم تجربه رو یانسان آغوش لمس تونستمینم

 یجا: »گفتم و کردم حفظ باهاش رو امفاصله نیهم

 تونهیم هم لوکا. ریبگ مجمع 12 یصندل یرو رو من

 هرگز گهید امیلیو هرحال به. کنه پر رو 13 گاهیجا

 .«نهیبش یصندل اون یرو تونهینم
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 .بود شده سیخ اشک از صورتش

 

 «م؟یبذار تنها رو تو و میبر یدار انتظار»

 

. میکن عمل بهش دیبا که میدار یافهیوظ امیلیو و من»

 نشون بهشون. کارال ببر خودت با رو دتیجد افراد

 رو اینا یهازخم. یباش یقابل تانیکاپ یتونیم بده

 ه،یخوب مرد اون. باش لوکا یبرا یمرهم و کن درمان

 نارشک رو یکن تجربه ینتونست که یزیهرچ تونهیم

 .«یبش حرفام متوجه دوارمیام. یکن تجربه
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 رزودت کنمیم خواهش: »گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 .«کنه یط رو رشیمس دیبا یهلند. برو نجایا از

 

 همراه به. گرفت فاصله من از مردد ییهاقدم با کارال

 دارک ۀعرش یرو تا رفتن هاطناب سمت به خدمه

 .برگشتم لوکا سمت به. انیب فرود پلس

 

 .«لوکا ایب من دنبال»

 

 خودت با رو فلوت: »گفتم و زدم اشاره امیلیو به

 .«اریب
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 که ییجا. رفتم یهلند نییپا ۀطبق به پلکان از

 قبل از ترزنده حاال یکشت رنگ یآب ینورها

 .اومد نییپا سرم پشت سکوت در لوکا. دیدرخشیم

 

 هتب. گذاشتم نجایا تورو و بردم رو اینا که متاسفم»

 تو دم،یرس نجایا به یوقت خواستمیم و لوکا داشتم ازین

 .«یباش نجایا

 

 .«کنمیم درک: »گفت و داد تکون آهسته رو سرش

 

 از رشتیب دوارمیام که بشه سپرده بهت قراره زیچ دو»

 .«یکن محافظت ازش تیزندگ
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 کارال مراقب: »گفتم شمرده شمرده. کرد نگاهم منتظر

. کن رپ رو شییتنها. بده ادی رو یتانیکاپ بهش. باش

 .«کنه تیحما ازش که داره یکس به ازین اون

 

 متس به. نکرد من با یمخالفت اما رفتن باال ابروهاش

 ودمب دهیند رو داخلش هرگز نکهیا با رفتم، بادپا اتاق

 ۀشیش. دونستمیم رو زیچ همه یجا حاال انگار اما

 انگار برداشتم، کمدش داخل از رو مانند قلب کوچک

 یدهلن یهاچشم با اما نبود دنید قابل یانسان چشم با

 شناور رو رنگ یآب کیکوچ ۀمهر تونستمیم حاال

 لمیوسا یتو که پدرم یصندوقچه. دمید آب داخل

 رو یآب قلب و برداشتم بود، داشته برش بادپا و بود
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 ور صندوقچه و رفتم رونیب اتاق از. گذاشتم داخلش

 .گرفتم لوکا سمت به شکل یهرم دیکل همراه به

 

 یکس هرگز که کن پنهانش ییجا. ببرش خودت با»

 ...«ایدر از دور و آب از دور ییجا. نکنه داشیپ

 

 مببر نویا اگه...اما ه؟یهلند ۀمهر نیا: »گفت زدهرتیح

 ...«تونهینم گهید یهلند

 

 کرف تو: »گفتم و دادم تکون دییتا ۀنشون به رو سرم

 گرفتن صرف رو عمرم یروزها یباق خوامیم یکنیم

 «کنم؟ رایس یبرا ارواح
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 .دیچرخیم امیلیو و من نیب نگاهش

 

 ...«یطورنیا...اما»

 کاریچ میدار میدونیم ما: »داد جواب سرد امیلیو

 .«ببر خودت با رو اون. لوکا میکنیم

 

 «؟یچ فلوت اما»

 

 .موند رهیخ امیلیو یهادست یتو فلوت به نگاهش

 اشهب دهیشن رو من افکار تمام انگار یسادگ به امیلیو

 از میتونینم بل و من شده، ایاح فلوت: »داد جواب
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 دیاب انسان هی. میبدم فلوت در و میکن استفاده فلوت

 به فلوت در دنیدم میدونیم ما ۀهم و بدمه فلوت در

 اعماق یهایکیتار تمام شدن داریب یمعن

 هک میبریم ییجا به رو فلوت نیبنابرا...استیدر

 .«کنه دایپ دست بهش نتونه یانسان هرگز

 

 :مگفت و دادم تکون امیلیو یهاحرف دییتا در رو سرم

 

. برگرده آب ریز به یهلند کهنیا قبل...برو حاال»

 به رو ایدن زیچ نیترمهم دارم من لوکا، نکن فراموش

 هرهم اون به یکسچیه ای رایس دست نذار. سپارمیم تو

 .«برگرده ایدر به دینبا هرگز مهره اون. برسه
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 و کرد مشت رو دستاش...رفت عقب قدم به قدم

 هم جونم متیق به. کنمیم مراقبت ازشون: »گفت

 «.کنمیم مراقبت یسپرد بهم که یزیچ هردو از...شده

 .رفت دواندوان و برگشت عقب به
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 منم که بیعج یآرامش بود، گرفته آروم یهلند

: فتمگ و برگشتم امیلیو سمت به. کردمیم احساسش

 یباش سرنوشت نیا به محکوم تو خواستمینم»

 ...«یکن یزندگ و یباش آزاد خواستمیم. امیلیو
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 :گفت و نشست امگونه یرو دستش اومد، سمتم به

 که هیزیچ تنها بودن تو کنار. آزادم هم حاال نیهم من»

 .«خوامیم

 

 از یکی داخل گرفتم، دستش از رو فلوت

 :مگفت و گذاشتمش هاقفسه یتو یخال یهاصندوقچه

 

 صندوقچه نیا. امیلیو خوامیم رو خونت از قطره هی»

 تونهیم تو خون و من خون. بشه باز دینبا هرگز

 .«کنه مهرومومش

 



 

Romanzo_o 2786 

 .گرفت صندوقچه یباال رو دستش و ستادیا کنارم

 نوک یرو بعد و دمیکش انگشتش نوک رو خنجر

 زمانهم رو مونیخون انگشت هردو. خودم انگشت

 رو یقدرت کردم حس من و میگذاشت صندوقچه یرو

 .کرد مهروموم رو صندوقچه که

 

 «؟یچ حاال»

 

 دور با یکشت کرد، خوردن تکون به شروع یهلند

 یبرا شدیم آماده و کردیم حرکت داشت مهره شدن

 هب و گرفتم رو امیلیو دست.  ایدر ریز به برگشت

. یلنده ۀطبق نیترنییپا. دمیکش نیریز ۀطبق سمت

 من و دنیخواب یبرا که ییهاکاه از یادیز حجم یرو
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 کنارم مایلیو. دمیکش دراز بود، گرفته قرار اینا و لوکا و

. دادم قرار خودمون نیب رو صندوقچه و دیکش دراز

 بدنم، یرو رو یسیخ آورد، هجوم نیکاب داخل به آب

 تمام یزود به. کردمیم احساس وجودم تمام و موهام

 ایرد ۀنقط نیترییانتها به و شدیم آب از پر یکشت

 .رفتیم

 

 دستاش. دمیکش آغوشش در محکم و زدم لبخند

 شدن یهلند تانیکاپ: »گفت و شدن حلقه پشتم آهسته

 .«نبود سخت و بیعج هم قدرااون

 

 وت: »گفتم و کردم پنهان اشنهیس یتو رو صورتم

 .«متأسفم. امیلیو یکرد رو ایدن یفداکار نیتربزرگ
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 تموم یزیچ ستین قرار. بل ستمین متأسف من»

 .«هیطوالن خواب هی مثل فقط نیا...بشه

 

 ...«یابد خواب هی»

 

 هداشت یدسترس بهش تونستیم رایس نه که ییجا

 ایدر ریز ابد تا فلوت. یاگهید انسان چیه نه باشه،

 و کرد پر رو یکشت آب. موندیم پنهان یهلند همراه

 هن. شد دهیکش انوسیاق اعماق به سرعت با یکشت

. ژنیاکس به ازین حس نه داشتم، یخفگ احساس

 رخوت حس. بود ایدر به متعلق تانشیکاپ و یهلند

 .کرد پر رو بدنم
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 منو کردن، نوازش رو پوستم دستش یهاانگشت

 .زد لب گوشم کنار و فشرد خودش به ترمحکم

 

 از...دارم دوستت. بل مونم،یم کنارت شهیهم من»

 ...«شهیهم تا حاال

 

 کنار فداکارانه که یمرد داشتم، دوست رو مرد نیا من

 حیترج آزاد یزندگ هی به رو یابد یخواب داشت من

 به اعماق، به دنیرس محض به دونستمیم. دادیم

 کدومچیه مهره از یحد هی از شیب شدن دور محض

 !شدیم تموم زیچ همه. بود مینخواه داریب گهید
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 یاجزا شدن نیسنگ و شدیم نیسنگ داشت هامپلک

 دادم حرکت هاملب به آهسته. کردمیم حس رو بدنم

 ام،یلیو دارم دوستت. مونمیم کنارت ابد تا: »گفتم و

 ...«شهیهم تا حاال از

 

 یآوا نیآخر و دمید رو امیلیو یهاچشم شدن بسته

 .شد خارج هاملب نیب از سست کلمات
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 ،ینور یکورسو بدون ک،یتار یانقطه اعماق در

 ماالمال خشم از وجودش ز،یانگوهم یاکلبه وسط

 .بود

 

 مامت! بود شده آزاد یهلند...بود رفته دست از یکشت

. ودب رفته باد به بود دهیکش هاقرن یط که ییهانقشه

 خواهران بود، دهید دقت با رو ندهیآ زیچ همه

 رنظ در که یسرنوشت کردنمحکم یبرا رو سرنوشت

 برنامه از خارج دختر اون اما بود فرستاده داشت

 بود فتهگر که یمیتصم با. بود داده رییتغ رو سرنوشت

 ...بود داده رییتغ رو ستارگان ریمس تمام

 



 

Romanzo_o 2792 

 ...بود محال

 

 ...بود محال یزیچ نیچن

 

 یلیب مثل درست. بود دهید درونش رو قدرت به طمع

 ...کریب

 

 چطور اما داشتن رو قدرت به طمع همون نوه هردو

 ...بودن داده رشییتغ

 

 که ینفرت که بود مطمئن نداشت، رو عشق انتظار

 یبرا رو زابلیا قلب شهیم موجبش انتشیخ با امیلیو
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 رمتنف امیلیو از دیبا زابلیا. کنهیم کیتار شهیهم

 دیبا و کشتیم رو امیلیو قدرت طمع در دیبا شد،یم

 ...دادیم رایس به رو فلوت و شدیم یهلند صاحب

 

 ...نه

 

 یدرتق. باشه داشته یقدرت نیچن عشق نداشت انتظار

 از دست آرامش با بادپا، وارث هردو بشه باعث که

 محکوم یابد یخواب به رو خودشون و بکشن یزندگ

 ...کنن
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 خواهر سه و انداخت نیطن اتاق در بادپا ۀنال یصدا

 ییهاچهره با سه هر. شدن ظاهر مقابلش سرنوشت

 .بودن رهیخ او به زدهوحشت

 

 ...«گرلهیح اون...دیببخش مارو ارباب...ارباب»

 

 ریتصو نیآخر ما. میکرد تالش ما: »دینال دوم خواهر

 .«میداد نشونش رو ثروت و قدرت در خودش

 

 رو سرنوشت داد، رشییتغ: »دیکش غیج سوم خواهر

 .«داد بیفر رو ما و کرد یباز کلمات با...داد رییتغ
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 .شد واحد و دورگه ییصدا به لیتبد خواهرها یصدا

 

 دختر اون...دیببخش رو ما...ارباب میخورد بیفر ما»

 ...«داد رییتغ رو سرنوشت ستارگان

 

 نیا. کردیم احساس که بود یزیچ تنها خشم

 یط دقت با که یابرنامه هزار هزاران هاعرضهیب

 که ییهاقرن. بودن کرده خراب رو بود دهیچ هاقرن

 ور اون و بدن رخ سرهم پشت اتفاقات تا بود منتظر

 !برسونن خوادیم که یزیچ به

 

 ...بود رفته دست از فلوت
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 مات و نزار یاچهره با که کرد نگاه بادپا روح به

 ...عرضهیب...عرضهیب. داشت قرار مقابلش

 

 انعکاس سرنوشت خواهران ذهن یتو سردش یصدا

 ...افتی

 

 ...«روووونیب دیگمش نجایا از»

 

 .شدن محو یکیتار در کشان غیج سرنوشت خواهران

 ...دیخز بادپا روح سمت به
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 هاقرن نیا یط در که بودن یزیچ تنها مفلوک ارواح

 روح دور. بودند داشته نگه پابرجا رو قدرتش

 رد یزندگ ۀبازماند ذره ذره و دیچیپ برگشتهبخت

 تا شد ترکیکوچ و کیکوچ روح. دیمک رو وجودش

 .رفت نیب از کامال کهنیا

 

 مهم اما بود، نشده تموم نحس ۀکلب نیا در اسارتش

 زمان هاقرن. داشت که بود یزیچ تنها زمان نبود،

 یانقشه دنیکش یبرا...گهید یابرنامه ختنیر یبرا

 ...گهید

 



 

Romanzo_o 2798 

 از یروز آورد،یم چنگ به رو فلوت باالخره یروز

 دیبا ایدن تمام روز اون و شدیم رها کیتار ۀکلب نیا

 .نشستنیم انتقامش و خشم انتظار به

 

 ...نبود رید روز اون 

 

 ...داشت زمان هاقرن رایس

 

 .خاستیبرم یکیتار نیب از دوباره یروز مرگ ارباب
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 انیپا

 

 

 

 

 

 

 

 


