
 د یرمان: ها نام

 ی : مرجان جانسندهی نو

 ی: عاشقانه / فانتزژانر

 

 د یها

 لب پرتگاه ...  برهی رو م ییآدما خدا

 بال پرواز دارن.  دونهیم  که

 شکستت ناراحت نباش..   یبرا

 ♡...یگردیتر و قدرتمند تر از قبل برم یمطمئن شو که قو فقط

 [  ی]مرجان جان 

    

  

 ...   رونی ب دمیدادم و خودم رو از داخل آب کش رونیحبس شدم رو ب  نفس

نفس گرفتم و خواستم حرف بزنم که دوباره با دستاش به شونه هام    دوباره
 د و سرم رو برد داخل اب..   فشار اور 

 ..    دمیدیبست چهرش رو م  یاب نقش م  یکه رو   ییها خیاب و   ر ی ز از 



اومدن    رونیو اجازه ب   دادیدستاش رو به شونم فشار م  دی خندیکه م   یدرحال
 ..   دادیبهم نم

 ..   کردمیاحساس نم  گه ی بسته بود.. پاهام رو د خیبدنم   کل

 دستاش قرار داشت نگاه کردم...    یدستام که رو  به

 شده بود ..     د یرنگشون سف 

 ..   دمیند گهی تار شد و چهره خندونش رو د دمید

 دستاش رو شونم کم شد و کال ازم جدا شد ...    فشار 

 .    امیب  رونیتو تنم نمونده بود که بخوام ب   یجون  چ یه  یول

 رو از دست دادم..    میاریکم تمام هوش   کم 

  قینفس عم   ه یو    دم یکش  رونی ها ب  خی   نیرو باز کردم و خودم رو از ب  چشمام 
 ...   دمیکش

 شروع کردم به سرفه کردن..    شدی م  ن ییباال پا نم یکه قفسه س  همونطور 

 اطراف نگاه کردم ..   به

 کجاست؟؟     گهید نجایا

 ...؟  کنم یم  کار یچ خ یهمه   نیتو ا  من

اومدم و عقب عقب رفتم و به وان پر    رونیکه تو تنم افتاد از وان ب   یلرز  با
 نگاه کردم..    خی



 مردم؟    من

   ؟یچ  یعن ی  نیا

 اون تو بودم..؟! یچطور

چشم از وان گرفتم و وحشت زده برگشتم عقب و به    وار یبرخوردم به د  با
 نگاه کردم.    وار ید

 کردم ..     شکل بود .. به نوشته روش نگاه یلوز  نهیآ  ه ی کنارش 

 بزن [    شمی دوباره ات ی] جرئت دار

 بار پشت هم پلک زدم و به اطراف نگاه کردم ..    چند

 رنگ سمت چپم بود ..  ییدر قهوه ا هی

 گذاشتم و اروم فشار دادم..    رهی دستگ یسمتش و دستم رو رو  دمیدو 

 ..   دیبه دستم چسب  یفلز رهیدستگ

 شده بود؟    ذوب

 چطور ممکنه؟   نیا

 خت ی ذوب شده ر  رهیفشارش دادم و هخمان با باز شدنش کل دستگ   زودتر 
 . دی هم به دستم چسب   شی و بق  نیرو زم 

 رو حس نکردم؟!   شیچرا داغ  پس

 شدم..   گهیاتاق د  ه یرفتم و وارد   رون یب ک یاون اتاق کوچ از 



 پسرونه بود ..   الش یوسا تمام 

 بود.   یو اب  د یتخت تک نفره که رنگش سف هی

 بود ..    ز یم  ه ی یشکل سمت راست اتاق باال یمربع ا  نهی آ  هی

 نبود.   نجای ا یپنجره ا  چیه

 رنگ سقف اتاق.    یرنگ بود... حت  ی اب ز یچ  همه

   ه؟ یاتاق ک نجایا

 منه؟    یبرا نکنه

 دختر؟!   ایمن پسرم    اصال

.. و    دهیکش   یبا انگشتا  ف یرو گرفتم جلوم و بهشون نگاه کردم... ظر  دستام
 جور شعله آتش بود ..    هیرنگ که شکل   ییانگشتر طال  هی

 رو چرخوندم...     دستم 

 !؟  د یمچم ظاهر شد ... ها  ینوشته رو   هی هو ی ک   هیبودم ک عاد نیفکر ا  تو

بازم ظاهر شد  دوباره به مچم نگاه کردم    دمیچشمام رو مال  نانیاطم  یبرا
ها افتادم به جونش که پاکش   وونهی د  نیع   گم یهنوزم اونجا بود با دست د

 نداشت...    دهیفا  یکنم ول

   دیترک یسرم و فشار دادم سرم داشت م  یدستام رو گزاشتم رو  ی کالفگ  با

   ،یمربع  نهی لحظه چشمم افتاد تو همون آ  ه یدور خودم  دمیچرخ یم



 و به خودم نگاه کردم ...  نهیسمت آ  رفتم 

 .  دمیصورتم کش   ی رو بردم سمت صورتم و رو   دستم 

 قرمز..!! یو چشما  ییطال ی دخترم.. با موها هی  من

 اومد .  ینم  ادم ی ی چی ه نکه یبودم از ا  کالفه

  نی از قرمز بودن چشمام که ع  ره، یدستم، از ذوب شده دستگ  ینوشته رو   از 
 بودم.  کالفه  یبود و کال از همه چ شی گلوله آت

 ... رونیسمت در اتاق و بازش کردم و رفتم ب  دمیدو 

پازل    ه ینشسته بود و درحال ساختن    ی چوب  ی صندل  هی  ی که رو   یپسر  به
 شدم...  رهیرنگ بود خ  یآب

به هوش    کهی ت  نیسر هزار و دوم   شهی سمتم و گفت: اه .. چرا هم   برگشت
   ؟یایم

ازت   کنمیپازل رو کامل م ن یبه پازلش چشم دوخت و گفت: تا من ا دوباره
 دست نزن..   یزیبه چ کنمیخواهش م

به    رفتم دستم  برخورد  با  بلندش کردم..  و  رو گرفتم  دستش  و  سمتش 
 بلند شد یجلز و ولز بد یبازوش، صدا

  ی رو گذاشت رو بازوش و با نگران  گشیو با وحشت ازم جدا شد و دست د 
 مرگته ؟   گفت: تو چه



رنگ پسره    ی آب  یدستام نگاه کردم و بعد سرم رو گرفتم باال و به چشما   به
 چه خبره؟  نجایچشم دوختم و گفتم: ا 

   فته؟یداره برام م  ی اتفاق چه

 قدم اومد جلو گفت: چشمات...! هی

   اد؟ ینم  ادتیرو هم   روت ین  یحت

   ؟؟ی: چدمیپرس   متعجب

 بود.   ادتی رو   روتی ن شه یهم  عقب رفت و گفت: چطور ممکنه.. عقب

 ..  عوض شده . ی زیچ هی

نگام    نکهی نامرتب داخل قفسه و بدون ا  یو رفت سمت کتاب ها  برگشت
 اونجا...   نیکنه گفت: لطفا نش 

از پازل رو برداشتم    که ی ت  هیو    ز ی فاصله گرفتم و رفتم سمت م  میکنار   یصندل   از 
 هم دست نزن..   یز یکه گفت: و به چ

 ... گرفت   شیپازل تو دستم ات که یبا حرفش ت همزمان 

 ...ز یولش کردم و با وحشت رفتم عقب و خوردم به م  عیسر

هم شعله ور شد و شروع   ز ی.. م  ی چوب  ز یم  یبا قرار گرفتن دستم رو   همزمان 
 به سوختن کرد..  

 ..  شد یم  ن ییاز ترس باال پا نم یس قفسه



 ..  سووزنی چرا خود به خود م الی وسا ن یفتم: افاصله گرفتم و گ ز ی از م 

  ز یسمتم و کتاب تو دستش رو رها کرد و دستش رو گرفت سمت م   برگشت
 کرد...    لیتبد  خیو اون رو به  

 زده روبه روم چشم دوختم..   خی  ز ی گرد شده به م  یچشما با

 دست نزن..   یزیکنارم و گفت: بهت که گفتم به چ  اومد

 لکنت گفتم: ت.. تت.. و.. وو..  با

 من.    ی شدم و ادامه دادم: اوه .. خدا ره یزده خ خ ی ز ی به م بعد

 ؟ی ..نن چخودم با لکنت گفت: م..مم   ن یسمتم و ع اومد 

  لت ی تبد  خیگفت: هووو... االن به    یرو گرفت باال و با لحن مسخره ا  دستاش
 ..   کنم یم

و برداشتم و برگشتم سمت  و گلدون روش ر   ز ی م  هیسمت    دم یزدم و دو   غیج
 بود... متعجب نگاش کردم .     دنیکه درحال خند  یپسر

دست    یزی.. به چ  یگلدون دستم خندش رو خورد و گفت: کجاا  دنید  با
   ؟؟یفهمینزن رو نم

گرفته بود    شیداخلش آت  ی کی پالست  یگلدون تو دستم نگاه کردم ... گال  به
 .. 

 خوابهه...    هی  نیکردم و گفتم: ا  ولش



 رو تند تند تکون دادم : اره..   سرم

 ...    رنی گ یم  شی که خود به خود ات  ییال یوسا  

 کنه ...    لیتبد  خیاجسام رو به   تونهیکه م   یپسره نگاه کردم و گفتم: ادم به

 ...    نم ی بیدارم خواب م  اره

 کردم به شمردن انگشتام.    شروع

 ، دو، سه ، چهار و پنج....    کی

 ..  ستیخواب ن  هی  نیو گفت: آروم باش .. ا  سادی روبه روم وا  اومد 

  یداستان فراموش   ن یتو سر ا   شه ی و هم  م ی ماجرا رو دار  ن یهر هفته هم   ما
 ...  یریگ یم

 .   گردهیحافظت برم  گهید قهینباش تا چند دق نگران 

 گرفتم؟     یاطراف نگاه کردم و گفتم: چرا فراموش به

م  ازم و همونطور که  سمت کتاب ها گفت: چون من    رفتیفاصله گرفت 
 کشتمت.   

 !   ؟؟یییزدم: چ  غی ج دوباره

 ..  یزد شم ینگام نکن... خب تو هم ات یکرد و گفت: اونجور  نگام

 نکنم!  یکار  یداشت توقع

 _ من؟؟



 زدم؟؟   شتیات

خ  چشماش  هاو گفت:  سمت کتاب  برگشت  و  چرخوند  حدقه  تو    یل یرو 
 ...   بهیعج 

 .   شدی رنگ چشمات عوض نم  چوقتی ه

کمد    شهیداخل ش  رشی قرمز رنگم که تصو  یحرفش برگشتم و به چشما  با
 ...    هیچ  یدونی نقش بسته بود نگاه کردم و گفتم: م 

 ...  رونیبرم ب  نجا ی از ا خوام ی م  من

 .     یا وونهی د هی  تو

 جلوت رو نگرفته ...   ی که سرش تو کتاب بود گفت: کس  همونطور 

 .   یبر ی تونیم

 ره ی... سرم رو بلند کردم و به سقف خنبود  یدر  چیاطراف نگاه کردم ه   به
 .   دید شدی م  یبود و اسمون رو به خوب  شهی شدم ... کل سقف از ش

 بود..   یبود که رنگش نارنج  یمبل راحت  ه یخونه  گوشه 

 رنگ هم روش بود.     یصدف  ختهی بهم ر  یپتو  هیو   

 نگاه کردم..     وار ی د یرو  ی سمتش و به عکسا فتم ر 

 به منه.    هی.. چقدر شب  ی پسره چشم اب ن یدختر تو عکس کنار هم اون 

 من قرمز!    یبرا ی.. ول  ی اون عسل یچشما



 ..    هییمن گوشه لبش خال داره و موهاش طال ن یع قایدق

 دستاش نگاه کردم.. انگشتر تو دستم .. تو دستش بود .     به

 سر چشمام اومده؟    ییقدم عقب رفتم و گفتم: چه بال  چند

  ن ی.. دنبال هم   قای کتاب ها و گفت: منم دق  هیرو کالفه پرت کرد رو بق   کتاب
 بودم.   

 ..   رونیب میبر  نجای از ا دیبا  دنشیفهم یفکر کنم برا یول

 گفتم: اون منم درسته؟     عکس اشاره کردم و  به

 رو تکون داد و گفت: اره ..     سرش

 خودش که داخل عکس بود اشاره کرد و گفت: و اون هم منم..    به

  ه؟ یازش گرفتم و گفتم : اسمم چ چشم

 و گفت: کارال..      وار یسمت د  رفت

رو    دستشو رو   یستالیعالمت کر   هیگذاشت  اون    وار ید  ی برف که  و  بود 
 ...    یشد و نوران   یقسمت کامال اب

 .. برادرت.   کامینگاه کرد وگفت: منم را  بهم 

که    ینگام نکن و برو دستت رو بزار رو اون شعله ا  ایزامب   نیلطف کن ع  حاال
 .    وارهی د یرو 



شدم و گفتم: از    رهیشده بود خ  یکه االن نوران  وار ی توجه به حرفش به د  یب
 ..   یکجا بفهمم تو واقعا برادرم 

 شدن ...     بیو گفت : سواالتتم عج   دیخند

 و مدرک ..   ل یهمه دل  نیاشاره کرد و گفت: ا وار ی د  یرو   یعکسا به

عکس بندازم که    هی پالکارد و    هی  دیبا  یکه حافظت رو به دست اورد  بعدا
 روش نوشتم من برادرتم...    

لب گفت و بعد دوباره به   ر یز   یزیچ  ه یو    ن ییپا  سرش رو انداخت  د یخند
 اشاره کرد و گفت: منتظر تواما..    وار ی د یشعله رو 

 شدم..    ره یخ  وار ی د یشده رو  ینقاش  ی و به شعله ها  وار ی سمت د رفتم 

 رو آروم اوردم باال و گذاشتم روش..     دستم 

 ...    وار ی د یبرخورد دستم با طرح رو  با

  زدی م  شی انگشتام ات  یشد و از ال به ال  یرنگش نارنج  کای برعکس قسمت را 
 ..    رونیب

  دیناپد   وار ید  یو با چشمام دنبال کردم و با برخوردش به رنگ اب  ینارنج  رنگ
 شد .  

 .   یدست نزن یزیکن به چ  ی.. و سعای و گفت: ب  رونیرفت ب  کا یرا



رو   پام اروم  ب  یرو  رفتم  و  به    ی.. کم رونیچمن گذاشتم  و  برگشتم  جلوتر 
 عقب نگاه کردم ..   

و    ک یکوچ  یاز خونه نبود.. همه جا درخت و چمن و بوته ها  یاثر  چیه
 .   بزرگ بود

 : پس .. خونه کجاست؟   دمیپرس   متعجب

 نرفته .     ییسمتم و گفت: همونجاس .. جا برگشت

 .   نتشیب ینم  چکسی .. در اصل همشینی بی ما نم فقط

 محافظ از ما.     یکرده... برا  شیطراح ینطور یخودش ا  پدر 

 درخت سمت چپت نگاه کن.    به

 درخت نگاه کردم.    یحرفش برگشتم و به طرح حک شده رو  با

 داخل خونه بود.   وارهید یبود که رو  ی همون طرح قایدق

براکایرا ع  ی:   .. داخل  فقط کاف  ن یرفتن  رو   ه یقبل  رو  درخت    یدستامون 
 ..   م ی وارد بش میتا بتون  م ی بزار

 شم.    دار یاز خواب ب خوام یلب گفتم: فقط م  ر یرو تکون دادم و ز  سرم

 ..   م یرفت یو باهم به سمت جلو م کا یسمت را برگشتم 

خوب بلد بود که از کجا    یل یخ  کا یانگار را   یمقصد کجاست ول   دونستم ینم   من
 بره..   



    م؟ی _ چرا تو جنگل

 .  م ی بدونن که ما خاص د ینبا ه ی: چون ... بقکایرا

 .   م ی از اونا دور  نیهم یبرا

    شه؟یم   ی_ اگه بدونن چ 

 .   کشنتیکرد و گفت: م   نگام

 .   ی_ خب تو هم منو کشت

 .    کنهیبا اون فرق م ن یا یو رو بهم گفت: خب... اره .. ول   سادی وا

  نارو یهمه ا  دیهر دفعه با  نکهی حرکت کرد و گفت: اوه .. متنفرم از ا  دوباره
 بدم.    حیت توض برا

   م؟؟؟ی کردم و گفتم: هر دفعه؟؟ مگه چند بار کشت  نگاش

ا  با   شه ی.. م نباریلبخند نگام کرد و بعد حالت فکر کردن گرفت و گفت: با 
 شش دفعه،اره آره شش دفعه..   

    م؟ی دار یو متعجبم رو ازش گرفتم و گفتم: باهم .. مشکل  رهیخ  نگاه

 .   دی.. شا دونم یو گفت: نه .. البته نم   دیخند 

 .   م یدار ی سمتم و ادامه داد: فکر کنم دوتامونم مشکل عقل  برگشت

 نشو..   رهیخ ی کس  یو برگشت سمتم و گفت: به چشما  سادی وا

 سرت رو بلند نکن.   یتون ی که م  ییتا جا 



 .    نهی چشمات رو بب دینبا یکس 

 رو تکون دادم و پشت سرش راه افتادم..     سرم

 .   م یو به سمت راست حرکت کرد مید جاده خلوت ش هی  وارد

 که گفت ... سرم رو بلند کردم و به اطراف نگاه کردم...      یزیچ برعکس

 .   شدی رد م نیماش  ه ی ی خلوت بود و هر از گاه یلیخ

فرق   ی لیخ   یقبل  یبا جا   نجا یو ا  میشد  یراه اصل   هیوارد    قهیاز چند دق  بعد
 داشت.. شلوغ تر بود و پر از ادم.   

 .    دمیدیم  نجارو ی بار بود که ا ن ی.. انگار اولکردمی به اطراف نگاه م  متعجب

چشمات    ی.. خوبه گفتم نزار کس  یکنیم  کار یبرگشت سمتم و گفت: چ  کایرا
 !  نهی رو بب

 .    دیدستم رو گذاشتم رو سرم و گفتم: اوه ... ببخش  

  ابون ینه هام و منو کشوند سمت خودش و از خ رو انداخت دور شو دستش
 رد شد..   

 تنم بشنوم.   یجلز و ولز کردن دستاش رو رو  یصدا  تونستم یم

    ؟یبرگشتم سمتش و گفتم: تو خوب  

 نزد.    ی سرش رو به نشونه مثبت تکون داد و حرف 



  ی میدر قد  هیشد و جلو    کیکوچه بار  هیوارد    کردمی که نگاش م  همونطور 
 و شروع کرد به در زدن.     سادی وا

 در نبود.    یجلو  ی کس  یدر باز شد ول هیاز چند ثان  بعد

 داخل.    میوارد شد و رفت  کایمن و پشت سرم را   اول

 بود...  ز یو تم کیش  یلیداخلش خ  رونش،یظاهِر ب  برعکس

داخل خونه    لیاومد نگاهم رو از وسا  ی که از پشت سرم م   یشخص  یصدا  با
 گرفتم و برگشتم .  

 ..  ری: سالم بچه ها... مگه قرار نبود از خونه ب تریپ

 من حرفش رو کامل نکرد و متعجب نگام کرد.. دن ید با

 صورتم و به چشمام نگاه کرد.   یسمتم و دستاش رو اورد جلو اومد 

نداشتم که بهش اعتماد کنم    ن یجز ا  یچاره ا   دونستم یفقط م   شناختمشینم
 شم.  تا خوب 

که به هوش اومده چشماش قرمزه    یقدم اومد جلو و گفت: از وقت   ه ی  کا یرا
 ..  کنهیهم نم   یرییو تغ

  تونهیرو هم نم   روشین  ی رو اورد باال و به دستام زد و گفت: و حت  دستش
 کنترل کنه.  

 افتاده؟   ی: چه اتفاقدیازم فاصله گرفت و پرس  تر یپ



 بوده؟!   هوشیب  یچ یبرا

 نزد و به پاهاش نگاه کرد ... یحرف کا یرا

 بود گفتم: اون منو کشت..  تر یکه اسمش پ   یچشم ازش گرفتم و رو به مرد 

   ؟ یی: چدیمتعجب پرس   تر یپ

 ... یسرش رو بلند کرد و گفت: اول خودت شروع کرد کا یرا

 ...  ادی نم ادمی  یزی_ من که چ 

. منم  .یزدینم   شمی گفت: اگه ات   دادیو همونطور که لم م  یسمت صندل  رفت
 .  کردمی خفت نم

ثان  تر یپ بعد چند  و  رو بست  پرس   هیچشماش  و  لحظهه...    هه ی:  دی باز کرد 
 . نم ی بب دیسی وا

 !  د؟؟یکرد  کار یچ  شمااا

 نگاه کردم ...   کای حرفش برگشتم و به را با

اونجور  دنید  با چرا  و گفت:  چرخوند  حدقه  تو  رو  چشماش  نگام   یما 
 ... دیکنیم

 . ی... فقط حافظت رو از دست دادی.. االن زنده ا  یکه واقعا نمرد  تو

   ؟یکارو کرد  نیاومد جلو و گفت: چطور ا تر یپ

 ..  م ی کنیکارو م  نیهم شه ی... هم م ی کردیم  ی شوخ م ی : ما فقط داشتکایرا



 .   دهیحافظش رو از دست م قه یچند دق ی چرا کارال برا دونم ینم  یول

  شه؟؟یسرش و تکون داد و گفت: هم  تر یپ

   د؟یکارو کرد   نیچند بار ا  مگه

 : شش بار.  م ی گفت  همزمان

 ..  دیا وونهیو گفت: شمااا د  د یکش  قیعم نفس

 رو بکشن..   گه یهم د  ی شوخ یکه برا   دیدیرو د  یخواهر برادر  کدوم 

 : ما..  کایرا

   ؟یش ی م  ینطوری ا روتی سر ن شه یاومد سمتم و گفت: هم  تر یپ

... و چطور  هیچ   رومین  دونمینم  ی... من حت دونم یتکون دادم و گفتم: نم  سرمو 
 ازش استفاده کنم.  

 تا حافظش برگرده.   میصبر کن   کم ی: به نظرم بهتره ..  کایرا

 !!م؟ ی : صبر کنترریپ

 ..؟؟دددیکرد  کار ی چ دیدون یم  اصال

  د یاستفاده کرد  روتون ین  ن یشتریزنده شدن از ب   ی شما با هرر بار مردنتون برا 
 .. 

 از قبل بوده ...  شتر یباار ب  نیتوو، ا ی سمتم و گفت: فقط برا برگشت

 ..  یکنترلش کن  یتون ی هنوز بدنت داغه و نم ن یهم  یبرا 



 .  یریبم شهی هم  ی... احتمال داره برا دیکار و تکرار کن  ن ی ا گهی بار د هی  اگه

 شدم.  رهیخ کرد یوحشت زده نگام م افه یکه با ق  کای را به

 . دونستم ی: من متاسفم... نمکایرا

..    ادی نم شی پ یمشکل م ی دید   یو وقت  میکار و امتحان کرد   نیبار ا  ه یفقط   ما 
 .  م ی انجامش داد

جمع شد و   افم یو از درد ق  دیچی تو سرم پ  یتموم شدن حرفش ... درد بد  با
 دستام گرفتم ..  نیسرم رو ب 

   اد؟یداره سرش م ییگفت: چه بالا  کای سمتم و رو به را دیدو تر یپ

 : حافظش داره ..   کا یرا

بود تار شد و    سادهی که کنارم وا  تر ی پ  ر ی و تصو  دم یادامه حرفش رو نشن  گهید
 رو از دست دادم...  م ی اریهوش 

 ... شدم ره یکم چشمام رو باز کردم و به سقف خ  کم 

که کنارم رو مبل نشسته بود و با حالت بامزه    کایرو چرخوندم و به را   سرم
 خوابش برده بود نگاه کردم.  یا

 بودم نشستم.. و دست رو گذاشتم رو سرم..   دهیکه خواب   ی شدم و رو مبل   بلند

  تر یسرم رو بلند کردم و به پ  شدی که وارد سالن م  یکس   یقدم ها  یصدا  با
 چشم دوختم... 



سمتش و بغلش کردم و گفتم: عمو    دم یاز جام بلند شدم و دو   یخوشحال   با
 .. دلم براتون تنگ شده بود.  ترریپ

  دیبه من قول داده بود   ی.. ول  نطور یجدا شد و نگام کرد و گفت: منم هم  ازم
 ..   دی این  رونیعنوان از اون خونه ب  چیبه ه 

 ... نجایا  م ی که اومد  م یی ما  نیکه ا   دمیاتفاقات فهم  یاداوری اطراف و  دن ید با

  یی روین  چیو ه   ستیپدر بود .. اون مثل ما ن  یمیقد  ییاز دوستا  یک ی  تر یپ
 نداره ...  

 هم هست.    مونیدکتر خانوادگ  ییجورا ه یو  اره ی سر در م  زا یچ ی لیاز خ  یول

ز  دستش و گفت:   ر یرو گذاشت  خودش  سمت  چرخوند  سرمو  و  چونم 
 چشمات هنوز هم قرمزن..  

 برگشته.    شیبدنت به حالت عاد  ی رو گرفت و گفت: ول  دستم 

را  یزیافتادن چ   یصدا  با ولو شده بود نگاه    نیکه رو زم  کایبرگشتم و به 
 .. دمیکردم و خند

نگام کرد و گفت: تورو    کردی شد و همونطور که اب دهنش رو پاک م  بلند
 ..  ادیم  ادت یخدا بگو که  

 ..  ادیم  ادمیهم خووب    یل یسمتش و گفتم: اتفاقا خ رفتم 

گرفت    یحالت دفاع  ن یهم   ی جاش بلند شد و انگار فکرم رو خونده بود برا  از 
 و گفت: دوباره شروع نکن..  



و نگاهم رو ازش گرفتم و به پنجره نگاه کردم و گفتم: چند ساعته    دمیخند
   هوشم؟یکه ب 

 هست..    یسمتم و گفت: چند ساعت  اومد  تر یپ

 ..  ینشده بود نطور ی: قبال اکایرا

   ه؟ی چ  د یدونیگفتم: م  تر یرو تکون دادم و رو به پ سرم

 برگردن.   شون یچشمام به حالت عاد  خوام ی م

 ..  شهی و گفت: نگران نباش ... به مرور زمان درست م  د یکش  قیعم نفس

 . فقط..  گردهیبرم شیدوباره به رنگ اصل  یطول بکشه ول یکم   دیشا

 و نشست.  شی کرد و ادامه نداد ... رفت سمت صندل  مکث

 : فقط؟؟دیبلند شد و پرس  ن یاز رو زم کا یرا

 ...  دیبر نجا یاز ا د ی: باتریپ

 ..؟ م ی بر د یچراا... کجا با م؟؟ی و گفتم: بر   سادم یوا  کا یرا  کنار 

 ...  دیکردیاستفاده م  روتونیانقدر از ن دی: شما نبا  تر یپ

نه به    یول   د یاستفاده کن  یروزانه و عاد  یدر حد کارا  دی تون یبودم.. م  گفته
 .   دیکه خودتون رو زنده کن  یاندازه ا

 ندارمم..   یرو مبل ولو شد و گفت: حله .. من که باهاش مشکل  کا یرا



ا  اتفاقا شدمم..  خسته  خونه  اون    د یجد  یادما  م یگردیم  کم ی  ینطوریاز 
 .  م ی نیب یم

 : نه... اشنباه نکن ..  تریپ

 دنبالتون.  ادیب سا یکارتون باعث شد.. که الر   نیا

... اون حسش    دی استفاده کن  روتونیتا االن اومده باشه .. هر بار که از ن   دیشا
 .  کنهی و دنبالش م  کنهیم

 .. دیزنده شدن .. ازش استفاده کرد  یبرا ی مدت طوالن هی هم که   شما

 .  ادیدنبالتون م دیشک نکن  پس

.. از  م ینرفت   رونیشهر ب  نیو گفتم: اخه .. ما که تاحاال از ا  کایکنار را   نشستم 
 ..  میتو اون خونه بود   ادمهیکه   یوقت

 .  ستم ی شهر رو هم خوب بلد ن نیهم   یحت ما

 . .دیو گفت: نگران نباش  دیکش   دشیسف  شیبه ر یدست  هی

 پدرتونم...   ونی جونم رو مد من

ا  اگه االن  نبود من  ن  نجای اون  ...به خاطر  اونه که من    رو ی نبودم  قدرت  و 
 تونستم چند قرن کنارتون باشم. 

 .دم یبراتون انجام م اد یاز دستم بر ب ی.. هرکار ن یهم  یبرا 



که    هیحداقل کار  ی ول  ..  شهی که پدرتون برام کرد نم  یبه اندازه کار  دونمیم
 .  ادیاز دستم بر م

 پسرم.    شی .. بفرستمتون پ تونم یجاش بلند شد و ادامه داد: م  از 

 ... یپسر دار  ی: پسرت؟؟ نگفته بودکایرا

 .. ستی ن نجا یرو تکون داد و گفت: اره.. اخه اون ا سرش

 اصل اون همه جا هست..   در 

 برتتون. ب د یهرجا بخوا  تونهیخونه داره و م یهر کشور که بگ   تو

 بهش بسپارم که مراقبتون باشه.   تونم ی.. م د یکمک رو قبول کن  اگه

 خوشش بگذره.    ی : ارهه.. چرا که نه..اخ قراره کلکایرا

   رم؟؟یبگ طی لبخند زد و رو بهم گفت: براتون بل کای را به

 کجا؟    یبرا ط؟؟ی رو باال انداختم و گفتم: بل  ابروهام

ا   سرش و گفت:  داد  تکون  اصل ایتال یرو  ول   شی..خونه    یوقت   یاونجاست.. 
 .  دیبر  دیکمکتون کنه هرجا خواست  تونهی م  ششیپ  دیرفت

 _ باشه .. ممنون. 

 بمونه..  ینطوریقراره ا  یتا ک   یول

 .. م یشدن  م ی درحال قا  ی .. از بچگ سای خاطر الر به

 . م ی استفاده کن م یی خوای اونطور که خودمون م رومونیاز ن میتون ی نم 



 خودتونه..  ی برا یسخته.. ول  دونم یم  و گفت:  د یکش  قیعم نفس

از عناصر   ی کیتو    یرویشماست و مخصوصا تو کارال .. ن  یرو یدنبال ن   اون
 .   گردهی کردنت همه جارو م  دایپ  یو اون برا ه یاصل

پسرتون هم    شیپ  یرو ازش گرفتم و به دستام دوختم و گفتم: حت  نگاهم 
 استفاده کنم؟    م ی تونینم

  ی برا  ینطوریشما خبر نداره. و بهتره نداشته باشه... ا  یرو ی: نه.. اون از نتریپ
و فکر    د یکن  یزندگ  یمثل دوتا نوجوون عاد  د یکن  یخودتون هم بهتره .. سع 

 شما وجود نداره.    یایکه کال دن  دیکن

 کرد.  شهی نم شیکار   یرو مشت کردم و گفتم: سخته .. ول  دستم 

  ی فقط برا  ی رو بدم .. ول  روم ینداره .. حاضرم تمام ن  یمن که کار  ی: براکایرا
 کنم.    یروز زندگ هی

بردارم    له یسر برم خونه .. تا وس   ه ی  دی گفتم: با  تر یلبخند زدم و رو به پ   بهش
 رفتنمون.   یبرا

هاش رو فرستاده    هیسا  سا یفکرشم نکن . امکان داره الر   ی: نه .. حت  تر یپ
هاوارد براتون    د یبخوا  ی . گفتم که هرچدیکن  سکی ر  د یتونیباشه اونجا ... نم 

 .  کنهی م  هیته

 :  از اسمش که خوشم اومد ... کایرا

 تو گند دماغ نباشه ..    نیباشه و ع هیوارم پا   دیبهم ادامه داد: ام رو 



 چند سالشه؟   ی نگاه کرد و گفت: راست   تر ی به پ دوباره

 .   ی گفت: س  کردینگاه م کای ور که با لبخند به راهمونط  تر یپ

 پدرمه..   یکه جا   نیخود خدا ... ا  ایرو بست و گفت :    ششی ن کا یرا

  ی ... اره جا  می و نوزده سال از عمرت کم کن ستی و گفتم:اره اگه دو  دمیخند
 پدرته..  

شدم.. مطمئنم اصال    مون یداد و گفت: پش   ه یتک  شی به صندل  زونی او   افهیق  با
 .   گذرهیبهمون خوش نم

بل   یبرا  کنم ی م   ی: من سع تریپ براتون  اون    طیشب  تا  جور کنم... شما هم 
 .   دی بمون  نجایموقع هم

 رو تکون دادم و گفتم: ممنون..   سرم

 رفت ..   رونیلبخند مهربونش جوابم رو داد و از خونه ب  با

که    م یکن   یزندگ  ی... جور   م ی تونیدادم و گفتم: به نظرت م   هیتک   م یصندل   به
 .میندار  ییرو یانگار ن

 : معلومه که نهه...  کایرا

رو    مونیسع  دیبا  می تونیکه م   یی... تا جا   م ی مجبور  ی کردم و گفتم: ول  نگاش
 .  م ی کن



ج  یگوش  تو  رو گذاشت  دستش  ول   بشی تو   ... اره  باالخره که    ی و گفت: 
 .  م ی تونیاخر عمر که نم ؟تایچ

نگام کرد و گفت: چشمات   کای دادم ... را  ه یو به مبل تک  دم یکش  ق یعم نفس
 .. 

   ؟؟یرو بردم سمت چشمم و گفتم: چشمام چ  دستم 

 .   کنهیم  ر یی : رنگشون ... داره تغکایرا

و    نهی بار پشت هم پلک زدم و از جام با شتاب بلند شدم و رفتم سمت آ   چند
 به خودم نگاه کردم..

  شی رنگ اصل  چوقتی ه  دم یترسی .  م.. لبخند زدم  م ی عسل  ی چشما  دن ید  با
 برنگرده ...  

 ...................... 

 بود ..   کا یرا  یپا  یانگشتا دمیکه د  یزیچ نی شدم و اول دار یخواب ب از 

بارم که شده    هی...  کاا یو گفتم: اه را  نیی جمع شده پرتش کردم پا  افهیق  با
 درست بخواب.  

 . دیشده بود خواب   نی که پخش زم  یو درحال  دیکش  ازهیتوجه به حرفم خم  یب

 و چشم ازش گرفتم ..    دمیکش   ازهی ناخودآگاه منم خم  ازشیخم  با

 : کارال ...  تریپ



  شبی ما .. د  د یانداختم و گفتم: ببخش  ی سمتم نگاه  ومدیکه داشت م   تر یپ   به
 خوابمون برد.  نجای هم

هر    د یکن .. با   دار یب   کاروی فقط را  نداره ..  ی زد و گفت: اشکال  ی مهربون  لبخند 
 . دیچه زودتر بر

 کردم.   دارشیب یبدبخت  ی.. با کل  کایرو تکون دادم و برگشتم سمت را  سرم

  دیکش یم ازهیبار خم  هی قهینشده بود و چند دق  دار یهنوز هم کامل ب هرچند
. 

 ...   م ی بر  گهیساعت د  هی شه ی: م کایرا

 .. اونجا بخواب.  م ی سوار ش  م ی االنه .. بزار بر ی_ نه .. پروازمون برا 

  هیو    کشتمتیکشتنت باالس وگرنه م  سکیکه ر   فیلب گفت: ح  ر یز   اروم
 ... دمیخوابی م  ر یدل س

 مانع شد..    تر یچپ نگاش کردم و خواستم جوابش رو بدم که حرف پ چپ

 : دستاتون..  تریپ

 ...  می به مچمون نگاه کرد کایبا را همزمان 

ها   برا  دیکلمه  و  بود  شده  درخشان  دستمون  رنگ    یرو  به  هرکدوممون 
 در اومده بود..   رومونین

   ه؟ یبه چه معن نی: ا  تر یپ



 ..  شنیم  کیها دارن نزد ه یبهت زده گفت: سا کا یرا

 ...م ی بر نجای هر چه زود تر از ا  دیسمت در و گفتم: با  دمیدو 

 ..  دینش  ی افتاب نورایا ی ادامه دادم: عمو بهتره شما هم چند روز تر یبه پ  رو 

باش   سرش خودتون  مراقب  و گفت:  داد  تکون  ددیرو  بهم  و  صدمه    گهی .. 
 .  دینزن

 .. رونیب میو از خونه زد  م ی کرد  بغلش

 فرودگاه.  م ی و رفت میشد سادیکه برامون وا   ین یماش  ن یسوار اول 

 بود ..  دهیپروازمون رس میتا   م یداخل و به تابلو پرواز نگاه کرد م ی دیدو 

 .. م ی رفت شدی پرواز که داشت بسته م تی با عجله  سمت گ 

 ..  مینشست  امون یو رو صندل  می زور خودمون رو رسوند به

 نگاه کردم .    رونیو به ب  دمیراحت کش  نفس

 ..  درخشهینم گه ی: دکایرا

 شدم ...  رهیمچش خ یرو  د یسمتش و به کلمه ها برگشتم 

   ؟یچ  ادیسرش ب یی..اگه به خاطر ما بالترمی _ نگران پ

 : نگران نباش ... اون بلده از خودش محافظت کنه.  کایرا

 شدم ..    رهی خ رونیرو ازش گرفتم و دوباره به ب  نگاهم 



  دادم یکه به بدنم کش و قوس م   یچشمام رو باز کردم و درحال  کایرا   یصدا  با
   شده؟ ی گفتم: چ

قرار بود من بخوابم    ادمهی که    یی.تا جا  م ی دی: خانم خوش خواب .. رس کایرا
 نه تو. 

شده بودن    اده یهمه پ   با ی بلند شدم و به اطراف نگاه کردم .. تقر  می رو صندل  از 
.. 

 .  میخارج شد  مای از هواپ  کا یرا همراه

 همراهمون نبود .   یا له یوس  چیکه ه  م ی بود  ییکسا   تنها

   م؟یاز کدوم سمت بر  د یبه اطراف نگاه کرد و گفت: خب االن .. با کا یرا

  ی گذاشت رو در اوردم و بهش نگاه  بم یتو ج  تر یکه موقع بغل کردن پ   یکاغذ
 انداختم .. 

 ادرس خونشه ..  نیو گفتم: فکر کنم ا کای سمت را  گرفتمش

 .. م ی و بپرس  م ی نشونش بد  ی کیبه    دیاطراف نگاه کردم و ادامه دادم: فقط با  به

فرودگاه بودن و کاغذ رو به راننده    یکه جلو   ییها  یرفت سمت تاکس   کا یرا
 ..  ششی نشون داد و بهم اشاره کرد که برم پ شونی کی

 و راه افتاد..  میشد  یتاکس  سوار 



نگاه کرد و گفت: از االن بگم ..    رونیو به ب  نییرو داد پا   شه ی با ذوق ش  کایرا
 ی من و تو خونه نگه دار ی تونینم

ا   دی... شا   ت یبود و پر جمع  با یز   یل یشدم،خ  رهیخ   رونی ب  به   نطور یهم من 
 بودم.   دهیجا ند  هیهمه ادم رو  نی وقته که ا  یل ی.. چون خ کردم یحس م 

  ادهیپ  هیجدا کردم و بعد از پرداخت کرا  شهی سرم رو از ش  ن یماش  سادنیوا   با
 .    م یشد

 نجاست؟؟ینگفت که خونش ا تر ی: مگه پ کا یرا

 هتل رو بهمون داده؟    هیچرا ادرس  پس

مکث رفتم سمت   ی شدم و بعد کم   رهیکه روبه رومون بود خ   یهتل بزرگ  به
 ...    دونم یو گفتم: نم شیورود

 .   م ی فهمیم  یول

  ی و دختر جوون   م یدی هتل و ازشون راجب هاوارد پرس   رشیسمت پذ  میرفت
  سمت اسانسور و سوار   میکه اونجا بود شماره اتاق رو بهمون داد و باهم رفت 

 .  م یشد

تره. به نظرت    کی شد و گفت: اسانسورش از خونه ما ش  کیبهم نزد  کا یرا
 !  شه؟ یم  یچ  میاگه همه دکمه هاش رو باهم بزن 

 .م ی کن  دای.. تا اول هاوارد رو پ  ر یآروم بگ  قه یرو گرفتم و گفتم: دو دق  بازوش 



ا  سادن ی وا  با طبقه  تو همون  م  یاسانسور  پ  م ی خواستی که  و   م ی شد  ادهی.. 
 ..  م یاتاق ها رو نگاه کرد  یشماره رو 

 .. م ی صدا کردم و زنگ زد  کارو ی و هفتاد و سه را  ستی افتاد به اتاق دو   چشمم 

ا  یکس   انگار   ... و    دفعه نیداخل نبود  دستم رو بردم باال به در ضربه زدم 
 .. ضربم به در، در باز شد و دستم تو هوا موند  نیهمزمان با دوم 

روبه رومون ظاهر شد و متعجب    یقهوه ا  یوهاو م   یآب  یبا چشما  یپسر
 بهمون نگاه کرد..  

   ؟ی: سالمم.. تو هاواردکایرا

سرش رو به نشونه مثبت    کردیشده نگامون م  ز یر  ییکه با چشما  یدرحال
 تکون داد ... 

و منتطره تا خودمون   شناسه یکه مارو نم  ردیداد م  افشی ق یول  زدینم  یحرف
 .. م یکن   یرو معرف 

 ...  ترری _ ما .. از طرف پ

 .  م ی بستم و ادامه دادم: پدرتون .. اومد هی رو چند ثان  چشمام 

 ک..    گفتن

 ..   دمی: فهم هاوارد

 داخل.. میباز کرد و اشاره کرد که بر  درو 



 ..  ومدینزاشت حرفم رو تموم کنم ... اصال خوشم ن  نکه ی ا از 

اشنا   نی هم عصب  تمون ییاول  برخوردش  بق  م ی با  خدا  بخ  هیکرد..    ر ی روزارو 
 بگذرونه. 

به راهرو انداخت و    ی نگاه  ه یوارد خونه شدم و هاوارد هم    کا یسر را  پشت
 در رو بست و پشت سرمون اومد.. 

هتل    یبود که از اتاقا یزیز چبزرگ تر ا ییلیاتاقش جا خوردم... خ   دنید با
 تو ذهنم داشتم... 

داشت از هم جدا شده    یکه پرده سرمه ا  شهیش   هیو اتاقش توسط  ییرایپذ
 بود.. 

و باکالس    کیش   یل یحال خ   ن یدر ع  یساده بود ول   نکه ی هاشم با ا  لهی وس  هیبق
 بود.. 

 مبل به هم نشستم و رو به هاوارد گفتم: من کارل...    نیتر  کینزد رو 

 دونمیوسط حرفم و گفت :م  دیپر  دوباره

نشست و ارنجش رو گذاشت رو دسته مبل و با انگشت    م یی مبل روبه رو   رو 
 ..  دونم یشصتش کنار لبش رو خاروند و دوباره : م 

 درسته؟   یی کا یادامه داد: تو هم را  کای را روبه 

.. سه چراغ سبز..خب قراره  نیفاصله گرفت و گفت: افر  از پنجره اتاق  کایرا
   م؟ یبمون  نجایا



 : امشب اره ...  هاوارد

..   کردم ی گفت: فکر م  کردی که به اطراف نگاه م  یکنارم نشست و درحال   کایرا
 . یخودت خونه دار

شد و گفت:    رهیخ  کایبه را   شیاب  یبود با چشما  ن ییکه سرش پا  همونطور 
 .  درسته ...دارم

 و کالفه سرش و تکون داد ..   دیکش  قینفس عم  کا یرا

بشنوه گفتم : من حااضرم    کایکه فقط را  یسرش و طور  کی رو بردم نزد  سرم
 بد عنق رو تحمل نکنم.   نیهم ا  قهیدق هی  یول  رم یبم

 سم؟    ا ی  یدیم   حیخودم آروم گفت: آب رو ترج  نیو ع   نییو انداخت پا   سرش

 دادم..   هی پ نگاش کردم و به مبل تکچ چپ

 .  دیلباساتون رو عوض کن  د یتونی: م هاوارد

 ..   م ی به هم نگاه کرد کایبا را همزمان 

  م ی اوردیهمراهمون ن  یا لهیوس  چیبرگشتم سمتش و گفتم: راستش ما .. ه 
 . 

 برداشت و با اون مشغول شد..  ز یرو از رو م  شی رو تکون داد و گوش سرش

  ا یزامب  ن یو ع   می نیبش   نجایقراره ا   ی ... تا کرفتیداشت حوصلم سر م   واقعاا 
 .  میش  ره یخ  گهی به هم د



ضرب گرفته بود   نی داده بود و با پاش رو زم  ه یسرش و به دستش تک   کا یرا
.. 

 بود..  یی خسته کننده ا  تیوضع   واقعاا

 .  م ی بزن گهیحرکت د  ه ی دیا یبسه ... ب ی .. مجسمه بازگهی : خب دکایرا

 شد ..  ره ی خ کایدر اورد و به را یسرش رو از گوش  هاوارد

 باشمم..  کای را یدوس نداشتم جا اصال

 بدم..  یا دهیا ه یشن و منتطر باشن تا  رهیبهم خ   ی نجوریدونفر ا  که

 خودش باشه..   یبود خودشم االن دوس نداره جا  مشخص

 من و هاوارد در گردش بود .  یچشما نیب  یه  نگاهش

 ..؟  دیخر  میرو تر کرد و گفت: چطوره بر  لباش

 که حرف هاوارد زد تو ذوقم..   م ی ذوق خواستم بگم من پا با

 : نه ..  هاوارد

  ه یته قراره  ... از رو مبل بلند شدم و گفتم: درسکردیم   م ی داشتت عصب  گهید
تو کارامون هم   شهی نم  لی دل  ی...ول یو مراقبمون باش   میتو بمون   شیمدت پ 

 ..  یدخالت کن

چونش بود بهم    ر یابروش رو باال انداخت و همونطور که دستش ز  ی تا  هی
 شد ..  ره یخ



 در نگاهش رو ازم گرفت و رفت سمت در ..  یصدا با

جواهرات وارد    ی لباس و کفش و حت  یرو باز کرد و چندنفر همراه با کل   در 
 اتاق شدن..  

داد    ه یتک وار ی به د  بشیتو ج  زاشتی کنارم و همونطور که دستاش رو م  اومد
 گفتم نه.    نی ا یو گفت: برا

پسرونه و بهشون نگاه    ی رفت سمت لباس ها  زد یکه سوت م  یدرحال   کا یرا
 و امتحان کنم..  همشون ر  خواامی کرد و گفت: م

نگاه کردم و رفتم   کردی نگاه م  کا یلبخند محو به حرکات را هیهاوارد که با   به
 دخترونه ...  یسمت لباسا

 بود .  نشون ی ب یهر زمان و مکان  یمدل لباس برا   همه

 رنگ بود و برداشتم و بهش نگاه کردم .. ی که زرشک  یلباس

شخص  با و  یقرار گرفتن  برداشتم  لباس  از  چشم  نگاه کردم     کنارم  بهش 
 ...هاوارد بود!

 دخترونه زل زده بود! ی لباسا به

رنگ بود رو از لباس ها جدا    ی کت کوتاه کرم  هیکه روش    دیتنه سف  می ن  هی
شده به من و لباس تو دستش نگاه   ز یر   ییکرد و گرفت جلوم و با چشما 

 .!کردیم

 خوبه .    ن ی: اره .. اهاوارد



ا  لباس داد:  ادامه  و  دستم  داد  م  شتر ی ب  ی رنگ  نی رو  کن    ی... سع ادیبهت 
 . یروشن بردار  یرنگا

 یو مشغول نگاه کردن لباسا  کا یعکس العملم نشد و رفت سمت را   منتظر 
 اون شد 

  رهیرنگ ت  ی کردم و هرچ  زونیلباسا او  هیبق نیکه هاوارد بهم داد و ب  یلباس
 بود برداشتم. 

 چشمم رو گرفته بود.    بیرنگ روشن بود که عج دو سه تا هم    نشونی ب  البته

باعث    اشیبا بچه باز   کای.. البته را   م ی انتخاب لباس ها شد  ر ی درگ  یدوساعت
 تر شدن زمان شد.  ی طوالن

برداشتم و    یشلوار مشک   هی بود رو با    یاز لباس ها که رنگش سبز لجن   یکی
 رفتم تو اتاق هاوارد.

 بود.  شهینداشت .. فقط و فقط ش  یدر چیه

 اتاق رو باز کردم و لباسام رو عوض کردم ..  پرده

 دستم ابروهام رفت تو هم.   دنیلباسم شدم.. باد نیتا کردن است  مشغول

 نبود! انگشترم

 نگاه کردم. نی شدم و به زم  نم یاست الیخ یب

 ود. که در اورده بودم و برداشتم و تکون دادم ... مطمئنم دستم ب   یلباسا



موقع    دیکمد اتاق رو نگاه کردم .. شا   ر یو ز   نی لباسا نبود .. نشستم رو زم  نیب
 لباس از دستم افتاده .  دنیپوش 

برق    ر یاون ز  یزیتخت و نگاه کردم .. انگار چ   ر یهم نبود ، برگشتم و ز   اونجا
 .  زدیم

تخت بود .. دستمو    ر ی از سرم ز  یتر رفتم و کامال دست راستمو قسمت   جلو
 دم و برش داشتم..  دراز کر 

 نگاش کردم .   زون یاو  افهیپکر شدم و با ق  کیکوچ  نینگ  هی دن ید با

   ؟یگردیم  ی : دنبال چهاوارد

جمع    افم ی هاوارد سرم و بلند کردم که محکم خورد به تخت و ق  ی صدا  با
 شد.

 برگشتم سمتش و بهش نگاه کردم.   دمیمال یکه سرم رو م  همونطور 

 .کردیبود و نگام م سادهیبود کنار در وا   بشی که دستاش تو ج  همونطور 

درحال  چشم و  م  یازش گرفتم  بلند  ..    یزیچ  ه یگفتم:    شدمیکه  گم کردم 
 دنبال اون بودم.  

 ؟یکرد  داشیو تکون داد و گفت: پ سرش

کنم..    داشیپ  دیبا  ینگاه کردم و سرم و تکون دادم و گفتم: نه... ول   بهش
 برام با ارزشه.  یلیخ



نگاه کرد و گفت: اگه با ارزش بود .. گمش    نی زم  یوا رفته رو   یلباسا  به
 .  یکردینم

  کا ی.. خواستم جوابش رو بدم که با اومدن را   می شد  ره یبه هم خ   ه یثان  چند
 رو برداشتم و تا کردم.   نیزم  ی رو  یشدم و لباسا الشیخ یب

 ..  نیدی: شن کایرا

   و؟ی _ چ

  نیا   دیدونیشکمم رو.. اصال م  یرو گذاشت رو شکمش و گفت: صدا  دستش
   ه؟یبه چه معن 

   ؟ی: به چه معن  هاوارد

  کارویرا  نیخشمگ   یاون رو   ای  دید یاالن بهم غذا م  نیهم   ا ی..    ی عنی   ن ی: اکایرا
 ..  دینیب یم

 گشنمه.    یل یمنم خ یو گفتم: اخ .. گفت   دمیخند

   د؟یخور یم  یچ  دی.. فقط بگ  دم یبراتون سفارش م ییزای چ هی: االن  هاوارد

چند وقته تو خونم خودت    ی.. باور کن اگه بدون رونیب  میی بر  شه ی: م کایرا
 . رون یب ی کنیشوتم م

 .  دییای: باشه.. دنبالم ب هاوارد

 ..  رون یاز گفتن حرفش از اتاق رفت ب  بعد



 .. سسیگرفت باال و لب زد:    یروزیدستش و مشت کرد و با حالت پ  کا یرا

 .   رونی ب میو باهم از اتاق رفت دمیحرکتش خند  به

 . م یرنگ شد  ی مشک س یرولز رو سوار 

 جلو کنار هاوارد. کایعقب نشستم و را  من

 دستم بود.   یچشمم به انگشت خال  ر یمس   کل

و دو    ی رستوران نگاه کرد و گفت: تو صد و س  یبا دهن باز به ورود  کا یرا
 بودم.   دهیند  یبا کالس  نیسال گذشته رستوران به ا 

 کنار و گفت: چته؟    دیگرفتم که خودش رو کش  شگونشین

نزد   دوباره و گفتم:   کی بهش  و نشون دادم  ابرو هاوارد  و  با چشم  شدم  
 ..  حواست به حرفات باشه.

لبخند زد و جلو تر از هممون رفت سمت    عیضا   یلیهاوارد نگاه کرد و خ   به
 ...  یورود

محترم   یجلوش رو گرفت و گفت: آقا  ی جو گندم  یمسن با موها  یمرد
 اسمتون لطفا؟   د؟یرزرو داشت 

  ی سرش رو برگردوند و متعجب به هاوارد نگاه کرد تو همون لحظه مرد  کایرا
  ن یخوش اومد  یلی مد سمت هاوارد و گفت:خبود او   سادهیدر وا  یک جلو

 س یجناب رئ 



 ؟؟!   س یرئ  جناب 

  سونی َمد  یهاوارد از کنارم رد شد و گفت: سالم اقا  هویخورده بودم ک    جا
 .. با منن.  

 ..  دییبفرما خوامی عذر م یلی : خ  سونیَمد یاقا

  ی بیگفت: ع   یو داد جلو و صداش و صاف کرد و با ژست خاص  نشیس   کایرا
 نداره ..  

 ..  م ی باز از هممون زود تر رفت داخل.. پشت سرش وارد شد  و 

 ..   کرد یبود و هاج و واج به اطراف نگاه م  سادهیوا  کا یرا

 . دییا یبه سمت چپش حرکت کرد و گفت: دنبالم ب هاوارد

 بود باال رفت .  که گوشه رستوران  ییا  شهی ش یپله ها از 

  یبود و صندل   یی بای ز  ی لیخ   اچه یکه روبه در  ییچهار نفره ا   ز ی سمت م  رفت
 عقب و بهم نگاه کرد.  دیو کش 

 با حرکتش باال رفت .   ابروهام

.. چشم    دونستم یو روش نشست و گفت: از اولم م  یرفت سمت صندل  کایرا
 جنتلمنن.   ایآب

صندل  هاوارد و  برداشت  ازش  لبخند چشم  رو کش  یبا  و    د یکنارش  عقب 
 دوباره بهم نگاه کرد.. 



 لب ازش تشکر کردم و نشستم.  ر یو ز   یسمت صندل  رفتم 

 فرق داشت.   شیبا برخورد اول  ی لیخ  برخوردش

 شد.  ره یبرداشت سمت منو و بازش کرد و به اسم غذا ها خ  ز یخ کا یرا

   ؟یدی.. تو انگشترم رو ندکای: را  دمیازش پرس  آروم

 که به منو تو دستش زل زده بود گفت: بروسکتا.... نه.    یدرحال

 با تو بودما..  کا،ی_ را 

 : گفتم که نه. کایرا

............................... 

 سرم و بلند کردم و به اطراف نگاه کردم...  ن یتوقف ماش با

 لعه بزرگ. ق هینه بهتر بگمم    ایبزرگ ...   یل ییخونه خ هی

بوته    یبا کل   یخال  ن یشدم و به اطراف نگاه کردم ... دور تا دورمون زم   ادهیپ
 و درخت بود ..  

و همه    ز ی جدا از همه چ  رهیجز   هی  نجایخارج شده بودم و ا   ایتالی کال از ا  انگار 
 کس بود. 

 . دادیبود که برگ درخت هارو تکون م یباد ی صدا ومدیکه م   ییصدا  تنها 

  ی همراه با پدرم زندگ   شیسال پ   ستیکه دو   یمیبه خونه قد  هیشب  قایدق
 بود.   میکرد یم



 جامون امنه؟   نجای ا ی: مطمئن کایرا

 نگاه کردم.   زدیحرف و به هاوارد م  نیکه ا   کایو به را   برگشتم 

 ه.  راحت باش التی رو از رو چشمش برداشت و گفت: خ  نکشیع  هاوارد

  ز یو تم   یم یدکور قد  دنی... با د  م یخونه و وارد سالن شد  یسمت ورود  میرفت
 خونه دهنم باز موند. 

 بودن.  ی می همه و همه قد وار ی د یرو   یها  یپرده گرفته تا لوستر و نقاش از 

 موزه شدم.   هیوارد   کردمیم  احساس

 .  م یکردیم  یبود که ما توش زندگ  یی قشنگ تر از خونه ا  یلیخ

ا   گهی: االن د هاورد اتاق  دیتونی .. م  دیکنیم  یزندگ  نجای.. شما هم  که    یهر 
 . یبه جز ضلع غرب دیبر دی و هر جا خواست  دی رو بردار دیخواست 

 برم.    دیکه با  ییجا  قای: دقکایرا

که گفت: نه    دیانگار هاورد شن  ی آروم زد ول  یل یحرف و خ  ن یا  کا یرا   نکه ی ا  با
 بودم.. اونجا ممنوعست  ی.. سر اون قسمت واقعا جد

 . دیبر د یتونیهم نم د یبخوا هرچند 

دستم رو    رفتمی جدا شدم و رفتم سمت پله ها و همونطور که باال م  ازشون
 ..دمی رنگ کش ی صدف یسنگ  ینرده ها یرو 



اتاق    و توش چهار تا  دمیدیبود که م   ییراه رو   نیاتاق ها نگاه کردم ... اول   به
 داشت.

 وجود داره..   نجایا  گهیچند تا راه و چند تا اتاق د   دونهیم خدا

 اتاق از سمت راست و درش رو باز کردم.  نیسمت دوم  رفتم 

 بود ..  ی متیو ق  یم یقد یها  لیاتاق بزرگ با وسا هی

 شدم و در رو بستم.  واردش

 بود. یخونه ا هیخودش   یبرا

 و رفتم سمت پنجره.  دم یبود کش شمی که از جنس ابر  ییپتو  یرو رو   دستم 

 .  دمید ینگاه کردم ... انقدر بزرگ بود که انتهاش رو نم  اطیح به

  خوام یم   ا یچهار چوب در ظاهر شد و گفت: ب  ن یب  کا ی با شدت باز شد و را  در 
 نشونت بدم ی زیچ هی

چپ شد    سمت  یاز اتاقا  یکی و وارد    م ی راه افتادم و از پله ها باال رفت  دنبالش
 رو کنار زد.   نشیو پرده بزرگ رو سنگ

بخواد هم    سا یتر شدم و گفتم: الر  کی .. به پنجره نزد  ایدر  یرنگ آب   دن ید  با
 کنه.     دامونیپ  نجایا  تونهینم

 رو تخت ولو شد و گفت: من اتاقمو انتخاب کردم.   کا یرا

 منظرش رو دوس دارم.     ی... ول  ستین  ی رنگش اب  نکهی ا با



استفاده    رومونیکه از ن  ستی نشستم و گفتم: انگار انقدرا هم سخت ن  کنارش 
 ..   م ی نکن

 نگوو... به زور خودم رو کنترل کردم.   یو گفت: واا دیکش  یکالفه هوف  کایرا

 ازش استفاده کردم..    کم یجاها  یچند بعض  هر 

    ؟یکرد  کار ی.. چ کای کجاا؟؟ اوووف را  ؟یزدم: چ داد

انجام    م ی فتیکه باعث شه تو دردسر ب  ی... کارارریشد و گفت: جوش ن  بلند
 کردم.     ی باز م ی برف یبا بلورا  یندادم.  فقط کم

 .   یدیجام بلند شدم و گفتم: تو اخر مارو به کشتن م  از 

اتاق    هیرو نگاه کردم ... تو همون طبقه    گه ید  یو اتاقا  رونیاتاقش رفتم ب  از 
 باشم و مواظبش باشم.  کینزد  کای و انتخاب کردم تا به را

 تختم نشستم و به دستم نگاه کردم.  یرو 

 . دمشیاومدم د رون یکه از وان ب  یبار تو خونه وقت نیاخر

تو   شیخال  یمطمئنم بعدش هم دستم بود... اووف عادت ندارم به جا  یول
 انگشتم. 

 و چشم از دستم برداشتم و به دکور اتاق نگاه کردم.  دم یکش  قیعم نفس

 اتاق ها بود، تنها فرقش تو رنگ بود. هیمثل بق الش یوسا تمام 



داشتن... رنگ    دیرنگ بود و کمدا هم رنگ سف   یتخت شراب   یرو   ی پتو  رنگ
 دورنگ بود.   نی از هم یب یپرده هم ترک

 داخل.   ا یدر چشم از پرده اتاق گرفتم و گفتم: ب یصدا با

که چمدون به دست داشتن    یدر حال  ی باز شد و دوتا مرد با ظاهر معمول  در 
 خانم.   م ی بهم نگاه کرد و گفت: لباساتون رو اورد شونی ک یوارد اتاق شدن،  

 لبخند ازشون تشکر کردم و بعد از رفتنشون رفتم سمت چمدون ها.  با

 االن سه تا!  یدوتا چمدون شد لباسام... ول ادمهیکه   ییجا  تا

 .  دمی داخلش و د یکردم و محتوا  بازشون

 رنگ روشن ... چشمام گرد شد.  ی لباس ها دن ید با

که    یباس در اوردم و بهشون نگاه کردم.. چشمم افتاد به ل  ی کی  یکی   لباسارو 
 هاوارد تو هتل برام انتخاب کرده بود. 

 تو هم گره خورد و با فک منقبض شده به لباس تو دستم زل زدم...    ابروهام

 گرفت.    شی لباس تو دستم شعله ور شد و ات  هو ی

 . سوختیرها کردم... هنوز داشت م   نیزم   یخودم اومدم و لباس رو رو  به

 نداشت.  دهی فا ی پام چند بار روش ضربه زدم ول با

تختم خ  دنید  با آب کنار  رو   ز یپارچ  رو  داخلش  اب  و    ی برداشتم سمتش 
 کرم.    یلباس خال 



که    یی پارچه ها  کهی نشستم و به ت  نی و همونجا رو زم   دمیراحت کش   نفس
 مونده بود زل زدم.  ی از لباس باق

  م ی بتون شهی .. انگشترانمون .. باعث مفتادیاتفاق نم  نیانگشتر و داشتم ا   اگه
 . م ی هم خودمون رو کنترل کن  تیتو عصبان  یحت

 خودم رو کنترل کنم.    خوامیم  یچطور  دونم یاالن بدون اون... واقعا نم  یول

زدم رو لبلس سوخته و    رجهیدر با شتاب باز شد و همزمان باهاش ش  دوباره
 نگاه کردم.  کای به را

 !  ؟ یکنیم  کار یت: چ نگام کرد و گف هیاندرسف  عاقل

   ؟ یدر بزن  یریم یرو لباس بلند شدم و گفتم: م  از 

  ی طونیکه من نبودم ش  نم یبی نگاه کرد و گفت: م  ن یلباس سوخته رو زم  به
   ؟یکرد

 بودم.   ینبود.. عصب  ی سرگرم یدادم و گفتم: برا ه یتخت تک به

  ؟ینکرد داشیبست و به دستم اشاره کرد و گفت: هنوز پ  درو 

 خودم رو کنترل کنم.   تونمی_ نه.. بدون اون نم 

 .  م ی اوردیانگشترامون رو در ن  چوقتینشست و گفت: ما ه  کنارم

 . یکنی م  داشی.باالخره پ نجاهاستی از دستت افتاده... نگران نباش هم حتما

 بلندشدم و چمدونم رو بردم سمت کمد و گفتم: کارت رو بگو...   نی رو زم از 



 د یکشیکه روش دراز م   یرفت سمت تخت و درحال  بلند شد و   نیرو زم  از 
 هم شد رنگ..    یگفت: اخه شراب 

 رنگه..   ی سمتش و گفتم: از نظر تو فقط آب برگشتم 

از    یانگشتاش تکون داد و در کسر  یرو اورد باال و با حالت خاص   دستش
دستش معلق    یرو   یو آب   دیو بزرگ به رنگ سف  کیبرف کوچ  یبلورا  هیثان

 شدن. 

 .. آسمون ... چشمام.    ا ی. مثل درنیکه قشنگن آب  ییزای.. همه چاقی: دقکایرا

 .. ریبگ  لی خودت رو تحو  کم یکردم و گفتم:   یزیر  خنده

 .  مشونی نیب ی م  ی... ما آب ستی ن  یو آسمون رنگشون آب   ایدر بعدشم

ا  شونه به  و گفت: من  انداخت  باال  رو  ندارم... مهم    یحرفا کار  ن یهاش 
 .  نم یبی که با چشمم م  هیزیچ

او   یچشم   پشت مشغول  و  برگشتم سمت کمد  و  نازک کردم   زونیبهش 
 ..  ادیهاوارد اصال خوشم نم  ن یکردن لباس هام شدم و گفتم: از ا

 دوس دارم.  ارو یمن چشم آب   ی: ول کایرا

 .  گم ی رو م تشیرو... من شخص   یرنگ آب قه ی_ ول کن دو د

  کنه یادم رو نگاه م  ی جور  هیساکته...    یل یسمتش و ادامه دادم: خ  برگشتم
 بخرتت. خوادیو اون م   یا لهیوس   هیانگار 



 . دهیبخواد کارش رو انجام م  یازمون نظر نکهیا بدون 

 .  ادیمرموز خوشم نم  یمرموزه و از ادما یل یخ خالصه 

  ی داد و هنونطور که بلورا  هیو سرش رو به دستش تک  دیپهلو دراز کش  رو 
 .  کنم ی رو آب م خشی گفت: نترس..   ختیر یتختم م  یرو رو  یبرف

 نکن...   ف ی_ تو فعال پتوم رو کث

  هی  ایو رو تخت نشست و گفت: اون لباسارو ول کن .. ب  دیکش   یهوف  کالفه
 .  م یکن   یکار

اصال    نجای ... ا  یتو دستم رو داخل چمدون رها کردم و گفتم: اخ گفت  لباس
 حوصله سر بره.   یل یخ ستم،ی احت نر 

 ؟ یضلع غرب   میزد و گفت: بر  یی دندون نما لبخند 

 _ نههه.. فکرشم نکن.  

 ..؟  ی شد و گفت: اخه چرا انقدر ساز مخالف زون یاو افشیق

  تر ی از عمو پ  ی. راستمیفت یتو دردسر ب  خوامی ... فقط نمزنم ی_ ساز مخالف نم
   ؟یخبر دار

 در دسترس نبود.   ی: صبح بهش زنگ زدم... ولکایرا

 رو در اورد و گفت: بزار دوباره بهش زنگ بزنم.. شیگوش 

 رو بلند گو کنارم نشست.  گذاشت



 در دسترس نبود.   دوباره

   ؟یازش ندار یا  گهی: شماره دکایرا

 استفاده نکردم.   م ی وقته از گوش  یلیرو در اوردم و گفتم: من خ  م ی گوش  بم یج  از 

 من زنگ زده باشه...  به  دیشا

 نشستم.  کایرو روشن کردم و کنار را  یگوش 

 اومد  امیبرام پ  قهیپر شد و بعد چند دق  انتن

 کردم.    یشدم و پل رهیخ  یصوت  ام یپ  یکردم و به اسم عمو رو   بازش

 کارا "    انای" کوب  

  گه؟ی د هیچ  نینگاه کردم و گفتم: ا  م ی گره خورده به صفحه گوش  یابروها با
 ...  یچ یچ  ایکوب 

 . م یکردم و بارها و بارها بهش گوش داد  یرو پل  یصوت   امیپ  دوباره

 . کردی فکر م یزیانگار داشت به چ زدینم   یحرف چیه  کا یرا

 نگفت.. ی زیچ یبار صداش کردم ول  چند

 کارا   انای.. کوب دمیبشکن زد و گفت: فهم هو ی

 .  دمیکه خودمم فهم  نویباهوش ... ا  نی_ افر

کلبه اس تو اوگاندا    هی.. اسم  کارا.  انای رو تکون داد و گفت: نهه... کوب   سرش
 که عمو و پدر ساختن تا بهمون اموزش بدن.  



اسم منو    خواستن ی ..چون م   ی کرد  هیگر   یسر اسمش کل   ادمهی_ درسته ...  
 اسممون رو گذاشتن روش  "  کارا "   ب یاخر ترک یرو کلبمون بزارن... ول

 اسم اونجارو بهمون بگه .    دی: چرا عمو با کایرا

 اونجا؟   م یکه بر   خوادی م  دی... شا دونمیتکون دادم و گفتم: نم  سرمو 

 اونجا.  م ی بهمون واضح تر بگه که بر تونستی: خب مکایرا

   ست؟ین بی عج نی فقط اسمش رو گفته... ا یول

 .  بهی.. عج _ چرا 

  تونستم ی م  نجای ... من تا هم  گهیاز رو تخت بلند شد و گفت: خب د  کایرا
 کمکت کنم.. 

  ان یجر   م ی بفهم  دی... با   ار یدر ن   یچپ نگاش کردم و گفتم: مسخره باز  چپ
   ه؟یکارا چ   انایکوب 

 تو فکر کن.   کممیو گفتم..    دونستمیکه م  ی: خب من هرچکایرا

   ؟ یدارم... اگه تو دردسر افتاده باشه چ ی_ احساس بد

 !هی: چرا احساسات تو انقدر منف کایرا

 ادمونیاونجا ... اموزشاتمون    یاور  ادیخواسته با    دیفکر کن ... شا  مثبت
 .  ادیب

 .  گم یم  یجد _ نه ..



  م؟ یموضوع و به هاوارد بگ   نیا  ستینگرانم.. بهتر ن یلیخ

 باشه پدرشه. ی ... هرچهی: فکر خوب کایرا

 . یتو سالن اصل میو رفت   رونیب  م ی برداشتم و از اتاق زد و یگوش 

   م؟ی کن  داشیپ  م ی خوای بزرگه، حاال چطور م یل یخ نجای : اووف ... اکایرا

تم  ییخدمتکارا   دنید  با مشغول  از    یکار  ز ی که  و  سمتشون  رفتم   .. بودن 
 . دمیاتاق هاوارد و پرس شونی کی

گفتم:   کایسمت پله ها و رو به را   دم یاز گفتنش ازش تشکر کردم و دو   بعد
 ..  ایدنبالم ب

رس  به ز  میدی طبقه سوم  ها  پله  انقدر  افتاده    ادی و  نفس  نفس  به  بود که 
 بودم.. 

پله گذاشت و همزمان    ن ینگاه کردم .. پاش رو رو اخر   کا یو به را   برگشتم
 ..  م یدیو گفت: بگو که رس   نی ولو شد رو زم

 .  م ی دیو گفتم: رس  نمی و گذاشتم رو قفسه س  دستم 

  هیدر باز شد و هاوارد با    ه یسمت در اتاقش و در زدم... بعد چند ثان  رفتم
کاوال   یطوس   شرت یت روبرتو  برند  از  و گفت: یرنگ  شد  ظاهر  جلوم   ...

   شده؟ یچ

 کارا..    انایخودش و رسوند بهم و گفت: کوب  کا یرا



   ؟یچ  یعنی نی کارا؟ ا  کیابروهاش و باال داد و گفت: کلبه کوچ هاوارد

   م؟ی سی وا  نجا ی _ قراره هم

 داخل.  م ی مکث کنار رفت و اشاره کرد بر  ی نگاه کرد و بعد کم  بهم 

 ه یرو گرفتم سمتش و گفتم:    میاتاق شدم و برگشتم سمتش و گوش   وارد
 از پدرتون برام اومده.  ام یپ

 کردم..  یو پل  یصوت  ام یپ

شن   هاوارد و   دنشیبا  ترس  از  پر  صداش  و گفت:  هم  تو  رفت  اخماش 
 استرس.. تو دردسر افتاده.  

 رفت ...  رون یاز اتاق ب عی توجه به ما سر  یب

که اونم تعجب    کایشد نگاه کردم و بعد به را   دهیدر که با شتاب به هم کوب  به
 شدم.   ره یکرده بود خ 

 از کاراش سر در اورد.   شه ی: حق با تو... نمکایرا

 دنبالش.   م ی _ بدو .. بر 

 .. م یرفت  ن ییو با سرعت پله هارو پا رون یب میاتاق رفت  از 

 از هاوارد نبود.   یخبر  یول

 .  ستی ن نشیو نگاه کرد و گفت: ماش   رونیاز پنجره ب  کا یرا

 گرفتم و گفتم: کجا رفت؟!  نفس



 کجاست؟    تر ی پ  دونهیم  مگه

 .. دونهیم  د ی: شاکایرا

 عمو .   شی ... االن کل فکرم پ م ی رفتی ش ما هم باهاش م_ کا

 که صداش پر از ترس.... و تو دردسر افتاده.   گفت

 متوجه شد! نو ی اخه ا چطور 

 بود.   شهیمثل هم   صداش

انداخت و گفت: ه  شونه  با  ینظر  چیهاش رو باال  منتظر    د یندارم... فقط 
 برگرده.   میباش

زم  ی سمت صندل   رفتم رو  پام  با  و  بود و روش نشستم  پنجره    نیکه کنار 
و    گذشت یساعت از رفتن هاوارد م   هی شدم.    ره یخ  رون یضرب گرفتم و به ب 

 من هنوز کنار پنجره منتظر بودم.  

داره به    ی کجاست و چه دست گل  دونستیزده بود و خدا م  بشیهم غ   کا یرا
 .  دهیاب م

 . رونیب دم یشدم و از خونه دو هاوارد جلو در از جام بلند   نیماش  دن ید با

 ؟یکرد  داشی ...؟ پشدی و گفتم: چ  سادمی وا  جلوش

 رو تر کرد و گفت: هم اره هم نه..  لبش

   ؟یچ  یعنی  نی_ خب ا 



 .  دونمیرو نم قشیدق یجا  ی ... ول قاسیافر یتو یعن ی : هاوارد

 ازش گرفتم و گفتم: فکر کنم من بدونم.   نگاهمو 

 

 کرد و گفت: کجاست؟    نگام

  ارهیهم فقط اسم اونجا رو م   ام یپ   یکلبس تو اوگاندا تو  هی..  کارا.  انای_ کوب 
 اونجا باشه. د ی.. شا.

  

   د؟یکشی: بدون من نقشه م کایرا

 .  همونجاست .. تو همون کلبه تر یو گفتم: پ کا یرا یسمت صدا  برگشتم 

   کنه؟ی م  کار ی : اخه اونجا چ کایرا

 رفته باشه اونجا!   د یبا چرا

 رفته اونجا.    نیا  یبرا دینشه .. شا ی _ بهش گفتم چند روز افتاب

 د؟ یهست ی : شماها ک هاوارد

   د؟ یکنی فرار م ی ک  از 

 .. م ی و بهش نگاه کرد  م ی برگشت کایبا را همزمان 

 ؟ یپرسی... بعد تازه االن ممم ی : دو روز باهم کایرا



 .  دونمیم  ی... تو که گفت بعدشم

...    آوردم ی.. چون داشتم امارتون رو در م رو تکون داد و گفت: اره .  سرش
.. انگار که    ست یاز شما ن  ی مشخصات  چ یاثر انگشت و ه  چیجا ه   چیه   ی ول

 .  دیجهان وجود ندار ن یکال تو ا

 .ی کن  قیو پشت سرمون تحق  ی بر  نکهی .. نه ایپرس از خودمون ب  ی تونست ی _ م

 .  دادمیم حی .. خودم برات توض یدیپر  یتو هتل وسط حرفم نم   اگه

 بده .. گوشم با تو.    حیقدم اومد جلو و گفت: االن توض هی

حرفم رو تموم    یزاشتیهمون روز م  دی خند زدم و گفتم: متاسفم ... با  شین
 کنم. 

 ادامه بده.   قاتتی... پس به تحق یدون یم  یکه خودت گفت   حاال

  ه ینسبتتون با پدرم چ  دوونمیشدش رو درشت کرد و گفت: نم  ز یر   یچشما
 .. 

 اگه به خاطر شما تو دردسر افتاده باشه.  یول

 .  گهی ... نه کس د شمیمن م  دیازش فرار کن  دیکه با   یاون

و  تنه زد و از کنارم رد شد و رفت سمت خونه.. نگاهم رو ازش گرفتم    بهم
 نگاه کردم.  کای به را

 .  م ی کن   دایرو پ تر ی پ د ی: به نظرم قبل اون ما باکایرا



   ؟یاخه چجور ی.. ول  قای_ دق

   م ی ست یرو بلد ن ییکه جا  ما

و گفت: کار  ی مرموز  لبخند  ...    یزد  م   ه ینداره که    هیبا    میخوا ینقشه 
 .  کوپتریهل

   کوپتر؟؟ی_ هل

 دکمه داره . یلی خ ی تکون داد و گفت: اره ..ول  سرشو

 .  م یر یبگ  ادیکار باهاش رو   دیبا  قبلش

   ؟؟یداکردیپ  کوپتر یرو صورتم و گفتم: تو از کجا هل دم یو کش  دستم 

 .  یکه تو ضلع غرب   یاطی ...حاطی: از حکایرا

   ؟یی_ چ

   ؟ ی... مگه قرار نشد اون ور نرکاایرا  اخ

.. چشمم خورد به    شدم یبابا من که نرفتم ... فقط از اونجا رد م   ی: اکایرا
 کوپتر .    یاون هل 

   ؟یشدیاز اونجا رد م  ی _ اهان اتفاق

 : پ ن پ .. من مثل تو فضولم. کایرا

که من برم اونجا .. انگار    خواست ی کوپتر م  ی ... انگار خود هل  یدون یم   اصال 
 .  کردیکه صدام م



بلد    ی .. ما حتکایافتادم سمت خونه و گفتم: اصال بهش فکر هم نکن را  راه 
 ... حاال بدون اجازه برداشتنش بماند.   م ی باهاش کار کن م ی ست ین

 ..  م ی و تو سالن نشست میخونه شد  وارد

  رونیب   رفتیکه م  ی اومد و درحال   نییهاوارد از پله ها پا   قهیبعد از چند دق 
 .  فتم یراه  م  گهید قهیمنتظرتون بمونم .. چند دق  تونم یگفت: نم 

و پشت سرش راه    م ی و همزمان از جامون بلند شد  م یشد  ره یبه هم خ  کای را  با
 ...  میافتاد

 راجبش بهم گفت.  کا یکه را  یکوپتریسمت همون هل رفت

   د؟یا یشد و گفت: نم سوارش 

سمتش و کنارش نشست .. آب دهنم رو با سرو صدا قورت دادم    دیدو  کا یرا
 و رفتم سمتشون و سوار شدم. 

 . دمیشن  ی نم گفتیم  یچ  ی...ول  زنهیهاوارد داره حرف م   کردمیم  احساس

 ... گهیبرگشت سمتم و داد زد: هاوارد م  کا یرا

 کجاست؟   قایکلبه دق  اون

 اوگا....   ی_ تو

... خودت  یپرسیچرا از من م  یکه بلد  رو خوردم و ادامه دادم: خب تو  حرفم 
 بگو بهش.  



 ی .. اوکایگی : عه راست مکایرا

 سمت هاوارد و شروع کرد به حرف زدن.  برگشت

 ..  هاوارد نگاه کردم یدادم و به دستا هیتک م ی صندل به

انقدر دکمه داشت که    ی .. ول  رم یبگ  ادیروندنش رو با نگاه کردن   خواستمی م
 زد.  ی چه کار ی کردم کدوم رو برا  یقاط

 چشمام رو باز کردم و به اطراف نگاه کردم.   سادنشیوا  با

 . سادمی وا  کایشدم و کنار را  ادهی .. پم یبود  ده یرس

 . یسوزوند نجارو ی کل ا  تی ریادگی  لیاوا  ادتهی: اخ کارال ...  کایرا

 .  رفتیم ن یجنگل از ب ن یکل ا  گرفتم یرو نم  یاتش سوز یجلو اگه

بگمم    دیرو گرفتم و برش گردوندم سمت خودم و گفتم: هر دفعه با  بازوش 
 مراقب حرفات باش؟ 

 .  دیبود نگاه کرد و گفت: اوپس... ببخش کوپتر یهاوارد که کنار هل به

... خ  دمیکش  قیعم  نفس افتادم سمت کلبه  راه  ا  ی لیو  بود که   نجا ی وقت 
 نه.  ای  رمی راه رو دارم درست م  دونم ینم  ی.. حت م ی بود  ومدهین

 و گفتم: کدوم راه بود..؟    سادمیوا یدوراه  ه یبه  دمیرس

 ... برگشتم و پشت سرمو نگاه کردم. دمی نشن  ییصدا  چیه 

 و هاوارد نبود.   کای از را یخبر



   م؟یفتاد یباهم راه ن مگه

 کجا رفتن؟؟    پس

از کدوم    ادینم  مادی که اومده بودم رو برگشتم و به اطراف نگاه کردم..    یراه
 سمت اومدم. 

 در اوردم و به صفحش نگاه کردم.   بمی رو از ج میگوش 

شدم و به درخشش نگاه    ی گوش  الیخ ی دستم ... ب  ی رو   د یکلمه ها  دنید  با
 . کردم

 .  د یدرخشیم  می بود تر ی که خونه پ  یمثل وقت  قایدق

 . داکنم یپ  کارو یرا  دی... بانجان یها ا   هیسا

 .. دمیو به سمت راستم دو بمی رو انداختم تو ج یگوش 

از    یخبر  چیه  یکوپتر از دور لبخند زدم و رفتم سمتش.. ول   یهل  دنید  با
 نبود.  کا یهاوارد و را 

 بازم نبودن. ی رو نگاه کردم ول داخلش

کوپتر دور شدم    ی... از هل   د یدرخشیمچم نگاه کردم اون کلمه هنوزم م   به
 و دوباره وارد جنگل شدم. 

م  هیسا   اگه داد  بلند  نبودن  م  زدمی ها  رو صدا  اسمشون    ک ی.. کوچزدمی و 
 کنن.   دامیپ  شهیحرکت و صدا باعث م  نیتر



 از پشت سرم رد شد.. یزیکردم چ  حس

 نبود.   یکس   یول  برگشتم 

 پوست برخوردم.   اه یدختر س   ه ی.. به  عقب رفتم و همزمان با برگشتم .  عقب

 ..  یستیطرفا ن   نیرو کج کرد و به سرتا پام نگاه کرد و گفت: تو اهل ا   سرش

 ..  یستی قدم اومد جلو و ادامه داد: مطمئنم تنها هم ن هی

 . ستم ین  نجایقدم رفتم عقب و گفتم: اره .. اهل ا هی

 .  نجاستیخونم ا   یول

براقش نگام کرد و گفت: اون دوتا پسر که همراهت بودن    ی مشک  ی چشما  با
 کجان؟  

 _ تو... 

 ؟   یکنیمارو نگاه م یدار ی ک  از 

 خونم..    اطیتو ح  دیکه فرود اومد   یو گفت: از وقت   سادی وا  کنارم

 نگاش کردم و گفتم: خونت؟!   متعجب

  د؟؟؟یاطراف نگاه کرد و گفت: چند نفر  به

..دستم رو گذاشتم روش  شدی م  شتر یب   ی دستم ه   یرو   دی کلمه ها   درخشش
 کنم.    دای رو پ تر یزود بچه ها و پ یل یخ دیبا  یول  د یو گفتم: ببخش



پ   نی هم ت   تر یک گفتم  پرس  ز یدختره گوشاش  تعجب  با  و  تو  دیشد  اسم   :
 کارالس؟!  

   ؟یدون یتر از خودش نگاش کردم و گفتم: تو اسم منو از کجا م   متعجب

 .. یینجا ی ا  یچ  یابر  دونمی.. مایو گفت: اسم من ما   سادیوا   جلوم

 . دیی ای گفته بود م  تر یپ

 ؟؟یشناس یرو از کجا م تر ی_ تو پ

 حالش خوبه؟   نجاست؟؟ یا اون 

 : آروم باش... اره حالش خوبه. ایما

 .  ششی پ برمتی.. م   ایب  دنبالم 

و    سادم یچپ وا   ر ی از مس  دن یچی تکون دادم و دنبالش راه افتادم... با پ  سرمو 
 . یگ یدروغ م یگفتم: تو دار

 ..  یریم  گهی راه د  ه یاز  یتو دار  یتو کلبه اس... ول تر یپ

بب  رکمونیت و گفت:  پشتش  انداخت  رو  دستش  ندار  نی تو  به  م ی وقت   ...
 . م ی شدن.. بزار برس کیبهمون نزد ییاندازه کاف

 .  دمیم حی برات توض بعدش

 ...  امیجا نم  چیقدم عقب رفتم و گفتم: من با تو ه چند



و رفتم سمت راست و راه کلبه    دنیدو  تموم شدن حرفم شروع کردم به  با
 کردم.   دایرو پ

 و از دور بهش نگاه کردم.  سادم یوا  دنشید با

 و هاوارد اون تو باشن.   کای را دوارم یام

دهنم به    یجلو  یبرم که با قرار گرفتن دست   رون یبوته ها ب   نی از ب  خواستم
 شدم.  ده یعقب کش 

... من  یکن   یخود کش   یخوای : اگه مدمیرو کنار گوشم شن   ا یاروم ما   یصدا
 هم سراغ دارم..    یبهتر یراها

 حرکت کنم.  دادی از پشت گرفته بود و اجازه نم گشیرو با دست د دستام

   کنار گوشم گفت: خوب به اطراف کلبه نگاه کن..  دوباره

 با حرفش نگاهم رو به اطراف دوختم.   ی ول  بهش اعتماد نداشتم .. نکهی ا با

 خلوت و ساکت بود.   یلیخ

 چشمات نگاه کن.    ی کیکرد و گفت: با اون    شتر یدستم ب   یدستشو رو  ار فش

 و چشمام رو بستم . دم یکش  قیعم نفس

 که حرارت بدنم باال رفته و چشمام رو باز کردم..   دمیول کردن دستم فهم با

فاصله داشتن رو دور   نیپوش که از زم   اهیادم س   ی... کلباز کردن چشمام    با
 . دمیتا دور کلبه د



 دور تا دور کلبه در حال گردش بودن.    یول  خوردی پاهاشون تکون نم نکهیا با

   ؟یکن یهان... حاال حرفم رو باور م   هیسا  نای : اایما

 ها   هی برگشت و سا شیزدم و رنگ چشمام به حالت اصل  پلک

 . شدن دیناپد

  دونستم یبودم.. نم  ده یاسم ازشون شن   ه ی... من فقط  دمشونید  ی نم  گهید
 . نمشونیبب تونم یم

از کلبه گرفتم و به ما   یرو   ایقرار گرفتن دست ما   با نگاه   ایبازوم .. چشم 
 کردم.  

  دیافتاد و منم دنبال خودش کشوند.. اب دهنم رو قورت دادم و گفتم: با  راه 
 کنم.    دایرو پ  کا یاول را 

 بدونم کجان..   کرد و گفت: فکر کنم   نگام

  یاعتراض  رفتیکه م  یبه راه   گهیدنبالش راه افتادم ... د  یحرف  چیه  بدون
 . کردمینم

 .. دمیشدم و به سمت صدا دو   ایما   الیخ ی... ب  کای را  یصدا  دنیشن  با

بود خندم    زونیدرخت بزرگ او   هیتور که از    هی و هاوارد داخل    کایرا   دن ید  با
 . سادمی گرفت و سرجام وا



افتاده   کایبود و را   نیی رو به دندون گرفتم و بهشون نگاه کردم..هاوارد پا  لبم 
 بود روش. 

تور    یبود.. دماغ بزرگش از داخل سوراخا  یدنیهاوارد واقعا د  یعصب   افهیق
که از روش بلند    زد یغر م  کا یلب داشت به جون را   ر ی اومده بود و ز  رونیب

 شه.  

 همونجا نگهشون دارم.    تونم ی ... م یخوای: اگه م ایما

با لبخند گفتم: شا   بهش ..  م ی بود  گهید   طیشرا   هیاگه .. تو    دی نگاه کردم و 
 . خواستم ی م

 .  ستی کارا ن  نیاالن وقت ا  یول

 ؟؟یدی: تو هم شن کایرا

 اونجاست؟؟   ی... سالم کس ادیم  یی صدا  ه یخدا  به

 .. کایکنم را  کار یباهات چ  دونم یخالص شم م نجای : از اهاوارد

  یرو   فتمیبعد من ب  ی فتی: به من چه... مگه من انتخاب کردم تو اول بکایرا
 تو.  

 . م ی نبود نجای.. االن ا یدادی: اگه به حرفم گوش مهاوارد

 هم وول نخور.   اننقدر 



  ه یحالت    ه یگفت: اخه من عادت ندارم تو    خوردی که تکون م  یدرحال  کا یرا
 .. سم یجا وا 

 نکرره.    تیل یمخ هاوارد رو ت  کایتا را  نیی پا  ارشونینگاه کردم و گفتم: ب  ا یما  به

 درخت نشونه گرفت.  یو در اورد و به سمت طناب رو    رکمونشیت

تفاوت که حاال    نی با ا  یشدن.. ول   نی پاره شد و جفتشون پخش زم  طناب
 افتاده بود.   کا یرا  یهاوارد رو 

 . دیعقب کش  یچشماش رو بست و خودش رو کم هاوارد

چش قشنگ    نیبود رو به هاوارد گفت: بب  نیکه هنوز پخش زم   یدرحال  کا یرا
از ادما  شیکه به پسرا گرا   فی ح  ی خوشگلم... ول   دونمیم   ی عنق  ی ندارم و 

 رو بکش کنار.   تی ل یگور  کلی ... پس هادی مثل تو بدم م

 بلند شد. نیتموم شدن حرفش هاوارد رو پس زد و از رو زم  با

  کارویکه داره تو ذهنش نقشه مرگ را   دادیهاوارد نشون م  قیعم   یها  نفس
 .  کشهیم

د  کا یرا غ   دنم یبا  دختر کجا  و گفت:  سمتم  نم  بت یاومد  نگران    ی گی زد.. 
 ..  شمم یم

 اونم تو.. نگران من.   تکون دادم و گفت: اره .. سرمو 

 ..  م ی بر  گهیتره د: بهایما



استفاده    روش یدفاع از ن   یو خواست برا  سادی .. جلوم واایما   دن یبا د  کا یرا
 . ا یکنه که با جلو اومدن هاوارد و در اغوش گرفتن ما

وا  دستش و کنارم  با چشماسادی رو مشت کرد  به  ی.. جفتمون  گرد شده 
 . م یکرد ینگاه م ا یهاوارد و ما

 از خودش جدا کرد و گفت: حالش خوبه؟   ارویما هاوارد

 لبخند زد و گفت: اره ..   ا یما

 !  ن؟یشناس یرو م  گهی_ شما.. هم د

 گفت: هاوارد برادرمه..    ایصدام برگشتن سمتمون و ما   دنیشن  با

 ... شدینم  ن یگرد تر از ا  گهید چشمام 

 باال رفته گفت: چطور ممکنه؟   یبا ابروها کا یرا

 و چش قشنگ...  دی سف  نیفت: اهاوارد اشاره کرد و گ به

 سوخته.   اه ینگاه کرد و ادامه داد: تو س ایبه ما  بعد

 ..  م یا  یچپ چپ نگاش کرد و گفت: ما خواهر برادر ناتن  ا یما

سرش رو به سمت بوته ها کج کرد و به اطراف نگاه کرد و گفت:    هاوارد
 بعد..   یبرا دیسواالتتون رو بزار 

 .  دیفتیب  راه



هم   کای جلو تر از ما راه افتادن و من و را ایبه همراه ما   تموم شدن حرفش  با
 . میپشت سرشون حرکت کرد

   ه؟ یسوخته ک اهیس  نیا  چه خبره .. نجا ی : اکایرا

 ..  اسی _ اسمش ما

 جلوم سبز شد.  هو ی ... شناسمشینم  ادی ز منم 

 .  ششهیپ  تر یکه پ   نهیا  دونم یکه م   یزیچ تنها 

  ؟یدیرو د د یرو تر کرد و گفت: کلمه ها لبش

 . نجانی... اونا انگاه کردم و گفتم: اره  د یدرخشیدستش که م به

 .  دمشونیبا چشمام د یحت

 قبول...  ارت ی: زکایرا

   ؟یکردم و گفتم: تعجب نکرد  نگاش

   دمشون؟ید  یچجور یبپرس   یخوای نم

   شون؟ی نیب یبارته که م  نیتعجب کنم... مگه اول  د یکرد و گفت: چرا با  نگام

  شهی م  یدونستیو بازوش رو گرفتم و نگهش داشتم و گفتم: تو م  سادمی وا
   دشون؟ ید

   ؟ یدونستی: مگه تو نمکایرا

 و گفتم: سوال منو با سوال جواب نده... دم یکش  قیعم نفس



 ؟؟ یدونستیاز کجا م بگو

   ؟ یبه من نگفت چرا

انقدر خنگ    گه ید  کردمیرد و راه افتاد و گفت:فکر نم رو از دستم در او  بازوش 
 . یباش

   شون؟ینی بب یتونی م یدیکه فهم   شدی چ حاال

 اشاره کردم و گفتم: اون کمکم کرد.   ایما  به

و بعد گفت: خجالت    اینگاه به ما  هینگاه به من انداخت و    هیو    سادی وا  کایرا
 اوره..  

 بعد تو نه.  دونهینداره .. م  ییرویراه افتاد و ادامه داد: اون که ن  دوباره

فکتون، پاهاتونو    ی.. جا دیزنیبرگشت سمتمون و گفت: چقدر حرف م   هاوارد
 .  دیایو راه ب دیبه کار بنداز 

 . رمیگی م  نو ی روز بد حال ا  ه یرو مشت کردم و گفتم: من   دستم 

 .  زدمیم  ششی نبود.. ات تر یپسر پ   اگه

   اد؟یدلت م : کایرا

  خوادی فقط م  یاس.. ول  هیباحال و پا   یل یخ   کنم ی.. احساس م   نشینب  ینجوریا
 .  خودش رو مغرور نشون بده

 .  دهیکه هست ... آزارم م  ی_ هر چ 



و به ابشار بزرگ روبه روم نگاه کردم    ا یبه ما  دمیرو بلند تر کردم و رس  قدمام
 ..  کای و برگشتم سمت را

خودش سر   یبرا نجا یبه زور جلو خودش رو گرفته تا با ابشار ا  بندمیم  شرط
 . سره درست نکنه

به پشت ابشار   کیراه بار  هی سمتش..   می نگام کرد و رفت شیطان یلبخند ش با
 داشت.

 . م یابشار بود پشت   بایو تقر  میسر هم از اونجا عبور کرد  پشت

   نجاست؟ی ا تر یگفتم: پ   ایکه جلومون بود نگاه کردم و رو به ما  یغار به

 ..  دیایکرد و گفت: فقط دنبالم ب   نگام

  تونستمی نبود. کاش م  ی زیچ  ی کی داخل و به اطراف نگاه کردم .. جز تار  میرفت
 استفاده کنم.  نجایروشن کردن ا  یبرا شمیاز نور آت

نور  به از قسمت  یسمت  با دم یرفت   ومد ی از غار م  یکه   ه ی  ی رو   تر ی پ  دنی... 
سمتش   دمیبرگ و جلبک رو پوستش بود، دو  یکه کل   یسنگ بزرگ درحال 

 سرش امده؟   یی و دستاش رو تو دستم گرفتم و گفتم: چه بال 

ع   هاوارد و  نگاه کرد  پدرش  به  و  ما   ن یاومد کنارم  به  منتظر  چشم    ا یمن 
 دوخت. 

 شد.  ی... زخم کردیها فرار م ه یااز دست س ی: وقت ایما

 .  دیخوبه .. نگران نباش حالش



 اول به مچش بعد به من نگاه کرد.  کا یرا

 نداشت.  ینور گ یمچم نگاه کردم... د ی کلمه رو   به

 واقعا امن بود.  نجا یا انگار 

رو  با اومدن  به دستا  یفشار  رو دوختم  نگاهم  نگاه    تر یپ  ی دستم  بهش  و 
 کردم. 

 ..  کایستام رو کشوند سمت خودش و گفت: رااومده بود؛ د  بهوش

 نگاه کردم...  کای گفتن حرفش سرم رو بلند کردم و به را  با

 عمو ...   نجام یو گفت: ا سادی وا تر یسمتمون و کنار پ  اومد 

و    کا یدستم رو ول کرد و دست راست را   تر یپ رو محکم تو دستش گرفت 
 گفت: انگشترت..  

 ...  م ی همزمان به هم نگاه کرد  کای را با

 : انگشترت... انگشترت.  کردی پشت هم زمزمه م تر یپ

و کمک کرد    سادی وا   تر یاومد سمتمون و کنار پ   کیکوچ  یظرف سفال   هیبا    ایما
 تا بلند شه..  

 و بست.    بعد از خوردنش چشماش تر یداخل ظرف و داد بهش، پ  یمحتوا

 بود؟! ی گفتم: اون چ  ایبه ما رو 

  د؟ یدوباره خواب  چرا



 .. رو گذاشت کنار و گفت: فقط آب بود. ظرف

 ...  دهیوقته که خواب   یلیخ

 : اون انگشتر .. تریپ

 . م ی سمتش و بهش نگاه کرد دمیصداش هممون چرخ با

 ... دیدورش کن نجایکرد و نشست و ادامه داد: از ا   هیدستش تک  به

 .ساسی تو کارال... االن دست الر  انگشتر 

 .دیست ی همراه شما باشه ... در امان ن کای انگشتر را  یوقت  تا

 . دیدورش کن  دیبا

چرخوندش و بعد    یتو انگشتش و کم   ی دستش رو برد سمت حلقه    کا یرا
 پدرمه.   یدگارای نی ... ا ی نگاهش رو دوخت به من و گفت: ول

و گفت: نگران نباش...دوباره دستت   کا یدستش رو گذاشت رو دست را  تر یپ
 .  یکنیم

 .  کنم ی م  شی و گفت: بسپارش به من... برات مخف کا یرفت سمت را هاوارد

 و بعد حلقش رو در اورد و داد به هاوارد .   دیکش  ق ینفس عم   هی کا یرا

 بعد از گرفتن انگشتر از غار خارج شد.  هاوارد

 گشنتون باشه.    دی: باایما

 کردم...    دایخوردن پ   ی برا  ییزایچ   هیاشاره کرد و گفت:    ز ی م  یرو   یالیوسا   به



  هیکاسه اب و تو    هیو    ی خوراک  اهیگ  ینگاه کردم.. کم   ز ی م   ی رو   یمحتوا  به
 ودن.  در حال حرکت ب یا گهی د ز یر  یی طرف هم چند تا حلزون و موجودا

 نگاه کردم. کا یرو جمع کردم و به را افم یق

... دستش رو مشت شده گرفت  ارهیاز من بدتر بود کم مونده بود باال ب   کا یرا
 جلو دهنش و گفت: نه ممنون...  

 .  م ی خورد ییزا یچ ه یتو راه  من

 !میبخور  ی زیچ م ی تونست یحرفش خندم گرفت... اخه تو آسمون چطور م با

شکار ... امروز به لطف فرود   رم یزد و گفت: فردا اول صبح م  یلبخند  اهم یما
 موقع شما... شکارم از دستم در رفت.   یب

 ... ارهی: معده من تا صبح دووم نم کایرا

 .  کنم ی م دا یپ  یی زایچ ه یغار و ادامه داد: خودم  ی سمت ورود رفت

 .  ام یدنبالش و گفت: صبر کن ... منم ب دیکمونش رو برداشت و دو  ر یت  ا یما

 .  تو تله..  یوفت یم  دوباره

دوختم، همونطور که نشسته بود چشماش    تر یرو ازشون گرفتم و به پ  نگاهم 
 . رو بسته بود

  ؟یدرد دار  ی لینشستم و گفتم: خ  کنارش 

 .  ..کم یرو باز کرد و گفت:   چشماش 



تا فردا خوب    ستی ن  یزیبدنش نگاه کردم که ادامه داد: چ  یرو   یزخما  به
 .  شهیم

 افتاد؟ ی_ چه اتفاق

 کردن؟    داتونیپ  چطور 

 : بعد از رفتن شما... وارد خونه شدن. تریپ

 کردن و با خودشون بردن...  دایشدم، اونا انگشترت رو پ م یقا

 هنوز اونجا بودن.  ی کردم رفتن ول  فکر 

 گرفتن و با خودشون بردن...    منم 

 ر اوردم. سر از اونجا د یچجور ستین  ادم یرو بست و ادامه داد:  چشماش 

 . سامی که تو قصر الر  دمیپلک زدن، فهم ه ی... اندازه  هیتو چند ثان   یول

 سراغ شمارو گرفت.  ازم

 ش؟ ید ی: تو ددمیپرس یکنجکاو   با

 حرف زد؟   باهات

... از  دمیشنیفقط صداش رو م   دمش،یو باز کرد و گفت: نه.. ند  چشماش 
 . ومدی قصر م یهمه جا

 اون بود.   یصدا  دمیچرخیطرف که م هر 

 ... قصد حرف زدن ندارم. دیفهم  یمکث ادامه داد: وقت  یکم   بعد



  داتون یپ  تونهی اون م  ینحوریشما و ا   شیپ   امی م  م یکرد... فکر کرد مستق   ولم
 کنه. 

 ها خونم رو محاصره کرده بودن.   هیمن برگشتم خونه... سا  یول

 خاموش بود.  تیگوش   یزنگ زدم ... ول بهت

شدم تا گمم کنن و خودم    ر یها درگ   ه یشب با ساگذاشتم و اون    امیپ  برات
 . نجای رو رسوندم ا

 . کردی کردن... عذاب وجدان ولم نم  دامیاونا بازم پ  یول

  دییا یشما هم ب  نکهی بودم، از ا  مون یرو برات فرستادم پش  ام یاون پ  نکهیا   از 
 کنه.   داتونیو اون پ  نجایا

کشوندم،    ینم   نجا ی به خاطر ترسم شمارو ا  ی ... ولمردمیموندم و م   ی م  دیبا
 . دادمیبهتون خبر م دیهم انگشتر تو دستش بود و با   یاز طرف

 حرف رو نزن.   نیسردش رو گرفتم و گفتم: ا  یدستا

 .  م یکن یم  ی... ما سالهاس که خودمون رو مخف ستی تو ن  ر ی تقص

 . م یرو به رو ش   سای با الر دیجا با ه ی باالخره 

 ...  ی لیو به چه دل داره کجا  ی چه فرق حاال

 . یکنی فکر عمل نم یب  دونم یلبخند زد و گفت: از تو مطمئنم... و م بهم 



ول کامی را  نگران  باهوشه،  درسته  م  ی ...  و  هواست  دست    ترسم یسربه  کار 
 خودش بده. 

از من از قدرتش    شتر ی... ب ستم یو گفتم: اتفاقا من اصال نگران اون ن   دمیخند
 رو بلده.   زایچ  ی لیاطالع داره و خ

 . ارهیسر در ب  ی : به خاطر کنجکاو بودنشه...دوس داره از همه چتریپ

 که براش خطرناکه.   ییزایچ  یحت

 .  ی... تو ج رزدههی ته نامرد ن ی: اکایرا

 برگشتم و بهش نگاه کردم.  کای را  یصدا  دنیشن  با

  ه یدستشون بود رو گذاشتن کنار بق  که  یوارد غار شدن و ظرف  ایما   همراه
 ظرفا. 

ب  رکمونشیت  ایما تو  ا  یرو گذاشت رو سنگ و گفت:  من    ر ی تقص  یعرضه 
   ه؟یچ

رو در اورد و حرفاش رو تکرار کرد و گفت:    ا یما  یادا  یباحالت بامزه ا  کا یرا
نم  مزاحم کارم  مسخرت  سالح  اون  با  اگه  ب یشدیتو  ماه   شتر ی...  تو    یاز 

 .  گرفتم یم

 ..  ییایبر ب  یهم نتونست  یم یو قد  دهیتور پوس ه یاز پس  ی: تو حتایما

  کردم یو گفت: اگه هاوارد نبود.. از قدرتم استفاده م   نینشست رو زم   کا یرا
 .. کردمیو خودم رو خالص م



 که به خاطر هاوارد دست و پام بسته بود.    فیح

.. تنها گ   ی کنارم نشست و گفت: اوک  ایما   نم یتا بب   ندازم ی م  رت یدفعه بعد 
 .  یخالص ش یخوای چطور م

 .  فتهیم  ر یگ   یک   م ی نیب ی: دفعه بعد .. مکایرا

 که خودم ساختم؟    یتو تله ا یمنو بنداز  یخوای و گفت: البد م د یخند ا یما

 که من ساختم.    یتو تله ا ندازمتی : نه... مکایرا

.. تک تک  کنم یم   یزندگ   نجایساله که ا   ۲۶خندش و خورد و گفت: من    ا یما
 .شناسمیرو بلدم و م  کنهیرشد م  نجایکه ا  ییاها ی درختا و گ

 . یمنو تو دام بنداز ی تونینم

  

  یی کردم... جاها   ی زندگ  نجایسال ا  ۱۷۰زد و گفت: منم    ی طانیلبخند ش   کایرا
 .  یکردیبه وجودشون فکر هم نم  یکه تو حت  شناسم ی رو م

موفق    یک  م ی ن یبی نگاه کرد و گفت: م  کای به خون نشسته به را  یبا چشما  ا یما
 .  شهیم

که رو زخمت   ییاهایگ   دیو گفت: با  تر ی از جاش بلند شد و اومد سمت پ  کایرا
 ..  یرو عوض کن ی گذاشت



  ییاهایانداخت و رفت سمت گ  ی نگاه تر ی سرش رو کج کرد و به زخم پ ا یما
 که داخل کاسه بود.

 .. یکرد   دایمثل خودت رو پ   یکی که   نم ی بیگفتم: م   کایبه را  رو 

 باشم.   ن یا ه ی: خداا نکنه من شبکایرا

 زخمش.    یبرا ارمیب ی درمان  اهیبرم گ د ی: باایما

 .  ادیسرش ن ییوقت بال  هیازم جدا شد و گفت: منم باهاش برم که   کا یرا

 و گفتم: اره اره.   دمیخند

 ؟یدار  از ین  یزیدوختم و گفتم: چ  تر ی زش گرفتم و به پرو ا  نگاهم 

 ارم؟ یبرات اب ب   یخوای م

 غذا؟   ای

 .یتو دار  یندارم .. ول  یاز ی: نه... من نتریپ

 استراحت کن.  کمی

 شدم. رهیغار خ یسنگ  وار ی و به د  دمیکنارش دراز کش   همونجا

 ماجرا تموم شه؟   نیقرار ا  یک

من تنها    یول   شدم،ی روبه رو م   سای فرار کنم... اگه به من بود با الر  دیبا  یک  تا
 .. ستم ین



هم به خانوادم    دی هست... و االن دوتا عضو جد  تر ی رو دارم، عمو پ  برادرم
 اضافه شده. 

 همشون به خاطر من تو دردسر افتادن.   و 

س  نگاه کردم... لرز افتاده بود به تنش...من ح  تر یو به پ  دم یپهلو دراز کش   به
 سرده.  نجا ی ا یانگار فضا یول  کردم ینم

چوب به سمتشون    کهی چند تا ت  دنیشدم و به اطراف نگاه کردم.. با د  بلند
 .  دمیو کنارش چ  تر یپ  شی رو با خودم اوردم پ شونیی رفتم و چند تا

   ؟یکنی م  کار یرو باز کرد و گفت: چ چشماش 

 درست کنم.    شیات  خوامی چوب ها و گفتم: م  هیبق  یاخر رو گذاشتم رو   چوب

 بود؟   یک   یکارو کرد  نیکه ا  یبار ن یلبخند زد و گفت: اخر بهم 

سال    ۵۰  ا ی  ۴۰  دی... شاشی وقت پ  یلی چوب ها نگاه کردم و گفتم: خ   که یت   به
 .  شیپ

 .  امیچشم دوختم و گفتم: از پسش بر م تر ی پ به

با   یرو گرفتم جلو  دستام رو بستم..  و چشمام  آزاد    دیچوب ها  رو  ذهنم 
 ..   ی از همه چ  کردم یم

 .  کردمیتمرکز م  دی.. باتمرکز



آتش    یاز شعله ها  یاثر  چیرو باز کردم و به چوب نگاه کردم.. ه  چشمام 
 نبود. 

  

 !ی: آروم باش... استرس دارتریپ

 اتفاقات االن فکر نکن.  به

 امتحان کن.  دوباره

 کردم.   یدادم و ذهنم رو خال رونینفسم رو اروم ب  رو بستم و  چشمام 

 ازت گرفتش...    سای الر  نکهیتو گوشم بود.." به پدرت فکر کن... به ا   تر یپ   یصدا

 رو.   تیزندگ   یو ازت گرفت... حت   زتیچ  همه

ارومم تند تر شده بود و فکم    ی... نفساشدی م  شتر ی ب  تمیهر حرفش عصبان   با
 منقبض. 

 رو حس کنم.  رفتیباالتر م  ی هحرارت بدنم که   تونستم یم

 نگاه کردم. تر یو باز کردم و به پ    چشمام 

 شده بود.  ره ی که رو صورتش بود بهم خ  یلبخند محو با

 شدم.. رهیرو به روم خ ی چوب ها  کهیازش گرفتم و به ت  چشم

 . سوختنی ور شده بودن و م  شعله

 موفق شدم لبخند زدم و گفتم: تونستممم..   نکه ی ا از 



 .  یبزن  شیپشت سرم اشاره کرد و گفت: اره ... کم مونده بود منم ات به

بق   نگاهش به  و    ی چوب ها نگاه کردم... همه چوب ها  هیرو دنبال کردم 
 گرفته بودن.   شیغار ات   یتو

 ود. کرده بودن هم درحال سوختن ب   دا یبرامون پ   ا یو ما  کای که را  ییغذا  ی حت

 ؟ یچ یعن ی  نیچشم دوختم و گفتم: ا  تر ی پ به

 نشده بودم.   ینطوریا  تاحاال

سر عروسکت رو کند و تو به خاطر    کا ی.. را یکه بچه بود  ی: چرا... وقتتریپ
 .یزد  شیخشمت دور تا دور کلبه رو ات 

 .  شهیقدرتت م  ر یخشمه که باعث تکث  ن یا ی ول  یستی متوجه ن  خودت

 کرد و دوباره ادامه داد: خشم خوبه... ازش نترس.   مکث

 کنترلش کن...نزار اون بهت غلبه کنه.    یول

 کنترلش برام اسون تر بود.   دی_ اگه انگشترم رو داشتم.. شا

حرفش رو    ی بیمه  یبه جلو خم شد و خواست حرف بزنه که با صدا  ی کم
 بود؟  ی چ گهیخورد و گفت: اون د

با سرو   ا یما   دن یغار که با د  یبرم سمت ورودجام بلند شدم و خواستم    از 
 شدم. رهیو بهش خ سادمیوا  ی وضع زخم

 .  م ی بر نجا ی االن از ا ن یهم د ی: باایما



 افتاده؟؟ یبغلش رو گرفتم و گفتم: چه اتفاق ر ی سمتش و ز  میدود

 کجاست؟    کایرا

جلو  به داره  و گفت:  جمع کرد  رو  صورتش  دردش  هارو   هیسا   یخاطر 
 .. رهیگ یم

 .  م ی فرار کن میما بتون   تا

 ؟؟ییی_ چ

   ؟؟یاون رو تنها ولش کرد تو

خودش هولم داد    ی داشتم کمکش کنم..ول  یکرد و گفت: نه.. من سع   نگام
 بست.   خیغار رو با آبشار  یداخل غار و بعدشم ورود

 . نهیو کمکش کردم تا بش  تر ی سمت پ  بردمش

با  ازش و گفتم:  تنها  د یجدا شدم  اون  بر    ییبرم کمکش کنم..  پسشون  از 
 .  ادینم

هم خودم و    تونم ی حالم نم   نی... من با ا م ی دار  از ین  نجای: ما به کمک تو اایما
 ببرم.   رونیهم پدرم رو ب 

... گفت که خودش رو بهمون    کای را  نگران  بلده  نباش.. اون راه خروج رو 
 .  رسونهیم

 در گردش بود...  ایو ما  تر ی پ ن یب ی ه  نگاهم 



غار    یجلو  کا یکه را  یبزرگ  خیکه به    یی... ضربه هادمیشنی رو م  کا یرا   یصدا
 بشه.  شتر ی ب کای ترسم به خاطر را شد ی ، باعث م  خوردیکرده بود م  جادیا

 . گرفتم یم  م ی زودتر تصم  دیبا

 که مثل پدرم بود.  یشخص گه یطرف برادرم بود... طرف د هی

 رو بستم و لبم رو به دندون گرفتم   چشمام 

 .  م ی ندار: کارال.. عجله کن، وقت ایما

  شینی و کمکش کردم تا بلند شه سنگ  تر یرو باز کردم و رفتم سمت پ  چشمام 
 .. م یرو انداخت روم و شروع به حرکت کرد

 پشت سرش.   تر یو من همراه پ  رفتیجلو تر م ا یما

زودتر   خواستم ی راه کجاست.. فقط م  نی ا  یو انتها  ره ی مهم نبود که کجا م  برام
 . کایرا  شی تا برگردم پ  م ی برس

 . رونیب  م ی کردم و از غار زد  شتر ینور سرعتم رو ب  دن ید با

 ..نهی درخت و کمکش کردم تا بش هیرو بردم سمت   تر یپ

ا  ایما   به از  و گفتم:  با  نجا ی نگاه کردم  با خودت....  پ  دیبه بعدش    شی برم 
 . کایرا

 ندارما..   ی... دارو به اندازه کافدی: سالم برگردایما

 زشون جداشدم.  زدم و ا  یاون حالت لبخند تلخ  تو



  ر یگ   هیسا  یادیتعداد ز  نیکه ب   کایسمت ابشار و به را  دمی تمام سرعت دو   با
 افتاده بود نگاه کردم .. 

بسته بود.. نگاهم رو ازشون گرفتم و خودم رو بهش رسوندم    خیابشار    کل
با د و تمام   شتر ی ب  تم یعصبان   کای را  دنیو  شد و دستام رو گرفتم سمتشون 

ها  با شعله  و  رو جمع کردم  تماشا    ینارنج  یقدرتم  رو  رنگم سوختنشون 
 کردم... 

  یو گرما کردمیاستفاده م  یشتری از حدم از قدرت ب  شیب تیخاطر عصبان   به
 ... شدنی ها داشتن ازاد م  ه یسا  ه یها شده بود و بق  خ یباعث اب شدن    شمیات

  رومیهم با ن  عتیطب  یکنترلش کنم.. حت  تونستمی. نم دست خودم نبود..  یول
 ادغام شده بود. 

  ی ... باد تمام برگ هاکردمیاستفاده م  رومین  یو اسمون هم برا  نیاز زم  انگار 
 رو به حرکت در اورده بود..  نیرو زم 

وا   هی   تو ها   سادهینقطه  شعله  دستم  حرکت  با  و  به    یشتریب  یبودم  رو 
 .  کردمی سمتشون پرتاب م

 ... زدیکه اسمم رو صدا م   دمیشن ی م  کارو یرا  فی ضع یصدا

به سمتم نشونه گرفته شده بود..    کایکه از طرف را   یخ یو    ی رنگ آب دنید  با
  زه یبه سمتش برگشتم و مثل خودش دستم رو به سمتش گرفتم تا نزارم ن

 بهم برخورد کنه...  شی خی  ییها



برخورد    نی تر  کیبود.. با کوچ  چیمن ه  یاتش   یها  یگواون در برابر    یها  خی
 . شدیم  کا یرا یباعث خستگ  نیو ا   شدنی اب م

 ... دمیشنینم  ییمن صدا ی... ول زدی م  ادی.. داشت فردمیدیرو م صورتش

زم  دستش به سمت  م  ن یرو  انگار  و  برا  خواستی گرفت    شتر یب   یمثل من 
.. با تمام قدرتش دستش رو  استفاده کنه.  عت یطب   ییرو یشدن قدرتش از ن 

بهم وارد شد و    یک یبه سرم انگار شوک الکتر   خیگرفت سمتم و با برخورد  
 من رو به خودم اورد. 

 ... سادمیرو مشت کردم و وا  دستام

  نشیسنگ   ی به خاطر نفس ها  نشیکه رو زانو هاش نشسته بود و س  کای را  به
 شدم.  رهی خ  شدی م  نییباال پا

 کردم؟   کار یگذاشتم جلو دهنم و زمزمه کردم... من .. چ رو    دستم 

سمتش و خواستم بهش دست بزنم که خودش رو عقب    دم یمن .. دو   یخدا
 .. یو گفت : تو چت شده... کم مونده بود منم بکش  د یکش

 چم شده بود.  دونمی لکنت گفتم: م..من.. متاسفمم... نم با

نگاه ک  نیرو زم   از  اتبلند شد و گفت: اطرافت رو  به    شی ن.... همه جارو 
 ...  یدیکش

  شی... خودت هم ات یدادیکرد و با ترس بهم زل زد و گفت:اگه ادامه م  مکث
 .. یگرفت یم



 ... موهات هم رنگ چشمات قرمز شده بود.   موهات

عصبان  به خاطر  به  و گفتم:  نگاه کردم  وقتتیدستام  ها    ه یسا   ن یب  ی ... 
 ... نتونستم خشمم رو کنترل کنم.. دمتید

 . متاسفم 

 صورتم گذاشت ...   ی رو   دیسمتم و دستش رو باال اورد و با ترد اومد 

 . شهیمطمئن شه که حرارت بدنم رو حالت عاد   خواستی م انگار 

ع  دستش بغلم کرد..  و  برداشت  صورتم  رو  از  اغوش    نیرو  در  خودش 
 گرفتمش و زمزمه کردم: متاسفم  ..  

رو خاموش کنم.. تا    یکه راه انداخت  یشی فاصله گرفت و گفت: بزار ات  ازم
 کل جنگل نسوخته. 

 رو خاموش کرد. شی ات  روشیکمک ن  ب

 تر؟ یکجاست؟ پ   ای: ما دیشد و پرس  ره یجون تر از قبل بهم خ  یب

 حالشون خوبه؟؟  همه

 ..  ایاونها کنار درخت گفتم: دنبالم ب  یاور ادی با

کنار درخت نفسم رو    دنشونیکه رهاشون کرده بودم و با د  یسمت  م ی دیدو 
فاصله    تر یاز پ  دنمون یبا د  ای ما  سادمیدادم و سر جام وا  رونیراحت ب  الیبا خ

 .  کشتمتی ... م یمرد یرو بغل کرد و گفت: اگه م  کایگرفت و محکم را



منو تو    یخواستی .. تو که مشدیجدا شد و گفت: چ  ازش  حیبا لبخند مل  کایرا
 . یتورت بنداز

 !  ینگران حالم  االن

داستان    ن یا  ی چپ چپ نگاش کرد و گفت: اون قرارمون سر جاشه.. ول  ا یما
 هم فرق داره.  

  ی برا  دیو دستاش رو گرفتم و گفتم: حرفاتون رو نگه دار   تر یسمت پ   رفتم
 .  م ی دور ش جای از ا   دیبعد..فعال با

 کمک کرد.   ای هم به ما   کای راه افتادم و را تر یپ  همراه

 : االن مقصد کجاست؟  کایرا

 ..دم یدیچهرش رو نم  یول  دم یشنیرو از پشت سرم م  صداش

 .  رسم یبه کجا م  نم ی بب رمیدارم م  ینجوری.. همدونم ی_ نم 

 برگرده.  دیکه هاوارد فرود اومده بود... شا   ییجا  م ی : بهتره برایما

 .  م ی کنیم گم نمهاوارد  ینجوریا

 دادم.  ر یی رو تغ رم یگفت مس   ای که ما  ییو به سمت جا  سادمی وا

 .  م ی نشست  نی خسته تر و داغون رو زم  ی کیاز    یک ی...    میسادی درخت وا  هی  کنار 

 .زدی م رونیرنگ از زخم صورتش ب   اهی س   عی ما هینگاه کردم...   ا یصورت ما  به

 .  کردی نگاه م اینگاه کردم... اونم مثل من داشت به زخم ما  کای را به



 : صورتت..  کایرا

و دستش رو گذاشت رو زخمش و بعد به دستش    کا یبرگشت سمت را  ا یما
 نگاه کرد.

 دستش.  یرو   اهیس ع یما  دن ید با

تا گ  ر یت  فی داخل ک  از  چند  دندون    اهیهاش  به  رو  برگ هاش  و  اورد  در 
 ... دیکش

 نگاهش و ازش گرفت و به من دوخت.  یشبا حالت چند  کا یرا

 .دنیی برگ هارو گذاشت تو دهنش و شروع کرد به جو تمام 

   ؟یکن یم  کار ی _ چ

 جوابم رو بده.  تونستیبود و نم دن ییدرحال جو ی نگاه کرد ول  بهم 

 زخمش.  یی اورد و گذاشت رو رونیله شده رو از داخل دهنش ب  ی ها برگ

زخمایما سا   ی:  ا  هیکه  م  جادی ها  عفونت  ا  کنهیکردن.. کم کم    ع ی ما  ن یو 
 ...  رونیب  زنهیرنگ ازش م  یمشک 

  کردمی رو له م  اهیگ  دیبا  رمیعفونت بگ   ی جلو  نکهیا  یکرد و ادامه داد: برا  نگام
 . زاشتم یزخمم م  یو رو 

 .  شهی بعد الزمت م کم ی... یشد ینگاه کرد و ادامه داد: تو هم زخم کای را به

 .  کنهیخند زد و گفت: نه ممنون.. ما بدنمون زخم هارو خوب م شی ن کا یرا



   ؟ی: مطمئن ایما

شکمش    یرنگ رو  اهیزخم س  دن یرنگش رو باال داد و با د  ی طوس  ور یپل   کا یرا
 نگاه کرد.  ا یمضطرب به ما

 برات بجوم؟   یخوا ی برگ تو دستش و تو هوا تکون داد و گفت: م ا یما

 : ن..نه... ممنون. کایرا

 به روش خودم درستش کنم.   دم یم  حیترج

 گذاشت.   فشیرو داخل ک اهیگ  هیو بق د یخند ا یما

م  یهل  یصدا  دنیشن   با صداش  نگاه کردم..  اسمون  به    ی ول   ومد ی کوپتر 
 .دم یدیخودش رو نم

 به پشت سرم نگاه کرد و گفت: هاوارِد...   ا یما

درخت پشت سرش گرفت و بلند شد و رفت جلو تر و شروع به تکون    از 
 دادن دستاش کرد. 

 نگاه کردم .. چشماش بسته بود. تر ی پ به

ول   چند صداش کردم  سمت    ی بار  بردم  ترس  با  رو  دستم  نداد...  جواب 
 گردنش و نبضش رو چک کردم.. 

  ن ییر پاکوپت  یدادم و به هاوارد که از هل  رونی.. نفس حبس شدم رو ب زدیم
 شدم.  رهیخ  ومدی م



 سمتم و گفت: برو کنار..   اومد 

جدا کرد و بردش    نیرو از زم   تر یقدم عقب رفتم و بهش نگاه کردم... پ   هی
 کوپتر...   یسمت هل

 منتظرت بمونم؟   د یبا شه یو بهم نگاه کرد و گفت: هم   ایما شیپ  گذاشت

 م. نشست  کا یرا  یکوپتر و روبه رو   یو رفتم سمت هل  دم یکش  قیعم نفس

چرا اون حالش بد    ی اشاره کردم و گفتم: زخم اون هم مثل تو.. ول  تر یپ   به
 تره؟  

 : به خاطر پخش شدن عفونت تو بدنش. ایما

 تا خوب شه.   برهی... زمان م  دهیتر دارو بهش رس ر ید

زود تر از دارو استفاده کنه... وگرنه    دیهم با  کایکرد و ادامه داد: را  مکث
 . شهیحالش بد تر از پدرم م 

.. هيچوقت انقدر ساکت  ومدینگاه کردم.. خسته به نظر م   کای و به را  برگشتم
 . نشست یو اروم نم 

 . دیچک ی اب م شیشون یعرق کرده بود و از پ صورتش

 بودم عرق کنه.  ده یند  تاحاال

  شی خمار اب  یرو دراز کردم و به شونش زدم .. برگشت و با چشما  دستم 
 نگام کرد. 



   ؟؟ یزدم: خووب داد

 باال اورد.  دییزد و دستش رو به نشونه تا  لبخند 

 ...  گهی: دروغ م ایما

 . رهیم یدرد داره م از 

و نگاش کردم: زخم اون تازس چرا انقدر زود واکنش    ا یسمت ما  برگشت 
 نشون داد؟  

 بودن به قلبش...   کیر بزرگ بودن زخمش و نزد: به خاطایما

 به قلبش برسه... اگه

 .  رهیمی به قلبش برسه م اگه

رفت... دوباره برگشتم سمت    ادمی   دنینفس کش  هیچند ثان   ی حرفش برا  با
:  دمیکتش رو گرفتم و کش  قهیبرداشتم سمت هاوارد و    ز یو هاوارد خ  کا یرا

 ...  ممی االن برس نیهم  د یزودتررر بروو... با

 . خوردی م یبد یکوپتر تکون ها   یهل

 .   م ی رسی... کال نم ی: اگه ولم نکن هاوارد

 نگاه کردم... چشماش بسته بود. کای رو ول کردم و به را قشی  عیسر

  می تو خونه داشت  کایکه با را  دمیدیرو م  شیذهنم اتفاقات چند روز هفته پ   تو
 .. م ی کردیم  یباز



 که تو وان خفم کرد.   یروز

 رو تند تند تکون دادم و چند بار پشت هم پلک زدم.  سرم

 شده؟! چم 

 ..!شه  یخاطره تو ذهنم پل نیا  هوی د یبا چرا

 بود که پدر زنده بود.   ی وقت  ی.. براگهیخاطره د ه یدادم...  هیتک م ی صندل به

سال    ۱۱۹شد و گفت:    یعصب   ی داغون خونه کل  ت یوضع  دنیخونه و با د  اومد 
   د؟ یبزرگ ش دیخوا ی م  ی... ک دیسن دار

  تونمی ... چرا نمییدستام گرفتم و به موهام چنگ زدم... لعنت   نیرو ب   سرم
 ذهنم رو کنترل کنم...

 .  شنی افکارم خود به خود عوض م چرا

 کوپتر سرم رو بلند کردم..   یهل  یرو مخ پره ها ی قطع شدن صدا با

 بلند کرد و رفت سمت خونه..  یدل رو از رو صن تر یپ  هاوارد

 . کایو رفتم سمت را  نییپا  دم یپر  عیسر

 صدام چشماش رو باز کرد و بهم نگاه کرد. دنی زدم، با شن  صداش

 شه.  ادهی رو گرفتم و کمکش کردم تا پ بازوش 

 نشوندمش.  دمیکه د  یمبل ن یاول  یبردمش داخل سالن و رو   یسخت به

 سمتمون.  دیاومد و دو  رون یدستاش ب ی ظرف تو هیاز اشپز خونه با  ا یما



 زانو زد و گفت: لباسش رو درار..   کا یرا  کنار 

  یزخم نسبتا بزرگ هم رو   هیرو در اوردم و به بدنش نگاه کردم...    ورشی پل
 شونش داشت. 

وارم به قلبش    د یو گفت: ام  د یزخمش مال  ی محلول داخل کاسه رو رو   ا یما
 .  باشه ده ینرس

داد:    بلند ادامه  و  ب   هیشد  بمونهیم   هوشیمدت  بهوش  اگه  نشونه    ادی... 
 .. هیخوب

 . ادیاز دستم بر نم ی.. کارنشه. دار یاگه ب یول

 سر بزن..  هی  تر یو گفتم: ممنون.. تو به پ   دمیچشمام کش یرو  دستمو 

 با من.   کا یرا

 سمت پله ها.  دیجدا شد و دو ازم

 خوابوندمش.  شیمبل کنار  یکردم و رو  بلندش

تصور کنم که    تونستم ی نشستم و دستاش رو گرفتم... نم  ن یزم  ی رو   کنارش 
 هم از دست بدم.  کارویرا

 که برام مونده...   یتنها خانوادمه، تنها کس اون 

 حالش بد شده باشه..! تونه ی چطور م فهمم ینم اخه

 .شده  بدون دارو زخممون خوب  ی... ول م ی شد  ی ها زخم  هی هم توسط سا   قبال



 : حالش چطوره؟   هاوارد

 ...  دونم یسمت صدا و به هاوارد نگاه کردم و گفتم: نم  برگشتم 

 بهوش اومده؟؟  تر یپ

 باهاش حرف بزنم.   دیبا

  ی اتاق تو  نیگرفت و به چشمام دوخت و گفت: اره.. اول  کای رو از را  نگاهش
 طبقه دوم..  

 .  یباش ششیپ  قهیچند دق شه یبلند شدم و گفتم: م  نی رو زم از 

 : اره... حواسم بهش هست.  هاوارد

اتاق رو باز    نیسمت پله ها، باال رفتم و در اول   دم یازش برداشتم و دو   چشم
 ؟ یدر رو بستم و کنارش رو تخت نشستم و گفتم: بهتر  تر یپ   دنیکردم و با د

  

 چطوره؟؟  کای: اره ... راتریپ

 شده..!   یگفت که زخم   ایما

 .رسهی اصال خوب به نظر نم  ی . ول..حالش چطوره .  دونم ی_ نم 

 .. شهی م  ینجوریباره که ا  ن یاول نیا

 زخمامون خوب شده.  ی.. ول می شد ی ها زخم  هیهم به خاطر سا قبال

 ... چرا انقدر حالش بده؟ االن



   شه؟ی خوب نم چرا

  هی به سا  سایکه الر   ییرو یگره خورده اش گفت: به خاطر ن   یبا ابروها  تر یپ
 ها داده.. 

 داشته باشه.  یشتر ی ب  یها ه یسا خواد یرو نداشتن... اون م  روی ن ن یا قبال

 شه.   لی تبد  هیشد.. به سا   ی توسط اونا زخم  یکرده که هرک   یکار  نیهم  یبرا

 .. ایمثل من و ما  یمعمول ی ادم ها یحت

 داره؟   ر ی رو ما هم تاث یحت  نی... ا  ی عنی _ 

 کنه.   لیتبد  تونهیم  سا ینباش، شما رو فقط الر  کای : نه... نگران را تریپ

کند شده... به    ینداره... فقط روند بهبودش کم یازیبه اون دارو هم ن  یحت
 .  خورهی باز مخمون رو م یزود

از استرسم کم شد و لبخند زدم و دستش رو با ذوق فشردم و گفتم: من    کمی
 .  زنم ی... باز بهتون سر م گه یبرم د

 رفتم.  ن ییاتاق خارج شدم و از پله ها پا از 

بهش برسم... رفت سمت    نکهی از رو مبل بلند شد و قبل از ا  دنمیباد   هاوارد
 .  یضلع غرب 

داشت کم کم    شیاهیرو مبل نشستم و به زخمش نگاه کردم.. س   کا یرا   کنار 
 . رفتیم  نی از ب



 دادم و چشمام رو بستم.   کهیرو به مبل ت سرم

 .. دمیبود که د  یزیچ  نیاول  ا یباز کردم و چهره ما تکون خوردنم چشم با

 . م یبخور  یی زای چ هی  ای لبخند نگام کرد و گفت: پاشو ... ب با

 بود نگاه کردم.   دهیروش خواب   کایکه را   یرو چرخوندم و به مبل سرم

 بود! یخال

 ... کاایگفتم: را  ایو رو به ما  دیکامال از سرم پر  خواب

 کجاست؟    کایرا

 .  اطیرفت سمت ح دمشیبار که د  ن یگفت: اخر  باشیلبخند ز  با

 _ حالش چطوره؟  

 بهتره.  یلی : از تو خایما

 حال بود.  یب  کم ی... فقط اولش کامال خوب شده  زخماش

 کم کم سرحال شد.   یول

 دم؟یرو دادم پشت گوشم و گفتم: چند ساعته که خواب  موهام 

 چهار ساعته.  ا یسه شد و گفت: فکر کنم...  ره یخ  گه ینقطه د  هی به

 جفتتون.   دیخسته شد  یل ی... خ هیع یطب  البته

 کن  دایتر رقت و ادامه داد: پاشو .. برو داداشت رو پ  عقب



 .  م ی غذا بخور  دییایب

 تموم شدن حرفش رفت سمت پله ها.  با

 . اطیبلند شدم و رفتم سمت ح دادم یکه گردنم رو ماساژ م  یدرحال

 ..  کردیم  یبود و پرچونگ ساده یکنار هاوارد وا   کایرا

 شده.  یعصب  یکه حساب   دیفهم  شدیتو هم رفته هاوارد م  ییابروها از 

 .  دهیقرمز پوش یاز قرمز متنفره ول  کایجالبه ... را  یلیخ

گفت و ازش    یزیچ   هیمن لبخند زد و به هاوارد    دنیبرگشت و با د  کا یرا
 جدا شد.

 خوش خواب...   کنارم و گفت: به خانم   اومد

 لبخند بغلش کردم. با

 ...  ی : مهربون شدکایرا

 بزنم.   شتی ات اقتتهیجدا شدم و گفتم: اره... تو همون ل ازش

 دفعه خودش بغلم کرد و گفت: نههه... بغل خوبه.  نیو ا   دیخند

 بده.   شیات

 . م یو باهم وارد سالن شد   سادمی وا کنارش 

تا حمله کنه   ز ی پر از غذا ازم جدا شد و رفت سمت م  ز ی و م  ا یما  دنیبا د  کا یرا
 به غذا ها. 



 .  کردمی لباسم رو عوض م د یرفتم سمت پله ها.. با منم 

 رنگ.   یکرم  یرو تخت  دنیاتاقم شدم.. با د وارد

 عادت نکردم.   نجایکه اتاق رو اشتباه اومدم... هنوز به ا   دمیفهم

پتوم، لبخند زدم و   یگ شراب رن  دنی... با دیاومدم و رفتم تو اتاق بغل  رونیب
 در رو بستم. 

 انداختم.  نهیبه خودم تو آ  ینگاه گذر هی سمت کمد و  رفتم 

 و عقب گرد کردم...    سادمی وا

  یخودم دوباره نگاه انداختم... موهام چرب شده بود و لباسام از دم خاک   به
 بودن.  ی و گل

 بودم؟ یشکل نیکل روز ا   من

 رفتم تو حموم.  میکمدم شدم و مستق   الیخ یب

اب    ر یخفم کرد... رفتم سمتش و ش   کایافتادم که را   یروز  ادیوان..    دنید  با
 داغ رو باز کردم تا وان پر شه. 

 دوش کردم. ر یرو در اوردم و شروع به شستن موهام ز لباسم

 از تموم شدن کارم داخل وان اب گرم نشستم و به دستام نگاه کردم.  بعد

 . شدی انگشترم قشنگ تو انگشتم حس م نبود



که رو مچم ظاهر شد نگاه    دیرو مشت کردم و چرخوندم، به کلمه ها  دستم
 کردم...  

که    یکار  نیاول  سای ... بعد از خالص شدن از دست الر ادیکلمه بدم م  نی ا  از 
 .  هییتتو جادو  نی پاک کردن ا کنمیم

دستم معلق   یاتش که رو   یمشت شدم رو باز کردم و به شعله ها  دست
 بود نگاه کردم 

 و اتفاقاتش افتادم.   روز ید ادیشعله ها  دن ید با

که    یمن نبودم... تنها حس  کشتیهارو م  ه یکه داشت سا  یاون ادم  انگار 
 بود.  تیداشتم نفرت و عصبان

 ؟ یچ  زدمیصدمه م  کای به را اگه

 خودم رو ببخشم.  تونستم ی م  چطور 

 که کنترلش کنم.   رمیبگ ادیهر طور شده   دیبا

  رون یرفتم ب  دمیچی پیاومدم و همونطور که حوله رو دور خودم م   رونیوان ب   از 
 داخل کمد نگاه کردم.  ی و به لباسا

 . دمیدست لباس برداشتم و پوش هی

شسته بودن..  ن   ز یرفتم، همه دور م   رونی از خشک کردن موهام از اتاق ب  بعد
 هم اونجا بود.   تر یپ  یحت



باز   ی لیخ بجز    دن،یخندیم   کایرا  یایخوشحال بودن... همشون به مسخره 
 هاوارد. 

 .کردیلبخند بهشون نگاه م ه یفقط با  اون 

 . م یخانواده شد  هی  نی ع  قای... دقکنم یمثل من که دارم به اونا نگاه م  درست

 خوشحال... کنار هم.  م، ی باش نطور یهم   شهیهم   کاش

 نشستم.    کایکنار را   دمیرو عقب کش ی صندل

 . یکردی اتاقت استراحت م  یموندی ... مگهید یومدی: اه نم کایرا

  کرد یتو هم رحم نم   ی.. به غذا  م ی نگام کرد و گفت: به زور نگهش داشت  ا یما
 . 

 .. من اتفاقا به فکرت بودم.  گههه ی : دروغ مکایرا

 دادم.   یال به زور به خوردت م با اوردمیبرات م  یومدی نم

 . هیبند ی : عجبب خالایما

 هم من بودم؟   زدیهاوارد ناخونک م یکه به غذا   یاون البد

 : نچ نچ ... خجالت اوره. کایرا

نم  به رحم  هم  فکر    ی کی ...  کنهی برادرش  به  دلسوز  و  مهربون  من..  مثل 
 خواهرشه.  



  ی سوخته... ب  اه یس   ن یمثل ا  ی کیاشاره کرد و ادامه داد:    ا یدست به ما  با
 برادرش هم چشم داره.   یرحم و ظالمه و به غذا

و گفت:    کایتو دستش رو پرت کرد سمت را  یبا خنده دستمال پارچه ا  ایما
 بهت نشون بدم من.   یرحم و ظالم  ی ب هی

 گفتم: حالت چطوره؟   تر ی ازشون برداشتم و رو به پ چشم

   ؟یبهتر

 بهترم.   ی لیلبخند نگام کرد و گفت: اره ... خ با

 اشاره کرد.  تر ی از جاش بلند شد و با سر به پ  هاوارد

 رفتن.  یو همراه هاوارد به ضلع غرب  دیرو عقب کش شی صندل  تر یپ

 محو شن نگاشون کردم.  دم یکه از د  یوقت  تا

 ست؟ یاونجا ممنوع ن  مگه

 رو با خودش برد.   تر یچرا پ  پس

 بهت نشون بدم.    یزیچ ه ی خوامی ... مایگفت: باهام ب   ایرو به ما  کا یرا

 بلند شدن..  شونی صندل  از 

  کایدستم توسط را   ی بهشون چنگالم رو برداشتم تا غذام رو بخورم ول   توجهیب
 شد و بلند شدم. دهیکش

   ؟یکن ی م  کار ی.. چیی_ ه 



 ..  ین یتو هم بب  خوامی: م کایرا

 وو؟ی _ چ

   ؟یسوزوند یش یچه ات  از ب

 که کار تو ... نه من.    یسوز شیکرد و گفت: ات   نگام

 و با لبخند نگامون کرد.   سادی... وا م ی دیرس اطیح به

 چشم چرخوند و اطراف رو نگاه کرد و گفت: خب! ا یما

 : خب...  کایرا

 : کو؟  ایما

 کو؟    ی: چکایرا

 غذام رو بخورم...    رمی رو تو حدقه چرخوندم و گفتم: من م چشمام 

 .  دمیاالن نشون م  سای دستمو گرفت و گفت: نهه.. وا کا یرا

تو دستش چشم    خیوار جلوش گرفت و به بلور    رهیرو به حالت دا  دستش
 شد..  شیعی تر از حالت طب یدوخت و چشماش آب

 کنه...  کار یچ خوادی افتاد م میدوهزار  تازه 

 سمتش گفتم: نهه ف...   رفتمی ه مک  یدرحال

حرفم رو خوردم و چشمام رو باز کردم و حرفمو با ناله تموم    نیافتادنم زم  با
 کردم: فکرشم نکن... 



 معلق بودن..  یخ ی  یبسته بود و رو هوا بلور ها خی نی بود... زم  ر ید  یول

نگاه    جان ی ه  ا یما اطرافش  به  و  دهنش  جلو  بود  رو گذاشته  دستش  زده 
 . کردیم

 ... زود تم... کاایشدم و گفتم: را بلند

 .. دمیکوب   نی زم یمشتمو رو   یافتادم و عصب دوباره

 متنفرم.   خ یشون رفته بود هوا.. چپ چپ نگاشون کردم و گفتم: از  قهقهه

 من عاشقشم...   یباز گفت: ول  شیبا ن  ا یما

لبخ  کایرا چشمابا  و  سر  یند  نگاش کرد که  شده  نهههه..   عیگرد  گفت: 
 منظورم.. برف و سرماس.  

 ..  م ی نزد  ی_ ما که حرف

 فقط خواستم ... اووف ولش کن.  دونم ی: م ایما

 سرد.   نیو همچن   باسی ز ی لیگلوله برف تو دستش گرفت: خ  هیشد و   خم 

 .  ستم ی اهل سرما ن  ادی_ اره ... و من ز

 دا...   رمیم  پس

  ا یخنده ما   ی به صورتم حرفم نصفه موند... دوباره صدا  یبرف  ید گوبرخور   با
 . دیچی پ اط ی تو ح کا یو را 

 خندم گرفته بود.  خودمم 



 ... کایخودم درست کردم و افتادم دنبال را  یبرا یبرف ی گو  هیشدم و  خم 

 .زدی و جفتمون رو م کردیهم از فرصت استفاده م ا یما

 پرتاب کرد.   ا یبزرگ درست کرد و به سمت ما  ی لی گلوله خ  هیبا دستش    کا یرا

 ..ایبه جون ما م ی ما دوتا افتاده بود حاال

 نفر..  هی... چند نفر به  ستی نفس زنان گفت: قبوللل ن ا یما

 گلوله تو دستش رو زد به صورتم و گفت: اصال شما دوتا من تک..    کایرا

داد و    ی برداشتم و پرت کردم سمتش که جا خال  گه یگلوله د  هی شدم و    خم
 خورد به صورت هاوارد. 

 رو به دندون گرفتم و نگاش کردم.   لبم 

... قول یبود  یخواهر خوب  یلیعقب عقب اومد سمتم و گفت: کارال خ   کایرا
 .  رمیرو برات بگ  یمراسم خاکسپار  نیبهتر   دمیم

 هم با من.   شی : متن سخنرانایما

چشماش رو باز کرد و با دستش برف رو از رو صورتش پاک کرد و    هاوارد
 بهم زل زد.. 

 ...  کنهینگاه م نیچرا همچ  نیدهنم رو قورت دادم و آروم گفتم: ا آب

 بخورتت..   خوادی: م کایرا



  ینجوری ... من به غذام اهیکه گفت: خب چ  م ینگاش کرد  ایبا ما   همزمان
 .  کنم ی نگاه م

 .  یریبزنتت که نم  یکه چجور  کشهیم : فکر کنم داره نقشه ایما

 .  دیزنیواقعا ... چقدر راحت راجب مرگم حرف م  ی کردم و گفتم: مرس   نگاشون

لبش کش   هاوارد رو کنار  انگشت شصتش  و  باال  برد  رو  انگار  دیدستش   ...
 . کردیداشت خودش رو کنترل م  یخندش گرفته بود ول

 رو صاف کرد و گفت: چقدرر زود برف اومد امسال.  گلوش 

 زود اومد.  ی لی: اره .. خ کایرا

 م؟ یخوری داخل... سرما م  م ی چطوره بر گم یم

کرد سمت در و هر سه با لبخند    تم یرو گذاشت پشت کمرم و هدا   دستش
 . م ی دندون نما وارد خونه شد

 خنده...  ر ی ز م ی گذاشتن پامون داخل سالن زد  با

 .  دید یرو د افشیبودد.. ق ی الع  ی: وااا ا یما

 کارال بود....  افهی: از اون خنده دار تر قکایرا

 . اوردمیجفتتون ... من فقط داشتم ادا در م  دی_ گمش

 .  ستی اون عنق اصال هم ترسناک ن وگرنه

 : عنق؟  هاوارد



  ساده ی کم کم بسته شد و برگشتم و به هاوارد که درست پشت سرم وا  شم ین
 ممم.. نه...   بود نگا کردم و گفتم:

 ارهه..   یعن ی

 دهات خودمون.   می : کاش بزاره جنازش رو ببرکایرا

 . نییخندم گرفت و سرمو انداختم پا   کا یاروم را   یصدا با

 ...  دییای نشست گفت: ب  ی کنارم رد شد و رفت سمت مبل و همونطور که م  از 

 نشونتون بدم.   یزیچ ه ی خوام یمن م  حاال

 .  م ی کردینگاه م  گهیو منتظر به هم د مینشست  هممون 

 . م ی و نگاش کرد  م ی همه برگشت  د، یکش  قینفس عم  کا یرا

 . دمیچرخوند و گفت: به خدا فقط نفس کش  نمونیرو ب  نگاهش

 لباس وارد سالن شدن.  یتموم شدن حرفش ...چند تا ادم با کل با

  ه؟ی چ گهی د نای : اایما

 ... یدیفقط برف ند قایفکر کردم تو افر یی: اخکایرا

 لباسه .. ل ب ا س..  نای ا زم یعز

 .  پوشنشیم

   ؟یگ یم یچپ چپ نگاش کرد و گفت: جد ا یما



 !خورنشی م  کردمیفکر م  من

 اوردن.   ی چ ی.. برا نه ینمک... منظورم ا یب

 شماست.. ی : براهاوارد

 . دیپرش کن  نای و با ا  دیکن  یرو خال  کمدتون 

.. گفتم    کایانگشتر را  یمخصوص شماست... اون روز که برگشتم برا  فقط
 کنن.   یطراح

 بهتون صدمه بزنن.   تونن ی ها نم  هیلباس سا نیوجود ا  با

 قرمز هم داره.   ولیاز جاش بلند شد و رفت سمت لباس ها و گفت: ا  کا یرا

 تاحاال از قرمز خوشت اومده؟  ی_ تو از ک 

 گفته خوشم اومده؟؟   ی: ککایرا

 ... باهاش حال کردم.   ادی م  دمیرنگش به پوست سف دمید فقط

  ی و رنگا  دیسف  شترشیمن رو نشونم داد ب   یهممون لباس بود... لباسا  یبرا
 روشن بود.. 

 .  یبزن  شیات  یتونی نم نارو ی : اهاوارد

 _ ت..تو از کجا ؟!

 خونه منه... از تک تک اتفاقات داخلش با خبرم.   نجای : اهاوارد

 رمون و گفت: پس بابا کجاست؟  اومد کنا ا یما



 ..  نجامی: اتریپ

 . م ی و نگاش کرد  م ی با صداش همون برگشت همزمان 

 لباس ها شد.  دنیمشغول د هیبق نیکنارم و ع   اومد

   کاگویش  م ی برگرد د ی: باتریپ

 : چراا؟!  دمیکردم سرجاش و پرس   زونیتو دستم رو او  لباس

 اطالعات داخلش هست.  یسر ه یها  ه یکتابه... راجب سا  هی: تریپ

 دارم.   از ی ن اونو 

 . م ی برگرد م ی تونی_ اخه... ما که نم

 ها اونجان .    هیسا  یگفته بود  خودت

 ..  خوامی واقعاا اون کتاب رو م ی : اره ... ولتریپ

 ها نوشته؟  ه یراجب سا ی _ چرا؟ مگه چ

 .  گمیبهت م  می: هروقت برگشتتریپ

وا   هاوارد م   سادیکنارم  با کارال  من  همرمیو گفت:  شما  و    دیبمون   نجای .. 
 .  دیاستراحت کن

 .  هی اون کتاب چه شکل د یدونی: اخه... شما که نمتریپ

 . ی گی: خب بهمون م هاوارد



 .  م ی کنیرو ما حل م شی... بقهیو چه رنگ  هیبگو جلدش چه شکل  تو

 نگران ما نباش.  رو گرفتم و گفتم: عمو .. تر ی پ یدستا

 .  م ی کن یم  داش یپ  برات

تو جاش    شی که بهت دادم و گفتم که پ  یکتاب  ادتهی لبخند زد و گفت:    بهم
 امن تره.  

 . ادمهیدستاش نگاه کردم و گفتم: ارهه..   به

 کجاست.    دونم یم

 کجاست؟    یو گفت: چ سادی وا  تر یکنار پ   کایرا

 .  کاگویبرگردن ش   خوانی : کارال و هاوارد متریپ

 ؟یکرد و گفت: چ  نگام

   چرا؟

 دنبال اون.   رمیکتاب الزم داره.... م   هی تر ی_ پ 

 ...  امی: پس منم باهاتون م کایرا

خودم    شی و گفت: نه... تو پ  کایدستام رو ول کرد و گذاشت رو شونه را  تر یپ
 .  ی مونیم

  دن یتو و شن   دنیروز بدون د  هی...  ششی گفت: اخ  کای با لبخند رو به را  هاوارد
 آرامشم تنگ شده.   یتو... دلم برا  یصدا



 روز بدون من؟! هی چپ چپ نگاش کرد گفت:  کا یرا

 روز عمرت بوده باشه. ن یمزخرف تر  دیبا

  

  ر ی پروازمون د  م،یبه ساعتش نگاه کرد و گفت: بهتره االن حرکت کن   هاوارد
 .  شهیم

 ظرتم.  منت  نینگاه کرد و ادامه داد: تو ماش  بهم 

 حرفم نموند و رفت سمت در...  منتظر 

من که قراره    یو بغلش کردم و گفتم: ول کن اونو... برا  کا یسمت را  رفتم 
 روز باشه. ن یمزخرف تر

 تو اون عنق رو تحمل کنم.    یجدا شدم و ادامه دادم: چون قراره جا ازش

 .قایگفت: اخخخ...دق  زونیاو افه یبا ق کا یرا

 . یزنده برگرد دوارمیخدا قوت... ام  پس

 : مگه پسر من ادم خواره؟  تریپ

 : بله...  کایرا

انگشتاش به چشماش اشاره کرد و گفت: خدا شاهده ... بارها با اون دوتا    با
 خوشگلش منو خورده.   یچشما

 خل و چلو...    نیگرفت و رو به من گفت: تو ول کن ا  کاینگاهش رو از را   تر یپ



 . هیطور نیهاوارد هم ناراحت نشو... اون اخالقش هم   از 

 رو اب کنم.  خشی چطور  دونم یدر نگاه کردم و گفتم: چشم... خودم م  به

 برم تا باز غر نزده..   فعال

 نکن... مراقب خودت باش.   ی طونیو گفتم : تو هم ش دمیبوس  کارو یرا  گونه 

 . کنم یرو م میسع  ی ... ولدمی: قول نمکایار 

نشسته بود و با انگشتاش رو فرمون    نشیسمت در،هاوارد داخل ماش  دمیدو 
 ضرب گرفته بود. 

رو باز کردم و نشستم... هنوز در رو نبسته بودم که گاز داد و شروع به    در 
 حرکت کرد. 

 ..  یلب گفتم: وحش  ر یز

 حرف رو اروم زدم. نیمن مطئنم ا  یو نگام کرد... ول   برگشت

 باشه.  ده یممکنه شن  چطور 

 ازم گرفت و به روبه روش دوخت. نگاهشو 

 .مید یفرودگاه رس به

 .می شد ما یبه موقع ... سوار هواپ  قایدق

 تو سکوت گذشت...   ر یمس   کل

 به صحبت کردن باهاش داشتم.  ینه من عالقه ا  زدیم  یاون حرف  نه



 . م یخارج شد مایردم و از هواپهاوارد چشمام و باز ک  یصدا با

و رانندش پ   یجبو  ی مشک  ن یماش  هی شد و به سمت   ادهیپامون ترمز کرد 
 بهش داد.  چی هاوارد اومد و سو 

 ؟یی : منتظر چهاوارد

 شو.   سوار 

 متعجبم رو ازش گرفتم و سوار شدم.  نگاه

... اروم کمربندم رو بستم و با  گرفتیو سبقت م   شدی ها رد م  ن یماش   ن یب   از 
 بود...  کا یفتم: حق با راخودم گ

 .  کشهیمنو م   نیا

استراحت    ی خوای ... اگه مم ی تا برس  کشهیرو کم کرد و گفت: طول م   سرعتش
 کن.  

 .  دمیخواب  یو بدوم سمت ضبط و گفتم: نه... به اندازه کاف  دستم 

 . نییرو دادم پا  نیماش   شهیگذاشتم... ش   اهنگ

 نداشت.  یری تاث   ادیسرما رو من ز  نیخب ا یسرد بود... ول  یل یخ هوا 

 رو تماشا کردم.  رونی بندم رو باز کردم و از پنجره ب کمر 

 تک و تنها.  ای .. بعضیچند نفر ای... بعض رفتنی کنار هم راه م  آدما

 کدوم داستان مربوط به خودشون رو دارن.   هر 



تو مدرسه با    تونستم ی بودم... م  یعاد  یزندگ   هیبا    یادم عاد  هیمنم    کاش
 وقت بگذرونم و راجب پسرا حرف بزنم.   قامیرف

 بشم.  ر ی پ  یحت ایعاشق شم....    تونستم یم

 دارم.  کارو ی شدن... خدارو شکر که را  م ی قا کنم یکه م   یاالن... تنها کار  یول

 ادامه بدم.   مویزندگ نی تنها ا  تونستم ی اونم نبود واقعا نم اگه

 باال.   یرو بکش   شهی اون ش گه ی: بهتره دهاوارد

 . گه ید کمی _ باشه... 

دستم رو برداشتم و برگشتم سمتش و گفتم: کم    ع یسر  شه یباال اومدن ش   با
 .  شهی ش ی مونده بود دستم بمونه ال

 : فعال که نمونده.  هاوارد

 ممکن بود بمونه.  ی _  ول

 کرد و دوباره تکرار کرد: خب... فعال که نمونده.    نگام

 ادم و تو دلم گفتم: خود خواه. د هیتک  م ی به صندل کالفه

 دادم و چشمام و بستم.  هیتک  شهی رو به ش سرم

... دستام دمیهاوارد رو د  یاب   یتکون خوردنم چشمام رو باز کردم و چشما  با
   م؟ ید یو دوباره بهش نگاه کردم و گفتم: رس  دمیچشمام کش  یرو رو 

 به شب.   م یقدم رفت عقب و گفت: نه... خورد  هی



  می کنی استراحت م  کمی.. پس  دمیرو دست تو نم  نم یخستم ... و عمرا ماش   منم 
 .  م یفت یبعد دوباره راه م

  ادهیحوصله جواب دادن بهش رو هم نداشتم... پ   ی که حت  ومدی خوابم م  انقدر 
 پشت سرش راه افتادم.  دم،یکشیم  ازهیکه خم  یشدم و درحال

 از اتاق هارو باز کرد و اشاره کرد که برم داخل.  یک ی در 

 اتاق شدم و برگشتم تا در رو ببندم که محکم خوردم به هاوارد.  وارد

 قدم عقب رفتم و گفتم: تو..کجا؟!   هی

 نبود...   شتر ی اتاق ب ه یاتاق رو بست و گفت:  در 

 .  یبمون نی تو ماش ی تونیم  یسمت کاناپه و گفت: اگه ناراحت  رفت

 خودت صبر بده.   ای رو بستم و گفتم: خدا چشمام 

بودم    ده یخواب   ی کل  نکهیبا ا  دم؛یتوجه به هاوارد خواب  یسمت تخت و ب  رفتم 
 بازم تا سرم رفت رو بالش خوابم برد.  یول

افتاب رو صورتم.. چشمام رو باز کردم و سرم رو   م ی با تابش نور مستق صبح
 عقب.  دمیکش

مال  چشمام  رو و رو تخت نشس  دم یرو  و    ده یمبل خواب   ی تم... هاوارد  بود 
 کتش رو انداخته بود روش. 



بد شد ... االن من از اون خود خواه تر شدم که... زود تر تخت رو   ی لیخ  اخ
 .  دیصاحب شدم و اون تمام شب رو مبل خواب

 رو نگاه کردم.  رونیرو کنار زدم و رفتم سمت پنجره و ب پتو 

 بود... خلوت 

 نداشت.  ی عکس العمل چیه  ی سمت هاوارد و صداش کردم، ول برگشتم 

ول   کینزد  رفتم  تکون خورد  باز صداش کردم،  و  بازم چشماش بسته    یتر 
  هو یبودم و بلند صداش کردم که    سادهیکامال کنارش وا   گهیبار د  نی بود... ا

 . م ی شونیو سرش خورد به پ   دیپر

 رو گذاشتم رو سرم و گفتم: چتههه؟؟  دستم 

 . ی... کلمو ترکوند اخخ

 تو؟   ایکرد و گفت: من   نگام

   ؟؟یکردی م کار یباال سرم چ   اصال

 کنم..    دارتیب خواستمی_ م 

   کنن؟یم  دار یب  ینجوری داد و گفت: ا ه یمبل تک به

کردن من    دار ی.. به بنهیرو تو حدقه چرخوندم و گفتم: خواب تو سنگ   چشمام
 ربط... 

 وسط حرفم و گفت: باشه باشه...   دیپر



.. دستم رو مشت کردم و گفتم: حقته...  رونیسمت در و از اتاق زد ب   رفت
 . یدی همون بهتر که کل شب رو مبل خواب 

 . رونیشدم و از اتاق رفتم ب  بلند

بود و داشت از داخل صندق    نشیچشم دنبال هاوارد گشتم ... کنار ماش  با
 .داشتیبرم  ی زیچ هی

   ؟یکن یم  کار یمتش و گفتم: چ س  رفتم 

 . دیرنگ پوش دیسف یهود ه یتنش رو در اورد و  یاسک  قهی

 .. کردی کارو م  نیا  ابونی وسط خ  دیحتما با حاال

که    م ی نشون بده که من بدنم رو فرمه... باشه ماهم باور کرد  خواستی م  مثال 
 . ین  یامپول  کلت یه

 .ادیو داخلش نشستم تا ب  نی ازش برداشتم و رفتم سمت ماش چشم

 می باشه ... برگشت  ادمی گفت:    کردیرو روشن م   نی که ماش  یو درحال   نشست 
 باشگاه داخل خونم رو بهت نشون بدم. 

 خودش گفتم: باشه باشه..   شی پ  قهیچند دق نیع

برخورد سرم به سرش مغزش جابه جا    دیخند با  و حرکت کرد.. فکر کنم 
 ده. ش

 من توهم زدم.   دمی...شا خندهیواقعا داره م  اخه



   ؟؟یواقعا خل بشه چ  اگه

ا   اشکال از  بهتر  بشه  بودنشه.  نینداره.. خل  اونجورعنق  خوش    کمی  ی ... 
 .  گذرهیم

 نگاه کردم ... گفت باشگاه؟ کلشیه  به

 . کنم یشده... عمراا من که باور نم ینجوریواقعا با ورزش ا  یعن ی

ورزش کنه..    دمیمن تاحاال ند  ی... ول   م ی کنی م  یهفته اس اونجا زندگ   چند
 انگار مجبوره بلوف بزنه. 

  ی رو دو دست   یی لویدمبل ده ک  هیبعد    کننی گنده م  کلیادما فقط ه   نجور یا
 .  دارنیبرم

 : تمومش کن...  هاوارد

 رو؟   ی _ چ

 .  یزنی تمرکزم رو بهم م  ی: فکر کردن رو... دارهاوارد

 تمرکز تورو بهم بزنه؟   د یتو هم رفته گفتم: فکر کردن چرا با یابروها با

 .یشد  رهیمکث گفت: اخه .. به من خ  یکرد و بعد کم   نگام

 .  کنهیحواسم رو پرت م نگاهت 

 _ اهان...  

 .  کنم یو فکر م   شم یم  رهیخ  گهید  ییجا  هی ، پس به   یاوک



 : نه.... هاوارد

  ایخب چرا فکر کردن.. حرف بزن    یعنی و نگاش کردم که گفت: نه..  برگشتم 
 خودت رو سر گرم کن.   یزیچ ه یبا 

چ  ز ی ر  یچشما  با با  اخه...  و گفتم:  نگاش کردم  رو    تونم ی م  ی شده  خودم 
 سرگرم کنم؟ 

 روحن.   یب ی ل ی.. اهنگاتم که لنگه خودتن خیبرج زهرمار نیکه ع   تو

 ... یپریرف بزنم هم که وسط حرفم مح خوام ی م  تا

 کنم.... االنم که فکر کردن غدغن شده.    تونم ی هم نم نگات 

 : اووه اروم... چقدر دلت پره.  هاوارد

 نداشتم.    یپر فالکت  نی_ اره... تاحاال سفر به ا

   م؟یسادینگاه کردم و گفتم: چرا وا  رون یبه ب  ن یماش  سادنیوا  با

 شو.   اده یبزنم... تو هم پ   نیبنز  دی: با هاوارد

... اومد سمتم و  سادم ی گوشه وا  هی  نه یشدم و دست به س  ادهیپ   نیماش   از 
کرد و گفت:    تم یدستش رو گذاشت رو شونم و به سمت سوپر مارکت هدا

کار دستمون    تتیتا عصبان   م ی کن  ر یشکمتو س  نیا   م ی بر  ایمطمئنم گشنته... ب 
 نداده.  



سبد    ه ی...  ایجدا شدم و رفتم سمت خوراکاز هاوارد    میسوپر مارکت شد  وارد
 داخلشش.   نداختمیرو م ومدیکه دستم م   یبرداشتم و هرچ

 بر...   ا یچ نمی اومد کنارم و گفت: بب هاوارد

  ی خوای م  نارو ی داخل سبد حرفش رو خورد و گفت: همه ا  یمحتوا  دن ید  با
   ؟ یبخور

 ممنوع؟   نم یالبد ا  ه؟ ی_ چ

ول  یخوای م بگو...  بمونم  با  یگشنه  خودت  را   دیبعدا  پ   کایجواب  رو    تر یو 
 ...یبد

 ....  گیبرداشتم م   ی... دوتا خوراک سسی خس

 رو گذاشت جلو دهنم و گفت:باشه باشه... حق باتو.  دستش

 .  م ی خری رو م همش

ها و چند تاشو    کی رو از رو دهنم برداشت و رفت سمت قفسه ک   دستش
 .  م ی خر یهم م   نارو ی برداشت و گفت: اصال اونا کمه... ا

 . نیسمت ماش م ی و رفت  م ی اومد رون ی از مغازه ب دا یاز حساب کردن خر بعد

 . میو حرکت کرد  م ی شد سوار 

 ... خورمی م  یو خوراک  زدمیفقط غر م  ر یمس   کل

 شدم و به دستم نگاه کردم.  اده یپ  نیاز ماش  دنمونیرس با



 امنه.  نجایا  یعنی  نی.... ادی درخش ینم  ی ظاهر شد ول دیها   کلمه

 . م یو برگرد  م ی زود تر کتاب رو بردار  دیبا  ایسمت هاوارد و گفتم: ب  رفتم 

 افتادم و هاوارد هم پشت سرم اومد. راه

 خونه روبه روم... خشکم زد.   دن ید با

  ی الیاالن باز بود و وسا  ی... ولشدیمباز    کای خونه فقط توسط من و را  نیا
 بود.  خته یداخلش بهم ر 

شده بود، چند    فی شکسته بود و کث  ز یو وارد خونه شدم... همه چ  دم یدو 
 ه؟ ینجوریا نجا یوقته که ا

 سمت کتاب ها.  دمیاز سالن برداشتم و دو  چشم

و ع  هاوارد و به جلد    یک ی  ی کیمن    ن یاومد داخل خونه  کتابارو برداشت 
 . کردیروشون نگاه م

 .  م ی بر نجا ی از ا دیدستم  گفتم: عجله کن... با  یرو  د یدرخشش ها با

 . کردیطرف پرت م هیو هر کدوم رو    کردیتند کتاب ها رو نگاه م  تند

 گشتم...    کارو یرا   لیسمت اتاق خواب ها  وسا  دمیدو 

  نجا ی هم  ییجا  هیاون رو    دیا... ش خوندیکتاب هارو م   نی از من ا   شتر ی ب  اون 
 ها گذاشته باشه. 

 و کشو رو بستم.   دمیکش  یبلند شدم و کالفه هوف نی رو زم از 



  ؟؟یکرد   داشیچهار چوب در ظاهر شد و گفت: پ  نی ب هاوارد

 .ست ی ن نجا ی_ نه... ا

 کتاب ها.   هیبق شیبودمش... خودم گذاشتم پ   دهید  مطمئنم 

 نباشه.  تونه ی م  چطور 

 تو سالن.  دمی .. هاوارد رو کنار زدم و دو زیم  ر یز یکتاب ها   یاداوری با

پاش گذاشته بود تا لق نزنه رو    ر یکه ز  ییبلند کردم و کتاب ها   کارو یرا  ز یم
 برداشتم. 

  ی شکل رو   یا  رهی رنگ و طرح دا  یجلد قهوه ا  دنیتا کتاب بود... با د  سه
 . خودشه.  کردممم.  داشیکتاب لبخند زدم و برگشتم سمت هاوارد و گفتم: پ

 ؟   ی: مطمئن هاوارد

 . م ی _ ارهه... بزن بر

.... برگشتم و برش  زیم   یجعبه پازل ها رو   دنیرفت، با د  رون یخونه ب  از 
 داشتم. 

 پازل بود.  دنیچ کای را  یشگ ی هم  حیتفر

...    ی کل داشت  با    یک یپازل  سرم  بلند کردم  با  و  برداشتم  هارو  جعبه  از 
 برخوردم .  وار ی د یرو  یی عکسا 

 دونفرمون... جلو تر رفتم و بهشون نگاه کردم... یعکسا  همون



 با خون ضربدر خورده بود.  کایتمام عکس ها چهره را  تو

 ..  کایلب زمزمه کردم: را ر یز

   شده؟ی: چ  هاوارد

  رهیداخل قاب عکس ها خ   کا ی انمک رانزدم... فقط به چهره خندون و ب   یحرف
 شده بودم... 

رو به چهرم    یلبخند ناراحت  یکه حاال با رنگ قرمز خون.. به جا  یا  چهره
 اورده بود. 

 ؟ یچ ادیسرش ب  یی دورم... اگه بال کایها از را   لی ما  االن

   ؟یرفته باشه سراغش چ  اگه

هاوارد که    یاومدم و به دستا  رونیکه بهم منتقل شد از فکر ب   ییسرما  با
 داغم قرار گرفته بود نگاه کردم..  یدستا یرو 

 . شهیدرست نم  یزیو فکر کردن... چ  سادنی وا  نحا ی: با اهاوارد

 .  م یبر  دیبا

 . م یرفت  رونینزدم و همراه هم از خونه ب یحرف

 . ششی پ  رسم ی... عمرا تا شب نم م یو راه افتاد  میشد  نیماش  سوار 

 . زاشتم یتنهاش م  دی به من... نبا لعنت

 . رمیمی از دستش بدم... م اگه



را  من ام  یزندگ  تونم ی نم   کای بدون  تموم  ا  یبرا  دمیکنم...    ی زندگ  نیادامه 
 نکبت بار اونه. 

 کتاب گذاشتم.   یرو مشت کردم و رو   دستم 

 بود.  کایرا  دنید خواستم ی که م  یزیمنقبض شده بود و تنها چ  فکم 

 و سالم.  حیصح   اونم 

 . ینی بب کارو یرا  یخوای : آروم باش... اگه مهاوارد

عصبان  یسع ناراحت  تی کن  ایرو کنترل کن   تیو  به   ینجوری ...  جفتمونم 
 .  یدیکشتن م

 کتاب برداشتم و کنار پام گذاشتم.  یکردم و دست مشت شدم رو از رو   نگاش

تم دوباره  رو حس کنم، داش   رفتی حرارت بدنم رو که داشت باال م  تونستم یم
به چشم    کا یکه اون روز را  ییوالی و به ه  دادمیرو از دست م   تمی کنترل عصبان

 . شدمی م  لیتبد  دید

 .  بانیز  یلیکرد و ناباور چند بار پلک زد و گفت: چ..چشمات.. خ  نگام

 ...  شدیتو سرم اکو م   یه  حرفش

 .. تو ذهنم بود.  صداش

 . دمیشن ی صداش رو م ی ... ولخوردی ....لب هاش تکون نمزدی نم حرف

 حالش خوبه. کا ی: راکردیذهنم تکرار م  تو



 .... آروم باش... آروم.  مشی نی بیم  گهی تا چند ساعت د و 

 دستام گرفتم.  نی ... چشمام رو بستم و سرمو ب شدیتند تر و تند تر م  نفسم

:خودشه ... تو  شدی هاوارد بود که تو گوشم پشت هم اکو م   یصدا  دوباره
 . ی تونیم

 مه بده. ادا نطور ی هم

رو به خاطر    تونیفکر کن.. خاطرات بچگ   کای شد .... و دوباره : به را  ساکت
 . اریب

 ..یرنگش رو کوتاه کن  ییطال  یموها یخواست یکه م   یوقت

 کرده بود.   لیتبد خی تو دستت رو همراه دستت به   یچیق

عصبان   یلیخ بود  یازش  ولیشده  ها   یوقت   ی...  رو    یخنده  دلش  ته  از 
 .  یکن   هشیاومد تنب  ی... دلت نم یدیدیم

 گذاشته بود.   یخ ی یی گلوله ها   یکه رو تختت کل  یروز ای

  ی ... اون روز حسابدیرو شروع کرد   گه یهمون روز بود که کشتن هم د  از 
 . یشد ی عصبان

 ؟یکرد  هیچقدر گر ادیم  ادتیکشت...    کارو یرا  تتی عصبان نی هم

 .شی ... کشتمونه ی زنده م کا یکه را  یدونستیاون موقع نم تو



خودت.. و حس عذاب وجدان و درد و غم و اندوه همه و همه به    ی دستا  با
 رو برات سخت کرده بود. دنیجونت افتاده بود و نفس کش

 ؟؟ یدوباره اون حس رو تجربه کن ییخوا ی م

 ؟ یاز دست بد کارویرا تتی دوباره با عصبان ییخوا ی م

 جواب تو... نه...نه.   ن ی... انه

 . شدیذهنم تکرار م نه مدام تو   کلمه

  ره یشدم... به جاده روبه روش خ ره یرو اروم بلند کردم و به هاوارد خ   سرم
 . کردی م ی شده بود و رانندگ 

 . شدمی م لی تبد  وال ی ه  هیداشتم به  شی پ قهینه انگار که چند دق انگار 

   ؟یکرد و گفت: خوب   نگاهم 

: ت..توو..  دمیو پرس  دم یرو ندادم و دستم رو کالفه رو صورتم کش  جوابش
   ؟یدونیخاطرات من رو از کجا م

 !؟یرو باال داد و گفت: چ   ابروش

 خاطرات؟   کدوم 

 ...  شیپ قهیکه چند دق  یی_ همونا

 ..یکردم و سرمو کج کردم و ادامه دادم: تو باهام حرف زد  مکث

 تو بود.  ی... صدادممم یشن  خودم



 .... و جواب داد.یکردیارومم م  یداشت

  ؟یکارو کرد   نیا  چطور 

متعجبش رو ازم گرفت و به روبه روش دوخت و گفت: فکر کنم توهم    نگاه 
 . یزد

ول  راه...  اون  به  بزن  رو  خودت  نداره  اشکال  نبود...  توهم  خوب    ی _  من 
 .  دمی شن  یکه چ   دونم یم

 داد. بهم ن یگاز فشار داد و جواب   یرو رو  پاش

 نگاه کردم.  م ی زاشتی که پشت سر م  ییدادم و به درخت ها  هیتک م ی صندل به

 .می کوپتر بود  یکه تو هل  یشده بودم... وقت  نطور یهم ا  قبال

 چشمام.  یجلو ومدیخاطراتم م   ی نطوریهم  قایدق

 االن دوباره همون اتفاق.  و 

ن   نیا   یزیچ   هی درست  مستیوسط  فقط  هست...    یهرچ  دونم ی....  که 
 رو کنترل کنم.   رومی کمکم کنه ن  تونهیم

 ؟ یتوهم بوده باشه چ ه یحق با هاوارد باشه و  اگه

 هاوارد باشه؟    یتوهمام با صدا  دیچرا با اخه

 اومدم و کتاب رو تو دستم گرفتم.  رونی پاهام... از فکر ب  یکتاب رو   دنید با



من رو به    ی... حاضر شد حتتریکتاب هست که پ   نیتو ا  ی_ به نظرت چ
 بفرسته.   نجایخاطرش به ا 

 بده.    حیتا خودش برامون توض  میس ی: به نظرم بهتره وا هاوارد

وا  نگاش تو  چقدرم که  و گفتم:  توض   یس یمی کردم  رو   انتیاطراف  حات ی و 
 .  یدیگوش م 

 باشن...  ای ک  انم یداره اطراف یزد و گفت: بستگ  لبخند 

 .  م ی زنیراجب پدرم حرف م  میاالن دار  و 

 ... زارهیارزش نم  ی ب یادما  یگفت که وقتش رو برا  م ی مستق ر یغ

انجام بدم    خوام ی م  سای از دست الر  یکه بعد از خالص   یکار   نیکنم دوم  فکر 
 کردم.   دایرو هم پ 

که اون    یو سوختنش رو تماشا کنم... وقت   سم یزدن هاوارد... اخ وا   شیات
با اون ه  یوقت  ا ی  سوزه ی خوش حالتش داره م  یموها نقصش    یب  کل یکه 

 رو خاموش کنه... شی تا ات  کنهیتالش م

 ..  زننیکه ترس و وحشت توش موج م  شیی ایدر  ییاون چشما ای

ب  یصدا  با فکر  از  هاوارد  با چشما  رونیقهقه  و  نگاش    ی اومدم  شده  گرد 
 کردم. 

 رو به دندون گرفت تا خندش رو کنترل کنه.   لبش



  ؟ یخندی م  ی_ به چ 

 ...  یچی گفت: ه  کرد و با همون لبخند رو لبش  نگاهم 

انداخت و با دستش به موهاش حالت داد و دوباره   ینگاه  ن یماش  نهی ا  به
 .. دنی شروع کرد به خند 

 .  شهیم  شی زیچ  هی... اخر  چشه ست یمعلوم ن   نم یلب گفتم: ا  ر یز

 هم دو سه بار چرت زدم.   یبود و هر از گاه  کایرا  شی فکرم پ  ر یمس   کل

 .دادیبازم ادامه م  یخسته شده بود... ول  یاز رانندگ  هاوارد

 استراحت کنه.  یصبر کنم تا کم   تی وضع  نیتو ا   تونمی نم دونست یم

 . م ی دیبه فرودگاه رس باالخره 

 استراحت کنه. تونستی اونم م گید حاال

 تا وقت پروازمون برسه. مینشست  منتظر 

 نرسم.  ر ید دوارمیشدم... ام ره یکتاب تو دستم خ  به

   م ی شد ما یبلند شدم و سوار هواپهاوارد    ییصدا  با

 ***** 

 . م ی دیرس  باالخره 

 سمت خونه...   دمیرفتم و دو رون ی ب ن یتوقف ماش با



اومد سمتم و گفت: سالممم..    ایو به اطراف نگاه کردم .. ما  سادمی سالن وا  تو
 . دیچه زود برگشت

 شده؟   یزیچ

که اسمم    دمیشنیرو م   ا یما  یسمت پله ها و صدا  دم یتوجه به حرفاش دو   یب
 .کردیرو صدا م

 شدم،    کایدر زدن وارد اتاق را  بدون 

 بود...   یخال

...  کاای: را دمیپرس  ا یاومدم و برگشتم تو سالن و رو به ما   رونیعقب ب  عقب
 کجاست؟    کایرا

 .  تریپ  شی اروم باش... پ ی: ه ایما

 . نمشیبب دیو گفتم: خب کجان... با  دم یکش  قیعم نفس

 ..  نی پشت اط ی: تو ح ایما

توجه به هاوارد که کنار در بود از کنارش رد شدم و    یجدا شدم و ب   شاز 
 . اطیتو ح  دمیدو 

 اروم شدم و از دور بهش نگاه کردم... کای را  یصدا  دنیشن  با

 . زدنیبود و داشتن حرف م  سادهی وا  تر یپ  کنار 



از خنده روده    تر یکه پ  کردیم   ف یداستان خنده دار تعر   هی   ای خاطره    ه ی  انگار 
 بر شده بود.

نه    ی .. ولدنیمن اونم شروع کرد به دو   دن یسمتش که با د  دمیلبخند دو   با
 به سمت من به سمت مخالف. 

 و متعجب به حرکتش نگاه کردم.  سادمی وا

 خدا... اروم دختر چته؟   ایو گفت:    سادیوا   تر ی پ  پشت

   ؟یکن ی_ تو چته... چرا فرار م 

  ز ی.. بعد خ هویشد    داتیاز کجا پ  یداغون و لهت معلوم ن  افهی: با اون قکایرا
 فرار نکنم.  ییخوا ی سمتم ... م ی داریبرم

  خواستمیکنن... م   اقتتیل  ی چپ نگاش کردم و گفتم: خاک تو سر ب  چپ
 بغلت کنم.  

 : دستت درد نکنه... تو اول برو حموم ابو بغل کن. کایرا

 من فکرامو بکنم.    تا

  ؟ی فکر کن  یخوایم  ی_ گمشو... راجب چ 

 نه.   ای  یاجازه بدم بغلم کن  نکهی : اکایرا

 ...  یندار  اقتی_ به خدا که ل 

 کن.  تشی... بزار دختره از راه برسه بعد اذ  گهی: بسه د  تر یپ



 مگه دلش تنگ شده.   ی نیب ینم

 تنگ بشه.   ن یا ی دلم برا گی من... عمرا د ی _ ک

 کاس ی ... اسم من راگنی به درخت م ن ی: اکایرا

 .  یصدام کن  یتونیقشنگ هم م  چشم

 .... یدیکه لقب منو دزد  نم یب ی: م هاوارد

 . یچرا با خودت اورد نویشانس... ا  یبخشک  ی: اکایرا

 ها ببرنش.   ه یاونجا سا  یدادیم

 دوتا گفته چشماشون قشنگه؟؟  نیبه ا  یگفتم: ک   تر یبه پ  رو 

ثان کایرا هر  و  روز  هر  خودم...  م  هی:  نگاه  خودم  صدقه    کنم یبه  قربون  و 
 .  رمیقشنگم م یچشما

 .  یکن  فیخودت از خودت تعر  نکهی_ همون مگه ا

 .  کنهیم  فی هم تعر  ایچشمک زد و گفت: ما  بهم 

 و گفتم: نگاش کن ... چه خوشش هم اومده.    دمیخند

 کتاب... خودشه؟    نم یو گفت: ا  تر یگرفت سمت پ کتاب رو    هاوارد

 و گفت: اره ...    دیجلد کتاب کش   یرو  یدست  ه ی تر یپ

 .  م ی تموم شدن حرفش راه افتاد سمت سالن و ماهم پشت سرش رفت  با



و ماهم تو سالن   یو هاوارد رفتن سمت ضلع غرب   تر ی و پ  م ی سالن شد  وارد
 . م ی کنارهم نشست

 هست؟   ی اونجا چ دیدون ی: شما م ایما

من    زارهینه م   رهینه خودش م   ی... ولدمیفهمیبود ... م  ه ی: اگه کارال پاکایرا
 برم.  

 اونجا برم.   دهیمن خواهرشم هم اجازه نم نکهی: هاوارد با ا ایما

 با کتاب رفتن اونجا.  ی.. وقت فهمم ی_ امروز هر طور شده م 

 مربوطه.   رومونیهست به ما و ن  ی هرچ  یعن ی

   م؟ی بر  ی... خب کوللی : اکایرا

 .  م ی کنیسوال م  تر ی... راجبش از پم ی رینم  یی چپ نگاش کردم و گقتم: جا  چپ

 نزد.  یرو تو حدقه چرخوند و حرف چشماش 

 : سفرتون چطور بود؟  ایما

 چشم دوختم و گفتم: افتضاح..  شی مشک  یچشما به

 ..  هیرو اعصاب و مود ی لیخ داداشت

 و گفت: چراا؟؟   دیخند

 . شهیم  ی.... بعد جد خندهی م  لی دل یب  هوی_ 

 بفهممش...  تونمی نم  اصال



 داره.    یکه برام تازگ   نم ی بی ازش م  ی حرکت  ه یشناختمش    گهی د  گم یبار که م   هر 

   ه؟ی: به نظرت االن چطور ادمایما

م   لبام اولش فکر  و گفتم:  جنتلمن    هویعنقه، بعد    ی لیخ   کردمیرو تر کردم 
 شد...  

 سفر هم خوش خنده شده بود... ورزشکارم که هست.  تو

 ..  گشهید ی هم هر بار متفاوت تر از وقتا نگاهاش 

 : خوبه واال... چشمم روشن. کایرا

 ..  یباهاش تنها بمون   یبه بعد حقق ندار  نیرو درسته قورت داده ... از ا   پسره

 خنده اش شدت گرفت و گفت: اوهوو... چه غلطا.   ا یما

 ..  ینیرو بب  ا یما یگفتم: پس تو هم حق ندار  کایبه را  رو  یجد افهیق با

 من بگم همونه.  ی... من برادرتم هرچ  رم ی: نخ کایرا

سوخته   اه یس  دونمیفقط م   اش یژگیندارم... از کل و   یکار  ایمن با ما   بعدشم
 اس..

 بالش اومد تو صورتش..   هیبا تموم شدن حرفش  همزمان 

 . یای سمتم ب یحق ندار  گهی : گمشو اصال حق با کارالس دایما

 هم بانمکه...    یکمیبالش رو گذاشت رو پاش و با لحن مهربون گفت:   کا یرا

 .  شم ی... خر نم ی: کور خوندایما



ا  کا یرا با  چشماش   : لبخند  چشم    ی ول  ست ین   یآب   نکه ی با  دسته  تو  بازم 
 قشنگاس.  

 اس..  دهی فا ی: تالشت ب ایما

 جذابه.   بی عج ی ول  اههیس نکهی : رنگش با اکایرا

ا   ا یما و گفت:   کارویرا   نکه یبدون  پشت گوشش  داد  رو  موهاش  نگاه کنه 
 نداشت.   یریهنوزم تاث 

 واقعا نازه...    یی: اخکایرا

  ن یاز ا  ستم یکه ن  ی .. حداقل بزار وقتنجامای... من ا کاایکردم و گفتم: را  نگاش
 حرفا بزن.  

 کردو گفت: مگه حرفام چشه؟   نگام

 بده؟   شی جگوار چ  ه یکردن از   فی تعر

   ؟؟ی: چم یگفت   ایبا ما  همزمان 

 پشت سرم اشاره کرد و گفت: اوناها...   به

 . م ی سمتمون نگاه کرد ومدیجگوار که داشت آروم م  هیو به   م ی برگشت ایما  با

 ه؟ یچ گهید  ن یگفتم: ا  ایشدم و رفتم سمت ما بلند

 شد؟! داشیکجا پ   ار 

 ... قالده داره!  دونم ی: نم ا یما



نگاه چجور  کایرا اخه    دنیپر  یبلند شد و گفت:  گنده    یشی پ  هیرو مبل... 
 کجاش ترس داره.  

شد و افتاد دنبالش... حاال    یوحش  هوی سمتش و خواست نازش کنه که    رفت
 بدو اون بدو.  کا یرا

 . م یبود سادهیو رو مبل وا   م ی رو بغل کرده بود گه یهمد ا یما منو

 خنده اشکم در اومده بود.   از 

 .  دیریرو بگ  یگربه وحش   نیا دییا یب دن یخند ی: جا دن یدرحال دو  کا یرا

 گنده کجاش ترس داره؟    یش یپ  هی  کای : واقعا که راایما

 خنده.  ر یز  م ی زد ییاز حرفش دوتا بعد

 رو سرتون.   دیوارد سالن شد و گفت: چه خبرتونه خونه رو گذاشت  هاوارد

 و گفت: به خونت حمله شده.    سادی سمتش و پشتش وا د یدو  کا یرا

 . سادیرفت سمت هاوارد و اروم کنارش وا  جگوار 

زم  هاوارد رو  م   ن یکنارش  نازش  که  همونطور  و  گفت:    کردینشست 
 کرده؟    تتی اذ کای... رانمتیبب

 اون..؟!  ا ی: من کایرا

 .  کنه یحمله نم یبه کس لی دل ی ب ی: ِبل هاوارد

 !  یجگوار تو خونت دار هی  یرفت و گفت: نگفته بود نیی از رو مبل پا ا یما



 .پلکهی ورا نم  نیا  ادیوقته دارمش... ز  یلیشد و گفت: خ  بلند

 .  مونهیم  یتو ضلع غرب   شتر یب

  کیجگوار از نزد   هی و گفتم: تاحاال    سادمیوا   کایاومدم و کنار را  نییرو مبل پا   از 
 بودم.  دهیند

 تر از تصوراتم.  بزرگ

که افتاد    شی پ  قهی چند دق  نیع  قایسمتش و دستم رو دراز کردم که دق  رفتم 
را  و گفت:   کا یدنبال  رو گرفت  قالدش  هاوارد  حمله کنه که  بهم  خواست 

 ها بهش دست بزنن.  بهیغر  ادیخوشش نم 

 شد.   یوحش   نیهم  ی : پس براکایرا

انقدر ارومم و خودم رو در    نیچپ چپ نگاش کرد و گفت: منو نب  هاوارد
 . کنم ی ت کنترل ممقابل

 .  کنهیات م  که یت  کهی ... تستیمثل من اروم ن   یِبل

 .  میش یم  یخوب  یقایرف بندم یباز گفت: اشکال نداره .... شرط م  شیبا ن  کا یرا

   ه؟ی: اسمش چ ایما

 .  کنم ی صداش م  ی... من بل موی سی: ِبل هاوارد

 .  بای _ ز

 . باینگام کرد و حرفم رو تکرار کرد: ز هاوارد



 نگاهمون بهم گره خورد.  ه یچند ثان ی کردم و برا  نگاش

 جلوم چند بار پلک زدم و بهش نگاه کردم.   کا یقرار گرفتن را با

 ...  هیزی: خجالتم خوب چکایرا

 بچه هست...   نجایا  گن یاشاره کرد و ادامه داد: نم ایما  به

 زرگ تر هست... زشته.  بار به خودش اشاره کرد: ب نیا

  یو گفت: از ک   کایکوسن مبل که تو دستش بود رو پرت کرد سمت را   ایما
  ؟یتاحاال تو بزرگ شد 

 که صد و ..    یی: از اونجا کایرا

 استراحت کنم.    دیمن با  گهیرو گرفتم و گفتم: خب د  دستش

   ؟یمن دار  کار ی: خب برو چکایرا

 .  یایسمت خودم و گفتم: توهم م   دم یرو کش دستش

 کنم؟!    کار یبابا... اخه من موقع استراحت تو چ  ی: ازونیاو افه یبا ق کا یرا

 ...  یزن یپله ها باال رفتم و گفتم: چقدر حرف م از 

 : اون سمت که اتاق منه..!  کایرا

 ...  دونم ی_ م 

 از االن گفته باشم...  شمی نم  ک یشر ی : من اتاقم رو با کسکایرا



و تو حدقه چرخوندم و در اتاقش رو باز کردم و اشاره کردم که بره  ر   چشمام
 داخل.

تختش ذوق زده برش داشت و    یجعبه پازل رو   دنیاتاق شد و با د  وارد
 !!  کنه ی م  کار ی چ نجای ا نی گفت: ا

 تنگ شده.   دنشیچ  یدلت برا دونستم ی_ از خونه برات اوردم... م

 .. اور ینبود وگرنه همش رو برات م وقت

 بغل کردنم حرفم رو خوردم و لبخند زدم...   با

 .  دنشونیداشتم به چ از یچقدر ن  ی دونی... واقعا نم یگوشم گفت: مررس  کنار 

 تا شب تمومش کنم.   خوام ی.. م رونی جدا شد و ادامه داد: حاال گمشو ب  ازم

 .  مشیساز یهمه راه اوردمش.. باهم م   نی... ا یو گفتم: غلط کرد  دمیخند

 .نی رو زم خت یپازل ر   ز یر  یها  کهی رو باز کرد و تمام ت  جعبه

و نشست روش و گفت:    نیرو از رو تخت برداشت و گذاشت رو زم  بالشش
 .  نشی... من زمنی تو اسمونش رو بچ

... چرا    ی بالش برداشتم و روبه روش نشستم و گفتم: زرنگ  ه یخودش    ن یع
 به من؟   یدیو مقسمت سختش ر 

 .  گهیرنگه د  هی: کجاش سخته... همش  کایرا

 ؟ یست ین  یرنگه سخته... بعدشم مگه تو عشق آب   هیچون  قای_ دق



 با تو.   اسمونش

 کدوم قسمت سخت تر بود.   م ی نی بی: باشه بابا... حاال م کایرا

 . م ی نیب ی_ م 

و حت  دنیغرق چ  ی حساب بود  ت   ی پازل شده  از  رو    گه ید  ی ها  که ینگاهش 
 . داشتیبرنم

 . دیچی و کنار هم م  کردیتند نگاهشون م  تند

انگار    دنشیهر بار موقع چ   ی... ول   ده یپازل رو چ   نیاز صد بار ا   شتر ی ب  نکه یا   با
 درستش کنه.  خوادیباره که م  نی اول یو برا  دهیپازل جد هی

 قسمت خودت رو کامل کن.   یبه من زل بزن  نکه یا  ی: جاکایرا

...  ستی از پازل ر  به دست گرفتم: قبول ن  کهی ت  هی رو ازش برداشتم و    نگاهم 
 .ی.. جاشون رو بلد یتو همه رو از حفظ 

 بارمه.   ن یاول من

اون قسمت سخت    ..  یدیرو برداشت: د گهید   کهیت   هینگام کنه    نکهیا   بدون
 تره...  

 نزدم.  یحرف  نی... من همچرمی_ نخ

 بارمه.    نیتم اولگف  فقط

 ..  دمیشن گهی د ز یچ  هیمن    ی: ول کایرا



  ؟یدی شن ی_ اونوقت چ 

 کامل کردنش.    یبرا یخوایو ازم کمک م  یکم اورد   نکهی : اکایرا

خودت رو کامل    ی تو دستم رو گذاشتم سر جاش و گفتم: تو اول برا  که یت
 . یکن ی کن... حاال بعدا به منم کمک م

 . یکم اورد  ییدی: دکایرا

 و گفتم: باشه بابا حق با تو... واقعا کسل کننده و حوصله سر بره.    دمیخند

 نزد.  ی حرف یبهم انداخت ول  ینگاه ی چشم ر یسرش رو بلند کرد و ز بالخره 

بودم    شونی اصل  یکه تو دستم نگه داشته بودم و دنبال جا   ییها   کهیت   کالفه
 و گفتم: اووف.. سر درد گرفتم.   نیانداختم زم

 .  نشونیبچ   خودت

 ...  یست یکاره ن   نی ا دونستم ی: از اولم مکایرا

 برو کنار.   پاشو 

داد کنار و نشست رو بالشم و گفت: نگاه کن... اخه چمن وسط تنه   هولم 
 کنه؟؟ی م  کار یدرخت چ

   ؟؟؟یدیوزنه رو سر و ته چگ  چرا

ضلع    م ی بلند شدم و رفتم سمت تخت و روش نشستم و گفتم: بر  ن یرو زم   از 
   ؟ یغرب



 : باش...  کایرا

 !؟؟؟ ییمکث داد زد: چ یکم   بعد

   م؟ی ؟؟ االن بر یکه ارهه... ک  معلومه

شوخ  دمیخند م  یو گفتم:  بابا....  برات    نم ی بب  خواستم ی کردم  چقدر  پازلت 
 مهمه 

 . 

 . ستین  میحرفا حال   نیچپ نگام کرد و گفت: گمشو.. من ا چپ

 .  م ی ری... پس مم ی بر ی گفت

 . تریبعد از حرف زدن با پ  ی ول  م ی ری_ م 

 رفتم.   روز یشد و گفت: من د دنیمشغول چ  دوباره

 بهش چشم دوختم: خبب؟    متعجب

هم    گهیسالن د  هی  سمت فقط  نی مثل هم  قاینبود... دق  یخاص  ز ی: چ کایرا
 که بهش راه داره مهر و موم شده    ییهست که تمام درها

 که هست داخل اون سالن...  ی_ پس هرچ

  

مچم رو    کردمیداشتم بازش م  یدرها وقت  یکیجلو    تر یکرد و گفت: پ   نگام
 گرفت. 



حت چوندمشی پ  یول زدم که  حرف  انقدر  چ   ادشی  ی...  بپرسه    کار یرفت 
 .  یکردیم

 داخلش.   یبر  ی_ پس نتونست 

 ی که کنجکاو شد  نم یب ی... م ه ی: چکایرا

  

 .ارمیها تا براش کتااب ب  هیسا  ن ی_ اره... چون منو فرستاد ب

 هست.   یبدونم اون تو چ  دیبا

 تر ی پ  یوقت   ی هست اون تو ... ول  یچ   دونم یرو ازم گرفت و گفت: نم   نگاهش
ها باز کرد کلمه  رو  ثان  ی برا  د یدر سالن  در    ه یچند  بستن  با  و  روشن شد 

 دوباره خاموش شد. 

   ؟ییی_ چ

 داشته باشه؟   تونهیم  ی چه معن نیا

 .  م ی اون تو تا بفهم میبر دی هاش رو باال انداخت و گفت: با   شونه

 . م ینگاه کرد ایو به ما  میباز شدن در همزمان جفتمون برگشت با

 کارتون داره.    تر یپ  دیا یشد داخل اتاق و گفت: ب خم 

 . ام ی جا نم چی: متاسفم ... من تا پازلم رو تموم نکنم ه کایرا

 . یکنی... پاشو بعدا تمومش مکایشدم و گفتم: را بلند



و از    د یکش  ی... کالفه پوفادیکرد که با چشم و ابرو اشاره کردم که ب  نگام
 رج شد. جاش بلند شد و پشت سرمون از اتاق خا

 حرف بزنه؟  خوادیم  یهم قدم شدم و گفتم: راجب چ   ایما  با

 .  م ی... فقط گفت جمع ش دونمیرو باال انداخت و گفت: نم   ابروهاش

  شی شگی مبل با همون ژست هم  ی به هاوارد که رو   میدیپله ها که رس   ن ییپا
 نشسته بود نگاه کردم و رفتم سمتشون. 

 ه؟ یچ  انی نشستم و گفتم: جر تر یپ  کنار 

   شده؟ یچ

 به هاوارد انداخت و گفت: راستش... ما.  ی نگاه گذر هی

 بگم... م..ما    یجور چه

 انداختم.  ر ی رو گ هی سا  ه ی: من هاوارد

 هم ممنوعه رفتن به اونجا.    نیهم  یبرا   ،یخونه اس. .. تو ضلع غرب  نیا  تو

 ..اره.  شد و گفت: ا.  رهیبه هاوارد خ ه یچند ثان ی برا تر یپ

نشسته   نشونیکه ب   کایو هاوارد در گردش بود... به را   تر ی پ  نیب   یه   نگاهم 
 بود نگاه کردم. 

 . کننیم  یدارن مخف وی زیمثل من انگار حس کرده بود که چ اونم 

 .  ستی ممنوع ن  گهی شده گفت: خب پس ... حاال د ز ی ر ی با چشما کا یرا



 .  نم یرو بب  ه یاون سا خوام یجاش بلند شد و ادامه داد: م  از 

 برو.  ی سرش رو از دستش جدا کرد و گفت: تونست هاوارد

 پارت نکنه.   که یتا ت رمیگیرو نم یبل  یبگم من جلو  یول

 . هیدوباره نشست و گفت: راستش ... چه کار کا یرا

 ..  نمشی بی عوض کنه.... حاال بعدا م خوادی م  ویچ  دنشید

اصال    کنم ی باالرفته نگاش کرد که ادامه داد: حاال که فکر م  یی با ابروها  هاوارد
 .  نمشیبب  خوام ی نم

 ترسش و بروز نده.   کردیم  یگرفته بود از حالت چهرش که سع  خندم

   د؟یبگ  دیخواستی رو م  ن ی: خب... همدمیپرس تر یبه پ  رو 

 هم هست.   گه ید ز ی چ ه ی: اره... نه راستش تریپ

... دستاش رو تو هم قفل کرده بود و بهشون    منتظر  بهش چشم دوختم 
 شده بود.  ره یخ

 .  م ی : ما انگشترت رو الزم دارهاوارد

 _ انگشترم؟ 

 ...  سای که دست الر  اون

 .. م ی ریهر جور شده پسش بگ  د ی: باتریپ



چشمام رو بستم و همزمان با    هیچند ثان   ی رو گذاشتم رو سرم و برا  دستم
 . ارمی که برات کتاب ب  م یفرست ی... اولش م فهممم ینم باز کردنش گفتم: من

 انگشترر؟  االنم

  ؟یتو خونت دار هیسا  ه یکه   یچرا از همون اول نگفت  اصال

  میبرگردون   شونیهارو به شکل اصل  هی سا   نکهی : تو اون کتاب راجب اهاوارد
 نوشته شده.  

 چه ربط...   نی_ خب ا 

 یبرا  م ی که الزم دار  ییزایاز چ   یکی که    نهی وسط حرفم و گفت: ربطش ا دیپر
 ها انگشتراتونه.   ه یبرددن سا نی از ب

 منه. شی پ  کای را یبرا

 .  سای تو.... دست الر یبرا  یول

دار  با ا  یفک منقبض شدم گفتم: جرعت  تا    ن یدوباره حرفم رو قطع کن 
 مجسمه رو تو سرت خورد کنم.  

 جور بت بود رو برداشتم و بهش نگاه کردم.  هی  هیبزرگ که شب  مجسمه

   ؟یکن یم  کار ی : چهاوارد

 نه.  ایارزشش رو داره   نم یبب  خوام ی_ م 

 . دیمجسمه رو ازم گرفت و گفت: تمومش کن  تر یپ



... و هاوارد فقط قصد کمک کردن بهمون  نجاستیوقته که ا  یلیخ   هیسا  اون
 رو داره. 

موضوع زود تر تموم    نی تا ا  م ی کن  یجنگ و دعوا باهم همکار  ی بهتره جا  پس
 شه.  

 اره؟  شی وقت پ ی لیرو تر کردم و گفتم: خ   لبم 

 ست؟ ی ما باخبر ن  یرو ی که هاوارد از ن  دیچرا گفت  پس

 خبر نداره؟   یزیکه انگار از چ   دیوانمود کرد ی جور چرا

و   کاسشهینم   ر یز  یکاسه ا   هیمطمئنم    نمیهاوارد نگاه انداختم و گفتم: و ا   هب
  ...یدار یقدرت  هی تو هم 

 رو از مبل گرفت و گفت: اره ... دارم. شی تک

 من پول...   قدرت

برایما بهتره  بنظرم  ا  م ی:  و  انگشتر....  بزار   نی سر بحث  رو    یبرا  دیمسائل 
 .  دییکه تنها  یوقت

 .  زارمیدروغ گو تنها نم نیعمرا خواهرم رو با ا  گهی : من که دکایرا

چ   هاوارد داد:  ادامه  نگاش کرد که  چپ  چپ  و  سمتش  ....  هیبرگشت 
  کلت یکل ه   کنم یم  ی کار  یبا خبر  رومونی از ن  گه ینگاه نکناا... االن د  یاونجور

 هم رنگ چشات شه. 



 .  یخند زد و گفت: موفق باش شی ن هاوارد

کنه    لی تبد  خیو دستش رو برد باال تا هاوارد رو به    دیشک   قینفس عم   کا یرا
 ...گهیمانع شد و گفت: اه بسه د  تر ی پ  یول

 .  ارهی بره و اون انگشتر رو ب  یکی  د ی... بام ی ندار وقت

 ..  رمی_ خودم م 

 .  ارنشیادم بفرستم تا ب تونمی: نه... من م هاوارد

به خاطر من صدمه    یا  گهید  یادما  خوامیاون انگشتر منه ... و نم   ی_ ول 
 .  ننیبب

 من برم؟ د یخوای: م ایما

 ندارم.   یی رویحس کنه.. چون ن  تونه ی..و نم.شناسهی منونم اون 

  ی ادم معمول  هی  دی... با اسیو گفت: حق با ما   ز ی مجسمه رو گذاشت رو م  تر یپ
 نداره.   یی روین چیبره که ه 

 .  شهیناراحت نم  ی... اگه برنگشت هم کس مم ید بفرست: خب هاوار کایرا

جمع    تونمیصد ها هزار ادم م قهیدق  هی که در عرض   یمن ی: فکر کردهاوارد
   رم؟یخودم م  یکار  نی همچ  یکنم ... برا

 برداشت و گفت: اتفاقا ادمشم دارم.   ز ی رو از رو م  شیشد و گوش  خم 

 .  م ی کردیدستش زنگ خورد هممون منتظر بهش نگاه م  یتو  یگوش 



 .  رمیباهات تماس بگ  خواستمی : اتفاقا منم مهاوارد

 ا؟ یراجب را  شده؟باز ی: چ  هاوارد

   ؟ینکرد داشیپ

مکانش رو برات    گی ساعت د  ه یعکسش برام بفرست... تا    ا ی: اسمش  هاوارد
 .  فرستم یم

 . شیبرام بدزد خوامی انگشتر... م ه ی: هاوارد

 خطر ناک...   ی لیخ  یول

 سر وقت مال من.    م یر ی: باش بزار بعد از مشکل تو م هاوارد

بگه بلند شد و رفت سمت در و از خونه    یزیچ  نکهیقطع کرد و بدون ا  تماس 
 خارج شد.  

ا نم  تر یجام بلند شدم و رو به پ   از  عنق چطور پسر    نی ا  فهمم یگفتم: واقعا 
 شماست.. 

ما  ینگاه   تر یپ اتاقمم...   ا یبه  تو  و گفت: من  بلند شد  از جاش  و  انداخت 
 . م ی زنی هاوارد برگشت دوباره راجب انگشتر حرف م

 شد و رفت سمت پله ها.  بلند

کاسس...    م ی ن  ر یز  ی کاسه ا  هیگفت:    کردی نگاه م  تر یکه به رفتن پ   یدرحال  کا یرا
 گفتم.    یک   نیبب



 ... اشهی  خوادی م  ی: نه بابا چ ایما

 شماست .   ی راحت یهم باشه برا یزیچ  اگه

   م؟ی نی رو بب هیاون سا  زارن ی .. پس چرا نمنطورهی _ اگه ا

م  ا یما به  و  ازم گرفت  رو  کم  ز ی نگاهش  بعد  و  مکث گفت:    ی دوخت 
 دارن.   یمنطق لیدل  دی.... شا دونم ینم

هاوارد    نیرو مبل و کوسن روش رو تو دستم گرفتم و گفتم: اصال به ا  نشستم 
 اعتماد ندارم.  

 نگو.  ینجور ی: نه... ا کایرا

 داره.   یا ده یچی پ  تیشخص  کمی همشون قابل اعتمادن... فقط  ا یاب چشم

ابروهاش داد باال و گفت: که اونم طب  لبخند .. خوشگال همشون  یعی زد و 
 . نینجور یا

 حرف زد... نی : باز اایما

 بالش دست کارالس.   یاورد شانس

در اورد و حرفاش رو تکرار کرد.... از حرکتش خندم گرفت    ارویما  یادا  کا یرا
 ...   ه یو گفتم: چقدر شب

 ...  ی کن یغلطا نم  نی پشت من که از ا  نم یبب

 : اووو تا دلت بخواد .. کایرا



 .  حاتمهیاز تفر  یک ی  اصال

 بزنش.   یتون یتا م  ایو گفتم: ب   ایتو دستم رو دادم به ما  کوسن 

 . دهیجواب نم  گهید  نی: نه نه... ا ایما

 تو سرش خرد کنم.    زو یم  دیبا

 . یخدا.... چه دختر خشن  ا ی: کایرا

 زخمه.   یدستو بالت پر از جا یکارا رو کرد  نیا  همون

 چند نفرو کشته.   دونهیدهنش رو قوت داد و ادامه داد: خدا م اب

که کوسن تو دستش    یشد و درحال   ره یخ   کایشده به را   ز ی ر  یبا چشما  ایما
 و شش نفر.   ستی ب شنیگفت: اگه تورو هم بکشم م  داد یرو اروم فشار م

 شروع کرد به قهقه زدن ...  کا یرا

که اروم گرفت    کم ی شدم و منتظر شدم تا خندش تموم شه...    رهیخ   بهش
 : چته؟؟ دمیپرس

   ؟یخندی م  یچ به

 نگاه....  نویا افهیاخه ق یخندش گفت: واا نیماب  کا یرا

   ره؟یگیخنده ات نم  ییخدا

بود فقط اخمش بانمکش کرده    یعاد  افشی نگاه کردم ق  ایو به ما   برگشتم 
 بود. 



 زدم و گفتم: مگه چشه؟  لبخند 

  

 . کنم یم  سی و حرفش خودمو خ  سی س ن ی: واال فکر کرد با اکایرا

 نه از ترس... ینه که نکردما کردم ول  حاال

 خنده.   از 

 خنده.  ر یدوباره زد ز  و 

ما   واقعا به  وقت  ومدی نم  ایاخم  داشتن  شهی م  یعصب   ا یما  ی ....  تر    ی دوست 
 . شهیم

  شه ی م  یپسر چه توقع   ه یاز    گه ید  ره یگی خندم م  دنشیمن که دخترم با د  حاال
 داشت. 

 داره...  یمن خصومت شخص   با کای... جفتتون... باز بگم را   دی: گم شایما

 بازه.   شت یبهم و ن  یبز زل زد  نیچرا ع تو

 . کردمی... داشتم فکر م   د یبه دندون گرفتم و گفتم: ببخش لبمو 

 ...  یو فکر کن  ی دختر زل بزن  هی: اوووو به  کایرا

 .  ادایاز اب در نم ی خوب ز یچ

 .  گه ی: خفه شو دم یگفت   ایبا ما  همزمان 

 و از جاش بلد شد و گفت: باشه بابا من که رفتم...   دیخند



 .  دیبد بد نکن یکارا  یول

 فقط.   دیسر و صدا نکن  ادیزد و ادامه داد: ز  چشمک

 ...  کااای_ را 

 سمت پله ها و گفت: باااشه بابا من رفتم..  دیخنده دو با

ما   با سمت  برگشتم  ما  ا یلبخند  ز  شه یم  ا یو گفتم:  پ  ر ی از  حرف    تر یزبون 
 .. .یبکش

   ه؟یچ  هیاون سا ان یجر  ین یبب

 .  پرسم یباشه چند تا سوال م  ی... ولستی ن ی زیچ دونم یم  نکهی: با ا ایما

 کنم بخورم..   دایپ یزیچ  ه یجاش بلند شد و گفت: من برم  از 

  ؟؟؟ی خوای نم یزیچ  تو

 تکون دادم و به رفتنش نگاه کردم.  یبه نشونه منف  سرمو 

 نگاه کردم.  یضلع غرب  یرو چرخوندم و به ورود سرم

رو   از  روبه  رفتم سمتش....  و  بلند شدم  مبل  رو   یرو  و خلوت    یراه  پهن 
 و به داخلش نگاه کردم.   سادمی وا

 ... سکوت مطلق. ومدینم  ییصدا  چیه

ها  دستم  به کلمه  و  اوردم  باال  نم   یرو   د یرو  نگاه کردم...  دستم    یمچ 
 .  دیدرخش



 شک کردم.   یو من الک  استی حق با ما  دمیشا  دم،یروش کش  دستمو 

 .. : بهم اعتماد کنهاوارد

 رهی بود خ  ستادهیا   م ی که تو چند قدم   شی اب   یسمت صدا و به چشما  برگشتم 
 .شدم

 ..  ی_ تو بهم دروغ گفت 

 بهت نگفتم.    زارو یچ  یسر ه یقدم اومد جلو و گفت: نه... من فقط  هی

 همونه...   نمی _ ا

 . یکار دستم بد  یی نجایمدت که ا  نی تو ا  خوامی کارال...من نم  نی: بب هاوارد

 نکن.   ی کنجکاو   ادمیبهم اعتماد کن و ز  پس

 روبه روش بودم..  بای تقر گه ی قدم جلو رفتم و د هیخودش   نیع

کنم و   کار یچ  ی که بهم بگ  ستم ی شدم و گفتم: من ادمت ن  رهیچشماش خ  به
 نکنم.   کار یچ

 .. یینجای و گفت: فعال که ا  د یکش  قیعم نفس

 .  هم خونه منه... و قانون داره  نجایا  و 

 به تو اعتماد کنم؟   نه ی_ اهان.. و قانونش ا

...  نهیمکث گفت: قانونش ا   یچشمام در گردش بود... بعد کم  نیب  نگاهش
 ... یکه ممنوع برات نر  ییجاها



 ... یضلع غرب  مثل

 رفتن رو اعصاب من.    مثل

 چشمام رو بستم و عقب رفتم.  یزیشکستن چ  یصدا با

  دیشدم... نگاهم چرخ  رهیخ   کردی گرد شده نگاهمون م  ییکه با چشما   ا یما  به
بود نگاه کردم    ختهی ر   نیرو زم  اتشیکه محتو  نیزم  یو به کاسه شکسته رو 

   ؟؟یو گفتم: خوب 

گفت:    رفتیعقب م  که عقب  یبه نشونه مثبت تکون داد و درحال  سرشو
 مزاحمتون شدم..!    دیببخش

   ؟ ی_ چ

 ... ددیباز شد و گفت: شما ادامه بد  ششین

 .  دیسر بزنم... راحت باش کا یبرم ... اشپزخونه... نه عه به را  منم 

برگشتم و به هاوارد نگاه کردم انگشتش رو گذاشته بود رو لبش و    متعجب 
 نخنده.  کردی م  یسع

 .. ووننیتکون دادم و گفتم: خواهر برادر جفتشونم د سرمو 

 . اطی هاوارد تنه زدم و از کنارش رد شدم و رفتم سمت ح به



لب   ر ی شدم و ز  رهیسر سبز روبه روم خ  یو به فضا  سادمی وا   نهیبه س  دست
  گهی هست... بعد اومده م   ختهی بهم ر   رومیاعصابم سر ن  شی نطوریمگفتم: ه 

 رو اعصاب من نرو. 

 سمت در و داد زدم: ُعنننق...   برگشتم 

 .. خشکم زد. کای پنجره اتاق را دن یبا د یدوباره برگردم ول  خواستم 

 بسته بود.  خ یاطرافش  ی و فضا شه یش  کل

 . یکن یم  کار یچ ی... باز دارکای _ اووف را

به    ی اومده و با نگران  ن ییاز پله ها پا   ا یتو سالن و همزمان با من ما   دم یدو 
 .  دیبنداز  ی نگاه ه یو  دیا یمن و هاوارد نگاه کرد و گفت: به نظرم بهتره ب

 !م؟ی _ نگاه بنداز

 کجاست؟   کایرا  ؟یچ به

 فقط بهم زل زده بود ... پسش زدم و پله هارو باال رفتم.  یحرف چیه  بدون 

 بسته بود.  خی   نی... زمسادمیوا  دم یراه رو که رس به

را   اروم  اتاق  به  و  برداشتم  پنجره    ه ی...دمیرس   کا یقدم  درست کنار    خ یادم 
 نبود.  کایاون ادم را یبسته بود... ول 

  هی ق افتاده بود... پااز اتا  ییجا   هی  کهی خراب شده بود و هر ت   نیزم   یرو   پازل
 سمت چپ تخت شکسته بود و پتوش نامرتب بود. 



 که کج شده بود.   ییوجود داشت و تابلوها  ز ی ر یسوراخ ها وار ی د یرو 

 چه خبره؟!!   نجااای _ ا

بسته بود    خیکه    یاز کنارم رد شد وارد اتاق شد... رفت سمت شخص   هاوارد
 شد.  ره یو بهش خ 

 . یستیمن ن ی ... از ادماشناسم ی: من تورو نم هاوارد

  نجا؟ی ا یاومد چطور 

 وضعش بهت جواب بده؟    نیبا ا یداخل و گفتم: واقعا توقع دار رفتم 

  کا ی ... تمام اتاق هارو گشتم.. راستیوارد اتاق شد و نفس زنان گفت: ن   ا یما
 .  ستین

 ....  ستیکه ن   یچ ی عنی _ 

 ...  کااای زدم: را داد

  ی رو رو   شیخ ی  یها   زهی بسته بود و ن  خیاطراف نگاه کردم.... کل اتاق    به
 ...  دمید یو در کمد م  وار ید

و گفت:   دیزده پسرک دست کش   خیدستش رو دراز کرد و به صورت    هاوارد
 کجاست.    کایرا  میتا بفهم  میرو اب کن خشی  دیبا

 رو گرفتم سمتش و گفتم: کار خودمه...   دستام



  یزده نشونه گرفتم... شعله ها  خ یجمع کردم و به سمت پسرک    روموین
کنترلش دستم نبود تا متوقفش کنم...    یبدنش رو اب کردن ول   خیاتشم کل  

 انگار خودم نبودم.  ی دست نگه دارم ول خواستمی م

  

 ...  باسیز  یل ی: خهاوارد

روشن شده بود و با    یچرخوندم و به هاوارد نگاه کردم... چشماش اب   سرمو 
 فرق داشت. شهی مه

 .  دم یشنیباز صداش رو تو ذهنم م  ی... ول خوردی هاش تکون نم  لب

 .  شی: تمومش کن... کشت ایما

به خودم اومدم و نگاهم رو از هاوارد گرفتم و سرمو تکون    ای ما  یصدا  با
 دادم.

ا  به رو   یپسره کره  خ   ن یزم  یکه  بود  لکنت گفتم:    ره یافتاده  با  و  شدم 
 م..مرر..ده.  

 سمتش و نبضش رو چک کرد و گفت: نه... زنده اس.  دیدو ا یما

 داغ ی لیبدنش خ  یول

 تخت.    یبزارمش رو  دیپسره رو گرفت و گفت: کمک کن  یبازو 



تخت خوابوندنش...چند قدم عقب رفتم و    یبهش کمک کرد و رو   هاوارد
 دادم.  ه یبه کمد تک

 نشستم.  نیکردم و رو زم   رو تو شکمم جمع دستام

 شدم...   ره یبود خ دهیبسته خواب  ییکه رو تخت با چشما  یپسره کره ا به

 _مرده!  

 .  شهینگام کرد و گفت: نه.. نه اون حالش خوب م  ا یما

 کنم.    دایپ  کارویرا دی ... با کای: راایسمت ما  دیچرخ نگاهم 

ول  بلند در  رفتم سمت  و  وا  یشدم  به  سادمی با گرفتن مچ دستم  سمت    و 
 شدم.   ره یهاوارد که دستم رو گرفته بود برگشتم و متعجب بهش خ 

 ..  ستین  نجا یا کا ی: را هاوارد

 ..؟!یکردم و سرمو کج کردم: چ   اخم 

 ...  ستین  نجایکه ا   یچ  یعن ی

ا   د یصورتش کش  یرو رو   گشید  دست خونه منه... قبال هم    نجایو گفت: 
 باخبرم.  فتهیخونه اتفاق ب نی که تو ا  یز یگفتم من از هرچ

شدم و    رهی بهش خ  م یاشک   یو با چشما  دمیکش   رونیرو از دستش ب  مچم 
تو  خب...  باخبر  ییگفتم:  اتفاقات  تمام  از  ایکه  از  چرا  خبر    یک ی  ن ی... 

 ؟؟؟ ینداشت



ت: چون اون لحظه بهم زل زد و گف   شی آب  یچرخوند سمتم و با چشما  سرشو
 . یتو کنارم بود

 : به هوش اومدد... ایما

 .  ستادمی سمت پسره و کنارش ا  دمیسردش گرفتم و دو   یرو از چشما   نگاهم 

 رو از رو سرش برداشت و چشماشو باز کرد.   دستش

 ما وحشت زده بلند شد و سر جاش نشست...   دن ید با

 کنارش رو تخت نشست و گفت: باشه باشه ... اروم باش.   ایما

 .  م یندار  ی باهات کار ما

 شد.  ره ی خ ایکه تو نگاهش بود به ما   یبا ترس  پسره

 ...  دیفهم یحرفش رو نم  انگار 

برداشتم سمتش و    ز یلبم رو که در حال کندنش بودم ول کردم و خ   پوست
 کجاست ... برادر من کجاست؟    کااایگفتم: را 

  یزیچ  یی رو از پشت سرش برداشت و رفت عقب و به زبون کره ا   بالش
 . دمیگفت که نفهم

 .  فهمهی: فکر کنم زبونمون رو نم ایما

 ... فهمهی: چرا اتفاقا خوب هم م هاوارد

 چشم دوختم.  ی به هاوارد انداختم و دوباره به پسره کره ا ی نگاه گذر هی



 ت کرده بود.  من و هاوارد در گردش بود و وحش  نیب  یه  نگاهش

جلو کش  یکم   ایما رو  بب  د یخودش  نم   ن یو گفت:  صدمه   میخوا ی ما  بهت 
 ... م ی بزن

 . م ی کن  دایدوستمونو پ م ی خوای م ففط

 کجاست؟   یدونیم  تو

 نزد...   یشد و حرف  رهیخ  ایبه ما  پسره

 و داد زدم : حرررف بزن ديگه .    دمیرو کالفه رو صورتم کش   دستم 

 بلند شد و بازومو گرفت و گفت: کارال... اروم باش.  ا یما

 . م ی کنیم  داشیپ

 ... بهش فرصت بده.  دهیاالن ترس اون 

 اروم باشم و صبر کنم.   یگ ی زده ... بعد بهم م بشی_ برادر من غ 

  نجا ی ا هدونیاتاق رو نگاه ... خدا م ا،یاومد کنارمون و گفت: حق با ما هاوارد
 افتاده.  ی چه اتفاق

 ...  شی سوزوندیم  ی کرده بود... بعد تو داشت  لیتبد خیاونو به   کااا یرا

 االن وحشت کرده.  اون 

بلند کردم و به سمت پسرک که درحال فرار    ا یهاوارد و ما  ن یرو از ب  دستم
 در رو ذوب کردم.   رهیمانع رفتنش شدن و دستگ  رومیبود گرفتم و با ن



 داد. هیتک   وار یاز حدقه در اومده به د  ییسمتم و با چشما  برگشت

 صبر کنم؟   دیهاوارد نگاه کردم و گفتم: هنوزم با  به

 تا فرار کنه.   کنم یسمت پسره و گفتم: اره ... صبر م  رفتم 

 کجاست؟   کایرو گرفتم و گفتم: را قشی

...  کردیتکرار م   یمات کره اتکون داد و پشت هم کل   ی رو به نشونه منف  سرش
 .  ارمیسرش ن یی بال  کردی انگار داشت التماس م

دستم رو بهش نشون   ی معلق رو   یرو بردم سمت صورتش و شعله ها  دستم 
  ینگاه کردم وگفتم: برا  شی قهوه ا  یقرمز براقم به چشما ی دادم و با چشما

 ... پرسم یبار ازت م  نیاخر

 من کجاست؟   برادر 

 ر قصد نداشت حرف بزنه. هم سکوت ... انگا  باز 

 دستم رو گذاشتم رو شونش ...   یعصب

فضا  یصدا تو  پ   ی دادش  حت   ده یچ یاتاق  و  جلو    ا یما   یبود  هم  هاوارد  و 
م ومدن ی نم را   دونستنی....  ه  کایبحث  نم  چیباشه،  اروم    امیجوره کنار  و 
 .  نم یش ینم

ب  صورتش ما  و  بود  م  نیعرق کرده  باشه  باشه..    گمیناله کردنش گفت: 
 .. گم یم



 .... تمومش کن.  کنمیم  خواهش

عاد  چشمام  حالت  به  رنگشون  و  بستم  باز    یرو  با  همزمان  و  برگشت 
 ..  شنومیکردنشون دستمو از رو شونه هاش برداشتم و گفتم: م 

و رو زم  سر  رو  زد ینشست و همونطور که نفس نفس م  نی خورد   یعرق 
 و گفت: بردنش..   رو پاک کرد  شی شونیپ

 .. کجا بردنش؟  ای: ک دیاومد سمتمون و پرس ا یما

...  سا ی: الر دیو چشماش رو بست و نال  شی رو گذاشت رو شونه خون  دستش
 .  سایالر  شیبردنش پ 

 ...؟؟!  ی_ چ

 من.   یقدم عقب رستم و دستم رو تو موهام فرو کردم و گفتم: خدا چند

 دور بازوم حلقه شد و منو برگردوند سمت خودش. یدست

افتادم... بغضم گرفت و با    کا یرا   یچشما  ادینگاه کردم...  شیآب   یچشما  به
 کنم...    داشیگفتم: کمکم کن پ  م ی اشک یچشما

  ر یکردن و رو گونه هام سراز   دایتکون دادم و اشکام راه خودشونو پ  سرمو 
 .  ادیسرش ب  ییشدن: اگه... بال

 .  رنیم یم  ایلی دستام نگاه کردم و ادامه دادم: خ به



چشماش    یایدستام سرم رو بلند کردم و به در  یقرار گرفتن دستاش تو  با
 شدم  ره یخ

پ هاوارد حتم ی کنی م  داشی:  ش  ی ...  مجبور  خاطرش  به    شیپ   میبر   م ی شده 
 . م ی ریهم.. م  سا یالر

 . م یجفتمون همزمان بهش نگاه کرد ایما   یزدم و با صدا  یتلخ لبخند 

 .  ستی: امممم... حالش اصال خوب ن ایما

 ..  ره یم یکرد و ادامه داد: فکر کنم داره م  نگامون

  تونه ی... نه نه.. نم ی و گفتم: چ  دمیکش  رونیهاوارد ب   یدستا   نیاز ب  دستمو 
 . رهیبم

 نهه..   االن

و    هاوارد و رو   ر ی زاومد سمت پسره  بلندش کرد  و  تخت    یبغلشو گرفت 
 هوشیب   یزی... فقط از شدت درد و خون ررهیبم  زارمیگذاشتش و گفت: نم

 شده. 

 . ارمیدکتر ب رمی فاصله گرفت و گفت: م ازش

 بهش باشه.  حواستون 

هم کنار پسره رو تخت نشست و با دستمال داشت زخم    ایرفت و ما   هاوارد
 . کردیم  ز ی شونش رو تم یرو 



 .. کندمشیم  ی رو به دندون گرفتم و افتادم به جون پوستش و ه  لبم 

 . انهیکجاست.. حالش خوبه    ستیاالن معلوم ن  کااا یرا

 ...  ادی بهوش ب نی منتظر بمونمم تا ا  دیبا  نجای من ا بعد

که    یوارد اتاق شد و اول به من بعد به پسر ی با نگران  تر ی اتاق باز شد و پ   در 
 اتفاق افتاد؟ ن یچطور... چطور ا شد و گفت:   رهیرو تخت بود خ

   د؟یادامه داد و گفت پس شماها کجا بود تر یپ

 و گفت: تب داره..    شی شونیسمت پسره و دستاش رو گذاشت رو پ  اومد 

 نگاه کرد و گفت: کار تو؟!    بهم 

 کردم ..  نیی به نشونه مثبت باال پا سرمو 

اون  ایما نبود...  عمد  از  ن  خی:  داشت  فقط  بود کارال هم    کاروی را  یرو یزده 
 .  کردیم  ی خنث

 تونه یم  یی ... اون تنهاکاایو گفت: اخ را   د یکش  دشیسف یها  شیبه ر  یدست
 .ادی از پس خودش بر ب

 بوده باشه.   شتر یب  دیبا  یل یمونده... پس تعدادشون خ شون یک ی  یوقت

 نفر بودن.  ۴ ا ی ۳  بایاطراف نگاه کرد و ادامه داد: تقر  به

 .  انیبر ب کا یتونستن از پس را که

 استفاده کنه.  روش ی زرنگ تر از منه.. اون کامال بلده از ن کاا ی_ را 



 از خودش مراقبت کنه.  تونهی م  مطمئنم 

 و گفت: حق با تو.. دی کش  نیزم یشد و انگشتش رو رو  خم 

 .  تر از اوناس.. یقو کا یرا

بهش انداخت و گفت: انقدر    ی و  بعد نگاه  شین یرو برد سمت ب   انگشتش
 کردن.   شیبردنش زخم  یکه برا  یقو

 !  ییی : چم یگفت   ایبا ما  همزمان 

ا   نیکه رو زم  یرنگ   اهیس  ع یشد و به ما  بلند ..    نیبود اشاره کرد و گفت: 
 وارد کردن سم به بدن.   یها وجود داره... برا  هیسا  زهی ن یکه رو   یا عی ما

 .  ارنیاستفاده کردن تا بتونن از پا درش ب عی ما  نیاز ا  اونا

 داروش رو داشته باشن.   دوارم یکرد و ادامه داد: ام  نگام

 از رو تخت بلند شد و گفت: اخه.. چطور! ا یما

 رو از کجا اوردن.    عیما   نیا  اونا

 . م ینتظر باش م  دیبا  نیا  دنیفهم  یانداخت و گفت: برا ی پسره نگاه به

 ضرب گرفتم...   نیکه کنارم بود نشستم و با پام رو زم   یمبل   رو 

 ... م ی نکن یو کار  م ی سی وا  نجایا ینجوریهم   م ی تونی_ نم 

 دنبالش..  میبر  دیبا

 .. م ی کن  داشیپ  دیبا



 .. ادی به هووش ب دیبا

 شد و گفت: کارال... اروم باش.  رهیبهم خ  تر یپ

 ...  کنهیرو بدتر م  ز یو خشم تو االن فقط همه چ  ت یعصبان

 شده بود.  رهی نگاه کردم... بهم خ  ایپام رو متوقف کردم و به ما ضرب

 بار پلک زد و گفت: چشمات... قرمزن.   چند

بازشون کردم و به    هی.. بعد چند ثاندمیکش  قیرو بستم و نفس عم   چشمام
 نگاه کردم..  ا یما

 بود.   دهی که کنارش خواب  یزد و دوباره برگشت سمت پسر  لبخند 

 مرد مسن وارد اتاق شد. هی همراه  هاوارد

که به    یبلند شد و اومد کنارم نشست و دستم رو گرفت و گفت: وقت   ایما
 .  کایدنبال را  م ی ری... م  ادیهوش ب

 نزدم.  یلبخند زدم و حرف بهش

 سرش اومده؟  ییمن... چه بال  ی : خدادکتر

 اتفاق افتاده...   نیا  چطور 

 انگشِت؟  یجا نایخم شد رو شونه پسرک و ادامه داد: ا ی کم

برگشتن و به من نگاه کردن.... اب دهنم رو قورت دادم و از جام بلند   همه 
 .  نهیسنگ یل یخ  نجایا  یهوا بخورم... فضا  کم ی  رمیشدم و گفتم: من م 



  ن ییاز پله ها پا  از اتاق خارج شدم ... با دو   عی دادم و سر  رونیرو ب   نفسم 
 شدم.    اطیرفتم و وارد ح

نگاه کردم...    یگذاشتم رو گردنم و سرمو گرفتم باال... به اسمون آب  دستمو
 ...  نداختیم  کایرا  یچشما ادیمنو   ز یهمه چ 

د  بعد تو  دنیاز  با  یعکساش   ... همچ  دونستم یم   دیخونه    ی اتفاق  نیکه 
 . فتهیم

 ...  زاشتم یتنهاش م  دینبا

 پله ها نشستم و دستام رو تو موهام فرو کردم.   یرو 

 : کارال...  ایما

و    برگشتم اشاره کرد  سالن  به  منتظر بهش چشم دوختم...  و  سمت صدا 
 .  م یفت یراه ب دی... باای گفت: ب

 باال و گفتم: کجا؟  دمیدو 

 زد؟   یهوش اومد؟؟؟... حرف به

 : اره...   م ی سالن شد وارد

 دوتا از دوستاش هم همراهشون بودن.    خودش برادرش و  ر یتائو.. غ   اسمش

   ؟یچ  کاا ی_ خبب... را 

 گذاشته...    زهیجا  کایتو و را  یبرا سا ی: الر ایما



 زه؟ ی: جادم یو پرس  سادمی وا

   ؟یا زهیجا چه

 براش ببرن..   کارو یرا  ای سمتم و گفت: به همه گفته اگه ... تو  برگشت

 .  کنهیخانوادشونو ازاد م اونم 

  کنه؟یم  نکاروی_ واقعا ا 

 . کنم ی: فکر نم هاوارد

 چشم دوختم..  ومدیم  ن ییهاوارد که داشت از پله ها همراه تائو پا به

  سایالر   ل یو گفتم: هنوز تحو   سادم یتائو وا  ی پله ها باال رفتم و روبه رو   از 
 ندادنش درسته؟؟  

... که    همونطور  بگوو  و گفتم:  دادم  بود... سرمو کالفه تکون  زده  بهم زل 
 هنوز نبردنش.  

 رو تر کرد و نگاهش رو از چشمام گرفت و گفت: متاسفم.  لباش

هست که بهم برش    ی راه  هیکه گفت    یخواهرم رو گرفت ازم... وقت  اون
 گردونه. 

 جداتون کنم.   خواستمی انجام دادم.... نم منم 

 قدم عقب رفت. هی تم رو دستش... لرز تو تنش افتاد و قرار گرفتن دس با

 بزنم.   ب یبهت اس خوامی و گفتم: من نم  دمی رو عقب کش  دستم 



 نزد.  یتند تند تکون داد و حرف  سرشو

 کنم.   دای... تو بهم کمک کن برادرم رو پ  ن یرو دادم پشت گوشم: بب موهام 

 . یخواهرتو نجات بد کنم ی بهت کمک م منم 

مطمئن شه    خواستیبود... انگار م   رهیفقط به چشمام خ  زد ینم  یحرف  چیه
 ...  کنم یواقعا کمکش م   ای  گم یدروغ م 

معامله    سا یشهر خودمون و با الر   م ی... اول برکای: قرار بود بعد از گرفتن راتائو
 . م ی کن

 .  مشی ببر  خوادی که اون م  ییجا  تا

 نگذشته .    یادیز  می ... تاششونیپ   کایو گفت: پس هنوز را   سادی کنارم وا  ایما

 . دنیوقته که رس یل ی: نه ... اونا ختائو

 ؟؟؟ ی: چطورایما

 کم رفت اونجا.   م ی تا  ن ینداره تو ا امکان

  تونهی و م  کنه یاستفاده م   روشیجابه جا کردن از ن  یاز دوستام.. برا  یکی :  تائو
 باز کنه تا از اونجا برن و زود تر برسن.   چهی در هی

 . م ی به هم نگاه کرد ایبا ما  همزمان 

 . دیفتیراه ب   هی... سوال کاف  گهی: خب د هاوارد

 اس..   گهیساعت د ه ی پروازمون 



 .  م ی بردار ... که حرکت کن یالزم دار ی: کارال تو برو هرچایما

 .  می.. فقط بر خوامینم  ی زیتکون دادم و گفتم: چ سرمو 

 ...  م یهاوارد شد   نیو سوار ماش  م ی زد  رونیخونه ب  از 

 فکر کردم. کا یشدم و به را  رهیخ رون یبه ب  شه یاز ش  ر یمس   کل

 باشه.   فتادهین  سای دست الر  نکهی حالش، به ا به

 ...  م ی شدم و وارد فرودگاه شد ادهیپ  ن یتوقف ماش با

 بودن.   مونی کنار  فیو هاوارد و تائو رد   م ی کنار هم نشست  ایو ما  من

 دادم و چشمام رو بستم.  هیتک  یبه صندل  سرمو 

 شدم. رهیچشمام رو باز کردم و بهش خ  ا یاروم ما  یصدا با

 .  م ی دیزد و گعت: پاشو رس لبخند 

 شلوغ بود.  یلیشدم.. خ ره یخ  رونیفاصله گرفتم و از پنجره به ب  ی صندل  از 

  ایبود و فقط من و ما   یخال   ایشدم و به اطراف نگاه کردم همه صندل   بند
 . م ی مونده بود

 . م یسادی و کنار هاوارد و تائو وا  م ی رفت  رونیب

 .  کردنینگاه م  هیبودن و به بق سادهیوا  ی عکس العمل چیه  بدون 

   م؟ی سی وا  نجا ی قراره ا ی _ تا ک



 برسه.   نم یکه ماش   ی: تا وقتهاوارد

 .. سادمی وا  ایباال انداختم و کنار ما  ابروهامو

 شد...  ادهیرنگ جلو پامون ترمز کرد و رانندش پ   دیسف ن یماش هی

 . م ی نیرو ازش گرفت و بهمون اشاره کرد تا بش   چیرفت سمتش و سوئ   هاوارد

 درو باز کردم و نشستم.  یحرف بدون 

 ادرس خونشون رو داد و هاوارد هم راه افتاد.   تائو

  ... که یخبر بهشون بد  هی  ستی جلو و روبه تائو گفتم: بهتر ن  دم یکش   خودمو
 کار اشتباه نکنن.  

 ...امیکج کرد و گفت: اگه خبر بدم که با شما دارم م   سرشو

 . دنیم  لی تحو  کارو یو را   رنیتر م زود

 تا االن دادن.   دمیشا

 و برگشتم عقب...   م ی شونیگذاشتم رو پ  دستمو

 . م ی کنیم  داشی: اروم باش کارال... پ ایما

و حرف  لبمو  دندون گرفتم  نگاه ک  ی به  به دستم  رو نزدم...  انگشتمو    ی ردم 
 . دمیکش   دیکلمه ها 

 بزنم.   کایزنگ به را هی  خوامیرو در اورد و گفت: م  شیگوش   ایما

 همراهشه؟   شی نگاه کرد و گفت: مگه گوش نهی از آ  هاوارد



گفت: اره فکر کنم... چون تو اتاقش    گرفت یم  کارو ی که شماره را  یدرحال ا یما
 .  دمیند

رو گرفت جلو و   یگوش   ای گرفت .. ما  ایتکوو داد و نگاهش رو از ما   سرشو 
 گذاشت رو بلند گو. 

 .  دیچی پ ن یماش یتو فضا کای را  طونیش  یتا بوق خورد و صدا چند

 : سالاممم... کایرا

و گفتم:    دمشیقاپ  ای و از دست ما  یبرداشتم سمت گوش   ز ی خ  ی خوشحال  با
 .  کای الووو.. را

 رو متوقف کرد.  ن یسرعتش رو کم کرد و ماش هاوارد

به گوش  همه  بود  یمنتظر  زده  دوباره صدامی زل  را  ی..  سرزنده  و    کای شاد 
بوق ممتد زرتو    هینه... به هرحال بعد از    یسکوت رو شکست: گول خورد

 .  یبزن و َشِرت رو کم کن.. بااا

 . نیی بوق... چشمام رو بستم و سرمو انداختم پا  یصدا با

 .  شهی تموم نم اشیمسخره باز  چوقتیدوباره راه افتاد و گفت: ه  هاوارد

 . دمیو گفتم: بازم خوب بود... حداقل صداشو شن  ا یرو دادم به ما یگوش 

 : موهات!  ایما



موهام رو تو دستم گرفتم و بهشون نگاه    ی حرف  چ یکردم و بدون ه  نگاش
 کردم. 

 .زدیم یپر رنگ تر شده بود و به قرمز نگشر 

 ؟ی هوا بخور  کم ی یخوا ی م  ؟ی: خوبایما

  

 ... فقط نگرانم.  ستین  یزی_ نه چ 

 . کایرا  امیرو از خودم دور کردم... دارم م  یمنف  یرو بستم و فکرا چشمام 

 .  ادیسرت ب یی بال زارمینم

و به    ن ییرو دادم پا  ن یماش  شه یرو باز کردم و برگشتم سر جام، ش   چشمام 
 شدم.   ره یخ  رونیب

 خوبه مگه نه...    یلی: خ تائو

 . نشونی ... ببگم یکج کردم و بهش نگاه کردم..ادامه داد: ادم بودن رو م  سرمو

 از وجود ما خبر هم ندارن.   ی حت اونا

 بودن.  یکار  هی شدم... هرکدوم مشغول انجام   ره یو بهشون خ  برگشتم 

 . م ی ستی که ما ن  یزی _ اونا متحدن.. چ

 . ادیچند تا بد در ب  نشون ی از ب دیپشت همن... شا  اونا

 همو دارن.    یخوبن و هوا شترشون یب  یول



 ...  ستنی ما تنها ن  نیکردم و ادامه دادم: ع   نگاش

 : من متاسفم.  تائو

اعتماد    سای به الر  د یچطور تونست   فهمم ی... نمخورهی _ تاسِف تو به دردم نم
 .  دیکن

د  دیچرخ و  نم  گهیبه جلو  رو  رو شن  دمیدیصورتش  که   دمیفقط صداش 
 ... منم دنبال خواهرم بودم.  یگفت: همونطور که تو االن دنبال برادرت

  طانیجز اعتماد به اون ش  یکنم... تو اون لحظه چاره ا  کار یچ   یداشت  توقع
 نداشتم.  

 !؟ کا ی_ اخه چرا را 

 براش؟   دینخواسته منو ببر چرا

 ...  دونم ی: نمدمیصداش رو شن  دوباره

آ   هاوارد م  نهیاز  و گفت:  دوخت  پا  خوادی بهم چشم  با  بر  یتو    ی خودت 
 ..  ششیپ

 .  رمیرو انتخاب کرده... چون م  ی_ پس راه خوب 

 برو.   ی : تونستهاوارد

 ...  یریجلوم رو بگ یتون ی _ تو نم

 زده باشم.   یحرف  نیهمچ  ادینم  ادمی : هاوارد



 شدم.   ره ی خ رون یاروم چشماش گرفتم و به ب یایرو از در   نگاهم 

 کوچه.    نی... ا نجاسی: هم تائو

 . میو وارد کوچه شد  م یشد  ره یکه اشاره کرد خ   ییبه جا هممون 

 . م ی شد ادهی و پ   م ی نگه داشت  کی کوچ  ییال یخونه و ه یگفته تائو جلو   با

توسط هاوارد گرفته شد و    رو دور زدم و رفتم سمت در... مچ دستم  ن یماش
 متوقفم کرد. 

تله باشه، اول    دی.. شاواشیبزنم گفت:    یحرف  نکهیسمتش و قبل از ا   برگشتم 
 .  رهیخودش م 

  یزیچ  یمکث زنگ خونه رو زد و به زبون کره ا  یجلو رفت و بعد کم  تائو
 گفت. 

 در باز شد و وارد خونه شد. هیچند ثان  بعد

توجه به صدا    یدنبال تائو ب  دم یو دو   دمیکش   رونیرو از دست هاوارد ب   مچم 
 وارد خونه شدم.   ایکردن ما 

درختاکیکوچ  اطیح   هی با  و    ی...  شده..  رفته    ه یخشک  رو  رنگو  استخر 
 خشک شده درخت پر شده بود.    یکه اب داخلش از برگ ها  کیکوچ 

 رد سالن شدم. اطراف گرفتم و از تائو جلو زدم و وا یرو از فضا  نگاهم 

 .سادمی ... سر جام وای سالن خال دن ید با



 وارد شد و گفت: اونا رفتن..    تائو

 !؟ ی _ چ

 . نجاستی ا یک ی... یگ یدروغ م  یدار

 درو برات باز کرد. اون 

 درهارو باز کردم و اتاق هارو چک کردم.  یک ی ی کیسمت اتاق ها و   دمیدو 

اومد و    رون یب  ی نکی پسر ع  ه یدر رو اومدم باز کنم که زود تر باز شد و    ن یاخر
 متعجب بهم چشم دوخت.  

 .  م ی کرد  ر ید یل ی: متاسفم... ختائو

سمتش    دیتائو لبخند زد و دو  دنیکه روبه روم بود با د  یکم سن و سال   پسره
 .  دیو اونو در اغوش کش

من به تائو و پسر    ن یو ع   سادنی وارد خونه شدن و کنار در وا  ایو ما  هاوارد
 بودن.  رهیکه بغلش بود خ  یبچه ا

 هم جدا شدن و شروع کردن با زبان خودشون حرف زدن.   از 

هم نشون    ا یما   افهی... قشدمیکلمه از حرفاشون رو هم متوجه نم   هی  یحت
 . فهمهی نم یزیکه چ   دادیم

 . کردیهاوارد اروم و خونسرد بهشون نگاه م  یول



شد و دوباره به اون پسر بچه چشم دوخت    ره یبا نگاه پر از ترس بهم خ   تائو
 و حرف زد. 

 چه خبره؟؟   نجا ی چند قدم جلو اومد و گفت: ا ا یما

 کجاست...   کایرا  پس

 .  م یکرد  ر ی: رفتن...دتائو

 .... امکان نداره. یی_ چ

 .  نجاستیکه ا   دونم یحسش کنم.... م تونم یم  من

 کرد.  یهنوز بشه کار  دیبرگشت سمتم و گفت: گفت که تازه رفتن... شا  تائو

 . م یبهشون برس  میبتون  دیشا

  ساده ی گذاشته بود و کنار در وا  بشیهمونطور که دستاش رو تو ج   هاوارد
 ... سی بود گفت: ه

و لبخند  اطی... سرش رو چرخوند سمت حم ی شد رهیتو سکوت بهش خ  همه
 .  دیا یلب گفت: دنبالم ب ر یزد و ز 

 ....می و ماهم پشت سرش رفت رون یب رفت

 ... روشن بود.دیخورد به کلمه ها چشمم 

 رو گذاشتم روش و به اطراف نگاه کردم...   دستم 

 . شدیم  شتر ی و درخششش ب  دیدرخشیم  ی کلمه ه  نی ا  ینبود ول  یخبر



و به پسر بچه به    ساد ی قرار داشت وا  ی پشت  اطیکه تو ح  یهاوارد جلو در 
 گفت.  یز یزبون خودش چ

 بلده.!   یحدسم درست بود ... هاوارد کره ا پس

لبخند مهربون سرش    هیبچه دست پاچه به تائو نگاه انداخت.... تائو با    پسر 
 رو تکون داد و دستش رو ول کرد.  

درو به دست    یکليد در آورد و قفل رو  بشیسمت در و از داخل ج   رفت
 به باز کردن. گرفت و شروع کرد 

بهشون    دی... با   دیدرخش یشدم بازم م   رهیخ   دیبرداشتم و به کلمه ها  دستمو 
 !گفتم؟ یم

 نجات بدم.  کارو یرا تونمینم  گه یو د  رنی م  نجایبگم از ا  اگه

  گ یو بعد چند نفر د  کا ی... در باز شد و اول را سادیباز کرد و عقب وا   قفلو
 .  رونی ب ختن ی همزمان ر

سمتش و محکم بغلش کردم... از   دمی دو  نه یمارو بب   نکهی شد و قبل از ا   بلند
 ذوق اشکام رو گونه هام جا خوش کردن. 

 .   نیتعادلش و حفظ کنه و دوباره افتاد زم  نتونست

 که نشد.   تیزی.... چ دیازش فاصله گرفتم و گفتم: ببخش عیسر

  



 اروم گفت: نه .. خوبم.  دادیکه چشماش رو به هم فشار م  همونطور 

 شدم و دستم رو دراز کردم سمتش.  بلند

  ایلبخند زد و دستاشو باز کرد و گفت: ب  دنم یگرفت و بلند شد .. با د  دستمو
   نجا یا ا ی... ب

ا   دمیخند ... اصوال  یبار اروم بغلش کردم و گفتم: چقدر مهربون شد  نیو 
 .یکرد یم  میپرتات عصب با چرتو  دیاالن با

 بود...   ششی از هم شتر یب  دیبه دستم نگاه کردم درخشش ها باز 

 ...  دیچ یهاوارد تو گوشم پ  یصدا

 : مراقب باش .... هاوارد

 . زدیحرفو م نیواضح بود که انگار کنارم درست تو گوشم ا   انقدر 

شدم...    ره یجدا شدم و به تائو خ   کایشد از را  جادیکه ا  یجرقه و نور  یصدا  با
 . یعصب  ی لیبود خ   یعصب

 شده بود و دستاش مشت شده.  ییطال چشماش 

 بود.   هیسا هیتوجهم رو جلب کرد.... اون  شتر ی که جلوش بود ب  یشخص 

: مرااقب باش کارال... چشمات رو باز  دیچی هاوارد تو گوشم پ  یصدا  دوباره
 کن. 



  ره یدم... مضطرب و نگران بهم خ ش  رهیچشم گرفتم و به هاوارد خ   ه یسا  از 
 شده بود.

از حد    شتر یو به دستم نگاه کردم کلمه درخشش ب   نییرو انداختم پا   سرم
هم    یترس   ی حت  زدی نم  ینگاه کردم.... حرف  کا یممکن بود... برگشتم و به را 

 نداشت.

 نبود.  دیاز کلمه ها  ی خبر چیرو گرفتم و به مچش نگاه کردم... ه  دستش

 .  دیدرخشیظاهر شده بود و نه م  نه

که اونجا    ییاز ادما   گه ید  یک ی...    شدی م   نییباال پا   تیاز عصبان  نم یس  قفسه
 شد.  هیبه سا لی کرد و تبد  ر ییتغ   افشی ق هویبود 

 چه خبره.  نجا ی من... ا  ی: خداایما

 . یزنی بهم صدمه م ی... داری کنیم   کار ی: کارال چکایرا

 هی یتم.. فکم منقبض شده بود و حت قرمز براقم بهش چشم دوخ  ی چشما  با
 .زدمی کلمه هم حرف نم

د   با سوزوندن    یک یاون    گم یدست  به  شروع کردم  و   رو گرفتم  دستش 
.. ی: ک... کارالا.... چدیجمع شد و با ترس و وحشت نال  افشیدستاش... ق

 ؟؟ ییکن یم  کار یچ

 ...    دادمیتوجه به حرفاش و ناله هاش کارم رو ادامه م  یب



م   ا یما  یصدا رو  تائو  م دمیشن یو  ازم  برگردم    خواستنی...  و  تمومش کنم 
 . ششونیپ

 استفاده کردم.  یشتر ی ب یرو یو از ن  دم یکش  قیعم نفس

  ه ی سا  ه ینبود... اون    کایرا  ی... ول سوختیگرفته بود و م   شیکامال ات  کایرا
 بود. 

 ا... بجنب. : کارال ایما

سا   نگاهم  از  دو   ه یرو  و  برداشتم  روم  با    دم یروبه  همزمان  سمتشون... 
که    ییها  هیرنگ دورمون شکل گرفت... سا  یحباب ب  هی کنار تائو    ستادنیا
بزرِگ تو دستشون رو به    یها  زهیو ن   ومدن یقرار داشتن به سمتمون م   رونیب

 .  کردیاون حباب ازمون مراقبت م ی... ولکردنیسمتمون پرتاب م

شده    د یبود و چشماش کامال سف  ستادهیکه تو مرکز حباب ا   یپسر بچه ا  به
 شدم و گفتم: کار اونه؟    رهی بود خ

 : اره ...  تائو

  تونهی... نم م یو نقشه بکش   م ی عجله کن  دیقدم جلو رفت و ادامه داد: با   چند
 تو نگهمون داره.   ن یا ادیز

دستش رو گذاشت رو بازوش و روبه تائو گفت: از پس چند تاشون    هاوارد
   ؟ یایبرم



...  شهیم  شتر یانداخت و گفت: تعدادشون داره ب   یحباب نگاه   رونیبه ب   تائو
 .  امیبتونم فقط از پس چهار پنج تاشون بر ب دیمن شا 

 .  ستی همرام ن  رکمونم یکمک کنم.... ت   تونم ی: منم م ایما

ها  از  خنجر  لباسش...  انگشتش    ی کیکوچ   یداخل کت  با  و  اورد  در  رو 
 .  ندازهی هم کارمو راه م نا یهم ی چرخوند و ادامه داد: ول

برگشتن و به من نگاه کردن.... دستم رو باال بردم و به شعله معلق    همشون
 .  دیو منم حساب کن دستم اشاره کردم و گفتم: ر  یرو 

  ی .. انگار بومدی سمت هاوارد... به تظر خوب نم  دینگاه ها چرخ  نبار یا   حاال
 بود.  سی خ شی شونی... پ سهیوا  تونستی حال بود و نم

 کرده بود.    عرق

 !  ؟ یرفتم و گفتم: خوب جلو

حالش نگام کرد و سرش رو تکون داد و دستش رو از رو بازوش   ی نگاه ب  با
 و گفت: منم هستم.    دیکش  رون یز کمرش ببرداشت و اسلحش رو ا

 شدم... لباسش پاره شده بود. ره یبازوش خ  به

و    دیخودشو عقب کش  یول   نم یرفتم و دستم رو دراز کردم تا دستشو بب   جلو
  ؟ی کن یم  کار ی گفت: چ

 نگاه بندازم.    خوام ی_ فقط .... م 



 . شنی م  شتر یو ب   شتر یدارن ب  می... بهتره عجله کن ست ی: الزم ن هاوارد

 ...  م ی کنی : با شمارش من شروع متائو

...تائو کنار پسر بچه زانو زد  ستادمیا  ا یهاوارد گرفتم و کنار ما   یاز بازو   چشم
 و شروع کرد به صحبت کردن.  

گفتم: حواست به هاوارد باشه... فکر کنم حالش   ایکج کردم و روبه ما   سرمو 
 . ستی خوب ن

 شده؟!    یخمشد و گفت: ز   رهیرو چرخوند و به هاوارد خ سرش

 زخمش رو.  نمی _ اره فکر کنم.... نزاشت بب

  ال یخ یرفته و مجبور شد ب   ن یخواست بره سمت هاوارد که حباب از ب  ا یما
 شه و به ما کمک کنه... 

 برداشته بودن.   ز ی که به سمتم خ  ییها  هیرو گرفتم سمت سا  دستام

ها   هیسا   زاشتیو نم  د یچرخی دورش م  ا یهمش به هاوارد بود... ما  حواسم 
  داد یباز با اون وضعش خودش رو خوب نشون م   ی بشن... ول  کیبهش نزد 

 .  دیجنگ یها م  ه یو با سا

 : کارررالاا...  ایما

چشم از هاوارد گرفتم و برگشتم همزمان با برگشتنم خنجر    ایما  یصدا  با
 بود برخورد کرد. م ی که تو چند قدم  یا هیاز کنار سرم رد شد و به سا  ا یما



حرفم    نی زم  یهاوارد رو   دن یبا د  یتا ازش تشکر کنم ول  ایسمت ما   برگشتم 
 سمتش.  دم یرفت و دو  ادمی

 حالت خوبه؟   یزانو زدم: هاوارد..... ه  کنارش 

 . یوری... اونو بسپار به  م ی دار از یداد زد: کارال... بهت ن  تائو

از   تونستنیبود نم   ادی رو بلند کردم و بهشون نگاه کردم... تعدادشون ز  سرم
 . انیپسش بر ب

رو صدا کردم... برگشت و بهم نگاه    ه ی وری اسمش    دمیکه فهم  یبچه ا  پسر 
 سمتم،  دیهاوارد دو   دنیکرد با د

 چطور بهش بگم مراقبش باشه.  دونستم یرو بلد نبودم... نم  زبانش

که    دونستیبلند شدم و چند قدم عقب رفتم... انگار خودش م  نی رو زم  از 
 کنه.   کار یچ

و چشماش رو بست و همزمان با باز   ستادی که نشسته بودم ا  ییجا  اومد 
 که چشماش به خودش گرفته بود،    یدیکردنش و رنگ سف 

 .  ایسمت تائو ما دمیراحت شد و دو  المیخ

 عقب....    دیباال بردم و گفتم: بر  رو  دستم 

 .  م ی ا یاز پس همشون بر ب میتون ی کارال.... نم  ادنیز  یل ی: خایما

 ... تونمیدادم و گفتم: من م   ر ییکردم و پلک زدم و رنگ چشمام رو تغ   نگاهش



 عقب رفت و گفت: مراقب باش.   ی ... کم دنم ید با

 ..  کنم ی : منم کمکت متائو

 .  ساای ... فقط عقب واین یب ی_ نه... صدمه م

 .  ایما  شیدست از مبارزه برداشت و رفت پ  یحرف چیه  بدون 

  خواستمی... نم دمیکش   قیرو گرفتم باال و چشمام رو بستم و نفس عم   سرم
 دفعه کنترلم رو از دست بدم.   نیا

  شی ها نگاه کردم.... دستام شروع کرد به ات  هیرو باز کردم و به سا   چشمام 
 گرفتن. 

سوختن...    شون یادیرنگم رو به سمتشون گرفتم و تعداد ز   ینارنج   ی ها  شعله
 . کردمی استفاده م  اد یانقدر ز رومی بود که از ن یبار ن یاول

 ...  شی ات  ی پر شده بود از شعله ها اط یح  کل

 : کارال تمومش کن...  ایما

رو متوقف کردم و به اطراف   روم یاز پشت سرم ن  ایما   فیضع  یصدا  دنیشن  با
 نگاه کردم.  

خونه بود    اط یتو ح  ه یسا  یکل   یرفت بود ول   ن یاز ب  شی ات   ی شعله ها  تمام 
 مجسمه شده بودن.  هی شب یی جورا ه یکه همشون 

 ترسناک بودن.    یلی که خ  یو زشت  اهیس  یها  مجسمه



رفتم سمت هاوارد... کنارش رو زم  برگشتم  تو    ن یو  بازوش رو  و  نشستم 
 تم.  دستم گرف 

 . اهیو س   قیاما عم  ک یزخم کوچ هی

 کردن...    شیها زخم ه یکنارم نشست و گفت: سا  ایما

 .  ست یاالن ن یکه انقدر زود روش اثر گذاشته... پس برا  ییاونجا از 

 اس... و اونو کشتم.   هیسا  هی برادر بزرگم   دمیکه فهم  یوقت  ی: براتائو

 اتفاق افتاده باشه.   نیاون موقع ا  دی: اره با ایما

شدم و    رهیرو ازشون گرفتم و به هاوارد که چشماشو بسته بود خ  نگاهم 
 مگه نه؟؟؟  دیگفتم: داروش رو دار

 !  د یچطور خوبش کن د ی... پس بلددیکرد   یهم زخم   کارو یگفت که را   تر یپ

  مون ی و به افراد زخم  می کنیجور جوشونده درست م  ه ی  اه ی: اره ... با اون گ تائو
 .  م ی دیم

 داخل.   مشی ببر دیکمک کن  دیهست  ی: خب پس منتظر چایما

نم  تائو  ... نه  و گفت:  هاوارد  دور کمر  انداخت  رو    نجایا   م ی تونیدستش 
 نشون داد. شی پ قهی که کارال چند دق  ی... با شاهکار م یبمون 

 . نجای ا زنیری... کل شهر االن م سایتنها الر  نه

 سمتش.    د یاومد نگاهمون چرخ  رونی که از داخل خونه ب  یپارس سگ   یصدا  با



 سمتش و اونو در اغوش گرفت.  دیدو  یوری

برادرمه...همون  ست ین   یزی: چ تائو در    هیکه سا  یاون سگ  به شکلش  ها 
 اومده بودن.  

 .نیتو ماش  مشیو گذاشت  رونی ب  مشی رو بلند کرد و به کمک هم برد   هاوارد

 ... کردیپارس م   یاومده بود ه رون یکه ب  یسگ از وقت اون 

سمت خونه و پارس    رفتیم  یرو بستم و بهش نگاه کردم... ه  نی ماش  در 
 .  کردیم

زخمش    م ی تا تو راه بتون  ارمیب   ییدارو   یها  اه ی ... من برم گ  د ینی: شما بش   تائو
 .  م یرو درمان کن 

 سگ رو هم ساکت کن...    ن یلطفا ا ی : واایما

 بهش گفت.. یزیو کنارش زانو زد و چ  یوری رفت سمت   تائو

   ؟یکن   یرانندگ  یگفتم: بلد  ای ازشون برداشتم و رو به ما چشم

که من تو جنگل بزرگ    یدون یننشستم... م   نی : نه... تاحاال پشت ماشایما
 شدم.  

 .  رونم ی من م  نیهاوارد بش  شی _ باشه پس تو پ

 باز کرد و گفت: باشه..   نویماش  در 



کمک کن کتش رو در   ایاشت رو پاش و گفت: بو سر هاوارد و گذ  نشست 
 زخمش بزارم.  یرو رو  اه ی.. تا راحت تر بتونم اون گ م ی اریب

... قسمت  ارهی باز کردم و کمکش کردم تا کت هاوارد رو از تنش در ب  درو 
 . دیپاره شده لباسش رو گرفت و کش

انقدر    نی است  کامال چرا  اه  و گفت:  زخمش  رو  و گذاشت  رو کند  لباسش 
 . دهیطولش م

 دنبالش..  رمی _م

 : کارال..!  کایرا

 .. خشکم زد. کای را  یصدا  دنیشن  با

نگاه    اینرفته بودم... سرم رو بلند کردم و به ما   رونیب  نی کامل از ماش   هنوز 
 شده بود.  رهیکردم... متعجب به پشت سرم خ

 . نیمحکم خورد به سقف ماش سرمو برگردونم که  عیسر

 ...  دیچ ی تو گوشم پ کا یخنده را  یصدا

 و بهش نگاه کردم... خودش بود.   رون ی گذاشتم رو سرم و اروم رفتم ب   دستمو

 رنگش و خنده دندون نماش.  یاسمون  یهمون چشما با

 مگه نه؟!    ی_ خودت



ابروهاش رو باال انداخت و گفت: نچ...    یرفت و با حالت جد  نیاز ب   خندش
 .  والمیه  هی من 

شده سرشو کج کرد و ادامه داد: االنم نقشه مرگت رو دارم    ز یر   یچشما  با
 .  کشم یم

گفتم: خفه    کردمیکه بغلش م   یخنده دستم رو از رو سرم برداشتم و درحال  با
 شوو...  

شده بود رو باال اورد و از باال سرم رد کرد تا بغلم    ر یدستش که زنج  کا یرا
 کنه.  

ابراز    ننیبی مدت داداششون رو م  هیمردم بعد    ی: خوبه واال.... خواهراکایرا
 خفه شو.   گهی ... بعد خواهر ما مکننیم  ی عالقه و دلتنگ

 ...  گهی تو سرش و گفتم: ببند د زدم

 .  یی: اخخ... وحش کایرا

تائو بودن و   شی که پ  یو رفت سمت دختر و مرد  رو دوباره باال برد  دستش
 . دیاتاق بهم بد ه ی نجای هم  شه یبرگردم ... م  خوام ی گفت: من نم

 نکنم که فرار کنم.   یو سع  زم یکمتر کرم بر  دمیم  قول

 ...  ره یم یبرادر من داره م  یول  دیداد زد: ببخش  نی از داخل ماش ا یما

 .ادی سوخته م اه یس  یکه صدا  نم ی بی: عه م کایرا



 . د یکه اونم اورد  نگو

لبخند زد و گفت:    ا یما   دنیو نگاه کرد و با د  نی خم کرد و داخل ماش  سرشو
 تالش کنم تا وقت بگذره.    دیبا شتر یب  یعن یمگه هنوز زندس؟؟  

 ..  بستنیدستات دهنت رو م   یبه بازوش و گفتم: کاش به جا زدم

 .  یشدی م  کاش الل  یگیعنق به من م   ه یخاطر  گهی : دستت درد نکنه دکایرا

 .. کاااای_ را 

 منو باز کنه.   یدستا  نی ا ادیب  یکی : باشه بابا... کایرا

 ...  م یتون ی: نمتائو

 . م ی تون ی که نم  یچ یعن ی گفت:   یجد افه یبا ق کا یرا

  روت یاز ن   ینتون  شهیکه برات بستن... باعث م   یدستبند و قالده ا  نی: ا تائو
 .  یاستفاده کن

 ؟ یبازش کن ی تونی... چراا نمنیشتیان  دونم ی: خودم م کایرا

مکث    یکه همراهشون بود انداخت و بعد کم  یبه پسر و دختر  ینگاه تائو
  تونه ی بهمون داد و گفت م  نوی... اون ا ساسیفقط دست الر  دشیگفت: کل 

 کمکمون کنه.  

رو گذاشتم رو سرم و موهام رو عقب دادم و به دستبند و قالده دور    دستم 
 گردنش نگاه کردم..



 نم من بتونم بازش کنم..  _ فکر ک 

   ؟؟یذوبش کن  یتون ی: اره.. مکایرا

 نداره.   یرو بردم سمتش و گفتم: اره ... کار دستام

 میدار   یزخم  هیاومد و گفت: اصالا حواستون هست که    رونیب  نی از ماش  ایما
 ..  نجایا

 ی جا  هی   م ی بر  نجایداد و گفت: بهتره اول از ا  ایظرف تو دستش رو به ما   تائو
 .  م ی کنیقالده م ن یبه حال ا یفکر ه یامن بعد اونجا 

 !  م؟ی قرار بد  ت یاون عنقو الو دیو گفت: چرا با   دیکش  یکالفه پوف  کایرا

 ...  کاای پشت فرمون و گفتم: عجله کن را نشستم

 و نشست...  ن یرو تو حدقه چرخوند و اومد سمت ماش چشماش 

 .  ومدنی و پشت سرمون م  نیماش  هی و تائو همراهاش  میبود  ن یماش هی  ما

  ه ی نینداشت... ع  ی عکس العمل چیمدام چشمام به هاوارد بود ... ه نهی آ   از 
 افتاده بود. دهیجنازه رنگو رو پر 

 ... جلوتو نگاه کن.   گه ی: بسه دکایرا

 شد؟؟  داتونیشما اصال از کجا پ  نم ی_ بب 

بهمون حمله    هیرو از رو قالده گردنش برداشت و گفت: چند تا سا  دستش
 نکشتنمون.  یکردن... ول 



   ن،راجا، یرج  ،ی ... روجستی ن  ادمیهم همراهمون بود اسمش    گهیدختر د  هی

 !  ش؟ی _اووف ول کن اسمشو خب بق

 اومد روجا.  ادم ی : رووجا... کایرا

اون   ی ... ولم ی ق مونداون دختره رو با خودشون بردن و ماهم تو اون اتا اره
 نداشتن و منم که....   ییرو یدوتا ن 

داد:    ر ی زنج  یدستا ادامه  و  کرد  اشاره  بهش  و  اورد  باال  رو  شدش 
 کنم.   یکار  تونستم ی...نم ی نیب یم

 که داشتم زبونم بود... تا تونسم مخشون رو خوردم.    یسالح  تنها 

 برو سر اصل مطلب.   کای: اووف راایما

ما   برگشت  به  بزرگترت    ا یو  و گفت:  انداخت  حرف    ادینگاه  وسط  نداده 
 ...؟  ینپر گران ید

 .  شدی چ نمی کن بب  فیادم تعر نیع  کا ی... را دی_ بس کن 

م  برگشت خب  و گفت:  جاش  خالصه کلگفتم ی سر  اره  رو    ی...  مخشون 
 زبونم ...    نی ریکه انقدر ش  دی دون یم  ی خوردم ول

 ....  کاااای : راام یگفت   ایبا ما  همزمان 

....  م ید یشنی و م  م ید ید یرو م  ز یهمه چ   م ی خب بابا... تو اون اتاق بود:  کایرا
 . رفتینم رونی خودمون ب یصدا  یول



  گه ید  یا  هیسا  چیه   دمیرفته بود فهم   ن یکه درخشش از ب   د یکلمه ها  دنید  با
 .. ستیتو خونه اطرافش ن 

 ... ارهیتا بتونه کمک ب  رون یب  م ی اون سگ رو فرستاد  نیهم یبرا

 ...  یبعد اون پسر کره ا که

 : تائو.!  ایما

چ  کایرا هر  حاال  و گفت:  چرخوند  حدقه  تو  رو  هستت...    یچشماش  که 
 همون . 

 .  شتونی پ  م ی درو باز کرد و ما هم اومد اومد 

 _ چرا اون دختره رو با خودشون بردن؟ 

چهرش رو عوض   تونستینداشت.. فقط م  ی خاص  یرو ی ... ندونم ی: نم کایرا
 بشه.   خوادی که م  یهرک  ه یکنه و شب

 : پس از اون استفاده کرد تا گولمون بزنه... ایما

 : گولتون بزنه؟ کایرا

کردم و اونم طبق معمول    فی افتاد رو براش تعر  کا ی که تو نبود را  یاتفاقات
 .  اوردی در م  یمسخره باز

مقصد    یقط ب که هستم کجاست... ف  نجایاصال ا   رم یکجا دارم م   دونستم ینم
 . م ی .. تا از اون خونه دور بش روندمیم



زخم    یرو   یها  اهیهم گ   ایدستبند و قالده دور گردنش بود، ما   ر یدرگ   کایرا
 بود.   یو نگران و عصب  کردی عوض م ی هاوارد رو ه

 ... خودم کل راه چشمم به هاوارد بود. خودم

 . دیدیها اونجان... صدمه نم  هیمنه.. اگه گفته بودم که سا  ر ی تقص

 نگه داشتم.  نویجلوم ... محکم زدم رو ترمز و ماش   دیچ یتائو پ  ن یماش

   کنه؟ی داره م کار ی: چایما

 ...  دونم ی_ نم 

سمتم گفتم: چه خبره؟...    ومد ی و رو به تائو که م  رونیباز کردم و رفتم ب   درو 
   شده؟ یچ

  د یبهم گفت: کجا دار  انداخت و بعد رو  نینگاه به داخل ماش   هیو    دیرس  بهم 
 د؟؟ یریم

 ...  یریم یمقصد دار ی و ب ی گازشو گرفت  ینطوری هم

 اطراف.   نی ... همشناسم ی مسافر خونه م  هیمن   

 .  ایو گفت: دنبالم ب نشیسمت ماش  رفت

 . نیتکون دادم و نشستم پشت ماش  سرمو 

  ی لعنت  یرایزنج   نی .. ام یفت یراه ب  نکهیقبل از ا  شهی : اووف خسته شدم... مکایرا
 .  یرو ازم جدا کن



   ه؟یکارال مشکل چ   شدی : چایما

مسافر    هیرو دادم: گفت    ایجواب ما   کای را  یتوجه به غرغرا  یافتادم و ب  راه
 ازم خواست که دنبالش برم.   شناسه ی خونه م

 دنبالشون؟!   یبر  یخوای... بعد م دننینگام کرد و گفت: اونااا منو دزد کا یرا

 دن.  _ اره چون... بهمون کمک کر 

 کمک کردن؟؟    دنی: چون منو دزد کایرا

 .  نشونی بهشون ندارم.... فقط به تائو اعتماد دارم ب ی: من حس خوب ایما

 رو در اورد.  ایما یرو پاش و اروم ادا دیشدش رو کوب   ر ی دست زنج کا یرا

 ...  حسود  یو گفتم: ا دمیخند افشیق دن ید با

 !  ؟ ی: چایما

 ... تو به اون جنازه برس.  یچ ی: ه کایرا

 . شمی م  ادهی... پ م یرسی: باالخره که م ایما

بازم بهش    نم ی رو بهش بگم... بب  یکه زد  یی.... حرفا ادیهاوارد به هوش ب  اخ
 جنازه.   یگ یم

 منو بترسونه.   خوادیمثال م  شونه هاش رو باال انداخت و گفت: بگو.. کا یرا

 ؟ یترسی: نم هاوارد



وحشت از جاش تکون خورد و برگشت سمت    رو بست و با  ششین   کایرا
 عقب... 

 رو نگه داشتم و به سمت صدا برگشتم.  ن یماش

 چرا زنده اس؟   ن یخدا.... ا  ا ی: کایرا

و نشست    د یکه دستش رو بازوش بود.. خودش رو باال کش  یدرحال   هاوارد
 چشم دوخت و گفت: جنازه اره؟   کایبه را  شیآسمون  یو با چشما

گفت جنازه؟ اخ   یک   ه؟؟یآب دهنش رو قورت داد و گفت: جنازه چ  کایرا
  گمیم  نای به ا  یخوشحالم... ه  یزنده ا  نکهی چقدر از ا  یدون یجون نم   یهاو 

 که.   دنی. گوش نمیزی چ  یدامپزشک شیپ   مشی ببر دیگاز بد

 با خنده گفت: دامپزشک؟   ا یما

....  واناته ی ح  یو در اورد و گفت: عه.. دامپزشک برافکر کردن ر   یادا  کایرا
 . زنهیم  یوحش  کمی اخه نه که چشم قشنگمون 

 اونا بتونن درمانش کنن.  دیشا  گفتم 

 شد.  رهیگرفت و به من خ  کایکه رو لبش بود چشم از را   یبا لبخند هاوارد

 ؟ یدستش اشاره کردم و گفتم: خوب  به

با تکون دادن سرش به نشونه مثبت جوابم رو    ی حرف  نکه ی ا  بدون  بزنه... 
 داد.



   هوشم؟ یچند وقته که ب   م؟ی ری: کجا مدی پرس  ای رو ازم گرفت و روبه ما  نگاهش

 .  کنم یم  ف ی... من براش تعریفتیبهم اشاره کرد و گفت: بهتره راه ب  ا یما

 گفتم و راه افتادم.   یا باشه

 رو عوض کنم.  لباسم  دیبرم خونه.... با  خوام ی: م هاوارد

 ...  م یست ی ن ایتالینگاهش کردم و گفتم: ما تو ا  نهی آ  از 

... حافظم  دونم یبه چشمام زل زد و گفت: م   نه ی رو بلند کرد و از داخل ا  سرش
 رو که از دست ندادم.

 .  برم خونه... بزن کنار  خوامی م  یول

 .  دیبر  دیری... بعد هرجا م دی: اول قالده منو باز کنکایرا

 .  ادیم  ی لیزد و گفت: نه بزار بمونه بهت خ یخند شی ن هاوارد

 هاپو.   ادیم  شتر ی : به تو بکایرا

 .  نویدستش رو از رو بازوش برداشت و گفت: گفتم.. نگه دار ماش  هاوارد

 مسافر خونه ..  هی  م ی ر یم  م ی _ چرا؟! دار

 : نگه دار..  هاوارد

 ی خوب نشده که بخوا  یگفت: تو حالت انقدر  یرو به هاوارد با نگران  ایما
 ... یکن  یرانندگ



م   هم به کشتن  بده کارال    یدیخودتو  ادرس  مارو... هرجا که هست  هم 
 .  برتمونیم

 نزد.  یحرف یبهم انداخت... ول یدوباره نگاه نهیاز داخل ا  هاوارد

 خمارش گرفتم .  یرو از چشما   نگاهم 

 رو نگه دار.   نی: ماش دیچی تو گوشم پ صداش

آ   ارم یاخت   انگار  از  و  چرخوندم  سرمو   نبود...  خودم  نگاه    نه یدست  بهش 
 . خوردی کردم... لباش تکون نم

 ... شدی صداش مدام تو گوشم اکو م  یول

با صدا  نوی رو کم کردم و ماش  سرعتم  به خودم    نیدر ماش  ینگه داشتم... 
 ... چطور؟  خواستم ی اومدم... چرا نگه داشتم؟؟ من نم

 .  یکردی گوش م  ینجوری: کاشش به حرف منم ا اکیرا

 ... م..من نخواستم که..  ی کردم و گفتم: ول  نگاش

 . رونی هاوارد دور بازوم حلقه شد و منو کشوند ب یسمتم باز شد و دستا در 

گره خورده بهش نگاه کردم و گفتم:    یو با ابروها  نشیخوردم به س   محکم 
  ؟یکارو کرد  نی...  چطور ا یتو مجبورم کرد

  یی کارا  کنم ی.. مجبورت م   یدفعه گوش ند ن یکج کرد و گفت: ا  یکم  سرشو
 که...    یرو کن



خوشت    د یاز رو چشمام سر خورد و رو لبام موند و ادامه داد: شا  نگاهش
 .  ادین

چطور   ای  یکن یم   کار ی... چدونم یو گفتم: نم دمیکش  رونیرو از دستش ب  بازوم 
 .ی شی بارت باشه وارد ذهنم م نی اخر ی. ول یدیانجامش م

 نشستم.  ایزدم و در عقب رو باز کردم و کنار ما  پسش

 رو روشن کرد. نیهم نشست و ماش  هاوارد

بهش    ی توجه ا  ی... ول کردمیرو خودم حس م  نه ی رو از داخل ا  نشی سنگ  نگاه 
 .  کردمینم

   ؟؟یخوب ی: ه کایرا

 حرف رو روبه هاوارد زد. ن یسمت صداش... ا برگشتم 

ج کردم و بهش نگاه کردم... صورتش عرق کرده بود و اصال خوب  ک  سرمو
 . ومدی به نظر نم

 .  یکن  یکه رانندگ  یستی ن ی تی .. تو وضع: گفتمم ایما

لطفا برو همون    یریبم   یخوای رو به هاوارد گفت: اگه م  زونیاو   افه یبا ق  کا یرا
 ... من جوونم ارزو دارم...  ریعقب بم 

با ترس دستش رو اورد باال و ادامه    کای برگشت و بهش نگاه کرد... را  هاوارد
 ...  رریبم  نجایداد: باشه باشه... اروم باش. اصال هم 



 .  دیو گفت: خوبم... نگران نباش د یکش  قینفس عم هاوارد

 .  برمای گرفت و گفت: زبونت رو م  شگونین  کارویرا  یبازو  ا یما

..خواهر برادر  ی: اخخخ... وحشدیدستش رو گذاشت رو بازوش و نال  کا یرا
 لنگه همن. 

.... اون خانم و مهربون.. تو پررو و  دیست ی ن  هیتو و کارال اصال شب   ی: ولایما
 ادب.   یب

 ...    م یدار  یباشه ظاهر خوب یبهم چشمک زد و گفت: هرچ  کا یرا

سوخته... داداشتم که با اون   اهیس  ؟؟؟یینگاه کرد و ادامه داد: تو چ   ا یما  به
 .  زارهیگفتن نم  یبرا یحرف  شی دماغ خرطوم

 ..  کای حرفش خندم گرفت و گفتم: را از 

 .. دروغه؟  هیرو تکون داد و گفت: چ سرش

ن  دستش به  و  و کج کرد  و گرفت  هاوارد  صورت  و  دراز کرد  رخ    می رو 
 دش گرفته بود.هم خن  ا ی... مامشید یدیم

 .  دهی... کل صورتش رو پوشش م نیبب  ا ی: بکایرا

 .  دمایبچه...کار دستت م ر ی عقب و گفت: اروم بگ دی سرشو کش هاوارد

پوچ ... تو    یدایبرگشت سرجاش و گفت: همش تهد  نهی دست به س  کا یرا
 فعال به کشتنمون نده.  



 .  یریکه بم   دمی: صدات رو بشنوم... بهت قول مهاوارد

 گفت.   یزیلب چ  ر یاداش رو در اورد و ز  کا یرا

 ...  یریمی به هاوارد نگاه کردم و گفتم: بعدشم تو م نهی ا از 

لب هاش تکون بخوره دوباره صداش تو گوشم    نکهی شد و بدون ا  رهیخ   بهم 
   ؟ی: مطمئندیچ یپ

نار پام و تو ذهنم گفتم: اره...  ک  یرو صندل  دمیرو مشت کردم و کوب   دستام
 .  کنم یخاکسترت م  ی دست بهش بزن

 زد و نگاهش رو ازم گرفت...  لبخند 

گرد شده اول به دست هاوارد بعد به صورتش نگاه کرد و    یبا چشما  کا یرا
   د؟ی... اون عقب جا دارایگفت: ما

 سرجات.   نی خندش و خورد و گفت: نه... بش  ا یما

ز عقب کشبد    ی خودش کم   کا یرا قشنگ  ... چشم  اخه  خوب    اد یو گفت: 
   نه؟ یب یمنو کارال م  د یشا   ست؟ یها توهم زا که ن   ه یزخم سا  ن یا  گمی.... مزنهینم

 ...  کاااای_ راا 

 . دیخند  هاوارد

  گهی ... اسم دکااایرا   شهی م  یبرگشت سمتم و گفت: تو هم که ... هرچ   کا یرا
 ؟ یست ی بلد ن یا



 ... گهید قته یحق خب

 .. ببند.  کاای: را دمیدندونام غر  یحرص از ال با

 اه.  خورهی داره از اسمم بهم م   گه یسر جاش و گفت: حالم د برگشت

 گذشت.  کایرا  یایبا مسخره باز  ر یمس   کل

  کیدار کوچ   اطیخونه ح  ه ی...  م ی دیرس  گفت یکه هاوارد م  ییبه جا   باالخره 
 بود. 

 . م ی شد ادهی پارک کرد و پ رون ی رو همون ب ن یماش

 به کمک نداره.  یاز ی رفت سمت هاوارد تا کمکش کنه ... به نظر من که ن  ایما

 . یکمکش کن   ذارهیهم نم  یُغده که بخوا  انقدر 

 شدن.   اده یو پشت سر هاوارد پارک کرد و پ  دیتائو رس  ن یماش

 گهید  نجا یرو گرفته بود اومد سمتم و گفت: ا  یوری که دست    یدرحال  تائو
 کجاست؟ 

 ...!  دییای شد شما پست سر ما ب قرار 

 بره خونش.  خوادی_ خونه هاوارد... گفت که م 

 .  هم خودش پشت فرمون بود  نجای ا تا

 .  دیو جابه جا شد  دی... نگه داشتدمی: اره د تائو



لعنت   کایرا و گفت:  برداشت  دور گردنش  قالده  رو  از  رو  واقعا  یدستش   ..
 . دیباز کن نارو ی ا دیخوا ی نم

 .  م یکن ی م شیکار  هیداخل... اونجا   م ی بر ا یرو گرفتم و گفتم: فعال ب بازوش 

 : اووف... باشه. کایرا

  اطیح   هیو تائو و دوستاش هم پشت سرمون اومدن داخل.    میخونه شد   وارد
 . یاه یگ  چیبود .. بدون ه  کیکوچ 

 بود.   اطیچند تا بوته خشک شده گوشه ح  فقط

و    د یخودش رو عقب کش  کای اازشون گرفتم و رفتم سمت پله ها... ر   چشم
 دوباره افتاد به جون قالدش. 

اندازه اتاق    قایدق  ک یکوچ   ییرا یپذ  هیپله ها باال رفتم و وارد سالن شدم...   از 
 خوابم تو خونه هاوارد بود. 

 قرار داشت.   ز یم   ر یکه وسط مبل ها ز  کی فرش کوچ   ه یو    یدست مبل راحت   هی

 رو چرخوندم و به اتاق خواب ها نگاه کردم... دوتا بودن.  سرم

 . نم یداخلشون رو بب  تونستم ی بسته بود و نم درشون 

وقت بود که گرما به    یل یخونه هم انگار خ  نیهوا سرد بود و ا   شینطور ی هم
 بود.  دهیخودش ند

 که کنج خونه قرار داشت لبخند زدم و رفتم سمتش.   ی ا نهی شوم دن ید با



که کنارش بود برداشتم    ینشستم و چند تا چوب از سبد اهن  نیرو زم  کنارش 
 و انداختم داخلش. 

خشک    یرو گرفتم سمتشون و گرما و حرارت خودمو به اون چوب ها  دستم 
 . دمیو سرد بخش

 بلند شدم. نی اتش لبخند زدم و از رو زم ی شعله ها دن ید با

شده بود،    رهیمبل نشسته بود و بهم خ  یهاوارد که رو   دنیو با د  برگشتم 
 لبخندم رو خوردم. 

گفتم:   کایوارد خونه شدن... رفتم سمتشون و رو به را   هیهمراه تائو و بق  کا یرا
 ذوبش کنم.   تومی م  نم ی ولش کن... بزار بب

رو برداشت و مشت شده گرفت جلوم و گفت: خداروشکرر... باالخره    دستش
 .  یکمکش کن   دیو با یهم دار  یافتاد برادر ادتی

  ی دستاش رو تو دستم گرفتم ...  با سوزش  نیب  ر ی چپ نگاش کردم و زنج  چپ
 ولش کردم و عقب رفتم.  ع یشد سر  جادی که تو دستم ا

 ستم کاامال سوخته بود . جمع شده به دستم نگاه کردم... کف د افهیق با

   ؟؟؟ی: خوب  هاوارد

 نگاه کردم.  کای کردم و سرمو به نشونه مثبت تکون دادم و به را  نگاش

 بهش دست بزنم؟   تونم ی.. چرا نمه؟؟؟ یچ گه ید ن ی_ ا



و کم   دستش قالده  سمت  برد  فقط    دشیکش  نییپا  ی رو  اون  و گفت: 
 .  دمیکش  یهمه مدت چ  نیمن ا  ن یدستته... بب

 شدم. رهیگردنش خ  به

 تا دور گردنش سوخته بود و رد قالده مونده بود.  دو 

   ؟یمن.... چرا نگفت  ی: خداایما

دارم    دیکرد  دامونی رو ول کرد و گفت: نگفتم؟؟... از اون موقع که پ   قالدش
 .  دیاز من جدا کن  نارو ی که ا  گم یم

بودم...   شی خودم ات نکهی دست زدم، با ا رشیسمتش و دوباره به زنج رفتم 
 تجربه سوختن نداشتم.   چوقتی و ه

خ  ی درک کنم که سوختن چه حس  تونستم یم   نبار یا  یول   ی لیداره... حس 
 ...  هیبد

 جدام کرد.  کا یرا  از 

   ؟؟یکنیم  کار یو به هاوارد نگاه کردم و گفتم: چ  برگشتم 

 .  دمی: جونت رو نجات م هاوارد

 دادم عقب و گفتم: من خوبم...  هولش

 .  م یبازشون کن  دیها و گفتم: با   ر ی رفتم سمت زنج دوباره



ا   مچ و گفت:  رو گرفت  دار  ینجوریدستم  به کشتن   ینه...  رو  خودت 
 ... یدیم

 رو نگاه کن... پر از خونه.    دستات

 نکنم.؟   یکار  ی.. توقع دارکشهی ... برادر من داره درد مست یی _ براام مهم ن

 . ست یراهش ن  نیکه ا  م ی گی: نه.. ما فقط م ایما

 .  دینی بی جفتتون صدمه م ینجوریا

 ؟یکن یاومد سمتمون و گفت: چرا از عقب تر امتحان نم تائو

 دستم خوب شه.   ی سوختگ  دی.. با تونم یدستام نگاه کردم و گفتم: فعال نم  به

 ..!کنهیرو حس م  یمتعجب گفت: جالبه ...اتش هم سوختگ   تائو

... نی . اینه اونطور  ی ... ولکنهی مرو از دستام گرفتم و گفتم: اره حس    نگاهم
 فرق داره.  یلی خ نیا

  یخوای ... تو مکنهیمکش داره و جذبت م   هینگاه کردم و گفتم: انگار    کایرا  به
 بهت...   چسبهی هم اون م ی ولش کن

از من    رارو ی زنج  نی حرفا ا  نیا  ی... جارهیگی : اره انگار داره جونت رو مکایرا
 .  دیجدا کن

با اون بازش    می بتون  دیتبر هست... شا   ه ی  اط یجلو اومد و گفت: تو ح   هاوارد
 .  م ی کن



ا   کا یرا با  اره...  اشاره کرد و گفت:  تائو  به  و  بادوم  نیعقب رفت    ی چشم 
 .  م ی ریم

 دستت رو قطع نکنم.   دمیلبش کج شد و گفت: نترس... قول م  هاوارد

 ..  ادی نگام کرد و گفت: کارال هم باهامون م کا یرا

تنها    ی وحش  ن یرو اروم کرد و رو بهم ادامه داد: تورو خداا منو با ا  صداش
 نذار  

 ..  م یبر  ای تکون دادم و گفتم: ب سرمو 

 . م ی شد اطیو هاوارد وارد ح  کایمن و پشت سرم را   اول

افتاده بود    نیخشک شده رو زم  یکه کنار بوته ها  یرفت سمت تبر  هاوارد
 و خم شد و برش داشت..

 تو بلند کردنش مکث کرد... دستش هنوز کامل خوب نشده بود.   ی کم  یول

 بهتره تائو انجامش بده!   دی_ شا 

تکون داد و گفت:    یبرگرده سمتمون سرش رو به نشونه منف   نکهیا  بدون 
 .  تونم ی نه... خودم .. م

رو گذاشت رو بازوش تلو تلو    گشیدست د  ...زدیم   ده یبر  دهیرو بر  حرفاش
 . خوردی م



شا   دمیدو  و گفتم:  پشت گرفتمش  از  و  با   دیسمتش  واقعا  تائو    دینه... 
 انجامش بده.  

 .  شهی نم م ی زیبهم چشم دوخت و گفت: نترس چ شیی ایخمار در  یچشما با

 نگهش دارم ...  تونستمینم  ییرو انداخته بود روم و تنها  شینی سنگ

 .رفتی از دستش افتاد... داشت از حال م تبر 

ناکارش    یبغلش رو گرفتم و گفتم: تو نه... من نگران برادرمم که نزن   ر یز
 .  یکن

 کرد و گفت: درسته.    یبستش خنده ا یچشما با

 ب...   یچ  یتو چهارچوب در قرار گرفت و گفت: صدا ا یما

خمش رو  ز   ی سمتمون و گفت: واا  دیهاوارد حرفش رو خورد و دو  دن ید  با
 داخل..   مشیبه کل فراموش کردم. کمکم کن ببر 

 کالفه گفت: اوووف... بازم اول اون؟!    کایرا

 ..  کاای: ببند را ایما

از کنار در کنار رفت و رو بهم گفت: نگران نباش... من تمام تالشم رو    تائو
 رو باز کنم.   ر ی... تا اون زنج کنم یم

داخل    م یهاوارد رو برد   ایراه ما لبخند زدم و از کنارش رد شدم و به هم   بهش
 . مشیخوابوند نیزم  ی جلو تر رو  یو کم 



  یمبل گرفت سمتم و با زبون کره ا  ی که همراه تائو بود کوسن رو   یدختر
 گفت.   یزیچ

برا  تونستم یم   یول  دمی فهم   ینم  حرفاش بزنم  ز  نکهی ا   یحدس  سر    ر یبزارم 
 هاوارد بهم داده. 

از کوسنارو برداشتم و جفتش رو باهم    گهی د  یک ی  م ی گرفتم و از مبل کنار   ازش
 سرش.   ر یگذاشتم ز 

 .کردی سر و صدا م یداخل اشپز خونه کل ا یما

 . ادی منتظر بمونم تا ب   تونستم یفقط م  کنهیم   کار یچ دونستمینم

 .شدی داشت خوب م  یکرد ول   یدستام نگاه کردم... درد م  به

  کا یرنگ رو کنار زدم و به را   د یشدم و رفتم سمت پنجره... پرده نازک سف  بلند
 شدم.  ره یو تائو خ 

  ی نرده ها  یدستش رو رو   ن یب  ر ی دستش رو مشت کرده بود و زنج  کا یرا
 پهن و کلفت کنار پله ها گذاشته بود.  

کج شدن    یاز ذره ا  غیدر  ی ... ولزدیها ضربه م  ر یپشت هم با تبر به زنج  تائو
 دادم.. رون یب ی شکستن. نفسم رو با ناراحت ای

 رو ازشون گرفتم و برگشتم سمت هاوارد.  سمیخ  نگاه

  ی که درست کرده بود رو رو   یمحلول  ایجون وسط خونه افتاده بود و ما  یب
 . زاشتیبازوش م 



 به خاطر منه.  ی... همه چ رهینم  شی خوب پ ز یچ  چیه

و آواره شدن    ا یخونه شدن ما  ی ب...  کا یرا   دن یشدن هاوارد، درد کش   ی زخم
 تائو و دوستاش.. 

 کنم.   م ی تسل   سای برم و خودم رو به الر  خوادی وقتا دلم م  یبعض 

 ... شهی بعد از بدست آوردن من تموم نم دونم یم  یول

 .  گهید یو قدرت ها روی دنبال ن گردهی داره و اون م ادامه

 !  ی کمکم کن  شهی: کارال... مایما

 سمتش و بهش نگاه کردم...  برگشتم 

 اغشته به اون محلول بود.  گشی و دست د کیدستش کاسه کوچ هی

 سمتش و گفتم: اره..   رفتم 

  شیچ یکه مشخص بود خودش ق  یرنگ  دیبلند شد و به پارچه سف  ن یرو زم  از 
ا به  و  م  ن یکرده  و گفت:  اشاره کرد  اوردتش  در  رو    خوامی شکل  زخمش 

 .  یببند

 .  کنم ی: باشه.. من حلش م تکون دادم و گفتم  سرمو 

 سمت اشپزخونه.. چشم ازش برداشتم و کنار هاوارد نشستم.  رفت

 رنگ رو دستم گرفتم و اروم دور بازوش بستم.   دیسف  پارچه

 .  ستیتو ن   ر ی : تقصهاوارد



 صداش سرم رو بلند کردم و متعجب بهش چشم دوختم.   دنیشن  با

زخم   چشماش  و گفت:  باز کرد  دوباره  و  تقص  شدن  یرو بست  تو    ر ی من. 
 ها اونجان.   هیسا  دونستم ی... م ستین

 بگم.   یزیمنم نخواستم چ  یول

 ؟ یدونست ی: م دمیتر از قبل نگاهش کردم و پرس   متعجب

   چطور؟

   ؟یکنیفکر م ی : خودت چدیچی تو سرم پ صداش

  یتون یقدرت توعه درسته؟ تو م  نیشدم و گفتم: ا  رهیبستش خ  یلب ها  به
 !  ؟ی و کنترلشون کن یوارد ذهن ادما بش 

 شدن..   ادیرو بست و گفت: سواالتت ز  چشماش 

 .!  یدیبهم نم یجواب  ی _ اره ول

 و بلند شدم.   دم یکش  قینزد... نفس عم ی حرف چیه

 بودن نگاه کردم.  ر ی و تائو که هنوز درگ  کای شدم و به را اطیح واد

   ره؟یم  شی رفتم و گفتم: چطور پ  نییپله ها پا از 

 .  شکنهی: افتضااح... نم کایرا

 .  ادی در نم ینجوری... ا دسیفا  ینفس زنان تبر رو انداخت و گفت: ب تائو

   م؟ی که چطور بازش کن  دیدینپرس  سای : از الرکایرا



اونجا    متیببر  یبهت .گفت که وقت  مشی : نه... اون گفت که فقط ببندتائو
 . کنهیخودش بازش م 

 .  ادیدر ب دیبا  یجور هی...  م ی براش بکن  یفکر هی  دیرو تر کردم و گفتم: با  لبم 

 ..  : اروم باش کارالتائو

ب   ا یما  یصدا جلب کرد:  خودش  به  رو  هممون  هاوارد    دیای توجه  داخل 
 کارتون داره..  

 چشم قشنگهه...   نیاز ا  م یکش ی م  ی: هرچکایرا

 به اون داره؟! ی_ چه ربط

که    ینی بی م  ی....ولهیامن  یخونه شد و گفت: اون گفت که خونش جا  وارد
 .  دنیراحت دزد  یل یمنو از اونجا خ

 خودته.   یعرضگ  ی: اون از بهاوارد

چپ چپ نگاش کرد و خواست جوابش رو بده که بازوش رو گرفتم و   کایرا
 با چشم و ابرو بهش فهموندم که ساکت باشه.  

م  هاوارد سمت  رفت  پذ  ز ی اروم  ول  یی رایوسط  رو گرفت  اش    ی و گوشه 
 . ارهیبه دستش فشار ب  ادیز  تونستینم

بلند کنه... از چهرش مشخص بود    زو یاون م  یی داشت تنها  یسع   همچنان
 .  کشهیکه درد م



 ذهنم گفتم: مغرور..   تو

 تو مغزمو.  ی بشنوه صدا  تونه یکه م   دونستم یسمتم و نگاهم کرد... م  دیچرخ

   ؟یو نگام کن  یس ی همونجور وا یخوایانداخت و گفت: م  ی تائو نگاه به

 . نییو سرمو انداختم پا   دمیخند

 شد.  رهی خ  نیکنار گذاشتن و هاوارد خم شد و فرش رو کنار زد و به زم   زو یم

را  متعجب ما  کای با  نگاه   ایو  به هاوارد چشم    م ی انداخت  یبه هم  و دوباره 
 . م ی دوخت

 احت درشون اورد.. ر   یلیتخته چوب ها و خ   یرو برد ال دستش

فلز  ی کم و به شئ  رفتم  زم   رشی که ز  یجلو  انگار به  نگاه کردم...    ن یبود 
 بود.  دهیچسب

 دستش رو باال برد و وسط اون شئ قرار داد. هاوارد

 در بود!!   هیدستش سبز رنگ شد و درش باز شد... اون   دور 

 !  ه؟یچه کوفت  گه ید ن ی: اایما

 .  دیا یوارد شد و گفت: دنبالم ب  هاوارد

ها  پشت  پله  از  و  وارد شدم  مارپ  یک یکوچ  ی سرش  به صورت  قرار    چیکه 
  ی و تائو هم وارد اون اتاق مخف  ایو ما  کایرفتم و پشت سرم را  ن ییداشت پا

 شدن. 



بزرگ بود و    ی لیباال بود... خ  یی رایده برابر پذ  نجایاطراف نگاه کردم.... ا   به
 راه رو داشت.   یکل

 . م ید یاز راه رو ها شد و منم دنبالش رفتم... به انتهاش رس ی کی وارد   اوارده

  ز یچ  ییکمون و نارنجک و کل   ر ی مختلف و ت ی بود.. اسلحه ها زاتیاز تجه  پر 
 .  گه ید یها

 .  هیی.. عجب جاولی سوت زد و گفت: ا کا یرا

 کراسبو و برش داشت و گفت: چه خفنه...    رکمانیسمت ت رفت

 ک یو همزمان با برگشت هاوارد سمتمون هول شد و شل سمت هاوارد    گرفت
 کرد. 

 برخورد کرد. وار ی درست از کنار سر هاوارد رد شد و به د ر یت

 چشم دوختم.   کا یگرد شده به را  یرو از جلو دهنم برداشتم و با چشما  دستم

ت  همونطور  بود  باال گرفته  رو  دستاش  و    رکمانیکه  جاش  سر  رو گذاشت 
 گفت: از دستم در رفت... 

بار اروم پلک زد    هی فقط    یباهاش برخورد کنه ول   یداشتم هاوارد عصب  توقع
 جلو.    ایو گفت: ب

برعکس حرف هاوارد عقب رفت و گفت: اممم.. نه فکر کنم باال بهم    کایرا
 داشته باشن   از ین



  ی فت: نه اونا به کس رو گرفت و به جلو هولش داد و گ  کایاز پشت را   ایما
 ندارن.   از ین

بود و چرخوند سمت    ز ینسبتا بزرگ که رو م   یکنار رفت و دستگاه   هاوارد
 و گفت جلوتر. کا یرا

ا   ر ی ت   ه ی: داداش  کایرا نداره... اصال ب  ن یکه  با همون بهم    ا یحرفارو  تو هم 
 کن.    کیشل

پا  هاوارد رو  و گفت: خ  نییسرش  رو خورد  و خندش  حرف    ی لیانداخت 
 بستن دهنت کنم.    یهم برا یفکر  هی  دی.. با ین ز یم

 خودم دهنمو ببندم.   دمی: تو دستام رو بازز کن قول مکایرا

  گه ید  ن یو به دستگاه اشاره کردم و گفتم: ا  سادمیوا   کا یزدم و کنار را   لبخند 
 ه؟یچ

 .  ینستیخطرناکه.. بهتره جلوش وا  یل ی.. خ زری : لهاوارد

هست چرا   گهید  لهی وس   یکل   نجای قدم برداشتم و کنار رفتم و گفتم: خب ا  هی
   ؟یدستاش رو باز کن  یخوایم  ن یبا ا

  شهی انداخت و گفت: چون با اونا فقط م  یداخل اتاق نگاه گذر  ل یوسا  به
 دستشو باز کرد. 



جلوش کش   ی دست دستگاه  ول  دیرو  داد:  ادامه  قالده    ی و  باز کردن  واسه 
..  دیحواستون رو جمع کن   دیبا  ی. ول م یامتحان کن   م ی تونی م  ن یگردنش فقط با ا 

 همتون. 

رو از وسط نصف    رهیکه جلوش قرار بگ  یزیخطرناکه هرچ  یل یخ  گم یم   دوباره
را کنهیم م کای.  م  ه ی  دونستم ی:  فکر    که ی ت  کهیت   یول   ..رمیمی روز  بهش  شدن! 

 نکرده بودم.  

   گه؟ ید  ی باهاش کار کن  ی: بلددمیگرفتم و رو به هاوارد پرس  کایرو از را   نگاهم 

 خمارش بهم چشم دوخت و گفت: خودم ساختمش.  یچشما با

  ؟یو گفت: تاحاال امتحانش کرد   دیرو دستگاه کش ی دست ا یما

   م؟ی سواال زودتر تمومش کن ن یا یجا ست ی: بهتر نهاوارد

  ن ی فقط زودتر ا  دی کنی و گفت: ارهه... هرکار م  سادی دستگاه وا  یجلو  کایرا
 .  دیزالو هارو از من جدا کن

 ..  نستاایعقب ترر.. و جلوش هم وا   ی: برو کمهاوارد

 اومد سمتم و دستاش رو گرفت رو به دستگاه.  کا یرا

   ؟ یدستگاه رو روشن کرد و گفت: آماده ا هاوارد

 : تو عمرم انقدر اماده نبودم... بجنب.  کایرا



  یکه رو   یگرفت و دکمه زرد رنگ   کایسرشو تکون داد و چشم از را   دهاوار 
 دستگاه بود رو فشرد.

  کا یرا   ر ی به زنج  میزد و مستق  رونیدستگاه ب   یسبز رنگ از قسمت جلو  زر یل  هی
 برخورد کرد...  

 .  دهی.. انگار واقعاا جواب مشدنیها نگاه کردم.. داشتن ذوب م  ر یزنج به

 توجه هممون جلب کرد. کای را  یناله ها یصدا

ها انگار بهش وصل    ر ی... اون زنج ومدی کردم..اصالا خوب به نظر نم  نگاهش
 . کردنیکه انگار داشتن دستش رو قطع م  کردیاز درد ناله م  یبودن و طور

 سمت هاوارد و گفتمم: خاموشش کن...   برگشتم 

 .  دهیاب منگاه، داره جو  رارو ی. زنج شهی نم  شی زی: کاارال.. اروم باش.. چهاوارد

بهش چشم دوختم.. لبم رو به    ی و با استرس و نگران  کایسمت را  برگشتم
 .  ستی ن یزی.. چ ستی ن  یزیدندون گرفتم و زمزمه کردم: چ

شده    یخ ی  یآب   کردی استفاده م   روش یکه از ن  یوقت   ن یدرست ع   کا یرا   ی چشما
 بود. 

   .ومدی دستاش نگا کردم... از درد مشت کرده بود و از دور مچش خون م به

   ه ی_بسههه.. کاف



با برخورد دستم به    یسمتش و بازوش رو گرفتم تا بکشمش عقب ول   دم یدو 
اون درحال داد زدن    نیبازوش ... دردش به منم منتقل شد و حاال من هم ع 

 بودم. دن یو زجر کش

 .شکستنی داشتن تمام استخوان هامو همزمان باهم م انگار 

صدا  دندونام باز کردم...  رو  چشمام  و  دادم  فشار  هم  به  رو    ا یما  یرو 
 .  دمیشنیم

 اونم قرمز شده.   یمن... چشماش... چشما   یی: خداایما

 .  ی: بهتره خاموشش کن تائو

 کمتر شد.   کای: نه... درد را هاوارد

 . ریبگ  کارو ی.. تائو دست را میر یدردش رو بگ م ی تون یما م  یعن ی  نیا

و دوتا دستش رو جلو اورد و    دیکش  ق ینفس عم هیو   سادی روبه روم وا تائو
 رو گرفت. کای را گهید یمن بازو   نیع

  ن ی.. انگار به اون هم شک وارد شد و اونم عکایبا برخوردش با را   همزمان 
 . کردی من دردش رو حس م

بهتر از قبل    یول  دیکش یچرخوندم... هنوز هم درد م  کایرو به سمت را  چشمم 
 بود. 

پا  چشماش بود  انداخته  رو  بود و سرش  به سخت  نیی رو بسته  نفس    یو 
 .  دیکشیم



 . نجایا  ایب  ای... ما ستی ن ی : کافهاوارد

 تموم شد... دکمه قرمز رنگو بزن.   هروقت 

 سرش رو تکون داد و گفت: باش.. باش.    دیبا ترد ا یما

  یو دستاش رو رو   سادی وا  کا یهم بهمون ملحق شد و پشت سر را   هاوارد
 قرار داد. کا یرا  یشونه ها

 روشن.  یلی روشن شد.. خ ی رنگ عوض کرد و آب چشماش 

 داره.    رو یما ن   نیحق با من بود، اونم ع  پس

ا  کایرا و ما دورش  با   م ی بود  ستادهی وسط بود  و بهش متصل شده بودم.. 
 رو سرمون.  م ی زجه هامون کل اون فضارو گذاشته بود یصدا

و به عقب پرت    م ی جدا شد   کایپاره شد و همزمان هرسه تامون از را   ر ی زنج
 . م یشد

 . نی به قفسه اسلحه ها برخورد کردم و افتادم زم  محکم 

 بلند شدن هم نداشتم.  ینا یتمام جونم رو گرفته بود... حت یبد درد

شدم.. دستبند و قالدش هر دو باز شده    ره یخ  کا یرو بلند کردم و به را   سرم
 بود. 

 شده بود.  ل یتبد یبه مشک  یقالده از نقره ا  رنگ

 رو دراز کردم و از قفسه ها گرفتم و بلند شدم.   دستم 



اومد.... دستم رو بردم سمت    یخون م  شی نی افتاده بود و از ب  نیرو زم  کایرا
 و بعد به انگشتم نگاه کردم... قرمز بود.   م ی نیب

 .  نطوریبود .. تائو هم هم   یاونم خون ین یسمت هاوارد... ب دیچرخ هم نگا

  ی اه ی داشتم و چشمام مدام س  جهی رسوندم سر گ  کایخودم رو به را  یسخت  به
فقط لب زدم: زنده اس... مگه    نمی کامل صورتش رو بب  تونستم ی.. نم رفتیم

 نه.  

 . کشهیبرگشت سمتم و گفت: اره.. اره نفس م  ا یما

 از حال رفته.   فقط

 انداخت و گفت: شما هم انگار... خوب به ن...   ی تائو و هاوارد نگاه به

 تار شد. دم یو د  دمیصداش رو نشن  گهید نی برخوردم به زم با

 شدم.  ره یرو اروم باز کردم و به سقف خ  چشمام 

بردم و گذاشتم رو سرم...  دستم  باال  بلند    هیتک  گمی به دست د  رو  و  کردم 
 شدم.

 تخت.  ی اتاق بودم.. رو  تو

 انداختم.  نییرنگ رو کنار زدم و پاهام رو از تخت پا   ینازک کالباس  پتو 

..  وارد اتاق شد  دادی م  ارو یو جواب ما  د یخندی که م  یدرحال  کای باز شد و را  در 
 حرفش رو نصفه گذاشت و گفت: چه عجب!!   دنم یبا د



 شده.  دار یخفته ب  یبا ی کج کرد و داد زد: ز  رونی به ب  سرشو

سر  ز یخ بغلش کردم...  و  سمتش  دست    عی برداشتم  با  و  شدم  جدا  ازش 
  ی صورتش رو کج کردم و به گردنش نگاه کردم و گفتم: حالت چطوره؟؟ خوب

 مگه نه؟؟  

 که نشده؟    تی زیشدم: چ  رهی رو گرفتم و به مچش خ دستش

شونه هام رو گرفت و گفت: اروم باش..    د،یکش   رونیرو از دستم ب  مچش
 خوبمم.  

 ؟ی... سالم سالمم.. تو خودت چطور ن یچرخ زد و ادامه داد: بب هی

 باز از تو زودتر به هوش اومدم.    یول  دمیدرد رو کش  ن یشتریب  نکهی ا با

   هوشم؟ یتخت نشستم و گفتم: چند وقته که ب  رو 

 روز...    هی با ی: تقر هاوارد

داد و گفت: و چهار    ه یرنگ تک  دیسف  یواری به کمد د  نهیدست به س   کا یرا
 ساعت.  

 روز...!؟؟  هی :  دمیپرس   متعجب

 روتیاز ن  یتون ی م  نی کنارم رو تخت نشست و گفت: امتحان کن بب  هاوارد
   ؟؟یاستفاده کن

 !  تونم یمعلومه که م ؟ ی_ چ



رنگم رو بهش نشون دادم.. و گفتم:    ی نارنج  یرو باال بروم و شعله ها  دستم 
 چطور؟  

انداختم و ادامه دادم: مگه    یداد بود نگاه  هیتائو که به چهار چوب در تک  به
   د؟ یتونیشما نم

 .  تونهینم  کا ی... را کای را  م،یتون ی : ما متائو

   ؟یتونی... چطور نم یچ  یعنینگاه کردم و گفتم:   کای را به

 . نگاه..  تونم یلومه که م... معدی: اووف سر به سرش نزار کایرا

کرده    جادی دوتا دستش ا  نیبلور بزرگ برف ب   ه یدستاش رو باال اورد و    دوتا 
 ... یدی و با لبخند گفت: د

  کای دادم و سرم رو کج کردم و با لبخند به را   رونیراحت ب  الیرو با خ   نفسم
 نگاه کردم. 

شد لبخندم محو شد و اسمش    ر یسراز شین یکه از ب   یقرمز رنگ  ع یما  دنید  با
 !  کا یرو صدا زدم: را 

رو    شی نیکه با انگشت شصتش ب   یو درحال   شین یرو برد سمت ب  دستش
 ... ستین  یزیگفت: گفت: چ  کردی پاک م

 بود.   نیمنظورمون هم   قای: دقهاوارد

استفاده   روشیاز ن   تونه ی دوخت و گفت: م  م ی عسل  یرو به چشما  نگاهش
 .  شهی م ی نجوریتالش کنه ا  شتر یب  ... اگهیحد  ه یتا  یکنه.. ول 



   ه؟؟ی چ لشیگفتم: چرا؟! دل  کای و اخر رو به را  دیچرخ  نشونینگاهم ب  کالفه

 : به خاطر .. اون قالدس.  هاوارد

روش کار    کم یکرد و گفت:    هیجلو خم شد و با ارنجش به زانو هاش تک   به
 ...  ستی ن  رو یکردن ن  یخنث  یکردم. قالده برا

 رو جذب کرده.    کایرا  یرو یجذبشه.. ن  یکرد و گفت: برا  نگاهم 

  م؟ی و بهش برگردون می رو ازاد کن روش ین  م ی تونی _ خب.. نم

 .  م یکارو کن  نیچطور ا  م ی دونی... نمنجاستی: مشکل هم هم تائو

   د؟یگفت  تر ی _ به پ

 .  م یبهش گفتم... ازمون خواست که برگرد  ییزایچ  هی: پشت تلفن هاوارد

 .  م ی فتیاالن راه م  نیهم   د،یشدم و گفتم: خب پاش  بلند

که به صفحش    یاورد و درحال  رون یب   بشیرو از ج   شی بلند شد و گوش  هاوارد
 . د یشما اماده ش  کنمی م  ی اوک طارو یبود گفت: من بل ره یخ

شدم.. دستام ناخود    رهیبود خ  ز ی م  یرفتم و به قالده که رو  رون یاتاق ب   از 
 آگاه مشت شد. 

رو    دنشیبزنم و عذاب کش   ششیبود تا ات   نجا یاالن ا  سای الر   خواست یم   دلم 
 تماشا کنم.  

 .  یبغلم و گفت: اخ که چقدرر خوشحالم که بهوش اومد دیپر  ا یما



 که با سه تا اعجوبه تنهات گداشتم.   دی جدا شدم و با خنده گفتم: ببخش  ازش

 خودش ده تاس.   کای: سه تا! را ایما

 .  کنهینم طنتیش  ادیپکره.. ز   کم ی روشی و گفتم: باز االن به خاطر ن  دمیخند

 . نشینب  ی نجوری: نه ا ایما

 که بود.    هیاروم شده... وگرنه همون پدر سوخته ا  دهید  تورو 

 .  رسهیبه مشامم م  بتی غ  یاومد سمتمون گفت: بو یکه م   یدرحال کا یرا

 . یاز دست داد تم ییا یحس بو نگاهش کرد و گفت: فکر کنم  ا یما

 : نچ..  کایرا

جمع شده دستش   افهیو با ق دیکش  قی و نفس عم   ا یخم کرد سمت ما  سرشو 
  یی چه بو  نی از دست دادم... دختر ا  گهی و گفت: االن د  شی نی رو گرفت جلو م

 ... برو حموم. هیگند

زد و گفت:    کای را  ی به بازو  یموهاش رو به دست گرفت و بو کرد؛ مشت  ا یما
 .. ییخوش بو  ن یبه ا

گفت:    ی تو دماغ  یرو گرفته بود لبخند زد و با صدا   شی نیهمونطور که ب   کایرا
 .. ید یاره اره.. بو گل م

 .  دونم ی: م ایما

 .  تی: البته گل پول پکایرا



 درشت کردم.  کای را  یراو به دندون گرفتم و با خنده چشمام رو ب  لبم 

بو گندو رو    نیا  یخواهرمم.. چجور   چاره یزد و گفت: اخخ ب   یچشمک  بهم 
 . یکنیتحمل م

 انقدر گشاد شده...   ت ینیب  یچرا پره ها گم یم

 .. کاا یجلو رفت و با حرص گفت: راا  ا یما

 . ایقدم عقب رفت و گفت: باشه باشه.. جلو ن  هی کا یرا

 مال کارال بشه.    نیقشنگم ع ینی ب خوام ی نم

 و سرمو به نشونه تاسف تکون دادم.   دمیخند

 !؟یو گفت: من چ   سادی وا  کایپشت سر را  هاوارد

 دم؟یم  ییچه بو  من

 تی هم جذاب   ی .. وحشت و کمیبرگشت سمت هاوارد و گفت: تو بو  کا یرا
 .  یدیم

 ت جوابش رو بده که تائو مانع حرف زدنش شد.خواس هاوارد

 .  م ی راه دار  ی... تا فرودگاه کل  ددیای: ب تائو

و همراه    شی و قالده رو برداشت گداشت داخل کوله پشت  ز یرفت سمت م   ا یما
 هاوارد از خونه خارج شدن. 

 . م ی هم پشت سرشون رفت کا یو را   من



 ..  شهی_ خانوادمون داره بزرگ تر م

 .  ادیتائو خوشم نم  نیاز ا  ادی.. من زی بست و گفت: اره ول اط یدر ح  کا یرا

 ..  ادیم  یبهش انداختم و گفتم: چرا؟؟ به نظر من که پسر خوب  یلبخند نگاه   با

  لی بود و درحال جابه جا کردن وسا  سادهی وا  ایبه تائو که کنار ما  ینگاه   کایرا
 کنم.    لشیتبد  خیدوباره به   خواد ی بودن انداخت و گفت: دلم م

 و گفتم: حسوود..    دمیخند

 گذاشته..    ر ی مننن؟! برو بابا .. اون قالده رو مغز تو هم تاث  ؟ی: ککایرا

 باال رفته سرم رو کج کردم سمتش و گفتم: اره اره...   یابروها با

 ی ها  ی هم رو صندل  ا یو طبق معمول جلو نشست و من و ماشد    ن یماش  سوار 
 ..  م ی پشت نشست

 . مید یساعت راه به فرودگاه رس  م ی بعد از ن باالخره 

و    کای و را  می... من و هاوارد کنار هم بودم ی که اومد  یبار برعکس وقت  نیا
 کنار هم.   ایما

 .  ساسی : انگشترت.. دست الرهاوارد

 سمتش و منتظر بهش نگاه کردم. برگشتم 

 دنبالش.   می خودمون بر دی... باارهیب  رشیداد: آرکا نتونسته گ  ادامه

 .  رفتم یخودم م  دی_ از اولم با



 .  م ی ریبهم انداخت و گفت: باهم م  ینگاه 

 .  م یازش گرفتم و گفتم: قبال راجبش بحث کرد  چشم

 .  م یگرفت   م ی : اره... االنم تصمهاوارد

   ؟یم یفتم: چه تصم کردم و گ  نگاش

 دنبال انگشتر.  م ی ریباهم م نکه ی : اهاوارد

 .  دسیفاا ی_ بحث کردن با تو ب

 .  یخوشحالم که متوجه شد  ی.. ولریزد و گفت: هرچند د یخند شین

 ؟ ی_ متوجه چ

 من بگم همونه.   ی هرچ  نکهیجلو اومد و گفت: ا ی کم

دادم و تو   هیتک  میتو صورتش پخش کردم و به صندل تی رو با عصبان نفسم
 ذهنم گفتم: خود خواه...  

 شنومای با لبخند جذابش گفت: م هاوارد

 .  ی_ اتفاقا گفتم که بشنو

اشاره کنم جاش رو با من    کای تموم شدن حرفم سرم رو جلو بردم تا به را  با
 عوض کنه. 

 ذاشت یم   ا یرو گرفته بود و سر به سر ما   شی نیکه ب   یدرحال  دنشیبا د  ی ول
 شدم.    الشیخ یخندم گرفت و ب 



  یزیبه چ   تونستم ی نم  یشده بودم... حت   ره یخ  رون یاز پنجره به ب   ر یکل مس  تو
 فکر کنم. 

 وارد ذهنم بشه و احساساتم رو بفهمه.    تونهیهاوارد م دونستمیم

که هاوارد بهش اطالع    یو راننده ا  ن یو با ماش   م ی شد  اده یپ  دنمونیرس  با
 . میبه خونه برگشت  ادیداده بود ب 

کل    یمجبور شد  دی اشاره کردم و گفتم: ببخش   کایو به را  سادمیوا   ایما  کنار 
 .  یبش تی اذ ر ی مس

ادم سر گرم    یول  گهیو گفت: نه بابا.. اتفاقا خوب بود. چرت و پرت م   دیخند
 ...  شهیم

کج کردم و کنار گوشش    اک یلبخند سرمو تکون دادم و راهم رو سمت را  با
 .  یریم  شیخوب پ ی... دارنیاروم گفتم: افر

   ؟ی: چکایرا

 اشاره کردم.  ا یچشم به ما با

د  نگاهم با  و  دنبال کرد  رو    ا یما   دن یرو  داداشت  و گفت: هه...  لبخند زد 
 .  ایدست کم گرفت

گفت:    تیرفت و با عصبان   ن یخندش از ب  نبار ی ا  ینگاه کرد ول   ایبه ما  دوباره
 پسره چرا باهامون اومده؟؟    نیا  فهمم یمن نم



شدم و با    ره یبود و مشغول حرف زدن بود خ  سادهیوا   ا یتائو که کنار ما  به
 کمک کردن اومده.    یکه چرا اومده؟ خب برا  یچ  ی عنیخنده گفتم: 

دست گل به اب   یرو گردنش اشاره کرد و گفت: به اندازه کاف   یزخما  به
 ..  داده

ببخش  یمصنوع  خنده عه  و گفت:  تو    خواستمی م  دیکرد  بگم کمک کرده.. 
 . دیزبونم نچرخ 

 .  کاای رفت سمت تائو مچش رو گرفتم و گفتم: را کا یو را میخونه شد  وارد

 ندارم.  شی سمتم و گفت: نترس بابا کار برگشت

 برگشتم.   تر ی خنده دستش رو ول کردم و به سمت پ با

اومد با لبخند رو بهم گفت:  کارال دخترم.    یم   رون یب  ی که از ضلع غرب  یدرحال
 . دی خوشحالم که سالم

 .  م یست ی سالم سالمم ن ن یاغوش گرفتمش و گفتم: همچ در 

 من.   گوش ی انداخت و گفت: اخ پسرر باز ینگاه  کای را به

و گفت:    تر یاورد و گرفت سمت پ   رون یب   شی قالده رو از داخل کوله پشت  ا یما
 از قالده.   نم یا

 زغال شده.   کهیت  ه ی ه یکولشو بست و گفت: انگار سوخته... شب  بند

 پودر نشه.  فمیراه نگران بودم تو ک  کل



 . کردی م  ز یشده داشت قالده رو آنال   ز یر  یبا چشما تر یپ

 نزد.   ی و حرف یکه به قالده زل زده بود رفت سمت ضلع غرب   همونطور 

 .  شهی جا مثل خونه خود آدم نم چی: ه کایرا

 سمت صداش و بهش نگاه کردم. برگشتم 

 .  زیم  یمبل لم داده بود پاهاش رو انداخته بود رو   یرو 

سوخته کجا    اهیصاف نشست و داد زد: س  کای رفت سمت پله ها و را  ایما
   ؟یریم

 .. ی که تو نباش  ییاز رو پله ها اومد: جا  ا یما  فی ضع یصدا

 ... من همه جا هستم.  ی: کور خوندکایرا

 . دینشن کارویرا ی.. انگار صدا ومدین ا یاز طرف ما یی صدا

 و لباسام رو عوض کنم.  رم یدوش بگ  ه ی... رمی_ منم م 

بود سرشو   رهیکه بهش خ  یو درحال   دی کش  رون یب  بشیرو از ج  شی گوش  کایرا
 نزد. ی تکون داد و حرف

 بهش انداختم.  یسمت هاوارد و نگاه برگشتم 

 بود و درحال حرف زدن بود.. سادهیدوستاش وا  تائو و  کنار 

برن    توننی کجاها م  دادیم   حیاشاره دستاش مشخص بود که داشت توض  با
 و کجاها ممنوعه. 



 . م ی اومد نجایکه ما به ا   یروز  ن یاول نیع  درست

راهرو هارو نشون    گشیگذاشته بود و با دست د   بشیدستش رو تو ج   هی
 . دادیم

 جذابه؟ ی لیبهتون گفته بودم که خ   تاحاال

 . زنهیکه بهم زل م  ی... وقت شی آب یچشما اون 

 ..  زهیری منو بهم م  ی حساب  یول  دونه ینم اون 

 براقش بهم چشم دوخت.  ی منتظره برگشت و با چشما  ر ی غ  یلیخ

 برگشتم سمت پله ها و لبم رو به دندون گرفتم.  عیسر

 . دهی... حتما شنییعنتاروم زمزمه کردم: ل رفتم ی که باال م  همونطور 

 ...دهیکه شن   مطمئنم 

 سرمو بشنوه.   یتو یصدا  تونهی که م  رهیم  ادمیهر دفعه   یوا

 اتاق شدم و درو بستم.  وارد

 "  شهیجا خونه خود ادم نم  چیافتادم.." ه کای حرف را ادی اتاقم  دن ید با

  نیبه ا   بیعج   ر یچند ماه اخ   ن یتو ا  ی ... ول  ستی خونه ما ن  نجا یا  نکه ی ا  با
 اتاق عادت کرده بودم.

 داشتم.  تی احساس امن  نجایا



نگاه  رفتم لباسام  به  هاوارد    قه یانداختم... همشون به سل  ی سمت کمد و 
 . بودن

روز برش داشت و   ن یکه هاوارد اول   یدستم رو بردم سمت لباس   ناخودآگاه 
 . ادیگفت که بهم م 

نگاه  با اول  ن یانداختم..ع  ی لبخند بهش  ول  یاون  نبود  هم    ی که سوزوندم 
 رنگ همون بود. 

ب  نفسم ب  رونیرو  خودت  به  اروم گفتم:  و  سرجاش  و گذاشتمش   ا یدادم 
 ..  کارال

 برداشتم و وارد حموم شدم. گه یلباس د هی

 . سادمی وا  نهی اومدم و جلو ا رون یاز دوش گرفتن ب بعد

 باشه متنفرم...    سیموهام و بدنم خ  نکه ی ا از 

 باال ببرم...   ی کردم حرارت بدنم رو کم  یرو بستم و سع چشمام 

 شده بود نگاه کردم.  ره یبهم خ نهی قرمزم که از داخل ا یچشما با

 خشک شده بود.  بای تقر موهام 

زدم و برس رو    یبرگشت لبخد  شیزدم و رنگ چشمام به حالت عاد   پلک
 .  دمیموهام کش  یبرداشتم و اروم رو



وارد اتاق شد و درو محکم بست و بهش    کایا اتاق با شتاب باز شد و ر   در 
 داد. ه یتک

   شده؟ ی: چ دمیبلند شدم و متعجب پرس میرو صندل  از 

 ؟؟ یدادم و گفتم: باز دست گل به اب داد  رونیاز حرف زدنش نفسمو ب   قبل
   ؟یترکوند یدفعه کجارو زد نیا

منو    خوان ی . اونا م.هی بود و گفت: ترکوندن چ  دهیکه به در چسب  یدرحال   کا یرا
 بترکونن.  

 _ اونا؟!  

 اون قالده رو دوباره ببنده به گردنم.  خوادی... م ترری : پکایرا

 ؟ یزدم: چ داد

 .  .... من عمرا اون قالده رو ببندمینچی: داوکایرا

ب   ز یرو گذاشتم رو م  برس بلند شدم و گفتم: راه  چه    نمیبب  م ی ... بر  فتیو 
 .  خبره

 ... خودت برو.  امیجلو در کنار رفت و گفت: من نم  از 

برا  دونستمیم باز  یهمش  هاشیبچه  وگرنه  تو    ی استرس  ا یترس    چ ی... 
 مضطرب و نگران بود.   ی فقط کم کردم؛ینگاهش حس نم 

 . کایباز کردم و گفتم: بدوو... را  درو 



 نجات بده.  نایمنو از دست ا  ایاومد جلو و گفت: خدا کمی

 بستم و پشت سرش از اتاق خارج شدم.  درو 

انداختم و    ی بود نگاه  ز یم   ی رنگ که رو   یی و به قالده طال  می سالن شد  وارد 
 همون..   نی گفتم: ا

 وسط حرفم و گفت : اره ... همونه.   دیپر  هاوارد

گفتم: چطور به    تر یو رو به پ   سادم ینشسته بود وا   یکه رو صندل  ایما  کنار 
 ومده؟ رنگ در ا  نیا

انداخت   یشده به داخلش نگاه   ز یر  یرو به دست گرفت و با چشما   قالده
 و گفت: داخلش مخزن داره. 

 . کنه یهارو تو خودش جمع م  رو یکه ن   یک یکوچ  یها  مخزن

 . بهش کردم یو نگاه  کا یرو چرخوندم سمت را  سرم

 دوباره تمام حواسم رو بهش دادم.   تر ی پ  یصدا با

 از مخزن ها رو با توجه به عالمت باالش که بلور برِف....    یک ی  ی: رنگ آب تریپ

 .  باشه کا یرا  یرو ی که ن  دمیرو بلند کرد و رو بهم ادامه داد: احتمال م  سرش

رنگ   هویسمت قالده: من مخزن رو برعکس کردم و    دینگاهش چرخ  دوباره
 کرد.   ر یی و ظاهرش تغ



 ی قفلش دست کار  یرو   یکم ی اشاره کرد:    ر ی زنج  یکرد و به قفل رو   مکث
 .  دیبازش کن دیتونی راحت م نبار ی کردم ... ا

 به گردنم.    د یاونو دوباره ببند د یخوایم  یجد فهممی: واقعاا... نمکایرا

 .دمید یچشماش مواقعا ترس رو تو   نبار یا

 .  ... ارهباشه  روتیراه برگردوندن ن   نیصدام توجهش رو جلب کردم: اگه ا   با

 رو بهم دوخت و گفت: تو هم..!   دشیناام   نگاه

 .  دمیبهت قول م  ی نی دوباره صدمه بب  زارمیرفتم : نم  جلو

رو ازم    شی داشت نگران  یبازم سع   ی تلخ، ول  ی لی زد هرچند خ  ی روم لبخند  به
 پنهان کنه. 

 زدم و دستش رو گرفتم.   یو منم لبخند اوردمیخودم ن یرو  به

با صدا   گشی د  دستش فرو کرد  تو موهاش  انرژ  یی رو  از  گفت: خب   یپر 
 .  م یشروع کن  دیای . بددیهست  ی ... منتظر چگهید

دوختم... کنار هاوارد نشسته بود و دستش رو جلو دهنش    ا یرو به ما  نگاهم
 گرفته بود. 

نسبت    شی نگران  تونستم یم  یول  زدینم  یمن استرس داشت. حرف  نیع   نم او 
 رو حسش کنم.   کای به را



رنگ نشسته بود    رهی ت  ی رو مبل تک  نهیسمت تائو دست به س   دیچرخ   چشمم 
 شده بود. رهیو به قالده خ 

  ده،یعذاب کش   کایرا   نی... که نکنه اونم عکنهی داره به خواهرش فکر م  حتما
 خوش شانس نبوده که زنده بمونه.    کای اون مثل را یول

و قالده رو ازش    تر یو رفت سمت پ   د یکش  رونیدستش رو از دستم ب   کایرا
 گرفت و رو بهم گفت: کمکم کن ببندمش.  

 جلو رفتم و گفتم: امم.. با..   دیدهنم رو قورت دادم و با ترد  آب

پر  هاوارد من..    دی دوباره  به  بسپارش  و گفت:  حرفم  براش  وسط  خودم 
 .  بندمیم

 شد و اومد سمتمون.  بلند

 و قالده رو ازش گرفت. سادی وا  کا یرا  یبه رو  رو 

دکایرا تا  طلب...  فرصت  برا  هی  یدی:  زود    دنم یعذاب کش  یراه  هست... 
 !  یخودت انجامش بد یکه با دستا   یاومد

 کوشه لبش رو کج شد و گفت: چه باهوش...    هاوارد

 .  دنتیعذاب کش  دهیم  یچه حال  یچشمک زد و گفت: اخ بدون بهش

 ...  ساای : صد رحمت به الرکایرا



  اخه..   اوردمی رو کج کرد سمتم و ادامه داد: از خواهرم که شانس ن  سرش
 .  کنهی فقط نگاه م یزامب  نی نگاه ع

 بزنم؟؟؟   ششیات  یخوای م  بگم؟  یچ  یو گفتم: خب توقع دار  دمیخند

 برق زد و گفت: ارهه.... خاکستررش کن.   چشماش 

دزد  نگاهش ازم  دوباره چشما  دیرو  نه...    یو  البته  شکار کرد:  رو  هاوارد 
 .  یریبده به دست عشقت بم  یلیخ

 .  یحرف زد یادی ز هی کاف  گهیقالده تو دستش رو باال برد و گفت: د هاوارد

 ی برداشت سمت هاوارد و قالده تو دستش رو چنگ زد و با چشما  ز ی خ  تر یپ
 شده به داخلش نگاه کرد.  ز یر

 . میمتعجب بهش چشم دوخته بود هممون 

و سر ته کردن قالده صداش سکوت سالن رو    ن ییو باال پا  ی برس   ی کل  بعد
 هم هست.   گید  یرو ین  هیشکست:  

 ...  گهید ی کی ی چ  یعن ی..؟  یی_ چ

  رهی نشونش داد خ تر ی که پ  یگرفت و به مخزن   تر یقالده رو از دست پ   هاوارد
 از مخزن ها پره..  گی د یک یشد و گفت: 

قالده قرار داشت نگاه    یکه گوشه داخل   یتر  کیرفتم و به مخزن کوچ   جلو
 کردم...  



رنگ    نشی ماب  یبود ول  یصدف  شی داشت... رنگ اصل  یو خاص   بیعج  رنگ
 .  شدی م  دهیبنفش هم د

 ...  بهیج_ چقدر ع 

 چطور ممکنه؟؟  نی: ادم یپرس   تر ی رو بلند کردم و روبه پ سرم

 بوده.  ییا گه ی.... دست شخص دفتهیب  کایدست را نکهی : قالده قبل از اتریپ

  روشیتمام ن  ی عنی   نیقالده اشاره کرد: مخزن رو با دقت نگاه کن... پره! ا   به
 رو گرفته.  

نگاه کن.... بزرگ تره و نصف    کا یکرد و ادامه داد: حاال به مخزن را   مکث
 پره.  شترشیب

   د؟ی: چطور قبال متوجهش نشد هاوارد

 . نم یبب تونستم یهم نم  کارو یمخزن را  ی عقب رفت و گفت: من حت تر یپ

مخزن رو برعکس کردم رنگ    ی... وقت کاسیرا   یبرا  دمیعالمت بلورش فهم  با
 گرفت و ظاهرش عوض شد. 

.. تمام مخزن  قالده رو ازم گرفت  کا یرا   ی سمت قالده: وقت  د یچرخ  گاهشن
 ها روشن شدن. 

 ...  یراحت بفهمم کدوم پره و کدوم خال تونستم یم  حاال

 سرش رو تکون داد و به داخل قالده نگاه کرد.  هاوارد



خال   اروم  همشون  برایزمزمه کرد:   .... فقط  اون    کا یرا   ی ..  مخزن    ی کی و 
 روشنن.  

 ...!  شهی م  ی_ خب االن چ

   ه؟ییرویچه ن   دیبفهم دیتونیرو از مبل گرفت و گفت: م  شیتک  ا یما

 : سرعت.. هاوارد

 خودم برگرده؟!   ی رو یگفت: از کجا معلومم ن  تر ی رو به پ کا یرا

...  م ی از مخزن هارو از قالده جدا کن  یکی   دیگفت: فکر کنم با   تر ی زودتر از پ  تائو
 داره.  رو یکه ن   مونهی مخزن م ه یفقط  ینجوریا

سرعت رو   د یسرش رو تکون داد و در ادامه حرف تائو گفت: اره... با  تر یپ
 .  م ی خارج کن

 . دیکش  رونیرنگ ب  ی صدف کیرو از هاوارد گرفت و مخزن کوچ قالده

 رفت.  نی از ب شی خارج شدن مخزن.. روشنا با

 . کردی م  ییداخلش خود نما کایرا  یرو یرنگ بود و ن  یی هنوز طال  قالده

 .  م یازش استفاده کن  م یتون ی: حاال م هاوارد

همزمان با تکون دادن سرش گفت: نه... اگه تمام مخزن ها سرجاش    تر یپ
 نباشه. 

 ...  کنهی نم کار 



 و گفت: خب پس.. کنسله.   دی دستاش رو به هم کوب جانی با ه کا یرا

 : نه.. صبر کن.هاوارد

 . ست ی تا منو نکشه دست بردار ن  نیاروم زمزمه کرد: ا کا یرا

 .  م ی کن  دایرو پ رو ی صاحب اون ن دیو گفت: با  شی نشست رو صندل هاوارد

 . م ی کن  دایدستشو رو چونش قرار داد: اره..اگه صاحبش رو پ تر یپ

خودشون رو پس    ی رو یو هر کدوم ن  می همزمان قالده رو وصل کن   م ی تونیم
 .  رنیبگ

 : همزمان؟؟  دمیپرس   متعجب

  شون ی کیکه به قالده وصل بود اشاره کرد و گفت: اره..    یبه دستبند  تر یپ
 .  بندهیقالده رو م  یک یدست بند و اون 

: خب از کجا معلوم که قدرت خودشون رو جذب دیوارد بحث شدو پرس  تائو
 ؟ یکنن. اگه اشتباه بشه چ

 ...م ی مخزن هارو جا به جا کن  دی: با تر یپ

 .  میمخزن رو تو دستبند قرار بد   دیبا  خوادیکه سرعت رو م   یکس   یبرا

 تو قالدس.   روشیهم ن  کا یرا

 .  دیتک بزن   دیافتی: خب پس من برم سر کارام... شخص مورد نظر رو  کایرا

 با تموم شدن حرفش رفت سمت پله ها.  همزمان 



   م؟یکن   داشیپ  دیتائو نشستم و گفتم: از کجا با  کنار 

صاحبش    م ی دون یکارو سخت کرده.... نم  نیداد و گفت: هم   ه یبه مبل تک  تر یپ
 .  کنهیم  یو کجا زندگ  هیک

   ؟ی: اگه مرده باشه چتائو

 براش.   م ی کن  یا گهی فکر د هی   دی: اونوقت با تریپ

  گه یروبه روش و گفت: تا چند ساعت د  ز ی رو گذاشت رو م  شی گوش  هاوارد
 .  هیمتعلق به ک   رو ین  نی... ا م ی فهم یم

  ؟ی: چطور دیباال رفته پرس یبا ابروها تائو

 قدرت من...پوله.  نیکه نرفته ...اول   ادتی : هاوارد

 شدم.  ره یرو ازشون گرفتم و به انگشتم خ   نگاهم 

 . شدیانگشترم حس م  یخال ی ... هنوزم جادمیروش کش یدست

 که بدون اون خشمم رو کنترل کنم.    کردمیداشتم عادت م  یول

 ..  ادیهم بهت م ی: صورت دیچ یهاوارد تو گوشم پ  یصدا

 گره خورد.   رشیبلند کردم و نگاهم به نگاه خ  سرمو 

 دوبار پشت هم پلک زدم و برگشتم سمتش.  تر ی پ  یصدا با

از رو   قالده تا دوباره نگاهرم یبرداشت و گفت: من م  ز ی م  ی رو  بهش    ی ... 
 بندازم.  



 .  کنم یصداتون م   شد یلبخند سرمو تکون دادم و گفتم: اگه خبر با

 . یسمت ضلع غرب رفت

 .داد و بلند شد هیدستش رو به مبل تک  تائو

  ی و کم  میاتاق بردار  هیبه هاوارد گفت: منم برم با خواهر و برادرام...    رو 
 .  م ی استراحت کن

 هممون رو خسته کرده.    یحساب کا ی: اره ... داستان را هاوارد

و گفت: پس من برم.. اگه    ایسمت ما  دیبهم انداخت و بعد چرخ   ینگاه   تائو
 ....  یکار

هم  هاوارد عادت  حتما    دیپر   شی شگی طبق  باش...  و گفت:  حرفش  وسط 
 .  م یکن یخبرت م 

 نزد و بالفاصله رفت سمت پله ها.   یا گه یحرف د تائو

 انداخت...  ایبه ما  ینگاه  هاوارد

س  ایما بود..  زده  زل  هاوارد  به  هم  همونطور که  پشت  و  داد  تکون  رشو 
 گفت: عه.. منم بهتره برم...    زدی که پلک م  یدرحال

بزنم... باز    کایسر به را  هیبه من دوخت و ادامه داد: برم    نبار یرو ا  نگاهش
 نکنه.   یخراب کار

 بلند رفت سمت پله ها.   یی بلند شد و با قدم ها  شی از صندل  ی معطل یب



 ...  ستین  یرو چرخوندم سمت هاوارد و گفتم: اصال کار خوب  سرم

 : کدوم کار؟  دیابروش باال پر ی تا هی

 ..  یکنیرو کنترل م هیذهن بق  نکهی _ ا

 باهات تنها حرف بزنم.   خواستم ی برگشت و گفت: م یبه حالت عاد دوباره

 : تنها؟  دمیپرس   متعجب

 . نم ی که بشاشاره کرد   شییبه جلو خم شد و به مبل روبه رو ی کم

  ه؟یچ ان ی: جر دمیپرس  نشستم ی که م  یسمتش و درحال رفتم 

 دارم...   یب یحس عج ه ی: هاوارد

   ؟؟یدیفهم  یزی؟؟چیحس کرد یزی... چ یچ ی..!برا بی_حس عج

 .  نجاسیشد: مشکل هم  رهیسمت دستش و به انگشتاش خ  دیچرخ  چشماش

ا  سرشو داد:  ادامه  و  م   تونم ینم   نکهیبلند کرد  ذهن    تونم یحس کنم.  وارد 
  یزیچ   ه یذهنتون رو بخونم.    تونم ی... نمم یبرگشت   ی از وقت  ی همتون بشم... ول

 .  ستی درست ن

  مای هواپ  یتو... تو  یبگم... به خاطر قالدس. ول   خوامی کردم: م  ز یرو ر   چشمام
 . یذهن منو خوند

  خونه   نیتو ا   یزی چ  ه ی...نهیحرف منم هم  قا یرو تکون داد و گفت: دق  سرش
 کرده.    ر ییتغ



 اوقات؟؟   یفقط گاه  اینطوره؟؟یا  شهی _ هم

مکث باز کرد و با مشت به دسته مبل ضربه    ی رو بست و بعد کم چشماش 
 ..  ییچی .هتونم ی ... نمیزد و گفت: لعنت

 صداشون رو بشنوم.   ی حت  ایبشم  یوارد ذهن کس   تونم ینم

 ..! یستیفقط تو ن  دی انداختم و گفتم: شا  ی دستام نگاه به

   ه؟ی: منظورت چ هاوارد

 شدم...   رهی دستام رو جلو هم گرفتم و بهشون خ دوتا

 . بود  بینداشتم... عج یقدرت  چی...  انگار هتونستم ینم

... سرمو بلند کردم و به  کردمیرو تجربه م   یزیچ   نی بار بود که همچ  ن یاول
 ..!!   تونم یشدم و گفتم: نم  ره یو مضطربش خ   ینگاه عصب 

 .. دهیم مون یداره باز یکی گره خورد: به هم   ابروهاش

 ؟؟ یانداختم:چ  یاطراف نگاه  به

 که ...   یبگ  یخوای م

خونه اس و داره مانع    ن ینفر تو ا  ه یبگم که    خوام یوسط حرفم: اره.. م   دیپر
 .  شهیاستفاده از قدرتامون م 

   ؟ی_ اخه ک 

 اون نباشه.   دوارم یمشکوکم ... ام  یک ی: به  هاوارد



 . م یشد  رهی تائو تمرکزم رو بهم زد؛ همزمان با هاوارد بهش خ  یصدا

 ...!فتهیداره م یاتفاق ه یتر و نفس زنان گفت:   کینزد اومد 

 کار من رو تکرار کرد.   نیع قایچرخوندم سمت هاوارد و اونم دق سرمو 

   شده؟ی رو مبل بلند شدم و گفتم: چ از 

  تونم ی... نم رومیگفت: نبود    رهیدستش رو باال اورد و همونطور که بهش خ  هی
 ازش استفاده کنم.  

... به خاطر قالدس. ماهم بهش  ستی ن   یزیو گفت: چ   ستادی کنارم ا  هاوارد
 .  م ی شد ف یضع  کمی...  م ی متصل بود

 نگاش کردم.  متعجب

 بزنم..  مویس یسر به بل هیرو صاف کرد و گفت: من   گلوش 

 . یتموم شدن حرفش ازمون جدا شد و رفت سمت ضلع غرب با

 !!؟ مویس یجلو اومد و رو دسته مبل نشست و گفت: بل تائو

 .  شهیخونگ  وونی _اسم ح

 سگ و گربه نگه داره..  ادیسمتم و گفت: بهش نم  برگشت

 جگوار داره.   هی_ اره ... اون  

شد: اونجا نگهش    ره یخ   یضلع غرب   یکم کم محو شد و به ورود   لبخندش
   داره؟یم



 نگهبان اونجاس.   ییجورا  ه یو دنبال کرد و گفتم: اره...   نگاهش

 هست؟   ی: اون تو چ دیو پرس  سادیرو دسته مبل بلند شد و روبه روم وا از 

 ...رفتن به اونجا ممنوع. دونم یقدم عقب رفتم و گفتم: نم هی

به برادرم    دیگفتم: با   دوباره سوال کنه اروم ازش فاصله گرفتم و   نکهیاز ا  قبل
 سر بزنم...  

 سمت پله ها قدم برداشتم و باال رفتم.  به

 بگم؟  کا یو را   ایموضوع رو به ما  ن یکنم... ا  کار یچ  دیبا االن

 نه! ای

 . تو سرشه  یکرد.... چ   یهاوارد از تائو مخف  چرا

 ..  .و وارد اتاقش شدم چوندم یپ  کارو یاتاق را  رهیدستگ

 پازل بودن. دن یرو تخت نشسته بودن و درحال چ  ایما  با

 و نابود شده.    ستی نگام کنه گفت: بگو که صاحبش ن نکه یبدون ا  کا یرا

 !  ی _ چ

 .  گم ی کرد: صاحب اون مخرن م  نگام

 نشده.   یسمتشون و گوشه تخت نشستم: فعال خبر رفتم 

 بعدا هم نشه..   دوارمی: ام کایرا



 پازل کنار هم بود. یها که یت  دنینگاه کردم... غرق چ  ایما  به

 ..!  یمعتاد کرد  نم یو گفتم: ا  دمیخند

 شد و گفت: اره... استعدادش رو داره..   رهیلبخند دندون نما بهم خ با

 .. تموم شد. من بردمم.  وهووو ی زد:  غ ی ج جانی با ه ا یما

 فرز.   ی لی... خکنهیم  مم یعصب  یرفت و گفت: ول  نی لبخندش از ب  کا یرا

تورو    یرو   ی باز  نی شد که تو ا  دا یپ  یک ی چشمک زدم و گفتم: باالخره    ا یما  به
 کم کنه. 

 .  گهی بار د  هی: عه... اصال  ایما

 : برو بابا.. چه خوشش اومده.  کایرا

 بدون قدرتت چطوره؟   یو گفتم: زندگ  دمیخند

 نکرده.  ی.. فرق.ی: همونطورکایرا

 نداره.   یازش استفاده کنم... پس بود و نبودش فرق  تونستم ی هم نم قبال

 . یوری سمت  م ی جوابش رو بدم که با باز شدن در هممون برگشت خواستم 

 گفت.    یزیچ یشد و به زبون کره ا  ره ی بهمون خ شی بادوم  یچشما با

 ...  شدمی حرفش نم  متوجه

 . زدنینم ی که حرف  دنیفهم  یهم نم  هیبق انگار 



 گاجا..؟!   یچ یلبش رو کج کرد: چ کا یرا

 رو نصفه زد.  یوری  حرف

   ؟یفهمیکردم و گفتم: االن کامل بگه م   نگاش

 کردما.    یزندگ   نای روز کامل با ا  هی: اره بابا ... من کایرا

 سال اونجا بوده.   هیروز انگار   هی  گه یم  نی: همچ ایما

 . میفهم ینگاه کردم... انگار متوجه شده بود که حرفش رو نم یوری  به

 اشاره کرد.  رون یدستش به ب  با

 افتاده...    یکه بهش زل زده بودم گفتم: فکر کنم اتفاق  همونطور 

 چه خبره.   مین یبب م ی .. بردیا یرفت سمت در و گفت: ب ا یما

 . م ی سرش از اتاق خارج شد  پشت

  یندارم. دلم برا  دی اتفاق جد   هیله  هم قدم شد و گفت: حوص  ا یبا ما   کا یرا
 خونمون تنگ شده. 

 .  کردمیغرق م  خیکه کارال رو تو اب پر از   یوقت  اخ

چشم دوخت و گفت: خواهرت رو    کای و متعجب به را   سادیرو پله ها وا   ا یما
  ؟ی کردیتو اب خفه م 

 . زدیم  شمی .... خب اونم اتیکن ی نگام م ی: چرا اونجورکایرا

 شد: از تو توفع نداشتم.   رهیگرد شده به من خ  یبار با چشما ن یا ا یما



   ؟؟یاز من توقع داشت  ی عنی : کایرا

 .  ادی بر م یزیدوباره نگاش کرد: اره... از تو هرچ  ا یما

 ... اول اون شروع کرد.  یبهتره بدون یگفت: ول   کایراه افتادن را  دوباره

 ..  ی: بازم... تو مقصرایما

 آخه چراا؟   ؟؟ی: چکایرا

صد  ایما در  صد  چون  به کسیختی ر  یکرم   هی:  قصد  از  صدمه   ی... کارال 
 .  زنهینم

 . تریحرفش رفت سمت هاوارد و پ  بعدِ 

 و گفتم:چه خوب شناختتت..    سادم یوا  کا یرا  کنار 

جا    هیشده گفت: تو هم خوب خودتو تو دل بق  ز یر  یکرد و با چشما  نگاهم 
 ..  ایکرد

 .  ستین تی جذاب ز یهمه چ یدی و گفتم: د  دمیخند

 کرد و گفت: هه هه هه...    یمصنوع  خنده

شناخت خودش    ن ی ... همکنم یم   یتالش  هیاشاره کرد و گفت: باز من   ای ما  به
 قدم به سمت دوس داشتنه.   هی

 .. ؟؟ی کرد: تو چ  نگاهم 

   ؟ ی_ من چ



 شده بود اشاره کرد .   ره یزد و با چشماش به هاوارد که بهمون خ  لبخند 

 .  فتیو گفتم : چرت و پرت نگو راه ب   رو گرفتم  بازوش 

 و باهم هم قدم شد.   دیخند

 شده؟ ی: چ دمیو پرس  م ی هم رو مبل نشست  کنار 

 : صاحب اون مخزن...مرده.  هاوارد

 ..  ولی : اکایرا

   م؟ یکن   دیبا  کار ی_ چطور؟! االن چ

 : من به تمام ادمام تو هر نقطه جهان خبر دادم.هاوارد

 ساله.   ۲۱دختر به اسم مارتا...  هی.  کنهیم  یزندگ  ا یتو اسپان   صاحبش

 سال؟  ک یو   ستیمتعجب گفت: ب کا یرا

و    ستی مسلما ب  یچنده... ول   قشیسن دق  دونمیگفت: نم   کایرو به را   هاوارد
 . ستی ن کی

 .  داشته رویمثل شما ن  چون 

 تو چند سالته؟    یخودت.. راست : و مثل کایرا

 سال.  یو س   صدی داد و گفت: س هی تک لی به م هاوارد

 تو بزرگ ترم..   از 



 .. خورهیم  شتر یابروش رو باال داد و گفت: بهت ب  هی کا یرا

 رو گذاشتم جلو دهنم تا خندم مشخص نشه.   دستم 

قورتم    یول داشت  با چشماش  و  بود  نمونده  پنهون  هاوارد  از چشم  انگار 
 .  دادیم

 : تو خودت چند سالته؟؟  ایما

 ..  ستی و ب  ستی گلوش رو صاف کرد و گفت: دو  کایرا

   ؟؟یبه من نگاه کرد و گفت: تو چ  شی قابلمه ا ی با چشما ا یما

 رو از رو لبم کنار زدم : امم.. خب.  دستم 

 .  و چهار   ستیو ب   ستی... دو م ی هم سن  بای تقر کا یو را   من

با    ینگاه گذر  ه ی  ا یما انداخت و گفت:  پاتال هم    ر یمشت پ   ه یبه هممون 
 خونه شدم. 

 من از تو جوون ترم.    ی: ولدیبه چونش کش  ی دست کا یرا

پ  ایما بده که  رو  جوابش  اصل    تر یخواست  سر  برو  هاوارد  زودتر گفت: 
 مطلب..  

 . گفتم ی.. داشتم م: اره.هاوارد

 ازش نداره.    یخبر  چیه  چکسی شده... و ه  دیناپد  شی دختر چند هفته پ  نیا

 مرده؟   یدون ی_ پس از کجا م



 ... به خاطر ُپر بودن مخزن.  دمیشد: احتمال م رهیخ  بهم 

 دوختم.  ز ی و به م  دمیرو ازش دزد   نگاهم 

چجورایما پس  مرده...  اون  اگه  خب  بهش   کارو ی را  یرو ی ن  م یخوا ی م  ی: 
 !  می برگردون

 : دوتا راه داره... تریپ

...  کایخود را   نکهیا  یک یو گفت:    دیکش  قی...نفس عمم یمنتظر نگاش کرد  همه
 ...  ی.ولرهیرو بگ رو یدوتا ن 

 کرد...    مکث

 ؟ یچ  ی_ ول 

  ن ی: احتمال داره به بدنش جواب نده و .... باعث مرگش بشه، البته اتریپ
 پنجاه پنجاه  

 برم...  دیخودمو بد  ی رو ی: دستتون درد نکنه همون ن  کا یرا

م  بلند اصال  و گفت:  براهیچ  یدونیشد  اونم  خوش   ی...  تو    ا یخودتون... 
 .  دیاستفاده کن

 .  م ی کن  دیبا کار یچ  م ی نی بب نیبش  قهی.. دو دق کایرو گرفتم و گفتم: را  مچش

ز  کالفه و  داد  تکون  به  یزی لب چ   ر یسرشو  گفت. کنارم نشست و دست 
 داد.   هی به مبل تک نهیس



  ه؟ی : خب... راه دوم چدمیپرس تر یبه پ  رو 

 .  م ی بد ه یانسان هد هیرو به   روی... اون ن نکهی: اتریپ

 داره و احتمال مرگ اون ادم... هشتاد درصِد.   یعواقب  نم یالبته... ا  که

 رو تو دردسر بندازم.   گه یادم د هی خوام ی_ نه... من نم 

 .. خوامشی: من م ایما

 

... چند بار پلک زد و گفت: من حاضرم  م یو نگاش کرد   میهمزمان برگشت  همه 
 اون ادم باشم.  

 : نهه... حرفشم نزن.  کایرا

کار    نی تست ا  یادم برا  یکل  تونم ی... خودم م.: اصال خنده دار نبودهاوارد
 .  ارمیب

 هم با خودمه.  مشیمنه... تصم  یزندگ  نیگفت: ا   کایرو به هاوارد و را ا یما

گفت که احتمال مرگش هشتاد درصد... از کجا    تر ی امتحان کنم.... پ  خوام ی م
 درصد شامل حالم شد.   ستی شانس بهم رو کرد و اون ب د یمعلوم، شا

   زنه؟؟ی انقدر حرف م شهی سوخته هم اه ی س نی رو به هاوارد گفت: ا کا یرا

 گفت: ببند تا خودم نبستمش.   یو جد  ای سمت ما برگشت



  ط یشرا   نیتو سخت تر   شه ی... هم دمی د یم  یانقدر جد  کارو یبار بود را   نیاول
 .  داشتیبر نم یو مسخره باز ی هم دست از شوخ

 .. اصال نظر نده ی کیگفت: تو    کایدر جواب را  ا یما

 .  یشی راحت م رمیم یاز خداتم باشه... فوقش م  دیبا  اتفاقا

 .  رمیگیگفت: جفتش رو خودم م   تر یلبش رو تر کرد و رو به پ  کا یرا

  یکار  نیهمچ   ی تونی برداشتم سمتش و مچ دستش رو گرفتم : نه.. نم  ز یخ
 .  یکن

 با خودمه.  مشمیمنه.. تصم   یزندگ ن یشد و گفت: ا  رهی خ ا یبه ما کا یرا

که کل مدت ساکت بود باالخره به حرف اومد و گفت: به نظر من ...    تائو
 . دیو فکر کن  دی اروم بش کمی بهتره 

 .  دیریرو بگ  میتصم  ن یبهتر تا

ا   یکم   بعد داد:  ادامه  باز  ت یبا عصبان  ی نجوریمکث  لج  چ  یو    یزیکردن 
 .  شهیدرست نم 

 . م ی فکر کن د یادم و گفتم: اره .. باتکون د سرمو 

 هم باشه.   یسوم  نهی گز  هی  دیشا

انداخت و گفت: باشه.. بعد شام دوباره راجبش حرف    ینگاه   ز ی به م  هاوارد
 .  م یزن یم



 . یرفتن سمت ضلع غرب  تر ی برداشت و همراه پ  ز ی رو از رو م قالده

 . ستین  م ی گره خورده گفت: الزم به تصم  یگرفته و ابرو ها  افهیبا ق کا یرا

 .  کنم ی.. خودم حلش ممنه ی رو ین

 : خودخواه نباش. ایما

 ..  زنهیحرفو م   ن یا ی ک  نی: بب کایرا

 نداره.   یخوش انیحرفا پا  نیفکش منقبض شده بود و مطمئن بودم ا  ا یما

 ..  هیبده به حرف اومدم: کاف کای به را  ی جواب نکهیاز ا قبل

 . م ی حرف بزن د ی.. باای بگفتم:   کایبه را  رو 

 رفت.   اط یاز جاش بلند شد و از جلوم رد شد، زود تر از من به ح عیسر

نگرانش را   ا یما ا  کارو یبا نگاه   ینجور یبدرقه کرد و رو به من گفت: تاحاال 
 بودمش.   دهیند

 ..  شهی زشت م شه یم  ی زدم: عصب یلبخند بهش

 .  و گفت: برعکس... دوتا حالتشم جذابه  دیخند

 .  م یافتاد   یعروس   هیکه گوشه لبش بود گفت: به به... پس    یبا لبخند کج   تائو

 ... فقط نظرم رو گفتم.  ییلبخندش رو خورد گفت: چه عروس ا یما

 تر شد و گفت: باشه باشه... ترش نکن.   ق یلبخندش عم تائو



 باهاش حرف بزنم.   کمی _ من برم... 

 سالن رفتم.   یازشون گذرونم و به سمت در اصل نگاهمو 

 گشتم...   کایو با چشم دنبال را   دمیرس اطیح به

 چپم و به دست گرفتم. یراستم رو بردم سمت بازو  دست

 اسمون نگاه کردم. به

 شده بود.  کیکامال تار  هوا

 بودن دوختم.  اطیکه تو ح  ییاز چشمک ستاره ها گرفتم و به نگهبانا  چشم

 پنج نفر بودن.  دینبود؛ سر جمع شا  ادیز  تعدادشون

 ها نگاه کردم... اونجا هم نبود.  ق یجلو تر رفتم و به آالچ ی کم

   د؟ یدی: برادرم رو ند دمیکه سمتم بود پرس   ینگهبان  ن یتر  ک یو از نزد برگشتم 

 اشاره کرد و گفت: اون سمت رفتن.  دست به پشت قلعه  با

 که اشاره کرد راه افتادم.  یکردم و به سمت  یلب تشکر ر یز

ا   تاحاال  اتاق    ومدهی ن  اط یقسمت ح   نیا   نیبه  پنجره  از پشت  فقط   بودم؛ 
 تماشا کرده بودم. 

ساحل    کیکه نزد  کای گرفتم و به را  کی کوچ   یاز شاخه و درختچه ها  چشم 
 . بود دوختم  دهیدراز کش  نیرو زم 

 هام رو تند کردم و به سمتش رفتم.  قدم



 بسه بود.  خیشدم؛ آب   کشینزد

در  یعن ی به  انقدرر سرد شده همونطور که  بودم    ا یهواا  زده  زل  روم  روبه 
 ...  یعصب  ینجوریمن ا یها... چرا برا شهیم  م ی گفتم: داره حسود

 بستش حرفم رو خوردم.   یو چشما شی خون ین یب دن ید با

 !  کا یصداش زدم: را اروم 

 زانو زدم.   نی... کنارش رو زمدیاز طرف اون به گوشم نرس ییصدا  چیه

لرزونم رو دراز کردم و بردم سمت صورتش... کامال سرد بود؛ انقدرر    یدستا
 لرز به تنم افتاد..   کنمیکه سرمارو حس نم   یسرد که من

 .  کایزمزمه کردم: را... را دوباره

بود که با شدت    ای موج در  یصدا  ومدی که م  ییباز هم سکوت... تنها صدا  و 
 .کردیآب برخورد م ی شکل گرفته رو  یها  خیبه 

 . ستیسرما ن  ی... براخای  نینگاه کردم... ا  ایبه در  دوباره

 .  کاسی را کار 

 ..  ییلعنت 

...   کاای سمتش و با دست چند ضربه به صورتش زدم و داد زدم: راا  برگشتم 
  ؟؟ییشنو یصداموو م 

 ... بازم سکوت. یچی ه  بازم



 ...  کاایپر شد و سرش رو بغل کردم: را  چشام

 تا اونجا داشتم.  ی قلعه سمت راستم نگاه کردم... راه کم به

 که داشتم بلندش کردم.  یبغلش و گرفتم و با تموم زور ر یز

 رو انداختم رو شونه چپم و به سمت خونه راه افتادم.. شینی سنگ

 .کردیرو تار م دمی و د شد یتو چشام جمع م  ی ه  اشکام

 .زدمیرو تکون دادم و تند تند پلک م سرم

 ...  کاای_ را 

چند قدم برداشتن    دنم ینگهبانا با د  دم،یرس   اط یح   ییبه قسمت جلو  باالخره 
 تا بهم کمک کنن.. 

 .  تونم ی .. خودم مستیم: الزم ن تکون دادم و گفت  سرمو 

 ....  ترر ی خونه شدم و داد زدم: عمو پ وارد

صدام حواسشون به من و    دنیو تائو در حال بحث و خنده بودن با شن  ا یما
 پرت شد.  کا یرا

 . دنیوحشت زده و نگران به سمتمون دو  جفتشون

 افتاده؟   یمن... چه اتفاق ینگاه کرد و گفت: خدا کا یبه صورت را  ا یما

 کردم.    داشیپ ینجور ی ... ادونم ی_ نم 

 و گفت: بذار کمکت کنم...   سادی وا  کای کنار را  تائو



مبل  نیاز رو خودم برداشتم و همراه تائو به سمت بزرگ تر   کارو ی را ینی سنگ
 . مشیبرد

 نشستم.  ن یهام خم شد و کنارش رو زم  زانو

اروم شروع کردم به پاک کردن خون  و    دمیلباسم رو تا کف دستم کش   ن یاست
 صورتش.    یرو 

 افتاده؟   ی به گوشم خورد: چه اتفاق تر ی پ ف ی بم و ضع یصدا

 سمتش و بهش چشم دوختم.  برگشتم 

 اومد و خودش رو به ما رسوند.  نییپا  ا یپله ها همراه هاوارد و ما از 

و    اطی ... من رفتم سمت حدونمیبلند کردم و بهش چشم دوختم: نم  سرمو 
 .  کردم  داشیپ   نیرو زم   ینجوریا

 ...  کایبرد سمت گردن را دستشو 

 . کردی نبضش رو چک م داشت

 .. فه یضع  یل یبود گفت: خ کایکه دستش هنوز رو گردن را   یدرحال

 . روش یاز حد از ن  شی خاطر استفاده ب به

   ؟ یدیند یزیدوخت و گفت: اون اطراف چ میاشک  یرو به چشما نگاهش

 . ا ی_ چرااا... اب در

 بسته.   خیکامال   ا یدر ییجلو قسمت



 من..    گوشیلب گفت: اخ.. پسر باز ر یو ز د یکش  شیشونی به پ یدست  تر یپ

االن    نیهم  دی..بااریشد: قالده رو ب  رهی بار به هاوارد خ  نی بلند کرد و ا  سرشو
 .  م ی انجامش بد

 . تریبرگشت و رفت سمت اتاق پ  رو ی همون مس  هاوارد

حال که   نیتو ا  ؟؟ی کن   کار یچ  یخوای گفت: م  تر یکنارم نشست و رو به پ  ایما
   ؟یچ  رهیاگه بم ؟؟ی بهش منتقل کن  رو یدوتا ن ستی قرار ن

  

بهش    رو ی... االن قالده رو با دوتا ن م یتونیبهم انداخت و گفت: نم  ینگاه   تر یپ
 ..  م یوصل کن 

پنجاه پنجاه    گیوضع ... د  نی: تو ا کای جون را   یسمت بدن ب  دیچرخ  نگاهش
 .  شترهیب  یلی.. احتمالش خستین

...  فتهیم   یبعدش چه اتفاق  ستی . برام مهم ندی: پس با من امتحان کن ایما
 .  دیبهش برگردون کارویرا رو یفقط ن

 دخترم.   گیطرف پسرمه ... طرف د هی:  دیکش  یقیکالفه نفس عم   تر یپ

 .  میندار یا  گهی انداخت و گفت: باشه... چاره د ایما  به  یعمق   نگاه

 با قالده بهمون ملحق شد.  هاوارد

   د؟ی: مطمئن دمیپرس تر یبه پ  رو 



 سرش رو به نشونه مثبت تکون داد. د یترد با

   ؟یچ ی: مطمئن برا  هاوارد

 بده.   ا یرو به ما  رو یاون ن خوادیم  تر یجواب داد: پ  تائو

 ؟؟؟ی : چدیغر  تر ی رو به پ نیخشمگ  هاوارد

 ...  دمینم یکار  نیاجازه همچ  من

 .  شه ینم  م ی زیبلند شد و گفت: اشکال نداره... من چ  ا یما

گرفت و بعد    نییبعد به من انداخت... سرش رو پا  کا ینگاهشو به را هاوارد
 .  ی... هرچقدر که بخواارمیب گه ید ی ادما تونمم یمکث گفت: م  ی کم

 .  ارنیکه برام ب   دمیالن خبر م و در اورد و گفت: ا  شیگوش 

 . م یصبر کن   م ی تونیدستش رو گذاشت رو دست هاوارد و گفت: نم  تر یپ

 اورد و سرشو تکون داد. نییدستش رو اروم پا  هاوارد

 بست.   کایقالده رو برداشت به گردن را  تر یپ

 با انگشتاش شد. یرو مبل نشست و مشغول باز کا یکنار را   ایما

 نگران بود.  خودشم

 شجاع باشه. کردی م ی سع  ی ول  دیترسیم

رو چونش قرار داده    گشویزده بود و دست د  نهی دستش رو به س  هی  هاوارد
 بود. 



 بود.   ره یبه قالده خ  نگاهش

ضرب گرفته    ن یسمت تائو... اونم مضطرب بود.. با پاهاش رو زم  برگشتم 
 بود. 

  ی د به دست به دستاو دستبن  سادی وا  ایما  ی... رو به رو تر یسمت پ   دمیچرخ
 بود.  رهیخ ا یما

 . م ی داشت ییها  ی ... هممون نگرانم ی برد یبه سر نم  ی خوب تیتو وضع  اصال

 رفت.  کای به سمت را  نگاهم 

 بود.  کا یرا  م ی خون رو صورتش مونده بود... من تنها نگران رد

 .  ادیبر م  نم ی... مطمئنم از پس ا هی: اون قوهاوارد

 هاوارد درست کنار گوشم بود.  یصدا

تو سرم نه... خودش شخصا کنارم نشسته    نبار یو بهش نگاه کردم... ا  برگشتم 
 . زدیحرف رو م ن یبود و ا

 .  نیزدم و گفتم: درسته.. دوتاشونم قو   یبهش لبخند م ی اشک  یچشما با

 دوخت.  ایزد و نگاهش رو به ما   یتلخ لبخند 

 رو بست و عقب رفت.. ای دستبند ما تر یپ

 ..شده بود شهی تر از هم ییقالده طال رنگ

 . میشد ره ی هممون بهش خ  ایناله ما  یصدا  ای



 ؟؟ ی: خوب تریپ

  ؟؟ی کن یحس م  یزیچ

  هی...  دونم یجمع شده تند تند سرش رو تکون داد و گفت: نم   اقه یبا ق  ا یما
 ..  یبیحس.. عج 

 زدن کرد و حرفش نصفه موند.    ادی شروع به فر هو ی

 خواست بره سمتش که دستش رو گرفتم و مانع رفتنش شدم.  هاوارد

 .  شکستنیکه انگار داشتن تمام استخوناش رو م   دیکشیم  ادیاز درد فر  یجور

 . دادیکرده بود و چشماشو رو هم فشار م   عرق

  جنازه رو مبل  ه ی  نی هنوز ع  ی واکنش  چی ... بدون ه کایسمت را   د یچرخ  چشمم 
 افتاده بود.  

 پرت کرد. کا یحواسم رو از را  ایما یصدا

 ..  ی... نمتونم یضجه هاش گفت: نه.. نم  ن یماب

 ... دی کش  ادیدوباره با تمام وجودش فر و 

 . ادیداره سرش م یی گذاشتم جلو دهنم ... چه بال  دستمو

 !  کشه ی ... داره درد میبازش کن دی گفتم: با   تر یبه پ  رو 

ا  تر یپ چهره  سع   یبا  نگران  یکه  اون    شیداشت  پنهون کنه گفت:    هیرو 
 انقدر درد بکشه.   ه یعیشما بشه. طب ه یشب نکهیا  یانسانه... برا



را   دیچرخ   نگاهش بکایسمت  را  شتر ی : من  نگران  اون  عکس    چی.. هکامی از 
 نداره.   ی العمل

 . نم یبب  کاروی و را   ایما   ر یدرست تصو  تونستم یپر شده بود و نم  چشام

بار پشت هم پلک زدم.. و اشکم رو قبل از فرود اومدن رو گونم پاک    چند
 کردم.  

 دستمو فشرد... برگشتم سمتش.  هاوارد

 دستم نگاه کرد و گفت: قدرتت برگشته؟   به

 .  دونم ینم  یعن ی نه ...  ؟؟ ی_ چ

دستاتت.. هر لحظه دارن    یدوخت: ول  م ی عسل  ینگاهش رو به چشما  نبار یا
 .  شنی داغ تر م

 شدم و گفتم : امتحانش کن..    رهی خدستم  به

   ؟یتونیم  ن یبلند کردم و ادامه دادم: وارد ذهنم شو... بب سرمو 

 خونه رو پر کرده بود.  ی... کل فضا ایبلند ما  یها  ادیفر یصدا

 بهش انداختم.  ینگاه 

 .  م ی رو ازشون جدا کن  یلعنت یرای زود تر تموم شه و اون زنج  دوارم یام

 .  شم یص م : خودم از شرشون خالهاوارد

 نگاهش کردم.  متعجب



...  فهمم یگفت: تونستم... هنوزم نم  دیخند ی که م  ییبا چشما   ی نه ول  هاشلب
 .  کردیچرا کار نم 

قالده    نیواقعا... به ا  یعنیانداختم:    ینگاه   کایو قالده دور گردن را   ر یزنج   به
 مربوطه؟  

 .. دونم ی: نم هاوارد

 ...  نجارو یمن ا  ی: خداتائو

 . م ی شد رهیخ ا یو ما  کا یو به را   م یحرف تائو برگشت  با

  رون یباز که از داخلش نور ب   ی سرشون به سمت باال بود و با دهن  جفتشونم
 بودن.  رهی درخشان به سقف خ یی و چشما   زدیم

 اروم بود.. انگار دردش تموم شده بود.   ا یما

 .  دهی: فکر کنم داره جواب م تریپ

  یزینه... تنها چ   ای  گردهیبرم   کایرا  رو ین   ای   هفتیم   یمهم نبود که چه اتفاق  برام
 بود.  کا ی...برگشتن را کردی لحظه خوشحالم م نیکه تو ا 

 .  هیلیداشته... خودش خ یکه عکس العمل  نی هم

خود    ر یسمتش.... اسم آرکا رو تصو   دمیچرخ  ز یم   یهاوارد رو   یگوش   برهی و   با
 . کردیم  یینما



رو برداشت و همزمان با رها کردن دستم گفت:    یخم شد و گوش  هاوارد
 .  گردمی زود برم

 . یاز سالن خارج شد و رفت سمت در اصل عیسر

نگاهم تا در بدرقش کردم و بعد از خارج شدنش از خونه؛ برگشتم سمت   با
 . ایو ما  کا یرا

 رفت.  نی زده بود از ب رون یکه از چشم و دهنشون ب  یو نور  درخشش

هم دوباره به حالت جنازه وارش    کا یافتاد و را  نیجون کنار مبل رو زم   یب   ا یما
 شد.   ل یتبد

 . دیو اونو در اغوش کش ا یبرداشت سمت ما ز ی خ تر یپ

نشستم و دستاش رو تو دستم گرفتم.... دستاش هنوز هم سرد    کای را  کنار 
 بود.  

 : بازش کن...  دمیرو از پشت سرم شن   ا یما  فی ضع یصدا

 .. به روش لبخند زدم. زدیم   تر ی حرفو به پ نیا

 . هیحرف بزنه کاف  تونهیو م  ارِ ی که هوش  نیخوب بود... هم  حالش

حس    ی زیگفت: چ  ا یباز کرد و رو به ما  کاروی بعد قاله را  ای اول دستبند ما   تر یپ
 !  ؟ یکنیم

 داد و بلند شد. هیتک شی به مبل کنار  ا یما



 و ... ره یم  جی: فقط.. سرم گ شی شونیرو گذاشت روپ  دستش

 کوفتس.    بدنم 

 .. یرفت سمتش و گفت: بذار کمکت کنم تا اتاقت بر تائو

 نزد و به تکون دادن سرش اکتفا کرد.  یحرف ا یما

 ...  یاستراحت کن  ی : اره بهتره کم تریپ

 نشده؟   دار یدوخت و گفت: چرا ب کای نگاه خمارش رو به را ا یما

 ... تو نگران اون نباش.  برهی زمان م  کم ی: تریپ

 رو انداخت رو شونه تائو و اروم به سمت پله ها رفتن.  شدستا

 وارد خونه شد.  هاوارد

 افتاد؟    یکجان؟ چه اتفاق  هیو گفت: بق بشی رو گذاشت تو ج لشیموبا 

 حالش خوبه. ایجواب دادم: تموم شد... ما  تر یتر از پ زود

 اتاقشه...   تو

 .  م ی فعال منتظر یچشم دوختم و ادامه دادم: ول  کای را به

  ؟ی: تو کجا بودتریپ

رو   هاوارد به  رو  مبل  م  تر یپ   یرو  حرف  آرکا  با  و گفت:  ... زدمینشست 
 انگشتر رو بهم گفت.  یبرگشتن کانادا... جا



 : خب.. کجاست؟ تریپ

 .  سای چشم دوخت و گفت: تو انگشت الر تر یاول به من بعد به پ هاوارد

 _ انگشتر منو انداخته تو دستش!! چطور ممکنه؟  

 ازش استفاده کنه.    تونهیم  ی ... هرکسگه ی : انگشتره ددیمتعجب پرس هاوارد

 حلقه ها فرق داره.  نی: نه... ا تریپ

 دستش کنه. تونهینم چکسی و ه  کاسیکارال و را   مخصوص

 سمتش.   م ی اومد همزمان برگشت کا یکه از طرف را  یقینفس عم  با

 .دی کش ی بل و تند تند نفس مرو م  نشست 

 شدم و رفتم سمتش.  بلند

خوش رنگ    یدستام گرفتم و به چشما  نیپاش نشستم و صورتش رو ب   کنار 
   ؟؟یچشم دوختتم و گفتم: خوب  شیآب

 تکون داد و اروم گفت: ار..ره    سرشو

تموم شدن حرفش بغلش کردم... اونم محکم بغلم کرد و اروم گفت: له    با
 ...  شدم

که رو لبم نقش بست ازش جدا شدم و گفتم: چرا مراقب خودت    یلبخند  با
 ..  یست ین



رو خاروند و گفت:   شی شونیانداخت وسط پ   ن ییپاهاش رو از رو مبل پا  کا یرا
  د؟یکرد  دایمنو کجا پ 

   اد؟ینم ادت ی  یگ ب یخوای م ؟ یچ یعن ی : هاوارد

 . ادمهی: نهه.. کایرا

 .  یواقع  ایخواب بوده...    دم یکه د  یزیچ نم ی بب  خوامی... م فقط

   ؟یدید ی_ مگه چ 

 دوخت و گفت: رفتم سمت ساحل..  نی رو به زم نگاهش

 باز کردم...    یرو بستم و وقت چشمام 

  ی . خودش بود.... با همون لباسدمیشد و ادامه داد: مامان رو د  رهی خ  بهم 
رنگش و لبخند مهربونش.    یمشک  یی... با همون موهادمشیبار د  نی که اخر

 ....  دمید یبود؛ پاهاش رو نم ستاده ی داخل اب ا

 قرِن که مرده.   ن یامکان نداره... مادر شما چند نیا  ی: ول تریپ

 .  تعجب کردم..  نیهم ی چشم دوخت: اره منم برا تر ی بار به پ ن یا کا یرا

 !  شدی _ خب... بعدش چ 

برم سمتش...    خواستم ی م  دونم ی.. فقط م ستین  ادمی  قی... دق دونم ی: نمکایرا
 . ایگفت که ن   یول

 خطرناک.    یلی... خ گفت



 . یمراقب خواهرت باش   دیکرد و ادامه داد: گفت با  نگاهم 

 _ مراقب من؟!  

 بود...   بیعج  ی لیرو تکون داد و ادامه داد: خ  سرش

  ؟یاستفاده کرد روتی چرا از ن شد؟؟ی : چتریپ

!! من که ازش استفاده  رومیشده نگاهش کرد و گفت: ن  ز یر  یبا چشما  کایرا
 نکردم.  

 بسته...   خیکامال    ایاز در ی.. قسمت ی_ ول 

 بهم چشم دوخت..   متعجب

 نکردم... فقط دنبالش رفتم بعد...   ی: من کارکایرا

اتفا سکوت داشت  انگار  رفت...  فرو  فکر  به  و  مرور   یقات کرد  رو  افتاده  که 
 .  کردیم

 افتاده!!    ی اونجا چه اتفاق  می نی بده بب  حی ادم توض  ن یع   کا ی.. را؟ی: بعد چ هاوارد

عنقو    نیشد و گفت: ا  رهیسرش رو بلند کرد و چپ چپ به هاوارد خ  کایرا
 .  رهیگ یتمرکز کردنم رو م  یجلو رون یب  دیبنداز نجای از ا

 خونه منه؟   نجای رفته ا ادتی رون؟ی: بندازن ب هاوارد

و    نیچقدر فضاش سنگ   گم یکرد و گفت: عه اره.. م   یبه اطراف نگاه  کایرا
 سرِد...  



 : اون به خاطر قدرِت خودته... هاوارد

... خهیکه قدرتم    یمن   یروِح که حت   یچقدر سرد و ب   نی: اووه.. پس بب کایرا
 . کنم یدارم حسش م

وقت  د یکش  ق ینفس عم  هاوارد ب  یو گفت:  بود و ع دهنت    ی جناز  نیسته 
 خوب بود.  ی .. چقدر همه چیافتاده بود

... چون  یخوش   نی که زود گذر بود ا  ف یگفت : چه ح   ثانهی با لبخند خب  کا یرا
 .  یمنو تحمل کن  دیحاال حاال ها با 

 بهم انداخت. یلبخند زد و نگاه  هاوارد

 : اشکال نداره... ارزشش رو داره.  هاوارد

با د  کا یرا و  ا  یمن  دنینگاه هاوارد دنبال کرد  دو عجوبه    ن یکه به مکالمه 
برا  دمیخندی م مامان  بگو  پس  و گفت:  زد  مراقبت    خواستیم   یچ   یزل 

 باشمم..  

 ...  کایخنده گفتم: چرت نگو را با

 .  گنی م  گهید ز ینگاها چ  ی..ولگم ی: اره... من چرت مکایرا

 ..  کیا _ ر 

 نزن رو اسمم.    یوسط حرفم و گفت: باشه باشه... فقط باز قفل  دیپر

 افتاده اونجا.   یچه اتفاق  نمم ی کن بب  فی حرفا.. تعر نی ا ی: پسرم جاتریپ



تک  کایرا مبل  د  هیبه  اره  اهان  بودم...  خب کجا  و گفت:  رفتم  گهیداد   ...
 سمتش و...  

جوون بکن    کا یسکوت... لبمو به دندون گرفتم و با حرص گفتم: راا   دوباره
 ..  گهیبگو د 

و پانی... هم گهی : گفتمم دکایرا   دی... قصه ما به سر رسانی. رفتم سمتش 
 .  دیکالغه به لونش نرس

 چشماش رو بست و اروم سرشو تکون داد.  تر یپ

  نیاز دست از ا همه اتفاق افتاده ب  ننینه؟ ا   یادم ش   ستی : تو قرار ن  هاوارد
 .  یداریبرنم  ات یمسخره باز 

  نیگوشه و بدون کوچک تر   هی   نم یباشم... بش  بسیمثل تو    دی: البد با کایرا
رو   میگوش   گم یلبخند و صحبت کردن دستم رو بذارم رو شونم و تو دست د

 و به کارال زل بزنم.   رم یبگ

 .  دهیفکرشم ازارم م ی جمع شده گفت: حت افهیبه لرز افتاد و با ق بدنش

.. خوب  یزنی که تو هم به من زل م  نمیبی زد و گفت: م  یخند  شی ن  هاوارد
 . یحرکاتم رو حفظ کرد

... تا یمتوجه بش   نکهیشدم... تمام شب بدون ا   وونهی : اره از عشق تو دکایرا
 .  کنم ی صبح تو خواب تماشات م

 . ستیکه احساساتمون دو طرفه ن  فی و گفت: چه ح  دیخند  هاوارد



گفت: خوشحالم   کای سمتمون و رو به را  دیبراق دو  یی با ذوق و چشما  تائو
 که حالت خوبه. 

  

 ...  یی نجایزد و گفت: منم ناراحتم که تو هنوز ا  یلبخند مصنوع  کا یرا

 .  منظورم خوشحال بود دیرو باال داد و ادامه داد: عه ببخش   ابروش

 کال نداره..  و گفت: اش  دیخند تائو

اومد حتما بهم    ادتی  یزینگاه کرد و گفت: اگه چ   کا یبلند شد و به را  تر یپ
 بگو..  

 بعد از حرفش ازمون جدا شد و رفت سمت پله ها.  بالفاصله 

 استفاده کن...   روتیو گفتم: از ن کا یسمت را برگشتم 

 مطمئن شم که برگشته.  خوام ی م

   روم؟ی : ندیپرس   متعجب

 .  روتی.اره ن انداختم و من من کنان گفتم:.امم..اره.. یهاوارد نگاه به

 درسته...   دیکرد  یکار  هیسمت هاوارد و گفت: شماها  دیچرخ  نگاهش

 برو رفت.  یاومد و تو قالب جد رون یب  یحالت شوخ  از 

 کجاست؟؟    ای به هم گره خورد و گفت: ما ابروهاش

 ت: تو اتاقشه. داد و گف هیبه ستون تک نه یدست به س  تائو



.. از مرگ برگردم و اون  نجای که نگاهش به تائو بود گفت: من ا  یدرحال  کا یرا
 تو اتاقش استراحت کنه؟؟  

 برگشته؟!   یچطور رومیکرد و رو بهم گفت: ن  یخنده ا تک

 . م یکارو کرد   نی ا ای بهش بگم... با کمک ما چطور 

 .کنهیم  یقاط  مطمئنم 

 کج کرد و منتظر بهم چشم دوخت.  سرشو

 رو تر کردم و گفتم: خب .. ما.   لبم 

 نه.   ای... برگشته    ی نی بب یتو که اصال امتحان نکرد  نم یبب

بود دستش    رهیسردش بهم خ   ی که سرش سمت من بود و با چشما  همونطور 
 کرد.   لیتبد  خیهاوارد رو به  یرو بلند کرد و قبل از عکس العمل کس 

و دهن باز به هاوارد که رو مبل نشسته بود و دستش   گرد شده  یچشما  با
 شدم.  رهی... خرهی بگ کارویرو باال اورده بود تا جلو را 

 چه خفن.   ولی : وعو... اتائو

و بعد    کردی هاوارد رو تماشا م  جان یسمت تائو که با ه   د یاول چرخ  نگاهم
 . کایسمت را  دیچرخ

   ؟؟یکنیم  کار یکردم و گفتم: چ  نگاش



  ا ی  ده یجواب م   نمیامتحان کنم... منم فقط تست کردم بب   ی : خودت گفتکایرا
 نه.  

 بودم.   طی شرا نیخودمم تو ا   داره.. ی االن چه حس  دونم ی: اوه م تائو

   ؟یدوباره امتحانش کن  ی : دوس دارکایرا

 راحتم.   ینطور یدستاش و باال برد و گفت: نه نه.. ممنون... هم  تائو

 شدم ورفتم سمت هاوارد. بلند

م   کایرا منو  اول جواب  به عشقت یدیمچ دستم رو گرفت و گفت:  بعد   ..
 .  یکنیکمک م

 ..  گره خورده نگاهش کردم: تو چه مرگته  ییابروها با

 .  دمیسوال پرس هیط  کرد و اروم دستم رو ول کرد و گفت: فق  ر ییتغ نگاهش

 . دادمیزدم: اره.. و من هم داشتم جوابت رو م  داد

 کارا نبود.    نیبه ا یازین

 ...زدمیسرش داد م  ینجوریبار بود ا ن یاول

 درچرخش بود.  می عسل یها له یت نی نگاهش ب  متعجب

 از برخوردم شوکه شده بود. اونم 

 . دمیکتاب خونه د  ی شه یچشمام رو در ش ر یچرخونم و تصو  سرمو 

 شده بودم...   قرمز 



رو مشت کردم و خودم رو کنترل کردم.. چند بار پشت هم پلک زدم   دستم 
 .دمی کش  قیو نفس عم

 از رو مبل بلند شد و از کنارم رد شد ورفت سمت پله ها.  کا یرا

 ...  کاای بار صدا کردن اسمش بود: را ه یکه تو لخظه انجام دادم   یکار  تنها

 نبود.  دمیتو د  گهیپله ها رو تند تند باال رفت و د  یجواب چیه  بدون 

 قرار دادم و چشمام رو بستم.  خ یسمت هاوارد و دستامو رو  برگشتم 

 بدنم کم کم باال رفت. حرارت 

 ها منتقل کردم و چشمام رو باز کردم.   خیوجودم رو به  ی گرما

 . دیکشیها کم کم اب شد و هاوارد گردنش رو تکون داد و سخت نفس م  خی

 هنوز سرما تو بدنش مونده بود.   انگار 

 ... دیبار  یسردش از چشماش اتش م  یبرعکس نفسا   یول

 رو مشت کرد و دوباره باز کرد. دستاش

 .  ادیدر ب یزدگ  خیکه از اون    دادیبدنش رو تکون م  یتک تک اعضا داشت

 برادرت..   شی پ  یو گفت: به نظرم بهتره بر  سادیکنارم وا   تائو

   ؟یکردم: چ  نگاش

 .  یکرد  ر یچشم به هاوارد اشاره کرد و گفت: د با



  رفتی نگاهش رو گرفتم و به هاوارد که رو پله ها بود و داشت باال م  رد
 شدم..  ره یخ

 ...دنبالش و داد زدم: هاوارد دمیدو 

   ؟؟یریم  کجا 

و    دم یدویداشت و من هم دنبالش م   ی تند تند قدم برم   ی جواب   چیه   بدوون 
 . زدمیو صدا مپشت هم اسمش ر 

که    نهیمکث درو باز کرد.. درستش ا  ی و بعد کم  ستادیا  ا یدر اتاق ما   یجلو
 بگم در رو شکوند. 

 و وحشتناک به در ضربه زد که از ترس چشمام رو بستم.   عی سر انقدر 

 .. کایلب گفتم: را  ر یز

 نشون بدم.  یبتونم واکنش  نکهیتو اتاق و قبل از ا  دمیدو 

 فرود اورد.  کایدستش رو باال برد و مشتش رو تو صورت را هاوارد

 !ن؟یگوشه لبش رو پاک کرد و گفت: هم   دیخندی که م  یدرحال کا یرا

 .  دمیترسیازت م   یهمه مدت الک ن یمشت؟ منو بگو ا  هی فقط

به صورت    یا  گهیدوباره بهش حمله کرد و با دست راستش ضربه د  هاوارد
 زد.  کا یرا

 .  سادم یرو بزنه روبه روش وا  شیضربه بعد  نکه یرفتم و قبل از ا  جلو



 . رهیو صورت قرمزش بهم خ  شیاتش  یرو هوا موند و با چشما  مشتش

 ؟یساد ی ... واشدی _ چ

 .  گهید بزن

 فک قفل شدش گفت: برو کنار...   با

رو امتحان    روم یدفعه من ن  نیقدم جلو رفتم و گفتم: دست بهش بزن تا ا   هی
 کنم.  

   ؟یکنی م  دیمنو تهد ی: داردیباال پر ابروهاش

 . کنم یآگاهت م   م ی_ نه... از حرکت بعد

 شد : کارال... برو کنار تا کار دستت ندادم.   کینزد  بهم 

سانت   ه یخودش    ن یع چند  رفتم..  جلو  برم کنار که    یقدم  بودم:  صورتش 
 . یریم یم

 .  یدینصفشم ند کا یاز اون نگران توام... چون از قدرت را  شتر یب  من

 .یدیند یچی زد و اروم گفت: تو هم از قدرت من ه یخند شین

 کنه...   ادهیکنم همون قدرتو رو خودش پ  یکار  تونم یم

 .  هیکنترل ذهن چجور   یدون یخوب م  گه یکه د  تو

 افتادم.  م ی که تو کره بود  یوقت  ادی



رو نگه دارم.... اون لحظه واقعا خودم نبودم و    ن یکنترلم کرد تا ماش  اون
 کنترل کارام دست خودم نبود.  

 ...  ادتهیکه خوب   نم یب ی: م هاوارد

 نشه.  ی من افتاب یرفت و گفت: بهش بگو جلو عقب

چ  کایرا داد:  جواب  من  از  مهیزودتر  مشتا  یخوای ..  از    ت ینوازش  یمنو 
   ؟یبترسون

 .  گم یاخ م  ه یر از توعه.. باز بهت   ایما  یو ادامه داد: ضربه ها  دیخند

 رفت.  رون ی نگاش کنه از اتاق ب  نکهیبدون ا هاوارد

 ... ومدیاز گوشه لبش خون م  کا؛یسمت را برگشتم 

 نبودم.  نگرانش

 . مونهی از زخم رو صورتش نم یرد  چیبعد ه قهیچند دق دونستم یم چون 

  یبه اندازه کاف   ایرفتم و دستمو دراز کردم سمتش و گفتم: به خودت ب  جلو
 .  م ی دشمن دار

و بدون    دیدستم به صورتش برخورد کنه، سرش رو عقب کش   نکه ی از ا  قبل
 کج کرد.  ایتو روم نگاه کنه راهش رو به سمت تخت ما نکه یا

 هنوز ازم دلخوره...   شم یساعت پ ه ی تیبه خاطر عصبان انگار 



در و    توجه به من... رفت سمت  یبزنم که ب  یسمتش و خواستم حرف  رفتم 
 از اتاق خارج شد. 

 گذاشتم.   شی شونینشستم و دستمو رو پ  ا یما کنار 

 بود...   داغ

و به صورت معصومش چشم دوختم... اون جونش رو    دمیعقب کش   دستمو 
 نجات بده.  کارویبه خطر انداخت تا را

 براش جبران کنم.  تونستم یم  کاش

 وره؟  باز شد و تائو تو چهار چوب در قرار گرفت و گفت: حالش چط در 

 هم تب داره.  ی کمی... نفساش منظِم دونم یتکون دادم و گفتم: نم  سرمو 

 .  هوِش ی هنوز ب  یول

 برادرت.   شی اتاق شد و گفت: من کنارش هستم... تو برو پ وارد

 _ ممنون..  

 رفتم.  رون یرو تخت بلند شدم و از اتاق ب از 

  دنیخودش بدون در زدن وارد اتاق شدم و با د  نیع   کا؛ی سمت اتاق را   رفتم
بسته کنار در    خی  ن یعقب گرد کردم و خواستم درو ببندم که زم  یاتاق خال 

 توجهم رو جلب کرد. یبهداشت  سی سرو 



را   دوباره زدم:  اروم صداش  و  در  رفتم سمت  و  اتاق شدم  اون  کایوارد   ...
   ؟ییتو

 . دمیاز طرفش نشن ی جواب چیه

 بسته بود.  خیدر...   رهیگذاشتم رو دستگ  دستمو

 آبش کردم و درو باز کردم...   ی حرارت بدنم کم با

 . فتم ین  نیگرفته بودم تا زم   وار یبسته بود و از د خ یجا  همه

 و بزرگ.   کیکوچ  یخ ی یپر شده بود از بلور ها  نه یتا دور آ   دور 

 . کای سمت را دیچرخ  چشمم 

 باز گذاشته بود.  بود و آب رو  دهیلباس تو وان دراز کش با

 بسته بود.  خیوان  یتمام آِب تو و 

 رو برداشتم.. و سرمو بلند کردم.  مینگاه کردم و اروم قدم بعد  نیزم  به

   ؟ ی..خوبکای_ را 

...  ی از دستم ناراحت  دونمیسکوت... دوباره چند قدم جلو رفتم و گفتم: م  بازم
 زدم یسرت داد م هیجلو بق دینبا

 متا...    من

 شدم.  رهیخ کا یپام سرمو بلند کردم و به را   ر یها ز   خیاب شدن  با



رفته بود... وان پر از اب شده    نیاز ب  ای زدگ   خیرو باز کرده بود تمام    چشماش
 .رفتی تا اتاقش داشت م  نطور ی و هم  نیشده بود رو زم   ز یبود و لبر 

 .  رونینگام کنه گفت: خوبم.. برو ب نکهیا بدون 

 ازم نارا..  خوام ی_ نم 

 .  رونیو خونسرد گفت: دوست ندارم خودم بندازمت ب روم ا

 اطرافش سرد تر بود.  یها خیبرخوردش ... از   یسرد

 رفتم.  رونی ب یبهداشت  سیرفتم و از سرو عقب

  وار ی به د  نهیهاوارد که دست به س   دنیاتاق رو بستم و برگشتم... با د   در 
گذاشتم و گفتم: حرفامون رو گوش    نم ی قفسه س  یداده بود دستمو رو   هیتک
 !  ؟یکردیم

با چشما   سرش و  سمتم  خ  یرو چرخوند  و گفت:  زد  زل  بهم    ی لیبراقش 
 .   کشه یطول نم  ادیز  یدلخور نیا  یدوست داره... ازت ناراحته ول 

 .  یزنی حرف م شگوهای زدم و گفتم: مثل پ  یلبخند

 دارن.  رو هم  ت یقابل ن یگرفت و گفت: ذهن خونا ا  وار ی رو از د شی تک

  ؟یدار  یی ها ت یچه قابل گه یابروم رو باال دادم و گفتم: د ی تا هی

 ..  یفهم ی: بعدا م هاوارد

 از گفتن حرفش از کنارم رد شد و رفت.  بعد



هست که    زایچ  یسر   هی.. بازم  شناسمشیسال که م   هی  شهی داره م  نکهیا  با
 . دونم یهنوز نم

 .  کنم یمرموِز که اگه بعدا بگه دخترم تعجب نم انقدر 

د  ی که چاشن ییبا صدا  هاوارد نه  اون    گه یخنده داشت گفت: دختر؟!  در 
 .  ستی حدم ن

 رو بستم و لبم رو گاز گرفتم.  چشمام 

 بشر بدون اجازه وارد ذهنم شد.. نیا  باز 

 

 [  کای] را

 پسر.  ار یب  ادتی  ...ادی ب ادمی  دیبا

 فکر کن.  کم ید باش  ... زو یکه خنگ نبود  تو

به    ن یب  سرمو  و  دادم  قرار  رو   ک یکوچ  یها  خ یدستام  آب چشم    ی شناور 
 دوختم. 

 بسته بود.... اخه چطور.  خی ایدر

 استفاده نکردم...   رومیکه از ن   من

 کردم.   دمیشدم...شا رهیدستام خ به

 ....  ستین  ادمیاز بعدش   یچ یچرا ه  یلعنت 



 کجا رفت.   هویمامان اونجا بود...  چرا

چطور تا کنار ساحل رفتم... فقط    ادینم  ادمی   یبرام مبهِم... حت   یهمه چ  چرا
 افتاد. یاتفاق هیاونجا بودم و   دونمیم

وارد اتاق شدم   دی چکیکه ازش آب م   سم یخ  یاومدم و با لباسا رون یوان ب   از 
 و رفتم سمت کمد. 

ام عوض   دهیآب کش   یبرداشتم با لباسا  یشلوار مشک  هیرو با    م ی زرشک  ور ی پل
 کردم. 

رو با دست عقب دادم که چند    سم یخ   یموهام و موها  ی رو بردم ال  دستم
 . م ی شون ی تا تار مو دوباره افتاد رو پ

 خودمو رو تخت انداختم و به دستام زل زدم.  الیخ یب

 دستام شکل گرفت.  نیب  یبلور

زده تنگ شده    خی  ی اره هاست  نیا  یلبخند بهش نگاه کردم.. چقدر دلم برا  با
 بود.  

 بوده.  روم یداشتم... مطمئنا به خاطر برگشتن ن یبد سردرد

 برخورد کرد.  وار ی با شتاب باز شد و محکم با د در 

  نیاس ع   له یتائو گفتم: چته .. مگه طو   دنیرو تخت نشستم و با د  ع یسر
 داخل.   یایگاو م 



شده،    دار یب  ایما  ی. ول ..دیاورد و گفت: ببخش  ن ییکه رو هوا بود ور پا  دستش
 . گفتم یبهت م  دیبا

 برداشتم سمت در و تائو رو کنار زدم. ز یخ

... رو تخت نشسته بود و دستش رو  و درو باز کردم  ایسمت اتاق ما  دمیدو 
 گذاشته بود رو سزش.

لبخند زد و از رو تخت بلند    دنم یورود من به اتاق سرشو بلند کرد و با د  با
 شد.

 رو بهم رسوند و بغلم کرد.  خودش

 .دور کمرش حلقه کردم و سرمو تو موهاش فرو بردم دستامو

 عطر موهاش رو دوست داشتم...  چقدر 

 . کردمیم  کار ی.. چشدی نم  دار یتصور کنم اگه ب  تونمی نم  اصال

ولم    گه ی گفت: چه از خدا خواسته... د  دیکشیکه خودش رو عقب م   یدرحال
 .  کنهینم

به خودت بگه.. چند بار خودمو    د یبا  ی کی   نویزدم و گفتم: اوو ا   یخند  شین
 .  یعقب تو نزااشت دمیکش

به بازوم   ی مشت  فشیظر  یرو طبق معمول درشت کرد و با دستا  چشماش 
 عقب.    یدیخودت رو کش  یزد و گفت: گمشوو تو ک



 یچقدر غرق بغل کردنم بود  ن یباال رفته گفتم: عجب... بب  یی با ابروها   یجد
 ...  یدیکه نفهم

 ...  کااای حرص داد زد: را با

 .شمی عاشق اسمم م زنه، یاسمم رو صدا م  ینجوریکه ا   هربار 

 چطوره؟  د یجد ی رو ی اتاق رو بستم و گفتم: ن در 

  

 !  رو؟یگفت: ن  جیگ

 .  یرو نگرفت و ر ی ... مگه به خاطر من اون نگهی _ اره د

 فکر کرد و گفت: اهان.. اره.   ی کم

ندارم   یا  ده یا   چی... اصالا ه ییزده دستاش رو تکون داد و گفت: وا  جان ی ه
 ازش استفاده کنم.  دیکه چطور با

 شدم.  رهیخ کرد یبود و اونارو تماشا م ساده یکارال که کنارم وا   به

 باهاش حرف نزنم ندارم.  نکهیبه ا یحس خوب   اصال

 . م ی شتم باهاش قهر بمونم... قبال هم قهر بودندا  عادت

 زمان که بابا زنده بود. اون 

 و مغرور.  مینرفت... فقط دلتنگ بود  شیخوب پ  ی چی ه  یول

 . ادی دوتا هم کنار هم جور در نم نیا  که



 و نگاهم کرد.  برگشت

.. قدرتت رو نشون  گهیبا لبخند گفتم: خب د  ای ازش گرفتم و رو به ما  چشم
 !  یکن  یبلد  کار یچ مین یبده بب 

 .  دونم یکنم... نم   دی با کار ینگاهم کرد و گفت: چ جانیه  با

 نیکه الزِم در ا   یزی.. اون هرچ تری پ  شی پ یجلو اومد و گفت: بهتره بر  کارال
 .  گهی رو بهت م یباره بدون 

 .  یریبگ ادیرو   ییزایچ  هیالزم باشه  د ی.. شام یباهم بر  ای : بهاوارد

 تکون داد و باهم از اتاق خارج شدن. یسر

و دستمو به    دمی... نگاهم رو ازش دزد م ی فقط من و کارال تو اتاق بود  حاال
 در دراز کردم.  رهیسمت دستگ 

 پرتاب شد و با برخوردش به انگشتم.  رهیبه سمت دستگ  نیآتش  ی گو  هی

:  دمیو رو به کارال غر  دمیخودمو عقب کش   عی سر  دیچ یکه تو دستم پ   یدرد  و 
 .  یزدی بهم صدمه م ی ... داشتیه

کرد و    لیتبد  یبه عسل  هیقرمزش رو در صدم ثان  یزد و رنگ چشما  پلک
تو    ی ... شک نکن دفعه بعد اون گویرو تموم نکن   تی بچه باز  ن یگفت: اگه ا

 .  خورهی سرت م

 .  کنم ی و نگاهت م  سم یمی اداش رو در اوردم و گفتم: منم وا یدهن کج  با



 پلک زد و چشماش قرمز شد.  دوباره

  ه یخودش چشمام رو    نی.. عگذرهیتو سرش م  یراحت بفهمم چ   تونستم یم
 بار باز و بسته کردم و اماده دفاع شدم. 

و   کردیقرمز رنگش رو به سمتم پرتاب م یها  یتند تند گو یمکث   چیه  بدون
با قدرتم جلو برخودشون به   کردمیم   ی... سع م ی دیدو یکه تو اتاق م  همونجور 

 . رمیلباس خوشگلم رو بگ

 کردم.   ی... کل عطرمو روش خال ستی که ن  یالک

 بسوزه.   ِف یح

 ... حاال نوبت منه... که حمله کنم. هیکاف  گهید

 بد رنگش مقاومت کردم.  یها  یجلو گو ی اندازه کاف به

 . نه یش رنگ منو ببخو ی ها زه ینوبت اونه که ن حاال

 و گفتم: تموم شد؟    دمیخند

 زه ی برداشتم سمتش و ن  ز یبخواد جواب بده خ  نکهیو قبل از ا  سادیحرفم وا   با
 هامو به سمتش پرتاب کردم.. 

کردم    شتر ی .. تعدادشون رو ب  کردیآتشش اونارو قبل برخورد بهش آب م  با
 ..!  یزد و گفت: خودت خواست  یها لبخند  زهیشدن ن شتر ی و اونم در مقابل ب



ات  یرو کم   دستش اوردنش...  جلو  با  و همزمان  برد  به سمتم    یش یعقب 
 اومد. 

 .. دمیدی اتاق رو نم یبزرگ بود که فضا انقدرر 

 . کردیاز حد بود که داشت حالم رو بد م  شی ب ی گرما  فقط

 بود.   خته ی ر میشون ی پ یشده بود و رو سی از عرق خ  موهام 

 . شدنیدم داشتن آب موجو  ی ها خیتمام   انگار 

 مقاوت کنم.  تونستم ینم  گهیو د شد یتر م کیها هر لحظه نزد  شعله

 افتاد و چشمام رو بستم.  ن ییپا  فیلرزش خف ه یبا  دستم 

 . و جذابم رو بسوزونه  بایز   سی بودم اون شعله ها بهم برخورد کنه و ف  منتظر 

 از برخوردش با صورتم نبود. یخبر  یول

بودم به کارال    دهیچسب   وار یچشمم رو باز کردم و همونطور که به د   هی  اروم
 بود نگاه کردم .  ساده ی که با خنده مقابلم وا

 خر..    یل یباز کردم و گفتم: خ  گمم ید چشم

 تموم کردن حرفم شد و محکم بغلم کرد.   مانع 

 زدم و اونو به خودم فشار دادم...  یلبخند

 کم شده.    یلیکن... قدرتت خ  نی_ تمر



از ترس    ی چطور  دم یخنده داشت گفت: خفه شو.. د  یکه رگه ها  ییصدا با
 .  یچشمات رو بسته بود

 من؟؟!  یجدا شدم و گفتم: ک  ازش

 .. کنه یحرفت رو باور نم  یکس 

 رو خاکستر کرد. ورم ی رو گذاشت رو شونم و پل دستش

 بودم.  ستادهیبا باال تنه برهنه روبه روش ا  حاال

 .  یکنی م کار ی ... چیی_ ه 

 .  کننیباور م   گهی باال انداخت و گفت: حاال د ییابرو

زن    م ی ن یبب  م ی بر   ایبا تموم شدن حرفش رفت سمت در و گفت: ب  همزمان 
 ..  کنهیم  کارایداداشمون.. چ

 داداش! دنبالش و گفتم: زن  دم یباز دو  شی ن با

 .. خوشم اومد..اممم 

رو گذاشتم    گم یکردم و دست د  هیتک  وار ی ... به ددیچی که تو سرم پ  یدرد  با
 . میشون ی رو پ

 سردرد داشتم.   ینطوریکه رفتم لب ساحل هم هم  یروز

   ؟ی: خوبکارال

 رو بلند کردم و به چهره نگرانش چشم دوختم.  سرم



 . شه ی .. به مرور خوب مرومهی_ خوبم... به خاطر برگشت ن 

 ...  ی: بنظرم بهتره استراحت کنکارال

 بذارم.  ای سر به سر ما خوامی و تکدن دادم و با لبخند گفتم: نه.. فعال م  سرم

 .  م ی .. بربدوو 

 مکث پشت سرم راه افتاد.  یرفتم و بعد کم  نییتر پله هارو پا   جلو

 دروغ گفتم...  بهش

 کردم.   درد رو حس نی هم ا  رومیاز برگشتن ن  قبل

 ...هی ا  گهی د ز یچ  لشیدل

 .  ارم یکه اون شب افتاد و من به خاطر نم  یبه خاطر اتفاق دمیشا

 ..  کای: را کارال

 اومدن و به سمتش برگشتم.  رونیاسمم از فکر ب  دنیشن  با

   ؟ی.. خوبیشده گفت: مطمئن  ز یر  یچشما با

بود... بزرگش    جهی سرگ   هیرو تو حدقه چرخوندم و گفتم: اره... فقط    چشمام
 نکن. 

 سوخته بذارم.    اهی ... که دوست دارم زودتر سر به سر اون س بجنب 

 ... نورهی از ا تر ی دستش رو از رو نرده ها برداشت و گفت: اتاق پ کارال 



 .  ِی ضلع غرب   یورود یسادی که تو وا   ییاونجا

 برگشتم و به راهرو بزرگ روبه روم نگاه کردم.   متعجب

 بودم. یضلع غرب  یورود  ی. درست روبه رو با اون بود. حق

 رو هم اشتباه رفتم.   رم یمس ی غرق فکر کردن بودم که حت انقدر 

 ادم که.  یبرا  یذاریسمتش و گفتم: حواس نم رفتم 

 ه. سوختته که حواس برات نذاشت  اهی اون س ر ی : به من چه... تقصکارال

 _ اون که بله. 

 به کمرم زد و گفت: پرروو..   ی و از پشت ضربه ا  دیخند

دور و  ادیو قبل از وارد شدن به اتاق گفتم: حواسم بهت هستا... ز   سادمی وا
 بر هاوارد نپلک.  

 گفت: بکش کنار بابا...   کردیکه درو باز م  یزد و درحال پسم 

 . دمای_ کارال... کار دستش م 

چاقو محکم به بازوش    هیو خواست جوابم رو بده که   خنده وارد اتاق شد  با
 برخورد کرد.

  ی دستش رو گذاشت رو دهنش و وحشت زده گفت: متاسفم ... عمد  ا یما
 نبود. 



ب   با به کارال گفتم:  رو  و  اتاق شدم  وارد  نکن ایخنده  ا  ی گوش    ینجوری بهم 
 .  شهیم

 و پرت کرد سمتم.  دیکش   رونیچپ نگام کرد و چاقو رو از بازوش ب چپ

  خواد ی .... دلت مییاز برخوردش به صورتم رو هوا گرفتمش و گفتم: ه  قبل
 باز تو وان خفت کنم؟  

منم    یدون یبود گرفت و گفت: اخ نم   م ی از زخم بازوش که درحال ترم  چشم
 بزنم.  شت یات خوادی چقدر دلم م

 به جون هم... دیفتاد: باز شما دوتا ا تریپ

 بهم کرد و ادامه داد : لباس تو کو؟   رو 

 . زد شیرو کارال ات ورمیافتاد که پل  ادمی ... تازه اوپس

اول به ما  سرمو  کردم و بعد    ینگاه  کردی نگاهم م  رهی که خ   ایبلند کردم و 
 سمت کارال و گفتم: از اون بپرس.. دمیچرخ

 : حقت بود... کارال

 .. دمیبعدا حق رو بهت نشون م  شده گفتم:  ز یر  یچشما با

تو صورتم اونو تو دستم گرفتم و برگشتم سمت    راهن یپ   هیفرود اومدن    با
 . هاوارد

 لباس تو دستم اشاره کرد و گفت: بپوشش.  به



 بود.   تر یراه راه پ   یها راهنیاز پ  یک یلباس چشم دوختم...  به

 جمع شده گفتم: نه .. ممنون خودت بپوشش..  افهیق با

 .یسادی قناست اونجا وا  کلیکه با اون ه   ییتو  نی : من لباس دارم.. اهاوارد

 ها وقت گذاشتم..   کهیت  شیش ن یقرن رو ا  هی_من 

 پک منظورته؟   کسی : سایما

 تاس.  شیش  نهی... مهم ا ی_ حاال هرچ

 کنه: درسته...    کرد خندش رو کنترل  یلبش رو به دندون گرفت و سع  ا یما

 زدم : نکنه چشمت رو گرفته.  یرو چرخوندم سمت هاوارد و چشمک   نگاهم 

م  هاوارد فکر  اره چه جورم...دارم  و گفت:  رو کج کرد  ا  کنمیلبش    نجا یاز 
 . ارمی دخلت رو ب یچحور  رونیب میرفت

 . یکن یبرخورد م  ینجور ی.. که ا و گفتم: اوپس.. شد سه بار  د یباال پر  ابروهام

که دستت   نیبار تو ماش  هیروم...    یبار تو جنگل که خودت رو انداخت   هی
که من اصال ازت خوشم    دهیچه فا   یبارم االن... ول   ه ی...  رفتیم  یبد  ی جاها

 . ادینم

 خوشت اومد. دی: بذار منم لباسم رو عوض کنم.. شاهاوارد

 . رونیاول کارال بره ب یردن رو در اوردم و گفتم: امم... باش ول فکر ک یادا

 خنده.  ر ی همزمان زدن ز تر یو پ  ا یما



 : به من چه... مشکل شما دوتاس..کارال

 . دیبکن دیخوا ی هرکار م  یاتاق بغل  دیبر

 .مونم یاتاق نم  هیعنق تنها تو  ن یهاوارد اشاره کردم و گفتم: من عمرا با ا به

چندشش از نظر من گفت: نکنه    نیبا همون لبخند جذاب و همچن  هاوارد
 ... یترسیم

 . ی.. کار دستم بدیعاشقم ش  ترسم ی _ اره... م

 خنده به لباس اشاره کرد و گفت: بپوشش.   با

رو تنم کردم و دکمه هاش    رهنیرو تو حدقه چرخوندم و کالفه پ  چشمام 
 رو بستم. 

 .. یند ییاشتباه م یو گفت: دار  دیدکمه ها خند دنیبا د  ا یما

و جابه جا بسته شده   ن ییکه باال پا   ییو به دکمه ها  نیی انداختم پا  سرمو 
 بودن نگاه کردم. 

 که دوست دارم متفاوت باشم..    یدونی ابرو باال انداختم و گفتم: م  ا یبه ما   رو

 رو به هاوارد گفت: تائو کجاست؟  تر یپ

 . زدیپلک هم نم  ی شد و حت رهیخ ی به نقطه ا هاوارد

 کنه.   دایتا تائو رو تو خونه پ  کنه یاستفاده م  روشیداره از ن طمئنم م

 .  م ی شده بود  رهی تو سکوت بهش خ  همه



نزد  ابروهاش بهم  خداحافظ  کیکم کم  دوستاش  با  داره  و گفت:    ی شدن 
 ..  کنهیم

 ..؟ ی چ یبرا ؟؟ ی: خداحافطکارال

 بره؟   خوادی م  ییجا

 .  کنهیم  ی شد و گفت: خودش نه... اونا رو داره راه  ره یبهش خ  هاوارد

 ...  و ی اون چشم بادوم د یبحثشون و گفتم: ول کن  نیب  دمیپر

 ...  رمیبگ م ی برات تا خوامی سوخته... م  اهی با لبخند گفتم: خب س ایما  روبه 

   م؟ی : تا دیپرس   متعجب

رو    رویقلعه رو ز  نی تا کل ا  کشهیطول م   قهی.. چند دقنم ی بب  خوامی _ اره... م
 ... یایو ب ی کن

 : کلش؟  هاوارد

 ... م یری رو فاکتور بگ ی _ خب... حاال ضلع غرب

 .  ای دور بزن و ب هیجاها رو  هیبق

 داد و گفت: اتاقمم ممنوعه..   ه یبه پنجره تک نهیدست به س  هاوارد

برو... خونه    یچپ به هاوارد نگاه کردم و گفتم: اصال هرجا دوست دار  چپ
 خودته.. راحت باش. 



که امادم    ر یبگ   میکجاها برم... بدو تا  دونم یزده گفت: خودم م   جان یه   ا یما
 شروع کنم.  

 در اوردم و گفتم: خب..با شمارش سه حر..   بمی از ج مویگوش 

من که هنوز    ..ییاد زدم : هع د  ایما  ی خال   یجا  دنیبلند کردم و با د  سرمو
 نگفتم سه.  

 نگاه کردم...    ی و به صفحه گوش  سادمی راه رو وا  تو

 شد..   قهی: چند دقدمیدرست کنار گوشم شن ارو یما یصدا

 .  دینرس  قهیگرفته... به دق  تیسمتش و گفتم: شوخ برگشتم 

 ...هیو چهار ثان   یرو گرفتم جلو صورتش و گفتم: س یگوش 

 مگه نه؟   ی رفت ی بگو فقط تا اتاق بغل راستشو

 ..  دمیتائورو هم د ی و گفت: نه.. من حت  دیخند

 محو شد و رفت تو فکر..  خندش

بود... مطمئنم    یداده بود گفت: کاارت عال   هیکه به چهار چوب در تک  کارال
 . کنهی کمکت م   یلیسرعت خ  یانداز ر ی تو ت

 ...  : درستهایما

 ..  م یحرف بزن دیفکر کنم... با  مکث رو به هاوارد گفت:  یکم   بعد

 بد تر از قبل بود.  ی لیخ نبار ی ا ی دردم دوباره شروع شد... ول سر 



 دستام گرفتم.  نی از دستم افتاد و سرمو ب یگوش 

 گرفته شد و به من چشم دوختن.   ای از ما توجهشون

نزد  عقب پله  به  و  رفتم  م   ز ی ... همه چشدم  کیعقب  ..  دیچرخیدور سرم 
 صدا.. 

بهش    یکیاحساس نزد  یکه آشنا نبود ول  ییصدا  هیتو سرم بود...    ییصدا  هی
 داشتم... 

 : بکشش...بکشش...  شدیتو سرم تکرار م  مدام

 ؟؟ ی: خوبدنیپرس ی که مدام م  ایو ما   کارالییصدا

 ..  کای ..راکاایرا

هم    رشونیتصو   یبود... حت  فیضع   یل ی... خکه تو سرم بود  ییبرابر صدا  در 
 .  نمشونی واضح بب  تونستم یو نم  شدیهر لحظه تار م 

بازو هام رو   ی شد و رو هوا معلق شدم.. اما قبل افتادن.. دست ی پام خال ر یز
 گرفت. 

 و بهش نگاه کردم... تائو بود...  برگشتم 

 . شدی نم م ی زیچ فتادممیهرچند م کرد و نجاتم داد..  یر یسقوطم جلوگ از 

 بهش؟  ونم یبگم مد د یاالن با یول



  ره ی خ  ایکه با اون نگاهش به ما   ی... مخصوصا وقتکنم یازش تشکر نم   عمرا
 شده.  

 رفت... نفسام منظم شد و تعادلم رو حفظ کردم.  نی آن از ب  ه ی سردردم

 بگو...   یزی چ  هی  ..کای: را کارال

...  یول   کردم یچرا نگاهش م   دونم یشدم... نم  ره یخ   ایبلند کردم و به ما   سرمو 
 بشم..  کیبهش نزد د یبا دونستمی اون لحظه فقط م 

 رو پس زدم و جلو رفتم.  کارال 

ما  نگاهم  ول  ای به  لحظه    تونستم یم  یبود  هر  اخمش  هاوارد  حس کنم که 
 . شهی تر م ظی غل

 ..  ترسوندی م ی جلوتر اومد و گفت: داشت ا یما

 گرفتن بازوهاش باعث شدم حرفش نصفه بمونه.   با

 !کنم؟ی م  کار یچ دارم

 انجامش بدم. د یبا دونمی ... فقط مدونم ینم

  ادیز   یک یدادم... نفس سردم به خاطر نزد  ر یی زدم و رنگ چشمام رو تغ  پلک
 .خوردی به صورتش م

  ی که انگار از ته چاه م  ییشد و با صدا  رهیجمع شده از درد بهم خ  افهیق  با
 ... کایاومد گفت: راا 



 . زدمیپر شده بود... داشتم بهش صدمه م چشمام 

  تونستمیمن نبودم... دست خودم نبود... نم   ن یعقب برم... ا  تونستم ی نم  یول
 .  تونستم یعقب برم... نم 

ضع  ی صدا  دوباره و  دار   فشیآروم  خورد:  صدمه   ..یبه گوشم  ب...هم 
 ..  یزن یم

...  کردمی داشتم از درون منجمدش م  ی مشخص نبود... ول  یزیچ   رونی ب  از 
 .شدیتر م  د یدر اومد و هر لحظه سف ی اهی رنگ پوستش از س 

 من جذاب بود.    یهنوزم برا  یول

  دا یمنم راهشون رو پ  ی از چشماش فرود اومد که باعث شد اشکا  یاشک   قطره
 کنن... 

 به قلبش برسه.   رومین  دیآخرش بود...فقط با گهید

 ارومش بود گفت: کار اونه.. مگه نه....   یکه تو صدا  یناله و بغض با

:   دیکش   یق ی.. نفس عمختیر   یمدام پشت هم رو گونه هاش م   اشکاش
 نکن... نذار کنترلت کنه. 

 رفت..  شهی هم  یتموم شد و نفسشم برا حرفش

شد و چشماش رو بست... با بسته شدن پلکش...    ره یخ   میآب   یچشما  به
 چشماشم فرود اومد. یاشک از تو نیاخر



 ...  ختی ر  نیچشمم پودر شد و رو زم یجلو

 . دمیکش  قیزدم و نفس عم پلک

 ..بود س یرو صورتم گذاشتم و خ دستمو 

 کردم؟؟   هی گر  من

 چرا؟؟

 افتادم..؟ ی اتفاق چه

 بود چشم دوختم...   خته ی پام ر  یکه جلو  یخ ی  یبلور ها به

 ..  ایلب زمزمه کردم: ما  ر یز

 افتادم.   نیسست شد... رو زم  زانوهام

. اونا فقط بلور بودن...  شدم..  رهیاز بلور هارو برداشتم و بهشون خ  یمشت 
 . دمید یرو توش م ایمن ما   یول

وقت رشیتصو   نیاخر با چشما  ی...  نگاهم    یکه  التماس  با  شبش  رنگ  به 
 . کردیم

 ... م....من کشتمش...  من

 بلند تکرار کردم: کشتمش...   حرفمو

 . به صورتم خورد یمشت 



  بام یداره صورت ز   نشیسنگ  ی مهم نبود که هاوارد افتاده روم و با مشتا  برام
 .. کنه یم  ی رو زخم

 نه...    ایبرام مهم نبود که اون زخما خوب بشه   یحت

بود که االن فقط ازش چند تا بلور   ا یشدن به ما  رهی که مهم بود خ  یزیچ  تنها 
 به جا مونده...  خی

 به بلور ها بود... کنترل اشکام رو نداشتم.   رهیافتاده بودم و نگاهم خ   نی زم  رو 

 تونستی هم نم  شدی م   جادی هاوارد تو صورتم ا  یمشت هاکه توسط    یدرد
 باعث شه که نگاهش نکنم. 

 ... حقم بود.رمیجلوش رو بگ خواستمی نم

 . خودمو کشتم  یایجلو چشمش خواهرش رو کشتم... من ما  من

 تر از برف شده بود. دیسوختم االن سف اه یس

 باهاش کردم.  نکاروی ....من او 

 بهش بگم: چقدر دوستش دارم! تونستم ی حداقل م کاش

 . دمیخند ی خنده و بلند بلند م ر ی... زدم ز سم ی خ یچشما با

 .. اشهیاز باز یک ی  نم ی_ نه... ا

 ...  دونم یم  من

 نگاه پر از ترحمش رو ازم گرفت و به اطراف نگاه کرد. هاوارد



 شدم.  رهیتارم بهش خ  دیگذاشتم و با د  کامیرو صورت را دستامو

 . شدی بازش بسته نم یچشما

 ... رهیبم تونه ی ... اون نمنه

 ...  تونهینم

 تر شده بود.  دیپوستش سف  رنگ

 ...  ی تونیزمزمه کردم: نم  هی و با گر  دمیتو اغوشم کش  سرشو

 ...  ستن ی : نهاوارد

 برام مهم نبود.  یچ ی... ه کردمینم یتوجه  یول  دمیشن ی رو م صداش

 ... خواستمم ی م  کارو ی فقط را االن

 دوباره نفس بکشه..  خواستم ی م فقط

 بشه و سر به سرم بذاره.  ره ی بهم خ  شیآسمون  یبا چشما دوباره

کنه دست گالش رو    یسع  شی کنه و با پر حرف  یدوباره خراب کار  خوام ی م
 جلوه بده..  یعاد

 تر شد. ق یشدت گرفت و خندم عم م ی گر

 پازل تماشاش کنم...   دن یدوباره موقع چ خوادیم  دلم 

 ...  ستنی ... اونا ن ای. به خودت ب: کارال.. هاوارد



 کرده بود.   سی خ کاممیصورت را  یحت اشکام

 ست ین   فی ... برادر من انقدر ضعدمیتو موهاش فرو کردم و نفس کش  سرمو 
 . زنهیصدمه نم  انشیبه خودش و اطراف چوقتیکارو کنه... اون ه   نیکه ا 

 ماجراس...   نیپشت ا یک ی  مطمئنم 

 . دمی... بهت قول م کنم یم  داش یگوشش اروم گفتم: پ  کنار 

پ  یوقت م  داشیکه  زل  به چشماش  رو    زنمیکنم...  زنده سوختنش  زنده  و 
 .  کنم یتماشا م 

 شد و برگشتم سمت هاوارد. ده یکش   بازوم

 . دیلرز شیآب یها   لهیو ت   کای سمت را دیچرخ  نگاهش

 نه؟   ی و گفتم: خوشحال دم یکش  رونیرو از دستش ب بازوم 

   ؟یبه هم گره خورد و گفت: چ  ابروهاش

 _ االن دلت خنک شد...  

 ..  یی... االن عصبیگ یم  یدار ی: کارال بفهم چهاوارد

زم   از  وا  نیرو  روبه روش  و  نمسادمیبلند شدم  اگه کنترلمون  به    ،ی کردی: 
 اون االن زنده بود. ییفتادیجونش نم 

 اومد : اون خودش خودش رو کشت...   جلو

 . کای_ اون اسم داره... را



 کنارش باشم.   تونستم ی... م یکردی زود تر ولش م  اگه

 کارش رو بپرسم.    لیرو خوب کنم... دل  زخماش

 .  یلرزونم گفتم: تو اونو ازم گرفت  ییکردم و با صدا  بغض

 : خواهر منم مررده...  دیبرداشت و غر گهیقدم د هی

جون    یز چشمش رو گونش فرود اومد و با دست به جسد ب ا   یاشک   قطره
 اشاره کرد و گفت: برادر تو ازم گرفتش.   کا یرا

 ...   نم ی انداخت تا اشکاش رو نب  نیی پا  سرشو

 ... ستم ی من ناراحت ن  یتر شد و گفت: فکر کرد اروم 

 ...؟  ستیمن مهم ن یبرا

 . و بلند کرد و ادامه داد: اون دختر رو خودم بزرگش کردم سرش

 کنارش بودم.   شیزندگ  یتک تک لحظه ها  تو

 کنارش بودم.   هیگر  نیخنده.. تو اول نی اول تو

 بار شروع کرد به راه رفتن من دستاش رو گرفتم.  ن یاول یبرا  یوقت

 باشه.   ی..  قودادم از خودش دفاع کنه ادی  بهش

اشکاش رو نداشت و همزمان با هر کلمه اونا هم راه خودشون رو    کنترل 
 . کردنیم  دایپ



و گفت: برادر تو جونمو گرفت...    د یرو صورتش کش  نییرو از باال تا پا  دستش
 .  کشتمشی.. خودم ممردی اگه نم یحت

 . نییتموم شدن حرفش رفت سمت پله ها و رفت طبقه پا  با

 خاکسترش نکنم.  کردمی م  یسعتو جام خشکم زده بود و کل مدت   هتوز 

 رو باال اوردم و اروم بازش کردم... کف دستم پر از خاکستر اتش بود.   مشتم

 برگشتم.  کای دستم رو مشت کردم و به سمت را دوباره

  ن یاز ا  تونستم یبغلش رو گرفتم و بلندش کررم... عمرا نم  ر ی سمتش و ز  رفتم 
 ببرمش.  نیی همه پله پا

  ره یبود رفتم سمتش و با ارنجم به دستگ  تر ی اق پات  یکه روبه رو   یدر  دنید  با
 فشار اوردم و بازش کردم. 

 تخت خوابوندم.  ی رو رو   کایاتاق شدم و را  وارد

 شدم.  رهیخ نشیس  یتو  یها  زهین به

 . شدینم  میترم 

 رو صورتش هم خوب نشده بود.  یسمت صورتش... زخما دیچرخ  چشمم 

 رو گرفتم.  شی خون یکنارش نشستم و دستا  نیزم یرو 

 واقعا اونو از دست دادم.  من

 و چشمام رو بستم...   دم یکش  قیعم نفس



 بدنم باال رفته بود...   حرارت 

 رو به تخت چسبوندم.   م ی شونیپ

 ... دمیشنی هارو م  لیسوختن وسا  یصدا

 گرفته بود.   شیتا دورمون رو آت  دور 

 بزنم. شی آت کایار رااتاق کن نیخودم رو با ا  خواست یم  دلم 

   ؟؟یکن یم  کار ی : چهاوارد

 .  سرفه افتاد: کارال... تمومش کن به

فشردم و گفتم:    کارو یرا یداده بودم دستا  هیکه سرمو به تخت تک   همونطور 
 ... درم ببند.  رونیبرو ب 

 بعد برم درم ببندم؟   ...یکش یم  شی خونم رو به ات ی: دارهاوارد

 کرد و گفت: کارال نذار مجبورت کنم.    یبهش ندادم... دوباره سرفه ا ی جواب

 تر شده بود.  ک یتموم شدن حرفش دوباره سرفه کرد... صداش نزد با

 بلند کردم و چشمام رو باز کردم. سرمو 

 رفتن.   نیبا باز کردن چشمام شعله ها از ب  همزمان 

 بود.   کایبه را  نگاهم 

 نشده بود...    م یهنوزم ترم   زخماش



  نیزدم افتادم... اون روز هم جلو چشمم رو زم   ششی که ات  یروز  نیاول   ادی
 افتاد و مرد. 

 . کردمی م  هیاالن کنارش نشسته بودم و گر ن یع قایدق

 کردم،    هیهم نگفته بودم... تا صبح کنارش نشست و گر  تر ی به پ  ی ترس حت  از 

 کرد.  دارمیبا صداش از خواب ب نکه ی ا تا

به    جیشده بود رو تخت نشست و گ  اه یو صورتش که س   دشیژول  یموها  با
 .  کردیاطراف نگاه م 

 .اون روزش لبخند زدم افه یق یادآوری  ای

 االنم چشماش رو باز کنه و بهم نگاه کنه...   کاش

 رو گونم افتاد...  یاشک

 ....من دستام رو فشار بده   نیاالنم ع  کاش

 کرد.   دایهم راهش رو پ  م یزدم و اشک بعد پلک

  یبگه که همش شوخ   زاشتیقبل که سر به سرم م  ن یاالنم بلند شه و ع  کاش 
 بوده.  

 ..  م یحرف بزن دی: با هاوارد

 _ کمکم کن فراموشش کنم.  

   ؟ی... وارد ذهنت شم و باعث شم که فراموشش کن یخوای: م هاوارد



 ببرم...  ادی مرگش رو از   خوامی _ فقط م

   ؟ینجوری ا شهی حالت خوب م نشست و گفت:  کنارم

تکون دادم و    یبودم سرمو به نشونه منف  ره ی خ  کا یکه به جنازه را   یدرحال
 رو گونم افتاد.  ی ا گهیاشک د

 زدم و با دست صورتم رو پاک کردم و نگاهمو به هاوارد دوختم.  پلک

 ... شم ی خوب نم چوقتیه  گه ی_ من د

 .  ستی ... کارال هم نکای را بدون 

 .  دهی... وقتش رسسایسراغ الر  رمی شدم و ادامه دادم: م بلند

اشتباه    م ی تصم  دی... نبا یایو گفت: االن عصب   سادی شد و روبه روم وا  بلند
 ..  یریبگ

 باهاش حرف بزنم.   دیکجاست... با   تر ی_ پ 

 .  م ی حرف بزن دیبا  نیرو تر کرد و گفت: راجب هم  لبش

 .  نگاهش کردم ی به هم گره خورد و سوال  ابروهام

 .  ای: دنبالم ب هاوارد

  ی انداختم و لبخند تلخ  ی نگاه  کا یسمت در و از اتاق خارج شد... به را   رفت
 زدم.

 رفتم.  رون یسرش از اتاق ب  پشت



 به بلور برف شده بود، نبود.  لیکه تبد  ایاز ما  یخبر

 .  یو بردم تو ضلع غرب  ختم یظرف ر  ه ی: جمعش کردم... تو هاوارد

 . ایسمتش: متاسفم... بابت ما  دیچرخ نگاهم 

 مطم..   ی کارو کرد... ول   نیچرا ا  کای را دونمینم

 بشنوم..   یزی راجبش چ  خوام یوسط حرفم: نم  دیپر

 رفت.  نیی افتاد و پله هارو پا راه

د  دنبالش با  و  زم  مویسی بل  دنیرفتم  رو  نفس    ن یکه  و سخت  بود  افتاده 
 رفتم و گفتم: چش شده؟   نیی اخر رو تند تند پا یپله ها د،یکشیم

  دونمی...  نمدهیو گفت: ترس  دیکش   یرو گردن بل   ینشست و دست  کنارش
 که انقدر ترسوندتش.   دهید یچ

 خفه شده...  صداش

 صداش رو ازش گرفته.  یز یچ  هی ی غرش کنه ول خواسته ی م انگار 

 چه خبره...  نجایپله نشستم و گفتم: ا  رو 

 .  فتهیداره م ی اتفاق چه

 شدن...   بیو تائو هم غ   تر یرو بهم دوخت: پ  شیآب نگاه

 ؟ ی_ چ

 شدن؟  ب یکه غ  یچ  یعن ی



 بود.   ساده ی کنار اتاق وا  دمیرو د تر یپ  خودمم 

 شدن... جفتشون.  دیبعدش ناپد ی شد و گفت: اره... ول بلند

 .  ستیازشون ن  یاثر  چیجارو گشتم... ه همه

 شدم.   رهیخ ی و به بل  دمیکش  رونیموهام ب   یرو از ال  دستم 

 و دوستاش رو فرستاد تا برن!    یوریاتفاقات...  نی: تائو قبل از تمام اهاوارد

 ....  ی عنی _ 

 ..  که  یبگ  یخوای م

 .  فتهیب  یقراره اتفاق دونست ی: اره... انگار که مهاوارد

 باهات حرف بزنه...   خواست یهم قبل از مرگش م   ایشدم: ما ره یخ  بهش

 بود؟؟  ده یفهم ی زیچ اونم  یعن ی

 . دونم ینم  ی چی... ه دونم یو گفت: نم   دیرو کالفه رو صورتش کش دستش

 .  اتفاق افتاد ع یسر  یچ  همه

 ...  م ی کن  دایرو پ تر یپ  دی_ با 

و گفت:    اومد م  هیکنارم  اتاقش  به  شا   زنمیسر    دا یپ  یزیچ  ی سرنخ  دی... 
 .  م ی کرد

 هست.  یتکون دادم و گفتم: باشه... من حواسم به بل سرمو 



 نباش.   نگرانش

 نگاهم کرد و پله هارو باال رفت. رهیخ ی کم

 نشستم و اروم دستم رو بردم سمتش.  نی رو زم یبل  کنار 

 ... م ی دیرو د ی بار بل ن یاول یافتادم که برا یروز ادی

 .بهش حمله کرد و افتاد دنبالش  ی بل   یبهش دست بزنه .. ول   خواستی م  کا یرا

 بود.  شمونی هم پ   ایروز ما  اون 

مبل  سرمو  به  و  ما یبلند کردم  با  روز  اون  وا  ای که  نگاه    م ی بود  سادهی روش 
 کردم. 

 .. دیچ یخنده هامون تو گوشم پ  یصدا

را یجا  به به  م  م ی داشت  کایکمک  دور خونه    مید یخندی بهش  داشت  اون  و 
 .  دیدویم

 دادم.  یرو دوباره به بل  نگاهم 

  ادتیزدم و گفتم: تو هم    ی شده بود... لبخند  ره یبراقش بهم خ  ی چشما  با
 اومد مگه نه!  

 : کارالا...  هاوارد

  ؟؟یکرد  دایپ ی زی.. چشدهیشدم و برگشتم سمتش و گفتم: چ بلند



که تو دستش بود رو نشونم داد و گفت:    یرو باال آورد و گردنبند  دستش
 کا؟ ی رفته تو گردن را ی... چجورنیا

   ؟؟ ی_ چ

دستش رو    ی ول  رمیرفتم و دستم رو دراز کردم تا گردنبند رو ازش بگ   جلو
 .  ی بهش دست بزن  دیو گفت: نه.. نبا  دیعقب کش 

 دست بزنم.  دی... چرا نبافهمم ی_ نم 

   ؟یرو بگرد  تر ی اتاق پ یریم  ی.... مگه نگفت یداشت  کار یچ  کای را شیتو پ   اصال

 شدم...   ده یکش  کای داشتم و به اتاق را ی بی حس عج  هی ی : اره ولهاوارد

 گردنبند... تو گردنش بود.    نیا

 رو دوباره به گردنبند دوختم ... آشنا بود.   نگاهم 

 بودمش.   دهیهم د  قبال

 بودمش.   دهیتو گردنش د یچند بار یاز کجا آورده.... ول   دونم ی_ نم 

 ...  م یکرد   یم  یباهم شوخ م ی امروز که داشت ن یهم مثال 

   کا،یرا یچند ساعت قبل و خنده ها  یآور ادی با

 حرفم رو نزدم... ادامه

 انداختم و آروم گفتم: دلم براش تنگ شده.   نییپا  سرمو 

 مهمه.  یلی اومد دستش رو گذاشت رو شونم و گفت: کارال... خ جلو



   ؟یدید کایگردنبند رو تو گردن را  نیا ی که از کِ   ار یب  ادتی

 لباسش نگاه کردم.  یبلند کردم و با حالت فکر به طرح رو  سرمو 

 بار...   نی... فکر کنم اولیول  دونم ینم قیبار پلک زدم و گفتم: دق چند

 بهش...   م ی دوباره قالده رو ببند میخوا ی بود م دهیفهم  یاتاقم...وقت  تو

 وارد اتاقم شد.  هوینگاه کردم: اره.. همون روز بود...  بهش

 چطور؟؟

 داره؟   یگردنبند مگه چ   اون

 پدرمه...  یکه گردنبند رو گرفته بود مشت کرد و گفت: برا  یدست

 ...  بودمش دهیوقت بود که ند  یلیخ

  ی زیچ  هیبود نگاه کردم و گفتم: انگار...    زون یپالکش که از مشتش او  به
 توش هست!  

 رو تکون داد و گفت: اره.. قدرتش.  سرش

 گردنبند انتقال داده شده،    نیپدرم به ا  ی رو ین

 من!   یبرا

 . کردیم  شتر ی رو ب  روم ی و ن کردمی ... ازش استفاده م شی چند سال پ دیبا

 گمش کردم...   یول



  ی هاوارد دوختم: قدرتت پدرت چ   یآب  یها  لهیاز گردنبند گرفتم و به ت  چشم 
 بوده؟؟  

 من.   ن یهن... درست ع: کنترل ذهاوارد

  کا یقدرت رو را   نی .. ا به پالک انداختم و گفتم: امکانش هست که.  ینگاه 
 گذاشته باشه؟   ر ی تاث

  

 و رفت سمت مبل،    دیبه گردنش کش یدست

  یبلد نباش   ی تا وقت  ی....ول و گفت: اره  ز یو گردنبند رو انداخت رو م   نشست 
 . زنهیبهت نم  یب ی... آسیازش استفاده کن 

 ... دمیدادم و گفتم: دارم عقلم رو از دست م ه یمبل تک به

 داشته؟؟ کار ی گردنبند چ  نیبا ا کای را اخه

 کجا آوردتش؟   از 

 ... اووف

 ...  دونم یدستاش قرار داد و گفت: نم نیرو ب  سرش

 ..  . دونم یکه م   یزیچ تنها 

 رو نکشته.    ایما کای که را   نهیرو بلند کرد و گفت: ا  سرش

 ؟؟ یچ ی عنی _ 



   ست؟ی ن  کایکه اون را   یبگ  یخوای م

کار    نیانجام ا یبرا له یوس  ه یفقط  کای که... را   نهی: نه نه... منظورم ا هاوارد
 بوده.  

 کارو کنه.    نیبهش دستور داده که ا  ی کی گردنبند اشاره کرد و ادامه داد:   به

 من.  یکای لب گفتم: آه... را ر ی رو جلو دهنم گرفتم و ز  دستم 

 رو به سمت پله ها کج کرد و ابروهاش به هم گره خورد.  سرش

 شده؟    یزیاوردم و گفتم: چ نییرو پا   دستم 

 اون باالس...  یکی : هاوارد

   ؟ ی_ چ

 . سمت پله ها  دم یشدم و دو  بلند

 . م یتوش بود شد   کایکه جنازه را  یوارد اتاق  ییهم دنبالم اومد و دوتا  هاوارد

 ..!ستی : نهاوارد

 . ذاشتم یتنهاش م دیدم: اونم بردن.... نبا سر خور  وار ی د کنار 

 رو به روم زل زده بودم.  یبدنم باال رفته بود و به تخت خال حرارت 

 دستش رو گذاشت رو شونم،   هاوارد

  د یدستش رو عقب کش  ع یبا برخورد دستش به بدنم از شدت حرارت سر   ی ول
 بدنت...   و گفت: کارال..



 رنگ هاوارد جلوم بود.   یآب   یتخت چشما  یروم نشست و حاال به جا  روبه

 : کارال.. هاوارد

   باش..  آروم

 سر خورد سمت لباش.  چشمام 

 کرد آرومم کنه.   یم  ی ... داشت با کنترل ذهنم سعخوردی نم تکون

 موفق هم شد.   و 

 و اشکام رو گونه هام فرود اومد: بغل کنم...  دم یکش  قیعم نفس

 دارم.  ازش ی.. نلطفا

 کرد. رو سمتم دراز کرد و بغلم   دستش

 شدت گرفت.   م ی ش گذاشتم و گرشونه یرو رو  سرم

 .  کردمیموهام حس م  یآروم دستاش رو رو  حرکت

 ؟ یتفاوت باش  ی انقدر ب ی تونیشدم: چطور م ره یرفتم و بهش خ عقب

 . یهم خخواهرت رو از دست داد  تو

رو ندارم که وارد ذهنم شه   ی رو ازم گرفت و گفت: من مثل تو  کس   نگاهش
 شم.  و باعث شه آروم 

 باشم.   ی قو طی شرا ن یگرفتم.. تو ا  ادیکرد: پس ...   نگاهم 



 رو تکون دادم و نگاهم رو ازش گرفتم.  سرم

 پنجره اتاق که پردش کنار رفته بود... بلند شدم و رفتم سمتش.   دن ید با

 شده؟؟ ی : چهاوارد

   ؟یدید یزیچ

 .  ستم ی ... مطمئن ندونم ی_ نم 

 منتقل کردم.   شهی داغمو به ش ییو نفسا   سادمیپنجره وا  ی رو  روبه 

 "   R... ییاینکن دنبالم ب  ی"  سع    

 .. کای کردم: را  زمزمه

 توجهمون رو جلب کرد.   اطیها از داخل ح  نیماش  کی الست غی ج یی صدا

 سمت پله ها.  دم یدو  یحرف چیسمت هاوارد و بدون ه برگشتم 

 شدم.  اط یرفتم و وارد ح ن ییپا

 . کردیرد شده بود و داشت نگاهم مهاوا   یها  نیاز ماش ی کیسوار   کا یرا

 دهنم.  یو دستم رو گذاشتم جلو  دمیخند  دنشید با

 که زندس...  شدینم  باورم 

 بهم چشمک زد و پاش رو گذاشت رو گاز.  یسمتش.. ول  دمیدو 

 .. کااا یزدم: راا  صداش



لب اسمش رو صدا    ر ی و ز  کردمیو من همچنان به رفتنش نگاه م  رفتیم  اون
 . زدمیم

 و گفت: گردنبند رو برده.   سادی کنارم وا  هاوارد

 دنبالش..   م ی بر  دیکردم و گفتم: با  نگاهش

 ... م ی تونیدستم رو گرفت و گفت: نم  مچ

بسته   خی  ر یاشاره کرد... نگاهش رو دنبال کردم کل مس   ن یچشم به زم  با
 بود.. 

 .  انتهاش مشخص نبود  یول  دنبال کردم... رو یچشم مس  با

 آبش کنم.   نمتوی _ اشکال نداره.. م

 . هیگرفت و گفت: کارال.. کاف   گمم ید دست

 ... حالش خوبه. یدید کارویرا

 از من و تو سالم تر بود.   یول  یچجور دونمینم

 دنبالش.  م ی ریکرد و ادامه داد: بعدا م   مکث

 نشونت بدم.   یزیچ  هی خوام ی... م ایب  دنبالم 

  ی اثر  چیانداختم.. ه   ر ی به مس  یبار نگاه   نیاخر  یرو ازش گرفتم و برا  نگاهم 
 نبود. کای را ن یاز ماش

 سمت هاوارد و پشت سرش راه افتادم.  برگشتم 



   ؟ینبوده باشه چ  کای: اگه راسادمی .. وام ی سالن شد وارد

 اون کرده باشه.   ه یباشه که خودش رو شب یکی سمتم: اگه فقط  برگشت

 . سای : خودش بود.. من ذهنش رو خوندم... رفت دنبال الرهاوارد

 تائو بود.   کردی تو ذهنش تکرار م ی که ه  یاسم  تنها 

 . ادیبر ب سا یاز پس الر  تونهی نم  یی... اون تنها ندازهی_ خودش رو تو دردسر م 

 دنبالش.   میرفت یم  دیبا

 ...  م ی ری: م هاوارد

 نشونت بدم.  وی زیچ  هی  دیقبلش با یول

 راه افتاد. یاز حرفش به سمت ضلع غرب  بعد

 شدم.  یپشت سرش وارد ضلع غرب  د یراه افتادم و با ترد  دنبالش

 [  کای] را

 به عقب نگاه کردم.  نهی آ  از 

 . ومدنی... دنبالم ن خواستم ی که م  همونطور 

 ...  انیهم ب   دینبا

 بکشمش.   د ی. خودم بامشکل مِن با تائو..  نیا

 بود، نگاه کردم. زون یآو   نی تم که از فرمون ماشپالک تو دس به



 رو پدال گاز فشار دادم.  شتر ی رو مشت کردم و پام رو ب  دستم 

 رفت. ی نم رونیلحظه هم از ذهنم ب  کی  ایما  ی اشک یچشما

 تو قلبم احساس کردم..  ی بیعج  درد

 تنم رو کنار زدم...   رهنیو پ   م ی کنار  یرو انداختم رو صندل گردنبند 

 بود.  م ی درحال ترم  زخمام 

 رو به جاده دوختم...    نگاهم 

... فقط داشتم از عمارت هاوارد دور    دونستمینم  سارو یالر  ِق یآدرِس دق  هنوز 
 . شدمیم

انداختم و گفتم: د    یکنار گردنبند بود نگاه   یهاوارد که رو صندل  یگوش  به
آدرس رو براش    هی ثان  یبود تو س .... حاال اگه واقعا خوِد هاوارد  گهیبجنب د

 .  فرستادنیم

 . نشده  لشی هنوز متوجه نبوِد موبا  مطمئنم 

موبا  اول بعد.. گردنبندش،  ماش  لشی خواهرش  هم  دفعه    ن یا  ...نشی حاال 
 ...زارهیزندم نم  گهید

 ...  کایرا یخودت کند یخودت رو با دستا قبر 

  ن یکردم و به زخمام نگاه کردم... کامال از ب   م ی جلو رو رو صورتم تنظ  شهیش
 رو صورتم مونده بود.   شیقرمز  ی رفته بودن و فقط کم



 انداخته.  ی هاوارد... صورت دختر ُکشمو به چه روز یش فلج

 ...ارمیرو به دست ب  ایدِل ما  یچجور حاال

رو به حالت اولش برگردوندم و به جاده روبه    نهیکم کم محو شد... آ   لبخندم
 شدم..  رهیروم خ

 . شهی من خوب شدم... اونم م  اگه

 . نم یلبخندش رو بب تونم ی ... دوباره مشهیکه خوب م   مطمئنم 

 بده...  ادی ی انداز ر یداده بود بهم ت  قول

 .... مطمئنم.  زنهیقولش نم ر یز

 بلند شد و افکارم رو به هم زد.  یگوش   یصدا

 ...  شدم  رهی برداشتمش و به صفحش خ عیسر

 رو برام فرستاده بود. سا ی به اسم آرکا.. آدرس الر یشخص  هی

جبران    اتی کردم: تو شاد  پیمن تا   یول  کنهیتشکر م   یهاوارد چجور  دونم ینم
 .  یآرکا جون  کنمیم

 بوس هم چسبونم َتنِگش و فرستادم...  یموج ی ا هی

 گند نزده باشم...   دوارمیام

 باشه.   یمی صم انقدر  خوره ی فکر کنم خراب کردم... چون به هاوارد نم البته

 ... ممنون!  نوشتم یم  د یبا مثال 



 !نی هم

 خشک و سادس.   ی لیخ  نم یا  گهید نه

 ...؟!کنه ی م  دیتهد  دمیشا

 .. دهیجواب نم  کنهیم   نیگاو فقط س   نی نه... مطمئنم ع  نه

 .دیتو دستم لرز   یگوش 

آرکارو باز    ام یاومدم و پ  رون یخودم راجب هاوارد ب   یافکار مسخره و ب   از 
 کردم. 

 پوکر فرستاده بود و نوشته بود شما؟    یموج ی ا هی

 آدم زرنگ... نه خوشم اومد.  یا

 رو دور خودش جمع کرده.  ی زرنگ یقشنِگ ما آدما چشم

 در گردش بود..   یجاده و صفحه گوش  ن یب ی ه  نگاهم 

 آشنا...   به ی_ غر 

 که فرستاده بود نگاه کردم.   یرو فرستادم و به آدرس اممیپ

 .  شتی پ  امیمن منتظرم باش که دارم م  ِی بادوم چشم

 ..!  کای: رادیلرز یگوش  دوباره

 . هیک  گهید نیگرد شد... ا   چشمام



 منم؟ دیکجا فهم   از 

 به هاوارد خبر داده... اونم گفته من بردم.  دیشا

 داره.  ی تا گوش  ستیده ب  ستی ن د یاز اون عنق بع گهی د اره

 خودم.  یرو فرستادم تو گوش  آدرس

 . دیدادم که دوباره تو دستم لرز نییرو پا   شهیش

 آرکا بود. بازم

 صبر کن...  رونی ب یرو پرت کن  یگوش   نکهی رو باز کردم: قبل از ا  امشیپ

 از هاوارد برات دارم.    امیپ  هی

  داش یرفته باشه... پ   ی: بهش بگو... هر جهنم دره ادیجد  امیو پ  د یلرز  دوباره
 .  کنم یبار خودم کارش رو تموم م ن یو ا کنمیم

هل   پیتا  درجوابش با  قشنگ...  چشم  منتظرتم  ب  یکردم:  زود   ایکوپترت 
 .  یبرس

رو از پنجره    یگوش   امیبوس چسبوندم تهش و بعد از ارسال پ یموجیا   هی  باز 
 . رونیپرت کردم ب  ن یماش

 . ترسونه یخودم خودمو کشتم... بعد باز منو از مرگ م من

 پوچ..   یدایرو بردم سمت ضبط و بلند گفتم: همش تهد  دستم 

 با ضبط ور رفتم...  ی کم



 هم نداشت. ی آهنگ درست و حساب هی

رو    ی کی  رمیاروم و دپ... من االن دارم م  یل یخ  ا یکالم بود    یب  ا ی  همش
 . وامخی خفن م تمی با ر یجان یاهنگ ه  هیبکشم..  

 ...وصل شدم.  نیرو گرفتم تو دستم و به ضبط ماش میگوش 

با خنده صداش رو    زار یکه کارال ازش ب  یشگ یهم   آهنگ و  بود رو گذاشتم 
 کردم...   ادیز

 شد...   حاال

فرمون کش  یدست بر   دم یرو  بزن  دوستان    میو گفتم:  و  تائو  عروسک که 
 منتظرمونن... 

 دور خودم و گم کردن آدرس و نگه داشتن وسط راه...   دنیچرخ   یاز کل   بعد

 . دمیرس  باالخره 

 . کردمیبودم.... فقط از دور داشتم عمارتش رو تماشا م  دهیهنوز نرس   البته

 د یرس یبه خونه هاوارد نم  یبزرگ بود.... ول یلیخ

 خونه هاوارد جا داد...  اطیتو ح شدیرو م   نیاز ا  دوتا

 بود. با یز  بیعج  یول

 بره...   ن یقراره از ب یی بای ز  نیکه ا   فیح چه

 . دمیبه موهام کش  یو دست   نیماش  نهی رو بستم و خم شدم سمت آ   نیماش   در 



 ... لباسمم که افتضاح. اس ختهی به هم ر یادیز

 ... گرفتم یدوش م   هیقبل اومدن  دیبا

 گرفتم و به سمت عمارت روبه روم حرکت کردم.   نهیرو از آ   نگاهم 

 ..  دیکتک بخور   دی افتادن نگهبانا دستم رو مشت کردم و گفتم: حتما با با

جونشون رو کنار زدم و وارد    یاز رو تاسف تکون دادم و با پام بدن ب  سرمو 
 شدم.  اط یح

 صحنه روبه روم سِر جام خشکم زد: اوپس..   دن ید با

 بود.  هیتا دورم پر از سا  دور 

 سمتم...  دنی هاشون رو به سمتم گرفتن و دو  زه ین

  لشون یتبد   خیهاشون به لباسم... به    زه یرو باال بردم و قبل از برخورد ن   دستم 
 کردم ... 

 . شونهیچرخش و حاال نوبت بق  هی

  ه یضربه زدم و به عقب پرتش کردم و با دستم سا  شونی ک ی  نه یپام به س  با
 کردم..   لیتبد  خیو به ر  ومدنی رو که به سمتم م گه ید یها

 بودن...   ادیز  یلیخ

 ...  دمیکه اول د   یزیاز چ شتر ی ب شد، یم  شتر یهر لحظه ب  تعدادشون



به اطراف   کردمیرو به سمتشون پرتاب م  م ی خی کوچک    یها  زهیکه ن   یدرحال
 نگاه کردم...  

که رو عمارت    یپنجره باز  دنیفرار از دستشون...با د یبودم برا یراه  دنبال
 قرار داشت لبخند زدم.

 وارش شم.   تونستم ی نبود... م ادیز  فاصلش

  شتر ی ... سرعت اونا از من بدمیها شدم و به سمت پنجره دو   زهین  الیخ یب
 بود و چند قدم باهام فاصله داشتن. 

 درست کردم.   کیکوچ   یخ یکوه    هینشونه گرفتم و    ن یرو به سمت زم  دستم 

خودم    یخی کوه    یمونده بود که با فشار پام رو  یباق  میسانت تا نابود  چند
 شدم.  زونیرو به باال مرت کردم و از پنجره او 

 نگاه کردم...  ن ییزنان به پا نفس

 ها نبود. ه یاز سا  یاثر چ یزده بود.... ه  بشونیغ

 باال...    دمیدهنم رو قورت دادم و خودم رو کش آب

 اه کردم. اتاق شدم و به اطراف نگ وارد

 اتاق من نبود...  یبزرگ  به

رنگ هم    یفرش گرد زرشک   هی تخت تک نفره گوشه اتاق قرار داشت...    هی
 وسط اتاق بود.  



و ه  پرده   ی بهداشت   سی از کمد و سرو   یاثر  چی ها هم هم رنگ فرش بود 
 نبود... 

توقع نداشتم تو اتاقاش    ی عمارت  نیهمچ   ه ی... از  هیچه جور اتاق  گهی د  نیا
 نداشته باشه.  له یوس

 هم گدا از آب در اومد.  سا یالر

 باز نشد.  یگذاشتم و فشار دادم... ول   رهیرو دستگ  دستمو 

 بار محکم تر.  نیفشار دادم و ا دوباره

 بود.  قفل

 . اشونهیاتاق زندان نجای... ا یلعنت 

 تو زندانت....   یخودت اومد  یپسر خودت با پا نیافر

  ی ها نبود... ول  هی از سا  ینگاه کردم... خبر  نییسمت پنجره رفتم و به پا   به
 کنم و دوباره برگردم اونجا.   سکی ر تونستم ینم

 .  شهی م دا یسرو کلشون پ م ی خی با فرود اومدن من رو کوه   مطمئنم 

 گذاشتم .   رهیبرگشتم سمت در و دستمو رو دستگ دوباره

 مو بستم. و چشما دم یکش  قیعم نفس

 تو دستم چشمام رو باز کردم.   رهی پودر شدن دستگ با



 کارویرا  دیتون ی م  دیخنده در رو باز کردم و رو به نگهبان گفتم: واقعا فکر کرد  با
 !  د؟یاتاق اوونم به رنگ قرمز... نگه دار هیتو  

و    شین یرو  نشونم بده با مشت زدم تو ب  شیرزم   یمهارت ها  نکه یاز ا   قبل
 ... دیکند  یل یگفتم: خ

 بود.  یا لهیوس چ یراهرو بزرگ بدون ه هی روم  روبه 

 واقعا گداست..   نکه یمثل ا  نه

 ... خجالت آوره. نجا یحداقل دوتا تابلو بزاره ا  تونستیم

رس  ی انتها  به دوراه   دمیراهرو  به  خوردم  دیو  راهرو  دوتا  وجود    گهی ... 
 داشت.

 انتخابا متنفرم.  نجور یکدومو ادامه بدم... از ا  دیبا دونستمینم

 رو بستم و شروع کردم به خوندن:   چشمام 

 برو گمشو  سا یالر

 سوار شو  ی تاکس  برو 

 گرونه   یتاکس  اگه

 قرونه   هی  اتوبوس

 رو باز کردم و به دستم که به سمت راهرو راست بود نگاه کردم...  چشمام 

 . م یبر  یسمت  نیا د یبا نکه یمثل ا  خب



 افتادم و وارد راهرو سمت راست شدم...   راه

که ته راهرو قرار داشت مکث کردم.. برگشتم و به عقب نگاه    یدر  دنید  با
 نبود. ی کردم... کس

 در نگهبان نباشه؟!   نی ممکنه جلو ا   چطور 

گذاشتم    رهی دستمو رو دستگ  دیقدم برداشتم و به سمتش رفتم... با ترد  آروم
 و فشردم. 

تصورم باز شد... متعجب به دِر باز شده نگاه کردم و کامل بازش    برخالف
 کردم.. 

 بود.   گهیراهرو د هی اتاق نبود....   نجایا

 هزار تو؟!  ایچه وضعشه... عمارت    گهی د  نی.... ا نیی پا  رفتیو م  خوردیم   پله

 رفتم...  ن ییو بستم و از پله ها پا در 

تو   یرنگ  یآب  یدستم رو باال اوردم و بلور ها  شد،یم  کی کم داشت تار  کم 
 دستم شکل گرفت... 

  ی کاف  نم یپله هارو بب  تونستمیکه م   نیهم   یقبلش نبود... ول  ییروشنا  اندازه
 بود. 

 تر رفتم و کم کم دوباره روشن شد. ن ییپا

 شدن.   دیتو دستم ناپد  یرو مشت کردم و بلورا  دستم 



 رو دنبال کردم... نور 

 گفتم و برگشتم سمتش...   یبلند آخ یزیچ ه یبرخورد پام به  با

 بود درد پام رو فراموش کردم.   نیزم  ی که رو   یجنازه ا دن ید با

 شدم و نبضش رو چک کردم..  خم 

تو    دیچرا با   یک یکوچ  نی... اصال دختر به اکنهیم کار یچ  نجایا   یبود... ول  زنده
 باشه.  ییراهرو  نیهمچ  هی

  ی جون  یب  یاز قبل به راهم ادامه دادم... کل راهرو پر بود از ادما  نجکاوتر ک
 افتاده بودن.   نیکه رو زم 

 !  هوش ی ب ی زنده بودن ول همشون

جون   یب   یتعداد ادما  رفتم ی... هرچقدر که جلوتر م دمیترسیکم کم م   داشتم 
 .  شدی م  شتر ی هم ب ن یزم یرو 

 ... به راهت ادامه بده. کا یرا  ستین  یچی ه

 ... ی... تو هم که هزار بار مردگهیتهش مرگه د ته

 برو پسر برو...  پس

 رو با زبون تر کردم و به راهم ادامه دادم...  لبم 

 . شدی م شتر یو ب  شتر یب  یرنگ هم ه   ییتر رفتم و درخشش نور طال   جلو

 شخص روبه روم، خشکم زد!   دنیراهم ادامه دادم و با د به



 فس بزرگ نشسته بود و چشماش رو بسته بود..ق هی داخل

 هم از اون بود...    یینور طال نیا

 تر رفتم و صداش زدم: روجا...    جلو

 یی نداشت... تو سکوت نشسته بود و هر بار اون نور طال یعکس العمل  چیه
 .کردیم  تیاز جنازه ها هدا  ی کیرو سمت  

   ؟؟یشنویتر رفت و دوباره صداش زدم: روجاا... صدامو م   جلو

 نشون نداد...   یواکنش   چیه  بازم

 . شدنی م نجایاز راهرو اومد ... انگار چند نفر داشتن وارد ا یی صدا  هی

 جنازه ها انداختم و چشمام رو بستم.   یرو رو  خودم

 روجا بهشون وصل شده بود.  یرو یکه ن  ییتا نگهبان اومدن سمت ادما  سه

به قفس زدن و روجا چشماش رو باز کرد و    ییتو دستشون ضربه ا   زهین  اب
 رفت.... نیاون نور از ب 

 تو دستشون هنوز اطراف روشن بود.   یبه خاطر وجود مشعل ها  یول

ن  ییادما ظاهر   یرو یکه  شکل  بود کم کم  شده  وصل  بهشون    شونیروجا 
 شدن.  ه یبه سا  ل یعوض شد و تبد

 ..  . د یدستم درخش یرو  دیها   کلمه

 .. ادم بودن... اونا



 مثل ما ... از جنس ما.  یی ادما

  پ یش   ه ی... با استفاده از قدرت  سازهیهاش رو م   ه یسا  ینجور یا   سا یالر   پس 
 !!فتریش

 رفتن.  رون ی ب دشونیجد یها  هیهمراه سا  نگهبانا 

 نشستم..   نیبلند کردم و رو زم   نمی س  ی که کنارم بود رو از رو   یجنازه ا  دست

از روجا به چند تا از جنازه ها    ی رنگ  ییهمه جا روشن شد و نور طال  دوباره
 متصل شد. 

 شدم و به سمت قفسش رفتم...  بلند

 و صداش زدم: روجا..    دمیها کش  لهیم  یرو  دستمو 

 ...  زدیپلک هم نم   یشده بود و حت ره یروبه روش خ به

ه  به کردم  نگاه  خ   یر یزنج  چ یاطرافش  نبود...  وصل  راحت   ی لیبهش 
اون فقط نشسته بود و به    یول   اره یب   رونیخودش رو از اونجا ب  نستتویم

 .کردی روبه روش نگاه م

 برداشتم...   کی سنگ کوچ  ه ی نیشدم و از رو زم  خم 

به    ی ضربه اروم  زهی ... اون با ن کردمیکه نگهبان کرد رو امتحان م  یکار  دیبا
 ها زد و قدرت روجا قطع شد.   لهیم



  ی کردم و اروم ضربه ا  کینزد  لهیبه م  دیتو دستم رو گرفتم و با ترد  سنِگ 
 بهش زدم. 

 شد. کی رفت و همه جا تار  ن یکرد... نور از ب  جادی که ا  ییصدا  با

 ..  نمی بب  تونستم یجارو نم  چیه

 هارو گرفتم و دوباره صداش زدم: روجا..    لهیم

   ؟ یهست  یک  گهی: تو .. تو ددیچی تو گوشم پ صداش

 رنگم اطراف رو روشن کردم.  ی آب یرو باال بردم و با بلورها  دستم 

 نجاا؟؟ یا یاومد  ی... چطورکایگفت: را  دنم ید با

 تورو هم گرفتن؟   نکنه

 درصد...  ه ی_ فکر کن 

 ..  نمتیب یزد و گفت: خوشحالم که دوباره م  لبخند 

 ...  شهینم  یهر کس  ب یافتخار نص ن یکه ا  یدون ی_ م 

ول   دیخند بده...  رو  جوابم  خواست  ب  یو  سرشو  و  بست  رو    نیچشماش 
 دستاش گرفت. 

   ؟ی... خوب ی_ ه 

 ...  کیدرد م یلی: سرمم.. سرم خروجا

 . دیچ یپی و فقط به خودش م  دادیاجازه حرف زدن بهش نم دردش



 از هوش رفت.   هو یدستاش گرفته بود که   نیسرش رو ب همونطور 

  ؟ی شنویصدامو م  ی_روجا... روجا چشمات رو باز کن.. ه 

 بهت!   لعنتت 

شدم بلورهام رو خاموش کنم تا بتونم با دوتا دستم قفل قفس رو باز    مجبور 
 کنم. 

بار پلک زدن رنگ چشمام رو عوض کردم   هیقفل گذاشتم و با   یرو  دستامو
 قفلم پودر کنم.  ره،ی پودر کردن دستگ  نیاستفاده کردم تا ع رومی و از ن

 رنگ..  یی جا روشن شد و دوباره همون نور طال همه

 .؟  یکنی م  یچه غلط یرو از قفل گرفتم و گفتم: روجا.. دار  نگاهم 

 بود.   رهیبرگشته بود و به روبه روش خ  یبه حالت زامب دوباره

م  سنگ به  دوباره  خواستم  و  برداشتم  ول  له یرو  بزنم  ضربه  د  یها    دن یبا 
 دستش..  یدستبنِد تو

 ختم.  اندا  ن یرو زم سنگ

 گردنبند وارد ذهن من شد و االن...   با

 !  ی .. لعنتکنهیاون دستبند داره روجارو کنترل م  با

قفس    نیدر ا   دیسمت قفل و دوباره از قدرتم استفاده کردم... اول با  دمیدو 
 . کردمی رو باز م



 پودرش کردم.   روم یرو تو دستم گرفتم و با ن قفل

زم  از  م   نیرو  به  و  برداشتم  رو  اولش    لهیسنگ  حالت  به  روجا  زدم...  ها 
 برگشت. 

ها    لهیسنگ به م   ن یرو با ا   سم یوا   نجایتمام روز ا   تونم ی.. نمی_ بگو که خودت
 بزنم.  

 ؟ یی.. تو کای : راروجا

   ؟یینجا یا  هنوز 

 رو گرفتم جلو صورتم و با بلورهام اطراف رو روشن کردم: اره...   دستم 

 .  م یبر  دیبا  رونیب  ایلطف کن از اون زندان ب  حاال

رو تکون داد و به سمت دِر باز شده قفس حرکت کرد و منم کمکش    سرش
 .اد یب  رونیکردم تا ب 

 گذاشت رو شونم.   گشم یرو گذاشت رو سرش و دست د دستش

 !  ی _ اوه.. نگو که باز قراره از هوش بر

 ... من فقط..    تکون داد و گفت: نه من فقط یرو به نشونه منف  سرش

و پرتش    دم یکه رو شونم بود رو گفتم و دستبند رو از دستش کش   دستش
   ؟یکردم داخل قفس و گفتم: تو فقط چ 

 اول به دستش بعد به من داد و گفت: خوبم..   نگاهشو 



   ؟یدونستی: تو چطور مروجا

درحال  دستم  و  حلقه کردم   دورش  راهروها  یرو  به سمت  باخودم   یکه 
 جواهرات بودم..    نیا  یگفتم: خودمم قربان  کردمی م  تشی هدا  کیتار

 ..  امیراه ب  تونم ی جدا شد و گفت: م ازم

 کردم راهمون رو روشن نگه دارم.   یلب گفتم و سع ر یز  یا باشه

 .  م ی کن   دایبرادرم رو پ  دی: برادرم... با روجا

 گرفته نه؟!  تیو گفتم: شوخ  سادمی وا

 کارارو ندارم.    نیوقت ا  من

 .  رمینم  رونی ب نجای دون تائو از امن ب  ی: ول روجا

 !!تائو؟

 .. تائو برادرشه!دمیشن درست

 رو به بلند به زبون اوردم: تائو؟... برادرته؟!   فکرم

   ش؟؟ی شناسی : اره... تو مروجا

 !  شناسمشیزدم و گفتم: باور کن از تو بهتر م  یز یتمسخر ام لبخند 

 زد و گفت: حالش چطوره؟؟   لبخند 

 نگران نباش.  یدکترا جوابش کردن ول  ی دونی_ افتضاح، م



 هواشو دارم.    من

اره    ینگاهم کرد و حرف  جیگ و گفتم:  تو حدقه چرخوندم  نزد، چشمام رو 
 .. حااشم خوبه. نجاستیا

 . رونیب یر یم  نجایدنبالش... تو هم از ا  رم یم  من

 . یخراب شده فرار کن  ن یاز ا  یتونیراحت م  ،یفتر یش  پیش  هی  تو

 کارال!    شی پ  برو 

 .  کننی اونا کمکت م شِش یچشم قشنگم پ  ه یخواهرمه...   اون 

 ؟؟یرو تکون داد و گفت: تو چ  سرش

 !  ؟یسالم برگرد ینتون  اگه

 ... رمیگی م ده یحرفت رو نشن  ن یا یی _ ه 

 و بغلم کرد.   دیخند

تصو  هی دستا  ایما   ر ی لحظه  با  روز که  همون  درست  جلو چشمم..    یاومد 
 خودم کشتمش. 

 بغلم...   دیپر  ی نطوریاتاق هم  تو

 ...دم یکش  قیرو بستم و نفس عم چشمام 

 .کردمیعطر موهاش رو حس نم  یبو گهید

 . نهیاشکام رو نب  نکهی ا ی... برادمیرو باز کردم و خودم رو عقب کش چشمام 



 . یبر دی. با و گفتم: بجنب.  دمیصورتم کش  یرو  یدست

 تکون داد و از پله ها باال رفت.   سرشو

 مکث... پشت سرش راه افتادم. یکم   بعد

  ی زیچ  هی  دیبره مچش رو گرفتم و گفتم: با   نکهیو قبل از ا  م ی دیراهرو رس   به
 نشونت بدم..  

به سا  به و  بردمش  پنجره  و گفتم:   اطیح  یتو  یها  هی سمت  اشاره کردم 
 !  ؟ین یبی اونارو م

 ها.  ه ی: اره، ساروجا

  ؟یکارو باهاشون کرد  نی تو ا  یدونست ی_ م 

 ؟ ییگره خورده نگاهم کرد و گفت: چ  یابروها با

   ه؟یچ منظورت 

 ها استفاده کرد.  هیساختن سا  ی... از قدرتت براسای_ الر 

   ؟یکرد  کار ی چ  ادیم  ادتی یبود  هوشیکه ب  یم یتا

پشت سرم دوخت و چند بار پلک زد و گفت: نه، فقط    وار ی به د  رو   نگاهش
 . دم یاون سنگ رو شن یاز هوش رفتم و دوباره صدا ادمهی

 !!  ی خبر نداشت  یکردی که م  ی_ اوپس، پس تو از کار

 و گفت: اون... اونا آدمن؟    م ی آب یرو دوخت به چشما نگاهش



بعد از گرفتن قدرتاشون    سای به نشونه مثبت تکون دادم و گفتم: الر  سرمو 
 . کردیم  لیتبد  ه یاونارو به کمک تو به سا

 درستش کنم..  تونمیشد و گفت: م  ره یخ  رونیپنجره به ب  از 

 دوباره به حالت اول برشون گردونم...   تونمی برگشت سمتم: م دوباره

 کن.   دایکارالرو پ و    رون یبرو ب  نجای _ باشه باشه... اول از ا

   ؟ ی... اوکم ی دی... همشون رو نجات مسایاز شکست دادن الر  بعد

 رو تکون داد و گفت: مراقب خودت باش...   سرش

 هستم...    شهی _ هم

 .. دیجدا شد و به سمت در دو  ازم

 ..  م یرو کشت   اشونیلیها نگاه کردم... خ   هیو به سا  سادم یپنجره وا  کنار 

 .. م ی رو نجات بد شون یبق  م ی حداقل بتون دوارم یام

 از اونا بشم..    ی کیبه   ل یاصال دوست ندارم تبد چون 

پنجره فاصله گرفتم و به سمت راهرو اول رفتم... حاال وقتشه راه سمت    از 
 . م ی چپ رو دنبال کن

 .  رمیبه تائو ختم شه تا جونش رو بگ دوارم یام

 مکث کردم و عقب گرد کردم...   ی در رد شدم ... ول یجلو از 

 شدم... رهیشکلش به داخل اتاق خ رهیو از پنجره دا  برگشتم 



 !تر یپ

 نشسته بود دست و پاش رو بسته بودن..  یصندل  هیبود... رو   تر یپ

 در رو باز کنم!   تونستم ی نم یگذاشتم ول   رهی دستگ  یرو  دستمو 

 ..  ترریبا مشت به در ضربه زدم و داد زدم: عمو پ   محکم 

 ... دیشن  یصدام رو نم گار ان

 . دمیشن  ینم  یی من صدا  ی ول زد یاونم داد م چون 

 بهم بگه،   ی زیداشت چ یسع

کار افتضاح    نیتو ا   شهی کنم... هم  یشدم تا بتونم لب خون  رهیلب هاش خ   به
 بودم. 

 تائو بود!    دمیفهم یکه م   یحرف تنها 

  ؟؟یزدم: تائو چ داد

 شده بود.  دی، انگار ناام   نییرو انداخت پا سرش

دستگ  دوباره رو  ن   رهیدستمو  از  و  ول   رومیگذاشتم  انگار    ی استفاده کردم... 
 ... دادیجواب نم 

دستم شکست اما   ی زدم... استخونا شهی رو باال بردم و با مشت به ش دستم 
 . شهیترک رو ش ه یاز  غیدر

 نوشتم: تائو؟   شهی ش یبلور هام رو  با



 باز شروع کرد به حرف زدن. تند تند تکون داد و   سرشو

 شده؟  ی...تائو چ تریپ  ی گیم  ی _ چ

 ره؟؟ یبم  دی... تائو با اهان

 خودم قراره بکشمش.   دونمیم

 نزد. یتکون داد و حرف ن یبه طرف  سرشو

 .. ارمیکمک ب  رمینوشتم: م  شهی بلور هام رو ش با

 .. دم یدو  یدر فاصله گرفتم و به سمت سالن اصل از 

 ها جلوم رو گرفتن.. هی ... سادنم یرس قبل

 ب....    بیبهتون اس خوامی ..من نمم ی دوست باش دی ایبچه ها! ب  ی_ ه 

برداشتم و   ز ی اش به سمتم خ  زه یبا ن  شونیک یحرفم تموم نشده بود که    هنوز 
 دادنم فقط لباسم رو پاره کرد.  ی به خاطر جاخال

 لباس هاوارد بود...   ن ی_ ا

اش بهم بخوره.. دستم رو    زه ی ن  نکه ی برداشت و قبل از ا  ز ی به سمتم خ  ی دوم
 گرفتم سمتش و منجمدش کردم. 

 سمتم و مجبور شدم اونارو هم منجمد کنم.   دنی... همشون دوبیترت به

 .  دیزاری خشونت به کار نبرم،نم خوامی م  ی و گفتم: من ه  سادم ی وا  جلوشون

 شدم.  ی ازشون گرفتم و وارد سالن اصل چشم



 |  کارال  | 

 

   ؟یبگ  یزیچ  یخوای: نم هاوارد

بهم    ه یسا  ه ی...  یضلع غرب  یدرهم رفته نگاهش کردم: منو اورد  یابروها  با
 پدرمه!   ن یا یگ یو م  یدینشون م

 بهت بگم؟!   یچ یتکون دادم و ادامه دادم: توقع دار سرمو 

  

   ؟یکنیرو تر کرد و گفت: حرفم رو باور نم لبش

 دم.و هوا معلق بود دا  نیزم  نیروبه روم که ب   هیرو به سا   نگاهم 

 پدرم باشه...  تونستی چطور م نیا

 که پدرمه؟    یدی_ از کجا فهم 

 ها بهم حمله کردن..   هی: سا هاوارد

 بودن...  ادیز  یلیخ

  یک یبخونم...  تونستم ی قدرتم همشون رو ثابت کردم... فکر همشون رو م  با
   د،یکشیدرد م

 وحشت زده بود. یک یبچه تو ذهنش بود...  ه یفقط  یکی

   ،شونیک یتو فکر   یول



 کردن!    یبود... موقع باز کایتو و را ر ی تصو

بود هی  تو  را  دیکلبه  م  کا ی و  از دستش    زاشتی داشت سربه سرت  تو هم  و 
 .یکالفه شده بود

 هم بود...  گهیشخص د  هیاون خاطره   تو

 .  دیخندیکه روبه روت نشسته بود و بهتون م   یکی

 . ادمهی _ پدرم... اون روز رو 

 هم اونجا بود.   پدرم

پدرم هنوز زنده   یبگ  یخوای ... میعنی دادم:   هیرو به سا سمینگران و خ  نگاه
 اس؟ 

 : نشونت دادم که زنده اس.  هاوارد

   م؟یبرش گردون هی.. به حالت اول م ی تونی_ م 

گفت، اگه   تر یبرداشت و گفت: پ   کارویو از روش انگشر را  ز ی سمت م  رفت
 برش گردونه.   نه توی دوتا انگشتر رو داشته باشه، م

 . کای... دنبال رام ی بر دی_ با 

 ..  م ی کنیم  دایانگشترم پ  اون 

 . بشی تکون داد و انگشتر رو گذاشت تو ج  سرشو

   ش،یگوش   یبلند شدن صدا با



 مکث جواب داد. یشد و بعد کم  ره ی سمتش و به صفحه خ برگشتم 

 : خودمم..  هاوارد

 سمتم و گفت: اره.. کنارمه.  برگشت

 ؟ حالش چطوره  کا یرا

 ...  فرستم ی: ادرس رو برات مهاوارد

 حرف تلفن رو قطع کرد.  نیاز گفتن ا بعد

 بود؟؟  ی _ ک

 کجاست حالش چطوره؟    کای.. را  کا یرا

 بهش داده..    کایدختر به اسم روجا... شمارم رو را  ه ی: هاوارد

را مکث داد:  ادامه  و دوباره  الر  کای کرد  رو    ن یا   ساست،ی تو عمارت  دختره 
 کرده و نجاتش داده.    دایاونجا پ 

 _ روجا... 

 راجبش گفته بود.   کایبرام آشنا... فکر کنم قبال هم را   اسمش

 ..  رونی ب م ی بر  نجایاز ا  د یبا  ای رو ازم گرفت و گفت: ب نگاهش

 تکون دادم و پشت سرش راه افتادم.  سرمو 

 دم.، برگشتم و به پدرم نگاه کر  یاز خارج شدن از ضلع غرب  قبل



 . نم یبب  تونستم ی بود... چهرش رو نم  هیسا هی فقط

 بهش داشتم...  ی حس خوب اما

 بابا...   گردمیزمزمه کردم: برم اروم 

 رو ازش گرفتم و از اونجا خارج شدم.  نگاهم 

 از هاوارد نبود...  یخبر

 نشستم و اروم گردنش رو نوازش کردم. نی رو زم یبل  کنار 

 من زندس...  یکایلبخند زدم و گفتم: را  بهش

 .. نطوریهم   پدرمم 

 ..  یکردی که ازش مراقبت م  ممنون

 ..  نجاستی: اون اهاوارد

 .کردی بود و نگاهم م  سادهیسمت صداش... کنار در وا  برگشتم 

 ... روجا!  ؟ی_ ک

 .  کهیحسش کنم... نزد تونم ی: اره...مهاوارد

بلند شدم و باهم وارد    ن یشد ... از رو زم  اطیکه وارد ح  ین یماش  ی صدا  اب
 . م ی شد اط یح

 درسته؟    ییشد و گفت: تو کارال   اده یپ نی.. از ماش پیپسر جوون و خوشت   هی



 روجا اسم دختره..    کردمیتکون دادم و گفتم: فکر م  سرمو 

اومد ظاهرش عوض شد    یرو بست و همونطور که به سمتمون م   نیماش   در 
 شد.  یدختر جوون کره ا هیبه   ل یو تبد

 دخترم.   هی: درسته... من روجا

 .  م یفتی و راه ب  م ی نقشه بکش هیزودتر   د یداخل... با دیای : بهاوارد

 کردم.  تیرو تکون دادم و روجا رو به داخل خونه هدا  سرم

 ..  پاشو داخل سالن گذاشت، مکث کرد و چشاش رو بست نکهیبا ا  همزمان 

 شده؟   یز یشد: چ رهیمتعجب اول به من بعد به روجا خ هاوارد

 ... نجاستی ا هیسا  ه یباز کرد و گفت:  چشماشو

 حسسش کنم...   تونم یم

   ؟یدی: چطور... فهمهاوارد

 : خودم ساختمشون...  روجا

   نمش؟یبب  شهیم

   ه؟یخودم ساختمشون چ  نکهی_ منظورت از ا 

من  روجا الر فترمیش  پی ش  هی:  برا سای ...  قدرتم  از  سا   ی..  ها    هیساختن 
 . کردی استفاده م

 دوباره اونارو به حالت اولشون برگردونم.  تونم یم



   ؟؟ی: مطمئن هاوارد

 فکر کنم بتونم.  یامتحان نکردم... ول  ی عنی ...  دونم ی: نمروجا

 اونجا...  شیببر  دیرو به هاوارد دادم و گفتم: با   نگاهم 

 بتونه کمک کنه.  دیشا

 شد..  ره یبه روجا خ  یحرف چی نگاهشو ازم گرفت و بدون ه هاوارد

 راست. ایتا بفهمه حرفاش دروِغ   خوندیذهنش رو م  داشت

   ؟یدار ی : با تائو ... چه نسبتهاوارد

 متعجب به هاوارد نگاه کرد و گفت: برادرمه...   روجا 

 . م ی حرفش همزمان به هم نگاه کرد با

 ...  ای و ازم گرفت و روبه روجا گفت: دنبالم ب نگاهش ر  هاوارد

   د؟؟یشناس ی پشت سر هاوارد راه افتاد و گفت: شما ... برادرمو م روجا 

 . م ی کردی م ی مدت باهم زندگ  هی_ اره...  

 اونم گرفته؟  سا یرو تکون داد و گفت: الر  سرش

 که منو گرفت.   همونطور 

 از دوستامون رو بردن.   گه ید   یک یزودتر از من جواب داد: اره... تائو و    هاوارد

 هم رفته دنبالشون..   کا یرا



 رو به هاوارد دوختم...  رم یخ  نگاه

پ   صداش ذهنم  چدیچیتو  از  اون  نداره..  یز ی:  نم  خبر  فعال  هم    می دونیما 
 موضوع از چه قراره!  

 رو ندونه.   اتیبهتره همه جزئ پس

... اون  رهیتقص  یتائو واقعا ب   ی م باهاش حرف زدم: ولخودش تو ذهن  نیع
 قبال هم راجب خواهرش گفته بود.  

پ   نگاهم  سرم  تو  صداش  و  بق  شهینم   ل ی دل  قت یحق  ه ی:  د یچ یکرد    ه ی که 
 حرفاشم راست بوده باشه. 

 دختره هم شک دارم... ن یبه ا یحت من

  

 رو ازش گرفتم برگشتم سمت روجا..  نگاهم 

 .سادی و روبه روش وا  د یپدرم که رو هوا معلق بود چرخ  دور 

 پدرم.   یرو باال برد و گذاشت رو دست ها دستش

 شد.  م ی هاوارد با گرفتن دستم مانع قدم بعد  یقدم به جلو برداشتم ول  هی

 انگشتاش قفل کردم و عقب رفتم.   یرو البه ال انگشتام

 رو باز کرد.. چشماش 



ظاهر شده    ی رنگ  ییپدرم نور طال   یدستاش و دستا  ن یزرد بود... ب  رنگشون 
 بود. 

شروع به کندن پوست لبم    م یشگ ی رو به دندون گرفتم و طبق عادت هم  لبم 
 کردم.  

   ؟ی_ اگه نتونه چ

 .  شهیم  یچ  م ی نی و بب می صبر کن  دی: فقط باهاوارد

 ..دمیکش   قیتکون دادم و نفس عم  سرمو 

 همه سال.   نیداشته باشم... بعد از ا  تونم ی م  یچه حس دونستمینم

 پدرم مرده...    کردمیفکر م  من

 . سهیو سالم روبه روم وا  حی صح  گهید قهیحاال ممکنه چند دق  یول

 از استرسم کم کنه...   اشیدارم... تا با مسخره باز  از ین  کا یواقعا به را   االن

 ...شدیم  شتر ی نور هر لحظه ب  درخشش

 بهش نگاه کنم...   تونستم ینم

 . فتهیداره م  ی چه اتفاق نم یبب کردمی م  یو سع  زدمیتند پلک م  تند

 صورتم و گفت: مرااقب باش...    یدستش رو آورد جلو هاوارد

 با پرت شدنم تو اغوشش... کل اتاق پر از نور شد.. همزمان 

 با باز کردن چشمام ...  ی بود که حت ادیشش ز درخ  انقدر 



 تار شده بود.  دم یو د نمی اطراف بب تونستمینم  درست

 تکون دادم و پشت هم پلک زدم..   یرو کم سرم

 ...  کردمیهاوارد رو کنار خودم حس م   وجود

 . کردیم  تیهنوز اون نور چشمام رو اذ ی ول  دمیشن  یرو واضح م  صداش

 : کارال...  هاوارد

 چرخوندم سمت صدا..  سرمو 

 ... نمشیکم کم واضح شد و تونستم بب  صورتش

 اتاق به حالت اولش برگشته بود.  نور 

 . نم یی روز اولش ب نی هارو درست ع   لیتمام وسا  تونستم یم

 لبخند به سمت روجا و پدرم برگشتم.  با

 شده بود.  ره یبود و شوکه شده بهمون خ ساده ی درست روبه روم وا پدرم

 زدم: بابا..   لب

 ...دمید یاشک رو تو چشماش م  هجوم

بزنه دست هاوارد رو رها کردم و    یحرف   نکهیبلند شد و قبل از ا  ن یرو زم  از 
 . دمیبه سمتش دو 

 رو تو بغلش انداختم و چشمام رو بستم.  خودم



 کنار گوشم زمزمه کرد: دخترم...    آروم

 جدا شدم و با خنده اشکام رو پاک کردم.  ازش

 ...  شهیم نم _ باور 

 گرفت و بلند شد.  دستمو

 ... پسرم کجاست؟  کایاطراف نگاه کرد و گفت: را به

 ...  سایالر  شی: اون پروجا

 .کشمشیم  گهیدفعه د  نی ابروهاش به هم گره خورد: ا  سای اسم الر  دنیشن  با

   د؟یشناسی م  سارو یجلو اومد و گفت: شما... الر هاوارد

 !  یهاوارد باش  دیهاوارد برگشت : تو... با  یبه سمت صدا  پدرم

 .  دیار ی: درسته... توقع نداشتم به خاطر بهاوارد

 ...یزد و گفت: پسر چارل یلبخند پدرم

 ... یپدرت ه یشب قایدق

و    د یبه موهام کش  ی شد... دست  رهیرو از هاوارد گرفت و به من خ  نگاهش
 ...یگفت: چقدر عوض شد

 .  بار موهات کوتاه تر بود نیاخر

 ... کجاست؟!  تری و گفت: پ  دیمن و هاوارد چرخ   نیب  نگاهش



 باهاش حرف بزنم.   دیبا

 گرفتن...    ترو ی_ پ 

 دنبالشون.  میبر  دیبرادر منو، با   نی: همچنروجا

  

 برام آشناست.    یلیبه روجا انداخت و گفت: چهرت... خ  ینگاه  پدرم

به اون    لیبودم که شمارو تبد   یلبش رو تر کرد و گفت: من ... شخص   روجا
 موجود کرد.  

 خواست خودم نبوده.  دیباور کن ی اومد و ادامه داد: ول جلو

خ   به ن  رهیدستاش  انگار    رومیشد: کنترل  نبود...  خودم    گه ید   یکی دست 
 .!  کردیداشت ازش استفاده م 

دستبند تو دستم بود   ه یداد.  ... اون نجاتم  کایرو به من دوخت: را  نگاهش
 اونو پاره اش کرد و سردردام تموم شد. 

ع هاوارد درست  را  یوقت   نی :  هم    کایکه  تو  از  داشت  بود،  تحت کنترلش 
 . کردی استفاده م

   د؟یشناس ی م سارویالر  د، ی: نگفتدیپدرم پرس  روبه 

 ..  نم ی: نه... نتونستم چهرش رو ببلیکارال 



رو صورتش    ب یماسک عج  هیشد :    رهیخ   نیدرهم رفته به زم   یابروها  با
 بود...  

نگران   سرش با  و  بلند کرد  را   یرو  پسرمم..  اون    تونه ی نم  کا یگفت:  پس  از 
 .  ادیبرب  ته یعفر

 ..  میرو اونجا تنها بزار  تر ی و پ  کای را  م ی تونینم  لِ ی: حق با کارال هاوارد

 .؟  ستی نگرانن تائو ن ی: و برادر من... چرا کسروجا

 رو باهم بردن. تر یسمتش و گفتم: درسته... تائو و پ  برگشتم 

 کرده.    داشی حتما تا االن پ کا یرا

 ندارم...    یقدرت گهی: من د لیکارال 

 سمت صداش برگشتم.  به

 .کردیحس م فی شده بود و خودش رو ضع رهیدستاش خ  به

 انداختم...  یهاوارد نگاه به

 .  دیعجله کن   م ی ... منتطرتونای: روجا دنبالم بهاوارد

 تکون دادم و به رفتنشون نگاه کردم. سرمو 

...  نهیشمارو سالم و زنده بب   یوقت  کایروشونه پدرم گذاشتم و گفتم: را  دستمو
 .  کنهیم  خیبه   لیکل اون عمارت رو تبد   یاز خوشحال

  کنه؟؟ی م  یگوشیو گفت: هنوزم باز   دیخند



 _ اوو... بدتر شده که بهتر نشده.  

 . م یو به سمت در راه افتاد  م ی دیخند  زمان هم

 رو روشن کرد . ن یماش  دنمون یبا د هاوارد

 .  م یکه روجا داده بود حرکت کرد  یو به سمت آدرس  م ی شد سوار 

به    یشدم و تو ذهنم با هاوارد حرف زدم: واقعا دار  رهیروبه رو خ   نهییآ   به
   ؟یریکه بهت داده م   یآدرس

 رو بهم دوخت... نگاهش

 ! ی : اره... تو که بهش اعتماد داشتدیچی تو سرم پ صداش

 رو به روجا دوختم... مضطرب بودم.   نگاهم 

 اعتماد کنم.  یکنم و به ک   کار ی چ د یبا دونستمینم

 .  فهمم ی کنه من م  یبخواد کار  نکهی : آروم باش... قبل از اهاوارد

 تکون دادم و با لبخند نگاهم رو ازش گرفتم.  سرمو 

 . میبود ن یکه تو ماش  یمدت طوالن ه یاز  بعد

 . م ی دیرس  باالخره 

 شدم...   ادهیباز کردم و پ  درو 

 بزرگتر تو ذهنم بود.  ز ی چ ه ی: ام... هاوارد



 !  ؟ یکنیفکر م ی : واقعا االن به اندازه عمارت دارروجا

 . اطی داخل ح دیرو تکون داد و دو  سرش

زدم و اسم    یدر نگاه کردم... ناخودآگاه لبخند  یزده جلو  خی  ینگهبان ها  به
 رو به زبون اوردم. کا یرا

 ...  دیا یبرگشت سمت پدرم و گفت: بنظرم بهتره شما داخل ن هاوارد

   مونم؟ یمنتظر م  نجایا ی: پسر من اون داخِل...فکر کرد لیکارال 

 شد.  اطیرد شد وارد ح نمون ی ب از 

اختم و پشت سر پدرم وارد عمارت  هاوارد نگاه کردم و شونه هامو باال اند  به
 شدم.

 ..  یرفت  ی: کامال مشخصه به کهاوارد

 ندادم.  یلبخند نگاهش کردم و جواب  با

 . م یو اشاره کرد که ماهم حرکت نکن  ساد یجلوتر وا  روجا 

 !  شده؟ ی _ چ

 ساکت و آرومه....  یل ی: خروجا

 بودم ...   نجایا شیساعت پ هی  من

  ه یسالن پر از سا  نی کل ا   خورمیقسم م سمتمون و ادامه داد:    د یچرخ  نگاهش
 بود...  



که از سمت راستمون توجهمون رو جلب کرد..همزمان به   ی بیمه   یصدا  با
 . م ی سمتش برگشت

 شکسته به داخل سالن پرتاب شد. وار یبود که همراه با د کا یرا

 ...  کاایسمتش و داد زدم: راا  دمیدو 

 ها بود.   ه یدست و صورتش پر از زخم سا یو رو   زدینفس م  نفس

 گرفت و کمکش کرد تا بلند شه.   کارو یرا  یبازو  هاووارد 

  ی کرد  ر یبه هاوارد کرد و گفت: چقدر د  یبا لبخند دندون نماش نگاه   کایرا
 چشم قشنگ..  

 ! ی: هنوز که نمردهاوارد

 نکردم...   ر ی د پس

 ..  م ی ریم ی: اره.. االن باهم مکایرا

  یزد و گفت: باز خودت رو تو دردسر انداخت   کای به سر را  یضربه آروم   ل یکارال 
 بچه..  

 نزد.  یمتعجب به سمت پدر برگشت و حرف کا یرا

 .  دیتو اغوش کش کارویبا لبخند دستش رو دراز کرد و را  لیکارال 

 ...  دیزد: مراقب باش ادیفر روجا 

 . م ی ... هممون به عقب پرتاب شدم ی نشون بد ی عکس العمل  نکهیاز ا قبل



 بود.   یچ  گهیدادم و بلند شدم: اون.. اون د هیدستم تک به

 ..  سایلباسش رو کنار زد و گفت: الر  یرو  یها   زهیسنگ ر  روجا 

 شدم و خودمو به پدرم رسوندم.  بلند

ا  بازوش از    ی... زخمنهیبش  یرو گرفتم و کمکش کردم گوشه  و  بود  شده 
 .  رفتی پاش خون م

 چه خبره؟    نجای... انم یبب  دیس یوا  : کایرا

   ه؟ یک  گهید  نی اشاره کرد و ادامه داد: ا لیکارال   به

 _ پدرمونه...  

 بعدد.   یبزار برا اتویمسخره باز کا یرا

من چند بار   نم ی.. بگو ببیگی سمت پدر و گفت: اگه راست م  دیچرخ   نگاهش
 کردم؟ ؟    ختی  ی اشتباه

 ..  کای_ راا 

و گفت: سه بار... بار اخر رو از دستم    د یخند  دیکش ی که درد م  یدرحال  ل یکارال 
 ...  یدر رفت

دوخت و ادامه داد: چون پازلت رو ازت گرفتم تا   کا ی مهربونش رو به را  نگاه 
 ... یر یبگ  ادیو کار باهاش رو   یاستفاده کن روت یبه جاش از ن 



  یو بلدچقدر کار باهاش ر   ینشون بد  نکه ی ا  ی و ادامه داد: تو هم برا دیخند
 . یکرد  خیبه   ل یمنو تبد

اون    د یبود... توقع نداشت  ی دن یاون لحظه د  افتون ی و گفت: ق  د یبلند خند  کا یرا
 کارو کنم..  

 ...  ینیر ی: اوه... چه لحظات شسا یالر

 سمت صداش برگشتم.  به

 .کرد  ر ییحرارت بدنم باال رفت و رنگ چشمام تغ دنشید با

 ...  دم یدیرو نم چهرش

 رنگ رو صورتش بود و فقط چشماش مشخص بود.    یمشک   ماسک

 . کردمیرو به سمتش پرتاب م   م ی آتش یسمتش و همزمان گلوله ها دمیدو 

آب گلوله هارو خاموش کرد و گفت: عجله    یرو یرو باال برد و با ن   دستش
 نکن... کارال. 

 . شهیکارم با برادرت تموم نشده... نوبت تو هم م   هنوز 

 [  کا یرا

 شده بودم ... فی ضع

 تو تنم نمونده بود..  ی قدرت گید

 دستم نگاه کردم.  یرو  ی زخما به



 هم بشن.   دی... نباشدنیخوب نم  چکدومی ه

 شه ی درمان نم  ایراحت  نی ها به ا  ه یسا  زخم 

. 

 امن..   یجا هی روجا نگاه کردم و گفتم: پدرمو ببر  به

 ... بازوش رو گرفت و بلندش کرد.ل یسمت کارال دیتکون داد و دو   سرشو

 نکن پسر..   طنتیبرگشت سمتم و گفت: ش  لیکارال 

 ممکن ازم نخواه.    ر ی غ یزدم: کارا  یلبخند

 زد و سرشو تکون داد و همراه روجا رفتن.  لبخند 

افتاده بود و نفس نفس    نیزم   یناله کارال برگشتم... رو   یشدن و با صدا   دور 
 . زدیم

 بود..  ستادهی سرش ا یهوا معلق باال  یرو  سا یالر

 تار شد..  دمید

 شد ...  ی پام خال  ر یز

خند  یدست و  هاوارد  سمت  چرخوندم  رو  چشمام  شد...  حلقه  :  دمیدورم 
 .  .یمهربون شد

 ...  کایبه زخمام کرد و گفت: دهنتو ببند را ی عبوسش نگاه افهیق با

 . نم ی بش ن یکرد رو زم  کمکم 



 گرم تر شده بود... زمزمه کردم: از گرما متنفرم...   یل یخ هوا 

 . ی ریمی : سم وارد بدنت شده... اگه به قلبت برسه مهاوارد

 دردم همراه با ناله قهقه زدم: بهتر! تو که از خداته.  نیب  ما

مکث گفت:    یبود کرد و بعد کم  سایبه کارال که درحال مبارزه با الر   ینگاه 
 بکشمت..  دی... خودم با یا هگی نه توسط کس د یاره... ول 

 . یر یکن نم  یسع پس

 قرباتن..   شه یلبخند سرم رو تکون دادم و گفتم: اطاعت م  با

و دوباره به حالت   کردی م  ر ییتغ یقدرتم دستم نبود و رنگ چشمام ه کنترل
 گشت..  یبرم   شی اصل

 هاوارد رو گرفتم و به کارال اشاره کردم: کمکش کن...    یبازو 

 ش تو هم رفت و گفت: چشمات!ابروها دنم ید با

  ؟؟یرو دار  روتی هنوز ن  تو

 _ معلومه که دارم... 

 دوخت و گفت: چرا قدرتت رو نگرفته؟   سای متعجبش رو به الر  نگاه

 حرفش رفتم تو فکر... با

 با اون بود...  حق



اشاره   هی ... من روبه روش بودم تو مشتش.. با  کردیفقط باهام مبارزه م   اون
 رو مال خودش کنه.    رومیتمام ن تونستیم

 و بهش نگاه کردم...   برگشتم 

 که با من کرد.    یکار  قایو اون فقط دفاع.... دق کردیحمله م یه  کارال 

 ...   یداره ول رویاز صد تا ن  شتر ی : اون بهاوارد

 کرد و بلند شد.  مکث

 جون حرف زدن هم نداشتم... لبهام خشک شده بود.  گید

 قورت دادم.  ی دهنم رو به سخت آب

  سا ی گذاشت و به سمت الر  ز یم  ی... پاش رو رو دیسمت کارال چرخ  نگاهم 
 برداشت.  ز یخ

 قرمز شده بود و تمام بدنش شعله ور شده بود.   موهاش

 سمتش و داد زد: نههه... کارال صبر کن!! دیدو هاوارد

 [  ] کارال  

 فرود اومدم و برگشتم سمتش.  نیزم   رو 

 بود....   سای به الر نگاهش

 چشماش فرق کرده بود.  رنگ

 شده بود.    سا یذهن الر  وارد



 !  ی باشکوه شی: چه نما تائو

 سمت صداش...   دمیچرخ

 .ومدیو اروم به سمتمون م   تر یرو گذاشته بود رو گردن پ  دستش

 بدنم داغ شد. دوباره

نفس هاش رو   نی داره اخر  ی ک  نی دوخت: اوه... بب کا ینگاهش رو به را تائو
 ..  کشهیم

عرق    س یافتاده بود و صورتش خ   نیزم   ی جون رو   ی شدم... ب  رهیخ  کا یرا   به
 بود. 

 ها وارد بدنش شده بود.   ه یبودن... سم سا اه یتنش به رنگ س   یرو  یزخما

 .. کشمتتی : مدمیسمت تائو و با فک قفل شدم غر برگشتم 

خانوم کوچولو...    واش ی فشار داد و گفت:    تر یرو گردن پ  شتر ی رو ب  ستشد
 دخترش.  شیپ  رهیهم م  تونیوگرنه دک

 از کنارم رد شد و به سمت تائو رفت. سا یالر

 و بهم چشم دوخت...  ستاد ی ا کنارش 

 سر توعه....!   ر یز  یی : همه چ هاوارد

 صحنه بودم.   ن یوقت بود منتظر ا  یل ی: معلومه که کار منه... ختائو

 . گفتیداشت م  ی نگاهش کردم.. اون چ جیگ



 چشم دوخت و گفت: برش دار...  سای الر به

 ... دستش رو باال برد و ماسکش رو کنار زد. دیچرخ سا یسمت الر نگاهم 

 قدم عقب رفتم...  هی

 ...  دیچرخیدور سرم م  سالن

 نداره.  امکان

 چشم دوخت..   م ی عسل یبلند کرد و به چشما  سرشو

 بود. خودش

 تند پلک زدم و سرمو تکون دادم: امکان نداره.   تند

 : ام.. چرا داره. تائو

 .  خواستم ی از شمارو م یک ی روها یجذب ن ی... براستم ی ن یعنصر اصل   من

 بود...   فیضع   یلیرو تو حدقه چرخوند: پدرت خ چشماش 

 دادم.  حی مادرت رو ترج منم 

 _ مامان..  

 مادرم بود...  سا یالر

 کارال..    ای شونم قرار گرفت: به خودت ب ی هاوارد رو  یدستا

 بود. سا یبه الر م ی مستق  نگاهم 



 هضم کنم که مسبب همه اتفاقات اون بوده.   تونستم ینم

 کارال...   ستی: اون خودش نهاوارد

 کن... اون تحت فرمان تائوعه.  نگاهش

 روجا.  ن ی... عکایرا  نیع  درست

 دادم. هیکنارم تک  یرو به ستون سنگ  سست شد و دستم  پاهام

 همه سال... جفتشون زنده بودن.   نیا

 !کردم یهمه سال از مادر خودم فرار م  نیا  یعن ی

با لبخند شرورانش رو به هاوارد گفت: تالش نکن... قدرت تو در مقابل    تائو
 ... چِ یقدرت پدرت ه 

 دوخت.  سای نگاهش رو به گردنبند الر هاوارد

 بود..   همون

 .دیدزد کایکه را   یهمون

 سمت هاوارد...   دیچرخ نگاهم 

 بود.   یعصب

 بود.  سا یبه پالک گردن الر رهی مشت شده بود و نگاهش خ دستاش

 رو بست و همزمان با باز کردنش گفت: به اون نه..   چشماش 



چشما  لبش با  و  شد  آب  یکج  خ   شی براق  تائو  داد:    رهیبه  ادامه  و  شد 
 وارد ذهن تو بشم.  خواستمی م

برداشت   تر یگردن پ   یلبخندش کم کم محو شد و دستش رو اروم از رو   تائو
 وعقب رفت. 

 ..خوردی به هاوارد بود تلو تلو م ره یخ  نگاهش

 دور دستش رو ذوب کردم. ر ی زنج رومیو با ن   تر ی سمت پ دمیدو 

 ..  کاای_ برو کمک را 

 تکون داد و ازم جدا شد.   سرشو

 برداشتم.  ز ی ه سمتش خسمت مادرم و ب برگشتم 

 : بکشش...  دمیآروم تائو رو شن یصدا

 گفت.  سا ی حرفو به الر نیا

 رو چرخوند سمتم و با دستش گردنم رو گرفت..  سرش

 رو گرفتم و صداش زدم: مامان... نه  مچش

 ... کارال...  منمم 

 نداشت...   یواکنش   چیه

 . شدی م شتر ی فشار دستاش هر لحظه ب برعکس

 حرف بزنم.  تونستم ینم  گهید



 دستش رو سوزوندم و از خودم دورش کردم.   رومی استفاده از ن با

ترم  نگاهش درحال  دستش که  زخم  از  خ   م ی رو  سمتم  به  و    ز ی بود گرفت 
 برداشت.  

 رفتم...  عقب

 بزنم..  بیبهش اس خواستمی نم

 هاوارد نگاه کردم. به

 .گرفتیتائو رو م یداشت جلو همچنان

 پشت سرم برخورد کردم.   وار یکه به شکمم خورد محکم به د  یضربه ا با

 رو بلند کردم و اروم از جام بلند شدم. سرم

 کارو نکن...    نی_ مامان.. ا 

 من دخت..    نیبب

 . دیچ ی... درد تو بدنم پ گهی ضربه د  هی  و 

 دادم و بلند شدم... حرارت بدنم باال رفته بود.  هیتک وار ی رو به د  دستم 

 رنگ چشمام رو به حالت اولش برگردوندم.   بار پلک زدم و  چند

 جدا شدم..  ن یزم از 

 هوا معلق بودم...   رو 



  دیکه سف   ییبود و با چشما   سادهیچرخوندم سمت مادرم... روبه روم ا  سرمو
 شده بود. رهیشده بودن بهم خ

 .. شدی کردم تکون بخورم اما نم  یسع

 تکون بدم.  تونستمی انگشتامم نم یحت

 کرد و دست راستش رو باال آورد.   تی به سمت خودش هدا منو

 . کردیتند تند رنگ عوض م  چشمام 

 کنترلش کنم...   تونستم ینم

 حبس شد.  نمی صورتم قرار داد... نفسم تو س  یرو جلو دستش

 نفس بکشمم...  تونستم ینم

 که تو ذهنمه رو انجام نده...   یکار  دوارمیام

 کردم.   یم التماسش مپر شده بود و حاال با نگاهم داشت چشمام 

رو هم جذب    روم یداشت ن   سای تنفسم رو باز کردم و همزمان باهاش الر  راه
 کرد.   یم

 شدن...   ر یرو گونم سراز  اشکام

 شکستن.  یکرد.. انگار همزمان تمام استخوان هام باهم م   یبدنم درد م  تمام

 .دی نفسم رو بر گه یبار د نی رو هم باال آورد و ا گشید دست

 کردم.   یس نماحسا  یدرد گید



 قطره اشکم رو گونم فرود اومد...  نیآخر

 : کاررالاا... دیچی هاوارد تو گوشم پ  ادیفر یصدا

 [  کای] را

 اسم کارال، چشمام رو باز کردم. دنیشن  با

 . دمیرو د  تر ی پ  چهره

 بود... ن یو غمگ نگران 

 دادم.  لشیتحو  یجون   یب لبخند 

صورتم تکون داد و اروم گفت: بهت گفتم تائو پشت همه    یرو رو   دستش
 ماجراس..    نیا

 ..  کشمشی قورت دادم و گفتم: منم گفتم که م ی دهنم رو به سخت آب

 ؟ینطوری رو هم فشار داد و گفت: ا  چشماشو

 ..  رونیببرمت ب نجای از ا دیبا

 .. دمیهاوارد رو شن   ادیفر یصدا

 چرخوندم سمتشون...  سرمو 

 معلق بود و .... اون!هوا   یرو  کارال 

 !!کردی م  کار یبود... داشت چ مادرمون 



 سقوط کرد.  نی و کارال رو زم   دیرو عقب کش دستش

 کردم: کارال..   زمزمه

داد و    ی و تکونش م  دیخودشو رسوند بهش و اونو تو آغوشش کش   هاوارد
 کنه.   دارشیداشت ب یسع

 ... زدمیپلک م  آروم

 ...نه

 نداره اون مرده باشه..  امکان

 باشم.    ر یبا حافظه از دست رفتش درگ   دیقراره بلند شه و باز با شه یهم   مثل

از    دیبلند شو... با  کای: رادمیرو کنار گوشم شن  تر ی لرزون و پر از غم پ  یصدا
 .  م یبر  نجایا

 _ نهصد و نود و هشت...  

 بلند شو   کای: را تر یپ

 _ هزار... 

رداشت و موهاش رو تو چنگش گرفت و سرشو  ب   ز یبه سمت هاوارد خ  تائو
 به سمت مادرم برگردوند. 

 که با کارال کرد..   یکار  همون

 ... دادیداشت رو هاوارد انجام م حاال



 افتاد. ن یاز آغوشش جدا شد و همزمان با جمله من رو زم  کارال 

 _ هزار و دو..  

 تائو رو گرفت. یو مادرم دستا  ستادی مادرم ا یروبه رو  تائو

 کرد.    یبه بدن تائو منتقل م  روهارو ی تمام ن داشت

راا   تر یپ و گفت:  برداشت  تقال کردن  از  نم  یکار  کایدست  بر  دستت    ادی از 
 ...  کنمیخواهش م

 شو پسرم   بلند

 اومد. ی پازل به هوش م  کهیت  ن ی... سر هزار و دومشهی _ هم

 االن...   یول

 هوشه..    یب  هنوز 

 : نه... نه. دیچ یتائو تو سرم پ یصدا

 .  ستین  هوشی نکن.. اون ب اشتباه

 سمتش.  دیچرخ نگاهم 

 .  ایما  ن یزد و لب زد: اون مرده... درست ع لبخند 

 رو مشت کردم. دستام

 تو..   ن یلب زدم: درست ع آروم



 نه... فکرشم ن..   کای : نهه.. راتریپ

 بلند شدم.  نیکردم و از رو زم   پرتش

 . رمیبم ی... برام مهم نبود که حتادیسرش ب یی مهم نبود که بال  برام

 کرد.  ر ییدادم و رنگ چشمام تغ  رون یسردمو ب نفس

 مرگ اون بود. خواستمی که االن م  یزیچ تنها 

 فک منقبض شده به سمتش قدم برداشتم..  با

 جلو اومد و دستاش رو باال برد.  مادرم

 کردم...   لشی تبد  خی گرفتم و به  کنه دستم رو به سمتش    یحرکت   نکه ی از ا  قبل

 ... دوباره.. دوباره

 انداختم..  رشیگ   خی  هیچند تا ال  تو

 پوشش دادم و به سمت تائو برگشتم.   یخی  ی ها زه یتا دورش رو با ن  دور 

 رفته بود.  لبخندش 

 .. دیترس  ینم

 شوکه شده بود.  یول

بر  دستش قراره  باش...  خوشحال  و گفت:  سمتم گرفت  به    شی پ  یرو 
 خواهرت..  



م  دوباره شکل گرفت:  لبش  رو  لبخند  پ  خوام ی همون    اهیس  شی بفرستمت 
 سوخته..  

قرار    یبرداشتم و دستامو رو   ز ی تموم شدن جملش به سمتش خ  با سرش 
کس.. حقق نداره    چیشدم و داد زدم: ه   ره یدرخشانش خ   ی دادم و به چشما

 صداش کنه!    ینجوریا

 کشتم..   ارو یهمونطور که ما  درست

بدنش رو منجمد  یرگ هاش رو و تک تک سلوال  یاز درون خوِن تو داشتم 
 کردم..   یم

 خم شد...  زانوهاش

 بسته بود..  خیکامال از درون   مغزش

   ادته؟یکرد رو    یشد و گفت: اون لحظه که التماست م رهیچشمام خ  به

 سرش فشردم...  یرو شتر یرو ب  دستام

 نداشت. توانش رو   یبزنه.. ول ادیرو باز کرد تا فر دهنش

 آخراش بود...  گهید

 فرود اومد.  ن یزم یرو 

 و سرشو به سمت خودم چرخوندم.   ستادمیسرش ا یباال همچنان

 بشم.  ره ی لحظه مرگش تو چشماش خ نی تا اخر خواستمی م



   شه؟یتموم م  ی همه چ  یجور نی .. ا ی: فکر کردتائو

 خودش پوزخند زدم: تموم؟ من تازه شروع کردم!   نیع

 . ختیر  نیزم  ی چرخوندم و همزمان با چرخشش پودر شد و رو  سرشو

 کردم.   هیقدم عقب رفتم و به ستون پشت سرم تک هی

 رنگارنگ..  ی ها نور 

 . رفتنیم   یسالن رو پر کرده بودند و هر کدوم به سمت  یفضا کل

 توجه بهشون..  یب

 تم. رو به کارال دوخ  نگاهم 

 افتاده بود. نی زم یهمونطور رو  هنوز 

 تار شد..  دمید

 . سم یپاهام وا   ینداشتم تا رو  یجون  گید

 افتادم.. ن یزم یخوردم و به پهلو رو  سر 

 نگاه تارم به کارال بود.   هنوزم

 . دمیشن ی سرم م یرو باال تر یپ  یصدا

به هوش نگهم    کردیم   یکرد و سع   یانگار داشت صدام م   ی نبود ول  واضح
 داره. 



 باهاش بجنگم.   تونستمینم  ن یاز ا شتر یب  گهیمن د   یول

 تو کل بدنم پخش شده بود.   سم 

 مطلق فرو رفتم.  ی کیشد و تو تار  میسنگ  پلکام 

 رو باز کردم. چشمام 

 کردم.   یم تی چشمم رو اذ نور 

 صورتم گذاشتم و آروم بلند شدم.  یرو  دستمو 

 دستام چشمام کامال باز شد.  دن ید با

 دستم نبود.  یاز زخم رو  یاثر چیه

 رفته بودن.   نی از ب همشون

 !  ی شد دار یخفته... باالخره ب یبا ی: به به.. ز هاوارد

 سمت صداش برگشتم.  به

 . کردیداده بود و نگاهم م هیچهار چوب در تک  به

 _ من مردم؟  

 : اره.. منم فرشته مرگتم.  هاوارد

 بودم.   ی... من منتظر حوریبه پام زدم: لعنت یبا مشت ضربه ا اروم 

 توام.   یو وارد اتاق شد: خب منم حور   دیخند



 . ومدی جلوتر م یلبخند چندشش ه با

 بود....    ی ا  گه ید  یز یچ  یاز حور  فمیمن تعر  ی رو جمع کردم و گفتم: ول  افم یق

 بود؟   ی: مثال چهاوارد

...  رهی تر..با پوست ت  فیظر  کلی بلند و ه  یو موها  کتر یدماغ کوچ  هیال  _ مث 
 .  یبراق مشک یو چشما

 مشخصات برام آشناست.  ن ی: امم... چقدر اهاوارد

 رو کنار زدم و گفتم: اره..   پتو 

 .  یتائو باش ی حاصل گناه ها ی تونیفقط م  یتو دماغ خرطوم  یول

 آخر.   برمیبرداشت سمتم و گفت: اون زبوونت رو م ز یو خ   دیخند

 پوچ..   یدایسمت در و داد زدم: بازم تهد دمیو دو  دمیپر  نییرو تخت پا  از 

 که پشتم بود برخورد کردم.  یبه شخص  محکم 

 آرومم...  یی: ه کارال

 سمت صدا برگشتم.  به

 بود ..   خودش

 !!  یباز شد و گفتم : تو.. توو زنده ا  شم ین

 .  یتحملم کن   دیبا گهیچند قرن د  هی: اهم.. متاسفانه کارال



 و بغلش کردم.  دمیخند

 ..  یریمی نم ایراحت نیبه ا  دونستمی دادم و گفتم: م رونیرو آروم ب نفسم

 بکشم.   دیجدا شدم: تو رو فقط من با  ازش

 حافظه از دست رفتتو ندارم.  ... حوصله ادتهیبگو که منو   نم یبب سای _ وا

 لبخند دندون نماش سرشو تکون داد: نترس.. حافظم سر جاشه.  با

 پله ها افتاد.  نییزدم و نگاهم به پا لبخند 

 کردن.   یبودن و مارو تماشا م  ستادهیو مادرم کنار هم ا   پدر 

 که زندن.   شدی باورم نم  هنوز 

  ی برخورد کنم... اصال چ  د یبا  ی االن چجور  دونمیصد سال گذشته و نم   با یتقر
 بگم.  تونم یم

از هم کالم شدن    دیبه شونم زد و گفت: به نظر من اونا با  یضربه ا  هاوارد
 باهات بترس.  

 وارد ذهنم نشو..   گهی د ی_ ه 

 . م یو دور هم نشست   م ی سربه سر هم گذاشتن وارد سالن شد ی از کل بعد

 و مادرم. رو پشت سر گذاشتم با پدر   ی پروسه بغل و روبوس هی چند  هر 

خوردن غذا باالخره از دستشون خالص شدم و    یبا صدا کردن روجا برا یول
 نشستم.  ز ی پشت م



 ماه غذا نخوردم.    هیگشنمه.... انگار    یل یخ ی_ واا

 .  نطورهی: خب چون همروجا

سرمو بلند کردم و متعجب نگاهش   دمیجویتو دهنم رو م  یکه غذا  یدرحال
  ؟؟یکردم و گفتم: چ

 . یماه تو کما بود کی  بای: درسته... تقرلیکارال 

غذام و با دهن پر گفتم: اوه.. پس چه ماه    دن یشروع کردم به جو   دوباره
 براتون بوده.   ی فالکت بار

 ..  شدی : اره واقعا نبودت حس مهاوارد

 ودد؟؟ : دلت برام تنگ شده بدیباال پر  ابروهام

 : نه...  هاوارد

 _ اره..  

 : غذاتو بخور بچه..  هاوارد

 .  یدوستم دار دونستم ی... م سیتر شد:   قیعم لبخندم 

 خنده. ر یزدن ز   همه

ها دوباره    ه یتمام سا  نکهیو ا  ر یحرف زدن شدن و راجب اتفاقات اخ   مشغول
 . کردنیخودشون برگشتن صحبت م  یبه حالت عاد روهاشونی همراه با ن

 بعد از مرگ تائو دوباره خودش شده بود. مامان



 . م یخانواده شده بود هیقبل   ن یخوب بود و دوباره ع یچ  همه

 خانواده بزرگ تر.  هی  البته

 و هاوارد کنار هم نشسته بودم و دست همو گرفته بودن.  کارال 

 . دیبودم که حداقل کارال به عشقش رس  خشحال 

 کنارم نگاه کردم.   یخال  یچرخوندم و به صندل  سرمو 

 . شد ی حس م نبودش

 . و از جمع جدا شدم  دمیرو عقب کش  م ی صندل

 شدم و رو پله ها نشستم.  اط یح  وارد

قدرتم رو   اطیح نی تو هم  نجایبار هم ن یل شدم... او  رهیدستم خ یبلور رو  به
 بهش نشون دادم. 

 . ادمهیبرف  دنیبرق چشماش رو بعد از د   هنوز 

 رفت و به سمتش برگشتم.  نی به دستم بلور ها از ب  یزیبرخورد چ  با

 بود. مو یس یبل

 دستم جاکرد. ر ینشست و سرش رو ز ن یزم یرو  کنارم

 متعجب بودم هم خوشحال.  هم

 . کردمی م ت یرو اذ ای شدم... داشتم ما اشنا  یکه با بل   یروز



 کردم.   یم  فی اصل از اون تعر  در 

 بگم.   یزیبهش چ  مینتونستم از احساس واقع چوقتی ه  یول

 ... یبل ی ندازیاون م  ادیمنو   بی و گفتم: عج دمیروش کش یدست

 سوخته!    اه یداره... س  اجیبدنم به عطر موهات احت ی تک سلوال تک

 

 . انیپا
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